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ایمان عبدلی

نوشــته ام درباره »لتیان« ساخته 
علی تیموری، را با این پرســش شروع 
می کنم که اصال چگونه عوامل فیلم با 
چنین قصه ای کنــار آمده اند؟ آیا آن ها 
در طول مراحل ساخت فیلم این قصه 
را مرور نکرده اند؟ برای خودشــان این 
پرسش پیش نیامده که چگونه یک جمع 
دوســتانه می توانند تا این اندازه احمق 
و کودن باشــند؟ این ها مگر آدم هایی 
از جنس طبقه متوســط جامعه ایرانی 
نیستند؟ به هر حال یکی نقاش است، 
یکی عکاس بوده و ساکن ایتالیا! هر کدام 
در سطحی از ادعا هستند، اما در روابط به 

اندازه مجانین هم رفتار نمی کنند.
 ماجرای »لتیان« از این قرار اســت 
که جمعی از رفقا بعد از مدت ها دور هم 
جمع شده اند، به همت یاسی که به شدت 
شخصیت گلشیفته در »درباره الی« را به 
خاطر می آورد. با این تفاوت که کاراکتر 
گلشیفته در آنجا مطابق با الگوهایی قابل 

باور رفتار می کرد و اصال شخصیت بود، 
اما یاســی در اینجا با نقش آفرینی سارا 
بهرامی حتی در حد یک تیپ هم نیست! 
او همسر رضا است، رضا 10 سال است که 
یک نقاشی درست و حسابی نکشیده و از 
لحاظ مالی وابسته به یاسی است، رضا 
در همان دو سه شــب سفر دائم مست 
می کند و با هذیان گویی خاطر اطرافیان 
را مکدر می کند، ظاهرا چیزی برایش 
مهم نیست، باری به هر جهت و بی تفاوت 

رفتار می کند.
یاســی تعمدا مانی را به سفر آورده، 
حضور مانی کــه ســال ها ایتالیا بوده 
از آن جهــت قابل مالحظه اســت که 
همسر سابقش، ســلما با نقش آفرینی 
پریناز ایزدیار به همراه نامزد فعلی اش 
رضا با بازی امیر جدیدی هم در ســفر 
حضور دارند، مشخص نیست سلما چرا 
چنین خطری کــرده؟ آن هم در حالی 
که مانی هنوز گوشه چشمی به همسر 

سابقش دارد.
 این که انگیزه ســلما از این ترکیب 

مخاطره برانگیز در یک دورهمی چه بوده 
تا آخر سفر پنهان می ماند. چیزی که مثال 
در درباره الِی فرهادی درباره شخصیت 
گلشــیفته واضح بود و از همراه آوردن 
توامان احمد و الی، نوعی وصال را مدنظر 
داشته، یعنی توجیه چنین تصمیمی 
علی رغــم دوراندیشــانه نبودنش، در 
داستان ایجاد شــده بود. اینجا اما همه 
چیز خیلی بدون دلیل اتفاق می افتد، 
ابتدای متن که نوشــتم چگونه عوامل 
فیلم با چنین قصه ای کنار آمده اند یکی از 
اشاراتم به همین ماجرا بود که اصال هیچ 
منطقی پشــت طرح کلی قصه و رفتار 
آدم ها وجود ندارد و تا آخِر داستان هم 

ایجاد نمی شود.
مثال در جایــی از فیلم کــه رفقا به 
تماشای سد لتیان آمده اند و اتفاقا چند 
النگ شات چشم نواز هم در آن اوضاع و 
احوال آشفته آدم های قصه می بینیم، 
در گفتگویی که میان مریم و ســلما و 
یاسی در جریان است، متوجه می شویم 
که ظاهرا مریم سال ها چشمش به دنبال 

مانی، همسر سابق ســلما بوده! این را 
یاسی به کنایه به مریم می گوید، کمی 
بعدتر در جدل مریم و یاسی در آشپزخانه 
ویال، این بار مریم دلیل این همنشینی 
احمقانه که به همت یاسی انجام شده را 
عشق غیرقابل انکار یاسی به مانی عنوان 
می کند. یعنی یاسی می دانسته چنین 
همنشینی میان یاســر و مانی ریسک 
زیادی دارد، اما فقط برای این که چند 
روزی مانی را کنارش داشته باشد ترتیب 

این سفر را داده! 
اصال چرا در تیپ طبقاتی آدم های 
با این مختصات، یاســی باید در تعارف 
زندگی با رضا بماند؟ از آن گذشته این 
مانِی چلفته و بی دســت  و پا که حتی 
از یک حرف زدن ســاده در میان جمع 
ناتوان است، چگونه آنقدر برای مریم و 
یاسی جذاب اســت؟ آدمی که به گفته 
همسر سابقش، سلما، او را با یک بچه در 
شکم رها کرده و درنهایت خودخواهی به 
ایتالیا سفر کرده و حتی در جای دیگری 
به قول رضا، فریفته چهار تمجید دختران 

جوان شده و فیلش یاد هندوستان کرده! 
چنین شخصیت ناپایدار و بی وفا و الکنی 
چگونه و چرا انقدر محبوب زن های این 

فیلم است؟
گمان نکنیــد در تــو در توی قصه 
مانده ام و مته به خشــخاش می گذارم، 
نه! اما وقتی درباره قصه ای حرف می زنیم 
که درباره روابط میان آدم هاست و اصال 
داســتانش را در یک محیــط محدود 
تعریف می کند و خواســته و ناخواسته 
و البته به درستی تمرکز روی آدم های 
داستان شــکل می گیرد، پس منطق 
روایی و شــخصیت پردازی مهم ترین 
ارکان داستان اســت. اینجا که با یک 
جهان فانتزی طرف نیستیم، اینجا همه 
چیز درباره و برای آدم هاست، حتی در 
اثری مثل »بین ســتاره ای« نوالن که 
فضا و فضاسازی خودش به اندازه کافی 
متحیرکننده و قانع کننده است تا جایی و 
تا مادامی که آدم ها نََفس نداشته باشند و 
قدرت جذب و همدلی ایجاد نکنند، درام 
ساخته نمی شود تا درام ساخته نشود 
انگار چند کارت پستال می بینیم، بدون 
هیچ درگیری ذهنی و بدون هیچ کنشی 
که اتفاقات را دراماتیزه کند تا در ذهن 

ماندگار شود.
افسوس که »لتیان« یک بُن مایه ی 
غلیظ فرامتنی هم داشت و می توانست با 
جاری کردن آن در میان داستانش، اثری 
خاص در اکران این روزها باشد، همان 
چیزی که چند بار در میانه صحبت های 
رضا و مانی شنیدیم و اشــاره ای بود به 
تقابل کهنه میان ثروت و قدرت از یکسو 
و نهاد روشنفکری از سمت دیگر. یاسر 
دارنده قدرت و ثروت است، به فیزیکش 
بیشتر از ذهن اهمیت می دهد، تعلقاتش 
مثل همان ساعت الکچری که او را از دعوا 
گریزان کرده، اولویت دارد بر نمایش و یا 
حتی اجرای شوی »غیرت«. از آن طرف 
»مانی« نماینده تیپ روشنفکرهاست، 
که ای کاش انقدر فجیع طراحی و اجرا 
نشــده بود. او اگر درست پرداخت شده 
بود می توانست تکمیل کننده دوقطبی 
قابل توجه »روشنفکر-قدرت« باشد. این 

اشاره بیشتر از آن جهت بود که نشان دهم 
سردرگمی در ساخت یک فیلم چگونه 
می تواند چیزهایی قابل توجه و مستعد 
برای گسترش در یک پروژه را تلف کند.

نبود همنشینی سازنده میان همان 
ایده ای که در بــاال وصفش رفت با مثال 
وجود کاراکتــر مضحکی مثل امید که 
خواهرزاده یاسی است و دائما دوربین به 
دست دارد، وجود فیلم را پریشان نشان 
می دهد، انگار هر قسمت از این فیلم را 

کسانی متفاوت ساخته اند. 
آن نوجوان معطِل دوربین به دست 
که انگار کال دچار اختالل روانی ست! در 
سرتاسر فیلم چه می کند؟ چه چیزی را 
جلو می برد؟ آیا این که یک بار دوربین 
او به یاسر ثابت می کند که مانی، چشم 
به ســلما دارد، برای او شان و خاصیت 
کارکردی ساخته؟ در نقد »امید« یک 
قدم جلوتر می روم و اصال فرض می گیرم، 
نقش او در میز تدوین حذف می شــد، 
واقعا چه اتفاقی بــرای فیلم می افتاد؟ 

کجای داستان مختل می شد؟
آخر یادداشــت را با نقــد کاراکتر 
عجیب مریم و یک پرســش زنانه تمام 
می کنم، چند درصد از شــما با خانمی 
که به همسر شما چشم دارد، حاضر به 
رفاقت می شوید؟ چند درصدتان رفاقت 
را ادامه می دهد؟ این فیلم ها از کدام ذهن 
بیرون می آید؟ آیا واقعا اُکتای براهنی این 

داستان را نوشته؟ از پاسخ می مانم!

کپی برداری از فرهادی ادامه دارد

لتیان؛ دورهمی به صرفِ حماقت!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 نمایش »دختر آبی« 
در جشنواره »زلین« 

به تازگی اعالم شده 
است که فیلم »دختر 
آبــی« در جشــنواره 
فیلم »زلین« در بخش 
»پانورامــا« به نمایش 

درمی آید. به گزارش ایســنا، فیلم »دختر آبی«، 
نخستین اثر بلند کیوان مجیدی، مستند -  درامی 
است که عشق کودکان روستایی در میان صخره ها 
در کوه های کردســتان ایران و تالش آنان در دوره 
برگزاری جام جهانی روســیه برای ساخت زمین 
فوتبالی که در آن بازی کنند را به تصویر می کشد. 
این فیلم را که به زبان کردی، با بهره گیری از حضور 
اهالی کردستان در پشت و مقابل دوربین، در فضایی 
کامال بومی ســاخته شده اســت، یوسف اسدی و 
کیوان مجیدی تهیه کرده انــد. فیلم »دختر آبی« 
که پخش بین المللی آن به عهده شــرکت ایریماژ 
است، در جشن تولد شصت سالگی جشنواره  فیلم 
کودک و نوجوان زلین که از 14 تا 20 شــهریور ماه 
ســال جاری در جمهوری چک برگزار می شود، به 

نمایش در می آید.
    

 دعوت جشنواره فیلم »تیرانا« 
از ۵ فیلم ایرانی

همین  هــــــجد
جشــنواره بین المللی 
فیلم »تیرانا« در کشور 
آلبانی، پنج فیلم کوتاه 
ایرانــی را در بخــش 

رقابتی و غیررقابتی در برنامه نمایش خود قرار داد.
در ایــن رویداد ســینمایی که از تاریــخ 1۹ تا 
2۵ سپتامبر )2۹ شــهریور تا 4 مهر( و به صورت 
آنالین در کشور آلبانی برگزار می شود، فیلم کوتاه 
»ناطق« ساخته مهرشــاد رنجبر در بخش رقابتی 
آثار دانشــجویی به روی پرده می رود.  بخش آثار 
دانشــجویی جشــنواره فیلم »تیرانا« مورد تایید 
آکادمی اسکار است و برنده این بخش برای حضور در 
جوایز اسکار به آکادمی معرفی خواهد شد. در بخش 
رقابتی فیلم های کوتاه نیز »امتحان« ساخته  سونیا 
حداد، »قفل« به کارگردانی علی جوان و »شاهد« 
ساخته علی عســگری )محصول مشترک ایران و 
فرانسه( حضور دارند. همچنین فیلم کوتاه »اسب 
سفید بالدار« به کارگردانی مهیار ماندگار در بخش 
غیررقابتی »دنیای جدید« این رویداد سینمایی 
حضور خواهد داشت. مســتند »کودتای ۳2« به 
کارگردانی تقی امیرانــی و محصول آمریکا هم در 

بخش رقابتی آثار مستند به روی پرده می رود.
    

انتقاد جامعه صنفی تهیه کنندگان از 
صداوسیما؛

صداوسیما نمی تواند برای شبکه 
نمایش خانگی تصمیم گیری کند 

جامعــه صنفــی 
تهیه کننــدگان بــا 
حمایــت از ســخنان 
بی پرده و صریح مدیر 
اداره نظارت و ارزشیابی 

درباره شبکه نمایش خانگی؛  خواستار نظارت وزارت 
ارشاد به عنوان متولی امور فرهنگی در کشور به این 
رسانه تاثیرگذار است. به گزارش خبرنگار ایلنا، جامعه 
صنفی تهیه کنندگان با انتشار یادداشتی، از تخریب 
سریال های شبکه نمایش خانگی توسط صداوسیما 
انتقاد کرده و یادآور شده است: رسانه ملی اگر توان 
جذب مخاطب و ایجاد رضایت در میان بینندگانش 
را داشت باید با هزینه های گزافی که برای سریال های 
تلویزیونی می کرد، امروز یکــی از پربیننده ترین 
رسانه ها باشد که متاسفانه شاهد افت شدید مخاطب 
در شبکه های مختلف این رسانه )بجز شبکه خبر( 
هستیم.  در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: 
صداوسیما چطور می تواند برای رسانه ای چون شبکه 
نمایش خانگی، توان تصمیم گیری را آن هم براساس 
ســلیقه مدیرانی که به ندرت ۳ سال در پست خود 

ماندگار هستند، داشته باشد. 
جامعه صنفــی تهیه کننــدگان در پایان این 
یادداشــت افــزوده اســت: در جامعــه صنفی 
تهیه کنندگان خواستار فراهم شدن شرایطی به دور 
از هر گونه اعمال سلیقه برای تولیدات شبکه نمایش 
خانگی است تا این رسانه فراگیر بتواند بیش از پیش 

در خدمت مردم باشد.

پردهنقرهای

»تنت« بــه کارگردانــی کریســتوفر نــوالن یکی 
از جدیدتریــن آثار اکشــن، علمی تخیلــی و دلهره آور 
شرکت برادران وارنر اســت که حتی پیش از آغاز کرونا، 

موردانتظارترین فیلم سال بود.
کریســتوفر نوالن یکی از بهترین فیلمســازان مولف 
ســال های اخیر اســت، کافیســت نگاهی بــه کارنامه 
درخشان نوالن از ممنتو، اینسپشــن، میان ستاره ای تا 
سه گانه شــوالیه تاریکی بیاندازیم، او شــش سال اخیر 
 را مشــغول اصالح و بهتر کــردن فیلم نامــه ی »تنت«

 بوده است.
موضــوع فیلــم »تنــت« کمــی پیچیــده اســت؛ 
پروتاگونیســت )با بازی جان دیوید واشینگتون( که تنها 
با یک کلمه »تنت« مسلح اســت، تالش می کند که برای 
بقای کل جهان و مردم آن مبارزه کند. او برای محقق کردن 
این هدف وارد یک ماجراجویی می شود و به دنیای گرگ 
و میش جاسوسی بین المللی می رود. پروتاگونیست وارد 
ماموریتی می شود که در چیزی فراتر از زمان واقعی آشکار 
خواهد شد. این ماجرا درباره ســفر در زمان نیست؛ بلکه 

وارونگی است.
شخصیت های فیلم »تنت« در این »مکان جدید« در 
حال تالش جهت جلوگیری از حادثه ی بدی هستند که 
حتی از فاجعه هسته ای نیز به مراتب وحشتناک تر است. 
این شخصیت ها در »زندگی پس از مرگ«، زمان و مکان را 

به شکل جدیدی تجربه می کنند.
زمان همیشــه در فیلم های کریســتوفر نوالن نقش 

به خصوصی را ایفا کرده اســت. ولی هیچ کدام از آثار او تا 
امروز به انــدازه ی »تنت« با محوریت بــازی با زمان جلو 
نرفته اند. نوالن در مصاحبه اخیرش گفته است:»این فیلم 
درباره ی سفر در زمان نیســت. این فیلم درباره ی زمان و 
راه های متفاوت کارکــرد زمانه. نمی خوام کالس فیزیک 
راه بندازم، ولی وارونگی این ایده اســت که آنتروپی یک 
ماده معکوس بشه، پس برای همین نسبت به ما در زمان 

در جهت عکس حرکت می کنه«
فیلم »تنت« نوالن شامل مجموعه متنوعی از بازیگرانی 
است که بخشی از آن ها شــامل افراد جدید و بخش دیگر 
از افرادی هستند که قبل از این در آثار دیگر نوالن شاهد 
حضورشان بوده ایم؛ از ســتاره های فیلم می توان به جان 
دیوید واشینگتون، رابرت پتینسون، کنت برانا و الیزابت 

دبیکی اشاره کرد.
رابی کالین منتقد تلگراف درباره این فیلم می نویسد: 
هنوز سردرگم هستید؟ خب نباشید... یا حداقل سردرگم 
باشــید، اما از آن لذت ببرید. این فیلم از آن دسته آثاری 
است که باعث می شود یک سری ها حسابی سردرگم شوند 
و حس بدی پیدا کنند و خیلی های دیگر هم در اضطراب و 

خوشحالی و البته لذت غرق شوند.
جســیکا کیانگ، منتقد نیویورک تایمز نیز فیلم آخر 
نوالن را این گونه توصیف می کنــد: اصال نمی توان منکر 
این شــد که چقدر این فیلم لذت بخش است. اما بزرگی 
گیج کننده آن فقط باعث می شود که هوشمندانه بودن و 

شجاعت جذاب آن بیشتر به چشم بیاید.

منتقد ورایتی نیز می نویسد: درست است که فیلم تنت 
یک جام مقدس نیســت، اما پر از مفهوم های گیج کننده 
و جذاب، صحنه های انفجــاری و گران قیمت و همچنین 
سرگرمی های مختلف به روش های جدید و البته قدیمی 

است.
از سوی دیگر نمایش کوچکی هم برای برخی رسانه ها 
در کانادا برگزار شد که کســانی که فیلم را دیده اند آن را 
بهترین فیلم نوالن از زمان اینسپشــن نامیده اند و اضافه 
کرده اند: این اثری است که لحظه به لحظه اش طرفداران 
نوالن را راضی می کند و بازگشت نوالن به حوزه قدرتش 
اســت، درســت مثل این می ماند که اسکورسیزی فیلم 

گانگستری یا جان فورد دوباره وسترن بسازند.
واکنش منفی منتقد ایندی وایر به »تنت« کریستوفر 

نوالن، مایک مک هیل در نقد خود نوشته:

که »تنت« در همان دنیای ایده های »ممنتو« را تنها 
با بودجه و شخصیت های بیشتر دنبال می کند؛ و از سویی 
هم شــبیه »گزارش اقلیت« اســپیلبرگ است، هرچند 
پیچیدگی الزم برای همراه کردن مخاطب و دنبال کردن 

قصه را مثل آن دو فیلم ندارد.
او در ادامه می گوید که موفقیت سری فیلم های بتمن 
نوالن باعث شده که او به یک عنصر پولساز و باارزش بدل 
شود، اما همیشه نقطه قوت او توانایی اش در ایجاد تعادل 
میان لحظات اکشــن دیدنی و بزرگ و لحظاتی درونی و 

برآماده از دل بود.
کاری که مثال در »اینسپشــن« یا »میان ســتاره ای« 
به خوبی انجام داده بود. اما در فیلــم جدیدش همه چیز 
مکانیکی درآمده و شخصیت های بیشتر به سخنگو های 

ایده های فیلم تبدیل شده اند.

جهان سینما در انتظار فیلم تازه نوالن

َتِنت؛ شاهکار یا نسخه ضعیفِ ممنتو؟

سینمایجهان

انگار هر قسمت از این 
فیلم را کسانی متفاوت 
ساخته اند. آن نوجوان 
معطِل دوربین به دست 

که انگار کال دچار اختالل 
روانی ست! در سرتاسر فیلم 
چه می کند؟ در نقد »امید« 

یک قدم جلوتر می روم، 
اگر نقش او در میز تدوین 

حذف می شد، واقعا کجای 
داستان مختل می شد؟
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