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پایانبندی در اوج
پرویز جاهد
منتقد سینما

«سرخپوست»؛ یک درام تاریخی باشکوه

«سرخپوســت» فیلــم کــم ایرادی
1
اســت و از نظــر ســبکی و تماتیک،
اثــر منســجمی اســت .فیلــم یــک
درام تاریخــی (پیریــد درامــا) از
نوع صحرای تاتارها اســت که در ســالهای دهه چهل در
زندانــی در جنوب ایران میگذرد .زندانی که بهخاطر قرار
گرفتــن در مســیر باند فــرودگاه ،در حال تخریب اســت و
زندانیــان در حال تخلیه آن هســتند .در جریــان این نقل
و انتقــاالت ،یکــی از زندانیــان به نام احمد ســیف ملقب
به سرخپوســت فرار میکند و ســرگرد نعمت جاهد(نوید
محمــدزاده) بــه عنوان مســئول زنــدان و کســی که حکم
رئیــس شــهربانی را گرفتــه و بــزودی ترفیــع درجــه هــم
میگیرد ،موظف است او را پیدا کند .نام «سرخپوست» و
فضا و حال و هوای فیلم ،تداعیگر وســترنهای کالسیک
از نــوع «قلعــه آپاچی» جان فورد اســت .فیلــم با نمایی
دیدنــی و میخکوبکننــده از طنــابداری کــه در حیــاط
زندان برپا شــده آغاز میشود که چشمانداز شومی است.
فیلمســاز به تدریج ما را با فضای درون زندان و ســاکنان
آن یعنــی ســرگرد ،معــاون او و یــک بهیــار زن (پرینــاز
ایزدیــار) آشــنا میکنــد .ســرگرد ،شــخصیتی رمانتیــک و
خجالتی اســت که عاشــق صدای ویگن اســت اما با اینکه
به خانم بهیار کشــش دارد ،جرأت ابراز عشق به او را پیدا
نمیکند .پخش صدای ویگن از بلندگوهای راهرو و حیاط
زندان در حالی که بهیار از آنجا عبور میکند ،بیانگر عشق
پنهــان و مالیــم او به بهیار اســت کــه متأســفانه در فیلم
قــوام نمییابد .در طــول فیلم ،جز در یک نمــا آن هم از
راه دور و در النــگ شــات ،زندانی فراری(سرخپوســت) را
نمیبینیــم و این نشــان ندادن سرخپوســت ،شــخصیت
مرموزی از او ساخته که این رمز و راز تا آخر ادامه مییابد.
انگیزه سرگرد نیز برای یافتن زندانی فراری(سرخپوست)
بســیار قوی اســت و این خواســت او را در مقابل خواســته
معشــوقش یعنــی بهیــار قــرار میدهــد کــه ســعی دارد

سخن روز
رشت
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نقــد
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در فــرار سرخپوســت بــه او کمک کنــد .فیلمنامــه ،توان و
پتانســیل الزم را برای شــکلگیری یک اثر دراماتیک قوی
دارد اما مصالح دراماتیک آن اندک است و بازی موش و
گربه سرخپوست و سرگرد (زندانبان و زندانی) نیز بعد از
مدتی ،تکراری و کسالتبار میشود .اما به جای آن فیلم
از نظــر بصــری ،بســیار چشــمگیر و مبهوتکننده اســت.
نمایی از اتومبیل ژیان قرمز در دشت ،تصویری درخشان
و زیباســت که یادآور صحرای ســرخ آنتونیونی است و در
ذهــن میمانــد .نماهــای بــاز از راهروهای زنــدان با درها
و میلههــای آهنــی و دیوارهای ســیمانی زمخــت ،فضای
ســرد ،عبــوس و خشــنی ســاخته اســت .هومــن بهمنش
فیلمبــرداری اســت کــه بــا دوربینــش جــادو میکنــد .در
صحنــهای از فیلم ،ســرگرد(زندانبان) که از یافتن زندانی
فراری مأیوس شــده ،تصادفاً در سلولی گرفتار میشود و
مســتأصل بر زمین مینشــیند .روی دیوار ســلول ،تصویر
مردی که به دار آویخته شده نقاشی شده است .فیلمساز
هوشــمندانه با ایــن تمهید ،زندانبــان را در موقعیت یک
زندانــی قرار میدهــد که اعدام خــود را انتظار میکشــد،
نمایــی کــه در تحــول نهایــی ســرگرد نقش مهمــی بازی
میکنــد ،هرچنــد ایــن تحــول شــکل اجرایی قابــل قبولی
نــدارد و بســیار پیــش پا افتاده ســاخته شــده و با ســاختار
باشکوه فیلم همخوانی ندارد.
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جیرانــی فیلمســــــــــازی آگاه بــه
تاریــخ سینماســت و بــه همیــن
دلیــل رد بســیاری از فیلمهــای
کالســیک تاریــخ ســینما بویــژه
سینمای امریکا را در فیلمهایش
توجو کــرد و خود
میتوان جســ 
نیــز آن را انکار نمیکند .در فیلم
«آشــفتگی» نیز کســانی که خوره
ســینما هســتند و تاریــخ ســینما
را تکــه پــاره کردند خیلــی راحت
میتوانند منابع الهام ســینمایی
آقای جیرانی و شــباهتهای آن
با فیلمهایی چون «زندگی ربوده
شــده» ســاخته کورتیــس برنــارد
و «چــه کســی در گــور مــن دفــن
شــده؟»(دو نیمه سیب) ساخته
پل هنرید را دریابند.
جیرانــی درام جنایــیاش را
در فضاهایــی خلــوت بــا دو ســه
شــخصیت پیــش میبــرد و در
ایجــاد گــره افکنــی و تعلیــق تــا
حــدی موفق اســت .شــخصیت
بــرادران دوقلــو یعنــی باربــد و
بردیا(هر دو با بازی بهرام رادان)
و تضادهــای آنتاگونیســتی آنهــا
کــه منجر به حــذف یکــی از آنها
میشــود ،ایــده ســرقت هویــت،
نقــش اغواگرانــه دریا(مهنــاز
افشــار) و دسیســههای زنانــه و
قتاله او با همراهی ارژنگ (شوهر
ســابق دریا) ،عناصــر دراماتیکی
اســت که وجــود آنها بــرای خلق
یــک تریلر جنایی به ســبک نوآر،
کافــی اســت .شــاید مهمتریــن
دلیــل عدم موفقیــت جیرانی در
این کار ،بازی بهرام رادان و مهناز
افشــار در نقش یــک زن فمفتال
باشــد .آنهــا نمونههــای تیپیکال
شخصیتهای نوآر امریکاییاند
کــه خیلــی خشــک و مکانیکــی و
روبــات گونــه حــرف میزننــد و
رفتــار میکننــد .به همیــن دلیل
مــا آنها را ســخت بــاور کــرده و با
آنهــا همذاتپنــداری نمیکنیم.
تنها ارژنگ است که رفتار ،لباس
و حــرف زدنــش با شــخصیت او
تبهــکار
مطابقــت دارد .او یــک
ِ
الت و لمپن پایین شــهری است
که هیچ سنخیتی با مهناز افشار و
بهــرام رادان نــدارد و در کنار آنها
موجود زائدی به نظر میرسد.

گزارش «ایران» از اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

شبی که ماه جشنواره کامل شد

ایــام پــر تبوتاب مســابقه حســاس
ســینمای ایــران ،بــازار داغ انتقادهــا
گــزارش
و دفاعیههــای ســینما دوســتان و
لهای پربازدید سینماگران و نشستهای البته نه
فوتوکا 
چندان خبرســاز و جدی فیلمسازان شامگاه روز دوشنبه
 22بهمنمــاه بــا معرفــی برگزیــدگان ســیوهفتمین
دوره جشــنواره فیلم فجر به پایان رســید و همانطور که
پیشبینی میشد ســیمرغها روی شــانه تازهنفسهای
ســینما آرام گرفت .اگر چه ویترین ایــن دوره ،از نامهای
سرشــناس قدیمی چندان هم خالی نبود اما همانطور
که جشــنواره در دو ســه ســال اخیــر در قرق فیلمســازان
جوان بود و بیشــترین کنجکاویها در اطراف فیلمهایی
وجود داشت که جوانها ساخته بودند ،صحنه قدردانی
از برگزیدگان هم به نام آنها و حضورشان رقم خورد و در
لیست نامزدها و منتخبان نهایی نامی از پرویز شهبازی،
فریدون جیرانی ،رسول صدرعاملی و ...نبود .نرگس آبیار
شناختهشــدهترین فیلمســاز زن حاضر در جشنواره این
دوره توانست با کسب  7جایزه برای فیلم «شبی که ماه
کامل شد» پیشتاز فاتحان سیمرغ شود.
ســالن همایشهای برج میــاد طبق روال ســالهای
گذشــته شــامگاه بارانــی  22بهمنمــاه میزبــان مراســم
اختتامیه بود .آیین اختتامیه طبق زمان وعده داده شــده
ســاعت  18:30با اجرای محمدرضا شهیدیفر آغاز شد.
در ابتــدای مراســم حضور مادر شــهیدان فائزه و شــهاب
منصوری (از شــخصیتهای محوری فیلم شــبی که ماه
کامل شد) و مواجههاش با الناز شاکردوست بازیگر نقش
فائزه توجه عکاسان را جلب کرد .ذکر نام کاندیداهای این
دوره توســط مجری برنامه با تشویق حاضران در مراسم
همراه بود و شنیدن نام علی نصیریان و جمشید مشایخی
شور تشــویقها را به اوج رســاند .ابراهیم داروغهزاده دبیر
این دوره از جشنواره در سخنانی کوتاه از رشد سطح کیفی
آثــار این دوره از جشــنواره گفت .پس از معرفی ســیمرغ
بلوریــن بهترین فیلــم کوتاه و مســتند ،ســیمرغ بهترین
فیلم در بخش نگاه نو به «مسخره باز» همایون غنیزاده
اهدا شــد اما به جای این فیلمساز و کارگردان تئاتر ،خیال
محمــد یــک مهاجــر افغانســتانی به روی ســن آمــد و از
مشکالت مهاجران افغان گفت .او در ادامه نامه انصراف
غنیزاده از دریافت این جایزه را هم قرائت کرد.
در ادامه مراسم با حضور گوهر خیراندیش از آزادگانی
که فیلم « 23نفر» بر اســاس زندگی آنها ســاخته شــده
قدردانی شــد .سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی همچون سال گذشــته به جای ســخنرانیهای
معمــول با پیامی از باالترین مقام اجرایی کشــور پشــت
تریبون قرار گرفت تا صحبتهای حسن روحانی مبنی بر
همدلی و اهتمام سینماگران در پاسداشت دستاوردهای
ســینما را برای اهالــی آن قرائت کند .در بخشــی از متن
پیام رئیس جمهوری که مشروح آن هفته گذشته منتشر
شد آمده است« :مهمترین سد در برابر خطرات بینشی
و مدیریتــی ،بیتردید خود ســینماگرانند که برای حال و
آینده ســینما ،دلســوزترین و برای اداره آن شایستهترین
بهشــمار میرونــد .این بــاور مبنایی دولت تدبیــر و امید
در عرصه مدیریت فرهنگی و هنری اســت که اینجانب،
هیچگاه از آن عدول نخواهم کرد».
در نهایت با حضور داوران روی صحنه بخش اهدای
سیمرغ سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر آغاز شد
و برندگان با حضور روی ســن از عوامل و همکارانشــان
قدردانی کردند .برای انتخاب بهترین بازیگر مرد مکمل
رقابــت نزدیکــی میان نویــد محمــدزاده ،جــواد عزتی،
آرمیــن رحیمیــان و ...در جریــان بــود کــه در نهایت این
جایــزه را علی نصیریان که اولین جایزهاش از جشــنواره
فیلم فجر بود ،دریافت کرد .موضوعی که وقتی نصیریان
به آن اشــاره کرد یکی از حضار در ســالن فریــاد زد« :کم
سعادتی ســیمرغ بوده» .نصیریان که به تازگی و در ایام
جشنواره همســرش را از دســت داده در سخنانی گفت:
«من آدم سعادتمندی بودم که در این سن این فرصت
را پیدا کنم که با نوه خودم کار کنم .همایون جای نوه من
است .این شــانس من بود که بتوانم در یک کار خالقانه
و نوآورانه و شــکننده چارچوبهای معمول من پیرمرد
مسن شــرکت داشــته باشــم ».جمشید مشــایخی پس
از مصافحــه بــا نصیریان که با تشــویق ممتــد حاضران
همراه بود به این نکته اشاره کرد که در نخستین تئاترش

بــا نصیریــان همبازی بوده و غم از دســت دادن همســر
نصیریــان را یــادآوری کرد .همایون غنــیزاده در نهایت
به گرفتن ســیمرغ بلورین بهترین فیلم «هنر و تجربه»
رضایــت داد و بــا حضور روی ســن عنوان کــرد« :در یک
شــب دو ســیمرغ گرفتم؛ اجازه دهید جایزه «نگاه نو» را
نپذیرم و ســلیقه خودم را داشــته باشم اما جایزه «هنر و
تجربه» را میپذیرم ».اما غنیزاده اولین ســخنرانی بود
که صحبتهایش با نگاه ممیزان رسانه ملی مواجه شد
و توسط مجری برنامه قطع شد .بازی متفاوت و سخت
الناز شاکردوست در «شبی که ماه کامل شد» هم باالخره
این بازیگر را به ســیمرغ بلورین رســاند« :همیشه خیال
میکردم این مســیر را تا اینجا میدوم؛ نشــد با دو بیایم
اما باالخره شد .خدایا شکرت .نرگس آبیار در تاریکترین
بخش زندگیم آمد و کنارم ایستاد و فرصت زندگی در این
نقش را داد .خانم آبیار! شما جدا از نبوغتان یک انسان
واقعی هســتید ».با اهدای جایــزه بهترین بازیگر مرد به
هوتن شکیبا جایزه ترکیب بازیگران این فیلم کامل شد.
او بــا نام بردن از پیمان معــادی ،نوید محمدزاده ،امین
حیایی و حامد بهداد عنوان کرد که افتخار میکند نامش
در کنار چنین کاندیداهایی قرار گرفته است.

ëëبرندگانسیمرغسیوهفتمینجشنوارهفیلمفجر:
فیلم کوتاه« :بچهخور» /بهترین مستند« :بهارستان،
خانه ملت»  /فیلم اول« :مســخره باز» /نگاه ملی۲۳« :
نفــر» /جلوههای ویژه میدانی :ایمان کریمیان (ماجرای
نیمروز :رد خون) /جلوههای ویژه بصری :جواد مطوری
(مســخرهباز) /چهــره پــردازی :ایمــان امیدواری (شــبی
که ماه کامل شــد) /طراحی لباس :محمدرضا شجاعی
(شــبی که ماه کامل شــد) /طراحی صحنه :کیوان مقدم
(غالمرضــا تختی) /صدابرداری :ایرج شــهزادی (متری
شــیش و نیم) /صداگذاری :مهرشــاد ملکوتی (ماجرای
نیمروز  :۲رد خون) /تدوین :بهرام دهقانی (متری شیش
و نیم) /موســیقی متــن :امین هنرمند (قصر شــیرین)/
فیلمبرداری :حمید خضوعی ابیانه (غالمرضا تختی)/
بازیگــر نقــش مکمــل زن :فرشــته صدرعرفایی (شــبی
کــه ماه کامل شــد) /بهتریــن بازیگر نقش مکمــل مرد:
علی نصیریان (مســخرهباز) /پویانمایی :اشکان رهگذر
(آخریــن داســتان) /هنــر و تجربــه :همایــون غنــیزاده
(مســخرهباز) /بازیگــر نقــش اول زن :الناز شاکردوســت
(شــبی که ماه کامل شد) /بهترین بازیگر نقش اول مرد:
هوتن شکیبا (شبی که ما کامل شد) /بهترین فیلمنامه:
محســن قرایی و محمد داوودی (قصر شــیرین) /جایزه
ویــژه هیــأت داوران :نیمــا جاویــدی (سرخپوســت)/
کارگردانی :نرگس آبیار (شبی که ماه کامل شد) /بهترین
فیلم :محمد حسین قاسمی (شــبی که ماه کامل شد)/
بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران :ســید جمال ساداتیان
(متری شیش و نیم).

«ماجرای نیمروز :رد خون»؛ ملودرام ایدئولوژیک

محمد حســین مهدویــان دیگر متخصص
3
ســاخت تریلرهــای سیاســی بــر اســاس
رویدادهــای سیاســی معاصــر و درگیــری
بین نیروهای امنیتــی و نظامی با گروههای
مســلح مخالف جمهوری اسالمی شده اســت .در ماجرای نیمروز
شماره یک ،او با رویکردی مستندگونه ،درگیری مأموران امنیتی با
ســازمان مجاهدین خلق و نابودی شبکه موسی خیابانی در تهران
را تصویر کرده بود که نتیجه آن تریلری نفســگیر و خوش ســاخت
بود هرچند در روایت تاریخی ،کامالً یکجانبه و متکی به روایتهای
رسمی و امنیتی بود.
در ماجــرای نیمروز شــماره دو یا رد خون کــه به عملیات مرصاد و
درگیــری با نیروهای موســوم به ســازمان مجاهدین خلق در ســال
 1367مربوط اســت ،مهدویان ســعی کرده با اســتفاده از ماجرای
خانوادگی زن و شــوهری و خواهر و بــرادری که به خاطر اختالفات
سیاســی و ایدئولوژیــک در مقابــل هــم قــرار گرفتهانــد ،آن طــرف
درگیــر در ماجــرا یعنــی مجاهدین خلــق و تضادهــای درونی آنها
را نیــز نشــان دهــد و با ایــن کار به یک توازن نســبی در روایت شــبه
مســتند و تاریخی خود برســد هرچند باز همچنان موضع دوربین،
زاویه دید فیلم و شــیوه روایت آن کامالً امنیتی و جانبدارانه اســت
کــه کامالً طبیعی اســت و اگر غیــر از آن بود چنین فیلمی ســاخته

نمیشــد .در این قســمت ،فیلمســاز ،عملیات مرصاد و پیشــروی
نیروهــای رجوی در خاک ایران با حمایت صدام را دراماتیزه کرده
و توانسته با استفاده از همان شخصیتهای قسمت اول(مأموران
اطالعاتی) و ایجاد کشمکش بین آنها و نیروهای مخالف از یک سو
و نیروهای خودی از ســوی دیگر ،موقعیت دراماتیک جذابی خلق
کنــد .امتیــاز قســمت اول ماجرای نیمــروز در رویکرد مســتندگونه
آن بــه ماجراهای تاریخی بود اما «ماجــرای نیمروز دو» با پیگیری
یــک خــط ملودراماتیک ضعیــف در دل جنــگ و آتش بــازی ،در
واقــع ترکیبــی از «ماجــرای نیمــروز یک» و «التاری» شــده اســت.

طلوع آفتاب فردا 6/54

رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم :
ِ
َم ْن أ َك َل ِم َن ْال َحَلل ْال ُق َ
وت َص َفا َق ْلُب ُه َو َر َّق
ِ
ت َعيَْنا ُه َو لَ ْم َي ُك ْن ل َ
َو َد َم َع ْ
ِد ْعَوتِ ِه ِح َج ٌ
اب

هــر كــس از قــوت حــال بخورد،قلبش رقــت و صفا مــی یابد،
چشــمانش پــر اشــك مــى شــود و بــراى (اســتجابت) دعايش
مانعى نمىباشد.
مجمع البحرین ج  ، 5ص 353
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«متری شیش و نیم»
دیدن این فیلم واجب است

ژانر فیلمهای قاچاق مواد مخدر به عنوان یک ساب ژانر فیلمهای
پلیســی -گانگستری ،ســابقهای طوالنی در ســینمای ایران دارد که
اوج آن را میتوان در دهه چهل و با فیلمهای ساموئل خاچیکیان،
ســیامک یاســمی ،خســرو پرویــزی و اســماعیل ریاحــی دیــد .بعد
از انقالب نیز فیلمها و ســریالهای زیادی در این ژانر ســاخته شــد
کــه جــز چند اســتثنا مثــل «تیــغ و ابریشــم» کیمیایی یا «ســناتور»
مهــدی صبــاغزاده ،اغلــب آنها فیلمهایی کلیشــهای و ســطحی با
شــخصیتهایی مقوایی و فیلمنامههایی آبکی بودهاند اما ساخت
فیلمهایــی مثــل «مغزهــای کوچک زنــگزده» و «متری شــیش و
نیــم» در ســالهای اخیــر ،بیانگــر تحولی در ایــن ژانر در ســینمای
ایــران اســت .به نظر ،تأثیر ســینمای معاصر امریــکای التین بویژه
ســینمای مکزیک و برزیل و فیلمهایی چون امورس پروس ،شــهر
خدا ،ســیکاریو ،هلی و ترافیک بر فیلمهای این ژانر در ایران ،کامالً
مشــهود اســت .ســعید روســتایی در فیلم اولش یعنــی «ابد و یک
روز» ،بــر روی قربانیــان اعتیــاد و فقــر تکیــه کرده بــود و ایــن بار در
«متری شــیش و نیــم» به دنبال عامالن و مســببان این پدیدههای
ســیاه اجتماعی اســت .فیلم تصویر وحشــتناکی از زندانهای مواد
مخدر و شرایط غیرانسانی حاکم بر آن نشان میدهد.
واقعیتــی تکاندهنــده کــه خــودم ســالها پیــش ،از نزدیک در
جریــان ســریال مســتندی کــه در مــورد ریشــههای اعتیــاد در ایران
میســاختم دیــدم و لمــس کردم هرچند آن ســریال هرگــز از صدا
و ســیما پخش نشــد .در این فیلم ،انبوهی از زندانیــان (معتادان و
قاچاقچیان مواد مخدر) را میبینیم که در فضایی تنگ و خفقانآور
کــه امکان نفس کشــیدن هم نیســت در کنار هــم میلولند و اغلب
آنها اعدامشــان را انتظار میکشند .پیمان معادی در نقش پلیسی
ســختگیر ،تندخو و ســازشناپذیر که رفتاری خشــن و غیرانسانی با
معتادها و زندانیان دارد ،یکی از واقعیترین پلیسهایی اســت که
در ســینمای ایران خلق شده است .فیلم با ضرباهنگ تندی پیش
مــیرود و فیلمســاز ،بــر کارگردانــی صحنههــای داخلــی و خارجی
و کنتــرل بازیگــران غیرحرفــهای در کنــار بازیگران حرفهای تســلط
دارد .ورود ناصــر خاکزاد(نویــد محمدزاده) به عنوان یکی از ســران
شبکه قاچاق مواد مخدر به داستان و جدال لفظی او با افسر پلیس
(پیمان معادی) ،کشــمکش هیجانانگیز و نیرومندی ایجاد کرده.
خاکزاد که در خانوادهای فقیر و محروم بزرگ شــده ،در مناســباتی
فاســد و بیمار از راه قاچاق مواد مخدر ،به ثروت هنگفتی رســیده و
مست قدرت است و از اینکه مجبور است در کنار عوامل و پادوهای
خود که لو رفتهاند زندانی باشد احساس حقارت و ناتوانی میکند.
او تالش میکند تا با دادن رشــوه ،افســر پلیس را بخرد اما تالش او
بیفایده است.متأســفانه روســتایی ،در بخــش دوم فیلم ،با تغییر
زاویــه دید ،افســر پلیــس را رها کــرده و با تمرکــز و تأکید بــر زندگی
ناصر خاکزاد و وضعیت اسفناک خانوادگی او در گذشته ،سعی در
ریشهیابی و تحلیل شخصیت او و ایجاد سمپاتی در تماشاگر نسبت
به او دارد که موفق نیست.
اینکــه او حاضــر اســت همه جرایــم خــود را بپذیرد جز کشــتن
بچه ،یادآور شــخصیت کریســتین بیل در فیلم «در بروژ» است .در
صحنــهای از فیلم که پلیس برای دســتگیری او به خانهاش حمله
میکنــد ،او را در حالــی کــه بر اثر مصــرف زیاد قــرص و مواد مخدر
بیهوش شــده پیدا میکند و بعد از زبان او میشــنویم که با خوردن
قرص قصد خودکشی داشته است که چنین کاری از شخصیتی مثل
او برنمیآید .بویژه آنکــه در صحنه مالقات خانوادگی در زندان ،او
را بســیار وابســته به خانوادهاش میبینیم و این تضاد شخصیتی او
قابل باور نیست .همینطور صحنهای که او در دادگاه جلوی قاضی
به افســر پلیس تهمت قبول رشــوه و ســرقت مواد مخدر میزند و
قاضــی حــرف او را میپذیرد و به معادی شــک میکنــد پذیرفتنی
نیســت .چرا کــه بعید اســت قاضی دادگاهــی بخواهد هــر حرف و
تهمتی را که یک زندانی برای نجات خود به مأموران قانون میزند
بــاور کند و دســتور بازداشــت فــوری آن مأمــور را آن هــم در حضور
متهم بدهد .از ســوی دیگر اســتیصال و درماندگی افســر پلیس نیز
بعد از شــنیدن تهمت باورپذیر نیست .به این ترتیب روستایی ،در
نیمــه دوم فیلــم ،همه زحماتی را کــه برای معمــاری فیلم خود و
پرداخت شخصیتهای محوریاش ساخته ،هدر میدهد.

ریشــههای ایدئولوژیک درگیری و اختالف افشــین و همســرش (یا
کمال و خواهرش) در فیلم بیان نمیشــود .افشین حتی نمیداند
زنــش که خواهر کمال اســت چرا به پایگاه اشــرف پیوســته و برای
یافتن پاســخی برای ســؤال خود ،میخواهد سیما زنده بماند تا به
ســؤال او جواب دهد اما متأسفانه در پایان فیلم به این سؤال مهم
جواب داده نمیشــود .ســیما میگوید برای فرار از دســت بعثیها
به اشــرف پنــاه برده اما این حــرف ،توجیه قابل قبولی بــرای کار او
نیست .دوربین روی دست لرزان که با زاویه دید سوبژکتیو نظارهگر
ماجراست ،تصاویر گرینی و مایل به زرد و خاکستری که به تصاویر
آرشیوی دهه شصت نزدیک است و روایت تقویمی رویدادها ،حال
و هوای مســتندگونه فیلم را تقویت کرده است .اما زاویه دید فیلم
و قــرار گرفتــن دوربین در پایان فیلــم در کنار صــادق ،مغز متفکر
تیم امنیتی در عملیات مرصاد که آدم ســنگدلی اســت و رفاقت و
دوســتی سرش نمیشــود و به نزدیکترین همکارانش بیاعتماد
اســت و فیلمساز نیز با نشــان دادن خیانتهای اطرافیان او بر این
بیاعتمــادی او صحه میگذارد« ،ماجرای نیمــروز :رد خون» را به
تالشــی برای مستندنگاری رویدادهای معاصر از موضعی امنیتی
تبدیل میکند که نمیتواند پاســخگوی بسیاری از ابهامات و چون
و چراهــای تاریخــی در مورد حــوادث و درگیریهای سیاســی دهه
شصت باشد.

