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من بهرام توکلی هستم ...

درام با طعم دیجیتال

مجتبیاردشیری

فرهاد خالدار

 - 1مصطفی کیایی کارگردان جوانی که در جشــنواره کند
ریتم سال گذشته با خط ویژه ،مخاطبان را به هیجان و وجد
آورد همان خط سیر خاص خود را ادامه داده و امسال با عصر
یخبندان بازهم فیلم خوش ریتم و پر هیجانی را به تصویر
کشیده اســت .البته این بار او به ساختار شکنی در روایت و
بازنمایی یک موقعیت از چند زاویه که هر زاویه آن بخشــی
ازحقیقــت ماجرایی قصه را برمال می کند تعلیق روایی قصه
اش را پررنگ تر کرده که با رگه های از طنز هم همراه شــده
است .گرچه این بهره گیری چندگانه ژانری از کمدی و اکشن
و درام شــاید یکدســتی و
یکپارچگی دراماتیکی که
در خــط ویژه بود را
کمرنگ می کند.

معتمدآریا با درخشــش در ایفای نقش ،بیرون از دو فیلم یاد شده
می ایستند و تنها نقطه قوت فیلم هایشان هستند .به اینها اضافه
کنید تصاویر فوق العاده هومن بهمنش در بهمن را .سهیال گلستانی
در دو بشدت تحت تاثیر امروز سیدرضا میرکریمی است و مرتضی
فرشباف در بهمن تا تیتراژ پایانی ،فیلمش را شروع نمی کند!
 - 3هومن ســیدی در اعترافات ذهن خطرناک من هرچقدر که
شــیفته فضای مالیخولیایی  -که انصافا با اتکا به تصاویر ،طراحی
صحنه ،موسیقی و از همه مهم تر بازی سیامک صفری تحسین
برانگیز است و دستاورد مهمی در سینمای ایران به حساب
می آید  -بوده ،از فیلمنامه غافل شــده
است.
 - 4مــن دیــه گو

مارادونا هســتم

عصر یخبندان

بی شک بهترین
فیلم جشنواره تا
پایان روز ششــم
اســت .توکلــی
در ادامــه رونــد
تجربه گرایی اش،
بدجوریغافلگیرمان
کرد .من دیه گو مارادونا
هستم بشدت یکدست
است و توکلی به خوبی توانسته فضای
ذهنی خود و شــخصیت اصلی اش را به
تصویر بکشد .فعال به همین یکی دو جمله بسنده
می کنم تا در اولین فرصت بیشتر از فیلم بگویم.
 - 5کوچه بی نام خیلی خوب شروع می شود اما در ادامه به جای
تمرکز بر سرنوشت شخصیت حمید ،به بیراهه می رود و به همین
دلیل است که غافلگیری انتهایی فیلم تاثیرگذاری اش را از دست
می دهد در ضمن فرهاد اصالنی در حد سیمرغ ظاهر شده است.

روایتی جامعه/
روانشــناختی از
جامعــه معاصر ما و
نســل جدیدی است
که در مواجهه منطقی
با زیســت مدرن دچار
بحران هــای جدی در
روابــط عاطفی و انســانی
خود شده و به یک گسست
معنایی تن داده اســت .قصه های
درهم تنیده آدم هایی که زندگیشان
در یــک روایت درهم تنیده وحلقوی
چنان بهم گره مــی خورد که گویی
سرنوشت هیچ انسانی در دهکده جهانی
کنونی بی تاثیر از زندگی دیگری نیست زندگی سرد و
یخ زده ای که آدمها برای گرما بخشیدن از آن مسیری

عالی

جدول ارزشگذاری فیلم های جشنواره فیلم فجر

محسن آزاددل
رخ دیوانه

«من دیه گو مارادونا هستم»« ،رخ دیوانه» و چند چیز دیگر ...

نگاهی به دو فیلم «عصر یخبندان» و «رخ دیوانه»

 - 1رخ دیوانه خوب شــروع می شود ،در بدنه از نفس می افتد اما
در یک ســوم پایانی فوق العاده به پایان می رسد .جدیدترین فیلم
ابوالحسن داودی با اینکه برخالف عصر یخبندان به دلیل ساختار
و محتوای تقریبا مشــابهش با چند غافلگیری درست و درمون و به
موقع به پایان می رســد ،اما به لحاظ شخصیت پردازی لنگ می
زند .کاراکترهای منتخب فیلمنامــه هیچ کدام واجد ویژگی های
منحصربفردی نیســتند ،و سرک کشــیدن فیلمنامه به زندگی
خصوصی آنها بخصــوص ماندانا و غزل کمکی به پرداخت بهتر و
حتی مسئله دار شدنشان نمی کند .آدم هایی که غیر از مسعود و
پیروز همذات پنداری مخاطب را برنمی انگیزند و برخالف پتانسیل
بازیگرانشــان (صابر ابر ،طناز طباطبایــی و نازنین بیاتی) اعمال و
رفتارشان برای تماشــاگر جذاب و سینمایی نشده است .ماجرای
تجاوز به ماندانا و ســفر غزل برای دیدن مادرنداشته اش ،که قطعا
فیلمنامه نویس برای پر کردن خالء بخش میانی فیلمنامه مجبور به
آوردن شخصیت های فرعی گوهر خیراندیش و بیژن امکانیان هم
شده ،نه تنها کمکی به شخصیت پردازی و پررنگ شدن درام نکرده،
بلکه ریتم را هم از نفس انداخته است .این بخش ها بدون آنکه لطمه
ای به بدنه فیلم وارد کنند ،به راحتی قابل حذف هستند.
بازی ها البته به استثناء بازی قابل قبول امیر جدیدی ،همه در حد
متوســط باقی می مانند .منهای موارد گفته شده ،یک سوم پایانی
رخ دیوانه از هر حیث تحسین برانگیز است .غافلگیری های متعدد
و رودست خوردن توامان تماشاگر و شخصیت ها و رسیدن به یک
پایان فوق العاده فیلم را از رقیب و مشابه اش عصر یخبندان یک
ســر و گردن باالتر قرار می دهد .ســینمای ایران به فیلم هایی از
این دست بیشــتر نیاز دارد .سینمایی ایران که مخاطب را محکم
روی صندلی سینما می نشاند و راضی از سالن بیرون می فرستد.
راستی ،کاش میان نویس های بی کارکرد فیلم هم در اکران عمومی
حذف شود.
 - 2دو فیلم بهمن و دو تنها یک ویژگی مشترک دارند :بازی در خور
توجه بازیگران زن نقش اولشان .مهتاب نصیرپور و بخصوص فاطمه
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سیدرضا صائمی

حمید سلجوقی

احمدشاهوند

خیلی خوب

سیدرضاصائمی

زرنوش محمدی

اشــتباه را طی کرده و به جای گرمایش به فرســایش خود و
زندگیشان دچار می شوند.
عصر یخبندان قطعا یکی از پرفروش ترین فیلم های سال بعد
خواهد شد و می توان آن را به عنوان یک فیلم سرگرم کننده و
تجاری خوب شناخت اما نمی توان از برخی اشکاالت فیلمنامه
ای آن گذشــت به ویژه یک نوع سردرگمی در پایان بندی و
جمع کردن قصه که دچاریک نوع تکثر وتشتت است و چندین
پایان می توان برای آن تصور کرد .کاش قبل از اکران عمومی
تدوین مجددی درباره آن صورت گیرد تا پایان بندی منسجم
و شسته رفته تری پیدا کند.
 -2آنچه در پس زمینه دراماتیکی عصر یخبندان که در بسط
درام هم موثر بود وسایل ارتباط جمعی مدرن و دیجیتالی بود
کــه صورتی بیرونی و عملی تــر آن را می توان در فیلم رخ
دیوانه ابوالحســن داوودی مشاهده کرد .در اینجا نیز شاهد
نگاهی آسیب شناختی به نسل جوان اما به زبان نسل جدید
هســتیم و تاثیر ابزارهای نوین ارتباطی و فضای مجازی در
قبض و بسط عملی زندگی واقعی .اینکه چقدر ابزارهای مثل
اینترنت و فیس بوک و چت و تشــکیل گروهای مجازی می
تواند در زیســت  -جهان نسل امروز موثر باشد و زندگی آنها
را حتی تا مرز اضمحالل و فروپاشی به خطر بیاندازد .فیلمی
خوش ریتم با ســاختار روایی درهم تنیده و شــطرنجی که
حتی نام فیلم هم از یکی از مهره های شــطرنج الهام گرفته
است .بدون شک رخ دیوانه بهترین فیلم ابوالحسن داوودی
درکارنامه حرفه ای اش هســت کــه از همین االن می توان
پیش بینی کرد که به پرفروش ترین فیلم کارنامه اوهم بدل
خواهد شد.
دو فیلم عصریخبندان و رخ دیوانه می تواند رونق گیشه ها
درســال  94را تضمین کند و فارغ از برخی ضعف و کاســتی
هایی ساختاریش باید گفت که سینمای ما به شدت به ساخت
چنین فیلمهای نیازمند است.

خوب
محمدرضامقدسیان

متوسط
حامد مقدم

بی ارزش
امیررضا نوری پرتو
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کوتاه از جشنواره سی و سوم

کافهجشنواره

نتیجه آرای تماشاگران تا پایان روز پنجم

رقابت تنگاتنگ سه فيلم ...

به گزارش پیام آشــنا ،با شمارش  ۴۱۶۵۶رای در روز پنجم جشنواره،
فیلم رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی با میانگین امتیاز 3/16
حائز رتبه نخست ،فیلم عصریخبندان به کارگردانی مصطفی کیایی با
میانگین امتیاز  3/12رتبه دوم و فیلم کوچه بی نام به کارگردانی هاتف
علیمردانی با میانگین امتیاز  3/06رتبه سوم را در اقبال تماشاگران به
خود اختصاص داده اند.

lll

 ۴فیلم به سانس فوق العاده رسید
پنجمین روز از جشنواره فیلم فجر  ۴فیلم به دلیل استقبال مخاطبان به
سانس فوق العاده رسید.
به گزارش پیام آشــنا ،فیلم رخ دیوانه در سینماهای آزادی ،جوان و
چارسو ،عصر یخبندان در سینما آزادی ،من دیه گو مارادونا هستم در
سینما ملت ،اعترافات ذهن خطرناک من در سینما کورش ،به سانس
فوق العاده رسید.

ابوالحسن داودی:

lll

الزم بود «رخ دیوانه» ریتم تندی داشته باشد
در نشست پرسش و پاسخ فیلم رخ دیوانه در سالن همایش های برج
میالد ،ابوالحسن داودی گفت :بعد از  ۶سال بیکاری فرصتی شد تا زمان
بیشتری را صرف ســاخت این فیلم کنیم .رخ دیوانه به دلیل جنس
فیلمنامه که مربوط به جوانان است و ساختاری که دارد الزمه اش این
بود که پرضرب و ریتم تندی داشته باشد.
داوودی همچنین خاطرنشان کرد :یادم می آید بعد از اینکه تقاطع
را ساختم تعدادی از جوانان به من گفتند شما از دریچه نگاه خودتان
جوانان را قضاوت کردید و من بعدها متوجه شدم که این انتقادها کامال
درست بوده است .به همین دلیل در این فیلم سعی کردیم تا سلیقه
و قضــاوت خودمان را دخالت ندهیم و از دریچه صرف ســن جوانان
فیلم را ببینیم.

یادداشتی بر فیلم «مرگ ماهی» :

تکمیل سه گانه تقابل سنت و مدرنیته

«روح اهلل حجازی» از معدود کارگردانان این سال های ایران است که
به تقابل انگاره های دیدگاه های سنتی و مدرن در کاراکترهای خود
پرداخته اســت.دو فیلم آخر او ،به شکلی ساده و بی پیرایه به نشان
دادن این فضا پرداختند و مرگ ماهی ،تکمیل کننده سه گانه حجازی
راجع این مقوله بنیادین در زندگی امروز نهاد بشر است.
مرگ ماهی پیرو دو فیلم قبلی ،ساده روایت می شود و قرار نیست
اتفاق گل درشــتی در آن رخ دهد.روایتی که نمونه های بسیاری در
سینمای ایران دارد اما فرق این فیلم با نمونه های مشابه بسیارش،
دوری عامدانه از فضای داســتانی و درگیــر نمودن خواهر و برادرها
برای نشان دادن این جنس تقابل است؛ اتفاقی که در دو فیلم قبلی
حجازی ،میان همسران رخ داده بود ،این بار در نهاد خانواده ای روایت
می شــود که از کودکی با این تقابل دست و پنجه نرم کرده بودند
و حال پس از ســال ها ،همچنان با آن دیدگاه ،تفاوت های بنیادین
بسیاری با یکدیگر داشتند؛ تفاوت هایی که این بار با تکثر فرزندان
و داشــتن روحیات هماهنگ و ناهماهنگ با یکدیگر و حتی جنس
اعتقادات آنها به تصویر کشیده شد و به نوعی کامل کننده ایدئولوژیک
این تفکر محســوب می شود و پایان دغدغه کارگردان در عام نشان
دادن این اختالف میان همســرانی با تفکرات و تیپ های امروزی و

مجتبی اردشیری
چه بسا عقب مانده از جریانات مدرنیسم امروز و حال در خانواده ای
پرجمعیت با روحیات متفاوت و طبیعتا تسری دادن این گونه اتفاقات
در نهاد بشر.
مرگ ماهی فیلم خاصی نیست ،قرار هم نیست خاص باشد چرا که
جنس این گونه دغدغه ها ،علی الخصوص در زندگی های امروز ،همه
گیر ،عام و به شدت ساده است بنابراین ،عطف های داستانی چندانی
در ریتم آرام فیلم به چشم نمی خورد.دوربین تماما بر روی سه پایه
است و داستان ،تنها از زبان کاراکترها ،بیان می شود تا دیدگاه های
شخصی مطرح شــده و به مانند دو فیلم قبلی ،دست به قضاوت و
رجحان میان نظم قدیم و جدید فکری نمی زند.
تدبیر نویسنده در این فیلم ،به مانند دو اثر قبلی ،بیان صرف دیدگاه ها
و دوری از مفاهیم ثانویه است به عنوان مثال در این فیلم ،هیچ تالشی
نمی شود تا جنبه های احساسی ماجرا پررنگ نشان داده شود و این
بیان ،در قالب شخصت پردازی هایی روایت می شود که احساس می
شود به نسبت شلوغ تر بودن از دو اثر قبلی ،کامل تر از آنها نیز هست.
حتی فیلم تالش نمی کند تا تعلیق های نصفه و نیمه ای که مطرح
می کند را پررنگ کند و به مسائلی چون نبودن شناسنامه و سند خانه
و مشخص کردن آمدن آن مهمان نزد مادر در سه شنبه ،فوکوس نمی
کند و این راهبرد عامدانه ،بسیار به بیان صرف مقوله کمک می کند و
تشتت بصری و معنایی را درمخاطب پدید نمی آورد.
حجازی با این ســه گانه ،کار خود را در بیان دغدغه مهم و چالش
برانگیز زندگی های امروز به پایان برد.

ستون پنجم

حمید سلجوقی

نگاهی به فیلم های «رخ دیوانه» ،و «عصر یخبندان»

کامل ترین فیلم جشنواره تا امروز ...

رخ دیوانه  /یک زمانی وبالگ نویســی ُمد بود  .یکی می گفت :
بدون ! هر کی پیوندها (لینک) های بیشتری داره تنهاتره  .یا می گن
صد و نود و هشت تا اسم توی گوشیت ذخیره ست تا یادت بندازه
چقدر تنهایی! قصه ی پناه بردن آدم نســل امروز به دنیای مجازی
تلخ تنهایی دنیای واقعی اش  .بی شباهت به «اون دختره» یا
از در ِد ِ
همان « »Herاسپایک جونز هم نیست  .داودی بعد از «تقاطع» و
«زادبوم» نشان می دهد هنوز یک اجتماعی ساز قابل تحسین است
« .رخ دیوانه » قبل از هر چیز  ،فیلم فرم است.
فیلمنامه شخصیت می ســاز  ،روی آن تمرکز می کند و در حین
جلو رفتن روایت  ،ابعاد مختلف آن را رو می کند و شما نمی توانی
هیچکدام را قضاوت کنی چون احتمال دارد چند دقیقه ی بعدش
ضایع شــوی ! و برای اینکه برسی به حقیقت این معمای تلفیقی
از راســت ها و دروغ ها  ،تا آخر پای فیلم می نشــینی .ریتم هم بر
خالف اکثر فیلم هایی که تا به اینجا دیدیم انقدر کند نیســت که
خفه ات کند و انقدر تند نیست که گیج و ویج ات بنماید  .متاسفم
که باید بخاطر این نکته خوشحال باشم اما خوشحالم که این فیلم
چیزی به معنای «پایــان» دارد  .آن هم از جنس پایان بندی های
غافلگیرکننده.

بعضی وقــت ها زندگی بــازی های بی رحمــی دارد .یک لحظه
یــک حرکت اشــتباه در یک بازی می کنی کــه بابتش یک عمر
تقاص می دهی ...
رخ دیوانه در همه ابعاد قابل قبول اســت و تا امروز به نظر حقیر
کامل ترین فیلم جشنواره .ضمنا فیلمبرداری فرشاد محمدی هم
درخور توجه است.
عصر یخبندان  /کیایی قصه گوی خوبی ست و البته ضعف مفرط
در قصه گویی یکی از معضل های اساسی این سینماست ،ترکیب
لحظات کمدی و تلخ ،بهره گیری از ریتم تند ،روایت منسجم یک
داستان پر افت و خیز ،بازی های خوب ،جسارت فیلمساز و رهایی
اش از احتیاط ،تقلید و خودنمایی از محســنات «عصر یخبندان»
است که فیلم ساز جوانش را بعد از «ضد گلوله » و «خط ویژه» یک
گام دیگر به جلو بــرده .با این حال فیلم ضعف هایی دارد از جمله
قاب بندی هایی که بیشتر تلویزیونی ست تا سینمایی ،چند پارگی
در لحن ،روایت بی نتیجه و صرفا نمایشی چند ناهنجاری اجتماعی،
تعدد فالش بک هایی که می شود کمتر شوند ،و پایان بندی بد .فیلم
به راحتی می تواند دو سه بار قبل از آن نقطه ای که کیایی پرونده را
می بندد ،به پایان برسد .حضور جوانانی چون کیایی ،که دنیا و سبک
و راه خودشــان را می روند ،خودشان را با انواع و اقسام برچسب ها
فریب نمی دهند ،جرأت خطر کردن دارند و نشان می دهند می شود
فیلمی برای بدنه ساخت که اسکلت درست سینمایی هم داشته باشد
برای این سینما غنیمت است.

فیلم های روز

عبدالحسینبرزیده

نیکیکریمی

 lبازیگران :حســین یاری ،مسعود رایگان،
مهتاب کرامتی ،بهرام ابراهیمی ،عمار تفتی و ...
 lخالصه داستان :ماجراي حمله طالبان
به كنسولگري ايران در مزارشريف و شهادت
ديپلماتهايايراني.
 lدربــاره کارگردان :برزیــده کارگردانی
«دکل» را در کارنامه دارد که در جشــنواره
چهاردهم فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ
بلورین بهترین فیلم اول شد .و همچنین در بخش مسابقه سینمای ایران نامزد بهترین
فیلمنامه ،تدوین ،طراحی صحنه و جلوه های ویژه بود« .پرواز خاموش» و اپیزود دوم
سه گانه «شوخی های خدا» از دیگر فیلم های برزیده در مقام کارگردان است.

 lبازیگران :محمدرضــا فروتن ،لیال زارع،
سحر قریشی ،امیرحسین آرمان ،ترالن پروانه،
اکبر رحمتی ،روحاهلل محرابی ،سعیده عرب،
شایان خلیلی ،امیر آقایی ،گوهر خیراندیش،
یاس نوروزی
 lخالصه داســتان :روایــت زنی به نام
ناهید است که در خیابانهای تهران به دنبال
شوهرش میگردد تا راز زندگیشان را کشف
کند
 lدرباره کارگردان« :شــیفت شب» پس از فیلم های «یک شب»« ،چند روز
بعد» و «سوت پایان» چهارمین فیلم نیکی کریمی به عنوان کارگردان است.

 lبازیگران :حمیرا ریاضی ،ضرغام استادی
اصل ،علی اوســیوند ،ایوب افشار ،سعید گل
بچه ،خلیل خانی و یاسمن اوسیوند همراه با
تعدادی از هنرمندان بومی منطقه
 lخالصه داستان :شــرفناز میترسد
الیاس کوچکش به سرنوشــت احمد دچار
شود  .او سال هاست که به فرار از این جهنم
دره میاندیشد  .سرانجام یک روز با الیاس
به آن سوی کوههای رنگی  ،که همیشه آرزوی دیدنش را داشت میگریزد.
 lدرباره کارگردان :حســن نجفی از سال  1375فعالیت سینمایی اش را آغاز
کرد« .آسمان هشتم» و «سهم گمشده» از ساخته های سینمای نجفی هستند.

نگاه نو (مسابقه فیلم های اول)

سودای سیمرغ (مسابقه سینمای ایران)

مزار شریف

شیفتشب

شرفناز

حسننجفی

آزادی مشروط

حسینمهکام

 lبازیگران :هنگامه قاضیانی ،رامبد
جوان ،شاهرخ فروتنیان ،حسین پاکدل،
علیرضا آقاخانی ،علیرضا مظفری ،محمد
کارت ،محمد علــی کیانی ،بهاران بنی
احمدی ،میثم غنی زاده
 lخالصه داســتان :داســتان فیلم
«آزادی مشروط» با مضمون اجتماعی
روز و با محوریت توجه به زیرساخت های
اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی در جامعه است.
 lدرباره کارگردان :حســین مهکام پیش از این فیلمنامــه های «هیچ»،
«گهواره ای برای مادر»« ،برف» و «آدم» را در کارنامه دارد.

