8

سینما

سال بیستویکم شماره 6111
دوشنبه  7دی 1394

editorial@iran-newspaper.com

www.iran-newspaper.com

بيوگرافي کارگردان
اين فيلم نخس��تين س��اخته كارگردان در مديوم
س��ينما اس��ت .وحيد جليلوند در زمينههاي مختلفي
همچ��ون دوبالژ ،گويندگ��ي راديو ،مج��ري گري در
تلويزي��ون ،بازيگري و كارگردان��ي (نزديك به  30اثر
مس��تند) را تجربه كرده اس��ت .او س��رد و گرم دنياي
راديو و تلويزيون را چش��يده و حاال براي نخستين بار
پشت دوربين س��ينما قرار گرفته است .نتيجه كارش
اگر چه عالي نيس��ت ،اما توانس��ته در چند جشنواره
بينالمللي و داخلي جوايزي را كس��ب كند .بازي او در
اپيزود اول در نقش همسر ليال چيزي به فيلم نميافزايد .جليلوند ،آينده بهتري
پيش رو خواهد داش��ت اگر روي نقطه اتصال داستانكهاي فيلمش بيشتر كار
كند (حلقههاي مفقوده بسياري وجود دارند) و فضا را بر اساس داستان استوار
كند و چيزي را كه اضافه است حذف كند تا فيلم يكدست باشد.
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 ëقصه فيلم:
«چهارش��نبه  19ارديبهشت» مشتمل بر
سه قصه درباره سه شخصيت مختلف است كه
بواسطه يك آگهي به هم مربوط ميشوند.
قصه اول:
«ليال» (نيكي كريم��ي) در يك كارخانه
بس��تهبندي م��رغ مش��غول به كار اس��ت .او
ش��وهري بيمار دارد كه هزين��ه معالجه وي
ح��دود  15ميليون تومان اس��ت .در روزنامه
متوجه یک آگهي ميش��ود كه ممكن است
مش��كلش را ح��ل كند ولي ش��وهرش قبول
نميكند.
قصه دوم:
«ستاره» (س��حر احمد پور) دختر بسيار
جواني اس��ت كه با خان��واده عمهاش زندگي
ميكند .به دليل مخالفت هميش��گي عمه با
خواس��تگار س��تاره ،او به صورت مخفيانه به
عقد پس��ر جوان درميآيد .پس��رعمه كه به
س��تاره عالقهمند و بس��يار تعصبي و عصبي
اس��ت متوج��ه موضوع ميش��ود و به همين
دليل مشكالت ستاره بيشتر از قبل ميشود.
وقتي شوهرش به خاطر دعوا و شكستن بيني
پسرعمه بازداشت و به زندان ميافتد ،تنها راه
چاره پرداخت ديه  30ميليوني اس��ت .ستاره
در روزنامه آگهي اي ميبيند كه ممكن است
مشكل او را حل كند.
قصه سوم:
«جالل» (امي��ر آقايي) براي رس��يدن به

نگاهی به فيلم چهارشنبه  19ارديبهشت

دور از دنياهاي آرمانشهري
آرام��ش دروني تصميم گرفته ب��ا پولي كه از
فروش ماشينش به دست آورده وام بالعوضي
را در اختي��ار فرد نيازمن��دي قرار دهد گرچه
همسرش مخالف اس��ت .او در روزنامه آگهي
ميكند .اين امر موجب به هم ريختن نظم و
امنيت اجتماعي ميشود .پليس او را دستگير
و خيلي زود و تحت ش��رايط خاصي او را آزاد
ميكند .جالل مردد از شرايط ايجاد شده در
نهايت تصميم ميگيرد...
 ëبررسي فيلم:
داستان ،مهمترين نقطه ضعف فيلم است؛
فيلمنامه ش��تاب فراواني ب��راي پرداختن به
داس��تاني دارد كه كمرنگي آن در طول فيلم
ملموس اس��ت .ش��خصيتها هم آن طور كه
بايد شكل نگرفته اند؛ مشكلي كه باز هم ناشي
از ضعف فيلمنامه اس��ت و تعجيلي كه براي
پرداخ��ت صحيح و دقيق ش��خصيتها دارد.
طراحي گريم بازيگرها ،ش��بيه به همديگر و
با ت��ه مايهاي از رنگ خاكي ،ش��كل عجيبي

روايت فيلم شبكهاي و زبان
روايت آن هم س�وم شخص
غايب است( .به اين معنا كه دوربين
سوژهراتعقيبميكندبيآنكهبگويد
خود دوربين ،چشم كيست؟) نزديك
نشدن دوربين به سوژه در اين فيلم از
ن�كات برجس�ته ديگري اس�ت كه
ميتوان به آن اشاره داشت

اس��ت كه ايج��اد ابهام ميكند و باعث ش��ده
ش��خصيتها تخت و يكدست به نظر برسند.
همين مسأله سبب شده رنگ از تصاوير دريغ
شود .به طوري كه شهر و آدمهايش همه خاك
گرفته و سوخته به نظر ميرسند؛ گويي روي
صورت همه بازيگران گرد و غباري نشسته كه
پاك شدني نيست .با توجه به ديد رئاليستي
(واق��ع گرايان��ه) فيل��م و دور ب��ودن موضوع
داستان از دنياهاي آرمانشهري و آخر الزماني،

به جاي اينكه گريم در راستاي داستان باشد،
كاركردي متناقض پيدا كرده ويرانش��هري از
مردم بيچاره را نش��ان ميدهد كه نه چيزي
ميكارند ،نه چيزي درو ميكنند و در نهايت
چيزي هم براي برداشت ندارند.
بجز ضعف گري��م و بافت تصاوير ،ميتوان
به خشونت درون فيلم اش��اره كرد .آدمهايي
كه ب��اور چنداني به اصول اخالق��ي ندارند و
مش��خص نيس��ت چرا حرمت نميگذارند و
حرم��ت نميبينن��د .مي توان گفت پوس��ته
داستان تناسبي با شخصيتها ندارد و انگار در
تالش هس��تند هر طور شده خود را برجسته
كنند .اتف��اق غريب ديگر در اي��ن فيلم ،نام
آن اس��ت .بنا به روايت كارگردان نام فيلم در
ابتدا «چهارش��نبه  19آبان» بوده كه باز هم
مشخص نيس��ت به چه دليل ،به چهارشنبه
 19ارديبهش��ت تبديل شده اس��ت .آنچه از
مس��تندات برميآيد اين است كه در روز 19
ارديبهش��ت اتفاق خاص��ي در تاريخ نيفتاده.

فق��ط اينكه ليال (نيكي كريم��ي) در روز 19
آبان به دنيا آمده است .معموالً نام فيلم چيزي
از آن را براي ما بازگو ميكند؛ يا درباره كسي
يا چيزي اش��اره دارد يا دس��ت كم ارتباطي
غيرمستقيم به فيلم و قصه آن دارد.
روايت فيلم ش��بكهاي و زب��ان روايت آن
هم س��وم شخص غايب اس��ت( .به اين معنا
كه دوربين س��وژه را تعقيب ميكند بيآنكه
بگويد خود دوربين ،چش��م كيست؟) نزديك
نش��دن دوربين به سوژه در اين فيلم از نكات
برجسته ديگري است كه ميتوان به آن اشاره
داش��ت .معموالً دوربين سوم شخص قضاوت
نميكند .بيشتر مشاهده گر و ناظري بر اعمال
و رفتار شخصيتها و حوادث است.
در مورد بازيها ميتوان به نكات مثبت و
قابل بحثي اشاره كرد .يكي از آنها بازي درست
و بج��اي ميالد يزداني در نقش اس��ماعيل و
س��حر احمدپور در نقش ستاره (با وجود تازه
كار بودنش��ان) و ديگري ب��ازي امير آقايي در
نقش جالل و در صحنه خانه( .مشاجره پاياني
جالل و همسرش)
بقيه بازيها به دليل روند گسترش داستان
و نگاه نادرس��ت به فضا يا اتمسفر داستان به
جاي هم��ذات پن��داري در مخاط��ب ايجاد
اختالل و آشنايي زدايي ميكند.
و ام��ا نكت��ه قابل تأمل فيل��م ،موتيف آن
ِ
موتيف (تكرار يك لحظه ،صحنه ،صدا
است.
يا تصوير و ) ...نمايي از س��وژه از پش��ت قاب
ي��ك در نيمه ب��از ،ليال از پش��ت در نيمه باز
در كارخانه بس��تهبندي مرغ ،ليال از پشت در
آشپزخانه و ...بدرستي استفاده شدهاند .نكته
شاخص ديگر ،ديد مستندگونه در فيلم است
كه به باورپذيري برخي لحظات در فيلم كمك
ميكن��د .و در نهاي��ت اينكه چندين كش��ور
اروپايي فيلم را براي اكران در سينماهاي خود

خريدهاند از جمله ايتاليا و...
 ëبيوگرافي بازيگران:
نيكي كريمي:
بازيگ��ر ،كارگ��ردان ،مترج��م و عكاس.
بازيگري را با فيلم «وسوس��ه» ش��روع كرد.
با «عروس» ب��ه كارگرداني بهروز افخمي به
موفقيت خيرهكنندهاي رس��يد و با اين فيلم
به عنوان نخس��تين س��تاره زن در سينماي
دوران اخي��ر معرفي ش��د .فيلمهاي مهم او
پس از «عروس»« ،س��ارا» و «پري» هر دو
به كارگرداني داريوش مهرجويي اس��ت كه
براي ب��ازي در ه��ر دو فيلم جواي��زي را از
جشنوارههاي داخلي و خارجي دريافت كرد.
او تا امروز بازيگري ميكند و همچنان جزو 5
بازيگر زن اول سينماي ايران است .در زمينه
كارگردان��ي نيز فعاليتهايي داش��ته و براي
فيلمهاي داس��تاني و مس��تندي كه ساخته
جوايزي نيز دريافت كرده اس��ت .همچنين
در زمين��ه عكاس��ي چند نمايش��گاه برگزار
كرده و در موضوعاتي نظير پرتره و طبيعت
به عكاس��ي پرداخته .از ديگ��ر فعاليتهاي
او ميت��وان به بازي در س��ريال و داوري در
جشنوارههاي داخلي و خارجي ،ترجمه آثار
ادبي و زندگينامه اشاره كرد .بيشك او يك
هنرمند است.
امير آقايي:
بازيگر ،نقاش ،ش��اعر ،نويسنده و عكاس.
نخس��تين فيلم او به عنوان بازيگر در سينما
كاري اس��ت از ابراهي��م حاتمي كيا به عنوان
«ارتفاع پست» .او در  11فيلم ديگر نيز بازي
كرده است؛ آثاري مثل «هيس دخترها فرياد
نميزنند» (ساخته پوران درخشنده)« ،سعادت
آباد» (ساخته مازيار ميري) و «مرگ كسب و
كار من است» (ساخته امير ثقفي) .مجموعه
شعري دارد به نام «بيدها در باد» كه اشعاري

است در س��بك هايكو .در سريال و تئاتر نيز
بازي و كارگرداني كرده اس��ت .بازي او در اين
فيلم همراه با فراز و فرودهايي اس��ت .او از آن
دسته بازيگراني است كه نياز به بازتعريف در
بازيگري دارند.
برزو ارجمند:
داراي م��درك ليس��انس بازيگ��ري و
كارگرداني از دانش��گاه آزاد -دانشكده هنر و
معماري اس��ت و از خانواده ارجمندهاس��ت.
اهل موسيقي است و گيتار مينوازد .بيش از
س��ي و پنج عنوان س��ريال در كارنامه دارد و
تاكنون  14عنوان فيلم سينمايي را در كارنامه
بازيگري خود به ثبت رس��انده .در چند تئاتر
نيز به ايفاي نقش پرداخته .در اين فيلم نقش
پسر عمه س��تاره را به عهده دارد .بيش از هر
چيزي براي كاري ك��ه ميكند وقت و انرژي
ميگذارد .ميخواهد بهترين باشد ولي هنوز
راه زيادي تا بزرگان اين عرصه پيش رو دارد.
شاهرخ فروتنيان:
بازيگر س��ينما و تلويزي��ون ،طراح صحنه
و لباس و نقاش .بيش از  30فيلم س��ينمايي
در كارنام��ه دارد .در  5فيلم و س��ه س��ريال
تلويزيون��ي طراح صحنه و لباس بوده اس��ت.
او در اين فيلم نقش دوس��ت ج�لال را بازي
ميكند؛ مدير دفتر تبليغاتي كه براي سه روز،
آن را جه��ت آگهي روزنام��ه در اختيار جالل
قرار داده .بازياش شبيه همه فيلمهاي قبلي
او اس��ت .بازي او هيچ گاه آزاردهنده نبوده و
از شخصيتش بيرون نميزند؛ عالي نيست اما
باورپذير است.
سحر احمدپور:
داراي م��درك فوق ديپلم نگارگري ايراني
است« .چهارشنبه  19ارديبهشت» نخستين
تجربه بازيگري او محسوب ميشود.
ميالد يزداني:
ليس��انس كارگردان��ي دارد .در س��ريال
«س��اختمان» اثر مهدي فخيمزاده به ايفاي
نقش پرداخ��ت .او در اين فيلم بازي بس��يار
تأثيرگذاري به نمايش گذاشته است .آيندهاي
اميدواركننده را ميتوان براي او انتظار داشت.
 ëجوايز فيلم:
جايزه فيپرش��ي  72امين جش��نواره ونيز
2015
جايزه بهترين فيلم جشنواره بين المذاهب
ايتاليا 2015
جاي��زه پنگوئ��ن طاليي جش��نواره فيلم
ريكياويك ايسلند 2015
سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني فيلم اول
و بهترين فيلم اول(نگاه نو) جش��نواره سي و
سوم فجر 1393

