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ایمان عبدلی

واقعیت ماجرا این است که سینمای 
ناب برادران محمــودی در دام نمایش 
دومینوی نکبت و بدبختی افتاده. آنها 
افغان هســتند و این جا مهاجرند، اما 
درنهایت روح ســرزمین مقصد بر روح 
آن ها سوار شده و اتفاقی که نباید، افتاده. 
»شکستن همزمان بیست استخوان« 
درباره دو برادر به نام فاروق و عظیم است 
و نســبتی که آن ها با مادر دارند. مادر یا 
همان »رونا« پس از جدایی از خانواده 
فاروق و نوه هایش دچار شوک می شود. 
عظیم او را برای درمان به بیمارســتان 
می بــرد در آن  جا کشــف اتفاقِی اطبا، 
عظیم را متوجه می کند که مادر دیابت 

دارد و از این جا به بعــد وجود نحیف و 
آزرده  مادر تمثیلی از مام در خطر میهن 
دارد. گویی »رونا« همان افغانستان است 
که فرزندانش درنهایت نمی توانند و یا 

نمی خواهند با او بمانند.
روایــت چنــد خطــی فیلــم را 
که می خوانیــد از این ایــده  ناب لذت 
خواهید برد، اما »شکســتن همزمان 
بیست استخوان« در شــکل گیری و 
بسط ایده  درخشانش دچار لکنت است 
و از همین نقطه هم ضربه می خورد. این 
که می گویم مشــکل دارد مصداقش 
اطنابی است که در روایت دارد. نمایش 
تسلسل وار و کســالت آور هر شب کار 
کردن عظیم در یک محیــط مردانه و 
خشن و زیر دســت در نوبت اول و دوم 

چیزهایی بــرای مخاطــب دارد اما در 
دفعــات بعدی هر چقدر هــم که زبان 
سینمایی قوی از نماهای متقارن تا بازی 
با نور و رنگ داشته باشــد، در نهایت از 
لحاظ روایی حرکت نــدارد و حوصله 

مخاطب را سر می برد.
موقعیت کســالت آور و تهِی دیگر 
فیلم، نمایش سکانس سفره و دورهمی 
خانواده عظیم اســت. میزانســنی که 
در موقعیت های مختلف نمایش داده 
می شود و احتماال فیلمساز قصد داشته 
با نمایش آن در موقعیت های مختلف 
نگاهی مقایســه ای از وضعیت خانواده 
کانونی داستان بدهد و در واقع بیننده را 
به شناخت از آدم های داستانش برساند، 
اما تمهید به کار گرفته شده در اجرا آن 

قدر ُکند و بدون افت و خیز هســت که 
در نهایت تماشــاچی را از پرده جدا و به 
چیزهای دم دســتی اطرافش مشغول 
می کند. گناه این ضعــف البته هم بر 
گردن فیلمنامه ای است که برای ادامه  
ایده اش برنامه نداشــته و هم بر گردن 
تدوین گر است که می توانست با ترتیبی 
بهتر کمی نمودار روایت را جذاب تر کند 

و نکرده است.
از این ها که بگذریم در مضمون هم با 
»شکستن همزمان بیست استخوان« 
مسائلی حل نشده داریم. در واقع پس 
از این دیدن فیلم یک حیف بزرگ با تو 
می ماند؛ این ایده  درخشاِن عاطفی و این 
تسلط کارگردان بر زبان سینما و بر بازی 
بازیگرانش از رونا که عالیست تا عظیم 

و فاروق، چرا و چگونــه در دام نمایش 
توالِی بی توقف سیاهی ها می افتد؟ ذاِت 

مهاجران و مهاجرت سیاه است.
مهاجر که آرام و قرار ندارد، خصوصا 
آن که در جامعه مقصد نقش زیردست 
داشته باشد، دقیقا همانی که افغان ها 
درایران دچارش هستند. ذات آدم های 
این قصه تیرگی و بیچارگی و بدبختی 
است، پس این همه تاکید روی نکبت 
چه ســودی دارد؟ جز آن که از جایی به 
بعد تماشاچی احتماال تصمیم می گیرد 
با آدم های قصه نماند، چون نمی تواند 
دیابت پیشــرفته  یک مادر، دوری یک 
برادر، ســختی یک کار یک مرد، عقیم 
بودن یک زن و البته تنگدستی یک مرد 

ناشنوا را با هم تحمل کند.
 گرچه که در همان خــرده روایت 
مرد ناشنوا و کودکی که نقش دیلماج 
را دارد بــه نوعی پاســاژ ذهنی ایجاد 
می شود و بعضا لحظه های مفرح و در 
عین حال سیاهی ساخته می شود اما 
کافی نیســت و اصال چه لزومی دارد 
خرده روایت ها مثل پیرنگ داســتان 

این اندازه تباه باشد. 
شــاید این متاثــر از فضــای کلی 
ســینمای ایــران باشــد. خصوصا از 
میانه های دهه هشتاد به این طرف که 
فیلم ها به دو دسته کمدی های عمدتا 
آبگوشتی و اجتماعی های بعضا بیخودی 
سیاه تقسیم شدند، حسرت این است که 
این سونامی فیلمسازان چون محمودی 
را که زبــان و لحن خاص خودشــان را 
دارند هم به شــکل خودش در می آورد 

و می بلعد.
مورد آخر اما در باب ملودرام سازی 
اســت، گونه ای از ســینما و تصویر که 
همیشــه جذاب بوده و خواهد بود، اما 
خب واقعیت این است که طی یکی دو 

دهه گذشته به واســطه کثرت ابتذال 
ســریال هایی در این ژانر، کمی بی آبرو 
شــده. برادران محمودی با »چند متر 
مکعب عشق« نشان دادند که این گونه را 
به خوبی می شناسند و می توانند نماینده  
خوبی برای مخاطبان این ژانر باشند. نگاه 
کنید به سکانس خداحافظی فاروق از 
مادرش، چقدر همه چیز دقیق اســت؛ 
آن نور زرد، دیالوگ های شیرین؛ »مادر 
قندم، دلت جمع باشد« یا آن سکانس 
فینال که نجیب ســر روی شکم بی بی 

می گذارد. 
ســینمای محمودی ها در چنین 
نقاطی به اوج می رســد شــاید کسی 
باید باشــد تا بگوید لزومی ندارد برای 
هر ســناریویی کمی هم ُسس دغدغه 
اجتماعی و وجوه انتقادی داشته باشیم.

گاه یک فیلم کــودک، یک ملودرام 
خانوادگی مثل »گل هــای داودی« یا 
حتی کارهای ایرج قادری می تواند خوِد 
سینما باشد، به معنای ناب آن. »شکستن 
همزمان بیست استخوان« با این نگاه 
و دغدغه  شــریف، فاصله کمی تا یک 
ملودرام خالص داشته، حیف که امراض 
محیطی کمی به نکبت آلوده اش کرده، 
با این حال این فیلمی است که باید در 
سینما تماشایش کرد، چون روی پرده 

جان دارد.

روایت مادری که جان ندارد؛ وطنی که نیست

»شکستن همزمان بیست استخوان«؛ پر از لحظه های ناب

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»کلینر« به جشنواره فیلم مستقل 
هایلند پارک رفت

فیلم کوتاه »کلینر« به بخش اصلی ششمین 
دوره جشنواره فیلم مستقل هایلند پارک راه پیدا 
کرد. به گزارش ایرنا، این جشنواره از ۳ تا ۵ اکتبر 
)۱۱ تا ۱۳ مهرماه( در لس آنجلس برگزار می شود 
و فیلم ها در ۲ بخش فیلم داســتانی بلند و فیلم 

داستانی کوتاه به رقابت می پردازند.
در این فیلم هنرمندانی چون معصومه بیگی، 
باران آیت و هما جعفری ایفــای نقش کرده اند و 

تهیه کننده آن نیز برعهده باران سرمد است.
    

در ادامه حضور آثار ایرانی در جشنواره های بین المللی

»َمگرالِن« مسافر اتریش شد 

فیلم کوتاه »َمگرالِن« به کارگردانی مریم زارعی 
و نویسندگی پیام سعیدی به جشنواره بین المللی 

فیلم لینز/linz اتریش راه پیدا کرد.
این جشنواره که سال گذشته اولین دوره اش 
را با حضور پررنگ هنرمندان ایرانی پشــت ســر 
گذاشــت به دلیل توجه ویژه به فیلم های کوتاه 
مستقل، فرصتی برای به اشتراک گذاری تجربیات 
فیلمسازان مســتقل با یکدیگر به شمار می آید. 
فیلــم کوتاه »َمگرالِن« داســتان خانــواده ای را 
روایت می کند که در یک قبرستان ماشین زندگی 
می کنند. دختر کوچک خانواده که نابیناست به 
همراه برادر بزرگترش در قبرســتان ماشین ها، 
ماشینی برای خود ساخته اند که در آن، روزهایشان 
را می گذرانند. اتفاقی باعــث برهم خوردن نظم 
متزلزل خانواده می شود. کودکان برای کنار آمدن با 
این اتفاق در تالش برای پیدا کردن راه خود هستند. 
برادر بزرگ تر تالش می کند تا دنیای تلخ پیرامون 

را جور دیگری برای خواهرش تصویر کند و ... .
دومین جشنواره بین المللی فیلم لینز ۷ تا ۱۰ 
نوامبر ۲۰۱۹ )۱6 تا ۱۹ آبان ماه( در شــهر لینز 

اتریش برگزار می شود.
    

 چهار فیلم جدید 
به سینماها می آیند

چهار فیلم جدیــد از این هفتــه راهی اکران 
می شــوند. غالمرضا فرجی، ســخنگوی شورای 
صنفی نمایــش دربــاره مصوبات جلســه ۲4 
شهریورماه این شورا به ایسنا گفت: از چهارشنبه 
۲۷ شهریور، اکران فیلم های سینمایی »شاه کش« 
وحید امیرخانی در گروه آستارا به جای »برمودا«، 
»مردی بدون ســایه« علیرضا رئیسیان در گروه 
فرهنگ به جای »صدای منو می شنوی؟«، »کلوپ 
همسران« مهدی صباغ زاده در گروه ایران به جای 
»چاقی« و »کروکودیل« به کارگردانی مســعود 
تکاور در ســرگروه آزادی به جای »قصر شیرین« 
آغاز می شود و فیلم های تعویض شده در سرگروه ها 

همچنان در زیر گروه ها نمایش خواهند داشت.
به گفته فرجی؛ اکران بقیه فیلم ها در سینماها 
ادامــه دارد و فیلــم »زهرمار« که ســقف تعداد 
هفته هــای نمایــش اش خاتمه یافتــه فقط در 
پردیس های با بیشــتر از هفت سالن باال و سانس 

فوق العاده قابل اکران است.
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»قصر شیرین« قصه خانه شیرین و فرزندانش 
است؛ فرزندانی که نام پدر را شناسنامه ای یدک 
می کشند و تنها با داستان هایی که مادر از یگانه 
قهرمان زندگی شــان نقل کرده، پدری خوب و 
مهربان را در ذهن خویش تصویرسازی می کنند؛ 
پدری که خانه و کاشــانه اش را به همراه همسر 
و دردانه هایــش ترک گفته و بدنبــال اهداف و 
خواســته های خویش، در دیاری دیگر زندگی 
جدیدی را بنا کرده است؛ حال شرایط به صورتی 
رقم خورده که باید بازگردد؛ پدری که از زیر تمام 
مسئولیت های خویش شــانه خالی کرده بود، 
حال باید برای اجازه قطع دســتگاه های حیاتی 
همسرش که مرگ مغزی شده رضایت دهد و با 

امضای خویش، بار مسئولیت به دوش کشد. باید 
خاطر نشان کرد که از ابتدای داستان کامال مشهود 
است درون مایه فیلم قرار است روابط میان اعضای 
یک خانواده را به تصویر بکشد؛ خانواده ای که مادر 
داستان از یکسو به کما رفته و با مرگ دست و پنجه 
نرم می کند و پدر از ســویی دیگر گمگشته ای 

گریزان از گذشته خویش و زن و فرزندانش است.
»قصر شــیرین« با تمام کم و کاستی هایش 
داســتان دختر و پسر خردســالی را به نمایش 
می گذارد که خانه شان در آستانه فروپاشی است؛ 
چراکه مادرشان در بســتر مرگ به سر می برد؛ 
مادری که با بیان داســتان هایی تخیلی از پدر و 
خرید های کوچِک گاه به گاه از سوی وی تالش 
می کرد تا تصویر مرد خانــه اش را زنده نگه دارد؛ 
اکنون با سکته مغزی وی، کانون این خانواده در 

آستانه فروپاشی اســت؛ پدر از راه سر می رسد و 
بدون توجه به حضور فرزندان، قلب همسرش را 
می فروشد و فرمان مرگ را صادر می کند. از منظر 
تحلیل و روانشناسی باید متذکر شد جالل باتوجه 
به جو مردســاالنه و بی رحمی که در آن زیست 
کرده، تحکم و ســردی به یادگار را از کودکی به 
دوران بزرگسالی منتقل کرده است. همچنین با 
انتخاب شغل سخت و سنگین رانندگی کامیون 
نیز به مردی عبوس، پرخاشگر، مستبد و بی تفاوت 
تبدیل شده که در سکانس های آغازین، به بهترین 
شکل ممکن شخصیت ســردرگم و مستاصل 
وی نشان داده می شود؛ وی نمی داند در کجای 
زندگی است و از آن چه می خواهد؛ در شرایطی 
قرار گرفته که همسر اولش فوت کرده و حال کسی 
نیست تا مسئولیت دو کودکش را متقبل شود و از 
سویی دیگر همسر دومش نیز روی دستش مانده 
و نمی داند چطور از دست آن نیز رهایی پیدا کند. 
از اینرو در خالل قصه، جالل با چالش های فراوانی 
روبرو می شــود که گذر از هر کدام از آنهاست که 

در انتهای داستان بستر تحول و رشد شخصیت 
کاراکتر وی را فراهم می آورد. البته نا گفته نماند 
اینکه چرا جالل مردی بی مســئولیت و گریزان 
از زن و دو کودک خردسالش است و چرا همسر 
دومش را باالجبار در نیمــه راه تنها می گذارد، 
با توجه به آنکه بن مایه فیلم که نکوداشت و تکریم 
نقش خانواده است سوالیست که تا انتهای فیلم 
بی پاسخ باقی می ماند؛ اما از آنجایی که هدف اصلی 
همانطور که عنوان شد تحکیم جایگاه خانواده 
است، از اینرو کاراکتر جالل در موقعیت هایی قرار 
می گیرد که دائما بر مسایلی حول محور خانواده به 
وی نهیب زده می شود و هر تلنگر به نوعی زمینه را 
برای تحول شخصیت جالل و آشتی با نقش پدر 
بودنش بوجود می آورد. درواقع همراه شدن جالل 
با دنیای معصومانه فرزندانش سبب می شود تا از آن 
شخصت منفوری که در ابتدا داشت جدا شود و قدم 
در دنیایی بگذارد که تحوالت درونی را برایش رقم 
می زند.  »قصر شیرین« با ترسیم مردی گریزان 
از قبول مسئولیت های پدرانه در واقع این مفهوم 

را به تصویر می کشد که مرد در آستانه فروپاشی 
را همان افــرادی که از آنها فراری بــوده و از آنان 
زخم خورده، توانســتند از ورطه سقوط نجات 
دهند. به واقع همراهی جالل با شیرین زبانی ها 
و شــیطنت های دختر کوچکش و سکوت ها و 
نگاه های گاه وبی گاه پسرش همه و همه دست به 
دست هم دادند تا وی در درون خویش با چالشی 
میان ماندن و رفتن مواجه شود. چالشی که سبب 
شد زخم های قدیمی مرهم نشده از گذشته وی 
سرباز زنند و  فریاد هایی که هیچ وقت بیان نشده 
بودند برمال شــوند. در واقع باید خاطرنشان کرد 
فروش قلب شیرین دقیقا همان نقطه عطف فیلم 
است که سبب می شود عالوه بر آنکه دمل چرکین 
جراحات جالل از گذشته باز شود، شرایطی بوجود 
آید تا التیام نیز صورت پذیرد؛ مخلص کالم آنکه دل 
کندن از گذشته و درک مراحل التیام روحی دقیقا 
همان مرهمی است که می تواند به دگرگیسی 
شخصیت و جریحه دار شدن احساسات و عواطف 

در جهت مثبت ختم شود.

نگاهی به نمایش »قصر شیرین«

بازگشت، مرهمی برای التیام زخم هاست 

دو فیلم »۱۰« ســاخته عباس کیارستمی 
و »جدایی نادر از ســیمین« به کارگردانی اصغر 
فرهادی در فهرســت یکصد فیلــم برتر دو دهه 
قرن بیست و یکم به انتخاب روزنامه گاردین قرار 
گرفتند.  روزنامه انگلیسی گاردین طی هفته های 
اخیر در پرونده ای خبری به بهترین آثار تولیدشده 
فرهنگی در زمینه های مختلف از جمله موسیقی و 
سینما از سال ۲۰۰۰ و در روزهای پایانی دهه دوم 

از قرن بیست و یکم پرداخته است.
یکصد فیلم برتر این قرن توسط چهار منتقد 
فیلم و دبیران صفحه سینمای این روزنامه انتخاب 

شده اند و در میان آنها دو فیلم ۱۰ ساخته عباس 
کیارســتمی کارگردان فقید ایرانی )۲۰۰۲( و 
جدایی نادر از ســیمین )۲۰۱۱( به کارگردانی 
اصغر فرهادی کارگردان برنده جایزه اسکار دیده 
می شود که اولی رتبه هفتادوشش و دومی رتبه 

سی و شش را دارد.
پیتر برادشو منتقد فیلم روزنامه گاردین در نقد 
فیلم ۱۰ می نویسد: فیلم بسیار قابل توجه، یکی از 
بهترین فیلم های سال است که سادگی و صراحت 
فنی آن همچنین نشــان دادن صریح و مستقیم 
زندگی و افکار زنان ایرانــی آن را در ذهن بیننده 

ماندگار می کند. این فیلم ساده اما تاثیرگذار که یک 
زن در حال رانندگی در تمام صحنه ها، شخصیت 
اصلی آن است نشان داد کیارستمی می تواند مسیر 
خود را به عنوان استاد سینما در قرن بیست و یکم 
ادامه دهد. کیارستمی و مانیا اکبری به عنوان نقش 
اول این فیلم، توانستند از مجموعه ای گفت وگوها 
در مورد خانواده، مذهب، ازدواج و زندگی درامی 
خوب و مملو از جزئیات پیش روی بیننده تصویر 
کنند. این فهرست با فیلم روزی روزگاری هالیوود 
آخرین ساخته کوئنتین تارانتینو با بازی لئوناردو 
دی کاپریو و برد پیت پایان می یابد و فیلم روزی 

خون خواهد بود ســاخته پل توماس )۲۰۰۷( و 
با بازی دنیل دی لوئیس نیز شماره یک را در این 
فهرست به خود اختصاص داده است. همچنین 

فیلم فارنهایت ۱۱/۹ ساخته مایکل مور مستندساز 
آمریکایی )۲۰۰4( نیز رتبه ۹۷ را در این فهرست به 

خود اختصاص داده است.

فیلم های کیارستمی و فرهادی در فهرست صد فیلم برتر قرن

خبر

»شکستن همزمان بیست 
استخوان« در شکل گیری 

و بسط ایده  درخشانش 
دچار لکنت است و از همین 

نقطه هم ضربه می خورد. 
این که می گویم مشکل دارد 

مصداقش اطنابی است که 
در روایت دارد
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