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بودن همان ادراک شدن است
تارا اســتادآقا: در پیچ و خم کوچه های یخ زده و  �

برف آلود مرده، دو زن که یکی مبتال به کاتاتونیاســت 
و دیگــری ولعــی مالیخولیایی به تولیــد فرزند دارد، 
در مرداب زندگی فقیرانه شــان در حال دست وپازدن 
هستند. فیلم«دیالق» باالکوف برخالف شیوه  معمول 
فیلم هایی با مضمون تأثیرات مخرب جنگ که با کشتار 
خونین و بمباران شــیمیایی، گورهای دسته جمعی و 
ســایه های تاریک نازیســم و فجایعشان همراه است، 
ریشــه های نهیلیســتی اش را در بیماری شــخصیت 
اصلــی اییا (کاتاتونیا) که از عــوارض PTSD و نوعی 
اســکیزوفرنی اســت که در جبهه هــای جنگ به آن 
مبتال شــده، می کارد تا دگرکشــی و مرگ به شــکلی 
غیرمستقیم با مضمون نفرت انگیز جنگ مطرح شود.

 عالوه بــر پیرنگ اصلی ماجرا که بــر قصه  اییا و 
ماشــا اســتوار اســت، خرده پیرنگ مرد افلیج و مرگ 
خودخواسته اش که به دگرکشــی اییا می انجامد نیز 
واقعه  دهشــتناک و تلــخ دیگری را رقــم می زند که 
پیامدهای غیرمســتقیم و شــوم جنگ را بر بستر خود 
برجســته می کند. دگرکشی و سایه  منحوس مرگ این 
بار در «دیالق» نه به دســت دشمنان بلکه به شکلی 
تلخ تر و آشنایی زدایی شــده به دســت افرادی خودی 
بــه وقوع می پیوندد که خود قربانــی تراژدی جنگ و 
سرشــار از عشــق و گرمای بی شــائبه  زندگی هستند. 
در «دیالق» همواره با فضــای هولناک جنگ و وقایع 
بعد از مرگ کودک معصوم ماشــا، (پاشکا) به شکل 
فضای خارج از قاب مواجهیم. ترفندی که تأثیر شدید، 
عــذاب آور و تهدید آمیز جنگ را بیش از پیش آشــکار 
می کند. بعد از مرگ پاشکا و ورود شخصیت محوری 
ماشا به داســتان، ســوگواری های معمول در فضای 
خــارج از قاب فیلم و در زمینه هــای نامرئی که دیده 
نمی شــود، پنهان می ماند و تالش مالیخولیایی ماشا 
را برای به دســت آوردن فرزندی دیگر شاهدیم. گویی 
جان یک انسان زنده تنها تا زمانی مهم و در ارجحیت 
اســت که می تواند زندگی بخش زندگی از دست رفته 
و ســقوط کرده  دیگری باشد. آنچه در فضای خارج از 
قاب اتفاق می افتد و دیده نمی شود، هولناکی تصاویر 
اییــا و معصومیت کودکانه و دروغین چهره  ماشــا را 
در فرمی دیالکتیک آشــکار و واقعیت کاذب را دچار 
اســتحاله می کند. تصویــری ناقص الخلقه و معیوب 
از فرزند که توســط مادرانی تاریک در زرورقی ســبز و 
سرخ به مخاطب اهدا می شــود. در واقعه  هولناکی 
که بر اییا (ویکتوریا میروشنیچنکو) و پاشکا می گذرد، 
ویژگی مهم تأثر-حرکت سینمایی در جهان فیلمیک 
«دیالق» رخ می دهد: ادراک خود، توســط خویشــتن 
خویش. ایــن ادراک بی پرده و در نهایت خلوص خود 
از خویشــتن، تنها ادراکی است که تا پایان عمر ادامه 
دارد و مهیب تریــن نوع ادراک اســت. ادراکی که اییا 
در اوج کاتاتونیــای روانی اش به آن دســت می یابد، 
غنیمتی تاریک از جهنم جنگ است که نصیبش شده 
اســت. ادراکی که او را ناخواســته به دگرکشی سوق 
می دهــد و در ادامــه با مرگ اســتپان، دیگر مجروح 
جنگــی، در مفهومــی دیالکتیک و خودخواســته به 
نوعــی ژوئیســانس اخالقی بــدل می شــود.  بعد از 
کشــمکش های فراوان بین ماشــا و اییا برای احیای 
فرزند ازدست رفته، اییا هر چه می کند نمی تواند نطفه  
دیگری در زهدانش بپروراند و ماشــا را صاحب فرزند 
دیگــری کند. او آنچنان در اعماق الیه های درونی اش 
به ادراک خود از خویشتن وجودی اش واقف است که 
ناخودآگاه تنها می تواند در کسوت یک دگرکش ظهور 
کنــد نه یک زاینــده و به همین دلیل اســت که فیلم 
باالکف تا انتها در تالشــی عبث برای خلق موجودی 
معنابخش عقیم می ماند. در شخصیت پردازی ماشا 
(واسیلیســا پرلیژینا) با شــیوه ای از شخصیت پردازی 
شــخصیت هایی مواجهیم که بی شــک بیمارند و به 
شــکلی تهاجمی و حریصانــه مبتال بــه زندگی اند. 
شــخصیت هایی سرشــار از زندگی که کمابیش تولد 
یک گونه  انسان شناختی جدید را نشانه می روند.  این 
مهم ترین ویژگی ادراک-تصویر ســینمایی است که به 
فیلم ساز اجازه می دهد روان نژندی شخصیت هایش را 
در ابتذال و توحش موجود در پســت ترین موضوعات 
داستانی پرورش دهد؛ در حالی که هم زمان شخصیت 
در نوعــی آگاهــی شــاعرانه  نــاب غوطه ور اســت. 
درخواست حریصانه  ماشا برای به دست آوردن فرزند 
که هم جنس مخالــف را درگیر می کند و هم جنس 
موافق را و تشــکیل خانواده ای نامتعارف که در پایان 
عقیم فیلــم، جا خوش می کند؛ مؤلفه های انســانی 
وجودداشتن یک انسان را به مثابه  ارزش داشتن وجود 
فردی خویشتن شــخص تا جایی زیر سؤال می برد که 
عاقبــت، هــر دو زن ماجرای فیلم را ســترون و تهی 
می کنــد. جابه جایی امر اصیل با امر مبتذل، امر زیبا با 
مدفوع که از پسامدهای غیر مســتقیم رکود، تجاوز و 
ویرانی بعد از جنگ است چون تار عنکبوتی زهرآگین 
شخصیت های فیلم را در خود فرو می برد تا فرم روایی 
فیلم به فرمی ملموس و دهشــتناک بدل شود.  فرم 
بصری «دیالق» اما تجربه ای پاته تیک و متفاوت است. 
فضاســازی نمادین با رنگ های مکمل سبز و قرمز که 
محتــوای مرده و یخ زده  روایــت را در کارکردی گرم و 
پرشور به امید و عشق پیوند می دهد و به حس آمیزی 
تازه ای منجر می شــود. نوعی تحــول که از پس رکود 
و تیرگــی می آیــد و ماهیتی انقالبــی و متحول کننده 
دارد. پاته تیک وامدار نوعی خودآگاهی روشن نسبت 
به ارگانیســم اجتماعــی جامعه و تاریخ آن اســت. 
برخالف فرم بصری پرشــور فیلم که با فیلتر زردرنگ 
قابــل قبولی مؤلفه های پاته تیــک فیلمیک را پررنگ 
می کند، در پایان با ســترونی ریشه داری مواجهیم که 
واقعیــت اجتماعــی محتوم جهان پــس از جنگ را 

نشانه می رود. 

تحلیل فیلم

پیام تبریک به محمد رسول اف
گــروه هنر: پس از اهدای جایــزه «خرس طالیی»  �

جشــنواره فیلم برلین به فیلم «شیطان وجود ندارد»، 
کانون کارگردانان خانه ســینما در بیانیه ای کسب این 
جایزه را به محمد رســول اف و عوامــل فیلم تبریک 
گفت. متن پیام  این است: «کسب مهم ترین جایزه یکی 
از معتبرترین جشنواره های جهانی برای یک فیلم ساز 
ایرانــی و اعالم نــام پرافتخار ایران غرورآمیز اســت. 
کانون کارگردانان سینمای ایران با نهایت افتخار جایزه 
خرس طالی برلین برای فیلم شــیطان وجود ندارد را 
به محمد رسول اف، عوامل ســازنده فیلم و خانواده 
سینمای ایران تبریک گفته و همچنان آرزو دارد در کنار 
تداوم افتخارات سینماگران این مرز و بوم، مشکالت و 
موانع فیلم ســازی برای همگان رفع و هموار گردد». 
همچنین «خانه ســینما» در پی اعطاي جایزه خرس 
طالیی به محمد رسول اف، پیام تبریکی را ارسال کرد.

بازگشایی مجدد موزه هنرهای 
تجسمی معاصر بانک پاسارگاد

گروه هنر: «تماشــاگه هنرهای تجسمی معاصر»  �
بانک پاســارگاد به زودی در آیینی بازگشایی می شود. 
علی اکبر امین تفرشــی، مدیر ارشد اجرائی موزه بانک 
پاســارگاد، با اعالم این خبر گفت: «تماشاگه هنرهای 
تجســمی معاصر بانک پاســارگاد با توجــه به اتمام 
مدت قرارداد از میانه پاییز امسال از مؤسسه فرهنگی 
هنری صبا نقل مــکان کرده و با هدف رونق افزایی به 
محیط فرهنگی و هنری کشور، به زودی در یک فضای 
زیبای تاریخی و فرهنگی دایر می شود». امین تفرشی 
افزود: «بانــک و گروه مالی پاســارگاد بر مبنای تعهد 
اجتماعی خود و با همراهی شــایان توجه هنرمندان 
ارزنده کشور، توانســته اند گنجینه ای فاخر و ارزشمند 
گرد هم آورند که غنای تاریخی و فرهنگی مثال زدنی 
دربــاره هنر مــدرن و معاصر ایــران را دارد». او تأکید 
کرد: « یکی از جدی ترین اهداف تأسیس موزه هنرهای 
تجســمی معاصر بانک پاســارگاد عالوه بر حمایت از 
هنر و هنرمندان ایران زمین، کمک به اشــاعه مفهوم 
اقتصــاد هنر و راه انــدازی تماشــاگهی دائمی بود تا 
هنردوستان، دانشجویان رشته های هنر، شهروندان و 
میهمانان خارجی بتوانند مجموعه تقریبا کاملی از آثار 
هنری معاصر ایران را زیر یک سقف مرور کنند و بسیار 
خرسندیم از سال ۱۳۸۷ این مهم را ممکن کرده  ایم». 
امین تفرشی با اعالم این نکته که در سال ها و ماه های 
اخیر هم گنجینه موزه بانک پاسارگاد با خرید آثار بسیار 
شاخص و شاهکارهای هنری جدید، غنی تر و جذاب تر 
شده است، اعالم کرد: «عملیات بهسازی و آماده سازی 
محل جدید اســتقرار مــوزه، در حال انجام اســت و 
محیط نمایشی استانداردی را که شایسته مردم ایران و 
هنر ایران باشد، تدارک دیده ایم که امیدواریم در قالب 
یک افتتاحیه با شــکوه درهای این مجموعه  ارزشمند 
به روی هم وطنان عزیز و فرهیخته و اهالی فرهنگ و 
هنر گشــوده شود». گفتنی است در این گنجینه حدود 

۶۰۰ قطعه اثر هنری مدرن و معاصر وجود دارد.

خبر
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خالصه درخواست مکتوب رؤساي ۲۳ صنف خانه 
ســینما از رئیس هیئت مدیــره این نهاد کــه در نامه اي 
سرگشــاده منتشر شد، پیگیري براي صدور دستور توقف 
سریع تمام پروژه هاي سینمایي و تلویزیوني از سوي ستاد 
ملي مدیریت بیماري کروناست. به نظر نمي رسد ستادي 
که در ســطح ملي جز اعالم تردیدبرانگیز آمار مبتالیان 
و قربانیــان بیماري کرونــا فعالیت چندانــي در زمینه 
آگاهي بخشــي و آموزش عمومي به ویژه در حوزه هاي 
تخصصي انجام نداده ، بتواند به منظور حل مسئله مورد 
نظر ســینماگران نقش مؤثر و ســریعي ایفا کند. تعداد 
زیــادي از همکاران ما هــر روز در محیــط کار خود در 

معرض خطر ابتال به این بیماري هستند.
متأسفانه درخواست اخیر مدیران اصناف و اطالعیه 
چنــد روز پیش خانه ســینما هــر دو ناقص هســتند. 
همان طور که در اطالعیه خانه ســینما تصریح شــده، 
توقف پروژه هاي سینمایي یا تلویزیوني الزام قانوني ندارد. 
امضاکنندگان درخواست و صادرکنندگان اطالعیه به این 
احتمال فکر نکرده اند که صاحبان و تهیه کنندگان برخي 
پروژه هــا به هر دلیل زیر بار این الــزاِم ظاهرا غیرقانوني 

نروند؟ به این فکر نکرده اند که ممکن است روند صدور 
دستور از ســوي ستاد ملي به کندي انجام شود؟ در این 
صورت چه باید کــرد؟ یا در واقع چه باید مي کردند؟ آیا 
ضروري نبود و نیست که با تشکیل هرچه سریع تر ستاد 
بحران، مستقیما به چاره جویي برآیند و اقدامات فوري و 
الزم در شرایط اضطراري را آغاز کنند و منتظر تجدید نظر 
تهیه کنندگان یا دخالت مســئوالن دولتي نشــوند؟ هر 
روز که بگذرد به حســاب ســهل انگاري و اتالف وقت از 
سوي مسئوالِن صنفي گذاشته مي شود. خانه سینما باید 
عالوه بر اقداماتي که احتماال تــا کنون انجام داده چهار 

مورد زیر را به فوریت در دستور کار قرار دهد:
۱- تشکیل ستاد بحران

۲- گــردآوري اطالعــات درباره پروژه هــاي در حال 
فیلم برداري

۳- آموزش مراقبت هاي ویژه بهداشــتي متناسب با 
محیط کار فیلم سازي در مرحله تولید و نظارت بر رعایت 

هر روزه آن
۴- آموزش مسائل حقوقي مرتبط با این گونه شرایط 

به عوامل تولید.

طبیعي است نیرو و توان اجرائي مدیریت خانه سینما 
نمي تواند در این شــرایط ملتهب و پیچیده، به تنهایي از 
پــس تمامي وظایفــش برآید و نیازمنــد نیروي کمکي 
ورزیده، کارشناس (ســینمایي و غیر سینمایي) و مجرب 
اســت.  یکي از اشکاالت همیشگي خانه سینما نداشتن 
اطالعــات بــه روز از فعالیت هاي جاري ســینمایي -و 
تلویزیوني- در کشــور بوده اســت. اولین گام براي رصد 
اوضاع واقعي موجود و برقراري ارتباط با پروژه ها، اطالع 

از تعداد و مشخصات آنهاست. 
مهم ترین و فوري ترین مســئله، فقدان هرگونه منبع 
و مرجعي بــراي آگاهي از دســتورالعمل هاي ایمني و 
بهداشــتي در محیط کار فیلم ســازي است. در حالي که 
جزوه هاي آموزشــي متعدد و متنوعي براي محیط هاي 
کاري دیگر و براي مشاغل مختلف تدوین شده، در مورد 
فیلم سازي هیچ متني تا به حال تهیه نشده و در دسترس 
نیســت. علت آن هم در ماهیت غیر صنعتي ســینماي 
ایران است و البته سهل انگاري همه مدیران و مسئوالن 
ســینمایي، چه دولتي و چه غیردولتي. به هر صورت در 
شرایط این روزها باید در ستاد مذکور با کمک کارشناسان 

بهداشــت محیط کار، متناسب با شــرایط و ویژگي هاي 
حرفه هــاي مختلف فیلم ســازي، دســتورالعمل هاي 
ضروري و اولیه، فراتر از آموزش هاي همگاني بهداشتي، 
براي پیشگیري از ابتالي سینماگراِن حاضر در صحنه هاي 
تولید و فیلم برداري تهیه و اطالع رســاني شود؛ از طریق 
سایت خانه ســینما و برقراري ارتباط مستقیم با مدیران 
پروژه ها. همچنین الزم اســت ســازوکار نظارتي ویژه اي 
هم طراحي و اعمال شــود. در مورد مسائل و تعهدات 
تهیه کنندگان و همچنین براي کمک به حل مشــکالت 
مالــي عوامِل حاضــر در پروژه ها در شــرایط اصطالحا 
فورس ماژور (اضطراري)، نیاز به حضور و مشــاوره یک 
کارشناس حقوقي آشــنا به مسائل فیلم سازي به شدت 
حس مي شود. چه بسا از این طریق بتوان با تهیه کنندگان 
و عوامل تولید به راه حل هاي معقول و منطقي که به نفع 
هر دو طرف باشــد، رسید. نزدیکي نوروز و گرفتاري هاي 
مالــي بســیاري از کارکنــان کم درآمــد ســینما را نیــز 

در نظر بگیریم. 
امیدوارم ســتاد ملي مدیریت بیماري کرونا که مدیر 
سابقش اعتقادي به قرنطینه نداشت ولي خودش ناگزیر 
از قرنطینه شخصي شــد، هر چه سریع تر با پیگیري هاي 
مدیریت خانه ســینما، دســتور توقف کلیــه پروژه هاي 
سینمایي و تلویزیوني را صادر کند و این دستور اجرا شود. 
اما شــاید درست نباشد که فقط به این امید اکتفا کنیم و 

منتظر بمانیم.

ستاد ملي مدیریت «کرونا» یا ستاد بحران «خانه سینما»؟
راه حل کدام است؟

طعم زندگی از  پس مرگنگاه «خانه سینما» به بحران «کرونا»

 امیر اثباتی

گــروه هنر: رئیــس هیئت مدیره خانه ســینما بــا تأکید 
دوباره بر تعطیلی پروژه های تولیدی فیلم در پی انتشــار 
ویــروس کرونــا گفت: « البتــه برخی پروژه هــا از جمله 
ســریال های نوروزی که باید برای پخــش آن ایام آماده 
شــوند، ممکن است نتوانند اما خواهشمندیم گروه هایی 
که نمی توانند پروژه هایشــان را تعطیل کنند، تمهیداتی 
بیندیشند تا گروه ها در آرامش روانی کار کنند». همایون 
اســعدیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اقدامات خانه 
سینما برای مقابله با ویروس «کرونا» یادآور شد: « هفته 
گذشــته با شیوع ویروس کرونا، خانه سینما اطالعیه داد 
و از پروژه هــای تولیدی خواهش کــرد که اگر می توانند 
پروژه هــای خــود را تعطیل کننــد که البتــه طبعا این 
درخواســت الزام قانونی نداشت و یک خواست صنفی 
بود، اما پس از انتشار آن اطالعیه،۲۳ صنف خانه سینما 
به هیئت مدیره نامه نوشتند که شرایط کاری در این مقطع 
سخت اســت و درخواســت تعطیلی پروژه ها را مطرح 
کردند». او ادامه داد: «به هرحال خوب می دانیم، کنترل 
گروه های۵۰، ۶۰ نفره در یک فضای محدود کمی سخت 
است و به تبع درخواست صنوف؛ خانه سینما در نامه ای 
که به وزیر ارشــاد داد و رونوشــت آن به وزیر بهداشت، 
رئیس سازمان صدا و سیما، ستاد بحران کرونا و... ارسال 
شد، تقاضا کردیم گروه های فیلم برداری در مقطع فعلی 

فراموش نشوند».
رئیــس هیئت مدیــره خانه ســینما با تأکیــد دوباره 
بــر تعطیلــی پروژه هایی کــه می توانند تعطیــل کنند، 
خاطرنشــان کرد: «به هرحال برخی پروژه ها هســتند که 
بنا به دالیلی از جمله ســریال ها که برای پخش نوروزی 
آماده می شوند، نمی توانند تعطیل کنند اما در این شرایط 

می توان به این پروژه ها کمک کرد؛ از جمله اینکه پزشکی 
همراه گروه باشد و گروه فیلم برداری را چک کند و مواد 
ضد عفونی کننده به اندازه کافی در اختیار این گروه ها قرار 
بگیرد تا گروه در شــرایط امن روحــی و روانی بتواند کار 
خود را انجام بدهد». اســعدیان گفت: «   آن طور که رصد 
کردیم حدود ۱۷پروژه تله فیلم، فیلم ســینمایی و سریال 
در حال تولید اســت، دوباره تأکید می کنم که نمی گویم 
باید تعطیل کنند اما خواهشمندیم آنهایی که شرایطش 
را دارند تعطیل کنند، در غیر این صورت شــرایط امنیت 
روحی و روانی را برای گروه فراهم کنند». او همچنین از 
اقدامات دیگر خانه ســینما برای مبارزه با شیوع ویروس 
«کرونــا» خبــر داد و گفــت: «خانه ســینما کلیپ هایی 
آموزشی ساخته است که در فضای مجازی منتشر شده و 
امروز همان طور که متن آن منتشر شده است، اطالعیه ای 
دادیم و از تیم های پزشکی قدردانی کردیم و اگر فرصتی 
باشــد با حضور برخی هنرمندان از تیم های پزشکی در 
برخی بیمارســتان ها قدردانی می کنیــم، البته می دانیم 
شرایط پیچیده ای است و این امکان کمتر فراهم است». 
رئیس هیئت مدیره خانه سینما با بیان اینکه برنامه های 
دیگری هم در این زمینه داریم که به مرور اطالع رســانی 
خواهد شد، در پایان گفت: « ما امیدواریم به عنوان تشکل 
صنفی ســینما، در چند ماه آینده کــه جامعه دچار این 
بحران اســت، حداقل نقش اجتماعی مان را ایفا کنیم و 
خوب می دانیم که این بحران عمومی اســت و جامعه 
ایران در همه ابعاد دچار آن شــده است بنابراین نیاز به 
یک عــزم ملی و همدلی داریم و خــوب می دانیم هیچ 
دولتی نمی تواند به تنهایی کاری را پیش ببرد، مگر اینکه 

خود مردم بخواهند».

ســعید احمدی پویا: نیچــه یکی از اصول اساســی  �
فاصله هرمنوتیــک را به این صورت بیــان می کند: «هر 
وقــت می خواهی درباره چیزی بدانــی و قدر و اندازه آن 
را محاسبه کنی، باید حداقل یک لحظه، از آن جدا شوی. 
به عنوان نمونه برای درک عظمت یک شــهر، باید شهر 
را ترک کنید. برای درک درســت یک موضوع، نیاز اســت 
از آن فاصله گرفته شــود. برای ارزیابــی زندگی نیز باید 
حتی برای یک لحظه از آن جدا شــد؛ دیگر نیاز نیســت 
در انتظاِر پایــان بود که درک مختصــات پایان در همین 
نقطه صورت خواهد گرفت». روایت فیلم «جهان با من 
برقص» رســیدِن جهان، شــخصیت اول فیلم، به همین 
نقطه است. جهانگیر یا جهان که اسمش کنایتی است به 
روایت داســتان، آگاه شده  که دیگر زمانی با مرگ فاصله 
نــدارد و دارد از این زندگی و از این جهان جدا می شــود. 
هر لحظه و هر ســاعتی که می گذرد، تمام شخصیت ها 
و تمام هســتی به مرگ خویش نزدیک می شوند اما این 
«جهان» اســت که به این آگاهی و ایــن نقطه جدایی از 
زندگی رســیده و در حال ارزیابی زندگی و جهان پیرامون 
خویش اســت. برادر «جهان» برای اینکه از شدت اندوه 
جهان بکاهد و ایــن روزهای پایانی را برایش لذت بخش 
کند، رفقای جهان را به خانــه و پناهگاه جهان دعوت و 
او را در موقعیتــی عجیب درگیر می کنــد. موقعیتی که 
کارگردان برای شــخصیت اول فیلم خلق کرده، ســبب 
می شــود که جهــان نتواند در این لحظــات آخر در پیله 
تنهایی خویش محبوس شود. او ناخواسته در جمع شاد 
دوســتانش قرار می گیرد که دوست دارند محیط شادی 
بــرای جهان بســازند. اما جهان حالش خوب نیســت و 
بــرای فرار از هیاهو و همهمه دوســتانش به طویله پناه 
می  برد. طویله، مکانی اســت که مانند یک «شخصیت» 
در فیلــم حضور دارد. کنایه از خلوت جهان اســت که با 
تنهایی خودش درگیر می شود؛ با دوست صمیمی اش که 
یک گاو است، درددل می کند. «جهان» تصور می کند هیچ 
کســی جز همین گاو و یک خر، او را نمی فهمند و با آنها 
حرف می زند. نکته طنز این فیلم این اســت که هر زمان 
شــخصیت اول فیلم در اندوه موقعیت غرق می شود، با 
یک بزنگاه طنز، فضــای فیلم را عوض می کند، به عنوان 
نمونه ورود ســرزده دوستان جهان به طویله و تعجب از 
اینکــه چرا جهان انتظار دارد هنــگام ورود به طویله، در 
بزننــد! و البتــه از نگاه رفقا، این مکان طویله اســت و از 
دید جهان، حریم خلوت خــود. مواجهه «جهان» با این 
موقعیت، او را با چالش بزرگی درگیر می کند. او توقع دارد 
مرکز توجه باشد و همه بفهمند او دارد زندگی را از دست 
می دهد. اما همه درگیر زندگی خود هســتند، می خندند 
و جهــان با این واقعیت تلخ روبه رو می شــود که بعد از 
او زندگی ادامه خواهد داشــت و تنها فقط این لحظه یا 
سال دیگر همین موقع است که او حضور ندارد و از اینکه 
رفقایش نگران فقدان او نیستند، آزار می بیند. نقطه اوج 
این چالش هنگامی است که متوجه می شود خودکشی 
دختــرش به خاطر او نبــوده و به خاطر کســی بوده که 
جهــان ذره ای به او اهمیت نمی داد و این نکته، جهان را 
به بن بست کامل می رساند. پس از این چالش، دگرگونی 
شخصیت اول فیلم آغاز می شود و یاد می گیرد انتظارش 
را از آدم هــای پیرامونش منطقی کنــد. جهان از مرحله 
«انــکار» به مرحلــه «پذیرش» مي رســد و می پذیرد که 
زندگــی پس از مرگ او ادامه دارند و آدم های پیرامونش، 
حق زندگی و شــادبودن دارند و همه باید در میني بوس 
قرمزرنگــی که در میــان پالن  ها می آید و مي رود، ســوار 
شــوند و به دیار دیگر بروند؛ این دگرگونی سبب مي شود 

کــه بتواند از لحظات آخر زندگــی اش لذت ببرد و ارزش 
زندگــی و لذت بــردن از زندگی را به حلقــه رفقایش یاد 
دهد. رفقای «جهان»، هر کدام شخصیت هایی هستند که 
چالش های بســیار در زندگی دارند و آمدند تا حال جهان 
را خوب کنند، اما حال خودشــان خراب است؛ همه آنها، 
به نوعــی در تنهایی خویش غرق شــدند و در چالش با 
سویه تاریک زندگی هســتند؛ به عنوان نمونه، احسان به 
زندگی مشــترکش با  نســیم پایان داده است، اما ازدواج 
نســیم با رفیق صمیمی  اش، فرخ را نمی پذیرد. احســان 
اعتقاد ندارد رابطه ای که تمام شــد،  دیگر تمام شده؛ او 
اعتقاد دارد که هیچ چیز، هیچ وقت تمام نمي شود. برای 
همین است که پرخاش می کند و تنهایی خودش را فریاد 
می زند. فرخ و نســیم هم در این موقعیت، آزار می بینند 
و شــاد نیســتند. حمید، رفیق دیگر که نماد عیش مدام 
است و در هر مواجهه ای، همسر جدیدش را که ۱۸ سال 
کوچک تر از خودش اســت، معرفی می کند، مي  داند که 
همسرش برای کارخانه و ثروتش، او را انتخاب کرده با این 
حال ترجیح مي دهد در لحظه لذت ببرد و شــاد باشد اما 
بــا کوچک ترین تلنگری، او هم فرو می ریزد. حمید در بزم 
صمیمانه رفقا می گوید: «چرا ما این جوری شــدیم؟ چرا 
دیگه مثل قدیم شاد نیستیم؟» این دیالوگ، برشی موجز 
به درون شــخصیت هایی است که پس از سال ها زندگی 
در کنار همدیگر، دیگر در کنار هم حالشان بهتر نمي شود 
و نیاز به یک دگرگونی دارند تا زاویه نگاهشــان به زندگی 
تغییر کند. تمام شخصیت های فیلم برای دگرگونی حال 
شخصیت اول فیلم جمع شدند، اما نقطه عطف فیلم این 
است که جریان برعکس می شود و موقعیت، دگرگونی و 
روایت جهان اســت که حال رفقایش را دگرگون می کند. 
جهان تعریــف می کند: «زمانــی برای خانــه ام پولی از 
دوستی قرض کردم، وقتی خواســتم پولش را برگردانم 
گفــت: این قرض توســت برای دیگــری» و حال جهان، 
لذت بردن از زندگی را به دوستانش قرض می دهد. یکی 
از تمهیــدات کارگردان برای رنگ آمیزی فضای اندوهناک 
روایت، اضافه کردن وجوه سوررئال به روایت فیلم است 
که فضای کار را متفاوت می کند؛ به عنوان نمونه کارگردان 
برای ترســیم فضــای ذهنی جهــان در چالــش با این 
موقعیت، در نماهایی گروه موسیقی آورده که به تناسب 
حال جهان، نواهای مختلف می نوازند و با زبان موسیقی، 
آشــفتگی درون جهــان را به مخاطب منتقــل می کند. 
یکی دیگــر از تمهیــدات کارگردان، ارجاعــات مکررش 
به فیلم های ســینمای جهان و ســینمای ایران است که 
بــرای مخاطب فیلم بین بســیار لذت بخــش می نماید؛ 
صحنه- تابلوی «شــام آخر» داوینچی، «آگراندیسمان» 
آنتونیونی یا فیلم «گاو» مهرجویي؛ تمام این تمهیدات به 
کار گرفته شده اند تا شــخصیت اول فیلم که تماشاگر با 
آن همذات  پنداری می کند، با واقعیت دهشتناک و تاریک 
مرگ مواجه شــود و آن را بپذیرد. «تارکوفسکی» در فیلم 
«ایثــار» می گوید: «مرگ وجود نــدارد، تنها ترس از مرگ 
وجود دارد». از همان ابتدای زندگی بشر این ترس همراه 
انســان بوده است. روایت فیلم، تحولی در نگاه جهان به 
«مرگ» ایجاد می کند که در پایان روایت، مونولوگ کلیدی 
فیلم را می گوید: «شــاید مرگ را دوست نداشته باشم اما 
دیگر از آن نمی ترسم» و این قدرت پذیرش «جهان» است 
که سمفونی مرگش را باشکوه می نوازد و همه رفقایش 
را در پــالن پایانی، به رقــص و پایکوبی وا می دارد. طعم 
زندگی، آخرین یافته جهان اســت که از پس مرگ به آن 
رسیده و به عنوان آخرین یادگاری، به رفقایش و مخاطبان 

روایتش هدیه مي  دهد.


