
»المینور« را نمی توان بدون قیاس با »سنتوری« تحلیل کرد که قرار بود فیلم 
»سنتوری 2« باشد. نتیجه این قیاس البته ناامید کننده است حتی اگر »سنتوری« 
را هم دوست نداشته باشیم. گویی نسخه ای کاریکاتوری و اگزجره از فضا و مضمون 
»سنتوری« در »المینور« بازتولید می شود که اگر بخواهیم به زبان موسیقیایی 
حرف بزنیم باید بگوییم »المینور« یک قطعه فالش در کارنامه مهرجویی است. 
فیلم چنان ازسر بی حوصلگی و سرسری ساخته شده که به کمدی ناخواسته بدل 
می شود. حتی حرف فیلم هم کهنه است و تکرار مکررات. فیلمی که در خوانشی 
سطحی می خواهد موانع و عوامل بازدارنده نوازندگی زنان را به تصویر بکشد اما 
چنان دم دستی و کلیشه ای که نه منطق دراماتیک موقعیت ها درست صورت بندی 
می شود و نه شخصیت پردازی قوام دارد. به همین دلیل لحن رئالیستی فیلم در 
فضای سورئالیستی آن استحاله شــده و در نهایت روایتی ناموزون از قصه شکل 

می گیرد.

رضا صائمی

یک قطعه فالش در کارنامه استاد فیلمسازی

المینور )داریوش مهرجویی(

»المینور« به لحاظ جهان بینی و محتوا ادامه منطقی »سنتوری« 
است؛ »ســنتوری« که آخرین فیلم خوب داریوش مهرجویی بود و 
هیچ وقت رنگ پرده را ندید اما انتهای »ســنتوری« هر چند حسرت 
جای خالی هانیه را داشــت اما رســتگاری اجرای موسیقی هم بود. 
»المینور« تلخ تر از این حرف هاست. سفره مهمانی که مهرجویی پهن 
می کند این جا دیگر دور هم جمع شدنی ندارد. طوفان همه چیز را به 
هم می ریزد و مهمانی باشکوه نابود می شود. همان طور که کارگردان 
عزیز ما دســت تطاول به خود گشــاده با »المینور« انگار می خواهد 
تمام آن وسواس هایش در بازی گرفتن ها، سلیقه به خرج دادن ها در 
میزانسن ها و موقعیت ها را نابود کند. »المینور« فیلم بدی است. از قضا 
ایده اش بد نیست. یک خطی اش که دختری عالقمند به ساز است ولی 
پدرش نمی  خواهد او کار موسیقی بکند می تواند موقعیت دراماتیک 
ایجاد کند. اما مهرجویی بدترین خرده پیرنگ ها را انتخاب می کند از 
جمله ماجرای پدربزرگی که خودش عاشق موسیقی است و نوه اش را 
تشویق می کند و البته اجرای فیلم از فاجعه چیزی کم ندارد. سیامک 
انصاری و کاوه آفاق که شبیه کاریکاتور هستند و بهناز جعفری در نقش 
مادر با آن گریم تو ذوق زننده روی گونه هایش مضحک است. من از این 
که مهرجویی همچنان فیلم می سازد خوشحالم اما ترجیح می دهم 

»المینور« را از خاطره ام پاک کنم. 

صوفیا نصرالهی
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