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ایمان عبدلی

درون مایــه فیلم »جــان دار« 
انتقام است. در سینمای ایران شاید 
»صادق کرده« و »قیصر«، »جدایی 
نادر از سیمین« و حتی »دهلیز« آثار 
قابل اعتنایی در این زمینه هستند. 
هر کدام از این آثاری که ذکر کردم 
دریچه ای خاص برای تعریف انتقام 
دارند. »جان دار« اما راوِی یک انتقام 
عاشقانه هست احتماال، اما کمی پیچ 

و مهره های روایتش شل است.
همین ابتدای یادداشــت این را 
باید بنویسم که »جان دار« بازی های 
بسیار دلنشینی دارد، روایت به موقع 
گره افکنی و گره گشــایی می کند، 
یعنی نویســندگان فیلمنامه دقیقا 
می دانســته اند کــه ِکــی و کجا به 
روایت پیــچ و تاب بدهند. مســاله 
ضرباهنــگ خیلی خــوب در فیلم 
رعایــت شــده و اصال ایــن فیلمی 
است که دو ساعت سرگرم می کند 
و مخاطب را عــالف نمی کند، اما با 
همه این ها، »جان دار« می توانست 
فیلم خیلی بهتری باشــد اگر پیچ و 
مهره های روایتش فریفته »سندروم 

عصیان نمایی« نمی شد.
ســینمای »عصیــان« در این 
ســال های متاخر به گمانم با حامد 
بهداد شــروع شــد. کاراکتری که 
چندین بــار در چند اثــر مختلف 
کاراکترهایی را ایفا کرد که خصیصه  

اصلی شان، عصبیت و خصم و البته 
نوعی از توقف ناپذیــری بود. بعدتر 
نوید محمــدزاده پرچم »عصیان« 
را از دست بهداد گرفت و میدان دار 
شد. »ابد و یک روز« نمونه پرطرفدار 
و دیده شده  سینمای عصیان بود که 
کاراکتر اصلی اش حتــی علی رغم 
اعتیاد و درماندگی، خصم داشــت. 
می گویند کاراکترهــای پر طرفدار 
هر دهه عصاره  خواسته  مردمان آن 
دهه هستند، یعنی شرایط اجتماعی 
چیزی را طلب می کند که در واقعیت 
کم دارد و در قالــب آرزو آن را روی 
پــرده می خواهد. و این خواســت 
مردمــان دهه 90 خورشــیدی در 
ایران بوده که حتــی در اثری مثل 
»التاری«، نوع نقش آفرینِی ســاعد 
ســهیلی و جواد عزتــی در خدمت 
یک اثر ایدئولوژیــک قرار می گیرد 
و عصیاِن مورد خواست مردم دچار 
اســتحاله مضمونی می شود و یعنی 
می چرخــد و علیه خــودش قیام 

می کند.
نفوذ مویرگی چنین ســینمایی 
نشــان می دهد که صرفا نــه با یک 
موج، بلکــه با یک رونــد مواجهیم، 
روندی که در یک هم افزایی نانوشته 
دائما میاِن تولیدکننده اثر هنری و 
مصرف کننده آن خودش را تقویت 
می کنــد و تبدیل به یــک موجود 
غول پیکر می شــود. موجودی که 
تمــام زیرژانرهای دیگر ســینمای 

ایران را می بلعد و گاه برای ســینما 
رفتن، حتما باید با خودت نوشیدنی 
انرژی زا همراه داشــته باشی، تا که 
زیر حجم فریاد و خشم دوام بیاوری. 
وقتــی ماجرا را در شــکل یک روند 
بررســی می کنیم اتفاقا بــه نقطه 
ضعف اساسِی »جان دار« می رسیم. 
قرار است از پیچ و تاب خشونت زده  
داستان »جان دار« چه چیزی عاید 
مخاطب شــود؟ چیــز، صرفا یک 
پیام اخالقی نیســت! چیز، حتی دو 
ســاعت لذت اســت، البته که وجه 
 ســرگرم کنندگی فیلم لذت دارد، 

اما چرا با خونریزی؟
شاید این استدالل را داشته باشیم 

که خیلــی از گونه های ســینمایی 
خشونت و لذت را با هم دارند و اصال 
ژانری مثل وسترن دقیقا تماشاچی 
را از خشــونت به لذت می رساند، اما 
خــب آن ژانر مختصات و ســاختار 
روشــنی دارد که طبیعتا در نمایش 
خشــونت دچار پرداختــی زننده و 
ُگل درشت نمی شــود، اما در آثاری 
چون »جان دار« چون دقیقا تکلیف 
فیلمساز با کارکرد نمایشی خشونت 
روشن نیســت و صرفا به نیازی آنی 
از سمت مخاطب پاســخ داده، گاه 
خشونت، صرفا جنبه تزاحم و تشنج 

ذهنی دارد.
از همیــن جهت هم هســت که 

در صحنــه چیدمان شــده زخمی 
کردن جمال توســط بــرادرش، ما 
بــا کارکــردی دراماتیــک مواجه 
نیستیم و اصال آن سکانس راهی را 
در ذهن مخاطب برای بسط فضای 
داستان باز نمی کند و به قولی بیرون 
می زند. یا در سکانســی که یاسر در 
دادگاه خودش را با لیوان آب زخمی 
می کند و خــون راه می گیرد، اصال 
و ابدا کاراکتر و داســتان عمق پیدا 
نمی کند و انگار که یک نوازنده درام 
در یک کنســرت پاپ با تک نوازی 
بیرون از قاعــده خودنمایی می کند 
و حــواس تماشــاچی را به خودش 
جلب می کند. این ها البته جلوه های 
آشــکار عصیان نمایی و خشــونت 

زدگی ست.
خشونت گاه ســویه های پنهان 
و ظریفی دارد، مثل سکانســی که 
اســما به محل کار یاســر می رود و 
در ابتدا ســگی که جلوی در بسته 
شــده بی قراری می کنــد و بعد هم 
در اتاقک یاســر طرح مساله سقط 
و پیش شــرطی که برای اســما در 
داســتان چیده شــده عالوه بر این 
که کمــی تصنعی ســت و در عین 
حال مصداق بارز خشونتی است که 
کارکرد دراماتیک ندارد و مشــکل 
تمام ترفندهای داستانی این چنینی 
همــان در قاعده و ســاختار نبودن 

است.
در قاعده و ساختار نبودن یعنی 
این که فیلمســاز بداند قرار است با 
نمایش خشونت به کجا برسد؟ اگر 
قرار است داســتانی در باب رفاقت و 
جوانمردی و در جغرافیای بازارچه 
آب منگلی هــا روایت کنیم، خب در 
آن کانســپت و در آن زمان، چاقوی 
ضامن دار به قاعده اســت. اگر قرار 

اســت انتقام از پِس تجاوز باشد، دو 
ســویه  ماجرا متناســب و بجاست. 
صادق کــرده و آن فضای جاده ای و 
قهوه  خانه ای دقیقا می طلبد که به آن 
شکل از انتقام برسد و اصال تقوایی و 
کیمیایی در هر دو اثری که ذکرشان 
رفت، انــرژی بســیاری در جهت 
فضاسازی گذاشته اند تا ژانر ساخته 
شود و خشونتشان باسمه ای نباشد.

کاری کــه در فیلم هــای متاخر 
نمی افتد و خشونت تبدیل به امری 
اَکسســوری و حتی تین ایج پسند 
می شود. به طورخاص در این سال ها 
عصیان در جهت چیزی نیســت و 
اصالتــش را از خــودش می گیرد! 
یــک مثــال روشــن دیگر شــاید 
»فریدون گله« باشــد که حتی در 
آن جا خشــونت در جهــت فردیت 
تعریف می شود و در راستای تکامل 
قرار می گیرد و خب وقتی ســال ها 
پیش مــا چنــان پرداخت هایی از 
خشونت داشــته ایم و چرا و چگونه 
 انقدر الکــن و ناتــوان از پرداخت 

مفاهیم می شویم. 
البتــه که ایــن بحــث، خیلی 
دامنه دارتر از این هاســت و حتی در 
موسیقی هم ریشه دوانده، به تکثیر 
صداهــای خش دار و خشــن توجه 
کنید تا حســاب کار دستتان بیاید، 
این مرض کمی مزمن شــده. در هر 
صورت »جان دار« در اِشل سینمای 
ایران یک اثر سرگرم کننده است که 
موفق شده مختصات تماشاچی این 
دوره را بشناسد و داستانش را بدون 
ســردرگمی روایی تعریف کند، اما 
اگر چنین آثاری ماندگار نمی شوند، 
ریشه در همان جهان بینِی گنگ و پر 
از غلط دارد و این متن را آخر شــد و 

این بحث را اما نه. 

از ِکی و کجا انقدر عصیان دوست شدیم؟

جاندار؛سینمایخوشریتموداستانگو

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 پروژه تازه رضا عطاران 
کلید خورد

روح اهلل حجازی که ســابقه ساخت فیلم های 
شــناخته شــده ای را در کارنامه دارد پیش تولید 
ششمین فیلمش با نام »روشــن« را آغاز کرد. رضا 
عطاران بازیگر مطرح و محبوب ســینمای ایران 
نخستین بازیگری است که حضورش در »روشن« 
قطعی شده و قرار است ایفاگر نقشی متفاوت در فیلم 
حجازی باشد. »روشــن« مانند ساخته های قبلی 
حجازی فیلمی پربازیگر است و طی روزهای آینده 
سایر بازیگران فیلم معرفی می شوند تا فیلمبرداری 
از اواخر دی ماه آغاز شود.  آخرین ساخته سینمایی 
حجازی »اتاق تاریک« بود که برای اولین بار در سی 
وششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و پس 
از آن در بسیاری از جشنواره های معتبر بین المللی 

روی پرده رفت و جوایز متعددی دریافت کرد.
    

»جدایی نادر از سیمین«؛ 
سیزدهمین فیلم برتر دهه

منتقدان مجله رولینگ اســتون از جمله پیتر 
تریورس، کیتی والش، دیوید فیر، تیم گریرسون، 
امی نیکلسون و جسیکا کیانگ در واپسین روزهای 
آخرین ساِل دهه دوِم هزاره سوم دست به انتخاب 
بهترین ها دهه اخیر زده اند. در فهرســت ۵0 تایی 
این مجله از فیلم های ابرقهرمانی تا مستند تجربی 
به چشم می خورد. در این فهرست سینمای ایران نیز 
با »جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر فرهادی 
حضور دارد. در معرفی »جدایی« فرهادی، دیوید 
فیر منتقد رولینگ استون به شــباهت »داستان 
ازدواج« فیلم موفق این روزهای نتفلیکس با این کار 
فرهادی پرداخته است. فیر همچنین فیلم فرهادی 
را شاخصی برجسته در سینمای ایران می نامد و می 
نویسد این فیلم یک مثاِل عالی از آن است که چگونه 
می توانیم از صحنه ساده یک مکالمه یک درام خلق 
کنیم. فیلم »جدایی نادر از سیمین« که اولین جایزه 
اسکار ســینمای ایران را در بخش فیلم خارجی به 
ارمغان آورد در این فهرست باالتر از فیلم های مهمی 
مانند »مرد ایرلندی« اثر تحسین شده این روزهای 
سینمای جهان و همینطور »دانکرک« نوالن قرار 

گرفته است.
    

علی صادقی: در اوج 
خداحافظی کردم

علی صادقی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: »من 
در اوج کناره گیری کردم! چهار طرف دوربین را بوس 
کردم و رفتم! واقعیتش پیشنهاد کاری که بدانم در 
آن مفیدم، نداشتم. شاید هم تولیدات ضعیف تر شده 
است.« علی صادقی که کارش را از نوجوانی با سریال 
»بهترین تابســتان من« آغاز کرده، در یک برنامه 
تلویزیونی گفت: »تقریبا ۳0 سال است دارم این کار 
را انجام می دهم اما حداقل با دو سوم بازیگران ایران 
کست نشده ام که بازی کنم. علتش را هم نمی دانم. به 
هر حال این طوری است. به نظرم کارها بیشتر حالت 
تیمی است و یک سری آدم ها فقط با هم کار می کنند 
و این موضوع دست من نیست.« وی در این باره که 
چرا بعد از تجربه دوران اوج، مدتی نبوده و این غیبت 
خودخواســته بوده یا ممنوع الفعالیت شده است، 
گفت: »من در اوج کناره گیری کردم! چهار طرف 
دوربین را بوس کردم و رفتم! واقعیتش پیشــنهاد 
کاری که بدانم در آن مفیدم، نداشــتم. شاید هم 
تولیدات ضعیف تر شده اســت. علت خاصی سراغ 
ندارم و همیشه دوست دارم کار کنم و کار هم باشد 
انجام می دهم.« وی درباره جدی بازی کردن خود 
گفت: »من همیشــه جدی بازی می کنم اما مردم 
می خندند. بیشــتر دوســت دارم کارهای رئال با 

موقعیت های کمدی بازی کنم.«

پردهنقرهای

آبان نامجو

مناسبت ها، خصوصا مناسبت هایی مثل 
یلدا، فرصت کم نظیری برای رسانه ای چون 
تلویزیون اســت که قدرت نمایی کند. رسانه 
ملی اما در تمام مناســبت هایی مثل یلدا در 
قابل پیش بینی ترین حالت خودش به ســر 
می برد. نگاهی کنید به ویژه برنامه های یلدای 
امســال؛ کجاِی حضور مجدد رضا رشیدپور 
می تواند یک سورپرایز باشــد؟ مساله توان 
اجرای رشیدپور نیست، مســاله اینجاست 
که در رسانه ای که یک سری محدودیت های 
نانوشته از بیرون به آن تحمیل می شود و حتی 

نمی تواند ساز نشــان دهد، حلقه ی محدود 
مجریان و زنده ســازی آن ها در یلدا، دقیقا 

چه نکته  خارق العاده و شگفت انگیزی دارد؟
رشــیدپور برنامه داشــت و بدتــر از آن، 
مهمانــش بود: احســان علیخانــی ! منوی 
پیشنهادی رسانه ملی آن قدر محدود است 
که دائما چند اسم تکرار می شود. این مهمان 
چه چیز تــازه ای می خواهد بــرای مخاطب 
داشته باشد؟ دورهمی و مدیری خوب است 
اما آن هــم درنهایت در کنداکتــور روتین 
تلویزیون جــای می گیرد و بــرای یک ویژه 
برنامه با مهمانانی در ســطح دیرباز و بازغی 
که هر دو هم در تلویزیون اجرا می کنند، این 

انتخاب ها بی اعتنایی به خواســت مخاطب 
است. شــاید تنها دلخوشــی های تلویزیون 
یکی برنامه »کتاب باز« در شبکه نسیم باشد 
که البته قشر محدودی پاِی آن برنامه بودند و 
یکی دیگر هم ویژه برنامه شبکه چهار که سه 

خانم بازیگر پیشکسوت آن را اجرا کردند. 
از آن طرف اما تلویزیون های آن طرف آبی 
بیکار ننشسته اند و مثال »من و تو« با کنسرتی 
که شــب گذشــته از گوگوش پخش کرد، 
اذهان را در فضای مجــازی تا حدی تصرف 
کرد. کاش با باز کردن دایــره آدم ها و مثال با 
بازگشت غافلگیرکننده نفراتی چون عادل، 
کمی شب یلدای تلویزیون، پررونق می شد. 

یا حداقل اگر به فکــر رونق تلویزیون داخلی 
نیستیم، کاری نکنیم که یک تلویزیون آن ور 
آبی با یک کنسرت تا این حد قدرتمند جلوه 
کند، باور کنیــد و باور کنیم مــردم منتظر 

گوشه چشمی از رســانه ملی هستند تا هر 
رقیب دیگــری را کنار بگذارند، اما گوشــه 
 چشمی نشان نمی دهند و فعال بازار نصاب ها 

رونق دارد.

در حاشیه یلدای کم رونق تلویزیون

دور باطل و تکراری تلویزیون در یلدا هم ادامه داشت

یادداشت

»جان دار« بازی های 
بسیار دلنشینی دارد، 

روایت به موقع گره افکنی 
و گره گشایی می کند، 

مساله ضرباهنگ خیلی 
خوب در فیلم رعایت شده 
و اصال این فیلمی است که 
مخاطب را عالف نمی کند، 

اما با همه این ها، »جان دار« 
می توانست فیلم خیلی 

بهتری باشد اگر پیچ و 
مهره های روایتش فریفته 
»سندروم عصیان نمایی« 

نمی شد
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