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ایمان عبدلی

درباره »جــاده قدیم« در همان ایام 
جشنواره هم بحث های زیادی شد. شاید 
به خاطر سوژه ی درگیرکننده اش. هر 
چه که هست در سال های اخیر سینمای 
ایران به سوژه های اجتماعی روی خوش 
نشــان داده. این که چــرا اجتماعی ها 
جایگاه خوبی پیــدا کردند، محصول 
چند علت آشــکار و پنهان است. مثال 
این که فیلمسازان نمی توانند در  زمین 
حوزه های ملتهب سیاسی قدم بزنند یا 
این که ملودرام در سینما خیلی مشتری 

ندارد. شاید چون مشــتری ملودرام ها 
با ســریال رفع نیاز می کند. این ها تنها 
بخشــی ازعوامل اقبال به ســینمای 
موسوم به اجتماعی است. »جاده قدیم« 
هم چون مربوط به همین فضاست در 
نگاه اول فیلِم مطلوب مخاطب است، اما 
چرا آخرین ساخته منیژه حکمت جواب 

نگرفته است؟
فیلم با یــک مهمانی ســرخوِش 
خانوادگی آغاز می شود. بر حسب عادت 
این سال ها می دانیم که این مقدمه ای 
برای یک فاجعه اســت. تا انتهای یک 
سوم ابتدایی تمام تالش فیلمنامه نویس 

بر پرداخت شخصیت مینو بوده است. 
ما از خالل رابطه هــا در محیط خانه و 
کار درمی یابیم که او یک زن مســتقل 
و قدرتمند اســت که ظاهرا چیزی کم 

ندارد. 
دو نشانه در این تعریف هست؛ یکی 
این که وجود مبرا و بی ایراد جایی نقص 
پیدا خواهد کرد و نشانه دوم این که تاکید 
روی قدرت و اســتقالل مینو، احتماال 
زمینه ساز یک آسیب و ایجاد موقعیت 
متضاد است. تماشاگر حرفه ای تر سینما 
از همان دقایق ابتدایی می تواند حدس 
بزند که قرار است برای مینو اتفاق بدی 

رخ بدهــد. ایــن پیش بینی پذیری در 
ذات اتفاق بدی نیست. معضل داستان 
از جایی خودش را نشــان می دهد که 
ظاهرا فیلمساز برای بعد از فاجعه، ایده ای 
نداشته و تشتت ژانری از این جا به بعد رخ 

می دهد.
از شب سال نو به بعد و اتفاق ناگواری 
که برای مینو رخ می دهــد، باید خط 
روایی جهت مشخصی پیدا می کرد و ژانر 
خودش را نشان می داد، اما پرسه های 
روایی، »جاده قدیم« را در سطح یک کار 
معمولی و کهنه پایین می آورد. شاید تند 
به نظر برسد اما از میانه  فیلم انگار نه متنی 
وجود دارد و نــه کارگردانی؛ صرفا یک 
سری سکانس هایی می بینیم که به هم 

وصل شده اند.
 گاه این ارتباط ها آن قدر بی ارتباط 
با هم هستند که باید از ذخایر ذهنی و 
محرک های بیرونــی کمک بگیریم تا 
چسب روایت حفظ بشــود. یعنی این 
مخاطب است که از جایی به بعد تدوین 

می کند. 
مثال ها ماجرا را روشــن تر می کند. 
این فیلم می توانست یک درام معمایی 
و رازآلود باشد یعنی از فاجعه به بعد تمام 
روایت و داستان به سمت رمزگشایی از 
شب فاجعه برود؛ چه کسی مینو را سوار 
کرد؟ دقیقا چه گذشته؟ آیا تجاوزی هم 
در کار بود؟ آیا متجاوز آشناســت؟ اگر 
آشناست، انگیزه قبلی داشته؟ فاجعه 
ارتباطی با فعالیت هــای کاری او نظیر 

مخالفت با وام جوادی دارد؟ 
چنین روایتی پر از تعلیــق و گره و 
گره گشــایی اســت. طبیعتــا رنگ و 
موســیقی و گریم و روابــط در چنین 
فضایی مولفه های خاص خودش را دارد. 
موسیقی حجیم و وهم آلود، رنگ های 
محرک و بعضــا تیــره، دیالوگ های 

چندوجهی و کاراکترهای چند بعدی 
و نه تخت مثل بهرام. »جاده قدیم« در 
این تعریف می گنجد؟ نه! به همان بهرام 
بنگرید؛ حد بالهت او را یک انسان قرن 
نوزدهمی هم ندارد، چه رسد به انسانی 

که در دهکده جهانی زندگی می کند.
احتماال قانع شدید که درام معمایی 
در کار نبوده. شاید این یک درام روانکاوانه 
است، تاکید روی تالم مینو نشانه ی پر 
رنگی در جهت تایید این فرضیه است. 
برای خلق چنین جهانی چه چیزهایی 
نیاز اســت؟ عبارت »فیلــم پرتره« در 
چنین فضایی کاربــرد دارد. دوربین و 
روایت از فاجعه به بعد باید مختص به مینو 
می شد. روایت باید در گذار به گذشته و 
آینده  احتمالی زن آسیب دیده  داستان 
از آسیب روانی وارده الیه برداری می کرد 
و ما ذره ذره به مینو نزدیک می شدیم و 
همدالنه و همذات پندارانه شخصیت او 

را می کاویدیم. 
چونان کاشفی، غم و درد او را کشف 
و لمــس می کردیم. مصالــح چنین 
ســینمایی در درجه اول یک فیلمنامه   
دقیق اســت و البته خلوت. آن وقت آن 
داستان ســقط جنین محلی از اعراب 
نداشت. آن وقت آن سکانس رجعت به 
خانه  مادری و مواجهه با قاب عکس ها 
خیلی زودتر در داستان کاشته می شد، 
آن وقت ماجرای مشتری بانک و کنسلی 

وام کال حذف می شد.
 بهرام بایــد شــوهری نزدیک تر و 
باهوش تر می شــد تا از خالل رابطه او با 
مینو چیزهایی می فهمیدیم؛ نه آن که 
مثل یک وجود شکستنی هر بار با شیونی 
در اتاق همسرش را باز می کند و هر آن 
گمان می کنیم آن که قرار است بشکند 

بهرام است نه مینو!
مالحظــه می کنید کــه فیلم یک 

درام روانکاوانــه هــم نشــده! چون 
فیلمنامه نویــس و کارگردانی را یک 
نفر برعهده داشــته، نخواستم در این 
یادداشــت از ایرادهای گل درشــت 
کارگردانــِی کار بنویســم، اما از چند 
تایش نمی شود گذشــت. مثال بازی 
فاجعه بار آتیال پسیانی. باور این که او 
انقدر رها، نه به معنای مثبت، بلکه به 
معنای ِول بودن بازی می کند، دشوار 
اســت. این ِول شــدگی در تمام فیلم 
جاری است. یک ســکانس نمونه ای 
جایی است که مینو مقابل بانک ایستاده 
و بهرام با ماشینش جلوی پای او توقف 
می کند. مینو گمــان می کند مزاحم 
است توجهی نمی کند تا این که بهرام 

شیشه را پایین می دهد.
 احتماال این ســکانس می خواهد 
نشــانگر بی اعتمادی مینو به جامعه 
اطرافش باشد اما اساسا چنین تمهیدی 
کمی کهنه نیست؟ از این کهنگی که 
بگذریم، چگونه مهتاب کرامتی و آتیال 
پسیانی در این سکانس انقدر تصنعی 
بازی می کنند؟ این ها گناه کارگردانی 
اســت. گویی منیژه حکمت برخالف 
این همه کنشگری اجتماعی، زبان روز 
جامعه اش را بلد نیست و از متن فاصله 

گرفته است.

منیژه حکمت در سال های افت

جاده قدیم؛ جاده ای که خیلی قدیمی است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

داریوش اسدزاده درگذشت

داریوش اسدزاده بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 
در ۹۶ سالگی درگذشت. طبق تایید وکیل خانوادگی  
این هنرمند، او که مدتی قبل هم در بیمارســتان 
بستری بود یکشنبه سوم شهریورماه در منزل خود 
چشم از دنیا فروبست. داریوش اســدزاده، بازیگر 
تئاتر، سینما و تلویزیون، متولد یکم آذرماه ۱۳۰۲ در 
کرمانشاه بود. او در ۲۰ سالگی وارد عرصه بازیگری 
شد و سال ها در مقام بازیگر، نویسنده و کارگردان 
در تئاتر تهران )نصر( فعالیت کرد. در دهه ۴۰ و ۵۰ 
شمسی در بیش از ۵۰ فیلم سینمایی ایفای نقش 
کرد. او پیش از پیروزی انقالب اســالمی، ایران را 
ترک کرد و در سال ۱۳۶۵ پس از ۱۰ سال اقامت در 
آمریکا بازگشت و در دو سریال »سمندون« و »خانه 
سبز« و فیلم های ســینمایی زیادی مثل دو نیمه 
سیب، همسر، قالده های طال، یتیم خانه ایران، زمان 
از دست رفته و بوی کافور عطر یاس بازی کرده است. 
آخرین فیلم او هم »حکایت دریــا« به کارگردانی 

بهمن فرمان آرا بوده است.
    

 حضور قطعی پورعرب در
 »چند می گیری گریه کنی ۲«

حســن توکل نیا تهیه کننده فیلم سینمایی 
»چند می گیری گریه کنی ۲« درباره وضعیت تولید 
این پروژه گفت: هنوز پیش تولید رسمی آغاز نشده، 
اما با برخی از بازیگرانی که در قسمت اول فیلم حضور 
داشتند مذاکراتی انجام و حضورشان تقریباً قطعی 
شده است. ابوالفضل پورعرب، حمید لوالیی، هومن 
حاجی عبداللهی، اسداهلل یکتا، حسین عابدینی، 
گیتی معینی و آناهیتا همتــی از جمله بازیگرانی 
هســتند که با آنان رایزنی کرده ایم و در قســمت 
دوم به طور قطع حضور دارنــد. وی افزود: کاراکتر 
الناز شاکردوست در فیلمنامه جدید حذف شده و 
وی دیگر در فیلم حضور نــدارد. در حال حاضر نیز 
منتظر یک بازیگر زن و یک بازیگر مرد هستیم که 
در یک پروژه دیگر حضور دارند. متأسفانه سریال 
های نمایش خانگی برای فیلمسازان تبدیل به یک 
معضل جدی شده اند؛ به طوری که بسیاری از پروژه 
ها این روزها با بحران انتخاب بازیگر مواجه اند. وقتی 
ارشاد مجوز چندین سریال نمایش خانگی را صادر 
می کند، طبیعی است که هر کدام از بازیگران این 
پروژه ها به مدت چند ماه درگیر باشند. با این وضعیت 
دیگر فیلمسازان برای عقد قرارداد با یک بازیگر حق 
انتخاب چندانی نخواهند داشت. برخالف قسمت 
اول »چند می گیری گریه کنی« که کارگردانی آن 
برعهده شاهد احمدلو بود، علی توکل نیا قرار است این 
فیلم را کارگردانی کند. رحیم بهبودی فر نیز با طرحی 
از صبا کاظمی نگارش فیلمنامه قسمت دوم این فیلم 

را برعهده داشته است.
    

صورت عمو فردوس  از حرکت افتاد
فردوس حاجیــان معروف به عمــو فردوس 
شهرک الفبا، چهره آشــنای حوزه تعلیم و تربیت 
دهه ۶۰، معلم و نویســنده خالقی اســت که به 
دلیل ابداع شیوه های جدید تدریس و کالس های 
آموزشی موفقیت های چشمگیری را در حوزه ملی 
و بین المللی کسب کرد.  فرزند عمو فردوس با انتشار 
پستی از کاربران خواست تا برای صحت و سالمتی 
این معلم صلح و مهربانی دعا کنند. سارا حاجیان 
در توییتر نوشــت: صورت پدرم دوباره فلج شد و 
در بیمارستان بستری شد؛ پارسال سمت راست 
صورتش فلج شد؛ امسال سمت چپ صورتش فلج 
شد؛ هر دینی که دارید برای پدرم دعا کنید؛ دیگه 

هیچی نمی خوام جز سالمتیش.
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آبان نامجو

بعد از دو نوبت اکران موفق فیلم ها در عید نوروز و عید فطر 
تصور می شد که این فروش در تابستان نیز ادامه پیدا کند، اما نه 
تنها این امر محقق نشد بلکه کاهش فروش فیلم ها در تابستان 
شگفتی پخش کنندگان و تهیه کنندگان را به دنبال داشت و 
بسیاری از آن ها بر این نکته اذعان داشتند که فروش به شدت 

کاهش یافته است.
آ مار نشــان می دهد بجــز در مواقعی کــه افزایش قیمت 
بلیت باعث افزایش درآمد شــده، در سایر موارد به خصوص با 
مقایسه مردادماه دو سال ۹۷ و ۹۸، مشاهده می کنیم که با افت 

محسوس فروش و مخاطبان سینما روبرو هستیم و درصد این 
افت به ۳۰ درصد نیز رسیده است. محمدقاصد اشرفی، رئیس 
انجمن سینماداران، با تایید کاهش محسوس فروش فیلم ها 
در تابستان ۹۸ نسبت به تابستان ۹۷ به خبرگزاری ایلنا گفت: 
متاســفانه وضعیت فروش فیلم ها نه تنها خوب نیست بلکه 
همین طور رو به کاهش است و هیچکدام از فیلم های اکران شده 
در تابستان ۹۸ تا امروز نتوانسته اند آن گونه که باید مخاطبان را 
به سینما ها بکشانند. اشرفی ادامه داد: یکی از دالیل اصلی این 
مساله چیدمان غلط فیلم ها در دو نوبت گذشته اکران در عید 
نوروز و عید سعید فطر بود. در این دو نوبت همه فیلم هایی که 
پیش بینی می شد جذاب باشند و مخاطب زیادی را به سینما 

بیاورند در کنار هم و به صورت همزمان اکران شدند که نه تنها 
در بعضی موارد به فروش خود ضربه زدند بلکه در فروش سایر 
فیلم ها نیز اثر گذاشــتند. وی ادامه داد: اگر چینش فیلم ها به 
شکلی بود که تعدادی از فیلم هایی که در تابستان اکران شدند در 
عید نوروز و عید فطر اکران می شدند قطعا فروش بهتری داشتند 
و فیلم هایی که به فروش عالی در نوروز یا عید فطر نرســیدند، 

می توانستند با اکران در تابستان درآمد بیشتری کسب کنند.

اشرفی با اشاره به اینکه وضعیت روند اکران و افت محسوس 
فروش فیلم ها تا پایان شهریور و حتی نیمه های مهرماه ادامه 
خواهد داشت، گفت: بر اساس فیلم هایی که تا امروز اکران شده 
و فیلم هایی که منتظر اکران هستند نمی توان چشم انداز روشنی 
برای تغییر وضعیت اکران مشخص کرد و قطعا تا پایان شهریور 
این روند نزولی جذب مخاطب به سینما ها ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در شهریورماه با آغاز ماه محرم اکثر مردم به 
فعالیت های مذهبی بعد از پایان کار و شب ها روی می آورند و 
همزمانی این مساله با زمان اکران فیلم ها قطعا ریزش مخاطبان 
را در سینما ها به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر هیچ فیلم 
مناسبی برای ماه محرم امسال وجود ندارد که آن را بتوان اکران 

کرد و امیدوار بود که کمی از کاهش این رونق کم کند.
رئیس انجمن سینماداران ادامه داد: قطعا رکود سینما ها 
در بحث فروش تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت و شاید بتوان 
امیدوار بود که از نیمه مهرماه به بعد با اکران فیلم های متفاوت 

و جدید فروش افزایش پیدا کند.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

نمایش زندگی الکچری یک طبقه اجتماعی که 
از آسان ترین راه های ارتزاق سود می برند مضمون 
اصلی فیلم »ایده اصلی« اســت. حکایت زندگی 
آقازاده ها که از مناسبات سرمایه داری خود بهره 
می برند تا پول آسان بدســت آورند؛ طبقه ای که 
به واســطه بادآورده بودن پول هایشان، روز به روز 
بر شکاف عمیق طبقاتی آحاد جامعه می افزایند. 
»ایده اصلی« نمایش کسانی است که آنقدر در مال 
و مکنت و زندگی لوکس و مرفه غرق هستند که 
نمی دانند چه کنند و چگونه از زندگی لذت ببرند؛ 
افرادی که بدون ذره ای زحمت میلیاردر می شوند 

و جاه و جاللی را برای خود دست و پا می کنند. 

با این توصیفات نکته بسیار قابل تامل در فیلم 
»ایده اصلی« آن اســت که قرار نیست نکوهش 
زیرپا گذاشتن اخالقیات به تصویر درآید و در انتها 
یک نتیجه گیری عبرت آموز به خورد تماشاچی 
داده شود. این فیلم زندگی را بسان یک بازی پوکر 
در نظرمی گیرد که اساس آن بر پایه قمار بنا نهاده 
شده است؛ معتقد اســت در این بازی رنگارنگ 
روزگار تنها آدم هایی که حرفه ای تر بازی را بلدند 
و به اصطالح زرنگ تر و شــیاد تر  هســتند برنده 
می شــوند. به تعبیری دیگر این فیلم قرار است 
افرادی که به واســطه قدرت و ثــروت همچون 
شکارچیان پول از طریق شیادی ها و کاله برداری 
به طبقه نوکیسه ها رسیده اند را نشان دهد که البته 
این نمایش خیلی با روزگار کنونی و احوال زندگی 

آقازاده ها و ژن خوب هایــی که قارچ  گونه در حال 
رشد و تکثیرند بی ارتباط نیست.

داســتان فیلم جــدا از ضعــف فیلمنامه و 
شخصیت پردازی ها کامال مشــهود است که از 
فیلم های هالیوودی الهام گرفتــه، از این رو ورای 
برخورداری از ایده ای جــذاب، روندی متفاوت را 
دنبال می کند و نقشه های دور زدن های هریک 
از شخصیت ها را با جزئیات بسیار روایت می کند؛ 
همین روایت متقاطع از زاویه دید آدم ها و روشن 
کردن به مرور و ســروقت نقاط تاریک داســتان 
شرایطی را رقم می زند تا مخاطب مجذوب دنبال 
کردن قصه هر کدام از کاراکتر ها شود؛ البته نا گفته 
نماند که »ایده اصلی« آنطور که باید و شــاید نیز 
نتوانسته بطور موفق در حل معماهای قصه تاثیر 

مهمی بر مخاطب بگذارد.
از منظر روانشناســی باید متذکر شد »ایده 
اصلی« طبقه ای از افراد را به نمایش می گذارد که 
بطالت، عیاشــی و فراغت مداوم از اجزای اصلی و 

الینفک زندگی آنهاست؛ طبقه ای که زندگی آنها 
بر سوار شدن در ماشین های لوکس و خانه های 
الکچری و پارتی های شبانه خالصه می شود که 
حاضرند در این راه از خانواده و رفیق و پیوندهای 
انسانی خویش به راحتی چشم بپوشند؛ زیرا در 
مرام آن ها، دنیا صرفا جوالنگاهی برای مســتی و 

خوشِی بی زحمِت تمام ناشدنی تلقی می شود.
در واقع کشــمکش هایی که بین هر کدام از 
شخصیت های اصلی داستان پیش می آید، همه 
و همه بر سر پول و اندوخته بیشتر است که سبب 
می شود تمام پیوند های عاطفی و روابط انسانی 
میان آنها هیچ انگاشته شود؛ در »ایده اصلی« روابط 
به قدری مرزهای انسانی را زیر پا می گذارد که حتی 
زن و مردی که روزی با هم پیمان زناشویی داشتند، 
اکنون در دنیای اقتصادی به رقیبی سر سخت برای 
یکدیگر مبدل می شوند که برای زمین زدن دیگری 

و برد خویش از هیچ تالشی مضایقه نمی کنند. 
نکته قابل تامل دیگر گســترش فقر و فاصله 

طبقاتی است که می تواند بستری را برای پیدایش 
بسیاری از آسیب های اجتماعی فراهم آورد. همه 
ما خوب می دانیم زندگی در جامعه ای که توازن و 
عدالت اجتماعی از آن رخت بر بسته باشد می تواند 
زمینه بروز و نمود آسیب های اجتماعی متفاوت و 
تزلزل بنیان های فکری و اعتقادی افراد را فراهم 
آورد. از این رو می توان گفت سوداگران اقتصادی 
که در فیلم »ایده اصلی« نقش آفرینی می کنند 
در شرایط فعلی کشــور برای بسیاری از ما بیگانه 
نیستند؛ به واقع در این فیلم به تماشای قصه معدود 
افراد خاصی می نشــینیم که به طبقه و قشری 
خاص تر متصل هستند که عطش غصب پروژه های 
عظیم دارای سود ها و وام های کالن همراه با رانت ها 
و پولشویی های بسیار برایشان تمام نا شدنی است؛ 
افرادی که با قدرت های مافیایی خویش، موازنه 
اقتصادی را در تمام حوزه های نظام  بر هم می زنند 
و جز کسب سود بیشــتر و نفع خویش به احدی 

رحم نمی کنند. 

حال ناخوش سینما ادامه می یابد

سینماها در آستانه فصل کم رونق محرم و صفر

»ایده اصلی«  نمایش قدرت های مافیایی عده ای خاص است

سوداگری از رهگذر رانت و  ژن خوب

نگاه

یادداشت

این هفته از میان فیلم های روی پرده هیچ موردی برای نقد در صفحه سینما 
توجهما ن را جلب نکرد؛ ازاین رو ترجیح دادیم به نقد »جاده قدیم« که تازه به شبکه 

نمایش خانگی راه یافته و با همه معایبش، فیلم قابل اعتنایی است؛ بپردازیم.

پرسه های روایی، »جاده 
قدیم« را در سطح یک 

کار معمولی و کهنه پایین 
می آورد. شاید تند به نظر 

برسد اما از میانه  فیلم انگار 
نه متنی وجود دارد و نه 

کارگردانی؛ صرفا یک سری 
سکانس هایی می بینیم که 

به هم وصل شده اند
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