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 طنز يا جدی؟
من می گویم به جای این که بگوییم پرویز پرستویی 
در چه ژانری خوب است، بگوییم با کدام کارگردان 
موفق تر عمل می کند؟ برای مثال او با رضا میرکریمی 
در فیلم »امروز« همکاری کرده اما نه بازی وی در این 
فیلم بیننده را به همذات پنداری وامی دارد و نه این 

فیلم از آثار خوب میرکریمی است.

 آژانس شيشه ای بدون پرستويی؟ هرگز!
ممکن اســت این بحث پیش بیاید که پرستویی 
در فیلم های کمــدی موفق تر اســت، اما در میان 
فیلم های جدی او برای مثــال آیا می توان »آژانس 
شیشه ای« را بدون پرویز پرســتویی تصور کرد؟! 
خیر. پس می توانیم بگوییم که او بازیگری مستعد 
و با فاصله قابل توجهی از بازیگران پیشرو سینمای 
ماست. این پیشرو بودن از نظر ابعاد هنری فیلم هایی 
که او خصوصا تا قبل از دهه 8۰ در آن ها بازی کرده 
مشهود است. کارنامه کاری او به لحاظ ابعاد هنری 
و جامعه شــناختی با هیچ کدام از بازیگرهای دیگر 
قابل مقایسه نیست. مثال در »لیلی با من است« او 
در اثری حضور پیداکرده  که در حوزه جنگ شوخی 
می کند و از این جهت فیلم تابوشکنی است. »مرد 
عوضی« را می توان مثالــی دیگر برای این موضوع 
دانست زیرا در آن شوخی هایی مطرح می شود  که 
قبال در سینما نبود و به نوعی خط قرمز محسوب 
می شد. بعد از »مرد عوضی« به »آژانس شیشه ای« 
می رســیم که یک شــاه نقش در کارنامه کاری او 
به حســاب می آید. همچنین می توانیم به »آب و 
آتش« اشاره کنیم که کار ناموفقی است و فریدون 
جیرانی آن را ساخته اما به لحاظ محتوا تابوشکنی 
کرده است، چون برای اولین بار در سینمای ایران 
به موضوع زنان خیابانی پرداخته اســت. سپس  به 
»مارمولک« می رســیم که در آثار کمدی او نقش 
خیلی مهمــی دارد. بعد از »مارمولــک« در »بید 
مجنون« از مجید مجیدی جنبه های دیده نشده 
بازی پرســتویی را می بینیم. بعد هم »صد سال به 
این ســال ها« و »کتاب قانون« تولید می شود که 
در نیمه دوم دهه 8۰ در بحث ریاکاری و تقابلش با 
اسالم واقعی و زاویه نگاه فیلمساز جزو فیلم های مهم 
است. فیلم »خرس« هم هست که توقیف است اما 

پرستویی در آن بازی خیلی خوبی ارائه کرده است.

 افت 10 ساله 
به طورکلی می توان گفت انتخاب های پرستویی در 
این ۱۰ سال بعد از فیلم »کتاب قانون« افت داشته و در 
این سال ها بهترین نقش او »بادیگارد« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیاست. وقتی این فیلم را با فیلم های 
دیگر حاتمی کیا مقایسه می کنیم، درمی یابیم که جزو 
کارهای شاخص کارنامه خود ابراهیم حاتمی کیا و 

حتی پرویز پرستویی نیســت؛ اما در این دهه میان 
فیلم های موفق آن ها جای می گیرد.

کاش پرستويی با متن های بهتر روبه رو بود
متن در فیلم های این بازیگر مثل هر بازیگر دیگری 
خیلی مهم است. مثال در فیلم »مطرب« که االن روی 
پرده است، می توان به این نتیجه رسید که کار از لحاظ 
سینمایی، از فیلمی مثل »ضدگلوله« ضعیف تر است؛ 
چون متن ضعیف تری دارد. ولی به لحاظ مضمون و 
محتوا، در شرایط فعلی، جزو آثار مهم اوست؛ هر چند 
که بازی او در این فیلم میان کمدی های شــاخص 
کارنامه کاری اش قرار نمی گیرد که این موضوع هم به 
فیلمنامه برمی گردد. اگر این فیلم متنی قوی داشت، 
می توانستیم شاهد درخشش او باشیم اما متاسفانه 
متن ضعیف است؛ مثل فیلم »لس آنجلس- تهران« 
که آن هم دچار همین مشکل بود. در ظاهر فیلم طنز 
می بینیم، اما متن کار به قدری ضعیف و در سطح 
پایین است که خود پرستویی هم مورداعتراض قرار 
گرفت که چرا در چنین فیلمی بازی کرده است. در 
کل چون تعداد کارهای طنز موفق در کارنامه کاری 
پرستویی بیشتر بوده است، نمی توان با قاطعیت گفت 
که او کمدین بهتری اســت، چراکه فیلمساز نقش 
بسیار تعیین کننده ای در خوب شدن یا نشدن یک 

فیلم دارد.

ورود بی جهت به مسائل فرا متنی
درباره »قاتل اهلی« اگــر بخواهیم نقدی به حضور 
پرویز پرستویی در این فیلم داشته باشیم، این است 
که هر وقت هنرمندان ما چه فیلمساز و چه بازیگر 
وارد مسائل سیاسی می شوند، تمرکز آن ها  از بین 
می رود. من فکر می کنم نقدی که به او در این یک 
دهه آخر وارد است و به نظر من خیلی تاثیرگذار بوده، 

نه بازی های پرستویی، بلکه ورود او 
به مسائل فرامتنی هنر و سیاست 
و اجتماع اســت. مثال او راجع به 
مسائلی از مشکالت روز گرفته تا 

شبکه سه و هر موضوع دیگری نظر 
می دهد. حمید فرخ نژاد هم نمونه دیگری 

است که از وقتی وارد فضاهای مجازی شد، 
چنان ســقوط کرد که وضعیتی بدتر از 

پرویز پرستویی پیداکرد.

پرویز پرستویی در دهه 9۰، خاصه در 
بازه ســال های 9۰ تا 9۳ چند فیلم دارد که 

فیلم های بدی هســتند و خود او هم از آن ها راضی 
نیست. آثاری مانند »بوفالو« که حیرت انگیز بود و 
نمی دانم چطور آن را انتخاب کرده است و »بیداری 
برای سه روز«. درنهایت فکر می کنم او قصد داشته به 
کارگــردان این فیلم هــا  کمک کند. بــه زعم من 

انتخاب های 
پرستويی در 
اين 10 سال بعد 
از فيلم »کتاب 
قانون« افت داشته 
و در اين سال ها 
بهترين نقش او 
»باديگارد« به 
کارگردانی ابراهيم 
حاتمی کياست. 
وقتی اين فيلم 
را با فيلم های 
ديگر حاتمی کيا 
مقايسه می کنيم، 
درمی يابيم که جزو 
کارهای شاخص 
کارنامه خود ابراهيم 
حاتمی کيا و حتی 
پرويز پرستويی 
نيست؛ اما در اين 
دهه ميان فيلم های 
موفق آن ها جای 
می گيرد

فیلم های »امروز«، »مهمان داریم«، »من و زیبا« و 
»بیست«  فیلم های ضعیف او هستند.

پرویز پرستویی تیپ سازی را در نقش خوب بلد 
است و قطعا داشتن سابقه تئاتری، در توانایی انتقال 
حسی او غیرقابل انکار است. در حوزه تئاتر او یکی از 
بهترین ها در مقوله بازی با بدن است. وقتی از این زاویه 
کارهایش را نگاه می کنیم، می توانیم به سه فیلمی که 
با بدن دیالوگ می گوید اشاره کنیم: »مارمولک«، 
»لیلی با من است«، »بید مجنون« و این بازی با بدن 
که یکی از مالک های شاخص بازی پرستویی است، 

قطعا به ریشه تئاتری او برمی گردد.

همه چيز زير سايه »آژانس شيشه ای«
فیلم های جدی پرستویی بیشتر زیر سایه »آژانس 
شیشه ای« است و کاراکترهایی که بازی می کند، رنگ 
و بویی از حاج کاظم »آژانس شیشه ای« دارند. مثال در 
»روبان قرمز« ته مانده ای از حاج کاظم می بینیم و 
این اتفاق به طور پررنگ تر در »موج مرده« می افتد. 
پرســتویی در فیلمی هم به نام »دیوانه ای از قفس 
پرید« بازی کرده که در مورد کسی است که به جنگ 
رفته و همه این ها تحت تاثیر »آژانس شیشــه ای« 
است. کمی جلوتر می توانیم به »پاداش سکوت« و 
»به نام پدر« اشاره کنیم که شبیه ترین فیلم هایش 
به »آژانس شیشــه ای« هســتند و کاراکترهایش 
اثری از حاج کاظم دارند. ما در همان دهه همچنان 
می چرخیم اما می توانیم بگوییم اگر متن خوبی به 
او می رســید، این نقش های تکراری را نمی دیدیم. 
همه این ها به متن و کارگردان هایی برمی گردد که 
می خواستند آن تجربه موفق را تکرار کنند. در بین 
کارهای او حتی یک فیلم به نام »عشق شیشه ای« 
وجــود دارد که خودش هم آن را نمی پســندد. نام 
این فیلم چندبار هم عوض شــده است و عوامل آن 
می گویند به خاطر »آژانس شیشــه ای« اسم این 
فیلم را »عشق شیشه ای« بگذاریم تا تماشاگر بیاید 

و فیلم را ببیند!

بعد از »آژانس شیشه ای« می توان این را حس کرد 
که خود او هم دوست نداشته کلیشه شود. مثال بازی 
در نقش کاراکتر »مشرقی« در فیلم فریدون جیرانی، 
آن هم دو ســال بعد از »آژانس شیشه ای« خیلی 
ریسک بود، ولی پیشنهادات و فضای سینما به آن 

سمت رفت.

درخصوص فیلم »بادیگارد« باید گفت که کنار هم 
قرارگرفتن پرســتویی و زوج فیلمسازی اش یعنی 
ابراهیم حاتمی کیا بود که بیشتر آن را مطرح و 
برجسته کرد. در همین شرایط فعلی هم که 
پرستویی درگیر فضای مجازی و اتفاقات 
پیرامونی است، هنوز حاتمی کیاست که به 
خاطر ارتباطی که بین آن ها برقرار است، 
می تواند بهترین بازی ها را در فیلم هایش از 
پرستویی بگیرد. بهتر است بگوییم شناخت آن دو 
نفر از همدیگر می تواند روی کار او تاثیر بگذارد و 
درواقــع در بین تمام آن هایی که با پرســتویی کار 
کرده اند، حاتمی کیا بهترین تعامل را با پرســتویی 

داشته است. 


