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یادداشت علی بحرینی منتقد سینما در خصوص فیلم »مرد بازنده« مهدویان

قیام انفرادی برای کشف حقیقت
»چهل سالگی و چالش دندان عقل«

مسعود کارگر

عمدتا همه افراد در آستانه چهل سالگی یا دندان 
عقل در می آورند و یا در سن پایین تر درآورده و حال 
در حدود این ســن با چالش درد، خرابــی و رنج آن 

مواجه می شوند.
شــاید هیچ مقاله علمــی دقیقــی در خصوص 
اثبات چرایی و فلســفه وجودی این دندان منتشــر 
نشــده باشد و شــاید هم شــده و هرکســی دالیل 
 خــودش را ذیــل پژوهــش و تخصصــی عنــوان 

کرده است.
به هر حال ماهیت وجودی این دندان در حاله ای 
از ابهام است که حداقل ترین دلیلش، فهمیدن حدود 
سن جسمی و هشدار رسیدن به مرز سن عقلی است، 
ســن عقلی که خیلی از مــا از آن غاقل بــوده و هیچ 
تدبیری از سنین پایین تر برایش نجسته ایم و برایمان 

نسنجیده اند.
باقی مولفه های پیرامونی در ســطح شــخصی، 
اجتماعی، ملی و جهانی نیز همین گونه اســت. یعنی 
شاید در حد درک ســطحی و بی اهمیت از رخدادها 
و عــدم درســت ســنجش ضرورت ها و تشــخیص 
بایدهــا و نبایدها زمــان را طی و به گــذر عمر حول 
دایره غفلــت می پردازیم. و این غفلت هنری ســت 
در نادیــده گرفتن هنــر، فرهنگ و نمــود عینی آن 
در خدشــه دار شــدن تمدن و قدمت! و این رخداد 
 افــراد، جامعــه و در نهایت ملتــی را از اصل خویش 

دور می سازد.
یکــی از بروزهــای مشــهود ایــن دورســازی 
فجــر  فیلــم  جشــنواره  همچــون  کارزاری  در 
نمایــان اســت. نمودی کــه فیلــم فجــر را در هر 
فرم و قالبی بــه رخ می کشــد اال ماهیــت و هویت 
 اصلی خــود کــه نمایان شــدن فجــر انقــاب با 

نگاه ملی است.
هر چقدر درک ملی از چنین ســازوکاری فاصله 
بگیرد، تولیدات آن شائبه سفارشی از سوی حکمرانی 
و یا سلیقه انگاری نظارتی و اجرایی و نیز پدیدار شدن 
هویت سازی های متکثر بدون پشــتوانه مفهومی به 
اسم دغدغه مندی ملی و میهنی خواهد بود. براستی 
در آستانه چهل ســالگی، جشــنواره فجر با ماهیت 
اصلی خود چقدر فاصله دارد و بــه آن چقدر نزدیک 

شده است. 
آیا پس از چهــار دهه عمر این آوردگاه، دســت 
آورد قابــل توجهــی در عرصه هنــر و فرهنگ ایران 
و شــهود آن در جهان داشته اســت یا تنها با خرده 
اتفاقــات مطلــوب آن مواجه هســتیم که شــاید 
 هیچ اثــری روی شــمایل فرهیختگی هنــر متعالی 

نداشته است.
این آوردگاه به چهل سالگی رسیده و دندان عقل 
آن هویدا شــده اســت. این دندان می تواند نشانه ای 
از نیل به خرد در آن باشــد و یا گزاره ای مشــهود از 
یک درد و رنج ســالیان و احتماال هــر دوی آن! و در 
همزمانی این بلوغ جســمانی، تحــوالت مدیریتی، 
نظارتی و اجرایــی رخ داده و باید دیــد این تحول به 
بازســازی و بازآرایی رویکردی نیز منجر می شود یا 
همچنان قرار است درب بر روی پاشنه روتین مرسوم 
بچرخد و حتی این هشــدار رسیدن به مرز سن عقلی 

اثری نخواهد داشت.

یادداشت روز

اگر قرار باشــد اثر جدید محمدحســین مهدویان را با 
یکی از فیلم های قبلــی اش هم ردیف بدانیــم، باید بدون 
معطلی و اتاف وقــت »مرد بازنده« را عضــوی از خانواده 
»التاری« بدانیم. این بار هم مهدویان، روی فردیت کاراکتر 
اصلی اش حســاب می کند و او را در مســیر قیام تک نفره 
قرار می دهد.مهدویان، شــخصیت اصلی »مرد بازنده« را 
بسیار دوست دارد؛ همان طور که در »التاری« نیز دلبسته 
کاراکتر جذاب موســی )با بازی هادی حجازی فر( بود اما 
در »مرد بازنده« کارگردان عاقه اش به احمد خســروی را 
عقانی تر کرده است. شاید بهتر باشد که بگوییم مهدویان، 
تعصبش نســبت به کاراکتر اصلــی »مرد بازنــده« را لو 

نمی دهد!
»مرد بازنده« عاقانه ترین فیلم محمدحسین مهدویان 
است؛ قصه ای کاســیک دارد که من ترجیح می دهم آنرا 
»پلیسی« بدانم؛ نه جنایی، و دایره نقد در آن، از هر زمانی 
وســیع تر شــده اســت: نقد نهاد خانواده، نقد رفاقت های 
امروزی، نقد اجتمــاع و صدالبته نقد ســاختار قدرت که 

بیشتر از همیشه به پول، اتکا دارد.
محمدحســین مهدویان که با قهرمانی بــه نام احمد 
متوســلیان وارد سینما شد و البته ســعی کرد با »ایستاده 
در غبار« تصویری حقیقــی، غیرمعصــوم و آدمیزادی از 

او را نشــان بدهد، حاال با اعتماد به نفسی بیشتر 
یک قهرمان جدید را به مــا معرفی می کند؛ 

قهرمانــی کــه کارآگاه اســت، نافرمانی 
می کند، لجاجــت به خــرج می دهد و 
حتــی می پذیرد برای روشــن شــدن 
تکلیــف پرونده یــک قتل، اخــاق را 

هم زیر پــا بگذارد. این ویژگی ها شــاید 
برای یک پلیــس، مثبت نباشــد اما برای 

قهرمان سازی در یک فیلم ســینمایی، ایده آل 
اســت! ... و ایده آل تر از آن برای مــنِ  مخاطب، تاش 

بی وقفه احمد خسروی برای کشف حقیقت است. 
احمد خســروی را دوســت دارم؛ چون شغلش جذاب 
است. چون در سن و سال دوست داشته شــدن قرار دارد! 
چون توســط مهدویان خلق شــده! چون جــواد عزتی، 

بازی اش کرده! ... و چون در نهایت، آدم خوبی است!
یک خبر خوب برای ســینمای ایران؛ با تماشای »مرد 
بازنده« به این نتیجه رسیدم که می توانیم حداقل تا شصت 
سالگی جواد عزتی، روی تماشای بازی های خوبش حساب 
کنیم! عزتی نیازی ندارد که زور بزند )!( تا جوان بماند! حاال 
دیگر می توانیم جواد عزتی را تــا زمانی که خود واقعی اش 
به سن و سال احمد خسروی برسد، یک سوپراستار بزرگ 

بدانیم!
»مرد بازنــده« شــخصی ترین فیلم محمدحســین 
مهدویــان هــم هســت. کارگردان ها 
معمــوالً وقتــی شــخصی ترین 
فیلمشــان را جلــوی دوربیــن 

می برند، غــرق در بی رنگــی و باران می شــوند و 
قهرمانشــان را زنده نگــه می دارند امــا از او 
مردی بازنده می سازند! »مرد بازنده« قطعاً 
شخصی ترین فیلم مهدویان است وگرنه 

اینقدر دغدغه مند
به نظر نمی رسید. ما در جهان عجیبی 
زندگی می کنیــم که با تماشــای انواع و 
اقسام فساد در گوشه گوشه »مرد بازنده«، از 
کوره درنمی رویم، چون باور کرده ایم که فساد، 

جهانمان را تسخیر کرده است.
فـیـلـمـبــــرداری  »مــرد بــازنــــده« - چــه در 

طراحی و چه در اجرا  فوق العاده است.
هادی بهــروز حاال دیگــر در حرفــه اش صاحب مدل 
بی نظیــری شــده و آرام آرام، دوربین او را می شناســیم. 
بازی های خــوب آناهیتا درگاهی، ســجاد بابایــی، رعنا 
آزادی ور و مجید نــوروزی را هــم نبایداز قلــم انداخت. 
مهدویان آنها را به درســتی انتخاب و هدایت کرده و باعث 
شــده با وجود کوتاهی نقش هایشــان، در حافظه مخاطب 

ماندگار بشوند.
»مــرد بازنده« فیلم ســاده ای نیســت. نمایش تاش 
اقلیت برای غلبه بر اکثریت، تکان دهنده است. و چه بگویم 
از ســکانس تلخ پایانی اش که بر بازنده شدن یک مرد، ُمهر 
تایید می زند؛ حرکت در جهــت مخالف دیگران و آینده  ای 

مبهم در انتظار احمد.


