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آذر فخری

کارگردان و فیلمنامه: ســعید 
سهیلی

بازیگران:  هادی حجازی فر، سینا 
مهراد، نازنین بیاتی، بهرنگ علوی، صبا 
ســهیلی، قربان نجفی، علیرضا مهران، 
شهین تســلیمی، مهدی دانایی مقدم، 

احمد مینایی، و جمشید هاشم پور.
»ژن خوک، رسوا کردن پلیدی ها و 
زشتی هاست. زمانی که در این مملکت 
عده ای به معنای واقعــی »ژن خوب« 
هســتند و هیچ اســتفاده ای از نام پدر 
نمی کنند و با استعداد، توان و پتانسیل 
خود زندگی می کنند، باید آن عده ای را 
که از این نام سوءاستفاده می کنند رسوا 
کرد و سینما یکی از فضاهایی است که باید 
این زشتی ها را در آن به نمایش گذاشت.« 
این ها را »سعید سهیلی« کارگردان فیلم 
»ژن خوک« می گوید، فیلمی که مدت ها 
بود منتظرش بودیم. چرا کــه با توجه 
به عنوانش و نیز فضای حاکم برجامعه 
آقازاده زده ای که باالرفتن به واســطه 
رانت و آقازادگی را به حساب »ژن خوب« 
می گذارد و مردم را در گــرداب بازی با 

کلمات، سردرگم باقی می گذارد. احساس 
می کردیم قرار است با نگاهی نو، دریچه ای 

جدید به این ماجرا باز شود.  
عنوان فیلم از همــان ابتدا که خبر 
ساخته شدنش را شــنیدیم، ما را آماده 
کرده بود تا شاهد اثری خاص در زمینه یک 
سوژه و درد بزرگ اجتماعی-اقتصادی 
باشــیم. اما -نه برخالف تصــور- بلکه 
هم چنان که از ســینمای ایران انتظار 
می رود، بیش از هرچیزی ضعف فیلم نامه 
و نرفتن به عمق و نگاه سطحی به مسئله، 
فیلم را ناکام و ابتر گذاشــته است. »ژن 
خوک« آن چیزی را که ما در انتظارش 

بودیم به ما نمی دهد! 
»ژن خــوک« در فضــای ملتهب 
آقــازاده زده ما ســوژه داغی بــود که 
می توانســت دســت روی زخم مردم 
بگــذارد و کژکاری ها در ایــن زمینه را 
نشــان دهد. ســوژه ای که حتما نیازبه 
مشاوره با جامعه شناس و بگذارید بگوییم 
اسطوره شناس نیز داشت. اسطوره شناس 
در همان معنایی که جوزف کمپبل یاد 
می کند و کریســتوفر ووگلر در کتاب 
راهنمای »ســفر نویســنده« آن  را به 
فیلم نامه نویسان آموزش می دهد؛ کتابی 

که به کتاب مقدس فیلم نامه نویســان 
هالیوودی بدل شده است و به آنان راه و 
چاه چگونه نوشتن و پرداختن داستان 
را بــه خوبی نشــان می دهــد. و البته 
جای این کتاب و توجه بــه آن در میان 
فیلم نامه نویسان ما خالی است. سینما 
و فیلم نامه ما هنوز به طور سنتی بر مدار 
الهه الهام و چند تجربه اجتماعی و چند 
خبر آمیخته با لمپنیسم هم چنان به راه 

خود می رود.  
همه را از دم تیغ بگذرانید!

ســهیلی از این درد بزرگ اجتماعی 

نه استفاده بلکه سوءاســتفاده کرده و 
لطمه بزرگی به موضوع زده است؛ چراکه 
تنها راهکاری که او به مخاطبش نشان 
می دهد قلع و قمع افرادی اســت که به 
واسطه »رانت-ژن خوب«شان به جان 
مــردم و جامعه و اقتصــاد افتاده اند. در 
چنین فضایی است که می بینیم سهیلی 
نه توانسته است ژن های خوب فیلمش را 
بپروراند و شخصیت و بعد منفی وجود آنان 
را به نمایش بگذارد و نه توانسته قهرمانان 
روایتش را چنان بپروراند  که تماشاگر با 

آن ها همذات  پنداری کند. 
شــخصیت پردازی در »ژن خوک« 
سطحی است و پر ازگره و پیچیدگی هایی 
که معلوم نیســت چه منطقی را دنبال 
می کنند. تماشــاگر با ترکیب نا درهم 
جوش درام و کمدی مواجه می شود؛ هم 
می گرید و هم می خندد و البته فیلم بار 
اکشن را هم به دوش می کشد و در بعضی 
سکانس ها نفس تماشاگر را بند می آورد. 
و همین نوسان در میان کمدی و درام و 
اکشن، به تاشــاگر اجازه نمی دهد فیلم 
ســهیلی را خیلی جدی بگیرد؛ در فیلم 
زیاد حرف زده می شود و البته حرف هایی 
که تنه به تنه شعار می زنند و الجرم از بار 

تاثیرگذاری شان کم می شود. 
این هم البته طبیعی است؛ ما مردمی 
هســتیم که مدام در حال حرف زدنیم 
ودچار نوعی بی عملی مفرط شــده ایم؛ 
نهایت عملی که قرار است از ما سر بزند 
احتماال همینی است که سهیلی پیش 
پای مان می گذارد؛ همه ژن های خوب 
را بایــد از دم تیغ گذراند، بــی  آن که به 
بستریابی و چرایی چنین جریانی حتی 
اشاره ای بشود. انگار که از پیش همه چیز 
بر مخاطب معلوم است؛ پس همه چیز از 

وسط داستان شروع می شود!
یک فیلم وچند چرای بی پاسخ

چرا آن دو نفر به زندان افتاده اند؟ چرا 
در حال فرارند؟ علت این همه پرسه زنی و 

دربه دری آن ها چیست؟ 
چرا آقــازاده بعد از 30 ســال به فکر 
می افتد که برود دنبال پیدا کردن همسر 
صیغه ای پــدرش و برادری کــه به این 
واسطه دارد؟ ایا قرار است گناه و کوتاهی 

پدر را جبران کند؟ قرار است کار غریب 
و تازه ای در این زمینه بکند و آنان را فقر و 

فالکت نجات دهد؟ 
عماد گربه جذاب و دوست داشتنی و از 
طبقه باال اینک دنبال خانواده ای است در 
پست ترین طبقه اجتماع و آلوده به انواع 
شرارت هایی که خاص همین طبقه است. 
این ژن خوب در میــان ژن های خوک 
دنبال چیســت و قرار است با حضورش 
در میان این آدم ها چه اتفاق خاصی برای 
آنان بیافتد و چه چیــزی در چه ابعادی 

تغییر کند؟!  
 با دیدن فیلم حالمان 

خوب نمی شود
این خیلی طبیعی اســت و در تمام 
دنیا هم رواج دارد که گاه یک خبر و اتفاق 
اجتماعی و یا یک حادثه خاص، موجب 
می شود نویسنده ای رمانی چون »عشق 
سال های وبا« را بنویســد )مارکز سوژه 
این رمان را از یک خبر در صفحه حوادث 
روزنامه گرفت( و یــا کارگردانی با توجه 
به خبر و مســائل اجتماعی پیرامونش 
مترصد ســاختن و پرداختن سوژه ای 
خاص بشود. اما بیایید کاله مان را قاضی 
کنیم که این کجا و آن کجا. البته که نباید 
با توجه به امکانات و توان و ممیزی ها و نیز 
حتی خودسانسوری هایی که درگیرش 
هستیم، انتظار زیادی داشته باشیم، اما 
انتظار کم را که می توانیم داشته باشیم. 
سهیلی در ژن خوکش به این اتظار کم هم 
پاسخ نمی دهد و حال مان را به شیوه ای 

ارسطویی خوب نمی کند. 
آن چــه زمینه ســاختن ژن خوک 
می شود، فیلمی است از یکی از آقازاده ها 
که در فضای مجازی پخش شد. در این 
ویدئو به طبقه متوسط و ضعیف توهین 
شده بود. این موضوع را  سهیلی گرفت تا در 
قالب داستانی درام آن  را نقد کند. پس فیلم 
در فاصله دو طبقه اجتماعی-اقتصادی در 
رفت و آمد است و می خواهد این شکاف را 
که عمال و طبق آرمان های جامعه ما نباید 

وجود داشته باشد، نشان دهد. 
آقازاده فیلم طبعا نگاهی از باال به مردم 
دارد و خود را تافتــه جدابافته می داند. 
طبقه  ضعیف هم طبق معمول به دلیل 
فقر گاهی دست به کارهای خالف می زند. 
البته نباید از حق گذشــت که در فیلم 
سهیلی، آن چنان که مرسوم فیلم های 
ماست، فقر تقدیس نمی شود. فقر تلخ و 
زشت و ناهنجار نشان داده می شود. فقر 
کثیف است. درآور اســت، از آدم، انسان 
خوب نمی ســازد. دلیل ندارد فرد فقیر 
یک لوطی منش از جان گذشته باشد. و 
البته که این آدم فقیر به خود حق می دهد 

از کلمات رکیک استفاده کند که یکی از 
منفی ترین نکات فیلم است به خصوص آن 
که کودکان و نوجوانان نیز به تماشای این 
فیلم رفته اند و خواهند رفت. می شد برای 

فیلم رتبه سنی در نظر گرفت. 
البته ممکن است خیلی ها بگویند؛ هم 
چنان که بارها گفته اند، این لحن و زبان 
جامعه است و نوجوانان ما هر روز در کوچه 
و خیابان و حتی در خانواده این کلمات را 
می شنوند اما آیا به همین دلیل می توان 
مثال از این کلمات در کتاب های درسی 
هم استفاده کرد؟ یا در یک فیلم و نمایش 
آن  را به خورد نوجوانــان داد؟  در نهایت 
این که حیا موردی است که ما حداقل در 
افواه عمومی مسئول حفظ آن هستیم 

وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی شود!
حرف آخر و تمام

»ژن خوک« شخصیت خلق نمی کند. 
آدم های داستانش شخصیت پردازی و 
سر و سامان ندارند. آن ها حس داستان 
را نگرفته اند و تنها به عنوان متکلم وحده 
در گوشه ای ایســتاده و داستان را برای 
تماشاگر روایت می کنند؛ آن هم در قالب 
دیالوگ های بلنــد و گاه نامفهوم و گاه 
نامربوطی که نمی توان سروته شــان را 
به هم وصل کرد. انــگار که این فراد تنها 
برای این جلوی دوربین ایستاده اند که 
درباره چیزی خبری بدهند؛ خبری که 
البته  تاریخ مصرفش گذشــته و تازگی 
و جذابیتش را از دست داده، مگر این که 
فیلم نامه نویس و کارگردان می توانست 
به آن لباسی تازه بپوشاند و از نو با جلوه ای 
جذاب تر،خبر کهنه را به مخاطب تحویل 
دهد. فیلم با عنوان خوبش، با ژستی که 
اوایل برای مان گرفت و ســر و صداهایی 
که به راه انداخت، انتظار مــا را باال برد و 
در نهایت حاال این ماییــم که به عنوان 
مخاطب در برابر یک سوژه خوب از دست 

رفته با سر به زمین خورده ایم!

»ژن خوک« از دریچه ای نو به »ژن خوب« نگاه نمی کند

یک سوژه خوب، اما از دست رفته!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بالتکلیفی سینماها در اجرای 
طرح فروش نیم بهای بلیت 

سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره اعمال 
نشدن مصوبه بلیت های نیم بها در سینماها برای 
روزهای شنبه در ســال جدید و وجود قیمت های 
پراکنــده در ایــن روز در ســینماهای مختلف 

توضیحاتی ارائه داد.
غالمرضا فرجی در گفت وگو با مهر تصریح کرد: 
طبق مصوبه ای که برای قیمت بلیت ها تصویب شده 
است ارائه بلیت ها پایین تر از سقف در نظر گرفته شده 
یعنی ۲0 هزار تومان مشکلی ندارد بر همین اساس 
سینماداران می توانند ضمن توافق به صاحبان آثار 
بلیت هایی کمتر از سقف تعیین شده ارائه دهند. وی 
ادامه داد: مصوبه ای که برای ارائه بلیت های نیم بها 
در روزهای شنبه به تصویب رسیده بود، برای سال 
گذشته اســت و از آن جایی که آئین نامه اکران ۹۸ 
نهایی نشده و در این باره به اجماع نرسیده ایم بنابراین 
سینماها می توانند قیمتی را که با صاحبان آثار توافق 
کرده اند، ارائه دهند. فرجی در پایان گفت: هم چنان 
سه شنبه ها به عنوان روزهای ارائه بلیت های نیم بها به 
روال خود باقی است اما این به معنای حذف شنبه ها 
از روزهایی که بلیت های نیم بها ارائه می شد، نیست 

و باید در این زمینه تصمیم گیری شود.
    

در صورت تصویب قوانین جدید اکران عملی می شود

تسلط مافیا بر سینما 

در صــورت تصویب قوانین جدید در شــورای 
عالی اکران به  زودی شاهد تغییراتی در برنامه های 

سینماها خواهیم بود.
قرار اســت پردیس های ســینمایی مگامال، 
کوروش و باغ کتــاب با دو فیلــم  و پردیس آزادی 
با یــک فیلم به عنــوان ســرگروه های فیلم های 
سینمایی شناخته  شــوند. هم چنین از این به بعد 
تنها تهیه کنندگانی که با ۱۵ سینما قرارداد اکران 
دارند، می توانند درخواســت سرگروه داشتن را به 
سازمان ســینمایی تحویل دهند. این تصمیم در 
صورت تصویب باعث افزایش قدرت سینماداران 
در حوزه تولید می شود و مافیای دارای دفاتر پخش 
و سینماهای متعدد، تعیین کننده قطعی تولیدات 
در ســینما خواهند بود.  با این قوانین دفاتر پخش 
ضعیف تر و فیلم های متوســط، به حاشــیه رانده 
می شوند و شاهد تولید فیلم های مبتذل بیشتری 
خواهیم بود. باید دید اعضای شورای عالی اکران به 

این تصمیمات تن می دهند یا نه؟ 
    

»رحمان 1400«توقیف شد
فیلــم ســینمایی »رحمــان ۱400« کــه 
پُرفروش ترین فیلم اکران نوروزی اســت به دلیل 

تخلف در اکران نسخه اصالح نشده، متوقف شد.
 بر اســاس گزارش های رســیده بــه اداره کل 
ســینمای حرفه ای معاونت ارزشــیابی و نظارت 
سازمان سینمایی و بررسی بازرسان این اداره کل، 
تخلف فیلم »رحمان ۱400« ســاخته منوچهر 
هادی مبنی بر عدم حذف کامل برخی از صحنه های 
اعالمی از سوی شــورای پروانه نمایش در برخی از 
سینماها محرز شد و با عنایت به مفاد ماده ۱۸ آیین 
نامه نظارت بر نمایش فیلم از ادامه اکران این فیلم 

جلوگیری به عمل آمد.
این فیلم که از ۲۵ اسفندماه به عنوان یکی از آثار 
اکران نوروز نمایش خود را در ســینماهای سراسر 
کشور آغاز کرد، حاال پس از 4 هفته نمایش در ۱40 
سالن ســینما با فروش ۲۲ میلیارد و ۱۸۹ میلیون 
تومان در صدر پرفروش های اکران نوروز و هفتگی 

قرار گرفته است. 
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

فیلم غالمرضا تختی در کل فیلم خوش ساختی 
است که به مراتب می توانست بهتر از این نیز ساخته 
شود. فارغ از ایراداتی که به فیلمنامه اثر وارد است، 
یک نوع شــتابزدگی در روایت داســتان زندگی 
مرحوم جهان پهلوان تختی به چشم می خورد. 
با وجود آنکــه مخاطب نزدیک دو ســاعت روی 
صندلی سینما می نشیند و محو تماشای فیلمی 
زیبا، تأثیر گذار و خوش روایت که شــامل فراز و 
فرود های دنیای پهلوانی جهــان پهلوان تختی 
است می شود، همواره با یک سوال در ذهن خویش 
درگیر است که به عنوان بزرگترین نقطه ضعف 
فیلم قلمداد می شود. در این نمایش مخاطب دائم 
در ذهن خویش با این سوال دست به گریبان است 

که اگر »هیچ کس نمی تواند ادعا کند که همه چیز را 
درباره غالمرضا تختی می داند«، پس چرا فیلمساز 
فرضیه ای را که در اثباتش گمانه زنی های بسیار 
وجود دارد را سعی کرده به خورد مخاطب دهد؟! 
چطور فیلمســاز با وجود آنکه ادعا به نادانستن 
می کنــد، می تواند مبهم تریــن و پیچیده ترین 
بخش زندگی جهان پهلــوان تختی را که همان 
نحوه مرگش است را  اینقدر واضح به تصویر بکشد 
و فرضیه خودکشی وی را  قطعی بپندارد و آن را به 

مخاطب القا کند؟!
حداقــل کاری که فیلمســاز می توانســت 
انجام دهد ایــن بود که به جــای تکیه بر فرضیه 
اثبات نشده خودکشــی مرحوم تختی، قضاوت 
و انتخــاب را برعهده مخاطب بگــذارد؛ به جای 
نمایشی از خودکشی قهرمان ملی و اسطوره ای 

که فقط تصویــری از فردی افســرده و تنها را در 
ذهن مخاطب ثبت می کند، الزم بود ذهن نسلی 
که دانش و شــناختی از تختی و تختی ها ندارد و 
تنها با روایت های دست به دست شده از پدر ها و 
پدر بزرگ ها از جهان پهلوان تختی پر شده است، 
با چنین فرضیه  هایی که مســجل شده نیست، 
منحرف نمی شــد. باید خاطر نشــان کرد فیلم 
روایتش را از دو روز قبل از مرگ تختی، زمانی که 
وصیت نامه اش را تنظیم می کند با مونولوگ های 
یک خبرنگار آغاز می شــود؛ صدای گزارشــگر 
ورزشی شنیده می شود که وصیت نامه غالمرضا 
تختی را می خواند. ســپس با یــک فالش بک، 
مخاطب به دوران کودکی تختی در محله خانی آباد 
برده می شود و ســپس مخاطب با یک چرخش 
ناگهانی با تماشــای زندگی قهرمــان خویش، 
مبهوت خصایص و ویژگی های منحصر به فرد وی 
می شود. به عبارتی می توان گفت تماشاگر با تختی 
داخل فیلم بزرگ می شود و همراه با او از فرش به 
عرش می رسد.  در نقد فیلم غالمرضا تختی باید 

گفت که اثر، دو جنبه از شخصیت جهان پهلوان را 
به نمایش می گذارد؛ شخصیتی درونی و خانوادگی 
و شخصیتی بیرونی و مردمی. نکته حائز اهمیت آن 
است که فیلِم شخصیت ساختن نیازمند آگاهی 
و تسلط بیشتری بر شخصیت است، بطوری که 
در این فیلم این آگاهی و تسلط به قدر کفایت به 
چشــم نمی خورد و به همین علت سبب شده تا 
ســکانس های فیلم از اینجا رانده و از آنجا مانده 
تلقی شود.  فیلم »غالمرضا تختی« نمی خواهد 
قهرمان پروری کند و می خواهد آنچه را که عیان 
بوده است را به روشنی بیان کند که بسیار ضعیف 
عمل کرده است؛ اما روایت فیلمساز  از بیان زندگی 
قهرمان ملی به گونه ای ســت که پهلوان تختی را 
فقط به شکل مظلومیتی برای مخاطبان به تصویر 
کشانده اســت. بطوری که با تماشای فیلم غمی 
در دل مخاطب می نشــیند که با نام تختی گره 

می خورد. 
بطور خالصه می توان گفت در این فیلم شاهد 
مظلومیت، مهربانی، صبــوری و تنهایی تختی 

هستیم؛ مردی تنها که تا آخرین روز زندگی پناِه 
مردمی بوده که همیشــه در جســتجوی پناه و 
تکیه گاه بوده اند؛ و گاهــی آن قدر به این تکیه گاه 
تکیه داده اند که بدون اینکه بخواهند و بدون آنکه 

بدانند، او را از پای درآورده اند.
با توجه به مطالب عنوان شده باید خاطر نشان 
کرد با تمام کم و کاســتی های فیلم، »غالمرضا 
تختی« برای ما ایرانی ها نماد پهلوانی است؛ با وجود 
آنکه حدود ۵۱ سال از زمان مرگ مشکوک وی در 
هتل آتالنتیک می گذرد اما او همچنان در میان ما 
نفس می کشد؛ و همچنان به پاسداشت قهرمان 
اسطوره ای  خویش مطلب منتشر می کنیم؛ فیلم 
می ســازیم و عکســش را در مکان های مختلف 
می آویزیم؛ چراکه نام تختی تنها با انسانیت و اخالق 
گره خورده و عجین شده است. یاد و خاطر جهان 
پهلوان تختی در یاد تمام نسل ها، چه آنهایی که با 
وی همنسل بوده اند و چه آنهایی که از شنیده ها 
و خوانده ها او را شناخته اند تا ابد زنده و جاویدان 

خواهد ماند.

در فیلم »غالمرضا تختی«، فرضیه »خودکشی« او، امری قطعی پنداشته می شود

ما با قهرمانانمان چه می کنیم؟!

یادداشت

داستان فیلم درباره دو زندانی به نام عماد گربه )با بازی سینا مهراد یا همان سینا سهیلی، پسر سعید سهیلی و برادر 
ساعد سهیلی( و رضا کیشمیش )با بازی هادی حجازی فر( است که بنا به دالیلی از زندان فرار می کنند. هر یک از این دو 

نفر دالیل شخصی خود را برای فرار از زندان دارند اما با پیشروی در داستان فیلم، تماشاگر متوجه می شود که سررشته فرار 
این دو تن به یک آقازاده برمی گردد. رضا کیشمیش قرار است ماموریتی برای آقازاده )همان ژن خوب داستان( انجام دهد و 
عماد گربه هم در این ماموریت، یک نقش اساسی ایفا می کند که خودش از آن آگاه نیست؛ عماد فقط می خواهد پیش ماهی 

)نامزدش با بازی نازنین بیاتی( برود و با او از تهران فرار کند.

»ژن خوک« شخصیت خلق 
نمی کند. آدم های داستانش 

شخصیت پردازی و سر و 
سامان ندارند. آن ها حس 

داستان را نگرفته اند و تنها 
به عنوان متکلم وحده در 

گوشه ای ایستاده و داستان 
را برای تماشاگر روایت 

می کنند؛ آن هم در قالب 
دیالوگ های گاه نامربوطی 
که نمی توان سروته شان را 

به هم وصل کرد 

در فیلم سهیلی، آن چنان 
که مرسوم فیلم های ماست، 

فقر تقدیس نمی شود. فقر 
تلخ و زشت و ناهنجار نشان 

داده می شود. فقر کثیف 
است. دردآور است، از آدم، 

انسان خوب نمی سازد. 
دلیل ندارد فرد فقیر یک 

لوطی منش از جان گذشته 
باشد
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