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نقد فرهنگ

آزمايشگا ِه حميد امجد
روبرت صافاريان

آقا فاضل سفارش كرده ،گفته پسرش را برداريم! صابر
هم برادرش رفته باش��گاه گفته ،اگر برادرم را برنداريد كل
كادر فني را با چاقو ميزنم .ايجنتها هم يكي بعد از ديگري
داركوب و س��ار و كالغ زاغي را با بس��تههاي پستي برايت
ميفرستند تا آنها را به جاي قناري تست كني و به قيمت
قن��اري هم بخري ،تازه اگر در بازار ،قناري هم پيدا ش��ود
به جاي ققنوس فروخته ميش��ود با بودجه يك فصل يك
باشگاه و تمام اينها تازه عيبي ندارد بلكه عيب در اين است
كه همه اين پرندهها َجلد خودش��ان است ،يعني اينكه به
دس��تور آنها ميپرند ،به دستور آنها ميخوانند ،به دستور
آنها ميخوابند و به دس��تور آنها اگر الزم باشد قشقرق راه
مياندازند؛ خالصه اينكه پولش را تو ميدهي ،خرجش با تو
است ،ادا و اطوارش را تو بايد تحمل كني ولي حرفش را از
صاحب اصلياش ميشنود و آن ميكند كه او ميخواهد؛
خب ب��از اين هم عيبي ندارد اگر صاح��ب اصلياش به او
نگويد ،نوك بزن و چش��م بچه را كور كن! چندي پيش به
يكي از دوس��تان جوان نزديكم گفتم اگر بازيكنت به عمد
بزن��د ت��وي گل خودش يا به عمد پنالت��ي كند و يا عمدا
كارت قرمز بگيرد و اخراج شود و موجب باخت ما شود هم
اسم بازيكن و هم اسم تو را به روزنامهها ميدهم و بلد هم
هستم چگونه ،كه از نظر قضايي اتهامي به من وارد نشود؛
هيچي ،قمپز الكي ،آنها آنقدر زورش��ان زياد اس��ت كه هر
موقعي بخواهند تيمت را ميخرند و امتيازش را ميفروشند
ب��ه ديگري و اهميتي هم به اين قمپزها و خاليبنديها و
تهديدها نميدهند .آنچه كه معلوم اس��ت اين اس��ت كه
پشتشان توپتوپ است.ميدانيد چرا؟ براي اينكه امتياز
خريدن و امتياز فروختن آزاد اس��ت و اگر از اين راه نش��د،
دوپينگ كار راحتتر و بيخطرتري است .حرفي نميشود
زد ،مثل اينكه اين نوع راه و رسم به موفقيت رسيدن معمول
شده است و عرف هم آن را قبول كرده است و ما هم كه از
اول حرفي براي گفتن نداشتيم و فكر كنم شاملو هم اين
شعر را براي فوتبال ما گفته باشد:چه بگويم؟ سخني نيست.

عصر پنجشنبه فيلم «آزمايشگاه» را ديدم و به نظرم رسيد
فيلمي است كه رويش خيلي زحمت كشيده شده است؛ اما ابدا
در نيامده است .به نظرم آمد با وجود تحركي كه در ميزانسنها
و ريتمش وجود دارد ،تئاتري است؛ بيشتر به خاطر بازيهاي
اغراقآميز و ش��خصيتپردازي كاريكات��ورياش .به نظرم آمد
محصول همه اينها تصنعي است كه بر كار سايه انداخته است؛
عي��ن كارهاي «بهرام بيضايي» .به خ��ودم گفتم بازيگر اصلي
فيلم اصال از پس به دوش كش��يدن بار سنگين نقش اول يك
كمدي برنيامده اس��ت .فكر كردم دليل روان در نيامدن فيلم
بايد بيتجربگي كارگردانش در كار س��ينما بوده باشد .دنيايي
كه در آزمايشگاه خلق ميشود تا آخر هم ،چنان كه بايد شكل
نميگيرد تا بازيهاي غيررئاليس��تي س��ه نخاله و زنوشوهر
خن��دهدار را بپذيري��م و در آنها چيزي بي��ش از بامزگيهاي
معمولي سريالهاي تلويزيوني و كمديهاي به اصطالح سخيف
باب روز را ببينيم .متوجه ش��دم كه فيلم ميخواهد يك جور
دنياي س��اده ژانر كمديهاي رمانتيك سينماي كالسيك را
بازسازي كند و به خودم گفتم حاال كه نشده؛ تازه اگر ميشد
چه اتفاقي ميافتاد؟ به نظرم آمد «حميد امجد» توان اجرايي
باال و دانش خوبي در زمينه هنرهاي نمايش��ي دارد ،اما به نظر
نميرسد انگيزه ساختن اين فيلم دردي ،حرفي و دغدغهاي بوده
باشد .چه بسيار فيلمهايي با وجود عيبهاي فراوان ،چون از دل
برآمدهاند بر دل مينشينند .آزمايشگاه چنين فيلمي هم نبود.
بعد تعدادي از نقدها و اظهارنظرهايي را كه در رسانههاي چاپ
شده بودند مرور كردم ،ديدم آنها هم كمابيش همين حرفها
را زدهان��د و بعد مصاحبههاي حميد امج��د را خواندم« :در هر
زمينهاي طبق عادات رايج عمل نكني ،به ذهنهاي عادتخو و
كليشهاي بدهكار ميشوي!»«در مورد ميزانسن و حركت و ريتم
فيلم و جنس بازي و اين چيزها ،چون آزمايشگاه شبيه الگوهاي
رايج و مرس��وم نيس��ت ،عادت منتقدان به هم ريخته و مدام
ميگويند اين فيلم چرا غيرمتعارف است؟ انگار رسالت منتقدان
شده است دفاع از امر متعارف و رايج و مرسوم!»«از آنجا كه در

سابقه من كار تئاتر يا همكاري با آقاي بيضايي ميديدند ،مدام
ميگفتند فيلمت تئاتري است يا فيلمت تحتتاثير آثار آقاي
بيضايي اس��ت! البته براي اين جور نقد  -برحسب زندگينامه
ت -نيازي هم نيست كه فيلم را ببينند».
و ش��ايعات و شفاهيا 
(نقلقوله��ا از مصاحبه حمي��د امجد با ش��رق 23 ،خرداد)
من نديدم كس��ي بگويد چون آزمايشگاه شبيه الگوهاي رايج
نيست ،فيلم ضعيفي است .حرف اين است كه فيلم نتوانسته
دنيايي بيافريند كه بازيهاي استليزه و شخصيتپردازيهاي
كاريكاتورياش پذيرفتني باشند ،كه عشق و فقر قهرمانش اين
همدلي برانگيزد .در جايي از مصاحبه

توان را داش��ته باشد كه
امجد و بازيگرش «افشين هاشمي» توضيحات مفصلي ميدهند
راجع به اينكه بازي حتما نبايد رئاليستي باشد و از اين سخن
ميگويند كه چطور «چاپلين» و ...باورپذيرند .بله مشكل همين
جاس��ت .منتقدان هم اينها را ميدانند .حرف اين است كه در
آزمايشگاه اينها باورپذير نشده است .حميد امجد در مصاحبه
ديگري گفته اس��ت كه براي منتقدان فيلم نميس��ازد .هيچ
فيلمسازي براي منتقدان فيلم نميسازد ،اما هيچ منتقدي هم
براي فيلمسازان نمينويسد .مخاطب هر دو بيننده فيلم است.
الزم نيست فيلمس��از از انتقادات منتقدان برآشوبد و به همه
حرفهاي آنها جواب دهد يا بدتر آنها را به باد انتقاد بگيرد كه
چون فيلمش از معيارهاي متعارف فراتر رفته است ،فيلمش را
نفهميدهاند .زماني «بهروز افخمي» همين اشتباه را كرد و بعد
از انتقاده��اي گروهي از منتقدان از فيلم «گاوخوني» خودش
قلم برداشت و مقاله نوشت و مصاحبه كرد كه اينها نميفهمند.
منتقدها با هيچ فيلمساز اولي به خاطر همكارياش با فيلمساز
مشهوري پدركشتگي ندارند .بوتيك را يادتان هست« .حميد
نعمتاهلل» هم پيش��ينه كار با «كيميايي» داشت اما كسي به
اين سبب فيلم او را نكوبيد .وانگهي ،در زمان ه رسانهها ،پيشينه
هنرمندان با آنها هست .گريزي از اين نيست .حميد امجد بايد
زحمتها بكشد كه تا ديگر او را با بيضايي مقايسه نكنند .بايد
تالشها بكند تا پيش��ينه تئات��ري او را فراموش كنند و پيش
از همه خ��ودش بايد اينها را فراموش كند .اگر گفتند فيلمت
تئاتري اس��ت ،چرا نبايد فكر كند ش��ايد واقعا اين طور است.
باالخره س��الها در تئاتر كار كرده اس��ت .دستكم حرف هر
نويسندهاي را به اندازه اظهارنظر يك تماشاگر باتجربه ارج بنهد.

آنجل بوليگان
www.boligan.com

سايت رسمي «صادق هدايت» بار ديگر راهاندازي شد .اين سايت داراي دو بخش فارسي و
انگليسي است كه در صفحه اول ميتوانيد انتخاب كنيد .در سايت ،زندگينامه ،سالشمار تفصيلي
آثار ،متن بعضي داستانها ،كتابهاي درباره صادق هدايت ،اخبار و گزارشها ،جايزه ادبي صادق
هدايت ،آلبوم عكسها ،آلبوم نقاشيها،مقابله با تحريف آثار هدايت و باالخره نحوه تماس با
دفتر هدايت آمده است .بديهي است برگردان انگليسي اين محتويات در بخش انگليسي آمدهاند.
عالقهمندان ميتوانند به آدرس سايت  sadegh-hedayat.comمراجعه كنند.

كارتونخواب

بوي جوي موليان

پيش پاي اسب
فريدون صديقي

روزنامه نگار و مدرس ارتباطات

به ياد آواز دردها؛ حسن كسايي
به ياد صداي خاطرهها؛ علي كسمايي
به ياد روح رنگها؛ منصوره حسيني

خميازه روي نيمكت آنقدر كش و قوس آمد تا
خسته شد و همانجا خوابش برد .من كنار خواب
مرد جوان با اينكه پير بودم ،بيدار بودم.
اتوب��وس آمد ،خ��واب بيدار نش��د ،من نگران
خ��واب بودم كه از نيمكت بيفت��د .باز اتوبوس آمد
و ب��از خواب ،خواب بود .اتوبوس ديگر نيامد .خواب
بيدار شد.
گفت :شما هنوز اينجاييد؟
گفتم :نگران ش��ما بودم كه خوابتان از نيمكت
بيفتد.
گفت :نگران بي��داري خودتان باش��يد .خواب
نگراني ندارد.
من مكدر ش��دم .فكر ميكنم بهطرز عجيبي از
زمانه جا ماندهام .من در ديروزهايم جا ماندهام.
كسي ميگويد :شما مشكل داريد؟
ميگويم :خوبم.
ميگويد :خوب بودن يعني چه؟
ميگويم :نگران ديگران بودن.
ميگويد :عصر خوابهاي رنگي گذشته است.
حالم بد است .با خودم تنها ماندهام .بايد بروم.
من شهرنشيني نميدانم .بايد جايي بروم كه خاك،
باران خورده باش��د .درخت سايه داشته باشد .من
به درخت دس��ت نزنم ،سيب خودش بيفتد تا من
پيش پاي اس��ب ،اين تكه از شعر «بيژن نجدي»
را بنويسم:
به كوير خواهم رفت
با سطلي از باران الهيجان
پيراهني سوغات خواهم برد
از مخمل سبز برنج براي خواهرم شنزار

