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ایمان عبدلی

در پرداخت داستان هایی که به روابط 
زناشــویی می پردازند با دو نوع نگرش 
مواجه هســتیم. آن هایی که واقع نما 
هستند و ادای واقعیت را درمی آورند و 
به وضوح از تجربه زیسته ناقص سازنده 
داستان حکایت می کنند و آن هایی که 
اتفاقا داللت بر تجربه ناب سازنده شان 
دارند. »دوئت« جزو گروه دوم اســت. 
شــیمِی روابط در فیلم دیر بــه اکران 
رســیده نوید دانش حکایت از این دارد 
که فیلمنامه نویس یا در معرض چنین 
روابطی بوده و یا عینا آن را تجربه کرده 
و همین عنصر هم به عنوان شاخصه یا 

برگ برنده »دوئت« به چشم می آید.
نوشتم عنصر شاخص چون تمرکز 
این یادداشت و یا نگاه این متن بر اساس 
وجوهی از فیلم است که احتماال ثابت 
می کند که روابط »دوئــت« باورپذیر 
است و پرواضح هم هست که این دلیلی 
بر پیکــره ای بی ایراد بــرای »دوئت« 

نیســت و فیلم ایرادات خودش را دارد. 
ما در »دوئت« با مربعی از روابط مواجه 
هستیم. یک طرف کار مسعود و سپیده 
و طرف دیگر کار مینو و حامد. داستان 
با مینو )هدیه تهرانی( شروع می شود، 
او را در ابتدا از پشت سر می بینیم که در 
نور کبود یک کوچه در حال عقب و جلو 
کردن اتومبیلش است. او در انتهای آن 
سکانس مجبور به حرکت با دنده عقب 
می شود. تاکید داستان بر نماهای پشت 
سر در سراسر داستان ادامه دارد و ظاهرا 
این تمهیدی روایی است بر گذشته ی 
آدم های داستان که حال را تحت تاثیر 
قرار داده. داستان با پرشی سریع از مینو 
به همسرش حامد )مرتضی فرشباف( 
می رســد که در حال نوســازی منزل 
پدری اش است، آن ها به تازگی از خارج 

آمده اند و پدر حامد هم فوت کرده.
در اولین سکانسی که از او می بینیم 
او در حال چانه زدن بر سر رنگ دیوارها 
با نقاش است. خانه هم آشفته و نابسامان 
و البته در آســتانه تغییر است. این ها 

همه می تواند انعکاسی از ذهن آشفته 
و در آستانه تغییر حامد باشد که باید با 
گذشته اش تعیین تکلیف کند. روایت 
کمی جلوتر می رود و این بار نوبت سپیده 

)نگار جواهریان( است.
اولین مالقات ما با ســپیده در شهر 
کتاب فرشته است. کاوه دوست مشترک 
حامد و سپیده ترتیب قراری مثال اتفاقی 
را داده، عاشق و معشــوقی که حاال هر 
کدام در ازدواج و رابطه ای دیگر قرار دارند. 
نگار جواهریان از همین سکانس ابتدایی 
حضورش در فیلم به شــدت کمینه و 
مینی مال نقش آفرینی می کند. بازِی 
مبهم و سکون زده چشمهایش او را در 
یکی از بهترین نقش آفرینی هایش قرار 
داده. مواجهه حامد و سپیده در سکوت 
و بهت به پایان می رسد و در واقع آتش 
زیر خاکســتر دوباره گداخته می شود. 

می ماند ضلع چهارم.
مسعود )علی مصفا( که در ابتدای امر 
دورترین آدم از این مجموعه اســت و از 
همه جا بی خبر. او بعد از مواجهه با تغییر 

رفتار ناگهانی ســپیده، نخ روایت فیلم 
را در دســت می گیرد و یک سوم میانی 
در واقع بسان یک اثر معمایی و رازآلود، 
فصل رازگشایی مسعود از رابطه ی حامد 
و سپیده است. علی مصفا برخالف عادت 
سینمایِی این ســال های اخیرش در 
اینجا کنش مند و فاعل است و اساسا از 
جایی به بعد تمهیدات رندانه اوســت 
که به فیلم تمپو می دهد. بازی مصفا در 
تمامی تالش های عاطفی اش که جایی 
میان مهر و تردید است، هم آن سکون 
مورد انتظار همیشگی اش را دارد و هم 
او را در یکی از پراَکت ترین بازی هایش 

نشانمان می دهد.
دوربین اما غالبا با قاب هایی مدیوم 
و عموما بدون جلوه گری سعی می کند 
تمرکز روایی را به هم نزند. میزانســن 
و دکوپاژ اما خیلــی ظریف و مختصر و 
مفید دائما در حال تشــدید مضمونی 
اســت. در واقع پس از گذر از یک سوم 
ابتدایی معارفه کاراکترهــا و در میانه 
داستان و فصل اکتشاف، انگار فرصت 

پرداخت میزانسن و دکوپاژ بیشتر شده. 
از نمونه های قابل اعتنا یکی آن سکانس 
گفتگو-بازجویی مسعود و سپیده و در 

محل کار مسعود است.
سپیده از طریق کاوه متوجه کنکاش 
همسرش شده و به بهانه یک ناهار دو نفره 
به محل کار او می رود. ما در ابتدا آن ها در 
النگ شات می بینیم و دوربین آرام آرام و 
توامان با داغ شدن گفتگوی دونفره به 
آن ها نزدیک می شود. زن و مرد داستان 
در دو صندلی روبروی هم نشسته اند و ما 
در قاب مورد بحث یک المپ روشنایی 
معماری داریم که هندســه اش یادآور 
المپ اتاق های بازجویی ســت. چراغ 
دقیقا به موازات سِر مسعود قرار گرفته، 
انگار این آینه ای از ذهنیت مسعود است.

دیالوگ هــای مســعود در ایــن 
ســکانس کامال مطالبه گر اســت و او 
درواقع همسرش را بازخواست می کند. 
توضیح دکوپــاژ و میزانســن ظریف 
این سکانس البته نباید از یاد ببرد که 
دیالوگ ها چقدر دقیق و واقعی ســت. 
بحثی که در ابتدای یادداشت نوشتم 
در همین ســکانس کامال نمود دارد 
و نویســنده به احتمال زیــاد چنین 
فضایی را تجربه کرده، درواقع برخالف 
چیدمان میزانسن، دیالوگ ها اتفاقا و 

صرفا گرته ای از واقعیت است. 
یک سوم انتهایی اثر را می شود فصل 
الیه برداری از روابط نام نهیم. حاال همه 
چی افشا شــده و آدم های داستان باید 
حسابشان را با گذشته یک سره کنند. 
جایی برای انکار و مماشات نیست. آن 
سکانس گفتگوی تلفنی حامد و سپیده 
که گوشی روی پخش است و آن دیالوگ 
ســپیده که خطاب به حامد از تنفرش 
می گوید، اوج برون ریزی ســت. اصال 
همان صدایی که روی پخش اســت، 
نشانه ای روان نژندی از تالش کاراکترها 
برای علنی کردن رازهاست، هر رازی که 
علنی می شود از بار رازداران کم می کند. 
در فرهنگ عامه هم در میان گذاشتن راز 
با دیگران اصطالحا شخص صاحب راز را 

سبک می کند.

حامد و سپیده دیگر چیزی برای از 
دست دادن ندارند و »چو پرده درافتد 
نه تو مانی و نه من« وصف مختصری 
از حالشان است. در همین حال و هوا و 
در یک سوم انتهایی با بک گراندهایی 
مواجهیــم کــه مثــل دیوارهــای 
آموزشــگاه غالبا روشــن و یکدست 
است و البته دو قاب النگ شات برفی 
هم داریــم، یکی در ســکانس مزار و 
دیگری در همان آموزشگاه که هر دو 

مرتبط به مسعود هم هست.
 ظاهرا کم کم قرار است همه چیز 
روشن شود و مسعود، حامد، سپیده و 
البته مینو به درک روشنی از واقعیت 
و آن چه که در گذشــته ریشه دارد، 
برسند. مســعود از داالن آموزشگاه 
به سمت زندگی خودش می رود و راه 
پله نشانه ای از داالن های ذهنی حاال 
برای او ِسری ندارد و از آن طرف هم 
حامد این بار برخالف سکانس آغازین 
فیلم و در بدیلی معکــوس از آن به 
دنبال مینو می رود. او در تودرتوهای 
منزل پدری عاقبت، مینــو را روی 
پله ها پیــدا می کند و گویــی تنها 
داســتانی کــه در فیلــم نیمه تمام 
می ماند داستان مینو است. شخصا 
متوجه نشدم این یک تمهید روایی 
بوده و کارکرد خاصی داشــته یا این 
که صرفــا محصــول کم حوصلگی 

فیلمنامه نویس بوده است.

فیلمی که به یک بار دیدنش می ارزد

دوئت؛ در پیچ و تاب عشق های شکننده زناشویی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

شروع آن الین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان

جشنواره فیلم های 
کــودکان و نوجوانان با 
رقابــت هشــت فیلم 
خارجی و 11 فیلم بلند 
ایرانــی  از دیروز 27 مهر 

آغاز شد و تا دوم آبان به شکل آنالین ادامه دارد.  سی 
و سومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان در حالی از دیروز به شکل رسمی آغاز به 
کار کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از 
برنامه ها و نمایش آثار آن، تحت تأثیر این اتفاق قرار 
گرفته  و به ناچار برگزارکنندگان جشنواره، تصمیم 
به برگزاری آنالین این بخش هــا گرفتند. این دوره 
از جشنواره با شعار »هر خانه یک سینما، هر کودک 
یک داور« برگزار می شود. طبق گفته علیرضا تابش 
دبیر جشنواره، امســال 403 اثر متقاضی حضور در 
جشنواره بودند که از این میان 325 اثر واجد شرایط 
شناخته شــدند و از این میان 101 اثر به بخش ملی 
راه یافتند. 11 اثر نیز به شکل فیزیکی نمایش داده 
خواهند شــد. ازجمله تغییراتی که در این دوره از 
جشنواره شاهد آن هســتیم، حضور داوران کودک 
و نوجوان اســت، کــه در ایــن دوره داوران 5 تا 15 
ساله )متولدین 13۸4 تا 13۹4( برخالف گذشته، 
به صورت آن الین آثار جشنواره را در خانه و از طریق 
برخط داوری می کنند. این افراد پس از ثبت نام و تأیید، 
می توانند طی روزهای جشنواره، بعد از دیدن آثار پنج 
بخش بلند داستانی، کوتاه زنده و انیمیشن، وب سری 
و بخش کروناروایت در یکی از پلتفرم های نماوا، فیلیمو 
و تیوا، به سامانه جشنواره مراجعه و یکی از سه گزینه 
)خوب، متوسط و ضعیف( را انتخاب کنند. نمایش 
فیلم ها برای داوران کودک و نوجوان و خانواده هایشان 

در پلتفرم ها رایگان در نظر گرفته شده است. 
    

انتخاب »نهنگ سفید« به عنوان 
بهترین انیمیشن جشنواره ورشو 

»نهنگ ســفید« از 
تولیدات مرکز گسترش 
ســینمای مســتند و 
تجربی بــه کارگردانی 
امیر مهران، در نخستین 

حضــور بین المللی خود موفق بــه دریافت جایزه 
بهترین فیلم انیمیشن جشنواره ورشو در لهستان 
شد. به گزارش هنرآنالین، ســی و ششمین دوره 
جشنواره فیلم ورشــو از 1۸ تا 27 مهر در لهستان 
برگزار شد و انیمیشــن کوتاه »نهنگ سفید« به 
کارگردانی امیر مهران که تنهــا نماینده ایران در 
بخش رقابتی این رویداد بود، جایزه بهترین فیلم 
انیمیشن جشنواره را کسب کرد. جشنواره ورشو 
که در کنار جشــنواره هایی چون کن، برلین، ونیز، 
شــانگهای، کارلو وی واری و... جزو 15 جشنواره 
برتر دنیا و مورد تایید مجمع جهانی تهیه کنندگان 
سینمای جهان است، این انیمیشن را شایسته تقدیر 
دانست. انیمیشــن 10 دقیقه ای »نهنگ سفید« 
تمی جهان شــمول دارد و روایتگــر تالش مردی 
تنهاست که در پی یافتن دوستانی است که سالیان 
پیش در یک حمله هوایی از دست داده است. یک 
نهنگ سفید تنها نشانه ای است که او دارد. عوامل 
ساخت این فیلم انیمیشن که بدون دیالوگ است، 
عبارتند از: نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: امیر 
مهران، متحرک سازی: جالل نعیمی، طراحی فضا و 
کانسپت: نعیم آزاد، آهنگساز: پژمان خلیلی، ساخت 
تیزر: آرین وزیردفتر و مجری طرح: استودیو آدورن.

    
الیور استون:

 دیگر فیلم سینمایی نمی سازم
الیور اســتون، کارگردان صاحب نام آمریکایی، 
بدون شــک یکی از بحث برانگیزترین فیمســازان 
هالیوود محسوب می شــود. این کارگردان 74 ساله 
در گفت وگویی با روزنامه آلمانی آگسبورگر آلگماینه 
گفته است، دیگر قصد ســاختن فیلمی سینمایی 
را ندارد، اما همچنان به ســاخت فیلم های مستند 
عالقمند است. از جمله ویژگی ها و تخصص های الیور 
استون پرداختن به کابوس های آمریکا و آمریکاییان 
است؛ از جنگ ویتنام گرفته تا فاجعه یازدهم سپتامبر. 
او در مصاحبه با این نشریه آلمانی گفته است که »به 
اندازه کافی« فیلم های سینمایی ساخته  و برای این 
کار انرژی زیادی صرف کرده است. استون افزوده است: 
»برای آنکه فیلمی بسازی، باید یکی دو سال از عمرت 

را صرف این کار کنی. من دیگر انگیزه ای ندارم«.

پردهنقرهای

فریــدون گلــه یکــی از مهم تریــن و البته 
قدرنادیده تریــن ســینماگران ایرانی اســت؛ 
کارگردانی که با ســاخت تنها هفت فیلم به یکی 
از مهم تریــن کارگردانان ســینمای ایران بدل 
شــد. فریدون گله در 30 مهر 13۸4 در انزوایی 
خودخواسته در سلمان شهر مازندران درگذشت. 
این متن تلخیصی از یادداشت مفصل مازیار وکیلی 

در پایگاه خبری »رویداد24« است.
کافر 

کافر با جمله ای از نیچه آغاز می شد: »چقدر 
سخت است تنها بودن، تنها ماندن و تنها جنگیدن. 
اما فقط از چنین بذری است که حقیقت به وجود 
می آید.« فیلــم درواقع تقابل دو قشــر جدید از 
لمپنسیم در جامعه ایران است. یکی لمپن های 
سنتی قدیمی که قدرت خود را از نهاد های سیاسی 
می گرفتند )مثل شعبان جعفری( و لمپن های 
تازه ای که شاید رفتاری مشابه لمپن های سنتی 
داشتند، اما نوع کنش آن ها معترضانه و متفاوت 
از نیای سنتی خود بود. مهدی کافر به دسته دوم 
تعلق دارد که درنهایت با خیانت حسن طال )لمپن 
سنتی( از پا در می آید.  گله در کافر با ظرافت تمام 
موفق می شــود خبر از ظهور طبقه ای بدهد که 
با کمک این طبقه تحوالت سیاسی بعدی ایران 
رقم خورد. مهدی کافر برخالف نیای سنتی خود 
حاضر به هیچ گونه مسامحه و مصالحه با نهاد های 
سنتی و سیاسی نیست. او که در ابتدای فیلم در 

یک تک گویی همه گذشته را به سخره می گیرد 
نمی خواهد با هیچ چیز و هیچ کس مصالحه کند. 
درست مانند آن جمله ابتدایی فیلم مهدی کافر 
مبارزه تک نفــره ای را آغاز کرده کــه انتهای آن 
نیستی و فنا شدن اســت. اما کنایه معنادار فیلم 
در علت قتل مهدی کافر است. قتلی که با خیانت 
حسن طال اتفاق می افتد و بیانگر تفاوت مشرب 

لمپن های جدید با لمپن های قدیم است.
زیر پوست شب 

گله به اذعان کسانی که با او کار کرده اند طبع 
بی قرار و پُرشوری داشته و همین طبع بی قرار باعث 
شده که روی پای خود بند نباشــد و دائم به سفر 
برود. گله بعد ها از این میل و اشتیاق به سفر کردن 
استفاده کرد و سه گانه ســفر خودش را ساخت. 
سه گانه ای که در کنار اعتراضات واضح اجتماعی 
ریشه در عرفان ایرانی هم داشت تا جایی که گله 
زیر پوست شب را سفر جســم، مهرگیاه را سفر 
ذهن و کندو را سفر جان می داند.  زیرپوست شب 
داستان یک ولگرد خیابانی به نام قاسم سیاه است 
که مادرش کلفتی یک خانه اعیانی را می کند و از 
وضعیت پسرش به شدت ناراضی است. قاسم در 
جریان یکی از پرســه زنی ها با زنی خارجی روبرو 
می شود که آخرین ساعت های حضورش در ایران 
را می گذراند.  قاسم سیاه زیر پوست شب یکی از 
متفاوت ترین قهرمانان سینمای ایران است. جوان 
پست و حقیری است که در تامین ساده ترین نیاز 

خود ناکام است. او مدام از سوی جامعه ای که در 
آن زندگی می کند تحقیر می شــود. چه از سوی 
مادرش که نهایت افتخارش کلفتی برای یک خانه 
اعیانی است؛ چه از سوی فرزندان خانه اربابی که از 
طبقه فرادست جامعه هستند.   لحن گزارش گونه 
و خالی از عاطفه فیلم که بــدون هیچ جانبداری 
صرفاً وضعیت قاسم سیاه را تشریح می کند بیش 
از هر چیز بیانگر حس تحقیر طبقه ای است که در 
مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران هیچ جایگاهی 
ندارند و به همین دلیل بهره ای هم از سرمایه جاری 
کشور نبرده اند. این مهم ترین تفاوت سینمای گله 
با سینمای کیمیایی اســت. قهرمانان سینمای 
کیمیایی ریشه های سنتی قدرتمندی دارند و به 
همین خاطر از جایگاه محکمی در جامعه برخوردار 
هستند. قهرمانان گله بســیار بی ریشه هستند. 
هیچ جایگاهی در جامعه ندارند و به همین خاطر 
تنها می توانند از جان خود برای احقاق حق مایه 
بگذارند. همین مســئله نقد گله را نسبت به نقد 

کیمیایی بسیار تند و تیزتر می کند. 
مهرگیاه

مهرگیاه یک فیلم دیگر از سه گانه گله است. 
مهرگیاه پاســخ به نیاز های عرفانی گله اســت. 
شخصیت زن فیلم بیش از هر چیز شخصیت زن 
اثیری بوف کور هدایــت را به یاد می آورد. زنی که 
در عین زیبایی ویران می کند؛ اما مسیری که گله 
برای قهرمان فیلم که با این زن مواجه می شــود 

ترسیم می کند در عین شباهت به بوف کور مسیر 
متفاوتی را طی می کند.  علی قهرمان فیلم گله در 
هفت مرحله به دنبال مهری می گردد تا این که در 
مرحله هفتم به فنا می رســد. این سفر علی برای 
یافتن مهری بیشتر از هر چیز دیگر ریشه در عرفان 
دارد. پیمودن هفت شهر عشق برای یافتن معشوق 

مثالی و فنا شدن در راه این عشق.
کندو 

بعد از مهرگیاه، فریدون گله شاهکار خود و یکی 
از بهترین فیلم های سینمای ایران یعنی کندو را 
ســاخت. ابی )بهروز وثوقی( و آقاحسینی )داوود 
رشیدی( پس از آزادی از زندان از هم جدا می شوند 
و در قهوه خانه ای به هم می رســند.  آقاحسینی 
پس از برنده شــدن در بازی »تُرنا« حکم می کند 
که ابی از خیابان الله زار تا پل تجریش، بدون پول، 
به کافه ها و رستوران ها ســر بزند و غذا و مشروب 
مفتی بخورد. آقا مصطفی )جالل پیشــوائیان( 
معتقد اســت که ابی از عهده این کار برنمی آید و 
سِر همین موضوع با آقاحسینی شرط می بندد.  

ابی از هفت کافه می گذرد و بر اثر کتک هایی که 
خورده زخم خــورده و آســیب دیده به وعده گاه 
می رسد. آقاحسینی، آقامصطفی و همراهان، پیکر 
نیمه جان ابی را به قهوه خانه می رسانند. صاحب 
قهوه خانه پلیس را در جریــان می گذارد. موقع 
دستگیری ابی، آقاحسینی صاحب قهوه خانه را با 
چاقو زخمی می کند و بار دیگر همراه ابی به چنگ 
مأموران می افتد و راهی زندان می شــود. کندو 
صریح ترین فیلم در نقد مدرنیته دوره پهلوی است. 
هیچ فیلم دیگری مثل کندو نتوانسته دستاورد های 
حکومت پهلــوی را به چالش بکشــد. ابی مانند 
قاسم سیاه جوان بی ریشه ای است که هیچ چیز 
ندارد. رفقایش او را نسیه خور می دانند. تضاد های 
جامعه از ابی یک موجود بی هویت ساخته که تنها 
افتخارش زندان رفتن است.  ابی می خواهد انتقام 
تمام حســرت هایش را از جامعه بگیرد به همین 
خاطر همه تالشش را می کند تا از سایه بیرون بیاید 
و به جنگ طبقه ای برود که او را نابود کرده و فرصت 

پیشرفت را از او گرفته است.

به مناسبت سالمرگ فریدون گله

ما همه اِبی هستیم و این شهر کندوی ما

مرور

»دوئت« داللت بر تجربه 
ناب سازنده اش دارد. شیمِی 

روابط در فیلم دیر به اکران 
رسیده نوید دانش حکایت از 
این دارد که فیلمنامه نویس 
یا در معرض روابط زناشویی 
اینچنین بوده و یا عینا آن را 

تجربه کرده است و همین 
عنصر هم به عنوان شاخصه 

یا برگ برنده »دوئت« به 
چشم می آید
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