هفت هنر
حميد دالوري

آيا به صرف ادعا و حتي دغدغه از ساخت فيلمي
اجتماعي با مايههاي هنري ميتوان به نتيجهاي
مطلوب رسيد؟ حتمًا که نه ،چرا که فيلم سينمايي
اول از همه بايد ׳׳فيلم׳׳ باشد ،يعني بتواند در قالب
تبعيت از نام
چارچوبهاي درام قرار بگيرد؛ پس به ّ
فيلم ديگر منوچهر هادي به اين کارگردان ف ّعال بايد
گفت ،׳׳فيلم چيز ديگري است!׳׳
فيلم׳׳کارگرسادهنيازمنديم׳׳کهچندروزياست
اکرانش را در سينماها آغاز کرده  ،درباره دردهاي
سه جوان کارگر شهرستاني با
کلي آرزو در شهر بزرگ و به
هم ريخته تهران است .داستان
فيلم بر کاراکتر ׳׳قدم׳׳ متمرکز
است که در مغازه ׳׳رحمت׳׳
شاگردي ميکند و عاشق
׳׳مونس׳׳؛ دختر صاحبکارش
ميشود .اين وسط مردي به
نام ׳׳جهان׳׳ هم وجود دارد
که از سّنش خجالت نميکشد
و ميخواهد از دختر کم سن و سال رحمت فوت
شده خواستگاري کند؛ طلبکاري بيرحم که در
نقطه مقابل ׳׳قدم׳׳ ساده دل قرار ميگيرد و نماينده
افرادي است که ميخواهد حق کارگران را بخورد؛
مسألهاي که در فيلمهاي پيش از انقالب و آثار
مسعود کيميايي بارها نظيرش مشاهده شد .حاال
در فيلم هادي ،به جاي اينکه چاقوي کاراکتر شاکي

׳׳دورهمي׳׳ يا تبليغ فيلم؟

برنامه ׳׳دورهمي׳׳ با اجراي مهران مديري
در حالي در شبکه نسيم به روي آنتن ميرود که
دو شب پياپي اين برنامه ميزبان دو بازيگر فيلم
سينمايي ׳׳ساعت  5عصر׳׳ به کارگرداني مهران
مديري بود.
ابتدا امير جعفري که البته بازيگر مطرح و
شناخته شده سينما ،تئاتر و تلويزيون است و نيازي
به حضور در برنامههاي اين چنيني براي بيشتر
مطرح شدن ندارد و اين روزها عالوه بر ׳׳ساعت 5
عصر׳׳ فيلم سينمايي ׳׳اکسيدان׳׳ را نيز روي پرده
دارد ،مهمان مديري در اين برنامه شد .سپس
نگين معتضدي ديگر بازيگر اولين سينمايي
مديري که البته به اندازه جعفري در ميان عموم
مردم شناخته شده نيست ،در ׳׳دورهمي׳׳ حاضر
شد .او پيش از اين نيز در سريال ׳׳ويالي من׳׳
که در شبکه نمايش خانگي توزيع شد با مديري
همکاري داشت.حضور پشت هم اين دو بازيگر
اين سوال را در ذهن به وجود ميآورد که مگر

 18 52مرداد  96اطالعاتهفتگی

نگاهي به آخرين ساخته منوچهر هادي

کارگر ساده نميخواهيم

در شکم مرد زياده خواه و ظالم قرار بگيرد ،اين
مرگ است که پيشدستي ميکند و باز هم همانند
آثار قبلي کارگردان ،سايه ׳׳مرگ׳׳ روي سر فيلم
مينشيند!آيا فقط با بيان ديالوگها به شکلي غير از
زبان معمول فارسي ،ميتوان رنج افراد مهاجرنشين
را نشان داد؟ آيا تنها با نشان دادن سکانسهايي
شخصيتها ميتوان وارد حريم
از تنهايي و بيپولي
ّ
دروني درد آنها شد؟ و آيا با نمايش چند لباس محلي
و چهره خسته ميتوان ادعا کرد
که فيلمي کارگري ساختهايم؟
حتمًا جواب همه اين سوالها
منفياستوفيلمسازچنانغرق
فالکت زدگي کاراکترهايش
ميشود که نميداند چگونه
سر و ته فيلمش را به هم چفت
بزند .منوچهر هادي در ׳׳کارگر
ساده نيازمنديم׳׳ نيز همانند
׳׳زندگي جاي ديگري است׳׳ و
׳׳يکي ميخواد باهات حرف بزنه׳׳ ،به سراغ معضلي
اجتماعي رفته است تا تقابلي را ميان قشر مرفه
با طبقه فرودست جامعه نمايان سازد ،اما شعاري
موقعيتها ،عدم پختگي در اجراي سکانسها،
بودن
ّ
داستان تلخ و منزجرکننده و ريتم کند و کشدار فيلم
حوصله تماشاگر را سر ميبرد.
نمايشي تصنعي از جامعه تلخ کارگري و عرضه

سوژهاي تکراري بدون هرگونه اتفاق خاص در اجرا
همين ׳׳کارگر ساده نيازمنديم׳׳ ميشود و لهجهها
بيشتر از اين که در خدمت داستان قرار بگيرند،
به سمت تمسخري جهت کسب توجه از سوي
مخاطبان ميشود .فيلم ׳׳کارگر ساده نيازمنديم׳׳،
از ظرفيتهاي موقعيت زباني جهت پيشبرد داستان
استفاده نميکند و تنها موقعيتي از تضاد ميان غني و
فقير ميآفريند که بارها در سينما شاهدش بوديم و
مطلب جديدي براي مخاطب به همراه ندارد! پس
نه ميتوان اين فيلم را براي مخاطب عام پيشنهاد
کرد و نه براي مخاطب خاص ،چون نه اين دارد و نه
آن و ويژگي مشخص و متمايز و قابل توجهي براي
سپري شدن وقت مخاطب در خود ندار د.
منوچهر هادي در ׳׳کارگر ساده نيازمنديم׳׳ هواي
سرکشيدن به جهان کارگران را يافته است ،با اين
توضيح که هيچ تفکر و برداشتي منطقي و عميق از طبقه
پايين جامعه ندارد از اين رو مرتب در فيلم به حرفها
و رفتارهاي تکراري ميرسيم و در نهايت فيلمي که
ادعاي نمايش زندگي قشر زحمتکش کارگر را دارد
ميخواهد تصاوير شيک بگيرد و به سراغ درآوردن
خنده تماشاگر به وسيله لهجه برود .فيلم ׳׳کارگر ساده
نيازمنديم׳׳ نه درباره کارگر است و نه ميتواند به
درستي نمايشي عاشقانه بسازد ،تنها ادابازي است با
يکسري مفاهيم براي اين که بگويد مثال دغدغهاي
دارد اما بايد دانست که فيلم چيز ديگري است!

برنامه ׳׳دورهمي׳׳ که از آنتن رسمي تلويزيون پخش
ميشود ملک شخصي کارگردان و تهیه کننده است
که به راحتي ميتواند براي تبليغ فيلمش هم که شده
پشت سر هم بازيگران فيلمش را به برنامهاي که در
تلويزيون دارد دعوت کند؟!
البته پاسخ اين سوال تا حدودي روشن است.
وقتي تلويزيون آنتن خود را به يک شرکت تجاري
ميفروشد ،آن شرکت و مهران مديري هم با خيال
راحت برنامه تلويزيوني را ملک مطلق خود تلقي
ميکنند و بازيگران فيلمهايشان را پشت سر هم
به برنامه دعوت ميکنند .اما اينکه تلويزيون اجازه
اين جوالن را به برنامهاي
که حتي به شرکتي تجاري
فروخته شده ميدهد
و نظارتي بر آن ندارد
کماکان مبهم است .اما
نکته جالبتري درباره
اين شرکت وجود دارد،
اينکه اين شرکت جزء
شرکتهاي زيرمجموعه

همراه اول است .همان همراه اولي که اسپانسر
تيمهاي فوتبال استقالل ،پرسپوليس ،تراکتورسازي
و چند تيم ديگر ليگ برتري است .همان همراه
اولي که ميخواست با صرف هزينه هنگفت ديداري
دوستانه در آلمان برگزار کند که کنسل شد .همراه
اول با ׳׳اول مارکت׳׳ اين روزها هم در تلويزيون
حضور دارد و هم در سينما .مهران مديري را هم به
برند شماره يک تبليغات خود تبديل کرده است.
سوال اساسي اينکه ،مگر همراه اول چقدر درآمد
دارد که به سادگي ميتواند ميلياردها تومان در
فوتبال ،سينما و تلويزيون خرج کند؟! دليل اين همه
خبرچهميتواندباشد؟!تلويزيونهمکهعالقه
خاصي به همراه اول دارد و هرجا که توانسته
آنتن خود را به صورت کامل در اختيار اين
شرکتقراردادهاست.اينروزهامديريهماز
اول مارکت پول ميگيرد که برايشان دورهمي
بسازد و هم بازيگران فيلم سينمايي که خودش
تهيه کنندهاش هست را به برنامهاش ميآورد
که رايگان تبليغ کند .اين قبيل اتفاقات فقط در
ايران ميافتد!

