
کند که شاید از لحاظ داستانی لزوم چندانی 
به این میزان تأکید وجود نداشــته باشد( اما 
حسی از تزلزل و تردید حل نشدنی را در طول 
فیلم ایجاد می کند که به فضاسازی اثر کمک 
می کند. »زاالوا« فیلم قابل احترامی است که 

ی ما را کنجکاو تماشــای فیلم های  بعد
امیری نگه می دارد.

»تی تی« )آیدا پناهنده(
هنر حفظ تعادل

امیدواری هــا: در اوایــل 
دهــه ۱۳8۰، ســینمای ایران 

پر شــده بود از فیلم هایی که، به 
اصطالح، قرار بود معناگرا باشــند. 

اکثر این فیلم ها در فضایی 
روســتایی می گذشتند و 
شــخصیت هایی را نشان 
می دادنــد کــه از دیــد 

دیگران ســاده لوح 
)یا اگــر بخواهیم 

و  عامیانه تــر 
راحت تــر بگوییم، 
خل وچــل( به نظر 

می رســیدند اما قرار بود ما و 
شــخصیت های دیگــر این 

فیلم ها در طول مسیر به درکی جدید از آن 
شخصیت برســیم. این آدم ها، افرادی با دل 
پاک و قلبی صاف بودند که قرار بود برایشان 
دل بسوزانیم و بپذیریم که از اطرافیان خود 
آدم های بهتری هستند و درک درست تری 
هم نســبت به دیگران از دنیا دارند. اما اکثر 
آن فیلم ها نه تنها به سرعت فراموش می شدند 
بلکه فیلم هایی آزاردهنده و عصبانی کننده 
)اگر نگوییم توهین آمیــز( بودند. دلیل این 
ویژگی منفی چه بود؟ حتماً می توان به موارد 
متعددی اشــاره کرد اما یکــی از مهم ترین 
دالیلش، ناکامــی فیلمســازان در پرورش 
قهرمان ها بود. آن شخصیت ها به جای این که 
افرادی بــا ضمیر پاک و درکی شــهودی اما 
عمیق از زندگی باشــند، واقعاً ساده لوح )اگر 
نگوییم احمق( به نظر می رســیدند. در واقع 
تماشــاگر بیش از آن که با آن شخصیت های 
مثاًل معصــوم هم دلــی کند، بــا دیگرانی 
احســاس نزدیکی می کرد که این قهرمان را 
مورد تمســخر قرار می دادند! تالش فیلم ها 
بــرای نزدیک کردن ما به این شــخصیت ها 
و بی عیب ونقــص نمایانــدن آن ها تحمیلی 
به نظر می رســید و عجیب نبود که برخی از 
آن آثار حتی توهین به شعور تماشاگر به نظر 

می رسیدند.
»تی تی« هم می توانســت یکی از همان 
آثار باشد. این بار هم با شخصیتی روبه روییم 
که تعدادی از دیگر افراد حاضــر در فیلم او 
را به صراحت »خل وچل« می نامند؛ کســی 
کــه رفتارهای غیرمتعارفــی انجام می دهد 
که خیلــی از آن ها )مثاًل زدن بــه آب و دعا 
کردن برای زنده ماندن یــک بیمار( ممکن 

اســت جنون آمیز به نظر برسند. سوی دیگر 
شخصیت هایی قرار دارند که، ظاهراً همچون 
نمونه های پیشین، تی تی )الناز شاکردوست( 
را مورد تمسخر قرار می دهند. اما هوشمندی 
آیدا پناهنده در خلق شخصیتی است که نقش 
وزنه متعادل کننــده را در فیلم ایفا می کند. 
ابراهیم )پارسا پیروزفر( درست نقطه مقابل 
تی تی قرار می گیرد: آدمــی کاماًل متکی به 
علم و بی توجه به مســائل شــهودی. با این 
وجود، تازه ترین ساخته پناهنده از مسیرهای 
یک طرفه پیشین دوری می کند و همین به 

بزرگ ترین نقطه قوت فیلم تبدیل می شود.
نتیجه: »تی تــی« چنــد گام جلوتر از 
آثار قبلــی پناهنده قرار می گیــرد. او بیش 
از همیشــه توانســته از ماندن در دام ایده 
بپرهیزد. فیلم های قبلــی او، علی رغم تمام 
نکات مثبت شان، بیشتر فیلم های ایده بودند 
تا اجرا. به این معنی که مســیر حرکت رو به 
جلوی شخصیت ها و طی کردن منحنی تحول 
از ســوی آنان، ناقص به نظر می رسید و برای 

تکمیل آن مسیرها باید مسائل فرامتنی 
را دخیل می کردیم. آن آثار، فیلم های 

بدی نبودند اما در نهایت آثار متوسطی 
به نظر می رســیدند که به خاطر مد روز 
بودن و البته برخی از توانایی های اجرایی 

پناهنده، بیش از کیفیت حقیقی شان مورد 
توجه قرار می گرفتنــد. »تی تی« هم آن قدر 
فیلم برانگیزاننده ای نیســت که بتوان آن را 
به عنوان یک اثر درخشان مورد توجه قرار داد. 

اما الاقل با دو منحنی تحــول روبه روییم که 
به شکلی پذیرفتنی به مقصد می رسند. اجرای 
این الگو )این که دو شخصیت داشته باشیم که 
هر دو منحنی تحول مخصوص 
بــه خــود را داشــته 
باشــند( کار ساده ای 
نیســت امــا پناهنده 
و ارســالن امیــری 
مه نویســان  فیلمنا (
»تی تی«( به شکل مناسبی 

از پس کار برآمده اند.
این الگــو، از جنبه ای دیگر 
هم بــه فیلم کمــک کرده که 
همــان بحــث تعادل اســت. 
»تی تی« می توانســت یکی از همان 
فیلم هایی باشد که به تمامی به یکی 
از ایدئولوژی هــای غالــب نزدیک 
می شوند اما در نسخه فعلی با فیلمی 
روبه رو هستیم که می توان آن را با صفت 
»انسانی« ســتایش کرد. پناهنده و 
دیگر دست اندرکاران »تی تی« سعی 
می کنند به تمام شخصیت های اصلی، 
حتی تا حدی به شخصیت امیرساسان )هوتن 
شــکیبا( که قطب منفی کار به نظر می رسد، 
نزدیک شــوند. تی تی قرار نیست شخصیت 
بی نقصی باشــد که به دیگران درس زندگی 
می دهد بلکــه خودش هــم از هم جواری با 
ابراهیم درس می آموزد. قرار اســت در طول 
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