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ایمان عبدلی

»صحنه هایی از یک جدایی« که 
این روزها در گــروه »هنر و تجربه« 
در حال اکران است، نه فقط فیلمی 
درباره یک فیلم یا پشــت صحنه ای 
صــرف، بلکه فیلمی دربــاره کلیت 
سینما و در الیه ای عمیق تر فیلمی 
درباره خوِد »زندگی «ســت. روایت 
در این مســتند با تالشی تمام وقت، 
لحنش را بی طرف نگه می دارد و در 
روندی خطی و ساده از وصف انگیزه 
ساخت فیلم، تا بررسی و مرور آن چه 
که بر تک تک کاراکترهای ســناریو 

گذشته، کارش را جلو می برد.
در صحنه هــای ابتدایــی فیلم 
بــا اصغر فرهــادی در یــک کوچه 
)احتماال در مناطق شمالی تهران( 
همراه هســتیم، او از موتور محرک 
ذهنی اش بــرای ســاخت چنین 
فیلمی می گوید، پدربزرگی حکیم 
و فرزانــه که ناگهان دچــار آلزایمر 

می شود و آن از دست رفتن ناگهانی 
پدربزرگ تبدیل به شوکی ماندگار 
در ذهن فرهادی می شــود. تلفیق 
یک فقدان با تحوالت ســال 88 در 
ذهن فرهادی، سویه ها و انگیزه های 
فردی را در همنشینی با یک جریان 
درگیرشونده اجتماعی قرار می دهد، 
فرهــادی البتــه به ســطح ماجرا 
نمی پردازد و اصــال هیچ مولفه ای از 
آن چه که در خیابان می گذرد را در 
فیلم نمی آورد، او تقابل میان اقشار 
مدرن تر و آن دسته که سنتی تر فکر 
می کنند را در شــخصیت آدم های 

داستانش می کارد.
در »صحنه هایی از یک جدایی« 
و در روندی دوار شروع و پایان فیلم 
در یک کوچه باغ اســت و فرهادی 
در همــان کوچه می گویــد که در 
بســیاری از خانه هــای ایرانی یک 
ســیمین و یک نادر وجود دارد و در 
واقع به همان گسست در خیابان به 
نوعی دیگر اشاره می کند، سیمین، 

نماد تمــام آدم های پیشــرو با نگاه 
به آینده اســت که تربیت سارینا را 
در اروپــا مطمئن تــر می بیند و در 
جایی از فیلم هم در َکل َکل با قاضِی 
داستان مانیفســتش را با جسارت 
عنــوان می کنــد و از آن طرف نادر 
که نگاهی ناسیونالیستی تر و شاید 
نوستالژیک تر به زمان و زمانه دارد و 
نقطه مقابل سیمین است، او درگیر 
گذشــته، وطن و پدر به عنوان نماد 
عینــی این مفاهیم اســت، در واقع 
جدل میــان این دو نــگاه در همان 
دیالوگ محبــوب فیلم عینیت پیدا 
می کند:»اون نمی دونه پدرمه، من 

که می دونم«
فرهــادی شــرح می دهــد که 
سرگشتگی »ایرانی« چگونه از خانه 
به خیابان و از خیابــان به خانه یک 
دیالکتیک بدون توقف دارد و چگونه 
تناقض و همنشینی عناصر متضاد 
در جای جای ایــراِن معاصر حضور 
دارد و هرازچنــدگاه تبدیل به یک 

انفجار می شــود و البتــه گویی در 
انتهای فیلم همان طور که در انتهای 
»صحنه هایــی از یــک جدایی« و 
تحلیل ژآن کلودکریــر می بینیم، 
انــگار پیش بینی می شــود که آن 
انفجار بــزرگ به وقوع نپیوســته و 

نمادش هم ساریناست..
فیلم البته برای عاشــقان سینما 
لذت های بیشتری هم دارد، حداقل 
دوبار در فیلم بــا چیزهایی مواجه 
می شویم که به معنای واقعی »کالس 
درس« هســتند، یکی در شرح آن 
صحنه ای که ساره بیات برای شستن 
پیرمرد تصمیم به زنگ زدن به یک 
مرجع تقلید می گیرد و در پشــت 
صحنه ماجرا متوجه می شویم که آن 
تماس کامال واقعــی بوده و فرهادی 
رندانه یک اَکت رئال را در کار آورده، 
نوعی مواجهه مستقیم و بی واسطه 
با دین، یعنی گرته ای از همان چه در 
زیر پوست جامعه می گذرد، چیزی 
که اگر نمایشی شود یا به ورطه شعار 

می افتد و ماهیــت ایدئولوگ پیدا 
می کند و یا آمیخته به غرض می شود 

و علیه خودش رفتار می کند.
ح  شــر مــا  ا م  و د د  ر مــو
ترفندهایی ست که فرهادی درباره 
ساخت شــیمِی بازیگران در پشت 
صحنه می دهــد، آن جایــی که از 
جدافتادگــی تعمدی ســاره بیات 
می گوید، به دلیل نقشی که در تقابل 
با دیگر کاراکترها دارد و در واقع فیلم 
و رابطه هایش در پشت صحنه قوام 
می گیرد و فرهادی توضیح می دهد 
که چگونه تمامــی عوامل گفتگو با 
ســاره بیات را محدود کرده بودند تا 
صمیمیتی شــکل نگیرد و رابطه در 
پشــت صحنه در جهان فیلم تاثیر 
منفی نگــذارد، از آن طرف تاکید بر 
ایجاد رابطــه صمیمانه میان پیمان 
معادی و سارینا فرهادی که نقش پدر 
و دختر فیلم را دارند که حتی موجب 
پرهیز فرهادی از رساندن فرزندش 
به منزل هم شده، نشــان می دهد 
که در ســینمای او چگونه فیلم ها و 

سناریوها، اصِل زندگی را می بلعند!
مســتند »صحنه هایــی از یک 
جدایی« البته تمامــا در این موارد 
محــدود نمی ماند و با یــک تدوین 
هوشمندانه هم ملودرام را به روایتش 
تزریق می کند و هــم کمدی را، هر 
دو وجــه هم در واقعی ترین شــکل 
ممکن، تماشای پشــت صحنه آن 
چه در ســکانس حمام گذشــته، 
عموم مخاطبان را درگیر گذشته ای 
می کند کــه در حال زوال اســت و 
احتماال بیننده را منقلب هم می کند 
و در عین حال همان یکی دو جمله ای 
که درباره نگرش مراجــع تقلید به 
مساله ای چون شستن یک پیرمرد 
نامحــرم در فیلم وجــود دارد، در 
عین ایــن که نوعی لحــن انتقادی 
در خــودش دارد توامــان لبخند را 
هم به لب تماشــاچی می آورد، این 
چنین تمهیدات اجازه نمی دهد که 
حتی تماشــاچی غریبه تر با سینما 
هم ارتباطش را بــا آن چه که روی 
پرده می گذرد قطع کند، همانطور 

که در جایی از مســتند، افشاگری 
فرهادی دربــاره اجازه نــدادن به 
نصرت کریمی برای بــازی در فیلم 
او، مصالح موردنیاز برای یک مستند 
که همان افشاگری هست را تامین 
می کند، اتفاقا طوری که هم گزنده 
باشد و هم به جایی برنخورد و البته 

بسیار هم حسرت بار.
 و اگــر این مســتند بــا نمایش 
لحظات برنده شــدن »جدایی نادر 
از سیمین« در گلدن گلوب و اسکار 
و امثالهم شروع می شد، تقریبا یک 
خودکشــی بود، اتفاقی که در اواخر 
روایت می افتــد و اتفاقا جایش هم 
همان جاست، چون حاال 70 دقیقه 
از تماشای فیلم گذشته و تماشاچی 
عادی تر هم با عناصر »جدایی نادر از 
سیمین« رفیق شده، پس لحظه ای 
که فرهــادی بر مردم ســرزمینش 
سالم می کند را به عنوان یک لحظه 
تاریخی باور می کند و این ســالم را 
یک سالم تاکتیکی قلمداد نمی کند.

در نهایت این که سینماها به شدت 
خلوت است، شــاید یکی از امن ترین 
نقاط از حیث ابتال به کرونا. برای صاحب 
این قلم که نه َسر و ِسری با اکران و افراد 
ذینفعش دارد و نه به فــالن و بهمان 
تهیه کننده وصل اســت، تماشــای 
همین »صحنه هایی از یک جدایی« 
در باغ فردوس کال دونفره بود! بر فرض 
که 40 درصد سینما هم پر شود، باز هم 
فاصله گذاری رعایت می شود، در هر 
صورت مجهز به ماسک شاید بشود از 

سینما و زندگی هم لذت برد.

»صحنه هایی از یک جدایی«؛ درخشان و غافلگیرکننده است
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نقش ناتمام سیروس گرجستانی 
در »شرم«

مرحوم ســیروس 
ر  د نی  جســتا گر
ماه های اخیر مشغول 
نقش آفرینی در سریال 
»شــرم« بود کــه با 

درگذشت او، سرنوشت این نقش ناتمام ماند. سریال 
»شــرم« به تهیه کنندگی امیرمهدی پورزیری و 
کارگردانی احمد کاوری در سکوت خبری جلوی 
دوربین رفته است و با درگذشت مرحوم سیروس 
گرجســتانی که در ماه های اخیر مشــغول ایفای 
نقش در این سریال بود، در روزهای اخیر خبرساز 
شد. مرحوم گرجستانی یکی از بازیگران اصلی این 
سریال بود که در اواســط کار و در حالی که بخش 
زیادی از نقش آفرینی اش در ســریال باقی مانده 
بود، پنجشنبه گذشــته بر اثر حمله قلبی دار فانی 
را وداع گفت تا آخریــن نقش آفرینی این هنرمند 
محبوب در دنیای تلویزیون ناتمام باقی بماند. هنوز 
مشخص نیست سرنوشت نقش مرحوم گرجستانی 
در ســریال و ادامه این نقش به چه شــکل خواهد 
بود. تولید سریال »شــرم« بر اساس فیلمنامه ای 
از ســعید فرهادی و به کارگردانی احمد کاوری با 
رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه دارد. تاکنون 
بازیگرانی چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، 
فریبا متخصص، نسیم ادبی، سیدمهرداد ضیایی و 
مرحوم سیروس گرجستانی جلوی دوربین سریال 
شــرم رفته اند و چند بازیگر دیگر نیز به این پروژه 

اضافه خواهند شد. 
    

آیا مارگو رابی می تواند دزدان 
دریایی را نجات بدهد؟

یکــی از خبر های 
تکان دهنــده ایــن 
روز هــا بــرای اهالی 
سینما و عالقه مندان 
به مجموعه فیلم های 

دزدان دریایی کارائیب را می توان حضور ماگو 
رابی در قســمت جدید این فیلم بدون حضور 
جانی دپ دانســت. دزدان دریایــی کارائیب با 
ســتاره این فیلم ها جانی دپ در نقش کاپیتان 

جک اسپارو شناخته شده است. 
با این وجود پس از حواشی متعدد پیرامون جانی 
دپ و همسر سابقش امبر هرد به نظر می رسد عوامل 
فیلم دزدان دریایی کارائیب تصمیم گرفته اند این 
بار با عدم حضور جانی دپ کنار امده و بدون او پیش 
بروند. اکنون تهیه کنندگان قســمت جدید فیلم 
دزدان دریایی کارائیب اعالم کرده اند که از حضور 
مارگو رابی در فیلم استفاده خواهند کرد. البته هنوز 
مشخص نیست که آیا واقعا جانی دپ برای همیشه 
با این فیلم خداحافظی کرده است یا خیر، اما چیزی 
که مشخص است، این است که رابی ستاره جدید 
فیلم خواهد بود. پیش از این ستاره هایی مثل کیرا 
نایتلی و پنه لوپه کــروز در دزدان دریایی کارائیب 

نقش آفرینی کرده اند. 
    

جیمز باند سابق از همکاری با 
پوالنسکی دفاع کرد

پیرس برازنان بازیگر ســابق نقش جیمز باند از 
تصمیم خود برای کار با رومن پوالنسکی دفاع کرد. 
او البته گفت در جو و شرایط کنونی نمی داند که این 

کار را مجددا انجام می دهد یا نه. 
پیرس برازنان در سال ۲0۱0 نقش نخست وزیر 
ساختگی بریتانیا را که متهم به جنایت جنگی است 
در فیلم »نویسنده در سایه« رومن پوالنسکی ایفا 
کرده بود. بسیاری از بازیگران برای بازی کردن در 
فیلم های رومن پوالنســکی آن هم بعد از اعتراف 
این فیلمساز به تجاوز به یک دختر ۱۳ ساله در سال 
۱۹77 مورد انتقاد قرار گرفته اند. برازنان در گفتگوی 
تازه اش با گاردین در واکنش به این انتقاد گفت: من 
آن نقش را در فیلم »نویسنده در سایه« برای کارهایی 
که رومن پوالنســکی به عنوان یک آرتیست و یک 
کارگردان انجام داده بازی کــردم. من اجازه ندادم 
بخش های دیگر زندگی او روی انتخابم تاثیر بگذارد. 
ستاره سابق نقش جیمز باند در پاسخ به این 
پرسش که آیا امروز با پوالنسکی همکاری خواهی 
کرد، گفت: نمی دانم اگر این جو و شــرایط بود 
همین تصمیم را می گرفتم یا نه. این روزها زمانه 
خطرناکی اســت و دنیا هم جای خیلی سمی و 

مهلکی شده است.

پردهنقرهای

این روزها سریال پرمخاطب همسران از شبکه آی فیلم 
در حال پخش اســت. با آن که بیش از ۲۵ ســال از زمان 
ســاخت این مجموعه می گذرد، اما تماشای آن همچنان 
جذاب است. همسران، مجموعه تلویزیونی ایرانی ساخته 
بیژن بیرنگ و مسعود رسام پخش شــده در سال ۱۳7۳ 
است که از شبکه دو سیما پخش می شــد و از آن خیابان 

خلوت ُکن ها بود.
دراین ســریال بازیگرانی از جمله: فــردوس کاویانی، 
مهرانه مهین ترابی، فرهاد جم، الهام پاوه  نژاد و...به ایفای  

نقش پرداختند.
داستان مجموعه همســران راجع به دو زوج است که 
در یک آپارتمان با هم همســایه هستند. کمال )فردوس 
کاویانی( و مهیــن )مهرانه مهین ترابــی( یکی از دو زوج 
هستند که سن بیشــتری دارند. علی )فرهاد جم( و مریم 
)الهام پاوه نژاد( یک زوج دیگر هستند که از کمال و مهین 
جوان تر هستند. بعدها معلوم می شود کمال، دایی مریم 

است که مریم از این موضوع خبر نداشته و باقی قضایا. 
ســریال در زمان خودش بدعتی بود، هم از حیث این 
که در آپارتمان بود و لوکیشــن محدودی داشت و هم از 
آن جهت که نوعی تازه از صمیمیت را میان زوج ها نشان 
مــی داد، قدیمی ترها شــاید آن »مهیییین« گفتن های 

کمال و یا »وا« گفتن های مهین را در یاد داشته باشند.
همســران، در کلیت خودش تالش کــرد حتی نقش 

تازه ای به زن ها در یک ســریال پرمخاطب به عنوان یک 
عنصر موثر فرهنگ ســاز بدهد، زوج های همسران عالوه 
بر این که با هم رابطه خوبی داشــتند اما برای »زنان« هم 
تعاریف تــازه ای ارائه می کردند، بیشــتر از یک زِن صرفا 
آشپزخانه ای و ســنتی و اصال حذف »بچه« از پالت کار، 
شــاید در جهت تکویــن و ریل گذارِی نقــش موثر زناِن 

سریال بوده.
سرنوشت بازیگران این سریال به کجا رسید؟

 فردوس کاویانی
فردوس کاویانی در اواخر دهه 40 پایش به ســینما باز 
شــد و بعدها بازی های ماندگاری را در فیلم های مختلف 
ثبت کرد. او بیشترین همکاری خود را در سینما با داریوش 
مهرجویــی در فیلم های »اجاره نشــین ها«، »هامون«، 
»بانو«، »میکس« و »نارنجی پوش« داشته،. در تلویزیون 
هم سریال های »همسران« و »آژانس دوستی« از جمله 

کارهای شاخص اوست.
دو، سه ســال قبل تصویری از فردوس کاویانی در یک 
مراسم منتشر شد که خیلی ها را ناراحت و نگران کرد، اما 
این روزها خوشبختانه حال این بازیگر قدیمی خوب است 
و اگرچه پیشنهادهایی برای بازیگری دارد، فعال مشغول 

استراحت است.
  مهرانه مهین ترابی

مهین ترابــی با فیلم گلبهــار به کارگردانــی تهمینه 

اردکانی در ســال ۱۳۶۵ به ســینما آمد و بــا مجموعه 
تلویزیونــی مش خیــراهلل صندوقچه اســرار در ســال 
۱۳70 عضوی از خانواده مجموعه های تلویزیونی شــد 
و با نقش آفرینی در مجموعه همســران و خانه ســبز به 
اوج محبوبیت رســید، او همچنان حضور پررنگی در آثار 
تلویزیونی دارد و کارنامه کاری اش ثبات قابل توجهی دارد.

 فرهاد جم
فرهاد جم فعالیــت در تئاتر را به صــورت حرفه ای از 
سال ۱۳70 و همچنین بازی در سینما را از سال ۱۳7۳ با 
فیلم »راه افتخار« به کارگردانی »داریوش فرهنگ« آغاز 
کرده. وی در همان سال نقش کوتاهی نیز در فیلم »پری« 
به کارگردانی داریوش مهرجویی ایفا کــرد. از اولین آثار 

تلویزیونی وی می توان به مجری گری »مسابقه راز سیب«، 
»همسران«، »تولدی دیگر«، »پول کثیف« و »ستایش۳« 

اشاره کرد.
 الهام پاوه  نژاد

پاوه نژاد فعالیت هنری و بازیگری خود را از سال ۱۳70 
با بازی در تاتر ساحره سوزان ســاخته اکبر زنجانپور آغاز 
کرد، اما در سال 7۳ با حضور در سریال همسران توانست 
به خوبی دیده شود. او که بیشــتر با آثار تلویزیونی و تئاتر 
شناخته شــده اســت، در ســریال هایی مانند »مدرسه 
مادربزرگ ها«، »امین و مینا«، »ترانه مادری«، »مادر«، 
»همچون ســرو«، »هفت ســنگ« و ... بــه ایفای نقش 
پرداخته است. آخرین کار او مربوط به سریال مانکن است.

سریالی که تکراری اش هم محبوب است

فرجام خوش همسران و ستاره هایش

مرور

»صحنه هایی از یک 
جدایی« که این روزها در 

گروه »هنر و تجربه« در 
حال اکران است، نه فقط 

فیلمی درباره یک فیلم یا 
پشت صحنه ای صرف، بلکه 
فیلمی درباره کلیت سینما 
و در الیه ای عمیق تر فیلمی 

درباره خوِد »زندگی «ست
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