
تی تی و ابراهیم
بازسازی یک عاشقانه ناکام

ابراهیم عاشق کهکشان هاست و نگاه کل نگر او 
می تواند خطری احتمالی کــه در آینده ای دور 
بشریت را تهدید می کند، بهتر از دیگران ببیند. 
او یک استاد دانشگاه و فیزیکدان است و زندگی 
خودش را وقف پیدا کردن پاسخ به مادرانی کرده 
که از نظر او می تواند خدمتی به آینده بشــریت 
باشــد. تی تی یک کارگر خدماتی بیمارســتان 
است که سواد خواندن و نوشتن ندارد، اما او نیز 
به شــیوه خود در فکر خدمت به بشریت است. 
این دو در مسیر زندگی شخصی خود با یکدیگر 
مالقات می کنند و احساسی عمیق که برخاسته 
از ارزش های واالی انسانی است آنها را به یکدیگر 
نزدیک می کند. جنس این نزدیکی همانطور که 
تی تی در آخر فیلم می گوید از جنس عالقه زن 
و شوهری نیســت بلکه عالقه ای انسانی و بدون 

منفعت شخصی است. 

هر دوی ایــن آدم ها در زندگی شــخصی خود 
در رابطــه ای منفعت طلبانــه گیــر کرده انــد. 
همسر ابراهیم ســبک زندگی دانشــمندانه او 
را نمی پســندد و امیر ساســان هم تی تی را به 
ابزاری برای منفعت خود تبدیل کرده، هر چند 
ته مانده های انسانیت در او هر از چند گاهی دست 
باالتــر را دارد. نمود بیرونی این رفتار از ســوی 
اطرافیان هر دو بی عقلی تلقی می شود هر چند 
هر دوی این آدم ها براساس سازوکارهای ذهنی 
خویش دالیل فراوانی برای رفتارهای خود دارند 
که از سوی اغلب آدم های عاقل قابل درک نیست. 
این دو در طــول رابطه محترمانــه و بی آالیش 
خود نزدیکی عمیقی احســاس می کنند که از 
سوی اطرافیان قابل هضم نیســت و اغلب از آن 

سوء برداشت می شود.
سرگردانی در میانه مفهوم عقل و جنون از آنجا 
که اغلب براســاس انبار معانی ذهنی خودمان و 
تجارب شخصی صورت می گیرد، معرکه آشنایی 
است که اغلب در مسائل ریز و درشت زندگی با 
آن روبه رو شــده ایم. به نظر می رسد فقط اتکای 
فیلم تی تی در این معرکه آشــنا منفعت طلبی 
باشــد؛ جایی که اغلب رعایت منفعت شخصی 
عقالنیت نامگذاری شده و برای ما قابل هضم تر 

است.
سبک و سنگین کردن این ترازو توسط دستگاه 
روان آدمی براساس تجارب شخصی، فرهنگی و 
نوع عملکرد ذهن آدمی صورت می گیرد جایی که 
ناگزیر برای آن مرزبندی هایی تعیین کرده ایم که 

اغلب نامشخص و متغییر هستند.
این مرزبندی در روانشناســی مدرن با داشتن 
یا نداشتن عملکرد شــخصی در رابطه، شغل و 
تشــخیص منفعت فردی خط کشی شده است. 
کسانی که بتوانند روابط خود را مدیریت کنند، 
شغل و درآمد خودشان را حفظ کنند و منفعت 
فردی خود را تشخیص بدهند، سالم تشخیص 
داده شده و در غیراین صورت افرادی غیرمعمولی 
قلمداد می شــوند. درحالی که در نگاهی کل نگر 
منافع جمعی می توانند در تضاد با منافع فردی 
قرار بگیرنــد و رعایت منافع فــردی به تنهایی 
می تواند برایند اجتماعی نامطلوبی داشته باشد.

قصه فیلم تی تی تالشی قابل تحسین برای ترسیم 
این فضای تعلیق است و در صحنه های متفاوتی 
بخش هایی از این مفهوم گســترده را به تصویر 
کشیده اســت. تی تی درصدد اســت تا خانه ای 
برای خود بســازد که بتوانــد در آن آرام گیرد و 
یا به تعبیــری دیگر تالش دارد تــا درون ذهن 
خود چهارچوبی امن بــرای آرام گرفتن تفکرات 
خود فراهم آورد. بزرگ ترین مشــکل او در این 
میان قیمت بلوک است که برای او خیلی گران 
است و بارها این نگرانی را در فیلم تکرار می کند 
همانگونه که فراهــم آوردن تکه هــای خرد و 
تجربه برای ساختن یک شخصیت بسیار گران 
تمام می شود و برای شخصیتی مانند تی تی که 
گذشته ای آشــفته و ناآرام دارد، این کار بسیار 
سخت و گاهی ناممکن است. ابراهیم نیز تالش 
می کند تصورات ذهنی خودش درباره سیاهچاله 
عظیمی که می تواند منظومه شمســی را مانند 
یک آبنبات ببلعد روی کاغــذ بیاورد و ماجرای 
کاغذ های ســفید و بزرگ او در سرتاســر فیلم 
وجود دارد، گویی او نیز تالش دارد با تالش برای 
جلوگیری از نابودی منظومه شناسی خودش را از 

دنیای جنون و آشفتگی نجات دهد.
تی تی فرزند پــدر و مادر دیگــری را دیگری را 
در خود پــرورش می دهد اما حــس مادرانه او 
بــا تمثیلی در یک نقاشــی کودکانــه که روی 
تخت به دیوار نصب کرده مانــع از عمل کردن 
به توصیه های پزشک می شــود و ندیدن تصویر 
ســونوگرافی و تکرار اینکه بچه مال او نیســت 
راه به جایی نمی بــرد و در نهایت بــا فرزند در 
حال تولد می گریزد و ابراهیــم به عنوان فردی 
که اینجا عاقل تر به نظر می رســد، در نهایت او را 
قانع می کند که از این عالقه دست بکشد. همین 
رفتار ابراهیم به او کمک می کند تا بتواند اجازه 
خروج از کشــور به همراه مادر و همسر جدید را 
به دخترش بدهد و به عبارتــی او نیز از لجاجت 
برای ادامه تملک فرزندش دست بردارد. زندگی 
نیازمند تکه هایی از عقل و عشق است و ما در هر 
تصمیمی در این وادی حیرت در این دوراهی قرار 
می گیریم تا در میانه عقل و جنون زندگی کنیم.

جمال رهنمایییادداشت
روانشناس تحلیلی
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یک هفته »جنگ جهانی سوم«
اکرانی برای احراز شرایط شرکت در مراسم اسکار 2023

فیلــم »جنگ جهانی ســوم« 
ســاخته هومــن ســیدی که 
نماینــده جمهوری اســالمی 
ایران در اسکار 2023است، برای حضور در این 
مراسم به مدت یک هفته در پردیس سینمایی 
مگامال اکران می شــود. در جلسه روز گذشته 
شــورای صنفی نمایش در خانه سینما مصوب 
شد که »جنگ جهانی سوم« از پنجشنبه ۱۴مهر 
تا چهارشنبه 20مهر به مدت یک هفته به صورت 
ویژه در پردیس ســینمایی مگامال روی پرده 
برود. اما شاید این سؤال برای شما پیش بیاید که 
چرا »جنگ جهانی سوم« فقط یک هفته اکران 
می شود؟ طبق قوانین اسکار، فیلمی که در رشته 
بهترین فیلِم بین المللی نمایندگی کشوری را بر 
عهده دارد، در دوره زمانی ای که آکادمی اسکار 
تعیین می کند، باید حداقل به مدت 7روز اکران 
تجاری داشته باشــد؛ به همین دلیل است که 

فیلم »جنگ جهانی ســوم« به مــدت 7روز در 
پردیس مگامال نمایش داده می شــود، اما چرا 

اکران این فیلم ادامه پیدا نمی کند؟
واقعیت این است که این روزها سینما مشتری 
ندارد و از فیلم های روی پرده اســتقبال خوبی 
نمی شود. صاحبان آثار دوست ندارند در شرایطی 
که مردم به سینما بی رغبت  هستند، فیلمشان 
را اکران کنند و با دســت خودشــان سرنوشت 
بدفرجامی را برای فیلم شــان رقم بزنند. میزان 
فروش فیلم های روی پــرده در روزهای اخیر 
موید این نکته اســت که نه فقط ســینما بلکه 
هر رویداد و برنامــه فرهنگی ـ  هنری ای در این 
روزها با رکود و ســکون مواجه اســت. در این 
وضعیت، طبیعی است صاحبان آثار سینمایی، 
با توجه به هزینه ای که برای فیلم شــان متقبل 
شده اند، به اکران فیلمشــان رضایت ندهند و 
قاعدتا تهیه کننده »جنگ جهانی ســوم« هم 

ترجیح می دهد فیلمــش در روزهای آرام تری 
که احتمال استقبال بیشتری از آن وجود دارد، 

اکران شود.
این نخستین بار نیســت که فیلمی ایرانی برای 
حضور در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
اسکار به مدت یک هفته به نمایش درمی آید و 
اکران کاملش به زمان دیگری موکول می شود. 
در سال ۱399که شیوع کرونا موجب تعطیلی 
ســینما شــده بود، فیلم »درخت گــردو« به 
کارگردانی محمدحســین مهدویان که یکی از 
نماینده های بالقوه سینمای ایران برای شرکت 
در اسکار محسوب می شد، به مدت یک هفته در 
کردستان اکران شــد تا واجد شرایط الزم برای 
شرکت در مراسم اسکار شود. البته در نهایت در 
آن سال فیلم »خورشید« ساخته مجید مجیدی 
به نمایندگی از سینمای ایران در اسکار حاضر 
شــد که آن هم به مدت یک هفته در تفرش به 

نمایش درآمد تا بتواند مطابق با قوانین اســکار 
در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان حضور 

پیدا کند.
فیلم »جنگ جهانی ســوم«، ششــمین فیلم 
بلند هومن سیدی پس از »آفریقا«، »سیزده«، 
»اعترافات ذهــن خطرناک من«، »خشــم و 
هیاهو« و »مغزهای کوچک زنگ زده« اســت 
که نخســتین نمایش جهانی خود را در بخش 
افق هــای هفتادونهمین جشــنواره فیلم ونیز 
تجربه کرد و توانســت 2جایزه بهترین فیلم و 
بهترین بازیگر مرد )محسن تنابنده( را در بخش 
افق های ونیز کسب کند. در خالصه داستان این 
فیلم آمده است: »شــکیب یک کارگر روزمزد 
بی خانمان اســت که هرگز نتوانسته با از دست 
دادن همسر و پسرش در زلزله سال ها پیش کنار 
بیاید. طی چند سال گذشته، او با یک زن کر و 
الل، به نام الدن رابطه برقرار کرده است. محل 

ساخت و سازی  که او امروز در آن کار می کند به 
لوکیشن فیلمی درباره جنایات هیتلر در طول 
جنگ جهانی ســوم تبدیل می شود و در کمال 
تعجب به او یک نقش سینمایی، خانه و فرصتی 
داده می شود تا برای خود کسی باشد. وقتی الدن 
از این موضوع مطلع می شــود، به محل کارش 
می آید و درخواست کمک می کند. نقشه شکیب 
برای مخفی کردن او به طرز غم انگیزی اشتباه از 
آب درمی آید و موقعیت جدید و فرصت بی تکرار 

پیش آمده برای او را، با تهدید روبه رو می کند.«
در فیلم »جنگ جهانی ســوم« بازیگرانی چون 
محســن تنابنده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، 
نوید نصرتی، لطف اهلل سیفی و حاتم مشمولی به 
ایفای نقش پرداخته اند. پخش بین المللی این 

فیلم بر عهــده محمد اطبایی 
کمپانی مســتقل های ایرانی 

است.

 روایت مظلوم ترین
مادر شهید

»فیروزه شجاعی« از جنایت کومله ها بر پیکر 
فرزندش شهید »یوسف داورپناه« می گوید

 فتنه اعتقادی و بازگشت
به جاهلیت

تحلیلی تاریخی-کالمی از جایگاه »قیام« و 
»تقیه« در سیره ائمه اطهار

 نمایشی كه 
شنیدنی است

گفت وگو با »حسین کشفی اصل«، 
کارگردان نمایش »لئوناردو داوودنژاد«

 »هفته مهر«
با تأخیر 

برگزاری هفته مهر سینمای 
ایران که قرار بود از ۶ تا ۱2 
مهرماه امسال برگزار شود، 
به زمانی دیگر موکول شده 

است.
به گزارش همشهری به نقل 
از ایسنا؛ بیستم شهریورماه 
و در آستانه روز ملی سینما، 
سازمان ســینمایی اعالم 
کرد که»هفته مهر سینمای 
ایران« به مناســبت روز 
ملی ســینما و بــا هدف 
تحقق اســتمرار شادابی 
و پویایی در محیط روانی 
سینمای کشــور و توجه 
خاص به مقولــه عدالت 
فرهنگی و هنری در دولت 
سیزدهم در راستای تکریم 
پیشکسوت،  سینماگران 
ایران  فعاالن ســینمای 
در رشــته های مختلف و 
هنرمندان ایثارگر طراحی 

و پیش بینی شده است.
دبیری این برنامه به عهده 
قادر آشنا - معاون توسعه 
فناوری و مطالعات سازمان 
سینمایی- گذاشته شده 

است.

  »هناس« 
در دمشق

روزهای ســینمای ایران 
در ســوریه با اکران فیلم 
ســینمایی »ِهنــاس« و 
نمایــش 4 اثــر دیگر از 
سازمان سینمایی سوره، 

کار خود را آغاز کرد.
گزارش همشــهری،  به 
همزمان با هفته فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران 
در سوریه و به همت رایزنی 
فرهنگی ایران در دمشق و 
با همکاری وزارت فرهنگ 
جمهوری عربی ســوریه، 
اداره کل همکاری هــای 
فرهنگــی و امور ایرانیان 
خارج از کشــور و مرکز 
بین الملل سوره، »روزهای 
ســینمای ایــران« آغاز 
شــد.در این هفته  فیلم 
که تا سه شــنبه ۱2 مهر 
ماه ادامه دارد؛ فیلم های 
»ِهنــاس«، »مدیترانه«، 
»حوض نقاشی«، »یه حبه 
قند« و »فرشــته ها با هم 
می آینــد« از محصوالت 
سازمان سینمایی سوره 
و منتخــب آثاری که حق 
پخش آنهــا را در اختیار 
دارد، با زیرنویس عربی به 

نمایش درمی آید.

آغاز رقابت 
قصه گوها

اســــتانی  مرحلـــه 
بیست وچهارمین جشنواره 
قصه گویی  بین المللــی 
کانون پــرورش فکری در 
بخش هــای »صحنه ای«، 
»آیینی ســنتی« و »زبان 

اشاره« آغاز به کار کرد.
همشــهری،  گزارش  به 
اســتانی  مرحلــه  در 
بیست و چهارمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی کانون 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، در هر استان3 تا 
5 داور متشکل از نمایندگان 
شــاخه اســتانی انجمن 
قصه گویــی، قصه گویان 
برگزیده دوره های گذشته، 
پیشکسوتان قصه گویی و 
کارشناسان حوزه ادبیات، 
نمایش و اجرا کار ارزیابی 
و داوری قصه گویی هــا را 
برعهده خواهند داشــت.
براســاس ایــن خبــر، 
مرحله استانی جشنواره 
قصه گویی  بین المللــی 
از اســتان اصفهــان روز 
۹مهر آغاز شــد و روز 2۸ 
مهر با اســتان سیستان و 
بلوچستان به کار خود پایان 

می دهد.
پایانــــی  مرحــــله 
بیست وچهارمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی کانون 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به دبیری محمد 
گودرزی دهریزی همزمان 

با شب یلدا برگزار می شود.

سي ونهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران که به مرور ترکیب فیلم هاي 
حاضر در آن مشخص مي شــود قرار است امســال با شور و هیجان 
بیشتري برگزار شود. بعد از 2سال کرونا که فستیوال فیلم کوتاه تهران 
را هم مثل بقیه جشنواره هاي سینمایي تحت الشــعاع قرار داده بود، قرار است دوباره 
عاشــقان فیلم کوتاه با خیالي آســوده گرد هم بیایند. جایي که همیشه محل کشف 

استعدادهاي تازه بوده است.
برگزاري فســتیوالي براي عرضه و نمایش فیلم هاي کوتاه به دهه50 بازمي گردد. از 
دوراني که فیلم هاي آماتوري 8 و ۱6 میلیمتري در جشنواره سینماي جوان استاني 
به نمایش درمي آمدنــد زمان زیادي مي گذرد. ســال۱36۱ در اولین دوره برگزاري 
جشنواره فیلم فجر فیلم هاي کوتاه در بخش آماتوري به نمایش در آمدند و در سال هاي 
بعد جشنواره سینماي جوانان در 3بخش فیلم، عکس و فیلمنامه، یکي از خاطرات 
سینمایي مهم عالقه مندان فیلم کوتاه در دهه هاي 60 و 70 را رقم زد. جشنواره اي 
که بعدها عنوان بین المللي هم یافت و از ســال۱382 با عنوان جشنواره بین المللي 
فیلم کوتاه تهران دور تازه اي را آغاز کرد. حاال سال هاســت که تهران پایتخت فیلم 
کوتاه شده است. جایي که هزاران فیلمســاز از ایران و سراسر جهان متقاضي حضور 

در آن هستند.
پس از اعالم آثار بخش هاي داستاني و مستند پذیرفته شده در سي ونهمین جشنواره 
فیلم کوتاه تهران، دیروز اسامي فیلم هاي بخش سینماي اقتباسي هم معرفي شد تا 

ترکیب آثار جشنواره سي ونهم به مرور مشخص شود.

جشنواره فیلم کوتاه یک دورهمی خوب است
آرش صادقی، مدیر فیلمبرداری در گفت وگو با مهر با اشاره به حضور فیلم های کوتاه 
در جشــنواره های بین المللی و تأثیر جوایز بین المللی و گسترش همکاری در سطح 
جهانی گفت: پیش از هر چیز باید یادآوری کنم که رسالت هنر جدای مباحث سیاسی 
است و باید به این مســئله به خصوص در حوزه ســینما توجه کرد. درست است در 
برخی از فستیوال ها به دلیل موقعیت هایی که جامعه ایران در آن قرار دارد، تعدادی از 
تصمیم ها و سیاست ها را دنبال می کنند اما در مجموع می توان گفت که طی سال های 

گذشته کمیت و کیفیت آثاری که به فستیوال ها ارائه می شود بسیار لحاظ می شود.
وی که تا امروز جوایز بین المللی همچون جایزه بهترین فیلمبرداری از جشــنواره 
فیلم استانبول، جشنواره فیلم هندوستان و جشنواره فیلم امریکن گلدن پیکچرز را 
دریافت کرده است، بیان کرد: در واقع نمی توان گفت که جوایزی که طی سال های 
اخیر در رشــته های مختلف توسط فســتیوال های بین المللی ارائه می شود به دلیل 

شرایط سیاسی و اجتماعی ایران است، بلکه در بخش داوری حساسیت های بسیاری 
در زمینه آثار مورد داوری وجود دارد.

این مدیر فیلمبرداری توضیح داد: به عنوان مثال طی سال های اخیر با توجه به جوایزی 
که از فســتیوال های بین المللی دریافت کرده ام متوجه شدم که به نکاتی در فیلم ها 
توجه می کنند که نشــان دهنده داوری حرفه ای در این فستیوال هاست. مهم ترین 
نکته در دیده شدن فیلم ها چه در سینمای بلند و چه کوتاه، قصه مناسب است. یعنی 
اگر فیلم یک قصه خوب داشته باشد تأثیر بســیار زیادی در دیده شدن کارگردانی، 
فیلمبرداری و بخش های دیگر دارد. البته برخی نیز معتقدند که جوایز بین المللی در 
سینما کاماًل سیاسی است اما من چنین نگاهی ندارم. تأکید می کنم که شاید در برخی 
از فستیوال های خاص این اتفاق رخ دهد اما در شکل کالن چنین روندی وجود ندارد 
و بیشتر جنبه هنری آثار در فستیوال ها مورد توجه قرار می گیرد. در عین حال داوران 
بسیار هوشمند و آگاه هســتند. به عنوان مثال به جزئیات کار فیلمبردار با دوربین و 

چگونگی فیلمبرداری توجه می کنند.
صادقی با اشــاره به اینکه نکته جالبی که وجود دارد این اســت کــه فیلم کوتاه در 
فســتیوال های بین المللی بهتر دیده می شود، گفت: فســتیوال های بین المللی به 
خوبی به این نوع از ســینما بها می دهند و می توان گفت که فیلــم کوتاه برای خود 
سر و شکل زیبایی در سطح بین المللی پیدا کرده است و همین باعث ایجاد اتفاقات 
خوب به خصوص در بخش فنی می شــود. یکی از نکات مثبتی کــه در زمینه جوایز 

بین المللی به خصــوص در حوزه هایی چون فیلمبرداری، صداگــذاری، تدوین و ... 
وجود دارد این است که هنرمندان فعال در این عرصه با حضور و دریافت جایزه های 
بین المللی در سطح جهانی شناخته می شــوند. همین باعث ایجاد تعامل میان ما و 
فیلمسازان خارجی می شود و نتیجه چنین تعاملی کســب تجربه های بیشتر برای 

هردو طرف است.
 

معرفی داوران و آثار راه یافته به بخش مستند »فیلم کوتاه تهران«
اعضای هیأت انتخاب و داوری و فیلم های راه یافته به بخش مســتند ســی ونهمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. اسامی داوران و ۱3 فیلم مستند 
راه یافته به رقابت این رویداد بین المللی اعالم شــد. داوران بخش مستند این دوره از 
جشنواره عبارتند از محمدصادق اسماعیلی، عطیه زارع، یاسر فریادرس، حسن نقاشی، 

سیدمازیار هاشمی.
همچنین فیلم های راه یافته به این بخش به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
  »آخرین آرزوی سیروس« به تهیه کنندگی و کارگردانی سجاد ترابی از تهران

  »امتحان تاریخ« به کارگردانی و تهیه کنندگی کاوه حدادی از بروجرد
  »امیر« به کارگردانی داوود میرزابیگی و تهیه کنندگی رسول احمدی از کرج

  »اویر« به کارگردانــی کورش فرزانگان و تهیه کنندگی انجمن ســینمای جوانان 
ایران- دفتر بندرانزلی و کورش فرزانگان

  »به من اشــاره کن« به کارگردانی فرح زارع مهرجــردی و تهیه کنندگی انجمن 
سینمای جوانان ایران و فرح زارع مهرجردی از تهران

  »پناه به دریا« به کارگردانی کامران رحیمی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان 
ایران، کامران رحیمی و محمدرضا وجدی از بوشهر

  »روزگار مفید« به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن عسکری زاده از تهران
  »سوری« به کارگردانی سولماز علیزاده و تهیه کنندگی علی خوشبخت از کرج

  »شازده حمام« به کارگردانی و تهیه کنندگی احمد صراف یزد از یزد
  »گالش منزل« به کارگردانی و تهیه کنندگی علی شهاب الدین از تهران

  »لوورخانه« به کارگردانی و تهیه کنندگی شروین وحدت و پیام عزیزی از تهران
  »مای سا« به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا صبوری از گرگان

  »من زنده برگشتم« به کارگردانی مجتبی حیدری و تهیه کنندگی مجتبی حیدری 
و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی از تهران

  سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 27 مهر تا 2 آبان ۱۴0۱ برگزار 
می شود.

تهران پايتخت فيلم كوتاه تهران
ترکیب آثار حاضر در سي ونهمین جشنواره بین المللي فیلم کوتاه تهران به مرور مشخص مي شود
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