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اکران

»تی تی« را آیــدا پناهنــده کارگردانی و 
تهیه کرده است. ارسالن امیری، پناهنده را در 
نویسندگی یاری کرده است و الناز شاکردوست، 
هوتن شکیبا و پارسا پیروزفر نیز بازیگران اصلی 
فیلم هستند. داستان »تی تی« در مورد مالقات 
دو فرد کاماًل متفاوت با یکدیگر است: فیزیکدانی 
که در حال کار بر روی فرضیه ای در مورد پایان 
جهان اســت و زنی باردار و ساده که می خواهد 
به بشــریت خدمت کند و خانــه ای از آن خود 

داشته باشد.
»تی تی« به دلیل حضور در جشــنواره بین 
المللی فیلم توکیو از داوری جشنواره فیلم فجر 
در رشته های بهترین فیلم و بهترین کارگردانی 
حذف شــد. با این وجود فیلم در سی ونهمین 
دوره جشنواره فیلم فجر در رشته های بهترین 
فیلمنامه، بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی 

متن نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد.

دیگران چه گفته اند؟ 
مسعود پویا )همشهری آنالین(: فیلم 
آیدا پناهنــده در روایت و حال و هوا پیشــنهاد 
تازه ای به تماشاگر می دهد. بدون این که کمدی 

باشد یا روی معضالت اجتماعی دست بگذارد.
محمدرضا مقدسیان )فیلیمو شات(: 
مســئله زن بودن و جهان زنانه به شکلی سالم و 
انسانی در مجموعه آثار آیدا پناهنده همواره مسئله 
کلیدی و سرنوشت ساز بوده است. از »ناهید« که 
سکوی معرفی جدی پناهنده به سینمای ایران 
بود و افتخارات بین المللی مطلوبی هم برای او به 
همراه داشت تا »اسرافیل« و حاال »تی تی«. تأکید 
پناهنده به عنوان فیلمسازی که تالش می کند 
بدون حب و بغض های مبنی بــر افراط و تفریط 

سراغ جهان شخصیت های زن برود و جهان را از 
زاویه دید آن ها بنگرد، کامالً مشهود است.

پناهنده جزو نسل دوم فیلمسازان زن بعد 
از انقالب ایران اســت. بیش از هرکسی نزدیکی 
نگاه پناهنده به ســینمای رخشان بنی اعتماد 
انکارناپذیر است. او بر خالف بسیاری دیگر از زنان 
فیلمساز نسل قبلی خودش، نگاه واقع بینانه ای به 
مسئله زنان دارد. در جهان فیلم های او دو قطبی 
میان مردان بد و زنان خوب غالب و برجســته 
نیست و تقریباً می توان گفت شخصیت ها فارغ 
از جنسیت شــان دارای ویژگی های خوب و بد 
هستند. جنسی از تعادل در نگاه پناهنده همواره 
قابل دنبال کردن بوده است. در واقع پناهنده در 
تالش است در »تی تی« سخن از تعادل و تکامل 
بگوید. در جهان فیلم »تی تی«، ابراهیم و تی تی 
نماینده مــردان و زنانی هســتند که می توانند 
یکدیگر را کامل کنند و با رسیدن به نقطه تعادلی 
از میان منطقی و احساســاتی بــودن، زندگی 
کم اصطکاک تر و کم اضطراب تر و انسانی تری را 
برای خودشان و دیگران رقم بزنند. در جهان فیلم 
»تی تی« عنصر گمشده مشکل آفرین عشق است. 
تمام عصبیت ها و بــاال و پایین پریدن های امیر 
ساسان )هوتن شکیبا( و حتی دوز و کلک هایی 
که سوار می کند و آزاری که به تی تی و دیگران 
می رساند و حتی میل به تصاحب و کنترل تی تی، 
همگی ریشه در فقدان ارضای نیاز درونی او در 

جلب محبت و درک شدن و دیده شدن دارد.
در واقع در جهان فیلم »تی تی« تأکید بر آن 
است که اگر زنان را از جامعه حذف کنیم، چیزی 
جز خشم و سختی و ناآرامی و پناه بردن مطلق 
به منطق یا افیون رقم نخواهد خورد. در جهان 
این فیلم تأکید شده است که زنان رنگ دهنده 

و روح دهنده به جهان آدمیان هستند. در این جا 
مراد فیلمساز نگاه جنسیت گرایانه نیست بلکه 
تأکید بر مهر و محبت خالص و بی محاسبه است 
که در مختصات شخصیت زنی به نام تی تی نمود 

پیدا کرده است.

نظر عوامل
آیدا پناهنده )نویسنده و کارگردان(: 
ما »تی تی« را در شرایط معمول فیلم های دیگر 
نســاختیم. بی پولی بود. تعداد جلسات محدود 
فیلمبرداری در شرایط سخت زمستان بود. همه 

با عشق کار کردیم.
پناهنده: تی تی برای من شبه قدیسی خل و 
چل بود. زنی که کولی است و به یک رمز و رموزی 
فراتر از جهانی که ما می بینیم دست یافته است.

الناز شاکردوست ) بازیگر(:  من به فیلم ها 
جنســیتی نگاه نمی کنــم. کارگردان ها قبل از 
این که زن باشند انسان های واقعی هستند. در هر 
فیلم خوبی می توانم بازی کنم. اما این را هم قبول 
دارم زمانی که زن ها کنار هم قرار می گیرند و از 
هم حمایت می کنند نتیجه می تواند شگفت انگیز 

باشد.
فرشاد محمدی )فیلمبردار(: این فیلم 
را با جــان و دل فیلمبرداری کــردم و علت آن 
حضور خانم پناهنده بود چون با باور قبلی فیلم را 
کارگردانی کرد. همین امر باعث کارهای خالقه 
در ما شــد. من هم مثل همه فیلمبرداران دیگر 
ســعی کردم به روح کلی فیلم وفادار باشم. من 
در این فیلم یک تجربه ویژه در ارتباط فیلمبردار 
و بازیگر داشــتم. شاکردوست آن قدر نسبت به 
فیلمبرداری عاشقانه رفتار می کرد که برای من 
حیرت انگیز بود. حتی گاهی احساس می کردم 

تصویر از بازی برای او مهم تر است.

نظر شخصی 
عجب فیلم بــدی! »تی تی« ســاخته آیدا 
پناهنده به مانند یک آش بی مزه است؛ داستانی 
غیر قابل باور و بزرگ تر از اندازه فیلم دارد: داستان 
فیزیکدانی که تمام وقتــش را برای تهدید یک 
ســیاه چاله مکنده گذاشته اســت و زنی کولی 
که شــیفته او می شــود. پرداخت شــخصیت 
هر دو کارکتــر اصلی آن قدر ضعیف اســت که 
نمی توانیم فیلم را دنبال کنیم. آن قدر سوژه دور 
و باور نکردنی است که داستان رها می شود. الناز 
شاکردوست و پارسا پیروزفر اجرای فاجعه باری 
دارند و به جز هوتن شکیبا که اندازه است، تمامی 
بازی ها غیرطبیعی است. پناهنده مثال  ً قرار بوده 
فیلمی متفاوت بسازد اّما آن قدر در ساخت ضعیف 
است که سقوطی آزاد را تجربه می کند. فیلم نه 
دوربین خوبی دارد، نه قاب ها تماشایی هستند و 
نه سناریو جذاب است. »تی تی« فیلمی مالل آور 
است که اگر هوتن شکیبا را نمی داشت تحملش 

سخت تر می بود.

چهره شاخص
هوتن شــکیبا؛ بازیگر آینده داری که تنها 

دلخوشی برای تحمل کردن فیلم تا پایان است.
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