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ایمان عبدلی

اعتراف می کنم که قبل از تماشای 
»رضا« و توصیه هایی که از دوســتان 
می رسید، قضاوتم درباره این فیلم چیزی 
بود در این حد که خب با یک اثر فرماِل ضد 
جریان مواجه خواهم شد که کسل کننده 
خواهد بود و در حالت محترمانه چیزی 
جز دغدغه های شخصی سازنده اش را 
نخواهد داشت. از آن آثار پرشمار هنر و 
تجربه ای که معلوم نیست از کجا سرمایه 
تامین می کننــد و چرا اصال ســاخته 
می شوند که بعد سینماها را اشغال کنند؟ 
اما خب »رضا« اصال ربطی به این تفاسیر 

ندارد و یکسره چیز دیگری ست! 
من ادعا می کنم که این عاشقانه ترین 
اثر چند سال اخیر سینمای ایران است. 
شاید گمان کنید اغراق می کنم و جوزده 
شــده ام، اما خب این یادداشت تالش 
می کند که برای این ادعا، دالیلی بیاورد 
که قانعتان کند. از مکان هــا و تاثیر آن 
بر گفتمان فیلم شــروع می کنم. فیلم 
در اصفهان می گذرد، با یک شــاملیت 
و جامعیــت کم نظیــر، یعنــی ایــن 
پالتی ســت از جزء به جــزء اماکنی که 
 سازنده هویت یک ایرانِی امروزی ست.

 ما با رضا در خانه اش پرســه می زنیم؛ 
خانه ای با اکسسوار سنتی، از رنگ مبلمان 
تا گلدان های حیــاط و دیوارآویزهای 
نمادین و البته بــا کارکرد مدرن. یعنی 
آشپزخانه اوپن نیســت؛ اما یخچال از 
نوع پســت مدرن و مینی مال آن است. 
خانه مبله است، اما کارکرد میز عسلی 
فراتــر از یک کارکرد نرمال اســت و در 
سکانسی فاطی و رضا حتی روی آن ناهار 
می خورند. این سبک تلفیقی معماری 
و اکسســوار در منزل رضا، هوشمندانه 
است و منطبق بر نگاه رایج طبقه متوسط 
به پدیده های مختلف. مثل نگاهی که 
مثال به موسیقی وجود دارد. این سال ها 
موسیقی فیوژن محبوبیت زیادی داشته، 
یعنی مخاطب هم شعر کالسیک حافظ 
و ســعدی را می خواهد و هم ســولوی 

گیتار را.
اما مکان ها در »رضا« بیشتر از این ها 
سهم دارند. رضا را در مسجدی با معماری 
صفویه می بینیم و آن انحنا و گنبدهای 
فیروزه ای کــه در اصفهان فراوان وجود 
دارد، او به طور واضحی یک روشــنفکر 
اســت. مجله فیلم می خوانــد، قهوه و 
اسپرسو و سیگار و شــلوار جین و اصال 
لختِی مســتتر در تک تک رفتارهایش 

بروزهــای نمادیــن از جایــگاه و تیپ 
اجتماعی اش است، اما توامان به مسجد 
مــی رود و حتی پــای مولودی خوانی 
دربــاره حضرت علی)ع( می نشــیند. 
دوربین در دو سه باری که رضا را در اماکن 
مذهبی می بینم، در النگ شات قرار دارد 
و کاراکتر به نوعی در آغوش مکان است. 
به نوعی غیرمستقیم کارگردانی صحنه ها 
بر دربرگیرندگی و پناه وار بودن مذهب 

تاکید دارد.
رضا البته کافه نشین هم هست. شبی 
که او به کافه ویولت می رود، رفتار دوربین 
و پالت رنگی به کار رفته اساسا از جنسی 
دیگر اســت. طیف هایــی از رنگ های 
گرم، نظیر زرد و قرمز در همنشــینی 
با ویولت مــوج می زند. نوعــی تاکید 
دوجانبه بر »کافه« به عنوان محلی برای 
همنشینی آدم ها و اغواگرِی »ویولت« 
به عنــوان یک جانشــین موقتی برای 
»فاطی«، که همه از کارگردانی حساب 
شــده علیرضا معتمدی ست. حتی در 
ســکانس ماهیگیری و کنار رودخانه 
نشستن رضا و ویولت طیف های رنگی 
تاکید بــر هیجان زدگی ایــن ارتباط 
دارد و ایــن در انســجام کامل معنایی 
 با مضمــون مورد نظــر فیلمنامه دارد.

حــاال بــه ســکانس هایی کــه رضا و 
دخترعمه اش حوضر دارند، توجه کنید؛ 
او را با دخترعمه اش در حال خرید »سیر« 
می بینیم و بعدتــر در حیاط خانه عمه 
در حال گفتگو درباره گذشــته ها و آن 
دیالوگ های شیرین درباره زیبایی رضا. 
مکان ها در مواجهه رضا و دخترعمه، همه 
بار نوستالژیک و حتی تا حدی اساطیری 
دارند. آن ها روی پلکان نشســته اند و 
پشتشــان دری وجــود دارد از جنس 

درهای قجری.
 تمام عناصر تاکید بر گذشته دارد و 
اتفاقا دیالوگ هایی کــه میان آن ها رد و 
بدل می شود درباره ماندن یا رفتن است. 
پرسشی که در این سال ها کارکردهای 
سیاسی و اجتماعی گســترده ای دارد. 
دخترعمه ســاکن خارج از کشور است 
و از رفاه و آسایش آن طرف ها می گوید 
و رضا اما می گوید: »پس چه کســی آن 
کارِ ســخت را انجام بدهد؟« اشاره رضا 
به ماندن و تغییر وضعیت است. به نوعی 
بخشی از مانیفست فیلم هم اینجا بیرون 
می زند اما انقدر ظریف است که پذیرفته 

می شود.
نکته اما اینجاست که این مانیفست 
در فضایی بیان می شــود که با تاکید بر 

معماری، انگار حامل نوعی تاریخ است. 
حاال فرقــی نمی کند از دســت رفته و 
باشــکوه و یا حتی یک تاریخ معمولی، 
اما به هرحــال از سرگذشــته را به رخ 
می کشــد. مثال چنین گفتگویی را اگر 
در کافه نشانمان می داد، کمی انتزاعی 
و منفک به نظر می رســید .در شرایط 
فعلی اما همنشینی این فضا و مضامین، 
کلیت فیلم را تقویت کرده و سنبه کار را 

پرزور می کند.
درباره سکانس های رضا و فاطی اما 
ماجرا یک سر متفاوت اســت، آن ها را 
در ابتدا در خــودرو می بینیم و در حال 
عزیمت به آزمایشگاه. تاکید بر خیابان 
و زیست روزمره و بعدتر در آزمایشگاه، 
رضا را می بینیــم در کادری که متقارن 
نیست و نیمه باالیِی آن سهم زیادتری 
از قاب دارد. شــاید تاکید بر بعد ذهنی 
رضا که بر بعد عینی اش غلبه کرده و به 
زبان ساده تر بر فکر و خیال هایی که او را 
مفلوک کرده و توانایی تصمیم درست 
را از او ســلب کرده و او را به سمت یک 
انفعال ُکَشنده ســوق داده! بعدتر رضا و 
فاطی را در یک قاب مدیوم می بینیم در 
دادگاه، دادگاهی خالف تمام دادگاه های 
عصبی این سال های ســینمای ایران، 
کامال فرمایشی )از لحاظ جایگاه روایی( 
و تا حدی معذب.  چندباری آن ها را در 
خانه رضا می  بینیم، موقعیت هایی بیانگر 
و هوشمندانه. یک بار فاطی منزل رضا را 
برای یک استراحت گاه موقتی انتخاب 
می کند و سِر ظهر به خانه او می آید. رضا، 
قرار بوده میزبان ویولت باشد اما فاطی 
از سر می رســد. توصیف رابطه در این 
سکانس بیانگر نوعی خواستن و نخواستن 
توامان است؛ زوجی که ظاهرا جدا شده اند 
و در واقع جدا نشده اند. شکل دیالوگ ها 
که تسلط دو نفر را روی همدیگر نشان 
می دهد و البته تســلطی که آمیخته با 
نوعی تعارف است. یک اتمسفر عاشقانه 
کم نظیر و بسیار واقعی را تصویر می کند. 
اینجا درواقع فیلمساز از گسست به وصل 
می رسد و شرح هجران قبل وصال نیست! 
نظرگاه »رضا« عجیب اســت و عادت 
داریم درباره رابطه ای قبل وصال ببینیم، 
بشنویم و یا بخوانیم، اینجا دو نفر در وصل 

همدیگر بوده اند و گسست ایجاد شده 
و حاال شــرح »خأل«های جبران ناپذیر 

را می بینیم.
بعدتر در سکانسی که رضا و فاطی از 
مهمانی چیده شده خانه مادری فاطی 
بیــرون می آیند و آتش به جــا مانده از 
چهارشنبه ســوری در خیابان ســوژه 
بازیگوشــی آن ها می شــود و در عین 
حال جدی ترین حرف هــا هم از دلش 
زاده می شود و فاطی از سرگشتگی اش 
می گوید، جنس کلمــات و جای ارائه 
آن ها خیلی رئال است. قرار نیست تمام 
حرف های مهــم زناشــویی در دادگاه 
خانواده، مقابل مشــاور و یا در یک کافه 
اســتخوان قورت داده زده شود، گاهی 
جایــش در یک شــب خــوش و کنار 
آتش های به جا مانده است. همان طور که 
نگاه هجوآمیز فیلسماز به صحبت های 
پامنقلی )این بار منقل کبابی( بدیع و بامزه 
است.  جایی که داودنژاد از فرازمینی ها 
می گوید و به دنبال توجیه و دلیل برای 
آفرینش است و ســرآخر هم جز چند 
شوخی و خنده از آن حرف های پامنقلی 
نمی ماند، نوعی کنایه بــه تالش های 
مذبوحانه در دورهمی های دوســتانه و 
خانوادگی بــرای تئوری بافی و چیدن 
مصرانه خزعبالتی این چنینی در کنار 
هم. درباره »رضا« فقط آن بخش هایی 
که به دختر نجات بخش و اسب سواری 
پرداخته، کمی مبهم اســت. احساس 
شخصی ام این اســت که در کلیت کار 
جا نگرفته و کمی بیرون می زند. کمی 
هم سردستی اجرا شده. سکانس تیمار 
کردن رضا در بیمارستان، کلیشه ای ست 
و شــاید به دیگر اجــزای کار نمی آید. 
خالصه این کــه فیلمی ســت درباب 
»عشــق« با نمک به اندازه، رنگ کافی، 
موسیقی های دل از جا َکن و هر آن چه 

از یک »عشق« می خواهید. 

عاشقانه ترین فیلم سال

رضا؛ یک عاشقانه خوش رنگ و آرام

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مسعود کیمیایی با »خائن کشی« 
در جشنواره فیلم فجر

پیش تولید فیلم سینمایی »خائن کشی« 
به کارگردانی مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی 

علی اوجی آغاز شد.
به گزارش خبرآنالین مسعود کیمیایی در 
سی امین ســاخته خود، زندگی مهدی بلیغ، 
مشهورترین ســارق و کالهبردار ایرانی را به 
تصویر می کشــد. بلیغ، معروف ترین خالفکار 
تهران بود که حتی کاخ دادگســتری تهران را 

هم فروخت.
امیر آقایی که سال گذشته موفق به کسب 
سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر به خاطر 
فیلم »شنای پروانه« شد، نخستین بازیگری 
اســت که حضورش در »خائن کشی« قطعی 
شــده تا برای اولین بار جلــوی دوربین آقای 

کیمیایی برود.
مسعود کیمیایی سال گذشته فیلم »خون 
شد« را در سی و هشتیمین جشنواره فیلم فجر 

به روی پرده برد.
    

شوتبال به شبکه نسیم باز می گردد

نیما نوربخش - تولید سری جدید مسابقه 
تلویزیونی »شــوتبال« بزودی از شبکه نسیم 
آغاز می شود. »شوتبال« که در دو فصل گذشته 
خود با تهیه کنندگی مشترک مقداد مومن نژاد 
و مســعود رجبیان و تدوینگری کاوه سخنگو 
جزو پربیننده ترین برنامه های صداوسیما طی 
بهار و تابستان امسال بود تجربه متفاوتی را با 
حضور خانم ها در یک مسابقه تلویزیونی روی 

آنتن برده است.
در همین ارتباط سرپرست تیم تدوین این 
برنامه تلویزیونی به »توســعه ایرانی« گفت: 
»همانطور که می دانیــد تولید برنامه هایی در 
ژانر مسابقه برای تلویزیون یکی از سخت ترین 
ژانر ها در حوزه برنامه سازی است، چراکه هم 
باید آیتم های رقابتی خاصی را تعریف کنید که 
برای مخاطب جذاب باشد و هم باید از نظر فرم 
و اجرا چنان منسجم باشد که استانداردهای 

زیباشناسی را هم رعایت کند.«
کاوه ســخنگو پیرامون حضورش به عنوان 

سرپرست گروه تدوین در این برنامه گفت: 
»به واسطه دوستی و آشنایی با سازندگان 
این برنامه و حضــورم در تیــم تدوین فصل 
نخست، فرصتی فراهم شــد تا طی این مدت 
تجربیات مشــترک مثبتی را در حوزه برنامه 
ســازی در کنار تیــم قدرتمند ایــن برنامه 
تجربــه کنم که خداروشــکر بــا تالش های 
شــبانه روزی تیــم تدویــن و تشــویق های 
 همکاران و مدیران شــبکه از این مهم سربلند

 بیرون آمدیم.«
وی درباره سختی های کار تدوین شوتبال 
گفت : »در مســابقات تلویزیونی صحنه های 
زیادی وجــود دارند که طبیعتــا برنامه ریزی 
نشــده اند. اما تیم فنی و محتوایی و مجریان 
ما از مجموعه برنامه ســازان موفق تلویزیون 
هســتند و این عامل موفقیت شوتبال است. 
ضمن اینکه خوشــبختانه در حــوزه تدوین 
سرپرســتی گروهی را برعهــده دارم که طی 
فصل های پیشین با همدلی و همکاری تیمی 
گاه روزهــای پیاپی دور از خانواده مشــغول 
تدوین قسمت های مختلف شوتبال می شدند 
 که جــا دارد از همه ایــن عزیزان بــا افتخار 

تشکر کنم.«

پردهنقرهای

لیال حاتمی متولد مهر 1351 است، به همین 
بهانه، مروری کرده ایم بر نقش هایــی که او را در 

قامت یک معشوقه نشان داده است. 
لیال 

»لیال« اولین تجربه همکاری »لیال حاتمی« 
و »داریوش مهرجویی« اســت. لیال و رضا در یک 
مراسم شله زرد پزان همدیگر را می بینند و چندی 
بعد با هم ازدواج می کننــد. آن دو، بعد از مدتی 
زندگی متوجه می شوند که لیال نمی تواند فرزندی 
به دنیا بیاورد. چه  کسی می توانست »لیال« را جز 
خوِد »لیال حاتمی« این طور فراموش نشدنی بازی 
کند؟  بازی اش در »لیال« مصادف شد با از دست 
دادن پدرش. شاید آن غم نهفته در چشم هایش 
در صحنه هــای غم انگیــز بدرقه شــوهر برای 

خواستگاری از زن دوم به فقدان پدر برمی گشت.
 شیدا 

»شیدا« فیلمی به کارگردانی »کمال تبریزی« 
اســت. فرهاد که در جنگ مجروح شده و موقتاً 
بینایی اش را از دست داده، به بیمارستانی صحرایی 
منتقل شــده که در آن پرســتاری به  نام شیدا از 
مشاهده مقاومت فرهاد در تحمل درد شگفت زده 
می شود و به تدریج می فهمد که می تواند با تالوت 
قرآن، التیام بخش او باشد، »لیال حاتمی« در نقش 

»شیدا« عاشقی ساده و به یاد ماندنی را به تصویر 
می کشد.   

آب و آتش 
»آب و آتــش« اولین همــکاری »فریدون 
جیرانی« با »لیال حاتمی« است. علی، بعد از جر 
و بحث با مهرانگیز همسرش، از منزل خارج شده و 
در خیابان ها پرسه می زند. اتفاقی زنی به نام مریم را 
می بیند و... » لیال حاتمی« در نقش مریم شکوهی 
یک عاشق درمانده را خلق می کند. او در این فیلم 
یکی از متفاوت ترین نقش های خود را ایفا می کند. 

ارتفاع پست 
»ارتفاع پســت« دوازدهمین فیلم »ابراهیم 
حاتمی کیا« در مقام کارگردان و با نویسندگی» 
اصغر فرهادی« است. قاسم، جنگ زده ای است 
که در اثر مشکالت مالی تصمیم می گیرد با ربودن 
هواپیمای مقصد بندرعباس آن را به دوبی هدایت 
کند. او همسر باردار و پسر معلول خود، خواهر و 
برادرانش را نیز همراه کرده است.  »لیال حاتمی« 
نقش نرگس یک زن جنوبی که تا آخرین لحظه 
پای همسرش می ایســتد را باور پذیر و درخشان 

ایفا می کند.
هر شب تنهایی 

»هرشــب تنهایی« تنها همکاری مشترک 

»لیال حاتمی« و »رسول صدرعاملی« است. عطیه 
نویسنده و مجری یک برنامه خانوادگی رادیو است. 
او هر روز به سؤاالت شنوندگان این برنامه پاسخ 
می دهد و به آن ها توصیه می کند با همسرشــان 
چگونه باشــند تا زندگی زناشویی بهتری داشته 
باشــند، لیال حاتمی« در نقش عطیه، بی باوری 
و گمشــدگی یک عاشــق را با ظرافت به تصویر 

می کشد.  
بی پولی 

»بی پولی« اولین همکاری مشــترک »لیال 
حاتمی« و »حمید نعمت اهلل« است. فیلم روایت 
بی پولی یک طراح لباس اســت که بعد از ازدواج 
بیکار می شود ولی نمی خواهد همسرش و دیگران 
بفهمند و سعی می کند همیشه خودش را به همه 
پولدار نشــان دهد و این موضوع قضایا را پیچیده 
تر می کند. لیال حاتمی« در نقش شکوه برخالف 
بازی های دیگرش که اغلب درونی هستند، شکل 

بیرونی پیدا کرده است.  
پرسه در مه 

»پرسه در مه« دومین تجربه سینمایی »بهرام 
توکلی«، پس از فیلم تحسین شده »پابرهنه در 
بهشت« است. امین آهنگ ساز و نوازنده پیانو است، 
پس از ازدواج با رویا بازیگر تئاتر، با مشکالت زیادی 
روبه رو می شود که زندگی آنان را تحت الشعاع قرار 
می دهد تا جایی که کارش را رها کرده، همسرش را 
نیز از دست می دهد و... لیال حاتمی«در نقش رویا 
با سکوت هایش و صبر و تحمل در برابر مشکالت، 

عاشقی دیگری به تصویر می کشد.   

در دنیای تو ساعت چند است؟ 
»در دنیای تو ساعت چند است؟« اولین فیلم 
بلند سینمایی »صفی یزداییان« است. یک عاشق 
که سال هاســت منتظر ورود گلی به شهر رشت 
می باشد با ورود وی در اولین دقایق حضورش در این 
شهر به سراغش می رود. فیلم داستان ساده، اما پر 
جزئیاتی دارد.  »لیال حاتمی« در نقش گلی آغازگر 
فیلم است، با این وجود فرهاد در این فیلم با بازی 
»علی مصفا« پرتره یک عاشق واقعی است که برای 
رسیدن به عشق تمام دورانش، از انجام هیچ کاری 

فروگذار نبوده است.
رگ خواب 

»رگ خــواب« دومین تجربــه موفق »لیال 
حاتمی« و »حمید نعمت اهلل« است. مینا بعد از 
جدایی از همسرش به دنبال شغل و محل اسکانی 
می گردد. در این مسیر با کامران مدیر رستورانی که 
در آن کار می کند آشنا می شود. کامران سرپناهی 

به او می دهد.  »رگ خواب« یکی از عاشقانه های 
استخوان دار این ســال های سینمای ایران بود و 
اصال نمی توان این کار شــاخص را بدون او تصور 
کرد. »لیال حاتمی« در نقــش مینای بی آالیش 

»رگ خواب« درخشید.
بمب یک عاشقانه 

در میانه سال های جنگ و در اوج بمباران های 
تهران، روزگار با بیم و ترس می گذرد. اما عشــق 
و دل دادگــی و زندگی و امیــد، هراس ملموس 
مرگ را به فراموشــی می ســپارد؛ رفتگان در 
کلماِت زندگان تکرار می شوند. فیلم »بمب یک 
عاشقانه« دومین تجربه ی »پیمان معادی« در 
مقام کارگردان اســت.   این فیلم اثری عاشقانه 
در خالل سال های جنگ ایران و عراق و بمباران 
تهران است. »لیال حاتمی« در نقش میترا معلم 
زبان انگلیســی اســت که با بحران در زندگی 

زناشویی مواجه شده است.

به بهانه تولد لیال حاتمی

لیال بانو آکتوِر سینما

مرور

»رضا«، فیلمی ست درباب 
»عشق« با نمک به اندازه، 
رنگ کافی، موسیقی های 
دل از جا َکن و هر آن چه از 
یک »عشق« می خواهید
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