
   مجله   تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره نخست  

  مرداد 1398

16

   مجله   تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره نخست  

1398 مرداد 1398 مرداد 1398

16
دیگر از جنس خودش قرار بگیرد و برای ماندن با 
بودن بجنگد. اما پس از »قرمز« این بار او در کنار 
قلمش، دوربین هم حمل می کند و مستقیم طبقه  
مورد نظر و معضالت زنان خویش را نشانه می رود. 
زن در آثار جیرانی یک هویت مازاد و کنش گر دارد 
و مانند زن های سنتی فیلمفارسی که با آب توبه 
و کاباره و آوازه خوانی خالصه می شــدند، نیست. 
حتی این زنان شــجاع به صورت مستقل در برابر 
اقتدار مردســاالر که بر دموکراســی مدل جهان 
سومی حقنه  شده  است می ایستند و تا زمانی که 
حق خودشــان را نگیرند همچون زنان »قرمز«، 
»شــام آخر«، »آب و آتش« و »ســاالد فصل« بر 
احراز هویت مادینــه  خویش تقال می کنند، حتی 
اگر به قیمت جانشان تمام شود. در این بین گاهی 
نرینگی اخته شــده این زنان را همراهی می کنند 
و گاهی مردانگی سرکوب شده در دل اشرافیت و 
بورژوازی فئودال از جنس قجری اش که فقط زبان 
اذیت و آزار و خفه کردن را می شناسند)همچون 
مرد فیلم »قرمز«(. اما در این بین چیزی که اوضاع 
را وخیم تر می کند همیشــه وجود یک زن دیگر 
به عنوان آنتاگونیست ماجراســت و این موتیف 
است که مضمون های جیرانی را وارد پیچ و قوس 

فردی می کند. 
حضور ایــن زن نیمه فم فاتــال در بیشــتر آثار 
او هویداســت، زنی که خودش نقــش یک اهرم 
اخته کننده و تخطئه گر در جهان بی رحم و تراژیک 
فیلمســاز ما را بازی می کند؛ از زن تنبیه گر فیلم 
»قرمز« گرفته کــه برای بــرادر روانی اش حکم 
»دیگری بــزرگ« )از مباحث ژاک الکان، روانکاو 
فرانســوی( را دارد تا دختر یک مشرقی دیگر در 
»شــام آخر« که به جرم حســادت و یک عشق 
ممنوعه، مادرش را به کام انتقام می کشاند. حس 
انتقام زنان آنتاگونیســت جیرانــی در برابر زنان 
مشــرقی او فضا و درام هایش را هیستریکی تر و 
پاتولوژیستی تر می کند؛ انتقام گراهای مونثی که 
به دلیل ذات اخته شده شــان دیگر چشــم دیدن 
مادینگی دیگری را ندارند و در اصل حاصل رنج ها 
و توسری خوردن های اجتماعی هستند تا جایی 
که زنی دیگر را در »من مادر هستم« به چوبه  دار 
می سپارند یا بسان »ساالد فصل« نقش یک عاشق 
فریب خورده و پارانوییک را بازی کرده و زنی دیگر 
را به جرم عشق از میان برمی دارد و تاوان خویش، 
خودکشی در اوج اضمحالل از خودبیگانگی است. 
زنان جیرانی همانند زنــان آنتونیونی و برگمان 
آنقدر هــم درونگرا و خودویرانگر نیســتند، بلکه 
با تمام وجودشــان می خواهند امیــد و متروپل 
مادینه برای خود بسازند اما در مسیرشان به اشکال 
گوناگون به دام هیوالی تخطئه و ابلیس ستمگر 
زمانه می افتند و در تعلیق میان سنت و دگرخوانی 
مدرنیته  جهان ســومی، اسیر خوانش های منفی 
و سایکولوژیک و رویزیونیســم قالبی می شوند. 
اما مســئله  مهم دیگر در دنیــای ایزوله  جیرانی 

اتمسفر اتفاق هاست. 
جیرانی در مقام یک سینماگر که جامعه نگری را 

از دید سوسیال-لیبرالش می نگرد به دنبال به هم 
چســباندن تکه های یک بازی است. این بازی در 
دل اجتماع شهری ایران به وقوع پیوسته که هم 
دامن جوانان به روز را گرفته )مانند »پارک وی«، 
»قصه پریــا«، »نهنگ آبی« و...( و هم به ســمت 
گسست های والدین از هر قماشش می رود)»قصه 
پریا«، »شــام آخر« و »من مادر هســتم«( این 
معضالت اجتماعــی برآمــده از برنامه های غلط 
اقتصادی و اجتماعی اســت که در دوران گذار از 
سنت و مدرنیته گریبان هر جامعه  جهان سومی  
را می گیرد. آدم های جیرانی برخالف کاراکترهای 
کیمیایی نه به دنبال »قیصر«بازی هســتند و در 
جیبشان چاقوی ضامن دار حمل نمی کنند و برای 
اثبات رفاقتشان پس از گذشت چهل سال دست در 
کیسه  مار قاضی نمی اندازند)منظور فیلم »جرم«( 
و از آن سو مانند پرســوناژهای مهرجویی درگیر 
شک فلسفی و دلهره  هستی همچون »هامون« و 
»پری« و »بانو« و »درخت گالبی« هم نمی شوند، 
بلکه شخصیت های او از دل زمانه بیرون آمده اند، 
دقیقاً از کنار همان مخاطبی که در سالن نشسته و 

روی پرده فیلم را می بیند. 
جیرانــی ســینمایش همیشــه در کنــار ریتم 
آمریکایی اش و داســتان گویی خطی و ارایه  سیر 
مدون سرراســت، در بیشــتر اوقات در بن بست 
تراژدی رها می شود. شــاید بتوان گفت جیرانی 
ســینماگر نســبتاً بی رحم و تلخ زبانی است اما 
تلخی اش نه به فیلمفارســی پهلو می زند و نه به 
بهانه ها و ُغر زدن های طلبکارانه ختم می شــود 
بلکه او رئالیسم را در مدل عریانش دنبال می کند 
و برعکس، به هیچ وجه اهل ســیاه نمایی نیست. 
ســیاه نمایی زمانی رخ می دهد کــه پدیده را اوالً 
سینماگر درست نشناســد و ثانیاً شعار بدهد و از 
همه طلبکار باشد اما در مفهوم آثار جیرانی اساساً 
کسی از سیستم و مکانیسم جمعی طلبکار نیست 
بلکه طلبکاری اصلی در درون ذات خود آدم هاست. 
جیرانی اتفاقا تحلیلگر یک مسئله  مبتذل فرهنگی 
در دل اجتماع ایران اســت و به دنبال پاک کردن 
صورت مسئله نیست، چون اصوالً جهان فیلم های 
جیرانی این چنین نیســت. او از همــان ابتدا در 
»قرمز« معضل حق زنــان را دنبال کرد که در آن 
موقع اجتماع ایران )از اواســط دهــه 70 به بعد( 
حــرف روز جامعه   مدنی بود تــا این که به معضل 
جوانان و خودبیگانگی و گم گشتگی شور جوانی 
در »پارک وی« می رسد و دلهره های یک زن را در 
سریال »مرگ تدریجی یک رویا« در یک زندگی 
روشنفکرانه اما به بن بست رســیده می کاود. یا از 
سویی دیگر به سراغ میل جوانان شهری و طبقه 
متوســط می رود که در پس یک عشــق ویرانگر 
در »قصه پریا« تمام هســت و نیستشان را نابود 
می کنند. امروز هم جیرانی پس از بردن دوربینش 
به یک زندگی به شــدت مســکوت و تراژیک به 
سبک اتمسفرهای گوتیک در »خفه گی« عشق 
و دیوانگی را در نوع دیگرش به تصویر می کشد تا 
این که به خیره سری های جوانانه در سریال »نهنگ 

آبی« می رسد. 
در کالم آخر در کنار تحلیل کلیت سینمای فریدون 
جیرانی، باید به ضعف های ساختاری و مضمونی 
و تکنیکی آثارش هم اشــاره کرد. بــا این حال او 
به معضالت مهم در کلیــت می پردازد اما در همه  
این فیلم هایی که در این مقاله به آن اشــاره شد 
کمبودهای فرمی ای به صــورت جزئی و ماهوی 
به اثر می توان یافت که در حوصله  این یادداشت 

نمی گنجد و نیاز به بررسی فیلمیک دارد.
 اما »نهنگ آبی« در گنگی ابهامــات و درام های 
شبه مهیج به سبک درام  پردازی جیرانی وار، این بار 
به تله  گنگی می افتد. شــاید بتوان گفت »نهنگ 
آبی« ســویه  وضعیت هنری فیلمسازی است که 
پس از گذشــت دو دهه از عمر فیلمســازی اش 
اکنون به بن بست ایده ها رسیده است و می خواهد 
با تابوشــکنی های درجه  ســوم راه را برای ایجاد 
موقعیت دراماتیکش باز کند، امــا جیرانی دیگر 
جیرانی »پارک وی« و »قرمز« و »ســاالد فصل« 
نیست، بلکه اینک اسیر تم های تکراری و کپی های 
ناشیانه از جنس »آقای ربات« -یعنی همان سریال 
جنجالی آمریکایی- شده اســت که از هر طرف 
اختالط شلختگی و بحران موقعیت، این سریال را 

محاصره کرده است. 
جیرانی این روزها در »نهنگ آبــی« به هر دری 
می زند کــه فضا بیافریند و همراه با آســیب های 
اجتماعی زمانه باشد اما گویی هر تالشی می کند 
باز عقب می افتد و موقعیت هایش دســته چندم 
و لو رفته شــده و حضور ستاره های سینمایی هم 

نمی تواند این خأل را پر کند.
هرچند که حاشیه های دامنگیر شــده برای این 
سریال احتماال دست او را در خیلی از اوقات بسته 
است. با این وجود باید در پایان گفت که فریدون 
جیرانی و کارنامه  سینمایی اش در این دو دهه ونیم، 
انصافاً کارنامه  قابل دفاعی است که حداقل با تمام 
ضعف هایش وجهه  ســینمایی و آسیب شناسانه 
دارد و جیرانی را تبدیل به یکی از فیلمسازان مهم 
در تاریخ سینمای پس از انقالب ایران کرده است. 
خدمات این فیلمساز محقق و دغدغه مدار در حیطه  
دراماتورژی و ایجاد و بسط معضالت اجتماعی در 
جهت شناسایی و شناخت یک طبقه  مختص و مهم 
در جامعه  ایران، کمک شــایانی به گونه  سینمای 
ملودرام اجتماعی کرده اســت. با این که مکانیسم 
سینمای ایران قابلیت اجرا و تفکیک و پیاده سازی 
ژانر را ندارد و بعضی ها به اشتباه در این سینما از ژانر 
اجتماعی سخن می گویند)با این که ژانر اجتماعی 
اساساً یک تعریف من درآوردی در سینمای ایران 
اســت( اما تالش جیرانی در گونــه  ملودرام های 
اجتماعی قابل ســتایش اســت. او مانند بیشتر 
فیلمسازان ایرانی از همه چیز و همه کس طلبکار 
نیست و برای شعار، نه دم از سیاه نمایی می زند و نه 
به دنبال آگراندیسمان کردن ارزش هاست، بلکه 
مسئله  او از زیست و فردیتش نشــأت گرفته و با 
تمام خوبی و بدی یا قوت و ضعف در ساختار و زبان 

نمایشی اش پیاده می شود.
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