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 مشکالت دچار که نشده اکران های فیلم به را 88 سال در سینما ملی روز ویژه شماره فیلم ماهنامه

 «نیمک می زندگی بار دو تنها» اکران، از پیش ماه چند زمان، آن دادکه اختصاص هستند، هنوز گاه و بوه ممیزی

 .بود آنها از یکی هم

 

* 

* 

 

 موقع آن اش،هسازند با اندك آشنایی دلیل به که کنیممی زندگی دوبار تنها فیلم با دیدارمان نخستین از

 دل در ردیگ هاینمونه بسیاری برخالف اما گذشته نیم و سال دو از بیش آمد، نطر در غافلگیرکننده بسیار

. تاس کرده عمل پررنگ ایخاطره به آن تبدیل و فیلم این ماندگاری سود به زمان عامل متفاوت، هایفیلم

 کاش ندگویمی خود با که است آن جدی بینندگان اغلب احساس این فیلم، کیفیت این جلوه ترینمحسوس

 سوم، و دوم دیدارهای در که این به دارد وجود انکارناپذیری گرایش و آید؛ پدید اشدوباره دیدار امکان

 یا یمدرآور نمودار تسخیر به را فیلم زمانی هایبرگشت و رفت با توأم و عجیب روایی ساختار بکوشیم

 قطعات یبترت و رمز کشف از بعد نخست، نوبت غافلگیری ببینیم و کنیم پیدا را شانربط و خط کمدست

 در را هاپرسش این و اشتیاق آن پاسخ شخصاً خیر؟ یا ماندمی جا به همچنان مختلف، هایزمان مختلف

 جستجو نای مسییر. گشتم ماندگاری این دالیل دنبال به هایمیادداشت و ذهن در و یافتم فیلم بعدی دیدارهای

 پیگیران شمارکم متأسفانه و اقبال خوش گروه آن زمره در که است این امیدم و شوممی شریك شما با را

 .ببینید یدبتوان یا باشید دیده را کنیممی زندگی دوبار تنها که باشید سینما این در تازه هایاتفاق مندعالقه

 انگیزخیال استثناء
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 تمام که شرایطی در ویژه به و ما سینمای در تخیل به متکی هایداستان محض قحطی این در

 یگرایواقع و نماییواقع به متمایل شکلی به هریك ما اصلی جریان از خارج سینمای بد و خوب هاینمونه

 ،(زنندمی «میکیارست از متأثر» انگ آنها اغلب بر دلیل، همین به شاید و) اندروزمره زندگی ضربان به دستیابی و

 است لمیفی این. آیدمی چشم به ابتدا در که دارد آن از فراتر اهمیتی کنیممی زندگی دوبار تنها شدن ساخته

 روز چند این طی و برود؛ کلی به بعد و بگردد هازنده جهان در دارد وقت روز چند که ایمرده مرد درباره

 و او اخراج باعث زمانی که پاژنگ نام به مردی کشتن) اشزندگی بزرگ حسرت سه دو به خواهدمی هم

 و! تأخیر سال 88 از بعد احمدی دکتر خانم اشقدیمی ایدانشکدههم به عالقه ابراز شده، اشپاکسازی

 یر،مس این در و گوید پاسخ( ناصر اشباقی و ساقی دوست به دیگرش هایدارایی و بوسمینی بخشیدن

 بوسمینی در جوانی دختر کوله: شودمی آن صرف روایت، عمده زمان و یابدمی هم انگیزتریخیال وجه داستان

 و ماندیم جا( آقاخانی علیرضا ظریف و دقیق زندگی یگویم، بهتر یا بازی با پورانتصاری سیامك) مرده مرد

 ترینمهم! آمده دیگر ایسیاره از که است ایشاهزاده دختر که فهمیممی دو، آن اربتط و آشنایی جریان در

 خواهم نآ به که) است آن نامتوالی قطعات سیر روایی، لحاظ به کنیممی زندگی دوبار تنها ساختاری ویژگی

 تمهید ونهگ هیچ ماجرا، فانتزی وجه انتقال برای که است این داستانگویی، لحن و بصری لحاظ به و( پرداخت

 هاییباز و گریم وعن و تصویر بافت تغییر با که نیست فانتزی سینمای از جنس آن این. نگرفته کار به اضافی

 آهنگ همان با را هاآدم جاری زندگی همان جا این. بیاورد وجود به را افسانه فضای نور، و رنگ و دوربین

 مردی ،داستان این اصلی هایشخصیت که بریممی یاد از حتی گاه بسا چه و بینیممی معاصر شهری و معمول

 اشگریجلوه بدون دست روی دوربین در فیلم نماییواقع. هستند دوردست ایسیاره از آمده دختری و مرده

 رایب روشی تنها( خودنمایی و تصنع از دور حرکات و رفتار و اندك نورهای با فضلی بایرام درخشان کار)

 ملموس اجتماعی هایجنبه با ایافسانه وجه این سوییهم برای ساختاری شگردی بلکه نیست؛ تصویرسازی
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 به را ام توجه طوری شودمی موفق خیالی، وضعیتی به اشمرکزی هایموقعیت زدن پیوند با فیلم. است آن

 جسمانی روز و حال از اثر، شناسانۀجامعه هایخصلت که کند جلب سیامك اعمال هاینتیجه و هاانگیزه

 ردساالرانۀم تحکم تا پزشکی رشته در تحصیل سابقه وجود با او راندن بوسمینی تا سیامك مرگ به منجر

 درگیری و دستگیری و ناصر حال و وضع تا( نصیری رایا شناسانهفرصت و مؤثر بازی با) احمدی دکتر شوهر

 قرار وقایع «زمینه» در حد، از بیش صراحت از پرهیز با و ظرافت با همه شدنش،کشته و زخمی به منجر

 آن، ورای بلکه گریزد،می شدنشعاری از افسردگی، دربارۀ هایفیلم اغلب برخالف تنها نه و بگیرند

 هم و گراستواقع هم: روندمی پیش «اضداد جمع» به تبدیل حد تا گاه که یابدمی تلفیقی هاییخصلت

 معتبری اخبار) است زمانه این تهران درباره شدت به هم و گذردمی مکان و زمان مرزهای از هم پرداز،افسانه

 اییوهش به فیلم که درستی تصویر بابت شهر فیلم جشنواره اخیر دوره داوران که این بر مبنی دارد وجود

 شانتصمیم اما کنند اهدا آن به را بزرگ جایزه خواستندمی دهد،می دست به امروز تهران از غیرمستقیم

 .پیچیده هم و است ساده هم و( نشد داده تشخیص صالحبه

 معاصربودن مسئله و سیال ساختار

 تلفمخ قطعات توالی زدنبرهم و زمان با بازی شانروایی ساختار اصلی محور که هاییفیلم میان در

 شانطعاتق چیدمان و باشند ارزیابی قابل ریاضی شکلی به که این از معموالً تراصیل هاینمونه است، داستان

 واقع در یا پراکنده ظاهراً قطعات چینش در که دیریابی و عجیب منطق. شوندمی دور درآید، هندسی نظمی به

 آمریکا در روزگاری روزی امپراتور، آخرین آور، یاد به/ممنتو لنی، هال، آنی گرم، 18 چون هاییفیلم نامتوالی

 جنس از واحد و منظم معادله نوعی قالب در تلخیص و تسخیر قابل روی هیچ به دارد، وجود نیم و هشت و

 ها،یلمف این یکایك غیرخطی روایت اساسی دلیل و ریشه. نیست ریاضیات در هندسی یا عددی تصاعدهای

 به هک است حسی منطق نوعی رسد،می نظر به بقیه از ترمحاسبه قابل و ترمنظم ظاهر در که ممنتو حتی
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 آن در (پن شون) پل حضور. گرددبازمی اثر اصلی( های)شخصیت تاریخی گذر یا ذهنی وضعیت ها،احساس

 رابطه قطع از بعد( آلن وودی) سینگر آلوی ذهن ریختگی هم به خواند،می «مرگ انتظار اتاق» خودش چه

 آیدنمی یادش که( ماسترویانی مارچلو) آنسلمی گوییدو ذهنی آشفتگی یا( کیتون دایان) آنی با اشعاطفی

 تینداس) بروس لنی زندگی نامنتظره فرودهای و فراز و غریب گذر چرا، و بسازد فیلمی چگونه خواستهمی

 لبیش لئونارد مدتکوتاه حافظه رفتن دست از نهایت در و( دنیرو رابرت) نودلس و پویی امپراتور و( هافمن

 تواننمی که این شودمی حاصلش و دهندمی شکل بردم، نام هاییفیلم در را حسی دالیل این ،(یرسپی گای)

 وبارد تنها با رویارویی در. کرد ترسیم آثار این از یك هیچ روایی ساختار برای هندسی نظم دارای نموداری

 این) رسدیم بستبن به مشخص، منحنی قالب در ساختار این تسخیر برای کوششی هر نیز کنیممی زندگی

 در یامكس حرکت تصویری موتیف تکرار و برگشتی و رفت روایت این منطق شاید!( امکرده تجربه خودم را

 موقعیت :آیدبر او موقعیت از هرچیز از بیش شود،می روشن تکلیفش فیلم پایان در که برفی اندازچشم آن

 همنطق آن از گذر با پایان در و دهد انجام را اش«ناتمام کارهای» تا خیزدبرمی گور از تدفین از بعد که آدمی

 نامی هم و کردستان مریوان حوالی در ویسه توابع از سردسیر دهی نام هم) «لیو» سمت به برفی العبورصعب

 هم و گراستواقع کامالً هم که فیلم ی«اضداد جمع» خصوصیت از ایجلوه دیگر بار خورشید؛ هاینام از

 آن که صراط پل/جیکوب نردبان نام به هست بزرگی اما شدهشناخته چنداننه فیلم. میردمی دیگر بار( تمثیلی

 زندگی هایبرش گذر» همین به آن در هازمان ادغام از پر روایت منطق و دانممی لین آدریان فیلم بهترین را

 ولینا حیث، این از. گرددبرمی( رابینز تیم) جیکوب یعنی اصلی شخصیت «مرگ با مجاورت هایلحظه در

 منبع یبسیار که سینمایی در: دارد همراه به اشسازنده بودن معاصر از ایویژه نشانه بهزادی بهنام بلند فیلم

 جز نیز انشاولیه و اصلی نسخه حتی که جویندمی قدیمی هایفیلمفارسی دل در را شانالگوبرداری و اقتباس

 از ایذره فیلمش که آن بی بهزادی ندارد، امروزی تماشاگر برای دستاوردی بالهت، احساس و کسالت
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 وایتر سینمایی جریان کلیات از باشد، داشته فاصله ایرانی هایدلمشغولی و فضاسازی و روایت الگوهای

 او پویایی و دنبو «روز به» از که گیردمی ضمنی و کلی بسیار البته تأثیراتی دنیا معاصر سینمای در غیرخطی

 ماشناسیسین و بینیفیلم و جمعیحواس نوع این اگر که امکرده اشاره نکته این به بارها. دهدمی خبر نگاهش و

. باشد نینچ بگذار شود، تعبیر دیگر هاییفیلم از مستقیم تأثیرپذیری اتهام طرح به خواهدمی بودنامروزی و

 آن هب طراوت با و تازه خصلتی ای،نکته چیزی، افزودن – آن از تر مهم– و روز هایتجربه با آمدن پیش این

 اصلی جریان زا سینما این کنار و گوشه در که خالقیتبی اریژینالیته داعیه همه این بر شده، تجربه پیشتر چه

 .دارد ترجیح است، فراوان غیره و تجربی هایفیلم تا( بدنه سینمای به موسوم)

  

 «شصتی دهۀ» هایحسرت

 و حس» جا، این تا شدهوصف سنجیدۀ هایویژگی همه با فیلمی که است دلپذیری بس اتفاق این

 و ببری یاد از ایلحظه را ساختاری معدالت آن همۀ بتوانی که باشد داشته هم خاصی ناشدنیوصف «حال

 شنمای در کنیممی زندگی دوبار تنها. داریمی بزرگ شخصی، و حسی دالیل همین به فقط را آن بگویی

 رایج ابزار از که آن وجود با ،کرده باز سر او مرگ از بعد تازه شانزخم که سیامك قدیمی هایحسرت

 صریح، زبرانگی همدلی موسیقی احساسی، واکنش حال در بازیگران کلوزآپ) تماشاگر احساسات برانگیختن

 تماشاگر تنها هک رسدمی تأثیری چنان به کند،نمی استفاده مطلقاً( غیره و گریستن و کشیدن آه چون رفتارهایی

 هک انگیزیغم و گویا بخش آن. نشود احساساتی آن دیدار با است ممکن آشنا هایکلیشه همان به خوکرده

 همان از یکی کردن عملی به را( جواهریان نگار) شاهزاده شودمی موفق ناکامی، دوبار یکی از بعد سیامك

 که رستورانی ساختمان بیندمی بعد و برود رستوران به او با تا کند راضی مانده، شانحسرت در که کارها

 نواختن کمانچه بعد و خریدن کمانچه ناپیوسته بخش دو آن شده؛ تخریب و کوبیده هاستمدت داشته، دوست
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 محبوبم کار) علیزاده حسین مالیخولیایی عمداً ایفیلمنامه موسیقی با که اشخانه در سیامك آمیزدریغ و مستانه

 خشب همه از بیش و شده؛می پخش ضبط از شودمی معلوم( ساخته سینما برای تاکنون او که آثاری میان در

 هایرتحس دربارۀ مرده مرد و فیلم تعبیر ترینمشخص که احمدی دکتر به سیامك ماندۀناگفته عالقۀ ابراز

 یه به شنمی تبدیل گذشته، تو کوچیکی چیزای یه هاوقت بعضی)» شودمی مطرح آن هایدیالوگ در گذشته،

( «گذشت ازش شهنمی دیگه که وقتی تا شه؛می تربزرگ هم حسرت اون میگذره، زمان چی هر. بزرگ حسرت

 بوسمینی در بارانی شب آن در مرد و زن که جا آن. اندفیلم عمیق حسی تأثیر این وجودآورندۀبه عناصر از همه

 این هب حتی و کنند پنهان را عشق تا اندزدهمی را زورشان تمام دانشجویی دوران در که کنندمی اقرار هم پیش

 معدالت زا فراتر که مشترکی حس اساس بر ،«نبودیم بلد کردن عاشقی مونهمه ما» که رسندمی نسلی اعتراف

 سرتح از انباشته هایسال آن سیامك که رسیدم اطمینان این به کرد،می عمل هاشخصیت سال و سن طبیعی

 اربسی داستان این با فیلمی که نیست آسان هیچ. است گذرانده شمسی شصت دهۀ در را نکرده کارهای

 نسالنمه تمامی از همگانی این تا هاییاحساس ترسیم به اش،قهرمان خیالی و خاص بسیار شرایط و خصوصی

  .برسد او واقعی


