
فیلم متوجه شویم که درک تی تی از زندگی 
آگاهانه تر از چیزی است که به نظر می رسد. 
اما اگر »تی تی« به فیلــم آزاردهنده ای مثل 
اکثر نمونه های پیشــین تبدیل نمی شــود، 
به همیــن خاطر اســت که خــود تی تی را 

و هم نیازمند آمــوزش می بیند. هر  د
شــخصیت اصلــی درس هایی از 
یکدیگر می گیرند و همین اســت 
که رابطه آن ها را دلنشین و دلپذیر 

می کند. در این راه، توانایی های اجرایی 
پناهنده هم به کمــک فیلم آمده 
اســت. پناهنده از همــان اولین 

فیلمش نشــان داد کــه می تواند 
به شــکلی دراماتیک از فضای شمال 

کشور استفاده کند؛ قابلیتی 
که در »تی تی« هم به چشم 
می خــورد. نماهــای فیلم 
قرار نیســت فقط قشنگ 

باشــند بلکه ما را به 
)در  شــخصیت ها 

درجه اول بــه ذات 
پاک و دست نخورده 
خود تی تی( نزدیک 

می کننــد. شــاید در دقایقی 
تعادل فیلم خدشــه دار شــود 

)مثاًل برخی از رفتارهای شــخصیت ها را، با 
توجه به شناخت کلی مان از آن ها، مقداری 
افراطی بیابیم( اما این تعادل هیچ گاه به تمامی 
از بین نمی رود و همین، »تی تی« را به فیلم 

قابل احترامی بدل می سازد.

»پیتوک« )سید مجید صالحی(
نوآر به سبک ایرانی

امیدواری ها: رفتن به سراغ الگوهای 
ژانری در سینمایی که اساساً 
بر اســاس ژانر شکل نگرفته 
و پیش نرفته، کار پرخطری 
به نظر می رسد. برای تولید 
یک اثر ژانــری خوب، فقط 
تماشــای فیلم های پرتعداد متعلق 
به آن گونه کفایت نمی کند بلکه در 
راه تولید اثر هم باید امکانات مناسب 
وجود داشته باشــد. به عنوان مثال 
ژانر ترســناک عموماً به عنــوان یک ژانر 
ارزان قیمت شــناخته می شــود اما یکی از 
دالیل این ارزان قیمت بودن، وجود امکانات 
اولیه ای اســت که خیلی از آن ها، الاقل در 
مقیاس حرفه ای، ممکن است در سینمای 
ایران به سختی پیدا شود. چنین مسائلی، حتی 
می توانند ســاخت فیلم های ساده مبتنی 
بر الگوهای ژانــری را هم بــه پروژه هایی 

طاقت فرسا تبدیل کنند.
بحث دیگر، به تجربه افراد بازمی گردد. 
زمانی با یکی از فیلمنامه نویسان کشورمان 
صحبت می کردم. او، در پاســخ به سؤالی در 
مورد دالیل فقر فیلم های ژانری در سینمای 
ایران به عوامل متعددی اشاره کرد که یکی 

از آن ها )نقل به مضمون( چنین بود: »فرض 
کنید من نویسنده بســیار توانایی باشم که 
بتوانم یک فیلمنامــه درجه یک در قالب یک 
ژانر مشخص )مثاًل ترســناک( بسازم. کدام 
کارگردان ایرانی تجربه مناسبی برای ساخت 
چنین فیلمی دارد؟« واقعیت این اســت که 
داشــتن یک ســنت ژانری و تجربه ای برای 
ساخت فیلم هایی در قالب های مشخص، یکی 
دیگر از مواردی است که ساخت فیلم بر اساس 

الگوهای ژانری را سخت می کند.
در چنین شــرایطی، فیلمنامه نویسان 
»پیتوک« با تالش برای خلق یک نوآر ایرانی 
ریسک کرده اند. »پیتوک« قرار است فیلمی 
در مورد جهانی پر از بی رحمی و خشــونت 
اســت باشــد که در آن آدمی که می خواهد 
دوباره به دل جامعه برگــردد باید با تمام این 
بی معرفتی ها مواجه شده و کوچک ترین ذرات 
لطف و مرام را روی هوا بزند. با در نظر گرفتن 
فضای تکراری بســیاری از فیلم های ایرانی، 
این که »پیتوک« حال وهوایی شــبیه دیگر 
فیلم های این سال ها ندارد را می توان از نکات 
مثبت آن در نظر گرفت. فیلمنامه نویســان 
»پیتــوک« )امیررضــا نوری پرتــو و صادق 
خوشحال( بســیاری از عناصر آثار نوآر را وام 
گرفته اند و حتی در شیوه دیالوگ نویسی هم 
سعی کرده اند سبک دیالوگ های پینگ پونگی 

سینمای کالسیک آمریکا را زنده کنند.
نتیجه: مشخص اســت که »پیتوک« با 
بودجه ای محدود و غیرقابل مقایســه با اکثر 

آثار ســینمای ایران ســاخته شــده است. 
بدیهی اســت که محدودیت بودجه، فرصت 
اجرای بســیاری از تمهیدات را از فیلمساز 
می گیرد. اما به نظر می رسد تمام 
مشکالت »پیتوک« را نمی توان 
با تکیه بر محدودیت بودجه 
توجیــه کــرد. فیلم در 
پــرورش بســیاری از 
روابــط ناموفــق عمل 
می کند. ابهامــی که در 
مورد شخصیت اصلی ایجاد 
می شــود، ناخواســته به نظر 
رسیده و بنابراین آزاردهنده 
می شــود. او قرار اســت یک 
ضدقهرمان زخمی نمایانده شــود 
اما برخی از رفتارهــای او )ازجمله 
برخوردش با دختری که صادقانه 
بــه او عالقــه دارد( غیرمنصفانه 
به نظــر می رســد و او را حتــی گاه 
شــخصیتی غیرموجــه جلــوه 
می دهد. شخصیت های دیگر هم 
گاه همین قــدر غیرموجــه به نظر 
می رسند. حتی پسربچه حاضر در ماجرا هم 
در برخی از موارد رفتارهای عجیبی نشــان 
می دهد. از ســوی دیگر، به نظر می رسد که 
)شاید به دلیل همان بحث محدودیت بودجه( 
تدوینگر »پیتــوک« )کاوه ایمانی( نماهای 
مناسبی در اختیار نداشــته. وجود برخی از 
نماها در فیلم تــوی ذوق می زنند. به عنوان 
مثال در ســکانس زدوخورد نهایی، برخی از 
نماها آن قدر تصنعی هستند که آدم متعجب 
می شــود. می توان به انتخاب اشتباه برخی 
از بازیگران کلیدی هم اشــاره کرد که انگار 
دیالوگ های نمایشی فیلمنامه به درستی در 

دهان آن ها نمی چرخد.
از این گذشته، »پیتوک« در نسخه فعلی 
بیش از آن که یک نوآر ایرانی به نظر برســد، 
فیلم کهنه ای اســت که انگار سی سال قبل 
ساخته شده و امروز به نمایش درآمده است. 
بحث به مضمون کار مربوط نیســت )اتفاقاً 
بحث تالش یک قهرمان برای پشــت پا زدن 
به مسیر گذشــته و تغییر طبقه اقتصادی، 
بحثی اســت که می توان همین امروز هم در 
موردش صحبت کرد( بلکه به شکل گسترش 
داستان و اجرای کار برمی گردد که »پیتوک« 
را بیشتر به دسته ای از فیلم های نوستالژیک 
اما تاریخ مصرف گذشته اوایل دهه 7۰ شبیه 

کرده است.

»روز ششم« )حجت قاسم زاده اصل(
فرار از قواعد روزمره

امیدواری ها: به طور کلــی، این نکته که 
یک فیلم چقدر وامــدار قواعد دنیای روزمره 
است به خودی خود نه نکته مثبت محسوب 
می شــود و نه نقطه ضعف. نکته کلیدی این 
اســت که فیلم در همان دنیایی که تعریف 
کرده، تا چه حــد یکپارچه و تأثیرگذار عمل 
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مشخص است 
که »پیتوک« با 
بودجه ای محدود و 
غیرقابل مقایسه با 
اکثر آثار سینمای 
ایران ساخته شده 
است. بدیهی است 
که محدودیت 
بودجه، فرصت 
اجرای بسیاری 
از تمهیدات را از 
فیلمساز می گیرد. اما 
به نظر می رسد تمام 
مشکالت »پیتوک« 
را نمی توان با تکیه 
بر محدودیت بودجه 
توجیه کرد


