
»زاالوا« )ارسالن امیری(
فواید جاه طلبی

امیدواری هــا: جاه طلبــی 
همیشــه از طریق سکانس های 

عظیم و جلوه های ویژه چشــم گیر 
بازتــاب نمی یابــد. فیلم های 
جاه طلبانه لزوماً آثاری نیستند 

که داستان شــان در فضــا یا در 
زمان آینده می گذرد. گاهی اوقات، 

جاه طلبی یک فیلمســاز 
یــا فیلمنامه نویــس را 
می توانیم در ایده اولیه اش 
و نحوه گسترش داستان 

پیدا کنیم. یک اثر 
هنری می تواند با 

امکانــات محدود 
ســاخته شــود و 
کل داســتان بــا 

دو شــخصیت و در یک اتاق 
بگذرد امــا کمــاکان اثری 

بلندپروازانه باشد. با این تعریف، »زاالوا« 
فیلم بلندپروازانه ای است. یکی از مشکالتی 
که ســینمای ایران از آن رنج می برد، فقدان 
جاه طلبی در ایده پردازی و اندیشه سازی است. 
جدا از مباحثی چون تکراری بودن مضامین 
و داستان ها که به خلق فیلم هایی تقلیدی و 
میان مایه می انجامد، می توان به محدود بودن 
فیلم ها اشــاره کرد. منظور از محدود بودن، 
ناتوانــی فیلم ها در بازتــاب زیرمتن زندگی 
مردم است. آثار پرتعدادی که از این مشکل 
رنج می برند، شــاید تصاویری از خیابان ها و 
طرز پوشش مردم را در یک زمانه خاص نشان 
دهند اما از نظر فکری هرگــز نمی توانند به 
سندی از آن زمانه تبدیل شوند. اگر گذر زمان 
باعث می شود تا سینمادوستان و کارشناساْن 
برخی از آثار را ســندهایی از زمانه بدانند، به 
دلیل توان فیلمســازان در نفوذ به زیرمتن 

جامعه است.
اما بسیاری از فیلم هایی که به این جایگاه 
می رسند، می توانند مرزهای زمانی و مکانی را 
نادیده بگیرند. ذات تکرارشونده تاریخ باعث 
می شــود فیلم هایی که به زیر پوست جامعه 

نفوذ می کنند، عمــاًل در دوره های دیگر هم 
تازگی داشته باشــند. در میان آثار یک دهه 
اخیر ســینمای ایران، فیلم هــای معدودی 
توانســته اند به چنیــن جایگاهی برســند. 
»زاالوا«، در همان مرحله ایده پردازی اولیه، 
فیلمی است که چنین قابلیتی را می توان در 
آن مشاهده کرد. خط اولیه داستانی »زاالوا« 
مناسب یک فیلم ترســناک متعارف به نظر 
می رسد. اما ارسالن امیری و همکارانش سعی 
می کنند روی مسائل عمیق تری تمرکز کنند. 
به همین دلیل است که »زاالوا« بیش از آن که 
از الگوهای آثار ترســناک پیروی کند، سعی 
می کند تقابل های پیچیده تری را برجســته 
کند. اولین ساخته امیری در مقام کارگردان، 
به تبعات جهل در جامعه پرداخته و نشــان 
می دهد که چطور آن که در چنین جامعه ای 
بزرگ ترین ضربه را می خورد، فردی اســت 
که از دیگران آگاه تر است. بحث اصلی فیلم نه 
حضور یا عدم حضور جن در منطقه زاالوا است 

و نه اساساً باور به اجنه، بلکه محوریت فیلم به 
اعتقاد راسخ اکثر اهالی زاالوا به حضور جن 
در آن منطقه برمی گردد؛ اعتقادی که باعث 
می شود راه سوءاستفاده از آنان باز شود. تمام 
تالش قهرمان فیلم این است که به اهالی زاالوا 
به جای ماهی، ماهیگیری یاد دهد. گسترش 
همین بحث به جای تمرکز بر غافلگیری های 
لحظه ای، همــان نکته ای اســت که باعث 
می شود تماشای »زاالوا«، احتماالً، سی سال 
بعد هم مثل امروز تجربه ای تأمل برانگیز باشد.

نتیجه: شــاید »زاالوا« به آن اندازه که 
قابلیتش را دارد عمق پیدا نکرده باشــد اما 
کماکان می تواند یکــی از فیلم های خوب 
اکــران ۱4۰۱ ســینمای ایران 
قلمداد شــود. ارسالن 
امیــری و همکارانش 
در نــگارش فیلمنامه 
و  پناهنــده  )آیــدا 
بهــرام(  تهمینــه 
الگوهــای کالســیک 
شخصیت پردازی را در مورد 
قهرمان داســتان )مســعود 
احمــدی با بازی خــوب نوید 
پورفــرج( رعایــت کرده اند. با 
شخصیتی چندبعدی روبه رو هستیم 
که از یک زخم روحی عمیق رنج می برد 
و همین امر، به او هدفی برای مقابله 
با ساده انگاری ریشه دوانده در اهالی 
زاالوا )یا الاقل آن چه او ســاده انگاری 
می پندارد( می بخشــد. بنابراین با 
شخصیتی روبه رو هستیم که با میل و 
رغبت از دنیای عادی ورود کرده و وارد 
دنیای ویژه می شود. شباهت آغاز و پایان 
پیرنگ )و، از جنسی دیگر، شباهتی که میان 
زخم پیش داســتان قهرمان و حادثه نهایی 
وجود دارد( به درستی درون مایه اثر را برجسته 
می کند. این، همان الگویی است که به بهترین 
شکل ممکن در شــاهکاری همچون »محله 
چینی ها« )رومن پوالنسکی( هم وجود داشت 

و تأثیرگذاری فیلم را مضاعف می کرد.
اما امیری ســعی کرده از این مرحله هم 
عبور کرده و تردید عمیق تری را در قهرمان )و 
تماشاگر( ایجاد کند. تقابل دو شخصیت اصلی 
یعنی مسعود احمدی و آمردان )با بازی دیدنی 
پوریا رحیمی سام( قرار نیست تقابل خیر و 
شر مطلق باشــد. بلکه داستان جوری پیش 
می رود که نه فقط ما به برخی از مسائل َشک 
می کنیم، بلکه حتی قهرمان داستان هم در 
لحظاتی در حق بودن خود و باطل بودن طرف 
مقابل دچار تردید می شــود. تأکید فیلمساز 
بر اعتقادی که ظاهراً آمردان به کارش دارد 
و تعهدی که - تا ســرحد آسیب رساندن به 
جســم خود - برای مهار اجنه از خود نشان 
می دهد، به ما می فهماند که نباید آمردان را 
به سادگی یک کاله بردار در نظر بگیریم. این 
تأکید شــاید در لحظاتی از لحاظ دراماتیک 
چندان مؤثر به نظر نرسد )و این تردید را ایجاد 

در تابستان 1401 فیلم های مهمی به صورت گسترده اکران شدند. برخی 
از این فیلم ها در جشنواره های داخلی و خارجی خوش درخشیده بودند و از 
تعدادی دیگر به عنوان آثاری با قابلیت باالی فروش نام برده می شد. در شرایطی 
که عده ای اعتقاد داشتند که تراکم اکران باعث بروز هم پوشانی شده و بر فروش 
تعدادی از این فیلم ها تأثیر منفی می گذارد، نمایش تعدادی از فیلم ها از جمله 
»تی تی« و »ابلق« شروع کم وبیش موفقیت آمیزی داشت و تعدادی دیگر از 
فیلم ها هم با شکست های تجاری غافلگیرکننده ای مواجه شدند. در این مطلب 

نگاهی به تعدادی از فیلم های مهم اکران تابستان 
1401 انداخته ایم.

سید آریا قریشی

 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 14  
21 آذر 1401

»زاالوا« بیش 
از آن که از الگوهای 
آثار ترسناک 
پیروی کند، سعی 
می کند تقابل های 
پیچیده تری را 
برجسته کند. اولین 
ساخته امیری در 
مقام کارگردان، 
به تبعات جهل در 
جامعه پرداخته و 
نشان می دهد که 
چطور آن که در چنین 
جامعه ای بزرگ ترین 
ضربه را می خورد، 
فردی است که از 
دیگران آگاه تر است


