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بسمه تعالی
که  کسانیست  صدای  روزگار  صدای  صداترین  بی 
کارهای بزرگ انجام میدهند اما از رسانه غافل اند...

به مانند کسانی که زیر آب فریاد میزنند...
روند استعمار کشورهای دیگر امروزه بر دل و افکار 
یک ملت است که با اسلحه ایی به نام رسانه انجام 
امامان  که  بس  همین  رسانه  قدرت  میگیرد. از 
معصوم را از شکافتن فرق سر و ماجرای صلح و سر 
به نیزه کردن به گونه ایی حق و حقیقت را پوشاندند 
که  مردم زمان قدرت تشخیص و شناخت حق را با 
وجود امام معصوم از دست دادند، این ها تنها بخشی 
از قدرت این ابزار است. امروز ما باید از این مهم در 
جهت روشن کردن تاریکی های ذهن افراد جامعه 
بار دگر علی تنها نماند. الزمه ی  تا  استفاده کنیم 
گام برداشتن در این مسیر در قدم اول درک اهمیت 
این موضوع است و در ادامه پرورش نیروی متخصص 

در راستای تحقق اهداف این کار است...
برای برداشتن گام دوم در راه انقالب ابتدا باید گامی 

را از درون خود برداریم...
باشدکه باندیشیم...

“و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه”
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نقد فیلم خانه پدری

خانه پدری ساخته ی کیانوش عیاری ست به سال 1389 
که بعد از گذشت 9 سال و 3 بار توقیف شدن ، باالخره به 
صورت محدود، از آبان ماه امسال اکران شد. کیانوش عیاری 
کارگردانی ست که اغلب آثار اخیرش ، توقیف شده اند و یا 
چندسال در دست توقیف بوده اند ) “ بیدارشو آرزو” بعد از 
13 سال توقیف اکران شد. “ خانه پدری” بعد از 9 سال . و 
“ کاناپه” هنوز توقیف است.(. کیانوش عیاری معموال ایده 
های تازه و خوبی دارد اما عموما آنها را خراب میکند. نمونۀ 
فرم  اگر  که  ؛  ست  پدری”  خانه   “ فیلم  همین   ، آن  بارز 
بهتری داشت شاید میتوانست نام خود را به عنوان فیلمی 
جریان ساز در تاریخ سینمای ایران ثبت کند. اما االن ، تنها 
 ، ابتدای آن طوفانی شروع میشود  مواجهیم که  فیلمی  با 
ولی در آخر حتی غباری از آن طوفان به جا نمیماند. فیلم 
شاید در زمان خود نوآوری هایی داشته ، اما االن ، از لحاظ 
سینمایی ضعیف محسوب میشود. هرچند که قوت داستانی 
آن را نمیتوان زیر سوال برد ؛ اما نه از موسیقی متن مناسب 
قاب  نه   ، است  مناسب  بازیگران  بازی  نه   ، کرده  استفاده 
بندی چشم گیری دارد ، نه فرم روایِی منحصر به فرد ، نه 
فیلمبرداری ... خالصه هیچ المان سینمایی در این فیلم به 
چشم نمیخورد. یقینا اگر این داستان در قالب رمان به چاپ 

میرسید ، بسیار تاثیرگذارتر و مهم تر محسوب میشد.
“خانه پدری” شروع غافلگیر کننده دارد. 1۰ دقیقه ابتدایی 
قتل  نهایت  در  و  دختر  و  پدر  گریز  و  تعقیب  با  که  فیلم 
وحشتناک دختر به دست پدر همراه است، به راحتی می 
توانست  اتفاق می  این  را شوکه کند.  تماشاگری  تواند هر 
یک مقدمه عالی برای فیلمی باشد که از هر حیث متفاوت 
با دیگر آثار سینمای ایران است و ازجسارت بی نظیری در 
پرورش و به تصویر کشیدن ایده اش برخوردار است. اما در 
ادامه داستان این اتفاق آنطور که انتظار می رفت به وقوع 
چنین  که  ایرانی  مخاطب  به  ناگهانی  شوک  پیوندد.  نمی 
صحنه ای را به این صراحت در هیچ فیلم ایرانی ندیده است 

امکان ندارد تا مدت ها از جلوی چشمانش کنار رود.
» خانه پدری « که نامی کنایه آمیز در وصف فیلم است، 
در  زنان  حقوق  تضییع  و  ساالری  مرد  فرهنگ  درباره 
کشورمان است که در قالب نام “ خانه پدری “ به مخاطب 
ارائه شده است. ) یعنی جایی که می بایست فرد بیشترین 
از  عیاری  که  تصویری   .) باشد  داشته  را  امنیت  احساس 
کرده،  ترسیم  زمانی  مختلف  های  بازه  در  زنان  وضعیت 
چنان تلخ و گزنده است که تماشایش بر پرده نقره ای می 

تواند هر تماشاگری را سرشار از اندوه کند.
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از  گرایی  واقع  که  اش  پیشین  های  ساخته  مانند  عیاری 
نیز   » پدری  خانه   « در  بوده،  آنها  برجسته  های  ویژگی 
تصویری برگرفته از حوادث روزنامه ها واتفاقات جامعه مرد 
ساالر ایران را به تصویر کشیده و با هوشمندی در این راه، 
در  را  فجیع دختر  قتل  و  زند  می  گریزی  به سال 13۰8 
فرهنگ اشتباهی که در آن دوران حکمفرما بوده به تصویر 
می کشد. » خانه پدری « به ما نشان می دهد که حتی پس 
از قتل دختر، اعضای مرد خانواده تمایلی به پذیرش اشتباه 
جای  به  مختلف  های  زمان  طی  همچنان  و  ندارند  خود 
با  آن  بر  گذاشتن  در سرپوش  اشتباه خود، سعی  پذیرش 

قفل کردن زیرزمین و اقدامات دیگر دارند.
با اینحال » خانه پدری « با اینکه سوژه حساسیت برانگیزی 
را انتخاب کرده و عیاری هم تا جایی که می توانسته آن را 
بصورت مستند روایت کرده، اما از حیث سینمایی به توفیق 
چندانی نمی رسد و اثری خسته کننده محسوب می شود. 
در واقع اگر بخواهیم 1۰ دقیقه طوفانی آغاز فیلم را نادیده 
بگیریم، » خانه پدری « مجموعه ای از اپیزودهای تکراری 
هست که اتفاق ویژه ای در آن رخ نمی دهد تا تماشاگر را 
با خود همراه کند. این اپیزودها قرار هست خشونت هایی 
که علیه زنان در سالهای اخیر روا داشته شده را با توجه به 
ماهیت داستان به معرض نمایش بگذارد اما هیچکدام از این 
اپیزودها به جز اپیزود ابتدایی، تاثیرگذار نیستند. در واقع 
طرح داستانی ، در 1۰ دقیقۀ ابتدایی تمام میشود و مابقی 
مخاطب  بر  تاثیرگذاری  برای  ای  مذبوحانه  تالش   ، فیلم 

است.
شاید بتوان اصلی ترین دلیل این موضوع را عدم شخصیت 
پردازی مناسب عنوان کرد. در » خانه پدری « افراد در طی 
مدت زمان کوتاهی که بر تصویر حضور دارند، ناگهان گرفتار 
به  دیگر  های  شخصیت  شدن  اضافه  و  فیلم  زمانی  تغییر 
داستان می شوند که همگی آنها نیز از درد مشترکی به نام 
عدم پرداخت شخصیت رنج می برند. این مشکل به حدی 

زمان  تغییر  از  پس  که  کند  می  مشکل  دچار  را  تماشاگر 
االن  متوجه شود  تا  ای طول می کشد  دقیقه  فیلم، چند 
کدام شخصیت نسخه مسن تر شده شخصیت اپیزود قبلی 

است!
می توان ایراداتی را هم به بازی بازیگران فیلم وارد کرد که 
انجام  از  به نحو احسن  آنها  اغلب   ، به جز مهدی هاشمی 
وظایف خود بر نیامده اند. انتخاب مهران رجبی با سابقه ای 
کامال کمدی در نقش پدر ظالم خانواده که دختر را به قتل 
می رساند، شاید در وهله اول تصمیم پر جسارتی تلقی شود 
اما در اواسط فیلم زمانی که عیاری شوخی هایی را از زبان 
رجبی اجرا می کند موقعیتی عجیب را رقم می زند که در 
نقطه مقابل دیدگاه تاریک فیلم به مقوله مرد ساالری و ظلم 

به زنان می باشد.
با اینحال در مجموع به نظرم هنوز می توان » خانه پدری 
طوفانی  دقیقه  ده  البته  و  جذابش  سوژه  واسطه  به  را   »
ابتدایی ستایش کرد. فیلم عیاری ، فیلم یکدستی نیست و 
از امتیاز مقدمه هیجان انگیزش در ادامه به خوبی استفاده 
نمی کند اما با اینحال یکی از پر مغز ترین فیلمهای چند 
ما  به  را   “ درد   “ یک  که  است  ایران  سینمای  اخیر  سال 
حقوق  تضییع  و  ساالری  مرد   “ آن  و  کند  می  یادآوری 
زنهاست “. نگاهی که اگرچه تلخ است اما نمی توان آن را 
انکار کرد. عیاری با » خانه پدری « تلنگری به گذشته می 
های  بازه  در  را  نادرست  فرهنگی  و  اشتباه  تفکری  و  زند 
مختلف زمانی به تصویر می کشد که حکایت از پنهان کاری 
این  کاش  ای  اما  دارد.  اشتباهات  بر  گذاشتن  سرپوش  و 
سوژه در بستری مناسب تر با روایتی جذاب تر به مخاطب 
داشته  تماشاگر  بر ذهن  کاملی  ماندگاری  تا  ارائه می شد 
ده  فقط  فیلم  دیدن  از  مخاطب پس  احتماالً  باشد چراکه 

دقیقه ابتدایی آن را به یاد خواهد آورد.
مرحوم کیارستمی نقل میکرد که اگر میخواهیم چیزی را 
باید  . هنر واقعی  نابود کنیم  را  باید چیزی  ابتدا   ، بسازیم 
ویرانگر باشد تا بتواند چیزی را بسازد. این فیلم در مسیر 
درستی قدم گذاشته اما تجربه ای ناقص از ویرانگری ست. 
از  و  کامل کنند  را  راه  این  آنکه هنرمندان جوان  امید  به 

ویرانگری به ساخت برسند.

سید محمد رضا جوادی

نقد فیلم خانه پدری
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نقد فیلم سرخپوست

آسمان گرفته و بارانی، سیم خاردارهای زندان، طناب دار، 
مردانی که سعی در حرکت طناب دار را دارند، موسیقی و 

سپس سرخپوست...
بسیار شگفت اور است که پس از سه مرتبه تماشای یک 
نگارش  در  را  همچنین شک  و  تامل  اندکی  هم  باز  فیلم، 
متنی من باب ان را داشته باشم. سرخپوست را اولین بار در 
جشنوار دیدم و از فرم کلی فیلم لذت بردم. در دفعات دوم 
و سوم به ساختار پیچیده و جذاب آن در محتوا پی بردم. 

مفاهیمی همچون عدالت، عشق و انقالب دورنی.
 فیلم با موسیقی سنگین شروع و همراه با تیتراژ معرفی به 
بخش های مختلف زندان می کند. پس از پایان پیرمردی 
را داریم که ظاهرا قصد اعتراف دارد و اما از قصدش پشیمان 
می شود. در همین حین رئیس زندان، جدی و با جذبه وارد 
کردن  مجاب  نحوه  و  کردنش  صحبت  نحوه  از  شود.  می 
و  برخورد  نحوه  از  بعد  های  پالن  در  و  اعتراف  به  پیرمرد 
رفتارش پی به قدرت و نقش  مهمش در زندان می بریم. 
پس از جابجایی زندانیان، درحال تخلیه نهایی هستند که 
رئیس شهربانی جهت بازرسی سوی آنها می اید و در نهایت 
حال  در  دهد.  می  به خودش  را  زندان  رئیس  ترفیع  خبر 
جشن گرفتن در اتاقش به دور از دیده همگان هست که 

ناگاه خبری به او می رسد، که یک زندانی کم است.
از اینجا فیلم شروع می شود، قصد توضیح ادامه داستان را 
بنیادین مطرح شده در فیلم می  به مفاهیم  ندارم و فقط 
پردازم. نیما جاویدی در اولین اثرش ، “ ملبورن” نشان داد 
را آموزش می  اثر سینما  این  با  که سینما را می فهمد و 
اورند. یک  را در می  فیلمسازی  ادای  به کسانی که  دهد، 
فیلم کالسیک از آن هالیوودی های درجه یک که زیاد در 
شروع  اگر  موسیقی  از  شود.  نمی  پیدا  دیگر  هم  هالیوود 
این  به  شاید  گویی  هست  یک  درجه  آنقدر  که  کنیم 
فیلمبرداری،  باشد.  شده  ساخته  فیلم  از  قبل  بیاندیشید 
فیلم در حال خلق یک  و رنگ همه در خدمت  نور  صدا، 
سزاروار  دیگر  که  محمدزاده  نوید  البته  و  هستند  شگفتی 

لقب بهترین بازیگر حال حاضر ایران است.
و اما داستان: یک رئیس زندان مغرور، پر ابهت، درون گرا و 
به قول خودش خجالتی “نوید محمدزاده” داریم که پس  از 
گم شدن یک زندانی و آگاهی از آنکه هنوز در زندان هست، 
در جستجوی آن همگی را بسیج می کند. با آمدن ممدکار 
پیدا می کند.  نیز  داستان مسیر دیگری  ایزدیار”   “پریناز 
مرد با مرتب کردن مداوم ابروان خود تا نگرانی اش برای 
قرار کاری زن، خبر از ایجاد عالقه را نسبت به زن می دهد.
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البته اگر از آن شخصیت مغرور رئیس زندانش بگذرد. نوید 
محمدزاده دو شخصیت متناقض را به خوبی کرده که یکی 
به دنبال اجرای قانون است و دیگری دنبال اجرای انسانیت 
است. با رد و بدل شدن دیالوگ هایی بین زن و مرد درباره 
او عادالنه  عدالت به چیزهایی  می رسیم. یکی می گوید 
نیست که اعدام شود چون بی گناه است و دیگری می گوید 
عدالت یعنی قانون. یکی عدالت را انسانیت معرفی  می کند 

و دیگری اجرای دقیق قانون. به راستی عدالت چیست؟
 چندی پیش با یکی از اساتیدم در دانشکده عمران دانشگاه 
سمنان درباره عدالت بحث می کردیم و حرف های متععدی 
بین ما رد و بدل می شد و هر یک تعاریف و نقطه نظرات 
را در اجرای  ایشان خودشان  بیان می کردیم.  را  متفاوتی 
بسیار  جامعه  یک  در  هم  آن  دانست  می  شفاف  عدالت 
کوچک که کالس درسمان بود و نحوه نمره دهی. می گفت 
هر چه در برگه بنویسید همان مالک نمره است بدون هیچ 
کم وکاستی و نه چیز دیگر. اما هیچگاه چیزی درباره دادن 
این  با  آیا  که  نکرد.  مطرح  به کسی  امتحان  قبل  سواالت 
یاد  اتفاق  این  از  پس  است.  برقرار شده  عدالت  هم  وجود 
جمله افتادم که شاید اندکی توانسته باشم راحت تر سخن 
را  ابله  که  فریباست  لفظی  جهان  در  “عدالت  باشم:  گفته 

دهد امیدواری.”
مفهوم دیگری که در فیلم هست تقابل شخصیت های مرد 
سنگین  لباس  پشت  را  اش  واقعی  خود  که  کسی  است. 
می  که  است  عشق  تنها  و  است.  کرده  پنهان  اش  نظامی 
تواند نجاتش دهد و چه تصاویر نابی از عشق در سینمای 
ایران ما را متحیر می سازد. بوییدن مدادی که زن به مرد 
داده است، صحبت در گوشیه زن به مرد به بهانه نرسیدن 

صدایش و پخش موسیقی در زندان.
مرد در ابتدا شادمان از ترفیع رتبه اش که ناگهان زنی وارد 
زندگی اش می شود  و تا انتهای داستان دو شخصیت مرد 
در حال نزاع با یکدیگرند. یکی می گوید تو باید به راهت 

ادامه دهی و پیشرفت کنی و دیگری می گوید که به ندای 
قلبت گوش کن.

کدامین درست است؟ داستایوفسکی در یکی از رمان هایش 
رنج  یا  ارزان  خوشبختی   “ کند:  می  مطرح  را  پرسشی 
این  اش  نوشته  دست  اخرین  در  هم  انیشتین  متعالی؟” 
چنین زندگی را تفسیر کرده است: “ یک زندگی شاد وارام 
خیلی بهتر از موفقیتی است که پر تالطم بدست آید.” و 
“وقتی   : پدرش  گفته  به  حتی  که  ما  و جدی  مغرور  مرد 
لباس نظامیتو در میاری تازه آدم میشی.” به ندای قلبش 
گوش می دهد و شخصیت خشک نظامی اش را شکست 
می دهد ولی البته خود واقعی اش زمانی ظاهر می شود که 
پس از کثیف شدن لباس نظامی اش پس از پایان گرفتگی 
نظامی  لباس  بعد  پالن  خورشید،  مجدد  طلوع  و  آسمان 
کثیف شده و در نهایت با لباس جدید و رسمی اش وارد می 
میاد.”  بهتون  بیشتر  لباس  “این  زن:  گفته  به  که  شود 
شخصیت واقعی مرد عامل جذب زن شد نه قدرت و هیبت 
نظامی اش. بطور کلی با فیلمی روبرو هستیم که جدا از فرم 
جذابش در محتوا درباره مفاهیم اصیلی نیز صحبت میکند. 
توانند  نیز می  ای  فیلم جداگانه  در  مفاهیمی که هر یک 
البته   ( را  عدالت  تواند  می  که  است  عشق  فقط  و  باشند 
عدالتی که تنها از قانون می آید( شکست دهد. شاید این 
نادیده گرفتن قانون، چه در فیلم چه درباره  جمله درباره 
استادم تکمیل کننده این نقد باشد:” چهره قانون همواره 
باید محترم بماند، بویژه زمانی که قرار است شکسته شود.”

پوریا رهبر

ت
نقد فیلم سرخپوس
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ــر ،  ــم جوک ــال ۲۰19 ،فیل ــرح س ــای مط ــم ه ــی از فیل یک
ــوه  ــر و نح ــی جوک ــن یعن ــف بتم ــخصیت مخال ــاز ش آغ
ــی  ــود، م ــی ش ــناخته م ــه ش ــری ک ــه جوک ــیدن اوب رس
باشــد. داســتان فیلــم در شــهر گاتهــام )یــک شــهر خیالــی 
ــه شــهری کثیــف و  ــا دی ســی ، ب ــکا ( کــه در دنی در آمری
پــر از خالف معروف اســت ،رقم می خورد.شــهری با شــکاف 
بــزرگ طبقاتی و حاکمیت فســاد بر آن که فســادش زبان زد  

دنیــا دی ســی اســت.
جوکــر )joker( یــک شــخصیت خیالــی ابرشــرور در 
ــط دی  ــده توس ــر ش ــی منتش ــک آمریکای ــای کمی کتاب ه
ــاب  ــط ب ــر توس ــخصیت جوک ــت. ش ــس  اس ــی کامیک س
ــق شده اســت؛  ــن، جــری رابینســون و پیــل فینگــر خل کی
کــه بــرای اولیــن بــار در نخســتین جلــد کتاب هــای 
کمیــک بتمــن )۲۵ آوریــل 19۴۰( حضــور پیــدا کــرد. او 
یکــی از شــخصیت های منفــی داســتان های بتمــن اســت. 
بــاب کیــن هیــچ وقــت دربــارهٔ زندگی نامــه جوکــر حرفــی 

نــزده است.داســتان های مصــور بتمــن، اطالعات زیــادی در 
مورد گذشــتهٔ جوکر را فاش نمی کند. در »شــوخی مرگبار« 
)the killing joke( معرفــی کوتاهــی از گذشــتهٔ او 

می شــود
در داســتان های مصــور بتمــن، شــخصیت جوکــر، دو گونــه 
ــر کشــیده شده اســت: یــک بیمــار روانــی کــه از  ــه تصوی ب
ــا  ــرد و شــوخ طبع اســت. ی ــذت می ب زجــر دادن دیگــران ل
ــت.  ــادی اس ــی غیرع ــط کم ــه فق ــوخ طبع ک ــک دزد ش ی
تصویــر نخســت، تصویــر غالــب داســتان هاســت و تصویــر 
دوم، بیشــتر در ســریال بتمــن، ســاخته 19۶۰، نمــود 
ــیاه ترین  ــش و س ــانی روان پری ــر انس ــد. جوک ــدا می کن پی
موجــود کمیــک اســتریپ های بتمــن باشــد. او هیــچ 
ــی  ــدارد. کتــک می خــورد ول ــدف خاصــی در زندگــی ن ه
ــار ریشــه  ــدد. در داســتان شــوخی مرگب ــان می خن همچن
ــد.  ــوان می کنن ــد عن ــه روز ب ــه ی ــر را تجرب ــی جوک دیوانگ
ــر در زندگــی ســختی  ــر انســانی اگ ــده دارد ه ــر عقی جوک
ــه  ــد دیوان ــد می توان ــه کن ــد را تجرب ــه روز ب ــا ی ــد ی ببین

شــود.
در فیلــم جوکــر ۲۰19 بــه کارگردانــی تــاد فلیپــس ، 
نخســتین فیلــم از دنیــای ســینمایی دی ســی  کــه مشــتق 
ــی باشــد. داســتان  ــینمایی دی ســی م ــای س شــده از دنی
فیلــم در ســال 1981 و شــهر گاتهــام ســیتی رخ می دهــد 
ــام  ــه ن ــت خورده ای ب ــن شکس ــی کمدی ــتان زندگ و داس
آرتــور فلــک )بــه بــازی واکیــن فینیکــس( را دنبــال می کند 
ــرم و  ــای ج ــدد وارد دنی ــخ متع ــای تل ــد از تجربه ه ــه بع ک

ــردد. ــه شــهر بازمی گ ــر ب ــا لقــب جوک ــت شــده و ب جنای
بحــث ســاخت فیلــم مســتقلی بــر پایــه شــخصیت جوکــر 
ــه در اوت ۲۰1۷،  ــد از آنک ــد. بع ــاز ش ــال ۲۰1۶ آغ از س
بــرادران وارنــر و دی ســی فیلمــز بــرای خلــق یــک دنیــای 

ــه نتیجــه رســیدند. مشــترک ســینمایی ب
ــر  ــام شــخصیت جوکــر( شــخصیتی  درگی ــور فلــک )ن آرت
بیمــاری روانــی ، که عالوه برخــود، گذران زندگــی مادر خود 
را برعهده دارد و برای کســب درآمد مجبور به پوشیدن لباس 
دلقــک شــده اســت گاه تبلیــغ مغــازه هــا را انجــام مــی دهد 
ــای  ــای ج ــد. در ج ــی کن ــرم م ــف گ ــس مختل ، گاه مجال
فیلــم ، گاه بــه خاطــر بیمــاری خــود )نوعــی بیمــاری که در 
زمــان ســنگینی مشــکالت فرد شــروع به خنده کــرده و نمی 
تواند خنده خود را متوقف کند( و گاه به خاطر شغلش ، مورد 

نقد فیلم جوکر
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توهیــن قرار می گیــرد تا آنجا که به توصیــه یکی از همکاران 
خــود بــرای دفــاع از خــود اســلحه حمــل مــی کنــد و بعــد 
از نمایــان شــدن اســلحه اش در بیمارســتان )آرتــور بــرای 
ســرگرم کــردن بچــه هــا بــه آنجــا رفتــه بــود( ، کار خــود 
را از دســت مــی دهــد و مشــکالتش بــا تعطیــل شــدن مرکز 

حمایتی کننده اش به اوج می رســد. 
زمانــی کــه در حــال بازگشــت بــه خانــه خــود اســت توســط 
چنــد تــن از افــراد )کارمنــدان شــرکت ویــن ، ســرمایه دار 
بــزرگ شــهر گاتهــام( مــورد ضــرب و شــتم قــرار مــی گیرد 
اســلحه اش را کشــیده و همــه آن افــراد را مــی کشــد. او که 
نــه فــرد سیاســی اســت و نــه بــا اجتمــاع خــود کاری دارد و 
فقــط ســعی دارد گلیمــش را از آب بکشــد بــا همیــن قتــل 
ناخواســته ، کلیــد یــک آشــوب بــزرگ اجتماعــی سیاســی 
ــن  ــردمدار ای ــرانجام س ــد و س ــی زن ــام را م ــهر گاته در ش

آشــوب و قهرمــان آن مــی شــود.
مــردم شــهر گاتهــام کــه ســالها تبعیــض و شــکاف طبقاتــی 
ــن  ــا ای ــد ب ــرده ان ــس ک ــود ح ــون خ ــت و خ ــا گوش را ب
حرکــت آرتــورو توهیــن تومــاس ویــن، شــروع بــه آشــوب 
در شــهر مــی کننــد. گویــی فیلــم بــرای ایــن ســاخته شــده 
اســت کــه نشــان دهــد تنهــا راه مقابلــه بــا فســاد، آشــوب و 

هــرج و مرج اســت.
ــا  ــت ب ــادف اس ــال 2019 ، مص ــم ،س ــران فیل ــان اک زم
آشــوب هــای ســاختگی غربــی در ســه کشــور مهــم 
ــارن  ــن تق ــوریه و ای ــران و س ــراق و ای ــی ع ــه یعن خاورمیان
زمانــی بــی علــت نیســت. همــان طــور کــه دســتگاه رســانه 
ــن ســه کشــور  ای غــرب خــود را حامــی آشــوب گــران ای
ــا همــراه کــردن زمــان  ــگار ســینمای غــرب ب مــی دانــد ان
اکــران ایــن فیلــم در ایــن زمــان ســعی دارد ایــن مطلــب 
غلــط را القــا کنــد و بگویــد ))راه اصــالح جامعه فاســد شــده 
توسط مسئولین آن تنها و تنها آشوب و به هم ریختن بیشتر 

است((  شرایط 
ــم نمایــش گذاشــته شــده  ــه وضــوح در فیل ــوبی کــه ب آَش
ــوب  ــان آش ــور در می ــه آرت ــی ک ــم زمان ــای فیل و در انته
گــران قهرمانانــه شــروع بــه شــادی مــی کنــد بــه اوجــش 
ــا هنــر  مــی رســد. ســینمای هالیــوود ســعی بــر آن دارد ب
هفتــم ، همــگام بــا حکومــت آمریــکا شــده وبــرای ســرکوبی 
حکومــت هایــی کــه ســال هــا بــا داعــش نتوانســتند از بیــن 
ببرنــد ، بــا آشــوب و بــه هــم ریختــن وضــع مــردم ، ســاقط 
کنــد. چیــزی کــه همیشــه واضــح بــوده آشــوب نــه تنهــا 
مشــکالت را حــل نمی کنــد بلکه باعث پیچیده شــدن هرچه 
بیشــتر شــرایط می شــود.حمایت غرب و به خصــوص آمریکا 
از ایــن شــیوه ، نشــان مــی دهــد هدفــش حمایــت از مــردم 

ــردم،  ــرار دادن م ــرام ق ــا اه ــد ب ــی خواه ــه م ــت بلک نیس
نظــام سیاســی قدرمنــد منطقــه را ســاقط کنــد و برایــش 
اصــال مهم نیســت که وضع مردم بهتر می شــود یا بدتر، فقط 

قصد دارد به هدف خود یعنی تســلط به منطقه برســد.

  سید سجاد سید علیان

نقد فیلم جوکر
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معرفی فیلم
سمفونی نهم

i origin

راحیل یک جراح است و همسرش را در حین عمل جراحی از دست داده است. او 
تصمیم می گیرد تا جنازه همسرش را بدزدد و او را طبق وصیتش در یک روستای دور 
افتاده، در کنار پدر و مادرش به خاک بسپارد، کاری که خانوادهٔ همسر با آن موافق 
نیست. راحیل در میانهٔ راه با ملک الموت روبرو می شود و می فهمد که دیگر فرصتی 
برای انجام خواسته همسرش ندارد. اما ملک الموت به جای قبض روح راحیل، عاشق 

او می شود و ... 
فیلم فرم جالبی دارد و به دوره های مختلف تاریخی میرود و عشق و مرگ را در آنها 

بررسی میکند. از قبیل ، کوروش کبیر ، رابعه و بکتاش ، امیرکبیر و هیتلر.
این فیلم کپی قابل قبولی از فیلم city of the angels  میباشد.

نمونه کاملی از خشم طبقاتی ، طنز اجتماعی خونین و خشن. محصول ۲۰19 کره 
جوایز  کرده.  اخذ  باالیی  نمره  و  گرفته  قرار  منتقدان  توجه  مورد  بسیار  که  جنوبی 
متعددی برنده شده ) از جمله نخل طالی کن( و از شانس های اسکار بهترین فیلم 
که  است  پایین  طبقه ی  از  خانواده ای  داستان  فیلم  میشود.  محسوب  زبان  خارجی 
بهتر  مالی شان  وضعیت  می چسبانند  ثروتمند  خانواده ی  یک  به  را  خودشان  وقتی 

می شود.

انیمه ای درام- فانتزی محصول ۲۰19 ژاپن. داستان مرد جوانی به نام “هوداکو 
موریشیما” را به تصویر می کشد که از  با دختری به نام “هینا آمانو” آشنا می شود 
که توانایی باور نکردنی کنترل آب و هوا را دارد و این دختر می تواند جلوی بارش 
باران را بگیرد یا باعث آن شود. توانایی خارق العاده او در این انیمه به نمایش در 

می آید…
این اثر، آخرین ساخته ی کارگردان انیمه ی “ اسم تو your name” میباشد که 

تا االن رکورد پرفروش ترین فیلم سال ژاپن را به خود اختصاص داده. این فیلم 
همچنین نماینده ی ژاپن در اسکار۲۰۲۰ است. این دومین باریست که نماینده ی 

ژاپن ، یک انیمه است. سالها پیش ، انیمه “ شاهزاده مونونوکه” اولین انیمۀ راهیافته 
به اسکار بود.

فیلمی درام ، علمی تخیلی محصول سال ۲۰1۴ است. درباره دکتری زیست شناس 
است که به خدا اعتقادی ندارد و با علم زیست شناسی به گمان خود این امر را به 

اثبات میرساند و بسیار مطرح و ثروتمند میشود. اما جریان این فیلم به گونه ای 
پیش میرود که خود دکتر ، تمام ثروتی که از این راه به دست آورده را خرج میکند 

تا به نوعی خدا برای خودش اثبات کند.
فیلم بسیار جذاب است و دیالوگ های زیبایی دارد. کشش داستان شما را تا پایان 

فیلم میخکوب میکند. 

Parasite

Weathering with you
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آشغال های دوست     داشتنی

soory to bother you

فیلمی درام محصول سال ۲۰18 که نماینده ی لبنان در اسکار۲۰19 بود. داستان 
درباره پسربچه ای ست به نام زین که در خانواده ای پر جمعیت و فقیر ، در 

کفرناحوم زندگی میکند. زین به دادگاه علیه پدر و مادرش شکایت کرده که چرا او 
را به دنیا آورده اند. داستان از دادگاه شروع میشود و به مرور ، معضالت اجتماعی را 

کامال عریان نمایش میدهد به گونه ای که نمیتوانید لحظه ای آن را رها کنید.
بازِی بازیگر دوازده سالۀ نقش زین ، خیره کننده است و تحسین همگان را در 

جشنواره های بین المللی برانگیخته.

فیلم در مورد وقایع خاص انتخابات سال 88 است. داستان آشغال های دوست داشتنی 
در خانه یک پیرزن که با دخترخالهٔ میانسالش )سیما( زندگی می کند، می گذرد. در 
یکی از روزهای بعد از انتخابات که تجمع مخالفان انتخابات و معترضان در خیابان های 
تهران برقرار است عده ای از تجمع کنندگان فراری از دست نیروهای امنیتی وارد خانه 
پیرزن می شوند و در آنجا مخفی می شوند. بعد از خروج از خانه متوجه عالمتی بر روی 
دِر خانه پیرزن می شوند و طبق شایعه های آن روزها به پیرزن خبر می دهند که آنها 
احتماالً در روزهای آینده به خانه او مراجعه خواهند کرد و آن جا را می گردند پس به 
پیرزن هشدار می دهند که اگر در خانه اش چیز مشکوک و مسئله سازی دارد آن را از 
خانه خارج کند تا مشکلی برایش به وجود نیاید و داستان تازه از اینجا شروع می شود.

بر اتاق خانه پیرزن چهار قاب عکس از چهار مرد وجود دارد. قاب عکس بزرگتر متعلق 
به همسر پیرزن است که ظاهراً از طرفداران مصدق بوده است که در جریان کودتای ۲8 مرداد برایش اتفاقی می افتد و با اینکه طرفدار نظام 
پادشاهی است اما پس از انقالب به حج رفته و تغییر رفتار می دهد. مرد دوم پسر بزرگ پیرزن است که در جنگ شهید شده است. قاب عکس 
سوم متعلق به برادر اوست که از اعضای یکی از گروه های کمونیستی بوده است که در جریان اتفاقات دهه شصت اعدام می شود و قاب عکس 

چهارم هم متعلق به پسر کوچکتر پیرزن است که در دانشگاه های خارج از کشور فارغ التحصیل شده است و همان جا زندگی می کند.
روند داستان به گفتگوی خیالی این چهار نفر با پیرزن در جریان شبی می گذرد که او خیال می کند فردا به سراغش خواهند آمد.

این فیلم در اواخر سال گذشته و بعد از شش سال توقیف، اکران شد.

یک فیلم سورئال و طنز درمورد اختالف طبقاتی) با کمی اغماض شاید بتوان فیلم 
را یک فیلم گروتسک نامید(. محصول۲۰18. در یک نسخه متناوب از زمان حال 
در شهر اوکلند، یک بازاریاب تلفنی به نام کاسیوس گرین یک کلید جادویی به 

موفقیت حرفه ای را پیدا می کند که او را به درون یک جهان ترسناک و خوفناک 
سوق می دهد. 

فیلم نقد بسیار تندی به مشاغل نتورک مارکتینگ و عواقب آنها نیز دارد.

caperenaum

معرفی فیلم
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ترفند های ساده فتوشاپ

ویژگی های فیلتر Liquify در فتوشاپ

Fil�( .را انتخاب کنیم liquify گزینه ،Filter در فتوشاپ ، کافی است تا از منوی liquify  برای اعمال فیلتر
)…ter->Liquify

یا می توانیم از کلید های میانبر )Shift+ctrl+x( برای این کار استفاده کنیم.
در نگاه اول شاید فکر کنین فیلتر Liquify فقط برای ساخت تصاویر احمقانه از آدما با به هم ریختن ویژگی های 

چهره شون هست. اما ، میتونید از ابزارهایی که liquify به شما میده برای تمیزکاری ، بهبود بخشی و دست کاری 
تصاویر استفاده کنید تا تصاویرتون جذاب تر به نظر برسن.

فیلتر  Liquify  فتوشاپ یه راه حل پرقدرت برای انجام ادیتهایی موثر روی عکسهاست ، چه دست کاری ظریف باشه 
چه عمیق . اگر میخواید جای چشم کسی رو یا حالتشون رو کاماًل تغییر بدید ، ابزارهای داخل liquify به شما امکان 

جابجایی و دست کاری پیکسل ها رو از راه های مختلف میدن تا به چیزی که دنبالش هستید برسید.

یکی از ابزارهای اصلی که میتونید ازش 
 Forward Wrap استفاده کنید ، ابزار

Tool  هست. این ابزار به شما اجازه میده تا 
پیکسل ها رو در هر جهتی جابجا کنید مثل 

صاف کردن شکم ، اصالح ابروی کج شده ، یا 
حتی خم کردن شاخه یه درخت به سمت 
عقب که توی عکستون مشکل ایجاد کرده.
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ابزارهای اثر گذار دیگه در liquify  برای جابجایی پیکسل ها و دست کاری اونها Pucker ، Bloat ، Push Left و 
Twirl Clockwise هستن. هر کدوم از این ابزارها به روش خاصی کار میکنن تا به کمکشون تغییرات مشخصی رو 

که مد نظرتون هست روی پیکسل ها ایجاد کنید.
با شروع به آزمودن این ابزارها متوجه میشید که میتونید قابلیت هاشون رو در بخش Tool Options در سمت راست 
پنجره Liquify تغییر بدید. میتونید اندازه ) Size ( ، شدت ) Density ( ، فشار ) Pressure ( و rate رو برای قلم 
هر ابزار تغییر بدید. اگر قادر به دیدن این تنظیمات نیستید باید روی کادر Advanced Mode کلیلک کنید تا این 

تنظیمات ظاهر شن.

وقتی با این ابزارها کار میکنید ، خیلی راحت متیونید تغییرات ایجاد بدید و شاید ادیت هایی انجام بدید که خیلی شدید 
هستن. یا شاید از نتیجه ای که میگیرید راضی نباشید. به هر دلیلی که باشه ، اینجا ابزار Reconstruct Tool میتونه 
به کمکتون بیاد تا ادیتتون رو از بین ببرید. با استفاده از این ابزار ، میتونید روی قسمتی که پیکسل ها دست کاری 

شدن رو با قلم بکشید تا پیکسل ها به محل اصلیشون برگردن.
 

 Freeze به عالوه ، اگر نگران بخش خاصی از عکستون هستید تا با ابزارهای گفته شده دست کاری نشه ، میتونید با ابزار
Mask Tool اون بخش از عکس رو به صورت ماسک جدا کنید. بخش های رنگ شده با این ابزار با رنگ قرمز نشون 
داده میشه مگر این که خودتون رنگ دیگه ای رو انتخاب کنید و بعد از این ، اون بخش ها از قلم های دیگه تأثیر 

نمیگیرن تا زمانی که ماسکشون رو با Thaw Mask Tool پاک کنید.
هر چی بیشتر با liquify آشنا بشید ، متوجه میشید که میتونه برای بسیاری از پروژه ها مفید واقع بشه ، چه بخواید 
بخش هایی از صورت رو تغییر بدید ، چه بخواید عکس کامل از بدن رو جذاب تر کنید یا چه یه کار تبلیغاتی بسازید. 

ابزارهای liquify به شما کمک میکنن نتایج خیره کننده ای به دست بیارید

ترفندهای ساده فتوشاپ
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چگونه درختان واقع گرایانه به تصاویر خود در فتوشاپ اضافه کنیم؟
 

امکان اضافه کردن درخت به تصاویر از سال ۲۰13 و عرضه ی 
»Adobe Photoshop CC« وجود داشته است. این ویژگی 
 »Pattern Fill« در ابتدا بخشی از الگوهای موجود در بخش
بود که با گذر زمان به منوی »Filter« تغییر مکان داده است. 
اجازه ی  همچنان  و  نشده  شما  خالقیت  مانع  مساله  این  ولی 
این ویژگی  با  را به شما می دهد.  از آن در هر جایی  استفاده 
یا  و  کرده  ایجاد  خالی  تصویر  یک  در  درخت  یک  می توانید 

درختی را به عکس موجود خود اضافه کنید.
یک  یا  و  کرده  ایجاد  فتوشاپ  در  جدید  تصویر  یک   .1

تصویر را باز نمایید. یک الیه ی جدید با هر نامی ایجاد کنید.
 »Render« بخش  به   »Filters« منوی  طریق  از   .۲
 »Tree« را انتخاب کنید تا پنجره ی »Tree« رفته و گزینه ی

باز شود.
 

 Base Tree« کشویی  لیست   »Basic« زبانه ی  در   .3
Type« را باز کرده و درخت مورد نظر خود را برگزینید.

 
 »OK« از گزینه های موجود برای سفارشی سازی ظاهر درخت خود استفاده نمایید. در نهایت بر روی گزینه ی  .۴

کلیک کنید.
اندازه و محل قرارگیری درخت را به گونه ای تنظیم کنید که در تصویر طبیعی به نظر برسد. پنجره ی »Tree« یک ابزار 
قدرتمند برای سفارشی سازaی درختان را در اختیارتان قرار داده است. برای مثال، می توانید با استفاده از تابش نور، فصل 
تصویر پس زمینه ی خود را تغییر دهید، یا در رنگ و تعداد برگان درخت تغییر ایجاد نمایید، یا حتی اندازه ی برگ ها را 

کوچک یا بزرگ کنید. بر اساس گفته ی شرکت ادوبی، این درختان طبیعی بوده و تنها یک نقاشی نیستند.
به  و  دانش  این  از  استفاده  با 
 »Random« گزینه ی  کمک 
برای  می توانید  بخش،  این  در 
یا  کنید.  ایجاد  جنگل  یک  خود 
ویژگی  این  از  می توانید  حتی 
باغچه  یک  سازی  شبیه  برای 
استفاده کنید تا ببینید نتیجه ی 

کار چطور خواهد شد.

مرتضی لطفی



سال 13۴۶، یک زندان قدیمی در جنوب به دلیل مجاورت با فرودگاِه در حال توسعه شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به 
همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که 
مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود. جاهد که از شنیدن این خبر خوشحال 
است در طی یک تماس تلفنی متوجه می شود که یکی از زندانیان به نام احمد سرخ پوست همراه با دیگر زندانیان نبوده است. تحقیقات بعدی، جاهد 
را مطمئن می سازد که سرخ پوست در زندان است و در جایی پنهان شده است. هم زمان، یک مددکار زندان به نام سوسن کریمی به دیدن جاهد آمده 
و به وی می گوید که حکم سرخ پوست از حبس به اعدام تغییر کرده است. جاهد که حکم ترفیع خود را در خطر می بیند به همراه نیروهای خود، تمام 

زندان را برای پیدا کردن سرخ پوست جست وجو می کند.
فیلم بسیار خوش ساخت است و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فجر را نیز دریافت کرده.


