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3  کد مطلب/909990 از    1 صفحه     

 

 اغلب عنوان که بود "من خصوصی ميکروسکوپ" ستون مختلف های بخش از یکی یادداشت این  

 رفع و ها توقيف تمام با و هست؛ و بوده "اعتماد" و "شرق" های روزنامه آخر صفحه در هایم یادداشت

 .است یافته ادامه آنها، خود فعاليت مانند روزنامه، دو این بارۀ چندین های توقيف

* 

* 

 مانند شده، مطرح مختلف جلسات و گوها و گفت در مسيحیکریم واروژ سوی از که ادعاهایی  

 و شنيده «سبز آتش» برانگيزتفاهمسوء فيلم عمومی نمایش بعد و ییجشنواره اکران طول در که مباحثی

 هم و سينما هم است سال هایسال که است «جدی سينمای» تعبير از برداشت همان یادآور شد،می خوانده

 هایجلوه این با و کرده خود در جاری مصطلح اغالط و خود گرفتار ما اطراف در را سينما انتقادی ادبيات

 تعابير این شر از سينما این گذارندمی مدعيانه هاینگرش نه و است برداردست خودش نه تازه، بار هر

 و «فرهنگی» شانفيلم که این بر دیگر بسياری و واروژ اصرار که است این ماجرا. باید رهایی دستدم

 دست به اقتصادی چشمگير هایموفقيت عمومی اکران در دليل همين به و است فرهيختگان مناسب

 ،(بوده آن بالقوه هایجذابيت و هاقابليت از باالتر جا همين تا «تردید» فيلم فروش هرچند) آوردنمی

 هایفيلم و «تردید» با رویارویی در. است بحث اصلی مسير از انحراف و رویکج با توأم اصراری

 به را عامه سخيف هایسليقه از فيلم دوری و جدیت بحث نباید و تواننمی دست، این از نماییپيچيده

 این تلقی در که است تفاهمیسوء دارد، قرار اهميت از باالتری درجه در چه آن. کرد بدل موضوعی محور

 افزودن با فيلم که این. دارد وجود داستانگویی و روایت در چندالیگی و پيچيدگی و «جدیت» از هافيلم نوع

 ندارد، شکسپير «هملت» روح با سنخيتی هيچ که روابطی و فرعی هایشخصيت انبوه نظمبی و قاعدهبی

 که این بياورد، پدید گرفتنیدرس هنوز کالسيك اثر این امروزی روایت پيچيدگی از باطلی تصور خواهدمی
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3  کد مطلب/909990 از    0 صفحه     

 

 به واروژ فيلم در( رادان بهرام) اصلی شخصيت شرایط و شکسپير متن در هملت دراماتيك موقعيت یگانگی

 که این ندارد، بر در تماشاگر برای ییمالحظه قابل رازگونگی و توهم گاههيچ که است روشن و رو قدری

 خام ذهنيات شبيه بيشتر( عليدوستی ترانه و کميلی حامد رادان،) اصلی جوان سه هایصحبت و بحث انبوه

 فيلم هایدیالوگ دل در هنر درباره مهم مباحث طرح اهميت به نسبت دانشجویی یینامهپایان هایفيلم اوليه

 مهم و شاخص فيلمی عنوان به آن کردن قلمداد برجسته و «تردید» که هستند هایینشانه همان از همه است،

 .دهدمی جلوه خطرناك سبزن، آتش» اندازه به را اثرگذار و جدی سينمای نماینده و

 نه و – مندعالقه و فهمفيلم تماشاگر حتی و تماشاگر توانيممی که هاستفيلم نوع همين بر تأکيد با  

 این. کنيم دلزده کمدست یا بيزار است، فرهنگی سينمای تعبير چه هر از را -عامی و دانکم و نادان لزوماً

 فرهنگی سينمای سر بر است، جاری شانلحظه لحظه در که کاربردیبی و بيهوده نماییمغلق با هافيلم نوع

 غيراصيلی و سخيف هایکمدیشبه که آورندمی را بالیی همان داشتنمیدوست و جدی درگيرکننده اثرگذار

 مثال عنوان به را فقيد فلينی شاهکار مشابه نام که ببخشد مرا خدا) «شيرین زندگی» و «دوخواهر» چون

 و اصالت با و فهيمانه لذات پيگير بيننده ميان شدید و نجومی ییفاصله یعنی. آورندمی!( کنممی ذکر ابتذال

 که آن بی و کرد نماییمتفاوت توانمی اسنوبيسم با بله،. کنندمی ایجاد اسنوبيستی هایافراط دچار بيننده

 اما. کرد آن از آمدن خوش به وانمود باشد، آورده پدید آدمی در ماندگار و شناختیزیبایی لذتی «تردید»

 ماندهعقب برادر دست به آدم دوجين نيم شدن کشته طریق از فيلم پایان در که را ییمضحکه تواننمی

 به و داشت هملت قبال در را آگاهی و درك بيشترین نهفته، طور به که الیرتيس جایگزین) قصه افليای

 جدی و بدیع هایتجربه به مندعالقه فهيم تماشاگر به( آمدمی نائل او برابر در شدن کشته و کشتن افتخار

 !بپندارد فرهنگی را فيلم تا کرد حقنه سينما این در
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3  کد مطلب/909990 از    3 صفحه     

 

 این کارگردان سوی از عوام طبع باب سينمای و دیگر هایفيلم تحقير رسدمی نظر به ترتيب، بدین  

 روایت رویکرد و فيلمنامه و «تردید» شماربی مبنایی هایضعف داشتن نهان برای فرافکنی نوعی بيشتر فيلم،

 فرهنگی فيلم که این به را نادلپذیری و نجسبی نوع هر شفاهی هایداعيه حيطه در بتوان شاید بله،. باشد آن

 بيان این تواننمی ولی. داد ربط ببرد، لذت آن از تواندنمی هااخراجی به مندعالقه تماشاگر و ایمساخته

 مستعمل بازی این و دوران این در فيلم موسيقی ترظریف هایجلوه از عقب سال بيست موسيقی و مطول

 سينمای نماینده جایگاه در را( بود اثربخش «آخر پرده» در زمانی که) واقعی جهان و نمایش جهان ميان

 بيننده تواندمی فقط کار این. داد قرار...« الی درباره» جای به مثالً جذاب، هم و اثرگذار هم و متين و جدی

 مبهم تعبير برابر در «سالمت به را ما و خير به را شما» ابعاد در واکنشی به را هااخراجی جنس از هاییفيلم

 .شود تمام مؤثر و درست سينمای و تفکر و فرهنگ زیان به و وادارد «فرهنگی سينمای»

 


