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ایمان عبدلی

اســتقبال نســبی و قابل توجه از 
»ایستگاه اتمسفر« در اکران آنالین، بار 
دیگر این نکته را به ذهن می آورد که آثار 
واجد استانداردهای اولیه قصه پردازی، 
در هر شــرایطی با اســتقبال مخاطب 
مواجه می شوند، در واقع عموم مخاطبان، 
بیشتر از آن که متوجه و یا عالقه مند به 
مولفه های تکنیکی یک اثر باشند، درگیر 
داســتان و قصه ی آن هستند. از همین 
جهت هم هست که »ایستگاه اتمسفر« 
با این لحن کامال تلویزیونی و کهنه، فیلم 
به نسبت محبوبی بوده این روزها، چون 
بیش از هر چیز داستان دارد و داستانش را 
سرراست و ساده تعریف می کند، اعوجاج 
تکنیکی و فرمی ندارد، دوربین در اکثر 
موارد نمای مدیوم ارائه می دهد، خیلی 
ساده، انگار نشسته ایم پشت پنجره یک 

خانه و قصه اهالی آن را می بینیم.

همه ی این موارد اما دالیل کافی برای 
استاندارد بودن یک فیلم نیست، دالیل 
الزم هســت، اما کافی نیست. منظورم 
بیشتر درباره ی مولفه هایی ست که در 
فرم، یک فیلم را سینمایی می کند و یا 
آیتم هایی که یک فیلمنامه را مناسب 
مدیوم سینما نشان می دهد، ایستگاه 
اتمسفر در هر دو حوزه، کمبودهایی دارد. 
طرح قصه ای درباره سردی عاطفی میان 
یک زوج، وحید و مرجان که شــش ماه 
طالق عاطفی داشتند و آن را از خانواده 
پنهان کردند، صریحا بــه ما این آدرس 
را می دهد که با یک ملودرام مواجهیم، 
اما مگر می شود ملودرام ساخت و آنقدر 
شخصیت ها را دور و مبهم نگه داشت؟ 
اصال اگر ما با انگیزه ها و نیات کاراکترها 
مواجه نشویم که موتور محرک داستان 
راه نمی افتد! اگر ندانیــم که تحت چه 
فرآیندی وحید و مرجان به زندگی با هم 
تن داده اند که نمی شود و نمی توانیم با 

آن ها و با قصه ی آن ها همراه شویم.
صرف این که ما در دو دیالوگ متوجه 
می شــویم که این ازدواج حاصل یک 
رفاقت خانوادگی بوده و وحید و مرجان 
هم در این میان جوگیر شــده اند، دلیل 
کافی برای درک و دریافت این کاراکترها 
نیست، اساسا عنصر »دیالوگ« اگر به 
عمق نرود و اگر ظریف نباشد، نمی تواند 
جایگزین مناسبی برای آن چه که باید 
نمایش داده شود، باشــد. در ایستگاه 
اتمسفر اما بعضا دیالوگ انگار قرار است 
جای تنبلی روایی فیلمساز در به تصویر 
کشیدن وقایع را بگیرد، همین نگرش 
هم باعث می شود که مسائل و آدم ها در 
فیلم در سطح بماند و تبدیل به مساله ی 
مخاطب نشود، دائم فاصله حفظ می شود 
و آن چــه کــه بــه آن همذات پنداری 

می گویند اتفاق نمی افتد.
از طرف دیگــر روابط علت و معلولی 
فیلم هم جور نیســت، چگونه یک زوج 

شش ماه ســردی عاطفی را از اطرافیان 
پنهان کرده اند، اطرافیانی که با آن ها در 
یک خانه زندگی می کنند، و اصال کاراکتر 
لعیا، چگونه مادری ست که پیگیر غیبت 
بلندمدت دخترش نشــده، صرف این 
که وحید با دروغ هایــش، برای حضور 
مرجان در مالزی توجیه بسازد، برای لعیا 
کافی ست تا با غیبت دخترش کنار بیاید؟ 
نهایت کنجکاوی مادر، همان سکانس 
آشپزی در آشــپزخانه است و بس! این 
دیگر حتی اسمش انفعال نیست و نوعی 

حماقت هم چاشنی خودش دارد.
با همه این ها مثال طرح و ترســیم 
کاراکتــر وحید از جهاتــی قابل توجه 
است، این یک نمونه ی کمتر دیده شده 
در سال های اخیر سینمای ایران است 
که دائما تالش دارد، در جهت بازتولید 
نکبت و پلشتِی آدم های جامعه حرکت 
کند و در ملودرام کامال »پیرو« شــده، 
تا »پیشرو«، به نوعی پس از استقبال از 

آثار فرهادی، میل به نشان دادن زشتی 
و پلیدی در اشکال گوناگون، سینمای 
وطنی را درنوردید و نوعی از تک لحنِی 
ســیاه را بر تن سینما پوشــاند. الصاق 
برچسب هایی مثل سینمای اجتماعی، 
سینمای منتقد و یا جسور، فریبی بود 
که برای این فیلم ها نه اصالت و یکانگِی 
آثار فرهادی را داشــت و نه اساسا منجر 
به چیزی شبیه »هنر« شد. یکی از تبعات 
این سری دوزی در سینمای ایران، شبیه 
به هم شدن کاراکترهاســت، ما حاال از 
هر کاراکتری انتظار نــارو زدن، خیانت 
کردن و رذایل اخالقی دیگری را داریم، 
اگر یک مدیر چشم پاک باشد، عجیب 
است؛ اگر یک شریک نارو نزند، خالف 
عادت این سال هاست. وحید اما همان 
خالف عادت است و از این جهت از جمله 
نقاط روشن فیلم است، همسری فداکار، 
شریکی بامالحظه و آشنایی قدرشناس و 
نجیب. او در تمام دوراهی های اخالقی 
ســعی می کند »خودش« ر ا در اولویت 
آخر بگــذارد، او حتــی از دایی مرجان 
کتک می خورد امــا دم برنمی آورد، به 
زندان می افتد، اما تنش نمی سازد، شاید 
با خودتان بگوییــد، چنین آدمی یافت 
می نشود! اما خب سینما که قرار نیست 
شــبیه به یک مقاله ژورنالیستی باشد، 
گاهی »پیشرو« اســت، حتی اگر این 
شبیه نسخه ی تجویزی سینمای دهه 60 
و تلویزیون آن دوره و حتی همین حاال 
باشد، که با فشار، آدم خوب ها را در ذهن 
مخاطب فرو می کرد و اثر نداشت، اما خب 

نه به آن شورِی شور و نه به این بی نمکی.
در هر صورت »وحید« شــخصیت 
متفاوتی ست و کیایِی پرکارِ این روزها 
هم خوب نقشش را درآورده، از سکون 
و سکوت به اندازه استفاده کرده، گرچه 
که این ســکون گاهی بــا یکنواختی و 
ســردرگمی خطــی ســیر فیلمنامه 
هم افزایی می کند و فیلم را در پاره ای از 
موارد کسل نشان می دهد؛ اما درنهایت 
نمره قبولی می گیرد، شاید در این باره 

گناه بیشــتر بر گردن فرمی باشــد که 
فیلمساز اتخاذ کرده و چه در فیلمبرداری 
و چه در تدوین، کار ظرافت ندارد و عاری از 
تمام امکاناتی ست که می توانست فیلم را 
به یادماندنی کند. مثال تصور کنید اگر این 
فیلم به طور ویژه به »وحید« می پرداخت، 
می توانســت کلی نمای نزدیک داشته 
باشــد و در تدوین با تاکید بر »وحید« 
یک فیلم پرتره ای باشد درباره آدمی که 
در این روزگار می خواهد شــریف بماند 
و نتیجه ماجرا برایش مشخص نیست، 
منتهی ظاهرا قهرمان سازی، تبدیل به 
گناه کبیره شده! قهرمان البته نه از جنس 
چاقوکش ها و هفت تیرکش ها، قهرمانان 
زندگِی معمولی و روزمره که توان گذران 
یک زندگی ساده را داشــته باشند و به 
محیط شر اضافه نکنند. ادبیات مدرن، 
قهرمان پیشگی را تحدید کرده و خب 
در یک فضای الکن شــبیه به فرهنگ و 
هنر ایران، چنین نســخه هایی برای ما 
همان مصداق کبــک و کالغ را دارد، به 
آنی که آرزو داریم نمی رسیم و حتی در 
حسرت همانی که بودیم می مانیم. البته 
این شرایط، یک وضعیت قابل تعمیم به 
تمام حوزه هاست، این گونه ما معمولی 
می شویم در تمامی سطوح، از ایستگاه 

اتمسفر تا ایستگاه دروازه دولت.

یک فیلم اولِی معمولی

ایستگاه اتمسفر؛ جایی برای عاشقی نیست

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 »خورشید« نماینده ایران 
در اسکار شد 

هیات معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم 
اسکار، »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی 
را به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به 

آکادمی اسکار ۲0۲۱ انتخاب کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
رائد فریدزاده دبیر و سخنگوی هیأت معرفی فیلم 
ایرانی به اسکار گفت: کار این هیأت با توجه به تغییر 
قوانین اســکار بهترین فیلم خارجی زبان و تغییر 
مهلت زمانی شــرکت در این دوره به دلیل شیوع 
ویروس کووید ۱۹ با بررســی ۹0 فیلم اکران شده 
ایرانی آغاز شد و سپس اعضای هیات انتخاب به یک 

فهرست متشکل از ۱۲ فیلم رسیدند.
 به گفته فریدزاده، در ادامه هیات معرفی نماینده 
سینمای ایران به مراسم اسکار با بازخوانی مقررات 
به بازبینی و بررسی تخصصی فیلم ها پرداختند و 
پس از رأی گیری و تجمیع نظرات، از میان ۳ فیلم 
»خورشید« ساخته مجید مجیدی، »درخت گردو« 
ساخته محمدحســین مهدویان و »یلدا« ساخته 
مسعود بخشی، فیلم »خورشــید« به کارگردانی 
مجید مجیدی به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد و با 
امضای اعضای این هیأت به عنوان نماینده سینمای 
ایران به مراسم اسکار سال ۲0۲۱ معرفی خواهد شد.

فیلم »خورشید« ساخته مجید مجیدی چندی 
پیش در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش 
درآمد و توانست جایزه استعداد نوظهور برای بازیگر 
نوجوانش )روح اهلل زمانی( را بگیرد. مراسم اهدای 
جوایز اســکار به دلیل همه گیری کرونا با تأخیری 
دوماهه نسبت به زمان مرســوم همیشگی در اول 

اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.
    

از 20 آبان، اما تا ساعت 6 بعدازظهر
ازسرگیری فعالیت های هنری 

سینماها و تئاترها
یک مقام روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از رفع محدودیت فعالیت های فرهنگی و 
هنری و بازگشایی سالن های سینما و تئاتر خبر داد.

همایون امیرزاده گفت مصوبه امروز ستاد ملی 
مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت فعالیت مشاغل 
۲، ۳ و ۴ از ساعت ۱۸ هر روز بعد از ۲0 آبان به معنای 
آن اســت که فعالیت های فرهنگــی و هنری که 
در زمره مشاغل ســه و چهار قرار می گیرند از این 
پس امکان پذیر خواهد بود. به گفتــه او از ۲0 آبان 
سالن های سینما و تئاتر و سایر فعالیت های فرهنگی 
پس از یک وقفه طوالنی از سرگرفته خواهد شد، اما 

این فعالیت تنها تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.
    

حضور مستند »شهر زیبای من« 
در جشنواره اروپایی لهستان 

فیلم مستند »شهر زیبای من« به کارگردانی 
الهام آقالری در هفدهمین دوره جشنواره اروپایی 
Entegration you and me در لهســتان به 

نمایش درمی آید.
به گزارش ایلنا، فیلم مستند »شهر زیبای من« به 
عنوان پنجمین تجربه کارگردانی الهام آقالری )عضو 
انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران( در 
عرصه مستندسازی، در چهارمین حضور بین المللی 
خود پس از حضور در جشنواره مستند گوانجو چین 
در ۱۷ سالن سینما در لهستان در حال نمایش است.
 Entegration you and جشنواره اروپایی
me جشــنواره تخصصی فیلم های موضوعی در 
خصوص معلولیت های جســمی و روانی است که 

همه ساله در شهر کازالین برگزار می شود.
فیلم مستند »شهر زیبای من« روایت زندگی 
جوانی ۳۷ساله اســت که به دلیل عقب ماندگی 

خفیف ذهنی نمی تواند شغل مناسبی داشته باشد.
هفدهمیــن دوره جشــنواره اروپایــی 
Entegration you and me در لهستان از ۳ تا 
۷ نوامبر در حال برگزاری است و به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا حضور عوامل مستند »شهر زیبای 

من« در این رویداد بین المللی میسر نشد.

پردهنقرهای

»پازولینی« از درخشان ترین، اسرارآمیزترین 
و بحث برانگیزترین شــخصیت های بعد از جنگ 
در ایتالیا است. »پازولینی« در ســال ۱۹۲۲ در 
بولونیای ایتالیا به دنیا آمد. او در طول عمر نسبتا 
کوتاه خود، آثار بسیاری در زمینه سینما و ادبیات 
خلق کرد و تاثیر عمیقی بر فیلمسازان نسل پس از 

خود گذاشت. 
۲ نوامبر ۱۹۷٥، ســاعت 6 صبح، در ســاحل 
اوســتیا واقــع در حاشــیه رم، جســدی پیدا 
می شود. پلیس ســرانجام این جسد را شناسایی 
می کند.»پیر پائولو پازولینی«، ٥۳ ساله، با فکی 
خورد، گوش های کنده، هفت دنده شکسته و قلبی 
ترکیده. سناریوی کلیشــه ای قتل در دعوا های 
مردانه توانست به سرعت در ایتالیا افکار عمومی 
را متقاعد ســازد: »مردی جنایت کار، او را به قتل 
رســاند!« ادعایی که باورش با توجه به داســتان 
زندگی »پازولینی« آسان بود.  »پازولینی« چند 
روز قبل از مرگش در اســتکهلم بود و با منتقدان 
سینمای سوئد قرار مالقات داشت. بسیاری از آن ها 
در مورد فیلم بعدی او، »سالو«، صحبت می کردند 
که قرار بود همان سال اکران شود و مسلما حواشی 
زیادی به وجود می آورد. او اول نوامبر به رم بازگشت. 
اما خبر بدی که »پازولینی« را نگران کرد دزدیده 
شدن بعضی از حلقه های »سالو« از البراتور های 
چینه چیتا بود.  آن شب، »پازولینی«، حول و حوش 
میدان چینکه چینتو به »پینو پلوزی« برمی خورد 
که بابت دهان گشادش به »پینو قورباغه« شهرت 
دارد، او که بی پول است سوار ماشین »پیر پائولو« 

می شود. »پازولینی« او را به رستورانی می برد که 
با صاحبش آشناســت. بعد از خروج از رستوران، 
»پازولینی« به »پلوزی« پیشنهاد می کند که به 
دریا بروند، در بیست و پنج کیلومتری رم، در اوستیا. 
خودروی »پازولینی« پس از عبور از دریا، در یک 

زمین بایر پوشیده از شن پارک می کند.
ســه کیلومتر دورتر از محل وقــوع جنایت، 
»پلوزی« ســوار بر ماشــین »پازولینی« توسط 
پلیس دستگیر می شود. او به قتل اعتراف می کند. 
پلیس بالفاصله پرونــده »پازولینی« را مختومه 
اعالم می کند و »پلوزی« به عنوان قاتل شناخته 
می شود.  اما در جریان برگزاری دادگاه ها و بررسی 
پرونده، نکاتی مجهول به چشم آمد. اعترافات متهم 
پرونده متناقض بود. اسناد و گواهی های مربوط به 
پرونده ناپدید شدند. ردپا های موجود نادیده گرفته 
شــد.هیچ ردی از خون بر روی لبــاس »پلوزی« 
هنگام دســتگیری دیده نمی شــد، در حالی که 
»پازولینی« غرق در خون بود.  وضعیت جســد 
»پازولینی« نشــان می داد که با عناد و دشمنی 

کشته شده است.
از آن جایی که »پلوزی« به سن قانونی نرسیده، 
به نه ســال و هفت ماه زندان محکوم شد. ماجرا 
می توانست همین جا ختم شــود، اما بسیاری از 
نزدیکان »پازولینی« به این شیوه دادرسی اعتراض 
کردند و وکیل خانواده اعالم کرد که به هیچ عنوان 

نمی تواند اعتراف پلوزی را بپذیرد. 
در ایتالیای در حال توسعه دهه ۱۹۷0، حتی 
طرفداران کمونیســت »پازولینی« هم در او یک 

آدم منحــرف می دیدند. »پازولینــی« از جامعه 
مصرف گرای ایتالیا به شــدت بیزار بود. در یکی از 
کتاب هایش به طعنه نوشــته بود چقدر ایتالیای 
زمان فاشیسم »موســولینی« زیباتر از ایتالیای 
االن بود. »پازولینی« به دولت هم رحم نمی کرد 
و در نوشته هایش، همیشه از حاکمیت وقت خرده 
می گرفت.   ســال ۲00٥ این پرونــده بار دیگر به 
جریان افتاد که باز هم بی نتیجه ماند. »پلوزی« از 
زندان آزاد شــده بود و هفتم مه ۲00٥، در شبکه 

سه تلویزیون ایتالیا حقیقت ماجرا را تعریف کرد. 
»پلوزی« در این برنامه اعالم کرد که بی گناه 
اســت و اگر امروز از بیان حقیقت هراسی ندارد، 
دلیلش این اســت که عامالن اصلی این جنایت 
مرده اند. او سی سال است با ترس زندگی می کند. 
آن ها سه نفر بودند و »پازولینی« را به جرم عقاید 
کمونیستی به قصد کشــت به باد کتک گرفتند. 
بعد از مرگ »پازولینی«، آن هــا پلوزی را تهدید 
کردند که اگر خودش را به عنــوان مجرم معرفی 
نکند، خودش و مادر و پدرش را خواهند کشــت.  
»پلوزی«، برادران »بورســلینو« را عاملین این 
جنایت معرفی کرد. دوقلو های اهل سیســیلی 
که عضو یک حزب فاشیستی بودند.این دو برادر 
در زندان و از بیماری ایدز مــرده بودند. بعد از این 
اعترافات وزارت دادگستری ایتالیا، در سال ۲0۱0، 
دوباره پرونده قتل »پازولینی« را باز کرد تا بتواند 
مجرمین اصلی این جنایت را پیدا کند.روشن فکران 
ایتالیایی همچنان خواستار پی گیری مجدد این 

پرونده هستند. 
با اینکه بسیاری از منتقدان اروپایی »پازولینی« 
را در زمره مهم ترین شاعران و نویسندگان معاصر 
ایتالیا می دانند، وی در ایران بیشتر به عنوان یک 
سینماگر شناخته شده است. بسیاری از نوشته ها 

و فیلم های پازولینی حول مسائلی، چون خشونت 
و زیاده روی می گردد. فضای اکثر آثارش زندگی 

طبقه ی کارگر و تنگ دست است. 
نگاه انتقادی »پازولینی« بــه جامعه ایتالیا و 
سبک رئالیستی او باعث شــد که کارهای وی در 
طول زندگی  حرفه ایش آماج انتقادات و سانسور 

قرار بگیرد. 
این سینماگر شهیر تعدادی از مهم ترین آثار 
خود را با اقتبــاس از آثار ادبی کالســیک جهان 
ساخته است؛ »شب های عربی« با اقتباس از کتاب 
عظیم »هزار و یک شب«، »دکامرون« با اقتباس از 
»دکامرون« اثر جیوانی بوکاچیو )ادیب برجسته 
قرن ۱۴ ایتالیا( و »افسانه های کانتربوری« با اقتباس 
از مجموعه داســتان هایی به همین نام از جفری 
چاوسر، نویسنده انگلیسی سده چهاردهم میالدی 
ساخته شده است. سکانس هایی از فیلم »شب های 

عربی« در ایران فیلمبرداری شده است. 
فیلم »انجیل به روایت متی« پازولینی درباره 

زندگی حضرت عیسی مسیح )ع( است. این فیلم 
فارغ از موضوع و محتوا از منظر ساختاری نیز یکی از 
آثار برجسته تاریخ سینماست. پازولینی این فیلم 
را در ســال ۱۹6۴ در لوکیشن هایی در فلسطین 
ساخت. نکته ی جالب دیگر درباره این فیلم این است 
که انجیل به روایت متی به صورت مستقیم از روی 
انجیل ساخته شده و در واقع فیلمنامه ای به شکل 
معمول فیلمنامه نداشته است. انجیل به روایت متی 
که بیشتر بر شخصیت و گفته های مسیح دقت به 
خرج داده است همواره یکی از برترین آثار سینمای 

جهان محسوب می شود. 
»پازولینی« در مقام نظریه پردازی ســینما، 
مقاله ای با عنوان »سینمای شعر« نوشت و آن  را 
در ســال ۱۹6٥ در نخستین فستیوال فیلم پزارو 
قرائت کرد. این مقاله در اکتبر سال ۱۹6٥، در نشریه 
معتبر »کایه دو سینما« منتشر شد. پازولینی در 
این مقاله اثرگذار درباره ماهیت شعرگونه سینما و 

زیبایی شناسی آن صحبت کرده است.

درباره پازولینی؛

مرگ مبهم پرحاشیه ترین کارگردان تاریخ

مرور

در »ایستگاه اتمسفر« بعضا 
دیالوگ انگار قرار است 

جای تنبلی روایی فیلمساز 
در به تصویر کشیدن وقایع 
را بگیرد، همین نگرش هم 

باعث می شود که مسائل 
و آدم ها در فیلم در سطح 
بماند و تبدیل به مساله ی 

مخاطب نشود، دائم فاصله 
حفظ می شود و آن چه 

که به آن همذات پنداری 
می گویند اتفاق نمی افتد
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