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مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری در ســه ســال گذشــته بــا بهره  گیــری از شــبکه 
تحلیل  گــران فرهنگــی و هنــری و منتقدیــن ســینما، سیاســت گذاری جشــنواره فیلــم فجــر را در کانــون 
ــی  ــل و بررس ــه تحلی ــت  گذارانه ب ــری سیاس ــرار داده و از منظ ــر ق ــه هن ــود در عرص ــردی خ ــی  های راهب بررس
ــِل  فیلم هــای نمایــش داده شــده در ایــن جشــنواره و کلیــت آن پرداختــه اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه تحلی
ــا،  ــا و مصاحبه ه ــی، پیمایش ه ــاهدات میدان ــا مش ــراه ب ــر هم ــاص اگ ــک دوره خ ــینمایی« در ی ــای س »فیلم ه
ــار  ــه در اختی ــای جامع ــناخت واقعیت ه ــرای ش ــی ب ــای مهم ــود، داده  ه ــتند، انجام ش ــای مس ــات و فیلم ه ادبی
ــوده اســت. در ایــن گــزارش  قــرار می دهــد؛ امــری کــه در ســالیان اخیــر کمتــر مــورد توجــه سیاســت  گذاران ب
ــت  گذارانه  ــداف سیاس ــرای اه ــی ب ــینماگران از جامعه ایران ــت س ــر و روای ــم فج ــنواره فیل ــتمین جش سی وهش

ــوده اســت: ــم پژوهــش ب ــورد جســتجوی تی ــی م ــه شــده و ســه ســوال اصل ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع م
ــه  ــت؟ چگون ــه اس ــران این  گون ــرا ای ــت؟ چ ــه اس ــروز چگون ــران ام ــی: ای ــران ایران ــینما گ ــر س از منظ

ــر داد؟ ــد آن را تغیی بای

ــه  ــه ب ــا و به طــور آگاهان ــد ســاخت و نمایــش فیلم هــای خــود لزوم طبیعــی اســت کــه ســینماگران در فراین
ــن  ها و  ــاب میزانس ــخصیت ها، انتخ ــه ش ــع، دغدغ ــا از وقای ــت آن  ه ــا روای ــد، ام ــر نکرده ان ــاال فک ــواالت ب س
ــا »صــورت مســاله زیباشــناختی و جامعه شــناختی«  ــوع مواجهــه ســینماگران« ب پایان بنــدی   فیلم هــا همــه از »ن
ــا مطالعــه 28 فیلــم اکــران شــده در  ــد، خبــر می دهــد. پاســخ بــه ســه پرســش   فــوق ب کــه خــود طــرح کرده  ان

جشــنواره فجــر، بــه شــرح ذیــل اســت:
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1. ایران امروز چگونه است؟ 

انعــکاس ســینما از ایــران جامعــه  ای آغشــته بــه »آســیب های اجتماعــی« مختلــف اســت، جایــگاه »مذهــب«، 
»اعتمــاد« و »ســرمایه اجتماعــی« در آن رو بــه افــول اســت، »اقشــار در حاشــیه« تحــت فشــار هســتند و هــم 
ــح  ــات« ترجی ــا ثب ــد اقتصــادی ب ــه »تولی ــه و هــم سیاســت  مداران، »قمارهــای سیاســی و اجتماعــی« را ب جامع
ــه« و »الگوهــای فرهنگــی  ــت عمــوم جامع ــورد حمای ــن »الگوهــای فرهنگــی م ــی بی ــد. شــکاف عمیق می دهن
ــدک اســت و به دلیــل  ــده ان ــود وضعیــت در آین ــرای بهب ــد« ب مــورد حمایــت نظــام سیاســی« وجــود دارد. »امی
ــئول  ــت مس ــن سرنوش ــه تعیی ــبت ب ــود را نس ــخاص خ ــی، اش ــی و قانون ــای حقوق ــدی نهاده ــف و ناکارآم ضع

ــد.  ــدام کنن ــه اصــاح شــرایط اق ــود نســبت ب ــد خ ــح می دهن ــزوم ترجی ــد و در صــورت ل می  دانن

2. چرا ایران این  گونه است؟ 

ــون  ــم »خ ــتناد فیل ــه اس ــان ب ــی حکمران ــت، گوی ــرایط   اس ــر ش ــی مقص ــت حکمران ــینما، وضعی ــگاه س از ن
ــت  ــورد حمای ــی م ــی و معرفت ــام اجتماع ــد و نظ ــود کرده ان ــه را از آن خ ــند خان ــی، س ــعود کیمیای ــد« مس ش
آنــان پاســخگوی ناهنجاری هــای کنونــی نیســت. شــیوه حکمرانــی مســلط، در بســط اخــاق و حفــظ ســامت 
ــه ســمت مخدرهــا ســوق  ــه را ب ــی ناموفــق اســت و ناهنجــاری اقتصــادی جامع آســیب  دیدگان فیزیکــی و روان
داده و گونه هــای مختلــف اســتبداد، مخصوصــا اســتبداد فرهنگــی، اعتمــاد عمومــی را خدشــه دار کــرده و نوعــی 
ــی،  ــی و کارآی ــون، اثربخش ــت قان ــون حاکمی ــاخص هایی چ ــی ش ــت. بررس ــد آورده اس ــی پدی ــنوایی جمع ناش
پاســخ گویی، کیفیــت قوانیــن و مقــررات تنظیمــی و مشــخصًا کنتــرل فســاد بیانگــر آن اســت کــه از منظــر اغلــب 
ــر  ــی تصوی ــت اصل ــی« عل ــام حکمران ــای نظ ــی« و »ضعف ه ــازل حکمران ــت ن ــده، »کیفی ــران ش ــای اک فیلم ه

ــه شــده اســت.  ــران در جشــنواره سی وهشــتم ارائ ــه از ای ــایندی اســت ک ناخوش
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3. چگونه می توان ایران را تغییر داد؟

ــام  ــه نظ ــال »توج ــن ح ــخص« در عی ــی مش ــتوانه معرفت ــچ پش ــدون هی ــرایط ب ــام از ش ــراض و انتق »اعت
سیاســی بــه آخریــن تاش هــای معترضیــن جامعه ایرانــی بــرای بیــان اعتراض هــای خــود در چارچــوب 
ــگاه  ــاره جای ــری درب ــی«، »بازنگ ــاختار کنون ــا از س ــن اعتراض ه ــدن ای ــارج ش ــر خ ــود و خط ــاختارهای موج س
دیــن در سیاســت رســمی«، »هشــدار نســبت بــه نفــوذ نیروهــای بیگانــه در عالی  تریــن ســطوح نظــام سیاســی«، 
ــه نوعــی عرفــان عرفــی در غیبــت  ــه تکثــر فرهنگــی«، »رجــوع ب ــا ب ــا جزم  گرایــی اعتقــادی و اعتن »مبــارزه ب
ــر  ــی ب ــا جهان ــرد و ی ــای ُخ ــح هویت  ه ــی« و »ترجی ــای اجتماع ــتن هنجاره ــش«، »شکس ــب رهایی  بخ مذه
فرهنــگ ملــی« از پیشــنهادهایی اســت کــه فیلم هــا در البــای متــون فرهنگــی خــود بــرای »اصــاح« شــرایط 

ــد. ــز کرده ان تجوی

در ایــن گــزارش بعــد از طــرح مختصــر چارچــوب نظــری بــرای مطالعــه فیلم هــا، تحلیــل مضمونــی فیلم هــا 
ــازنده  ــای س ــا، مولفه  ه ــک فیلم ه ــک ت ــی ت ــل مضمون ــس از تحلی ــت. پ ــده اس ــم آم ــر فیل ــک ه ــه تفکی ب
ــزی«،  ــت مرک ــب«، »حاکمی ــن »مذه ــل عناوی ــر ۹8، ذی ــنواره فج ــای جش ــوع فیلم ه ــران در مجم ــر ای تصوی
ــد«،  ــراض«، »امی ــلی«، »اعت ــت نس ــا(«، »گسس ــی )نامتعارف ه ــای اجتماع ــی«، »تابوه ــیب های اجتماع »آس
»زنــان«، »فضــای مجــازی«، »هویت هــای محلــی«، »فرآیندهــای جهانــی« و »محورهــای غایــب«، توصیــف 
ــم فجــر ۹8، ذیــل  ــز گــزارش مرکــز بررســی  های اســتراتژیک از جشــنواره فیل ــان نی و تشــریح می شــود. در پای
ــوان »وضعیــت حکمرانــی«، »وضعیــت ســرمایه اجتماعــی« و »فرهنــگ عمومــی و سیاســت رســمی«  ســه عن

ــود. ــنهاد می ش ــت گذاران پیش ــه سیاس ــاره آن ب ــل درب ــده و تام ــدی ش جمع  بن



سـامانه ارتباطات راهبــردی )ســار(، بازوی رسـانه ای مرکز بررسـی های اسـتراتژیک 
ریاسـت جمهـوری، در ایـام جشـنواره فیلـم فجـر، برنامه اینترنتـی »نقد نـو« را در 2۷ 
اپیـزود 20 دقیقـه ای تولیـد و منتشـر کـرد. ایـن برنامـه با اجـرای کورش علیانـی و با 
حضـور دکتـر میـاد دخانچـی و ده کارشـناس دیگـر بـه تحلیـل فرهنگی-اجتماعـی 

فیلم هـای جشـنواره سـی و هشـتم پرداخته اسـت. 
در ایـن گـزارش، در صفحـه معرفـی فیلم هـا، بارکـد QR، اپیـزود مرتبـط با هـر فیلم، 

بـرای مشـاهده و دانلود قرار داده شـده اسـت.



چـارچـوبنظـری
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در مطالعـات فیلـم همواره دو نگاه و گفتمان اصلی وجود داشـته اسـت:  اول( شکلی-زیباشـناختی دوم( اجتماعی 
و مطالعـات فرهنگـی. به زعـم جـان هیـل و پامـا چرچ گیبـس نویسـندگان کتـاب »مطالعـات فیلـم: رویکردهای 
انتقـادی« نـگاه اول »در مـورد اهمیـت فیلـم بـا توجـه بـه ارزش ذاتـی آن اسـتدالل می کنـد، درحالی کـه دومـی 
موقعیـت فیلـم را بـه منزلـه نشـانه یا عامـل تأثیرگـذار در فرایندهـای اجتماعی مـورد توجه قرار می دهـد« )1۳88: 
1۵(. هیـل و گیبـس معتقدنـد »در گفتمـان شـکلی و زیباشـناختی، اهمیـت فیلـم ناشـی از ارزش هـای هنـری آن 
اسـت. از ایـن حیـث، گفتمـان مذکـور دغدغـه مشـترکی بـا روزنامه هـا و نشـریات تخصصـی نقـد فیلـم دارد« و 
دغدغـه منتقـد پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت »آیا ایـن فیلـم خـوب اسـت؟« )صفحـه 1۵- 16(. امـا در »گفتمان 
اجتماعـی و مطالعـات فرهنگـی«، تحلیـل محتـوا و یـا بـه اصطـاح ایدئولـوژی فیلم هـا موضوعیـت می یابـد؛ چرا 
کـه فـرض بـر این اسـت کـه فیلم هـا »شـکل هایی از تفکـر و احسـاس« را پدیـد می آورنـد، بازسـازی می کنند، به 
آن هـا مشـروعیت می بخشـند و احسـاس آرامـش مـردم در جامعـه بـه نحـوی مهـم تحت تأثیـر آن قـرار می گیرد. 
در چنیـن دورنمایـی، مطالعـات فرهنگـی بـر اهمیـت قـدرت، شـرایط متفـاوت انـواع مختلـف گروه هـای اجتماعی 
و محصـوالت فرهنگـی و اهمیـت کنتـرل وسـایل تولیـد فرهنگـی تأییـد می کنـد )1۳88: 22(. همچنیـن مطالعات 
فرهنگـی، تکثـر موجـود در سـطح جامعـه را برسـمیت شـناخته و تولید مختلـف فرهنگـی از جمله سـینما را بازتاب 

منویـات و چشـم اندازهای مختلـف طبقاتـی و سیاسـی جامعـه می دانـد )22(. 
در ایـن گـزارش در عیـن التفـات بـه وجـوه زیبا شـناختی فیلـم، رویکـرد اجتماعـی و مطالعـات فرهنگـی مـورد 
توجـه قـرار گرفته شـده چرا که مرکز بررسـی اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری، به عنـوان مرکز مطالعه سیاسـت های 
 )governmentality( معطـوف بـه حکمرانـی، از اسـاس به مقوله فیلم و جشـنواره فجر از منظـر حکمرانی یا همـان
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بـه معنـی اعـم آن نظـاره می کنـد. بایـد توجـه کـرد کـه فقـط حاکمـان نیسـتند که بـر مـردم حکمرانـی می کنند، 
بلکـه شـهروندان نیـز بـا توجـه بـه ارزش هایـی کـه بـه آن هـا بـاور دارنـد بـر خـود، اعمـاِل حاکمیـت می کننـد و 
چه بسـا در مـورد »سـلیقه خـود بـرای حکمرانـی« از طریق مجـاری فرهنـگ به ویژه سـینما به حکمرانـان عامت 
می دهنـد. بنابرایـن حکمرانـی تنهـا مقولـه حاکمـان نیسـت، بلکـه حکمرانـی رابطـه بیـن مـردم و حاکمـان را نیـز 
شـامل می شـود و اینجاسـت کـه سـینما بـه بسـتری بـرای تعامـات حکمرانـی بـدل می شـود. در ایـن موقعیـت 
اسـت کـه نه تنهـا سـینما و مقولـه حکمرانـی بـه هـم گـره می خورنـد بلکـه دو گفتمـان اصلی فیلـم یعنـی رویکرد 
زیباشـناختی و مطالعـات فرهنگـی بـه هـم پیونـد می خورنـد و رویکـرد سـومی را در مطالعـات سـینمایی ایجـاد 
می کننـد. در ایـن رویکـرد، سـینما از منظـر حکمرانـی و بـا ایـن انتظـار مـورد داوری قـرار می گیـرد: سـینما نه تنها 
بایـد بـرای حاکمـان وضـع موجـود را تبییـن کنـد و آن هـا را بـه اصـاح شـرایط ترغیـب کنـد بلکـه باید بـا ایجاد 
تجربـه زیباشـناختی و آگاهـی بخشـی، بـه بهتر شـدن حـال و روز زندگی شـهروندان کمـک نماید. در ایـن دیدگاه 
معیـار داوری دربـاره یـک فیلـم این اسـت کـه آن فیلم چقـدر در بازتولیـد ارزش های مشـترک ملی، ایجـاد تجربه 
منحصربه فـرد زیباشـناختی و آگاهـی جامعـه و حاکمان نسـبت به شـناخت و اصـاح وضع موجود موفـق یا ناموفق 
اسـت؛ ایـن معیـاری اسـت کـه براسـاس آن فیلم هـای جشـنواره فجر به عنـوان یک جشـنواره ملـی مـورد مطالعه 

ایـن گزارش قـرار گرفته اسـت. 
ایـن گـزارش قـرار اسـت هـم هنرمنـدان را نسـبت بـه برآینـد آنچـه تولیـد کرده انـد آگاه تـر کند، هـم حاکمان 
را نسـبت بـه الیه هـای زیریـن جامعـه روشـن کنـد و هـم بـه مخاطـب سـینما گزارشـی تقدیـم نمایـد از آنچه در 

اسـت. او  انتظار 





تحلـیلفیلمها
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سـهکـامحبـس

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: ســامان سـالور 

داستان فیلم:
پـدر خانـواده، معتـاد بـه شیشـه و فروشـنده مـواد اسـت. او 
در تصادفـی آسـیب می بینـد. همسـرش ناگزیـر بـرای تأمیـن 
مخـارج عمـل جراحـی او، تصمیـم می گیـرد تا مـواد مخدری 
را کـه همسـرش پنهـان کـرده پیدا کنـد و شـخصٌا آن ها را در 

سـطح شـهر به فـروش برسـاند...
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سـه کام حبـس روایـت کلیشـه ای بـا پرداخـت سـینمایی متوسـط از جامعـه  ای ویران اسـت که مـردم آن درگیر 
فقـر، اعتیـاد، قاچاق، رشـوه، تبعیض و ازدواج سـفید هسـتند. در این فیلـم جامعه  ای ویران )در لوکیشـن های مخروبه 
از خانـه تـا بیمارسـتان( و آغشـته بـه لجـن )بـاالزدن چـاه آشـپزخانه( ترسـیم می شـود و فقـدان صداقـت و اعتمـاد 
اجتماعـی بـه تصویـر کشـده شـده اسـت. بارزتریـن مصداق فقـدان اعتمـاد عمومـی را می تـوان در بی اعتمـادی دو 
شـخصیت اصلـی فیلـم بـه نهادهـای جامعـه از پلیـس گرفتـه تـا نهادهـای درمانـی، و پنهـان کاری آنهـا نسـبت به 
یکدیگـر )پنهـان کاری نسـیم از مجتبـی دربـاره سـیگار کشـیدنش و پنهـان کاری مجتبی از نسـیم دربـاره مصرف و 
قاچـاق شیشـه( مشـاهده کـرد. همچنیـن جامعـه به تصویر کشـیده شـده در سـه کام حبس بـه نوعی درگیـر اعتیاد 
اسـت کـه در آن اعتیـاد خـود معلـول و نتیجـه فشـارهای اقتصـادی و درماندگـی اعضـای جامعـه اسـت. مجتبـی و 
نسـیم هـر دو شـاغلند و حتـی در خانـه کار می کنند امـا مجتبی به دلیل اقسـاط سـنگین خانه تعاونـی و هزینه باالی 
زندگـی، بـه دنبـال کسـب درآمـد بیشـتر و رهایی از اقسـاط و بدهی هـا از طریق خرید و فروش شیشـه اسـت؛ راهی 
کـه هـم او را بـه مصرف کننـده تبدیـل و تبـاه می کنـد و هم زندگـی و خانـواده اش را بـه تباهی می کشـد. خریداران 
مـواد مخـدر را نیـز مـردان و زنـان پـا بـه سـن گذاشـته، پسـران و دختـران جـوان و حتـی خانـم جلسـه ای چادری 
تشـکیل می دهنـد؛ گویـی مردمـان درمانـده برای فـرار از واقعیت به توهـم و خلسـه روی آوردند. رشـوه و باج گیری 
نیـز در ایـن فیلـم نخسـتین راه حلـی اسـت که بـه ذهن کنشـگران به هنـگام مواجهه با مـردان قانون بـرای رهایی 
از وضعیـت دشـواری کـه در آن گرفتار شـده اند می رسـد. دکتـر متخصص به دنبـال دریافت زیرمیـزی و باج گرفتن 
از مـردم درمانـده از طریـق جراحـی در بیمارسـتان خصوصی اسـت و پرسـتار بیمارسـتان بـه دنبال دزدیـدن مورفین 
اسـت: صحنه هایـی کـه به ناکارآمدی و فسـاد نظام سـامت و درمـان و درمان ناپذیـری جامعه ای بیمار اشـاره دارد.

در واقـع سـه کام حبـس روایـت درماندگـی افـراد جامعـه و کنشـگران در سـطوح مختلـف اسـت. افـرادی کـه 
تحـت تاثیـر فشـارهای اقتصـادی -که احتمـاال می تـوان آن را نتیجه ناکارآمـدی نهادهای اقتصادی و سـاختارهای 
اصلـی اقتصـادی کشـور دانسـت- در موقعیتـی قـرار می گیرنـد که بـه هر فرصتـی برای بهبـود وضعیـت اقتصادی 
خـود چنـگ می زننـد؛ از تولیـد ظـروف یکبـار مصـرف، تـا تولیـد و مونتـاژ عروسـک، تـا انداختـن ترشـی، دزدیدن 
مورفیـن از بیمارسـتان و در نهایـت فـروش و مصـرف مـواد مخدر. تصویـری کـه از جامعه ایرانی در ایـن فیلم ارائه 
می شـود جامعـه ای اسـت درگیـر بـا آسـیب های اجتماعی گوناگـون، خسـته از این وضعیـت و درمانـده )فیلتر رنگی 
سـردی روی ایـن فیلـم قـرار دارد( و جامعـه ای کـه در آن امیـدی بـه آینـده فرزندانـی کـه در این شـرایط دشـوار 

بـزرگ می شـوند نیـز نیسـت. مذهـب نیـز در ایـن فیلـم مانـع شـادابی و لذت هـا و توام بـا خرافات می شـود.
کلید واژه: اعتیاد، رشوه، نظام سامت و درمان، ازدواج سفید، اعتماد اجتماعی 
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قصیـدهگـاوسفیـد

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: بهتاش صناعی ها
تهیه کننده: غالمرضا موسوی

داستان فیلم:
زنـی کـه همسـرش را در قصـاص از دسـت داده بـا اعـام 
مرجـع قضایـی می فهمـد کـه همسـرش بـه اشـتباه قصـاص 
شـده اسـت. از سـوی دیگـر، قاضـی پرونـده بـرای جبـران 
اشـتباه خـود، در مـوارد مختلـف بـه زن و فرزنـدش کمـک 
رابطـه ای  بـه  به مـرور  زن  و  قاضـی  مـرد  رابطـه  می کنـد. 
عاطفـی منجـر می شـود. در ادامـه، زن راز را می فهمـد و مـرد 

می رسـاند(.... قتـل  بـه  می کند)یـا  تـرک  را 
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قصیده گاو سـفید، روایت ُکند و کشـدار مسـائل یک زن سرپرسـت خانوار اسـت که همسـرش در نتیجه اشـتباه 
دسـتگاه قضایـی، اعـدام شـده اسـت. فیلـم از مسـیر روایت قصـه تاش زن بـرای پیگیری اعدام اشـتباه همسـرش 
بـه چنـد موضـوع پرداختـه: یـک( ناکارآمدی های دسـتگاه قضایی و توجیـه ناکارآمدی ها به اسـتناد به سـنت قضایی 
اسـامی: مراجعـات مکـرر شـخصیت مینـا به قـوه قضاییه برای اسـتیفای حـق پایمال شـده اش بی فایده اسـت و در 
هـر بـار رجـوع بـا پاسـخ هایی مانند »خواسـت خـدا بـوده«، »قضات خـاف قوانیـن عمـل نکرده اند« و »خـودت را 
خسـته نکـن« مواجـه می شـود. دو( ایجـاد تردیدهـای جـدی در موضـوع قصاص بـا تاکید بـر بازگشـت ناپذیر بودن 
ایـن حکـم: جایگزینـی حبـس ابـد به جای اعدام، پیشـنهادی اسـت کـه از زبان شـخصیت های فیلم مطرح می شـود. 
سـه( نقـد نظـام مردسـاالرانه در حـق حضانـت فرزنـد: در مـواردی کـه قانـون حق را بـه مینـا می دهد، اگـر مداخله 
و سـفارش قاضـی مرد)شـخصیت رضـا( نباشـد، رای بـه نفـع او صـادر نمی شـود. چهـارم( شـکاف و مشـکات بین 
نسـلی: نـه تنهـا بین سـبک زندگی رضـا به عنوان شـخصیت مذهبی و پسـرش تفاوت هـای عمده وجـود دارد، دختر 
مینـا نیـز  به واسـطه اسـترس های وارد بـر مادر در دوران بـارداری توانایی تکلم خود را از دسـت داده اسـت و بنابراین 
هـم امـکان حـرف زدن نـدارد و هـم ماننـد پسـر رضـا آینده روشـنی در انتظـار او نیسـت. پنجم: مسـائل جنسـی و 
عاطفـی زنـان و مـردان سرپرسـت خانـواده: هم شـخصیت مینـا و هم شـخصیت رضا بـرای ارضاء نیازهـای عاطفی 
و جنسـی خـود بـه یکدیگـر گرایـش پیـدا می کنند. ششـم( شـکاف بیـن فرهنگ رسـمی و فرهنـگ عمومـی: فیلم 
روی شـکاف بیـن سـبک زندگـی حاکمـان و مـردم عـادی مانـور می دهد و به عنـوان مثال زیسـت فرهنگـی رضا را 

در تعـارض با موسـیقی همسـایه، سـگ خانگـی، سـینما و غیره نشـان می دهد. 
از اسـاس، بایـد قصیـده گاو سـفید را روایت گـر تفاوت هـا و شـکاف های بین فرهنـگ بخش های قابـل توجهی 
از جامعـه و فرهنـگ حاکـم بـر سـاختار رسـمی تلقـی کـرد. ایـن فیلـم دوگانـه »مـا« )جامعـه درمانـده و مقهـور 
سـاختارها و قوانیـن ناکارآمـد( و »دیگری هـا« )سـاختار سیاسـی و قضایـی حاکم( را بـه تصویر می کشـد، مایی که 
در زیـر پوسـت جامعـه انـدک انـدک فرهنـگ مـورد نظـر خـود را گسـترش می دهـد و تـاش می کند ماننـد یکی 
از سـکانس های فیلـم، مسـئوالن قـوه قضایـه را از کادر خـارج کـرده و اصـا آنهـا را به رسـمیت نشناسـد )در این 
سـکانس مسـئوالن قـوه قضاییـه پشـت دوربیـن هسـتند و اصـا در قاب دیـده نمی شـوند و مخاطب فقـط صدای 
آنهـا را می شـنود(. در پایان بنـدی فیلـم نیـز در یـک فضـای سـوررئال، مینـا به عنـوان قربانـی سـاختار ناعادالنه و 
ناکارآمـد، در ذهـن خـود، بـه انتقـام گیـری دسـت می زنـد و رضـا را )به عنـوان یکـی از قضـات صادرکننـده حکم 
اعـدام شـوهرش( مسـموم می کنـد و می کشـد، هرچنـد گویـی در عالـم واقعیت، مینـا درمانده تـر و ناتوان تـر از آن 

اسـت کـه دسـت بـه عصیـان و چنیـن قیامـی بزنـد و سـرانجام مینا بـا دختـرش، خانه رضـا را تـرک می کنند.
کلید واژه: قوه قضاییه، قصاص، حضانت فرزند، شـکاف بین نسـلی، تعارض سبک زندگی
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|3|
عــامهپسـند

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: سهیل بیــرقی

داستان فیلم:
زن مطلقـه ای کـه در میان سـالی تصمیم دارد اسـتقال خود را 
بـه اثبـات برسـاند، خانه و پسـر بزرگـش را تـرک می کند و در 
شـهر زادگاهـش، یـک کافی شـاپ راه می انـدازد. او بـه اتفاق 
شـریک خـود، کـه پسـر جوانـی بـا تمایـات همجنس گرایانه 
اسـت بـه کافـه داری می پـردازد امـا بعـد از مدتـی شکسـت 

می خـورد و تنهـا می مانـد.....
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عامه پسـند روایـت زندگـی فهمیـه زن سرپرسـت خانـوار در ۵۷ سـالگی اسـت که تمامی سـال های گذشـته خود 
را صـرف خانـواده کـرده و بـا خیانـت همسـر روبرو شـده و اکنـون طاق گرفتـه و برای ادامـه زندگی به شـهر محل 
تولـد خـود بازگشـته اسـت. فهیمـه تـاش دارد تـا دنیـای از دسـت رفتـه خـود را از نو بسـازد امـا ورود او بـه عرصه 
جامعـه بـا یـک نـوع ناآمادگـی و عامه پسـند نبـودن رفتارهای او همراه اسـت. گویـی او زن به حاشـیه رانده شـده ای 
اسـت کـه حـال کـه عـزم ورود بـه جامعـه و ایفـای نقشـی فعـال در آن می کند چـون فاقد تجـارب الزم اسـت و به 
قواعـد هنجـاری جامعـه احتـرام نمی گـذارد، مورد سـوء اسـتفاده اطرافیان قـرار می گیرد. تاش فیلمسـاز بـرای اتخاذ 
موضعـی فمینیسـتی در فیلـم آشـکار اسـت چـرا کـه کارگـردان عامدانـه، به غیـر از یک شـخصیت، تمام مـردان را از 
میزانسـن فیلـم حـذف کـرده و همزمـان به عنـوان مثـال نشـان می دهـد تخصیـص وام بانکـی بـه فهیمه بـه اعتبار 
پـدر و همسـر سـابقش صـورت می گیـرد و در نظـام تامیـن اجتماعـی، به دلیل باال بـودن سـن فهیمه، امـکان انتقال 
و امتـداد بیمـه شـوهرش را بـه خـود نـدارد. در واقـع سـاختارها و قوانیـن تصویر شـده در ایـن فیلم به جـای آن که از 
نـوع سـاختارهای گشـاینده باشـند کـه مسـیر را بـرای بالفعل کـردن اسـتعدادها و ظرفیت هـای زنان باز کننـد امکان 
میانجی گـری و تسـهیل گری را ندارنـد. به رغـم تقبیـح وضعیـت زنـان در عامه پسـند، بـا ترسـیم شـخصیتی لجـوج و 
بی تدبیـر از فهیمـه و پررنـگ کـردن موضـوع زنان علیـه زنان )توطئه  های افسـانه با بـازی باران کوثـری علیه فهیمه 

بـا بـازی فاطمـه معتمدآریـا(، فیلـم امـا در عمل موضعـی ضد زن گرفته اسـت.
عامه پسـند در کنـار طـرح موضـوع زن ِ سرپرسـت خانـوار، نگرش هـای دگرباشـی جنسـی را بـا شـخصیت میـاد 
)بـا بـازی هوتـن شـکیبا( نیز طـرح می کند. اسـتفاده از طیـف رنگین کمانـی همجنس گرایان در وسـایل میـاد )دریم 
کچـر( و پتـو و نـوع گریـم و کام او، همه از تاش برای ایجاد یک شـخصیت دگرباش جنسـی پرده بـرداری می کند. 
گویـی از منظـر کارگـردان هویت او نیز عامه پسـند نیسـت. ایـن فیلم اگرچه تـاش دارد که روایتـی امیدوارانه از میل 
یـک کنشـگر بـرای ایجـاد تغییر در شـرایط خـود را به تصویر بکشـد و حتی در سـکانس پایانی فیلم نیـز بازیگر نقش 
اول به رغـم تمامـی شکسـت ها و درماندگی هـا همچنـان روحیـه خـود را بـرای ایسـتادن در برابر الگـوی حاکم حفظ 
می کنـد امـا به دلیـل غلبـه محتـوا بـر قصـه، بیشـتر روایت گر شکسـت و ناکامی اوسـت تـا پیـروزی و امید بـه بهبود 

شـرایط در آینده. عامه پسـند، فیلم عامه پسـندی نیسـت. 
کلید واژه: زنان، دگرباشی جنسی، زنان علیه زنان، فمینیسم
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|4|
شنـایپـروانـه

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: محمد کارت
نویسـنده: حسین دوماري و پدرام پورامیري

تهیه کننده: رسول صدرعاملي

داستان فیلم:
هاشـم، الت یکـي از محـات جنـوب شـهر تهـران بـا فیلـم 
خصوصـي همسـرش پروانـه کـه در موبایل هـا پخـش شـده 
مواجـه مي شـود. او بـراي نشـان دادن تعصـب خـود، پروانه را 
مي کشـد و بـه زنـدان مي افتـد. از ایـن پـس حجـت، بـرادر او 
ماجـرا را پیگیـري مي کنـد. حجـت که مسـبب پخـش فیلم را 

پیـدا کـرده، او را بـه نحـوي تحویـل پلیـس مي دهـد....
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فیلمنامـه »شـنای پروانـه« کامـًا دقیـق و بـا توجه به اصول فیلمنامه نویسـی نوشـته شـده و مسـیر روایـی فیلم 
کامـًا وفـادار بـه یـک پیرنـگ کاسـیِک قهرمـان محـور اسـت. نقـاط عطـف بـه درسـتی و در زمان های مناسـب 
داسـتان گنجانده شـده و شـخصیت اصلی با پشـت سـر گذاشـتن هر مرحله، کشـمکش های درونی و بیرونی تازه ای 
را تجربـه می کنـد، بـه مـرور متحـول می شـود و در مسـیرش پیـش مـی رود. شـنای پروانـه بـا نگاهی مردم شناسـانه 
توانسـته یکـی از کارکردهـای سـینما به عنـوان آگاهـی دهندگـی دربـاره وجـوه مختلـف جامعـه را فعال کنـد و دری 
بـرای مخاطـب بـه سـمت خـرده فرهنگ الت ها بگشـاید. فیلم سـودای یک بـودن و آنچه می تـوان آن را  « اسـتبداد 
فرهنگـی« توصیـف کـرد بـه چالـش می کشـد و تزلـزل اعتماد عمومی در سـه سـطح نهاد، مـرام و تبار را بـه تصویر 
می کشـد. شـخصیت اصلـی بـرای حل گره داسـتان بـه نهادهای قانونی رجـوع نمی کنـد؛ هرچند از آنها برای پیشـبرد 
اهـداف خـود اسـتفاده ابـزاری می کند، در سـطح خانـواده نیز عاوه بر قتل ناموسـی، گویا شـخصیت ها بـرای مدت ها 
از همدیگـر اسـتفاده ابـزاری کـرده و تنها بـا نوعی پنهان کاری ثبات نسـبی خانـواده را حفظ کرده اند. در سـطح َگنگ 

و حلقـه رفاقتـی نیـز تزلـزل جدی یافـت می شـود و شـخصیت ها به یکدیگـر خیانـت کرده اند.                            
بنابرایـن از منظـر فیلـم اعتمـاد عمومـی سـقوط کـرده و نـه می تـوان بـه دولـت اطمینـان کرد، نـه به خانـواده و 
نـه بـه حلقه هـای رفاقتـی. در چنیـن شـرایطی فضـای مجـازی نیـز مزید بـر علت شـده گویا فضـای سـایبر بیش از 
پیـش بـه سـلب اعتمـاد عمومـی انجامیـده اسـت و اگـر سـاح َگنگ ها بـرای جنگ هـای متعصبانـه قبا چاقـو بود، 
در شـرایط کنونـی موبایـل جانشـین چاقـو شـده اسـت. عـاوه بر قتل ناموسـی کـه در آن زنـان قربانـی تعصب های 
مردانـه می شـوند، فیلـم بـه بعضـی آسـیب های اجتماعـی نظیـر اعتیاد، قمـار و تولید مشـروبات الکـی و بـازار تولید و 
مصـرف زیرزمینـی آنهـا اشـاره می کنـد و به تعارض بیـن فرهنـگ زیرزمینی و ادعاهای رسـمی حکمرانـی می پردازد. 
هـر چقـدر کـه شـنای پروانـه در پایان بندی خـود تاش می کند اقدام شـخصی بـرای انتقـام و مجازات را بـه مداخله 
پلیـس پیونـد بزنـد و بـه تعبیـری بـر وجـود حاکمیت قانـون تاکید کنـد، امـا بازنمایی و بـه تصویر کشـیدن گونه های 
مختلـف اقتصـاد غیررسـمی در ایـن فیلـم نشـان دهنده آن اسـت کـه ضعـف حاکمیـت قانـون موجب شـده تـا افراد 
بتواننـد سـطحی از زندگـی غیررسـمی را بـرای خـود ایجاد کننـد. در واقـع دولت و حاکمیـت و مکانیسـم های قانونی 

در جـای جـای پیشـبرد درام شـنای پروانـه غائب  هسـتند و امـکان مداخله گـری فعال در حـل مشـکات را ندارند. 
اسـتفاده مکـرر از نماهـای بسـته در فیلـم هرچند عواطف و احساسـات شـخصیت های اصلی را نمایان کـرده اما به 

تـاش فیلـم در ایجـاد یـک اقلیم و زمان و مکان مشـخص و اهداف مردم شناسـانه آن کمک شـایانی نکرده اسـت. 
کلید واژه: استبداد فرهنگی، الت ها، مشروبات الکی، فضای مجازی، قتل ناموسی
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بیصداحلـزون

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: بهرنگ دزفولی زاده
نویسنده: محمدرضا رهگذر

مرتضی شایسته تهیه کننده: 

داستان فیلم:
فرزندشـان  گـوش  جراحـی  عمـل  سـر  بـر  ناشـنوایی  زوج 
اختـاف نظـر دارنـد. مـادر می خواهـد بچـه بـه واسـطه عمل 
جراحـی، شـنوا شـود اما پدر بـا این موضـوع مخالفـت می کند 
مـادر  باالخـره  اسـت.  راضـی  طبیعـی  حالـت  همیـن  بـه  و 
موفـق می شـود تـا در فقـدان پـدر، عمـل بچـه را بـه شـکل 

دهـد.... انجـام  موفقیت آمیـز 
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فیلـم »بی صـدا حلـزون« مخاطـب را بـا جهـان و معضـات ناشـنوایان آشـنا می کند و یـک قدم جلو تـر رفته و 
از ناشـنوایان اسـتعاره ای از دیگری هـای ذهنـی و جسـمی می سـازد، دیگری هایـی کـه مخاطـب از چالش های آنها 
نـاآگاه اسـت. ایـن درام جمـع و جـور قصـه مادر ناشـنوایی اسـت که تـاش می کند نسـل بعـدی مانند او نباشـد و 
سـد راه او پـدری ناشنواسـت کـه تمـام تـاش خـود را می کند تا وضـع موجـود را حفظ کنـد. پدر، به عنـوان حاکم 
سرنوشـت فرزنـد، اجـازه عمـل جراحـی پسـر را نمی دهد چرا کـه از منظـر او عمل جراحـی امکان دورشـدن فرزند 
از او را فراهـم مـی آورد. »بی صـدا حلـزون« را می تـوان روایـت »میـل بـه تغییـر، مقاومـت در برابـر تغییـر، سـطح 
فرهنگـی تغییـر و خطرپذیـری تغییـر« دانسـت. پـدر محافظه کار، پرخاشـگر و سـتیزه جو اسـت و مـادر تحول خواه، 
مصمـم و جنگجـو. در سـطح اسـتعاره ای، ناشـنوایی فرزند، تاش پدر برای حفظ ناشـنوایی فرزند و تــاش مــادر 
برای شــنوا کــردن او بــا هدف درک بخشـی از زیبایی هـای محیط اطــراف بـدون تـرس از دست دادن کودک، 

می توانـد اشـاره ای بـه مقوالتی فراتر از موضوع ناشـنوایان داشـته باشـد. 
از منظـری دیگـر امـا فیلـم می توانـد علیـه جهـان ناشـنوایان نیـز تعبیـر شـود. بایـد توجـه کـرد کـه فیلمنامـه 
اساسـًا طـرف شـخصیت مادر)هانیـه توسـلی( را می گیـرد و پدر)محسـن کیایـی( را طرد می کنـد در حالی کـه اتفاقًا 
شـخصیت پـدر اسـت کـه قاعدتـًا بایـد نماینـده صـدای متفاوت ناشـنوایان باشـد. مـادر در بی صـدا حلـزون همان 
حرفـی را می زنـد کـه مـورد تاییـد جهـان شـنوایان اسـت و ایـن پدر اسـت کـه می خواهـد فرزنـدش درون همین 
ناشـنوایی زندگـی کنـد و جنبه هـای مختلـف ایـن جهـان را تجربـه کنـد. پرداخـت اگزجره شـخصیت پـدر و وجوه 
منفـی شـخصیت او امـا سـبب می شـود درام حالتـی یک طرفـه و تـک بعدی به خـود گرفتـه و چه بسـا مخاطب را 

نسـبت به تجربـه ناشـنوایان بیگانـه کند. 
بـا همـه ایـن اوصـاف، تـاش فیلـم بـرای آگاهـی مخاطـب از وضعیـت ناشـنوایان قابل مشـاهده اسـت. فیلم 
عـاوه بـر روایـت قصـه بـه تجربیـات فرمی بـا صـدا نیـز رو آورده تا مخاطـب بتوانـد تجربه یـک ناشـنوا را برای 
خـود شبیه سـازی کنـد. البتـه خـرده پیرنگ هایـی ماننـد سـفر بـرادر شـخصیت پـدر بـه خـارج و یـا ماجراهـای 
صاحبـکار شـخصیت مـادر، نمی تواننـد ارتبـاط عمیـق و دراماتیـزه ای بـا خط اصلـی قصه برقـرار کنند و بـه همین 

دلیـل قادر بـه پـرورش عمق داسـتان نیسـتند.
کلید واژه: ناشـنوایان، دیگری، مادر تحول خواه، پدر محافظه کار، صدا
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تــومــان

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

نویسـنده و کارگردان: مرتضی فرشبـاف
سعید سعـدی تهیه کننده: 

داستان فیلم:
فیلـم روایت گـر گروهـی از جوانان ترکمن اسـت )سـه برادر و 
چنـد جـوان دیگـر( که بـر اسـاس قمـار و شـرط بندی زندگی 
می کننـد. رئیـس ایـن گـروه، بـرادر بـزرگ، تمـام دار و نـدار 
خـود را صـرف قمـار می کنـد و در نهایت در حالی کـه به اوج 
تباهـی رسـیده، در قمـار برنـده می شـود و پـول زیـادی را از 

آن خـود می کنـد....
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»جامعـه قمـارزده« درحالـی توصیـف موضـوع اصلـی تومـان اسـت کـه نـه تنهـا قمارزدگـی در ایـن فیلـم 
تقبیـح نمی شـود بلکـه زندگـی عشـرت گرایانه آغشـته بـه قمـار، ُپرکننـده سـکانس های ایـن فیلـم اسـت. تومـان 
از قاب بندی هـای زیبـا و بازی هـای قابـل قبولـی بهـره بـرده امـا فیلمنامـه واجـد هیچ انسـجام مشـخصی نیسـت، 
گویـی فیلمسـاز بـرای نمایـش امـر تصادفـی، شـانس و پوچـی نهفتـه در فرآینـد قمـار در انتخـاب سـکانس ها نیز 
قمـار کـرده و روایتـی طوالنـی، پراکنـده و بی مسـاله بـا ارجاعـات اروتیـک را در اختیـار مخاطـب قرار داده اسـت.

شـخصیت های عشـرت گرای تومـان در حالـی کـه مـدام در حـال مصـرف مشـروبات الکـی، شـرط بندی در 
فوتبـال و اسـب دوانـی، معاشـرت بـا دختران جـوان و البته ابـراز تمایـات همنجس گرایانه و نژاد پرسـتانه هسـتند 
هیـچ عاقـه ای بـه کسـب ثروت از راه طبیعـی و کارآفرینـی از خود نشـان نمی دهند و مدام در حـال آزمودن بخت 
و اقبـال خـود هسـتند. دختـران جـوان ترکمـن ایـن فیلـم نه تنهـا ابـزاری در میـان شـخصیت های فیلم انـد، بلکه 
در روایـت فیلـم هـم هیـچ کارایـی منسـجمی ندارنـد و بیشـتر نقش ابـزار را در سـاختار روایـی فیلم ایفـا می کنند. 
شـخصیت اصلـی داسـتان نسـبت بـه نامـزد خود کامـا بی توجه اسـت و با ایـن دیالوگ نامـزدش مواجه می شـود: 
»تـو حتـی بـه مـن نگاه نمی کنـی«. جوان سـوارکار نیز که از سـاکنین کلبـه جنگلی اسـت، در نمایی وقتـی متوجه 

می شـود کـه بـرادرش بـا دختـری نامزد کـرده اسـت، خودکشـی می کند.
فیلـم دربـاره زندگـی مـردم ترکمـن هیچ گـزارش مردم شناسـانه ای در اختیـار مخاطب قـرار نمی دهـد و تمرکز 
را تنهـا بـر عشـرت گرایی نیهیلسـتی شـخصیت های اصلـی می گـذارد. در سکانسـی از فیلـم سـودای شـرط بندی 
در کنـار صحنـه ای از شـرکت در انتخابـات دیـده می شـود کـه ایـن مجـاورت می توانـد »انتخابـات به مثابـه نوعی 
قمـار« تعبیـر شـود. گویـی انتخابـات شـرط بندی ای  اسـت کـه در آن فرد یـا افـراد حامی نامـزد انتخاباتـی بر روی 
برنـده ای شـرط بندی کـرده و پـس از پیـروزی فـرد مزایـای اقتصـادی و سیاسـی آن را دریافـت می کننـد. پیروزی 
افـراد در ایـن رقابـت نیـز سـبب تغییـرات ناگهانـی جایـگاه اجتماعـی و اقتصـادی افـراد می شـود و از منظـر روانی 
تقریبـا همـان تبعاتـی را بـرای فـرد پیـروز دارد کـه برای فـرد برنـده در شـرط بندی دارد. نکتـه قابل توجـه درباره 
ایـن فیلـم، تهیه کننـده آن اسـت؛ سـعید سـعدی که از برنامه سـازان جنـگ و از مدیران گـروه تلویزیونی سـپاه بوده 

و سـال ها مسـئولیت شـهرک سـینمائی دفـاع مقدس را برعهده داشـته اسـت.            
کلید واژه: قمار، مشـروبات الکی، عشرت گرایی، ترکمن، انتخابات



99
ی
ما
نـ
سی

در
ن
ـرا

ای

۳0

|7|
روزصـفـر

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: سعید ملکان
نویسـنده: سعید ملکان و بهرام توکلی

سعید ملکان تهیه کننده: 

داستان فیلم:
بـرای دسـتگیری  داسـتان  روایت گـر تـاش قهرمـان  فیلـم 
عبدالمالـک ریگـی اسـت. قهرمـان قصه کـه یک فـرد امنیتی 
حرفـه ای اسـت به واسـطه طرح هـا و عملیات هـای پیچیده در 
چندیـن کشـور اروپایـی و آسـیایی در نهایـت موفـق می شـود 

تـا ریگـی را دسـتگیر کند....



۳۱

جـر
م ف

یـل
ه ف

وار
شنـ

 ج
ین

ـم
شت

و ه
ی 

سـ
ی 

م ها
یـل

ر ف
ن د

ـرا
ی ای

ـای
مـ

ازن
ب

روز صفـر از منظـر سـاختار روایـی فیلم هایـی هالیـوودی را تداعـی می کنـد کـه شـخصیت اصلـی فیلـم می تواند 
بـر مسـلمانان بنیادگـرا در خاورمیانـه فائـق آمده و قهاریت دسـتگاه امنیتی ضد بنیادگـرا )در مورد هالیـوود: آمریکا، در 
مـورد روز صفـر: ایـران( را بـه تصویـر بکشـد. شـخصیت امنیتـی ایرانـی روز صفر )بـا بازی امیـر جدیدی( هیـچ نماد 
اسـامی و ایدئولوژیکـی را بـه دوش نمی کشـد و تنهـا دغدغـه او حفـظ  “ گربـه ”  ایران اسـت. در طول فیلـم هیچ گاه 
نـزاع بـا تروریسـم ریگـی در سـطح معرفتـی طـرح نشـده بلکـه فراینـد عملیـات اطاعاتـی تنها بـه موضـوع امنیت 
فروکاسـته شـده اسـت. انتخاب زیبا شناسـی هالیوودی، به تصویر کشـاندن اسـام به عنوان ضد قهرمان و شـخصیت 
غیـر ایدئولوژیـک ایرانـی به عنـوان قهرمـان و اجتنـاب از ارجـاع بـه نزاع هـای معرفتـی همـه از تعمـد سـازندگان و 
سـفارش دهندگان ایـن فیلـم بـرای جـذب و مسـاله مند کـردن موضـوع امنیـت بـرای قشـر خاکسـتری جامعه ایرانی 
حکایـت می کنـد. فیلمسـاز نشـان می دهد که امنیت، شـرط پیشـینِی جریـان زندگی اسـت و تکیه  گاه فیلم در سـاحت 
فـرم/ محتـوا بـا ایـن تکیـه  گاه اسـت کـه صورت  بنـدی شـده  اند: شـخصیت اصلـی فیلـم در مقـام کاراکتـری رازآلود 
و »بی  شناسـنامه« شـناخته می شـود کـه بـه نوعـی بی  خانمـان اسـت و بـه لباس  هـای مختلـف درمی  آیـد. اینجـا 
شـخصیت ولـی به عنـوان یـک فـرد »سـیال« و »خالـی از جهت  گیری و تعّیـن« دقیقًا در تناسـب با تکیـه  گاه و هدف 
قهرمـان یعنـی »امنیـت«     عمـل می کنـد. گویـی امنیـت ملی مـدرن ماننـد فیلـم روز صفـر ایدئولوژی نمی شناسـد و 

فقـط منطـق خـود را در ایدئولوژی هـای مختلـف بازسـازی می کند.      
در مجمـوع »روز صفـر« دربـاره دنیـای پیچیـده ریگی هـا و تقاهـای مامـوران دسـتگاه های امنیتی ایرانی بیشـتر 
از آنچـه قبـا در رسـانه های عمومـی طـرح شـده، در اختیـار مخاطـب نمی گـذارد. فیلـم بـا روایتـی یـک سـویه تنها 
بـر بعـد ارتباطـات عبدالمالـک ریگـی بـا دولت هـای خارجـی متمرکز شـده درحالی کـه ریگی و گـروه جنـداهلل پیش از 
آن کـه محصـول دولت هـای خارجی باشـند نتیجه سیاسـت گذاری های اقتصـادی ناکارآمـد صورت گرفتـه در چند دهه 
گذشـته در اسـتان های مـرزی، سیاسـت گذاری های ناکارآمـد در حـوزه پیـروان مذاهـب و ادیـان دیگـر؛ سیاسـت ها و 
قوانیـن بی توجـه بـه ضـرورت تقویـت هویت ملی و ... اسـت کـه در این فیلم به هیچ وجه به آنها اشـاره  نشـده اسـت.

فیلـم بـا به تصویر کشـاندن مسـئول امنیـت فرودگاه کـه نه تنها در فرایند دسـتگیری ریگی هیچ نقشـی نداشـته 
بلکـه مانـع نیـز بـوده اما در آخر اوسـت که مصاحبـه می کند و اعتبـار عملیات دسـتگیری ریگـی را از آن خود می کند 
بـه شـکل کنایه آمیـزی بـه مقولـه ظاهـر و باطـن در سیاسـت اشـاره می کنـد. قهرمـان اصلـی فیلـم )امیـر جدیدی( 
خطـاب بـه مسـئول امنیـت فـرودگاه با دیالـوگ »اگر ایران بـرای امثال تـو مهم بود اوضاع کشـور این نبـود« موضع 

سـازندگان فیلـم در مـورد بخشـی از حاکمیـت کـه معمـوال در تریبون ها دیده می شـوند را برمـا می کند.
کلید واژه: عبدالمالک ریگی، سیستان و بلوچستان، تروریسم، امنیت، نزاع معرفتی
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ابـربارانـشگـرفتـه

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

تهیه کننـده و کارگردان: مجید برزگر
نویسـنده: آرمان خوانساریان و مجید برزگر

داستان فیلم:
در  کـه  بیمارانـش  از  یکـی  تـا  می گیـرد  تصمیـم  پرسـتاری 
آسـتانه مـرگ اسـت را به کمـک د سـتگاه های پزشـکی حفظ 
کنـد و نجـات دهـد. تـا پیـش از ایـن پرسـتار بـرای راحـت 
شـدن بیمـاران مـرگ مغـزی یـا دارای بیماری هـای العاج، 
اقـدام بـه اتانـازی یا مـرگ خودخواسـته بیمـاران می کـرد. تا 
این کـه بـا دیـدن یـک معجزه بر بسـتر بیمـار، به دنبـال حفظ 
بیمـار به رغـم نظـر منفـی پزشـک معالـج اسـت. در نهایت اما 
بـا تجویـز پزشـک دسـتگاه ها از بیمار جدا می شـوند و پرسـتار 

بـه وهـم و خیال پنـاه می بـرد....
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فیلمـی در سـتایش بـاور بـه امـر مـاورا، معجـزه و چیزهایی که در سـاحت عقل انسـان مـدرن جایـی ندارند اما 
هسـتند و می تواننـد زندگـی را بـه انسـان بازگردانند. ایـن ماورا اما شـامل مذهب نمی شـود بلکه درونی، شـخصی، 
عرفانـی و شـهودی اسـت. دو عنصـر در فیلـم، »حیـات« را بـه انسـان هدیـه می دهنـد، یکـی نهنـگ صورتی )در 
تقابـل بـا نهنـگ آبـی کـه باعـث مـرگ انسـان ها می شـد( و دیگـری مجسـمه و توتمـی کـه واجـد آالت جنسـی 
اسـت، رو بـه دریاسـت و باعـث شـفای انسـان ها می شـود. ایـن توتـم در جریـان فیلـم در تلویزیون رسـمی نیز در 
حالـی کـه قسـمتی از ان شـطرنجی شـده، به تصویر کشـیده شـده اسـت. در الیه پنهان ایـن فیلم به نظر می رسـد 
تـم و موضـوع اصلـی، موضـوع روز جامعه ایرانـی یعنـی »امیـد و ناامیـدی« اسـت و ایـن پرسـش بنیادین کـه امید 
بـه چـه؟ و ناامیـدی از چـه؟ امیـدواری یـا ناامیـد شـدن از تـن و سیسـتمی بـدون عائـم حیاتـی قابل توجـه، که 
در بـدن پیرمـرد 80 سـاله داسـتان تجلّـی می یابـد و بـه نظـر می توانـد اسـتعاره ای از کلیـت »ایـران کهن« باشـد. 
از قضـا در فیلـم، امیـد »پیرمـرد« بـرای »زندگـی و حیـات« بـا امیـد »پرسـتار زن« که نمـادی از زنـان توانمند و 
مسـتقل ایرانـی اسـت و امیـد نصـف و نیمـه »نوجوانـی« کـه اگرچـه  به واسـطه ضعف هـا و ناکارآمدی هـای نسـل 
گذشـته بـا رنجوری هـا و آسـیب های مختلفـی روبروسـت، پیونـد می خورد. شـخصیت اصلـی »ابر بارانـش گرفته« 
شـخصیتی اسـت امیـدوار چـرا کـه به رغـم مخالفت هـای پزشـک و خانـواده همچنـان نسـبت بـه وقـوع معجـزه 
مصمـم می مانـد و در نهایـت می توانـد نهنـگ صورتی را ببینید. شـخصیت نوجـوان به مصـرف ماری جوانا رو آورده 
و نـه سـخت گیری  های پـدر و مـادر خـود را دارد و نـه بـه انـدازه پرسـتار امیدوار اسـت. ایـن فیلم از منظـر اهمیت 
پرسـتار در نظـام سـامت نیـز قابـل بررسـی اسـت، پرسـتاری کـه بـا بینش خـود، تشـخیصی صحیح تر از پزشـک 
دارد. عناصـر سـبکی و روایـی سـینما در ایـن فیلـم امـا فاقـد کارکـرد هسـتند: عنصر »تصویـر« نقش ویـژه  ای در 
فیلـم ایفـا نمی کنـد و پان  هـای فیلـم نـه بـه اطاعـات داسـتان چیـزی اضافـه می کننـد و نـه می تواننـد بـا خلق 
حـس در پـرورش شـخصیت ها نقشـی ایفا کننـد. حتـی دیالوگ های فیلـم نیز دربردارنـده گفت وگوهای سـطحی و 
روزمـره شخصیت هاسـت و فاقـد ظرائـف، تضادهـا و کشـمکش های زبانی اسـت. در مجمـوع دعوت بـه امیدواری 
و بـاور بـه دنیـای مـاورا بـدون اتـکا بـه مذهب، آن هم از سـوی سـینمای اصطاحـا ”روشـنفکری“ ایـن فیلم کند 

ریتـم را واجـد اهمیـت می کند. 
کلید واژه: پرسـتار، مرگ، زندگی، ماری جوانا، توهم، امید
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آبـادانیـازده60

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: مهرداد خوشبخت
نویسـنده: مهرداد خوشبخت و حسین تراب نژاد

تهیه کننده: حسن کالمی
با حمایت: سازمان هنری-رسانه ای اوج

داستان فیلم:
فیلـم روایت گـر حـوادث جـاری در رادیـو نفت ملی آبـادان در 
زمـان جنـگ ایران و عـراق اسـت. کارکنان رادیو سـعی دارند 
در اوج جنـگ، روحیـه مـردم شـهر را حفـظ کننـد و در ایـن 
مسـیر ناچارنـد بـه جنـگ مسـلحانه نیـز روی بیاورنـد و جـان 

خـود را فـدا کنند....
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آبـادان یـازده 60، روایـت دفـاع از سـرزمین هم در سـطح فیزیکی و قدرت سـخت و هم در سـطح رسـانه ای و 
قـدرت نـرم اسـت. فیلـم بر اهمیت به رسـمیت شـناختن تکثر فرهنگـی در ایجاد هویـت ملی تکیه می کند و نشـان 
می دهـد چگونـه به عنـوان مثـال شـخصیت ارمنـی بـه نـام »ادیـک« در اوایـل فیلـم توسـط شـخصیت های حزب 
اللهـی تنـدرو مـورد پذیـرش قـرار نمی گیرنـد امـا در طـی فیلم مخاطـب متوجـه قضاوت نادرسـت شـخصیت های 
تنـدرو می شـود و بـه ایـن درک می رسـد کـه ادیـک نیـز ملی گراسـت، ایرانـی اسـت و از قضـا گرایش هـای ضـد 
آمریکایـی دارد و لـذا نبایـد از گفتمـان رسـمی حـذف شـود. شـخصیت سـپاهی فیلـم فردی اسـت عصبـی، قلدر و 
غیرمنطقـی کـه در ابتـدا می خواهـد سـاختمان رادیـو نفـت را تخلیـه کنـد. درک وی نسـبت بـه اهمیـت رسـانه و 
نقشـش در روحیـه مـردم شـهرهای جنـگ زده در قیـاس بـا سـایر شـخصیت های داسـتان، عقب مانـده، مبتنـی بر 
هـراس و چالـش اسـت و نـه فرصـت. اما »ادیک« حتی مشـروب پنهـان کرده خـود را به عنوان سـوخت در ژنراتور 
بـرق می ریـزد و مـدام از دیالوگ هـای وحدت بخـش دیگـر شـخصیت ها دفـاع می کنـد. همچنیـن سیاسـت های 
سـخت گیرانه نسـبت بـه موسـیقی در اوایـل انقـاب نیـز در ایـن فیلم مـورد نکوهش قـرار می گیرد و بـار دیگر نیز 
اهمیـت تکثـر فرهنگـی در فیلـم پررنـگ می شـود. فیلم در سـطح شـخصیت پردازی و طراحی لبـاس در قامت یک 
فیلـم سـینمایی ظاهـر نشـده و نمی توانـد نسـبت به کاراکتر ها سـمپاتی ایجـاد کنـد و دوربین از تولیـد حس و خلق 
مـازادی نسـبت بـه فیلم  نامـه عاجـز اسـت، اما در شناسـاندن موقعیـت بحـران در اتاق فرمـان رسـانه، اطاعاتی را 
در اختیـار مخاطـب قـرار می دهـد. فیلـم در واقـع جایـگاه و نقـش رسـانه در مدیریـت بحـران را پـر اهمیـت جلوه 
می دهـد و نشـان می دهـد کـه چقـدر اعتمـاد بـه افـراد درون رسـانه به مـوازات تکثـر جنسـیتی، قومـی و فرهنگی 
افـراد، می توانـد ثمربخـش باشـد. مقایسـه فضای کنونی رسـانه ملی بـا چالش هـای رژی آبادان یـازده 60 می تواند 
سـواالتی را دربـاره امتـداد آن چالش هـا در رسـانه ملـی طـرح کند. فیلم در واقع این سـوال را می پرسـد: آیا اساسـا 

بـدون پذیـرش تکثـر می توان رسـانه ملی داشـت؟ این فیلم توسـط سـازمان رسـانه ای اوج سـاخته شـده اسـت.
ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه فیلمنامـه در زمینـه شـخصیت  پردازی نمی توانـد نسـبت بـه کاراکترهـا 
سـمپاتی ایجـاد کنـد. بـه ایـن دلیـل، مسـئله شـخصیت ها و سرنوشـت آن  هـا بـرای مخاطـب مهـم نمی شـود و به 
همیـن جهـت، مضامیـن و پیام  هـای مدنظـر فیلمسـاز کـه احتمـااًل ایثـار و شـهادت و... را دربرمی گیـرد نمی توانـد 

بـه »محتـوا«ی فیلـم -کـه در نسـبت بـا فـرم معنـادار اسـت- تبدیل شـود.
کلید واژه: جنگ تحمیلی، رادیو آبادان، خرمشـهر، وحدت، تکثر
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آنشـب

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: کوروش آهاری
نویسـنده: کوروش آهاری و میالد جرموز

تهیه کننده: محمد درمنش
تولید شــده در دفتر فیلم سازی شهاب حسینی در آمریکا

داستان فیلم:
مهمانـی  یـک  از  نوزادشـان  بـا  همـراه  کـه  و شـوهری  زن 
برمی گردنـد و کمـی مسـت اند، تصمیـم می گیرنـد یـک شـب 
را در هتـل بگذراننـد تـا بعـد از آن بـه خانـه برگردنـد. آن هـا 
در ایـن هتـل بـه مـوارد عجیـب و ترسـناکی برمی خورند و در 
پایان شـخصیت مرد، همسـرش را سـهواً به قتل می رسـاند....
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یــک درام ترســناک کــه قــرار اســت بــا وجــوه درونــی و ســوبژکتیو شــخصیت ها کار کنــد و از خــال ایــن 
ــد در  ــل کن ــوی عم ــخصیت  پردازی ق ــه ش ــد در زمین ــز بای ــر چی ــش از ه ــد، پی ــق کن ــرس خل ــوبژکتیویته، ت س
حالی کــه فیلــم »آن شــب« دقیقــًا در همیــن نقطــه دارای ضعــف اســت. پیــش برنــدگان داســتان فیلــم همگــی 
ــه همیــن ســبب اساســًا فاقــد وجــوه درونــی و کشــمکش های  ــد و ب ــر نمی رون ــدازه یــک تیــپ فرات از حــد و ان
ســوبژکتیوی هســتند کــه یــک داســتان ترســناک و روان  کاوانــه می توانــد بــر آن  هــا بنــا شــود. فیلــم در ســاحت 
پیــام و نیــت فیلمســاز امــا پــر از مضامیــن به  ظاهــر اخاقــی اســت از جملــه مذمــت دروغ و ســتایش صداقــت و 
وفــاداری و خانواده  دوســتی و... حــال آن کــه هیــچ یــک از مضامیــن نمی تواننــد دراماتیــزه و ســینماتیک شــوند. 
محــور اصلــی فیلــم ســقط جنیــن و خیانــت و تــم اصلــی »وجــدان« اســت. زوج جوانــی در مســیر زندگــی 
ــن  ــقط جنی ــوهرش س ــاع ش ــدون اط ــت و زن، ب ــت کرده اس ــه زن خیان ــرد ب ــده اند )م ــب ش ــتباهاتی مرتک اش
کــرده اســت( و وجدان شــان، آنهــا را مــورد پرســش قــرار مــی دهــد. در واقــع بعــد وحشــتناک فیلــم قــرار اســت 
ــن  ــد. ای ــروز یاب ــد ب ــام می ده ــد( انج ــخصیت ها )ای ــم ش ــو( از تصمی ــوپر ایگ ــدان )س ــه وج ــه ای ک در محاکم
فیلــم می توانــد در دســته بندی ســینمای دیاســپورا قــرار بگیــرد، ســینمایی کــه بــه حــال و روز شــهروندان یــک 
کشــور خــارج از محــل ســکونت آنهــا تعلــق می پــردازد. »آن شــب« امــا نســبت بــه مخاطــرات و پیچیدگی  هــای 
ــدان  ــن و وج ــت و ســقط جنی ــه خیان ــه مقول ــد و ب ــه ای نشــان نمی ده ــارج از کشــور عاق ــان خ ــی ایرانی زندگ
ــا بــازی شــهاب حســینی( در انتخــاب  انســانی بســنده می کنــد. فیلــم البتــه بــه دودل بــودن شــخصیت مــرد )ب
بیــن ایــران و آمریــکا اشــاره می کنــد، دو دلــی کــه بــه تصمیــم ســقط جنیــن توســط زن مــی انجامــد. »انباشــت 
دروغ« مضمــون دیگــر فیلــم اســت. زوج فیلــم، راز مگویــی داشــتند و ایــن دروغ، دنیــا را بــرای آن هــا وحشــتناک 
ــه ای وحشــتناک راهــی  ــری از جامع ــرای جلوگی ــه ب ــود ک ــت ب ــن حقیق ــود. آن شــب، شــب افشــای ای ــرده ب ک
ــده  ــاخته ش ــور از س ــارج از کش ــه در خ ــت ک ــم از آن جه ــن فیل ــدارد. ای ــود ن ــتگویی وج ــت و راس ــز صداق ج
ــه جلــو در تعامــات ســینمای ایــران و جهــان  امــا مخاطــب ایرانــی را نیــز در نظــر داشــته اســت، قدمــی رو ب

ــر متوســطی اســت.  ــد کــه اث ــد هرچن ــه حســاب بیای ــد ب می توان
کلید واژه: دروغ، خیانت، ســقط جنین، آمریکا، وجدان
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درخـتگـردو

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: محمدحسین مهدویان
نویسـنده: ابراهیم امینی و حسین حسنی

سیدمصطفی احمدی تهیه کننده: 

داستان فیلم:
در  شـیمیایی  بمبـاران  حادثـه  روایت گـر  گـردو  درخـت 
شهرسـتان سردشـت اسـت که در جنـگ ایران و عـراق اتفاق 
افتـاد. شـخصیت قادر فردی اسـت کـه همسـر و فرزندانش را 
در حادثـه از دسـت داده و بـه دادگاهـی بین المللـی مـی رود تا 

بازگوکننـده ماجـرا باشـد....
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جنـگ غالبـًا در حماسـه ها و قهرمانـان بـه تصویر کشـیده شـده اسـت. ولـی جنـگ در قربانیانش هم هسـت و 
مهدویـان بـا انبوهـی از جزییـات در روایـت خـود، قربانیـان را به تصویر می کشـد. درخـت گردو به داسـتان زندگی 
یکـی از قربانیـان بمبـاران شـیمیایی سردشـت می پـردازد و بـا تحریـک احساسـات، مخاطـب را نسـبت بـه فجایع 
و سـختی هایی کـه قربانیـان ایـن حادثـه خاصـه هم میهنـان کـرد متحمـل شـده اند، اگاه می سـازد. فیلـم امـا بـا 
فیلمنامـه ای خطـی و بـدون درام، جـز تحریـک احساسـات مخاطـب و آرایـه تصاویـری واقع گرایانـه از رویداد های 
تلـخ رخ داده، در سـطوح دیگـر موفـق ظاهـر نمی شـود. بـه بیانـی دیگـر فیلـم احساسـات مخاطـب را برانگیختـه 
می کنـد امـا تحولـی در ادراک حسـی مخاطـب رقـم نمی زنـد. فیلـم بـه این کـه »چه کسـی جنـگ را اغـاز کرده؟، 
متجـاوز کیسـت؟، دلیـل جنـگ چیسـت؟ چـه کسـانی نیروهـای متجـاوز را به سـاح شـیمیایی مجهـز کرده اند؟« 
هیـچ اشـاره ای نمی کنـد و جـز بـه تصویـر کشـیدن رنـج، دربـاره روابـط و تخاصم هـای پیچیـده ای کـه بـه رنـج 
انجامیـده اسـت، سـکوت می کنـد. فیلـم همچنیـن قربانیان ایـن حادثه را بـه معنی واقعـی کلمه »قربانـی« معرفی 
می کنـد، قربانیانـی کـه در وقـوع جنـگ هیـچ منافـع ایدئولوژیـک نداشـته اند و گویـی قربانـی بازی هـای سیاسـی 
و جنگ افـروزی صاحبـان قـدرت شـده اند. فیلـم بـا هلی شـات کولبرهـا اغـاز می شـود و بـا هلی شـات کولبرهـا 
پایـان می پذیـرد و به طـور کلـی ایـران و دولـت مرکـزی را یـا منفعـل یـا بی ربـط، اگـر نه مقصـر، در فراینـد تعامل 
بـا قربانیـان ُکـرد معرفـی می کنـد. در سـکانس های پایانـی، فیلـم بـا تمرکـز بـر ویژگی هـای قومیتـی و نـه ملـی 
)کـه توسـط شـخصیت پیمـان معـادی در دادگاه در مقـام جمع بنـدی ارائـه می شـود( و همچنیـن بازنمایـی تحقـق 
عدالـت توسـط دادگاه هـای بین المللـی، دولـت مرکـزی و هویـت ملـی را از قائلـه حذف می کنـد و با ایجـاد دوگانه 
محلی)هویـت قومی(-جهانـی )دادگاه بیـن المللـی( بـه سـراغ پایان بنـدی مـی رود. جنـگ در درخت گـرو خاصیتی 
نیهیلیسـتی دارد و تنهـا مقـوم هویت هـای محلـی اسـت تـا ایرانـی، ایـن یعنـی در مجموع لحـن فیلـم در پرداخت 
بـه قربانیـان مقولـه سردشـت بـه خطـوط قومیت گـرا گرایش بیشـتری دارد تا ملـی. انتخـاب چنین لحنی از سـوی 
فیلمسـاز قابـل توجـه اسـت چـرا که کارگـردان درخـت گـردو در کارنامه خود سـاخت فیلم هـای جنگی بـا حمایت 
دسـتگاه های دولـت مرکـزی را دارد. این کـه فیلمسـاز در پنجمیـن فیلـم بلنـد خـود، کـه ایـن بـار توسـط بخـش 
خصوصـی حمایـت شـده، از گفتمـان دولـت مرکـزی عـدول کـرده و از ارائه نـگاه انتقادی بـه کشـورهای اروپایی 
کـه تامیـن کننـده رژیـم صدام به سـاح های شـیمیایی بـوده خـودداری کـرده می تواند باعـث توجه به ایـن فیلم 

در جشـنواره های بیـن المللـی باشـد، موضوعـی کـه بعیـد اسـت مد نظـر سـازندگان ایـن فیلم نبوده باشـد. 
کلید واژه: بمباران شـیمیایی، جنگ تحمیلی، سردشـت، کردها، کولبران
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دوزیـسـت

نویسنده و کارگردان: برزو نیک نژاد
تهیه کننده: سعید خانی

داستان فیلم:
گاوصنـدوق  از  بـرای سـرقت  تـاش  در  دوسـتانش  و  عطـا 
مـرد همسـایه هسـتند و بنـا بـه حادثـه ای مجبـور می شـوند 
دختـری کـه نمی شناسـند را در خانه شـان پنـاه دهنـد. دعـوا 
بـر سـر دختر آغـاز می شـود و در پایـان یکی از دوسـتان عطا 
بـا فریـب دادن همـه موفـق می شـود بـا دختـر و محتویـات 

گاوصنـدوق فـرار کنـد....
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ــران  ــردن در جامعه ای ــی ک ــتن و زندگ ــرورت زیس ــر ض ــرط، روایت گ ــی مف ــف فرم ــم ضع ــت به رغ دوزیس
ــر نمادهایــی چــون کلیــد و معــادل گرفتــن مفهــوم  ــا تاکیــد ب از طریــق دو رویــی و نفــاق اســت. ایــن فیلــم ب
ــر  ــا اکث ــتا ب ــت. هم راس ــای داده اس ــود ج ــی ای را در خ ــده ی سیاس ــکات گزن ــی، ن ــا اعتدال گرای ــت ب دوزیس
فیلم هــای اکــران شــده در فجــر ۹8، شــخصیت بــه تصویــر کشــیده شــده از زن در ایــن فیلــم نیــز شــخصیتی 
قربانــی و ضعیــف اســت. دختــر جوانــی کــه از نامــزدش بــاردار اســت و بــا اصــرار او بــرای ســقط جنیــن، از خانــه 
فــرار کــرده و بــه گاراژ مخروبــه و خانــه مجــردی عطــا و دوســتانش، پنــاه آورده اســت. مهم تریــن کنــش ایــن 
دختــر جــوان، رگ زدن بــرای رهایــی از ظلــم اســت. ســرانجام هــم بــرای نجــات از دســت نامــزدش، مجبــور 
اســت بــه عطــا پنــاه ببــرد و زیــر ســایه امنیــت او قــرار بگیــرد. از نظــر ســبک زندگــی نیــز هم راســتا بــا اکثــر 
فیلم هــای بــه نمایــش درآمــده در جشــنواره ۳8 فجــر، الگــو و ســبک زندگــی بــه نمایــش درآمــده در ایــن فیلــم 
بــه میــزان زیــادی متفــاوت از الگــوی مــورد حمایــت نظــام سیاســی اســت. عطــا، جــدا از پــدرش در خانــه ای 
ــود  ــواده  ای وج ــا خان ــم عم ــن فیل ــد. در ای ــاه می ده ــه، پن ــر غریب ــک دخت ــه ی ــد و ب ــی می کن ــردی زندگ مج
ــک  ــم در ی ــدا از ه ــی ج ــت هســتند، هم  چــون اتم  های ــا بی  شناســنامه و بی  هوی ــه عموم ــم ک ــراد فیل ــدارد و اف ن

ــد. ــی می کنن ــه زندگ گاراژ مخروب
در ایــن فیلــم تصویــر مناســبی از وضعیــت ســرمایه اجتماعــی در ســطح خانــواده و خــرد و روابــط بیــن فــردی 
ــا  ــی ب ــد و حت ــادرش می دان ــدر و م ــه پ ــی رابط ــودش را قربان ــا خ ــت. عط ــده اس ــیده نش ــر کش ــه تصوی ــز ب نی
پــدر پیــرش دســت بــه یقــه می شــود؛ در خانــه مجــردی نیــز روابــط بیــن دوســتان، مبتنــی بــر بی اعتمــادی و 
خیانــت اســت. در ایــن فیلــم نیــز، تجویــز کارگــردان بــرای رهایــی از شــرایط بغرنــج زندگــی، اقــدام شــخصی و 

عصیــان علیــه فــرد ســرمایه  دار بــرای کســب حــق تضییــع شــده اســت.
کلید واژه: بی اعتمادی، ســقط جنین، سبک زندگی، سرقت
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مـغـزاسـتخـوان

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: حمیدرضا قربانی
نویسنده: علی زرنگار

تهیه کننده: حسین پورمحمدی

داستان فیلم:
یــک زن و شــوهر بــرای درمــان بیمــاری ســخت فرزندشــان 
تنهــا یــک راه دارنــد: بــارداری دوبــاره مــادر از پــدر و پیونــد 
ــئله  ــا مس ــار. ام ــد بیم ــوزاد و فرزن ــان ن ــتخوان می ــز اس مغ
اینجاســت کــه پــدر بچــه، مــادر را طــاق داده و اکنــون مادر 
ــا ترفندهــای  ــادر ب ــرده اســت. م ــرد دیگــری ازدواج ک ــا م ب
بســیار موفــق می شــود مرزهــای قانونــی و شــرعی ایــن کار 
را پشــت ســر بگــذارد امــا در نهایــت، همســر قبلــی او راضــی 

ــاح را انجــام دهــد.... ــا لق نمی شــود ت
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یــک زن و شــوهر بــرای درمــان بیمــاری ســخت فرزندشــان تنهــا یــک راه دارنــد: بــارداری دوبــاره مــادر از 
پــدر و پیونــد مغــز اســتخوان میــان نــوزاد و فرزنــد بیمــار. امــا مســئله این جاســت کــه پــدر بچــه، مــادر را طــاق 
ــی  ــا ترفندهای ــه ب ــن اســت ک ــوادی ای ــادر در س ــرده اســت. م ــری ازدواج ک ــرد دیگ ــا م ــادر ب ــون م داده و اکن
مرزهــای قانونــی و شــرعی ایــن کار را پشــت ســر بگــذارد، هرچنــد در نهایــت، خــوش اقبــال نیســت. شــخصیت 
ــون و اخــاق  ــد و از شــرع و قان ــر کاری می زن ــه ه ــدش دســت ب ــان فرزن ــظ ج ــه خاطــر حف ــم ب ــادر در فیل م
عبــور می کنــد. امــا انگیــزه او از ایــن کنش هــای رادیــکال مشــخص نیســت. فیلــم اساســًا در پــردازش رابطــه 
ــن رابطــه  ــز دیگــری در ای ــر از دیالوگ هــا و موقعیت هــای کلیشــه ای، چی ــد موفــق نیســت و به غی ــادر و فرزن م

ــد.  ــه مخاطــب نشــان نمی ده ب
پــدر، مــادر، کــودک و بقیــه شــخصیت ها، همگــی از حــد تیــپ فراتــر نمی رونــد و بــه همیــن دلیــل، گســترش 
طولــی پیرنــگ و حــوادث متعــدد قصــه نســبت هــم آهنگــی بــا عمــق و عــرض داســتان برقــرار نمی کنــد. بــه 
همیــن دلیــل، عبــور و گــذار شــخصیت مــادر از قلمروهــای »کلــی« نظیــر شــرع و قانــون و اخــاق بــه بهانــه 
ــه نظــر نمی رســد. محــور فیلــم مغــز  ــر ب ــذا منطقــی و باورپذی ــه تعبیــری دراماتیــزه نشــده فل حفــظ »جــزء«، ب
ــوان کــرد چــرا کــه ایــن  ــل »مذهــب و اخــاق« عن ــا تقاب ــون و اخــاق« ی ــل »قان ــوان تقاب اســتخوان را می ت
فیلــم روایــت تصمیم گیــری بــه نفــع حیــات انســان اســت کــه ظاهــرا قانــون یــا شــرع مانــع آن شــده اســت. 

ــرد:  ــکل می گی ــن ش ــاله بنیادی ــول دو مس ــه ح ــد ک ــیب هایی باش ــت آس ــد روای ــم می توان ــن فیل همچنی
ــر  ــا ام ــل ب ــت در مقاب ــور اس ــون مجب ــه قان ــا ک ــی و آنج ــتم قانون ــی سیس ــرمایه اجتماع ــش س ــت کاه نخس
اخاقــی قــرار گیــرد. مســاله دوم بــه تصویــر کشــیده شــده در ایــن فیلــم موضــوع ضعــف نهادهــای حمایتــی در 
ــه نیازهــای  ــه در پاســخ گویی ب ــی از جامع ــراد و بخش های ــه اف ــی ک ــد هنگام ــه بای ــی ک ــه اســت. نهادهای جامع
ــمت  ــه س ــا ب ــد ت ــراد بیاین ــن اف ــاری ای ــه ی ــدند ب ــار مشــکل ش ــتی دچ ــتی، و بهداش ــی، معیش ــن آموزش بنیادی
ــد.  ــت نرون ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــم ب ــن فیل ــه در ای ــی ک ــی و جان فروش ــل تن فروش ــیرهایی از قبی مس

کلید واژه: شــرع و فقه، قانون، اخاق، لقاح
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روزبـلــوا

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: بهروز شعیبی
نویسنده: مهران کاشانی

تهیه کننده: محمدرضا تخت کشیان
باحمایت: سازمان هنری-رسانه ای اوج

داستان فیلم:
ــه خــود را وســط  ــه واســطه چنــد حادث ــی کــه ب یــک روحان
ــد،  ــی درمی یاب ــترده و خانوادگ ــادی گس ــاد اقتص ــک فس ی
ــاح  ــش را اص ــط اطراف ــود و محی ــا خ ــرد ت ــم می گی تصمی
ــا  ــق می شــود ت ــک جــوان هکــر موف ــه کمــک ی ــد. او ب کن
بــه عمــق فســاد پــدر زنــش پــی ببــرد و در نهایــت هــم بــه 

ــردد. ــود بازمی گ ــه ای خ ــاده  و طلب ــی س زندگ
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روز بلــوا داســتان مصائــب یــک روحانــی اســت کــه ســبک زندگــی و خانــواده او بــا مناســبات قــدرت و ثــروت 
بــه شــکل اگاهانــه و غیرآگاهانــه پیونــد خــورده اســت. پــدر همســر ایــن روحانــی از نظامیــان ســابق اســت کــه 
بــا اســتفاده از رانــت بــه ثــروت نجومــی رســیده و می توانــد بــا نفــود خــود، فرایند هــای قانونــی را بــه نفــع خــود 
تغییــر دهــد. روحانــی قصــه بــا بــازی بابــک حمیدیــان، زمانــی کــه از ســوی مجراهــای قانونــی در مظــان اتهــام 
قــرار گرفتــه ســعی می کنــد بــا کمــک یــک هکــر ســایبری بــه نوعــی دامــان خــود را پــاک کنــد و در مســیر 
ــت خــود شــک  ــه عدال ــرو می شــود. او ب ــردم روب ــا واقعیت هــای زندگــی م ــن پاکســازی و کشــف حقیقــت ب ای
ــاش  ــنتی ت ــای س ــه نهاده ــت ب ــا بازگش ــت ب ــد و در نهای ــرگ می بین ــتانه م ــنتی را در آس ــوزه س ــد، ح می کن
ــه  ــردم را ب ــای م ــود: ”پول ه ــام می ش ــه تم ــن جمل ــا ای ــم ب ــازد. فیل ــرا س ــا مب ــود را از آلودگی ه ــد خ می کن

ــر می گردانیــد؟“ ــه آنهــا ب ــه ب آن هــا برگرداندیــد، اعتمــاد مــردم را چگون
بزرگ  تریــن مشــکل فیلــم امــا ســاده  انگاری و بی  دقتــی در شــخصیت  پردازی اســت. گویــی فیلمســاز 
ــخصیت  ــک ش ــا ی ــت ت ــی اس ــد کاف ــر کن ــک بازیگ ــن ی ــر ت ــت را ب ــاس روحانی ــه لب ــن ک ــرده همی ــور ک تص
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ــل  ــی قاب ــخصیت روحان ــی در ش ــه خاص ــچ خصیص ــم هی ــام فیل ــد. در تم ــته باش ــود داش ــم وج ــی در فیل روحان
ــق  ــر دو از خل ــی ه ــه و کارگردان ــرق دارد. فیلمنام ــه ف ــا بقی ــرا او ب ــت چ ــخص نیس ــت و مش ــاهده نیس مش
ــر ایــن، فیلمنامــه ضعف  هــای دیگــری هــم دارد  ــد. عــاوه ب ــرای ایــن شــخصیت عاجزن ویژگی  هایــی خــاص ب
ماننــد این کــه اصلی  تریــن واســطه  ای کــه شــخصیت اصلــی قصــه را در حــل معماهــای قصــه یــاری می کنــد، 
ــا هرجــا الزم  ــه شــده ت ــز دان اســت کــه هیــچ از کارش ســردر نمــی  آورد و فقــط تعبی یــک شــخصیت همه  چی
ــک  ــدازه ی ــد و ان ــر در ح ــم بیش  ت ــی فیل ــود. کارگردان ــه ش ــرد قص ــبب پیش  ب ــد و مس ــاز کن ــا را ب ــد گره  ه ش
ــاری و خودســوزی زن  ــی و اعتب ــه اعتــراض مــردم جلــوی مؤسســه مال ــوان مثــال صحن ــم اســت و به عن تله  فیل

ــت.  ــنواره دانس ــای جش ــام فیلم ه ــن تم ــده در بی ــای کارگردانی  ش ــن صحنه  ه ــی از بدتری ــوان یک را می ت
ــا حمایــت مالــی موسســه اوج ســاخته شــده اســت،  ــوا کــه ب گذشــته از ضعف هــای تکنیکــی، مســاله روز بل
ــرد.  ــی ک ــران تلق ــت در ای ــاد روحانی ــون و نه ــی روحانی ــاد و ســرمایه اجتماع ــف اعتم ــت تضعی ــوان روای را می ت
ــد،  ــه می کن ــاچی ارائ ــه تماش ــه ب ــواهدی ک ــدارک و ش ــن ها و م ــطه میزانس ــه واس ــد ب ــاش می کن ــوا ت روز بل
ــت  ــود بازگش ــن خ ــر مت ــد و در زی ــل کن ــاله تبدی ــه مس ــاد را ب ــت و اقتص ــه سیاس ــت در عرص ــور روحانی حض
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ــه  ــت ب ــم در نهای ــی فیل ــخصیت روحان ــد: ش ــز کن ــنت را تجوی ــه س ب
ــودش  ــی خ ــای قدیم ــا و لباده ه ــی رود و عب ــش م ــی عموی آبغوره فروش
ــوا در  ــردد. روز بل ــاز می گ ــوزه ب ــره و ح ــه حج ــد و ب ــن می کن ــر ت را ب
مجمــوع تصویــری فاســد و ناکارآمــد از دولــت و نظــم سیاســی مســتقر 
ــذاری  ــون واگ ــزی چ ــال برانگی ــات جنج ــه موضوع ــد و ب ــه می ده ارائ
ــز  ــاری و... نی ــی و اعتب ــات مال ــوع موسس ــی، موض ــرکت های دولت ش
ــد  ــی نمی کن ــاز و کار دولت ــه س ــدود ب ــاد را مح ــم، فس ــردازد. فیل می پ
ــر  ــاره هک ــد )اش ــر می کش ــه تصوی ــتمی را ب ــاد سیس ــی فس ــه نوع بلک
ــی  ــه جاهای ــی ب ــورد بررس ــاد م ــه فس ــه ک ــن نکت ــه ای ــدر زن ب و پ
ــر در  ــه دیگ ــل توج ــه قاب ــت(. نکت ــه اس ــه ممنوع ــه منطق ــد ک می رس
ــوار  ــدر رانت خ ــن پ ــه بی ــت ک ــی اس ــخصیت روحان ــر ش ــوا همس روز بل
ــرار  ــرای ف ــد و ب ــدر خــود را انتخــاب می کن ــی، پ خــود و همســر روحان
ــن  ــزد. همچنی ــرار می گری ــور ف ــارج از کش ــه خ ــون ب ــه قان از محاکم
شــخصیت روحانــی بــه شــکل تلویحــی بــه روابــط نامشــروع نیــز متهــم 
ــود. در  ــه نمی ش ــام تبرئ ــن اته ــل از ای ــور کام ــچ گاه به ط ــت و هی اس
کل در ایــن فیلــم، هیــچ نماینــده نظــام جمهــوری اســامی مثبــت بــه 
ــرون از  ــه در بی ــی هســتند ک ــا آنهای ــر کشــیده نمی شــود. مثبت ه تصوی
ــه در ســتایش »روحانیــت  ــوا ن ــازی نظــام سیاســی اند. بنابرایــن روز بل ب
ضــد فســاد« و نــه در نقــد »روحانیــت مــدرن« و نــه در نقــد »جمهــوری 
ــی  ــای معرفت ــیدن پایه ه ــش کش ــه »چال ــه در ب ــران« بلک ــامی ای اس
ــاخت  ــد. س ــا می کن ــد ِ معن ــتقر« تولی ــام مس ــی نظ ــای سیاس و پیامد ه
ــود  ــپاه پاســداران خ ــه س ــق ب ــازمان اوج متعل ــن فیلمــی توســط س چنی

ــه اســت.  محــل مطالع
کلیــد واژه: روحانیــت، موسســات مالــی و اعتبــاری، فســاد، 

اســامی جمهــوری 



99
ی
ما
نـ
سی

در
ن
ـرا

ای

48

|15|
ری ـّ خوب،بـد،جلف2؛ارتشس

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: پیمان قاسم خانی
تهیه کننده: محسن چگینی

داستان فیلم:
ــه  ــم ب ــک فیل ــروه جاسوســی در پوشــش ســاختن ی ــک گ ی
ایــران می آینــد تــا عملیاتــی در رابطــه بــا صنایــع هســته ای 
ایــران انجــام دهنــد. پژمــان جمشــیدی و ســام درخشــانی دو 
ــث  ــا باع ــای آن ه ــتند و حماقت ه ــم هس ــی فیل ــر اصل بازیگ
ــًا  ــه عم ــود. فیلمنام ــروژه می ش ــی در پ ــاد چالش های ایج
ــدی  ــری بع ــه س ــتان را ب ــه داس ــدارد و ادام ــدی ن پایان بن

ــد. ــه می ده ــم حوال فیل
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»خــوب، بــد، جلــف 2« فیلمــی کمــدی اســت در هجــو ســینما کــه بــا یــک موضــوع پلیســی، امنیتــی اطاعاتــی 
بین المللــی تلفیــق شــده اســت. روایــت فیلــم دربــاره نفــوذ سیســتم امنیتــی آمریــکا در ایــران بــرای انجــام یــک 

پــروژه جاسوســی اســت کــه از قضــا یــک زن افســر اطاعاتــی روس هــم آمریکایی  هــا را همراهــی می کنــد. 
بــه نظــر می رســد غربی هــا یــک عملیــات جاسوســی بــرای خــارج کــردن کیــک زرد از ایــران را کلیــد زده  انــد 
و حربــه آنهــا بــرای نفــوذ، هماننــد فیلــم آرگــو، اســتفاده از ابــزار ســینما اســت. فیلــم البتــه بــه نــدرت می توانــد 
لحظــات کمیــک خلــق کنــد، بــا مرزهــا و انتظــارات ژانــر عاشــقانه بــازی کنــد و خنــده  ای از مخاطبــان بگیــرد 

و در مجمــوع و بــه لحــاظ داســتانی بســیار ضعیــف اســت. 
ــد. در  ــرورش نمی ده ــی را پ ــای جذاب ــت و موقعیت ه ــخصی نیس ــک مش ــیر دراماتی ــز دارای مس ــه نی فیلمنام
ــل  ــت و در عم ــاخت اس ــال س ــرا در ح ــه ظاه ــینمایی ک ــروژه س ــر -در پ ــخصیت های بازیگ ــه ش ــد قص فراین
ــرای جلــب توجــه یــک زن  ــا ب ــا درگیــر ســینما هســتند ی ــا ی ــرای عملیــات جاسوســی اســت- صرف پوششــی ب
ــام  ــازی س ــا ب ــخصیت ب ــن دو ش ــد. ای ــم در رقابت ان ــا ه ــت- ب ــوس اس ــع جاس ــم در واق ــه آن ه ــر -ک بازیگ
ــوان  ــی مشــکوک هــم نمی شــوند( و به عن ــد )و حت ــد جاسوســی بی  خبرن ــان جمشــیدی از فراین درخشــانی و پژم
ــام  ــد. شــخصیت س ــه حســاب می  آین ــان ب ــی ارم ــه و ب ــی دغدغ ــژه، ب ــا اب ــی قصــه، کام شــخصیت های ایران
درخشــانی در دوراهــی ســینما و ازدواج بــا دختــر پولــداری کــه شــمایل »دختــر حاجــی« دارد، گیــر کــرده اســت 
ــه در آن فیلمــی ســاخته نمی شــود. ورود مســئوالن  ــد؛ ســینمایی کــه البت و در نهایــت ســینما را انتخــاب می کن
ــرای  ــه ب ــا -ک ــا برافراشــته شــدن پرچــم نازی  ه ــم ب ــه فیل ــه پشــت صحن ــگ و ارشــاد اســامی ب وزارت فرهن
ــاخته  ــوز س ــم هن ــن فیل ــز ای ــاد نی ــئوالن ارش ــراه اســت و مس ــته  ای اســت- هم ــا موضــوع هس ــم ب ــور فیل دک
نشــده را بــرای جشــنواره فجــر انتخــاب می کننــد. همــه مســئوالن و محافظــان دولــت مرکــزی در ایــن فیلــم 
ــتند  ــلبریتی ها هس ــا س ــن ب ــس گرفت ــال عک ــه دنب ــم ب ــی فیل ــخصیت های امنیت ــی ش ــاده  لوح  اند و حت ــه و س ابل
ــر  ــه تصوی ــم ب ــن فیل ــه در ای ــت. آنچ ــی اس ــام طالبان ــا و اس ــا، روس ه ــار آمریکایی ه ــًا در اختی ــور عم و کش

ــت. ــران« اس ــدان »ای ــود، فق ــیده می ش کش
کلید واژه: کیک زرد، آمریکا، نیروهای امنیتی، ســینما
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کـشـتارگـاه

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

بخش
اول

بخش
دوم

کارگردان: عباس امینی
تهیه کننده: جواد نوروزبیگی

نویسـنده: عباس امینی و حسین فرخ زاده

داستان فیلم:
داســتان فیلــم دربــاره امیــر )پســری جــوان( اســت کــه بعــد 
ــه  ــته ک ــدرش برگش ــزد پ ــه ن ــدن از فرانس ــورت ش از دیپ
نگهبــان کشــتارگاهی در حاشــیه تهــران اســت. او بــه خاطــر 
ــتارگاه  ــب کش ــه صاح ــود ک ــی می ش ــر جنایت ــدرش درگی پ
)کــه در اصــل در کار قاچــاق ارز اســت( مرتکــب شــده  

ــت.... اس
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ــه نوســانات دالر و پیامد هــای اجتماعــی  ــدود فیلم هــای جشــنواره فجــر ۹8 اســت کــه ب کشــتارگاه جــز مع
آن در بســتر درام حساســیت نشــان می دهــد. فیلــم گســل طبقاتــی کــه در آن ســرمایه داران ســودجو و زالوصفــت 
ــد و در  ــرار می ده ــر ق ــد را در ســمت دیگ ــود می جنگ ــای خ ــرای بق ــه ب ــه فرودســت ک ــک ســمت و طبق در ی
ــون  ــه مضم ــردی ب ــن رویک ــا چنی ــد و ب ــر می کش ــه تصوی ــاال را ب ــن« از ب ــه پایی ــری »طبق ــت انتقام گی نهای
ــور  ــگ و ن ــری، رن ــان بص ــدی از زب ــا بهره من ــته ب ــم توانس ــود. فیل ــک می ش ــتی« نزدی ــینمای مارکسیس »س
متناســب بــا مضمــون، خــود را در جایــگاه یــک فیلــم ســینمایی خــوش فــرم بــه مخاطــب بقوالنــد هرچنــد در 
ســطح شــخصیت پردازی و منطــق اجــزا فیلــم بــا مشــکاتی روبــرو اســت. به عنــوان مثــال، صاحــب کشــتارگاه 
بــه شــکل حرفــه ای و در پوشــش کشــتارگاه، در کار قاچــاق ارز اســت و نیــازی بــه ســرقت دالرهــای دیگــران آن 
هــم بــه بهــای قتــل ســه نفــر نــدارد. نگهبــان کشــتارگاه بــا بــازی حســن پورشــیرازی خــود و پســرش را درگیــر 
ماجرایــی جنایــی می کنــد در حالــی کــه هیــچ نقشــی در آن نــدارد. پســر او نیــز کــه امیرحســین فتحــی نقــش 
آن را بــه خوبــی ایفــا کــرده اســت، یکدفعــه وارد داســتان می شــود بــدون آن کــه انگیزه هــای ورود او بــه ماجــرا 
بــرای مخاطــب روشــن باشــد. بــا ایــن اوصــاف امــا شــخصیت بــاران کوثــری در فیلــم، کنشــگر و عامــل اســت، او 
زنــی چــادری، ســنتی و در عیــن حــال قــوی اســت کــه مــردان را بــه چالــش می کشــد و در طــول زمــان نســبت 
ــرانجام  ــد و س ــدا می کن ــی پی ــرمایه داران آگاه ــط س ــه اش توس ــواده و طایف ــدن خان ــی ش ــت و قربان ــه حقیق ب
ــری  ــه انتقام گی ــت ب ــم دس ــرمایه دار فیل ــخصیت س ــوان ش ــی به عن ــی حقیق ــخصیت مان ــه ش ــه علی ــت ک اوس
می زنــد. شــخصیت کوثــری در کشــتارگاه در کنــار شــخصیت پانتــه آ پناهی هــا در فیلــم خــروج ســاخته ابراهیــم 
حاتمی کیــا را می تــوان مصــداق نوعــی از »فمینیســم بومــی« در ســینما تلقــی کــرد. فیلــم همچنیــن بــا نگاهــی 
ــور-که در  ــوب کش ــم در جن ــازه شخصیت هاش ــییع جن ــت دالر و تش ــن قیم ــی تعیی ــازار زیرزمین ــانه ب مردم شناس
قایــق و بــر روی آب اســت- را بــه تصویــر می کشــد و بــه غنــای بصــری و محتوایــی خــود می افزایــد. در ایــن 
ــه تصــور کشــیده  ــا حــدودی ب ــات اقتصــادی ت ــی  به واســطه شــرایط بی ثب ــواده ایران ــم فضــای متشــنج خان فیل
شــده اســت و هــم راســتا بــا بخــش قابــل توجهــی دیگــر از فیلم هــای جشــنواره فجــر ۹8، افــراد و کنشــگران 
ــد؛ یعنــی شــخصیت های قصــه بــه مراجــع قانونــی  ــه اقدامــات فــردی روی می آورن بــرای احقــاق حــق خــود ب
ــاد و ســرمایه  ــت اعتم ــر وضعی ــد بیانگ ــه می توان ــی ک ــد. موضوع ــه نمی کنن ــود مراجع ــرای حــل مشــکات خ ب

اجتماعــی انــدک دســتگاه قضایــی بــرای احقــاق حــق افــراد باشــد. 
کلیــد واژه: بازار ارز، بی ثباتی اقتصادی، قاچاق، انتقام
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مـردندرآبمطهـر

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

نویسنده و کارگردان: نوید محمودی
جمشید محمودی تهیه کننده: 

برادران محمودی مهاجران افغانسـتانی مقیم ایران هستند.

داستان فیلم:
ــد  ــر عاقه من ــک دیگ ــه ی ــه ب ــتانی ک ــر افغانس ــر و دخت پس
شــده اند می خواهنــد از ایــران فــرار کننــد و قاچاقــی بــه اروپــا 
ــس دســتگیر می شــود و  ــت توســط پلی ــد. پســر در نهای برون
ــر  ــش درگی ــمنی برادران ــت و دش ــا مخالف ــه ب ــم ک ــر ه دخت

ــد.... ــوت می کن ــان ف ــوده در پای ب

بخش
اول

بخش
دوم
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ــا  ــد ب ــه قصــد دارن ــران اســت ک ــت زندگــی ســخت مهاجــران افغانســتانی در ای ــردن در آب مطهــر، روای م
ــم در شناســاندن  ــد. فیل ــا مهاجــرت کنن ــه اروپ ــی و...( ب ــن، همجنس گرای ــر دی ــد تغیی ــس )مانن ــک ِکی ایجــاد ی
ــته و  ــو گذاش ــه جل ــی رو ب ــد قدم ــه می کنن ــران تجرب ــتانی در ای ــران افغانس ــه مهاج ــی ک ــت بغرنج وضعی
ــه  ــد. فیلمنام ــاس می کن ــان، حس ــی آن ــات زندگ ــواری  ها و نامایم ــا، دش ــه تبعیض  ه ــبت ب ــب را نس مخاط
ــر  ــی فرات ــتاندارد  های تلویزیون ــد از اس ــم نمی توان ــی فیل ــت و کارگردان ــدی اس ــکات ج ــاوی مش ــا ح ــم ام فیل
رود. در ایــن فیلــم، هیــچ شــخصیت ایرانــی دلســوز مهاجــران افغــان اعــم از مســئول، پلیــس یــا مــردم عــادی 
ــه  ــت، ک ــان نیس ــاور آن ــس ی ــه هیچ ک ــتند ک ــی هس ــان در برزخ ــخصیت های افغ ــی ش ــود؛ گوی ــده نمی ش دی
ــران  ــاکن در ای ــتانی های س ــی از افغانس ــل توجه ــش قاب ــاع بخ ــل دف ــر قاب ــب و غی ــت نامناس ــا وضعی ــه ب البت
و سیاســت های مهاجرتــی همخوانی هایــی دارد. سیاســت های مهاجرتــی ناکارآمــدی کــه به جــای تبدیــل 
ــی از  ــم روایت ــن فیل ــد. ای ــد می کن ــک تهدی ــه ی ــل ب ــت، آن را تبدی ــه فرص ــران ب ــتانی ها در ای ــور افغانس حض
ــی  ــان و دســتگاه های دولت ــه ایرانی ــان نســبت ب ــران افغ ــاد و ســرمایه اجتماعــی مهاج ــت نامناســب اعتم وضعی

ــز هســت. ــران نی ای
ــام  ــه اس ــوف ب ــود را معط ــش خ ــا نکوه ــردازد، ام ــی می پ ــی مذهب ــت بنیادگرای ــه مذم ــن ب ــم همچنی فیل
می کنــد و چــه بســا شــواهدی در اختیــار مخاطــب قــرار می دهــد کــه فیلــم را در تبلیــغ مســیحیت تعبیــر کنــد. 
در لوگــوی فیلــم یــک صلیــب دیــده می شــود و در نهایــت شــخصیت دختــر فیلــم بــه خاطــر تغییــر مذهــب از 
اســام بــه مســیحیت توســط مــردان خانــواده خــود کشــته می شــود؛ مردانــی کــه احتمــاال تحــت تاثیــر تعلیمــات 
روحانــی هســتند کــه خشــک مقــدس اســت و عاقــه  ای بــه گفتگــو بــا کســی نــدارد و تنهــا در ســوادی فتــوا 
ــای او  ــد داده می شــود و دیالوگ ه ــه غســل تعمی ــر« رودخان ــر در آب »مطه ــت جســد دخت دادن اســت. در نهای
در ابتــدای فیلــم تکــرار می شــود کــه پســر افغانســتانی فیلــم را بــه پریــدن در دریــا و دنبالــه  روی از دل و قلــب 
ــان مســلمانی  ــی شــدن جوان ــد قربان ــم برداشــت می کن ــن فیل ــده خارجــی از ای ــد. آنچــه یــک بینن ــرا می خوان ف
ــی  ــد امــا قربان ــدا کرده  ان ــه مســیحیت گرایــش پی ــاد ب ــه اجتماعــی بلکــه از روی اعتق ــرای تقی ــه ب اســت کــه ن

ــند. ــتگاری« می رس ــه »رس ــر ب ــت در آب مطه ــوند و در نهای ــی می ش ــی مذهب بنیادگرای
کلید واژه: مهاجــرت، مهاجران افغان، تغییر دین، بنیادگرایی
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لـبـاسشخصـی

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

نویسـنده و کارگردان: امیرعباس ربیعی
تهیه کننده: حبیب والی نژاد

با حمایت: سازمان هنری-رسانه ای اوج

داستان فیلم:
تعــدادی از اعضــای اطاعــات ســپاه بــه دنبــال کشــف یــک 
ــال  ــا دنب ــتند و ب ــت هس ــاالی حکوم ــطوح ب ــوذی در س نف
ــق  ــرا موف ــن ماج ــوده در ای ــش اعضــای حــزب ت ــردن نق ک
می شــوند تــا »افضلــی«، رییــس نیــروی دریایــی را دســتگیر 

ــد.... کنن
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لباس شخصی توانسته با واژه »نفوذ« استعاره ای برای وضعیت کنونی این روزهای ایران بسازد و پیچیده تر از آن 
چیزی که در چند سال اخیر درباره نفوذ صحبت شده، به این مقوله بپردازد. لباس شخصی در ظاهر بر حزب توده 
و متاشی شدن شاخه نظامی این حزب در اوایل انقاب متمرکز است، ولی آنچه این فیلم را قابل توجه می کند 

جزئیاتی است که از مکانیسم های اطاعاتی در کشف توطئه  های امنیتی در اختیار مخاطب می گذارد.
قهرمـان فیلـم، یاسـر، روایـت غالـب سیاسـی مسـلط بـر اطاعـات سـپاه را برنمی تابد و بـا سـرپیچی ای که از 
گفتمـان حاکـم دارد می توانـد موفـق شـود. در واقـع فیلمسـاز بـا روایـت یـک بـرش از تاریـخ معاصـر ایـران، این 
نکتـه را گوشـزد می کنـد کـه موفقیت دسـتگاه های امنیتـی در گرو اسـتقال از تمـام گرایش های سیاسـی، احزاب 
سیاسـی و حتـی گفتمان هـای سیاسـی اسـت و تنهـا وقتـی خاف تصـورات مسـلط به دنبـال کنکاش هـای امنیتی 
صـورت می گیـرد امـکان موفقـت وجـود دارد. فیلـم، نفـوذ را نـه در الیـه اپوزسـیون بلکـه در میـان کسـانی که به 

رهبـری کشـور )در ایـن فیلـم امـام خمینـی ره( نزدیکـی بیشـتری دارند جسـتجو می کند. 
عـاوه بـر سـطح امنیتی-اطاعاتـی، در سـطح ایدئولـوژی و اندیشـه، لبـاس شـخصی روایـت »جدال دو اسـام« 
»اسـام نهضت« با »اسـام نهاد« اسـت. در لباس شـخصی، اسـام نهادی را حسـام، یـک روحانی مأمـور امنیتی-که 
از قضـا شـکنجه هـم می کند- نمایندگـی می کند)در فیلم روز بلوا نیز شـخصیت روحانی، نماینده اسـام نهادی اسـت(. 
یاسـر، کـه از قضـا تحـت تاثیـر علـی شـریعتی اسـت، امـا هیـچ گاه شـکنجه نمی کند بلکه بیشـتر بـا تکیه بـر هوش و 
تحلیل خود به کشـف سـرنخ می پردازد، کارگردان نیز در سـمت یاسـر، اسـام شـریعتی و نهضتی می ایسـتد، به کمک 
او می آیـد و یاسـر را در میزانسـن هایی زیبـا، بـر خـاف شـخصیت حسـام، بـا مظنونان هم قـاب می کند. تعمد فیلمسـاز 
بـرای نشـان دادن دو نـوع متفاوت بازجویی در میزانسـن ها کاما آشـکار اسـت: شـخصیت روحانی امنیتـی در اتاق های 

تاریـک و بـا اعمـال خشـونت اعتـراف می گیـرد، امـا یاسـر در فضاهایی باز همـراه با مظنونـان حل مسـاله می کند. 
در سطح سیاست خارجی نیز فیلم موضوع نفوذ و جاسوسی روسیه )شوروی سابق( در ایران را یادآور می شود 
تعطیل  توده  حزب  نظامی  شاخه  که  می شود  متذکر  صراحتًا  فیلم  می برد.  سوال  زیر  را  آمریکا  بر  تمرکز صرف  و 
در سطوح مختلف  باید  این هشدار  و  باشد  فعال  است هم چنان  غیره ممکن  و  فرهنگی، سیاسی  ولی شاخه  شده، 
جدی گرفته شود. لباس شخصی در ارایه تصویری واقع گرایانه از نقاط ضعف دستگاه های امنیتی شکست نخورده، 
و از دوگانه انگاری های سیاه و سفید به دور است. حتی تصویری مثبت و قابل دفاع از »جمشید توفیقی« ساواکی 
ارائه می شود. توفیقی دیالوگی  بازداشت شده در مقایسه با مقام معادل آن در اطاعات سپاه یعنی »برادر حسام« 
نگن  دیگران  به  به من می گن  راحتی که  این  به  بگو  دارد که می گوید: »به دوستات  یاسر  به  توجه خطاب  قابل 
خائن!«. با توجه به این که حامی لباس شخصی موسسه اوج است ذکر نکات مذکور در فیلم، بسیار قابل تامل است.

کلید واژه: حزب توده، اطاعات سپاه، نفوذ، شوروی
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خــروج

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

نویسـنده و کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
تهیه کننده: حبیب والی نژاد

با حمایت: سازمان هنری-رسانه ای اوج

داستان فیلم:
را  روســتایی  از کشــاورزان  گروهــی  داســتان  »خــروج« 
ــه  ــگام تخلی ــهامی آب، هن ــرکت س ــه ش ــد ک ــت می کن روای
ســد آب شــور بــه اشــتباه آب را روانــه زمین هــای کشــاورزی 
ــا  ــوالت آنه ــی محص ــی تمام ــث خراب ــد و باع ــا می کن آنه
ــد،  ــئولین س ــق مس ــه از طری ــس از آن ک ــا پ ــردد. آنه می گ
دهیــار، بخشــدار و امــام جمعــه موفــق بــه حــل مشکلشــان 
رئیس جمهــور  نــزد  نمی شــوند، تصمیــم می گیرنــد کــه 

ــد.... ــان بگذارن ــا او در می ــان را ب ــد و مشکل ش برون
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خـروج داسـتان رحمـت بـا بـازی فرامـرز قریبیان، 
مـردی بـا مچ بنـد سـبز ) کـه می توانـد بـه مناقشـات 
سـال 88 ارجاع داشـته باشـد( اسـت که پس از جنگ، 
می کنـد.  زندگـی  روسـتا  حاشـیه  در  و  مـردم  از  دور 
اهالـی روسـتا او را متهـم می کننـد که در طـول جنگ 
مـردان و جوانـان روسـتا را بـا خـود بـه جنـگ بـرده و 
بـه کشـتن داده اسـت. حـاال بعـد از گذشـت ۳0 سـال 
از جنـگ، دوبـاره بـه عرصه کنشـگری بازگشـته و هم 
اعتـراض و  بـه  بـه همـراه جوانـان،  را  نسـان خـود 

خـروج، رهبـری می کنـد. 
خـروج در ادبیات کاسـیک اسـامی بـه معنی زیر 
سـوال بـردن مشـروعیت حکومت و خـودداری از بیعت 
بـا حاکمـان اسـت. فیلـم خـروج، دولـت را به عنـوان 
اسـتعاره ای از قدرت مسـلط نشـانه می گیرد و شخصیت 
آتشـکار )مشـاور رییـس جمهـور( بـه وضـوح اعتراض 

شـخصیت ها را خـروج از نظـام معرفـی می کنـد. 
آخریـن تاش هـای  بازنمایـی  را می تـوان  خـروج 
نظـام  بـاالی  سـطوح  بـا  گفتگـو  بـرای  جامعـه 
سیاسـی جهـت انجـام اصاحـات اساسـی دانسـت. در 
سـکانس های پایانـی شـخصیت های معتـرض سـر از 
شـهر قـم در می اورنـد و حـرم حضـرت معصومه )س( 
به عنـوان نقطـه تاقـی مذهـب و سیاسـت بـه محلـی 
بـرای اغـوا و تطمیـع معترضـان تبدیل می شـود؛ گویی 
فیلمسـاز نـه فقـط دولـت، بلکـه حکومـت و ایدئولوژی 
برخاسـته از قـم را نیز هـدف قرار داده اسـت. برعکس 
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آژانـس شیشـه ای، کـه در سـکانس های پایانـی بـرای حل یـک بن بسـت سیاسـی-اجتماعی از اسـتعاره هلی  کوپتر 
و نامـه ای از »بـاال« اسـتفاده می کنـد؛ قهرمـان خـروج بعـد از برخـورد بـه بن بسـت پاسـتور بـه سـوی خیابـان 
کشوردوسـت رهسـپار نمی شـود و اگـر هـم می شـود عاقـه ای بـه گفتگـو دربـاره موضوعاتـی فراتـر از مشـکات 

کشـاورزان دارد. 
برعکـس شـروع درسـت و تاثیرگـذار فیلـم کـه در آن شـخصیت اصلـی فیلـم و محیط زندگـی او بـه راحتی به 
مخاطـب شناسـانده می شـود و باعـث می شـود رابطـه پدر و پسـر شـهیدش ملموس شـود و صحنه  هـای مربوط به 
تشـییع و تدفیـن شـهید بسـیار تاثیرگـذار عمـل کنـد، از جایـی بـه بعـد فیلم دچـار لکنـت و انقطاع فرمی می شـود. 
راه افتـادن کاروان عدل  آبـاد بـا تراکتـور بـه سـمت تهـران، کنـش بـزرگ و عجیبـی اسـت کـه بـه نحـو مطلوبـی 
دراماتیـزه نشـده و از سـاختار یـک پیرنـگ منطقی بیـرون می زند. همچنین، مشـخص نیسـت که چرا ایـن کاروان 
می خواهـد بـا شـخص رئیـس جمهـور ماقـات کنـد: چـرا و طبق کـدام مسـیر و فرآینـد، این افـراد به ایـن نتیجه 

رسـیده  اند کـه »فقـط« شـخص رئیـس جمهـور می توانـد گـره از کار آن  ها بـاز کند؟ 
اعضـای ایـن کاروان نیـز تـا حـد زیـادی سـاده لوح بـه نظـر می رسـند. کارواِن »خـروج« خـودش را به سـخره 
می گیـرد و هرکـدام از افـراد بـه نحـوی سـرگرم اسـت و هـر از گاهی باهـت یکی باعـث خنده دیگران می شـود. 
شـخصیت اصلـی فیلـم نیـز از جایـی بـه بعـد محو می شـود و بـه کلی از مسـیر داسـتان حـذف می شـود. فیلمنامه 
دچـار همـه ایـن ضعف  هاسـت و ایـن یعنـی از جایـی بـه بعـد درام و شـخصیت ها بـه کلـی سـیر طبیعی خـود را از 
دسـت می دهنـد و مشـخص اسـت کـه صرفـًا مطابـق با اراده شـخص فیلمسـاز عمـل می کننـد. البته تاش شـده 
بـه شـخصیت زن )بـا بـازی پانتـه ا پناهی هـا( عاملیـت داده شـود ولی ایـن عاملیت زیـاد در خدمت پیرنگ داسـتان 
نیسـت. بـه نظـر می رسـد بـا سـاخت خـروج ) در کنـار روز بلـوا، آبـادان یـازده 60 و لباس شـخصی( سـازمان اوج 
رویکـرد ”مردمی سـازی“ سیاسـت را در تولیـد محتـوای خـود سـرلوحه قـرار داده و حاضر اسـت این مردمی سـازی 

را در محورهایـی ماننـد خـروج و اعتـراض بـه نظـام سیاسـی نیز دنبـال کند. 
کلید واژه: اعتراض، ریاسـت جمهوری، شبکه های اجتماعی، کشاورزان
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آتــابـای

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگـردان و تهیه کننده: نیکی کریمی
نویسنده: هادی حجازی فر

داستان فیلم:
ــم  ــام کاظ ــه ن ــال ب ــردی میان س ــاره م ــم درب ــتان فیل داس
اســت کــه در روســتای پیرکنــدی شهرســتان خــوی زندگــی 
ــای  ــکده هنره ــاری دانش ــجوی معم ــه دانش ــد. او ک می کن
زیبــای دانشــگاه تهــران بــوده، پــس از یــک شکســت 
عاطفــی از دانشــگاه انصــراف داده و بــه زادگاه خــودش 

ــت.... ــته اس برگش
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ــتایی و  ــعه روس ــرای توس ــاش ب ــراف، ت ــدرت، اعت ــط ق ــت، رواب ــاری، شکس ــق، بیم ــت عش ــای روای آتاب
حســرت های کوچــک اســت.

ــار  ــا فش ــه ب ــت ک ــی اس ــف و قربان ــری ضعی ــا( تصوی ــرخ لق ــده از زن )ف ــه ش ــر ارائ ــم تصوی ــن فیل در ای
اطرافیــان ناگزیــر بــه ازدواج بــا مــردی دیگــر می شــود و هنگامــی کــه عشــق اول او ازدواج می کنــد دســت بــه 
خودســوزی می زنــد. تاثیــر عشــق بــر مناســبات فــردی و اجتماعــی نیــز نکتــه دیگــر قابــل توجــه در ایــن فیلــم 

ــد. ــت گذاران باش ــت مداران و سیاس ــه سیاس ــورد توج ــت گذاری ها م ــد در سیاس ــه بای ــت ک اس
آتابــای نشــان می دهــد وقتــی کــه داخــل یــک جامعــه، نســبت بــه مفهــوم عشــق و عشــق ورزی، ممنوعیت هــا 
ــه  ــد و رابط ــر را نمی فهمن ــرد یکدیگ ــود، زن و م ــوس می ش ــه عب ــد، جامع ــود می آی ــی به وج و محدودیت های
ــول  ــه ای محص ــن جامع ــد. چنی ــدا می کن ــل پی ــدت تقلی ــاه م ــی کوت ــه جنس ــک رابط ــه ی ــًا ب ــقانه صرف عاش

ممنوعیــت عاشــقانگی و ممنوعیــت عشــق ورزی اســت.
در ایــن فیلــم نیــز ســبک زندگــی بــه تصویــر کشــیده شــده بــه کلــی بــا ســبک زندگــی مــورد عاقــه نظــام 
سیاســی متفــاوت اســت. نکتــه دیگــری کــه از منظــر اجتماعــی در ایــن فیلــم قابــل توجــه اســت احســاس عقــب 

افتــادن و در حاشــیه قــرار گرفتــن جوانــی شهرســتانی اســت کــه بــرای ادامــه تحصیــل بــه پایتخــت مــی رود.
ــان ترکــی اســت کــه می توانــد ســبب افزایــش حــس  ــه زب یکــی از نــکات مثبــت ایــن فیلــم نمایــش آن ب
همبســتگی ایرانیــان ترک زبــان بــا ســایر ایرانیــان و البتــه آشــنایی هرچــه بیشــتر ســایر ایرانیــان بــا فرهنــگ و 

مناســبات اجتماعــی روســتاهای آذری نشــین ایــران باشــد. 
کلید واژه: عشــق، قدرت، توسعه روستایی، زبان ترکی
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تـعارض)ریست(

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

نویسـنده و کارگردان: محمدرضا لطفی
تهیه کننده: سید امیر سیدزاده

داستان فیلم:
ــک  ــا ی ــی ی ــار روان ــک بیم ــتان ی ــت( داس ــارض )ریس تع
ــعی دارد  ــه س ــت ک ــفی اس ــت فلس ــکال سوبجکتیویس پرکتی
ــه  ــی ب ــی معنای ــه نوع ــا ب ــد ی ــی را کشــف کن ــای زندگ معن
زندگــی خــود ببخشــد، امــا در فیلــم بــه سرنوشــت نامعلومــی 

دچــار می شــود....
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تعــارض، یــک فیلــم اکســپریمنتال اســت و انتخــاب آن بــرای حضــور در یــک جشــنواره ملــی محــل ســوال 
اســت. تعــارض به عنــوان یــک فیلــم، ضعــف کیفــی نــدارد، بلکــه مشــکل ژانــری دارد.

ــه  ــی ک ــودش دارد. تعارض ــا خ ــرد ب ــه ف ــت ک ــی اس ــدرن و تعارضات ــان م ــی انس ــورد تنهای ــارض در م تع
ــذرد، دارد.  ــی گ ــرد م ــات ف ــال و توهم ــه در خی ــی و آنچ ــت زندگ ــود و واقعی ــت موج ــن وضعی ــخصیت بی ش
ــا ســاختار سراســربین میشــل  ــه ایــده پاناپتیکــون ب دوربین هــای مــدار بســته از نظــر تماتیــک قابــل خوانــش ب
فوکــو اســت. چشــم هایی و دوربین هایــی کــه همــواره در حــال پایــش شــهروندان هســتند و ایــن دائــم پاییــده 
ــر  ــه نظ ــا ب ــم دارد ام ــفی ه ــای فلس ــاز جاه طلبی ه ــود. فیلمس ــراد می ش ــی اف ــویش درون ــب تش ــدن موج ش

ــود. ــرو می ش ــا آن روب ــتی ب ــه سرانگش ــد ک می رس
ــی از  ــر در یک ــار دیگ ــی، ب ــام سیاس ــند نظ ــورد پس ــی م ــبک زندگ ــاوت از س ــی متف ــبک زندگ ــش س نمای
ــش از ازدواج و...  ــط پی ــپی، رواب ــی و روس ــان خیابان ــص، زن ــیقی، رق ــود. موس ــرار می ش ــای فجــر ۹8 تک فیلم ه
بخشــی از ابعــاد متعــارض ســبک زندگــی شــخصیت اصلــی فیلــم بــا ســبک زندگــی مــورد ترویــج نظــم سیاســی 

حاکــم اســت.
ســیاه و ســفید بــودن فیلــم و اســتفاده از زاویــه دوربین هــای مداربســته بــرای فیلمبــرداری، نوعــی جلوه گــری 

فرمــی در جهــت محتــوا در ایــن فیلــم اســت. 
کلید واژه: تنهایی، توهم، بیمار روانی، انســان مدرن
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پــدران

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: سالم صلواتی
نویسنده: محمدرضا گوهری
شهرام مسلخی تهیه کننده: 

داستان فیلم:
دو پســر جــوان در جــاده تصــادف می کننــد، یکــی از آن هــا 
کشــته می شــود و دیگــری بــه شــدت آســب می بینــد. 
ــه  ــه، این ک ــا و نداشــتن گواهینام ــل مصــرف ماری جوان به دلی
ــا  ــس و خانواده ه ــرای پلی ــرده، ب ــی می ک ــی رانندگ ــه کس چ
ــن واســطه خانواده هــا و مخصوصــًا  ــه همی مهــم می شــود. ب

ــد.... ــرار می گیرن ــم ق ــا ه ــل ب ــان در تقاب ــدران آن پ
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ــد  ــم فاق ــت. فیل ــی اس ــنواره مل ــک جش ــتانداردهای ی ــارج از اس ــم و خ ــک تله فیل ــد ی ــی در ح ــدران فیلم پ
ــه تعلیــق، تحــول، پیش  بینی  ناپذیــری و به طــور کلــی عمــق دراماتیــک اســت. همــه چیــز روتیــن پیــش  هرگون
ــینما  ــات س ــا و امکان ــدت از ظرفیت  ه ــه ش ــدران« ب ــد. »پ ــو می  برن ــرا را جل ــه ماج ــای قص ــی رود و تیپ  ه م
ــه  ــه نظــر می رســد اصــرار دبیرخان ــد. ب ــه کن ــان ســینما برانگیخت ــد حســی را در مخاطب عقــب اســت و نمی توان

ــود. ــتانداردها می ش ــر از اس ــی پایین ت ــاب فیلم های ــب انتخ ــابقه، موج ــش مس ــم در بخ ــور 22 فیل ــر حض ب
محــور ایــن فیلــم، بی خبــری نســل پــدران از پســران اســت. ایــن فیلــم بــر چنــد مســاله اجتماعــی متمرکــز 
ــر  ــه ه ــم ب ــت فیل ــر. پرداخ ــر و پس ــن دخت ــط بی ــوان، رواب ــل ج ــن نس ــاد در بی ــلی، اعتی ــکاف نس ــود: ش می ش
ــی،  ــی پسران شــان از زندگ ــای ذهن ــا و معن ــه از نگرش ه ــدر ک ســه موضــوع دم دســتی و ســطحی اســت. دو پ
بی خبرنــد و بــرای فــرار از مصیبــت و حادثــه پیش آمــده )چــپ کــردن ماشــین و فــوت کــردن یکــی از پســرها 
ــل هســتند و ســهم  ــدر طــرف مقاب ــی و متهــم نشــان دادن پ ــال فرافکن ــه دنب ــه جــدی پســر دیگــر( ب و صدم
ــی  ــه باغ ــه ب ــن مخفیان ــی و رفت ــر همکاس ــا دخت ــی ب ــه پنهان ــد. رابط ــخ نمی پذیرن ــه تل ــن حادث ــود را در ای خ
خــارج از شــهر بــرای خوش گذرانــی و مصــرف ماری جوانــا، ســبک زندگــی متفــاوت پســران از پــدران را نشــان 
می دهــد. یکــی از پــدران، معلــم سرشــناس شــهر اســت و کارگــردان بــه شــیوه ای دم دســتی تــاش داشــته تــا 
ناکارآمــدی نظــام آموزشــی را بــه تصویــر بکشــد. تصویــر ارائــه شــده در ایــن فیلــم از زن نیــز تصویــری ضعیــف 
و قربانــی اســت. زنــان در ایــن فیلــم کنشــگر، عامــل و پیشــران نیســتند و عنصــری کلیــدی در پیشــبرد داســتان 

ــد. ــاب نمی أین ــه حس ب
نکتــه مثبــت فیلــم، مرکزگریــزی و روایــت داســتان در شــهری غیــر از تهــران اســت. البتــه از پتانســیل های 
جغرافیایــی و فرهنگــی شــهر همــدان عمــًا بهــره ای گرفتــه نشــده و صرفــا نامــی از همــدان در فیلــم می شــنویم.

کلید واژه: گسســت نسلی، ماری جوانا، معلم، تصادف رانندگی
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مـنمـیتـرسـم

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

نویسـنده، کارگردان و تهیه کننده: بهنام بهزادی

داستان فیلم:
ــرای  ــه ب ــکلی ک ــطه مش ــه گیر به واس ــوان و گوش ــری ج پس
ــات  ــر ســطح دیگــری از منازع ــده درگی ــش آم ــازه اش پی مغ
ــیدن  ــار کش ــای کن ــه به ج ــرد ک ــم می گی ــود و تصمی می ش
از عرصــه، ماننــد بقیــه رفتــار کنــد و حقــش را پــس بگیــرد. 
ــب  ــرد صاح ــی رود و ف ــایبری م ــری س ــراغ زورگی ــه س او ب
ــش  ــه چال ــاط دارد، ب ــز ارتب ــئولین نی ــا مس ــه ب ــدرت را ک ق

می کشــد....
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ایــن فیلــم از منظــر اجتماعــی روایــت ســه تــرس اســت کــه بایــد مــورد توجــه قرار گیــرد: تــرس از سرنوشــت 
افــراد و جامعــه ای کــه افــراد در آن بــرای نیازهــای اولیــه و بدیهــی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ناگزیــر بــه 
ــراد و جامعــه ای کــه در آن ناکارآمــدی و فســاد دســتگاه های اداری  مهاجــرت می شــوند. تــرس از سرنوشــت اف
و اجرایــی در یــک نظــم سیاســی افــراد را از ســازوکارهای قانونــی بــرای انجــام کارهــای خــود یــا احقــاق حقــوق 
خــود بــه گونــه ای ناامیــد می کنــد کــه بــه ســازوکارهای غیــر رســمی و غیــر قانونــی متوســل می شــوند. تــرس 
از سرنوشــت افــراد و جامعــه ای کــه در آن افــراد جامعــه ناگزیــر می شــوند بیــن دوگانــه مانــدن و فاســد شــدن 

و پــاک مانــدن و مهاجــرت یکــی را انتخــاب کننــد.
ــپ  ــک تی ــد و ی ــرورش ده ــه را پ ــی قص ــخصیت اصل ــی ش ــوه درون ــود وج ــق می ش ــدی موف ــا ح ــه ت فیلمنام
ــن  ــی ای ــه اصل ــود خصیص ــبب می ش ــز س ــام نی ــی س ــا رحیم ــوب پوری ــازی خ ــش درآورد. ب ــه نمای ــی را ب وسواس
ــان،  ــن می ــر شــود. در ای ــی اســت، ملمــوس و باورپذی ــای اجتماع ــا و نبرده ــری از عرصه  ه ــه کناره  گی شــخصیت ک
کارگردانــی فیلــم ســهم مهمــی در تصویــر کــردن منطــق روایــی داســتان دارد. نماهــای هوایــی فیلم)منظــر پرنــده( 
ــی رود و  ــود را م ــیر خ ــس مس ــا هرک ــه در آن  ه ــت ک ــی اس ــهر و تقاطع  های ــای ش ــای خیابان  ه ــر چهارراه  ه نمایانگ
ایــن راه  هــا یک  دیگــر را قطــع می کننــد. ایــن فــرم هندســی دقیقــاً مکمــل خرده  پیرنگ هــای متقاطــع فیلــم اســت.

در فیلـم مـن می ترسـم، شـخصیت مرد، باقـی می مانـد و ناگزیر می شـود از راه هـای غیرقانونـی حقوق خودش 
را ایفـاد کنـد و در نهایـت هـم بـه فـرد دیگری تبدیل می شـود. شـخصیت زن هـم در حقیقت تصمیم بـه مهاجرت 
و تجربـه زیسـتن در جامعـه دیگـر را می گیـرد؛ دختـر جوانـی کـه از دانشـگاه اخـراج شـده و حـاال بـرای ادامـه 
تحصیـل و نیـز فـرار از فسـاد و بی قانونـی، تصمیـم بـه مهاجـرت دارد. در دیالوگـی نیـز بـه همیـن موضوع اشـاره 
می شـود: »بـدی ش اینـه مـن وسـط کلـی شـک ام کـه می خـوام بـرم یا نـه! ولـی بدتـرش اینه کـه صـد برابرش 
مطمئنـم نمی تونـم بمونـم«. در واقـع فضـای ترسـیمی فیلـم از جامعه ایـران، تصویـری بـرای نماندن و نتوانسـتن 
بـرای مانـدن اسـت. در ایـن فیلـم نیـز افـراد بـرای احقـاق حـق خود بـه روش های فـردی و غیر رسـمی متوسـل 
می شـوند و امیـدی بـه دسـتگاه هایی چـون پلیـس و قـوه قضاییـه ندارنـد. در سـطح ظاهـری ایـن فیلـم دربـاره 
زورگیـری و باج گیـری سـایبری اسـت امـا فضـای مجـازی عرصه افشـای این فسـاد پنهان و ریشـه دار اسـت. این 
فیلـم نشـان می دهـد کـه چگونـه چرخـه شـوم فسـاد کـه از ناکارآمـدی و فسـاد دسـتگاه های اداری و اجرایـی و 
تبدیـل شـدن آنهـا بـه ابزاری در دسـت افرادی خـاص آغاز می شـود، با ناامیـدی افـراد از این دسـتگاه ها و حرکت 

آنهـا بـه سـمت روش هـای غیـر قانونـی و فسـادزا بـرای احقـاق حق خـود تکمیـل می گردد.
کلید واژه: فسـاد، زورگیری سایبری، مهاجرت، اقدام شخصی
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خــونشــد

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

نویسـنده و کارگردان: مسعود کیمیایی
تهیه کننده: جواد نوروزبیگی

داستان فیلم:
ــردد و  ــدان برمی گ ــنتی از زن ــواده س ــک خان ــزرگ ی ــر ب پس
ــم   ــد. او تصمی ــی می بین ــواده اش را در مــرز ویران ــه و خان خان
ــرادر و  ــه ســراغ ب ــا اوضــاع را ســامان دهــد. او ب ــرد ت می گی
ــد،  ــه برمی گردانَ ــه خان ــا را ب ــی رود و آن ه ــش م خواهرهای
همچنیــن ســند خانــه را کــه بــه دســت فــرد دیگــری افتــاده 
بــوده را پــس می گیــرد و در اختیــار اهالــی خانــه قــرار 

می دهــد....
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»خـون شـد« هـر چنـد از کلیشـه فیلم هـای کیمیایـی پیـروی می کنـد، امـا بـه نسـبت فیلم هـای اخیر مسـعود 
کیمیایـی قدمـی رو بـه جلـو بـه حسـاب می  آیـد چراکـه در آن، اتـکا بـه دیالوگ هـای شـعاری و گل  درشـت کم  تر 
شـده و درام تـا حـدی قابـل باورتـر پیـش مـی رود امـا بازهـم نمی تـوان ضعف  هـای فیلمنامـه را نادیـده گرفـت. 
به عنـوان مثـال خاسـتگاه و هویـت شـخصیت اصلی فیلم مشـخص نیسـت و دقیقًا مشـخص نمی شـود کـه انگیزه 
او از انجـام ایـن همـه کنـش رادیـکال چیسـت. کارگردانـی فیلـم امـا مثـل اکثـر فیلم هـای کیمیایی پرقوت اسـت 
و به عنـوان مثـال در چندیـن صحنـه فیلـم شـاهد ایـن هسـتیم کـه کارگـردان بـا بـه کارگیـری عناصـری ماننـد 

موسـیقی، تضـادی را میـان ایـن عناصـر و روح حاکـم بـر صحنـه برقـرار می کند. 
بازپس گیـری سـند خانـه تـم اصلـی فیلـم »خون شـد« کیمیایـی اسـت، خانه ای کـه به سـختی می تواند اسـتعاره 
چیـزی جـز »وطـن« باشـد. پـدر خانـه مـردی اسـت مبـارز، اهل ِ سـاز، امـا علیـل که بـه زن خود خشـونت مـی ورزد، 
بچه هـا یکـی در تیمارسـتان اسـت، یکی معتـاد و دیگـری فرورفته در فقر و فحشـا. پدر خانـواده، فرزندانـش را از خانه 
بیـرون رانـده، سـند خانه را در اختیار سـرمایه داری برای کوبیدن و سـاختن قـرار داده و در زیرزمین خانـه افراد غریبه ای 
را سـاکن کـرده اسـت. خانـه در حـال ویرانـی اسـت و چراغ هـای آن خاموش اسـت. »فضلی« پسـر بزرگ خانـواده بر 
می گـردد و بـا تاکیـد بر اهمیت خانه و سـندش و ضـرورت حفظ خانه، در تاش بـرای بازگرداندن خواهـران و برادرش 
اسـت. فضلـی خواهـر و بـرادر خـود را قضـاوت نمی کند، آن هـا را نکوهش نمی کند، بلکـه تنها آنها را از دسـت نا اهان 
نجـات می دهـد. موسـیقی قدیمـی ایرانـی چاشـنی فرایند ترک اعتیـاد خواهـر می شـود و در نهایت سـند در زیرزمینی 
کـه ارتفاعـش کوتاه اسـت و نگه دار سـند روی ویلچر نشسـته اسـت پـس گرفته می شـود، صحنه هایی کـه نمی توانند 
کارکـرد نمادیـن نداشـته باشـند. کیمیایـی نـه تنهـا رهـا کـردن و رفتـن را راه حل نمی دانـد بلکـه ماندن و آبـاد کردن 
خانـه را توصیـه می کنـد و آن چـه تجویـز می کنـد، »گذشـت کـردن« بـرای جمع کـردن همـه در خانه اسـت. فضلی 
به عنـوان شـخصیت اصلـی داسـتان، خواهـر معتاد را بـه خانـه برمی گرداند و تـرک می دهـد، خواهر باردار بی شـوهر و 
بـرادر بسـتری در بیمارسـتان را بـه خانـه مـی آورد. کیمیایی نجات وطن را در گذشـت و چشـم پوشـی از خطاها عنوان 
می کنـد. البتـه در سـطح تجویـزی نیـز فیلـم کیمیایـی را می تـوان در چارچوب کنشـگری خشـونت ورزانه بـرای تغییر 
در شـرایط وطـن تفسـیر کـرد. در ایـن فیلـم نیـز کنشـگران بـرای احقاق حـق خود توسـلی به سـازوکارهای رسـمی 
نمی جوینـد و از طریـق روش هـای فـردی مسـائل خـود را حـل می کننـد. شـخصیت های فیلم هـم امروزی نیسـتند و 
گویـی قیصـر کیمیایـی نتوانسـته بـه شـکل امـروزی خود را بـاز آفرینـی کند و لـذا نوعی بازگشـت به راه حـل قدیمی 
بـرای حـل مشـکات جدیـد در روایـت کیمیایـی به چشـم می خـورد. ایـن فیلم را می تـوان بـه نوعی »رویـای ملی« 
کیمیایـی دانسـت کـه بـا سـبک و سـیاق خود در صـدد ترویـج آن و تاکید بـرای حرکت جهت رسـیدن به آن اسـت. 

کلید واژه: خانه، وطن، خانواده، اعتیاد، خشـونت
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دشـمنـان

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: علی درخشنده
نویسنده: بردیا یادگاری
تهیه کننده: مجید برزگر

داستان فیلم:
ــه ســن گذاشــته اســت کــه  ــا ب زهــره زنــی روان پریــش و پ
بــا مــادر پیــر و فرتــوت خــود در آپارتمانــی واقــع در شــهرک 
اکباتــان زندگــی می کنــد. همســر زهــره او را تــرک گفتــه و 
راهــی دیــار شــمال شــده و پســر زهــره بــا نــام شــهاب نیــز 
چنــد روزی اســت کــه گــم شــده اســت. بــا ارســال نامه هــای 
ــاکنین  ــر س ــره و دیگ ــزل زه ــه درب من ــزی ب ــد آمی تهدی
ــن  ــد ای ــس نمی دان ــود. هیچ ک ــور می ش ــاع ناج ــوک، اوض بل
نامه هــا از طــرف چــه کســی نوشــته می شــود امــا محتــوای 
ــره را در  ــی زه ــد زندگ ــه می خواه ــت ک ــوری اس ــا ط آنه
پیــش دیگــران خدشــه دار کنــد و او را گناهــکار نشــان دهــد.
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شـخصیت مـادر بـا بـازی رویا افشـار، اشـتباهی را مرتکب شـده )پسـر معتـادش را از خانـه بیرون کرده و پسـر 
مـرده اسـت( و بـا وجـدان خـودش درگیـر اسـت. او بـرای التیـام عذاب وجـدان، شـروع به مجـازات خـود می کند. 
در فرآینـد »خـود مجازاتـی«، اجـازه می دهـد کـه جامعـه بـه او فشـار بیـاورد و بـه نوعـی از طغیـان علیـه خـود و 
نوعـی از آن چیـزی کـه در سـنت مسـیحیت دیـده می شـود -یعنـی خـودآزاری بـرای توبـه از یـک گنـاه- دسـت 
می زنـد. اشـتراک مضمونـی دو فیلـم »دشـمنان« و »ابـر بارانـش گرفتـه« را می تـوان در مفهوم »عرفـان زمینی« 

یـا »معنویـت غیرماورایـی« خاصـه کرد.
فیلـم در سـطح نمادیـن تاش هـای نافرجامـی بـرای طـرح مسـائل سیاسـی دارد. بـرای طـرح این مسـائل از 
نمادهایـی مثـل نگهـداری »گربـه« توسـط شـخصیت مادر در خانه )مادر همان وطن اسـت(، کشـته شـدن سـرباز 
وطـن در پـی اشـتباه مادر، همسـایه فضول و جاسـوس  که پرچـم آمریکا روی پیراهـن خود دارد و همسـایگانی که 

زهره را تحت فشـار گذاشـته اند و خواسـتار اخراج او از مجتمع مسـکونی هسـتند، اسـتفاده شـده اسـت.
فیلـم، به رغـم ناتوانـی در سـاخت دنیـای خـود، بلحاظ مضمونـی چهار نکتـه اجتماعی قابل اشـاره دارد. مسـاله 
اول، تاثیـر سـاختارهای اجتماعـی و تأثیـر آسـیب های اجتماعـی بـر روی »بیماری هـای روانی« اسـت. بحران های 
اقتصـادی، ضعـف سـرمایه اجتماعـی، کاهـش اعتمـاد بیـن فـردی و نهـادی و در ایـن فیلـم مشـخصًا »اعتیـاد« 
به عنـوان یـک آسـیب اجتماعـی، می توانـد منشـا و ریشـه اختـاالت روانـی مـادر در فیلـم دشـمنان باشـد. نکتـه 
دوم کثـرت پرداختـن فیلم هـای جشـنواره فجـر ۹8 بـه موضـوع اعتیـاد و بازنمایـی مصـرف مـواد مخدر و سـیگار 
اسـت. ایـن بازنمایـی در سـطح توصیـف باقـی می مانـد و کارکـرد دراماتیـک آن بدون اشـاره به علـل و زمینه های 
شـکل گیری اعتیـاد اسـت. نکتـه سـومی کـه در عمـوم فیلم هـای جشـنواره فجـر ۹8 روی آن تاکیـد مـی شـود، 
وضعیـت نامناسـب سـرمایه اجتماعـی در خانواده ایرانی اسـت. یعنـی اعتمادی بین افـراد مختلـف در درون خانواده 
دچـار تزلـزل جـدی شـده اسـت. در ایـن فیلم نیـز، با یک خانـواده از هـم پاشـیده، سـرد و بی اعتمـاد مواجهیم که 

حتـی مـادر بـه دختـرش اعتمـاد نـدارد و غـذای او را از ترس مسـموم شـدن نمی خورد.
مسـاله چهـارم، فقـدان »مدیریـت مادرانه« و »مهارت عشـق ورزی« در شـهر مدرن اسـت. مادر در »دشـمنان«، 
نقـش مهمـی در از هم پاشـیدگی خانـواده دارد؛ عـدم مدیریـت او، فرزندان و شـوهر را بـه بیرون از خانه رانده اسـت. 
در دیالوگـی دختـر فیلـم بـا صراحـت بـه مـادرش می گویـد: »تـو بلـد نبـودی بـه ما محبـت کنـی. چـون از مادرت 
یـاد نگرفتـی«. »دشـمنان« روایـت اعضـای یک خانواده اسـت کـه در فقدان سـرمایه اجتماعـی، نبـود اعتماد، خا 
عشـق ورزی و مدیریـت مادرانـه، نسـبت به یکدیگر و حتی نسـبت به خودشـان، رفتـار دشـمنانه و خودویرانگر دارند.

کلید واژه: خودمجازاتی، مادرانگی، اعتیاد، بی اعتمادی
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پــوسـت

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

نویسـنده و کارگردان: بهمن ارک و بهرام ارک
تهیه کننده: محمدرضا مصباح

داستان فیلم:
ــق  ــان عاش ــتاهای آذربایج ــی از روس ــوان در یک ــری ج پس
ــد  ــه نمی خواه ــادر پســر ک ــر نامســلمان اســت. م ــک دخت ی
ایــن وصلــت ســر بگیــرد، دختــر و پســر را بــه وســیله 
ــر  ــوهر دخت ــان ش ــن می ــد و در ای دعانویســی طلســم می کن
ــد و در  ــه بع ــی ب ــی رود. از جای ــا م ــه ای از دنی ــا حادث ــز ب نی
مناســبات مربــوط بــه دعــا و طلســم، پســر بایــد میــان مــادر 
ــر  ــر از دخت ــت پس ــد. در نهای ــاب کن ــی را انتخ ــر یک و دخت
ــد  ــن کن ــود دف ــتان خ ــه دس ــا را ب ــم و دع ــد طلس می خواه
تــا »عشــق« ســبب شــود امــور بــه نظــم خــود بازگردنــد....
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»پوسـت« بـا آشـنایی  زدایی از واقعیـت روزمـره، جهانـی را از نـو خلـق می کنـد و بـا تکیـه بـر امکانات سـبکی 
و روایـی در سـینما فضایـی را تصویـر می کنـد کـه فقـط در جغرافیـای خـاص فیلـم قابلیـت ظهور دارد. »پوسـت« 
جـزو معـدود فیلم هایـی اسـت کـه در تمامـی ایـن سـال ها موفـق شـده بـا تکیـه بر هنـر سـینما، »فضا«یـی خلق 
کنـد کـه مختـص جغرافیـای فرهنگـی اسـت. در عیـن حـال کـه پوسـت می توانـد توسـط بعضـی مخاطبـان ُکند 
ریتـم و خسـته کننده محسـوب شـود، در بیـن تمامـی آثـار جشـنواره تنها این فیلم اسـت که تـا حد موفق، توانسـته 
»محـل« خلـق کنـد و بـه تبـع آن، مسـئله  ای محلـی و بومـی را طـرح کنـد. مسـئله فیلـم، حضـوِر امـر نامرئـی/ 
ماورایـی/ معنـوی در دل متـن زندگـی روزمـره اسـت. فیلم هایـی مثـل »پوسـت« می توانـد مصداقـی از سـینمای 
آلترناتیـو نسـبت بـه سـینمای جریـان اصلـی باشـد؛ سـینمایی کـه با طـرح »مسـئله بومی و محلـی«، مرکـز را به 
شـناخت بهتـر اسـطوره های محلـی دعـوت می کنـد. از منظـری دیگـر و با طـرح اسـطوره ها و افسـانه های محلی، 
امثـال پوسـت می تواننـد در راسـتای سیاسـت گذاری های فرهنگـی کشـورهای همسـایه و چـه بسـا جریان هـای 
هویتگـرا تلقـی شـوند و ایـن موضـوع بایـد سیاسـت گذاری ملـی ایجابی در بـاب بازسـازی اسـطوره های محلی در 

قـاب سـینما را تشـویق نماید.
پوســت، بــه زبــان ترکــی اســت و حضــور ایــن فیلــم در جشــنواره ملــی فیلــم فجــر، بــه رســمیت شــناختن 
ــر  ــر مســیحی ، ب ــی شــخصیت دخت ــق طراح ــان، از طری ــر زب ــاوه ب ــز ع ــم نی ــود فیل ــر اســت. در خ ــن تکث ای
ایــن تکثــر تاکیــد می شــود. پوســت در مجمــوع روایــت پیــروزی عشــق اســت. افســانه آراز و مــارال در اقــوام 
ــه  ــن عشــق اســت ک ــر طلســم، ای ــر و شــر و در براب ــن خی ــه بی ــه اســامی دیگــر وجــود دارد. این ک ــف ب مختل

ــردازد. ــاله می پ ــرح مس ــه ط ــز ب ــی نی ــات مردانگ ــودای اثب ــاره س ــن درب ــم همچنی ــود. فیل ــروز می ش پی
پوســت همچنیــن فیلمــی واجــد خصوصیــت مــردم شــناختی و آنتروپولوژیــک اســت. دو فیلم ســاز جــوان از 
ــه  ــرده و ب ــزه ک ــور خودشــان، داســتان و مفاهیمــی را انتخــاب و دراماتی ــگ، خطــه و ســرزمین و از فولکل فرهن
صفحــه ســینمای ملــی ایــران آورده انــد. البتــه روایــت فیلــم به گونــه ای اســت کــه نــگاه مخاطــب بــه »پوســت« 
ــگاه  ــن ن ــی از ای ــی ناش ــت. نگران ــتیک )voyeuristic( اس ــه و ویوریس ــگاه نظربازان ــداری، ن ــای هم ذات پن به ج
ــت،  ــی اس ــتیوال های بین الملل ــند فس ــرق گرایانه( موردپس ــرد اورینتالیسمِی)ش ــه رویک ــه، غلب ــره و نظربازان خی
ــد  ــرب می توان ــر کشــیده می شــود و غ ــه تصوی ــب و افســانه ب ــر از عجای ــی پ ــه در آن شــرق جای رویکــردی ک

بــه ایــن شــرق ”خیــره“ شــود. 
کلید واژه: عشــق، طلسم، خیر و شر، مردانگی
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سـینما؛شهـرقّصـه

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگـردان: کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری
نویسنده: کیوان علی محمدی

تهیه کننده: کیوان علی محمدی

داستان فیلم:
قصــه ایــن فیلــم در خصــوص داود تعمیــرکار آپــارات ســینما 
کــه دلباختــه ســینمای فیلــم فارســی اســت در کــوران 
ــف  ــدر او مخال ــه پ ــود ک ــی ش ــری م ــق دخت ــاب عاش انق
ــرخ  ــازی ف ــا ب ــیر ب ــخصیت اردش ــت. ش ــخت سینماس سرس
ــر  ــینما، ب ــا س ــون ب ــت مذهبی ــاد مخالف ــوان نم ــی به عن نعمت
اســاس یــک ذهنیــت و بــدون هیــچ مواجهــه ای بــا ســینما، 

ــد.... ــرت می دان ــه آخ ــد و علی آن را فاس
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»ســینما؛ شــهر قصــه« را می تــوان ادای دیــن بــه ســینمای ایــران و اشــاره بــه مخاطراتــی کــه ایــن ســینما بــا 
تغییــر نظــام سیاســی در زمــان انقــاب تجربــه می کنــد، تعبیــر کــرد. فیلــم داســتان خانــواده  ای اســت کــه پــدر آن 
ــرض انقــاب و ســخت گیری های اجتماعــی و فرهنگــی  ــواده خــود را در مع ــا خان ــم گذشــته اســت ام ــدار رژی طرف
ــری  ــتگار دخت ــق و خواس ــا عاش ــت از قض ــینما اس ــارات س ــرکار آپ ــه تعمی ــر او، داوود، ک ــد. پس ــد از آن می بین بع
ــه  ــه مقول ــتگار ب ــغل خواس ــط ش ــل رب ــه به دلی ــخت گیر ک ــدت س ــه ش ــدری ب ــا پ ــی ب ــواده ای مذهب ــت از خان اس
ــل  ــی در تقاب ــدر مذهب ــخت گیری های پ ــم س ــن فیل ــد. در ای ــادر نمی کن ــود را ص ــر خ ــازه ازدواج دخت ــینما اج س
ــدر  ــه پ ــوری ک ــرد؛ به ط ــرار می گی ــه ق ــی از جامع ــف بخش ــایق مختل ــق و س ــتالژی ها، عای ــا، نوس ــا روایت ه ب
ــخصیت  ــه ش ــت ک ــد. این جاس ــرت می دان ــه آخ ــد و علی ــینما، آن را فاس ــا س ــه ای ب ــچ مواجه ــدون هی ــخت گیر ب س

ــد:  ــخت گیر می گوی ــدر س ــه پ ــاب ب ــی خط ــد کمیل ــازی حام ــا ب داود ب
ــما از  ــینما، ش ــد س ــت نرفتی ــما هیچ وق ــد. ش ــر می کنی ــما فک ــه ش ــت ک ــوری نیس ــینما اونج »س
ســینما فقــط بــرای خودتــون یــه چیــِز ســیاِه کثیــف ســاختید. بــرای یــه بــار هــم شــده بریــد ســینما 

و فیلــم خــوب ببینیــد. ببینیــد کــه دنیاتــون چقــدر عــوض میشــه« 
و پدر ســخت گیر پاســخ می دهد: » من به فکر دنیام نیستم. به فکر آخرتمم«. 

ــه دختــر مــورد عاقــه خــود می شــود امــا در زندگــی خــود بیشــتر درگیــر  ــه ازدواج ب داوود در نهایــت موفــق ب
ــه برســمیت  ــدر ســخت گیر( اســت کــه او را ب ــر پ نوســتالژی فیلم هــای قبــل از انقــاب اســت و اینجــا زن او )دخت
ــی در جبهــه  ــدر ســخت گیر( درحال ــز )پســر پ ــرادر زن داوود نی ــد. ب ــرا می خوان ــد از انقــاب ف شــناختن ســینمای بع
ــا اســم مســتعار  ــه اهمیــت ســینما در جبهــه واقــف اســت و قبــا در مجله هــای ســینمایی ب شــهید می شــود کــه ب
ــینما و  ــا س ــنتی ب ــون س ــل مذهبی ــم تقاب ــرد، ه ــی می گی ــوع موضــع میان ــم در مجم ــته اســت. فیل ــم نوش ــد فیل نق
ــد را  ــرایط جدی ــه ش ــانی ک ــتالژی زدگی و کس ــم نوس ــد و ه ــد می کش ــه نق ــد را ب ــای جدی ــراس از تکنولوژی ه ه
ــه  ــده ک ــکیل ش ــری تش ــف و متکث ــای مختل ــم از تکه  ه ــت، فیل ــطح روای ــد. در س ــش می کن ــد را نکوه نپذیرفته ان
نمی تواننــد بــه وحــدت برســند و فیلمنامــه در ســطح مانــده و صرفــًا بــه کــوالژ آثــار تاریــخ ســینمای ایــران اکتفــا 
ــتان،  ــخصیت های داس ــی ش ــن زندگ ــا در مت ــای فیلم ه ــذاری تکه  ه ــای جاگ ــت به ج ــه می توانس ــرده در حالی ک ک
ــت« را  ــیر، »بینامتنی ــن مس ــش درآورد و در ای ــه نمای ــینما( را ب ــی و هنر)س ــان زندگ ــی می ــق و مبنای ــد عمی پیون
ــه مراتــب از خــوب  ــم ب ــه خدمــت بگیــرد. در ایجــاد موقعیت هــای کمیــک ایــن فیل به عنــوان یــک مــدل روایــی ب

ــد.  ــل می کن ــر عم ــف موفق ت ــد جل ب
کلید واژه: ســینما، هراس اخاقی، تاخر فرهنگی، تکنولوژی
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ُخــورشـیـد

برای مشـاهده و دانلود نقد این فیلم، در برنامه نقد نو، بارکد را اسـکن کنید.

کارگردان: مجید مجیدی
نویسـنده: مجید مجیدی و نیما جاویدی

تهیه کننده: مجید مجیدی

داستان فیلم:
ــک  ــه در ی ــت ک ــودک ِ کاری اس ــم ک ــی فیل ــخصیت اصل ش
ــر  ــه خاط ــم ب ــادرش ه ــد و م ــتیک کار می کن ــی الس اوراق
ــت. او  ــده اس ــتری ش ــتان بس ــی در بیمارس ــکات روان مش
ــی از  ــط یک ــدارد توس ــی ن ــدان خوب ــی چن ــع مال ــه وض ک
ــک  ــود ی ــان( از وج ــی نصیری ــازی عل ــا ب ــا )ب هم محله ای ه
گنــج در زیرزمیــن مدرســه کــودکان کار آگاه می شــود و 
ــی  ــک ماجراجوی ــود در ی ــتان خ ــا دوس ــرد ب ــم می گی تصمی
ــل  ــز به دلی ــه نی ــرود. مدرس ــج ب ــن گن ــراغ ای ــه س ــازه ب ت
عــدم حمایت هــای مالــی خیریــن در حــال تعطیلــی اســت و 
ــود.... ــه می ش ــی، تخلی ــن مال ــدم تامی ــل ع ــرانجام به دلی س
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پایـان فیلـم، مضمـون اصلـی فیلـم اسـت. خورشـید بـا نمـای بـاز )النگ شـات( مدرسـه خالی و صـدای زنگ 
بـه پایـان می رسـد. زنـگ هشـداری کـه گویـا دیر شـده اسـت و دیگـر نمی شـود کاری کـرد. فیلسـماز با بـه صدا 

درآوردن زنـگ در مدرسـه تخلیه شـده، هشـدار پـس از واقعـه هولنـاک می دهـد.
ورشکسـتگی سیاسـی مضمـون دیگـر خورشـید اسـت. مدیـر مدرسـه کـودکان ِ کار بـا اهـداف پیگیـری و حـل 
مشـکات ایـن مدرسـه، تصمیـم بـه کاندیداتوری در انتخابات شـورای شـهر می گیرد. امـا پس از مدتـی برگه های 
تبلیغاتـی خـود را پـاره می کنـد و بـه دور می ریـزد. فیلمسـاز ایـن پیـام را می دهـد کـه دیگـر امیـدی بـه انتخابات 
و نهادهـای نمایندگـی نـدارد. ورشکسـتگی فرهنگی دیگر مضمون برجسـته خورشـید اسـت. مدرسـه کـودکان ِ کار 
بـرای تامیـن هزینه هـای خـود یـک خیریـه برگـزار می کنـد اما عمـًا هیـچ خّیـری در برنامـه مشـارکت نمی کند. 
زمانـی هـم کـه صاحـب ملـک مدرسـه به دلیل عـدم پرداخـت هزینه توسـط مدرسـه، اجـازه ورود دانش آمـوزان به 
مدرسـه را نمی دهـد، مدیـر مدرسـه بـه بچه هـا دسـتور می دهـد تـا از دیوار بـاال رونـد و وارد مدرسـه شـوند. یعنی 
فیلمسـاز تنهـا راه موفقیت آمیـز پـس گرفتـن مدرسـه را نـه مذاکـره و گفتگـو بلکـه طغیـان بچه هـا و نسـل جدیـد 
می دانـد. عـاوه بـر ورشکسـتی سیاسـی و فرهنگـی، ورشکسـتگی قانونـی هـم در این فیلم قابل مشـاهده اسـت. 
نحـوه برخـورد قانـون با کـودکان ِ کار، فروشـنده مواد مخدر )علـی نصیریان( و جواد عزتی )معلم مدرسـه(، یکسـان 
اسـت. دختـر کـودک کار بازداشـت می شـود و با تراشـیدن موی سـرش تحقیر می شـود. در واقع فیلمسـاز سیاسـت 
نامرئی سـازی کـودکان ِ کار و نـگاه شـی گونه بـه ایـن کـودکان در قالـب واژگانـی مانند طـرح جمع آوری کـودکان ِ 
کار را زیـر سـوال می بـرد و ناکارآمـدی قانـون را در همیـن رفتـار مشـابه در قبـال فروشـنده بـزرگ موادمخـدر و 
یـک کـودک نشـان می دهـد. سیاسـت های مهاجـران نیـز در خورشـید به چالش کشـیده می شـود. سیاسـت گذاری 
نامناسـب در ایـن حـوزه، موجـب می شـود همـان خانـه محقـر و مخروبه اما گـرم و صمیمـی مهاجران، خالی شـود 

و صدایـی از آن بـه گوش نرسـد.
کـودکان ِ کار یکـی از گـروه هـای تحـت تبعیـض و بی صـدا هسـتند کـه در ایـن فیلـم به آنهـا صدا داده شـده 
اسـت. امـا وضعیـت ایـن کـودکان در نظـام حکمرانی ما، اسـتعاره ای بـرای سیاسـی ترین فیلم مجیدمجیدی اسـت.

فیلمسـاز نسـل جدیـد را پیشـرو و جنگنـده نشـان می دهـد کـه حتـی راه جنگیـدن و دعـوا کردن بـرای احقاق 
حـق را بـه معلمـش یـاد می دهـد و حتـی در تعمیـر خرابی ها)تعمیـر زنگ مدرسـه(، از نسـل قبـل خود هوشـمندتر 
اسـت و عیـب را بهتـر می شناسـد. راه حـل مجیدی هماننـد حاتمی کیـا در لحظـه ناکارامدی هـای اجتماعی، خروج 

و بـاال رفتن از دیوار مدرسـه اسـت. 
کلیـد واژه: کودکان ِ کار، گنج، انتخابات، مهاجران افغان
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مولفه  های سـازنده »تصویر ایران« در مجموع فیلم های جشنواره فجر 98:

ــود  ــای موج ــناخت واقعیت ه ــرای ش ــی مناســب ب ــم فجــر فرصت سی وهشــتمین جشــنواره فیل
ــه  ــن عرص ــط فعالی ــته توس ــال گذش ــه در یکس ــود ک ــی ب ــه فیلم های ــی از دریچ در جامعه ایران
ســینما تولیــد شــده اســت. فیلم هایــی کــه اگــر در بررســی آنهــا از روش هــای مرســوم نقــد فیلــم 
ــم در  ــد ه ــم می توان ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــا را م ــه آنه ــی تحلیل گران ــا نگاه ــم و ب ــر روی فرات
»توصیــف وضعیــت کنونــی« جامعه ایــران و هــم در پاســخ بــه پرســش »چرایــی ایــن وضعیــت« 
ــه مهــم  ــاری رســاند. نکت ــا ی ــه م ــد فیلم هــای ســینمایی ب از منظــر دســت اندرکاران عرصــه تولی
دیگــری کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد آن اســت کــه ایــن فیلم هــا می تواننــد تــا حــدودی هــم 
ــود  ــود« و »بهب ــای خ ــق رویاه ــرای »تحق ــی ب ــه جامعه ایران ــند ک ــی« باش ــر »روش های روایت گ
ــری«  ــن »الگــوی کنش گ ــر ای ــم ب ــت و ه ــد گرف ــش خواه ــده« در پی ــون و آین ــت در اکن وضعی
ــمندی  ــات ارزش ــاوی اطاع ــد ح ــا می توان ــل آنه ــز تحلی ــر نی ــن منظ ــه از ای ــند؛ ک ــذار باش اثرگ
بــرای سیاســت مداران و سیاســت گذاران در تمامــی ســطوح باشــد. آنچــه در ادامــه می آیــد 
گزارشــی از برجســته  ترین مفاهیــم ســازنده تصویــر ایــران در 28 فیلــم ســی و هشــتمین جشــنواره 

فجــر اســت: 
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 مـذهـب
ــی و  ــام اجتماع ــه اس ــی و چ ــای مذهب ــه المان ه ــی، چ ــان مذهب ــه زب ــی، چ ــار مذهب ــه رفت ــب )چ مذه
سیاســی( در ســینمای فجــر ۹8 نتوانســت تصویــری بالنــده و رهایــی بخــش بــه خــود بگیــرد بلکــه برعکــس در 
فیلم هایــی کــه عناصــر مذهبــی در زبــان و تصویــر بــه نمایــش درآمــده بــود اغلــب یــا نمــاد فقــر اســت )مثــا 
چــادر رنگــی کاراکترهــای معتــاد و فقیــر، مثــا در فیلــِم »خــون شــد«( یــا از جنــس خرافــه، باورهــای تخدیــری 
ــه  ــا ب ــوای فیلم ه ــان و محت ــدن زب ــکوالر ش ــود. س ــر ب ــانه فق ــی و نش ــل عقب ماندگ ــروج«( و عام ــل »خ )مث
ــا  ــه ب ــت ک ــتاری اس ــاره پرس ــم درب ــن فیل ــد. ای ــم می آم ــه چش ــز ب ــه« نی ــش گرفت ــر باران ــم »اب ــژه در فیل وی
ــا در  ــی و دع ــچ ســخنی از خــدا و آخــرت و باورهــای مذهب ــا هی ــاران در آســتانه مــرگ ســر و کار دارد، ام بیم
ــود. حتــی  ــم نیســت. در شــخصیت پردازی قهرمان هــای ســینمای امســال هــم، مذهــب کامــا در حاشــیه ب فیل
در فیلــم »روز صفــر« کــه داســتان دســتگیری ریگــی بــا هدایــت یــک مامــور وزارت اطاعــات اســت، از ایــن 
مامــور از ابتــدا تــا پایــان فیلــم حتــی یــک رفتــار و گفتــار مذهبــی نمی بینیــم. در کل فیلم هــای ایــن جشــنواره 

ــد:  ــه نحــوی مثبــت و دلنشــین تصویــر شــده بودن تنهــا در دو ســکانس عناصــری مذهبــی ب
1- ســکانس بازگشــت روحانی جوان )با بازی بابک حمیدیان( به مسجد بازار و

2- قرائــت قــرآن هموطنــان کــرد اهــل تســنن سردشــت بــر ســر پیکــر قــادر )از قربانیــان حملــه شــیمیایی 
صــدام بــه سردشــت و از کولبــران فعلــی(. البتــه روز بلــوا در ســطح توصیــف تیرگی هــا و مســائل جامعه ایرانــی 
نمی مانــد و بــه صــورت ظریفــی راهــکاری رادیــکال بــرای بــاز گردانــدن اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی بــه نهــاد 
ــه سیاســت و اقتصــاد و  ــن نســبت ب ــاد دی ــگاه نه ــه می دهــد و آن بازنگــری در جای ــون ارائ ــت و روحانی روحانی

بازگشــت روحانیــون بــه منــش و روش روحانیــت ســنتی اســت.

 حاکمیـت مرکـزی
در ســینمای فجــر ۹8 غالب تریــن مضمــون فیلم هــا، اعتــراض، عصیــان و خــروج بــود. از ایــن جهــت فیلــم 
»خــروج« حاتمی کیــا بــا »خورشــید« مجیــد مجیــدی و »خــون شــد« کیمیایــی تفــاوت چندانــی نــدارد. کیفیــت 
حکمرانــی هــم در همــه فیلم هــای امســال )بــه جــز »روز صفــر«( ضعیــف تصویــر شــده اســت. مثــا در »روز 
ــادی(  ــاد اقتص ــات فس ــت آوردن اطاع ــه دس ــن کار )ب ــم ای ــر بخواهی ــد: اگ ــا می گوی ــی از کاراکتره ــوا« یک بل
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ــمی و  ــاد غیررس ــد. اقتص ــول می کش ــتر ط ــم بیش ــری کنی ــی پیگی ــمی و حاکمیت ــای رس ــق نهاده را از طری
ــماری )از  ــای پرش ــم در فیلم ه ــد( ه ــال قانون ان ــی در اعم ــای حکمران ــف نهاده ــانه ضع ــه نش ــی )ک غیرقانون
ــت  ــه«( محوری ــس« و »شــنای پروان ــان«، »خورشــید«، »ســه کام حب ــه »کشــتارگاه«، »دوزیســت«، »توم جمل
ــای  ــون و نهاده ــز قان ــون و عج ــال دور زدن قان ــای امس ــرار در فیلم ه ــن پرتک ــر از مضامی ــی دیگ ــت. یک داش
ــه نحــوی  ــا ب ــل یکــی از کاراکتره ــب فیلم هــا الاق ــه نیازهــای شــهروندان اســت. در اغل ــی از پاســخ ب حکمران
ــی  ــن حــق اش مســتقل از نهادهــای حکمران ــس گرفت ــل و پ ــی، قت ــام، بازجوی ــرای انتق ــی ب خودســر و غیرقانون
عمــل می کنــد و بیننــده بــا او همدلــی می کنــد. حتــی فیلــم »درخــت گــردو« کــه ادای احترامــی تاثیرگــذار بــه 
قربانیــان جنــگ و ســربازان وطــن اســت، بــا نمایــش کولبــران سردشــت کــه محصــول ناکارآمــدی حکمرانی انــد 
بــه پایــان می رســد. بــه تعبیــر دیگــر، حکمرانــِی تصویرشــده در ســینمای امســال اغلــب نــاکارآ، کنــد، نامشــروع، 
فاســد، و عاجــز از بســط خیــر همگانــی و پاســخگویی بــه نیازهــای شــهروندان و تحــت مدیریــت افــراد ناالیــق 

تصویــر شــده اســت.

اجتمـاعی)نامتعـارف ها( تابـوهای   
پیشــروی های آرام ســینمای ایــران در تصویــر آزادی هــای اجتماعــی و ســبک زندگی هــای متکثــر در 
ســینمای امســال هــم دیــده می شــد. مثــا مصــرف ماری جوانــا )در فیلم هــای »ابــر بارانــش گرفتــه«، 
ــند«(،  ــان« و »عامه پس ــا در »توم ــانه )مث ــی دگرباش ــای جنس ــمنان«(، گرایش ه ــدران« و »دش ــان«، »پ »توم
قمــار و هیجــان هدونیســم )در »تومــان«(، ازدواج ســفید )در »ســه کام حبــس«(، تغییــر دیــن )در »مــردن در آب 
ــن دو جنــس در فیلم هــای امســال بیشــتر از گذشــته  ــای( بی ــط خــارج از چارچــوب ازدواج )آتاب مطهــر«( و رواب

ــد. ــم می آمدن ــه چش ب

 اعتـراض
ســینمای امســال را می تــوان ســینمای اعتــراض هــم نامیــد. در ایــن ســینما اقشــار پیرامونــی و جامعه ایــران 
»خــروج کننــده«، عصیانگــر و معتــرض تصویــر شــده اند. علــی در فیلــم »خورشــید« مجیــد مجیــدی عصیانگــر 
ــاد  ــی ی ــواد عزت ــازی ج ــا ب ــش ب ــه معلم ــد و ب ــرکت می کن ــه ش ــح مدرس ــورش فت ــت، در ش ــتیز اس و ظلم س
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ــه بزنــد«. در همیــن فیلــم خورشــید مدیــر مدرســه کــودکان ِ کار کــه قصــد دارد از طریــق  می دهــد چطــور »کلّ
کاندیداتــوری در انتخابــات شــورای شــهر، مشــکات مدرســه و کــودکان ِ کار را التیــام دهــد، برگه هــای تبلیغاتــی 
انتخابــات را پــاره می کنــد و اصــاح از طریــق انتخابــات را ناممکــن می دانــد. در فیلــم »کشــتارگاه« نوعــی خــروج 
علیــه فســاد، در فیلــم »تومــان« نوعــی خــروج علیــه خــود، در اغلــب فیلم هــا نوعــی خــروج علیــه قانون)اقــدام 
ــده گاو ســفید، کشــتارگاه و...(،  ــوا، قصی ــه، روز بل ــد شــنای پروان ــی مانن ــاق حــق در فیلم های ــرای احق ــردی ب ف
ــب و  ــم. جال ــم را می بینی ــه ظال ــن علی ــونت آمیز و خونی ــی خش ــی اعتراض ــد« کیمیای ــون ش ــم »خ و در فیل
ــق  ــه متعل ــم ک ــی دیدی ــال در فیلم های ــرض« را امس ــر از »معت ــن تصوی ــه، همدالنه تری ــب این ک ــاید عجی ش
ــای  ــپرده گذاران صندوق ه ــراِض س ــوا« اعت ــم »روز بل ــا در فیل ــود. مث ــانه ای »اوج« ب ــازمان هنری-رس ــه س ب
اعتبــاری )شــبیه دی ۹6( و خودســوزی یکــی از معترضــان و اعتــراض بــه فســاِد اقتصــادی ســاختاری بــه نحــوی 
ــا هــم  ــم »خــروِج« حاتمی کی ــه آنهــا حتــی حــق خشــونت هــم می دهــد. فیل ــر می شــود کــه مخاطــب ب تصوی
ــان داســتان،  ــد تفســیر شــود. دســتبند ســبز قهرم ــکال ضــد کل ســاختار سیاســی می توان ــراض رادی نوعــی اعت
ــول  ــرده، در ط ــری ک ــگ کناره گی ــد از جن ــوده و بع ــا ب ــگ از مشــوقین حضــور در جبهه ه ــه در دوران جن این ک
ــدارد، این کــه در مســیر  ــی از رســانه ای شــدن اعتراضــش ن ــد و ابای ــی می کن ســفر اعتراضــی اش مقاومــت مدن
ــه  ــی ب ــزرگان نظــام، گوی ــا ب ــل از گفتگــو ب ــم و قب ــان فیل ــه در پای ــد، و این ک ــم می رون ــه ق ســفر اعتراضــی ب
مطالباتــی فراتــر فکــر می کنــد، از نشــانه های پرتعــدادی اســت کــه خــروج نســبت بــه مناقشــات ســال 88 نیــز 

ــت.  ــوده اس ــاوت نب بی تف

 امـیــد
ــان از مضامیــن پرتکــرار اســت کــه گرچــه برآمــده از  در اغلــب فیلم هــای امســال اعتــراض، خشــم و عصی
مشــکات و ظلــم و فشــارها اســت، امــا نشــان از نوعــی عــدم پذیــرش وضعیــت موجــود و امیــد بــه تغییــر اســت. 
ــود، ســینمای امســال ســینمای  ــال ب ــدی، بی آیندگــی و انفع اگــر ســال گذشــته، ســینمای فجــر ســینمای ناامی
ــود. یکــی دیگــر از نشــانه های این کــه ســینمای امســال، در مجمــوع  ــه ب کنــِش اعتراضــی و خــروج عصیانگران
ــود.  ــا ب ــی امیدبخــش پرشــمار در فیلم ه ــی و مل ــان محل ــود، وجــود قهرمان ــد نب ــدازه ســال گذشــته ناامی ــه ان ب
ــه خــروج از بن بســت سیاســی- ــد ب ــای امی ــه معن ــه ب ــای اصــاح ک ــه معن ــه ب ــر، ن ــه تغیی ــد ب ــن امی ــه ای البت

ــم  ــر«، کاراکترهــای فیل ــات دســتگیری ریگــی در »روز صف ــِی عملی ــور اطاعات اجتماعی-اقتصــادی اســت. مام
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»آبــادان یازده شــصت«، پرســتاِر فیلــم »ابــر بارانــش گرفتــه«، کاراکتــر علــی در »خورشــید« کــه در پایــان فیلــم 
ــراض  ــوا« و »خــون شــد« در اعت ــاِب »خــروج« و »روز بل ــان کامی ــی می رســد، قهرمان ــه نوعــی تحــول درون ب
موثرشــان، و همــا و قــادر در »درخــت گــردو« از نمونه هــای ایــن کاراکترهــای امیدبخــش در ســینمای امســال 
ــه  ــدون روزن ــیاه و ب ــره س ــری یک س ــا تصوی ــی از فیلم ه ــته، در بخش ــال های گذش ــون س ــه، همچ ــد. البت بودن
امیــد از وضعیــت اجتماعــی، بــه ویــژه در حاشــیه شــهرها، داده می شــد. »ســه کام حبــس«، »پــدران«، »قصیــده 
ــد. ــن اســتیصال جمعــی و شــرایط ناامیدی ان ــر ای گاو ســفید«، »دوزیســت« و »کشــتارگاه« از نمونه هــای تصوی

 زنــان
ــتری  ــت بیش ــتقال و عاملی ــته، اس ــال گذش ــر دو س ــنواره فج ــبت جش ــه نس ــال ب ــینمای امس ــان در س زن
ــش  ــر باران ــود. مثــا در »اب ــوان گفــت ســینمای امســال فمینیســتی تر از گذشــته ب ــری می ت ــه تعبی داشــتند و ب
ــان قهرمــان  ــزون« زن گرفتــه«، »خــروج«، »درخــت گــردو«، »عامه پســند«، »مغــز اســتخوان« و »بی صــدا حل
ــم  ــد. در فیل ــل توجهــی دارن ــع شــوهر و مردهــای زندگی شــان نیســتند و اســتقال و کنشــگری قاب فیلم هــا تاب
ــام  ــی، انتق ــه نوعــی آگاهــی طبقات ــد از رســیدن ب ــه بع ــک زن عــرب اســت ک ــت ی »کشــتارگاه« هــم در نهای
ــنده  ــر نویس ــز کاراکت ــصت«)به ج ــد«، »آبادان یازده ش ــون ش ــه »خ ــا )از جمل ــدادی از فیلم ه ــرد. در تع می گی
ــای زن  ــب کاراکتره ــته، اغل ــال های گذش ــای س ــب فیلم ه ــل اغل ــم مث ــوا«( ه ــت« و »روز بل ــر(، »دوزیس خب

ــده اند. ــر ش ــا تصوی ــع مرده ــی و تاب ــل، قربان منفع

 فضای مجازی
هم  زمــان بــا گســترش و افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت و فناوری  هــای نویــن رســانه  ای از جملــه 
ــای  ــده آن در فیلم ه ــش پیش  برن ــی و نق ــاهد بازنمای ــازی، ش ــی مج ــبکه  های اجتماع ــمند و ش ــای هوش تلفن  ه
ــوان  ــت از یــک ســو به عن ــم »عامه پســند«، تلفــن همــراه هوشــمند و اینترن جشــنواره فجــر ۹8 هســتیم. در فیل
یــک ابــزار یاری  رســان و کمک  کننــده بــرای شــخصیت فهیمــه به عنــوان یــک زن مســتقل اســت و از 
ــه«،  ــنای پروان ــم »ش ــت. در فیل ــا اس ــدا و خرده فرهنگ  ه ــای بی ص ــانه گروه  ه ــوان رس ــر به عن ــوی دیگ س
ــم  ــی اســت، نشــان داده می شــود. در فیل ــر آســیب های اجتماع ــه نمایانگ ــزاری ک ــوان اب فضــای مجــازی به عن
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ــرای  ــی ب ــه فضای ــی و البت ــی در گســتره جهان ــرای کســب و کار اینترنت ــان«، فضــای مجــازی بســتری ب »توم
ــه اقتصــاد غیررســمی )ماننــد قمــار( اســت. در »روز صفــر«، تلفــن همــراه و فناوری  هــای نویــن  شــکل دادن ب
ــن  ــای نوی ــوا«، تکنولوژی  ه ــود. در »روز بل ــی می ش ــح، بازنمای ــت و صل ــن امنی ــرای تامی ــزاری ب ــوان اب به عن
ــی  ــا فســاد ظاهــر می شــود و شــخصیت روحان ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــار هکرهــا، در نقــش ابزارهای ارتباطــی در کن
داســتان از طریــق همیــن فضــای مجــازی و فناوری  هــای نویــن اســت کــه می توانــد پــرده از فســاد اقتصــادی 
ــی  ــوان ابزارهای ــی به عن ــبکه  های اجتماع ــمند و ش ــای هوش ــروج«، تلفن  ه ــم »خ ــر دارد. در فیل ــتماتیک ب سیس
ــت«  ــم »ریس ــود. در فیل ــی می ش ــزی معرف ــت مرک ــت و حاکمی ــردن دول ــخگو ک ــری و پاس ــرای مطالبه  گ ب
ــده،  ــربین و نظارت  کنن ــم سراس ــوان چش ــی به عن ــن ارتباط ــای نوی ــری از فناوری  ه ــادی تصوی ــی انتق ــا نگاه ب
ــری ســایبری اشــاره می شــود. در مجمــوع  ــه اخــاذی و زورگی ــن می  ترســم« ب ــم »م ترســیم می شــود و در فیل
ــی در  ــور پررنگ ــازی حض ــای مج ــانه  ای و فض ــن رس ــای نوی ــر ۹8، فناوری  ه ــنواره فج ــای جش اوال در فیلم ه
ــن و در  ــاد، صلح  آفری ــازنده، ضدفس ــت، س ــا، مثب ــی   آن  ه ــا بازنمای ــد و ثانی ــتان ها دارن ــبرد داس ــا و پیش فیلم ه

ــت. ــدا اس ــوش و بی ص ــای خام ــت گروه  ه خدم

 هویت های محلی
ــه  ــاراتی ب ــای( و اش ــت و آتاب ــت )پوس ــود داش ــی وج ــان ترک ــا زب ــم ب ــر، دو فیل ــم فج ــنواره ۳8 فیل در جش
»تیره  هــا و اقــوام ایرانــی«، نیــز دیــده می شــد. به طــور مشــخص در فیلــم »درخــت گــردو« وضعیــت کردهــای 
ــادی را  ــع زی ــام داده و فجای ــادی انج ــای زی ــگ، مجاهدت ه ــی جن ــرایط بحران ــه در ش ــی ک ــین ایران مرزنش
متحمــل شــده اند از نظــر اقتصــادی در شــرایطی نامناســب تصویــر می شــود کــه بخشــی از آنهــا بــرای تامیــن 
ــد)در ســکانس  ــه شــغل پــر مخاطــره  ای چــون کول  بــری مــی پردازن معــاش خــود در گــذر دهه  هــا همچنــان ب
ــی در  ــوان تاش ــای« را می ت ــت« و »آتاب ــن »پوس ــود(. همچنی ــاره می ش ــه آن اش ــا ب ــی صرف ــن و پایان آغازی
ــم  ــت. در فیل ــی دانس ــای ایران ــتان های تیره  ه ــانه ها و داس ــی افس ــی و برخ ــا زندگ ــب ب ــنایی مخاط ــت آش جه
ــه  ــد ب ــردازد، هرچن ــه موضــوع ریگــی می پ ــاه کامــل شــد«، ب ــم »شــبی کــه م »روز صفــر« کــه در ادامــه فیل
ــرورش افــرادی چــون ریگــی و گروه  هایــی چــون جنــداهلل پرداختــه نمی شــود. در فیلــم »تومــان« نیــز  علــل پ
ــگ  ــا فرهن ــنایی مخاطــب ب ــرای آش ــی ب ــح باب ــز، فت ــم نی ــن فیل ــد ای ــتند هرچن ــن حضــور داش ــران ترکم دخت

ــت.  ــا نیس ترکمن  ه
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 فرآینـدهای جهـانی
نوعــی گــذار از مرکــز و تــاش بــرای گفتگــو بــا فرایندهــای جهانــی در ســطح خــود اثــر یــا نمادهــای نقــش 
ــا  ــه کــه ب ــم »درخــت گــردو« گرفت ــه چشــم می خــورد. از فیل بســته در آن، در فیلم هــای جشــنواره فجــر ۹8 ب
عبــور از دولــت مرکــزی بــه دادگاه بین  المللــی الهــه وجاهــت می  بخشــد، تــا فیلــم »مــردن در آب مطهــر« کــه 
ایــران را تنهــا مدخــل ورود مهاجــران افغانســتانی بــه اروپــا بــه تصویــر می کشــد و بــا نقــد بنیادگرایــی اســامی 
ــت.  ــی اس ــی جهان ــای فرهنگ ــا جریان  ه ــو ب ــتار گفتگ ــاپیش خواس ــیحیت، پیش ــای مس ــه المان ه ــاع ب و ارج
ــانه  ــل ورزی دگرباش ــدن، می ــی ش ــد جهان ــر فراین ــت تاثی ــز تح ــان« نی ــند« و »توم ــر »عامه پس ــی نظی فیلم های
ــارج از  ــی خ ــمتی از آن در جای ــا قس ــه ی ــب«، کل قص ــر« و »آن ش ــد و در »روز صف ــرار داده  ان ــر ق ــد نظ را م
ــران را در  ــف2« ای ــد، جل ــوب، ب ــخصی« و »خ ــاس ش ــد »لب ــر« مانن ــن »روز صف ــد. همچنی ــران رخ می ده ای
ــتارگاه« و  ــوا«، »کش ــد و »روز بل ــرار می ده ــود ق ــانه خ ــورد بررســی زیبایی  شناس ــی« م ــات جهان بســتر »تعام
»خــروج« نیــز بــه »خــارج« ارجــاع می دهنــد؛ »خــارج ِ« روز بلــوا جایــی اســت کــه متهمــان اقتصــادی بــه آن 
می  گریزنــد، »خــارج ِ« کشــتارگاه، جایــی اســت )عــراق( کــه تعامــات اقتصــادی آن، روی ایــران اثــر می گــذارد 
ــران  ــی در ای ــای اجتماع ــود جنبش  ه ــاش می ش ــانه  ها ت ــطه رس ــه  به واس ــت ک ــی اس ــروج، جای ــارج ِ« خ و »خ
تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد. »ابــر بارانــش گرفتــه« بــه نهنــگ آبــی ارجــاع می دهــد، »اتابــای« در روایــت خــود 
ــی  ــر جهان ــدرن در عص ــان م ــی انس ــای زندگ ــارض« پیچیدگی  ه ــرد و »تع ــام می گی ــی اله ــازان ترک از فیلمس
ــی شــدن در  ــه نظــر می رســد حضــور جهــان و فرایندهــای جهان ــر می کشــد. در مجمــوع ب ــه تصوی شــدن را ب
فیلم هــای جشــنوراره ســی و هشــتم، نســبت بــه ادوار پیشــین بیشــتر قابــل لمــس بــود. این کــه آیــا ایــن توجــه 
بــه خــارج را بایــد همزمــان بــا کمرنــگ شــدن نقــش حاکمیــت مرکــزی در قصه  هــای جشــنواره امســال مــورد 

توجــه قــرار داد یــا خیــر، ســوالی اســت کــه جــای تامــل دارد.

 محـــور های غایـب یا کمرنـگ )محیط زیسـت، اقتصـاد(
ــزایی در  ــهم به  س ــود س ــته ب ــاد نتوانس ــادی، اقتص ــکات اقتص ــا مش ــه ب ــاالی جامع ــری ب ــم درگی به  رغ
ــده در  ــران ش ــای اک ــت فیلم ه ــه کلی ــری ک ــادی، تصوی ــر اقتص ــد از منظ ــد. هرچن ــته باش ــنواره ۳8  ام داش جش
ــت  ــادی اس ــام اقتص ــک نظ ــر ی ــد تصوی ــه می دهن ــران ارائ ــادی ای ــت اقتص ــنواره از وضعی ــتمین جش سی وهش
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کــه بــا مســائل بنیادیــن و مزمنــی چــون درآمــد ســرانه انــدک، نــرخ تــورم بــاال، ثبــات اقتصــادی کــم، فســاد 
سیســتماتیک و در مجمــوع »اقتصــادی قمــارزده« روبروســت. در ایــن فیلم هــا افــراد موفــق در عرصــه اقتصــادی 
ــن  ــی در ای ــر قانون ــازوکارهای غی ــد و س ــط فاس ــری از رواب ــا بهره گی ــه ب ــتند ک ــه هس ــرادی نوکیس ــًا اف عموم
ــون  ــی چ ــه موضوعات ــتارگاه ب ــوا و کش ــون روز بل ــی چ ــخصًا در فیلم های ــیده اند. مش ــت رس ــه موفقی ــه ب عرص
ــرخ ارز،  ــان ن ــی از نوس ــای ناش ــاری، پیامده ــات اعتب ــه موسس ــوط ب ــائل مرب ــرکت ها، مس ــازی ش خصوصی س
قاچــاق و ... اشــاره شــده اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه در حــوزه اقتصــادی نیــز اگرچــه کلیــت فیلم هــای 
ــق  ــری دقی ــته اند تصوی ــا نتوانس ــته  ان، ام ــی داش ــادی جامعه ایران ــای اقتص ــه واقعیت  ه ــاراتی ب ــده اش ــران ش اک
ــر پیدایــش آن ارائــه دهنــد. همچنیــن به رغــم آن کــه ایــران  ــه از ایــن وضعیــت و عوامــل موثــر ب و جزئی نگران
ــرو شــده اســت توجــه  ــف آب، خــاک و هــوا روب ــده ای در حوزه هــای مختل ــا بحران هــای محیط زیســتی پیچی ب
ــت  ــا محوری ــینمایی ب ــای س ــاخت فیلم ه ــم، دســت  مایه س ــن موضــوِع مه ــوزه نشــده و ای ــن ح ــه ای ــی ب چندان
ــم  ــک از 28 فیل ــاری موضــوع هیچ ی ــر آم ــه اســت. از نظ ــرار نگرفت ــران ق ــش روی ای ــائل محیط زیســتی پی مس
ــد  ــا نمی توان ــن فیلم ه ــب ای ــوال مخاط ــل اص ــن دلی ــه همی ــت و ب ــتی نیس ــی محیط زیس ــده موضوع ــران ش اک
ــد گرچــه در معــدود  ــران دســت یاب ــات از وضعیــت محیط زیســتی ای ــدون جزئی ــد کلــی و ب ــه تصویــری هرچن ب
ــه  ــه ارومی ــتی دریاچ ــران محیط زیس ــوع بح ــه موض ــم ب ــی از فیل ــیه سکانس ــای در حاش ــون آتاب ــی چ فیلم های

اشــاره شــده اســت.
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ــد  ــی می کن ــود نمای ــی خ ــای اساس ــوان محوره ــنواره ۳8  ام به عن ــای جش ــش در فیلم ه ــش از پی ــه بی آنچ
کاهــش اثربخشــی حاکمیــت مرکــزی، افزایــش آســیب های اجتماعــی و گرایــش جامعــه بــه مداخلــه در تعییــن 
سرنوشــت خــود از مســیر اعتــراض و یــا عبــور از نهادهــای قانونــی، هرچنــد بــدون جهــان معرفتــی مشــخص و 
ــد  ــر نکنن ــی را درگی ــد و شــخصیت قصه  هــا، نهادهــای قانون در نتیجــه نوعــی »آنارشیســم« اســت. این کــه رون
ــنواره  ــای جش ــه فیلم ه ــتناد ب ــا اس ــا ب ــوده، ام ــابقه نب ــران بی  س ــینمای ای ــوند، در س ــه کار ش ــت ب ــود دس و خ
ــرای سیاســت  گذاران خــرد و کان  ــد ب ۳8  ام، می تــوان گفــت ایــن محــور پررنگ  تــر دیــده شــده و ایــن می توان
ــران در سی  وهشــتیمن جشــنواره  ــر ای ــاده  ترین شــکل ممکــن، تصوی ــه باشــد. در س ــور توج ــی در خ ــز نکات حائ
فیلــم فجــر در ســه بُعــد »وضعیــت حکمرانــی«، »وضعیــت ســرمایه اجتماعــی« و »فرهنــگ عمومــی و سیاســت 

ــدی اســت: ــل جمع  بن ــمی« قاب رس

الف( وضعیت حکمرانی
در ایــن فیلم هــا نظام  هــای حکمرانــی و دســتگاه های معرفتــی تغذیه  کننــده آنــان، نــه 
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــا ب ــره درام فیلم ه ــردن گ ــاز ک ــرای ب ــی ب ــع و میانج ــوان مرج ــا به عن تنه
ــا  ــه آنه ــتند و علی ــاله هس ــود مس ــا خ ــد، ی ــراب ندارن ــی از اع ــا محل ــا ی ــه آن  ه ــوند بلک نمی ش
ــرادر  نوعــی شــورش اجتماعــی و چــه بســا سیاســی ســاماندهی می شــود. در »شــنای پروانــه«، ب
ــای  ــا از نهاده ــد و تنه ــت می  افت ــف حقیق ــی کش ــوان کارآگاه در پ ــود به عن ــده  الت، خ ــک گن ی
ــان  ــده ج ــی قربانی  کنن ــام حقوق ــفید«، نظ ــده گاو س ــد؛ در »قصی ــزاری می کن ــتفاده اب ــی اس قانون
شخصیت هاســت؛ نظــام انتخاباتــی و آمــوزش و پــرورش در »خورشــید« بی  اثرنــد؛ در »روز 
ــی در  ــه نقش ــد ک ــی می کنن ــرداری سیاس ــی بهره  ب ــتگیری ریگ ــرای دس ــانی از ماج ــر« کس صف
ــتعماری  ــای اس ــه قدرت  ه ــی بازیچ ــی ایران ــام حکمران ــف«، نظ ــد جل ــوب، ب ــتند؛ در »خ آن نداش
اســت؛ در »ســه کام حبــس«، خانــه بــه مثابــه وطــن، آغشــته بــه لجــن اســت و در »خــون شــد« 
ســند خانــه توســط پــدر در اختیــار بیگانــه قــرار گرفتــه و بایــد آن را پــس گرفــت. در »کشــتارگاه« 
ــت  ــود دس ــی خ ــی و پلیس ــای قضای ــه مقام  ه ــوع ب ــدون رج ــخصیت ها ب ــم« ش ــن می  ترس و »م
ــه  ــته ب ــول آن، آغش ــی ح ــبکه سیاس ــت و ش ــوا« روحانی ــد؛ در »روز بل ــری می زنن ــه انتقام  گی ب
ــورد؛  ــم می خ ــه چش ــی ب ــون امنیت ــوذ در روحانی ــکان نف ــخصی« ام ــاس ش ــت؛ در »لب ــاد اس فس
در »عامه پســند« شــخصیت ها قربانــی عرف  هــای مــورد پذیــرش حاکمیــت می شــوند؛ در 
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ــرت گرایی  ــی عش ــان« نوع ــورند؛ در »توم ــی می  ش ــام حکمران ــه نظ ــخصیت ها علی ــروج« ش »خ
ــردو« از  ــت گ ــورد و در »درخ ــم می خ ــه چش ــه ب ــی جامع ــای لذت  جوی ــه هنجاره ــان علی و طغی
ــه  ــاس دوگان ــر اس ــم ب ــت فیل ــود و روای ــذف می ش ــرای قصــه ح ــزی از ماج ــت مرک ــاس دول اس
ــه و  ــه خراف ــته ب ــا آغش ــب فیلم ه ــز در اغل ــب نی ــی رود. مذه ــش م ــدن پی ــت - جهانی  ش قومی
ــت  ــه نیس ــی جامع ــوی و اخاق ــای معن ــده نیازه ــا تامین کنن ــه تنه ــت و ن ــاع اس ــاد و ارتج فس
بلکــه هیــچ کارکــرد رهایی  بخــش دیگــری نیــز نــدارد. ایــن یعنــی در 28 فیلــم اکــران شــده، در 
برابــر قربانــی یــا قربانیانــی کــه بــه تصویــر می کشــند و همدلــی مخاطــب نســبت بــه آنهــا بایــد 
ــود  ــی می ش ــان معرف ــا پنه ــکار ی ــورت آش ــه ص ــری« ب ــک »دیگ ــواره، ی ــود، هم ــه ش برانگیخت
ــوع فیلم هــا در  ــه ن ــن »دیگــری« بســته ب ــن وضعیــت اســت؛ ای ــی پیدایــش ای کــه مســبب اصل
اکثــر مــوارد )1۳ مــورد( »نظــام حکمرانــی« بــه معنــای کلــی آن و در معــدود مــواردی »دولــت« 
ــون  ــاخص هایی چ ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــورد( اس ــی )1 م ــام حکمران ــی از نظ ــوان بخش به عن
ــی و  ــررات تنظیم ــن و مق ــت قوانی ــخ گویی، کیفی ــی، پاس ــی و کارآی ــون، اثربخش ــت قان حاکمی
ــن شــاخص ها  ــی از ای ــر مثبت ــا تصوی ــه تنه ــا ن ــک از فیلم ه ــچ ی ــرل فســاد )در هی مشــخصًا کنت
ارائــه نمی شــود بلکــه عمــوم فیلم هــا بــه صــورت آشــکار یــا پنهــان نقــد وضعیــت نامناســب ایــن 
شاخص هاســت(، از منظــر قریــب بــه اتفــاق فیلم هــای اکــران شــده، »کیفیــت نــازل حکمرانــی« 
ــران در  ــه از ای ــت ک ــایندی اس ــر ناخوش ــی تصوی ــت اصل ــی« عل ــام حکمران ــای نظ و »ضعف ه

ــت.  ــده اس ــه ش ــتم ارائ ــنواره سی وهش جش

ب( وضعیت سرمایه اجتماعی:
ــی  ــود. یعن ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــیب« ب ــر آس ــه »پ ــنواره، جامع ــن جش ــای ای در فیلم ه
ــرای مداخله  گــری در  ــه تنهــا »حکمرانــی مرکــزی« فاقــد ابتــکار، موجودیــت و عاملیــت الزم ب ن
وضعیــت جامعــه اســت، جامعــه نیــز بــا آســیب های متنوعــی روبــرو اســت کــه از قضــا مهم تریــن 
آن »کاهــش اعتمــاد عمومــی« و »امیــد بــه آینــده« اســت. ایــن فقــر اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی 
ــی در  ــرد. جامعه ایران ــاهده ک ــده مش ــران ش ــم اک ــکار در 1۹ فیل ــورت آش ــه ص ــوان ب را می ت
ــم(،  ــتقیم ۷ فیل ــوع مس ــاد )موض ــون اعتی ــدی ای چ ــی ج ــیب های اجتماع ــا آس ــا ب ــن فیلم ه ای
ــوار  ــت خان ــان سرپرس ــب زن ــت نامناس ــم(، وضعی ــه 4 فیل ــورد توج ــوع م ــینی )موض حاشیه نش
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ــن  ــکاف بی ــم(، ش ــه 2 فیل ــورد توج ــوع م ــودکان ِ کار )موض ــم(، ک ــه ۵ فیل ــورد توج ــوع م )موض
ــام  ــت نظ ــورد حمای ــی م ــای فرهنگ ــه و الگوه ــوم جامع ــت عم ــورد حمای ــی م ــای فرهنگ الگوه
ــران و به طــور مشــخص  ــت نامناســب مهاج ــم(، وضعی سیاســی )موضــوع طــرح شــده در 21 فیل
ــده  ــت در آین ــود وضعی ــه بهب ــبت ب ــدک نس ــد ان ــم( و امی ــه 2 فیل ــورد توج ــان ) م ــران افغ مهاج
)قابــل برداشــت از 1۷ فیلــم(، مواجــه اســت. اکثــر فیلم هــا کــه تــا حــدودی بــه موضــوع »امیــد« 
ــر کشــیده شــده اســت،  ــه تصوی ــم ب ــه در فیل ــر شــرایط نامناســبی ک ــرای تغیی ــدی« ب ــا »ناامی ی
پرداخته انــد )12 مــورد از 1۷ مــورد( بــا تصویــری ناامیــدوار بــرای تغییــر و بهبــود شــرایط خاتمــه 
ــرای  ــردم را ب ــدی م ــا ناامی ــد ی ــه امی ــای رســمی ک ــج پیمایش ه ــا نتای ــر ب ــن تصوی ــد. ای می یابن
بهبــود شــرایط در آینــده مــورد ســنجش قــرار داده انــد همــراه اســت و می توانــد گویــای احســاس 

ــد.  ــده باش ــرایط در آین ــود ش ــه بهب ــی نســبت ب ــود در جامعه ایران ــدی موج ناامی

ج( فرهنگ عمومی و سیاسـت رسمی؛ همگرایی و شکاف ها:
ــزی  ــن آن  چی ــه چشــم می خــورد کاهــش شــکاف بی ــن جشــنواره ب ــه در ای ــه دیگــری ک نکت
ــی  ــینمای حاکمیت ــکوالر( و س ــنفکری )س ــینمای روش ــن س ــاوت بی ــته تف ــه در گذش ــت ک اس
ــتقیم  ــت مس ــا حمای ــنواره ب ــن جش ــای ای ــم از فیلم ه ــل ۵ فیل ــد. حداق ــناخته می ش ــی( ش )مذهب
نهادهــای حاکمیتــی ســاخته شــده  اند امــا متــن تولیــد شــده در ایــن فیلم هــا بــه نقــد بنیادگرایــی 
ــوا(، اســتفاده  ــدرت )روز بل ــت در ق ــر(، مشــکل  زا قلمــداد کــردن حضــور روحانی ــی )روز صف مذهب
ــکار  ــخنرانی  های اتش ــکانس س ــروج- س ــی )خ ــداف سیاس ــبرد اه ــرای پیش ــب ب ــزاری از مذه اب
ــد  در حــرم حضــرت معصومــه در قــم(، نکوهــش خشــونت  های امنیتــی )لبــاس شــخصی( و تاکی
ــر  ــم »اب ــد. از آن طــرف در فیل ــازده شــصت( پرداخته  ان ــادان ی ــر نوعــی پلورالیســم فرهنگــی )اب ب
بارانــش گرفتــه« و »دشــمنان« -کــه ســازندگان آن در نشســت  های خبــری مــدام بــر »مســتقل« 
ــاورا«، »معجــزه« و »خود تنبیهــی  ــر »م ــه ام ــد- نوعــی ارجــاع ب ــودن خــود پافشــاری می  کردن ب
ــان  ــد دو جری ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــده می ش ــب دی ــه مذه ــکا ب ــدون ات ــه ب ــی«، البت و خود مراقبت
ــورت  ــرح ص ــل »ط ــی در حداق ــی همگرای ــاانقابی به نوع ــه پس ــیک جامع ــب کاس ــا دو قط و ی
مســاله« رســیده و آنچــه مخاطــب قبــا بایــد در زیــر متــن ســینمای مســتقل یــا روشــنفکری بــا 
آن برخــورد می  کــرد، حــال بــه زبــان صریح  تــری از متــون ســینمایی بــه پــژواک درمی آینــد کــه 
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بــه انــواع مختلــف توانســته  اند حمایت  هــای حاکمیتــی را نیــز جــذب کننــد. در ایــن بیــن از حضــور 
فعــال »ســازمان رســانه  ای اوج« متعلــق بــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، نبایــد غافــل شــد؛ 
ســازمانی کــه بــا چهــار فیلــم انتقــادی در جشــنواره حاضــر شــد و تصــور غالــب و کلیشــه ای از ایــن 
ســازمان را بــه چالــش کشــید. »اوج« مخاطبــان خــود را بــه پذیــرش تکثــر فرهنگــی، بازنگــری در 
ــا قــدرت رســمی، به  رســمیت شــناختن حــق اعتــراض و هشــدار نســبت  نــوع تعامــل روحانیــت ب
بــه امــکان نفــوذ در الیه  هــای امنیتــی ترغیــب کــرد و در مجمــوع ناکارامــد بــودن مــدل روحانیــت 
در حکمرانــی )نکوهــش شــخصیت روحانــی در »روز بلــوا«، شــخصیت حســام به عنــوان روحانــی 
ــروج« و ســخت گیری  های  ــزار سیاســت در »خ ــه اب ــم ب ــل ق ــاس شــخصی«، تبدی ــو در »لب بازج
فرهنگــی مبتنــی بــر خــودی و غیرخــودی در »آبــادان یــازده شــصت«( را بــه مســاله تبدیــل کــرد. 
این کــه آیــا تولیــد چنیــن محتوایــی از ســمت ســازمان اوج، نتیجــه یــک سیاســت آگاهانــه اســت 
ــبرد  ــرای پیش ــز ب ــن مرک ــات ای ــازمان اوج از امکان ــان س ــورد اطمین ــازان م ــه فیلمس ــا این ک و ی
ــد، جــای مطالعــه دارد ولــی چیــزی کــه واضــح اســت ایــن  اهــداف فرهنگــی خــود بهــره برده  ان
ــی داده  ــی و سیاس ــای فرهنگ ــی گفتاره ــه بعض ــخن  گویی ب ــکان س ــازمان اوج ام ــه س ــت ک اس
ــتند.  ــوده  و هس ــه ب ــا مواج ــان آنه ــی در بی ــا تردید های ــع ی ــا موان ــا ب ــایر فیلم ه ــه س ــت ک اس
ــی،  ــا سیاس ــتند ت ــی هس ــازمان اوج، فرهنگ ــط س ــده توس ــد ش ــوای تولی ــر محت ــی دیگ ــه بیان ب
فرهنگــی کــه لزومــا بــا قــدرت رســمی همگرایــی نــدارد. ایــن عــدم همگرایــی البتــه محــدود بــه 
ــه چشــم می خــورد.  ســاخته های ســازمان اوج نیســت، بلکــه در کلیــت فیلم هــای ســاخته شــده ب
اگــر برآینــد محتوایــی و فرمــی فیلم هــای جشــنواره در یــک جملــه، به عنــوان »صــدای فرهنــگ 
عمومــی« قابــل خاصــه کــردن باشــد و ایــن جملــه بــا تــک جملــه سیاســت رســمی کــه یکــی 
ــا  ــا ب ــه از قض ــامی –ک ــورای اس ــم ش ــس یازده ــات مجل ــزاری انتخاب ــای آن، برگ از مصداق  ه
ــود.  ــده می ش ــی دی ــی کم ــود، هم  گرای ــه ش ــود- مقایس ــان ب ــا همزم ــنواره تقریب ــزاری جش برگ
ــا،  ــل  ورزی بی  انته ــه، می ــای جامع ــان از نُرم  ه ــی عصی ــه نوع ــب را ب ــنواره مخاط ــای جش فیلم ه
ــرا  ــش فرض  هــای نهادهــای مســلط ف ــش کشــیدن پی ــه چال ــت موجــود و ب ــه وضعی خــروج علی
ــد و  ــود نشــان نمی ده ــاف از خ ــرای انعط ــه  ای ب ــه سیاســت رســمی عاق ــال آن ک ــد، ح می خوان
بــه حفــظ ســاختارها بــا رویــه کنونــی پافشــاری می کنــد. »فرهنــگ عمومــی« بــه حکمرانــی بــه 
ــه آن  ــد و چــه بســا خــود را در موضــع »خــروج« نســبت ب ــی اشــکاالتی وارد می کن ســیاق کنون
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می بینــد در حالــی کــه سیاســت رســمی بــه تــدوام حکمرانــی بــه شــیوه کنونــی اصــرار مــی  ورزد. 
ــی« و »سیاســت  ــگ عموم ــن »فرهن ــای جشــنواره، بی ــراردادن فیلم ه ــا مصــداق ق ــی ب ــن یعن ای
ــه  ــکاف هایی ک ــت؛ ش ــد اس ــل رص ــری قاب ــد و حص ــکاف های بی ح ــا و ش ــمی«، تعارض  ه رس

ــا گذشــت.  ــار آن  ه ــادگی از کن ــد به  س نبای

ــز  ــن و تجوی ــف، تبیی ــاحت توصی ــه س ــر در س ــنواره فج ــد جش ــر می رس ــه نظ ــوع ب در مجم
دارد،  و سیاســت گذاران  بــرای سیاســت مداران  توجــه  قابــل  پیشــنهاد هایی  ایــران  شــرایط 
ــه  ــه را از آنچــه ک ــری جامع ــای کنش گ ــد الگوه ــر شــنیده نشــوند می توانن ــه اگ پیشــنهادهایی ک
ــی  ــه در فیلم های ــه ســمت و ســوی آنچــه ک ــر کشــیده شــده اســت ب ــه تصوی ــم خــروج ب در فیل
چــون خورشــید و خــون شــد بــر پــرده ســینما آمــد تغییــر جهــت دهنــد؛ از ایــن منظــر شــاید زنــگ 
مدرســه ای کــه در پایــان فیلــم خورشــید توســط آن نوجــوان بــا بــازی درخشــان روح اهلل زمانــی 
بــه صــدا درآمــد نــه صــدای زنــگ یــک مدرســه تعطیــل شــده، کــه صــدای زنــگ خطــری باشــد 

ــنوند. ــد آن را بش ــت گذاران بای ــت مداران و سیاس ــه سیاس ــه هم ک
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