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سیانور در  یران  ا بررسی سینمای 
دیالن فتاحی

نقش مایه های ملی - امنیتی
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»ما   :)49 )شماره ی  مهرنامه  با  گفتگو  در  مینا«،  »امکان  تهیه کننده ی  محمدی،  منوچهر 
قسط هایمان را از فارابی گرفتیم و به آنها گزارش می دادیم، ناظر فارابی هم سر صحنه می آمد. در 
بخش هایی هم از کارشناسان وزارت اطالعات استفاده کردیم، چون با بعضی چیزها آشنا نیستیم. 
همان طور که برای یک فیلم پزشکی باید از پزشکان استفاده کنیم، از دوستان وزارت اطالعات هم 

دعوت کردیم که بعضی عبارات، کلمات و مناسبات را توضیح دادند.«
اطالعات  وزارت  از  »ما   :)49 )شماره ی  مهرنامه  با  گفتگو  در  سیانور،  کارگردان  شعیبی،  بهروز 
اصفهانی  آقای  حضور  کرد.  کمک  ما  به  خیلی  فیلم  مشاور  اصفهانی  آقای  اتفاقًا  که  داشتیم  مشاور 
به عنوان یک آدم مطلع و مشاوری که به سیانور آمده بودند، حضور خیلی خوبی بود و ما همکاری 

خوبی داشتیم. ولی وزارت اطالعات سرمایه گذار فیلم نبود.«

»گاماسیاب  و  گرگ«  »شب  ُرمان های  همراه  به  »سیانور«  و  مینا«  »امکان  سینمایِی  فیلم  دو 
ماهی ندارد« چهار حمله ای هستند که طی دو سال اخیر، با »مشورت« و دعوت »دوستان وزارت 
اطالعات«، به سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است. در این تهاجم، ابتدا دو دوره ی مهم 
کرده اند.  تقسیم  اثر  چهار  این  بین  را   )1360 شورش  و  ایدئولوژیک  مواضع  )تغییر  سازمان  تاریخ 
سپس، »گمراهِی« سال 60 و سایر»ضاللت ها«ی سازمان را در سطحی استعاری ربط داده اند به 
حوادث سال 54. چنانکه محمدرضا عطریانفر، در مصاحبه با مهرنامه، می گوید:»به شباهت های 
سال 54 و سال 60 باید توجه شود.« صادق نوروزی نیز در گفتگو با مجله ی مذکور، با استناد به حتلیل 
»علما و موتلفه« ی زندانی، رویدادهای سال های 54 و 60 را با دو مساله مرتبط می داند:»عدم 
واقع،  در  تاسیس«.  بدو  از  ایدئولوژی  بودن  »التقاطی  و  مارکسیست ها«  با  مشخص  مرزبندی 
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مارکسیسم به عنوان یک مرض و احنراف معرفی می شود. به تعبیر فوکو، در هر دولت جمهوری  با 
حضور ابزارهای معاجله و شیوه های درمانی، مانند تفکیک بیماران، حذف مجرمان و جلوگیری از 

سرایت بیماری ها مواجه ایم.
سیاست  یک  می شوند[  معرفی  مخالف  عنوان  به  عمومًا  ]که  دیگران  طریق  از  کردن  صبحت  این 
حرف های  گرفت  تصمیم  اطالعات  وزارت  دوره ای  از  است.  امنیتی  دستگاه های  خن مناشده ی 
خودش را بدهد دیگران بگویند. فرج سرکوهی در کتاب یاس و داس به این سیاست، حتت عنواِن 
موازی سازی، اشاره کرده بود: »رفتند به دنبال سیاستی که ساواک شاه در زمینه ی فرهنگ، البته 
به  که  نهادهایی  پدیدآوردِن  موازی.  و  مشابه  نهادهای  ابداع  و  جعل  بود.  کرده  پیشه  دیرهنگام، 
غیرخودی ها نیز راه می دهد اما کلیدها را در احنصار خودی ها نگه می دارد.« با این تفسیر، می توان 
گفت که هیچ دولتی به اندازه ی دولت روحانی امنیتی نبوده است. دولت روحانی با شدت و حدت 
بیشتری نسبت به دولت های گذشته تورهای امنیتی اش را گسترد و در همین دوره بود که شبکه های 
پر  سیستماتیک  گونه ای  به  سینمایی  فیلم های  و  مجالت  تئاتر،  سالن های  سایت ها،  تلویزیونی، 
را  چپ  از  شاخه ای  ختصصی  صورت  به  مجله ای  هر  دیگر  امروز  ضدمارکسیستی.  اقوال  از  شدند 
به مسلخ حتریف و ناسزا می برد. فالن مجله رانِت حاشیه سازی برای خط یک را دریافت می کند و 
بهمان روزنامه رانِت ایجاد هجمه برای خط دو را. نوعی پیمانکارِی جعل در این دوره به بازار آمده 
است. به قول سرکوهی ]در فرهنگی کاران امنیتی[: »این رسانه ها صفحه های مجله را به دادگاه و 

میز دادستانی و منت را به کیفرخواست دادگاه انقالب بدل کرده اند.«
یعنی  نظام،  برای  تهدید  مهمترین  کردن  همسو  و  سرکوب  دولت  این  وظایف  و  نقش ها  از  یکی 
جناح های  اکثر  با  عمیقش  فرهنگی  شکاف  بر  عالوه  طبقه ،  این  است.  مدرن،  متوسط  طبقه ی 
 88 از  پس  فضای  در  است.  بوده  نیز  پیشین  دولت های  نولیبرال  سیاست های  قربانِی  حاکمیت، 
 - نهاد  سیاست  عرصه ی  به  پا  سبز  جنبش  برای  موازی سازی  نوع  یک  قالب  در  »امید«  دولت 

کانالیزه کردن نارضایتی های این طبقه و ختطئه ی هر نوع از رادیکالیسم سیاسی.
تعدیل  و  خصوصی سازی  سیاست های  معلول  طبقه،  دو  این  احتمالی  احتاد  و  چپ گرایی  از  هراس 
به  فشار  افزایش  با  گرفته اند.  پیش  در  سال ها،  این  طی  اسالمی،  جمهوری  دولت های  که  است 
است،  شده  تعبیه  کارگران  مبارزات  رادیکالیزه شدن  از  پیشگیری  برای  اقداماتی  کارگر  طبقه ی 
دولت  دوره ی  در  مبارزه  این  دامنه ی  و  شدت  حال،  این  با  است.«  راه  تنها  »سرمایه داری  شعار  با 
»امید« بیشتر شده است. خبرگزاری کار ایران )ایلنا(، از اردیبهشت سال 94 تا فروردین ماه 95، 
این باره، محمد علی  در  کرد.  کارگران منتشر  مورد اعتراض، جتمع و اعتصاب  در  از 600 خبر  بیش 
سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و جتارت، در آذرماه ١٣9٣ به خبرگزاری های داخلی گفته 
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صنعتی  واحد  هزار   ٢٢ همچنین  است.  شده  متوقف  کشور  صنعتی  واحد  هزار   ١4 »فعالیت  بود: 
به  درصد   ۷٠ تا   5٠ ظرفیت  با  هم  صنعتی  واحد  هزار   ٢4 می کنند.  کار  درصد   5٠ از  کمتر  ظرفیت  با 
با شدت  قرار است  کاهش دستمزدها سیاستی است که  نیروها و  کارشان ادامه می دهند.« تعدیل 
بیشتری در پیش گرفته شود. هراس حاکمیت این است که شورش کارگری )مثل شورش های اوایل 
دهه ی ۷0 در مشهد و اسالمشهر و...( با همراهِی طبقه ی متوسط مدرن ]که جتربه ی 88 را دارد[ 
مواجه شود. بی شک، مخاطب فیلم سیانور و سوژه ی اصلی موازی سازی فرهنگی همین طبقه ی 
اخیر است و باید سیاست در قالب فضایی نظامی- امنیتی، که در آن سیاستمداران یا ساواکی های 

تیرانداز هستند یا یک مشت »چریک بی سواد خشن«، برای او به تصویر کشیده شود.
برخی  به  و  می شود  مترکز  ایران،  سینمای  در  باالخص  فرهنگی،  موازی سازی  بر  ادامه  در 
خواهد  اشاره  می شوند  ارائه  ملی  سینمای  تئوری  قالب  در  که  سینما  این  ساختاری  نقش مایه های 

شد.
1. فضیلِت بیطرفی

ُپر واضح است که سیانور فیلمی ست در ستایش اعتدال و در نکوهش تندروی. عالوه بر آن چه که 
استقبال  عدم  در  موضوع  این  است.  بنیادگرایان  با  مقابله  مهم  این  دالیِل  از  یکی  شد،  گفته  پیشتر 
ساواکِی  مورد  در  فیلم  داستان  می دهد.  نشان  خودی  فیلم،  از  مقاومت  و  فجر  جشنواره های 
»معتدل«ی است که با زنی چریک رابطه دارد. او سعی می کند زن را متوجه فردیت خودش بکند، 
فدای  را  بودن  مادر  می گوید  زن  به  او  نکند.  اطاعت  کورکورانه  شهرام(  )تقی  دیکتاتور  فالن  از  تا 
چریک بودن نکند. به این ترتیب، چریک زن رام می شود. ولی وقتی می روند دیکتاتور )شهرام( را 
از پای درآورند با دیکتاتورهای دیگری مواجه می شوند )ساواکی ها(. زن سیانور می خورد و به مرد 
می گویند که باید آماده ی زندان رفنت باشد. ساواک به زن القاء می کند که همه ی این ها نقشه بوده 

و مرد او را فروخته است.
خلق  مسلح(  ساواکِی  دسته ای  و  جوجه چریک«  مشت  )»یک  نظامی  صرفًا  جهاِن  دو  سیانور  در 
می شود. در میان تیراندازی و بُکش بُکِش دو گروه »گانگستر«، دو عاشق »ُمصلح« از بنیادگرایی 
سازمان هاِی خودشان دور شده و عشق آن ها را به جانب اصالح تفکرشان می بَرد. سیانور تلویحًا 
عشق  مفهوم  با  که  اعتدالی  می کند،  توصیه  را  بودن  معتدل  و  است  بنیادگرایی ای  چنین  علیه 

هم پیوند است.
این بافت تلویحِی معنی در فیلم سیانور به موارد زیر ارجاع می دهد:

- توانایی اصالحات در همسو منودن مخالف و ختطئه ی روش های غیرحقوق بشری بنیادگرایان که 
فقط باعث بدنامی و حتریم ایران از سوی غربی ها می شود.
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- پردازش اصالحات به مثابه قربانی - در حالی که اپوزیسیون هستند، قانون )نظام( را قبول دارند 
و به این دلیل مورد انتقاد هر دو طرف واقع می شوند.

- کشف شباهت های مارکسیست ها و بنیادگرایان )ساواکی ها( – عالقه ی هر دو طرف به خشونت، 
آرمان و حذف مخالف.

و  ساواک  طرفداران  مجاهدین،  و  )چریک ها  گروه  سه  با  مواجهه  در  فیلم  باقی  عمادالدین  قول  به 
شاه و »حکومت مستقر جمهوری اسالمی«( متقبل ریسک شده است: »فیلم سیانور این قابلیت 
را داشت که هر سه جبهه را بشوراند یا رضایت یکی را به بهای دشمنی بقیه به کف آرد. اما سیانور 
حق  صف  که  کند  رعایت  چنان  را  انصاف  دارد  سعی  فیلم  کند.  عبور  سخت  داالن  این  از  توانست 
مطلق در برابر باطل مطلق ترسیم نکند. تعمد دارم بگویم انصاف نه بیطرفی.«)ترور خوب، ترور 

بد- شماره ی 49 مهرنامه(
متوجه  بگذریم،  »انصاف«  و  سخت«  »داالن  مثل  باقی  بی معنای  عبارت های  برخی  کنار  از  اگر 
می شویم که او روایت بیطرفانه ی فیلم را ستایش می کند. هوشنگ گلمکانی، سوسیالیست سابق، 
با  هم  »...آن  می کند:  ارزیابی  جسورانه  را  فیلم  »انصاف«،  جای  به  حلن،  واژه ی  بردن  کار  به  با 
حلنی متعادل و غیررمسی، فارغ از چند و چون هر بیننده ی فرضی درباره ی حقیقت ماجرا، فقط به 
دلیل حلن و رویکرد فیلمساز اثر محترمانه ای است و تاکنون هیچ حلنی درباره ی چنین موضوع هایی 
درباره ی  آفریقایی  کشورهای  از  مثلًا  فیلمی  شاهد  گویی  است.  نداشته  سابقه  ایران  سینمای  در 
هستیم...«)مجله ی  کشور  آن  امنیتی  پلیس  و  خودشان  درون  سیاسی  گروه  یک  درگیری های 
فیلم، شماره 505( جدای از دیدگاه استعماری و توهین آمیز در مورد خلق های آفریقا، گلمکانی به 
صراحت اعالم می کند که تنها به موجب حلنی بیطرفانه اثر سزاوار ستایش است و محتوای آن اصلًا 

مهم نیست.
»راوی بیطرف« یکی از کلیدواژه های ژورنالیسم اصالحات است. آنها راوی بیطرف را در تقابل با 
»روایت شعاری« قرار می دهند. بر اساس این صورت بندی، روایت شعاری متعلق به بنیادگرایان 
صورت  به  را  حرفش  نباید  راوی  اصولًا  و  دیگر!(  شباهت  )یک  است  مارکسیست ها  و  مذهبی 
»مستقیم« بیان کند. از نظر آن ها رزمناو پومتکین و بایکوت هر دو شعاری هستند و فاقد »ارزش 
هنری«. در این رابطه، علی جنتی، وزیر ارشاِد برکنارشده ی دولت روحانی، گفته بود: »سینمایی 

که قرار است مبلغ دین باشد، نباید شعاری باشد.«)ایسنا، 9 آبان 92(
فیلم  بگیریم،  باشد(  داشته  وجود  روایتی  چنین  )اگر  بیطرف  راوی  برتری  بر  را  فرض  اگر  حتی  اما 
سیانور به هیچ وجه روایت گرِی بیطرفانه منی کند. از همان سکانس آغازین فیلم این عدم بیطرفی 
به چشم می خورد. در این سکانس ما شاهد عملیات سازمان هستیم. وقتی چریک ها اتومبیلی را به 
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رگبار گلوله می بندند و متواری می شوند، در یک منای النگ شات می بینیم رفتگری به مست اتومبیل 
حاشیه ی  جدول  به  و  می شود  منحرف  مسیرش  از  شده  غافل  آن  از  رفتگر  که  زباله  چرخ  می رود. 
خیابان برخورد می کند. هنوز فیلم شروع نشده، با این قضاوت مواجه ایم که راه چریک از راه توده 
خوشمزگی های  و  شوخ طبعی   میان  در  شکنجه  و  خشونت  سیانور،  در  این»شعار«ها.  و  جداست 
کتک خورده  چریک های  حتقیر  با  سناریست  و  می شود  فراموش  ساواک،  ارشد  مقام  »بهمنش«، 
پروپاگاند  چرا  می شود:  مطرح  سوالی  اینجا  است.  متاشاگر  از  گرفنت  خنده  دنبال  به  شکنجه شده  و 

اصالحات بر حلن بیطرفانه ی سیانور تاکید می کند؟
2. پایان باز و دشمنان آن

اواخر سال 1392، وقتی سازمان سینمایی اولویت هایش را برای صدور پروانه جهت ساخت فیلم 
اولویت   در  ممنوع«  باز  »پایان  عنواِن  حتت  مطلبی  در  علیپور  مسیه  کردند.  حیرت  بسیاری  کرد  ابالغ 
منی کند:  درک  را  باز  پایان  بر  بسته  پایان  برتری  اما  می داند.  درک  قابل  را  خوش  پایان  گرفنت  قرار 
»بر اساس جزئیاتی که از سوی سازمان سینمایی اعالم شده، فیلم هایی که پایان باز داشته باشند 

اولویتی برای دریافت مجوز و حمایت خنواهند داشت.«)خبرآنالین، 2۷ اسفند 92(
درگیری زیبایی شناختِی دیگِر اصالح طلبان و بنیادگرایان بر سر برتری پایان باز یا پایان بسته است- 
دیگر ُمد شده که دانشجویان رشته های هنر به خاطر استفاده از پایان باز در کارهای آماتوری شان 
روایت  این  در  است؛  بسته  پایانی  دارای  تاریخ  از  گروه  دو  هر  روایت  اما  بفروشند.  فخر  دیگران  به 
از  اصالح طلبان  حمایِت  این،  به  توجه  با  می یابد.  پایان  صاحلان  برتری  و  غایب  امام  آمدن  با  تاریخ 
پایان باز جنبه ای تبلیغاتی دارد. منونه ی بارز این رویکرد اپورتونیستی فیلم سیانور است. پایان فیلم، 
تاریخ  است.  متصور  قصه  اصالح طلب/ساواکِی  قهرمان  برای  افقی  تلویحًا  است،  بسته  اینکه  با 
اصالح طلب ها )خط امام( در این پایان بندی به چشم می خورد و دست آخر با مرگ مجاهدین و جان 
به در بردن اصالحات همراه است. انگار بسته بودن پایان به دلیل تداعِی تاریخ این قوِم سرگرداِن 
معتدل است. این تاریخ در سطح تلویحی معنایی فیلم حضور دارد و نفس می کشد: آن ها که زمانی 
کردن  درست  پاپوش  اثر  در  باید  و  شده اند  تبدیل  دشمن  به  االن  می کردند  خدمت  و  بودند  خودی 

تندروها به زندان بروند.
یک سینمای ملی لزومًا پایان بسته را می پسندد. در سطح تلویحی یک نظام بسته ی معانی در این 
آثار، در موازات سطح داستانی، وجود دارد - یا به تعبیر پیتر وولن، نقش مایه های کالمی در  نوع 
کنار نقش مایه های میزانسنی. در سینمای هالیوود این الیه ی موازِی ایدئولوژیک و استعماری در 
پایان های بسته متجلی است. بدون ارزش گذاری ، باید گفت که پایان بسته ضرورِی هر سینمای 
ملی است. ایده ی پایان بسته برای سینمای ایران نشات گرفته از ایدئولوژی موعودباورانه ای است 
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که در اتاق های فکر ارشاد گرد تدوین اساسنامه ی سینمای ملی در حال تعریف شدن است. ایده ی 
مسیحایی تاریخ در »قطعه ی الهیاتی-سیاسی« مورد انتقاد والتر بنیامین قرار گرفت. به زعم وی، 
ایده ی  مبنای  بر  را  دنیوی  نظم  منی توان  و  هدف  نه  است،  پایان  خداوند  ملکوت  تاریخ،  منظر  از 

ملکوت الهی برپا ساخت، چرا که تنها خود مسیحا متامِی تاریخ را به اجنام می رساند.
با نگاهی به گذشته می بینیم که خنستین فیلم ناطق سینمای ایران، دختر ُلر، اولین قربانِی سانسور 
در مورد پایان بندی بوده است. همه می دانند که دم ودستگاه سانسور پهلوی چطور به سپنتا فشار 

آورد که پایان بندی هر چه بسته تر باشد و فیلم با تصویر رضاشاه متام شود.
طی سال های اخیر بحث ها در مورد سینمای ملی باال گرفته است و برنامه ی هفت بلندگوی این 
نشست های   ،1393 سال  در  هنری،  حوزه ی  سوره ی  مرکز  زمینه،  این  در  است.  بوده  جریان 
علیرضا  مثل  افرادی  و  کرد  برگزار  ملی«  منافع  و  ایران  سینمای  »نسبت  عنوان  با  را  پرتعدادی 
رئیسیان، فرهاد توحیدی، جلیل سامان، ناصر هاشم زاده و ... اتاق فکر موازی سینمای ایران را 
در اختیار گرفتند. با وجود این، طی این سال ها هر کسی از ظن خود مختصات این »سینمای ملی« 
با  مصاحبه  در  تلویزیون،  و  سینما  کارگردان  اردکانی،  جواد  مثال،  عنوان  به  است.  کرده  تبیین  را 
»کیهان« )2۷ اردیبهشت 94( گفته بود: »به نظر می رسد بخشی از سینمای غرب که استراتژیک 
است اتفاقا منونه های فیلم های سیاسی و نظامی و امنیتی آن ها نیست، بلکه فیلم های استراتژیک 
غرب، فیلم هایی هستند که در حوزه ی تولید نیاز و تعریف رفتار برای ملت ها ساخته می شوند. مثلًا 
مجموعه فیلم هایی که آمریکا را به عنوان مدینه ی فاضله یا قطب جنات دهنده و قدرت قابل اعتماد 
جهان معرفی می کنند. در دل این فیلم ها سبک زندگی شان را حتمیل می کنند و نظام ارزشی ما را 
تغییر می دهند. فیلم هایی که نظام ارزشی غرب را به یک جامعه ی شرقی و اسالمی حتمیل می کنند 
به نظرم استراتژیک تر از فیلم هایی هستند که به یک رویداد سیاسی و نظامی و امنیتی می پردازند که 
دستشان برای مخاطب رو شده.« فرهاد توحیدی، که فیلمنامه ی »امکان مینا« را نوشت و نامش 
پیشتر ذکر شد، یکی از کسانی است که در این باره بارها قلم فرسایی کرده است: »دوربین سینما و 
ابزار سینما از غرب وام گرفته شده است و ما باید با این ابزار حرف خودمان را بزنیم. سینمای ملی 
از اینجا معنا پیدا می کند، یعنی این نویسنده و کارگردان ایرانی است که باید عناصر فرهنگی ایران 
را تعریف کند و بازتاب دهنده ی جامعه شناسی، آداب و رسوم و فرهنگ و سنن ملی ما باشد. قاعدتًا 
سینمای متکی بر چنین عناصری، سینمای ملی است...  سینمای ملی تنها به آبگوشت و شله زرد 
و آش شله قلمکار در فیلم هایمان منتهی منی شود... سینمای ملی به تعبیری بازتاب دهنده ی آرا و 
اندیشه های یک ملت است.«)روزنامه ی ایران، 21 بهمن 86( توحیدی حرف از »تعریف« کردن 

می زند.
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ویژگی ها  تعریف  در  است  جریان  این  تئوریسین های  سردرگمی  است  مشخص  آنچه  حال،  این  با 
بازگشت به یک نوع ملی گرایی و تدوین یک  و خطوط سینمای ملی. مسئله  منطق دولت است و 
با منطق جهانی ساز سرمایه که  یا در خود فرو رفنت و مقابله  مانیفست سینمایی ملت-دولت نوین 
در حال حاضر با آن مواجه هستیم. بر این اساس، یکی از وظایف این سینما دشمن سازی است و 
انداخنت تقصیرهایی که نتیجه ی بحران ها]ی سرمایه و دولت[ است به گردن گروه های اجتماعی 
خاص. در این میانه، چه دشمنی بهتر از سازمان مجاهدین که به عنوان »وطن فروش« و »عامل 
و  امراض  مقصران،  عنوان  به  پرونده،  این  به  مارکسیست ها  الصاق  و  می شود  معرفی  سعودی« 

عامالن احنراف!
عالوه بر این ها، سینمای ملِی طراحی شده ی ایران احتمالًا سینمایی است رئالیستی، دارای یک 
تهرانی  جعلِی  الیف استایل  منایش  خدمت  در  و  مفرح  قهرمان محور،  قصه گو،  بسته،  خوِش  پایان 
منجر  است  ملی  سینمای  هر  عنصر  مهمترین  که  آخر  مورد  اطراِف  در  آرا  تشکیک  خانواده(.  )نهاد 
رفنت  راه  صدای  حال،  این  با  نباشیم.  مذکور  طرح  مطلوب  اجرایی شدن  شاهد  که  شده  این  به 
گوشخراش این سینما از حاال شنیده می شود. به قول نیما »صدایی، چون صدایی که به گوشم آشنا 

بوده است، مرا مغشوش می دارد.«
3. خانه ی سینما

احساسی  دو  هر  هستند.  زن   مرکزی  شخصیت های  سیانور  و  مینا  امکان  فیلم های  دوی  هر  در 
و  زده اند  پا  پشت  است«  مادران  پای  »زیر  که  بهشتی  به  دو  هر  اینکه  مهمتر  و  عاشق پیشه اند  و 
انتقادات  برابر  در  زن  دو  این  نداده اند.  اجنام  را  )بچه داری(  ایرانی  زن  یک  وظیفه ی  اصلی ترین 
مردهای فیلم به دفاع از آرمان های سازمان می پردازند. اما در برابر اتهام اجنام ندادن »وظیفه ی« 
مادری سکوت می کنند، هیچ از خود دفاع منی کنند و کارنامه ی عملشان را در دست چپ می گیرند. 
کم کم تردید به سراغشان می آید و متوجه می شوند که اشتباه کرده اند. در اینجا، مادر بودن سرشت 
بودن  مادر  توامان،  صورت  به  کرد.  خواهد  بیدار  را  او  سراجنام  که  می شود  فرض  زن  »طبیعی« 
را شنیدند،  ندای طبیعی  این  از آن که  زن ها بعد  وصل می شود به میهن پرستی )مام میهن( و خود 
در جهت جبران خسارتی که بر میهن وارد کرده اند، به مقابله با سازمان می پردازند )مترادف بودن 
زناشویی(. به این ترتیب میهن پرستی، خانه و مادر )زن خانه دار( سه ضلع  با خیانت  وطن فروشی 
زدن  پا  پشت  خرداد  دوم  سینمای  کالسیک  آثار  در  هستند.  ایدئولوژیک  نقش مایه ی  این  مثلث 
با  دختری  فیلم  در  که  زنی  است.  شده  داده  نشان  ترسناک  خانواده  مردمحوِر  اتوریته ی  و  خانه  به 
کفش های کتانی از خانه فرار می کند با خطر بدنام شدن و احنراف مواجه است. خانه همواره در تقابل 

با خیابان به تصویر کشیده می شود.
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عبدالرضا کاهانی در فیلم  »اسب حیوان جنیبی است« خیابان را به صورت جایگاه عملی ها، زنان 
مشنگ، ِگی های خل وضع و آدم های شارالتان  نشان داده است. خیابان و زندان جتلِی یک سیکل 
هستند، تو گویی در هم تنیده شده اند و زندان پایان محتوم و طبیعِی آدم های توی خیابان است. 
فیلم، درست پس از شورش های خیابانی سال 88 اکران شد و کاملًا متفاوت با تصویری است که او 
در »هیچ« و »بی خود و بی جهت« از خانه و خانواده ارائه کرده است. در فیلِم هیچ، زن مشکلی از 
نوع »مشکالت خیابانی« دارد و پیش از ازدواج باردار شده است. با این حال، به دلیل پافشاری بر 

تشکیل خانواده روی پایاِن خوِش سینمای ایران را می بیند!
در فیلم امکان مینا، که یکی از مضحک ترین و احمقانه ترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران است، 
نگرانِی اصلِی قهرمان فیلم ]که آمیزه ای از مرتضی آوینی و تراویس بیکل است[ این است که زن 
مجاهدش فاحشگی می کند یا نه و امکان مینا در قالب امکان روسپیگری به تصویر کشیده می شود. 
چنین زنی به واسطه ی تهدیدی که برای ساحت مقدس خانواده دارد به جا آورده می شود و متمایز 
می گردد. در فصل پایانی او »مهمان« را پس از سرکشی )جتاوز( به اتاق ها و حریم خانه اش از پای 

در می آورد.
در فیلم فروشنده، اثر اصغر فرهادی، از دست دادن خانه و روسپی گری مترادف هم هستند و ترک 
با تاکید خاصی  خانه همان ترک وطن است )یکی کردن خانه و وطن در »جدایی نادر از سیمین« 
جایگاهی  عنوان  ]به  خانه  با  تقابل  در  روسپی خانه  و  تیمی  خانه ی  خیابان،  است.(  شده  همراه 
طبیعی[ قرار می گیرند و با توجه به این چیدمان، به عنوان مکان ها و نهادهایی معرفی می شوند که 

حاصلی جز تباهی ندارند.
اما »امکان مینا« منی تواند در محدوده ی سینمای ملی ]اصالحات[ قرار بگیرد. همان طور که پیشتر 
اشاره کردیم، این سینما مولفه های تعریف شده ی دیگری هم دارد که امکان مینا فاقد آن ها است. 
شیفته ی  اصالح طلب  یک  کرد.  اشاره  روانشناختی(  )واقع گرایی  رئالیسم  به  می توان  جمله  این  از 
»آدم های خاکستری« است، »آدم هایی که نه سیاِه سیاهند و نه سفیِد سفید.« اصغر فرهادی آن ها 
دالیل  فیلم  در  خطا هایش  برای  که  فردی  یعنی  خاکستری  »شخصیت  می کند:  تعریف  اینگونه  را 
قابل درک ارائه دهیم. بر این اساس تصور می کنم بیشتر افراد در جهان خاکستری هستند.«)ایلنا، 
11 آذر 95( به این ترتیب آدم خاکستری یک شخصیت خطاکار است، انسانی ست که در میانه قرار 
دارد؛ انسانی از طبقه ی متوسط، کسی که قضاوت منی کند بلکه رای می دهد. فردیتی که اگر چه با 
ترور مخالف است، ولی مخالف اعدام و شکنجه نیست. انسان خاکستری در این ادبیات پیوندی 

ناگسستنی با راوی بیطرف دارد. او فیلم سفارشی هم می سازد.
سیاست گذاری هایی  مورد  در  را  خوانندگان  توجه  باشد  ناقص  باید  قاعدتًا  که  نوشته   این  است  امید 
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صورت  ارشاد،  وزارت  فکر  اتاق های  و  امنیتی  دستگاه های  توسط  ملی،  سینمای  عنوان  حتت  که 
به  را  دقیق تری  نقدهای  و  برانگیخته  موضوع  این  به  نسبت  را  حساسیت ها  کرده،  جلب  می گیرد 

دنبال داشته باشد.
13 آذر 95



12

http://manjanigh.com/
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