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ایمان عبدلی

آن چیزی که در قراردادی نانوشته 
در ســینمای ایران نامش را سینمای 
اجتماعی گذاشــته اند، در یک ســوم 
ابتدایی »متری و شــش و نیم« به اوج 
می رسد، منظور از سینمای اجتماعی 
سینمایی است که به دنبال گروگانگیری 

از احساسات و عواطف مخاطب نیست.
برای این که بحث روشــن تر شود، 
نمونه هایی مثل »ملبورن« و یا »شکاف« 

را به یادتان مــی آورم، مــواردی که با 
کودک ُکشــی به دنبال زجر مخاطب 
هستند. »متری شش و نیم« در آن بازه  
سی دقیقه ابتدایی، دوربین جسور و خط 
داستانی افشاگرانه ای دارد که گاه حتی 
به سینمای مســتند نزدیک می شود. 
کنترل آن مقدار از میزانسن های دشوار 
کار شاقی است که سعید روستایی آن را 

در اوج انجام می دهد.
اگر قائل باشیم چیزی به نام سینمای 
اجتماعی هست، این یک سوم ابتدایی 
فیلم »متری شــش و نیــم« نهایت و 
آمال آن اســت. دوربین به سطح شهر 

می رود و تــه پلیدی ها را بــدون هیچ 
تعارفی درمی آورد. این بُریده از اثر سعید 
روستایی حتی خیلی باالتر از »ابد و یک 
روز« قرار می گیرد، نظیر چنین سینمایی 
را شــاید فقط در ســاخته  درخشــان 
مهرجویی )دایره مینا( داشتیم، آن جا، 
اما فیلم تماما متمرکز و منسجم بر خط 

روایی مستند نَمایش می ماند.
روســتایی، امــا بــه خــط روایی 
ناتورالیســتی اولیه اش وفادار نمی ماند 
و در یک ســوم میانی مفتون جذابیت 
تقابل قهرمان و ضد قهرمان داستانش 
می شود، البته که نوع پرداخت تقابل نوید 

محمدزاده و پیمان معادی انصافا خیلی 
هم خوب و یا حداقل جــذاب درآمده و 
به جرات می توان بــا نمونه های موفق 
خارجــی مثل )مخمصــه  آل پاچینو، 

دنیرو( مقایسه اش کرد.
کهن روایت دزد و پلیس )در این جا 
قاچاقچی شیشــه و پلیس آگاهی( در 
»متری شــش و نیم« یک تقابل درجه 
یک دارد که در سینمای ایران کمتر با این 
کیفیت دیده ایم، فیلم در یک سوم میانی 
آن جسارت ابتدایی را از دست می دهد و با 
دیالوگ و کمی سکون از لحاظ حرکت در 
داستان همراه می شود، البته که جذاب 
هست، اما کم تحرک اســت. تحرک را 
البته اگر اِگَزجره و دیالوگ های پینگ 
پنگی در نظر بگیریم، یک سوم میانی 

هم حرکت دارد.
اما ســوالی که این جا پیش می آید 
این است که اگر فیلم قرار بوده که محور 
اصلی داستان تقابل این دو کاراکتر باشد، 
چرا کارگردان نیم ســاعت ابتدایی را از 
دست داده و اصال فیلمنامه می توانست 
از دقیقه 10 به بعد بــا پرداخت این دو 

شخصیت در میانه فیلم به 
اوج رسیده باشد و بعد 
هم با ســاختار »سید 
فیلد«  فیلم در پایان با 
فرود همراه شود، این 
َجست روستایی بین دو 
گونه روایی، ابتدا مستند 

و افشاگرانه و بعد دراماتیک 
و شخصیت محور لحن »متری 

شش و نیم« را دوپاره کرده است.
این دو پارگی مشــهود است و اگر 
خیلی برای تماشاچی عادی جلب توجه 
نمی کند، بیشتر از این جهت است که 
ضرباهنگ فیلم مناسب است و به قولی 
تماشاچی کامال سرگرم می شود، پس 
متوجه دو لحن متفاوت فیلم نمی شود. 
این را هم در نظر داشته باشید که به هر 
حال با هر متر و معیاری »متری شــش 
و نیم« خوش ســاخت و جذاب است، 
پس اگر نقدی به روند فیلم می شود در 
ســطحی ایده آل گرایانه تر از بی شمار 
اجتماعی های مبتذل این ســال های 

سینمای ایران است.
یک سوم پایانی »متری و شش نیم« 
به دو بخش تقسیم می شود، نتیجه گیری 
داستان تا رسیدن به سکانس وداع نوید 
محمدزاده با خانواده اش و نیمه دوم این 
بخش که در واقع اضافاتی است که همه  
کلیت فیلــم را می تواند مخدوش کند. 
پایان بندی فیلم هم شــعارزده است و 

هم در عین حال مخاطبش را کم هوش 
فرض می کند.

این تحمیق مخاطب خصوصا در آن 
جایی اتفاق می افتد که پیمان معادی به 
عنوان چشم ناظر و از موضع باال نظاره گر 
صحنه اعدام است، انگار قرار بوده تمام آن 
خط روایی جســور که درباره نهاد های 
رســمی پرداخت تازه ای دارد، در پایان 
فیلم با یک دگردیسی ماجرا را ختم به 
خیر کند. البته درک محدودیت ها کار 
سختی نیست، اما کاش فیلم در همان 

سکانس وداع تمام می شد.
با همه  این ها »متری شــش و نیم« 
حتی از »ابد و یک روز« هم 
تازه تر و جسورتر است 
و حاال فعال باید ســند 
این اصطالح ســینمای 
اجتماعی را به نام سعید 
روســتایی بزنیم، جوانی 
که موفق شــد تحت تاثیر 
فرهادی نباشد و حرف خودش 

را بزند، این یعنی اصالت احتماال.

سینمای روستایی در امتداد ابد و یک روز

متری شش ونیم؛ نمونه  تمام عیار سینمای اجتماعی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 »شاهرخ خان« هنرپیشه 
مجید مجیدی می شود؟

پس از دیدار »شــاهرخ خان« سوپراســتار 
بالیوود با مجید مجیدی، کارگــردان ایرانی در 
فســتیوال فیلم پکن، بحث همکاری این دو در 
رسانه های هندی داغ شده است. پس از استقبال 
نه چندان خــوب از فیلم »صفر« شــاهرخ خان 
در گیشــه هندوســتان و دیدار این هنرپیشه 
سوپراستار بالیوودی با مجید مجیدی کارگردان 
ایرانی در فستیوال فیلم پکن، بحث همکاری این 
دو در رسانه های هندی داغ شــده است. پس از 
شکست فیلم شــاهرخ خان با عنوان »صفر« او 
سراغ فیلم نامه های متنوع و کارگردانان مختلفی 
رفته که ابتدا شایعه همکاری وی با »سانجای لیال 
بهانسالی« در شــبکه های اجتماعی و رسانه ها 
منتشر شــده بود و حاال همکاری این اَبرستاره 
ســینمای بالیوود با فیلمســاز ایرانــی »مجید 
مجیدی« خبر داغ رسانه های هندوستان شده 
است. این خبرها پس از دیدار این دو در فستیوال 
فیلم پکن که مجیدی با فیلم »آنسوی ابرها« در 
آن حضور داشت، قوت گرفت. مجیدی به خاطر 
فیلم های متنوعش و بهره از هنرپیشــه هندی 
»ایشان خاطر« نزد هندی ها شناخته شده است. 
البته تاکنون از هیچ کدام از این دو هنرمند تایید 
یا تکذیب این خبر که به شــدت هم در رسانه ها 
پیچیده اعالم نشده است. بنابر اخبار رسانه های 
مختلف، مجیدی پس از فیلمی که امســال در 
ایران تولید می کند، ســاخت فیلم بعدی خود را 
در هندوستان شروع خواهد کرد. فیلم »آنسوی 
ابرها« اولین فیلم مجید مجیدی است که در هند 
ساخته شده است و بنابر گفته خود این کارگردان 
اثر ســینمایی بعدی وی در هندوســتان با نام 
»معدن ذغال ســنگ« خواهد بود. داستان فیلم 
در شــهری کوچک می گذرد و قهرمان داستان 
مردی ۳0 ساله اســت. فیلمبرداری سال آینده 
خواهد بود. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این 

پروژه منتشر نشده است.
    

کتاب زندگی نامه علی نصیریان 
منتشر شد

در معرفی این کتاب عنوان شــده است: در این 
کتاب به قلم نگار حســینی سعی شده است عالوه 
بر روایت زندگی شخصی و هنری استاد نصیریان، 
رخدادهای هنری دهه ۲0 تا ۹0 هجری شمسی هم 
مرور شود. در بخشی از کتاب »آقای هالو« آمده است: 
خیلی ها به من می گویند بیایید و تجربیات خود را در 
زمینه بازیگری و تئاتر منتقل کنید، خب، چه چیزی 
را منتقل کنم؟ بیایم و به نسل جدید بگویم که در 
دوران دبیرستان برای تمرینات تئاتر، پارک شهر که 
تازه داشتند درخت می کاشتند و حتی دیوار و نرده 
نداشت ما می رفتیم یک گوشه تمرین می کردیم؟ 
نســل جدید با پارامترهای امروزی می گوید خب 
شــما دیوانه بودید. »آقای هالو« در ۳۲1 صفحه و 
با قیمت ۹۸ هزار تومان توسط انتشارات فرهنگ 
معاصر همزمان با سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران )۴ تا 1۴ اردیبهشت در مصالی تهران( 

منتشر شده است.
    

لوکیشن »سوته دالن« این هفته 
تخریب می شود

برپایه خبرهای دریافتی از منابع محلی، مغازه 
ظروفچی در فیلم »سوته دالن«، اثر زنده یاد علی 
حاتمی، در آستانه تخریب قرار دارد و به احتمال 
زیاد در هفته جاری، منتهی به 1۳ اردیبهشت ماه 
1۳۹۸ تخریب خواهد شد. مغازه ظروفچی در فیلم 
»سوته دالن«، که در خیابان ایران، کوچه روحی 
قرار دارد، با دکوراســیون کم نظیــر خود، یکی از 
معدود مغازه هایی به شمار می رفت که به تمامی 
بازتابنده حال و هوای مغازه هــای تهران در دوره 
پهلوی اول بود. سبک و ســیاق ساختمان آن نیز 
نشان می دهد که در اواخر دوره قاجار یا اوایل دوره 
پهلوی ساخته شده است. هرچند که در سال های 
گذشته، با تغییر نمای ساختمان جلوه تاریخی آن 

از میان رفته بود.
برخی اهالی محل اطالع داده اند که مالک بنا 
پیش از عملیات تخریب، دکوراســیون تاریخی 

مغازه را به یک مجموعه دار فروخته است.
با تخریب ایــن مغازه، خیابان ایــران که تا دو 
دهه پیش پذیرای شــمار زیادی از آثار تاریخی 

بود، تقریبا از وجود بناهای قدیمی خالی می شود.
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آبان نامجو

روزی مرجان شیرمحمدی همســر بهروز افخمی درباره او 
گفته بود: »ذاتا شیطان است و برخی رفتارهایش از سر شیطنت 
است«، اما دیگر نمی شود رفتارهای بهروز افخمی را در چارچوب 
یک ِسری شیطنت های ساده تحلیل کرد. ظاهرا او دوست دارد در 
جایی بایستد که »جنجالی« باشد. دردی که مسعود فراستی هم 
طور دیگری دچارش بوده، فراستی البته در چارچوب نقد سینما 
در جایگاه »جنجالی« قرار می گیــرد، افخمی اما در چارچوب 
اظهارنظرهای پراکنده سیاسی، سینمایی، اجتماعی و اصال هر 
چه که به ذهن برسد. اصال چرا با فراستی مقایسه اش کردم؟ خب 
کمال همنشین است دیگر، افخمی و فراستی مدت ها در »هفت« 

همنشین بودند. 
به خود افخمی برمی گردیم؛ چرا اظهارنظرهای او هضم شدنی 
نیست؟ شاید باید برگردیم به این که او از کجا شروع کرد و چگونه 
و حاال به کجا رسیده؟ قبل این ها ذکر این نکته هم ضروری است 
که بهانه این یادداشت اظهارنظر اخیر او درباره »درد زایمان« و 

َجَدلش با مهناز افشار است.
افخمی همین دو روز پیش در برنامه »نقد سینما« به مهناز 
افشار می تازد، افشار پیش تر از طرح کودک همسری انتقاد کرده 

بود، افخمی این گونه از خجالتش در می آید:
»خانم افشار با این دید باید با رومئو و ژولیت نیز مخالفت کند. 
چرا که این دو کاراکتر هرکدام 1۵، 1۶ ساله بودند که عاشق هم 
شدند و احتماال خانم »افشــار« به »شکسپیر« نیز می گوید تا 
زایمان نکردی نباید از این نمایشنامه ها بنویسی. مردم عقل دارند 
هر حرف بی فکری را عرضه کردند تا طرفداری از مدرنیسم برای 

خودشان دست و پا کنند، رفتار صحیحی نیست«
این اظهارنظر را می گذاریم کنار ســابقه سیاسی افخمی، 
انگار یک جای این پازل جور نیســت! نماینده مجلس ششم و 
تبلیغاتچِی ستاد کروبی بودن و این گونه تاختن به یک مخالف 
کودک همسری! عجیب اســت، مثل آن اظهارنظری که علیه 
»صادق هدایت« در برنامه »رادیکال« داشت: »وقتی ما چنین 
مســئله ای )همجنس گرایی( را در مورد صادق هدایت بدانیم، 

نگاهمان به داســتان ها کال تغییر می کند، این جنبه که گفتم 
یعنی جنبه همجنس خواهی منفعل که در صادق هدایت بوده 
نه تنها باعث نفرت از زن می شود و یا باعث نگاه رقت انگیز به زن 
می شود؛ یا تصوری از زنی که در خیال می تواند وجود داشته باشد 
و بی نقص و خیلی خیال انگیز است، ولی واقعا ما می دانیم که در 

عالم واقعی نیست«
افخمی مرد کودتاهای سینمایی است، این را روزی خودش 
در وصف به اتمام رساندن »میرزا کوچک خان جنگلی« تقوایی 
گفته بود، سریالی که نیمه تمام مانده بود و افخمی تمامش کرد. 
مثل »تختِی« علی حاتمی، افخمی و تختی ســال ها بعد و در 
بزنگاهی دیگر به هم رسیدند، جایی که جمشید مشایخی در یکی 
از اظهارنظرهای جنجالِی سال های آخرش، گفته بود: مرگ تختی 
یک خودکشی بوده و اسطوره سازی های رسانه ای همه اشتباه 

بوده، افخمی اما نظر دیگری داشت: »روایتی که مشایخی تعریف 
می کند، خیلی بی اعتبار است، مشایخی یکی از میلیون ها نفری 
است که چیزی شنیده و به خودش اجازه می دهد روایتی جعلی را 
تعریف کند، روایت مشایخی بیشتر شبیه فیلم هندی »سنگام« 
است. خیلی جالب است بعضی از برادران لیبرال شده ما خوشحال 

شدند که اسطوره ُزدایی دارد اتفاق می افتد « 
این البته تمام جنجال های بهروز افخمی نیســت، او قبل تر 
درباره جشــنواره کن و در مصاحبه با تابناک گفته بود: »برای 
پذیرش یک فیلم در جشنواره کن آن فیلم باید آمیخته به انواع 
انحرافات جنسی باشــد، درباره ایران، فیلمسازهای ایرانی باید 
بدانند فیلمشان واجد چه تصویری باشد، فیلم باید فقر ایرانی ها 
را نشان بدهد« افخمی در ادامه فیلمی از پناهی را مثال می زند 
و می گوید آن فیلم صحنه هایی از خانه های ثروتمندان داشته 
و چون تصویر مثبتی از ایران نشــان داده، در »َکن« مورد توجه 
قرار نگرفته است! برمی گردیم به آن جمله ابتدای متن، همان که 
مرجان شیرمحمدی گفته بود که افخمی شیطنت می کند، ما 
هم با او موافقیم، فقط کاش این میل به شیطنت در کارنامه هنری 
بهروز افخمی ریخته می شد. مثل شیطنتی که در »عروس« کرد 
و سینمایی جدید را نشــانمان داد یا آن طور که در »شوکران« 
شیطنت کرد و جسور و تابوشکن از مگوها گفت، دلمان آن افخمی 

را می خواهد، نه این پُرگوِی پر از غلط را.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»زندانی ها« عنوان فیلم جدید ده نمکی است 
که با موضوعی اجتماعی ســاخته شــده است. 
ده نمکی مانند دیگر آثار خــود در این فیلم نیز به 
دنبال ارزش های فراموش شده انسانی است که 
در نمایش و انتقال آن چندان موفق نبوده است. 
»زندانی ها« با وجود آنکه از مشهور ترین بازیگران 
تلویزیون همچون بهنام تشکر، هومن برق نورد، 
هدایت هاشمی، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری، 
امیر نوری وام گرفته است تا  اثری کمیک و طنز آلود 
با تاکید بر مفاهیم اخالقــی را خلق نماید، موفق 
نبوده و بر همین اساس با ریزش مخاطب در گیشه 

روبرو شده است. در »زندانی ها« مسعود ده نمکی 
در قالب درام اجتماعی با مایه طنز، از لزوم تقویت 
باور ها و اعتقادات قلبی سخن می گوید بطوریکه 
معتقد اســت معجزه و ظهور امام زمــان )عج( 
پایان پلشتی ها و تیرگی های دنیای امروز را رقم 
می زند. بطور خالصه می توان گفت فیلم سینمایی 
»زندانی ها« داستان دانشجوی جوانی است که 
قصد دارد برای پایان نامــه اش روی زندانی های 
زندان قصر تحقیــق کند. در همین راســتا نیز 
ده نمکی تالش کرده تا با بهره منــدی از فضای 
جمکران و زندان قصر، تاثیر معنویات بر زندانی ها 
را به تصویر بکشد.  در »زندانی ها« شخصیت اصلی 
قصه که با بازی »هدایت هاشمی« صورت می گیرد 

دارای دکترای الهیات است که به دلیل حوادثی 
که در خالل فیلم رخ می دهد به جمکران ســفر 
می کند. وی ارادت ویژه ای به امام زمان )ع( دارد 
که در نهایت به وقت گرفتاری با توسل جستن به 
امام زمان، معجزه به کمکش می آید و با حوادثی که 
رقم می خورد وی از مرگ نجات پیدا می کند.  الزم 
به ذکر است »زندانی ها« بیش از آنکه طنز باشد، 
فیلمی اجتماعی است. ایده اولیه جذابی دارد ولی 
همچون فیلم های بی سرو ته و آبکی گیشه، شعاری 
می شــود؛ به گونه ای که در حین تماشای فیلم، 
مخاطب حوصله خود را از کف می دهد و بدنبال 
دلیلی قابل توجیه برای نشستن در صندلی سینما 
می باشد که در نهایت خواب رفتن را به ترک سالن 
ترجیح می دهد.  تنها نکته قابل تامل این فیلم این 
است که هیچ یک از شخصیت ها و کاراکتر های آن 
قرار نیست متحول شوند؛  نکته دیگری که در نگاه 
مخاطبان تکراری و خسته کننده به نظر می رسد و 

در عین حال تنها نکته قوت این فیلم برای جذب 
مخاطب نیز محسوب می شود، نقش آفرینی زوج 
بهنام تشکر و هومن برق نورد است که درفیلم های 
تلویزیون نیز به کررات شاهد حضور موفقیت آمیز 
این دو بازیگر بوده ایم؛ اگرچه تکراری هســتند و 
پیشتر بار ها کنار هم دیده شده اند، اما امتیاز مهمی 

برای فیلم »زندانی ها« به شمار می روند. 
فارغ از آنکه ده نمکی با ساخت »زندانی ها« بطور 
موفقیت آمیزی نتوانسته قصد خویش را که نمایش 
اخالقیات و ضوابط اخالقی است به تصویر بکشد، 
باید متذکر شد در شرایط فعلی اخالق ذیل تمام 
مناقشات جناحی، سیاسی و...  قرار گرفته است 
بطوریکه در زمره مهمترین مفاهیمی قرار گرفته 
که زندگی تمام  افراد در اقشار و طبقات اجتماعی 
و فرهنگی مختلف را به خود گره زده است. در واقع 
می توان گفت از منظر آسیب شناسی ریشه بسیاری 
از آفات و فســاد هایی که در نهاد هــای دولتی و 

حکومتی و سازمان ها و ادارات مشاهده می شود، از 
بین رفتن اخالقیات است؛ به عبارتی دیگر اخالق، 
حلقه گمشده جامعه امروزی است که با یک سیر 
نزولی روبه افول می باشد.  متاسفانه در شرایط فعلی 
باید خاطر نشان کرد که فساد به مکان ها و نهادهایی 
راه یافته که می بایست نماد اخالق هنجاری، دینی 
یا عمومی باشند. اینجا سخن بر سر پرونده های 
چند هزار میلیاری نیست. گاه ابعاد مالی یک فساد 
بسیار محدودتر ولی معنای اجتماعی و نمادین آن 
بسیار فراتر است. بطوریکه آدمی در عصر حاضر با 
شرایطی روبه رو می شود که حتی شخصیت های 
روحانی، دانشــگاهی، قاضی دادگستری هم از 
»ویروس« فســاد مصون نمانده انــد؛ در چنین 
شرایطی است که افراد با تعارض دست به گریبان 
می شوند و از خود می پرسند آیا دیگر گوشه سالمی 
هم در این جامعه باقی مانده است که از فساد مصون 

باشد؟!

این بار علیه مهناز افشار و درد زایمان

آقای افخمی خسته نشدی از جنجال؟

زندانی ها؛ فیلمی شعاری در باب اخالقیات

اخالق؛ حلقه گمشده جامعه مدنی

دیدگاه

یادداشت

متری شش و نیم« با هر متر 
و معیاری خوش ساخت و 

جذاب است، پس اگر نقدی 
به روند فیلم می شود در 

سطحی ایده آل گرایانه تر 
از بی شمار اجتماعی های 

مبتذل این سال های 
سینمای ایران است
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