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 فیلم برای ناجی رضا به برلین جشنواره بازیگر بهترین جایزۀ اهدای که امگفته هم پیشتر و معتقدم  

 را باورم این دالیل. ندارد همراهبه اعتباری مجیدی، مجید فیلم برای نه و او خود برای نه «هاگنجشک آواز»

 :کنممی فهرست جااین در است، بازیگری تحلیل و شناخت زمینۀ در تخصصی بحثی که

 عقوبت و گناه ،«مجنون بید» اشسازنده قبلی فیلم همچون «هاگنجشک آواز» مرکزی مضمون(1  

 عاشق و دیدمی زیبایی و شدمی بینا نابینایی، سال 83 از بعد که دادمی نشان را مردی قبلی فیلم. است گناه

 دیگر بار خدا بود، شده اشنابینایی مشکل و او پاسوز هاسال که داشت همسری خود چون اما شد،می

 هم «هاگنجشک آواز» در و حاال. نکند چرانیچشم و بداند را بینایی نعمت قدر باشد او تا کردمی کورش

 همراه او اخراج و شترمرغ یک فرار با که الهی آزمایش از شترمرغ، پرورش کارگاه یک کارگر آقاکریم وقتی

 هاهمسایه به و کندمی بداخالقی هایشبچه با و زندمی حرص پول برای و آیدنمی بیرون سربلند است،

 خودشبه تا کندمی هوار سرش روی کرده،جمع او خود که را دومی دست وسایل آوار خدا کند،نمی کمک

 شترمرغ که بشود خوبی آدم قدرآن هم آخرش و بخورد پسرش بدهد را پرتقالش آب و شود مهربان و بیاید

 خوب، کار" مضمون با باردیگر یعنی! برقصد «سماع» برایش و او جلوی بیاید بلکه برگردد، تنهانه فراری

 تحوالت این مسیر است، فیلم در مایه این بروز محور که آقاکریم. مواجهیم "مجازات بد، کار و دارد جایزه

 و او نقش ایفای برای ناجی رضا انتخاب اما. رسدمی رستگاری به آخردست و کندمی طی جدی طوربه را

 هایموقعیت به را فیلم حتی گاه که بخشیده نقش به کمیک هاییویژگی آشکارا ناجی، خود بازی نوع

 تخم پاشیدن یا موتورش مسافران از یکی کشیاسباب حین در او پیراهن خوردن جر قبیل از مضحکی

 چاشنی عنوانبه دارد عادت که ناجی. کندمی دچار هایشبچه و خودش صورت و سر به شکسته شترمرغ

 دلیساده موتیف بر تأکید هم جااین( قنبری رهبر ساخته «او» فیلم منهای) برود دوربین جلوی هافیلم نمکین

 و گناه مضمون با جدی درام آن از نتیجه، در و دارد خود کار در یکسر را شخصیت لوحیساده حتی یا
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 فیزیک. است فیلمی چنین مطلوب مقتضیات و مختصات با تضاد در که کندمی ترسیم کاریکاتوری عقوبت،

 کارگیریبه که است نامناسب و ناموزون قدر همان «هاگنجشک آواز» برای ناجی حضور و لهجه و چهره و

 جالب. الهی نظام هشدارهای پیک جایگاه در شترمرغ لقی لق پاهای و دراز گردن و ریخت و سر با جانوری

 و تم انتقال هایلحظه ترینجدی به تماشاگر شوندمی باعث: آورندمی باربه نتیجه یک هم دو هر که است

 !بخندد عقوبت، احساس

 لهجه بود، نخواهد و نیست پذیرتفکیک اشلهجه از که ناجی خود مثل فیلم، در ناجی نقش ( 2  

 توانندمی لهجه همان صاحب کشور ساکنان و اهالی فقط را دارلهجه هاینقش که امگفته همیشه. دارد آذری

 فیلم در وگرزل رنه غریب لهجۀ با ما وقتی. کنند قضاوت را بازیگرش بازی بعد و دریافت و فهم درست

 لحن و گویش و اقلیم و ایالت و ریشه از چیزی و شویممی رو به رو مینگال آنتونی مرحوم «سرد کوهستان»

 نقش اسکار برای او ناشایستگی یا شایستگی دربارۀ توانیم می چگونه دانیم،نمی اشغیره و تأکیدها و

 که کنممی عرض جسارتاً سیاق، همین به درست بدهیم؟ نظر برد، خانه به فیلم همین برای که مکملی

 با آنها. اندنداشته را ایرانی دارلهجه نقش یک مورد در قضاوت صالحیت برلین، جشنواره غیرایرانی داوران

 تماشاگر برای آن مفرح جنبۀ و ناجی لهجۀ از نتیجه، در و انددریافته را هادیالوگ فیلم، زیرنویس خواندن

 فضای و لحن با ناجی وارکمدین بازی تناقض متوجه اساساً پس. اندنداشته درکی ترینکوچک فیلم، ایرانی

 بودننامناسب درک بدون و لهجه به توجه از فارغ آنها داوری بنابراین،. اندنشده مضمونش و فیلم جدی

 بهرهبی نیز اعتبار سطح کمترین از عمالً و بوده «عقوبت به دچارشدن» بحران این میانۀ در نقشی برای ناجی

 رسد چه اند؛نگرفته کامل لهجه، این از ناشی حس درک بدون را فیلم داستان حتی برلین داوران چون. است

 اهمیت دار،لهجه نقش در کلی طور به که این ضمن. شود تلقی امتیاز بخواهد شانبازیگری جایزه که این به

 برندۀ) «شب» در حیایی امین چون درخشانی اخیر هاینمونه مثل که شودمی شروع جایی از بازیگر کار
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 نصیرپور مهتاب یا «باز ریسمان» در حمیدیان بابک ،(پارسال جشنواره سنجیدۀ هایسیمرغ معدود از یکی

 .باشد کرده «بازآفرینی» را ایلهجه ،«خاک فرزند» در

 جایزه «او» فیلم در آفرینی نقش برای ناجی رضا به پیش، سال چند فجر جشنواره در وقتی (8  

 جوایز برندگان تعیین در عضو مؤثرترین طبعاً و داوری هیأت اعضای از که نصیریان علی دادند،می ایویژه

. بازیگرند هم خیلی بلکه نیستند، نابازیگر تنهانه ناجی آقای که کرد اظهار ستایش و تأکید با بود، بازیگری

 قصدبه مردان، برخی تحقیر برای «نامرد» مثل که ناسزاست نوعی «نابازیگر» که بود این نصیریان تلقی ظاهراً

 خاص ساختارهای برخی برای نابازیگر کارگیریبه که است بدیهی. رود می کار به بازیگران برخی تحقیر

 نتیجۀ و کرد جایگزین را ایحرفه بازیگری موارد، گونه این در تواننمی و است ضروری و الزم سینمایی

 و اقلیمی و فیزیکی خصوصیات محض تطبیق بابت پیشاپیش، آموزش بدون که نابازیگر اما. گرفت معقولی

 و باشد ش«خود» ممکن حد تا بناست شود،می آن تولید گروه وارد فیلمنامه، یک بومی نقش با اش محلی

 دست که است این بقیه و کارگردان تالش. بازی جز کندمی کاری هر بنابراین،. شود نزدیک ش«خود» به

 در فیلم این ناجی همین مثل ما بعد نزند؛ سر او از دوربین جلوی کردنبازی یعنی کار قلم یک همین کم

 بازیگری جایزه دیگر، فجری در «باران» فیلم عابدینی حسین به یا خودمان فجر در فیلم آن ناجی یا برلین،

! دهیممی کردن بازی جایزۀ نکند، بازی و باشد خودش که این در کسی مؤثر تالش برای یعنی. دهیممی

 آن پاسخ و پرسش جلسۀ در و جشنواره مهمان کارگردان، کنار در که ناجی با برلین داوران که است طبیعی

 ناجی act از درصد 121 باالی دانندنمی و کنندنمی او نابازیگری تصور بر مبتنی برخوردی بوده، حاضر

 این از نمونه یک عنوانبه فقط. بوده آن کنندۀ ضبط تنها دوربین و است ناجی خود به متعلق آقا،کریم نقشبه

 او که کنممی بسنده نکته همین ذکر به دوربین، جلوی آوردمی را خودش اساساً و کندنمی بازی ناجی که

 ،«کندلوس هایباغ» پرظرافت فیلم در مثالً. گویدمی «به» را «برای» جاها بسیاری زبانانش،هم بسیاری مثل
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 سینی توی متعدد هایظرف در را املت وقتی هم «هاگنجشک آواز» در. «کنهنمی فرقی هیچ من به» گویدمی

 نوع این که بگویید خواهیدنمی طبعاً. بهمانی به را یکی آن و فالنی به ببر اینو گویدمی پسرش به گذارد،می

 را ش«خود» او که این و نابازیگری قضیۀ همان ماندمی بنابراین. است بوده فیلم خود خواست گفتن،دیالوگ

 به جا پرده روی به عادی زندگی از را خودش رفتاری و کالمی عادات دارد. است فرستاده دوربین جلوی

 .همین. کندمی جا

 ناجی به برلین چرا پس: شود نمی مربوط ناجی بازی به پاسخش البته که سؤال یک ماندمی (4  

 و دارد؛ هم فیلم در و دارد لهجه ناجی داندنمی برلین اوالً: گفتم که را او بازی با مرتبط نکتۀ دو داد؟ جایزه

: اصلی فرامتن دالیل اما. ندارد دوربین جلوی بودنش «خود» و بودن نابازیگر از خبری ترین کوچک ثانیاً

 بیشتر و بیشتر کازلیک، دیتر ریاست دوران این در ویژهبه که است چپی بسیار گرایش با ایجشنواره برلین

 و باررقت نماییمظلوم بر متمرکز خلی و خاک فقیرانۀ آماتوری هایفیلم که رفته سو و سمت این به

 وجود با برلین، در «هاگنجشک آواز» حضور از قبل سال در. بستاید را نشینحاشیه هایشخصیت انگیزترحم

 فیلم به را طالیی خرس ،«بودم انگلستان پادشاه پیشخدمت من» نام به منزل یرژی گروتسک شاهکار حضور

 ناگزیر ازدواج موضوع با که «تویا عروسی» نام به دادند مغولستان از ایفقرنمایانه احساساتی انگیزرقت

 که دارد شده ساخته ترخوب ایرانی ورسیون 11 کم دست مالی، تأمین برای سال و سن کم روستایی دختر

 کش ما انقالب از بعد سینمای سال سی کل اندازۀبه ،«برف مرثیۀ» تا «بمانی» از و «زینت» تا «مادیان» از

 سال این گرایچپ برلین روستاپسندی خصلت این به اعتنا با و ترتیب این به. اندشده تکرار بارها و اندآمده

 که ندارد، تعجبی تنهانه ناجی، رضا همچون کسی به برلین بازیگری جایزۀ اعطای( همیشه بساچه و)  ها

 فیلم شدندیده از پیش حتی جشنواره، آن در ظواهرش و ناجی حضور صرف اصالً. است طبیعی هم بسیار
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 او از ترمناسب کسی حتماً چون. کند تضمین را او شدنبرنده اطمینان، با توانستمی هم داوران سوی از

 .شودنمی یافت ایجشنواره هیچ مهمان بازیگران جمع در برلین جشنواره شدۀوصف پسند آن جلب برای

  

 

 


