
t oseei r ani . i r
سینما8

ایمان عبدلی

»نرگــس مســت« شــبیه این 
فیلم های تجربی ســت، انــگار یک 
کارگردان تــازه کار خواســته برای 
معرفی خودش یــک کار به اصطالح 
»َسمِپل« به جشنواره ای و یا جمعی 
از اهالــی فن عرضه کنــد. به عبارتی 
دیگر فیلم، در فیلمنامــه و اجرا پر از 
ناپختگی ست و حتی در نگاه و مضمون 
هم این ناپختگی و ناشــی گری لمس 
می شــود. در همه ی ارکاِن »نرگس 
مست« نوعی ِســقط اتفاق می افتد، 
درســت چند لحظه قبل از تکامل. از 
ایده و نگاه شــروع می کنــم و درباره 
فیلمنامه حرف می زنــم و در نهایت 
برخی ایرادات تکنیکــی و اجرایی را 

بررسی خواهم کرد.
احضــار شــخصیت هایی چون: 
علی اکبر شــیدا و عــارف قزوینی و 
قمرالملوک وزیری ایده نابی ســت، 
هنرمندانــی که زحمــت پی ریزی 
موســیقی اصیل ایرانــی در دوره ی 
معاصــر بــر عهــده ی آن هــا بوده 
و هنوز هــم این جنس موســیقی از 

محضر ســاخته های آن ها کســب 
فیــض می کنــد. پرداخــت چنین 
شــخصیت هایی و تجسم بخشی به 
آن ها فرصت کم نظیری ســت که در 
عیــن جذابیت های ذاتــی، می تواند 
دچار سهل انگاری شود، که در »نرگس 
مست« این ساده انگاری اتفاق افتاده 
اســت. فیلم در واقع نســبتش را با 
ســوژه روشــن نکرده و بیشتر شبیه 
یک نوع عشق بازِی ناشــیانه با چند 
آدم دوست داشتنی ســت. بــرای 
فیلم ســاختن درباره مثــال »عارف 
قزوینی« ما با یک دســت مایه بسیار 
غنی مواجهیــم که می تــوان از آن 
چندین و چند فیلم درآورد، می شــد 
یک اثــر موزیکال تر و تمیــز در باب 
اهمیــت جایگاه فرهنگــی عارف، یا 
شیدا ســاخت، کاری که البته نیاز به 
یک پژوهش دقیق دارد و پیش تولید 
سنگینی را می طلبد، چون قبل از هر 
چیز باید نقاط عطف زندگی کاراکتر 
موردنظــر شناســایی و در فیلمنامه 
به عنوان بزنگاه هــای درگیرکننده 
کاشته شــود. ژانر چنین اثری شاید 

باید موزیکال باشد.

ُدری نخواسته و یا نتوانسته به یک 
موزیکاِل شســته رفته نزدیک شود، 
شاید هم حوصله اش نکشیده، حتی 
بــرای این بی حوصلگی هم می شــد 
چاره داشت و داســتان را در یک درام 
تاریخی روایت کرد و از ســختی های 
موزیکالی آنچنانی فرار کرد. البته در 
درام تاریخی قواعد فیلمنامه اهمیت 
بیشتری پیدا می کند اما خب خیلی 
نیاز به پژوهش و تحقیق و تاریخ نوردی 
نیســت. دراماتیزه کــردن آدم ها و 
روایت، مثال گســترش عشق عارف 
قزوینی بــه افتخارالســلطنه مایه ی 
کافی برای کار در یــک درام تاریخی 
بــود. انتخاب های دیگــری هم بود، 
مثل آن چه که مثــال علی حاتمی در 
دلشدگان کرد، یک نوع از موزیکالی 
که خیلی فانتزی نبود اما ماجراجویانه 
و درگیرکننده بود، یعنی هم جا برای 
موســیقی داشــت و هم قواعد یک 

فیلمنامه در آن رعایت شده بود.
در »نرگس مســت« امــا تکلیف 
مشخص نیست و پرسه های فیلمساز 
کار را شلخته کرده، پرسه در اینجا به 
معنای ولگردی ســت و نه یک رفتار 

خالقانه ذهنی. رفت و برگشــت های 
زمانی و تخیل فراِر موســیو خاچیک 
از گذشــته به حــال و برعکس، که 
مصداق »گذشــته در حال ادامه دارد 
و آینده همان گذشته است« یک نوع 
سینماست که نیاز به بازیگوشی های 
بیشــتر دارد، یعنی ُدری می توانست 
با تمرکز بر شــخصیت موسیو فیلمی 
بهتر عرضه کنــد. در آن صورت دیگر 
نیازی به خرده روایت رضا و آن برادر 
روحانی اش نبود کــه عناصری رئال 
دارد و اصال وصله ی ناجور است. بماند 
که در همان قالب رئال هم کلیشه زده 

و شعاری ست.
 اگر تمرکز روایت بر کاراکتر بریده 
از دنیا و فانترِی موسیو می ماند، تمام 
این دیالوگ های شعاری و آن سکانس 
تقابل موســیقی غربی و شرقی باید 
حذف می شــد، آن وقت مساله فقط 
خاچیــک بود و خالقیــت و تخیلش 
که تا دِم مرگ رو بــه زایش بوده. آن 
وقت جهان فیلم چیزی منجســم و 
در ژانر بود، اما افســوس که فیلمساز 
بنا بــه عادت مألوف ســال های اخیر 
بسیاری دیگر از فیلمســازان جوان 

ایرانی، هم خواســته نقــد اجتماعی 
کند، هم خواســته توصیــه اخالقی 
کند و هم خواســته دل ســاخته ای 
به ســینمای ایران عرضه کند. انگار 
هول این که شــاید فرصــت دیگری 
نباشد فیلمسازان را به صرافت ساخت 
یک پکیچ کامــل از توصیه ها و نقدها 
می ســازد که تمام جهان بینی آن ها 
را شامل می شود. در نتیجه اما فیلم ها 
و آثاری این چنینی از بیان یک حرف 
ساده هم عاجز می مانند، چون درگیر 
خرده روایت های زائدی می شوند که 
در راه داســتان گویی به مثابه یک امر 

مختل کننده عمل می کنند.
انتخاب عارف قزوینــی برای یک 
داستان دراماتیک و تاریخی و یا انتخاب 
موســیو خاچیک برای یک داســتان 
فانتزی و موزیــکال، انتخاب هایی در 
ژانر بود که اتفاق نیفتاده و وسوســه ی 
مونولوگ های شیرین و زائد مثل آن چه 
که آن پیک موتوری به مرضیه خطاب 
می کند، در نهایت بافــت فیلم را دچار 

اغتشاش کرده است.
 بعد از ایــن دربــاره نابالغی های 
تکنیکی کار حــرف خواهم زد، مثل 
مســاله آکسســوار که در فیلم ُدری 
درنهایت کلیشه و ساده انگاری اتفاق 
افتاده، انگار فیلمســاز اصال با ماهیت 
یک زندگــی در انــزوا و چند زندگی 
هنرمندانه پیرامون فیلم، آشنا نبوده 
و گمان می کنــم ُدری از زندگی یک 
کاراکتر هنری چیزهایی شــنیده و 
لزوما آن را تجربه نکرده، بس که همه 
چیز در سطح اجرا شده. نگاه کنید به 
لحن حرف زدن هومــن برق نورد در 
نقش علی اکبر شیدا که در نوع واژگان 
به کار رفته و در شــکل ادای کلمات 
کامال امروزی ست و گاه با تک کلمه ای 
مثل »َمشــیت« قرار اســت سر و ته 
قضیه هــم بیاید که نمی آیــد البته! 
نیازی به تاکید نیست که شخصیتی 
چون »شــیدا« البته که حتما دایره  
واژگانی مختص خودش را داشــته و 
اصال مشخص نیست چرا فیلمساز از 
کسی چون برق نورد استفاده کرده که 
مناسب نقش های کف خیابانی ست! 

این انتخاب نادرست و این کنترل 
ناکــوک و هدایت گــرِی ِول البته از 
تقصیرات کارگردان اســت، به همان 
انــدازه که مثــال کارگردانــی تمام 

سکانس های ساز و آواز حتی در اندازه 
یک کلیپ ساده هم کارگردانی نشده 
است، البته شاید محدودیت لوکیشن 
کمی دست کارگردان را بسته اما حتی 
دکوپاژ هم به شکلی غیرحرفه ای انجام 
شده و درباره ســیامک صفری حتی 
ادای کلمات حالت درســتی ندارد، 
اگر این شخصیت ها مابه ازای واقعی 
و تاریخی نداشــتند، شــاید می شد 
ساده انگارانه تر با اجرایی این چنینی 
برخورد کرد؛ اما وقتی شخصیت هایی 
تراز اول را احضــار می کنیم در قبال 
تک تک اَکت های آنان مسئولیت داریم 
و نمی شود یک پرداخت کارتونی را به 
جای یک مهندســی دقیق به بیننده 

قالب کنیم. 
البته تمام این حساسیت ها برای 
اقناع مخاطبی ست که در وصل با این 
مضمون غریبه اســت و باید هوایش 
را داشــت. آن مخاطبی که شنونده و 
عالقه مند موسیقی سنتی ست مثل 
نگارنده ی متن، »نرگس مست« را تا 
انتها می بیند، بدون توجه به کیفیت 
اجرایی کار، اما ایــن جنس پیگیری 
به دالیلی فرامتنی ست و هر اثری باید 
آن قدر خودبسنده باشــد که هر نوع 
مخاطبی را راضی کنــد که »نرگس 
مست« قطعا نمی کند. نکته آخر این 
که شخصا فیلم را دوست داشتم و شاید 
هوس دوباره دیدنش را هم داشــته 
باشــم، به خاطر ایده نابی که داشت و 
به خاطر ارادتی که به موسیقی سنتی 
دارم، اما تالش کردم در این یادداشت 
کار را با متــر و معیار ســنجه کنم و 

عالیق شخصی وارد متن نشود. 

درباره »نرگس مسِت« جالل الدین ُدری

سقط؛ درست چند لحظه قبل از تکامل!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»داِدستان«  ده نمکی به زودی 
کلید می خورد

تصویربرداری سریال »داِدستان« به کارگردانی 
مســعود ده نمکی و تهیه کنندگی محمد خزاعی 
به زودی با حضور ۱۲۰ بازیگر آغاز می شود. مسعود 
ده نمکی در جدیدترین فعالیت هنری خود سراغ 
ساخت یک سریال تلویزیونی رفته است؛ سریالی 
که محمد خزاعی تهیه کنندگی آن را به عهده دارد و 
در مرکز سیمافیلم تهیه و تولید خواهد شد. سریال 
»داِدستان« که پربازیگرترین اثر مسعود ده نمکی 
به شمار می رود، به زودی در تهران کلید می خورد. 
در این سریال ۲۰ بازیگر حرفه ای سینما و تلویزیون 
و ۱۰۰ بازیگــر تئاتر ایفای نقــش می کنند که به 
زودی اســامی آن ها اعالم خواهد شد. پیش تولید 
سریال به صورت کامل انجام شده و لیست عوامل 
پشت دوربین نیز تکمیل شده است. فیلمنامه این 
سریال که فضایی پلیسی و معمایی دارد، بر اساس 
طرحی از مســعود  ده نمکی به سرپرستی خود او و 
تیم نویسندگان کریم خودسیانی و پدرام کریمی به 

نگارش درآمده است.
    

سه فیلم به اکران »هنر و تجربه« 
اضافه شدند

فیلم »پرو« به کارگردانی بهزاد نعلبندی، »وقتی 
پروانه شدم« به کارگردانی آرش زارع و »طالقم بده 
به خاطر گربه ها« به کارگردانی محمدعلی سجادی 
از ۲۹ تیرماه در سینماهای هنر و تجربه اکران خود 
را از سر می گیرند. این سه فیلم سال گذشته و پیش 
از شیوع کرونا و تعطیلی ســینماها اکران شان را در 
هنروتجربه آغاز کرده بودند و حاال بعد از بازگشایی 
سالن های سینما به ادامه نمایش می پردازند. »وقتی 
پروانه شدم« اولین ساخته بلند داستانی آرش زارع 
است که ۳۰ بهمن سال گذشته در هنروتجربه اکران 
شد، این فیلم که نقش اصلی آن را میترا حجار بازی 
می کند، روایتی از زندگی یک زن اســت: یک زن 
ساده اما مهربان زندگی سخت و نامطبوع خود را با 
همسرش پشت سر می گذارد. بعد از اینکه ناخواسته 
باعث مرگ شوهرش شود، زندگی جدیدی را با بدن 
شــوهر مرده خود آغاز می کند فیلم »پرو« که ۲۶ 
بهمن سال گذشته بر پرده سینماهای هنروتجربه 
رفت، داستان یک روز از زندگی سه شخصیت است 
که در نقاط مختلف تهران زندگی می کنند. آن ها برای 
تهیه لباسی برای عروسی از خانه خارج می شوند، 
ولی بدون آنکه بدانند بر زندگی هم تاثیر می گذارند 

و موجبات تغییر مسیر زندگی یکدیگر می شوند.
»طالقم بده به خاطر گربه ها« هم که ششم دی 
ماه ۹۸ اکرانش را در ســینماهای هنروتجربه آغاز 
کرد، بر اساس داســتانی واقعی ساخته شده است. 
فیلم درباره زوج جوانی است که سال ۸۳ به دادگاه 
مراجعه و درخواست طالق می دهند. رضا موالیی، 
مریم همتیان، جالل ترابی، شیرین ولی پور بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند.
    

پربیننده ترین سریال تلویزیونی 
اعالم شد

سریال »دخترم نرگس« که از شبکه یک سیما 
پخش می شود با ۲۶/۵ درصد، پربیننده ترین سریال 
سیما در نیمه دوم تیرماه بوده است. سریال »آخر 
خط« با ۱۸/۹ درصد در رتبــه دوم پربیننده ترین 
ســریال ها قرار دارد؛ این سریال از شبکه سه سیما 
روی آنتن می رود. سریال های »شاهرگ« شبکه 
دو سیما و »افسانه هزارپایان« شبکه نسیم نیز با ۸/۲ 
درصد و ۵/۳ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. بنا 
به اعالم مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، در میان 
سریال های تکراری که از شبکه های مختلف روی 
آنتن رفته اند، سریال »شمعدونی« شبکه آی فیلم 
با ۸/۷ درصد مخاطب درصدر اســت و سریال های 
»افسانه جومونگ« شبکه تماشــا با ۸/۲ درصد در 
رتبه دوم قرار دارد. سریال های »پژمان«، »سه دونگ 
سه دونگ«، »همسران« و »تکیه بر باد« که همگی از 
شبکه آی فیلم بازپخش شده اند در رتبه های بعدی 

قرار دارند. 

پردهنقرهای

آبان نامجو

بهشت حتما همین جاست یا بهشت باید 
اینجا باشد، نام فیلمی ســت ساخته ی »الیا 
سلیمان«، فیلم درباره فلســطین است، اما 
با تمام آثاری که از فلسطین در ذهن دارید، 
متفاوت اســت. ضعف عمده ی کارهایی که 
از فلســطین یا به طــور کلــی از خاورمیانه 
می گویند مساله مضمون زدگی شان است که 
در دیالوگ و شخصیت پردازی و لحن روایت 
بروز پیدا می کند. در صورتی که در فیلم الیا 
سلیمان تمام این مولفه ها به نفع یک روایت 
پالوده و البته در النگ شــات غیب شــده اند 
و اصال اصرار فیلمســاز بر ِخَست در دیالوگ 
و کالم، خودش نشــانه ای در جهــت فرار از 
مضمون زدگی و ایدئولوگ بودن است. این که 
داستانی کهنه را به شکلی جدید تعریف کنید 
دقیقا مطابق با همان کهن روایتی ســت که 
اعتقاد دارد که تمام داستان ها گفته شده اند و 

تنها شکل و لحن هر روایت است که می تواند 
تازگی ایجاد کند.

فیلم در روزهای گذشــته در میان برخی 
منتقدیــن ایرانی هــم جلب توجــه کرده، 
حســین معززی نیا، سردبیر ســابق مجله 
ســینمایی ۲4 که این روزها در کانادا ساکن 
اســت درباره فیلم در صفحه اینستاگرامش 
نوشته: »در ابتدای فیلم بهشت حتماً همین 
است سکانسی هســت که قهرمان فیلم در 
بالکن خانه اش نشســته، فنجــان قهوه اش 
را به دســت گرفته و جرعه جرعه می نوشد، 
صدایی می شنود، نگاهی به پایین می اندازد 
و می بیند مردی توی باغ، مشــغول چیدن 
لیموست. رفته باالی درخت و با خیال راحت 
دارد لیموها را می چینــد. صاحب خانه را که 
می بیند، از درخت پایین می آید با کیسه ای 
که دستش است، حاال تازه مشخص می شود 
دو کیسه ی دیگر هم قباًل پر کرده و گذاشته 
روی زمین. به صاحب خانه می گوید مشغول 

دزدی نیست، بلکه معموالً در می زند و وارد 
می شود، امروز کسی جواب نداده، او هم آمده 

و لیموها را چیده.
روز بعد، دوباره سر و کله اش پیدا می شود 
با چند قیچی کوتاه و بلند، شــروع می کند 
به هرس کردن درخت هــای لیمو. می گوید 
این درخت ها نیاز به اصــالح دارند، و حاال با 
زحمتی که او کشیده محصول شان فراوان تر 
و درشت تر می شود! فردایش دوباره می آید 
درختــان هرس شــده را آبیــاری می کند. 
این دفعه دیگر الزم نمی بیند توضیحی بدهد. 
چند روزی است روی باغ کار کرده، و چون به 
درخت ها رسیدگی کرده، ظاهراً دیگر خودش 
را صاحب حقی می داند و صورت مســئله ی 
ابتدایی، یعنی ورود غیرقانونی اش پاک شده.

صاحب خانه، یک درخت چه ی لیمو داخل 
خانه دارد، در یک گلدان، کــه هر روز آبش 
می دهد. گلدان را می آورد توی حیاط، گیاه 
کوچک را می کارد گوشه ی باغ )گویا پذیرفته 

که بقیه ی باغ را دیگــری مال خودش فرض 
کرده(، بعد هم در خانــه اش را قفل می کند 

و می رود سفر.
بعد از ســفری طوالنی، وقتــی به خانه 
برمی گردد، در اولین صبح، می آید روی بالکن 
و می بیند غریبه دوباره مشغول آب دادن به 
درخت هاست، تا چشــمش به صاحب خانه 
می افتد، شلنگ را به ســمت درختچه ی او 
می گیرد که یعنی به فکر سهم او هم هست! 
با تأکید زیاد بــه درخت کوچک آب می دهد 

تا نشــان دهد حق صاحب خانه را هم در نظر 
دارد.

ایــن یکــی از چندین قصــه ی کوچک 
فیلم اســت که ایــده ی »اشــغال گری در 
کمال حســن نیت« را به بامزه ترین و البته 

دردناک ترین شکل ممکن مجسم می کند«
در هر صورت اگر به دنبال اثری متفاوت و 
پرحوصله درباره آن چه که بر سر خاورمیانه 
آمده هســتید، این فیلم می تواند پیشنهاد 

مناسبی باشد.

درباره فیلم »بهشت حتما همین جاست«

فریاد درد مشترک خاورمیانه در سکوت

یادداشت

»نرگس مست« شبیه این 
فیلم های تجربی ست، 

انگار یک کارگردان تازه کار 
خواسته برای معرفی 

خودش یک کار به اصطالح 
»َسمِپل« به جشنواره ای و 

یا جمعی از اهالی فن عرضه 
کند. فیلم، در فیلمنامه و 
اجرا پر از ناپختگی ست و 

حتی در نگاه و مضمون هم 
این ناپختگی و ناشی گری 

لمس می شود
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