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اخبار
«سیدجواد» یک مستند
پرتره با نگاه اجتماعی است

دهستانی
محمدرضا
کارگردان مستند «سید جواد» که
در بخش کارآفرینی چهاردهمین
جشنواره «سینماحقیقت» حضور
دارد ،با اشاره به موضوع این
اثر مستند گفت« :سید جواد»
درباره یک پیرمرد روستانشین و
ساکن شیخ شبان از توابع استان
چهارمحال و بختیاری است
که از سال  ۵۷در این منطقه
به اشتغالزایی و کارآفرینی
روی آورده است .وی به تنهایی
توانسته  ۴۰۰نفر از اهالی روستا را
به حرفه خاتم کاری آموزش دهد
و در حال حاضر باعث اشتغالزایی
کل روستا شده است .به نحوی که
 ۹۰درصد روستاییان به شغل
خاتم سازی و خاتم کاری روی
آوردهاند .خودش هم به عنوان
کارآفرین و کشاورز نمونه انتخاب
شده است.
وی درباره نحوه آشنایی با
سوژه این فیلم توضیح داد :طی
تحقیقاتی سید جواد را به من
معرفی کردند .شیخ شبان یک
منطقه کشاورزنشین است و
اهالی این روستا تنها درآمدشان
در  ۶ماه اول سال از طریق
کشاورزی است و در  ۶ماه دوم
سال نیز معموالً بیکار هستند اما
با کارآفرینی سید جواد آنها در
کل سال صاحب شغل و درآمد
هستند.
دهستانی در پاسخ به اینکه
آیا «سید جواد» یک مستند
پرتره محسوب میشود یا یک
مستند اجتماعی ،بیان کرد :این
مستند زندگی سید جواد را در
اجتماع کوچک خود و روستایش
ضمن معرفی شخصیت او بررسی
میکند و به تصویر میکشد.
بنابراین بخش اجتماعی کار هم
پررنگ است و به نوعی میتوان
این اثر را تلفیقی از گونه پرتره و
اجتماعی دانست.
این مستند ساز با اشاره
به جریان تغییر روند مسیر
مستندسازی که گاهی به دنبال
آشنایی عمیقتر با سوژه رخ
میدهد ،توضیح داد :در جریان
آشنایی بیشتر مستندساز با
سوژه گاهی مسیر فیلم از آنچه
ابتدا برنامهریزی شده است،
تغییر میکند .به نظرم این اتفاق
در اکثر مستندها میافتد و به
تدریج که مستندساز جلو میرود
میبیند که سوژهاش چقدر حرف
برای گفتن دارد .درست مانند
درختی که شاخههایش پیوسته
رشد میکند و پر و بال میگیرد.
سید جواد هم کاراکتری بود که
ظرفیتهای بسیاری برای روایت
کردن در این مستند داشت .او
مثل یک جوان  ۲۰ساله پرتالش
بود و  ۲۰ساعت در طول روز
کار میکرد .کشاورز نمونه بود و
شغل و هنر خاتم کاری را هم بلد
بود و به امور دیگر اهالی روستا
رسیدگی میکرد.
دهستانی درباره اهمیت
اتخاذ نگاه عادالنه و بدون قضاوت
به سوژه در مستندسازی توضیح
داد :قضاوت نکردن و صادق بودن
در مستند اهمیت زیادی دارد.
اولین برخورد ما با سید جواد
به عنوان یک کارآفرین توجه به
وضعیت زندگی و ساده زیستیاش
بود .با اینکه میتواند بسیار مرفه
زندگی کند ،اما زندگی سادهای
دارد .هر روز سوار یک موتور
قدیمی میشود و به کارهایش
رسیدگی میکند و اصرار دارد تا
زمانی که میتواند از این موتور
استفاده کند .امیدوارم توانسته
باشم این سادگی را در مستند
«سید جواد» نشان بدهم .او
خانهای قدیمی دارد و این ساده
زیستی در زندگیاش یک شعار
نیست بلکه واقعیت است و در
مستند هم اینطور به تصویر
کشیده شده است.
وی که پیش از این در
همکاری با خانه مستند اوج ۶
فیلم مستند از جمله «سراج»
و «نازگل» و  ۱۰تیزر را ساخته
است ،با اشاره به حمایت این
سازمان از اثرش عنوان کرد:
مجری طرح مستند «سید جواد»
خانه مستند است و از همان ابتدا
به سفارش این سازمان اثر تولید
شد .پیش از همکاری با اوج در
زمینه مستند کمتر کار کرده
بودم و بیشتر فیلم داستانی تولید
میکردم اما در این سالها دیدم
که اوج به جوانان فیلمساز برای
پیاده کردن ایدههایشان میدان
میدهد و این اتفاق مطلوبی است.
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بزم «حقیقت» در میانه دهه 90

با آغاز چهاردهمین دوره جشنواره
«سینماحقیقت» بازار تماشای فیلمهای
مستند حسابی گرم شده است ،هرچند نمایش
فیلمها در این دوره به دلیل شیوع ویروس
کرونا به صورت برخط است ،اما باز با این حال
سینمادوستان از تماشای آثار مستند راه یافته
به این دوره از جشنواره لذت میبرند.
در این میان بد ندیدیم کمی به عقب
برویم مروری بر دورههای قبلی این جشنواره
داشته باشیم.در این گزارش میخواهیم به دوره
نهم و دهم جشنواره «سینماحقیقت» اشاره
کنیم؛ دورههایی که در آن شاهد سوژههای تازه
و متفاوتی بودیم.
 ۱۳۹۴جشنواره نهم «سینماحقیقت»

در دوره نهم جشنواره سینماحقیقت که در
سال  ۹۴برگزار شد آثار متنوعی در بخشهای
مختلف حضور داشت .از میان این آثار و به بهانه
یک خاطرهبازی  ۵اثر را انتخاب کردیم و به
مستندهایی از جمله «رویاهای دم صبح» به
کارگردانی مهرداد اسکویی« ،کربال جغرافیای
یک تاریخ» به کارگردانی داریوش یاری« ،فصل
هرس» به کارگردانی لقمان خالدی« ،ای
 »۱۵۷به کارگردانی بهروز نورانیپور و «من
ناصر حجازی هستم» به کارگردانی زندهیاد
نیما طباطبایی خواهیم پرداخت.
رویاهای دم صبح  /مهرداد اسکویی

مهرداد اسکویی در نهمین جشنواره
«سینماحقیقت» با فیلم مستند «رویاهای دم
صبح» حضور پیدا کرد ،این مستند درباره
نوجوانان دختر زیر  ۱۸سال بود که در کانون
اصالح و تربیت تهران تحت نظارت بودند .البته
این را هم باید بگوییم که «رویاهای دم صبح»
سومین فیلم از سهگانه این کارگردان است ،که
شامل «روزهای بی تقویم» و «آخرین روزهای
زمستان» است.
«رویاهای دم صبح» توانست موفقیتهای
بینالمللی قابل توجهی را بدست آورد و عالوه
بر ایران نمایشهای ویژه دانشگاهی را در
کشورهای مختلف پشت سر گذاشت.
البته یکی از نکات جالب درباره این
مستند این است که مهرداد اسکویی  ۷سال
طول کشید تا برای این مستند پروانه ساخت
دریافت کند که این خود زمان طوالنی برای
دریافت مجوز برای یک مستند سینمایی بود.
نکته جالب در این مستند این است که
بعد از نمایش «رویاهای دم صبح» در ژاپن،
چند تهیه کننده ژاپنی برای ساخت پروژه
بعدی این کارگردان اعالم آمادگی کردند.
این مستند سینمایی توانست تندیس
جشنواره و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را
دریافت کند.
«رویاهای دم صبح» را میتوان یکی از
موفقترین مستندها در حوزه بینالمللی هم
دانست.
کربال جغرافیای یک تاریخ  /داریوش یاری

همانطور که از نام مستند «کربال جغرافیای
یک تاریخ» مشخص است این مستند درباره
مهمترین رویداد تاریخی و مذهبی اسالم است،
فیلمی که شرح مختصری از حرکت امام حسین
(ع) از مدینه به مکه و از مکه به سوی کوفه و
کربال و شهادت جانسوز آن حضرت در دشت
نینوا و نهضتی که این قیام تا قیام قیامت در
عالم هستی برپا کرده است.
در واقع داریوش یاری با مستند «کربال
جغرافیای یک تاریخ» روایتی متفاوت و غیر
کلیشهای از واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع)
دارد ،همچنین تاثیر قیام امام حسین (ع) را بر
فرهنگ و سبک زندگی شیعیان بررسی میکند.
این کارگردان «کربال جغرافیای یک
تاریخ» را در  ۲فاز ساخته است ،فاز اول مروری
مستندگونه بر حرکت امام حسین (ع) از ابتدا
تا پس از شهادت در روز عاشورا است و فاز دوم
چگونگی عزاداری در فرهنگهای مختلف در
جهان را در ماه محرم بررسی میکند.
البته داریوش یاری تنها در حوزه مستند
فعالیت نمیکند و فیلم سینمایی «لیالج» را در
کارنامه کاری خود دارد.
فصل هرس  /لقمان خالدی

فیلم مستند «فصل هرس» به
کارگردانی لقمان خالدی به اندازه مستند
«رویاهای دم صبح» در نهمین دوره جشنواره
«سینماحقیقت» دیده شد .این مستند در
بخش مسابقه ملی با دیگر آثار به رقابت
پرداخت و توانست تندیس «هنر و تجربه»،
کارگردانی مستند بلند و تندیس بهترین فیلم
را دریافت کند.
«فصل هرس» درباره فردی است به نام
قاسم تک دهقان که مدعی است داروی سرطان
را کشف کرده و در جهت اثبات ادعایش دچار

چالشهایی میشود.
در واقع قاسم تک دهقان سوژه اصلی این
مستند ،سالها است روی یک داروی گیاهی
ضد سرطان تحقیق میکند ،او میخواهد داروی
خود را به ثبت رساند اما هیچکس را برای انجام
این کار قابل اعتماد نمیداند.
لقمان خالدی در مصاحبهای که درباره این
مستند داشت ،با اشاره به بی اعتمادی قاسم
تک دهقان گفته بود اگر تک دهقان بی اعتماد
است جامعه باعث بی اعتمادی او شده است و
اگر جامعه بی اعتماد است به این دلیل است
که خیلیها آمدند و با ادعای دروغ باعث این بی
اعتمادی شدهاند ،اعتماد یکطرفه شکل پیدا
نمیکند ،یکطرفه هم از بین نمیرود ،فیلم
«فصل هرس» به این امید ساخته شده که بهانه
برای هرس کردن رفتارها و تفکراتی شود که
باعث رواج بی اعتمادی در جامعه است.
ای  /۱۵۷بهروز نورانیپور

طی سالهای گذشته مستندهای مختلفی
از حواشی جنگهای مختلف و اردوگاههایی
که مردم جنگ زده مجبور به زندگی در آن
هستند ،ساخته شده است« .ای  »۱۵۷به
کارگردانی بهروز نورانی پور گامی فراتر گذاشته
و این مساله را از نگاه دیگری توصیف میکند،
در واقع «ای  »۱۵۷داستان سه خواهر سوری
است که مورد تجاوز داعشی ها قرار میگیرند،
این مستند به اندازه خط داستانی که از آن
آمده است تلخ است.
داستان دخترانی که پدرشان به دست
داعشی ها کشته شدهاند و از مادرشان جدا
ماندهاند ،سه دختری که به دلیل تجاوز داعشی
ها باردار بودند و نمیدانستند باید چه کاری
انجام دهند.
بهروز نورانی پور برای ساخت این مستند
 ۹ماه در اردوگاه مورد نظر حضور داشت تا
بتواند اعتماد سوژههای خود را بدست آورد.
این کارگردان توانست جایزه ویژه هیات
داوران را در بخش بینالملل نهمین جشنواره
«سینماحقیقت» دریافت کند .وی همچنین
دیپلم افتخار مستند بلند بخش ملی را دریافت
کرده است.
من ناصر حجازی هستم  /نیما طباطبایی

«من ناصر حجازی هستم» به کارگردانی
نیما طباطبایی داستان زندگی ناصر حجازی
دروازهبان کشورمان است ،این مستند در پنج
فصل به نامهای «من رویایی دارم»« ،آخرین
مرد مقاوم»« ،سهراب کشی»« ،از استقالل تا
استقالل» و «پرواز عقاب» به تصویر کشیده
است.
این فیلم حواشی بسیاری را به همراه
داشت ،در واقع امیر رفیعی تهیه کننده این
مستند ،در ابتدا قرار بود «من ناصر حجازی
هستم» را با یک گروه دیگر تولید کند اما بنا به
دالیلی از همکاری با این گروه منصرف شده و
در نهایت نیما طباطبایی را به عنوان کارگردان
در این پروژه انتخاب میکند ،این فیلم در گروه
سینمایی «هنر و تجربه» و در شرایط بدی
اکران شد و رفیعی در مصاحبه ایی اعالم کرده
بود که آنها نمیخواستند ناصر حجازی در تیم
ملی باشند ،حاال هم اجازه نمیدهند فیلمش
دیده شود .نمایش این فیلم به دلیل شکایت
امیر قلعه نوعی یکی دیگر از فوتبالیستهای
شناخته شده کشورمان متوقف شد تا دلیل
شکایت آن مورد بررسی قرار گیرد ،اما این
توقف اکران زمان زیادی نبرد و توانست در
سینماهای «هنر و تجربه» برای فوتبال دوستان
و سینما دوستان نمایش داده شود.
در این فیلم هنرمندانی چون شهاب
حسینی ،بهرام رادان ،پرویز پرستویی ،مسعود
رایگان ،مهران مدیری و رویا تیموریان به عنوان
راوی حضور داشتند.
ناصر طباطبایی کارگردان این فیلم یک
سال بعد به دلیل سرطان درگذشت.

جشنواره برلین رسما به تعویق افتاد

برگزارکنندگان جشواره فیلم برلین به صورت رسمی
از تعویق این رویداد سینمایی و برگزاری آن در دو مرحله
مجازی و حضوری در سال آینده میالدی خبر دادند.
هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین که قرار بود از
تاریخ  ۱۱تا  ۲۱فوریه ( ۲۳بهمن تا  ۳اسفند) برگزار شود
به دلیل تداوم بحران شیوع ویروس کرونا اعالم کرد ،این
رویداد سینمایی از اول تا پنجم مارس ( ۱۱تا  ۱۵اسفند)
و به صورت مجازی میزبان نمایش فیلم های بخش رقابتی
خواهد بود که با اعطای مجازی خرس طالی برلین به
بهترین فیلم نیز همراه خواهد بود.
بازار فیلم اروپا ( )EFMنیز همزمان به صورت
مجازی در ماه مارس برپا خواهد شد.
همچنین قرار است در صورت فراهم بودن شرایط
بهداشتی ،مرحله دوم جشنواره برلین در ماه ژوئن و با
نمایش عمومی و حضوری آثار سینمایی برگزار شود.
«کارلو شاتریان» و «ماریت ریسنبک» مدیران

 )۱۳۹۵جشنواره دهم «سینماحقیقت»

جشنواره دهم «سینماحقیقت» درست در
میانه دهه  ۹۰و در سال  ۹۵برگزار شد .در این
دوره هم تنوع آثار قابل توجه بود و انتخاب ۵
اثر برای خاطرهبازی با آنچه ویترین جشنواره
به تماشایش نشستیم ،سخت؛ «بزم رزم»
به کارگردانی وحید حسینی« ،غزال ایرانی»
به کارگردانی وحید فرجی« ،متهمین دایره
بیستم» به کارگردانی حسام اسالمی« ،صفر
تا سکو» به کارگردانی سحر مصیبی« ،انحصار
ورثه» به کارگردانی محمدعلی شعبانی اشاره
کرد.
بزم رزم  /وحید حسینی

«بزم رزم» به کارگردانی وحید حسینی
یک اثر مستند درباره موسیقی دهه  ،۶۰است،
این مستند پژوهشی پیرامون موسیقی در دهه
 ۶۰دارد ،مستندی که از پوستر آن مشخص
است که مردان موسیقی و مردان جنگ را به
هم گره زده است ،این مستند توانست مخاطبان
بسیاری را سمت خود جذب خود کند.
در مستند «بزم رزم» با حدود  ۲۰چهره
موسیقی همچون حسین علیزاده ،مجید
درخشانی ،بیژن کامکار ،کامبیز روشن روان،
حسامالدین سراج ،علی اکبر شکارچی و …
گفتگو شده است.
برگبرنده وحید حسینی در «بزم رزم»
عالوهبر گردآوری دادههای ارزشمند ،استفاده به
اندازه از عنصر نوستالژی و همزمان بهرهگیری
منصفانه از نگاههای متنوع در روایت آنچه بر
موسیقی جنگ گذشت ،بود.
این فیلم توانست تندیس بهترین پژوهش
و بهترین صدا را از دهمین دوره جشنواره
«سینماحقیقت» از آن خود کرد.
غزال ایرانی  /وحید فرجی

مستند «غزال ایرانی» به کارگردانی وحید
فرجی به طراحی و ساخت خودرو خورشیدی
«غزال ایرانی» توسط دانشجویان دانشگاه
تهران و شرکت آنها در مسابقات جهانی استرالیا
و اتفاقاتی که در این مسابقه برای آنها رخ
میدهد پرداخته است .این مستند نمایشی
است از متخصصان و نخبههای جوان ایرانی که
با تکیه بر توان داخلی خودروهایی ساختهاند
که با استفاده از انرژی خورشیدی حرکت
میکنند .آنها به حدی در کارشان موفق هستند
که پا به عرصه رقابتهای جهانی در علوم نوین
گذاشتهاند« .غزال ایرانی» آنچنان مورد توجه
قرار گرفت که بعد از حضور جشنوارهای به
کنداکتور شبکههای سیما هم راه پیدا کرد و
روی آنتن رفت.
متهمین دایره بیستم  /حسام اسالمی

«متهمین دایره بیستم» به کارگردانی
حسام اسالمی در این دوره از جشنواره
«سینماحقیقت» حاصل پنج سال زندگی
و معاشرت فیلمساز با یک تبه کار جوان و
همراهی با او در برخی از اعمال مجرمانه و
مسائل و مشکالت پس از آن است.
مساله جالب این است که کارگردان این
فیلم مستند در ابتدا قرار بود مستندی درباره
کودکان کار بسازد که درنهایت با آشنا شدن
با شخصیت اصلی این مستند ترجیح داد تا
«متهمین دایره بیستم» را جلوی دوربین ببرد،
با توجه به سوژه متفاوت این مستند ،ساخت آن
نزدیک به  ۶سال به طول انجامید .در این فیلم
شاهد تحول احسان شخصیت اصلی «متهمین
دایره بیستم» هستیم .حتی کارگردان در
نشست نقد و بررسی این پروژه گفته بود که
به دنبال یک لحظه تحول شخصیت اصلی فیلم
بوده و از ابتدا احساس می کرده که احسان
شخصیتی است که ممکن است متحول شود.
بسیاری از منتقدان زمانی که این مستند
را دیدند این اثر را یک مستند متفاوت اجتماعی
دانسته و از آن استقبال کردهاند ،شاید یکی از
نکات مثبت این فیلم آشنایی کارگردان با

جشنواره برلین درباره این تصمیم توضیح دادند:
«برگزاری جشنواره در دو مرحله امکان حفظ بازار فیلم
و خود جشنواره را به عنوان دو ستون اصلی این رویداد
سینمایی میسر می کند .برگزاری نشست ها به صورت
فیزیکی بسیار ضروری است اما شرایط کنونی اجازه تحقق
آن را در ماه فوریه نمی دهد و در عین حال برگزاری بازار
فیلم برلین در سه ماهه نخست سال نیز برای صنعت
سینما بسیار حائز اهمیت است».
فهرست رسمی فیلم های برلیناله  ۲۰۲۱در ماه
فوریه اعالم می شود و فیلم های برنده نیز در ماه ژوئن به
صورت فیزیکی در سالن های معمولی و یا فضای باز برای
عموم مردم به نمایش گذاشه خواهد شد.
جشنواره فیلم کن  ۲۰۲۰نیز امسال پس از لغو ،در
ماه اکتبر رویدادی سه روزه با نمایش چهار فیلم بخش
رقابتی اصلی و فیلم های کوتاه و سینه فونداسیون را به
صورت حضوری ترتیب داد.

سوژههایی است که آنها را همراهی کرده
است ،در واقع اعتماد سوژهها به حسام اسالمی
شرایطی را فراهم کرد تا کارگردان بتواند اثری
متفاوت را تولید کند.
این مستند توانست در جشنوارههای
داخلی و خارجی موفقیتهای بسیاری کسب
کند ،که از آن جمله میتوان به دریافت سیمرغ
بهترین مستند از سی و پنجمین جشنواره فیلم
فجر اشاره کرد.
حسام اسالمی پیش از این مستندهایی با
نام «یادداشتهای عراق»« ،رشید»« ،خانه ما»
و «بی کودکی» را کارگردانی کرده بود و پس
از «متهمین دایره بیستم» و در دوره سیزدهم
جشنواره سینماحقیقت با همراهی عطیه
عطارزاده مستند «پروژه ازدواج» را کارگردانی
کرد.
صفر تا سکو  /سحر مصیبی

حتماً نام خواهران منصوریان را در ورزش
کشور شنیدهاید ،مستند «صفر تا سکو» به
کارگردانی سحر مصیبی درباره زندگی ورزشی
و شخصی خواهران منصوریان قهرمانان ووشوی
ایران است .روایتی از تمرینات و امکانات کم و
مشکالتی که این سه خواهر در مسیر موفقیت
پشت سر گذاشتهاند.
کارگردان در این مستند سعی کرده است
با لحظه به لحظه با نگرانیها و شادیها این سه
ورزشکار همراه شود .یکی از نکات جالب «صفر
تا سکو» این است که هیچکدام از صحنهها
بازسازی نشده و تمام اتفاقات به صورت واقعی
تصویربرداری شده است.
این مستند با توجه به موضوع متفاوت
و ورزشی که داشت مورد استقبال بسیاری
قرار گرفت ،به گونهای که اکران این فیلم با
موفقیتهای بسیاری همراه بود.
یکی دیگر از نکات جالب این پروژه حضور
مهتاب کرامتی به عنوان تهیه کننده فیلم
بود ،البته تهیه کنندگی این مستند به صورت
مشترک همراه با طهورا ابوالقاسمی صورت
گرفته است.
شهربانو منصوریان در بخشی از مصاحبه
خود با یکی از رسانهها گفته بود که نکته جالب
این فیلم این است که او و خواهرانش در برابر
دوربین نقش بازی نکردهاند ،بلکه زندگی واقعی
خود را به تصویر کشیدهاند.
کارگردان این فیلم نیز در بخشی از
صحبتهای خود تاکید کرده بود که ساخت
این فیلم بسیار ترسناک بود چرا که دنبال
کردن خط داستانی سه شخصیت با هم کار
بسیار سختی بوده است.
«صفر تا سکو» توانست تندیس
بهترین فیلم را از دهمین دوره جشنواره
«سینماحقیقت» بدست آورد.
مستند «صفر تا سکو» از معدود
مستندهای ایرانی است که در دهه  ۹۰فرصت
ورود به چرخه اکران عمومی سینماها و رقابت
با فیلمهای داستانی را بهدست آورد و اتفاقاً
کارنامه قابل دفاعی هم در این زمینه به نام
خود ثبت کرد.
انحصار ورثه  /محمدعلی شعبانی

فیلم مستند «انحصار ورثه» به کارگردانی
محمدعلی شعبانی یکی از مستندهای پرحاشیه
درباره شهید آوینی بود ،این مستند زندگی
شهید آوینی را از زمان کامران دهه  ۵۰تا سید
مرتضی دهه  ۶۰روایت میکند.
در «انحصار ورثه» عالوه بر رونمایی
از عکسهای دیده نشده و نامههای خوانده
نشده از شهید آوینی ،به نسخههای جعلی از
آوینی ،روایتهای نادرست از این شخصیت و
الیهها و زوایای پرداخته نشده در زندگی این
شهید اشاره شده است.در خالصه این مستند
سینمایی آمده است :آیا آوینی همراه نوشتههای
پیش از انقالبش دانشش را هم سوزاند؟ یافتهها
و تجربیاتش را چطور؟در این مستند با
سینماگران شناخته شدهای از جمله کیومرث
پوراحمد ،بهروز افخمی ،مسعود فراستی ،امید
روحانی ،مرتضی شعبانی و چهرههایی دیگر
مصاحبه شده است.محمدعلی شعبانی درباره
این مستند و شخصیت شهید آوینی گفته بود
نباید شناخت از آوینی یا هر انسان دیگری تنها
به چند عکس و سکانس یا مقطعی از زندگیاش
ختم شود ،بلکه باید او را در یک برآیند کلی از
زندگیاش سنجید .اما این مستند مخاطب را
دعوت میکند تا شخصیت واقعی شهید آوینی
را از نزدیک لمس کند .همچنین از مخاطب
میخواهد تا اجازه دهد هر شخصیت ،خودش
را معرفی کند و بداند که آوینی هم مانند
انسانهای دیگر ،موجود تکساحتی نیست و
ساحات و لحظات مختلفی را در زندگی از سر
گذرانیده است.

یک فنجان چای داغ
«تنِت» دیوانه وارترین فیلم «نوالن»

دو جاسوس بینالمللی حرفهای برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی
سوم ،درگیر ماجرا و توطئهای پیچیده میشوند از جمله یک فناوری
بیمانند که امکان وارونگی زمان را به بشر دادهاست .در حالی که یک فرد
وارونه در فیلم میتواند در طول زمان به عقب حرکت کند ،بقیه جهان به
جلو میدوند و برعکس .همه عناصر از قهرمان گرفته تا ضدقهرمان درگیر
کسب یک نقشه تاریک برای دستیابی به الگوریتم وارونگی در آینده هستند.
این را می توان مفهوم و داستان کلی «تِنِت» ،به عنوان جسورانه ترین و جاه
طلبانه ترین فیلم «کریستوفر نوالن» عنوان کرد.
«مایکل سکستون» چهار دهه فعالیت و تجربه در حوزه پشتیبانی
صحنه فیلم های اکشن دارد اما می گوید فیلم «تِنِت» چیز دیگری بود.
یک صحنه مهم در این فیلم پربیننده ،یک بوئینگ  ۷۴۷است که نوالن
هنگام جستجوی لوکِیشن در ویکتورویل کالیفرنیا خریداری کرد.
سکستون می گوید :این تقریباً یکی از احمقانه ترین کارهایی بود که
من در  35سالی که کار کرده ام ،انجام دادم .آن هواپیما و خریدن بوئینگ
 ۷۴۷که به راحتی می شد صحنه را به صورت مجازی بر green screen
یا پرده سبز گرفت و کریستوفر نوالن هواپیمای واقعی را در صحنه تصادم
واقعی و به صورت زنده فیلمبرداری کرد.
در طی فیلمبرداری سکانس سرقت که در آن قسمت پشت هواپیما
منفجر می شود دیگر جایی برای خطا وجود ندارد.
سکستون می گوید :بچه های تیم من داخل هواپیما بودند ،در حالی
که ما در حال حرکت روی آسفالت با سرعت  ۲۰مایل در ساعت بودیم ،بچه
های بخش جلوه های ویژه باید دکمه را می زدند و قسمت انتهایی منفجر
می شد و ما این شمش های طال را روی تخته قرار میدادیم تا از آنجا به
بیرون پرتاب شوند...
این مورد امری عادی نیست که متخصص پشتیبانی صحنه و جلوه
های ویژه به هفت لوکیشن در سراسر جهان سفر کنند ،به قایق های
تفریحی لوکس بروند و لوازم جانبی را به یک بوئینگ  747واقعی اضافه
کنند ،اما کریستوفر نوالن که به خاطر فیلم های برجسته اش مشهور است،
جلوه های ویژه بصری واقعی را به «(»CGIصحنه پردازی و جلوه های
ویژه مجازی) ترجیح می دهد .در فیلم «تنت» ،نوالن بزرگتر از هر زمان
دیگری ظاهر می شود.
در این ویدیو که استودیو «همیلتون واچز» ارائه شده ،سکستون
توضیح می دهد که مسولیت تمام آیتم های برخوردها و صحنه های اکشن
هنرپیشه ها و انفجار و درگیری ها و غیره بر عهده او بوده است.
سکستون می گوید نوالن کام ً
ال واضح و شفاف و مشخص به ما انتقال
می داد که او چه می خواهد .همین امر ،کار را برای ما آسان تر می کرد زیرا
کارگردانان دیگری هستند که قادر به تصمیم گیری قاطع و درست نیستند
و جهت گیری مشخصی ندارند.
سکستون در ادامه توضیح داد :برند لوکس همیلتون در روند ساخت این
فیلم ،نسخه ویژه ای از ساعت مدل «»Khaki Navy UnderZero
تولید کرد .کریستوفر نوالن همیشه در فیلم هایش از ساعت مچی و جیبی
استفاده می کند اما برای این فیلم به خصوص او به دو تیم آبی و قرمز این
مدل ساعت را داد تا آن ها را با دیگر آیتم های صحنه و فیلم هماهنگ و
همزمان کنند.
«تِنِت» ( )Tenetیک فیلم آمریکایی در ژانر علمی تخیلی اکشن
دلهرهآور به نویسندگی ،تهیهکنندگی و کارگردانی کریستوفر نوالن است که
در سال  ۲۰۲۰اکران شد .جان دیوید واشنگتن ،الیزابت دبیکی ،کنت برانا،
رابرت پتینسون و آرون تایلر جانسون ستارگان فیلم هستند .داستان فیلم
دربار ٔه دو جاسوس حرفهای است که در راه جلوگیری از وقوع جنگ جهانی
سوم درگیر یک ماجرای پیچیده میشوند.
نوالن بیش از پنج سال بر روی فیلمنامه کار کرد که شامل تحقیقات
او دربارهٔ مسائلی همچون پیکان زمان نیز میشد .کار تولید فیلم به صورت
رسمی از اواخر سال  ۲۰۱۸آغاز شد .در مارس  ۲۰۱۹تیم بازیگران تکمیل
شد« .تِنِت» در طی سه ماه و در هفت کشور جلوی دوربین رفت .فیلم ابتدا
قرار بود در ماه ژوئیهٔ  ۲۰۲۰به روی پرده برود ،اما به دلیل شیوع کووید ،۱۹
نمایش آن دو بار به تأخیر افتاد .فیلم در تاریخ  ۲سپتامبر  ۲۰۲۰توسط
برادران وارنر به صورت آیمکس ۳۵ ،میلیمتری و  ۷۰میلیمتری اکران
شد«.تِنِت» با نظرات مثبت منتقدان همراه بود .گروه بازیگری و وجه فنی
فیلم ستایش شد .اما از نظر پیچیدگی و گنگ بودن داستان و ضعف در
شخصیتپردازی مورد انتقاد قرار گرفت .فیلم  ۳۵۷میلیون دالر در سراسر
جهان فروش کرد در حالی که  ۲۰۰میلیون دالر بودجهٔ ساخت آن بوده که
«تِنِت» را به یک بمب گیشه تبدیل میکند .مهمترین دلیل شکست فیلم
در گیشه ،اکران آن در زمان شیوع کرونا عنوان شد.در ژانویهٔ  ۲۰۱۹اعالم
شد که کریستوفر نوالن ساخت فیلم جدید خود را آغاز کردهاست و سپس
اعالم شد که فیلم در تاریخ  ۱۷ژوئیهٔ  ۲۰۲۰اکران خواهد شد .در مارس
 ۲۰۱۹اعالم شد که رابرت پتینسون ،جان دیوید واشنگتن و الیزابت دبیکی
به عنوان بازیگران اصلی فیلم به پروژه پیوستهاند.فیلمبرداری فیلم از می
 ۲۰۱۹آغاز شد« .تِنِت» در هفت کشور از جمله بریتانیا ،هند ،دانمارک و
ایتالیا جلوی دوربین رفت .در می  ،۲۰۱۹عنوان «تِنِت» برای فیلم اعالم
شد و سپس خبر رسید که کنت برانا ،دیمپل کاپادیا ،آرون تایلر جانسون،
کلیمانس پوزی و مایکل کین به گروه بازیگران فیلم اضافه شدند .نوالن
این فیلم را نیز همچون آثار قبلی خود با دوربین  ۷۰میلیمتری آیمکس
که بسیار به آن عالقه دارد ،فیلمبرداری کردهاست .بعد از «پرستیژ» و «بی
خوابی» این سومین فیلم نوالن است که «هانس زیمر» ساخت موسیقی آن
را برعهده ندارد .وظیفهٔ آهنگسازی این فیلم برعهد ٔه «لودویگ گورانسون»
است که در سال  ۲۰۱۸برای ساخت موسیقی فیلم «پلنگ سیاه» برنده
جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم شد .اساسی ترین ایراد فیلم «تِنِت» را
می توان خط مشی همیشگی هالیوود در نسبت دادن قهرمان به آمریکا و
ضد قهرمان به دیگر کشورهای جهان قلمداد کرد چراکه در این فیلم نیز
قهرمان کاریزماتیک یک آمریکایی است که می خواهد ضد قهرمان روسی
را شکست دهد تا از شروع جنگ جهانی سوم جلوگیری کند.

پیشنهاد نام گذاری بوستانی به نام بنان

برخی از اهالی حوزه فرهنگ و هنر و خصوصا موسیقی ،با تایید نامه
ای ،خواستار تغییر نام یک بوستان به اسم غالمحسین بنان ـ خواننده
شهیر ایرانی ـ شدند .این نامه که خطاب به مدیریت خانه موسیقی ایران
نوشته شده و نسخه ای از آن هم به خبرگزازی دانشجویان ایران (ایسنا)
ارسال شده است ،از درخواست جمعی از اهالی هنر داللت دارد که خواستار
همراهی و مساعدت این نهاد صنفی جهت نام گذاری یک بوستان به نام
غالمحسین بنان شده اند .در این نامه همچنین به مساعدت خانه موسیقی
برای نام گذاری بوستانی در منطقه دو تهران (سعادت آباد) به نام ابراهیم
قنبری مهر ـ سازنده سرشناس سازهای موسیقی ـ اشاره شده است.
در روند درخواست برای تغییر عنوان بوستان «گلمحمدی» در محله
سه راه یاسر نیاوران تهران به نام غالمحسین بنان ،ابتدا نامهای خطاب
به محمدجواد حق شناس ـ رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای
اسالمی شهر تهران ـ با امضاء و تایید تعدادی از کسبه و اهالی محل نوشته
شده است.

