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پردهنقرهای

جشنواره فیلم فجر، نعل وارونه 
در کارنامه مدیران بنفش 

امسال در شــرایطی وارد روزشمار برپایی سی 
وهفتمین جشــن ســینمای ایران می شویم که 
هم چنان شاهد کاهش آثار شرکت کننده نسبت به 
ادوار گذشته و هم چنین کاهش اقبال تهیه کنندگان 
نسبت به حضور و نمایش آثار خود در این رویداد ملی 
می باشیم؛ رویدادی که بخشی از فلسفه  وجودی 
آن ارزیابی و رصد آثار ســینمایی کشور در فصل 
نوی سینمای سال آتی اســت. اما متاسفانه با عدم 
سیاست گذاری های صحیح تشویقی این رویداد 
ملی که باید محلی برای عرضه فیلم های شاخص، 
تاثیرگذار و جریان ساز به منتقدان، سیاست گذاران 
فرهنگی و سینمایی و عموم عالقمندان به سینمای 
ایران باشد، تبدیل به محفلی گل خانه ای برای عرضه  
آثار گزینش شده توسط مدیران بنفش پوش شده 
 )Conservatism( است؛ مدیران محافظه کاری
که بر عملکرد خویش در بسط ولنگاری فرهنگی در 
شرایط حال حاضر کشور واقف بوده و بیم آن  دارند 
جشنواره فیلم فجر به مجالی از برای بررسی ُکلیت 
اقدامات فرهنگی و سینمایی ایشان در طول دوران 
مسئولیت خود، باالخص در طی سال گذشته گردد.

    
اصغر فرهادی:

ترجیح می دهم دو فیلم پشت 
هم بیرون از ایران کار نکنم 

اصغر فرهادی، کارگردان  نام دار سینمای ایران، 
به تازگی در مصاحبه ای از برنامه  کاری اش در آینده 
خبر داد و گفت: »هنوز زود است که بگویم کار بعدی 
چیست. درباره پروژه ای دو سال پیش با یک کمپانی 
امریکایی صحبت کردم و توافقات ساخت آن انجام 
شده؛ ]این پروژه[ درباره یک داستان واقعی است که در 
مطبوعات منتشر شده بود و نویسنده ای در حال نوشتن 
و تحقیق روی آن است. طبق برنامه ای که داشته ام، 
میل خودم این است که دو فیلم پشت سر هم بیرون 
از ایران کار نکنم. االن مشغول نوشتن کاری هستم که 
اگر بشود از نظر زمانی با پروژه بیرون از ایران هماهنگ 
کرد، در ایران مشغول آن می شوم و بعد سراغ ساخت 
آن فیلم در امریکا می روم. از طرفی دلم می خواهد اگر 
زمان اجازه بدهد باالخره بعد از ســال ها یک نمایش 
روی صحنه ببرم. هنوز زود است با اطمینان بگویم کار 
بعدی ام دقیقا کدام یک است.« جدیدترین فیلم اصغر 
فرهادی فیلم اسپانیایی زبان »همه می دانند« است 
که در کشور اسپانیا جلوی دوربین رفته و اکنون در 
حال اکران در کشورهای مختلف است. این کارگردان 
پیش از این فیلم هایی مانند »گذشته«، »فروشنده«، 
»جدایی نادر از سیمین«، »درباره الی« و »چهارشنبه 
سوری« را جلوی دوربین برده است. فرهادی هم چنین 
برای دو فیلم »فروشنده« و »جدایی نادر از سیمین« 
دوبار برنده  جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 

شده است.
    

داستان عجیب عالقه گربه ناشنوا 
به فیلم آخر عباس کیارستمی

یک منتقد فیلم آمریکایــی در توییتر ماجرای 
عجیب و قابل توجه عالقه گربــه خود به فیلم آخر 
عباس کیارستمی را منتشر کرده است. بیلج ابیری 
که منتقد نشریه ویلج ویس است و سابقه فیلمسازی 
هم دارد، نوشته گربه او که ناشنوا است، هیچ وقت 
عالقه ای به فیلم نشــان نمی داد تا این که با »۲۴ 
فریم« کیارستمی مواجه شد. این منتقد در چند 
توییت همراه با چند عکس، ماجرا را این طور شرح 
داده است: »ویکسن گربه من که ناشنوا است، واقعا 
هیچ وقت عالقه چندانی به فیلم ها نشان نداده است. 
او ظاهرا جذب صفحــه نمایش تلویزیون یا پنجره 
نمی شود. اما اواخر تابستان که داشتم مقاله ای درباره 
»۲۴ فریم« کیارستمی می نوشتم، باید چند بار فیلم 
را تماشا می کردم.« او در ادامه نوشته است: »ویکسن 
کامال میخکوب شد. آن جا نشست و صفحه تلویزیون 
را تماشا کرد، بعد باال رفت تا به حیوانات و مناظر فیلم 
نزدیک تر شود. حتی به چند پرنده )درون تصویر( 
چنگ انداخت و حتی پشت تلویزیون رفت تا ببیند 

پرنده ها آن جا هستند یا نه.«

آذر فخری، روزنامه نگار

فیلم: درساژ
کارگردان: پویا بادکوبه
فیلمنامه: حامد رجبی 

بازيگران: نگار مقدم، علی مصفا، 
شبنم مقدمی، یســنا میرطهماسب، 
به آفریــد غفاریان، هوشــنگ توکل، 

باسط رضایی
    

گلسا دختری 16 ساله است که به 
همراه خانواده اش در شهری کوچک در 
اطراف تهران زندگی می کند. او بیشتر 
اوقات خود را با گروهی از دوســتانش 
می گذرانــد. یــک روز آنهــا تصمیم 
می گیرند کاری هیجان انگیز بکنند؛ 
کاری که پیامدهای غیرمنتظره ای دارد 
و البته همه نتایج این شیطنت ها  به پای 
گلسا نوشته می شود و اوست که تقاص 
تمام اشتباهات دیگران را پس می دهد. 
هر چند گلسا هزینه سنگینی در این 
بازی نوجوانانه می پردازد، اما نگاهش 

به زندگی تغییر می کند.
ماجــرای فیلم در مهرشــهر کرج 
اتفــاق می افتد، جایی کــه ویالهای 
خصوصی فانتزی  درکنارآپارتمان های 
ارزان قیمت بنا شده اند و فاصله طبقاتی 
خیلی خوب به چشم می خورد. گلسای 
زیبا، سرســخت و دوست داشتنی ) با 

بازی نگار مقدم( تنها فرزند والدینش ) با 
بازی علی مصفا و شبنم مقدمی ( است؛ 
پدر و مادری ، شاغل و از طبقه متوسط 
که با تالش شبانه روزی سعی می کنند 
به فرزند خود بیش از آن چه خودشان 
داشــتند بدهند؛ هم امکانــات و هم 
آزادی. و همین تالش و کار شبانه روزی 
باعث شده خانواده با هم ارتباط کمی 
داشته باشند. آن ها تقریبا با هم حرف 
نمی زنند و در سکوت غذا می خورند و 

تلویزیون تماشا می کنند. 
گلسا همیشه با هدفون به موسیقی 
گوش می دهد و بــه زندگی والدینش 
توجهی ندارد. پدر و مادر هم از دوستان 
و نوع دوستی گلســا با آن ها، چیزی 
نمی داننــد و دخترک بــدون این که 
والدینش بداننــد او کجا می رود، بین 
خانه و بیــرون در رفت و آمد اســت، 
بی آن که بازخواست شود. گلسا دوستان 
دختر و پسری دارد که از نظر مالی بر او 
برتری دارند و به دیده تحقیر به او نگاه 
می کنند. این چند دخترو پســر یک 
شب صرفا برای هیجان و تفریح به یک 
فروشگاه کوچک دستبرد می زنند، بعد 
از این که کارگر افغان) با بازی لطف اهلل 
صیفی ( فروشگاه را مجروح می کنند 
فرار می کنند و البته یادشــان می رود 
که فیلم دوربین مخفی فروشــگاه را 
بردارند. پسر ثروتمندترین مرد ناحیه 

امیر) با بازی یسنا میرطهماسب ( که 
سردسته این گروه هم هست، گلسا را 
مجبور می کندبرگردد و فیلم دوربین 

فروشگاه را بردارد. 
گلسا فیلم را برمی دارد اما آن را به 
دوستانش نمی دهد، بلکه در اصطبل 
پنهان می کند. گلســا فیلــم را پاک 
نمی کند و همین مسئله باعث افزایش 
تنش  بین او و دوستانش و خانواده اش 

می شود.

گلسا مسئول همه چیزاست!
گلسا، هم در مقام بازیگر این نقش 
و هم در جایگاه یک هنرپیشــه،  یک 
تنه بارتمام فیلم را بر دوش می کشد و 
به خوبی از پس بازی در نقش دختری 
که  از چند نوع اختالل روان پزشــکی 
رنج می برد برمی آید. شبنم مقدمی و 
علی مصفا نیز دو نقش مکمل باورپذیر 
و خوب را به نمایــش می گذارند. درام 
فیلم، به نقش والدین در شکل گیری 
مشکالت نوجوانان در خانواده خصوصاً 
در سنین بلوغ و پس از آن توجه ویژه ای 

دارد.
گلسای سرد و ســاکت و عبوس و 
گوشه گیر اما در مقابل  رفتار عجیبی در 
مواجهه با اسب )الوند( دارد؛ او در کنار 
اسب مورد عالقه اش قرار می گیرد، کس 
دیگری می شود تا جایی که نمی توان 

درک کرد کدام یک از این شخصیت ها 
شخصیت واقعی او هستند؟ گلسایی 
که در خانه می بینیم و دست به اعمال 
عجیبی چون ســرقت، آتش زدن و ... 
می زند یا گلسایی که با اسب محبوبش 
آن قدر نازک دالنه رفتار می کند؟ این 
روی سکه البته با پیشرفت داستان کمی 
نمایان تر می شــود؛ مثال در سکانس 
اعترافش نزد شــاگرد سوپرمارکت و 
تهدید صاحب کار به منظور دادن پول 
به شاگرد و در نهایت هم عملی کردن 
تصمیم نهایی که به نظر می رســید از 
ابتدا و با مخفی نگاه داشتن فیلم به آن 

فکر می کرده است. 
چرا ِدِرساژ؟

درساژ رشته ای در سوارکاری است 
که در آن سوار اســب خود را به اجرای 

مجموعه  حــرکات دقیق و هماهنگ 
با ترتیــب و زمان بندی مشــخصی 
وامی دارد تا میــزان هماهنگی خود 
با اســب و آزمودگی حیوان را نشــان 
دهد. اســب درساژ، اســب دویدن و 
مسابقه نیست. اسبی است که باید از 
او مراقبت های خاص شــود. الوندی 
که گلسا این همه به او عالقه دارد یک 
درساژ است؛ یک مورد خاص و گران در 

میان تمام اسب های دیگر. 
می تــوان ایــن طور بــه ماجرای 
فیلم نگاه کرد که اســب و گلسا، هر دو 
خصوصیات مشترکی دارند؛ سرکشی 
در ذات اسب اســت و ما در ذات گلسا 
هم نوعی یاغی گــری در برابر همه را 
می بینیم. اما در عین حال درساژ بودن 
اســب و ویژگی های خــاص اخالقی 
گلسا، آن ها را از هم نوعان شان، متمایز 

می کند. 
 اســب  درســاژ به جای این که در 
طبیعت و دشــت بــرود، فقــط در 
میدان های مخصوص با سوارکار خود 
تمرین می کند. گلسا هم دختری است 
که در میدان زندگی با دیگران رقابت 
نمی کنــد. او دوســت دارد مانند این 
اسب ها، در مسیر خاص خودش قدم 
بردارد؛ مسیری که البته چندان مورد 
تایید دیگران نیست. گلسا دختریست 
یکه تاز اما آرام مثل  اســبی اســت که 
قرار نیست زندگی عادی داشته باشد.

او عاشــق دویدن اســت و مسیرهای 
طوالنی را با دوندگی می پیماید ولی این 
دوندگی او را از پای در نمی آورد. گلسا 
می خواهــد او را ببینند، اما نمی بینند 

شاید برای همین سرکشی می کند.
رازی که گلسا فاش می کند

خانواده گلسا در جریان یک سرمایه 
گذاری مســکن درگیرکالهبرداری 
شــده اند؛ آن ها برای پیش خرید یک 
خانه در تهران پولی پرداخته اند و حاال 
نه از خانه خبری هست و نه از پولی که 
پرداخته اند، پس پدر امیر یک بســاز 
بفروش متمول است سعی می کند با 
تطمیع پدر گلسا و حل مشکلش در این 
زمینه، گلسا را وادارد که فیلم دزدی را 
پاک کند یا به آن ها تحویل دهد، پدر 
امیر باج  می دهد تا بر اشتباهات پسرش 
ســرپوش بگذارد و وقتــی این اتفاق 
نمی افتد و گلسا تسلیم نمی شود، اسب 
درساژ را به دوبرابر قیمت می خرد و از 
صاحب پیست اسب دوانی می خواهد 
به گلســا اجازه ندهد اســب را ببیند. 
شاید به این طریق گلسا را وادارد فیلم 
را تحویل دهد. اما باز این گلساســت 
که کوتاه نمی آید و بــه هر ترتیب که 
شده با کمک کارگر اصطبل اسب مورد 
عالقه اش را مالقات می کند و موجب 

اخراج او می شود.
در نهایت گلسا، فیلم دزدی خود و 

دوستانش را در شبکه های اجتماعی 
پخش می کند و پخش شدن فیلم همانا 
و دستگیر شدن خودش و دوستانش 
همان. گلسا به ســادگی و در سکوت 
تسلیم مامورانی می شود که برای بردن 
او آمده اند، حال و هوای او چنان است که 
گویی از ابتدای داستان می دانسته یا 
می خواسته ماجرا به همین جا برسد. 
اگر قرار شد که او به عنوان ضعیف ترین 
عضو گروه به صحنه جرم برگردد و فیلم 
را بردارد، پس حاال باید در قبال جرمی 
که مرتکب شده بودند، همه تاوان پس 
بدهند. او در این جا فاصله طبقاتی اش 
را با قانونگرایی اش و اخالق مداری اش 
پر می کند؛ به ســراغ مغازه داری که 
از او دزدی کرده بودند مــی رود و از او 
می خواهد باجی را که پدر امیر به او داده 
به کارگر افغان بدهــد چون او زخمی 

شده است. 
گلسا، نمونه تمام عیار نسل سرکش 
امروز اســت که خود را آزاد و رها از هر 
قید و بندی می دانــد و برای خودش 
قوانین خاصــی دارد و یا حداقل برای 
اجرای قوانیــن اجتماعی، روش های 
خاص خود را به کار می برد و همیشــه 
غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره است. 
در مورد این نسل، هیچ وقت نمی توان 
فهمید که در کدام سمت مرز در حال 
حرکت اند و همیشــه این حس را به 
والدین خود القا می کنند که مدام در 
لبه پرتگاه و بر لبه تیــغ راه می روند و 
هر آن انتظار فروافتادن شــان هست. 
آن ها این فروافتــادن را می پذیرند و 
گاه به استقابلش می روند. این نسل از 
محافظه کاری و کارو تالش فرســوده 
کننــده والدین خود کــه صرفا برای 
انباشتن ثروت انجام می شود، بیزار است 
و برای همین نه آن چنان که باید درس 
می خوانند، نه در جمع های خانوادگی 
فعالیت دارند و نه هدف و امید خاصی 

برای آینده دارند. 
»درســاژ« در نشــان دادن و 
 معرفی کردن این نســل، موفق عمل 

کرده است.  

»درساژ« و نسلی غیرقابل پیش بینی 

گلساهابرلبهتیغراهمیروند

یادداشت

ماجرای فیلم در مهرشهر کرج اتفاق می افتد، جايی که ويالهای خصوصی فانتزی  درکنارآپارتمان های ارزان قیمت 
بنا شده اند و فاصله طبقاتی خیلی خوب به چشم می خورد. گلسای زيبا، سرسخت و دوست داشتنی ) با بازی نگار 

مقدم( تنها فرزند والدينش )با بازی علی مصفا و شبنم مقدمی( است؛ پدر و مادری، شاغل و از طبقه متوسط که با تالش 
شبانه روزی سعی می کنند به فرزند خود بیش از آن چه خودشان داشتند بدهند؛ هم امکانات و هم آزادی. و همین تالش 

و کار شبانه روزی باعث شده خانواده با هم ارتباط کمی داشته باشند. آن ها تقريبا با هم حرف نمی زنند و در سکوت غذا 
می خورند و تلويزيون تماشا می کنند. 

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

داســتان فیلم »بمب؛ یک عاشقانه« اوج 
موشک باران های زمســتان تهران 1366 را  
در زیرزمیِن تاریک و نمور خانه ای که پناهگاه 
آدم های بسیاری از شخصیت های فیلم است، 
به تصویر می کشــد؛ مکانی که روابط افراد با 
یکدیگر دســتخوش تغییراتی اساسی قرار 
می گیرد؛ بطوریکه همین محل که پناهگاهی 
برای زنده ماندن افراد از آتش جنگ و بمباران 
است، تبدیل به مکان قرار گذاشتن  آنها برای 
شکل گیری دوست داشتن ها و عاشقانه های 

میان شان مبدل می شود. 
فیلم »بمب، یک عاشقانه« روایتگر موازی 
دو قصه است؛  از یکسو قصه زن و شوهری را که 
با هم کالمی ردوبدل نمی کنند و روابطشان به 
سردی گراییده را نشــان می دهد که در این 
میان، مــرد خانه از گفتن حتــی چند جمله 

عاشــقانه به همســر خویش در عجز به سر 
می برد؛ و از ســویی دیگر داستان دلباختگی 
و عاشــقانه  تازه شــکفته  دو نوجوان را که در 
هر بمباران در زیرزمیــن یکدیگر را مالقات 
می کنند را بــه معرض نمایــش می گذارد . 
سکانس های این فیلم به زیبایی هرچه تمامتر 
نشــان می دهد که چگونه از دل یک مسئله  
ترســناک، مهیب و ناامید کننــده همچون 
بمب باران می توان شــاهد ســبز شــدن و 

شکوفایی عشق و امیدواری میان دو زوج بود.
 در حقیقت »بمب؛ یک عاشــقانه« فیلم 
نوستالژی هاست به گونه ای که با مهارت بسیار، 
قابلیت ایجاد حس همذات پنــداری را برای 
بسیاری از مخاطبان خود بوجود می آورد. در 
این فیلم، مخاطبان شاهد تبلور عشق افرادی 
هستند در ال به الی ترس و وحشت و زیر رگبار 

موشکباران، جوشش آن را تجربه می کنند. 
در قلمروی روانشناســی عشق مسئله ای 

است که ســالیان طوالنی ذهن بشر را درگیر 
خود ساخته است. به بیانی دیگر عاشق شدن 
به عنوان یــک  فرایند تاثیر گذار در رشــد و 
تکامل شخصیت آدمی در نظر گرفته می شود؛ 
بطوریکه در پدید ایی این حالت احساســی و 
هیجانی، فرد تمام توجه، احساسات و عواطف 
خویش را معطوف فرد دیگری می کند و او را به 
عنوان مظهر عشق و زندگی خویش می پذیرد 
و تمام تالش خود را برای ربودن دل و رضایت 

وی به خرج می دهد.
احتماال همــه افراد یک بــار در زندگانی 
عاشق شده اند و جوش و خروش عشق را تجربه 
کرده اند؛ از این رو می توان گفت عشــق برای 
برخی یک خاطره است، خاطره ای که یک بار 
در زندگی فرد اتفاق می افتد، اتفاقی که یا به 
وصل می رســد یا خیر. اما برای برخی دیگر، 
عشق یک سبک زندگی است. این دست افراد، 
که البته تعدادشان متاســفانه زیاد نیست، با 

عشق زندگی می کنند، معشــوق آنها، آنقدر 
برایشان عزیز است که نه با وصال و نه با فراق، از 

دل آنها بیرون نمی رود.
بر این اساس نکته حایز اهمیت این مسئله 
است که تبلور  عشق و تاثیر آن بر تداوم زندگی 
مشــترک با  توجه به نیازهای روانی، امیال و 
سلیقه های اشخاص می تواند متفاوت باشد. 
برای بعضی جذابیت جســمانی مهم اســت 
و برای عده ای تدیٌــن، خصوصیات اخالقی، 
شخصیت اجتماعی، ســلوک، مهارت های 
کالمی و خلق و خو اهمیت دارد. برای جمعی 
دیگر، صمیمیت مهربانی و قدرت ارزش تلقی 

می شود. 
در حوزه روانشناسی عشق نظریات بسیار 
متنوع و تاثیر گذاری مطرح شــده است که 
یکی از معــروف ترین آنها متعلــق به رابرت 
استرنبرگ است؛ روانشناسی که در دهه های 
اخیر در باره روانشناسی عشــق به مطالعات 
بسیاری پرداخته و براساس نظریات خویش 
معتقد است که عشق دارای سه بعد صمیمیت 
)احســاس تعلق خاطر، وابستگی، دلتنگی و 
بی قراری در غیبت یار، آشــکار کردن رازها و 
مخفی نکردن اسرار، بی مرزی و ارتباط دائم(، 

تمنای جنســی و عاطفی )تحریک جنسی 
توسط معشوق و لذت بخش بودن هر ارتباط 
فیزیکی و همچنین تمنای دائم نوازش و توجه 
توســط معشــوق که موجب ارضای کامل و 
لذتبخش جنسیـ  روانی می شود( و همچنین 
همدلی )همراهــی و همنوایی و اشــتراک 
نظر کامل، در کوتاه مــدت هر گونه تصمیم 
و انتخاب فرد منوط به ابــراز نظر طرف دیگر 
می شــود و در دراز مدت هر گونه برنامه ریزی 
 برای آینده با مشارکت کامل دو طرف صورت 

می گیرد( است.
از اینرو باتوجه به تئوریهای اســترنبرگ 
می توان به عنوان نکته پایانی اظهار داشــت، 
میزان عشــق و دلباختگی هر فــردی بطور 
مستقیم به قدرت و باروری هر یک از این ابعاد 
سه گانه مثلت عشق بستگی دارد؛ هر چقدر 
ابعاد این مثلث افزایش یابد، عشــق، قدرت و 
گستردگی و تاثیر بیشتری در زندگی هر دو 
طرف خواهد داشــت. از اینرو امید است که 
تمامی انسانها عاشقی را که رخدادی دلنشین 
و تکمیل کننده شــخصیت آدمیست تجربه 
کنند، زیرا به قول شاعر: بحری ست بحر عشق 

که هیچش کناره نیست!

نگاهی به فیلم »بمب، يک عاشقانه«

تبلور عشق  زیر آتش دشمن

گلسا، نمونه تمام عیار نسل 
سرکش امروز است که 

خود را آزاد و رها از هر قید و 
بندی می داند و برای خودش 
قوانین خاصی دارد . همیشه 

هم غیرقابل پیش بینی 
و غیرمنتظره است. در 

مورد اين نسل، هیچ وقت 
نمی توان فهمید که در 

کدام سمت مرز در حال 
حرکت اند

سرکشی در ذات اسب 
است و ما در ذات گلسا هم 

نوعی ياغی گری در برابر 
همه را می بینیم. اما در عین 

حال درساژ بودن اسب و 
ويژگی های خاص اخالقی 
گلسا، آن ها را از هم نوعان 

شان، متمايز می کند
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