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 گول ویزای تضمینی شنگن 
را نخورید

معاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی اعزام مهاجر به خارج 
از کشــور از طریق دفاتــر خدمات مســافرتی را 
اقدامی »غیرقانونی«  اعالم کرد. در بخشــنامه ای 
به آژانس های گردشگری نیز تاکید شد در صورت 
رعایت نشدن این مورد، برابر مقررات برخورد خواهد 
شد. ولی تیموری به ایســنا گفت: در آین نامه ای 
مصوب سال 1380 هیأت دولت، »اخذ ویزا« جزو 
فعالیت آژانس ها ذکر شده، اما برای کشورها و مقاصد 
خاص مانند انگلیس، کانادا، آمریکا و حوزه شنگن که 
چارچوب و خط مشی مشخصی برای فروش ویزای 
آن ها تعریف شده اســت، سیاســت هایی از سوی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در قالب بخشنامه هایی  به مدیران کل استان ها ابالغ 
شده است. لذا تعهد ویزای تضمینی این کشورها از 
سوی دفاتر خدمات مسافرتی، »غیرقانونی« بوده 
و این امر صرفاً با هدف ســوء استفاده مالی توسط 
برخی افراد ســودجو صورت می گیرد، پس الزم 
است آژانس های مسافرتی از هر گونه تبلیغ و اقدام 
به اخذ ویزا با عنوان »تضمینی« برای جلوگیری از 
بروز مشکالت احتمالی اجتناب کنند، همچنین، 
مســؤولیت پایش، کنترل و نظارت مســتمر بر 
عملکرد فعاالن حوزه تورگردانی نیز بر عهده اداره 

کل استان است.«
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فیلم سینمایی »دشت خاموش« به 
کارگردانی احمد بهرامی و تهیه کنندگی 
سعید بشــیری که تاکنون در چندین 
جشــنواره بین المللی حضور داشته به 
دو جشــنواره بین المللی »افق های نو« 
لهستان و جشنواره فیلم ملبورن راه یافت.

به گزارش ایلنا، در این جشنواره که 
از تاریخ 12 تا 22 آگوست یعنی 21 تا 31 
مردادماه ســال جاری در شهر وروسالو 
برگزار می شــود، 12 فیلم از کشوهای 

مختلف به بخش رقابتی راه یافته اند. 
فیلم »دشت خاموش« عالوه براین 
در شصت و نهمین جشنواره فیلم ملبورن 
که از14 تا 31 مرداد مصــادف با 5 تا 22 
آگوست در اســترالیا برگزار می شود نیز 

حضور خواهد داشت.
این فیلم در بخش ســینمای جدید 
ایران در کنارهشت فیلم دیگراز ایران به 

نمایش درخواهد آمد. 
»دشت خاموش« دومین فیلم بلند 
سینمایی بهرامی اســت که تاکنون در 
بیش از 20 جشنواره بین المللی حضور 
داشته است. این فیلم در هفتاد و هفتمین 
جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه بهترین 
فیلم بخش افق ها شد، همچنین در چهل و 
پنجمین جشنواره سینمایی هنگ کنگ 
جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد 

برای علی باقری را از آن خود کرد. 
از دیگر جوایز این فیلــم می توان به 
جایزه انجمن بین المللی منتقدان ونیز 
)فیپرشــی(، جایزه انجمن اعتماد ملی 
ایتالیا، جایزه بهتریــن تدوین از انجمن 
منتقدان جهانی آن الین، بهترین فیلم 

جشنواره کرواسی اشاره کرد. 
علی باقری، فرخ نعمتی، مهدیه نساج، 
ناصر عالقمندان، مجید فرهنگ، تورج 
الوند، نرگس امینی، محسن یگانه، راضیه 
ایرانی، شــقایق آقا زاده، مهتاب خوش 
منش، اهورا بهرامی، پارسا و ارشا سبحانی، 
برسام بهرامی و مینا ســرقره بازیگران 

»دشت خاموش« هستند.
نیما نادری، بازیگر و نویسنده در نقد 
این فیلم می نویسد: در سینمای میانمایه 
و فقیر امروزی کمتر پیش می آید با آثاری 
مواجه شــویم که پایان اش، آغازی برای 
مخاطب در ذهن و وجود او باشد. سینمایی 
که بیانگر جلوه های پنهان شر در وجود 
انسان است و خیانت ها، خودخواهی ها، و 
ابتذاِل وجوِد آدمی  را به نمایش می گذارد؛ 
سینمایی که دروغگو نیست و به دنبال 

بیان حقیقت است.
در این فضای مســموِم مبتذل پرور 
گویی باید چشم بســت و از داالنی پر از 
تباهی و پوچی گذشت تا به خاطر آوریم 
در دل تاریکی خویشتن را. خویشتنی گم 
شده و ناپیدا که آجر به آجرش از ناامیدی 
و ناکامی  بنا شده و اکنون گریزی بر این 

مالِل سنگین نیست و امیدی بر واژگونی 
آجرهای حسرت نداریم.

احمد بهرامی  با دشــت خاموش به 
جهــاِن بطالِن امروزی پشــت می کند 
مانند شــخصیت ِ فیلم اش »لطف اله« 
که همان طور که در نماهای پشت سر او 
می بینیم زمانه را در پِس خود می بیند و 
روبروی اش چیزی جز شــبی ظلمانی و 

تاریک نیست.
شروع فیلم دشت خاموش با جهان 
سیاه و سفید و رنگ باخته در ناکجاآبادی 
بی زمان و بی حیات کــه در آن لطف اله 
با گاری و اســب اش وارد قاب می شود و 
صدای زوزه ی بــاد می پیچد، بیش از هر 
چیز یادآور »اســب تورین« اثر شاخص 
بالتار است. لطف اله حامل عنصر یخ است 
که با بادی می آید تا جهانی را بر باد دهد و در 
پیچاپیِج باد با خودش زمزمه ای از نت های 
عشق پنهانی اش به »سرور« را می نوازد 
تا شاید تنها تکه های باقی مانده از خود را 
در چهل سال کارگری در کوره پزخانه به 

مقصودی برساند.
اساسا انساِن بیچاره در انتظار رخداد 
و حادثی اســت که او را از کثافتی که در 
آن غلت می زند نجات دهد؛ اما کارگردان 
همانند آنچه که در جهان زیســته ایم به 
خوبی نشــان می دهد که هیچ ناجی ای 
وجود ندارد و نجات دهنده مرده است. هیچ 
نور و امیدی نیست و همه چی رو به تباهی 
است. همه چیز در یک دورِ باطل به دست 

خوِد انسان رو به نابودیست.
دشِت خاموش با این نقطه عطف شروع 
می شود که آقاخان صاحب آجرپزی طی 
یک ســخنرانی برای کارگــران، خبر از 
تعطیلی آن جا می دهد. تعمیم حرف های 
او در سخنرانی به وضعیت مشابهی که در 
جهاِن کارگری در این جغرافیا می بینیم 

به خوبی نشانگرِ وضعیت موجود است.
دشت نعمت آبادی )وطنی( که اکنون 
بی مصرف افتاده چرا که ِدَگر کسی آجر 
)انسان( را نمی خواهد و مصالح عوض شده 
)منفعت( و دیگر ســاختن آجر )انسان( 
صرف نمی کند. آری این ســخنرانی از 
آقاخان که صاحب کار و صاحب مسئولیت 
و مدیر یک کوره/کشور است بیانگر شرایط 
اکنون است که ساختن انسان نیازمند 
هزینه است و انسان بودن هزینه بر. به قول 
نیچه :اسب، اسب به دنیا می آید؛ اما انسان، 
انسان به دنیا نمی آید، باید او را آموزش و 

تعلیم داد تا انسان شود.
کارگردان به خوبی در رساندن مفهوم 
و کاشت اندیشه در اذهان عمل کرده و با 
نشان دادن چند خانواده کارگری )نمادی 
از اجتماع( با عقاید گوناگــون به روزگاِر 
زیست شــده مان طعنه می زند. فیلم به 
مخاطب نهیب می زند چه با فرم و دوربیِن 
اثرگذار چه با محتوای درخور  و در پایان ما 

را به روی خودمان می آورد.
دشــت خاموش آینه ای از جوامع از 
دست رفته را نشــان می دهد که در آن 
کارگران )انسان ها(، افرادی تنها، خسته، 
از دست رفته، ملول، فریبکار، خیانتکار، 

عاشق، خودخواه و... هستند
آینه ای از جوامع از دست رفته

دشــت خاموش آینه ای از جوامع از 
دست رفته را نشــان می دهد که در آن 
کارگران )انسان ها(، افرادی تنها، خسته، 
از دست رفته، ملول، فریبکار، خیانتکار، 
عاشق، خودخواه و... هستند. جامعه ای 
سرشــار از امید که با تبعیــض و دروغ و 
وعده های پوشــالی از زندگی دلسرد و 
حتی از حق اولیه شــان محروم مانده اند 
)کارگران پولی برای کار دریافت نکرده اند 
و آقاخان فقط وعده پول به آن ها می دهد(. 
دشــِت خاموش به توده انسان های تنها 
)کارگران( در ایــن دنیاِی تهی و بی معنا 
)پختن آجر برای هیچ( می پردازد و این 
پرداخت را نه تنها با ظرافت بلکه با چینش 
روایتی بکر و قابل تامــل انجام می دهد. 
روایت اول دشت خاموش، زندگی مش 
عباد پیرمردی است که راضی به ازدواج 
دخترش گوهر و ابراهیم یکی از کارگران 
نیست و روایت بعدی ابراهیم را می بینیم 
که عاشق گوهر دختر مش عباد است و با 
کارگری دیگر به نام شاهو دچار تنش بر 
سر گوهر است. روایتی که تکرار و بازگویی 
در فرم و تسلسل زمان از مشخصه اصلی 
آن اســت. روایت ها با سخنرانی آقاخان 
و حرکت دوربین به ســمت هر خانواده 
کارگری شروع شده و طی تعریف داستان و 
مسئله آن خانواده با استفاده از موتیف های 
بصری و اشاره های خاص، دوباره به همان 
سخنرانی ابتدای فیلم بر می گردد و طی 
چهار دوره تکرار و یک پایان جدا روایت 
می شــود. در قصه بعدی اینبار دوربین 
بعد از ســخنرانی آقا خان به سراغ شاهو 
کارگِر ُکرد رفته و زندگی سخت او برای 
رهایی برادرش از اعــدام را مورد واکاوی 
قرار می دهد و در داستان آخر با برگشتن 

دوربین به سخنرانی آقاخان، اینبار زندگی 
سرور و پسر کوچکش روایت می شود.

در هربــار بازگشــت و روایت جدید 
استفاده از مولفه های تصویری یکسان 
در هر دوره به خوبی مشهود است که به 
چند نمونه از آن اشاره می کنیم. روایت ها 
همه از ســخنرانی آقا خان شروع شده 
)هربار بــا تغییر زاویــه دوربین زندگی 
شخصیت دیگری واکاوی می شود( و با 
تصویر خوابیدن شخصیت بعد از خوردن 
نهار مانند مرده ای َکَفن به تَن پایان پیدا 

می کند.
در همه داستان ها شخصیت لطف اهلل، 
کارگران را تحریک به گرفتن حقوق خود 
از آقاخان می کند )حق خواهی(، روایت ها 
همگی به مشکلی در خانواده اشاره می کند 
که قرار است به دست آقا خان حل شود 
)مسئله بازنشســتگی مش عباد در 60 
سالگی، موضوع عشق ابراهیم به گوهر، 
موضوع پول جور کردن شاهو برای رهایی 
برادرش از اعدام، مشــکل شناســنامه 
نداشتن لطف اله و عدم هویت او و موضوع 
اصلی سرور و پسرش که مستقیم به آقا 

خان مربوط می شود(.
کارگردان با ارائه جزئیات در میزانسن 
زندگی روزمره، ارادت خود را به سینمای 
سهراب شهید ثالث نیز نشان می دهد و 
با نشان دادن آدم های فراموش شده  در 
جایی به دور از جهان عادی، زیست آن ها را 
تحت تاثیر مدرنیته )عوض شدن مصالح( 

به تصویر می کشد.
در همه پیرنگ هــا کارگران به رابطه 
پنهانی لطف اله و سرور اشاره می کنند و 
آقا خان این موضوع را نادیده می گیرد تا 

پیرنگ نهایی که جریان فاش می شود.
اســتفاده از موتیف های تکراری در 
نماهای تراولینگ، ســیگار کشیدن آقا 
خان، نمای پنجره اتــاق او و نگاه از باال به 
پایین او به کارگر و موســیقی آرشه ای و 
سنگین و زخمی  که هر بار پخش می شود 
و به فضــای دارک فیلم بــار دراماتیک 
می بخشد (موسیقی شبیه موسیقی اسب 
تورین( و نماهایی با فرمت چهار در سه و 
تاریک که نشان از زندگی هایی خفقان آور 
و تلف شده در پَِس دیوارها دارد )حرکت 
دوربیــن روی دیوار و تاکیــد بر حیاتی 
مرده(؛ همچنین موتیف چیدن آجرها 
که خشت به خشــت به جای ساختن و 
بنا کردن زندگی به پایــان دادن زندگی 

اشاره دارد.
 در ادامه جزئیات داستان 

فاش می شود
دشــت خاموش حــاوی مفاهیمی  
همچون: عشق )گوهر و ابراهیم و لطف اهلل 
و سرور(، سیاست )کردهایی که زیر چوب 
اعدام هســتند(، مذهب )تقابل شاهو و 
ابراهیم به خاطر ســنی و شیعه بودن نه 
عشق گوهر(، خیانت )رابطه بین آقاخان 
و سرور( و مهمترینش ناامیدی، بی هویتی 
و ســرخوردگی از اجتماع )ناکامی لطف 
اهلل( است. این مفاهیم جمگی در فرمی 
 با ســکانس پالن های طوالنی سعی در 
نشان دادن رخوت و مرده گی و مالل در 

زندگی را دارد.
زندگــی آن هــا در زمــان و مکانی 

نامشخص دچار آشفتگی و سرگردانی 
شده تا حدی که آقاخان مدام به این کالم 
تو خالی اشاره دارد که هر چیزی یک وقتی 
دارد و اکنون وقت رفتن است. آن ها نه تنها 
توسط صاحبشــان بلکه توسط جامعه 
فراموش شده و همگی پشت پنجره های 
اتاق بی چیزشان زندانی شده اند آن ها در 
استوانه ای آجری که بوی استبداد می دهد 
به نیستی رســیده اند و حتی اتاق های 
کوچکشان نیز در پایان به دست لطف اله 
قفل زده می شود که نشان از تهی بودن 

زندگی و بسته شدن در امید را دارد.
وجود نشــانه های فرمیک در دشت 
خاموش اشاراتی مهم در راستای محتوا 
هستند و این همپوشانی فرم و محتواست 
که خروجی کار را تامل برانگیز می کند 
)تناسب در فرم و محتوا(. مانند بادی که 
به طوفانی بالخیز بدل شده و آجری که 
قرن ها نماد ساختن و سازندگی و بناکردن 
بوده اکنون عامل ویرانی است. از مهم ترین 
نشانه های دیگر در فیلم مولفه تکرار است.

ماللی نه تنها فردی بلکه جمعی که 
دامن عموم را گرفته اســت، ماللی که 
گاه به اعتراضات کارگری نیز می رسد و 
این مسئله اجتماعی که کارگران فقیر 
جامعه چندین ماه اســت کــه حقوق 
نگرفته اند به بحران فردی و فروپاشــی 
روانی شــخصیت ها بدل می شود. تکرار 
نه تنها در روایت و محتوا مشــهود است 
بلکه به عناصر فرمی  مانند تکرار در آجرها 
و تکرار در زندگی آدم ها بدل می شــود 
)کشیدن ملحفه ســفید، چای خوردن 
شخصیت ها، وعده های غیر عملی آقاخان 
و...(. کارگردان عالوه بر خلق جهان بینی 
متاثر از ســینمای بالتار، کیارستمی  و 
سهراب شهید ثالث به دیدگاهی مستقل 
و شخصی دست می یابد و تمامی  مفاهیم 
خود را در پشــت قاب های سیاه و سفید 
تصویر، حرکات سرد دوربین و چهره های 
درهم شکســته و ملول زنان ومردان به 

تصویر می کشد.
انتقال احساس فیلم های 
نئورئالیستی به مخاطب 

تدوین مــدرن فیلم نیــز باتوجه به 
تسلسل اتفاقات، تقطیع و برش هایی به 
هنگام دارد و به شاکله فیلم قوت می بخشد 
چرا که باتوجه به ضرباهنگ تقریبا کند 
و ساکن فیلم، نقش تکرار و بازی با زمان ، 
نوع تدوین مخاطب را همراه خود می کند. 
تدوینی که البته با کمک باند صدایی پر 
جزئیات به عادی ترین لحظات زندگی 
)مانند چایی خوردن( نوعی واقع گرایی 
تاکید شده را تزریق می کند و تا حدودی 
احســاس فیلم های نئورئالیستی را به 

مخاطب منتقل می کند.
بازی هایی یکدست و به دور از تصنع

بازِی بازیگران کمتر شــناخته شده 
فیلم نیز باتوجه به همین موضوع تکرار، 
بازی ای یکدست و به دور از تصنع است 
و به فضای بــی روح و دلزده فیلم کمک 
می کنــد. از بازِی علی باقــری در نقش 
لطف اله که گویی واقعا 40 سال است که 
در کوره آجرپزی کارگری کرده و اکنون از 
فرط روزمرگی و در ادامه آن عدم وصال به 

پوچی رسیده است.

درکنار همه این مولفه ها مهم ترین 
بخشــی که فیلم را به اثــری متمایز در 
ســینمای ایران بــدل می کنــد نوع 
فیلم برداری فیلم در راستای محتوای ارائه 
شده است. فیلم برداری که با استفاده از 
تراولینگ منجر به خلق صحنه های کشدار 
و ایجاد داینامیکی متناسب با اطالعات در 
فیلم شده است. دوربینی که تمرکز آن بر 
واکنش شخصیت ها است )تصویر روی 
شخصیتی که می شــنود و نه می گوید( 
که این موضوع نشــان از احساســات و 
حتی منفعل بودن آدم ها در برابر حوادث 

مختلفی است که بروز می کند.
از خالقیت دیگر تصویر اســتفاده از 
اتفاقی است که بیرون از قاب رخ می دهد 
ماننــد کارهای  هانکه که خشــونت در 
آن پنهان اســت )مانند سکانســی که 
بین ابراهیم و شاهو دعوایی رخ می دهد 
و دوربیــن پشــت دیوارها مــی رود(. 
دوربین از روایت اول تا انتها باعث ایجاد 
یک شــخصیتی مســتقل و راوی ای 
جدا شــده و این ناظر بر صحنه ها حس 
آشــناپنداری و نزدیکــی را به مخاطب 
منتقل می کند )استفاده از ارتفاع آی لِِول 
در انتقال این حس(. همچنین دوربین 
نه تنها به عنوان شاهدی در صحنه بلکه 
راوی واقعیت هایی اســت که دیدگاهی 
عینی دارد و تقلب نمی کند و دنبال ادا و 

اطوارهای روشنفکری نیست.
در عین حال نیز قاب هایی به یاد ماندنی 
را برای مخاطبان به یادگار می گذارد مانند 
سکانس سیگار کشیدن سرور و لطف اله، 
آزاد کردن اسب توسط لطف اله )رها شدن 
از قید جهان و مادیات( و درنهایت سکانس 
مرگ خودخواســته لطف اله که پایانی 

تأثیرگذار برای یک فیلم است.
لطف اله که دیگر کسی را ندارد )سرور با 
آقا خان به شهر می رود(، همه در ها را بسته، 
آتش کوره ها را خاموش کرده )دیگر آجر/

انسانی ساخته نمی شود(، اسب خود را 
آزاد کرده تا دیگر وسیله ای نداشته باشد، 
سپس با دست خود خشت به خشت آجر 
به آجر شروع به چیدن دیواره ای می کند 

که جلوی نور/هوا را می گیرد.
در اینجا طراحــی صدا و آمبیانس پر 
جزئیات جدا از تصویــر در درک حس 
شخصیت او بسیار موثر است. درنهایت 
گاز را بــاز کرده و ما صــدای نفس هایی 
را می شنویم که به شــماره می افتند و 
آجرهایی که زمانی زندگی می ساختند 
اکنــون زندگی را می گیرنــد. جهان به 
تماشای فروپاشی انسانی می نشیند که 
نه تنها هویت او را از او گرفته اند بلکه زنده 
ماندن را نیز برایش سخت کرده اند، یک 
جور محکومیتی که به بن بست رسیده و 

راه گریزی نیست.

»دشت خاموش« راهی جشنواره های ملبورن و لهستان شد 

آینه ای از ماللِ سنگین و گریزناپذیر جهان 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

گردشگری

 »دشت خاموش« آینه ای 
از جوامع از دست رفته را 
نشان می دهد که در آن 

کارگران )انسان ها(، افرادی 
تنها، خسته، از دست رفته، 
ملول، فریبکار، خیانتکار، 

عاشق، خودخواه و... 
هستند. جامعه ای سرشار 
از امید که با تبعیض و دروغ 

و وعده های پوشالی از 
زندگی دلسرد و حتی از حق 
اولیه شان محروم مانده اند 

)کارگران پولی برای کار 
دریافت نکرده اند و آقاخان 

فقط وعده پول به آن ها 
می دهد(

»دشِت خاموش« با این 
نقطه عطف شروع می شود 

که آقاخان صاحب آجرپزی 
طی یک سخنرانی برای 

کارگران، خبر از تعطیلی 
آن جا می دهد. تعمیم 

حرف های او در سخنرانی 
به وضعیت مشابهی که 

در جهاِن کارگری در این 
جغرافیا می بینیم به خوبی 

نشانگِر وضعیت موجود 
است
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