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ایمان عبدلی

»بنفشــه آفریقایــی« اثــری 
حسرت برانگیز است، از این حیث که 
ایده  نابش تلف شــده و هــرز رفته. به 
عبارتی اگر بخواهیم تعــارف را کنار 
بگذاریم و از صفت های مبهمی چون: 
»شــریف« و »محترم« که به چنین 
فیلم هایی اطالق می شود، رد شویم، 
آخرین ســاخته مونا زندی حقیقی به 
واقع تلف شده ترین فیلم سال تا امروز 

است. 
شــکوه تصمیم می گیرد فریدون، 
همسر سابقش را که فرزندانش او را به 
خانه سالمندان سپرده اند به منزلش 
بیاورد، شــکوه بعد از فریــدون با رضا 
ازدواج کرده و خب همنشینی این سه 
نفر در یک خانه، هم مناقشــه برانگیز 
است و هم می تواند ســازنده یک درام 
درخشــان باشــد. یعنی اگر چنین 
داستانی از سمت هر کدام از مرتکبین 
آن روایت شــود، می تواند کلی اوج و 

فرود و درام در خودش داشته باشد، در 
»بنفشه آفریقایی« اما بعد از فاش شدِن 
نسبت آدم ها با هم، مطلقا هیچ اتفاقی 

نمی افتد.
داســتانی اینچنینــی قاعدتا بر 
شخصیت ها اســتوار است. شکوه یک 
مهرباِن دائمی ست، او رضا را عاشقانه 
دوست دارد، سردی موقتی و کم حرفی 
او، نگرانش می کند. در جایی از داستان 
و پس از عبور از دقایــق ابتدایی ورود 
فریدون، رضــا و شــکوه در اتاق کنار 
هم قرار می گیرند، شــکوه به چشمان 
رضا خیره می شود، رضا اما کم حرف و 
کمینه رفتار می کند. شکوه او را مخاطب 
قرار می دهد و با لحنی که انگار حضور 
فریدون او را معذب و ناراحت کرده، دلیل 
ســردی رفتارش را کندوکاو می کند، 
رضا اما دلیلی غیر از آن چه که شــکوه 
انتظار دارد بر زبان می آورد، این نشانه 
یعنی قاعدتا و ظاهرا رابطه میان این دو 

نفر قوام دارد و پیوندشان محکم است.
ما با این نشــانه پیش می رویم؛ اما 

رفته رفته تناقضات به پیکره فیلمنامه 
آســیب می زند. مثال بعدتر و در یک 
ســوم انتهایی در جایی که شــکوه به 
خاطر مسائل مربوط به خواهرزاده اش 
به بازداشــتگاه می افتــد، رضا پس از 
یک پیگیری نصفه و نیمــه به منزل 
برمی گردد و شب هم آسوده می خوابد! 
آسودگی را جایی متوجه می شویم که 
فردا صبحش با یک میزانســن آَشفته  
حاصل از خوشگذرانی مواجه می شویم 
و این خالف آن چیزی ست که گمان 
می کردیم. رضا شاید هم خیلی شکوه 
را دوست ندارد، همان طور که فریدون 
هم در این دورهمی سهم دارد و با آن که 
نشانه های تمکن مالی را از او دیده ایم 
تالش خاصی بــرای آزادی شــکوه 
نمی کند و او هم ظاهرا شــب گذشته 
تخمه شکسته و تلویزیون تماشا کرده و 

پای بساط تخته نرد بوده!
گویی هیچکدام از دو ضلع مردانه 
مثلث داستان عالقه خاصی به شکوه 
ندارنــد. او که آن قــدر ذهنش درگیر 

تنهایــی چندلحظه اِی فریــدون در 
طبقه پایینی ست که حتی اندازه یک 
صبحانه دونفره با رضا طبقه باال را تحمل 
نمی کند و به بهانه های مختلف آهنگ 
سرکشــی به ظبقه پایین را می کند. 
در همین ســکانس مورد بحث، یکی 
از معدود لحظات کنش مندِی رضا در 
قبال شکوه را می بینیم، مچ شکوه را باز 
می کند، اما همین را هم می شود بیشتر 
در لوای حس تملک طلبانه و نه مهر و 
عاطفه رضا تحلیل کــرد. بدتر این که 
رابطه میان رضا و فریدون البته کنش و 
جذابیت بیشتری دارد. آن دو یک بار بر 
سِر تخته نرد نیمچه َکل َکلی می کنند و 
این خب می تواند نمودی از یک رابطه ای 
باشــد که خون دارد. یا در ســکانس 
بی اختیــارِی ادرار، تــالش رضا برای 
رفع و رجوع کــردن ماجرای فریدون، 
غلظت زیادی دارد، در نگاه اول گمان 
می کنیم او یک لوطی و جوانمرد است 
که می خواهد آبــروی فریدون را جلو 
شکوه حفظ کند که البته نتیجتا همین 

اتفاق هم می افتد، اما بــه مرور حس 
می کنیم که نکند این هم در راستای 
رفاقت قدیمی میان این دو نفر است. 
در صورتی که جایی در میانه  حرف های 
فریدون به شکوه درمی یابیم که او رضا 
را مقصــر از هم پاشــیدن زندگی اش 
می داند! دیالوگی که بیان می شود اما 
اجرا نمی شود و ما کوچکترین کدورتی 

میان رضا و فریدون نمی بینیم.
حتی جایی از داستان که رضا درگیر 
یک بدهی مالی شده، فریدون خودش 
را جلو می انــدازد و کارت بانکی اش را 
برای تسویه حساب رضا هبه می کند. 
قرار نیست این دو هم حتما دچار تنش 
شــوند اما این که در میان روابط فیلم، 
این رابطه بیشــتر از بقیه کار می کند 
کمی نامفهوم و گنگ اســت. در واقع 
آن چه که این مثلــث را قوام می دهد، 
موجودیت شکوه اســت. او هست که 
فریدون و رضا در ایــن خانه مجبور به 
همنشینی با هم شده اند، اصال او نقطه 
اوج دراماتیزه کردن تمــام روابط این 

داستان است و یا در واقع باید باشد.
اما اتفاقی که افتاده ما با دو شخصیت 
منفعل و حتــی باری بــه هر جهت 
مواجهیم که به هر شکلی درمی آیند 
و اساســا هویتی ندارند. سیال و رها به 
معنــای منفِی کلمه. فریــدون و رضا 
هیچ وقت عصبانی نمی شوند، چیزی 
تکانشــان نمی دهد، نوعــی رخوت و 
سکون بر آن ها سایه انداخته که حتی 
»عشق« هم به آن راه ندارد. از آن طرف 
شــکوه، چونان پیامبر مهربانی ست 
آن قدر کــه بی چشمداشــت و بدون 
مالحظه مهربان است، گاهی تجسم 
حماقت می شود! به هر حال آن که عشق 
می دهد تا انــدازه  ای حداقل »توجه« 
طلب می کند، نه فریدون به عنوان یک 
آَشنای قدیمی و نه رضا به عنوان همسر، 

حتی توجه هم به شکوه نمی دهند.
در واقع شخصیت ها شکل نگرفته 
و طبعا رابطه ها ساخته نشده، رابطه ای 
ســاخته نشــده و پس درامی شکل 
نمی گیرد. چرا و چگونــه توقع داریم 

تماشاچی بخت برگشته با یک موقعیت 
طویل و کسل کننده همراه شود؟ حاال 
اگر دائما هم تکــرار کنیم که این فیلم 
شاعرانگی دارد، یا لطیف است و حتی 
جایی دیدم که گفته انــد روامداری را 
ترویج می دهد، اما وقتی داستانی وسط 
نباشــد، وقتی عنصری از یک روایت 
درگیرکننده نشــان ندهد، چرا باید 

فرآیند تماشا را ادامه داد؟
 از تــک تــک ذهن هــای جامعه 
نمی شود و نباید توقع داشت که با هر 
اثر هنری یک مواجهه پر از تفســیر و 
تاویل داشته باشند، مردم به تماشای 
یک فیلم می نشینند تا داستان ببینند، 
تا با شخصیت ها رفاقت کنند یا دشمن 
بشوند. این سینماســت و داستان ها 
و حــس و حال های شــخصی اگر به 
مصالحی ُعمومیت بخش مجهز نشوند، 
در نطفه خفه خواهند شد و شرافِت یک 
فیلم، جسارت و یا صفاتی از این شکل در 
دایره بعدی از قضاوت می گنجند. یعنی 
یک فیلم در ابتدا باید داستان گو باشد و 
بعد یک داستان شریف یا چیزی شبیه 
این باشــد، درضمن لزومی هم ندارد، 
داستان، آمیخته به صفات این چنینی 
باشــد! ارجاع می دهم به فیلم »عصر 
جمعه« که از سِر اتفاق پس از سال ها 
در همین روزها توزیع شــده. فیلمی 
که ساخته همین خانم حقیقی ست، 
به شدت داستان گو و البته در قضاوت 

پسین، دغدغه مند و واقعی، پایان. 

مونا زندی حقیقی، بر مدار سوژه های جسورانه

بنفشه آفریقایی؛ یک مثلث عاطفیِ کم نظیِر هرز رفته

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 مروری بر آثار پوران درخشنده 
در جشنواره »داکا«

ه  دور نوزدهمیــن 
جشنواره بین المللی فیلم 
»داکا« به مرور و بررسی آثار 
پوران درخشنده کارگردان 

ایرانی می پردازد. به گزارش ایسنا، در این برنامه که با 
حضور این کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده  
ایرانی همراه خواهد بود، تعــدادی از فیلم های این 
ســینماگر از جمله »زیر ســقف دودی«، »هیس! 
دخترها فریاد نمی زنند«، »کودکان ابدی« و»رؤیای 
خیس« به نمایش درمی آید و بعــد از نمایش این 
آثار سینمایی جلسات پرسش و پاسخ نیز در برنامه 
این رویداد سینمایی گنجانده شــده است. پوران 
درخشــنده در روزهای حضور در نوزدهمین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم »داکا«، مستر کالس و 
ورک شاپ تخصصی سینمایی نیز برگزار می کند. 
مسئوالن برگزارکننده این رویداد سینمایی در حال 
ایجاد مقدمات الزم برای نخســتین دوره ترکیبی 
این جشنواره شامل نمایش های مجازی و حضوری 
آثار شرکت کننده در جشنواره هستند. نوزدهمین 
دوره جشــنواره بین المللی فیلــم »داکا« به همت 
انجمن »فیلم رنگین کمان« و با نمایش ۲۰۰ فیلم 
از کارگردانان ۶۰ کشور جهان در بخش های مختلف 
رقابتی و غیررقابتی از جمله بخش رقابتی فیلم های 
آسیایی، بخش ســینمای جهان، بخش مرور آثار، 
پانورامــای بنگالدش، فیلم های کــودکان، بخش 
فیلمسازان زن، فیلم های کوتاه و مستقل و همچنین 
بخش فیلم های معنوی برگزار خواهد شد. این رویداد 
سینمایی ۲۷ دی  تا ۵ بهمن ماه )۱۶ تا ۲۴ ژانویه سال 
۲۰۲۱( به صورت فیزیکی و آنالین در مراکز سینمایی 
»آلینس فرانســس، ستار ســینه پالس، آکادمی 
شیلپاکاال، کتابخانه عمومی و نیز سالن اجتماعات 
موزه ملی هنر داکا در کشور بنگالدش برپا خواهد شد.

    
»خورشید«؛ در میان 20 فیلم برتر 

نظرسنجی »هالیوود ریپورتر«
منتقــدان نشــریه 
هالیوود ریپورتر فهرست 
۲۰ فیلم برتر دو جشنواره 
مهم ونیــز و تورنتــو را با 

حضور فیلم »خورشــید« ساخته مجید مجیدی 
منتشر کردند. به گزارش ایسنا، منتقدان سینمایی 
هالیوود ریپورتر از جمله »دیوید رونی«، »جوردن 
مینتزر«، »استیون دالتون«، »ِشری لیندن«، »بوید 
ون هویه یج« و »دبورا یانگ« ۲۰ فیلم برتر به نمایش 
گذاشته شده در دو جشــنواره مهم ونیز و تورنتو را 
انتخاب کردند که در این میان نام فیلم »خورشید« 
مجید مجیدی از ســینمای ایران کــه در هفتاد و 
هفتمین دوره جشــنواره ونیز به نمایش درآمد به 
چشــم می خورد. فیلم »خورشید« ساخته مجید 
مجیدی اولین نمایش بین المللی خود را در بخش 
رقابتی هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز تجربه 
کرد و در نهایت روح اهلل زمانی توانست جایزه جایزه 
مارچلو ماسترویانی ویژه بهترین بازیگران نوظهور 
جشنواره را از از آن خود کند.  مجیدی برای ساخت 
فیلم جدیدش جایزه جنبی فانوس جادیی انجمن 

ملی C.G.S را نیز از جشنواره ونیز دریافت کرد.
    

 »تومان« و »پیشی میشی« 
در راه اکران

 فیلم های ســینمایی 
جدید از مهرماه روی پرده 
سینماها می روند. مرتضی 
شایســته، دبیر شورای 

صنفی نمایش، درباره مصوبات جلسه 3۰ شهریورماه 
این شورا به ایسنا گفت: قرار است فیلم های سینمایی 
»پیشی میشی« به کارگردانی حسین قناعت از 9 
مهرماه و »تومان« به کارگردانی مرتضی فرشباف 
از ۱8 مهرماه در سینماها اکران شوند. او همچنین 
اضافه کرد که جلسه شورای صنفی نمایش در سینما 
»ایران« تشکیل شده و از این پس هر یک هفته یا دو 
هفته در میان در ســینماهای تهران جلسه برگزار 
می شود تا از این طریق شورای صنفی دیداری هم 
از سینماها داشته باشد. به گفته او ممکن است در 
سینماهای شهرســتان ها نیز این کار انجام شود. 
شایسته در پاسخ به اینکه آیا پس از اعطای اختیارات 
ویژه به اتحادیه تهیه کنندگان، نماینده این صنف در 
شورا تغییر کرده اســت؟ گفت: هنوز نماینده ای به 

شورا معرفی نشده است.

پردهنقرهای

بازپخش سریال »خانه سبز« از شبکه نسیم، با استقبال 
مخاطبان مواجه شــده است. به همین ســبب، مروری 

داشته ایم بر این سریال.
شب های چهارشنبه در سال ۷۵ منتظر پخش سریال 
»خانه سبز« و داستان های خانواده صباحی در آپارتمان 
سبزشان از شبکه دوم ســیما بودیم، »خانه سبز« ادامه 
مسیری بود که مســعود رســام و بیژن بیرنگ با سریال 

همسران آن را آغاز کرده بودند.   
»خانه ســبز« جزء مجموعه های تلویزیونــی با ژانر 
اجتماعی- خانوادگی و چاشنی طنز، روایت ساکنان یک 
خانه بود که با هم نسبت خانوادگی و فامیلی داشتند و در هر 

قسمت اتفاقات متفاوتی برای آن ها رخ می داد.
ســاکنان در این آپارتمان عبارت بودند از؛ پدربزرگ 
و مادربزرگ خانــواده صباحی با بــازی مرحوم داریوش 
اســدزاده و مرحوم حمیده خیرآبادی، رضــا صباحی و 
همســرش عاطفه صدر با بازی ماندگار مرحوم خســرو 
شــکیبایی و مهرانه مهین ترابی، خواهر خانواده و پسرش 
علی کوچولو با بازی اکرم محمدی و آرش نادی  و پســر 
خانواده فریدجنگلِبرد و تازه عروس خانواده لیلی با بازی 

رامبد جوان و آنته فقیه نصیری.  
ســریال »خانــه ســبز« در زمــان خــودش 
ساختارشــکنی های زیــادی داشــت. از نــوع ازدواج 
فرید و لیلــی تا دیالوگ هــای پر مهر و محبتــی که بین 
عاطفــه و رضــا رد و بدل می شــد. تمامی این مســائل 
در کنار هم باعث شــد تا ســریال »خانه ســبز« یکی از 

 محبوب تریــن ســریال های دهــه هفتاد ایران باشــد. 
خانــواده صباحی تا حدی الگوی آن زمــان خانواده های 
ایرانی شدند. هدف ســازندگان سریال »خانه سبز« رواج 

سبک زندگی این خانواده بود.  
یکی از ویژگی های بارز و فراموش نشدنی »خانه سبز« 
خلق شخصیتی دوست داشتنی بود که به عضو اصلی این 
خانواده تبدیل می شد. رضا صباحی با بازی مرحوم خسرو 
شــکیبایی با نگاه عمیق و صدای پربغضش شــخصیت 
عاشــقانه و محزونی خلق کرده که تا امروز ماندگار شده 

است. 
جالب است بدانید انتخاب اول گروه مهدی هاشمی بود 
اما امروز تصور رضا صباحی، بدون بازی خسرو شکیبایی 

غیرممکن است.
بیژن بیرنگ در این رابطــه می گوید: »واقعیت امر این 
است که همکاری با شکیبایی شانس و اقبالی بود که برای 
ما پیش آمد. در یک شرایطی، یکی از دوستان ما که طراح 
صحنه است، خانم جهان ملک خزایی گفت: »می خواهید 
به خســرو زنگ بزنم؟ این روز ها کارش در »ســرزمین 

خورشید« تمام شده است. 
ما هم با کمال میل قبول کردیم. تماس گرفت و خسرو 
گفت: »هفته دیگر می آیم تهــران و صحبت می کنیم.« 
آمد، صحبت کردیم و در همان جلسه اول کار را قبول کرد. 
حاال این که چرا کار را قبول کرد، همیشه برای من سوال 

بوده و هست.  
 ایشان در اواخر دهه ۶۰ به اوج شهرت خودشان رسیده 

بودند و در آن موقع بسیار مشــهور، سرشناس و معروف 
بودند. این یکی از سواالتی است که من هیچگاه جواب آن را 
پیدا نکردم. البته یک بار به شوخی به ایشان گفتم: »خسرو 
چرا آمدی کار را قبول کردی؟« گفت: »چون می خواستم 
ببینم تو و رسام چه جوری با هم کارگردانی می کنید.«، اما 

هیچگاه به طور جد پاسخ سوالم را پیدا نکردم. 
بخش زیادی از طنز ســریال را رامبــد جوان بر دوش 
داشت. او بازی در دو نقش پسر خانواده و جد بزرگ خانواده 

که رضا با او سخن می گفت را برعهده داشت.  
تکیه کالم ها و دیالوگ هــای مجموعه از عاطفه گفتن 
های رضا تا »می خوای قهرکنی قهر کن، ولی حق نداری 
باهام حرف نزنی« تا سال ها در ذهن ما ماندگار شده است. 
بودجه سریال »خانه سبز« نسبت به زمان خودش زیاد 
نبود. »خانه سبز« با دقیقه ای 8۰ هزار تومان ساخته شد. 
باالترین دستمزد گروه برای مرحوم خسرو شکیبایی ماهی 

یک میلیون تومان بود.

 پایان بندی سریال نیز در زمان خودش بی نظیر بود. بعد 
از »خانه سبز«، »سرزمین سبز« ساخته شد، اما ۱۰ سال 
بعد پخش شد. هرچند ادامه مجموعه با استقبال مخاطبان 
مواجه نشد اما خاطره خانه سبز حتی با وجود ۲۵ سال از 
زمان پخــش از یاد هیچ مخاطبی پاک نمی شــود، کمتر 
کسی است که سریال »خانه سبز« را دیده باشد و تیتراژ 
ابتدایی سریال با صدای گرم مرحوم خسرو شکیبایی را به 

خاطر نداشته باشد .  
»بــه نظر مــن یه خونــه هرجایــی می تونه باشــه. 
می تونــه باالی یه ســاختمون بلند باشــه. می تونه توی 
یه کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه ســت باشــه. می تونه 
بزرگ یا می تونه کوچیک باشــه. می تونــه برای هرکس 
مفهومی داشته باشــه یا هر رنگی داشته باشه. می تونه به 
رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. میتونه رنگ قرمز 
یا... ولی من... یعنی بهتره بگم ما، معتقدیم خونه هرچی که 
باشه، باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز، ولی من... «  

درباره بازپخش یک سریال محبوب

سبد سبد ستاره از آسمون می باره

مرور

»بنفشه آفریقایی« اثری 
حسرت برانگیز است، از 
این حیث که ایده  نابش 

تلف شده و هرز رفته. 
به عبارتی اگر بخواهیم 

تعارف را کنار بگذاریم، باید 
بگوییم آخرین ساخته 

مونا زندی حقیقی به واقع 
تلف شده ترین فیلم سال تا 

امروز است
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