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جان دار داستان خانواده ای است 
که بر اثر یک اتفــاق درگیر موضوع 
قتل و قصاص می شوند و برای رهایی 
از آن راهــی جز یــک جنایت دیگر 

پیش روی خود نمی بیند.
عوامل فیلم عبارتند از:

نویسنده: حسین امیری دوماری، 
پدرام پورامیری، محمد داوودی

کارگــردان: حســین امیــری 
دوماری، پدرام پورامیری

بازیگــران : فاطمــه معتمدآریا، 
مسعود کرامتی، باران کوثری، حامد 
بهداد، علی شــادمان، جواد عزتی، 

امیراحمد قزوینی
جان دار به عنوان اولین ســاخته 
سینمایی کارگردانان خود، به نوعی 
قطعا یک موفقیت به شــمار می آید. 
فیلمی که یک داستان مشخص دارد 
و به خوبی آن را روایت می کند. نقطه 
تعلیــق فیلم پیرامــون دو وضعیت 
انتقام و خشــونت شــکل گرفته و 
المان های فرهنگی خــاص ایرانی 
همچون غیرت و آبروداری با داستان 
چنان درهــم تنیده می شــود که 
همذات پنداری بیننده ای که درگیر 
موضوع قصاص و قتل نیست را هم به 

خوبی برمی انگیزاند.
شــروع فیلم همانند بسیاری از 

فیلم هــای حادثه محــور امریکایی 
با فضای بســیار زیبا و شــاد شروع 
می شــود و با یــک شــوک که کل 
داستان را تحت الشعاع قرار می دهد، 
ادامه پیدا می کند. فضای عروســی 
و نگرانی هــای میزبانــان همراه با 
بازیگران آشنا، کاراکترهای فیلم را 
به ما می شناساند. و در همین حین 
است که حادثه  محوری فیلم اتفاق 
می افتد و ازقضا یکــی از ضعف های 
فیلم در اجــرا و کارگردانی دقیقا در 
این نقطه روی می دهــد. جایی که 
یک شوک اساسی که همان حادثه  
محوری باشد می تواند نفس بیننده را 
بگیرد و حادثه را آنچنان که فاجعه بار 
است، نشان دهد که بیننده به راحتی 
نتواند وارد قضــاوت ناخودآگاه بین 
کاراکترهای داستان شود؛ اما نکته 
اینجاســت که دعوای ابتدایی فیلم 
خیلی بچه گانــه و مبتدیانه تصویر 
شده است تا آنجا که وقتی وحید )با 
بازی علی شادمان( چاقو می خورد، 
نمی توان به خوبی بــاور کرد و حتی 
کشتن برادر یاســر هم آنچنان که 
فاجعه بار اســت بــر بیننــده تاثیر 
نمی گذارد. کافیست این سکانس را 
مثال با فیلم ضدایرانی قاتل امریکایی 
مقایســه کنید، جایی که همســر 

قهرمان فیلــم در فضای کامال زیبا و 
شاد درون ساحل، کشته می شود و 
این اتفاق تا پایان فیلم، این کاراکتر 

را درگیر می کند.
امــا در ادامه همانطــور که بیان 
شــد، فیلم در نمایــش تبعات این 
ماجرا بســیار خوب جلو می رود و از 
خرده روایت ها و تزریق قطره چکانی 
اطالعــات مفید، بیشــترین بهره را 
می برد و اتمسفری را ایجاد می کند 
که مخاطب در آن زیست می کند و 

کامال با آن همراه می شود.
پیچیدگی روابط در این خانواده 
و دوهمســره بودن آقــا رحمان )با 
بازی مسعود کرامتی( و ناتنی بودن 
وحید )با بازی علی شادمان( و اسما 
)با بازی باران کوثری( و تفاوت رفتار 
این دو در ارتبــاط با ثریــا )با بازی 
فاطمه معتمد آریا( که اسما او را مادر 
خــود می داند و به بــرادر ناتنی اش 
احســاس دین می کند و نداشــتن 
این احساسات توســط وحید، این 

پیچیدگی را بیشتر هم می کند.
امــا مهمترین نقطه  قــوت فیلم 
بدون شــک بازی های بسیار روان و 
تاثیرگــذار و مخصوصا بازی گرفتن 
کارگردان از بازیگرهاســت. درست 
اســت که بازی های مشــابهی را از 

تعدادی از بازیگــران از جمله حامد 
بهداد، علی شادمان، مسعود کرامتی 
در آثار قبلیشــان دیــده بودیم اما 

همین بازی های تکراری در ترکیب 
موزون بازی های این فیلم کامال جا 
گرفته و در راســتای تکمیل اهداف 
داســتان عمل می کنــد. بازی های 
روان و بی نظیر معتمدآریا و کوثری 
نیز بــه ایجاد این فضــا کمک کرده 
اســت؛ اما مهمتر از اینها بازی جواد 
عزتی در نقش یاسر است که با آنکه 
شــخصیت پردازی کاراکتــر او در 
فیلمنامــه چندان کامل نیســت و 
بجز چند اکت محــدود مثل دادگاه 
و گرفتن قیومیت و دیدارش با اسما 
)باران کوثری(، تالشــی برای این 
شــخصیت صورت نگرفته اما بازی 
چنان تاثیرگذار است که شاهد یک 
بدمن موثر در روند فیلم هستیم که 
بار یک سوی داستان را به تنهایی به 

دوش می کشد.
برخالف این بازی های قابل قبول، 
امــا دو بازیگری که نقــش جمال و 
سعید را ایفا می کنند که یکی قاتل و 
دیگری داماد این خانواده است، آنقدر 
فاصله زیادی با اســتاندارد بازیگری 
این فیلم دارند که از فرم کار به صورت 
جدی بیرون می زننــد و هیچگونه 
احساســی را در یکی دو ســکانس 
مهم احساســی  به بیننــده منتقل 
نمی کنند و همین امور است که این 
فیلم را از یک فیلم خوب به یک فیلم 

خوشبینانه متوسط تبدیل می کند.
البتــه در ایــن امــر نبایــد 
و  ر  کشــو ی  یت هــا د و محد
حساســیت های موجــود در حوزه  
مضمون فیلم جان دار یعنی قصاص 
را فراموش کرد. امــری که موجب 
می شــود فیلمســاز، پایان بنــدی 

آنچنان بــازی بــرای فیلــم خود 
درنظربگیــرد کــه به هیچ شــکل 
نمی شود حتی به بستنش، فکر کرد.

هر دو احتمــال و راه پیش روی 
کارگــردان برای تمام کــردن فیلم 
یعنی 1( سقط جنین توسط اسما و 
طالق از سعید و ازدواج با یاسر )جواد 
عزتی( و یا 2( قصاص شــدن و مرگ 
جمال ، بدون شــک دچار ممیزی 
می شد و سرنوشــتی نامعلوم برای 

فیلم رقم می زد.
به طورکلــی جان دار بــه عنوان 
فیلمی که قصد به چالش کشــیدن 
مفهوم قصاص در جامعــه و بازنده 
بودن طرفیــن این ماجــرا را دارد، 
توانسته است به خوبی از پس حرف 
خود بربیاید و بــه نوعی قصاص را به 
عنوان عامل ایجاد تنش و خشــونت 
مطرح کند. فــارغ از رد یا اثبات این 
فرض، این فیلم در انتقال این مفهوم 
موفق عمل کرده است و به عنوان یک 
فیلم متوسط، توانســته است گلیم 

خود را از آب بیرون بکشد.

 »جان دار« در مضمون با محدودیت مواجه است 

روایت خوب با تعلیق های درهم تنیده 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»23 نفر« و »جان دار« اکران شدند 
»تیغ و ترمه« انصراف داد

فاطمه معتمدآریا، حامد بهــداد، جواد عزتی و 
باران کوثری در »جان دار« به کارگردانی حســین 

امیری دوماری و پدرام پورامیری بازی می کنند.
به گزارش هنرآنالین، در هفته ای که گذشت قرار 
بود سه فیلم جدید روی پرده سینماهای کشور برود 
که از این میان دو فیلم »23 نفر« و »جان دار« اکران 
شدند و فیلم » تیغ و ترمه« به کارگردانی کیومرث 
پوراحمد به دلیل کافی نبودن ســئانس ها و عدم 
تمایل ســینماداران به اکران فیلم، به درخواست 
تهیه کننده و کارگردان از اکران در این فصل انصراف 
داد. »جان دار« به کارگردانی حسین امیری دوماری 
و پدرام پورامیری از چهارشنبه 20 آذر اکران شد و 
در دو روز 405 میلیــون و 738 هزار تومان فروش 
داشت. این فیلم روایتی از سردرگمی یک خانواده 
است که جوانشان در آستانه اعدام است. »23 نفر«  به 
کارگردانی مهدی جعفری نیز از چهارشنبه 20 آذر 
به سرگروهی باغ کتاب روی پرده سینماها رفت و 
در دو روز 79 میلیــون و 695 هزار تومان فروخت. 
این فیلم که براســاس قصه ای واقعی ساخته شده 
درباره گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی اســت 
که در جریان جنگ ایران و عراق در سال 1361 به 
اسارت نیروهای عراقی درآمدند. مجید پتکی،  سعید 
آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی،  محمد 
رشنو بخشی از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

    
اطالعیه روابط عمومی جشنواره 

فیلم فجر درباره سینمای رسانه

انتخاب سینمای رسانه سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر نظرســنجی می شــود. روابط عمومی 
جشنواره فیلم فجر اعالم کرد: حسب درخواست دبیر 
جشنواره فیلم فجر و در راستای احترام به نظرات 
اهالی رسانه،  با اضافه شدن امکانی در سامانه ثبت 
نام، متقاضیان درخواست کارت از بین گزینه های 
برج میالد و پردیس سینمایی ملت یکی را به عنوان 
مکان پیشنهادی خود مشخص کنند تا درنهایت بعد 
از پایان ثبت نام ها از بین آرای خبرنگاران و منتقدان 
حائزشرایط دریافت کارت، سینمای اصحاب رسانه 
نهایی شــود. الزم به ذکر اســت همزمان با انتشار 
لیست اسامی حائزین شــرایط کارت جشنواره، 
گزینه پیشنهادی هر نفر قید خواهد شد. با توجه به 
اعمال تغییرات در سامانه ثبت نام و اضافه شدن این 
دو گزینه، ثبت نام اصحاب رســانه، اعضای انجمن 
منتقدان و نویسندگان سینمای ایران و رسانه های 
دیداری، شــنیداری )رادیو(  برای حضور در سی 
و هشتمین جشــنواره فیلم فجر با یک روز تاخیر 
 از دیروز 24 آذرماه آغاز شــد و تــا 1 دی ماه ادامه 

خواهد داشت.
    

»ما که هستیم« کلید خورد

»ما که هستیم« به نویسندگی، تهیه کنندگی 
و کارگردانی ابوالحسن کیوان جلوی  دوربین رفت.

به گــزارش هنرآنالیــن، فیلمبــرداری فیلم 
سینمایی »ما که هســتیم« مدتی است آغاز شده 
و تهران، دماوند و شــیراز لوکیشن های اصلی این 
فیلم هستند. در خالصه داســتان این فیلم آمده 
است: مردی ناامید که فکر می کند، جامعه موقعیت 
مناسبی برای شکوفایی استعدادهایش در اختیار او 
نگذاشته و عمرش به بطالت و پوچی گذشته است، 
پس از مرگ مادرش با بحرانی تازه روبرو می  شود و 
می  فهمد که پدر و مادر واقعی اش آنهایی نیستند 
که او را بزرگ کرده اند. او از ایــن زمان کنجکاوانه 
همراه همکار و دوستش در پی پیدا کردن پدر و مادر 
و هویت واقعی اش می رود و در میانه ماجرا اتفاقات 

عجیبی برایش رقم می خورد...

پردهنقرهای

دانش اقباشــاوی با نگارش دلنوشته ای 
سعی داشته حال و هوای ساخت فیلم اول در 

سینمای ایران را توضیح دهد.
از نخلســتان های آبادان تــا جنگل های 
گلســتان. از بندر ترکمن تا بنــدر عباس. از 
فوگاز، چاشــنی بدنی، چاشــنی میدانی و 
ترمینال انفجار تــا برتای 16 تیــر برزیلی، 
از ســرمای رود شــور تــا گرمــای کویــر 
لــوت، از ارتفاعات ســواد کوه تــا رمل های 
یزد، از حرم امــام رضا تا اردوگاه أشــقیاء، 
از ســینمای اجتماعی تا ســریال جنگی از 
ســفر به أعماق تاریخ تا فیلمسازی تجربی 
از اتاق گریــم، آفیش رزرو، هنــرور بومی، 
باران مصنوعی، الســتیک برای دود، بازیگر 
فرعی، البراتوار، مگنت، کــی، فول اچ دی، 
سوپر 30، اســکوپ، زد وان، پی دی 150، 2 
ســی، موتور درایو برای اسلوموشن، ساالد 
کردن نگاتیــو، دفترچه تلفــن، فون بوک، 

 ناگــرا، دت، رین کــت، کالکــت، چارت، 
زدیم به تخته، أکســل، ایمیل کردم، شماره 
منزل فیلمبردار، آیفون 6، چیدن سرویس، 
جا پارک برای پورشه، اصطبل، ناهار راننده 
تانک، ســحری راننــده بی ام پی، اســتخر 
خلبانــان هلی کوپتر، فیلــم کوتاه، تندیس 
خانه ســینما، شــکالت بــرای کارگردان، 
قبله نمــا و جانماز، کافی شــاپ، مســجد 
سپه ســاالر، تنخواه ســفر، قطار، اتوبوس، 
ســواری، کامیون، دکتر فالن، سردار بیسار، 
مهندس بهمــان، کاپیتان فالنــی، گلدن 
تایم، کلوین، لطفا ســاکت، دیستورت شد، 
عینک راکورددار، تصادف گروه، اتاق لباس 
سوخت، ســر صحنه ســقوط کرد، سرطان 
داشــت مرد، نامزد کردن، پارتنرشــه، بهم 
زدن، آرامبخش، افیونیه، فیلمنامه نداریم، 
اســتوری بورد، راش ها فلو شــده، ســر تله 
فیلمه، برنامه ریز شــون کیه؟، دســتیار 2 

سراغ داری؟، منشی صحنه ای خوب، سیگار 
بهمن، بیسیم، ساعت گذاشتی؟، اتاق کانون 
 ، مجمع عمومــی، امروز چقــدر گرفتید؟، 

تایم مفید، روتوش.
داره، قســط ها عقب افتاده، فارابی، سینه 

موبیل، نگاتیو 500 نداریــم، باطری هاش 
اف تموم شد، کمپرسور، تراکتور، لودر، بچه 
شش ماهه، پیرزن 90 ساله، عفونت دندون، 
آنفوالنزا، ب کمپلکس، الــکل گریم، أکانت 
ندارم، شارژ باطری موبایل، دور خونی، تیغ، 

رانندگی بلد نیست؟، ناهارش سر تایم باشه، 
رج بازیگر، رج هنرور، رج لوکشــین، تولید، 

کل کل و......
سینایی، فرخ نژاد، پتگر، رنجبر، درویش، 
حاتمی کیا، فرشــته حکمــت، غریب پور، 
محسنی نسب، کاهانی، صدرعاملی، علیقلی 
زاده، میرکریمی و... بسیار بسیار از این واژه ها 
و نام ها را تا بی نهایــت می توانم مرور کنم تا 
برســم تازه به »تاج محل«. همه ی عزیزان 
هم صنفم در کانون برنامه ریزان و دستیاران 
کارگردان هنوز هم شــبانه روز با این مسائل 
دســت و پنجه نرم می کننــد. دمتون گرم 
که اعصابــی از پوالد دارید و جســم و جانی 
همچون مجاهدان صدر اسالم. وگرنه طبق 
پیش بینی دیوید فینچر به جای رسیدن به 
ساخت فیلم هایتان و یا ادامه مسیر این لعنتی 
دوست داشتنی سینما ســر از دارالمجانین 

درمی آوردید. مخلص همه دانش.

دلنوشته  ای از دانش اقباشاوی؛

یک »فیلم اولی« می گوییم یک »فیلم اولی« می شنوید!

یادداشت

به طورکلی جان دار به 
عنوان فیلمی که قصد به 

چالش کشیدن مفهوم 
قصاص در جامعه و بازنده 

بودن طرفین این ماجرا 
را دارد، توانسته است در 
انتقال این مفهوم موفق 

عمل کند و به عنوان یک 
فیلم متوسط، گلیم خود را 

از آب بیرون بکشد

حساسیت های موجود 
در حوزه  مضمون فیلم 
جان دار یعنی قصاص 

موجب می شود فیلمساز، 
پایان بندی آنچنان بازی 

برای فیلم خود در نظر بگیرد 
که به هیچ شکل نمی شود 
حتی به بستنش، فکر کرد
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