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حواشی نامزدهای جشنواره فیلم فجر

ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﻰوﺷﺸﻢ

ﺗﻼﺷﻰ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ

روزنگاشت جشنواره سیوششم فیلم فجر

نهمین رویداد گروه
فرهنگی -هنری »گردون«
با نام »جزیره زنده« در الفت
 گروه »گردون« اینبار در روســتای زیبای الفت،
ورکشــاپ عکاسی و نقاشی و کارگاه نقاشی برای
کودکان برگزار کرد.
»الفت« از زیباترین روســتاهای جزیره قشــم
اســت؛ نزدیکبودنش به دریا ،وجود جنگل حرا،
گیاهان و جانوران خاص ،بافت تاریخی و معماری
زیبــا و اقامتگاههــای مــدرن و ســنتی ،بهلحاظ
گردشگری درخور توجه است.
رویــداد هنــری »جزیــره زنــده« بــه دعوت
»حاجمحمدامین اخالصــی« ،از بزرگان و فعاالن
اجتماعــی روســتای الفــت ،صورت گرفــت و با
همکاری چند نفر از مسئوالن و کارکنان اکو موزه،
دهیاری و آموزشوپرورش الفت )محمد مالحی،
احسان سفاری و عبداﷲ سفاری( میسر شد.
نمایشــگاهی که در اکو موزه برگزار شد ،نتیجه
چند ماه مطالعه و چند روز نقاشــی اعضای گروه
در بندر الفــت و در کنار چاههای »تــال« بود .این
نمایشــگاه ســه روز برقرار بود و کــودکان الفت
کارگاهــی دوروزه را در کنــار هنرمنــدان گردون
تجربه کردنــد .از فضــای کارگاه و آثــار کودکان
عکاســی شــد و در روز اختتامیه عکس آثار برای
حاضران در اکو موزه به نمایش درآمد .مشــاهده
عکسالعمــل کودکان در هنــگام نمایش تصویر
آثارشــان روی دیوار و شــور و اشتیاقشــان برای
یادگیــری از بهیادماندنیترین خاطرات این ســفر
بــرای اعضای گروه بود .ماحصــل رویداد »جزیره
زنده« در قالب عکس ،نقاشی و چیدمان در خرداد
 ،۱۳۹۷در گالری »دارگــون« تهران نیز به نمایش
درخواهد آمد.

اپرای عروسکی مکبث
در تاالر فردوسي
 گروه هنر» :اپرای عروســکی مکبث« چهارمین
اپــرا از رپرتوارهــای آثــار اپرایــی گــروه آران به
کارگردانی بهروز غریبپور از امروز  ۲۳بهمن روی
صحنه خواهد رفت .گروه تئاتر عروســکی »آران«
بــه کارگردانــی بهــروز غریبپور از امــروز اپرای
عروســکی »مکبث« را در تاالر فردوسی هر شب
ساعت  ۱۹روی صحنه خواهد برد.
موســیقی اپرای عروســکی »مکبث« از سوی
جوزپه وردی ،آهنگســاز نامدار ایتالیایی ،ساخته
شده اســت .خوانندگان اپرای »مکبث« عبارتاند
از :مکبــث :جوزپه تادی  ،Giuseppe Tadeiبانکو:
جوانی فویانــی  ،Giovanni Foianiلیدی مکبث:
بریژیت نلسن .Brigit Nelson
این اثــر پیشتر بــرای عالقهمنــدان ایرانی و
همچنین در کشور ایتالیا اجرا شده و جایزه بهترین
طراحی صحنــه را از کانون منتقــدان تئاتر ایران
دریافت کرده است.

بهناز شــیربانی :حضور اعضای هیئت داوران جشــنواره فیلم فجر در آخرین
لحظات برگزاری این رویداد هنری و اعالم نامزدهای سیوششــمین جشنواره
فیلم فجر ،از اتفاقات بدیع جشنواره در طول دوران برگزاریاش بود ،هرچند که
در این میان تنها به اعالم نامزدها در مدتزمان مشخص و تعیینشدهای بسنده
شــد و هیچ گفتوگویی میان اهالی رســانه و هیئت داوران بر سر چگونگی
انتخابها و ارزیابیهایشان اتفاق نیفتاد ،شاید به این دلیل میتوان گلهمندی
هیئت داوران از اصحاب رسانه در خالل اعالم اسامی چند نامزد جشنواره که
واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشت و از سوی دیگر سؤالهایی را که برای
اصحاب رسانه باقی مانده است ،ناشی از همین کاستی در برگزاری این برنامه
دانســت .ســلیقه و ترکیب مختلف هیئت داوری در جشــنوارههای مختلف
قطعا از نکاتی است که میتوان درباره آرای اعالمشده از سوی هیئت داوران
جشنواره سیوششــم در نظر گرفت ،با اینکه در بســیاری از بخشها نظرات
هیئت داوران به نظر اهالی رســانه و مردم نزدیک بود و شاید پررنگترین آنها
نامــزدی فیلم »تنگه ابوقریــب« و »مغزهای کوچک زنگزده« در فهرســت
بیشــترین آرای هیئت داوران بود .از این جهت میتــوان گفت هیئت داوران
سیوششمین جشنواره فیلم فجر در بسیاری از رشتهها آثار شاخص را دیدند
و در بین گزینههای منتخبشــان اعالم کردند .عکسالعمل اهالی رســانه به

اعالم نامزدی پژمان جمشــیدی در فهرست بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و
خنده حاضران و در پی آن گلهمندی هیئت داوران به این اتفاق بیشترین تعداد
خبر را در صفحات اجتماعی به خود اختصاص داد .بخشــی از هنرمندان در
صفحات مجازی یا صحبتهایشان در رسانههای مختلف از او حمایت کردند
و ورودش بــه دنیای ســینما را جدا از تجربیات و حضــورش در عالم ورزش
تحلیل کردند و مســیرش در ســینما را موفقیتآمیز دانستند و نامزدشدنش

را بهحــق توصیــف کردند و عدهای دیگر اساســا به این معتــرض بودند که
»سوءتفاهم« فیلمی که جمشــیدی برای آن نامزد دریافت جایزه شده است،
فیلم قابلقبول و مخاطبپســندی نیست و در میان گزینههایی که نامشان در
فهرســت بهترینهای نقش مکمل نیست و شاید محقتر از جمشیدی وجود
داشــته است ،عالمت ســؤالها را بزرگتر میکند و دیدگاه هیئت داوری را به
چالش میکشــاند .جدا از حواشــی اعالم نام نامزدهای این دوره از جشنواره
فیلم فجر قطعا این پرســش در ذهن بســیاری باقی خواهــد ماند که هیئت
داوران جشــنواره فیلم فجر به چه دلیل بازیهای درخشــان جواد عزتی در
این دوره از جشــنواره را ندید .عزتی در طول ســالیان گذشته ثابت کرده است
کــه حضورش؛ چه در عرصه بازی در فیلمهای جدی و چه کمدی توانســته
نظر مخاطبش را جلب کند و قطعا در این دوره از جشــنواره حضور پررنگ و
شاخصی داشت و غیبت او در فهرست نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل
و اول مــرد این چالش را بزرگتر میکند که به چه دلیل بازی او دیده نشــد؟
هرچند که در عرصه رقابت جشنواره فیلم فجر بیش از هر چیز سلیقه حرف
اول را میزند ،اما در بسیاری از انتخابها شبیه چیزی که در مورد آن صحبت
شد ،فاصله زیادی بین سلیقه و کیفیت و نظرات مردم ،اهالی رسانه و منتقدان
وجود دارد.

گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد /به خود گمان نبرد هیچکس که نادانم

فردوسی توسی ،مهدویان و عدم مطالعه و ِخرَدگریزی

محسن هوشمند :در تاریخ یازدهم بهمن  ۱۳۹۷در برنامه
تلویزیونــی هفت ،بین رضا رشــیدپور ،مجــری برنامه و
محمدحســین مهدویــان ،کارگردان جــوان ،درباره نقد
آخریــن فیلــم وی گفتوگویی در جریان بــود .در حین
گفتوگو ،مهدویان در حاشــیه به شــاهنامه فردوسی و
محتوای آن گریزی زد .مجری برنامه مخالفتی نهچندان
جــدی با وی کــرد .مهدویان در این گریز اشــاره کرد که
ابیاتی از شــاهنامه ،نژادپرســتانه و »فاشیستی« است و
حاضر اســت شــاهدهایی عرضه کند .وی بر این سخن
اکتفا نکرد .تحلیل فیلم موضوع این نوشته نیست و تنها
به محتواشناســی شــاهنامه از نظر مهدویــان پرداخته
میشود .ســخن از اینجا آغاز شد که شهروند ایرانی در
فیلم تازه مهدویان چگونه نشــان داده شــده است .در
ادامــه گفتوگو ،کارگردان با قبول اینکه فیلم شــعاری
صددقیقهای است ،عنوان کرد از این سخن ابایی ندارد و
»مهم این اســت که بدانی چهکار میکنــی« یا به دیگر
سخن ،آگاه باشد و با این آگاهی کار را جلو ببرد .وی ادامه
داد» :وقتی میخواهی فیلمی داغ یا پرحرارت بسازی که
حتی جنبههای فاشیستی هم در آن باشد« تا تماشاگر را
جذب کند و شعارهای بخش گستردهای از جامعه باشد
و بتواند حرف خود را منتقل کند .وی برای اثبات مدعای
خود به فیلمهای خارجی ،خاصه آمریکایی ،اشاره کرد.
وی در مثالــی ،از همدلــی بازیکنان فوتبــال برای اثبات
مدعای خود اســتفاده کرد و در پایان ســخن برای تأیید
تبلیغیبودن اثر خود ،شــاهنامه فردوســی را به سیاق
فیلمش اثری فاشیستی ،نژادپرستانه ،شعاری و سرشار از
خشــونت تعریف کرد .مجری برنامه مخالفت مالیمی
کرد .در ادامه ،مهدویان برای اثبات مدعایش عنوان کرد
بعضی ابیات فردوســی را از بر اســت کــه حاوی چنین

نکاتی اســت .وی به این
ســخن اکتفــا نکــرد و
محتــوای شــاهنامه را
فاشیســتی دانســت.
گفتوگــو همینجــا به
اتمام رسید و رشیدپور در
پایان ابــراز امیدواری کرد
که مهدویان در ســاخت
فیلم بعــدیاش از عقل
بهره ببــرد تا احســاس.
مهمتریــن ادعای مهدویــان ،فاشیســتیبودن محتوای
شاهنامه است ،هرچند ربطی به بررسی فیلم وی در این
برنامه تلویزیونی نداشت .پیش از توضیح درباره محتوای
شاهنامه باید دید فاشیست معنایش چیست و مهدویان
چگونه آن را متوجه شده است .مهدویان مثالهایی برای
یکدلی جامعه گســیخته و ازهمپاره عنــوان کرد ،چون
فوتبال ،شعارهای ملی و چیزی که اشتراک بین گروهی از
افراد را یادآور میشــود و آنهــا را دچار هیجان و غلیان
روحی میکند؛ پدیدهای تقریبا جهانشــمول و عمومی.
وی فیلم خود را از این منظر دید و شــاهنامه را نیز از این
منظر مــورد توجه قرار داد .به دیگر ســخن نگاه ملی و
همبستگیافزا را نگاهی فاشیستی در نظر آورد .هرچند
آگاهان میدانند فاشیســت نه ملیگرایی ،بلکه نشان از
مرامی دارد که خود را برتــر از دیگران میدانند و آماده
تهاجم به هر کشوری و هر سرزمینی و دیگری هستند .به
دیگر ســخن خود را نژاد برتر میدانند و دیگران را دارای
نژاد پست و حق هر عمل یا خشونتی را ،هرچقدر شنیع و
خالف ،علیه دیگر مردمان پست برای خود قائل هستند.
ناگفته پیداســت نه ملیگرایی به معنای غربی آن و نه

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

اﻓﺘﺘﺎح و ﮐﻠﻨﮓزﻧﻰ دو ﭘﺮوژه ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺎرون
پنجشــنبه۱۹ ،بهمــن ،دو آئیــن افتتاح
شــش باب مدرســه در بخــش غیزانیه و
کلنگ زنی احداث شــش مدرســه دیگر در
بخش مشــراگه که از طرح های شــرکت
بهــره بــرداری نفت و گاز مــارون در عمل
به مســئولیت اجتماعی اســت بــا حضور
مســئولین اســتانی نماینــدگان مجلس،
کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
و ساکنین بخشهای مذکور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بهره
بــرداری نفت و گاز مــارون در بخش اول،
آئین کلنگ زنی احداث شــش باب مدرسه
در بخش مشراگه ،از مناطق حوزه عملیاتی
این شرکت با حضور نماینده مردم رامشیر و
رامهرمز ،رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز
و فرماندار رامشیر برگزار شد.
اقبال محمدیان ،نماینده مردم رامشــیر
و رامهرمــز در مجلس شــورای اســالمی
ضمن تبریــک ایام ا ...دهه مبــارک فجر از
اهتمام صنعــت نفت بویژه شــرکت بهره
برداری نفت و گاز مارون به آموزش و رفاه
اجتماعی مجاوران واحدهــای عملیاتی و کمک به
محرومیت زدایی تقدیر کرد و این مهم را نتیجه تفکر
خیراندیشــانه مهندس پورهنگ  ،مدیر عامل شرکت
بهره برداری نفت و گاز مارون دانست.
در بخش دوم ،آئین افتتاح شــش باب مدرســه
بخش غیزانیه بــا حضور آیت ا ...حیــدری ،نماینده
مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ،فرماندار
اهواز ،ســه نماینده مردم اهواز در مجلس شــورای
اسالمی ،رئیس ســازمان نوسازی مدارس خوزستان،
رئیس آمــوزش و پرورش ناحیه  ۲اهواز ،بخشــدار
غیزانیــه ،مســئول قــرارگاه فرهنگــی وزارت نفت-
جنوب ،مدیران ارشد مناطق نفتخیز جنوب ،کارکنان
شــرکت بهره برداری نفــت و گاز مارون و جمعی از
اهالی بخش غیزانیه در روســتای ابریش این بخش
برگزار شد.
دکتــر حیــدری ،امام جمعــه موقــت اهواز و
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری،
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محرومیت زدایی و اقدامات عام المنفعه را از برکات
انقالب اسالمی دانست و گفت :با انجام این طرح،
بخش قابل توجهی از مشــکالت آموزشــی بخش
غیزانیه مرتفع خواهد شــد که قابل تقدیر است و از
زحمات مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز
مارون که با همت عالی خود ،این سنت حسنه را در
مناطق عملیاتی اجرایی کرده است ،تشکر می کنم
و امیــدوارم این اقدام خداپســندانه صنعت نفت و
کمک به مردم شریف خوزستان ادامه یابد.
دکتر یوســفی نماینده مردم اهــواز در مجلس
شــورای اســالمی به نمایندگی از آقایــان الباجی و
ســاری از زحمــات همه ی دســت انــدرکاران این
امر خیر تشــکر کرد و گفت :خوشــنود سازی مردم
این خطه بســیار با ارزش اســت و صنعت نفت به
عنوان پیشران اقتصادی استان ،سهم بزرگی در این
امــر دارد و از احســاس تکلیف مهنــدس پورهنگ
به عنــوان یک پیشــرو در امر خیــر و اقدامات عام

المنفعه تشکر می کنم و باید یادآور شوم که
در بخشهای مختلف اعم از آب رسانی ،کنترل
کانون های ریزگرد در این منطقه و اشــتغال ،
بنده به همــراه دو همکار نماینده ام پیگیری
های الزم را کرده ایم و با همکاری بخشــهای
مختلــف با محوریت صنعــت نفت به نتیجه
خواهیم رساند.
مهنــدس جهانگیر پورهنــگ ،مدیر عامل
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ضمن
خوشــامدگویی و تقدیــر از حضور مســئوالن
اســتانی در این آئین گفت :آموزش  ،بهداشت
و مســائل فرهنگی و عمراني حوزه عملیاتی
مناطــق نفتخیز جنوب بنابر دســتور اکید وزیر
محتــرم نفت همواره از دغدغــه های اصلی
مدیر عامل شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
و در کنار رسالت اصلی شرکت یعنی تولید ،در
اولویت بوده است.
وی افــزود :در ســال  ۹۶و از محل صرفه
جویی ها ۱۱۰ ،میلیــارد ریال صرف طرح های
عام المنفعه کردیم که از اهم آنها می توان به
احداث  ۶باب مدرســه به متراژ  ۵۰۰متر مربع
از فاصلــه هفته دولت تا دهه فجر در روســتاهای
بخش غیزانیه ،تامین  ۳دســتگاه تانکر آب رســانی
 ،تامین وسایل کمک آموزشــی برای دانش آموزان
حوزه عملیاتی شــرکت ،حمایت از سه تیم ورزشی
حاضر در لیگ های مختلف کشــور ،تعمیر و تجهیز
 ۲۷مسجد و مشــارکت در احداث بخشی از شبکه
آبرســانی محدوده جغرافیایی شرکت بهره برداري
نفت وگاز مارون اشاره کرد.
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
در پایان از زحمــات یکایک همکارانی که در تحقق
پروژه های عام المنفعه این شــرکت همت گمارده
بودند ،تشــکر کرد و یادآور شــد :برای احداث شش
مدرســه بخش مشــراگه  ۹میلیارد ریــال هزینه در
نظر گرفته شده اســت که این  ۵۰۰متر مربع فضای
آموزشــی نیز در ابتدای ســال تحصیلی  ۹۷-۹۸به
اداره آموزش و پرورش شهرســتان رامشــیر تحویل
داده خواهد شد.

وطندوســتی تاریخــی و
کهن ایرانی چنین معنایی
را در خود ندارد .شاهنامه
فردوسی در راستای همان
شناخت و آگاهی ایرانیان
از هویت خود اســت و نه
معنایــی کــه کارگــردان
»شــناخت« و احتمــاال
مطالعــه درســت از آن
نداشته اســت .وی شاید
بداند هر حب ذاتی نژادپرســتی نیســت ،ولی مهدویان
بدون توجه به این تعاریف و این فهم از مسئله و بیآنکه
زحمتی به خود داده و مطالعهای در این باب کرده باشد،
اثر خود و شــاهنامه فردوسی را اثری فاشیستی معرفی
کرد .نظر کارگــردان درباره خود و اثرش ،چون خود ادعا
میکند ،البد درست اســت ،ولی تعمیم آن به شاهنامه
سراسر و بیتردید خطاست .کارگردان در لفافه ادعا کرد
کــه شــاهنامه را خوانده و بــا تأکید بر ذکر شــواهد به
مخاطب نشــان داد مطالعــه در این مورد داشــته ،اما
برخالف این مدعا به نظر دقت الزم و حتی ابتدایی را در
مطالعه شــاهنامه نداشته اســت .پیش از نقد برداشت
کارگردان الزم اســت به ســرایش شــاهنامه اشاره رود.
آگاهــان و بســیاری از ایرانیان اطالع دارند که بســیاری
کتابهــا تحت عنوان شــاهنامه یــا خداینامه پیش از
سرایش شاهنامه فردوســی در ایران رایج بوده که متن
آنها به نثر بوده اســت .بسیاری قبل از فردوسی تالش بر
منظومکردن این اثر ملی کردهاند ،ولی موفق نشدهاند یا
کارشان ارزش هنری مناسب را نداشته است .ابوالقاسم
فردوســی نیز یکی از این شــاعران بوده اســت که برای
منظومکردن این اثر تاریخی و ملی به سرایش شاهنامه
پرداخت .وی در اثر خود به تالش شــاعر دیگری به نام
»دقیقی« اشــاره دارد و حتی ابیات وی را برای مقایســه
ارزش هنری کار خود با کار آن شــاعر در تصنیفش قرار
میدهد .همانطور که بسیاری از شاهنامهشناسان عنوان
کردهاند ،فردوســی پس از تالش بســیار بــه یکی از این
خداینامهها دســت یافت و نهتنها موفق به ســرایش
کامل آن شــد ،بلکه به دلیل ارزش هنــری و زیبایی کار
موجــب ازرونقافتــادن تمامــی خداینامههــا و
شاهنامههای قبل از خود شد .سخن کوتاه اینکه فردوسی
ایــن اثر را به نظم درآورد ،ولی ســخنان پهلوانان یا ذکر
وقایع حماســی و تاریخی بر اساس منبعی که در اختیار
داشته است .در این اثر پهلوانان و شاهان و تمامی عناصر
داســتانی بر اساس موقعیت ســخن میگویند؛ مثال در
هنگامه جنگ توس از پهلوانان ایران عنوان میکند »هنر
نزد ایرانیان است و بس« .همین موقعیت برای دشمنان
ایران نیز وجــود دارد؛ آنها نیــز در جایجای جنگها و
رجزهــا بهکرات علیه ایرانیان ســخن میگویند .به دیگر
ســخن ،بر اســاس فضاســازی داســتان ،در افواه افراد
ســخنهای متفــاوت خواهد آمد .از اینگونه ســخنها
نمیتوان ادعا کرد که شاهنامه نژادگراست؛ چون در آن
انواع رجزخوانی و مقابله حماســی و هنری از ایرانی و
غیرایرانــی علیه یکدیگر در جریان اســت .حتی ایرانیان
علیه خود به بدگویی میپردازند ،مانند شــکایت سام و
گودرز و رســتم از خیرهســری کاووسشــاه .کسی که با
اندیشه آرمانشــاهی در ایران باســتان و شاهنامه آشنا
باشــد ،متوجه خواهد شد در شــاهنامه حتی علیه شاه
ایران ،چه جمشید ،چه گشتاســپ و چه کیکاووس که
دارای فرهانــد ،فــراوان ابیات یافت میشــود .بهعنوان
شــاهدی دیگر ،در ابیاتی مرداس عرب را که پدر ضحاک
است ،شاهی »گرانمایه و پردادودهش« معرفی میکند.
این شاهدها اندکی از بسیار است .ناگفته پیداست ادعای
اینکه شاهنامه با چنین ابیاتی فاشیستی است ،بیاعتبار
بوده و نشان از بیخبری گوینده هم از معنای فاشیسم و
هم از محتوای شــاهنامه دارد .کارگــردان همچنین به
نژادگرایــی در شــاهنامه توجه داد .در چنــد خط باالتر،
»هنر« را از زبان توس شاهد آوردم» .هنر« در آن بیت به
معنای جنگاوری اســت .ابیاتی در شاهنامه داریم که به
»نژاد« اشاره دارد ،ولی معنای آن مانند »هنر« متفاوت از
معنــای مدنظر کارگردان یا معنای رایج در افواه امروزی
است .مراد فردوســی از نژاد ،خانواده و خاندان نامآور و
گرانمایه اســت ،نه معنای مدنظــر مهدویان .از منظری
دیگــر ،در ایران بحث نژادی به معنــای غربی آن وجود
تاریخی نداشــته است .بحث نژادپرستی بحثی است که
در قرن اخیر ایجاد شده است و معلوم نیست کارگردان با

چه منطقی این بحث را به شــاهنامه در  ۱۰ســده پیش
تعمیم داده است .در تکمیل این سخن ،بد نیست باز به
خود شاهنامه برگردیم؛ هرکس که اندکی از داستانهای
شــاهنامه خبر داشته باشــد ،خواهد دانست پادشاهان
ایران و توران از یک نژادند )نژاد چه به معنای قدیمی آن،
چه به معنای جدید و مدنظر کارگردان(؛ همه آنها ریشه
از فریدون دارند .شاهدی مهمتر ،پادشاه آرمانی شاهنامه
کیخســرو اســت .کیخســرو پادشــاه آرمانی و فرهمند
ایرانیان ،از پدر از شــاه ایران است و از مادر از شاه توران.
چگونه ممکن اســت شــخصی بتواند با این شــواهد،
شاهنامه را بر اساس ابیات رجزخوانیها نژادگرا و چه و
چه بخواند .بهعنوان تکمله ،در شاهنامه به انواع نقدها
و صفات منفی بســیاری از ایرانیان اشــاره میشود ،ولی
خوانندگان شاهنامه میدانند چه بســیار از پیرانویسه،
وزیر افراســیاب ،تعریف و تمجید شــده است .افرسیاب
دشمن شماره یک ایرانیان در شاهنامه است و وزیرش نیز
در شکست ،هزیمت و پیکار با ایران و سپاه ایران معاون،
یار و همراهش ،ولی در جایجای شاهنامه به خرد و داد
او اشاره میشود .این شواهد جز این را پدیدار میکند که
محمدحســین مهدویان برخالف ادعایــش از محتوای
شــاهنامه اطالعی ندارد؟ او مختار اســت اثــر خود را
فاشیستی بنامد و ما هم مخالفتی نداریم ،ولی نه اینکه
نــگاه خود را به دیگــران و اثر آنها بهویژه به شــاهنامه
ارجمند تعمیم دهد .در نوشــتهای پیشین درباره برنامه
فیتیله به مسئله مهمی اشاره کرده بودم و آن بیاطالعی،
کمآگاهــی و کمبــود مطالعه بیــن دســتاندرکاران و
تریبونداران در ایران کنونی اســت .چند ســال پیش ،در
دوران دانشــجویی ،به یکی از نمایندگان مجلس ششم
)البتــه پــس از دوره ششــم و پــس از اتمــام دوره
نمایندگیاش( در دانشگاه مراجعه کردم .در گفتوگو به
مسئلهای اشاره کرد و من شباهت آن داستان را بر محضر
دریدن کاوه در دربار ضحاک یادآور شدم .در پاسخ اعالم
کرد این داســتان را نشــنیده بود .بسیار تعجب کردم که
یکی از موفقترین و ملیترین نمایندههای مجلس ششم
داســتانی به ایــن شــهرت را نمیداند .متأســفانه این
مطالعهنداشــتن و آگاهنبودن نهتنها استثنا نیست ،بلکه
قاعده اســت .در همین گفتوگو برنامه هفت ،مشخص
اســت نه مهدویان شــاهنامه را درســت خوانــده و نه
رشیدپور مطالعه درستی درباره آن داشته است؛ خاصه
که رشــیدپور یکی از تواناترین مجریــان فعلی تلویزیون
اســت .باالخره روزگاری در رادیو و تلویزیون ایران امثال
صبحیمهتدی و ابوالقاســم انجویشــیرازی مشغول
اشاعه فرهنگ بودند .هنوز نیز از آن گروه فرهنگمداران
در تلویزیون و رادیو هســتند؛ هرچند پیرســال .تلویزیون
ایران و مجریهــای تلویزیون ،تجربه آنهــا را در اختیار
دارند و باید جدیت بیشتری در کار داشته باشند تا بتوانند
برگی بر خدمات گذشــتگان بیفزایند .کار جدی فراموش
شده است ،ایران فراموش شده است؛ سخن مهدویان و
واکنش رشــیدپوِر عاشــق وطن و حتــی کماطالعی آن
نماینده وطندوست ،نشان از این دارد .ایراندوستی تنها
به نیت نیســت ،نیاز به کار جدی و وقف خود در کارها،
مطالعــه و تعقل در امــور دارد ،ولی امروزه تحقیقات و
جدیت در کار در ایران یا فراموش شــده یا کمبها شــده
اســت .در بهترین حالــت ،اثری خارجــی را مییابیم و
ایرانیســازی آن صرفا با تغییر لهجهدادنش اســت ،نه
تالش بر فهم و درک موقعیت فعلی و اســتنباط نتایج و
نه براســاس مطالعه و تدقیق در امــور .امروزه در ایران
روال برعکس است که این روال عدمجدیت عرض خود
بردن اســت و زحمــت ایرانیان داشــتن و افزونترکردن
مشکالت و گرفتاریها .محمدحسین مهدویان در قیاس
کار خود با اثر فردوســی ،قصد بدی نداشت ،ولی چون
احاطهاش بر موضوع کم است ،ندانست چه میگوید.
وی طبق تعریفش از آگاهی که در ابتدای این نوشــته
اشاره شــد ،خود را با فردوسی مقایسه کرد؛ اما از قضا،
نهتنها آگاه نیست ،بلکه بر ناآگاهیاش نیز آگاه نیست.
در شباهت میان فردوسی و مهدویان همین بس که بر
اساس تحقیقات فردوسیشناسی ،حکیم توس مردی
دانشی بود و در اندیشه و هنر سخت وسواس داشت که
ســبب شــده اســت که وی چنین جایگاهی در سپهر
شــاعران و اثرش در ادبیات ایران بیابد؛ اما اکنون »هنر
خوار شــد جادویی ارجمند« .امیــد که همه ما ایرانیان
تالش ،خردورزی ،هنر و دانشآفرینی فردوســی را پی
بگیریم.
*پژوهشگر در دانشگاه میشیگان

درخشش یک بازیگر در سینمای
بدوندرخشش
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﯿﻤﻪدوز
 -۱مصادره
کارگردان و بازیگر :مهران احمدی
فیلمنامهنویس :علی فوقانی
بازیگــران :رضا عطــاران ،هومن ســیدی و بابک
حمیدیان.
داســتان فیلــم ماجــرای یــک کالهبــرداری و
تعقیبوگریز از ایران تا آمریکاست.
فیلم »مصادره« که اولین تجربه کارگردانی مهران
احمدی ،بازیگر پرســابقه تلویزیون و سینماست ،یک
فیلم فانتزی -حادثهای است» .مصادره« یک کمدی
سطحی اســت در حد و اندازه ســایر فیلمهای رضا
عطاران» .مصادره« فیلمی است که میفروشد با آنکه
فاقد ارزش هنری است.
امتیاز فیلم ،ترانه پایانی فیلم است با صدای »پرواز
همای«.
 -۲سوءتفاهم
کارگردان و فیلمنامهنویس :احمدرضا معتمدی
بازیگران :مریال زارعی ،اکبر عبدی ،هانیه توســلی،
کامبیز دیرباز ،پژمان جمشیدی و مهدی فخیمزاده.
»سوءتفاهم« داســتان کالهبرداری مالی یک گروه
فیلمســاز اســت از پدر ثروتمند یک دختر که دوست
دارد بازیگر سینما شود .در طول فیلم ،واقعیات جلوی
دوربین و پشــت دوربین در هم تنیده شده و واقعیت
جدیدی میسازند.
احمدرضــا معتمــدی ،مدرس فلســفه و هنر ،با
سابقه ساخت چند فیلم سینمایی ،در این فیلم قصد
دارد معنا و مفهومی از واقعیت را )آنچنان که از دریدا
نقل میکند( به تصویر تبدیل کند.
ایده فیلم خوب است ،اما خوب به تصویر درنیامده،
زیرا تبدیل یک مفهوم به تصویر و حس )در »سینمای
اندیشه«( ،قواعدی دارد که فیلم »سوءتفاهم« از آنها
تهی است.
اشــتباه کارگردان در »ســوءتفاهم« این است که
ســخن »دریدا« را بهمثابه درونمایــه فیلم ،در پالن
آغازین به صورت نوشــته اعالم میکند) .این ســخن
دریــدا که :تصویر» ،بازنمایی واقعیت« نیســت ،بلکه
»اَبَرواقعیت« اســت( .اعالم ایده بهجای اجرای ایده،
رابطه مستقیم ذهنی و حسی مخاطب با اثر را از بین
میبرد .از طرف دیگر اگر توضیحات مربوط به محتوا
هم حذف شود ،فیلم قابلفهم نمیشود و مخاطب،
منتقد و تحلیلگــر ،حدسهای خودشــان را بهجای
محتوای فیلم معرفی خواهند کرد) .اتفاقی که مرتبا
برای فیلمهــای با محتوای خــاص و برای مخاطب
خاص میافتد(.
)درباره چیســتی »ســینمای اندیشه« و چگونگی
خلق »مفهو ِم دراماتیک« در این گونه ســینمایی و نیز
درباره روش تبدیل مفهوم انتقادی به فرم تصویری و
تأثیرات حسی ،در نوشتههای دیگر با عنوان »سینمای
اندیشه« ،سخن گفتهام(.
»سوءتفاهم«» ،سینمای اندیشه« نیست ،اما گیشه
خوبی خواهد داشت.
بازی مریال زارعی خوب اســت و برای اولینبار در
فیلمهای جشــنواره سیوششم ،بازیگری را میبینیم
که موفق شده بدون دادوهوار و جیغ و سروصدا ،یک
کاراکتر پرقدرت را بازی کند .بازی با چشمها و جنس
صدا در بازی مریال دیدنی است.
امــا طنز عجیب »ســوءتفاهم« ،بــازی فخیمزاده
)با نام خودش( در فیلمی اســت که همــواره با آن
مخالفت کرده .او باورش این اســت که سینما کالس
درس نیســت و ســینما باید گیشهپســند باشد ،ولی
در فیلمی بــازی میکند که با ســخنان »دریدا« آغاز
میشود! و قصد آموزش »دریدا« را دارد!
 -۳دارکوب
کارگردان :بهروز شعیبی
فیلمنامهنویس :آزیتا ایرایی و حسین ترابنژاد
بازیگــران :مهناز افشــار ،امین حیایی ،جمشــید
هاشمپور و سارا بهرامی
داستان فیلم »دارکوب« ماجراهای مادر معتادی
اســت که دنبال دختربچهاش میگردد ،اما نمیتواند
آن را به دست آورد.
»دارکــوب« یــک ملــودرام خــوب در ســینمای
عامهپسن ِد تجاری قصهگو اســت ،با فیلمنامه خوب،
طراحی خوب شخصیتها و اجرای خوب.
موسیقی تیتراژ پایانی فیلم با صدای تکخوان زن
هم زیباســت که احتماال طبق روال گذشته در اکران
عمومی حذف خواهد شد.
امتیــاز »دارکــوب« معرفــی بهتریــن بازیگر زن
جشــنواره» ،ســارا بهرامی« ،در نقش یک زن معتاد
با گریمی خوب و دقیق اســت؛ گریمــی که زیبایی را
از چهره این بازیگر گرفته ،اما او با بازی درخشــانش،
چهره نازیبا را به یک نقش زیبا تبدیل کرده است.
بعد از بازی »بهروز وثوقی« در گوزنها ،بازی »سارا
بهرامــی« را میتوان دومین معتاد ماندگار ســینمای
ایران دانســت؛ رتبــهای که بســیاری از بازیگران مرد
خواســتند به آن برسند ،اما ســرانجام یک بازیگر زن
صاحب این رتبه شد.
قدرت بازی »ســارا بهرامــی« در »دارکوب« بازی
دو ســتاره این فیلم )امین حیایی و مهناز افشار( را به
حاشیه برده و به سایهروشنی از بازی خود تبدیل کرده
است.
»ســارا بهرامی« ،هم صالحیت کاندیدای بهترین
بازیگــر زن را دارد ،هــم لیاقــت بهتریــن بازیگر زن
جشنواره سیوششم را.

