
t oseei r ani . i r
سینما8

ایمان عبدلی

نوشتن درباره »بی حسی موضعی« 
نیاز به یــک مقدمه مفصــل دارد، از 
این جهت که اساســا قبول و پذیرش 
چنین فیلم هایی احتیاج به یک نوع 
مقدمه سازِی فرهنگی دارد. منظورم 
به طور مســتقیم درباره چیزی ست 
که ســال ها در آن طرف آب ها ریشه 
داشــته و دارد. همانی که پوچ گرایی 
و یا ابزوردیســم نام گذاشته اند. مثال 
وجــود »بِِکت« و جــوالن ادبیاتش 
حجت محکمی ست بر پذیرش هنر 
ابزورد. اما در ایران اگر کســانی مثل 
»هدایت« به آن فضا نزدیک شده اند، 
بیشــتر نوعی نزدیکی به گوشه هایی 
از آن فضا هســت، یعنی مثال هدایت 
رمانی نوشته که رگه هایی از مضامین 
تزریق شده در آن نشان از هنر ابزورد 
دارد. کسی مثل »یونسکو« اما سراسر 
مضمونش ابزورد اســت. ما وقتی در 
»کلمه« به طور کامل بــا هنر ابزورد 
اُخت نشده ایم، احتماال نمی توانیم در 
برگردان بصرِی آن یعنی سینما هم 

َطرفی ببندیم.
البته ایــن را هم اضافــه کنم که 

معموال و قاعدتا آن چه که »داستان« 
دارد و حتی آن داســتانی که روایت 
خطی دارد، همچنان پذیرفتنی ترین 
نوع قصه گویی در دنیاست. پس قرار 
نیست مثال ارائه ســالی چند نمونه از 
هنر ابزورد در سینما و ادبیات ایران، 
آمار قابل توجهــی از جذب مخاطب 
داشــته باشــد. اما خب این که اصال 
پذیرفته نمی شود، تا حدی هم متاثر 
از روحیه عمومی مخاطب ایرانی ست 
که آن چنان که باید و شاید الزامات این 
فضا را نمی شناسد و قضاوتش درباره 
آثاری این چنینی بر مبنای الگوهای 

سینمای خطی و داستان گو است. 
حاال اما یک مشکل فرامتنی دیگر 
هم در ایــن میان وجــود دارد، مثال 
درباره »بی حســی موضعی« چیزی 
که آشــکارا نمود دارد زبان ترس زده 
فیلمنامه است، قرار نیست فیلم  بیانیه 
اجتماعی-سیاســی بدهد، اما به هر 
حال هر اثر هنری در یک بستر زمانی 
و مکانی رخ می دهد. خصوصا اگر قرار 
اســت زبانش هجو، طنز یا چیزهایی 
این چنینی باشد، نمی تواند خودش 
و موجودیتــش را فــارغ از تقویم و 

جغرافیا بگیرد.

 »بی حسی موضعی« اما در ظاهر 
تالش دارد تفکر نقادانه داشته باشد 
اما در ســطح می ماند، البته نه تماما. 
اما معموال در ســطح می ماند، سطح 
نه به معنای مبتذل، بلکه به معنای در 
عمق نرفتن. یعنی می داند نور را کجا 
بتاباند، اما قدرت نور کافی نیست و این 
احتماال از همان فیلمنامه ترس زده 
نشات گرفته. شــوخی ها در چنین 
فضایی کمی دفرمه نشان می دهد و 

دست سازندگان بسته می شود.
همه ی این ها اما نمی تواند توجیه 
ضعف هــای فیلمنامه »بی حســی 
موضعی« باشــد. ماجــرا از این قرار 
است که ماری با شاهرخ نامزد کرده 
و نامزدش را به خانه ی مشــترک با 
برادرش می آورد. جالل، برادر ماری 
به خانه می آید و با حضور بی مقدمه ی 
شاهرخ مواجه می شــود. برادر البته 
از آن کاراکترهــای نمونه ای غیرتی 
نیســت، خیلی ریلکس و اصطالحا 
روشنفکرانه با قضیه برخورد می کند.  
نقش بــرادر را حبیــب رضایی بازی 
می کند. ماری یا همان باران کوثری، 
بیماری دوقطبــی دارد و بعدتر این 
مساله را در برخورد او با شاهرخ )پارسا 

پیروزفر( می بینیم. آن ها تحت تاثیر 
اتفاقاتی به خانه رفیق جالل می روند 
و البته خوِد جالل هم بــا یک راننده 
تاکسی که نقش آن را حسن معجونی 
بازی می کند به طــور اتفاقی همراه 

می شود.
 تمام وقایع در یک شــب تا صبح 
اتفاق می افتد، هیچ چیــزی در این 
فیلم توجیــه منطقی نــدارد. تنها 
کاراکتری که تا حدی می شــود با آن 
همذات پنداری کرد شــاهرخ است. 
کمی حساب و کتاب می داند. مبادی 
آداب یــا همان عرف معمــول رفتار 
می کند اما در نهایت در چنبره ی این 
لوپ پوچ جانش را از دست می دهد. 
در واقع روند داستان و اراده فیلمساز 
به گونه ای ســت که می خواهد ثابت 
کند که جز پوچی بر این جهان حاکم 
نیســت و پس تنها کاراکتر نســبتا 

عرفی اش را می ُکشد.
از آن طرف اما جالل و آقای راننده 
در ایــن جهان خوشــبخت ترین ها 
هســتند؛ شیشــه های خــودروی 
شاهرخ را می شــکنند. آب پرتقال را 
باال می کشــند. جالل که پول کبابی 
را هم نمی دهد! راننده، همراه مردی 

می شــود که به دختر دانشــجویش 
نظــر دارد. او در جواب درخواســت 
پزشــک برای اهدای خون، به کنایه 
و طعنه از خون هــای هدررفته روی 
لباس پزشک می گوید. هیچ چیزی 
و هیچ کســی آن ها را تحت تاثیر قرار 

نمی دهد. 
آن دوســت هنرمند جالل حتی 
فراتر از آن ها بی قاعده رفتار می کند، 
به شــیر تاریــخ مصرف گذشــته 
اعتقــاد خاصــی دارد. یــک لبخند 
ممتد ملیح روی لــب دارد که نوعی 
برون ســپاری و مســئولیت گریزی 
را به ذهن متبــادر می کند. عجیب 
 اســت که با این احــواالت مطلوب 

دل ماری هم هست!
از آن طــرف مــاری به نســبت 
قاعده مندتر)به معنای عرف و هنجار( 
اســت و باوجود بیمــاری دوقطبی، 
میل بــه ازدواج دارد. در انتها هم به 
خانه می رود و با رقص ســه کاراکتر 
کله پوک داستان همراهی نمی کند. 
حاال این که این یــک تصمیم ارادی 
و در رونــد فیلمنامه بــوده و یا متاثر 
از محدودیت هــا؟ کامال مشــخص 
نیست، هرچه که هست نتیجتا، ماری 

را ضابطه مندتر نشان می دهد.
ایــن شــرح و توصیفــی کــه از 
کاراکترها و داســتان رفــت، گمان 
می کنم کلیتی از ماهیت کار را نشان 
می دهد. مشــکل اما اینجاســت که 
پوچی مورد خواست فیلمساز تبدیل 
به نوعی از تباهی شده. یعنی اتفاقات 
و آدم ها هیچ کــدام به هــم متصل 
نشــده اند و نتوانســته اند نمایان گر 
جذابیت پوچی باشــند و بدتر از همه 
این که مفهــوم را نمی توانند منتقل 
کنند. مفهــوم را اینجا به معنای پیام 
نگیرید. مفهــوم، زیربنای مســتتر 
در کلیت روایت اســت. مثال در »در 
انتظار گــودو« ما با یــک موقعیت 
تکرارشــونده مواجهیم کــه بکت با 
اصرار بر تکــرار در فــرم، آن ابزورد 
مضمونی مستتر در مضمون را منتقل 
می کند، تمــام دیالوگ هــا و تمام 
اراده دو کاراکتر داســتان بر گرده ی 
 عبث بودن مفهوم »انتظار« اســت. 
فــرم بــا تکــرار و تکــرر، »انتظار« 

کشــیدن برای یک امر خیــر در راه 
را عبث نشــان می دهد. مضمون در 
ذهن مخاطــب و در ناخودآگاهش 
ریل گذاری می شود، اینجا اما با یک 
سوءتفاهم مواجهیم، یعنی موقعیت 
پوچ بــا موقعیت هرز اشــتباه گرفته 
شــده! باری به هرجهت بودگی که 
پوچی نیســت و اصال چرا باید برای 
خلق چنین موقعیتی به جای طراحی 
و پردازش، متوســل بــه اِلِمان های 
کلیشــه ای شــد؟ نظیر این ها را که 
قبل تر کاهانی در کیفیتی قابل قبول 
به ســینمای ایران وارد کرده بود. در 
»بیســت«، »بی خــود و بی جهت« 
یا آثــار این چنینی حداقــل وجود 
»مفهوم« را کامال حــس می کنیم. 
اینجا اما انگار خأل شخصیت پردازی، 
خال یک طرح داســتانی مناســب، 
 قرار بوده با تیپ حــاال دیگر تکراری 
حسن معجونی، یا یک نویسنده وفادار 
به ماشین تایپ یا حتی یک موزیسیِن 

ُخل وضع پر شود. 
در ابتدای متن نوشــتم که دالیل 
فرامتنی برای پذیرفته نشــدن هنر 
ابزورد در ایران بــه اندازه کافی وجود 
دارد، اما اگر قرار اســت آثاری در این 
ســطح، پوچــی را نمایندگی کنند، 
اوضاع بــرای این ســبک و گرایش 
دشوارتر هم خواهد شــد. حق دارد 
مخاطبی که پس از تماشــای فیلم 
احساس ُخســران و زیان کند. پس 
از تماشای فیلم با خودت می گویی، 
خب که چی؟ و این پرسشگری هیچ 
ارتباط بنیادین و اساســی با سبک 
خاص هنری ندارد و نشــات گرفته 
از سهل انگاری در ســاخت کار است 

و بس. 

هنر ابزورد چگونه به هرز می رود؟

بیحسیموضعی؛خیلیبیخودوخیلیبیجهت

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

وزیر فرهنگ:
 فیلم های سینمایی باید 
نام فارسی داشته باشد

وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با تاکید بر اینکه 
در استفاده از اسامی، 
زبان فارسی باید مورد 
توجه باشد، گفت: این 

اقدام در بخش های مختلف وزارت فرهنگ آغاز و 
حتی تاکید شــده که فیلم های سینمایی هم باید 
نام فارسی داشته باشد. به گزارش ایرنا، سیدعباس 
صالحی در دهمین جلســه شــورای هماهنگی 
پاسداشت زبان فارسی با تبریک روز حافظ، افزود: 
به دلیل ضرورت توجه به جایگاه زبان فارسی، اولین 
قدم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در این حوزه 
راه اندازی دبیرخانه مستقل زیر نظر وزیر بود. عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: فعال کردن 
حوزه هایی مانند اداره کل چاپ و نشــر و معاونت 
مطبوعاتی و همچنین ارتبــاط با دیگر معاونت ها 
و بخش هایی که غیرمســتقیم در این زمینه نقش 
دارند، از اقدامات دیگر است. صالحی تصریح کرد: این 
اقدامات را ابتدا از وزارتخانه آغاز کرده ایم تا بتوانیم از 
دیگران هم مطالبه داشته باشیم. به عنوان مثال در 
نامگذاری اسامی فیلم های سینمایی تاکید کرده ایم 

که حتما باید از اسامی فارسی استفاده شود.
    

 »مسیر معکوس«
 و یک چالش سینمایی

»ابوالفضل جلیلی«، 
کارگردان نام آشــنای 
یــران،  ســینمای ا
امسال با فیلم »مسیر 
معکوس« در جشنواره 

فیلم کودک و نوجوان حضور دارد. به گزارش ستاد 
اطالع رسانی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، ابوالفضل جلیلی ۱۵ فیلم ســینمایی 
و ده ها جایزه از فســتیوال های کوچــک و بزرگ 
سینمایی دارد، اما تاکنون هیچ یک  از فیلم هایش 
به نمایش عمومی درنیامده و حتی ســینماهای 
هنروتجربه  هم از نمایش فیلم هــای او خودداری 
کرده است. اتفاقی که شاید در نوع خود یک رکورد در 
میان کارگردان های ایرانی به شمار بیاید اما جلیلی 
می گوید: چون تا به حال هیچ کدام از فیلم هایش 
اکران نشده انتظاری هم برای اکران فیلمش ندارد. 
جلیلی که نوجوانــان کاراکترهــای اصلی اغلب 
فیلم هایش هستند درباره »مسیر معکوس« و رده 
سنی مخاطب آن گفت: فیلمی که برای جشنواره 
کودک آماده کرده ام برای بچه ها نیست بلکه فیلمی 
ساخته ام از بچه ها و مخاطبش کودکان نیستند و 
بیشتر برای مخاطب نوجوان است. فیلمی با موضوع 
اجتماعی که امیدوارم از آن اســتقبال کنند.  فیلم 
مسیر معکوس به چالش چند جوان در جامعه امروز 
ایران برای ساخت فیلم و ورود به جرگه سینماگران 
جوان می پردازد. سی وسومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا تابش 

۲۷ مهر تا ۲ آبان به صورت مجازی برگزار می شود.
    

انتقادات تند از فیلمبرداری 
»ماموریت غیرممکن«

»تــام کــروز« 
هنرپیشه سرشناس 
بــه  ی  د و لیــو ها
دلیل فیلمبــرداری 
ز  ا یــی  صحنه ها

»ماموریت غیرممکن ۷« در بیمارســتانی با بیش 
از ۱۰۰ بیمار کرونایی، هدف انتقادات تند و گسترده 
قرار گرفت. به گــزارش ایرنا از مجلــه نیوزویک، 
 Policlinico( پلی کلینیــک امبرتــو پریمــو
Umberto I( در رم یکی از لوکیشــن های فیلم 
اکشن ماموریت غیرممکن ۷ است و فیلمبرداری 
برخی صحنه ها در بالکن طبقه اول این بیمارستان 
انجام می شود. روزنامه ایتالیایی رپابلیک در گزارشی 
افشا کرد عوامل تولید این فیلم برای جابه جایی از 
آسانسور ویژه ای که به بخش های کووید-۱۹ این 

بیمارستان اختصاص دارد، استفاده می کنند. 
در این گزارش، عوامل بیمارستان نیز همزمان 
پروژه ســاخت این فیلم را بهم ریختــه و بی نظم 
توصیف کردند. در چند روز گذشته، تست کرونای 
 ۱۲ نفر از کارکنان این بیمارســتان ایتالیایی نیز 

مثبت شده است. 

پردهنقرهای

این مطلب درباره مستندهایی ست که در 
میان آثار پرداخته شده به محمدرضا شجریان، 

آثاری قابل اعتناتر هستند.
بزم رزم

این مســتند احتماال احساسی ترین مورد 
این فهرست اســت، بزم رزم با نگاهی به روند 
آن چه که بر سر موسیقی آمده در دهه شصت 
و امتــداد آن در دهه های بعدی آمده، به نقش 
نفراتی چون شــجریان، علیزاده، مشکاتیان و 
حتی کلهر و ناظری  در احیای موســیقی پس 
از انقالب می پردازد. مستند زبانی محرک و در 
عین حال عمیق دارد، با آن که زمان مســتند 
طوالنی ســت اما ریتم مناســبی هم دارد. در 
مجموع تماشــای این مستند بســیار تجربه 
دلچسبی ســت با آن می خندید و افســوس 
می خورید و گریه هم خواهید کرد. با این حال 
در الیه های عمیق تر ماجرا انتقاداتی هم به این 
مستند شده که البته نافی کیفیت قابل قبول 

آن نیست. 
این نقد منتشر شده در وب سایت میدان، 
یکی از آن هاست: »موسیقیدانان »مرکز حفظ 

و اشاعه« )که عده ایشان بعدتر به رادیو رفتند(، 
یعنی همان اســتخوان بندی چاووش ها تنها 
یکی از طیف های فعال در میدان موســیقی 
آن دوران بودند. کســانی که به مــدد برنامه 
گلچین هفته و جشن هنر شیراز به مخاطبان 
موسیقی معرفی شــدند و روایت این مستند 
منحصر به آن هاست، عمده افرادی که از قضا 
با حذف اکثریت انواع موســیقی یادشده در 
دهه اول انقالب، یکه تاز عرصه تولید موسیقی 

مجاز شدند.
آیا این انتظار زیاده ایست که از راویان تاریخ 
پرسش کنیم که چگونه می توان از موسیقی و 
انقالب صحبت کرد و نسبت به سرنوشت تمامی 

دیگر انواع موسیقی به کل سکوت پیشه کرد؟
ممکن است در پاســخ گفته شود که این 
جهت گیری بــه دلیل تمرکز مــوردی روی 
موسیقی اصیل و چاووش ها بوده یا شاید گفته 
شود بدیهی است که به دلیل محصورات موجود 

از خیلی چیزها نمی توان سخن گفت.
پرسش این اســت: چگونه پس می توان به 
راحتی هجوم به روی صحنــه و توقف اجرای 

موسیقی را بازگو کرد اما نمی توان یک لحظه 
هم بــه وضعیت »موســیقیدانان« به صورت 
کلی در همان لحظه ی تاریخی مورِد بررســی 
پرداخت؟ اگر مســاله بر سر بسته بودن دست 
راویان است دسِت کم به ما حق بدهید که فکر 
کنیم... اتفاقا راویان از میان اطالعات تاریخی 
قابل ذکر چیزهای بــه خصوصی را برگزیده و 

مابقی را به کناری گذاشته اند.«
از سپیده تا فریاد

ساخته مهدی طوسی البته که خیلی دیده 
شده، چون بی بی سی چندین بار آن را پخش 
کرده، مستند روایت سریع و دوست داشتنی 
از شجریان دارد. یادداشت آصف سعادتی در 
سالم ســینما را درباره »از ســپیده تا فریاد« 

بخوانید:
»مهم ترین نکته فنی مســتند از سپیده تا 
فریاد ریتم خوب آن است. در عین حال روایت 
بدون لکنت و با اســتحکام اثر آن جذابیت را 
برای مخاطب دوچنــدان خواهد کرد، صدای 
مخملین ناصر طهماســب مثل همیشه هم 
کیفیت کار را برای مخاطــب تایید می کند و 

هم آرامش خاصــی در دل او ایجاد می کند، 
نگاه جانب دارانه به پرتره ندارد و ســعی دارد 
منصفانــه به موضوعــات بپــردازد، انتخاب 
افراد مورد مصاحبه هم بســیار هوشمندانه 
 صورت گرفتــه و یک اثــر قابل قبــول از هر 

نگاهی را می سازد. 
سیر محتوایی مستند به کنش گری های 
سیاســی شــجریان در دوره هــای مختلف 
می پردازد از همراهی مداوم بــا مردم تا یک 

تحلیل هیجانی و احساســی از فضای 
غبارآلــود جامعه که مســیرش را 
دچار تغییــر می کنــد و در نهایت 
کارگردان به زیبایی فرم و محتوا را 
در صحنه ای که کاله بر سر شجریان 

می گذارد، بهم می آمیزد 
تا بر توانایی های خود 
صحه بگذارد، مهدی 
طوسی و همکارانش 
ایــن ســیر را در 
مستند با رعایت 
صداقــت تمام به 
تصویر کشیده اند«

چاووش؛ از درآمد 
تا فرود

»چــاووش؛ از درآمد تا 
فرود« روایت مســتندی از 

جوانان موســیقی دان در دهه ۵۰ خورشیدی 
اســت که تالش کردنــد به شــکل دیگری به 
موســیقی ایرانی نگاه کنند و امــروز، اعضای 
آن همگی از بزرگان موســیقی ایران محسوب 
می شوند. در این مســتند روند شکل گیری دو 
گروه »شــیدا« و » عارف« و در ادامه تشــکیل 
کانون چاووش و در نهایت دالیل از هم پاشیدگی 
آن مورد بررســی قرار می گیرد، این مســتند 
ساخته مشــترک هانا کامکار و رئیسیان است. 
اسن مســتند البته به طور مســتقیم درباره 
شجریان نیســت اما در حاشیه خودش 

نکات جالبی درباره شجریان دارد.
همسفر با مرغ سحر

متفاوت تریــن مورد این فهرســت از 
این جهت که شــخصی ترین 
لحظات استاد را به نمایش 
می کشــد و راوی ســفر 
شــجریان بــه آمریکا 
بــرای تــور کنســرت 
با گروه شــهناز، حدود 
هشت ســال پیش است. 
اگــر روایتــی خودمانی تر 
از شــجریان می خواهید این 
مســتند لحظــات مانــدگار 
زیادی دارد. مستند را حسن 

سربخشیان ساخته است. 

مستندهایی درباره استاد شجریان

ای ساکن جاِن من، آخر تو کجا رفتی؟

مرور

پس از تماشای »بی حسی 
موضعی« با خودت 

می گویی، خب که چی؟ و 
این پرسشگری هیچ ارتباط 

بنیادین و اساسی با سبک 
خاص هنری ندارد و نشات 

گرفته از سهل انگاری در 
ساخت کار است و بس 
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