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سفر به زوایای پنهان درون در «برو بیرون

»

می گوینــد همان طــور
کــه رمــان ،داســتان یــک
شــخصیت اســت و داســتان
کوتــاه ،داســتان یــک
موقعیــت ،فیلــم بلنــد هــم
روایت یک شــخصیت اســت
و فیلــم کوتــاه روایــت یــک
موقعیــت .پیــروی از ایــن
اصــل و عالقــه فیلم ســازان
بــه ســفر در حوالــی پنهــان
انســان ها باعــث شــده کــه تماشــاچیان حرفــه ای ســینما،
شــخصیت های مختلفــی را بــا ویژگی هــا و خصوصیــات
متفــاوت و گاه متضــاد در ســینما ببیننــد؛ تــا حــدی کــه
پرداختــن بــه یــک فــرد بــه کاری ســخت در ســینما تبدیــل
شــود« .بــرو بیــرون» امــا نــه بــا نگاهــی کمیــک و نــه نگاهــی
جــدی کــه بــا گونــه وحشــت بــه ســراغ شــناخت شــخصیت
اول فیلــم رفتــه اســت و مــا را در اوج وحشــت و پریشــانی بــا
وجوهــی از یــک انســان و کنش هــا و واکنش هــای او روبه رو
می کنــد کــه نه تنهــا بــه روایــت جــذاب رونــد داســتان کمک
می کنــد بلکــه تلنگــری هــم بــه خــود مــا بــه عنــوان یــک
انســان می زنــد کــه اگــر مــا بــه جــای ایــن شــخصیت ها و در
ایــن موقعیت هــا بودیــم چــه می کردیــم؟
«بــرو بیــرون» کامــ ً
ا در گونــه وحشــت طبقه بنــدی
می شــود امــا در عیــن حــال یــک درام روان شناســانه بــا
خلــق صحنه هایــی میخکوب کننــده و بازی هــای بی نقــص
اســت کــه می توانــد در تمــام مــدت فیلــم ،تماشــاچی را بــه
دنیایــی کــه کارگــردان ســعی در خلــق آن دارد نزدیک کند
و در پایــان عــاوه بر لــذت ،دیدگاهــی تــازه بــه او ببخشــد.

...

سینمای جهان

فروش  900میلیون دالری
سینمای چین در یک هفته
گیشه ســینمای چین در طول یک هفته تعطیالت سال نو
چینی به رکورد فــروش  901میلیون دالر ( 5.7میلیارد
یوان) دست یافت.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم اداره دولتی مطبوعات،
نشــریات ،رادیو و تلویزیون چین ،مجموع فروش سینمای
این کشور در طول یک هفته تعطیالت ویژه سال نو معروف
به جشــنواره بهار در مقایســه با ســال گذشته شــاهد رشد
چشمگیر  67درصدی بوده اســت .فروش باالی سینمای
چین حاکی از آن است که بازار سینمای داخلی این کشور
پس از دو سال رکود دوباره احیا شده که بخش عمده ای از
آن به سبب فعالیتاستودیوهای فیلمسازی چینی در پکن
و کالیفرنیای جنوبی است.
میزان فروش بلیت در ســینماهای چین در ســال 2015
تنها  3.7درصد و در سال گذشته  15درصد رشد داشت،
این در حالی اســت که متوســط رشد ســاالنه فروش بلیت
در ســینماهای این کشور در پنج سال گذشــته  35درصد
بوده است.

پساز این که صبح دیروز خبری در رسانهها مبنی برقطعی شدن پخش سریال  15قسمتی «کاله قرمزی» در نوروز امسال ،منتشر شده بود،
حمید جبلی گوینده این شخصیت با انتشــار پستی اینستاگرامی این خبر را تکذیب کرد .او با انتشــار تصویری از «کاله قرمزی» نوشت« :به
شایعات توجه نکنید .هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته .تمام».

مانیحقیقی :نمیتوانم به شمابگویم
که چقدرآزاردهنده استکه مدام
ازما سوالسیاسی پرسیده میشود

نگاهی به نقاط قوت و ضعف مجموعه «آنام»

سریالایرانی،قصههندی
ســارا صالحی  -اصطالح «فیلم هندی» برای کمتر کسی ناآشناســت؛ ســبک فیلمســازی که به بازیهای غلیظ و مهیج و نیز فیلمنامههای
پرسوزوگداز با پایانبندیهای شــاد و رویایی مشــهور اســت .با این نگاه ،فیلمنامه «آنام» کام ً
ال هندی از آب درآمده و شباهتی به نوع روایت
پسآنهمه
داستانوشخصیتپردازیهایوطنیندارد.برعکسنویسنده،جوادافشارباانتخاببازیگرانوبازیهاییکهگرفته،نتوانستهاز ِ
غمدرقصهبربیاید.باوجودآبرومندبودننتیجهکار«،آنام»ازآندستهسریالهایجذابوخیابانخلوتکنسالهاینهچنداندورتلویزیون
ازکاردرنمیآید.سریالهاییمانند«پسازباران»کهمرتب ًاقابلیتبازپخشدارندوباگذرسالهااززیباییوارزشهایآنهاکمنشدهاست.

قصــه
محور ماجراهای «آنام» ،همان گم گشــتگی مــادر و فرزندی
هندی با دختر جوان و یکی یک دانه خانواده ا ی شهری روایت
می شــود که خواهان فراوان دارد و پس از کش وقوس های زیاد ،ازدواج
می کند .هنــوز مخاطب بــا اختالفات قومــی و فرهنگی ایــن پیوند کنار
نیامده ،همه خانواده دختر با یک توطئه خواســته و ناخواســته از صحنه
نمایش محو می شوند .باز چند صحنه آن طرف تر بیننده با شوک دیگری
غافلگیر و با خبر مادر شــدن «مارال» روبه رو می شود و هنوز یک قسمت
از این همــه مصیبت نگذشــته ،زمزمــه ازدواج اجباری با برادرشــوهر یا
پسرعمو پیش کشــیده می شود« .ســهند» پسرعموی عاشــقی که چشم
دیدن فرزند «مارال» و «احمد» (شــوهر مرحوم مــارال) را ندارد و در پی
حذف بچــه از زندگی «مــارال» برمی آید .امروز «مــارال» هم مادری دل
شکســته و دم مرگ اســت و با وجود تمکــن مالــی ،باید خدمتــکار خانه
دخترش باشد و مدام به همه دروغ بگوید و پنهان کاری کند .ماجراهای
عجیب وغریبی که در جهان داستان امکان دارد و وقوع پی درپی این همه
اتفاقات شوم برای یک نفر هضم نشدنی به نظر می رسد.

از طرفی ،نباید از توجه مثبت و بیحاشیه نویسنده به آیینهای
درستونادرستفرهنگفولکلورایرانیبهسادگیگذشت.مثبت
از این نظر که به ســنتهایی مثل ازدواج فامیلی دخترعمو با پسرعمو،
ازدواج اجباری زن بیوه با برادرشــوهرش یا نظام پدرساالری حاکم بربرخی
فرهنگهای فولکلور به خوبی پرداختهشــده اســت .همچنین داســتان در
جایی به جز خانههــای پرزرق و بــرق پایتخت هم تعریف میشــود و زیبایی و
سادگیزندگیروستاییرابهتصویرمیکشد.یکیازنقاطقابلاشارهدیگر
اینمجموعهدرقیاسباکارهایمشابهتلویزیوندرسالهایاخیر،پرداختن
به قصهای پردرد ورنج بدون القای ســیاهنمایی اســت .یعنــی بیننده چه در
حین تماشای کار و چه بعد از بلند شدن از پای گیرندهاش احساس ناامیدی
وسرخوردگینمیکند.احساسیکهدرسریالهاییمانند«سایهبان»واقعا
آزاردهندهبودوباوجودکششدرفرموساخت،باعثماللتماشاگرمیشد.
ازجملهنکاتمتمایزکنندهاینکار،تأکیدمحسوسآنبرفرزندآوریدرهردو
بخشسریالاستوبهبهانهروایتیکمادرانههندی،بهتبلیغروشهاینوین
پزشکیبرایصاحبفرزندشدننیزمیپردازد.

بازیگـری
شــاید پیــش از نمایــش ســریال ،یکــی از مهم تریــن نــکات
وسوسه برانگیز برای مخاطب عام و خاص پس از مدت ها دیدن
ستاره صاحب سیمرغ سال های دور سینمای ایران ،گلچهره سجادیه
بود .احساســی که پس از دیدن چند قســمت از مجموعه جای خود را به
یأس داد .شاید در نخستین روزهای پخش ،حتی به خودمان امیدواری
می دادیم که باید به سجادیه و حضور دوباره اش فرصت دهیم تا خودی
نشان دهد و همان طور که در اثر بی تکراری چون «هیوا» ی مالقلی پور،
نقش زنــی عاشــق و بی پنــاه را یک تنــه بر دوش می کشــد ،بدرخشــد و
نفس ها را در ســینه حبس کنــد .اما حاال با گذر از دو ســوم «آنــام» ،تنها
شــاهد بازی بی رمق ،درون گرا و کم احساس وی هســتیم؛ جایی که در
نقش «مارال» ،مادر رنج کشــیده می توانســت احساســات پررنگی را به
تماشــاگرش منتقل کند و همذات پنداری بیشــتری را برانگیزد .چیزی
که زیاد دور از انتظار نیست و کارهای محلی موفق دیگری چون «پس از
باران» با بازی اثرگذار کتایــون ریاحی و مرجان محتشــم در یادها باقی

مانده است .احســاس هر شــب مخاطب آشــنا با هنرنمایی
گلچهــره ســجادیه ،فاصلــه گرفتــن وی از اســتانداردهای
بازیگــری و نتیجه گیری خوش بینانه ترش ،ناآشــنایی ســجادیه با
مدیوم تلویزیون و قالب های سریالی است.
پس از گلچهره سجادیه در مرحله نخســت مجموعه ،در بخش شهرستانی
«آنــام» از نقش برجســته و بازی گیــرای ســیروس گرجســتانی نمی توان
چشم پوشی کرد .جدای از شــخصیت پرداخت شــده اش ،گرجستانی به
ِ
بــزرگ خاندانی آذری ظاهر شــده و نرمــش و قدرت نظام
زیبایی در قالب
پدرســاالری را همزمان به نمایش می گذارد .پختگــی ،تقید به امور دینی
و مهربانی در جزء جزء رفتار و کالم پدربزرگ باصالبت «آنام» موج می زند
خان
و باید گفت که پس از بازی درخشــان سیروس گرجســتانی در نقش ِ
فئودال بی بندوبار «کیف انگلیسی» ،وی را دیگر در چنین نقش چالشی و
پرفراز و فرودی ندیدیم .البته در بخش شهرستان سریال ،بازیهنرمندان
آذری همقابل تحسین و اعتناست ،به ویژه بازیگر نقش جوانی «مارال».

در روزهــای گذشــته ویدئویی یک دقیقه ای از نشســت رســانه ای عوامل
فیلم سینمایی «خوک» در جشــنواره فیلم برلین منتشر شد که در آن لیال
حاتمی اظهارات سیاســی عجیبی را مطرح می کرد؛ صحبت هایی که در
شــبکه های اجتماعی پربازدید شــد و واکنش های زیــادی را برانگیخت.
در حالــی کــه از همین ویدئــوی کوتاه ،به نظــر می آمــد صحبت های لیال
حاتمی به صورت خودجوش بیان شده ،اما با انتشار ویدئوی صحبت های
مانی حقیقی کارگردان فیلم در همان نشســت ،مشــخص شد فضای این
نشست توسط خبرنگاران حاضر به شدت سیاسی شــده بود .تا جایی که
لیال حاتمی که زبان انگلیسی را ســلیس صحبت می کند ،چند بار تپق زد
و تنها با کمک مانی حقیقی ،توانست جمالتش را کامل کند .صحبت های
او که اولین اظهارنظر سیاسیاش محسوب می شد ،در واکنش به سواالت
سیاسی مکرری بود که خبرنگاران حاضر مطرح می کردند؛ موضوعی که
مورد اعتراض مانی حقیقی هم واقع شد و او خواستار پرداختن به مسائل
سینمایی ،به جای مسائل سیاسی شد.
رســانه ها اغلب به این صحبت ها که در نشســت خبری «خوک» و بی ربط
با فیلم و این جشــنواره سینمایی بیان شــد ،واکنش منفی داشته اند .وب
سایت نقد ســینما در واکنش به این اظهارات نوشته اســت« :لیال حاتمی
در حالی مدعی شــده فرجام تظاهرکنندگان در ایران مرگ اســت که در
آشــوب اخیر دراویش ،نه تنها هیچ یک از معترضان کشــته نشــدند ،بلکه
جان مأموران مظلوم نیروی انتظامی را هم گرفتند» .
وب ســایت مشــرق نیز درباره حرف های لیال حاتمی ،در تحلیلی نوشــته
اســت« :درباره اتفاقات اخیر ایــران آگاهی خانم حاتمی در حد ســواالت
خبرنگاری اســت که شــیطنت می کند و نکته مهم تر این اســت که ایشان
از جزئیات اعتراضات و اغتشاشــات در داخل ایران آگاهی ندارد .ایشان
برخالف سینماگران دیگر فعال سیاسی نیست» .
روزنامـه هفـت صبـح نیـز بـا اشـاره بـه تپق هـای فـراوان حاتمـی در جریان
صحبت های او ،دلیـل آن را فضای عصبی حاکم بر این نشسـت رسـانه ای
دانست و نوشـت« :به نظر می رسـد سـواالت خبرنگاران باعث خشم و آزار
عوامـل فیلم «خوک» شـد» این روزنامه با اشـاره بـه تپق هـای حاتمی و این
کـه چنـد بـار مانـی حقیقـی کلمه هـا را بـه وی یـادآوری می کنـد ،نوشـت:
«عوامل فیلم «خـوک» راحت نبودنـد وگرنه لیلا حاتمـی در موقعیت های
مختلـف نشـان داده در انگلیسـی و فرانسـه حـرف زدن بـه انـدازه فارسـی
سـلیس است».
امــا در مقابل ایــن صحبت هــای جنجالــی ،مانــی حقیقی مســلط ظاهر
شــد و با انتقاد از خبرنگاران حاضر در نشســت ،پرســش های سیاســی و
غیرســینمایی آن ها را زیر ســوال برد .او در ایــن بــاره در اظهاراتی که در
شــبکه های اجتماعی هم مــورد توجه قرار گرفــت ،گفــت« :نمی توانم به
شما بگویم که چقدر آزاردهنده است که مدام از ما سوال سیاسی پرسیده
می شود .همه شما آزادید که سوال سیاسی بپرسید و هیچ کس نمی گوید
که نپرسید .ولی ما یک اثر هنری ساخته ایم که می تواند خوب یا بد باشد.
دوســت دارم درباره این صحبت کنم که چطور کارمان را انجام داده ایم و
معنایش برای شما چیست؟» این کارگردان سینما همچنین سعی کرد با
انتقاد از رفتار غیرحرفه ای خبرنگاران حاضر در این نشست رسانه ای ،از
پرسش های سیاســی عبور کند .او در این باره گفت« :هر مصاحبه ای که
می کنم ،در این باره است که اصالح طلب ها و تندروها درباره شما چه فکر
می کنند؟ کارتان سانســور شده؟ سانسور نشــده؟ چطور با سانسور کنار
می آیید؟ بســیار خب! چند بار باید این را بشــنوید؟ بله در ایران سانســور
هست .بله ،زندگی با آن سخت اســت .بله ،ما به روش های متفاوتی که به
وضعیت سیاسی بستگی دارد ،با آن کنار می آییم» .
رفتار حقیقی که ســعی داشــت با شکســتن فضــای غیرســینمایی حاکم
بر نشســت خبری ،از هنر ســینما صحبت کند و درباره وجوه هنری و تهیه
فیلم توضیح دهد ،قابل ستایش است .او به عنوان یک هنرمند سینماگر،
بهترین مواجهه را با پرسش های سیاسی داشت که سعی داشتند با بردن
فضای جلسه به ســمت اظهارات رادیکالی ،از این نشســت ،بهره برداری
سیاسی مطلوب خود را ببرند.

...

شبکه نمایش خانگی

سریال «گلشیفته» از چهارشنبه
در شبکه نمایش خانگی
ایسنا  -ســریال شبکه خانگی «گلشــیفته» به کارگردانی
بهروز شعیبی از چهارشنبه 9اسفند ماه توزیع می شود .در
این سریال کمدی ،مهدی هاشمی ،مهناز افشار ،سیامک
انصاری ،نازنین بیاتی ،بهاره کیان افشار ،محمد بحرانی،
امیرمهدی ژوله ،شیال خداداد و هومن سیدی ایفای نقش
می کنند.

...

سینمای ایران
راز جذابیت «خوک» برای لیال حاتمی
آیسینما  -در حالی که حضور لیال حاتمی با فیلم «خوک»
در جشــنواره برلیــن تحت الشــعاع اظهارنظر سیاســی او
در نشســت پرســش و پاســخ این فیلــم قــرار گرفتــه ،او در
گفتوگویی کوتاه درباره خود فیلم هم صحبت کرده است.
او درباره نقش خود و دلیل حضورش در «خوک» به یورونیوز
گفته اســت« :چیزی که در این فیلم دوست داشتم این بود
که میتوانستم در آن خودم ،همکارانم و حرفهام را مسخره
کنم و دوست داشتم که به (صاحبان) دیگر حرفه ها بگویم
که می شــود این کار را کرد و آن قدرها مهم نیست ،تمام ما
این نقایص را داریم چراکه همه انســان هستیم و (داشتن)
نقص عیب نیست».
فیلــم مانــی حقیقــی بــا واکنش هــای متفاوتــی از ســوی
منتقدان روبه رو شــد ،اما تقریبا همه نوشته ها به این نکته
اشــاره دارند که «خوک» با زبان طنز و در قالب یک کمدی
سیاه توانسته به مجموعه ای از مســائل امروز جامعه ایران
نزدیک شود.
«خــوک» داســتان یک کارگــردان ســینما با بازی حســن
معجونــی اســت کــه ممنوع الــکار شــده و وقتی یــک قاتل
زنجیره ای شــروع به کشــتن فیلم ســازان مشــهور ایرانی
می کند ،دچار این مســئله می شــود که قاتل چرا ســراغ او
نیامده و این می تواند اهمیت او به عنــوان کارگردان را زیر
سوال ببرد .لیال حاتمی در این فیلم نقش بازیگری را بازی
می کند که از ممنوعیت فعالیت حسن خسته شده و سراغ
همکاری با فیلمسازی که رقیب اوست میرود.
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