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آیا فهم ژانر اهمیت دارد؟! بری لنگفورد می گویـد که ژانر دارای «فرم بودن» است .بیجهت نیست که فرمها از ساختارها
و ساختارها از قواعدی تبعیت میکنند که ژانر بخشی از آن را افشا و مشخص میکند .حال دیگر نمیتوان فیلمها را
بدون فهم ژانر به مخاطب متصل کرد و از فرم سخن گفت؛ اما ژانر ندانست .به همین دلیل این دارای فرم بودن معنادار
است .باید فرم دانست تا سینما را فهمید و ژانر بخشی از همین دانش است .دانشی که از انجماد میگریزد و نگاهی
به تاریخ مطالعات سینمایی ،ما را به این نتیجه میرساند که ژانر سینمایی ،در عین میرا بودن ،باز به حیات خود ادامه
میدهد ،زیرا باززایی و روزآمد میشود و اینها دالیلی بر زنده بودنش است.
فارغ از مساله ساختارها ،ژانر میخواهد سینما را دستهبندی کند و «هنر» سینما با خوانشی نو ،از دستهبندی بیزار
است ،اما ژانر باز هم این گریختن از متعارف بودن را به تعریف درمیآورد تا بتواند آن را شناسایی کند و کمک حال
مخاطب ،فیلمساز ،صنعت و زمانه خود شود .در واقع بههمینخاطر است که زیرمجموعههای گوناگون ژانرها گسترش
پیدا میکنند و در عین حال تغییر مییابند و دارای تضادها و اشتراکات فراوانی هستند .ژان اپستاین میگفت سینما
زمانی که قصهگو شود ،مرگش فرا رسیده .در این گزاره اپستاین به این مساله اشاره دارد که قصه به عنوان یک مدیوم
دیگر ،زمانی که با ذات تصویر متحرک سینما در هم می آمیزد ،ماهیت آن را خدشه دار میکند .اما بر چه کسی پوشیده
است که سینمای امروز التقاطی است بیحد و مرز و نسبتی با هنرهای دیگر دارد و از آنها نیز تبعیت میکند .حال دربارۀ

Barry Langford

ژانر هم باید اینطور به سینمای امروز نگریست .ژانر در مطالعات سینمایی این دورۀ سینمای تجربی ،که قرار است از
نسبتها و قواعد نیز بگریزد را نیز ،در خود جای میدهد و به روز می شود.
از سوی دیگر ژانر به فیلمسازان یاری میرساند ،مانند فهم قواعدی از فرم که میگوید چگونه «چه چیز» بسازند .اینکه
دوربین و میزانسن در «ملودرام» چه تفاوت ساختاری و تکنیکی با میزانسن و دوربین در «کمدی» دارد .اینکه لحن چقدر
میتواند موثر باشد و چه حسی میسازد ،و تمامی اینها برای یک فیلمساز بینهایت الزم است؛ لزوم اینکه چه داستان
و غیرداستانی در چه لحن و فضایی میخواهد بیافریند و این آفرینش نیاز به چه ابزاری دارد .ابزاری که فیلمساز باید
بر آن چیره شود.
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راهنمای ژانـر

فیلمهای ملودرام ،زیرمجموعهای از فیلمهای درام محسوب میشوند که وجه تمایز آنها پالتی
است که برای احساسات تشدید یافتۀ تماشاگران ،جذاب به حساب می آید .ملودرام ترکیبی از درام
و ملوس ( )melosبه معنای موسیقی و ملودی است .تم درامها و قدیمیترین فرمهای ادبی و
نمایشی ،درملودرامها اغراق میشوند و استفادۀ آزادانه از موسیقی ،بخش عاطفی داستان را جذابتر
میسازد .منتقدان اغلب از اصطالح «ملودرام» برای اشارۀ تحقیرآمیزانه به داستانهای رومانتیک
غیرواقعی ،مبتذل و پر از ترحم ،با شخصیتهای کلیشهای ،استفاده میکنند .این زیرژانر با نامهایی
مثل «فیلمهای آبکی»« ،فیلمهایگریهآور»« ،سوپ اپرا» و غیره ،پیوند خورده است.
پالتهای عاطفی ملودرام روی موقعیتها یا بحرانهای احساسی ،دوستیها یا روابط عاشقانۀ
شکست خورده ،موقعیتهای خانوادگی متالطم ،تراژدی ،بیماری ،فقدان (مرگ فرزند یا همسر) ،روان رنجوری ،یا مشکالت جسمی و احساسی زندگی روزمره
ً
(معموال قهرمانان زن) درملودرامها همراه فشارهای اجتماعی
متمرکز است .قربانیها ،زوجها ،شخصیتهای شرافتمند و جسوریا پروتاگونیستهای رنجکشیده
وحشتناک ،تهدیدها ،سرکوبها ،ترسها ،وقایع غیرمنتظره یا مشلک داشتن با دوستان ،اجتماع ،کار ،معشوقهها یا خانواده ،نمایش داده میشوند .الگوی
ملودرام بهکاراکترها اجازه میدهد تا با مشکالتشانکناربیایند یا برآنها با سرسختی،کارهای فداکارانه و شجاعت استوار ،فائق شوند.
ملودرام ،شلک اصلی درام محسوب میشد؛ تا اینکه دردهۀ  50و بعد از آن ،از درامهایی با شلک بیپرده ،واقعگرا و دراماتیک عقب
ماند .با این حال ،امروزه نیز ژانر ملودرام هر از گاهی ظاهر میشود و ما میتوانیم فیلمهای ترسناک ،جنگی ،رمزآلود و حتی وسترن را
ببینیمکه با عنوان ملودرام توصیف میشوند.

ملودرام

ملودرامهای اولیه

انتظارات تماشاگران
از ژانر ملودرام
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فیلمهای تراژیک و واقعگرا ،بخش بزرگی از دورۀ صامت سینما بودند؛ و این بدان معنا بود که یک بازیگر
تنها از طریق حالت چهره و بدن میتوانست معنا و احساس را انتقال دهد .یکی از قدیمیترین ملودرامها،
فیلم صامت فرانک پاول به نام ماجرای یک ابله ( )1915بود که سیدا بارا درآن نقش یک خونآشام شریر،
بدجنس و مرموز را بازی میکند که مرد خانوادهدار سستعنصری را اغوا و قلب مرد را با فریب و دلربایی
کنترل میکند.

روابط عاشقانۀ شکست خورده

اما استاد ملودرامهای صامت ،دیوید وارک گریفیث بود که لیلین گیش را به عنوان یک قهرمان زن معصوم،
ً
مثال در سوزی پاکدل ( ،)1919گیش نقش یک دختر روستایی ساده و
در بسیاری از فیلمهایش نمایش داد.

موقعیتهای خانوادگی متالطم

شکیبا را بازی میکند که خودش را برای پسر همسایه که در نهایت با فرد دیگری ازدواج میکند ،فدا میکند .در

بحرانهای احساسی

شکوفههای پرپر ( ،)1919او دختر ضعیف و شکنندۀ یک مبارز جایزهبگیر آزارگر را به تصویر میکشد .فیلمهای دیگر

گریفیث شامل حماسۀ ملودراماتیکی از انقالب فرانسه و جنگ جهانی اول ،یتیمان طوفان ( )1922و قلبهای
جهان ( )1918میشوند.
از دیگر نمونههای ملودرام در دورۀ صامت ،میتوان به حماسهای دربارۀ جنگ جهانی اول به کارگردانی کینگ
ویدور ،جشن بزرگ ( )1925اشاره کرد که در آن ملودرام در قالب داستان رومانتیک فرعیای بین یک دختر
فرانسوی و سرباز پیادهنظام آمریکایی دیده میشود .یکی دیگر از قدیمیترین و تأثیرگذارترین ملودرامهای

رومانتیک ،شاهکار کالسیک صامتی به کارگردانی اف .دبلیو .مورنائو ،به نام طلوع ( )1927است .دیگری طمع
( ،)1924شاهکاری اثر اریش فن اشتروهم است؛ درامایی دربارۀ یک زوج خسیس.
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داستانهای ملودراماتیک دربارۀ زنان عاشق و آزاد
قبل از سرکوب نظامنامۀ تولید تصاویر متحرک در سال  1934با سانسور شدید ،هالیوود تعدادی ملودرام بیپرده و ناخوشایند تولید کرد که در آنها
زنان سرسخت ،عاصی ،سرکش و عاشق ،پولدوستهای شهوتران ،روسپیها و مطلقههای بیرحمی نمایش داده میشدند که بعضی از آنها سزای
خطاکاری و بیمباالتیشان را با طرد شدن ،اعتیاد ،مرگ یا گمنامی پس میدادند؛ مادام اکس ( )1920یکی از این فیلمها بود.
نورما شیرر اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای بازی به عنوان یک زن تازه مطلقه در فیلم زن مطلقه ( )1930که با بیبندوباری از شوهر بیوفایش
انتقام میگیرد ،گرفت .سیسیل بی .دمیل فیلم مستهجن مادام شیطان ( )1930را کارگردانی کرد که دربارۀ زن مقتدر و پولداری است که خودش را به
عنوان یک زن فاسد شهوتانگیز فرانسوی جا میزند تا شوهرش را از معشوقهاش به سمت خود اغوا کند.
گلوریا سوانسون (در )1924( Manhandledو درسیدی تامپسون ( )1928درنقش زنی با اخالقیات سست) و (کالرا باو در،)1925( My Lady of Whims
تلۀ آدمگیر ( ،)1926مادران رقاص (( )1927( It ،)1926منظور از  ،itجاذبۀ جنسی است) و هوال ( ))1928به عنوان جدیدترین ستارگان فیلمهای ملودرام
قرن  20ظاهر شدند .زنان آزاد (زنان در اجتماع ،منشیها ،بازیگران و ستارگان زن) شخصیت اصلی سوپاپراهای ملودراماتیک قبل از سانسور بودند.
یکی از کارگردانان زن هالیوود در دهۀ  ،1930دوروتی آرزنر بود که دومین فیلم کاترین هپبورن را ساخت و به این بازیگراولین نقش برجستهاش را در
فیلم کریستوفر استرانگ ( )1933داد .این فیلم داستان یک زن خلبان شجاع را که عاشق یک سیاستمدار متأهل بریتانیایی میشود را دنبال میکند.
در سال  ،1934داستانهای صریح و بیپرده دربارۀ زنان عاشق درگیر روابط خطرناک یا مصیبتبار با مردان ،توسط "کد تولید
تصاویر متحرک" ممنوع یا با دقت و سختگیری زیاد سانسور شد.

فیلمهای گریهآور دهۀ 30
هالیوود در دهۀ  1930و بعد از آن ،فیلمهای زنان را با شور و حرارت احساسی مفرط و در تعداد زیاد تولید میکرد .تهیهکنندهها
معتقد بودند که زنان بیشتر از مردان به روابط ،عشق ،ازدواج و در نتیجه فرار از مشکالت خودشان و همذاتپنداری و گریه کردن
با مصیبتهای پروتاگونیست زن قدرتمند روی پردۀ نمایش عالقه دارند .مخاطبان زن جذب خط داستانهایی میشدند که
عشقهای محکوم به فنا ،خیانت ،عشق یکطرفه ،بحرانهای خانوادگی گوناگون یا طالق را در بر میگرفتند .پروتاگونیستهای
فیلمهای زنان ،اغلب بر نقشهای جنسیتی کلیشهای غلبه میکنند و این فیلمها موفقیتهای چشمگیر این شخصیتها را نشان
میدهند.
از بازیگران زنی که برای تعریف مجدد نقش زنها در دهۀ ( 1930هم قبل و هم بعد از سانسور) شناخته میشوند میتوان به
باربارا استانویک ،مارلنه دیتریش ،گرتا گاربو ،جوآن کراوفورد و جین هارلو اشاره کرد.

ملودرامهای مادرانه
ملودرامهای مادرانه داستانهایی بودند حول مادرهای فداکار و از خود گذشته ای که سختیهای زیادی را متحمل
میشدند .این فیلمها ،زیرژانر گریهآور محبوبی بودند که دستمالهای فراوانی را برای رسیدن به پایان احساسی،
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میطلبیدند .شخصیتهای مادر به طرز بیرحمانهای توسط فرزندانشان نادیده گرفته یا تحقیر شده
بودند ،و یا به هر دلیلی (فشارهای اجتماع برای دست کشیدن از بچه ،تهیدستی ،بدنامی ،لغزش اخالقی
و غیره) از فرزندانشان جدا شده بودند .این شخصیتها ،با وجود قربانی شدن ،اغلب با فدا کردن خود
برای فرزندانشان ،تبدیل به قهرمان میشدند .از ملودرامهای مادرانه میتوان گناه مادلن کلوده (،)1931

تقلید زندگی ،استال داالس ،پیردختر ( ،)1939دروغ بزرگ ( ،)1941هر کس سوی خودش ( )1946و میلدرد
پیرس ( )1945را مثال زد.

بتی دیویس :ملکۀ ملودرامهای زنان

ملکۀ بیچونوچرای ملودرامها که طیف گستردهای از نقشها (از زن زیبای جنوبی گرفته تا مادری بردبار،

دختری پولدار و لوس و دلفریب ،پیشخدمتی زرقوبرقدار ،همسری نیرنگباز و غیره) را بازی کرده ،کسی نیست

جز بتی دیویس؛ ستارۀ خودمختار کالسیکهایی مثل پیرامون اسارت بشری ( ،)1934خطرناک ( ،)1935زن
بدنام ( ،)1937جزبل ( ،)1938پیروزی سیاه ( ،)1939پیردختر ( ،)1939همۀ اینها به همراه بهشت ( ،)1940نامه
( ،)1940روباههای کوچک ( ،)1941حاال ،مسافر ( ،)1941در این زندگی ما ( ،)1942آقای اسکفینگتون (،)1944
زندگی ربودهشده (.)1946

دهههای  30و  :40اوج نقشهای ملودراماتیک

میتوان گفت که نقشهای زن ملودراماتیک فیلمهای گریهآور ،در اواسط دهۀ  ،1930به اوج رسیدند و

اینکه از پنج نامزد بهترین بازیگر نقش زن اسکار در سال  ،1938چهار نفرشان برای بازی قدرتمندشان در
ملودرامها انتخاب شده بودند ،مثالی برای اثبات این قضیه است (تنها آیرین دان ،برای بازی در کمدی
حقیقت تلخ ( )1937از این قاعده مستثنا بود) :لوئیز رینر در خاک خوب ،گرتا گاربو در کمیل ،جنت گینور
در ستارهای متولد شده است و باربارا استانویک در استال داالس.
از ملودرامهای گریهآوری که پیامدهای تراژیک عشاق گرفتار در جنگ را به تصویر کشیده است ،میتوان
به پل واترلو ( ،)1940تراژدی رومانتیکی با بازی ویوین لی به عنوان رقاص بالۀ جوانی که پس از کشته
شدن معشوقهاش در جنگ جهانی اول به روسپیگری روی میآورد؛ کازابالنکا ( ،)1942فیلم محبوب تمام
دوران؛ برداشت محصول تصادفی ( ،)1942فیلم رومانتیک احساسیای دربارۀ سرباز جنگ جهانی اول که
دچار فراموشی شده و در نقطۀ عطف احساسی فیلم ،برای بار دوم عاشق همسرش میشود؛ اشاره کرد.

دیگر ملودرامهای روانشناختی و حزنانگیز این دوره همراه المانهای فیلمهای نوآر ،شامل ردیف
پادشاهان ( ،)1942به خدا واگذارش کن ( )1944( Gaslight ،)1945و تعطیلی ازدسترفته ()1945
هستند.
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نمونه فیلم هایکوتاه این ژانر
شالق

صدای انسانی
The Human
Voice
Pedro
Almodóvar

2020

Whiplash
Damien Chazelle

2013

یک چیز عجیب در
مورد جانسون ها
The Strange Thing
About the Johnsons

Ari Aster

2011

ملودرامهای ژانرفاجعه

گاهی فیلمهای ژانر فاجعه با سکانسهای اکشن بسیار ،به دلیل تمرکز بر تالشهای شخصیتها برای فرار

از فجایع طبیعی یا انسانی ،به عنوان ملودرام طبقهبندی میشوند؛ مثل سانفرانسیسکو ( ،)1936در شیکاگوی
قدیم ( ،)1938فرودگاه ( )1970و جهنم زیر و رو (.)1972

نمونههای متأخرترفیلمهای ملودرام
به دنبال جنبش فمینیسم در اواخر دهۀ  ،1960اولین فیلم مارتین اسکورسیزی در استودیوی هالیوودی،
آلیس دیگر اینجا زندگی نمیکند ( ،)1974با بازی الن برستین ،برندۀ بهترین بازیگر زن ،در نقش مادر بیوۀ سی و

خوردهای ساله که در آریزونا حرفهاش را دنبال میکند ،از قدرت جنبش برابریطلبی زنان استفاده کرد .نقطۀ عطف
( ،)1977ملودرامی به کارگردانی هربرت راس ،دوراهیای که بر سر راه بیشتر زنان قرار میگیرد ،یعنی انتخاب بین کار
و مسئولیتهای مربوط به خانواده را بررسی میکند.
یک افسر و یک جنتلمن ( ،)1982سوپاپرایی جذاب مشابه نمونههای دهۀ  40است که داستان یک رابطۀ
رمانتیک چالشبرانگیز بین یک افسر نیروی دریایی و دوستدخترش که متعلق به طبقۀ پایینتر جامعه است
را روایت میکند.

از ملودرامهای مدرنتر میتوان به ساحلها ( ،)1988تایتانیک ( ،)1997در حال و هوای عشق ( )2000و خطای
ستارگان بخت ما ( )2014اشاره کرد.

داگالس سیرک:
اوج ملودرامها دردهۀ 50

طیف وسیعــی از ملــودرامهای
رومانتیک،فیلمهایپرزرقوبرقدار،
کالسیکهای تکنیکالر فوق اشباع،
اغراقشده و سوپاپراهای آبکی
توسط داگالس سیرک کارگردانی
شدند و بدیــن ترتیب الگویی
برای بیشتــــر ملودرامهای آتـی
ایجـــاد کــرد؛ و از آنجایــی که
این فیلمها در زمــــان سانســـور
هالیــوود نمایش داده میشدند؛
عصیانهای جنسی ،امیال ارضا
نشــده ،اختاللهای روانی-جنسی،
تجاوزها ،خیانتها ،زنان تحت
ستـــم خانگـــی ،سوءاستفادهها،
سقط جنینها و روابط نامشروع،
به طورکامال آشکار و صریح ساخته
نمیشدنـــد .ولی با این تمام این
اوصاف ،ایـــن موضوعات مخرب،
روی پردۀ نمایش آورده میشدند.
ملــودرامهایــی چــون وسـواس
باشکــــوه ( ،)1954هر چه خـــدا
میخواهـــــد ( ،)1955بربادنوشته
( ،)1956تقلیــــد زندگی ( )1959و
غیره ،به کارگردانی داگالس سیرک،
امروزه فیلمهای عالیای محسوب
میشوند ،اما بایــــد معنایی که در
آنها نهفته است را نیز دید.

منابع
filmsite.org
ترجمه و گردآوری
مریمابولحسنی

Tehran International Short Film Festival

5

یادداشتهایی
ساختــار فیلم کوتــاه
| بخش آخر |

| پرویز جاهد |

3

بعد از تجربههای هنری شگفتانگیز امپرسیونیستها و
دادائیستهای فرانسوی در دهۀ سی ،تا مدتها اتفاق
خاص و منحصر بفردی در زمینۀ فیلم کوتاه رخ نداد؛
تا اینکه در اواخر دهۀ چهل و اوایل دهۀ پنجاه ،توجه
منتقدان سینمایی و نظریهپردازان فیلم ،با ساخته شدن
م کوتاه درخشان از جمله «کابوسهای عصرگاهی»
چند فیل 
(مایا درن« ،)1948 ،بادکنک قرمز» (آلبر الموریس)1956 ،

و «دو مرد و یک کمد» (رومن پوالنسکی ،)1958 ،دوباره به فیلم کوتاه جلب شد .فیلم مایا درن البته پخش
گستردهای نداشت و تنها در محافل سینمایی آوانگارد و دانشگاهی مطرح شد ،اما فیلمهای الموریس و پوالنسکی،
بهطور گسترده ،در جشنوارههای بینالمللی فیلم پخششدند و نمایش آنها راه را برای ظهور موجهای سینمایی
نو در اروپا هموار کرد .هر سه فیلم پر از تمثیل و ابهام و دارای عناصری از فانتزی و سوررئالیسم بودند که بیانگر
تأثیر فیلمهای آوانگارد فرانسوی دهۀ بیست و سی بر آنها بود« .بادکنک قرمر» ،روایتی ساده و خوشساخت ،با
یک شخصیت محوری بود که در زمان داستانی کوتاه و فشردهای ،به شلک اپیزودیک ،طراحی شده بود و استفاده
از برداشت بلند و نماهای طوالنی مدت و متحرک ،همراه با قاببندیهای ساکن ،ویژگی اصلی استتیک آن بود.
فقدان دیالوگ و تأکید روی جنبههای دیداری فیلم ،مثل استفاده از رنگ (تماتیک و نمادین) و نیز سلف رفلکسیو
(خود انعکاسی) بودن نیز از ویژگیهای دیگر این فیلم کوتاه درخشان تاریخ سینما بود؛ روایت تخیلی با عناصر
فانتزی و سوررئال ،بعدها مورد استفاده بسیاری از فیلمسازان فیلمهای کوتاه قرار گرفت و در بسیاری از فیلمهای
کوتاه بعدی نیر تکرار شد.

Andre Bazin

« بادکنک قرمز» از نظر بصری ،ترکیبی از استراتژی فیلمهای انتزاعی و هنری ،با فیلمهای مستند و نئورئالیستی
است و در فیلم «بادکنک قرمز» یک شخصیت مهم است .به اعتقاد سینتیا فالندو ،بادکنک ،الهام بخش آندره بازن
شد تا از «اصالت خالقانۀ» الموریس تمجید کند و از بادکنک قرمز به عنوان شاهدی بر «فضیلت» مونتاژ نام ببرد.
نکتۀ کلیدی برای بازن این بود که حرکت بادکنک ،در نماهای عریض طوالنیتر ،نشان داده میشود؛ که این ناشی
از ترفندهای مونتاژ نیست .به عبارت دیگر ،الموریس به جای آنکه حرکت بادکنک در کوچهها و خیابانهای شهر
و در آسمان ،و از طریق یک سری نماهای جداگانه ،نشان داده شود؛ حرکت آن را به صورت پیوسته در درون یک
قاب دنبال می کند .برای بازن ،این استراتژی الموریس ،یک رویکرد مهم رئالیستی بود که در آن حفظ و احترام به
وحدت فضایی ،توهم حرکت را بهطور متقاعدکنندهای منتقل میکرد .بازن می نویسد« :بادکنک قرمز الموریس در
واقع حرکات جلوی دوربین را که روی پرده می بینیم ،انجام میدهد .البته ترفندی در آن وجود دارد ،اما این ترفندی
نیست که متعلق به سینما باشد .توهم در اینجا ایجاد می شود .جدا از خود واقعیت ،این چیزی ملموس است و

Le Ballon Rouge
| | The Red Balloon
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نقد کوتـاه |

ناشی از تاثیرات بالقوه ایجاد شده توسط مونتاژ نیست ».بازن چنان مجذوب تاثیر «واقعیت» در «بادکنک قرمز» شد
که آن را «یک مستند تخیلی» توصیف کرد.

نقد فیلم

Movie Review

4

دربارۀ یک تکه از تو

| درامهای موازی

علی سعادتمند :فیلمنامه در حد و اندازه یک فیلم کوتاه ،به قدر کافی دراماتیک
است .قصه دارد و دو داستان موازی را با یکدیگر پیش میبرد اما این دو ماجرا

هادی نوری | نویسنده و کارگردان

در یک بستر اتفاق میافتند؛ که این ،از نقاط قوت فیلم است .یک تکه از تو ،به
شدت خوش ساخت است .هم فیلمبرداری خوب دارد ،هم اندازۀ نماهای درست
است و هم دوربین چنان بیحرکت و ثابت است که به ژانر ملودرام ،کمک بسزایی
میکند .زوایای لول دوربین ،که زاویه خاصی از کاراکتری به کاراکتر ایجاد نمیکند،
به این همبستگی عاطفی بین شخصیتها کمک کرده و موجب ایجاد برتری نشده
است .بازیهای خوب و بهاندازۀ فروتنیان و طهماسبی ،دلیل سمپاتی بیشتر بین
ً
اساسا از یک سکون وآرامش نسبی در
مخاطب و شخصیتها شده است .فیلم،
فیلمنامه پیروی میکند که این در تکنیک کارگردانی خودش را نمایان کرده است.
خبری از خودنمایی کارگردان در دکوپاژ نیست .فیلمساز به درستی ،در راستای ژانری
که فیلمش را ساخته ،عوامل را هدایت کرده است .این فیلم میداند که در چه
دستهبندیای ساخته میشود و چه چیزی برای بیان دارد .نه بیجهت بلند شده
و نه صحنههای اضافی دارد .حرفش
را با فرم میزند و دست به دامن
شعار و محتوا برای به تصویر کشیدن
یک ملودرام عاطفی و پر از احساس
نمیشود .یک تکه از تو ،فیلمی قصهگو
و دارای مسئله از طرف نویسنده است
که به شدت تکنیکال و درست ساخته
شده است.
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دربارۀ شیهه |

شک

پویا سعیدی | کارگردان

احسان طهماسبی :در طول تاریخ ،محبوبیت ادبیات و سینمای ملودرام ،در دورههایی بوده است که مردم ،به
دالیل ایدئولوژیک ،اجتماعی ،اقتصادی ،عاطفی و  ...تحت فشار بودهاند .بهطور لک ملودرام ،بستر مناسبی برای
نمایش فیلمهای با محوریت خانواده و روابط انسانی بوده که در سالهای اخیر و با ترویج بیشتر افکار فمینیستی (و
با لحاظ کردن محبوبیت همیشگی این گونه سینمایی میان زنان) ،ژانری مناسب برای نمایش دغدغههای عاطفی

زنان بوده است .شیهه ،در بستر ملودرام و در روایت نیمروزۀ خود از زندگی زنی با نام خانوادگی شایگان ،به نمایش
ازهمگسیختگی روانی و درد عاطفی زنی مقتدر و مستقل میپردازد که پس از رسیدن به قطعیت در تصمیم سقط
جنین ،در مواجهۀ اتفاقی با پسربچه ای که اسب اسباببازیش (مکس) را مرده میداند و در موقعیتی تراژیک ،دچار

تردید و تشویش میشود .میتوان گفت در شیهه ،با رویکرد روانشناسانه و با کمک تمهیدات سینمایی ،نمایش
زندگی درونی و نهان شخصیت شایگان به وسیله اوضاع و احوال زندگی بیرونی و آشکار وی (که در دکوراسیون منزل
ً
حدودا سه
و تلفنهای تهدیدآمیز و تیپ شخصیتی و گفتاری او مشهود است) پنهان شده است .فیلم ،از زمان
دقیقهای خروج پسربچه از منزل تا اقدام وی در رهایی رها ،برای به نمایش درآوردن تردید و شکی که در دل شایگان

است به شیوهای درست و البته تا اندازهای نمادین بهره میجوید تا او را برای تصمیم نهایی که با اقدام شوکآورو دهشتناک پسربچه همراه است آماده کند.

6

دربارۀ او لبخند نمیزند

| دو تمدن در گفتوگو با زبان تار و پیانو

زردشت افشاری | کارگردان

فاطمه ترکاشوند :نمیشد روایتی لطیفتر از «او لبخند نمیزند» از گفتوگویی داشت که در یک سمت آن اشغال
و سالح و تحریم داروهای بیماران صعبالعالج قرار دارد و در سمت دیگر آن ،لبخند و موسیقی و فرهنگ .روایتی
از یک گفتوگو که یک سمت آن میخواهد خراب کند و دیگری میخواهد بسازد.
«او لبخند نمیزند» به دقت شخصیتی را به ما میشناساند که در جستوجوی پدر از دسترفتهاش ،زبان
موسیقی را آموخته اما همان زبان ،ادبیاتی نو برای ارتباط با کسانی را میآفریند که او علیالقاعده باید آنان را
مقصر کشتهشدن پدرش بداند .از سوی دیگر ،فیلم بدون نمایش شخصیت مرد مکمل ،از طرف او ،شمایل یک
قهرمان دوستداشتنی میسازد که قادر است با «دیگری» خود که میتواند حتی «دشمن» باشد ،زبانی برای تبادل
فرهنگی بسازد .شخصیت ریاضیوار ساز پیانو در دستان دختری که هنر خوانده ،بهخوبی در کنار شخصیت آزاد و
بداههساز تار در دست پسری که مهندسی میخواند جفتوجور میشوند و این پازل از دو تمدن درگیر ،شمایی
اجمالی اما دقیق ارائه میدهد .باز شدن نطق پیانو در اجرای پایانی روی ضرب تار ،اشارۀ اجمالی لطیفی است که
بدون نادیده گرفتن ظالم و مظلوم ،از یک امکان حرف میزند :امکان همزبانی و لبخند.
همکاران ویژه نامه
پرویز جاهد | رامتین شهبازی | عرفان ناظر | سعید خیراله | احسان طهماسبی | محمد رنجی
علی سعادتمند | مریم ابوالحسنی | میثم شیخی | فاطمه ترکاشوند | کیمیا شهریه
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