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ایمان عبدلی

»نبات« فیلم عجیبی اســت، از این 
لحاظ کــه انگار ســازنده  آن تا برهه ای 
در جامعه ایران بوده و شــاید حدود 30 
سال ارتباطش را با جامعه اش قطع کرده 
است. به عبارت دیگر وقتی فیلم را تماشا 
می کنید در لحظاتــی گمان می کنید 
یک ملودرام از دهه 60 خورشــیدی  را 

می بینید، چیزی مثل »گل های داودی«! 
البته نه به آن غلظت، اما خب در همان 
حال و هوا. برای یک داستان خوب نیاز به 
کاراکترهای باورپذیر داریم، سه کاراکتر 
محوری فیلم؛ نبات، سعید و سایه)رویا(، 
هر سه به اندازه و دقیق پرداخت نشده اند، 
ما انگیزه ها و خصوصیات اخالقی آن ها 
را نمی شناســیم و تا پایان فیلم با آن ها 
فاصله ای داریم که از بین نمی رود. همین 
می شــود که غم آن ها، غم ما نمی شود. 
اصال هیچ کــدام از آن هــا خصوصیات 

منحصر به فردی ندارند کــه باورپذیر 
باشند.

 وقتی شخصیت ها باورپذیر نیستند، 
رابطه ها درســت درنمی آینــد و وقتی 
رابطه ای در نیاید درامی شکل نمی گیرد. 
برای این که نشان دهم شخصیت پردازی 
و اساســا شــاید طراحی شخصیت در 
»نبات« مشکالت جدی دارد، چند مثال 
برایتان می آورم، مثال هایی که نشــان 
می دهد فیلمساز در خلق موقعیت هایی 

کاراکترساز ناتوان بوده است.

حدود 10 دقیقه از فیلم گذشــته 
تمام ارتباط پدر و دختر فیلم، سطحی 
و کلیشه زده اســت؛ در این میان تاکید 
بیشتر روی نبات است. جایی او را در حال 
تعمیر لوله  آب و جــای دیگر او را بی نیاز 
از ترمیم زخم روی دســتش می بینیم 
)هر دو موقعیت تاکید روی اســتقالل 
نبات دارد(. شــوخی های پــدرش با او 
لوث و مستعمل است و اساسا موقعیتی 
در فیلمنامه ایجاد نشده که فراز و فرود 
نبات و سعید را ببینیم.   حتی چیدمان 
خانه، کارگاه ســفالگری و.. هیچ مولفه  
ظریف و قابل تاملی نــدارد، آن چه که از 
محکم بودن شخصیت نبات می بینیم و 
یا از وفادارِی سعید می شنویم، کلیشه ای 
است، یعنی در ساده ترین حالِت ممکن. 
نبات می تواند خیلی های دیگر باشــد، 
سعید هم می تواند خیلی های دیگر باشد. 
دو مثال ایرانی و خارجی می آورم تا با یک 
قیاس گذاری، ضعف مفــرط »نبات« 
عیان شــود؛ »جدایی نادر از سیمین« 
سکانســی دارد که پیمان معادی رو به 
سارینا فرهادی تاکید می کند که باید 
حقش را از متصدی پمپ بنزین بگیرد، 
همان یک سکانس و همان تاکید جایگاه 
طبقاتی پدر و دختر شکل رابطه  آن ها را 
نمایش می دهد؛ به اندازه، ظریف و دقیق.
 آن موقعیت که از دل زندگی روزمره 
آمده را با سکانسی که نبات رو به سعید 
می گوید آخرین بــاری که اینجا آمدی 
بابا پرویز ُمرده بود! مقایسه کنید، چقدر 
گلخانه ای و تخت است، فیلمساز نمی داند 
دوره  این مدل دیالوگ نویســی خیلی 
پیشتر گذشته؟! »کریمرعلیه کریمر« 

نمونه قابل اتکای دیگری است که نشان 
می دهد موقعیت ســازی های ظریف 
چقدر می تواند در پرداخت شخصیت ها 
و به قولی درآمدن رابطه ها موثر و مفید 
باشد، آن فیلم یک سکانس آشپزی دارد، 
اگر تمایل داشتید بروید آن سکانس را 
مرور کنید، بسیاری از وجوه شخصیتی 
دو کاراکتر کلیدی فیلم در میانه  پخت 
یک اُملت در می آید، کامال ســهل و در 

عین حال ممتنع. 
مشکالت این چنینی که همه ناشی 
از ناتوانــی در ســاخت موقعیت های 
دراماتیک اســت در فیلــم زیاد دیده 
می شــود. نگاه کنید به چند مالقاتی 
که بین سایه و ســعید پیش می آید، 
مالقات هایی که زبــان دیالوگ ها در 
آن از فرط کهنگی پوســیده اســت؛ 
عشقی که کل دانشگاه به آن حسادت 
می کرد، حلقه های ازدواجی که حتی 
بعد از طالق هم نگه داری شــده اند، 
کافه  کنار دانشــگاه و تصاویر ذهنی 
و خاطره بازی هایــی کــه حــاال در 
سریال های ساعت 10 شبکه یک هم 
پذیرفته نمی شود. با همه این ها از ذکر 
ایرادات فیلمنامه باید بگذریم و برویم 
سراغ مبحث کارگردانی یک فیلم اولی، 

چیزهایی مثل دکوپاژ و...
به زبــان طعن و کنایــه کارگردانِی 
»نبات« همپای فیلمنامه اش است. جایی 
در فیلم، نبات و سعید در کافه نشستند، 
ظاهرا روز مادر اســت. پشت سر سعید 
خانواده ای حضور دارند، دختر خانواده 
به مادرش کادویی می دهد، توجه نبات 
جلب می شود، بله او مادر ندارد و غمگین 

می شــود! مالحظه می کنید که حتی 
وصفش هم حــال آدم را بد می کند، آن 
وقت تصور کنید چنین دکوپاژی را روی 

پرده سینما ببینید.
 از این نمونه ها باز هم هســت، مثال 
سکانسی که ســایه با دوربینش نبات و 
سعید را شــکار می کند، آن ها ناگهان 
تصمیم می گیرند کنار خودروی پارک 
شده و درســت در قاب سایه شیطنت 
کنند. چند قاب بسته از سایه می بینیم، 
جوری که مثال حسرت و جداافتادگی او  
را درک کنیم! نمونه  دیگر سکانسی است 
که پدر و دختر )نبات و سعید( در پارک 
هستند، چند دختر جوان رد می شوند 
و نبات رد نگاه پدر که دختران را می پاید، 
دنبال می کند، بله او پدری است که چند 

سال وفادارانه عزب مانده است.
»نبات« محصول یک فیلم اولی)پگاه 
ارضی( است، اما حتی با این مالحظه هم 
نمی شود ضعف های فراوان آن را تحمل 
کرد و منطقی دانســت، این قطعا یک 
شــروع ناامیدکننده برای کارگردانش 

است. 

رنج های یک فیلمنامه بد و یک کارگردانِی ضعیف

نبات؛ فیلمی که نه شیرین است و نه گرم 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

عبدالرضا اکبری:
نقش ها را به خوشگل ها 

می فروشند

عبدالرضا اکبری درباره نقش فروشی در تلویزیون 
می گوید: تلویزیون نباید به جیب کسی کار داشته 
باشد چراکه اسپانسر دارد. متاسفانه این واسطه ها 
هستند که آدم هایی دست به جیب هستند و نقش 
مهمی در دامن زدن به این مسائل دارند. در برخی از 
سریال های تلویزیونی مخاطب کامال متوجه می شود 
نقشی که االن به آن نابازیگر زیبارو داده شده، اتفاقی 
نیست بلکه مسائل مالی و رابطه هایی پشت آن وجود 
دارد. این بازیگر که در ســریال هایی چون »اغما« و 
»عروج« ایفای نقش کرده اســت، با اعتقاد بر رواج 
نقش فروشی در تلویزیون، درباره آثار مخرب این اتفاق 
افزود: متاسفانه حضور نابازیگران در آثار تلویزیونی به 
دلیل ناآگاهی و عدم ایفای نقش حرفه ای موجب افت 
سریال ها می شود و از طرفی جلو این ماجرا را گرفتن 
کمی سخت است؛ چراکه حتی کارگردانان بزرگ ما 
گاه به دلیل اینکه نقشی به یک فرد می خورد که نه 
سواد آن را داشته نه درس آن را خوانده و صرفاً به خاطر 
ظاهر بوده است، او را انتخاب کرده اند؛ بنابراین برخی 

فاکتورها را نمی شود کاری کرد.
    

»ملخ« وارد پیش تولید می شود
»ملخ« بــه کارگردانــی فائــزه عزیزخانی و 
تهیه کنندگی نیکی کریمی ظرف چند روز آینده 
وارد مرحله پیش تولید خواهد شد. تاکنون از میان 
بازیگران حضور فرهاد اصالنی و ترانه علیدوستی در 
این فیلم سینمایی قطعی شده و ظرف چند روز آینده 
گروه تولید با چند بازیگر دیگر برای حضور در این پروژه 
به توافق خواهند رسید. فرهاد اصالنی پس از سریال 
»هیوال«ی مهران مدیری و فیلم جدید اصغر نعیمی با 
عنوان »خط استوا«  - که هم اکنون در کشور اندونزی 
در مرحله فیلمبــرداری قرار دارد- بــه این پروژه 
می پیوندد. آخرین تجربه سینمایی ترانه علیدوستی 
نیز به فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی برمی گردد که 
در سال ۹۵ در ایران به نمایش درآمد. علیدوستی چند 
سالی درگیر سریال پرحاشیه »شهرزاد« بود و حاال در 
تجربه جدید سینمایی خود قرار است در فیلم فائزه 

عزیزخانی به ایفای نقش بپردازد.
    

اکراِن داغ سینماها درعید فطر

ترتیب چینــش فیلم  های حاضــر در اکران 
رمضانی موجب شد این فصل از نمایش فیلم  های 
سینمایی در رکود مطلق به سر ببرد. کنار هم قرار 
دادن چند فیلم اولی در کنار کمدی »سامورایی در 
برلین« موجب شد تنها کمدی حاضر در گیشه با 
فروش 3 میلیاردی بیش از سایر فیلم ها مورد توجه 
قرار گیرد. با پایان یافتــن اکران رمضانی و بر پرده 
نشســتن فیلم  های عیدفطر به نظر می رسد جان 
تازه ای به ســینما دمیده شــود. ۵ فیلم در اکران 
عید فطر در معرض دید عالقه مندان سینما قرار 
خواهد گرفت؛ 2 فیلم کمدی و 2 فیلم اجتماعی و 
یک ملودرام معمایی که نبردی تنگاتنگ در گیشه 
خواهند داشــت. »زهر مار« به کارگردانی جواد 
رضویان، »ما همه با هم هســتیم« به کارگردانی 
کمال تبریزی، »سرخپوست« به کارگردانی نیما 
جاویدی، »دختر شــیطان« به کارگردانی قربان 
محمدپور و »شبی که ماه کامل شد« به کارگردانی 
نرگس آبیار در اکران عید فطر و از روز چهارشنبه 
روی پرده خواهند رفت. از هم اکنون به نظر می رسد 
از میان تمام فیلم   هایی که روی پرده خواهند رفت، 
بهترین فیلم جشــنواره فجر یعنی »شبی که ماه 
کامل شد«، فیلم تحســین شده »سرخپوست« 
و کمدی پرچهره »ما همه با هم هســتیم« بیش 

از دیگر فیلم ها مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

باز هم صحبــت از فیلم های کمدی اســت؛ 
فیلمنامه هایی که تنها به چیدمان مجموعه ای از 
سکانس های پوچ، بی سرو ته برای خنده گرفتن 
از مخاطب بسنده می کنند!  فیلم هایی که در پایان 
نمایش، مخاطب را با این سوال روبرو می کنند که 
هدف از ساخت این فیلم چه بوده است؟ »سامورایی 
در برلین« نیز یکی دیگر از فیلم هایی با ژانر کمدی 
است که از این قاعده مستثنی نبوده و فیلمنامه 
آن دقیقا به سان آش شله قلمکاری است که برای 
دوخت و دوز آن از یک ســری تکه های بی ربط و 

بدون پیوند با هم وام گرفته شده است.
درست است که باید درون مایه اصلی فیلم های 

کمدی بر پایه شوخی و خنده باشــد و به لحاظ 
محتوایی نباید نســبت به فیلم هــای کمیک، 
حساسیت انتقادی بیش از حد داشت؛ و به عبارتی 
باید در نظر گرفت که »رسالت فیلم های کمدی 
فقط خنداندن است و نباید به محتوا و فیلمنامه 
آنها خرده گرفت« و یا »فیلم کمدی، فیلمیست 
که مردم را بخنداند و برای عموم مردم ســاخته 
می شود تا مشکالت خودشــان را برای ساعاتی 
فراموش کننــد«؛ اما نکته قابل تامل آن اســت 
که اگر چنین نگاهی هم وجود داشــته باشــد، 
»ســامورایی در برلین« حتی رســالت خود که 
خندادن مخاطبین است را نیز به درستی انجام 
نداده اســت و با ضعف های فیلمنامه ای بسیاری 
درگیر شده که ناتوان در خلق صحنه های کمیک 

و خنده دار بوده است. شــخصیت های این فیلم 
به قدری خام هستند که حتی شــوخی ها، ادا و 
اصول های مثال طنزآلودشــان هم مخاطب را به 
خنده نمی اندازد. اینگونه اســت که فیلمساز به 
دم دستی ترین شــوخی های کالمی و موقعیت 
ســازی های تکراری برای خنده آفرینی بسنده 

کرده است.
این فیلم قصه گروه سه نفره ای را روایت می کند 
که در راس آنها »جمشــید ســامورایی« با بازی 
»حمید فرخ نژاد« قرار دارد. کار این گروه وصول 
کردن چک یا روکردن دست یک نفر و کارهایی از 
این قبیل است. به عبارتی شخصیت اصلی نمایش 
یک شر خر اســت که با دوتا از نوچه های خود کار 
می کند. »جمشید« چندســالی را ژاپن بوده و 

حاال که به وطن برگشــته با همــان تیپ و قیافه 
ژاپنی مابانه خود اینور و آنور می رود و برای همین 
به اسم »جمشید سامورایی« شهرت یافته است. 
بر حسب اتفاق موقعیتی پیش می آید که جمشید و 
نوچه هایش باید برای بازگرداندن سند یک زمین به 
برلین بروند که همین اتفاق، حوادث دیگری را رقم 
می زند؛ که در آخر این سوال برای مخاطب ایجاد 
می شود که چرا باید فیلمی چون »سامورایی در 
برلین« را تماشا کند؟ لزوم رفتن به برلین چه بوده 
است؟  آیا این فیلم قرار است او را بخنداند؟ آیا قرار 
است با آن سرگرم شــود؟ آیا قرار است بازی های 

خیره کننده بازیگرانش را بستاید؟ 
بنابراین باید خاطرنشان کرد »سامورایی در 
برلین« و فیلم هایی از این دست حتی یک داستاِن 
متوسط خطی هم ندارند و تنها برگ برنده شان 
ساخته شدن آنها در خارج از ایران و بهره گیری از 
بازیگران خارجی و داخلی شناخته شده می باشد. 

 از منظر روانشناســی نیز تنها مســاله ای که 

می توان درباره آن تامل کرد، شغل کاراکتر اصلی 
فیلم است؛ بدون تردید شما نیز نام »شرخرها« 
را شنیده اید، کسانیکه به هیچ صراطی مستقیم 
نیســتند و به هر طریق ممکن ســعی در وصول 
طلب افــرادی دارند که قادر بــه پرداخت بدهی 

خود نیستند.
 از منظر آسیب شناســی باید متذکر شد، چه 
بخواهیم و چه نخواهیم این روزها »شرخری« به 
یک شغل تبدیل شده و دیگر نیازی نیست تا طرف 
قلدر باشــد تا بتواند طلب دیگران را وصول کند، 
کافی اســت این افراد کمی به راهکار های قانونی 
آشنا باشند تا بتوانند روزگار بدهکار و خانواده اش 
را سیاه کنند. البته نا گفته نماند در شرایط فعلی 
و با توجه بــه موقعیت اقتصادی و معیشــتی که 
افراد جامعه در آن گرفتار هستند، برخی جوانان 
تحصیل کرده دانشگاهی هم برای استخدام شدن 
در شرکت های شرخر و احراز شغل شرخری سر و 

دست می شکنند!!

آبان نامجو

چه بازی ها دارد روزگار! سریال »شهرزاد« که پیرنگ اصلی اش 
درباره  کارتل های مافیایی فاســد بود، حاال درگیر پرونده بانک 
سرمایه و هادی رضوی و پول های کثیف شده. روزی در انتهای 
فصل اول و همان زمان که پیش تولید فصل دوم شروع شده بود، 
برخی رسانه ها و برخی منتقدین مثل »نیما حسنی نسب« زمزمه 
کردند که پول های کثیف و پرداختی های کالن »شــهرزاد« را 
درگیر کرده اما در آن مقطع زمانی نظر بازیگران کار چیز دیگری 
بود. رضا کیانیان گفته بود: »بعضی از همراهانم مدعی هستند، 
منابع مالی ســریال »شهرزاد« پاک نیســت و در نتیجه از من 
پرسیدند چرا پذیرفتم که در فصل دوم این سریال بازی کنم؟ 
من ابتدا خواهش می کنم، درستی این مطلب را روشن و دالیل 

مستند خود را مبنی بر این ادعا ارائه کنند.«

کمی بعدتر »نادر فتوره چی« از فعاالن چپ و از پیگیرترین 
افراد این ماجرا با ترانه علیدوستی وارد جدل مجازی شد: ترانه 
این گونه جواب داده بود: »ما هم مثل شــما هنوز نمی دانیم آن 
مبلغ به خصوصی که خرج ساخت سریال »شهرزاد« شده، دقیقا 
و تحقیقا آلوده به همین پولی که شــما می گویید و برای گریه 
گرفتن از جمع، نام حقوق معلمان را روی آن می گذارید هست 
یا خیر. ما هم در حالت تعلیق قرار داریم و برای روشن شدن این 
قضیه نیاز اســت به آقای امامی اعالم جرم شود هم دادگاه شان 
تشکیل شود هم ما به ایشان دسترسی داشته باشیم تا بفهمیم 

تکلیف چیست؟«
نغمه ثمینی هم که نویسنده کار بود یک کمپین راه انداخت؛ 
»آری به شهرزاد« اما خب حاال از آن روزگار خیلی گذشته و تشت 
بی آبرویی سرمایه گذاران سریال روی زمین افتاده، فعال از ترانه و 
کیانیان خبری نیست؛ اما برخی بازیگران »شهرزاد« کم کم دارند 

واکنش نشان می دهند، آن هم در شرایطی که برخی رسانه ها 
مثل روزنامه »فرهیختگان« خواســتار این شده اند که پول ها 
پس گرفته شــود، از میان بازیگرانی که وسط گود آمدند شاید 

شاخص ترین مهدی سلطانی باشد.
 او می گوید: »سوال من از افرادی که ادعا می کنند باید این 
پول  ها بازگردد این است عوامل و بازیگران در حین قرارداد چگونه 
باید متوجه شوند که این پول ها از چه طریقی آمده؟! از کجا معلوم 
این پول ها از طریق اختالس و یا پولشویی آمده و هر چند هنوز هم 
این موضوع به طور کامل ثابت نشده، شاید با آن پول رفته اند کار 
دیگری کرده اند و یا سرمایه گذاری دیگری انجام داده اند.« شاید 
هیچکس اندازه حقوقدان ها نتواند در این زمینه اظهار نظر کند، 

رسول کوهپایه زاده، وکیل دادگستری، در این باره می گوید: 
»تمام این پول ها به علت تحصیل شان از منابع 

نامشروع باید به خزانه برگردند و عوامل فیلم ها 
شکایت جداگانه ای تنظیم کنند و 

از امثال امامی و رضوی بخواهند 
تا پول شــان را از منبعی مشروع 

پرداخت کنند.« نجفی توانا البته 

می گوید: »این پول ها تا جایی که دستمزدها متعارف بوده، الزم 
نیست برگردد؛ اما حد باالتر از عرف قراردادهای قانون کار باید 
به خزانه مسترد شــود.« پرویز فالحی پور، دیگر بازیگر سریال 
می گوید: »مگر ما خبر داشتیم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن 
اســت. مگر خود آقای فتحی در جریان بوده که قرار است چه 
اتفاقی بیافتد. این ها آمدند و گفتند که می خواهند یک سریالی 
بسازند و کارگردانی آن را به آقای فتحی پیشنهاد دادند و آقای 
فتحی هم ما را انتخاب کرد. مگر به ما گفته بودند که می خواهند 
از صندوق فرهنگیان اختالس کنند. مگر به ما پیشــنهاد داده 
بودند که با یکدیگر بخوریم؟« در این میان تکلیف 
مخاطبان سریال مشــخص نیست، آن هایی 
که هر هفته دوشنبه ها با کاراکترهای 
ســریال زندگی کردند و شاید هنوز 
آهنگ های شهرزاد را با یاد و خاطره 
قبــاد و فرهــاد و شــهرزاد گوش 
می کنند، آیا می شــود به حافظه ات 
بگویی پول های شهرزاد کثیف بوده، 

پس دوستش نداشته باش؟!

فیلم سینمایی سامورایی در برلین را ببینیم یا خیر؟

نیم نگاهی به آسیب شناسی پدیده »خریداران شر«

پول های کثیف هنر را هم آلوده کرد 

تشت رسوایی »شهرزاد« بر زمین 

یادداشت

نگاهویژه

»نبات« محصول یک فیلم 
اولی)پگاه ارضی( است، 

اما حتی با این مالحظه هم 
نمی شود ضعف های فراوان 

آن را تحمل کرد و منطقی 
دانست، این قطعا یک 

شروع ناامیدکننده برای 
کارگردانش است
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