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در ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر ،شــاهد فیلمهــای
مهــم زیــادی بودیــم .فیلمهایــی کــه هــر یــک ،پیــام و نگاهــی
را بــه مخاطــب میرســاند .نــگاه نویســنده و یــا کارگــردان بــه
مســائل پیرامــون خــود از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .غالبــا ً
نــگاه فیلمســاز بــه جامعــه و آســیبهای اجتماعــی نگاهــی عمیــق
و تحلیلگرانــه اســت .بســیاری از کارگردانــان ،دغدغــه خانــواده
و اجتمــاع را دارنــد .آنهــا ســعی میکننــد مســائل و آســیبها
را بــه تصویــر بکشــند و بــه گونــهای معضــات اجتماعــی را بیــان
کنــد .بنابرایــن بایــد تحلیلهــای فیلمســازان دغدغهمنــد را جــدی
گرفــت .در میــان فیلمهــای امســال ،جشــنواره فیلمهــای زیــادی بــا
موضوعــات مختلــف و نگاههــای متفــاوت وجــود داشــت .ایــن نوشــته
قصــد دارد بــا نــگاه ســبک زندگــی و خانــواده ،تعــدادی از آنهــا را
نقــد و تحلیــل کنــد.
آخرین بار ،کی سحر را دیدی؟
یکــی از فیلمهــای ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر کــه
بــه بخــش نهایــی جشــنواره را پیــدا کــرد ،فیلــم «آخریــن بــار ،کــی
ســحر را دیــدی؟» بــه کارگردانــی فــرزاد مؤتمــن اســت .ایــن فیلــم
نامــزد پنــج ســیمرغ بلوریــن شــد .آســیبهای اجتماعــی ،موضــوع
اصلــی فیلــم اســت .خانــواده نیــز یکــی از مهمتریــن محورهــای
جامعــه اســت کــه فیلمســاز بــه آن توجــه کــرده اســت .مؤتمــن در
فیلــم ،ســراغ خانــوادهای رفتــه کــه از نظــر فرهنــگ در ســطح پایینــی
قــرار دارنــد.
داســتان فیلــم از ایــن قــرار اســت کــه دختــری بــه نــام ســحر،

نکتــه قابــل توجــه ،آن اســت کــه ایــن تغییــرات ،چنــان
ســریع هســتند کــه یــک روش در بــازه زمانــی نــه چنــدان
طوالنــی ،اثربخش ـیاش را از دســت میدهــد .روشــی کــه
بــرای دختــر بزرگتــر ،مفیــد و ثمربخــش بــوده ،بــرای
دختــر کوچــک نــه تنهــا مفیــد نیســت؛ بلکــه زمینــه
نابــودیاش را نیــز فراهــم میکنــد.
شــدن فرزنــد را نشــان داده اســت .ســهراب تحــت تأثیــر عقایــد پــدرش،
ســحر را بــه قتــل میرســاند.
مــادر ســحر نیــز زنــی ســاده و بیســواد اســت .همــواره تــاش
کــرده در نبــود شــوهرش ،خانــواده را مدیریــت کنــد .مــادر ســحر ،نمــاد
مدیریــت زنانــه اســت .بــا اینکــه مدیریــت زنانــه در مقایســه بــا مدیریت
مردانــه ،نتیجــه بهتــری داشــته اســت؛ امــا ایــن نــوع مدیریــت نیــز بــه
تنهایــی بــرای تربیــت و هدایــت فرزنــدان کارآمــد نیســت .بــرای حفــظ
و صیانــت از خانــواده ،روش دیگــری بایــد در نظــر گرفــت .در میــان
ایــن خانــواده از هــم پاشــیده ،خواهــر بــزرگ ســحر زندگــی بهتــری
داشــته اســت .او ازدواج کــرده و در یــک کودکســتان مشــغول کار اســت.
او نیــز بــه روش تربیتــی قدیمــی بــزرگ شــده ،امــا برخــاف ســحر و
ســهراب ،زندگــی بهتــری دارد .او برخــاف ســحر ،رفتــار و پوششــی
معقــول و معمولــی دارد .ســحر از همســرش طــاق گرفتــه اســت؛ امــا
خواهــرش زندگــی زناشــویی خوبــی دارد .پــدر و مــادر ســحر در تربیــت
هــر دو آنهــا یــک شــیوه را بــه کار بردنــد؛ امــا چــرا ســحر هماننــد
خواهــرش زندگــی ســالم و معمولــی نــدارد؟ علــت آن اســت کــه زمانــه
عــوض شــده اســت .تغییــر جامعــه موجــب شــده روشهــای تربیتــی
گذشــته کارآیــی نداشــته باشــد .نکتــه قابــل توجــه ،آن اســت کــه ایــن
تغییــرات ،چنــان ســریع هســتند کــه یــک روش در بــازه زمانــی نــه
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شــب بــه خانــه نیامده اســت .خانــواده او به کمــک پلیس در جســتجوی
او هســتند .در ادامــه فیلــم دانســته میشــود ســحر قصــد داشــته از
کشــور خــارج شــود؛ چــرا کــه زندگــی در تهــران برایــش مــالآور بــوده
اســت .احتمــال دیگــر دربــاره مفقــود شــدن ســحر ،ایــن اســت کــه
بــه قتــل رســیده باشــد .جســتجوها ادامــه مییابــد تــا اینکــه معلــوم
میشــود ،ســحر بــه قتــل رســیده اســت .قاتــل او بــرادرش اســت.
فیلــم در خــال ایــن داســتان جنایــی ،بســیاری از آســیبهای
اجتماعــی و خانودگــی را بررســی کــرده اســت .بســتر فیلــم ،خانــواده
فقیــر و ســطح پاییــن جامعــه اســت.
پــدر خانــواده ،راننــده کامیــون اســت و همیــن باعــث شــده مــادر
در اداره خانــه و تربیــت فرزنــدان نقــش بیشــتری داشــته باشــد .مشــکل
اینجاســت کــه قــدرت حاکمیــت مــادر ،کمتر از آن اســت کــه فرزندانش
را کنتــرل کنــد .پــدر خانــواده ،مــردی بــا ســطح فکــری پاییــن اســت،
ســواد چندانــی نــدارد و بــه دلیــل شــغلش ،حضــور فیزیکــی کمتــری
در خانــه داشــته اســت .نبــود او در خانــه باعــث شــده بــا فرزندانــش
فاصلــه زیــادی بــه لحــاظ فرهنگــی و اجتماعــی داشــته باشــد .پــدر
ســحر ،تفکــر و عقایــد قدیمــی دارد و ســعی میکنــد فرزندانــش را
بــر اســاس آن کنتــرل کنــد .پــدر خانــواده در فیلــم ،نماینــده نظــام
پدرســاالر اســت.
مؤتمــن بــا نشــان دادن آن بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه نظــام
پدرســاالر دیگــر جایــی در جامعــه نــدارد .پــدران دیگــر نمیتواننــد
خواســته هایشــان را بــه فرزندانشــان تحمیــل کننــد .زمانــه عوض شــده
اســت .تربیــت فرزنــد نیــاز بــه تــاش بیشــتری دارد .فرزنــدان ،مراقبــت
بیشــتری الزم دارنــد .پســر خانــواده ،سهراب(امیرحســین فتحــی) ســعی
کــرده اســت هماننــد پــدرش باشــد .نبــود پــدر در خانــه باعــث شــده
تصویــر درســتی از شــخصیت مــرد در ذهــن ســهراب شــکل نگیــرد .او از
پــدرش تنهــا ســیگار کشــیدن و عقایــد اشــتباه قدیمــی را بــه ارث بــرده
اســت .مؤتمــن بــه خوبــی تأثیــر ســیگار کشــیدن پــدر بــر ســیگاری
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چنــدان طوالنــی ،اثربخشـیاش را از دســت میدهــد .روشــی کــه بــرای
دختــر بزرگتــر ،مفیــد و ثمربخــش بــوده ،بــرای دختــر کوچــک نــه
تنهــا مفیــد نیســت؛ بلکــه زمینــه نابــودیاش را نیــز فراهــم میکنــد.
فیلم«آخریــن بــار ،کــی ســحر را دیــدی؟» بــه خوبــی نیــاز فرزنــدان
امــروز بــه شــیوههای تربیتــی جدیــد و متناســب بــا شــریط کنونــی
جامعــه را بیــان میکنــد .فیلــم ســعی میکنــد زندگــی نویــن را بــه
تصویــر بکشــد؛ بــرای مثــال بــه دوســتی پســر و دختــر بــه صـ ِ
ـورت یــک
مســئله عــادی و حــل شــده نــگاه میکنــد .حتــی از زبــان بازیگــران،
ایــن تصــور را رد میکنــد کــه اگــر دختــری بــا یک پســر دوســت باشــد،
بــدکاره اســت .اســتفاده از الفــاظ بیگانــه همچــون «جاســت فرنــد»
و بــه تصویــر کشــیدن صحنههایــی مثــل کارخانــه مشروبســازی،
از دیگــر نمادهایــی اســت کــه کارگــردان بــرای نشــان دادن فضــای
کنونــی جامعــه اســتفاده کــرده اســت .فیلــم ،تحــوالت نســل جدیــد
و تقابلشــان را بــا نســلهای گذشــته ،بــه تصویــر میکشــد .فیلــم،
فریــاد مظلومیــت دخترانــی را ســر میدهــد کــه خــود فریــاد آزادی
ســر میدهنــد .عــاوه بــر داســتان گــم شــدن ســحر کــه داســتان
اصلــی اســت ،داســتان کشــته شــدن یــک دختــر دانشــجو نیــز روایــت
میشــود .آن دختــر را یــک راننــده بــه قتــل رســانده اســت کــه قصــد
داشــته بــه وی تعــرض کنــد.
پیــام دیگــری کــه از آخــر فیلــم دریافــت میشــود ،بیتوجهــی
افــراد جامعــه بــه یکدیگــر اســت .در ســکانس پایانــی فیلــم میبینیــم
کــه کســری (محمدرضــا غفــاری) -دوســت ســحر -پــس از رســاندن او
بــه مقصــد در حــال رانندگــی در شــهر اســت .او از جایــی میگــذرد
کــه دختــر دانشــجو در حــال فــرار از دســت راننــده اســت؛ امــا بــدون
هیــچ توجهــی از آنجــا میگــذرد .صحنــه پایانــی فیلــم ،چهــره خونیــن
دختــر را نشــان میدهــد کــه ملتمســانه دســتش را بــه طــرف ماشــین
دراز میکنــد .شــاید اگــر کســری ،اندکــی بــه او توجــه میکــرد دختــر
بیگنــاه بــه قتــل نمیرســید .شــاید اگــر مــردم جامعــه بیشــتر بــه

متأســفانه شــک بیجــا موجــب از هــم پاشــیدن
بســیاری از خانوادههــا شــده اســت .کــدورت و ناراحتــی
حاصــل از ایــن شــک ،ســالها در میــان زن و شــوهر
میمانــد و اغلــب ،عالقــه آنهــا بــه هــم بــرای همیشــه از
بیــن میبــرد.
هــم توجــه کننــد بســیاری از جنایتهــا اتفــاق نیفتــد.
فیلــم «آخریــن بــار ،کــی ســحر را دیــدی؟» یکــی از فیلمهــای قابل
توجــه جشــنواره فجــر اســت کــه ایــن قلــم بــا نــگاه آسیبشناســی
اجتماعــی و خانــواده بــه ارزیابــی و تحلیــل آن پرداخــت.
نقطه کور
اغلــب فیلمهــای ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر دربــاره
مســائل اجتماعــی بــود .بــا بررســی تحلیــل ایــن فیلمهــا میتــوان
بــه دیدگاههــای مختلــف هنرمنــدان کشــور دربــاره جامعــه و ســبک

اهبیسآ شیاپ

زندگــی پــی بــرد .در ایــن نوشــته میخواهیــم یکــی از فیلمهایــی
را نقــد کنیــم کــه دربــاره شــک و آثــار مخــرب آن بــر نهــاد خانــواده
اســت.
«نقطــه کــور» عنــوان فیلــم جدیــد مهــدی گلســتانه اســت کــه
در بخــش ســودای ســیمرغ 2جشــنواره فجــر بــه روی پــرده رفــت.
ایــن فیلــم دربــاره مــردی اســت کــه بــه زن خــود ،مشــکوک اســت.
ایــن شــک ،زندگــی او ،همســر و فرزندانــش را در معــرض نابــودی
قــرار میدهــد .داســتان از ایــن قــرار اســت کــه خســرو (محمدرضــا
فروتــن) مــردی اســت کــه بــرای کســب درآمــد و امتیــازات بیشــتر
در شــهری دیگــر مشــغول کار اســت .او یــک هفتــه در هــر مــاه را در
کنــار خانــواده اســت .در نبــود خســرو ،همســرجوانش ناهیــد (هانیــه
توســلی) همــراه دختــر و پســر کوچکــش در خانــه کوچکشــان زندگــی
میکننــد .در نبــود خســرو ،ناهیــد تمــام کارهــای داخــل و خــارج از
خانــه را انجــام میدهــد .خســرو اخــاق تنــد و زننــدهای دارد .او بارهــا
بــه ناهیــد تأکیــد کــرده کــه در نبــود او هیــچ مــردی نبایــد وارد خانــه
شــود .در روز بازگشــت خســرو بــه خانــه ،ناهیــد تصمیــم میگیــرد
جشــن تولــد معوقــه دختــر کوچکــش را برگــزار کنــد .آن روز همچنیــن
ســالروز ازدواج آن دو نیــز اســت .وضــع مالــی آنهــا چنــدان مناســب
نیســت و ناهیــد تــاش زیــادی میکنــد تــا هزینههــای زندگــی
را کــم کنــد؛ بــرای مثــال او بــرای کاهــش هزینــه بــه جــای خریــد
کیــک تولــد تصمیــم میگیــرد خــودش آن را درســت کنــد .روزی کــه
خســرو بــه خانــه میآیــد اتفــاق عجیبــی میافتــد .پســر کوچــک بــه
پــدرش میگویــد کــه مــردی در نبــود پــدر بــه خانــه آمــده اســت.
خســرو ناهیــد را بازخواســت میکنــد؛ امــا او منکــر قضیــه میشــود.
توصیــف دقیــق جزئیــات از جانــب پســر موجــب میشــود تــا خســرو،
احتمــال دروغ گفتــن او را نپذیــرد .مهمانهــا از راه میرســند .آنهــا
بــرادر خســرو بــه همــراه زن و فرزنــدش ،خواهــرش ،خواهــر ناهیــد
و چنــد نفــر از دوســتان دختــر هســتند .خســرو نمیتوانــد جلــوی

آنهــا حرفــی نــزد و همیــن باعــث میشــود همــه متوجــه قضیــه
بشــنود .خســرو در بررســی لیســت خریدهــای ناهیــد متوجــه میشــود
هزینــه مصرفــی بیــش از مــوارد در لیســت اســت و ایــن اعتمــادش بــه
ناهیــد را کمتــر میکنــد .مهمانهــا خســرو را مؤاخــذه میکننــد
کــه نبایــد بــه همســرش بدبیــن باشــد و جایــی بــرای شــک وجــود
نــدارد .مهمانهــا میرونــد و خســرو بــار دیگــر ناهیــد را ســؤالپیچ
میکنــد .باالخــره ناهیــد اعتــراف میکنــد بــرای تعمیــر لولــه حمــام،
بــرادرزاده همســایه پاییــن را بــه خانــه راه داده اســت؛ امــا مشــخصات
او بــا آنچــه پســر میگویــد ،فــرق دارد .خســرو بــرای مطمئــن شــدن،
ســراغ همســایه مــیرود و او تأییــد میکنــد .کمــی از شــدت شــک
خســرو کــم میشــود .ناهیــد فاکتــور لولهکــش را تحویــل میدهــد
و کســری هزینههــای لیســت مشــخص میشــود .ناهیــد متوجــه
میشــود شــوهرش همچنــان بــه او مشــکوک اســت؛ چــرا کــه خســرو،
ســراغ لولهکــش رفتــه تــا او را ببینــد .ناهیــد تصمیــم میگیــرد او را
تــرک کنــد .در همیــن حیــن متوجــه مشــکل روانــی پســر میشــود.
پســر کوچــک در تشــخیص افــراد ،مشــکل دارد و ذهــن او آدمهــا را بــا
هــم قاطــی میکنــد .ســرانجام شــک خســرو از بیــن مـیرود و از ناهیــد
بــه دلیــل رفتــارش عذرخواهــی میکنــد .ناهیــد ،او را میبخشــد؛ امــا
کدورتــی ابــدی در دلــش میمانــد.
مهــدی گلســتانه در ایــن فیلــم ،ســراغ یکــی از مشــکالت امــروز
خانوادههــا رفتــه اســت .وی بیاعتمــادی و شــک بــه همســر را
بررســی میکنــد و تبعــات آن را بــه تصویــر میکشــد .متأســفانه
شــک بیجــا موجــب از هــم پاشــیدن بســیاری از خانوادههــا شــده
اســت .کــدورت و ناراحتــی حاصــل از ایــن شــک ،ســالها در میــان
زن و شــوهر میمانــد و اغلــب ،عالقــه آنهــا بــه هــم بــرای همیشــه
از بیــن میبــرد.
عــاوه بــر موضــوع شــک ،نــکات دیگــری در فیلــم مطــرح میشــود
کــه بــا بررســی دیگــر شــخصیتها میتــوان آنهــا را دریافــت .یکــی
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از نــکات مهــم ،مشــکالت اقتصــادی و تأثیــر آن بــر خانــواده اســت.
خســرو تــاش میکنــد زندگــیاش را بهبــود بخشــد .بــرای ایــن
منظــور کار طاقتفرســا در زیــر آب ،آن هــم بــه دور از خانــواده را
میپذیــرد و امیــدوار اســت حقــوق و مزایــای بیشــتری نصیبــش شــود.
ناهیــد هــم تمــام تالشــش را میکنــد تــا هزینههــای زندگــی بــه
حداقــل برســد .اجتنــاب از خریــد کیــک تولــد هنــگام اطــاع از قیمــت
آنهــا و تصمیــم بــر اینکــه خــودش کیــک را درســت کنــد ،نمونــه بــارز
صرفهجویــی اوســت.
فشــار ناشــی از مشــکالت اقتصــادی ،خســرو را از لحــاظ جســمی و
روحــی دچــار مشــکل کــرده اســت .شــک وی بــه همســرش ریشــه در
همیــن مشــکل دارد .زندگــی آنقــدر ســخت شــده کــه بــرای داشــتن
حداقلهــا بایــد تــاش طاقتفرســا کــرد .خســرو در حســرت داشــتن
خانـهای بــرای خــود ،جوانــی و ســامتیاش را از دســت داده اســت .در
صحنـهای کــه خســرو بــه اســکلت ســاختمان نیمـهکاره نــگاه میکنــد،
ایــن حســرت و آرزوی بــر بــاد رفتــه را میتــوان یافــت .خســرو مــدام
ســیگار میکشــد .بــه ســرعت عصبــی میشــود و همــه اینهــا بــه
ـل کار زیــاد اســت .بیپولــی ،شــیرینی زندگــی را بــه کام خســرو و
دلیـ ِ
خانــوادهاش تلــخ کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه خســرو ،تنهــا
یکــی از کســانی اســت کــه ایــن مشــکل را دارنــد .مشــکل اقتصــادی در
زندگــی بــرادر خســرو شــکل بدتــری پیــدا کــرده اســت .نادر(محســن
کیایــی) مدتــی اســت کارش را از دســت داده اســت .او قصــد دارد مقدار
زیــادی از پسانــدازش را خــرج ســفر بــه دبــی کنــد.
نــادر ،انســانی خوشگــذران و ســر بــه هواســت .بــا اینکــه
همســر و یــک فرزنــد دارد؛ امــا مســئولیتپذیر نیســت ،چشــمچرانی
میکنــد ،اهــل مســکرات اســت و دیگــران را نیــز بــه نوشــیدن آن
دعــوت میکنــد .شــخصیت او نقطــه مقابــل خســرو اســت .خســرو
آیندهنگــر اســت؛ امــا نــادر در لحظــه زندگــی میکنــد .خســرو بــه
اصــول اخالقــی تــا حــدودی پایبنــد اســت؛ امــا نــادر بیبندوبــار

اســت .نــادر شــخصی بیفکــر اســت .مــدام در شــبکههای اجتماعــی
ســیر میکنــد و بیــش از آنکــه بــه فکــر خانــواده باشــد ،در اندیشــه
خوشگذرانــی اســت؛ امــا وقتــی ظاهــر آن دو را بــا هــم مقایســه
میکنیــم ،نــادر را خوشــحال و ســرحال و خســرو را ناراحــت و افســرده
مییابیــم .گویــا کارگــردان میخواهــد بگویــد درســت زندگــی کــردن
در ایــن زمانــه ،تبعاتــی دارد .میتــوان همچــون نــادر بیهیــچ عقیــده
و اندیشــه ،زیســت و شــاد بــود و یــا همچــون خســرو ،بهــای درســت
زندگــی کــردن را پرداخــت.
یکــی دیگــر از شــخصیتهایی کــه بــا بررســی زندگــی او ،نــکات
خوبــی بــه دســت میآیــد ،خواهــر خســرو اســت .پروانــه (شــقایق
فراهانــی) زندگــی بــه ظاهــر مرفــه و موفقــی دارد ،تمــام تالشــش را
بــرای حفــظ ظاهــر میکنــد .بــرای خریــد کادو بــرای بــرادرزادهاش
انگشــترش را میفروشــد .چشــم و همچشــمی در میــان او و نــادر
بــه خوبــی دیــده میشــود .شــوهر پروانــه ورشکســت شــده و فــراری
اســت .پروانــه نمیخواهــد کســی چیــزی بدانــد .پروانــه شــباهت زیــادی
بــه نــادر دارد .اهــل خوشگذرانــی اســت و بــرای حفــظ ظاهــر تــاش
زیــادی میکنــد .میتــوان پروانــه را نقطــه مقابــل ناهیــد در نظــر
گرفــت .پروانــه برخــاف ناهیــد ،اهــل صرفهجویــی و قناعــت نیســت
و شــاید همیــن یکــی از علــل اصلــی شکســت شــوهرش بــوده اســت.
کــودکان در نــگاه فیلــم خیلــی اهمیــت دارنــد .مشــکالت اقتصــادی
و مشــاجرههای پــدر و مــادر آثــار مخربــی بــر رشــد کــودکان دارد.
در فیلــم ،شــاهد صحنــهای هســتیم کــه دختــر کوچــک ،نظارهگــر
اش ـکهای مــادرش اســت .تأکیــد دوربیــن در ایــن صحنــه بــه خوبــی
مــا را ازعواقــب بــ ِد چنیــن مشــاجرههایی مطلــع میکنــد.
نمونــه دیگــر از توجــه فیلــم بــه کــودکان ،ماجــرای دوقلوهــای
داســتان اســت .پــدر آن دو دختــر پــس از طــاق همســرش ،بــا دختران
جــوان میپــرد .مــادر آنهــا نیــز بــدکاره اســت .بهنظــر میرســد
کارگــردان ،نگــران سرنوشــت ایــن دو کــودک همچــون دیگــر کــودکان
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قصــه اســت .بــه راســتی کــودکان چــه گناهــی کردهانــد؟ چــرا بایــد
در محیطــی قــرار بگیرنــد کــه سرنوشــت شــومی در انتظارشــان باشــد.
چــرا پــدر و مادرهــا بــه فکــر بچههــا نیســتند؟ والدیــن فیلــم نقطــه
کــور ،کودکانــی هســتند کــه تنهــا عمــر بیشــتری کردهانــد.
فیلــم نقطــه کــور دارای داســتانی جــذاب و مهیــج اســت و میتوانــد
لحظــات مهیــج و خوبــی را بــرای بینندگانــش مهیــا کنــد؛ اما متأســفانه
برخــی از صحنههــا و گفتگوهــای فیلــم موجــب میشــود تماشــای
فیلــم بــرای کــوکان و نوجوانــان بدآمــوزی داشــته باشــد .طنزپــردازی
بــا مســکرات و فحاشــی از ارزش فیلــم کــم میکنــد.

مشــکالت اقتصــادی و مشــاجرههای پــدر و مــادر آثــار
مخربــی بــر رشــد کــودکان دارد .در فیلــم ،شــاهد صحنهای
هســتیم کــه دختــر کوچــک ،نظارهگــر اش ـکهای مــادرش
اســت .تأکیــد دوربیــن در ایــن صحنــه بــه خوبــی مــا را
ازعواقــب بــد ِ چنیــن مشــاجرههایی مطلــع میکنــد.

نیمه شب اتفاق افتاد
در میــان فیلمهایــی کــه در ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم
فجــر بــه نمایــش در آمــد ،فیلمهایــی بــه چشــم خــورد کــه روایتــی
زنانــه دارنــد .در ایــن نوشــته قصــد داریــم فیلــم «نیمــه شــب اتفــاق
افتــاد» بــه کارگردانــی تینــا پاکــروان را بــا نــگاه ســبک زندگــی و
خانــواده ،بررســی کنیــم.
فیلــم «نیمــه شــب اتفــاق افتــاد» دربــاره رابطــه عشــقی پســری
جــوان بــا زنــی مســن اســت .حســین(حامد بهــداد) بــه عنــوان خواننــده
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تمــام مســائل فیلــم بــا نگاهــی زنانــه روایــت میشــود.
اولیــن نکتــه فیلــم ،مســئله کار زنــان اســت .زیبــا
شــخصیتی اســت کــه مدتهاســت بــه تنهایــی خرجــی
خانــه را در مـیآورد .فیلــم طــوری شــخصیت او را روایــت
میکنــد کــه وی هیــچ تفاوتــی بــا مــردان نــدارد .بــه نظــر
کارگــردان ،هیــچ تفاوتــی میــان زن و مــرد وجــود نــدارد.

در بــاغ مجالســی کــه زیبــا (رؤیــا نونهالــی) سالهاســت در آن مشــغول
اســت ،کار میکنــد .زیبــا بیــش از ده ســال اســت کــه شــوهرش را از
دســت داده و تنهــا بــا پســرش زندگــی میکنــد .پســر او اکنــون پانــزده
ســال دارد .حســین روزب ـهروز بیشــتر بــه زیبــا عالقــه پیــدا میکنــد.
رابطــه حســین و زیبــا جــدی میشــود .دیگــران مطلــع میشــوند.
پرویــز (آتیــا پســیانی) مســئول بــاغ بــه زیبــا هشــدار میدهــد کــه
ایــن کار ،عاقبــت خوبــی نــدارد و نبایــد بــه چنیــن اتفاقــی دامــن بزنــد.
زیبــا عالقـهاش را پنهــان کــرده اســت؛ امــا حســین بیپــروا آن را ابــراز
میکنــد .انســی(گوهر خیراندیــش) خواهــر بــزرگ حســین ،متوجــه
جریــان میشــود و در روزی کــه حســین و خواهــرش نســرین (شــقایق
فراهانــی) بــرای خواســتگاری بــه خانــه زیبــا رفتهانــد ،بــه خانــه آنهــا
مــیرود و حقایقــی دربــاره زندگــی شــوهر زیبــا میگویــد .او فــاش
میکنــد کــه شــوهر زیبــا بــه مــرگ طبیعــی نمــرده اســت؛ بلکــه بــه
دلیــل جنایتهایــی کــه انجــام داده ،اعــدام شــده اســت .پســر زیبــا
وقتــی ایــن حقایــق را میفهمــد از خــود بــی خــود شــده ،از خانــه فــرار
میکنــد .زیبــا بــه خانــه پرویــز مــیرود و پســرش را آنجــا مییابــد،
او را آرام میکنــد و بــه خانــه برمیگردنــد .آنــان در راه برگشــت بــه
خانــه ،حســین را میبیننــد .حســین هنــوز بــه زیبــا عالقــه دارد و
قصــد دارد بــا او ازدواج کنــد .پســر زیبــا ناراحــت و بــا حســین درگیــر
میشــود .وی ناخواســته حســین را هــل میدهــد ،حســین بــه زمیــن
میخــورد و ضربــه مغــزی میشــود .زیبــا و پســرش فــرار میکننــد.
حســین از دنیــا مــیرود و هیچکــس نمیدانــد کشــته شــده اســت.
زیبــا تصمیــم میگیــرد قتــل را بــه گــردن بگیــرد.
تمــام مســائل فیلــم بــا نگاهــی زنانــه روایــت میشــود .اولیــن نکتــه
فیلــم ،مســئله کار زنــان اســت .زیبــا شــخصیتی اســت کــه مدتهاســت
بــه تنهایــی خرجــی خانــه را در م ـیآورد .فیلــم طــوری شــخصیت او
را روایــت میکنــد کــه وی هیــچ تفاوتــی بــا مــردان نــدارد .بــه نظــر
کارگــردان ،هیــچ تفاوتــی میــان زن و مــرد وجــود نــدارد .همانطــور

وارونگی
«وارونگــی» بــه کارگردانــی بهنــام بهــزادی ،یکــی از فیلمهــای
ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــود کــه بــا وجــود ارزش
هنــری ،توجــه چندانــی بــه آن نشــد .ایــن قلــم ســعی دارد ایــن فیلــم
را بــا نــگاه خانــواده و ســبک زندگــی مــورد نقــد و تحلیــل قــرار دهــد.
داســتان از ایــن قــرار اســت :نیلوفــر (ســحر دولتشــاهی) بــا مــادر
پیــرش زندگــی میکنــد .او مــدت زیــادی اســت کــه یــک کارگاه تولیــد
پوشــاک زنانــه را مدیریــت میکنــد .مــادر بیمــار میشــود .پزشــک
تأکیــد میکنــد مــادر نبایــد در تهــران بمانــد؛ چــرا کــه آلودگــی ایــن
شــهر بــرای ســامتی وی بســیار خطرنــاک اســت .همــا (رؤیــا جاویدنیــا)
خواهــر بــزرگ نیلوفــر و فرهــاد (علــی مصفــا) بــرادر او تصمیــم میگیرنــد
نیلوفــر را بــا مادرشــان بــه شــمال منتقل کننــد تــا در آنجا زندگــی کنند.
ایــن در حالــی اســت کــه نیلوفــر بعــد از مدتهــا معشــوقش را پیــدا
کــرده و رابطهشــان ایــن بــار بســیار امیــدوار کنندهتــر اســت .نیلوفــر
متوجــه میشــود بــا رفتنــش بــه شــمال بایــد قیــد کارگاه تولیــدی و
ســهیل (علیرضــا آقاخانــی) را بزنــد .او از اینکــه خواهــر و بــرادرش بــدون
توجــه بــه او ،چنیــن تصمیمــی بــرای زندگــیاش گرفتهانــد ،نارحــت
میشــود .فرهــاد بــه علــت بدهــی مجبــور میشــود کارگاه نیلوفــر را بــه
طلبــکار بدهــد .نادیــده گرفتــن نیلوفــر ،او را بــر ایــن وا م ـیدارد کــه از
خــود دفــاع کنــد .از خواهــر و بــرادرش میخواهــد بخشــی از مســئولیت
مانــدن کنــار مادرشــان را عهــدهدار شــوند .کــدورت و درگیــری بیــن
آنهــا زیــاد میشــود .مــادر مطلــع میشــود و تصمیــم میگیــرد از
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کــه مــرد نــانآور اســت ،زن نیــز میتوانــد درآمــد داشــته باشــد و
زندگــی فرزندانــش را تأمیــن کنــد .فیلــم نگاهــی فمینیســتی دارد.
کارگــردان فیلــم بــا بــه تصویــر کشــیدن مــواردی از برابــری زن و
مــرد (بــرای مثــال کار و درآمــد) بــه نابرابــری غیــر منصفانــه حقــوق
آنهــا در بعضــی مســائل اعتــراض میکنــد .فیلمســاز بــه ایــن نکتــه
اعتــراض دارد کــه چــرا زن در بعضــی وظایــف بــا مــرد برابــر اســت؛ امــا
در بعضــی حقــوق نــه؛ بــرای مثــال چــرا یــک مــرد مســن میتوانــد بــا
زن جــوان ازدواج کنــد و جامعــه بــا ایــن مســئله مشــکلی نــدارد؛ ولــی
ازدواج یــک مــرد جــوان بــا زنــی مســن ،ناپســند شــمرده میشــود.
بــه عقیــده فیلمســاز ،برابــری بایــد در تمامــی مســائل باشــد .زیبــا
عــاوه بــر نقــش معشــوقه ،نقــش مــادری هــم دارد .پســر جوانــش در
ســنین رشــد اســت و گمــان میکنــد مردانگــی در کشــیدن ســیگار
و بــزرگ بــودن بــازو اســت .زیبــا ســعی میکنــد او را کنتــرل کنــد و
دلســوزانه در ایــن مقــام تــاش میکنــد .ایــن فیلــم ،خانــوادهای را بــه
تصویــر میکشــد کــه بــدون وجــود پــدر پابرجاســت و مــادر تمامــی
وظایــف یــک پــدر را انجــام میدهــد .خانوادههایــی همچــون زیبــا
در جامعــه مــا کــم نیســتند؛ امــا بــا همــه اینهــا مشــاهده میشــود
کــه نبــود پــدر چــه تأثیــری بــر فرزنــد و همســر دارد .درســت اســت
زیبــا هــم نقــش مــادری و هــم نقــش پــدری را ایفــا میکنــد؛ ولــی
بــا ایــن حــال بــه یــک مــرد در خانــه نیــاز دارد .شــاید زیبــا زیباتــر
میمانــد ،اگــر شــوهرش بــود و برخــی مســئولیتها را بــر دوش
میکشــید .همچنیــن وجــود پــدر میتوانســت در تشــکیل شــخصیت
پســر نیــز مؤثــر باشــد و او را از ســردرگمی برهانــد .در آخــر بایــد بــه
ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه فیلــم نگاهــی کینهتوزانــه بــه مــرد دارد.
زنــان را مظلــوم و مــردان را ظالــم جلــوه میدهــد .تقریبــا ً تمامــی
شــخصیتهای مــرد فیلــم ،افــرادی پســت و فرومایهانــد .در فیلــم
بــه ایــن نکتــه اشــاره میشــود کــه رفتــار مــردان بــا همسرانشــان
پســندیده نیســت و بــا آنهــا برخــوردی نامناســب دارنــد .نــگاه غیــر

منصفانــه فیلــم از ارزش آن کــم میکنــد .همچنیــن روایــت فیلــم در
بســیاری از مــوارد شــعارزده میشــود.
فیلم«نیمــه شــب اتفــاق افتــاد» بــه علــت نــگاه خــاص و زنان ـهاش
میتوانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .نــگاه فیلمســاز زن بــه مســائل روز
جامعــه و خانــواده ،اهمیــت زیــادی دارد و نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.
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تهــران خــارج نشــود .رابطــه نیلوفــر بــا ســهیل ،بــار دیگــر دچــار مشــکل
میشــود؛ چــرا کــه نیلوفــر متوجــه میشــود ســهیل پســر کوچکــی از
ازدواج پیشــینش داشــته کــه قــرار اســت بــا او زندگــی کنــد .رابطــه او بــا
بــرادر و خواهــرش نیــز بــه هــم میخــورد و در نهایــت تصمیــم میگیــرد
همــراه مــادر بــه شــمال کــوچ کنــد .او ایــن بــار بــا اختیــار و اراده ،چنیــن
تصمیمــی میگیــرد.
اولیــن نکتــه فیلــم کــه مخاطــب متوجــه آن میشــود ،آلودگــی
هــوای تهــران اســت .در تمامــی نماهایــی کــه شــهر نشــان داده
میشــود ،آلودگــی را میتــوان دیــد؛ حتــی در بعضــی از صحنههــا بــر
روی آن تأکیــد شــده اســت .هــوای شــهر آلــوده اســت .دیگــر افــراد پیــر
و ضعیــف نمیتواننــد در آن زندگــی کننــد .آلودگــی هــوای شــهر ،نمــاد
آلودگــی مــردم آن اســت .مــردم نیــز همچــون هــوای شهرشــان وارونــه
شــدهاند .زندگــی در میــان مردمــی کــه قلبهایــی چنیــن آلــوده دارنــد
بــرای دختــر ســاده و بیآالیشــی همچــون نیلوفــر مناســب نیســت.
تهــران شــهر بــزرگ و پرجمعیتــی اســت .در فیلــم شــخصیتهایی
بــا لهجههــای مختلــف دیــده میشــود .موقعیتهــای شــغلی بهتــر،
انگیــزه زیــادی بــرای مهاجــرت مــردم دیگــر شــهرها بــه تهــران بــه
وجــود آورده اســت .بنابرایــن مهاجــرت یکــی از عوامــل تراکــم جمعیــت
اســت .اگرچــه در ظاهــر انبــوه وســایل نقلیــه عامــل آلودگــی اســت؛ امــا
بــا نگاهــی دقیقتــر متوجــه میشــویم آلودگــی هــوا انعــکاس حــال و
هــوای آلــوده مــردم شــهر در آســمان اســت .گویــا اگــر مــردم آلــوده
نباشــند ،خبــری از آلودگــی در بــاالی سرشــان نخواهــد بــود؛ امــا چــرا
هــوای مــردم شــهر آلــوده اســت؟ فیلــم بــا روایــت داســتان یــک خانــواده
بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهــد .وقتــی پــای مــرگ و زندگــی مــادر بــه
میــان میآیــد ،هــر یــک از فرزنــدان بــه فکــر هویــت و پیشــرفت خویــش
هســتند .فرهــاد فــردی خودخــواه اســت .رفتــاری خشــن و بیادبانــه بــا
دیگــران دارد .رابط ـهاش بــا نیلوفــر تــا زمانــی خــوب اســت کــه طبــق
خواســتههایش عمــل میکنــد .وقتــی نیلوفــر بــه واگــذاری کارگاه بــه

طلبــکار اعتــراض میکنــد ،فرهــاد رفتــار پرخاشگرانــه و نامناســبی بــا
او دارد .هنگامــی کــه نیلوفــر بــا پیشــنهاد آنهــا مبنــی بــر رفتــن بــه
شــمال مخالفــت میکنــد ،طــوری بــا نیلوفــر برخــورد میکنــد کــه
گویــا هیــچ نســبتی بــا هــم ندارنــد .هــوای ایــن شــهر ،طــوری اســت
کــه هرکــس بــه فکــر خــودش اســت و توجهــی بــه نزدیکانــش نــدارد.
علــت اینکــه همــا و فرهــاد ،نیلوفــر را انتخــاب میکننــد ،ایــن اســت
کــه آنهــا خانــواده دارنــد؛ ولــی نیلوفــر نــه شــوهر دارد و نــه فرزنــد .بــه
نظــر میرســد نبــود شــوهر و فرزنــد از نظــر نیلوفــر هــم یــک نقــص در
زندگـیاش محســوب میشــود .بــا اینکــه ســن و ســالی از او گذشــته امــا
هنــوز زندگــی مســتقلی تشــکیل نــداده اســت .بــه همیــن علــت تمــام
وقــت خــود را بــا کار و مدیریــت کارگاهــش پــر کــرده اســت تــا شــاید
آن کمبــود جبــران شــود .در ایــن میــان ،نیلوفــر هــوای بهتــری دارد .او
بــه آلودگــی فرهــاد نیســت .بــه همیــن دلیــل در پایــان ،از ایــن شــهر
آلــوده مـیرود .فیلــم ،شــهری را بــه تصویــر کشــیده کــه در آن ،فرزنــدان
حاضــر بــه فــداکاری بــرای حفــظ جــان مادرشــان نیســتند .در ابتــدا
همــه اعضــای خانــواده ،رابطــه خوبــی بــا هــم دارنــد؛ امــا بــه محــض
رویارویــی بــا بحــران هــر کــس بــه فکــر خــود اســت و بــه مصالــح خــود
میاندیشــد؛ حتــی نیلوفــر در ابتــدا بــه دنبــال حفــظ کار و زندگــی خــود
اســت و وقتــی هــر دو در شــرایط بــدی قــرار میگیرنــد ،تصمیمــش بــر
رفتــن قطعــی میشــود .ایــن ســؤال باقــی اســت کــه آیــا اگــر شــرایط
کاری نیلوفــر و رابطــهاش بــا ســهیل همچنــان رونــد خوبــی داشــت،
بــاز هــم حاضــر بــه رفتــن میشــد؟ بهــزادی ،ســردی روابــط اعضــای
خانــواده و درگیــری آنهــا را هنــگام رویارویــی بــا مشــکل ،بــه خوبــی
بــه تصویــر میکشــد .فرزنــدان هیـچگاه فداکارتــر از مادرشــان نیســتند.
مــادر ســحر بــا اینکــه نبایــد در تهــران بمانــد؛ امــا بــه دلیــل آینده ســحر
میخواهــد بمانــد .فــداکاری مــادر در حالــی اســت کــه فرزندانــش بــر
ســر فــداکاری بــرای او مشــاجره میکننــد.
«وارونگــی» بــه لحــاظ فــرم و محتــوا فیلــم ارزشــمندی اســت.
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نکتــه قابــل توجــه در آن ،ایــن اســت کــه تــا اواخــر آن هیــچ موســیقی
متنــی وجــود نــدارد .روایــت داســتان بهگون ـهای اســت کــه مخاطــب
بهراحتــی بــا شــخصیتهای فیلــم ،همذاتپنــداری میکنــد ،خــود
را جــای شــخصیتها قــرار میدهــد و بــه ایــن فکــر میکنــد کــه آیــا
حاضــر اســت بــرای حفــظ جــان مــادرش از هــر آنچــه بــرای بــه دســت
آوردنــش زحمــت کشــیده اســت ،بگــذرد یــا نــه؟

آلودگــی هــوای شــهر ،نمــاد آلودگــی مــردم آن اســت.
مــردم نیــز همچــون هــوای شهرشــان وارونــه شــدهاند.
زندگــی در میــان مردمــی کــه قلبهایــی چنیــن آلــوده
دارنــد بــرای دختــر ســاده و بیآالیشــی همچــون نیلوفــر
مناســب نیســت.

