
سینمای ایران

در جهان سینما و هنر هم قاعده به همین 
شکل است. اگر یک اثر سینمایی بخواهد 
برای مخاطبش تاثیرگذار باشد، باید فرایند 
تولیدی را سپری کند که به همه جوانب آن 
فکر شده باشد. این که فیلم در جشنواره ها 
چه سرنوشــتی پیدا می کند، اصال اگر به 
اکران برســد، مخاطب در مواجه با آن چه 
واکنشی نشــان خواهد داد، اهالی رسانه 
و منتقدان با فیلم چگونــه ارتباط برقرار 
می کنند و سواالتی از این دست موضوعاتی 
هستند که باید از زمان طرح ایده تا تولید 
فیلم بــه آن ها فکر کرد که متاســفانه یا 
خوشبختانه در سینمای ایران کمتر به آن 
توجه می کنند و هرچنــد وقت یک بار با 
اثری مواجه می شویم که سازندگان آن این 

مولفه ها را نادیده نگرفته باشند.
فیلم »طال« به کارگردانی پرویز شهبازی و 
تهیه کنندگی رامبد جوان و محمد شایسته، 
یکی از همین فیلم های موفق اســت. یک 
گروه و تیم باانگیزه و همدل کنار هم قرار 
گرفتند تا اثر تازه ای که به سینمای ایران 
ارائه می کنند، حرفی برای گفتن داشــته 
باشــد. این فیلم برای نخســتین بار در 
سی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر اکران 
شد و پس از نمایش در سالن اهالی رسانه 
و منتقدان موردتحســین قرار گرفت و به 
دلیل شرایط اکران ناعادالنه در سینمای 
ایران، نزدیک به یک ســال و نیم پشت 
خط اکران ماند و با شیوع ویروس کرونا در 
ایران و استفاده از ظرفیت اکران آنالین در 
پلتفرهام های خانگی، از اردیبهشت ماه 99 
در این قالب اکران؛ به نمایش درآمد و در 
همان روزهای ابتدایی اکران در سامانه های 
خانگی، اولیــن فیلم بخش خصوصی لقب 

گرفت که در اکران آنالین توانســته است 
پرمخاطب باشد. 

چرا فیلم »طال« توانست پرمخاطب شود؟
پرویز شــهبازی یکی از فیلمســازهای 
شاخص در سینمای ایران بوده و همیشه 
مخاطب های خودش را داشته است. جهان 
ســینما را به خوبی می شناســد و درک 
درستی نســبت فیلمنامه و ساختار قصه 
دارد. سوژه هایی که به سراغ آن ها می رود 
و به قصه تبدیل می کنــد، همگی از دل 
اجتماع بیرون آمده اســت و فیلمسازی 
است که از زاویه درســتی به موضوعات 
اجتماعی نگاه می کند. »طال« جنس همان 
همیشگی های پرویز شهبازی است، راحت 
و روان قصه می گوید، شــخصیت اولش 
متعهد و نماینده نسلی است که پایبند به 
اخالقیات است. شهبازی دلمشغولی های 
نسلی را نشان می دهد که دغدغه دارد و در 
جامعه مسمومش برای بقا تالش می کند. 
قصه »طال« برای مخاطب عام راحت و روان 
روایت می شود و شاید همانند »دربند« و 
»عیار14« و »نفس عمیق« پیچیدگی های 
خاصی نداشته باشد، اما در عین این سادگی 
 به شدت جذاب اســت و یک فیلم مهم و 
قصه گو در سینمای ایران است. شهر تهران 
همانند یک شــخصیت در نحــوه روایت 
حضور پررنگی دارد و تاثیرگذار اســت و 
فیلم پر از نمادهایی است که فیلمساز آن ها 
را به نحوی کدگذاری کرده است که هرکس 
می تواند از ظن خود بــه تجزیه و تحلیل 
بپردازد. یکی دیگــر از ویژگی های »طال« 
انتخاب بازیگران این فیلم است که اگر تا 
این حد با وسواس انتخاب نشده بودند، به 
این ترکیب حساس و جذاب نمی رسیدیم. 
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برای آخرین بار است که هومن سیدی را در 
مقام بازیگر تا این میزان جذاب و به اندازه 
می بینیم. منظور از آخرین بار این است که 
بعد از این فیلم ســیدی بیشتر در عرصه 
کارگردانی به فعالیت پرداخته است و شاید 
فیلم »طال« آخرین حضور او در مقام بازیگر 
در سینما باشد که البته این فقط یک احتمال 
است. در کنار سیدی یک حضور مقتدرانه و 
اصولی از نگار جواهریان شاهد هستیم که 
شاید جدی ترین حضور او در این فیلم است 
که توانایی هایش را به رخ می کشد و دوباره 
ثابت می کند که بازیگر بااستعدادی است. 
طناز طباطبایی هم یکی دیگر از بازیگرانی 
اســت که ثابت کرده اســت هوشمندانه 
انتخاب می کند. بار دیگر که فیلم را دیدم 
به این نتیجه رسیدم که بهترین بازیگر نقش 
مکمل سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر؛ 
از سال های قبل مسیرش را مشخص کرده 
و با یک ریل گذاری اصولی و منسجم برای 
رســیدن به هدفش و بهترین بودن تالش 

کرده است. 
تیم بازیگران این فیلم و ترکیبی که کنار هم 
قرار گرفتند، حضوری متفاوت دارند. عالوه 
بر نویسنده و کارگردان، تیم بازیگری »طال« 
به شدت طالیی هستند و یک عنصر مهم 

برای این فیلم تلقی می شوند. 
رامبد جوان؛ مردی در پشت پرده 

در ابتــدای همین مطلب نکاتــی درباره 
موفقیت مطرح کردم که یکی از افراد موفق 
در ســینما و تلویزیون ایران؛ رامبد جوان 
است. هنرمندی که نزدیک به دو دهه است 
حضور مســتمر و تاثیرگذار در حرفه خود 
داشته است و جزو محبوب ترین ها در میان 

مردم است.

نگاهی موافق به فیلم »طال«

این »طال«ی با عیار 18 
سام بهشتی:  موفقیت یک امر اتفاقی نیست، یک سری پارامترها؛ درست و 
اصولی باید در کنار هم چیده شود تا یک اتفاق رقم بخورد. معیارها و ایده آل ها 
باید به درستی کنارهم قرار بگیرند و اگر قرار است یک تیم به موفقیت برسد، باید 

انگیزه کافی و الزم در میان تک تک اعضای گروه وجود داشته باشد. 


