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ایمان عبدلی

این فیلــم می توانســت از پایان آن 
شروع شــود، یعنی از آن لحظه  تردید 
فرهاد. همســرش او را ترک کرده یا آب 
آن ها را بلعیده؟ در ُچنان جهان فرضی 
برای »کار کثیف« با یک داستان ملودرام 
مواجه بودیم که هم زمینه فلسفی داشت 
و هم یک زمینه اجتماعی. اما خب از این 
ایده  درخشــان فقط افسوس می ماند، 
»کار کثیف« مبتالترین فیلم روی پرده 

به سندرم ایده سوزی است.

 داســتان عرق فروشی که عرق های 
تقلبــی اش چندین نفر را به کشــتن 
می دهد، همین یک خط، سند تاریخی 
از وضعیت مردمانی است که به زندگی 
دوگانه عادت کرده اند و برای آن جان هم 
می دهند. سعی این یادداشت این است 
که نشان دهد چگونه خسرو معصومی 
جهانی الکن و آدم هایی ســقط شــده 
می آفریند و از همیــن جهت فیلمش، 

فیلمی نارس و پر از اعوجاج است. 
در چنیــن پالتی طــرح و پرداخت 
شــخصیت فرهاد بی نهایــت اهمیت 

دارد، او در کانون فیلــم قرار دارد. جوان 
تحصیل کرده ای که از سر نداری ساقِی 
مشروب می شود، وجه اساسی شخصیت 
فرهاد استیصال اســت، چیزی که باید 
خصوصــا در دقایق ابتدایــی ببینیم و 
باورش کنیــم و این واضح اســت که با 
گفتن دیالوگ هایی چــون مجبورم و 
بدهکارم! موقعیت های ساده و تصنعی 
مثل صاحب خانه طلــب کار چیزی از 

فرهاد ساخته نمی شود.
از مضحک ترین این سکانس ها آن 
موقعیت اورهان پاموک و دیالوگ های 

رد و بدل شــده میان فرهاد  و مســعود 
فروتن اســت. آن چه که در آن سکانس 
رخ می دهد تاکید بر فرهیختگی کسی 
است که به اجبارمشغول یک کار کثیف 
شده، اما خب به چه شکل؟ این را دیگر 
در ابتدایی ترین کالس های فیلمنامه 
نقل می کنند که تاکید اغراق شده روی 
یک مضمون نتیجه عکس دارد، در این 
جا تاکید روی تراژدی و استیصال فرهاد 
گاهی رنگ و بوی کمدی می گیرد. این 
اولین دلیل برای اثبات این اســت که 
»کار کثیف« اصال نتوانسته جهانی خلق 

کند، چون آدم هایــش تعریفی ندارند . 
فراموش نکنیم اگر سریالی مثل »بازی 
تاج و تخت« این همه شیفته و شیدا دارد 
بیش از هر چیز به خاطر جهان منحصر 
به فردی است که خلق می کند، اما این 
فرهاد کیست؟ چه سنجاق شخصیتی 
دارد کــه او را در ذهن ماندگار می کند؟ 

تقریبا هیچی!  
نخواستم به رابطه فرهاد و همسرش 
وارد شوم، به این که چگونه این رابطه به 
اینجای ناکامی رسیده؟ چرا محسن می 
تواند انقدر تاثیرگذار باشد؟ الهام چرا انقدر 
مستاصل و شاکی است؟ پسربچه  فیلم 
چرا انقدر حضور نمادین و تزئینی و ِدُمده 
دارد؟ مثال آن موتیف گم شــدن هایش 
قرار اســت چه چیزی بگوید؟ هر بار گم 
شــدن او قرار است نشــان از فروپاشی 
خانواده بدهد؟ مســتان چرا انقدر ابله 
هست و دوباره به خانه اش برمی گردد؟ 
گره  و گره گشایی داستان چرا بر مبنای 
بالهت آدم ها سوار شده؟ درباره فیلمنامه 
می شود کل صفحات روزنامه را سیاه کرد 
اما خب تنها راهی که می ماند همین که از 
گناهان فیلمنامه بگذریم و البته از فاجعه  
دیالوگ های کلیشــه ای که گاه دیوار 
چهارم را می شــکند و انگار مستقیما با 

مخاطب مواجهه است.
بــه پرداخت و یــا آن چــه که هنر 
کارگردان است می رسیم! »کار کثیف« 
در ایــده و پالت بن مایه هــای یک کار 
افشاگرانه را دارد. پس متناسب با چنین 
جســارتی در انتخاب ایده، تمــام ابزار 
فنی کارگردان باید در خلق و ســاخت 
اتمسفرالزم یاری کند، اما دریغ از چند 

فیلتر ساده برای ایجاد رنگ های شارپ 
و تنــد! کاری که مطمئنا همراســتا با 

مضمون قرار می گرفت.
 لباس تن فرهاد، محیط خانه اش و... 
همه می توانست ابزاری برای خلق فضا 
باشد، اما نیســت. انگار کارگردان هیچ 
حوصله و تدبیری برای استفاده از رنگ ها 
نداشته، مثل غیبت نور به مثابه یک عنصر 
اتمسفرســاز که به غیر از لوکیشن زیر 
زمین مســتان در جاهای دیگر خالی و 
خال است. طیف رنگ و  نور می توانست 
از مالیم شروع کند و به تند برسد و  گرته 
ای از کاراکتر فرهاد باشد. همان کاری 
که موسیقی به درســتی در فیلم انجام 
می دهد، حیف که هنر حسین علیزاده 
در میان مجموعــه ای از اجراهای بد به 

گوش نمی آید و دفن شده است.
حرف آخر درباره  فضاهایی است که 
»کار کثیف« برای اولین بار در سینمای 
ایران وارد آن می شــود و عجیب آن که 
طرفی نمی بندد. مساله مشروبات الکلی 
و حجم نمایش بطری های مشــروب 
در فیلم که احتماال عامل توقیف چند 
ساله  فیلم هم بوده، هیچ روزنه ی ذهنی 
تازه ای باز نمی کند، در ســینمایی که 
خط قرمزها به عنوان ترمز فیلســماز 
برای کار خالقانه  عنوان می شود، »کار 
کثیف« مثال نقضی اســت که نشان 
می دهد، اگر با سینمایی سری ساز و کپی 
پِیست مواجهیم، بیشتر از آن که معلول 
محدودیت ها باشد، معلول ذهن شاید 
تنبل فیلمسازانی باشد که حتی گاهی 
اندازه  مخاطبان هم با سینمای روز دنیا 

ارتباط نگرفته اند.

»کار کثیف«؛ در ایده جسور و در اجرا کهنه

داستان عرق فروشی که عاقبت به  خیر نشد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 »درساژ« به شبکه 
نمایش خانگی آمد

فیلم سینمایی »درساژ« ساخته پویا بادکوبه، 
توسط موسسه هنرهای تصویری سوره در شبکه 
نمایــش خانگی توزیع شــد. درســاژ در عرصه 
بین المللی نیز، در جشنواره های معتبر و متعدد 
جهانی حضور داشــته و جوایزی از جمله جایزه 
ویژه هیات داوران برلین و ســیمرغ بهترین فیلم 
اول جشــنواره جهانی فجر را دریافت کرده است. 
در این فیلم سینمایی علی مصفا، شبنم مقدمی، 
هوشنگ توکلی، علیرضا ثانی فر، علیرضا آقاخانی، 
سیامک ادیب، جالل فاطمی، لویی سیفی، یسنا 
میرطهماسب، باســط رضایی، به آفرید غفاریان، 
شــایان فصیح زاده، رامبد مطلبی و با معرفی نگار 

مقدم به ایفای نقش می پردازند.
    

 »سمفونی نهم« 
پاییز اکران می شود

میرحســین حیدری مدیر شرکت سینمایی 
نمایش گســتران و پخش کننده فیلم سینمایی 
»سمفونی نهم« به کارگردانی محمدرضا هنرمند 
درباره آخریــن وضعیت این فیلم گفــت: پروانه 
نمایش این فیلم صادر شده است و در حال برنامه 
ریزی برای اکران فیلم هستیم و به احتمال فراوان 
فیلم در پاییز ۹۸ اکران می شود. وی عنوان کرد: 
نسخه ای که قرار است اکران شود با نسخه ای که 
در جشنواره به نمایش در آمده است، تفاوت دارد 
»سمفونی نهم« فیلمی به کارگردانی و نویسندگی 
محمدرضا هنرمند و به تهیه کنندگی زینب تقوایی 
ساخته شده است که در آن حمید فرخ نژاد، ساره 
بیات، مهــرداد صدیقیان، هدی زیــن العابدین، 
محمدرضا فروتن، مارین ون هولک، علیرضا کمالی 

و پژمان بازغی به ایفای نقش می پردازند
    

حوزه هنری: در سینما 
گناه فروشی نمی کنیم

رئیس حوزه هنری می گوید: »سینمای حوزه 
هنری با دیگــر بخش های این نهاد که رســالت 
فرهنگی خــاص دارد، هماهنگ تر و به معیارهای 
حوزه هنری نزدیکتر شــده است. این هماهنگی 
به مرور اتفاق افتاده است، در سال ۹۱ که ما اعالم 
کردیم ظرفیت سینماهای حوزه هنری را در اختیار 
آثاری قرار نمی دهیم کــه ارزش های اخالقی در 
آن ها کمرنگ اســت، بعضی دوستان به ما گفتند 
سینماهای حوزه هنری دچار رکود و سکون خواهد 
شد. اما امروز خوشــبختانه و طبق آمارها متوجه 
رشد مخاطبان ســینماهایمان هستیم. محسن 
مومنی شریف افزود: »ســینماداری برای ما یک 
تجارت نیست و به دنبال درآمدزایی صرف از سینما 
نیستیم. مخاطب ما اکثر مردم ایران هستند، قشر 
متدین که می خواهند در امنیت و آرامش در کنار 
خانواده فیلم ببینند. ما گناه فروشی نمی کنیم، برای 
سرگرم کردن مردم به هر ابزاری متوسل نمی شویم 
تا بعد از این روِش درآمدی، کتاب خاطرات شهدا را 
منتشر کنیم. برای ما اخالق، خانواده و حق الناس 
مهم است. او گفت: »متاسفانه بخشی از سینمای 
کشور گرایش به ساخت آثار ســخیف دارد و این 
سینما با ســینمای دهه ۶۰ و ۷۰ که اغلب آثارش 
شریف، اخالقی و خانوادگی بود متفاوت است. حوزه 
هنری با هدف مقدسی تشکیل شده، مخاطبان ما 
از اقشار مختلف جامعه و از گروهی هستند که به 
نظام جمهوری اســالمی و انقالب اسالمی اعتقاد 
دارند. همه نهادها و ارگان هایی که در حوزه فرهنگ 
و سینما سلیقه مردم را به ســمت ابتذال می برند 
مسئول هستند، اما ما مقاومت می کنیم و پیروزی 

در نهایت از آن ماست.
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 آبان نامجو

 سحر قریشــی اولین فیلمش را کلید زد، خبری که کمی 
طعنه آمیز به نظر می رسد، خصوصا وقتی که کلیپ های برنامه 
رشیدپور و آن فضاحت نشناختن افرادی چون کاپوال در کارنامه 
قریشی می درخشد! او می گوید قرار است در شش ماه دوم سال 
فیلم را کلید بزند و فیلم هم ظاهرا یک ملودرام اجتماعی است. اما 
خب قریشی اولین ستاره ی جوانی نیست که به عرصه کارگردانی 
ورود می کند، پیش از او امثال شهاب حسینی، جواد رضویان، 
پیمان معادی، نیکی کریمی و...از بازیگری به کارگردانی رسیدند 

و حاصل کار چندان جالب توجه نبوده است.
نیکی کریمی

دو کار ســاخته، کارهایش را خودش تهیه می کند،؛ آذر و 
شیفت شب، دومی به مراتب از اولی بهتر بود و پخته تر. هر دوی 
آثار درباره زنان بود و در ژانر ملودرام، در واقع دنیای ســینمایی 

نیکی کریمی فاصله ی زیادی از کاراکتر خودش نداشته. کما 
این که در تمام این سال ها به واسطه فعالیت های رنگارنگی که 
داشته، از نویسندگی در مطبوعات تا عکاسی انگار بیشتر تمایل 
دارد او را به عنوان یک زن آوانگارد بشناســیمش. اتفاقی که با 
تاکید در فیلم هایش هم می افتد، همین تاکید گاهی تبدیل به 
نقطه ضعف آثار او می شود، نوعی فمینیسم پنهان و نه به اندازه 
کارهای تهمینه میالنی. نیکی کریمی احتماال جزو سمج ترین 

بازیگرهایی است که کار کارگردانی را رها نمی کند
جواد رضویان

پیش تر با چند سریال تجربه کارگردانی داشت، سریال هایی 
که بیشــتر نوعــی از طنز عطارانــی را نمایندگــی می کند. 
مجموعه هایی مثــل ارث بابام و قرارگاه مســکونی. هر دو کار 
معمولی و متوسط به نظر می رسید، تا این که سال گذشته تصمیم 
گرفت کارگردانی در سینما را تجربه کند با »زهرمار« که البته به 
تازگی اکران شده. رضویان بر خالف کریمی نه که بر اساس روحیه 

شخصی بلکه بر اساس فضای کاری که در آن نفس کشیده، دنیای 
کارگردانی خودش را می سازد. کارهایی طنز شبیه همان هایی که 
خودش در مقام بازیگر تجربه اش کرده، تا این جای کار نمی شود 
خیلی به ادامه کارنامه اش امیــدوار بود اما یک چیز را هم نباید 
فراموش کنیم، کار کمدی و طنز گرفته و این عنصر مهمی برای 

ادامه حیات رضویان در مقام کارگردان است
پیمان معادی

مورد خاص این لیســت شــاید همین معادی باشد که در 

فضای کارهای فرهادی به شهرت رسید و چون شهرت کارهای 
فرهادی بین المللی بود او هم پایش به آن ور آب باز شد و می شود 
با کمی اغماض او را یک بازگر بین المللی دانست. معادی دو کار 
داشته، یکی برف روی کاج ها که سینمایی خاص پسند و مدرن 
داشت. فیلم را غالب منتقدها پسندیدند، کار دوم هم بمب بود 
که جایی میانه ی رضایت منتقدها و مردم ایستاد. اگر از همین 
دو کار بخواهیم نتیجه گیری کنیــم او از موفق ترین بازیگر- 
کارگردان های سینمای ایران است، دنیای فیلم هایش اندازه ی 
یک کارگردان میانسال و با تجربه قوام دارد و معادِی کارگردان 

امیدوارکننده نشان می دهد.
چند نکته در باب این فهرست یکی این که قطعا فقط شامل 
چند نمونه از کسانی است که شامل این وضعیت هستند و نکته 
بعدی این که کسانی را گذاشــتم که بین وضعیت بازیگری و 
کارگردانی معلق هستند و هیچ کدام از دو وضعیت کامال غلبه 
نکرده، وگرنه مثال رضا عطاران هم میشد در این فهرست باشد 
و یا تینا پاکروان، نکته ی آخرهم این که با همین مرور سطحی 
درک می کنیم که که کار ســحر قریشــی در مقام کارگردان 
بی نهایت دشوار خواهد بود و احتماال اتفاق خوبی از لحاظ هنری 

در انتظارش نیست.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

آنونس های ســینمایی فیلــم »زهرمار« و 
بیلبورد های تبلیغاتی آن که در سطح شهر نصب 
شده اند، بطور نا خودآگاه گواه این مطلب هستند 
که »زهرمار« می بایست یک فیلم کمیک خنده دار 
باشد! اما به واقع اینطور نیست! »زهرمار« نخستین 
فیلم سینمایی جواد رضویان، یک فیلم اجتماعی 
جدی است که براساس داستانی واقعی ساخته 
شده اســت که فهمیدن این موضوع به خودی 
خود ممکن است تماشای فیلم را برای مخاطبان 
به تجربه داغ تری مبدل سازد. البته با توجه به این 
روایت و سوژه واقعی داستان انتظار می رود که این 
منطق واقعگرایانه همچون کاتالیزور به تقویت 

بیشتر فیلم کمک کند، اما اینطور نیست و فیلم 
»زهرمار« به لحاظ محتوا و درون مایه سراسر سکته 
است، بطوریکه انگار سکانس ها همچون تکه های 
پازلی کــه در هم چفت نمی شــوند، بدون هیچ 

انسجامی به زور درکنار یکدیگر قرار گرفته اند.
ادعای فیلم بسیار بزرگ است و محتوای آن 
بسیار سخیف و دم دســتی. همچون فیلم های 
ســینمایی دیگر در ایــن فیلم نیز یک ســری 
ســخنرانی های بی خاصیت من باب گوشــزد 
کردن مشــکالت اجتماعی ردیف شده است. به 
عنوان مثال در طول داســتان به یکباره زن مواد 
فروش نطق های غرایی را ایراد می کند و از اجتماع 
و مشکالتش سخن می گوید و مطابق انتظار، به 
یکباره و بی دلیل در انتهای داستان، رنگ تحول 

را به خود می گیرد؛ البته نا گفته نماند در چنین 
فیلم هایی برای آنکه بستر تحول بصورت جامع 
و کامل شکل بگیرد، در آن سوی قضیه  حتما به 
یک حاجی نیاز می باشد که زن داستان با رویت 
صداقت، درستکاری و انسانیت وی، متحول شود!

داستان فیلم به این قرار است که قصه یک 
مداح و حــاج آقای مذهبی با نام »حشــمت« 
با یک زن مواد فروش با نــام »مریم« به نوعی 
بهم گره خورده است. از اینرو قرار است با خلق 
موقعیت هایی با حضور این دو کاراکتر در کنار 
هم درس اخالق هم شکل بگیرد تا فیلم بتواند 
بر حســب ادعای بزرگش، برچسب یک فیلم 
اجتماعی یدک بکشــد. البته در کنار موضوع 
اول، داستان دومی که مربوط به گذشته مداح 
و روابط وی با یکی از دوستانش به نام »رهی« 
است نیز برای وی دردســر های بی شماری را 
بوجود می آورد. ناگفته نمانــد که »زهرمار« 

نامــش را از شــکالت تلخی )بعدا مشــخص 
می شود، تریاک است( که رهی به قصد انتقام 
گرفتن از حشمت برایش آورده، وام گرفته است 
تا بدین وسیله بتواند »حشــمت« را در پیش 

اهالی محل تخریب کند.
همانطور که عیان است می توان گفت که تقابل 
همراهی خیر و شــر و تاثیرگذاری این دو بر هم 
یعنی حشمت، مداحی متعمد محل و در سوی 
دیگر مریم مادری تنها که بــرای امرار معاش راه 
خالف را پیش گرفته در سراسر فیلم موج می زند. 
بنابراین ساختار فیلم و شکل گیری نکات اخالقی 
قرار است از دل این کاراکتر ها بجوشد، پس این دو 
همانطور که خوب و بد بر هم اثر می گذارند، با توجه 
به حوادثی که در کنار هم تجربه می کنند، باید از 
هم تاثیر بگیرند و در نهایت خیر بر شر پیروز شود، 

که این این اتفاق نیز در این فیلم رقم می خورد.
با توجه به تمام مطالب مطرح شده باید متذکر 

شد که »زهرمار« در زمره فیلم هاییست که حتی 
تکلیفش هم با خودش مشخص نیست. کارگردان 
آن را فیلمی اجتماعی متصور می شود، ولی اما 
آنچه مخاطب می بینــد، فیلمی کمی کمدی، 
بدون روایتی منســجم و چفت و بســت دار، با 
طعنه های سیاسی، اجتماعی و گاه شوخی های 
جنسی اســت که نمی تواند در زمره فیلم های 

خوب قرار بگیرد. 
بنابراین آنچه عیان است این موضوع می باشد 
که »زهرمار« یک تجربه خســته کننده و بسیار 
ناامید کننده اســت که نه می تواند تماشاگرش 
را بخنداند و نه می توانــد کوچکترین تاثیری بر 
افکار مخاطب خود با پیامهای سیاسی تکراری 
و نم پس داده اش بگذارد. از منظر روانشناســی 
تنها نکته ای که با توجه به ایــن فیلم نیاز به بیان 
دارد، مســاله اعتیاد زنان و امکان حضور آنان در 

چرخه های فروش و توزیع مواد مخدر است.

بازیگر خوبی نبود، کارگردان خوبی هم نمی شود

وقتی سحر قریشی می خواهد کارگردان شود

نگاهی به فیلم »زهرمار«؛ 

شعاری، بی سر و ته و تکه هایی که چفت نمی شوند

نگاهویژه

یادداشت
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