
ویژه نامه چهلمین جشنواره فیلم فجرسه شنبه 19 بهمن1400  سال هشتم    شماره 1224  8 صفحه  5000 تومان 2

سودای سینما یا سودای جشنواره؟
  مسعود کارگر

در نگاه اول هر کدام از عالقمندان به هنر و سینما را 
که واکاوی کنی متوجه شــدت عشق و توجهشان به این 
حوزه خواهی شد. یک شور و شــیدایی برای رسیدن به 
مراتب واال در سینما، اما وقتی دقیق تر می شوی، متوجه 
یک سری تفاوت ها در برخی می شوی که حضورشان در 
این مسیر بیشــتر برای دیده شــدن خودشان و شهرت 
اســت تا عرضه اثر و زدن حرف هایــی از جنس دغدغه 
در قالب هنر و ســینما، ایــن دوگانه در همــه جایگاه و 
حوزه ای وجود دارد، اما در حوزه هنر و ســینما، نمود آن 
خطرناک تر است. عمده افرادی که عطش ورود به حوزه 
نمایشی را دارند، هدفشان شــهرت صرف است و ارتزاق 
مطلق از این مســیر و این حوزه را به چشم یک سرمایه 
گذاری مالی و بهره وری می بینند و می پندارند، در حالی 
که نگاه مادی به هنر، نقطه شروع سقوط آن و خویشتن 

خواهد بود.
در حوزه سینما کم هســتند آن هایی که ورودشان 
به هنر عالوه بر بدیهیات دیده شــدن، شهرت و ارتزاق، 
دغدغه مندی آرمانی و ایدئولوژیک اســت، که سینما را 
یک وســیله قلمداد کرده و نه هدف مطلق، چون هدف 
یا وسیله دیدن مطلق ســینما، موجب نگاه صفر و صدی 

خواهد شد.
ســینما به عنوان مهمتریــن عنصر رســانه ای در 
عصــر حاضر، اگــر مولفه هــای تعهــد و دغدغه مندی 
انسانی و رویکرد آگاهی بخشــی مبنایی را کنار بگذارد، 
چیزی جز هدفی برای سرگرمی نیســت و خروجی آن 
ابتذال محض اســت. اما اگر این ابر رســانه، دغدغه مند 
حاضر شــود، بــه راحتــی می تواند هم بعد ســرگرمی 
خود را حفــظ نماید و هم مهمترین رســالت خود را که 
 جریان ســازی و آگاهی بخشــی اســت به بهترین نحو 

پیش ببرد.
در این بین اما هر آن کس که به قصد بُعد سرگرمی و 
شهرت، وارد این عرصه شود، قطعا با مهر ابتذال و لودگی 
از آن خارج خواهد شد، اما اگر هدف جریان سازی باشد 
و ســینما وســیله آن، طبیعتا هم اثر مانــدگاری خلق 
خواهد شد و هم همه ابعاد اصلی و فرعی به رخ کشیدن 

در این وادی را شامل خواهد شد.
هنر متعالی در سینما، اصوال هنری است که بن مایه 
تعهد و مبانی الهی و انســانی را در درون خود می پروراند 
و به اوج می رســاند، که اگر در جایگاه درســت خودش 
نمود پیدا کند، می تواند اتفاقات امیدوارکننده ای را رقم 
بزند و هر کســی که در این مســیر به درستی سیر کند، 
یک هنرمند مردمــی به معنای واقعی حســاب خواهد 
شد، که در عین پرداختن به مســائل شهری، خانوادگی 
و اجتماعی، از ســیاه نمایی دور بوده و بــه بهترین وجه 
ضرورت های آکاهی و بیــداری را تمیز و ســالم عرضه 

نماید.
در این وادی چنین هنرمند مولف و جریان ســازی 
می تواند بــه حوزه هــای تخصصی عقیدتــی، عرفانی، 
ایدئولوژیک و استراتژیک شــجاعانه و بدون لکنت ورود 
پیدا کرده و بدون لکنت از حقایق و واقعیت های آشکار و 
نهان زندگی انسانی و فرا انسانی سخن بگوید و گفتمان 
طرح نمــوده و همه طبقات اجتماعی را به کنشــگری و 
واکنش درســت وادار نماید، اما امروز چیزی که شــاهد 
آن هســتیم چه در فیلمسازان پیشکســوت و چه نگاه 
نو، فقدان چنین دغدغه مندی و ضرورت ســنجی است 
که سازندگان آثار بیشــتر به دنبال ســاخت فیلم های 
جشنواره پسند، داغ کننده گیشه و حاشیه ساز هستند 
تا طرح مســائل مهمی که همه جریانات اجتماعی را به 

کنشگری مجبور کند.

یادداشت روز

  سمیرا افتخاری

»هناس « دومین ســاخته حســین دارابی در مقام کارگردان 
اســت. فیلمی بیوگرافیک کــه کمتر در ســینمای ایــران به آن 
توجه شــده اســت. از آنجایی که بیشــتر فیلم ســازان بــه دلیل 
هزینه هــای تولید و ســاخت فیلــم ایــن روزها ترجیح شــان بر 
این اســت که به ســراغ ســاخت آثاری برونــد که کمتــر نیاز به 
تغییر لوکیشــن و فضاهای اضافی داشــته باشــد، دارابی در مقام 
کارگردان در دومین ســاخته خود به ســراغ اثری رفته اســت که 
 فارغ از همه ایــن احواالت بــا لوکیشــن های اندک امــا متفاوت 

ساخته شده است.
پرداختن به زندگی شخصیتی که خودش در حال زیست نیست، 
اما اطرافیان و خانواده اش حضور دارند و به نوعی معاصر و هم روزگار 
ما هستند، یک ریسک بزرگ اســت. چرا که اگر فیلم براساس آنچه 
که روایت شــده با واقعیت فاصله داشــته باشــد، قطعا بازخوردهای 
خوبی دریافت نخواهد کرد و آسیب های بسیاری به اثر وارد می شود، 
اما دارابی با هوشمندی تمام »هناس« را ســاخت، از سوی دیگر نیز 
موضوع اصلی فیلم درباره اتفاقی است که در طی سال های اخیر اذهان 

عمومی را بسیار به خود معطوف کرده است.
شــاید در یک دهه اخیر بیــش از هر زمان دیگــری موضوعات 
هســته ای ایران در تیتــر اخبار رســانه های جهان قرار داشــته و از 
ســوی دیگر نیز برای مردم ایــران این موضوع بســیار حائز اهمیت 
اســت. فشــارهای سیاســی، اجتماعی و اقتصــادی که از هر ســو 
بر ایران به دلیل مســائل هســته ای وارد شــده اســت، نگاهی که 
کشــورهای جهان به ایــران دارنــد، شــهدایی که در ایــن زمینه 
تقدیم وطن شــده اند و افتخاراتی که در این وادی برای ما به دســت 
آمده اســت، هر کــدام می توانند قصه های بســیاری در ســینمای 
ایران داشــته باشــند که کمتر مورد نظر قرار گرفته اســت و کمتر 
 فیلمســازی بوده که ریســک ســاخت چنین اثری را به جان و دل 

خریده باشد.
»هناس« اثری درباره یکی از شهدای هســته ای ایران است، که 
در این روزگار کمتر به آن ها پرداخته شده است. پرداختن به زندگی 
داریوش رضایی نژاد کــه اتفاقا با وجود حضور پررنگــش در اثر اما در 

انتهای فیلم، تمرکز از او برداشته می شــود و به روی همسرش شهره 
پیرانی می چرخد، قصه فیلم »هناس« را شکل داده است. 

قصه زنــی که با اســتواری راه همســر را ادامه می دهــد.  فیلم، 
روایتی اســت متفــاوت از زندگی ایــن دو که در نهایت با شــهادت 
 رضایی نژاد و نقطه امیدی که شــهره پیرانی در دلش کاشته می شود 

به پایان می رسد.
انتخاب بازیگر در هر فیلمی بعد از نگارش فیلمنامه و شکل گیری 
قصه از اهمیت بسیاری برخوردار اســت، بخصوص در ساخت آثاری 
از این دست نیز عمدتا کار سخت تر هم می شــود، چرا که بازیگر باید 
توانمندی بسیاری در ارائه آنچه که وجود داشته است، داشته باشد و 
از سوی دیگر باید قدرت جذب مخاطب را نیز داشته باشد. چرا که این 
بازیگر است که مخاطب را به سالن سینما می کشاند تا در طول زمان 
ارائه اثر همپای او، به تماشای اثر بنشــیند و با کاراکتر اصلی همذات 

پنداری کند و پس از آن نیز درگیر کاراکترها شود.
انتخاب دارابــی برای نقش های اصلی این فیلم بهروز شــعیبی و 

مریال زارعی بوده که هر دو به درســتی توانستند از عهده ایفای نقش 
برآیند و رابطه و اتمســفری را که بین داریوش و شــهره اصلی وجود 

داشت، در این قصه به نمایش بگذارند. 
مریال زارعی پیش از ایــن تجربه حضور در فیلمــی بیوگرافیک 
نداشــته و حاال در این تجربه به نظر می آید موفق عمل کرده است. او 
در کارنامه کاری خود آثاری درخوری دارد که مخاطب با آن ها همراه 
شده و از ســوی دیگر در ســینمای ایران چهره مورد قبولی است. در 
ضلع دیگر، بهروز شــعیبی اســت که خود از کارگردانان جوان اما به 
نام سینمای محســوب می شــود و با متانت و وقاری که در وجودش 
 نهفته اســت، آرامش و ســکوت داریــوش رضایی نــژاد را به خوبی 

درآورده است. 
در واقع باید گفــت این انتخاب باعث شــده تــا مخاطب عالوه 
بر پیگیــری یک داســتان عاشــقانه، یــک روایت ملتهــب در دل 
 دهه نــود را تجربــه کند و ایــن از اتفاقــات خوب ســینمای ایران 

در سال 1400 است. 

»هنــاس« 
ژانری که کمتر به آن توجه شده است


