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«رفتگان»  ،فیلمی که تماشای یکبارهاش کفایت نمیکند و میتوان چند بار آن را به تماشا نشست

قطبهای مخالف و متضاد در دل یکدیگر
خاطره
بازی

حمید ناصریمقدم
فیلمساز

اولیــن تصویــری کــه از فیلــم رفتــگان (یــا مــردگان) مارتین
اسکورســیزی در ذهن من نقش میبنــدد ،نماد یین و یانگ
اســت .شــاید به لحــاظ مفهومی تعریــف دقیقی نباشــد اما
اگر ایــن تصویر را مقابل فیلم قرار دهیــم ،معادل بیربطی
نمیبینیــم .دایــره یین و یانــگ ترکیبی از دو ســطح منحنی
سفید و سیاه (راست و چپ ،شب و روز ،تاریکی و روشنی)...،
اســت که از هر ســطح دایــرهای کوچــک در دل دیگــری قرار
گرفته .دایره ســفید در دل ســطح ســیاه و دایره ســیاه در دل
ســطح ســفید .دایــره شــاید در تقــارن نباشــد امــا در تعادل
هســت .فیلم رفتگان داســتان دو گروه است :پلیس و تبهکار
کــه هرگروه یک نفوذی در دل دیگــری دارد .هر نفوذی برای
کســب قدرت گروه خود اطالعاتی را به آنها مخابره میکند،
کشمکشی که در سراسر فیلم وجود دارد.
اسکورســیزی فیلــم را در ســال  2006بــر اســاس یک نســخه
هنگکنگــی محصول  2002بهنام اعمال شــیطانی(یا روابط
شیطانی) ساخت .فیلمی بهکارگردانی اندرو الئو و آلن ماک
کــه عــاوه بر توفیق در گیشــه ،توانســت تا ســالها در جدول
250تایی  IMDBجایگاه خود را حفظ کند .نســخه امریکایی
بــا زمــان  150دقیقــهای 50 ،دقیقــه از نســخه هنگکنگــی
طوالنیتر اســت و در یک نگاه کلی میتوان پرداخت بیشــتر
شــخصیتها و دقت بیشــتر در جزئیات را دلیل این افزایش
زمــان دانســت .گرچــه ممکــن اســت بعــد از دیــدن اعمال
شــیطانی به این فکر کنیم که کپی یا اقتباس یا دوبارهســازی
ی اســت و حتــی خطرناک امــا اگر
فیلــم حرکــت جســورانها 
نســخه بعدی را اسکورســیزی ســاخته باشــد ،جــای نگرانی
ی است که کارگردان
وجود ندارد .ژانر فیلم ،گنگستری -پلیس 
تبحر ویژهای در آن دارد .فیلم در فضای شهر بوستون اتفاق

میافتد که زادگاه نویســنده فیلمنامه ،ویلیام موناهان ،بــازی کردهانــد .از آنجــا کــه اسکورســیزی اصلیــت
است بنابراین انتظار معقولی است که جغرافیای فیلم ایتالیایــی -امریکایی دارد ،توجه بــه حضور ملیتهای
و روابط انسانی را بخوبی به تصویر بکشد که چنین هم اروپایــی در امریــکا برای او همیشــه دارای اهمیت بوده
کرده است.
ترین ایــن حضورها را در عصــر معصومیت و
کــه مهم ِ
لئونــاردو دیکاپریــو ،مــت دیمــون ،جــک نیکلســون ،دارودســتههای نیویورکــی میبینیــم .در فیلــم رفتگان
مارک والبرگ ،مارتین شــین و آلک بالدوین مجموعه هم هر دو شخصیت نفوذی ملیت ایرلندی -امریکایی
نامدار ســتارههای فیلم هســتند .اسکورســیزی معموالً دارند و عالوه بر این اسکورسیزی تالش کرده تا با وجود
از بازیگرانــی که قبالً با آنها تجربه همکاری داشــته(چه نشان دادن تضادهای میان آنها ،تعادل را نیز بین آنها
حفــظ کنــد و بیجهــت
نیســت که هر دو عاشــق
نشناس)
یک دختر(روا 
میشوند.
تلما شــونمیکر تدوینگر
همیشــگی اسکورسیزی
توانســت ســومین اسکار
خــود را بگیــرد .فیلــم
همچنین اسکار بهترین
فیلمنامــه اقتباســی،
بهتریــن کارگردانــی و
بهترین فیلم سال 2006
را از آن خود کرد .استیون
اسپیلبرگ،جورجلوکاس
نمایی از فیلم رفتگان ساخته مارتین اسکورسیزی
و فرانســیس فورد کاپوال
در نقشهــای اصلــی چه فرعــی) ،دعوت بــه همکاری یــاران دهــه هفتادی اسکورســیزی بــرای اهــدای جایزه
میکنــد کــه دو نفــر از مهمترینهــا رابرت دونیــرو با  8اســکار بــه او ،روی صحنــه آمدند و یکی از شــیرینترین
فیلــم و لئونــاردو دیکاپریــو بــا  5فیلم هســتند .جالب لحظهها را (پس از ســالها انتظار) برای آقای کارگردان
اینکــه پدر و مــادر او هم هر یک  7فیلم برای پسرشــان و عشاق سینهچاکش رقم زدند.

«کمال الملکـ» ،ساخته زندهیاد علی حاتمی

«چهارشنبه سوری» ساخته اصغر فرهادی

بررسی فیلمهایی که نوروز در آن دیده میشود

کمالالملک،بادکنکسفیدو...
تلهوی
حامد جیرودی
خبرنگار

نوروز ،اتفاقی بســیار بــزرگ و ارزشــمند در جامعه ایرانی محســوب
میشود.موضوعیکهگاهیموردتوجهنویسندگانوکارگردانانآثار
ســینمایی هم قرار میگیرد .هرچند که ساخت فیلمهایی که بهطور
کامل در آن به عید نوروز پرداخته شــده باشد ،کم است .با این حال،
نزدیک بودن نوروز 1398باعث شد تا تعدادی از فیلمها که در آن به
موضوعنوروزپرداختهشدهرابررسیکنیم.
کمالالملک
زندهیــاد علــی حاتمی که در تمامی فیلمهایــش ،فرهنگ و آداب
ایرانــی را بســیار مــورد توجــه قــرار مــیداد ،در ســال  1362فیلــم
سینمایی «کمالالملک» را ساخت که موضوع آن ،زندگی نقاش
برجســته ایرانــی ،کمالالملــک بــود .در قســمتی از فیلــم ،لحظه
تحویل سال در کاخ گلستان و در دربار ناصری به زیبایی به تصویر
کشیده شده .مراســم پردهبرداری از تابلوی تاالر آیینه با عید نوروز
همزمانشدهوکمالالملکبابازیجمشیدمشایخینظارهگردعا
خواندن ناصرالدین شاه با بازی زندهیاد عزتاهلل انتظامی است.
ماهی
فیلم ســینمایی «ماهــی» که به نویســندگی و کارگردانــی کامبوزیا
پرتوی در سال  ۱۳۶۶ساخته شده ،فیلمی است که جوایز متعددی
از جشــنوارههای داخلــی و خارجی کســب کرد و اولیــن فیلم غزل
شاکری بهعنوان بازیگر و اولین فیلم جعفر پناهی بهعنوان دستیار
کارگــردان بود .این فیلم که بازیگرانی چــون زندهیاد عطاءاله زاهد
و محبوبه بیات هــم در آن به ایفای نقش پرداختهاند ،به ماجرای
پسر بچهای میپردازد که شب عید بهدنبال ماهی قرمز میگردد و
اتفاقهای دیگری در این بین برای او رخ میدهد.
بادکنکسفید
جعفر پناهی که پیش از این به حضورش در فیلم سینمایی ماهی
اشــاره شده بود ،اولین فیلم بلند سینمایی خود را بهنام «بادکنک
ســفید» در ســال  ۱۳۷۳ســاخت و نویســندگی آن را هــم بــه طــور
مشــترک با زندهیاد عباس کیارســتمی برعهده داشــت .این فیلم
کــه بازیگران اصلــیاش ،آیدا محمدخانی و فرشــته صدرعرفایی
هســتند ،ماجرای دختری اســت که از مادرش یک اســکناس 500
تومانی میگیرد تا ماهی ســفره هفت سین را بخرد اما پول خود را
گم میکند و به کمک پســر بادکنک فروشــی اسکناس خود را پیدا
میکند .بادکنک سفید توانست با همین حال و هوا و روایت جالب
خود ،موفقیتها و جایزههای بســیاری اعم از جوایزی از جشــنواره

«آژانس شیشهای» ساخته ابراهیم حاتمیکیا

کن ،فجر ،توکیو و سائوپائولو کسب نماید.
آژانسشیشهای
روایت داستان «آژانس شیشهای» ساخته ابراهیم حاتمیکیا
در ســال  1376زمانــی آغاز میشــود که تنها یــک روز به عید
نــوروز ،همــرزم یک مجــروح جنگی بــا بازی پرویز پرســتویی
میخواهد دوســت جانبازش با بازی حبیــب رضایی را برای
درمان به لندن ببرد ولی با بیمهری مواجه میشــود .بر پایه
چند نظرسنجی آژانس شیشهای عنوان بهترین فیلم ایرانی
پس از انقالب را بهدســت آورد .این فیلم  ۹سیمرغ جشنواره
فیلم فجر از جمله بهترین فیلم و کارگردانی و فیلمنامه را به
خود اختصاص داد و رضا کیانیان نیز بهخاطر بازی در نقش
مأموردولتیدراینفیلمجایزهسیمرغبلورینبهترینبازیگر
نقش مکمل مرد را دریافت کرد.
کودک و سرباز
«کودک و سرباز» ساخته رضا میرکریمی فیلمی محصول سال
 ۱۳۷۸اســت .ایــن فیلم جایزه بالن نقرهای جشــنواره ســه قاره
نانت را کسب کرد .رضا میرکریمی برای این فیلم جایزه هیأت
داورانومحمدرضاییرادجایزهبهترینفیلمنامهجشنوارهآسیا
پاسیفیک را به دست آورد .کودک و سرباز ،روایت سربازی است
کهیکروزبهعیدمانده،میخواهدلحظهتحویلسالرادرکنار
خانــوادهاش بگذراند اما سرنوشــت برایش چیز دیگــری را رقم
میزنــد .از بازیگران مطرح این فیلم میتوان به مهران رجبی و
آفرینعبیسیاشارهکرد.
چهارشنبهسوری
«چهارشــنبه ســوری» که به کارگردانی اصغر فرهادی در ســال
 ۱۳۸۴ســاخته شده ،فیلمی است که توانســت نامزد ۹جایزه از
جشــنواره فجر شــود و در نهایت موفق به کســب سیمرغهای
بلورینبهترینکارگردانی،بهترینبازیگرنقشاولزن،بهترین
تدوینوهمچنینسیمرغبلورینفیلممحبوبتماشاگرانشد.
چهارشنبهســوری که برنده هوگو طالیی جشــنواره بینالمللی
فیلمشیکاگوونامزدپلنگطالییجشنوارهفیلملوکارنودرسال
 ۲۰۰۶نیز شد ،از فیلمهایی است که در حال و هوای قبل از نوروز
ودرروزچهارشنبهسوریراروایتمیکندوهدیهتهرانی،حمید
فرخنژاد ،ترانه علیدوســتی ،هومن ســیدی و پانتــهآ بهرام هم
بازیگرانآنهستند.

«کودک و سرباز» ساخته رضا میرکریمی

اشک سرما
«اشک سرما» اثری ضدجنگ است که عزیزاهلل حمیدنژاد
در سال  ۱۳۸۲آن را ساخته و داستان آن در کردستان ایران
در زمــان جنگ ایران و عراق اتفاق میافتد .فیلم ماجرای
ســربازی با بازی پارســا پیروزفر اســت که برای پاکســازی
منطقــهای اعزام میشــود و در ادامه دختری بهنام روناک
بــا بــازی گلشــیفته فراهانی مأمــور میشــود تا او را بکشــد
اما در حالی که ســبزه و شــیرینی عید در ســنگر سربازها به
چشــم میخورد ،اتفاقات دیگری برای او میافتد .پیروزفر
برای بازی در این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد ،از
جشــنواره فیلمهای آســیایی دهلی نو در سال  ۱۳۸۴شد و
گلشــیفته فراهانی هم تندیس زرین هشتمین جشن خانه
سینما ،را به دست آورد.
خیلیدور،خیلینزدیک
«خیلی دور خیلی نزدیک» ساخته دیگری از رضا میرکریمی
در سال  1383است که داستانش از روز چهارشنبه سوری آغاز
میشود .شهر را بوی عید و نوروز فرا گرفته و همین زمان دکتر
محمود عالم با بازی مســعود رایگان متوجه بیماری العالج
پســرش میشــود و بهدنبال او راه کویر را پیــش میگیرد .این
فیلم که افشین هاشمی و الهام حمیدی از دیگر بازیگران آن
هســتند ،در بیست و سومین دوره جشنواره فیلم فجر ،نامزد
دریافت  13جایزه شــد و  6جایزه خانه ســینما را هم به خود
اختصاص داد.
طهران،تهران
«طهــران تهران» فیلمــی دو اپیزودی محصول ســال ۱۳۸۸
اســت که اپیزود نخست آن بهنام «طهران ،روزهای آشنایی»
را داریوش مهرجویی ســاخته اســت .در این اپیزود ،داســتان
خانــوادهای روایت میشــود کــه در خانه قدیمــی خود انتظار
تحویل ســال جدید را میکشــد که پدر آواز میخواند و سقف
خانــه در اثــر فرســودگی و بــاران فرو میریــزد .خانــواده برای
رهایــی از این بحران ،تصمیم بــه تهران گردی میگیرند و به
اشتباه وارد اتوبوس سالمندان میشوند .در این اپیزود پانتهآ
بهــرام ،قربان نجفــی ،مهتاج نجومــی ،غالمرضــا نیکخواه،
کتایون امیر ابراهیمی ،فریده ســپاهمنصور ،نیکی نصیریان و
مهدی طالبزاده بازی میکنند.

«طهران تهران» ساخته داریوش مهرجویی

از شعفها و افسوسهایم
با باران حرف زدم

آقای کتاب باز
از دغدغه های فرهنگیاش میگوید
آشــنایی من بــا همســرم باعث
شــد که دوباره برگــردم و با دقتی
مضاعف نگاهی دوباره به شــعر
فارسی داشته باشم .همسر من،
باران خوشاندام ،شاعر غزلسرا
و تصنیــف ســاز اســت و همیــن
مســأله باعث مداقه بیشــتر من
در دریای وســیع ادبیات شد .این
بهترین اتفاق سال  97برای من
بــود .هر چــه بیشــتر میخواندم
و هر چه بیشــتر موســیقی گوش
امیر حسین صدیق
مــیدادم ،احســاس میکــردم
مجری و بازیگر
نگاهم با گذشته متفاوتتر شده
است و دقتم به شعر و موسیقی
بیشتر شده است .از شعفها و حسرتها و افسوسهایم با
باران حرف زدم.
در این یک ســال دیدم چه بســیار در نوشتن شعر به بیراهه
رفتهایم و اصول زبان فارســی را به دستنسیان سپردهایم؛
ن هم شعرها و ترانهها
حال یا به سهو یا به عمد .اما در این بی 
و موســیقیهای خــوب هم کم نشــنیدم و کم لــذت نبردم.
مــن حتی بدترین و ســخیفترین موســیقیها را هم (حتی
شــده برای یکبار) گوش میکنم و بعد نسبت به آن موضع
میگیــرم .بههر صورت شــعر و موســیقی ما کــه در این یک
ل روی آن دقت کردهام بســیار باشکوه اســت و عزیز ،اما
ســا 
نمیدانم چه چیزی باعث شــده است که در سالهای اخیر
دچار نوعی سرگشتگی شود و به لبههای خطرناکی برسد که
باعث شــود ذائقه مردم هم به ســمتی که نباید ،برود .البته

صبحانه

همانطور که گفته شــد در این بین شــعر خوب و موســیقی
خوب آنقدر هست که آدم کمتر نگران شود .اما این نگرانی
را در حوزههــای دیگــر از قبیــل محیــط زیســت و اخالقیات
اجتماعی هم میشــود داشــت و گویی این نگرانی در تمام
بســتر فرهنگی ما ریشــه دوانده اســت و به شعر،موسیقی و
ادبیات ما هم ســرایت کرده اســت .شــاید مردم هم مقصر
نیســتند ،گاهــی نظارتهــا و نحــوه رســیدگی بــه جامعــه
ی اســت
هنــری آنقــدر تحت تأثیر کجاخالقی و بدســلیقگ 
کــه مــردم چــارهای ندارند تا آنچــه را به آنها داده میشــود،
بپذیرند.
آدمهایــی مثــل همســر مــن ،کــه در ایــن ادبیات و شــعر و
موســیقی ،کار کردهانــد دغدغــه بســیار دارنــد و نگــران آن
هستند و برای تولید آثار خوب و رساندن آن به مردم تالش
میکنند .همه ما باید نســبت به این گنجینه گرانبهای ملی
که ایران عزیز فرهنگی ما عطیه کرده است ،حساس باشیم
و حتی اگر نه با نگاه تخصصی ،بلکه با اشراف به ریشههای
فرهنگــی خــود بدانیــم از کجــا آمدهایــم و در چــه جهانــی
سرمیکنیم.
مــن از شــاعران و ترانهســرایان معاصــر و امــروزی امیــر
ارجینــی و محمدعلی بهمنی را دوســت دارم و واقعاً وقتی

شعرهایشــان را خواندم و در آنها غور کردم به خودم گفتم
وای! چه خوب ...یا در موســیقی پاپ وقتی کارهای محســن
چاوشــی را گــوش دادم واقعــاً لــذت بــردم .بهعنــوان مثال
ن ریســکها کرد که شــاید هر کسی نکند .شعر
چاوشــی از آ 
کالســیک را در اجرا و تنظیمی پاپ به مخاطــب ارائه داد تا
مخاطب ضمن اینکه یک کار امروزی میشنود شعر موالنا
را هم بشنود و این کار کمی نیست .در موسیقی تلفیقی هم
همایون شجریان (که از مکتب بزرگمردی مثل محمدرضا
شــجریان میآید) باعث شــد مردم و علیالخصوص نسل
جدید با موســیقی کالسیک و سنتی آشــتی دوباره کنند و در
خلوت و جمع خودشــان این کارها را بشــنوند و با آن ارتباط
ن آدمهایی کــه کار بزرگ و
برقــرار کننــد .من جلوی همــه ای 
درستی در حوزه فرهنگ کردهاند سر خم میکنم و دستشان
یفشارم.
را م 
برای همین است که میگویم سال  97برای من ،سال مداقه
در ادب و هنــر این ســرزمین بود از دیروزیهــا تا امروزیها و
امیدوارم گوشــههای پرت و نچســبی که آدم را در این حوزه
نگران میکند روزبه روز کمتر و کمتر شود.

