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یادداشت

مروری بر تعداد مخاطب فیلمهای
دو کارگردان کهنهکار در دو دهه اخیر

مهرجویی و کیمیایی چگونه از «لیال» و «سلطان»
به «اشباح» و «متروپل» رسیدند و به چه علت؟

سقوطآزادبرای
کیمیاییومهرجویی

داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی شباهتهای
جالبی به هم دارند که شاید بیشتر شباهتهایشان کام ً
ال
اتفاقی باشد ،در اکثر این شباهتها ممکن است هر دو نفر
چنداندخالتینداشتهباشندوفقطدرطولزمانوباکنار
هم گذاشتن پازلهای مختلفی از این دو نفر بهدست آمده
باشد.درهرصورت،شباهتهایبینایندونفرزیاداست،
ازاختالفسنیکمیکهدارندواینکهتقریب ًاکارگردانیدر
سینماراباهمآغازکردهاندتاتعدادتقریب ًایکسانفیلمهایی
که ساختهاند ،تأثیری که بر نسلهای مختلف فیلمسازی
گذاشتهاند و اینکه تنها کارگردانان نسل طالیی سینمای
ایران هستند که بیش از چهار دهه مداوم فیلم ساختهاند.
حتیجالباستکههردونفربادومینفیلمشانتبدیلبه
یکچهرهتأثیرگذارشدند؛کیمیاییبا«قیصر»ومهرجویی
با «گاو» .هر دو هم طرفدار سینهچاک و هم منتقد سفت
و سخت دارند ،هر دو سنشــان که باالتر رفت بیشتر و
بیشتر فیلم ســاختند و باالخره از یک جایی به بعد هر

دو در سراشیبی سقوط افتادهاند .مهرجویی و
کیمیاییهیچگاهشبیههمفیلمنساختند،هیچگاه
دنیاییشبیهبههمنداشتند،اماهمیشهاسمشان
کنار هم بوده ،شاید چون عادت کردهایم هر وقت
مهرجوییفیلممیسازدفیلمیازکیمیاییهمباشد
یا اگر این یکی نبود آن یکی باشد ،شاید هم چون
بخش مهمی از خاطرات و تعلقات خاطر چند نسل
از سینمادوستان با دیدن فیلمهای این دو کارگردان
معنی پیدا میکند .اگر دقیقتــر به اوج و فرودهای
سینوسی این دو نفر که شرایط سیاسی-اجتماعی
روزهمبهشدتدرآندخیلاست،دقتکنیمشایدبتوان
دههادلیلدیگرهمیافتکهنشاندهندهاینباشدکهاین
دو کارگردان در تاریخ سینمای ایران روی صندلیهای
مشابهیازلحاظجایگاهواعتبارنشستهاند،اماحرفهایی
که در این سالها عموم ًا در خصوص نقاط ضعف و قوت این
دو کارگردان مطرح میشود یا از منظر منتقدان است یا از

د
مخاطبکیمیاییدوستتراستهههفتاد
در آغاز دهه هفتــاد ،مهرجویــی و کیمیایی وضعیت چندان مشــابهی
نداشتند .مهرجویی در دهه شصت ،فیلم «اجارهنشینها» یکی از  10فیلم
پرمخاطب پس از انقالب را ساخته بود .ســال  65حدود  4.5میلیون نفر
به سینماها رفته بودند تا فیلم «اجارهنشینها» را ببینند ،تعداد مخاطبی
که اگر امروز با متوســط قیمت فعلی بلیت قرار بود فیلمی تماشــا کنند،
میتوانست  16میلیارد تومان فروش کند .از طرفی« ،هامون» هم توانسته
بود دل منتقدان را ببرد تا از این جهت مهرجویی در دهه شــصت جلوتر از
کیمیایی قرار بگیرد .کیمیایی در دهه شــصت فیلمهای مهمی ساخت از
جمله «سرب»« ،تیغ و ابریشم» و «دندان مار» اما جز «تیغ و ابریشم» که
حدود  2میلیون مخاطب برای دیدن آن به سینماها رفتند ،فیلمهای دیگر
کیمیایی از نظر جذب مخاطب خیلی موفق عمل نکردند .اتفاقی که کام ً
ال
در دهه هفتاد به صورت برعکس برای مهرجویی رخ داد .مهرجویی در دهه
هفتاد کارش را با ســاخت «بانو» آغاز کرد .فیلمی که هفت سال در محاق
توقیف بود ولی زمانی که در پاییز  77اکران شد با  300هزار تماشاگر لقب
یکی از بیست فیلم پرفروش سال  77را به دســت آورد« .سارا»« ،پری»،
«لیال»« ،درخت گالبی»« ،داســتانهاي جزيره (اپيزود اول ،دختردايي
گمشده)» و «میکس» دیگر فیلمهایی بودند که مهرجویی در دهه هفتاد
روانه سینماها کرد که از بین آنها تنها فیلم «لیال» بود که با فروشی معادل
 170میلیون تومان یکی از پنج فیلم پرفروش سال  76شد .باقی فیلمها به
دلیل لحن ،فرم و ســاختاری که مهرجویی برای روایتشان انتخاب کرده
بود با آن ســینمایی که بخواهد مردم را پای دکه بلیتفروشــی بکشــاند
فاصله زیادی داشــت و همین موضوع هم دلیلی شــد تا مهرجویی نتواند
موفقیت جذب مخاطب در دهه شصت را دوباره تکرار کند ،اما در این دهه،
وضعیت مسعود کیمیایی نسبت به دهه شصت کام ً
ال متفاوت بود .با اینکه
کیمیایی در این دهه عم ً
ال به جز «سلطان» آن هم با ارفاق ،فیلمی در حد
و اندازههای کارهای قبلیاش نســاخت ،اما اقبال مخاطب به او با توجه به
کیفیت کارش بسیار بیشتر از دهه شــصت بود .کیمیایی در دهه هفتاد
«رد پای گرگ»« ،تجارت»« ،ضیافت»« ،سلطان»« ،مرسدس»« ،فریاد»
و «اعتراض» را ساخت .ســالهای پایانی دهه هفتاد ،اوج حواشی زندگی
شخصی کیمیایی بود و حجم این حواشی آنقدر زیاد بود که او را چهار سال
از فیلمسازی جدا کرد« .رد پای گرگ» در زمان اکران نتوانست به موفقیت
مالی خوبی دست پیدا کند« ،فریاد» هم آنقدر شعارزده و ناامیدکننده بود
که موفقیت فیلمهای قبلی کیمیایی باعث نشــد جز هواداران دو آتیشه و
متعصبش کس دیگری به تماشای فیلم او بنشــیند ،اما باقی فیلمها جزو
فهرست پرفروشهای سال بودند .دو فیلم «تجارت» و «ضیافت» در یک
سال اکران شد« .تجارت» که خیلیها آن را مهمترین تالش کیمیایی برای
ساخت فیلم تجاری نامیدند و خواص به شــدت از دیدن آن ناامید شدند،
یکی از سه فیلم پرفروش ســال  75لقب گرفت« .ضیافت» هم که به قول
منتقدان آن زمان یکی از حیفشدهترین سوژههای سینمای ایران در دهه
هفتاد بود با تمام ضعفی که در ساختار آن وجود داشت بیش از  700هزار
مخاطب را به سالنهای سینما کشاند و تبدیل به یکی از  20فیلم پرفروش
سال سینمای ایران شد .البته این میزان مخاطب که امروز شاید آرزوی 80
درصد فیلمهای اکران شده در سینماهای ایران باشد ،آن زمان رقم خیلی
باالیی محسوب نمیشد« .سلطان» موفقترین فیلم کیمیایی در دهه هفتاد
بود که با بیش از  900هزار تماشاگر یکی از ده فیلم پرفروش سال  76لقب
گرفت .اتفاقی که با  100تماشاگر کمتر ،برای فیلم «مرسدس» هم رخ داد و
باالخره «اعتراض» با نزدیک به  600هزار تماشاگر در سال  78اکران شد و
با فروشی معادل  170میلیون تومان در انتهای جدول بیست فیلم پرفروش
سال سینما قرار گرفت .با نگاهی کوتاه به فیلمهای اکران شده در دهه هفتاد
به این نکته میرسیم که سیر نزولی تعداد مخاطب برای فیلمهای کیمیایی
به مراتب بیشتر از مهرجویی بوده است ،دلیلش هم این است که مهرجویی
در مقطعی از دهه هفتاد فیلمهایی ســاخت که کام ً
ال برخالف سلیقه عام
آن روزها بود ولی کیمیایی همچنان در به تصویر کشــیدن دنیایی اصرار
داشت که از ابتدای فیلمسازیاش لحظهای از آن خارج نشده بود و کم شدن
مخاطب در آثار او نشاندهنده بیمیل شدن بیشتر مخاطب به جهانبینی
و دنیای خاص کیمیایی بود ،نکتهای که او نــه در آن مقطع بلکه هنوز هم
آن را قبول ندارد ،با این حال تعداد مخاطبان سینمای کیمیایی نسبت به
مهرجویی قابل قیاس نیستند.

سقوط آزادمشترک

دهه نود

و باالخره دهه پرحاشــیه نــود ،تا امــروز مهرجویی در دهه
 90پرکارتر از کیمیایی بوده ،مهرجویی در این ســه ســال
«نارنجیپوش»« ،چه خوبه که برگشــتی» و «اشــباح» را
ساخته است .هر سه فیلم با حمله تند و تیز منتقدان مواجه
شــده ،منتقدانی که معتقدند عمر فیلمسازی مهرجویی به
پایان رسیده اســت اما حداقل در فروش و گیشه با توجه به
وضع اسفبار میزان مخاطب ســینما در سالهای اخیر ،این
نظر منتقدان خیلی قابل تعمیم دادن نیست« .نارنجیپوش»
با جذب حدود  300هزار مخاطب یکــی از ده فیلم پرفروش

ســال لقب گرفت .اتفاقی که با حدود  50هــزار نفر ریزش
مخاطب عیناً برای فیلم «چه خوبه که برگشتی» هم رخ داد،
اما داستان «اشباح» تازهترین فیلم مهرجویی فرق میکند.
فیلمی که مهرجویی سعی کرد با ساخت آن کمی به فضای
آثار جدی گذشتهاش نزدیک شــود اما نتیج ه آن همه حتی
مخاطبان را برآشــفته کرد .مخاطبانی که هــر چند تعداد
ســینمای زیادی برای دیدن فیلم تازه مهرجویی در اختیار
ندارند اما با گذشت نزدیک به یک ماه از اکران فیلم ،تعدادشان
حتی به  50هزار نفر نرسیده است .تعدادی که اگر بخواهیم
در مقام مقایسه با فیلمهای پرمخاطب مهرجویی به آن نگاه
کنیم بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است .البته در این میان،

مرگتدریجییک رؤیا

نظرآنهاییاستکهنسبتبهعامهمردم،دغدغهسینما
برایشان پررنگتر است ،اما این گزارش قرار است به
بهانه اکران همزمان دو فیلم از این دو کارگردان بر پرده
سینماها (اشباح و متروپل) مروری داشته باشد بر اقبال
عمومی مردم در دو دهه گذشته به این دو کارگردان .دو
دههای که خیلیها مرور آن را مرور سقوط دو فیلمساز
میدانند .آن هم از اوج به ....این گزارش بدون توجه به

دوران اوج کاری این دو کارگردان که دلیل عمدهاش
نبود اطالعات دقیق از میزان فروش و جذب مخاطب
در سالهای پیش از دهه هفتاد است ،بیش از ده فیلم
کیمیایی و مهرجویی را در آیینه استقبال مخاطبان
گذاشته تا بتواند نه از دید یک منتقد شاید مغرض! بلکه
از نگاهی مردمیتر و عامهتر عملکرد بیست سال اخیر
این دو کارگردان را مرور کند.

دههه
اشیبیشتاد
مهرجوییبگیرنگیر،کیمیاییدرسر

مهرجویی و کیمیایی هر کدام در دهه هشــتاد ،پنج فیلم ساختند .مهرجویی
دهه هشــتاد را با فیلم جنجالی «بمانی» آغاز کرد ،فیلمی که به دلیل موضوعی
ت ایجاد شده بود اما در نهایت مخاطب عام خیلی با
که داشت ،روی آن حساسی 
سرنوشت سه دختر ایالمی فیلم مهرجویی ارتباط برقرار نکرد تا فروشی بسیار دور
از حد تصور داشته باشد .دو سال بعد مهرجویی با توپ پر آمد و به قصد زنده کردن
خاطره فیلم «اجارهنشینها»« ،مهمان مامان» را ساخت .هر چند تنها بهاندازه یک
چهارم مخاطب فیلم «اجارهنشینها» ،به تماشای مهمان مامان رفتند اما همین
که مهرجویی توانسته بود در دهه هشــتاد بهاندازه یکی از موفقترین فیلمهای
کارنامه کاریاش یعنی «لیال» برای «مهمان مامــان» هم مخاطب جذب کند
کار مهمی بود .شــاید اگر موجی که فیلم «کما» به راهانداخت و پدیدهای به نام
«مارمولک» که گیشه ترکاند و «دوئل» پرخرجترین فیلم تاریخ سینمای ایران
در زمان خود یعنی در سال  83اکران نمیشدند مهرجویی با «مهمان مامان» به
توفیق بیشتری در ردهبندی گیشه ساالنه ســینمای ایران دست پیدا میکرد.
هر چند در بین  5فیلم پرفروش ســال بودن اتفاق بســیار خوبی برای «مهمان
مامان» محسوب میشد ،فیلمی که در جشنواره فیلم فجر هم حسابی جایزه برد،
اما عدهای «سنتوری» را بزرگترین ضربه روحی ممکن به داریوش مهرجویی
میدانند .فیلمی که همه پیشبینی کرده بودند به واسطه موضوعی که داشت و
حضور بهرام رادان در نقش یک خواننده خودتخریب و صدای آن روزهای غیرمجاز
محسن چاووشی میتوانست حسابی حال گیشه را خوب کند اما آنقدر فیلم در
پلههای وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز نمایش دســت به دست شد تا باالخره
نسخه بیکیفیت آن در دورهای که قاچاق فیلمهای پردهای مد شده بود لو رفت و
مخاطبان بدون اینکه «سنتوری» در سینماها اکران شود نسخه بیکیفیت آن را
در خانههایشان دیدند .خیلیها معتقدند مسیر فیلمسازی مهرجویی با اتفاقهایی
که در زمان «سنتوری» افتاد کام ً
ال عوض شد .دقیقاً یک دهه پس از «داستانهاي
جزيره (اپيزود اول ،دختردايي گمشــده)» داریوش مهرجویی با فیلم «تهران/
طهران» فیلمسازی با کارگردان مشترک را تجربه کرد اما این بار خبری از رخشان
بنیاعتماد و محسن مخملباف نبود و کارگردان جوانی به نام مهدی کرمپور در کنار
مهرجویی قرار گرفت .نتیجهاش هم از دید منتقدان فیلمی کام ً
ال معمولی بود ،با
اینکه در اکران نوروزی سال  89روی پرده رفت اما با  250میلیون تومان فروش و
جذب 120هزار مخاطب نتوانست اتفاق خاصی در کارنامه مهرجویی باشد .آخرین
فیلم داریوش مهرجویی در دهه هشتاد «آسمان محبوب» بود که میگویند به
دلیل اینکه تهیهکننده فیلم ،تلویزیون است و همه از سختگیریهای مرسوم
تلویزیون برای محصوالتش خبر دارند ،احتماالً فرصتی بــرای اکران آن وجود
نخواهد داشــت .پرونده فروش فیلمهای مهرجویی در دهه هشتاد تقریباً شبیه
دهه هفتاد است با این تفاوت که کیفیت فیلمهایی که مهرجویی در این یک دهه
ساخته بسیار نازلتر از دهه هفتاد است .اما وضع برای مسعود کیمیایی در این دهه
از مهرجویی بدتر است .کیمیایی زمانی که حاشیههای زندگی شخصیاش کمی
دست از سرش برداشت با «سربازهای جمعه» برگشت .فیلمی که قرار بود نقطه
اوج دوباره کیمیایی باشد اما منتقدان آن را یک سقوط آزاد در دهه هشتاد برای
این کارگردان قدیمی میدانستند .تنها  300هزار مخاطب به تماشای «سربازهای
جمعه» نشستند تا کیمیایی به لطف مخاطبانی که آن زمان هنوز از دستشان نداده
بود کمی آبروداری کند .برخالف تصور منتقدان با اینکه دو فیلم بعدی کیمیایی
از لحاظ ساختاری یکی از یکی ضعیفتر بودند اما هم «حکم» و هم «رئیس» به
لطف حضور بازیگران سرشناس متعددی که در آن حضور داشتند ،بیشتر از دیگر
فیلمهای کیمیایی مخاطب جذب کردند« .حکم» با نزدیک به  400هزار مخاطب
یکی از بیست فیلم پرفروش سال  84بود و «رئیس» فیلمی که حتی طرفداران
سینهچاک کیمیایی هم خیلی جرئت حمایت از آن را نداشتند با جذب تقریباً
 450هزار نفر مخاطب یکی از  10فیلم پرفروش ســال  86لقب گرفت .در سال
 88باز هم کیمیایی با فیلم جدیدش ،ریزش شــدید مخاطب داشت .تنها 300
هزار نفر به تماشای «محاکمه در خیابان» نشستند و فیلم اص ً
ال اتفاق خاصی در
سینمای کیمیایی چه به لحاظ جذب مخاطب و چه به لحاظ تأثیر در کارنامه کاری
کارگردان ،سودی برای او نداشت و باالخره او در آخرین ساخته دهه هشتادیاش،
«جرم» را ارائه کرد ،فیلمی که در بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر در میان
بهت همگان و در حالی که «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی
تقریباً تمام جوایز اصلی را درو کرده بود به عنوان بهترین فیلم جشنواره شناخته
شد .فیلمی که کمترین مخاطب را در بین فیلمهای دهه هشتاد کیمیایی داشت و
تنها  200هزار مخاطب را به سالنهای سینما کشاند تا در دهه هشتاد چه از لحاظ
کیفیت کار و چه از لحاظ میزان مخاطب مهرجویی جلوتر از کیمیایی قرار بگیرد.
کیمیایی اوضاعش از مهرجویی به مراتب بدتر اســت .خالی
شدن تدریجی صندلیهای سینما در هنگام اکران «متروپل»
اتفاقی است که فیلم جدید کیمیایی هم در زمان حضورش در
جشنواره و هم در زمان اکران عمومیاش تجربه کرد .کیمیایی
که پس از «جرم» چندین بار تالش کند فیلم جدید بســازد
فیلمنامههایش هر بار با مانعی به نام نگرفتن مجوز مواجه شد و
فیلمنامهای هم که باالخره مجوز گرفت تبدیل به یک شکست
مطلق برای این کارگردان 73ساله شد .کیمیایی در «متروپل»
تالش کرد با قهرمان کردن شخصیت زن ،آن هم برای اولین
بار مخاطبش را غافلگیر کند ،امــا فروش فیلم او یک تراژدی
محض است از آن جهت که او کارگردانی بوده که برای دیدن

فیلمهایش در دورههای گذشته صفهای چند متری تشکیل
میشده و تاریخ ،گواه این مدعاست .هر چند نمیتوان دقیق
گفت که با توجه به آمار و ارقام کدام یک از این دو کارگردان
در جذب مخاطب موفقتر بودهاند اما میتــوان با نگاهی به
کارنامه کاری هر دو نفر به این نکته رسید که ثبات کیمیایی در
میزان مخاطب و فروش فیلمهایش بیشتر از مهرجویی بوده،
مهرجویی عموماً غافلگیرکننده بوده ولی کیمیایی همیشه
از یک حداقل مخاطبی برخوردار بوده و هر کیفیتی که فیلم
ساخته است ولی بدون شک هر دو نفر در یک خط کام ً
ال موازی
پیش میروند و آن از دست دادن مدام مخاطب و سقوط آزاد
در فیلمسازی است.

علی مصلح حیدرزاده -اکران همزمان «متروپل» و «اشــباح» اتفاقی است که
ناخودآگاه باعث میشود وضعیت فعلی دو سینماگر شناختهشده از یک نسل در کنار
هم مقایسه شود .دو فیلمســازی که تعدادی از مهمترین فیلمهای تاریخ سینمای
ایران را به یادگار گذاشتهاند ،ولی به گواه آثار اخیرشان ،دیگر نمیتوانند مثل سالهای
نهچندان دور تأثیر بگذارند و مهم تلقی شوند .این همزمانی در نمایش عمومی برای دو
فیلمی رخ داده که احتماالً جزو ضعیفترین آثار کارنامه مسعود کیمیایی و داریوش
مهرجویی طبقهبندی میشوند و نمایششان در جشنواره فجر سال گذشته باعث شد
حکم «تمام شدن» این دو فیلمساز کهنهکار بیش از هر زمانی قطعی به نظر برسد.
18سال پیش ،بهسختی میشد تصور کرد مهرجویی و کیمیایی به این نقطه برسند
که تقریباً سالی یک فیلم بسازند و یکی از یکی ناامیدکنندهتر باشند .در سال 1375
کیمیایی «ســلطان» را روی پرده سینماها داشــت که فارغ از نقاط ضعفش ،آن را
میتوان «آخرین فیلم شــخصی تأثیرگذار» کیمیایی دانست و مهرجویی «لیال» را
مقابل چشم تماشاگران گذاشــت که منتقدان آن را یکی از نقاط اوج دستنیافتنی
کارنامه او میدانند .هر دو اثر خیلی زود «فیلم کالت» شــدند .عشق ناکام و نافرجام
سلطان و ایثار و دلشکستگی لیال بخشی از مهمترین خاطرات نسلیاست که در دهه
 70تازه با سینما محشور شــده بود و جدیاش میگرفت .هر دو فیلم گیشه موفقی
هم داشتند و در طول حدود دو دههای که از ساخت و نمایش این فیلمها میگذرد،
مهرجویی و کیمیایی از دو مسیر متفاوت به یک مقصد واحد رسیدهاند :تمام شدن.
داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی در دهه هشتم زندگیشان هستند و طی حدود
پنج دهه فعالیت سینمایی ،هر یک بیست و چند فیلم بلند سینمایی ساختهاند .نکته
جالب آن است که بعد از «ســلطان» و «لیال» هرکدام  9فیلم سینمایی ساختهاند و
به شکل میانگین در همه این 18ســال ،فیلمی به کارگردانی یکی از این دو چهره
سرشناس اکران شده است؛ گاهی یک سال در میان و گاهی همزمان .یعنی حدود
یک سوم آثار کارنامهشان را در دو دهه اخیر ساختهاند .یعنی حرکتشان در مسیر
سینمای حرفهای ،طی این دو دهه نه تنها کند نشده که سرعت بیشتری گرفته و
آنها با اصرار بر ادامه کار ،روز به روز بیشتر به سقوط نردیک شدهاند .کیمیایی البته
زودتر از مهرجویی نشانههای سقوطش آشکار شده بود و به همین دلیل شوک ناشی
از دیدن آثار اخیر مهرجویی که هیچ نسبتی با آثار گذشتهاش ندارند ،شدیدتر است.
با توجه به تعداد فیلمهایی که در دو دهه اخیر ساختهاند ،نمیتوان موانع بیرونی را
در انحراف مسیرشان مؤثر دانست .البته که هر دو فیلمساز پروژههایی داشتهاند که
دستگاه ممیزی مانع از تولید یا نمایششان شده ،اما سماجت و پیگیری مهرجویی
و کیمیایی نشان داده که آنها ظاهرا ً مرد روزهای سختاند و از سوی دیگر به عنوان
تنها فیلمسازان فعال نسل خود و شأن و جایگاه و شهرتی که دارند ،مقاومت در برابر
ادامه فعالیت آنها برای هر مدیری از هر جناح سیاسی تقریباً محال است .همه مدیران
سینمایی دو دهه گذشته-از چپ تا راست-آرزو داشتند فیلمی از این دو کارگردان
سرشناس در جشنواره فجری که مدیریت میکردند و یا در طول دوران کوتاه یا بلند
مدیریتشان به نمایش عمومی درآیند .نام مهرجویی و کیمیایی همیشه بر سلیقههای
شخصی و گروهی و سیاسی مدیران فرهنگی غلبه کرده و خالصه اینکه همه دوست
دارند با آنها عکس یادگاری بگیرند.
به نظر میرسد دو فیلمساز کهنهکار از درون ،تمام شدهاند .دیگر ایده جذابی ندارند.
از قصههای تأثیرگذار خبری نیســت .آن لحظههای جادویی در فیلمهایشان دیده
نمیشود .حرفهایشــان گنگ و مبهم شده اســت .اجرا و کارگردانی فیلمهایشان
شلخته است؛ گویا حوصله ندارند .توان و نیرویی باقی نمانده تا آن ضربههای مرگبار
را به چشم و ذهن مخاطب وارد کنند و شــاید از همه اینها مهمتر اینکه مشخص
نیست فیلمهای اخیر مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی چه نسبتی با این روزگار
و زمانه دارد .گویی آنها در هزارتوی دنیایی ذهنی و خیالی حبس شدهاند-یا خود را
حبس کردهاند-و درباره چیزی سخن میگویند که هیچ ارتباط معناداری با آدمها،
موقعیتها ،گرایشها و شرایط کلی این روزگار ندارند .مدافعانشان احتماالً میگویند
که این فیلمسازان کهنهکار دارند شخصیتر و درونیتر فیلم میسازند ،اما حاصل آن
دنیای شخصی و درونی در «متروپل» و «اشباح» به مالیخولیایی زشت و زننده و دور از
زیباییشناسی سینمایی و دیدگاه اجتماعی شباهت دارد که حوصله هر تماشاگری را
سر میبرد .مشکل بزرگ این دنیای ذهنی و شخصی آن است که حتی تحریککننده
و آزاردهنده هم نیست .مطلقاً خنثی است .مثل صدایی که باید سکوت را بشکند ،اما
چنان ضعیف است که به گوش هیچکس نمیرسد و البته بهسرعت فراموش میشود.
اما چرا دو تــن از مهمترین چهرههای ســینمای ایران علیرغــم آنکه مدام فیلم
میسازند ،به مرز فراموش شدن نزدیک شدهاند؟ همتایانشان در آن سوی مرزها در
همین سن و سال و حتی پیرتر ،هنوز چهرههایی تأثیرگذار و جریانسازند .کلینت
آلن پرکار هنوز
ایستوود بعد از هفتادسالگی بهترین فیلمهایش را میسازد و وودی ِ
میتواند هر مخاطبی با هر زبان و تربیت فرهنگی را سر ذوق بیاورد .در اروپا ،ژان لوک
گدار 84ساله هنوز بازیگوشی میکند و سینمای سهبعدی را دست میاندازد و هیئت
داوری جشنواره کن قانع میشود که به او و یک فیلمساز 25ساله جایزه مشترکی اهدا
کند .جایگاه مهرجویی و کیمیایی در محدوده سینمای ایران از نامهای سرشناسی که
ذکرشان رفت ،پایینتر نیست و حتی میتوان گفت به عنوان دو تن از طالیهداران موج
نو در سینمای ایران ،برای مخاطب ایرانی چهرههای مهمتری هستند.
مقایسه دو فیلمساز سرشناس ایرانی با همتایان اروپایی و امریکاییشان لزوماً مقایسهای
نادرست نیست .شرایط هالیوود یا سینمای فرانسه قطعاً متفاوتتر از سینمای ایران است،
هرچند نمیتوان بر مزایای هالیوود یا سینمای اروپا چشم پوشید ،اما به نظر میرسد که
فیلمسازی در ایران حد اقل برای کیمیایی و مهرجویی کار دشواری نباشد .آنها احتماالً
از سر نیاز مالی فیلم نمیسازند و همانطور که شرح آن گفته شد ،مانع بزرگی بر سر راه
ادامه کار حرفهایشان وجود ندارد و هردو ثابت کردهاند که سرسخت و توقفناپذیرند ،اما
بهنظرمیرسدارتباطفرهنگیآنهاباجامعهایکهبرایشفیلممیسازند،کمرنگیاحتی
قطع شده است .آن هزارتوی ذهنی و شخصی ،جزیرهای جداافتاده از جهان بیرونیاست و
ایدههای جدید نمیتوانند از بیرون ،راهی به درون آن هزارتو باز کنند .وقتی «متروپل» یا
«اشباح»رامیبینیم،گویاحاصلکارهنرمندیراتماشامیکنیمکهسالهاستمهاجرت
کردهونمیداندجامعه ایرانو تماشاگر ایرانی ازچه جنسو شکلاند.گویا ارتباط سازندگان
این فیلمها با مردم و شرایط اجتماعی قطع شــده و آنها از چیزهایی سخن میگویند
که برای این مردم بیگانه است .از سوی دیگر ،ارجاعهای شخصی مهرجویی و کیمیایی
به خودشان و آثارشان و مؤلفههای سینمایشــان ،به کاریکاتوری تبدیل شده که حتی
نمیتواندرونوشتنزدیکبهاصلباشد .آنها ظاهرا ًدر میانهمین مردمزندگی میکنندو
باریکبینیهنرمندانهشانباعثمیشودلحظههاوموقعیتومناسبتهارابهترازآدمهای
عادیببینند.ولیوقتینوبتبازنویسیوبازسازیاینلحظههاوموقعیتهامیشودوآنها
در مقام سینماگر ایدهها را روی کاغذ مینویسند و پشت دوربین ثبت میکنند ،خبری از
آن باریکبینی و هنرمندی نیست .انگار ذهنشان ،همه ایدهها و الهامها را درون آن هزار
تو میبرد و در عوض چیزی بیرون میآید که ارتباطی با محیط اطراف و روح زمانه ندارد و
البته که باید جامعه را هم در این فرایند عقیمسازی هنرمندان برجستهاش سرزنش کرد.
جامعهایدرگیرفاصلهطبقاتیوحشتناک،نوکیسهگی،روزمرگی،کاسبکاری،مشکالت
و تنشهای متعدد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ،شکافهای عمیق اجتماعی و ...که
نمیتواند به شکل صحیح و طبیعی هنرمندانش را تغذیه کند و هرچه میگذرد ،آنها را
بیشتر به الک انزوا فرو میبرد.
درجا زدن ،سکون و سقوط فقط محدود به نسل کیمیایی و مهرجویی نیست .چند
دوره اخیر جشنواره فجر نشان میدهد که حتی نسل بعد از این دو ،یعنی فیلمسازانی
که بعد از انقالب کار خود را آغاز کردند و اکنون به میانسالی رسیدهاند ،اسیر همین
مشکلاند .آنها هم انگار تمام شدهاند و گویی ایدههایشان ته کشیده است .به همین
دلیل است که مخاطب حرفهایتر که سینمای ایران را از طریق جشنواره فجر دنبال
میکند ،به این نتیجه رســیده که در میان جوانترها یا نسلی که هنوز حرف و ایده
جدید دارند ،دنبال آثار محبوبش بگردد.
دلیل محبوبیت بیش از حد اصغر فرهادی و سندرم جهانبینی و فیلمسازی به سبک
فرهادی ،میتواند این باشد که خود سینماگران دیگر به نسلهای قدیمی به چشم
الگو نگاه نمیکنند و از سوی دیگر ،تماشاگران سینما هم در این چند سال چیزی از آن
نسلها کشف نکرده که بر طبل هواداریاش بکوبد .سینمای ایران مانده و یک اصغر
فرهادی و شاید از حاال باید نگران بود که او هم تا چند سال آینده به نقطهای برسد که
امروز مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی رسیدهاند.

