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به نام خدا
اگر سینما در این مرتبه قرار گرفته است كه جوانان برومند این سرزمین امیدوارانه به
این حركت تازه سینمایی چشم دوختهاند باید خود را وامدار امام راحل(ره) ،مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) و شهدا بدانیم كه اگر این عزیزان درایت و ایثارشان نبود االن
نمیتوانستیم به این سینمای نجیب افتخار نماییم و اما...
امیرحسینعلمالهدی* نمیتوانم از نگرانی هایم در «شروع راه» نگویم ،نگرانیهای از جنس دغدغه ،از جنس
باز نشدن دوباره گره نمایش فیلمهای متفاوت ...اما با درایت و تدبیر دكتر ایوبی و
همراهی اعضای شورای سیاستگذاری نگرانی هایم كاهش یافت و هر كدام از این اعضا تكیه گاهی بودند به بلندای
تاریخ سینما ،بزرگانی از جنس خود سینما جذاب و دوست داشتنی و با كوله باری از علم و تجربه در حوزههای
مختلف نوشتاری ،تولید فیلم ،برگزاری جشنوارهها ،توزیع و نمایش سینمایی ،مدیریت فرهنگی و...
حكم معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سینمایی كشور به اینجانب بهمعنای رسمیت پیداكردن «خادم شدن»
برای سینمای اندیشمند و متفاوت هنر و تجربه این سرزمین بود و این «خدمت» برگ زرینی است بر كارنامه دو
دهه فعالیت اینجانب در عرصه سینما و چه توفیقی بیشتر از این «خدمت» شیرین و گوارا برای سینمایی مهجور
و بهشدت دوست داشتنی...
و میدانیم كه مراقبت از نحوه رشد این نهال تازه جوانه زده بهمراتب سخت تر از كاشت آن است و بدون شك باید
به این بیت از اشعار حافظ شیرین سخن استناد كنم كه فرمود :كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكلها...
مرادم از شاهد آوردن این بیت این است كه اصرار به استمرار مدبرانه نمایش این فیلمها و دقت در چگونگی روند
این برنامه مهمتر از شروع آن است و چارهای نداریم جز این که همه ما همانند وظایف والدین ،این طفل را مراقبت
نماییم تا از آسیبها و خطرات و تند بادها در طول رشد در امان بماند.
و در آخر این سخن بهناچار باید عرض نمایم كه «میز» هنرو تجربه ،میزی «دایره شكل» است و هر لحظه ما
گردانندگان این میز پذیرای انتقادات و پیشنهادها هستیم و گلههایتان را بهجان میخریم و خود را «خادم»
این سینما میدانیم پس لطفا با خادمان خود همراه باشید تا بتوانیم این نهال را به درختی تنومند و صد ساله
تبدیل نماییم...
و صراحتا در پایان عرایضم میگویم كه گردانندگان این«میز دوار» همه سینمای ایران هستند و نه تنها دولت...
* دبیر شورای سیاستگذاری و مدیر اجرایی گروه سینمایی هنر و تجربه
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 .1خبر خوب همیشه خوب است .خبر را اول بار دوستم کیوان کثیریان داد؛ فیلمهای
مهجور و خاص ،امکان نمایش مییابند.
 .2االن که دارم این یادداشت را مینویسم ،حرف و خبر کیوان عینیت یافته و به ثمر
نشسته؛ چهار سینما به نمایش فیلمهای خاص همت کردهاند و آن هم برای مدت زمان
طوالنی .شاید برخی حتی تا چند ماه.
 .3چه فیلمهایی از این موقعیت برخوردارند؟ فیلمهای مجوزدار (از ارشاد) که امکان
خسرو دهقان
نمایش در سینماهای مثال عادی و طبیعی را ندارند.
 .4این فیلمها به محک درخواهند آمد و چون بصورت عام دیده میشوند ،دیگر نمیتوانند پشت بهانهها پنهان و
مخفی باقی بمانند .دیگر نمیتوانند از سانسور حرف بزنند .دیگر نمیشود گفت جلوی حرفزدنمان را گرفتهاند.
دیگر صدها بهانه و اما و اگر و غیره و متفرقه در کار نخواهد بود.
 .5دست منتقدین و اهل غور و بررسی و نویسندگان و خبرنگاران و گزارشنویسان ،باز است .فیلمها در دست این
همکاران محک میخورد.
 .6به شما قول میدهم هیچ توطئهای و هیچ نکته پنهان و آشکاری درکار نخواهد بود .همه چیز و همه قابلیتها
روی دایره میآید .و چه خوب .استعدادهای واقعی عرض اندام خواهند کرد و بیقابلیتها و کممایهها حساب
دستشان خواهد آمد .سره از ناسره متمایز میایستد و این خوب است.
 .7مسووالن نیک بدانند که هیچ چیز بدی اتفاق نمیافتد .امکان دادن به نمایش فیلمها از وظایف آنهاست.
دلنگرانی و ترس و شاید اما و اگر و مالحظه و «کار نکردن بهتر از کار کردن است» محلی از اعراب ندارد .آنها
دلگرم باشند که در فراوانی عرضه آثار هنری ،جامعه شکوفاتر و شادابتر خواهد شد و جوانان ،دلگرم میشوند.
دلگرم کردن فیلمسازان و امیدوار کردن آنها وظیفه مسووالن است .خداوند باعث و بانی و سردمدار این ماجرا و
این فکر و اجرایی کردن آن را بیامرزد.
 .8در آن طرف دنیا هم رسم بر این است .فیلم خاص ،مخاطب خاص ،تهیهکننده خاص ،کارگردان خاص ،عوامل
سازنده خاص ،سینمای خاص و میدان تاخت و تاز و عرض اندام در رقابت خاص میخواهد.
 .9فیلمهای خاص را دریابیم.
 .10هنروتجربه قدم اول را روی پله اول گذاشته است.

5

«مخاطب هدف»
اکران فیلمهای خاص و ماجرای شیرین
ِ
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جمله مشهوری که هم نام مستندی بود و هم دیالوگ طوبی
(گالب آدینه) شخصیت محوری فیلم «زیر پوست شهر»
رخشان بنی اعتماد ،به معنایی دیگر در بحث مخاطب شناسی
سینمای ایران هم قابل بازگویی است .طوبی از گروه دوربین به
دست و مستندسازی که گزارش میگرفتند و او مشکالت
زندگی پرمشقتاش را به آنها میگفت ،میپرسید «این فیلما رو
امیر پوریا
به کی نشون میدین؟» و مقصودش اشاره به آن دغدغه
همیشگی مردمان محروم بود که به محض دیدن دوربین در دستان کسی ،تصور میکنند
یا دل ،خوش میدارند که این دوربین به واسطه کابلهایی شاید نامریی ،به اتاق و دفتر
انبوهی از وزیران و مدیران و مسووالنی که میتوانند مشکالت اقتصادی و زیستی مردم را
حل کنند ،متصل است و همین که جلوی دوربین دردشان را بگویند ،عمال حرف شان به
گوش مسووالن رسیده است .اشاره دیگر طوبی و این جمله ،البته به امکان سانسور و
پخش نشدن حرفهای مربوط به مشکالت زندگی از شبکههای تلویزیونی بود...
اما شخصا و در معادلهای کامال بی ربط به این اصل ماجرا ،همیشه این جمله وقتی به ذهنم
میآمده و میآید که با بخشی از محصوالت ساالنه سینمای ایران مواجه میشوم که هیچ
معلوم نیست برای چه کسی یا کسانی ساخته شدهاند .نه مخاطب عام یا حتی خاص
داخلی ،نه جشنوارههای مهم و معتبر جهانی و نه شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای،
«هدف» این تولیدات نیستند .به نظر میرسد سازندگان این نوع فیلمها کل فرآیند

صنعتی و هنری و حتی زمینه «گروهی» کار سینما را با هنری کامال انفرادی و خلق شده
در دل انزوا و برای انزوا ،اشتباه گرفتهاند .غافل از این که خاص ترین تجربههای سینمایی
اینگمار برگمان ،میکل آنجلو آنتونیونی ،وودی آلن ،دیوید لینچ ،ورنر هرتسوگ و بسیاری
دیگر ،امروز و پس از سال ها ،میان انبوهی هنرشناس در جهان شور و وجد به پا میکنند و
سرگرمی را از دایره بسته تفریح به دامنه گسترده ذهنمشغولی میکشانند؛ اما و به هر رو،
مخاطب هدف نیستند.
«فاقد» هر نوع
ِ
مهم ترین ویژگی و دستاورد اکران فیلمهای خاص در برنامه مدون سالنهای متعدد،
همین است که حتی میان عجیب ترین تجربههای جسورانه و آنهایی که البد باید تماشاگر
را فراری دهند ،با آنهایی که به واقع برای بیننده هنرشناس هم ایده و ابداع و اندیشه نویی
برای درگیرکردن ذهنها ندارند ،از هم تشخیص داده میشوند .استقبال گسترده از
«ماهی و گربه» از نمونههای همین تفکیک دلپذیر است .تاکیدم بر این نکته است که این
فروش و این سئانسهای پر و این رزروهای پیشاپیش و این کشیدن به سئانس فوقالعاده
را نباید با قابلیت اکران عمومی در چندین و چند سالن سینما و سئانسهای روزانه کامل،
اشتباه گرفت .ماجرا دقیقا این است که با این اکران خاص و این جدول سئانسها که
مخاطب کامال عام اصال حوصله دانلود کردن و ثبت و جست و جوی فیلم در آن را ندارد،
فیلمها دقیقا به مخاطبی که برایش ساخته شده اند ،عرضه میشوند و او را به تماشای خود
فرا میخوانند .در نتیجه بعد از تماشا هم نارضایتیها به شکل هنگفتی کمتر از زمانی است
که فیلمها برای تماشاگر عام و بهطور عادی اکران شوند.
این جا روشن میشود که کدام فیلم واقعا برای تماشاگر بخصوص ی ساخته شده و کدامها
برای فخر و جلوه نماییهای حقیر و خصوصی فیلمساز در محافل حقیر اسنوب و دچار
info@amirpouria. com
توهم خودلینچ بینی! 
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مفصل از نخستین اکران گروه سینمایی «هنر و تجربه»
موزه سینما با اکران «یک اتفاق ساده» به نخستین سینمایی تبدیل شد که فیلمهای گروه «هنر و تجربه» را به
نمایش درآورد .به این ترتیب مراسم فرش قرمز این فیلم سهراب شهید ثالث ،به نوعی اکران افتتاحیه این گروه
سینمایی هم محسوب میشود .در این مراسم فرصتی پیش آمد تا درباره ویژگیهای این سینماگر سرشناس موج
نوی سینمای ایران از زبان همکاران و هم نسالن او سخن گفته شود .از جمله چهرههای حاضر در این مراسم میتوان
به علیرضا داودنژاد ،مهدی صباغزاده ،جعفر صانعی مقدم ،محمد شیروانی ،تینا پاکروان ،همایون اسعدیان ،جعفر
پناهی ،خسرو دهقان ،روحاهلل حجازی ،سیفاهلل صمدیان ،مجتبی میرتهماسب ،امیر حسین علمالهدی ،مهدی
رحمانی ،پانتهآ پناهیها ،محمد شیروانی ،مجید برزگر ،شاهین امین ،وحید وکیلیفر ،علیرضا سعادتنیا ،امیر
و وحید اسفندیاری ،سحر صباغسرشت ،مصطفی احمدی ،آتوسا قلمفرسایی و محمد حیدری اشاره کرد .این
افتتاحیه با اجرای کیوان کثیریان و با سخنان کوتاهی از «امید روحانی» ،دستیار شهید ثالث« ،نظامالدین کیایی»،
دوست سهراب شهید ثالث و «نقی معصومی» ،فیلمبردار فیلم «یک اتفاق ساده» ،آغاز شد.

«نظام الدین کیایی» از صدابرداران سرشناس
سینمای ایران از همکالسیهای سهراب شهید
ثالث ،در سخنانش بر تفاوت نگاه این کارگردان و

شماره  3 4آبان1393

نظام الدین کیایی:
شهید ثالث دنیا را سیاه و
سفیدمیدید

تاثیراتی که او در سینمای ایران داشت تاکید کرد .از
نظر او «زنده یاد سهراب شهید ثالث تنها شخصیتی
بود که لیاقت فیلمسازی در آن زمان را داشت».
کیایی گفت« :کاش شهید ثالث زنده بود و میدید
که از سینمایی که با نگاه او پایه ریزی شده چه
سینماگرانی بیرون آمدند؛ سینماگرانی که شاید
امروز هم تحت تاثیر سینمای زنده یاد شهید ثالث

9
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باشند».
کیایی که در خارج از کشور نیز دوست خود را
همراهی میکرده ،در بیان خاطرهای از شهید ثالث
گفت« :روزی در خانه سهراب نشسته بودم به او
گفتم که یک فیلم بساز که آلن دلون در آن بازی کند.
آن روزها شرایطی فراهم بود که آلن دلون مدتی فقط
فیلمهای هنری بازی میکرد و به خاطر حضورم در
تلویزیون آلمان و ارتباطاتی که داشتم ایده را به دفتر
دلون رساندم اما در نهایت سهراب با آلن دلون کار
نکرد زیرا فکر میکرد محو میشود و دیگر سهراب
شهید ثالث نیست چون کم کم به شهرت نزدیک
میشود».
از نظر کیایی  -صدابردار فیلمهایی همچون «اشباح»
و «دونده» « -شهید ثالث آدمی بود که همه دنیا را
سیاه و سفید میدید .این نگاه با نگاه مردم در آن زمان
هماهنگ نبود و میتوان بین نگاه او و مردم تضاد

دید .در واقع بخشی را که مردم سفید میدیدند او
سیاه میدید و بخشی را که سیاه میدیدند او سفید
میدید .سیاه و سفید دیدن نشات گرفته از صفات
شهید ثالث بود» .کیایی سخنانش را با این جمالت
به پایان رساند« :پس از  14سال که از فوتش گذشته
همچنان اینقدر طرفدار دارد و با اینکه  40سال از
آخرین فیلمش گذشته است ولی خیلیها آثار او را
میشناسند و امروز برای او گرد هم آمدهاند».
امید روحانی:
این فیلم آغازگر یک جنبش
سینماییاست
«امید روحانی» در سخنانش اعالم کرد که «یک
اتفاق ساده» یکی از مهمترین آثار سینمای ایران
است که آغازگر یک جنبش سینمایی است اما یکی

از قدر ندیدهترین آثار تاریخ سینما است .چون بعد از
ساخته شدن در قفسهها خاک خورده است .او گفت:
«من امیدوارم این فیلم روی دی وی دی بیاید تا
دیده شود .این فیلم یک فیلم تئوریک است و ما در
ساخت آن نگاه تئوریک داشتیم و میخواستیم یک
تئوری را با فیلم ثابت کنیم .این مساله به این دلیل
بود که میخواستیم سینما به زندگی مردم نزدیک
شود».
روحانی ادامه داد« :سهراب خیلی زود به اوج رسید و
فیلم «طبیعت بیجان» را ساخت ،فیلمی که در آن
جان طبیعت دیده میشود .شهید ثالث بعد از فیلم
«طبیعت بیجان» به آلمان رفت و در آنجا کارش را
ادامه داد .اما هیچ کدام از آثارش به اندازه این دو فیلم
ماندگار نشد .او یک فیلمساز اجتماعی بود نه یک
فیلمساز سیاسی همانطور که جعفر پناهی هم یک
فیلمساز اجتماعی است نه یک فیلمساز سیاسی».
نقیمعصومی:
کار را «یک به یک» گرفتیم
«نقی معصومی» که فیلمبرداری «یک اتفاق ساده»

را بر عهده داشته است خیلی کوتاه صحبت کرد
و در نقل خاطرهای از امید روحانی گفت« :آقای
روحانی زمانی که فیلم را برای اولین بار در بندر
ترکمن دید ،گفت این بهترین فیلم رنگی است که
من تا به امروز دیدهام .اینکه چرا روحانی این فیلم
را بهترین فیلم رنگی دانسته است باید از خودشان
بپرسید».
معصومی اینطور ادامه داد« :من چون فیلمبردار
مستند بودم و در وزارت فرهنگ و هنر کار میکردم
برای یک فیلم  30دقیقه تا سه برابر حق استفاده
از نگاتیو داشتم .آن زمان برای «یک اتفاق ساده»
سهراب به من گفت قصد ساخت یک کار 90
دقیقهای دارد که باید به همان اندازه نگاتیو که در
اختیارم بود ،آن کار را انجام دهیم .به او گفتم تمرین
میکنیم و کار را یک به یک میگیریم و از این بابت
نگرانی نداشته باشد که در نهایت فقط مقداری نگاتیو
کم آوردیم که آن را از تهران گرفتیم».
پس از صحبت دوستان شهید ثالث ،نمایش فیلم
«یک اتفاق ساده» در سالن موزه سینما آغاز شد.
همچنین در حاشیه مراسم نیز پوستر فیلم «یک
اتفاق ساده» به عنوان یادگاری از سوی چهرهها و
سینماگران حاضر در مراسم امضا شد.
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مفصل از آنچه در مراسم فرش قرمز «سفر» و «عمو سیبیلو» گذشت

مراسم معرفی سینما کوروش به عنوان دومین سینمای نمایش دهنده فیلمهای گروه «هنر وتجربه» روز چهارشنبه
دوم مهرماه با نمایش دو فیلم سفر و عمو سیبیلو از ساختههای بهرام بیضایی برگزار شد .گزارش مجمل این مراسم
در هفته نامه «هنر و تجربه» منتشر شده بود و طبق وعده ،اکنون گزارش مفصلتری از این مراسم را پیش رو دارید.
در این مراسـم چهرههایی چون واروژ کریم مسـیحی ،هوشـنگ گلمکانی ،حمید امجد ،امید روحانی ،امیرشـهاب
رضویـان ،پانتـهآ پناهیها ،سـحر صباغ سرشـت ،احمد طالبینـژاد ،مصطفی احمدی ،آتوسـا قلمفرسـایی ،جعفر
پناهی ،تینا پاکروان ،حمید رضا صالحمند ،وحید وکیلیفر ،سیروس حسنپور ،علی کریم ،مصطفی آلاحمد ،علی
سرتیپی ،مجید مسچی و نیکی مظفری حضور داشتند و کیوان کثیریان اجرای مراسم را برعهده داشت.
سیروس حسن پور:
کودک درونم منتظر است
بیضایی زنگ بزند
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سیروس حسن پور که در نوجوانی در دو فیلم «عمو
سیبیلو» و «سفر» به عنوان بازیگر حضور داشته
است از خاطره بازی در این دو فیلم و همراهی با
بهرام بیضایی گفت :آشنایی و البته همراهی من با
بهرام بیضایی از فیلم کوتاه «عمو سیبیلو» آغاز شد.

من هشت ساله بودم و بازی فوتبال را بسیار دوست
داشتم و در آن زمان همراه با دوستان و بچه محلها
در زمین های خاکی بازی میکردیم .یادم هست که
بهرام بیضایی همراه با ایرج رامین فر با یک ژیان آبی
رنگ به زمین خاکی فوتبال ما آمدند و من شنیدم که
میخواهند بازیگر برای فیلم انتخاب کنند که من
بعد از مشکالت فراوانی که برای راضی کردن برادرم
داشتم در نهایت برای فیلم«عمو سیبیلو» انتخاب
شدم و پس از آن واروژ کریم مسیحی هر روز میآمد
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و دیالوگها را با ما تمرین میکرد.
این کارگردان درادامه با اشاره به بازی خود در فیلم
«سفر» گفت :بعد از «عمو سیبیلو» در دو فیلم
«سفر» و «چریکه تارا» بازی کردم و تا این لحظه
همچنان کودک درون من منتظر است تا بیضایی به
ایران بیاید و زنگ بزند و بگوید« :میای تو فیلمم بازی
کنی؟» در ادامه ،دو فیلم کوتاه بیضایی به نمایش
درآمدند و پس از آن تعدادی دیگر از مهمانان برای
حاضران درباره بهرام بیضایی و دو فیلم نمایش داده
شده از او سخن گفتند.
احمد طالبی نژاد:
«عمو سیبیلو» را بیش از
 50بار دیدهام
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احمد طالبینژاد ،از دیگر حاضران در مراسم ،پشت
میکروفن رفت و در سخنان کوتاهی گفت :من فیلم
«عمو سیبیلو» را بیش از  50دفعه دیدهام و البته فیلم
«سفر» را به مراتب کمتر تماشا کردهام .در کالس های
درس هرزمان که درباره بیضایی صحبت میکنیم این
دو فیلم را به عنوان دو اثر متفاوت در لحن و شیوه بیان
به هنرجویان نشان میدهم .در واقع لحن طنز آمیز در
فیلم «عمو سیبیلو» و لحن پر اشاره و استعاره در فیلم
«سفر»موردبررسیقرارمیگیرد.
طالبی نژاد موسیقی فیلم «عمو سیبیلو» را موثر
در وجوه طنزآمیز این فیلم کوتاه دانست و گفت:
نگاه منحصر به فرد بیضایی در فیلمهای اولی که
ساخته بسیار دیدنی است اما آنچه باعث شد تا این
نگاه در فیلم «عمو سیبیلو» به درستی از آب دربیاید
موسیقی متن این فیلم بود و اسفندیار منفرد زاده به
خوبی جان مایه طنز این فیلم را در موسیقی به گوش
مخاطب میرساند .طالبی نژاد سخنان خود را اینطور

پایان داد :امیدوارم این یار سفر کرده بار دیگر به ایران
برگردد و جای خالی خود در سینما را پر کند .به نظر
من هیچ کس نمیتواند نقش فرهنگ ساز بیضایی را
نادیده بگیرد.
تیناپاکروان:
هیچ آموزشی به اندازه دستیاری
بیضاییدستاوردنداشت
تینا پاکروان به عنوان نسل سوم از دستیاران بیضایی
در حوزه کارگردانی  -این روزها فیلم «خانوم» به
عنوان نخستین ساخته او در حال اکران است -روی
سن حاضر شد و در سخنانی کوتاه گفت :همکاری با
بیضایی را از فیلم «سگ کشی» آغاز کردم .پیش از
این من سینما خوانده بودم و فعالیتهایی هم داشتم
اما به معنای واقعی باید بگویم که همه این دوره
دیدنها به اندازه دستیاری آقای بیضایی برای من
دستاورد نداشت .از تئاترهای سالهای اخیر آقای
بیضایی فیلم گرفته شده و آماده انتشار است که
امیدوارم موسسات نمایش خانگی پا پیش بگذارند
تا این فیلمها در اختیار عموم قرار بگیرد.
حمیدامجد:
بیضایی از خوش بینی
سادهانگارانه عبور کرد
حمید امجد ،کارگردان سینما و تئاتر ،گفت :بهرام
بیضایی برخالف جریان رایج فیلمسازی در دهه
 1340که برپایه خوشبینی در فیلمفارسی استوار
بود ،از توجه به خوشبینی ساده انگارانه عبور
کرد و در فیلم «سفر» نگاه خاص خود در روایت
خوشبینیهای رایج را مطرح کرد .دو فیلم«عمو
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سیبیلو» و «سفر» بهرغم فاصله ظاهری که در نوع
روایت دارند ،اما از جهت لحن دارای مشترکاتی نیز
هستند؛ به گونه ای که این دو فیلم میتوانستند
اپیزودهای یک فیلم باشند.
وی در ادامه افزود :فیلم «عمو سیبیلو» در سال1349
به عنوان اولین تجربه سینمایی بهرام بیضایی ساخته
شد .البته این کارگردان در همان زمان فیلمنامههای
همزمان دیگری هم داشت اما فرصت تولید این فیلم
در کانون به وجود آمده بود و در نهایت فیلم کوتاه
«عمو سیبیلو» را ساخت .به گفته امجد :از جهت
ساختار و فرم پرداخت ،شخصیت اول فیلم یعنی
«عمو سیبیلو» ،با گریم و فضاسازی خاصی منحصر
به فرد شده است؛ به این معنا که شخصیت اول فیلم
با بازی صادق بهرامی شبیه به کاریکاتور و کارتون
است که این نوع بازی سازی متعلق به دورهای خاص
از سینما است .ناگفته نماند که این فیلم کوتاه 28
دقیقهای به سینمای صامت تنه میزند.
این پژوهشگر تئاتر در ادامه صحبتهای خود به نقش
تیم تولید در فیلم «عمو سیبیلو» اشاره کرد و گفت:
تیم تولید در این فیلم سینمایی از جمله هنرمندان
خوب و صاحب نام در حرفههای خود هستند .نعمت
حقیقیفیلمبردار،عباسگنجویتدوینگرواسفندیار
منفردزادهآهنگسازازجملههنرمندانیهستندکهدر
اینفیلمبیضاییراهمراهیکردندوالبتهازجهتقاب
و زیباییهای بصری که «عمو سیبیلو» دارد نمیتوان
گفت که بهطور مطلق فیلم کارگردان است .شاید
به همین دلیل است که بیضایی در فیلم «سفر» با
تیم کامال متفاوت از «عمو سیبیلو» کار کرده است.
البته ناگفته نماند که بهرام بیضایی بین این دو ،فیلم
سینمایی«رگبار»رانیزکارگردانیکردهاست.
بازیگر فیلم سینمایی «مسافران» بهرام بیضایی ،در
ادامه صحبتهای خود به بافت بصری دو فیلم «عمو

سیبیلو» و «سفر» اشاره کرد و گفت :بافت بصری
فیلم سینمایی«عمو سیبیلو» با فیلم «سفر» بسیار
متفاوت است .به این معنا که در فیلم «سفر» تصاویر
آمیزهای هستند از مستند همراه با زیباییشناسی .به
عنوان نمونه گورستان ارابهها و یا کارگاه در سازی که
فصل فرار کودکان در این فضا میگذرد مختص به
نوعی نگاه و زیبایی شناسی بیضایی است.
امجد صحبت های خود را اینگونه ادامه داد :درآوردن
صحنههای ازدحام بازار و رفت و آمد مکرر کودکان
از البهالی جمعیت بازار ،نشانه دیگر زیبایی شناسی
بیضایی است .در واقع به لحاظ بصری ،چیدمان
صحنه به گونه ای طراحی شده که جهانی به نظر
میآید اما در عین حال خصوصیت ایرانی بودن خود
را حفظ کرده است.
کارگردان فیلم سینمایی «آزمایشگاه» در ادامه
صحبت های خود به نگاه بیضایی به تهران دهه 40
اشاره کرد و گفت :به احتمال زیاد بهرام بیضایی خیال
نداشته درباره تهران فیلم بسازد اما سرنوشت تهران
در این دو فیلم به نوعی نمایش داده میشود که انگار
فیلمساز چنین هدفی داشته است .به این معنا که در
فیلم«عمو سیبیلو» بیابان پهناور و یک خانه وسط
این زمین دیده میشود اما در فیلم «سفر» در گشت
و گذار کودکان ،تماشاگر به برجهای بلند تهران که
تازه ساخته شده بودند میرسد.
امجد ادامــه داد :فیلم «سفر» پاسخی به نوعی
خوشبینی رایج در سینمای فیلمفارسی دهه 40
است .در دهه  40فیلمها عموما با مضمون فقر و
ثروت و عنصر همخوانی بین این دو پدیده ساخته
میشد .به این معنا که اگر کودکی در فقر بود حتما
پدر و مادر گمشده ای داشت که اتفاقا بسیار هم
ثروتمند بودند و در انتظار فرزند تا او را از گرفتاری
فقر رها کنند .اما بیضایی معادالت این خوشبینی

15

فیلمفارسی را در فیلم «سفر» برهم زد و بیننده
شاهد است که پسر وقتی به مرد و زنی که گمان
میکند خانواده او است میرسد با در بسته مواجه
میشود و آدم های پولدار و ثروتمند دست پسرک
فقیر را نمی گیرند و توجه بیضایی به این عنصر
یعنی شکستن خوشبینی فیلمفارسی .در واقع بهرام
بیضایی در فیلم «سفر» از خوشبینی ساده انگارانه
عبور کرد و نگاه خاص خود در روایت خوشبینی ها
را مطرح کرد.
نیکی مظفری به نقل از پدرش:
او بزرگی خود را فریاد نمیزند
در این مراسم ،دختر مجید مظفری ،مطلبی را که
پدرش برای این مراسم و درباره بهرام بیضایی نوشته
بود ،قرائت کرد .در بخش هایی از این نامه چنین
آمده بود :شما هم میدانید که بهرام بیضایی مرد
بزرگی است .او آیینه تمام نمای یک هنرمند متعهد
و اصیل ایرانی است .او بزرگ است و بزرگی خود
را فریاد نمی زند .او ایرانی است و به ایرانی بودن
خود میبالد و حتی امروز در غرب از فرهنگ ایران
میگوید .بیضایی مرد بزرگی است و امیدوارم که
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علی سرتیپی ،تهیهکننده سینما و از مهمانان مراسم

زنده باشد و پویا زیر هر آسمانی که هست.
واروژ کریم مسیحی:
به  40سال پیش برگشتم
در ادامه امید روحانی که قرار بود سخنران بعدی
باشد ،به جای صحبت از فیلم ،از واروژ کریم مسیحی
دعوت کرد که به روی سن بیاید .کریم مسیحی،
فیلمسازی که از نخستین دستیاران بهرام بیضایی
بوده و در فیلم «عموسیبیلو» هم او را همراهی
کرده روی صحنه حاضر شد و گفت :من معموال
حرفنمیزنم و چون قرار نبود سخنی بگویم آمادگی
قبلی نداشتم .اما همین اندازه بگویم که تمام مدتی
که داشتم فیلم «سفر» را میدیدم به  40و اندی سال
گذشته برگشتم و تک تک لوکیشنها که به خاطره
تبدیل شده بودند بار دیگر برای من زنده شدند.
کریم مسیحی گفت :عمده لوکیشنهای این فیلم
بازسازی شده و دستکاری شده است و هیچ کدام
مستند نیستند .یادم هست که برای ساخت «سفر»
به اندازه یک فیلم سینمایی هزینه کردیم .من هم
مثل همه امیدوارم که بهرام بیضایی به سینمای
ایران برگردد.

حمید امجد و امیر شهاب رضویان (مدیر مجتمع کوروش)

(محصول )1392
خالصه فیلم :سه دانشجو به سفری میروند و پلیس رستورانی را پلمب میکند که ادعا شده بود غذای خود را با
گوشت انسان تهیه و به مشتریان ارائه میکرده...
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دستاوردها :جایزه شیر برنز خالقیت و نوآوری از بخش افقهای نو جشنواره فیلم ونیز ،دو جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدان و بهترین
فیلم داوران جوان جشنواره فریبورگ سوئیس ،دو جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم از نگاه منتقدان جشنواره فیلم استانبول ،جایزه
ویژه داوران در بخش فیلمهای بلند داستانی آسیا-آفریقا جشنواره دوبی ،جایزه بهترین فیلم از جشنواره لیسبون پرتغال و جوایز
متعدد دیگر عوامل :کارگردان :شهرام مکری ،مدیر فیلمبرداری :محمود کالری ،صدابردار و صدا گذار :پرویز آبنار ،طراح صحنه و
لباس :امیرحسین اثباتی ،طراح چهره پردازی :شیوا پاك نیت ،احسان روناسی ،آهنگساز :کریستف رضاعی ،مدیر تولید :مهدی بدرلو،
بازیگران :بابک کریمی ،سعید ابراهیمیفر ،سیاوش چراغی پور ،عبد آبست ،فراز مدیری و ندا جبرئیلی ،تهیه کننده :سپهر سیفی

17

گفتوگویمجیدبرزگرباشهراممکریدربارهسینمایپیشرو(قسمتاول)
توگو کردهام .در حقیقت
با دوست فیلمسازم ،شهرام مکری تا به حال چند گف 
توگوهایی دو طرفه .در باب سینمایی که دوست داریم و دنبال میکنیم حرف زده ایم.
گف 
نقدها و نکتههایی به هم داریم و با احترام ،درتصحیح و ادامه مسیرمان سعی میکنیم
بیتعارف و تحلیلگر باشیم .معموال در دیدارهایمان با هم ،درباره امروز سینمای ایران و
اینکه چه باید کرد حرف میزنیم؛ درباره شرایط و ریشهیابی آنچه از نگاه ما «اشکال» است،
درباره اینکه «وظیفه » ما چیست؟ درباره علل «توفیق» و «عدم توفیق» سینمای ایران .و
مجید برزگر
توگوهایی که به آن دعوت
سعی میکنیم آنچه در گپهایمان داریم را در قالب گف 
توگو که به سفارش کیوان کثیریان انجام شد.
میشویم ،بیاوریم .مثل این گف 
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به نظر تو آیا تعریف سـینمای مستقل در
محدودههـای مختلـف جغرافیایی با هم
متفاوت اسـت؟ مث ً
ال سینمای مستقل در
آمریکا با سـینمای مسـتقل در فرانسه و
همین تعریف در ایران تفاوت دارد؟
سـینمای مسـتقل در آمریـکا ،سـینمایی مسـتقل
از کمپانـی تعریـف میشـود .یکـی از تفاوتهـای
فیلمسـازی بیـن سـینمای ایـران و آمریـکا در ایـن
اسـت که کارگردانانهای آنجا ممکن اسـت به مدت

پنج یا ده سـال با یـک کمپانی قـرارداد ببندند و این
یک تعهد دو طرفه اسـت .یعنی این کمپانی مسـائل
مادی زندگی کارگردان را تأمین میکند و کارگردان
موظف اسـت مثال طی ده سـال ،سـه فیلم برای این
کمپانی بسـازد .کارگردان از بیـن فیلمنامههایی که
آن کمپانـی حـق خریـد آن را گرفتـه ،فیلمنامهای
برای سـاخت فیلمش انتخاب میکند و پروداکشـن
فیلم بصورت کلـی زیر نظر کمپانی صورت میگیرد.
در ایـن نوع فیلمها کارگردان بیشـتر یک تکنسـین
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کارگردانی اسـت .اما در سینمای مستقل آمریکایی،
ی نیسـت و خودش
کارگـردان تحت قرارداد با کمپان 
بـرای فیلـم تعییـن تکلیـف میکنـد و به ایـن معنا
نیسـت که با هیچ کمپانیای کار نمیکند و کمپانی
پخش فیلمش را بـه عهده نمیگیرد ،بلکه فقط روند
تولیـد به صـورت مسـتقل اتفـاق میافتد .حـال در
ایران اصطالح سینمای مسـتقل به فیلمهایی گفته
میشود که با سرمایه دولتی ساخته نمیشوند وایده
تولیـد در کمپانی نیسـت .وسـوال این اسـت که آیا
در ایـران کمپانی تولیـد فیلم داریم؟ قبـل از انقالب
اسـتودیوهای تولید فیلـم بزرگی داشـتیم که بعد از
انقلاب شـرکتهای دولتـی جایگزین آنها شـدند.
مؤسسـههایی مثل فارابی ،حوزۀ هنری یا شهرداری
را احتمـاالً میتوانیـم بـه کمپانیهـای فیلمسـازی
دولتی تشبیه کنیم .چون االن در ایران استودیوهای
فیلمسـازی بـه مفهـوم کمپانیهـای آمریکایـی یا
استودیوهای قبل از انقالب نداریم.
با این تعریف که اغلب معتقدند سـینمای
ایران ،سینمای دولتی است موافقی؟
بله من موافقم.
بنابراین میتوان گفـت «دولت» ،معادل
کمپانیهایفیلمسازی آمریکایی است.
بلـه ،خود دولـت و تمـام زیرشـاخههای آن به نوعی
معـادل کمپانیدر سـینمای آمریکا هسـتند صرف
نظـر از کیفیـت تولیـد.
بنابرایـن ادعای بسـیاری
از فیلمسـازان ایرانـی،
مبنی بر مستقل بودنشان،
عـدم ارتبـاط بـا دولت در
رونـد تولیـد فیلم اسـت.
یعنـی رونـد تولیـد فیلـم
بـا سـرمایه شـخصی و

بدون دخالت هیـچ ارگان دولتی ،صـورت میگیرد.
ما در سـینمای فرانسـه اصطالح سـینمای مستقل
یشـنویم.
را نسـبت بـه سـینمای آمریـکا کمتـر م 
سـینمای مسـتقل در فرانسـه تحـت تأثیـر تئوری
معـروف «نگـره مؤلف موج نـو» قرار گرفتهاسـت .به
جای اینکه شیوۀ تولیدی مد نظر باشد ،بیشتر به نگاه
ایدئولوژیک کارگردان نسـبت به سینما برمیگردد.
در فرانسـه بخش عمدهای از فیلمهای سـینمایی با
حمایت دولت سـاخته میشـوند .بخش عمدهای از
سـینمای مسـتقل در ایران تابـع این تعریف اسـت.
یعنی سـینمای مستقل چیزی نیسـت که در تولید،
مدعـی مسـتقل بـودن اسـت ،بلکـه در ایدئولـوژی
میتواند مستقل باشـد .در تعریف سینمای مستقل
با این نگاه ،اختالفاتی بین دسـته اول ودوم که هر دو
خود رامسـتقل میدانند بـه وجود میآیـد و منظور
دسـتۀ اول از سـینمای مسـتقل امـر تولیدی اسـت
وایـن در محدودۀ تعریف دسـتۀ دوم که نگاه تفکری
به سینماسـت ،نمیگنجـد .اما هر دو دسـته در یک
چیز مشـترک هسـتند کـه میخواهنـد بگویند زیر
نظـر دولت کار نمیکننـد .البته بحثی راجـع به این
قضیه پیش میآید که وقتی مکانیزم مالی کشورمان
یک مکانیزم دولتی اسـت ،آیا میتوانیم سیستمی را
بصورت خصوصی تعریف کنیم؟
این نظریه کمی فرافکنی در اصل موضوع
ایجـاد میکنـد اما به
نظـر میرسـد در یک
تعریف کلـی میتوان
سـینمای مسـتقل در
ایرانراسینمایینامید
کـه در مرحلـۀ تولید،
سـرمایهای از دولـت
نمیگیـرد .طبیعـی
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اسـت که مراحـل پخش ،توزیـع و اکران
وابسته به دولت است و با تعریفی که ادعا
میکنند،مستقلنامیدهنمیشود.تعریف
سینمای مستقل در فرانسه کمی متفاوت
است؛ آنها معتقدند سـینمای مستقل،
سـینمایی ارزان ،غیـر متعـارف ،بیپروا
و جسـور در فـرم و محتوا اسـت و حتی
رادیکالیسم را معادل با سینمای مستقل
مینامند ،اما مراکـزی دولتی وجود دارند
کـه بـرای فیلمسـازی سـرمایهگذاری
میکنند و وظیفـۀ بازوهای اجرایی دولت
اسـت که از فیلمهای مستقل با در اختیار
قـرار دادن حداقـل سـرمایه ،حمایـت
کنند .پس نتیجه میگیریم تعریفی که از
سینمای مسـتقل در ایران داریم ،تقریب ًا
شبیه هیچ جای دیگری نیست.
سـینمای مسـتقل در ایران ترکیبی از تعریفی است
کـه بیان کردیـم و البته باید دید کدام شـکل تعریف
صحیحتری است.
خودت را جزو سینمای مستقل میدانی؟
خـودم را جـزو سـینمای مسـتقل میدانـم .امـا بـا
تعریفـی که سـعی میکند نظـام اقتصـادیاش را با
نظـا م ایدئولوژیـکاش همتـراز کند .یعنـی من فکر
میکنم مـا نمیتوانیـم در ایران فیلم مسـتقل چند
میلیاردی تولید کنیم؛ یکی از شاخصههای سینمای
مسـتقل باید ارزان بودن آن باشـد .چـون فیلمی که
پروداکشنی با هزینۀ باال دارد برای ادامۀ حیات ناچار
اسـت وابسـته به ارگانهایی باشـد که او را از تعریف
سـینمای مسـتقل دور خواهنـد کرد .چـون بخش
حمایـت نهادهـای دولتـی بسـیار تأثیرگذار اسـت.
از طـرف دیگـر آن نگاه تفکری به سـینما هـم اینجا
مهم اسـت .مث ً
ال صداوسـیما فیلمی با سـرمایۀ 200

میلیـون تومان میسـازد که به لحـاظ تولید ،فیلمی
ارزانقیمت اسـت اما نمیتوانیم فیلمسازانی که این
فیلمها را تولید میکنند ،فیلمسازان مستقل بنامیم،
چون کام ً
ال تحت نظر کمپانی بزرگی به نام تلویزیون
سـاخته میشـوند .وایـن نظـارت همیشـه نظارتی
ایدئولوژیک است.
بهایندلیلکهفیلمنامههایشانبایدبارها
بازنگری شود و تحت نظارت شوراها باشد
و به نوعی از ابتدا زیـر ذرهبین قرار دارند،
نمیتوان نام مسـتقل را بر آنها نهاد .برای
این قبیل فیلمها اگر امکان داشتهباشـد
حتی بیشتر هم خرج میکنند.
همانطـور کـه تلویزیون ایـن کار را کردهاسـت ،هم
فیلمهـای پرهزینـه تولیـد کـرده و هـم فیلمهـای
کوچک و ارزان.
تلویزیـون در مـورد برخـی فیلمهـای
کمهزینه ،ناچار است بر مبنای بودجهای
که دارد اینگونه عمـل کند ،ولی در مورد
ن سالها اکران
فیلمهای مسـتقلی که ای 
شدهاند از جمله فیلم تو ،اینطور نیست؛
مث ً
ال اگـر فیلم ماهـی و گربـه میلیاردها
تومـان هزینـه دربر میداشـت ،بـاز هم
همین فیلمی که میبینیم تولید میشد و
چیزی به آن اضافه نمیشد .بنابراین هیچ
کارگردان و تهیهکنندهای حاضر نیسـت
چنین کاری انجـام دهـد و همانقدر که
برای فیلم الزم است هزینه میکند.
ایـن درسـت موضوعـی اسـت کـه میگویـم نظـام
ایدئولوژیک و نظام اقتصادی سـینمای مستقل باید
همسنگ باشـد ،چون اگر تفاوت بنیادی بین این دو
بخش باشـد نمیتوانیم آن فیلـم را در رده فیلمهای
مستقل به حساب آوریم.
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چون اصطالح سینمای مستقل ازآمریکا
میآید ،بهتر نیست سینمای ایران دنبال
واژۀ جدیدتری باشـد؟ شـاید سـینمای
آلترناتیو اصطالح درسـتتری در مقابل
سـینمای مسـتقل باشـد؛ یعنی ما یک
پیشنهاد جدیدی در مقابل جریان غالبی
کـه فیلم تولیـد میکننـد داریـم .با آن
تعریفی که از سینمای مستقل کردی ،من
سینمای تو را بیشـتر آلترناتیو میدانم تا
سینمای مستقل .به نظرت چرا باید فیلم
ماهی و گربه ساخته میشد؟
در شکلی که ما داریم فیلم میسازیم ،وقتی شروع به
ساختن فیلمی میکنیم ،فکر نمیکنم بهطور واضح
بتوانیم بگوییم سرمنشـئی برای آن وجود دارد؛ مث ً
ال
سفارشی برای ساخت فیلم به ما شدهباشد و بخواهیم

آن را تولیـد کنیم ،یـا کتابی به ما معرفی شدهباشـد
و بخواهیـم بـر اسـاس آن اقتباسـی انجـام دهیـم.
نمیتوانیـم روی نقطه مشـخصی دسـت بگذاریم و
دلیـل تولیـد فیلـم را از روی آن مشـخص کنیم .در
این شـکلی که ما فیلم میسازیم ،یک فیلم به تدریج
در ذهنمـان سـاخته میشـود و آرامآرام بـه سـمت
تولیـد آن پیـش میرویم .امـا اگرمنظـور چرایی در
این شکل تولید اسـت ،من به شدت معتقدم که تنها
راه نگهداشـتن سـینمای ایران ،پیشنهادهای جدید
بـه آن اسـت و در مرحلـه بعـد از آن تولیـدات ارزان.
فکـر میکنم ترکیـب ایـن دو در کنـار یکدیگر تنها
شیوهای اسـت که میتوانیم در ایران فیلمهای مفید
بسـازیم .برخالف چیـزی که تهیهکننـدگان دولتی
فکر میکنند ،تصور من این است که پروداکشنهای
عظیـم و پرهزینه ،راهی اسـت که به بنبسـت ختم
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میشـود .مگر اینکـه مرزهـای سـینماییمان را باز
کنیم ،رقابت سـینمای ایـران را تبدیل به یک رقابت
جهانی کنیم و آموزش در ایران در سـطح آموزشها
بینالمللی اتفاق بیفتد و تولید برای بازارهای جهانی
انجام شود .در غیر اینصورت تنها راه نجات سینمای
ایـران تولیـد فیلمهـای کمهزینه اسـت کـه در آنها
پیشـنهادهای جدید برای تماشـاگران ایرانی وجود
داشتهباشد؛ چه در داستان وچه در فرم بیان داستان.
فکر میکنم دلیلی که باعث میشـود خـودم را قانع
کنم که فیلمی مثل ماهی و گربه را در شـرایط فعلی
سـینمای ایران بسازم ،همین اسـت .البته در بخش
اول جوابـم دغدغههـای سـینماییام ،جهانبینی و
سابقه فکریام کمک میکند به این نتیجه برسم که
باید چنین فیلمی بسازم.
ایدۀ ساخت آن از کجا آغاز شد؟

دورهای کـه آمـوزش سـینما و فیلمسـازی را آغـاز
کـردم ،دورهای بـود کـه سـینمای پسـتمدرن بـا
تعاریـف امـروزیاش در نقطـۀ اوج بـود .سـالهایی
کـه رودریگوئز به عنوان یک پدیده مطرح شـدهبود،
تارانتینو همۀ مرزها را میشـکافت و الیور اسـتون به
سمت مدلهای پستمدرن پیش رفت ،دروازههای
سینمای ایران از طریق بازارهای زیرزمینی به سمت
فیلمهای ویدئویی باز شـد .نسـل جدید از منتقدان
شروع به نوشتن کردند و موجی در ایران بهراه افتاد و
حاال که به گذشته نگاه میکنم میفهمم دالیل اقبال
این سـینما در ایران چ ه بود .یکی از دالیل آن این بود
که مفاهیم پیچیده ،سـاده میشد و به مخاطب ارائه
میشـد و این چیزی بود که ما بعـد از مدتها دوری
از جریان روشـنفکری جهان ،راحتتر میتوانستیم
پذیرایـش باشـیم .در اوج آن جریـان ،فیلـم کوتـاه

میشـود و به فیزیک کوانتوم بسـیار نزدیک اسـت و
میتواند مدلی باشـد برای فیلمهای فیلسـوفانه و در
ظاهر متفـاوت با مبحثی که تارکوفسـکی و برگمان
مطرح میکردند ،ولی هر دو مسـیری برای رسـیدن
به یک نقطهاند.
به نظـرم چیزی که میگویی با سـینمای
بازیگوشـانهتر مثل سـینمای تارانتینو
تفـاوت دارد .بهنظـر میآیـد سـینمای
تارانتینـو نوعـی سـینمای از چندجـا
برداشتهای است که هر قطعه را با مهارت
کنار هم گذاشـته و تمـام هیجانش به آن
چیزی اسـت که نمیگویـد .بهنظرم این
قبیل فیلمهـا صرفا نوعی سـرگرمیاند
که ضمـن اینکه حواس مخاطـب را پرت
میکننـد ،میخواهنـد بگوینـد مـا هم
هسـتیم .ولـی در مقابـل سـینمای مثال
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«طوفـان سـنجاقک» و فیلـم سـینمایی «اشـکان،
انگشـتر متبرک و »...را که سـاختم ،تحـت تأثیر آن
نوع نگاه بود .همزمان با تمام این اتفاقات دوربینهای
دیجیتـال هـم روی کار آمدهبـود و قابلیتهـای آن،
اتفـاق جدیـدی را بهوجـودآورد .یکـی از مهمتریـن
ویژگیهایش این بود که میتوانستیم بدون دغدغه،
دکمـه رکـورد را بزنیـم و پالنهـای طوالنیتـری را
فیلمبرداری کنیـم .خاصیت پالنهـای طوالنی که
میتوانستیم با دوربینهای دیجیتال بگیریم ،با نوع
سـینمایی که به لحـاظ روایـت ،تجربه کـرده بودم،
مثل تقطیع در گفتن داسـتان ،حـذف کردن زمان و
پسوپیش کردن قصه ،با هـم گره خورد و من به این
فکر افتادم که چطور میشود به مفاهیم اولیۀ سینما
مثل مفهوم پالن که صرفاً در فاصلۀ بین فرمان ضبط
دوربین و کات اتفـاق میافتد ،اینطور نگاه کنیم که
روایتهای متقاطع سینمایی را بتوانیم در آن تعریف
کنیم .درواقع میخواستم نشان بدهم چطور در یک
پالن میشود در زمان عقب و جلو رفت و با همین ایده
شـروع کردم به کارکردن روی فیلمنامههای کوتاه و
حاصلشـان فیلمهای«محدودۀ دایره»« ،آندوسی»
و «خام ،پخته ،سـوخته» شـد که در هر کدام سـعی
کردم مفهوم پالن را بانگاهی جدید ببینم.
صرفنظـر از اینکه میخواسـتی پالن را
بازتعریف کنـی ،بهنظر میآیـد موضوع
زمـان در فیلمهایت جای بـازی دارد و از
اهمیت زیادی برخوردار است .چهچیزی
در زمـان بـرای تـو اهمیـت دارد؟ صرف ًا
دسـتکاری کـردن زمان برایـت جذاب
است یا ریشههای علمی دارد و به تعاریف
علم فیزیک برمیگـردد؟ در این مفاهیم
مطالعات علمی هم داری؟
علاوه بر مفاهیم سـینمایی ،به ریاضیـات هم عالقه

زیـادی دارم و فیزیـک هـم درس مـورد عالقـهام
بود .همیشـه بین مهمتریـن مباحثی کـه در زمینه
هستیشناسـی و فلسـفه وجود دارد ،به مدلی عالقه
دارم که از علم ریشـه میگیـرد .مث ً
ال معادل فیزیکی
طی طریـق در عرفان ،مبحث کوانتوم اسـت؛ اینکه
چطـور یـک ذره میتواند همزمـان در دو جا باشـد.
بعـد از مطرحشـدن مفاهیـم کوانتومی ،بـه این فکر
کردم که اینها میتوانند تالشـی برای جواب درمورد
تمام مسائل هستی باشند .انیشتین تمام زندگیاش
را بـرای این گذاشـت که بـه یک فرمول واحد برسـد
و بتوانـد تمام هسـتی را بـا آن توضیح دهـد .فیزیک
کوانتـوم بعد از انیشـتین ،تمـام آن تعاریـف را بر هم
زد و پیشـنهادهای جدیـدی در مورد نـگاه کردن به
هستی داد که میتوان امیدوار بود جوابهای زیادی
در آن پیداکـرد ،از جملـه نگاهـی که به زمـان دارد.
ً
مثلا مفاهیمی کـه در فیلم «تلقین» نـوالن مطرح
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فلسـفی ،آنچنان مهـم نیسـتند .فکر
میکنی از بحثی که مطرح کردی نمونهای
در سینمای جهان وجوددارد؟
هدف جریان سینمای پستمدرن و تقسیمبندیای
که بتوان تارانتینو را در آن جا داد ،سادهکردن مفاهیم
پیچیده برای گسـتردهکردن دایرۀ مخاطبان اسـت.
بحث سادهگرایی با سـادهانگاری تفاوت
ً
مثلا سـادهفهمی را در سـینمای
دارد.
هانکـه میبینیـم و بهنظـر نمیآید الزم
باشـد پیچیدگیهایـش را درک کنیـم.
ولی از صحبتهای بسـیاری از منتقدان
و فیلسـوفان دربـارۀ «عشـق» هانکـه،
کتابهـا میتوان نوشـت .ولـی در مورد
تارانتینـو نمیتوانیم بیـش از چیزی که
خـود فیلم میگویـد ،موضـوع فرامتنی
پیدا کنیم .چیزی که میگویی سادهکردن
است یا ساده فرضکردن؟
جریان مینیمالیسـم که سـینمای هانکـه در آن جا
میگیرد ،محصول دورانی اسـت که پستمدرنیسم
به این شکلی که از آن حرف میزنیم بهوجودمیآید،
یعنی مربوط به دهۀ هشتاد به بعد است.
بهنظرم سینمای «اوزو» هم همین سادگی
را دارد ولـی پسـتمدرن نیسـت ولـی

تکلیف خیلـی چیزها مثل فرم در زمان را
مشـخص کردهاسـت .بهنظر میآید آنها
ماندگارتر از سـینمای تارانتینو هستند.
مث ً
ال تارانتینو را در یکی-دو مورد میتوان
پیداکـرد و رودریگوئز را بـه کل میتوان
حذف کرد و چیز دندانگیری از آثارشان
نمیتوانپیداکرد.
در راسـتای این بحثهـا به دو فیلم «روبان سـفید»
هانکـه و «لعنتیهـای بیآبـرو»ی تارانتینـو اشـاره
میکنم که بهنظرم یک نکتۀ اساسـی و مهم بینشان
وجـود دارد؛ اینکـه هـر دو بـه وقایع جنـگ جهانی
دوم نـگاه میکنند .یکی با نوع نگاهـش درباره نقطه
احتمالی پیدایش اندیشـه فاشیسـم حـرف میزند
و دیگـری قهرمانـی را فرض میکند کـه میتواند به
فاشیسم پایان دهد .ادعایی که تارانتینو در فیلم دارد
این اسـت کـه ،هیچ مفهومـی در دنیا آنقـدر جدی
نیست که بخواهید آن را جدی فرض کنید .اما هانکه
نمیگویـد مـن را جـدی فرض نکنیـد .اما هـردو در
نهایت مشغول ارائه راه حل برای یک پرسش تاریخی
هسـتند .آرزوی تارانتینـو ایـن اسـت که آثـارش به
محصولی برای سرگرم کردن تبدیل شود و البته این
میتواند نهایت هنر هم باشـد ،مثال اگـر به تارانتینو
بگویید فیلمهـای تو صرفا مردم را سـرگرم میکند،
میگوید مگر رسـالتی باالتـر از این وجـوددارد؟ که
البته این میتواند نظر من هم باشد.
اما سینما آن را ستایش نمیکند و ماندگار
هم نیسـت .بهنظرم «لعنتیهای بیآبرو»
بیشتر شـوخی اسـت تا تحلیلی دربارۀ
جنگ جهانی دوم .اما در «روبان سـفید»
این اتفاق نمیافتد.
ادامه این گفت وگو را
در شماره اول آذر ماه بخوانید.

فیلمی که دقیقا نمیتوانید برای ابعاد مختلفش ،منطقی دو دو تا چهارتایی پیدا کنید
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ماهی و گربه ،روند تکامل یافتهتر و پختهتر تجربههایی است که شهرام مکری در فیلمهای
کوتاهش،مخصوصامحدودهدایره،آزمودهبود.فیلمیبابرداشتیبلندوبدونقطعکهآدمهای
ماجرایش ،در دایرههای تو در تو و متقاطع ،روایت خود را سپری میکنند ،مخاطب را به دنیایی
غریب وارد میکند که مشابهش را در هیچ فیلم دیگری ندیده است .بله ...میتوان نام چند فیلم
مشهور همچون نه زندگی رودریگو گارسیا و یا فیل وس گان سنت و یا کشتی نوح روسی
الکساندر سوکوروف را به عنوان نمونههایی که فیلم مکری در چند جنبه بدانها شباهتهایی
مهرزاددانش
دارد به یاد آورد ،اما موجودیت ماهی و گربه ،مستقلتر از آن است که آبشخور متنش را وابسته
به این عنوانها دانست .ماهی و گربه شبیه یک رویا/کابوس است .دقیقا نمیتوانید برای ابعاد مختلفش ،منطقی دو دو تا
چهارتایی پیدا کنید ،اما فضایش فضایی متقاعدکننده است .همان طور که وقتی خواب میبینید ،اوضاع و احوال با همه
عجیب و غریب بودنشان ،باورپذیر مینماید .ما در خوابهایمان ،بارها با موضوعی مواجه میشویم که انگار همین چند
وقت قبل برخوردش را تجربه کرده بودیم،گاه زمانی را سپری میکنیم که از لحاظ حسی طوالنیتر و یا کوتاهتر از زمان
تقویمی است .ماهی و گربه همین روند را تداعی میکند .آدمهای ماجرا همواره در حال گذر از معبرهایی هستند که دوباره
به مرحلهای که قبال دیده بودیمش میرسند و این بار ماجرا از نقطهای دیگر سرگرفته میشود.گاه حتی در یک نقطه (مثل
مواجهه پرویز با پدرام و عسل) موقعیتی دایره وار به دور محوری واحد شکل میگیرد که دو روایت را حاصل میکند .این
چه نوع روایتی است؟ متقاطع؟ متداخل؟ دوار؟ هندسه روایی فیلم فراتر از این سازههای آشنا است .زمان فیلم نه همچون
فیلمهای کالسیک نیوتنی است و نه مانند فیلمهای مدرن از الگوی برگسونی تبعیت میکند .گذر زمان در فیلم مکری،
بیشتر یادآور زمان هولوگرافی است؛ انگار فضای آدمهای ماجرا در یک ساحت نامتراکم سپری میشود و تا زمان بینهایت

25

شماره  3 4آبان1393

26

در حال گسترش در تمام جهات است .برخالف برخی نظرات که سپهر اثر را به فرمی دایرهای تشبیه میکنند؛ به نظر
میرسد اوضاع رادیکالی تر از این انگاره باشد .نقاط ماجرای فیلم ،گویی در یک محیط کروی میگذرد که میتوان رویش
به انحای پرشماری حرکت کرد و دوباره به جایگاه نخست برگشت و از سر دیگری به سمتی دیگر روانه شد .برای همین هم
هست که منطق زمان در رفت و برگشتهای آدمهای داستان دچار قبض و بسط میشود و معلوم نیست کدام یک زودتر
رخ داده است و کدام یک متاخرتر .وقتی کامبیز از پدرش جدا میشود ،در اولین مواجهه ،پرویز را میبیند که باالی سر کوله
پشتی رها شدهاش روی زمین است .اما همین موقعیت دو بار دیگر در روایت در روند زمانی که قطعی و برگشتی و جهشی
در آن روی نمیدهد ،تکرار میشود .در مقطعی دیگر ،وقتی مریم در حال رفتن از نزد پرویز است ،صدای بابک را در
دوردست میشنویم که در حال صحبت درباره شیرفلکه است .اما همین موضوع شیرفلکه حدود نیم ساعت بعد صحبتش
بین پروانه و بابک پیش میآید .در یک مقطع دیگر ،درخواست پرویز از شهروز برای پیدا کردن وسیله گمشدهاش در انبار
تقریبا در دقیقههای  ۴۰فیلم مطرح میشود ،اما قرینه این موقعیت ،زمانی تکرار میشود که یک ساعت و بیست دقیقه از
شروع فیلم گذشته است .از این دست مثالها در فیلم فراوان میتوان جست .همپوشانیهای موقعیتی ماجرا به لحاظ
تکرار یک رخداد ،هیچ انطباقی با منطق متعارف زمان ندارد .فضای اثر ،فضایی سیال است که شروع و تداوم و انتهایش ،در
هم ترکیب میشود و سنتزی نوین از دلش بیرون میآید .در جایی از فیلم خانم روانشناس به نادیا هم درباره خاطراتش
که منطبق با زمان عادی نیست تذکر میدهد و گویی یادش نیست که طرف مقابلش با ارواح حرف میزند و تا لحظاتی قبل
دربارهخوابیسوررئالیستیسخنمیگفت.
فیلم آکنده از موتیفهای تکرارشونده است :سیبی که بین پرویز و مریم و مینا و شهروز دست به دست میشود ،مفهوم
دوقلویی که در مصداقهایی همچون فرزندان حمید ،دلقکهای یک دست که مرغابیها را حمل میکنند ،و بادبادک
مارال تکرار میشود ،ایده همپوشانی صدای آدمها در یکدیگر (صدای کامبیز و پدرش ،صدای دلقکها ،صدای شهروز
و پرویز) و ...اما مهمترین موتیف ،موتیف مرگ و جسد است .خاطره غریب شهروز از مادربزرگ مریم و ماجرای سرداب،
ماجرای مرگ خواهرزاده حمید ،روح جمشید که در اطراف دریاچه میپلکد ،و بارزتر از همه شمایل موحش و تعلیق آور دو
مرد که با قمه و کیسه گوشت گندیده و پیت خالی بنزین ،دیگران را میپایند و درنهایت ماجرا به قصابی غریب به نام حمید
ختم میشود که هدفون یکی از جوانها (الدن) از ال به الی گوشت سالخی روی میزش پیدا است؛ سالخهایی که قبل از
کتاب خواندن ،مسواک میزنند و یا با دست کثیفشان اصرار بر شستن دست جوانان دانشجو دارند .آدمها به مثابه اشباحی
توجو میکنند و شاید از همین رو است که روایت اثر ،مملو از خاطره گویی
میمانند که در خاطرههای خود زندگی را جس 
شخصیتها برای یکدیگر است :خاطره مبهم مهناز برای پدر کامبیز ،خاطره مادربزرگ مریم در گویش ذهنی شهروز،
خاطره سقوط فانوسی که به دو رنگ شدن چشمان عسل انجامید ،خاطره عشق از دست رفته الدن و پرویز ،خاطره فندک
مادر نادیا که با عشق و گسست قرین شد ،خاطره خالصی حمید از جنگ و چگونگی ازدواجش و ...در این خاطرههای
پراکنده هر کس دنبال قالبی مجازی و ذهنی برای حفرههای خال خاطرات خود میگردد؛ از پدر کامبیز که در خیالش
توجوی مهناز است تا پرویز که با هویت جعلی سیاوش در فیس بوک ،محبوب از دست رفتهاش را میپاید.
همواره در جس 
ماهی و گربه ،حکایت کابوس یک نسل است؛ که در کشاکش گذر از حصار ،نصیحتهای هذیان وار بزرگان ،خاطرات
مبتنی بر گلوله و جسد ،عشقهای از دست رفته و ...نگاهشان به آسمان بود تا بادبادک خود را به پرواز درآورند و عاقبتشان
به سالخی شدن رسید ...تنگ شیشهای شکست /ما اما دست روی دست /آخرین ماهی هم مرد /آخرین شاخه پژمرد.

(محصول )1392

دستاوردها :جایزه ویژه هیات داوران بخش مستند از سی و دومین جشنواره فیلم فجر ،برنده تندیس بهترین صدای فیلم مستند
از شانزدهمین جشن خانه سینما .عوامل :پژوهش ،نگارش و كارگردانی :مجتبی میرتهماسب ،صدابردار :مازیار شیخمحبوبی،
صداگذار :امیرحسین قاسمی ،تدوین صدا و تصویر :ژیال ایپكچی ،با حضور گروه عبدالقادر مراغی :استاد محمدرضا درویشی ،همایون
شجریان ،استاد محمدرضا شجریان و ،...تهیهكننده :مجتبی میرتهماسب.
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خالصه فیلم :گروهی موسیقیدان تالشی را آغاز میکنند تا تصنیفهای منسوب به «عبدالقادر مراغی»،
برجستهترین موسیقیدان ،نظریهپرداز ،نویسنده و شاعر ششصد سال پیش را به استناد کتابها و رساالت کهن و
از البهالی تاریخ و فرهنگ ایران بازیابی و بازخوانی کنند .این گروه پس از شش سال کنکاش و تالش و تمرین موفق
میشود آثاری را که قرنها پیش ،از ایران به ترکیه منتقل شده بودند برای اولین بار ضبط و منتشر کند.
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گفتوگو با مجتبی میرتهماسب ،کارگردان «شش قرن و شش سال»
محمدرضا درویشی از دوران دانشجویی با شخصیت عبدالقادر مراغی و کتابهای او آشنا
شده و به این فکر افتاده بود تا کارهای این آهنگساز ایرانیتبار را پیدا کرده و بازخوانی
کند .تا اینکه اوایل دهه  1380یداهلل صمدی ساخت موسیقی سریال شهرآشوب را به
محمدرضا درویشی پیشنهاد کرد که موضوع آن درباره دربار شاهرخشاه و اصال یکی از
شخصیتهای اصلی آن عبدالقادر مراغی بود .در حقیقت جرقه اصلی پروژهای که
درویشی چند سال بعد از ساخت موسیقی آن سریال دنبال کرد در همانجا زده شده بود.
ناصرصفاریان
البته او برای ساخت موسیقی شهرآشوب نیز از پژوهشهای اولیه و ناقصی که برای
بازخوانی آثار عبدالقادر مراغی جمعآوری شده بود استفاده و حتی از همایون شجریان دعوت کرد تا ترانه تیتراژ آن
سریال را اجرا کند؛ با این هدف.

شماره  3 4آبان1393

28

ایده اولیه این مستند از کجا آمد و چهقدر
با شـروع فعالیت محمدرضا درویشی در
پروژه عبدالقادر مراغی فاصله داشت؟
محمدرضا درویشی از دوران دانشجویی با شخصیت
عبدالقادر مراغی و کتابهای او آشـنا شـده و به این
فکر افتاده بود تا کارهای این آهنگسـاز ایرانیتبار را
پیدا کرده و بازخوانی کند .تا اینکه اوایل دهه 1380
یداهلل صمدی ساخت موسیقی سریال شهرآشوب را

به محمدرضا درویشی پیشـنهاد کرد که موضوع آن
درباره دربار شاهرخشاه و اصال یکی از شخصیتهای
اصلـی آن عبدالقـادر مراغـی بـود .در حقیقت جرقه
اصلی پروژهای که درویشـی چند سال بعد از ساخت
موسـیقی آن سریال دنبال کرد در همانجا زده شده
ِ
بود .البته او برای سـاخت موسیقی شهرآشوب نیز از
پژوهشهـای اولیـه و ناقصی که بـرای بازخوانی آثار
عبدالقادر مراغی جمعآوری شده بود استفاده و حتی
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از همایـون شـجریان دعوت کـرد تا ترانه تیتـراژ آن
سـریال را اجرا کنـد؛ با این هدف کـه در آینده بتواند
اصل موسـیقی عبدالقادر را پیدا کرده و بازخوانی آن
را برعهـده بگیرد .به این ترتیب ماجـرای پیدا کردن
قطعات قدیمی این آهنگساز ایرانی هر روز جدیتر
شد اما تا سال  1385که درویشی از اعضای سه گروه
مختلف و متفـاوت برای سـازبندی و اجرای قطعات
مراغی اسـتفاده کرد ایده او به نتیجه نرسـید .البته از
اواخر همین سال اعضای گروه انجام اینکار مشخص
و قطعـی شـدند ،سـیروس جهانی به گروه پیوسـت
و سـفرهایی به ترکیه انجام شـد که نشـان از حرکت
رو بـه جلوی پروژه داشـت .مـن از آنجا کـه بیش از
بیسـت سال است درویشی را از نزدیک میشناسم از
همـان ابتدای کار در جریان اجرای این طرح بودم اما
ماجرا از جایی برایم جذاب شـد که این گروه فعالیت
خود را آغاز کرد .اتفاقا روزهایی که داشـتم به ساخت
فیلم درباره این پروژه فکر میکردم دیالوگ شـیرین
و جذابـی بیـن ما شـکل گرفـت .به درویشـی گفتم:
«میخوام بیام و کار را شـروع کنم ».و او گفت« :مرد
حسـابی برو دنبال زندگیت! حاال ما دیوانهایم که پی
ایـن طـرح را گرفتهایم؛ تو دیگه چـرا میخوای بیای
دنبال ما؟!» واقعیت این است که درویشی میدانست
دارد در چـه راه دشـواری قـدم میگـذارد و جذابیت
این مسـیر برای مـن این بـود که متوجه شـده بودم
یـک اتفـاق در حـال رخ
دادن اسـت؛ و من هر طور
شده باید بروم و این اتفاق
را ثبـت کنم .یادم هسـت
وقتی شـب عید سـال 86
درویشی را در یک مهمانی
دیـدم از او پرسـیدم« :از
پـروژه چـه خبـر؟!» و او

گفـت« :دیگه نمیتونم بهـت بگم نیا؛ چـون خدا رو
شـکر پروژه خیلی خـوب داره پیش مـیره ».و من از
اوایل همان سـال مشـغول ثبت پروژ ه بازخوانی آثار
موسیقایی عبدالقادر مراغی شدم.
قرارداد این گروه شـش سـاله بـود و آنهـا از ابتدای
سـال  1384تا بیسـت و هفتـم شـهریور  1390که
مراسم معرفی آلبوم «شـوقنامه» برگزار شد درگیر
این پروژه بودند .جالب اینکه کار من هم شـش سال
(از  1386تا  )1392طول کشید.
در حقیقـت تا پیـش از این تاریـخ ،همه
تصویرهای مورد نیاز را ضبط کرده بودی.
بلـه .آخریـن تصویرهایـی که به ایـن پـروژه مربوط
میشـد (تصویرهای مربوط به عکاسـی از گروه برای
انتشـار در بروشـور آلبـوم) در تیرمـاه  1388ضبـط
شـده بود .در حقیقت ایده انجام این کار برایم جذاب
بـود و همـان روز به ایـن نتیجه رسـیدم کـه فیلم را
بایـد با عکـس افراد گـروه شـروع کنـم .واقعیت این
اسـت که قطعات مـورد نظر درویشـی پـس از پایان
ضبط و میکس وارد مرحله مسـترینگ شـده بود اما
آمادهسازی نهایی و انتشار آلبوم «شوقنامه» به دلیل
شـرایط اجتماعی خاصی که حاکم بود تا اوایل سـال
 90طول کشـید .در ضمن قرار بـود کتابی هم درباره
پژوهشهای انجام شده منتشر شود که من در مسیر
سـاخت فیلم خودم تصویرهایی هم از شکلگیری و
آمادهسـازی آن گرفتم اما
از آنجـا که در فیلم جایی
نداشـت از اسـتفاده از آن
صرفنظر کردم .بههرحال
اوایـل سـال گذشـته کـه
تدویـن فیلـم آغـاز شـده
بود تصمیم داشتم روایت
فیلـم را از زمـان حاضـر

29

مجتبیمیرتهماسب

شماره  3 4آبان1393

30

شـروع کنم و تمهیدی بچینـم تا همراه درویشـی و
گروه او به گذشـته برگردم .حتی نماهای مورد نیاز را
هم تصویربـرداری کردم اما در نهایـت دیدم در فیلم
درنمیآیـد و از آن صرفنظـر کـردم .به ایـن ترتیب
تصمیـم گرفتـم ماجراهای فیلم را بـ ه صورت خطی
روایت کنم و بیایم جلو.
چـه کار میخواسـتی انجـام بدهـی که
احساس کردی امکانش نیست؟
بخش عمده تصویرها در سـال  86گرفته شـده بود و
من در سال  91میخواسـتم میان آنها پیوند ایجاد
کنم .در حقیقت تصویرها دیگر برایم کهنه شده بود.
با خـودم فکر کردم شـاید بهتر باشـد تصویرهایی از
فعالیت این گروه در زمان حال بگیرم و ماجرا را پیش
ببرم .اما در نهایت منصرف شدم.

در تم محتوایی فیلم ،نوعی جسـتوجو
دیده میشـود .زمانی کـه تصویربرداری
را شـروع کردی با خودت فکر میکردی
ماجرای گروه درویشـی و کاری که انجام
میدهند به کجا برسد؟
من خودم را بهعنوان نفـر دوازدهم این گروه ،البته با
وظیفه دیگری تعریف کرده بـودم که بهجای اینکه
سـاز داشته باشم دوربین توی دسـتم بود! کنار آنها
حرکـت میکـردم و کار خـودم را انجـام مـیدادم.
وقتی گروه درویشـی منابع و رپرتـور را پیدا کردند و
قطعات بازنویسـی شـد ،تنها نکتهای کـه باید به آن
دسـت پیدا میکردنـد فواصل انجام ایـن کار بود که
برایشـان ناشـناخته بـود .وقتی ایـن نکته را در سـه
چهار قطعه نخسـت پیـدا کردند کار دیگر برایشـان
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روانتر از گذشـته شـده بود و فقط اشـکاالت خود را
برطـرف کردند .برای خـودم جذابترین بخش کار،
کشف لحظات نزدیک شدن و رسیدن گروه به نتیجه
مطلـوب بـود .از یک جایی بـه بعد خود گـروه هم به
قطعیتی رسـید که بر اسـاس آن فقط باید قطعات را
تمرین و ضبط میکردند .مسیر فعالیت من اینگونه
بود کـه در هـر مرحلـه ،فعالیت ایـن گـروه را دنبال
کرده و تصویرشـان را ضبط کنم .بهعنوان مثال گروه
سـه چهار قطعـه انتخاب میکـرد و پـس از تمرین،
وارد مرحله ضبط آن میشـد .بعد از ضبط ،سیروس
جمالی روی ماکت صدای آن کار میکرد و در نهایت
همایـون شـجریان آن قطعـات را تمرین کـرده و در
نهایت اجرا میکرد.
فیلـم در الیههـای پنهـان خـود تصویر
گروهـی را بـه نمایـش میگـذارد که در
جسـتوجوی بخشـی از یـک هویـت
گمشده هسـتند .برای انجام چنینکاری
به این فکر کرده بودی کـه به اندازه کافی
تصویر بگیری تا در هنگام تدوین به آنها
سـر و سـامان بدهی یا از همـان ابتدا به
پیوند و اتصال بین نماها فکر کرده بودی؟
نه .از همان ابتدا به تدویـن و اتصال نماها به همدیگر
فکر کرده بودم و البته پیش از آن هم به فیلمنامه .در
همه فیلمهایم این نکتههـا را رعایت کردهام و همراه
سـوژه حرکـت کردهام امـا از جایـی به بعـد در قالب
فیلمسـاز به داسـتانی فکر کردهام که بتوانـد فیلم را
بـا خودش همراه کند .بهعنـوان مثال در بخشهایی
از شـش قرن و شـش سـال از گـروه میخواسـتم تا
فضاهایـی را فقـط بـرای مـن بـه وجـود بیاورنـد؛ و
سـادهترینش انجـام گفتوگوها بود .بـه این ترتیب
میتـوان گفـت مفصلهـا بـرای اتصـال بخشهای
مختلف فیلم پیدا میشـد .آنهم بـرای بخشهایی

که از جایی به بعد شـاید کمی تکراری به نظر برسند.
بیشتر دنبال این بودم کـه فضای فیلم را هر چهقدر
که میتوانم بشـکنم .مثال سـادهاش سـفر به ترکیه
اسـت کـه طراحی آن اصال بـرای کمک بـه این فیلم
انجام شـد .در حقیقت این بخشـی از مسیری بود که
گروه رفته بود و من در آن غایب بودم.
یعنی بخشهای سـفر به ترکیه ،بازسازی
ی است که شـما موفق به ضبط
لحظههای 
آنها نشد ه بودید؟
نه به این شکل .زمانی که به ترکیه رفتیم دو سه قطعه
از آثار عبدالقادر آماده شده بود اما در این سفر به سراغ
کسـانی رفتیم که پیـش از این مـورد گفتوگو قرار
نگرفتهبودند.
زمانی که سـاخت فیلم شـروع شـد آیا
سرمایهگذار را هم در کنار خود داشتی یا
با خودت فکـر میکردی که مثال در آینده
بتوان سرمایه تولید آن را جلب کرد؟
شـما خـودت هـم فیلـم سـاختهای و میدانـی که
معموال بین انتخاب سـوژه و رسـاندن آن به ساخت
وقفـه و گاه وقفههای متعددی وجـود دارد .واقعیت
این اسـت که در ده پانزده سـال گذشـته شیوه کار
مـن اینطـوری بوده کـه وقتـی احسـاس میکنم
سـوژهای را باید بسـازم هر طور شـده کار را شـروع
میکنـم و خوشبختانـه ایـن تـوان را دارم کـه کار
را بـه جریـان بینـدازم .در همه فیلمهایـم این امید
را داشـتهام که مـیروم کار را شـروع میکنـم و در
نهایـت یک سـرمایهگذار پیـدا خواهد شـد .گرچه
تقریبـا هیچوقـت چنین اتفاقـی نیفتاد (بـا خنده)
امـا خوشبختانه اینبـار در مرحله تدویـن ،یکی از
دوستان بهنام محسـن صمدبیک به دادم رسید و با
پرداخت یکسوم از سرمایه فیلم با من شریک شد.
طبـق شـیوهای کـه بـرای خـودم در نظـر گرفتـهام
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هیچوقـت معطـل فراهـم کـردن شـرایط تولید آن
نمیشـوم .بـ ه نوعی میتـوان گفـت به اجبـار تهیه
فیلمهایـم را بر عهده گرفتهام چون نمیتوانم منتظر
بمانم تا سرمایه فیلم تامین شود و سپس آن را بسازم.
همیشـه هم کارم را با امکانات کامل شروع میکنم و
از آنجا که همیشـه نسـبت به ضبط صدا حساسیت
داشـتهام معموال هزینههـای گزافی را بـرای اینکار
تقبل کردهام.
بـرای ضبـط تصویرهـای فیلـم از چـه
امکاناتی استفاده کردی؟
زمانی که تولید این فیلم شروع شد استفاده از فرمت
 HDهنـوز فراگیر نشـده بـود و طبعـا تصویربرداری
فیلـم با اسـتفاده از امکانات  DVانجام شـد .به همین
دلیل میتوان گفت شـش قرن و شـش سال مرحله

آمادهسازی بسیار وقتگیر و پرهزینهای داشت .نیاز
به توضیح ندارد کـه  HDیک حافظه بصری جدید به
حسـاب میآید و برای اینکه با دیدن فیلم ،احساس
کهنگی به تماشـاگر دسـت ندهد تمـام تصویرهای
فیلم از  DVبه  HDتبدیل شـد .ناگفته نماند من کادر
 4:3را بـه عمد انتخاب کرده بودم و به نظرم برای این
فیلم کادر بسیار مناسبیست.
به نمایـش عمومـی فیلم هم فکـر کرده
بودی؟
بله .شـش قرن و شش سـال آبانماه سال گذشته
آمـاده نمایـش شـد و مـن از همـان زمـان پیگیر
نمایـش عمومـی آن بـودم .یکـی از کارهایـی که
انجـام دادم صحبت بـا بعضـی پخشکنندهها بود
امـا خیلـی زود متوجـه شـدم کـه راه را اشـتباه
رفتـهام و اصال از ابتـدا نباید سـراغ اینگونه افراد
میرفتم!
بهعنوان پرسـش آخر ،دربـاره گروه تازه
تاسیس «هنر و تجربه» چه نظری داری؟
به نظر من اتفاقی که در گروه «هنر و تجربه» خواهد
افتاد حاصل جمعبندی همه تجربهها در دورههای
گذشـته اسـت و همچنین فشار فیلمسـازان .البته
من مستندساز در بین سـازندگان فیلمهای
شـاید ِ
داستانی تک افتاده باشـم اما بههرحال از راهاندازی
ایـن گـروه میتـوان فهمید کـه دولت جدیـد ،هم
حسـن نیـت دارد و هـم اینکه سـعی میکند برای
حـل مشـکالت از افراد مناسـب اسـتفاده کنـد .به
نظر مـن بیش از هر چیـز باید به محـل نمایش آثار
مسـتند توجه کرد .در دهه  1370اگر کسـی دنبال
تماشـای آثار هنری بود میدانسـت به کدام سینما
باید مراجعه کند اما متاسـفانه این تشخص در میان
سـینماها از بین رفته و باید پذیرفت که برگرداندن
این شناسنامه به آنها کار بسیار دشواری است.

فیلمی درباره موسیقی ،اشباعشده از مونولوگهایی نامنظم
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محمدرضا درویشی ،جایی از فیلم میگوید« :موضوع اصال این نیست که ما صرفا تعدادی
نت به دست آورده ایم و قرار است آن را اجرا کنیم» .مهم نیست که ایده ناب ِیافتن
ِ
دیریاب عبدالقادر مراغی در دست فیلم ساز است .مهم این است که او بااین ایده
موسیقی
چه میکند .هر مستند با سه نوع متن پیوند خورده است :فیلمنامه کامل(متن ِ نگاشته
شده برای تولید) ،فیلمنامه تدوین(بعد از فیلمبرداری) راه حل نخست ،تحت تاثیر
ویژگیهای تولید فیلم ،کم رنگ شده و راه حل سوم به کار نیامده است .بنا براین ،نقش
سعید عقیقی
ژیال ایپکچی در ارائه شگردهای تدوینی برای پیشبرد «فیلمنامه تدوین» ،حتی بیش از
کارگردانی فیلم به چشم میآید .حرکت درویشی و گروهش برای بازسازی موسیقی دورانی فراموش شده ،که
قاعدتا بایدبه شنیدن قطعاتی کامال تازه و غافلگیرکننده بینجامد ،در مسیر حرف زدن دائمی شخصیتها برای
ایجاد یک موقعیت حل میشود .در نتیجه ،فیلمی درباره موسیقی ،به دلیلِ اشباع شدن از مونولوگهایی نامنظم
که میان تخصصی بودن و کلیگویی نوسان میکنند ،به تدریج توان خود را از دست میدهد .تقریبا همان خطری
که اغلب مستندهای بلند ایرانی را تهدید میکند ،یعنی هجوم «صورتکهای سخنگو» برای ارائه اطالعات که
سبب میشوند تا زمان ذهنی فیلم بیش از زمان واقعی هشتاد و سه دقیقهایاش به نظرآید .نمونه :در اوایل فیلم،
هنگام بیرون رفتن اعضای گروه از خانه ،اینسرتی از یک گربه به نمای عمومی از میدان آزادی برش میخورد و
صدای محمدرضا درویشی روی ترافیک شهری میآید« :همیشه این در ذهن ما بود که عبدالقادر ،بزرگ ترین
نظریه پرداز دوره تیموری است»...یکی از مهمترین نقصها در سینمای مستند ایران ،ناهم خوانی حجم تک گویی
با حجم تصویر است .غالبا چنین تصور میشود که با پخش کردن گفتار روی تصاویر ،میتوان به مجموعهای متنوع
دست یافت؛حال آن که این عدم هم خوانی ،فرصتی برای جدایی کامل ذهن بیننده از فیلم به وجود میآورد که به
ِ
رفتن ریتم در مفهوم کلّیاش نیز هست .حضور کمابیش جذاب ،اما دیرهنگام همایون و محمدرضا
معنای از دست
شجریان ،برای یک مستند  83دقیقه ای ،نه کافی است و نه نجات بخش .کاش میشد به ایده ناب فیلم بسنده نکرد
ِ
سردرگمی استراتژیک و معیار قرار دادن سخن محمد رضا درویشی ،قید مستند بلند را زد و «فیلمنامه
و با گریز از
تدوین» را طوری نوشت که جای خالی «فیلمنامه کامل» را پر و زمان فیلم را کم کند وکاری کرد که تصاویر به جای
سخن گفتن درباره موسیقی ،به زبان موسیقی سخن بگویند .توقعی که برآورده شدنش در این فیلم ناممکن و از
سازنده بانوی گل سرخ ،به هیچ رو بیجا نیست.
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پروژه زنده کردن و اجرای موسیقی عبدالقادر مراغی توسط محمدرضا درویشی و به
سرانجام رساندن فیلم «شش قرن و شش سال» از این پروژه توسط مجتبی میرتهماسب
بیش از هر چیز دیگر ،تماشا و ستایش صبر و مداومت برای من ارمغان داشت و این هر دو
خصوصیت را من بهعینه در این دو عزیز دیدهام .حاصل عیان این دوره شش ساله شور و
شوق تجربه و کار ،آلبوم موسیقی «شوقنامه» است که در سال  1390بیرون آمد و فیلم که
پارسال آماده شد؛ اما آن لحظهها و روزهای رنج و خستگی و صبر و پایداری سالیان را کجا
پیروزکالنتری
میشود دید و دانست؟ در اینجا قرار است صرفا معرف فیلم باشم برای مخاطبی که قرار
است برای بار اول آن را ببیند و نه تحلیلگر فیلم برای کسانی که پیشتر فیلم را دیدهاند.
بخش آخر فعالیت گروه -و نیز فیلم -به حضور محمدرضا شجریان مزین شده که آمده در استودیوی ضبط موسیقی
تا کار را میکس کند (فرزندش همایون خواننده آلبوم است) .میگوید« :شعرها بازی با کلمات است ،اصوات است؛ بعد
از چند ساعت گوش کردن در تو مینشیند .عبدالقادر در این کار از خواننده مثل یک ساز استفاده کرده ».همین چند
جمله موجز استاد که حاصل دید و ذهن قوی و کارآمد اوست ،طلبی تازه در ما برمیانگیزد و دست ما را میگیرد تا فیلم
را دوباره ببینیم و بخشهای حضور و آواورزی همایون شجریان را در فیلم و در کار هنرمندان این پروژه مروری تازه
کنیم .استاد این پروژه را پیگیر عیان کردن نشانهای پنهان موسیقی ما میداند« :این کار مرا به درون خودش کشید».
به تنوع غریب و تغییر مدام موتیفهای موسیقی عبدالقادر اشاره میکند و از کار موزیسینهای این کار تعریف میکند:
«موزیسینهای فوقالعاده باالیی این کار را اجرا کردهاند» .دعوت میکند که آهنگسازان ما اینقدر دربند تکرار
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ردیفهای کنونیمان نباشند و روایتهای تازه سر کنند و پیشبینی میکند جوانهای امروز به این اثر بچسبند و از
نوسال نمیتوانست این اثر را اجرا کند« :گاه جایی برای نفس کشیدن
آن بسیار بیاموزند .اعتراف میکند که در این س 
خواننده نیست .کاری که این فرزند خلف آواز کرده مرا که پدرش هستم ،انگشت به دهان کرده که این را چگونه
توانسته بخواند .یک استعداد استثنایی در کار است» .قدرت و ویژگی فیلمهای میرتهماسب ،اهمیت و تاثیر موضوع
فیلمهای او در زمانه و زندگی امروزمان است و صبر و وقتگذاری و پیگیری او در بهسرانجام رساندن پروژههای سنگین
فیلمسازیاش« .ساز مخالف» از اولین فیلمهای مربوط به موسیقی غیر رسمی جوانان ما بود؛ «بوی گل سرخ» به شور
غریب کارآفرینی و زندگی بخشی مرحوم «صنعتی» و همسرش در منطقه کرمان پرداخته بود و حاال در «شش قرن
و شش سال» محمدرضا درویشی و پروژه جدی او را موضوع فیلم خود کرده که در بیان موضوع و اهمیت آن« ،علی
صمدپور»  -از نوازندگان گروه  -در جایی از فیلم میگوید« :ما در دوره صفویه یک جریان موسیقایی را از دست دادیم و
این فعالیت در جستوجوی زنده کردن آن است .تنوع در این موسیقی خیلی زیاد است و مدام فضا شکسته میشود».
حضور و توضیحات خود درویشی در جابهجای فیلم برای من بسیار مفید و جذاب بود .مفید بودنش به اطالعات
و تفسیرهای کاری که در دست گرفته مربوط میشود و جذابیتش به شور و باور و حضور مشرف و دغدغهمند او
برمیگردد که کار میداند و راه میشناسد و در عین حال شورورزانه و باورمندانه جستوجو پشت جستوجو طی
طریق میکند؛ جستوجویی که تکتک اعضای گروه را هم پیگیر آن میبینیم .درویشی صرفا یک پژوهشگر نیست
و این پروژه صرفا یک کار پژوهشی نیست .در جایی از فیلم یکی از کارشناسان و موسیقیشناسهای متعدد اهل
ترکیه که جابهجا در فیلم ظاهر میشوند ،میگوید« :ما عبدالقادر را تمام کردهایم و شما تازه میخواهید شروع کنید».
درویشی میگوید« :ما از جایی که شما تمام کردهاید کار را شروع میکنیم ».این گفته او را بچسبانید به حرف صمدپور
در باره لزوم زنده کردن حلقه گمشده موسیقی ما از دوره صفویه و آن حرف را هم بچسبانید به گفته محمدرضا شجریان
در باره سرخوشی و تنوع این موسیقی در قیاس با موسیقی دستگاهی ما و توصیههای او در باب روایتهای تازه و نیز به
اشاره درویشی به فرازهای این موسیقی که از جنس موسیقی دستگاهی ما نیست ،یا این گفته او در جایی از فیلم« :این
موسیقی خالف موسیقی بزمی ما با تغییر مقامهای متوالی ،حتی بدون تثبیت یک مقام ،همراه است ».تا دریابید این
پروژه تنها یک کار پژوهشی نبوده و درویشی و گروه او چشم و دل به تغییر فضا و نوزایی در موسیقی سخت و سنگین
یا بزمی -دستگاهی ما داشتهاند .پیامی که سه سال بعد از انتشار آلبوم «شوقنامه» به نظر نمیرسد به اندازه و بهدرستی دریافت شده باشد.
رابطه درویشی با گروه و حساسیتش نسبت به نقش فردی تکتک آنها و حسگذاریشان در کار از لحظههای
دلنشین فیلم است« :گاه احساس میکردم اعضای گروه آزادی و حسگذاری الزم را ندارند .بخشی از کیفیت کار
را فدای حسگذاری اعضا کردیم» .میرتهماسب از او میپرسد« :این کار در حد یک پروژه ملی است؛ چه حمایتی از
شما شد؟» جواب درویشی نرم  -و به همین دلیل تاثربرانگیز   -است« :تنها پذیرفته شد که حاصل کار منتشر شود و
هزینههای این کار تامین شد« ».شش قرن و شش سال» فیلم مهمی از یک پروژه مهم موسیقی این سرزمین است.
این پروژه و این فیلم باید دیده و دریافت شوند .این نوع فیلمها تنها به سینمای مستند ما تعلق ندارند و باید در سطح و
گستره کالن فضاهای فرهنگی و اجتماعی ما عرضه شده ،بنا به کارکردهای متنوع خود به نیازها و مخاطبهای پرتنوع
خود وصل شوند.
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در ادبیات پوپولیستی ،هنر تجربی از جمله سینمای تجربی پدیده قبیحی است .در
نظامهای خودکامه و مستبد همچون شوروی سابق و یا ایتالیای دوران فاشیسم ،؛ نکاتی
از قبیل لزوم ارتباط هنر با توده مردم و دوری از لحن نخبگی و روشنفکرانه و فرمالیستی،
جزئی از مانیفست هنری ایدئولوژی رسمی برشمرده میشد .در این دیدگاه ،واژههایی
همچون آوانگارد ،روشنفکر ،هنرمند تجربه گرا ،سینمای متفاوت و دیگر تعابیر مشابه،
نشانه جدایی از متن مردم برشمرده میشوند و در نتیجه شایسته اطالق انواع طعنهای
مهرزاد دانش
ایدئولوژیک هستند .معتقدان به این انگاره ،سینمایی را مطلوب توصیف میکنند که هر
چقدر بیشتر برای عوام قابل فهم باشد ،دارای پیچیدگی ولو نسبی روایت نباشد و محدوده مخاطبانش را صرفا از
بین اهل مطالعه و تحصیالت برنگزیند .چنین رهیافتی منجر به بروز موانع برای پیاده سازی ایدههای پروپاگاندایی
حزبی/ایدئولوژیکی سیستم میشود ،چون نمیتوان روند تبلیغ را برای عامه مردم با زبانی که قرار است طبق
الگویی تجربی ،در پی شیوههای نوین بیانی است محقق ساخت .تجربه کردن با ثباتی که مد نظر سیستمهای
خودکامه است منافات دارد ،چرا که بیرون از محدوده سلطه به نظم درآمدهشان است.
با این حساب ،سینمای تجربی ،نمودی از یک روند ضدسلطه است و به عبارتی دیگر ،فضایی است در پی گسترش
آزادی و آگاهی .در جامعهای به هنر تجربی ارج نهاده میشود ،که برای این دو مقوله مهم انسانی ارزش بیشتری
قائل باشد .سینمای تجربی روندی ساختارشکنانه دارد؛ در عین اینکه از زبان متعارف بهره میجوید ،بر ضد
آن نیز میشورد و هندسهای جدید در ابزار بیانی تصویر بنا مینهد .کسانی که سینمای تجربی را با طعنههای
مبتنی بر مردم گریزی همراه میسازند ،غافل از این اصل مهم هستند که اصوال هدف از این روند ،جذب مخاطب
نیست که قرار باشد کم و زیاد بودن تماشاگران ،نشانهای بر اعتبار و عدم اعتبارش باشد .هدف از سینمای تجربی،
شکستن حصارهای ساختاری و قبال آزموده شده است به قصد کشف و تجدیدبنا؛ واسازیای است به قصد
نوسازی .سینمای مقابل این روند ،با هر واژگانی که خوانده شود (سینمای حرفهای ،سینمای بدنه ،سینمای
متعارف ،سینمای مردمی و ) ...در واقع وامدار این نهضت است .بسیاری از الگوهای جاری در سینمای بدنه،
براساس تجربههای سینماگران آزمایشگاهی شکل گرفته است .کسانی که در پشت مفاهیمی همچون مردم،
علیه سینمای متفاوت اظهار نظر میکنند ،بیشتر نگران و دلواپس نظم خودساختهشان هستند تا مردم .سینمای
تجربی ،درنهایت برای مردم است ،حتی اگر عامه توده ،مخاطب فراوانش نباشند .سینمای تجربی ،مقطعی است
برای بازنگری در آزمودههای تثبیت شده و مفری است برای کشف الگوها و ساحتهای نوین .چنین عرصهای به
مثابه پیشرفت است و منفعت غاییاش ،از آن جامعه.

(محصول )1383
خالصه فیلم« :یک شب» ماجرای دختری است که به دلیلی ناگزیر میشود شبی را در خیابانهای تهران بگذراند.
او در این شب ناگزیر است سوار ماشین مردان مختلفی شود که هر کدام زندگی آشفتهای داشتهاند...

حضور داشته است عوامل :نویسنده و کارگردان :نیکی کریمی ،بازنویسی فیلمنامه :کامبوزیا پرتوی ،فیلمبردار :حسین جعفریان،
صدابردار :کریم کاشانی ،تدوین :مستانه مهاجر ،صداگذار :محمدرضا دلپاک ،عکس :سهند صمدیان ،طراح چهره پردازی :سودابه
خسروی ،منشی صحنه :زینت رضا ،آهنگساز :پیمان یزدانیان ،بازیگران :هانیه توسلی ،سعید ابراهیمیفر ،عبدالرضا فخار و نادر
ترکمن ،تهیه کننده :جهانگیر کوثری ،حسن رجبعلی بنا
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دستاوردها :برنده جایزه  Bastone Biancoاز جشنواره فیلم تورین ایتالیا برای کارگردانی و نامزد دریافت جایزه الکساندر طالیی
در جشنواره بینالمللی فیلم تسالونیکی یونان برای کارگردانی« .یک شب» همچنین در جشنواره کن و پالم استرینگ آمریکا
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گفت وگو با نیکی کریمی ،نویسنده و کارگردان «یک شب»
«یک شب» اولین فیلم سینمایی نیکی کریمی به عنوان کارگردان است که ده سال پس
از تولید اکران شد در حالی که کریمی این روزها مشغول کارگردانی چهارمین فیلم
بلند سینماییاش است .قطعا تمام فیلم اولیها  -حاال هر چقدر هم که شناخته شده
باشند ،سوالها و نگرانیهای زیادی دارند که تنها در رودررویی با مخاطب پاسخ
میگیرد و بر طرف میشوند .در واقع چرخه تولید وقتی تکمیل میشود که فیلم به
شکلی طبیعی و سالم به نمایش درآید ،اتفاقی که برای «یک شب» و فیلمهای بسیار
شاهین امین
دیگری به دالیل مختلف رخ نداد .اتفاقی که در کنار اتفاقات و متغیرهای دیگر باعث
شده رابطه فیلمساز و تماشاگر ایرانی مخدوش و آسیب دیده باشد .از همین منظر گفتوگوی کوتاه خود را با
نیکی کریمی شروع کردم.
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بحث را میخواهم از نحوه اکران فیلمهای
شـما آغاز کنم« .یک شـب» اولین فیلم
توست که حاال با تاخیری  10ساله در گروه
سـینما و تجربه اکران میشـود .دومین
فیلمـت «چنـد روزبعـد» هم کـه بدون
ی روانه نمایش خانگی شـد
اکـران عموم 
و درواقع «سـوت پایـان» ،اولین فیلمت
ی درآمد .حاال اگر
بود که بـه نمایش عموم 

روند نمایش فیلمهایت سیر طبیعی خود
را داشت ودر زمان خودش و بموقع اکران
میشد و تماشـاگران آنه ا را میدیدند،
آیا مسـیر کارگردانی نیکی کریمیتغییر
نمیکرد و همین فیلمه ا را میساخت و یا
اینکه در مواجهه با مخاطب شکل دیگری
پیدا میکرد؟چراکه فکر میکنم همه این
باور را قبول داشـته باشند که روند اکران
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بموقع و طبیعی بر آینده فیلم ساز و حتی
سینما تاثیری مستقیم دارد.
آنچه میگویی درسـت واز جهاتی ناشناخته است.
بههرحال اگر فیلم در زمان خودش اکران میشـد
حتما تاثیر بهتری داشـت ،چه برای من و چه برای
دیگـر کارگردانهایی که فیلمشـان به هـر دلیلی
بـه نمایـش در نیامـد .آن کشـمکشها و تالشها
میتوانسـت پاسخ مناسـبتری بگیرد .بعد هم که
نامهای بـرای معاونت سـینمایی وقت نوشـتم .در
واقع ما چندین جلسـه داشـتیم تا مشـکالت فیلم
حل شـود .آنهـا اصرار داشـتند کـه صحنههایی از
فیلم حذف شـود و از نظـر من حذف آنهـا امکان
ناپذیـر بود ،چراکـه فکر میکـردم اتفاقـات «یک
شـب »کامال به هم پیوسـته اسـت ،نمیتوانسـتم
یک بخش را حذف کنم .خب آن زمان من هم مثل
دیگـر کارگردانها ،اعصابم حسـابی به هم ریخت،
هرچنـد خوشـبختانه فیلـم در جشـنوارههای
مختلـف بین المللـی نمایش داده شـد و موفق هم
بود .اصال تصور نمیکردم تماشـاگری در آیسـلند
یـا دیگر کشـورها با فیلـم ارتبـاط برقرار کنـد .اما
آن چیـزی که بیشـتر از همـه روی کار مـن و بقیه
کارگردانهـا تاثیرمیگـذارد ،نحـوه برخـورد
تماشـاگران ایرانی اسـت .چون تو در حین ساخت
فیلم به این مخاطب فکرمیکنی.
و در واقـع مخاطـب اول
فیلمت همین تماشاگران
هستند.
و آنهـا حـق دارنـد
فیلمیکه برایشان ساخته
میشود را ببینند.
البته این یک حق
دو طرفه است هم

برای کارگردان و هم تماشـاگر .در نامهای
که نوشـته بودی یادم میآید اشاره کرده
بودی که« :یک شـب باالخره روزی اکران
خواهد شـد و در این میان فقـط بر ابهام
رابطه هنرمندان و مردم افزوده میشود».
در واقع رابطهای که مدام قطع میشود.
مطمئن بودم فیلم روزی اکران میشود.
حاال آنچه برایم جالب است نوع برخورد
تو با عـدم نمایش فیلم بـود .نه بی خیال
ماجـرا شـدی و نـه خیلـی دادو فریـاد
کردی...
این دیگر ویژگی نسـل ما اسـت .بحرانهای بسیاری
را تجربه کردهایم و بـرای همین عادت نداریم خیلی
فریـاد بکشـیم .شـرایط جامعـه را میدانیـم پس تا
جایی کـه امکان دارد اعتـراض میکنیـم و مابقی را
میسـپاریم به شـرایط و امید داریم که بهتر شود .ما
نسل خیلی منعطفی هستیم.
همه آنچه میگویی درست است اما به جز
این ویژگی نسـلی ،فکر میکنم به لحاظ
شـخصیتی نیز خیلی با جنجـال و هیاهو
سازگار نیستی .در واقع تا به حال ندیدهام
بابت مخالفته ا خیلـی دادو بیداد کنی و
از تحسـینه ا هم بیش از اندازه ذوق زده
شـوی و این خصوصیت در فیلمهایت هم
دیده میشود.
اصـوال هیـچ وقـت دنبال
جنجـال آفرینـی نبـودم.
بـرای نمونـه سـالهای
زیـادی اسـت کـه
سـینماگران ایرانـی از
جملـه خـود مـن بـرای
داوری بـه جشـنوارههای
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مختلـف میرفتیـم و کسـی هـم عکسهـای آن را
نمیدید و خبر ویژهای هم عنوان نمیشد اما از زمانی
که اینترنت همه گیر شد و شبکههای اجتماعی فعال
شـدند ،خیلی چیزها تغییر کرد و کوچکترین خبر و
عکسی بالفاصله در دسـترس همه قرار میگیرد .اما
من از همان ابتدا یکسـری عرفهای رایج را رعایت
میکردم ،چون نمیخواستم جنجال کنم.
در «یـک شـب» مـا بـا روایتـی آرام و
یکنواخت روبه رو هستیم .حتی مواجهه
دختـر با یـک قاتـل هـم بـدون تنش و
واکنـش تند بیرونـی به تصویر کشـیده
میشـود .درصورتـی به صـورت معمول
برای شـخصیت اصلی فیلم در همان یک
شب هم میتوانسـت اتفاقهای خشن و
هولناک متعددی رخ بدهد .البته اتفاقات
فیلم شاید به لحاظ درونی هولناک و خوف
آور باشـند اما این هراس نمایش بیرونی
ندارد ،مثال کسـی دختر را کتک نمیزند
یا بـه او تعرض نمیکنـد .انتخاب این فرم
روایی از شـخصیت کارگردان میآید و یا
دلیل دیگری دارد؟
در آن سـالها خیلی درگیر ادبیات مینی مال بودم،
داسـتانهای سـادهای که اتفـاق ویـژهای در آنها
رخ نمیدهـد مثـل کارهای سـالینجر که همیشـه
دوسـتش دارم .برای من هرگز نویسـندگانی مانند
جـان گریشـام جـذاب نیسـتند .داسـتانهایی را
میپسـندم کـه با شـخصیت قصه همراه میشـوی
ولی این شـخصیت مدام در معرض کشـمکشهای
فیزیکی نیسـت ،مثل«ناتوردشـت» که «یک شب
»را براسـاس فرم آن نوشـتم .داسـتان سالینجر هم
ماجراهـای پسـری اسـت کـه در نیویـورک از ایـن
طرف بـه آن طـرف میرود بـا خانواده اش مشـکل

دارد و باقـی قضایـا .بنابراین از ابتدا میدانسـتم که
نمیخواهـم شـخصیت فیلم خیلی نزدیـک درگیر
مشـکالت اطرافش شـود .حتی در آن صحنهای که
مسـافری در تاکسی رگش را زده ،نه شخصیت فیلم
بـه صحنـه نزدیک میشـود و نـه دوربیـن ،در واقع
از آن عبـور میکننـد .برداشـت مـن از شـخصیت
فیلـم این بـود کـه او از نزدیک بـه این صحنـه نگاه
نمیکنـد ،او رد میشـود ،مثـل اغلب ما کـه از کنار
مسائل گذر میکنیم .در «ناتور دشت» هم نماهای
خیلـی نزدیـک نداریـم ،آن پسـر از کنار مسـائل و
آدمها عبور میکند .در فیلم «یک شـب »هم دختر
آدمهـای مختلفـی را میبینـد و فقـط به سـه مرد
نزدیک میشـود که هرکدام قصههای خودشـان را
دارند .یادم هست در آن زمان سرنوشت دخترهایی
که شبها کنار خیابان میایستادند ،خیلی ذهنم را
مشغول کرده بود .از منظری فکر میکنم قصه «یک
شـب» همرئال و هم سوررئال اسـت .آدمهای فیلم
همـه واقعی هسـتند اما این که طی یک شـب همه
آنها سر راه این دختر قرار بگیرند سوررئال است.
در واقع سـوژه فیلم از عالقه تو به ادبیات
مینـی مـال و برداشـت از ناتوردشـت و
توجهت به سرنوشـت دخترانی که به هر
دلیلی شب کنار خیابان میایستند نشات
گرفت؟
و خیلـی چیزهـای دیگـر .در فیلمهایـم از آدمهـا و
اتفاقهـای دیـده یـا شـنیدهام وام میگیـرم .مثلا
شـخصیت مـادر دختر مـوردی بـود که دربـارهاش
شـنیده بـودم .خب فکر کـن چقدر بـرای یک دختر
جوان دشوار است که در چنین موقعیتی قرار بگیرد.
در یک شب ما با دختری مواجه هستیم که
مجبور است یک شب از خانه بیرون برود و
چون جایی را نمییابد میبایست تا صبح
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در خیابان سـرکند .یک تجربه هراسآور
که ممکن اسـت نگاه و آینـده او را تغییر
دهد .ولی قبل از این که از خانه بیرون برود
آنقـدر بسـتر و زمینه آماده نشـده که ما
پرسه زدن اجباری شبانهاش را به راحتی
بپذیریم .اگرچـه در مکالمهای به مادرش
میگوید که نمیتوانم این موقع شب بروم
خانه دوسـتم .اما انگار او یک کمیزود به
بیرون خانه پرتاب میشود.
یک شـب فیلم اول من بود و االن شـاید بـه گونهای
دیگر آن را میسـاختم .ولی راستش به تازگی که آن
را در جشـنوارهای دیدم ،احساس کردم در این بیان
سـینمایی که نمیخواهد طول بدهد ،کامال درست
اسـت .به نظـرم همین اشـارهای کـه مادردراتاق در
حال درسـت کردن موهایش اسـت و به دختر تذکر

میدهد که االن میرسـد و دختر بایـد خانه را ترک
کنـد ،کافی اسـت .اما بـه هرحال یک کارگـردان در
حین سـاخت فیلم مدام با انتخابها سـروکار دارد.
سـن و سـال و تجربـه و سـلیقه و دانشـی کـه رفته
رفته پیدا میکنی ،عقایدت ،فیلمهایی که میبینی،
تجربههایی که دوست داری بدستشان بیاوری همه
و همـه حتما روی ایـن انتخابها تاثیـر میگذارند.
«یک شـب» حاصل نگاه و تجربه و سلیقه من در آن
سالهاست.
در فیلمـت منزل بـه منزل بـا آدمهایی
روبه رو میشویم که حرفهایی میزنند.
درباره عشـق ،درباره بهترین سـالهای
زندگـی کـه از دسـت میرونـد و ....این
دیالوگهای تاکیـد آمیزانگار در ذهن تو
بازیمیکنند.
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دقیقـا ذهنیـت خودم بـود و دلـم میخواسـت این
حرفها که برایم مهم بودند ،گفته شود.
در فیلم مدام هشدار میدهی ،نشانههای
هشـدار را هـم میبینیـم آژیـر پلیس،
صداهای ترسناک و نگران کننده...
خب این واقعیت شـب تهران اسـت .همـراه با ایرج
رامین فر این تاکید را داشتیم که فضای شبانه شهر
واقعی باشـد .در عین حـال که اگر شـب در خیابان
تنها باشی خودبه خود ترسناک است.
این هشـدارها در بافت صوتـی فیلم هم
حضور موثری دارند.
دقیقا .من همیشـه پیش از فیلمبـرداری فیلمنامه
را بـه صدابردار فیلم میدهـم و از او میخواهم برای
صحنههای مختلف فیلم طراحی صدا کند .در «یک
شـب» هـم همین اتفـاق افتـاد و آقـای دلپاک یک
طراحـی صدا بـرای فیلم داشـت تـا آن نگرانیها را
با صداهـای مختلف در صحنههایی که الزم اسـت،
منتقلکنیم.
دخترفیلـم یک شـب بیرون اسـت اما
حداقل به لحاظ ظاهری سربه سالمت به
صبح میرساند...
شـاید در واقعیت چنین نباشد ولی در ادبیاتی که ما
دوسـت داریم ،چنین فضا و داسـتانی قابل پذیرش
اسـت .شـاید کامال واقعی نباشـد اما در آن نوع نگاه
قابل درک است و در فضایی واقعی میبینیمش.
همـان طور کـه پیشتـر اشـاره کردی
اتفاقهای سـوررئال در یک فضای کامال
رئـال .از این دسـت اتفاقات سـوررئال
مواجهه با شـخصیت گرافیست است که
در پایـان میفهمیم مرتکب قتل شـده،
یک واقعیت هولناک که اتفاقا به سادگی
بیان میشـود و دختر هم به راحتی آن را

میپذیرد در حالی که میشد کمیبیشتر
جا بخورد.
وقتـی به او نـگاه میکنـد و از تپهها پاییـن میآید،
خب جاخورده است و همین واکنش کافی بود.
در انتهای فیلم تماشاگر حدود  15دقیقه
در یـک فضـای تاریـک قـرار میگیرد.
نگران واکنش تماشاگر نبودی.
مـن وقتـی فیلم را در کـن ودرسـالن لومیر دیدم،
همـه اجـزای صحنه قابل دیـدن بود از تپـه پایین
آمدن روشـن شـدن هوا .حاال نمیدانم نسـخهای
کـه نمایش میدهنـد چـه کیفیتـی دارد و به چه
روشـی نمایـش میدهنـد .البتـه از ابتدا بـا آقای
حسـین جعفریـان مدیـر فیلمبرداری یک شـب،
تصمیـم داشـتیم کـه حتما شـب را ببینیـم و نور
طبیعـی شـب را داشـته باشـیم .ایـده و تجربه آن
زمـان مـن چنیـن میخواسـت .مضـاف بـه ایـن
کـه فیلمنامـه یـک شـب را طی یـک ماه نوشـتم.
فیلمنامـه فیلـم جدیـدم را هم طـی همین مدت
نوشـتم امـا آن را برای بازنویسـی به علـی اصغری
سـپردم و بـا کامبوزیا پرتوی مشـورت کردم .االن
علی اصغری سـرصحنه حضور دارد .ولی برای یک
شـب چنین کاری نکردم .فقط پرتوی فیلمنامه را
در همان فضا نگاهی کرد.
یعنی پختهتر شده ای...
شـاید .به هرحال من برای شخصیتهای فیلم یک
شـب هیـچ تصمیـم خاصی نگرفتـه بـودم در حین
نوشـتن بود که آن گرافیست قاتل شـد .در واقع در
ابتـدا یک ایده اصلی وجود داشـت دربـاره دختری
که یک شـب بیرون میماند .سرنوشت شخصیتها
در طـول نـگارش شـکل گرفت بـدون ایـن که من
تصمیمـی از پیـش گرفتـه باشـم .فیلمنامـه «یک
شب» خیلی بداهه نوشته شد.

فیلمی که تا به امروز بهترین کار سازندهاش تلقی میشود
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یک شب ( ،)1383نخستین تجربه سینمایی نیکی کریمی در مقام کارگردان ،روایتی از
سرگردانی شبانه یک دختر جوان در شهر تهران و تصویری ست واقع گرایانه از شرایط نابسامان
اجتماعیکهشبهازیرپوستاینشهرمیخزد.شایدتماشایفیلم،اینکپسازگذشتدهسال
اززمانساختآن،پنجرههاییرابهسویدورانیتاریخیوشرایطیاجتماعیبازکندکهدرزمان
خود بر ما پوشیده بود .اولین برداشتی که به لحاظ سینمایی نظر هر تماشاگری را جلب میکند،
تاثیرپذیریآشکارفیلمازآثاریماننددختریباکفشهایکتانی(رسولصدرعاملی،)1377-
آنتونیاشرکا
ده (عباس کیارستمی  )1380 -و شبهای روشن (فرزاد موتمن  )1381 -است .صحنههای
داخلاتومبیلیکشبچهازنظرمیزانسنوچهدیالوگهایادآوردهوصحنههایشبگردیهایخیابانینگار(هانیهتوسلی)
دریکشب-شایدومخصوصابهدلیلحضورهمانبازیگروانتخابفصلزمستانوسرما-چهبسیاریادآورشببیداریهاو
انتظارهای دختر شبهای روشن (هانیه توسلی) است .اما این همه ماجرا نیست :یک شب در دوره اصالحات ساخته شد و
اگرچه-باهمهحضورهایبینالمللیخودوازهمهمهمتردرجشنوارهکن-هرگزفرصتنمایشعمومیدرایرانراپیدانکرد،
امابهعنوانفیلمی«اجتماعی» اینمجالرایافتکهبهمسائلمبتالبهزنانجامعهمابپردازد؛اتفاقیکهبهفاصلهزمانیکوتاه
پس از ساخت این فیلم  -به دلیل تغییر دولت و به تبع آن اعمال سیاستهای سختگیرانه سینمایی در وزارت ارشاد  -برای
فیلمسازاندیگرفراهمنشد.اینهمالبتهاتفاقتازهاینبودوبحثفمینیسموحقوقزنانومشکالتدختر/زنبودندرایران
ودخترانفراریوماشینهایشکارچیشبوعشقهاینافرجامواختالفاتزوجهادرنتیجهگذرازسنتبهمدرنیتهو...چند
سالی بود که حتی پروندههای دادگاههای خانواده را به پرده سینماها کشانده بود دیگر چه رسد به داستانهای مالیمی که
کریمی در فیلم خود نشان میدهد :مردانی که تنها در جستوجوی یک هم صحبت ،شب هایشان را در خیابانها صبح
میکنند و تهدیدی جدی برای دختران از خانه رانده و در خیابان مانده به نظر نمیرسند و گشتهای ارشادی که چندان هم
مزاحم نشان نمیدهند .اما گذر از دهه هشتاد به نود ،این حقیقت را هم آشکار میکند که یک شب با همه تاثیرپذیریهای
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آگاهانهوناآگاهانهازفیلمهایمهمدورانخودوباهمهاستفادهایکهازشرایطنسبتاباززمانخودمیکند،نهتنهافیلمتاریخ
مصرفدارینیستبلکهمیتواندبهعنوانفیلمیمستقلوآبرومنددیدهشود؛اثریکهتابهامروزبهترینکارسازندهاشنیز
تلقی میشود .به لحاظ محتوایی همه شخصیتهای اصلی و فرعی فیلم ،با مشکالتی در زندگی خود دست و پنجه نرم
میکنند.ازسکانساول-صحنهورودنگاربهخانهومشاجرهبامادرش-میفهمیمکهوقتیجامعهاززیربنادچارمشکلاست،
حتی خانه هم میتواند جای امنی نباشد .در این جا با مادری تنها  -که فقط صدایش را میشنویم -روبهرو هستیم که خود را
برای معشوق خویش آماده میکند و از دخترش میخواهد که امشب در خانه نباشد .در ادامه با دختری آشنا میشویم که تا
دیروقتبادوستپسرخودبودهوازاینکهبهخانهراهدادهنشودمیهراسد؛مردیمتمولومذهبیکهباداشتنزنیکهدوست
میدارددرپیهوسبازیاست؛پزشکیباشخصیتومحترمامامایوسوافسردهکهقربانیشکستیعشقیاستودرنهایت
مردیکهباجنازهزنخیانتکارشدرصندوقعقباتومبیلشآوارهخیابانهاشدهوبیمازآنداردکهموردقضاوتقراربگیرد.
فیلمبرعکسآنچهدرابتدابهنظرمیرسداتفاقابیشتردربارهمردانسرگرداناستتازنانبیپناهواصوالآدمهایتنهاییرا
نشان میدهدکهبرایپرکردنخألخودبههرآغوشیپناه میبرندوهرگوش شنواییبرایشان یک تسلیخاطر است.نگاربا
همهمشکالتیکهداردمراقبحیثیتوتمامیتزنانهخوداستوچونسنگیصبورگوشبهدرددلهایمردانیمیسپارد
کهقراراستشباوراصبحکنند.
امابهلحاظساختاری،نیکیکریمیاینفرصتراداشتهکهدرنخستینتجربهسینماییخودازوجودعواملحرفهایمانند
حسین جعفریان (فیلمبردار) ،مستانه مهاجر (تدوینگر) ،جهانگیر کوثری (تهیه کننده) و هانیه توسلی (بازیگر) بهره ببرد.
این موضوع در ارتقای کیفیت فیلم نقش مهمی داشته است .از ویژگیهای سبکی فیلم میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
انتخابنماهایطوالنیبادوربینثابت(نمونهبارزآنسکانسچندیندقیقهایمراجعهدختربهیکاغذیهفروشیآشنابرای
چندمینتلفننافرجامخودبادوستپسرشاستکهفقطبادوربینیثابتازداخلمغازهوبااستفادهازصداماجرایرگزدن
یکپسرجواندرآژانسوبیپناهیدختریشهرستانیکهشوهریانامزدسربازداردراهمپوششمیدهدبیآنکههرگزبه
اینافرادنزدیکشود)،تعددالنگشات(دراینزمینهکافی استفکرکنیدکهنخستینکلوزآپفیلمکهضمنانشانمیدهد
نقشقهرمانفیلمراهانیهتوسلیبازیمیکنددردقیقههشتمقرارگرفته)،عمقمیداندرصحنههایبیرونی(خیابانهاو
پارکهایخلوتشهرتهران)،ریتمکند(براینباورمکهفیلم،بامونتاژیمجددوقدریکوتاهشدن،موزونترمیشد).انتخاب
فیلمبرداری در شب و این که 90درصد فیلم در نماهای خارجی میگذرد از جسارتهای فیلمساز است؛ (چقدر جای خالی
تهران در فیلمهای سالهای اخیر ما پیداست) .یکی از ظرایف فیلم نمایش سرما است که به خوبی از پرده بیرون میزند و به
کمک تصویر به مخاطب انتقال پیدا میکند( :دود آتشی که گروهی از پسرها کنار پارک درست کرده اند ،بخاری که از دهان
نگار خارج میشود ،دستهایی که برای گرم شدن مرتب به هم مالیده میشوند و قهوهای که سرانجام به دخترک سرمازده
گرمامیبخشد)؛سرمابهقدریدرفیلمبارزاستکهحتینقشیدراماتیکپیدامیکندودرلحظههاییمیپذیریمکهرهایی
از سرمای طاقت فرسا دلیلی کافی و موجه برای سوار این اتومبیل و آن اتومبیل شدن نگار است .فصل پایانی فیلم یک نمای
طوالنیتاریکراازبامتهراننشانمیدهدکهحقیقتابسیارطوالنیاست.دراینجامردبهنگاراعترافمیکندکههمسرشرا
کشتهاستوهمهاینماجرادرنمایدوریدرتاریکیاتفاقمیافتد.اینکهمانیزدرظلماتفیزیکیومعنویصحنهفرورویم
وسنگینیفضابهفکرمانبیندازدالبتهدلیلیقویبرایاینزمانطوالنینیست.
درمجموع-چنانکهگفتیم-یکشبفیلمآبروداریاستکههنوزهماگراکرانشود،مخاطبخودراپیدامیکند.

(محصول )1391
خالصهفیلم:فیلم داستان غزال ،زن جوانیاست که با همسرش دچار چالش شده و زندگیاش رو به فروپاشی است...

آپارتمانی سینمای ایران است» .عوامل :کارگردان :ابوالفضل صفاری ،فیلمنامه :ابوالفضل صفاری و حسین مرتضائیان آبکنار ،مدیر
فیلمبرداری :بایرام فضلی ،صدابردار :نظام الدین كیایی ،تدوین :هایده صفییاری و ابراهیم سعیدی ،طراح صحنه :ابوالفضل سلیمی،
گریم :مهرنوش طبیبی ،موسیقی :بهزاد عبدی ،صداگذاری :علیرضا علویان ،بازیگران :مهناز افشار ،حسن معجونی ،مهران احمدی،
فرزین صابونی ،مهدی عباسی ،مسعود مهرگان و جعفر والی ،تهیهكنندگان :رضا مصطفوی طباطبایی ،سید علی رضا سعادت.
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دستاوردها :این فیلم در جشنوارههایی همچون مونتریال ،رتردام ،سیدنی ،واشنگتن و تریبرن كالیفرنیا تحسین شده است و منتخب
مجله معتبر «ورایتی» است« .رونی شیپ» در ورایتی درباره این فیلم نوشته است« :دیدگاه آخرالزمانی ابوالفضل صفاری از ایران همانقدر
از لحاظ بصری قانعكننده است كه به صورت تكاندهندهای غیرمنتظره ،جذاب و دیدنی است و فیلم یک اثر متفاوت و فارغ از كلیشههای
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گفتوگو با ابوالفضل صفاری ،کارگردان «از تهران تا بهشت»
ابوالفضل صفاری متولد سال  ١٣٥٣شهر یزد از سال  ١٣٧٥با ساخت فیلمهای مستند و
كوتاه فعالیت سینماییاش را آغاز کرد .او در سال  ١٣٨٦اولین فیلم سینمایی خود به نام
«انتهای زمین» را كارگردانی کرد که در همان سال در بیست وششمین جشنواره
بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآمد و پس از آن مورد استقبال جشنوارههای داخلی و
بینالمللی نیز قرارگرفت .ساختههای صفاری جوایز متعددی را از فستیوالهای مختلف
داخلی و بینالمللی دریافت کردهاند .او همچنین فارغ التحصیل سال  ١٣٨٩دانشكده
علی عالئی
هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران است.
از فیلمهای مستند صفاری میتوان به مستندهای «نفت و دریا» (جنگ نفت)  ،1375دریای پارس ،١٣٧٨
رویای مروارید  ،١٣٨٠مردمان شنی ١٣٨٢و كاج  ١٣٨٣اشاره کرد .او همچنین در سال  1380فیلم كوتاه
داستانی «خدایم كجاست» را ساخت .پس از کارگردانی «انتهای زمین» ،فیلم سینمایی «از تهران تا بهشت» که
در سال  1392ساخته شده است دومین فیلم سینمایی او محسوب میشود.
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از ابتـدا و در حین مراحل فیلمسـازی به
«مخاطب هدف» فکر میکنی؟
حتما! ذهنیت شـخصی من موقع نگارش فیلمنامه
متاثر از تصویری است که از جامعه ،تهران و فرهنگ
مـردم دارم و با ذهنیتـی که از جامعـه دارم ،جامعه
را در معـرض دید قـرار میدهم و تلاش میکنم تا

مخاطب عام هم داشـته باشد .رسالت یک فیلمساز
ایـن اسـت که نقـاط ضعف و قـوت جامعـهاش را به
جزئیات تبدیل کند و تاثیرگذاری هم داشـته باشد.
ممکن اسـت کسـی کـه در جامعه زندگـی میکند
بـا همـه آنهـا مواجه شـود .امـا وقتـی مـا مخاطب
رفتارهایی که با جزئیات به ما ارائه میدهند شـویم
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آنها را بهتـر میبینیم مثل رانندگی کـردن مان و...
کـه من برشهـا و گوشـههایی از ایـن رفتارها مثل
همین رانندگـی ،دعواهای خیابانـی و کودکان کار
را هم نشان دادم.
پس توجه به مخاطب هدف در تصویر نقد
رفتارهای اجتماعی باعث شـده تا در این
فیلم با بازیگران مطرح و ستاره همکاری
کنی؟
دقیقـا! برعکـس فیلـم اول مـن «انتهـای زمین»
که هنـوز اکران نشـده ،ایـن اتفاق باعث میشـود
درصـد بیشـتری از مخاطبـان فیلـم را ببیننـد و
تاثیر بگیرند.
بـا اسـتفاده از چـه عناصر دیگـری بین
لحن ،پرداخت و فضاسـازی به هماهنگی
میرسی؟
من از ابتدای شـکلگیری فیلمنامـه روی جزئیات
دقـت زیـادی دارم .اگـر یـک بازسـازی رئالیسـتی
نباشـد شاید تا  50بار بازنویسـی را تکرار کنم .برای
مثال برای یک سـکانس شهری بدلیل سخت بودن
اجرا ،زمان بسیار زیادی میگذارم تا جزو به جزو آن
مشـخص شـود .شـخصیتهای متعدد و هماهنگ
کـردن اکتها و کنشها و واکنشهـای آنها دقت و
زمان زیادی میبرد.
یعنی تمرکز روی جزئیات هم دالیل روایی
دارد و هم روشـی
اسـت بـرای ارائه
اطالعات؟
سـعی ام بـر این اسـت که
ایـن اتفـاق بیفتـد .اگـر
جزئیات جامعـه را به خود
جامعه نشان بدهی ،حتی
اگـر اذیت شـود ولی روی

آن تاثیر میگذارد.
به این فکر میکنی که تماشـاگر فیلم ات
به تماشاگر بعدی پیشنهاد دیدن فیلم را
بدهد؟
سـوال درسـتی اسـت .در حیطه سـینمای تجربی و
در سـینمای مؤلـف بایـد بسـتر جامعه بـرای دیدن
چنین آثار هنری آماده باشد .یک فیلسوف فرانسوی
گفته بود اگر میخواهید سـطح فرهنگ جامعهای را
دریابید و اندازهای از آن داشـته باشید باید ببینید آن
جامعه چند سالن تئاتر و یا سینما دارد.
تربیت و یـا یافتـن چنیـن مخاطبانی با
فیلمساز است یا مسووالن دیگر؟
آثاری که از یک رسـانه ،تلویزیون و یا سـینما پخش
میشود اقتصاد فرهنگ تصویری را تقویت میکنند.
االن مخاطب با در دسترس بودن ماهوارهDVD ،های
روز و فیلمهـای هنری از وندرس گرفتـه تا فون تریه
و ایناریتـو فیلمها را بـا زیرنویس و حتـی همزمان با
اکـران جهانـی میبیند که اگر دولـت توجهی به این
موضوع نداشـته باشد سینما تعطیل میشود .دوران
طالیی در سینمای ایران داشتیم که طی آن بیضایی،
تقوایی ،کیارسـتمی ،نـادری و ...هر کـدام فیلمهای
خودشان را میساختند که مؤلفه هایشان با هم فرق
داشـت .اما حاال شـاهدیم که همه تالش دارند شبیه
اصغر فرهادی فیلم بسازند .حاال جوانهای فیلمساز
مولـف دیگر کمتـر وجود
دارند.
روی ترکیـب بحـث
برانگیـز «فیلمسـاز
مؤلـف» خیلـی تاکید
داری ،چرا؟
بـه نظـر مـن سـینما باید
سـینمای مؤلـف باشـد،
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سـینماگر باید مؤلف باشد .مگر «سـگ کشی» یک
فیلم تجاری است؟ اما در اکران پرفروش بود« .پری»
مهرجویی هم پرفـروش بود .چرا؟ چون این سـینما
مخاطب دارد .ما چند میلیون دانشـجو داریم که اگر
توجـه درصـدی از آنها به فیلمی معطوف شـود برای
اکران موفق آن فیلم کفایت میکند.
پـس بـا این حسـاب از تشـکیل شـدن
«گروه سـینمایی هنر و تجربه» استقبال
میکنی؟
بله ،بسیار اتفاق مهمی است .این اتفاق در کشورهای
دیگر هم میافتد .در آلمان هم که تجربههای متعدد
کاری در آنجا داشـتم هم شـاهد این اتفاق بودم .یک
تعریفی از این حرکت دارم .زمانی مستندی در آلمان
میساختم و ناگزیر بودم مسیری را هر روز طی کنم.
در طول مسـیر بـا هنرمندی مواجه میشـدم که در
حال خلق یک اثر هنری حجمی بود .او در یادداشتی
که در قسـمت تحتانـی این اثر تعبیه شـده بود برای
عابریـن توضیـح داده بود کـه این مجسـمه در طول
یک سـال کامل میشـود ولی هر یکشنبه یک حجم
یا عنصری به این اثر اضافه میشـود .برای من خیلی
جذاب شـده بـود که هر یکشـنبه این اثـر را ببینم تا
متوجه شوم چه چیزی به آن اضافه میشود .بتدریج
و طـی هفتهها متوجه شـدم این هنرمنـد دارد مرا و
دیگر عابران را در فرآیند خالقیت ذهنی خود شریک
میکنـد و ذهن مـارا نیز دچـار خالقیـت میکند تا
به درکـی از چگونگی خلـق یک اثر هنری برسـیم و
جالب برای مـن حضور بچه مدرسـهایهایی بود که
ایـن موضـوع را میدانسـتند و در مسـیر مدرسـه به
تماشای این اثر میایستادند تا آن بخش را پیدا کنند
و بدین طریق نوعی آموزش خالقیت هم به آنها داده
میشـد .کار «گروه سـینمایی هنر و تجربه» شـبیه
همین است .بتدریج مخاطب خود را آموزش میدهد

و طـراوت و خالقیت ذهنـی او را تقویت میکند .من
بـا توجه بـه اینکه فیلمام تولیدی سـنگین داشـت و
بازیگـران مطرحـی از خاسـتگاهها و جایگاههـای
متفـاوت و متنوع نیـز در آن حضور داشـتند ترجیح
دادم تا در این گروه اکران شـود .هر چند ممکن است
محدودیتهای ناگزیری در اکران داشـته باشـم ،اما
میپذیـرم .چون معتقـدم از این حرکـت مثبت باید
حمایت کرد و برآیند سه راس مردم ،مدیریت دولتی
و فیلمسـازان با یک مدیریت مدرن غیر سنتی حتی
میتواند سـینمای موسوم به بدنه را نیز به این سمت
بکشاند.
این «مدیریت مدرن غیرسـنتی» چگونه
محققمیشود؟
آقـای ایوبی ریاسـت محترم سـازمان سـینمایی در
مراسـم افتتاحیـه این گـروه حرف خوبـی زد که من
اینجـا آن را مجـددا نقل به مضمون مطـرح میکنم.
ایشان گفتند سـینمای ایران هم به لحاظ مدیریتی
و هم ارائه ،سـینمای کهنه و پوسـیدهای شده است.
این درسـت است و از همین رو ایشـان ترجیح دادند
تا بـا ارائه چنین رویکردهایی که به نامشـان ماندگار
خواهد شـد پتانسـیل جوان و تحصیل کردهای وارد
میدان شـوند و شـیوه مدیریت را عوض کنند .دلیل
آن هـم بـه نظر مـن این اسـت کـه در دهه گذشـته
فیلمسازان مسـتقل خوبی داشتیم که میتوانستند
نیروهـای بالقـوهای برای بازسـازی سـینمای ایران
باشـند .اما فعالیت شـان ادامه نیافـت و حتی برخی
همـان اولین فیلم شـان هم اکران نشـد در حالی که
بسـیاری از این فیلمهـا در اروپا امـکان نمایش پیدا
کردند و از بسیاری از جشنوارهها نیز جایزه گرفتند.
برگردیم به فیلـم ،گرایش به ایـن اندازه
استفاده از فضای سوررئال ،موقعیتهای
انتزاعـی ،کنایـه و اسـتعاره ناشـی از

ابوالفضلصفاری
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چیست؟
زندگی ما ایرانیها بسیار سـوررئال و انتزاعی هست.
نگاهی به حوادثی که در سـطح جامعه اتفاق میافتد
بیندازید .مثال ربوده شدن یک پل عابرپیاده در کرج!
ایـن اتفاق واقعی و رئال اسـت اما وقتی بخواهی آن را
و ماجراهایی از این دسـت را در سـینما نشـان دهی
میبینی که خیلی سوررئالیسـتی است .در خصوص
دو نکته آخر سـوالت با صراحـت میگویم در جامعه
مـا اگر بخواهـی فیلمی اجتماعی بسـازی و بخواهی
نقدی هم به برخی رفتارها یا اتفاقات داشـته باشـی،
ناخواسـته تـو را به سیاسـت وصـل میکننـد .با این
رویکرد تعبیرها و تفسیرها متنوع میشود و...
این تنوع تفسیرها مشـکلی را که اشاره
کردی بیشتر نمیکند؟

بلـه برداشـتها متنـوع میشـود .هـر مخاطبـی
برداشـت خودش را خواهد داشت ولی لزوما به کسی
برنمیخورد و فیلمسـاز نیز برداشـت اصلیاش را در
این میان تعبیه میکند.
فیلم دوپاره اسـت ،یعنی دو بخش منفک
متوالی شهری و کویری با تاکید بر متفاوت
بودن سـاختار ،لحن ،فضـا ،رنگ بندی و
قاب بندی تصویر و فیلمبرداری دارد .چرا
تاکید داشتی تا این فرم را انتخاب کنی؟
در حقیقت ریسـک کردم و کار سـختی هم بود .این
تفکیک حتی در نام فیلم هم دیده میشـود .اما مهم
این اسـت کـه چـه در بخش تهـران و چـه در بخش
کویر با مضمون واحدی مواجه هسـتیم .برای خودم
وسوسـه یک تجربه بـود که خیلی هـم از این اتفاق و
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نتیجه راضی هسـتم .تغییر سـاختار نیـز بهتدریج و
بـا توجه به لوکیشـن و بافت تصویـری که میطلبید
رخ میدهد.
بـه نوعـی سـاختار را بـا یـک پاسـاژ و
تمهیدی شـبیه دیزالو تغییر دادی! نگران
واکنشهای ناشی از خالف عادت تماشاگر
درایجادتعمدیدوپارگیفیلمنبودی؟
سـعی کردم به مـرور و پس از یک سـکانس رویا وارد
فضا و ساختار دوم بشوم .البته این تجربه در سینمای
جهان وجود داشـت .فیلم «پاریس تگزاس» ساخته
ویـم وندرس از بخـش بیابان و کویر و سـوررئال وارد
فضـای شـهری میشـود و قصـه شـکلی رئـال پیدا
میکند .البته در فیلم من دکوپاژ و قاب بندی در کویر
ایسـتا و در شـهر سـیال اسـت که این تغییر در فیلم
وندرس وجود نداشت.
«از تهران تا بهشـت» در جشـنوارههای
جهانی متعددی حضور داشته و مخاطب
خارجـی نیـز فیلـم را دیـده اسـت .آیا
اساسا مخاطب مضمون فیلمت را جهانی
میدانی؟
ایـن فیلـم در جشـنوارههای مونتـرال ،رتـردام،
سـیدنی ،واشـنگتن و ...حضور داشـته و چند شبکه
تلویزیونـی اروپایـی نیـز آن را خریدهانـد و نقدهای
خوبـی هم برای فیلم نوشـته شـده اسـت .اخیرا نیز
مجله ورایتی نقدهایی از منتقدان معتبر خود براین
فیلم را منتشر کرده است .اساسا معتقد هستم زمان
این حرفها گذشـته که مـا در جهانـی دیجیتالی و
رسانهای و با سـرعت یافتن تبادل اطالعات و تصویر
و ...مخاطـب را بـه داخلـی و خارجی تقسـیم کنیم.
ضمنا مشکالت شـهرهای بزرگ دنیا مثل هم است.
دغدغه حفظ محیط زیسـت ،زیر پا گذاشتن مسائل
اخالقـی و یا فروپاشـی خانوادهها در همـه جا وجود

دارد .دغدغههای انسـانی مشـترک شـدهاند .بعد از
نمایش فیلم در واشـنگتن روزنامه واشـنگتن پست
در مطلبـی در خصوص فیلم از فرهنـگ مردم ایران
تعریف کرد و تهران را شـهری مدرن و با دغدغههای
مدرن دید.
خاطرم هسـت در جشـنواره فجر سـال
 91نسـخه اکران شـده فیلم کامل به نظر
نمیآمد.
بله در سـی و یکمین جشـنواره فیلم فجر ،به دالیلی
که زیاد هم به ما مربوط نمیشـد بخشهایی از فیلم
پخـش نشـد .در واقـع دچار ممیزی شـد .ایـن فیلم
نقـد دارد امـا فقـر و تخریبی را نشـان نمیدهـد .در
آن سـال میخواستند به خاطر ایجاد تنوع فیلمهای
بیشتری در جشنواره حضور داشته باشند و متاسفانه
واکنشهـا بـه این فیلـم بر اسـاس نسـخه ناقص به
نمایش در آمده ابراز شد و من و عوامل فیلم هم نباید
این مساله را جایی بازگو میکردیم!
همـکاری بـا بازیگـران حرفـهای چطور
بود؟ چون عموما سـنخیتی بـا این گونه
تجربهگراییها ندارند.
بـه شـدت از همکاری با خانم افشـار راضی هسـتم و
با توجه به شـرایط سـخت و دمای  50درجه همیشه
از مـا جلوتـر بـود .بازیگرانـی از نسـلهای مختلف و
سـوابق متفاوت در این فیلم بازی کردند که هرکدام
پس زمینه خاص و منحصر به خودشـان را داشـتند.
این هنرمندان یک «کل بازیگری» خوبی را تشکیل
دادنـد .جالب اسـت بگویـم پذیرفته شـدن فیلم در
یکی از این جشنوارههای خارجی بهدلیل بازی خوب
مهناز افشـار بود .ضمنا از فرصت اسـتفاده میکنم و
از آقایـان مهندس مصطفـوی طباطبایی و مهندس
سـعادت تهیه کنندگان فیلم هم که خیلی حرفهای
بودند تشکر میکنم.

از تهران تا برزخ همگامی به پیش است!
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انگار در میانههای قرن نوزده میالدی متوقف شدهایم .در ادبیات شاید چند دهه جلوتر
باشیم اما در سینما داریم درون یک دایره بسته دور میزنیم .اگر بعضی نوآوریهای
ذهنی در گزینش زبان و استقالل تحلیلی توسط چند فیلمساز اهل تفکر نبود اوضاع از
این هم بدتر میشد .نگاه مستقل و درک تحلیلی از برخی مفاهیم مشترک انسانی را اگر
منها کنیم از سینمای صاحب اندیشه ایرانی ،چیزی باقی نمیماند جز تکرار ناشیانه و
دستچندم احساسات بشری در مناسبات اجتماعی و انسانی کاری که حدود دو قرن
محسنسیف
پیش امثال چارلز دیکنس ،مارک تواین ،ویکتور هوگو و سایر بزرگان ادبیات درباره
روابط اجتماعی و احساسات بشری ترسیم و تصویرسازی کردند در آثار موسوم به اجتماعی سینمای ایران باز
تکرار و کپیسازی میشود ،همان مناسبات و احساسات انسانی در یک فضا و زمان متفاوت جغرافیایی قالب
تصویر میگیرد .بدون کمترین قدرت خالقه در بهرهگیری از تخیل که اصلیترین عنصر شاکلهای در تعریف هنر
سینماست .تنوع رویکرد در انتخاب موضوع و نوآوری در ساختار بصری و شیوه روایت را میشود یک نشانه آشکار
از فرآیند تجربهگرایی تعریف کرد .تجربههای جدید در همه عرصههای علمی و هنری بدون بهرهمندی از یک
ذهن خیالپرداز و تخیل نیرومند راه به جایی نخواهد برد.
پس آثار مرتبط به تعریف «هنر و تجربه» را نمیشود برکنار از این عنصر شاکلهای دید و در ردیف آثار دمدستی و
کلیشهای قرار داد .تجربهگرایی قدم اول فرار از کلیشههاست.
«از تهران تا بهشت» یک نمونه مصداقی برای سادهترین تعریف از سینمای هنر و تجربه است .فیلمی پر از
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نشانهگذاری که ذهن تماشاگر را به مفهومشناسی و کشف جهان پیرامون و موقعیت آدمهای قصه دعوت میکند.
ورودیه ساده و نسبتا جذابی دارد و در چند سکانس ابتدایی روایت ذهن مخاطب را درگیر و عالقهمند به دنبال کردن
ماجرا میکند .از سکانس سونوگرافی تا فصل ورود زن (مهناز افشار) به آپارتمان روایت ساده و سرراستی دارد.
زن با اشتیاق و هیجان زنانهای به خانه میآید تا خبر بارداری و سالمت جنین را به شوهرش بدهد .فضای درهم ریخته
آپارتمان و غیبت همسر کیفیت غیرعادی و رازآمیزی دارد .پیام ضبط شده شوهر را میشنود و برای پیدا کردن او به
خانه پدری مرد میرود .اولین نشانهگذاریهای مغشوش قصه از فصل مالقات غیرعادی زن با پدرشوهر روانپریش
آغاز میشود .پیرمرد (علیرضا خمسه) یک نظامی صاحبمنصب نیمه مجنون است .سرهنگ متوقف شده در
گذشته که با سنگربندی روی بام خانه تصویری نمایشی از یک دوره نامشخص تاریخی میسازد .نشانههایی نزدیک
به کودتای سال  32که ارتباط منطقی و باورپذیری با ناپدید شدن رازآمیز پسرش پیدا نمیکند...
فیلم که با یک فضاسازی و روایت رئالیستی  -اجتماعی آغاز شده با عبور از چند فصل ابتدایی ماجراها کیفیتی
رازناک و معمایی  -پلیسی پیدا میکند .نشانهگذاریهای تصویری  -محتوایی در روند پیشروی قصه کمکی
به آگاهی و شناخت تماشاگر از ماجراها و سرنوشت
آدمهای قصه نمیکند .نشانهگذاریها مغشوش و برکنار
از کیفیت همپوشانی است و کمکی به درک و دریافت
مخاطب و خط و ربط منطقی قصه نمیکند .از یک
فضای واقعگرا به دنیایی پلیسی  -جاسوسی جابهجا
میشویم و از سردرگمی رها نشده به یک جهان فانتزی
و شبهعرفانی پرت شدهایم و نشانهگذاریها کیفیتی
استعاری و نمادگرایانه پیدا میکند .از فضای پرالتهاب
و رازآلود جاسوس بازی در شهر به ناکجا آبادی در قلب
کویر میرسیم .یک ایستگاه سوزنبانی در منطقهای
کویری که اتاقک ایستگاهش به اعماق زمین راه دارد و ...از فصل دستگیری و ضربوشتم زن باردار (مهناز
افشار) تا رها کردن او هیچ آگاهی و شناخت درستی از هویت ربایندگان و ارتباط ایشان با شوهر ناپدید شده به
دست نیاوردهایم .نشانههای تعبیر شده در مسیر روایت بیش از آن که گرهگشا باشد به سردرگمی تماشاگر دامن
میزند .شکنجهکنان زن مامور امنیتی هستند یا از یک گروه مافیایی فرمان میگیرند؟ ناپدیدن شدن شوهر تنها
انگیزه حرکت و چرخش در این کالف سردر ُگم است .جستوجوی یک گمشده گویا درون مایه اصلی ماجراهای
از تهران تا بهشت است .قهرمان اصلی قصه در انتهای این جستوجو کدام بهشت را پیدا میکند؟ فعال کردن
ذهن و اندیشه تماشاگر حداقل امتیاز «از تهران تا بهشت» است .دومین تجربه سینمایی «ابوالفضل صفاری»با
همه سردرگمی و اغتشاش در زمینه آگاهی دادن به مخاطب از کیفیت ساختار بصری قابل تاملی برخوردار است.
بهرهگیری از حضور یک تیم کامال حرفهای از بازیگران سینما «مهناز افشار ،علیرضا خمسه ،جعفر والی و عوامل
پشت صحنه ،سرمشق قابل قبول برای تحریک ذهن و تفکر تماشاگر است ...هنر و تجربه بیش از سرگرمی به
پرورش ذهن و اندیشه مخاطب توجه دارد...

(محصول )1392
خالصه فیلم :پرویز پرستویی و سهیال گلستانی باید به مدت سه شبانهروز بیدار بمانند .دوربین به مدت  72ساعت
روشن بوده است و آن طور که پرستویی مطرح کرده ،این دو بازیگر این بار نقش کسی را بازی نکردهاند و خودشان
را زندگی کردهاند.
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عوامل :کارگردانی و تدوین :مسعود امینی تیرانی ،نویسنده :مسعود مددی و مسعود امینی تیرانی ،فیلمبردار :مهدی جعفری و
مسعود امینی تیرانی ،طراح لباس :سهیال گلستانی ،صدابردار :سلیم احمدی ،صداگذار :آرش قاسمی ،تهیهکننده :مجید شیخانصاری
درباره کارگردان :مستندساز ،کارگردان ،فیلمبردار  :1350 /تولد در شهرستان نجفآباد  :1364 /ورود به انجمن سینمای جوان
نجفآباد / :1368ورود به دانشگاه هنر :1374 / فارغ التحصیل رشته سینما با گرایش فیلمبرداری از دانشگاه هنر ،مدرس کارگردانی
و تصویربرداری  /فیلمهای کوتاه «داوود» و «یونس» و مستندهای «زارچ» و «خاک حافظه» از آثار تحسینشده تیرانی هستند.
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مسعود امینی تیرانی ،از با سابقه های سینمای کوتاه و مستند است و کولهباری از جوایز
در این حوزه دارد .عالوه بر این ،او تحصیلکرده رشته فیلمبرداری است و در پروژههای
متعددی مدیر فیلمبرداری بوده است .او در این گفت و گو درباره این که چه طور به
ایده و مختصات اجرای جدیدترین اثر مستندش« ،بیداری برای سه روز» ،در مقام
کارگردان رسیده ،برای «هنر و تجربه» سخن گفته است.

ایده فیلم چطور شکل گرفت ،طرح خاصی
از گذشته داشتید یا با شنیدن یا خواندن
خبر خاصی در رابطه بـا زن و مرد موضوع
فیلـم سـراغ ماجـرا رفتید ،اصلا از کجا
شروع شد؟
خیلی نمیدانم چه زمانی به فکر این افتادم که چنین
کاری کنم ،اما فیلمنامهای داشـتم که در آن قرار بود
کـه یکی از شـخصیتها برای اینکه به چیزی دسـت
پیدا کند سـه شـبانهروز بیدار بمانـد .آن فیلمنامه تا
پای تولید هم رفت ،اما یک چیزی مرا راضی نمیکرد،

چون همیشـه فکـر میکـردم آن چیزی کـه من در
خلوت نشسـته و بـه آن فکـر کرده بـودم دربـاره آن
کسـی اسـت که بیدار میماند و قرار اسـت تجربهای
پیدا کند .دائما از خودم میپرسـیدم اگـر به واقع این
اتفاق میافتاد مطمئنا همان چیـزی بود که من فکر
میکـردم؟ برای همین خیلی اصرار داشـتم بدانم آیا
کسی هسـت که این کار را انجام داده باشد و من بروم
پیدایش کنم و سر از وضعیت او در بیاورم.
موضـوع خـواب برایتان اهمیـت زیادی
دارد ،درست است؟
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از جنبههـای دیگـر موضوع خـواب برایم مهـم بوده،
بهطـور معمـول خـودم آدم کمخوابی هسـتم و فکر
میکردم هـر وقت میخوابم یک چیـزی یک اتفاقی
را از دست میدهم.
مثالچهچیزی؟
یک چیزی که در جهان اتفاق میافتد و من شاهدش
نیستم .به این دلیل همیشه خواب اذیتم میکرد.
از کودکی؟
حاال تا جایی که یادم اسـت و البته همیشه کمخواب
بودم.بههمیندلیلوقتیرویفیلمنامهکارمیکردم
با خانم گلستانی همصحبت میکردم .خب یک زمان
ایده کاملا عجیب و غریبـی به ذهنم رسـید که یک
بار این کار را انجام بدهیم ،اینکه سـه شـبانهروز بیدار
بمانیـم که تجربه ایـن فیلم برای قبـل از تولید کامل
شود .کمکم وقتی شروع کردم به آن فکر کردم ،دیدم
این پتانسیل را دارد که به شکل مجزا فارغ از ایده اولیه
خودش تبدیل به یک فیلم شود.
چرا با سـهیال گلسـتانی مطـرح کردید؟
ایشان ویژگی خاصی داشت؟
راسـتش مـن خیلـی در ایـن پـروژه دنبـال بازیگـر
نمیگشـتم ،بـه دلیل اینکه سـر یکـی دو کار قبلی و
کوتاهی که خود او سـاخت من برایشان فیلمبرداری
کردم .همینطوری در مورد این موضوع گفتوگو شده
بود و تقریبـا در جریان فیلمنامـه و برنامههای آینده
من بود .برای همین تبدیل
به این شـد که این موضوع
بهطور مجـزا قابلیـت این
را دارد کـه به صـورت یک
ایده رویش فکر و تبدیل به
فیلمشود.
یعنـی نمیشـد
به کسـی حداقل

برایتمرینپیشنهاددهید؟
نمیشد به کسی پیشنهاد داد که سه شبانه روز بیدار
بماند ،چون یک فشار زیاد به او وارد میشود و خارج از
قولنامه مرسوم بازیگری است .اما خود خانم گلستانی
پیشنهاد داد که من حاضرم این کار را بکنم.
یعنی شـما از او فقط تصویر بگیرید ،مثل
حاال که نوع دیگرش کاری اسـت که اندی
وارهول در فیلم «خواب» میکند؟
نـه ،به این مقدار نبـود که او فقط بیدار بمانـد و ما از او
فیلم بگیریـم .از همان ابتدا ایدههایی در آن فیلمنامه
به شکل مرکزی وجود داشت.
مهمترینشچهبود؟
اینکه ما لوازم کشـف حقیقتمان باید تغییر کند ،آن
چیزهایی که فکـر میکنیم ما را بـه حقیقت نزدیک
میکند الزاما از مسـیر جریان عادی جهان نمیگذرد
و ما ابزار دیگری هم الزم داریم .خب در مورد این ایده
فکر شـده بود و تصمیم گرفتیم به شـکل عملی آن را
انجام دهیم .در گفتوگوهای بعدی آقای پرسـتویی
هم از ایده خوشش آمد.
چطور در جریان ایده قرار گرفت؟
ببینید من ایده را با خیلیها مطرح میکردم و منتظر
ایـن بـودم کـه ببینم چه کسـی خـودش پیشـنهاد
میکنـد .برای اینکه مـن خیلی به دلیـل پیچیدگی
و سـختی این ایـده نمیخواسـتم پیشـنهاد بدهم و
وارد یـک معادلـه معمول
پیشـنهاد تهیهکننـده/
کارگردان /بازیگر شـویم.
دلم میخواسـت برای این
ایده کسـی عمیقا بخواهد
کـه آن را انجام دهد .یعنی
بـه عنـوان نیـاز احسـاس
کنـد و فکـر کنـد کـه این
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تجربه صرفا برای اوسـت ،به همیـن دلیل با خیلیها
مطـرح میکـردم و منتظر بـودم ببینـم از جانب چه
کسـی پیشـنهاد داده میشـود .به نظرم پذیرش این
نقش جسارت بزرگی میخواسـت .خب شما فیلم را
دیدهایـد ،بـه نظرم فقط یـک بخش ماجرا این اسـت
که اینها دارند بیخوابی را تحمل میکنند ،جسـارت
بزرگترش این میتواند باشـد که مـا بازیگری را بدون
فیلمنامه ،س ه شبانهروز جلوی دوربین رهایش کنیم
و بگوییـم که «تو چـه داری به ما بدهی» .همیشـه ما
فیلمنامه و متـن و دیالوگ را بـه او دادهایم و گفتهایم
«بـرو و این را هـم بده» اما حال این شـیوه در این قرار
تغییـر کرد و فکـر کردیم که ما این سـه روز در لحظه
داریم فیلم را هم مینویسیم و با هم میسازیم.
بـه این نکته هم فکر کـرده بودید که خب
بازیگـر کـه ایدهپـرداز و فیلمنامهنویس
نیسـت ،بهتر نبود یـک فیلمنامهنویس،
کارگردان یا هنرمندی که سابقه خالقیت
بـرای ایدهپـردازی از خـود بـروز داده یا
حتی کارگردانان خالق تجربیسـاز مثل
خودتان را وادار به این کار میکردید؟
ببینید این اتفاق توسـط هرکسـی قابل تکرار اسـت.
اصال این نیست که فکر کنیم این تجربه ،تجربه پایانی
است .خیلیها بعد از دیدن فیلم این پیشنهاد را دادند
کـه این تجربه بـا نفرات دیگـر تکرار شـود .چون این
تجربـه ،تجربـه واقعی زندگی دو نفر (یا هر کسـی که
دلش میخواهد در آن شـریک باشـد) است .به نظرم
ویژگـی ایـن فیلم در این اسـت که شـما اگـر آن را با
نفرات دیگری اجرا کنید اتفـاق دیگری میافتد ،قرار
نبود اینطور باشـد کـه ما ایدههایی را شـروع کنیم به
شکل ذهنی بنویسیم و بگوییم که حاال فکر کنیم در
موردش چه اتفاقی بیفتد بهتر است.
آقای پرسـتویی در یکی از سکانسها که

داخل اتومبیل نشسته به سهیال گلستانی
میگوید کارگردان یک فهرسـت جلوی
من گذاشـته و میگوید از بین این ایدهها
انتخاب کـن ،نمونهاش آوردن سـه نوزاد
اسـت که پرسـتویی به آن واکنش منفی
نشـان میدهـد ،ایـن موضوع طـوری از
طرف آقای پرسـتویی عنوان میشود که
انگار شـما از پیش یکسری ایده به ایشان
پیشنهاد یا تحمیل کردهاید ،مگر اینطور
نیست؟
ما خیلی راجع به اینکه چـه اتفاقی بیفتد فکر کردیم
و هیـچ چیـزی برایمان قطعـی نبود .بین مـن ،خانم
گلسـتانی و آقـای پرسـتویی فقط یکسـری قواعد
اسـت که مقرر میشـود و منظور آقای پرسـتویی در
آن سـکانس هم همین اسـت .ما براسـاس آن قواعد
شـروع به کار کردیم .ما مثـل یک فیلمنامه معمولی،
صحنه ،سکانس ،اتفاق و ماجرا نداریم خب یک چیزی
باید جایگزین اینها میشـد که فیلـم را جهت بدهد.
یکسری قاعده باید طراحی میکردیم که یک بخش
آن با حضور خود آنها رویش بحث و توافق شد.
چه جور قواعدی؟
مثال اینکه بیشتر از سه ساعت در یک جا نباشیم.
چرا؟
چـون موضـوع مـرگ و زندگی قیـاس میشـد .باید
ایـن سـه روز فشـرده شـده .جریـان مـرگ و زندگی
اسـت نمیتوانـد ایـن جریـان مـدام در یـک زمـان
واحـد اتفـاق بیفتـد و ثابـت باشـد .تنـوع فضـا الزم
داشتیم.
خب بـرای همین تنوع فضـا و ایجاد ریتم
چرا مدت زمان هرجا را کمتر از سه ساعت
نکردید؟
حس کردیم اگر اتفاقی قرار اسـت بیفتـد یک زمانی

گلستانی فشار بیاید یا همینطور به خود بنده...
البتـه ظاهـرا فقط آقـای پرسـتویی این
چالش را با شـما داشـت و خانم گلستانی
بیشـتر همراهـی میکـرد یا بهتر اسـت
بگوییم منفعالنه برخورد میکرد ،درست
است؟
منفعالنه نیسـت .وقتی پذیرفتیم این دو نفر در کنار
هم باشـند ،بـه خاطر این بـود که این دو نفـر دو تیپ
کامال متفاوت هسـتند .مـن کامال میدانسـتم که از
خصوصیـات آقـای پرسـتویی ایـن اسـت کـه حتما
درگیـر اجتمـاع و موقعیتهـای مختلف میشـود و
برونگراست و در مقابل خانم گلستانی احتماال نقش
درونیتری دارد و فکر میکردیم این دو رفتار و منش
مختلـف آنها را در چالشـی قرار دهد کـه به نفع فیلم
باشـد ،اما حادثه سوم رخ داد ،زندگی قابل پیشبینی
نیسـت .تصور مـا این بود که ایـن دو منش و موقعیت
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و زمینـهای الزم دارد و بـه نظـرم یـک سـاعت آنقدر
سریع است که امکان دارد اتفاق شکل نگیرد .به نظرم
سه تا چهار سـاعت ،زمان معقولی بود که میتوانست
ماجرایی شـکل بگیرد یا گفتوگویـی رخ بدهد .این
محدوده برای این بود که کسی تصمیم نگیرد این سه
روز را در یک مکان محبوس شـود و فقط فیلم ببیند.
برای همین هم از این ماجرا چیزی عاید ما نمیشد.
قواعد دیگرتان چه بود؟
اینکـه انتخـاب و تهیـه غـذا را بـه عهـده خودشـان
گذاشـته بودیـم ،این هم برخلاف همـه فیلمها بود
اینکه محدودیتی برای اینکه چه بخورند و کجا بروند
بخورند نداشتیم.
خـود ایـن قواعـد دسـتوبال آنهـا را
نمیبسـت؟ و یـا ایدهاش شـبیه به همان
محدود کردن از طریق فیلم دیدن مستمر
در یک اتاق برای این سه روز نبود؟
مثل یک بازی شـطرنج اسـت ،شما یکسـری قواعد
داریـد اما پیشبینـی نمیکنید که چـه حرکتی قرار
اسـت انجام شـود و از نتیجه بیاطالع هستید .ما سه
ساعت را پیشبینی کردیم اما اینکه همان سه ساعت
چـه کاری میخواهنـد انجـام دهند دیگر با مـا نبود.
اینکه آن سه ساعت را چطور برنامهریزی کنند و کجا
بروند به عهده خودشان بود.
برای همین هم مهمانـی وقتی طوالنیتر
شد آن را قطع کردید؟
بله،گفتمبایدمهمانیراترککنید.میبینیدکهفیلم
مجموعه یک چالش چند طرفه اسـت .یعنی قرار بود
از مجموعه اتفاقاتی که قرار است رخ بدهد من روایت
و برداشـت خودم را بکنـم و به این موضوع برسـم که
تجربه معنایی که دلم میخواهد اتفاق بیفتد .طبیعی
اسـت که همدیگر را کنترل میکردیم ،یک جاهایی
ممکن بود آقای پرسـتویی ناراحت شود و یا به سهیال
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مختلـف با هم درگیر میشـوند اما فیلم رویه سـومی
پیدا کرد و من وارد قضیه شـدم بـدون اینکه بخواهم
اینقدر جدی وارد فیلم شوم .اینها آن چیزهایی است
کهشایدفکرکنیمیاطراحیخودآقایپرستوییبوده
یا اینکه شرایط به گونهای پیش رفت که ایشان مجبور
شد یا من مجبور شدم وارد قضیه شوم.
گفتـار متنهـا پـس از این اتفاق شـکل
میگیرد؟
یکـی از بندهای قواعد همین بـود ،اینکه فیلم روایت
من اسـت و من آنچه اتفاق میافتـد را روایت میکنم
و طبیعی است که آن روایت حاال میتوانست از منظر
ش بـرود و میتوانسـت از این
یـک مجموعه متـن پی 
نقطه دید اتفاق بیفتد که من خودم وارد شـوم و بازی
کنم و یا شکل سوم این که دوربین من روایت میکند.

گفتـار متنهـا بعـد از تمـام شـدن
تصویربردارینوشتهشد؟
بله ،وقتی ادیت نهایی انجام شد .حتی شاید در همان
سـه روز من به این نتیجه رسـیده بودم که احتیاج به
توضیحاتـی هسـت یا گزارشـی که بعضـی چیزها یا
مجموعه چیزی که من آن را درک کنم را شرح دهد.
االن متـن همانطور کـه میبینید یکجـور خصلت
گزارشـی دارد؛ اینکـه ما این پروسـه را چطور از سـر
گذراندیم .باز هم میگویم که ما دو سـه سـاعت قبل
از شـروع فیلمبرداری جمع شـدیم و من گفتم شاید
بعـد از فیلمبـرداری این سـه روز به هیـچ نتیجهای
نرسـیم و احسـاس کنیم یک تجربه شکست خورده
داریم و یا نه؛ تجربهای موفق باشد .اینها برای ما قابل
پیشبینیبود.

ادامه این گفت وگو را
در شماره اول آذر ماه بخوانید.
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برای شما چه جذابتی داشت؟
اینکه وارد دنیایی شوم که نمیدانم دو ساعت بعد چه
اتفاقی قرار اسـت رخ دهد .با اینکه خب یک مجموعه
چیزهایی را فکر میکردیم و در جلسات مشاوره به این
چیزها رسیده بودیم که حتی به دلیل شرایط جسمی
که بازیگرها داشتند تحمل میکنند .مثال پیشبینی
میکردیم که روز سوم به خاطر بیخوابی حتما تنش
زیادی داریم.
وقتـی گفتار متـن را نوشـتید بـه آقای
پرستویی هم نشان دادید؟ الزم میدیدید
موافقتی از طرف ایشـان بگیریـد یا فکر
نمیکردید شاید جاهایی از متن تند و تیز
باشد و به او بر بخورد؟
نه ،ایشـان نسـخه نهایـی را دیدهاند .مـن میخواهم
بگویـم ایـن یـک فیلـم معمولی نیسـت .نمیشـود
اینطـور به آن نـگاه کرد که کاش دیالـوگ در آن بهتر
گفتـه میشـد یا بهتـر بود فیلمبـرداری و میزانسـن
درخشـانتری داشـته باشـد ،این فیلم یک موقعیت
بود و در این موقعیت هر کسی ممکن است واکنشها،
برداشتها یا احسـاسهای کامال متفاوت،مختلف و
متنوعیداشتهباشد،کمااینکههمینگونههمهست.
برخی چیزها راضیکننده است برخی چیزها ممکن
اسـت ایجاد نارضایتی کنـد و ...اما ما ایـن را پذیرفته
بودیم که آنچه در این سه روز اتفاق میافتد (با روایت
کارگـردان) بخشـی از بدنه فیلم اسـت و ایـن را با هم
توافق کرده بودیـم و االن هم در همان محدوده اتفاق
افتادهاست.نکتهمهمبرایمنازطرفخانمگلستانی
و آقای پرستویی وارد شـدن به این موقعیت پیچیده
بود .ببینید شـما وقتی یـک فیلمنامـه را میخوانید
ابعادش برای شـما روشـن میشـود ،محـدودهاش را
میشناسید .شـکل و شـمایلش معلوم است .ممکن
است یک کارگردان آن را بد بسازد .اما در این موقعیت

برای این دو نفر پذیرش این نقش کامال جسورانه بود.
آنها وارد حیطهای شـدند که واقعا نمیدانسـتند چه
اتفاقیبرایشانمیخواهدبیفتد.
گروه شـما هم به همراه بازیگران ،سه روز
نخوابیدند؟
نـه ،مـا دو تا سـه تا تیـم طراحی کـرده بودیـم که در
شکلهای مختلف وارد و خارج میشدند و استراحت
میکردند.
خودشماچطور؟
من جز یکی دو جا استراحت تقریبا همراه همیشگی
بودم .حتی برای خودم هم جانشین گذاشته بودم.
چهکسانی؟
آقای شیخ انصاری و آقای مددی.
برایفیلمبردارانچطور؟
من و آقای جعفری همراه بودیم.
سه تا دوربین مگر نیست؟
دو دوربین اصلی بود ،اینطور بگویم بهتر اسـت که در
حقیقتماسهحلقهبودیم.دوربیننزدیکبهموقعیت
دو بازیگـر یـا دسـت من بود یا دسـت آقـای جعفری
و آن را هـم در مواقع اسـتراحت تعویـض میکردیم.
یک حلقه دوم داشـتیم که سـه دوربیـن در آن وجود
داشـت .حلقه سـوم هم دوربینهای شـاهد ما بودند.
آنها فارغ از اینکه شاهد ماجرا باشند تقریبا همه چیز را
ضبطمیکردند.
پس کار پشـت صحنه هم برایتـان انجام
میدادند.
نه ما یک دوربین دیگر داشتیم که با نیت پشت صحنه
فیلمبرداریمیکرد.
باتریهاجوابمیداد؟
دو ،سه تا دوربین بود و دائم جابهجا میشد.
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سینمای مستقل از نان شب هم برای سینمای ایران واجبتر است .دلیلش اصال پیچیده
نیست .کافی است در سالهای اخیر سری به برج میالد زده باشیم و فیلمهای شرکت کننده
در بخشهای مختلف جشنواره فیلم فجر -به عنوان ویترین ساالنه سینمای مورد حمایت
دولت -را دیده باشیم تا بی هیچ اما و اگری به این فکر کنیم که سینمای ایران ،تنها و تنها با
ی سالهای میانی دهه  1360و
فیلمهای مستقلش میتواند بار دیگر به دوران طالی 
سالهای ابتدایی دهه  1370برسد .فیلمهایی که در این دوران ساخته شدند و نام سینمای
شاهپورعظیمی
ایران را در جهان پراعتبار کردند ،نیای همین آثار مستقلی است که چند سالی است ساخته
میشوند و دست بر قضا نه این فیلمها و نه آن آثار درخشان دوران طالیی سینمای ایران ،هیچگاه از زیر ردای سینمای
دولتی درنیامدند ...این را به حساب رمز موفقیت سینمای مستقل و البته «نوین» سینمای ایران بگذارید.
«بیداری برای سه روز» اثر مسعود امینی در کنار آثار مستقل و نوین سینمای ایران گام بلندی است برای برخاستن
سینمای ما؛ پس از سالها رکود و خمود روزمرگی و گیج خوردن در البهالی سوژههایی که هیچ یک دغدغه
سینماروهای ما نبوده است .فیلم امینی -اگر بتوان برایش به معنای «فیکشن» داستانی قائل شد -اصال داستان
پیچیدهای ندارد .چه میشود اگر  72ساعت نخوابیم؟ همه میدانند خواب عنصری الزم برای ریکاوری مغز و
اندامهای حیاتی بدن انسان است .بدن ما پس از خواب ،خود را بازسازی میکند .هیچ کسی مکانیسم درونی این
یتواند از حدود مشخصی بیشتر بیدار
حالت -شاید ذهنی -را نمیداند .کسی نمیداند چرا باید بخوابیم .کسی نم 
بماند .امینی داستان مرد و زنی را روایت میکند که انگار سه روز بیشتر زنده نیستند .آنها تصمیم میگیرند این
سه روز را نخوابند و در کنار هم بیدار بمانند .پرویز پرستویی و سهیال گلستانی در نقش آن زن و مرد ،اکنون باید سه
شبانهروز بیدار بمانند.
پیداست که به راحتی میتوان این سه روز و بیدار ماندن و مرگ را با نگاهی نمادین دنبال کرد .فیلم امینی این
امکان را به ما -مخاطبان -میدهد تا بر اساس تصاویری که او از «زندگی در بیداری» گرفته است؛ تفسیر خودمان
را از فیلمش داشته باشیم .این درواقع هوشمندی امینی است که از تفسیر مخاطب از اثرش ممانعت نمیکند .حتی
صدای خود او به عنوان راوی ،مانع نمیشود که تفسیر خودمان از فیلم بیاعتبار بشود .دلیلش میزانسنها؛ حرکت
دوربین و «یله بودن» داستان فیلم است .فیلم امینی درواقع همینطور که پیش میرود ساخته میشود (یادمان
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باشد که هرگاه فیلمی بر روی پرده میآید به اندازه مخاطبانی که آن را تماشا میکنند ،میتوان از آن برداشت ذهنی
داشت .این همه خط فاصله ،گیومه و پرانتز در این متنی که میخوانید نشانه همین برداشتهای ذهنی است!) تنها
قرار است پرستویی و گلستانی هر جا دوست دارند بروند و هر کاری دلشان میخواهد با بیداریشان انجام دهند.
فیلم بی آن که این را فریاد بزند ،ذهنیت ما را به این نکته مشغول میدارد که اگر ما یکی از دو شخصیت اصلی فیلم
بودیم ،چه واکنشی به این «میزانسن کائنات» نشان میدادیم .شاید ابتدا هر جا دلمان میخواست میرفتیم و
هر کسی را که دوست داشتیم صدا میزدیم و ایام باقیمانده از زندگیمان را با آنها میگذراندیم .سهیال مهمانی
میدهد .پرستویی با دوستان یکدلهاش دیدار میکند و در این دیار اتفاقی میافتد که مرز میان سینما و زندگی را به
شدت مخدوش میکند .ما هرگز نمیدانیم آنچه پرستویی درباره چاقو میگوید و جدل ظاهرا عصبیاش با امینی،
آن هم جلوی دوربینی که دارد صحنه را ثبت میکند ،واقعی است یا نه .به نظرم این قدرت سینما است که نمیگذارد
بدانیم واقعیت اصال چی هست ،خیال چی هست .راست چی هست و دروغ چی هست .بی اغراق امینی در فیلمش به
این مفاهیم ازلی-ابدی نزدیک شده و مهمتر این که با دوربینش آنها را ضبط کرده است .وقتی میگوییم سینما مرز
میان واقعیت و خیال را برمیدارد ،درواقع بهطور ناخودآگاه به مرزبندی سینما و حقیقت اشاره داریم.
فیلم امینی فیکشن است یا حقیقت دارد؟ پاسخ سرراست ابتدایی این است که این فیلم ،فیلم است .پرویز پرستویی
و سهیال گلستانی همراه با عوامل  72ساعت قرار است بیدار باشند و تجربه بیدار ماندن را بر روی ویدئو ثبت کنند.
حاال تکلیف لحظه لحظهای که درون دوربین امینی ثبت میشود چیست؟ نگاه کنید به سکانسی که شبهنگام،
پرستویی و گلستانی در بلندیهای تهران و در فضایی که چندان نوری در آن نیست ،توی ماشین نشسته و با هم
حرف میزنند .آشکار است که فشار خواب گلستانی را به ستوه آورده .برخی از دیالوگهای او مفهوم نیستند و انگار
همه چیز در خواب و بیداری میگذرد .لحظات بعد در مترو هستیم .پرستویی مینشیند .گلستانی ایستاده و دارد
خواب را از خودش دور میکند .به صورتش آب میزند .دوربین در زاویهای های-انگل نمای نیمهدرشتی از گلستانی
را در سکوت نشان میدهد .هیچ اتفاقی نمیافتد اما انگار خاموشی به هزار زبان در سخن است .به نظر میرسد امینی
هم انتظار نداشته که این نماها و البته در کنار هم قرار گرفتنشان -تدوین -این همه به واقعیت نزدیک شوند« .بیداری
برای سه روز» از مرز میان واقعیت و خیال عبور کرده است .لطفا همین جا اجازه بدهید از خوانندگان این یادداشت
یک خواهش بزرگ بکنم ...استدعا دارم به این نکته توجه کنید که قرار نیست هر کشف بزرگی که در سینما صورت
میگیرد ،حتما کاشفانش آدمهای آن سوی آب باشند .لطفا باور کنیم که گاهی ممکن است کاشفان سینمای
تجربی فروتنانه از میان سینماگران خودمان برخاسته باشند .گفتم کاشفان و نه مخترعان؛ چون همگی میدانیم
قرار نیست چرخ را ما دوباره اختراع کنیم .سینما یک بار پیش از آن اختراع شده است و هر بار که سینماگر در سینما
غوطهور میشود؛ از اعماق گوهری با خود به ارمغان میآورد .مسعود امینی به عنوان یک سینماگر تجربی با فیلمش
دست به اکتشاف در عالم واقعیت و خیال زده است .با این که امینی را از سالهای دانشجویی در دانشکده سینما
میشناسم اما نیازی نمیبینم بخواهم درمورد کارش غلو بکنم .نه او به ستایش نگارنده احتیاجی دارد و نگارنده اصوال
در جمع سینمایینویسان وزندهای محسوب میشود که نوشتهاش نان به کسی قرض دادن تلقی بشود .کشفهای
تازه در حیطه سینما و روایتهای سینمایی همواره شوقانگیز است .حال اگر یکی از این کاشفان از آب و خاک ما
باشد؛ حس بهتری پیدا خواهیم کرد ...باور کنید .همین.
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گالره محمدی
همه ساله در کشور ما فیلمهایی ساخته میشوند که حداقل بنا بر ادعای سازندگانش
فیلمهایی خوش ساخت ،منطبق با ذائقه مخاطب ،دارای ارزشهای فرهنگی و هنری
و ...به حساب میآیند .اما آنچه تفاوت میان فیلمها را رقم میزند چیزی نیست جز
آمار فروش و این آمار در سینمای ایران و اقتصاد رنجورش متر و معیار بسیاری از
تصمیمگیری هاست .از سوی دیگر بحثی قدیمی همواره مطرح بوده که فیلم خوب
لزوما فیلم به اصطالح بفروش نیست و مالکهای گوناگونی در تعیین سطح کیفی فیلم
اهمیت دارد .در چنین شرایطی میبایست راهکاری اندیشیده شود تا هم فیلمهای
پرفروش (اعم از تجاری و غیرتجاری) یا به عبارتی سینمای بدنه به حیات خود ادامه
دهند و هم فیلمهای فرهنگی با مخاطبی شاید محدودتر از صحنه اکران محو نشوند.
با در نظر گرفتن همین نکات بود که گروه سینمایی «آسمان باز» در سال  1386آغاز
به کار کرد و هدف از تشکیل آن فرصت دادن به فیلمهایی بود که شاید در چرخه
عادی اکران جایی برای آنها تصور نمیشد .در این میان از یکسو فیلمسازانی بودند که
مسووالن را موظف به اکران فیلمهایشان میدانستند و از سوی دیگر مسووالن به دنبال
راه حلی برای برون رفت از این بحران بودند .در چنین شرایطی گروه سینمایی آسمان
باز با محوریت اکران فیلمهایی با مخاطبان اندک شکل گرفت و گروهی از سینماگران
را به اکران فیلمهایشان امیدوار کرد .البته این اقدام ریشه در مدیریت علیرضا رضاداد

«قدمگاه»؛ فیلمی از محمد مهدی عسگرپور که در گروه سینمایی آسمان باز به نمایش درآمد

در اردیبهشت
 ۱۳۸۳قرار بود
طرح کانون
طبق ِ
کارگردانان خانه
سینما و نظریات
تکمیلی شورای
صنفی اکران،
بنیاد فارابی اجرا
و راه اندازی گروه
سینمایی آسمان
باز را به عهده
گیرد...
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طرح کانون
در بنیاد سینمایی فارابی داشت .در اردیبهشت  ۱۳۸۳قرار بود طبق
ِ
کارگردانان خانه سینما و نظریات تکمیلی شورای صنفی اکران ،بنیاد فارابی اجرا و
راهاندازی گروه سینمایی آسمان باز را به عهده گیرد تا فیلمهای با مخاطب خاص بین
دو تا چهار هفته در سالنهای معدود به نمایش عمومی گذاشته شوند .بنیاد فارابی
سنگ بنا را نهاد بی آنکه کار به نتیجهای عملی و عینی منتهی شود تا اینکه سرانجام این
امر به عهده خانه سینما گذاشته شد و با نام «گروه آسمان باز» مدتی با نمایش فیلمهایی
از قبیل قدمگاه ،امتحان ،عاشق مترسک و ...این هدف را تحقق بخشید ،اما تداوم آن
با چالشهایی جدی مواجه شد .امیرحسین علم الهدی که در سال اجرای طرح اکران
گروه سینمایی آسمان باز سمت معاون رئیس اداره کل نظارت و ارزشیابی را بر عهده
داشت و این روزها به عنوان مسوول گروه سینمایی «هنر و تجربه» مشغول به کار است،
در مورد دالیل به نتیجه نرسیدن طرح گروه سینمایی آسمان باز میگوید« :در مورد
طرح آسمان باز این انتظار را نداشتیم که طرح در مدت زمان  ۶ماهه و حتی یک ساله به
نتیجه برسد .اما آفت مدیریت فرهنگی ما این است که مساله اختصاص دادن زمان به
طرحها مورد پذیرش قرار نمیگیرد .از همین رو بود که طرح گروه سینمایی آسمان باز
در مدت زمان نزدیک به پنج شش ماه متوقف شد ».علم الهدی مسیر به نتیجه رسیدن
طرح اکران فیلمهای فرهنگی را این چنین تشریح میکند« :اکران فیلمهای فرهنگی
مدیریت متمرکز میخواهد .باید برنامهای طوالنی مدت برای اجرای این کار طراحی
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«قدمگاه»،
«گیالنه» و
«ماهیها عاشق
میشوند» در
همین سینماها
روی پرده رفتند
و اتفاقا بسیار هم
خوب فروختند و
از آنها میتوان به
عنوان نمونههای
موفق اکران
فرهنگی فیلمها
نام برد
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شود و زیر نظر مدیریتی دقیق ،طرح به مدتی طوالنی اجرا شود تا پس از اختصاص دادن
زمان کافی به طرح ،در مورد موفق بودن یا نبودن آن قضاوت کنیم».
او معتقد است باید سینماهای نمایش دهنده این آثار تبدیل به پاتوق فرهنگی شوند و
میگوید« :اقدامات مقطعی هیچ گاه جواب نمیدهد .باید سینماهای نمایش دهنده
فیلمهای فرهنگی به عنوان یک پاتوق فرهنگی مورد استفاده مخاطبان قرار گیرد .در
مورد طرح اکران آسمان باز ،ایران ،۲فلسطین ۲و فرهنگ ۲به عنوان سینماهای نمایش
دهنده این فیلمها مورد استفاده قرار گرفت و البته توانست در برخی موارد منجر به
نتیجه مثبت شود .به عنوان مثال «قدمگاه»« ،گیالنه» و «ماهیها عاشق میشوند»
در همین سینماها روی پرده رفتند و اتفاقا بسیار هم خوب فروختند و از آنها میتوان
به عنوان نمونههای موفق اکران فرهنگی فیلمها نام برد .ضمن اینکه نمیتوان انتظار
داشت در همان سالنهای سینمایی که فیلمهای تجاری روی پرده میروند ،فیلمهای
فرهنگی نیز به نمایش درآیند .این سینماها حتی به لحاظ افرادی که در آن مشغول
به کار هستند و بهطور کلی جو سینما ،باید قابلیت پذیرش مخاطب فرهنگی خود
را داشته باشند .تنها در این شرایط است که تماشاگران سینماهای نمایش دهنده
فیلمهای فرهنگی را به عنوان پاتوق میپذیرند و به این شکل مشکل مخاطب این
فیلمها برطرف میشود» .او معتقد است اکران فیلمهای فرهنگی برای باال بردن
سطح سلیقه مخاطبان امری ضروری است و در صورتی که فیلمهای اکران فرهنگی
در سینماهایی مشخص و در مدت زمانی طوالنی روی پرده باشند ،معضل به نتیجه
نرسیدن طرح اکران فیلمهای فرهنگی برطرف خواهد شد« :در واقع سینمای فرهنگی
نیاز به تنفس در میان مخاطبان دارد .باید بر اساس برنامهای طوالنی ،مدرن و  ۵یا
 ۱۰ساله به نتایجی مثبت و ارزشمند دست پیدا کرد» .محمود اربابی ،مدیر اداره کل
نظارت و ارزشیابی وقت ،نبود بودجه کافی را دلیل تاخیر در اجرای طرح اکران حمایتی

اکثر منتقدان
و سینماگران
بر این نکته
تاکید میکنند
که فیلمهای
فرهنگی در
سراسر دنیا
توسط دولت
حمایت میشود؛
یعنی سوبسید
میگیرد و از
مالیات نیز معاف
است و درعین
حال برای مدتی
طوالنی روی
پرده سینماهایی
خاص میماند
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ویژه عنوان میکند .بودجه  ۲۰میلیارد تومانی که در آن سال به معاونت امور سینمایی
اختصاص یافته است میبایست مشکالت زیادی را برطرف میکرد که به نظر میرسید
راه اندازی طرح اکران حمایتی ویژه مهمترین آن باشد .طرحی که تنها پس از چند ماه
از آغاز اجرا ناکام ماند .این در حالی است که اکثر منتقدان و سینماگران بر این نکته
تاکید میکنند که فیلمهای فرهنگی در سراسر دنیا توسط دولت حمایت میشود؛
یعنی سوبسید میگیرد و از مالیات نیز معاف است و درعین حال برای مدتی طوالنی
روی پرده سینماهایی خاص میماند .مبحث دیگری که در رابطه با همین فیلمها مطرح
است انتخاب و سنجش سطح کیفی فیلمهاست .اتفاقی که اگر در آن اشتباهی رخ دهد
منجر به نتیجهای دور از انتظار خواهد شد.
پویا نبی که در حال حاضر یکی از فیلمهای کوتاهش در گروه «هنر و تجربه» در حال
اکران است ،مساله انتخاب فیلم در گروه سینمایی آسمان باز را اینگونه ارزیابی میکند:
«متاسفانه در دورههای گذشته تصور بر این بود که هر فیلمی که توانایی جذب مخاطب
ندارد واجد شرایط قرار گرفتن در لیست فیلمهای فرهنگی است ،در صورتی که به واقع
چنین نیست .به گمانم یکی از علل شکست طرح آسمان باز به همین تفکر برمی گردد.
در آن دوران فیلمهای ضعیفی به بهانه احتمال جذب مخاطب خاص روانه اکران شدند
و به خاطر این اشتباه محاسباتی زمینههای برچیده شدن این طرح را فراهم ساختند.
در حالی که اصال به این نکته فکر نشد که فیلم بد با توجیه اینکه مخاطبش خاص
است نمیفروشد و مخاطب پیدا نمیکند .دولت در آن زمان فکر کرد که با راه اندازی
این گروه میتواند بار خود را سبک کند و دیگر در مظان اتهام عدم توجه به فیلمهای
فرهنگی نباشد در صورتی که این نوع نگاه باعث عدم موفقیت طرح آسمان باز شد».
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت مجاب کردن سینما دارانی است که سینمای
آنان قرار است فیلمهای فرهنگی را نمایش دهد .یکی از این سینماداران معتقد است:
«همان طور که معموال دولت در زمینه تولید فیلمهای فرهنگی سرمایه گذاری میکند
باید برای اکران آنها نیز برنامه ریزی داشته باشد و بودجهای را صرف این بخش کند.
مسووالن معاونت سینمایی میتوانند پس از انتخاب سالن سینمای مورد نظر خود و
برآوردی از درآمد روزانه این سینما و بودجه الزم برای اداره آن با اختصاص یارانهای
به سینماداران این تضمین را بدهند که اکران فیلمهای فرهنگی مشکلی در روند کار
سینمای آنان به وجود نمیآورد و به این شکل شرایط اکران را برای این فیلمها فراهم
کنند .نمیتوان انتظار داشت که سینمادار راضی به فروش فقط  ۱۰بلیت در یک روز
شود .بنابراین با انجام دادن کار کارشناسی و تامین نظر سینماداران میتوان فیلمهای
فرهنگی را هم به راحتی اکران کرد ».به عقیده این سینمادار ،یکی از سینماهای میدان
انقالب ،یکی از سالنهای سینما عصرجدید به دلیل فضای خاص این سینما ،یکی از
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شرایط اکران آنها
سختتر میشود
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سالنهای سینما ایران در خیابان شریعتی و سالنی از سینما فرهنگ یا جوان میتواند
به عنوان سالنهای نمایش دهنده فیلمهای فرهنگی انتخاب شوند و مورد استفاده قرار
بگیرند .اما بعد از شنیدن حرفهای سینما دار و سیاست گذار این عرصه بد نیست نظر
تهیه کنندگان این فیلمها را هم بدانیم .کسانی که با علم به غیرتجاری بودن فیلمشان
سرمایه گذاری میکنند و تنها خواسته آنها شاید اکران فیلم و دیدن بازخورد مخاطبان
است .جهانگیر کوثری تهیه کنندهای است که سابقه ســاخت چند فیلم با مخاطب
خاص را در کارنامه دارد .او در مورد وضعیت اکران این فیلمها میگوید« :امکان عقد
قرارداد برای فیلمهای فرهنگی واقعا به سختی فراهم میشود .کمتر سینماداری
تمایلی برای نمایش دادن این آثار نشان میدهد و از آنجا که حمایتی هم از سوی دولت
در این بخش صورت نمیگیرد ،شرایط اکران آنها سخت تر میشود .ضمنا احساس
نمیکنم طرح اکران حمایتی ویژه پاسخگوی اکران فیلمهای فرهنگی باشد .هزینه
باالیی صرف ساخت این فیلمها میشود که اکران فقط در چند سالن معدود نمیتواند
انتظارات را برآورده و زمینه فروش مناسب را فراهم کند».
اما امیر اثباتی که «ماهی و گربه» ،جدیدترین فیلم اکران شده با طراحی صحنه او ،این
روزها بر پرده سینماهای گروه «هنر و تجربه» نقش بسته نظر دیگری دارد .او میگوید:
«اگر برنامه ریزی درستی برای تولید اینگونه فیلمها داشته باشیم ،هزینه تولید به
گونهای باال نمیرود که با اکران محدود فیلمهایی از این دست جبران نشود .در چنین
شرایطی میتوان تهیه کنندگانی پیدا کرد که برای ساخت چنین فیلمهایی متقاعد
شوند و اصال پیشقدم باشند».
شاید بتوان اینگونه خالصه کردکه عدم توفیق گروه سینمایی «آسمان باز» نه صرفا به
فروش فیلمها بازمی گردد و نه تنها به فصل و زمان اکران هر فیلم .عامل توفیق در چنین
طرحهایی ،ترکیبی خواهد بود از مدیریتی که جنس فیلم را میشناسد ،توان ارزیابی
کیفیت فیلمها را دارد و هدفش از اکران فیلمهای فرهنگی نه شانه خالی کردن از
مسوولیتی است که برعهده دارد بلکه مسووالنه رفتار کردن در قبال یک عمل فرهنگی
است .از سوی دیگر هر فیلمسازی نمیتواند به خاطر قرار نگرفتن در معادالت پیچیده
اکران فیلم ،خود را مستحق حضور در چرخه فیلمهای خاص بداند.
گروه سینمایی آسمان باز با تمام نقاط ضعف و قوتش (اگر قوتی بتوان درآن یافت)
در حالی به کار خود پایان داد که پس از آن هر بار که صحبتی از فیلمهای فرهنگی و
یا دارای مخاطب خاص به میان میآید دست و دل همه سینماگران و سینمادوستان
میلرزد که مبادا دوباره آن تجربه تلخ و آن اتفاق ناکام تکرار شود در حالیکه طراحی و
پیاده سازی چنین طرحهایی نه تنها رویدادی دور از ذهن نبوده که میتواند بسیار هم
مفید و موثر شمرده شود.

یک پژوهش علمی درباره یک پرسش بنیادی (قسمت اول)

پژوهشگر :منوچهر اکبرلو
سینما بدون مخاطب شناسی بی معناست .کمتر دیده ایم که تولیدکنندگان بخش
خصوصی یا حمایت کنندگان بخش دولتی ،به انجام پژوهش برای شناخت مخاطب
سینمای ایران اقدام کنند .به همین دلیل است که گاه فیلمی با همه پیش بینیهای
مثبت ،شکست اقتصادی میخورد یا فیلمی دیگر ،به ناگهان فیلمهای دیگر را در گیشه
پشت سر میگذارد .مخاطب شناسی گمشده سینمای ماست .این پژوهش به سهم خود
میکوشد که مدیران و سینماگران و سرمایهگذاران سینما را با بخشی از دیدگاههای
تماشاگران سینما آشنا سازد .بخش دوم این پژوهش ،ماه آینده در ویژهنامه «هنر و
تجربه» منتشر خواهد شد.
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ویژگیهایعمومیپاسخگویان
در مجموع ،تعداد  121نفر با این ویژگیهای عمومی پرسشنامه را پاسخ گفتهاند:
جنس و سن
تقریبا دو سوم پاسخگویان ،مرد و کمی بیش از یک سوم هم زن هستند .میانگین
سنی کل پاسخگویی  31سال است که کم سن و سالترین آنها  11سال و مسن
ترین ایشان  75سالهاند .میانگین سنی پاسخگویان مرد ،تقریبا  2سال بیش از
میانگین سنی زنان است.
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گاه فیلمی با همه
پیش بینیهای
مثبت ،شکست
اقتصادی
میخورد یا
فیلمی دیگر ،به
ناگهان فیلمهای
دیگر را در
گیشه پشت
سر میگذارد.
مخاطب شناسی
گمشده سینمای
ماست

جدول شماره  - 1توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان و میانگین سنی آنها
میانگینسنی حداقل سن
درصد
فراوانی
جنسیت
11
31/9
62
75
مرد
11
30
34
41
زن
4
5
بدون پاسخ
11
31
100
121
کل

حداکثر سن
75
67
75

گروه سنی
بیش از یک پنجم پاسخگویان در گروه سنی  19تا 24ساله و یک سوم هم در گروه سنی
 25تا  44سال قرار دارند .کودکان و نوجوانان  11تا 18ساله بیش از یک دهم پاسخگویان
را تشکیل دادهاند و مسن ترین پاسخگویان نیز  17/4درصد از کل پاسخگویان هستند.
جدول شماره - 2توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان بر حسب گروههای سنی
درصد
فراوانی
گروه سنی
11/6
14
 11تا 18سال
21/5
26
 19تا 24سال
19/8
24
 25تا 34سال
14
17
 35تا  44سال
17/4
21
 45سال و بیشتر
15/7
19
بدون پاسخ
100
121
جمع

وضعیتتاهل
بیش از نیمی از پاسخگویان مجرد بوده و 41/4درصد هم متاهل هستند.
جدول شماره  - 3توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان برحسب وضع تاهل
درصد
فراوانی
وضعیتتاهل
54/5
66
مجرد
41/4
50
متاهل
4/1
5
بدون پاسخ
100
121
جمع
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شغلپاسخگویان
بیش از یک چهارم پاسخگویان ،دانشجو هستند .پس از آنها ،کارمندان اداری و سپس
کارمندان امور فرهنگی ،مشاغل سینمایی و آزاد ،به ترتیب بیشترین تعداد پاسخگویان
را تشکیل دادهاند.
8/3درصد از پاسخگویان ،مدیر و 4/1درصد خانه دار بوده و تنها  2نفر از نمایندگان وزرا و
مدیران ارشد جزو پاسخگویان هستند.

جدول شماره  - 4توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان بر حسب شغل و فعالیت
درصد
فراوانی
شغل
9/1
11
دانش آموز
26/4
32
دانشجو
14/9
18
کارمند اداری
9/9
12
کارمند امور فرهنگی
9/9
12
شغل آزاد
4/1
5
خانه دار
8/3
10
مدیر
9/9
12
مشاغلسینمایی
1/7
2
نمایندگان ،وزرا و مدیران ارشد
5/8
7
بدون پاسخ
100
121
جمع

تحصیالت
پاسخگویان این پژوهش را بیشتر دیپلمهها (31/4درصد) ،لیسانسهها (19/8درصد)
و افراد دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر (13/2درصــد) تشکیل دادهاند.
12/4درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت فوق دیپلم و 8/3درصد هم دارای سواد
زیر دیپلم هستند.
جدولشماره-5توزیعفراوانیونسبیپاسخگویانبرحسبسطحتحصیالت
فراوانی
تحصیالت
10
زیر دیپلم
38
دیپلم
15
فوق دیپلم
36
لیسانس
16
فوق لیسانس و باالتر
1
تحصیالت حوزوی
5
بدون پاسخ
121
جمع

درصد
8/3
31/4
12/4
29/8
13/2
0/8
4/1
100
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تجزیه ،تحلیل و نتیجه گیری یافته ها
 -1مهمترین وظیفه سینما از دیدگاه مردم
پاسخگویان به اتفاق بر این باورند که سینما هم باید به هدایت و راهنمایی مردم ،هم
سرگرم کردن آنها و هم به خلق آثار هنری به عنوان میراث فرهنگی بپردازد .تنها 11
درصد از مردم از بین وظایف مختلف ،بر هدایت صرف مخاطبان 7 ،درصد بر خلق آثار
هنری به عنوان میراث فرهنگی و  3درصد هم بر سرگرمی بهطور خاص تاکید کردهاند.

تنها  11درصد
از مردم از بین
وظایف مختلف،
بر هدایت صرف
مخاطبان7 ،
درصد بر خلق
آثار هنری به
عنوان میراث
فرهنگی و 3
درصد هم بر
سرگرمی بهطور
خاص تاکید
کردهاند
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جدول شماره  - 6مهمترین وظیفه سینما از دیدگاه مردم
مهمترینوظیفهسینما
هدایت مردم
سرگرمی
خلق آثار هنری به عنوان میراث فرهنگی
هر سه به یک اندازه اهمیت دارد
بدون پاسخ
جمع

فراوانی
13
4
8
92
4
121

درصد
11
3
7
76
3
100

سینما هم به عنوان صنعت ،هم به عنوان هنر و هم رسانه ،با توجه به فضای عمومی
جامعه و انتظارات از آن ،وظایف مختلفی را بر عهده میگیرد .جمع بندی نظرات
پاسخگویان در خصوص انتظارشان از سینما در فراهم کردن آثاری که هم به هدایت
مردم بپردازد و در عین حال سرگرم کننده بوده و از وجوه هنری نیز برخوردار باشد،
نشان میدهد که مردم از سینما انتظار سرگرم کنندگی صرف و یا هدایت خشک را
نداشته و حتی با وجه هنر به مثابه هنر هم چندان سازگار نیستند .در واقع مردم بر این
باورند که سینما باید از پیام و محتوایی غنی ،در قالبی هنرمندانه و در عین حال خوش
ساخت و سرگرم کننده برخوردار باشد.
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سینما ،هم به
عنوان صنعت،
هم به عنوان هنر
و هم رسانه ،با
توجه به فضای
عمومی جامعه و
انتظارات از آن،
وظایف مختلفی
را بر عهده
میگیرد

 -2اهمیت ابعاد سینما از دید پاسخگویان
از پاسخگویان خواسته شده بود تا میزان اهمیت هر یک از ابعاد سه گانه فرهنگی /
هنری ،فنی ،و اقتصادی /تجاری را مشخص نمایند .اکثریت پاسخگویان به اتفاق بر
اهمیت بعد فرهنگی  -هنری سینما (بیش از دیگر ابعاد) تاکید داشتهاند .به گونهای که
میانگین نظر آنها نشان میدهد مردم این بعد را کامال با اهمیت میدانند .در واقع 89
درصد از پاسخگویان آن را کامال مهم و 10درصد هم «مهم» میدانند .بعد فنی بافاصله
بسیاری نسبت به بعد فرهنگی /هنری ،در رتبه دوم اهمیت قرار گرفته و بعد اقتصادی /
تجاری از نظر مردم ،کم تر از دو بعد دیگر اهمیت دارد.
جدول شماره  - 7میزان اهمیت ابعاد مختلف سینما از نظر پاسخگویان
کامال با اهمیت مهم کم اهمیت بدون اهمیت جمع درصد میانگین
ابعاد سینما
3/87
100
1
0
10
فرهنگی -هنری 89
3/33
100
0
6/5
54
39/5
فنی
2/97
100
3
23
48
اقتصادی  -تجاری 26

طیف نظرسنجی پرسش مذکور شامل؛ =1بدون اهمیت=2،کم اهمیت=3،مهم و=4کامال
بااهمیتاست.
رویکرد و نوع نگاه افراد به سینما ،بر نگرش و چگونگی ارزیابی ایشان از فرآوردههای سینما
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تاثیر دارد .سینما دارای ابعاد گوناگونی است که سنگینی وزنه هر کدام از ابعاد ،از دید
دستاندرکاران سینما و یا مخاطبان آن ،به سینما تعریف و ویژگیهای خاصی بخشیده و
انتظارات ویژهای را پدید میآورد .رویکرد جامع و علمی به سینما ،آن را دارای ابعاد فرهنگی /
هنری ،فنی ،و اقتصادی /تجاری میداند که البته بسته به هر جامعه و نظام هنجاری حاکم بر
آن و نیز نظام هنجاری حاکم بر رسانهها ممکن است بعضی وجوه ،مهم تر و برخی کمرنگتر
شوند.
در تحلیل نتایج پژوهش حاضر روشن شد که نگرش غالب پاسخگویان حاضر ،تاکید بر
بعد فرهنگی /هنری سینماست؛ به گونهای که 89درصد از پاسخگویان این بعد را کامال
با اهمیت و 10درصد مهم ارزیابی کردهاند .بنابراین تنها  1درصد باقیمانده ،آن رابدون
اهمیت ذکر کردهاند .برای درک واقعی میزان توجه و اهمیتی که پاسخگویان در مقایسه
با سایر ابعاد ،برای بعد فرهنگی /هنری قائل شدهاند ،باید توجه داشت که پاسخگویان،
سایر ابعاد را تا همین اندازه با اهمیت تلقی نکردهاند .در واقع نسبت پاسخگویانی که
بر اهمیت کامل بعد فرهنگی /هنری تاکید دارند ،آنچنان با سایر ابعاد فاصله دارد ،که
نه تنها نمیتوان به سادگی از آن گذشت ،بلکه بسیار قابل تامل است؛ چرا که نشانگر
انتظارات و هنجارهای بخش مهمی از جامعه است که از قابلیت تاثیرگذاری بر سینما نیز
برخورداراست.
بنابراین هر فیلمساز و یا سیاستگذار سینما نمیتواند از آنها باشد .بعد فنی از نظر
39/5درصد از پاسخگویان «کامال مهم» و از نظر 54درصد «مهم» ارزیابی شده است؛ که
این ارقام فاصله زیادی با بعد فرهنگی/هنری را نشان میدهد6/5 .درصد از پاسخگویان هم
اینبعدراکماهمیتدانستهاند.همچنین،دیدگاهپاسخگویاندربارهبعداقتصادی/تجاری
سینما نیز مهم است .تنها یک چهارم پاسخگویان آن را کامال با اهمیت و 48درصد هم آن
را مهم دانستهاند .این در حالی است که  23درصد ،بعد اقتصادی /تجاری را کم اهمیت و
3درصد بدون اهمیت دانستهاند و سرجمع این نظر با نسبت پاسخگویانی که آن را کامال
مهم دانستهاند ،برابری میکند .بنابراین ،در مجموع میتوان گفت اگر چه میانگین نظرات
پاسخگویان نشان میدهد که حتی بعد اقتصادی /تجاری سینما هم از نظر مردم تقریبا مهم
برشمرده شده است ،اما از آن جایی که میانگینها برآیند مناسبی از آرا را در واقعیت و عمل
ازجملهسیاستگذارییافیلمسازیدرسینما-نشاننمیدهد،بایدبهنسبتپاسخگویانکه این بعد را کم اهمیت میدانند توجه نمود .اما به هر حال برحسب میانگینها ،اهمیت
ابعاد مختلف سینما از نظر پاسخگویان به ترتیب به ابعاد فرهنگی /هنری ،فنی و اقتصادی/
تجاریاختصاصیافتهاست .براساسآنچهدرتوضیحوتشریحنظرپاسخگویاندربارهمیزان
اهمیت ابعاد مختلف سینما اشاره شد ،میتوان نتایجی چند را به عنوان دستاورد نگرش
سنجی و نیز راهبردهایی برای عمل طرح نمود که در شماره سوم آذر ماه خواهید خواند.

اکثریت
پاسخگویان
به اتفاق بر
اهمیت بعد
فرهنگی  -هنری
سینما (بیش
از دیگر ابعاد)
تاکید داشتهاند.
به گونهای که
میانگین نظر آنها
نشان میدهد
مردم این بعد را
کامال با اهمیت
میدانند
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نگاهی به تاریخچه سینمای مستقل آمریکا (بخش اول)
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مترجم :حسین عیدی زاده
سینمای مستقل یک شیوه تولید فیلم حرفهای است
که منجر به ساخته شدن یک فیلم بلند میشود
که تماما یا بخشی از آن خارج از نظام غالب فیلم
استودیویی ساخته شده است .این فیلمها جدا از
تولید و پخش توسط کمپانیهای سرگرمیسازی
مستقل ،گاهی توسط زیرگروههای استودیوهای
بزرگ هم پخش میشوند .فیلمهای مستقل اغلب
با توجه به محتوا و سبک و شیوهای که در آن نگاه
شخصی فیلمساز مجال بروز پیدا کرده با دیگر
فیلمها تفاوت دارند .اغلب  -اما نه همیشه  -فیلمهای
مستقل با بودجهای کمتر به نسبت فیلمهای
استودیوهای بزرگ ساخته میشوند .بطور کلی
بازاریابی فیلم مستقل مبتنی بر پخش محدود است
اما ممکن است فیلم مستقلی وارد مبارزه تبلیغاتی
شود و بهطور گسترده هم روی پرده برود .فیلمهای
مستقل اغلب پیش از اکران در جشنوارههای محلی،
ملی و بینالمللی روی پرده میروند .فیلم مستقل

این امکان را دارد که در صورت وجود سرمایهگذاری
و پخش مناسب با فیلمهای استودیویی در بازار
رقابت کند .آنچه در ادامــه میخوانید معرفی
سینمای مستقل با تاکید بر سینمای آمریکاست.
تراست (انحصار) ادیسون
در سال  1908کمپانی «موشن پیکچر پتنتس» یا
همان «تراست ادیسون» شکل گرفت .این تراست
درواقع کارتلی بود که مونوپولی تولید و پخش فیلم
تمامی کمپانیهای فیلمسازی آن روزگار یعنی
ادیسون ،بایوگرا ،اسانی ،سلیگ ،لوبین ،کالم ...و
بزرگترین پخشکننده آن دوران (جرج کلین) و
تامینکننده فیلم خام (ایستمن کداک) را برعهده
داشت .تعدادی از فیلمسازهای آن زمان قبول نکردند
عضو این تراست شوند و «مستقل» لقب گرفتند.
توماس ادیسون در آن دوران بیشترین سلطه را بر
«تراست ادیسون» داشت و برای همین تا میتوانست
چوب الی چرخ فیلمسازهای مستقل میگذاشت .به

همین دلیل برخی از این فیلمسازها شروع کردند
به ساختن دوربینهای خودشان و به هالیوود در
کالیفرنیا هجرت کردند تا فاصله زیاد آنها از ادیسون
در نیوجرسی نگذارد او در کارشان دخالت کند.
مدت کوتاهی نگذشته بود که روزگــار تراست
ادیسون با دو تصمیمگیری در دادگاه عالی ایاالت
متحده به سر رسید :یکی حکم سال  1912که
مالکیت فیلم خام را از آنها میگرفت و دیگری حکم
سال  1915که اساسا تراست ادیسون را ملغی کرد.
هرچند این دو حکم به سود سینمای مستقل بود اما
چارهای هم برای کمک به این سینما اندیشیده نشد
و این در حالی بود که فیلمسازهای متواری به جنوب
کالیفرنیا پایههای سینمایی را بنا میگذاشتند که
منجر به شکل گیری نظام استودیویی و هالیوود
کالسیک میشد.
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نظاماستودیویی
در اوایل سال  ،1910دیوید وارک گریفیث از سوی
کمپانی بایوگراف به همراه گروه عظیم بازیگرانش که
شامل بالنچ سوئیت ،لیلیان گیش ،مری پیکفورد،
الیونل بریمور و دیگران میشد به غرب کشور رفتند.
آنها شروع به فیلمبرداری در زمینی بایر در نزدیکی
خیابان جورجیا در وسط شهر لس آنجلس کردند.
آنها فرصت را هم غنیمت شمردند تا شرایط منطقه را
بررسی کنند و چند کیلومتری سفر را متحمل شدند
تا به هالیوود رسیدند که در آن زمان شهرستانی
کوچک بود .گریفیث اولین فیلمی را که در هالیوود
فیلمبرداری شد همان موقع ساخت که نامش «در
کالیفرنیای قدیم» بود و داستان ملودرامش در دهه
 1800در کالیفرنیا میگذشت .بایوگراف پیش از
برگشت به نیویورک چند فیلم دیگر در هالیوود
تولید کرد.

در دوران قدرت تراست ادیسون در همان اوایل
دهه  ،1900تعداد زیادی از مهاجران یهودی در
صنعت فیلم آمریکا مشغول به کار شدند و توانستند
با استفاده از امکانات آن روزگار نامی برای خود
دست و پا کنند .در طی تنها چند سال ساموئل
گلدوینف کارت لمل ،آدولف روکور ،لوئیس بی .مایر
و برادران وارنر (هری ،آلبرت ،ساموئل و جک) به
سمت تولید فیلم کشیده شدند .سال  1913پس
از خبردارشدن از موفقیت بایوگراف در هالیوود،
بسیاری از فیلمسازهای آینده راهی کالیفرنیا شدند
تا از سلطه ادیسون نجات پیدا کنند .آنها خیلی زود
روسای تشکل دیگری شدند که استودیوی فیلم
نام گرفت .این استودیوهای فیلم با تثبیت نظام
جدیدی از تولید ،پخش و نمایش که مستقل از
شیوه تراست ادیسون در نیویورک بود ،افق جدیدی
برای سینما در آمریکا ترسیم کردند .بدین ترتیب
چندصدایی هالیوود جای تکصدایی ادیسون را
گرفت .با وجود این ،در سیستم جدید دایرهای بسته
شکل گرفت که اجازه ورود به افراد تازه نمیداد.
استودیوهای اصلی آن زمان فاکس قرن بیستم،
مترو-گلدوین-مایر ،پارامونت پیکچرز ،آر .کی .او.
پیکچرز و برادران وارنر بودند .بعد از این پنج کمپانی
اصلی ،سه کمپانی کلمبیا پیکچرز ،یونایتد آرتیستز
و استودیوی یونیورسال قرار داشتند .بعد از اینها
هم «صف رفقا» قرار داشت که در واقع به تمامی
استودیوهای کوچک دیگری اطالق میشد که برای
گذران زندگی باید جان میکندند و بدین ترتیب
سیستمی که بر هالیوود حاکم شد ،نظام سلسله
مراتبی بود« .صف رفقا» فیلمهای مستقل محبوبی
تولید میکرد و سالنها پر از جمعیت میشدند و
همین باعث تغییر رویکرد در استودیوهای بزرگ
شد و کم کم «صف رفقا» از بین رفت و فیلمهای
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از چپ به راست :گریفیث ،مری پیکفورد ،چارلی چاپلین و داگالس فربنکس در حال امضای قرارداد تاسیس «یونایتد آرتیستز» در1919

مستقلی که آنها تولید میکردند به کمپانیهای
بزرگ راه پیدا کردند.
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یونایتد آرتیستز و مقاومت در برابر نظام
استودیویی
نظام اسـتودیویی آنقدر قـدرت پیدا کرد کـه دوباره
تعـدادی از فیلمسـازها تصمیـم گرفتنـد بـه دنیای
سـینمای مسـتقل پناه ببرند .در پنجم فوریه سـال
 ،1919چهار چهـره اصلی سـینمای صامت آمریکا
یعنـی مـری پیکفـورد ،چارلـز چاپلیـن ،داگالس
فربنکـس و دیویـد وارک گریفیث کمپانـی یونایتد
آرتیسـتز اولین اسـتودیوی فیلم مسـتقل آمریکا را
تاسـیس کردند .هر کدام از این افراد 20درصد سهام
کمپانی را در اختیار داشتند و 20درصد باقیمانده هم
در اختیـار ویلیام گیبس مکادو ،وکیـل کمپانی بود.
ایده اصلی شـکل دادن این اسـتودیو یک سـال قبل

در جریان سـفری بین پیکفـورد ،چاپلین ،فربنکس
و ویلیـام اس .هارت بازیگر نقشهای کابویی شـکل
گرفته بـود .آنها تصمیـم گرفتند کمپانی بسـازند تا
بتوانند کنترل بیشتری روی کار خود داشته باشند و
همچنین از آینده خود مطمئن باشـند .آنها از دست
تهیهکننـدگان و پخشکنندگان هالیوودی خسـته
شـده بودند چون بـا هر قدمشـان سـعی در محدود
کـردن خالقیت و دسـتمزد آنها داشـتند .بـا افزوده
شدن گریفیث به گروه همه چیز حالتی جدی به خود
گرفـت .البته هارت پیش از شـکل گرفتن کمپانی از
این گروه خداحافظی کـرد .وقتی زمزمههای حضور
این کمپانی به گوش میرسـید ،ریچـارد ای .رولند،
رئیـس متـرو پیکچـرز در جملـهای معـروف درباره
این سـینماگران مسـتقل گفت« :زندانیها بر زندان
سلطه پیدا کردند ».و اینچنین بود که اولین کمپانی
مستقل فیلمسازی به وجود آمد( .ادامه دارد)

معرفی چند جشنواره تجربهگرا در اروپا

هر ماه در این صفحه ،جشنوارههایی را از سرتاسر جهان معرفی خواهیم کرد که فیلمهای خاص و تجربهگرا
برایشان اهمیت دارد و حضور در هر کدام از آنها میتواند برای فیلمسازان ،اعتبار در پی بیاورد.
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ریندنس؛ پیش نیاز فیلمهای کوتاه برای
حضور در اسکار
ریندنس یک جشنواره فیلم مستقل و همچنین یک
مدرسه فیلم اسـت .دفاتر فعالی در شهرهای بزرگی
در سراسـر دنیا مثل لندن ،لس آنجلـس ،نیویورک،
ونکوور ،تورنتو ،مونترال ،بوداپست ،برلین و بروکسل
دارد .این جشـنواره سال  1992توسـط الیوت گروو
تاسیس شـد تا صدای فیلمسازان بریتانیا را به گوش
همـگان برسـاند .ورایتـی نوشـته که این جشـنواره
یکی از پنجاه جشـنواره مهم جهان است که شرکت
نکـردن در آن جبرانناپذیر اسـت .در این جشـنواره
فیلمهای کوتاه و بلند از سراسـر دنیا برای مخاطبان
مختلـف (تولیدکننـدگان فیلـم و خریـداران حـق
فیلم ،روزنامهنگاران ،طرفداران فیلم و فیلمسـازها)

پخـش میشـوند .این جشـنواره کـه در ابتـدای راه
بسـیار کوچک بـود در سـال  2012حـدود  13هزار
شـرکتکننده داشت و در شـبکههای اجتماعی 80
هزار دنبالکننده دارد .اولین دوره این جشنواره سال
 1993برگزار شد و فیلم «چه چیزی گیلبرت گریپ
را میخورد؟» با بازی جانی دپ و لئوناردو دیکاپریو
برای اولین بـار در آنجا روی پرده رفت .اولین نمایش
فیلم «داسـتانهای عامهپسـند» کوئنتین تارانتینو
در بریتانیـا هم در همین جشـنواره در سـال 1994
بود .ریندنس به یک جشنواره -صرفِ بودن -بسنده
نکرد و در سال « 1998جوایز فیلم مستقل بریتانیا»
را تاسـیس کـرد .فیلمهـای مهمی بـرای اولیـن بار
در بریتانیـا در همین جشـنواره روی پـرده رفتهاند.
«یادگاری» یکی از آنهاسـت که سـال  2000در این
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جشنواره حاضر بود یا «یک بار» که بعدا برنده اسکار
بهترین ترانه هم شـد .یـک اتفاق مهم در جشـنواره
ریندنس در سـال  2004و زمانی رخ داد که تراست
«ایندیپندنت فیلم» در این جشنواره شکل گرفت که
هدف از آن جمـعآوری کمک خیریـه برای حمایت
از فیلمسـازی مسـتقل و همچنین اعطای بورسـیه
بـرای مطالعه فیلمسـازی به افـراد معلـول ذهنی یا
پناهندگان بود .یکی دیگر از نکات مهم این جشنواره
این اسـت که از سـال  2012هر فیلم کوتاهی که در
آن بـه نمایـش دربیاید شایسـتگی حضـور در میان
نامزدهای اسکار را پیدا میکند(فیلمهای کوتاه برای
اینکه توسـط آکادمی اسـکار بررسـی شـوند باید در
یکی از چنـد جشـنواره مهم مثـل ریندنس حضور
داشـته باشـند) .امسـال در این جشـنواره فیلمهای
مهمـی مثـل « »I Originsسـاخته مایـک کاهیل با
بـازی بریـت مارلینـگ و مایـکل پیـت« ،سـرمایه
انسانی» فیلم مستقل ایتالیایی ساخته پائولو ویرزی
و نماینـده ایتالیا در اسـکار و «سـوءتفاهم» سـاخته
آسیا آرجنتو در بخش اصلی حضور دارند.
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موتو ُون؛ جشنوارهای کوچک برای فیلمهای
جمع و جور
این جشنواره در سال  1999تاسیس شده و ساالنه
در اواخر ماه ژوئیه یا اوایل ماه اوت در شهر موتو ُون در
کرواسی برگزار میشود .نام این جشنواره برگرفته از
نام کمپانیای است که جشنواره را برگزار میکند.
این جشنواره کال مختص فیلمهای مستقل است.
این جشنواره عامدانه ترجیح میدهد جشنوارهای
کوچک برای فیلمهای جمعوجور باشد .هر ساله در
این جشنواره نزدیک به  70فیلم مستقل بلند و کوتاه
و مستند روی پرده میروند .این جشنواره تنها یک
قانون برای انتخاب فیلمهایش دارد :فیلم مستقل

چریکی خالق!
موتو ُون توانسته عالقه بسیاری را به خود جلب کند.
نکته جالب اینجاست که هر کس دوست داشته
باشد در این جشنواره حضور پیدا کند میتواند
چادرش را روی تپههای این شهر برپا کند و همین
هم باعث شد گاردین سال  2007این جشنواره را با
جشنواره مهم ساندنس مقایسه کند .این جشنواره
امروزه در کنار جشنواره فیلم سارایهوو مهمترین
جشنواره منطقه است و یک جایزه مهم دارد به نام
«پروپلر موتو ُون» که به یک فیلم بلند اهدا میشود و
یک جایزه فیپرشی هم اهدا میکند .از سال 2008
این جشنواره جایزه موتو ُون ماوریک را هم به پاس
یک عمر دستاورد هنری اهدا میکند که اولین برنده
آن کن راسل بود.
این جشنواره از زمان شروع به کار ،فیلمهای بسیار
مهمی را به نمایش درآورده .از این بین میتوان به
فیلمهای «بیلی الیوت» استیون دالدری« ،آخرین
پناهگاه» پاول پاولیکووسکی« ،یکشنبه لعنتی» پل
گرین گراس« ،عشق سکرآور» پل تامس اندرسون،
«نور خاموش» کارلوس ریگاداس»Ae Fond Kiss« ،
کن لوچ« ،محفظه ماهی» آندرا آرنولد« ،کله شق»
مایکلروسکامو«قبیله»میروسالواسالبوشپیتسکی
نام برد که همگی برنده جایزه پروپلر موتو ُون هم
شدهاند.
فیلمهایی که از این جشنواره جایزه فیپرشی
گرفتهاند هم فیلمهای بسیار معروفی هستند مثل
«سرزمین بیطرف» دنیس تانوویچ« ،پنج مانع»
الرس فن تریر و یورگن لث« ،محفظه ماهی» آندرا
آرنولد« ،چهار بار» میکل آنجلو فرامارتینو« ،بازی»
روبن اوستلند و «فورس مــاژور» ساخته جدید
اوستلند که بخت زیادی در جوایز اسکار امسال دارد.
این جشنواره با وجود جمع و جور بودنش میزبان

«سرزمین بیطرف»؛ یکی از فیلمهای معروفی که جایزه فیپرشی جشنواره موتو ُون را از آن خود کرد

مهمانهای مهمی از جمله دوشان ماکاویف ،استیون
دالدریف پل تامس اندرسون ،کن راسل و ونسا
ردگریو بوده است.
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ریکیاویک؛ جشنوارهای برای استعدادهای
جوانمستندسازی
مهمترین جشنواره فیلم مستند ایسلند و یکی از
جشنوارههای مهم اروپا جشنواره بینالمللی فیلم
ریکیاویک است که ساالنه اواخر ماه سپتامبر در
ایسلند برگزار میشود و  11روز به طول میانجامد.
این جشنواره بر استعدادهای جوان تمرکز دارد و
برای همین بخشی دارد به نام «دید نو» که در آن
فقط کارگردانهای فیلماولی و یا فیلمدومی(فیلم
بلند) میتوانند حضور داشته باشند .مهمترین
جایزه این جشنواره «جایزه کشف سال» است که
«پافین طالیی» نام دارد و توسط هیات داوران

بینالمللی اهدا میشود .از سال  2006فیپرشی
هم داوران خود را به این جشنواره میفرستد .دیگر
جایزه مهم این جشنواره جایزه یک عمر دستاورد
هنری است.
این جشنواره میزبان سینماگران بزرگی بوده از
جمله عباس کیارستمی که اولین جایزه یک عمر
دستاورد این جشنواره را گرفت و همچنین الکساندر
سوکوروف ،هانا شیگوال ،کوستا گاوراس ،میلوش
فورمن ،جیم جارموش ،بال تارف داریو آرجنتو و پیتر
گریناوی .این جشنواره در سال  2013ده سالگی
خود را جشن گرفت و در طی آن کالسهای مختلفی
برای سینماگران برگزار شد .جایزه اصلی این دوره به
اوبرتو پازولینی برای فیلم «طبیعت بیجان» رسید
و فیلمسازهای معروفی مثل الرن کانته ،جیمز گری
و لوکاس مودیسون در آن حضور داشتند و کالس
درس برگزار کردند.

77

 10فیلم پرفروش سینمای مستقل در آمریکا

ج

یکی از بازارهای مهم برای فیلمهای مستقل ،بازار آمریکاست و بسیاری از فیلمهای مستقل با نمایش در این
سینماهاست که نامی برای خود دست و پا میکنند و به شهرت میرسند .تکلیف فیلمهای آمریکایی که مشخص
است آنها سعی میکنند با برنامهریزی مناسب در سینماهای اندک روی پرده بروند تا هم به فروش مناسب برسند
و هم نظر مخاطبان را جلب کنند .فیلمهای اروپایی و آسیایی هم از این بازار و از تعداد سالنهای انگشتشماری که
به آنها اختصاص داده میشود استفاده میکنند تا هم عطش عشاق فیلمهای غیرآمریکایی را سیراب کنند و هم
منتقدان را به نوشتن یکی دو ستون درباره خود مجاب کنند .آنچه در ادامه میخوانید جدولی شامل نام و آمار فروش
پرفروشترین فیلمهای مستقل ،مستند و غیرآمریکایی در بازار فیلم آمریکای شمالی از ابتدای سال جاری میالدی
تا  22سپتامبر است.
نام فیلم
گراندهتل
بوداپست
سرآشپز
پسرانگی
مرد
تحتتعقیب
دوباره شروع
کن
آمریکا
(مستند)
شماره  3 4آبان1393
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کارگردان

پخشکننده

وس اندرسون

فاکس
سرچالیت

مدت اکران

فروش (دالر)

-

1467 / 4

پنج ماه

59,076,019

-

1298 / 6
775 / 5

چهار ماه
دو ماه (ادامه
دارد)
دو ماه (ادامه
دارد)
سه ماه (ادامه
دارد)

31,424,003

جان فاورو
ریچارد
لینکلیتر

4

آنتون کوربین

RATT.

-

801 / 361

جان کارنی

واینستین

-

1302 / 5

داگالس
دوسوزا و جان
سالیوان

الینز گیت

جادو زیر نور ماه وودی آلن
Cantinflas

بودجه
(میلیون
دالر)

انستیتوفیلم
آمریکا

Belle

حرفهای بد

تعداد سالن
(شروع /
بیشترین)

جیسنبیتمن

ORF

فاکس
سرچالیت
سونیپیکچرز
کالسیک
فوکوس
الینز گیت

22,572,321
16,920,905
16,123,533

-

1105 / 3

دو ماه و نیم

14,444,502

-

525 / 4

سه ماه و نیم

10,726,630

-

964 / 17

دو ماه

10,183,255

-

1074 / 6
429 / 382

دو ماه و نیم
یک ماه

7,779,614
6,081,754

همه به «گراندهتل بوداپست» میروند
دربارهفیلم
ماجـرای فیلـم «گراندهتـل بوداپسـت» در
سـالهای میان جنگهای جهانی اول و دوم
میگـذرد و داسـتان مدیـر یک هتل بسـیار
معروف اروپایی به نام گوسـتاو (رالف فاینس)
اسـت که تمام تمرکزش بر مهیا بودن آرامش
هتـل و پیش رفتن خدمات به بهترین شـکل
ممکن اسـت .امـا در یکـی از روزهـای عادی
ایـن هتل بـزرگ ،بانوی ُمسـنی به نـام مادام
دی (تیلدا سویینتون) که رابطه بسیار خوبی
با گوسـتاو داشـت ،از دنیا مـیرود و پلیس به
گوسـتاو برای قتل مادام دی مظنون میشود
امـا این تمـام ماجرا نیسـت چراکـه در ادامه،
بحث میراث و وراثت پیش میآید که...
البتـه در فیلم وس اندرسـون داسـتان به این
شـکلی که تعریف شـد ،روایت نمیشود بلکه
روایـت از امروز شـروع میشـود و دختری که
کتابی دارد میخواند و آن کتاب او را به گذشته
میبرد و در آن پیرمـردی برای جوانی (همان
نویسنده کتاب) خاطرات کودکیاش در هتل
بوداپستراتعریفمیکندواینجاستکهوارد
دنیایگوستاومیشویم.



ادامهدرصفحهبعد
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دربارهکارگردان
وس اندرسـون یکـی از
چهرههای شناختهشده
سـینمای مسـتقل در
آمریـکا اسـت کـه «گراندهتـل بوداپسـت»
(براسـاس نوشـتههای اشـتفان تسـوایگ) را
به گفتـه برخـی منابع بـا بودجـه 31میلیون
دالری سـاخته اسـت .اندرسـن در هیوستون
تگزاس به دنیـا آمد .او فرزند دوم خانـوادهای از
طبقهمتوسطاسـتکههمراهبادوبرادرشدر
همان شهر زادگاهش هیوستن تگزاس بزرگ
شـد .اندرسون پس از آشـنایی با اوون ویلسون
همکاریبااوراآغازکردوسهفیلمنخستخود
را به نامهای «موشـک شیشهای»« ،عجول»
و «تننبامهای باشکوه» با فیلمنامههایی که
با همکاری ویلسـون نوشـته بود ،کارگردانی
کرد .اندرسـون با فیلم «عجول» (راشمور) به
شهرت رسید .او پس از آنکه از ویلسون فاصله
گرفـت ،همکاری بـا یکی دیگر از دوسـتانش
بـه نـام نـوآ بامبـاک را آغاز کـرد .بامبـاک در
نوشـتن فیلمنامـه فیلمهای «آقـای فاکس
شگفتانگیز»و«زندگیدریاییدرکناراستیو
زسـیو» با اندرسـون همکاری کرد .اندرسون
نیـز تهیهکننـده «ماهی مرکـب و نهنگ» به
کارگردانی بامباک بوده است .اندرسون سبک
بصری خاص خود را دارد که متکی به حرکات
حسابشـده دوربین و همچنین رنگآمیزی
غلوشدهوشخصیتهایعجیبوغریباست.
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شگرد تجاری فیلمساز خاص
اندرسون موفق شده در سینمای مستقل آمریکا جایگاهی محکم برای خود دست و پا کند و دلیل
موفقیتش در این است که خودش نویسنده و کارگردان و البته تهیهکننده کارهایش است .فیلمهایش را
برای پخش به استودیوهای بزرگ میدهد و آنها هم با کمترین سالن شروع به اکران فیلم میکنند .هجوم
مخاطبان برای دیدن فیلم در این سالنهای اندک موجب میشود فروش فیلم باال برود و همین باعث
میشود تعداد سالنهای فیلم بیشتر شده و درنتیجه مخاطبانش بیشتر شوند .البته اندرسون یک راه دیگر
برای فروش خوب فیلمهایش دارد و آن نمایش فیلمهایش ابتدا در جشنوارههای معتبر است« .گراندهتل
بوداپست» اولین بار در جشنواره فیلم برلین روی پرده رفت و برنده خرس طالیی برلین برای اندرسون شد.
این کارگردان و فیلمنامهنویس تا کنون سه بار نامزد جایزه اسکار (برای «تننبامهای باشکوه» و «قلمرو
طلوع ماه») بوده و امسال به «گراندهتل بوداپست» خیلی امید بسته است.

شماره  3 4آبان1393

80

پردیس سینمایی کورش

تاریخ

روز

ساعت16 :

ساعت18 :

93/08/03

شنبه

فیلم های کوتاه کالسیک
خانه مادری ام مرداب /دایره /بیگانه و
بومی /دو خواهر/سینما سگ

ماهی و گربه

93/08/04

یکشنبه

مستند روز
شش قرن و شش سال

93/08/05

دوشنبه

بیداری برای سه روز

93/08/06

سه شنبه

مستند روز
شش قرن و شش سال

93/08/07

چهارشنبه

تابور

93/08/08

پنجشنبه

ماهی و گربه

93/08/09

جمعه

یک شب

ماهی و گربه

93/08/10

شنبه

فیلم های کوتاه
از طرف آنها /چند کیلومتر دورتر /ماه
عسل /سوزن

یک شب

ساعت20 :

ساعت22 :

بیداری برای
سه روز
20:30

یک شب

تابور

یک شب

از تهران تا بهشت

هنر و تجربه خارجی کالسیک
مردی با دوربین فیلمبرداری /شعر
سینما /دشت بژین

ماهی و گربه

بیداری برای سه
روز22:30

از تهران تا بهشت

یک شب

ماهی و گربه

ماهی و گربه

یک شب22:30

هنر و تجربه روز خارجی
سزار باید بمیرد
هنر و تجربه ایرانی کالسیک
یک اتفاق ساده18:30

از تهران تا
بهشت
بیداری برای
سه روز20:30
تابور

ماهی و گربه
یک شب
از تهران تا بهشت

موزه سینما

تاریخ

روز

ساعت15 :

93/08/03

شنبه

ماهی و گربه

93/08/04

یکشنبه

یک شب

93/08/05

دوشنبه

بیداری برای سه روز

93/08/06

سه شنبه

فیلم های کوتاه از طرف آنها /چند کیلومتر
دورتر /ماه عسل /سوزن

ساعت 19 :ساعت21 :

ساعت17 :

هنر و تجربه خارجی کالسیک
مردی با دوربین فیلمبرداری /شعر سینما/
دشت بژین17:30

از تهران تا
بهشت

یک شب

تابور

ماهی و گربه

یک شب

تابور

از تهران تا بهشت

ماهی و گربه

مستندهایکالسیک
اونشب که بارون اومد /ندامتگاه /تهران
پایتخت ایران است17:30

یک شب
21:30

یک شب

ماهی و گربه

93/08/08

پنجشنبه

یک شب

هنر و تجربه روز خارجی
سزار باید بمیرد

ماهی و گربه

یک شب
21:30

93/08/09

جمعه

از تهران تا بهشت

تابور

یک شب

ماهی و گربه

93/08/10

شنبه

بیداری برای سه روز

ماهی و گربه

یک شب
21:30

 93/08/07چهارشنبه

ماهی و گربه

هنر و تجربه ایرانی کالسیک
یک اتفاق ساده
مستند روز
شش قرن و شش سال

هنر و تجربه خارجی کالسیک
مردی با دوربین فیلمبرداری ،شعر سینما/
دشت بژین

پردیس سینمایی آزادی

تاریخ

روز

ساعت13:

ساعت15:

ساعت 17 :ساعت 19 :ساعت21 :

93/08/04

یکشنبه

ماهی و گربه

مستند روز
شش قرن و شش سال15:30

از تهران تا بهشت

ماهی و گربه

یک شب
21:30

93/08/05

دوشنبه

فیلم های کوتاه
از طرف آنها /چند کیلومتر دورتر/
ماه عسل /سوزن

یک شب

ماهی و گربه

یک شب
19:30

تابور

93/08/06

سه شنبه

مستندهایکالسیک
اونشب که بارون اومد /ندامتگاه/
تهران پایتخت ایران است

از تهران تا بهشت

یک شب

تابور

ماهی و گربه

 93/08/07چهارشنبه

تابور

هنر و تجربه خارجی کالسیک
مردی با دوربین فیلمبرداری /شعر
سینما /دشت بژین

ماهی و گربه

یک شب
19:30

ماهی و گربه

 93/08/08پنجشنبه

ماهی و گربه

هنر و تجربه ایرانی کالسیک
یک اتفاق ساده15:30

یک شب

ماهی و گربه

یک شب
21:30

93/08/09

جمعه

از تهران تا بهشت

بیداری برای سه روز

ماهی و گربه

بیداری برای
سه روز19:30

یک شب

93/08/10

شنبه

یک شب

هنر و تجربه روز خارجی
سزار باید بمیرد

از تهران تا بهشت

تابور

ماهی و گربه

شماره  3 4آبان1393

93/08/03

شنبه

بیداری برای سه روز

هنر و تجربه روز خارجی
سزار باید بمیرد

ماهی و گربه

یک شب
19:30

ماهی و گربه

81
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خانه هنرمندان ایران

تاریخ

روز

ساعت14 :

ساعت16 :

93/08/03

شنبه

یک شب

93/08/04

یکشنبه

فیلم های کوتاه کالسیک
خانه مادری ام مرداب /دایره /بیگانه و
بومی /دو خواهر /سینما سگ

93/08/05

دوشنبه

ماهی و گربه

93/08/06

سه شنبه

ساعت18 :

مستند روز
شش قرن و شش سال

ساعت20 :
یک شب
20:30

ماهی و گربه

یک شب

هنر و تجربه روز خارجی
سزار باید بمیرد

ماهی و گربه

از تهران تا بهشت
16:30

سینما تک خانه هنرمندان

سینما تک خانه
هنرمندان

مستندهایکالسیک
اونشب که بارون اومد /ندامتگاه/
تهران پایتخت ایران است

بیداری برای سه روز

هنر و تجربه خارجی کالسیک
مردی با دوربین فیلمبرداری/
شعر سینما /دشت بژین

 93/08/07چهارشنبه

از تهران تا بهشت

تابور

یک شب

 93/08/08پنجشنبه

یک شب

فیلم های کوتاه
از طرف آنها /چند کیلومتر دورتر /ماه
عسل /سوزن

هنر و تجربه ایرانی کالسیک
یک اتفاق ساده

ماهی و گربه

مستندروز
ششقرنوششسال18:30

یک شب

93/08/09

جمعه

هنر و تجربه ایرانی کالسیک
یک اتفاق ساده

93/08/10

شنبه

بیداری برای سه روز

تاریخ

روز

93/08/03

شنبه

93/08/04

یکشنبه

93/08/05

دوشنبه

بیداری برای سه روز

93/08/06

سه شنبه

مستند روز
شش قرن و شش سال

ساعت15 :

ماهی و گربه
مستند روز
شش قرن و شش سال

 93/08/07چهارشنبه

تابور

 93/08/08پنجشنبه

ماهی و گربه

مستندروز
شش قرن و شش سال

از تهران تا بهشت

سینما هویزه مشهد

فیلم های کوتاه کالسیک
خانه مادری ام مرداب /دایره /بیگانه
و بومی /دو خواهر/سینما سگ
مستند روز
شش قرن و شش سال

ماهی و گربه

ساعت17 :
ماهی و گربه

ساعت19 :
بیداری برای
سه روز
19:30

تابور

ساعت21 :
یک شب
از تهران تا
بهشت

تابور

یک شب

هنر و تجربه خارجی کالسیک
مردی با دوربین فیلمبرداری /شعر
سینما /دشت بژین

ماهی و گربه

بیداری برای
سه روز21:30

از تهران تا بهشت

یک شب

ماهی و گربه

ماهی و گربه

یک شب21:30

از تهران تا بهشت

ماهی و گربه

بیداری برای سه
روز 19:30

یک شب

تابور

از تهران تا
بهشت

هنر و تجربه روز خارجی
سزار باید بمیرد
هنر و تجربه ایرانی کالسیک
یک اتفاق ساده17:30

93/08/09

جمعه

یک شب

ماهی و گربه

93/08/10

شنبه

فیلم های کوتاه
از طرف آنها /چند کیلومتر دورتر/
ماه عسل /سوزن

یک شب

