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ایمان عبدلی

آن زمان که تبلیغات محیطی سریال 
هیوال شروع شد، تاکید روی اسم پیمان 
قاســمخانی امیدوارمــان می کرد که 
مدیری قرار اســت به دوران درخشان 
گذشــته اش برگردد. بعــد از قهوه تلخ 

هر چه که مدیری ساخت بیشتر خرج 
کردن از نام و اعتبــارش بود و چیزی بر 
کارنامه اش اضافه نکرد. حتی کاری مثل 
»ویالی من« هم درنهایت شباهتی به 
دوران درخشان مدیری نداشت. شاید 
بشود این طور گفت که مدیری وارد یک 
دوران دگردیسی ژانری شده. در »ساعت 

پنج عصر« این دگردیسی یا سرگشتگی 
به اوج رسید. او را سال ها به اسم کمدین، 
طناز یا چیزی شبیه این می شناختیم اما 
ناگهان تبدیل به یک درام ساز اجتماعی 
شده بود، گرچه رگه هایی از طنز را هم 

داشت، اما نه این شده بود و نه آن.
مدیــری از جایی به بعد نــه در ژانر 

درام هــای اجتماعی قدم مــی زد و نه 
کارهایش کمیــک و نمکین بود، هر دو 
بود و توامان هیچ کدام نبود. نقطه عطف 
کارهای درخشــانی چون »پاورچین« 
و »شب های برره« مســاله تیپ سازی 
اســت. او در این زمینه در ایران رقیب 
ندارد. هیچ کس به اندازه  او تیپ نساخته 
و تیپ هایش در تار و پود زندگی روزمره 
مردم هم نفوذ کــرده، اما همین عنصر 
حیاتی و اصال شناسنامه کاری مدیری 
از جایی به بعد زیر میل شخصیت سازی 
دفن شد. حاال آدم های سریال »هیوال« 
نه تیپ هســتند و نه تبدیل به کاراکتر 
شــده اند. شــاید اصال پرهیز از حضور 
سیامک انصاری به عنوان شاخص  ترین 
تیپ ساز مدیری ریشه در همین میل او به 
فرار از دنیای تیپ هاست. فرهاد اصالنی 
بازیگر تکنیکی تری است. در وهله اول 
انتخاب بدی برای نقش شرافت نیست، 
اما او در مرحله پرداخت شخصیت و روی 
کاغذ ضربه خورده چون ترسیم شرافت 
مردد نوشته شده، او جایی بالهت یک 
تیپ را دارد. مثل مواجهه با ترکیب های 
گوناگون هیات مدیره هــای مافیایی و 
جایی ذکاوت یک شــخصیت را دارد. 
مثل تطبیق و همنشینی اش با شرایط 
کاسب کارانه جدید. این یک مثال، شاید 
روشن کننده وضعیت مردد فضای کاری 
مثل »هیوال« باشد. مورد بعدی اما ربطی 
به ســردرگمی های ژانری نــدارد. در 
»هیوال« با موقعیت های منفکی مواجه 
هســتیم که بی نهایت پیش بینی پذیر 
هســتند و لزوما ارتباط ارگانیکی با هم 

ندارند. یعنی می شود آن ها را جدا از هم 
دید و یا ندید. طوری که به درک و دریافت 
مخاطب آسیبی نمی رســد. از همین 
جهت هم هست که بریده های سریال 
»هیوال« که در شــبکه های مجازی، به 
طور خاص اینســتاگرام دیده می شود، 
جذاب و دیدنی اســت اما در کلیت کار 

خیلی دلچسب نیست. 
چون تماشاچی که هر قسمت سریال 
را می بیند با یک ریتم و روند کسالت بار و 
کند مواجه است که داستان در آن غیبت 
دارد. این موقعیت ها در کنار هم چیزی را 
پیش نمی برد و یا اگر با اغماض چیزی را 
پیش می برد منجر به غافلگیری، لبخند 
و در کلیت لذت نمی شود. مضمون کار 
همنشینی خیر و شر اســت، داستانی 
ازلی و ابدی، نماینده  خیر شرافت است 
و نماینده  شر هم کامران کامروا، آن چه 
که می تواند این مضمون کهنه اما همیشه 
جــذاب را در روایت تازه نشــان بدهد، 
پرداخت ظریف و پرپیچ و خمی هست 
که در »هیوال« اصال دیده نمی شود. به هر 
حال ما همیشه می دانیم که شر قرار است 
بر خیر غلبه کند، اینجای کار که مطابق با 
روایت های اساطیری هم هست و اساسا 

شر هیشه دست باال را دارد.
میل انسان هم شر را می پسندد، اما 
مشکل این جاســت که این روند تحول 
شرافت خیلی ســریع و باسمه ای است 
و به قولی هیچ پیچ خاصی ندارد، اتفاقا 
در همــان لحظه های تردید می شــد 
موقعیت های کمیکی ساخت که خنده  
بیشتری بگیرد و نیش و نوش بیشتری 

هم داشته باشد که ندارد. خالصه  ماجرا 
این که »هیوال« خالی از ظرافت کارهای 
دوران درخشــان مدیری اســت و گاه 
اگر یادمان برود که نام مدیری پای کار 
خورده شــاید اصال راضی به تماشای 
آن نشــویم، آن چه که از رگه های طنز 
سریال می ماند یکی مربوط به ارجاعات 
به اتفاقات روز است. مثل ماجرای محمود 
خاوری و این ها و یکی هم نوعی از طنز 
متضادنماست، مثل کاراکتری که نیما 
شــعبان نژاد نقش آن را ایفا می کند و 
همیشــه در منتهی الیه تضاد ایستاده. 
این ها در صورتی است که برای طنزی 
که به اغراق و تضاد اکتفا می کند آدم های 
زیادی هستند که در همین تئاترهای 
آزاد تهران هــم دیده  شــوند، اما طنز 
پیچ و تاب دار و ظریــف را معدود افرادی 
چون عطاران، مدیری در دوره ای کاردان 
و حتی غفوریاِن کارگردان توانسته اند 
اجرا کنند. به زبان ساده تر گاهی با طنزی 
از جنس دائی جان ناپلئــون و تقوایی 
مواجهیم و گاهی طنز پرویز صیاد و صمد؛ 
هر دو الزمند، اما اولی کجا و دومی کجا؟ 
مدیری ادعای اولی را برداشــته، اما از 

دومی هم افتاده است.

هیوال، هم کسل کننده و هم بی مزه

هیوالیی که خوِد مدیری را بلعید

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یک جایزه بین المللی برای 
فیلم »سارا و آیدا«

مازیار میری جایزه بهترین کارگردانی را برای 
فیلم »سارا و آیدا« از جشنواره فیلم های خانوادگی 
روسیه کســب کرد. در این فیلم پگاه آهنگرانی و 
غزل شــاکری نقش آفرینی می کنند. به گزارش 
خبرآنالین، فیلم »سارا و آیدا« در بخش مسابقه 
چهاردهمین جشنواره فیلم  های خانوادگی روسیه 
در شهر یاروســالول به نمایش درآمد و در مراسم 
اختتامیه جشــنواره مازیار میری جایزه بهترین 
کارگردانی را برای این فیلم دریافت کرد. این فیلم 
تاکنون در جشنواره های فیلم های ایرانی در داالس 
شید )تگزاس(، ســینه ایران )تورنتو(، فیلم های 
آسیایی )بارسلونا(، تفلیس، برنامه تکمیلی خانه 
آسیا )مادرید(، یازدهمین جشنواره بنگلور و جیپور 
)هند( حضور داشته اســت و در جشنواره جیپور 
هند ســال ۲۰۱۸، جایزه بهترین فیلم آسیایی را 
دریافت کرد. چهاردهمین جشــنواره فیلم  های 
خانوادگی روسیه از ۱۶ تا ۲۲ تیر )۷ تا ۱۳ جوالی( 

در شهر یاروسالول برگزار شد.
    

در بخش بهترین فیلم کوتاه اعالم شد
مرضیه ریاحی برنده جایزه 

»زردآلوی طالیی«

جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره »زردآلوی 
طالیــی« به مرضیه ریاحی رســید بــه گزارش 
ایلنا ،جایزه زردآلــوی طالیی بهترین فیلم کوتاه 
جشــنواره به »کالس رانندگی« ساخته مرضیه 

ریاحی به نمایندگی از ایران اهدا شد. 
»کالس رانندگــی« پیــش از ایــن در چهل 
و نهمین جشــنواره »تامپره« فنالنــد، پنجاه و 
نهمین جشنواره »کارتاگنا« کلمبیا، هجدهمین 
جشــنواره »ترایبکا« آمریکا و ســی و ســومین 
جشنواره »ادمونتون« کانادا حضور داشته است. 
شانزدهمین جشــنواره فیلم »زردآلوی طالیی« 

ارمنستان ۷ تا ۱۴ ژوئیه در ایروان برگزار شد.
    

 شاه کش
تابستان اکران می شود

عباس نــادران، تهیه کننده فیلم ســینمایی 
»شاه کش« با اشــاره به آخرین وضعیت این فیلم 
گفت: قرارداد اکران »شاه کش« با شرکت سینمایی 
نمایش گستران منعقد شده و در حال تولید مواد 
تبلیغی فیلم هستیم. بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته قرار است این فیلم تابستان امسال و بعد از 
ثبت قرارداد در شورای صنفی نمایش اکران شود. 
وی همچنین درباره اینکه گفته می شــود نیروی 
انتظامی بــا نمایش این فیلم مخالف بوده اســت 
گفت: پروانه نمایش این فیلم بدون هیچ مشکلی 
صادر و سوء تفاهم هایی که ایجاد شده بود با گفتگو 
حل شده است. »شــاه کش« به کارگردانی وحید 
امیرخانی و تهیه کنندگی عباس نادران و با حضور 
مهناز افشــار، هادی حجازی فر، مهدی کوشکی، 
علی کمالی، فرید سجادی حسینی، پیمان مقدمی 

و مجید صالحی ساخته شده است. 
    

الهام چرخنده: 
محجبه که شدم قرارهای 

کاری ام کنسل شد
الهام چرخنده در »اجتماع بزرگ مردمی عفاف 
و حجاب« در همدان با تأکید بر اینکه حجاب یک 
توصیه الهی است، گفت: چادر و حجاب پنج متر 
پارچه نیست، رکن اصلی تقواست، اما برخی به بهانه 
تحریم قیمت آن را افزایش دادند. امروز هفتمین 
سال از محجبه شــدن من در جوار حرم حضرت 
معصومه )س( در قم می گــذرد، این اتفاق باعث 
شد تا بسیاری از افراد، رفتار من را قضاوت کنند. 
از زمانی که محجبه شدم، پنج قراردادی که برای 
بازی داشتم را کنســل کردند. خیلی از افراد پس 
از محجبه شدنم تالش کردند که دیگر من دیده 
نشوم چراکه همکارانم از این اتفاق در شوک بودند 
و طیف مقابل نیز در شــک، در حالی که این دیده 

نشدن همانی بود که من به دنبالش بودم.

پردهنقرهای

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
t oseei r ani . i r

آبان نامجو

هر ســال که موعد تولد تقوایی می رسد کلی قربان صدقه و 
دیگر هیچ! هیچ کس دقیقا پیگیر نیست که چگونه و چرا ناصر 
تقوایی دیگر کار نمی کند؟ در دوران رانت و پول کثیف، البته شاید 
هم بد نباشد که تقوایی کار نکند، اصال شاید امثال او به این دنیای 
پول های کثیف نمی آیند. حداقلش این است که کارنامه شان 
لکه دار نمی شود و ما همیشــه آن ها را با یک کارنامه  مبرا به یاد 

می آوریم.
آرامش در حضور دیگران

داستان: سرهنگ بازنشســته ای که پس از فوت همسرش 
با معلم جوانی به نام منیژه ازدواج کرده و در شهرستان زندگی 
می کند. مرغداری اش را می فروشد و به پایتخت بازمی گردد تا 
در کنار دخترانش ملیحه و مه لقا زندگی کند. آنتونیا شرکا درباره 
فیلم نوشــته بود: فیلم، از برخورد دو زندگی طبیعی با یکدیگر 
سخن می گوید؛ برخورد دو فضای فکری.« آن چه حال سرهنگ 
روان پریش و الکلی را بد و بدتر می کند، پی بردن به این واقعیت 
است که دخترها زندگی بی بندوباری را پیش گرفته اند که آنها 
را تا مرز هرزگی، بارداری نامشــروع، روابط ناخواسته، خیانت و 

درنهایت خودکشی می کشاند. سرهنگ این واقعیت ها را می بیند 
)و نمی بیند( اما چنان درگیر حال پریشان خود است که ترجیح 

می دهد وارد مسائل خصوصی آنها نشود.
صادق کرده

صادق )سعید راد(، مشــهور به صادق ُکرده، در مسیر جاده 
اندیمشک به اهواز با همسرش )آتش خیر( قهوه خانه ای را اداره 
می کند. شــبی در غیاب صادق یکی از دوســتان او که راننده 
کامیون است به قهوه خانه می آید و پس از هتک حرمت از همسر 
صادق ناخواسته او را به قتل می رساند آنتونیا شرکا درباره فیلم 
نوشــته بود: »صادق کرده« شاید جزو آثار شــاخص کارنامه 
کم تعداد، اما به شدت باکیفیت ناصر تقوایی نباشد اما یقیناً یکی 
از قدرنادیده ترین آثار سینمای ایران است. شرایط زمانی و مکانی 
که فیلم در آن واقع و اکران می شــود آن قدر ملتهب و در عناد با 
نیروی حاکم است که فیلمی این اندازه خشونت گریز، قانون مدار 
و محکوم کننده  خودسری را برنمی تابد. تا آنجا که »صادق کرده« 
در کارنامه خود تقوایی غریب می افتد و گم می شود، چه رسد به 

تاریخ سینمای ایران؟
ناخدا خورشید

داســتان: خواجه ماجد، ناخدا خورشــید را لو می دهد و بار 

قاچاق لنج ناخدا به آتش کشــیده می شود. داللی به نام فرحان 
که می خواهد چند فراری سیاســی را از مرز آبی عبور دهد وارد 
بندر می شود و با ناخدا خورشید تماس می گیرد. محسن بیگ 
آقا درباره فیلم نوشــته بود: جذابیت های »ناخدا خورشید« از 
کجا ناشی می شدند؟ شخصیت ناخدا خورشید مثل شخصیت 
اصلی دیگر فیلم ناصر تقوایی، »صادق کرده«، اعتقادی به قانون 
نداشت. اما اگر صادق کرده خود تبدیل به مجری قانون می شد 
تا مثل »قیصر« انتقام شخصی خود را از جامعه بستاند، »ناخدا 
خورشید« به انتقام و اجرای شخصی قانون فکر نمی کرد. او به فکر 
زندگی خود و نان درآوردن برای خانواده اش بود و به همسرش 
می گفت: »من نمی دانم این قانون را چه کسی نوشته، اما می دانم 

که آن را برای من ننوشته«
کاغذ بی خط

داستان: جهانگیر و همسرش رویا با دو فرزند خود سال هاست 
زندگی آرامی دارند، اما رویا برای بوجود آوردن فضایی متفاوت 

و جدید در زندگی خانوادگی مشــغول رویاپردازی می شود و 
قصه های مختلفی را سرهم می کند. افشین علیار درباره فیلم 
نوشته بود: نگاه ناصر تقوایی به مقوله  کانون خانواده و از آن مهم تر 
زندگی زن و شــوهری در آغاز دهۀ ۸۰ مدرن و آرمانی اســت، 
دیدگاهی که تا به امروز در سینمای ایران نظیرش را ندیده ایم 
به همین دلیل کاغذ بی خط تاریخ انقضا ندارد، این فیلم فارغ از 
ادعای جریان روشنفکری به یک معضل در بستر یک چارچوب 
مثل خانه می پردازد. اگر این فیلم با همین مختصات ساختاری 

در سال 95 هم ساخته می شد باز هم فیلم مهمی  بود.
دایی جان ناپلئون

داستان: داستان در مورد عاشق شدن سعید که مثالً ۱۴ سال 
دارد است که عاشــق دختر دایی خود یعنی دایی جان ناپئلون 
می شود. دایی جان ناپلئون در این داستان به شکلی بیان شده که 
فکر می  کند در تمام جنگ های فرانسه در کنار ناپلئون بناپارت 
حضور داشته. نصرت کریمی درباره سریال گفته بود: گویی راوی 
داستان )سعید( کسی جز خود نویسنده نیست و دیگران، اقوام و 
معاشرین خانوادگی او هستند.  وقایعی که در داستان می گذرد را 
انگار نویسنده با گوشت و پوست خود لمس و عمیقا احساس کرده 
است. نویسنده، احساس های واقعی خویش را با توان استعداد 
ذاتی طنز پردازی پیونــد زده و این اثر ادبی طنزآمیز منحصر به 
فرد را به وجود آورده است. دومین عامل موفقیت این سریال، ناصر 
تقوایی است که با برگردان این رمان به فیلمنامه، کارگردانی خالق 
و هنرمندانه، تمام وقایع و شخصیت های داستان را درخشان تر 

از رمان ارائه داده است.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»کارکثیف« فیلمی با ژانر اجتماعی است که 
به معضالتی چون بیکاری و مهاجرت می پردازد. 
سوژه ای که با نا بسامانی های اقتصادی و معیشتی 
که در کشــور موج می زند به شدت همساز است. 
ماجرای فیلم درباره »فرهاد« دانشجوی حقوقی 
است که نتوانسته در این عرصه به موفقیت برسد، 
دانشــگاه را رها کرده و در حال حاضر  به نقطه ای 
رسیده که فروش مشروبات الکلی را به عنوان راهی 

برای فائق آمدن بر مشکالت مالی برگزیده است. 
از اینرو با توجه به حوادثی که در خالل داســتان 
رقم می خورد مخاطب قرار اســت مخاطره های 
زندگی یک ساقی نوشیدنی های الکلی و زوایای 
پنهانی روابط وی و همچنین مشکالت و مسائلی 
که به سبب توزیع نوشیدنی های الکلی در زندگی 
زناشویی وی ایجاد می شود را مشاهده کند. اما در 
این میان نیز باز هم حوادثی رخ می دهد که در نهایت 
»فرهاد« مجبور است برای مهاجرت و ترک کشور 
اقدام کند. »کار کثیف« برخالف آنکه بر موضوع 

بسیار مهمی دست گذاشته که می توانست به خلق 
اثری قابل تامل منجر شود، متاسفانه با به کار گیری 
دیالوگ های شعاری و آفرینش موقعیت های به 
شدت کلیشه ای از مسیر اصلی داستان منحرف 
شده و حتی نتوانسته حداقل های الزم برای جلب 
رضایت مخاطب را فراهم آورد. فیلم همچون نامش 
با توجه به خلق خرده داستان هایی که نصفه و نیمه 
رهایشان می کند به معنای واقعی کلمه کثیف و 
شلخته اســت که در نهایت به صورت فاجعه بار به 
اتمام می رسد. درواقع باید خاطر نشان کرد پایان 
عبرت آموز فیلم نیز مهر تاییدی بر شعاری بودن آن 
است که فیلم همچون واعظی برای جمع بندی آش 
شعله قلمکاری که به راه انداخته به حذف صورت 
مسئله می پردازد و در باب مضرات فروش مشروبات 

الکلی و پولی که از این راه بدست می آید نصایح قابلی 
را وعظ می کند و به این نتیجه غیر قابل باور می رسد 
که هرکس راه خالف را در پیش گیرد، قطعا تاوان 
پس خواهد داد! نتیجه اخالقی که در دنیای امروز ما 
خیلی مصداق عینی و ملموس ندارد و با اتفاقاتی که 
در جهان واقعی پیرامون مان در حال شکل گیری 
است بسی فاصله دارد! از آنجاکه فیلم بر حول محور 
موضوع مهمی چون بیکاری و اشــتغال جوانان 
پرداخته باید خاطر نشان کرد رابطه مستقیمی بین 
بیکاری و گرایش به آسیب های اجتماعی وجود 
دارد. در واقع یکی از مهمترین محصوالت مستقیم 
بیکاری، فقر است. وقتی تنگنای معیشتی در اثر 
بیکاری عارض شود، تن دادن به هر کاری ممکن 
است، حتی اگر در تعارض با قوانین جامعه باشد. 

بنابراین تنگنای معیشــتی حاصل از بیکاری یا 
عدم توانایی یافتن کار، به آسیب اجتماعی منجر 
می شود. بیکاری ممکن است در اثر نداشتن مهارت 
صورت پذیرد یا اینکه عرصه به قدری تنگ باشد که با 
داشتن مدرک و تخصص نیز بیکاری همچنان وجود 
داشته باشد. بنابراین در چنین شرایطی نمی توان 
از یک انسان به شــدت نیازمند انتظار داشت که 
مناعت طبع داشته باشد؛ حرمت نفس خود را حفظ 
کند و با حسرت به زندگی ثروتمندان نگاه نکند و 
در نهایت به فکر دزدیدن اموال آنان یا کالهبرداری 
نیافتد! بنابراین یکی از پیامد های مخرب بیکاری، 
دامن زدن به رشد بی رویه فقر و بالتبع آن پدید آیی 
جرم، جنایت، بزهکاری و بزه دیدگی در ســطح 

جامعه است. 

مرور کارنامه  تقوایی به بهانه سالروز تولدش

ناصر تقوایی، جای خالِی سینمای ایران

نگاهی به فیلم »کار کثیف« 

ردپای فقر و بیکاری در آسیب های اجتماعی

نگاهویژه

یادداشت

»هیوال« خالی از ظرافت 
کارهای دوران درخشان 

مدیری است و گاه اگر 
یادمان برود که نام مدیری 
پای کار خورده شاید اصال 

راضی به تماشای آن نشویم
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