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ایمان عبدلی

دربــاره »ُمطرب« یک اشــتباه 
اســتراتژیک از ســوی عوامــل 
تبلیغات چِی فیلــم رخ داده، تاکید 
روی کمدی یا خنده دار بودن فیلم در 
ذهن مخاطب توقعی ایجاد می کند 
که با تماشــای آن محقق نمی شود. 
در واقع تهیه کننده فیلم ریســک 
فروش پایین احتمالی را قبول نکرده 
و راضی شده که حتی با آدرس غلط 
هم که شده، فروشــش را تضمین 
کند. اما در این میان یک نارضایتِی 
نسبی برای دســته ای از مخاطبان 
ایجاد کــرده که فکــر می کردند به 
سالن سینما می روند تا شاد باشند. 
»مطرب« اما ُملهــم از یک ایده ی 
بسیار غمگین اســت. شرح گروهی 
محذوف و طرد شده که اتفاقا سهم 

زیادی در فرهنگ عامه دارند.
فیلم از یک کاباره در تهران شروع 
می شــود و روایت خواننده ای است 
که در آســتانه انتشــار آلبومش و 
کسب شــهرت قرار دارد. بهمن 57 
است و خواننده ی بخت برگشته در 
میانــه ی دلبــری از بینندگانش با 
حمله ی نیروهــای انقالبی مواجه 
می شــود و کارش به بازداشــت و 
بدتر می رســد. حاال انقالب شــده 
و هنر به محــاق رفته. داســتان از 
این جا به بعــد فالش بک می خورد 

و قرار اســت که با زندگــی ابراهیم 
آشنا شویم، با داستانی که در الیه ی 
رویی کمی کمیک و موزیکال است 
و در بطن خودش مایه های تراژیک 
دارد. در واقع این داســتان دشواری 
است، چون نویســنده باید نقطه ی 
تالقِی تــراژدی با کمــدی را پیدا 
کند و با استفاده از عنصر موسیقی، 
بافت یکدســت و منســجم بسازد 
که در عین حــال نگاهی آمیخته به 
جامعه شناسی و تاریخ داشته باشد. 
از ایــن حیث »مطرب« شکســت 

خورده است.
در اینجا زندگی ابراهیم به عنوان 
تمثیلی از یک وضعیت احتماال باید 
با تمرکز روایی و پرداخت دقیق روی 
یک کاراکتر منحصر به فرد تعریف 
می شــد و پیش می رفت، این اتفاق 
به شــکل واضحی نیفتــاده، یعنی 
پس از دقایق اولیه که شرح وضعیت 
ابراهیم است و به محض این که وارد 
فالش بک می شود با نوعی گسست 
روایی مواجهیم که ُخرده پیرنگ ها 
مثل وضعیت فواد، به بافت اثر لطمه 
می زند. می شود حدس زد که تالش 
فیلمساز برای نزدیک شدن به فواد، 
بیشــتر از این جهت اســت که یک 
وضعیــت مخدوش یا همــان طرد 
مطرب ها را دردی چند نسلی و ممتد 
نشــان دهد و در واقع تاکید کند بر 
آن که چیزی تغییر نکرده، اما وقتی 

هنوز ابراهیم شکل نگرفته، گذر به 
فواد، شکلی از شلختگی روایی و عدم 

انسجام را می سازد.
این گونه می شــود کــه ابراهیم 
شبیه تیپ شده و واجد مولفه هایی 
اســت که مخاطب برای نزدیکی به 
آن از پیش زمینه هایــی فرامتنــی 
استفاده می کند. توجه کنید که این 
داستاِن ابراهیم است و اگر شخصیت 
او ساخته نشــود، که نشده؛ مطرب، 
به عنوان یک اثر هنــری، به جایی 
نخواهد رســید. البته اینجا داریم از 
الزامات یک متن استاندارد صحبت 
می کنیم وگرنه نباید شــک کرد که 
کیایی روی جایی نــور انداخته که 
مدت هاســت تاریک است. در واقع 

ایده »مطرب« درخشــان اســت و 
اگر بــه خاطر برخی شــباهت های 
فرمولی در داســتان گویی با آثاری 
چون »تگزاس« اشتباه بگیریمش، 
منصفانه نیســت و »مطــرب« در 
زیــر متن خــودش اتفاقــا یک اثر 
هنری است چون شهامت و جسارت 
دارد و شــارح وضعیتی به اجحاف 
رفته اســت. از این جا بــه بعد این 
یادداشت اما درباره فرمولیزه کردن 
فیلم سازی در وضعیت فعلی است. 
درباره تزریق تبانی گوِن یک سلسله 
روش به فیلمســازان بــرای آن که 
هم سیستم اکران ســرپا بماند، هم 
گزندی به از ما بهتران نرســد و هم 
فیلمساز پول دربیاورد و در این بازار 

مــکاره زنده بمانــد. زِن بی حجاب 
خارجی، رد شــدن از ممیزی های 
جنســی و اخالقی ازجمله عناصر 
آشنا و تکرارشونده ای است که دائما 
جواب می دهد و تنها بازنده ی بزرگ 
ماجرا مخاطبانی هستند که با تنزل 
کم سابقه کیفیت خوراک فرهنگی 
مواجهند. اگر درباره خوراکی های 
جسم، بیماری نمودی آشکار دارد 
و سرطان و ســکته و امثالهم سریع 
و صریح خودنمایی می کنند، درباره 
خوراکی های روح و روان بیماری از 
نوع مزمن خواهد بود و ساختارهای 

فکری یک جامعه خواهد ریخت.
از ریخت افتادگی، ســویه های 
آشکار و پنهان زیادی دارد، همه اش 
هم مســاله خیانــت زناشــویی و 
خشونت خیابانی نیست، نوع نگرش 
یک مردم به تحــوالت، نظیر همان 
چه که در این روزهای آبان و آذر 98 
رخ داده، خــودش گویای وضعیتی 
اســت که منتهی الیه رادیکالیسم 
در حال گسترش اســت و به قولی 
طاقت ها طاق شده. فیلم، موسیقی و 
یا هر محصول هنری دیگر به مثابه 
خوراک هــای روح و روان اگر فقط 
کارکرد تخلیه کننــده و باج دهنده 
داشته باشــند، با جامعه چندپاره و 
حق به جانب مواجهیم که نمی تواند 
حتی برای خواســته هایش طرح و 
برنامه داشته باشد، در چنین فضایی 
منفعت طلبی و سودجویی در نظام 
بوروکراتیک به اوج می رسد. چون 
َگپ هــای زیــادی در بین خطوط 
شکل می گیرد و خیلی ها در همین 
فاصله ی بین خطوط ســلطه پیدا 
می کنند. این که استانبول و دوبی 

و امثالهم، دائما در خدمت ســاخت 
آثاری قرار می گیرند که مخدر ذهن 
هستند )مطرب به طور مطلق، این 
گونه نیست( دو نشــانه دارد، یکی 
آن که جامعه تلقی متفاوتی از لذت 
دارد و ســاخت اجتماعی شهرهای 
داخلــی را نمی پســندد و دوم این 
که مخاطب حتی بــه دروغ، آماده 
پذیرش جهانی اســت کــه واقعی 
نیست و بیشتر توریســتی است و 
ایــن منافات عظیم خواســت های 
جامعه با خواست های رسمی، یک 
فضای قابل تحلیــل بزرگی را پیش 
روی اهالــی فکر می گــذارد که در 
آن دست به تولید بزنند، گرچه که 
تولید در این خال، کاری پرریســک 
و چالش برانگیز است.  در هر صورت 
»مطرب« به رغم چندپارگی و فقدان 
انسجام، لحظاتی تامل برانگیز دارد، 
مثل فینال فیلــم و آن ترانه ای که 
می خوانــد: »آرزوهــام، هنوز آرزو 
مونده« مصرعی که عصاره ی فضایل 
فیلم اســت و خودش یادداشــتی 

جداگانه می طلبد. 

این بار کیایی، خوش ساخت، نساخت

»مطرب«،فیلمغمگینیکهشادمیزند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»حذف معافیت مالیاتی 
هنرمندان«؛ آری یا نه؟

محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان برنامه و بودجه درباره موضع دولت نسبت 
به پیشنهاد »حذف معافیت مالی اصحاب فرهنگ 
و هنر« در پیش نویس الیحه اصالح برخی قوانین 
و مقرراتی سازمان امور مالیاتی گفت: من قبال هم 
راجع به این موضوع اظهارنظر کرده ام و بازهم اعالم 
می کنم، ظرفیت مالیاتی ما بیش از وضع موجود بوده 
و معافیت ها در این زمینه رقمی در حدود ۴۰ تا 5۰ 
هزار میلیارد تومان است. وی ادامه داد: اما بخشی که 
باید از معافیت مالیاتی مستثنا شده یا تقلیل پیدا کند، 
بخش فرهنگ و هنر نیست، حتی ما باید اگر می توانیم 
در این رابطه مالیات منفی هم داشته باشیم. یعنی 
مساعدت هایی را به عنوان »یارانه« پرداخت کنیم، 
نه اینکه از این بخش حساس و ارزشمند فرهنگ و 
هنر، بخواهیم مالیات بگیریم. به همین دلیل دولت 
مخالف حذف معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و 
هنر است. بحث جنجالی و پرحاشیه حذف معافیت 
مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر در حالی طی روزهای 
اخیر مطرح شده که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز روز گذشته طی نامه ای خطاب 
به اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
محمود واعظی رئیس دفتــر رییس جمهور و وزیر 
امور اقتصادی و دارایی خواســتار استمرار معافیت 
مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه شده بود در 
این نامه هم تأکید شده است: »باتوجه به اینکه خطر 
تهاجم فرهنگی و توطئه های نفوذ و استحاله فرهنگی 
دشمنان انقالب به طور مداوم گوشزد می شود، لزوم 
حمایت همه جانبه از فعالیت های فرهنگی، هنری 
و رسانه ای ضروری بوده و باتوجه به تاثیرات منفی 
اقتصادی و اجتماعی ناشی از این اقدام بر نخبگان 
کشور، دستور فرمایید معافیت های مالیاتی موضوع 
بند )ل( یاد شده همچون گذشــته برقرار بوده و از 
هرگونه اقدام در جهت حذف آن جلوگیری به عمل 
آید. طی روزهای گذشته متنی با عنوان »پیش نویس 
الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی« منتشر 
شده اســت که حاوی ســرفصل های پیشنهادی 
ســازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف مرتبط با 
»اقتصاد مقاومتی« در حوزه های خرد و کالن است. 
یکی از این پیشــنهادها لغو معافیت مالیاتی کلیه 
فعالیت های فرهنگی-هنری در حوزه هایی چون 
انتشارات، تئاتر، سینما و موسیقی )مشمول مالیات 
با ضریب ۲5 درصد( است که پیش تر در قانون لحاظ 
شده بود. طبق برخی شنیده ها قرار است این الیحه 
همراه با الیحه بودجه ســال بعد به مجلس شورای 

اسالمی ارسال شود.
    

سعید راد: نوید محمدزاده مقلد 
بهروز وثوقی است نه جایگزینش

سعید راد در گفتگویی کوتاه حرف های جالب 
توجهی درباره بازیگری در سینمای ایران زده: چند 
سال پیش هم این اتفاق در گنگ های انتخاب بازیگر 
رخ داده بود که یک عده مشخص در ساختمان های 
آتی ساز نشسته بودند برای سینمای ایران تعیین 
تکلیف می کردند. حاال به قول شما این سرمایه گذاران 
آمدند و شــکل جدیدی از صاحب آدم ها شــدن را 
در پیش گرفتند که آخرش را خــدا می داند. نوید 
محمدزاده می تواند یک مقلد خــوب برای بهروز 
وثوقی باشد اما جایگزین هرگز! نوید بازیگر باهوشی 
است و استعدادهایی درون خودش دارد ولی آن قدر 
آن استعدادها را تکرار کرده که تمام می شود. حتی به 
نظر من جز همان فرم هم نمی تواند بازی کند و تمام 
می شــود. مثال او یک نقش برای فریدون جیرانی 
)خفه گی( بازی کرد که به نظر من شوخی بود اما نقش 
سرهنگ در »سرخ پوست« را بسیار خوب بازی کرد. 

پردهنقرهای

آبان نامجو

فضــای ناگوار این روزهایی که گذشــت 
تعریضی هم به سلبریتی ها داشت. از جایی به 
بعد که اعتراضات ادامه دار شد، سلبریتی ها 
و هنرمندان از چند جهت تحت فشــار قرار 
گرفتند. برخی از مردم و در واقع شمار زیادی 
از مردم توقع داشتند که سلبریتی ها مواضع 
سریع تر و شفاف تری نسبت به اتفاقات داشته 
باشند. اما خب تقریبا تمام آدمهایی که شهرت 
قابل توجهی دارند موضع خاصی نگرفتند تا 
این که اواخر وقت شنبه بیانیه ای منتشر شد 
که البته باز هم جاهای خالِی زیادی در میان 

امضاکنندگانش داشت.
بخشی از بیانیه: »در این روزهای تلخ که از 
پِس آبان 98 گذشته  است، لحظه ای چهره ی 

جواناِن جان باخته، مردمــان زخم خورده، 
مادران داغدار و پدران بی تاب از برابر چشــم 

دور نمی شود.
آن ها فقط به جان آمدگانی بودند که چون 
هیچ گوش شنوایی نیافتند، ناکارآمدی ها را 

در کوی و برزن فریاد زدند.
با مردم چه می کنید؟ کدام روزن را برای 

شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟«
امضاکننــدگان: رخشــان بنی اعتماد، 
اصغر فرهــادی، فرهاد توحیــدی، مجتبی 
میرتهماسب، حسین علیزاده، کیهان کلُهر، 
لی لی گلســتان، بهمن فرمان آرا، داریوش 
مهرجویی، رضا ُدرمیشــیان، جعفر پناهی، 
مصطفی آل احمد، محمد رسول اف، حسین 
سناپور، ارشد طهماسبی، امیر اثباتی، فاطمه 
معتمدآریا، نغمه ثمینی، محسن امیریوسفی، 

مجید برزگر، منیژه حکمت، نگار اسکندرفر، 
امیرشهاب رضویان، جابر قاسمعلی، کتایون 
شــهابی، تهمینه میالنی، محمد رضایی راد، 
باران کوثری، پــگاه آهنگرانــی، مصطفی 
خرقه پــوش، مهتــاب نصیرپــور، محمد 
رحمانیــان، فیروزه صابــر، حبیب رضایی، 
محمدرضا موئینی، میثــم موئینی، جمال 

رحمتی.
البته بیانیــه مفصل تر از این هــا بود و ما 
فقط بخشــی از آن را منتشــر کردیم. نکته 
اما اینجاســت که چرا جامعه به هنرمندان 
مرجعیتی فراتــر از آن چه که باید، می دهد؟ 
مگر یک هنرمند یا ســلبریتی تــا چه اندازه 
می توانــد و بایــد نقش آفرینــی اجتماعی 
داشته باشــد. در واقع اتفاق بد این که چون 
مرجعیت های عرف و نرمال در جامعه ایرانی 

از دســت رفته و به طور مثال روشــنفکران 
فرآینــد فکــرورزی را انجــام می دهند، اما 
اندیشــه ِسقط می شــود و به دســت مردم 

نمی رسد.
این ها عواملی بیرون از هنر است که روی 
ســر هنرمندان سرریز می شــود و پرواضح 
اســت که قصد و نیت این یادداشــت تبرئه 
هنرمندان نیســت، بلکه بازنمایی واقعیت 

درونی آن هاست که اتفاقا در خیلی از مواقع 
چیزی بیشتر از افراد عادی ندارند و اصال در 
حد و حدود راهنمایی برای جامعه نیستند. 
در واقع اکثریت مردم از ظرفی کوچک، توقع 
مظروفی غنی دارند که البتــه توقعی باطل 
اســت. باوِر این که غالب ســلبریتی ها چیز 
زیادی بیشــتر از ما نمی دانند تکلیف مردم 

عادی و آدم مشهورها را روشن تر می کند.

درباره یک بیانیه 

سینماگران باالخره به اتفاقات اخیر واکنش نشان دادند

یادداشت

»مطرب« برای گروهی 
که فکر می کردند به سالن 

سینما می روند تا شاد 
باشند، نوعی نارضایتی 
به همراه دارد، زیرا فیلم 

ُملهم از یک ایده ی بسیار 
غمگین است. شرح گروهی 

محذوف و طرد شده که 
اتفاقا سهم زیادی در 

فرهنگ عامه دارند

ایده »مطرب« درخشان 
است و اگر به خاطر برخی 
شباهت های فرمولی در 

داستان گویی با آثاری 
چون »تگزاس« اشتباه 

بگیریمش، منصفانه 
نیست و »مطرب« در زیر 

متن خودش اتفاقا یک اثر 
هنری است، چون شهامت 

و جسارت دارد و شارح 
وضعیتی به اجحاف رفته 

است
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