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ایمان عبدلی

فیلــم بیوگرافی، فیلمی اســت که 
بدون اتکا به واقعیت های بیرون، بتواند 
با هر مخاطبی ارتباط بگیــرد و دنیای 
آن را درک کند، فکــر می کنم این یک 
تعریف همه پســند درباره فیلم پرتره و 
بیوگرافی اســت.  فیلمی که بلد نباشد، 
داستان تعریف کند حتی اگر با معیارهای 
هالیــوودی پرداخت شــود در جذب 
تماشاچی ناکام خواهد ماند. چه بسیار 
آثاری که در همین ســینمای ایران با 
میزانسن های شــلوغ و پرداخت های 
قابل قبول بودند و نتوانســتند در ذهن 
مخاطب جای بگیرند. نمونه  به نسبت 
قابل قبولش »دوئل« ساخته  احمدرضا 
درویش است که در زمان خودش کلی 
ســرو صدا به پا کرد و خیلی از مرزهای 
فیلمســازی را در سینمای ما شکست. 

چیزی مثل فیلمبــرداری زیر آب رویا 
بود که »دوئل« واقعــی اش کرد، اما اگر 
امروز از سینمابازهای ایرانی بخواهید 10 
سکانس نمونه ای از سینمای ایران مثال 
بزنند، بعید اســت سکانسی از »دوئل« 
در آن باشد، چون داستانی و شخصیتی 
از آن فیلم در ذهن تماشــاچی شــکل 

نگرفته است.
 حاال در »تختی« توکلی هم همین 
ماجرا نمــود دارد، این که بســیاری از 
منتقدان و کاربران شبکه های اجتماعی 
در میان نِک و ناله هاشان از سطح پایین 
سلیقه مخاطب گله مند هستند و بعضا 
دنبال قاتل بروسلی می گردند، انگاره ای 
متوهمانه است. اگر »رحمان 1400« 
بیشتر می فروشــد، خیلی ساده است، 
چون با استفاده از کلیشه ها و یک داستان 
ساده و سرراســت مخاطب را به دنبال 
خودش کشــانده، اما تختی با آن همه 

زحمت و تــاش و پرداخت قابل قبول، 
رکن اساســی یا همان داستان تعریف 
کردن و قصه گفتن را نتوانسته اجرایی 
کند.  شــاید یادمان رفته که مخاطب یا 
حداقل قشر زیادی از مخاطبان به سینما 
می روند که قصه ببینند و بعد آن را برای 
دیگران تعریف کنند و از این دورهمی 
لذت ببرند. انگار که عده ای دور کرسی 
نشسته اند و یک داستان سرا و قصه پرداز 
قرار است شــبی آن ها را سرگرم کند، 
آیا با دیدن تختی ســرگرم می شویم؟ 
حداقل از دقیقه 70 به بعد نه! شــاید در 
ادامه یادداشت بتوانم قانعتان کنم که چرا 
تختی نه در کارگردانی، بلکه در فیلمنامه 

ضعف های عمده ای دارد.
شروع خوب، ادامه پریشان

روایت فیلم ساختار دوار دارد، یعنی 
فیلم در یک فاش بک، دوباره به همان 
نقطه آغازین روایت بر می گردد، از اتاق 

23 هتل آتانتیک شروع و به همان نقطه 
برمی گردد )اصا انگار همه  هاله  پیرامون 
تختی در همان اتاق شکل گرفته(، از این 
جهت شکل روایی فیلم جالب توجه است 
و منطبق با آن چیزی است که در جامعه 
شــکل گرفته. همه  ما تختی را از لحظه 
مرگش به خاطر می آوریم و ناخواسته 
در ذهنمــان از مرگ او بــه زندگی اش 
فاش بک می زنیم، دقیقــا همان طور 
که در روایت فیلم هم تاکید می شود که 
فراتر از زندگِی تختی، مرگ اوســت که 
در ذهن ایران نقــش دارد. فیلم، خوب 
شروع می شود، در همان دقایق ابتدایی 
برف تهران قدیــم، آن طراحی صحنه، 
سکون و ســکوت مرموز فیلم به شدت 
مسحورکننده است، تمهید روایی فیلم 
برای رفتن به دنیای بچگی و خانی آباد 
هم دلچسب است. آن تاکید روی فقر و 
فاکت بچگی های تختی هم در قاعده 

می گنجد، به هر حال می دانیم قرار است 
این داستان به اوج برسد، پس این فاکت 
و فاصلــه اش بــا اوج، درام را تاثیرگذار 

می کند. 
از بچگِی تختی تا نوجوانی اش و کار در 
مسجد سلیمان و اشاره به اولین نمودهای 
جوانمردی و دیگر خواهی اش، استعفا به 
خاطر مادر تا باشگاه پوالد و رسیدن به 
پیراهن تیم ملی، سرعت روایت مناسب 
است، اما همزمان اولین نشانه های درهم 
ریختگی فیلمنامه دیده می شود. فعا 
چون مسحور فضاسازی و طراحی صحنه 
و درنهایت شمایل بازسازی شده تختی 
شده ایم، ضعف ها به چشم نمی آید تا این 
که داستان به اوج می رسد؛ آن سکانس 
کم نظیر المپیک ملبورن و آن کشــتی 
جانانه را می بینیم و گویی فیلم در آن جا 

تمام می شود)کاش تمام می شد(.
آلبومی که 

عکس های اضافه دارد
 از این جا به بعد قرار اســت شــرح 
تنهایی ها و سقوط تختی را ببینیم )که به 
روایت فیلم منجر به خودکشی می شود(، 
اما کار دچار ســرگیجه می شود، چون 
فیلمساز در یک ســوم ابتدایی به تمام 
زندگی تختی نوک زده. واضح است که 
نمی شــود در یک فیلم سینمایی تمام 
زندگی کسی مثل تختی را روایت کرد. 
کاشت پراکنده و تمامیت خواه عناصر 
داستانی در یک ســوم ابتدایی، فیلم را 
در یک سوم پایانی دچار تشت و کسالت 
می کند، اگر قرار بر این بوده که به تنهایی 
و افسردگی و خودکشی برسیم، خیلی از 
سکانس های بعد از هتل آتانتیک اساسا 
کارکردی ندارد. حتی خیلی از اشارات 
سیاسی، آن سکانس کافه در فناند و...

محلی از اعراب ندارد. تاکید چند باره و 
کلیشه ای روی جوانمردی تختی شاید 
با یک یا دو سکانس مفصل تر)شخصیت 
ســازتر( اصا کارکرد بهتری داشــت. 
فیلمساز انگار یک آلبوم از تختی را جلوی 

چشمانش داشته و خواسته تمام عکس ها 
را نشانمان بدهد، در حالی که عکس هایی 
به دردمان می خورد که حس تنهایی و 

انزوا او را در ذهن ما بسازد.
برمی گردم به جملــه  ابتدای متن؛ 
»فیلم بیوگرافِی خوب، فیلمی است که 
بدون اتکا به واقعیت های بیرون، بتواند 
با هر مخاطبی ارتباط بگیرد و دنیای آن 
را درک کند، فکر می کنم این یک تعریف 
همه پسند درباره فیلم پرتره و بیوگرافی 
اســت«، به این عبارت یک نیم جمله 
دیگر هم باید اضافه کرد، در فیلم پرتره، 
باید بُرشی متناسب با روایت را از قهرمان 
داستان بیرون کشید و قید باقی خرده 
داستان هایش را زد. تصور کنید به جای 
سکانس زد و خورد در رختکن، سکانس 
ابراز عاقه لیلی مفصل تر و از جانب تختی 
کنش مندتر می شــد، آن وقت چقدر 
شخصبت ساخته می شد، چقدر دوربین 
صمیمی تر بود، آن وقت سال ها بعد اگر 
کسی می خواست بخشــی از تختی را 
ببیند و نه لزوما بشناسد، فیلم توکلی را 
برایش اکران می کردیم! حاال اما شــاید 
در گذر زمان فقط آن سکانس المپیک 
ملبورن بــه درد برخــی تدوینگرهای 

ورزشی بخورد.

بهرام توکلی همچنان داستان گو نیست

تختی؛ عصاره زندگی اش »نه« گفتن بود

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ابراز رضایت پوران درخشنده 
از آیین نامه درجه بندی سنی

پوران درخشنده، نایب رئیس کانون کارگردانان 
ســینمای ایران درباره اباغ آیین نامه درجه بندی 
سنی فیلم ها می گوید: در همه جای دنیا این ویژگی 
برای فیلم ها وجود دارد. مخصوصاً تأکید بســیار 
زیادی بر شناسایی فیلم های خانوادگی است و به 
این ترتیب مشخص می کنند که چه فیلمی را چه 
کسی می تواند ببیند. اگر ما هم چنین چیزی داشته 
باشیم قطعاً شرایط بهتری از نظر سامت روانی برای 
مخاطبان لحاظ می شود. او ادامه داد: بارها برای من 
به عنوان یک فیلمساز پیش آمده است که مخاطبان 
به من گفته اند به دلیل عدم آگاهی از محتوای فیلمی، 
با خانواده به تماشای آن رفته اند اما در هنگام نمایش 
فیلم به دلیل محتوای خاصش متوجه شده اند که 
نباید به طور مثال فرزندشــان را برای تماشای این 
اثر می آوردند. براین اســاس باید زودتر از اینها به 
اجرای چنین آیین نامه ای پرداخته می شــد اما با 
این حال اکنون اگر این موارد برای هر اثری که روی 
پرده می رود مشخص باشد خیال خانواده ها نسبت 
به سینما بیشتر جمع می شــود و طبیعتاً این حق 
آنها اســت که بدانند محتوای فیلم برای چه گروه 
سنی مناسب است. درخشنده با اشاره به تاثیر این 
آیین نامه بر فیلمســازان نیز توضیح داد: با اجرای 
چنین قوانینی فیلمساز هم متوجه می شود مخاطب 
خاص اثرش چه کسی است و با توجه به آن، نکات 
الزم معیارها و انگاره هــا را رعایت می کند. طبیعتاً 
وقتی فیلمساز بداند برای چه کسی فیلم می سازد، 
فیلمش سمت و سوی خاص خودشان را می گیرد و با 
کیفیت تر و پژوهشی تر عمل خواهد کرد و اینچنین 
شاید برای آنکه تعداد مخاطب بیشتری جلب کند 
و فیلمش فروش بیشتری داشته باشد به معیارها 

توجه ویژه ای بکند.
    

رضا رویگری: 
پول ادامه درمانم را ندارم

رضا رویگری بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
درخصوص آخرین وضعیت جسمانی خود گفت: 
»واقعیت امر حالم زیاد خوب نیست و از لحاظ روحی 
کمی ناراحتم. درمان را به صــورت کامل متوقف 
کرده ام و به همین دلیل حالم خوب نیســت« وی 
دلیل توقف رونــد درمانی خود را اینگونه شــرح 
داد: »واقعیت امر پول نــدارم که بخواهم درمانم را 
ادامه دهم. هرچه بوده طی این مدت خرج شــده و 
جایی که قرار اســت مراحل درمانم را در آن ادامه 
دهم به شدت گران اســت و من از پس هزینه های 
آن برنمی آیم« بازیگر ســریال مختارنامه درباره 
بی توجهی مسئولین فرهنگی نسبت به وضعیت 
خود افزود: »این مسئولین سینمایی انگار اصاً ما را 

نمی بینند و هنرمندان برایشان هیچ جایی ندارند«
    

روایت عیاری از حضور ترانه 
در »کاناپه« 

کیانوش عیاری در گفت و گو با اعتماد با اشاره به 
تمایل باالی ترانه علیدوستی برای بازی در »کاناپه« 
گفت: جلساتی با خانم ترانه علیدوستی برای ایفای 
نقش دختر اصلی فیلم داشتیم. ترانه به من زنگ زد 
و ابراز تمایل کرد که در فیلمم بازی کند و حتی قبول 
کرد و به من گفت که موهایم را با نمره 4 می زنم. این 
کارگردان افزود: خودم بسیار عاقه مند بودم که او در 
فیلم »کاناپه« بازی داشته باشد. با تمام احترامی که 
برای او قائلم به او گفتم ممکن است شرایطی برای 
این کار پیش بیاید که باعث اخال کار شما در سینما 
شود. من از او عذرخواهی کردم که مبادا برای ادامه 
مسیر کارشان در سینما مشکل به وجود بیاید. وی 
یادآور شد: همان طور که می دانید دلواپسان همیشه 
در راه هستند. ترانه در این فیلم باید موهایش را کوتاه 
می کرد و کاه گیس می گذاشت و این ممکن بود 
برایش مشکل ساز شود. او متقاعد شد ولی باالخره 
فیلم »کاناپه« برای این بازیگر فرصت خیلی خوبی 
برای بازی بود که متاسفانه نشد؛ اما به جای او خانم 

فرگل فرح بخش بازی کرد.
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ایمان نامجو

شاید گذاشتن عبارت »ترور بیولوژیک« کنار 
»ســینمای ایران« کمی غریب به نظر برسد، اما 
این دو عبارت حداقل در سه سال اخیر با هم اُنس 
و الفت داشــته اند، خاصه آن که اصوال مرگ در 
سینمای ایران مساله دیرهضمی هست، در جبهه  
روشــنفکران و البته کوتاهی هایی که در درمان 
کیارستمی هم شــده بود، به شکلی دیگر تجربه 
کردیم که همیشه »مرگ«ها در ایران می تواند 

پشت پرده ای داشته باشد.

جمعه صبح بود که احمد میرعایی در گفت و گو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت ترور 
بیولوژیک جمال شورجه گفت: »من فکر می کنم 
نمی توان بدون نظر کارشناسی دقیق درباره این 
مسائل صحبت کرد و فکر نمی کنم جای نگرانی 
وجود داشته باشد، خواست پروردگار بر نیرنگ و 
فریب اهل ستم پیروز است و به امید خدا سریال 
حضرت موسی )ع( هم به لطف الهی ساخته خواهد 
شد«  این البته اولین بار نیست که در سینمای ایران 
از ترور بیولوژیک صحبت می شود، پیش تر و البته 
در ابتدای طرح چنین مبحثی، نادر طالب زاده به 

تسنیم گفته بود که ترور بیولوژیک شده، بعدتر علی 
کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه اهلل)عج( 
که ترور بیولوژیکی طالب زاده را تشخیص داده، 
به تابناک گفتــه بود: »آقای طالــب زاده، درباره 
اتفاق هایی که یک سال و نیم پیش برای او در کشور 
عراق افتاده بود،  بــا من صحبت کرد و حرف های 
عجیبی زد مبنی براینکه وی در هتلی در شهر نجف 
اقامت داشت، چمدان وی از میان صد ها چمدان 
برداشته و 5 تا 6 روز بعد در کربا در نیمه شب به وی 
تحویل داده شد؛ لب تاپ او را خالی و بررسی های  
کامل را انجام داده بودند؛ آقای طالب زاده از همان 

روز که چمدان  را تحویل گرفت دچار بدحالی شد به 
طوری که به سختی راه می رفت و سرفه های خونی 
شدید داشت؛ اگر ایشــان آگاهتر بود، لباس های 
داخل چمدان را نمی پوشید و یا از چمدان استفاده 

نمی کرد.«
پای اسرائیل و استکبار در میان است؟

کرمی، خطر ترورهایی از این جنس را مربوط 
به اسرائیل و استکبار می داند و در همان مصاحبه 
گفته بود که این موج ترورها ادامه خواهد داشت، 
کما این که فروردین 95 بود که بحث ترور بیولوژیک 
فرج اهلل سلحشور هم مطرح شــده بود، آن موقع 
همین جمال شــورجه درباره مرگ سلحشــور 
گفته بود: »از قوم بنی اســرائیل هیچ کاری بعید 
نیســت؛ از ِســحر و جادو گرفته تا ترور فیزیکی 

و بیولوژیکــی. وقتی به این راحتــی و به صورت 
مستقیم هرکس را که بخواهند، با ترور فیزیکی 
و گلوله از پای درمی آورند، آیا در ترور بیولوژیکی 
و تحمیل مسمومیت غذایی به افراد شاخص، ابایی 
خواهند کرد؟« چیزی که در این میان مشخص 
است حداقل گروهی هســتند که در سینمای 
ایران خطر »ترور بیولوژیک« را جدی می دانند، 
خطری که می شود با کار دقیق و علمی آن را اثبات 
یا رد کرد، وقتی فرضیه ای جای کار علمی دارد چه 
لزومی دارد که درگیر زبان پر از ابهام رسانه ها شود؟ 
اگر کوتاهی در درمان کیارستمی مطالبه گران با 
نفوذی ندارد، قطعا افرادی چون طالب زاده توانایی 
مطالبه گری درباره فرضیه هاشان را دارند، چه بهتر 

که این ماجرا را پیگیری کنند و به نتیجه برسانند.

ترورهای بیولوژیک در تعقیب سینمای ایران
نگاه

 فیلم، خوب شروع می شود، 
در همان دقایق ابتدایی 

مسحور فضاسازی و طراحی 
صحنه و درنهایت شمایل 

بازسازی شده تختی 
می شویم و ضعف ها به چشم 
نمی آید تا این که داستان به 

اوج می رسد؛ آن سکانس 
کم نظیر المپیک ملبورن را 

می بینیم و گویی فیلم در 
آن جا تمام می شود)کاش 

تمام می شد(
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

فیلم »رضا« قرار است زندگی شخصی به نام »رضا« و داستان 
باتکلیفی های وی با همسرش را به تصویر بکشد. در این فیلم مرد 
از خواب بیدار می شــود، جلوی دوربین لباس عوض می کند تا از 
خانه بیرون برود، روی تختش می نشیند و پس از درنگی تصمیم 
می گیرد در خانه بماند؛ پس دوباره لباس عوض کرده و لباس خانه بر 
 تن می کند و به همین راحتی بیننده با شخصیت رضا آشنا می شود؛ 

رضایی سردرگم که نمی داند از زندگی چه می خواهد.
 به عبارتی فیلم روایتگر داستان روزمره  زندگی مردی است که 
در اصفهان به عنوان نویسنده و معمار مرمت گر خانه های قدیمی 

زندگی و کار می کند. در این فیلم دو شخصیت اصلی داستان قرار 
است بعد از 9 سال زندگی مشــترک از هم جدا شوند. دلیل این 
جدایی و طاق مشخص نیست اما طاق قرار است که به صورت 
توافقی حاصل شود. در سکانسی که رضا و فاطی با توافق یکدیگر، 
همچون دو دوست و رفیق از هم جدا شده و خداحافظی می کنند، 
مخاطب با دنبال کردن حرکت دوربینی که بر رضا متمرکز است، 
متوجه می شود قرار است من بعد از این شاهد تماشای تنهایی های 
رضا باشد. از منظر روانشناسانه »رضا« به عنوان یک مرد بعد از طاق 
دچار خا عاطفی شده است؛ حتی با وجود آنکه بعد از همسرش با 
دختر دیگری با نام »ویولت« نیز آشنا می شود، اما با وی نمی تواند 
رابطه خویش را به ســرانجام برســاند؛ چراکه رضا هنوز دلش با 

همسرش است و با ایجاد روابط متعدد تنها در تاش است تا خا 
عاطفی و تنهایی خویش را پر کند.  به عبارتی می توان گفت عنصر 
»تنهایی« مضمون اصلی فیلم »رضا« را شکل داده است. در واقع 
»رضا« نماد بارز داســتان افرادی است که در جامعه امروز بسیار 
برایمان آشنا هستند؛ آدم هایی که هر یک به نحوی تنها هستند و در 
تاش اند تا به این تنهایی خاتمه بخشند؛ اما از آنجاکه انسان ماهیتا 
موجودی تنهاست، پایان قطعی برای این تنهایی وجود ندارد. از 
منظر روانشناسی باید خاطرنشان کرد »تنهایی« در زمره مفاهیمی 
قابل تعریف و احساس برای آدمی است؛ از این رو انسان در سیطره 
عمر خویش میتواند دو نوع تنهایی را تجربه کند: تنهایی اجتماعی 
و تنهایی روانی )فردی(. تنهایی اجتماعی بدین معنا است که انسان 
در جامعه ای که با آن تعامل دارد، آنگونه که هست، پذیرفته نشود و 
یا نتواند مشکات و عقاید خود را برای فردی دیگر بیان کند. برای 
برون رفت از این احساس کافیست که صدای یکدیگر را بشنویم 
بطوری که این احساس را در فرد ایجاد کنیم که صدایش شنیده 
شده است، به این ترتیب احســاس ناخوشایند تنهایی می تواند 

هرچند برای مدتی کوتاه از بین برود. احساس تنهایی روانی، همانند 
احساس تنهایی اجتماعی نیست که به راحتی قابل رفع باشد. باید 
برای رفع این احساس، نخست وجود چنین حسی را به رسمیت 
شناخت و میان آن با تنهایی اجتماعی تمایز نهاد. از نظر روانشناسانه 
از هر منظری به یک انسان نگریسته شود با موجودی یکتا روبرو 
خواهیم بود که همین یکتایی باعث می شود که انسان خود را در 
عالم تنها ببیند و احساس تنهایی روانی را تجربه کند. باتوجه به 
مطالعات روانشناسی و جامعه شناسی می توان گفت مردم به دالیل 
متعددی احساس تنهایی را تجربه می کنند. مسائلی همچون 
بیماری، مستقل شدن فرزندان، جدایی از خانواده، دوستان و جامعه، 
مرگ دوستان، احساس بیهودگی، مشکات کاری یا طاق در زمره 
مهمترین عواملی هستند که می توانند بر احساس تنهایی بیفزایند. 
تنهایی از هر نوعی که باشد، اعتراف به آن می تواند کاری سخت 
تلقی شود که وجود این احساس، عاوه بر آنکه یکی از مشکات 
رایج در میان سالمندان محسوب می شود، در شرایط فعلی در میان 

نوجوانان و جوانان نیز به یک معضل تبدیل شده است.

 تنهایی بی انتهای انسان مدرن در فیلم »رضا«

چرا تنهایی بشر مسئله ای دردناک است؟

یادداشت


