
t oseei r ani . i r
سینما8

ایمان عبدلی

درباره فیلم هایی مثل »ماجرای 
نیمروز« یک اتفاق ویژه رخ می دهد. 
این دست از فیلم ها از همان مرحله 
پیش تولید قضاوت می شوند. دلیل 
هم خب آشکار است، مساله  مضمون 
در موارد این چنینی روی کلیت اثر 
سایه  ســنگینی می اندازد، هرگونه 
بحث و نقد و نظــر درباره »ماجرای 
نیمــروز« ارتبــاط مســتقیمی با 
مضموِن داستان پیدا می کند و تقریبا 
نمی شود درباره  فیلمی این چنینی 
حرف زد و موضع نداشــت. همین 
»نشدن« به نوعی برای یک قضاوت 
فارغ، محدودیــت و مرز می گذارد و 
کمی شرایط برای سینمایی دیدن و 
فکر کردن سخت می شود، سیاست 
در این گونه موارد دســِت بزن دارد 
و در واقع مرض سیاست زدگی مان 

عود می کند.
اما خب تالش می کنــم در این 
یادداشــت درباره  خوِد فیلم حرف 
بزنم. مساله  فیلم از یک عکس شروع 
می شــود، عکســی که در آن سیما 

همسر افشین حضور دارد. 
افشــین یک مامــور رده باالی 
امنیتی اســت و در ایران سال 67 و 
در آســتانه عملیات مرصاد، حضور 

ســیما در اردوگاه گروهک رجوی 
قرار اســت یک حلقه وصــل برای 
داســتانی با بک گرانــد تاریخی-

سیاســی به فضایی از درام باشد. در 
واقع مهدویان با قرار دادن مســاله 
افشین و ســیما برای تماشاچی اش 
مساله ایجاد می کند تا بتواند توامان 
مشــاهده گر یک برهه  حســاس از 
تاریخ باشد که احتماال برای مخاطب 

عام خیلی موضوع و مساله نیست.
م  ا ر د ملــو عنصــر  شــت  کا
هوشــمندانه بوده و داســتان هم 
تقریبا به موقع شــروع می شود. اگر 
جهان داســتان را به دو پاره تقسیم 
کنیــم، نیمــی از آن در محــدوده 
افشــین می گذرد که یک اطالعاتی 
ســاکن ایران اســت و نیمی دیگر 
از آن در عــراق می گــذرد و آدِم آن 
سیما است. نیمه  اول فیلم متعلق به 
افشین است، کاراکتری کم هویت و 
سردرگم و سرگردان که حتی تیپ 
هم نیست، یعنی اگر فرض بگیریم 
کمال یک هجو یــا کاریکاتور از یک 
عنصر انقالبِی تندرو اســت، افشین 
آن هم نیست و اصال مشخص نیست 
دقیقا قرار اســت چه چیــزی را در 

داستان پیش ببرد. 
به جــای او می شــد هــر کِس 
دیگــری را قــرار داد و آب هــم از 

آب تــکان نمی خورد. ایــن جمله 
یعنی اینکــه طراحی شــخصیت 
افشــین ضعف فاحــش دارد و در 
 جهان نیمــه  اوِل فیلم اساســا این

 بزرگترین ایراد است.
برخالف ماجــرای نیمروز یک، 
اینجا روابط میــان امنیتی ها خیلی 
ُگل و بلبل نیســت و کمــی آدم ها 
کارکردگرایانه تر رفتار می کنند. از 
آن فضای پر اُنس و الفت و مرام محوِر 
امنیتی ها در روزهای ابتدایی پس از 
انقالب خبری نیست و گذشت یک 
دهه از انقالب و زمختِی جنگ آن ها را 
آدم های دیگری کرده. صادق خیلی 
بیشتر از قبل در خدمت هدف رفتار 
می کند و تلخ تر و عبوس تر و سیاه تر 
اســت، کمال که طراحِی غیرواقعی 
دارد، مســعود اما همان مســعود 
است. این ها همه باعث می شود که 
آدم های امنیتی این بــار برخالف 
نســخه  قبلی خیلی همدلی برانگیز 

نباشند.
در نیمه  متعلق به سیما و گروهک 
رجوی اما داســتان کمی متفاوت 
است. اینجا سیما که در جنگ علیه 
عراق، اسیر شده، برای فرار از بعثی ها 
بــه رجوی چی ها پناه بــرده و حاال 
هدف بزرگش بازگشــت به تهران و 
دیدار دوباره  فرزندش اســت. فیلم 

در این نیمه پازل را درست چیده اما 
در پرداخت سبعیت گروهک رجوی 
کمی کلیشــه ای و قابل پیش بینی 

عمل می کند. 
مثال در ســکانس شستشــوی 

ذهنــی و اعتراف اعضای ســازمان 
به ناخودآگاه، چنین تشــکیالتی را 
زیاده از حد کارتونی جلوه می دهد 
و یا شــاید به عبارتی درست تر آن 
چه که فیلــم از گروهــک رجوی 
نشــانمان می دهد چیــزی تازه و 
عمیق نیست. از سال ها قبل و بارها 
چنین تصویرهایی از گروهک رجوی 
تصویر کرده اند و حاال وقت پرداختی 
عمیق تر و حتی آسیب شناســانه تر 
است تا دوباره هیوالی افراطی گری و 
رادیکالیسم در قالب یک ایدئولوژی 
خوش خط و خال بیرون نزند و البته از 
دایره انصاف خارج نشوم که این همه 
توقع داشــتن از یک فیلم داستانی 

انصافا کمی زیاد است.
با این حال برای فیلمی که تاریخ 
را پایین قــاب تایپوگرافی می کند 
نوعی ادعا از ســندیت قائلیم و گاه 
گمان می رود که اگــر مهدویان در 
پرداخت داســتانش دقیق تر عمل 
می کــرد، انطباق بیشــتری میان 
تمهیدات فرمی نظیــر تایپوگرافی 
و نمایــش گروهک رجــوی برقرار 
بود. با همه  این ها دو پاره  داســتان 
در تنگــه ای در غرب کشــور به هم 
می رســند و لحن فیلــم از اینجا به 
 بعد کامال اکشن می شود و خشونت 

به اوج می رسد. 
میزانسن های شلوغ و پروداکت 
ســنگین و پرزحمت در این پالن ها 
خودش را نشــان می دهــد و انگار 
اینجــا بیشــتر از مهدویــان، این 
محمود رضوی اســت کــه حضور 
دارد، به هر حال نبایــد از یاد ببریم 
که اگــر امثــال رضوی نباشــند، 
فیلم هــای ایــن چنینــی کمتــر 
ساخته می شود، این قضلوتی ورای 
 تعلقــات حزبــی و جناحی رضوی 

و رضوی هاست.

فیلــم در اجرای ســکانس های 
اکشن و شلوغ پرکشش و موفق عمل 
می کند بجز چند ساده انگاری نظیر 
بی سیم به دست گرفتن سیما و یا آن 
اســیری که لهجه مشهدی دارد و یا 
آن که فامیلی اش بسیجی است در 
باقی موارد جذاب و گیراست تا این 
که رد خون از سکانس فینال داستان 

سر برمی آورد. 
سیما به تهران رسیده و با افشین 
قرار می گذارد، کمال از جایی مشرف 
با اسلحه انتظار خواهرش را می کشد 
تا او را که یک خائــن می داند، ترور 

کند. 
لحظــه ای نمادین و به شــدت 
بحث انگیــز کــه محل تفســیر و 
تاویل  های بســیاری است. صادق 
اما در پشــت صحنه  ماجــرا حی و 
حاضــر اســت و...بــاران می بارد 
و ردی از خــون بــه جــا نمی ماند. 
حداقل بــا نگاه به الگوهــای روایی 
کالسیک ســینما، فینال داستان 
 درست اجرا می شود و می ماند یکی 

دو نکته  پایانی.
 یکی این کــه از نمایــش فیلم 
در جشــنواره تا همین امــروز هم 
این وری ها و هم آن وری ها نســبت 
به موضع سیاسی فیلم انتقاد دارند 
و شاید این نشــانه ای باشد بر تایید 
درســتی جهت گیری فیلمساز که 
احتماال با درجاتی ارفــاق در میانه  
ماجرا ایســتاده که از هــر دو طرف 

ماجرا می شنود. 
دوم ایــن کــه میــزان نمایش 
خشــونت در این فیلم و یــا فیلمی 
مثل »شبی که ماه کامل شد« نشان 
می دهد که مســاله  »خانه پدری« 
مســاله نمایش خشــونت نیست و 
ماجرا ظریف تــر و پیچیده تر از این 

حرف هاست.

سیما و افشین، مرصاد و فروغ جاویدان

ماجرای نیمروز، رد خون؛ ماجرای یک تبار دو پاره

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 سینمای ایران 
زیر آوار فیلم های زرد

طبق آماری که سامانه جامع فروش سینمای 
ایران ارائه کرده، در 6 ماه نخست امسال، حدود 180 
میلیارد تومان، فروش گیشــه سینماهای سراسر 
کشور بوده است. این میزان فروش با 15 میلیون و 
650 هزار مخاطب محقق شده است. اما اگر فقط به 
آمار فروش فیلم نگاه کنیم و این رقم فروش با آمار 6 
ماه اول سال 97 مقایسه شود که حدود 145 میلیارد 
تومان بوده است؛ به  نظر می  رسد فروش تا حدود 30 
میلیارد تومان بهتر شــده است. این در حالی است 
که تعداد مخاطبان 6 ماه نخست سال 97، بیشتر 
از یک   میلیون نفر به نسبت امسال باالتر بوده است.  
به  عبارت ساده  تر، سینمای ایران طی 6 ماه اول امسال 
با آنکه به   لحاظ ریالی، بیشتر از سال گذشته فروخته، 
اما یک   میلیون مخاطب کمتر از ســال گذشــته 
دارد. سازندگان فیلم  ها دلخوش به آمار فروش، از 
رکوردهایی سخن می  گویند که توسط آنها شکسته 
شده، اما شاخص مهم این رکوردها، میزان فروشی 
است که به میمنت افزایش 20 تا 25 درصدی ساالنه 
بلیت به  دست آمده اســت. فروش باالی سینماها، 
به سپری تبدیل شــده که اجازه دیده شدن واقعی 
صورت مساله را نمی  دهد و امروز به  جای اینکه نگران 
کاهش تعداد مخاطبان سینما باشیم، سرخوشانه از 
ارتقای فروش سینمای امسال به نسبت سالیان قبل 
سخن گفته می  شود. با نگاهی به وضعیت فروش 40 
روز ابتدای فصل پاییز، شاهد ادامه همین رویه افت 

مخاطبان سینما هستیم.
    

کارگردان »سرخپوست«: 
نگذاریم دزدی عادی شود

نیما جاویــدی، کارگردان فیلم ســینمایی 
»سرخپوســت« با انتشار یادداشــتی از قاچاق 
این فیلم در شــبکه های مجازی خبر داد. در این 
یادداشت آمده است: »صفحات مجازی پر شده از 
نسخه غیرقانونی و بی کیفیت فیلم »سرخ پوست« 
که از روی پرده برداشته شــده است. متاسفانه 
برخورد بــا ســارقین و قاچاقچیــان فیلم های 
سینمایی در فضای مجازی به هیچ وجه قاطعانه و 
جدی نیست و دزدان با وقاحت و خیال راحت حاال 
دیگر فیلم ها را از روی پرده سینما!!! می دزدند و 
انگار نه انگار. نگذاریم ایــن دزدی و باال رفتن از 
دیوار سینما تبدیل به امری عادی شود. باور کنید 
کار به جایی رسیده که بیم تجری می رود و امنیت 
و آرامش صاحبان فیلم ها مختل شــده است. به 
نمایندگی از طرف بیش از یکصد نفر از عوامل و 
دست اندرکاران فیلم سینمایی »سرخ پوست« 
که ماحصل تالش شبانه روزی شان در روز روشن 
به یغما رفته از متولیــان محترم برقراری امنیت 
در این حوزه می خواهم یک بار برای همیشــه با 
برخورد قاطع و سریع خود ضمن برقراری آرامش 
به این اوضاع خاتمه دهند کــه دیگر دزدان مال 
مردم جرئت نکنند چنین بی پروا و گســتاخانه 
در روز روشن اموالمان را به تاراج ببرند. در ادامه 
اطمینان دارم مخاطبان فهیم فیلم های سینمای 
ایران حتی اگر فرصت دیدن این فیلم روی پرده 
سینما را پیدا نکرده باشــند به احترام خودشان 
هم که شــده حاضر به دیدن نسخه بی کیفیت و 
پرده ای فیلم نخواهند شد. نسخه با کیفیت فیلم 
برای مخاطبین عزیز به زودی در شبکه نمایش 

خانگی عرضه خواهد شد.«
    

»قصیده گاو سفید« کلید خورد
فیلمبرداری فیلم سینمایی »قصیده  گاو سفید« 
به کارگردانی بهتــاش صناعی ها و تهیه کنندگی 
غالمرضا موســوی در تهران آغاز شد. اسامی سایر 
بازیگران اصلی فیلم با قرار گرفتن جلوی دوربین 
اعالم خواهد شد. »قصیده گاو سفید«، دومین اثر 
سینمایی بهتاش صناعی ها بعد از فیلم تحسین شده 
»احتمال باران اسیدی« اســت که موفقیت های 
بســیاری را در جشــنواره های مختلف داخلی و 

خارجی به دست آورد.

پردهنقرهای

آبان نامجو

یک هفته پیش بود که خبری در رابطه با 
به رسمیت شناخته شدن گوگوش و وثوقی 
آمد: پایــگاه تاریخ نگاری ســینمای ایران 
متعلق به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی که به منظور ثبت سوابق 
سینماگران ایرانی راه اندازی شده، اطالعات 
برخی بازیگران پیش از انقالب از جمله فائقه 
آتشین مشهور به گوگوش و بهروز وثوقی را با 
اختصاص صفحه ای به این بازیگر و خواننده 
پیش از انقالب در سامانه خود ثبت و منتشر 
کرد، بدیــن ترتیب ســوابق گوگوش برای 
نخستین بار از سوی ســازمان سینمایی به 

رسمیت شناخته شد.
این اطالعــات از دقــت نیــز برخوردار 

نیســت و به عنوان نمونه اطالعات گوگوش 
در دو صفحه تحــت عنــوان »گوگوش« و 
»فائقه آتشــین« جمع آوری و منتشر شده 
و به عنوان اقدامی بــا رویکرد تاریخی از نظر 
تکنیک جمع آوری و پیاده ســازی جای نقد 
و بررســی دارد. این بانــک اطالعاتی جزو 
دریافت کنندگان بودجه از سازمان سینمایی 
بــوده و تاکنون رقم قابل توجهــی برای این 
پروژه از متولی سینمای ایران دریافت شده و 

به این پروژه تخصیص یافته است.
می شد خیلی راحت پیش بینی کرد که این 
قصه ادامه دار خواهد شد و در اولین واکنش 
این کیهان بود که نوشت: »سازمان سینمایی 
در پایگاه تاریخ نگاری خود خواننده کاباره ای 
و معشوق  اشرف پهلوی را به عنوان سینماگر 

شناسایی کرد.

این سازمان در حالی فائقه آتشین مشهور 
به گوگــوش و بهروز وثوقــی و... را به عنوان 
اهالی ســینما مطرح و نــام آنهــا را  ترویج 
می کند که در کارنامه این افراد نقش مخرب 
فرهنگی و اخالقی؛ کامــاًل بدیهی و غیرقابل 
کتمان اســت.« متعاقب این قصه، گوگوش 
با بی بی سی فارســی مصاحبه ای کوتاه کرد 
و تلویحا ایــن ماجرا را بی اهمیت دانســت. 
گوگوش گفته بود که نظر و خواســت مردم 
مهم تر از نگاه سازمان سینمایی به اوست. اما 
کیهان دست بردار نبود و واکنش ثانویه اش 
این بار جالب تر بود: »بی بی ســی در گزارش 
تحلیلی خبــری بعدازظهــر روز جمعه 17 
آبان خود از خواننده فراری و کاباره ای، فائقه 
آتشین معروف به گوگوش نقل قول کرد که 
وی از خبر روز هشتم آبان کیهان در انتقاد از 

سازمان سینمایی به خاطر ثبت نام دو عنصر 
فاســد ســینمای قبل از انقالب )گوگوش و 
بهروز وثوقی( در پایگاه تاریخ نگاری ســینما 

عصبانی شده است.
بی بی سی همچنین در این برنامه با پخش 
تصاویری از یک فیلم فارسی مستهجن قبل 
از انقالب با بازی این دو عنصر فاسد و پخش 
مراســم یادبود یکی از هنرپیشــه های قبل 

از انقالب در تهران نســبت به عناصر فراری 
ســینمای قبل از انقالب اظهار لطف کرده و 

ازآنها تقدیر کرد.«
نکته  مهم ماجرا این است که دو طرف کار 
خیلی غرض ورزانه به داستان نگاه می کنند، 
در حالی که کِل ایــن فرآیند یک روال عادی 
است و اساسا در آرشیوســازی مرزی وجود 

ندارد. 

هیاهوی بسیار برای هیچ

گوگوش، وثوقی، کیهان و بی بی سی فارسی

یادداشت

درباره فیلم هایی مثل 
»ماجرای نیمروز« یک 

اتفاق ویژه رخ می دهد. این 
دست از فیلم ها از همان 

مرحله پیش تولید قضاوت 
می شوند. دلیل هم آشکار 

است، مساله  مضمون در 
موارد این چنینی روی 

کلیت اثر سایه  سنگینی 
می اندازد

میزان نمایش خشونت 
در »ماجرای نیمروز« و یا 
فیلمی مثل »شبی که ماه 

کامل شد« نشان می دهد که 
مساله  »خانه پدری« مساله 

نمایش خشونت نیست و 
ماجرا ظریف تر و پیچیده تر 

از این حرف هاست
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