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محدثه علیاکبری

روزنامهنگار

هـــر اثر هنری الجرم از چیزی یا چیزی را حکایت میکند .بهویژه

«سرخپوست» نمونهای از یک فیلم بیزمان ،بیمکان و بیجهان

فرمالیســم سرخپوستی و بدویت پسامدرن

اگر این اثر هنری پیوندی با داســـتان و بیان داشته باشد و قطعا

و زندگـــی اجتماعی» معتقد بود ارزش هر اثر هنری را محتوای آن

 1397روایتمیشدچهتفاوتهاییبافیلمموجودمیداشت؟آیا

بود شعر نهتنها چیزی را ثابت نمیکند ،بلکه هیچ چیز را حکایت

اگر این فیلم مثال ما را با هزار دنگ و فنگ به 50سال پیش نمیبرد

همنمیکندوزیبایییکشعرصرفابههمآهنگیوریتمآنبستگی

ودرهمینجاواکنونروایتمیشد،موجبانضمامیترشدنفیلم

دارد .گوتیه درباره هر هنر دیگری غیر از شعر هم اعتقاد مشابهی

وعینیترشدنشخصیتهایامثالدرونمای هشدیدانحیف«عدالت»

داشتوایندرحالیاستکهغیررمانتیکهامعتقدبودندهمینکه

که تا انتها هم بر زمین ماند ،نمیشد؟

اثری هنری چیزی را بیان میکند ،درست بهمعنای حکایت کردن
است؛ چیزی که فرمالیستهای افراطی نمیخواهند بپذیرند.

و مخاطب مجبور اســـت فهم این موضوع را بهعنوان پیشفرضی

نقاشییاتئاتروسینماتفاوتداردوعدمتشخیصاینتفاوتنهتنها
منطق فرم را از درون ویران میکند ،بلکه محتوا (امر حکایت شده)

را سراسر دچار تزلزل و از هم پاشیدگی میکند .آنچه درخصوص

پیوستگی فرم و محتوا در اثر هنری گفته میشود به همین نحوه
«حکایت کردن» در هر رشـــته هنری ،بنا به اقتضائاتش بستگی

دارد و اگر این نحوه «حکایت کردن» شـــکل منطقی خود را در آن
هنر خاص نیابد معنای آن چیزی نیست جز از هم گسیختن فرم و

محتواوفقدانجهانمنطقیومعناییدرآناثرهنری.شکلدادن
به این انسجام ،وظیفه اولیه هر هنرمند یا خالق اثری است؛ کسی

کـــه جهان ،هویت درونی و منطق کارش را همزمان با اثرش خلق
میکندوفرمومحتوارابهشیوهایمنسجمبهمخاطبارائهمیدهد.

تصادفی نامعقول ،لحظات سرسری و بیمناسبت و بیان
ِ
عنصر

وســـیع و دلپذیر و ...سعی میکند نوعی رمانتیسم انتزاعی را جا

همه رویدادی که از پیش هیچ جهان معنایی و منطقی برای درک

از این رو ما در فیلم با هیچ امر درونیشده ،هیچ نوع از سوژهمحوری

که ما متوجه میشـــویم با حجم باالیی از نیرو ،ابزار و ادوات برای

آنها تدارک دیده نشده چه وجهی داشته است.

فیلم «سرخپوســـت» که خود انتخاب عنوانش شدیدا بیوجه و
همینوضعیتجامعهشناختی(وهمچنینروانشناختی)هنردر

فیلموشخصیتهاراکنارمیزندوباعثمیشودکهمخاطببهرغم

بیجهان است ،نمونهای بسیار خوب برای مطالعه موردی درباره
ایران–باتاکیدبرفیلمسازانایرانی-است.فیلمیکهدرآنمصرانه

و به بهترین وجه تالش میشود تا تماشاگر اساسا درنیابد فیلمی
که میبیند درباره چیست؟ و قرار است چه چیز را «حکایت کند»؟

چه منطق و جهانی دارد و رویدادهای پشت هم قطار شد ه درون

فیلم ،اساســـا با چه وجه و جهانمندیای فقط رخ میدهند و در

فرآیند نزدیک شـــدن به پســـتمدرنگرایی و دامن زدن به تولید
فهمی بدوی از پستمدرنیسم– در جامعه هنری و فرهنگی ایران،

شدیدا فرمالیستی است که پشت سر هم و روی هوا رخ میدهند

اشکال هولناک و در عین حال مضحک خود را تجربه میکند .این

فرآیند درحال نزدیک شـــدن به سطوح فاجعهباری است که با آن
هرگونهمعنا،مفهوموبیانیسادهودرعینحالعمیقطردمیشود
ونوعیازفرمالیسمافراطیورمانتیسمبیوجهونامعقولسربیرون

میآوردکهباهیچ«حکایت»(بیان)دقیقیپیوندنمیخوردوتاانتها
به همین میزان از عدم تناسب پیش میرود.

درونیات ســـوژهها و جهانشان دور بماند .گویی فیلم به این نیت

ساخته شده که عمدا فاصله مخاطب با شخصیتها تا انتها حفظ

شـــود و هیچگاه سوژههای درون و بیرون فیلم با یکدیگر همافق
نشوند .به همین دلیل است که احتماال فرمالیستهای افراطی

و رمانتیکهای خیالپرداز میتوانند از فیلمی تا این حد انتزاعی

و هیچ جهان معنایی مشترکی آنها را با هم منسجم نمیکند .در

داستان فیلم «سرخپوست» در دهه  40شمسی و در دوران اقتدار

این فیلم هیچ تالشی صورت نمیگیرد که رویدادهای روی هوای

آن به یک منطق روایی معقول و قابل درک برای «حکایت کردن»
معناییمنسجم تن بدهند و از این طریقهمذاتپنداری مخاطب
باشخصیتهاراتضمینکند.سوالهاییکهطیتماشایفیلمبه

ذهنمخاطبمیآیدجوابیولوسرسریپیدانمیکنندودرنهایت

دل آن مجبور باشـــیم رویکرد روانشناختی اتخاذ کنیم و احتماال

میرسد در چنین فیلمی ما با نوعی از زیباییشناسی فرمالیستی

کنیم .با این شیوه شاید به میزانی دریابیم که حجم باالی این همه

همراه شدن با کش و قوسهای روایت و تا حدی دراماتیک آن ،از

«سرخپوست» ،کالژی از رویدادهای بیمنطق ،دفعی ،تصادفی و

در سینمای امروز ایران این وضعیت کامال قابل ردیابی و موشکافی

عقدههای فروخورده و مدفونمانده در ناخودآگاه سوژه را وارسی

«حکایتکردن»درایناثربهگونهایاستکهخودش،منطقدرونی

راضیوخرسندباشند.زیرااینفیلمهیچتالشیبرایساختجهان

هم مخاطب پایانبندیای را میبیند که در اوج احساسی بودن،

است؛ موشکافیای که شاید برای بیرون کشیدن نتایج دقیقی از

روایی-سینمایی ،افق معنایی برای یک «حکایت کردن» منطقی و
درنتیجهفهمشخصیتهاوجهانشانمواجهنیستیم.درواقعنوع

قالب یک فیلم طوالنی ارائه میشوند؟

پدیدههای فاقد منطق ،افق و جهان یکپارچه و معقول –به مثابه

فاقد هرگونه منطق مســـبوق به ســـابقهای در فیلم است .بهنظر
عدم انسجام روبهرو هستیم که به زور قابهای خیس و دیوارهای
بارانخورده یک زندان ،نماهای تئاتریشـــده ،دشت و دمنهای

معناییخودوافقیکهدرآنبتوانازچیزی«حکایتکرد»نمیکند.
حکومتپهلویدومرویمیدهد.خوانندهایننوشتهمدیوناست
اگرفکرکنداینتاریخودور هزمانیخاص،کوچکترینارتباطیبه
روایتونوعرویدادهاوگرههایداستانفیلمو...پیدامیکند،ابداً.
اصالمعلومنیستچراداستانبایددرایندورهروایتشود،درحالی

کهاینفیلمآنقدرانتزاعیوعینیتگریزاستکهمیتوانستدرهر

زمان و مکانی رخ بدهد و درعین حال هیچ لطمهای هم به روایت

و داستانش نخورد .اینکه مخاطب تا انتهای فیلم اصال نمیفهمد

چرا این اثر مثال باید روایتگر رویدادی در سال 1347باشد ،از آنجا
ناشی میشود که سازندگان فیلم هیچ تعهدی برای روشن کردن

منطق درونی اثرشـــان و ساختن یک جهان سینمایی مبتنیبر

روایت بهرام توکلی چقدر در روانشناسی زندگی شخصی تختی و جامعهشناسی زمانه او موفق بوده است؟
محمدمحسن راحمی

روزنامهنگار

«تختی» باالخره پس از دوبار ساخته نشدن توسط علی حاتمی

و بهروز افخمی ،ســـرانجام با کارگردانی بهرام توکلی ساخته
شد و در جشنواره فجر امسال به نمایش درآمد .بین فیلمهای
بخشسودایسیمرغبااستقبالتوامانتماشاگرانومنتقدان

مواجه شـــده و نظر کلی نگارنده هم درباره فیلم مثبت است.
فیلمی خوشساخت ،جذاب و تماشاگرپسند و البته اثرگذار

که در برخی از ســـکانسهایش تداعیکننده شاهکارهایی

چون «گالدیاتور» ریدلی اســـکات و «گاو خشمگین» مارتین
اسکورسیزی است .در یادداشت پیشرو اما غرض نقد مثبت

و برشـــمردن مزیتهای این فیلم نیست ،بلکه نگارنده خواهد
کوشیدتابهعنوانیکیازعالقهمندانسینمایتوکلی«،تختی»
را با چیزی که میشـــد باشد یا چیزی که باید میشد ،مقایسه

و نکاتـــی را ارائه دهد .با توجه به نوع پرداخت به فیلم ،ناگزیرم
که بخشهایی از داستان را هم توضیح دهم و بنابراین خطر لو

رفتن داستان در ادامه یادداشت وجود دارد.
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پرسه در مه

چنانکه گفته شـــد ،مساله فیلم روایت مرگ تختی

چطور رسانههایی که طرفدار تختی هستند روزی پاپاراتزیوار

پایان فیلم مدعی است که «تختی را در دوره زندگیاش کشتند

خانوادهاش طرد میشود چندان پرداخت چفتوبست داری

ی اوست .راوی (خبرنگار ورزشی) در
از البهالی زندگ 

وکسانی مرگ او را سوژهای قرار دادند تا زندگی او را به محاق

ببرند» (نقل به مضمون) اما تعیین تکلیف سرنوشـــت و مرگ
ن مسالهای است که
مبهم تختی مهمترین و پرسشبرانگیزتری 

مخاطب همچنان به دنبال فهم آن است و فیلمساز هم تالش

میکن د ت ا از همین پنجره و زاویه به روایت زندگی تختی بپردازد

و چگونگـــی و چرایی مرگ مبهـــم تختی را روایت کند .طبق
همین قول راوی ،پرداخت به سوژه چرایی مرگ تختی باید از
دو جنبه روایت میشد؛ اول شخصیت درونی غالمرضا تختی
با تمام ویژگیهای اخالقی فردیاش یعنی سیر و روند حرکت
او از یک درونگرایی شخصی به انزوا ،تنهایی و نهایتا رسیدن

به پوچی و خودکشـــی .دوم؛ ترسیم فضای ساختاری که این
شخصیت درونگرا و تنها در آن قرار میگیرد و بهواسطه جبر

توکلی سرانجام قهرمانی اسطو رهای را بستری برای

آن به تصمیمی میرسد که کل داستان در پی بیان چرایی آن

شـــخصی تختی از یک طرف و مواجهه او با فضای سیاسی-

هر دو اینها تا حدودی ناموفق است و نمیتواند چرایی تصمیم

دنبال میشوند تا از برآیند این دو پرتره تختی برای مخاطب

گزاره «تختی در دوره زندگیاش کشـــته شـــد» به

پرداخت بـــه زندگی و زمانه او کرده اســـت .زندگی

اجتماعی دوران پهلوی ،دومسیر موازی هستند که درکنار هم

به تصویر کشـــیده شود .ســـکانس ابتدایی فیلم با سکانس
پایانی زندگی تختی شروع میشود و کل فیلم در پرانتزی از
لحظات پایانی زندگی او ،درقالب یک فلشبک به دنبال روایت

داستان اســـت .تقابل مرگ و زندگی از همین سکانس آغاز

میشود و در ادامه با سکانسهای مربوط به نزاع غالمرضای

کوچک با همسن و ســـاالن خودش در بیغوله و
حلبیآباد ادامه مییابد .روایتکننده داســـتان

برای مخاطب یک خبرنگار ورزشـــی است که با
تختیدرمسابقاتبینالمللیهمراهبودهودرواقع
بایکروایتسومشخص،دیدگاهکارگرداندرمورد

است.امانقداصلیاینجاستکهکارگرداندرترسیمسینمایی
او را از فضای مهآلود و سوالبرانگیز خارج کند.
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علیه او مینویسند یا چرا او از جانب حکومت ،دوستان و حتی
ندارد.فیلمدرمورداخالقیاتپهلوانیوکنشاجتماعیتختی
ازجمله مردمداری و دستگیری از نیازمندان و مستمندان

چیـــزی بیش از آنی که مخاطب قبل از دیدن فیلم در ذهن
خوددارد،اضافهنمیکندوروایتیکلیشهایدارد.کنشهای
سیاســـی او ازجمله ارتباط با آیتالله طالقانی یا حمایت از
ی روایت
مصدق ،بدون نشان دادن هیچ پیشزمینه فکریا 

میشود و مخاطب بهانگیزه و علل این کنشها واقف نیست.
بـــه همین دلیل حتی عدمانفعـــال تختی درعرصه اجتماع

و سیاســـت هم چندان قوی به تصویر کشـــیده نمیشود و
بهواســـطه ضعف پرداخت ،این کنشهای سیاسی شلخته

و بیرجوع به مبنا درنهایت درحد یک نوع «کنش سیاســـی
کور» باقی میماند و طرفـــی نمیبندد .هرچند کارگردان،

حکومت پهلوی را طوری به تصویر میکشد که یکی از عوامل
مهم انزوای تختی است.

4

عالوهبـــر نقص در روایت جبر جامعه و نخبهکشـــی

ساختاریاهمانرویکردجامعهشناسانهبهزمانهتختی،

کارگردان در روایت بعد شخصی و روحیات فردی و روانشناسی

ساختاریداللتداردکهیکقهرمانراازقلهمحبوبیت

کاراکتر تختی هم چندان موفق نیست .میزانسنها ،دوربین،

سینمایی این ایده باید بهنوعی «جامعهشناسی نخبهکشی»

و به همین دلیل ،علل فردی تصمیم پایانی قهرمانِ به پوچی

وافتخاربهقعرتنهاییوحضیضمیکشد.توکلیبراینمایش
دســـت میزد و بانگاهی جامعهشناسانهبه چگونگی ذبح

کردن قهرمانان و اســـطورههای جامعه میپرداخت .اینکه

بازیها و کارگردانی کمکی به ترسیم تنهایی تختی نکردهاند

رســـید ه داســـتان ،برای مخاطب چندان روشن نمیشود.

کارگردان نتوانســـته اســـت تمایزی که میان یک شخصیت
درونگـــرا و تنها با یک شـــخصیت منفعل وجود

دارد را نشـــان دهد و همین باعث شده تا برخی،

تختی روایت شـــده توسط توکلی را محافظهکار،
بیآرمان و بیعرض ه بدانند .سکانسهای مربوط

به مواجهه تختی بـــا همبازی دوران کودکیاش

سوژهسینماییاشرابرایمخاطببازگومیکند.

که دختری پرشور و برونگراست ،بستر و موقعیت

خود را از زندگی تختـــی گزارش میکند .حتی

درونگراییغالمرضاست،امافیلمسازدرپرداخت

درواقعبهرامتوکلیدرنقشیکژورنالیستروایت

میشود گفت نهتنها راوی توکلی است بلکه حتی

خود سوژه روایتشـــونده (تختی) هم تا حدود
زیادی متاثر از کاراکتر اوست و از این زاویه سوژه

و ابـــژه در این اثر هنری بهنوعی همبســـتگی و

وحدت میرسند.

محتوم یا چیزی مانند «اصول موضوعه ریاضیاتی» بپذیرد و مثال
هرگز نپرسد که این زندانی چطور در طول این مدت و با همه زیر و

ناقص و عقیم با روایت یک اثر از کجا ناشی میشود و انتخاب این

مناســـبی برای نزدیکتر شدن به عمق تنهایی و
بهاینموضوعهمنمرهقابلقبولینمیگیرد.رفتار
بازیگر نقش تختی در این سکانسها بیش از آنکه
متاثر از تنهایی و درونگراییاش باشـــد ناشی از

نوعی بالهت است و بیش از آنکه سادگی غالمرضا
روایت شود ،سادهلوحی نمایش داده میشود.

کمک پیگیرانه و متعهدانه شـــخصیت زن مددکار فیلم به زندانی

موگور شده را از خود فیلم بیرون بکشد؟ هیچ افق و جهانی برای
گ
اینرفتارانسانیدراینفیلمتدارکدیدهنشدهومابیهیچمنطقی

میبینیمکهمددکارحتیجانوسرنوشتخودرابهخطرمیاندازد
تـــا زندانی فرار کند .احتماال فقط میتوان این را بر حســـب یک

احساس بیمنطق زنانه توجیه کرد والغیر .این هم چیزی نیست
جـــز خودِ بیمنطقی! یا مثال چرا در زندان باید روی رئیس زندان

شدن یک زندانی در یک زندانِ نهچندان بزرگ میچرخد که خود

این هم چون ســـر و کارش با «محتوا»ســـت چندان محل توجه

بیندازد،آنهمبدونبهرهگیریازیکجهانبشریسینماییشده.

یادرمورددیگرکداممخاطبفیلممیتواندمنطقدرونیوانسانی

و خود را زخمی کند ،درحالی که زندانی ،پیش از این کار مضحک

این«آبشدنوزیرزمینرفتن»درفیلمهیچمنطقیپیدانمیکند

درشعریاادبیات،مختصخودآناستوبانحو ه«حکایتکردن»در

ثانیه نهایت ترســـش را به نمایش میگذارد و با دو ،سه داد و هوار

از این نمونههای بیمنطق و تصادفی و گاه مضحک در این فیلم

مساله «حکایت کردن» که به گفته پلخانف ،ارزش یک اثر هنری

فرمالیستهانیست؛آنظرافتایناستکهنحو ه«حکایتکردن»

واقعا این چه نوع منطق داستانی -فیلمنامهای است و این چه جور

بســـته شود و باز نشود ،درحالی که چفت در باز و بسته میشود؟

زیاد پیدا میشود .مثال تمام جزئیات این فیلم حول محور پنهان

دقیقا به آن بستگی دارد ،دارای ظرافتی محتوایی است که البته

میکند و مادرش را میخواهد ،نه میترسد ،نه نگران است و. ...

تصادفی فیلم است که احتماال قرار است با یک فهم بدوی ،ناقص

انتهای فیلم از خویش میپرسد که اگر داستان این رویداد در سال

نمینهند .خود پلخانف« ،تئوفیل گوتیه» را مثال میزند که گفته

باز دفعتا در زمین فرو میرود -در حال بازی کردن است ،نه گریه

رئیس زندان خودش را خیس میکند و تمام!

هنری همهچیز قرار اســـت منطق داشته باشد؟!» نگارنده اما تا

که میتوان آنها را فرمالیستهای افراطی هم نامید ،به آن گردن

این زندانبان دفعتا سبز میشود و بعد هم مانند زندانی گمشده،

جوهر ه«حکایتکردن»ندارند؛چیزیکهبهقولپلخانف،ارزشیک

و کلیشهای از هنر پستمدرنیستی توجیه شود« :مگر در یک اثر

معین میکند و این درست همان مطلبی است که «رمانتیک»ها

نپرســـیده که آنجا چه غلطی میکند–جالب است که سر و کله

«حکایت کردن» است؟ بعد هم این کودک درست به فاصله چند

اثرهنریبهآنبستگیدارد.اینهمانزیباییشناسیبیمنطقو

سینماچنینچیزیاست«.گئورگیپلخانف»نویسندهکتاب«هنر

که پیشـــتر یکی از نگهبانان زندان به او داده و هرگز هم از دختر

رو کردنهای نگهبانان پیدا نشد؟ زندانی درحالی پیدا نمیشود

پیدا شدنش تالش شده است .با این حال پیدا نشدن او هم درست
مانند گم شدنش بدون هیچ منطق باورپذیری صورت میگیرد در
فیلم القا میشود و گویی ما مجبوریم آنها را بپذیریم .اصال او کجا
بوده که ما باید عدم امکان یافتهنشدنش را بهعنوان چیزی شبیه

به یک اصل موضوعه ریاضیاتی بپذیریم و به ذهنیت نویســـنده

فیلمنامه مانند یک دستگاه «ماشین حساب» اعتماد کنیم؟ در
یک چارچوب چوبی با درزهایی درشـــت و گاز اشکآوری که خود
زندانبانان را با ماســـک هم مسموم کرده و به سرفه انداخته بود،

چطور به زندانی هیچ آسیبی نرسانده بود؟! این نهایت بیمنطقی

یک فیلم در «حکایت کردن» است که منطق گزاره کلیدی خودش
را هم روشـــن نمیکند .بدین ترتیب مخاطب «سرخپوست» ابتدا

متوجه نمیشود که چرا یک زندانی پنهان شده در یک ساختمان
-که قطعا نگهبانان و رئیس آن زیر و بمها و سوراخسمبههای آن را

بهتر از زندانیانش میشناسند -پیدا نمیشود! و جالب اینجاست
که ما درنهایت زندانی مخفی شده را در جایی مییابیم که امکان

یافته شدنش در آنجا ،از امکان پیدا شدنش در هر جای دیگر آن
زندان بیشـــتر است و فقط باید همه زندانبانان به طرز مضحکی
احمق باشند که نتوانند او را در چنین جای تابلویی پیدا کنند!

چرا زن مددکار باید با ژیان قرمزرنگش با در زندان شاخ به شاخ شود

مددکار ،خود از معرکه گریخته و نیازی به خودزنی مددکار وجود
ندارد؟ بادی که در سکانسهای انتهایی فیلم میوزد و نقشههای

زندان را که روی صندلی ماشین قرار دارد تکان میدهد ،دقیقا چه

معنایی را حل میکند یا چه امر پوشیدهماند ه را نشان میدهد که
پیش از وزیدن آن باد امکان کشفش وجود نداشته است؟ درحالی

که رئیس زندان ســـاعتها نقشهها و ماکت و خود زندان را بارها و

بارها وارسی کرده است! باز هم میتوان مثال زد؛ اساسا احساس

(و نه منطق) عدالتطلبی زن مددکار چه وجه منطقیای دارد که
بهجایتالشبراییافتنشواهدوقرائنودرنتیجهاثباتبیگناهی
زندانی ،ســـعی میکند با رویکردی آنارشیستی سر مامور اجرای
قانون را شیره بمالد و انسان دیگری را ناعادالنه به مخمصه بیندازد

و با این بیمنطقی به یکی از قهرمانان فیلم بدل شود! در همین

رابطه اساسا منطق شکلگیری قهرمان و ضدقهرمانی در این فیلم
چیست؟وبرمبنایچهتوجیهیقراراستمخاطبفیلمباقهرمان

یاضدقهرمانفیلمکهاصالمعلومنیستکدامشخصیتهاهستند،
همذاتپنداری یا تقابل کند؟ اگر ادعا میشود همه اینها عمدا و

برای برهم زدن ساختار و نظم سینمایی کالسیک و مدرن و نیل به
یک جریان جدید پستمدرنیستی در فیلمسازی وضع شدهاند،
انصافابایدبرمبنایتنهاهمینیکفیلم،مانیفستیازیکسبک

نوپدید ارائه شود تا دیگران هم از آن بیاموزند!

از اینگونـــه موارد و بیمنطقیها برای فرار از «حکایت کردن» در

«سرخپوست» بسیار میتوان مثال زد و همه اینها آن را به فیلمی
تبدیل میکند که فاقد حداقلهایی است که با اتکا به آنها بتوان

آن را «اثری هنری» نامید .این فیلم به دلیل اعوجاج منطق درونی

نمونههـــای جزئیتر دیگری هم وجود دارند؛ منطق بســـیاری از

خویش و عدم توانایی ســـاخت جهـــان معناییاش نمیتواند از

زنـــدان خلوت و تیره و تار ،مادرش را رها میکند و به درون یکی از

هیچامرمنسجمی،هیچچیزمنسجمینمیگویدوتنهامیتواند

جزئیـــات این فیلم عمال روی هواســـت؛ دختر بچه زندانی در آن
سلولهای تنگ و تاریک و مخوف این زندان میخزد ،درحالی که
در سلول هم به رویش بسته شده با سرخوشی با عروسک کوچکی

چیزی «حکایت کند» و امری را بیان کند« .سرخپوســـت» درباره
بهعنـــوان یک کالژ انتزاعی ،بیزمان ،بیمکان و بیجهان از یک

منظرفرمالیستیفیلمسینماییخطابشدهوحتیتمجیدشود.

به همین ســادگی ،بهخاطر یک مشت دالر
وحید محرابیان

روزنامهنگار

«طـــا»ی پرویز شـــهبازی یکـــی از فیلمهـــای بحثبرانگیز
یوهفتمینجشنوارهفیلمفجراستکهبینمنتقدانسینمایی
س 

و اهالی سینما موافقان و مخالفان عجیب و سرسختی دارد .از یک

ســـو مسعود فراستی با سابقه پررنگش در ذهنها برای انتقادها
و مخالفتهای جســـورانهاش با اکثر فیلمهای سینمای ایران،

طرفدار «طال»ی شـــهبازی اســـت و از طرف دیگر منتقدانی که
جایگاهشان در ساختار سینمای کشور ایجاب میکند از شهبازی

طرفداری کنند ،منتقد جدی این اثر هستند.

مهمترین ویژگی «طال» کـــه آن را به فیلمی بحثبرانگیز تبدیل
کرده ،ســـادگی آن در فرم و روایت است .پرویز شهبازی با تسلط

فوقالعادهاش بر تکنیک ســـینما توانسته فیلمی خلق کند که
ب هراحتی با مخاطبان ارتباط برقرار میکند .فرم رئالیستیک «طال»

و قاببندیهای درســـت و هوشمندانه اثر بهشدت به داستان و
بازیها کمک کرده تا دلنشین و قابل درک باشند.

نقش موثر و محوری دارد .داستان فیلم با نبود پول در یک کارخانه

با وجـــود کارگردانی خوب و حرفهای شـــهبازی در فیلم «طال»

و تجمع کارگران برای گرفتن حقشـــان از صاحبان کار شـــروع

فیلمبهخوبیپرداختنشدهاندوپشتوانهمنطقیبرایاعمالشان

کشته شدن افراد میشود .شهبازی اینبار نارو زدن را نه به صورت

میبینیمکهفیلمنامهایناثرضعیفوپرحفرهاست.شخصیتهای

ندارند .اکثر کنشها و واکنشهای کاراکترهای اصلی نسبت به
رویدادهای مختلف در طول فیلم سوالبرانگیز و در قسمتهایی
هم تعجبآور است .همین موضوع باعث شده که اغلب منتقدان،

«طال»رایکاثرخوبدرکارنامهشهبازیبهحسابنیاورند،هرچند
این فیلم را از «ماالریا» بهتر و قابل دفاعتر میدانند.

میشـــود و در انتها نیز «پول» و طمع برای دستیابی به آن باعث

فردبهفرد بلکه در قالب نارو زدن جامعه به افراد ترسیم کرده است.
از این نظر فیلم «طال» را میتوان اثری رو به جلو نســـبت به آثار
قبلی شهبازی دانست .او در آثار قبلی خود نقش افراد در زمینه

بروز یک حادثه را پررنگتر نشان میداد و بیشتر تمایالت خوب
یا بد درونی افراد بود که باعث ایجاد مخمصهها در فیلم میشد.

شهبازی در فیلم جدیدش باز هم به سراغ نسل جوان و مشکالت

اما در «طال» اغلب شخصیتها نسبت به جامعه وضعیتی منفعل

قشر متوسط پایتختنشین دستچین کرده تا آنها را به دل حوادث

غلط میکند .شهبازی در این اثر به سمت ریشهشناسی مشکالت

آنها در جامعه رفته اســـت .او اینبار همگی شخصیتهایش را از

بینـــدازد و مخاطبان را با ریاکشـــنهای آنها در موقعیتهای
سخت و طاقتفرسا درگیر کند؛ شخصیتهایی که همگی هدف
مشـــترکی دارند و آن هم سودای مستقل بودن ،کار کردن و پول
درآوردن برای خود است.

دارند و این جامعه است که آنها را مجبور به واکنشهای درست و
گام برداشته اما تا انتهای فیلم هیچ نسخهای در این مورد تجویز

نمیکندوشخصیتهایفیلمشدراوجانفعالبهسمتآیندهای

مبهم و ترسناک قدم برمیدارند.

درمجموع میتوان گفت «طال» با بازیهای متوســـط بازیگران

در فیلمهای قبلی شهبازی «نارو زدن» شخصیتهای اصلی به

چهرهاش و بازیهای خوب نابازیگران یا بازیگران غیرچهرهاش،

او برخالف آثار قبلیاش ،کاراکترها را در اوج فداکاری نســـبت

هوا و بیپشـــتوانه بودن کاراکترها و رفتارهای سوالبرانگیز آنها

یکدیگر ،نقش پررنگی در پیشـــبرد داستان داشت ،اما در «طال»
به یکدیگر ترســـیم میکند« .پول» موضوعی اســـت که در تمام
بخشهای فیلم «طال» از پیرنگ اصلی گرفته تا خرده پیرنگها

نمیتواند نمره قابل قبولی برای شهبازی به ارمغان بیاورد .پا در
در طول فیلم ضربهای اساسی به فیلم زده که حتی کارگردانی و

قاببندیهای خوب شهبازی نتوانسته آن را جبران کند.

