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فیلم «جهان با من برقص»

دوستی با مرگ
آشتی با زندگی

محمدحسین گودرزی
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به گفته ویرجینیا وولف «عکسها اساساً
استداللی عرضه نمیکنند و صرفاً بیانی
از واقعیــت هســتند خطــاب بــه چشــم
انســان» امــا بیشــک ایــن گفتــه تمــام
حقیقت نیست ،چنانچه خود او در جای
دیگری میگوید« :چشم با ذهن مرتبط
است و ذهن هم با دستگاه عصبی و این
دســتگاه پیامهایــش را به آنــی در تمام
خاطرات گذشته و احساسات زمان حال
پخش میکنــد ».بنابراین عکسها هم
معیــن واقعی
رونوشــتی از یــک لحظه
ِ
هســتند و هــم تفســیر آن لحظــه و ایــن
نزدیک به آن چیزی اســت که ما ادبیات
هــم میخوانیمش .ممکن اســت کمی
پیچیده شــده باشد ،سوزان ســانتاگ در
چنینموقعیتهاییپرسشیسادهطرح
میکــرد« :اول بگذار ببینــم ما میدانیم
درباره چه داریم حرف میزنیم یا نه».
مــن در حــال مقدمهچینــی کوتاهی در
مواجههبانمایشگاه«نیمفاصله»مریم
سعیدپور هســتم ،نمایشگاه عکسی که
در حــال قصهگویی اســت .طبیعتــاً این
میتواند خصیصه عام عکاســی باشد،

«پشــت هر عکــس قصهای اســت» چه
وقتی ادی آدامز لحظه اعدام صحرایی
یک ویتکنگ را توســط سرتیپ نگوین
نگوک لــوآن ثبت کرد و چــه وقتی تایلر
هیکــس آن ســه عکــس مشــهورش از
سرنوشــت ســرباز مجــروح طالبــان را
در نیویــورک تایمــز منتشــر کــرد .اما در
جهــان فکــری مــن مــرزی اســت میان
روایــت کردن یــک قصه با تــاش برای
داســتانگویی .چــرا کــه داســتانگویی
بندبازی است بر فراز«مغاک پرهیاهوی
حقیقــت» با هــدف برقــرای تعاملی با
خواننــده ،شــنونده یــا بیننــده اثر کــه در
نهایــت به لحظــهای وجــدآور بــرای دو
طــرف منجر میشــود .این کاری اســت
کــه ســعیدپور در تالش بــرای انجام آن
است ،داســتانگویی از زندگی روزمره ،از
مسأله فقدان و جایی که عکس به مثابه
ابزاری برای نشــان دادن اجساد تکپاره
واقعیت مــورد اســتفاده قــرار میگیرد.
زندگی روزمره را نشــان میدهد ،فقدان
و کسالت را نشان میدهد و اینکه چطور
اینها پشــت َپ َسلهها و ســوراخ سنبههای
زندگی را پر کردهاند .جایی که عکس در
هم میکوبد ،متالشــی میکنــد ،مچاله
میکنــد و جهــان خیالی مــا از واقعیت
را بــا هدف نشــان دادن چیــز تازهتری با
خــاک یکســان میکنــد .عکسهایی که
انگار میگویند ببینیــد زندگی در فقدان

نیســت ،تــاش دارد تا قاعــده و مبنای 

نمایش «بیگانه در خانه»

نمایش از بیدر زمانی شــروع میشود.
ی مهاجر .گس و کند پیش میرود
زوج 
و صبــوری میخواهــد تماشــای ایــن
نمایــش اما بــا خودش ســردی و آزاری
را مــیآورد کــه بایــد اهل لذت بــردن از
چنین چیزهایی باشــید تا متوجه شوید
چــه میگویم .مســاوات ماننــد کارهای
قبلیاش یک روایت بهشدت شخصی
و پر ارجاع به خودش را این بار با تصویر
بــه صحنه برده اســت .نمایــش هر روز
در برابــر چشــم شــما تصویربــرداری
هــم میشــود و شــما بخشهایــی را از
روی پــرده میبینیــد .دوربیــن ناظــری
کــه در خانــه همه ما حضــور دارد انگار.
راوی پســتوها و ناگفتههــا؛ و زبــان ،آن
اجبــار ناگزیر مهاجرت .زبان به شــکلی
غمانگیــز از دســت مــیرود در روایــت

بینابینی اصل داستان و تصویری که بر
پرده ســالن میتابد .ماجرای مســاوات
با روایت ،ماجرای هویت است .کیستی
و چیســتی آدمهــا اول از همــه بــرای
خودشان .آن ســمت پنهان شدهای که
تقــا میکنیم حتی بر خودمان آشــکار
نشــود .مساوات هزار و یک چیز را نشان
میدهد تا پشــت همه آنها بــه آن یک
چیــز اصیل و واقعی برســد .اینجا هم
داســتان همین اســت .زن و مــردی که
در هــزار و یــک فــراز و فــرود بــه آن یک
چیز میرســند .آنکه من این هستم؛ تو
کیســتی؟ و شاید برای تمام این گفتهها
و نگفتنهــا ،تمــام این عــدم قطعیت
واضح و قابل ارجاع روی صحن ه اســت
کــه میتــوان این نمایش را جــزو اندک
آثــار پســتمدرن در ســالهای اخیــر
تئاتر ایران دانست .مســاوات در روایت
خودگــذار از موقعیتــی مــدرن و بــهروز
دارد کــه هــم میخواهد به آن وابســته
باشــد و هم از آن گریزان اســت .کارش
بســیار دشــوار اســت چرا کــه در جهانی
کــه پایبنــد بــه هیچ اصــول و قاعــدهای

فیلم «زیر آب»

بیلگه ابیری
مترجم :پویا مشهدی محمدرضا

گاهیپرداختشخصیتهابیشازآنچه
که هست مهم بهنظر میرسد« .زیر آب»
با صحنهای ســاکت ،تنها صحنه ســاکت
فیلم ،آغاز میشود که در آن مهندس نورا
بابازیکریستناستوارتمتوجهعنکبوتی
در حال حرکت روی ســینک دستشــویی
ســکوی حفــاری عظیمــی در زیــر دریــا
میشود که او در آن مشغول به کار است.
آنهــا جایــی در دره ماریانــا ،عمیقتریــن
نقطه اقیانوسهای جهان ،هستند و نورا
از جان عنکبوت میگذرد .احتماالً به این
دلیــل کــه او برای این جانــدار مفلوک که

همراه او در زیر زمین گرفتار شده دلسوزی
میکنــد .این موضوع بــرای اینکه نــورا را
دوست داشته باشم کافی است .و سپس
همه چیز به هم میریزد و این امر در باقی
فیلم نیز ادامه خواهد یافت .یک ایستگاه
ی که ما در آن قرار داریم بیرحمانه
زیر آب 
میلــرزد ،نــورا شــروع به دویــدن میکند
و دیوارهــا و ســقفها و هــر چیــز دیگــری
فرومیریــزد .آیــا شــکاف رخ داده ،یــک
خطای فنی اســت ،زلزله آمده یا کار یک
هیوالست؟ چرا همه اینها با هم نباشد؟
لذتاولیه«زیرآب»هماننمایشاشتباه
شــدن همه چیز و تقالی نــورا و گروهی از
نجات یافتــگان ،از جمله فرمانده آنها با
بازی وینسنت کســل ،برای یافتن مکانی
امن است .آنها به این نتیجه میرسند که
تنها امیــد آنها خروج از این ســاختمان و
پوشیدن لباس غواصی عظیم و جدیدی
اســت که به آنهــا اجازه میدهد تا شــش

تازه خــود را علم کــرده و مســیر تازهای
برای خود بگشاید .دو شخصیت و اندی
که در این کار به ما نشــان میدهد خود
ماییم و سایههامان .سایهای که سالها
پسش زدهایم اما او به خواست خودش
رو میآیــد و تــا آنجــا پیش مــیرود که
صاحــب همهچیز میشــود .آن نادیده
تغییــر در مســیر زندگی ،جلوی چشــم
مــا اتفــاق میافتــد .مــردی کــه حتــی
چهرهاش عوض میشــود و زنی که او را
همانطور که پیش از آن بوده میبیند.
آدمهــای نمایــش مســاوات بهشــکل
ترســناکی از دل زندگی امــروز آمدهاند.
ســرد ،خودخــواه و در پــی چیــزی کــه
گمان میکنند باید داشــته باشــند .سیر
رخــداد دراماتیــک روی صحنه ســیری
تاریخیاســت .ما از قدیم میآییم و در
حال ،آینده را میســازیم .بــا ارجاعاتی
نامنظــم و درهمآمیختــه از زمــان و
جغرافیــا .درک چنین فضایــی یا بهتر
بگویــم لــذت از آن نیــاز دارد چیــزی را
رها کنید و آن اســتمرار داستان و انتظار
شــروع و پایانی کالسیک اســت .شما از
میانهای وارد میشوید و از میانهای دیگر
داستان را ترک میکنید .حتی مطمئن
نیســتم کــه ما آنهــا را تــرک میکنیم یا

آنها خودشان دوست دارند دیگر چیزی
را بــا مــا بــه اشــتراک نگذارنــد .فضــای
عــدم قطعیتها کــه در دل خودش پر
از رجــوع بــه تمــام آن چیزهایی اســت
که از آنهــا میگریزد .مرد با همســرش
به خــود او خیانــت میکند؛ بــا آن وجه
نادیده خــودش و آن وجه تجربهنکرده
همســرش .آنهــا در یــک خانــه بــا هم
زندگی میکنند و بــا دیگری در فضایی
مجازی در تماس هســتند و آن دیگری
کســی نیســت جز خودشــان .محکوم و
گریزان به هم و ممزوج و آغشــته .مثل
در دل هــم رفتــن نمایش و ســینما .دو
هنــر از دو مقطع با فاصلــه تاریخ که در
هــم تنیــده شــده جلوی چشــم مــا رژه
میرونــد .اگر چه گاهــی یادمان میرود

مایــل زیر آب زنــده بمانند و بــه آرامی از
روی کف اقیانوس ب ه ســمت سکوی دور
دیگــری برونــد .اوه و بیرون کامــاً تاریک
اســت .اوه و اکســیژن آنها در حــال اتمام
اســت .اوه و آنهــا از شــدت فشــار در حال
دیوانه شــدناند .اوه و انــگار یک «هیوال»
آن بیرون است .شاید بیشتر از یک هیوال.
ایــن فیلــم گــردآوری تمامــی ترسهای
شماست .از عمق دریا ،از فضاهای بسته،
از تاریکی و از موجودات عظیم ترســناک
خزنده« .زیر آب» ممکن اســت در ظاهر
یــک بازســازی از «بیگانه» به نظر برســد
ولــی ایــن فیلم ســکانسهای ترســناک
را ماننــد «بیگانــه» در قطعــات کوچــک
و بشــدت فشــرده و هنرمندانــه عرضــه
نمیکنــد .در عوض شــما را بــا آنها خفه
میکند.اینفیلمبیرحموحریصاست
و در زمان سکانسهای ترسناک بیباکی
همهجانبهای ازخودنشانمیدهد.حتی
هیــوالی فیلم نیز که یک کابــوس بازودار
الوکرفتی اصیل اســت پیشرفت میکند:
ابتدا یک شــکل دارد ،سپس شکلی دیگر
و باز شــکلی دیگر و در نهایت شبیه همه

چیز میشود انگار که این موجود از وصله
کردنتمامیچیزهاییکهآنرابهصورت
غیرقابل تصــوری چندش و تصورناپذیر
میدانســتید بــه وجود آمده اســت«.زیر
آب» را میتــوان «مکــس دیوانــه :جــاده
خشم» ژانر فاجعه در عمق دریا دانست
ولی این فیلم بیباکتریست زیرا فاقد
آن شــعف انســانی یا تجمــات تئاتری
«مکس دیوانه» اســت .کارگردان ویلیام
اوبنک حتی روی خیانتهای بیرغبت
فیلم خویش در ســطح احساسات نیز پا
میگــذارد :دیالوگهــای گاهگاهی فیلم
در صــدای خــرد شــدن و کشــیده شــدن
فلزها غرق میشود .فکر میکنم دو نفر
از این شخصیتها عاشق یکدیگرند اما
ممکن است اشتباه کرده باشم .بعضی
شــخصیتها جزئیاتــی نیــز دارنــد امــا
اندک اســت :یکی از افــراد یک خرگوش
عروســکی با خود حمل میکنــد .بعد از
اینکه شــخصیتی دیگر میمیرد (هشدار
افشــا :کســی در این فیلم میمیــرد) ،ما
عکسی از دختر فوت شده او میبینیم.
منبع:والچر

نویســنده و کارگــردان :ســید محمد مســاوات بازیگــران :رومینا مومنی،
محمد علیمحمدی تئاتر مستقل تهران  ۱دی تا ۱۱بهمن ساعت۱۸:۳۰
 ۲ساعت و ۱۰دقیقه
این یک نمایش اســت امــا کارگردان با
فاصلهگــذاری به ما گوشزد میکند که
کجا نشســتهایم و در حال تماشــای چه
چیزی هستیم« .بیگانه در خانه» و شاید
بشــود گفــت اغلــب کارهای مســاوات،
دو طیــف تماشــاچی دارد .یکی که ســر
وجــد میآیــد و ریزهکاریهــای روایی و
میزانسنهای خالقانه را درک میکند و
خوش میشــود؛ اما برای آن سر طیف،
کســالت از ســر و روی کار میبارد .شــما
ممکن است هزار بار به خودتان بگویید
اینجــا چــه میکنید .وســط بلبشــویی
که ســر و ته آن معلوم نیســت و بیهوده
مینماید .بستگی به شما دارد که کجای
ی ایستاده باشــید و از یک نمایش
زندگ 
چه انتظاری داشته باشید.
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نقد فیلم خارجی

بیباکتر از «مکس دیوانه»
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نقد تئاتر

من با تو به تو خیانت میکنم

گلبو فیوضی

روایت شدهاند که خود نشانهای از جوان
بودن رابطهشان دارد ،سرعت این مالل
تا چه حد ویرانگر بوده است ،اینها و دهها
ســؤال دیگر چون پتک بر ســر مخاطب
فرود میآید ،اینها و دهها ســؤال دیگری
که قطعاً در پــس ذهن تمامی ما وجود
دارد ،احاطهمان کرده و پشت سر روانند
اما ســعیدپور به درســتی بــه هیچکدام
جوابی نمیدهد ،اساساً قرار هم نیست
جوابی داده شود ،در داستانگویی خبری
از جمعبنــدی نیســت .هرکســی ناگزیر
بــه مواجهه با خــودش اســت ،با جهان
ذهنی و تعبیر و تفسیرات شخصیاش و
اینطوراستکهروایتسعیدپورتمامی
ندارد ،آنها در ذهن تکتک مخاطبانش
ادامه پیدا میکنند و این درست معنای
روشنتر همان دامی است که معتقدم
عــکاس در برابرمــان پهن کرده اســت،
دامی کــه با بازنمایــی هــدف دار دوباره
واقعیــت مــا را برای تفســیر و تعبیرش
به انــزوا میکشــاند و از مــا میخواهد یا
تفســیرگر در تنهایــی باشــیم یا بــزدل و
ناتــوان ازنگریســتن و این طور اســت که
عکسهایاواثرعمیقیبرجامیگذارند
چــرا کــه در عیــن عــدم تعهــدش بــه
مطابقت با واقعیت خودشان بنیانگذار
واقعیتــی میشــوند کــه تنهــا از طریــق
روایتی خاص و معنادار ممکن اســت و
این همان ذات داستانگویی است.

در گوشــه تصویــر گفتــی در دام دیوارها
گیــر افتــاده اســت ،اتاقهای پوشــیده از
شــورانگیزترین رنــگ ممکن(قرمز) که
بینشــان تیرگی دیــواری قطــور فاصله
انداخته اســت ،مــرد و زنی کــه بیتوجه
بــه حضور یکدیگــر طبقات بــاال و پایین
یک خانه را تســخیر کردهاند ،زنی زانوی
غم به بغل گرفتــه در جوار چمدانی باز
از مکتوبات و بالش و استکان چایی نیم
خورده که «جای خالی» کســی را تصویر
میکنــد و اینطــور بهوضعیــت مچاله
شــدن زن معنا میدهــد ،مردانی که در
آســتانه خروجند و این در آســتانه بودن
خود معنایــی چندگانــه دارد ،چمدانی
پرت شــده ،زنی شکســته ،مردی تکیده
و شــخصیتهایی مثــل ســیم در خــود
مچاله شده .چه بالیی سر این زندگیها
آمده اســت؟ چرا هیچکدام لبخندی بر
لــب ندارند ،چرا فضای ســردخانهها بر
حضــور انسانیشــان غالب اســت ،چرا
آنها با هم حرف نمیزنند ،چرا حتی به
هم نگاه نمیکنند ،چرا هماره بینشان
دیــوار و در اســت ،شــیئی مزاحــم ،چــرا
حتی به وقت خواب از هم جدایند ،چرا
با اینکه حضور انسان بهصورت فیزیکی
یا نشانهمند در عکسها قابل تشخیص
اســت اتاقهــا خالــی بهنظــر میرســد،
چه بالیی بر ســر این شخصیتها آمده
اســت .چرا همه شخصیتها در جوانی

و آغشــته بــه مــال ایــن شــکلی اســت.
اینجاســت کــه عکــس بــدل بــه چیزی
میشــود بــرای نشــان دادن واقعیتــی
تــازه کــه مردمــان ترجیــح میدهنــد
نادیدهشــان بگیرنــد .ســعیدپور در این
نمایشــگاه همچون یک داســتاننویس
ب ه موقعیتهای مختلــف زندگی نفوذ
میکند و به شکلی در آن تأثیر میگذارد
که مخاطب در مواجهه با این موقعیت
ناگزیــر بــه دســت و پنجــه نرم کــردن با
خودش میشــود .بیننده -خواننده این
عکسهابه فکر فرومیرود،گفتییکباره
در برابــر آینــهای تمــام قــد از خــودش
قــرار میگیــرد ،در دام میافتــد ،دامــی
کــه عــکاس برایــش پهن کــرده اســت.
میگویــم دام چرا کــه معتقدم عکاس
با علــم بر جزئیات داســتانی که در ســر
پرورانــده مخاطــب را یکبــاره در اوج آن
گیــر میاندازد .نقطــهای که رهــا کردن،
رفتــن ،ترک کــردن ،بیتفــاوت بودن نه
اگر غیرممکن که دشوار میشود .تمامی
عکسهای این نمایشگاه میانه یا پایان
قصه را تعریف میکنند .در اتاقهای به
شــدت ســرد ،تکیده و رو به ویرانی که در
آنها فقدان به معنی دقیق کلمه روایت
شــده است و در میان دیوارهایش غیاب
انسان در حضورشان متجلی شده است.
زنیکهغمگنانهدرحالوصلهپینهکردن
لبــاس مردانــهای اســت کــه صاحبــش
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مهدی افروز منش
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ورود چهرههــای موفــق تلویزیونــی
بــه ســینمای ایــران در چندســال اخیــر
خیلــی بــا موفقیت همــراه نبوده اســت.
شناختهشــدهترین چهرههــای تلویزیون
در چندســال اخیر با ورودشــان به عرصه
فیلمسازی،نشاندادندکهدرخششروی
پرده سینما مسیری متفاوت از موفقیت
در قاب تلویزیون دارد و چهرههای بسیار
دید ه شده تلویزیون ،یک فرمول جادویی
همــواره موفــق ندارنــد که در هــر زمین و
زمینهای همه را شــگفتزده کنــد .دراین
یآزمون
یازطنازهایتلویزیون 
مورد،خیل 
وخطاهایمختلفیانجامدادنداماهربار
نشدکهنشد.اینبارنوبتسروشصحت
رســیده که بار دیگر در سینما با «جهان با
من برقص» تالشــش را بکنــد که به یک
موفــق همیشــگی در عرصــه تلویزیون و
سینماتبدیلبشود.
ســروش صحــت هــم یکــی از همــان
فیلمســازانی اســت کــه شــناخت همــه
مــا از او بواســطه جعبــه جادویی اســت.
تجربههای مختلف بازیگری ،کارگردانی،
اجــرا و برنامهســازی صحــت را بــه یکــی
از فعاالن همیشــگی صداوســیما تبدیل
کــرده اســت .مــا در قــاب تلویزیــون یک
ســروش صحــت مربــوط به طنــز موفق
سریالی میشناسیم که در چندسال اخیر
ســریالهای دیــد ه شــده و محبوبی نظیر
پژمان،ساختمانپزشکانولیسانسهها(و
البته فوق لیسانســهها) را ســاخته است و
ی اســت که سروش صحت
از طرفی مدت 
دیگری را غرق در کتابها و معاشــرت با
کتاببازهــا میبینیم .صحت کتــاب باز،
یــک آدم غرقشــده در رمانها ،شــعرها
و داستانهاســت که مجنونتــر از قبل در
عالم هنر بهنظر میرسد و سیر میکند.
آنچــه مواجهــه و زیســت با فیلــم جهان
بــا مــن برقــص را دلنشــین و دلچســب
میکنــد ،حضــور همزمــان و جنونآمیز
هــر دو ســروش صحــت در فیلم اســت.
آن ســروش صحــت کاربلــد در بــه
تصویرکشــیدن موقعیتهای کمدی در
ایــن فیلم با ســروش صحت غرقشــده
در ایدههــا و دنیاهای مربــوط به کتاب باز
دستبهدســت هــم دادهاند تا یک فیلم
با اتمســفری منحصربهفرد خلق بشود.
فیلمی که هم مخاطبانش را درست مثل
ســروش صحت میخنداند و هم آنها را
در یک دنیای شورانگیز و تفکربرانگیز رها
میکند ،درست مثل سروش صحت!
جهان با من برقص بیش از هر اثر متأخر
ایرانــی مــن را بــه یاد فیلــم در دنیــای تو
ساعتچنداستمیاندازد.وج هاشتراک
این فیلم با فیلم صفی یزدانیان(عالوهبر
بازی در ابهام علی مصفا) در این است که
هر دو فیلم تالش زیادی برای خلق یک
جهان تازه و متمایز از دیگر آثار سینمایی
میکننــد .هــردو قــادر بــه خلــق جهانی
میشوند که در مناسبات معمول روزمره
مــا جای بخصوصــی ندارند .جهــان این
دو فیلــم انگار جایی میان واقعیت و رؤیا
است که درنتیجه رفتوآمد متوالی بین
واقعیــت و رؤیــا خلق میشــود .اتفاقات
داســتانی و باورپذیــری شــخصیتها در
همیــن معلقبودگــی میــان واقعیــت و
رؤیا اســت که امکان بروز مییابد وجهان
فیلــم ،جهانی متعلق به خود فیلمســاز
میشود .جهانی که آگاهیهای اجتماعی
فیلمســاز را بــه فضاهــای خوابگونــه او
برده و تمایزش از فضای غالب سینما را
هویت میبخشــد .نام فیلم هم بهنوعی
برگرفته از همین نگاه به اثر اســت .عالوه
براینکــه نــام فیلم اشــاره به شــخصیت
محوری داستان یعنی جهان دارد ،سعی
در استعاریکردن فضای فیلم و اشاره به
جهان منحصرش نیز دارد.
از همــان صحنه شــروع فیلم کــه درباره
گاو بیمــار صحبت میشــود و جهــان در
جواب اینکه حال گاو خوب میشــود یا نه
میشنود که «کی میدونه کی میمونه ،کی
نمیمونه!» مسأله مرگ و زندگی در فیلم
مطرح میشود .کمی جلوتر وقتی جهان
در حضــور دوســتانی کــه بــرای تولــدش
دورهم جمع شــدهاند مرگ پیشرویش
را بــرای مخاطــب بازگــو میکنــد ،همــه
مخاطبهایــی کــه بــه رســم فیلمهــای
اینچنینی با خودشــان حدس زده بودند
که ایــن تولد و دورهمی ،به شــادی پیش
نمیرود و مســأله مرگ احتمــاالً در یک
بستر رازآلود منجر به اتفاقاتی میشود ،از
اینهزارتویحدسوگمانرهامیشوند.
از همان ابتدا مخاطب متوجه میشود که
آنچــه در جهــان بــا من برقــص اهمیت

دارد ،مواجهه درونی شخصیت جهان با
ماجرای مرگ است.
جهــان مــرگ را در یــک قدمــی خودش
میبینــد .در کنــار او در فیلمنامــه
شخصیتهاییساختهوپرداختهشدهاند
کــه بــه تعبیــر جهــان از مرگ(بخوانیــد
زندگــی) کمــک میکننــد؛ در یــک طرف
جهان ،زوج حمید(سیاوش چراغی پور)
و ناهیــد (هانیه توســلی) که سرخوشــانه
زندگی میکنند و هیــچ اتفاق و بزنگاهی
زندگــی پرشــور آنهــا را متوقــف نمیکند
قرار میگیرند .حمید حتی عشــق ناهید
بــه ثروتــش(و نــه خــودش) را پذیرفته و
صادقانــه بیــان میکنــد و ایــن مســأله را
مانعی بــرای ادامه سرخوشــی نمیداند
و کلید سرخوشــی را غفلت از سنوسال و
نزدیکشــدن به مرگ میداند .پرخوری
جاهالنــهاش و اشــتیاقش بــه ورزش از
همیــن تالش بــرای غفلت و سرخوشــی
ناشــی میشــود .در طــرف دیگــر جهان،
احســان(جواد عزتــی) و فرخ(رامیــن
صدیقی) قرار دارند که زندگی را به خاطر
یکاختالفوکینه،سختسپریمیکنند.
آسا(شــیوا بلوچــی) بــه پســری محلــی و
ورزشــکار ب ه نام شــایان(مهیار پوربابایی)
دلباخته و برای معاشرت جدی با زندگی
با خودش کلنجار میرود .آسا جوان است
و مواجهــهاش با مرگ مواجهه ای جدی
نیست؛ بیش از آنکه خبر مرگ پیشروی
پــدرش او را بــه خودکشــی وادار کنــد،
بیمحلی شایان(اســتیکر گل و سپاس!)
اشــتهایش به ادامه زندگی را کور میکند.
رضا(پژمــان جمشــیدی) و نیلوفر(بهــار
کاتــوزی) در میانه مســیر زندگــی ،تالش
بــرای تنهــا نمانــدن را پیــش گرفتهانــد.
ایــن شــخصیتها با تمــام جزئیاتشــان
دنیای جهــان را برای مواجهه و مقابله با
مــرگ میســازند .مقابلهای کــه از تعبیر
کنایــی ادامه اســم فیلم(با مــن برقص)
ایده دوســتی با مرگ و آشــتی با زندگی را
وام میگیــرد .میتــوان گفــت مهمترین
دســتاورد فیلــم جهــان بــا مــن برقــص،
کنارهــمقراردادن مســأله مرگ جهان با
موقعیتهای مینیمال کمدی به شکلی
باورپذیر است؛ در سراسر فیلم در کنار آن
خط اصلی مشکل جهان ،موقعیتهای
جمعوجــور کمــدی تــدارک دیــده شــده
اســت .این شــاید همان نگاه فیلمساز به
زندگــی اســت کــه تفکیــک قابلتوجهی
میان تلخــی و شــیرینی زندگی نمیبیند
و هرلحظــه را حاصل دیالکتیک اتفاقات
خواســته و ناخواســته میبیند .ســکانس
فیگورگرفتن شایان در شب که منتهی به
حرکات موزون او میشود را به یاد بیاورید؛
در انتهــای این ســکانس ،وقتــی جهان با
خــودش خلوت کرده نیلوفر به ســمتش
مــیرود و از ترســش از تنهایــی میگویــد.
خلــوت جهان و تــرس از تنهایــی که یک
گفتوگــوی تلــخ در فیلــم را سروشــکل
داده ،با پسزمینه حرکات شایان و جمع
کنار دریا همراه میشود و صدای موسیقی
شــاد آدمهای محلی به ایــن فضا اضافه
میشود .این ســکانس مصداقی از تمام
فیلمیاستکههموارهتلخترینحرفها
و اتفاقــات را بــا ابزوردتریــن برخوردهــا و
دیالوگها همراه میکند .اینکه جهان به
جای ناراحتبودن از مرگ احتمالیاش
به دخترش گله میکند که چرا آنطور که
باید سوگوار مرگ پدر نیست و میخواهد
خــودش برای خــودش گریه کنــد و کمی
بعــد میگویــد خــودش هــم گریــهاش
نمیگیــرد ،یــک مصــداق مهــم از فیلم
برای به سخرهگرفتن مرگ و تالش برای
خلــق کمــدی در دل تــراژدی اســت .این
تناقضهــا بــه لطــف ساختهشــدن یــک
جهان عجیبوغریب در فیلم اســت که
باورپذیرودلچسبجلوهمیکنند.
شــباهت جهان اثر به یک خــواب و رؤیا،
باورپذیری شــکلهای متناقــض روایت
و تصویرگــری را ممکــن ســاخته اســت.
موقعیــت مکانــی فیلم به همــراه رنگ
تصویــر فیلم کــه بــه تیرگــی و رازآلودی
رؤیاهــا طعنــه میزنــد ،هــر اتفــاق و
دیالوگ غیرمعمولی را باورپذیر ساخته
اســت .از اجــرای یک گروه موســیقی که
موســیقی متن فیلــم را جلوی مخاطب
و شــخصیتها اجــرا میکننــد بگیرید تا
روپاییزدن خیالی رضا که لحن شــوخی
دارد امــا در آخــر ،صــدای برخــورد توپ
خیالــیاش بــا زمیــن به گوش میرســد
و لحظــهای مخاطــب را بــا ایــن ســؤال
روبــهرو میکند که این اتفاق در واقعیت
چطــور امکانپذیــر اســت؟ در کنــار
ماجرای شخصیتها ،چندینبارحرکت
مینیبــوس قرمــز رنــگ کــه باالوپاییــن
مسیری نامشــخص را طی میکند دیده
میشــود .از تعبیر اســتعاری این پالنها
 که به مسیر زندگی و فراز و فرودهایشو بیوقفــه بودنــش معنــا میشــود -که
بگذریم ،تکــرار چندباره ایــن حرکت در
جــاده ،حــس رؤیابــودن تمــام فیلــم را
برای مخاطب تقویــت میکند و دریچه
تعبیــر تمــام فیلــم را از منظــر خــواب

فیلمســاز(جهان) بــه روی مخاطــب باز
میکند.
فیلمنامــه جهــان با من برقــص در یک
طول روایی مشــخص حرکت نمیکند؛
بلکــه بــا پــرورش یکســری موقعیــت
تکرارشــونده و محدود مثل صحنههای
مشــابه طویله یا دور باطل دیالوگهای
شخصیتها ســعی در خلق یک جهان
محدود و استعاری با جنبههای شاعرانه
دارد .البتــه در ایــن روایــت ،گریزهایی به
وجــوه واقعگرایی در شــخصیتپردازی
هم زده میشــود؛ مثــاً تبوتاب برخی
شــخصیتها مثل ناهید و شایان درباره
فضــای مجــازی درکنــار فضــای بکــر و
ســنتی فیلــم عالوهبراینکــه بــه خلــق
موقعیتهای کمــدی فیلم کمک کرده
باعث شده تا فیلمنامه از عناصر واقعی
زندگی در بســتر خیالگونه و کمی ابزورد
خالی نباشــد .بیمارشــدن خود جهان با
وجــود همــه تالشهایش برای داشــتن
یــک زندگــی عــادی در فضــای ســالم
و طبیعــی هــم خــود مثــال و نشــانی از
پرداخــت واقعگرایانــه در بســتر خیالــی
فیلم و کوشش برای جدینگرفتن همه
چیز حتی مرگ است.
جهــان بــا مــن برقــص از ابتــدا تــا انتها،
شخصیتها را به بهانه مرگ پیشروی
جهــان دورهــم جمــع میکند و بــه آنها
تلنگــر جدی مــرگ میزند .شــخصیت
جهان را که خــودش هم بدش نمیآید
به زور یک خودکشــی همهچیــز را تمام
کند ،در یکقدمی مرگ قرار میدهد .در
این موقعیت و فضا ،شــخصیتها مثل
جهان کــه با صراحــت لهجه به شــایان
میگویــد صدایش خوب نیســت و دیگر
نبایــد بخواند یا خود شــایان که میگوید
در ماجــرای خودکشــی آســا متضــرر
شــده چــون از ورزشکردنــش جامانده،
صداقت کالم ویژهای دارند اما بااینحال
خیلی حاضر نیســتند اختالفسلیقهها
و تنشهایشــان را کنــار بگذارند و در یک
نقطه آشتیپذیر مشخص بههم برسند.
حساســیت بهمن(کاظــم ســیاحی) به
رابطه رضا و نیلوفر یا تنشهای احسان و
فرخ در مسیر رویارویی مستقیم با مرگ
دچار تغییر چندانی نمیشود تا اینکه در
پایان فیلم ،انــگار میل باطنی مخاطب
در یک غافلگیری شیرین ،سرنوشت این
تنشها را رقم میزند.
فیلمدرانتهادرتنهانقطهغافلگیرکننده
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داســتانیاش زمانــی کــه شــخصیتها
میدوندومیگویندکهتمامکردهومرده،
مخاطــب را یــک لحظه با مــرگ جهان
و تمامشــدن همــه آن فرصتهــا برای
زندگی بهتــر و مهربانتر روبهرو میکند.
بــرای یــک لحظــه هــم کــه شــده همــه
شخصیتها مرگ جهان را باور میکنند
و مخاطب ،آماده حســرتخورد ن برای
ازدســترفتن موقعیتهــای شــیرین
ی است
زندگی میشود .این همان تلنگر 
کــه انگار همه آدمها به آن نیاز دارند و تا
با خود مسأله و اصل قضیه همراه نشوند
درک دقیقــی از آن پیدا نمیکنند .کمی
جلوتر ،خالق جهان اثر همین مســأله را
به یک شــوخی بــا مرگ تبدیــل میکند
ط دادن آن خبر مــرگ به پیرمرد
و با ربــ 
حاضــر در قصــه ،جــان تــازه و فرصــت
دوبارهای به جهان و دوستانش میدهد.
حــاال دیگــر هــر لحظــه از زندگــی بــرای
شــخصیتها غنیمت و فرصتــی نایاب
اســت و همگــی در آن همخوانی پایانی
ترانه «داری پیر میشــی و خبــر نداری»...
به یک آشــتی ابدی با زندگی میرســند.
حکایت احوال پایانی شخصیتها که در
دوگانه مرگ و زندگی بــه درک تازهای از
زیســتن رسیدهاند ،حکایتی شبیه به این
شعر ســپید دارد که شاعر معاصر پیش
از اینها آن را نوشته است...« :هرگز کسی
اینگونه فجیع به کشــتن خود برنخاست
که من به زندگی نشستهام»...

