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نشده و بدون لکنت و زیاده گویی و یا 
گیرکردن در بازی های فرمی یا ادعاهای 
کارگردانی این روزهای سینمای ایران، 
خیلی روان و خوش ریتم داستان جذاب 

خود را تعریف می کند.
به نظر می رسد مدت زمان فیلم کمی 
زیاد شده و در یک ســوم پایانی نیز 
چندبار فیلم دچــار افت و مکث هایی 
می شــود که بــا مونتاژ دوبــاره و 
کوتاه ترکردن فیلم شــاید بتوان این 

افت روایی را از میان برد.
از این رو با وجود انتقادات به پروپاگاندا 
بودن برخی فیلم های اوج، باید به این 
ســازمان برای حمایت از فیلمسازان 
جوان و تولیدات با کیفیت در قالب های 
مختلــف تبریک گفــت. هرچند که 
جای نقد به بحــث هزینه کرد و برخی 
رانت های فرمی و محتوایی به آثار اوج 

محفوظ می ماند.

  تی تی
تی تی فیلمی به کارگردانی 
آیــدا پناهنده کــه هرچند 
در داوری با بی انصافی روبرو شــد اما 
در بخش مردمی و میــان منتقدان و 
اهالی رســانه به شــدت مورد توجه 
قرار گرفت و هــم کارگردانی آن مورد 
تحسین قرار گرفت هم بازی درخشان 
پارسا پیروزفر و الناز شاکردوست. در 
میان تیم بازیگری ، هوتن شــکیبا به 
عنوان بازیگر مرد مکمل بسیار خوش 
درخشید و نقشــی متفاوت را جلوی 
دوربین پناهنده برد. انتظار اینکه »تی 
تی« یکی از فیلم های مهم سال ۱۴۰۰ 
باشد انتظار غریبی نیست چراکه تمام 
المان هایی که موفقیــت یک فیلم را 
تضمین میکند که یقینا اصلی ترین آن 
فیلمنامه و قصه متفاوت این فیلم است. 
فیلمنامه ای که موضوعی خاص داشت 
و پرداخت جذاب به آن زیبایی اش را 
پیش چشم بیننده بیشتر می کرد. اما 
یک پارسا پیروزفر بسیار پخته در بازی 
و به موقع در اکت و خوش گو در دیالوگ 
، ویژگی دوست داشــتنی این فیلم 
محسوب می شــود که یقینا در اکران 
یکی از شاخصه های اصلی انتخاب برای 

تماشا است.

  روزی روزگاری آبادان
حمیدرضا آذرنــگ بازیگر 
تئاتر، ســینما و تلویزیون  
در نخستین تجربه کارگردانی اش در 
سینما، گویا خواسته نبود تنوع ژانر در 
سینمای را به رخ بکشد، چنانکه روزی 

روزگاری آبادان در لحظاتی سوررئال 
و علمی و تخیلــی و در لحظات دیگر 
تراژیک یا کمیک شده در حالی که فیلم 
در بستر ملودرام قراراست سرنوشت 

یک خانواده در آبادان را روایت کند.
داستان و فضاسازی دوپاره عمدتا به 
فیلم های ســینمای ایران ضربه زده 
و در این فیلم بــه دلیل تفاوت فراوان 
فضای ســوررئال و رئال و زمان باال و 
مشخص نبودن مرز این دو سبک روایی 
تا انتهای فیلم، این آسیب دوچندان 

شده است.
فیلم قرار اســت با پرداختن به رویا، 
مرگ، جهان دیگر و  در خالل داستان 
و زندگی عادی یک خانواده پنج نفره 
در آبادان از یک ســو ارزش زندگی و 
خانواده را نشان دهد، از سویی تحول 
شخصیت ها در مواجهه با سختی ها را 
نمایان سازد و باالخره به دلیل مشخص 
نبودن این مرز واقعــی و غیرواقعی 
پایانی متفاوت و مســیری جذاب را 
پیش روی تماشاگر قرار دهد؛ حال آنکه 
این دوپارگی در نهایت آنقدر به ساختار 
فیلم ضربه زده که کارکردی متضاد از 
جذابیت و تازگی برای فیلم و تماشاگر 

به بار آورده است.
با وجود درام خوبی که در فیلم وجود 
دارد و همچنیــن جزئیــات جذاب و 
شــخصیت پردازی باورپذیر خانواده 
خیری و مصیب، بخش سوررئال فیلم 
درنیامده و باعث عــدم توفیق فیلم 
شده. ایده بخش ســوررئال که باعث 
تاکید بر مشــکالت همیشگی مردم 
جنگ زده جنوب کشور و گرفتاری های 
آن ها پس از یک دهــه بعد از جنگ 

تحمیلی را بازگو می کند و ازســویی 
در برخی لحظات شــوخی های خوبی 
بخصوص در برگردان زبان فارسی به 
انگلیسی و بالعکس دارد، عمال به وصله 
ناجور و ایده در نیامده فیلم تبدیل شده 
تا نخستین تجربه کارگردانی آذرنگ 
با وجود شخصیت های جذاب، ریتم و 
کارگردانی خوب در نیمه نخست فیلم، 
فضاسازی و جزئیات زندگی مردم بومی 
آبادان به جهت همیــن ایده دوپاره 
و فضای ناموفق ســوررئال تجربه ای 

ناهمگون و به بار ننشته تبدیل شود.

  منصور
رجوع بــه تاریــخ معاصر 
و دســتمایه قــراردادن 
شخصیت های اسطوره ای برای خلق 
قهرمان در ســینمایی که همیشه از 
کمبود قهرمان رنــج می برده، به طور 
قطع از پیش نیازها و حلقه های مفقوده 
ســینمای یکنواخــت آپارتمانی و 
کمدی های کلیشه ای ایران محسوب 
می شود اما نوع مواجهه و پرداخت اثر 
هنری مساله مهم دیگری است که نباید 

به این بهانه مغفول واقع شود.
داســتان رشادت ها، جســارت ها و 
تالش های شــخصیت مهمی همچون 
شهید منصور ســتاری، هم به نوعی 
احیای تاریخ معاصر به شــمار می آید 
هم با ساخت قهرمان سمپات و ایرانی 
می تواند برای تماشاگر جذاب باشد اما 
مشکل فیلم های بیوگرافیک که در این 
فیلم نیز شاهد آن هستیم عدم دقت 
و وســواس بر روی شخصیت پردازی 
و انســجام و پرداخت داستانی است، 

حسام محمودی 
اما در این شلوغ 
بازی های فیلم دوم 
صباغ زاده، انتخاب 
جسورانه ای بوده که 
با اجرای او، به یکی از 
نقش های قابل تحمل 
فیلم در میان انبوه 
بازی های تصنعی و 
شخصیت پردازی های 
سطحی بدل شده 
است.

مخلص کالم اینکه 
فیلمی که می توانست 
با فیلمنامه ای 
منسجم تر و با تکیه بر 
فضاسازی جذابش، 
پرفروش و نمونه ای 
قابل توجه در گونه 
کمتر دیده شده 
فانتزی در اکران 
سینماها باشد، با 
عالقه فیلمساز به 
اپیزودیک کردن و 
داستانک های بی ربط، 
نتیجه ای عکس 
داشته و بعید است با 
توجه به گروه تولید نه 
چندان مطرحش در 
گیشه نیز موفق باشد


