
سینمای ایران

»حمال طال« از این 
دست حفره های 
فیلمنامه ای کم ندارد 
که تنها به جلو بردن 
روند داستان به 
هرنحوی می اندیشد 
و از این رو به شدت 
به باور پذیری فیلم 
لطمه زده است

سال قبل از این اتفاق چاه تخلیه شده است. 
این طمع بــرای درآوردن جواهر گرانقیمت 
با وجود اینکــه نزدیک حدود نیــم قرن از 
آن اتفاق گذشــته و تنها تکیه بر یک کتاب 
خاطرات و اســناد محدود جوابگوی دنبال 
کردن آن نیســت و از طرفــی اینکه چطور 
صاحب طماع ایــن کارگاه )با بازی متفاوت 
ســعید آقاخانی( که  از طالی آب شده هم 
نمی گــذرد، چگونه گذاشــته در این مدت 
جواهر در آنجا بماند، از جمله دالیلی است 
که به شدت باورپذیری کاراکتر اصلی را در 
یکی از بزنگاه های اصلی فیلم دچار خدشه 

می کند. 
مثال دیگــر بــرای اثبات خامــی و ضعف 
شخصیت رضا آنجاســت که به یکباره قصد 
خرید ســکه را دارد و تمامی فروشــندگان 
بازار طال تنها به اتکای ده سال و اندی تجربه 
کارگری رضا و لویی حاضر می شوند نزدیک 
100 سکه را با چک و به طور اقساط و نسیه 
به این 2 نفر بدهند. این موقعیت ها و اتفاقات 
ناگهانی اینچنینی آنچنان به پیکره داستان و 
شخصیت پردازی کاراکترها صدمه می زند که 
انگار بالهت و حماقت آن ها باید به تماشاگر 
هم تســری یابــد و مخطب فیلــم نیز باید 
هرآنچه فیلمســاز به او نشان می دهد بدون 

منطق و علیت عقالنی قبول کند.
»حمال طــال« از ایــن دســت حفره های 
فیلمنامه ای کم نــدارد که تنها به جلو بردن 
روند داســتان به هرنحوی می اندیشــد و از 
این رو به شــدت به باور پذیری فیلم لطمه 

زده است.
با همه ایــن ایرادات ریز و درشــت »حمال 
طال« لحظات ناب و تاثیرگذار کم ندارد که در 
سینمای ایران نادر است و آنچنان تماشاگر را 
تسخیر می کند که تا مدت ها بر جان و ذهن 
او باقی می ماند. ایده پول در آوردن از فاضالب 
به عنوان پست ترین و نامطلوب ترین محصول 
انسان به خودی خود فوق العاده است و اوج 
اســتیصال و بیچارگی انســان معاصر را در 
دنیای بی رحم، فاسد و شکننده امروز تداعی 
می کند. تالش رضا و لویی و نمای رقصیدن و 
پخش موزیک هنگام حمل این فضوالت برای 
تامین نان و گذران زندگی و رفع مشــکالت 

مالی اوج این خالقیت و از سویی طنز سیاه 
است که هر انسانی با هر تفکر و نگرش و هر 
طبقه و جایگاهی را تحت تاثیر قرار می دهد 

و به تفکری عمیق و دردناک فرومی برد.
حضور کوتاه بازیگران شناخته شده ای چون 
سعید آقاخانی و امید روحانی در نقش های 
جدید و متفاوت و گذاشــتن بار اصلی فیلم 
بر دوش 2 بازیگر کم شــناخته شــده آن 
هم با شــمایل کامال معمولــی و نه چندان 
جذاب، یکی دیگر از هنرهای فیلمســازی 
و کارگردانی تورج اصالنی بوده که چشــم 
پوشی از آن کار بسیار سختی است. لطف اهلل 
ســیفی در نقش »لویی« که پیشتر سابقه 
بازیگری و دستیاری کارگردان را نیز داشته، 
چنان قدرتمند و باورپذیر نقش لویی را ایفا 
کرده که به سختی می توان »حمال طال« را 
بدون لویی تصور کرد و به واقع از مهم ترین 
بــرگ برنده هــای فیلم انتخاب ســیفی و 

بازیگردانی و نقش آفرینی وی در این نقش 
است که به جهت سادگی و بالهت ذاتی و از 
سوی دیگر خلوص و وفاداری آن می توانست 
به محلی برای درنیامدن فیلم تبدیل شود 
که با هنرنمایی لطف اهلل سیفی به نقطه قوت 

»حمال طال« تبدیل شده است.
»حمال طال« شــروع خوبی بــرای تورج 
اصالنی به عنوان فیلمبردار خالق و فیلمساز 
باهوش و صاحب فکر و ایده به شمار می آید 
که این امید را در میان سینمادوستان زنده 
می کند که فیلمساز خوش قریحه و پرتالشی 
به جرگه فیلمسازان نســل نوی سینمای 
ایران اضافه شده که درک درستی از داستان 
و شــخصیت دارد، به پرداخت سینمایی و 
زیباشناسی هنری ارج می دهد و سینما را 
به جهت شهرت و شهوت فیلمسازی و روی 
بورس بودن انتخاب نکرده و از جنس سینما 

و مهم تر از آن از جنس مردم است.


