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مهم تریــن اتفاقات این ســال های 
سینمای ایران است که نشان می دهد 
پیوند ادبیات و سینما تا چه حد می تواند 
در موفقیت و تاثیرگذاری فیلم ها موثر 
باشد. در زمانه ای که عمده فیلمسازها 
به دنبال ســاختن فیلم های اجتماعی 
یا کمدی هستند و اپیدمی فرهادی و 
روســتایی و فیلم هایشان همچنان بر 
سینمای ایران سایه افکنده، قرائی با 
بهره گیری از نمایشنامه تراژیک مالقات 
بانوی سالخورده از فردریش دورنمات 
و تبدیل آن به یک نســخه سینمایی 
قابل قبول توانسته گامی بلند در کارنامه 
فیلمسازی خود و ارتقای سطح کیفی 
ســینمای تکراری و یکنواخت ایران 

بردارد.
فیلم اگرچه شــاهکار از آب در نیامده 
و شیمی شخصیت ها تا اندازه ای خام 
به نظر می رســد اما در سطح سینمای 
ایران و ارتباط با تماشاگر تا حدزیادی 
موفق عمل کرده است. حضور بازیگران 
مختلف در نقش کاراکترهای متنوع و 
تاثیرگذار که همگی از نسخه اقتباسی 
داستان استخراج شده، شاید یکی از 
جذابیت های اولیه »بی همه چیز« باشد 
که در گام نخست بتواند تماشاگر عام 
را ترغیب به تماشای فیلم کند. حضور 
کاریزماتیک هدیه تهرانی که می توان 

آن را بازگشت باشــکوه ستاره سابق 
سینمای ایران بعد از چند سال دوری 
و چند فیلم نه چندان موفق دانست، 
از مهم ترین وجوه انتخــاب بازیگر و 
اجرا در »بی همه چیز« است که به نظر 
می رسد با دقت و زمان زیادی صورت 
گرفته است. دیگر بازیگران فیلم نیز 
از باران کوثری تا هــادی حجازی فر 
همگی با تکیه بر شــخصیت پردازی 
درســت و دقیق، در منبع اقتباسی از 
اجرای کاراکترهای پیچیده و به شدت 
ســمپاتیک موفق عمــل کرده اند تا 
»بی همه چیز« عالوه بر پیشــرفت در 
داستانگویی، در شخصیت پردازی نیز 

نمونه ای عمیق و مثال زدنی باشد.
عوامل فنــی »بی همه چیــز« نیز از 
فیلمبرداری تا تدوین و موسیقی به طور 
قابل مالحظه و ملموسی درست و دقیق 
با تم داســتان و جزئیات قصه همراه 
هســتند تا جایی که بتوان از همین 
حاال این فیلــم را یکی از رکوردداران 
نامزدی سیمرغ در بسیاری از رشته ها 
پیش بینی کرد. موسیقی حامد ثابت 
و تدوین عماد خدابخش از موثرترین 
عوامل فنی فیلم »بی همه چیز« هستند 
که در روانی و همراهی مخاطب با فیلم 

نقش مهمی داشتند.

  شیشلیک
ســاخته جدید مهدویان در 
نگاه نخســت از آن جهت 
کنجکاوی برانگیز است که این فیلمساز 
نسل جدید ســینمای ایران در تغییر 
مسیری قابل تامل از موفقیت در چند 
مستند داستانی، در چرخشی معنادار 
در ابتدا به ســراغ یک درام معمولی 
به نام »التاری« رفــت و حاال در فیلم 
جدید خود به سمت ژانر قابل توجه این 
روزهای ســینمای ایران یعنی کمدی 

رفته است.

بحث ما از خوشایندمان به روند تکرار 
یک اثر درخشــان از یک فیلمساز با 
همان ســبک و سیاق مســاله ای در 
راســتای عادت اســت اینکه یک 
فیلمســاز بخواهد خرق عادت کند و 
در ژانرهای متعــدد طبع آزمایی کند 
بحث دیگری ســت و بد و خوبش هم 
االن موضوع نیست ، مساله این است 
که »شیشــلیک« با چند فیلم قبلی 
محمدحسین مهدویان تفاوت فرمی و 
محتوایی دارد اما نه از زمین تا آسمان! 
فیلمی که اگر بخواهیــم عصاقورت 
داده و کامال با ژست روشنفکرانه آن 
را تماشا کنیم آن را برخورنده و پر از 
شــوخی های رکیک می دانیم اما اگر 
از آن ژســت بیرون بیاییم و از همان 
لنز محمدحســین مهدویان به قضیه 
نگاه کنیم با یک کمدی سیاه طرفیم 
که یک موقعیت به ظاهر طنز را آنقدر 
هم می زند که مخاطب را شــیرفهم 
کند که »طرب آباد« که منشــا غم و 
بدبختی ست کجاست و زندگی  اهالی 
آن چطور است و کســانی که به آنها 
دستور می دهند و تصمیم گیرنده  اند 
چطور زندگی می کننــد؟ کاری که او 
در فیلم های دیگر هم انجام داده و در 
دل تاریخ گذشته نقدهای امروزی اش 
 را با نشــانه گذاری مطرح کرده است .
تغییــر موضــع دوربین و شــکل 
فیلمبرداری و میزانســن چینی که 
تقریبا امضای مهدویان شده و با هادی 
بهروز درخشــان از آب در می آمد در 
این اثر به وضوح پیداست و روایت گری 
مستندمحور و تماشــای یک حاضر 
غایب که همیشــه مطلوب اهالی نقد 
بود در »شیشلیک« کامال به نفع قصه 
جای خودش را به یک دید رئال داده 
که تالش میکند صرفا در صحنه حاضر 
باشد و فقط شمه ای از آن را در بهترین 
صحنه فیلم ) شــبه استندآپ واقعی 

مشکل »شیشلیک« 
در وهله نخست به 
شوخی های تکراری، 
بهره گیری از الگوی 
مفهوم افعال و 
اعمال معکوس 
و کلیشه هایی 
برمی گردد که ژوله 
در نوشته های طنز 
خود و بخصوص 
شب های برره پیش 
از این، تجربه کرده 
و اینجا در بستری 
سینمایی با برخی 
زیرالیه های اجتماعی 
آن را قوام بخشیده 
است اما نتیجه در حد 
همان طنزهای نود 
شبی هم درنیامده 
و کلیشه های طنز 
تکراری شده در 
خود فیلم نیز آنقدر 
گل درشت و تکراری 
از آب درآمده که به 
ضد خودش تبدیل 
می شود


