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ناداستان هايي از جشنواره 

5 اشتباه مهلك كه  »رد خون« را به فيلمي معمولي تبديل كرده است 
جست و جوي سوزن در انبار كاه 

مرگ  بر سانسورچي يا عاشقانه يا هيچي

 از يك جايي به بعد معناي جشنواره رفتن 
به جاي فراخوان فاميلي و اين در و آن در 
زدن براي تهيه بليت جشنواره با امر در 

»صف ايستادن« گره خورد و آن تشويش و حسرت به دست آوردن 
بليت ديگر جايش را به نوعي سرخوشــي درد/ عذاب آور و به معناي 
واقعي كلمه سادومازوخيستي ايستادن هاي طوالني مدت در صف ها 

داد. شروع اين قضيه براي من از دوران دبيرستان بود.
در 2 سال پاياني دبيرستان بعد از چند سال مجله فيلم خواندن و مدام 
پاي تلويزيون نشستن، با خرده دانش و شوري در زمينه سينما حال 
ديگر شده بودم شــبيه يكي از همان نوجوانان هاي مثال صاحب نظر 
فاميل و آشنا در سال هاي كودكي و خب تا اندازه اي هم طرف مشورت 
همكالســي ها قرار مي گرفتم و مســئوليت تعيين فيلم مهم براي 
حضور دسته جمعي و قرار گذاشتن و تعيين سينماها را نيز به صورت 

نانوشته اي بر دوش داشتم.
سال۱۳۷۴ در چهاردهمين جشــنواره و يكي از پرشورترين  دوره ها 
آن هم به دليــل حضور اكثر فيلمســازان نامي همچــون »ابراهيم 
حاتمي كيا«، »رسول مالقلي پور«، »محســن مخملباف« )به طرز 
 غريبي هر كدام با دو فيلم( ،»مسعود كيميايي« ،»مجيد مجيدي«،
» عليرضــا داوودنژاد« و»كمــال تبريزي« هركدام با ســوژه هايي 
بحث برانگيز، در دبيرســتان ما غوغا و ولوله اي بود بــراي رفتن به 
جشنواره. سر كالس يكي از بچه ها عكس هاي بازيگران زن ايران را در 
مجالت مختلف جمع آوري كرده و به همديگر چسبانده بود به عنوان 
نورگير پنجره هاي قدي كه چند روزي هم روي پنجره ها ماند تا ناظم 
مدرسه آمد و گفت اين مسخره بازي ها چيست؟! و آن را كشيد پايين 
و پاره اش كرد و از همه آن كوالژ تنها پرتره»پرستو گلستاني« ماند 

روي شيشه كه جلوي آفتاب را بگيرد!
يك بار سر كالس مثلثات، داشتم مجله فيلم را ورق مي زدم كه معلم 
مچ مرا گرفت كه داري چه مي خواني؟ و مجلــه را گرفت و رفت ته 
كالس نشست به خواندن آن و بعد صدايم كرد و گفت بيا ببينم اينجا 
چه خبر است اين روزها، دو ســه تا از بچه ها هم آن عقب افتادند به 
شوخي و خنده كه شــما كدام فيلم ها را دوست داريد و لب  تر كنيد 
تا ما بليتش را برايتان بياوريم. معلم نشست به نوشتن فهرست همه 
كارگردان هاي مهم آن ســال و تأكيد كــرد حاتمي كيا، مخملباف، 
كيميايي حتما! همه ما هم قول داديم بليت ها هفته بعد به دســت 
او برســد. ما كه البته بليت نداشــتيم و گفتيم او هم خودش حتما 
مي دانسته داريم شوخي مي كنيم. امتحان هاي ثلث دوم با جشنواره 
همزمان شده بود. بعدا كه نتايج امتحان آمد، معلوم شد نمره  همگي 
ما به طرز عجيبي تا حد وحشتناك كم شده بود؛ در آن درس به خاطر 

آن شيطنت!
آن دوره اما اساسا اگر بليت هم مي برديم باز نمره همه ما كم مي شد. 
تمام امتحان ها را با پاسخ هاي بي ربط و با ربط در اين مايه ها كه مثال در 
جواب »واقعه سي تير را توضيح دهيد« بنويسيم »دوشان تپه بكش 
بكش بود!« ســر و ته اش را هم آورديم كه مثال برسيم به صف »نون 
و گلدون« كه 5 ســاعت زير باران و برف كنار سينما آفريقا بايستيم 
در آن كوچه آب گرفته كه هر وسيله نقليه اي رد مي شد كل صف يك  
هاي وهويي مي كرد و »هو«يي مي كشيد و باز هم آخر سر خيس آب 
مي شــديم و در همين حال و هوا بود كه باز با بدبختي وارد ســينما 
شديم و در آن شــلوغي در طبقه دوم و بالكن روي زمين نشستيم و 
تماشاي فيلم خب چسبيد بعد از آن همه انتظار. تازه وقتي فردايش 
مي فهميدي يكي از دوستان بزرگسال دانشگاهي ات چون از گرفتن 
بليت نااميد شده  با تمهيد تراشيدن ريش و روسري به سر كردن در 
صف زنانه ايستاده و توانســته بود از آن طريق بليت را به دست آورد. 
البته همه آن ايستادن ها در صف لزوما به نتيجه نمي رسيد و مثل صف 
»عاشقانه« بعد از كلي انتظار و پيچيدن خبر توقيفش و شعار دادن 
دسته جمعي »مرگ  بر سانســورچي؛ يا عاشقانه يا هيچي« عمال به 

تماشاي هيچ فيلمي نرسيديم و دست از پا درازتر رفتيم پي كارمان!
به هر حال همين شــور و انرژي ها و ماجراها بود كــه دوباره همه ما 
را به خاطر تركيبي از حاتمي كيا و نيكــي كريمي بعد از آن مصيبت 
ديدن نون و  گلدون و نديدن عاشقانه فردايش كشاند به سينما بهمن 
براي تماشاي »بوي پيراهن يوسف« و همانجا بود كه در سالن انتظار 
زنده ياد »جميله شيخي« را ديديم و من هم او را سؤال پيچ كردم در 
آن وضعيت كه »خانم شيخي آيينه در مسافران نماد چيست« او هم 
جواب داد نماد خيلي چيزها! از آن روز غيــر آن حالگيري اما حس 
خوبي مانده به يادگار در پس ذهنم؛ چه از حضور »عزيز هنرآموز« كه 
برق مي گرفتش در فيلم تا موسيقي »مجيد انتظامي« و البته بازي 
»علي نصيريان« منتظر كه تعادلش را از دســت مي دهد در پايان به 
هنگام دويدن به سمت پسر اسيرش و فريادهاي نيكي كريمي در تونل 

و البته حاتمي كيايي كه آن روزها حس ات را برمي انگيخت.

حامد صرافي زاده
روزنامه نگار

دوشنبه ۱5 بهمن9۷
شماره ۷596

»رد خون« قسمت دوم »ماجراي نيمروز« نيست تكرار دوباره 
»ماجراي نيمروز« است. دقيقاً همان طرح داستاني را تكرار نقد

مي كند؛ گروهي از نيروهاي اطالعاتي كه مسئوليت مبارزه با 
مجاهدين خلق را به عهده دارند براي عمليات به ســراغ يكي از نيروهاي 
كاركشته قديمي مي روند، يكي از اعضاي گروه درگير دلبستگي عاطفي 
به شخصيتي در جبهه مقابل است و جزئيات ديگري كه تماشاگر يك بار 

پيش از اين همه را در ماجراي نيمروز ديده است.
در سال ۱۳60ايران درگير حادثه ها و اتفاق هاي بسيار بود؛ جنگ با عراق، 
جنگ با منافقين و ديگر نيروهاي چپ از سوي ديگر، انفجارها و ترورهاي 
متعدد، طرح عدم كفايت سياسي رئيس جمهور و.... در چنين شرايطي به 
هم ريختگي گروه هاي اطالعاتي و نفوذ و اتفاقاتي نظير آن طبيعي به نظر 
مي رسد اما تا سال ۱۳6۷اتفاق هاي بســيار افتاده و دست كم گروه هاي 
اطالعاتي تجربه بسياري كسب كرده اند و سره از ناسره معلوم شده است و 

ديگر امكان نفوذ به راحتي سال 60 نيست.
اما آدم هاي »رد خون« همان آدم هاي سال  60هستند. زمان پيش رفته 
است اما آدم ها همانجا مانده  اند و همان رفتارها و اشتباه ها را تكرار مي كنند. 

نخستين اشتباه مهلك فيلم همين جاست.

در تهران سال ۱۳60تعداد آدم هاي گروه هايي مثل منافقين تقريباً معلوم 
اســت و خانه ها و آدم هاي به اصطالح رده دار هم معلوم اند. يافتن يك نفر 
در ميان رده دارها كار راحتي نيســت اما ممكن به نظر مي رسد اما چنين 
اتفاقي در ميدان جنگ در عمليات مرصاد در ميان چند هزار نفر شــبيه 
جست وجوي  سوزن در انبار كاه است و دست كم در زمان عمليات ممكن 
به نظر نمي آيد. دومين اشــتباه مهلك فيلم اينجا اتفاق مي افتد وقتي كه 
دو تا از قهرمان هاي فيلم به ميدان جنگ مي روند و زير باران آتش و خون 
مشغول يافتن فركانس بيسيم ها مي شــوند تا شخصيت مورد نظرشان را 
پيدا كنند. عمليات در جريان اســت و اين دو نفر مشغول دلبستگي هاي 

خودشان هستند و فركانس را پيدا كرده و ديالوگ رد و بدل مي كنند.

زماني كه محمدحسين مهدويان »ماجراي نيمروز« را ساخت بسياري از 
نويسندگان و منتقدان ايراني در نقدهايشــان بر او خرده گرفتند كه چرا 
فيلم فقط يك طرف ماجرا را نشان مي دهد و تماشاگر از طرف ديگر ماجرا 
چيزي نمي بيند. گمان مي كنم همين  نقدها و خرده گرفتن ها سبب شده 
است كه مهدويان در رد خون چندبار دوربين را به آن طرف ماجرا ببرد و 
قصه را از دل اردوگاه اشرف و جمع منافقين روايت كند تا سومين اشتباه 

مهلك فيلم رقم بخورد.

وجه تمايز محمدحســين مهدويان شــيوه فيلمســازي اوست. ساختار 

مســتندگونه، ريتم تند، بازآفريني دقيق فضاي سال هاي گذشته با همه 
ويژگي ها، بــدون ايرادهايي كه معموالً در چنيــن بازآفريني هايي اتفاق 
مي افتد ازجمله ويژگي هايي اســت كه »ايســتاده در غبار« و »ماجراي 
نيمروز« را به آثاري تماشايي براي مخاطبان سينما تبديل كرد. بازآفريني 
ماجراي ۱9بهمن ۱۳60در ماجراي نيمروز آن قدر دقيق و درست بود كه 
موافقان و مخالفان را به تماشاي فيلم كشاند. اما در »رد خون« خبري از 
جنگ شهري نيست و بيشتر درگيري ها در ميدان جنگ اتفاق مي افتد و 
متأسفانه كارگردان از پس بازآفريني و اجراي درگيري ها در صحنه جنگ 
برنمي آيد. چهارمين اشتباه مهلك فيلم همين جاست. كارگردان تصوير 
روشني از ميدان جنگ و نحوه آرايش نيروهاي دو طرف ندارد. براي همين 
در واقع خبري از درگيري نيست و تيرها شليك مي شود و بالگردهايي به 
پرواز درمي آيد و بعد تماشــاگر مي فهمد كه جنگ تمام  شده است. حال 
آنكه به نظرم كارگردان مي توانست يكي از شهرهاي عمليات مرصاد مثل 
كرند يا اسالم آباد غرب يا سرپل ذهاب و قصر شيرين را به عنوان لوكيشن 
اصلي فيلم درنظر بگيرد و ماجراها آنجا اتفاق بيفتد. دوربين ســرگردان 
فيلم قدري از درگيري ها را در هر كدام از شهرها و جاده ها و جبهه ها نشان 

مي دهد و مي گذرد.

ستاره »ماجراي نيمروز« كمال )هادي حجازي فر( بود. شخصيتي عملياتي 
با آرمان خواهي ها و عصبيت هــا و گاه بي منطقي ها و تيك هاي رفتاري و 
كالمي كه او را به جذاب ترين شخصيت فيلم تبديل كرد. كمال همان كسي 
است كه در ماجراي نيمروز فرماندهي عمليات را به عهده دارد و كار را تمام 
مي كند. بديهي است كه چنين ويژگي هايي وقتي جذاب است كه به اندازه 
سرمه در چشم و نمك در طعام باشد و اصل شخصيت را تحت  الشعاع قرار 
ندهد. اما در رد خون آن قدر بي منطقي ها و دقيقه هاي عصبي حجازي فر 
زياد است كه شخصيت لوث شده اســت، خاصه اينكه كارگردان نقشي 
براي او نوشته است كه گاه ســبب انفعال او در موقعيت ها نيز شده است. 
شخصيتي كه با پيشينه اي كه تماشاگر از كمال سراغ دارد جور درنمي آيد 
و عماًل امكان همذات پنداري تماشاگر با او را نيز مي گيرد. پنجمين اشتباه 
مهلك مهدويان اينجاست كه حتي از تكرار يكي از دو شخصيت اصلي فيلم 

نيز عاجز مانده و يكي را از دور خارج كرده است.

نتيجه فيلمي شده است كه معلوم نيســت مي خواهد عمليات مرصاد را 
روايت كند يا اردوگاه اشــرف يا دلبستگي خانوادگي شخصيت هاي فيلم 
به يكي از شخصيت هاي منافقين را؟ شــايد همه را كه البته در همه اينها 
ناتمام است. نتيجه فيلمي شده است كه اغلب بي زمان و مكان است، فيلم 
در تهران اتفاق مي افتد يا كرند يا اســالم آباد غرب؟ در اطالعات سپاه يا 
وزارت اطالعات يا زندان اوين؟ گروه ماجراي نيمروز گاهي اينجاســت و 
گاهي آنجا. در همه جا هســتند و هيچ جا نيستند. نقش شان در عمليات 
مشخص نيست و در دل عمليات مشغول كار خودشان هستندو...كارگردان 
سرانجام فيلم خود را به تهران مي رســاندتابتواند پاياني برايش رقم بزند 

پاياني كه باورپذير نيست. 

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

مهدويان بعد از مستند آخرين روزهاي 
زمستان و ايستاده در غبار دوست دارد گفت و گو

درباره يكي از شخصيت هاي تأثيرگذار 
جنگ هم فيلم بسازد. او در گفت وگويي با همشهري 
مي گويد: »هنوز شرايط آن فراهم نشده تا سه گانه ام را 
تكميل كنم. براي ســاخت فيلم هايي درباره جنگ، 
روزهايي را از سر گذرانده ام كه نمي دانم باز هم امكان 
اينكه شــخصيت نگاري از يك فرمانده جنگ داشته 
باشــم، وجود دارد يا خير؟ با اين حال هدف و آرزويم 
تكميل اين سه گانه از جنگ است«. مهدويان ساخت 
فيلمي درباره شهيد بروجردي را در ذهن مي پروراند و 
عنوان مي كند: »ساخت اين فيلم هنوز در گوشه ذهنم 
هســت و هنوز به اين فيلم فكر مي كنــم. چند باري 
تصميم گرفتم و سمتش رفتم اما به داليل زيادي هنوز 
دست نگه داشــته ام. اين پروژه برايم جدي است اما 
مي دانم كار سختي است. شرايط ســاخت فيلم بايد 

فراهم شود و فراهم شدن آن هنوز مشخص نيست«.
مهدويان عنوان مي كند كه دلبستگي زيادي به ساخت 
فيلم و مستندهاي تاريخي، به خصوص معاصر دارد و 
يادآور مي شود: »شيفتگي من روايت هاي تاريخي در 
دل سينماست و هميشه شــيفته فيلم هاي تاريخي 
بوده ام اما نكته اي را بگويم كه وقتي درباره موضوعات 
معاصر و روز فيلم مي ســازم اصال به آن نگاه تاريخي 
ندارم، به خاطر اينكه تاريخ بايد شامل گذر زمان شود و 
ما نمي توانيم امروز براي آينده را ثبت تاريخي كنيم«.

مهدويان در پاســخ به اين گمانه كه بعــد از ماجراي 
نيمروز و رد خون آيا قرار اســت اين نــوع فيلم هاي 
مهدويان قسمت سومي هم داشته باشد، اضافه مي كند: 
»بعد از ماجراي نيمروز كه ســاختم، مســتند »ترور 
سرچشمه« را نيز ســاختم. اگر قرار باشد درباره اين 
موضوع هم سه گانه اي بسازم، رد خون فيلم سوم تلقي 
مي شود و فكر مي كنم ديگر كافي باشد. بعيد مي دانم 
كه ديگر به اين موضوع عالقه داشته باشم  و روي آن 

كار كنم«.
مهدويان امروز توليد يكي از بزرگ ترين فيلم هاي تاريخ 
معاصر درباره جنگ را دردســت گرفته است؛ دوره اي 
كه بزرگ ترين عمليات هشت ساله را رقم مي زند. اين 
عمليات مگوهاي زيادي دارد كه به طور حتم مهدويان 
هم شــايد نتواند آن را در فيلم رد خون نشــان دهد. 
اما به گفته مهدويان اگر قرار باشــد رد خون هم بعد 
از ماجراي نيمــروز و ترور سرچشــمه تكميل كننده 
سه گانه اش درباره منافقان باشد بايد منتظر باشيم كه او 
در سال هاي آينده ژانر سينمايي خود را تغيير مي دهد؟
 رد خون يــا همان ماجــراي نيمروز2 بــه ترورهاي 
منافقين در سال ۱۳60 و اتفاقات بعد از عزل ابوالحسن 
بني صدر مي پردازد. در اين پروژه بزرگ سينمايي كه 
مهدويان به همراه ابراهيم اميني آن را نوشــته است، 
بهنوش طباطبايي، هادي حجازي فر، جواد عزتي، ليندا 
كياني، احمد مهرانفر، مهرداد صديقيان، مهدي پاكدل، 

مهدي زمين پرداز و... بازي مي كنند.

محمد حسين مهدويان از ساخت »رد خون« مي گويد
نجات عاشقانه در مرصاد  

كنجكاوي درباره آينده فيلمسازي 
محمدحسين مهدويان زياد است؛ 
فيلمســازي كه بعد از مســتند 
»آخريــن روزهاي زمســتان« و 
»ايســتاده در غبار« دست روي 
موضوعي گذاشته كه پرداختن به 
آن جسارت مي خواهد؛ »ماجراي 
نيمــروز« و »رد خــون؛ ماجراي 
نيمروز« كه امســال در جشنواره 
فيلم فجر به نمايــش درآمده اند. 
هرچند در نقد داستان اين فيلم ها 
منتقدانــي دارد امــا مهدويان 
توانسته ســاختار جديدي را در 
فيلم هايش داشته باشد. ردخون 
ماجراي نجات عاشقانه اي است كه 
در عمليات مرصاد اتفاق مي افتد؛ 
فيلمي كه تا امروز يكي از 9فيلم 
برگزيده تماشاگران است و به مذاق 

منتقدان هم خوش آمده است.

كساني كه فضاي تئاترهاي غني زاده را 
يادداشت 

مي شناسند مي توانند حدس بزنند كه فيلم
با چه ســينمايي روبه رو خواهند بود. 
سينماي غني زاده مانند تئاترهاي او كالژي است از 
فيلم هايي كه او دوست دارد اما در بستر داستاني كه 

كشش حمل اين كالژ ها را دارد. لوكيشن سلماني با ادغام در يك داستان جنايي به اندازه كافي فضاي پركششي را دنبال 
مي كند. حال اگر حافظه سينما دوستان را با خاطره بازي هاي سينمايي قلقلك دهيم و به شكلي فرميك و حرفه اي آن 
خاطره ها را دوباره سازي  كنيم بي شك مي توان اميدوار بود كه فيلم مورد توجه قرار گيرد. يكي از نقاط قوت فيلم تدوين 
آن است. افتتاحيه فيلم با كات هاي پي در پي و معرفي فضاي داستان مخاطب را جلب و همراه مي كند، هر چند همين 
تدوين جذاب در يك سوم پاياني فيلم ناگهان از ريتم مي افتد و مخاطب را شگفت زده مي كند اما مي توان اميدوار بود كه 
با يك تدوين دوباره، تدويني بي نقص را در سينماي پيش رو به نمايش بگذارد.  فيلم پس زمينه تئاتري كارگردان را با 
رنگ ها و بازي هاي گل درشت يادآوري مي كند اما همين فيلم با كلوزآپ ها و ميزانسن هاي سينمايي تركيب جذابي 
مي سازد كه در جذب مخاطب موفق است. به هر حال به نظر مي آيد كه غني زاده با سليقه سازي  در مخاطب تئاتر خود و 

كمي تغيير در تدوين فيلم مي تواند خوراك مخاطبش در سينما را نيز تأمين كند.

سالم سينما 

نگار حسينخاني
خبرنگار

سارا برومند
خبرنگار

 بهمن ماه سال گذشته پرديس باغ كتاب با ۱0سالن افتتاح 
شد تا سينما بتواند بسترهاي گوناگوني براي روياپردازي 
داشته باشد، اما چه شد كه امروز و دقيقا يك سال پس از 
افتتاح اين پرديس، ما تماشاگران فيلم هاي سينمايي را 
رويا زده كرده است؟ وقتي براي اكران  فيلم هاي جشنواره 
سراغ سالن مناسب براي تماشا مي گرديد، حتما به اين فكر 
مي كنيد كه تازه ترين سينماها امكانات و خدمات بهتري 
براي ارائه خواهند داشت. تا اينجا هيچ اشتباهي نكرده ايد؛ 
البته اگر اين بي غلطي را منهاي رســيدن به آن سالن ها 
بكنيد. براي رسيدن به پرديس سينمايي باغ كتاب حتما 
بايد مدت ها زودتر دست به كار شويد تا بتوانيد به سالن 
برسيد و بليت تان را سوخت نكنيد. بياييد چند لحظه وقت 
بگذاريد تا اين راه را با هم در چند ســطر بپيماييم. همه 
ترافيك هاي موجود براي رســيدن به اراضي عباس آباد 
را منهاي رســيدن به پرديس كنيد و با هر وسيله اي كه 
دوست داريد، خود را به اين اراضي برسانيد؛ مترو، ماشين 
شخصي و... ۱5دقيقه وقت، بايد كافي باشد تا از ورودي اين 
پرديس به سالن مورد نظرتان برسيد، اما درباره باغ كتاب 
سخت در اشتباهيد. اين به معناي آن است كه حداقل بايد 
نيم ساعت براي رســيدن از ورودي تا سالن نمايش وقت 

داشته باشيد؛ راهي باريك با 2رديف ماشين پارك شده 
كه هر نوع پشــيماني و دور زدني را برايتان محال خواهد 
كرد. البته شما فقط پشت ماشين تماشاگران فيلم هاي 
اكران شــده معطل نشــده ايد. راه باريك به مقصدهاي 
متنوعي ختم مي شــود؛ از كتابخانه ملي تــا باغ كتاب، 
فرهنگستان زبان و ادب فارســي، باغ موزه دفاع مقدس، 
پرديس سينمايي و... وقتي به پرديس رسيديد هم راه كم 
نخواهد بود تا سالن مورد نظرتان را پيدا كنيد. وضعيت 
براي كساني كه با مترو نيز به آن اراضي رسيده اند، چندان 
بهتر نيست. آنها فقط از ترافيك شهري نجات پيدا كرده اند. 
اين مســافران بايد با ون هاي خطي مترو، همين مسير 

پر ترافيك را بپيمايند. تعداد كم اين خطي ها باعث شده 
مسافران پايان خط )پرديس سينمايي( حداقل ۳0دقيقه 
در صف انتظار براي رسيدن ون بمانند و بعد به خواسته 
راننده تن بدهند؛ جمع و جورتر بنشــينند تــا خارج از 
ظرفيت مسافر سوار كند و به جاي كرايه ۱800توماني به 
بهانه نداشتن پول خرد، از آنها 2هزار تومان كرايه بگيرد. 
اما پيشنهاد رهايي از اين وضعيت شايد ايجاد پاركينگي 
ابتداي راه باشــد كه ورود هر خودرويي را غيراز ون هاي 
مستقر در اين اراضي، مانع شــود. چون هرگز نرسيدن 
براي مخاطبان سينما منطقي تر از دير رسيدن و فيلم را 

از نيمه ديدن است.

 جشنواره در پرديس باغ كتاب  به راحتي دير رسيدن، هرگز نرسيدن
برگزار نمي شود

جشنواره فيلم فجر

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار
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