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ایمان عبدلی

این مطلب، تماِم داســتان فیلم 
»هزارتو« را لو می دهــد، اگر فیلم 
را ندیده اید، این یادداشــت را فعال 

نخوانید.
در آن ســال های ابتدایــی نفوذ 
شبکه ای چون »ِجم« در ایران، باید 
پیش بینی می کردیم  روزی خواهد 
رسید که سریالی چون »ستایش« 
پربیننده شود و فیلمی هم همچون 
»هزارتو« ساخته امیرحسین ترابی،  
در اکران خوب بفروشد. قرار نیست 
از موضــِع تفرعن و بــا نگاهی از باال 
آن هایی که چنین آثاری را دوست 
دارند نکوهش کنــم. این صرفا یک 
مقدمه  توصیفی برای نوشته ای است 

در باب »هزارتو«
»بردیــا« فرزنــد »نــگار« و 
»امیرعلی« گم شــده و ما از لحظه 
گم شــدن او بــه جهان داســتان 
وارد می شــویم. جهانی کــه متاثر 
از ســینمای فرهــادی از فاجعــه 
شــروع می کند و هندسه اش راوِی 
زشتی هایی اســت که پس از فاجعه 
خودش را نشــان می دهد. انگار این 
شعر »چون پرده درافتد، نه تو مانی 
و نه من« پــالت فیلمنامه هایی این 
چنینی اســت. عیبی هم ندارد این 
اتفاقا نقطه خوبی برای شــروع یک 

درام اســت و اتفاقا چون از تراژدی 
شــروع می کند و جهان آدم هایش 
ویران است، خیلی راحت تر می تواند 
به سمت گره افکنی و گره گشایی و 
ایجاد تعلیق برود؛ اما آیا در »هزارتو« 
ما از مزایــای یــک درام-تراژدی 
بهره ای می بریم؟ آیا لحظات تعلیِق 
فیلمنامه درست تعریف شده  است؟ 
آیا جهان داســتان هوشــمندتر از 
جهــان ذهنِی مخاطب اســت؟ آیا 
اصال این فیلم مشــخصات یک کار 

واقع گرایانه را دارد؟
جهان داستان به کاراکترهایش 
زنــده اســت. کاراکترهــای زنده، 
آن هایی هســتند که مــا انگیزه ها 
و ضعف هایشــان را می شناســیم و 
باور داریــم، چون بــاور داریم پس 
رفتارهایشان را می پذیریم و گام به 

گام با آن ها همدل می شویم. 
نگار)ســاره بیات(، همسر اولش 
را از دســت داده، او بــرای نجــات 
زندگی اش با رفیِق صمیمی همسر 
اولــش یعنــی امیرعلی )شــهاب 
حســینی( ازدواج می کند. ما رفته 
رفته متوجه می شــویم که این یک 
ازدواج کارکردی بوده و عالقه ای در 
بین نیست. این در حالی است اصوال 
نگاه نگار و خانــواده اش به امیرعلی 
مثبت نیست و آن ها گمان می کنند، 
او در مرگ اسفندیار دست داشته و 

حاال هم که بردیا گم شده بازهم ظن 
به سمت امیرعلی است که نکند عمدا 
کاری کرده باشــد. در اینجا نگاهم 
به طورخاص به کنش نگار اســت، 
او دم دســت ترین راه را برای بقای 
خود و خانــواده اش انتخاب کرده، 
نگار کاراکتری کنش مند نیســت 
و به عبارتی دچــار یک نقص جدی 

روانشناختی است.
امیرعلی مست پشت فرمان بوده 
و به نوعی عامل مرگ صمیمی ترین 
رفیقش در یک تصادف بوده اســت. 
او با نــگار ازدواج می کنــد تا عذاب 
وجدانش را التیام بدهــد احتماال. 
امیرعلــی با دوســت صمیمی نگار 
رابطــه  پنهانــی دارد. او بــه مامور 
پلیس در رابطه با جزئیات گم شدِن 
فرزندش همه راســت را نمی گوید، 
چون می ترســد آبرویــش بریزد. 
امیرعلی در جایی از داستان به یکی 
از طرف های کاری اش شک می کند 
که نکند بچه را او دزدیده، شک باعث 
می شــود که او را تا مرز مرگ ببرد. 
کمی بعدتر او کلی پول را از پس چند 
تمــاس، به یک دختــر می دهد که 
شاید بچه اش را پیدا کند و احمقانه 
بازی  می خــورد. او در عین حال در 
کارش بسیار موفق اســت و ثروت 
زیــادی دارد. رفتارهــای امیرعلی 
تناسب ندارد و شــخصیت همگن 

و یا حداقــل قابل بــاوری نمایش 
نمی دهد. امیرعلی هــم یک نقص 

آشکار رواشناختی دارد.
بیتا، امیرعلی را از مدت  ها پیش 
می خواســته و حتی قبل تر به نگار 

گفته بوده کــه امیرعلی را تحت هر 
عنــوان می خواهد. بیتا به شــدت 
یادآور زنان تنهای دلبر بی کس و کار 
فیلمفارسی هاست. کلیشه ای ترین 
کاراکتر داستان همین است که تک 
تک سکناتش قابل پیش بینی است. 
او برای این که از رفتــن امیرعلی و 
نگار به آمریکا جلوگیری کند دست 
به یک اقــدام متهورانــه می زند. او 
از دم دســتی ترین اقدامــات برای 
پیشبرد اهدافش استفاده می کند. 
مشــخص نیســت چرا تا این اندازه 
دلبســته امیرعلی است؟! بیتا دچار 
تنهایی شدید است و او ضعف محبت 
دارد و ایــن هم یک نقص آشــکار 

روانشناختی است.
این شرح ســه کاراکتر هسته ای 
داستان بود. هر ســه مشکل جدی 
دارنــد و در اســرع وقــت باید به 
روانپزشــک مراجعه کننــد! طبعا 
جهان روابــط آدم هایی بــا چنین 
حفره های شخصیتی، جهانی مبتذل 
و احمقانه است. چنین کاراکترهایی 
اساسا دچار تراژدی نمی شوند، چون 
تراژدی آغشته به درد سنگینی است 
که یک انســان مختار و مستقل را 
دچار می کند و جهــان احمق ها نه 

تراژدی دارد و نه درام.
مساله تعلیق

سه تعلیق درشــت داستان را در 
اینجا بررســی می کنم؛ مــورد اول 
جایی اســت که متوجه می شــویم 
امیرعلــی و بیتــا رابطه دارنــد. آیا 
رودست خورده ایم؟ نه! چون تعلیق 
پــر از ظرایف و پیچیدگی اســت و 
آن لحظــه ای که در ابتــدای فیلم 
گوشِی بیتا زنگ می خورد و امیرعلی 
پشت خط هســت و نگار با چشم و 
ابرو واکنش نشان می دهد، متوجه 
می شویم که یک جای کار می لنگد.

تعلیق دوم شــاید ماجرای تلکه 
کردن امیرعلی توسط نریمان است. 
در دو ســکانس به طــور کامل این 
آمادگی را پیــدا می کنیم که جایی 
از داستان، نریمان ماهی خودش را 
صید خواهد کرد. یکی آن سکانس 
راه پلــه و پلیس و بدگویــی نریمان 
از امیرعلی و دیگری سکانســی که 
پلیس به نریمان شک می کند و رفتار 
دســتپاچه نریمان، می فهماند که  

بخشی از ماجرا به نریمان ربط دارد.
تعلیق ســوم اما احتماال مساله  
گم شدن بچه توســط بیتا است. آن 
جا کــه در بالکن بیتا بــه امیرعلی 
تاکید می کند که مســاله  اصلی ما 
بچه است و اصال کاشــت داریوش 
در درام )باالخره باید جایی استفاده 
شود( گم و گور شــدن بردیا مقابل 
منزل بیتا، امتنــاع او از همراهی با 
امیرعلی در جســت وجــوی خانه  
همسایه، همه ســکانس هایی است 
کــه شــصتمان را از ماجــرا باخبر 
 می کند. تعلیق هــا این گونه تبدیل 

به کارتون می شوند.
 وقتی تماشاچی از فیلمساز 

جلوتر است
 وقتی تماشــاچی از فیلمســاز 
جلوتر می افتد، مرگ داســتان فرا 
می رسد. وقتی روابط علت و معلولی 
انقدر سرشار از کلیشه های برساخته 
شده در داستان ها و فیلم هاست، پس 
این یک فیلم به معنای واقعی نیست. 
این یک محصول صنعتِی به ابتذال 
کشیده شده اســت که چون مطابق 
با باورهای پیشــین مخاطب است 
احتماال به مذاقــش خوش می آید. 
برمی گــردم به ابتدای یادداشــت، 
این قرار نیســت نوشته ای متفرعن 
و از خودراضی باشــد، این شرح یک 
دوران است، وصف یک روند نزولی 

است، یک هزارتوی تنزل دهنده.

چگونه  فرهنگ »ِجم« در حال غلبه است؟

»هزارتو«؛ یک شهاب حسینی و دیگر هیچ

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 رضا بابک: 
کسیبهماکارنمیدهد

رضا بابک بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و 
تلویزیون درباره آخرین فعالیت های خود در عرصه 
سینما گفت: در حال حاضر مشغول به پروژه خاصی 
نیستم، البته پیشنهادهایی وجود دارد، اما فعالً بازی 
ذر کار خاصی را قبول نکرده ام وی در همین راستا 
ادامه داد: البته فیلم سینمایی »بنفشه افریقایی« را 
آماده اکران دارم، این فیلم سال گذشته در جشنواره 
فیلم فجر حضور یافت و خوشبختانه بازخوردهای 
خوبی را به همراه داشــت، خود من فیلم را دوست 
داشتم و احساس می کنم مردم هم فضای فیلم را 
دوست داشته باشند. بازیگر فیلم »بنفشه افریقایی« 
درباره کم کار بودن خود در عرصه بازیگری تاکید 
کرد: در شرایط فعلی دوست ندارم در مورد سینما 
حرفی بزنم. واقعیت امر یا پیشنهاد خوب نبود و یا اگر 
پیشنهادی بود دوست نداشتم در آن بازی کنم. شما 
یک آمار بگیرید می بینید که طی بیست سال اخیر 
تعداد بسیار محدودی در ســینما بازی داشته اند. 
بازیگران این ســال ها خیلی تکراری شده اند. وی 
درباره حضور برخی عوامل برای انتخاب نقش ها در 
سینما افزود: طی سال های اخیر مسئولین انتخاب 
بازیگر وارد سینما شده اند که خواسته و ناخواسته 
ما را کنار می  گذاشــتند. حتی من شاهد این بودم 
که کارگردان من را برای بازی می خواست اما به او 
می گفتند که یا مریضم و یا اصاًل در ایران نیستم در 

صورتی که اصالً این طور نبود.
    

نیماشاهرخشاهی
کارگردانیمیکند

نیما شــاهرخ شــاهی بازیگر فیلم های پارک 
وی، دایره زنگی و آیینه هــای روبرو که پیش از این 
دوره های کارگردانی پیشرفته را نزد اصغر فرهادی 
گذرانده، این روزهــا اولین فیلم خــود را در مقام 

کارگردان جلوی دوربین برده است.
شاهرخ شاهی از سال ١٣٨٢ با فیلم »مکس« 
ســامان مقدم وارد عرصه بازیگری شد و تاکنون 
در بیش از ١٣٠ اثر سینمایی و سریال ایفای نقش 
کرده است. »مرکور کروم«، یک درام روان شناختی 
پرماجرا است که فضایی رازآلود و سرشار از تعلیق را 
به تصویر می کشد. در این فیلم نیما شاهرخ شاهی، 
ویداجوان، شهریار شهمیری و دایانا جعفری بازی 

می کنند.
    

لعیازنگنهمادر»آقازاده«شد
لعیا زنگنه و ثریا قاسمی به سریال شبکه نمایش 
خانگی »آقازاده« پیوستند؛ سریالی که حامد عنقا 
تهیه  کننــده اش اعتقاد دارد بســیاری با دیدنش 
بی خواب خواهند شد. زنگنه پیش از این با بهرنگ 
توفیقی، حامد عنقا و حتی مهدی سلطانی، سریال 
»پدر« را تجربه کرده و این دومین همکاری او با این 
تیم است. البته او نقش مادر حامد داستان را برعهده 
گرفته است؛ نقشی که بر عهده سینا مهراد است و 
در سریال »پدر« هم لعیا زنگنه همین نقش را با نام 
شریفه برعهده داشــت اما مادر داستان »آقازاده« 

پرفراز و نشیب تر و متفاوت تر است.
ثریا قاسمی پیشکسوت ســینمای ایران نیز 
نقش »احترام« مادربزرگ نقش اصلی زن قصه را 
برعهده دارد؛ چهره تازه ای که هنوز نام و عکسی از 
او منتشر نشده است و قاسمی نقش ویژه و خاصی 
در ارتباط با این کاراکتر دارد. زنگنه که کار خود 
در ســینما و تلویزیون ایران را با راهنمایی های 
اساتیدی چون ثریا قاسمی در دهه 7٠ آغاز کرده، 
پیش از این در سریال خاطره انگیز »در پناه تو« با 

او همبازی بوده است. 

پردهنقرهای

شنبه بود که بیش از ٢٠٠ ســینماگر در ایران با انتشار 
بیانیه ای به مواردی چون  سانســور، ناتوانی قوه مجریه در 
اجرای قانون و ورود سرمایه های مشکوک به سینما اعتراض 
کردند.  سینماگران امضاکننده این بیانیه نوشتند: »سال های 
ســال اســت موقعیت حرفه ای ما مورد هجوم و آسیب قرار 

گرفته است«
بهرام بیضایــی، ناصر تقوایــی، اصغر فرهــادی، پرویز 
کیمیاوی، جعفر پناهی و... از جمله سینماگرانی هستند که 

امضایشان پای این بیانیه دیده می شد.
»امنیت شغلی« موضوعی اســت که سینماگران در بند 
نخســت بیانیه به آن اشــاره کرده و با بیان این  که »برخی 
فیلم سازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان 
و ممنوعیت خروج از کشــور و یا با ممنوعیــت  کار روبه رو 
شــده اند«، اضافه کرده اند که تبعیض های آشکار در توزیع 
فرصت ها و امکانات ، و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته  

شماری از سینماگران شده است.
سینماگران در بخشــی دیگر از بیانیه خود ضمن اشاره 

به در امان نبودن آثارشان »از دست دزدان«، به تعدد مراکز 
تصمیم گیری برای سینما و توقیف و سانسور فیلم ها اعتراض 
کرده اند. در تازه ترین مورد از توقیــف فیلم ها، فیلم »خانه 
پدری« ســاخته کیانوش عیاری که پس از ١٠ سال توقیف 

اکران شده بود، توقیف شد.
ســینماگران امضاکننــده بیانیــه ضمــن اشــاره به 
»سوءاســتفاده از ارزش ها به قصد تصاحب ســرمایه های 
عمومی و ایجاد رانت های هنگفت برای نهادها و افراد خاص«، 
از تالش این دست افراد به  قصد گرفتن رانت های بیشتر نیز 
خبر داده اند. ســینماگراِن معترض در پایان بیانیه خود به 
بازماندن سینمای ایران از درخشش در عرصه های جهانی 
و نیز ریزش مخاطب داخلی بر اثر »همه این محدودیت ها« 

اشاره کرده اند.
همزمان با انتشــار این بیانیه، خانه ســینما نیز با انتشار 

نامه ای خواهان دیدار فوری با رئیس قوه قضاییه شد.
خانه سینما در نامه خود خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس 
قوه قضاییه نوشت: »ما با این پرسش بی پاسخ روبه رو هستیم 

که چه دست هایی مانع از این اســت که جامعه فرهنگی - 
هنری و خصوصاً فیلمسازان احساس آرامش کنند؟« 

روزنامه کیهان هم ضمن انتقاد از نامه اخیر سینماگران 
نوشــت:   سانســور دقیقا همان کاری اســت که اکثر این 

سینماگران طی 4٠ سال اخیر انجام دادند:
»جای سؤال است، این فیلمسازان که ضعف کار خود را 
به سانسور و نبود آزادی نسبت می دهند، چرا وقتی از کشور 

خارج می شوند و به جهان آزاد)!( پا می گذارند هم نمی توانند 
فیلم خوبی بسازند؟ به راستی چند فیلمساز ایرانی وقتی از 
فضای به زعم ایشان بسته و پرسانسور ایران خارج می شوند، 
فیلم خوب و مهمی ســاخته اند؟« آنچه که مســلم اســت 
حواشی این نامه ادامه خواهد داشت و نکته  جالب جای خالی 
مهرجویی و کیمیایی است، در حالی که چهره ای چون روح اهلل 

حجازی پای این نامه را امضا کرده است.

جای خالی کیمیایی و مهرجویی در میان امضاکنندگان

نامهاعتراضی200سینماگرجنجالیشد

خبر

در آن سال های ابتدایی 
نفوذ شبکه ای چون »ِجم« 

در ایران، باید پیش بینی 
می کردیم  روزی خواهد 
رسید که سریالی چون 

»ستایش« پربیننده 
شود و فیلمی هم همچون 
»هزارتو« در اکران خوب 

بفروشد

آیا در »هزارتو« ما از مزایای 
یک درام-تراژدی بهره ای 
می بریم؟ آیا لحظات تعلیِق 

فیلمنامه درست تعریف 
شده  است؟ آیا جهان 

داستان هوشمندتر از جهان 
ذهنِی مخاطب است؟ آیا 
اصال این فیلم مشخصات 

یک کار واقع گرایانه را 
دارد؟
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