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«اوقات خوش» یک فیلم خوشساخت اجتماعی است که گرچه
ساختار فیلمنامهای مناسبی ندارد اما توانسته به معضالت اجتماعی
جاری در زیر پوست یک کالنشهر ســرمایهداری و مشکالتی که
شهروندان با آن روبهرو هستند بپردازد.
«شاتز» با اســتفاده از سبک ســاختارگرایانه تقابلهای دوگانه،
ژانرهالیوود را به دو دسته تقســیم میکند :ژانرهایی که کارشان
تثبیت مجدد نظام اجتماعی است (فیلمهای وسترن و پلیسی)
و ژانرهای دیگری که کارشــان تثبیت وحدت اجتماعی اســت
(موزیکال ،کمدی ،ملــودرام) .اگر به ســینمای ایران نیز نگاهی
بیندازیم خواهیم دید که ســینمای ما نیز از این قاعده مســتثنا
نیست .اما فیلم «اوقات خوش» به هیچکدام از این دستهها تعلق
ندارد و برخالف جریان اصلی سینمایهالیوود ساخته شده است.
«اوقات خوش» را میتوان یکی از فیلمهای خوب مستقل سینمای
آمریکا طی سالی که گذشت دانست .با اینکه فیلم به اعتقاد نگارنده
سرشار از ضعفهای فیلمنامهای است اما با این حال فیلم مهمی از
منظر اجتماعی محسوب میشود و به ما نشان میدهد زیر پوست
شهر نیویورک و در حاشیه شهر چه واقعیتهایی در حال رخ دادن
است .سینمای مستقل روبهروی سینمای بدنه و پرخر ج هالیوود
یا به اعتقاد مکتب فرانکفورت صنعت فرهنگ قرار میگیرد .کافی
است به دو فیلم مستقل «پروژه فلوریدا» و «اوقات خوش» نگاهی
بیندازیم تا دغدغه فیلمسازان مســتقل را درک کنیم .آنها فیلم
میسازند تا درد جامعه را فریاد بزنند .بودجه فیلم «پروژه فلوریدا»
به طــور تقریبی  2میلیــون دالر و بودجه فیلــم «انتقامجویان:
جنگ ابدیت»  400میلیون دالر بوده اســت .این تفاوت بودجه
نشــان میدهد که نظا م هالیوود به عنوان یکی از سازوبرگهای
ایدئولوژیک دولت برای یکسانسازی تماشاگران ،تثبیت گفتمان
قدرت حاکمه و منفعل کردن بیننده از طریق لذت بصری چگونه
خرج میکند تا مفاهیم مهم اجتماعی دیده نشود .این مهم تنها در
سینمای آمریکا صدق نمیکند .کافی است به برخی سریالهای
بیسروته و غیرانسانی داخلی و خارجی نیز نگاهی بیندازیم و آن
را با سینماگرانی که به جامعه خود متعهد هستند مقایسه کنیم تا
متوجه شویم سازوبرگهای ایدئولوژیک در همه جا حضور دارند،
اما هنرمندانی هســتند که دغدغه جامعه دارند و به مسائل مهم
اجتماعی میپردازند« .پروژه فلوریدا» و «اوقات خوش» هر دو به
حاشیهنشینی ،فقر ،فحشا ،اعتیاد و ...پرداختهاند .در فیلم «اوقات
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خوش» به مساله بازگشت مجدد زندانیان به زندان نیز پرداخته
است و به قول یکی از شــخصیتهای فیلم که روانشناس است،
حاشیهنشینان و زندانیان به جایی بازمیگردند که به آن تعلق دارند؛
چراکه نقش اجتماعی خود را که قدرت حاکمه به آنها محول کرده
است را نپذیرفتهاند و باید در زندان بمانند .طبق آمار ،بیش از نیمی
از زندانیانی آمریکایی که از زندان آزاد میشوند مجدد به زندان باز
میگردند ،این آمار در کشور ایران نیز صادق است .در فیلم «اوقات
خوش» این واقعیت اجتماعی از طریق یکی از شخصیتهای فیلم
بازنمایی شده است.
این نوع سینما برای تماشاگران این فرصت را فراهم میکند تا در
مورد مسائل مهم اجتماعی بیشتر بدانند .البته خوانش مخاطبها از
فیلم نیز متفاوت است« .استوارتهال» سه راهبرد وسیع خوانش را
فرض میگیرد .اولین خوانش ،خوانشی است که بر حسب موقعیت
بینندهای پدید میآید که به ایدئولوژی مسلط گردن نهاده است.
دومین خوانش ،خوانشی تعاملی بر حسب بینندهای پدید میآید
که به طور عمد به ایدئولوژی مســلط تن داده امــا موفقیت او در
زندگی واقعی ،لحن انتقــادی او را در مواضع خاص برمیانگیزد و
خوانش مخالف توسط کســانی پدید میآید که موقعیت آگاهی
اجتماعیشان آنها را به طور مستقیم در رابطه متخاصم با ایدئولوژی
مســلط قرار میدهد .به اعتقاد نگارنده ،این نوع سینما خوانش
انتقادی را برای دسته سوم فراهم میآورد.
فیلم «اوقات خــوش» در مورد «کانی نیکاس» بــا بازی «رابرت
پتینسون» است که با برادر کمهوش خود« ،نیک» با بازی «بنی
سفدی» اقدام به سرقت  ۶۵هزار دالر از یک بانک میکند اما پس
یک تعقیبو گریز ،نیک دستگیر میشود و به بازداشتگاه میرود.
در آنجا او ناخواسته وارد یک دعوا شده و بهشدت زخمی میشود.
کانی با اطالع از اینکه نیک در بازداشت نیست و در بیمارستان است
تصمیم میگیرد او را نجات دهد اما فرد اشتباهی را به جای برادر
خود نجات میدهد .داستان از اینجا طی  24ساعت روایت میشود
که روایتگر تالش کانی برای خارج کردن برادر خود از زندان است.
«رابرت پتینسون» به زیبایی نقش یک افسارگسیخته که مدام به
دنبال رهایی و نجات خانواده خود از فقــر و آزاد کردن برادر خود
است را بازی میکند .دوربین روی دست برادران سفدی و موسیقی
دلهرهآور فیلم و انتخاب رنگهای گرم به مهیج شدن فیلم کمک
کرده است.

