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مــــقــــدمــــه
و طــــــــــــــرح
مســــــألــــــه

جشــنواره فیلــم فجــر از همــان ابتــدای تاســیس بــا 
هــدف »طــرح مســائل ســینمای ایــران«، »حمایت و 
تشــویق نیروهــای جــوان«، »جلــب توجــه مســئوالن 
ــان  ــازی« و »بی ــینما و فیلمس ــر س ــه ام ــور ب کش
ارزش هــای فرهنگــی مــورد قبــول جامعــه از طریــق 

تولیــد« برگــزار شــده اســت.
در  کــه  اهدافــي  و  آرمان هــا  همــان  درواقــع 
جریــان فیلمســازي کشــور دنبــال مي شده اســت 
ــنواره  ــن جش ــده و ای ــال ش ــز دنب ــنواره نی در جش
ــت  ــه فعالی ــه کارنام ــراي ارائ ــي ب ــه فرصت ــه مثاب ب
ــتون هاي  ــي از س ــران و یک ــینمایي ای ــاله س یک س
ــر شــده اســت.  ــان فیلمســازي در کشــور تعبی جری
در ســال های متمــادی، سیاســتگذاران ســینمای 
ــق  ــود را از طری ــت های خ ــا و سیاس ــران برنامه ه ای
جشــنواره فیلــم اعــالم کــرده و جشــنواره را محملــی 
بــرای بررســی کارنامــه یک ســال فعالیــت ســینمای 

ــد. ــی کرده ان ــران تلق ای

هرچنــد بررســی فیلم هــای بخــش مســابقه ســینمای 
ــر  ــاید تصوی ــم، ش ــی و شش ــنواره س ــران در جش ای
کامــل و جامعــی از کارنامــه ســینمای ایــران در یــک 
ــا بی شــک ســینمای  ــد، ام ــه نکن ــر را ارائ ســال اخی
موردنظــر و حمایــت سیاســتگذاران ســینمای ایــران 

ــد. ــان می ده را نش
در ایــن پژوهــش توصیفی-تحلیلــی تــالش می شــود 
نشــان داده  شــود فیلم هــای جشــنواره فجــر ۹۶ بــه 
چــه تخیلــی در بــاب کشــور ایــران دامــن می زننــد و 
فیلمســازان چــه امیــال ناخــودآگاه اجتماعــی دربــاره 
ــن  ــد؟ برای ــور دارن ــی کش ــت فعل ــائل و وضعی مس
اســاس می تــوان پی بــرد، تصویــِر ترســیم شــده 
ــع  ــه در واق ــه ک ــه آن چ ــبت ب ــراِن ۹۶«، نس از »ای
ــوق  ــئله ف ــر. مس ــا زیبات ــت ی ــت تر اس ــت، زش هس
می توانــد نســبت جشــنواره ســی وششــم فیلــم فجــر 
ــن  ــد و هم چنی ــان ده ــد« را نش ــینمای امی ــا »س ب
ــدان«،  ــن هنرمن ــران« در »ذه ــر ای ــر »تصوی نمایانگ
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در ســال پنجــم فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد باشــد.
ــابقه  ــش مس ــتانی بخ ــم داس ــاس 22 فیل ــن اس برای
بــر  ایــران جشــنواره ســی و ششــم  ســینمای 
ــی،  ــه، کارگردان ــی )فیلمنام ــای فرم ــاس مولفه ه اس
بازیگــری، تصویربــرداری، تدویــن، صــدا، گریــم، 
طراحــی صحنــه و لبــاس( و محتوایــی )امیــد/

ــی،  ــی، قانونمنــدی/ بی قانون ناامیــدی، زشــتی/ زیبای
غیراخالقــی،  اخالقــی/  فردگرایــی،  جمع گرایــی/ 
خرافه گــرا،  علم محــور/  عقب مانــده،  پیشــرفته/ 
دینــی/ غیردینــی( مشــاهده، توصیــف و تحلیــل 
شــد. در پایــان نیــز جمع بنــدی تصویــر ارائــه شــده 
ــه  ــوان ارائ ــب ۱۳ عن ــار در قال ــن آث ــران در ای از ای

ــد. گردی
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در ایــن بخــش، 22 فیلــم داســتانی 
بخــش مســابقه ســینمای ایــران 

جشــنواره ســی و ششــم فجــر، 
»شناســنامه  بخــش  ســه  در 

و  فیلــم«  »خالصــه  فیلــم«، 
معرفــی،  فیلــم«،  »تحلیــل 

می شــود. تحلیــل  و  توصیــف 

معرفی و تحلیل فیلم ها
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در ایــن فیلــم شــاهد شــخصیت های بومــی، ارمنــی 
و فــارس هســتیم کــه بــه لحــاظ نمادپــردازی، 
تصویــر  بــه  را  ایــران  جامعــه  گفــت  می تــوان 
ــه  ــک  منطق ــم در ی ــه فیل ــم اینک می کشــد. علی رغ
مــرزی )هــور( جریــان دارد، شــاهد هیــچ نمــادی از 
ــراد  ــخصیت پردازی  اف ــی ش ــتیم و حت ــران نیس ای
ــه  ــت؛ ب ــورت نگرفته اس ــی ص ــه خوب ــز ب ــی نی ایران
گونــه ای کــه شــخصیت های ایرانــی فیلــم کــه 
ــتند،  ــی هس ــروی نظام ــک نی ــش و ی ــان ارت خلب

ماهــورا، داســتان جنگــی در منطقــه مــرزی هــور اســت کــه بــا ســقوط خلبانــی ایرانــی در آن منطقــه و نجــات 
جــان او توســط امیــن، نیروهــای بعثــی را روانــه آن منقطــه می کنــد. 

تحلیل فیلم ماهورا

خالصه فیلم ماهورا

ــاوت« نســبت  ــت« و »بی  تف ــاًل »بی هوی ــرادی کام اف
ــی  ــاً در پ ــوده کــه صرف ــه محیــط اطــراف خــود ب ب
ــا  ــتند. ام ــود هس ــی خ ــای نظام ــام ماموریت ه انج
تنهــا شــخصیت های فیلــم نبودنــد کــه بــی هویــت، 
بــه تصویــر کشــیده شــدند، بلکــه »جنــگ« نیــز در 
»ماهــورا«، مفهومــی بی هویــت اســت. ظاهــرا و 
ــی(،  ــم )علیرضــا جالل ــده فیل ــه تهیه کنن ــق گفت طب
ــراق  ــران و ع ــگ ای ــه ای از جن ــاهد گوش بناســت ش
ــران در  ــرزی ای ــق م ــای مناط ــش عرب زبان ه و نق
دفــاع از وطــن باشــیم امــا جنگــی کــه در ماهــورا بــه 
تصویــر کشیده شــد، صرفــاً مســئله ای کوتــاه، نشــات 
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شناسنامه فیلم ماهورا

ــی اســت  ــاًل بوم ــی و کام ــای قوم ــه از غیرت ه گرفت
ــدارد. ــی ن ــه ارزش مل ک

ــی و  ــار از ناکام ــده ای سرش ــز آین ــور نی ــان ه جوان
ــن«،  ــم »امی ــی فیل ــد. شــخصیت اصل شکســت دارن
پســر جــوان قاچاقچــی ای اســت کــه بــرای رســیدن 
ــه معشــوقه اش نیــز اقــدام بــه دزدی وی می کنــد.  ب
ــی او در  ــم، توانای ــان فیل ــارت قهرم ــن مه مهم تری
حبــس تنفــس و طوالنــی مانــدن زیــر آب اســت کــه 
ــن  ــا همی ــز قصــد خودکشــی ب ــم نی ــدای فیل در ابت

روش را دارد.
ــت،  ــر ملی ــانه ای دال ب ــچ نش ــورا، هی ــم ماه در فیل
گذشــته و آینــده وجــود نــدارد. تنهــا تماشــاگر 
 مجموعــه  ای از شــخصیت ها و عناصــر بی هویــت 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه ب ــتیم ک ــر هس ــار یکدیگ در کن
نیــز می تــوان تــالش کارگــردان در بیــان مفاهیمــی 
همچــون عشــق، وطــن، نفــرت و... را ناموفــق ارزیابی 

کــرد.

ماهــورا فیلمــی بــه کارگردانــی و نویســندگی حمیــد 
تهیه کنندگــی علیرضــا جاللــی و حمیــد  زرگرنــژاد و 
ــاره  ــار، به ــرا حج ــهیلی، میت ــاعد س ــت. س ــدی اس آخون
کیان افشــار، کامــران تفتــی، احمــد کاوری و محســن 

ــتند. ــم هس ــن فیل ــران ای ــانی بازیگ افش
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»امیــر« داســتان جوانــی بــه همیــن نــام اســت کــه 
شــخصیتی بســیار درون گــرا، خــود دار و کــم حــرف 
ــش اســت.  ــور اطرافیان ــی ســنگ صب ــه نوع دارد و ب
»ریمــا« خواهــر مجنــون »امیــر« همچــون نامــش، 
شــخصیتی کامــاًل وارونــه ی شــخصیت بــرادرش 
ــرا و جســور اســت و  ــری برون گ ــا« دخت دارد. »ریم
ــیاه  ــک و س ــی تاری ــر زندگ ــدرش را مقص ــادر و پ م
ــدری  ــادری و پ ــی م ــه خوب ــه ب ــد ک ــود می دان خ
نکردنــد و همیشــه از تــرس اینکــه دیگــران متوجــه 
مشــکل روانــی دخترشــان شــوند، همیشــه او را 
ــه  ــچ گاه ب ــد و هی ــان می-کردن ــردم پنه ــد م از دی
ــد.  ــی نبودن ــان دوران کودک ــان او در هم ــر درم فک
»علــی« دوســت »امیــر« نیــز بــه تازگــی از همســر 
ــران  ــه ته ــتان ب ــت و از شهرس ــدا شده اس ــود ج خ
ــدش  ــع خــروج فرزن ــا مان ــده ت ــر« آم ــزل »امی و من

از کشــور شــود. فرزنــدی کــه هیــچ گاه او را »پــدر« 
ــری  ــه بیش ت ــر« علق ــه »امی ــد و ب ــاب نمی کن خط
ــراه پســرش  ــه هم ــی« ب ــزل« همســر »عل دارد. »غ
ــور  ــروج از کش ــان خ ــا زم ــا و ت ــز موقت »اردالن« نی
در تهــران، در خانــه اصلــی »امیــر« ســاکن هســتند. 
نهایتــاً نیــز مشــخص می شــود کــه »اردالن« در 
ــد »امیــر« و »غــزل« بوده اســت و حتــی  واقــع فرزن
ــی  ــدر واقع ــه پ ــدارد ک ــر ن ــم خب ــی« ه ــود »عل خ

ــت. ــدش نیس فرزن

خالصه فیلم امیر

شناسنامه فیلم امیر
»امیــر« فیلمــی بــه کارگردانــی و نویســندگی نیمــا 
اقلیمــا و تهیه کنندگــی ســید ضیــاء هاشــمی اســت. 
میــالد کی مــرام، ســحر دولتشــاهی، هــادی کاظمــی، 
بهدخــت ولیــان و مصطفــی قدیــری بازیگــران فیلــم 

امیــر هســتند.



13 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

شناسنامه فیلم امیر

»اردالن« کودکــی اســت کــه هیــچ کــس او را نمی خواهــد؛ 
ــا  ــه ب ــت ک ــاز اس ــذران و رفیق ب ــردی خوش گ ــی« م »عل
»ســپیده« دوســت همســرش در ارتبــاط اســت و عاشــق او 
ــش  ــی مســئولیتی بی ــی و ب ــل بی خیال ــه دلی شده اســت و ب
ــری  ــداری از پس ــت و نگه ــن حضان ــه گرفت ــد، عرض از ح
ــزل«  ــدارد. »غ ــت را ن ــدش اس ــود، فرزن ــان خ ــه گم ــه ب ک
مــادر »اردالن« کــه تحــت هیــچ شــرایطی حاضــر بــه دادن 
ــل  ــه دلی ــز ب ــود نی ــی« نمی ش ــه »عل ــدش ب ــت فرزن حضان
ــا او،  ــه ازدواج ب ــم ب ــادا و تصمی ــردی در کان ــا م ــنایی ب آش
ناگهــان حاضــر می شــود فرزنــدش را در ایــران رهــا کنــد و 

ــادا ســفر کنــد.  ــه کان ب
ــوب  ــهروندانی معی ــا ش ــوب ب ــه ای معی ــر« جامع ــم »امی فیل
ــر از  ــیار اغراق آمیز ت ــری بس ــد؛ تصوی ــر می کش ــه تصوی را ب
آن چــه کــه واقعــا هســت. شــهری کــه »امیــر« در آن زندگی 
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ــد  ــای بلن ــا برج ه ــدرن ب ــت م ــهری اس ــد ش می کن
ــی روح.  ــرد و ب ــگ، س ــش، خاکســتری رن ــی پرتن ول
ــوان در  ــرادی نات ــی اف ــز همگ ــهر نی ــن ش ــردم ای م
ــده هســتند.  ــه آین ــد نســبت ب ــی و ناامی اداره زندگ
ــر  ــده قش ــوان نماین ــه عن ــز ب ــی« نی ــر« و »عل »امی
جــوان، بــرای فــرار از واقعیت هــای زندگــی چــاره ای 
ــی  ــروبات الکل ــرف مش ــیگار و مص ــیدن س ــز کش ج
ندارنــد و بــه همیــن دلیــل بصــورت مکــرر در فیلــم 

شــاهد صحنــه ســیگار کشــیدن هســتیم.
 امــا بیــش از هــر چیــز، وضعیــت کــودکان این شــهر 
ــا  ــه تنه ــه ن ــزد ک ــر می انگی ــب را ب ــی مخاط نگران
»حــال«، بلکــه »آینــده ای ســیاه« همچــون پــدران و 
مادرانشــان خواهنــد داشــت. »اردالن« در خانــواده ای 
زندگــی می کنــد کــه ســیگار کشــیدن در آن اتفاقــی 
کامــاًل عــادی و رایــج اســت و او نیــز بــه خاطــر ســن 
کمــی کــه دارد فعــال بــا »چوب شــور«)تنها خوراکــی 
مــورد عالقــه اش( تمریــن ســیگار کشــیدن می کنــد. 
او بــه قــدری توســط خانــواده خــود نادیــده گرفتــه 

ــدای او را  ــا ص ــم تنه ــول فیل ــه در ط ــت ک شده اس
می شــنویم و تنهــا در ســکانس پایانــی کــه »امیــر« 
ــرد و  ــده می گی ــه عه ــت از او را ب ــئولیت مراقب مس
ــورت  ــرد ص ــرار می گی ــی اش ق ــدر واقع ــار پ در کن
او را می بینیــم. در همیــن موقعیــت هــم اولیــن 
خواســته اش از »امیــر« ایــن اســت کــه بــه او ســیگار 
بدهــد و در نهایــت نیــز بــه خــوردن چوب شــور بــه 

ــع می شــود. ــن ســیگار، قان جــای گرفت
در مجمــوع در ایــن فیلــم تاکیــد بــر فضاهــای 
ــواده(  ــب خان ــع«، )در قال ــت و »جم ــردی« اس »ف
از هــم پاشــیده بــه تصویــر کشــیده شده اســت. 
ــل  ــی در ســطح قاب ــه لحــاظ فرم ــر« اگرچــه ب »امی
قبولــی قــرار می گیــرد امــا در تصویــری کــه از 
ــد،  ــه می ده ــی ارائ ــواده ایران ــران و خان ــه ای جامع

بســیار اغراق آمیــز و ضعیــف عمــل می کنــد.
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ــه ای در  ــی از محل ــا جابجای ــان ب ــه همزم ــره ای اســت ک ــواده ســه نف ــر زندگــی خان ــک«، روایت گ ــاق تاری »ات
جنــوب شــهر بــه منطقــه ای خــوش آب و هــوا ولــی نوســاز و بیابانــی، درگیــر مســئله ای در رابطــه بــا فرزنــد 
کوچــک خــود می شــوند. »امیــر« فرزنــد خانــواده، در حمــام بــه پــدرش می گویــد شــخصی کــه او را بــه یــاد 
نمــی آورد  بدنــش را دیــده اســت و تــا پایــان فیلــم ذهــن مخاطــب درگیــر پاســخ بــه ایــن پرســش می شــود 
کــه »چــه کســی بــدن امیــر را دیــده اســت؟« ســوالی کــه مــدام از زبــان »فرهــاد« و »هالــه«، پــدر و مــادر 

ــنویم. ــر« می ش »امی

خالصه فیلم اتاق تاریک

شناسنامه فیلم اتاق تاریک
اتــاق تاریــک فیلمــی بــه نویســندگی، 
کارگردانــی و تهیه کنندگــی روح اهلل 
حجــازی اســت. ســاعد ســهیلی و 
ــن  ــی ای ــران اصل ــات بازیگ ــاره بی س

ــتند. ــم هس فیل



مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری16

ــه  ــودک آزاری« بلک ــه »ک ــم، ن ــی فیل ــون اصل مضم
ــم،  ــان فیل ــا پای »ســوء اســتفاده جنســی« اســت. ت
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــر پاس ــب درگی ــن مخاط ذه
ــاوز  ــودک تج ــه ک ــی ب ــه کس ــا چ ــه واقع ــت ک اس
ــان  ــم ناگه ــی فیل ــه پایان ــا در لحظ ــت ام کرده اس
ــه  ــدن صحن ــه دی ــنویم ک ــر« می-ش ــان »امی از زب
رابطــه جنســی »پــگاه«، دختــر همســایه و »پیمــان« 
ــب  ــه موج ــن صحن ــدن ای ــی از دی ــراب ناش و اضط
شــب ادراری هــا و دل دردهــای مکــررش شده اســت. 
یکــی از اهــداف فیلــم، بــه تصویــر کشــیدن کودکــی 
ــائل  ــا ورود مس ــه اش ب ــای کودکان ــه دنی ــت ک اس
ــد  ــه نظــر می رس ــه ب ــفته شده اســت ک جنســی آش
ــق  ــدودی موف ــا ح ــدف ت ــن ه ــه ای ــیدن ب در رس

عمــل کرده اســت.
ــان  ــواده جری ــم درون یــک خان علی رغــم اینکــه فیل
دارد، تصویــری بــه شــدت »فردگــرا« از اعضــای 
خانــواده ارائــه می دهــد بــه نحــوی کــه حتــی 
هنــگام بحــران نیــز هــر یــک از اشــخاص بــه روش 
ــال حــل مســئله هســتند. در  ــه دنب خــاص خــود ب
ــاق تاریــک،  ــواده فیلــم ات ــوان گفــت خان واقــع می ت
صرفــاً نــام »خانــواده« را بــا خــود یــدک می کشــد و 
نــه چیــزی بیــش از ایــن. خانــواده ای کــه »فرهــاد« 
می شــوند،  محســوب  آن  سرپرســت  »هالــه«  و 
خانــواده ای »بی هویــت«، »مضمحــل« و »از هــم 
پاشــیده« اســت. »هالــه«، بــا اختــالف ســنی زیــادی 
از »فرهــاد« بزرگ تــر اســت و همیــن موضــوع باعــث 
ــی  ــت و زیبای ــر پوس ــه دکت ــه ب ــی او و مراجع نگران
و تــالش بــرای زیبــا و جــوان مانــدن ظاهــرش 
ــرش را  ــدام همس ــه م ــت ک ــی اس ــت. او زن شده اس
تحقیــر و تمســخر می کنــد و در واقــع بــرای شــوهر 
ــا اینکــه همســرش باشــد.  خــود مــادری می کنــد ت
ــه ای و  ــاًل کلیش ــوی کام ــه نح ــه« ب ــخصیت »هال ش
ــه  ــی همچــون »کــی گفت ــا دیالوگ های ســطحی و ب

شــام درســت کــردن وظیفــه زنــه؟« مدافــع حقــوق تحلیل فیلم اتاق تاریک
ــراری  ــا در برق ــه تنه ــود. او ن ــی می ش ــان معرف زن
ــت،  ــت خورده اس ــود شکس ــر خ ــا همس ــاط ب ارتب
ــز  ــز عاج ــود نی ــادری خ ــش م ــای نق ــه در ایف بلک
و  مــادرش  از  قــدری  بــه  »امیــر«  مانده اســت. 
زندانــی شــدن در اتــاق تاریــک می ترســد کــه 
ترجیــح می دهــد مســئله آزار دهنــده ای را کــه 
ــان بگــذارد.  ــدرش در می ــا پ ــده ب برایــش پیــش آم
»فرهــاد«، پــدر خانــواده نیــز کــه بــه فــروش 
ــرد اســت  ــردازد و شــخصیتی ک داروی قاچــاق می پ
کــه کــرد بــودن او در غیرتــی بودنــش خالصــه 
ــل.  ــب و منفع ــخصیتی متعص ــس؛ ش ــت و ب شده اس
پــدری کــه شــغل درســت و حســابی نــدارد و زمانــی 
هــم کــه در خانــه اســت، مشــغول بــازی بــا گوشــی 
ــم  موبایلــش اســت. مــرد صاحــب نقــش اصلــی فیل
ــگاه«، دختــر همســایه  طبــق معمــول، دلباختــه »پ
ــز  ــت. او نی ــال اوس ــه دنب ــمش ب ــت و چش شده اس
ــه پــدر  ــرای »هالــه« اســت و ن نــه همســر خوبــی ب
ــم،  ــر فیل ــواده دیگ ــر«. خان ــرای »امی ــدی ب توانمن
ــی  ــی زن ــم بلورچ ــت. خان ــی« اس ــواده »بلورچ خان
ــت  ــگاه«، دس ــرش »پ ــه دخت ــه گفت ــه ب ــت ک اس
ــی و  ــر راحت ــه فک ــد و ب ــفید نمی زن ــیاه و س ــه س ب
ــز  ــگاه« نی ــدر »پ ــی خــودش اســت. پ خــوش گذران
ــر  ــای دیگ ــال زن ه ــمش دنب ــه چش ــود ک ــردی ب م
بــود و ســال ها اســت کــه از »خانــم بلورچــی« جــدا 

شده اســت. 
»مــرد ایرانــی« یــا ماننــد »فرهــاد« و »پــدر پــگاه« 
ــر  ــای دیگ ــال زن ه ــه دنب ــان ب ــد و چشمانش هرزه ان
ــار و دارای  اســت، یــا ماننــد »پیمــان« بــی بنــد و ب
روابــط نامشــروع بــا دختران متفــاوت اســت. مواجهه 
»فرهــاد« )کــه خــود نیــز در کودکــی قربانــی تجــاوز 
جنســی بــود( بــا مســئله پســرش بــه گونــه ای کامــاًل 
ســطحی اســت. او بــه هــر روشــی از جملــه دعــوا و 
ــدش متوســل  ــرای اعتــراف گرفتــن از فرزن کتــک ب
ــراد اطــراف خــود  ــه همــه مردهــای اف می شــود و ب
ــن  ــرای یافت ــوده ای ب ــالش بیه ــود و ت ــن می ش بدبی
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شــخص متجــاوز دارد.
»کــودک ایرانــی« نیــز ماننــد »امیــر« در معــرض تجــاوز و ماننــد 
»حامــد«، بــرادرزاده »هالــه«، غــرق در تبلــت و فیلم هــای پــورن 
ــه صــورت  ــا ب ــه صــورت فیزیکــی و ی ــا ب ــی کــه ی اســت؛ فرزندان
ــواده- ــه و توســط خان ــه گرفت ــن خــود فاصل غیرفیزیکــی از والدی

هایشــان نادیــده گرفتــه شــده اند.
ــه می دهــد نیــز  ــی« ارائ ــم از »زن و مــادر ایران ــری کــه فیل تصوی
ــه خــود دچــار  ــی اســت ک ــه« زن ــی اســت. »هال ــر نامطلوب تصوی
بحرانــی روحــی اســت و تــالش او بــرای خودکشــی نیــز حاکــی از 
ایــن بحــران درونــی اســت؛ مــادری کــه حتــی بــه غــذای فرزندش 
اهمیــت نمی دهــد و زحمــت غــذا درســت کــردن را نیــز بــه خــود 
نمی دهــد. ارتبــاط »هالــه« بــا فرزنــدش بــه قــدری ضعیــف اســت 
ــا خوابیــدن  کــه »امیــر« برخــالف هــم ســن و ســال هایش کــه ب
ــدرش را  ــب ها پ ــد، ش ــش می کنن ــاس آرام ــادر، احس ــار م در کن
صــدا می زنــد و دوســت دارد پــدرش روی تخــت در کنــار او 
بخوابــد. شــیوه مواجهــه »هالــه« بــا مســئله ای کــه بــرای پســرش 
ــا  ــز ب ــاً نی ــت او نهایت ــه اس ــدت نامادران ــه ش ــز ب ــده نی ــش آم پی
نوعــی شــکنجه و لیــف کشــیدنی کــه موجــب زخــم شــدن کمــر 
کودکــش شــد از او اعتــراف می گیــرد و بــه گمــان خــود مشــکل 

ــد. ــل می کن را ح
»اتــاق تاریــک« اگرچــه تصویــر نســبتا مدرنــی از فضــای شــهری 
ــر  ــالح ناپذی ــوب، اص ــری نامطل ــا تصوی ــد ام ــه می ده ــران ارائ ای
ــودک  ــادر و ک ــدر، م ــی، پ ــواده ایران ــدی از خان ــار از ناامی و سرش
ــه ای  ــده جامع ــان دهن ــم نش ــن فیل ــد. ای ــان می ده ــی نش ایران
اســت کــه بایــد بــه شــدت نگــران حــال و آینــده کودکانــش بــود. 
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ســاختار فیلــم بــا در نظــر گرفتــن هزینه هــای 
اســت؛  ضعیــف  آن  ســاخت  بــرای  صرف شــده 
ــم  ــت و علی رغ ــی از آب در نیامده اس ــه خوب فیلمنام
ــاختاری  ــای س ــایر مولفه ه ــوب، س ــرداری خ صداب
ــتی  ــر زش ــت ب ــوه روای ــتند. نح ــط هس ــم متوس فیل
مطلــق »دیگــری« و زیبایــی مطلــق »خــودی« 
ــا از   ــار حاتمی کی ــایر آث ــون س ــد دارد و هم چ تاکی
ــدر و  ــن پ ــیب دیده بی ــط آس ــازی رواب ــق بازس طری
پســر بــه موضــوع گسســت نســلی می پــردازد. فیلــم 

دو خلبــان ایرانی)پــدر وپســر( مامــور مــی شــوند تــا تعــدادی از مــردم شــهر تدمــر کــه در محاصــره داعــش 
هســتند را بــا یــک هواپیمــای ایلوشــین نجــات دهنــد.

تحلیل فیلم به وقت شام

خالصه فیلم به وقت شام

ــت.  ــطحی اس ــه ای و س ــعاری، کلیش ــدت ش ــه ش ب
ــری  ــای بص ــط در جلوه ه ــا فق ــت و نوآوری ه خالقی
و صحنه هــای اکشــن آن قابــل مشــاهده اســت. 
فیلــم از منظــر نــوع پرداخــت مســاله حضــور ایــران 
ــه شــدت شــعاری و کلیشــه ای اســت.  در ســوریه ب
تصویــری کــه از ایــران ارائــه می دهــد چنــدان 
ــی  ــم نیســت و تنهــا دو شــخصیت اصل موضــوع فیل
ــه  ــی ارائ ــب ناج ــران در قال ــی از ُکل ای ــه نمایندگ ب
می شــوند. تصویــر ارائــه شــده از داعــش نیــز، 
تصویــری مبتنــی بــر جماعتــی احمــق و ابله اســت و 
نشــانی از عقیــده درونــی آنــان نــدارد. فیلــم علیرغــم 
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هزینــه گــزاف آن در اقنــاع مخاطــب موفــق نیســت 
و از قضــا در بخش هایــی بیشــتر بــه بازی هــای 
رایانــه ای تنــه میزنــد تــا روایتــی صادقانــه از موضــوع 

ــورد بحــث.  م
ــر  ــی ب ــادی مبتن ــد زی ــا ح ــام« ت ــت ش ــه وق »ب
بــرای  و  تبلیغاتی)پروپاگنــدا(  ســینمای  الگــوی 
ــت  ــه روای ــده ک ــاخته ش ــان س ــته  از مخاطب آن دس
رســمی حاکمیــت از موضوعاتــی مثــل رابطــه ایــران 
ــه  ــره را ب ــش و غی ــرم، داع ــن ح ــوریه، مدافعی و س
طــور کامــل قبــول دارنــد و در واقــع فیلــم، رویکــرد 
اقناعــی را در پیــش نمی گیــرد و بــه جــای پرداخــت 
منطقــی و عقالنــی بــه ایــن موضــوع پیچیــده ، ســعی 
در تحریــک احساســات »بیننــدگاِن همــدل بــا 

ــم« را دارد. ــوژی فیل ایدئول

ــی  ــه نویســندگی و کارگردان ــت شــام«، فیلمــی ب ــه وق »ب
ابراهیــم حاتمی کیــا اســت. بازیگــران اصلــی فیلــم، بابــک 
ــرمایه گذار  ــتند و س ــر هس ــادی حجازی ف ــان و ه حمیدی

ــم، ســازمان هنــری رســانه ای اوج اســت. فیل
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ــواده  ــادر خان ــه م ــرض ب ــت تع ــم« روای »جــاده  قدی
توســط یــک راننــده شــخصی و مواجهــه وی و 
دیگــر اعضــای خانــواده بــا ایــن ترومــا اســت. 
فیلــم روایتــی روان از مســاله مــورد نظــر خــود 
ماننــد  ســاختاری  مولفه هــای  می دهــد.  ارائــه 
کارگردانــی و بازیگــری در آن در حــد متوســط 
ــد  ــی از »امی ــم ترکیب ــران در فیل ــر ای ــت. تصوی اس
و ناامیــدی« اســت کــه پایانبنــدی آن علی رغــم 
ــار تلخــی مضمــون  ــد از ب ــودن نمی توان ــه ب امیدواران
ــم،  ــی در فیل ــای انتظام ــه نیروه ــد. البت ــم بکاه فیل

ــرار می گیــرد و ایــن  ــواده ای کــه مــادر در آن مــورد زورگیــری و تعــرض ق روایتــی تک خطــی از زندگــی خان
ــد. ــواده را دچــار بحــران می کن مســئله، خان

تحلیل فیلم جاده قدیم

خالصه فیلم جاده قدیم

تصویــری تــا حــدودی قانون-منــد و پیشــرفته 
از زندگــی اجتماعــی در کشــور ارائــه می دهــد. 
ــاوز( آن را  ــم )تج ــون فیل ــال مضم ــن ح ــا در عی ام
ــم از  ــد. فیل ــرار می ده ــود ق ــر جــدی خ تحــت تاثی
ــاوز، »مســاله مند«  ــاله تج ــه مس ــن ب منظــر پرداخت
ــون و  ــت مضم ــا در پرداخ ــت ام ــه اس ــل توج و قاب
باورپذیــری روایــت چنــدان موفــق از آب در نیامــده 
اســت. »جــاده قدیــم«، علی رغــم پایانــی خــوش، در 
ــالح  ــری« و »غیرقابل اص ــان »اصالحپذی ــق می تعلی

بوده گــی« معلــق میمانــد. 
در چنــد صحنــه از فیلــم شــاهد پخــش شــدن 
ــتیم.  ــون هس ــام از تلویزی ــه برج ــوط ب ــار مرب اخب
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ایــن اتفــاق زمانــی رخ می دهــد کــه شــخصیت اصلــی 
ــه خــود را  ــرار گرفتــه و نومیدان ــم مــورد تجــاوز ق فیل
ــه نظــر می رســد  ــرده اســت. ب ــه اش حبــس ک در خان
ــا کنارهــم قــراردادن موضــوع تلــخ تجــاوز  فیلم ســاز ب
و مســئله برجــام، قصــد دارد تــا نقــد گزنــده ای را بــه 
ــه  ــود شــرایط کشــور ب ــرای بهب ــت ب ــی دول خوش بین

ــد.   کمــک برجــام وارد کن
»جــاده قدیــم« یکــی از معــدود آثــاری اســت کــه بــه 
مضمــون تجــاوز پرداختــه اســت و از ایــن نظــر فیلــم 
ــا ایــن حــال، ســاختار و  اجتماعــی جســوری اســت. ب
ــادی  ــا تاحــدود زی ــم، ضعیــف و بازی ه ــت در فیل روای
ــم  ــی فیل ــت کیف ــبب اف ــر س ــن ام ــده اند و ای اغراق ش
شده اســت. از منظــر ملــی، گرچــه مســاله تجــاوز 
ــه شــدت در  ــه عنــوان معضلــی اجتماعــی ب »بایــد« ب
فیلم هــای ایرانــی بازنمایــی شــده و بــه شــکل جمعــی 
دربــاره آن صحبــت شــود امــا پرداخــت فیلــم بــه ایــن 
ــت. ــده اس ــول از آب درنیام ــوب و قابل قب ــون خ مضم

جــاده قدیــم فیلمــی اســت بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی 
ــی،  ــاب کرامت ــیانی و مهت ــال پس ــه آتی ــت ک ــژه حکم منی

بازیگــران اصلــی آن هســتند.
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از  گاهــی  ولــی  اســت  روان  و  مناســب  فیلمنامــه  ســاختار 
ریتــم می افتــد و در در برخــی ســکانس ها )ماننــد ســکانس 
بــاور می نمایــد. در  افتــادن کــودک در رودخانــه( غیرقابــل 
»خجالت نکــش« حیــات اجتماعــی زیبــا و تصویــری تقریبــاً 
ــن  ــش در بی ــش و آرام ــود. تن ــه می ش ــران ارائ ــد از ای قانون من
ــی  ــخصیت اصل ــود. ش ــرده می ش ــش ب ــان پی ــخصیت ها همزم ش

تحلیل فیلم خجالت نکش

ــر  ــاور« تصوی ــدودی »زودب ــا ح ــم ت فیل
ــه  ــواده« ب ــر »خان شــده اســت. تاکیــد ب
ــی در  ــی جمع گرای ــر اصل ــوان عنص عن
مرکــز روایــت قــرار دارد و تصویــری تــا 
حــدودی اخالقــی از روابــط افــراد ارائــه 
ــه مســاله افزایــش جمعیــت  می دهــد. ب
اقنــاع  در  امــا  میپــردازد  کشــور  در 
مخاطــب و جلــب همســویی آن چنــدان 
ــه  ــی خالقان ــم گاه ــت. فیل ــق نیس موف
ــت.  ــه ای اس ــعاری و کلیش ــی ش و گاه
خجالــت نکــش فیلــم »تلویزیونــی« 
منظــر  از  کــه  اســت  متوســطی 
ســاختاری و روایــی، ایــن امــر در برخــی 
از اشــکاالت فیلمنامــه ای آن ریشــه دارد 
ولــی بیــش از هــر چیــزی ضعــف آن در 
ــه  ــت ک ــت« اس ــتایش باله ــی »س نوع
ــه  ــدن ب ــمت خندی ــه س ــب را ب مخاط
تعمــق  بی آنکــه  می دهــد  ســوق  آن 
و تاملــی در او برانگیــزد. کاراکترهــای 
ــم  ــتند و فیل ــتایی هس ــم روس ــه فیل ابل
ــتاییاِن  ــه روس ــر کلیش ــر ب ــن منظ از ای
ــر  ــن اث ــه کــرده اســت. ای مضحــک تکی
از  را  هجوآمیــز  تصویــری  همچنیــن 
سیاســت افزایــش فرزنــد ارائــه می کنــد 
ایــن  اجــرای  گویــی  بــه طوری کــه 
ــل  ــی مث ــس ابلهان ــط از پ ــت، فق سیاس

برمی آیــد. شــخصیت ها  ایــن 
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شناسنامه فیلم خجالت نکش

خالصه فیلم خجالت نکش

بــه  فیلمــی  نکــش«  »خجالــت 
رضــا  نویســندگی  و  کارگردانــی 
و  جورابلــو  افــرا  و  مقصــودی 
تهیه کنندگــی ســید امیــر پرویــن 
مهرانفــر،  احمــد  اســت.  حســینی 
شــبنم مقدمــی، ســام درخشــانی، 
لرســتانی  شــهره  و  کیانــی  لینــدا 

هســتند. فیلــم  ایــن  بازیگــران 

روایتــی خطــی و طنزآمیــز از زندگــی 
زوجــی اســت کــه ســه فرزنــد دارنــد 
و پــدر خانــواده بــه تبعیــت از تغییــر 
کشــور  جمعیتــی  سیاســت های 
تصمیــم بــه بچــه آوری می گیــرد. 
ــم را  ــت فیل ــر، روای ــوزاد دخت ــد ن تول
ــادر در  ــدرو م ــالش پ ــتای ت در راس
ــش  ــرا پی ــتن ماج ــه داش ــی نگ مخف

می بــرد. 
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ســاختار فیلــم بــه شــدت ضعیــف و دم دســتی 
اســت. فیلمنامــه بــه شــدت نامنســجم اســت و 
روایت هــای  نیازمنــد  داســتان  پیش بــرد  بــرای 
ــم شــعله ور،  ــی اســت. فیل اول شــخصی بازیگــر اصل
ــوص  ــه خص ــران ب ــامان از ای ــیار نابس ــری بس تصوی
ــع در  ــه می دهــد. در واق سیســتان و بلوچســتان ارائ
ــاکن  ــی س ــک تهران ــئله ی ــئله، مس ــم، مس ــن فیل ای
ــهر، در  ــن ش ــا ای ــدش ب ــه پیون ــت ک ــتان اس سیس
ــن  ــاز شــد و در ای ــادون آغ ــن مت ــرای یافت ــالش ب ت
ــه  ــم نگاهــی توریســتی و اگزوتیــک را ب ــان،  فیل می

فیلــم شــعله ور روایــت مشــکالت درونــی مــردی از طبقــه متوســط اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از 
ــد. ــه سیســتان و بلوچســتان ســفر می کن ــود شــرایط اقتصــادی ب ــرای بهب طــالق و ب

تحلیل فیلم شعله ور

خالصه فیلم شعله ور

ــتان  ــتان و بلوچس ــد. سیس ــج می کن ــتان تروی سیس
صرفــاً بــه عنــوان پــس زمینــه ای بــرای ُکنش هــای 
ــت  ــده اس ــه ش ــتان ارائ ــی داس ــخصیت های اصل ش
حیــات  بــه  عمیقــی  و  درونــی  ورودی  هیــچ  و 
اجتماعــی و ســاختارهای زیســتی ایــن منطقــه 
ــه  ــل توج ــه قاب ــرد. نکت ــورت نمی گی ــم ص در فیل
در رابطــه بــا شــخصیت اصلــی داســتان )امیــن 
ــوف درون  ــای مخ ــه  اژده ــت ک ــن اس ــی( ای حیای
شــخصیت وی، نــه در پایتخــت بلکــه در روســتا 
ــتا را  ــر روس ــن منظ ــم از ای ــود و فیل ــدار می ش بی
ــد.  ــی می کن ــون بازنمای ــای جن ــوان جغرافی ــه عن ب
کارگــردان و فیلمنامه نویــس توجــه بــه مناطــق 
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شناسنامه فیلم شعله ور

محــروم و دورافتــاده را بــا ســطحی نگری نســبت بــه 
ایــن مناطــق اشــتباه گرفته انــد؛ بــه جــای بازنمایــی 
حیــات اجتماعــی و الیه هــای زیســتی افــراد ســاکن 
ــیه  ــه حاش ــز ب ــر از مرک ــد نف ــه، چن ــن منطق در ای
بــرده می شــوند و مســائل آنــان در پس زمینــه ی 
حاشــیه، تصویــر می شــود. حیــات اجتماعــی در هــر 
دو بخــش، بــا ایــن حــال، زخم خــورده و غیراخالقــی 
ــا  تصویــر می-شــود و تقریبــاً هیــچ نقطــه روشــن ی
ــم،  ــن فیل ــه نمی شــود. در ای ــه ای در آن ارائ امیدوارن
جامعــه ای  زندگــی  از  زشــت  تصویــری  شــاهد 
ــای آن  ــه اعض ــتیم ک ــده هس ــب مان ــش و عق پرتن
ــه  ــود ب ــددی را از خ ــی متع ــر اخالق ــای غی کنش ه

نمایــش می گذارنــد.

نعمــت اهلل،  حمیــد  کارگردانــی  بــه  فیلمــی  شــعله ور 
نویســندگی هــادی مقدم دوســت و حمیــد نعمــت اهلل اســت. 
امیــن حیایــی و دارا حیایــی بازیگــران اصلــی فیلم هســتند. 
ــد  ــه تهیه کنندگــی محمدرضــا شــفیعی تولی ــم ب ــن فیل ای

شده اســت.
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تحلیل فیلم کامیون

شناسنامه فیلم کامیون

روان  ای  فیلمنامــه  دارای  فیلــم 
در  روایــت  اســت؛  فکرشــده  و 
ــی  ــرود ول ــش می مســیری خطــی پی
و  اضافــی  ســکانس ها  از  برخــی 
زائــد هســتند و ایــن امــر ســبب 
ــم  ــود. فیل ــب می ش ــتگی مخاط خس
از  امیدوارانــه  تصویــری  کامیــون، 
روابــط انســانی و همچنیــن تصویــری 
واقعــی و زشــت- زیبــا از ایــران، ارائــه 
می دهــد. جهت گیــری کالن فیلــم 
ــت و  ــی اس ــواده و جمع گرای ــر خان ب
ــواده و گشــودگی نســبت  مســاله خان
بــه مهاجــران نیــز در فیلــم بــه خوبــی 
ــم  بســط و گســترش یافته اســت. فیل
اخالقی-انســانی  الگــوی  منظــر  از 
ــز  ــین برانگی ــده در آن تحس ــه ش ارائ
اســت.  مهم تریــن و ارزشــمندترین 
مخاطــب  بــه  فیلــم  کــه  پیامــی 
ارســال می کنــد ایــن اســت کــه 
بــرای  هــم  بــدی  جــای  »ایــران 

زندگــی نیســت«.

کامیــون فیلمــی بــه کارگردانــی و 
پرتــوی  کامبوزیــا  تهیه کنندگــی 
ــز  ــر نی ــن اث ــه ای ــه فیلمنام ــت ک اس
ــت.  ــته شده اس ــودش نوش ــط خ توس
ســعید آقاخانــی بازیگــر نقــش اصلــی 

ــت ــم اس فیل

ــر حملــه  ــر اث ــی ایــزدی اســت کــه ب فیلــم کامیــون، داســتان زن
داعــش و در جســتجوی همســرش بــا راننــده کامیونــی بــه ایــران 

ــد. ــفر می کن س

خالصه فیلم کامیون
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تنگــه ابوقریــب بهتریــن فیلــم جشــنواره فجــر، 
فیلمــی بــه نویســندگی و کارگردانــی بهــرام توکلــی 
و تهیه کنندگــی ســعید ملــکان و محصــول ســازمان 
ــن  ــت. ای ــال ۱۳۹۶ اس ــانه ای اوج در س ــری رس هن
فیلــم یکــی از ۳ فیلمــی اســت کــه ســازمان اوج در 
ــار  ــم فجــر و در کن ســی و ششــمین جشــنواره فیل
ــران  ــم اک ــوء تفاه ــام و س ــت ش ــه وق ــای ب فیلم ه
کــرد. »تنگــه ابوقریــب« در کنــار »مغزهــای کوچــک 
ــنواره  ــتاز جش ــزدی پیش ــازده نام ــا ی ــگ زده« ب زن
ســی و ششــم شــدند. ایــن فیلــم موفــق بــه دریافــت 
چهــار ســیمرغ بلوریــن جشــنواره فیلــم فجــر 
ــی،  ــواد عزت ــدی، ج ــگ، امیرجدی ــد آذرن شــد. حمی
ــی  ــدی قربان ــدل و مه ــدی پاک ــلیمانی، مه ــی س عل

ــم هســتند. ــن فیل ــران ای بازیگ

تحلیل فیلم تنگه ابوقریب خالصه فیلم تنگه ابوقریب

ــه  ــت. فیلمنام ــجم و روان اس ــم منس ــاختار فیل س
ــل  ــا قاب ــت و بازی ه ــه اس ــط یافت ــی بس ــه خوب ب
ــه دارای  ــم اگرچ ــتند. فیل ــعاری هس ــاور و غیرش ب
ــی در  ــت ول ــده اس ــراق ش ــکانس های اغ ــی س برخ
ــه از  ــری واقع گرایان ــت تصوی ــوان گف ــوع می ت مجم
ــه  ــانی ب ــط انس ــد. رواب ــه می ده ــب ارائ ــرد ابوقری نب
ــانی و  ــاًل انس ــم، کام ــده در فیل ــیده ش ــر کش تصوی
ــد  ــم، تاکی ــری کالن فیل ــت و جهت گی ــی اس اخالق
بــر جمع گرایــی، ایثــار و دفــاع از وطــن اســت. البتــه 
ــران و  ــز جنــگ ای ــم، شــاهد وجــه تمای ــن فیل در ای
عــراق بــا ســایر جنگ هــا نیســتیم و در واقــع، 
ــود.  ــگ نمی ش ــی جن ــت معنای ــه واقعی ــاره ای ب اش
ــه عنــوان  شــخصیت رزمنــده نیــز، بیــش از آنکــه ب
موجــودی عقالنــی بازنمایــی شــود، بــه عنــوان 

موجــودی احساســی بازنمایــی شده اســت. 

شناسنامه فیلم تنگه ابوقریب
ــی  ــای ایران ــاع نیروه ــت دف ــم، روای فیل
ــب در  ــه ابوقری ــار( از تنگ ــردان عم )گ

ــت. ــال ۱۳۶7 اس ــر س 2۱ تی
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زناشــویی  زندگــی  فیلــم  اصلــی  مضمــون 
زخم خــورده و بازســازی حســی ایــن رابطــه در 
ــی  ــراس از زندگ ــب«، ه ــت. »بم ــم اس ــول فیل ط
ــق  ــده از عش ــی برآم ــد احتمال ــگ و امی در دل جن
بــه عنــوان نیــروی محرکــی بــرای زندگــی را 
ــن  ــن رفت ــر از بی ــم ب ــد فیل ــد. تاکی ــر می کن تصوی
پل هــای ارتباطــی میــان »ایــرج« و »میتــرا« اســت. 
ــن دو  ــن ای ــی بی ــم دیالوگ ــه اول فیل ــاً در نیم تقریب
ــا ورود  ــن دو ب ــن ای ــود. ســکوت بی ــدل نمی ش ردوب
ــه  ــی ب ــه آرام ــان داســتان ب ــه جری ــرا« ب ــدر »میت پ
ــی  ــود و  ارتباط ــدل می ش ــی ب ــای کوتاه گفتگوه
ــد  ــم ُکن ــود. ریت ــرار می ش ــا برق ــن آنه ــانی بی انس
فیلــم در انتقــال فضــای ســرد ارتباطــی میــان 
ــت.  ــده اس ــق از آب در آم ــرج« موف ــرا« و »ای »میت
فیلــم در روایــت مــوازی رابطــه عاشــقانه میــان 
یکــی از شــاگردان مدرســه »ایــرج« بــه دختربچــه ای 

جنــگ زده نیــز بــه شــدت تاثیرگــذار و خالقانــه عمل تحلیل فیلم بمب، یک عاشقانه
می کنــد. امــا از منظــر صحنه پــردازی تهــران میانــه 
دهــه ۶0، فیلــم چنــدان موفــق از آب نیامــده اســت 
گرچــه همزمــان در تصویــر مدرســه و دانش آمــوزان 
دهــه ۶0 توانســته اســت تصویــری قابــل قبــول ارائــه 
ــط  ــت و بس ــص اس ــاً بی نق ــه تقریب ــد. فیلمنام ده
روایــت و شــخصیت پردازی بــا بازی هــای خــوب 
ــا فیلمــی روان  معــادی و حاتمــی همــراه شــده اند ت
بــه مخاطــب ارائــه شــود. موســیقی فیلــم در ترســیم 
ــا  ــود ام ــراه می ش ــتادانه هم ــان و اس ــا درخش فضاه
ــه  ــر مدرس ــب مدی ــاری در قال ــیامک انص ــازی س ب

ــرد. ــا نمی گی ــم ج ــی فیل ــن روای ــدان در بط چن
تصویــری  ُکنــدی،  و  ســردی  علی رغــم  فیلــم 
ــانی  ــط انس ــی از رواب ــانی، و احساس ــه، انس امیدواران
ارتبــاط  می دهــد.  ارائــه  اصلــی  شــخصیت های 
ــرار  ــاره برق ــم دوب ــی فیل ــخصیت اصل ــان دو ش می
می شــود گرچــه روایــت مــوازی )داســتان عاشــقانه 

پســربچه( نیمــه کاره رهــا می شــود.  
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»بمــب؛ یــک عاشــقانه«، روایــت رابطــه ایــرج )پیمــان معادی( 
ــهر  ــکی ش ــاران موش ــی( در دوران بمب ــال حاتم ــرا )لی و میت
تهــران اســت. »ایــرج« ناظــم مدرســه و »میتــرا« معلــم زبــان 
ــه خبــر  ــه دلیــل واکنــش »میتــرا« ب اســت. رابطــه ایــن دو ب
ــرادر بزرگتــر »ایــرج« در جبهــه دچــار اخــالل  زنــده بــودن ب
شــده اســت چــرا کــه »ایــرج« ایــن امــر را ناشــی از احســاس 
ــه بــرادرش تعبیــر می کنــد. فیلــم  عاشــقانه میــان »میتــرا« ب
ــوزان  ــی از دانش آم ــقانه یک ــان عاش ــوازی جه ــکل م ــه ش ب
مدرســه   و ســاکن در ســاختمان محــل زندگــی ایــرج و میتــرا  
بــه دختربچــه ای جنــگ زده )اهــل باختــران( و ســاکن در ایــن 

ــد.   ــت می کن ــز روای ــاختمان را نی س

خالصه فیلم بمب، یک عاشقانه

شناسنامه فیلم 
بمب، یک عاشقانه

عاشــقانه«  یــک  »بمــب؛ 
و  کارگردانــی  بــه  فیلمــی 
نویســندگی پیمــان معــادی 
احســان  تهیه کنندگــی  و 
رســول اف و پیمــان معــادی 
اســت. فیلمنامــه فیلــم »بمــب، 
یــک عاشــقانه« جایــزه بهترین 
جشــنواره  از  را  فیلمنامــه 
آسیاپاســفیک در ســال ۱۳۹۳ 

. ســت ه ا د فت کر یا ر د
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خالصه فیلم چهارراه استانبول
»بهمــن« و »احــد«، دو دوســتی کــه از وضعیــت اقتصــادی 
و شــغلی خــود ناراضی انــد، در ســودای رفتــن از ایــران، بــه 
ــول  ــده پ ــه ش ــی ک ــر طریق ــا از ه ــد ت ــک می کنن ــر کم یکدیگ
ــرد تولیدکننــده در پالســکو  جــور کننــد. »احــد« کارگــر یــک ف
اســت. او پــول، چــک و ســندهای صاحــب کارش را مــی دزدد و بــه 
اتفــاق »بهمــن«، بــرای بــه دســت آوردن پــول بیشــتر، وارد بــازی 

تحلیل فیلم 
چهارراه استانبول

قمــار می شــوند. امــا وقتــی بــازی را 
ــا  ــی پول ه ــد، در بزنگاه ــه می بینن باخت
را برداشــته از معرکــه فــرار می کننــد 
کــه گرفتــار آتش ســوزی ســاختمان 
کــه  ســاختمانی  می شــوند.  پالســکو 
نمــاد اقتصــاد کشــور اســت و نامــزد 
طبقــات  از  یکــی  در  احــد)الدن(، 
آن گرفتــار شــده اســت. بــا کمــک 
و  »احــد«  و  »بهمــن«  آتش نشــانان، 
ــه آتش ســوزی پالســکو  »الدن« از معرک
ــن«  ــد. »بهم ــه در می برن ــالم ب ــان س ج
ــه  ــود ک ــور می ش ــروج از کش ــی خ راه

می مانــد. نــاکام 

کاش قصــه تلــخ و جانســوز پالســکو 
ــرار  ــم ق ــن فیل ــتفاده ای ــوء اس ــورد س م
ــاب فاجعــه پالســکو  نمی گرفــت. ایــده ن
و فــداکاری آنش نشــانان و رشــادت و 
ــاک،  ــه دردن ــن واقع ــا در ای شــهادت آنه
اســتانبول  چهــارراه  فیلــم  قصــه  در 
بتــوان  حــرام شــده و حتــی شــاید 
ــه  ــرار گرفت ــه اســتهزاء ق ــه مای ــت ک گف
ــانان  ــه آتش نش ــه هم ــی ک اســت؛ آنجای
و  شــجاعت  و  صداقــت  نهایــت  در 
فــداکاری تــالش می کننــد تــا جــان 
ازجملــه  آتــش،  در  گرفتارشــدگان 
»بهمــن« و »احــد« و »الدن« را نجــات 
دهنــد، شــاهد موقعیــت طنــز فــرار 
»بهمــن« و »احــد«ی هســتیم کــه مــال 

دیگــران را بــه ســرقت برده انــد. 
ــت  ــد حاکمی ــلی، نق ــت نس ــد گسس نق
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ــار خوشــبختی دانســتن،  ــروت و آن را معی ــول و ث پ
نقــد بی توجهــی بــه تولیــد داخلــی، نقــد ورود 
ــد  ــای تولی ــا به ج ــروش آنه ــی و ف ــاس خارج اجن
ــه  ــداران ب ــردم و خری ــد بی اعتمــادی م ــی،  نق داخل
ــت بحــران،  ــدی مدیری ــد ناکارآم ــی، نق جنــس ایران
نقــد عبــرت نگرفتــن از حــوادث و اتفاقــات مرگبــار، 
نقــد بیــکاری، نقــد مشــکل ازدواج از مهمتریــن 
ــم بیــان می شــود. نقدهایــی اســت کــه در ایــن فیل

ــالل  ــول را ح ــه پ ــم، هم ــن فیل ــخصیت های ای ش
ــن  ــم چنی ــی از فیل ــد و در جای ــکالت می دانن مش
بیــان می شــود کــه دعــوای همــه دنیــا بــر ســر پــول 
ــکو،  ــه پالس ــه فاجع ــاره ب ــا اش ــم ب ــن فیل ــت. ای اس
ــت اقتصــادی  ــد کشــور، مدیری ــاد اقتصــاد و تولی نه
کشــور را نقــد می کنــد و بــر ایــن بــاور اســت 
ــه، پالســکو  ــی ســاله کــه ریخت کــه: »پالســکو خیل
زمانــی فروریخــت کــه جنــس چینــی فروخــت« در 
ایــن فیلــم بیــان می شــود کــه در پالســکو، جنــس 
ایرانــی بــا برچســب تــرک فروختــه می شــده و 

ــد. ــی ندارن ــس ایران ــه جن ــادی ب ــداران اعتم خری
ایــن فیلــم همچنیــن بــا کشــاندن قهرمانــان قصه اش 
آتش گرفتــه  پالســکوی  ســاختمان  داخــل  بــه 
مدیریــت بحــران را در کشــور نقــد می کنــد و حتــی 
ــل  ــران را عام ــت ته ــهردار وق ــح، ش ــان صری ــا بی ب
ــد؛  ــی می کن ــران معرف ــات بح ــردن عملی ــل ک مخت
ــان  ــانان بی ــده آتش نش ــان فرمان ــه از زب ــی ک آنجای
می کنــد کــه: »عملیــات را کســی مختــل کــرد کــه 

ــه!« ــده گرفت ــت آن را برعه مدیری
ــاص  ــور خ ــه ط ــدارد و ب ــزه ای ن ــن پاکی ــم لح فیل
ــم، در  ــن فیل ــخصیت ای ــد«، دو ش ــن« و »اح »بهم

ــد.  ــی ندارن ــت و آداب ــر نزاک ــا یکدیک ــو ب گفتگ
ــدارد،  ــش ن ــه آرام ــی ک ــران را جای ــم، ای ــن فیل ای
فیلــم  ایــن  از  در صحنــه ای  توصیــف می کنــد؛ 
ــده  ــت، وع ــاردار اس ــه ب ــرش ک ــه همس ــن« ب »بهم
ــارج  ــه خ ــز ب ــد او را نی ــالش می کن ــه ت ــد ک می ده
از کشــور)یونان( ببــرد تــا دخترشــان)ثنا( در آرامــش 

ــد. ــا بیای ــه دنی ــل ب کام

ــود  ــر می ش ــم تصوی ــن فیل ــه درای ــی ک خانواده های
خانواده هــای کامــل و بســامانی نیســتند. هــر کــدام 
گرفتــار مشــکل و بحرانــی هســتند. »الدن« مــادرش 
را از دســت داده اســت، پــدرش حــرف او را نمی فهمد، 
ــا کســی کــه  خواهــرش به رغــم خواســته پــدرش، ب
دوســت داشــته ازدواج کرده، همســر خواهرش کاری 
نــدارد و بیــکار اســت و از طریــق گرفتــن دیــه مخارج 
ــه ای از  ــد. در صحن ــن می کنن ــود را تأمی ــی خ زندگ
ــوهرخواهر »الدن«،  ــه ش ــود ک ــوان می ش ــم عن فیل
خــودش را جلــوی ماشــین ها می انــدازد و بابــت 

ــد. ــد می کن ــب درآم ــرد، کس ــه می گی ــه ای ک دی
اقتصــادی  وضعیــت  نقــد  اســتانبول،  چهــارراه 
ــرو  شــهروندان کشــور اســت. نقــد اقتصــادی کــه ف
ریختــه، تولیــد داخلــی کــه از بیــن رفتــه و عبرتــی 
کــه از پــس ایــن همــه بحــران و ناکارآمــدی گرفتــه 

نمی شــود.

شناسنامه فیلم چهارراه استانبول
ــندگی،  ــه نویس ــی ب ــتانبول فیلم ــارراه اس چه
ــی  ــی کیای ــی مصطف ــی و کارگردان تهیه کنندگ

ــرام رادان، ــی، به ــن کیای ــت و محس اس
ماهــور الونــد و ســحر دولتشــاهی بازیگــران 

اصلــی آن هســتند.
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خالصه فیلم دارکوب

تحلیل فیلم دارکوب

ــه  ــت ک ــی( اس ــارا بهرام ــاد )س ــی معت ــتان زن ــوب« داس »دارک
همســرش )امیــن حیایــی( او را رهــا کــرده و مجــدداً ازدواج کــرده  
اســت. زن معتــاد )مهســا( کــه بــه او دروغ گفتــه شــده  اســت کــه 
فرزنــدش )گلــی( مــرده، متوجــه می شــود کودکــش زنــده اســت. 
را  مشــکالتی  فرزنــدش  پس گیــری  بــرای  زن  پی گیری هــای 
بــرای پــدر دختــر و زن جدیــد )مهنــاز افشــار( بــه وجود مــی آورد.

ــم )بهــروز شــعیبی( معتقــد اســت بحثــی کــه در  کارگــردان فیل
ــزد مــردم  ــم مطــرح می شــود چــه در رســانه ها و چــه ن ــن فیل ای
ــده  ــای مغفول مان ــه شــده و جــزو موضوع ه ــه آن پرداخت ــر ب کمت
ــان آن را واکاوی  ــدا و پنه ــاد پی ــا ابع ــرده ت ــعی ک ــه س ــت ک اس
کنــد. وی ایــن فیلــم را بــرای ســنین ۱۳ تــا ۳0 ســال به خصــوص 
ــه رو  ــه ای روب ــائل ناگفت ــا مس ــه ب ــد ک ــه می دان ــران جامع دخت
هســتند. وی تأکیــد دارد کــه موضــوع فیلــم مهــم اســت و روی آن 

بســیار تحقیــق شــده اســت.
ــانی  ــط انس ــتان رواب ــا داس ــد ت ــالش می کن ــا ت ــوب« ام »دارک
ــا معضــالت اجتماعــی و اعتیــاد،  افــراد جامعــه را در رودررویــی ب
بــا نگاهــی متفــاوت روایــت  کنــد. زن معتــاد ایــن فیلــم، »مهســا« 
ــاور اســت کــه ایــن  نــام دارد یعنــی بســان مــه؛ فیلــم بــر ایــن ب
ــده  ــود ش ــالم خ ــه ناس ــی جامع ــه قربان ــت ک ــی اس زن، بی گناه
ــوزد؛ در  ــدش می س ــرای فرزن ــش ب ــه دل ــادری اســت ک اســت. م
ــن زن در  ــوزاد ای ــه ن ــود ک ــان داده می ش ــم نش ــه ای از فیل صحن
ــه خاطــر  ــادر ب ــا م ــد، ام ــه می کن ــه شــدت گری ــادر، ب ــوش م آغ
ــدام  ــه ُم ــد؛ گری ــیر بده ــه اش ش ــه بچ ــد ب ــادش نمی توان اعتی
ــه  ــار ب ــه ناچ ــا ب ــد ت ــلیم می کن ــاد را تس ــادر معت ــا م ــودک ام ک
ــیر  ــه او ش ــت، ب ــدش اس ــران فرزن ــه دارد و نگ ــکلی ک ــم مش رغ

بدهــد.
ــم توســعه  ــه به رغ ــن نشــان داده می شــود ک در »دارکــوب« چنی
ــق  ــالد در عم ــرج می ــر ب ــرق، تصوی ــزرگ ب ــهر)نمایش دکل ب ش
ــاختمان های  ــیده، س ــک کش ــربه فل ــاختمان های س ــر، س تصوی
ــزرگ زنجیــره ای،  در حــال ســاخت و ســاز و توســعه، فروشــگاه ب
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ــداد  ــعه، بی ــن توس ــای ای ــر در پ ــا فق ــرو( ام ــاز مت ــاخت و س س
ایــن  زیــر چرخ هــای  در  کــه  زیــادی  انســان های  می کنــد. 
بــه  توســعه، حاشیه نشــین شــده اند؛ و حاشیه نشــینی خــود 
ــده آســیب های  ــی، تولیدکنن ــوان یکــی از آســیب های اجتماع عن

ــت. ــاد و فحشاس ــر اعتی ــی نظی ــر اجتماع دیگ
ــار  ــه گرفت ــود ک ــان داده می ش ــادی نش ــان زی ــم، زن ــن فیل در ای
بی خانمانــی، اعتیــاد و فحشــا هســتند. نمایــش معتــادان در 
پــارک، بیانگــر فضــای بســیار ناامــن جامعــه ای اســت کــه افــراد 
جامعــه در آن زندگــی می کننــد. در صحنــه ای از ایــن فیلــم 
ــادی در حــال رد و  ــراد زی ــارک، اف نشــان داده می شــود کــه در پ
بــدل کــردن مــواد مخدرنــد؛ افــرادی کــه بــه دنبــال زورگیــری و 
تبانــی هســتند و بــدون هیــچ مزاحمتــی، بــرای دیگــران زحمــت 

ــد. ــاد می کنن ــی ایج و ناامن
ــا( و  ــی خود)مهس ــخصیت اصل ــی ش ــت بدبخت ــوب«، عل »دارک
ــزرگ شــدنش در  ــه نحــوه ب ــاد را، ب ــار شــدنش در دام اعتی گرفت
خانــواده نیــز ربــط می دهــد. در ایــن فیلــم چنیــن بیــان می شــود 
ــدرش  ــت؛ پ ــته اس ــی نداش ــی خوب ــه کودک ــا« تجرب ــه »مهس ک
ــی  ــرش، زندگ ــرادر بزرگت ــلط ب ــارت و تس ــت نظ ــرده و او تح م
ــغول  ــرو مش ــی مت ــت عمران ــه در فعالی ــرادری ک ــت؛ ب ــرده اس ک
ــی ســخت و خشــن کار می کنــد.   اســت و در زیرزمیــن و در مکان
در ایــن فیلــم بیــان می شــود کــه شــخصیت اصلــی مــرد 
زمانــی  امــا  بــوده  همسرش)مهســا(  عاشــق  داســتان)روزبه( 
کــه همســرش گرفتــار اعتیــاد می شــود، او را رهــا می کنــد، 
ــاران( را از  ــی، فرزندش)ب ــدارد و حت ــان او ن ــرای درم ــی ب تالش
ــد  ــادر دور نگــه مــی دارد. و البتــه همیــن دوری فرزن دســترس م
ــرد  ــاره م ــی دوب ــش زندگ ــن آرام ــم ریخت ــبب به ــادرش، س از م
ــق  ــه عش ــا( ب ــادر معتاد)مهس ــه م ــی ک ــود؛ زمان ــه« می ش »روزب
ــراغ  ــه س ــگاه ب ــاران( گاه و بی ــدن دخترش)ب ــردن و دی ــدا ک پی
ــه، از  ــت مهری ــه دریاف ــه بهان ــی رود و ب همســر ســابقش)روزبه( م
او می خواهــد تــا بــه او اطمینــان دهــد کــه دختــرش زنــده اســت 
و اجــازه دهــد کــه او را ببینــد و در اختیــار داشــته باشــد. بارهــا 
در فیلــم تصریــح می شــود کــه »مهســا«، خــود مقصــر بدبختــی 
ــوده و  ــم ب ــرک او فراه ــات و ت ــرای نج ــه ب ــت و زمین ــود اس خ
ــک  ــیر کم ــن مس ــته او را در ای ــز می خواس ــابقش نی ــوهر س ش
کنــد امــا مهســا »خــود« نخواســته اســت. »دارکــوب« از یــک ســو 
ــد و  ــر کن ــان آن را تصوی می خواهــد معضــالت اجتماعــی و قربانی
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از طــرف دیگــر، شــخصیت معتــاد را در بــه انحطــاط 
کشــیده شــدنش، بــه شــدت مقصــر معرفــی می کنــد 
ــذارد. در  ــی می گ ــول باق ــاختار« را مغف ــش »س و نق
ــع  ــه نف ــا( ب ــخصیت فرودست)مهس ــز، ش ــان نی پای
خانــواده طبقــه متوســط کنــار می کشــد و از حقــش 
ــه  ــواده ب ــای آن خان ــار اعض ــه، کن ــا بچ ــذرد ت می گ
ــگار فیلــم »دارکــوب«  زندگــی خــود ادامــه دهــد. ان
طــرف شــخصیت مهســا نمی ایســتد و پشــت او را بــه 

ــد. ــی می کن ــت خال ــردی بی لیاق ــوان ف عن
ــور  ــرده از حض ــتناکی پ ــرز دهش ــه ط ــم ب ــن فیل ای
آدم هایــی برمــی دارد کــه زنــان حاملــه خــود را رهــا 
ــه  ــر و حامل ــی دیگ ــن زنان ــی گرفت ــد و در پ می کنن
ــه در  ــروش بچ ــدف ف ــا ه ــتند ب ــا هس ــردن آنه ک
شــکم مــادر؛ و از ایــن طریــق درآمدزایــی می کننــد؛ 
ــم  ــرای اربابانشــان. در فیل ــم ب ــرای خــود و ه ــم ب ه
»دارکــوب«، زن و شــوهری بــه نــام »تینــا« و »کاوه« 
نمایــش داده می شــوند کــه ایــن بــه علــت بدبختــی 
ــه  ــدی کــه هنــوز ب و فالکــت، مجبــور شــده اند فرزن
ــتان،  ــه داس ــا در ادام ــند. ام ــده را بفروش ــا نیام دنی

»تینــا«  کــه  زمانــی  و  ناپدیــد می شــود  »کاوه« 
در پــی یافتــن او اقــدام می کنــد، چنیــن برمــال 
می شــود کــه »کاوه«، او را رهــا کــرده و دیگــر ســراغ 
او نخواهــد آمــد و اساســاًً کســب و کار »کاوه« همیــن 
ــوزاد در  ــاردار کــردن همســرش، فروختــن ن اســت! ب
شــکم و رهــا کــردن همســر. و دوبــاره همســری نــو و 
نــوزادی نــو و درآمــدی دیگــر! در گفتگویــی در ایــن 

ــه: ــود ک ــان می ش ــن بی ــم چنی فیل
- کاوه کجاست؟

ــه کار  ــه کارخون ــوی ی ــوب. ت ــای خ ــه ج ــه ی - رفت
داره! کارخونــه  می کنــه. 

ــخ و  ــیار تل ــن بس ــم لح ــه رغ ــوب« ب ــم »دارک فیل
پایانــی  اجتماعــی،  معضــالت  دربــاب  ناگــوارش 
ــالش  ــاد ت ــادر معت ــه م ــی ک ــش دارد؛ جای امید بخ
ــده و در  ــرش در آین ــدار دخت ــد دی ــه امی ــد ب می کن

ــد. ــرک کن ــادش را ت ــیدن وی، اعتی ــوش کش آغ

شناسنامه فیلم دارکوب
ــی  ــه کارگردان ــی ب ــوب« فیلم »دارک
ــه  ــعیبی و ب ــروز ش ــندگی به و نویس
تهیه کنندگــی ســید محمــود رضــوی 
اســت کــه امیــن حیایــی، مهنــاز 
ــای  ــه ایف ــی ب ــارا بهرام ــار و س افش

پرداخته انــد. آن  در  نقــش 
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شناسنامه فیلم سوء تفاهم

خالصه فیلم سوء تفاهم
احمدرضــا معتمــدی در »ســوءتفاهم« 
ضد روایــت اســت؛ او منطــق روایــت را 
ــا و واقعیــت  بهــم می ریــزد، مرزهــای روی
و همچنیــن فیلــم و واقعیــت را مــدام در 
ــالح  ــه اصط ــی ب ــا فیلم ــزد ت ــم می ری ه
ــه  ــه مخاطــب خــود ارائ ــت ُمدرن« ب »پُس
دهــد. از ایــن منظــر، تــالش بــرای ارائــه 
روایــت سرراســت از »آنچــه در فیلــم 
اتفــاق افتــاد« دقیقــاً برخــالف رویــه فیلم 
ــا ایــن حــال، اگــر روایــت فیلــم  اســت. ب
را بــه شــکل دم دســتی بخواهیــم ترســیم 
کنیــم فیلــم داســتان یــک گروگانگیــری 
ــری  ــی گروگانگی ــن نوع ــه در بی اســت ک
واقعــی و فیلمــی دربــاره گروگانگیــری در 

ــد اســت. ــت و آم رف

ــی  ــه کارگردان ــی ب ــم« فیلم ــوء تفاه »س
و  معتمــدی  احمدرضــا  نویســندگی  و 
تهیه کنندگــی جلیــل شــعبانی اســت. 
ــان  ــاز، پژم ــز دیرب ــی، کامبی ــال زارع مری
ــران  ــلی، بازیگ ــه توس ــیدی و هانی جمش

ــتند. ــی آن هس اصل

ــد. ــمار می آی ــه ش ــم ب پست مدرنیس
فیلــم »ســوء تفاهــم« نســبتی بــا تصویــر 
ملّــی نــدارد و اساســاً از آنجایــی کــه 
محتــوا بــه شــدت در خدمــت ُفــرم قــرار 
گرفتــه اســت، مضامیــن چندان شــاخصی 
ــر »مــا«،  در حیطــه هویــت ملــی و تصوی

در آن مطــرح نمی شــود.

ــی  ــا درام ــی ی ــی اجتماع ــه فیلم ــتر از اینک ــوءتفاهم« بیش »س
ــاره  ــن دســت باشــد فیلمــی درب ــا هــر چیــزی از ای کاراگاهــی ی
ظرفیت هــای ســینما و روایتگــری اســت. ایهــام و ابهام، پیشــبرنده 
روایــت فیلــم اســت. فیلمنامــه از ایــن منظــر، فیلمنامــه ای موفــق 
و روان اســت؛ گرچــه در مــوارد بیشــماری از ریتــم الزم برخــوردار 
اقتضــای  بــه  نیــز  بازی هــا  فیلم هایــی  چنیــن  در  نیســت. 
ــند و  ــی باش ــی چندوجه ــد بازی های ــه می بای ــی فیلمنام پیچیدگ
از تکنیــک باالیــی بــرای ترســیم فضــای داســتان اســتفاده کننــد. 
ــازی  ــت و ب ــطی اس ــم متوس ــر، فیل ــن منظ ــوءتفاهم« از ای »س

ــد.  ــر نمی مان ــه خاط ــران ب ــوری از بازیگ درخ
ــت مدرن  ــردرگمی پس ــا و س ــزل کالن روایت ه ــبی گرایی، تزل نس
ــد و  ــاب می آی ــه حس ــم ب ــن فیل ــن ای ــر، از مضامی ــان معاص انس
جــای تعجــب اســت کــه مؤسســه اوج بــا اولویت هــای اســتراتژیک 
ــم ســرمایه گذاری کرده اســت.  ــن فیل ــرای ای ــه اش ب و آرمان گرایان
شــاخصه های  از  یکــی  آرمانــی«  جهــان   و  آرمــان   »مــرگ 

تحلیل فیلم سوء تفاهم
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خالصه فیلم التاری

تحلیل فیلم التاری

»التــاری« روایــت قاچــاق دختــران ایرانــی بــه کشــورهای ســواحل 
خلیــج فــارس اســت. »امیرعلــی« )ســاعد ســهیلی( کــه درصــدد 
ازدواج بــا »نوشــین« اســت بــا مخالفــت ســفت و ســخت پــدر او 
ــر ثروتمنــد بــودن،  ــا نشــانه ای دال ب ــرو می شــود. »ســامی« ب روب
وارد مســیر داســتان می شــود و »نوشــین« را بــا موافقــت پــدرش 
بــرای کار ترجمــه بــه دبــی می فرســتد. بــا خودکشــی »نوشــین«، 
ــه  ــی« ب ــه در آن، »امیرعل ــود ک ــود می ش ــاز دوم خ ــم وارد ف فیل
همــراه »موســی« )معلــم فوتبــال( خــود بــرای انتقام گیــری 
از »ســامی« و شــاهزاده ای اماراتــی بــه دبــی می رونــد و در 
نهایــت »ســامی« توســط »مرتضــی« )یکــی از دوســتان قدیمــی 
ــی  ــاهزاده امارات ــز ش »موســی«( کشــته می شــود و »موســی« نی

ــاند.  ــل می رس ــه قت ــاس را ب ــر الم تاج

ــش  ــی را پی ــیب های اجتماع ــه ای از آس ــاری« مجموع ــم »الت فیل
ــی،  ــش طبقات ــالف فاح ــر، اخت ــد؛ فق ــرار می ده ــب ق روی مخاط
ســاختار  ناتوانــی  و  کشــور  از  خــارج  بــه  دختــران  قاچــاق 
حقوقی-قانونــی کشــور در حــل ایــن معضــل. جامعــه تصویرشــده 
اســت.  ازهم گســیخته  و  مضمحــل  جامعــه ای  »التــاری«  در 
ــش و  ــند. تن ــود نمی رس ــال خ ــته ها و آم ــه خواس ــخصیت ها ب ش
آشــوب در جایجــای زندگــی شــخصیت های اصلــی و فرعــی فیلــم 
ــن و بی واســطه ترین شــکل  ــده می شــود. رئالیســم، در خام تری دی
ــنایی  ــی آش ــرد و اندک ــرار می گی ــب ق ــش روی مخاط ــن پی ممک
بــا دیدگاه هــای کارگــردان فیلــم و فیلم هایــی کــه ســاخته 
اســت، بــه راحتــی مخاطــب را قــادر می ســازد کــه ســکانس های 
پیــش روی خــود را حــدس بزنــد. بــرای مهدویــان، همــواره یــک 
صــورت مشــخصی از نظــام فکــری سیاســی-اجتماعی، »حقیقــت« 
ــه  ــر مشــخص اســت ک ــان منظ ــز هم ــش نی اســت و در فیلم های
پیــروز نهایــی اســت. او نســخه به روزشــده کارگردان هایــی چــون 
مســعود ده نمکــی اســت کــه روایــت را بــا پیچش هــا و ترفندهــای 
هوشــمندانه خــود پیــش می بــرد و از ایــن منظــر، داســتان 



37 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

شناسنامه فیلم التاری
»التــاری« فیلمــی بــه کارگردانــی محمدحســین مهدویــان، 
نویســندگی ابراهیــم امینــی و محمدحســین مهدویــان و بــه 
ــهیلی،  ــاعد س ــت. س ــوی اس ــود رض ــید محم ــی س تهیه کنندگ
ــم  ــی فیل ــران اصل ــژاد، بازیگ ــد فرخ ن ــر و حمی ــازی ف ــادی حج ه

ــتند. هس

ــع  ــه نف ــده ب ــاختاری پیچی ــر را در س ــر و ش ــزاع خی سرراســت ن
ــاند.  ــان می رس ــه پای ــر ب خی

شــخصیت های او خودآئیــن هســتند؛ آنــان قانــون و قاعــده 
خــاص رفتــاری خــود را تدویــن و اجــرا می کننــد. از ایــن منظــر، 
شــخصیت پردازی در »التــاری« متکــی بــر ایــده بســط و گســترش 
ــدک  ــه اندک ان ــت ک ــم اس ــر ه ــاد در براب ــاًل متض ــان کام دو جه
قطعــات پــازل آن جمــع شــده و تصویــر کاملــی از شــخصیت ها در 
ــم  ــرار می دهــد. شــخصیت »مرتضــی« در فیل ــار مخاطــب ق اختی
از ایــن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه بــه عنــوان یــک شــخصیت 
ــر  ــر نظ ــم را زی ــی فیل ــخصیت های عاص ــی، ش ــی و اطالعات امنیت
ــد.  ــز می کن ــک نی ــان کم ــه آن ــمت هایی ب ــی در قس دارد و حت
ــی  ــت مل ــد امنی ــان می ده ــم نش ــه فیل ــت ک ــب اس ــن ترتی بدی
ســایه خــود را بــر همــه امــور گســترانده اســت و شــخصیت هایی 
عاصــی مثــل »موســی« و »امیرعلــی« را هــم درون خــود هضــم 
ــد و از  ــن می زن ــم دام ــه آنارشیس ــو ب ــک س ــم از ی ــد. فیل می کن
طرفــی دیگــر قــدرت دولــت را تثبیــت می کنــد و از ایــن منظــر، 

ــرد.  ــش می گی ــض را در پی ــه و متناق ــی دوگان موضع
آرمانگرایــی شــخصیت های اصلــی فیلــم »التــاری« هرچــه باشــد 
ــی اخــالق خــود  ــان بنیان هــای اصل ــدارد. آن رنگــی خاکســتری ن
را برمی ســازند و بــر اســاس آن عمــل می کننــد. خانــواده، شــرف، 
ــه مخاطــب  ــی روشــن و مشــخص ب غیــرت و تعصــب در چارچوب
ــم  ــه می شــود کــه از پیــش تکلیــف همــه شــخصیت های فیل ارائ

را در دو جبهــه ســیاه و ســفید، مشــخص کــرده اســت.
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خالصه فیلم هایالیت
مــردی در راه شــمال تصــادف کــرده و بــه کمــا مــی رود. همســرش 
ــام  ــه ن ــی ب ــوده و زن ــا نب ــه او تنه ــود ک ــه می ش ــی« متوج »لیل
»نســرین« همــراه او  در ماشــین  بوده اســت. »ســعید«، نامــزد 
ــرای کشــف حقیقــت،  ــدا می شــود و ب »نســرین« ســروکله اش پی
ســراغ »لیلــی« مــی رود. کم کــم رابطــه ای عاشــقانه بیــن »ســعید« 
و »لیلــی« شــکل می گیــرد. مــردی کــه بــه کمــا رفتــه می میــرد 

تحلیل فیلم هایالیت

امــا »نســرین« زنــده می مانــد. زن و  
ــقانه ای  ــه  عاش ــم رابط ــه کم ک ــردی ک م
ــت  ــکل گیری اس ــال ش ــان در ح بین ش
برمی گردنــد.  زندگی شــان  ســر  هــم 
ــه  ــه از حادث ــش را ک ــم زن ــعید« ه »س
بــرده  در  بــه  ســالم  جــان  تصــادف 
می گیــرد  تصمیــم  و  می بخشــد 

ــد. ــه ده ــا او ادام ــی اش را ب زندگ

»هایالیــت«، درامــی عاشــقانه اســت کــه 
ــت  ــت اس ــک خیان ــر ی ــه روایت گ اگرچ
امــا شــاید تــم اصلــی ایــن فیلــم را 
بتــوان »گفتگــو« دانســت. ســازنده ایــن 
اثــر معتقــد اســت: »مضمــون ایــن فیلــم 
نوعــی دعــوت بــه گفتگــو و درک کــردن 
شــرایط طــرف مقابــل اســت. اینکــه 
در مواجهــه بــا ایــن چالش هــا چــه 
تصمیمــی بگیریــم مــا را وارد کش مکــش 
می کنــد«. در ایــن فیلــم نشــان داده 
می شــود کــه »ســعید«، پــس از کشــف 
خیانــت نامــزدش، تصمیــم می گیــرد 
ــی(  ــر متوف ــی« )همس ــک »لیل ــا کم ب
ــرد.  ــام بگی ــرین« انتق ــزدش »نس از نام
»لیلــی«  از  »ســعید«  صحنــه ای،  در 
در  کــه  تحقیــری  بابــت  می خواهــد 
ایــن ماجــرا نصیــب هــر دو شــده، کاری 
ــا  بکنــد و انتقــام بگیــرد امــا »لیلــی«، ب
ــای  ــت ج ــچ وق ــو هی ــه »ت ــان اینک بی
ــرد  ــی« از م ــه بفهم ــتی ک ــه زن نیس ی

می خواهــد در فکــر انتقــام نباشــد.
ــرین« در  ــدام »نس ــل اق ــت، دلی هایالی
همــراه شــدن بــا مــردی دیگــر را بــرای 
ــه شــمال، بی توجهــی »ســعید«  ســفر ب
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بــه او و مشــغولیت کاری زیــاد نامــزدش عنــوان 
ــن  ــرین« چنی ــان »نس ــه ای از زب ــد. در صحن می کن
عنــوان می شــود کــه: »ســعید او را نمی دیــد از بــس 
ــا  ــر ب ــیده اگ ــن »می ترس ــود« بنابرای ــرگرم کار ب س
ــد« در صحنــه آخــر  ســعید ادامــه دهــد، تنهــا بمان
از »ســعید« ســوال می کنــد  فیلــم، »نســرین« 
ــود، می بخشــید؟  ــه جــای او ب ــر »ســعید« ب ــه اگ ک
ــن  ــرد در ای ــم. م ــه: نمی دان ــرد پاســخ می دهــد ک م
لحظــه لیــوان آبــی همــراه بــا قرص هــای نســرین را 
ــش  ــه قرص های ــد ک ــد و از او می خواه ــه او می ده ب
را بخــورد؛ و ایــن شــاید آغــاز گفتگــوی میــان ایــن 
ــم  ــان فیل ــم، پای ــازنده فیل ــر س ــه تعبی ــد. ب دو باش
»هایالیــت« شــروعی بــرای گفتگــو اســت. وی 
معتقــد اســت: »در جامعــه مــا نوعــی فرهنــگ دارد 
گســترده می شــود کــه نســبت بــه هــر عملــی ســریع 
واکنــش نشــان دهیــم« و گویــی هایالیــت در تــالش 
ــی  ــن موقعیت ــه در چنی ــانی ک ــرای کس ــا ب ــت ت اس
گرفتــار می شــوند، راه حــل دیگــری غیــر از جدایــی 

و انتقــام ارائــه دهــد. هرچنــد بــا کارگردانــی بســیار 
ــش. ــر بازیگران ــازی ضعیف ت ــف و ب ضعی

شــخصیت اصلــی مــرد ایــن فیلــم، نمایان گر انســانی 
ــس از  ــه پ ــه بالفاصل ــده اســت ک مســتاصل و درمان
کشــف حقیقــت ماجــرا، بــه تنهــا چیــزی کــه فکــر 
می کنــد انتقــام اســت. پــدر »نســرین« نیــز کــه بــه 
نظــر می رســد انســانی ســرد و گــرم چشــیده باشــد، 
ــد.  ــده نمی کن ــکل ایجادش ــل مش ــرای ح ــی ب تالش
ــه  ــه ای ک ــر از جامع ــاید بی تاثی ــه ش ــا هم و این ه
قصــه در آن روایــت می شــود نباشــد؛ هم چنــان 
ــم،  ــن فیل ــر معتقــد اســت: »ای ــن اث کــه ســازنده ای
درامــی عاشــقانه اســت کــه بی تاثیــر از مســائل 
ــانی از  ــز نش ــم نی ــن فیل ــت«. در ای ــی نیس اجتماع
ــدی  ــوان امی ــد می ت ــق نیســت. هرچن ــواده موف خان
بــه اصــالح داشــت؛ آنجــا کــه ســعید بــه گفتگــو بــا 

ــد! ــن می ده ــاکارش ت ــزد خط نام

شناسنامه فیلم هایالیت
هایالیــت، فیلمــی بــه کارگردانــی و نویســندگی اصغــر نعیمــی و تهیه کنندگــی ساســان ســالور اســت. پژمــان 

بازغــی وآزاده زارعــی بازیگــران نقش هــای اصلــی فیلــم هســتند.
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ــه ســطحی ترین شــکل  فیلــم، مســاله مهاجــرت را ب
ممکــن تصویــر می کنــد. فیلــم مصــادره صرفــاً 
چــون بــه فضاهــای خصوصــی قبــل از انقــالب ورود 
پیــدا کرده اســت و اپوزســیون را مــورد تمســخر 
ــود.  ــی می ش ــاوت تلق ــی متف ــد، فیلم ــرار می ده ق
همچنیــن روابــط اجتماعــی در جامعــه ایــران را بــه 
جمع هــای خوش گــذران محــدود می کنــد و بــر 
ــه  ــی از جامع ــر خاص ــاهد تصاوی ــاس ش ــن اس همی

روایــت فیلــم، داســتان مــردی بــه نــام »اســماعیل« اســت کــه مامــور خریــد ســاواک بــوده و بــا زنــی از اهالــی 
آمریــکای التیــن ازدواج می کنــد کــه بــا وقــوع انقــالب بــرای حفــظ جــان و مــال خــود مجبــور بــه مهاجــرت 
ــان ســال های  ــه در هم ــی ک ــت زمین ــری وضعی ــرای پیگی ــا« را ب ــس از ســال ها پســرش »زکری می شــود و پ

ــران می فرســتد. ــه ای ــود، ب ــداری کرده ب پیــش از انقــالب خری

تحلیل فیلم مصادره

خالصه فیلم مصادره

ــدم شــخصیت پردازی،  ــل ع ــه دلی ــران هســتیم. ب ای
شــاهد تصویــر روشــنی از ســاواکی، نیــروی انقالبــی 
ــه  ــاهد ارائ ــا ش ــی، نیســتیم. تنه ــک ایران ــی ی و حت
تصاویــری گزینشــی از ایــران و غــرب هســتیم. امیــد 
در جامعــه ایــران مفهومــی گمشــده اســت و آینــده 
روشــنی نیــز در انتظــار جوانــان آن نیســت. در واقــع 
ــت  ــدم خالقی ــدد و ع ــی متع ــص فن ــل نقای ــه دلی ب
هنــری و ســاختاری، مضامیــن مطــرح شــده در 

ــت کلیشــه ای و ســطحی اســت. ــه غای ــم، ب فیل
ــاًلً  ــه کام ــت ک ــی اس ــی از فیلم های ــادره« یک »مص
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شناسنامه فیلم مصادره

ــالمی  ــوری اس ــمی جمه ــان رس ــا گفتم ــق ب مطاب
ســاخته شــده اســت. فیلــم در موقعیت هــای مختلف، 
طیف هــای اپوزیســیون نظــام را مــورد تمســخر 
قــرار می دهــد و مخالفــان جمهــوری اســالمی را 
ــه  ــد. نمون ــی می کن ــه بازنمای ــی ابل ــب آدم های در قال
بــارز ایــن چنیــن افــرادی را در خــارج از کشــور و در 
ــم  ــواره ای مشــاهده می کنی ــذل ماه شــبکه های مبت
و یــا در جایــی کــه »اســماعیل«)رضا عطــاران(، 
ــی  ــر اصل ــا را مقص ــه ای آخونده ــکل احمقان ــه ش ب
ــتان  ــیر داس ــن س ــد. همچنی ــران می دان ــی ای تباه
ــوِس  ــک جاس ــت ی ــه در نهای ــت ک ــوی اس ــه نح ب
منافــق، مقصــر از دســت رفتــن زمیــن »اســماعیل« 
ــن ترتیــب مســئله مصــادره  ــی می شــود و بدی معرف
ــع و  ــن شــکل رف ــه ای ــون ب ــا توســط انقالبی زمین ه

رجــوع می شــود.

مقــام  در  احمــدی  مهــران  فیلــم  اولیــن  »مصــادره« 
کارگردانــی اســت. علــی فرقانــی نویســنده و محمدحســین 
قاســمی تهیه کننــده ایــن فیلــم هســتند. مصــادره در 
ــز جشــنواره  ــم طن ــت نکــش«، دو فیل ــم »خجال ــار فیل کن
ــیدی،  ــن س ــاران، هوم ــا عط ــد. رض ــم بودن ــی و شش س
ــی  ــر مظلوم ــان و میرطاه ــک حمیدی ــران احمــدی، باب مه

ــتند. ــم هس ــن فیل ــران ای بازیگ
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ــی  ــتری در فضای ــی و گانگس اجتماع
ــه ســینمای فرهــادی و ســعید  کــه ب
دارد  نزدیکی هایــی  هــم  روســتایی 
داســتان ســه برادر )شــکور و شــاهین 
و شــهروز(  و یــک خواهــر را در یــک 
خانــواده ی شــاغل در آشــپزخانه ی 
ــاد را  ــک حلبی آب ــدر در ی ــواد مخ م

نقــل می کنــد. 
و  مضمــون  حیــث  از  هــم  فیلــم 
داســتان و هــم از حیــث فــرم، پختــه 
و موفــق اســت. بازی هــای تاثیرگــذار 
ــه  ــدزاده ک ــد محم ــژه از نوی ــه وی )ب
ــرده  ــه ک ــی ای ارائ ــه یادماندن ــازی ب ب
اســت، گرچــه بیشــتر بــه یــک تیــپ 
ــخصیت  ــک ش ــا ی ــت ت ــک اس نزدی
و  پرتحــرک  دوربیــن  باورپذیــر(، 
ــد  ــیقی تن ــدا و موس ــدی و ص رنگ بن
ــب  ــم تناس ــم فیل ــا ریت ــه ب ــم ک فیل
ــی دارد، صحنه  هــای زد و خــورد  خوب
ــه  ــی ک ــی و کالم ــری  فیزیک و درگی
قدرتمنــد درآمــده و یــادآور فیلــم 
دو  اســت،  نیویــورک  گنگ هــای 
ســکانس دیالــوگ تاثیرگــذار )کــه 
ــاب  ــدزاده  خط ــد محم ــوگ نوی دیال
ابــد و یــک روز را  بــه ســمیه در 
تصویــری  و  مــی آورد(  بــه خاطــر 
اعتیــاد،  شــدید،  فقــر  از  واقع نمــا 
و  بی خانمــان  بچه هــای  خشــونت، 
ــم  ــور، فیل ــاالرانه ی ک ــرِت مردس غی
ــت. ــاخته اس ــی س ــی کامیاب اجتماع

ــگاه ملــی امــا، ایــن فیلــم  از منظــر ن
ــی  ــم اجتماع ــد فیل ــار چن ــز در کن نی
ــی را  ــیب اجتماع ــال، آس ــر امس دیگ
بــه اعتیــاد و فحشــا و ناموس پرســتی 
فــرو می کاهنــد و تصویــری اغلــب 
کــه  می دهنــد  آن  از  اغراق آمیــز 

فیلــم »مغزهــای کوچــک زنــگ زده« بهتریــن فیلــم هومــن 
ســیدی )در میــان پنــج فیلــم او( و شــاید از چنــد جهــت بهتریــن 
فیلــم جشــنواره ی فجــر ۳۶ ام اســت. فیلــم در تقاطــع ســینمای 

تحلیل فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
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چنــان فضــای تلــخ و بی روزنــه ای تصویــر می کنــد کــه 
بیــش از آن کــه مخاطــب را بــه کاهــش ایــن آســیب ها 
متوجــه کنــد، امیدکــش و نشــردهنده ی تلخــی و یــاس اســت. 
در ایــن فیلــم هــم قانــون، امیــد، احســاس تعلــق بــه جامعــه 
و شــهر و ملــت، شــهروندِی مســئول و اخــالق فرادینــی 
جایــی نــدارد و شــهروندان بی پنــاه، ناامیــد، قربانــی، افســرده، 

فــراری، خشــمگین و بی افــق تصویــر می شــوند. 
ســیر روایــی فیلــم دربــاره بــه ســلطه کشــیده شــدن انســان ها 
ــه را  ــعی دارد بقی ــه س ــت ک ــکور( اس ــخصیتی )ش ــط ش توس
ــز  ــم نی ــای فیل ــدا و انته ــه در ابت ــد. نریشــنی ک ــت کن مدیری
تکــرار می شــود بــه وضــوح همیــن بحــث را پیــش می کشــد. 
در ایــن قالــب، شــخصیتی کــه در رأس هــرم قــدرت قــرار دارد 
بــه عنــوان چوپــان و پــدر، و ســوژه های تحــت ســلطه اش بــه 
ــن  ــا ای ــدی می شــوند. ب ــز صورت بن ــوان گوســفنداِن بی مغ عن
حســاب، فیلــم رویکــردی منتقدانــه بــه مقوله قدرت، سیاســت 
ــد  ــش می کش ــان، پی ــردن آدمی ــد ک ــِی حکومت من و چگونگ
ــاب  ــات میشــل فوکــو در ب ــای نظری ــن بحــث، ردپ کــه در ای

ــه چشــم می خــورد. قــدرت و دانــش بیــش از هرچیــز ب

ــک  ــهروز(  و ی ــاهین و ش ــکور، ش ــرادر )ش ــه ب ــتان س داس
ــواد  ــد م ــواده ی شــاغل در کارگاه تولی ــک خان ــر را در ی خواه

مخــدر در منطقــه ای حاشیه نشــین را نقــل می کنــد.

شناسنامه فیلم خالصه فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
مغزهای کوچک زنگ زده

ــی  ــگ زده فیلم ــک زن ــای کوچ مغزه
نویســندگی  و  کارگردانــی  بــه 
تهیه کنندگــی  و  ســیدی  هومــن 
ســال  محصــول  ســعدی  ســعید 
و  محمــدزاده  نویــد  اســت.   ۱۳۹۶
ــرادر،  ــش دو ب ــی در نق ــاد اصالن فره
ــم را  ــن فیل ــی ای ــخصیت های اصل ش
برعهــده دارنــد. مغزهــای کوچــک 
ــگ زده، پنجمیــن ســاخته هومــن  زن
ســیدی بعــد از فیلــم هــای ســینمایی 
»خشــم و هیاهــو«، »اعترافــات ذهــن 
ــم  ــیزده« و فیل ــن«، »س ــاک م خطرن

ــت. ــا« اس ــی »آفریق ویدیوی
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ــکال از  ــناختی و تکنی ــر فرم ش ــرد« از نظ ــرق س »ع
ــف  ــد ضع ــت و از چن ــان نیس ــی درخش ــچ جهت هی
می بــرد.  رنــج  کارگردانــی  و  فیلم نامه نویســی 
ــع  ــق واق ــدان مطاب ــوان را چن ــال بان ــای فوتب فض
ــاران  ــری )ب ــی، بازیگ ــش اصل ــرای نق ــاورده و ب درنی
ــش  ــه فیزیک ــت ک ــرده اس ــاب ک ــری( را انتخ کوث

ــا الهــام از داســتان واقعــی »نیلوفــر اردالن«  ایــن فیلــم در اعتــراض بــه یــک تبعیــض حقوقــی علیــه زنــان ب
ــر  ــت. »نیلوف ــه اس ــرار گرفت ــرش ق ــر اردالن« و همس ــراض »نیلوف ــورد اعت ــه م ــت و البت ــده اس ــاخته ش س
اردالن« بازیکــن تیــم ملــی فوتســال بانــوان بــود کــه همســرش بــا اســتفاده از قانــون ضــروت اجــازه ی همســر 
ــع حضــور او در فینــال بازی هــای آســیایی شــد کــه بحــث عمومــی داغــی را در  ــرای خــروج از کشــور، مان ب
ــان و بســیاری  ــوق زن ــاالن حق ــای گســترده ی فع ــانه ها موجــب شــد و حمایت ه ــی و رس شــبکه های اجتماع

ــه همــراه داشــت.  از شــهروندان ایــران از »افــروز اردســتانی« را ب

تحلیل فیلم عرق سرد

خالصه فیلم عرق سرد

ــا  ــت، ام ــت نیس ــش فوتبالیس ــب نق ــدان مناس چن
ــا انتخــاب ســوژه ی جــذاب، پیشــرو و  در مجمــوع ب
شــجاعانه و بــا چنــد بــازی خــوب )بــه ویــژه ســحر 
دولتشــاهی و امیــر جدیــدی( اثــری موفــق و جــذاب 

اســت.
در جشــنواره ای کــه بازیگــران زن حضــور کم رنگــی 
دارنــد، ایــن فیلــم از چنــد جهــت زنانه تریــن فیلــم 

جشــنواره اســت:
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ــتانند، چه در  ــر زن محــور داس ــد بازیگ - چن
مقــام فوتبالیســت زن، چــه در مقــام وکیــل 

زن و چــه در مقــام مدیــر زن
- حقــوق زنــان  و یــک تبعیــض قانونــی 
ــان موضــوع اصلــی داســتان اســت. علیــه زن

- بــرای اولیــن بــار در ســینمای ایــران ورزش 
ــای  ــکاران زن و فض ــال(، ورزش ــان )فوتب زن
رختکــن، ســالن ورزشــی و فدراســیون و 
ــده اند. ــر ش ــان تصوی ــی زن ــفرهای ورزش س

ــینمای  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــاالً ب - احتم
ایــران بــه ارتبــاط عاشــقانه ی دو زن )دو 
فوتبالیســت هم خانــه و هم بــازی( تلویحــاً 

می شــود. پرداختــه 
ــم فمینیســتِی »عــرق ســرد«، علی رغــم  فیل
پــاره ای از ضعف هایــش، در افزایــش آگاهــی 
ایــن  بــه  و حساســیت عمومــی نســبت 
تبعیــض حقوقــی علیــه زنــان کــه منجــر بــه 

محرومیــت ورزشــکاران زن متعــددی از بــازی در میادیــن 
ــود. ــر خواهــد ب ــران شــده اســت موث خــارج از ای

ــن  ــک ای ــیر دراماتی ــه در س ــخصیت هایی ک ــن ش همچنی
فیلــم بــه عنــوان عنصــر مزاحــم یــا آنتاگونیســت بــر ســر 
ــه  ــد، ب ــرار می گیرن ــری( ق ــاران کوث ــخصیت افروز)ب راه ش
ــاز در  ــتند. فیلمس ــی هس ــویه های مذهب ــدت دارای س ش
نهایــت غلــو شــدگی، شــخصیت شــوهر افــروز و شــخصیت 
ســحر دولتشــاهی در فیلــم را بــه شــکل تیپ هــای مذهبــی 
معرفــی می کنــد. فیلــم بــرای تثبیــت ایدئولــوژی اش، 
ــاک  ــه عنــوان یــک »دیگــرِی« خطرن گفتمــان دینــی را ب
برســاخته می کنــد و آن را بــر ســر راه شــخصیت اصلــی اش 
قــرار می دهــد. تحجــر کاراکتــر ســحر دولتشــاهی و 
ــر  ــخصیت امی ــتی ش ــن و سادیس ــاالر، خش ــه مردس روحی
ــت.  ــده اس ــین ش ــب هم نش ــا مذه ــم، ب ــدی در فیل جدی
فیلــم در مجمــوع و بــه لحــاظ فرمــی، بــه شــکلی مبتــذل 
ســعی دارد ایدئولــوژی فمینیســتی اش را بــه مخاطــب 

ــال دهــد.  انتق
مقــام  در  احمــدی  مهــران  فیلــم  اولیــن  »مصــادره« 
کارگردانــی اســت. علــی فرقانــی نویســنده و محمدحســین 
قاســمی تهیه کننــده ایــن فیلــم هســتند. مصــادره در 
ــز جشــنواره  ــم طن ــت نکــش«، دو فیل ــم »خجال ــار فیل کن
ــیدی،  ــن س ــاران، هوم ــا عط ــد. رض ــم بودن ــی و شش س
ــی  ــر مظلوم ــان و میرطاه ــک حمیدی ــران احمــدی، باب مه

ــتند. ــم هس ــن فیل ــران ای بازیگ

شناسنامه فیلم عرق سرد

عــرق ســرد، فیلمــی بــه کارگردانــی و نویســندگی ســهیل 
بــاران  اســت.  داوری  مهــدی  تهیه کنندگــی  و  بیرقــی 
کوثــری، هــدی زیــن العابدیــن و امیــر جدیــدی از بازیگران 

ایــن فیلــم هســتند.
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ــهرت  ــودای ش ــه س ــاله ک ــردی ۳2 س ــان«، م »جه
دارد و بــا هــدف رســیدن بــه عشــق مجــازی 
اش»ســحر«، تصمیــم بــه مهاجــرت دارد. »افســانه« 
و »رضــا« در میانســالی مشــکالت تــازه ای را تجربــه 
ــش  ــه از ســرگرمی بی ــه نشــات گرفت ــد ک ــی کنن م
ــن  ــت و همی ــتاگرام اس ــا اینس ــانه« ب ــد »افس از ح
موضــوع هــم باعــث می شــود کــه »رضــا« احســاس 
تنهایــی کــرده و بــه یــاد عشــق دوران جوانــی خــود 
ــن  ــد اولی ــار تول ــه« در انتظ ــد. »کاوه« و »الل بیفت
فرزندشــان هســتند. »کاوه« نیــز از فرزنــد دار شــدن 
چنــدان راضــی نیســت و تصــور می کنــد همســرش 
ــارداری  ــرای گذاشــتن عکس هــای دوران ب بیشــتر ب
ــدن  ــددار ش ــه فرزن ــل ب ــتاگرام، می ــود در اینس خ
ــتی  ــوان والیبالیس ــر ج ــز، دخت ــارا« نی ــته. »س داش
ــای  ــک پ ــی ی ــانحه رانندگ ــک س ــه در ی ــت ک اس
خــود را از دســت داده اســت و تصمیــم دارد بــا 

ــد. ــه ده ــی خــود ادام ــه زندگ ــدی ب ــت جدی هوی

تحلیل فیلم جشن دلتنگی

شناسنامه فیلم جشن دلتنگی

خالصه فیلم جشن دلتنگی

ــروع  ــی ش ــا آذربایجان ــاخته ی پوری ــن س جدیدتری
خوبــی دارد و در ابتــدا شــبیه فیلمــی متوســط 
از جدی تریــن مســائل جامعــه  در مــورد یکــی 
ــای  ــش ه ــی در فضــای مجــازی و چال ــی زندگ یعن
ــا  ــروع ام ــن ش ــد. ای ــر می رس ــه نظ ــتاگرام ب اینس
بــدون  ادامــه ای دم دســتی دارد و همــه چیــز 
پرداخــت مناســب در فیلمنامــه در حــد بیــان یــک 
ســری شــعارهای تکراری و دســتمالی  شــده  در مورد 
ــی  ــد؛ پیام های ــی می مان ــل باق ــازی تقلی ــای مج فض
اخالقــی کــه در یــک برنامــه تلویزیونــی صبحگاهــی 
نیــز قابــل بیــان اســت و مشــخص نیســت کــه ایــن 
ــش از آن باشــد. ــزی بی ــرار اســت چــه چی ــم ق فیل

ــن  ــر ای ــه ب ــزی اضاف ــه چی ــت و قص ــم در روای فیل
ــتی  ــی دم دس ــه ی منف ــی و مواجه ــای اخالق پیام ه
نســبت بــه اینســتاگرام نــدارد. همــه چیــز در ســطح 
ــرای  ــی ب ــا توان ــد و فیلمســاز اراده و ی ــاق می افت اتف
نمایــش عمــق آســیب شــبکه های اجتماعــی نــدارد 
و از ایــن رو تنهــا چنــد قصــه ی مــوازی جــدا از هــم 
ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــف ب ــی ضعی ــا شبه چالش را ب
ــیب های  ــه آس ــش از آن ک ــم بی ــن فیل ــع ای در واق
نشــان دهنده  دهــد،  نشــان  را  مجــازی  فضــای 
مشــکالت درونــی مــردم  ایــران و زندگی هــای 
ــه  ــود ک ــل ها( ب ــه نس ــان در) هم ــت خورده آن شکس

ــه اینســتاگرام نداشــت. ــم ب ارتباطــی ه

جشــن دلتنگــی، فیلمــی بــه کارگردانــی پوریــا 
آذربایجانــی، نویســندگی مونــا ســرتوه و پوریــا 
آذربایجانــی و تهیه کنندگــی علــی قائــم مقامــی 

ــت. اس
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»ســرو زیــر آب« روایــت اهــدای پیکر شــهدای گمنام 
ــر«  ــط »جهانگی ــم انتظار توس ــای چش ــه خانواده ه ب
اســت کــه پــس از مدتــی یکــی از شــهدای گمنــام 

ــود. ــا می ش ــرا افش ــود و ماج ــایی می ش شناس

ــی  ــی محمدعل ــه کارگردان ــر آب« ب ــم »ســرو زی فیل
باشــه آهنگــر نمونــه ای موفــق از »فیلــم ملــی 
ــه ی  ــل پرداخــت هنرمندان ــه دلی ــی« اســت و ب ایران
داســتان شــهادت شــهروندان ایرانــی و صبــوری 
خانواده هایشــان از مذاهــب، قومیت هــا و مناطــق 
بــه  مقــدس«  »دفــاع  در  ایران زمیــن  مختلــِف 
حــق شایســته ی دریافــت ســیمرغ زریــن »بهتریــن 
ــری  ــل، تاثی ــد عام ــی« اســت. چن ــگاه مل ــم از ن فیل
ــته  ــی داش ــم مل ــن فیل ــی ای ــه  در کامیاب هم افزایان

ــت: اس

خالصه فیلم سرو زیر آب

تحلیل فیلم سرو زیر آب

 داســتانی نــو، بدیــع و جــذاب )موضــوع فیلــم   
معــراج الشــهدا، شناســایی شــهدای گمنــام و بعضــاً 
جابجایــی پیکــر شــهدای گمنــام و نبــش قبورشــان 

ــایی( ــتباه در شناس ــدن اش ــکار ش ــد از آش بع
ــادت  ــی و عب ــای زندگ ــه فض ــی ب ــن تفصیل  پرداخت
ــه  ــی همدالن ــا نگاه ــران ب ــتی های ای ــنن زرتش و س
ــه نســبت  ــران ب ــه زرتشــتی های ای ــم این ک )علی رغ
ــران  ــب در ای ــه ی مذاه ــش از هم ــان بی جمعیت ش
ــون در  ــا کن ــد، ت ــهید داده ان ــی ش ــگ تحمیل در جن

ــد( ــر نشــده بودن ــاع مقــدس تصوی ســینمای دف
 قاب هــا و تصاویــر چشــم نواز و زیبــا از جغرافیــا، 
ســنن و آداب نواحــی مختلــف ایــران )از جملــه 
ــت، لرســتان، سپیددشــت،  ــد، تف ــزد، میب ــران، ی ته
درود و دزفــول( کــه نمایــی امیدبخش و درخشــان از 
هویــت ملــِی چندصدایــی، چندمذهبــی و چندقومــی 
ایرانیــان بــا فرهنگ هــای رنگارنــگ و متکثــر و دفــاع 
آن هــا از میهــن، باورهــا و آرمان هــای ملــی، اخالقــی 

ــد. ــش می ده ــان نمای ــی مشــترک ایرانی و دین
فیلــم در عیــن پرداختــن بــه زاویــه ای دیــده نشــده 
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از دفــاع مقــدس، از حیــث جهت گیــری ارزشــی 
ــان  ــه ی ادی ــر وحــدت باورهــای پای پیشــرو اســت: ب
بــزرگ ایــران )از جملــه دیــن زرتشــت( تاکیــد 
ــد  ــر می کن ــک زن را تصوی ــد شــدن ی ــد، موب می کن
ــدرت  ــگاه و ق ــاء جای ــه از ارتق ــری همدالن و تصوی
می کوشــد  می دهــد.  دینــی  مناســک  در  زنــان 
ــران( و در  ــه )از ســوی ای ــگ عادالن ــری از جن تصوی
ــای  ــه ی ارزش ه ــر پای ــگ ب ــالِق جن ــوِب اخ چارچ
ــدون  ــگاه ب ــا ن ــد و ب ــه ده ــی ارائ ــانی فرادین انس
تبعیــض دوربیــن بــه ادیــان و نواحــی مختلــف 
ایــران و ارائــه ی تصویــری تاثیرگــذار از دغدغه هــای 
ایــران،  متکثــر  شــهروندان  رنج هــای  و  انســانی 
ــد.  ــش می ده ــان نمای ــه ی ایرانی ــرای هم ــران را ب ای
ــه  ــجم دارد ک ــه ای منس ــر آب«، فیلمنام ــرو زی »س
بــه خوبــی کنــار هــم  را  فیلــم  داســتانک های 
طراحــی صحنــه ی  و  فیلم بــرداری  نشانده اســت، 
تاثیرگــذاری دارد کــه بــه خوبــی در خدمــت فضــای 
ــک  ــوب باب ــای خ ــت و بازی ه ــرار گرفته اس ــم ق فیل
حمیدیــان و مینــا ســاداتیان بــر جذابیــت آن افــزوده 
اســت. حــدود ۱5 دقیقــه از فیلــم می توانســت کوتــاه 
شــود و بــه ریتــم کار کمــک کنــد، امــا تاثیرگــذارِی 
ــژه ســکانس  ــه وی ــم )ب ــد ســکانس فیل ــی چن عاطف
گفتگــوی مــادر شــهید زرتشــتی بــا پــدر شــهید لــر 
زیــر بــاران( بــه کشــش فیلــم کمــک کــرده اســت.

»ســرو زیــر آب« فیلمی بــه کارگردانی و نویســندگی 
محمــد علــی باشــه آهنگــر و حامــد باشــه آهنگــر، و 
ــم  ــت. فیل ــینی اس ــد حس ــید حام ــی س تهیه کنندگ
ســینمایی ســرو زیــر آب، بــا مشــارکت بنیــاد 
ســینمایی فارابــی، حــوزه هنــری و شــهرداری تهــران 

ســاخته شــده اســت.

شناسنامه فیلم سرو زیر آب
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شــکل گیری  ریشــه های  دربــاره ی  فیلــم  ایــن 
جنایت هــای  و  ســلفی  و  داعشــی  تروریســم 

اســت. ســعود  آل  وابســتگان 

ــز  ــی پروی ــه کارگردان ــم« ب ــور جهن ــم »امپراط فیل
ــف  ــیار ضعی ــی بس ــر فیلم ــر نظ ــادی از ه ــیخ ط ش
اســت کــه اساســاً راهیابــی آن بــه بخــش مســابقه ی 
جشــنواره فجــر ســی و ششــم، مایــه ی تعجــب 
اســت. ایــن فیلــم دربــاره ی ریشــه های شــکل گیری 
تروریســم داعشــی و ســلفی و جنایت های وابســتگان 
ــه  ــه غایــت کودکان آل ســعود اســت، امــا داســتان ب
را  فیلــم  آن  مضحــک  پرداخــت  و  اغراق آمیــز  و 
بــرای مخاطــب ایرانــی و غیرایرانــی باورناپذیــر 
ــم  ــم مصــداق روشــنی از فیل ــن فیل کــرده اســت. ای

ــر  ــه از نظ ــت ک ــی اس ــی سیاس سفارش
اقتصــادی دســتش در هزینــه کــردن بــاز 
بــوده اســت )در بــه کارگیــری بازیگــران 
نصیریــان،  علــی  جملــه  از  خــوب 
بیــش  و  فــراوان  ویــژه ی  جلوه هــای 
از حــد نیــاز و لوکیشــن های متعــدد 
ــدید  ــف ش ــی ضع ــران(. ول ــارج از ای خ
کارگردانــی و نویســندگی محصــول کار را 
بســیار نــازل کــرده اســت. اکــران داخلــی 
ــه  ــش از این ک ــم بی ــن فیل ــی ای و خارج
ــن  ــن عربســتان ســعودی باشــد، وه وه

ــود. ــد ب ــران خواه ــی ای ــینمای مل س

خالصه فیلم امپراطور جهنم

خالصه فیلم امپراطور جهنم
شناسنامه فیلم امپراطور جهنم

و  کارگردانــی  بــه  فیلمــی  جهنــم«  »امپراتــور 
ــی  ــادی و تهیه کنندگ ــیخ ط ــز ش ــندگی پروی نویس
ــن  ــت. ای ــال ۱۳۹5 اس ــاخته س ــی س ــد خزاع محم
فیلــم در بخــش رقابتــی جشــنواره فیلــم فجــر ســال 
۱۳۹5 پذیرفتــه نشــد و بــه دنبــال آن محمــد خزاعی 
طادی)کارگــردان(  شــیخ  پرویــز  و  )تهیه کننــده( 
ــس  ــی ـ رئی ــت اهلل ایوب ــه حج ــاب ب ــه ای خط در نام
ســازمان ســینمایی ـ انصــراف خــود را از شــرکت در 

ــد. ــالم کردن ــر اع ــم فج ــنواره فیل جش
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تحلیل فیلم کار کثیف

خالصه فیلم کار کثیف

شناسنامه فیلم کار کثیف ــی(  ــرو معصوم ــینمایی خس ــر س ــیزدهمین اث ــف« )س »کار کثی
فیلــم اجتماعــی متوســطی اســت کــه علی رغــم اشــکاالت متعــدد 
ــی  ــاد  ماندن ــه  ی ــای ب ــد ســکانس و نم ــتان ، چن ــت و داس در روای
دارد. در قســمتی از فیلــم یکــی از شــخصیت ها بــه دیگــری 
ــران  ــه ای ــه می گویــد کــه ب ــه کنای کــه در خــارج ســکونت دارد ب
برگــردد چراکــه روحانــی رئیــس جمهــور اســت و توافــق هســته ای 
ــره.  ــر شده اســت و غی ــات کمت ــر مطبوع انجــام شــده و فشــار ب

ــاقی  ــغل س ــی ش ــر تفصیل ــوژه تصوی ــاب س ــردان در انتخ کارگ

بــار  اولیــن  بــرای  الکلــی  مشــروبات 
تهــور  انقــالب  از  بعــد  ســینمای  در 
نماهــای  و  قاب هــا  داشته اســت. 
زیبایــی از اســتانبول و ترکیــه گرفتــه 
و چنــد دیالــوگ و ســکانس را قــوی 
ــم از  ــوع ه ــی در مجم ــت. ول درآورده اس
حیــث فــرم و هــم از حیــث داســتان 
ــرف  ــم را برط ــای فیل ــته ضعف ه نتوانس
اکثــر  مثــل  هــم  فیلــم  ایــن  کنــد. 
عــاری  امســال  اجتماعــی  فیلم هــای 
ــی  ــت و فضای ــی اس ــق مل ــد و تعل از امی
ــه  ــاز ب ــتیصال و نی ــاس و اس ــده از ی آکن
می کنــد. تصویــر  را  خیانــت  و  فــرار 

بــرای  می گیــرد  تصمیــم  »فرهــاد« 
مهاجــرت بــه ترکیــه ســفر کنــد امــا بــه 
دلیــل گرفتاری هایــی کــه برایــش رخ 
می دهــد نــه تنهــا مهاجــرت، بلکــه بــرای 
ــه ای از  ــران نیــز در هال ــه ای بازگشــتش ب

ــرد. ــرار می گی ــام ق ابه

»کار کثیــف« فیلمــی بــه کارگردانــی 
و نویســندگی و تهیه کنندگــی خســرو 
معصومــی اســت. موضــوع ایــن فیلــم 
دربــاره کار و مهاجــرت اســت. 50 درصــد 
ــه  ــم در تهــران و 50 درصــد در ترکی فیل

شده اســت. فیلمبــرداری 
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جمع بندی و نتیجه گیری
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پــس از مشــاهده و تحلیــل 22 فیلــم جشــنواره 
ــروه،  ــای گ ــط اعض ــر توس ــم فج ــم فیل ــی و شش س
ــواده،  ــه، خان ــم جامع ــل مفاهی ــای کالن ذی یافته ه
انســان، زنــان، تکنیــک و تکنولــوژی، آینــده/ امیــد/ 
ــون، عقالنیــت و پیشــرفت،  ــل نســلی، قان ــا، تقاب روی
ــی،  ــت مل ــا/ هوی ــت و آزادی، م ــن، امنی اخــالق/ دی
آســیب ها و مســائل اجتماعــی مــورد بحــث و بررســی 
ــت و  ــم در رف ــش، مفاهی ــن بخ ــت. در ای ــرار گرف ق
مفاهیــم  همچنیــن  و  فیلم هــا  میــان  برگشــتی 
اولیــه تدویــن شــده توســط اعضــای گــروه پیــش از 
آغــاز جشــنواره مــورد تحلیــل دوبــاره قــرار گرفــت. 
ــد  ــه ش ــه اضاف ــه فهرســت اولی ــدی ب ــم جدی مفاهی
ــدند. در  ــام ش ــر ادغ ــم در یکدیگ ــی از مفاهی و برخ
ــاع  ــا ارج ــا ب ــی گزاره ه ــی، تمام ــل نهای ــه تحلی ارائ
ــه نمایش درآمــده صیقــل خــورده و  ــه فیلم هــای ب ب
بــه پشــتوانه آنهــا بــود کــه ابعــاد گوناگــون مفاهیــم 

ــر تشــریح شــدند.  ــه شــرح زی ــاال ب ــه ب ۱۳گان
اعضــای  بیــن  در  کــه  شــود  ذکــر  اســت  الزم 
ــه وجــود داشــت  ــن نکت ــر ســر ای گــروه اجماعــی ب
ــر آب«،  ــرو زی ــم »س ــه فیل ــی، س ــر ملّ ــه از منظ ک
ــوان  ــقانه« را می ت ــک عاش ــب؛ ی ــون« و »بم »کامی
ــر فیلم هــای  ــی حاکــم ب ــر قاعــده ُکل اســتثناهایی ب
ــه  ــت ک ــر دانس ــم فج ــنواره فیل ــمین جش سی وشش
ــم در  ــن ســه فیل ــه می شــود. ای ــن بخــش ارائ در ای
ــه، انســانی، اخالقــی، و  بازنمایــی تصویــری امیدواران

ــد.   ــی« گرفتن ــل قبول ــره »قاب ــران نم ــا از ای زیب
ــل  ــران ذی ــده از ای ــر ارائه ش ــش تصوی ــن بخ در ای
ــای  ــوع فیلم ه ــر از دِل  مجم ــه زی ــم ۱۳گان مفاهی

ــود. ــه می ش ــر ۹۶ ارائ ــنواره فج جش
1. جامعه

تصویــر »جامعــه ایــران« در مجمــوع فیلم هــای 
ــم«،  ــه ای »دره ــِر جامع ــر ۹۶، تصوی ــنواره فج جش
»بی نظــم«، »در آســتانه اضمحــالل« اســت و در آن 

ــه شــده جمع بندی و نتیجه گیری ــی ســطحی ارائ ــه بیان ــی« ب »تضــاد طبقات
ــته  ــانه ای از »گذش ــچ نش ــه هی ــه ای ک ــت؛ جامع اس
افتخارآمیــز« نــدارد، »زمــان حــال« در آن بــه حالــت 
تعلیــق درآمــده اســت،  و »آتیــه روشــنی« از خــالل 
ــارت  ــه عب ــود. ب ــیم نمی ش ــرای آن ترس ــا ب فیلم ه
دیگــر، »حبــل متینــی« کــه دربــاره آن وفــاق 
ــود و در  ــه نمی ش ــد ارائ ــته باش ــود داش ــی وج جمع
نتیجــه وضعیــت تیــره و مبهــم اســت و مقصــدی در 

ــل مشــاهده نیســت.   ــق قاب اف
فیلم هــا  ایــن  غالــب  جامعــه تصویــر شــده در 
ــت  ــد امنی ــرا«، »فاق ــت »فردگ ــه غای ــه ای ب جامع
ــاختارهایی«  ــا س ــا ی ــته از نظام ه ــی و آن دس جمع
اســت کــه بتوانــد »امنیــت فــردی« انســان را تأمیــن 
چنیــن  مختلــف  بخش هــای  نتیجــه،  در  کنــد. 
ــد.  ــی ندارن ــبت متوازن ــر نس ــا همدیگ ــه ای ب جامع
ــرده  ــر روی پ ــده ب ــه ش ــر ارائ ــا در تصاوی تالش ه
بــه هم افزایــی  ســینمای جشــنواره سی وششــم 
در  وضعیتــی  چنیــن  نمی بــرد؛  راه  امیدبخشــی 
غالــب فیلم هــای بــه نمایــش درآمــده )بــه اســتثنای 
ــر آب« و »بمــب؛  ــم »کامیــون«، »ســرو زی ســه فیل
یــک عاشــقانه«( بــارز و برجســته اســت. بــه عنــوان 
نمونــه، در فیلــم »اتــاق تاریــک«، زن و شــوهر 
ــواده  ــتند. خان ــر هس ــا یکدیگ ــی ب ــش دائم در تن
رابطــه  و  اســت  پــدر  بــدون  بلورچی)همســایه( 
ــواده، رابطــه ای آشــفته،  ــن خان ــر در ای ــادر و دخت م
ــت.  ــاد اس ــرام و اعتم ــاری از احت ــگرانه، و ع پرخاش
ــی  ــخصیت های اصل ــوهر )ش ــه زن و ش ــری ک تصوی
فیلــم( از آینــده خــود دارنــد تصویــری اســت کــه در 
ــود.  ــق ش ــت محق ــرار اس ــران ق ــرز ای ــرون از م بی

بگویــد  نمی توانــد  هیچ کــس  »امیــر«  فیلــم  در 
مشــکل چیســت. امیــر، بــا غــزل )همســر دوســتش 
علــی( ارتبــاط داشــته و حاصــل آن ارتبــاط، فرزندی 
اســت کــه علــی او را فرزنــد خــود می پنــدارد. غــزل 
ــتی  ــی سرپرس ــد، عل ــرت می کن ــادا مهاج ــه کان ب
اردالن را قبــول نمی کنــد و نهایتــاًً، اردالن بــه امیــر 

ــود.  ــپرده می ش س
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در فیلــم »دارکــوب«، شــاهد اســتهزاء طبقــات 
فرودســت هســتیم. ســقط جنیــن، فحشــاء، اعتیــاد، 
فــروش فرزنــد و ســایر آســیب های اجتماعــی، 
صرفــاًً متوجــه طبقــات فرودســت جامعــه اســت. در 
ــه  ــق ب ــاد و متعل ــل، رســتگاری شــخصیت معت مقاب
طبقــه فرودســت، در پیوســتن او بــه طبقــه متوســط 
ــاری از  ــط ع ــه متوس ــی طبق ــود؛ گوی ــا می ش معن
ــر  ــت. ه ــی اس ــیب  اجتماع ــئله و آس ــه مس هرگون
ــه ای  ــاور از جامع ــل ب ــری غیرقاب ــر، تصاوی دو تصوی
ــر، در حــال فروپاشــی، و  ــر در مناســبات نابراب درگی

ــی اســت.  عصب
ــای  ــران در فیلم ه ــه ای ــر جامع ــوع، تصوی در مجم
بحــران  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده   ۹۶ فجــر 
در جامعــه و خانــواده، نهایتــاً بــه گونــه ای حــل 
ــه  ــواده و جامع ــای خان ــاره اعض ــه دوب ــود ک نمی ش
ــد. در پایان بنــدی فیلم هــا،  در کنــار هــم قــرار گیرن
غیــاِب »آرامــش، امیــد، پیشــرفت و رویــا پــردازی«، 
غالــب اســت و مهاجــرت نوعــی پاســخ بــه غیــاِب آن 
ــران دســت یافتنی ترســیم  ــه در ای ــزی اســت ک چی

نمی شــود. 
2. خانواده

جشــنواره  فیلم هــای  در  »خانــواده«  تصویــر 
ســی و ششــم، تصویــری »ناقــص«، »در حــال 
اضمحــالل« و بــا صورتــی »غیرطبیعــی« اســت 
ــی در  ــات تجرب ــه مطالع ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
حــوزه جامعه شناســی خانــواده چنیــن تصویــری 
ــن  ــر ای ــد. ب ــت نمی ده ــه دس ــی ب ــواده ایران از خان
بــا »غیاب هــا« معنــا  اســاس مســئله خانــواده 
ــواره دارای  ــر شــده هم ــای تصوی ــد. خانواده ه می یاب
ــدون اغــراق، در هیــچ  »عضــوی غایــب« هســتند. ب
ــر  ــواده ای کامــل« و »به ســامان« تصوی فیلمــی »خان
»مصــادره«،  اســتانبول«،  »چهــارراه  نمی شــود. 
»جشــن دلتنگــی«، »التــاری«، »امیــر«، »دارکوب«، 
ــرد« و ...  ــرق س ــعله ور«، »ع ــک«، »ش ــاق تاری »ات
پراکنــده،  خانواده هــای  نمایــش  از  نمونه هایــی 

غیرمنســجم و از هم پاشــیده اســت. حتــی در فیلــم 
ــر  ــه ظاه ــواده ای ب ــاهد خان ــه ش ــم« ک ــاده قدی »ج
مــدرن و کامــل هســتیم، در روابــط اعضــای خانــواده 
ــم  ــک بحــران از ه ــا ی ــه ب ــی وجــود دارد ک گره های
ــه«  ــار ب ــای »اجب ــه معن ــه ب ــن نکت می پاشــد. ای
تصویرکــردن شــعاری خانواده هــای آرمانــی و کامــل 
ــای  ــی در دهه ه ــن رویکردهای ــا چنی ــت. عموم نیس
گذشــته ســبب »شــعاری« شــدن برخــی فیلم هــای 
اجتماعــی شــده بــود. الزامــات دراماتیــک ســینمایی 
گاهــی فیلمنامه نویســان و کارگردان هــا را ملــزم 
بــه »گــره افکنــی« یــا »بحــران« در وضعیــت 
ســوق می دهــد. امــا اشــکال بــارز در فیلم هــای 
جشــنواره سی وششــم ایــن اســت کــه گره هــا و 
ــامان  ــم س ــای فیل ــی در انته ــای خانوادگ بحران ه
ــاره در صورتــی بهبودیافتــه  ــواده دوب نمی یابنــد. خان
یــا باتجربه تــر از قبــل بازســازی نمی شــود. خانــواده 

ــد.   ــم می پاش ــران از ه ــروز بح ــا ب ب
در خانواده هــای تصویــر شــده، »کــودکان« نیــز 
جایگاهــی درخــور و مناســبی ندارنــد. در فیلــم 
ــدای اردالن  ــا ص ــی تنه ــدی فرم ــا تمهی ــر«، ب »امی
را می شــنویم و کــودک در تمامــی صحنه هــا از 
کادر تصویــر »بیــرون« اســت. در طــول فیلــم تنهــا 
ــی  صــدای او را می شــنویم و تنهــا در ســکانس پایان
ــده  ــه عه ــت از او را ب ــر« مســئولیت مراقب ــه »امی ک
می گیــرد و در کنــار پــدر واقعــی اش قــرار می گیــرد، 
ــاق  ــم »ات ــم. در فیل ــره او را می بینی ــورت و چه ص
ــه  ــی جامع ــران جنس ــِی بح ــودک قربان ــک«، ک تاری
اســت. در ایــن فیلم هــا، کــودک و نفــِس »کودکــی« 
مســئله نیســتند؛ آنــان صرفــاًً حاشــیه ای بــر روابــط 
و دنیــای بزرگســاالن هســتند. بــرای مثــال در فیلــم 
ــا و  ــواره در پالن ه ــوان هم ــر نوج ــون«، پس »کامی
ســکانس های متعــدد، میــان دو فــرد بزرگســال 
ــی«،  ــش«، »آوارگ ــاهِد »تن ــرار دارد و ش ــتان ق داس
»مشــکالت« و حتــی »دلبــری« آنــان اســت. در 
دادن  نشــان  بــرای  ابــزاری  کــودکان،  مجمــوع 
ــز  ــود هرگ ــاالن اند و خ ــب بزگس ــتی ها و مصای کاس
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ــوند. ــتان نمی ش ــئله داس ــور و مس ــه مح ــل ب تبدی
در جمع بنــدی »تصویــر خانــواده« در فیلم هــای 
فجــر ۹۶، بایــد از تنشــی دائمــی ســخن گفــت کــه 
ــازگاری«  ــه »س ــازگاری« ب ــه »ناس ــچ گاه از نقط هی
ــا،  ــش خانواده ه ــر، تن ــارت دیگ ــه عب ــد. ب نمی رس

ــت. ــا اس ــام و بی انته نافرج
3. زنان

ــب  ــان، در اغل ــوع زن ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــان و  ــر شــخصیت زن ــگاه و تصوی ــا، جای ــن فیلم ه ای
دختــران ذیــل موضــوع خانــواده طــرح نشــده اســت. 
تصویــر زنــان در عمــوم فیلم هــای جشــنواره ســی و 
ششــم، تصویــر افــرادی پرخاشــگر و عصبانــی اســت. 
مردســاالرانه،  چارچوب هــای  در  نیــز  دختــران 
قربانــِی »غــرور، تعصــب، کامیابــی و جبــران ناکامــی 
مــردان« تصویــر شــده اند. البتــه در ســه فیلــم 
قدیــم«،  »جــاده  و  »کامیــون«  ســرد«،  »عــرق 
ــل  ــده« قاب ــِق داراِی آین ــاِن موف ــدودِی »زن ــا ح ت
مشــاهده هســتند. بــه لحــاظ پذیــرش نقــش، مفهوم 
ــیار  ــا بس ــده فیلم ه ــر ش ــان تصوی ــادری« در زن »م
ــواده و  ــت خان ــی در مدیری ــت. »ناتوان ــگ اس کم رن
ــی  ــاط عاطف ــراری ارتب ــف در برق ــدان«، »ضع فرزن
و احساســی بــا اعضــای خانــواده« و »انفعــال در 
ــای  ــه ویژگی ه ــا« از جمل ــتان فیلم ه ــرد داس پیش ب
ــه  ــت. ب ــا اس ــن فیلم ه ــده در ای ــر ش ــادران تصوی م
ــورد  ــم«، زن م ــم »جــاده قدی ــال، در فیل ــوان مث عن
تجــاوز )مینــو، بــا بــازی مهتــاب کرامتــی( حتــی در 
ــد. در  ــش نمی رس ــه آرام ــز ب ــود نی ــادر خ ــار م کن
ــه »تولیدمثــل«  فیلــم »خجالــت نکــش«، مــادری ب
ــادر  ــعله ور«، م ــم »ش ــت. در فیل ــده اس ــته ش کاس
نــه تنهــا بــه دنبــال ســامان بخشــیدن بــه خانــواده 
ــای  ــان و رفتاره ــم زب ــا زخ ــه ب ــت، بلک ــود نیس خ
ــم  ــد. در فیل ــود دور می کن ــدش را از خ ــود، فرزن خ
»امیــر« نیــز، مادر)غــزل(، بعــد از تصمیــم بــه ازدواج 
مجــدد، از پذیــرش سرپرســتی فرزنــدش اردالن-کــه 
ــا  ــارج از ازدواج ب ــی خ ــه ارتباط ــراً نتیج ــود ظاه خ

ــد. در فیلــم »مغزهــای  ــاز می زن امیــر اســت- ســر ب
ــن  ــق، بد ده ــادری بدخل ــا م ــگ زده«، ب کوچــک زن
ــه حــرف  و پرخاشــگر مواجــه هســتیم کــه کســی ب
او توجــه نمی کنــد. مــادراِن فیلــم »جشــن دلتنگــی« 
نیــز افــرادی هســتند کــه ســرگرم دغدغه هــای 
شــخصی خــود بــوده و نســبت بــه وضعیــت پیرامــون 
خــود بی توجــه هســتند. الزم اســت ذکــر شــود 
ــی در  ــوان شــخصیت های اصل ــه عن ــان ب حضــور زن
فیلم هــای امســال نیــز کمرنــگ بــود؛ ایــن موضــوع 
ــر زن  ــن بازیگ ــای بهتری ــاب نامزده ــی در انتخ حت

ــود.  نیــز اثرگــذار ب
4. انسان

هســتند  شــخصیت هایی  انســان،  از  منظــور 
بــه  بلکــه  ندارنــد  را  قهرمــان  مولفه هــای  کــه 
اشــاره  فیلم هــا  فرعــی  و  اصلــی  شــخصیت های 
ــن  ــاس ای ــر اس ــتند. ب ــان« نیس ــه »ابرقهرم دارد ک
تعریــف، در فیلم هــای جشــنواره ســی و ششــم 
انســاِن »راضــی« و »خوشــحال«، نــادر اســت. عمــوم 
ــود«،  ــع موج ــف وض ــوان در تعری ــخصیت ها، »نات ش
»ناتــوان در پیــدا کــردن راه حــل معقــول« و »ناتوان 
در برقــراری ارتبــاط ســالم بــا خــود و جامعــه« 
هســتند و بــه همیــن دلیــل دائمــاً بــه پرخاشــگری 
ــه  ــد. ب ــی روی می آورن ــگری کالم ــژه پرخاش و بوی
نــدرت شــاهد گفتگــوی آرام و منطقــی میــان 
ــخصیت های  ــر، ش ــارت دیگ ــه عب ــتیم. ب ــا هس آنه
فیلم هــا، هیــچ یــک انســانی »پذیرفتنــی« نیســتند 
کــه بتواننــد تبدیــل بــه »الگــو« شــوند؛ انســان های 
ــه عنــوان تماشــاگران  ــی کــه مــا ب معقــول و معمول
بتوانیــم خــود را در جایــگاه آن هــا بگذاریــم. یعنــی، 
ــدا  ــور پی ــک ارزش در او تبل ــل ی ــه حداق انســانی ک
ــل مشــاهده نیســت. البتــه حــدی  کــرده باشــد، قاب
از ایــن ارزش را در شــخصیت »بهــروز« در فیلــم 
کامیــون و شــخصیت »مینــو« در فیلــم جــاده 
کــه  همان گونــه  بنابرایــن،  می بینیــم.  قدیــم، 
و  بی آینــده  احــواِل  ناخــوش  »ناراضــِی  انســاِن 
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ــد،  ــرار کن ــادل برق ــود تع ــد در خ ــد«، نمی توان ناامی
جامعــه برآمــده از چنیــن انســان هایی نیــز هیــچ گاه 
ــه،  ــش جامع ــد )در بخ ــادل برس ــه تع ــد ب نمی توان
ــه  ــت جامع ــا از وضعی ــده فیلم ه ــر ش ــات تصوی صف

ــد(. ــرح داده ش ــل ش ــه تفصی ــران، ب ای
ــر  ــان های تصوی ــی انس ــای نارضایت ــی از جلوه ه یک
ــود.  ــر نحــوی ب ــه ه ــرار« ب ــرای »ف ــالش ب شــده، ت
ــا  ــم )ب ــی فیل ــخصیت اصل ــعله ور«، ش ــم »ش در فیل
ــه سیســتان و بلوچســتان و  ــی( ب ــازی امیــن حیای ب
روســتاهای آن پنــاه می بــرد، در »التــاری«، نوشــین 
و امیرعلــی بــه دنبــال مهاجــرت بــه آمریــکا هســتند. 
غــزل در فیلــم »امیــر«، بــه کانــادا مهاجــرت می کند 
امکان پذیــر  مهاجــرت  یــا  ســفر  کــه  هرجــا  و 
نیســت، »ســیگار کشــیدن« و »پرخاشــگری«، مّفــر 
ــی  ــن نارضایت ــت. ای ــی اس ــان های ناراض ــن انس ای
ــاداری  ــدم وف ــه ع انســان های تصویرشــده، منجــر ب
ــم  ــزل در فیل ــه خانواده هایشــان می شــود. غ ــان ب آن
ــی در  ــد، امیرعل ــا می کن ــدش را ره ــر«، فرزن »امی
ــواده زندگــی می کنــد. الدن،  ــاری، جــدای از خان الت
احــد و بهمــن در فیلــم »چهــارراه اســتانبول«، 
ــتند و  ــی هس ــر پناهندگ ــه فک ــواده ب ــرک خان ــا ت ب
ــخصیت ها  ــر ش ــا تدبی ــیخته تنه ــونت مهارگس خش

ــت. ــگ زده« اس ــک زن ــای کوچ در »مغزه
5. تکنیک و تکنولوژی

در فیلم هــای بخــش مســابقه جشــنواره ۹۶، بــه 
ــت  ــاهد حرک ــدس ش ــاع مق ــر دف ــوص در ژان خص
ــتیم.  ــوژی« هس ــری از تکنول ــمت »بهره گی ــه س ب
ــه  ــاوت ب ــردی متف ــد رویک ــه می توان ــی ک موضوع
ســینمای ســاده، صمیمــی و انســانی ایــران را موجب 
ــرح  ــرای ط ــی ب ــی عموم ــینما« تکنیک ــود. »س ش
ــه  ــل »ب ــی مث ــا در فیلم ــت ام ــانی اس ــائل انس مس
ــی«  ــای تکنولوژیک ــی »مهارت ه ــام« گوی ــت ش وق
ــر  ــت تصوی ــود و مادی ــا« می ش ــن »حس ه جایگزی
»مهابــت« و ایجــاد »حیــرت« را جانشــین پرداختــن 
ــه  ــم »ب ــد. در فیل ــانی می کن ــط انس ــق رواب ــه عم ب

وقــت شــام«، دغدغه هــای درونــی شــخصیت زِن بــه 
داعــش پیوســته، بــه اســکرین یــک تبلت و تماشــای 
نمایــش  می یابــد،  تقلیــل  راک  کنســرت  یــک 
ــدود  ــز مح ــش نی ــونت داع ــان و خش ــدرت ایرانی ق
ــی  ــه معن ــن ب ــود و ای ــژه می ش ــای وی ــه جلوه ه ب
تالشــی بــرای »عینی ســازی همــه حس هــا« اســت. 
ــار  ــوژی در آث ــری از تکنول ــوع بهره گی ــن ن همچنی
ســینمایی ایــران، مخاطــره صنعتــی شــدن افراطــی 
بیــان  شــیوه های  شــدن«  »آمریکایــی  حتــی  و 
ــه  ــد. ب ــرح می کن ــدی مط ــکل ج ــینمایی را به ش س
ــد  ــد، می توان ــال، مهارت هــای نســل جدی عنــوان مث
ــته هایی  ــه خواس ــد و ب ــات ده ــم را نج ــل قدی نس
کــه بــه آن دســت نیافتــه، برســاند. در مجمــوع بــه 
ــت  ــن اس ــوژی، ممک ــه تکنول ــاد ب ــه زی ــل تکی دلی
ــرد  ــرار گی ــال ق ــورد اغف ــم ارزشــی م برخــی مفاهی
و »تکنیک هــا« جایگزیــن »ارزش هــا و عواطــف« 
ــه  ــد ک ــان می ده ــم نش ــنواره سی وشش ــود. جش ش
گویــا ســیطره »ابــزار« در ســینمای ایــران در حــال 

ــت.  ــزون اس ــترش روزاف ــط و گس بس
6. آینده، امید، و رویا

مجمــوع فیلم هــای جشــنواره فجــر ۹۶ فاقــد »رویــا 
و فانتــزی« هســتند. در ایــن فیلم هــا اغلــب شــاهد 
آســیب ها و مســائل اجتماعــی هســتیم کــه در 
ســبک و ســیاقی عریــان و در قالــب نوعی »رئالیســم 
بســیار تلــخ، کــور و بی انتهــا« ارائــه شــده اند. در دل 
ایــن رئالیســم خــام، چنــدان آینــده روشــنی ترســیم 
نمی شــود. نبــود »ما«یــی کــه دارای وحــدت هویــت 
باشــد و بتوانــد بــرای خــود آینــده روشــنی را ایجــاد 
کنــد، مولفــه غالــب فیلم هــای جشــنواره ۹۶ اســت. 
ایــن فیلم هــا فاقــد »افــق« هســتند. »بی آیندگــی«، 
ــر  ــا«، ب ــدون فانتــزی و روی »ناامیــدی« و »دنیــای ب
ــره  ــنواره ۹۶ چی ــده در جش ــاهده ش ــای مش فیلم ه

اســت.
7. اخالق و دین

فیلم هــای جشــنواره ســی  بررســی  و  مشــاهده 
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و ششــم، نمایان گــر حضــور انــدک »مناســک و 
نمادهــای دینــی« اســت)هدف، تنها توصیف اســت و 
بــه معنــای تاکیــد بــر حضــور مناســک دینــی در آثار 
ســینمایی نیســت(. دیــن پشــتوانه اخــالق اجتماعــی 
ــی و...  ــای گفتمان ــتدالل ها، نظام ه ــت و در اس نیس
ــاش  ــود. »اغتش ــده نمی ش ــن دی ــور دی ــاً حض اساس
ارزشــی« موجــود در فیلم هــا بــه نحــوی اســت کــه 
ــا  ــم و تنه ــرای »داوری« نداری ــخصی« ب »ارزش مش
 Common/ــج ــط رای ــل متوس ــی »عق ــاهد نوع ش
ــب  ــی تصوی ــک نظــام اخالق ــوان ی ــه عن Sense« ب
شــده در ســینما هســتیم. بــه عنــوان مثــال در 
فیلــم التــاری، ایــراد گرفتــن »امیرعلــی« از آرایــش 
ــرای  و پوشــش »نوشــین« و نیــز تــالش امیرعلــی ب
انتقام گیــری، بــدون پشــتوانه دینــی اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، توجیــه کننــده رفتــار و اســتدالل ها 
ــی اخــالق  ــی نوع ــا حت ــی ی ــام ارزشــی دین ــه نظ ن
ســکوالر، بلکــه تنهــا »عقــل متوســط رایــج« اســت. 

8. گسست نسلی
گسســت نســلی، مفهومــی تخصصــی در علــوم 
و  ســطحی  شــکل  بــه  کــه  اســت  اجتماعــی 
مطــرح  جشــنواره  فیلم هــای  در  کم عمقــی 
می شــود و در آن گسســت نســلی محــدود بــه 
»تعــارض پــدر و مادرهــا« بــه عنــوان »نســل 
گذشــته« بــا »فرزنــدان« بــه عنــوان »نســل آینــده« 
ــی می شــوند. در فیلم هــای فجــر ۹۶، شــاهد  بازنمای
تمایــزی میــان »گسســت نســلی« و »تفاوت نســلی« 
نیســتیم و »تغییــرات فرانســلی« نیــز نادیده انگاشــته 
می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه مطالعــات تجربی 
جامعه شــناختی حاکــی از ایــن اســت کــه در ایــران 
شــاهد گسســت نســلی نیســتیم بلکــه در اینجــا بــا 
ــا در فیلم هــای مــورد  »تفــاوت نســلی« هســتیم. ام
بررســی، اوالً تفــاوت بــه گسســت تعبیــر شــده اســت 
و ثانیــاً، وزن ایــن تفــاوت و تعــارض نســلی بیش تــر 
ــی  ــی مدع ــات تجرب ــه مطالع ــزی اســت ک از آن چی
ــه  ــران ب ــلی در ای ــس نس ــاً، گس ــتند و ثالث آن هس

ــط  ــی فق ــه گوی ــت ک ــده  اس ــر ش ــه ای تصوی گون
جامعــه ایــران درگیــر ایــن مســئله اســت و ایــن در 
ــی و  ــری طبیع ــاوت نســلی ام ــه اســت تف ــی ک حال
نشــان گر تحــّرک اجتماعــی اســت. چنیــن برخــورد 
ــا مســئله گسســت نســلی را می تــوان در  ســطحی ب
ــه  ــار راه اســتانبول، ب ــاری، چه ــل الت ــی مث فیلم های
وقــت شــام، جشــن دلتنگــی و امیــر مشــاهده کــرد 
ــه دلیــل  ــل ب ــا، از قضــا، نســل قب کــه در همــه آنه

ــود. ــتیضاح می ش ــلی اس ــت نس گسس
9. قانون

ــم،  ــی و شش ــنواره س ــای جش ــون« در فیلم ه »قان
نــه بــه عنــوان »متــن«، بلکــه بــه عنــوان موضوعــی 
اغلــب »در حاشــیه« نمایــش داده می شــود. قانــون، 
شــخصیت های  مشــکالت«  حــالل  و  »گره گشــا 
ــم«،  ــاده قدی ــم »ج ــا در فیل ــت. تنه ــا نیس فیلم ه
ــم  ــرم شــمرده می شــود و در فیل ــاً محت ــون صرف قان
ــه »تغییــر یــک  »عــرق ســرد« تالش هــا معطــوف ب
قانــون ناعادالنــه« اســت. در ســایر فیلم هــا بــه 
دلیــل در حاشــیه بــودن قانــون و یــا ناکارآمــدی آن، 
ــل  ــال ح ــه دنب ــخصاً ب ــا، ش ــخصیت های فیلم ه ش
ــری«  ــری »انتقام گی ــن ام ــد. چنی ــکالت می رون مش
همــراه  شــخصیت ها  بــا  را  »خودســری«  و 
ــب  ــخصیت ها اغل ــن ش ــه ای ــی ک ــد. از آنجای می کن
فیلم هــای  قهرمانــان  یــا  اصلــی  شــخصیت های 
یادشــده هســتند، در غیــاب الگوهــا و آرمان هــا، 
انتقام گیــری و خودســری بــه ُکنــش مرســوم و 
می شــود.  بــدل  فیلم هــا  ایــن  اغلــب  در  رایــج 
ــا  ــب ب ــورد نامناس ــاری«، برخ ــری در »الت انتقام گی
اســماعیل در فیلــم »مصــادره« و مجبــور شــدن وی 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــس ب ــب پلی ــرت، فری ــه مهاج ب
ــن  ــواردی از ای ــوءتفاهم« و م ــم »س ــون در فیل قان
دســت، نمونه هایــی از ناکارآمــدی و در حاشــیه 
بــودن قانــون را در ایــن فیلم هــا بازنمایــی می کنــد.

10. عقالنیت و پیشرفت
دولــت  اصلــی  از شــعارهای  یکــی  »پیشــرفت« 
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ــای  ــوع در فیلم ه ــت. در مجم ــوده اس ــم ب دوازده
ــا  ــاب روی ــر ۹۶، غی ــنواره فج ــابقه جش ــش مس بخ
بــه غیــاب الگوهایــی »از« و »بــرای« پیشــرفت 
بــدل شــده اســت. بــه همیــن دلیــل، اساســاً 
پرسشــی از توســعه و پیشــرفت در آنهــا مطــرح 
نمی شــود. بــه ســازوکارها و مناســبات معطــوف 
ــود.  ــی نمی ش ــعه و پیشــرفت توجــه چندان ــه توس ب
ــده از  ــزی برآم ــر چی ــش از ه ــاً بی ــر اساس ــن ام ای
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــای جش ــاله«بودن فیلم ه »بی مس
ــر  ــران معاص ــی ای ــا اقتصاد-سیاس ــه ب ۹۶ در مواجه
عــدم  و  بی مســاله بودن  همیــن  قضــا  از  اســت. 
وجــود نقادانــه ی تحلیلــی در ایــن آثــار اســت کــه در 
نهایــت آنهــا را بــه جــای طــرح پرســش از عقالنیــت 
ــگری  ــداوم و پرخاش ــای م ــه ُغرزدن ه ــرفت ب و پیش
شــخصیت هایی  می دهــد؛  ســوق  شــخصیت ها 
ــه  ــای همدالن ــه نقده ــل و ارائ ــای راه ح ــه ج ــه ب ک
ــا  ــت ب ــا در نهای ــد ی ــعارزدگی می افت ــا در دام ش ی
ــب  ــائل در قال ــا مس ــام ب ــام و تم ــت زدگی ت سیاس
ــی، در دل  ــکل عین ــه ش ــوند. ب ــه می ش ــو مواج هج
ایــن چارچــوب کالن اســت کــه نمایــی از کارخانــه، 
ــن  ــی در ای ــی و علم ــرفت صنعت ــد کاال، پیش تولی
فیلم هــا تقریبــاً غایــِب مطلــق هســتند. مــکان وقــوع 
ــا  ــابقه ب ــای بخــش مس ــک از فیلم ه ــتان هیچ ی داس
تولیــد ارتباطــی ندارد)جــز فیلــم مغزهــای کوچــک  
ــدر  ــوارد مخ ــد م ــل تولی ــاهد مح ــه ش ــگ زده ک زن
ــا،  ــن فیلم ه ــده در ای ــر ش ــه تصوی ــتیم(. جامع هس
جامعــه ای »ایســتا، بــدون پیشــرفت، فاقــد الگوهــای 
عقالنــی الزم بــرای نیــل بــه آینــده روشــن« اســت.

11. امنیت و آزادی
ــر ۹۶،  ــنواره فج ــابقه جش ــش مس ــای بخ در فیلم ه
مفهــوم آزادی بیــش از هــر چیــزی بــه »آزادی 
در  تقریبــاًً  شــده  اســت.  محــدود  اجتماعــی« 
ــرح  ــی« مط ــوع »آزادی سیاس ــی موض ــچ فیلم هی
نمی شــود و اساســاً موقعیتــی کــه آزادی در آن 
ــود.  ــه نمی ش ــب ارائ ــه مخاط ــد ب ــدا کن ــا پی معن

حــوزه آزادی هــای اجتماعــی، همــواره عواملــی 
ماننــد »جبــر اقتصــادی«، »عــرف«، »قانــون« و 
مــواردی از ایــن دســت مانــع تحقــق چنیــن نوعــی 
فیلــم  مثــال در  بــه عنــوان  آزادی می شــود.  از 
ــاده و  ــای کوچــک، س ــر اقتصــادی دنی ــاری، جب الت
امیــدوار امیرعلــی و نوشــین را تخریــب می کنــد. در 
ــز  ــگ زده و دارکــوب نی ــم مغزهــای کوچــک زن فیل
ــل  ــه عل ــاع ب ــدون ارج ــادی ب ــای اقتص محدودیت ه
فیلم هــای  در  هســتند.  برجســته  آن  ســاختاری 
جــاده قدیــم و همچنیــن عــرق ســرد عــرف و قانــون 
ــی  ــخصیت های اصل ــش روی ش ــی پی محدودیت های

می دهنــد.    قــرار  داســتان ها 
داده  شــرح  جامعــه  بخــش  در  کــه  همان طــور 
ــش و رو  ــر از تن ــری پ ــه تصوی ــل ارائ ــه دلی ــد، ب ش
ــر  ــی در اکث ــران، ناامن ــه ای ــالل از جامع ــه اضمح ب
بــه  تبدیــل  سی وششــم  جشــنواره  فیلم هــای 
مســئله ای بنیادیــن شــده بــود. ناامنــی روانــی، 
ــن  ــی و همچنی ــی اجتماع ــادی، ناامن ــی اقتص ناامن
فیلم هایــی چــون جــاده  ناامنــی خانوادگــی در 
جشــن  اســتانبول،  راه  چهــار  التــاری،  قدیــم، 
ــای  ــب، مغزه ــعله ور، بم ــرد، ش ــرق س ــی، ع دلتنگ
ــت  ــز روای ــوب در مرک ــگ زده، و دارک ــک زن کوچ
قــرار دارنــد. بــا روایت هایــی کــه از بحــران و ناامنــی 
امــا  می یابــد  ادامــه  آن  در  و  می شــود  شــروع 
خروجــی از آن هــا تصویــر نمی کنــد. بنابرایــن چــون 
ــام آرامــش در فضــای فیلم هــا قابــل  ــه ن مفهومــی ب
ــت در حوزه هــای  ــه امنی ــت، مطالب ــاهده نیس مش

مختلــف برجســته می شــود.
12. »ما«/هویت ملی

تصویــر روشــن و مشــخصی از نوعــی هویــت متحــد 
-البتــه نــه بــه عنــوان امــری ایــده آل و نــه بــه عنوان 
امــر فعلیت یافتــه در زندگــی اکنــون و روزمــره 
شــخصیت های اصلــی فیلم هــا- قابــل مشــاهده 
ــود  ــع موج ــاره وض ــی درب ــن تفاهم ــت. بنابرای نیس
ــت  ــاس اس ــن اس ــر همی ــاً ب ــود. دقیق ــه نمی ش ارائ
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کــه »فــرار« در اشــکال گوناگــون آن )ســفر، ســیگار، 
ــوان راه  ــه عن ــونت( ب ــی، و خش ــرت، پناهندگ مهاج
حــل توســط شــخصیت ها انتخــاب می شــود. گویــی 
ــه شــده در جشــنواره سی وششــم  ــای ارائ در فیلم ه
و  بــا مســائل  مواجهــه  بــرای  الگویــی جمعــی 
مشــکالت وجــود نــدارد کــه بــا ارجــاع بــه آن بتــوان 
راه حل هایــی از منظــر جمعــی و مــورد قبــول بــرای 
ــز  ــدان تالشــی نی ــا چن ــه داد. فیلم ه ــان ارائ مخاطب
بــرای برســاخت ســینمایی چنیــن چارچوبــی از 
ــه نمی دهنــد. »عــدم وجــود نوعــی تعلــق  خــود ارائ
ــا«ی  ــن »م ــاب چنی ــر در غی ــوه ای دیگ ــی«، جل مل
ــم  ــال در فیل ــوان مث ــه عن ــی اســت. ب ــی و ملّ جمع
ــال  ــی فوتس ــم مل ــی تی ــان اصل ــرد، قهرم ــرق س ع
ــران را  ــه اصــرار سرپرســت تیــم، پرچــم ای ــران، ب ای
ــال حضــور  ــه دنب ــی ب ــدازد ول ــر دوش خــود می ان ب
در اســپانیا بــرای ادامــه زندگــی و فعالیــت ورزشــی 
خــود اســت. در فیلــم جشــن دلتنگــی و همچنیــن 
ــی  ــر، آمــال شــخصیت های اصل اطــاق تاریــک و امی
ــی کــه در مهاجــرت،  ــه در چارچــوب مرزهــای ملّ ن
فــرار از ایــران، و در جایــی ورای مرزهــای ملــی 

ترســیم می شــود. 
13. آسیب های اجتماعی

ســینمای جشــنواره سی وششــم، ســینمای »جامعــه 
ــش  ــی بی ــیب های اجتماع ــت. آس ــیب زده« اس آس
از هــر چیــزی در مرکــز روایت هــا قــرار دارنــد. 
ــب،  ــای مناس ــا و روش ه ــال، راه ه ــن ح ــا در عی ام
ــرای مواجهــه  مقبــول، و اجتماعــاً پذیرفته شــده ای ب
ارائــه  مخاطــب  بــه  اجتماعــی  آســیب های  بــا 
ــش از  ــی بی ــائل اجتماع ــیب ها و مس ــود. آس نمی ش
ــه »اعتیــاد« و »فقــر و فحشــاء« فــرو  هــر چیــزی ب
کاســته شــده اســت. عمومــا ایــن طبقــات اقتصــادی 
ــه چنیــن آســیب هایی  پائیــن هســتند کــه مبتــال ب
تصویــر می شــوند. در واقــع، ســینمای جشــنواره 
سی وششــم چنــدان توجهــی بــه ارائــه نگاهــی جامع 
و انســانی بــه ســایر ابعــاد زندگــی اشــخاص گرفتــار 

ــد و  ــان نمی ده ــود نش ــی از خ ــیب های اجتماع آس
ــی  ــا موضوع ــه ب ــواردی ک ــتر م ــن رو، در بیش از ای
ــم  ــروکار داری ــی س ــه آســیب های اجتماع ــوط ب مرب
»ســیاه نمایی«  نوعــی  بــه  درام هــا  و  روایت هــا 
نزدیک تــر می شــود تــا بازنمایــی وضعیتــی کــه 
بــرای  اجتماعــی  و  فــردی  توان هــای  و  امــکان 
ــب  ــه مخاط ــیب هایی ب ــن آس ــره چنی ــروج از دای خ

ــه شــود. ارائ

پایان
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