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فهيمهپناهآذر
خبرنگار

ناداستان هاي جشنواره

 بعد از اولين نمايش جدايي نادر از 
بيســت و نهمين چهره در  ســيمين 

جشنواره فيلم فجر، ساره بيات كه با 
گروه بازيگران فرهادي در برلين به ســر مي برد، 
ديگر نه انتخاب عجيب كه مناســب ترين گزينه 
براي بازي در نقش زني از طبقه كارگر محسوب 
مي شد. روزهاي شــهرت و اعتبار آغاز شده بود. 
جدايي نادر از سيمين افتخار پشت افتخار و جايزه 
پشت جايزه به دست آورد و قله اسكار را هم فتح 
كرد. حاال او بازيگر فيلم اسكاري جدايي... بود. با 
اين پيشينه ديگر دليلي براي حضور ساره بيات در 
سريال هاي تلويزيوني وجود نداشت و بازيگر نسبتاً 
پركار مجموعه هاي سيما در نيمه دوم دهه 80، در 
دهه 90 در سينما پركار شد و نقش هاي متنوعي 
هم بازي كرد. وي با بازي در نقش حليمه در فيلم 
»محمد رسول اهلل« از معدود بازيگراني بود كه در 
فيلم تاريخي مجيد مجيدي توانست امكاني براي 
درخشش بيابد. امكان همكاري دوباره با فرهادي 
هم تنها در حد صداپيشــگي در نســخه دوبله 
»گذشته« فراهم شــد و در عوض در فيلم هاي 
پســافرهادي حضور يافت. از جملــه در »عادت 

نمي كنيم« كه برايي آن  نامزد دريافت ســيمرغ 
بلورين هم شد. با چهره مناســب براي بازي در 
نقش زنان مدرن طبقه متوسط در چند ملودرام 
شهري بازي كرد و كنارش پرسوناي ساخته شده 
در جدايي نادر از ســيمين هم به ياري اش آمد تا 
ســيمايي باورپذيــر از زن طبقه فرودســت در 
»بيست و يك روز بعد« و زني فريب خورده و رها 
شده در »فصل فراموشــي فريبا« ارائه دهد. اين  
آخري برايش چند جايزه بين المللي هم به همراه 
آورد. براي تكميل تابلوي افتخارات و پس از جايزه 
گروه جشنواره برلين و جايزه جشنواره لندن براي 
جدايي...، در جشنواره شانگهاي براي فيلم »زرد« 
هم به عنوان بهترين بازيگر زن برگزيده شد. بازي 
در سريال »عاشقانه« كه جزو پرفروش هاي شبكه 
نمايش خانگي بــود، كنار فيلم پرفــروش زرد 
تالش هايي براي حفظ جايگاه حرفه اي اش بوده؛ 
به خصوص كــه حضور در ســينماي متفاوت با 
فيلم هايي از جنس »اتاق تاريك« كه پارسال در 
جشــنواره بود و »ســمفوني نهم« كه امسال در 
جشنواره حاضر است، دستاورد قابل توجهي براي 

بيات به همراه نياورده است.

 طبيعتــا در فيلمــي چون 
»طهــران تهران« نــه طناز چهره

طباطبايي كه هيچ بازيگري 
نمي توانســت معجزه كند ولــي به مرور 
نقش هاي جذاب هم از راه رسيدند؛ مثل 
نقش دختر معتاد در »مرهم« داودنژاد كه 
بازي در آن عالوه بر استعداد به جسارت 

هم نياز داشت. 
با مرهم توانايي طناز طباطبايي به چشم 
آمد و »هيس! دخترهــا فرياد نمي زنند« 
حكم ســكوي پرش او را داشت. در فيلم 
پرفروش درخشنده، طباطبايي در كانون 
محوري فيلم قرار گرفته و انرژي و گرمايي 
تازه بــه مايه ملودرام اثــر اضافه مي كرد. 
اين همان اتفاقي بود كه طناز طباطبايي 
را از نقش مكمل به نقش اصلي رســاند و 
از سينماي متفاوت به ســينماي جريان 
اصلي؛ هرچند طباطبايي كوشــيد تا در 
دايره تكرار نيفتد و كنار سينما، سر از تئاتر 
هم درآورد كه در اين ســال ها تبديل به 
پايگاه كسب اعتبار هنري براي بازيگران 

جوان سينما شده است. نكته جالب توجه 
درمورد طناز طباطبايــي تفاوت معنادار 

نقش هايش است. 
اين تفاوت ها گاهــي نتيجه نمي دهد و به 
حضور در فيلمي از جنــس »پنجاه قدم 
آخر« مي انجامد ولي كنارش »خشــم و 
هياهو« را هم بايد ديد كه جلوه بارز شور 
جواني و شيفتگي اي است كه به تراژدي 
مي انجامد. سوءاستفاده اي كه از احساسات 
دختر جــوان در خشــم و هياهو صورت 
مي گيرد به نوعي ديگر در نقش طباطبايي 
در »آرايش غليظ« هم قابل مشاهده است. 
اما جنس دختر فريب خورده و رهاشده در 
اين فيلم ها، متمايز از يكديگر است. طناز 
طباطبايي 2سال پيش با »وياليي ها« در 
جشــنواره حاضر بود و امسال با »طال«ي 

شهبازي به فستيوال آمده است.
 بازيگري كه حاال در اوج پختگي قرار دارد 
و همچنان جسارتش را حفظ كرده شايد 
با فيلم تازه شــهبازي بتواند طعم شيرين 
موفقيت را بچشد و جايگاهش را ارتقا دهد.

سارابرومند
روزنامه نگار

يادداشت فيلم

جشنزندگي
ناگهان درخت ؛ صفي يزدانيان 



هرچند صفي يزدانيان در دومين تجربه كاري 
خود نتوانسته موفقيت فيلم در »دنياي تو ساعت 
چند است« را تكرار كند، اما توانسته امضاي خود 

را در سينماي ايران تثبيت كند.
دو فيلم شــايد براي ســينماگر مولف شدن 
تجربه اي كافي نباشــد، اما يزدانيان توانسته با 
همين تجربه اندك خود را در اين جايگاه تثبيت 
كند؛ رويدادي كه در سينماي ايران كم سابقه 
است. »ناگهان درخت«، فيلمي در جست وجوي 
معناي زندگي اســت. شــايد در نظر اول فيلم 
به لحاظ داســتاني كم مايه به نظر بيايد، اما در 
حقيقت كارگــردان به دنبال همان لحظه هاي 
كوچك است. به دنبال همان دم هاي گذري كه 

هميشه در خاطر مي ماند.
اساسا او به دنبال آن اســت كه بگويد زندگي با 
همه فراز و نشيب هايش، با همه كاستي هايش 
دقيقا در همين لحظه هــاي بي تكرار خالصه 
مي شود. او در ســكانس نهايي خود با تولدي 
كه اتفاق نمي افتد، به لحظه هــاي ناب تجربه 
زندگي مي پردازد و مخاطب را با اين پرســش 
كه آيا زندگي به همه رنج هايش مي ارزد، تنها 
مي گذارد. ســينماي يزدانيان سينماي خاص 
اوست. اگر با او همراه شويد مي توانيد سينماي 

او را دوست داشته باشيد.

استانداردسينما
قصر شيرين؛ رضا ميركريمي 

ميركريمي پس از چنديــن تجربه متفاوت 
دوباره به سينماي »خيلي دور، خيلي نزديك« 
بازگشته است. او اين بار نيز شخصيت فيلم را 
در مسيري قرار مي دهد كه خواه ناخواه به تغيير 
او منجر مي شود. اين بار سير و سلوك شخصيت 
داســتان مانند خيلي دور خيلي نزديك در 
تنهايي و انزوا رخ نمي دهد، اين موقعيت ها و 
برخورد شخصيت فيلم با آدم هاست كه او را با 

وجه ديگري از او روبه رو مي كند.
تكرار فيلــم جــاده اي ميركريمــي دوباره 
شخصيت فيلم را بر ســر دوراهي دل و عقل 
قرار مي دهد و در نهايت اين وزنه دل است كه 
بر وزنه عقل ســنگيني مي كند. ويژگي فيلم 
اين اســت كه اين تغيير را گل درشت تصوير 
نمي كند. »قصر شــيرين« به لحاظ ساختار 
و پرداخت همچنان اســتاندارد مشخصي از 
ســينما را به نمايش مي گذارد و حتي اگر با 
محتواي فيلم او موافق نباشــيم نمي توانيم 
مديوم مناســبي كه براي ارائه مفهوم مدنظر 
خود ارائــه كرده اســت را ناديــده بگيريم. 
ســينماي ميركريمــي به همان انــدازه كه 
جهان بيني خود را ارائه مي كند، هنرمندانه و 
سينمايي است و از اين منظر است كه مي توان 

كارگرداني او را به دور از محتوا ستود.

عاشقشدي؟ميسوزوندت

  در آن ايســتادن هاي طوالنــي مــدت 
چند ساعته و مكرر و »سادومازوخيستي«، 
گذران وقت در آن سرما بعد از مدتي ديگر 

تنها با خواندن مجله هاي سينمايي و بعدها ويژه نامه هاي روزنامه ها و 
خواندن كتاب يا شنيدن موسيقي/ با واكمن امكان پذير نبود و از جايي 
ديگر شور معاشرت و خوش و بش و منازعه، سوخت و انرژي و بهانه ادامه 

دادن و تكرار هر روزه اين امر جنون آسا را فراهم مي كرد.
در اين صف ها مواجهه با سه تيپ سينما دوست گريزناپذير مي نمود. 
يك گروه عشــاق ســينما جهان )و بالطبع با كمي عقب نشــيني و 
خطاپوشي عشاق سينماي ايران( كه در سال هاي دور و نزديك براي 
تماشاي نسخه هاي سانسور شده و با كيفيت و بي كيفيت آثار »ازو« و 
تاركوفسكي و برگمان و چنگيز ابوالدزه! ساعت ها در برف پياده روي 
كرده بودند كه به قول منتقدي، تمام افسردگي و به ته خط رسيدن ها 
و درهم برهم شدن امروز و فردايشــان هم نتيجه از سرگذراندن اين 
تجربه ها بود. گروه دوم عشاق خود جشــنواره كه در هر صفي حضور 
داشتند و بعد گم مي شدند تا ســال آينده و ديگر هيچ ردي از ايشان 
در هيچ اتفاق فرهنگي، سياسي و اجتماعي وجود نداشت و گروه سوم 

عشاق مسعود كيميايي و سينماي او.
در فاصله بين سال هاي ۶۷ تا ۷8 مسعود كيميايي با 10 فيلم تقريبا هر 
سال )البته با وقفه اي سه ساله بين »ردپاي گرگ« و »تجارت«( يكي 
از كارگردان هاي شركت كننده در جشنواره بود كه دوستدارانش براي 
تماشاي آثار او سر و دست مي شكستند. افرادي با ادبيات، مرام و منش ، 
ديدگاه ها و توصيفات منحصر به خودشان كه به ضرس قاطع معتقدم 
جايي در آن صف ها باالخره كنار شما قرار مي گرفتند. اين افراد به طرز 
غريب و حيــرت آوري ديالوگ ها و مونولوگ هــا و لحظات و جزئيات 
سكانس هاي فيلم هاي كيميايي را كلمه به كلمه و نما به نما از حفظ 
بودند و با لحن بازيگرانش آن  را براي شــما ادا مي كردند، تاريخچه و 
بيوگرافي و درون و برون اين فيلم ها را از هر چيز ديگري در دنياي سينما 
و بهتر مي دانســتند و به يك معنا به قدري در اين آثار زيسته و تخيل 

كرده بودند كه در عمل جزئي از آنها به حساب مي آمدند.
به هرحال حضور اين گروه سوم باعث مي شد در صف اگر بحث پازوليني 
باشد يا اورسون ولز، مخملباف باشــد يا بيضايي، راس مير يا بونوئل و 
برگمان دست آخر همه  چيز به مســعود كيميايي و آدم ها و قاب هاي 

درون فيلم ها و ديالوگ هاي آنها ختم شود.
با اين اوصاف تماشاي فيلمي از مســعود كيميايي در جشنواره و در 
كنار عشــاق آثارش خود به تجربه اي يگانه و ويژه تبديل مي شد و در 
سالن سينما قبل و حين و بعد از نمايش فيلم ها حس غريبي از شور و 
انتظار و انرژي و رضايت و به عالوه برخورد هايي بعضا از جنس و ادبيات 
محيط هاي ورزشي در هر صورت جزء جدايي ناپذير از تجربه تماشاي 

آنها به حساب مي آمد.
من با وجود رســيدن بليت از آســمان براي 3 فيلم كيميايي كه در 
جشنواره به تماشايشان نشستم و باز به دليل ازدحام جمعيت مجبور 
شدم دو ســاعتي در صف  بايســتم و در هر مورد با اتفاقات ماندگاري 
روبه رو شوم. نوبت نخست با روزبه حسيني، مترجم و نمايشنامه نويس و 
كارگردان تئاتر اين روزها، براي تماشاي فيلم »سلطان« شب هنگام در 
صف جلوي سينما آزادي انتظار مي كشيديم كه آقايي متشخص با كت 
و شلوار خيلي آرام و خاموش پشت سر ما ايستاد. روزبه بالفاصله او را 
شناخت و با معرفي ايشان ما دو ساعتي را در گپ و گفت با حجت االسالم 
ياري، پدر زهير ياري و روحاني سينمادوســتي كه آن ســال ها براي 
سخنراني فوت هنرمندان دعوت مي شــدند و بحث درباره فيلم هاي 
كيميايي تا رسيدن به در سينما گذرانديم. در سالن اما غوغايي بود و 
اصال شماره صندلي معني نداشت و هركسي هرجايي كه امكان داشت 
نشسته بود و همين شد كه جر و بحث چند نفر ازجمله آقاي مسعود 
آب پرور، كارگردان ســينما و تلويزيون كه شب هاي قبل راحت روي 
صندلي اش نشسته بود به جايي نرسيد و مجبور شد براي مدتي روي 
زمين بنشيند و كسي هم آن وسط باالخره مرام گذاشت و جايش را به 
ايشان داد. در ادامه نمايش سلطان با تاخير يك ساعته همراه شد كه با 
پيچيدن شايعه توقيف، مي توانيد تصور كنيد با آن چه قشقرقي پديد 
آمد. فيلم باالخره به نمايش درآمد و حاال ابراز احساسات تماشاگران 
خودش يك فيلم سينمايي تمام عيار بود به ويژه وقتي »فريبرز عرب نيا« 
رو به صندلي كنار موتورش مي گفت اينجا جاي عشق آدمه، يا جايي 
كه شــماره تلفن هديه تهراني را به دهان گرفته بود و در اتوبان هاي 
تهران اشك ريزان موتورسواري مي كرد. نمايش فيلم به دليل نرسيدن 
حلقه دوم فيلم از سينما سروش البته دوباره بعد از يك ساعت قطع شد 
و باز جنجالي تازه كل ســالن را فراگرفت. وضعيت پيش آمده بيش از 
هرچيزي در آن روزگار يادآور نمايش فيلم ها و مصيبت ها و لذت هاي 

پسرك آپاراتچي دوچرخه سوار فيلم »سينماپاراديزو« بود.
عشاق كيميايي عادت داشتند فيلم هاي او را چندبار در خود جشنواره 
ببينند و اگر احيانا برحسب اتفاق بليت يك سانس به شما نمي رسيد 
بعيد نبود دقيقا با همان آدم ها در سينمايي ديگر كه باز در صف منتظر 
ايستاده بودند دوباره برخورد كنيد و خب همين شد كه مثال سر فيلم 
 مرسدس  كه كلي بحث سر ســاختش پيش آمد، جايي كه در فيلم 
»محمدرضا فروتن« به بازيگر روبه رويش مي گفت بغض داري؟ بتركون، 
يكي از همين تماشاگران كه قبالً فيلم را ديده بود يك بادكنك يا كيسه 

پالستيكي باد شده را تركاند و سينما از خنده روي هوا رفت!
آخرين تجربه تماشاي فيلمي از مســعود كيميايي در جشنواره براي 
من سر نمايش »اعتراض« رخ داد؛ آن هم در روز آخر و سانس پاياني 
سينما بهمن كه با وجود تقسيم سيمرغ هاي هجدهمين دوره جشنواره 
همچنان جمعيتي انبوه و مشتاق را آن وقت شب به سينما كشانده بود. 
آن شب من همچون يكي از شخصيت هاي فيلم هاي كيميايي قرار بود 
جداي از تماشاي فيلم مثال مواظب آرامش و آسايش يكي از دخترهاي 
دانشگاه مان هم كه براي من بليت گرفته بود باشم. نزديكي هاي ورود 
به سالن ناگهان طبق معمول هميشه صف خريداران بليت و دارندگان 
بليت درهم شد و حاال من اين وسط در حال مراقبت از همكالسي مان 
تنه به تنه آقايي قرار گرفتم خوش پوش با كالهي بلوطي به سر. من و 
همكالسي  ام و آقاي كاله به سر، به موازات همديگر و مماس با در سالن 
در حال له شدن و پرس شدن بوديم كه ايشان رو به ما كردند و گفتند 
»من صديق تعريفم، مرا مي شناسيد كه؛ خواننده امام علي«. ما هم در 
آن شــرايط گفتيم بله قربان ما با صداي شما زندگي كرده ايم و از اين 
حرف ها. آن وضعيت ابزورد كه در آن من با يك دســت حايل مراقب 
آسيب نديدن همكالسي ام بودم و از سمت ديگر در فاصله نيم سانتي 
صورت آقاي تعريف مشغول پرسش و پاسخ پيرامون موسيقي مجموعه 
تلويزيوني امام علي)ع( باالخره بعد از نيم ســاعت به پايان رسيد. ما 
سرانجام خسته و كوفته روي صندلي ها نشستيم. خود فيلم كه چندان 
برايم شوق برانگيز نبود، اما چيزي كه باعث شد آن شب را تا به آخر تاب 
بياورم گوش دادن به حرف هاي آقــاي تعريف بود كه چند جاي فيلم 
درباره موسيقي اش به من توضيح دادند و حتي يك بار قطعه »مونامو« 
را با دهان برايم اجرا كردند كه نشــان دهند موسيقي اعتراض چقدر 

شبيه آن شده است.

حامدصرافيزاده
خبرنگار

سه شنبه 1۶ بهمن9۷
شماره ۷59۷

آزيتا موگويي، كارگردان سينما امسال با دومين فيلمش 
»ايده اصلي« در جشــنواره فيلم فجر حضــور يافته، 
فيلمي كه به اعتقاد خودش موضــوع و روايت تازه اي 
دارد كه مي تواند تماشاگران را در اكران عمومي فيلم به 

سالن هاي سينما بكشاند.
اين كارگردان 5سال پيش »تراژدي« را ساخت كه در 
جشنواره سي ودوم فيلم فجر توانست در بخش نگاه نو 
در بسياري رشته هاي فيلم اولي نامزد دريافت سيمرغ 
شود. موگويي درباره ساخت فيلم دومش به همشهري 
مي گويد:»2سال پيش تصميم به ساخت »ايده اصلي« 
گرفتم، بنيان داستان فيلم هماني است كه امروز در پرده 

سينما ديده مي شود اما در اين 2 سال طرح و ايده هاي 
ديگري نيز وجود داشت كه به آن اضافه شد.« 

طرح اوليه »ايده اصلي« مانند فيلم اول آزيتا موگويي 
توسط رضا كريمي ارائه شــده، موگويي درباره نگارش 
فيلمنامه نيز يادآور مي شود: »رضا كريمي در يك سريال 
تلويزيوني همكاري با امير عربي داشتند و در نهايت با 
معرفي عربي، نگارش فيلمنامه را امير عربي انجام داد.« 

موگويي درباره چگونگي انتخاب بازيگران نيز توضيح 
مي دهد:» در زمان نگارش فيلمنامه براســاس داستان 
و با توجه به توانايي بازيگران، انتخاب هايم را انجام دادم 
و در نهايت باالي 90درصد انتخاب هايم،  انتخاب هاي 
اوليه بوده است.« اين كارگردان درباره پروسه توليد فيلم 
و فيلمبرداري آن در ايران و اسپانيا نيز مي گويد:» شرايط 
توليد ايده اصلي بسيار ســخت بود و زماني كه شرايط 

توليد با توجه به سفرهايي كه 
داشــتيم، فراهم شد،ساخت 
فيلم را شروع كرديم.« موگويي 
از اكران مردمــي فيلم راضي 
اســت و عنوان مي كند كه در 
اكران هــاي مردمــي فيلم را 

تماشــا كرده و واكنش مردم نسبت به فيلم خوب بوده 
است. موگويي ادامه مي دهد: »جذابيت فيلم از اين منظر 
است كه روي موضوع روز جامعه دست گذاشته، البته نه 
مسائل اجتماعي نخ نما شده بلكه به مسائل ريشه اي تر 

مانند فساد مالي كه هم اكنون ما با آن مواجهيم.«
در تازه ترين فيلم موگويي عالوه بر بازيگران اسپانيايي، 
بازيگراني چــون مريال زارعــي، بهــرام رادان، پژمان 
جمشــيدي، هانيه توســلي و مهرداد صديقيان بازي 

مي كنند. در خالصه اين فيلم آمده است:» ايران و اسپانيا 
براي راه اندازي يك پروژه بزرگ در جزيره هندورابي در 
جنوب ايران به توافق رسيده اند، شركت ها و افراد بسياري 
به طمع برنده شــدن در اين مناقصه شركت كرده اند. 
مهندس سعيد پارسا كه چندسالي است از همسرش رؤيا 

عضدي جدا شده، رئيس يكي از شركت هاي حاضر در 
مناقصه است. ديگران نيز با اهداف متفاوت سعي در برنده 
شدن در اين مناقصه سرنوشت ساز را دارند. رسيدن به 
موفقيت براي آدم هاي اين قصه منجر به پيچيدگي هايي 

در روايت آن مي شود.«

پوالد كيميايي كه امسال با فيلم »معكوس« 
در مقام كارگردان در جشنواره حضور دارد، 
در صفحــه شــخصي اش از مهاجرت خود 

خبر داد.
به گزارش همشهري، پوالد كيميايي در اين 
يادداشت خداحافظي با انتشار يك ويدئو از 
نقش هايش نوشت: »با سالم و عشق به همه 
شــما عزيزاني كه سال هاســت به من لطف 
داشتيد و يه جورايي مثل خانواده من شده 
بوديد. برام خيلي سخته كه بگم مي خوام از 
سينماي ايران خداحافظي كنم و بگم خيلي 
سال هاي خوبي بود كنار شــما و همكاران 
عزيزم و خاطرات اين سال ها هميشه با من 
خواهد بود. من به دليل مهاجرت شايد ديگه 
كنارتون نباشم و شايد هم بعد از چند سال 

برگشــتم... هرچي خدا بخواد همون ميشه. 
بدونيد تمام اين سال ها بيشترين تالشم رو 
كردم تا جايي كه در توانم بود تا براي شــما 
خوب ظاهر شــم و خودم رو به هنر و اعتماد 
شــما عزيزان متعهد بدونم. اگر بيش از اين 
نشد اميدوارم روزي بتونم يا در اين زندگي يا 

در زندگي ديگري جبران كنم.«
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دورازسينماياجتماعيدراسپانيا
آزيتا موگويي به اكران عمومي »ايده اصلي« اميدوار است

مهاجرتبعدازمعكوس

چهره تازه زنان در فيلم هاي ايراني
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