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پاســتاریونی می خواهد روایتی 
باشــد درباره غذا. البتــه غذایی و 
فضایی که این فیلم بر روی آن مانور 
داده، گویا در جهت احیای سنت در 
بستر مدرنیته است! و تبدیل غذای 
سنتی با ترکیبی نو و به روز شده، آن 
هم به کمک یک چهره اینستاگرامی 

به نام مستر تیستر.
ایده فیلم، ایده بسیار خوبی است؛ 
غذا به عنوان سوژه اصلی معموال در 
فیلم های ما حضور نــدارد. اما این 
ایده خوب، با فیلــم نامه ای ضعیف، 
و کارگردانــی و الجــرم بازی های 
ضعیف تر، در عمل یک فیلم از ابتدا 
شکست خورده است. حتی اگر یک 
شــاخ اینســتاگرامی را برای جلب 

مشتری، به کار گرفته باشد.
فیلم بــا بریانی، غذای ســنتی 
 . د می شــو ع  شــرو ن  صفهــا ا

رســتوران داری که غذاهای فست 
فودی ارائه می داد در رقابت با فست 
فودی های دیگر ، به خصوص فست 
فودی آن طرف خیابان، بازار خود را 
از دست داده و ورشکسته می شود. 
اما فرزند این رســتوران دار، پسری 
به نام کوشان تصمیم می گیرد یک 
بریانی فروشــی به جای رستوران 
فست فود پدرش در تهران باز کند. 

در ایــن مســیر کوشــان در 
جســت وجوی سرآشپزی است که 
بتواند بریانی درســت کند. در این 
گیــر و دار که او در حــال مصاحبه 
بــا متقاضیــان اســت،  یکــی از 
سرآشــپزهای داوطلب، ایده ارایه 
کلیه غذاهای محلی در رســتوران 
را به میان می آورد کــه البته برای 
اجرای این ایده اول باید  پدر کوشان 
را راضی کرد که از خیــر پذیرفتن 
شــغلی که در شمال کشــور به او 
پیشنهاد شده، بگذرد. در نهایت پدر 
راضی می شــود و ایده رستورانی با 
اغلب غذاهای سنتی عملی می شود. 
رســتورانی به نام ترنج کــه این بار 
رقیب جدی رستوران فست فودی 
پاســتا دا پیتزای آن طرف خیابان 
می شود. ترنج  مدام از طرف مدیران 
پاســتا دا پیتزا مــورد تهدید قرار 

می گیرد و طبیعی اســت که پاستا 
دا پیتزا در تالش هــای خود برای از 
میدان به در کردن ترنج شکســت 

می خورد. 
اینبچه،اصالبچهنیست!

این که یک بچــه، مثال در همین 
سن و سال کوشان، نگران وضعیت 
شغلی پدرش باشــد، طبیعی است. 
اما این کــه همین بچــه در همین 
سن و ســال، تصمیم بگیرد و بتواند 
رستوران شکســت خورده پدر را با 
چنین درایتی نجات بدهد، البته از 
عجایبی است که تنها سینمای ایران 

می تواند از پس آن بربیاید!

بازیگر دیگرکودک این فیلم،که 
فرزند رســتوران آن طرف خیابان 
اســت نیز شــکل ظاهری و رفتار 
کودکان هم ســن خــود را ندارد و 
تنهایی او که فقط ســعی شــده با 
پول جبران شــود، باعث شــده  او 
دســت به کارهای غیرعادی مثل 
آتش زدن پرســتار خود بزند! البته 
ارتباط و دوســتی با کوشــان برای 
این کودک، پایانی می شــود بر این 
شیطنت ها و بازیگوشی های بسیار 
دور از هنجار!  یک دوست خوب مثل 
کوشان، این پســر را به یک عنصر 
مثبت در روند تولید رستوران ترنج 

تبدیل می کند. اما چگونه است که 
نویســنده فیلم نامه، به خود اجازه 
می دهد چهره ای تا این حد خشــن 
از یک کــودک ارائه بدهــد، آن هم 
در فیلمی که هر چنــد داعیه فیلم 
کودک بودن ندارد، اما حال و هوایی 
دارد کــه خانواده ها فرزندان خود را 
برای تماشــای آن می برند.همین 
نشان می دهد که هنوز پای سینمای 
ما در رابطه با فرم و شــیوه استفاده 
از کودکان، و بــازی دادن آن ها در 
جریاناتی که بــه بزرگ ترها مربوط 
است تا چه حد می لنگد. و چه بهتر 
آن اســت که کودکان اگــر به بازی 
گرفته می شــوند، در همان نقش و 
جایگاه خود بــازی کنند و نخواهند 
ادای بزرگ ترها و البتــه ناجیان را 
دربیاورند. به خصــوص که فضای 
فیلم رئال اســت. اگر فضای فیلم تا 
حدودی فانتزی و نزدیک به دنیای 
ذهنی نوجوانان بود، بعضی اتفاقات 

باورپذیرتر می شد. 
بازیگراننامآشنا
ومعضلگیشه!

نی  یو ر ســتا پا ن  ا یگــر ز با
هنرپیشــه های نام آشنای  صنعت 
ســینمای ایران هســتند، افرادی 
که البته حضورشــان در این فیلم 
در نگاه اول، انتظار مــا از فیلم را باال 
برد که خــوب این اتفــاق نیفتاد و 
حضور ضعیف و ســرهم بندی شده 
این بازیگــران، تا حــدودی باعث 

سرخوردگی تماشاگران شد. 
اســتفاده از هنرمندان اصفهانی 
هم چون مهــدی باقربیگی و تالش 
برای درســت ادا شدن لهجه سنتی 
اصفهانی کــه البته اتفاقی اســت 
مبــارک کــه در برخــی از فیلم ها 
نمی افتد، حضور حمید ســپیدنام 
ملقب به مستر تیستر به عنوان بازیگر 
برای کشاندن فالوئرهای باالی او در 
اینستاگرام به ســینما، همه و همه 
نشــان دهنده نوعی دست و پا زدن 
برای نگه داشتن تماشاگر در سالن 
تا پایان فیلم ااست. اما حتی با وجود 
تمام این ترفندها، هیچ اتفاق مثبتی 

برای این فیلم نمی افتد در گیشه و 
نه در ذهن تماشاگر.

شکست پاســتاریونی در گیشه 
البته یــک ضرر مالی صــرف برای 
سازندگان فیلم  اســت و تاسف آور 
برای آن ها. اما شکستی که بازیگران 
نام آشنا در بستر این فیلم متحمل 
می شود، رد سیاهی بر سابقه هنری 
آنان باقی می گذارد. رد سیاهی که 
البته ایــن روزهــا در کارنامه اغلب 
بازیگــران مطرح دیده می شــود و 
می رود کــه به یک قاعــده تبدیل 
شود. چرا که جامعه هنری ما، درگیر 
گیشه و نه هنر، شده است و طبیعی 
اســت که یک بازیگر بــرای حفظ 
شغل خود و نه دیگر به دست آوردن 
 اعتبار بیشــتر، بازی کــردن در هر 

نقشی را بپذیرد. 
پاســتاریونی یک تلنگر دردآور 
برای ســینمای مــا در کنــار تمام 
تلنگرهای دردناک دیگری که این 
روزها از جانب گیشــه بــه بازیگر و 
تماشــاگر هر دو می خورد. اما انگار 
قرار نیست این سرنوشت نا میمون، 
در جایی دست از سر سینمای ایران 
بردارد و سینما، بازیگر و تماشاچی 
را به جایگاهی که شایسته فرهنگ 
ایران است بازگرداند. پاستاریونی و 
فیلم هایی از این دست نشان می دهد 
که وارد شــدن افرادی بدون دانش 
هنری و بدون اســتعداد الزم به این 
عرصه تا چه حد می تواند به تمامیت 
سینمایی ایران آسیب وارد کند که 

البته کرده است.
کنار گذاشتن و به حاشیه راندن 
هنرمندان با استعداد و باتجربه، عدم 
استفاده از تجربه پیشکسوتان و بال 
و پر دادن به افرادی که یا به واسطه 
رانت و پول و یا به واسطه چهره وارد 
این عرصه شده اند، سینمای ما را به 
جایی رسانده اســت که اکنون قرار 
دارد؛ ناامیدی نسبت به استفاده از 
ظرفیت های خوبی که در این زمینه 
وجود دارد، اما عامدانه نادیده گرفته 

می شود. 
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نمایش5 فیلم کودک همزمان با 
برگزاری جشنواره فیلم فجر

قائم مقام بنیاد ســینمایی فارابی با اشــاره به 
برگزاری طرح »سیمرغ و پروانه ها« همزمان با سی 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر، از نمایش پنج فیلم 
ســینمای کودک و نوجوان از 13 تا 17 بهمن در 

برخی سینماهای تهران و سراسر کشور خبر داد.
حبیب ایل بیگی مدیر بخش »سیمرغ و پروانه ها« 
با اشاره به برگزاری این بخش برای سال دوم همزمان 
با سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: این برنامه 
در راستای برنامه های حمایتی سازمان سینمایی از 
سینمای کودک و نوجوان است که برای دومین سال 
برگزار می شود و در پنج روز از ایام برگزاری جشنواره، 

شاهد نمایش فیلم های کودک و نوجوان هستیم.
وی با بیان اینکه از 13 تــا 17 بهمن، فیلم های 
کودک و نوجوان در ســینماهای تهران و سراسر 
کشــور در نوبت صبح به نمایش در می آید، افزود: 
در مراکز استان ها همزمان با برپایی جشنواره فیلم 
فجر، یک سالن از سینماهای میزبان جشنواره فیلم 
فجر به نمایش فیلم های کودک و نوجوان اختصاص 

خواهد یافت.
مدیر بخش »ســیمرغ و پروانه ها« تاکید کرد: 
در شــهر تهران، همزمان در9 ســالن سینماهای 
»فرهنــگ«، »آزادی«، »تماشــا«، »باغ کتاب«، 
»مگامال«، »کــورش«، »شــکوفه«، »ماندانا« و 
»راگا« شــاهد نمایش فیلم های کودک و نوجوان 
خواهیم بود و هر روز صبح یک سانس نمایش داریم.

 ایل بیگی تاکید کرد: نمایش این فیلم ها رایگان 
است و مدارس در تهران از طریق »سامانه اردویی 
مدارس« برای تماشای این آثار اقدام کنند. ایل بیگی 
افزود: این طــرح هم چنین می توانــد به معرفی 
فیلم های کودک و نوجوانان نیز کمک  کند تا پیوند 
بهتری بین سینما و کودکان برقرار شود و سینمای 

کودک با پشتوانه بهتری ادامه یابد.
ویژه برنامه »ســیمرغ و پروانه ها« با همراهی 
مرکز توسعه ســینمای کودک و نوجوان، سازمان 
سینمایی، دبیرخانه جشنواره فیلم فجر، ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و بنیاد سینمایی فارابی 

برگزار می شود.
    

نحوه داوری فیلم ها در 
جشنواره ها شفاف نیست 

کارگردان سینما همزمان با فعالیت هیأت داوران 
سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: نحوه داوری 
فیلم ها در جشنواره ها شفاف نیست و البی گری و زد 
و بند بسیار زیادی وجود دارد که همه این اتفاقات 
دست در دست هم داده تا کیفیت جشنواره ها دچار 

افت جدی شود.
فریال بهزاد ادامه داد: این اتفاق نویی که امسال 
در جشنواره فیلم فجر افتاده و داوران پیش از آغاز 
جشنواره مشغول داوری شده اند هم عجیب است چرا 
که داوران در همه جشنواره های معتبر دنیا همزمان 
با برگزاری جشنواره فیلم ها را می بینند نه قبل از آن! 
این اتفاق باعث می شود تا داوران بیشتر از گذشته 
تحت تأثیرات بیرونی قرار بگیرند و فشارهای فراوان 

و البی گری آن ها نظر آن ها را تغییر دهد.
بهزاد تأکید کرد: متأســفانه همان طور که در 
بســیاری از کارها و بخش ها ما از قواعد استاندارد 
پیــروی نمی کنیــم در داوری مــان هــم هیچ 
اســتانداردی نداریم و قوانین نانوشته پشت پرده 
بیشتر تعیین کننده هستند. ما هنوز در کشورمان در 
خصوص نحوه داوری فیلم ها در جشنواره ها سازوکار 
درستی نداریم و حتی برخی اوقات با داورانی روبه رو 
هســتیم که اصاًل صالحیت داوری ندارند و معلوم 

نیست بر چه اساس و چه رابطه ای داور شده اند!
وی با بیان این که هر هیأت داوری نیاز به رئیس 
دارد که بر روی روند کار افــراد نظارت کند اظهار 
داشت: یکی دیگر از مشکالت عمده انتخاب داوران 
در سینمای ایران این اســت که ما از متخصصان 
حوزه های مهمی هم چون موسیقی، چهره پردازی 
و... در داوری ها بهره نمی گیریم و همه این ها باعث 
می شود تا داوری در این بخش ها به جای تخصصی 

بودن سلیقه ای شود.

پاستاریونی؛نمایندهشکستدردناکسینمایما؛

این غذا به مذاق کسی خوش نیامد!
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فیلم »اتــاق تاریک« در اولیــن قدم به 
خوبی طرح مســئله می کند و دغدغه اصلی 
خود را با مخاطب در میان می گذارد. »اتاق 
تاریک« با  وجود کم و کاســتی های فراوان و 
همچنین ضعف در شــخصیت پردازی ها باز 
هم می تواند جزو یکی از بهترین فیلم هایی 
باشد که با برخورداری از سوژه ای ناب و جذاب 
به موضوعی اشاره کرده که کمتر در جامعه 
ســینمای ایران به آن بها داده شــده است. 
ســوژه فیلم به طورکلی درباره »آزار و اذیت 
جنسی کودکان« است و از این منظر در زمره 
موضوعات اجتماعــی مهمی قرار دارد که به 
خوبی می تواند بسط و گسترش یابد؛ در واقع 
»اتاق تاریک« در زمره آن دسته از فیلم هایی 
اســت که مخاطب وقتی از خود بپرسد، چرا 

باید به تماشــای فیلم ادامه دهد یا نگرانی او 
برای شخصیت ها از چه جهت است، به پاسخ 

روشنی دست می یابد. 
بر این اساس موضوع اصلی این فیلم بحث 
روانشــناختی و اصول رابطه زن و شوهری 
اســت کــه در راس آن کودکی پنچ ســاله 
قرار گرفته که موضوعاتــی همچون تجاوز، 
اختالف سنی، خیانت، ناامنی، کودک آزاری 
و فقر باعث روند فیلم می شود. بطور خالصه 
داســتان از جایی آغاز می شود که یک شب 
پسربچه ای در بیابان روبروی خانه شان گم 
می شــود و پدر و مادرش به کمــک یکی از 
همســایه ها او را پیدا می کنند. از آن شب به 
بعد، پسربچه دچار تغییرات رفتاری عجیبی 
می شــود که نگرانی های والدین را به دنبال 
دارد. امیر )نام پسربچه( هنگامی که با فرهاد 

)پدرش( در حال استحمام هستند، به فرهاد 
می گوید که فردی بدن او را دیده است. این  
موضوع برای مخاطب به طرز نگران کننده ای 
در شــروع فیلم بیان می شــود و بــه نوعی 

می توان گفت مسئله مخاطب نیز می شود. 
از دیدگاه روانشناسی می توان گفت یکی 
از مهمترین موضوعاتی که کودک در رابطه 
با چنین مســائلی با آن روبرو می شود، ترس 
است. ترس به عنوان یک مسئله  روانشناختی 
گریبان کودک را گرفتــه و هرگونه برخورد 
غیراصولی والدین، این مســئله را تشــدید 
می کند. به گونه ای که شــاید تا بزرگسالی با 

او همراه باشد. 
از منظر روانشناســی با توجه به موضوع 
اصلی فیلم که دیده شــدن معضالت دنیای 
کودکانه به صورت هر چند بســیار سطحی 

 Child« است، باید گفت »کودک آزاری« یا
Abuse« بحث بسیار گسترده و پیچیده ای 
است که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه 
خانواده ها قرار گرفته است و از این نظر دوران 
کودکی به عنــوان نخســتین دوره تکامل 
شخصیت کودک یکی از مهمترین مراحل در 
زندگی هر فردی تلقی می شود. به طورکلی 
می توان گفت انسان  در دوران کودکی یکی 
از آســیب پذیرترین دوره های عمر خود را 

می گذراند.
با  توجه بــه اهمیــت دوران کودکی در 
شــکل گیری شــخصیت و هویــت فــرد 
می توان گفــت »کــودک آزاری«، معلولی 
اســت از عامل های چندگانه که مشکالت 
جبران ناپذیری را برای کودکان و نوجوانان 
در معرض آســیب، ایجاد می کند؛ بنابراین 
با توجه بــه آســیب پذیر بودن کــودکان 
هرگونه محرومیت عاطفــی، تنبیه، اعمال 
رفتارهای خشونت آمیز، تحمیل آزردگی ها 
و ناکامی هــای مکــرر می تواند عــوارض و 
آســیب های اجتماعی در پی داشته باشد و 

بهداشت و سالمت جسمانی و روانی کودک را 
به مخاطره اندازد که در نهایت مجموعه تمام 
این عوامل منجر به »کودک آزاری« می شود.

با توجه به مطالب مطرح شــده می توان 
گفت از آنجا که گذشــته افــراد همواره در 
زندگی آینده آنان متجلی می شود، ضروری 
است عالوه بر والدین آموزگاران و رسانه ها، 
به ویژه صدا و ســیما نیز از طریــق تلویزیون 
در شــکل دهی خلق و خو و رفتار کودکان و 
نوجوانان ایفای نقش کنند تا کودک از همان 
دوران طفولیت بــا نمونه  ها و الگوهای خوب 
و شایســته که نماینده گفتار و رفتار درست 
و مطلوب هستند ســرو کار داشته باشند. به 
عنوان نکته آخر یادآور می شود که والدین از 
طریق مشورت با روانشناسان و دریافت نکات 
آموزشی پیشگیرانه و همچنین بهره گیری از 
شیوه های صحیح فرزندپروری می توانند تا 
حدود بسیار زیادی از بروز و نمود آسیب های 
روحی و روانی در کودکان و نوجوانان خود و 
تاثیرات آن در دوره بزرگسالی جلوگیری به 

عمل آورند.

»اتاقتاریک«؛کورسویامیدیبهدیدهشدنمعضالتدنیایکودکانه

فرشته های سر به زیر...
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