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ایمان عبدلی

وقتی یک کارگردان از عرصه تئاتر 
به ســینما می آید بنا به تجربیات قبلی 
انتظارات تعریف شده ای داریم. به عبارتی 
نمی شود و یا نمی توانیم با ذهنی پالوده و 
فارغ به دیدن اثری برویم که کارگردانش 
از تئاتر آمده. رضا گوران سال ها در تئاتر 
فعالیت داشــته و آثارش هم مخاطب 
خودش را دارد، اما آیا رضا گوران می تواند 
موفقیــت دنیای نمایش هایــش را در 
سینما هم تکرار کند؟ اگر مالک را همین 
»سرکوب« بگذاریم، باید گفت که نه! این 
فیلم آن چیزی نیست که بشود معنای 

موفقیت از آن برداشت.
»سرکوب« روایت سه خواهر است؛ 
پریسا، پریا و پروانه. پالت کار ناخودآگاه 
ذهن را به سمت »سه خواهر« چخوف 
می برد. شباهت ها بیشتر هم هست وقتی 

متوجه می شویم این جا هم حکایت یک 
خانواده در حال فروپاشی است که هیچ 
بنیانی از آن نمانــده. پدر یا همان پرویز 
ظاهرا سال ها تیغ استبداد را باالی سر 
خانه نگه داشــته، مادر فراموشی دارد، 
فرزندان هم تار و مار شدند. فیلم با گردش 
سیال دوربین در خانه ای آغاز می شود 
که خودش هم موجودیت یک کاراکتر را 
دارد. دوربین دائم به شکلی شناور و معرف 
به تو در توهای خانه ســرک می کشد و 
مراسمی شبیه به معارفه برایمان برگزار 
می کنــد. تنها نکته  مبهــم ماجرا اتاق 
تاریک پدر خانواده اســت که ســه روز 
قبل خانه را ترک کــرده. ملیحه، کارگر 
خانه می گوید پدر بــه اصرار المپ های 
اتاقش را برداشته و با شمع روشن نگه اش 
می داشته. بازی های استعاره ای فیلم از 

همین جا شروع می شود. 
پدر رازی دارد که باید پنهان بماند؟ 

این فیلم درباره  پرویز است؟ تاریکی را 
برای چه می خواهد؟ روشنی چه رازی از 
او فاش می کند که از آن فراری شده؟ فیلم 
اولین ســرنخ هایش را به موقع می دهد 
اما ورود سه خواهر، آرام آرام ضعف های 
فیلمنامه را آشکار می کند. فیلم با ورود 
پریا، پریسا و پروانه تمرکز روایی اش را از 
دست می دهد و به آشفته گویی می افتد. 
گویی می خواهد همه چیز را داشته باشد 
و عاقبت هیچ چیز به دســت نمی آورد. 
نمــای نزدیک تر ماجرا یعنــی این که 
اساس فیلمنامه قرار بوده به فروپاشی پدر 
به عنوان یک نماد بپردازد؛ اما بنا به دالیلی 
چون ترس و لکنت از بیان واضح طفره 
رفته و بدتر این که برای پر کردن تایم یک 
فیلم بلند داستانی مجبور به پرداخت های 
ناقصی از دختران خانواده شــده است. 
فیلمساز احتماال می خواسته مخاطب به 
شکل غیرمستقیم و از خالل دیالوگ ها 

به موجودیت واقعی پدر پی ببرد.
شاید می شــد با چنین تمهیدی به 
پرداخت  هسته  کانونی داستان رسید، اما 
به شرطی که فیلمساز به جای سه خواهر 
از یک دختر استفاده می کرد و آن وقت 
فضای ساخته شــده میان ملیحه و آن 
یک خواهر احتمالی و مادری که آلزایمر 
دارد نیاز به مهندســی دقیقی داشت. 
وقتی ســه کاراکتر داریم و 90 دقیقه، 
وقت کافی بــرای پرداخت عمیق آن ها 
نمی رســد، از طرفی پرداخت سطحی 
هم عذاب دیالوگ های شــعاری را دارد 
که دائما سعی می کند زیر متن داستان 
را در ذهن و چشــم مخاطب فروکنند. 
دیالوگ هایی مثــل این که »هیچ کس 
از ما بدش نمیومــد و هیچ کس هم ما را 
نخواســت« بماند که که پرویز و خسرو 
اگر که نیســتند؛ اما در واقع هســتند 
و نقش پررنگی دارند، همــان طور که 

خوِد رضا گوران هــم در گفت و گویی با 
روزنامه اعتماد گفتــه بود اصال دوربین 
و حرکات ســیال و پرسه هایش در واقع 
همان چشمان پدری است که در خانه 
حضور ندارد، اما در یاد زنده است تا جایی 
که خبر مرگ می رســد و لنــز دوربین 
عوض می شــود. خب پس آن چه میان 
پرویز و خســرو گذشــته قرار بوده اوج 
فروپاشی خانواده باشد، اما این از خالل 
فضای ملیحه و ســه خواهر و یک مادر 
در نمی آید. همه ایــن ایرادات مختص 
فیلمنامه ای است که داستانش دغدغه 
ایجاد نمی کند و ناگهــان در 10 دقیقه 
پایانی تمام حرف های مبهمش را فاش 
می کند. تماشاچی نمی تواند داستانی 
را تعقیب کند که دغدغه اش زیر لحاف 

پنهان شده است. 
در غیبت هرگونــه نقطه گذاری و 
کشش داستانی تماشای »سرکوب« کار 
بسیار دشواری است. در سالن نمایش و در 
مواجهه با »سرکوب« افراد دو دسته اند؛ 
یا به زبان شــعارِی آدم های داســتان 
می خندند! یعنی تراژدی را درونی کرده 
و به کمدی تبدیل می کنند و یا با کسالت 
ادامه می دهند و یک چشم به ساعت و 

یک چشم به پرده منتظر پایان هستند.
البته از حق نگذریم که دغدغه  فیلم 
شریف است و به مســاله تاثیر سیاست 
در فروپاشــی یک جامعه یــا خانواده 
می پردازد. سیاســت ورزی های نابالغ 
در جوامعی که ساختارها قدرت ندارند 
و همه چیز ماهیت ژله ای و لرزان دارند 
هر آن می تواند منجر به فاجعه شــود. 
خانواده  فیلم »سرکوب« هم در حقیقت 
گرته ای از یک جامعه است و رفتار پرویز 
هم گرته ای از ناکارآمدی و استبداد است. 
این ها خوب اســت و فیلم کردن چنین 
افکاری اگر فرم مناســب داشته باشد، 

بهترین اتفاق است. اما خب در اولین فیلم 
رضا گوران ایده و مضمــون باالتر از فرم 
قرار گرفته و همه چیز هدر رفته. حتی 
بازِی بازیگرانی که هر کدامشــان جزو 
بهترین ها هستند، حتی تالش گوران 
که چند میزانسن درخشان دارد. مثل آن 
خرماهای ریخته شده روی زمین و مادر 
سوگوار و دکوپاژی که مادر را از باال نشان 
می دهد. یا آن میزانسنی که مادر روی 
تخت هست و فرزندان در نمایی طولی، 
گذشته و آینده را تصویر می کنند و فرزند 

کوچکتر در حال خروج از خانه است. 
رنگ هــا و طراحی صحنــه و ... در 
خدمت محتوا قــرار گرفته اما محتوا به 
فرم نرسیده است، البته آن طور که گوران 
گفته فیلم اصالحیه های بسیاری داشته، 
اما خب این دلیل کافی برای کســالت 
و شعارزدگی فیلم نیســت. فیلمی که 
می توانست اندازه  همان پایان سوررئالش 
باشــد؛ باران در خانه می بارد، همه چیز 
شســته می شــود، آواز علیرضا قربانی 
و شــعر هوشــنگ ابتهاج! همان اندازه 
می توانست تمام فیلم را فریاد بزند. این 
ایده  گســترش نیافته می توانست یک 

کلیپ پنج دقیقه ای باشد و تمام. 

چند میزانسن درخشان و یک پایان سوررئال 

سرکوب؛ در ایده خوب و در اجرا  بد 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

حسن فتحی »ازدواج به سبک 
ایرانی ۲« را می سازد

فتحی می گوید: پس از ساخت فیلم »ازدواج به 
سبک ایرانی« صحبت هایی با زنده یاد علی معلم 
تهیه کننده کار برای ساخت»ازدواج به سبک ایرانی 
۲« داشتیم و من سیناپسی از فیلمنامه را نوشتم، 
با این تفاوت که قرار بود این بــار اتفاقات در آمریکا 
بگذرد. فتحی با اشاره به اینکه در قسمت دوم این 
فیلم سینمایی، این بار مرد ایرانی به دختر آمریکایی 
عالقه مند می شود، اذعان کرد: در این داستان هم 
مانند قسمت اول، پدر و مادر دختر، مخالف ازدواج 
او با مرد ایرانی هستند. کارگردان »پستچی سه بار 
در نمی زند« درباره دلیل تعویق ساخت قسمت دوم 
»ازدواج به سبک ایرانی« عنوان کرد: پس از نوشتن 
طرح اولیه »ازدواج به سبک ایرانی ۲« درگیر ساخت 
چند پروژه شدم تا یک سال قبل از فوت علی معلم 
که مذاکرات مجدد انجام شد و با مینو فرشچی نیز 
برای نگارش فیلمنامه »ازدواج به سبک ایرانی ۲« با 
نام »ازدواج به سبک آمریکایی« صحبت هایی انجام 
شد. کارگردان »شهرزاد« در پایان عنوان کرد: برنامه 
ساخت قسمت دوم این فیلم سینمایی در دستور کار 
ماست و با خانم آذر معماریان همسر علی معلم و امید 
معلم پسر او در تماس هستیم که بتوانیم »ازدواج به 
سبک ایرانی ۲« را بسازیم. با موافقت شورای پروانه 
ساخت، فیلم ســینمایی »خروج« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا و »عامه پســند« به کارگردانی 

سهیل بیرقی مجوز ساخت گرفت.
    

امین حیایی در سریال »آقازاده«

امین حیایی پیش از این در نخســتین سریال 
شبکه نمایش خانگی یعنی "قلب یخی" با ایفای 
نقشی که مرموزترین و چندوجهی ترین شخصیت 
این سریال به حساب می آمد با عنقا کار کرده بود و 
حاال برای ایفای نقشی پر فراز و نشیب که چالشی 
جدید برای دوران امروز بازیگری او به حساب می آید 
به کار تازه عنقا پیوسته اســت تا در این مجموعه 
نیز توانمندی خود را محک بزند. این بازیگر بعد از 
دومین و البته آخرین تجربه اش در شبکه نمایش 
خانگی، ایفای نقش در دیگر آثار این رسانه را باوجود 
پیشنهادهای مختلف نپذیرفت و ترجیح داد سومین 
تجربه اش همکاری دوباره ای با حامد عنقا باشــد، 
البته او در چند ماه گذشــته با حضور به عنوان داور 
در مسابقه "عصر جدید" بر محبوبیت خود افزوده 
و به کانون توجهات برگشته اســت. حیایی که با 
درخش در فیلم "شعله ور" ساخته حمید نعمت اهلل 
و دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر جشنواره فجر، 
دوران جدیدی از بازیگــری خود را آغاز کرد، نقش 
پرفراز و نشیبی را در "آقازاده" تجربه می کند. بازیگر 
جدید "آقازاده" تاکنون ۶ نامزدی برای آثار مختلف 
و ۵ جایزه از جمله یک سیمرغ و یک دیپلم افتخار از 
جشنواره فجر، سه تندیس جشن حافظ و یک دیپلم 
افتخار از جشن منتقدین را به ثبت رسانده است و 
عالوه بر سابقه همکاری با عنقا، با بهرنگ توفیقی 
کارگردان "آقازاده" نیز در سریال "آمین" همکاری 
کرده بود. پیش از این از حضور یک بازیگر ناشناخته 
به عنوان نقش اصلی زن این سریال و احتمال حضور 
کیوانچ سوپراستار ترک در این سریال خبر رسیده و 
همچنین اعالم شده بود مهدی سلطانی و امین تارخ 
نقش پدر های قصه را که مقابل یکدیگر قرار دارند 

ایفا می کنند.
    

حاتمی کیا مجوز »خروج« گرفت
شورای صدور پروانه ساخت در جلسه 1۲ مرداد 
ماه با ساخت دو فیلمنامه موافقت کرد. به نقل از روابط 
عمومی سازمان امور ســینمایی و سمعی بصری، 
فیلمنامه های »عامه پســند« به تهیه کنندگی، 
کارگردانی و نویسندگی سهیل بیرقی و فیلمنامه 
»خروج« به تهیه کنندگی حبیــب اهلل والی نژاد، 
کارگردانی و نویسندگی ابراهیم حاتمی کیا موافقت 
شورای ساخت سازمان ســینمایی را اخذ کردند. 
مجوز ساخت پروژه حاتمی کیا در حالی اعالم شد که 
تا امروز بخشی از پیش تولید جلو رفته و تعدادی از 

بازیگران انتخاب شده اند.
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آبان نامجو

حکم هادی رضوی صادر شد؛ ۲0 سال حبس. این خبر برای 
اهالی هنر طعم دیگری دارد. خیلی ها به واسطه ارتباط هادی 
رضوی با پروژه شــهرزاد منتظر بودند تا سرنوشتش مشخص 
شود و حاال برخی کاربران شبکه های اجتماعی و برخی از اهالی 
هنر مثل منتقدان متنظر پاسخگویی هنرمندانی هستند که 
با »شــهرزاد« همکاری کرده بودند. فراتر از پاسخگویی آن ها 

مطالبه  بازپس گیری پول های کثیف را هم مطرح کرده اند.
در همین ارتباط رســول کوهپایــه زاده، حقوقــدان در 
اظهارنظری تاکید کرد: »اموالی که از ایشان )رضوی و دالویز( 
کشف و ضبط شــده قطعا باید به بیت المال برگردد. اما ممکن 
اســت اموال و وجوهی باشــد که صرف کارهــای دیگر و در 

بخش های دیگری هزینه شده باشــد. باز این وظیفه برعهده 
اجرای احکام است که می تواند با ردیابی انتقال وجوه حتی اگر 
این پول ها در مواردی مصروف شده باشد که ظاهر به اصطالح 
فرهنگی داشته باشد ولی منشــا مجرمانه داشته باشد، قابل 

استرداد است.«
این حقوقدان ادامه داد: »هنرمندان یا کسانی که با مجموعه 
فرهنگی ایشــان کار کردند می توانند جداگانه دادخواســت 
 مطالبه حق الزحمه را در مرجع ذی صالح بدهند. فرض کنید 
وامی را گرفته یا پولی را به دست آورده که منشأ پول مجرمانه 
بوده است این پول هر جا هزینه شده قابل استرداد است، وجوه 
نامشروع در هر جایی که صرف شــده قابل استرداد است. اگر 
مرجع ذی صالح تشخیص بدهد منشأ پول مجرمانه است، قطعا 

قابل استرداد است«

البته جالب است بدانید در این آشفته بازار رسانه های منتسب 
به اصولگرایان تالش بیشتری برای شفاف سازی در این رابطه 
می کنند. به هر حال کسانی مثل رضا کیانیان و خصوصا ترانه 
علیدوستی در بزنگاه های مختلف موضع گیری های سیاسی 
داشته اند که خیلی به مذاق رسانه هایی چون فرهیختگان خوش 
نیامده. حاال همان رســانه ها پرچمدار مطالبه بازپس گیری 
پول های کثیف شــده اند، البته که مبازه با فساد در هر صورت 
امر مبارکی است، اما خدا کند که آلوده به اغراض سیاسی نشده 
باشد. اما نکته کلیدی شــاید همانی باشد که نهال موسوی در 
عصر ایران نوشــته بود: واقع بینانه باید گفت مجموعه شهرزاد 
به لحاظ استانداردهای سریال ســازی کیفیتی را ارائه داد که 
سطح توقع جامعه را باال برد، ضربه مهلکی که این جریان سریال 
شــهرزاد و دادگاه یکی از تهیه کنندگان آن بر سینما و صنعت 

سریال ســازی نمایش خانگی زده این است که جامعه نسبت 
به هر سرمایه گذاری در این حوزه بی اعتماد شده  است. به ویژه 
وقتی این اتفاق برای یکی از سریال های محبوب یک دهه اخیر 

افتاده است.«
در حال حاضر هر شــخص حقوقی یا حقیقــی بخواهد در 
یک فیلم یا سریال سرمایه گذاری کند همه این سوال را مطرح 
می کنند که چرا چنین کاری می کند، دلیل ورودش به سینما 

چیست و از ساخت فیلم چه هدفی دارد؟

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»سرخپوست« جزء آن دســته از فیلم های 
اخالق مداری است که باوجود نقص ها و کاستی ها 
در شــخصیت پردازی ها و قدری کشدار کردن 
بعضی از ســکانس ها و رفت و آمد های تکراری از 
نظر منتقدان، باز هم نکات قوت ارزنده  ای را برای 
عرضه دارد که البته شاید به مذاق برخی مخاطبان 
چندان خوش نیاید، اما بسیار ارزشمند هستند؛ 
نکته ای که سال هاست از جامعه و میان مردمان 
شهر رخت بسته اســت؛ نمایش مهربانی، رحم و 
اخالق؛ ارزش های قدیمی کمرنگ شده در عصر 
حاضر که »سرخپوســت« و عوامل سازنده اش، 

مجددا این واژه های به فراموشــی سپرده شده را 
زنده کردند تا بدانیم که نباید نسبت به همنوعان 

خویش بی توجه و بی مهر باشیم.
در این فیلم رئیس زندانی را که خود نیز زندانی 
آن ساختمان است مشاهده می کنیم که از حق 
مظلومی که بخاطر قدرت، پول و ثروت حقوقش 
در حال پایمال شدن است، با بی تفاوتی نمی گذرد 
و با وجود آنکه حکم مرگی از پیش تعیین شده برای 
وی صادر شده ترجیح می دهد عدالتی که خود آن 
را درست می داند و به نوعی آلوده به قدرت، سیاست 
بازی ها و البی گری ها نیست به اجرا در آورد؛ از اینرو 
اخالقیات و رعایت عدالت حقیقــی را بر جایگاه 

و قدرت و ترفیع خویش ترجیــح می دهد. البته 
نکته جالب توجه دیگر »سرخپوست« این است 
که داســتان فیلم ما را یاد »بینوایان« و تعقیب و 
گریز بین بازرس ژاور و ژان وار  ژان می اندازد؛ از اینرو 
پلیسی به مخاطب نشان داده می شود که از هیچ 
لحظه و دقیقه ای برای جستجوی زندانی خویش 
غافل نمی شود و با وجود آنکه در درون خویش با 
فشار ها و تعارض های درون روانی بسیاری دست 
به گریبان است در مسیر تعقیب و یافتن زندانی 
بی گناه از هیچ تالشی فرو گذار نمی کند و در نهایت 
وی را به چنگ می آورد و حال نقطــه اوج ماجرا 
اینجاست که فردِ به ظاهر خاطی در دستانش است، 
باید با کنش ها و کشمکش های درونی خود کنار 
بیاید و برای زندگی زندانی بی گناه تصمیم گیری 
کند؛ قصه در اصل، قصد دارد سیر تحول شخصیتی 
پلیس داستان را به نمایش بگذارد که وی در نهایت 
خوی انســانی خویش را برمی گزیند و انســان 

بی گناه را آزاد می کند. البتــه همانطور که پایان 
فیلم نقطه اوج آن محسوب می شود، نقطه ضعف 
داستان هم به حساب می آید چون در خالل قصه، 
شــخصیت پردازی های کاراکتر ها خیلی نصفه 
و نیمه صورت گرفته است که نیازمند مکث ها و 
درنگ های بیشتری برای باورپذیر تر کردن قصه 
است تا به یکباره مخاطب شاهد نمایش این حجم 

از اخالق مداری تا حدودی غیر قابل باور  نباشد. 
از منظر روانشناســی باید خاطر نشــان کرد 
»سرخپوســت« نمایش تعارض هــای درونی 
شخصیت فردی اســت که میان خوی انسانی و 
خوی هیوالیی خویش در تعارضی بزرگ گرفتار 
است. شخصیتی که بر خالف شغل و هیبتی که 
دارد، از درون همچــون کودکــی نیازمند مهر و 
محبت است و نیازی نامرئی به عشق دارد؛ عشقی 
که سبب می شود از هیوالی برون دست بکشد و 
نخواهد که هیوال بماند؛ انتخاب کند که با حرکت در 

مسیر انسان شدن، سایه هیوال را از خود دور سازد. 
از منظر روانشناسی باید خاطر نشان کرد آنچه که 
سبب تحول شخصیتی کاراکتر اصلی فیلم با بازی 
نوید محمدزاده شد، جوشش عشق بود که زمینه 
را برای توجه و کنکاش بیشتر درباره ابعاد و سازمان 
شخصیتی درونی اش فراهم آورد و به نوعی سبب 
پوست اندازی سرگرد »نعمت جاهد« در طول فیلم 
شد تا شخصیت دوگانه و به عبارتی از خود بیگانه 
خویش را که در الیه های درونی شــخصیت اش 
نشانی از عاطفه و مهربانی پیدا می شد را بیش از 
پیش بشناســد و با کودک درون خویش ارتباط 
برقرار کند و خوی انسانی خویش را بازستاند. به 
عنوان نکته پایانی باید خاطرنشان که به واقع که 
جان مایه فیلم در این دیالــوِگ پر معنا خالصه 
می شــود که با محبت نه تنها زندان و زندانبان و 
رئیس زندان را می شــود اداره کرد بلکه با محبت 

جهنم را هم می شود اداره کرد.

شهرزاد، راه ورود سرمایه دارهای گمنام را بست

ترانه علیدوستی و رفقا پول ها را پس می دهند؟

نگاهی به فیلم »سرخپوست« 

عشق، رمزواره رسیدن به خود

نگاهویژه

یادداشت

در »سرکوب«، رنگ ها 
و طراحی صحنه و ... در 

خدمت محتوا قرار گرفته 
اما محتوا به فرم نرسیده 

است، البته آن طور 
که گوران گفته فیلم 

اصالحیه های بسیاری 
داشته، اما خب این دلیل 

کافی برای کسالت و 
شعارزدگی فیلم نیست
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