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ایمان عبدلی

»بی وزنی« بیشتر از آنچه تماشاچی 
را تحت تاثیر قرار بدهد، سازندگانش را 
تحت تاثیر قرار می دهد! این همه اصرار 
بر برداشــت های بلند و میزانسن های 
دقیق و باشکوه البته که قدرت تکنیک 
کارگردان و دیگر عوامــل فیلم را ثابت 
می کند؛ اما درنهایــت چه چیزی برای 
تماشاچی دارد وقتی که داستان و سیر 
روایی از بیان حرف هایش عاجز است؟ در 
واقع این بدیهی ست که تماشاچی برای 
تماشای قصه به سینما می رود و البته این 
روزها پای اکران آنالین می نشیند، اگر 
قصه ای نباشد، قوی ترین تکنیک ها هم 

بی اثر می شود و ارزشی نخواهد داشت.
پــادرا، دامادی ســت که در شــب 
دامادی اش فرار می کند و گم می شود، 
همســر او هلیا که هم کالســی اش در 
دانشگاه بوده در کنار مادر پادرا، که بعدتر 
می فهمیم مادر واقعی اش هم نیست و در 
کنار ترنم، خواهر پادرا و سحر، معشوقه 
ســابقش به دنبال کشــف راز این فرار 
هستند. ما در یک کاخ بزرگ و باشکوه که 
بقایای مراسم شب گذشته و حیوانات 
تاکسیدرمی شده و تابلوهای نقاشِی هلیا 

به آن وجهی اســاطیری داده، همراه با 
کاراکترها در پی کشف راز پادرا هستیم. 

 روایت گاهی به عقب مــی رود و در 
فالش بک هایی از شب گذشته، چیزهایی 
متوجه می شویم که دائما به فضای تو در 
توی داستان، مثل معماری همان کاخی 
که فیلم در آن می گذرد، دامن می زند. 
از طرفی جنــس کاراکترهــا و کلیت 
فضاسازی سعی در القای مالیخولیایی 
دارد که نشــان می دهد ابزار سنجه در 
چنین جهانی خیلی با الزامات رئالیسم 

جور در نمی آید.
دیالوگ های منقطع و بُریده، حرکات 
غیرقابل پیش بینی، نظیر بستن چشم بند 
به اسب توســط ترنم، کلیت رفتارهای 
سحر، مادر جاه طلب پادرا و سرگشتگی 
و الکن بودگِی هلیا و البته خوِد پادرا که 
شخصیتی پریشان و غیرقابل اطمینان 
دارد، در کنار فراوانی طیف رنگی زرد و 
قرمز که توسط المپ های کاشته شده 
در سکانس های مختلف توامان حسی 
از افسردگی و خشونت را به ذهن متبادر 
می کند، نشان می دهد که این قرار است 
یک فیلم کامال مالیخولیایی باشد. حتی 
عموی پادرا هم که در مجموع طبیعی تر 
و نرمال  تر نشــان می دهد، عاشق شکار 

خرگوش است و چند بار او را خرگوش 
به دست می بینیم، انگار این تاکید قرار 
است به ما نشان دهد که او هم خشونتی 
افسارگسیخته دارد که با شکار خرگوش 

به دنبال ارضایش است.
انطباق فضای داســتان و معماری 
موجود، طرح کلــی کاراکترها، تقریبا 
در یک راســتا و به درستی اتفاق افتاده، 
اما مشکل از آن جا بروز پیدا می کند که 
داستان پس از طرح و به قولی پهن شدن، 
ایده ای برای گره افکنی ندارد. خب پادرا 
گم شده، اما چرا تعقیب سرنوشت پادرا 
باید برای ما مهم باشــد؟ از اینجا به بعد 
قرار اســت ما او را از طریق اطرافیانش 
بشناســیم، آن ها چــه داده هایی به ما 
می دهند؟ او یک دانشجوی فعال سیاسی 
بوده، قبال با ســحر ارتباط داشته، سحر 
استادش بوده و چندین ســال از پادرا 

بزرگتر و البته نقاش است.
بعدتر متوجه می شویم که پادرا اصال 
یک بچه پرورشگاهی ســت، یعنی این 
ظن که احتماال توسط نامادری اش و به 
انگیزه تصاحب مال پدر از گردونه حذف 
شده، تقویت می شــود. چندین و چند 
بار هم در طول داســتان می شنویم که 
این جنس رفتارهایــش که ناگهان گم 

می شود سابقه داشته و حتی در جایی 
ترنم خطاب به عمویش می گوید، پدر 
به خاطر پادرا تصادف کرده و کشته شده. 
ما همه این اطالعات را از طریق دیالوگ 
کسب می کنیم، یعنی در این فیلم تمام 
چیزها گفته می شود، چیزی نمایش داده 
نمی شــود، درواقع »بی وزنی« در عمق 
دادن به آدم هایش و فضای داستانی اش 
بسیار ضعیف عمل می کند، وقتی لباس 
باشــکوهی تِن وجود نحیف می کنید 
نوعی تضاد بیرون می زند که بیشــتر از 
آن که تحت تاثیرت قرار بدهد، مسخره و 

مضحک نشان می دهد.
حرکت دورانی دوربین، برداشت های 
بلند، در فیلمی چــون »ماهی و گربه« 
با آن حجــم از رازآلودگــی اگر جذاب 
و دیدنی ســت به این خاطر اســت که 
سازندگان در فیلمنامه به اندازه نزدیک 
آدم هــا شــده اند، چیزها به مــا گفته 
نمی شــود، چیزها به مــا نمایش داده 
می شود. اگر به دنبال رازی هستیم، و اگر 
تو در توی داستان آن لذت کشف و شهود 
وجود دارد، به موقع و به اندازه هم آن اتفاق 
بزرگ می افتد، همه اش به این دلیل است 
که کاراکترها جان گرفته اند و از جایی به 
بعد نگرانشان هستیم. آن جنایت مخوف 

درون فیلم واقعا تکان دارد، چون تک تک 
آن جمع جوان دانشــجو خلق شده اند، 
در »بی وزنی« اما پس از طرح قصه و در 
نیم ساعت ابتدایی، آدم ها وِل شده اند و 
با سکانس هایی مواجه هستیم که بود 
و نبودشــان فرق آنچنانی ندارد و اصال 
نمی فهمیم که مثال کارکرد کاراکتری 
مثل محمدرضا در روند داستان چیست؟ 

حتی عمو اگر نباشد چه می شود؟
چرا باید یک رابطــه ضربدری میان 
گذشته و حال محمدرضا، ترنم، سحر و 
هلیا باشد؟ این بُریده از جهان »ِجم« به 
چه کار چنین فیلمی می آید؟ چرا جهان 
کاراکترها انقدر جیغ و باسمه ای ست؟ ُرژ 
کبوِد سحر با بازی تینا پاکروان، انفعال 
غیر قابل درک پادرا با بــازی امیرعلی 
دانایی، استیصال هلیا، همه غیرقابل باور 
است! خلق جهانی مالیخولیایی این گونه 
سهل انگار و رها شده نیست. آدم های این 
جهان شاید جنون آمیز رفتار کنند، اما 
معموال چیزهایی در گذشته شان وجود 
دارد که توانایی اقنــاع درصد زیادی از 
آدم ها بــرای درک آن جنــون را ایجاد 

می کند. 
جنوِن آن ها لزوما ناشی از حماقتشان 
نیست، خصوصا وقتی قرار است ارجاعات 
فرامتنــی بــه وقایع اجتماعــی نظیر 
ناآرامی های دانشگاهی در ایران داشته 
باشیم، پس با آدم هایی طرف هستیم که 
درصدی از عقل و تدبیر را دارند که موفق 
شده اند یک سری از اعتراضات را زیر نگاه 
کنترل گر هدایت کنند و جلو ببرند، اما 
این پادرا و هلیا و ســحر و محمدرضا، به 
طور کلی احمق تر از آن هستند که حتی 
بتوانند تا صف نانوایی هم با موفقیت بروند 

و برگردند!
این ها همه ایرادات شخصیت پردازی 
بود و فیلم البته در کارگردانی و به طور 
خــاص آن قســمت از کارگردانی که 
مربوط به بازی گرفتن از بازیگرهاست، 
ضعف آشکار دارد. در چنین فضایی زبان 
بدن بازیگرها و به طور خاص چشم ها، ابزار 
قدرتمندی برای القای جنون موجود در 
فیلم است، به جنس بازی نسیم ادبی نگاه 
کنید، تِه رازآلودگــی اش، نازک کردن 

چشم هایش است! 
تقلیل مفهوم جنون در »بی وزنی« 

َدمــار از جهانــش درآورده، جنون با 
حماقت اشتباه گرفته شده، و هر کسی 
هر دیالوگ نصفه و نیمه ای را بر زبانش 
جــاری می کند، جنــون، بی منطقی 
نیست، جنون، منطق دارد اما منطقی 
جدا از آن چه که عموم دارند، جایی از 
فیلم محمدرضا و هلیا بــا هم رو در رو 
می شوند، در یکی از اتاق های آن کاخ، 
هلیا که فردای عروســی اش در غم گم 
شدن همسرش بی تاب است، ناگهان با 
معشوقه ی سابقش مواجه می شود، به او 
با عتاب می گوید که اینجا چه می کند؟ 
او نگران است که نکند کسی آن ها را 
با هم ببیند، گمان می کنید که واکنش 
محمدرضا چیســت؟ نگــران نباش 
االن در رو می بنــدم! نهایت تدبیر برای 
جلوگیری از مورد پرسش قرار گرفتن 
توسط اطرافیان. در نظر بگیرید که همین 
محمدرضا دروضعیت فعلی فیلم، نامزد 
ترنم خواهر پادرا اســت، خب اگر نامزد 
ترنم است که در آن جا بودنش مساله ای 
ایجاد نمی کند، اگر نیست که اصال آن 
پرسش هلیا )اینجا چه می کنی؟( محلی 

از اعراب ندارد. 
این مشــت نمونــه خروار بــود از 
دیالوگ های ابتر و کاریکاتورِی فیلم که 
علیه تکنیک قوی آن عمل می کند و حتی 
آن شروع و پایان قابل توجه را زیر سوال 
می برد، انگار برای معمــاری این فضا و 
برای آغاز و پایانش فکر شده بوده اما برای 
آدم ها و روابط میان آن ها هیچ  ایده ای در 
میان نبــوده، »بی وزنی« تبدیل به یک 
موجود ناقص الخلقه شده که تماشای 

آن کار طاقت فرسایی ست. 

بی وزنی؛ فیلمی که جنون را با حماقت اشتباه می گیرد

باتکنیک و کم داستان، کمی هنر و کمی تجربه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جایزه ویژه هیات داوران جشنواره 
کره جنوبی برای فیلم ایرانی

فیلم مستند »وا کس 
چه«، آخرین ســاخته  
کامران حیدری، جایزه  
ویــژه  هیــأت داوران 
جشــنواره بین المللی 

مستند »EBS« در کره جنوبی را از آن خود کرد.
به گزارش ایسنا، امسال در این جشنواره  معتبر 
که همه ســاله از ۱۷ تا ۲۳ اوت )۲۷ مــرداد تا دوم 
شــهریور( در کره جنوبی برگزار می شود، عالوه بر 
مستند »وا کس چه«، مستند »آشو« از فرهاد نجفی 
و مستند کوتاه »گاندو« ساخته تیمور قادری نیز به 
نمایندگی از سینمای ایران حضور داشتند. »وا کس 
چه« روایت گر زندگی ابراهیم منصفی، گیتاریست، 
خواننده و شاعر بندرعباسی ست، که نزدیک به دو 
دهه از مرگ او می گذرد.  این مستند سال قبل نیز 
دیپلم بهترین کارگردانی را از جشــن خانه سینما 
دریافت کرده و عالوه بر حضور در جشــنواره های 
داخلی چون جشنواره  جهانی فجر و سینما حقیقت، 

به فستیوال های معتبر جهانی راه یافته است. 
    

زیر سایه کرونا اکران شد
یک فیلم ایرانی در سینماهای آلمان 

فیلم بلنــد »یلدا« 
به کارگردانی مســعود 
بخشــی در آلمــان در 
حال اکران است و پس 
از آن در چند کشور دیگر 

اکران می شود. این فیلم، داستانی عاطفی در باره 
حکم اعدام و قصاص و بخشــش در ایران است و 
یکی از معتبرترین جایزه های ســینمایی جهان 
را کســب کرده است.  مســعود بخشی نخستین 
ســینماگر ایرانی نیســت که حکم اعدام، دیه و 
بخشش را دستمایه فیلم سینمایی خود می کند؛ 
اما آنچه که فیلم »یلدا« را از دیگران جدا می کند، 
قالبی است که نویسنده و کارگردان برای روایت 
داستان انتخاب کرده: یک رئالیتی شو تلویزیونی. 
این فیلم از ششم شهریور توسط شرکت لیتل دریم 
)Little Dream Entertainment( در 
آلمان اکران شــده و پس از آن در ســینماهای 
لوکزامبورگ، اتریش، ســوئیس، فرانسه، ایاالت 
متحده و چند کشور دیگر به پرده می رود. »یلدا« 
جایزه بزرگ داوران جشنواره ساندنس آمریکا را به 
خود اختصاص داد و در هفتادمین جشنواره جهانی 
برلین )برلیناله( و چند جشــنواره دیگر نمایش 
داده شد. بازیگران یلدا عبارتند از: صدف عسکری 
)مریم کمیجانی(، بهناز جعفری )مونا ضیا(، فرشته 
صدرعرفایی )مادر مریم(، آرمان درویش )امید(، 
بابک کریمی، فروغ قجابگلی، فرشــته حسینی، 

زکیه بهبهانی، فقیهه سلطانی و بهرام افشاری.
    

چادویک بوزمن، »پلنگ سیاه« 
هالیوود درگذشت

 چادویــک بوزمن، 
هنرپیشــه آمریکایی و 
بازیگر نقش اصلی فیلم 
»پلنگ ســیاه« در ژانر 
ابرقهرمانی ســرانجام 

مغلوب بیماری سرطان روده شد و در ۴۳ سالگی 
جان ســپرد. در اطالعیه ای کــه در صفحه او در 
توئیتر منتشر شــده  »حیات بخشیدن به پادشاه 
تچاال ]در کشــور خیالی واکاندا[« در فیلم پلنگ 
ســیاه »افتخار زندگی حرفه ای« او نامیده شده 
اســت. در این اطالعیه  آمده که او در منزلش )در 
لس آنجلس( در کنار همســر و خانواده اش جان 
سپرد. پزشکان چهار سال پیش تشخیص دادند 
که او به ســرطان مبتالســت. اما بوزمن بیماری 
خود را علنی نکرد و در عوض در هالیوود به کار در 
پروژه های بزرگ فیلم ادامــه داد. خانواده  او اعالم 
کردند، بوزمن »یک مبارز حقیقی بود که در برابر 
همه چیز ایستادگی کرد« و با وجود چندین عمل 
جراحی و شیمی درمانی بازیگری را تا پای مرگ 
ادامه داد. اکشــن علمی - تخیلی »پلنگ سیاه« 
تهیه شده در استودیوی فیلم و سریال سازی مارول 
)Marvel-Studios( آمریکا که بوزمن بازیگر 
اصلی آن بود، در فوریه ۲۰۱۸ اکران شد و اقبالی 
جهانی یافت. این فیلم در ســینماها بیش از یک 
میلیارد دالر درآمد داشــت و بوزمن از آن پس از 

قهرمانان استودیوی مارول شد.

پردهنقرهای

بازخوانی قسمت پایانی فیلم نامه »روز واقعه«، 
ماندگارترین اثر تاریخ ســینمای ایــران در باب 
نهضت عاشورا.  »روز واقعه« با بازی بازیگرانی چون 
عزت اهلل انتظامی، جمشید مشــایخی، علیرضا 
شجاع نوری، محمدعلی کشاورز، الدن مستوفی، 
ژاله علو و مرحوم مهدی فتحی ماجرای عبداهلل؛ 
جوان »نصرانی« تازه مســلمان شده ای است که 
در روز عروســی خود با راحله، ندایی می شنود که 
»کیست که مرا یاری کند؟« عبداهلل پس از چند بار 
شنیدن آن صدا، منقلب شده و مجلس عروسی را 
ترک می کند. عبداهلل به جستجوی صدا برمی آید. 
آن هم در حالی که بــرادران متعصب راحله ترک 
مجلس عروســی را توهینی به خود دانسته و در 
پی اش روان می شوند. عبداهلل در طول مسیرش با 
اتفاقاتی روبه رو می شود و به نشانه هایی برمی خورد 
که نشــان دهنده این اســت که امام حسین)ع( 
می دانسته او در جستجوی صدایی که به یاری اش 
می طلبد می رود. عبداهلل به تاخت بیابان ها را طی 
می کند و خود را به صحرای کربال می رساند. منتها 

وقتی به کربال می رسد که عصر روز عاشورا است.
میدان. ظهر. بیرون جا

شبلی از ســوی دیگر دود درمی آید و به دیدن 
آنچه می بیند مبهوت می ماند. عرصه ای است بزرگ 

که گرداگرد آن را سپاه دشمن گرفته اند. غبار و دود 
چون چتری بر سر میدان است. در میانه ی میدان 
سواران خود و زره پوش تیغ بر کف، دشمن وار در 
تاخت و تازند. یک سو از خیمه ها دود و ناله بلند است 
و یک سو سواران کودکان وحشت زده ی گریزان 
را دنبال می کنند که فریادشــان از درد و سوگ و 
تشنگی است. از میان شمشیرزنانی که با تیغه ی 
خونبار میانه ی میدان بر پیکری دیده نشدنی خم 
شده اند دسته ای کبوتر خونین بال به هوا می رود. 
شبلی از ضرب گذاشتن جمازه ای به زمین می افتد 
و در همین حال دست زنی با آســتین سبز وارد 
تصویر می شود و به او پیاله ای آب می دهد. شبلی 

چشم می گشاید و نور چشمانش را می زند.
فریادهای اذان ظهر از ســرگروهی جمازه ها. 
شبلی نیم خیز می نگرد؛ یک سو زنان سوگواری 
می کنند و کاه بر سر می ریزند، یک سو گهواره ای در 
آتش است، یک سو پیکره هایی بر آنها تیر و زوبین 
نشسته، یک سو کودکان ریسمان بسته ی بی تاب 
را تازیانه زنان می دوانند و یکی خندان مشکی آب 
بر زمین خالی می کند، یک سو حجله ای می سوزد، 
یکی سپاهی تیره پوش دو دســت بریده را چنان 
می گرداند که همه ببینند، و هلهله می کنند. شبلی 
در نور خورشید ناگهان ســری را بر نیزه می بیند 

پیش آفتاب؛ چنان که دمی آفتاب را می پوشــاند 
و صلیبی بر آسمان می بندد. شــبلی از تابش نور 
خیره می شود و صدایش به لرزه می افتد.  شبلی: بی 
) از جگر فریاد می زند(  شمشیر به چه کاری آمدم؟ـ 

اگر نباید به وقت می رسیدم، چرا مرا خواندی؟
و از پا در می آید

همان جا. عصر. بیرون جا
شبلی چشم می گشاید. حاال منظره ای دیگر 
است؛ آسمان تیره. نور غروب از میان ابرها به میدان 
کج تابیده. پیکره ها را سفید کشیده اند. اسبهای 
بی سوار تیر نشســته، اینجا و آنجا به دنبال سوار 
خود می گردند. یک سو اســیران را رج کرده اند و 
می برند؛ برخی را در هودج بــر جمازه ها و برخی 
پیاده، سلسله ی زنجیر بر پایهایشان. بانگ ناله همه 
جا را پوشانده. سواران با تازیانه در رفت و آمدند. از آن 
سوی بیابان گروهی بر سر زنان برای تدفین مردگان 
می آیند. اسبی را که شبلی از بدویان گرفته بود اینک 
به سوی او می آید. شبلی، در برابر خورشید غروبـ  
دیده و ندیدهـ  قامت زنی را می بیند در برابر خود در 

زنجیر ایستاده.
زن: برگرد ای جوانمرد و خبر ما را ببر

خانه ی زید. عصر. بیرون جا
راحله بر بام رو به افق ایســتاده است. آن سوی 

خانه ها بیابان پیداست و از آن سواری می آید و از 
آمدنش خاک بلند است. ســوار، با راندن به سوی 
شهر، پشت نخستین خانه ها ناپدید می شود. راحله 
برمی گردد و به ســوی زنانی می نگرد که بر بام ها 
رشته های نخ تابیده و پارچه ها را رنگ می کنند؛ 
نگران و گوش به زنگ. ناگهان از کوچه سر و صدای 
تاختن اسب می شنود، در حیاط خانه ، سه برادرش 
را می بیند که به سوی در می دوند، و نیز زید را که 
فریاد می زند. زید: شبلی، راحله از بام به زیر می دود.

گذر و میدان . روز . بیرون جا
بســیاری هراســیده پس می دوند؛ شبلی به 
میدان می رســد و خود را به سکو می رساند و َعلم 
سبز را به دست می گیرد؛ کنجکاوان پیش می دوند 
و گردش را می گیرند. راحله دوان دوان در گذر به 
سوی میدان می دود؛ از سه برادرش می گذرد که 

پیشتر از او رسیده اند، و از پدرش می گذرد که پیشتر 
از برادران رسیده است؛ به جمع مبهوت می رسد 
که رنگ باخته خبری را شنیده و باور نکرده است. به 
پای سکو می رسد و سرانجام به شبلی که روی سکو 
از تجسم آنچه دیده زبانش بند آمده، و صداهایی 
چون ضجه های بریده بریده درمی آورد. شبلی او 
ـ به باالترینـ  جائی رسیدـ  که بشریـ  رسیده. او 
راـ  در نینواـ  به صلیب کشیدند. )راحله را می بیند و 
اشکش می غلتد ( اوـ  با منـ  حرف زد.  راحله )رنگ 
پریده( کجا رفتی و چه دیدی؟ بگو شبلی، حقیقت 
را چگونه یافتی؟ تصویر به سوی شبلی می رود؛ هنوز 
ضربه خورده از آنچه دیده؛ به سختی در تقال، و ناتوان 
از یافتن واژه هایی درخور شبلی: من ـ حقیقت را ـ در 
زنجیر دیده ام . منـ  حقیقت راـ  پاره پارهـ  بر خاک 

دیده ام . منـ  حقیقت راـ  بر سر نیزهـ  دیده ام.

بازخوانی بُرشی از فیلمنامه اثر ماندگار بیضایی،

»روز واقعه«، همچنان ماندگارترین اثر عاشورایی

بازخوانی

تقلیل مفهوم جنون در 
»بی وزنی« َدمار از جهانش 
درآورده، جنون با حماقت 

اشتباه گرفته شده، و هر 
کسی هر دیالوگ نصفه و 
نیمه ای را بر زبانش جاری 

می کند، جنون، بی منطقی 
نیست، جنون، منطق دارد 
اما منطقی جدا از آن چه که 

عموم دارند
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