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محمدرضا لطفی| همواره نطفه یک 
اثر هنری و یا حتی فرهنگی با ایده شکل 
می گیرد و در گام بعدی کانســپت آن اثر 
هنری اســت که پیکرتراشــی می شود و 
ســپس نوبت به زایش که همان انتخاب 
مدیوم است، فرا می رسد که به زعم من این 

مهمترین بخش یک اثر هنری است.
خیلی از فیلم های سینمایی هستند که 
مفهوم و ایده بسیار خوبی دارند؛ اما سوالی 
که درباره آنها مطرح می شود این است که 
چرا مدیوم سینما؟ چرا فیلم سینمایی؟ آیا 
این سوژه و این نوع بیان مناسب یک مقاله 
در روزنامه یا یک خطابه در دانشــگاه و یا 

برگزاری یک همایش نیست؟ آیا بهتر نیست از این سوژه فیلم مستند ساخته شود؟ یا 
بهتر نیست مدیوم رمان را انتخاب کنیم؟ اینها پرسش هایی است که در مورد نه  تنها 
فیلم های سینمایی که خیلی از آثار هنری می توان سوال کرد و بسیارند هنرمندانی که 

واقعا دلیل انتخاب مدیومشان را نمی دانند.
»جشن دلتنگی« تبلور و اوج این مسیر غلط است که باعث می شود هیچ رنگی از 
سینما در آن نباشد؛ به راستی چرا مدیوم سینما وقتی قرار است هیچ قصه ای گفته 
نشود و ما از اول فیلم تا انتها سه گروه آدم با چندین و چند شخصیت ببینیم که همه 
از همان ابتدا راه می روند و معضل و حرف و دنیا و دیالوگ اول و آخرشان اینستاگرام 

است و از آن حرف می زنند.
فیلم می خواهد به معضالت دنیای مجازی و آسیب های آن بپردازد... همین... باور 
کنید؛ همین و فیلمساز برای فهماندن این کانسپت به یک مشت تصویر آدم هایی که 
موبایل در دست دارند و در تمام صحنه ها دارند پست در اینستاگرام می گذارند و در 
تمام طول شبانه روز کار و حرف و مشــکل و بدبختی غیر از فضای مجازی و اینستا 

ندارند، بسنده کرده و بدون هیچ طرح قصه 
و شخصیت پردازی فیلم را جلو برده است.

زمانی که شما می خواهی درباره مفهوم 
و پیامــی صحبــت کنید و حتــی وقتی 
می خواهیــد روی چیزی تأکید داشــته 
باشــید، باید درنهایت ظرافت به این مهم 
نایل بیاییــد وگرنه تکرار بیــش از حد و 
گل درشــت آن نتیجه ای جز کاریکاتور 

نمی دهد.
متاسفانه جشــن دلتنگی فیلم خوبی 
نیست و شاید فراتر از آن، این نوع پرداخت 
اصال متعلق به مدیوم سینما نیست و بهتر 
است با این شــیوه پالت و گویش به جای 
صرف هزینه زیاد به یک یا چند همایش درباره معضالت فضای مجازی بسنده می شد؛ 
سینما قصه می خواهد، شخصیت می خواهد و داستان و تعلیق اما جشن دلتنگی کامال 
فاقد این بدیهیات است و تقریبا از پالن اول تا پالن آخر همه موبایل به دست دارند و 
تمام حرف و دعوا و مشکل و زندگی هایشان هم اینستا و فضای مجازی است؛ چیزی 

که از زور تکرار دیگر خنده دار می شود.
پوریا آذربایجانی فیلمساز بااستعدادی است؛ مشخص است که اهل فیلم دیدن و 
کتاب خواندن است اما چطور و چگونه چنین فیلمسازی با بن مایه خوبی درنهایت 
چنین اثری را خلق می کند، این چیزی است که تنها از کارخانه حیرت انگیز سینمای 
ایران برمی آید که کارگردانی بااستعداد با انتخاب سوژه ای که اتفاقا اگر به درستی به آن 
پرداخت می شد، می توانست بسیار درگیر کننده و تاثیرگذار باشد و طیف عظیمی از 
جامعه با آن ارتباط برقرار کنند، درنهایت محصولی ارایه می دهد که حتی اصول اولیه 
ســینما و درام را هم رعایت نمی کند و در بخش فنی و کارگردانی و بازی ها هم هیچ 

ردپایی از ذوق و خالقیت به چشم نمی خورد.

مصطفــی کیایی بــه همــراه منوچهــر  هــادی را می توان 
بفروش ترین فیلمســازهای نسل نوی ســینمای بدنه یا تجاری 
ایران دانست که خوب نبض مخاطب عام را می شناسند و در آثار 
اخیرشان توانســته اند با تزریق مایه های طنز و فانتزی فیلم های 
اجتماعی پرفروشــی نیز بســازند. داســتان مصطفی کیایی اما 
روشــن تر و قابل تحلیل تر اســت. کیایی خوب قصه می گوید و 
خوب کشــمکش و گره در فیلمنامه اش قرار می دهد و از این رو 
تماشاگر عام از روند فیلم های کیایی خسته نمی شود و طنازی ها 
و شیرینی های شخصیت های فیلم هایش که در بارکد و چهارراه 
اســتانبول بر عهده برادرش محســن کیایی بوده است، فضایی 

دلچسب و خوشایندي را برای تماشاگران فراهم می کند.
چهارراه اســتانبول که ردپایی از عدالتخواهی و مبارزه با فساد 
و شــعارهای این چنینی فیلــم خط ویژه، پیچیدگی داســتانی 
و گره هــای متعدد فیلم عصــر یخبندان و زوج تکــراری و طناز 
رادان- کیایی را از فیلم بارکــد در درون خودش دارد، فیلمی با 
ضرباهنگ تند و پالن های اغلب بسته با کاراکترهای متعدد است 
که طوری طراحی شــده که ماجرای سوختن ساختمان پالسکو 
را یادآور شود و بدین ســان درامی پرشخصیت طراحی شده که 
همگی در چهارراه استانبول و ساختمان پالسکو سرنوشت شان 

گره می خورد.
فیلــم خیلی جــذاب و بدون مقدمه زیاد شــروع می شــود و 
شــخصیت ها و روابطشــان به خوبی به مخاطب معرفی می شود 
تا زمانی که به ماجرای پالسکو و فروریختن ساختمان می رسیم. 
ترســیم فضای آن اتفاق با توجه به ذهنیتی که تماشــاگر از آن 
حادثه دارد، خیلی جذاب و واقعــی از آب در نیامده و همچنین 
فضای شــعاری و انتقادی که فیلم از زمان حادثه به بعد می گیرد 
تأثیر مخــرب و معکوســی در باورپذیــری و نزدیکی مخاطب 

با فیلــم و کاراکترهایش دارد. چهارراه اســتانبول به نظر می آید 
زیادی کش می یابد و پرگویی شــخصیت ها و نقشه های متعدد و 
پیچیده ای که شخصیت های اصلی فیلم در هنگام چنین حادثه 
مهیبی به ذهنشان متبادر می شود و سعی می کنند در آن شرایط 
چنین پالن هایی را طراحی کنند، سبب می شود نیمه دوم فیلم 
جذابیت نیمه اول را نداشــته باشد و طراحی کاراکترهای متعدد 
که در نیمه نخست فیلم خلق شده به ســختی و به زور در نیمه 
دوم سر هم بندی و به هم مربوط می شــود تا چهارراه استانبول 
را نتوان بــا وجود اســتارهای متعدد و جذابیت هــای تبلیغاتی 
و غیرواقعی اش فیلمی درجه یک در کارنامه کیایی به حســاب 

آورد.
البته با تمام این کاســتی ها چهارراه اســتانبول از همین حاال 
یکی از مهمترین فیلم های  ســال آینده از نظر جذب مخاطب و 

فروش در سینماها پیش بینی می شود.

ابوقریب  تنگــه  تقی زاده|  محمد 
بیــش از هر چیــز تصویــری جدید، 
واقعی و قابل باور از جنگ و مناســبات 
آن دوران ارایه می دهــد؛ و این تصویر 
آنچنان قدرتمند و واقعی نشــان داده 
می شود که تماشاگر عام و خاص تحت 
 تأثیر قــرار می گیرنــد و تجربه ای تازه 
و نگاهــی نزدیک بــه مهمترین اتفاق 
۴۰ساله اخیر تاریخ ایران بعد از انقالب 

از آن را به دست می آورد.
ســبک بصری و اجرای فیلم شباهت 
زیادی به آثار مستقل سینمای آمریکا 
و تحــت  تأثیر فیلم هایی چون قفســه 
رنج از کاترین بیگلو قرار دارد و توکلی 
خواسته با این فیلم تصویری نو و تجربه 
نشــده از رشــادت ها و شــهامت های 

رزمندگان جنگ ارایه دهد. تصویری بدون شــعارزدگی و ســطحی نگری با 
آدم ها و قهرمان های زمینی و سمپاتیک. 

فیلمساز با وجود خلق لحظات و فضاهای تأثیرگذار و واقعی خیلی نتوانسته 
به آدم ها و درونشــان نزدیک شــود و کاراکترهای فیلم را به تماشاگر معرفی 
و نزدیــک کند. حجم زیــادی از صحنه های بمباران و جنگــی که انصافا هم 
خوب از آب درآمده، باعث شــده فیلمســاز مقهور این فضاسازی شود و درام 

شخصیت ها کمتر و ضعیف تر پرداخت شود.
تأثیر سعید ملکان تهیه کننده مولف ســال های اخیر سینمای ایران بر این 
فیلم قابل چشم پوشی نیســت. تهیه کننده آرتیست و آشــنا به سینمایی که 
بهترین آثار این سال های ســینمای ایران از برادرم خســرو تا ابد و یک روز و 

ویالیی ها تا همین تنگه ابوقریب حاصل 
تالش و ممارســت ایــن چهره پرداز و 
ســرمایه گذار مجرب ســینمای ایران 
بوده است. در این سینمای بدون برنامه 
و اســتراتژی ایران که کمدی ساختن 
فقط ارزشمند و سودآور نشان می دهد، 
امثال ســعید ملکان نماد اصالت هنر و 
تأثیر اصالت بر تماشــاگران و مخاطبان 

جدی سینماست.
با وجود پیشــرفت زیادی که از نظر 
تکنیکی در فیلم های امسال جشنواره 
روبه رو بودیم، از اســتفاده از هلی  شات 
به وفور در فیلمبرداری ها تا جلوه های 
ویــژه پرهزینه و عمدتــا ضعیف، تنگه 
ابوقریب فیلمی اســت که تجربه جدید 
بصری برای تماشــاگر ایرانی به ارمغان 
آورده و اجرای بهرام توکلی به عنوان کارگردان لحظات نفســگیر و پرالتهاب 
جنگ هشت ساله را به خصوص برای نسل های جدیدتر قابل لمس کرده است.

تنگه ابوقریب در کنار به وقت شــام و ســوءتفاهم ســه فیلمی هستند که 
سازمان هنری اوج سرمایه گذاری اش را برعهده داشته است و به نظر می رسد 
که ظهور ســازمان صاحب درآمد و نفوذی همچــون اوج نوید ایجاد کمپانی 
قدرتمنــد و تازه ظهوری را در ســینمای ایران می دهد کــه نفس حضورش 
هرچند به سبب تولید فیلم های ارزشی و خاص باشد، مفید فایده است، ضمن 
این که مدیران اوج با انتخاب فیلمسازهای متنوع از طیف های فکری مختلف 
نشان داده اند که قصد نگاه یکســویه و تکراری به همان پدیده های ارزشی را 

نیز ندارند.

یاسر نوروزی | طبیعتا هر جشنواره ای محســناتی دارد و معایبی. گاهی هم البته 
همراه است با خرده شــرارت هایی که فعال بهتر اســت درباره آن صحبت نکنیم، چون 
درحال حاضر که این ستون را می نویسم، هنوز برندگان جشنواره مشخص نشده اند اما 

از خوب و بد که می شود نوشت. 
خوب

1. در سال های اخیر، سینمای ایران ســراغ گنجینه ای رفته است به نام دهه شصت. 
هرچند که پیشتر چه در ادبیات و چه در ســینما، به چشم توده ای متروک به آن نگاه 
می شد. گاهی هم رویکردها نسبت به آن همراه با نفرت مفرط بود یا اعتراضات سیاسی. 
در واقع نگاه نوســتالژیک به این پدیده قاعدتا باید با گذر زمان همراه می شــد که شد. 

»بمب« به کارگردانی پیمان معادی یکی از همین اتفاقات است. 
2. ســالن های ســینما پردیس، مســتعد و آماده بودند. در واقع خطر دیررســیدن 
سر فیلم و جاگیرشــدن پشــت میله ها یا زاویه های قوسی ســالن وجود نداشت. در 
سال های گذشته یکی از مشــکالت برج میالد قرارگرفتن در بخش باالیی بود که عمال 
در گوشه ها، تماشــای فیلم را مختل می کرد. این مشکالت امســال در پردیس ملت 
 وجود نداشــت، هرچند که در ادامه خواهیم گفت با حذف این مشــکل، مشکلی دیگر 

اضافه شد.
3. غیر از چند فیلم ابتدایی و دو ســه اثر مهم جشــنواره، تمــام فیلم ها تقریبا رأس 
ساعت اکران شدند. این موضوع برای خبرنگار و روزنامه نگار بسیار حایز اهمیت است؛ 
از آن جهت کــه در طول اکران فیلم ها هــم باید به مخابره خبر و مطالب برســد، هم 
نشســت ها را پیگیری کند و هم وقت کوتاهی برای گپ و گفت و وقت شام اختصاص 

بدهد.
بد

1. غیر از آثاری نظیر »تنگه ابوقریب« )بهــرام توکلی(، »مغزهای کوچک زنگ زده« 
)هومن سیدی(، »به وقت شــام« )ابراهیم حاتمی کیا« و دو سه اثر دیگر، تمامی آثار با 
معضل ریتم مواجه هســتند و در نیمه دوم یا یک سوم نهایی فیلم، بشدت با کندشدن 
روایت و ریتم مواجه می شــوند. در واقع معضل جایی اســت که احســاس می کنیم 
فیلمنامه نویس قصه را رها کرده یا کارگردان قصد دارد صرفا به رنگ و لعاب بپردازد تا 

به پایان برسد.
2. جداسازی ســالن  خبرنگاران از هنرمندان، امر فرخنده ای نبود. هرچند که گمان 
می رفت این مســأله از گیر و گرفت ها و شــلوغی ها کم کند اما بشــدت به رسانه های 
تصویری ضربه زد. زمانی که هنرمندان از خبرنگاران جدا باشــند، طبیعتا میزان تولید 
خبر و به خصوص اخبار یا تولید محتوای تصویری پایین می آید. این یکی از بزرگترین 

معضالت جشنواره امسال در حوزه رسانه بود.
3. کم کردن تعداد آثار انتخابی هرچند که از تعدد برنامه ها کاست و معضل زمان بندی 
را تا حدودی حل کرد اما جشــنواره را از شــور و حال همیشگی انداخت. ضمن این که 
عدم حضور تحریمی های امســال نیز خود مصیبت دیگری بود که درنهایت مسئوالن 
ذیربط نتوانســتند چاره ای برای آن بیندیشــند. با این وجود به نظر می رسد جشنواره 
امسال یکی از کم رونق ترین جشنواره ها دســت کم در ایجاد فضای هیجان انگیز برای 

این بزرگترین رویداد سینمایی  سال بود.

مهدی قنبر| به وقت شام فیلمی سنگین و پرهزینه 
با جلوه های ویــژه کامپیوتری و بصــری و میدانی 
اســت؛ اما ضعف اصلی فیلم در شــخصیت پردازی، 
چندپاره بودن فیلمنامه و حفره ها و ضعف هایی است 
که حاتمی کیا کوشیده تا با تکیه  بر جلوه های ویژه و 
عکس العمل ها و هیجان ها و آن چیزی که او خشونت 
ذاتی داعشی ها می داند، پر کند. همان کاری که این 
کارگردان در فیلم چ نیز خواســته بــود انجام دهد؛ 
اما آن بار نیز مثل همین مورد به وقت شــام نتوانست 
ضعف هــای فیلمنامــه و شــخصیت پردازی اش را 

بپوشاند.
به وقت شام داســتان دو خلبان ایرانی که به دست 
داعش به ویژه مأل عمر چچنی اسیر می شوند را روایت 
می کند. مشکل اما نه در ســر و شکل این داستان یا 
هیجانات آن؛ بلکه در این واقعیت ســاده اســت که 
فیلمنامه به وقت شام چندپاره است؛ به عبارت بهتر 
می توان آن را به  تکه ها و بخش های جدا از هم تقسیم 
کرد؛ بخش هایی که به شــکل جداگانه نوشته  شده 
اســت. داســتان و نوع روابط پدر و علی در آغاز فیلم 
کارکردی به  جز معرفی شــخصیت ها و خصوصیات 
دو چهــره اصلی فیلم نــدارد.در این بخش شــاهد 
دیالوگ هایی مرسوم و کلیشه ای حاتمی کیا هستیم. 
این که علی می گوید من بچه جنگ هســتم و پدر 
همیشه فرمانده بوده و هیچ گاه برایش پدری نکرده 
است البته این حس در فیلم هم به جز چند سکانس 
نشانی از پدر بودن به مخاطب نمی دهد. داستان پدر 
و پسر بیش از این دیگر قابلیت ادامه ندارد زیرا در این 
داستان خانوادگی اتفاق نمی افتد. متاسفانه برخالف 
حاتمی کیا که معتقد اســت آثــارش قصه پردازی 
می کند، فیلم به وقت شام قصه ای ندارد پس باید این 
ضعف و حفره را پر کــرده و آن را به ادامه قصه پیوند 

بزند. او نقطه اتصال را در جلوه هــای ویژه نبردهای 
نیروهای سوری و به ویژه نیروهای بالل با داعشی های 
تدمر پــر می کند تا حواس مخاطب از آن به  ســوی 

دیگری منحرف شود.
فیلم بارها تا مرز پایان پیش می رود اما با ترفندی 
دوباره شروع می شود. رسیدن هواپیما به دمشق نقطه 
پایانی بر فیلم است؛ داستانی که با نشستن هواپیما 
بدون مشکل می توانست به اتمام برسد اما درگیری ها 
و کشتارهای داعشــی های تحت امر شیخ ممدوح 
سعدی و فرزندانش که در اسارت سوری ها بودند باز 
هم به لطف جلوه های ویژه داستان را به جلو می راند. از 
سوی دیگر حفره اصلی فیلمنامه در نحوه آزادی تعداد 
کم داعشی های اسیر در جمع خیل عظیم نیروهای 
سوری در هواپیما است. فیلمنامه نویس برای منطقی 
نشان دادن و پرکردن حفره های فیلمنامه می گوید 
که همسر شیخ ممدوح با چاقو توانست هواپیمایی 
با آن  همه نیروی مسلح و اســلحه و تیربار و نیروی 
انسانی را تصرف کند؛ اما از آن جا که فیلمنامه نویس 
از ارایه جزییات برای نحوه آزادی آنها ســر باز می زند 
و با سرهم بندی قصه با استفاده از شلوغی و همهمه 
و ابزار مهم آن یعنی جلوه های ویژه ذهن مخاطب را 
به ســوی دیگری جلب می کند. این روند چسباندن 
و وصله قصه های تکه پاره به این جا ختم نمی شــود 
و همچنــان ادامه می یابــد. زمانی کــه هواپیما به 
تدمر بازمی گردد همه  چیز با مرگ شــیخ ممدوح و 
خانواده اش توسط ابوعمر چچنی ادامه پیدا می کند؛ 
البته حاتمی کیا مدعی می شود که اطالعات زیادی 
از نحوه نگرش و فرقه های داعشی ندارد اما چهره ای 
که از شیخ ممدوح نشان می دهد بسیار متفاوت از ابو 
عمر چچنی است. این که یک داعشی سوری به مراتب 
قابل  اعتمادتر از یک داعشی خارجی و چچنی است 

زیرا شیخ ممدوح به وعده  آزادی اش عمل می کند اما 
ابو عمر چچنی معتقد است که نباید با دشمن معامله 
کرد. همین تئوری حاتمی کیا باعث می شود تا باز هم 
با حربه و بکارگیری ناجی فیلم یعنی جلوه های ویژه 
و مرگ عجیب شــیخ ممدوح با شمشیر و به دست 
فرمانده چچنی تکه دیگری به فیلمنامه به وقت شام 
وصله بخورد تا داستان شــهادت دسته جمعی اسرا 
اتفاق بیفتد. این دستگیری و مرگ احتمالی باز هم 

می توانست پایانی بر فیلم طوالنی حاتمی کیا باشد اما 
از آنجا  که قهرمان فیلم نباید به این ســهولت از قصه 
خارج شــود، حاتمی کیا وصله ای دیگر بر فیلمنامه 
می زند. با این وصله جدید او می تواند قهرمان داستان 
یعنی علی را از فردی متزلزل به فردی مقید و معتقد 
تبدیل کند که دیگر از مرگ نمی هراســد. پس برای 
رسیدن به ســیر تکامل شــخصیت، پدر را از او جدا 
می کند. اگر چه در فیلم پدر چندان هم فردی محکم 

نشان داده نشده است اما با ایجاد مشکل در تکلم پدر 
منفعل را از نقش جدید علی بــرای به پرواز درآمدن 
هواپیما برای عملیاتی انتحاری توسط ابو عمر چچنی 
و ام سلما )زن خواننده مسلمان شده( خارج مي کند و 

این داستانی است که تا شهادت علی پیش می رود.
حاتمی کیا بیــش  از حد مقهــور جلوه های ویژه 
فیلم هایش است. جلوه های ویژه اگر به درستی در کنار 
درامی بی نقص قرار گیرد، می تواند مکمل و تمام کننده 

خوبی باشد و کار را به اثر خوب تبدیل کند اما زمانی 
که کارگردان مقهور جلوه های ویژه شود و بخواهد به 
بهانه های مختلف برای منحرف کردن ذهن مخاطب 
از حفره ها و ضعف های فیلمنامه و یا با استفاده بی رویه 
در جای  جای فیلم از آن سود ببرد، می تواند لطمه های 
جبران ناپذیر به فیلم وارد کند. کما این که حاتمی کیا 
پیش  از این هم در »چ« این ضربــه را در بکارگیری 

جلوه های ویژه خورده است.

نگاهی به »به وقت شام« ابراهیم حاتمی کیا 

وصله پینه درامی چندپاره 
با جلوه های ویژه

جشن دلتنگی از نگاه منتقد

همایشیکهفیلممیشود

نگاهی به چهارراه استانبول

داستانتماموسوسههایزمین!

تنگه ابوقریب در یک نگاه

جنگبهروایتیدیگر

آنچه در جشنواره امسال اتفاق افتاد

خوب،بد،جلف!


