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ایمان عبدلی

»خرس« درباره نورالدین اســت. 
او به جنــگ می رود و پس از ســال ها 
که دیگران گمان می کردند شــهید 
شده، به وطن برمی گردد و خب در این 
میان و در این سال ها همسر نورالدین 
به گمان این که او شهید شــده با افرا 
ازدواج می کند. نورالدین اما تیپیکال 
مردان از خودگذشته رزمنده را ندارد، 
او برمی گردد و همسرش، ُگلی را طلب 
می کند. درام فیلم در همین نقطه شکل 

می گیرد و به اوج می رسد.
 البته طرح داســتان خیلــی تازه 
نیست، اما باید به یک فرامتن هم توجه 
داشته باشــیم که این فیلم نزدیک به 
یک دهه پیش ساخته شده و هنوز هم 
به طور رســمی اجازه پخش نگرفته، 
اما نســخه ای از فیلم لو رفتــه و حاال 
شمار زیادی از عالقه مندان فیلم های 
ایرانــی عمال »خــرس« را دیده اند! با 
این پیش زمینه در این یادداشت نشان 
می دهم که چرا »خرس« در اجرا و در 
زمینه هایی مثل فضاسازی و اتمسفر 
داستانی فیلم موفقی ســت و چرا در 

نقطه مقابل در فیلمنامه و روی کاغذ و 
به طور خاص در ایجاد یک سیر روایی 
جذاب، می توانست خیلی بهتر از این ها 

عمل کند.
خسرو معصومی به نوعی کارگردان 
قهــار فضاهای برفی ســت، اصال او به 
نوعی متخصص دیستوپیاهای شاعرانه 
در برف اســت. نوعی شاعرانگی سیاه. 
در این جا هــم آن جغرافیای کوچک 
و یخ بســته، انتخاب درســتی برای 
داستانی ســت که از همان ســکانس 
آغازین و تماشای سنگ قبر یک دختر 
9ساله، تماما تراژیک است تا انتهای فیلم 
و آن سکانس خون بار. سفیدی و بهت 
برف و البته آن موتیف صدای دخترک 
در جای جای فیلم نشــان می دهد که 
این یک فیلم به غایت سینمایی است، 
یعنی با یکی از آن بی شــمار فیلم های 
تلویزیونی که به اســم فیلم سینمایی 
قالبمان می کنند طرف نیســتیم. به 
عنوان نمونه فضاســازی منزل افرا و 
گلی با آن خانه دوبلکس که انگار پیچ 
آن پله ها استعاره ای از رازهایی ست از 
اهالی خانه که پنهان هست و زبانی برای 

بیانشان نیست.

 فضای کم حرف خانه، گفتگوهایی 
که یا شکل نجوا دارند و در واقع به اندازه 
واضح نیستند و یا به داد و فریاد می رسد 
و آرامش یک گفتگو و تبــادل ندارد و 
حالتی از تک  گویِی خشمگینانه را به 
ذهن مــی آورد. در واقع تمهیداتی که 
برای آن خانه در نظر گرفته شده، تا حد 
زیادی دقیق اســت و البته متناسب با 
رابطه ای که نیست، خانه ای که هیچ گاه 
گرم نشده. تنها لبخندها و گرمی موجود 
در آن فضا مربوط به دخترکی ست که 
فاجعه هم درباره او اتفاق می افتد و اتفاقا 
تاکید بر وجود گرم او قرار است سازنده 
یک تضاد تراژیک باشد؛ همان که گرما 
می دهد و الهام بخش اســت در نهایت 
زوال پذیر است و از دست رفتنی ست. 
جوری تاکید بر انگاره های فلسفی که 

زیبایی را تمام شدنی می دانند.
در خانه افرا و گلــی حتی رنگ ها 
هم عمدتا سرد و خاکستری هستند، 
فضای آشــپزخانه که معموال موتور 
محرک روابط خانه های ایرانی ســت، 
لخت و خلوت و غیرقابل انعطاف است. 
از ظرافت زنانه و از یک شوق زناشویی در 
آن خبری نیست و حتی میزی که روی 

آن غذا می خورند هــم که کنار پنجره 
قرار گرفته، زیاده از حد خلوت و دلمرده 
است. انگار وجود آن پنجره در کنار میز 
قرار است فرصتی برای تزریق سردی 
جغرافیای محیط داستان باشد. این ها 
همه نمونه هایی ست که نشان می دهد 

مختصات فضا مهندسی شده است.
جاده برفی، جنگل که اصال ماهیت 
غیرقابل کشف دارد و آن تو در تویی اش 
حتی الهام بخش فیلم های بســیاری 
در ژانر وحشــت هم هست و حتی در 
ســریال محبوب این روزها )دارک( 
هم از این فضا به خوبی استفاده شده، 
در »خرس« هم کارکــرد دراماتیک 
دارد و به خدمت داســتان در می آید. 
رازآلودگــی فضای جنــگل در واقع 

باز هم اســتعاره ای از رازهای پنهان 
مردمان یک شــهر کوچک است و در 
این داســتان در نهایت منجر به یک 
تراژدی می شــود. موتوِر نورالدین و 
آن کارگاه نجاری کــه هر دو به نوعی 
تاکید بر تنهایی و بی پناهی او دارند هم 
از جمله تمهیدات درست اجرایی کار 
است. حتی نوع پوشش کاراکترها هم 
در جهت تقویت مضمون عمل می کند 
اما پیش از همه این ها و روی کاغذ برای 
»خرس« چه اتفاقی افتاده؟ از این جا 
به بعد درباره فیلمنامه حرف می زنم، 
اجرای »خــرس« که در اســتاندارد 
ســینمای ایران قابل قبول است، اما 
فیلمنامه شاید باید بهتر این ها می شد.

از »گلــی« شــروع می کنــم و از 
شخصیت پردازی در واقع، چون ظاهرا 
این داستان ماهیت واقعی داشته، دقیقا 
نمی دانیم چقدر این کاراکترها شبیه 
مابه ازای واقعی شان هستند، اما هر چه 
که هست شخصیت »گلی« باورپذیر 
درنیامــده. در واقع میــزان انفعال و 
سردرگمی اش او را یک کاراکتر نمونه ای 
نرمال نشــان نمی دهد. البته لزومی 
ندارد که او نرمال باشد، اصال خالهایی 
که او به واســطه اتفاقات زندگی اش 
دارد می تواند توجیه شخصیت مردد و 
منفعلش باشد اما اصرار او بر حرف نزدن، 
در بیان نکردن، حتی منطقی هم نیست 
و همین دلیلی بــر باورپذیر نبودنش 
می شود. گرچه که یکی از معدود نقاط 
ضعف اجرا همین بــازی مریال زارعی 
هم هســت، این جنس درونگرایی را 
شــاید لیال حاتمی بهتر از دیگران در 
ســینمای ایران اجرا می کند. در هر 
صورت آن چه کــه از »گلی« در ذهن 
می ماند نه غم فقدان یک عشق از دست 
رفته است و نه چهره ای از یک مظلوِم به 
فنا رفته. او پس از تماشای فیلم در ذهن 
نمی ماند و حتی ســهم افرا هم بیشتر 
از اوســت. طراحی شخصیت »گلی« 
شــاید ایراداتی دارد که این همه مایه 
تراژیک درباره او تبدیل به یک انفعال و 
حتی شاید کودن مآبی می شود. آخر او 
چگونه زنی ست که پس از گذر این همه 
تجربیات عجیب، حتی توان مدیریت 
فرزندانش را هم ندارد، چرا غریزه اش 

 انقدر منگ و منکوب شــده اســت؟
وقتی یک ضلع از سه رکن اصلی مثلث 
داســتان، لنگ می زند، پایه های درام 
شل خواهد شد و بعد از آن اصال درگیری 
پیدا و پنهان افرا و نورالدین بر سِر »گلی« 
فاقد مایه های روانی کافی برای توجیه و 
ایجاد جذابیت برای تماشاچی می شود. 
شاید البته »فاقد« کمی  بی رحمانه باشد 
برای توصیف این وضعیت اما حداقل 
انگیزه های مخاطب برای دنبال کردن 

داستان کمی کمرنگ می شود. 
در نظــر داشــته باشــیم در 
داســتانی چنین محتــوم و غمبار، 
نقــش خرده روایت هــا نظیر رفقای 
افرا می توانســت خیلــی کلیدی و 
تاثیرگذار باشــد. آن ها می توانستند 
پاساژ داستان باشــند و خط روایی 
اصلی ماجرا را تقویت کنند و البته در 
شــخصیت پردازی آدم های کلیدی 
تاثیر داشــته باشــند، اما عمال آن 
روحانی رفیق نورالدین و رفقای افرا، 
کارکرد روایی خاصی ندارند و صرفا 

هستند که باشند.
 پردازش بسیاری از کاراکترهای به 
یادماندنی سینما نه لزوما در مونولوگ ها 
و یا کلوزآپ ها، بلکه در شکل مواجهه  با 
دیگران و ایجاد موقعیت های افشاگر 
اتفاق افتاده، »خرس« این ها را ظاهرا از 
روی کاغذ نداشته و طبیعتا در اجرا هم 
ندارد. احتماال باید این طور نتیجه گیری 
کنیم که در »خرِس« معصومی، اجرا 
جلوتر از فیلمنامه قرار دارد. گرچه طرح 
داستان جذاب است و شــروع و پایان 
قدرتمندی دارد، اما این داستان کمی 
»جذابیت« کم دارد. نکته پایانی این 
که پس از تماشــای فیلم، این پرسش 
می ماند که واقعا دلیل توقیف فیلم چه 
بوده؟ چرا بایــد چنین اثری که تالش 

پشتش بوده این گونه تلف شود؟ 

در »خرِس« معصومی، اجرا جلوتر از فیلمنامه قرار دارد

یک شاعرانه سیاهِ برفی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کودک کار ایرانی بهترین بازیگر 
نوظهور جشنواره ونیز شد

روح اهلل زمانــی، 
بازیگر فیلم »خورشید« 
ساخته مجید مجیدی 
موفق به کسب جایزه 
»مارچلو ماسترویانی« 

ویژه بهترین بازیگر نوظهور جشنواره ونیز شد. به 
گزارش ایلنا، هیات داوران بخش رقابتی جشنواره 
ونیز، اولین جایزه این بخش را به ســینمای ایران 
اختصــاص داد و روح اهلل زمانی موفق شــد جایزه 
بهترین بازیگــر نوظهور این رویداد ســینمایی را 
کسب کند. این بازیگر نوجوان که به دلیل بیماری 
کرونا نتوانسته بود در مراسم حاضر شود، در پیامی 
ویدئویی گفت: از »آلبرتو بارابر« مدیر جشنواره ونیز 
و »کیت بالنشت« رئیس هیات داروان و همچنین 
آقای مجیدی تشکر ویژه می کنم که مسیر زندگی 
من را به طور کلی تغییر داد. من از دل بچه های کار 
بیرون آمدم و امیــدوارم روزی در هیچ جای جهان 
هیچ کودک کاری وجود نداشته باشد و تمام امکانات 
پیش روی آنها باشد. شمیال شیرزاد، دیگر بازیگر 
نوجوان فیلم »خورشید« نیز به نمایندگی از روح اهلل 
زمانی گفت: من و امثال روح اهلل تمام زندگی مان را در 
خیابان دستفروشی کرده ایم. من تا یک سال پیش 
در مترو و خیابان دستفروشــی می کردم. از آقای 
مجیدی و سینما تشکر می کنم که رویاهایمان را 

به ما بازگرداند.
    

 مسعود کیمیایی 
»خائن کشی« می سازد

مسعود کیمیایی 
فیلم سینمایی جدید 
خود را با تهیه کنندگی 
علی اوجی می ســازد. 
بــه گــزارش روابط 

عمومی سازمان سینمایی، مصوبات جلسه اخیر 
شــورای پروانه ساخت ســینمایی با اعالم صدور 
پروانه ســاخت برای چهار فیلم سینمایی منتشر 
شد. براین اساس، پروانه ســاخت سینمایی فیلم 
»خائن کشی« به نویسندگی و کارگردانی مسعود 
کیمیایی و تهیه کنندگی علی اوجی صادر شــده 
است. همچنین فیلم  »خرابکاران« به نویسندگی 
فهمیه کرمی، تهیه کنندگــی غالمرضا گمرکی و 
کارگردانی سیدداوود اطیابی و انیمیشن »تهمتن« 
بــه نویســندگی، تهیه کنندگــی و کارگردانی 
سیدمصطفی حسینی مجوز ســاخت گرفته اند. 
»النگ شات های شرقی« هم به نویسندگی زاهد 
ملکی و بهروز فروغی راد، کارگردانی زاهد ملکی و 
تهیه کنندگی مهدی عظیمی میرآبادی که در حال 
حاضر دبیری جشنواره فیلم مقاومت را برعهده دارد، 

پروانه ساخت گرفته است.
    

 »سبا«؛ نامزد جوایز فیلم 
مستقل لهستان 

فیلم کوتاه »سبا« 
 ، گی یســند نو بــه 
و  گــی  تهیه کنند
کارگردانی محمدرضا 
خاوری نامــزد جایزه 

 Grand« بهترین بازیگر مرد از جوایز فیلم مستقل
Off« در لهستان شد. به گزارش ایسنا، فیلم کوتاه 
»سبا« در ششمین حضور بین المللی خود، به بخش 
مسابقه  چهاردهمین دوره ی جوایز فیلم های مستقل 
»Grand Off« کشور لهستان راه پیدا کرده و در 
بخش بهترین بازیگر مرد این جشنواره نیز سیاوش 
چراغی پور برای بازی در این فیلــم، نامزد دریافت 
 Grand« جایزه شده است. جوایز فیلم های مستقل
Off«، مهم ترین رویداد سینمایی مربوط به فیلم های 
مستقل در کشــور لهســتان و از جمله مهم ترین 
رویدادهای مرتبط با ســینمای مستقل در جهان 
است. فیلم های برگزیده ی این جشنواره، یک هفته 
بعد از مراسم اختتامیه، در »۵۰« شهر لهستان، به 
نمایش عمومی در می آیند. چهاردهمین دوره ی این 
جوایز از ۲۳ تا ۳۰ نوامبر )۳ تا ۱۰ آذر( در شهر ورشو 
برگزار می شود. همچنین بر اساس عوامل سازنده فیلم 
کوتاه »سبا«، این فیلم به بخش مسابقه ی جشنواره  
»Aesthetica« انگلســتان راه پیدا کرد که یکی 
از جشنواره های مورد تأیید آکادمی هنرهای فیلم و 
تلویزیون بریتانیا محسوب شده و فیلم های برگزیده 

آن، واجد شرایط رقابت در جوایز بفتا می شوند.

پردهنقرهای

نمایش فیلم »خورشید« در جشنواره فیلم 
ونیز با استقبال گسترده تماشاچیان همراه بود 
و آن ها در پایان نمایــش فیلم به مدت ۵ دقیقه، 

ایستاده عوامل سازنده فیلم را تشویق کردند.
پیتر دی بروگ در ورایتی نوشت: »تماشای 
فیلم مجید مجیدی مرا به یاد یکی از مهم ترین 
فیلم های قرن بیســت ویک درباره کودکان به 
نام »پروژه فلوریــدا« انداخت. مجیدی خودش 
خالق یکی از بهترین فیلم های قرن بیستم درباره 
کودکان است. »بچه های آسمان« که در سادگی 
محض بی رقیب است و در عین حال داستانش 
چنان تماشاگر را درگیر می کند که نمی تواند نگاه 
از صحنه بردارد. در »خورشید« با فیلمنامه ای به 

مراتب پیچیده تر طرف هستیم.
این منتقد در ادامه به اســتفاده مجیدی از 
کودکان کار برای نقش آفرینی در فیلم اشــاره 
می کند و می نویسد: »اگر یکی از نیات مجیدی 
در فیلم »خورشید« یادآوری این موضوع باشد 
که تمام کودکان برابرند و الیق آموزش و تشویق 
هستند، انتخاب این گروه نوجوان برای بازی در 

فیلم بهترین دلیل است.
لی مارشــال منتقد اســکرین دیلی هم به 
تماشای »خورشید« نشسته است. او می نویسد: 

»مجیدی فیلم همدالنه دیگری درباره کودکان 
تهی دست ساخته است که نئورئالیسم بی تکلف 
قرن بیست ویکمی آن در دوران غریب کنونی به 

شکل غریبی طراوت بخش است«
او در عین حــال که به فیلمبــرداری گرم و 
موسیقی ارکسترال باشکوه فیلم اشاره می کند 
از جســارت مجیدی در پرداختن به موضوعات 
اجتماعــی می نویســد: »مجیدی هراســی از 
پرداختن به مشکالت اجتماعی مانند کودکان 

کار، مصائب مهاجران و ... ندارد«
نیکالس باربر سومین منتقد مطرحی است که 
بالفاصله پس از دیدن فیلم »خورشید« دست به 
قلم شده است. به نظر باربر تماشای فیلم مجیدی 
تماشاگر را به هیجان می آورد. او در »ایندی وایر« 

می نویسد: فیلم »خورشید« ترکیبی از داستان 
دیکنزی کودکان تهی دســت تهران با فیلمی 
پرجنب و جوش در ژانر ســرقت و البته درامی 

پرمعنا درباره معلمی خوش قلب است.
باربر معتقد اســت نقش جواد عزتی در فیلم 
»خورشید« شباهت به نقش معلم هایی دارد که 
در دهه ۸۰ میالدی معموال در سینمای آمریکا 
به رابین ویلیامز می سپردند. او همچنین حدس 
می زند که فیلم جدید مجیدی مانند شاهکار او 
»بچه های آسمان« در عرصه جهانی موفق عمل 

خواهد کرد.
فیلــم »خورشــید« کــه در آخریــن روز 
سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر در یک نسخه 
۱۲۰دقیقه ای به نمایش درآمد و توانست سیمرغ 
بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه را از آن خود کند، 
با تدوین جدید و در یک نســخه 99دقیقه ای به 
ونیز رفته و در این دوره از جشــنواره ۱۸نمایش 

برای این فیلم در نظر گرفته شد.
  نخستین نمایش های رسمی »خورشید« روز 
شنبه پنجم سپتامبر در چهارمین روز جشنواره 
ونیز شــش نوبت برای اهالی رســانه و فعاالن 
ســینمایی حاضر در ونیز بود. پــس از آن فیلم 
مجیدی روز یکشنبه ششم سپتامبر هم در سالن 

ساال گرانده برای مردم روی پرده رفت تا نخستین 
اکران عمومی خود را تجربه کرده باشد.

پس از چند نمایش برای نمایندگان رسمی 
شرکت های تولید و پخش فیلم، سایر اکران های 
»خورشــید« برای مردم سینمادوست خواهد 
بود و البته آخریــن برنامه آن هم برای روز هفتم 
سپتامبر برنامه ریزی شــد. به این ترتیب، فیلم 
مجیدی در میانه های جشــنواره ونیز ۲۰۲۰ به 
کار خود پایان داد. اگر »خورشید« شیر طالیی 
ونیز را ببرد، در روز ۱۳ســپتامبر شش نمایش 

دیگر هم داشت.
»خورشید« دهمین فیلم مجید مجیدی در 

مقام کارگردان است که سال گذشته در جشنواره 
فیلم فجر خوش درخشــید و چنــد جایزه برد. 
نمایش در جشنواره معتبر ونیز نخستین حضور 

بین المللی و جهانی فیلم بود.
خورشیِد مجیدی  یکی از ۱۸ فیلم  بخش 
مسابقه بین الملل بود و روح اهلل زمانی بازیگر 
فیلم که به خاطر ابتال به کرونا نتوانست به لیدو 
سفر کند، جایزه مارچلو ماسترویانی بهترین 
بازیگر مرد یا زن جوان جشــنواره را دریافت 
کرد. این جایزه را مجیدی و شمیال شیرزاد یکی 
دیگر از بازیگران فیلم بــه نمایندگی از زمانی 

دریافت کردند.

فیلم مجیدی در ونیز درخشید

»خورشید« را آن طرف آب ها هم دوست داشتند

گزارش

پس از تماشای فیلم، این 
پرسش مطرح می شود که 

واقعا دلیل توقیف فیلم 
چه بوده و چرا باید چنین 

اثری که تالش پشتش بوده 
این گونه تلف شود؟

در »خرِس« معصومی، اجرا 
جلوتر از فیلمنامه قرار 

دارد. گرچه طرح داستان 
جذاب است و شروع و 

پایان قدرتمندی دارد؛ اما 
»جذابیت« در آن کم است
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