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ایمان عبدلی

فکر می کنم نوشــتن درباره »عصر 
جمعه« مثل خوِد فیلم باید جســور و 
بی پروا باشــد. فیلم درباره یک موضوع 
به شــدت تکان دهنده است و 15 سال 
توقیف بوده، این فیلمی نیست که صرفا 
ادعای اصالح و نقد داشته باشد، این خوِد 
روشنگری ســت. با یک اثر به اصطالح 
اجتماعی فِیک مواجه نیستیم، داستانی 
ملودرام و آبکی و پر از فریاد نمی بینیم، 
داستان در اینجا آن قدر پیش رو هست 
که احتیاجی به شامورتی بازی در دیالوگ 
و میزانســن ندارد. نه کســی جمالت 
فلسفی مبهم و بی مکان و زمان تحویل 
می دهد، نه از نکبت مملو یک خانواده 
جنوب شهری خبری هست، زد و خورد، 
عصبیت و نویدمحمدزاده و این ها هم 
نیســت. این فیلمی درباره اصِل اصِل 
واقعیت است، آن قدر واقعی که خیلی ها 
به مثابه آشــغاِل زیرفــرش پنهانش 
می کنند، سال هاست که این ماجراها 
هســت و نیست، هســت، چون اتفاق 

می افتد، نیست، چون پنهان می شود.
در سکانس ابتدایِی »عصر جمعه« 
سوگند، بچه بغل از زندان آزاد می شود. 
شکل این سکانس یادآور سکانس های 
مشابه در فیلمفارسی هاست. قهرمان 
فیلم یــک زِن تنهاســت کــه با یک 
فلش فوروارد، 15 ســاِل بعدتــر او را 
می بینیم. این بار تقدیر در یک بازیگوشِی 
تلخ، سرنوشت مادر را بر سر فرزند تکرار 
می کند. امیِد یاغی با خشمی فروخورده 
از کانون اصالح و تربیت بیرون می آید 
به سوگند اضافه می شــود. خانه هنوز 
چیده نشــده و این اولین نشانه گذاری 
کارگردان اســت. فیلم البتــه پر از این 
نشانه های هوشــمندانه است که همه 
در جهت داســتاِن کار است، اینجا این 
اثاث ِکشی خبر از تغییراتی در زندگی 

دونفره سوگند و امید می دهد.
سوگند آرایشگر است و با کسی رابطه 
دارد که البته ما او را نمی بینیم و دوربین و 
روایت تعمدا او را به ما نشان نمی دهد. در 
واقع حضور آن مرد، از پشت تلفن بیشتر 
در جهت بســط و توســعه شخصیت 

سوگند بوده. با این تمهید فیلسماز هم 
از ازدحام داستانش جلوگیری و هم یک 
کاتالیزور برای تکوین شخصیت سوگند 
ایجاد کرده است. ما از طریق این »غایب 
همیشه حاضر« متوجه می شویم که چرا 
رابطه میان امید و سوگند قوام ندارد و چرا 
امید از فضای خانه فراری ست. در واقع 
امید به مانند هر پســر دیگری احتماال 
مادرش را با دیگری نمی خواهد و به دنبال 
کورسویی برای زنده کردن شمایل پدر 
از دست رفته است. از آن طرف با همان 
»غایب همیشه حاضر« درک می کنیم 
که سوگند به شدت دچار و مبتال به یک 
خال روانی ســت، نیاز به تکیه گاه دارد و 

بعضا راحت اعتماد می کند.
در تمام لحظات یک سوم ابتدایی و 
تا قبل از ورود بنفشه به داستان، آن چیِز 
چشمگیر، سرعت روایت و شکل تدوین 
است. فیلمساز وقت تلف نمی کند، به 
هیچ وجه روضه نمی خواند و داستانش 
را درگیر سانتی مانتالیســم های رایج 
نمی کند. اما یک گمان با ما می ماند، نکند 
که این هم یک حکایت کلیشه ای در باب 

تنهایی زِن بی ســرپناه و سختی های 
زندگی در یک جامعه مردساالر است؟ 
که این هم هست اما همه اش این نیست 
و بیشتر از این هاست. در واقع بنفشه به 
مانند یک کارگاه، ما را به دنبال خودش و 
به دنبال راز زندگی سوگند می کشاند، 
خواهری که حامل پیام پــدر در حال 
احتضار اســت، او می خواهد شقایق یا 
همان ســوگند را قبل از مرگ ببیند. 
سوگند سال ها پیش از خانه فراری شده، 
علت فرار را یک ماجرای عاشقانه قلمداد 

کرده اند، اما این همه ماجرا نیست!
در اولین مواجهه بنفشه و سوگند، 
آن فضاســازی آرایشــگاه زنانــه، آن 
کاله گیس ها، زبان بدن مشــتری ها، 
پوشش سوگند، نحوه حرف زدنش، یکی 
از به یادماندنی ترین سکانس های زنانه 
بعد از انقالب سینمای ایران را می سازد. 
همنشــینی مضمون و فضاسازی در 
واقع اینجا نمود بیشــتری دارد. نوشته 
بودم که این همه ماجرا نیست و اینجا 
نشانه ای دیگر کاشته شــده؛ ما با یک 
مساله زنانه مواجهیم، چیزی که تحمیل 

شــده، چیزی که از دست رفته و آدمی 
که با آن از دست دادن، هویت خودش 
را گم کرده! بنفشــه هم مثل ما گمان 
می کند این بُریدن از خانواده، صرفا یک 
عصیان عاشقانه قدیمی ست، اما کم کم 
رنگ ها تندتر می شود، گرچه که دوربین 
همچنان از نمای نزدیک دریغ می کند و 
بسیاری از مسائلش را با صدایی از دور و با 
فاصله بیان می کند؛ اما همزمان امید هم 
دوباره طغیان می کند، ظاهرا قرار است 

اتفاقی بیافتد.
در سکانس کلیدی فیلم، جایی که 
سوگند و بنفشــه را در یک کادر داریم، 
لحن صعودی و غم بارِ ســوگند تا وقتی 
که به آن عصر جمعه می رسد، در تضاد 
با تمام لحظات بازی رویا نونهالی تا قبل 
از آن لحظه اســت. پیش از این او را زنی 
تنها اما در عین حال سرشــار از زندگی 
دیده بودیم که هر جور شده گلیمش را 
از آب بیرون می کشــد، اما در آن لحظه 
برون ریزی، او از زندگی بُریده اســت. 
شــرح آن بالیی که عموقدیر بر سرش 
آورده انگار هویت او را دچار فروپاشــی 
کرده و اصال انگار همیــن فرار از هویت 
قبلی و تــالش برای ســاختن چیزی 
جدید، به خاطر انکار و حذف گذشــته 
و به طور خاص آن لحظــه فاجعه بار از 
گذشته است. سوگند رازش را می گوید 
و بازِی چشــمان هانیه توسلی هم که 
در آن سال ها درخشــان تر از امروز بود، 

قابل توجه است.

عصر جمعه نیشش را می زند و اندک 
دقایق باقیمانده از فیلم در بهت و حیرت 
سپری می شود. رجوع سوگند به پسرش 
در آن کانون اصالح و تربیت، واکنش یا 
شاید بهتر بنویســم بی واکنشِی امید و 
آن نگاه خیره به سیر حرکت مادرش در 
حیاط کانون، نمای آخر و حرکت قطار 
که احتماال خبر از عزیمت ســوگند به 
شهرســتان برای دیدار با پدر می دهد، 
همه و همه پس از اطــالع از آن چه که 
بر سِر ســوگند آمده، بی اهمیت جلوه 

می کند.
فیلم البته تا اندازه زیــادی متاثر از 
دوران درخشــان فیلمسازی رخشان 
بنی اعتمــاد و آن نوع نــگاه به اجتماع 
هم هســت، دوران درخشان، منظورم 
دوره ای ســت کــه مثــال کاری چون 
»زیر پوست شــهر« را ساخت. حضور 
فرید مصطفوی، سپیده عبدالوهاب و 
حتی ژیال مهرجویــی در میان عوامل 
ســاخت فیلم هم مهر تاییدی ست که 
نشــان می دهد مونا زندی حقیقی در 
اولین ســاخته اش متاثر از آن فضاست 
و البته توأمان زبان خودش را هم دارد. 
»عصر جمعه« جســور، درخشــان و 
دوست داشتنی ســت، این یک جنس 
اصل اســت که این روزها در سینمای 

ایران، کمیاب شده.

فیلمی که دوست داشتنش راحت است

تکان دهنده ترین عصر جمعه یک تقویم زنانه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

افتتاح جشنواره زیر سایه کرونا 
حضور چشمگیر فیلمسازان 

ایرانی در ونیز
هفتــاد و هفتمین 
دوره جشــنواره جهانی 
فیلــم ونیــز، در حالی 
شنبه شــب  ر چها
)دوازدهــم شــهریور( 

افتتاح شد، که به نظر می رسید این جشنواره به دلیل 
شیوع مجدد کرونا در اروپا، به شکل معمول برگزار 
نشود. اما به رغم قوانین سختگیرانه ورود به ایتالیا 
از کشورهای غیراروپایی و قانون 14 روز قرنطینه، 
جشنواره ونیز موفق شد مهمان هایی خارج از اروپا 
هم داشته باشد و به این ترتیب فیلمسازان ایرانی هم 
در این جشــنواره حضور یافتند. فیلم »پیوندها«، 
ساخته دانیل لوچتی که در بخش خارج از مسابقه 
قرار داد، به عنوان فیلم افتتاحیه نمایش داده شد؛ 
اولین فیلم ایتالیایی که پس از 11 ســال جشنواره 
ونیز را افتتاح کرد. 18 فیلم برای دریافت شیر طالیی 
این جشنواره رقابت خواهند کرد، در حالی که تعداد 
زیادی از فیلمسازان سرشــناس ترجیح داده اند 
فیلم های خود را در این شــرایط کرونایی نمایش 
ندهند و منتظر جشنواره های سال آینده بمانند. اما 
فیلمسازان ایرانی حضور چشمگیری در جشنواره 
ونیز دارند. پس از چند سال وقفه، سینمای ایران به 
بخش مسابقه راه یافته و فیلم »خورشید« تازه ترین 
ساخته مجید مجیدی روز شنبه پنجم سپتامبر به 
روی صحنه رفت. چهارمین ساخته شهرام مکری 
نیز که تاکنون در ایران نمایش نداشــته، »جنایت 
بی دقت« نام دارد کــه در بخش »افق ها«، در امروز 
)دوشنبه هفتم سپتامبر(، برای اولین بار به نمایش 
درمی آید. »دشت خاموش«، ساخته احمد بهرامی 
هم در همین بخش، روز پنج شنبه سوم سپتامبر، 
نمایش داده  شد. جشنواره جهانی فیلم ونیز تا 12 

سپتامبر )21 شهریور( ادامه خواهد داشت.
    

 مو سفیدکرده های سینما 
پروانه ساخت گرفتند

جدیدترین جلســه 
شــورای صدور پروانه 
ن  ما ز ســا خت  ســا
ســینمایی برای برخی 
از موســفیدکرده های 

سینما مجوز ساخت فیلم ســینمایی صادر کرد. 
فیلم نامه های تفریق به تهیه کنندگی مجید مطلبی، 
کارگردانی و نویسندگی مانی حقیقی، افسانه اسی 
به تهیه کنندگی علیرضا رئیســیان، کارگردانی 
امین قوامی و نویسندگی مشترک امین روئینی و 
محمد کریم پور، می خواهم ســالم زندگی کنم به 
تهیه کنندگی، کارگردانی و نویســندگی فریدون 
جیرانی، پسری با ابروهای ضخیم به تهیه کنندگی 
محمد ابوالحسنی، کارگردانی و نویسندگی بهرام 
عظیمی و مستوفی به تهیه کنندگی، کارگردانی و 
نویسندگی سیاوش اسعدی موافقت شورای ساخت 
سازمان سینمایی را اخذ کردند. همچنین در این 
جلسه فیلمنامه های فرار مغزها به تهیه کنندگی 
سپهر ســیفی، کارگردانی امیرحســین ترابی و 
نویسندگی مشــترک امیرحســین ترابی و هما 
بذرافشان، اسکورت به تهیه کنندگی آزیتا موگویی، 
کارگردانی و نویسندگی یوسف حاتمی کیا، برزنگی 
به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین قاسمی جامی 

و نویسندگی عباس چگینی پروانه ساخت گرفتند.
    

 نامزدی دو فیلم ایرانی 
در جشنواره ولز

فیلم های سینمایی 
»جهان با من برقص« و 
»سونامی« در چهارمین 
جشنواره فیلم ولز کاندید 
دریافت جایزه شــدند. 

سینمایی جهان با من برقص نامزد بهترین فیلم بلند و 
سونامی نامزد بهترین فیلم بلند خارجی در چهارمین 
جشــنواره بین المللی فیلم ولز شــدند. این فیلم 
سینمایی همچنین در بخش مسابقه فیلم های اول 
در جشنواره بین المللی فیلم تالین نمایش داشت. 
فیلم سینمایی سونامی ساخته میالد صدرعاملی با 
تهیه کنندگی علی سرتیپی، نیز در نخستین نمایش 
بین المللی خود در رشته بهترین فیلم خارجی زبان 
در جمع نامزدهای بهترین فیلم قرار دارد. شرکت 

ایریماژ پخش بین الملل این دو فیلم را به عهده دارد.

پردهنقرهای

فیلم ســینمایی »خرس« ســاخته خسرو 
معصومی ۹ سال پس از توقیف در یوتیوب منتشر 
شد. این اتفاق ممکن است سرآغاز موج تازه قاچاق 
فیلم های سینمایی باشد و شماری از این فیلم ها 
از جمله فیلم های توقیفی، پیش از آنکه به اکران 
عمومی درآیند، ســر از شــبکه های اجتماعی 
در آورند. در ادامه به چند فیلم از این گروه، نگاهی 

گذرا می افکنیم.
پنجاه کیلو آلبالو  - ۱۳۹۵

فیلم »پنجاه کیلو آلبالو« به کارگردانی مانی 
حقیقی با بازی ساعد ســهیلی، هستی مهدوی، 
افسانه بایگان است. فیلم در روز های پایانی اکران، به 
طور غیر مستقیم توسط سازمان سینمایی توقیف 
شد. یک روز پس از آنکه خبر توزیع فیلم »پنجاه 
کیلو آلبالو« در شبکه نمایش خانگی رسانه ای شد، 
نسخه قاچاق این فیلم سینمایی در فضای مجازی 

منتشر شد.
مجلس عروســی مرجان آغاز می شــود. در 
میانه های عروسی ماموران برای دستگیری داماد 

خالفکار وارد می شوند و... 
عصبانی نیستم  - ۱۳۹۲

»عصبانی نیستم« فیلمی به کارگردانی رضا 
درمیشیان و با بازی نوید محمدزاده، باران کوثری، 
رضا بهبودی است.»عصبانی نیستم« بعد از ۶ سال 
در اردیبهشت 1۳۹۷ اکران شــد. در زمان اکران 

نسخه بدون سانسور فیلم قاچاق شد.
نوید دانشجوی اخراجی دانشگاه است که در 
تهیه مخارج زندگی اش به مشکل برخورده و در 

عین حال قصد دارد تا ستاره که تنها امید زندگی 
اوست را در کنار خود نگه دارد اما...

رستاخیز -۱۳۹۱
»رستاخیز« به کارگردانی احمدرضا درویش 
با بازی آرش آصفی، حسن پورشــیرازی، فرهاد 
قائمیان، بابک حمیدیان، پوریا پورســرخ است. 
نسخه قاچاق شده »رستاخیز« شامل تصویر چهره 
حضرت عباس )ع(  که در سی و دومین جشنواره 

فیلم فجر رونمایی شده است.
»رستاخیز« از مقطع تاریخی مرگ معاویه 
تا شــهادت امام حســین )ع( در روز عاشورا را 

روایت می کند.
خرس - ۱۳۹۰  

»خــرس« فیلمی بــه کارگردانی خســرو 
معصومی و با بازی پرویز پرستویی، مریال زارعی، 
فرهاد اصالنی اســت. »خرس« در ســی امین 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای فرهاد 

اصالنی به ارمغان آورد.
این فیلم روایتگر داستان مرد رزمنده ای است 
که پس از سال ها اســارت در هنگام بازگشت به 
منزل با ازدواج همسرش در زمان غیبت او مواجه 

می شود.
یک خانواده محترم -۱۳۹۰

یک »خانواده محترم« فیلمی به کارگردانی 
مسعود بخشی و با بازی بابک حمیدیان، پریوش 
نظریه، مهران احمدی، مهرداد صدیقیان است.این 
اثر سینمایی به علت مشکالت محتوایی از اکران 

عمومی منع شده. نسخه قاچاق این اثر سینمایی 
بدون تیتراژ بوده و صدا و تصویر آن با نسخه نهایی 

متفاوت است.
فیلــم روایتگر داســتانی جــذاب و درامی 
خانوادگی اســت که با نگاهی به داستان هابیل و 
قابیل، در بســتر اتفاقات و حوادث بعد از انقالب 
به تصویر شــرایط و دیدگاه های شخصیت های 

داستان، در حال حاضر می پردازد.
زندگی خصوصی - ۱۳۹۰

فیلم جنجال برانگیز محمدحسین فرحبخش 
با بازی فرهاد اصالنی، لعیا زنگنه، هانیه توســلی 
اســت. فیلم ماجرای نماینده مجلسی را روایت 
می کرد که در پــی ارتباط با یــک زن در نهایت 

مرتکب قتل می شد.
نسخه غیرقانونی این فیلم جنجالی بالفاصله 

بعد از توقیف، وارد بازار قاچاق شد.
خانه پدری -۱۳۸۹

»خانه پدری« فیلمی به کارگردانی کیانوش 

عیاری با بازی مهران رجبی، شــهاب حسینی، 
مهدی هاشمی، مینا ساداتی است.

»خانه پدری« در سال جشنواره فجر 1۳۹2 به 
نمایش درآمد و پس از یک ســال در دی ماه سال 
1۳۹۳ به اکران عمومــی در آمد که بالفاصله در 
همان روز به دلیل وجود یک صحنه خشن از روی 

پرده پایین کشیده شد.
پس از پنج ســال بــا اصالحاتی جزئــی و با 
رده بندی سنی باالی 15 ســال در تاریخ 1 آبان 
1۳۹8 در سینما های کشــور به اکران در آمد که 
این بار پس از 5 روز توقیف شد. نسخه ای به  صورت 
غیرقانونی در دسترس عموم مخاطبان قرار گرفته 
همان نسخه اولیه فیلم است که نتوانسته بود برای 
اکران عمومی مجوز دریافت کند. فیلم سرگذشت 
خانواده ای در شش دهه را روایت می کند. زندگی 
محتشم از 15 تا 8۰ ســالگی که در مرگ خواهر 

بزرگترش خود را مقصر می داند.
سنتوری -۱۳۸۵

»ســنتوری« یکی از مهم ترین آثار کارنامه 
داریوش مهرجویی با بازی بهرام رادان، گلشفیته 
فراهانی اســت که توقیف آن یکی از تلخ ترین 

اتفاق ها برای ســازندگان آن بود. این فیلم قرار 
بود در مرداد ماه سال 8۶ اکران شود، اما جلوی 
اکران آن گرفته شــد ونسخه بدون سانسور آن 
توسط یکی از سایت های خارج از ایران در فضای 
مجازی توزیع شــد.علی، نوازنده چیره دست 
ســنتور و خواننده محبوب جوانان ناگهان در 
اوج شهرت و موفقیت افسار زندگی را از دست 

می دهد و به بیراهه می رود.
نقاب -۱۳۸۳

این فیلــم بــه کارگردانی کاظم راســت 
گفتار با بازی پارســا پیروزفــر، امین حیایی، 
ساراخوئینی ها، داســتان جسورانه ای داشت. 
قصه ای متفاوت پیرامون اغفال زنان و دختر ها 
توسط دو جوان. نقاب سه سال بعد از ساخت و 
بعد از سنگ اندازی متعدد، باالخره روانه اکران 
شد. این فیلم تنها یک ماه روی پرده بود، اما در 
اتفاقی نادر، همزمان با اکران، نسخه قاچاق فیلم 

بدون اصالحات هم توزیع شد.
آفساید - ۱۳۸۳

»آفســاید« اثر جعفر پناهی است. این فیلم با 
اینکه در سال 1۳84 در جشنواره فجر شرکت کرد، 
اما به دلیل سوژه حساســیت برانگیز آن موفق به 
دریافت پروانه نمایش نشد و از اکران دور ماند. پس 
از چندی نسخه قاچاق فیلم روانه بازار شد. تمامی 
آثار جعفر پناهی سرنوشــتی مانند »آفساید« 

داشتند.
فیلم »رحمان 14۰۰« منوچهر هادی پس از 
توقیف، »شبی که ماه کامل شد« نرگس آبیار بعد از 
اکران فیلم، »متری شش و نیم«سعید روستایی در 
زمان اکران و »خروج« حاتمی کیا در زمان اکران 

آنالین نیز قاچاق شده اند.

سربرآوردن توقیفی ها از شبکه های اجتماعی 
نگاه

»عصر جمعه« جسور، 
درخشان و دوست داشتنی 

و درباره یک موضوع به 
شدت تکان دهنده است، 

این فیلمی درباره اصِل اصِل 
واقعیت است، آن قدر واقعی 

که خیلی ها به مثابه آشغاِل 
زیرفرش پنهانش می کنند، 
سال هاست که این ماجراها 

هست و نیست، هست، 
چون اتفاق می افتد، نیست، 

چون پنهان می شود
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