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ایمان عبدلی

روزهای نارنجی فیلم ُکندی است، 
اگر بی تعارف و بدون بــازی با کلمات 
بخواهیم فیلم را توصیف کنیم، شــاید 
بزرگتریــن ضعفش این باشــد که به 
راحتی می توان 20 دقیقه از آن را حذف 
کرد، بدون آن که اتفاق خاصی بیافتد. 
این به معنایی دقیق تر نشان از آن دارد 
که خط ســیر داســتان و یا ساختمان 
فیلمنامه، مصالحی دارد که اضافه کار 
گذاشته شــده و یا در جای مناسبش 
خرج نشــده، در واقع اضافاتــی دارد و 
کمبودهایــی هم. چنین ســاختمان 
یا محصولی درنهایت منســجم نشان 
نمی دهد، شــلخته اســت و حوصله 
مخاطب را هم سرمی برد. من یادداشت 
را با صراحت شــروع کرد و در واقع این 
»ادعا« را مطرح کــردم که فیلم ُکند و 
شلخته است و حرفش را با اتالف وقت 
می زند، در ادامه  ســعی می کنم با ذکر 

مثال و مصداق، ادعایم را ثابت کنم.
آبان، زنی ست ساکن یکی از شهرهای 

شمالی که مسئولیت کارگرانی را برعهده 
دارد که کارشــان پرتقال چینی است، 
او با باغدار قرارداد می بندد و مسئولیت 
پرتقال چینِی باغات را در بازه های زمانی 
مشــخص برعهده می گیرد. از طرفی 
به باغدار تعهد می دهــد و از طرفی هم 
مسئولیت ساماندهی و هدایت کارگران 
را برعهــده دارد. نقش آبــان را هدیه 
تهرانی بازی می کند با سیمایی سردتر 
از همیشه. این بار ســردی البته نشات 
گرفته از یک زنانگِی قدرتمند و یا غرور 
و کنش مندی زنانه نیست، اینجا سردی 
انگار حاکی از یک کمبود، خال یا چیزی 
شبیه این است. تهرانی در واقع جنس 
دیگری از سردی را اجرا می کند، البته 
با المان هایی وام گرفته از آثار دیگرش که 
حتی برخی از آن ها مثل وانتش را برخی 
کاربران شبکه های اجتماعی سوژه هم 
کرده بودند و طعنــه زده بودند که این 
یادآور »هم گناه« است، جایی که هدیه 

تهرانی باز هم یک زن راننده وانت  بود!
در هر صورت آن چه که ما از یک سوم 
ابتدایی داستان می بینیم، یک رابطه سرد 

عاطفی و یا عادت زده  میان آبان و مجید 
همسرش است، بدون هیچ کدگذارِی 
خاصی. مجید همراه آبــان در تمامی 
جمع های مردانه حضور دارد، به نوعی 
پشتیبان اوست، اما این حضور، جنسی 
حداقلــی و کمینــه دارد. در خانه هم 
دیالوگ های کم و تقریبا غیبت »ِمهر«، 
چیزهایی ســت که داریم و می توانیم 
احتماال تفسیر کنیم که اوضاع خیلی رو 
به راه نیست. از آن طرف متوجه می شویم 
که آبان در موقعیت شــغلی اش در یک 
موقعیت پرریسک قرار دارد، او جاه طلبانه 
و پرتالش، دو گزاره را به مخاطب ثابت 
می کند که برای اثبات خودش بســیار 
پرانگیزه است، اما از طرفی در موقعیت 

یا همه یا هیچ قرار دارد.
در ایــن میــان، موقعیت مســلط 
مردانه ی شغلی که در داستان ترسیم 
شــده، موقعیت پرتنش و پرماجرای 
کارگران زن، مسائلی ست که به صورت 
پراکنده و غیرهمگن در فیلم گنجانده 
شــده. یعنی رفت و برگشت های لحن 
روایی فیلم میــان موجودیت »آبان« و 

اتفاقات پیرامونی، فیلم را از یکدستی 
می اندازد. نماهای نزدیک در یک سوم 
ابتدایی، پالن سکانس های کشدار که 
فقط بر حضور آبان تاکید دارد ما را به این 
گمان می اندازد که این یک فیلم-پرتره 
است، اما پرسه های فیلم میان ماجرایی 
مثل کارگری که با یک ساقی مواد مخدر 
ارتباط دارد و یا نزدیکــی روایت به زن 
جوانی که با بچه مشغول پرتقال چینی 
اســت، به لحن فیلم نوعی شلختگی 
می دهد که یکپارچگی روایی را به هم 

می زند.
از جایی به بعد رقیــب بدطینت، 
باغدار پر از نیرنــگ، کارگری که آبان 
را دور زده، همه مولفه هایی می شــود 
که خط ســیر اصلی را دچار اغتشاش 
می کند، چون نه به خط اصلی روایت 
کمک چندانی می کند و نه روایت برای 
آن ها فــداکاری می کند و درباره آن ها 
به عمق مــی رود. می ماند چند خرده 
روایت مغشوش و سطحی که همزمان 
می خواهد به مسائلی چون بی پناهی 
زنــان کارگر، تضعیف نهــاد خانواده، 

مساله شیوع اعتیاد، گسترش حرص 
و آز و طمع در میان اقشــار مختلف و 
چیزهایی از این قبیل بپردازد که از بس 
تکرار شده، تکراری نشان می دهد. یک 
دلیل فرامتنی هم در این میان وجود 
دارد، ایــن که ســینمای ایران تالش 
کرده زبان و تفکر انتقادی داشته باشد، 
اما مشکالت دائما و هر روز بیشتر ریشه 
می دواند و نوعی از ِسر شدگی نسبت به 
طرح مشکالت در میان اقشار مختلف 
جامعه وجــود دارد، گیریــم که اصال 
فیلمی درباره حقوق زنان حرف هایی 
داشــت، وقتی آن چه به گوش نرسد، 
فریاد است، خب چه منطقی دارد پای 

این فیلم ها نشستن؟
حاال اگر داستان فیلم هم انسجام 
نداشــته باشــد که بد از بدتر! از این 
بدتر آن که فیلمســاز این همه طرح 
مســاله کرده و در واقع به هر معضلی 
نوک زده، اما در یک سوم پایانی تمام 
انگیزه های کاراکترهــای مختلف را 
در حد سریال های ترک و کلمبیایی 
تقلیل می دهد. آبان اگر سرخورده و 
زمخت و زخمی ست، چون فرزندش را 
از دست داده، به اینجا رسیده! خب اگر 
دلیل ساخته شدن چنین کاراکتری 
این است، چرا دوربین انقدر در میان 
معضالت ریز و درشــت جامعه پرسه 

می زند؟ چرا نزدیک آبان نمی ماند؟
اگــر رقیب کاری، کینــه جواب رد 
20 ســال پیش آبان را دارد و اگر اصال 
همســر فعلی او را یک بچه تهرونی )با 
لحن تمسخرآمیز( می داند، چرا روایت 
چیزهــای بیشــتری از او در اختیار ما 
نمی گــذارد، تا انگیزه هــا را و آدم های 
داستان را بیشتر و بهتر درک کنیم؟ اصال 
اگر کنه ی تمام روابط حول کاراکتر آبان 
است، چرا انقدر ملودراِم فیلم کم است؟ 
خصوصا این که چنین پایانی برای فیلم 
تعریف شده، که البته شخصا پایان آن 
را دوست داشتم و اصال همین که برای 
»امیدواری« شانسی قائل شده بود، به 
دل می نشســت. اما خب حتی چنین 
پایانی هــم انگار تاکید بــر موجودیت 

»آبان« و روابط عاطفی دارد، مجید که 
به میدان می آید انگار گــره از کار آبان 

باز می شود.
در واقع انگار بهتر بود این فیلم یک 
ملودرام باشد با تاکید بر وجوه مختلف 
شخصیت آبان، اما وسوسه پرسه  میان 
مضامین مختلف این روزها، سازندگان 
را ترغیب کرده چیزی بسازند، شبیه به 
آَش شله قلمکار! نه این است و نه آن. نه 
ملودرام قدرتمندی دارد و موفق شده 
داستانش را بسط بدهد؛ دیالوگ درست 
و حسابی داشته باشــد، روابط جاندار 
نشانمان بدهد، نه تو در توی آدم هایش 
بود و نه از آن طــرف درباره موضوعات 
اجتماعی که انتخاب کرده، تمرکز و یا 
حتی شناخت کافی دارد. از همین جهت 
هم هست که داستان فیلم علی رغم این 
همه پرســه مضمونی، الغر و نحیف به 
نظر می رسد. چون گسترش پیدا نکرده 
و اساسا چیزی خلق نشده، همه چیز ابتر 

و الکن است. 
شوربختانه این که ســینما و تئاتر 
اولین قربانیان محدودیت های اعمال 
شــده کرونایی و تقریبــا بی فایده این 
روزها هستند و هیچ تمهیدی هم برای 
اکران هایی با خالقیت در فضای باز و یا 
حتی دستورالعملی روشن برای اکران 
در فضای ســینماها وجود ندارد و این 
آثار معمولی هم وضعیت را آشــفته تر 
می کند. سینما هم از سمت عواملش و 
هم از سمت تصمیم گیرندگان سیاسی، 
تحت فشار شدید قرار دارد، که نباشد، 

که محو شود. 

ملودرام، فیلم اجتماعی یا هیچ کدام؟

روزهای نارنجی؛ روزهای تشویش و کسالت

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»نان مقدس« به بخش مسابقه 
جشنواره »ایدفا« راه یافت

فیلم مســتند »نان 
مقدس« به کارگردانی 
زنده یاد »رحیم ذبیحی« 
و تهیه کنندگی »تورج 
اصالنــی«، بــه بخش 

مسابقه سی و ســومین دوره  جشنواره بین المللی 
فیلم مستند آمستردام »ایدفا« در کشور هلند راه 
پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش 
 Holy سینمای مستند و تجربی، مستند نان مقدس
Bread که آخرین اثر رحیم ذبیحی مستندساز 
فقید کرد ایران است، در نخستین حضور بین المللی 
خود به نمایندگی از سینمای ایران در بخش رقابتی 
فیلم های مستند نیمه بلند ســی و سومین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام- ایدفا 

IDFA هلند به نمایش درمی آید. 
جشــنواره ایدفا معتبرترین جشنواره مستند 
جهان به شمار می رود که طی روزهای 2۶ آبان تا ۱۶ 
آذرماه ۹۹ )۱۶ نوامبر تا ۶ دسامبر 2020( در شهر 

آمستردام هلند برگزار می شود.
    

فیلم کوتاه ایرانی مسافر اسپانیا شد
فیلم کوتاه »زنگ تفریح« بــه کارگردانی نوید 
نیکخواه آزاد بــه هفتمین دوره جشــنواره فیلم 
کوتاه »حقوق بشر... حرکت!« در اسپانیا راه یافت. 
به گزارش ایســنا، جشــنواره فیلم کوتاه »حقوق 
بشــر...حرکت!« از ســال ۱3۹3 آغاز به کار کرد و 
آثار برگزیده خود را با موضوع حقوق بشر ساالنه به 
نمایش می گذارد. فیلم کوتاه »زنگ تفریح« با نام 
اسپانیایی »El Recreo« که با نگاهی به ماجرای 
»دختر آبی« به تصویر کشیده شده، درباره سحر، 
دانش آموز ۱7 ساله اســت که می خواهد در طول 
زنگ تفریح و با یارِی ســه دوست خود، مخفیانه از 
مدرسه خارج شود و برای تماشای مسابقه فوتبال 
میان دو تیم اســتقالل-العین به ورزشگاه آزادی 
برود. هفت فیلِم کوتاهِ برگزیده، روز جمعه ۱۶ آبان، در 
مرکز نمایشی »Teatre del Rava« به نمایش در 
می آید. این رویداد توسط »گروه محلی کاسِتلین«، 
زیرمجموعه ای از »عفو بیــن الملل«، ترتیب داده 
شده است. فروش جهانی »زنگ تفریح« بر عهده ی 

شرکت اسپانیایی »FeelSales« است.
    

 »جایی برای فرشته ها نیست« 
در قارۀ سیاه

فیلم  مستند »جایی 
برای فرشته ها نیست« 
بــه کارگردانی »ســام 
کالنتــری«، موفق به 
کسب جایزه ویژه بنیاد 

سفیناز/ SAFINAZ در جشــنواره فیلم های 
ورزشی »کنیا« شد.  به گزارش روابط عمومی مرکز 
گسترش سینمای مســتند و تجربی، در سومین 
دوره جشــنواره فیلم های ورزشــی »کنیا« که از 
۸ تا ۱0 آبان  ۹۹ در شــهر نایروبی برگزار شد، فیلم  
مستند جایی برای فرشته ها نیست به کارگردانی 
ســام کالنتری و تهیه کنندگی حامد شکیبانیا و 
محسن شــاه محمد میراب، موفق به کسب جایزه 
ویژه بنیاد SAFINAZ این جشنواره شد. جایی 
برای فرشته ها نیست مستندی درباره ی تیم ملی 
دختران »اسکیت هاکی« ایران و مشکالت پیچیده  
آنان در راه مســابقات آســیایی کره جنوبی است 
که ورزش، بهانه ای برای وارد شــدن به زندگی این 

دختران شده است.
    

عزت اهلل جامعی ندوشن درگذشت 
عــز ت اهلل جامعــی  
ندوشــن بازیگــر و 
کارگردان سینما صبح 
دیروز بــر اثر ایســت 
درگذشــت.  قلبــی 

جامعی نــدوش مدرس دانشــگاه در  دو رشــته 
تهیه کنندگی و مدیریت تولید بــود. وی فعالیت 
حرفه ای بازیگری را سال ۱3۶۶ در سینما و تلویزیون 
ایران آغاز کرد و سپس به کارگردانی و تهیه کنندگی 
نیز مشغول شد. کروکودیل ساخته مسعود تکاور، 
جان سخت ساخته علی اکبر ثقفی، تب ساخته رضا 
کریمی، فیالدلفی به کارگردانی اسماعیل رحیم زاده 
و دخترک کنار مرداب ساخته علی ژکان ازجمله آثار 
سینمایی جامعی ندوشن در مقام تهیه کننده بودند.

پردهنقرهای

انتخابات ایــاالت متحده آمریــکا از جهات 
مختلفی برای مردم دنیا مهم اســت و هر چقدر 
هم با این کشور در تنش و مجادله باشیم، باز هم 
نمی توانیم به نتیجــه انتخابات آن توجه نکنیم. 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده در روز 3 
نوامبر )۱3 آبان( برگزار می شود و از مدت ها پیش 
تب رای گیری و انتخاب مردم باال گرفته است. در 
همین راستا قصد داریم چند فیلم برتر هالیوودی 

با مضامین انتخابات را به شما معرفی کنیم.
 کاندیدای منچوری

این تریلر روان شاختی با محوریت جنگ سرد 
شامل برخی از ستارگان بزرگ هالیوود در دوران 
خود اســت؛ فرانک ســیناترا، آنجال لنسبوری، 
الرنس هاروی، جنت لی، جیمز گرگوری، هنری 
ســیلوا و لزلی پریش از جمله هنرپیشگان فیلم 

سینمایی »کاندیدای منچوری« هستند.
بهترین مرد

داســتان ویلیام راسل )منشــی سابق کاخ 
ســفید( و جو کانتول )ســناتور آمریکایی( را 
روایت می کند،  گرچه این تالش ها آنقدر شدید 
و جنون آمیــز می شــود که هر دو بــه کارهای 
باورنکردنی و ســوال  برانگیزی دست می زنند. 
هنری فوندا، گور ویدال، کلیف رابرتســون، لی 
تریسی، ادی آدامز، مارگارت لیتون، شلی برمن، 
جین ریموند، و آن ســوترن از جمله ستارگان 

فیلم هستند.

نامزد 
بیل مک کــی زمانی که هیچ سررشــته ای از 
کشورداری و سیاســت های کالن ندارد، توسط 
یک مامور دموکرات وارد کمپین ریاست جمهوری 
می شود. رابرت ردفورد، پیتر بویل، دان پورتر، ملوین 
داگالس، مایکل النر، آلن گارفیلد، کوئین کی ردکر، 
موگین آپتن و کارن کارلوس از جمله بازیگران این 
فیلم هستند که در سال ۱۹72 راهی سینماها شد.

همه مردان رئیس  جمهور 
یکی از بهترین آثار سیاسی تمام دوران است که 
در آن رابرت ردفورد و داستین هافمن بازی می کنند. 
هرگاه درباره فیلم های سیاســی حرف می زنیم، 
نمی توانیم »همه مردان رئیس  جمهور« را فراموش 
کنید. این فیلم به کارگردانی آلن جی پاکوال در سال 
۱۹7۶ اکران و در هشت بخش مراسم اسکار نامزد 

شد و درنهایت چهار تای آن ها را برد.
در خط آتش 

این تریلر و اکشن سیاسی به کارگردانی ولفگانگ 
پترسن مورد تحسین بسیاری از منتقدان بوده و نامزد 
دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، 
بهترین فیلم نامه غیراقتباسی، بهترین تدوین فیلم 
و بسیاری جوایز دیگر شده است. کلینت ایستوود، 
جان مالکوویچ، رنه روسو،  دیالن مک درموت، گری 
کول، فرد تامپسون، جانی ماهونی، توبین بل، و کالید 
کوساتسو در فیلم سینمایی »در خط آتش« به ایفای 

نقش پرداخته اند.

رئیس  جمهور آمریکا 
این فیلم بــه کارگردانی راب راینر در ســال 
۱۹۹۵ اکران گردید و موفق شد در بخش بهترین 
بازیگر مرد در فیلم کمدی یا درام مراسم گلدن 
گلوب نامزد دریافت جایزه شود. فیلم نامه این اثر 
آرون سورکین نوشته است. آنت بنینگ، مایکل 
داگالس از جمله ســتارگان فیلم ســینمایی 

»رئیس جمهور آمریکا« هستند.
سگ را بجنبان

سگ را بجنبان به کارگردانی بری لوینسون در 
سال ۱۹۹7 اکران گردید و نامزد دریافت جایزه اسکار 
بهترین بازیگر نقش اول مرد، جایزه اسکار بهترین 
فیلم نامه اقتباسی، جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر 
مرد فیلم کمدی یا درام، جایزه گلدن گلوب بهترین 
فیلم سینمایی کمدی یا درام، جایزه بفتای بهترین 
فیلم نامه اقتباسی و بسیاری جوایز دیگر شده است. 
این فیلم حول محور یک انتخاب حساس است که 
در بدترین زمان ممکن یک سری رسوایی و فساد آن 
را به نابودی می کشاند. جالب است که مدتی پس از 
اکران فیلم، ماجرای رسوایی بیل کلینتون و مونیکا 

لوینسکی هم اتفاق افتاد.
انتخابات 

مخاطبان با شــاهکار الکســاندر پین متوجه 
می شــوند که حتی انتخابــات دانش آموزی هم 
می تواند به فساد و خشونت و انواع و اقسام مسیر های 
اشتباه کشیده شــود. فیلم در سال ۱۹۹۹ اکران و 

موفق شد در ۵ مراسم مختلف جوایزی کسب کند.
ناپلئون دینامیت 

شما هم تی شرت »به پدرو رای دهید« را به تن 
دارید؟ ناپلئون دینامیت )با بازی جان هدر( احتماال 
موثرترین مدیر کمپین انتخاباتی در تمام فیلم های 
طنز اســت. این مدیر کمپین تمام دبیرستان را از 
تبلیغات پر می کند تا موجب برنده شدن پدرو در 
انتخابات شود. این فیلم کمدی توسط جرید هس 
کارگردانی شــده و شــامل بازیگرانی چون افرن 
رامیرز، تینــا میجرینو، جون گریــس، ارن رول، 

دایدریچ بیدر است.
ایدیوکراسی 

ایدیوکراسی یکی از تندروترین طنزهایی است 
که در زمینه انتخابات و سیاست ساخته شده؛ این 
فیلم عمال هرچه جلو دستش باشد را نقد می کند، 

فیلم امتیاز خوبی از منتقدان گرفته است.
کمپین 

لزوما بهترین فیلم ویل فرل نباشد اما این اثر به 

اندازه ای خوب عمل کرده که ارزش وقت شــما را 
داشته باشد. داستان درباره یکی از اعضای کنگره 
است که می خواهد یک بار دیگر در انتخابات جدید 
جایگاهش را حفظ کند اما در این میان یک رقیب 

سرسخت و خطرناک جلویش سبز می شود. 
فیلم »کمپین« به کارگردانی جی روچ در سال 
200۸ به اکران درآمد و بــا فروش ۱0۴ میلیونی 
در گیشــه، ورای انتظارات همه ظاهر شــد. زک 
گالیفیناکیس، ویل فرل، کاترین الناســا، دیالن 
مک درموت، جیسون سودیکیس، سارا بیکر، جان 
لیسگو، برایان کاکس، و دن اکروید از جمله بازیگرانی 

هستند که در این فیلم حضور یافته اند.
تغییر بازی 

فیلم »تغییر بازی« بر اساس کتابی به همین نام 
اثر جان هیلمن ساخته شده و وقایع آن حول محور 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 200۸ 
می چرخد. این فیلم جوایز بی شــماری در گلدن 

گلوب، امی و... به دست آورد.

سینمای سیاسی، سیاست سینمایی

چند فیلم مشهور درباره انتخابات آمریکا

مرور

بهتر بود این فیلم یک 
ملودرام باشد با تاکید بر 
وجوه مختلف شخصیت 

آبان، اما وسوسه پرسه  
میان مضامین مختلف این 

روزها، سازندگان را ترغیب 
کرده چیزی بسازند، شبیه 
به َآش شله قلمکار! نه این 

است و نه آن
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