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مقولۀ ژانر به ظاهر پیوستگی ساختاری با اََبرروایت ها دارد؛ آن چیزی که »شیوۀ متعارف محض« خوانده می شود. سر مقاله

پدیده ای مرتبط با مدرنیته و مدرنیسم که گویا نمی شکند و استوار ایستاده است. زیرا ژانر مبنا می گذارد، قرارداد 

می بندد و خروجی منحصربه خود را می طلبد تا تقسیم کند؛ تقسیم ساختاری براساس معیارها. 

ژانر همچون اََبرروایت های دوران مدرن می کوشد که برای مخاطب آشنا باشد یا به توصیفی قابل  ردیابی و 

حتی قابل پیش بینی به نظر برسد، که این آخری در واقع راهنمایی است که تماشاگر از طریق آن آگاهی بیابد که 

با چه چیزی طرف است. در واقع ژانر به این خاطر مدرن به نظر می رسد که با ایسم در تقسیم بندی آثار هم نظر 

است. همچنان که ایسم ها هنر را به دوران ها و فرم های گوناگون طبقه بندی می کنند، ژانر نیز همین کارکرد را پیدا 

می کند. رافائل موآن و بری لنگفورد این بحث و ذهنیت را گرچه به  لحاظ نظری و رویکرد تاریخی درست می دانند، 

اما معتقدند که ژانر نه »شکسته«، بلکه »خم« شده است. در واقع اصل کالم این دو بر این پایه استوار است که ژانر 

خاصیت مدرن خود را از دست داده است و از اََبرروایت ها فاصله گرفته و تبدیل به مقوله ای تلفیقی و مرکب شده 

است. در اینجا می توان مثالی ایدئولوژیک را به میان آورد که موآن به آن اشاره ای درست دارد. ژانر همچون یک نظام 

لیبرال/دموکراتیک می کوشد تا هر آن  چه هست را در خود ببلعد! این »بلعیدن« همانا پذیرش تغییر در تکرار است. 

چیزی که »داگالس پای« آن را بازی تفاوت و تکرار می نامد. پس پرسش این است که آیا ژانر اساساً هویتی پست مدرن 

دارد؟ از آنجایی که می تواند ساختارهای خود را گسترش، تبدیل و خم کند و نگرش های متضاد را در ساختارهای 

انعطاف پذیر قرار دهد و اصاًل این انعطاف پذیری را تبدیل به قانونی نانوشته اما قابل ردیابی کند!

در اینجاست که ژانر در خود، بینامتنیت را نیز می یابد. یک کشف بزرگ و تن دادن به نظام مندی ای که می تواند 

در آن اََبرروایت ها را در هم بتند، تبدیلش کند، تلفیقش کند و ژانر مرکب به دست بی آورد. از این روست که در 

فیلم های دهۀ ۷۰ به بعد تاریخ سینما، دیگر خبری از نمونۀ ژانری ناب یا اصیل نیست و اگر باشد یک استثناست. 

سینمای اسکورسیزی و اسکات در دهۀ ۷۰ و ۸۰ بارقه های شاخص این ژانر مرکب بودند و جلوتر و در نمونه هایی 

ناب و قابل تحلیل بیشتر نیز سینمای برتون، تارانتینو و کوئن ها چنین تلفیقی در ژانر مرکب )یا پست مدرن( را 

نمایندگی می کنند.        

میبلعد... خود  در  را  همهچیز  ژانر 



این ژانر از فیلم، که در جهان های خیالی اتفاق می افتند، دربارۀ داستان های جن و پری و موجودات 
غیرطبیعی مثل اِلف ها )موجودات کوتوله با گوش های تیز(، جادوگرها و گورزادها، است. همچنین 
این ژانر معمواًل شامل جادو و موجودات جادویی، افسانه، شگفتی، واقعیت گریزی و امور فراطبیعی 
می شود. این ژانر می تواند هم برای کودکان و نوجوانان، و هم بزرگساالن، بسته به فیلم، جذاب باشد. از 

نمونه های مشهور این ژانر می توان به سری هابیت و شهر اشباح اشاره کرد.
برخالف فیلم های علمی تخیلی که محتوایشان را تا حدی براساس واقعیات علمی پایه ریزی می کنند، 
فیلم های فانتزی، مخاطبانش را به جهان های دیگر و مکان های افسانه ای می برند. فیلم های فانتزی معمواًل 
در تخیالت، رویاها یا اوهام یک شخصیت و یا در تصورات برنامه ریزی شدۀ داستانگو، اتفاق می افتند.

در فیلم های فانتزی، قهرمان مجبور به تن دادن به نوعی تجربۀ اسرارآمیز می شود و باید از نیروهای ابرانسانی قدرتمند کمک بگیرد. اسطوره های یونان باستان 
و داستان های هزار و یک شب، خط داستانی متداول این ژانر هستند. فرش های پرنده، شمشیرها و وردهای جادویی، اشیا و عتیقه های آیینی کهن و جهان های 
غیرواقعی، از عناصر مشترک این فیلم ها  هستند. بسیاری از نویسنده های علمی تخیلی اولیه، جهان ها یا سفرهای فانتزی  را خلق کردند که موضوع بسیاری از 
فیلم های فانتزی امروز است. عمده شخصیت های فیلم های این ژانر، پرنس یا پرنسس ها یا شخصیت های شبه مذهبی یا فراطبیعی مثل فرشتگان، خدایان، 

جن ها و پریان و غیره هستند. فیلم های فانتزی اغلب با فیلم های فراطبیعی، علمی تخیلی و وحشت نقاط اشتراک زیادی دارند. وقتی 
داستان یک فیلم فانتزی روی تکنولوژی پیشرفتۀ دنیای خیالی تمرکز می کند، می تواند فیلمی علمی تخیلی نیز محسوب شود. یا وقتی 

نیروهای فراطبیعی فصد ترساندن مخاطب را دارند، فیلم فانتزی بیشتر روی ژانر وحشت منطبق می شود.

ژانـر راهنمای 

ــزی  فانت

2
انتظارات تماشاگران

از ژانر فانتزی
  عرفان، جادو یا افسون خانه های 

تسخیر شده

  شخصیت هایی با مقام های سلطنتی

  موجودات شبه انسان مثل الف ها، 

اورک ها و هابیت ها

انواع فانتزی
  فانتزی اساطیری: داستان این فیلم ها در دنیای تحت حاکمیت خدایان یونانی و رومی با قهرمانانی از اساطیر 

یونانی/رومی اتفاق می افتد. این زیرژانر محبوبیت خود را در دهۀ 19۷۰ از دست دادند. نمونۀ معاصری از 

فیلم های فانتزی اساطیری، پرسی جکسون: دزد آذرخش است.

  داستان های جن و پری: این فیلم ها به طور ساده، داستان های جن و پریانی هستند که به صورت فیلمنامه 

برای سینمای هالیوود درآمده اند. در گذشته های نه چندان دور، بعضی از این فیلم ها، پالت ها یا پالت های فرعی 

را شامل می شدند. از نمونه های مشهور این زیرژانر می توان به دیو و دلبر و مالفیسنت اشاره کرد.

  فانتزی شهری: در این زیرژانر به نسبت پرطرفدار، عناصر فانتزی در محیط های شهری ادغام شده اند. این 

محیط ها می توانند واقعی یا خیالی باشند؛ اما داستان باید روی اتفاقاتی که در محیط شهری می افتد، تمرکز 

کند. برای این زیرژانر می توان بافی قاتل خون آشام ها و شکارچیان روح را مثال زد.

  فانتزی مدرن: این زیرژانر مبتنی بر عناصر فانتزی در زمان مدرن است. مجموعه فیلم های هری پاتر و 

سرگذشت نارنیا از نمونه های پرطرفدار این زیرژانر هستند.
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  فانتزی تاریک: در فیلم های فانتزی تاریک، عناصر فانتزی به دنیایی خشن و خصمانه اضافه می شوند؛ مثل 

سولومون کین و هزارتوی پن.

  فانتزی حماسی یا های فانتزی )High Fantasy(: در این زیرژانر، عناصر فانتزی را به محیطی خیالی که شامل 

موجودات افسانه ای، نبردها و روابط عاشقانه است، اضافه می کنند. از نمونه های این زیرژانر می توان به ارباب 

حلقه ها و بازی تاج و تخت اشاره کرد.

  افسانه و اسطوره: این زیرژانر به عنوان داستانی که نقشی اساسی در گسترش جامعه داشته، مثل داستان پیدایش 

انسان، تعریف می شود و شخصیت ها شامل خدایان، نیمه خدایان و انسان های فراطبیعی هستند. این داستان ها 

اغلب تئوری سفر قهرمان جوزف کمبل را دنبال می کنند. میمون شاه و هرکول نمونه هایی از این زیرژانر هستند.

  فیلم های شمشیر و افسون: این زیرژانر ترکیبی از عناصر فانتزی حماسی و قهرمانی همراه با تمرکز روی شمشیر و جادوست؛ مثل کونان بربر و 

.Masters of Universe

فیلمهای فانتزی اولیه
در طی سال ها، موضوعات فانتزی ما را سرگرم کرده اند. اولین فیلم های فانتزی، ترکیبی از ژانر علمی تخیلی همراه تصوراتی از آینده بود. از قدیمی ترین 

آن ها، می توان به فیلم فانتزی صامت ژرژ ملی یس به نام سفر به ماه )19۰2(، فیلم اکسپرسیونیستی فریتس النگ به نام متروپولیس )192۷( و 

Things to Come به تهیه کنندکی الکساندر کردا، اشاره کرد. فیلم فانتزی پیشاتاریخی کینگ کونگ )1933( به کارگردانی مریان کادول کوپر، تماشاگران 
را به دیدن جزیرۀ جمجمه و یک هیوالی ترسناکی که ویلیس اچ. اوبرایان با انیمیشن استاپ موشن آن را خلق کرده، می برد. فیلم فانتزی، رمانتیک 

و فلسفی فرانک کاپرا به نام افق گمشده )193۷(، گروهی از بازماندگان یک سانحۀ هوایی را به “شانگری-ال” افسانه ای می برد. قهرمان داستان های 

مصور، فلش گوردون و معشوقه اش دیل اردن نیز موضوع بسیاری از مجموعه فیلم ها بودند، مثل فلش گوردون: سفر فلش گوردون به مارس.

بهترین موزیکال/فانتزی کودکان تمام ادوار، قطعا جادوگر شهر اوز )1939(است؛ سفری به سرزمین رنگارنگ اوز از طریق مسیر زرد. فیلم تکنی کالر 

خیره کننده و برندۀ جایزۀ اسکار دزد بغداد )194۰( به تهیه کنندگی الکساندر کردا، یک فانتزی ماجراجویانه است که یکی از داستانهای هزار و یک شب 



را، دربارۀ یک جن بزرگ و یک خواجۀ شیطانی، به طرز استادانه ای بازگو می کند. داستان وحشتناک مردی که آرزوی جوانی ابدی دارد، موضوع فیلم فانتزی 

دیگری به نام تصویر دوریان گری )1945( است.

فانتزی رمانتیک مسئلۀ مرگ و زندگی )1946( ساختۀ مایلک پاول و امریک پرسبرگر، دیوید نیون را به عنوان خلبانی نشان می دهد که با نیروهای مرگ و 

زندگی دست و پنجه نرم می کند. فیلم فرانسوی عاشقانه و موزیکال ژان کوکتو به نام دیو و دلبر )1946(، بر اساس داستانی از قرن 1۸ است که داستان رابطۀ 

بین یک دیو زننده و یک زن زیبا را بیان می کند. در چه زندگی شگفت انگیزی )1946( به کارگردانی فرانک کاپرا، یک فرشتۀ مهربان به نام کلرنس به جیمز 

استوارت که تمایل به خودکشی دارد، کمک می کند. جیمز استوارت همچنین در فیلم طنز و خیالبافانۀ هاروی )195۰(، نقش مرد سرخوشی را بازی می کند 

که دوستش، یک خرگوش دو متری خیالی است. فانتزی موزیکال وینسنت مینلی به نام Brigadoon )1954( نیز افسانۀ خیالی یک دهکدۀ اسکاتلندی که 

اهالی آن هر صد سال یک بار بیدار می شوند را به تصویر می کشاند.

ری هری هاوزن:  جادوگر جلوههای ویژه

تعداد زیادی از فانتزی های ماجراجویانۀ الیواکشن آن دهه ها، با جلوه های ویژه از ری هری هاوزن )شاگرد ویلیس اچ. 

اوبرایان، انیماتور استاپ موشن خالق آثاری چون کینگ کونگ( در به تصویر کشیدن هیوالهای عظیم الجثۀ گروتسک، 

اسطوره های یونانی شگفت انگیز یا شخصیت های قرون وسطایی ساخته شده اند. یکی از اولین آثار ری هری هاوزن، 

شامل همکاری او با اوبرایان برای انیمیت کردن جو یانگ نیرومند )199۸( می باشد. او همچنین فانتزی پیشاتاریخی ای 

به نام The Beast from 20000 Fathoms )1953( را دربارۀ یک هیوالی پیشا-گودزیالیی که شهر نیویورک را تهدید 

می کند، برای کمپانی برادران وارنر ساخت. او نزدیک به 5۰ فیلم فانتزی علمی تخیلی ساخت که باعث شد لقب جادوگر 

جلوه های ویژه را از آن خود کند؛ که از فیلم های او می توان به  از زیر دریا آمد )1955( با اختاپوس رادیواکتیوی عظیم، 

زمین در مقابل بشقاب پرنده )1956( با بشقاب پرنده ای که مرکز آمریکا را در فینال تماشایی اش نابود می کند، 2۰ مایل 

تا زمین )195۷( با موجود خزنده ای وحشتناک که تهدیدی برای ایتالیاست، هفتمین سفر سندباد )195۸( با نجات 

پرنسس کوچک توسط پرنسی جذاب در هفتمین سفرش و بسیاری از شخصیت هایی که از طریق استاپ موشن به 

حرکت درآمده اند.

در ادامه، هری هاوزن با اقتباسی فانتزی از اثر جاناتان سوییفت، به نام سه دنیای گالیور )1959(، دربارۀ ماجراجویی به 

نام گالیور است که هم دنیای کوچک لیلیپوت و هم دنیای غول پیکر برابدینگنگ را می بیند. اقتباسی از اثر ژول ورن به نام 

جزیرۀ اسرارآمیز )1959( دربارۀ سفر مجرم های فراری با بالن به جزیره ای کشف نشده که محل سکونت خرچنگ های عظیم 
و کاپیتان نموی مرموز است، و فانتزی اساطیری کالسیکی به نام جیسن و آرگونات ها )1963( که در آن شخصیت اصلی به 

دنبال پشم طالیی )از عناصر اساطیری( با موجودات فراطبیعی روبه رو می شود، را ساخت. از دیگر فیلم های وی می توان به 

اولین انسان ها در ماه )1964(، سفر طالیی سندباد )19۷4(، سندباد و چشم ببر )19۷9( و برخورد تایتان ها )19۸1( اشاره کرد.
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فانتزیهای تری گیلیام
سه گانۀ فانتزی و خیال پردازانۀ تری گیلیام تقلیدناپذیر، شامل 1( سارقان زمان )19۸1(، دربارۀ یک پسر مسافر 

زمان و شش کوتوله از دوره های زمانی مختلف؛ 2( برزیل )19۸5(، دربارۀ یک کارمند دولت در شرایط استبدادی و 

بوروکراتی آینده؛ 3( ماجراهای بارن مایچوزن )19۸۸(، دربارۀ بارن رسوا، قدبلند و داستانگو و ماجراهایش همراه 

شخصیت هایی خیالی، است. فانتزی دیگری از تری گیلیام که بر خیال و واقعیت تمرکز دارد و جزوی از سه گانه 

نیست، فیلم تلخ و شیرین و معمایی شاه ماهیگیر )1991( است؛ دربارۀ دو روح گمشده ای است که هر دو به دنبال 

رهایی روحی و جام مقدس هستند.

فانتزیهای علمیتخیلی لوکاس و اسپیلبرگ
فیلم بسیار موفق جنگ ستارگان )19۷۷( و دنباله هایش، ادای احترامی به سریال های پر زرق و برق دهۀ 194۰ با جلوه های 

ویژۀ اضافی، موجودات فضایی بیگانه و سفینۀ فضایی، بودند. موجودات فضایی یا ماورایی خارق العاده و دوستانه، 

موضوعات فیلم های برخورد نزدیک از نوع سوم )19۷۷( و ئی.تی. موجود فرازمینی )19۸2( به کارگردانی اسپیلبرگ هستند.

فیلمها و مجموعههای فانتزی مدرن
تام هنکس در فیلم بزرگ )19۸۸( به کارگردانی پنی مارشال، به عنوان یک پسر سیزده ساله که ناگهان بدن یک 

بزرگسال را صاحب می شود، نقش آفرینی می کند. ادوارد دست قیچی )199۰( به کارگردانی تیم برتون، دربارۀ مرد 

جوانیست که دست های فلزی و قیچی مانندی دارد. در فیلم فانتزی کمدی ماسک )1994(، جیم کری نقش کسی 

که با گذاشتن یک ماسک جادویی، تبدیل به یک قهرمان با پوست سبز رنگ می شود را ایفا می کند.

فانتزی ماجراجویانه-حماسی موفق پیتر جکسون دربارۀ جادوگران و افسونگران، سه گانۀ ارباب حلقه ها، برگرفته 

از رمان های تالکین است. سه گانۀ هابیت نیز که اقتباسی از رمان فانتزی تالکین است، به 

عنوان پیش درآمد ساخته شده است که داستانش دهه ها قبل از وقایع ارباب حلقه ها اتفاق 

میافتد. مجموعه فیلم های هری پاتر نیز براساس دنیای خیالی جادوگران کتاب های جی. کی. 

رولینگ ساخته شده است. سرگذشت نارنیا که با اقتباس از سری رمان های هفتگانۀ فانتزی 

سی. اس. لوئیس ساخته شده، داستان کودکانی را می گوید که از طریق یک کمد جادویی، 

به سرزمین نارنیا سفر کرده و با شیری به نام اصالن مالقات می کنند.

نمونه  فیلم های کوتاه این ژانر 

    نیمیک
Nimic

Yorgos
Lanthimos

2019

     سفر به ماه 
A Trip
to the Moon

Georges Méliès
1902

   سگ اندلسی
An Andalusian
Dog

Luis Buñuel
1929
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 Abel Gance

 Rene Clair

نقد کوتـاه   |6

به اعتقاد من هیچ فرم و قالب از پیش تعیین شده ای را 

به خواست  بر فیلم کوتاه تحمیل کرد. همه چیز  نمی توان 

سنت  تابع  می تواند  او  دارد.  بستگی  فیلمساز  استراتژی  و 

فیلم های بلند روایی کالسیک و داستانی باشد، که همه چیز در 

آن، برمبنای پالت دقیقی شلک گرفته و هیچ ابهامی در روایت 

و شخصیت پردازی نیست. اما او گزینۀ دیگری هم دارد و آن، 

انتخاب فرم و ساختاری است که متکی به پالت نیست و حتی 

پالت گریز است، و ابهام، یکی از عناصر مهم ساختاری آن است. 

فرم های روایی بیشتر در فیلم های داستانی، غیرتجربی و غیرآوانگارد کاربرد دارند؛ اما هستند فیلم های دیگری که 

پالت محور نیستند و روایت به مفهوم متعارف در آنها وجود ندارد، یا اصاًل غیر روایی اند؛ فیلم کوتاه، ماهیتاً و به 

مفهوم هنری آن، به این دسته از فیلم ها نزدیک تر است. برخالف فیلم های کوتاه کالسیک، که روایت های آن عمومًا 

به طرح ریزی دقیق  پالت و روابط علت و معلولی، شخصیت های قابل فهم و پایان های بسته تر، متعهد است؛ فیلم 

کوتاه هنری با رویکرد انتزاعی و آوانگارد، فاقد ساختار علت و معلولی و سرشار از ابهام است و در برابر پایان بسته، 

ارائۀ معانی قطعی و تفسیرهای سطحی، مقاومت می کند. فیلم کوتاه تنها به این طریق می تواند همچون آثار کوتاه 

سورئالیستی یا دادائیستی یا امپرسیونیستی اوایل تاریخ سینما، به جای تکیه بر پالت و روایت، به دنبال کشف و 

استفاده از قابلیت های بیانی موثر سینما باشد. این فیلم ها، بیشتر بر لحن، فضا و حس وحال شخصیت ها ساخته 

شده اند؛ شخصیت هایی که برخالف شخصیت های کالسیک، اغلب انگیزه و هدف روشنی ندارند یا اگر دارند، این 

انگیزه ها به صورت مبهم و غیرصریحی مطرح می شود. به عالوه، فیلم کوتاه هنری معمواًل درونمایه ای جسورانه، 

چالش برانگیز یا غیرمتعارف را به تصویر می کشد.

شاید عمیق ترین فضیلت فیلم کوتاه هنری و آوانگارد، تنوع بسیار زیاد آن باشد. از سویی دیگر می توان گفت 

که در مکتب آوانگارد، الگوی فیلمسازی واحد و منحصر بفردی وجود ندارد. ریشه های این امر، به دهۀ بیست و 

سی و سینمای امپرسیونیستی و آوانگارد فرانسه می رسد. سینمای صامت فرانسه در فاصله بین 1918 تا 1927، 

یکی از مهمترین جنبش های سینمایی تجربی و آوانگارد جهان را بیرون داد. امپرسیونیسم خیلی سریع با سینما 

پیوند خورد و سینماگرانی چون لویی دلوک، ژرمن دوالک، ژان اپستاین، ریچیو تتو کانودو، رنه کلر، ابل گانس و 

لئون موسینیاک که همگی با تفاوت هایی در سبک و نگاه، اعضای این جنبش بودند، با رویکردی کاماًل تجربی و 

آوانگارد، به ساختن فیلم پرداختند.

یادداشتهایی 
کوتــاه فیلم  ــار  ساخت
|  بخش دوم  |



4

  سعید هاشم زاده: از اینجا باز شود، فانتزی ای است با نیم نگاهی به داستان های ژونه و ترکیب بندی اندرسون. هر 
دو مؤلف را می توانیم در فیلم ببینیم. داستان با الگوی ژان پیر ژونه ای، از یک جهان به ظاهر رئالیستی، یک عنصر 
و چند افکت تنیده با آن را از قوانین واقعی دور می کند تا چیزی جادویی یا شبه جادویی را برای ما بسازد. این 
ساختن ژونه ای دریچه ای می شود به روی جهان اثر و آن اتفاق یا عنصر نادر که واقعیت ندارد اما می تواند حقیقت 
داشته باشد. گاه هم این عنصر یک نیروی درونی است؛ یک ادراک یا شهود. در اینجا دکمه ها و خاصیت شغل 
شخصیت اصلی، تبدیل به این عناصر می شوند. عناصری فانتزی که در داستان کار می کنند و آن را از جهان بیرونی 
یا دنیای نمادین دور می سازند. ساختن جهان در فانتزی امری به شدت سهل و ممتنع است. از سویی می توان با 
استفاده از چیدمان هایی دکوراتیو جهان فانتزی را به  شکلی بیرونی ساخت و به عناصر درونی آن کاری نداشت، و از 
سوی دیگر می توان با این فکر که امر دکوراتیو می تواند همان امر فانتزی باشد، به شدت از دیگر عناصر گریخت؛ اما از 
اینجا باز شود نمی گریزد و به خوبی عنصر خود را می شناسد و در ترکیب بندی اش نیز به خوبی سراغ قاب های ایستا 
می رود تا جهان سیال و متحرک بیرون به انجماد جهان داستان در آید؛ یعنی همان کاری که اندرسون می کند. اما 
شاید پایان داستان آن چیزی نباشد که یک روایت فانتزی می خواهد. یک پایان نامشخص که باید کامل تر گردد. 

  فاطمه ترکاشوند: آدم هایی که دوست دارند خواب هایشان را طور خاصی بسازند، حتماً قصه های این 
خواب های خاص را بر اساس آن چیزهایی خواهند ساخت که دوست نداشته اند از دست شان بدهند یا 
نداشته باشندشان و این، جالب ترین وجه فضاسازی »باال افتادن« است. پشت سر خواب سفارشی شخصیت 
اصلی، داستانی از حرمان های اوست. ملودرامی عاشقانه که اگر فرصت روایت شدن می داشت، از بوی گلوی 
نوزاد و مادری که آن را تجربه نکرد، پر می شد. پشت سر خواب سفارشی شخصیت فرعی هم حسرت امکان ها 
و فرصت هایی است که در تمام عمر در مقایسه با سایر آدم ها از دست داده است. آن ها رنج ها و حسرت های 
خود را در خواب های سفارشی شان، ترمیم می کنند. برخالف این اما فیلم اصرار دارد در فضاهایی روشن و پرنور 
با قاب هایی که احساس رهایی و آزادی را بیش از سرگردانی و تلخی خواب ها بروز می دهند، قصه اش را روایت 
کند. قصه ای آرام و سربه راه که هیچ انتظاری برای یک اوج غافلگیرانه ایجاد نمی کند اما با تعلیق های کوچک 
و بی ادعا پیش می رود و مخاطب را با خود پیش می برد. موقعیت مرکزی، یعنی تقاطع ناگهانی دو خواب به 
بهانه ای ظاهراً مسخره، یکی از همین تعلیق هاست که گره های مهم تری را دربارۀ دو شخصیت محوری داستان 
برای مخاطب باز می کند و از گفت وگوهای آن ها، روشی برای رفتن به اعماق ذهن، چالش های روانی و تجربه های 
زیسته شان می  سازد. »باال افتادن« با قاب هایی جسورانه، تخیلی نرم و عمیق می سازد بدون آن که عناصر روایی 

و بصری اش در تضادی غیرقابل قبول با هم قرار گیرند. 

کارگردان
محسن اصدق پور . امیرحسین طالبی 

مریم بختیاری  |  کارگردان

تخیل ساختن با قابهای جسورانه از قصهای آرام  دربارۀ باال افتادن  |  

اندرسون و  ژونه  میان  چیزی  دربارۀ از اینجا باز شود   |  

فیلم     نقد 
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   احسان طهماسبی: برای ورود به جهان غول های چراغ جادو، هیوالها، جادوگرها و ... ، نیازمند آن هستیم که 
به نوعی وهم گرایی )فانتزی( مثبت یا منفی را به درام وارد کنیم و از دریچه فانتزی، با کودک درون خود به گفتگو 
بنشینیم. در این مواجهه، ما فانتزی را به مثابه جهان داستانی جادویی و ناآشنایی می بینیم که تالش مخاطب در 
جهت باورپذیر ساختن آن است. از این رو رنگارنگ، با اقتباسی آزاد از یکی از داستان های هزارویک شب )عالءالدین 
و چراغ جادو( توانسته است از روابط علت و معلولی عقلی و علمی عبور کند و تماشاگر و سروش )جوانک از فرنگ 
برگشته و از خانواده دل کنده فیلم( را با خود همراه کند. اما عالوه بر احساس خوشایند فرار از واقعیت )که از علل 
محبوبیت ژانر فانتزی است(، رنگارنگ به توفیقی در روایت و داستان گویی نمی رسد و به پیرنگ ضعیف و کم جان خود 
که برگرفته از داستان مشهور چراغ جادو است اکتفا می کند. اعالم و اظهار رضایت سروش )با فریاد و تکرار جمله: 
»ممدلی خان واقعاً گالیور بوده«( هرچند که توجیهی برای جبران سال های رفته و پر از افسوس او است و دلیلی برای رفع 
دلخوری و سرخوردگی چندین ساله اش است اما به واسطه ضعفی که در فیلمنامه و در فاصله گذاری الهامات شخصی 
با شخصیت اجتماعی سروش وجود دارد، به اندازه کافی مخاطب را با خود همراه و همدل نمی کند و با پایان فیلم 
و با وجود تمهید هوشمندانه و خالقانه در پخش مجدد الالیی سحرانگیز فیلم، در انتقال این شادی، ناکام می ماند.

  علی سعادتمند: یک تن، با بهره گیری از شیوه ای خالقانه، در یک سوم ابتدایی، رویکرد مستندگونه ای به زندگی مردی 
به نام »یک تن« دارد. رویکردی که در مرکز آن، حس واقعیت قرار دارد و با تمرکزی که دوربین بر زندگی فردی واقعی 
در مکانی واقعی دارد، قصد می کند با استفاده از اسلوب و عناصر دراماتیک، بر صحت و درستی دیدگاه خود تأکید 
ورزد. حتی پویان مکری )نویسنده و کارگردان( برای تأثیرگذاری بیشتر و اطمینان از فریب بیننده در رویکرد قطعی فیلم 
در نمایش مستند زندگی »یک تن«، با مهندسی صحیح زمان طی شده از فیلم و با ورود به ابعاد عاطفی، اجتماعی 
و اقتصادی زندگی این مرد موفق، فیلم پرتره حاصله را به سمت ملودرام می برد و درست در لحظاتی که مخاطب در 
تحلیل شخصیت »یک تن« به واسطه نوع اکت و بیان الکن بازیگر در پذیرش او به منزله یک ابرانسان )برگرفته از عنوان 
ابتدایی فیلم( وامانده و مردد می شود، سیلی محکمی به مخاطب می زند و او را به جهان دیگری که همان دنیای 
فانتزی است می برد. در واقع این فیلم، عالوه بر اینکه به  صورت تلویحی )و حتی غیرعامدانه( به پارودی چهره نگاری ها و 
فیلم بیوگرافی های مرسوم که برای ثبت خاطره، تجلیل از افراد و تبلیغ خط  مشی و نگرش عده خاصی ساخته می شوند 
 Superhero( بدل می گردد، با تغییر اتمسفر مخاطب، او را به جهان فانتزی سینما )با اشاره ای به جهان ابرقهرمانی
Fantasy( می برد. هرچند که یک تن، تا انتها و در ادامه، به موفقیت نیمه آغازین خود نمی رسد و در ورطه آسیب زای 

زیاده گویی می افتد؛ اما به تالش قابل توجهی در نمایش دیدگاه موردنظر خود بدل می شود. 

محمدرضا مرادی  |  کارگردان

پویان مکری |  کارگردان مجازی واقعیت  دربارۀ یک تن  |  

جادو چراغ  و  سروش  دربارۀ رنگارنگ  |  

فیلم     نقد 
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