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ایمان عبدلی

فعــا و تــا اینجــای کار جلیل 
ســامان، کارگردان نفس، ارمغان 
تاریکی و پروانــه، با زیرخاکی نبض 
ماه رمضاِن تلویزیون را در دســت 
گرفته. شوخی در برهه انقاب ۵۷، 
فضایی ست که در سینما و تلویزیون 
ایران یا تجربه نشده و یا کمتر تجربه 
شده، اما سامان با توسل به مهارتش 
در بازسازی آن دوره که پیش تر هم 

نشــان داده بود در برهه ای از تاریخ 
شوخی می کند که عادت داریم آن 
دوره را عبوس و خط کشــی  شده و 
بــدون لبخند ببینیــم، در صورتی 
که رگه های فرح بخش طنز و کنایه 
حتی در جنگ های جهانی و حاال و 
همین زمانه کرونا هم در هیچ کجای 

جهان متوقف نمی شود.
حاال اگر اجرای چنین مضمونی از 
حداقل های استاندارد برخوردار باشد 
که نتیجه قابل توجه هم می شــود، 

در واقع حجم سکانس های خارجی 
»زیرخاکی« و بازســازی فضای آن 
دوران آن قدر دلنشــین هســت که 
ایراد گرفتن از این مجموعه را سخت 
می کند، گر چه در بازسازی فضا کمی 
تقویت عناصر نوستالژیک نظیر شلوار 
دمپاگشــاد و یا باجه تلفن حضوری 
اغراق آمیز دارد و به قولی آکسســوار 
بیشــتر از آن که ماهیت رئالیســتی 
داشته باشد، ماهیت تزئینی دارد، اما 
با همه این اوصاف کار درآمده و نشسته.

تغییــر ریتــم بــازی پژمــان 
جمشیدی و تزریق عناصری تازه به 
میمیک صورتش و حتی نحوه حرف 
زدنش مثــل آن دندان قروچه هایی 
که به عنوان موتیف میان اون و برادر 
و پدرش مشترک است از نقاط قوت 
کارگردانی جلیل ســامان است، در 
واقع جمشــیدی تا حدود زیادی از 
قالب »پژمــان« و »خوب بد جلف« 
در آمده و یک جمشیدی دیگر است 
و اصا این کــه در تعریف کاراکتر او 

نوعی بی توجهی به مسائل سیاسی 
انقــاب گنجانده شــده از ذکاوت 

فیلمساز است.
در واقع دوقطبی میــان فریبرز 
و فرهــاد که یکی نســبت به کنش 
سیاسی ســمپات اســت و دیگری 
بی توجه است، نقطه تعادل داستان 
اســت. این ها نماینده دو نگرش به 
تاریخ معاصر هستند و  هر بار که وزن 
هر کدام زیادتر شود، سریال از تعادل 
می افتد. باید امیدوار بود که تعادل 
میان فریبرز و فرهاد از دســت نرود 
و خصوصا وزنه فرهــاد و عملگرایی 
افزایش پیــدا نکند، زیــرا اگر وجه 
درام و داســتانی کار، اسیر فعالیت 
اجتماعی شود، احتمال پس زدگی 
وجود دارد. آفتــی که گریبان »بچه 
مهنــدس« را گرفتــه و مضمون از 
داستان جلو افتاده است. گویی با یک 
بولتن تصویــری مواجهیم که دائم 
می خواهد مانیفست و خط مشی اش 
را در چشم ما فرو کند. »زیرخاکی« 
اما فعــا ظرافت یــک کار هنری را 
دارد و  روی لبه ی ظریفی راه می رود 
و حتــی در شــوخی هایش همین 

خصلت را حفظ  کرده.
شــوخی هایی کــه عمدتــا بر 
سوءتفاهم های کامی مثل »کاوه« و 
»گاوه« بنا شده و یا کمدی موقعیتی 
که حتی رگه هایــی از یک اروتیک 
پنهان را دارد، مثــل مواجهه فرهاد 
با همســر فریبرز و آن قضیه شنود 

و کار مگو.
 برخی انتقــاد کرده اند که »زیر 

خاکی« در پــاره ای اوقــات زبانی 
بی ادب دارد، مثا در جایی از سریال 
از واژه »بی همه چیز« استفاده شده 
که البته کمی این جنس دغدغه ها 
ســانتی مانتال بــه نظر می رســد. 
در جامعــه ای که »تتلــو« را دارد، 
مفهوم ادب کمی متفاوت می شود، 
تمثال شنیع فساد، در شش ساعت، 
۵00 هزار فالــوور دارد، پس با یک 
»بی همه چیز« در سریال زیرخاکی، 
کسی بی ادب نمی شــود. گو این که 
طنز و کمدی اگــر همین اندازه هم 
از دســت انداز های  کامی استفاده 
نکند که می شود شبیه لطیفه های 

پیک نوروزی.
فعا امیدواریم به این زیرخاکی، 

امیدواریم اصل باشد و بماند.

درباره تنها سریال نسبتا موفق ماه رمضان امسال

زیرخاکی؛ کاوش لبخند در سال های برف و بنفشه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»جوکر۲«ساختهمیشود؟
پــس از موفقیت 
بزرگ »جوکــر«، تاد 
فیلیپس کارگردان این 
فیلم در حــال مذاکره 
برای ساخت دنباله این 
فیلم با حضور احتمالی 

واکین فینیکس است. فیلم »جوکر« سال گذشته 
)۲0۱۹( با بودجه ۷0 میلیون دالری به فروش بالغ 
بر یک میلیارد دالر دست یافت و به جایگاه مهمی در 
فرهنگ عامه رسید و از همان ابتدا گمانه زنی هایی 
درباره ساخت دنباله این فیلم سینمایی مطرح شد 
که تاد فیلیپس نویسنده و کارگردان این فیلم آن 
را کاما رد می کرد. فیلیپــس، در ابتدا معتقد بود 
»جوکر« دنباله سینمایی نخواهد داشت و به صورت 
یک تک فیلم ساخته شده است و حتی گمانه زنی 
درباره ساخت قســمت دوم »جوکر« را آزاردهنده 
توصیف کرد اما حاال خبرهایی تایید شــده حاکی 
از آن اســت که پروژه ســاخت »جوکر ۲« کلید 
خورده و فیلیپس در حال مذاکره برای کارگردانی 
و نویسندگی مشــترک آن با اسکات سیلور است. 
همچنین کمپانی برادران وارنر در تاش است دوباره 
از واکین فینیکس برای بازی در نقش اصلی استفاده 
کند؛ نقشی که جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را برای 
فینیکس پس از چند سال به ارمغان آورد. فینیکس 
بعد از هیث لجر، دومین بازیگری است که برای ایفای 
نقش جوکر برنده جایزه اسکار شده  است. »جوکر« 
سال گذشته و در نود و دومین دوره جوایز اسکار در 
۱۱ رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی 
نامزد دریافت جایزه بود که در نهایت دو جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد و بهترین موسیقی متن )هیلدور 
گودنادوتیر( را به خود اختصــاص داد. هنوز هیچ 
اطاعاتی درباره جزئیــات دنباله »جوکر« و تاریخ 

اکران آن منتشر نشده است.
    

انتقادمرجانهگلچینازمافیای
بازیگرانسلبریتی

بازیگر سریال »زوج 
یا فرد« گفت: امیدوارم 
تعطیلــی پروژه های 
سینمایی به بازیگرانی 
که همــواره روی پرده 
بودند شوک وارد کرده 

و به آنها یادآوری کند کــه کمی وضعیت بازیگران 
کم کار را درک کنند، امیدوارم این بازیگران کمی 
احساس بازیگرانی که سال ها در خانه بوده اند را تجربه 
کنند. مرجانه گلچین پیرامون تغییرات احتمالی 
تاثیر حضور ســلبریتی ها در ســینمای پساکرونا 
بعد از بازگشایی سینماها گفت: واقعیت امر دوران 
قرنطینه بدون شــک در فرهنگ جامعه تاثیرگذار 
بوده و بسیاری از افراد را به مطالعه بیشتر، همنشینی 
با خانواده و تماشای آثار مختلف سینمایی ترغیب 
کرده اما واقعیت امر نمی توانیم خوش بین باشیم که 
سینمای بعد از کرونا در روند انتخاب بازیگران خود 
تغییر خاصی نماید. وی در همین رابطه اضافه کرد: 
مافیای انتخاب بازیگران سینما سال هاست حضور 
داشــته و افرادی در این میان هستند که همواره به 
قول معروف نان به هم قرض می دهند، در حال حاضر 
می بینیم که بسیاری از بازیگران سلبریتی سینما 
تئاتر را هم در دســت گرفته اند و به صورت گروهی 
از آثار سینمایی راهی تئاترهایی با سرمایه تولید باال 
می شوند. بازیگر سریال »زوج یا فرد« درباره بیکاری 
بسیاری از بازیگران در ایام کرونا اذعان کرد: واقعیت 
امر بسیاری از بازیگران از قبل هم در قرنطینه بوده اند، 
آنها با بیکاری و کم کاری آشنا بوده اند و باور کنید که 
این تعطیات کرونا برای آنها اتفاق بسیار پیچیده ای 
نیست زیرا مدت هاست که دیده نشده اند. این بازیگر 
سینما با اشاره به مشکات عدیده معیشتی بازیگران 
پیشکسوت افزود: بازیگران ما در این شرایط به شدت 
غم نان دارند، آنها در این شــرایط باید به فکر کرایه 
عقب افتاده خانه هایشان باشند و اگر نه که بازیگران 
سلبریتی شاید امروز بیکار باشند اما چندین فیلم در 
نوبت اکران داشته و به سرعت با آغاز فصل تولید سر 
کار می روند. گلچین در همین رابطه خاطرنشــان 
کرد: مثالی این روزها بین مردم وجود دارد که فرق 
بین دارا و ندار در ایام قرنطینه چیست، از نظر من باید 
دید دوران قرنطینه برای بازیگران سلبریتی و پرکار 
سینما چطور می گذرد و برای بازیگرانی که سال ها 
کاری نداشته اند چطور می گذرد؟ این قیاسی ناراحت 
کننده اســت که شــاید به اندکی تامل در قبال آن 
بتوانیم غم بسیاری از هنرمندان کشور را درک کنیم.

پردهنقرهای

پس از اکران فیلم »خــروج« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا، در قالب ســینمای آناین، 
»طا« به کارگردانی پرویز شــهبازی، دومین 
فیلمی است که این مسیر جدید را ادامه می دهد.

پرویز شهبازی، کارگردانی که با فیلم »نفس 
عمیق« خود را بــه عنــوان کارگردانی کاربلد 
معرفی کرد، شــاید با »طا« تلفیقی از دو مدل 
فیلم ســازی اش را ارائه می دهد. یک مدل که با 
»نفس عمیق« آن را شــروع کــرد و مدل دیگر 
که با »دربند« آن را ادامه داد. البته که »طا« در 

مجموع یک شکست در کارنامه شهبازی است.

بخشی از یادداشت صوفیا نصرالهی درباره 
»طا« را بخوانید:  »طا« مثــل »عیار ۱۴« یا 

»دربند« از لحاظ بصری شگفت انگیز 
نیســت، اما چند تا ســکانس 

خیلی خــوب دارد از جمله 
سکانس رفتن به پناهگاه یا 
سکانس پایانی جنگل که 
قــدرت کارگردانی پرویز 
شــهبازی را بار دیگر به رخ 

می کشند. نکته ویژه 
بقیه سکانس ها 

فقط تمپوی فیلم اســت. ضرباهنگــی که در 
ســاده ترین اتفاقات فیلم هم باعث می شــود 
هیجان در دل تماشــاگر نفوذ کند. با شناختی 
که از قدرت شهبازی در کارگردانی دارم به نظرم 
»طا« پتانسیلش را داشت که از لحاظ اجرا فیلم 
جسورانه تری باشــد. اما مشکل فیلم از انتخاب 
بازیگرانش می آید. بازی هومن سیدی در نقش 
منصور خوب اســت. مهرداد صدیقیان و طناز 
طباطبایی و حتی نگار جواهریان هم استاندارد 
هستند، اما فیلمی یک جور روحیه آشوب 
و عصیان کم دارد که در متن قصه وجود 
دارد، اما در فضای فیلم درنیامده است و به 
نظرم بخش بزرگی از این ماجرا به حضور 

این بازیگران حرفه ای برمی گردد.« 
محمدحسین قلی پور 
هم در یادداشــتی 

واقع بینانه نوشــت: »بــرای پرویز شــهبازی 
فیلمســازی بعد از ماالریا کار ســختی نیست. 
ماالریا آن قــدر بد بود که هر فیلمــی بعد از آن 

ساخته می شد قدمی رو به جلو بود.
با وجود پیچیدگی  های قابل قبول فیلمنامه 
و کارگردانی اســتاندارد، اما شخصیت پردازی 
کم رمق باعث شده طا توان همراه کردن بیننده 
برای القای مضامین نهفته در دل خرده روایات را 
نداشته باشد. بیننده نمی تواند باور کند فردی 
برخاسته از جامعه کارگری با مختصات ارائه شده 
از دختری از طبقه مرفه دلربایی کند و هر بایی در 
توان دارد بر سر او بیاورد و در انتها همچنان برای 
دختر معشوقه ای کامل باشــد. به نظر می رسد 
برخی رفتارهای شــخصیت ها برای پیشــبرد 
داستان به آن ها الصاق شده است. به این معضل 
فیلم بیفزایید سردرگمی فیلم میان نمادگرایی 

و روایت رئالیستی اثر تا نتیجه بگیرید چرا طا از 
آثار خوب کارنامه شهبازی محسوب نمی شود

طا هر چند از معیشت مردم آغاز می کند، اما 
به مرور سایر حوزه های اجتماعی و فرهنگی را به 
میدان نقد خود از جامعه می آورد و به هر چه هست 
و نیست می تازد. به مردم، به ادارات، به مسئولین 
و هرچه که می تواند به آن نقــد کند؛ و برای هر 
کدام هم خرده روایات و گره هایی به عنوان فکت 
داستانی خلق می کند. بار غم و اضطراب هر کدام 
از این خرده روایات آن قدر زیاد است که هر کدام 
می تواند یک فیلم را بــه پیش ببرد. این حجم از 
ترسیم و تصویر ناســپیدی ها در یک بازه زمانی 
اجحاف است بر حق بیننده ای که خود را کاما در 
اختیار فیلم قرار داده است. طا فاقد مولفه هایی 
است که بتواند خود را به عنوان اثری ماندگار در 

سینمای ایران معرفی کند.«

طال؛ دومین فیلم چرخه اکران آنالین

طالکهنه،نهایتابرنز!

 آبان نامجو

دوران درخشــان فیلم بازِی ایرانی ها در قرنطینه ظاهرا به 
اتمام رسیده، همان طور که حاال کمتر کسی هشتگ »در خانه 
بمانید« را به اشــتراک می گذارد. البته خب، کرونا هم کمی 
دل رحم شــده و فیتیله را پایین کشیده، اما خب هر وضعیت 
موقتی، ولو درخشــان، گذراســت و وضعیت پیشین دوباره 
خودش را تحمیل می کند. حاال استوری ها و توئیت هایی که 
فیلم دیدن ها و توصیه ها را در خودش داشت کمتر شده، نسبت 

سینما و مردم دارد عادی می شود.
 این بیش از هر چیز بار دیگر ثابت می کند که آن وجه صنعتی 
سینما بر هر وجه دیگری از آن غلبه دارد، اشتیاق به دیدن به 
»خروج« حتی با قیمت بلیت های ۴0 هزار تومانی البته که اصا 
نکوهیده نیست و در نوع خودش حتما رواست، اما نشان از آن 
دارد که یک حرکت جمعی، یک دورهمی بزرگ، بر اشتیاق 
تماشای فیلم به مثابه یک اثر هنری غلبه دارد. البته نه که ترجیح 
دیدن فیلم بر پرده را کتمان کنم، اما خب مگر چند درصد از آن 
ماشین نشین های تماشاچِی »خروج« در پارکینگ ارم، برای 

موشکافی مثا میزانسن های »خروج« به آن جا رفته اند؟
باز هم تاکید می کنم، جای هیچ سرزنش و نکوهشی نیست 
و این طبع تمام مردم دنیا در هر جای جهان هست. اما تاکید بر 
این است که آن وضعیت فیلم بینِی افراطی احواالت قرنطینه 
یک وضعیت غیرواقعی بود و نشانه هیچ چیزی مثل هنردوستی 
و این ها نبود. آن صرفا تمهیدی بود برای وقت پُر کردن. ایرادی 
هم وارد نیســت، کما ایــن که همین چند شــب پیش الیو 
اینستاگرامِی هوشنگ گلمکانی، سردبیر قدیمی ترین ماهنامه 
سینمایی کشــور، در بهترین دقایقش فقط 86 نفر بیننده 
داشت. اصا قضاوتی در این سطور نیست و خب تتلو هم 600 
هزار بیننده دارد و در همه جای دنیا امر سهل و ساده، خواهان 
بیشتری دارد، یعنی تمام ساحت های هنری مادامی که وجه 
سرگرم کنندگی عیان تری داشته باشد، پرطرفدار خواهند بود.
نه، حکم نمی دهم! اما تصویر زبان درازِی ریحانه پارســا 
در کنار مهدی کوشــکی در همین روزها جزو پربیننده ترین 
تصاویر اینستاگرامی بوده. دو به اصطاح بازیگر، با زبان درازی و 
عشوه های رمانتیک و میزانسن هایی سطحی از عاشقانه هایی 
نامتعارف، بزرگترین اتفاق مرتبط با ســینما در فراگیرترین 

پلتفرم شبکه های اجتماعی در ایران هستند! همزمان البته 
الیه های متنفذ اکران تــاش دارند، هر چــه زودتر امضای 
بازگشایی سالن های ســینما را بگیرند و خاک از صندلی ها 
بُِربایند. به هر حال بســیاری از فیلم ها با اسپانسرهای پیدا و 
پنهانی که دارند در اکران معنا می گیرند. البته منکر آثار مستقل 
سینمای ایران نمی شود، شد، اما این تعجیل برای بازگشایی را 
گمان َمَبرید که از سِر دلسوزی برای موجودیت سینماست، به 
هر حال کارگزار این سینما و مخاطبش در یک سطح متناسب 

با هم نفس می کشند!
کارگزار بعضا و البته نه تماما فکر پول هایی ســت که باید 
شسته شود و خدا را شکر که این بســتر با برکت سریال های 
نمایش خانگی هم هست، همین فضایی که خودش نوعی افاده 
برای برخی ساخته که ما فرهنگی هستیم و مثا شب ها »دل« 
می بینیم و کاش آن دوست خبرنگارمان نگفته بود که پشت 
صحنه این قِسم سریال ها چه می گذرد! بازیگرانی که نام شان 
را تریلی هم نمی ِکَشد و فقط فکر یک روز کاری هستند که باید 
پر شــود و پروژه ها هم که هر چقدر طوالنی تر شود، خب! چه 
بهتر. همین دو روز قبل بود که خانم بازیگر مشهور، درخواست 

مصاحبه یک خبرگزاری نام آشــنا را رد کرده بوده، دلیلش را 
می دانید؟ خانم بازیگر گفته بود: اصا این سریال حرف و نکته ای 

ندارد که بخواهد درباره اش مصاحبه کند.
همه چیز به غایت فرم و بیان پیش می رود؛ ما هم سلبریتی 
داریم، زبان هم در می آورد، ما ســینما داریم، هنری اش را هم 
داریم؛ مثا هنر و تجربه! مردم هنردوستی هم داریم، شب ها 
»دل« و »مانکن« و ...می بینند. بیگ پروداکشن مثل »پیامبِر« 
مجید مجیدی داریم، اصا آقایان و خانم ها همان که آن شاعر 

گفته بود؛ حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن! 

مردم راضی، مسئولین راضی، اُف بر ناراضی

درایوینسینما،زباندرازِیریحانهپارساوالیوتتلو

یادداشت

برخی انتقاد کرده اند که 
»زیر خاکی« در پاره ای 

اوقات زبانی بی ادب دارد، 
مثال در جایی از سریال 

از واژه »بی همه چیز« 
استفاده شده که البته 

کمی این جنس دغدغه ها 
سانتی مانتال به نظر 

می رسد. طنز و کمدی 
اگر همین اندازه هم از 

دست انداز های  کالمی 
استفاده نکند که می شود 

شبیه لطیفه های پیک 
نوروزی
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