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پرده نقرهای

فیلمی که به یک بار دیدنش میارزد

افی زوال دراجتماع خشمگین
«حمال طال»؛ بیوگر ِ

ایمان عبدلی

«حمال طال» ،بیوگرافی زوال است،
رضا ،بد آورده و به جبران بدشانسیاش
میخواهد میانبر بزند و زخم تقدیر را با
یک حرکت ناگهانی و یکشبه جبران
کند .او طال را از کارگاه به طالفروشیها
میرســاند تا این که یک روز دزد به او
میزند .او باید خسارت صاحب کارگاه،
علی آقــا را بدهد ،ندارد پس ریســک
میکند ،ریســک اول نمیگیرد و پس
از آن در یک لوپ تبــاه از طمع و حرص
وآزمیافتد.
حمال طال یک فیلم پرتره است ،در
چنینفیلمهاییبیشازهرچیزپرداخت
کاراکترکلیدیداستاناهمیتدارد،در
این جا رضا .قهرمانی که در ابتدا سرد و
سنگی و شکستناپذیر به نظر میرسد
اما رفتــه رفته با گذر دقایقــی از فیلم،
اتفاقا آن و ِر شــکننده و آسیبپذیرش
نمایانمیشود.عنصرتضاددرپرداخت

ضدقهرمانهایی این چنینی نقشــی
کلیدی دارد که در حمــال طال تضاد
درنیامده ،جلوتر خواهم گفت که چرا
درنیامــده و البته از مشــکل بزرگتر
صحبت خواهــم کــرد ،آن چیز دیگر
فقدان وجوهــی از همدلی در پرداخت
شخصیترضاست.
درواقع کارگردان چون ایده تقریبا
کمیابی داشته مفتون فضاسازی شده.
گروتسک داســتان در برخی
ِ
البته که
صحنهها ب ُرنده و گزنده اســت ،یعنی
همانیست که باید باشد ،مثال در تمام
ســکانسهایی که جویندگان طال در
استخری از فضوالت انســانی ،دست
و پــا میزنند و در فضایی اســتعارهای
و حتی شــاعرانه از نوع ســیاه آن ،پی
صید خودشان هستند ،این فضا هست
که غلبه میکند .میزانسنهایی چون
آن کیســههای مدفوع آویزان به فیلم
رنگ و بــو داده و چقدر خــوب با طمع
کاراکتراصلیهمنشیناست.امامشکل

اینجاست که ما از رضا چیزهای کافی
نمیدانیم ،چون نمیدانیــم ،پس با او
ا ُخت نمیشــویم و چون با او صمیمی
نیستیم ،نگران سرنوشت او نمیشویم.
انگار که از پنجره آپارتمانمان ،در حال
تماشای سرنوشت یک رهگذر هستیم
و آن میزان از همدلی الزم برای جذب
وجلبشدنیکشخصیتداستانیدر
فیلموجودندارد.
داستانالبتهجلومیرود،مفصلهای
روایت کار میکند .مالباختگی ،افتادن
به ورطهی نزول و بعد شرکت در مزایده
توالت ،به موقع شروع میشود و به موقع
پایانمیپذیردوحتیاتصالبهماجرای
خرید سکه هم منطق روایی به اندازهای
دارد و داستان و روایت از ریتم نمیافتد
و اما ظاهرا آن وجه فیلمبردارمآبانهی
تورج اصالنی بر کار ســایه انداخته و او
گرچه در کادربندی و در میزانســن و
دکوپاژواصوالدرهرچیزیکهمربوطبه
فضاهستموفقبودهامادرساختنآدم

اصلی داستانش کوتاهی میکند و خب
حاال هر چقدر که انرژی برای فضاسازی
و اتمسفر میگذارد ،آن خال شخصیت
نابالغشراپرنمیکند.
رضارایکبارحینتماشایویدئویی
مربوط به همسرش میبینیم؛ او بر آن
بلندی نشسته و تصویر گذشتههایش
را نشخوار میکند ،ما صدای همسرش
را میشــنویم و جایی دیگر هم او را که
درآستانهرسیدنبهیک ثروتهنگفت
است ،میبینیم که به همسرش وُیس
میدهد .دو برشــی که فرصت خوبی
برای ترسیم دقیقتری از آن چه بر رضا
گذشــته پیش رو میگذارد و اما هر دو
در سطح اجرا میشود .نه کلمات جانِ
خاصی دارند و نه اصال زمان نمایش آن
سکانسهازمانمناسبیست.
در واقــع اگر قــرار اســت که یک
ضدقهرمان ســنگی و زمخــت ،مانند
رضاییکربعاولداشتهباشیم،احتماال
بایدهمانکاراکترتاانتهادرونگراومبهم

میماند ،کاراکتری که جای کشــف و
شهودبرایبینندهمیگذاشت.امارضااز
جاییبهبعداتفاقاپردامنهرفتارمیکند
و با آن آدم لحظات ابتدایی تفاوت دارد.
انگارلحظاتمختلفیکهازرضامیبینیم
مربوطبهیکآدمواحدنیست،درترسیم
کاراکتراونوعیپراکندگیاتفاقافتاده،او
کهاینچنیندلبستهیهمسرازدست
رفتهاشاست،چگونهلوییرااینچنین
طعمهینزولخوروطالفروشمیکند.
نه به آن مهربانی و نه به آن سنگدلی .هر
آدمی طیفهای متنوعی از احساسات
را در زمانهــای مختلف بروز میدهد،
اما تمام رفتارها در یک محدوده اتفاق
میافتد و درباره رضــا ،این محدوده به
شکلغیرقابلطبیعیوسیعویلهاست!
همانطورکهمثالمادقیقانمیدانیم
آدمیکهسالهادربازارطالبوده،چگونه
با چنین درصد ریسکی سکه میخرد و
خودش را به باد میدهــد ،بله! او طمع
کرده و افســارش پاره شده اما درصدی
از عقل و قدرت شهود باید در کاراکتر او
کاشته میشد تا باورپذیر نشان میداد.
او انگار یک انســان کمعقل و نامتعادل
است که شرح شکســت و ناکامیاش
بیشترازآنکههمدلیجلبکند،ترحم
جلبمیکند.
بهعبارتیاوراهمچنانازپنجرهیرو
بهکوچهمیبینیمودوستداریمکسی
اگر فرصت کرد او را به یک روانشــناس
معرفی کند ،او نرمال نشان نمیدهد و
اساساچیزیدربارهرضاشکلنمیگیرد
که حمال طال را فیلمــی ماندگار کند.
توجهکنیدکهاینیکفیلمپرترهاست،
مثل سوتهدالن ،مثل هامون ،مثل لیال،
و یک فیلمپرترهی زوال اســت ،مثل
«صــورت زخمی» .در همــهی اینها
تمرکز درام روی کاراکتر اصلیســت و
فضاســازی در اولویت دوم قرار گرفته
است.
فضای مالیخولیایــی و آن جهانیِ
سوتهدالن در خدمت ذهن سودازدهی
بهروز وثوقی در آن فیلم اســت .فضای

چفتنشدنوهمفضا
نشدن ،کمی «حمال طال»
را حیف کرده ،وگرنه اتفاقا
ایده مرکزی داستان و
تمام اشاراتی که به فضای
نابسامان اقتصادی دارد،
جالبتوجهوقابلمالحظه
است

تیره و تــار و پر از ســکوتِ سرشــار از
ناگفتههای«لیال»همدرخدمتتغلیظ
کاراکتر لیالست .در «صورت زخمی»
هم چه در ابتــدای فیلــم و آن فضای
آشــوبزده کوبا و چه در پایان فیلم و
آن عمارت ثروت و خــونِ آلپاچینو،
همه و همه در خدمــت کاراکتر اصلی
داستاناست.
فضا اما در حمال طال هویتی منفک
دارد .انگار فیلمساز شیفته چیزی شده
کهمیداندتماشاچیرامتحیرمیکند؛
کشیدنطالازفاضالب.عنوانوانتخاب
میخکوبکنندهایستکهاگردرجهت
عناصرداستانیقرارمیگرفتدرحافظه
سینمایایرانماندگارمیشد،اماوقتی
فضا عنصری منفک باشد و کاراکتر هم
معلق و خام عرضه شــود ،انگار این دو
در یک جهت قــرار نمیگیرند و اگر که
نگوییم هر کدام راه خــود را میروند،
اما حداقل میشــود گفت کــه بیراهه
میروند.
چفت نشدن و همفضا نشدن ،کمی
«حمالطال»راحیفکرده،وگرنهاتفاقا
ایده مرکزی داستان و تمام اشاراتی که
بهفضاینابساماناقتصادیدارد،جالب
توجهوقابلمالحظهاست.درهرصورت
«حمال طال» فیلمیســت که یک بار
دیدنش ارزش دارد و برخی کادرهایش
ظرافت و پیچیدگی یــک کار هنری را
به نمایش میگذارند ،گرچه آدمهایش
پسازمدتیدرذهنمیمیرند،افسوس
که آن چه به فضاها جان میدهد از قضا
همینآدمهاهستند.

ژانر
چند پیشنهاد سینمایی برای قلقلک آدرنالین!

ترسیدن در سال تشویش

اشتهای عالقهمندان به فیلمهای ترسناک
سیریناپذیر است .امســال کمتر به فیلمهایی
با نامهای آشــنا در ژانر وحشــت برمیخوریم.
مهمترین فیلمهای ژانر وحشت در سال ۲۰۲۰
فیلمهای عمیق متفکرانهای هستند که توسط
فیلمسازان مســتقل ساخته شــدهاند .در این
مطلب نگاهی داریم به تعــدادی از این فیلمها
که توســط ســایت «کالیدر» انتخاب شده و
وبسایت همشــهری این فهرست را به فارسی
برگردانده است.
پسازنیمهشب
«پس از نیمه شــب» به کارگردانی جرمی
گاردنر و کریستین اســتال بیشتر ممکن است
بهنظر فیلمی رمانتیک و عاشقانه برسد ،اما زمانی
که نوبت به صحنههای ترســناک آن میرسد،
تماشاگر واقعا دچار حس اضطراب و دلهره شدید
میشود .این فیلم برای نخستینبار در جشنواره
تریبکا نمایش داده شد .جرمی گاردنر عالوه بر
کارگردانی پس از نیمه شب به همراه بری گرانت
در این فیلم بازی کرده اســت .داستان این فیلم
درباره مــرد جوانی به نام هک (بــا بازی جرمی
گاردنر) اســت که متوجه میشود دوستش ابی
(با بازی بری گرانت) ،بدون اینکه به وی بگوید،
شهر را ترک کرده است ،او که در پی دلیل رفتن
ابی از شهر است ،پس از مدتی متوجه میشود که
موجودی اسرارآمیز هر شب او را تحت نظر دارد.

همهچیزتقصیربیگانههاست
فیلم«همهچیزتقصیربیگانههاست»فیلمی
از ریچارد استنلی کارگردان اهل آفریقای جنوبی
اســت که عالقهمندان به ژانر وحشت ،مدتها
در انتظار ســاختش بودند .این فیلمی است که
در آن بیرحمی در اوج خود به تصویر کشــیده
شده است و از همین جهت دیوانهکننده است.
به گفته ریچارد استنلی این فیلم بخش اولی از
یک سه گانه است که او در نظر دارد با اقتباس از
داستان وحشت دانوویچ ،اثر اچپی الوکرافت از
مشهورترین نویسندگان ژانر وحشت بسازد .در
این فیلم بازیگرانی نظیــر نیکالس کیج ،جولی
ریچاردســون و مادلین آرتور بــه ایفای نقش
پرداختهاند .داســتان این فیلم درباره مردی به
نام ناتان گاردنر (با بازی نیکالس کیج) است که
پس از عمل جراحی همسرش ،خانوادهاش را به
روستایی میبرد که مزرعه پدریاش در آن واقع
شــده ،او قصد دارد در این مزرعه گوجهفرنگی
بکارد ،اما همســر و فرزندانش از حضور در این
روســتا راضی نیستند ،شــب شهابسنگی از
آسمانبهحیاطجلوییمنزلاینخانوادهبرخورد
میکند و فردای آن روز ،مردی ناشــناس برای
انجام کارهای تحقیقاتی درباره این شهابسنگ
وارد این روستا میشود .از اینجا به بعد حوادثی
بس عجیب و ترسناک در این روستای به ظاهر
آرام رخ میدهد.

نزدپدربیا
فیلم «نزد پــدر بیــا» بــه کارگردانی انت
تیمپســون اگر چه در نگاه اول فیلمی است که
شاید بهنظر برســد در هیچ ژانری ساخته نشده
است ،فیلمی کمدی اســت ،اما فیلم کمدیای
نیستکهعالقهمندانبهاینگونهازفیلمراازاولتا
آخر بخنداند بلکه صحنههای ترسناک آنچنانی
هم دارد که آن را میتــوان برای عالقهمندان به
فیلمهای ساخته شده در ژانر وحشت نیز توصیه
کرد .در این فیلم الیجا وود ،استیفن مک هتی و
مایکل اسمایلی نقشآفرینی کردهاند.
داستان این فیلم درباره مرد میانسالی است
که برای دیدن پدرش رهسپار سفری میشود.
این سفر ،اما سفری عادی و آرام نیست و اتفاقات
هیجانانگیز و ترســناک و دلهرهآور در آن رخ
میدهد.
خارقالعاده
فیلــم «خارقالعــاده» فیلمی اســت به

کارگردانی و نویســندگی مایک آهــرن و ادنا
الفمن ساخته کشــور ایرلند .این فیلم در ژانر
کمدی  -ترســناک ساخته شــده است .مائوو
هیگینز ،بری وارد ،ویل فورته و کلودیا دوهرتی،
در این فیلم بازی میکنند.
داستان این فیلم درباره زنی است که دارای
مهارتها و قدرتی ماوراءالطبیعی است که باید
یک دختر جن زده را نجات دهد .اما رز دالی که
در اصل یک مربی تعلیم رانندگی اســت از این
مهارتهای فراطبیعی خود از زمانی که پدرش
در تصادفی غیرعادی کشته شد ،استفاده نکرده
است .او اغلب به تمام کســانی که با آموزشگاه
رانندگی تمــاس میگیرند تــا از وی برای حل
مشــکالت غیرعادی کمک بگیرند ،جواب رد
میدهد .در نهایت فردی به نــام مارتین با وی
تماس میگیرد و عنــوان میکند که برای رزرو
زمانی برای تعلیم رانندگی زنگ زده اســت ،اما
در واقع او از رز میخواهد بــه وی کمک کند تا

روح سرگردان همسر درگذشتهاش را از خانهاش
بیرون کند .با وجود آنکه رز از دروغی که مارتین
به وی گفته برآشــفته میشــود ،اما در نهایت
میپذیرد به مارتین در جهت خالص شدن از شر
روح همسرش کمک کند.
هانسلوگرتل
فیلــم هانســل و گرتل ،فیلمی ترســناک
ساخته اوســگورد پرکینز با اقتباس از داستان
آلمانی و فولکلوریک هانســل وگرتل اســت.
هانسل و گرتل در  ۳۱ژانویه  ۱۲( ۲۰۲۰بهمن
 )۱۳۹۸مدتی پیش از همهگیر شــدن ویروس
کرونا در دنیا اکران شد .این فیلم در مدت زمان
کمی که روی پرده بود ،توانست  ۲۱میلیون دالر
در گیشه درآمد کسب کند ،اغلب نقدها درباره
این فیلم مثبت بوده ،منتقدان بهویژه این فیلم
را بهدلیل جلوههای بصــری و فیلمبرداری آن
ســتودهاند ،همچنین منتقدان نظرات مثبتی
به عناصر ترســناک فیلم و بازی بازیگران آن،
ارائه دادند .اما منتقدان نسبت به ریتم کند فیلم
انتقاداتی داشتند.
این فیلم روایتی جدید از داســتان هانسل و
گرتل ارائه میدهد .در این فیلم این خواهر و برادر
در حالی نشان داده میشوند که برای یافتن کار
و خوراک به منظور کمک به والدین فقیرشــان
وارد جنگلی تاریک شــدهاند ،امــا درنهایت و
بهطور اتفاقی ،درگیر نقشه شیطانی یک جادوگر
میشوند .پس از فیلم هانسل و گرتل ،شکارچیان
جادوگر ساخته  ،۲۰۱۳دومین فیلم الیو اکشنی
است که با اقتباس از داستان مشهور فولکلوریک
آلمانی هانسل و گرتل ،ساخته میشود.

بهمن مفید درگذشت

بهمن مفید بازیگر
قدیمیتئاتروسینمابر
اثرسرطاندرگذشت.
یاشــار صمیمی
مفخم (خواهــرزاده
بهمن مفید) با تایید این خبر گفت :این هنرمند در
یکسالگذشتهبهدلیل سرطانریهتحتدرمانبود
که شامگاه یکشنبه 26مرداد ماه در  78سالگی در
منزلش در تهران درگذشت .خواهر زاده اش با بیان
اینکهزمانخاکسپاریهنوزمشخصنیست،ادامه
داد :ایشان عاشق مردم بود و همیشه ممنون لطف
آنهابودامابهدلیلشرایطفعلی(شیوعکرونا)ممکن
است،نتوانیمپذیرایمردمبرایمراسمخاکسپاری
باشیم ،بنابراین پیشاپیش از آنها سپاسگزاری می
کنیم.بهمنمفیداز 5سالگیبانمایشهایپدرش
وارد عرصه تئاتر شد و از سال  47تا  59در سینمای
ایران حضور داشــت و در بیش از 70فیلم از جمله
فیلمهای«قیصر»«،طوقی»«،داشاکل»و پساز
انقالب«سرودتولد» ....بازیکرد.

برگزیدگان بیستمین جشن حافظ
معرفی شدند

بیســتمین جشن
حافــظ بــا رعایــت
پرتکلهای بهداشتی
و حضــور برگزیدگان
رشتههای مختلف این
دورهدرعمارتدانیالبرگزارشد.بهگزارشخبرنگار
ایلنا ،دبیر جشــن حافظ در ابتدای این مراسم که با
اجرای احسان علیخانی همراه بود ،گفت :امسال به
خاطربیماریکرونامجبورشدیمجشنرادرفضایباز
برگزارکنیم.امیدمعلمافزود:بسیارمسیرسختیرابا
شماعزیزانطیکردیم.خیلیخرسندمدراینسالبا
وجوداتفاقاتتلخدرکشورخودمانوجهانتوانستیم
درکنارشماباشیم.تهیهکنندهجشنحافظهمگفت:
افتخارداریمبیستمینجشنحافظکهبنیانگذارفقید
آن علی معلم ۲۴سال پیش آن را پایهگذاری کرد ،به
همراههنرمندانویارانویادامهدهیم.آذرمعماریان
ادامه داد :سینمای ایران ســال سختی را پشت سر
گذاشــت .ویروس کرونا بر همه مشاغل و سینما اثر
گذاشت.خانوادهسینماودنیایتصویرهدفشاناین
استکهبگویندسینماحیاتداردوادامهپیدامیکند.
در ابتدای مراســم جایزه یک عمر فعالیت هنری به
فرامرزقریبیاناهداشد.ازجملهبرندگاندیگرایندوره
عبارتبودندازنویدمحمدزادهبهترینبازیگرمردبرای
فیلم سرخپوست ،الناز شاکردوست ،بهترین بازیگر
زن برای فیلم شبی که ماه کامل شد و جایزه بهترین
کارگردانیبهنیماجاویدیبرایفیلمسرخپوست.از
دیگر برندگان جشن حافظ این دوره ،مهران مدیری
وشبنممقدمیجوایزبهترینکارگردانیوبازیگرزن
را برای سریال «هیوال» ،مریال زارعی جایزه بهترین
بازیگرزندرامبرایسریال«مانکن»ومحسنتنابنده
جایزه بهترین بازیگر کمدی را برای بازی در سریال
«پایتخت»دریافتکردند.

دو فیلم ایرانی برنده جشنواره
بینالمللی فیلم زنان در بیروت

دو فیلــم ایرانی در
جشنواره بینالمللی
فیلم زنــان در بیروت
جایــزه گرفتنــد.
فیلم کوتــاه «تتو» به
کارگردانی فرهاد دالرام ،برنده بهترین فیلم کوتاه
جشنواره شد و مرجان ریاحی برای فیلمنامه فیلم
«کالس رانندگی» جایزه گرفــت .جایزه بهترین
کارگردان زن به مریم جوبور بــرای فیلمبرداری
محصول مشــترک کانادا و تونس رســید و فیلم
«تالشیبرایپایانخوش»ازمقدونیهبرندهجایزه
ویژههیاتداورانشد.

«یلدا» با دوبلهآلمانی اکران میشود

فیلم ســینمایی
«یلدا» به کارگردانی
مسعود بخشــی از ۶
شهریور با دوبله آلمانی
در آلمان اکران میشــود .به گزارش ایلنا ،کمپانی
لیتلدریم پخشکننده «یلــدا» در آلمان ،ضمن
ارایه آنونس آلمانی ،بنا به تقاضای سالنها نسخه
زیرنویسیادوبله«یلدا»رااکرانخواهدکرد.

