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 مناسبت به است، فیلم ماهنامه نوروزی های رسم از که "سال های چهره" بخش برای مقاله این  

 .شد نوشته فجر فیلم جشنوارۀ هفتمین و بیست در حاضر فیلم سه در بازی با کوثری باران پرکاری

* 

* 

 کار هایفرصت ایجاد در را خانوادگي هاینسبت حد چه تا هنوز مردم دانیمنمي ما گاه سو، یك از  

 در و داشتم سیما جشنواره در مسئولیتي که را زماني رودنمي یادم. پندارندمي مؤثر سینما و هنر عرصه در

 در حاتمي لیال جمله از و تلویزیوني هایمجموعه زن بازیگر بهترین کاندیدای چند رقابت ها،دوره از یكي

 تمام اولي سود به تخصصي، داوری با و طبیعي شكلي به باران از پس در محتشم مرجان و انگلیسي کیف

 هایبازی و قصه و موسیقي و فضا به مردم، از بسیاری مثل که فامیل افراد از یكي از بعد مدتي. شد

 گفت حاتمي جایزه به واکنش در او. شنیدم عجیبي اظهارنظر داشت، بیشتری عالقه باران از پس احساساتي

 انگلیسي کیف سیاسينیمه مقبولیت از او کردمتصور لوحانهساده من. «دیگه کردید بازیپارتي معمول طبق»

 تعجب دچار شدت به پرده،پشت از آگاهي این از و است مطلع تلویزیون وقت مدیریت و رسمي نگاه نزد

 فاصله من تصور با اینها از بیش بسي آورد، ایشان که دلیلي و نبود آگاهي این از خبری واقع در اما. شدم

 علي مرحوم دانستنمي او که بود این نكته! «کردید بازیپارتي پدرش خاطر به دیگه، معلومه: »داشت

 سر بر و نبود ما تلویزیون مطلوب هنرمند اشحیات زمان در هرگز ظاهری، شعارهای برخالف حاتمي

 اما. کشید هامرارت تلویزیون همین با هایشاختالف بابت شصت، دهه در هزاردستان ساخت و تدارك

 خانوادگي و دوستي هاینسبت به چیزهمه دادن ربط بر مبني ما سنتي و دارریشه و قدیمي بسیار پندارهای

 داریوش از که داشتوامي ذهنیت این به را مردم و کردمي عمل موجود واقعیات این از فراتر غیره، و
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 اصلي هاینقش در بازی برای او حرمت و یاد به البد را حاتمي مرحوم دختر کیمیایي، مسعود تا مهرجویي

 !اندبوده نوشته که هایينقش هایخصلت با اشهمخواني بابت نه اند؛زده صدا هایشانفیلم مهم و

 اندازیدست و فرد استقالل مانع حد چه تا خانوادگي هاینسبت دانندنمي مردم گاه دیگر، سوی از  

 برای مشكالت همواره و طبعاً معادله، این در. شودمي خودش کاری هایفرصت از او گیریبهره مسیر در

 خود، از پیش خانوادههم هنرمند نسبت به چندساله ایفاصله با و دارد قرار بعدی نسل در که است کسي

 آثارش و خود آشكار نگرشي و ساختاری هایتفاوت همه با کیارستمي بهمن. شودمي فعالیت عرصه وارد

 با و هنوز عبدالوهاب سپیده. شود نگاه کارهایش به نسبت این از فارغ دارد اصرار همواره او، آثار و پدر با

 نظرانهتنگ واکنش این با گاه شده، نثارش جایزه قالب در که هایيستایش و کارش هایشایستگي وجود

 نامي و پناهي پناه از کوتاهي هایفیلم. «دیگر بوده تدوینگر یك و فیلمساز یك فرزند» که شودمي روروبه

 دو هر در که حالي در شد، تحسین کمتر هاجشنواره از هایيدوره در آنها پدران شهرت دلیل به تنها تارخ

 نگراني این همه برای بعد اما بود، داوران اعتنای مورد هایفیلم جزو کارگردان نام به توجه از پیش تا مورد

 برنده، جایگاه از یا کاندیداها فهرست از را هافیلم نتیجه در و شده؛ بازیرفیق بگویند بعداً مبادا که آمد پیش

 !کردند خارج

 فعالیت برای هنرمندان فرزندان هایدشواری به که ایاشاره با و طوالني مقدمه این از بعد حاال  

 کوثری باران که بگویم اطمینان با را نكته این توانممي کردم، والدین اختصاصي هنر همان حیطه در ویژهبه

 اگر دیگر، تعبیر به. است آمده در به هاحدیث و حرف و هاپیرایه این سنگین سایه زیر از زودی همین به

 پدر کنندگيتهیه که داشت وجود ایغیرحرفه و عام و دور هاینگاه همان صاحبان بین در تصور این زماني

 و کمي و آماری لحاظ به هم حاال اند،کرده پا و دست او برای را بازیگری مسیر و جایگاه مادر کارگرداني و

 با. است رسیده نتیجه به و شده آزمایش کافي قدر به دیگر کوثری باران نقش، اجرای کیفیت حیث از هم
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 بازی صاحبدالن مجموعه یا گیالنه یا شهر پوست زیر یا دختران خوابگاه در که تریمعصوم هاینقش وجود

 و هاتندی نماینده عنوان به را او «بازیخون» در مرفه به رو خانواده یك معتاد دختر نقش با بود، کرده

 را بهره بیشترین هایشتجربه تنوع این از باران. پذیرفتیم اشنسل هایسرکشي حتي و هاشیطنت

 کند، نمایندگي را نسل این عبث گاه عصیان که نقشي ایفای خط ته تا رفتن در اشجسارت اما اندوخت؛مي

 بگیرجایزه نقش که بگیریم نظر در اگر. بخشید اعتبار اشکارنامه به هانقش گونيگونه آن خود از بیش عمالً

 وصل هاسنت به نهایت در مثبت، و منفي میان نوسان وجود با آتش عروس فیلم در( ژادنفرخ حمید)فرحان

 نگاه در تأییدغیرقابل نقش یك بازیگر تنها و اولین سارا نقش با باران عمالً بود، موردتأیید رسمي نگاه از و

 فجر جشنواره جایزه اما رسیده،نمي رو آن به رو این از تحولي به هم فیلم پایان تا که بوده رسمي اخالقیات

 مشترك برنده عنوان به هم سوم روز در او بازی و نقش همزمان، که این. است کرده ایفاگرش نصیب را

 .نیست جدی چندان بازی،خون سارای بیروني و دروني هایپیچیدگي به نظر با شد، اعالم جایزه

 پورعارف شالیزه حیران لیالستاني، فالح حسینعلي زاكمي فیلم سه با او فجر، جشنواره در و امسال  

 سال در که اینجاست جالب و بود نسل این زن بازیگر پرکارترین فتحي حسن زندنمي در بار سه پستچي  و

 باردار زن نقش فیلم دو در بار این او اجباری، توفیق در متارکه آستانه در زني نقش زودهنگام تجربه از بعد

 فیلم جوان کارگردان سوابق و باشید ندیده را حیران و زاكمي اگر حتي که است بدیهي البته. کردمي ایفا را

 کافي باران نقش و فیلم دو دنیای محض تفاوت از اطمینان برای نخست فیلم سازنده نام ندانید، را دوم

 ما دوران دنیای سیاهي و تباهي بابت تمثیلي، کنشي در فرزندش که است ماهيپابه زن او جا آن: بود خواهد

 یك تلخ شرایط درگیر جواني زن پور،عارف اول فیلم در جا این و بیاید بیرون مادر رحم از نیست حاضر

 اجتماعي آشنای دردمند سینمای همان دل در گرفتن قرار بر اصرار با و رئال کامالً فضایي در افغاني مهاجر

 زاكمي فیلم گرافیكي جنین سمت به دوربین کاربردبي و ربطبي هایحرکت با. شناسیممي هاستسال که
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 نامزدی دیگر بار حیران فیلم نام هم نقش ولي بود، مغبون کلي به آن دیگر بازیگران تمام مثل باران البته

 نقش در را اشنسل نمایندگي همان از دیگری نوع او اینها، منهای. داشت دنبال به او برای را اصلي نقش

 و بدرفتارتر و ترخشن عیني، ابعاد در که نقشي. کرد تجربه نیز فتحي حسن فیلم معاصر زمان بخش دختر

 فیلم تارخي هایتمثیل بار از ایعمده بخش بایستمي ذهني، وجوه در و بود قبلي هاینمونه از تربددهان

 طول در: داشت مبهم ماهیتي هم باران آفرینينقش فیلم، خود همچون. کشیدمي دوش به را حال زمان تا

 در مشكل شاید. ماندنمي یاد در مؤثر و پررنگ چندان آن، از بعد اما آمد؛مي چشم به درگیرکننده تماشا،

 ماندمي جدا کنوني شكل در اما شدمي برقرار فیلم جدید و قدیم هایبخش میان باید که بود پیوندی همان

 .بود معاصر شرایط دانستن مبرا و تاریخي هایریشه در مشكالت همه دیدن شبیه بیشتر فیلم بر حاکم نگاه و

 نبوده نكته این نگران پرسیدم کوثری باران از بود، اکران روی داودی ابوالحسن تقاطع فیلم که پیش سال دو

 فقط و ندارد کار جای چندان هاویژگي و رفتار و موقعیت لحاظ به بلند، یا کوتاه زمان از فارغ اشنقش که

 این با اما دانسته،مي را اینها گفت کند؟مي پیدا معنا داستان در حضورش که است اشدهندهتكان مرگ با

 او، چون جواني بازیگر نزد درایت این. «باشد داشته حضور خوب پروژه یك در» داده ترجیح وجود

 .باشد قائل کافي بهای نیز ناخوب هایپروژه در غیاب برای که شرط این به است؛ امیدبخش و انگیزتحسن

  

 

 


