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ایمان عبدلی

کشتارگاه درباره چیست؟ مهم ترین 
نکته درباره ساخته عباس امینی همین 
اســت که مشخص نیســت این فیلم 
می خواهد کجای ســینما بایستد؟ آیا 
قرار است یک فیلم ژورنالیستی با لحنی 
منتقدانه و حتی افشاگرایانه باشد؟ آیا این 
فیلمی با درون مایه های فلسفی ست که 
اخالقیات را یادآوری می کند؟ یا نه! این 
فیلمی ست که می خواهد همه ی این ها 
باشد و هیچ کدامشان هم نیست. منظور 
از این که هیچ کدام نیســت نه این که 
تقلیل و تخفیف فیلم باشد بلکه به عبارتی 
دقیق تر »کشتارگاه« فیلمی شلخته و 

چندلحنی از حیث مضمونی است.
صاحب شیاد یک کشتارگاه، چند 
قاچاقچی دالر را در یخچال سردخانه 
محصور می کند، آن ها می میرند و فیلم 
از بعد مرگ آن ها شــروع می شود. سه 
قربانی ماجرا البته در ظاهر طرف معامله 
کشــتارگاه هســتند و اما در واقع دالر 
جابه جا می کنند. همان کاری که صاحب 
کشتارگاه، انجام می دهد، او در شب واقعه 

بــرای از بین بردن اجســاد از »عبد« و 
پســرش کمک می گیرد، آن ها از اصل 
داســتان آگاه نیســتند و رفته رفته با 

واقعیت مواجه می شوند.
فیلم شــروعی با ضربــه و محرک 
دارد، در ابتدا گمان می کنیم با یک کار 
جنایی و رازآلود مواجه هستیم، اما رفته 
رفته همراه بــا کنجکاوی های »امیر« 
فیلم تالش می کند لحنی افشاگرایانه 
درباره تحوالت اقتصادی ســال های 
اخیر به خودش بگیرد و به خط ســیر 
اصلی داستان وفادار نمی ماند. در واقع 
تالش »اسرا« برای اطالع از سرنوشت 
»هاشــم« به عنوان یک خرده پیرنگ  
مطرح می شود و گویی یافتن قاتل هاشم 
یک داستانک فرعی ست که  در میانه ی 
هضم »امیر« در دم و دســتگاه صاحب 
کشــتارگاه در روندی رفت و برگشتی 

دائما حاضر و غایب می شود.
فیلم در چند ســاحت پرادعایی که 
برای خودش ساخته پرســه می زند و 
از این رانده و از آن مانــده! تالش برای 
افشاگری های به اصطالح اقتصادی و 
آن چه که طی سال های اخیر با عناوینی 

مثل پولشویی می شناسیمش، تالشی 
نه چندان دقیق بلکه ســطحی و از سر 
رفع کتی ست. نمایش چند سکانس از 
قاچاق دالر در مرزهای جنوبی، نشان 
دادن یک سکانس طوالنی در بازار خرید 
و فروش ارز، دو بار نمایش جلساتی میان 
کارتل های کنترل کننده بــازار دام)یا 
دالر(، چندین و چند تلفن بی ســروته 
متولی که جز عصبیتــی تصنعی چیز 
دیگری ندارد، از جمله برش هایی ست که 
تلقی سطحی فیلمساز از لحن انتقادی 
در یک فیلم سینمایی را نشان می دهد، 
تصور کنید هر کدام از این خرده روایت ها 
می توانست یک داستان بلند و دقیق و 
مهندسی شده باشد که وجب به وجبش 
چیزهایی بیشتر از یک پست تلگرامی 
به مخاطــب بدهد، تفــاوت پلتفرمی 
چون فیلم ســینمایی با یک کپشــن 
اینستاگرامی در شرح و بسط جزئیات و 

در ریل گذارِی مضمون است.
همان اشــاره به قاچــاق در جنوب 
کشور خودش می تواند چندین و چند 
فیلم باشد. آسیب شناسِی کاسبی های 
پرریسک عموما اقلیت های مرزنشین 

ریشــه در تالقی چند یک سویه نگری 
ساختاری دارد، این درد فقط خوزستان 
نیست، در سیستان وبلوچستان به نوعی 
دیگر، در کردســتان به شکلی دیگر و 
در تمامی مرزها به انحای مختلف این 
وقایع تکرار می شود و اصال همان حدیث 
پر اشک و آه کولبرها خودش چند رمان 
بلند است، اما در کشتارگاه از کنار مساله 
قاچــاق دالر در جنوب بــه مثابه یک 
امر تزئینی و در جایگاه یک آکسســوار 
صحنه رد شده اند و سهل انگاری و باری 
به هر جهت بودگی همین جوری اتفاق 

می افتد.
خوِد امیر واجد گذشته ای ست که 
تحلیل بردار است، پسری از یک خانواده 
ضعیف که دار و ندارش را وسط می گذارد 
تا پناهنده فرانسه شود و چندی بعد به 
دلیل درگیری با پلیس فرانسه از کمپ به 
تهران دیپورت می شود، مساله مهاجرت 
و پناهندگی درد مشــترک خاورمیانه 
اســت و اما در ایران غالبا به آن فضای 
نخبه گی اش پرداخته شده، در صورتی 
که هــر کداممان در میــان اطرافیان، 
داریم کسانی را که از سِر ناچاری و فقط 

برای داشــتن حداقل های زندگی به 
ریسک پناهندگی دست می اندازد و اصال 
قصه ی این مهاجرت های اجباری، فقط 
قصه ی تنگنای اندیشــه و دغدغه های 
روشــنفکرانه نیســت، در صورتی که 
گفتمان غالب روشنفکری، آن بخش 
پررنگ ناچــاران و درماندگاِن فراری از 

وطن را حذف کرده!
کشتارگاه می توانســت مامن این 
گمشــدگان تاریخ باشــد، اما در این 
ساحت هم ســهل انگار نشان می دهد، 
مثل طرح بحث واردات گوشــت های 
برزیلی و تنگنای پروسه ی تولید و عرضه 
دام داخلــی، که تمثیلــی از تاثیر نگاه 
کاســب کارانه و واردات پسند در تمام 
حوزه هاست. بســتری که بسیاری از 
کثافت کاری هــای اقتصادی در همان 
رخ می دهد و همین روزها و ســال ها و 
دائما بازار گوشت و مرغ در خدمت رانتی 
عجیب بوده که با دو تلفــن، نرخ اقالم 
حیاتی مردم را تا سرحِد دِل رانت خوار 
عزیز باال و پایین می کردند، آن شخصیت 
صاحب »کشــتارگاه« می توانســت 
الیه برداری شــود و داستان فیلم فقط 
درباره همین باشــد اما خب این فیلم 
متمرکز نیســت و دائما علیه خودش 

حواس پرتی می کند.
از چندپارگــی و حواس پرتــی 
فیلمنامه که بگذریم، می  رســیم به 
اجــرای کار که در کمپوزیســیون و 
اصــوال فیلمبــرداری کاری باالتر از 
متوسط است و در پاره ای از سکانس ها 
جالب توجــه هــم هســت، مثــل 
بازیگوشــی های دوربین روی دست 
در ســکانس آغازین و نحــوه معرفی 
فضای کشــتارگاه و آدم هــا و اعالم 
موضعشان نســبت به یکدیگر که هم 
تنش را منتقل می کند و هم در خدمت 
شخصیت پردازی ســت، کاسبکاری 
صاحب کشتارگاه، بیچارگِی»عبد« 
و عصیان »امیر« را حــرکات ظریف 
دوربیــن در همان ابتدا به ما نشــان 
می دهد و این رندی هــا البته در چند 
قاب از کشــتارگاه و اینسرت های از 
گوشــت های آویزان می بینیم، یا در 
تاکید شبیه ســازی و همسان انگاری 

میان تقدیر انسان و گوسفند که البته 
بعضا کمی اغراق آمیز به نظر می رسد.

دربــاره بازی هــا امــا نمی شــود 
قضاوت یکدستی داشــت، همان قدر 
که مانی حقیقی تصنعی و بی حوصله 
نقش آفرینی می کند، حسن پورشیرازی، 
باورپذیر و دقیق از پِس کار برآمده، از باران 
کوثری بابــت نقش آفرینی اش خیلی 
انتقاد شده اما خب گمان نمی کنم اگر 
بازیگر دیگری ایــن نقش را می گرفت، 
بهتر از این درمی آورد، نگاهم البته ناظر 
به هم قواره های باران کوثری ست. درباره 
امیرحسین فتحی که با مجموعه شهرزاد 
می شناسیمش )فیلم اتفاقا یک ارجاع 
ظریف هم بــه آن مجموعه دارد، جایی 
گوشــی امیر زنگ می خورد و موزیک 
گوشــی، ترانه کجایِی چاوشی ست( 
هم باید امیــدوار بود، خــوب و جدی 
نشــان می دهد و احتماال قرار نیست 
صرفا یک آقازاده سینمایی باقی بماند، 
»کشــتارگاه« فیلمی متوســط است 
که جایگاه ویژه ای در ســینمای ایران 
نخواهد داشــت و مثل خیلی دیگر از 
آثاری که می آینــد و می روند، پس از 
چندی فراموش خواهد شــد، فاصله 
میان جاودانگــی و معمولــی بودن، 
اندازه ی جسارتی ســت که سازندگان 
»کشتارگاه« نداشتند و به سوژه هایشان 
به مثابه امر تزئینی نگاه کرده اند و نه امر 

درگیرکننده. 

درباره »کشتارگاه«، ساخته عباس امینی

رمة  گرگ زده ای که به مسلخ نرسید

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 شنای پروانه، 
اولین فیلم اکران سال شد

فیلم »شنای پروانه« 
به کارگردانــی محمد 
کارت از اول تیرمــاه و 
همزمان با بازگشــایی 
ســینماها )پــس از 

تعطیلی به خاطر شیوع کرونا( اکران می شود. رسول 
صدرعاملی، تهیه کننده »شــنای پروانه« با تایید 
این خبر گفت:  جلســه نهایی در وزارت ارشاد برای 
تصمیم گیری در مورد اکران این فیلم انجام شد و قرار 
بر این است که »شنای پروانه« از اول تابستان همزمان 
با بازگشایی سینماها، بر پرده سینماها نمایش داده 
شود. او اظهار کرد: روزهایی که به واسطه شیوع کرونا 
در آن به ســر می بریم دورانی تاریخی است و ما هم 
برای اکران فیلم باید تصمیمی تاریخی می گرفتیم؛ به 
همین دلیل توانستم سرمایه گذار فیلم )محمدصادق 
رنجکشان( را راضی کنم تا »شنای پروانه« در این 
مقطع اکران شود. صدرعاملی افزود: »شنای پروانه« 
که بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر بود، برای دوباره زنده شدن سینما 
به خود مردم تقدیم می شود. »شنای پروانه« اولین 
فیلم سینمایی محمد کارت است که در جشنواره 
فیلم فجر سال قبل رونمایی شد و با استقبال خوبی 
که از آن صورت گرفت و جایزه هایی که کسب کرد 
یکی از امیدهای ســینماداران برای فروش خوب 
امسال سینما محسوب می شود.   در این مدت با توجه 
به تعطیلی سینماها از حدود چهار ماه قبل، تاکید 
می شد تا با اکران فیلم هایی که می توانند مخاطب 
را جذب کنند نســبت به بازگشایی سینماها اقدام 
شود. به نظر می رســد دیگر فیلم اکران اول تیرماه 
فیلم کمدی »خوب، بد، جلف ۲: ارتش ســری« به 
کارگردانی پیمان قاسمخانی )با بازی سام درخشانی 
و پژمان جمشیدی( باشد که البته هنوز تصمیم نهایی 
در این  زمینه اعالم نشده است. در »شنای پروانه« 
جواد عزتی، امیر آقایی، طناز طباطبایی و مه لقا باقری 

از جمله بازیگران هستند.
    

 مجوز »نیسان آبی« 
منوچهر هادی صادر شد

بــه نقــل از روابط 
عمومی ســازمان امور 
ســینمایی و ســمعی 
بصــری، فیلمنامه های 
»بچه هــای هــور« 

به تهیه کنندگــی بهــروز رشــاد و کارگردانی و 
نویسندگی فیاض موســوی، »نیســان آبی« به 
تهیه کنندگی احسان ظلی پور، کارگردانی منوچهر 
هادی و نویسندگی کمیل روحانی، »تگزاس ۳« به 
تهیه کنندگی ابراهیم عامریان و کارگردانی مسعود 
اطیابی و نویســندگی حمزه صالحی، »لحظه ای و 
دیگر هیچ« به تهیه کنندگی سیدغالمرضا موسوی، 
کارگردانی و نویسندگی کاوه قهرمان و »یک بغل 
دریا« به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویســندگی 
بهمن کامیار موافقت شــورای ســاخت سازمان 
سینمایی را اخذ کردند. شورای صدور پروانه ساخت 
با مجوز تهیه کنندگــی اول مهدی معــزی برای 
تهیه کنندگی سریال نمایش خانگی و مجید پریخواه 
برای تهیه کنندگی فیلم داســتانی غیرسینمایی 

موافقت کرد.
    

 فصل دوم »زیرخاکی« 
ساخته می شود؟

رضــا نصیری نیــا 
تهیه کننده »زیرخاکی« 
بــا اشــاره بــه زمــان 
تصویربــرداری مجدد 
فصل دوم این سریال که 

به دلیل کرونا متوقف شده بود، بیان کرد: مهمترین 
مساله برای تصویربرداری سریال بازیگران هستند که 
در حال حاضر با پروژه های سینمایی قرارداد بسته اند. 
وی اضافه کرد: بازیگرانی چون پژمان جمشیدی، ژاله 
صامتی اخیراً با یک پروژه سینمایی قرارداد بسته اند و 
حتی هادی حجازی فر و نادر فالح هم قرارداد سینمایی 
دارند و االن شــرایط به گونه ای است که پروژه های 
سینمایی هم مشخص نیست چه زمانی آغاز خواهد 
شد. این تهیه کننده درباره بخش هایی از این سریال 
که قرار بود در خارج از کشور تصویربرداری شود نیز 
گفت: با وضعیت کنونی مشخص نیست تکلیف پروژه 

برای تصویربرداری در خارج از کشور چه خواهد بود. 

پردهنقرهای

بعدازظهر روز گذشته خبر درگذشت محمدعلی کشاورز 
آمد. او دارای نشــان درجه یک فرهنگ و هنر ایــران بود و 
رفتنش در ساِل پرهراس سینمایی که در چنبره کرونا گرفتار 
است؛ سینمای ایران را فقیرتر کرد. ضمن تسلیت فقدان این 
هنرمند پیشکسوت به جامعه هنری و خانواده ایشان؛ در مجال 
اندکی که داشتیم؛ پرونده ای مختصر از بازی های ماندگارش 

گردآوردیم:
مادر- در نقش محمدابراهیم

نقشــی که در ابتدا قرار بود، عزت انتظامی آن را به عهده 
بگیرد، اما در نهایت به کشاورز رسید، شعبده بازی کشاورز در 
اجرای نقشی که اقتدار و حسرت و زورگویی را تومان داشت، 
فعال ترین میمیک دوران بازِی کشاورز در نقش محمد ابراهیم، 
تک تک آن دیالوگ های آهنگین که در دهانش می چرخید، 

وای از خانه که عالوه بر مادر، دیگر محمد ابراهیم هم ندارد.
خشت و آینه- در نقش دکتر

نقش کشاورز در فیلم ابراهیم گلستان البته کوتاه بود، اما او 
همان یک سکانس را هم با زبان بدنش در اوج اجرا کرد. شکم 
ورقلمبیده، سر و وضع شق و رق و آن وجاهت مورد نیاز یک 
پزشک، بازی با بدن و چشم ها در همان یک سکانس نشان داد 

که چگونه می شود یک نقش کوتاه را ماندگار کرد.
پدر ساالر- در نقش اسداهلل خان

شاید ماندگارترین نقشش، نماد و تمثال اقتدار از دست 
رفته ی پدر)حاکم( در جامعه ایرانی، تصویری از فروپاشی و 
استیصال ناباور یک شمایل در گذار از سنت به مدرنیته، تمام 

بدنش در خدمت نقش بود و هر سه شنبه اوایل شب، کل ایران 
منتظر هر کنش او بودند. چه مردمی که منقتم او نشدند در 
مقابل عروس متجددش، این قیام علیه تجدد تنها به مدد 

نقش آفرینی بی مانندش در قامت اسداهلل ممکن شده بود.
هزاردستان- در نقش شعبان بی مخ

ترکیب شناعت و روحیه ی کاسب کارانه و مملو از کثافت 
شعبان استخونی در صورت گریم پذیری که تحمل تماشایش 
از حافظه اســتبدادزده ما خارج بود، آن صدای عمدا دفرمه 
شــده، آن راه رفتن های حرص درآور، آن خونسردی یک 
آشــوب گر اجاره ای بالفطره که در گذار تاریخ دائم احضار 
شده و می شود، چه کسی شعبان بی مخ را فراموش می کند؟ 

تقریبا هیچ کس. 
سربداران- در نقش خواجه قشیری

ریسک ســریال تاریخی بازی کردن را در هم کارنامه اش 
گنجاند، زیر گریم سنگین، خودنمایی کردن کار سختی بود، 
آن هم در سریالی که در دوران سخت، نمایش داده می شد و 
ذهنیت ها ایدئولوژی زده بود، کار را اما در آورد و بعدتر در وصف 
تجربه اش از همنشینی با سوسن تسلیمی و علی نصیریان در 

این سریال به نیکی یاد کرد. 
دایی جان ناپلئون - در نقش دایی جان سرهنگ

او برادر دایی جان ناپلئون و مردی بسیار ترسو است که در 
واقع سرهنگ هم نیست! وی یاور )سرگرد( ارتش است ولی 
در یک مهمانی به حکم ضمنی دایی جان کــه او را »داداش 
ســرهنگ« صدا کرد همه به مرور عادت کردنــد او را آقای 

ســرهنگ بنامند. مرِد اهل صلح و مدارا، نقطــه مقابل خوِد 
دائی جان، کشاورز در سریال ماندگار تقوایی، کار خودش را 

می کند و نشــان می دهد که به اندازه بودن در ارائه یک نقش 
چه معنایی دارد.

محمدعلی کشاورز درگذشت

خداحافظ پدر، خداحافظ ساالر

رویداد

»کشتارگاه« فیلمی متوسط 
است که جایگاه ویژه ای 

در سینمای ایران نخواهد 
داشت و مثل خیلی دیگر از 
آثار، پس از چندی فراموش 

خواهد شد، فاصله میان 
جاودانگی و معمولی بودن، 
اندازه ی جسارتی ست که 

سازندگان »کشتارگاه« 
نداشتند و به سوژه هایشان 

به مثابه امر تزئینی 
نگاه کرده اند و نه امر 

درگیرکننده 
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