
10

سینمای ایران صاحب 
«پایگاه اینترنتی دانشنامه 

سینمایی» می شود
گروه هنــر: کارگاه تحلیلی «پایــگاه اینترنتی  �

دانشنامه سینمایی ایران» صبح روز گذشته، سوم 
تیر، در مؤسسه رسانه های تصویری برگزار شد. 

در ابتــدای جلســه، محمود اربابــی، معاون 
توســعه فناوری و مطالعات ســینمایی سازمان 
سینما، گفت: « فاز نخست این پایگاه اینترنتی در 
مدت زمان شش ماه آماده شده است و نقاط قوت 
و نقاط ضعف به تیمی که مســئولیت گردآوری 
آن را برعهــده دارد منتقل می شــود تا در جهت 
رفع آن برآیند. از ایرج تقی پور که مســئولیت این 
پــروژه را برعهده داشــت و همچنیــن از مهدی 
یزدانی که پیشــنهاد راه اندازی چنین وب ســایتی 
را داد تا ارزیابی خوبــی در مورد فیلم ها صورت 
گیرد، تشــکر می کنم. این پایگاه منبع جامعی از 
سینمای کشور برای انگلیسی زبانان خواهد بود». 
در ادامــه، ایرج تقی پور، مدیر ایــن پروژه، نیز 
گفت: «امروز دنیا به سمت سایبری شدن می رود 
و سینما هم از آن مستثنا نیست. با توجه به اینکه 
مرجعی به زبان انگلیســی نداشــتیم، وب سایت 
دانشنامه ســینمای ایران برای بخش بین الملل 

طراحی شده است». 
او با بیان اینکه اشــکال بزرگ ســینمای ایران 
این اســت که منابع در اختیار ما نیســت، افزود: 
«اطالعات بسیاری از فیلم ها ناقص و کپی است. 
در تلویزیــون در اوایــل دهه ۶۰ چنیــن کاری را 
شــروع کردیم و دو هزار فیلم سال ها طول کشید 
تا آماده شوند. در ابتدا قرار است تمام فیلم های 
بلند سینمایی را داشته باشیم که تعداد آنها سه 
هزارو ۷۰۰ عدد اســت، اما بعــد تصمیم گرفتیم 
هــر فیلمی که در اداره نظارت و کتاب ها و منابع 
دیگــر، فیلم های نمایــش داده شــده و نمایش 

داده نشده را در این سایت بگذاریم». 
تقی پــور بــا بیان اینکه نســخه فارســی این 
وب ســایت به زودی آماده می شــود، یادآور شد: 
«تمام منابع مکتوب ســینمای ایران بررسی شد. 
کتاب جمال امید به دلیل شــیوه انتخاب اسامی 
کم غلط ترین منبع سینمایی است. قرار است تمام 
فیلم های کوتاه ایرانی که در انجمن های رسمی 
مثل مرکز گســترش و انجمن ســینمای جوان و 
کانون پرورش فکری ثبت شــده اند را جمع آوری 

کنیم». 
امین هدایتی، مدیر فنی و محتوایی وب سایت 
سی سینما، در توضیحاتی با بیان اینکه در همین 
مــدت دوماهــه حــدود ۴۰۰  هــزار بازدیدکننده 
از فیلم هــا داشــته ایم، گفت: «۳۵  هزار پوســتر 
و تصویــر از صحنــه و پشــت صحنه فیلم ها در 
وب ســایت موجود اســت. ۲۸  هزار نفر پروفایل 
دارند که شــامل همه افراد از قبــل از انقالب و 
بعد از انقالب است. ۲۲ ژانر در وب سایت تعریف 
شده است و عالوه برآن سه هزارو ۶۰۰ فیلم بلند 

و شش هزارو ۵۰۰ فیلم کوتاه ثبت شده اند». 
الدن طاهــری، مدیــر فیلمخانــه ملی که در 
این جلســه حاضر بود، گفت: «در فاز اول باید به 
این ســؤال پاسخ داد که مخاطبان این سایت چه 
کسانی باید باشند و چه کسانی می توانند بیشترین 
بهره برداری را داشته باشــند؟ این دانشنامه باید 
پاسخ گوی توقعات ما باشد و سرچ این وب سایت 
باید به گونه ای طراحی شود تا بتوانیم فیلم هایی 
را که در ســایت های دیگــر نمی توانیم پیدا کنیم 

بیابیم». 
محمدعلی صفــورا، عضو هیئت علمی گروه 
انیمیشن و سینمای دانشــگاه تربیت مدرس، نیز 
گفت: «دانشجویان سینما برای تحقیق و پژوهش 
منبع مشــخصی ندارند، بنابراین راه اندازی چنین 

وب سایتی ضروری بود». 
مســعود نجفی، مدیر روابط عمومی سازمان 
سینمایی، هم اظهار کرد: «من بارها با آرشیوهای 
سینمایی ســروکار داشته و روی آنها کار کرده ام، 
می دانم در این زمینه چه محدودیت هایی داریم 
و هر قدمی که دراین باره برداشته شود ارزشمند 

است». 
منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما، 
نیز گفت: «در کشــور ما جمع آوری و حفظ اسناد 
کار مشــکلی اســت. یقین دارم ایــرج تقی پور با 
اصالحــات جــدی، ایــن کار را در حــدی که به 
توســعه ســینمای ایران کمک کند پیش می برد، 
زیرا اگر تنها به شــکل آکادمیک باشد ارزش های 

خود را از دست می دهد». 
شــما  از  تقی پــور  «آقــای  داد:  ادامــه  وی 
می خواهــم از ایده های محققانه غافل نشــوید 
و تحقیــق کنید که این وب ســایت قرار اســت با 
ســینمای ایران چه کند؟ در کار پژوهشــی فعل 
اشتباه و عطف غلط موجب می شود تا بار علمی 

فروبریزد». 
خســرو نقیبی، محسن هاشــمی، امیرحسین 
ثنایی، مهــرداد فراهانی، رزیتا فرنــودی، فرانک 
آرتــا، مریــم نقیبی و علــی بختیــاری از جمله 
افــرادی بودنــد که از ســوی معاونت توســعه 
فناوری و مطالعات ســینمایی سازمان سینمایی 
به عنوان کارشــناس به این کارگاه دعوت شــده 
 cic بودند و نظرات خود را درباره پایگاه اینترنتی
مطرح کردند. مهدی یزدانی، مدیرعامل مؤسسه 
رسانه های تصویری، نیز در این جلسه حاضر بود. 
پایگاه اینترنتی دانشنامه سینمایی ایران به آدرس

 www.cicinema.com قابل دسترسی است. 

زیرآسمان فیروزه اى

نقدی بر فیلم «پاپ»
 به کارگردانی احسان عبدی پور

ترانه محزون جنوب

«االن انتخابات پاپ تو ایتالیاست. پاپ بعدی باید  �
ســیاه باشــد. پاپ قرار اســت بعد از کاخ سفید کلید 
واتیکان را هم در دســت ســیاه ها بگــذارد تا باالخره 

تاریخ، بدهی اش را به سیاه ها پس بدهد». 
بدهی تاریخ به ســیاه ها و مردمان و جوانان خطه 
جنوب، مضمون روایت فیلم «پاپ» اســت که در سه 
اپیــزود بیان می شــود. روایت فیلم قصــه غصه ها و 
شادی های مردمان مهجوری اســت که رؤیای بزرگ 
دارنــد و شــب و روز را با تخیل و امیــد به تحقق این 
رؤیاها ســپری می کنند؛ آدم هایی که ســبک زندگی، 
فرهنگ و سنت خاص خود را دارند و در راه رسیدن به 
رؤیاهای خود از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند و هیچ 

سدی را در برابر خود متصور نیستند. 
شــخصیت های فیلم، همه از این دســته هستند؛ 
هســتی، ترانه و توماج هر ســه جوانانی هســتند که 
رؤیای وصال به عشــق خــود را دارنــد و در این راه، 
هرآنچــه دارنــد، فدا می کننــد. در روایــت فیلم، به 
تعمد، شــخصیت های مقابل این سه نفر نشان داده 
نمی شــوند تا مخاطب از دریچه ذهنی ســه عاشق، 
تصویر معشــوق را بسازد؛ معشوقی که لزوما با تصور 
ذهنی ساخته شــده در ذهن عاشــق، تطابــق ندارد و 
ممکن اســت حتی با تصویر ذهنی عاشــق در تضاد 
باشــد؛ به عنوان نمونه معشوقی خیانتکار باشد. نکته 
مهم در جریان روایت فیلم، پرداخت تصویر ذهنی سه 
جوان از این جغرافیاســت که از معشوق رؤیایی خود 
در ذهنشــان ساخته اند. موقعیت مکانی فیلم، عنصر 
تأثیرگذار در لحن روایت است. داستان فیلم در بوشهر 
می گذرد و انگار روح آب های گرم جنوب، بســان یک 
شخصیت اصلی در روایت حاضر و با شخصیت های 
فیلــم هــم کالم و همدرد می شــود. نــوع مواجهه 
شــخصیت ها با چالش ها، بیان درد و تنهایی و حتی 
اظهار شادمانی آنها، خاص مردم این جغرافیاست. این 
مختصات طراحی شده، به روایت فیلم، لحن خاصی 
می دهد و مخاطــب را جذب خــودش می کند. تنها 
عنصر ناهمگون با این فضا، ماجرای اپیزود نخســت 
اســت که برخالف ماجرای دو اپیزود دیگر، خاص این 
جغرافیا نیســت و در هر نقطه ای دیگر از کشور، قابل 
وقوع اســت و این نقطه ضعف برای فیلم محســوب 
می شــود. اپیزود نخست که «مکزیک» نام دارد، شرح 
رنج و مصیبت های آرمان خواهی جوانان پرشور است 
که فکر اصالح وضعیت پیرامون خود را دارند، اما به 
در بسته می خورند؛ جوانانی که در  هزارتوی مناسبات 
اداری و قانونی، گیر می کنند و برای رســیدن به رؤیای 
خود و شــرکت در مســابقات روباتیک مکزیک، راهی 
به جز تن دادن به ســخت ترین راه را ندارند؛ راهی که 
غــروری برای آنهــا باقی نخواهد گذاشــت و هویت 
آنها را زیر ضربه های شــالق له می کند. در این اپیزود، 
خرده روایت های دیگری هم مانند قصه ســرباز زندان 
هم وجود دارد که کمکی به روایت اصلی نمی کند و 
در ساختار اپیزودیک فیلم و زمان اندک تخصیص یافته 
به هر اپیزود، مجال پرداخت مناسب نمی یابد. اپیزود 
دوم، «ایتالیــا» نــام دارد و قصه عشــق ترانه، دختر 
ســیاه چرده عموفرج، به پســری سفیدپوست است؛ 
قصه ای که غصه عموفــرج را در پی دارد وقتی رنج 
دخترش از رنگ پوســتش را می فهمــد. پرداختن به 
روایت های مرتبط با نژاد و رنگ پوســت، در سینمای 
ایران متداول نیســت و وقایع مرتبط با این موضوع در 
ایران، مهجور واقع شده اســت، برای همین جسارت 
بســیاری برای پرداخت موضوعات نژادی الزم است؛ 
بــرای باورپذیری مخاطب نیاز اســت موضوع بومی 
شود و صرفا تقلیدی ناشیانه از سینمای جهان نباشد 
و این کار بسیار دشــواری است که کارگردان فیلم آن 
را به خوبی انجام داده اســت؛ روایت شــور و حرارت 
عموفرج در ســکانس های متعدد برای انتخاب پاپ 
ســیاه و امیدش به اینکه شــاید خبر مذکــور، از آالم 
و حس شــرمندگی دخترش – به خاطر ســیاه بودن- 
بکاهد؛ تنها کاری که یک پدر دردکشیده می تواند برای 
درد دختــرش انجام دهد؛ دردی کــه درمانی برایش 
وجود ندارد. اپیزود سوم، «انگلستان» نام دارد و قصه 
عشــق توماج، پسر عموفرج، اســت که برای رسیدن 
به عشــقش، تمرین شــنا می کند تا بتواند طول کانال 
مانش را شنا کند؛ پسری که برای رسیدن به رؤیایش، 
از دین و دنیایش گذشــته است و تمام سرمایه مادی 
و معنوی خود را برای رســیدن به آرزویش گذاشــته 
اســت؛ آرزویی که با خبری بر باد می رود و شخصیت 
تومــاج فرومی ریــزد. توماج، تمام دارونــدارش را در 
اختیار هستی -شخصیت اصلی اپیزود اول- می گذارد 
که او به عشــقش برسد. از سوی دیگر، در اپیزود دوم، 
هستی محرم و هم راز ترانه بود و کمکش می کرد که 
به عشقش برسد. رابطه این سه شخصیت با یکدیگر 
و کمک به همدیگر در جهت رســیدن به رؤیاهایشان، 
خط ربط این ســه اپیزود اســت؛ انگار سه شخصیت، 
شخصیت واحدی هســتند که در قصه های متفاوت، 
در جســت وجوی یک رؤیای مشترک هســتند. با این 
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هجوم مردم و پرشــدن تاالر کنســرت وزارت کشور 
ایران داللت آشــکاری اســت که مردم تشــنه شنیدن 
و دیدن کنســرت ریچارد کالیدرمن و دیگــر هنرمندان 

شاخص جهانی هستند. 
شنبه، دوم تیر ۹۷ زمانی که به ورودی تاالر موسیقی 
وزارت کشــور می رســم، غلغله مردم برای حضور در 
آنجا؛ هــم برایم دیدنی و هم باارزش بود؛ از این جهت 
که می دانســتم اینان به ســراغ بهترین نوازنده پیانو در 
جهان می روند که در آسیا هواداران بسیاری دارد و قرار 
است در این شــب های به یادماندنی در تهران، ریچارد 
کالیدرمــن نیز بــا ارائه گلچینــی از آهنگ های بی کالم 
و آرامش بخــش خــودش مــردم و اهل موســیقی را 

حیرت زده کند. 
چنانچه ریچــارد کالیدرمن در نخســتین اظهارنظر 
رســمی خود در ایران خاطرنشــان کرد: همیشــه و در 
هر شــرایطی تنها برای عشق و صلح جهانی موسیقی 
ســاخته و نواختــه ام و مفتخــرم که در حضــور مردم 
میهمان نواز ایران برای نخســتین بار بــه اجرای برنامه 

بپردازم. 
کالیدرمن سال هاســت که برای ایرانیــان چهره ای 
قطعــات  و  آلبوم هــا  بــا  بســیاری  و  نام آشناســت 
موســیقایی اش آشنا هســتند. بنابراین آمدن او برای ما 
می تواند بسیار جذاب و حتی خوش یمن باشد؛ ازاین رو 
که داشــته های بســیاری را می تواند به ما بدهد. هنوز 
خاطره آهنگ های ریچارد کالیدرمــن از ذهن ایرانی ها 
پاک نشده است. ســال های میانی دهه ۶۰ شمسی بود 
که این نوازنده فرانســوی با قطعات ســاده، اما گیرای 
خــود، بــازار نوارهای کاســِت بــی کالم را قبضه کرد. 
ســیطره کالیدرمن تا ســال های بعد هــم ادامه یافت، 
حتی زمانی که ســی دی ها وارد بازار شدند و دسترسی 
به اینترنت رواج پیدا کــرد. مخاطبان ایرانی پس از آن 
هــم آلبوم ها و قطعاتی ماننــد کاج نقره ای، ماه آتش، 
قلب طالیی، نامه ای به مادرم، خاطرات و کریســمس 
را از یــاد نبردند. حــال، ســا ل ها از آن دوران پرخاطره 
گذشته و به نظر می رسد «شــاهزاده عشق» (لقبی که 
در نیویورک به او دادند) همچنان درصدد اســت برای 

ایرانیان خاطره سازی کند. 
قطعات سینمایی

او عالوه بــر اجــرای قطعات منســوب بــه خود، از 
موسیقی دو فیلم بسیار معروف قرن بیستم به نام های 
تایتانیک و ســینما پارادیزو بهــره گرفت و اقتباس خود 

از ایــن فیلم هــا را در دو قطعــه مجزا به شــنوندگان 
ایرانی اش ارائه کرد که با شــوق و ذوق فراوان مواجه 

شد. 
ای ایران

ریچارد کالیدرمن در ایــران نیز از محبوبیت خاصی 
برخوردار است. او از ســال ۱۳۹۱ قصد اجرای کنسرت 
در ایران را داشــته، اما در ســال ۱۳۹۳ معلوم شد که 
تالشــش برای دریافــت مجوز بی نتیجه مانده  اســت. 
در نهایت اعالم شــد در تیر ۱۳۹۷ به همراه ارکســتری 
حرفه ای در تاالر وزارت کشــور برنامــه اجرا می کند و 
ســورپرایزش برای مخاطبان ایرانی، اجرای قطعه «ای 

ایران» با پیانو خواهد بود. 
او پیش تر گفته بود: «می دانم که اولین ســرود ملی 
و مردمی ترین ســرود ایرانی ها همین  ای ایران اســت. 
اولین بــار که به آن گوش دادم، حســی عجیب وجودم 
را فراگرفت. همان زمــان، تصمیم گرفتم ضمن تنظیم 
مجــدد آن برای ســاز پیانــو، خود را بیــش از پیش به 
حافظه شــنیداری مردم ایران و خاطــرات آنها نزدیک 

کنم».
کالیدرمن همچنین گفته بود که به «کشــف تم های 
موسیقی ایرانی» و همکاری با موسیقی دان های ایرانی 
عالقه مند است و دلش می خواهد ایران را که «کشوری 

زیبا و رؤیایی» با «تمدنی شکوهمند» است ببیند. 
مــردم نیز از این قطعــه با دلگرمــی و همراهی و 

هم خوانی استقبال کردند که شاید بیش از همه شاهد 
شــگفتی خود کالیدرمن بودیم که یک هدیه ناب را به 

مخاطبانش با جان و دل ارائه می کرد. 
نت های یادگاری

کالیدرمن در یک اقدام م ؤثر پس از هر اجرا دفترچه 
نت های هر قطعه را به یکی از مخاطبان حاضر در تاالر 
هدیه می کرد و جالب تر اینکه بچه های عاشق موسیقی 
برای گرفتن این هدیه پای صحنه می رفتند و تقاضامند 
ایــن مهم بودند و شــاید این یادگارهــای ناب روزی به 

دست همین بچه ها به زیبایی تمام نواخته شود. 
درباره هنرمند

در  (زاده ۲۸ دســامبر ۱۹۵۳  ریچــارد کالیدرمــن 
پاریس) با نام اصلی فیلیپ پاژه، نوازنده مشهور پیانوی 
فرانســوی اســت. او آلبوم های متعددی را ارائه کرده 
 است. این آلبوم ها شــامل ساخته هایی از دو آهنگ ساز 
 Olivier و   Paul de Senneville فرانســوی:  مشــهور 
Toussaint، بازنوازی آثار معروف موســیقی کالسیک، 
تنظیِم آثار مشــهور موسیقی مردمی و موسیقی ملل و 

باالخره تنظیم هایی برای موسیقی فیلم است. 
کالیدرمن ســبک کار خود را ترکیبی نو-رمانتیک از 
موسیقی کالســیک و پاپ می داند. او ســبک رمانتیک 
نوینی را با تلفیق موســیقی کالســیک و پاپ ساخته و 
اســتاندارد جدیدی از اجــرای پیانو را کــه برای اغلب 
عالقه مندان پیانو و حتی مبتدیان قابل اجراســت پدید 

آورده است. بسیاری از جوانان عالقه مندی شان به پیانو 
و موسیقی کالســیک را مدیون آشنایی با موسیقی وی 
می دانند. در حقیقت موســیقی کالیدرمن همانند پلی، 
موسیقی پاپ را به موسیقی کالسیک پیوند زده، گرایش 
و درک موســیقی کالســیک، به ویژه موسیقی سازی را 

برای مردم دنیا آسان تر کرده  است. 
فیلیپ پاژه، نواختن پیانو را از پنج سالگی نزد پدرش 
که یک معلم پیانو بود فراگرفت. گفته می شود که وی 
قبــل از ورود به مدرســه و پیش از خواندن و نوشــتن 
زبان مادری، خط موسیقی را به خوبی می خواند. چند 
ســال بعد، در رقابت های محلی پیانو ممتاز شد. در ۱۲ 
سالگی در کنســرواتوار پاریس در رشته نوازندگی پیانو 
پذیرفته شــد و در ۱۶ سالگی با رتبه اول فارغ التحصیل 
شــد. یک ســال بعد درحالی که در کنســرواتوار عالی 
پاریس دوره پیشرفته پیانیست کنسرت را ادامه می داد، 
به دلیل مشکالت زیادی که بر سر راهش بود، از جمله 
بیماری پدرش و مشــکالت مالی حاصــل از آن، دوره 
پیشــرفته مذکــور را نیمه تمام رها کــرد و برای گذران 
زندگــی، روزها به عنوان کارمند در یک بانک و شــب ها 
در برخی گروه های آن زمان به عنوان آکومپانیست پیانو 

فعالیت می کرد. 
جمع بندی

عالوه بر کالیدرمن، فقط یک نوازنده درام در کنارش 
از اروپــا به ایــران آمده و مابقــی نوازنــدگان جوانان 
خوش آتیه ایرانی هســتند که توانســتند در این شب ها 
همراهان خوبی برای این آهنگ ســاز شــاخص جهانی 
باشــند. اینان نه تنها کم نیاوردند که توانســتند با انرژی 
و نواختن هــای کوک و ســرضرب با همــه قطعات این 
بزرگمرد فرانسوی همراه شوند و این همکاری شاید در 

گستره موسیقی وطنی بتواند تأثیرگذار باشد. 
مــردم نیز در تمــام قطعــات شوروحالشــان را با 
تشویق های درست و بجا نشــان می دادند و کالیدرمن 
هم انرژی بســیاری داشــت که هم به درستی بنوازد و 
هم در میان قطعات ابراز احساســات و همچنین از این 
حضور دلنشــین ابراز خوشــی کند، چنانچــه مردم نیز 
رفته رفته پروبال می گرفتند که از این قطعات رؤیایی که 
شهود و معرفتی نیز به دنبال داشت، بهترین بهره را به 
بیرون از تاالر ببرند. این کنسرت به همت مؤسسه رویال 
هنــر و تهیه کنندگی مجید عبدی در تهران روی صحنه 
خواهد رفت. کنسرت کالیدرمن در تاریخ ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و 

۸ تیرماه در سالن وزارت کشور برگزار می شود. 

یک خوانش از فیلم «التاری»، مبتنی اســت بر پیوند 
بینامتنــی آن با دو فیلــم «قیصر» (مســعود کیمیایی، 
۱۳۴۸) و «آژانــس شیشــه ای» (ابراهیــم حاتمی کیا، 
۱۳۷۶). البته «التاری» اشاره ای مستقیم به این دو فیلم 
نمی کند، اما با طــرح موضوعات بنیادین و تداعی کردن 
شــخصیت های اصلی و بعضی رویدادهــای «قیصر» 
و «آژانس شیشــه ای»، ارتباطــی معنایی با این دو فیلم 
برقرار می کند و با طنین اندازکردن پژواک هایشان در خود 
و هم سویی گفتمانی با آنها، هم این دو فیلم را در زمینه 
(context) امروز تفسیر می کند و هم داللت های معنایی 

خود را در پیوند با آنها برمی سازد.
«التاری» و «قیصر»

نقطه عطف «التاری» که سیر روایت را تغییر اساسی 
می دهد، رســیدن خبر خودکشــی نوشــین در دوبی به 
امیرعلی است؛ خودکشــی ای که بعدا معلوم می شود 
بــرای جلوگیری از تجاوز جنســی امیــرزاده اماراتی به 
او بوده: نوشــین خــود را از پنجره اتــاق آن امیرزاده در 
برجی مشهور به پایین پرت می کند. این رویداد تداعی گر 
خودکشــی «فاطی» در «قیصر»، پس از تجاوز است. با 
توجــه به اینکه پیــش از این رویــداد و در تعامالت این 
زوج شــاهد کنش هــای به اصطــالح «غیرتمندانه» و 
مردســاالرانه امیرعلی در مواجهه با نوشــین بوده ایم، 
مانند شــخصیت قیصر (بهروز وثوقی)، انتقام ناموسی 
و اعاده حیثیــِت «مردانه» به هدف شــخصیت اصلی 
«التاری» تبدیل می شــود. با این حال اگر انتقام ناموسی 
قیصر در ســطح فردی و خانوادگی تعریف می شد، این 
انتقام در «التاری» از ســطح فردی فراتــر می رود و در 
ســطحی «ملی» قرار می گیرد. این گســترش سطح، به 
ســبب همراهی موسی با امیرعلی اتفاق می افتد. او که 
قبال در جنگ ایران و عراق حضور داشــته، اکنون نوشین 
را نه شــخصی دارای هویت فردی مســتقل که مجازا 
ناموس کشــور می داند که مورد تعرض کشوری بیگانه 
قرار گرفته است؛ بنابراین او امیرعلی را به رفتن به دوبی 
و انتقام گیــری تشــویق می کند و با او همراه می شــود.
رویکرد موسی در شکل اجرای انتقام ناموسی نیز یادآور 
روش قیصر است؛ همان طورکه قیصر به قانون رسمی 
اعتقــادی ندارد و می خواهد «قانــون فردی» و عدالت 
شــخصی خــود را اجــرا کنــد، 
موسی نیز به توصیه های هم رزم 
ســابقش و مأمور امنیتی کنونی، 
«مرتضــی» (حمیــد فرخ نژاد)، 
اهمیتی نمی دهد و برای اجرای 
عدالــِت مبتنی بر قانــون فردی 
خــودش عزم می کنــد. به عالوه 
موســی ماننــد قیصــر کنــش 

انتقــام را ماننــد یک آیین به جا مــی آوَرد: قیصر قبل از 
قتل هرکدام از ســه برادر «آب َمنگل»، پاشــنه خوابیده 
کفش خود را می ِکشــد؛ موسی نیز که در دوبی همیشه 
پوششی سراسر ســیاه به تن دارد، در روز قتل، پیراهنی 
سفید در زیر کت وشلوار ســیاه می پوشد. پوشیدن رنگ 
سفید (تداعی گر کفن) در فرهنگ ایرانی نشانه استقبال 
از مــرگ- غالبا مرگ مقدس- اســت. ما صحنه قتل را 
از زاویه  دید دوربین مداربســته داخل دست شویی هتل 
می بینیم. امیرزاده اماراتی داخل یکی از دست شویی ها 
می شود و بالفاصله موسی او را از آنجا بیرون می آورد و 
روی زمین می اندازد و خفه می کند. این صحنه تداعی گر 
قتل «کریم آب َمنگل» به دست قیصر در حمام عمومی 
است. بااین حال، قتل امیرزاده اماراتی بسیار تحقیرآمیزتر 
از قتل کریم آب َمنگل است: فیلم با قراردادن مکان مرگ 
او در همنشــینی با مکان دفع فضوالت انســانی، تأکید 
می کند که او و امثالش تفاله اند. پس از قتل، موسی به 
سمت دوربین مداربسته می رود و به آن پوزخند می زند؛ 
همان طورکه قیصر مأمورانــی را که پس از آخرین قتل 

برای دستگیری اش می آیند، به هیچ می گیرد.
«التاری» و «آژانس شیشه ای»

موســای التــاری را می تــوان ترکیبــی امروزیــن از 
شــخصیت اصلی قیصر با شــخصیت اصلــی آژانس 
شیشــه ای، یعنی «حــاج کاظــم» (پرویز پرســتویی)، 
دانســت. موسی نیز مانند حاج کاظم روحیه ای انقالبی 
و عمل گرایانه دارد و خــود را با اقتضائات زمانه تطبیق 
نداده اســت. همان طــور که حاج کاظــم بعد از جنگ 
منزوی است و با مسافرکشی امرارمعاش می کند، موسی 
نیز به خلوت خود پناه برده و مربی فوتبال شــده است. 
اتفاقا همین «مربی»بودِن موسی تداعی گر مورد خطاب 

واقع شدن حاج کاظم با این عنوان از سوی «سلحشور» 
(رضــا کیانیان) اســت. حاج کاظم جامعــه را در قبال 
«عباس» (حبیب رضایی) و «عباس ها» مسئول می داند 
و وقتی بی تفاوتی جامعه را می بیند، به کنشگری خشن 
و رادیکال دســت می زند؛ موســی نیز کل جامعه را در 
مورد اعاده حیثیت از نوشین و نوشین ها مسئول می داند 
و پس از مشاهده بی عملی پدر نوشین، با امیرعلی راهی 
دوبی می شــود تا به کنشــگری رادیکال و انتقام جویانه 
دســت بزند. او چنان در عملی کردِن تصمیمش قاطع 
اســت که اتومبیلش را می فروشــد تا هزینه سفر خود 
و امیرعلی به دوبــی را فراهم کند؛ عملی که تداعی گر 
فــروش اتومبیل حاج کاظــم برای تأمین هزینه ســفر 
عباس به لندن است.موسی مســئولیت پذیری در قبال 
«ناموِس» کشــور را هم تراز و در ادامه مسئولیت پذیری 
در قبال خاک کشــور در جنگ با عراق می داند: «سِر یه 
مشت خاک جنگیدیم هشت ســال؛ االن ناموسمون رو 
دارن می برن، انگار عین خیالمون نیست». به این ترتیب 
از دیدگاه موسی، اگر عراق دشمن دیروز ایران بوده است، 
کشــورهای ثروتمند عرب حاشیه خلیج فارس دشمنان 
امروز ایران اند و باید عمل گرایانه با آنها برخورد کرد. در 
مقابل این دیدگاه، نگاه مرتضی قرار دارد. تقابل موســی 
با او که یــادآور تنش میان حاج کاظم و سلحشــور در 
«آژانس شیشــه ای» اســت، تقابل میــان اصول گرایی 
عمل گرایانه و واقعیت گرایی مصلحت اندیشــانه است. 
همچــون «آژانــس شیشــه ای»، «التاری» نیــز جانب 
گفتمــان عمل گرایی رادیکال را می گیرد و با تبدیل کردن 
موســی و امیرعلی به قهرمانانی غیرتمند در دو سطح 
فردی و ملی، ســوگیری ایدئولوژیک «آژانس شیشه ای» 
را به خارج از مرزهای ایران می کشــاَند. اگر در «آژانس 

شیشــه ای» جامعه ناهمســو با گفتمان حــاج کاظم 
«دیگری» قلمداد می شود و مورد سرزنش قرار می گیرد، 
«التاری» عالوه بــر دیگری کردِن این جامعه ناهمســو 
بــا ســوگیری ایدئولوژیک خــود (مرتضــی و خانواده 
نوشــین)، کشورهای ثروتمند عرب حاشیه خلیج فارس 
را نیز دیگری ای بزرگ تــر و خطرناک تر معرفی می کند؛ 
دیگری ای که مناظر شــهری و آسمان خراش هایش در 
معرض نگاه خیره (gaze) سرشار از کینه و نفرت موسی 

قرار می گیرد.
دیگــر ویژگی مهــم «التاری» ُپرکردن شــکاف میان 
نسل حاج کاظم با نســل فرزندانش است. در «آژانس 
شیشــه ای»، میان حــاج کاظم با فرزندش «ســلمان» 
(بهروز شعیبی) شــکافی عمیق وجود دارد؛ با این حال 
فیلم نوید کمترشدن این شکاف در آینده را می دهد. حاال 
و دو دهه پس از آن فیلم، میان موســی و امیرعلی که 
نوعی رابطه پدر و پســری معنوی و نیــز مراد و مریدی 
دارند، شکافی دیده نمی شود. آنها از همان ابتدا همدل 
هســتند و هرچه فیلم جلوتر می رود، این همدلی بیشتر 
و عمیق تر می شــود، تــا جایی که کنشــگری رادیکال و 
خشنشــان را میان خود تقســیم می کنند و موســی به 
ســراغ امیرزاده اماراتی مــی رود و امیرعلی قصد جان 
ســامی را می کند: ُپرشــدن شــکاف میان نســل جنگ 
و نســل فرزندانــش از طریق پذیرش ایدئولوژی نســل 
قبلی از سوی نســل فعلی و ایجاد هم سویی گفتمانی 
میان آنها. در این میان، برخالف سلحشــور در «آژانس 
شیشــه ای» که تا پایان بر ســر موضع خود می ایســتد، 
مرتضــای مصلحت اندیش نیز تا حدودی با موســی و 
امیرعلی همسو می شود و کاِر ناتمام امیرعلی را به پایان 
می رســاند و سامی را می ُکشــد و در مقابل گفته سامی 
که خود را «بچه خلیــج» خوانده بود، تأکید می کند که 

«خلیج نه، خلیج فارس».
لیندا هاِچــن بینامتنیت را «یکی از نمودهای صوری 
میل... به ازمیان برداشتن فاصله بین گذشته و حال و نیز 

میل به بازنویسی گذشته در زمینه ای جدید» می داند. *
همسو با این گفته، «التاری» با ایجاد پیوند بینامتنی 
میان خــود و دو فیلم «قیصر» و «آژانس شیشــه ای»، 
موضوعــات ایــن دو فیلم را از گذشــته به حــال پیوند 
می دهد و آنها را نه صرفا مسئله دیروز که مسئله امروز 
معرفی می کند. «التاری»، بدون به چالش کشــیدن این 
موضوعات، نظام گفتمانی خــود را با تأیید و تداوم آنها 
برمی سازد و ضمن همســویی گفتمانی با این دو فیلم، 
ســوگیری ایدئولوژیک آنها را رادیکال تر می کند: غیرت 
مردانه را از ســطح غیرت به ناموس فردی و خانوادگی 
به سطح غیرت به ناموس ملی می کشاند و عمل گرایی 
خشــونت ورزانه را از سطح تقابل با دیگری های داخلی 
به ســطح تقابــل با دیگری هــای خارجــی در منطقه 

خلیج فارس می رساند.
*هاِچن، لیندا، «فراداســتان تاریخ نگارانه: سرگرمی روزگاِر 
گذشته»، در «مدرنیسم و پسامدرنیســم در رمان»، ترجمه 
حسین پاینده، تهران: روزنگار، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۲۹۸.
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غیرت شیشه اى: خوانشى بینامتنى از فیلم «التارى»

رضا آشفته

سعید احمدى پویا

 پیمان حمیدى
 پژوهشگر سینما

 دوره های قوانین صدور بلیت های 
 بین المللی جهت پرسنلی آژانس ها و ایر الین ها

 مسول خانم هنرچی 


