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راه  سعادت
يادداشتي بر فيلم »بي نامي«

تن سپردن به تقدير و ديگر هيچ
   محمدرضا بحراني

 فیلم »بي نامي« اولین تجربه سینمايي علیرضا صمدي است؛ 
فیلمي با درامي الغر و نحیف كه مي خواهد عنصر كشمكش 
را به جاي دنیاي بیروني، در دنیاي دروني شخصیت هايش 
تعريف كند. امیر )با بازي حس��ن معجوني( مردي 40 ساله 
اس��ت كه در نیمه راه زندگي به قضاوت آنچه در گذشته از 
میان عقل و عشق برگزيده نشسته و اين تشويش، او را ملول 
ساخته است. امیر در حال از س��رگذراندن نوعي تجربه »از 
دست دادگي« است؛ در گذشته اي كه با امیر همراه است، او 
عشقش »نغمه« را از دست داده. رابطه امروز او با همسرش 
ريحانه )با بازي باران كوثري( به مرز طالق رسیده و از آنجا 
كه كافه اي كه تنها محل درآمد امیر اس��ت به ريحانه تعلق 
دارد، با تحقق چنین طالقي، امیر درآمدش را نیز از دس��ت 
خواهد داد. پدر امیر در بس��تر احتضار اس��ت و اين دستیار 
امیر )با بازي ش��هروز دل افكار( اس��ت كه در نقش او از پدر 
مراقبت مي كند و از همه اينها گذشته، خانه پدري امیر در 
طرح اتوبان قرار گرفته و او بايد به اجبار خانه را به شهرداري 
واگذار نمايد. عكس العم��ل امیر در براب��ر اين حجم كثیر 
فقدان، درخودفرورفتگي و در خويش خزيدگي است. كنش 
او بي كنشي است. قهرمان واخورده، سرخورده و مردد فیلم 
»بي نامي« قرار است تصويري باش��د از انسان باخته امروز. 
او كسي است كه عش��قش را، پدرش را و خانه پدري اش را 
از دست مي دهد و آماده است كه همس��ر و درآمدش را نیز 
ببازد. فرمولي كه فیلم به مخاطب ارائه مي كند، تن سپردن به 
نوعي »پذيرش« است: اگر آرمانت را، گذشته ات را، سرزمین 
و ثروت ملي ات را از دست دادي، اين حكم سرنوشت بوده، 

كاري از دست تو ساخته نیست، پس بپذير. 
اين نگاه جبرانگار، تقديرگرا و ايده ال گريِز فیلم »بي نامي« 
مخاطب را به نوعي وادادن و حل شدن در مناسبات محیط 
پیرامون توصیه مي كند و »بي نامي« نامي اس��ت براي اين 
بي هويتي. از بن مايه هاي فكري و مضموني فیلم كه بگذريم، 
در مورد پرداخت متن بايد اينچنین نگاشت كه فیلمنامه از 
بالفعل س��اختن ايده هاي بالقوه خود عاجز است. دو جواني 
كه همكار امیر در كافه هس��تند، در ح��ال تجربه كردن دو 
مرحله متفاوت از رابطه عاشقانه نشان داده مي شوند: هجر 
و وصل و قرار اس��ت اين دو رابطه ما به ازايي باشد براي آنچه 
امیر در گذشته طي ارتباطش با »نغمه« از سرگذرانده است. 
گفت وگوهاي خل��وت و تنهايي امیر با آنه��ا و عملي چون 
بخشیدن ساعت سابق »نغمه« به يكي از آن دو، نشانه هاي 
اين ما به ازاس��ت. فیلمنامه قادر به انتقال احساسات هجر و 
وصل آن دو نیست و اعمالي چون ترك تحصیل از دانشگاه و 
اوردوز كردن در دستشويي سطحي تر از آن است كه به دل 

مخاطب راهي بیابد و آن دو را به شخصیت تبديل كند. 
از سه كشور خارجي در فیلم نام برده مي شود: اسپانیا، آلمان و 
استرالیا. وقتي همگان در كافه مشغول تماشاي بازي بارسلون 
هستند، به شوخي نامي از آرمین )كه در شروع فیلم كافه را 
ترك گفته( مي شنويم كه در میان تماشاگران نشسته است 
كه اين به خودي خود امیر را بیش��تر به ياد نغمه مي اندازد، 
چراكه بعداً متوجه مي ش��ويم نغمه به اس��پانیا رفته اما اين 

روند در مورد آلمان و استرالیا كه از آنها در سكانس شهرداري 
و ش��ب بي قراري س��یاوش )با بازي پوريا رحیمي سان( نام 
برده مي ش��ود، حفظ نمي گردد و اين دو نام هیچ ما به  ازايي 
در فیلم نمي يابند. امیر به اك��راه از مجاورت با پدرش كه در 
بستر احتضار است خودداري مي كند تا آنجا كه دستیارش 
در نقش او، كارهاي پدر را انجام مي دهد اما در جايي از فیلم، 
امیر بي مقدمه ن��زد پدر مي رود و با او س��خن مي گويد. چه 
چیزي آن دوري و اجتناب را به وجود آورده بود و چه چیزي 
موجب اين نزديكي و درددل كردن شد؟ چه اتفاقي افتاد؟ 
چه چیزي در امی��ر يا محیط پیرامونش تغیی��ر يافت كه او 
احساس كرد بايد اين تحريم را بشكند و با پدر سخن بگويد؟ 
تجلي عیني و تصويري اين تغییر كجاست؟ در سكانسي امیر 
را در دفتر شهرداري مي بینیم كه در حال پیگیري امورات 
خانه پدري است و در ادامه بعد از فوت پدر، شهرداري حكم 
تخلیه و تخريب خانه را به امیر ابالغ مي كند. در فیلمنامه قرار 
بوده حكم تخريب خانه پدري امیر، جزئي از روند »از دست 
دادگي« او باشد اما هیچ نشاني از پیوند میان امیر و اين خانه 
وجود ندارد. اساساً فیلمنامه قادر نیست خانه پدري امیر را 
براي ما به مكاني تبديل كند تا با رسیدن خبر تخريبش در 

ماه آتي، دچار حس تشويش شويم. 
در مورد كارگرداني فیلم با لح��اظ كردن كم تجربگي آقاي 
صمدي بايد گفت كه دكوپاژ در مواقع بسیاري شكننده تداوم 
حسي سكانس است، به عنوان مثال در يكي از سكانس هاي 
كافه كه با ورود امیر همراه است، دوربین به درستي عناصرش 
را تصوير مي كند: امیر در منتها الیه راس��ت ق��اب و ريحانه 
در منتها الیه چپ قاب. پالن ادام��ه مي يابد و آنها بدون كم 
شدن فاصله فیزيكي به گفت وگو مي پردازند و اين به خوبي 
نمايانگر فاصله عاطفي است كه بین آنها به وجود آمده است 
اما با خروج امیر، دوربین حس پالن را مي شكند و 90 درجه 
تغییر زاويه مي دهد ت��ا ريحانه را از روب��ه رو ببینیم و اجازه 
نمي دهد با خروج امیر و تنها ماندن ريحانه در قاب، به حسي 
از تنهايي ريحانه برسیم. اين ايراد نه به تدوين كه مستقیماً 
به كارگرداني برمي گردد. از ناهمسان و غیر يكدست بودن 

بازي ها نیز بايد به عنوان ديگر ايراد كارگرداني نام برد. 
موسیقي فیلم كه از نگره اي ملودراماتیك برخاسته است با 
حضور در تمامي لحظه ها و صحنه ها قرار بوده بار عاطفي 
فیلم را به دوش بكشد و صحنه هاي عاطفي را تقويت كند 
اما در واقع گاهي به ضد خود بدل شده و با فاصله گذاري 
مانع ارتباط حسي شده است. نظیر صحنه شكستن لیوان 

در دست امیر.

حكمت 53

سخاوت آن است كه ابتدايى )و 

بدون درخواست( باشد، اما آنچه 

در برابر تقاضا داده مى شود يا از 

روى »حیا«س��ت يا براى فرار از 

»مذّمت«.

همزمان با 40 سالگي پيروزي انقالب
 برگزيدگان 40 سال 

سينماي كودك و نوجوان معرفي مي شوند
برگزي�دگان بهترين ه�اي 40 س�ال س�ينماي ك�ودك و 
نوج�وان كه توس�ط انجمن منتق�دان انتخاب ش�ده اند در 
دوازدهمين جشن بزرگ سينماي ايران معرفي خواهند شد. 
بیش از 120 منتقد سینمايي در اين نظرخواهي شركت كرده اند 
و منتقدان و نويسندگان س��ینمايي در بخش هاي مختلفي چون 
بهترين فیلم ك��ودك، بهترين فیلم نوج��وان، بهترين كارگردان 
س��ینماي كودك و نوجوان، بهترين فیلمنام��ه و بهترين بازيگر 
كودك و نوجوان آراى خود را ارائه كردند. اين حركت ارزش��مند 
توسط انجمن منتقدان و نويس��ندگان سینمايي ايران و با حضور 
گسترده اعضاي اين انجمن و ديگر منتقدان و نويسندگان سینمايي 
و همكاري دبیرخانه جش��نواره بین الملل��ي فیلم هاي كودكان و 
نوجوانان صورت گرفته است. در اين نظرخواهي فیلم هاي كودك 
و نوجوان تولید و اكران شده طي 40 سال اخیر شركت كردند كه 
بر اساس تخمین تعداد اين آثار بیش از 200 فیلم بود. همچنین 
كانديداهاي اين نظرخواهي ك��ه در آن بیش از 200 فیلم به رأي 
120 منتقد و نويسنده سینما گذاشته ش��ده است و با همكاري 
دبیرخانه سي و يكمین جشنواره بین المللي فیلم هاي كودكان و 

نوجوانان برگزار مي شود، به شرح زير است:
 »باشو غريبه كوچك« به تهیه كنندگي كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، »خانه دوست كجاست« به تهیه كنندگي علیرضا زرين، 
»شهر موش ها« به تهیه كنندگي بنیاد سینمايي فارابي، »گلنار« به 
تهیه كنندگي وحید نیكخواه آزاد و فرشته طائرپور، »كاله قرمزي و 

پسر خاله« به تهیه كنندگى محمد مهدي دادگو.
گفتني است دوازدهمین جشن بزرگ سینماي ايران )27 آذر ماه( 

در ايوان شمس به دبیري جعفر گودرزي برگزار خواهد شد.
......................................................................................................................

 ايراني ها بيشتر به كدام كشورها 
سفر كرده اند؟

معاون گردشگري از سفر 4ميليون و ۷04هزار و 50۹ ايراني به 
خارج از كشور در هفت ماه نخست امسال خبر داد. مقصد سفر 
بيشتر ايراني ها كشورهاي زيارتي، ترانزيتي و ارزان بوده است. 
به گزارش ايس��نا، ولي تیموري با يادآورى اينكه س��ال گذش��ته 
10میلیون و 524هزار و 952 نفر به خارج از كشور سفر كردند، گفت: 
سفرهاي خارجي ايراني ها امسال در قیاس با سال گذشته بسیار كمتر 
بوده است. سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 
حالي از افت سفرهاي خارجي ايراني ها خبر داده كه منبع آماري آن، 
پلیس مهاجرت است كه خروج ايراني هاي مقیم خارج از كشور را نیز 
در اين محاسبات لحاظ مي كند. به استناد گزارش هاي آژانس هاي 
مسافرتي تا پايیز امسال سفرهاي خارجي ايراني ها نیز تحت تاثیر 
افزايش نرخ عوارض خروج از كشور، ارز و بلیت هواپیما، نصف شده 
است. دبیر انجمن شركت هاي هواپیمايي هم چندي پیش از كاهش 
تعداد مسافران در مس��یرهاي هوايي خارجي تا 33درصد تنها در 
مهرماه خبر داده و گفته بود: »امس��ال به دلیل بدتر شدن شرايط 
اقتصادي مردم و افزايش قیمت بلیت تعداد سفر با هواپیما در مهر 
امسال در مقايسه با مهر پارسال 33 درصد كاهش پیدا كرده است.« 
معاون گردشگري اعالم كرد: بیشترين س��فر ايراني ها از ابتداي 
امسال تا پايان مهرماه به ترتیب به كشورهاي عراق، تركیه، امارات، 

گرجستان، آلمان، قطر و عربستان انجام شده است.

    خبر

در گفت و گوی »جوان« با كارگردان »شبيه سازي آقاي زرد« مطرح شد 

عاشقانه ای درباره يك جنگ زده سوري

   فرزين ماندگار
 فيلم »شبيه س�ازي آق�اي زرد« اين روزها 
در جشنواره س�ينما حقيقت در حال اكران 
اس�ت، به همين بهانه با ماه�ان خمامي پور 
كارگردان اين مس�تند گفت و گ�و كرده ايم. 
درباره سوژه مستند برايمان بگوييد.
شبیه سازي آقاي زرد يك عاشقانه كوتاه درباره 
يك جنگ زده سوري است؛ پیرمردي كه از نوك 
سر تا نوك پا لباس زرد مي پوشد و همه وسايل 
زندگي اش زرد اس��ت و تنها در خرابه هاي شهر 
حلب زندگي مي كند. در مورد آدم هايي اس��ت 
كه يك زندگي معمولي مي خواهند.  سعي كردم 
در مس��تندم بي طرف بمانم و اجازه ندهم نقطه 
نگاه هاي سیاسي وارد كار ش��ود. نگذارم نقطه 
نگاه هاي زاويه دار وارد كار شود. حداقل هر چیزي 
را كه مرتبط به سیاست بود از كار حذف كردم. هر 
آدمي در شهر روايت خود را از اين آدم دارد و من 
هم روايت خودم را از اين آدم پیدا كردم. روايت ها 
زياد مهم نیست، اتفاقي كه آنجا دارد مي افتد مهم 
است. در اين فیلم بیشتر از آنكه درگیر اين باشم 

كه روايت درست است يا داستان خوب دربیايد، 
به اين فكر مي كردم كه آدم ها كه فیلم را مي بینند 
اول از همه فیلم را با خود ببرند بیرون از س��الن 

سینما و بعد از آن فكر كنند. 
بازخورد ها را چطور ديديد؟ 

مخاطبان متفاوت هس��تند و بازخوردهايي كه 
گرفتم بسته به مخاطب و وضعیت جغرافیايي اش 
فرق دارد. در اك��ران اول دو خان��م نیوزيلندي 
بودند ك��ه گري��ه مي كردند، خ��ب آن طرف تر 
ديدم پس��ر جواني همسن و س��ال من داشت 
مي خنديد. متفاوت است. بسته به خود مخاطب 

و جهان بیني اش تفاوت مي كند.
 چرا اين سوژه را انتخاب كرديد؟ 

براي اينكه سیاس��ت زده نبود. خالصه اش اين 
مي ش��ود. در واقع يك بخش��ي از آن به خاطر 
اين است كه جايي را از وضعیت جنگي سوريه 
پوشش مي داد كه معموال آدم هاي كمي مي روند 
سراغش؛ آدم هايي كه نه جايي براي فرار داشتند 
نه جايي براي ماندن داشتند. آدم هايي كه زير 
بار جنگ له شدند و اين سوژه اي است كه كمتر 

به آن پرداخته مي ش��ود. در م��ورد آواره هايي 
نیس��ت كه دارند از جنگ فرار مي كنند. درباره 
آدم هايي است كه در خود جنگ گیر مي كنند. 
شبیه سازي آقاي زرد نمادي از همان آدم هايي 
است كه نه راه پس دارند و نه راه پیش؛ آد م هايي 

كه همه زندگي شان نابود شده است. 
خودتان را چطور به اين سوژه نزديك 

كرديد و سختي كار كجا بود؟ 
س��وژه ما در حلب بود، چون در آن لوكیشن آن 
طوري كه با خاك يكسان شده پیدا كردنش خیلي 
سخت است و زبان مشترك هم نداشتیم، خیلي 
متقابل سعي مي كرديم همديگر را بفهمیم و فكر 
مي كردم فهمیديم كه فیلم درآمده و اگر نمي شد 

اصاًل اجازه تصويربرداري نمي داد. 
چقدر كار فيلمبرداري طول كشيد؟ 

نمي توانم بگويم دقیقاً چق��در، به خاطر اينكه 
من 56روز در س��وريه بودم و چهار تا مس��تند 
درآوردم. از ايران تحقیقاتش شروع شد و قبل 
از اينك��ه بروم مي دانس��تم ك��ه چنین چیزي 
هس��ت. به كمك دوستان پیگیر ش��ديم و در 
شهر دنبالش گشتیم. ما فقط هفت روز در حلب 
مي چرخیديم كه اين آدم را پیدا كنیم و همزمان 
راش هاي بعدي فیلم ها را هم مي گرفتیم. اين 
آدم را كه پی��دا كرديم چند روزي ب��ا او بوديم 
و كاًل باي��د بگويم نزديك به 1/5س��ال اس��ت 
دارم روي اين پروژه كار مي كنم. خیلي سخت 
توانس��تم دسترس��ي پیدا كنم و تهیه كننده و 
بچه ها همراهي ام كردند و لطف و كمك كردند 
تا من بروم س��وريه و من هم تكلیف خودم را با 
خودم مشخص كرده بودم كه دارم كجا مي روم و 
مي دانستم شايد برنگردم، چیز پیچیده اي نبود 
و آدم با خودش حل مي كند و من هم حل كردم. 
اين فیلم تنها هدفش اين است كه روزنه اي باز 

كند به سوريه واقعي.

آگـهی منــاقصـه  عمومـی
 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

موضوع مناقصه:  انتخاب پیمانکار براي اجراي گچ کاري پروژه پارمیس 
تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد گچ کاري  پروژه 256 پارمیس را 
به صورت دستمزد از طریق مناقصه به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا  از اشخاص حقیقى و حقوقى مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت 

اسناد به دفتر تعاونى  مراجعه  نمایند.
 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه ، اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى 

واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر- تلفن تماس: 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه 

خواهد شد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس 
از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 08/ 10 / 1397 مى باشد و پاکات 

راس ساعت 10 صبح در تاریخ 10/ 1397/10 بازگشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 محمد رضا مولوى فر 
 مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

آگـهی منــاقصـه  عمومـی
 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

موضوع مناقصه:  انتخاب پیمانکار براي اجراي ایزوله پروژه پارمیس 
تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد اجراي ایزوله پروژه 256 پارمیس 
را با متریال ایزوگام و قیرگونی را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا  از اشخاص حقیقى و حقوقى مى توانند جهت شرکت در مناقصه 

و دریافت اسناد به دفتر تعاونى  مراجعه  نمایند.
 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه ، اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى 

واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر- تلفن تماس: 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه 

خواهد شد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس 
از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 08/ 10 / 1397 مى باشد و پاکات 

راس ساعت 10 صبح در تاریخ 10/ 1397/10 بازگشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 محمد رضا مولوى فر 
 مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه


