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آذر فخری

اســاووی ژیــژک، فیلســوف-
جامعه شــناس اســلوونیایی در مورد 
ســینما نظریه ها و نــگاه خاصی دارد، 
هم چنان که در باره بســیاری مسائل 
اجتماعی نیز نظریه های منحصربه فرد 
و گاه چالش برانگیزی ارائه داده اســت. 
ژیــژک در مورد ســینما یــک کتاب 
جالب دارد به نام »خشــونت؛ پنج نگاه 
زیر چشمی«. شــاید بد نباشد بدانیم 
که سینما همواره مغضوب فیلسوفان 
بوده اســت، اما در این میان ژیژک یک 
استثناســت. او با دقتی فیلسوفانه به 
سینما پرداخته است و اگر ما در این جا با او 
و از زبان او در باره سینما صحبت خواهیم 
کرد دقیقا به خاطر اعتباری فلسفی است 
که او به سینما بخشیده است. اعتباری که 
برای سینمای امروز جهان بسیار ضروری 
اســت؛ حتی اگر معتقد باشیم سینما 
صرفا یک ســرگرمی است و کارکردی 
بیش از آن ندارد. ژیژک سینما را نوعی 
آیین می داند که طی آن، احساســات 
مختلف توسط سوژه-تماشاگر تجربه 
می شوند. همین را مبنا می گیریم و به 
ســراغ فیلم های خودمان در یک سال 

گذشته می رویم. این که فیلم های سال 
97 تا چه حد تماشاگر را در بازشناسایی 
و درک احساسات انسانی اش یاری داده 
اســت و حتی در بعد صرفا ســرگرمی 
چه قدر موجب شــده او-تماشاگر- از 
لحظه های تکراری و روزمره گی هایش 
کنده شده و در سالن ســینما، جهان 
دردناک و خسته کننده بیرون از سالن 

را فراموش کند. 
 اول: کمدی یا غیرکمدی، 

خشونت غالب بود!
پاشنه اغلب فیلم های کمدی-اگر 
واقعا چنین ژانری از سوی کمدی سازان 
ما فهم شده باشد- امسال، بر خشونت 
علیه زنــان چرخید! ایــن  را باید رک و 
بی پرده بگوییم. طبق معمول و سنت 
جامعه ای کــه در آن زندگی می کنیم، 
لطیفه و جــک، لفظی یــا تصویری- 
تصویری که اسمش را می گذاریم فیلم 
کمدی- در توهین و طعنه به زنان، طرز 
تفکر و اندام و شکل ظاهر رفتارشان دست 
باال را گرفتند و در این میان صدالبته که 
»هزارپا« رکورد زد. و جالب ترین قسمت 
ماجرا هم این است که بازیگران زن در این 
نوع فیلم ها، این خشونت ها را بازنمایی 
کردند و گذاشتند کارگردان و پیش از 

آن نویسنده فیلم نامه به تن و بدن آنان 
خشــونت ورزد و چاقی و الغری شان را 
به بازی بگیرد. زنان هنرپیشه پذیرفتند 
در نقش زنانی ابله و با سطح فکر پایین 
و کم سواد و کم هوش ظاهر شوند و البته 
که زنان بسیاری هم به تماشای این فیلم 
رفتند؛ به تماشــای زنان بازیگری که 
تحقیر مداوم زنان را بازتولید می کردند 
و خوش و خرم، قهقهه های شان را زدند و 

بی هیچ تاثری به خانه برگشتند. 
در مورد فیلم های دیگر، اگر درباره 
جنگ نبودند، که به هرحال در ذات خود 
خشن هستند و قرار است درباره خشونت 
جنگ هرچنــد از زاویه ای تــازه قصه 
بگویند، در مسائل اجتماعی هم بیشتر 
به ابعاد خشونت آمیز و فاجعه بار زندگی 
ایرانی پرداخته شده بود؛ زنان و مردان 
و جوانانی که درگیر معضات عجیب و 
غریب اجتماعی بودند ونشان دهنده و 
بازنمایاننده مشکات واقعی جامعه ای 
بودند که در آن زندگی می کنیم. البته 
در بازنمایی این مشکات موفق بودند 
تا حدی که حال اغلب تماشاگران پس 
از دیدن چنین فیلم هایی بد می شــد 
و با اندوه و خشــم به خانه می رفتند. در 
این میان، فیلم، نقش پاالینده و به قول 

ارسطو کاتارسیســی خود را ایفا نکرد؛ 
آن چنان که ارسطو معتقد است و در اغلب 
فیلم های دنیا هم این مسئله مورد توجه 
است؛ تماشاگر باید بعد از تماشای فیلم 
و در آخر آن احساس کند انرژی منفی 
که در درونش انباشته شــده، در سالن 
خالی شده و حاال او می تواند با حال بهتری 
به سراغ زندگی واقعی اش برود. اما مثا در 
فیلمی مثل »درساژ« هیچ مسئله ای از 
مسائل قهرمان فیلم حل نمی شود، تا اگر 
تماشاگر با آن همذات پنداری کرده بود، 
حالش با حل شدن مشکل قهرمان بهتر 
شود. تماشاگر از قضا با مشکات جدیدی 
به خانه برمی گردد: جوانــان ما هم در 
خانه و هم در جامعه مشکات خاصی 

دارند و درک نمی شوند. خوب پرواضح 
اســت که وقتی فیلم هیچ حس خوبی 
به تماشاگرش نمی دهد و غم و اندوه او 
را بیشــتر می کند، در ذات خود درگیر 
خشونتی پنهان است که آرام آرام و در 
طول فیلم آن را زیر پوست تماشاگران 

تزریق می کند.
فیلم فارسی و ادامه معضل 

فیلمفارسی
فیلمفارســی نام خاصــی بود که 
روشنفکران پیش از انقاب و نیز پس از 
انقاب به یک جریان خاص فیلم سازی 
در ایران داده بودند. نوعی فیلم که صرفا 
برای سرگرمی ساخته می شد با چاشنی 
رقص و آواز و ســکس و تقلید ضعیفی 
بــود از فیلم های هنــدی آن روزگار و 
البته با اشــک و آه کمتر. فیلمفارسی 
در جامعه آن روزگار تماشــاگران پرو 
پیمان خودش را داشت و هنرپیشه های 
این نوع فیلم ها که اکثر مضامین شان 
درباره مردم کف جامعه بود، طرفداران 
زیادی داشت- و بگذارید اعتراف کنیم 
که هنوز هم دارند و فراموش نشده اند- 
فیلمفارسی، در روزگارخودش جذابیت 
خاصی برای مخاطب عام داشت به یک 
دلیل عمده؛ مخاطب را جدی می گرفت، 
به او قهرمان و الجرم رویا می داد. قهرمان 
فیلمفارسی آن دوران، کسی بود که در 
روند فیلم در نهایت می توانســت روی 
پای خودش بایســتد، ناحقی را به حق 
تبدیل کند، فیلمفارســی به تماشاگر 
خود نگاه از باال نداشــت اما... اما البته 
جنبه تخدیر کنندگی اش و سرگرمی 
صرفش را هم داشــت. مسکنی بود که 
در یک مقطع زمانی خاص باعث می شد 
مخاطب از هر آن چه او را درگیر کرده بود، 
کنده شده و روی صندلی سال سینما 
میخکوب شود. یکی از آسیب های بزرگ 
فیلمفارسی که تا به امروز باقی مانده و 
در سینمای بدنه امروز هم رسوخ کرده، 
اســتفاده آن از ابزار سخیف در داستان 
پردازی است، همان ابزاری که در باال به 
آن ها اشــاره کردیم؛ و صد البته منهای 
لوطی گری هــا و ضعیف نوازی هایــی 
که در فیلم هــای آن روزگار زیاد دیده 
می شد.   در ســال 97 اغلب فیلم های 
بدنه و به خصوص کمدی هــا در جلد 
فیلمفارسی فرورفتند؛ با همان اشارات 
سخیف جنسی، عشق های آبکی بدون 
شخصیت پردازی، بدون پشتوانه و بد و یا 

خوب مطلق.
 یادی از درگذشتگان 

سینمای ایران
سالی که گذشت با تمام کمی ها و 
کاستی هایش در زمینه سینما که در 

جایی دیگر، بحث و بررسی مفصل تری 
می طلبد، درگذشــتگانی هم داشت؛ 
افرادی که در هر دو دوره سینمای قبل 
و بعد از انقاب حضور داشتند. و در هر 
دو دوره با فراز و نشیب هایی محبوبیت 
خود را حفظ کردنــد.  زنده یادان ناصر 
ملک مطیعــی، عــزت اهلل انتظامی، 
حسین محب اهری، خشــایارالوند، 
پیام صابری، سعید کنگرانی، بهرام زند، 
یداهلل صمدی، احترام سادات حبیبیان، 
حسین عرفانی، ضیاالدین دری، قاسم 
افشار، بهرام شفیع و ناصر چشم آذر و 
... که دو نسل از مردم ما را با خود همراه 
کرده و برای آنان رویــا و خاطره تولید 

کردند. 
یک آمار قابل درک و تمام 

طبق آن چــه اخیرا رســانه های 
مختلف در مورد آمار ســینماروهای 
ایــران منتشــرکرده اند، 30درصد 
ایرانی ها-یعنی همین از همین مردم 
خود ما- هرگز به ســینما نرفته اند. در 
این نظرســنجی، ۲۲ درصد گفته اند 
آخرین باری که سینما رفته اند کمتر 
از یک ســال پیش بوده اســت، ۱0.۴ 
درصد هم اعام کرده اند آخرین بار بین 
۱ تا 3 سال پیش سینما رفته اند. 37.۵ 
درصد هم گفته ا ند از آخرین باری که 
سینما رفته اند، حداقل بیش از 3 سال 
می گذرد. 30 درصد ســینما نروی ما 
به هــر دلیل که به ســینما نمی روند، 
بایــد واکاوی و مــورد کنکاش های 
جامعه شناسانه و آسیب شناسانه قرار 
بگیرند. ســینما نرفتن این 30 درصد 
به معنای این نیست که این افراد اصا 
فیلم نمی بینند، بلکه شاید عاقه ای به 
سینمای خودمان ندارند و یا سینمای 
ما انتظارت آن ها را برآورده نمی کند. 
30 درصــد از 80 میلیــون نفر یعنی 
۲۴ میلیــون نفر و البته کــه این رقم 
قابل توجهی اســت. رقمی که خود را 
در هنر تصویری این سرزمین شریک 

و سهیم نمی داند. 

نگاهی زیرچشمی به یک سال سینمای ایران

کارنامه ای نه چندان درخشان و پرحاشیه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

در مراسم تشییع حبیب کاوش مطرح شد؛
 سینما برای مردم است 

نه سرمایه ساالران و فن ساالر

مراسم تشییع پیکر حبیب کاوش، کارگردان 
فقید ســینمای ایــران، صبح دیروز )یکشــنبه 
۲6اسفندماه( از خانه سینما و با حضور سینماگران 

اهالی رسانه و خانواده وی برگزار شد.
کامران ملکی در ابتدای این مراسم با اشاره به 
این که امسال ســال خوبی برای حوزه فرهنگ و 
هنر از لحاظ از دست دادن چهره های هنری نبوده 
اســت، گفت: ۱۲3 نفر از هنرمندان و چهره های 
فرهنگی امسال از میان ما رفتند و هر کدام از این 
افراد برای خودشــان و فرهنگ کشور شخصیت 

مهمی بودند.
منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما 
نیز با تسلیت درگذشــت کاوش به خانواده وی 
گفت: نقش فعاالن سینما در جامعه امروز نقش 
موثری است و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند 
و اگر این نقش را قبول داشته باشیم، می توانیم 
به وسیله سینما خدمت کنیم و اگر این نقش را 
فراموش کنیم به تاریــخ، فرهنگ و حتی مردم 

جفا کرده ایم.
وی با اشــاره به لزوم وحــدت در فعالیت های 
صنفی گفــت: فعالیت های صنفــی قطعا محل 
اختاف است اما باید این اختافات را با گفت وگو در 
اتاق ها حل کنیم و به بیرون نیاوریم و اختافات را 

به دشمنی تبدیل نکنیم.
وی با اشاره به اهمیت سینما گفت: ذات سینما 
رفتن به دل زندگی مردم است نه سرمایه ساالری 
و فن ساالری پس باید سینما را برای مردم حفظ 
کرد و برای آن تاش کرد. کســانی که به کنجی 
می روند فقط به فکر منافع خودشان هستند اما 
در این میــان فردی هم چون حبیــب کاوش از 
جمله کســانی بود که در میانه میدان بود و برای 

سینما تاش کرد.
در پایان این مراســم بعد از قرائت نماز توسط 
حجت االسام پژمانفر، پیکر مرحوم حبیب کاوش 
به بهشت زهرا)س( و قطعه هنرمندان منتقل شد.

    
سلبریتی های ایرانی شارلی ابدو 
هستند، ولی مسلمان نمازگزار نه!

سلبریتی هایی که برای هر خرده حادثه  در غرب 
به تصّنع خانه های مجازی شان اعامیه می زنند و از 
عروسی نوه ملکه هم نمی گذرند، از قتل کسانی که 
جز رنگ چهره و عقیده  قلبی گناهی نداشتند هیچ 
نمی گویند. به گزارش سینماپرس، علی علیزاده، 
تحلیلگر مسائل سیاســی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: لیبرال های ایرانی، ســکوالرهای ایرانی، 
روشنفکران ایرانی. همه خاموشند. آن ها که برای 
قربانیان آمریکایی ۱۱ ســپتامبر شــمع روشن 
کردند، که برای کاریکاتوریست های هتاک فرانسه 
مقابل سفارتش جمع شدند و با بغض گفتند من 
شارلی ابدو هســتم، حاال همه ســاکت شده اند. 
هیچ کدام نمی گوید من هم مســلمان نمازگزار 
هستم.  روشنفکران  و سلبریتی های ایرانی ساکت اند 
چراکه قرن ها استعمارزدگی آن ها را از خود و هویت 
و تاریخ و  تمدنی که به آن متعلق اند  منزجر کرده. 
چراکه غــرب زده اصا خود را با »مســلمان« هم 
هویت نمی پندارد.  رسانه ها گفته اند تروریست ها  
»وایت سوپرمسیســت« بوده اند. یعنی معتقد به 
برتری نژادی سفیدپوستان. و سکوت سلبریتی ها 
و شرم شان از عزاداری برای برادران مسلمان شان، 
شرم شان از هویت و تمدنی که در آن و با آن بزرگ 
شده اند، تاش شان برای پنهان کردن هویت شان 
و امیدشان به پذیرفته شدن توسط اربابان غربی، 
همدستی با همان ایدئولوژی برتری نژادی غرب 

بر ما است. 
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

با توجه بــه تحقیقــات و پژوهش هــای روانشناســان و 
جامعه شناسان و همچنین استناد به آمار های گزارش  شده از 
سوی مراکز فعال در حوزه ترک اعتیاد باید گفت تردیدی نیست 
که استرس های قابل ماحظه و طوالنی مدت در دوران کودکی 
به شدت می توانند بر سامت و نیک بختی فرد در طول زندگی 
آثار منفی بر  جای بگذارند. در حقیقت این تجربیات ناگوار، رشد 
و تکامل مغز را به تاخیر انداخته و آن را دچار اختال می کنند که 
در نهایت بدون شک ممکن است به اختاالت روانی یا مشکات 
اجتماعی همچون اعتیاد، افســردگی، رفتارهای پرمخاطره 

جنسی و ابتا به ایدز منجر شود.
ازاین رو می توان گفت مســئله اعتیاد و مشکات رفتاری و 
روانشناختی که فرد معتاد و خانواده  وی با آن دست و پنجه نرم 

می کنند، همواره جزو موضوعات بسیار بااهمیتی قلمداد می شود 
که از نگاه فیلمسازان پوشیده نمی ماند. در همین راستا نیز  باید 
اذعان داشت فیلم »متری شیش و نیم« از زاویه ای متفاوت، معضل 
»اعتیاد« را مطرح می کند؛ از اینرو فیلم دغدغه مند و تاثیر گذاری 
است که تصویری انسانی از آدم هایی را ترسیم می کند که به خاطر 
زیست در جامعه ای با روابط ناسالم خواه ممکن است به بیراهه 

کشیده شوند و یا نشوند.
داستان »متری شش و نیم« درباره یک سرگرد پلیس مبارزه 
با مواد مخدر بنام »صمد« اســت که به دنبال توزیع کننده دانه 
درشت مواد مخدر به نام »ناصر خاکزاد« است. پس می توان گفت 
ژانر فیلم با محوریت موضوعی اجتماعی، درامی-پلیسی است 
که مخاطب از همان پان هــای ابتدایی فیلم با پلیس ها همراه 
می شود و آن ها را انسان هایی واقعی از جنس خودش برداشت 
می کند؛ انسان هایی که همانند سایر مردم جامعه در عین اینکه 

وظایف و مسئولیت های خطیری برعهده دارند، درگیر همان 
مشکات و مصائبی نیز هستند که هر انسان دیگری ممکن است 
در زندگی روزمره  خویش با آنها دست و پنجه نرم کند. در واقع فیلم 
»متری شیش و نیم« از سه بخش تشکیل شده است که هر بخش 
داســتانک های متفاوتی را بیان می کند و به شخصیت پردازی  
جنبه های مختلف کاراکتر های اصلی فیلم می پردازد. در بخش 
ا ول، مخاطب همراه با دوربین کارگردان »اعتیاد« را به زشت ترین 
شکل، عریان ترین حالت و هولناک ترین مسئله مشاهده می کند. 
معتادهایی که حتی به زن و بچه  خویش رحم ندارند و برای رهایی 
خود، دست به هر اقدامی می زنند و حتی ممکن است برای رهایی 
از بازداشت، فرزند کوچک خود را مجبور کنند تا جرم حمل جنس 
را گردن بگیرد. در بخش دوم، مخاطب شاهد جدال و تقابل پلیس 
و دستگیری عوامل این بدبختی خواهد بود؛ و در سومین بخش 
روند قصاص در ماعام و پیش چشــم انظار مشاهده می شود؛ 
ســکانس هایی که مجرم  از چرایی اعمال زشت خویش پرده 
بر می دارد و به این ترتیب مجرم را موجودی معصوم جلوه می دهد 
که از بدو تولد یک جانی بالفطــره و خاف کاری بی رحم متولد 
نشده است، بلکه شرایط زندگانی که در آن رشد کرده، فقر و جبر 

روزگار او را مجبور کرده تا به یک قاچاقچی مواد مخدر مبدل شود. 
از منظر روانشناسی می توان گفت فیلم »متری شیش و نیم« 
فیلمی است که در دنیای امروز دغدغه دارد؛ دغدغه اینکه خانواده 
و عوامل خانوادگی همواره مهم ترین عامــل در گرایش یا عدم 
گرایش به مواد مخدر محسوب می شوند. بر این اساس با توجه به 
تجربیات حاصل از علم روانشناسی می توان یادآور شد بدرفتاری 
و خشونت های خانگی برای کودکان مضر است؛ بطوریکه این 
مسئله در زمره یکی از مهمترین فاکتور های ابتا به اعتیاد در نظر 
گرفته می شود که می تواند احتمال اســتفاده از مواد مخدر را از 

دوران کودکی و نوجوانی به شدت افزایش  دهد. 
 بر اساس یافته های روانشناسی به نظر می رسد، آگاهی دادن 
و آموزش سایر اقشار جامعه در خصوص اعتیاد می تواند  تامین 
ســامت و امنیت روانی خانواده ها را به ارمغان آورد. بنابراین به 
عنوان نکته پایانی به دســت اندرکاران و تصمیم سازان تاکید 
می شود که در کنار سرمایه گذاری در حوزه درمان معتادان و یا 
دستگیری فروشندگان مواد مخدر، در جهت آموزش و باال بردن 
آگاهی اقشار مختلف اجتماع در خصوص اعتیاد و خطرات آن 

گام های جدی و اساسی بردارند.

»متری شیش و نیم« روایت فاجعه ای از زیر پوست آرام شهر

اعتیاد؛ معضلی تمام نا شدنی

یادداشت

یک سال دیگر هم بر سینمای ایران گذشت. سالی پرتنش، نه چندان خوشایند و نه چندان پربار. سینمای ما امسال با 
رویکردی سانتی مانتال و فانتزی مآبانه با مسائل مختلف برخورد کرد؛ از بسیار کلیشه ای- گیشه ای مثل کمدی هایی که مخاطب 

را تا سطح استعاره های مستهجن پایین کشیدند، تا فیلم های اجتماعی که با تمام تالش خود در کالف سردرگم ضعف فیلمنامه 
و ساختار گیر افتادند و نتوانستند راه مناسب بیرون آمدن از این البیرنت را پیدا کنند.  در سال 97 مردم  مثل همیشه به راه خود 

رفتند؛ یا هالیوود و بالیوود را برگزیدند، یا شبکه های ماهواره ای را، در هر حال دست و ذهن شان از سینمای واقعی دور ماند. تا سال 
دیگر سینما با چه توشه ای از راه برسد. 

سینمایی که در سال 97 با 
آن مواجه بودیم یا سرگرمی 

صرف بود و از شدت 
سرگرم کنندگی در ورطه 

کسالت افتاد یا به شدت 
تالش می کرد نمایی بی پرده 
و صریح از مسائل اجتماعی 
باشد که ناخوادآگاه یا آگاه 

در گرداب خشونت فرو 
رفت 

سینما نرفتن 30 درصد 
از جمعیت ما به معنای 

این نیست که این افراد 
اصال فیلم نمی بینند، 

بلکه شاید عالقه ای به 
سینمای خودمان ندارند و 

یا سینمای ما انتظارت آن ها 
را برآورده نمی کند
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