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مشهدیهایفیلمشناس

•اولین تجربه موفق  3پردیس

بیــش از  14هزار مخاطــب باشــد .مهم تر
از آن ،اولیــن تجربه برگزاری جشــنواره در
دو پردیــس تازه تاســیس «ویالژتوریســت»
و «گلشــن» بود ،اتفاقی که مورد اســتقبال
سینمادوســتان مشــهدی قــرار گرفــت و
بخش قابل توجهی از مخاطبان جشــنواره
را به سوی خود کشــاند .پردیس سینمایی
سیمرغ هم در شانزدهمین جشنواره فیلم
فجرمشهدمیزبانیشایستهایازمخاطبان
خود داشــت و اســتقبال مخاطبــان از این
پردیس ثابت کرد که اصرارهای سال های
گذشــته برای برگــزاری جشــنواره فجر در
منطقه غرب مشهد بی دلیل نبوده است.

شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد در
کنار تکــرار برخی ضعف های همیشــگی،
ویژگی های مثبت بســیاری داشــت .مهم
ترین آن عدالت توزیعی جشــنواره در شهر
بود ،به گونه ای که پنج پردیس در پنج نقطه
مختلف شهر ،میزبان جشــنواره شدند .در
کنار پردیس قدیمی و نوستالژی هویزه که
مشــهدی ها از ســال های دور با آن خاطره
دارند و همچنــان انتخاب اول بســیاری از
سینمادوســتان اســت ،پردیس سینمایی
اطلس هم در شــانزدهمین دوره جشنواره
حضوری موفق داشــت و توانســت میزبان

«قصرشیرین»کهنامزدهایاصلیدریافتسیمرغهایجشنوارهبودند،پرمخاطب
ترین آثار جشنواره فجر در مشهد بودند .این یعنی مخاطبان مشهدی سینما ،فیلم
خوب را می شناسند و برای تماشای یک فیلم درباره آن کسب اطالع می کنند ،این
یعنی مردم استان خراسان رضوی با دیگر استان ها متفاوت اند و به سینما به چشم
تفریح و وقت گذرانی نگاه نمی کنند ،این یعنی بیش از  40هزار مخاطب در مشهد
عالقهمندبهسینماهستندوحقطبیعیآنهاستکهسالآیندهجشنوارهایبهتر،
منظم تر و باشکوه تر از امسال داشته باشند. ...

•تکرار مشکالت همیشگی

پرونــده جشــنواره شــانزدهم مشــهد پنج
شنبه شــب بسته شــد ،جشــنواره ای که با
همه نکات مثبت و قابل تقدیر ،دارای نقاط
ضعــف و کاســتی هــای متعددی نیــز بود.
نامشــخص بودن جدول اکران تــا روز اول
جشــنواره ،انتصــاب های عجیــب و غریب
و متعدد در آســتانه و همزمان بــا برگزاری
جشنواره! باز و بسته شدن ناگهانی ظرفیت
بلیت فیلــم ها روی ســایت ســینماتیکت،
اعالم نکردن قبلی برای باز شدن سئانس
های فــوق العاده ،بــی اعتبار بــودن کارت
هــای صادرشــده بــرای اصحاب رســانه و

تکــرار بالتکلیفی روزانه بــرای تهیه بلیت،
رعایت نشــدن شــان منتقدان فیلم و پیش
کسوتان عرصه ســینما و  ، ...برخی از این
مشکالت عمده است که هر سال تکرار می
شود .مشــکالتی که قابل مدیریت و برنامه
ریزی اســت ،به شــرط آن که دبیرخانه ای
دایمی بــرای جشــنواره فیلم فجر مشــهد
دایر شود ،به شرط آن که در طول سه سال،
دبیــر جشــنواره فیلم فجر مشــهد ســه بار
تغییر نکند و به شــرط آن که گوش شنوایی
برای شنیدن و نقدها باشد و دوباره تصمیم
ســازی ها به یک هفتــه مانده بــه برگزاری
جشنواره هفدهم موکول نشود.

نگاهی به برخی فیلم های جشنواره

سرخپوست تحسین برانگیز
سعید برند

رابطه عاطفی و وظیفه شناســی کاری ،ایــن قدر در رد
خون پر رنگ اســت که دیگر مخاطب کاری به داستان
منافقان ندارد و همه منتظرند ببینند که کمال و شوهر
خواهرش در نهایــت چه تصمیمی دربــاره خواهر لیال
می گیرند.

وقتی داستان تمام می شود،
اما فیلم نه!
شــاید بتوان گفت سرخپوســت جزو معدود فیلم های
جشنواره امسال اســت که دقیقه ای از آن پرت نیست.
داســتان درســت از همان دقیقه اول فیلم شــروع می
شود و تا ســکانس آخر ،مخاطب را همراه خود نگه می
دارد ،حتی تا لحظه آخر هنوز برای مخاطب مشــخص
نیست که سرگرد چه تصمیمی خواهد گرفت ،اگر چه
که لحظه اتخاذ تصمیم خیلی ضعیف نشان داده شده
اســت ،با این حال کارگردانی خــوب ،طراحی صحنه
زندان و موسیقی تاثیرگذار فیلم نیز از دیگر مولفه هایی
است که می توان سرخپوست را برای دیدن به دیگران
پیشنهاد کرد ،به ویژه با بازی متفاوت نوید محمدزاده.
سکانسی که جناب ســرهنگ حکم به دســت در میان
بیابان به دنبال ســرگرد می گــردد تا حکــم وی را به او
بدهد ،در میان آن همه ســکانس به جــا و منطقی توی
ذوق می زند ،همچنین تاکید بیش از حد کارگردان بر
چوبه دار نیز می تواند جذابیت داستان را حداقل برای
مخاطب تیزهوش کم کند!

قصر شیرین ،تلخ اما دلنشین

قصــر شــیرین بــه خوبــی اثبــات مــی کنــد کــه معیار
انتخاب یک فیلم خوب نمی تواند صرفا ســاخته قبلی
کارگردانش باشد .هر چقدر رضا میرکریمی فیلم دختر
را بد ســاخته ،می توان به جرئت گفت امسال در «قصر
شیرین» به خوبی جبران کرده است .روایتی احساسی
و غمگین از رابطه شکســت خورده شــیرین و جالل به
زیبایی هر چه تمام تر به تصویر کشیده شده است ،بدون
آنکهشیریندرفیلمحضورداشتهباشد .محسنقرایی
و محمد داودی با هنرمندی توانســته اند داستان را به
سادگی برای مخاطب تعریف کنند ،بدون آن که سوالی
در ذهن مخاطب ایجاد شود و تا پایان فیلم آزارش دهد،
شــخصیت های قصر شــیرین همگی باور پذیرند و هر
کس می تواند در زندگی خــود نمونه هایی از جالل ها
و شــیرین های این قصه را بیابد .عالوه بــر بازی خوب
حامد بهداد در قصر شــیرین ،ایفای نقــش هنرمندان
خردسال فیلم یعنی نیوشــا علی پور و یونا تدین که هر
دو جزو نامزدهای بهترین بازیگری نقش مکمل بودند،
واقعا تماشایی است.
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سرخپوست
رد خون
شبی که ماه کامل شد
جاندار
دیدن این فیلم جرم است
متری شیش و نیم
غالمرضا تختی
قصر شیرین
زهرمار
آشفتگی
قسم
ایده اصلی
مردی بدون سایه
سال دوم دانشکده من
طال
سمفونی نهم
23نفر
ناگهان درخت
درخونگاه
تیغ و ترمه
حمال طال
پالتو شتری
معکوس
جمشیدیه
خون خدا
وکیل مدافع
روزهای نارنجی

1008
1010
1570
918
978
955
987
920
720
626
648
615
495
480
723
659
325
502
***
***
***
193
154
295
***
135
***

2465
1034
1044
695
411
400
213
348
379
434
209
320
342
350
437
344
177
216
120
***
122
99
136
***
12
***
***

380
380
380
336
744
380
344
334
331
706
687
298
257
332
***
***
288
***
328
336
184
***
***
***
190
***
***

1118
692
396
369
112
382
346
271
229
***
136
174
236
***
***
***
165
***
236
181
133
105
137
***
103
***
169

430
413
108
108
***
108
256
108
108
***
***
107
108
162
108
158
99
108
108
***
48
90
***
53
***
36
***

5401
3529
3498
2426
2245
2225
2146
1981
1767
1766
1680
1514
1438
1324
1268
1161
1054
826
792
517
487
487
427
348
305
171
169

مجموع

14916

7215

10307

نوید زنده روحیان

نقطه قوت :یک برش از زندگی چند جوان امروزی شاید

5690

2824

40952

عالوه بر آمار ارائه شده توسط پردیس های سینمایی ،تعدادی از بلیت های هر سئانس در اختیار دبیرخانه بوده  ،بنابر این ،این آمار همه مخاطبان جشنواره را شامل نمی شود

بتواند برای بینندگان خاص جذابیتی را ایجاد کند ،یا
حس همذات پنداری شــان را برانگیزد امــا چیزی که
مشــهود اســت این که فیلم «طال» حرف تــازهای برای
گفتن ندارد و در نهایت میتوان در حد یک ســرگرمی
خوب به آن نگاه کرد .تنها سکانسی که بیننده را به فکر
فرو می برد ،ســکانس پایانی اســت که یــک چرای بی
دلیل در ذهن ایجاد میکند ،همین!
نقطه ضعف :فیلمنام ه واضح مهمترین نقطه ضعف فیلم
اســت که مانع از ایجاد جذابیــت در ذهن مخاطب می
شــود و نمیتواند جهت خاصی به افکار بدهــد و اورا با
خود همراه کند ،انگار همه چیز از قبل چیده شده و قرار
نیست هیچ چیز غیرعادی یا طبیعی رخ دهد.

فیلم «قســم» باید برای همه مردم رایگان اکران شود.
«محســن تنابنده» بار دیگر به سراغ ســوژه ای رفته که
یکی از معضــات اجتماعــی این روزهای کشــورمان
است .فیلمی خوش ســاخت ،با ریتمی تند و فیلم نامه
ای قابل قبول که تماشاگر را به خوبی با خود همراهمی
کند و با اطالعات قطره چکانــی که به تدریج به بیننده
میدهد ،ســعی دارد مخاطــب را در موقعیــت دلخواه
خود قرار دهــد و همین یعنی ،تنابنــده میداند از این
فیلم چه میخواهد .یکــی از نکات قابــل توجه در این
اثر این است که ،فیلم فقط با اتکا به بازیگران شاخص
ادامه نمییابد و شاخصه اصلی تنابنده در بازیگیری
از نقشهای فرعی کامال مشهود است ،این یعنی قرار
گرفتن درست شخصیت ها سر جای خود .نیمه پایانی
فیلم که اوج کار نیز هســت ،کامال بیننده را در جایگاه
قضاوت قــرار میدهد و او را به جایی میرســاند که در
چند لحظه نظرات و ذهنیات متفاوتــی را تجربه کند،
این یعنی سازندگان فیلم توانســته اند بر ذهن بیننده
اثر بگذارند.

سیمرغ برای بازی های بی نقص بازیگران این فیلم به
هیچ وجه دور از انتظار نیست.
نقاط ضعف :نرگس آبیار در نشست خبری بعد از اکران
فیلم خود در تهران اعالم کرد که هدفش از ساخت فیلم
روایت عشق فائزه منصوری همســر برادر عبدالمالک
ریگی بود؛ این به نظر مهم ترین نقدی اســت که به این
فیلم وارد می شــود .اگر هدف روایت این عشق است،
فیلم برای آن کم گذاشته و این عشق درست دیده نشده
است و شخصیت فائزه کاراکتری منفعل است که حتی
در فیلم آن چنان که باید به تکامل نمی رسد.

بازی خوب حیایی و دیگر هیچ!

نقاط ضعــف و قوت« :درخونگاه» یک فیلم متوســط
است ،نه خوب و نه بد .مخاطب از همان تیتراژ ابتدایی
تکلیف ایــن فیلــم را مــی دانــد ،آن جایی کــه فیلم به
مســعود کیمیایی تقدیم می شــود و مشخص می کند
که قرار است با فیلمی در ساختار سینمایی کیمیایی
مواجه شوی ،همین طور هم می شود؛ نیمچه قهرمانی
در دل یک خانــواده ضعیف و فقیر در یکــی از خیابان
های کم برخــوردار تهران کــه خطر به جــان خریده و
سال ها در ژاپن کارگری کرده تا خانواده اش را نجات
دهد اما نارو می خورد و تنهــا می ماند و ...تنها عاملی
که می توانــد مخاطب را ترغیــب به تماشــای آن کند
بازی بی عیب و نقص و متفــاوت امین حیایی در نقش
اصلی فیلم است .درخونگاه هیچ چیز ندارد جز بازی
خوب حیایی.

«رد خون» ماندگار

نقاط مثبــت« :ســارا بهرامــی»و « حامد کمیلــی» زوج
فیلم «ایتالیا ،ایتالیا» در این فیلم هم بازی قابل قبولی
داشتند ،اما موضوع نخ نمای اثر ،تا حدودی بازی آن ها
را هم تحت تاثیر قرار داده است.

 23سرباز ایران
پروداکشــن وطنــی تمامعیار.
نقــاط قوت :یــک بیگ
ِ
زمان طوالنی ،لوکیشنهای متعدد ،ماجرای پیچیده و
ِ
داستان جذاب با جزئیات دستاول که برای
حساس،
ِ
اولین بار بر پرده ســینما میبینیم (جلســه ســخنرانی
مسعودرجوییاجلساتفکتخوانی)،بازیگرانمتعدد
و سوژه جســورانه که براســاس تعریفهای استاندارد،
ِ
خوراک شکلگیری یک درام هیجانانگیز است (درام،
از جایی شروع میشــود که قهرمان فیلم با یک چالش
روبهرو میشــود و چه چالشی دشــوارتر از انتخاب بین
آرمانها و خانواده؟) ماجرای نیمروز ،1برای اولین بار
در ایران ،یک تریلر سیاســی درست و درمان پیش روی
مان قرار داد و جسارت و تالش مهدویان برای تکرار آن
تجربه شیرین و شگفتانگیز ،ستودنی است.
نقاط ضعف :بلــه .ردخــون ،ادامــه منطقــی ماجرای
نیمروز اســت اما انگار شــخصیتهای فیلــم قبلی ،در
تمام ســالهای بین این دو برش تاریخی ،فریز شــد ه و
هیچ تغییری نکردهاند ،یا حداقل ما متوجه تغییرشــان
نمیشویم .در عینحال ،شخصیتهای جدید ،درست
منمخاطبتاانتهایفیلم،
وحسابیمعرفینمیشوندو ِ
عباسولیالو...رانمیشناسم،متوجهانگیزههایشان
ازپیوستنبهسازمانمجاهدینومبارزهمسلحانهوحاال
شکوتردیدشاننمیشوموطبیعتابارنجومصائبشان
همذاتپنداری نمیکنم .در عینحال ،روایت و حال و
هوای فیلم ،کمی شلخته و شلوغ است و مخاطب ،بین
ماجراهای ریز و درشت فیلم ،سردرگم میماند.

فیلم بدون فیلم نامه

و «ناگهان درخت» ...
آذر صدارت

محمد امین شرکت اول

وحید تفریحی

درباره «دیدن این فیلم جرم اســت» ســخن بسیار گفته
شده اســت ،شــاید عبور از خط قرمزهایی که خط قرمز
نیستند و برخی تابوشکنی ها و بیان حقایق که البته از
عهدههرکسیبرنمیآیدمهمتریننقطهقوتفیلمباشد
اما چیزی که پس از «دیدن این فیلم جرم است» در ذهن
بسیاریازمخاطبانشکلمیگیرد،مقایسهاینفیلمبا
آژانس شیشه ای اســت .غافل از این که این دو فیلم اگر
چه در واژه گروگانگیری مشابه اند اما اختالف عمیقی
در انتقال پیام وجود دارد .در بیان این تفاوت ها همین
بس که در آژانس شیشــه ای ،حــاج کاظم تفنگی بدون
فشنگ به همرزمش می دهد و آن ،یعنی این که از ابتدا
قرار نبود گلوله ای شــلیک شــود یا به اصطالح خون از
دماغکسیریختهشود.امادردیدناینفیلمجرماست،
مخالفان به خودشان در برابر نیروهای خودی حق تیر
میدهندفقطشرطمیکنندکهتیراولراآنهانزنند!!

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

گلشن

فیلمی در تراز جهانی

طالی بدلی
بر خالف «ماجرای نیمروز» که به خوبی توانســته بود،
یک روایت عاشقانه را تا انتهای فیلم حفظ کند و درست
جایی که خانه تیمی منافقان منهدم می شــود به پایان
برســاند و لطمــه ای به اصــل داســتان وارد نکنــد ،اما
مهدویان در رد خون یا همان ماجــرای نیمروز  2از این
مهم بهره ای نبرده است و اتفاقا داســتان جانبی فیلم
بر روایت اصلی چیرگی دارد .مانــدن در دو راهی یک
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فیلمی برای همه
شــاید مهم ترین نقدی که بــر «متری شــش و نیم» می
توان وارد کرد این اســت که چرا داســتان خیلی زودتر
از فیلم تمام می شود؟! دقایق پایانی فیلم بیشتر شبیه
صدور بیانیه هــای اجتماعــی و درد دل ها یا توجیهات
یک متهم است که چرا از ســر نداری دست به خطا زده
است ،حرف و حدیث هایی که البته بیشتر از دله دزدها
و خرده فروش ها شنیده ایم نه از یک قاچاقچی بزرگ و
بین المللی! سعید روستایی آن قدر گرفتار این حرف
و حدیث ها می شود که در  15دقیقه پایانی فیلم هیچ
اثری از پیمان معادی بازیگر اصلی پلیس نیست ،افسر
پلیسی که با همه پلیس هایی که تا کنون در فیلم های
سینمایی دیده ایم ،متفاوت است .ا ز دیگر نکات مثبت
فیلم ،بیان پررنــگ و اگر چه کمی تلــخ از واقعیت های
اجتماعی و نوع مواجهه با آن ها و روند رســیدگی به آن
هاست .بازی ویژه معادی و قاب های فوق العاده هومن
بهمنش به ویژه در اداره پلیس از دیگر نقاط مثبت متری
شش و نیم است.

6

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر :سیدعلی علوی

«سرخپوست»« ،رد خون» و «شبی که ماه کامل شد» پر مخاطب ترین فیلم های جشنواره فجر در مشهد

سیوهفتمینجشنوارهفیلمفجرشبگذشتهپایانیافتوسیمرغهایایندورهبر
دوش منتخبان داوران نشست .جشنواره امسال که شانزدهمین دوره برگزاری آن
در مشهد بود ،بار دیگر ثابت کرد مخاطبان مشهدی به خوبی سینما را می شناسند
و می دانند کدام فیلم ها ،کدام بازیگران و کدام کارگردانان می توانند شانس های
دریافت سیمرغ های جشنواره باشند .سند این ادعا میزان استقبال مردم مشهد
از فیلم های این دوره بود ،آماری که نشــان می دهد فیلم های «سرخپوســت»« ،رد
خون»« ،جاندار»« ،شبی که ماه کامل شد»« ،غالمرضا تختی»« ،متری شش و نیم» و
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نقاط قوت« :شبی که ماه کامل شد» یک فیلم تمام عیار
در کالس جهانی است؛ جدیدترین اثر سینمایی نرگس
آبیار یک عاشقانه ناآرام در دل یک روایت تلخ و خشن از
اتفاقی اســت که تک تک مردم این سرزمین با پوست و
گوشــت خود آن را درک کرده اند و با آن ارتباط دارند.
باید آبیار را تحســین کرد که چنین جســورانه ماجرای
عبدالمالک ریگی و ورود به دنیای افراط زده و ترسناک
تکفیری هــا را روایت می کند ،طوری کــه گاه مخاطب
فراموش مــی کند کارگــردان این فیلم یک زن اســت.
کارگردانی نرگس آبیار همچون آثار قبلی اش بی نقص
اســت ،فیلم با وجود مضمونی که دارد اما تا حد زیادی
از گرفتار شدن به شــعارزدگی و البته نگاه یک سویه به
ماجرا جان سالم به در برده اســت و هرچند زمان فیلم
طوالنیاستامابهلطفریتممنعطفیکهداردمخاطب
از دیدن آن خسته نمی شود .تیم بازیگری «شبی که ماه
کامل شــد» هم هیچ حرفی برای گفتن باقی نگذاشته
است؛ بازی درخشان فرشته صدرعرفایی در نقش یک
زن بلوچ و مادر عبدالمالــک ریگی ،در کنار گریم عالی
او چنان طبیعی و فوق العاده است که برخی مخاطبان
حتی تــا نیمه هــای فیلم پی بــه بازی این نقش توســط
صدرعرفایی نمی برند ،همچنین هوتن شکیبا در نقش
عبدالحمیــد ریگی.بازی ها درخشــان اســت و انتظار

نقاط قوت :از آن جا که در جشنواره امسال و هرسال،
منتقــدان ســینما بیــش از این که بــه «چگونــه گفتن»
یک حــرف بپردازند ،به «چــه گفتــن» میپردازند و آن
قدر به حرفی که قــرار بوده فیلم و فیلمســاز بزند توجه
نشــان میدهند کــه از اصل مطلــب ،از فــرم و تکنیک
و تصویــر ،از خــودِ «ســینما» غافــل میشــوند ،شــاید
تماشــای فیلمی مثــل «ناگهاندرخــت» بــرای تعداد
زیادی ،کســلکننده باشــد .اما واقعیت این اســت که
ناگهاندرخت ،خودِ سینماســت؛ قابهــا و رنگهای
چشــمنواز در ترکیب با موسیقی شــنیدنی ،دریچهای
شــخصی
میشــود بــرای دعــوت مخاطــب بــه دنیای
ِ
تجربهزیســته کارگردان .دنیایی کــه اگرچه متفاوت و
جذاب اســت اما قواعدِ بیرحمانه زندگی ،بر آن حاکم
است .ناگهاندرخت بهرغم جان بخشیدن به خاطرات
و فانتزیهای شخصی کارگردان ،میتواند تصویری از
زندگی و تجربههای همه ما باشــد :تعللها ،تنبلیها،
بالتکلیفیها و بزنگاههایی که بهخاطر یک بدشانسی،
همهچیز بههم میریزد.
نقــاط ضعــف :ناگهاندرخت ،قرار اســت مثــل فیلم
قبلی کارگــردان ،ادای دینی باشــد به تمــام خاطرات
و عالیق فیلم ســاز .از شهر رشــت و دریا و باران و دشت
ِ
کــودک درون و اولین
تا مفاهیمــی مثل مهرمــادری و
تجربه معصومانه عشق ،اما متاسفانه بازیگران ،انتخاب
مناسبی برای جانبخشیدن به این ماجراها نیستند و
زوج معادی و افشــار ،حداقل به اندازه حاتمی و مصفا،
در ایجاد تصویــری هماهنگ بــا ذهنیــات کارگردان،
موفق نیستند.

نقاط منفی« :مردی بدون سایه» به رغم حضور بازیگران
بنامی مانند «علی مصفا»« ،لیال حاتمی» و «امیر آقایی»
آن چنان بدون چفت و بست است که بیننده تصور می
کند «علیرضا رئیسیان» بدون هیچ فیلم نامه ای تصمیم
به ســاخت آن گرفته اســت .این فیلم آن چنان بی در و
پیکر اســت که به راحتی می توان چند شخصیت آن را
حذف کرد ،بدون آن که نه فقط به داستان اصلی فیلم،
بلکه به داستان های فرعی آن هم خللی وارد شود.

کپی نابرابر اصل «بدون تاریخ،
بدون امضا»

نقاط منفــی :اگر اهــل فیلم و ســینما باشــید ،از همان
سکانس های اول می توانید به این موضوع پی ببرید که
کارگردان «جمشیدیه» در داستان خود خواسته درون
مایه ای مانند داســتان اصلی فیلم «بدون تاریخ ،بدون
امضا» را به نمایش بگــذارد« .کیومرث پوراحمد» نیز با
بازی در این فیلم ،در کنار داشتن فیلم «تیغ و ترمه» در
جشنواره امسال ،توانست به خوبی کارنامه کاری خود
را در این دوره مخدوش کند.

مصطفی عبدالهی

نقاط قوت 23« :نفر» بار دیگر ثابــت می کند که دفاع
مقدس ما دریای بی پایان سوژه است و تا سال های سال
می توان از آن بهره برد .داستان فیلم اگرچه پیش از این
در کتاب «آن  23نفر» و برنامه «ماه عســل» روایت شده
است اما تماشای آن روی پرده سینما در قالب یک فیلم
داستانی حال و هوای متفاوتی دارد.
نقاط ضعف  :نقد وارد بر این فیلم ،نقش کمرنگ همه
 23نفر است و داســتان فقط حول رفتارهای چند نفر
آن ها می چرخد ،برخالف آن چه در کتاب «آن  23نفر»
روایت شده است.

برزخی برای عاشقان «تختی»

نقاطقوت:یکفیلمپرترهازشخصیتیکههمهایرانیان
بهاوعشقمیورزند«:غالمرضاتختی».فرقینمیکند
که چند ســاله باشــیم و چقدر آقا غالمرضا را بشناسیم
اما در باورمان ،ابر قهرمانی به نام «تختی» نقش بســته
اســت و همین باور و ذهنیت برای نشســتن پای فیلم و
دنبال کردن سکانس به سکانس آن کافی است .روایت
داستانی از دل تاریخ معاصر ایران همراه با صحنه هایی
دیدنی از مردم داری یک قهرمان ملی ،در کنار سکانس
هایی تماشایی از کشتی ،که خیلی خوب از آب در آمده
اســت ،دیدن این فیلم را برای هر مخاطبی جذاب می
کند .داشتن این ویژگی ها یعنی بدون شک فیلم بهرام
توکلی اکران موفقی را پیش رو خواهد داشت.
نقاظ ضعــف :مهم ترین نقــدی که بر فیلم بهــرام توکلی
وارد است ،ابهامی اســت که پس از تماشــای آن در ذهن
عالقه مندان به تختی نقش مــی بندد ،هر چند که خیلی
ها هم ترجیح می دهند سکانس پایانی را فراموش کنند
و باور قلبی خود به پهلوان ایرانی را زنده نــگاه دارند .این
کهکارگردانونویسندهباچهمستنداتومنطقیتصمیم
گرفته اند مبهم ترین بخش زندگــی غالمرضا تختی را با
دیدگاهخودرویپردهسینماازابهامخارجکنند،موضوعی
استکهمطمئنادربارهآنبسیارصحبتخواهدشد.

