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گروه سینماهای هنر و تجربه « »Art et essaiدر فرانسه نزدیک به شصت سال قدمت
دارد؛ شیوهای برای نمایش فیلمهای خاص هنری و تجربی که در کشورهای دیگر
مشابهی نداشته است.
در ژانویه  1955پنج مدیر سینما و منتقد در پاریس دور هم جمع شدند و یک انجمن
سینماهای هنر و تجربه را پایهگذاری کردند که ایده اولیه آن از «سینهکلوب»های پاریس
الهام گرفته شده بود .در سال  1959وزارت فرهنگ فرانسه که در آن زمان آندره مالرو
هوشنگگلمکانی
وزیرش بود این انجمن را به رسمیت شناخت و کمکهای دولتی برای آن در نظر گرفت.
تا سال  1962در پاریس  24سالن سینما و در شهرستانها  23سالن به این گروه پیوسته بودند .در سال  2000تعداد
سالنهای سینمای هنر و تجربه در کل فرانسه به  1130سالن رسید که ( CNCمرکز ملی سینما) به آنها کمک مالی
میکند .در حال حاضر از  5380سالن سینمای فرانسه 2388 ،سالن نشان «هنر و تجربه» دارند.
مالک هر سینما میتواند از مرکز ملی سینما در خواست کند که به سینماهای «هنر و تجربه» بپیوندد .سپس باید
برنامههایش را در جهت هدفهای این گروه اعالم کند .آنگاه کمیتهای از مرکز ملی سینما به بررسی این برنامهها
میپردازد و در صورت تأیید ،نشان «هنر وتجربه» را به سینما اعطا میکند .سینماهای هنر و تجربه این نشان را باید
جلوی ورودی خود یا نزدیک گیشه نصب کنند .این سینماها هر سال حدود صدهزار یورو کمک بالعوض از دولت

دریافت میکنند .تعدادی از پخشکنندهها در فرانسه فقط فیلمهای «هنر و تجربه» را میخرند و پخش میکنند
که فیلمهایشان در همین سینماها نمایش داده میشوند .بسیاری از فیلمهای ایرانی پخششده در فرانسه در
همین رده قرار گرفتهاند .اما البته فیلمهایی مثل «طعم گیالس» و «جدایی نادر از سیمین» ،غیر از این سینماها در
سینماهای دیگر هم نمایش داده میشوند.
بهتازگی چندین سالن کمپانی  MK2دارای نشان هنر و تجربه شدهاند .این شرکت تولید و پخش فیلم جزو
کمپانیهای بزرگ و پرفروش فرانسوی است اما برنامههای نمایش فیلمها را برای برخی از سالنهای مولتیپلکس
خود بر مبنای سایر سینماهای گروه هنر و تجربه تنظیم میکند تا از کمکهای دولتی استفاده کند.
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ویژگیهای فیلمهایی که در سینماهای این گروه نمایش داده میشوند
 فیلمها به زبان اصلی با زیرنویس فرانسوی نشان داده شوند. بهجز فیلمهای فرانسوی ،محصول کشورهای دیگر ،بهجز آمریکا هم باشند .برای برخورداری از کمک مالییادشده باید حداقل  60درصد ظرفیت ساالنه سینما برای فیلمهای هنر و تجربه استفاده شود و این سینماها
میتوانند فیلمهای دیگری  -غیر از هنر و تجربه  -هم نمایش بدهند.
 جایزهای از جشنوارههای مهم برده باشند. در جستوجوی زبان تازهای در سینما باشند. فیلم تجاری یا شبیه آنها نباشند. تعدادی فیلم را مرکز ملی سینما بهعنوان «هنر و تجربه» طبقهبندی کرده که این سینماها وظیفه دارند آنها را نیزنشان دهند.
نمایش فیلمها ابتدا در چند سینما شروع میشود اما بهتدریج که فروش فیلم پایین میآید ،تعداد سینماها محدودتر
و حتی تعداد سانسها روزانه کمتر میشود تا اینکه حتی به یک سانس در هفته هم میرسد .اما گاهی پیش میآید
که نمایش یک فیلم هنر و تجربه ،فقط در یک سالن شروع میشود  -مثل «خانه دوست کجاست؟»« ،باشو غریبه
کوچک»« ،آنسوی آتش» و - ...اما با افزایش ناگهانی و پیشبینینشده فروش ،تعداد سینماهای نمایشدهنده
اضافه میشود .این اتفاق در مورد آثار کشورهای آمریکای التین هم زیاد پیش آمده است.
قیمت بلیت سینماهای هنر و تجربه  9یورو (برای دانشجویان  7یورو) است اما برخی از این سینماها کارت اشتراک
دارند و مثال یک سینما ،کارتی برای تماشای ده فیلم را به مبلغ چهل یورو میفروشد که به این ترتیب تماشای هر
فیلم چهار یورو تمام میشود .بلیت سینماهای بزرگ ،خارج از گروه هنر و تجربه ،بیشتر است و تا  13یورو هم
میرسد .البته صبحها ،بلیت سینماها چهل تا پنجاه درصد ارزانتر است .برخی از کمپانیهای بزرگ سینمادار
که پخشکننده هم هستند (امکادو ،یو .ژ .س .و گومون که بیشتر سینماهای کشور متعلق به آنهاست) کارتهای
اشتراک ساالنه درست کردهاند به مبلغ  250یورو که صاحب کارت در طول سال هر تعدادی که بخواهد میتواند
فیلم ببیند .فروش فیلمها به نسبت مساوی بین سینما و صاحب فیلم تقسیم میشود.
 گروه سینماهای هنر و تجربه فرانسه سایت اینترنتی هم دارد با نشانی زیر که میتوانید برای دریافت اطالعاتبیشتر به آن مراجعه کنید .البته این سایت به زبان فرانسوی استwww. art-et-essai. org :

7

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

8

در تاریخچه علوم اجتماعی از یک زمانی به بعد بهویژه بعد از سالهای  1960و بعد از آن
که با ظهور نظریههای جامعهشناسی متأخر مواجه میشویم« ،تجربههای زیسته و
روزمره زندگی» دیگر بهعنوان یک موضوع پیش پا افتاده که فاقد شأنیت علمی است
شناخته نشده و بهعنوان یک سوژه پژوهشی در جامعهشناسی خرد و بهویژه مطالعات
فرهنگی ،اعتبار یافته است .معتقدان به این نظریات بر این باورند که جهان اجتماعی یا
به تعبیر بهتر ،زیست جهان آدمیان و حتی علم و دانش ،برآمده و برساخته همین
سید رضا صائمی
تجربیات روزه زندگی بوده و انسان با تجربه انضمامی زندگی به فهم انتزاعی آن دست
یافته است .هنر و فرهنگ نیز در سطوح و ابعاد مختلف آن برساخته تجربههای زیسته بشری است که صورتی
زیباییشناسانه پیدا کرده است .لذا مظاهر تمدن انسانی را میتوان صورتبندی اجتماعی  -انتزاعی کل
تجربههای زیسته بشری در بستر تاریخ دانست .طبیعتا سینما نیز بهعنوان یک هنر  -صنعت انسانی از دایره این
گفتمان خارج نبوده و چه بسا بتوان آن را تجلی بصری تجربههای زیسته آدمی در فرمهای تصویری  -داستانی
دانست که به بازنمایی خودآگاهانه تجربههای زیسته در قاب تصویر و پرده سینما میپردازد.
برمبنای الگو و رویکرد جامعهشناسی خُ رد و رویکردهای مطالعات فرهنگی ،در نسبت بین تجربههای زیسته و
روزمره آدمی و سینما میتوان به بیان چند نکته پرداخت که سعی خواهم کرد در این یادداشت تصویر اجمالی
از این موقعیت را ترسیم کنم .واقعیت این است که در طبقهبندیهای ژانری و مطالعات سینمایی ،سینمای
مستند و داستانی را فارغ از تفاوتهای ساختاری و فرم و زبان رواییشان از حیث نسبت با تجربههای روزمره
زندگی نیز صورتبندی میکنند؛ به این معنی که معموال سینمای داستانی به سینمای قصهگویی اشاره دارد
که اگرچه قصههایش برگرفته و متأثر از واقعیتهای زندگی است اما از عنصر تخیل وخیالپردازی درروایت
آنها استفاده شده و انعکاس مستقیم واقعیتهای بیرونی نیست .به عبارت دیگر جهان سینمایی اثر ،درعین
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تأثیرپذیری از جهان واقعیت اجتماعی ،هویتی مستقل داشته و بیش از آن که نمایش زندگی باشد بازنمایی آن
است .در مقابل ،سینمای مستند یا سینماحقیقت ،تالش میکند تا حد توان خویش به نمایش و تصویرکردن
واقعیت پرداخته و با پرهیز از تأویلهای شخصی مستندساز ،واقعیت را چنان که هست به تصویر بکشد .سینمای
داستانی ،سویه دراماتیک و سینمای مستند سویه پروبلماتیک دارد .در سینمای داستانی ،ساختار و زبان و بیان
قصه و قابلیتهای رویاپردازیهای بصری بیشتر جلوهگر بوده و در سینمای مستند ،واقعگرایی و سویه رئالیستی
عناصر بصری .سینمای داستانی ،سوبژکیتو و ذهنیتر است و سینمای مستند ابژکتیو وعینیتر .در واقع هر دو
آنها به نوعی در حال روایتهای زندگی هستند منتها با زبان و بیان خاص خود.
در این میان شاید سینمای هنر و تجربه را بتوان ترکیب و تلفیق زبانی  -بیانی این گونه سینمایی دانست که
میتواند با قدرت ودقت بیشتری به بازنمایی تجربههای زیسته و روزمره زندگی بپردازد و از ظرفیتهای هر دو
گونه متعارف سینمایی بهره ببرد .گویی زبانهای مختلف سینمایی در سینمای تجربی به یگانگی و وحدت
بیشتری رسیده و یا دست کم در تالش است با تکیه بر این زبان تلفیقی ،به درک و تصویر متفاوتی از زندگی و
بازنمایی آن بر پرده سینما برسد .بر همین مبنا شاهد روایتهای تازه ،چه در فرم و چه در محتوا در سینمای هنر
و تجربه هستیم که اساسا به دلیل همین تفاوت در فرم و روایت ،هویت مستقلی از سینمای بدنه و متعارف پیدا
کرده است.
اگر زندگی روزمره و تجربههای زیسته در علوم اجتماعی امروز اهمیت و شأن علمی یافته ،در این سو نیز سینمای
هنر و تجربه میتواند این رویکرد و نگاه به مسائل اجتماعی انسان مدرن را در خدمت گرفته و به تأویل و روایت
بصری آن دست بزند .سینمای تجربی این ظرفیت را دارد تا با استفاده از فرم تلفیقی خود در روایت ،مثل درام -
مستندها به بازنمایی آن دسته از تجربههای زیسته و رومزه آدمی بپردازد که در سینمای داستانی و مستند قابل
پردازش نیست .مثال تجربه استفاده از مترو بهعنوان یک تجربه زیسته روزمره که بتوان سویههای مختلف این
تجربه را در بستر یک موقعیت داستانی روایت کرد ،در فیلمهایی از این جنس سینما قابل بیانتر است و میتواند
مخاطب را به تأمل در تجربههای روزمره خود و رسیدن به خودآگاهی فردی  -اجتماعی یاری کند.
همانطور که تجربههای زیسته ،باب طرح خیلی از مسائل اجتماعی جدید را در علوم اجتماعی باز کرد همین
اتفاق نیز میتواند در حوزه سینما رخ دهد و بسیاری از تجربیات زیسته فردی و اجتماعی که امکان طرح و بیان
آنها در سینمای کالسیک داستانی و مستند نبود در سینمای تجربی بازگو و روایت شود .سویه تجربهگرایانهبودن
سینمای تجربی را میتوان به قابلیتهای دراماتیک بسیاری از تجربههای زیسته انسان معاصر نسبت داد و از این
دیالکتیک تجربهگرایانه به غنای بیشتری در تولیدات سینمای هنر و تجربه دستیافت .بسیاری از فیلمهایی
که امسال در طرح اکران سینمای هنر و تجربه دیدم مبین حرکت به سمت همین نوع از سینما و قصهگویی بوده
و میتواند فتح بابی شود تا فیلمسازان تجربهگرای ما بیش از گذشته به سراغ تجربههای زیسته و روزمره فردی
و اجتماعی در جامعه ایران بروند و با بازنمایی زیست جهان انسان ایرانی در دوره تاریخی معاصر به قوام جهان
سینمایی اثر خود نیز کمک کنند .سینمای هنر و تجربه فرصت و مجال خوبی است تا مخاطب ایرانی تجربههای
زیسته و روزمره زندگیاش را بر پرده سینما مشاهده کند و از این نظارهگری به کنشمندی آگاهانهتری در زندگی
روزمره خود برسد
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درخشش بخش «هنروتجربه» در جشنواره سی و سوم فیلم فجر

جشنواره سی و سوم فیلم فجر برای نخستین بار بخش «هنروتجربه» را در خود جای داد .ده فیلم بلند سینمایی و دو
فیلم مستند از سوی شورای سیاستگذاری گروه سینمایی «هنروتجربه» انتخاب شدند و در جشنواره به نمایش در آمدند.
استقبال فراوان مردم و اهالی رسانه از کیفیت فیلم های این بخش ،قابل توجه و نشانه بالندگی این جنس از سینما بود .در
مراسم اختتامیه نیز دو فیلم به انتخاب شورای سیاستگذاری ،تندیس هنرو تجربه را دریافت کردند .در صفحات پیش رو
ابتدا نقد منتقدان بر این دوازده فیلم و پس از آن گزیده ای از نشست های نقد و بررسی این فیلم ها را در جشنواره می خوانید.
در خاتمه گزارش اجمالی بخش «هنروتجربه» در مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم فجر را مطالعه می کنید.
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پیشنهادهای فیلم مستند «آتالن» برای سینمای داستانیمان
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علی گوکنژاد ،پسر جوان ترکمن و راوی فیلم «آتالن» ،در اواخر فیلم و زمانی که از
مسابقهدادن اسبش« ،ایلحان» ،ناامید شده و او را میفروشد ،میگوید« :هیچوقت
نفهمیدم ایلحان چشه .اون فقط مقاومت میکرد .برای رفتن هم مقاومت میکرد».
برای شخص من جذابیت و نقطه تأمل اصلی فیلم «آتالن» همین ناروشن ماندن علت
اصلی مقاومت مدام ایلحان در برابر مسابقهدادن ،آنهم بعد از سه بار اول شدن و دو
بار دوم شدن در پنج مسابقه است .میشود بر ایلحان ،بهعنوان یک حیوان ،انگیزهها
پیروزکالنتری
و تأمالت انسانی بار کرد و از سیرابشدن یا افسردهشدن و چیزهای دیگر او گفت؛ اما
فیلمساز بهدرستی در این دام نمیافتد ،در پی تنها نشاندادن ایلحان یا نزدیکشدنهای سینمایی به او نمیرود و
درام سینمایی برای فیلم مستند راه نمیاندازد و در عوض ،بار اصلی تأثیر و اجرای فیلم را بر توصیف و نمایش مؤثر
لحظات مقاومت ایلحان و برآمد این عمل او بر لحظات ریز روحیه و رفتار علی و حتی بیش از او ،برادر بزرگترش
کریم میگذارد .بهواقع ،قصه فیلم نه روشنکردن چرایی مقاومت یک اسب مسابقه ،بلکه نمایش خود این مقاومت،
بهعنوان عملی بالذات و متصل به احوال و خصلتهای یک اسب مسابقه ،یا اسبی است که دیگر نمیخواهد اسب
مسابقهباشد.
کره یتیمی بوده و حاال که میفروشندش ،خوجه حاجی میگوید« :برکت از زندگیتون
خریدند،
ی
م
وقتی
ایلحان را
ّ
میره .اگه اسب یتیمی اومد توی خونهت ،باید تا آخر مراقبش باشی» .او در پایان مسابقهای که خود از شروعش
سرباززده بوده ،خشن میشود و میزند به میان جمعیت؛ گویی مقابله و مقاومت او نه فقط با کریم و علی و خانواده
گوکنژاد ،بلکه با مجموعه روابطی است که اسب را در قامت اسب مسابقه و ابزار روابط حرصآلود شرطبندی و
مناسبات مالی برد و باخت میبینند و بس .در پایان فیلم و بعد از فروش اسب ،علی میرود تا ایلحان را در جای
تازهاش ،نزدیک دریا و در فضایی آرام و دور از مسابقه ،ببیند .ایلحان آرامش غریبی پیدا کرده و به ابراز احساسات علی،
که از احوال تازه او جاخورده ،پاسخ مثبت میدهد .گویی میخواهد بگوید اگر با اسب بودن  -و نه اسب مسابقه بودن
او کنار میآمدند ،شاید رابطهشان میتوانست سو و نتیجه دیگری پیدا کند .خلق و به نتیجه رساندن همین احساس
و حرف خاص برای خاص و جذاب کردن فیلم «آتالن» کافی است.
آتالن در فضای فیلمهای مستند ما هم تازه است و برای خلق درام در فیلم مستند و سینمای مستند ما حرف و
پیشنهاد دربر دارد .میشود این توجه یا حساسیت را داشت و بروز داد که چهمیزان از قصه فیلم به امر واقع تکیه
داشته و چهقدر آن قصه افزوده فیلمساز در فیلم است .این اما و اگر گذاشتن چهقدرمهم است یا در پی بیان چه
دلمشغولی یا ایرادی است؟ کمیت باالی گفتار فیلم بر این تردید و ناروشنی میافزاید و البته ایراد فیلم هم هست
و این تصاویر و این روابط تصویرشده نیاز به این حجم گفتار ندارد .گویی فیلمساز ،با نگرانی گرهزدن و اتصال روابط
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واقعی با قصه افزودهاش ،میخواهد صغرا  -کبرای قصهاش کم نداشته باشد و از سوی دیگر نگران است که مبادا
به باور تماشاگرش راه پیدا نکند .جدا از این اشکال و ایراد ،اما رفتار و حسیات و حضور و روابط میان شخصیتهای
فیلم آنقدر انرژی و شور دربر دارد و آنقدر به هم گره خورده است که ما را درگیر «چون»ها میکند تا «چرایی»ها.
خردهحسها و حضورها درگیرمان میکند و از گیرها و گرههای قصه و روایت کالن فیلم دور نگهمان میدارد.
شناخت نزدیک فیلمساز از روابط اسب و آدمهایش به همآمیزی ظریف و مؤثری از بروز روحیه و رفتار کریم و علی
و متصل شدن این حضور به قصه و روایت فیلم راه یافته و تسلط فیلمساز بر شکل و شیوه تصویربرداری و طراحی
اندیشیده نوع دوری و نزدیکی دوربین با شخصیتهای در برابرش ،به حسگذاری لحظات و درگیرشدن ما با بده
و بستانهای اسب و آدمهای فیلم انجامیده است .در کمتر فیلم مستند سینمایمان شاهد این رفتوآمد نزدیک و
گفتوگوی غریب و دعوتگر میان تصویر و تدوین بودهام و مهمتر از وجه تکنیکی این حضور و این رابطه ،حاصل
این همآمیزی در ایجاد و انتقال انرژی و هیجان درونی مراودات و کشاکشهای شخصیتهای فیلم است که دیدنی
و شورآفرین از کار درآمده است.
آتالن برای سینمای داستانی ما هم حرف و پیشنهاد دربر دارد .توجه به قدرت و تأثیر درام مستند  -در برابر درام
پس پشتهای زندگیهای واقعی ،یک پیشنهاد است .حرف دیگر،
سینمایی  -و تکیه دادن درام به جهان بارور ِ
اهمیت رئالیسم در معنای توجه به خردهزندگیها و روایتهاست ،در برابر واقعیتسازیهای کالننگر و پا در هوا
و برساخته ذهنها و تفکرات دور از دوره و زمانه فیلمداستانیسازهایمان .پیشنهاد دیگر ،طراحی به هم گرهخورده
فیلمنامه فیلم است با طراحی تصویر و تدوین آن ،و بیرونکشیدن شور و شرر روابط میان شخصیتها از این میان.
پس پشت جهان و روابط
حرف دیگر توجه به سادگیهاست و برقراری امکان رابطه پیچان و چرخان تماشاگر با ِ
ساده پیش رویش ،در برابر ذهنیتهای پیچیده و سردرگم فیلمهای نسل جوان داستانیسازمان که اغلب نه به بار
مینشینند و نه به باور راه پیدا میکنند .کافی نیست؟
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نقدی بر مستند «آتالن» ،ساخته معین کریمالدینی
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«آتالن» حکایت مردان پرورشدهنده اسب و مربیانی است که این حیوانهای نجیب را
برای مسابقات منطقه ترکمنصحرا آماده میکنند .مردانی نه پخته روزگار و مجرب در
حرفهشان که جوانانی خام ولی متاثر و نیازمن ِد پختههایی از نسل قبلتر با باورها و
اعتقادات عمیقتر .فیلمساز برای دقایقی ما را به گوشهای از این دیار میبرد که با وجود
کاستیها و رنج و مرارتهای کسب لقمهنانی حالل ،ستیز و ایستادن حداقلهای آن است.
فیلم آکنده از زیباییهای خدادادی و شگفتیهایی از طبیعت و آبوهوای اقلیمی
محمدتقیفهیم
پرطراوت با مردمان سختکوش است ،اما حظ بصری فیلم ،اصلیترین عامل نگهدارنده
تماشاگر میشود ،چرا که فیلمساز هوشمندانه خشونت حاکم را به سایه لطافت محیط میکشاند؛ رویکردی که
تماشاگر را از هر سلیقه و نگرشی ترغیب به ادامه دیدن فیلم میکند.
«آتالن» میتوانست درعین قابهای زیبا (که دارد) و نگاهی توریستی به اسبها و جغرافیای زیست آنها ،نقبی به
عمق این ورزش و پدیده تاریخی  -اجتماعی بزند .تربیت و مسابقه اسب ،خاص ایران نیست اما چگونگی مواجهه و
بهکارگیری آن تفاوت و تمایزهایی دارد ،مثال با بزکشان افغانستان و ...اما فیلمساز تا توانسته با محافظهکاری جلو
رفته است ،حتی آن بخشهایی که از روایت اصلی دور میافتد و پای به میدان تقلب و قمار و زد و بند میگذارد ،بیش
از آن که محصول تفکر افشاگرانه و منتقدانه باشد ،حاصل کمآوردن در قصه مثلث «ایلحان»« ،علی» و «طاهر»
است .یا حتی در فصل خوراندن الکل به اسبها ،بسیار سربسته و به نحوی پوشیده به این رویه غیراخالقی اشاره
میکند و ...در حالی که در دل روایت ،فرصتی طالیی وجود دارد که فیلمساز ،میتوانست مخاطب را کمی تا قسمتی
به الیههای زیرینتر جامعه ،فرهنگ و جغرافیای ترسیم شده در فیلم ببرد (آن جایی که اسبها برای آمادگی باید
کیلومترها حرکت مالیم داشته باشند و ) ...ولی این فرصت از دست میرود .حتی از منظر منطقی هم تماشاگر منتظر
است تا دراین بازه زمانی روایت ،چیزهایی از منطقه بداند که به دالیل و زمینههای مشکالت و استرسهای مطروحه
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در فیلم پرداخته میشود ،اما نمیبیند و باز هم شاهد قابهای زیبا از حرکات تعلیقآور و به نوعی آکروباتیک
اسبهای چموش و مردان جوان است .دراین رابطه به ناچار و بازهم! میشود به «اون شب که بارون اومد» شیردل
اشاره کرد ،اما آنجا فیلمساز بیواهمه و مالحظه ،با درک خاصیت سینمای مستند و تفاوت آن با سینمای بلند
داستانی ،لنزش را مانند چاقوی جراحی در اطراف و اکناف سوژهاش فرو میبرد .ولی اینجا ،فیلمساز از تجویز مسکن
هم هراس دارد و فقط مخاطبش را در دایره سختیها و دشواریهای تربیت یک اسب مسابقه ،هی میچرخاند تا
شاید بداند که «ایلحان» چه مشکلی دارد که دیگر از «دپار» عبور نمیکند و هی بازی در میآورد و باالخره هم
نمیفهمد! نکته جالب قضیه هم این است که اساس داستان قرار است ما را به این ختم کند که چرا «ایلحان» پس
از چند مسابقه دیگر همراهی نمیکند؟ تا جایی که شخصیت اول فیلم یعنی علی میگوید« :هیچوقت نفهمیدم
ایلحان چشه» ،همچنان که تماشاگر هم از طریق نمایش نمیفهمد ایلحان چه مشکلی دارد ،مگر آنهایی که آوردهای
از اطالعات دراین زمینه دارند ،شاید بفهمند که اسبهای مسابقه بعد از چند کورس به خاطر فشارهای تحمیلی،
دیگر از پا میافتند و در هیچ کورسی رکاب نمیدهند و فقط عقب مینشینند .این دانش و اطالعاتی است که هر
مربی اسبی میداند اما «خوجه حاجی» به جای انتقال این پند و تجربه تاریخی که یک اسب مسابقه بعد از پنج
مسابقه و جایزه بردن دیگر خسته (بخوانید پخته روزگار) میشود و دیگر به هیچ چابکسواری کولی نمیدهد ،در
صدد مداوای ایلحان برمیآید .درحالی که فیلم میتوانست با بسط و تصویرسازی این تجربه ،نه به شکلی نمادین،
که جسورانهتر ما را به فشارهای روحی  -فیزیکی روارفته برعلی و قبلترش پدر و پدربزرگش رهنمون کند .همین
نقص اطالعات تسری مییابد تا قصه؛ بهطوری که از ابتدای فیلم علی با امید برنده شدن ایلحان ،به زندگی مشترک
دل خوش دارد .اما حاال که از ایلحان و جایزه خبری نیست او چگونه و با چه پولی مراسم عروسی را برپا میکند؟ مگر
این که به سیاق ملودرامها پایان خوش ،الزام اثر بوده باشد .با تمام این تفاصیل و نقدهای وارده بر «آتالن» ،مخاطب
از دیدن آن احساس پشیمانی نمیکند
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نقدی بر «احتمال باران اسیدی» ساخته بهتاش صناعیها
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بارزترین ویژگی احتمال باران اسیدی دقت و مهارتی ست که در دکوپاژ ،میزانسن،
فیلمبرداری ،کادربندی ،ترکیب بندی ،نورپردازی و طراحی لباس و صحنه (با استادی
ایرج رامین فر) به خرج رفته است .این امتیازات بصری و سینمایی ،چنان غنایی به فیلم
بخشیده که از همان نماهای اول چشم را مسحور خود میکند .بی جهت نیست که
صناعی ها ،کارگردان فیلم ،را در روزهای آخر پیش از شروع جشنواره فجر در تکاپو برای
بررسی سالنهای نمایش دهندۀ فیلم در ایام جشنواره میبینیم .برای چنین فیلمی حق
آنتونیاشرکا
است نگران کیفیت پخش صدا و تصویر و رنگ و نور بودن ...تا حدی که فیلم دو نسخه پیدا
کند :نسخهای «روشن تر» برای اکران داخلی که هنگام نمایش مشمول الیۀ تاریکی میشود که معموال مثل
بختک روی فیلمها میافتد؛ و نسخهای «تاریک تر» برای آن سوی آبها که تصویر را با کیفیتی ممتاز و بدون نیاز
به اصالح رنگ و نور روی پرده میاندازند .همچون تولیدکنندهای که محصوالت نازل تر و ارزان تر خود را برای
مصرف داخلی تولید میکند و محصوالت دارای کیفیت برتر و صادراتی را برای مصرف خارجی! البته کاالی
فرهنگی همواره باید در بهترین شکل خود عرضه شوند اما ...بگذریم!
فیلم از همان ابتدا با ریتم کندی شروع میشود و تا پایان هم با همین ضرباهنگ پیش میرود .گرچه انتظار نمیرود
که ماجرای زندگی یک فرد بازنشستۀ میانسال ( منوچهر رهنما با بازی شمس لنگرودی) پرهیجان و دارای ریتمی
شاداب و تند باشد اما این روند فیلم را به تدریج خسته کننده میکند .شاید به تمهیدات دیگری نیاز بود تا فیلم سر
حال بیاید .از این منظر احتمال باران اسیدی یادآور فیلمهای شهید ثالث و به خصوص یک اتفاق ساده است :در واقع
آن چه داستان را جلو میبرد ،جریان بی وقفه اما مالل آور زندگی در روایتی واقعی است و نه اتفاقی غافلگیرکننده
یا موقعیتی پیچیده که تماشاگر را به دنبال خود بکشد .در ابتدای فیلم که همکار سابق منوچهر به او میگوید« :برو
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دنبال آرزوهات ...یعنی تو این سی سال آرزویی نداشتی؟!» انتظار میرود انگیزهای قوی تر از پیدا کردن یک دوست
قدیمی ،کارمند بازنشستۀ شرکت دخانیات را از شمال کشور راهی تهران کند یا دستکم سفر ،پردهای جدید از
زندگی او بردارد .این در حالی ست که فیلم وارد یک وادی شاعرانه و رویایی میشود و به قیمت آشکار ننمودن عریان
واقعیتهای اجتماعی ،پیوند خود را با واقعیت از دست میدهد .حقیقت این است که آدمهای ساکن آن هتل غریب،
روابطی غیر ایرانی با هم دارند .دختر و پسر دو دوست معمولی هستند که اما در ایران این نوع رابطه تعریف شده و
ملموس نیست آن هم در قشری که به نظر میرسد این شخصیتها به آن تعلق دارند .حتی کارهای غیراصولی که
منوچهر برای نجات دخترک انجام میدهد و دروغهایی که به پلیس و بیمارستان روانی میگوید ،توجیه منطقی
ندارد .و بعد ،در دخترک نشانی از کسی که تازه از آسایشگاه روانی و از خانه فرار کرده وجود ندارد .او زیادی سالم و
بی درد و وارسته نشان میدهد و بازگشتش به آغوش مادربزرگ هم چه راحت اتفاق میافتد .دنیای احتمال باران
اسیدی دنیایی خیالی و آسان اما نه چندان دلچسب و حسرت برانگیز است چرا که نه ملموس است و نه آدم هایش
آن قدر دردمند و باانگیزه هستند که ما را درگیر مسائل شان کنند.
اما در عوض ،همان طور که در ابتدای نوشته اشاره کردیم ،فیلم دارای لحظههایی است که در یاد میمانند .یکی از
روشهای فیلمساز در چیدن میزانسن ،استفاده از آن چه خارج از صحنه است ،بهعنوان بخشی موثر از میزانسن
صحنه است .و این به چارچوب تنگ سینمایی ،بُعد و حجم میبخشد .مثال در صحنهای که رهنما برای بار نخست
وارد هتل میشود ،در سمت چپ کادر پسر قسمت رسپشن را داریم ،در قسمت راست منوچهر را که اطالعاتی
میپرسد .در این حین از عمق وسط کادر ،ماموران پلیس وارد هتل و کادر میشوند .در این جا صدای دختری از
خارج از راست کادر برجسته میشود که به زبان انگلیسی صحبت میکند .بعدا میفهمیم پسر ،او را بهعنوان راهنمای
تور معرفی میکند تا حضورش در هتل توجیه شود .اما تا آخر صحنه ،ما فقط حضوری «صدایی» از این دختر داریم.
همین طور است سکانس رستوران هتل ،سرصبحانه آن جا که منوچهر را در پیش زمینه و دخترک را در پس زمینه
سمت چپ کادر داریم .در همین حین پیش خدمت وقتی سرمیز پیرمرد میآید تا سفارش بگیرد ،دختر را با حضور
خود میپوشاند .بالفاصله پس از رفتن او ،دخترک بلند میشود تا سر میز منوچهر بنشیند و برای نخستین بار از او
بخواهد برای ساعاتی خود را دایی او معرفی کند .گویی این ماسکه شدن دختر توسط پیشخدمت کار تقطیعی را
انجام میدهد که به این شخصیت تاکنون منفعل ،فرصت رفتن در نقشی جدید و موقعیتی غیرمنتظره را میدهد.
در این جا نه تنها داستان صحنه در بخشهای مختلف جریان دارد و در یک نما ،چند حادثه را پوشش میدهد بلکه
گویی کارگردان تدوینی داخل تصویری انجام داده است.
عالوه بر این محمدرضا جهان پناه ،فیلمبردار ،توجه کافی داشته تا از وجود قاب در و پنجرهها و نقاشیهای روی
دیوارها برای نماهای خود قاب بندی ایجاد کند .وقتی منوچهر دم غروب به نانوایی میرود ،تضاد نور قرمز و نارنجی
که از داخل نانوایی میزند و نور آبی کوچه ،نما را به عکسی هنری تبدیل میکند .فیلمساز لوکیشنهای خوبی را
برای فیلم خود انتخاب کرده است .لوکیشنهایی که در نگاه هنری فیلمبردار جلوۀ زیبایی شناختی مضاعفی پیدا
میکند.
در مجموع فیلم نخست صناعیها فیلم آبرومند و قابل قبولی است که اما چندان تاثیر ماندگاری بر تماشاگر باقی
نمیگذارد و بیشتر در حد یک لذت بصری متوقف میماند
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نگاهی به موسیقی فیلم «احتمال باران اسیدی» ،به آهنگسازی هنریک ناجی
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سالهاست که هنریک ناجی در ایران فعالیتهای موسیقیاش را دنبال میکند .او
آهنگسازی است سوئدی که با فرهنگ ایرانی آشنایی بسیار باالیی دارد .به زبان
فارسی نه تنها مسلط است که به آن آواز هم میخواند و حتی چندین کتاب هم ترجمه
کرده است .بنابراین نام خارجیاش برای ما ایرانیها ممکن است گولزنک باشد .این
آهنگساز سوئدی با فرهنگ و سینمای ما خودیتر از این حرفهاست .در ایران ناجی
را با موسیقیاش روی اشعار خیام میشناسند و کنسرتی که سالها پیش در کاخ
سمیهقاضیزاده
نیاوران برگزار کرد.
فضای کلی موسیقی ناجی برای اولین ساخته بهتاش صناعیها مثل خود فیلم خلوت است .هرچند آنسامبل
زهیها و بادیها در موسیقی «احتمال باران اسیدی» حضور دارند اما صدای غالب موسیقی صدای دوئت پیانو و
کمانچه است .کمانچهای که آن را رضا آبایی ،نوازنده ایرانی مقیم کانادا ،نواخته است.
شناخت عمیق آهنگساز از موسیقی شرقی و به ویژه موسیقی و سازهای ایرانی از جمله ویژگیهای بارز آهنگساز
است که این مسأله در «احتمال باران اسیدی» بیشتر خودش را در استفاده سلو از ساز قیچک و شخصیتپردازی
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برای این ساز نشان میدهد .او علیرغم ساخت موسیقی مینیمال سعی کرده از سازهای ایرانی غافل نماند .به
همین دلیل قیچک را انتخاب کرده که هم سازی است مهجور همچون شخصیت رهنما و هم در عین حال سازی
است کششی که اندوهش بیحد است .از سویی کنار این قیچک تنها و مهجور ،یک پیانو حاضر است .این پیانو
صدای تمام دنیاست برای پیرمرد قصه .از شادیهای مقطعی ،دوستیهای گذرا ،دایی شدن و دکتر شدنش تا
باقی داستانها .نقش پیانو در «احتمال باران اسیدی» نقش دنیای پیرامون رهنماست .از طرفی قطعا ماهیت و
ملیت سازها هم مورد نظر آهنگساز بوده .آن هم آهنگسازی که خود در مقام یک موسیقیدان اروپایی که با یک
ایرانی ازدواج کرده این ظرافتها را مد نظر قرار داده است.
«احتمال باران اسیدی» فیلمی است که فرق نمیکند در رشت روایت شود یا تهران ،در استکهلم یا نیویورک،
چرا که شرایط آدمهایی را به تصویر میکشد که میتوانند هرکجای این کره خاکی نفس بکشند .به همین دلیل
است که ترکیب پیانو در مقام سازی غربی در کنار قیچک که نماینده شرق است روی تصاویر فیلم معنادار
میشود .جالب اینجاست که این پیانو و کمانچه در دنیای واقعی هم همچون دنیای رهنما از هم جدا افتاده بودند
چرا که نوازنده قیچک در کانادا قطعات را مینواخته ،ضبط میکرده و به دست ناجی در سوئد میرسانده تا این
دو را با هم سینک کند و از دلش اثرش را بیافریند .به همین دلیل است که ساخت این موسیقی که به نظر خلوت
میآید چهارماه طول میکشد.
موسیقی «احتمال باران اسیدی» موسیقیای است که همچون لحن فیلم به آرامی بسیار و ریتم پایین
آغاز میشود و رفتهرفته با درآمدن رهنما (شمس لنگرودی) از الکش به تعداد سازها و همینطور حجم
صوتی افزوده میشود که خودش تمهید خوبی است .هرچند به نظر میرسد شاید اگر ریتم موسیقی در
یک سوم ابتدایی فیلم سرزندهتر بود به جذابیت بصری آن هم افزوده میشد و در واقع به کمک فیلمنامه
میآمد
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درباره «احتمال باران اسیدی» ،نخستین ساخته بهتاش صناعیها
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«احتمال باران اسیدی» تجربهای است خاص در حیطه پرداختن به تنهایی ازلی  -ابدی
بشر و کالبدشکافی خاطراتی که یک جایی در گذشته جا مانده تا یک روز باالخره از پرده
برون بیفتد .اولین ساخته بهتاش صناعیها بر اساس فیلمنامهای از مریم مقدم و صناعیها
شکل گرفته که با ساختاری ساده و متعارف قصه شخصیتی را روایت میکند که تازه و بدیع
است .فیلمنامهای که موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه از بخش نگاه نو
سیوسومین جشنواره فجر شد با ذکر این نکته که در این بخش سیمرغ بلورین بهترین
سحرعصرآزاد
فیلمنامه به هیچ اثری تعلق نگرفت .انتخاب خاستگاه ،جغرافیا و سنوسال قهرمان اصلی
یکی از نکاتی است که کمک کرده قصه با وجود آشنایی و متکی بودن بر قواعد کالسیک ،به جهت جنس روابط و
دنیایی که به تصویر میکشد بداعت و جذابیت به همراه داشته باشد .مردی تنها و میانسال که تا  60سالگی زندگی
کلیشهای در یکی از شهرهای شمال داشته و زندگی روزمرهاش چیزی نیست جز تکرار ماللتبار عادات و رفتارهای
روزانه که با خرید نان سنگک در اول صبح شروع و با نشستن در ایوان تا پاسی از شب به پایان میرسد و رفتن به
مجلس ترحیم دوستی در مسجد ،یک اتفاق جدید در روال عادی روزمرهاش محسوب میشود.
طبعا این ماللتبار بودن هرچند آشنا و تکراری است اما چیزی نیست که در کالم بگنجد و فیلمساز ترجیح داده به
جای حرکت بر پیشینه ذهنی مخاطب ،این حس را با لحظهها و آنهای فیلمش به مخاطب انتقال بدهد .به همین
دلیل در بخش ابتدایی فیلم که قرار است موقعیت اولیه شخصیت اصلی تعریف و تور قصه پهن شود ،با به تصویر
کشیدن زوایای مختلف این تنهایی و روزمرگی ،همان حس ماللتبار ناشی از تکرار در اتمسفر فیلم جاری میشود تا
مخاطب خودش این حال و هوا را تجربه کند.
با انتخاب جغرافیای شمال و حس غمبار و کسالتباری که در اتمسفر این فضای ابری و بارانی و چه بسا ساکن
جاری است ،این حس و حال تشدید میشود تا هدف اولیه فیلم که قراردادن مخاطب در موقعیت منوچهر و این
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تجربه حسی است تأمین شود .طبعا انتخاب مردی در این سنوسال که گرفتار روزمرگی و تکراری کسالتبار است،
جسارت خاصی الزم داشته ،چرا که اولین چالش این کار جذاب کردن دنیای فیلم برای مخاطب و همراهی و پیگیری
او است .انتخاب شمس لنگرودی بهعنوان یک بازیگر با پیشینهای عظیم در حیطه ادبیات و شعر بیش از هر چیز ناشی
از هوشمندی فیلمساز در استفاده از جذابیت فرامتنی وی برای جذاب کردن کاراکتر منوچهر بوده که از چند وجه
توانسته در فیلم جواب بدهد .مهمتر از همه این که لنگرودی هرچند در بازیگری تازهکار محسوب میشود ولی این
هنر را در جوانی به شکل آکادمیک آموخته و با این فضا بیگانه و ناآشنا نیست.
به این ترتیب یک جنس جذابیت و حرفهایگری زیرپوستی در منوچهر قابل ردیابی است که باعث شده این
شخصیت ابعاد عمیق و گستردهای پیدا کرده و به همین ترتیب پیگیری روال زندگی کم اوج و فرود زندگی او و البته
تصمیمی که برای حرکت و سفر میگیرد ،اهمیت پیدا کند.
طبعا سفر و حرکت به شیوه الگوهای کالسیک ،قهرمان را در موقعیتی جدید و البته در تضاد با مؤلفههای آشنای
بخش اول فیلم قرار میدهد .همانطور که حضور در تهران و شلوغیهای شهر و مردمان پرمسأله به نوعی همان
حس گارد گرفتن و دافعه منوچهر را در آغاز ورود به تهران و روابط و مناسبات خاص آن به مخاطب انتقال میدهد.
باز شدن گارد بسته منوچهر که از تضاد با جهان و مردمان اطرافش به تعامل و همراهی میرسد ،همچون بخش اول
فیلم به گونه تدریجی با شیبی مالیم اتفاق میافتد به گونهای که این انعطافپذیری تدریجی به واسطه مرور خاطرات
گذشته و باز شدن گره گذشته زندگی منوچهر ملموس و باورپذیر میشود.
در انتها با کاراکتری مواجه هستیم که هرچند به شیوه قهرمانان کالسیک گوشه امن و عزلت خود را ترک کرده و
پای در سفری نمادین برای تغییر گذاشته اما با طی طریق در عرض مسیر سفر ،دیگر رسیدن به هدفی که بهانه سفر
است  -دیدن دوست دوران جوانیاش؛ خسرو  -اهمیتی ندارد بلکه ارتباط گرفتن با نسلی دیگر و بازگو کردن راز
بزرگ زندگیاش مهمترین دستاورد این سفر است ،نه لزوما دیدار با خسرو که در یک قدمی او قرار دارد
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فرزاد مؤتمن در آستانه شصت سالگی ،هنوز آن قدر تجربهگرا هست که همهجور فیلمی
در کارنامهاش پیدا شود .شلوار جین و یک جفت کتانی بزرگ و یک عینک متمایزکننده به
چشم دارد و حتی یک جور شلختگی هنریمسلک هم در سر و وضعش هست که
تداعیگر نوعی بیخیالی و قالبگریزی است .او تاکید دارد که نه تنها فیلمنامهنویس
آثارش نیست بلکه به جزئیات فیلمنامهها هم وفادار است و احتماال عاشق عنوان
«کارگردان مؤلف» هم نیست .در عین حال در آدمهای آثار قابل تاملش ،یک جور
مصطفیجاللیفخر
شوریدهحالی و تنهایی و درونگرایی هست که به نظر از روحیات خود فیلمساز ناشی
میشود .او آن قدر بیخیال است که با یک فیلم تارانتینویی وارد فیلمسازی میشود و بعد با «شبهای روشن» ،توجه
و آبرو کسب میکند؛ اما چند سال بعد ،وقتی دچار مشکالت مالی میشود« ،پوپک و مش ماشاهلل» هم میسازد و
چندان درگیر تنزل موقعیتش نیست .هم فیلم خوب در کارنامه دارد و هم کار خیلی بد.
جنس همان فیلمهایی ست که منتقدان را

آخرین فیلم مؤتمن تالش او برای بازگشت به دوران آبروداری است .از
خوش آمده بود و او را به یک فیلمساز جدی و قابل پیگیری تبدیل کرده بود .نیمه نخست یکدست و درستچیده
شدهای هم دارد .با یک چهره و بازی کامال متفاوت از بازیگری که هیچ سابقهای از این جنس بازی ندارد .ساکت و تلخ
و سرشار از درونهای که هر آن ،امکان بروزی ناگهانی دارد .با کمترین اتفاق و تنها با درهمآمیختگی خیال و واقعیتی
که گاهی دچار وهم میشود .و با ضرباهنگی که با خودبسندگی و اعتماد به نفس ،تماشاگرش را با ریتم کند زندگی
یحیی همراه میکند .تنظیم نسبت میان خیالی بودن یا نبودن همسر یحیی ،پاشنه آشیل چند پرده نخست است.
گاهی میشود با یک کات به این شک کرد که زن واقعا وجود ندارد و گاهی در ایستگاه قطار ،شک واقعی بودن را پر
رنگ میکند .و در عین حال از افشای همه اجزای محور قصه ،گناهکار بودن یا نبودن یحیی ،طفره میرود.
در ابتدا او فقط یک متهم به قتل است که تبرئه شده است اما همکاران و همسایهها ،هنوز او را تبرئه نکردهاند .کمی

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

بعد ،معلوم میشود که او به قتل همسرش متهم است و این ،در تقابل با معاشقه خیالیاش با همسر متوفی است.
شک داستانی اینجاست که آیا او ،همسرش را به قتل رسانده است؟ فیلم ،تا اینجا قادر به حفظ و پیشبرد یک درام
معمایی است اما پس از اعالم این واقعیت که یحیی ،واقعا تالش کرده و چه بسا موفق شده همسر بیمار العالجش
را با مرگ ،خالص کند ،او به یک گناهکار تبدیل میشود .در واقع چالش اخالقی /دینی اُتانازی مطرح است و طفره
رفتن فیلم از قطعیکردن این فرضیه ،هوشمندانه نیست .این در حالی ست که مؤتمن ،فیلم خودش را مدرن میداند
(که به نظرم این طور نیست) و راستگویی را هم از مؤلفههای مدرنیته میداند .فیلمساز به دلیل عدم جسارت کافی
در برابر موضوع اُتانازی ،صحنه را جوری میچیند که هم بتوان یحیی را قاتل دانست و هم این فرض را لحاظ کرد که
قطع کوتاه اتصاالت اکسیژنرسانی ،باعث مرگ زن نشده است .و این در حالی ست که به نظر میرسد موضع فیلم
هم در برابر جزئیات اتفاقی که افتاده نامعلوم است؛ یک جور ناآگاهی که میکوشد پشت پنهان کاریاش مخفی کند.
ضعف اساسی فیلم پس از ورود طلعت (میترا حجار) است که ناگهان لحن و جنس فیلم عوض میشود و همه
چیز به سطح تکراری میرسد .در مقابل زن اول (ماهرو) که ماهیتی اثیری یافته بود ،زن دوم برخالف تالش اول
فیلمساز برای رازآلود کردن و نگاه در سکوت و همسانی کفشهای سفیدش با ماهرو ،پس از آنکه به حرف میآید،
دختری میشود که دلش فقط شوهر میخواهد .قابل فهم است که فیلمساز میخواهد یحیی را به زندگی عادی
بازگرداند و با واقعیت آشتیاش دهد ،اما راه خوبی را برای این کار انتخاب نکرده .طلعت به سرعت مؤلفههای
شخصیتپرداز نخست خود را از دست میدهد و به یک تیپ و کلیشه سطحی تبدیل میشود .تالش بعدی
فیلمساز برای افزودن ویژگیهای خاصکننده و غیرواقعی ،نظیر نشستن در واگن تککابینه و حرکت ناگهانی
آن ،نمیتواند لحن تخریب شده فیلم را نجات دهد .بالتکلیفی فیلم در پایان هم مشهود است .جایی که نمیتواند
مراوده میان طلعت و خیال ظاهر شده ماهرو را ساماندهی کند ،با یک پرسش بیجواب :چرا فیلم به اشتباه
میکوشد تا یحیی را بیگناه قلمداد کند؟!
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اولین فیلم بلند سینمایی یلدا جبلی ،روایتگر چهار اثر موازی و در عین حال در هم تنیده
است که به قول خود او یکشبه و با هم به روی کاغذ نیامده ولی قصهها در امتداد هم بوده
و در جاهایی به هم گره میخورند .فیلمنامه این فیلم کامال بر دیالوگ استوار است و از این
رو یک فیلم دیالوگمحور به حساب میآید.
«داره صبح میشه» نیازمند مخاطب باحوصله و درعین حال باهوش است تا
بتواند ارتباط میان شخصیتها را درک کند و صبر الزم برای دنبالکردن وقایعی
سینااخباری
را که در مدت زمان فیلم روی میدهد داشته باشد .این فیلم مانند برخی دیگر از
فیلمهای این دوره از جشنواره حاصل دغدغههای شخصی کارگردانش است و به گفته خودش این چهار قصه
کوتاه ،ذرهذره در او رشد کرده و با همکاری سمیه تاجیک (نویسنده) تصمیم گرفتند ساختار فیلم اپیزودیک
باشد .ناگفته نماند که گرایش دانشگاهی جبلی یعنی تدوین هم میتواند در این تصمیمگیری تأثیرگذار
بوده باشد« .داره صبح میشه» از جهات مختلفی یک اثر موفق و متفاوت به شمار میآید .این فیلم روایت عشق و
بحران رابطه چهار خانواده را در یک شب تا صبح به تصویر میکشد و در حالی که روایت خطی ندارد اما از بیان داستان
عاجز نیست و میتواند در مخاطب کشش الزم را برای تعقیب تصاویر ایجاد کند و این موضوع ناشی از شناخت درست
کارگردان از مسائلی است که در قالب خردهداستانهای فیلم روایت میشود؛ عشق زنی میانسال که همسرش را از
دست داده و خود را برای وداع با عشقش آماده میکند ،پسر و دختری که در یک شب قبل از ازدواجشان بنا به دالیلی
تا پای جدایی پیش میروند ،زن و شوهر جوانی که پس از ده سال جدایی یکدیگر را میبینند و هنوز به هم عالقه دارند
و درنهایت زوجی پا به سن گذاشته که یکی از آنها مبتال به آلزایمر است و دیگری از او پرستاری میکند.
این چهار داستان با تدوینی غیرخطی البهالی هم روایت میشوند و اینجاست که مخاطب صبور و دقیق میطلبد
تا تم واحد میان داستانها را گم نکرده و ارتباط خود را با فیلم حفظ کند .با گذشت اندک زمانی ،نقاط کلیدی هر یک
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از این خردهداستانها مشخص میشود و کمکم مخاطب به یک درک جدید از موقعیت داستانی فیلم دست مییابد؛
این که عشق در هر دوره زمانی چه ویژگیهایی دارد و نسبت هر یک از شخصیتها با موقعیت عاطفی که در زندگی
آنها ایجاد میشود چگونه است.
«داره صبح میشه» فیلم پرکاراکتری است و جالب اینجاست که بازیگران حرفهای به اکثر این کاراکترها
جان بخشیدهاند و این مهم یعنی هدایت و کنترل بازیگران حرفهای برای کارگردانی که نخستین حضور
جدی خود را تجربه میکند ،کاری دشوار است که میتوان گفت جبلی از این آزمون سخت سربلند بیرون
آمده است .بازیها به فراخور موقعیتهای داستان ،منطقی و تأثیرگذار است (حتی ایرج شهزادی که بازیگر
حرفهای نیست و در امر صدا متخصص است ،حضور قابل قبولی در فیلم دارد) .در کنار آن ،دوربین سیال
مجید گرجیان قابهای گرم و گیرایی را به تصویر کشیده که فضای بصری مدرن ِ امروزی را به درستی نمایش
میدهد و موسیقی که به حق از نقاط قوت فیلم است .بد نیست در اینجا نگاهی اجمالی به موسیقی این
فیلم که در سازبندی آن از آنسامبل زهی ،ساکسفون ،کرآنگله و سه تار استفاده شده ،داشته باشیم؛
موسیقی «داره صبح میشه» توصیفی واحد از درام داستان است و برای تکتک شخصیتها ملودی نوشته
نشده است .سازبندی این موسیقی که براساس سن و موقعیت کاراکترهای داستان خودنمایی میکند ،در
جهت ایجاد وحدت و یکپارچگی میان قصهها و اپیزودها و در واقع برای عبور از یک قصه به قصه دیگر به کار
گرفته شده است.
و حرف آخر :از جمله نکاتی که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت؛ یکی نقش پررنگ فردین خلعتبری
در سمتهای مختلف از تهیهکنندگی و طراحی صحنه و لباس گرفته تا حرفه اصلیاش یعنی آهنگسازی
است و دیگری گروهی هماهنگ؛ که نمود بیرونی همدلی و همراهی کل گروه در تولید این فیلم واضح و
روشن است
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فیلمها تا چه اندازه میتوانند «درباره» لوکیشن خود باشند؟ یا دقیقتر و حتی فراتر؛
لوکیشن تا کجا میتواند به مبنای شکلگیری یک فیلم و حتی بخشهای روایی آن
بدل شود؟ در قدم بعد ،اگر فیلمی از پایه و اساس به لوکیشن وقوع رخدادهایش وابسته
باشد و عمال لوکیشن را در جایگاه بستری برای طرح حسها و حاالت انسانی فراوان و
چندالیهای به کار گیرد که خارج از آن محیط و جغرافیا ،به درستی قابل طرح نبود،
چهقدر این امکان وجود دارد که نگذارد تصاویرش به تعبیر رایج« ،کارتپستالی» شود
امیر پوریا
و به شیفتگی بیش از حد نسبت به آن محل بینجامد؟ و بهطور کلی آیا ممکن است
بشود فیلمی با محوریت یک شهر ،یک فرهنگ بومی ،یک رفتار زیستی و قومی ساخت؛ بی آن که کلیت آن فقط
برای کسانی قابل درک باشد که آن فرهنگ و اقلیم را زیستهاند؟
تمام این ویژگیها که به سختی میتوانند در یک اثر قابل تصور باشند ،یکجا در اولین فیلم صفی یزدانیان،
منتقد خوشفکر و صاحب نثر« ،در دنیای تو ساعت چند است» ،گرد آمدهاند .فیلم همانقدر که درباره رشت و
غرغرهای پیر و جوانش و بازار بزرگ ماهیفروشان و نوستالژیها و فضولیهای مردمان و «بارش» (با تلفظ محلی
دقیقتر «وارش») آن است ،میتواند بدون دانستن و گذراندن این پیشنیازها هم برای اغیاری که تجربه عینی
آن فرهنگ و فضا را ندارند ،ملموس باشد و کامال از جنس «تجربۀ شخصی» به نظر برسد .داستان زن ایرانیای که
ناگهان زندگی و رابطهاش را در پاریس رها میکند و تهران را در حد گذرگاهی بسیار کوتاه ،پشت سر میگذارد
تا به زادگاهش رشت برسد ،طوری با داستان مرد عاشق عجیبوغریبی که سالهای سال هیچجور عالقهاش
را ابراز نکرده و حاال هم جز رفتارهای غیرعادی و دیوانهوار ،ابراز دیگری بلد نیست ،تلفیق میشود و فیلم را از
خود میانبارد که حتی ممکن است برای برخی از تماشاگرانش ،این پیوند با محیط و محل ،چندان کلیدی
جلوه نکند.
بسیاری ،فیلم را به سیاق دو فیلم دلپذیر دیگری که کموبیش با همین ترکیب بازیگران اصلی در همین سالها
ساخته شدهاند یعنی «پله آخر» و «چیزهایی هست که نمیدانی» ،نوعی عاشقانه کوچک و همراه با حس حسرت
سالها و عشقهای از دست رفته میبینند و لوکیشن متفاوتش با آن دو ،زیاد به چشمشان نمیآید .همانطور
که جغرافیای خاص تفرش در «پله آخر» هم شاید یاد خیلیها نمانده باشد .اما واقعیت این است که یزدانیان
برای دستیابی به این تعادل در عین آن همه عدم تعادل تعمدی که در آدمها و نامعادالت فرهنگی «در دنیای تو
ساعت چند است؟» به چشم میخورد ،کوشش بسیاری در فضاسازی بهخرجداده که میتواند مهمترین دستاورد
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فیلمش به شمار رود :این که فیلم نه تجربیبودنش و نه تلفیق و تقابل فرهنگ گیلکی و فرانسوی را به رخ تماشاگر
نمیکشد ،در سینمایی که بدیهیترین فکرها هم با انبوهی تفاخر و تأکید به تماشاگر حقنه میشوند ،به تنهایی
قابلیت درسآموزی به آن میبخشد.
از ویژگیهایی که هم اصالت فیلم و هم جذابیت آن را افزون میکند ،رویکرد بسیار خاصی است که در پردازش
ویژگیهای زندگی و آدمهای گیالن اتخاذ کرده :نه ستایشنامه توأم با شیفتگی است و نه هجویه و دربردارنده
موضع انتقادی .در عین این که هر دوی اینها هم هست! از زنی که در خانه کار میکند تا پیرمردی که مادر (زهرا
حاتمی) را دوست میداشته ،همه به همهچیز کار دارند و حتی از همهچیز خبر دارند .سرعتشان در این زمینه
هم مثالزدنی است؛ و فیلم با وجود نمایش این خصلت گیالنی ،رویکرد انتقادیاش را چندان جدی نمیکند
که بخواهد به ورطخ نقد قومی بیفتد و از اهداف رومانتیک اصلیاش به کجراهه برود .یا در آن سکانس بندر انزلی
که چندین و چند نفر بابت ادعای زن (لیال حاتمی) در مورد مزاحمت مرد (علی مصفا) بر سرش میریزند و او را
کتک سختی میزنند ،فیلم عمال دارد از مسأله گیالنی مشهور «کتککاری چند نفر به یک نفر» در انزلی بهعنوان
بهانه داستانی ،استفاده میکند اما از آن سو ،آنهمه ستایش بصری و عاطفی را هم نثار چشماندازهای پل غازیان
میکند و در این همنشینی دو نوع نگاه ،تناقضی نمیبیند.
در امتداد همین تعادل میان عناصر ظاهرا متضاد است که رویکرد شخصی و حسهای انسانی قابل درک برای
همگان نیز «در دنیای تو ساعت چند است؟» را به الگویی نمونهای برای آنچه در فیلمهای مرتبط با جریان
مستقل و تجربی سینما نیاز داریم ،بدل میکند :فیلمی که سرچشمه بسیاری از عالیق شخصی سازندهاش مانند
تقابل فرهنگی جاری در عنوان و جهان فیلم «پاریس -تگزاس» ویم وندرس ،اینجا طوری در تار و پود روایت
شیرین و تلخش تنیده شده که اغلب حتی نمیتوان این اشارهها را با قطعیت از دل فیلمش بیرون کشید؛ و این
یعنی هنر تجربی و شخصی و در عین حال ملموس برای دیگران
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این ادای دین صفی یزدانیان است به فیلمهای محبوبش؛ به لحظههایی از سینما که در خاطره
بچههایی
بچههاییکهکمکمبزرگشدهاند؛ ّ
تماشاگرانماندهاندوگذ ِرسالیانراتابآوردهاندّ :
جدی گرفتهاند .بازی
هم
را
یکی
ن
ای
گی،
بچ
ّ
که بازی تازهای ساختهاند و مثل همه سالهای ّ
کردن وقت با لحظهای که بین گذشته و حال
تازهای که سال و ماه و ساعت نمیشناسد؛ تنظیم ِ
در رفتوآمد است .گذشتهای که یکی بهیاد نمیآورد و آنیکی حال را هم بهواسطه این گذشته
ت ماندن نیست؛ ّنی ِ
میسازد .سرزدن به گذشته به ّنی ِ
ساختن لحظه اکنون است و
ت اصلی،
ِ
محسنآزرم
یادآوردن
ه
ب
جز
نداریم؛
گذشته
ر
مرو
جز
ای
ه
چار
اکنون
ادامه دادنش و برای رسیدن به
ِ
ِ
معمایعاشقخستگیناپذیرفیلمدرنمیآوریم؛آنهمدرزمانهای
خاطرههایپراکندهایکهتاکنارهمنچینیمشانسراز ّ
که عاشقی به کلمهای پیشپاافتاده بدل شده و «هر اظها ِر نظری درباره عشق آنرا به تباهی میکشاند».
چان «در حالوهوای عشق» نیستند که وقتی
خانم ِ
بااینهمه فرهاد و ِ
گلی «در دنیای تو ساعت چند است؟» آقای چاو و ِ
میبینند زندگی بازی میکند با آنها و ِ
دست روزگار یا تقدیر همهچیز را جوری چیده که دنیایشان یکی شود یا دستکم
مقدماتِ کاری
کردن ّ
بخشی از دنیایشان به هم برسد ناخواسته آماده بازیِ مهمتری میشوند و شروع میکنند به آماده ِ
که هرچند از دور بازی بهنظر میرسد ،اما هرچه نزدیکتر میشود سنگینی و ابهتش بیشتر آشکار میشود و آدمها هرچه
بیشتر درگیرش میشوند رهایی از آن سختتر میشود؛ ناممکنتر .فرهاد و گلی این بازی را طو ِر دیگری پیش میبرند:
آوردن این که مگر چنین گذشتهای هست و آنیکی با بیشازاندازه بهیادآوردن و
یکی با بهیادنیاوردن و مدام به زبان
ِ
دادن ُمهرههایی که دستآخر او را برنده این بازی میکنند؛ آنهم درست لحظهای که روز به پایان رسیده و
حرکت ِ
خیال آسوده گفت «میارزید».
میشود با ِ
ِ
نهایت آرزوی همبازیِ سالهای دور است
آنکه رفته خاطرههای شه ِر کودکیاش را جا گذاشته و راهی شهری شده که
و آنکه مانده همه این خاطرههای پراکنده را بهد ّقت کنار هم گذاشته و چشمبهرا ِه لحظهای نشسته که گلی ناگهان به
رشت برگردد و سری به خانه محلّه ساغریسازان بزند؛ محلّهای که همه همسایههایش چشمبهرا ه این روز بودهاند و جای
خالی گلی را در آن شهر حس کردهاند ولی هیچکس بهاندازه فرها ِد دیوانه دانشکده با او مهربانی نکرده و هیچکس بهاندازه
او تندی ندیده.

عنوان یادداشت سطری از آرسنی تارکوفسکیست در آینه
*
ِ
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تراویس «پاریس تکزاس» دلباخته زنیست که «غیابش شوریدگیست»؛ تکزاسی که به جستوجوی پاریس میآید؛
ِ
اسم رمزیست برای نامبردن از عشق بیآنکه
باشد؛
آمده
زبان
به
دلیل
ی
ب
که
نیست
معمولی
و
ی
د
عا
ای
ه
کلم
که
پاریسی
ّ
ِ
بچههاست؛ دخترانی
دیگران بشناسندش .راویِ آینه ،داستانی را برایمان روایت میکند که نقطه پایانش قد
ِ
کشیدن ّ
ِ
دخترک
که زن میشوند؛ پسرانی که مرد میشوند« .اما این نگاهی حسرتخوار به دیروز نیست»؛ دیروز پسرکی که
جدیاش نمیگیرد «چیزی برای حسرت نداشته» و زمان دستکم در این دیروز و گذشته پشت
محبوبش او را نمیبیند و ّ
ِ
«سرگذشت آدل ﻫ ».برمیدارد به دیوار میرسد
سر ،هوایش را نداشته .هر قدمی که دخت ِر مشهورترین نویسنده جهان در
و نامههای سرشار از خواستنش بیفاید ه میمانند؛ درست مثل جملههایی که به پینسن میگوید و میداند بیفایده است
عاشق تواَم .دوستم نداری آلبر؟ هنوز
ولی گفتنش در آن لحظه بهخصوص تنها کاریست که از دستش برمیآید« :من
ِ
همعاشقمهستی؟»
فقط همان پسره دیوانه دانشکده نیست که گلی همیشه نادیدهاش گرفته و فرصتی برای گفتن مهمترین جمله
فرهاد 
عشق گلی گذرانده و مرز امید و ناامیدیاش آنقدر باریک
زندگیاش به او پیدا نکرده؛ پسرکیست که همه این سالها را به ِ
است که هیچ معلوم نیست چگونه دوریِ او را تاب آورده و شیفتگیاش آنقدر به چشم میآید که همهچیز را فدای این
شیفتگی میکند :همیشه به او فکر میکند؛ به جستوجوی راهی برای تماس با او برمیآید و از هر فرصتی استفاده میکند
بیان احساساتش برایش ترانه
که وقتش را با او بگذراند؛ وقتی میبیندش هیجانزده میشود؛ بیخواب میشود؛ برای ِ
زبان او کافیست تا گوشهای پناه بگیرد و بیآنکه کلمهای بگوید به
میخواند؛ به او هدیه میدهد و
شنیدن کلمهای تند از ِ
ِ
این فکر کند که مگر میشود راه را اشتباه رفته باشد؟ همه اینها چیزهاییست که رابرت نوزیک در مقاله «پیون ِد عشق»
نصیب آدم شود حتما لبخندی روی لبش مینشیند
ی بزرگی که اگر
نوشته و آنها را نشانههای عاشقی دانسته؛ خوشبخت 
ِ
و میگوید «میارزید»
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نگاهی به موسیقی فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟»
به آهنگسازی کریستف رضاعی
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از سالن که بیرون میآیی موسیقی «در دنیای تو ساعت چند است؟» همراهت است.
سمیهقاضیزاده
قدرتمند عرض اندام میکند و عاشقانه به دل مینشیند .کارکردش مشخص است و هیچ
بازی و ادایی در کار نیست؛ قرار است فضای عاشقانه فیلم و دیوانگیهایش را پررنگتر و دلپذیرتر کند .در عین حال
خاطرهبازی جزء الینفکش است و همانقدر که شورلت قدیمی پدر گلی به کار میآید و انگار قرار است حاالحاالها
عمرش به دنیا باشد ،موسیقی این فیلم هم آمده که حسابی جایش را در دل مخاطبش پیدا کند و قصد رفتن ندارد.
کریستف رضاعی آهنگساز دورگه ایرانی  -فرانسوی قطعا بهترین انتخاب برای ساخت موسیقی در فضایی است که
بارها در آن دیالوگهایی به زبان فرانسه گفته میشود و کال حال و هوای فیلم را تحت تاثیر قرار داده است .او برای
اولین ساخته صفی یزدانیان موسیقیای ساخته که آن را عالوه بر وجوه تصویری و داستانی ،از نظر موسیقایی هم
بهیادماندنی کرده .این انتخاب هوشمندانه و در عین حال عاشقانه یک ترانه قدیمی روسی و گذاشتن شعر رشتی روی
آن چنان خاطرهانگیز از آب درآمده که خیلی بعید است تماشاگری آن را از یاد برده باشد .شاید نقش این ملودی که
اصل آن ساخته رضاعی نیست اوریجینالیته اثر را زیر سؤال ببرد اما موارد بسیار زیادی در موسیقیهای مهم فیل م در
دنیا و همچنین موسیقیهای مهم فیلم در ایران وجود دارد که اقتباسی هستند ،از «در حال و هوای عشق» و «فهرست
شیندلر» در سینمای جهان بگیرید تا «بازمانده» و «امام علی(ع)» در سینما و تلویزیون خودمان .دلیلش هم واضح
است ،چرا که آهنگساز با استفاده از یک ملودی زیبا و در عین حال کمتر شنیده شده که در خاطره جمعی جایگاه خوبی
دارد موسیقیای میسازد که میتواند فضای فیلم را به زیبایی رنگآمیزی کند.
نکته به نظرم مهم این است که یزدانیان از ابتدای فیلم برای موسیقی آن برنامهریزی داشته .خودش جایی درباره
آرزوهایش گفته« :همیشه آرزو داشتم فیلمی با همین بازیگران در شهر رشت بسازم؛ فیلمی در فضای ابری که
در تصاویرش زمین همیشه باران خورده باشد و موسیقیاش بعد از تماشایش هم در یاد بماند» .خب ...کامال هم
موفق بوده در این راه .موسیقی این فیلم تمامی ویژگیهای بهیادماندنی شدن را دارد .ملودی بسیار قوی و اجرای
چند ترانه باکالم در میانه فیلم به این مسأله کمک شایانی کردهاند .استفاده از فرم والس که در عین عاشقانه
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بودن ،لحنی طناز و سرخوش دارد برای چنین فیلم سرحالی انتخابی است عالی .چیزی که میتواند موسیقی این
فیلم را با فیلمی چون «ماجراهای شگفتانگیز آملی پولن» و موسیقی یان تیرسن قابل مقایسه کند .موسیقی با
حجمی قابل قبول که هم بخشهای باکالم و هم لهجه محلی در آن بجا استفاده شدهاند .استفاده از سازهایی چون
ماندولین هم حال و هوایی تازه به موسیقی این فیلم بخشیده است.
ترانههای فیلم از نقاط قوت اصلی موسیقی آن هستند به خصوص ترانه آخر که تماشاگر را بدرقهای باشکوه میکند
و نمیگذارد دست خالی از این میهمانی خوب و بهیادماندنی بیرون برود .یزدانیان جایی درباره این قطعات توضیح
داده است« :در مورد ترانهها باید بگویم که یکی از سطوح فیلم ،نگاه ایرانی به فرهنگ غرب است .پس ،از خیلی زود
به یاد ترانههایی بودم که سالها پیش در جمعی خصوصی با صدای آقای روزبه رخشا شنیده بودم .ترانههایی که
ساختشان به سالها پیش برمیگردد ،اما هرگز ،دستکم تا آنجا که ما میدانیم ،ضبط نشده بودند .حدود شصت
سال پیش جهانگیر سرتیپپور از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی گیالن ،برای ترانههای غربی مشهور آن زمان
شعر گیلکی مینوشته است .به لطف آقای رخشا و کریستف رضاعی این ترانهها که کامال با فیلم همخوان هستند،
برای این فیلم اجرا شد».
حدس میزنم اگر تا پیش از این کریستف رضاعی را با گروه نور و موسیقی فیلم «کنعان» میشناختهاند از این پس
او را با عنوان آهنگساز «در دنیای تو ساعت چند است؟» به یاد خواهند آورد ،به خصوص این که خودش در نقش
سر آنتوان هم بازی کرده .او خودش جایی درباره این موسیقی گفته است« :ساخت موسیقی این فیلم به دلیل
روح شاعرانگی که در اثر وجود داشت ،با کارهایی که در گذشته در حوزه موسیقی فیلم کرده بودم ،فرق داشت.
برای ساخت موسیقی این فیلم برداشت آزاد از ترانههای بینالمللی به ویژه آمریکای جنوبی داشتم و سعی کردم از
آکوردهای ساده و عامهپسند و بهیادماندنی استفاده کنم .بیشتر از پنج ساز در موسیقی این فیلم وجود ندارد .پیانو
نقش اصلی را در سازبندی دارد و تمهای این ساز ،حکایت از رهایی شخصیتها دارد»
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صفی یزدانیان ،منتقد و مستندسازی است که با «در دنیای تو ساعت چند است؟»
الیزابتکر
اولین قدم در ساخت فیلم بلندی را برداشته است که داستان آرام و مبهمی در مورد
بازگشت یک زن ایرانی به زادگاهش دارد .زادگاهی که خاطره چندانی از آن ندارد؛ داستان کنجکاوی برانگیزی
در مورد حافظه و این که این حافظه چگونه تعریفی از ما ارائه میدهد ،که توسط بازیگرانی همچون لیال حاتمی و
علی مصفا روایت میشود .حضور این دو بازیگر شناخته شده میتواند توجهها را به فیلم جلب کند .گذشته از
حضور این دو بازیگر که به فیلم اعتبار میبخشند ،نگاه جدید یزدانیان در سینمای قصهگوی ایران ،حضور
قدرتمند این فیلم در فستیوالها را تضمین میکند و در کمترین حالت میتواند اکران محدود را برای فیلم به
ارمغان بیاورد.
فیلم با فرود آمدن پرواز گلی (حاتمی) در فرودگاه تهران شروع میشود که برای اولین بار از زادگاهش ،رشت،
پس از بیست سال دیدار میکند .او مقیم فرانسه است و از تلفنی که از شریک زندگی احتمالیاش (به نام آنتوان)
به او میشود ،میتوان نتیجه گرفت که زندگی خوبی هم دارد .یک آهنگ نیمه آگوستیک گیتار ،شروع یک سفر
جادهای را خبر میدهد؛ که ظاهرا سفری به خاطرات است .در ترمینال اتوبوس رشت ،فرهاد (با بازی علی مصفا
که تهیهکننده کار هم هست) ،از ساکنین شهر رشت ،از گلی استقبال میکند و برای او یک تاکسی میگیرد .گویا
این دو در کودکی همدیگر را از طریق پنجره خانهشان میدیدند و ظاهرا فرهاد ،گلی را به خوبی میشناسد .اما
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گلی سردرگم است و مطمئن است که او تا به حال هیچوقت فرهاد را ندیدهاست .فرهاد او را رها میکند تا به کارش
برسد اما هرجا که گلی میرود سروکله او هم پیدا میشود؛ از بازار و رستوران گرفته تا خیابانهای مختلف؛ و این
موضوع باعث میشود تا گلی بیشتر به دنبال خاطرات و هویت خود برود.
«در دنیای تو ساعت چند است؟» اکتشافی ظریف در حافظه ،گذشته شخصی انسانها و باورهای ما از
گذشته است و در عین حال رمانسی غیرمعمول و نافذ است؛ رمانسی که به یک دوستی ارزشمند تبدیل
میشود .یزدانیان نگاه مستندگونهاش را با خود به قاب این فیلم هم آورده است و اجازه میدهد که داستان
فیلم با حد و مرزهای خود پیش برود ،انگار که در ارتباط کاراکترها به دنبال نوعی طبیعیبودن میگشته
است .گلی و فرهاد هر دو نیمه تاریک خودشان را دارند که در زمانهایی به یکدیگر متصل هستند و در
پرسهزنیها و گفتوگوهای بیهدفشان این نیمه تاریک را از یکدیگر بیرون میکشند .اما فیلم فقط در مورد
رازها و قلبهای تنها نیست .گلی تحت تأثیر مرگ مادرش و غیبت خود در زمان بیماری طوالنی مدت اوست.
ارتباط گلی و فرهاد ،الیهبهالیه مشخصتر میشود و فیلم هرگز برای رسیدن به لحظه شناخت بیشتر،
عجله نمیکند.
«در دنیای تو ساعت چند است؟» ،فیلمی شاعرانه است و یک نوع غمزدگی در آن وجود دارد و بر دستان اجرای
بینظیر حاتمی و مصفا میگردد .مصفا نوعی تنهایی و وقار فروتنانهای به شخصیتش بخشیده است .او هرگز در
قامت یک مزاحم در فیلم ظاهر نمیشود؛ اتفاقی که به سادگی میتوانست بیفتد .حس همدردیای که حاتمی در
این فیلم در مخاطب برمیانگیزد از جنس تأثیری است که در فیلم «لیال» بر تماشاچی میگذاشت .فیلمبرداری
همایون پایور ،چشماندازی رویاگونه از فضای شهری ارائه میدهد که از لحظهای به لحظه دیگر تغییر میکند،
درست مثل رابطه در حال تغییر گلی و فرهاد
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فیلم «دریا و ماهی پرنده» فیلم شریفی است .اگرچه ریتم دودست فیلم و سرگردانیاش
میان سینمای داستانگو و سینمای نمادگرا فیلم را از رسیدن به موقعیتی تثبیتشده
بازمی دارد اما صرف پرداختن فیلم به سوژهای انسانی و دورشدنش از کلیشههای
سینمای رایج موجب میشود به افتخارش کالهمان را برداریم.
دومین ساخته بلند مهرداد غفارزاده به سراغ سوژهای رفته است که اصوال پرداختن به آن
با توجه به ممنوعیتهای اجتماعی و فرهنگی کار دشواری است .تا همینجای کار انتخاب
علیرضا بهنام
چنین سوژهای نمرهای خوب در کارنامه فیلمساز ثبت میکند .داستان کودکی بزهکار که
ناشنوا نیز هست به اندازه کافی میتواند دراماتیک باشد که یک فیلم سینمایی را به اثری دیدنی تبدیل کند.
فیلم با صحنههایی از کانون اصالح و تربیت آغاز میشود که در نگاه نخست انتظار دیدن فیلمی به اصطالح
«کانونی» را ایجاد میکند .اما در ادامه داستانکهای فرعی ،مانند نظربازیهای دو کارمند کانون و بازیهای
قدرت میان معاون و رئیس کانون ،مسیر فیلم را به سمت یک درام اجتماعی تغییر میدهد .این دوگانگی
مضمونی در فرم فیلم نیز تأثیرگذار است و هرگاه داستان روی قهرمان ناشنوای فیلم متمرکز میشود ریتم فیلم
به شکل محسوسی کند میشود و روایت ذهنی با ریتمی کند آغاز میشود .این در حالی است که هنگام ورود به
داستانک کارمندان زن و مرد ،یا رقابتهای شغلی رئیس و معاون کانون ،الزامات روایت دراماتیک ریتم فیلم را
تندتر و آن را به درام شهری نزدیک میکند.
آشکار است که این دوپارگی روایت ،از شکلگرفتن یک مرکزیت معنایی در فیلم جلوگیری میکند و حتی زبان
تصویری فیلم را نیز به دوگانگی میکشاند .از یک سو و هنگام مواجهه با نوجوان ناشنوا با دنیایی نمادین روبهرو
هستیم که خود را در عکسالعملهای بچه نسبت به موقعیت آشکار میکند و ادامه آن را در تم نقاشیکشیدن
روی دیوار که یادآور نمادگرایی فیلمهایی مانند «کالغ زرد» اثر کنجی میزوگوشی است میبینیم .اوج این
رویکرد در زبان تصویری زمانی فرامیرسد که بخشی از رویای پسرک نوجوان به صورت انیمیشن روی پرده
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دیده میشود .به این ترتیب در بخشی از فیلم منطق تصویری ،منطقی نمادین است که اتفاقا با توجه به ناشنوا
بودن شخصیت اصلی ،منطق روایی خاص خودش را نیز دارد .سویه دیگر زبان تصویری به صحنههای مربوط به
داستانکهای پشت صحنه کانون اصالح و تربیت مربوط میشود که در این بخش ،نشانههای تصویری بر مبنای
زیباییشناسی رئالیستی با گرایش مینیمال شکل گرفتهاند .در اینجا تمرکز بر واقعنمایی موجب میشود که
دیالکتیک عمل و عکسالعمل در زبان تصویری فیلم شکل گیرد و نشانههای تصویری از نماد به مجاز مرسل
تغییر پیدا کنند .در این بخش ،تأکید بر واقعگرایی به ساختن نمونهای اقناعکننده از کانون اصالح و تربیت
انجامیده که در غیاب مصالح تصویری مستند از مکان واقعی برای بیننده قانعکننده به نظر میرسد .کاتهای
سریع دوربین و حرکتهای رفتوبرگشتی در نماهای بسته دو نفره به همراه بازی خوب فیلمبردار با عمق میدان
از جمله عوامل شکلدهنده به این زبان تصویری است که در برابر پالنهای طوالنی بخشهای مربوط به نوجوان
فیلم ،فضای دوگانهای را در فیلم شکل میدهد.
از این نکته که بگذریم ،بازی درخشان نوجوان ناشنوای فیلم در کنار موسیقی تأثیرگذار آن از نقاط قوت فیلم
محسوب میشود .همچنین بازی نیوشا ضیغمی در نقش مربی جوان کانون اصالح و تربیت خوب و قابل باور از
کار در آمده است .عکسالعملهای بجای او در برابر دوربین و بازی تکنیکیاش با میمیک چهره در صحنههای
عاطفی فیلم ،عنصر مهمی است که فیلم را از غلتیدن به سمت احساساتیگری نجات داده است .شاید اگر هر
کدام از این بازیگران نتوانسته بودند از عهده نقششان به این خوبی برآیند با اثر متفاوت و به مراتب ضعیفتری
روبهرو بودیم .در سویه مقابل ،بازی تخت و بیروح همایون ارشادی در نقش مدیر کانون نمیتواند از عهده
پیچیدگیهای نقش برآید.
در نهایت باید گفت «دریا و ماهی پرنده» در مقایسه با «گیرنده» ،نخستین فیلم غفارزاده ،فیلم بهتری است و از
نظر فرم و محتوا گامی به پیش در کارنامه فیلمساز محسوب میشود
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«روز مبادا» فیلمی است که سازنده آن با آشناییزدایی در فرم ،شیوه جدیدی را در سینمای
داستانیبنامینهد.فائزهعزیزخانیباهوشمندیتماممرزبینسینمایمستندوداستانیرابه
کمرنگترین حالت ممکن رسانده و با بهکاربردن تمام المانهای یک فیلم مستند ،فیلمی
داستانی ساخته است .تنها ویژگی داستانی بودن فیلم ،وجود قصهای از پیش نوشته شده است
کهکاراکترهاآنرابازیمیکنند.هرچندتمامبازیگران،اعضایخانوادهکارگردانهستندودر
نقش خود ظاهر شدهاند اما این نقشها در جهت شکل گرفتن یک داستان از پیش نوشته شده
حدیثجانبزرگی
پیش میرود.
عزیزخانی در «روز مبادا» شیوهای را به کار گرفته که گام بلندی در مستندگونه بودن سینمای داستانی محسوب میشود.
در این شیوه ،عزیزخانی خود نقش خود را در پشت دوربین ایفا میکند .او بهعنوان یک هنرجوی سینما هندیکمی در
دست دارد و میخواهد یک فیلم کالسی بسازد .دوربینی که روی دست اوست ،همان دوربینی است که روی دستان
فیلمبردار «روزمبادا» قرار دارد و در خدمت ساخت قصه قرار گرفته است .بنابراین تمام تکانهای دوربین و تمامی
سکانسپالنها که با تبحر خاصی گرفته شده یک معنای ثانوی پیدا میکند .اینها همه قابهایی است که فائزه هنرجوی
سینما،برایتکلیفکالسیشگرفته.
اینامربهنکتهای قابل توجهحتیدر مقایسهبا فیلمهاییاینچنینمثل«زیردرختانزیتون»عباسکیارستمیبدل شده
تا جایی که ضمن دکوپاژ و میزانسن متفاوت ،کارگردان تصمیم گرفته در پشت دوربین نقش خود را بازیکند درحالی
که در «زیر درختان زیتون» ،نقش کارگردان را یک بازیگر (محمدعلی کشاورز) در جلوی دوربین ایفا میکند که قطعا
انتخاب تعمدی کیارستمی برای فاصلهگذاری بین روایت مستند و داستانی است.
عزیزخانی در این فیلم که با مشاوره کیارستمی ساخته ،از این فاصلهگذاری در جهت رئالیزهتر کردن کار ،عبور
میکند و با بهکاربردن این ایده بکر که خود ،نقش خود را در پشت دوربین بازی کند همهچیز را به سمت بنیان نهادن
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شیوهای نوین در سینمای داستانی سوق میدهد .او با انتخاب هوشمندانه اعضای خانواده خود بهعنوان بازیگران
فیلم و بازیگرفتن بجا و دقیق از هر یک در نقش خود (که نوع بازی در سکانسپالنهای فیلم ،مهر تأییدی بر این امر
است) گام دیگری در جهت رئالتر کردن اثرخود برمی دارد.
در شرایطی که نگاه کارگردان به فرم در اولین ساخته بلند خود ،نگاهی بدیع و خط شکنانه است ،پرداختن به محتوای اثر
نیز از همین ویژگی برخوردار است .آنچه در طول عمر سینما از مقوله مرگ و رویارویی با آن دیده شده عموما مسألهای
منفعالنه ،از روی جبر ،کهولت سن یا در حالت خودخواسته به شکل ناامیدی از زندگی ،استقبال از مرگ یا خودکشی بوده
است .در «روز مبادا» ،مادر به گونهای خودخواسته و با توجه به دیدگاههای مذهبی خود گمان میکند که مرگش نزدیک
شده ،از اینرو پیش از فرارسیدن آن دنبال سروساماندادن به اموری میرود که تاکنون نتوانسته به آنها رسیدگی کند.
نقطه اوج این امر آنجاست که مادر میخواهد به هر قیمتی به دخترش کمک کند تا فیلم خود را بسازد و برای این کار حتی
پولی را که سالهاست از همسرش طلب دارد از کمد او برمیدارد تا به این وسیله «هدیه تهرانی» را بهعنوان ستاره سینما
راضی کند که در فیلم دخترش به ایفای نقش بپردازد .او حتی به فکر شام و ناهار خانوادهاش در روزهای بعد از مرگ خود
نیز هست تا جایی که میخواهد فریزر آشپزخانه را از سبزی خورشتی پر کند که آنها تا یک ماه بعد از مرگش غذایی برای
خوردن داشته باشند .اینها نکات ظریفی است که کارگردان با ظرافت تمام در بهتصویرکشیدن آن کوشش کرده و نتیجه
آن بسیار دقیق و یکدست درآمده است .در شخصیتپردازی کاراکترها نیز همین ظرافتها بهکارگرفته شده است.
کاراکترها ،هم خودشان هستند و هم نیستند.
درپایان،فیلمدچاریکشوکواقعیمیشودواینامردرراستایواقعگراییاثرقرارمیگیردوآن،مرگغیرقابلپیشبینی
پدر کارگردان (که در طول فیلم در نقش خود ظاهر شده) چند روز پس از پایان فیلمبرداری «روز مبادا» است .این واقعه
ناگوار به صورت صحنههای مستندی از مراسم سوگواری بر سر مزار پدر ،بهعنوان نقطه اوج ماجرا ،در فیلم جای میگیرد و
اینجاست که فیلم به واقعیت تبدیل میشود و واقعیت به فیلم
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در میان فیلمهای غالبا خنثا و بیخاصیت جشنواره فجر امسال ،دیدن فیلمی که
میکوشد شکل و بیان سینمایی داشته باشد و با دقت و ظرافت بسیار ،کمپوزیسیونهای
شکیل و میزانسنهای قدرتمندانه و پیوسته را به نمایش بگذارد ،فراتر از انتظار من است.
امیرحسین ثقفی در سومین فیلم بلند سینماییاش با ترسیم محیطی بیزمان و مکان و
اتکا به خردهپیرنگ برای روایت داستان ورشکستگی اقتصادی و عاطفی مرد و دلبستگی
دختر به خاطره مادر ،که اسبی است سپید و کمابیش رنجور ،با نگاهی به داستان کوتاه
سعیدعقیقی
«اندوه» نوشته آنتوان چخوف ،مفهوم ازدستدادن را در زندگی مرد تا رسیدن به جنون
کامل دنبال میکند« .مردی که اسب شد» بیش از هرچیز دیگر یادآور نشانههای سینمای مدرن اروپای شرقی و
بالکان است .رد پای «اسب تورین» از بالتار« ،دشت گریان» از تئو آنگلوپولوس و «ایثار» از تارکوفسکی در فیلم دیده
میشود ،اما جایی در فیلم هست که فیلمساز جوان ،بندهای آثار دیگران را از دست و پای خود بازمیکند و دست به
خلق ایدههایی میزند شگفتانگیز و باورنکردنی .به عنوان نمونه ،برخاستن مرد از گور و تبدیل شدنش به اسب ،از
چنان اصالتی بهرهمند است که میتوان آن را به بخشی از نشانههای خالقه فیلمساز منتسب دانست تا تأثیر
فیلمسازان دیگر .تغییر هویت مرد و تبدیلش به بوتیماری دیگر ،که مسخش از طریق تکرار جملهها و کلمات منتقل
میشود ،بنیان دراماتیک فیلم را میسازد؛ و در حالی که کوشش برای هضم و ارائه نماهای بلند «اسب تورین» ،یا
سوزاندن خانه و حرکت پستچی دوچرخه ِ
سوار «ایثار» به درک ریشههای تجربیات بصری فیلمساز یاری میرساند،
شاید نقاط موفقیت او را مخدوش کند :پیروزی او در دقت و ظرافتی است که صرف طراحی و نورپردازی تکتک
نماهای فیلم شده است.
رابطه پدر و دختر در جهانی پررنج و عاری از شفقت و نماهای رویاوار زنان قربانی و منتظر ،جدا از تأکید دوباره بر سبک
بصری فیلم ،به دو نکته مهم نیز اشاره دارد :نخست نقص دراماتیک فیلم در قالب گفتوگوهایی که ظرفیت ادبیشان
بیش از زیست دراماتیک شخصیتهاست و دوم ،کاستی در پرداخت نمایشی روابط از طریق دیالوگ که تجلی آن در
رابطه دختر و همسر آیندهاش نمایان است.
آنچه فیلم را از داالن این تهدیدها میگذراند و به بهترین فیلم سال گذشته تبدیل می کند ،جدیگرفتن شیوه
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داستانگویی از طریق تصویر است؛ آنچه میتواند نقطه ضعف فیلم نیز به حساب آید .در این شیوه روایت سینمایی،
استفاده از تکتک نماها می-تواند به تعابیری خارج از استراتژی روایی فیلم بینجامد .استفاده از نمای دختر
غرقشده در ابتدای فیلم ،آن هم بدون پسزمینه نمایشیاش ،میتواند به جای پیشآیندی رویاوار ،به معمایی
بیحاصل بدل شود .پرسش بعدی کمی عمیقتر است :در جهانی که واقعیت زمخت و خشن پیرامون ،جنبههای
انتزاعی درام را تا حد کوشش برای زیست رنجآور کاهش داده است ،استفاده از نقشمایه رویای مرد ،تا حدی به
تصویر ناتورالیستی شکست دوجانبه مرد در معیشت و عاطفهاش لطمه میزند .با این حال ،امتیاز بزرگ فیلم در به
ثمر رساندن و باوراندن جهانی است که برای دریافت مشخصههای سبکیاش نیازمند کارگردانیِماهرانه و تصاویر
غافلگیرکننده است؛ و فیلمساز در آستانه بیست و هشت سالگی از چنان قابلیتی بهرهمند است که چنین جهانی
را بیافریند و توقعی در حد منابع تأثیرپذیریاش پدید آورد .بازیهای محمود نظرعلیان و لوون هفتوان ،طراحی
صحنه و نورپردازی داخل کلبه ،بخشی از همین موفقیت است .اما ترسیم چشمانداز کار فیلمساز،چیزی است فراتر
از نمایاندن و باوراندن دنیایی که در حرکت آشکارا مؤثر و رو به جلوی خود طی سه فیلم بلند سینماییاش نشان داده
است .در این مرحله ،امیرحسین ثقفی فیلمسازی است با پسزمینههای واضح سینمایی ،که میکوشد میان نگاهش
به سینما ومنابع الهامش تعادلی دقیق برقرار کند .بخشی از موفقیت او به قابلیتهای بصری نسلی از فیلمسازان
جدید ایرانی بازمیگردد که هنوز میان راه حلهای شخصی و نماهای محبوبشان در نوسانند ،و بخشی از ضعفهای
کار او ،زیرمجموعهای از نقص عمومی درامپردازی و دیالوگنویسی در سینمای ایران است .او در بخش نخست،
ِ
تصویری ساختههایش ،در دو فیلم اخیر خود به مدد دقت و ظرافتش در اجرا ،پیشرفتی درخور توجه
یعنی ماهیت
را به نمایش گذاشته است و به همین دلیل میتوان توقع داشت که عبور از نقص بزرگ روایت در سینمای ایران،
یعنی انسجام و پردازش ایدههای نمایشی و سبکدارکردن دیالوگها روی کاغذ ،که همپای بزرگ ِ
شدن امتیازهای
ِ
سالگی فیلمساز اتفاق بیفتد.
فیلمها رشد کرده است ،در فیلمهای پس از سی
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ریچارد ال مودی در کتاب «همه میگویند دوستت دارم» (انتشارات چشمه ،ترجمه
شعله آذر )۱۳۹۰ ،درباره یک پارادوکس بنیادین در آثار وودی آلن سخن میگوید که البته
نه به معنای یک تناقض آفتگونه بلکه به مثابه یک ویژگی پستمدرنیستی است که
دنیای تألیفی این هنرمند را دقیقتر نشان میدهد .این پارادوکس عبارت از کشمکش
میان تأیید و رد خود یا دیگران است .به عبارت روشنتر ،وودی آلن شخصیتهای اصلی
فیلمهای خود را (که سایهای سنگین از منویات و کاراکتر خود او هستند) وامیدارد تا در
مهرزاددانش
بین گروههایی متمایز از ویژگیهایشان وارد شوند و یا تالش فراوان کنند تا وارد شوند ولی
به موازات همین تالش ،فیلمساز دست به نفی و رد لزوم این پذیرش میزند .این ایده در فیلم «من دیهگو مارادونا
هستم» هم بهعنوان یک کمدی خوب که از فضای آثار وودی آلن الهام گرفته است ،دیده میشود.
شخصیت اصلی داستان یک داستاننویس است .مطلع ورود به موقعیت او از معبر جوانی با ظاهری مجنون شکل
میگیرد که مدعی است این داستاننویس ،اثر مهم خود را از نوشتههای او سرقت کرده است؛ نوشتههایی که
خود ،الهامگرفته از اوضاع شخصی روانپریش بوده است .حاال این جوان در ازای سرقت ادبی نویسنده ،خواستار
آن است که نویسنده هم داستانی بنویسد و به اسم او چاپ کند .تناقضنماییها از همین مقدمه اثر شروع میشود:
چه کسی اینجا درست میگوید؟ داستان متعلق به کیست؟ دیوانهای که هرگز نمیبینیمش ،جوان ژولیده و آشفته
یا مرد داستاننویس؟ رابطه بین جوان ژولیده و داستاننویس تا چند سکانس پایانی ،از طریق تلفن انجام میگیرد.
این مکالمات واقعی است یا ذهنی؟ در جایی داستاننویس احساس میکند دیگران هم به میزان واقعیت یا تخیل
تلفنهای او مشکوک هستند و بر اساس این که زنگ تلفنش را دیگران هم میشنوند یا نه؛ میخواهد پی به کنه
حقیقت ماجرا ببرد .در واقع هویت داستاننویسی ،همان معیار اساسی برای تأیید یا رد طبق گفته ریچارد ال مودی
است؛ و داستاننویسی بهعنوان یک فعالیت هنری و خالقیت زیباییشناسانه ،همان دغدغه همیشگی بهرام توکلی در
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آثارش است .این خالقیت ،گاه موسیقی بوده است (پرسه در مه) ،گاه سینما (اینجا بدون من) و گاه چشمانداز طبیعت
(آسمان زرد کم عمق) و حاال امر نویسندگی است .اما این که این خالقیت تا چه حد در الیهالیههای تخیل و خیال
و ذهن و مجاز جای دارد و تا چه حد در فضای بیرونی و حقیقی تأثیر و تأثر دارد ،دغدغهای است که انگار نمیتوان
پاسخی قطعی برایش در متن فیلم یافت .ساختار کمیک اثر هم بر مبنای همین دغدغه شکل گرفته است .آشفتگی
موقعیتهای خانوادگی ،سوء تفاهمها ،پنهان کاریها ،دعواها و ...که هر یک به دلیل تناقضهای بطنیشان به خنده
مخاطب میانجامند ،سایهای هستند از همین عدم قطعیت مرزبندی بین واقعیت و خیال در فرایند خالقیت هنری.
ماجرای درام در فیلم از زمانی شروع میشود که سنگی به شیشهای میخورد .همزمان با این اتفاق ،نویسنده هم در
حال نگارش همین عبارات دال بر اصابت سنگ بر شیشه است .کدام یک تأخر و تقدم دارد و کدام یک اصالت و تبعیت؟
نویسنده دارد از واقعیت اصابت سنگ بر شیشه الهام میگیرد و قصه مینویسد یا اتفاقاتی که دارد رخ میدهد ،حاصل
خیال ذهن نویسنده است؟ خالق و مخلوق و خلقت در این فرایند چه جایگاه اولویتیای بر یکدیگر دارند؟
در ادامه ،موضوع از این هم فراتر میرود .مقاطع داستانی به سهولت فرایند سببیتیشان مورد چالش قرار میگیرند
و برای این که ریشه هر اتفاق ناشی از چه بزنگاه قبلیای بوده است ،دهها گمانه و احتمال در نظر گرفته میشود .اما
فقط مبدأشناسی نیست که به منشور احتماالت سوق داده میشود ،بلکه فرجامها هم که هر یک با نیستی و مرگ
همراهند ،یکباره با امید و مقاومت همنشین میشوند؛ نکتهای که البته در مناسبات کنونی سینمای ما ،معنایی
دیگر هم دارد و طعنه به شعارهای سطحیای که برخی مایلند به فضای سینما تزریق کنند میزند.
ماهیت ،مبدأ و فرجام عنصر خالقیت در فیلم «من دیهگو مارادونا هستم» ،با تردید در اصالت و جعلشان نگریسته
درون همان فضا ،عنصر انکار به
شدهاند .به محض این که قرار است فضایی تأیید شود تا خالقیتها به اثبات رسند ،از 
میان میآید .این پارادوکس پستمدرنیستی ،ترجمان ویژگی زیستن در جهان آشفته معاصر است؛ آشفتگیای که
توکلی با هوشمندی ،وجهه مضحکش را در فیلمش رونمایی کرده است
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در میان کارگردانهای نامآور چند سال اخیر سینمای ایران ،بهرام توکلی یکی از
متفاوتترینها است .نمیتوان بر اساس جنس روحیه و تفکر ،پروژه بعدیاش را حدس زد.
اگر کسی با تصور فیلمهای «بیگانه» و «آسمان زرد کمعمق» به تماشای آخرین ساخته او
بنشیند ،قطعا از طنز جاری در آن و دنیای تازهای که توکلی به آن ورود کرده ،حیرتزده
خواهد شد .اما با کمی دقت میتوان مایههای مورد عالقه فیلمساز را در این فیلم کمدی
بازشناخت.
یاشارنورایی
ویژگی «من دیهگو مارادونا هستم» ،فیلم ستایششده بهرام توکلی که احتمال دارد
موفقیت گیشه هم داشته باشد ،در ترسیم رفتارهای دو خانواده ایرانی با دعوا و جنگ اعصابی است که انگار پایان
ندارد .همچون زندگی روزانه ما که آمیزهای از دعوا به جان یکدیگر افتادن است ،قصه فیلم توکلی شرح آرزوهای
بربادرفته و ناکامی مستمر اعضای یک خانواده است که هیچکدام در جای خود نیستند و با به پروپای هم پیچیدن نفس
میکشند و روز را شب میکنند .در این جدال ابدی ،نیرویهای خالقه هرز میروند و در نتیجه یکی از اعضای خانواده
که نویسنده است ،به اجبار و تهدید آدم پریشاناحوالی که بیشتر به وجدان او شبیه است ،مجبور میشود در خیال
خویش سرانجام خوشی برای داستان این اختالفهای طبقاتی و عقیدتی بیابد و به شکل فیلمهای رویاپرداز ،همهچیز
را ختم به خیر کند تا داستان این خانواده خواننده و خریدار داشته باشد .این تصویر آشنا از آچمز شدن خیال در مقابل
واقعیت پیشپاافتاده و روزمرگی سخیف ،در فیلم به شکل موقعیتهای کمیک به نمایش درمیآید و جلوهای تازه از
نگاه توکلی نسبت به رابطه هنر و واقعیت موجود است .نگاهی که در همه فیلمهای او به شکلی دیده میشود و با میزان
تمرکز روی آن ،کیفیت فیلمهایش بهتر و بدتر میشوند .هرگاه او از این خط مضمونی دور شده ،فیلمهایش معمولی
شدهاند و هرگاه روی آن متمرکز شده ،فیلمهایش تماشایی و بهتر شدهاند.
اگر در فیلمهای قبلی او لحن و ساختار فیلم بیشتر ذهنی بود و به واسطه همدلی با شخصیت مرکزی («پرسه در
مه»« ،آسمان زرد کم عمق») در جدال میان عینیت و ذهنیت ،قوه خالقه هنرمند بود که لحن عمومی فیلم را
تعیین میکرد ،در آخرین ساخته او تعادلی میان موقعیتهای واقعی و ذهنی ایجاد شده است .در حقیقت توکلی
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با تبحر توانسته عناصر خیالی را به شمایل عمومی خانواده ایرانی و روزمرگیهایش پیوند بزند تا این شیوه زیستن
در عین نامتعارفبودن ،عادی به نظر بیاید .هر دو خانواده همچون بسیاری از نمونههای آشنای دوروبرمان ،عضوی
پریشانحال دارند که بهعنوان راوی پریشانحال در کنار نویسنده خالق (که کاتب این هرج و مرج است) کارکرد
صافی را برای درهم شدن عناصر واقعی و خیالی دارند .حتی در انتخاب باقی شخصیتها ،مانند زنی که در کار هنر
دوختودوز است و یا پدر خانواده که ظاهرا به دلیل ضعف جسمانی و ناتوانی درحرفزدن ،به شکل غریبی ساکت است
اما با زیرکی ،همهچیز را زیر نظر دارد و ثنویت مادران خانودهها (دو خواهر دوقلو با بازی گالب آدینه در دو نقش) ،دقتی
به کار رفته تا رفتار و اعمال این شخصیتها همچون لحن عمومی فیلم ،نوسان میان جنون و عقل باشد.
مهمترین نکته ،فضاسازی اثر است که توجه به توانایی تماشاگر و امتناع فیلمساز از گیجکردن او به واسطه ترکیب
دنیای عینی و ذهنی ،لحن عمومی فیلم را یکدست کرده و با محدود شدن بخش اعظم فیلم به فضاهای داخلی،
محدودهای برای تماشاگر آماده میکند تا به هنگام تماشای فیلم سردرگم نشود .ازاین رو استقبال از فیلم میتواند
گویای نکتهای مهم درباره تماشاگر فعلی سینمای ایران باشد؛ این که تا چه حد پذیرای کمدیهای پیچیدهتر از
لودگیهای فراگیر است و توانایی ارتباط با فیلمی را دارد که به لحاظ تعدد شخصیت و رفتوبرگشتهای میان عالم
واقعی و عالم خیال ،دقت بیشتری میطلبد.
بسیاری از خصایص و رفتارهای ما ایرانیان ،بهخصوص در این برهه تاریخی ،نشان از هرجومرج و آشوب دارد.
لطف فیلم توکلی به یکیکردن این هرجومرج با آشوب ذهنی نویسندهای است که نه در واقعیت و نه در خیال
میتواند جای امنی بیابد .انگار سرشت ایرانیها از گِل این آشوب درست شده است و بزرگ وکوچک وعامی و خاص
نمیشناسد .شاید به همین دلیل است که وضعیت ایران بدون آن که دوران مدرن را درست طی کرده باشد ،به
وضعیت پستمدرن شبیه میشود؛ تالقی ظاهری آشوب بدوی و شوریدگی حاصل ازبینرفتن تمامی معیارهای
کالن! فیلم توکلی آینهای از این وضعیت است؛ آینه دق و منعکسکننده وضعیت بالتکلیف یک قوم
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گل با دست مارادونا در جام جهانی هشتاد و شش مکزیک ،مصداق کامل مفهوم «هنر و
تجربه» است .با این تفاوت که فیفا گل مارادونا را پذیرفت اما فرهنگ عامه ما« ،هنر و تجربه»
راهنوزنپذیرفته.آخرینساختهبهرامتوکلی،میتواندنمونهموجهواستانداردیازمفهموم
سینمای هنر و تجربه باشد .یا حداقل برای من اینگون ه است .فضای کمیک و رفتار
طنازگون ه فیلم میتواند مخاطب عام و بعضا عجول را به سالنهای سینما بکشاند .از طرفی
دیگر مارادونای آقای توکلی میتواند روشنفکران و تحلیلگران و از همه مهمتر،
مانیباغبانی
سختگیران را به تحلیل و تفسیر بکشاند.
اگر فیلم «درباره الی» ،سلطان فیلمهای به ظاهر سبک و تکلوکیشن باشد ،بیشک فیلم «من دیهگو مارادونا هستم»
فرمانده ارتش اوست .فیلمی جسورانه ،معترض و گروتسک که در بهترین نقطه ممکن ایستاده و به اجتماعش نگاه
میکند .در شرایطی که سینمای ایران ،چندین میلیارد در سال صرف میکند تا برای همگان نبوغ فرهادی و عیار
باالی «درباره الی» را بارها و بارها عیان کند ،توکلی در بهترین زمان ممکن ،نقطه دید تازه و بکری را پیدا میکند تا این
سبک از درام اجتماعی را که به شدت مد شده ،چندین پله توسعه دهد .هرچند فضای فیلم فجر علیه فیلم بود ،اما بهرام
توکلی کارش را کرده و با دست ،خیلی درست و حسابی گل زده .هرجور حساب کنید ،باید قبول کنید که بهرام توکلی
با دست گل زده .به فیلمهای قبلیاش نگاه کنید .فیلم «پابرهنه در بهشت» فقط و فقط به تساوی صفر -صفر رضایت
میدهد .تنها فیلم سه امتیازی او در یک نگاه کلی ،فیلم «اینجا بدون من» است« .من دیهگو مارادونا هستم» جدا از این
که برای فیلمنامهنویسی ،ساختارگرایی و کار تیمی پیشنهاد تازهای برای سینمای ایران دارد ،توانسته از یک موضوع
حیاتی پرد ه بردارد؛ این که طرح بحران میتواند به مراتب مهمتر از ماهیت آن بحران باشد.
یعنی این که یک فیلم دراماتیک مادامی که حول محور اخالقیات بچرخد ،میتواند از تخیل هم برای خلق بحران
استفاده کند و تا ابد دست به دامان مسائل تلخ و شیرین اجتماعی نباشد .آن هم مسائلی که کامال بیتخیل و بدون
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فانتزی به تصویر درمیآیند و همواره در حد یک مقاله چندصد کلمهای در صفحه حوادث یا اجتماعی روزنامهها باقی
میمانند و مطلقا فراتر نمیروند .تا پیش از این ،سینمای تکلوکیشن ایران ،به سردمداری رضا کاهانی ،مطلقا به سراغ
طبقه متوسط به اصطالح شهرنشین نمیرفت .فقر و بحرانهای اقتصادی بر سایر موضوعات برای خلق بحران اولویت
داشتند و بعد پای مسائل اخالقی باز میشد .اما بهرام توکلی به اصطالح یک خانواده ونک به باال را بازسازی کرده تا هم
به شکلی پستمدرن و البته موجه ،نوستالژیک باشد ،هم موضوع و بحث را بیحاشیه با اخالقگرایی آغاز کند.
در حالی که اکثر فیلمها در بیان فرضیه دراماتیک خود هم ناتوان هستند ،این فیلم درجه یک ،فرضیه اصلی
و ابتدایی خودش را مماس با سرگرمی و فانتزی به پیشمیبرد .نتیجه این ترکیب ماهرانه انرژی بیمثالی
است که کارگردانی ،بازی بازیگران ،فیلمبرداری ،تدوین ،موسیقی و ...را تحت تاثیر خود قرار داده .فیلمبرداری
غافلگیرکننده است .بازی بازیگران ،دقیق و یکدست است .همهچیز نت به نت به پیش میرود و انرژی با
پیشرفت زمان بیشتر و بیشتر میشود .از طرفی دیگر خیلی درست و حساب شده ،شلوغی عجیب و غریب
صوتی و تصویری جامعه شهری تهرانی را بازسازی میکند .شلوغیای که از پاپآرت غیراورجینال شهری
و سادومازوخیسمی غیرقابل تصور جان میگیرد .شلوغیای که برای خودش دیگر یک فرهنگ به حساب
میآید .فرهنگی که به شکلی کامال ایرانی ،اصالت قانون را نادیده میگیرد و از هرآبی هرگونه ماهی
شکار میکند .همکاران و دوستان بهرام توکلی از او بهعنوان یک نابغه اسم میبرند .فیلمسازی که توانسته از گل با
دست مارادونا به تحلیل و تفسیری بهروز و ضروری برسد ،به احتمال فراوان یک نابغه است .اما فیلمساز نابغه زمانی
به درد میخورد ،که به کمک فرهنگ عامه از پس تأویل و تفسیر نبوغ خود برآید .امیدوارم آثاری از این دست ،در
نهایت بتوانند لذت تأویل و تفسیر را به سینمای جریان اصلی بازگردانند تا مهمترین موضوع فرهنگی این جامعه
دوباره سروشکل مطلوبش را پیدا کند .توجه ناگهانی بهرام توکلی به پدیده مخاطب ،مهمترین دستاورد گلی است
که با دست زده
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«من میخوام شاه بشم» را میتوان فیلمی «مستند  -داستانی» خواند ،چون فیلم عمال
قاعدههای درام در سینما را رعایت میکند .پس از معرفی اجمالی شخصیت اصلی و حرفهاش،
بهسرعت بهسراغ درآمد و افزایش نقدینگی از طریق جایزهای که دریافت کرده ،میرود .در این
بین ،بر تالش او برای تحقق رویایش  -که با غرور بهعنوان محور اصلی فیلم پیوند خورده -
تمرکز میشود .از حدود دقیقه بیست ماجرایی خانوادگی درام را به اوج میرساند و ویژگی
اصلی شخصیت عباس را تحلیل میکند .از طرفی در برخی صحنههای فیلم ،هماهنگی و
محسنبیگآقا
بازسازی،عناصریتفکیکناپذیربهنظرمیرسند.
شروع فیلم مثل قصه پریان است :دو آلمانی که شب جایی را ندارند ،شبانه د ِر خانه عباس برزگر را میزنند و وارد خانه
میشوند تا شبی را سپری کنند .سادگی خانه ،چای و شام شب را میپسندند و از آن شب بهعنوان بهترین شب ایرانی
خود یاد میکنند .توریستهای دیگر به خانه عباس میآیند و بهتدریج با پولی که از اقامت آنها بهدست میآید ،وسعت
خانه بیشتر میشود و مهمانان نیز بهتناسب ،بیشتر! اما فیلم فقط ماجرای یک میزبان خوب ایرانی برای خارجیها نیست.
فیلم درباره فردی بلندپرواز است که به قول خودش نقطه مقابل همسر اولش قرار میگیرد .البته این بلندپروازی افراطی
وقتی با وجود زن و سه فرزنش به بحران میانجامد و خانوادهاش را دلخور میکند ،بهای سنگینی دارد .فصل دعوای عباس
با دخترش که از مهمترین لحظههای فیلم است ،تلخترین فصل فیلم هم هست .حتی وقتی در پایان عباس از بهشتی
که ساخته میگوید و از آمدن عشق و دلتنگی به زندگیش ابراز رضایت میکند ،در صدای آرامش غمی موج میزند و از
حرکتی که در قبال خانوادهاش انجام داده ،نگران بهنظر میرسد.
«من میخوام شاه بشم» ،مستندى چندالیه است و به تدریج همراه با پیشرفت ماجرا ،الیههایش باز مىشوند .فیلم
از آن دست مستندهایی ست که نباید گول خالصه داستان یا حتی شروعش را خورد .در ابتدای فیلم عباس برزگر را
میبینیم که با گفتن این که آرزویش پادشاه شدن بوده ،خود را به داخل یک استخر سرباز در یک باغ میاندازد و دوربین
با او به زیر آب میرود .بعد او به ماجرایی که اسم فیلم را رقم زده اشاره میکند« :در درس انشای کالس چهارم ابتدایی
نوشتم میخواهم شاه بشوم .معلم کتکم زد و گفت خانواده من دو شهید داده تا انقالب بشود و شاه نداشته باشیم ،حاال
تو میخواهی شاه بشوی؟!» بهتدریج او با استفاده از فرصتهای پیش آمده وجایزه دویست هزار یورویی ،به رویای شاه
شدنش جامه عمل میپوشاند و به سوی ساخت دهکدهای میرود که به سبک دو قرن قبل ساخته شده و قرار است خان
و شاهش خودش باشد .مضمون پنهان فیلم ،جدا از ایده زیبای «ماشین زمان» در ذهن عباس ،اصال همین اراده ،غرور و
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تصمیمسازی دشوار شخصیت اصلی است که در راهش  -درمسیر خان و شاه شدن  -از همهجا و همهکس قربانی میگیرد:
همسرش از فرط کارکردن در خانه برای مهمانان همیشگی خارجی ،پالتین در دست دارد ،دختر و پسرش زندگی خود
را رها کرده و پای کار پدر ماندهاند ،از آنها جالبتر ،خود عباس است که بیماریهای متعددی از جمله قند دارد و به روی
خودش هم نمیآورد .او بارها در فیلم اشاره میکند که« :من نمیخواهم رویاهایم را ازدست بدهم ومعمولی باشم ».و از این
نظر اراده خاصی را نشانمان میدهد .همچنین به مدیریت نظامی بهدلیل مدت کوتاهی که در پادگان بوده اشاره میکند
که در ساخت رویاها کمکش کرده است.
در پاسخ سؤال کارگردان که از دالیلش برای ازدواج مجدد میپرسد ،پاسخ میدهد که چارهای نداشته و برای آینده کاری
خود باید تن به این کار میداده؛ چون عشایر با کسی همکاری میکنند و کسی را به میان خود میپذیرند که از خود آنها
زن گرفته باشد .او حتی در فلسفهبافی برای ازدواج دومش افراط میکند و توجیه میکند که« :پسرم نمیتواند جایگزین
خوبی برایم باشد .باید پسر دیگری از زنی دیگر بیاورم»!
در تیتراژ پایانی فیلم ،اولین جمله این است« :با تشکر از اعتماد عباس و خانوادهاش» و منظور فیلمساز ورود به حریمی
است که مستندساز بهدشواری میتواند واردش شود .مثل جاییکه در لحظهای خصوصی بین پدر و پسر ،عباس از پسرش
میخواهد جدی باشد و لیاقت پسر او بودن را داشته باشد! یا فصل ماقبل پایانی فیلم که از عجیبترین لحظههای فیلم
است و عباس را که زن دوم اختیار کرده ،در تقابل با زن مذهبیاش که به نماز جماعت میرود ،قرار میدهد.
ساخت فیلم حرفهای است ،لوکیشنها سنجیده انتخاب شدهاند و حس خوبی به تماشاگر منتقل میکنند .نورپردازی اثر و
نحوهقرارگرفتندوربیندرمقابلسوژهنیزدرستاستوبههمیندلیلکیفیتکارباالوحرفهاىازکاردرآمدهاست.فضای
باز و طبیعی را همراه با نگاه فیلمساز در روز و شب حس میکنیم .دوربین گاه با شخصیتها حرکت میکند و ما را در کارها و
رفتار آنها شریک میکند .اما نمای زیبایی در فیلم است که خالقیت فیلمساز را نشان میدهد :در تاریکی نوری را میبینیم
کهگسترشمییابد.نورکهزیادمیشود،میبینیمکهدوربینزیرسیاهچادریقرارگرفتهکهدرحالعلمشدناست
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شناخت کارگردان از آدمها و لمس موقعیت اصلی فیلم در زندگی واقعی میتواند در
نخستین گام فیلمسازی به کار بیاید ،خامدستیها را بپوشاند و عمقی به قصه و درام
ببخشد ،مشروط بر این که قصه و درامی در کار باشد! مشروط بر این که تجربههای
ملموس زندگی در حد «یاریگر قصه» باقی بمانند و تبدیل به تکیهگاه اصلی نشوند.
«موقت» از گم کردن همین مرز لطمه میخورد؛ موقعیتی خلق میکند و میکوشد
برخورد آدمها را با آن موقعیت بهانهای برای تصویر کردن روابط و درونیاتشان قرار
پوریاذوالفقاری
دهد .ولی در هیچیک کامیاب نیست .اتفاقا «موقت» از معدود فیلمهای اولی است
که چندان ایراد میزانسن و دکوپاژ ندارد؛ اتفاقی که نشان میدهد تجربه سالها دستیاری سازندهاش به کار
او آمده است و او در تمام این سالها اصول را به درستی فراگرفته است .ولی مبنای کار ایراد دارد .فیلمنامه
براساس دو شخصیت آشنا از خانواده کارگردان نوشته شده است .این آشنایی باعث شده او ناخودآگاه چندان
نیازی به توضیح انگیزههایشان احساس نکند .بنا به گفتههای کارگردان جوان فیلم ،فرصت تمرین بازیگران
هم زیاد نبوده است .چیزی حدود یک هفته .نتیجه ترکیب بازیگران حرفهای و آماتور و تمرین اندک ،در بازی
بازیگران تبلور یافته است .طبیعی است که فیلمساز ،عمده توجهش را صرف بازی گرفتن از نابازیگران کرده
باشد؛ نابازیگرانی که نمیتوانند پابهپای چهرههای باتجربهتر فیلم بیایند و در طرف مقابل بازیگران مطرح فیلم
هم گویی چندان آگاهی وشناختی از شخصیتها و انگیزههایشان ندارند .در واقع ایراد اصلی از همان طرح اولیه
است .گویی نگرانی بابت چگونگی اجرای این طرح و عزم جزم فیلمساز برای استفاده از نزدیکانش از همان مرحله
نگارش فیلمنامه گریبانگیرش بوده است .فیلمسازانی مثل کیومرث پوراحمد و رضا داودنژاد هم سراغ اعضای
خانوادهشان رفت ه و توانستهاند حتی ترکیب آنها را باستارههای سینما دلپذیر از کار درآورند .دلیلش بیتردید
تجربه آنهاست .هیچیک در نخستین گام چنین خطری نکردند .کارگردان جوان «موقت» اما از همین ابتدا با یک
دست دو هندوانه برداشته :خواسته هم تواناییاش را در بازی گرفتن از نابازیگران به رخ بکشد و هم با دعوت از
چهرههای شناختهشده فیلمی بسازد که دیده و نقد و اکران بشود .همین نگرانیها و همین بار اضافی برداشتن او
را از اصل ماجرا ،از قصه و روایت ،غافل کرده است.
عزیزی در چند مصاحبه از اسبابکشی دائم در زندگیاش گفته بود .ولی برای تبدیل هر موقعیت آشنا از زندگی
شخصی به موقعیتی نمایشی باید راهی طی و ایدههایی جدید به کار گرفته شود ،وگرنه حاصلش اشتباه گرفتن
بسط موقعیت با کشدادنش خواهد شد .اتفاقی که متأسفانه برای «موقت» افتاده و آن را تبدیل به فیلمی شامل
صحنهها و دیالوگهای اضافی کرده است« .موقت» شاید با تدوینی دوباره فشردهتر ،کوتاهتر و تحملکردنیتر

بشود ولی سازندهاش برای اطمینان دادن به سینمادوستان بابت ظهور فیلمسازی جدید ،نیازمند فیلمنامهای
منسجم و انتخاب رویکردی متفاوت با هدف ساخت یک فیلم «سینمایی» است .تجربهها و دغدغههای شخصی
در روایت هر داستانی جایی خود را نشان خواهند داد .الزم نیست از ابتدا درام را به نفع آنها کنار بگذاریم
یادداشت کارگردان
«موقت»

امیر عزیزی  /کارگردان «موقت»
شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

دنیای تصاویر در طول زندگیام ،نسبت به پیرامونم ،مرا از زمانی شیفته سینما و سینماگرانی کرد ،که مرا به دنیای
دیگر میبردند ،میتوانستم در ذرهذره و اتم به اتم فریمهای تصاویر جای بگیرم.
یکی از تکراریترین و ماللآورترین بخش زندگی انسانها ،جابهجایی و تغییر مکان است ،من چه در جنوب و چه
در تهران به همراه خانوادهام خانه بر روی دوشمان بود ،به اصطالح مستأجر بودیم تا زمانی که در منطقهای از غرب
تهران طوالنیترین روزهای زندگیام را گذراندم ،در و دیوار آنجا پر بود از اثر زمان ،از لکههای دستان خانوادهام و
خطخطیهای خواهر عقب ماندهام .آنجا پدرم را از دست دادم و تجربه عشقی طوالنی را از سر گذراندم .تا این که
اجاره باال رفت و ما مجبور به رفتن شدیم ،رفتن و رفتن به مکان دیگر .در این رفتنها قصه «موقت»  -که همان زندگی
موقتیمان را نمایان میکند  -به ذهنم رسید و بر روی کاغذها شروع به نشستن کرد
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ت دوره کوتاهی از زندگی یحیی ،پسر کوچکی است که پس از
«یحیی سکوت نکرد» ،روای 
نیوشا صدر
مرگ مادرش و در ظاهر برای مدتی کوتاه به عمهاش سپرده شده است .اما در حقیقت نه
آن مدت کوتاه است و نه واقعیت زندگی آنطور که یحیی میخواهد و تصور میکند پیش میرود.
ما با جهانی دوپاره یا از نگاهی دیگر با دو جهان موازی مواجهیم .یکی منعکسکننده ثمره آن چیزی که از داالن ذهن
یحیی گذشته است و دیگری ،واقعیت بیشوکم عریانی که مقابل چشم تماشاگر قرارمیگیرد .این دو جهان گاهی
شانهبهشانه پیش میروند .مانند زمانی که یحیی مخفیانه وارد اتاق کودک ازدسترفته عمه میشود و وسایل و
قاب عکس پسرک را برانداز میکند .لحظاتی بعد با ورود عمه به اتاق ،شیوه نگاه دوربین تغییر میکند و تازه قادر به
تشخیص معلولیت ذهنی پسرک داخل قابیم .در وهله اول ،ذهن یحیای خردسال که به تنهایی در اتاق است ،قادر به
تمایزگذاری میان چهره یک انسان سالم و یک معلول ذهنی نیست و کودک درون قاب ،برای او یکی مانند سایرینی
است که در میان انبوه اسباببازیزیسته است اما با ورود عمه و اضافهشدن آگاهی او به صحنه ،حقیقت تلخ زندگی
کودک به داخل اتاق هجوم میآورد و نقص سالمت او با واضحشدن چهرهاش در برابر دوربین آشکار میشود .بدین
طریق در هر لحظه یکی از این دو جهان بر دیگری غلبه مییابد .گاه به دلیل تخیل قدرتمند یحیی سلطه با فضای
ذهنی اوست  -مانند صدای نبضی که از دل خاک به گوش میرسد و مانند حرکت اسب چوبی ،زمانی که یحیی
از سوراخ کلید داخل اتاق را نگاه میکند  -و گاه با کمرنگشدن سایه حضور او واقعیت عریان تسلط خود را به رخ
میکشد.
بخشی از دوگانگی دو جهان را بزرگساالن ،عامدانه ،در مواجهه با کودک و برای یافتن زبانی مشترک با او به روایت
وارد میکنند .مانند زمانی که لیال بیزاریها و آرزوهایش را در قالبی متفاوت برای یحیی بازگو میکند یا وانمود
میکند که مردی که او و گالبیهایش را از ماشین به بیرون پرت کرده برادرش است و گاهی خود یحیی با استناد به
شواهد و گفتههای دیگران و استنتاج ذهن کودکانهاش از مجموعه این دادهها داستانی مستقل را میسازد؛ مانند
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تصویری که در ذهنش درمورد عمه ،بچهخور یا قاتل بودن او شکلگرفته است.
درنهایت اما تسلط ذهنیت کودکانه است که واقعیتی مهلک را در جهان بیرونی به واقعیتی هولناکتر بدل میکند.
در حالی که مردان داستان رها میکنند و میروند ،زنان داستان جز با مرگ راهی برای برونرفت از این تنگنا ندارند،
با داغننگی بر پیشانیشان میزیند ،به خاطر آن تهدید میشوند و مورد غضب و توهین قرارمیگیرند و دست آخر با
مرگی خودخواسته مانند لیال یا مرگی تحمیلی مانند عمه یحیی از این گردونه خارج میشوند.
یحیی که هنوز کودک است ،وارد گستره مردانه جهان واقعی نشده و از امکانات اجتماعی آنان برای گریز و رهاکردن
برخوردار نیست ،در دنیایی نزدیکتر به دنیای زنان میزید .در همان ابتدای فیلم و با پوشیدن لباس عروسی عمه بر
این شباهت تاکید میشود .یحیی با آمدن به این خانه ،به تنگنای زندگی زنان داستان پا میگذارد و سرنوشتش در
این برهه کوتاه زمانی (هر چند موقت) به سرنوشت محتوم و گویی ابدی آنان پیوند میخورد .عدم تمایل او و لیال برای
بازگشت به خانه ،آرزوی لیال که کاش میتوانست مانند پدر یحیی خودش را گموگور کند ،تاکید عمه بر «رفیق»
بودن با او و ...هرکدام بر شباهت زندگی یحیی به آنان و نیز تمایل زنان برای برخوردار بودن از امکانات اجتماعی
مردان حکایت دارد.
یحیی در انتها و در بلوغی زودرس آنچنان هولناکبودن این واقعیت را درمییابد که دوست دارد به گذشته برگردد
و این بار نه از دریچه ذهن یک کودک بلکه بیواسطه با آن روبهروشود و واکنشی منطبق بر این چرخه تنگنا و اجبار
را جایگزین واکنشهای پیشینش کند؛ یعنی سکوت را برگزیند .او اکنون با شناختن تنگنا و مصائب زندگی زنان
اطرافش ،میداند که فریادزدن آنچه همه در سکوت از آن آگاهند ،در جهانی که بر چرخهای از اجبار و تسلط و
تحمیل استوار است به فروپاشیدن جهان منجر میشود؛ فروپاشیدن جهانی که کودکی یحیی نیز بخشی از آن است.
زمان تماشای این فیلم ،نوشتهای از برسون را به خاطر آوردم« :چیزها به واسطه زاویه تازهای از نگاه نمایان میشوند
نه به سبب تاباندن نوری شدیدتر»
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«یحیی سکوت نکرد» بین فیلمهای جشنواره قصه متفاوتی داشت .تولیدش بیسروصدا
پوریا ذوالفقاری
بود .یکبار درباره احتمال نمایشش در جشنواره کودک خبری منتشر شد که تهیهکننده و
کارگردان خیلی زود آن را تکذیب کردند .فیلم در مقابل دوربین فقط یک فاطمه معتمدآریا داشت و پشت دوربین نام
تیناپاکروانبهعنوانتهیهکنندهبیشتربهچشممیآمد.وقتیفهرستفیلمهایبخشسودایسیمرغونگاهنومنتشر
شد خبری از «یحیی سکوت نکرد» نبود .بعد تعدادی فیلم راهی گروه «هنر و تجربه» شدند که نخستین ساخته کاوه
ابراهیمپور هم یکی از آنها بود .همین اتفاق توقعها را از فیلم پایین آورد .اصوال نبودن فیلمی در فهرست اولیه و اضافه
شدنش در مرحله بعد چندان اتفاق امیدوارکنندهای نیست .ولی نمایش فیلم ورق را برگرداند .در شرایطی که در چند
فیلم مهم بخش سودای سیمرغ ،ناتوانی در خلق درام و ایجاد روابط درست و عمیق پشت قطار کردن تعداد زیادی
بازیگروستارهپنهانشدهبود«،یحییسکوتنکرد»بهآموزهایمهمتبدیلشد.ثابتکردکهتواناییقصهگوییوخلق
درام اگر در کار باشد ،میتوان با یک زن و یک کودک فیلمی جذاب ساخت .میتوان طیفی از احساسات را خلق کرد و
برای عبور از هریک به دیگری مقدماتی درست چید.
یحیی در ابتدای فیلم ساکت است .گارد دارد .اصال سکوتش اعتراض اوست به اجبار همزیستی با عمه بیحوصلهاش.
برای نزدیک کردن این دو ،برای شکستن حصار سکوت ،تهدیدی بیرونی الزم است .نوجوانان تخس محله که یکی
از آنها از عمه نفرت دارد ،گشاینده قفل این موقعیت میشوند .نوجوان عاصی ،کوکتلمولوتفی ابتدایی میسازد و به
حیاط پرتابش میکند .یحیی با شنیدن صدای انفجار به کوچه میدود .نوجوان را میبیند .به عمه خبر میدهد .عمه و
یحیی دست در دست هم به سمت خانه پدر آن بچه میروند .عمه پدر را مالمت میکند که اگر در پی این رخداد اتفاقی
برای یحیی میافتاد چه میکرد؟ حاال این دست در دست بودن و این نگرانی عمه برای یحیی ،موقعیت جدیدی خلق
میکند.نزدیکییحییوعمهنیازمندعنصریخارجیاست.پسرتخسهممحلیعمهیحییرا«آدمخوار»مینامد.از
اینجانگاههایکنجکاوانهیحییکهابتدایفیلمبهسمتکوچهومحلهبود،بهخانهبرمیگردد.کمکمکنجکاویجای
خود را به احساس هراس و تهدید میدهد .در واقع هر موقعیت از دل موقعیت قبل زاده میشود .مقدمه هر وضعیت در
وضعیتپیشینچیدهمیشود.
در این میان داستان یحیی با دختر همسایه هم در کنار قصه اصلی پیش میرود .دختری که پسر شر محل نسبت به
او تعصب دارد و یحیی شاید برای نخستین برای در زندگیاش جذابیت زنانه را احساس میکند .مقدمه بلوغ .مرتبط
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کردن این دو قصه هم زمینه طغیان نهایی یحیی است .پایان فیلم تکاندهنده است .از آن پایانهایی که میتوانست
یکسوم پایانی را به بخشی شتابزده تبدیل کند .اصوال یکی از عارضههای سینمای ما این است که اطمینان نویسنده
از داشتن چند برگ برنده در مسیر قصه ،او را از بسط به اندازه موقعیتها بینیاز میکند« .یحیی سکوت نکرد» آرام
پیش میرود .ریتمش نوسان ندارد .به قراردادهایی که از ابتدا با مخاطب میگذارد ،پایبند میماند (موردی کمیاب!).
بازیها همخوان با فضا و ریتم کلی اثر است .رابطه عمه و یحیی با اتکا به بازی خوب دو بازیگر (که یکی از آنها هشت
سالش است!) یکی از درستترین رابطههاست .نگاه جستوجوگر یحیی و سکوت و در خود فرورفتن عمه و تغییر این
دو در طول قصه و قربانی شدن یکی به دست دیگری« ،یحیی سکوت نکرد» را به یکی از نمونههای درست قصهگویی
و شخصیتپردازی در جشنواره سیوسوم تبدیل کرد.
کودک فیلم هم ،سن درستی دارد؛ از یک سو بچه است و از سوی دیگر رویش نمیشود با دختر جوان دست بدهد.
انقالبی درونش آغاز شده است .این سن ،آغاز دوران میل به بیشتر دانستن و کشف کردن است .به همین دلیل حتی
سرک کشدن او به فضای کار عمه و تحریک شدنش با شنیدن عبارت «آدمخوار» برای دانستن اصل ماجرا موجه است.
در مقابل ،پردهپوشی عمه و بیمیلیاش به توضیح دادن خود و نگهداری آلبومها و عکسهای قدیمی ،زمینه درست
حدسزدن راز زندگی او و البته توجیه قانعکننده کمحرفیاش است .هیچ رخدادی بیعلت و هیچ رفتاری بدون
زمینهچینی نیست .این هنر مهم کاوه ابراهیمپور در نخستین فیلمش است .او به همراه گروه جوانش و با همراهی
فاطمهمعتمدآریادریکیازنقشهایاصلیدرنخستینگامتوانستهفیلمیبسازدکهمشخصههاییدارد؛نکاتیکهدر
صورت تدام و رسیدن به پختگی میتوانند به مؤلفه فیلمهای او تبدیل شوند .مشکل سینمای ایران و آثار نسل جدید
این است که حس میکنی اگر تیتراژ تعدادی از فیلمها را تغییر دهی ،اتفاقی نمیافتد .از طبع و زبان سینمایی  -ولو
خام  -خبری نیست« .یحیی سکوت نکرد» این امید را میآفریند که سازندهاش به این گروه نخواهد پیوست .همین که
فیلم ما را وادار کرده منتظر اثر بعدی سازندهاش بمانیم ،یعنی اتفاقی افتاده که باید به فال نیک بگیریمش
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از زمان آغاز به کار گروه سینمایی «هنر و تجربه» ،گروهی معتقد بودند که پدید آمدن
چنین گروهی باعث رواج سینمای گلخانهای میشود و سینماگرانی که امید به اکران
فیلمهایشان در چرخه بیرحم اکران عمومی ندارند ،با چنین امکانی میتوانند فیلمهای
کمفروش خود را توجیه کنند .اما به گمانم تولید برخی فیلمها و قرارگیری آنها در گروه
سینمایی «هنر و تجربه» معادالت آن گروه را برهم زد.
از جمله فیلمهای خوشساخت گروه «هنر و تجربه» در جشنواره سی و سوم فیلم فجر
گالرهمحمدی
فیلم بیحاشیه تماشاگران
«یحیی سکوت نکرد» به کارگردانی کاوه ابراهیمپور بود .این ِ
را شگفتزده کرد و حتی بخش زیادی از مخاطبان خود را با این سؤال مواجه ساخت که چرا چنین ِ
فیلم استانداردی
فقط در بخش «هنر و تجربه» نمایش داده میشود و چرا اصال در سودای سیمرغ و مسابقه سینمای ایران جایی ندارد؟
«یحیی سکوت نکرد» بینندهاش را به فضایی میبرد که مدتهاست از آن فاصله گرفته و کمتر در سینمایمان نشانی
از آن دیده میشود؛ خانههای ویالیی قدیمی و بچ ههایی که دوران کودکی خود را با بازی کردن در کوچهها سپری
میکنند .فیلم از همین طریق و با یادآوری نوستالژی دوران کودکی با مخاطب خود روبهرو میشود و انتخاب چنین
فضایی باعث ارتباط مفید و مؤثر مخاطب و اثر میشود.
فصلآغازینفیلمب هخوبیبینندهراجذبمیکندوتاپایانداستانوبازشدنمعمابهدنبالخودمیکشاند.دراینمیان
بازی گروه بازیگران فوقالعاده است و در رأس آنها «یحیی» (ماهان نصیری) جان تازهای به فیلم بخشیده است .بازی
فاطمه معتمدآریا مثل همیشه خاص است؛ او توانسته با ظرافتهای ویژه بازیگری خود شخصیت پیچیده عمۀ یحیی
را که وجوه متفاوتی دارد به زیبایی به تصویر بکشد و تجربهای استثنایی را رقم بزند .سایر بازیگران هم از ندا جبرائیلی
تا تورج منصوری با این که مدت زمان کمی از فیلم را به خود اختصاص میدهند اما بهترین اجراهایشان را به مخاطبان
عرضه میکنند و در کنار همه آنها کودکان آن کوچه با هدایت درست کارگردان به ستارگان فیلم بدل میشوند .نکته
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دیگریکهنمیتوانازآنغافلشدبسترمناسبیاستکهبازیبازیگرانبرآنروایتمیشود؛ازفیلمبرداریتاطراحی
صحنه و لباس و گریم همه و همه در خدمت فیلمنامهای منسجم قرار گرفتهاند تا اثری درخور توجه و استاندارد را
ارائه دهند .اما این فیلم بُعد مهم دیگری هم دارد؛ بیان یک روایت جسورانه .سقط جنین غیرقانونی تاکنون در فیلمهای
متعددی به تصویر کشیده شده ،از «یک بار برای همیشه» سیروس الوند تا «میم مثل مادر» رسول مالقلیپور .اما این
موضوع که با گذشت زمان هنوز چیزی از التهابش کم نشده ،همچنان المانها و ویژگیهای ناب دراماتیک را درخود
نهفته دارد و ابراهیمپور تالش کرده از همان ویژگیهای بکری که تاکنون از آن حرفی زده نشده ،فیلمی شریف بسازد.
ناگفته نماند که به کار بردن لفظ شریف در سالهای اخیر و برای فیلمهای متعدد و گاه بیربط آنقدر تکرار شده که
کارکرد خود را از دست داده اما به جرأت میتوان گفت که «یحیی سکوت نکرد» ،چه در انتخاب موضوع و چه در لحن
بیان آن با شرافت و نجابت مثالزدنی ،جایگاه ویژهای در میان فیلمهای جشنواره اخیر به دست آورده است.
«یحیی سکوت نکرد» موضوع ملتهب سقط جنین غیرقانونی را دستمایه خود قرار داده تا از بطن آن موضوعی
بهروزتر و شاید مهمتر را مطرح کند؛ قضاوت .یحیی که مادر خود را از دست داده و پدرش او را به عمهاش سپرده،
در طول مدتی که نزد عمهاش زندگی میکند در پی کشف و شهود است .او دنبال این است که درک و دریافت خود
را از جهان پیرامونش داشته باشد و تعریفش از جامعه ،آدمها و روابط میان آنها ،بیواسطه و از طریق مکالمات او در
محلی که تازه به آن آمده ،شکل میگیرد .از همین روست که در مواجهه با عملی خالف عرف (سقط جنین) دست
به عکسالعمل میزند و با پلیس تماس میگیرد ،غافل از آن که همین عکسالعمل منجر به قضاوتی زودهنگام و
عجوالنه شده و آیندهاش را به گونهای دیگر رقم میزند .و اما بهترین پایان ممکن؛ نریشن پایانی فیلم که آگاهانه با
بیان کودکانه یحیی روایت میشود ،تا ساعتها پس از اتمام فیلم در ذهن مخاطب باقی میماند و او را به فکر وامیدارد.
اینجاست که کارگردان میتواند ادعا کند فیلمی تاثیرگذار ساخته ،فیلمی که پس از پایان تازه در ذهن بینندهاش
آغاز میشود
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کاوه ابراهیم پور /کارگردان «یحیی سکوت نکرد»
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ساختن
از نظر من سینما یعنی قصه و این قصه بخصوص بود که مرا وادار به ساخت فیلم کرد نه تصمیم به فیلم
ِ
صرف ،به هرقیمت و با هر طرحی .کما این که در گذشته دورخیزهایی برای ساخت فیلم بلند کرده بودم که در میانه
راه به خاطر ضعف قصه از ادامه راه منصرف شده بودم .چند سال پیش دوست و همکار خوبم ،مازیار حبیبینیا ،که
دانشآموخته سینما و سردبیر مجله وزین «شبکه آفتاب» هم هست ایده اولیه فیلم را مطرح کرد که برای من از
لحاظ پیرنگ داستان بسیار جالب و چالشبرانگیز بود .فیلمنامه توسط خانم طال معتضدی عزیز نوشته و چندین بار با
همراهی من و لحاظ نمودن نقطهنظرات مازیار حبیبینیا بازنویسی شد و این بازنویسیهای مکرر تا واپسین لحظات
فیلمبرداری هم ادامه داشت.
عنوان نقش اصلی نگاشته شد و
فیلمنامه از ابتدای نگارش برای من و با ذهنیت حضور خانم معتمدآریای گرامی به
ِ
خوشبختانه بعد از ارائه هم مورد استقبال ایشان قرار گرفت.
پر واضح است که این اسطوره دوستداشتنی بازیگری ،در فرایند بازنویسی فیلمنامه و تولید ،تا چه حد همراه و
راهنمای مؤثری بودند و پیشنهادهای درخشانی برای به بار نشستن شخصیتها و فضای فیلم داشتند و با صبوری
خود حتی در بازیگرفتن از نقش کودک فیلم هم کمک شایانی برای من بودند.
فیلم قصه کودکی به نام یحیی است که به واسطه شرایطِ
خاص زندگی ،توسط پدر به عمهاش سپرده میشود؛
ِ
عمهای تلخ و ناآشنا که زندگی پررازورمزی دارد و سابقهای بحثبرانگیز در محیط زندگی.
یحیی با ورود به این دنیای جدید در پی کشف پیرامون و رسیدن به آرامش و امنیتی است که در زندگی از آن بیبهره
بوده .جستوجویی برای درک مفاهیم جدید زندگی و شاید یافتن جایگزینی برای ماد ِر درگذشتهاش و این کنکاش
برای او هزینه سنگینی به همراه میآورد.
شیرین پیش رو است و از خالل داستان پسربچه و
فیلم راوی گذار از معصومیت کودکانه به بلوغ فکریِ نهچندان
ِ
عمهاش نگاهی به مسائل امروز جامعه دارد و علیرغم این که شخصیت محوری قصه کودک است ولی این بدان
معنی نیست که فیلم برای کودک ساخته شده است.
فیلم روایت آدمهایی است که سر جای خود نیستند و بالطبع دوستداشتهنمیشوند ،از یحیای خردسال و عمه
منزویاش تا پیرمرد همسایه و زن جوانش.
تقطیع غیر ضروری نماها خودداری کردم و حتی المقدور دوربین را به فاصلهای
من به عمد در دکوپاژ از هرگونه
ِ
نزدیکتر از فواصل معمول که در زندگی روزمره با انسانهای دیگر داریم نبردم تا شاید بتوانم روایتگ ِر راستگوتری
باشم .حسین جلیلی هم در سمت مدیر فیلمبرداری با نورپردازی واقعگرایانه و پرهیز از هرگونه تأکیداتِ نابجای رایج
درروال نورپردازی یا حرکتی ،یاور تمامعیاری برای من در این تصمیم بود.
لوکیشن اصلی فیلم ،خانهای قدیمی در خیابان سعدی شمالی است که محله کودکیهای خودم نیز بوده است .قصه
اکثرا در داخل این خانه میگذرد ولی از اتفاقات پیرامون نیز بینصیب نمیماند

فائزه عزیزخانی /کارگردان «روز مبادا»
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بچه که بودیم هی میرفتیم سر لوازم آرایش مامانمون و رژلبشو برمیداشتیم و کفشای پاشنهبلندشو میپوشیدیم
و میخواستیم زود زود بزرگ بشیم .بزرگ که شدیم گیج بودیم که کی هستیم .میخواستیم یه کسی باشیم .یه
کسی؟ خوب هر کسی یه کسیه و شبیه یه کس دیگه .میخواستیم شبیه هیچکس نباشیم ،مهم و جدی و بزرگ
باشیم.
اما چهطوری؟ آهان ،باید میرفتیم دوردورا یه جای دیگه نه اونجایی که بودیم .دنبال آدمای مهم و کارای مهم...
غافل شدیم از این که چهقدر اونجایی که توش بودیم مهم بود .اون آدما مهمترین
آدمای زندگیمون بودن و همون کارای ساده ،مهمترین کارایی که داشتیم.
بابا که آب داد.
بابا که نان داد.
مامان که میپرسید سیر شدی؟ و خواهش میکرد که بازم بخوری.
مامان که میپرسید کجا بودی؟ با کی بودی؟ و میترسید از دستش بریم.
مریم خاله.
یا بهاره دختر همسایه.
یا سعید ،همکالسی دانشگاه که آره درسش ضعیف بود ،معلومم بود که
هیچی نمیشه .تازه تیپشم خوب نبود ،ولی یه جوری عاشق بود که
هیچوقت یادمون نمیره.
هی رفتیم دور زدیم و دور زدیم و خودمونو از چه لذتایی که
محروم نکردیم ،حاال من این بار خواستم جای دور نرم و
همینجا دم در خونه خودمون بازی کنم تا ببینم همین جای
آشنا رو چهقدر بلدم
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عوامل «احتمال باران اسیدی» درباره
فیلم خود با اهالی رسانه سخن گفتند

نشست نقد و بررسی فیلم
«احتمال باران اسیدی»،
روز چهاردهم بهمن پس از
نمایش این فیلم در سالن
همایشهای برج میالد در
جشنواره فجر ،با اجرای سحر
عصرآزاد برگزار شد و عوامل
این فیلم به پرسشهای
حاضران پاسخ گفتند.
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شمس لنگرودی ،شاعر و بازیگر این فیلم سینمایی گفت :بعد از سی ،چهل سال فعالیت در عرصه ادبیات از نظر
جسمی خیلی خست ه شده بودم اما به هیچ وجه خستگی ،ناامیدی و بطالت را دوست ندارم و به همین دلیل به سینما
آمدم .با احتیاط به سینما آمدم ،خوشبختانه بعد از دیدن فیلم احساس کردم بار سنگینی از دوشم برداشته شده
است .این فیلم مرا وارد فضای دیگری کرد که با آن فضای خستهکننده خیلی متفاوت است .دوست دارم حاال که
زندهایم زندگی کنیم ،به همین دلیل تالش کردم از فرصت و فضای جدیدی که سینما برایم فراهم کرد ،استفاده
کنم .آمدنم به بازیگری ناگهانی نبود چرا که در  22سالگی در یک فیلم کوتاه بازی کرده بودم و دهه  50هم در
کالسهای بازیگری اسکوییها شرکت داشتم اما بعد از انقالب به دنبال شعر رفتم و همیشه مشغله اصلیام شعر بود.
بهتاش صناعیها ،کارگردان فیلم «احتمال باران اسیدی» در پاسخ به پرسشی درباره سوء استفاده از حضور شمس
لنگرودی در فیلمش و باالبردن فیلمش با استفاده از حضور این شاعر گفت :اگر هر بازیگر سوپراستاری را برای این
نقش انتخاب میکردیم به همین مساله متهم میشدیم .آقای شمس برای فیلم ما بسیار گزینه مناسبی بود .ایشان به
شدت با استعداد است و هرچند در ادبیات سوپراستار است ولی وقتی به سینما آمد نمیخواست به پیشینه ادبیاش
توجه کند .البته پیشینه ادبی ایشان و شهرتشان برای فیلم ما غنیمت است اما قرار نیست با ایشان فیلم خود را باال
ت و شمس
ببریم .کامبوزیا پرتوی ،فیلمسازی که بهعنوان مشاور کارگردان در ساخت این فیلم همکاری داشته اس 
لنگرودی را برای بازی در این فیلم پیشنهاد کرده است ،در این نشست گفت :مونتاژ یک فیلم به من سپرده شده بو د و
اتفاقا آقای لنگرودی یکی از بازیگران آن بود و من متوجه استعداد ایشان شدم و فکر میکردم چگونه میتوان ایشان
را در سینما نگهداشت و از این عرصه فراریاش نداد .مریم مقدم هم که در کنار بهتاش صناعیها فیلمنامه این فیلم را
نوشته و یکی از نقشهای اصلی آن را بازی میکند گفت :حضور همزمان بهعنوان فیلمنامهنویس و بازیگر مسئولیت
آدم را بیشتر میکند اما به نوعی کار را راحتتر میکند

منتقدان و عوامل «خداحافظی طوالنی»
به نقد و بررسی این فیلم نشستند
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فرزاد مؤتمن ،کارگردان فیلم ،در ابتدای برنامه گفت« :قص ه اصغر عبداللهی برایم به حدی جذاب بود که تصمیم گرفتم
فیلمنامهای را که خودم روی آن کار میکردم کنار بگذارم و این قصه را بسازم .جای فیلمهای عاشقانه در سینمای ایران
خالی است .همه میدانند که من عاشق دو ژانر عاشقانه و جنایی هستم .زمانی که این قصه به من پیشنهاد شد ،بدون
هیچ حرفی ساختن آن را پذیرفتم» .مؤتمن که فیلمی چون «شبهای روشن» را در کارنامه خود دارد ،ادامه داد« :این
فیلم از بسیاری از جهات شبیه فیلم وسترن است .در این فیلم مردی که اهالی شهر نگاه بدی به آن دارند ،وارد قصه
میشود و مردم در مقابل آن موضع میگیرند».
ساره بیات که در این فیلم نقش «ماهرو» را ایفا کرده گفت« :از زمانی که کار بازیگری را آغاز کردم ،آرزو داشتم با فرزاد
مؤتمن کار کنم .او کارگردان صاحب سبکی است که سینما را به خوبی میشناسد .مؤتمن همانطور که در شخصیتش
خوبی و درستی دیده میشود ،در کار نیز شرافت دارد» .بیات در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص تکراری
شدنش در نقش زن خانهنشین طبقه پایین جامعه اظهار داشت« :برای من فیلمنامه ،عوامل فیلم و کارگردان از همهچیز
مهمتر است .من تمام نقشهایم را به دلخواه خود انتخاب میکنم .به نظرم نقشی در من تکرار نشده است و از بازی در
تمام نقشهایم لذت میبرم».
سعید آقاخانی ،بازیگر نقش «یحیی» ،بازی در چنین نقشهایی را برای خود «دور از ذهن» خواند و گفت« :زمانی
که فرزاد مؤتمن بازی در نقش یحیی را به من پیشنهاد داد ،ترس وجودم را گرفت و مدام از این که آیا میتوانم در این
نقش موفق باشم یا نه ،هراس داشتم و بارها طی تماسهای تلفنی به مؤتمن میگفتم که از استفاده از من در نقش
یحیی صرف نظر کند .من با طبقه کارگر جامعه آشنا هستم و رفتارها و سبک زندگیشان برایم بیگانه نیست .من از
همان ابتدای پذیرش فیلمنامه میدانستم که یحیی فردی ساکت و غمگین است که به دلیل انگشتنما شدنش در
جامعه ،حرف زیادی برای گفتن ندارد

عکس :نسترن دادجو  -نسیم

نشست نقد و بررسی فیلم
«خداحافظی طوالنی» با
حضور تعدادی از عوامل
فیلم در سالن سعدی کاخ
جشنواره فیلم فجر با اجرای
رامتین شهبازی
برگزار شد.
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نشست خبری فیلم «داره صبح میشه»
برگزار شد

نشست خبری فیلم سینمایی
«داره صبح میشه» با حضور
یلدا جبلی ،کارگردان ،رعنا
آزادی ور ،ایرج شهزادی،
مهدی احمدی ،ارنواز صفری،
امیرحسین آرمان ،الهه
حصاری و هیلدا حمیدی،
بازیگران فیلم و مصطفی
محمودی بهعنوان منتقد
برگزار شد.
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کارگردان «داره صبح میشه» در این نشست گفت :ایده این فیلم ،چهار قصه کوتاه بود که در من رشد کرد و به
مرحلهای رسید که باید ساخته میشد اما نمیدانستم باید آن را به صورت کوتاه یا بلند بسازم تا این که با سمیه
تاجیک سراغ قصهای اپیزودیک رفتیم .به گزارش ستاد خبری سیوسومین جشنواره فیلم فجر ،جبلی در آخرین
نشست چهارمین روز از جشنواره ادامه داد :مشارکت گروهی شریف موجب شد فیلم سینمایی «داره صبح میشه»
به سرانجام برسد .وی درباره نگارش دیالوگهای شاعرانه برای چند اپیزود فیلم توضیح داد :بیشترین دیالوگهای
شاعرانه را در اپیزود پدربزرگ و بیتا داریم .این دیالوگها در شخصیتهای گلی و سامان کمتر است اما در بخش
رعنا هم رعایت شده.
در ادامه این نشست ،مهدی احمدی در پاسخ به مصطفی محمودی درباره گزیدهکاریاش گفت :واقعیت این است
که من زیاد کار میکنم .شاید فیلمهایی که بازی میکنم دیده نمیشوند .وی یادآور شد :قصهها در این فیلم خیلی
خوب کنار هم چیده شدهاند و فیلم ریتم خوبی دارد؛ خوشحالم که توانستم حضور داشته باشم .اگر ضعفی در بازی من
هست ببخشید .رعنا آزادیور هم با بیان این که اولین بار است این فیلم را میبیند گفت :این نوع سینما به سلیقه من
بسیار نزدیک است و از نتیجه کار بسیار راضی هستم .ایرج شهزادی هم با بیان این که «من بازیگر نیستم و قرار نیست
پا در کفش بازیگران کرده باشم» گفت :قصه را دوست دارم و روایت این اثر سینمایی بیشتر وصف حال است تا توصیف
شخصیتها .وی اظهار کرد :آدمهای سردرگم در جامعه زیاد هستند و این افراد ،پای تصمیمات خود نمیایستند و این
مهم و شکاف نسلی موجود در فیلم به وضوح به تصویر کشیده شده است.
فردین خلعتبری هم در این نشست گفت :موسیقی را برای این چهار قصه از هم جدا نمیدیدم و سعی کردم برای طرح
کلی داستان موسیقی بنویسم .گاهی به اصرار کارگردان از ساز سهتار استفاده کردم و از این پیشنهاد خوشحالم .کمترین
بخش سرمایه را من گذاشتم و همه دوستان تالش کردند که این فیلم ساخته شود

نشست نقد و بررسی
«در دنیای تو ساعت چند است؟» برگزار شد

در عصر ششمین روز
جشنواره فیلم فجر (۱۹بهمن)
نشست خبری فیلم «در
دنیای تو ساعت چند است؟»
با حضور عوامل فیلم و با
اجرای محسن آزرم
برگزار شد.
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بازیگرانفیلم(لیالحاتمی،علیمصفاوزهراحاتمی)،صفییزدانیان(کارگردان)،ایرجرامینفر(طراحصحنهولباس)،
همایون پایور (مدیر فیلمبرداری) ،فردین صاحبالزمانی (تدوینگر) ،امیرحسین قاسمی (صداگذار) و پیمان جعفری
(مدیر تولید) در این نشست حضور داشتند که اجرای آن را محسن آزرم بر عهده داشت.
در ابتدای این نشست یزدانیان درباره ایده فیلم و اینکه چرا فیلمسازی را دیر شروع کرده است ،توضیح داد« :خیلی
دوستداشتمزودتراینفیلمرابسازمامابایدمنتظرمیشدمتاکمیبزرگترشوم.بااینکهمنکارگردانپرایدهاینیستم
اما ایده این فیلم را خیلی وقت بود که داشتم .چند بار سناریو را عوض کردم و مدتها در پی یافتن سرمایهگذار بودم تا
باالخره حاصل آن این فیلم شد» .یزدانیان از حضور زهرا حاتمی پس از مدتها در سینما ابراز خوشحالی کرد و گفت:
«خانم حاتمی به خاطر آشناییها و دلبستگیها به فیلم اعتماد و لطف کردند و این نقش را پذیرفتند که برای من جای
افتخاراست».
همچنین زهرا حاتمی در پاسخ به پرسش آزرم درباره حضور دوبارهاش در سینما گفت« :به طورکلی فقط با همسرم،
علی حاتمی ،کار میکردم و بعد از رفتن ایشان در فیلم داماد عزیزم ،علی مصفا ،حضور داشتم .وقتی آقای یزدانیان به
من پیشنهاد دادند و فیلمنامه را خواندم از آن بسیار خوشم آمد .من ،کوچکترین و کمترین عضو گروه ،شاهد تمامی
زحمات ایشان بودم» .زهرا حاتمی در پاسخ به این سوال که آیا بازیگری را ادامه خواهد داد ،گفت« :اگر فیلمنامه خوبی
باشد و باز هم همین گونه خانوادگی باشد ،بله کار میکنم» .لیال حاتمی هم با بیان این که فیلم نیازی به تعریف ندارد،
گفت« :وقتی فیلم را برای بار دوم دیدم ،آن را بیشتر دوست داشتم .همه حرکتهای نقشی که در فیلم بازی کردم،
تعریف شده بود و در فیلمنامه هم نوشته شده بود» .علی مصفا ،دیگر بازیگر فیلم هم با اشاره به این که از ابتدای ساخت
فیلم در جریان کارها بوده است ،گفت« :اتفاق خیلی خوبی است که بعد از مدتها که به دنبال ساخت این فیلم بودیم،
حاال آن را روی پرده سینما میبینیم»
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نشست رسانهای «دریا و ماهی پرنده»
در برج میالد انجام شد

نشست رسانهای فیلم
سینمایی «دریا و
ماهیپرنده» به کارگردانی
مهرداد غفارزاده ،روز بیستم
بهمنماه با اجرای علیرضا
بهنام در سالن سعدی مرکز
همایشهای برج میالد
برگزار شد.
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به گزارش فارس ،در ابتدای این نشست مهرداد غفارزاده ،کارگردان «دریا و ماهی پرنده» درمورد تفاوت فضای این
فیلم با نخستین فیلم سینماییاش «گیرنده» توضیح داد :با این که همه تصورشان از فیلم «گیرنده» فضای سیاسی
بود که با توجه به سفرهای استانی رئیس جمهور وقت ایجاد شد اما در نگاه من بهعنوان کارگردانش ،اصال سیاسی
نبود .وی ادامه داد :با این که با اولین فیلمم سیمرغ گرفتم اما نمیخواهم باقی فیلمهایم را با همان فضا بسازم.
این کارگردان در مورد تحقیقاتی که در زمینه ناشنوایان داشته است گفت :در ابتدا قصد نداشتیم که از نوجوان ناشنوا
استفاده کنیم و من هم مخالف بودم اما به پیشنهاد تهیهکننده از نوجوانان در مدارس ناشنوایان تست گرفتیم و در
نهایت علیاکبر صحرایی را انتخاب کردیم .این فیلم حرفهایی فراتر از زندگی یک فرد ناشنوا دارد.
امیر پوکیان ،تهیهکننده فیلم سینمایی «دریا و ماهی پرنده» ،گفت :من از این نوع اندیشهها حمایت میکنم و اگر
قرار باشد کسی به دیدن آنها نیاید باز هم این کار را خواهم کرد .با این که شورای نمایش اصالحاتی را برای این فیلم
در نظر گرفت اما بارها نهادهای دیگر روی آن اصالحات دادند .این درست نیست که هر فیلم هزاران پدر پیدا میکند.
علیاکبر روح ،یکی از فیلمنامهنویسهای این فیلم ،گفت :فیلمنامه اولیه با توجه به این که پوکیان از طرح خوشش
آمد در فاصله یک ماه نوشته شد و پروانه ساخت گرفت و نزدیک به هفت بار بازنویسی شد.
نیوشا ضیغمی ،بازیگر نقش اول «دریا و ماهی پرنده» هم در این نشست عنوان کرد :ارتباط گرفتن با بازیگر ناشنوای
این فیلم برایم یک تجربه جالب و جدید بود .در ابتدا نمیدانستم که نقش اول کار را یک ناشنوای واقعی بازی میکند
اما او به حدی باهوش و با استعداد بود که من را شگفتزده کرد.
علی اکبر صحرایی ،بازیگر ناشنوای این فیلم سینمایی ،با کمک رابط خود که در جلسه حضور داشت در مورد نحوه
ارتباطگیری با نیوشا ضیغمی بیان کرد :در فیلم یک رابط داشتیم که گفتههای خانم ضیغمی را به من منتقل میکرد
و گاهی هم از طریق لبخوانی منظور او را متوجه میشدم

نشست خبری فیلم «روز مبادا»
برگزار شد

نشست خبری فیلم «روز
مبادا» به کارگردانی فائزه
عزیزخانی ،یکشنبه  ۱۹بهمن
در برج میالد برگزار شد و
یحیی نطنزی اداره جلسه را
برعهده داشت.

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

در ابتدا فائزه عزیزخانی ،کارگردان و نویسنده فیلم ،توضیح داد که ایده ساخت فیلم را از یکی از قصههای مجموعه داستان
کوتاه خودش گرفته است .داستانی که در دو صفحه نوشته شده بود و او از ابتدا باور داشت میتواند فیلمنامه خوبی بشود.
عزیزخانی درباره جنبه مستندگونه فیلم و در پاسخ به سؤالی درباره میزان بداههگویی در دیالوگها گفت« :موقعی که
قصهای در فیلم روایت میشود دیگر مستند بودن آن محال است .ما فیلمنامه دقیق داشتیم و میتوانم بگویم تا  ۹۸درصد
دیالوگها طبق فیلمنامه گفته شدند .البته مادرم که عهدهدار یکی از نقشها است ،گاهی چند کلمهای به جمالت اضافه
میکرد .نمیتوانم بگویم از اضافه شدن این کلمات راضی هستم اما باعث میشد دیالوگها حس بهتر و زندهتری بگیرند .از
طرفی من ادبیات مادرم را میشناختم و طبق همین ادبیات برای نقش او دیالوگ نوشته بودم و بنابراین لحن دیالوگ برای
اوغریبهنبود».
نگار اسکندرفر ،تهیهکننده فیلم «روز مبادا» ،در این نشست گفت« :وقتی آقای کیارستمی به من گفتند خانم عزیزخانی
قصد ساخت این فیلمنامه را دارد من بالفاصله گفتم میتوانم تهیهکنندگی این فیلم را به عهده بگیرم .فائزه عزیزخانی از
هنرجوهای خوب کارگاههای کیارستمی در مؤسسه ما بود و از اول هم فیلمهای کوتاهی که میساخت در محیط خانه
میگذشت» .پرویز آبنار ،صداگذار فیلم نیز درباره «روز مبادا» اینطور اظهار نظر کرد« :هیچ فیلمی به یاد ندارم که تا
این اندازه مرز بین واقعیت و تخیل را به هم نزدیک کند به جز فیلم «زندگی و دیگر هیچ» عباس کیارستمی که سرآمد
بود» .شیرین آقارضا کاشی ،مادر فائزه عزیزخانی و از بازیگران این فیلم ،از حضور در اولین فیلم دخترش ابراز رضایت کرد:
«تجربهای در بازیگری ندارم اما سالها در کنار دخترم بودهام و در فیلمهای کوتاه او بازی کردهام و همیشه منتظر بودم تا
فیلم بلندش را بسازد» .عزیزخانی به سؤاالتی که در مورد مرگ پدر در فیلم و واقعی یا ساختگی بودن این صحن ه وجود
داشت ،چنین پاسخ داد « :دیدم وقتی دارم قصه زندگی خودم را میسازم نمیتوانم از اتفاقی تا این اندازه تکاندهنده و مهم
چشمپوشیکنم»
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عوامل «من دیه گو مارادونا هستم»
به پرسشهای اهالی رسانه پاسخ دادند

نشست نقد و بررسی فیلم
«من دیهگو مارادونا هستم»،
هفدهم بهمنماه ،پس از
نمایش این فیلم در کاخ
جشنواره ،با حضور بهرام
توکلی ،کارگردان و دیگر
عوامل فیلم و با اجرای منصور
ضابطیان برگزار شد.
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بهرام توکلی در این نشست گفت که این فیلم درباره یک دعوای ساده خانوادگی است و از تماشاگران خواست از فیلمش
تفسیر دیگری نکنند .او درباره تفاوت این فیلم با دیگر فیلمهایش گفت :سالها به ساخت این فیلم عالقهمند بودم تا این که
امسال شرایطش فراهم شد و االن روحیهام به این فیلم نزدیک است و بعد از این هم بیشتر انتظار فیلمهایی از این دست را
ازمنداشتهباشید.
در ادامه گالب آدینه ،بازیگری که در این فیلم نقش دو خواهر دوقلو را بازی میکند ،گفت :از ابتدا قرار گذاشتیم که خیلی
اغراق نداشته باشیم تا چیزی توی ذوق نزند .اصوال اینگونه آثار خیلی متکی به بازی بازیگران است و خیلی مهم بودکههمه
بازیها یکدست باشد .ویشکا آسایش ،دیگر بازیگر این فیلم نیز ،این فیلم را حاصل یک کار گروهی دانست و گفت :چنین
کارهایی به تمرکز باال نیاز دارد .صابر ابر ،یکی دیگر از بازیگران فیلم که پیش از این هم با توکلی همکاری داشته است ،با
اشاره به تفاوت این نقش با نقشهایی که قبال در آثار توکلی داشته است ،گفت :تنها چیزی که باعث شد دلم بسوزد این بود
کهدراغلبصحنههادرکناربازیگراندیگرنبودم.پانتهآپناهیها،دیگربازیگرفیلمنیزگفت:خوشبختانهدراینکارروحیه
تئاتری و با هم بودن بسیار وجود داشت و باورم نمیشد در سینما هم میتوان این گونه کار کرد.
بابکحمیدیاننیزکهدر«مندیهگومارادوناهستم»بهایفاینقشپرداخته،اینفیلمراشعردیگریازبهرامتوکلیتوصیف
کردوافزود:سینمایتوکلیشاعرانهاستومنهمیشهدوستداشتمبااوهمکاریکنم.اینفیلم،شعرجدیدتوکلیاستو
خوب است برای دیدنش سطح سلیقهمان را باال ببریم .هومن سیدی ،یکی دیگر از بازیگران فیلم ،با ابراز خرسندی از حضور
در این پروژه گفت :بودن یا نبودن من در این فیلم مهم نیست ،بلکه مهم این است که این ژانر به خاطر تفاوتش با فضای غالب
سینمای ما ارزشمند است چون متاسفانه فضای سینمای ما در حال تکرار است و همین تکرار آزاردهنده شده است .در آغاز
این نشست جواد نوروزبیگی ،تهیهکننده این فیلم ،از حاضران خواست تا با پرسشهایشان ،فضا را برای اکران مناسب این
فیلم فراهم آورند تا انگیزه برای ساخت چنین آثاری باالتر برود

نقد و بررسی «موقت»
در کاخ جشنواره انجام شد

نشست نقد و بررسی
«موقت» در ساعات نخستین
بامداد و در آخرین نشست
دومین روز از جشنواره با
حضور عوامل اصلی فیلم با
اجرای علیرضا حسنخانی
برگزار شد.
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به گزارش ایسنا ،حسن آقاکریمی ،تهیهکننده فیلم ،درباره همکاری با یک کارگردان فیلماولی گفت :امیر عزیزی
برای چیزهایی که میخواست خیلی سخت پافشاری کرد و من هم خواستم آنچه میخواهد را بسازد.
وی افزود :خوشبختانه فیلم با تماشاگران ارتباط برقرار کرد و چیزی که هدف سازنده بود محقق شد« ،موقت»
تجربهای سخت اما شیرین بود.
امیر عزیزی ،کارگردان این فیلم ،درباره ریتم کند آن و این انتقاد که این فیلمنامه مناسب فیلم کوتاه بوده است،
اظهار کرد :به هر حال «موقت» یک فیلم بلند سینمایی است و شاید بعد از جشنواره یک بازنگری در کلیت و ریتم
فیلم داشته باشیم.
آقاکریمی در ادامه صحبتهای عزیزی گفت :تدوین به شکل دیگر ماهیت فیلم را به هم میریزد و شکل دیگری
نمیتوان متصور بود.
عزیزی درباره حضور نابازیگران در کنار بازیگران در این فیلم گفت :به دلیل حضور مادر و خواهرم در مقابل دوربین
نمیتوانستیم به روال معمول تمرین دورخوانی داشته باشیم .از تهیهکننده کار اجازه گرفتم و یک طبقه از خانه دو
طبقهمان را به دفتر کار تبدیل کردیم و طی شش ،هفت روز بازیگران به خانه ما آمدند و با مادر و خواهرم زندگی
کردند و در طول این روزها به هم نزدیک شدند و به این شکل بازیگران رسیدیم.
نازنین فراهانی ،یکی از بازیگران این فیلم ،کارکردن با کارگردانان جوان را لذتبخش خواند و درباره حضورش در این
فیلم گفت :فیلمنامه را سه سال پیش خوانده بودم .در طول مدت بازنویسی سعی میکردم این کاراکتر را بشناسم و
در حال حاضر هم فکر میکنم «موقت» صحنههای اضافی و طوالنی ندارد.
علی تبریزی ،مدیر فیلمبرداری هم« ،موقت» را جذابترین تجربه کاریاش عنوان کرد و ادامه داد :نوع کارگردانی و
مدل دکوپاژ برایم جذاب بود و فرم جدیدی را تجربه کردم
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نشست نقد و بررسی «یحیی سکوت نکرد»
در کاخ جشنواره برگزار شد

فیلم سینمایی «یحیی
سکوت نکرد» از جمله
آثاری بود که در پنجمین
روز جشنواره فجر به نمایش
درآمد و نشست نقد و بررسی
آن با حضور عوامل فیلم
و منتقدان ،پس از نمایش
با اجرای پوریا ذوالفقاری
برگزار شد.
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در جلسه نقد و بررسی این فیلم ،کاوه ابراهیمپور ،کارگردان «یحیی سکوت نکرد» ،با اشاره به این که این فیلم اولین
ساخته بلند او به شمار میرود از حضور عوامل حرفهای سینما در اولین تجربه کاری خود اظهار خرسندی کرد و
گفت« :فکر میکردم این فیلم در بخش نگاه نو قرار بگیرد اما به بخش هنر و تجربه آمد ،البته به شخصه زیاد هم از
این موضوع ناراحت نیستم» .وی درباره داستان این فیلم نیز توضیح داد« :داستان فیلم ما گذر زندگی یک کودک
و رسیدن او به بلوغ ذهنی است .در واقع «یحیی» مانند جنینی است که تمام مدت با محیط بیرونی ارتباط برقرار
میکند» .تهیهکننده فیلم «یحیی سکوت نکرد» نیز در این نشست نمایش این فیلم در سانس آخر را نشان از خوب
بودن فیلم دانست و گفت :قانون جشنواره این بوده که معموال فیلمهای خوب را در آخرین سانس بگذارند.
تینا پاکروان که این فیلم اولین تجربه او در حوزه تهیهکنندگی سینما به شمار میرود ،در صحبتهای خود به روند
پیشتولید و تولید این فیلم اشاره کرد و گفت« :پیشتولید و تولید عجوالنه فیلمهای اول به دلیل کمبود منابع مالی،
به این فیلمها ضربه میزند اما خوشبختانه برای تولید این فیلم سرمایهگذارانی به ما اعتماد کردند که حتی قبل از
صدور پروانه ساخت ،برای پیشتولید اقدام کردند .بر همین اساس با تکمیل بودن مراحل انتخاب لوکیشن و طراحی
دکور ،دقیقا سه روز بعد از دریافت پروانه ساخت فیلمبرداری را آغاز کردیم».
فاطمه معتمدآریا ،بازیگر اصلی فیلم «یحیی سکوت نکرد» نیز ،به استعداد بینظیر ماهان نصیری بازیگر خردسال
این فیلم که از میان  200کودک انتخاب شده است اشاره کرد و گفت که در خوب بودن او بیتقصیر بوده است!
حسین جلیلی ،فیلمبردار این فیلم هم ،در صحبتهای خود به تجربیات همکاری مشترکش با کارگردان این فیلم
اشاره کرد و یادآور شد :در این فیلم قرار بر آن بود که دوربین در صحنههای مختلف حالت ناظر داشته باشد .علی
عابدینی ،طراح صحنه و ژینوس پدرام ،تدوینگر و ماهان نصیری ،بازیگر نقش یحیی نیز ،از دیگر عواملی بودند که در
این نشست حضور داشتند

اختتامیه جشنواره سیوسوم و برگزیدگان «هنر و تجربه»

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

سیوسومین جشنواره فیلم فجر با اعالم نام
برگزیدگان بخشهای مختلف به کــار خود
پایان داد .مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر
چهارشنبه  ۲۲بهمن ،در برج میالد برگزار شد.
در این مراسم علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،طی سخنانی اتفاقهای مهمی را که در
عرصه سینما در دولت تدبیر و امید رخ داده است،
برشمرد« :از بین رفتن تنشهای بیحاصل گذشته
و ایجاد فضایی آرام و منطقی در عرصه سینما
از جمله مسائلی است که همگان به آن اذغان
دارند و اعتماد بین دولت و هنرمندان این عرصه
احیا گردیده است .بهروز شدن سالنهای سینما و

تجهیز همه سالنهای کشور به سیستم دیجیتال،
گامی بلند به سوی عدالت فرهنگی است .تجهیز
این سالنها در کمتر از یک سال انجام شد و عالوه
بر صرفهجویی چندین میلیون دالری در سال برای
خرید نگاتیو و تجهیزات و کار دشوار در البراتوارها،
سینمای ایران را وارد مرحله تازهای از نظر فناوری
و صنعت کرد».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخشی از سخنان
خود به تشکیل گروه «هنر و تجربه» و جایگاه
فیلمهای این گروه در سینمای ایران اشاره کرد:
«تاسیس گروه هنر و تجربه و موفقیت بسیار
خوب این گروه موجی از امیدواری را در اهالی
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سینما ایجاد کرد .فروش خوب این فیلمها نشان
داد که سینمای فرهنگی جایگاه بلندی در ایران
دارد .در گروه هنر و تجربه فیلمهای هنری و
تجربی که از نظر هنر سینما ارزشمند و برای
مخاطبهای خاص و جوانان تحصیلکرده تولید
شدهاست ،اکران میشود .اقدامی که بسیار مورد
حمایت اهالی سینما قرارگرفت ،چند سالن سینما
از سوی سازمان سینمایی برای یک سال اجاره و
این فیلمها با تبلیغات خوب در این سالنها اکران
شد .همه درآمد ناشی از فروش نیز عاید صاحبان
فیلم میشود .فروش بسیار خوب شش ماه گذشته
و بهویژه فروش فیلمهای کوتاه و مستند ،موجی
از امید را در این گروه ایجاد کرده و در عینحال
فرصت بیشتری برای اکران عمومی فیلمهای
دیگر نیز فراهم آوردهاســت» .وی در ادامه به
ویژگیهای جشنواره سیوسوم پرداخت« :حضور
چشمگیر و برجسته نسل جوان و فیلماولیها
در جشنواره امسال چشمگیر اســت .اتخاد
سیاستهای تشویقی برای جوانان و همراهی با

آنان در طول مسیر ساخت فیلم نتایج خوبی به
همراه داشتهاست و جشنواره سیوسوم را به جشن
قدرتنمایی جوانان تبدیل کرده است .هیأتهای
انتخاب و داوری متشکل از چهرههای برجسته
سینمای ایران هستند و عموما معتقدند که در
سال جاری سینمای ایران گامی بلند به سوی
پیشرفت برداشتهاست .احترام به مستندسازان
و نمایش فیلمهایشان در کاخ جشنواره اثر خوبی
برای تشویق این بخش از سینمای کشور داشته
است».
علیرضا رضاداد ،دبیر سیوسومین جشنواره فیلم
فجر هم طی سخنانی در مراسم اختتامیه اظهار
داشت« :در انتظار تحولی هستیم که امید میرود با
حضور سینماگران جوان و مستعد که دستپرورده
پیشکسوتان خود هستند به فتح قلههای فتح نشده
بینجامد .برای ادامه این راه جز همدلی سینماگران
و شکیبایی جمعی در برابر برخی نامالیمات
چارهای نیست که به جرأت میتوان گفت سینمای
ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی در پرتو همین

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

تالش و پایمردی به مدد همین همدلی و صبوری
توانسته است این راه سخت را طی کند و به قلههای
پیروزی امروزین برسد».
در این مراسم ،برگزیدگان بخش «هنر و تجربه»
سیوسومین جشنواره فیلم فجر نیز اعالم شد.
امسال برای نخستین بار ،بخش «هنر و تجربه»
به جشنواره فیلم فجر افزوده شد که برگزیدگان
این بخش نیز جایزه خود را در مراسم اختتامیه
دریافت کردند .نامزدهای جوایز این بخش
امیرحسین ثقفی برای فیلم «مردی که اسب شد»،
یلدا جبلی برای فیلم «داره صبح میشه» ،بهتاش
صناعیها برای فیلم «احتمال باران اسیدی» ،فائزه
عزیزخانی برای فیلم «روز مبادا» و صفی یزدانیان
برای فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» بودند
که جوایز این بخش به توسط حجتاهلل ایوبی،
هوشنگ گلمکانی و امیرحسین علمالهدی اهدا
شد.
تندیس ویژه بخش هنر و تجربه به امیرحسین ثقفی
برای «مردی که اسب شد» اهدا شد و تندیس بهترین
فیلم بخش هنر و تجربه هم به فائزه عزیزخانی برای
کارگردانی «روز مبادا» تعلق گرفت.
فائزه عزیزخانی ،کارگردان فیلم «روز مبادا» ،پس
از دریافت جایزه ضمن تشکر از تهیهکننده فیلم،
هیأت داوران ،عوامل فیلم و همه کسانی که اورا
کمک کردهاند ،گفت« :تشکر ویژهای از عباس
کیارستمی دارم که به من یاد داد به خودم اعتماد
کنم .جایزه را به بازیگر نقش مادر فیلم «روز مبادا»
اهدا میکنم ،نه به دلیل این که مادرم است ،به این
خاطر که بازیگر بااستعدادی است».
داوران بخش «هنر و تجربه» ،در بیانیهای دالیل
انتخاب خود را مطرح کردند که به دلیل کمبود
وقت توسط مجری برنامه خوانده نشد.

اما آنطور که در بیانیه هیأت داوران این بخش
آمــده ،تندیس ویژه در بخش هنر و تجربه به
امیرحسین ثقفی برای فیلم سینمایی «مردی
که اسب شد» ،به خاطر کمالگرایی در ارتقای
استانداردهای زیباییشناسی بصری سینمای
ایران اهدا شده است.
هیأت داوران بخش «هنر و تجربه» ،اعضای شورای
سیاستگذاری این گروه سینمایی بودند .هوشنگ
گلمکانی ،سیفاهلل صمدیان ،ایرج تقیپور ،جمال
امید ،جعفرصانعیمقدم ،محمدرضا فرجی ،مجید
مسچی ،شهرام مکری و امیرحسین علمالهدی
اعضای این شورا هستند .در این مراسم همچنین
حجتاهلل ایوبی ،رئیس سازمان سینمایی ،هدیه
ویژهای هم برای گروه «هنر و تجربه» ،در نظر
گرفت و اعالم کرد« :سالن شماره دو سینما
فرهنگ را به گروه سینمای «هنر و تجربه» تقدیم
میکنم»
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آیین دیدار
«شب ،بیرون» برگزار شد
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ازچهرههای
سینماییحاضردرمراسم
میتوان به این نامها اشاره
کرد:آنانعمتی،مهراوه
شریفینیا،مجیدبرزگر،
نویدمحمدزاده،محمدعلی
باشهآهنگر،تیناپاکروان،
گالرهعباسی،کیارش
اسدیزاده،امیرعزیزی،
بابکمحقق،محمدکارت،
ساقیعطایی،مصطفی
احمدی،علیرضاعلویان،
رضاسخی،روزبهسجادی،
احسانسجادی،روشنک
گرامی،پردیساحمدیه،
سوگولقالتیان،کاوه
صباغزاده،نائلهشریفی،
مصطفیآلاحمد،بهزاد
مصلح،لیالنقدیپری،
امینبیگی،علیرضابرازنده،
پردیساحمدیه،حسین
باشهآهنگر،حمیدباشه
آهنگر،سحابزریباف،
تیامیابنده،حمیداکبری،
بهرنگدزفولیزاده،مجید
توکلی،افشینرضایی،
رویابختیاریوبهاره
مشیری.

آیین دیدار فیلم «شب ،بیرون» دریکی از سردترین و پرترافیکترین
شبهای تهران برگزار شد .این مراسم دوم اسفندماه با حضور عوامل فیلم و
جمع زیادی از سینماگران و روزنامهنگاران با اجرای علی عالیی در موزه سینما
برگزار شد .عوامل «شب ،بیرون» که در مراسم حاضر بودند عبارت بودند از:
کاوه سجادی حسینی (کارگردان) ،ابراهیم اشرفی (فیلمبردار) ،آرش زاهدی
(تدوینگر)،احسانافشاریان(صداگذارودستیارکارگردان)،چاوشهنرآموز
(برنامهریز) :،آیدا اورنگ (مشاور رسانهای) ،آرام محضری (سرمایهگذار) و
سهیالگلستانی،هوتنشکیبا،حساممحمودیونگارعابدی(بازیگرانفیلم).

کاوه سجادی حسینی :در فیلمی که قرار است ببینید
تالش کردم تا فرار کنم از فشارهایی که قرار است در سینما
گریبان هر فیلمسازی را بگیرد .سعی کردم یک فیلم خیلی
ساده و بیادعا بسازم و دور بشوم از تلهفیلمهایم.
نگار عابدی :من کارکردن با کاوه سجادی را دوست
دارم به خاطر این که صداقت دارد و این به نظر من مهمترین
مسأله در هر نوع کار هنری است.
سهیال گلستانی :خوشحالم ازین که شما را اینجا
میبینم ،این حضور حال خوبی دارد .این فیلم هم مثل خیلی
از فیلمهای دیگر با رنج ساختهشده است و برای دوستانی که
در این زمینه کار میکنند مسأله تازهای نیست .این رنج برای من معنای
دیگری دارد ،امیدوارم همینطور که از دل ساختهشده بر دل شما بنشیند.
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نشست نقد و بررسی «من از سپیده صبح
بیزارم» برگزار شد

نشست نقد و بررسی فیلم
«من از سپیده صبح بیزارم»،
با حضور علی کریم ،کارگردان
فیلم ،امیر عزیزی ،بازیگر،
یاشار نورایی ،منتقد سینما
و علی عالئی ،مجری مراسم،
در خانه هنرمندان
برگزار شد.
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علی کریم در این نشست با انتقاد از اظهارات یک منتقد در برنامه تلویزیونی «هفت» درباره عباس کیارستمی گفت:
«عباس کیارستمی جزو مفاخر ماست .چرا میخواهند مفاخر مارا نادیده بگیرند؟ متاسفانه برخی دراین سرزمین
نمیخواهند کیارستمی را ببینند» .به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه ،علی کریم درادامه صحبتهای خود
با اشاره به مطرح شدن بحث بیتالمال در موضوع گروه هنر و تجربه گفت« :اگر از نظر بیتالمال هم به این موضوع
نگاه کنیم گروه هنر و تجربه احترام گذاشتن به حقوق تماشاگرانی است که خواستار دیدن فیلمهایی متفاوت
هستند .این گروه هم به فیلمسازان امکانات داده و هم به مخاطبان .به نظرم دولت باید به سینمای هنر و تجربه
کمک کند و این سینما به حمایت دولت احتیاج دارد .متاسفانه ما هیچکس را نداریم که از این جریان حمایت کند».
علی کریم همچنین درباره فیلم خود گفت« :برخالف جریان رسمی سینما ،اینگونه فیلمها قرار نیست قطعیتی را
نشان بدهند».
یاشار نورایی ،منتقد سینما که در این نشست حضور داشت با اعالم این که «علی کریم در فیلم «من از سپیده صبح بیزارم»
استراتژی حسابشدهای را انتخاب کرده است» گفت« :ما در این فیلم هرچه بیشتر جلو میرویم چند زاویه بودن واقعیت
بیشترنشاندادهمیشود.اینفیلمبراساسسیالبودنوچندوجهیبودنواقعیتشکلگرفتهاست.انگارهیچقطعیتیدر
فیلموجودنداردواینموضوعدرکلیتاثرتنیدهشدهاست».نوراییبهموضوعمرگدراینفیلماشارهکردوگفت«:قاطعتر
از مرگ در زندگی چیزی نداریم ولی دراین فیلم قطعیت چندانی ندارد .انگار مرگ هیچ قطعیتی ندارد و قهری بودنش زیر
سؤال رفته است» .علی عالیی ،مجری این جلسه نیز ،در صحبتهایی عنوان کرد« :تا آنجایی که من اطالع دارم علی کریم
بارها وبارها فیلمنامه این فیلم را بازنویسی کرد و حدود یک سال بازنویسی این فیلم طول کشید .علی کریم در بازنویسی
فیلمنامه این فیلم به شکل مینیاتوری عمل کرد و برای بازنویسی خیلی بیشتر از آنچه که در سینمای ایران شاهد هستیم
انرژی گذاشت»

نشست نقد و بررسی
«از ایران یک جدایی» برگزار شد

نشست نقد و بررسی مستند
«از ایران یک جدایی» جمعه
سوم بهمنماه با حضور آزاده
موسوی و کوروش عطایی ،دو
کارگردان این فیلم ،شاهین
امین ،منتقد سینمایی
و کیوان کثیریان ،مدیر
سینماتک خانه هنرمندان و
مجری مراسم برگزار شد.
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در ابتدای این نشست ،شاهین امین درباره موضوع «از ایران یک جدایی» صحبت کرد و گفت« :این مستند به این موضوع
بیشتر پرداخته است که چرا فیلم «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی فیلمی جذابی است .در سکانسی
ازفیلم آقای کریمی میگوید این فیلم از یک جایی به بعد برای مردم ساخته شده است .این فیلم مستند به این ماجرا ،به
این چالشها پرداخته که چرا این فیلم طیف گسترده و مختلفی از مردم را با خود همراه میکند» .وی ادامه داد« :این که
موضوع این فیلم مستند ،موضوع جامعه میشود ،در سینمای ما قابل اهمیت است .همه ماجرای فیلم از اتفاقات جامعهای
که ما در آن زندگی میکنیم ،به وجود میآید و این فیلم اشاره مستقیم به زندگی دو تا آدم در همین جامعه امروز ما است.
به همین دلیل این فیلم فارغ از همه جایزهها و تحسینها مورد عالقه مردم است .تماشاگر که بحث ساختار و تحلیل فیلم
ندارد ،اما راضی از دیدن این فیلم از سالن سینما خارج میشود .این بحثها در مستند «از ایران یک جدایی» هم مطرح
میشود» .آزاده موسوی ،یکی از کارگردانان این مستند ،گفت« :مسألهای که نقاط ضعف فیلم را کمرنگ میکند ،حضور
خود ما در این فیلم است .یعنی از ابتدای فیلم نشان میدهیم که ما کسانی هستیم که در صف ایستادهایم و کسانی هستیم
که کل آن شب برای جایزه اسکار بیدار ماندهایم و حتی خودمان را بهعنوان طرفدار نشان میدهیم نه بهعنوان فیلمسازی
که بیطرف است» .در ادامه ،یکی از تماشاگران در سالن درباره زمان این فیلم پرسید که چرا زمان بیشتری برای مصاحبهها
و حضور اصغر فرهادی بعد از اسکار و حواشی آن در نظر گرفته نشده؟ موسوی توضیح داد« :اولین جایی که این فیلم پخش
شد ،تلویزیون فرانسه بود و در اولین روز از جشنواره فیلم کن که ما با یک محدودیت زمانی روبهرو بودیم .بعد هم ضربههای
مختلفی از زمانبندی این فیلم خوردیم چرا که به دلیل افزایش زمان این فیلم ،در بعضی از جشنوارهها حضور نداشتیم».
کوروش عطایی ،دیگر کارگردان مستند «از ایران یک جدایی» نیز گفت« :ما خیلی مصاحبه از مردم داشتیم ،اما ریتم فیلم
برای ما مهم بود و سعی کردیم ریتم یکدستی داشته باشد .چرا که درباره فیلمهای مستند یک جبههگیری وجود دارد.
مسألهمخاطببرایماخیلیمهمبودکهفیلمیباشدکهمخاطبازابتداتاانتهاخستهنشودوبافیلمارتباطبرقرارکند»
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جمعه  10بهمنماه نشست
نقد و بررسی فیلم «کهریزک،
چهار نگاه» با حضور رخشان
بنیاعتماد،محسنامیریوسفی
و پیروز کالنتری ،سه تن از
کارگردانان این مستند ،در
خانه هنرمندان برگزار شد.
امیر پوریا بهعنوان منتقد
سینما در کنار کیوان کثیریان،
مجری مراسم ،حضور داشت.
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امیریوسفی ،کارگردان اپیزود «هملت در کهریزک» و یکی از تهیهکنندگان «کهریزک ،چهار نگاه» درباره
شکلگیری این فیلم مستند گفت :در ابتدا بهمن کیارستمی و هومن مرتضوی کسانی بودند که پیشنهاد ساخت این
فیلم را دادند که از قبل با آسایشگاه کهریزک هم هماهنگیهای الزم انجام شده بود .به هر حال با یک پیشنهاد  -و نه
سفارش  -از سوی آسایشگاه خیریه کهریزک روبهرو شدیم و موضوع جذابی بود چون هیچ محدودیتی برای ساخت
این سوژه نبود و آسایشگاهی بود که بیش از  40سال فعالیت کرده بود و آزادانه هر کدام از ما موضوعات خودمان را بر
مبنای این آسایشگاه ساختیم .بعد از آن چند جلسهای به آنجا مراجعه کردیم و محیط را دیدیم.
کارگردان فیلم «آتشکار» درباره ترکیب انتخاب شده برای این فیلم مستند گفت« :خوشبختانه هر چهار نفر ما پیش
از این هم سابقه کار و فعالیت در زمینه فیلم مستند داشتیم .خیلی از کارهای گروهی شروع خوب و توفانی دارد اما
معموال به سرانجام نمیرسد اما در این کار خوشبختانه عاقبت به خیر شدیم».
رخشان بنیاعتماد ،کارگردان «اتاق ( »202اپیزود اول این مستند) در ادامه صحبتهای امیریوسفی اظهار داشت:
«نگاه به این مستند از طرف همه ما مستقل بود .به این معنا که نگاه به کهریزک ،آزاد و بدون هیچ مالحظه ،فشار و
هیچ توصیهای انجام شود و این نکته مهمی برای ساخت یک فیلم مستند بود .دغدغه سنین باال ،یک دغدغه جدی
است .این دغدغه نه فقط برای خود من بلکه واقعیتی در زمان معاصر است .مسأله مراقبت از مادر و پدر در اکثر
زندگیهای امروزه مسأله مهمی است .این موقعیت برای بچههای ما به دلیل شرایط متفاوت زندگیشان به مراتب
جدیتر است .موقعیت ساخت این فیلم و دغدغههای شخصیام بهعنوان نسل میانی بین مادر و فرزندانم ،ایده
ساخت فیلم «اتاق  »202شد.
پیروز کالنتری نیز درباره ساخت این پروژه گفت« :دورهای ما چهار نفر با هم به کهریزک رفتیم و تمام بازدیدهای ما
با هم انجام میگرفت .اساسا روح مشترک کار برای ما مهمتر بود تا مسائل ساختاری که روی کار صحبت بیشتری

نشست نقد و بررسی «کهریزک ،چهار نگاه»
با حضور سه کارگردان اثر برگزار شد

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

داشته باشیم .این چهار اپیزود زمینهای مشترک دارد؛ اول این که زندگی را ببینیم ،یعنی پیرانگی و زندگی در آنجا
هم میشود جزئی از عمر ما که در آنجا زندگی میکنیم .به هرحال کسانی که در آن محل نگهداری میشوند،
شرایط خوبی دارند و بعد هم اینکه سعی میکنند زندگی را به نوعی دیگر تجربه کنند و تنها زنده بودن در آنجا
تعریف نشود .اما این موضوع هم بین ما مطرح بود که هم مردان و هم زنان در یک مکان به این شکل دیده شوند .همان
زمان مشخص شد که موضوع مردان داستان برای من پررنگ شود و زنان داستان به دست خانم بنیاعتماد سپرده
شود .درباره بهمن کیارستمی و محسن امیریوسفی هم فضا را به دست خود این دو نفر واگذار کردیم».
امیر پوریا بهعنوان منتقد این نشست ،صحبتهای خود را اینگونه آغاز کرد« :از یک جهاتی این فیلم میتواند یکی
از مستندهای خوبی باشد که به یمن گروه «هنر و تجربه» به اکران عمومی رسیده است و میتواند برای جوانهای
فیلمساز و برای شناخت سینما به درد بخور باشد .هر کدام از این اپیزودها یک فیلم کوتاه محسوب میشود .این
فیلمها هر کدام در یک قالب محدود و بسته این ایده پرورش پیدا کرده است .هم نگرش فیلمساز و هم ساختاری که
برای اثر داشته را بهدست آورده است».
پوریا درباره وضعیت مستند در سینمای امروز گفت« :فیلمهای مستند متاسفانه به دلیل تعدد فضاها ،کارگاهها
و کالسها و از طرفی در دسترس بودن امکانات تصویربرداری و غیره ،شکل ساختاری خود را به گونهای از دست
داده است؛ تصور این که کار از مرحله ثبت شروع میشود و بعد در تدوین به آن تصاویر ساختار میدهیم .گاهی
اشکاالتی است که نمیتوان منکر آن شد .اینها به نوعی باعث سهلانگاری و سهلنگری میشود و در مرحله بعد این
ابزار ،سهلالوصولی و بعد هم سهلپسندی را به همراه دارد .در این فیلم اتفاق بزرگی افتاده است؛ آن هم به سرانجام
رسیدن این مستند بوده .گاهی به لحاظ ساختاری و اجتماعی هم این دسته از فیلمها بیهویت میشوند؛ هر اپیزود
یک سازی میزند و در نهایت نکته عجیب این است که هر فیلمسازی نماینده نگرش و پسند خود نیز است».
رخشان بنیاعتماد در ادامه بیان کرد« :من و پیروز کالنتری به دلیل دغدغههای مشابه نگاه نزدیکتری به
هم داشتیم اما محسن امیریوسفی و بهمن کیارستمی که جوانتر بودند طبیعتا نگاهشان متفاوت بود .در طی
گفتوگوها خوشبختانه به وجه مشترک نگاه به سالخوردگی و زندگی در دوران پیری رسیدیم .سن با خود تعاریفی
میآورد .به هر حال سالخوردگی هم بخشی از زندگی ما است .من دوست دارم دوران پیریام را در استقالل بگذرانم.
هر کدام از ما از چهار منظر اما از یک نقطه مشترک ،آن هم «زندگی» آسایشگاه را دیدیم .این حرف به این معنا نیست
که کهریزک صرفا مکانی مفرح است؛ تنهایی ،اندوه ،دلتنگی و غم ،طبیعت زندگی در آسایشگاه است و باید آن را
پذیرفت و زندگی را با وجود همه اقتضائات این دوران تعریف کرد ،همانگونه که ما این وجه زندگی را در کهریزک
دیدیم».
پیروز کالنتری در ادامه این نشست باز هم به موضوع جمع شدن چهار کارگردان و ساختن یک اثر اشاره کرد و گفت:
«مجموعه کسانی که جمع میشوند تا یک اثر را به نتیجه برسانند ،خیلی مهم است .برای ساخت این فیلم با دو
موضوع روبهرو بودیم؛ اول فضای کهریزک و دوم فضای زندگی خودمان .این مسائل در فیلمهای مستند بیشتر نمود
دارد .مستند یعنی فیلم زندگی ،با هر آنچه که میسازید ،یعنی آنچه از واقعیت میسازیم .به هرحال همه ما با هم در
کهریزک زندگی کردیم و با هم ارتباط داشتیم .هیچکدام تاکیدی بر ساخت آن چیزی که در ذهن داشتیم نکردیم.
بر اساس موقعیت پیش رفتیم».
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پوریا درباره اپیزودهای این مجموعه گفت« :جهان هر اپیزود را میتوان در این فیلم به تنهایی یک موضوع خاص
تعبیر کرد .اپیزود بهمن کیارستمی اپیزودی به نام «عید» است ،یک موضوع که مربوط به یک زمان مشخص
است و در آسایشگاه گرفته شده .اما این موضوع ،هم به کل مناسباتی در دل آسایشگاه قابل تعمیم است وهم به
مناسباتی در فضای بیرون آسایشگاه ،در خود جامعه که نگرش رسمی خود را حفظ کرده است .در اپیزود «هملت
در کهریزک» به کارگردانی محسن امیریوسفی نکتهای وجود دارد که به آن خواهیم رسید .اساسا قصههایی که در
سینمای ایران میگوییم ،نود درصدشان فقط میتواند در تهران اتفاق بیفتد .امیریوسفی این دغدغه را دارد که به
معنی قصه آدمهای خارج از تهران ،فیلم شهرستانی بسازد .این دغدغه جدی در فیلمهای قبلی این کارگردان مثل
«خواب تلخ» و «آتشکار» هم مطرح هستند .در این اپیزود هم هملت را از نگاه ایرانی میبیند .اما در اپیزود رخشان
بنیاعتماد هم به قول دوستی «یک چیزهایی وجود دارند که نقد حاضر و آماده هستند» .یعنی اولین واکنشی
که ذهن میانمایهای میتواند نسبت به فیلم داشته باشد .در اپیزود «اتاق شماره  »202و نیز فیلم «قصه ها» به
کارگردانی بنیاعتماد ،خیلیها بر این اعتقاد هستند که خودشیفتگی در این دو فیلم جاری است .این ایده که نگرانی
سالخوردگی را فیلمساز به خود نسبت بدهد و از خود شروع کند ،به نظرم انسانیترین ویژگی این اپیزود است .یعنی
آنقدر این مسأله را همگانی میبیند ،که خود را در این جایگاه قرار میدهد .به همین دلیل گاهی به این دیدگاه
میرسیم که مرگ ما را نمیکشد ،گاهی ترس از پیری است که ما را از بین خواهد برد .در اپیزود پیروز کالنتری با
نوعی نگاه روبهرو هستیم؛ حرفهای مختلفی از آدمهای کهریزک را میشنویم که به نوعی رویکرد کارگردان نسبت
به صحبت آدمهایی است که در کهریزک زندگی میکنند»

نشست نقد و بررسی
«آشنایی با لیال» برگزار شد

نشست نقد و بررسی فیلم
«آشنایی با لیال» ،ساخته
عادل یراقی ،با حضور سحر
عصرآزاد ،منتقد سینما ،در
خانه هنرمندان برگزار شد.
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به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه ،در این برنامه که اجرای آن را هومن اشکبوس بر عهده داشت سحر
عصرآزاد در صحبتهایی عنوان کرد« :ما در فیلم «آشنایی با لیال» شاهد یک طنز زیرپوستی و ظریف در فیلم
هستیم که اگرچه مخاطب را به خنده و قهقهه وانمیدارد ولی همیشه خندهای بر روی لب او وجود دارد .در واقع دوز
طنز فیلم نه خیلی زیاد است نه خیلی کم .این موضوع مسلما برآمده از نوع نگاه آقای یراقی است».
او ادامه داد« :البته نوع نگاه آقای یراقی به گونهای است که جهان و روابط واقعگرا را بیشتر میپسندد و طنزی را
هم که به فیلم وارد کردند به گونهای است که به فضای واقعگرای فیلم لطمهای وارد نمیکند» .سحر عصرآزاد
به ماجرای سیگار نکشیدن دراین فیلم اشاره کرد و گفت« :مجموعه اتفاقهایی که دراین فیلم میافتد مثل
زیرسیگاری که بهعنوان کادو داده میشود و یا حتی مجسمه سیگار ،نشان میدهد که این ماجرای سیگار نکشیدن
چهقدر درخواست غیرمنصفانهای است .مقاومت در برابر سیگار نکشیدن ،یک درامی را شکل میدهد که اگرچه
اتفاقی که انتظار میرود نمیافتد ولی ما با الیهالیههای شخصیت مواجه میشویم».
عادل یراقی ،کارگردان این فیلم نیز ،که با تاخیر در این نشست حاضر شده بود در صحبتهایی عنوان کرد« :من
بازیگر نیستم و نبودم و نخواهم بود ولی آقای کیارستمی به من گفت این نقش برای تو خوب است وحتی گفت تو
بازیگر خوبی خواهی شد .هیجان اولین فیلم و هیجان همکاری با کارگردان بزرگی مثل عباس کیارستمی باعث شد
تا دراین فیلم بازی کنم» .یراقی در ادامه گفت« :با وجود این که سابقه بازیگری نداشتم و از آنجا که قصه بر اساس
شخصیت خودم نوشته شده بود جزئیات اخالقی و رفتاری خودم در فیلم آمد و به نوعی شخصیت و قصه درهم تنیده
شده است .در واقع فیلم «آشنایی با لیال» را میتوان یک فیلمنامه شخصیتمحور دانست».
عادل یراقی درادامه توضیح داد« :طراحی صحنه این فیلم بر عهده خودم بوده است و هر ایرادی هم به این مسأله وارد
است میپذیرم .خانهای که درفیلم میبینید خانه خودم است و فیلم مستقل ساختن همچنین چیزهایی دارد»
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(محصول )1392

عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :کاوه سجادی حسینی ،مدیر فیلمبرداری :ابراهیم اشرفی ،مدیر صدابرداری :وحید مقدسی،
تدوین :آرش زاهدی اصل ،بازیگران :سهیال گلستانی ،هوتن شکیبا ،حسام محمودی فرید ،باران کوثری ،هومن سیدی ،نگار عابدی،
فرید سجادی حسینی ،حسین امیدی ،سمانه وفایی ،فرزان فیاضزاده ،تهیهکننده :پرویز پرستویی
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خالصه فیلم :توسکا تصمیم میگیرد که قبل از سفرش به کشوری اروپایی در شب قبل از پروازش از شمال
تا جنوب تهران را فیلم بگیرد و در این سفر شهری برادر و دوستشان او را همراهی میکنند .در خالل این کار
اتفاقاتی برای آنها رقم میخورد...
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گفتوگو با کاوه سجادی حسینی ،کارگردان «شب ،بیرون»

علی عالئی
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کاوه سجادی حسینی متولد آبانماه  ١٣۵۶است .او که مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد سینما از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر گرفته عالوه بر برنامهریزی و
دستیاری کارگردان در چندین فیلم سینمایی ،هشت تلهفیلم ،دوازده فیلم کوتاه
داستانی و دو فیلم کوتاه مستند نیز ساخته است .کاوه سجادی حسینی با ساخت دو
فیلم سینمایی «شب ،بیرون» که هم اکنون در گروه «هنر و تجربه» اکران شده است و
نیز فیلم سینمایی «بوفالو» که در سی وسومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت وارد
عرصه کارگردانی فیلمهای سینمایی شد.

با توجه به سابقهای که در زمینه دستیاری
و سپس کارگردانی تلهفیلمهای متعدد
داشتی تصور میکردم ورودت به
سینمای بلند با فیلمی وابسته به جریان
اصلی باشد ،ولی «شب ،بیرون» نشان
میدهد سلیقه شخصی و گرایشت
در سینما چیز دیگری است .اینطور
نیست؟ یا چارهای جز این نبود که به این
شیوه فیلم کمهزینه بسازی؟
من وقتی تلهفیلم هم میساختم همواره سعی

میکردم تا نگاه سینمایی را در آن لحاظ کنم.
ولی این رویکرد من در سینما بیشتر از فیلمهای
کوتاهی که ساختهام میآید تا تلهفیلمها .البته
«شب ،بیرون» حاصل دلبستگی من به سینمای
اروپاست .از طرفی تأکید کنم که من در سینما
خیلی بسته عمل نمیکنم و همیشه سعی کردهام
هر فیلم خوبی را ببینم و از آن تأثیر بگیرم ،حتی
فیلمهای هالیوودی .روش دیگرم هم این بود
که در فواصل دستیاری در سینمای حرفهای،
بعد از اتمام یک فیلم ،خیلی زود فیلمی کوتاه
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میساختم که هم از روی دست کارگردانهای
مختلف تمرین کنم و هم این که با اجرای شکل
و مدل دکوپاژی آنها خودم را از تکرار شدن رها
کنم.
البته نتیجه تجربیات متنوعت در
این فیلم مشخص است .مثال این که
برداشتهای بلند بگیری ولی مواظب
باشی که تمپو و یا ریتم درون پالن را
از دست ندهی از همان تجربیات ناشی
میشود.
من همیشه به ریتم مناسب خیلی پایبندم .چون
نداشتن ریتم در فیلم اثر زندگی را از پالنها
میگیرد .مثال االن من و تو در حال گپ زدن

هستیم و با ریتمی تند هم داریم حرف میزنیم،
ولی اگر ناگهان من سکوت کنم و جوابها را
طول بدهم ،ریتم الکن میشود و اختالل در ریتم
باعث میشود تا تو به جای فکرکردن به فیلم،
ذهنت برود سر موضوعاتی دیگر و یادت برود که
چی میگفتیم .یعنی ناگهان زندگی فریز میشود.
برای من ریتم و تمپو مهمترین خصیصه دکوپاژی
است.
و همینطور ایجاد کشمکش داخل
پالنهای ثابت؟
همیشه وقتی که درون یک پالن ثابت حرکت و
جنبوجوش وجود داشته باشد تماشاگر این را
حس میکند که چه ضرباهنگ تندی در فیلم

81

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

82

وجود دارد و اینجاست که تدوین درونی ایجاد
میشود .کشمکش باعث ایجاد درام میشود .حتی
در کوچکترین ابعادش در حد یک پالن .من از
بازیگرهای فیلم میخواستم که با این اصطالح
تئاتری که میگویند« :حواست باشد صحنه
نیفتد» ،یعنی رها نشدن حس و کشمکش ،جلوی
دوربین بروند و به همین خاطر همه بازیگرهای
فیلم «شب ،بیرون» را از بازیگرهای درجه یک
تئاتر انتخاب کردم.
میتوان به یکدست کــردن بازی
بازیگران و تالش برای باورپذیر بودن و
ملموس کردن آنها هم اشاره کرد.
بله .یکدستی بازی بازیگران بیشتر برمیگردد
به تمرینات زیادی که قبل از شروع فیلمبرداری
داشتیم .ما مثل یک گروه تئاتری در پالتو تمرین
میکردیم و همینطور شبهای زیادی را هم در
خیابانهای تهران تمرین کردیم و بداههگویی از
خصوصیات این شکل تمرین بود و همین باعث
میشد تا همانطور که اشاره کردی بازیها یک
دست شود .البته بیشتر صحنههای فیلم مطابق
دیالوگهای نوشته شده گرفته شدهاند ،ولی در
شکل بیان بازیگرها این حس به دست میآید که
دارند بداهه حرف میزنند.
هم نوعی نگاه نوستالژیک در سفر شبانه
یک مسافر به
اماکن مختلف
تهران در فیلم
دیــده میشود،
و هــم بــا دقت
در گفتوگوها
و بـــررســـی
رخدادها به نظر

میآید که خیلی ظریف به دنبال ایجاد
موقعیتهای ابزورد و پوچی بودهای.
سعی کردم تجربهای نو در روایت انجام بدهم .ما
یک سفر اودیسهوار داریم ولی در انتها قرار نیست
به چیز جدیدی برسیم .خود سفر مهمترین واقعه
است .برایم تأثیر انجام سفر مهم بود نه مقصد آن.
توسکا و توماج و امیرحسین در یک مسیر بیپایان
میچرخند و چیزی عایدشان نمیشود« .در انتظار
گودو» را منشأ قرار دادم ولی در پس ذهنم .بله،
گاهی وقتی حرف میزنند انگار دارند راجع به
موضوعات بیاهمیتی حرف میزنند .اتفاقاتی که
در حین سفر میافتند هم واجد همین ویژگیها
هستند.
تولید فیلم با بودجه کم فیلمساز را از یک
سری امکانات محروم میکند .با توجه به
فیلمبرداری فیلم در شب که خوب هم
از کار درآمده ،از چه دوربینی و چه ابزار
نورپردازیای استفاده کردی؟
بله واقعا سخت است .ولی خواستن توانستن است.
ما لوازم کمی برای تصویربرداری داشتیم .یک
دوربین  ۵Dبا دو تا لنز  ۵٠و  ٨۵و چندتا چراغ
هشتصد؛ همین!
فوکوس تصاویر با این دوربین آن هم در
شب و با وجود پالنهای با حرکتهای
مداوم دوربین و نیز
کمبود لوازم حرکتی و
نورپردازی کار سختی
است.
سخت که هست ولی
ابراهیم
فیلمبرداری
اشرفی و تسلطش به
فوکوس باعث میشد که
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خیلی هم اذیت نشویم.
ارجاعاتی هم به برخی فیلمهای مطرح
تاریخ سینما در فیلم داری ،درست
است؟ تعمدی بود؟ البته اگر مایل بودی
خودت به نام فیلمها اشاره کن .مثل پالن
دویدن روی پل عابر پیاده.
اصال همهچیز این فیلم بر میگردد به «ژول و ژیم»
ساخته فرانسوا تروفو .کامال تحت تأثیر این فیلم
فیلمنامه «شب ،بیرون» را نوشتم .البته از لحاظ
داستان ربطی به هم ندارند .بیشتر حالوهوا و
نزدیکی روابط مد نظرم بود .در صحنه پل راه آهن
هم بهطور مستقیم ارجاع دادم به صحنه پل راه
آهن در فیلم «ژول و ژیم» .در صحنه دختر مرموز

هم ارجاع دادم به یکی از داستانهای موراکامی.
ممنونکهاینقدرصادقانهگفتی.ضمنادر
انتخاب شخصیتهای داستان رویکردی
هست که به نظرم نوعی آسیبشناسی
برخی اتفاقات در طبقه متوسط رو به
باالست.
بله .سعی کردم طبقه متوسط رو به پائین و ضعیف
را نشانه نگیرم و به طبقه نسبتا مرفه نگاهی انتقادی
داشته باشم و میخواستم بگویم که طبقه مرفه
هم مثل بقیه اقشار جامعه دچار اختالل و سختی
میشود.
کامال مشخص است که موقع دکوپاژ به
تدوین نهایی فکر میکنی ،به عبارتی
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تدوینشده دکوپاژ میکنی ،از طرفی
تدوینگر فیلمت بیشتر سابقه تدوین
فیلم مستند دارد .هنگام تدوین چگونه
با او کار میکردی؟ میگذاشتی به عهده
خودش یا کنارش مینشستی؟ چون با
این پالنها به نظر میآید جای برش را
تقریبا از قبل مشخص کردهای ،اینطور
نیست؟
تدوین برای من مهمترین بخش یک فیلم است.
ولی هیچوقت فیلمهایم سر میز مونتاژ ساخته
نمیشوند .سر صحنه فیلمبرداری است که فیلم
را میسازم .ولی تدوین باعث منزه شدن فیلم
میشود .یعنی باعث میشود لحظات تصنعی را دور
بریزیم و زندگی در کل فیلم تسری داشته باشد.
همینطور که اشاره کردی آرش زاهدی تدوینگر
فیلم مستند است .ولی مثل خودم فیلمباز است
و همین کافی است که سینما بداند .به راحتی هر
چه تمامتر ما با هم کار میکردیم و بیشتر اوقات
من کنارش مینشستم ولی تا آنجایی که میشد

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

84

دخالتی در کارش نمیکردم .زیرا دکوپاژها معلوم
بود و فقط میماند آن فوت آخر .لحظه درست
کاتزدن که آرش زاهدی به خوبی این کار را انجام
داده است.
در مجموع فیلم خوبی ساختهای و
تماشای آن از دیگر فیلمهایی که با این
فرم و مضمون در سینمای ایران ساخته
شدهاند دلپذیرتر است .نسبت به اکران
در گروه «هنر و تجربه» چه نظری داری؟
خرسندی؟
باالخره فیلمهای مهجور هم فرصت دیدهشدن
بهدستآوردند و این خیلی خوشحالکننده
اســت .مــن وقتی ایــن فیلم را میساختم
نمیدانستم قــرار اســت چنین اتفاق خوبی
بیفتد .هر اتفاقی بــرای سینمای مستقل و
متفکر ایــران بیفتد خوشحالکننده است .از
مسئولین و نیز مدیران این گــروه هم تشکر
میکنم که چنین حمایتی از این گونه سینما
دارند

فیلمی خیابانی  -شهری که قصد دارد قهرمانش را به رستگاری برساند
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«شب ،بیرون» درنگاه اول مرا یاد والتر بنیامین و مقاله معروف «خیابان یکطرفه»اش
سیدرضاصائمی
انداخت .این حس نمادین البته میتواند در یک تأویل نهادین از ذات قصه صورتبندی
شود؛ اگر فیلم را نوعی پرسهزنی دراماتیک در یک شب تهران بدانیم.
پرسهزنی امروزه به عنوان یک تجربه روزمره در جهان مدرن واجد داللتهای روانی – اجتماعی است که درپس آن
میتوان به بازنمایی واقعیتهای پنهان زیست  -جهان انسان مدرن پرداخت .پرسهزنی میتواند مظهر تداعی خاطرات و
احساس و عواطفی باشد که ما در تجربههای زیسته خود درگذشته ،تجربهکردهایم و باید آن را از قدمزدن معمولی و
گاه بیهدف در خیابان تفکیک کرد .پرسهزنی بهویژه در شب میتواند تأویلی بیرونی از تجربههای درهم-تنیده درونی
آدمی با شهر و مظاهر و نمادهای آن باشد چنانکه در فیلم هم میبینیم مثال در یکی ازسکانسها توسکا و امیرحسین
با برانگیختگی عاطفی نوستالژیک از خیابان ولی عصر و کاجهایش حرف میزنند .این حس نوستالژیک و غربت در
طول فیلم در موقعیتهای مختلف درام بازتولید میشود و حتی گاه بی هیچ نسبت معنایی با منطق درام ،مخاطب را
با شخصیتهای قصه دچار همذاتپنداری همدالنه میکند .شاید همین حس است که ارتباط مخاطب را با فیلم حفظ
میکند چون موقعیت درام به گونهای است که گویی فاقد قصه بوده و داستان آخرین شب توسکا را قبل از مهاجرتش
از ایران ،مستندگونه به تصویر میکشد.
فیلم «شب ،بیرون» درباره توسکا ،دختر جوانی است که میخواهد از ایران برای ادامه تحصیل برود .شب قبل از سفر
تصمیم میگیرد از شب تهران فیلم بگیرد تا در غربت تسلی درد دوریاش باشد اما در خالل این سفر شبانه اتفاقاتی
برایش رخ میدهد .این اتفاقات را شاید نتوان در یک کلیت منسجم و ساختارمند گنجاند و پیرنگ واحد و روشنی
را از پس آن صورتبندی کرد اما هرکدام از خردهپیرنگها و موقعیتهای مینیمالی که در فیلم شاهد هستیم به شکل
مستقل میتواند برای مخاطب ،تجربه درونی مسافربودن را تصویرسازی کند و هویت اثر را نیز باید در دل همین
بیهویتی و پراکندگی درام ،در یک بازخوانی حسی  -عاطفی ،تشخص بخشد.
«شب ،بیرون» را میتوان فیلمی خیابانی  -شهری دانست که شاید قصد دارد در یک سیر اودیسهوار ،قهرمان
قصهاش را در بستر یک تطور و تحول اخالقی به رستگاری برساند .قهرمانی خسته و شکستخورده که تنشهایش
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با توماج (برادرش) یا پدر مریضش همچنین با امیرحسین و حتی بهرام همسر سابقش در نهایت قرار است در
شمایل یک چهره طغاینگر و عاصی که اینک در یک استیصال فردی قصد هجرت کرده به تصویر کشیده شود
اما چهره سهیال گلستانی اگرچه واجد خستگی و دلزدگی ذاتی است اما به دلیل معصومیتی که در صورتش موج
میزند نمیتواند این مهاجمبودن را با دوام و اصیل به باور بنشاند .ظاهرا قرار است فیلم روایت قصه مهاجری مهاجم
باشد که از زیستن در سرزمین خود به ستوه آمده و قصد جالی وطن دارد اما هنوز پای دلش به این سرزمین گیر
است ،هنوز چنان که باید از این خاک و خاطره دل نکنده است ،هنوز تزلزل در مهاجرت را در رفتار و گفتار و حتی
نگاه نگران و لرزانش میبینیم .اصرار او بر فیلمگرفتن از نقاط مختلف تهران ،از دربند گرفته تا میدان حسنآباد،
نشانه همین تعلق خاطر عمیق او به ماندن است .در توسکا بیشتر نشانه ماندن میتوان دید نه میل رفتن .هجرت
او از سر شوق نیست ،از سر جبر است ،از سر استیصال و به آخررسیدن ،از این که هیچ بهانه و دلیل دلبستگی برای
ماندن ندارد .اما اس.ام.اس بهرام تمام این بیاعتنایی و یخ و سنگ بودگی توسکا را بههمریخته و درون پرآشوب و
مردد او را برمال میکند .در واقع اس.ام.اس بهرام از توسکا و کل اثر ،رمزگشایی کرده و مخاطب متوجه میشود که
او به دلیل شکست عاطفی و جدایی از همسرش به این تلخ بودگی و سردی رسیده و علیرغم بیتفاوتیاش نسبت
به آدمها و وقایع اطرافش که اوجش را در کشمکش او با بردارش درباره سرزدن به پدر شاهد بودیم هنوز در دل از
بهرام دل نکنده و با یک پیام ظاهرا ناخوشایند از او به هم میریزد.
پایانبندی قصه نیز اگرچه خود رازآلود تمام میشود اما یک رمزگشایی مؤکد بر همین معنا است که هنوز
روزنههایی از عشق بین او و بهرام مسدود نشده و ظاهرا او از اتومبیل می-گریزد تا به بهرام برگردد و احتماال ماندن
را بر رفتن ترجیح بدهد .همچنان که سهیال (باران کوثری) علیرغم مدعایش مبنی بر پایان رابطه عاطفیاش
با توماج در انتها به بهانه آمدن به فرودگاه در واقع به توماج بازگشت میکند .آنچه مفهوم تلویحی فیلم «شب،
بیرون» را شکل میدهد همین موقعیت دوگانه بین ماندن و رفتن و بالتکلیفی بین درون و بیرون آدمی در مواجهه
با تصمیمگیریهای بزرگ زندگی است .این که در تجربه دلشکستگی باید دل برید تا دلدادگی کرد .عشق اگر
عشق باشد ،دل اگر دل باشد ،دوباره به دلبر و معشوقش برمیگردد ولو این که شبی را بیرون از خانه دل سپری
کرده باشد.
«شب ،بیرون» علیرغم ظاهر فرمیکش که فیلمی شهری  -خیابانی را متجلی میکند و قصه در نماهای بیرونی و
موقعیتی عمومی روایت میشود اما کامال یک قصه درونگرایانه و انتزاعی است .نشانههای این درونگرایی را میتوان در
عناصر ساختاری فیلم هم نشانهشناسی کرد؛ مثال این که اکثر نماها از درون اتومبیل است و کمتر نمای النگشات از
اتومبیل و این سه شخصیت در بستر شهر میبینیم یا حتی از نگاه چشم توسکا و دوربین فیلمبرداریاش نمایی از آنچه
که فیلمبرداری کرده نمیبینیم و به غیر از میدان حسنآباد به دلیل نوع معماریاش یا درکه به واسطه مجسمه دور
میدانش ،تقریبا هیچجای دیگر شهر معلوم نیست و گویی یک نوع بیمکانی و جغرافیازدایی را شاهد هستیم .حتی
نه از نگاه دوربین قهرمان قصه ،از نگاه خود راوی و فیلمساز نیز تصویری از شهر نمایش داده نمیشود .از این حیث
میتوان شباهتهای بین این فیلم و «اسب حیوان نجیبی است» کاهانی مشاهده کرد که در هر دو فیلم در یک سفر
درونشهری در دل شب ،درماندگی و استیصال روانی آدمهای قصه برجسته میشود« .شب ،بیرون» بازنمایی درون
آدمی و تلخیهایی است که زیر پوست شهر پنهان است.

(محصول )1392

دستاوردها :نامزدی دریافت دو سیمرغ بلورین در سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر /حضور در بخش مسابقه اصلی
جشنوارههای بینالمللی فیلم مسکو و سائوپائولو /تحسین شده از سوی فدراسیون جهانی منتقدان سینمایی (فیپرشی) و نشریه هالیوود
ریپورتر عوامل :تهیهکننده و کارگردان :مجیدرضا مصطفوی ،نویسندگان :مهدی تراببیگی ،مجیدرضا مصطفوی ،مدیر فیلمبرداری:
روزبه رایگا ،مدیر صدابرداری :بهروز معاونیان ،طراحی و ترکیب صدا :بهمن اردالن ،طراح چهرهپردازی :رسول سیدعربی ،آهنگساز :حامد
ثابت ،مدیر جلوههای ویژه :آرش آقابیک ،تدوین :مجیدرضا مصطفوی ،طراح صحنه و لباس :حسن روح پروری ،مدیر جلوههای بصری:
فرید ناظر فصیحی ،بازیگران :آنا نعمتی ،پژمان بازغی ،قطبالدین صادقی ،مهران رجبی ،شبنم معززی ،ساقی زینتی و رابعه مدنی
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خالصه فیلم :انسی از زنی سالخورده که دچار نسیان است مراقبت میکند و ذبیح در ارتفاع بلند برجهای
شهر به کارگری مشغول است .این زوج جوان در آرزوی داشتن فرزند ،شب و روزشان را سر میکنند ،تا این که...

87

گفتوگوبامجیدرضامصطفوی،کارگردان«انارهاینارس»
مجیدرضا مصطفوی پس از فیلم کمتر دیده شده «گس» ،اینبار با «انارهای نارس»،
اثری اجتماعی ،در اکران گروه «هنر و تجربه» حضور دارد .اثری که بیش از هر چیز با
لوکیشن و تولید محدودش ،جمعوجور و به مانند کار قبلی مصطفوی فیلمی بیانگرا
شده است .تجربهای درباره آدمهای جامعه که اینک بر پرده سینماها انتظار مخاطبان
عالقهمند به این گونه سینمایی را میکشد.
علیاصغرکشانی
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اسم اولیه فیلم چیز دیگری بود ،نه؟
بله «سایههای سپید مه» بود ،جالب است وقتی بعد
از رد شدن چند تا از طرحهایم در معاونت سینمایی
وقت ،ابتدای سال « ۹۰انارهای نارس» را برای اخذ
مجوز ارائه دادم ،ابتدا به من مجوز ندادند اما پس
چند بار رفتوآمد پروانه موقت ویدئویی به آن دادند
که جالب است به هیچ فیلمی در آن مقطع چنین
پروانهای نداده بودند .آن مقطع خیلی هم تمایل
نداشتند من «انارها »...را بسازم...
حرفشان چه بود؟
متاسفانه آن چهار سال دوم دولت آقای احمدینژاد

افرادی که در وزارت ارشاد بودند خیلی اهل تعامل
نبوند و هیچوقت اعالم نمیشد چرا جلوی فیلم یا
طرحی گرفته میشود ،باز حاال یکی ،دو سال است
که وزارت ارشاد پاسخگو شده است که یا میگویند
کجاهای متن را اصالح کنید یا توافق اصولی
میدهند و یا تعامل میکنند .همان دوره جشنواره
هم اگر یادتان باشد پنجاه درصد آثار ،پروانه ویدئویی
داشتند.
حاال حدس خودتان از جلوگیری از ندادن
مجوز چه بود؟
به کل نقد اجتماعی در تفکر مدیران وقت جایگاهی
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نداشت .من هم قبول دارم برخی آثار جامعه را
غیرمنصفانه نقد میکنند که با عنوان سیاهنمایی
رانده میشدند .البته من خودم این عنوان سیاهنمایی
را قبول ندارم.
نگاه شورای تصمیمگیری به فیلمتان چه
بود؟
به نظرم نتوانسته بودند ارتباط درستی با محتوای
فیلمنامه برقرار کنند ،چون وقتی شما مسائلی مثل
دغدغههای کارگری و طبقه ضعیف جامعه را مطرح
میکنید ،گمان حرکت روی خط قرمز از آن میرود.
فیلمتان سانسور هم شد؟
نه ،فیلمم بدون کوچکترین اصالح پروانه نمایش
گرفت و اکــران شد .در جشنواره هم یکسری
منتقدان پیشکسوت مثل آقای گلمکانی ،علی معلم
و زاون قوکاسیان فیلم را دوست داشتند و نامزد دو
سیمرغ بلورین هم شد.
فکر میکنید چرا فیلمتان در جشنواره
مسکو پذیرفته شد؟
میدانید که فیلم ما فیلم افتتاحیه جشنواره مسکو
در بخش مسابقه بود و مورد توجه منتقدین مختلفی
هم قرار گرفت و همینطور در جدول منتقدین در
رتبه چهارم قرار گرفت و سه فیلم باال سر فیلم ما
یک فیلمی روسی و دو تا فیلم اوکراینی بودند .چون
روسیه از فیلمهای زیرزمینی که در اوکراین ساخته
بود حمایت میکرد.
فکر نمیکنید
علت ایــن که
ایــن اقــبــال در
جشنواره مسکو
به فیلم شما شده
به خاطر نگاه چپ
و کارگری بوده که

دارید؟
ببینید من فیلمنامههای قبلیام را هم با مهدی
تراببیگی نوشتم و وقتی داستان «انارها »...را به
اتفاق مینوشتیم ،در تمام این چند ساله نگارش،
برایمان بحث سقوط طبقاتی در یک مقطعی در
ایران مطرح بود و دغدغهمان بود ،میدانید که
طبقه کارگر کف طبقات در جامعه است و هر چه
نگاه میکنم میبینم چیزی از هستی ناچیزشان
در فشار اقتصادی نمیماند .علتش این است که
چرخه اقتصادی کشور روی دوش اینها میگذرد و
کارگران دارند تالش میکنند این چرخه به درستی
بچرخد .به نظرم حاال خیلی نگاه حمایتی از آنها
وجود ندارد ،ویژگی آنها هم این است که با وجود
این که زندگیشان رو به وخامت میرود از شرافت
و انسانیتشان چیزی کم نمیشود .کارگران بهعنوان
کسانی که پر از انرژی بالقوهاند میشود رویشان
حساب کرد ،البته چون فیلمم اثری انسانی است
میتواند هر نقطهای از جهان هم اتفاق بیفتد .اتفاقا به
این موضوع برخی منتقدان خارجی هم اشاره کرده
بودند و در جشنواره سائوپائولو هم از همین نقطه
دید مورد توجه واقع شد .فیلم هم میدانید که کمتر
دیالوگ دارد و بیشتر تصویری است و همین علت هم
از جمله علتهای توجه آنها شده بود.
با یک نگاه استعاری و نشانههای
درونمتنی میتوانیم
بگوییم طوباسادات
پــیــرزنــی دچــار
فراموشی اســت و
استعارهای از اشرافیت
سنتی رو به زوال در
ایران است؟
من خیلی اینطوری به
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طبقات جامعه نگاه نمیکنم .اینکه اشرافیت رو به
زوال است یا کارگران دارند قدرت میگیرند و ...به
نظرم یک اتفاقی که در «انارها »...افتاده این است
که من سعی کردم باالنس کنم ،چهره تاریک و
تیرهای از طبقات باالدست نشان ندهم و قضاوت را به
بیننده واگذار کنم ،ولی طوباسادات از طبقه اشراف
نیست چون معلم بازنشسته است و در داستان گفته
میشود او تحصیل کرده است.
من هم نمیگویم اشرافیت به معنای
مطلق ،منظورم یک اشرافیت سنتی
است و همانطور که میبینیم در یک
خانه باغ بزرگ که رو به خزان و ویرانی و
تهیگونگی میرود و پیرزن رنجوری که
در آنجا مناسک مذهبی به جا میآورد.
آدمهایی که انگار فیلم دارد میگوید در
گذشتهای نزدیک دارای مکنت بودهاند،
منظورم دقیقا سرمایهدار سنتی است.
این را قبول دارم ،نظرتان درست است ،شوهر
طوباسادات با توجه به خانهای که از او در ایران
باقی مانده و اجزائی که آن خانه را شکل داده فردی
مالک بوده است .اما طوباسادات «انارها »...درست
است که آلزایمر دارد ،اما بر اساس نشانههای فیلم
و دانای کل داستان ،طوری طراحی شده که انگار از
یک چیزی جلوتر از زمان خودش اطالع دارد و آن را
در همدردیهایش بخصوص برای بافتن دستکش یا
جوراب برای پرکردن جای خالی مادر انسی نشان
میدهد و مشخص است که او و انسی یک حس
غریب نسبت به هم دارند .به نظرمن فراموشی آدمها
نباید باعث دورشدن گروههای مختلف مردم از هم
شود و انسانها میتوانند بیشتر در کنار هم باشند.
قطبالدین صادقی هم نقش یک وکیل
مقتدر و تنومند را بازی میکند که با یک

سرمایهدار کار میکند که البته هیچگاه
هم او را نمیبینیم و از خارج از کشور وکیل
را هدایت میکند .هر دو انگار دارند اموال
این زن ستمدیده و دختر کارگر وابسته به
او (انسی) را تصاحب میکنند و دست آخر
هم موفق میشوند ،این نگاهی است که
شما به سرمایه داری و وکالت دارید.
اما وکیل اینجا مأمور و معذور است ،وکالت کسی
را گرفته که خودش آنطرف دنیا گرفتار شرایط
اقتصادی است و اینجا در ایران هم مادری زندگی
میکند که مادر واقعی فرزندی نیست که خارج از
ایران حضور دارد .اما الزم است این نکته را بگویم که
در مقطعی که داشتیم این فیلمنامه را مینوشتیم
در مملکتمان داشت اتفاقات عجیبی رخ میداد و
برای ما بحثهای هویتی مسأله شده و پیش آمده
بود .این که «ما» هستیم اما دیده نمیشویم و
اقلیتی که اکثریت اصال برایشان مهم نیست دارند
تصمیمگیری میکنند و فکر میکنم که خانه در
فیلم چهقدر میتواند شبیه به ایران باشد که انگار
دچار یک فراموشی عجیب شده است .در طراحی
صحنه هم اتفاقا همینگونه عمل کردهام؛ یک فضای
لخت برای درختان و درختی که خمودگیاش روی
عمارت خانه شکلی استعاری برایم داشت.
پس با این تفسیر کاموا که در ابتدا هم
روی باز شدنش تأکید دارید باید تعبیر
کالفی سردرگم را بدهد ،نه؟
اتفاقا داستان ما با همین کالف سردرگم شروع
میشود و دوربین آن را تا اتاقی که گویی اتاق
فراموشی است دنبال میکند .کمدهای خالی و
پارچههای سفید روی لوازم خانه ،انگار رفتن به
سوی یک فضای بیهویت را دارد نشان میدهد.
تصاویر کنایهآمیز هم کم ندارید ،مثل
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حمله مورچهها به تخم مرغ شکسته،
از این موقعیت تعبیر خاصی مد نظرتان
بوده است؟
در آنجا در مورد آن تخم لکلک به نقل از مادرش
گفته میشود که خوششانسی میآورد اما میبینیم
که همزمان مرد سقوط کرده و بین مرگ و زندگی
بالتکلیف است ،طوباسادات آن وضعیت وخیم را
دارد و تخم لکلکی که طوباسادات به آن دلخوش
است با هجوم مورچهها مواجه شده ،فکر کنم
خودش خیلی به لحاظ تصویری گویاست.
به تصویر به جای دیالوگ بیشتر عالقه
دارید ،درست است؟
بعضی فیلمها انگار مثل نمایشنامه رادیویی شدهاند
و من کارکرد تصویری را بیشتر دوست دارم.
«عمو قادر» هم در این میان آدم کف
جامعه است ،نه؟

آدم جالبی است ،پسر جوان و زنش مردهاند و شغل
ترشیفروشی دارد و بیسواد هم هست.
دکترها در بیمارستان معموال اینقدر
به مریضها توجه نمیکنند که دکتر
فیلم برای انسی خاطراتش را میگوید
و هربار پیگیر سالمت او حتی در راهرو
بیمارستان است ،درست است؟
این حرفتان درست است در بیمارستانها بهخصوص
بیمارستانهای دولتی ،دکترها و پرستارها آنقدر
پیگیر نیستند ،اما بعضی وقتها یکسری افرادی
از طبقه پایین تالش کرده و به طبقه باال رسیدهاند،
آن دکتر فیلم ما در دیالوگهایش از گذشتهاش که
میگوید متوجه میشویم که با همه بیربطی به
انسی ،نقاط مشترکی بین آنها وجود دارد و در حد
چند دیالوگ ساده با هم ارتباط برقرار میکنند.
شما با یک رویکرد واقعگرا اثرتان را
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شروع میکنید ،اما در آخر به سمت
مفاهیم انتزاعی و فراواقعگرا میروید،
چرا این روش را انتخاب کردید؟
خیلی ساده ،به نظرم آنقدر اینها دلخوشیشان به
چیزهای دم دستی کوچک است که برای ما شاید
خندهآور باشد .پیداکردن یک تخم لکلک ،بادبادک
و ...برایشان دلخوشی میشود .شاید آدمهای
مختلف با سلیقههای مختلف دلخوشیهای
مختلفی داشته باشند و به همین خاطر باید این
دلخوشیها را تقویت کرد.
شما زودتر این لوکیشن را انتخاب کردید
یا عوامل فیلم «برف»؟
بچههای «برف» اسفندماه کارشان تمام شد و ما
بیست و پنج اسفند کارمان را شروع کردیم.
به فضای شما خیلی میخورد ،اما بچههای
تولید میگویند فقط یکجایی را بگیریم

کارمان راه بیفتد ،نمیگویند دو فیلم
وابسته به لوکیشن همزمان که نمایش
داده شود ،بازخورد مثبتی ندارد...
این لوکیشن فقط در همین دو فیلم استفاده شد،
بعدش اطالع ندارم در فیلمهای دیگری بوده یا نه.
افتادن ذبیح را چرا باید از زبان دیگران
بشنویم؟ این به خاطر کم بودن هزینه
تولیدتان بود یا به تکنیکهایی مثل
بهرهگیری از عنصر غیاب و اینجور
چیزها عالقه دارید؟
عنصر غیاب را دوست دارم ،چون اگر آن را نشان
میدادیم دیگر فصل مهم خبردادن عمو قادر به انسی
و تعلیق رسیدن انسی به پشت شیشه سیسییو را از
دست میدادیم ،غیاب و انتظار دو کارکرد مهم برای
من در نشادادن سقوط ذبیح بود.
در بدنه فیلم خیلی از عناصر تکرارشونده
استفاده میکنید ،بارها طوبا را در حال
بافتن میبینیم و یا سکانسهای طوالنی
حضور در بیمارستان و آمدورفت قادر به
آنجا ،این تکرار شاید زندگی ماللانگیز
این آدمها را نشان دهد ،اما به نظرم بیشتر
فیلم را دچار موقعیتهای تکراری کرده
است.
یکی این که خب من دنبال نشاندادن زندگی
ماللآور اینها بودم و دوم این که در نسخه کنونی
هشت دقیقه از فیلم کم شده و فیلم ریتم گرفته است
و در نظر داشته باشید که بعد از سقوط ذبیح ،عمو
قادر تنها تکیهگاه انسی میشود و جایی هم میگوید
باید زنگ بزنید که پدر و مادر ذبیح بیایند...
راستی چرا انسی مخالفت میکند؟
چون امید دارد شوهرش زنده بماند ،انسی اعتقاد
دارد که اگر پدر و مادر ذبیح بیایند و ببینند او روی
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تخت بیمارستان افتاده ،بیشتر باورم میشود که او را
از دست دادهام.
ابتدای فیلم هم خیلی جزئیات زندگی
روزمره آنها را میبینیم ،بهخصوص زمانی
که انسی و ذبیح سر سفرهاند.
آنجا هم در نسخه جدید کم شده است.
پای انسی چرا در فیلم میلنگد؟
نقص جسمانی اوست.
یکی از بچههای دوروبر این خانواده
«سهراب» است که سندروم دان دارد،
علت طراحی چنین شخصیتی با این
بیماری نگاه ترحمآمیز شما به این
آدمهاست و میخواستید مقداری
محرک احساسات مخاطب باشد یا این
که برای حمایت از این نوع بیماری چنین
انتخابی کردید؟ و اصال با نهاد خاصی
دراین مورد وارد مذاکره شدید؟
در ابتدا یک بچه سالم مد نظرم بود ،از شما چه
پنهان هر از چند گاهی برای سرزدن به بچههای
اینچنینی به خیریه میروم .سهراب را آنجا دیدم.
او بسیار عالقهمند به سینما بود و در بازنویسی خیلی
ذهن من را به خودش مشغول کرد ،بچه بااستعدادی
بود و کاراکتر سهراب هم باید تفاوتی با بقیه بچهها
داشته باشد .بچههای سندروم دان ،روحیه عجیبی
دارند و همهچیز را دوست دارند شاد ببینند ،به نظرم
تفاوت او با بچههای عادی توانسته انسی و ذبیح را
همراه کند ،اما اگر بچه سالمی بود ،شاید ذبیح اجازه
نمیداد بیاید در خانه و با انسی تنها باشد.
چرا اسم سهراب را که نام یک شخصیت
ایرانی است برای یک بچه بیمار در فیلم
انتخابکردید؟
من به این که در فیلم از اسامی ایرانی استفاده کنم

معتقدم ،سهراب به خاطر پیشینه اساطیریاش
برای من مهم بود.
برای شخصیتی بیمار؟
خب کاراکترها و قصه ما ایرانی است .ذبیح را هم
خیلی گشتم بتوانم معادل فارسی برایش پیدا کنم.
اما پیدا نکردم .اسمهای اساطیری برای من خیلی
مهمهستند...
سهراب این فیلم که ربطی به اساطیر
ندارد!
من بیشتر ذات این بچه برایم مهم بود نه ظاهرش.
ترفندهای کامپیوتری مختلفی هم در
این فیلم استفاده کردهاید ،مثل چین و
چروک انداختن روی چهره بازیگرها و
تغییر رنگ درختان .الزم بود چنین هزینه
و وقتی صرف شود؟
خب فیلمبرداری ما تا اوایل اردیبهشت که درختان
سبز میشوند ادامه پیدا کرد و ما مجبور شدیم با
جلوههای ویژه که حدود چهار ماه طول کشید ،آن را
پس از فیلمبرداری به فصل پاییز نزدیک کنیم و به
جای این که بینی خانم نعمتی را قالبگیری کنیم یا
او را پیر کنیم با جلوههای ویژه تغییرش دادیم.
و سخن آخر...
امیدوارم حرکت گروه «هنر و تجربه» ختم به خیر
شود و این شش ماه کار این گروه هم نشان داد
که این گروه تبدیل به یک گونه سینمایی شده
و این کار برای ادامه هم نیاز به همت همه اهالی
رسانه و سینما دارد .اگر تعداد سینماها بیشتر
شود ،مخاطب بیشتری هم پیدا خواهد شد و این
پروسه از مخاطب خاص بودن (که البته تعبیرش را
من قبول ندارم) تغییر وضعیت میدهد و امیدوارم
در آینده گروه «هنر و تجربه» با این ویژگیها گروه
پرقدرتی شود
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«انارهای نارس» روایتی است بدون کشش از زندگی زوجی از طبقه کارگر که وجوه
سحرعصرآزاد
ِ
روایت آن کمرنگ و ناپیدا شده است.
اجتماعی قصه به واسطه جنس خاص
اولین فیلم سینمایی مجیدرضا مصطفوی با فیلمنامهای از مهدی تراببیگی به زندگی زوجی به نامهای ذبیح و
انسی میپردازد که در حاشیه شهر اجارهنشین هستند اما مثل هر انسانی آرزوهایی دارند که یکی از آنها بچهدار
شدن است.
انتخاب شخصیتهای محوری از طبقه کارگری که مسائل و مشکالت عام و در عین حال ریشهداری دارند که
متأثر از شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه است ،امتیاز بالقوه فیلم است .اما همین امتیاز در بسط قصه و پرداخت
مسیر درام نتوانسته به فعلیت مناسبی برسد و عمق پیدا کند.
فیلمساز با انتخاب سبک و سیاق خاص خود در کارگردانی به گونهای تمرکز فیلم و اولویت زاویه نگاه را بر جزئیات
زندگی روزمره این زوج و پیچوخمهای برآمده از شرایط زندگیشان قرار داده ،درحالی که این شیوه تمرکز بر
جزئیات غیر دراماتیک ،بیشتر مناسب قصههای شخصیتپردازانهای است که یک درام درونی را دنبال میکنند.
اما «انارهای نارس» بیش از آن که شخصیتپردازانه باشد ،درامی برآمده از شرایط اجتماعی یک قشر است که
بیش از هرچیز نیاز به نگاه مستندنما و واقعگرا دارد تا بتواند به الیههای درونی این موقعیت که برآمده از شرایط
موجود است ،نفوذ کند.

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

در واقع درام فیلم در مرحله خلق فیلمنامه ،برآمده از دغدغهمندی اجتماعی است اما این دغدغه ارزشمند در
سبک و سیاق اجرا و کارگردانی ،کمرنگ و خنثی شده و آنچه بیش از هرچیز در ذهن مخاطب باقی میماند
لحظهها ،عادات و رفتارهای عادی و روزمرهای است که در بحران موقعیت ،بزرگنمایی شده بی آن که این
بزرگنمایی نقش مؤثری در درام داشته باشد یا دنبال کردن کاراکترها را حتی از زاویهای جدید جذاب کند.
فیلم با طرح موقعیت ذبیح بهعنوان یک کارگر ساختمانی و انسی بهعنوان پرستار زنی سالخورده آغاز میشود
و در ادامه قرار است با تمرکز بر جزئیات زندگی ،روابط و مناسبات آنها با اطرافیان و سرک کشیدن به تنهاییها و
آمال و آرزوهایشان همراهی با مسیر زندگیشان را واجد جذابیت کند.
اما این مکثها و تأملها به جای آن که منجر به نزدیک شدن مخاطب به الیههای پنهان شخصیتها و
موقعیتشان شود و تمرکز و همراهی با آنها را برجستهتر و پررنگتر کند ،موجب رخوت و سکون درام شده است.
درامی که به واسطه خاستگاه شخصیتها و روندی که دنبال میکند و کاراکترها را در مسیر انتخابی ناگزیر
قرارمیدهد ،قابلیت تبدیل شدن به درامی پر کشش و جذاب را داشت تا در عین حال بتواند مخاطب را با
ریشههای اجتماعی این موقعیت پیوند دهد.
قطعا این جنس فیلمسازی مورد نظر و سلیقه فیلمساز نبوده که با وجود مایههای مستعد قصه به سمت و سوی
دیگری حرکت کرده که همانطور که اشاره شد بیشتر مناسب درامهای درونی و قصههای مینیمال است.
طبعا چرایی این انتخاب و سلیقه قابل نقد و پرسش نیست چرا که برخاسته از ذهن و نگاه و دغدغهمندی فیلمساز
است .اما از جمله نکاتی که قابل پرسش و نقد شدن است میتواند این باشد که انتخاب این ریتم کند و ساکن و
تمرکز بر جزئیات غیردراماتیک زندگی روزمره این زوج ،چه امتیازی به فیلم داده و چه کمکی به درام یا حداقل
شناخت و نزدیکی به شخصیتها و موقعیت آنها و حس و حال فیلم کرده است؟
شخصیتهایی که گاه حتی رفتارها و عادات شخصی آنها هم دلیل موجه و کاربردی در درام ندارد از جمله
لنگزدن انسی که فقط شیوه راه رفتن او را بزرگنمایی میکند و با تمرکز بر راهرفتنهای مداوم این کاراکتر به
کندی ریتم فیلم میافزاید.
عالوه بر این ،برجستهشدن خط قصه زن سالخوردهای که دچار آلزایمر شده و انسی از او پرستاری میکند،
همان تمرکز ظاهری بر زندگی این زوج را نیز خدشهدار کرده و اندک جان قصه را گرفته تا شاهد درامی چندپاره
و کمانرژی از زندگی قشری باشیم که در معمولترین شکل میتوانست مخاطب را با قصه مصائب آنها به شیوه
متعارف همراه کند.
اما نه این حاصل میشود نه آن و فیلم در فاصله میان تبدیلشدن به فیلمی مستقل و نامتعارف یا معمولی و
متعارف سرگردان میماند .غافل از آن که مستقل یا معمولی بودن یک فیلم بیش از آن که برآمده از ظواهر امر
باشد باید در اندیشه و تفکر حاکم بر آن شکل بگیرد و در مرحله بعد با انتخاب بهترین سبک و شیوه اجرا که
متناسب با جنس درام باشد ،به قوام نهایی برسد.
نهایتا «انارهای نارس» با شعار حمایت از طبقه کارگر و امتیازدادن به این قشر فراموش شده ،بر سر دو راهی
انتخاب روایتی سرراست یا نامتعارف از یک قصه معمولی ،سرگردان مانده و نتوانسته به واسطه اجرا و کارگردانی
متن را ارتقا دهد و واجد نقاط قوت کند
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نیکیتا میخالکوف (کارگردان روسی برنده جایزه اسکار)
«انارهای نارس» فیلمی غوطهور در زندگی عاشقانه با تصاویری شاعرانه و به یاد ماندنی است.
اندرس نازاراال (نویسنده و منتقد ارشد فیپرشی)
«انارهای نارس» فیلمی است که با مهارت کارگردان در گرفتن بازیهای چشمگیر ،قصهای از
تنهایی و احساسات زنان را روایت میکند.
هوشنگ گلمکانی
فیلمی گرم از فیلمسازی تازهنفس و امیدبخش.
زاون قوکاسیان
تمایز و تفاوتی که فیلم «انارهای نارس» با برخی دیگر از فیلمها دارد روایت شاعرانه و گرافیکی
بینظیر فیلم و خلوص سینمایی آن است؛ سینمایی وابسته به لحظات ناب تصویری ،سکوتهای
طوالنی معنادار و محاورههای بیان کالمی که جنبه شعری و گرافیکی فیلم را تشدید میکند و تا
مدتها در ذهن باقی میماند.
آنتونیا شرکا
تالشی چشمگیر ،ستودنی و در خور توجه در تصویرکردن داستانی عاشقانه.
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علی معلم
در سينمايي که نه موقعيتي براي توليدات پرهزينه براي سينماي مستقل در آن فراهم است و
نه ابزارهاي داستان-گويي پرقدرت و متکي بر ادبيات و درامپردازي دارد ،حضور فيلم «انارهای
نارس» که داستان محدودش را به گرمي روايت ميکند ،پسنديده و دوستداشتني است .فیلمی
که در عين حفظ محدوده توليد خود ،گرماي مورد نظر براي بيان موضوع و چشمانداز معنايي را
حفظ ميکند.
هیوا مسیح
فیلمی قابل تأمل و ماندگار با بازی درخشان آنا نعمتی.

انارهای نارس

به روایت
کارگردان

آدمي كه منتظر است هيچ نشاني ندارد،هيچ نشاني...

طبقهاي از انسانها در كنار ما نفس ميكشند كه مثل نهال
انار ،آسيبپذيرند و به شكلي عجيب انعطافپذير.

دغدغههايي سبب ميشود همه نگران آينده باشيم ،آيندهاي مبهم و شايد محتوم.

اميد كجاست تا خود جهان به قرار بازآيد.

انسانهايي ميشناسم كه به بارقههاي اميد دل ميبندند و خودشان به
جهان پريشان خود سامان ميدهند.
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بنشيندعمرشانبهسرآيد.
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(محصول )1390

دستاوردها :این مستند تاکنون در جشنوارههای مختلفی مثل جشن خانه سینما ،جشنواره فیلم شهر و ...مورد تقدیر قرار گرفته
است .عوامل :تدوینگر ،تهیهکننده و کارگردان :محمد شیروانی ،درباره کارگردان :فیلمساز ،تهیهکننده ،فیلمنامهنویس و
هنرمند تجسمی معاصر است که در سال  1352در تهران متولد شد .او نقاشی را در جوانی آغاز کرد اما از آنجا که مجبور به خدمت در
ارتش بود ،دانشکده هنرهای زیبا را ترک کرد .اولین فیلم کوتاه او« ،دایره» ،در سال  1378توسط منتقدان جشنواره کن انتخاب شد.
از آن تاریخ به بعد ،به صورت تماموقت ،خود را وقف سینما کرد .فیلمهای او در جشنوارههای متعدد بینالمللی از جمله :کن ،برلین،
روتردام ،ساندنس ،لوکارنو ،تورنتو ،تریبکا ،بوسان و ...شرکت داشتهاند .این در حالی است که چهار فیلم او به نمایش درنیامده است.
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ساختمانی شهرستانی که
خالصه فیلم :این مستند ،مجموعهای از مصاحبههایی است نسبتا کوتاه با چند کارگر
ِ
در تالش برای یافتن کار و زندگی بهتر به تهران مهاجرت کردهاند...
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محمد شیروانی فیلمساز صاحب نامی است و این نام را بیشتر از ساخت فیلمهای کوتاه
و مستند دست و پا کرده است .این وضع شیروانی را استثنایی و قابل توجه کرده است.
او سال  52در تهران متولد شده و در دانشگاه تهران نقاشی خوانده است .کمتر فیلمی از
او بخت نمایش پیدا کرده و این روزها گروه «هنر و تجربه» بانی نمایش مستندی از او با
نام «صفر بیست و یک» شده .او در گفت و گو با «هنر و تجربه» درباره این فیلم و نحوه
ساختش سخن گفته است.

خب چهطور شـد کـه در آسـتانه دوره
دوم دولت آقای احمدینژاد فیلم «صفر
بیست و یک» را ساختی؟
بلـه .فکـر میکنـم اسـفند  ۸۷و شـب عید شـروع
کردیم.
جرقه ایده کار چهطور زده شد؟
آقـای سـعید رشـتیان بـا مشـاوره آقـای پیـروز
کالنتـری شـهرداری را متقاعد کرده بودند که سـه
نسـل مستندسـاز ،راجع بـه تهـران فیلم بسـازند.
آنهـا ده نفـر از جملـه محمدرضا اصالنی ،رخشـان
بنیاعتمـاد ،محسـن عبدالوهـاب ،فـرزاد مؤتمن،

محسـن امیریوسـفی ،رضـا بهرامینـژاد ،مـن و...
را انتخـاب کـرده بودنـد کـه هرکدام یـک فیلم ۲۵
دقیقـهای راجع به تهران بسـازیم .جلسـاتی برگزار
کردند و کارشناسـان شـهری میآمدنـد و در مورد
موضوعاتـی صحبـت میکردنـد .راسـتش هیـچ
عالقـهای به برخـوردی کالبدی با شـهر نداشـتم و
همیشـه فکـر میکـردم سـفارشدهندهای مثـل
شـهرداری میخواهـد در فیلمـش بـرج میلاد و
میـدان ولیعصـر دیده شـود و بیشـتر لباس شـهر
برایشان مهم بود تا چیزی که زیر پوست شهر اتفاق
میافتاد .پیشـنهادهای جمع ،پیشنهادهایی کمی
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رادیکالتـر بودند ،مثلا میگفتند فیلمی بسـازید
کـه یک فریـم تهـران در آن دیده نشـود ولـی روح
تهـران در آن جـاری باشـد .بچههـا میخندیدند و
میگفتند تو بـه خاطر همین اینجا هسـتی ،تو این
فیلم را بسـاز .درنهایت طرحی را پیشنهاد دادم که
یک شـب تهران در آن دیده میشـد و خاطره آن به
دوران کودکی من برمیگشـت و این طرح بیشتر به
درد ادبیـات میخورد .وقتی بچه بـودم ،منزل ما در
خیابان خواجـوی کرمانی و ته یک کوچه بنبسـت
بـود .پدرم به مـن گفته بود تو فقط اجازه داری سـر
تا ته این بنبسـت دوچرخهسـواری کنـی و من هم
کامال ایـن محدوده را بـا اینکه خیلـی تنگ و ترش
بود ،پذیرفته بـودم .هر روز بچههای همسنوسـال
خـودم را میدیدم که بـا دوچرخه از جلـوی من رد
میشـدند و میپرسـیدند :نمیـای با مـا برویم؟ من
هم جواب میدادم نه و ...تا اینکه یک روز باالخره...
اجازه گرفتی...
نـه .یکی از ایـن بچهها به مـن گفت :بیـا برویم .پدر
تـو کارمند اسـت و سـاعت پنـج عصر میآیـد .االن
ساعت دو بعدازظهر اسـت .بیا برویم ،نترس .گفتم:
برویـم .گفـت :میدانی آن بیـرون چه خبر اسـت؟
کوچههـای بزرگ ،خیابانهای بـزرگ ،میدانهای
بزرگ ...و من سرشـار از شادی انگار که به شهربازی
رفتـه باشـم ،بـا او رفتم .دنیـای بزرگی جلـوی دید
یک پسـر  ۹سـاله باز شد
و اینقدر غرق لذت شـدم
کـه زمـان را نفهمیـدم
فقـط دیـدم هـوا در حال
تاریکشـدن است .وقتی
به خانه برگشـتیم ،پدر با
کمربندش منتظـر بود...
جای آن کمربندها بعد از

دو ،سـه هفتـه از بین رفـت ولی لذت آن سـرپیچی
هنوز باقی اسـت .داسـتان را نوشـتم و دوستان هم
خوششـان آمـد .رفتیـم و اتـود زدیـم ولی دیـدم با
امکانـات موجـود نمیتوانیـم بـه آن شـکوهی کـه
مـن تجربـه کـرده بـودم ،برسـیم .گفتم ایـن برای
ادبیـات خـوب اسـت و بعـدا بهعنوان یک داسـتان
چـاپ میکنم .چـون مجموع جلسـات تمام شـده
بود فقـط به آنهـا هم اعلام کـردم میخواهم قصه
را عوض کنم و سـاخت این قصه امکانپذیر نشـده.
لذا تصویب قصه دوم اصال به شـورا نرسـید .اتفاقا به
مشاور شـهرداری برخورده بود که این آقا ما را بازی
داده و ...به نظر من سیاستمداران به همهچیز بدبین
هسـتند و فکر میکنند تو هم حسـاب و کتابهای
خاصـی برای یک فیلم داری در صورتی که این طور
نبود و خیلی راحت همان چیزی بود که گفتم یعنی
با چهار تصویری که میگرفتم ،نمیتوانسـتم به آن
شـکوهی که تجربه کـرده بودم برسـم .بـرای فیلم
دوم تصمیـم گرفتم تعـدادی کارگر سـاختمانی از
شـمال ،جنوب ،غرب و شـرق تهـران انتخاب بکنم
و بـا آنها راجع به تهرانی کهخودشـان سـاختهاند و
تجربهشان از تهران ،گفتوگو بکنم .قبال شکل فیلم
بـه این صورتی کـه کل فیلم در یک پالتـو یا در یک
دفتر و با یک کاناپه ساخته بشود ،نبود .استایلش به
این شـکل بود که یـک پرده نمایش سـفید پورتابل
را وسط میدان هر منطقه
میگذاشـتند .همه با بک
سـفید صحبت میکردند
و وقتی پـرده باال میرفت
مشخص میشد که اینجا
کدام منطقه است .بهطور
مثال این عده کارگرهای
تهرانپـارس هسـتند یـا
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کارگرهـای تجریـش ،کارگرهای میدان شـوش یا
کارگرهای شـهرک غـرب .منتها چون میدانسـتم
کـه ازدحام باعث میشـود که هیـچگاه آن دیالوگ
دو نفـره شـکل نگیرد ،ماجـرا خط خـورد و من آنها
را بـه دفتر خودم بـردم .در دفتر یـک کاناپه IKEA
بود که با ترکیب کارگران تضاد زیادی داشـت .برای
انتخاب کارگـران به هر میدانـی میرفتم و بهترین
آنهـا را براسـاس چهـره و ...انتخاب میکـردم .تمام
تجربیاتم براسـاس انسانشناسی را به کار میبستم
کـه در کوتاهترین زمـان ممکن تصمیـم بگیرم این
میتواند کاراکتر باشـد و نه تیپ ،ایـن میتواند آدم
جالبی باشد ،این میتواند توجهبرانگیز باشد .بعد ،از
آنها میپرسیدم روزانه چهقدر دستمزد میگیرید؟
(آن موقع دسـتمزد کارگـران بیسـتهزار تومان و
بنا و معمار سـی یا چهلهـزار تومان بـود) این پول
را بـه شـما میدهـم ،شـما بیا و یـک سـاعت راجع
بـه مشـکالتت صحبت کـن .آنهـا هـم میگفتند از
خدایمان است که یکی صدایمان را بشنود .در زمان
کوتاه این اعتماد به وجود میآمد که من هم از خود
آنها هسـتم .میآمدنـد و روی کاناپه مینشسـتند.
برخـی هـم دچـار شـک میشـدند کـه درون ایـن
دفتـر چه خبر اسـت .شـاید میخواهند بالیی سـر
ما بیاورند .به هرحال در بین آنها آدمهای خوشبین
و بدبین وجود داشـتند .راسـتش را بخواهید در آن
زمان جامعه به اندازه االن بدبین نبود.
قبـل از فیلـم گرفتـن ممارسـتی هم با
هرکدام داشتی؟
فقط در طی مسیر تجمع تا دفتر که خیابان بهار بود،
گپ و گفتوگوی کوتاهی داشـتیم .بیشـتر دوست
دارم طراوت و بکر بودن سـوژه حفظ شـود .در دفتر
هم میآمدند و روی کاناپه مینشسـتند و گفتوگو
صورت میگرفت منتها خیلی به سـرعت احسـاس

میکردند که این آدم هم مثل ما و همطبقه ما است.
بهعنوان مثال یکی از آنها میگفت :شـب عید است
و پول نـدارم برای بچههایم لبـاس بخرم .این لباس
تنم را سـه سال پیش خریدم .من هم به او گفتم این
شـلواری کـه تن مـن اسـت را از تاناکـورا خریدهام،
کـه البتـه واقعا هم خریـده بودم (این قسـمت را در
فیلم نگذاشـتهام) .این کفشـم را سـه سـال هسـت
که میپوشـم .نه ،شـما صاحب دفتـر و صاحب یک
جایـگاه اجتماعی هسـتید .مـا کجا و شـما کجا .نه،
واقعـا اینگونـه نیسـت .مـن االن برای تنها پسـرم
لنگ پول هسـتم که شـب عید چـهکار کنم .خوب
االن چون پول ندارم و به تو سـاندویچ کثیف و ارزان
میدهم ،خودم هم با تو از همان ساندویچ میخورم.
در یـک زمان کوتـاه ،این رابطـه در مـورد برخی به
قدری رابطه نزدیکی شـده بود کـه بعدها هم به من
زنگ میزدند.
از قبـل راجع بـه ایـن مقولـه تحقیقی
نداشتی؟
بـه تحقیـق میدانـی اعتقـاد دارم ولی ایـن تحقیق
میدانـی اگر شـش مـاه ،یک یا دو سـال قبـل از کار
اتفاق بیفتد احسـاس میکنم برایم بیات شده و من
آن شور و هیجان خودم را از دست میدهم.
از نظـر طرح سـؤال و برقـراری دیالوگ
چـی؟ برنامـهای کـه از طریـق مسـیر
سـؤاالت آنهـا را بـه سـمت مشـخصی
هدایت کنی و...
نه ،هیچگونـه تحقیـق و برنامهای بـرای اینکه چه
سـؤاالتی پرسـیده شـود و این مسـیر به کجـا باید
برود ،نداشـتم .ولی اگر وسط کار مسـیر از روند کار
منحرف میشـد با یک چرخـش آن را به جریان کار
برمیگردانـدم .این فیلم ،در مجموعه فیلمهای من
میتواند بخشی از یک سـهگانه باشد؛ «صفر بیست
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و یک» ،دسـتور آشپزی و تلسـکوپ .سه فیلمی که
اتفاقا یک آدمی که خیلی دخالت میکند ،مسـتند
بازسازی و مستند گزارشی هم ساخته و همه ژانرها
را در مسـتند تجربـه کـرده اسـت حـاال میخواهد
بگوید :مستند باید مشاهدهگر باشد که اتفاقا در هر
سـه این فیلمهـا دوربین مـرده و هیچگونه حرکتی
ندارد .میزانسـن به حداقل خودش میرسد و چون
میگوییـم میزانسـن از سـینمای داسـتانی وارد
میشود ،میزانسن را هم از بین میبرم.
البتـه همیـن از بین بـردن میزانسـن،
خودش یک میزانسن است.
بله ،دقیقا .در مورد جایگاه کارگردان بهعنوان دانای
کل ،در آن زمـان بـه ایـن نکته رسـیده بـودم که با
صندلی دانای کل کمی شـوخی کنم .راسـتش نه با
افتخار و نه با اعتقاد به صندلی دانای کل ،دیگر روی

آن صندلی نمینشستم .دخالتها هم دخالتهایی
بـوده که بـه هیچوجه جملـهای را بـه افـراد تلقین
نکردم .اصلا متنفرم از این که به یـک نفر بگویم تو
این جملـه را به این صـورت بگو امـا کار را به قدری
بلد هسـتم که از مسـیر خارج نشوم .چرا؟ چون یک
ادیتور هسـتم و میدانم درنهایت فیلـم باید به چه
صورتی باشد.
پس کلیتی از فیلم در ذهنت داشـتی .در
فیلم سرفصلهایی را میتوان شناسایی
کـرد .بهطـور مثـال خـط فقـر ،سـطح
دسـتمزد ،مسـکن ،بیکاری ،مهاجرت،
بیمـه و ...انـگار همـه اینهـا فصلبندی
شده اسـت .همان طور که خودت گفتی
فیلمسازی نیسـتی که کلی راش بگیری
و بعد در مونتـاژ از بین انبـوه راش فیلم
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را دربیـاوری .پس چـه خـودآگاه و چه
ناخودآگاه یک اسـتراکچر کلی داشتی
و...
اتفاقا خیلی خودآگاه این سـرفصلها را نمینویسم.
چون اگر این سـرفصلها را بنویسم تبدیل به آدمی
میشوم که موضوع انشا دارد .به نظر من موضوع یک
اثر هنری باید پنهان باشـد .نباید دست فیلمساز رو
باشـد که قصـد دارد از ابتـدا تا انتهـای فیلم یک تم
مشـخص و روشـنی را به تماشـاگر حقنه کند .فکر
میکنم وقتی سـؤاالت و سـرفصلها را مینویسـم،
مثلا خوب تو نظـرت راجع به فقر چیسـت؟ نظرت
راجع بـه تهران چیسـت؟ خوابهایت چیسـت و...
فیلـم را تبدیـل بـه یـک فیلـم مکانیکـی میکند.
مهندسی ته ماجرا به رخ کشیده میشود.
مثـل مسـتند گزارشـیهایی کـه در
تلویزیون به وفور تولید و پخش میشود.
بـه دلیل این که سـالها پیش هم از مهندسـی فرار
کـرده بـودم و آدمی هسـتم کـه اول میپـرم و بعد
فکـر میکنـم ،خـودم را میاندازم وسـط میـدان و
بعـد میگویـم خـوب االن ایـن میدان چـه چیزی
میطلبـد؟ در ایـن میـدان چـه چیـزی مقابل من
اسـت؟ بازیگر حرفهای و غیرحرفهای فرقی ندارند.
این انسـان اسـت .امـروز اگر شـما زود آمـده بودید
خیلی میتوانسـت برایتان جالب باشـد .ما جلسـه
مواجهه با بازیگر داشـتیم .در این جلسـات یک آدم
فرضـی ،بازیگر ،نابازیگـر میگذاریم ،چهـل نفر در
مـدت ده دقیقه خودشـان را در موقعیت کارگردان
قـرار میدهنـد کـه چهطور با ایـن آدم رفتـار کنند
کـه در ایـن ده دقیقـه یـک الیـه از روی ایـن آدم
برداشته شـود .این را دوربین نمیتواند نشان دهد،
این را عکس آن بازیگر نمیتواند نشـان دهد ،این را
پروفایـل تقاضای بـازی آن بازیگر بازگـو نمیکند.

سـؤال الیـه بزرگـی از روی آن آدم برنمـیدارد.
نمیتواننـد بـا چهار تا سـؤال و یـک ریتم بـاال ،ما را
زیر پوست آن شـخص ببرند تا کمی احساس کنیم
کـه قادریـم درون آن شـخص را هـم ببینیـم .واقعا
مسأله من در «صفر بیست و یک»» این بود که شما
میگویید چیپترین نوع مسـتند ،مسـتند خبری،
گفتوگویی و گزارشـی است ،خوب بگویید االن در
چه وضعیتی هسـتید و او هم بگویـد :اصال وضعیتم
خوب نیست ،از مسـئولین تقاضا میکنم رسیدگی
کنند .یعنی درسـت تو دسـت بگذاری رو موضوعی
که دسـتمالی شـده اسـت و هیچ چیـز دیگری هم
نداشـته باشـی جز یک دوربین مرده ،یـک کاناپه و
یک تعـداد آدم .تمایز این فیلم با نمونههای مشـابه
چه چیزی میتواند باشد؟
اتفاقـا میخواهـم در بررسـی فیلـم به
ایـن موضوع برسـیم .چون ایـن فیلم و
اصـوال این جنـس فیلمها ممکن اسـت
برخی از فیلمسـازان جوان را به اشـتباه
بینـدازد و دچار این توهم شـوند که اگر
یک دوربیـن بردارند و با چهـار تا کارگر
مصاحبه کننـد ،میتوانند چنین فیلمی
بسـازند .میخواهـم از خـودت سـؤال
کنـم که به نظـر خودت رمـز و راز چنین
فیلمهایی در چیست و چیزهایی که این
فیلمهای ظاهرا ساده را متفاوت میکنند
چه مؤلفههایی هسـتند؟ بـه نظر من چه
خودآگاه و چه ناخودآگاه یک شور ،روح،
فکر و اسـتراکچری پشـت فیلـم و نزد
فیلمسازش وجود دارد که باعث میشود
مواد و مالت مناسـب برای تدوین فراهم
شود و در نهایت مسـتندی حاصل شود
که بدون نمایـش نمایی از خـود تهران،

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

بتوانـد تصویـری از کارگـران مهاجـر
آن ارائه کنـد .این راز به نظـر خودت در
چیست؟
مـن مطمئن هسـتم بـه دلیـل تجربیاتـت متوجه
میشـوی کـه وقتـی مـن از زیسـت حـرف میزنم
منظـورم چیسـت .خیلیهـا از من پرسـیدهاند این
جـان ،این جوهر ،ایـن زندگی و خـون در فیلمهای
سـاد ه تو چیسـت و از کجـا میآید؟ همیشـه وقتی
به من میگویند تو آدم باهوشـی هستی ،میگویم:
باهـوش؟! اتفاقـا مـن جـزو متوسـطهای هوشـی
کالسهـای درسـی بـودم .خجالتـی و درونگـرا.
چهطور میتوانـم یک آدم باهوش باشـم؟ من فارغ
از این چیزها هسـتم .بارها شـنیدهام که میگویند
تو فیلمسـاز و هنرمنـد متفاوتی هسـتی .میگویم:
ایـن افتخـار و اعتبـاری نمیتوانـد باشـد کـه ما به
یـک آرتیسـت ببخشـیم .بدیهیتریـن ویژگی یک
آرتیسـت ایـن اسـت کـه از دریچـه ذهـن خودش
مـا را بـا واقعیـت  -حـاال فرقـی نمیکنـد ،کاملا
ناتورالیستی یا کامال مبتنی بر تخیل  -روبهرو بکند.
این بدیهیترین چیزی اسـت که یـک هنرمند باید
داشته باشـد که ازدید دیگری متفاوت به نظر بیاید.
یعنـی شـبیه خودش حـرف بزند .بـه انـدازه دهان
خودش حرف بزند .در حیطهای که میشناسد قدم
بـردارد و حتی در مقابل یک تجربه تازه ،با آن تجربه
برخورد فطـری بکند کـه بخشـی از ناخودآگاهش
روی آن تجربـه تـازه پر رنگ میشـود .بـه نظر من
در ارتبـاط با اثر هنری زیسـت یـک هنرمند خیلی
اهمیـت دارد .مـن نـه فیلـم کارگری میخواسـتم
بسـازم و نه از چپ کمونیسـتی اطالعی دارم .متولد
 ۵۲هسـتم که در یک خانواده مذهبی بزرگ شده و
حتی مطالعات مارکسیسـتی نداشـته اسـت .وقتی
به من میگوینـد این فیلم عجب فیلم چپی اسـت،

با خـودم میگویم من با کن لـوچ ارتباط نمیگیرم.
چرا؟ چون فیلمساز حزب کارگر است .من با مایکل
مـور ارتباط نمیگیـرم .چرا؟ چون نهایتا فیلمسـاز
حـزب اسـت و دایـره محـدودی را میسـازد .آقای
کیارسـتمی تعریـف میکند کـه وقتـی از کن لوچ،
اورمانو اولمی و من خواسـتند سه اپیزود برای فیلم
«تیکت» بسـازیم ،وقتی قطاری را به ما نشان دادند
و گفتنـد این قطار یک ماه در اختیار شماسـت ،کن
لـوچ قهر کرد و گفـت :کاراکترهای من هرگز سـوار
قطار درجه یک نمیشـوند .مـن نمیتوانم خودم را
این قدر محدود بکنم که بگویم من یک فیلم حزبی،
حزب کارگـر یا حزب پابرهنگان یـا حتی حزبی که
احساس بهتری نسبت به آنها دارم ،بسازم .پس این
بحث رد شـده و خط میخـورد .حاال اصال چرا آمدم
سـراغ کارگرهای ساختمانی؟ شـما حتی اگر فیلم
کوتـاه من به نام «کادو» را هـم ببینید ،صحنهای از
یکـی از میادیـن تجمع کارگـران در آن وجود دارد.
چون شخصیت اصلی فیلم یک کارگر است.
البتـه اگـر شـخصیت اصلـی یـا
شـخصیتهای یـک فیلـم مسـتند یا
داستانی کارگر باشـند لزوما به این معنا
نیست که فیلم ،یک فیلم چپی است.
بلـه .اما اگر  ۲۵نفر کارگر ،یک فیلم را میسـازند ،به
یک قالب و چارچوبی میرود.
هـر روز کلـی از این مستندگزارشـیها
راجـع بـه بیـکاری در کوچـه و خیابان
سـاخته و از تلویزیون پخش میشـود.
حتی در برنامههای اقتصادی تلویزیونی
هـم ممکـن اسـت از ایـن کارگـران
مصاحبـه بگیرنـد و راجع به بیـکاری و
مسـائل مختلف کارگران صحبت بشود
اماهیچکـدام بـه ایـن معنا نیسـت که
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سازندگان آن تعلقات فکری چپ دارند.
ارزش فیلم «صفر بیسـت و یک» به این
نیسـت که موضوع آن در مورد کارگران
است بلکه ارزشش به آن روح و پویاییای
برمیگردد که فیلم واجد آن است که آن
هم در وهله اول به خالق آن برمیگردد و
به گمان من چه خودآگاه و چه ناخودآگاه
به بحث زیست و تجربه زندگی فیلمساز
و چگونگی تسری آن به فیلم برمیگردد.
بهطورمثـال در جایـی ازفیلـم به ارتش
بیکاران اشاره میشود که مقولهای است
که در جبهه چپ در مورد آن بحث شـده
و مقالهها نوشتهشـده اسـت .این پدیده
نـه میتواند تصادفـی رخ داده باشـد و
نه به نظر میرسـد با طرح و نقشـه قبلی

بحث به آنجا کشـیده شـده باشد .به هر
حال قصد من تحلیل و شـکافتن روایت
و آن روح عاطفـی فیلم اسـت که بیننده
را تحت تأثیر قرارمی دهد و میخواهم به
این فرمول برسـم که این پدیده چهگونه
اتفاق میافتد .اجازه بده یک مثال دیگر
بزنم :جابهجا در فیلم ،شاید به نظر برسد
فیلمسـاز نشسته حسـاب کرده که این
همه زمان که کارگرهـا فقط دارند حرف
میزننـد االن بیننده احتیـاج به تنفس
دارد پس بهتر است آوازی خواندهشود...
ولی این تنفسها هـم در فیلم مکانیکی
نیسـتند و اغلب پویـا و زنـده درآمده.
بگو ببینـم آن آواز خواندنهـ ا در لحظه
اتفاق افتاده یا از قبل قصد داشتی از آنها
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بخواهی کـه هرکدام یک دهـن آواز هم
بخوانند تا در تدویـن از آنها برای فیلمی
که پنجـاه دقیقه مصاحبه اسـت ،فضای
نفستازهکردن جورکنی و از سـرفصلی
به سرفصل دیگر بروی؟
قبل از پاسـخ به این سؤال الزم است در مورد زیست
و ایـن کـه چـه چیزهایـی را نقطهگـذاری میکند،
خودآگاه و ناخودآگاه تو را میسـازد و در جایی سـر
و کلـهاش بیـرون میآید ،توضیح بدهـم .به عقبتر
که برگردیم من میبینم پـدر من ،هم کارمند و هم
کارگر بـود .پدرم یک خشکشـویی داشـت و اتوکار
بـود و از عصـر تا بوق سـگ لباسهـای مـردم را اتو
میکرد .سی سـال .از طرفی به صورت خودآموخته
نقاشـی میکرد و مجسمه میسـاخت .ذائقه هنری
اینچنینـی هـم داشـت .در سـن  ۱۶سـالگی از
آنجایی که به معماری عالقه خاصی داشـتم پدرم
به مـن اعتماد کرد و وقتی میخواسـتند طبقه دوم
منزلشان را بسازند ،داد نقشه خانه را من بکشم و بعد
آن را به معماری داد که بسـازد .درنهایت دیدند که
توالت خانه در راهرو افتاده .سـه سال بعد از ساخت،
بنا و کارگـر میآمد تا ایرادهای نقشـهای را که من،
یک پسـر  ۱۶سـاله ،کشـیده بـودم برطـرف کنند.
یعنی در یک سـنی ،دائما کارگر ،ایرانی یا افغانی در
زندگیمان بوده و چون خانوادهام بسیار مهماننواز
و مردمدوسـت بودند ،این کارگرها سر سفره ما غذا
میخوردنـد و هیچوقت سـفره جداگانه نداشـتند.
فقط زنان خانواده در آشـپزخانه غـذا میخوردند و
سر سـفره نمیآمدند .به همین دلیل فیلم «دستور
آشپزی» ساخته میشـود که :چرا؟ شاید نقش این
کارگرهـا از آنجا میآید کـه وقتی از جایی میگذرم
کـه آنها حضـور دارنـد ،رویـم را برنمیگردانم بلکه
بـه آنهـا نـگاه میکنـم .هر بـار .ایـن نـگاه کردنها

باالخره جایی بیرون میزند .شاید دلیلش این بوده
میخواسـتم تهـران را از منظر یک سـری آدمهای
در حاشـیه ببینـم و به این صـورت حاشـیه فراتر از
متـن قرار میگیرد .از همه اقـوام ایرانی در این فیلم
وجـود دارند .کـرد ،لر ،بلـوچ و ...بخشـی از اقوام در
میان کارگـران سـاختمانی تعداد بیشـتری دارند،
مثل لرها .من به مدت چهار سـال در یک هنرستان
فنـی درس خواندم .آنجا به سـولههایی میرفتیم و
پشـت دسـتگاه کار میکردیم .یعنی پوزیشـن یک
کارگـر فنی را داشـتیم .در دوران سـربازی هم باز با
کارگرها دمخور بودم .فضاهای کارگری را برخالف
آنچـه در فیلمهـای من کمرنگ اسـت و زیـاد دیده
نشـده ،به شدت میشناسـم و تجربه کردهام .مردم
فکر میکنند خودم و یا خانوادهام در خارج از کشور
زندگی میکنیم در حالی که کسی باورش نمیشود
من چه فضاهای کارگـریای را ،حتی بین گازوئیل
و کثافـت ،تجربه کردهام .مجموعـه همه اینها تأثیر
میگـذارد و کار از یـک اثـر هنری بیـرون میآید و
نتیجـهاش به یـک انتخاب ختم میشـود .گفتم که
بـه یک جای خـاص و یا یـک ایدئولـوژی بخصوص
که میتواند حزب باشـد یا ایدئولوژی که مرا در یک
قالـب نگـه دارد و اجازه ندهد کـه قالبهای دیگر را
تجربه کنم یا قالب را بشـکنم ،متعلق نیسـتم .بحث
زیسـت را فاکتـور میگیـرم .در مورد مهندسـی یا
آنالیـز فیلم یا اسـتراکچر اصلـی و فکرهـای قبل از
فیلـم ،همـه آن چیزی بود کـه قبال به تـو گفتم .در
طـول فیلم من به یک چیز توجـه دارم ،در کارگاهها
خیلـی روی آن تأکیـد دارم و در فیلم داسـتانی هم
خیلـی بـه کمکم میآیـد و آن بـدن اسـت .حتما با
خـودت میگویی بـدن یعنی چی؟ اصلا چه ربطی
دارد؟ بـدن .یـک پیکـره .در اغلب اوقات سـینمای
ما فاقـد یک پیکره کامل انسـانی اسـت .سـینمای
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مـا صرفـا کلههای سـخنگوی فاقد بدن هسـتند .ا ز
روح یعنـی ویژگیای که دیده نمیشـود صرفنظر
میکنیـم ولی سـینمای مـا فاقـد کالبـد یعنی آن
چیزی است که دیده میشود .در سینمای داستانی
هم این کلههای سـخنگو با هـم در ارتباطند .کمتر
میبینید که یک زخم ،یک دسـت ،یک پا ،یک عضو
از بدن یک شـخصیت در فیلم نقش داشته باشد .در
هنرهای تجسـمی که خودم بیشـتر از نزدیک آن را
لمس کـردهام ،همه نقاشها و مجسمهسـازهای ما
مشـکل آناتومی دارند .چون کمتر در این زمینه کار
کردهانـد .در این سـالهای اخیر اسـت که نقاشها
و مجسمهسـازها کارهای فیگوراتیـو میکنند و در
آثارشـان انسـان اهمیت بیشـتری پیدا کرده .گل و
مـرغ و چیزهـای دیگر که خیلـی مفاهیـم انتزاعی
دارنـد جای خـود را به موضـوع انسـان دادهاند .این
یکـی از دغدغههای اصلی من اسـت کـه چیزی که
انکار شـده اسـت را دوباره در فیلمهایـم زنده کنم.
وقتی بهعنـوان یک فیلمسـاز با یک انسـان روبهرو
میشـوم ،به نظرم این انسـان چوب خشـک نیست
بلکـه جـان دارد و بایـد بتوانـم تمام این شـخص را
در اثـرم بیـاورم .میدانم این انسـان نیازهایی دارد.
میدانـم این انسـان یک حنجـره دارد .میدانم این
انسـان حافظـهای دارد .میدانم این انسـان ممکن
اسـت خواب دیده باشـد .میدانم ممکن اسـت این
انسان اهل موسیقی باشد و یک ترانه فولکلور بداند.
تمام این چیزها ،بدون آن که یادداشت بکنم ،برایم
اهمیـت دارد .همانطـور که ایـن چیزها بـرای هر
شخص مردمدوست یا مردمشناس بااهمیت است.
به نظرم خیلی سـاده اسـت ،فقط عادتهایی است
که باعث شـده مـا اینها را نادیـده بگیریـم .البته نه
بیرون از فیلم و در زندگی واقعی بلکه وقتی دوربین
بـه دسـت میگیریـم ایـن موضوعـات را فرامـوش

میکنیـم .انـگار تعریف شـده کـه در فیلمهـا الزم
نیسـت بـه ایـن موضوعـات بپردازیم .من خـودم را
بابـت یکـی از مقوالتی کـه در فیلم «صفر بیسـت و
یک» وجود ندارد نکوهش میکنم و آن هم نیازهای
جنسـی این کارگران مرد بدون زن در تهران است.
مردهایی که مدتها از خانوادهشان دور هستند.
در میان این کارگردان کسـی هم بود که
بعد ازانتخاب و پرداخت دستمزد و غیره
موقـع فیلمبـرداری متوجه بشـوی این
شخص جایگاهی در فیلمت ندارد؟
درسـت است که تکلیفم روشـن است و میدانم چه
چیزی میخواهم اما من صد کارگر را انتخاب کردم
و به آنها دسـتمزد دادم و با آنهـا مصاحبه کردم .من
توجه برانگیزترینها را انتخاب کردم که در حوصله
این تایم باشـد .این فیلم میتوانسـت یک فیلم بلند
هشـتاد دقیقهای باشـد ولی ترجیـح دادم این فیلم
را پنجـاه دقیقـهای و بـا مصاحبـه از  ۲۴کارگر ارائه
بدهم.
از هر کدام چهقدر فیلم گرفتی؟
دفتر من مثل مطب پزشـک شـده بود .یـک نفر که
برای صحبت میآمد ،بقیه بیرون نشسـته و منتظر
بودند و نمیتوانستم خیلی آنها را معطل کنم .نهایتا
با هر کدام نیم ساعت صحبت میکردم.
روزی با چند نفر صحبت میکردی؟
کال هفت نشست انجام دادیم .مونتاژ آن هم در سال
 ۸۸صورت گرفـت و درنهایت  ۲۴نفر از این صد نفر
در فیلـم ماندنـد .بگـذار نکتـه جالبی بگویـم ،برای
اکران به من پیشـنهاد دادند که برای فیلم افتتاحیه
بگـذار مـن قبـول نکـردم و گفتـم :افتتاحیـه برای
کارگردانـی اسـت که از اکـران فیلمش خوشـحال
است ولی من نه ذوق دارم و نه خوشحالم .مشکالت
بزرگتری دارم .د ر هر حال زیـر بار افتتاحیه نرفتم

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

ولـی بـدم نمیآمد اگـر مراسـمی برگزار میشـد از
همه آن کارگرها دعوت میکردم که برای تماشـای
فیلمشان بیایند.
حتی یکـی از آنها در فیلـم هم میگوید
دوسـت دارم دخترم مـرا در ایـن فیلم
ببیند.
بلـه .ولی اگـر بخواهیـم آنهـا را بیاوریم کـه فیلم را
ببیننـد بایـد نفری صدهـزار تومـان یعنـی حقوق
یـک روزشـان را بـه آنهـا پرداخـت کنیـم چـون از
کار و زندگـی میافتنـد .گاهـی با خـودم میگویم
کاش میشـد که یک سـالن بزرگ بگیرند و از همه
کارگـران بیـکار در میدانها و ایـن کارگران دعوت
کنند که برای تماشـای فیلم خودشـان بیایند ولی
درنهایـت فکـر میکنم آخرش که چـی؟ اینها الزم
ندارنـد کـه ایـن فیلـم را ببیننـد و ایـن حرفهـا را
بشـنوند .کسـانی کـه باید ایـن حرفها را بشـنوند
اشخاص دیگری هستند.
آشـکار اسـت که تو با تکتک این افراد
دیالوگ داشـتی ولـی در مونتـاژ اغلب
دیالوگهـای تو حذف شـده .به صورت
بداهـه با هر کـدام صحبـت میکردی یا
حداقل چند سـؤال ثابت از قبل داشتی
کـه بهطـور مثال بپرسـی نظـرت راجع
به تهـران چیسـت؟ سـقف آرزوهایت
چیسـت و چه میزان پول مشـکالتت را
حل میکند؟
راستش خود شخص به من پیشنهاد میداد که وارد
چه موضوعاتی بشـوم و چه سـؤاالتی را مطرح کنم.
وقتـی آن آدم را خـوب میبینـم ،میتوانـم ارتباط
خوبـی بـا او بگیرم .مثال سـؤالی کـه از یکـی از این
اشـخاص میپرسـم و از آن خیلی راضی هستم این
است که چقدر پول مشـکالتت را حل میکند؟ این

سـؤال فضایی ایجـاد میکند که تخیـل وارد ماجرا
میشـود .او شـروع بـه فکـر کـردن میکنـد که به
فالنـی فالن قدر بدهم ،پسـرم را داماد کنم ،سـقف
خانهمـان را تعمیـر کنـم و ...جمعا پنجـاه میلیون.
یـک فانتزی ایجاد میشـود .با چه متریالی؟ سـؤال
چیسـت؟ خیلی سـاده .این سـؤال را از یـک معمار
پرسـیدم .یـک آدم حسـابی .جایـش اینجـا نبـود.
خودش هم میدانسـت .ممکن اسـت این سـؤال را
از شـخص دیگـری یا یک جوان نپرسـم .بـه همین
دلیـل میگویم کـه اعتقادی نـدارم که سـؤاالت را
لیسـتبندی بکنم و بگویم این سـؤالهای کالبدی
و ایـن سـؤالهای روانی و ...اجازه میدهم باز باشـم
کـه در ارتبـاط این اتفـاق بیفتد .مثل این اسـت که
بـا خودم بگویم :من و اسـماعیل میهندوسـت طی
این سـالها هرگز بـا هم ننشسـتهایم تا بـا هم یک
قهـوه بخوریم ولی همیشـه یـک ارادت قلبی الاقل
از طـرف مـن به ایشـان بـوده .حـاال که من ایشـان
را دوسـت دارم و زیـر بـار مصاحبـه رفتـهام ،بعد از
مدتها کـه مصاحبه نمیکنم ،بنشـینم و فکر کنم
راجع به «صفر بیسـت و یک» چه میخواهم بگویم.
مطمئن بـاش که خراب میشـد .مطمئـن باش در
آن صـورت ایـن حرارتی کـه االن در ایـن گفتوگو
بـه وجود آمده ،به وجود نمیآمد .بهتر اسـت بگویم
ایـن یک شـیوه و یـا یک فرمول نیسـت .شـاید این
یک منش یا یک سـلوک اسـت که هرکس خودش
بایـد پیـدا کنـد کـه در مواجهه بـا هسـتی چهطور
راحتتر اسـت؟ ممکن اسـت من در مواجهه با قشر
دیگری آچمز بشـوم .ممکن است در ارتباط با مردم
خیلی آزادتـر ،راحتتر و بیپرواتر باشـم اما ممکن
اسـت در قشـر و خانـواده خودمان کـه هنرمندان و
روشنفکران هسـتند دچار انسداد بشـوم .احساس
میکنم گرفتاریهای ذهنی ما بیشـتر از آنهاسـت.
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آنهـا خیلی روشـن و سـاده هسـتند .اگـر بخواهید
داسـتانهای ذهنی مردم را آنالیز بکنید ،میبینید
به همان اندازه که خوشبختیهایشـان ساده است،

مشکالتشـان هم سـاده اسـت .خیلی دسـتهبندی
سادهای دارد و آن شـخص چیز زیادی نمیخواهد.
خانهای که بچههایش را به سـرانجام برسـاند ،پولی
که زندگیاش بچرخد و نهایتا دنیایش خیلی وسیع
و بزرگ نیست .به همان اندازه مشکالتش هم کمتر
اسـت .ما با مردم راحتتر بزرگ شدیم .شاید وقتی
شخصی هنرمند میشـود طبقه اجتماعی سابقش
را انکار کند و بگویـد اصال میخواهم خودم را ارتقاء
بدهم و میخواهم وارد یک طبقه اجتماعی دیگری

بشـوم ولی بعد از یک پختگی برمیگردد و به طبقه
اجتماعی قبلیاش نگاه میکند.
در واقع خاستگاهش بوده است...
میگویـد خوب حاال ایـن چیزهای خـوب و جالبی
که این طبقـه دارد ،چیسـت؟ در نتیجه محصولش
میشـود «صفر بیست و یک»« ،دسـتور آشپزی»،
«تلسـکوپ» .درسـت آن چیزهایـی اسـت کـه در
گذشـته انکارش کرده و گفته نمیخواهمش .شاید
اصلا در اثر جهـل و نادانی و بیسـوادی کـه در آن
طبقه حاکم بوده ،با خشم به آن مینگریسته .امروز
آن خشـم را ندارم .فکر میکنم امروزه یک هنرمند
خیلـی راحتتر میتواند خودش را بـا مردم در یک
ارتباط دو طرفه قرار دهد و گفتوگو و تبادل شـکل
بگیرد.
چرا در این فیلم کارگـران افغانی حضور
ندارند؟ چرا آنها حرف نمیزنند؟
خیلـی باهـوش هسـتی .بـود .ده نفر کارگـر افغانی
بودند.
البته یکـی ،دو پالن در سـکوت تصویر
آنها را میبینیم ولی در گفتوگوها اثری
از آنها نیست.
ده نفـر کارگـر توجهبرانگیـز افغانی پیدا کـردم و با
آنها گفتوگو کردم .دو ،سـه نفـر از آنان عالی و قابل
اسـتفاده در فیلـم بودند .هنوز هـم نمیدانم که کار
درسـتی کـردم کـه اینها را حـذف کردم یـا نه .یک
جا یـک کارگر ایرانـی میگویـد :اینهـا (افغانیها)
آمدهاند و در هر شـرایطی حاضر هستند کار کنند و
کار از دست ما خارج شـده و ما بیکار شدهایم .حاال
وقت این اسـت که من اینجا حـرف بزنم ،نه او .یک
جورهایی احسـاس کـردم حاال که یک بـار فرصت
پیدا کردهاند کـه حرف بزنند بگذار فیلـم مال اینها
باشـد .بهتر است از فرمم بگذرم و تنها به اشارهای به
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کارگران افغانی اکتفا کنم .شـاید اشتباه کرده باشم
چون به هر حال بخشی را نادیده گرفتهام.
مقصـود من نقـد فیلم نیسـت .من فقط
سـؤال طـرح میکنـم کـه تـو صحبت
کنی .وگرنه نظرشـخصی من این اسـت
که چیدمـان و کلیت فیلـم از آن محمد
شـیروانی اسـت .بحثی هم کـه هنگام
نمایـش ایـن فیلـم درکالس خـودم
داشـتم این بود که چهطور میشود یک
فیلمسـاز از مالتهای موجـودی که در
مصاحبههایـش دارد طـوری اسـتفاده
کند ،چیدمان کند ،سـازمان بدهد که در
نهایـت حرف خـودش را از زبان دیگران
بیان کند .در خصـوص موضوع کارگران
افغانی من از کارگران ایرانی فیلم ایرادی
نمیگیرم .آنها در تالش معاش ،کارگران
افغانـی را رقیـب خود میداننـد و گمان
میکنند کار را از دسـت آنهـا گرفتهاند
ولی مسـئولیت و فکر فیلـم از آن محمد
شـیروانی اسـت .در فیلم اگر بـه مقوله
کارگران افغانی و رقیب قلمداد شدنشان
توسـط کارگران ایرانی اشـاره نمیشد
توقع و انتظاری هم ایجاد نمیشد .ولی تو
با اشـاره به آن در من بیننده توقع ایجاد
میکنـی که تحلیل فیلـم را در این مورد
بدانم و بنـا به سـاختار کار انتظار دارم با
کارگر افغانی هم شـاهد گفتوگو باشم.
ولی فیلم به این توقع و انتظار ایجاد شده
پاسخی نمیدهد.
بله .مـن فکر میکنم دومین نقیصه این فیلم همین
اسـت .بعد از این که فیلم را ارائـه کردم دچار تردید
شـدم کـه چـرا در جاهایی احساسـاتی شـدهام .در

«هفـت زن نابینـا» هم در جایی احساسـاتی شـدم
و یکی از فیلمبرداران نابینا گفت« :تو بعد از هشـت
سـال به من میگویی به مطب دکتری برو که تو را با
یک آمپول اشـتباه کور کرده اسـت و او را به چالش
بگیر؟ من نمیتوانم بدون شـما بروم .شما هم حتما
باید باشـید .من از آنجا خاطره تلخـی دارم .من باید
احساس کنم که شما آنجا هستید و یکی حامی من
است» .من فرم را فدای خواسته این شخص کردم و
در آن فیلم هفت اپیزودی تنها جایی که وارد تصویر
شـدم ،همین اپیـزود اسـت .خودم میدانسـتم که
دارم فرم را میشـکنم .در آن فیلم احساساتی شدم
و آن کار را کردم .در این فیلم هم احساسـاتی شـدم
و گفتم این کارگران نهایتا یک تریبون پیدا کردهاند
و اگـر بخواهم ایـن تریبون را تقسـیم کنم ،خواهند
گفـت:ای بابا! این که حق ما بـود .به همین دلیل آن
ده افغانی را کـه حرفهای جالبی هم زده بودند ،در
آخرین لحظات کنار گذاشـتم .نکته دیگری که باید
در داسـتان فیلم میبود ولی نیسـت این نکته است
کـه افغانیهـا میگفتنـد :ایرانیهـا کار نمیکنند.
تنبل هسـتند .به همین دلیل همـه کارفرماها ،ما را
دوسـت دارند .ما حاضر هستیم که شـش ماه دیگر
پول ما را بدهند و ما در این سـاختمان زندگی کنیم
و یک سـرپناه داشـته باشـیم ولی ایرانیهـا حاضر
به ایـن کار نیسـتند .آنها پول نقـد میخواهند .این
خـودش مقوله جالبی اسـت که جامعـه ایرانی چرا
از کار فراری اسـت؟ چـرا جامعه تنبلی اسـت؟ باید
بـه این نکته پرداخته میشـد .اما پرداخته نشـد .به
هر حال من نسـبت به این جمع کارگر احساسـاتی
شـدم و هـر چیزی کـه آنهـا را بـه چالش بکشـد...
روزی به یک اسـتخر -سـونا رفتم .شخص پولداری
مـرا دیـد و گفت :شـما همـان کارگردانی هسـتید
کـه «صفـر بیسـت و یـک» را سـاخته؟ بعـد گفت:
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شـما چرا فیلمی نمیسـازید که کارفرماهـا بیایند
و مشکالتشـان را بگوینـد؟ چرا فیلمی نمیسـازید
که در آن بگویید کارگران چه بالیی سـر کارفرماها
آوردهاند؟ آن فیلم شـما ،فیلم یک طرفهای بود .این
را یک آدم غریبه در یک استخر به من گفت .من فکر
میکنم همـه اینها به همان زیسـت برمیگردد که
تو از کـدام طبقه میآیی؟ تا جایی که ممکن اسـت
سـعی کردهایم به واسطه سـینما خودمان را تراپی
کنیم و کمپلکسهایمان گریبانگیرمان نشـود که
بخواهیم بـه دنبال حقطلبی باشـیم و بگوییم حق
مـا را خوردهانـد .ازجایگاهـی حرف بزنیـم که حق
مـا ضایع شـده ،عدالتـی وجود نـدارد ،مـا را نادیده
گرفتهانـد ،پـس ما صاحب حق بیشـتری هسـتیم.
پروسـه به این سـمت میرود که من هیـچ وقت در
این موقعیت قرار نگیرم که به سمت سینمایی بروم
کـه دائما درگیر این کمپلکسها اسـت ولی اعتراف
میکنم که اینها خالء این فیلم است.
«صفر بیسـت و یک» ،به غیـر از این که
یک موضوع و معضل اجتماعی را بررسی
میکنـد ،فیلمـی اسـت بـا ارزشهای
فیلمی مختص به خود که همین امر آن را
از بقیه فیلمهای مشابه ،متمایز میکند.
در خصـوص اظهـار نظـر آن کارفرما از
آنجا کـه در ایـن فیلم بحـث تقابل کار
و سـرمایه در میـان نیسـت ،توقعی هم
ایجـاد نمیشـود کـه چـرا کارفرمایان
در آن حضـور ندارند .بحـث اصلی فیلم
موقعیت کارگـران مهاجر فصلی اسـت
کـه از شـهرهای مختلف میآینـد و در
یک کالنشـهر زندگـی و کار میکنند.
یا آنطـور که یکـی از کارگـران عنوان
میکند آنهـا خانه دیگران را میسـازند

ولی خودشـان خانهای ندارنـد .به نظرم
این موضـوع را فیلـم با ظرافـت مطرح
میکند امـا در بحـث درون طبقـهای و
رقابـت کارگر ایرانـی و افغانـی چون تو
در مقام فیلمسـاز طرح مسـأله میکنی
انتظار داشتم به صحبتهای طرف دیگر
قضیـه ،یعنـی کارگـران افغانی سـاکن
ایران هم اشـاره کنی .وقتی دیدم اشاره
نکردی پیش خودم گفتم شـاید توصیه
سـفارشدهنده بوده و یا پرهیز از برخی
مسـائل خـاص باعـث شـده حرفهای
کارگران افغانـی را از فیلـم حذف کنی.
چـون در لحظات کوتاهی حضـور آنها را
میبینیم پس معلوم اسـت که از آنها هم
تصویر گرفتهای...
نـه .من اشـاره کـردم که ایـن فیلم خارج از پروسـه
نظارتـی سـفارشدهنده سـاخته شـد .بـه همیـن
دلیل سـفارشدهنده فیلـم را نخواسـت .در نتیجه
ایـن فیلـم شـد فیلم مـن .درنهایـت فیلـم دیگری
سـاختم که آنهـا گفتنـد مـا نمیفهمیم ایـن فیلم
چیسـت ولـی قبـول میکنیم .آنها خسـته شـدند.
اما امیـدوارم تعبیـری نژادپرسـتانه از فیلم صورت
نگیـرد و در مـورد کارگران ایرانی هم این احسـاس
منتقـل نشـود که مهاجـران افغانی آمـده و جای ما
را تنگ کردهاند .چون به دلیل تجربههای شـخصی
زندگیام و افغانیهایی که دیدهام ،همیشـه در این
موقعیت بودهام...
البهالی صحبتهـای یکـی از کارگران
ایرانی ،اینسـرتی از یک کارگـر افغانی
گذاشتهای .در انتها هم وقتی برای اولین
بار از فضای اتاق مصاحبه بیرون میرویم
شاهد کارگران افغانی هم هستیم .حتی

یکـی از آنهـا برمیگـردد و با خشـم به
دوربین نگاه میکند .درست است؟
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بله.
منظورم این نیست که بگویم تو بهعنوان
محمد شیروانی بیرون از این فیلم چنین
دیدگاه و نیتی داری موضوع این است که
تو خودت در ایـن فیلم این توقع را ایجاد
کردی که من منتظر شـنیدن حرفهای
آنها هم باشم...
در هـر صـورت ،آدمهـای سرکوبشـده ،آدمهـای
ضعیفتـر از خودشـان و سرکوبشـدهتر را نادیده
میگیرنـد .شـاید زور کارگـران ایرانی بـه کارگران
افغانـی میرسـد کـه بگوینـد :اینهـا حـق مـا را
خوردهانـد و اصلا نباشـند .جنگ تمام شـده و باید
به کشور خودشان برگردند .ولی در موقعیت بیرون
از فیلم ،همیشـه ایـن انتقاد را داشـتم کـه چرا این
جامعـه رفتـاری از بـاال بـا جامعـه افغانی داشـته و
همیشـه وقتـی میبینم که در سـطح شـهر عمدتا
برخوردها ،برخوردهای بیادبانهای است ،وارد شده
و دخالـت کـرده و گفتهام :تـو خـودت را در اروپا یا
آمریـکا فـرض کن .اگـر چنین رفتـاری با تو بشـود
چهکار میکنی؟ آدمی که حقوق اولیه یک شهروند
را ندارد ،یک کارت رسـمی که بتواند کار غیرسـیاه
بکند نـدارد ،امـکان این کـه بچهاش را در مدرسـه
ثبتنام کند ندارد ...تو هم بهعنوان یک شـهروند بار
منفی بر دوش این آدم نشـو .همیشه این احساس با
من بـوده که ما ایرانیها اگر میدان به ما داده شـود،
ممکن اسـت آدمهای نژادپرسـتی هم باشـیم .االن
هـم خوشـبختانه ارزش پولی افغانسـتان آنقدر باال
رفتـه که بتواننـد گاهی به مـا فخر هم بفروشـند تا
به ایـن صورت جبران تحقیرهایی که در سـالهای
گذشته به آنها شده بشود.

در مورد شـخصیت جـذاب آن کارگری
که به شـیوه نریتور آشنای دوران جنگ
حرف میزند توضیح بده .قبل از مصاحبه
این قابلیت او را کشـف کـردی یا بداهه
جلو دوربین اتفاق افتاد.
آن شـخصیت عجب شـخصیتی بود ...و چهقدر این
زندگی بیرحم اسـت .او باید گوینده رادیو میشـد.
به قدری این شـخص باسـواد و اهل ادبیـات بود که
باید میرفت و شعر میخواند .او نباید گوشه خیابان
میایسـتاد به انتظـار این که یکی بیایـد و او را برای
کارگـری ببرد .واقعا آدم عجیبی بود .هنوز حسـرت
میخورم که چـرا این آدم را گم کـردهام .او ترکمن
بـود .اصال فکر میکنم همه فیلم در این آدم خالصه
میشود.
اظهـارات او جمعبنـدی بسـیار خوب و
قدرتمندی برای فیلم کرده اسـت .البته
شـاید برای نسـل جدید که درفضای آن
سـالها نبودند و یـا در آن ایـام کودکی
بیش نبودند ملموس و آشـنا نباشد ولی
برای نسـل مـا آن لحن و آن نریشـنها
خیلی آشنا است.
بلـه .آن گوینـده عملیاتهـای جنگـی و معمـوال
پیروزیها را با آن صدای بخصوص گزارش میکرد،
حاال کارگری که خودش سـالها در جنگ بوده و به
قول خـودش با همـان لباس جنگ ،حـاال کارگری
میکنـد ،با همـان صـدا ،این بـار فتح و پیـروزی را
گـزارش نمیدهـد .خود من هم این فصـل را خیلی
دوسـت دارم .بـه نظر مـن هر فیلمی یک شـاهبیتی
دارد و این شـخص هم شـاهبیت این فیلم بوده .فکر
میکنـم این آدم از حقوق خـودش آگاه بود ،حقوق
خودش را میشـناخت اما نمیدانم چرا محروم بود
و انـگار نمیتوانسـت آن حقوق را به دسـت بیاورد.
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االن میخواهـم به نکتهای اشـاره کنم کـه به کل از
فیلم حذف شـده اسـت .در فیلم مطرح میشـد که
خـوب ،من هـم االن مثـل شـما لنگ پول هسـتم.
آیا شـما حاضـر هسـتید در ایـن موقعیـت برویم و
بـه اتفـاق از یک بانک سـرقت کنیـم؟ و کارگران به
آن جـواب میدادند .اسـماعیل جان! این سـؤال به
جاهـای عجیبـی ختم شـد .شـاید در حوصلـه این
مصاحبه نباشـد .هفت ،هشـت نفر از این اشـخاص
گفتنـد ما االن به جایی رسـیدهایم که حاضریم این
کار را بکنیـم .بعـد از فیلـم از این هفت ،هشـت نفر
دعوت کردم و گفتم :باشد ،بیایید ،بنشینیم و نقشه
سـرقت یک بانک را بکشیم .میخواسـتم ببینیم تا
چه مرحلهای پیش میروند...
اصال با پایـان بندی فعلی فیلـم احتیاج
نیسـت چنیـن چیـزی در فیلم باشـد.
نریشن انتهایی فیلم بسیار گویا هشدار
الزم را میدهد.
مـن میخواسـتم با این سـؤال مـرز بین شـرارت و
شـرافت را مشـخص کنـم و بگویـم چقدر ایـن مرز
باریک است.
کار خوبـی کردی این قسـمت را از فیلم
حذف کـردی .حتی اگر قضیه ممیزی هم
در کار نبود ،اگر از من نظر میخواستی به
شـخصه میگفتم از این قسـمت خوشم
نمیآید و آن را حذف کن .فینال و نریشن
فعلی بسـیار گویا اسـت .آدمهایی که به
گذاشـتند همان

این شـیوه جانشـان را
آدمها مستعد این هسـتند که نه تنها به
بانک دستبرد بزنند که دست به اقدامات
دیگری هم بزنند و ...در سـکانس فینال
بیشـتر تمرکـز دوربیـن روی تسـبیح،
دستها ،موبایل ،سیگار و ...بود.

بلـه .آنهـا همـه کارهـا را بـا همیـن دسـتها انجام
میدهنـد و آن بطالـت ...یکـی میگویـد ۹ :روز
اسـت کـه من میآیـم ولـی حتی یـک نفر هـم مرا
بـرای کار انتخـاب نکـرده اسـت .آنجا دیگر مـا آنها
را میشناسـیم .حاال دیگر داسـتان بـدن و جزئیات
دست مطرح میشود .تسبیح نه به مثابه ذکر گفتن
بلکه به مثابه شـمردن لحظاتی اسـت که پشت هم
میمیـرد .ایـن پـا و آن پـا کردنهـا ،تکانخـوردن
پاهای کسـی که به شـکل عصبی لحظات را سپری
میکنـد .حـاال به شـهر آمدهایـم و به جـای این که
شـهر را نشـان بدهیم ،در بکگراند ماشین ،خیابان
و ...نشانههای کالنشـهر وجود دارد ولی باز دیتیل
بدن انسان است.
این فصـل کـه پـس از  ۵۰دقیقـه ازآن
فضای بسـته با بکگراند سـفید بیرون
میآییم ،یک تنفس است و موسیقی هم
بـه آن تنفس کمک میکنـد .ولی باز آن
فشردگی ایجاد شـده در مخاطب ادامه
دارد.
آن موسـیقی یک کالرینت بازیگوش اسـت که تو را
یـک جورهایی به رقـص وامیدارد و روی سـکانس
پایانـی شـنیده میشـود .خیلـی جالـب اسـت ،در
نمایشهای مختلـف دیدهام که تماشـاگران وقتی
بیـرون میآینـد چشمانشـان خیس اسـت ولی در
عیـن حال میخندند .فیلم ترکیبـی از طنز ،تلخی،
هجو و تراژدی اسـت .این کالرینت روی تنفس آخر
میآید که تماشـاگر را از فشـار مصائبی که این عده
دارنـد ،آزاد میکنـد .این حس شـبیه حـس زمانی
اسـت که در ترافیک داخل ماشـین نشستهای ولی
بـاران میبارد و این بـاران ،سـنگینی آن ترافیک را
کمی تلطیف میکند.
زمان نسخه مونتاژ اولیهات چقدر بود؟
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حـدود هفتاد دقیقه .االن پنجاه دقیقه اسـت .با این
که چند سـال از سـاخت فیلم گذشـته فکر میکنم
تمپـوی آن میتوانـد مناسـب زمـان حـال باشـد.
تمپـوی خیلـی کندی نیسـت .چـون وقتـی زمان
عوض شـود ریتم هم تغییر میکند .فیلم سـه سال
پیش را االن نمیتوانی ببینی.
به همان سـؤال اولـم برگـردم :چهطور
ممکن اسـت که وقتی یک گزارش چند
دقیقـهای بـا همیـن موضـوع از اخبار
تلویزیـون پخش میشـود ،کسـالتبار
میشـود ولی یک فیلم پنجـاه دقیقهای
بیننده را با خودش همـراه میکند؟ این
همـان روح فیلـم و آن چیزی اسـت که
در فیلم مستتر اسـت ،به نظرم این حس
فیلم اسـت که مخاطب را درگیر میکند
و نـه محتوای آن در تحلیـل اجتماعی -
اقتصادی صرف یـک معضل .مخاطب در
مواجهه با آدمهای فیلم ،با رویاهایشان،
بدبختیهایشـان،
گلههایشـان،
رقبایشـان ،غـذا خوردنشـان،
آوازخواندنشان و ...شریک میشود.
راسـتش را بخواهـی فیلمهای مسـتند من نسـبت
بـه فیلمهـای داسـتانیام تفاوتهایـی دارنـد .بـه
خصـوص دو فیلم سـینماییام ،فیلمهایی هسـتند
که شخصیتر هسـتند .من خیلی در آنها خودخواه
هسـتم .فیلم «ناب» و «لرزاننده چربی» فیلمهایی
هسـتند کـه بـرای همکارانـم در سراسـر جهـان
سـاختهام .برای آدمهایی سـاختهام که اهل زایش
بوده و مصرفکننده نیستند .ولی فیلمهای مستند
و کوتـاه من خیلی پرمخاطب هسـتند .شـاید دلیل
چنیـن امـری این باشـد که پنجـاه درصـد ماجرا از
بیـرون من میآید .انگار مـردم در پنجاه درصد یک

مستند شـریک هسـتند .همان اشـخاصی که بعدا
قرار اسـت تماشاگر باشند .پس خودبهخود از همان
ابتدا سـهم تـو پنجاه درصد اسـت .چرا؟ چـون باید
به واقعیت وفادار باشـی .انگار تماشـاگر و فیلمسـاز
مجبور هسـتند از ابتـدای تولید ،یک فیلم مسـتند
را بـا هم جلو ببرند .این برایم جالب اسـت و امروز به
این واقعیت رسـیدهام .ولی در فیلمهای داسـتانی و
به خصوص فیلمهای سـینمایی خیلـی رادیکالتر
عمل کردم چون کل جهانش دست من است.
خب مرسـی که باالخره حرف زدی .ابتدا
مردد بودی.
بله .مرا سر ذوق آوردی.
صحبت دیگری نداری؟
نه .هیچ پیام خاصی برای ملت ایران ندارم
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مستندی درباره تعدادی از کارگران ساده مهاجر که رو به دوربین ،در اتاقی خالی ،از
سعیدقاضینژاد
خودشان و زندگی و کارشان حرف میزنند.
«تهران را دوست ندارم چون زیبا نیست»؛ فکر کنید این جمله از زبان چه کسی گفته میشود؟ یک شاعر؟ هنرمند؟
نقاش؟ فیلمساز؟ آرشیتکت؟ اگر بشنویم این جمله را یک جوان بیستساله کارگر ساختمانی رو به دوربین در مستند
ت و یک» میگوید چه؟ این جمله ،کامال صادقانه و در لحظه ،از زبان این جوان گفته میشود .صداقت
«صفر بیس 
نهفته در این جمله و اصال صداقت تمام فیلم ،مخاطب را با خود میبرد .فیلم سروشکل سادهای دارد؛ آنقدر ساده که
در نگاه اول فریبدهنده است .از خودت میپرسی :مگر کارگردان چه کرده؟ عدهای کارگر آمدهاند رو به دوربین روی
یک کاناپه سفید نشست ه و به پرسشهای کارگردان پاسخ داد ه و رفتهاند .هوش شیروانی دقیقا آنجاست که به هیچ
عنوان کارگردانیاش را به رخ نمیکشد .اصال دیده نمیشود .همهچیز به سادهترین شکل برگزار میشود .اما وقتی
به کاتها و برشهای ظریف فیلم دقت میکنی (به عنوان نمونه جایی که جملههای کارگرها به پایان میرسد و کات
میشود مثال به چهره بهتزده دیگری) پیمیبری این مستند پنجاهدقیقهای از دل ساعتها گفتوگو با افراد متعدد
بیرون آمده و طراحی ساختار فیلم کامال حسابشده است .پرسش مهمتری که پاسخش هنر کارگردانی است این
است :فیلمساز پیش از نشستن این آدمها جلوی دوربین چه کرده که بسیاری از آنان برخوردشان با دوربین صادقانه
و راحت است؟ وقتی مرد پنجاهوچندسالهای بغض میکند و میگرید ،یعنی کارگردان و اشخاص احتمالی نشسته
در پشت دوربین را محرم میداند؛ یعنی اعتماد کرده است؛ و هنر دوم کارگردان ،آگاهیاش به میزان فاصلهای است
که با هر سوژه و هر موقعیت باید داشته باشد« .صفر بیست و یک» یادآور مستند درخشان «مشق شب» (عباس
کیارستمی) هم هست .آنجا در بین حرفهای رو به دوربین بچهها میشد به بخشی از جامعهشناسی خانواده در
ایران پیبرد .به نگاه و تربیت و همه چیزهایی که آن روزها در الاقل بخشی از جامعه مستتر بود« .صفر بیست و یک»
نمیخواهد ادای «مشق شب» را دربیاورد ولی از بخشی از جامعه ،جامعه کارگری ،که مشابهش در هیچ سریال و
فیلمی تصویر نشده ،پرده برمیدارد ،از غربت و تنهاییشان .بیآنکه مثل ساختههای همسو با نگاه رسمی بخواهد
آنها را به خاطر مصیبتها و رنجهایشان تجلیل کند .اتفاقا فضا را بازگذاشته تا از نارضایتیهایشان بگویند .از دردها
و تنهایی و غریبی خود .اما عجیب است که فیلم با وجود سرشاربودن از این حس ،تبدیل به مرثیه نشده است .در
واقع شیروانی لبه تیغ را برای ایستادن انتخاب کرده و شگفت این که تا پایان ،همانجا با حفظ تعادل میماند« .صفر
بیست و یک» فقط یک یادآوری است؛ که این آدمها هم هستند .همانها که گاهی از چهارراهها به خانههایمان
ی ما باغچه بیل میزنند ،گچکاری میکنند ،آجر بر آجر میگذارند .همین گوشهکنارها نفس
میآوریمشان .برا 
میکشند و ذهن ما هم جز زمانی که نیازمندشان هستیم ،درگیر آنها نیست .قرار هم نیست باشد« .صفر بیست و
یک» یک مکث است .یک توقف روی آدمهای اعماق؛ آدمهایی که آرزوهایی دارند و رؤیاهایی...

(محصول )1393

دستاوردها :برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند از سی و دومین جشنواره فیلم فجر /برنده تندیس بهترین کارگردانی
مستند بلند از شانزدهمین جشن خانه سینما /برنده تندیس بهترین تدوین از شانزدهمین جشن خانه سینما /نامزدی بهترین فیلم
مستند در سی و دومین جشنواره فیلم فجر و همچنین نامزدی برای بهترین فیلم ،تصویر و صدا از شانزدهمین جشن خانه سینما
عوامل :پژوهشگر و کارگردان :محسن استادعلی ،تصویربردار :فرهاد طالبی نژاد ،صدابردار :شاهین پورداداشی ،تدوینگر :بابک
حیدری ،طراحی و ترکیب صدا :سید علیرضا علویان ،مدیر تولید :سلیم قاسمی ،تهیهکنندگان :محسن استادعلی و نسرین عبدی
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خالصه فیلم :این فیلم مستند برشی است از زندگی و مشکالت چند مرد جوان و میانسال در شهر تهران.
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«جایی برای زندگی» ،کنکاشی است در الیههای پنهان جامعه شهری به ویژه
کالنشهر تهران .جایی که در هزارتویش ،چیزهای دیدنی و نادیدنی بسیاری وجود
دارد که اگرچه از چشم مردمان عادی پنهان مانده ،اما مستندساز متعهد ما ،به این
الیهها سرک کشیده و ما به مدد ساختههای او و البته دیگر مستندسازان موفق و خالق
است که گاهی متوجه میشویم زیر پوست این شهر چهها میگذرد.
محسن استادعلی ،از جمله مستندسازانی است که آسیبهای اجتماعی را موضوع آثار
احمدطالبینژاد
خود قرار داده و تقریبا در همه ساختههایش ،چنین گرایشی دیده میشود« .جایی
برای زندگی» ،درباره تعدادی از بیخانمانهای آبرومند این شهر است .چهار ،پنج نفر آدم از تیره و طایفههای
گوناگون که از سر بیجایی ،در یک اقامتگاه غیرقانونی و فاقد هرگونه استاندارد در شرق تهران ،شب و روز را
سپری میکنند؛ مردی که به دلیل اعتیاد ،همسرش از او جدا شده ،جوانی که به دلیل اعتیاد از خانواده رانده
شده ،روحانی جوانی که پیشنماز یک مسجد است اما چون توان برخورداری از مسکن مستقل را ندارد ،با این
بیخانمانها همراه و کم کم همدل شده است ،ورزشکاری که روزگاری صاحب مکنت بوده اما اعتیاد او را به خاک
سیاه نشانده و یکی دو نفر دیگر .اینها چنان سرنوشتشان با هم درآمیخته که چارهای ندارند جز این که با هم
مهربان و همدل باشند.
تصویر هولناکی که از این همزیستی مسالمتآمیز میبینیم به لحاظ اجرایی چنان زنده و پرجنبوجوش است
که حضور دوربین در آن حس نمیشود .نمیدانم استادعلی چه میکند که میتواند اعتماد آدمها را در آثارش
چنان جلب کند که آنها یادشان برود در مقابل دوربین قرار گرفتهاند؟ فصل مهمی از فیلم در یک مسجد میگذرد.
همان مسجدی که روحانی جوان ،پیشنماز آنجاست .بر سر ماجرایی ساده ،بین نمازگزاران درگیری لفظی ایجاد
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میشود که به قهر پیشنماز میانجامد .او که این درگیری را ناشی از حضور دوربین میپندارد ،قهر میکند و
قصد دارد از مسجد خارج شود که با پادرمیانی یکی ،دونفر ریشسفید ،پشیمان میشود .این فصل زنده ،چنان
اجرا شده که تو گویی ،نه شاهد فیلمی مستند از یک واقعه ،که شاهد خود ماجرا هستی .این ویژگی را در دیگر
ساختههای این سینماگر هم میبینم .در یکی از آثارش به نام «عادت میکنیم» که در باره گروهی از دختران
ساکن در یک اقامتگاه مربوط به بهزیستی است ،دوربین در آن فضای کامال زنانه ،چنان بیطرفانه وارد حریم شده
که دختران جوان و آسیبدیده ،اسرار مگویشان را در مقابل دوربین برمال میکنند .این بیطرفی ،خصلت تمامی
ساختههای استادعلی است .به ویژه در «جایی برای زندگی» ،که فیلمساز تنها نظارهگ ِر کنشها و واکنشهایی
است که از آدمها سر میزند و مطلقا خود را درگیر ماجراها نمیکند یا به نفع شخصیتها موضعگیری نمیکند.
نکته ارزشمندی که در این فیلم شاهدش هستیم ،بیان تلخیهایی است که در ماهیت خود بسیار تکاندهندهاند،
اما رفتار فیلمساز ،به گونهای است که فضایی شیرین ایجاد میشود و تماشاگر ،خود را در محیط حس میکند.
این جور دیدن ،نه سیاهنمایی است  -چنان که از برخی مستندسازان سرمیزند  -و نه قرار است پیامهای
گلدرشت صادر کند .نه .اینجا با نوعی از زندگی روبهروییم که وجود دارد و به مدد همین نگرش ،ساختگی
به نظر نمیرسد .رسیدن به این نگاه ،برای من هم تأملبرانگیز است و بارها از خود استادعلی هم پرسیدهام که
چگونه صاحب این نگاه شده است .او هم چیزی بروز نداده .البد میترسد ترفندهایش لو برود .برای این که بدانید
دچار توهم نشدهام ،پیشنهاد میکنم این فیلم را ببینید .کارگردانی درجه یک ،در کنار فیلمبرداری درخشان
فرهاد طالبینژاد« ،جایی برای زندگی» را به اثری دیدنی و ستودنی تبدیل کرده است .این فیلم در جشن
سینمای ایران که تابستان سال جاری برگزار شد ،در چند رشته اصلی کاندیدا بود و درنهایت جایزه بهترین
کارگردانی را از آن خود کرد
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یک پانسیون غیرمجاز در خیابان تهراننو تهران ،با چند نفر که پانسیونرهای آن
هستند .آدمهایی که آنجا را آخر خط خود میدانند .آنها به دالیل مختلف و عمدتا
اعتیاد از خانواده رانده شد ه و چون توان مالی پرداخت اجاره یک واحد مستقل را ندارند
به آنجا پناه آورد ه و از روی ناچاری زندگی در آن مکان را تحمل میکنند .شخصیتهای
فیلم عبارتند از :رضا که جوانی مشهدیست و معتاد ،در کار نصب پکیج دیواری فعالیت
دارد؛ پویا که او نیز معتاد است و برخالف دیگران که شغلی برای خود دستوپا کردهاند
همایون امامی
شغل خاصی ندارد و یا فیلم در باره فعالیت معیشتی او ساکت است .اگرچه به نظر
میرسد او با تحکمی که بر دیگران اعمال میکند به نوعی مباشر صاحب آن پانسیون باشد و از این راه ارتزاق
میکند .سعید که قهرمان تکواندو و کاراته است قبال در بازار کفاشها کار میکرده و آنجا ورشکست شده،
سرمایهاش بر باد رفته و ناگزیر میشود سهمش را در یک باشگاه بدنسازی واگذار کند ،از تأمین مخارج خانواده
عاجز شده و همسر و دخترش از او جدا شدهاند .او در حال حاضر بهعنوان مربی ورزشی یک باشگاه بدنسازی
فعالیت دارد و در زمینه آموزش تکواندو و کاراته فعایت میکند .او اعتیادی ندارد.
عباس که قبال ناظر چاپ یک مجله هفتگی بوده به علت اعتیاد طوالنیمدتش از همسر و دخترش جدا شده است.
او خود را از تکوتا نینداخته و در برابر دوربین از امیدش به تحولی سریع و تا یک ماه آینده میگوید؛ تحولی که باعث
بازگشت او به کانون گرم خانواده خواهد شد .او در فیلم نشانی از زمین ه برای این تحول از خود نشان نداده و ما را
وامیدارد این ادعا را به حساب آرزوهای دستنایافتنیاش بگذاریم .حسین که از  12سالگی معتاد بوده و به همین
علت نتوانسته ازدواج کند ،با مادرش زندگی میکرده است .او پیک موتوریست و از این راه کسب درآمد میکند.
مجتبی که طلب ه چهارشانه و قویهیکلی اهل خمین است و از آنجا میآید ،میگوید روز اول به قصد اقامتی کوتاه
و یکماهه به این پانسیون آمده ولی آنقدر به فضا و آدمهای این پانسیون عالقهمند شده که وقتی به رفتن از اینجا
فکرمیکند بغضش میگیرد .او آرزو دارد روزی در آینده بتواند با دختری که کنیز حضرت زهراست ازدواج کند.
استادعلی در ترسیم ملموس شخصیتهای فیلمش و روابط آنها با یکدیگر به توفیقی چشمگیر دست یافته و گاه
با دقت و تیزبینی یک جامعهشناس و آسیبشناس اجتماعی به این آدمها ،آرزوهای سرکوفته و امیدشان به یک
زندگی بهتر مینگرد .شیوهای که استادعلی برای ترسیم رخدادها و روابط انسانی شخصیتهای فیلمش پیش
میگیرد شیوهای مشاهدهگر است .اگرچه به نظر میرسد استادعلی گاه از مشاهد ه صرف فراتر رفته و با طراحی
موقعیتهای مختلف به سمت نوعی مستند تعاملی نزدیک میشود .موقعیتهایی چون مالقات عباس و دخترش،
و یا حضور دوربین در موقعیت مالقات پویا با همسر صیغهایاش در پارک و ثبت اعتراض او به اعتیاد پویا ،و این که
قیافهاش از ریخت افتاده و به اصطالح تابلو شده است .و موقعیتهای مشابهی که استادعلی طراحی و اجرا میکند
تا ظریفترین گوشههای ارتباطی شخصیتهایش در پانسیون را به نمایش بگذارد .بهعنوان نمونه میتوان به
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مشاجر ه عباس و رضا بر سر موتورسیکلت عباس و یا محیط کارشان  -بهعنوان نمونه مشاجر ه نمازگزاران با فرد
معترض که به قهر مجتبی میانجامد  -اشاره کرد .اگرچه به نظر میرسد این موقعیت شکاریست ولی نمیتوان
کتمان کرد که استادعلی بهخوبی از آن سود جسته تا بر جذابیت و بار محتوایی فیلم خود بیفزاید .شاید اگر دقیقتر
خواسته باشیم شیو ه مورداستفاده در فیلم را ارزیابی کنیم به شیوهای بین مشاهدهگر و تعاملی برسیم .به این
صورت که استادعلی میکوشد در عین حال که غالبا نقش یک مشاهدهگر را برای خود حفظ میکند در پارهای
موارد شخصیتهایش را چه با طرح سؤال و چه با قراردادن در موقعیتهای ویژه بر میانگیزد و در عمل با این
رویکرد به نوعی تعامل و مشارکت در شکلگیری و هدایت رخدادهای فیلم میرسد.
استادعلی در استفاد ه زیباییشناختی از صدا و موسیقی در جایجای فیلم به توفیقهای چشمگیری دست مییابد از
جمله در آغاز و انتهای فیلم که از صدای رادیو همچون امری کونترپوئنتیک سود میجوید و صدای بشاش و پرانرژی
و شاد گویند هبرنام ه صبحگاهی را روی تصاویر مرده و چرک پانسیون و افراد معتاد آن میکشاند که به کنتراستی
چشمگیر منجر شده و به خوبی ماهیت سرد و افسرد ه حاکم بر آنجا را منتقل میسازد .نمون ه دیگر را باید پخش
ترانههای قدیمی و کارکرد حسی  -نوستالژیک آن دانست ،پخش الالیی ویگن و یا صدای محزون عباس مهرپویا
روی تصویر و چشمانداز یک روز برفی که از دید مجتبی ترسیم میشود ،از دیگر نمونههای فیلم است که به خوبی
موفق به جلب همدلی مخاطب میشود .دراین میان صحن ه پایانی فیلم اهمیت ویژهای دارد :زمانی که حسین تک
و تنها پای سفر ه هفتسین محقری  -که یکی از سینهایش را سیگار تشکیل داده است!  -نشسته ،با صدای تبریک
عید گوینده در البهالی صدای توپ و صدای ساز و دهل ،روی چشمان گریان و قیاف ه تکیده و درهم شکست ه حسین
و تنهایی او ،یکی دیگر از صحنههای به یادماندنی فیلم شکل میگیرد.
استادعلی اگرچه رویآوری آنان به اعتیاد را ،همچون رویکردی ارادی و غیر قابل چشمپوشی تصویر میکند،
لیکن در آنان همچون قربانیانی مینگرد که تحت تأثیر نابسامانی شرایطی اجتماعی به این روز افتادهاند .او
آنان را اگرچه از ته چاه ،ولی در اوج آرمانخواهی و امید به آینده  -به استثنای حسین  -تصویر میکند .به یاد
بیاوریم صحنهای که عباس به دوربین قول میدهد که تا یکماه دیگر در موقعیتی کامال متفاوت در آغوش گرم
خانوادهاش خواهد بود ،و یا صحنهای که در آن از قول پویا میگوید :آدمهایی که اینجا هستند ،جایشان اینجا
نیست و تنها بهخاطر اشتباهی در گذشته به کوچه بنبست رسیدهاند .در این میان موقعیت سعید موقعیتی
تراژیکتر است .او که در جریان ورشکستگی اقتصادی داروندار خود را از دست داده ،به واسطه اختالف و تنشی
خانوادگی ،از همسر و دخترش جدا میشود .او جدائی از همسرش را معلول موقعیتی میداند که تنها در اشارهای
سربسته آن را موقعیتی دوگانه میداند .موقعیتی برآمده از عشق و نفرت .امروز اما او آن نفرت  -که بی هیچ
توضیحی از کنار آن میگذرد  -را زائیده یک سوءتفاهم میداند؛ سوءتفاهمی که امروز دیگر نشانی از آن باقی
نمانده ولی بازگشت او به کانون گرم خانواده به تحقق شرایطی نیاز دارد که عمال امکانپذیر نیستند.
در فیلم با آنان خمار میشویم ،با آنان نشئه میشویم ،افسرده میشویم ،و گاه با یک سرخوشی کاذب میزنیم
و میرقصیم و این همه به مدد توانایی استادعلی در خلق و هدایت  -اگرچه تلخ و تیره ،ولی صمیمی  -رخدادها
صورت گرفته است .توانایی کارگردان جوانی که از یکسو در جلب و جذب همدلی ما در کارش به موفقیت
چشمگیری دست مییابد و از سویی دیگر گوشهای از حقایق ناخوشایند جامعه ما را آشکار کرده است
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(محصول )۱۹۴۱

دستاوردها :برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای ژوزف منکهویچ و اورسن ولز /نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم /نامزد
جایزه اسکار بهترین کارگردانی برای اورسن ولز /نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای اورسن ولز /نامزد جایزه اسکار
بهترین فیلمبرداری سیاه و سفید برای گرگ تولند /نامزد جایزه اسکار بهترین موسیقی متن برای برنارد هرمن /نامزد جایزه اسکار بهترین
صدابرداری برای جان آلبرگ /این فیلم در اکثر نظرسنجیهای  ۵۰سال اخیر بهعنوان بهترین فیلم تاریخ سینما در صدر آرا قرار گرفته
است .عوامل :تهیهکننده و کارگردان :اورسن ولز ،نویسندگان :هرمن ژوزف منکهویچ و اورسن ولز ،فیلمبردار :گرگ تولند ،صدابردار :جان
آلبرگ ،تدوین :رابرت وایز ،موسیقی :برنارد هرمن ،بازیگران :اورسن ولز ،جوزف کاتن ،دوروتی کومینگور ،روث واریک ،ری کالینز و...
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«رزباد».
خالصه فیلم :زمانی که چارلز فاستر کین غول ثروتمند روزنامهدار میمیرد تنها یک کلمه میگویدُ :
تهیهکننده فیلم مستند زندگی کین از گزارشگر تامسون میخواهد تا درباره زندگی و شخصیت کین تحقیق
کند و بهویژه معنای کلمه آخر پیش از مرگش را کشف کند...

123

فیلمی که نخستین تالش برای ساختار شکنی در روایت است
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میتوان پرسید« :همشهری کین» چه دارد که پس از گذشت نزدیک به هفتاد و پنج
احمدطالبینژاد
سال ،هنوز هم مهمترین فیلم تاریخ سینما به شمار میآید؟ درباره این اثر آنقدر مطلب
و نقد و تحلیل نوشته شده که به نظر میرسد نکتهای باقی نمانده است .اما چرا هنوز هم چیزهای نگفته و تازهای
وجود دارد؟ درست مثل یک بنای باشکوه باستانی که هرچه زمان برش میگذرد ،ارزشهایش بیشتر شناخته
میشود .همشهری کین ساخته شد تا سینمای داستانگو و متعارف را از یکنواختی نجات دهد .فیلم نخستین
تالش برای ساختار شکنی در روایت است .این فیلمی است که از انتها شروع میشود .پیرمردی فرتوت و تنها روی
صندلی نشسته و رو به دوربین واژه «رز باد» را زمزمه میکند ،سپس چند تیله شیشهای از دستان لرزانش رها
میشود و جان میدهد .پرسشی در ذهن مخاطب ایجاد میشود .او که بود؟ سپس با بخشی گزارشی که به شیوه
فیلمهای خبری ساخته شده ،وارد دنیای پیچیده ،مرموز و تودرتوی مردی میشویم به نام جورج فاستر کین ،یک
روستازاده که از اوان جوانی وارد حرفه روزنامهنگاری میشود و به مرور به یکی از امپراتوران مطبوعاتی بدل
میشود ،تا آنجا پیش میرود که در کار سیاست هم به یکی از بانفوذترینها بدل میشود.
داستان فیلم بر اساس زندگی میلیاردری به نام ویلیام راندلف هرست ،صاحب یک کارتل مطبوعاتی ،شکل گرفته
اما چیزهایی از وجود خود ولز هم درش دیده میشود .کین مردی است بلندپرواز و قدرتطلب که به آنچه دارد
قانع نیست و میخواهد همهچیز را یکجا در اختیار داشته باشد .به یاد داشته باشیم که ولز در بیست وپنج سالگی
این فیلم را ساخت .او که پیشتر در رادیو و تئاتر فعالیت میکرد ،چنان بلندپرواز بود که با یک خیز عظیم ،هم
اثری جاودانه خلق کرد و هم باعث تحول در سینما و ادبیات شد .این چیزی نیست جز روحیه بلندپروازی .برخی
منتقدان داستان فیلم را در رده آثار کالسیک ادبیات جهان قرار میدهند.
برخی نیز شیوه داستانگویی ساختارشکنانه فیلم را یکی از جمله عوامل پیدایش جریان موسوم به «رمان نو در
فرانسه» میدانند .تا پیش از همشهری کین ،داستان فیلمها به شیوه روایت متعارف از نقطه آغاز ماجرا تا پایان
روایت میشدند .همان شیوه مالوف «یکی بود یکی نبود» .اما ولز که احساس میکرد تماشاگران از فرمهای
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تکراری خسته شدهاند ،داستانش را از پایان آغاز میکند و به عقب برمیگردد.
نوعی ساختارشکنی که بعدها الگوی دیگران قرار گرفت .چه در سینما و چه در ادبیات .به ویژه در آثاری که حال
و هوای روانشناختی دارند .و داستان همشهری کین ،چیزی نیست جز کنکاش در الیههای پنهان وجود آدمی،
از جمله گرایشهایی همچون حرص ،طمع ،دروغ و دغل وهمه خصلتهای نکوهیدهای که در وجود هر انسانی
هست اما برخی آنها را مهار میکنند و برخی نیز  -کسانی از جنس کین قدرتطلب  -به آنها میدان میدهند.
همشهری کین ساخته شد تا نقش فیلمبردار که تا پیش از آن چیزی نبود جز کسی که منویات کارگردان را اجرا
میکند ،به نقشی تعیینکننده در ارزهای دراماتیک تبدیل شود .گرک تولند ،فیلمبردارهمشهری کین ،برای
نخستین بار در انتخاب زوایا و استفاده دراماتیک از عنصر نور ،به راستی نقشی همپای خود ولز در خلق این اثر
داشته است .بخش عمدهای از فیلم با استفاده از زاویه رو به باال فیلمبرداری شده تا گوشهای از سقف لوکیشنها
بهعنوان سرپناه و مکان امن بر باالی سر کین دیده شود .او در درون امپراتوری خود احساس امنیت میکند اما
در بیرون ،صدها دشمن در کمینش نشستهاند .چنان که خود او نیز دائم در کار توطئه برای رقبا است و برخی از
آنان را به خاک سیاه مینشاند.
همشهری کین ساخته شد تا عناصری همچون گریم ،طراحی صحنه و لباس ،بهعنوان جزئی از زیباییشناسی
اثر ،بر جسته شود .به گریم خارقالعاده خود ولز به نقش کین نگاه کنیم که چگونه گذر زمان را در سر و موی و
چهرهاش به شکلی باورپذیر نشان میدهد و باز به یاد داشته باشیم که ولز آن زمان فقط بیست و پنج سال داشت
و برای این نقش خیلی جوان بود .همشهری کین ساخته شد تا در دروههای مختلف نظرخواهی از منتقدان
درباره فیلمهای برگزیده تاریخ سینما ،همواره در صدر باشد .این یک اثر کامل است که حتی نکتهبینان هم هنوز
نتوانستهاند در نفی آن ،نکته چشمگیری پیدا کنند
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بصری «همشهری کین» فیلمبردار آن است
نکتۀ ضروری در خلق شکل
ِ
این مطلب برگزیده از کتابی با نام «جلوههای ویژه ،تاریخ و تکنیک» ،نوشته ریچارد ریکیت
است که در سال  ۲۰۰۶منتشر شده و دو سالی است که توسط ایرج تقیپور برای انتشارات
هرمس ترجمه شده و در انتظار نشر است.
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همشهریکین
اورسون ولز ( )1915-85مشاغل ا ّولیه خوشیمنی داشت .در سال  ،1938اقتباس
ایرج تقی پور
رادیویی او از کتاب «جنگ دنیاها»ی اچ جی ولز ،موج عظیمی را در سراسر امریکا به وجود
آورد و چون مردم باور کردند گزارش خبریِ حملۀ واقعی بیگانگان به زمین است ،باعث شدسراسیمه به خیابانها
سرازیر شوند .استودیوی  RKOکه تحت تأثیر قرار گرفته بود ،به ولز  ۲۳ساله قرارداد فیلمی را پیشنهاد کرد .شرایط:
کارت سفید .نتیجه :چیزی که از نظر بسیاری ،بزرگترین فیلم همۀ دورانها بود.
ولز در سال  1939با علم به اینکه چیزی در مورد ساخت فیلم نمیداند ،وارد هالیوود شد .از یکی از محقّقین RKO
خواسته شد که معلم خصوصی ولز برای آموزش تکنیکها و مبانی فیلمسازی شود و با حوصله و سرصبر ،تفاوت بین
نمای بسته و باز را برایش شرح دهد .ولز ،قبل از اعالم آمادگی برای شروع فیلم خودش ،بهمدت یک ماه ،هرشب،
«دلیجان» ( )1939جان فورد را نگاه میکرد .نکتۀ ضروری در خلق شکل بصریِ خیرهکنندۀ «همشهری کین»
( ،)1941گرگ تولند ( )1904-48فیلمبردار آن است .تولند که از او خواسته شده بود ا ّولین فیلم ولز را فیلمبرداری
کند ،از تجربۀ اندک و وسعت دید کارگردان جوان دریافت که مرزهای ّ
قیت را درخواهد نوردید .خود ولز بعدا اقرار
خل ّ
کرد که «من در ابتدا فکر میکردم هر کاری را که چشم میتواند انجام دهد یا بتوان تصور کرد را میتوان با دوربین انجام
داد ،نمیدانستم چیزهایی هست که نمیتوان مرتکب شد و سعی میکردم هرچه که بهنظرم میرسد را فیلمبرداری
کنم» .ترکیب مهارت تولند و وسعت دید ولز ،منجر به یک اثر سینمایی کامل شد.
لینوود دان در بخش جلوههای ویژۀ تصویری RKOنیز بانی بسیاری از صورتهای خیالی فیلم بود .ارباب
اپتیکالپرینتر ،امکانات بالقوۀ این وسیله را با د ّقت به کارگردان جوان توضیح داد؛ محبتی که بعدا موجب پشیمانی او
شد .دان بعدا اظهار کرد« :آنچه در خصوص اپتیکال پرینتر به اورسون گفتم ،در حکم بوسۀ مرگ بود .او از آن مانند
قلمموی نقاشی استفاده میکرد ،که خوب بود ،بهجز اینکه از من کارهایی را میخواست انجام دهم که قبال هرگز
مرتکب نشده بودم .هر چند او در استودیو آنقدر قدرت داشت که پول و وقتی را که الزم داشت به تأیید برساند ،من
خیلی چیزها از آن کار یاد گرفتم».
اپتیکال پرینتر دان برای ترکیب بخشهای موجود در نماهایی که از پیش برنامهریزی شده بود ،استفاده شد ،بهعنوان
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مثال ،وسعتدادن صحنههای جمعوجور فیلم به فضاهایی که عظیم بهنظر برسند؛ هرچند در مرحله پس از تولید،
این حس به ولز دست داد که بسیاری از صحنهها فاقد انسجامی هستند که انتظارداشت و از دان خواست تعداد زیادی
از نماهای دیگر را بهبود دهد .نمونهای از این دست ،صحنه کتابخانه یادبود تاچر بود با حرکت رو به پایین دوربین که
از کتیبه حجاری شدهای که روی پایه مجسمه عظیمی قرار داشت شروع شده و به منشی نشسته پشت یک میز (در
پایین) ختم میشد .فقط پایه مجسمه ساخته شده و فیلمبرداری شده بود ،اما ولز مصمم شده بود که مجسمهای که
وجود نداشت ،کامال دیده شود .دان توضیح میدهد« :ما مجسمه ساخته شدهای داشتیم که نیم متر ارتفاع داشت...
من یک نمای روبهرو از آن گرفته و روی اپتیکال پرینتر ،از آن یک پن رو به پایین متحرک را ساختم .سپس یک پن از
صحنهای که آن دختر در آن بود ساختم و با استفاده از صحنه دوپاره متحرک ،آن دو را با هم جفت کردم .نمای نهایی،
درست طوری بهنظر میرسید که انگار مجسمه یادبود در زمان فیلمبرداری دقیقا آن باال قرار داشته است.
فیلم نهایی مملو از جلوههای ویژه بود ،از ماشینآالت ساختمانسازیِ جانبخشی شده به روش استاپموشن در
سکانس افتتاحیه فیلم تا خانه مجلل کین ،دفاتر روزنامهها و میتینگهای سیاسی که توسط نقّاشهای قالب ،چسلی
بونستل ،فیچ فالتون و ماریو الریناگا خلق شده بودند .اگرچه ،ماهرانهترین جلوههای ویژه توسط دان و اپتیکال
پرینترش ساخته شده بود .بعدا دان تخمین زد که بیش از 50درصد همشهری کین اصالح یا تغییر داده شده بهترتیبی
که فقط او و تدوینگر فیلم ،رابرت وایز ( )1914-2005قادر خواهند بود همه تغییرات اعمالشده را شناسایی کنند.
همشهری کین توسط بسیاری بهعنوان بهترین فیلمی که تاکنون ساخته شده ،مورد تحسین قرار گرفته است.
ساختار روایی ،بازیها ،تدوین و فیلمبرداریاش مورد ستایش فراوانی قرار گرفتهاند .همچنین تحسینبرانگیزترین
و دلپذیرترین نمایش جلوههای ویژه دوران خودش ،گردآمده توسط یک فیلمساز خالق جوان بود که چیز زیادی در
مورد آداب هالیوود نمیدانست و وقتی فهمید که از آن بریده بود
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فیلمی که  50سال صدرنشین فهرست بهترینهای تاریخ سینما بود
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«همشهری کین» شاهکار سینمایی اورسن ولز از  ۱۱اسفند در سینماهای گروه «هنر و
تجربه» روی پرده میرود و اولین نمایش فیلم نیز در موزه سینما و پردیس سینمایی
هویزه مشهد خواهد بود .این بهانهای است برای پرداختن به فیلمی که پس از حدود هفت
دهه ،هنوز جایگاهی رفیع بین سینمادوستان دارد.
«همشهری کین» ( )۱۹۴۱یکی از تحسینشدهترین فیلمهای تاریخ سینماست و
خیلیها آن را نماد نبوغ هنری اورسن ولز جوان میدانند .او تهیهکننده «همشهری کین»
علیافتخاری
بود ،فیلمنامه را با همکاری هرمن جی .منکتهویتس نوشت ،نقش اصلی فیلم را بازی کرد و
خودش هم آن را کارگردانی کرد .از این جهت میتوان «همشهری کین» را نمونه کالسیک سینمای مؤلف دانست.
ولز به اهمیت نقش گرگ تولند ،فیلمبردار «همشهری کین» اذعان داشت و گروهی نیز بر این باورند که
منکهویتس ،فیلمنامهنویس اصلی این کار بود .با این حال« ،همشهری کین» همچنان بهعنوان اولین شاهکار
ولزی شهرت دارد .مهارت سبکشناختی تنها یکی از ویژگیهای «همشهری کین» است .ولز چنان با قواعد
سینمای هالیوود (ژانر زندگینامهای ،فیلمهای خبری) بازی میکند که فیلم او به شکلی قابل توجه متفاوت با
فیلمهای استودیویی آن زمان به نظر میرسد.
آندره بازن منتقد و نظریهپرداز فرانسوی میگوید :با «همشهری کین» یک دوره جدید در سینما شروع شد ،یک
دگرگونی در سبک مونتاژ روسی که بر تأکیدهای تصویری استوار بود و بر تدوین نما /نمای معکوس فیلمهای
داستانی آمریکای دهه .۱۹۳۰
ولز و همکارانش در «همشهری کین» از تکنیکهای سینمایی مختلف برای رسیدن به جلوههای نمادین  -و
نه واقعگرایانه  -استفاده کردند :عمق میدان ،نماهای سرباال ،نماهای باز ،تداخل دیالوگها و حرکتهای سریع
دوربین در سکانس ازدواج .ترفند عمق میدان با نما /نمای معکوس ،صدا و نور تلفیق شد تا نمادی بر بیشترشدن
فاصله و جدایی بین شخصیت چارلز فاستر کین (با بازی ولز) و همسر دومش سوزان الکساندر (با بازی دوروتی
کامینگور) باشد .در مواردی نیز از جلوههای ویژه استفاده شد تا این تعبیر شود که دوربین حرکتهایی
غیرممکن انجام میدهد (نمونه آن سکانس پشت بام).
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خود کین به نوعی یک قهرمان گنگ و دوپهلوست که نمونه آن را در فیلمهای بعدی ولز نیز میبینیم .ولز
این اطمینان را ایجاد میکند که «همشهری کین» نگاه انتقادی به کین ،میل او به قدرت و سقوط اخالقی
اجتنابناپذیر او دارد .داستان کین پس از مرگ او توسط شاهدانی با نقطهنظرهای متفاوت روایت میشود و
از این جهت «همشهری کین» ویژگیهای یک داستان کارآگاهی را دارد .هرچند مبنای ملودرام فیلم به این
مضمون یک بُعد تراژیک میدهد .کین به نوعی یک ضدقهرمان است ،یک قهرمان تراژیک و گرفتار تناقضهایی
که نمیتواند آنها را کنترل کند.
شخصیت کین ظاهرا با الهام از ویلیام راندولف هرست غول مطبوعاتی آن زمان که عالقه زیادی به صنعت فیلمسازی
داشت ،شکل گرفت .اقدام حقوقی هرست علیه سازندگان «همشهری کین» راه به جایی نبرد و او نتوانست شباهت
شخصیت اصلی فیلم به خودش را ثابت کند ،اما اکران فیلم را به تعویق انداخت و کار را برای شرکت آرکیاو سخت
کرد .گذشته از این ،ولز پس از «همشهری کین» دیگر هیچگاه نتوانست آزادی هنری داشته باشد.
«همشهری کین» از چند منظر فیلمی جالب است :به لحاظ ارزشهای تکنیکی ،از نظر به چالش کشیدن خط
مشیهای هالیوود و درنهایت به لحاظ جایگاه ماندگارش بین منتقدان سینما (هرچند به لحاظ تجاری یک
شکست بود).
«همشهری کین»  ۵۰سال صدرنشین فهرست بهترین فیلمهای تاریخ سینما به انتخاب نشریه بریتانیایی
سایتاندساند بود .تا این که سال « ۲۰۱۲سرگیجه» آلفرد هیچکاک توانست به نیم قرن صدرنشینی فیلم ولز
پایان بدهد و در رده اول نظرسنجی سایتاندساند از  ۴۸۶منتقد و نویسنده سینمایی قرار بگیرد« .همشهری
کین» تنها با چند رأی کمتر در رده دوم قرار گرفت و در نظرسنجی کارگردانهای سینما هم دومین فیلم برتر
تاریخ سینما شناخته شد.
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نقدی بر «جینگو» ،ساخته تورج اصالنی
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«جینگو» ،روایتگر داستان جوانی است که برای پرداخت مهریه همسرش ،مسافرکشی
میکند .او که سیاوش نام دارد تصادفا به یک دکتر گیاهی فراری برمیخورد و به همراه
دوستانش خانه دکتر را به بهانه تمرین نمایش به پاتوق بدل میکنند.
از آنجایی که خط اصلی فاقد عناصر پیشبرنده است ،فیلم از این حیث به خطوط فرعی
وابسته است و هر سکانس ،واقعهای خرد و مستقل را فعال میکند که آن را به سکانس
بالفصل بعد یا سکانس (ها)ی دیگری که با فاصله از آن قرار گرفتهاند پیوند میدهد.
نیوشاصدر
داستانی غیرخطی که از زبان راوی با جایگاه (و تسلط) نه چندان مشخص بیان میشود
به وضوح تداعیگر ذهنی است که در آن اخالل ایجاد شده و اتفاقا بستر مناسب برای ایجاد این اخالل فراهم است:
یک دکتر گیاهی و انواع برگهای دارویی که میتوانند شامل مواد توهمزا نیز باشند .اما درحالیکه شیوه پرداخت
صحنههای مصرف برگ دارویی به چنین مسیری راه میبرد ،به جای آن بر گیاه جینکوبیلوبا و تقویت حافظه
تاکید میشود و تزلزل جایگاه راوی صرفا به کما پیوند میخورد .تقویت حافظه در هیچکجای داستان به کار فیلم و
شخصیتهایش نمیآید .حتی نمیشود به روشنی فهمید که آیا پس از هشیاری ارتباط سیاوش و دکتر ادامه یافته و
یادآوری خاطرات ارتباطی با مصرف جینگو دارند یا خیر.
در کنار خط اصلی گسسته و کمرنگ ،تمامی خطوط فرعی به همین شکل عقیم طرح میشوند و به یکدیگر و به
خط اصلی نمیپیوندند .سیاوش از تاثیر حضور دخترخاله در زندگی اشکان میگوید و او را در عکسی از کودکی به
همراه دخترخالهاش میبینیم .کمی بعد اشکان مطرح میکند که به دختر خالهاش یا دستکم به خال او عالقهمند
است ،مدتی بعد متوجه میشویم که اصال اشکان نمیخواهد با دخترک ازدواج کند اما یا باید با او ازدواج کند یا به
استرالیا برود و کمی بعد درمییابیم که او نمیخواهد به استرالیا برود چون ترس از ارتفاع دارد و ...خود سیاوش ظاهرا
با موضوع پرداخت مهریه دستوپنجه نرم میکند اما هیچگاه این موضوع آنقدر جدی طرح نمیشود که تصور کنیم
با عدم پرداخت آن اتفاق ویژهای در زندگیاش میافتد .تصورم این است که فیلمساز قصد داشته جهانی با آدمهایی
ابنالوقت را به تصویر بکشد که در لحظه تصمیم میگیرند و تغییر میکنند .دیالوگها و اعمال را به سطح میآورد تا
پایه استواری در ذهن گوینده نداشته باشند و به آسانی بتواند از آنها عبور کند .اما در عینیتبخشیدن به این تصور تا
در همان لحظه وقوع نیز از اعتبار ساقط است .اگر وقایع قادر به انتقال اهمیت
آن اندازه افراط میکند که هر واقعهای 
این همان
خود به تماشاگر نباشند فیلم دائم درجامیزند چون حضور هر چیز به اندازه فقدانش بیاهمیت است و 
بیماریای است که جینگو به خصوص در نیمه دوم ،به آن مبتالست

کمتر از چند دقیقه

خالصه داستان :زن و شوهری در راه رفتن به مهمانی خانوادگی هستند .در راه اتفاقی میافتد...
عوامل :نویسنده و کارگردان :احسان بیگلری ،فیلمبردار :حسن اصالنی ،تدوین :معصومه شاهنظری ،صدابردار :مسیح سراج ،صداگذار:
حسین مافی ،گریم :امیر ترابی ،بازیگران :زنده یاد مجید بهرامی ،آناهیتا افشار و مهرداد صدیقیان ،تهیهکننده :جالل شمسیان

تهران،خانیآباد1366،

خالصه داستان :یک روز از زندگی عادی مردم در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 1366؛ مردم محله خانیآباد در جنوب
تهران مشغول زندگی روزمره هستند وقتی که یک هواپیمای عراقی میرسد و بمباران محله شروع میشود و...
عوامل :کارگردان :سید عماد حسینی ،مدیر تصویربرداری :هادی بهروز ،طراح صحنه و لباس :محمدرضا شجاعی ،جلوههای ویژه
کامپیوتری :امیر محمدزاده ،سلمان خورشیدی ،مجری طرح و تهیهکننده :مؤسسه فرهنگی  -هنری فردایی دیگر

نوارویدئو
خالصه داستان :مردی جلوی دوربین نشسته است و به پرسشهای مردی پشت دوربین پاسخ میدهد .ظاهرا این سؤالوجواب
(محصول )1392

برفک
خالصه داستان :راننده یک ماشین سنگین که برای منطقهای دورافتاده سوخت میبرد ،در راه نوازندهای را سوار میکند که
بین راه برای نواختن در یک مجلس عروسی پیاده میشود .راننده با مرد نوازنده قرار میگذارد که هنگام برگشتن دنبال او هم برود...
عوامل :نویسنده و کارگردان :نقی نعمتی ،بازیگران :یوسف یزدانی ،علی عباسی ،تهیهکننده :انجمن سینمای جوانان ایران

چراغخورشیدی

خالصه داستان :زنی به همراه یک مرد بر سر مزار همسر درگذشتهاش آمده .وضعیت قبر چندان رضایتبخش نیست و همین
باعث گفتوگوها و ماجراهایی میشود...
عوامل :طراح صحنه و کارگردان :آیدا پناهنده ،بازیگران :پانتهآ بهرام ،فرهاد اصالنی ،تهیهکننده :انجمن سینمای جوانان ایران.
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برای تست بازیگری است ،اما همه چیز به همین جا ختم نمیشود...
عوامل :نویسنده و کارگردان :حسین شاعری ،فیلمبردار :امید غیایی ،بازیگران :نوید محمدزاده ،باقر سروش ،تهیهکننده :حسین شاعری
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نقد پنج فیلم کوتاه روز «هنر و تجربه» را
به قلم پوریا ذوالفقاری در صفحات  134تا  138میخوانید

درباره «برفک» ،ساخته نقی نعمتی
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راننده ماشین سنگین عازم روستاییاست تا به آن نفت برساند .در راه نوازنده آکاردئونی را
پوریاذوالفقاری
هم سوار میکند .نوازنده در میان راه برای نواختن در یک عروسی پیاده میشود .آن دو قرار
میگذارند که باهم برگردند .نوازنده شمارهاش را میدهد و میرود .راننده در میانه راه میماند .تالشهایش بینتیجه
میمانند و در تماس با نوازنده هم موفق به شنیدن صدایش نمیشود .شب از راه میرسد .سرما و برف و یخزدگی
ماشین و احتمال مرگ .از دور نوری دیده میشود .راننده شیشه ماشین را پایین میکشد( .این نمای بازشدن شیشه
یخزده فوقالعاده است .گویی یخ دهان باز میکند) .صدای آکاردئون میآید .میدانیم کیست .گرچه نمیبینیمش.
داستان بسیار ساده است .گیرکردن در جاده و رسیدن کمک در اوج ناامیدی .خیلی راحت میتوانست خستهکننده
باشد .ولی وقتی میفهمیم درست زمانی که راننده در اوج نامیدی از شنیدهشدن صدایش به گیرکردن در برف اشاره
و بعد گوشیاش را قطع کرده ،نوازنده در سوی دیگر شنیده و عازم محل شده و وقتی به جای دیدن نیروهای کمکی
تنها صدای آکاردئون را میشنویم ،حساب فیلم از نمونههای تکراری جدا میشود .راننده در ابتدای راه به سختی
کارش اشاره میکند و اینکه باید در روزهای سرد به مردم روستا نفت برساند و دوستانه طعنهای بابت راحتی کار
نوازنده و حضورش در عروسی به او میزند .خوشبختانه این دیالوگها چنان بین شوخی و خنده ردوبدل میشوند
که نمیگذارند فیلم در حد یک نصیحت اخالقی تقلیل یابد .نعمتی با توجه به زادگاه و شناختش از فرهنگ و شیوه و
دشواریهای زندگی ،این توانایی را دارد که با روایت داستانهایی به شدت ساده بر پسزمینه طبیعتی به ظاهر
مهربان و زیبا اما به وقتش بیرحم و خشن ،مخاطب را متوجه عمق و ابعادی جدید کند .در واقع دو فیلم او که این
روزها در گروه «هنر و تجربهم روی پردهاند ،شاید روی کاغذ یکی ،دو غافلگیری داشته باشند و شنیدن این که مثال
زمانشان بیش از ده دقیقه است کمی بدبینی نسبت به کشش و ریتم آنها ایجاد کند .ولی همین شناخت و آگاهی از
این که کجا میتوان مکث کرد ،شخصیت اصلی را چهگونه و در کدام قاب و مقابل کدام منظره میتوان نشاند که
صرف بودنش به حقارت و ناتوانی در برابر مشکل پیشآمده گواهی دهد ،فیلمهایش را دیدنی و قابل تأمل کرده است.
او بهخوبی ثابت میکند که صرف بیرون رفتن از پایتخت و کاشتن دوربین بین دارودرخت و وسط جاده ،تنها به کار
پرکردن بیالنهای اداری درباره تنوع مضمونی و ساختاری فیلمهای تولیدشده میآید .تا وقتی شناختی در میان
نباشد و تجربه زیسته به کار گرفته نشود ،هر اثر هنری چیزی کم دارد .کارگردانی که مجهز به این داشتههاست ،توان
تبدیل داستانی دو خطی را به فیلم کوتاهی پانزدهدقیقهای اما همچنان دیدنی دارد .شناخت است که از لوکیشن
شخصیت میسازد نه عالقه به قاببندیهای زیبا .تنها فیلمسازی بالیده در سرزمینی پربا ِرش میداند و میتواند
نشان دهد که جادههای برفگیر چه هیوالیی هستند .همین که نعمتی به دام ثبت تصاویر کارتپستالی نمیافتد و
وهم میآفریند و از تنهایی و بیقدری انسان به فشردهترین شکل میگوید ،یعنی میتوانیم ساختههایش را به آنها که
به نیت فیلمسازی از پایتخت بیرون میزنند نشاندهیم و بگوییم با اتکا به یک تصمیم نمیتوان فیلم اثرگذار و
قدرتمند ساخت
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اهل محله خانیآباد در سال  66مشغول انجام کارهای روزمرهاند .کودکان در کوچه لیلی بازی میکنند (بازیای
فراموششده و به شدت نوستالژیک!) .زنی لباس میشوید .دورگردی با چرخش سر کوچه ایستاده است .دوربین
هم با فاصله و صبورانه تنها به نظاره این وضعیت نشسته .بعد آژیر خطر به صدا درمیآید .همه در هول و هراس
گریختن به سمت خانه یا مأمنی دیگرند که هواپیماها از راه میرسند و محله را بمباران میکنند .این لحظه فیلم
ی است که انتظارش را داریم و هم اجرایش در مقایسه با تعدادی از
تکاندهنده است .هم وقوعش ناگهانیتر از چیز 
فیلمهای بلند سینمای جنگ هم نمره باالتری میگیرد .بعد نیروهای کمیته و امداد و مردم به کمک میشتابند.
دوربین هنوز از دور به نظاره این وضعیت نشسته است .کمتر از پنج دقیقه الزم است که محلهای به مدفن و شور
ی بگردند و
زندگی به چند جنازه تبدیل شود .فیلم از نظر اجرا حیرتانگیز است .کسانی که عادت دارند دنبال سوت 
بگویند فالن چیز در فالن دوره نبوده ،از تماشای این فیلم دستخالی باز میگردند .شاید دلیلش انجام کار تحقیقی
مفصل است .پیرهن و شلوار مردان و کیوسک زردرنگ تلفن سکهای و چرخ فروشنده دورهگرد و لباسهای
نیروهای کمیته و امدادگران ،همه و همه چنان واقعیت آشنایی از روزهای سخت این سرزمین میآفرینند که
نمیتوان گروه سازنده را بابت این همه تالش تحسین نکرد .گویی به تماشای مستندی از آن دوران نشستهایم.
در پایان هم هواپیماهای خودی میرسند .مردم برایشان دست تکان میدهند و فیلم خیلی زود تمام میشود.
بله .خیلی زود .این دست تکان دادن و خوشحالی ربطی به دنیای این فیلم ندارد .هولناکی جنگ و تأثیرش بر
مردمی یکسر بیگناه ،نفرتانگیز است« .تهران »...یکی از بهترین نمونههای آثار ضدجنگ است .ضد وضعیتی
که از کودک و زن و مرد قربانی میسازد .پس از ویرانی تنها شلوغی میبینیم؛ از ره رسیدن اتوموبیل و نیروهای
کمکی که سرگشته میخواهند کمک کنند .هوشمندی فیلمساز ،در خودداریاش از نزدیک شدن به فاجعه
است؛ تمهیدی که تخیل را برمیانگیزد و بار دیگر ثابت میکند گاه نشانندادن از نشاندادن تکاندهندهتر است.
همین که نمیبینیم زیر آن آوار چه میگذرد ،با اتکا به آنچه پیش از بمباران دیدهایم ،بیشتر پریشانمان میکند
و ذهن را تا انتهای تباهی و نابودی میراند .اتفاقی که با دیدن خون و جنازه ،نمیافتاد .به کار رفتن این آموزه که
گاه بیتفاوتی دوربین مانع بیتفاوتی مخاطب میشود ،در یک فیلم کوتاه بسیار ستایشبرانگیز است .شاید حتی
در یک فیلم بلند هم با خواندن چنین سکانسی فیلمساز به یاد استفاده از دوربین روی دست و دویدن از خانه به
ش از حد پالنها بیفتد .ولی اینجا با فیلمساز باهوشی طرفیم که قدر
خرابه و از جنازهای به جنازه دیگر و تقطیع بی 
و ارزش فاصلهگذاری را میداند .یکی دیگر از نکات حیرتانگیز که در تماشای چندباره فیلم به چشم میآید ،توجه
فیلمساز به جزئیات رفتاری افراد حاضر در قاب است .تصنعی در کار نیست .آدمها  -که کم هم نیستند  -در قاب
چیده نشدهاند .روی مسیر حرکت و رفتار و بازیهایشان به شدت فکرشده .وقتی در یک پالنسکانس هفتدقیقه
دوربین در جای خودثابت است ،از سوژههایش فاصله دارد اما تو بهعنوان مخاطب نمیتوانی چشم از پرده برداری،
یعنی آنجا پر از زندگیست .یک فیلم به هدف زده است
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فیلمی با گروه تولید ،بازیگران و سازندهای شناختهشده .از آثاری که معموال نشانه آمادگی سازنده و پختگیاش برای
ورود به عرصه سینمای بلندند .زنی بر مزار همسر درگذشتهاش حاضر میشود .مردی همراه اوست .موبایل مرد زنگ
میخورد و از توضیحات او به زن پس از پایان مکالمه میفهمیم بچهها هم دوست داشتهاند آن دو را همراهی کنند.
هنوز رابطه این دو نامشخص است .زن میگوید« :بچهها سالی یکبار را باید سر قبر پدرشان بیایند ».حضور بر مزار
شوهر درگذشته زن با اتفاقهایی به ظاهر کوچک همراه است .درختچه کاشتهشده درکنار قبر ،خشکیده است .مرد
بابت پرداخت کل پول سنگ قبر و درختچه خود را سرزنش میکند .با کسی تماس میگیرد و او را بابت وضعیت
قبر شماتت میکنند .کسی از آن سو قول میدهد که همین االن خود را میرساند و مشکل را حل میکند .با وجود
پیگیری مرد ،به نظر میسد کسی که بیشتر درگیر متوفیاست ،زن است .مرد با بیحوصلگی تماس میگیرد.
ناراحتیاش از وضعیت قبر بابت احساس فریبخوردن است .از زیان مادیاش دلچرکین است .زن ،خاموش به قبر
میپردازد .از مرد میخواهد به جای این درختچه بید مجنون بکارند .مرد این درخواستها ر با مکث اجابت میکند.
هوا تاریک میشود ولی اصرارهای مرد برای رفتن بینتیجهاند .زن دائم درخواست وقت دارد .به ویژه که چراغ
خورشیدی کنار قبر هم روشن نمیشود و زن برای دیدن روشنایی چراغ منتظر تاریکی هواست .کمی آنسوتر پسر
جوانی بر مزاری زارمیزند .زن حدس میزند احتماال او تازه داغدار شده است .رابطه زن و مرد غریب است .مکث و
تردید بسیاری در واکنشهایشان میبینیم .انگار پردهای بین آنهاست .تاریکی از راه میرسد .چراغ خورشیدی قبر
روشن نمیشود .پسر داغدار از کنار این زوج میگذرد .داغی که تازه است .یا با ایستادن بر مزار عزیز درگذشته تازه
میشود .زن چراغ را تمیز میکند .فایدهای ندارد .مرد تغییر موضع میدهد .مینشیند و میگوید بمانیم تا چراغ
روشن شود .ناراحت است که زن به حرفش گوش نداده .لجاجتی کودکانه پیشه کرده .حاال در یک دیالوگ کوتاه
پاسخ همه آن تردیدها و توقفها را میگیریم .مرد« :یاد خاطرات گذشتهت افتادی؟» همهچیز روشن میشود .آن
خفته در زیر خاک هنوز بین زن و شوهر تازهاش نفس میکشد .اوست که فاصله ساخته .حاال حق داریم شککنیم
که نکند این درختچه خشک و چراغ بیجان انتقام این تازهرسیدهاند .زن پیشتر هویت مرد آن سوی خط را پرسیده
و مرد پاسخ نداده است .تازه میفهمیم تا اینجا به تماشای مثلث عاشقانهای نشست ه بودیم که ضلع قدرتمندترش
زیر خاک خفته است .دست کم سکانس پایانی ما را از این بابت مطمئن میکند؛ هنر «چراغ خورشیدی» در
دیالوگنویسیاش است .در فیلم خبری از سکوت نیست .اتفاقا دو شخصیت اصلی دائما راجع به موضوعات مختلف
حرف میزنند .ولی این حرافی ،احساسی را پیوسته در مخاطب زندهتر میکند؛ این که حرف اصلی ،هیچکدام اینها
ن زوج فاصلهای عمیق ساخته است .هنر اینجاست؛
ن گفتهها برای عقبراندن ناگفتهای است که بین ای 
نیست .ای 
این که وادار میشویم در پس آنچه میشنویم ،چیز دیگری بجوییم .یا وجود عنصر و سخنی دیگر را حس کنیم.
آنچه از «چراغ خورشیدی» اثری حرفهای میسازد ،صرفا عواملش نیستند؛ پرداخت به شدت حرفهای داستان
است ،ردوبدل شدن جمالتی که پس هر یک دردی دارد دست و پا میزند
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فیلم نیمهبلند احسان بیگلری پیش از اکران در گروه «هنر و تجربه» هم دیده و تحسین شده بود .او از فرصت حضور در
کنار فیلمسازان بزرگی مثل کیومرث پوراحمد و اصغرفرهادی بهره برده و حاال نشانمیدهد جدا از توان کارگردانی،
فیلمنامهنویستواناییهمهست.زوججوانفیلمعازممراسمیهستند.مردبرایغافلگیرکردنزنمقصدرابهاونمیگوید.
زننگرانوضعیتظاهریاشدرمهمانیاحتمالیاست.درآسانسوریکیازهمسایههاازورودمستأجریجدیدبهساختمان
خبرمیدهد.کسیکهحضوریشبحواردرساختمانداردوساعترفتوآمدشمعلومنیست.گفتوگویبهظاهرصمیمانه
زن و مرد در اتومبیل به خوبی از تفاوت فرهنگیشان پرده برمیدارد .مرد برای خریدن سیگار پیاده میشود .مقابل دکه با
موبایلشمشغولصحبتمیشود.زندراتومبیلنشستهکهپیامکتبریکتولدشرامیخواند.ادامهگفتوگووپرسشزن
درباره طرف مکالمه مرد و خودداری خودش از نشاندادن پیامک ،خبر از رازی در زندگی زن میدهد .متلک راننده اتومبیل
بغلی به زن و عصبانیت مرد برای رسیدن به او ،آغاز بخش رازآمیز فیلم است .زن وسط دعوا و جاروجنجال غیبش میزند.
دزدیدهشدن یا فرارکردنش را هرگز نخواهیم دانست .چون فیلمساز روی بخش دیگری از قصه تکیه میکند؛ روی همراهی
مردیغریبهباشخصیتاصلیبراییافتنزن؛تالشهاییکهبهنتیجهنمیرسند.غریبهمردراتاخانهاشهمراهیمیکند.
ما هم شوکهایم .تا اینجا تجربه تماشای سی دقیقه پرکشش را داریم .شوک نهایی جایی است که غریبه پس از خداحافظی
با مرد به واحد خود در همان آپارتمان میرود .او همان مستأجر جدید است؛ احتماال فرستنده پیامک تبریک؛ در خانهای پر
از عکسهای زن که شروع به برداشتنشان میکند .قصه زن به پایان رسیده .او حذف شده .این که آیا غریبه چیزی بیشتر
از ما و شوهر زن میداند یا نه ،پرسش لعنتشدهای است که پس از پایان فیلم هم رهایمان نمیکند« .کمتر از چند دقیقه»
از نظر دیالوگنویسی ،شخصیتپردازی و پیشبرد داستان بدون تعارف ستودنی است؛ نوید ظهور فیلمسازی را میدهد
که دلبسته قصهگفتن است .خوب میداند اطالعات داستان را چگونه تقسیم کند و تا کجا مخاطب را محرم بداند .مهمتر
آن که میتواند با قصهای امروزی و به ظاهر ساده راز بیافریند و پیشتر نرود« .کمتر از چند دقیقه» برای شرکت در جشن
فیلم کوتاه خانه سینما در سال  90بسیار کوتاه شد .االن که نسخه کامل و چهل دقیقهایاش را میبینیم ،به ظرفتهای
بیشتریپیمیبریمکهبرارزشفیلممیافزایند.وامایکنکته:مدتیاستبحثبحرانبازیگروفقدانچهرههاینوظهورو
کوتاهیسینماگراندریافتناستعدادهایتازه،صدایفیلمسازانراهمدرآوردهاست.یکیازاستعدادهاییکهمیتوانست
با فیلمهایی بیشتر چشمها را روی پرده خیره کند ،بازیگر اصلی این فیلم است؛ مجید بهرامی .او بابت این نقشآفرینی
جایزه بهترین بازیگر جشن فیلم کوتاه خانه سینما را گرفت .ولی همان شب به دلیل بیماری امکان حضور در مراسم را
نیافت .او به شهادت بازیاش در این فیلم ،نمونهای مثالزدنی است و پس از پایان تماشای هنرنماییاش نمیتوان از شر
این پرسش رها شد که اگر میماند ،چه نقشها میشد اصال برای او نوشت و چه اعتمادهایی را که به بهترین شکل پاسخ
میداد« .کمتر از چند دقیقه» اگر توانسته باشد بخشی از توانایی این استعداد را برای همیشه ثبت کند ،اثر ماندگاری است و
سازندهاش کار مهمی کرده است .این صرفا یک یادبود نیست .تماشای بازی بهرامی در این فیلم ،فراتر ازصفاتی مثل خوب
و درخشان ،آموزنده است و میتوان تماشایش را به تعدادی از بازیگران همسنوسال او پیشنهاد کرد .یادش به خیر
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نوید محمدزاده مقابلدوربیننشستهاست.کسیازپشتدوربینبااو مصاحبه میکند؛کارگردانیکه توانستهاین مرد
را برای بازی در فیلمش مجاب کند؛ مردی عادی و بیکار .فیلمساز به او میگوید فیلمش مبتنی بر واکنشهای بداهه
بازیگران است .او میخواهد شخصیت اصلی را خشمگین کند .مرد به نظر سرخوشتر و بیخبرتر از این حرفهاست.
حتی بعید است معنای بداهه را بداند .بحث به بیکاری او میرسد .کارگردان دلیل زندان بودن او را که میپرسد ،ورق
برمیگردد .حاال جای دو نفر عوض میشود .اینبار شخصیت مقابل دوربین است که سؤال میپرسد .میخواهد بداند
فیلمساز کیست که از همه چیزش خبر دارد .بهویژه وقتی بحث قتل بهمیانمیآید .مرد درخواست دارد در اینباره
حرفی زده نشود .کارگردان بیتفاوت ادامه میدهد .هربار بحث به جایی میسد که انتظار واکنش تندی از سوی
مصاحبهشونده داریم ،فیلم قطع میشود .در نهایت غافلگیری بزرگی در انتظار ماست .خوبی فیلم این است که ما هم
به همراه شخصیت اصلی شوکه میشویم .حیرت میکنیم از تصمیم کارگردان برای ترتیبدادن این مصاحبه تا قاتل
خواهرش را از نزدیک ببیند .دیالوگها به شدت پیشبرندهاند .مسیر مشخصی دارند و در نهایت به هدف میرسند.
کارگردان از مرد میخواهد اگر تمایلی دارد پیامی به پدر و مادر مقتول بدهد .موقعیت یکهای است و استفاده درستی
هم از آن میشود .نشان میدهد که میتوان در اتاقی خالی با یک میز و یک صندلی و یک بازیگر ،فیلم کوتاه جذابی
ساخت .بازی نوید محمدزاده هم دیدنی است .گرچه در برخوردی شاید سلیقهای میتوان حضور چهرهای ناشناختهتر
را به او ترجیح داد .محمدزاده این روزها نام و تصویر آشنایی است .شاید ناشناسبودن و حتی بازیگرنبودن مرد مقابل
دوربین ،حسی از مستند و واقعیبودن این مصاحبه را به مخاطب میداد .در موقعیت فعلی از بازی بازیگر و شیرینیاش
لذت میبریم ولی بخشی از ناببودن موقعیت از دست میرود .شاید در آن حالت فرضی کار کارگردان دشوارتر میشد
و مجبور بود با نابازیگری برای رساندنش به موقعیت فعلی محمدزاده سروکله بزند .ولی در ازای چیزی که از دست
میرفت (حضور بازیگر شناختهشده که به دیدهشدن فیلم کمک میکند) ،چیزهای بیشتری به دست میآمد .شاید
واقعا جامیخوردیم و به تماشای چندباره فیلم مینشستیم که بفهمیم اصل قصه چیست .االن پس از رسیدن به پاسخ،
سازنده و گروهش را تحسین میکنیم ولی بعید است انگیزهای برای تماشای چندباره اثر باقی بماند .با این حال نباید
از یکی از موفقیتهای کلیدی فیلم غافل شد؛ تصویری که از مصاحبهکننده میسازد .کسی که نمیبینیمش و همه
شناختمان از او با شنیدن صدا و پرسشهایش شکل میگیرد .او زمان بهقتلرسیدن خواهرش در خارج از کشور بوده
و در بازگشت و پس از رضایتدادن خانوادهاش تصمیم گرفته با ترتیبدادن مصاحبهای بهعنوان تست بازیگری با قاتل
خواهرشاورایکبارببیندوهمصحبتششود.درواقعشخصیتخاصفیلمنهمصاحبهشوندهکهفردنشستهدرپشت
دوربین است .هنر اینجاست که با وجود پاسخدادنهای مداوم قاتل ،پرسشگر را بهتر میشناسیم .آن هم با اتکا به دو
دیالوگ سریع و گذرا .سه بار این مصاحبه قطع میشود .هربار زمانی است که واکنش تندی از سوی مصاحبهشونده
پیشبینی میشود .فیلمساز با این تمهید ،خشم و عصبانیت را از فیلمش بیرون ریخته و تمرکز مخاطب را روی اصل
موضوع حفظ کرده است و در نهایت با همین مصاحبه سرد و به ظاهر بیروح مخاطب را تکان میدهد
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جعفر صانعی مقدم را سالهاست بهعنوان یکی از مدیران سینمایی میشناسیم .او یکی
از اعضای شورای سیاستگذاری گروه «هنر و تجربه» است .روابط عمومی گروه «هنر و
تجربه» با او درباره بخش «هنر و تجربه» در جشنواره فجر به گفتوگو نشسته و
همچنین درباره استقبال کارگردانان در ماههای سپری شده از اکران فیلمهای این
گروه و انتقاداتی که از این طرح میشود .او در این گفتوگو درباره فواید و نقاط ضعف
این گروه نکاتی را مطرح کرده است که در ادامه میخوانید:

میخواهیم با شما بهعنوان یکی از
اعضای شورای سیاستگذاری گروه
هنر و تجربه نقاط مثبت و منفی این گروه
سینمایی را بررسی کنیم.
بهتر است منتقدان و سینماگران و مردم این
مرور را داشته باشند و از منظری دیگر به این
گروه و فعالیتهایش بپردازند .ما که عضو شورای
سیاستگذاری هستیم از زاویه دیگری به ماجرا نگاه
میکنیم؛ مردمی که با فیلمها مواجه میشوند چه

از نحوه ارائه و چه از این نظر که اصوال منتظر بودند
با چه فیلمی مواجه شوند ،همچنین هنرمندان و
سینماگرانی که فیلم در این گروه دارند یا ندارند
به خصوص در دو بخش دیگر «هنر و تجربه» یعنی
فیلم کوتاه و مستند که برای اولین بار شرایط اکران
برایشان فراهم شده است.
در این مدت انتقادهایی انجام شده و
خودتان هم حتما در جریان هستید
یکی از 
آنها همان بحث برچسبهایی
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است که بر این گروه گذاشته شده است؛
برچسبهایی همچون رانتی ،دولتی
بودن و پول هدر دادن از بیتالمال.
این که گفته میشود دولتی است ،اساسا باید توجه
کرد کدام بخش از کشور ما دولتی نیست .از طرفی
باید نگاه کرد که این فیلمها عموما سرمایهشان
از بخش خصوصی تأمین شده و اگر مواردی بوده
است آنقدر فیلمهای  LOW BUDGETهستند
که خیلی کم از دولت حمایت گرفتهاند .بنابراین
دولت عمال کمتر از فیلمهای دیگر به این آثار کمک
اقتصادی میکند .عمال کمک اقتصادی دولت در
بخش عرضه و نمایش انجام میشود یعنی یک
کمک مختصری در بخش تبلیغات انجام میدهد و
یک بخشی هم در زمانی که فیلمها در سالن نمایش
داده میشوند کمک میشود .درنهایت هم آنچه
که از فروش به دست میآید در اختیار تهیهکننده و
صاحب فیلم قرار میگیرد و سهم سینمادار و پخش
از هزینههای اکران فیلم حذف میشود .یک بخش
کار همین گروه «هنر و تجربه» است و یک بخش
هم کارهایش را خود تهیهکننده و سرمایهگذار
انجام میدهد و سهم سینمادار حذف شده است.
در واقع شما این سیستم را جزو نقاط
مثبت فعالیتهای دولت در سینما
میدانید؟
بله .این بخش کمبودی
که همیشه وجود داشته
را جــبــران میکند.
تــوانــســت ـهایــم نحوه
کمکهای دولــت را از
تولید به مراحل دیگر
بکشانیم ،این اولین باری
است که در حوزه پخش

و سالن به فیلمها کمک میشود.
این پیشزمینه را در نظر بگیرید که
مدتها پیش و اتفاقا چندبار این گونه
طرحها انجام شده و متاسفانه شکست
خورده است.
در دو ،سه دوره این طرح اجرا شد و یک دوره آن،
طرح «آسمان باز» بود .من در آن زمان مدیر اداره
ارزشیابی و نظارت بودم و خانه سینما قرار بود این
کار را انجام دهد ،درنهایت کار به مدیرعامل خانه
سینما ،سیدضیاء هاشمی ،سپرده شد .ایشان تا
قبل از آن مسئول تامین فیلمهای بخش بینالملل
فارابی بود؛ کاری که قرار بود آقای شاهسواری انجام
دهند و این تغییر پست را با توجه به خصوصیات
این دو نفر اگر در نظر بگیریم میبینیم که چه
تاثیری در انجام کار داشت .قرار بود این فعالیت
با همکاری اداره ارزشیابی انجام شود و از نظر من
این تصمیم غلطی بود که اجرا دست کسی باشد
که قرار است پول و بودجه را نیز تأمین کند .در کنار
این فکر کنم همین موضوع یکی از دالیلی بود که
آن طرح با شکست تقریبی همراه شد .حتی کسی
انتخاب شد که عالقهای به این نوع سینما ندارد و
بیشتر عالقهمند گونهای دیگر از سینما  -سینمای
تجاری  -است .یکی دیگر از اشکاالت هم به دلیل
فرضی غلط بود.
چه فرضی؟
تمام فیلمهایی که امکان
نمایش پیدا نمیکردند را
در این گروه نشان دهند.
این انتظار اکنون هم
به نوعی وجود دارد.
االن هم تعداد زیــادی
فیلم به دستمان میرسد.
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فیلمهایی در ژانر کودک ،حتی رزمی ،مجموعه
فیلمهایی در حوزه محیط زیست ...فیلمهای
بدی نیست و برخی خوب است ،اما به این گروه
نمیخورد .بسیاری از فیلمهایی که کنار میگذاریم
و رد میکنیم فیلمهایی است که در این حوزه
نمیگنجد و چه بسا استاندارد خوبی هم دارد.
این فیلمهای کودک که رد میشوند
کمتر امکان اکــران در سینماهای
دیگر دارند .احتماال تا مدتها بایگانی
میشوند.
همینجا میتوانم پیشنهادی به سازمان سینمایی
بدهم؛ با توجه به این که گروه «هنر و تجربه»
بسیاری از این فیلمها را دیده است برای این بخش از
فیلمها ،به خصوص در حوزه کودکان گروهی ایجاد
کند و این فیلمها در یکی ،دو سینما امکان نمایش
پیدا کنند.
اما به نظر میرسد چندان عالقهای هم به
حضور در گروه «هنر و تجربه» از سوی
برخی کارگردانان نیست ،چرا که مثال
فیلمی مثل «بیگانه» ابتدا درخواست
حضور در این گروه را داد و بعد منصرف
شد یا حتی فیلم شاعرانهای همچون
«چند متر مکعب عشق» میتوانست
در این گروه باشد ولی اکران عادی را
انتخاب کرد.
بله .یک مقدار تهیهکنندهها تردید دارند و یکی ،دو
مورد حتی پیش آمده که فیلمها با همین تردیدها
در گروه سینماهای تجاری نمایش داده شده و به
موفقیت اقتصادی قابل قبولی نرسیدهاند.
برای این تردیدها حتما آنها دالیلی
داشتند ،شما برمبنای چه نکتهای انتظار
داشتید که در این گروه فیلمشان را

نشان دهند؟
زمان در این گروه میتواند طوالنیتر باشد .ما زمانی
در اختیار اکرانشان قرار میدهیم ،اگر استقبال ادامه
داشت و توجه بیشتری جلب کرد ،امکان گسترش
و افزایش اکران حتی بیشتر از سه ماه تا شش ماه
هم هست .چون این امکان در اختیار فیلمهای
تجاری قرار ندارد .ویژگی این گونه فیلمها همین
است که در زمان گستردهتری امکان اکران پیدا
دوم همان بحث اقتصادی است که
میکنند .نکته 
برخی دوستان بهعنوان رانت و دولتی شدن از آن
یاد میکنند .همه این پولی که گروه در اختیار فیلم
قرار میدهد سه برابر پولی است که از اکران در روال
عادی به دست میآورند ،چون پول پخشکننده و
پول سینمادار دیگر در آن حساب نمیشود و کامال
در اختیار سازنده قرار میگیرد.
از همه مهمتر ،هم مخاطب است هم خود این
فیلمها .وقتی این فیلمها در بخش و گروه دیگری
اکــران میشود شاید به همین دلیل استقبال
نمیشود که انتظار مخاطب ،دیدن چنان فیلمی در
سینمای تجاری نیست .این خألی است که قبال هم
وجود داشته و اکنون پس از چند ماه ،دیگر به نوعی
به آن پاسخ داده شده است .االن این سؤال برای
خودش جواب دارد که اگر کسی بخواهد فیلمی
غیرمتعارف و هنری ببیند این را کجا ببیند .اینگونه
بیننده با دیدن اثر احساس نارضایتی نمیکند و
از طرف دیگر رضایتی که به هنرمندان و صاحبان
آثار دست میدهد به دلیل حضور و رویارویی با
تماشاگران واقعی فیلمهایشان است؛ کسانی که
آمدهاند و یک فیلم مستند یا چند فیلم کوتاه را
انتخاب کردهاند .آثار فیلمسازان در این گروه کمکم
شأن و جایگاهی پیدا میکند که مخاطبانی همچون
دانشجویان ،روشنفکران یا اندیشمندان و کسانی
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که عالقهمند هستند در فضای متفاوتی فیلم
ببینند ،به تماشایشان مینشینند.
البته ایرادی هم مطرح میشود؛ این که
بخشی از فیلمها در «هنر و تجربه» به
نمایش در میآید که متعلق به این نوع
سینما نیست و تنها به خاطر نبودن
امکانی دیگر در این گروه نشان داده
میشوند.
این خیلی غلط نیست .برخالف دهه شصت که
همه فیلمها کنار هم به نمایش درمیآمدند
مدتی بود که فیلمهای متفاوت محفلی برای
نمایش و اکران نداشتند .فراموش نکنیم این آثار
بسیاربسیار کمتوقع هستند و از طرفی این نوع
سینما میتواند صاحبان سرمایه را به حضور در
این بخش تشویق کند که مثال در یک فیلم مستند
یا کوتاه سرمایهگذاری کنند؛ با توجه به این که

سرمایهگذاری در این فیلمها خیلی از کانال دولت
انجام نمیگیرد.
اما فراموش نکنید که این گروه را دولت
تشکیل داده است.
این یک پارادوکسی است که مطرح میشود .از
طرفی میگویند این سینمایی است که انتقاد
میکند و فکر میکنم خود منتقدان باید به این
نظرات پاسخ دهند .چون نمیشود یک فیلمی با
سرمایه خصوصی ساخته شود و انتقاد هم بکند و
از سوی دیگر هم متهم شود به این که دولتی است.
ببینید یکی از انتقادات این است که
با این شیوه دولت در واقع میخواهد
این عده و افراد را دولتی کند یا آنها را
نیازمند و وامدار خودش بکند.
در واقع این گروه فرصتهای برابر را در اختیار همه
قرار میدهد یعنی امکان رانت را از بین میبرد.
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وقتی به همه در همهجای سرزمین ایران امکان
داده میشود که صدای خود را عرضه کنند امکان
رانت گرفتن از بین میرود .این اتفاقا به مقدار زیادی
جلوی رانت را میگیرد .شاید عدهای که مخالف این
ی هستند که عالقهمندند رانت
قضیه هستند ،افراد 
در اختیار تنها خودشان و دوستانشان قرار بگیرد.
وگرنه چه کسی است که نداند بودجه و امکانی که
در اختیار این نوع فیلمها قرار میگیرد ،در مقایسه با
معادالت و مبادالت سینمایی ،بودجه زیادی نیست.
شاید یکی از نگرانیهای کارگردانانی
که دوست ندارند در این گروه حضور
داشته باشند همین بحث دولتی بودن
گروه است ،کسانی که با زحمت بسیار و
مسائل مالی توانستهاند اثری را بسازند
و اکنون دوست ندارند با برچسب دولتی
همراهش کنند.
من همین لحظه دارم به این نظر شما فکر میکنم.
واقعیت این است که راهش این نیست .نهایتا همه
این فیلمها باید از دولت اجازه ساخت و نمایش
بگیرند .اما نگاه کنید آنچه برای «خانه پدری» اتفاق
افتاد یک فرصت بود.
فقط دو روز اکران شد ،چه فرصتی؟
فیلمی که محدودیت سنی و سالن برایش گذاشته
شد و امکان این را داشت که فیلمساز حاصل کارش
را با مردم ببیند .اما یک بار دیگر میتوانم این نکته
را تکرار کنم که بیایید مقایسه کنید کمکهایی را
که در مسیر تولید از سوی دولت در اختیار فیلمها
گذاشته میشود با این امکانی که در گروه «هنر و
تجربه» در اختیار فیلمها قرار میگیرد .تعدادی از
فیلمها که با سرمایه دولت ساخته شده درخواست
حضور در این گروه را داشتهاند و رد شدهاند .ما موظف
نیستیم برای فیلمهایی که با سرمایههای دولتی

ساخته شدهاند ،امکان اکران فراهم کنیم .بیشترین
میزان ردی ،در آثار فیلمهای فارابی و مراکز دولتی
هستند .مثال مجموعهای از فیلمهای فارابی که در
زمینه کودک و نوجوان ساخته شده و اصال مناسب
این گروه نیست .این نکته را برای رفع نگرانی آن
دسته از دوستانی میگویم که نگران هستند حضور
در این گروه آنها را فیلمساز دولتی کند.
به نظرم میرسد خیلی فیلمهای مستقل و بدون
سرمایهگذاری دولــت ساخته شده وایــن نوع
فیلمسازان و تهیهکنندگان دوست دارنــد این
آثارشان نمایش داده شود و در بازار گردش و انتخاب
مردم جای بگیرد .االن که ما شورای صنفی را داریم
و سینمادار عضوی از آن شورا است این اتفاق
نمیافتد .اکنون که جریان «هنر و تجربه» شکل
گرفته ،فواید آن را به تدریج ،هم سینمادار و هم
تهیهکنندگان درمییابند.
چه فوایدی؟ البته قبلتر به تشویق
تهیهکنندهها و سرمایهگذارها برای
حضور در این بخش اشاره کرده بودید.
در دهه شصت کارگردانان امکان این را داشتند
که با مخاطبان و واکنشهایشان روبهرو شوند و
فیلمهای بعدیشان را براساس آن بازتابها
ساختهاند .اگر مراکزی برای تجربهاندوزی باشد،
این اتفاق بهطور طبیعی رخ میدهد .فراموش نکنید
سینمای تجاری در خیلی از کشورها اهل ریسک
و تجربهاندوزی نیست ،از یک سری فرمولهای
ثابت استفاده میکند .اکرانهای ین گروه نکاتی
را یادآوری کرد؛ کمتر کسی فکر میکرد «ماهی و
گربه» این قدر فروش داشته باشد .سینما دار هم
همینطور.
این استقبال را درباره «پرویز» و «شش قرن و شش
سال» هم میتوان گفت .اما ما مرکزی نداریم که
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فرصتی فراهم شود فیلم مستند و کوتاه در تلویزیون
یا سینما خوب عرضه شود .این شرایط در همه دنیا
وجود دارد .پس میتوان امیدوار بود مستندهای
سینمایی بعد از این ساخته شوند چرا که بازگشت
اقتصادی خوبی خواهند داشت .خیلی از فیلمهای
هنر و تجربه بازگشت سرمایهاش خیلی سادهتر از
فیلمهای دیگر است.
به این آسانی که شما اشاره میکنید
نیست...
البته نباید سادهاندیشی کرد .من یک خرده این
نکته را بسط بدهم؛ چه موقع لیست فیلمهای اکران
نشده زیاد شد؟ زمانی که شورای صنفی نمایش
تشکیل شد؛ جایی که سینمادار در کنار تهیهکننده
مینشیند .قبال دولت جدول اکران را میبست.
از زمانی که حق انتخاب داده شد؟
بینید حق انتخاب به مردم داده نشد به سینما دار
داده شد.
یک حجمی از فیلمها با وجود داشتن مجوز اکران
نشد .یک بخشی از آن را قبول دارم به خاطر
سادهنگری در ساخت فیلمها بود ،اما بخش دیگرش
مثل این نوع فیلمها ،بهطور طبیعی درچرخه اکران
قرار نمیگرفت یا اگر به داخل چرخه راه مییافت
به این خوبی اکران نمیشد .مثال فیلمی مثل «چه
کسی امیررا کشت؟» یا مثال «شبهای روشن» اگر
در گروهی اینچنین نمایش داده میشدند حتما با
استقبال بیشتری روبرو میشدند .من دو نمونه مثال
زدم .فکر میکنم اگر گروهی اینچنین وجود داشت
و در سالنهایی در شهرهای مختلف گسترش یافته
بود ،قطعا با استقبال بیشتر روبهرو میشد .بهطور
طبیعی این آثار فیلمهای مورد عالقه مردمی که به
دیدن آثار تجاری میروند نیست.
در همان دهه شصت کارگردان با
ببینید 

مخاطب عادی در ارتباط بود نه مخاطبی
که انتخاب کرده تا فیلم را ببیند .این
گروه قرار است مثال جایی باشد برای
تجربه اندوزی؟ جایی که این تفاوت را
دارد که مخاطب ،مخاطب عادی نیست.
باید «هنر و تجربه» آنقدر کارش را انجام دهد و
سالنهایش را گسترش دهد که امکان اکران این
فیلمها در کنار آثار تجاری فراهم شود .فراموش
نکنیم این ریسکی است که «هنروتجربه» آن را با
پول دولت انجام میدهد ،سینمادار این ریسک را
انجام نمیدهد .اینطوری مثال اگر قرار باشد فیلم
«پرویز  »۲ساخته شود سینمادار عالقهمند است و
فیلم را اکران میکند .همانطور که تهیهکنندههای
سینمای تجاری در همه دنیا رفتار میکنند.
سینمادارها هم از فرمول ثابتی استفاده میکنند.
ما میگوییم سینماداران در ارتباط مستیقم با مردم
هستند ،اگر مردم از فیلمی خوششان نیاید حتی
ممکن است به سینما آسیب بزنند .ببینید ،این
پولی که بهعنوان بودجه «هنر و تجربه» در نظر
گرفته شده است بودجه زیادی نیست اما میتواند
سرنوشت اقتصادی فیلم را تغییر بدهد .به خصوص
نباید برای تهیهکننده و فیلمساز این نگرانی بابت
دولتی بودن به وجود بیاید .مجموعه این فواید
آنقدر زیاد است که دوستان وقتی به جای این
گروه به جای دیگر میروند پشیمان میشوند و
دوست دارند دوباره در این گروه حضور داشته باشند
و فیلمشان به این شیوه اکران شود .امیدوارم این
دو ،سه تجربه اشتباهی که توسط تهیهکنندگان به
وجود آمد دیگر در آینده به وجود نیاید و دوستان
بخواهند با این گروه کار کنند .این حرف تکراری
است :فراموش نکنیم مخاطبین میدانند با چه
فیلمی در این گروه روبهرو هستند.
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شما اکنون تبلیغی میکنید که زیاد هم
از نظر آماری جذاب نیست .وقتی به آمار
فروش نگاه میکنیم شده که حتی پنج،
شش نفر در سالن حضور داشتهاند یا
کمتر و فیلم اکران شده است .این نگرانی
کمی نیست.
این را باید در مقایسه با گروه تجاری قرار داد .اول این
که آیا فیلمشان در گروه تجاری امکان اکران پیدا
میکند؟ اگر پیدا میکند چند سالن برایشان در نظر
گرفته میشود؟ آمار استقبال در آنجا زیادتر است؟
آنجا با چه استقبالی مواجه میشود؟ توجه کنید
سرنوشت اقتصادی یک فیلم با میزان درآمدی که
کسب میکند نیست با آینده آن هم هست.
چه آیندهای؟ آینده معنوی؟
آینده بعدی .آیندهای که فیلمساز در پیش میگیرد.
ببینید آنجا میگویند سی تا سالن داریم اما اینجا
چهارسالن دارد ولی این تعداد سالنها را درواقع باید
در سه ضرب کرد .میزان فروش سه برابر میشود.
اما نکته مهمتر این است که اصال این فیلم در گروه
سینماهای تجاری انتخاب میشود و اصال در چه
شرایطی نمایشش میدهند؟ آیا طولش به اندازه
نمایش در گروه «هنر و تجربه» هست؟ مردم در
گروههای تجاری سینما عادت دارند به آن نوع
خاص فیلم .وقتی با این نوع فیلمها روبهرو شوند
استقبال مناسبی از فیلم نخواهند کرد.
منظورتان همان روند عادی اکران است؟

همان گروهبندی از نظر شورای صنفی نمایش را
میگویم .ما اکنون یک گروه سینمایی هستیم،
یک جور پخش.
ببینید ،مــدام از ســوی شــورای
سیاستگذاری تأکید میشود که ضریب
فروش سه برابر است اما شما ویژگی

مثبت ارتباط با مردم عادی را با فرض
این که مخاطب این نوع سینما نیستند
کنار میگذارید .اما در آن نوع اکران چه
در شمال شهر چه در جنوب مخاطب
میتواند به تماشای آن برود.
آخرش چه میشود؟ باید نکتههای مثبت و منفی
را کنار هم قرارداد .همهجای دنیا اینگونه است
که فیلمهای متفاوت در جای خاصتری عرضه
میشوند .طبیعی است فیلمهایی که رونق تجاری
دارند در گستره بیشتری عرضه شوند و فیلمهایی
که سینمادار فکر میکند متفاوت است ،آمدنش
در مراکز محدودتری بهتر است .شما در نظر بگیرید
گروهی که با آنها برای دیدن فیلم سرگرمکننده
میروید با گروهی که به دیدن فیلمهای اینگونه
میروید متفاوت است .آدمهایی که به دیدن این نوع
فیلمها میآیند دوست دارند در کنارش به گفتوگو
بنشینند ،اگر نشست نقد و بررسی باشد شرکت
کنند و آنچه درباره فیلم دانستهاند و فکر کردهاند
را اعتال بدهند .خیلی از فیلمهای این گروه میتواند
بحث ایجاد کند .هرچند میتوان از فیلمهایی که در
بخش عادی سینما اکران میشود هم دعوت کرد
گفتوگوهایی در این گروه برایشان برگزار شود .در
این بخش مردم از گوشه و کنار شهر میآیند و در
جایی خاص فیلم را میبینند .آنها در کنار کسانی
فیلم میبینند که شبیه آنها هستند ،فکرشان شبیه
هم است .بعد از دیدن فیلمهای این گروه عموما از
اثر جدا نمیشوید .درباره بحث نقاط مختلف شهر
این امکان برنامهریزی شده است که بشود هر دفعه
در یک نقطه شهر به تماشای این فیلمها رفت.
وقتی این آثار این قدر به صورت محدود
اکران میشوند ،فکر میکنید بتوانند
موجسازی کنند؟ مثال اتفاقی که سالهای

فراموش نکنید اسپیلبرگ از فیلمی مثل «دوئل»
شروع کرد؛ یک فیلم تجربی و دانشجویی .یادمان
باشد استعدادهای بزرگمان چه کسانی بودند .با چه
فیلمهایی شروع کردند .چه تجربههایی اندوخته
شد تا آثار بزرگ خلق کردند .اگر فیلمهای این گروه
و خارج از آنها را در نظر بگیرید با استعدادهای جوان
و فرصتها الجرم این اتفاق میافتد و این مسیر
ادامه پیدا میکند .عدهای که به دولتی بودن و
رانتی بودن اشاره میکنند اتفاقا انگار آنها هستند
که میخواهند در برابر این جبر حضور استعدادهای
جدید مقاومت کنند و میخواهند جلوی دیده
شدن این آثار و افراد را بگیرند .این جبری است
که سنگینی خودش را به کل بدنه سینما تحمیل
میکند .به نظرم باید آمادگی پذیرش شرایط جدید
را داشته باشیم .باید منتظر شویم و نتیجه خوب را
در آینده ببینیم
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قبل آثاری مثل «گاو» و ...به وجود آوردند؟
به نظر من تعداد زیاد این آثار میتوانند موج به
وجود بیاورند .در واقع مجموعه فیلمهای گروه
«هنر و تجربه»  -اگر استمرار داشته باشد  -با
توجه به آماری که ما از فروش داریم ،این توانایی
را دارند .آن هم در مقایسه با فروش در گروه عادی
سینماها ،مطمئنا این موج به وجود میآید .کما این
که نظرسنجیهای مختلف نشان از اظهار عالقه
سینمادارهای شهرستانی دارد .ببینید ،جامعه ما
جامعه مدرنی است ،دوست دارد اندیشهها را بتواند
پرواز بدهد .مدتها است در همه حوزهها به یک
روال عادی و سرگرمکننده رسیدهایم .همین تکرار
به آن حوزه هم صدمه میزند .بسیاری از فیلمها
فاقد ایده جذاب هستند .برخالف دهه شصت
فرصتی برای اکران و دیده شدن همه فیلمها کنار
هم نیست .حاال با فعالیت این گروه برای سینمادارها
وتهیهکنندهها فرصتی پیش میآید که از داخل این
افراد استعدادها و فیلمسازان آینده را انتخاب کنند.
ما مشکل فیلمنامه داریم .شاید به این دلیل که فقط
به بخش سرگرمکنندگی آن توجه کردهایم .حاال با
این گروه میتوان این کمبودها را برطرف کرد.
گروه «هنر و تجربه» در جشنواره امسال
شرکت کرده است .این حضور به گونهای
در ادامه استمرار کارتان است؟
بله .البته ما یک سری محدودیت داشتیم و از بین
آثار بخش مسابقه هم قرار بود فیلمی انتخاب
نکنیم .اما درنهایت این مسیر باید ادامه پیدا کند.
یک عده دوست دارند به سینما که میروند سرگرم
شوند و یک عده دوست دارند با اندیشه جدیدی
آشنا شوند .اگر مروری بر تاریخ سینما داشته باشیم
میبینیم چهقدر فیلمها تأمل برانگیزند ،چهقدر
این نوع فیلمها ایده به تهیهکنندهها میدهند.
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آنچه چهرههای سینمایی درباره «هنر و تجربه» گفتند

طی ماه گذشته چهرههای متعددی از اهالی سینما درباره گروه «هنر و تجربه» ،فیلمهای به نمایش در آمده در این
گروه و اخبار و حواشی آن صحبت کردهاند .آنچه در ادامه میخوانید بخشی از سخنان تعدادی از این چهرهها است.
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حجتاهلل ایوبی:
مردم به فیلم کوتاه و مستند عالقه دارند
حجتاهلل ایوبی ،رئیس سازمان
سینمایی،کهدرمراسماختتامیه
پنجاه و دومــیــن جشنواره
منطقهای انجمن سینمای جوان
«اروند» سخن میگفت ،ضمن ابراز امیدواری به
بهبودی شرایط سالنهای سینما در آبادان تاکید
کرد« :سینمای کوتاه سینمایی ارزشمند است و
خوشحالم در این بین ،محفلی به نام «هنر و تجربه»
شروع به کار کرده است و امیدوارم فیلمهای کوتاه و
مستند در این محفل به درستی نمایش داده شوند
تا مردم برای فیلم کوتاه به سالنهای سینما بیایند.
تجربه نشان داده است که مردم به فیلم کوتاه و
مستند عالقه دارند و فرهنگ دیدن این نوع فیلمها
را در سالنهای سینما دارند ،بنابراین باید شرایط
دیدن فیلم کوتاه و مستند را در سالنهای سینما
فراهم کرد».

علمالهدی:
به 60درصدفیلمهایمتقاضی«نه» گفتیم
امیرحسین علمالهدی ،مدیر
اجرایی گروه «هنر و تجربه» ،در
بخشی از میزگرد برنامه «هفت»،
آمار جالبی از نمایش فیلمها در
گروه «هنر و تجربه» داد و گفت« :تا کنون نزدیک به
 ۱۵۰فیلم سینمایی را بازبینی کردهایم که  ۶۰درصد
این فیلمها جواب «نه» گرفتهاند .چرا که ما نیامدهایم
که مشکالت فیلمهایی را که پشت اکران ماندهاند
بررسی کنیم» .علمالهدی در ادامه با اشاره به آماری
درباره آغاز نمایش فیلمها در «هنر و تجربه» بیان
کرد« :تقریبا از  ۱۳مهر تا  ۱۳دیماه ۲۰۰ ،هزار نفر به
دیدن فیلمهای «هنر و تجربه» رفتهاند و فیلمها را
دیدهاند .یعنی چیزی در حدود ظرفیت کامل در ۶
سینما ،یعنی روزانه نزدیک به ۷۵۰صندلی» .به گفته
علمالهدی بهطور متوسط ،شصت تا هفتاد درصد
صندلیهایسینماهای«هنروتجربه»پرشدهاند.

فرهادتوحیدی:تداوم«هنروتجربه»
بیش از هر چیزی اهمیت دارد
فــــرهــــاد تـــوحـــیـــدی،
فیلمنامهنویس و رئیس هیأت
مدیره خانه سینما ،دربــاره
اکران فیلمها در گروه «هنر و
تجربه» گفت :در شرایط معمولی اکران فیلمها
درسینمای ایران محدود است و وقتی برای اکران
فیلمهای خاص باقی نمیماند .به هر حال ظرفیت
تولیدات سینمای ایران به اندازه بخش نمایش
فیلمها در طول اکران نیست .همچنان با کمبود
سالن سینما و صندلیها روبهرو هستیم .بنابراین
اکثر سینماها مایل هستند فیلمهایی را که با فروش
متعارف و باال روبهرو خواهند شد اکران عمومی
کنند و طبق معمول فیلمهایی که جنبه هنری
دارند ،از چرخه اکران کنار میمانند.
وی در ادامه بیان کرد :از زمانی که برنامه اکرانهای
«هنر و تجربه» راه افتاده و پیش رفته است ،متوجه
شدیم که این فیلمها هم مخاطبان معین و خاص
خود را دارند و حتی ارزش این را دارند که سالنهای
نمایش بیشتری به این فیلمها اختصاص داشته
باشد .حتی این گروه از فیلمها قابلیت حضور در
چرخه اکران فروش را دارند .از این جهت تداوم این
برنامه بیش از هر چیزی اهمیت دارد .گرفتاریهای
کوچکی که در این جریان وجود دارد را نباید
پررنگ جلوه داد چرا که به نفع سینمای ایران
نیست که به این موضوعات بپردازیم.
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اصغرفرهادی:تماشاگران«هنروتجربه»
غالباراضیبرمیگردند
اصغر فرهـادی ،کارگردان مطرح
سـینمای ایران وتنهـا کارگردان
ایرانـی برنـده جایـزه اسـکار ،در
گفتوگویی به اظهـار نظر درباره
گروه سینمایی «هنر وتجربه» و مستند «از ایران یک
جدایی» ،سـاخته کـوروش عطایی و آزاده موسـوی،
پرداخـت .بـه گـزارش روابـط عمومـی گـروه «هنر و
تجربـه» ،فرهـادی در ایـن گفتوگـو که در حاشـیه
نمایش مستند «از ایران یک جدایی» در موزه سینما
انجـام گرفت ،درباره این مسـتند گفـت« :این که این
فیلمچهقدرتوانستهتنوعنظراترادربارهحاشیههای
فیلم ،جوایز و تشـویقهایی که فیلم داشـته ،انعکاس
دهـد ،به نظرم درایـن زمینه ،این مسـتند موفق بوده
است.یعنییکوجهدرستوقابلاعتنایاینفیلماین
بود که فیلمسـازها خودشان نیامده بودند وسط و یک
جوری سایه بیندازند بر روی نظرات مردم .هم نظرات
کسانیکهمخالفبودندمنعکسشدهبودوهمنظرات
موافقین و البته موافقین تعدادشان بیشتر است واین
(بیشـتر بـودن موافقان) از طـرف فیلمسـازان نبود و
واقعیتیبودکهوجودداشت».
فرهـادی درادامـه گفت« :من مسـتند «ازایـران یک
جدایی» را دوسـت داشـتم واز یک جایی این واقعیت
را فرامـوش کردم که این مسـتند راجع بـه فیلم خود
مناست».
فرهـادی درپاسـخ بـه سـؤالی دربـاره تشـکیل گروه
سـینمایی «هنر و تجربه» گفت« :به نظرم این اتفاق،
خیلـی اتفـاق نـادری اسـت و به نظـرم درایـن مدت
کوتاه ،به خوبی توانسـته اسـت خودش را ثابت کند و
تماشـاگر خـودش را پیدا کند .فیلمهایـی که اصال به
نظر میآید تماشـاگرخیلی کمی داشته باشند دراین

گروه کـه میآیند اسـتقبال از آن میشـود .چون این
گروهسینماییتعریفداردوتماشاگرمیداندکهبرای
تماشـای چـه فیلمی میآیـد و غالبا راضـی هم برمی
گردد».
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کیانوشعیاری:
مشکالت «خانه پدری» باعث شد فروبریزم
کیانوش عیاری در دومین جلسه
انجمن بازیگران که عصر جمعه
سوم بهمنماه در محل خانه
سینما برگزار شد ،با اشــاره به
مشکالتیکهبرایاکرانفیلمسینمایی«خانهپدری»
به وجود آمده است گفت« :خانه پدری» تجربه
غمانگیزی برای من در حوزه فعالیتهای سینمایی به
شمار میرود و غمانگیزتر این که من در این تجربه
متوجه شدم که همه کرگدن شدهایم .من برای
مشکالتی که برای «خانه پدری» به وجود آمد واقعا
فروریختم و اگر یک انسان معمولیتر بودم شاید به
دلیل این اتفاق ُکپ میکردم و مدتی در خلوت خودم
میرفتم اما من اینگونه نیستم و از االن به فکر فیلم
بعدی هستم .وی ادامه داد :متأسفانه از ابتدا و از همان
نمایش اولین تجربه سینمایی من با نام «تنوره دیو»
سوءتفاهم نسبت به آثار من وجود داشت .به گونهای
که یکبهیک فیلمهای من را ویران کردند و هیچ
استثنائیبرایآنقائلنشدند.البتهشماازبرخیازاین
اتفاقات آگاه هستید و از برخی دیگر اطالع ندارید
چراکهمنازبرمالکردنمشکالتمخجالتمیکشم.
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محمدسریر:
«هنر و تجربه» قطعا به نفع سینما خواهد بود
محمـد سـریر ،رئیـس مجمع و
عضو هیأت مدیره خانه سـینما،
درباره موقعیـت اکران فیلمهای
گـروه «هنـر و تجربـه» بـه
هنرآنالیـن گفت :هـر اتفاقی کـه به موفقیـت اکران
فیلمها کمک کند به نفع سینما خواهد بود.
سـریر درباره عدم اکـران چند فیلم در گـروه «هنر و

تجربه» گفت :بعضی مشکالت در گروه اکران فیلمها
پیش میآید که به مرور زمان حل خواهد شد .در طول
مدتی که سینما با بحرانهای زیادی روبهرو بوده ،تنها
صبر بـرای حل مشـکالت در این عرصه جـواب داده
اسـت .معتقدم که باید منتظر ماند تا موقعیت سینما
کمکم بهبود یابد .وی در ادامه بیان کرد :هنوز چند ماه
از نمایـش فیلمها در گروه «هنـر و تجربه» میگذرد،
باید زمان بیشـتری برای سـنجیدن این گروه بدهیم
و بعـد از یک سـال ،نتیجه اکران فیلمهـا در این گروه
را بررسـی کنیم .اتفاقاتی که دراکران فیلمهای گروه
«هنر و تجربه» رخ میدهد ،اتفاقات طبیعی است .به
هر حال ادامه نمایش این فیلمها در این گروه ،قطعا به
نفع سینما خواهد بود.
مصطفیکیایی:جشنوارهبایدبه
«هنر و تجربه» هم سیمرغ میداد
مصطفـی کیایـی ،کارگـردان
سـینما که امسـال با فیلم «عصر
یخبنـدان» در سیوسـومین
جشـنواره فیلـم فجـر حضـور
داشت ،معتقد است« :سیمرغ بلورین جشنواره فیلم
فجر باید به بخش «هنر و تجربه» جشـنواره هم تعلق
میگرفـت» .به گـزارش روابـط عمومی گـروه «هنر
وتجربـه» ،کیایی دربـاره تأثیر اکران فیلمهـا در این
گـروه سـینمایی میگوید« :اکـران فیلمهـا در گروه
«هنـر و تجربه» یک مقـدار حقانیت بوده نسـبت به
فیلمهایـی که بـه دنبـال مخاطـب نیسـتند .من به
سـینمایی کـه مخاطـب دارد ،عالقهمند هسـتم .به
هرحال با آمدن گروه «هنر و تجربه» در اکران فیلمها،
یکسری کارگردانها ذهنشان به سمتی میرود که
فیلمشـان در یک مکانـی مجوز اکـران میگیرد .این
موضـوع هم خوب اسـت و هم بد؛ خوببـودن به این

مدیرعاملانجمنسینماگراناصفهان:
«هنروتجربه»بهفیلمسازاناصفهانیانگیزه
داده است
مدیرعامـل انجمـن سـینماگران اصفهـان گفـت:
«اکـران فیلمهای «هنر و تجربـه» در اصفهان انگیزه
فیلمسـازان جوان این اسـتان را افزایش داده است».
غالمرضـا آبآب بـه ایسـنا گفـت« :اکـران «هنـر و
تجربه» در اصفهان حرکت بسیار خوبی است و نتایج
مثبتـی در کوتـاه مدت و بلنـد مدت خواهد داشـت.
«هنر و تجربه» بسـیاری از اقشار مختلف را به سینما
میکشاند و افرادی را که از فیلمهای گیشهای خسته
شدهاند به سمت خود جذب میکند .از این رو میتوان
گفـت عالوه بر عالقهمندان سـینما سـایر اقشـار نیز
به سـمت این فیلمهـا میآینـد» .مدیرعامل انجمن
سـینماگران اصفهان با تأکید بر تأثیر «هنر و تجربه»
بـر افزایـش انگیزه فیلمسـازان جوان شهرسـتانها،
ادامـه داد« :تأثیر این پروژه از لحـاظ کمی و کیفی بر
آثار و سـاختههای سینمایی آتی نشـان داده خواهد
شد .سـینمای «هنر و تجربه» دارای محتوا و از لحاظ
فنـی و کیفـی از ارزش خوبی برخوردار اسـت و از این
رو میتوانـد یکنواختـی موجود و نبود محتـوا در آثار
سینمای خانگی را از بین ببرد».

مدیر سینما ساحل اهواز:
گرد و خاک داشتیم ،افت فروش نداشتیم
پیـام نیکفـرد ،مدیـر
سینما ساحل شهر اهواز
 سـینمایی کـه ازسـیزدهم بهمنمـاه به
سـینماهای نمایشدهنـده فیلمهای گـروه «هنر و
تجربه»پیوسته-درگفتوگوباسایت«هنروتجربه»
گفته است« :متأسـفانه دو هفته با پدیده گرد و خاک
در اهواز دسـتبهگریبان بودیم و تقریبا کل شهر یک
هفته تعطیل بود .ولی بعد از آن شـاهد باران مالیمی
در اهـواز بودیـم که مـردم را سـر ذوق آورد و آنها را به
تفریـح ترغیـب کـرد .اسـتقبال از فیلمهـای «هنر و
تجربه» هم بد نبود و با اینکه فروش خوبی نداشـتیم
اما با افت فروش مواجه نشدیم».
نیکفـرد همچنین اضافه کرد کـه فیلمهای این گروه
کمکم دارد جای خود را بین مردم اهواز پیدا میکند:
«تبلیغات خوبی انجام دادیم و «هنر و تجربه» کمکم
دارد جامیافتـد و دهانبهدهـان تبلیغ میشـود .در
مجموع راضی هسـتیم و فکر میکنم آمار و ارقام هم
دارد بهتر میشود .خصوصا نیمه دوم هفته یعنی بین
سهشنبه تا جمعه فروش خوبی داریم»
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دلیل که یکسـری فیلمها مخاطب خاص دارند و در
این گـروه و در سـانسهای مشخصشـده بـه اکران
درمیآینـد .به هرحال در سـینماهای دنیا هم به این
شـکل اسـت که بعضـی فیلمهـا را اکران گسـترده و
عمومی نمیکنند .اما امیدوارم «هنر و تجربه» تبدیل
به موقعیتی نشـود که فیلمها به دلیل نداشتن اکران
گسـترده و عمومـی در ایـن گـروه اکـران
محدود شوند .در واقع به این نحو بخواهند کارگردان و

تهیهکننده را با اکران محدود راضی نگهدارند .همانند
فیلمهـای توقیفی و نمونه مشـخص آن ،فیلم «خانه
پدری» ،به کارگردانی کیانوش عیاری که حتی همان
اکران محدود هم با مشکل مواجه شد .به هر حال فیلم
آقای عیاری میتوانسـت اکران عمومی و گستردهای
داشـته باشـد .اما به ناچار اکران محدود شد .قطعا در
آینـده اکران محـدود برای چنـد فیلم دیگـر هم رخ
خواهد داد».
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سینماداران از قوت و ضعفهای «هنر و تجربه» میگویند ( قسمت دوم)
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گروه «هنر و تجربه» کمکم دارد جای پای خود را محکم
میکند .گواهش اضافه شدن بخش «هنر و تجربه» به جشنواره
فیلم فجر ،اختصاص دادن سالن دو سینما فرهنگ به سالنهای
اکران این گروه و استقبال فراتر از حد انتظار مخاطبان است .اما
اگر قرار باشد چشم بر ایرادها ببندیم و دائم با توشه تعریف و
تمجید گروه «هنر و تجربه» را راهی کنیم ،شاید دیر و دور
المیراحسینی
نباشد زمانی که همه از ایده خوبی بگویند که شروع خوبی
داشت ولی در ادامه طرفدارانش را ناامید کرد.
کسانی که از نزدیک با مخاطبان سروکار دارند و استقبال و عدم استقبال مردم از فیلمها
را در طول سالیان بارها و بارها دیدهاند ،بهتر از بسیاری دیگر میتوانند درباره این گروه
صحبت کنند .سینمادارانی که میزبان گروه «هنر و تجربه» هستند ،میدانند این اتفاق
چه تاثیری روی فروششان گذاشته و هر کدام هم نظراتی درباره روند کاری «هنر و تجربه»
در این مدت دارند و برای آینده موفقیتآمیزش ،نسخههای مخصوص به خود میپیچند.
نکته اول :تنوع
پردیس هویزه مشهد اولین سینمایی بود که غیر از تهران ،حاضر شد سالنی را در اختیار
فیلمهایی قرار دهد که در ابتدای امر چندان روشن نبود از طرف مخاطبان قرار است چه

برخوردی با آنها شود .حسن کریمی ،مدیر این پردیس ،از رضایت مخاطبان میگوید
و این که اختصاص یک سالن در پردیس هویزه ،تاثیر چندانی روی فروش سینمایش
نداشته و عالقهمندان به این جنس سینما آن یک سالن را پر میکنند .عالقهمندانی که
بیشتر دانشجو هستند و هنرمند .کریمی تا امروز مشکل خاصی نداشته است .فیلمها
به موقع میرسند و ابزار و لوازم تبلیغات هم در کنارش .اینجا خبری از آن تبعیضهای
دلسردکننده برای شهرستانیها نیست و همهچیز رو به راه است .اما کریمی معتقد
است سیاستگذاران این گروه بهتر است در ادامه کارشان در انتخاب فیلمها چند
نکته را در نظر بگیرند« :مثال :یکی این که تالش شود تا کیفیت فیلمهای انتخابی برای
نمایش در این گروه افزایش پیدا کند و دیگر این که تنوع فیلمها را باالتر ببرند .مثال
همین که این روزها در کنار فیلمهای ایرانی« ،همشهری کین» نمایش داده میشود،
جالب است».
او از استقبال و رضایت مردم میگوید ،این که طبق معمول سینمای کوتاه و مستند اینجا
هم مهجور است« :فیلمهای کوتاه و مستند خیلی مخاطب ندارند ولی فیلمهایی مثل
«آشنایی با لیال»« ،ماهی و گربه» و «پرویز» توانستند سالن را پر کنند و فروش خوبی
داشته باشند».
غیر از این که پردیس هویزه مجبور شده فیلمهای دیگری را جایگزین فیلمهای «پوسته»
و «خانه پدری» بکند که در این سینما نمایش داده نمیشوند ،مدیریت این سینما تا این
جای کار با چالشی جدی مواجه نشد ه است.
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نکته دوم :استمرار
خانه هنرمندان از چند جهت اهمیت ویژه دارد .یکی این که اصوال هیچوقت به آن
به چشم یک سالن سینما نگاه نشده و برنامههایی مثل نمایشهای سینما تک خانه
هنرمندان اینجا پخش میشده است .دوم این که به دلیل وجود گالریها و سالنهای
تئاتر ،معموال پاتوق هنرمندان و هنردوستان است .از حرفهای امیرحسین علمالهدی
مشخص است که بانیان گروه «هنر و تجربه» نیز با علم به این موضوع ،خانه هنرمندان
را انتخاب کردهاند .مدیریت بخش سینمایی را هم علمالهدی انجام میدهد که از طرفی
دیگر نامش با گروه «هنر و تجربه» گره خورده و اخبار این گروه را عمدتا از او میشنویم.
حرفهای او خیالمان را تا حدودی راحت میکند که سیاستگذاران هم حواسشان
جمع است .او میگوید« :خانه هنرمندان به دلیل سابقهای که داشت از سالها پیش
محل اجتماع طیفهای گوناگون عالقهمند به فرهنگ و هنر بوده است .مجموعه
فعالیتهای خانه هنرمندان ،آن را تبدیل به پاتوق این قشر کرده است .به همین دلیل
پیش از آن که برای اکران فیلمهای گروه «هنر و تجربه» به بررسی بپردازیم هم ،این
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مکان یکی از گزینههای اصلی بود .آن هم به خاطر پتانسیلش به دلیل ورود هر روزه
صدها عالقهمند به هنر .تا االن هم خانه هنرمندان توانسته است به منویات و میزان
استقبالی که ما مد نظر داشتیم ،برسد .ارزیابیها نشان میدهد که این مکان توانسته
است نسبت به جذب مخاطبان بالقوه موفق باشد و ضریب بهرهوری آن  ۵۰درصد بوده
است .این نشان میدهد خانه هنرمندان ضمن این که بهطور کلی در نمایش فیلمهای
گروه موفق عمل کرده است ،در بحث فیلم کوتاه و مستند هم توانسته است ضریب
اشغال بیشتری بگیرد و این نشان از جایگاه خوب خانه هنرمندان در بحث سینمای
کوتاه و مستند دارد».
علمالهدی پاشنه آشیل این طرح را که تنها چند ماه است اجرایی شده ،عدم استمرار
میداند و معتقد است« :در ارزیابیای که طی  ۵ماه گذشته داشتیم ،استقبال مردم
فراتر از حد انتظار بوده است و چیزی که هنر و تجربه را تهدید میکند ،حرکت به سمت
یکنواختی است که از این پرهیز داریم .سعی بر این است که با ترکیبی از فیلمهای
خارجی و ایرانی و توجه به تنوع مضامین از این مسأله دوری کنیم .و البته مهمترین
ضمانت ،استمرار است .در حوزه فرهنگ نمیتوان در کوتاهمدت تاثیر زیادی گذاشت.
هرچند «هنر و تجربه» در همین پنج ماه هم توانست کاری کند که جایگاهش به
رسمیت شناخته شود اما همچنان مهمترین تهدیدی که ممکن است با آن گالویز
شود همین مسأله عدم استمرار است .تالش بر این است که با همین روش و سیاست
و با یک برنامهریزی ،حداقل بتوانیم در یک دوره چهار ساله این گروه را نهادینه کنیم
و به نظر میرسد که پس از آن هر دولتی با هر نگرش فرهنگی که روی کار بیاید به
دلیل تاثیرگذاری گروه «هنر و تجربه» در کلیت سینمای ایران ،این گروه را به رسمیت
میشناسد و از آن استقبال میکند .مهمترین دغدغه همین بحث استمرار است و
تبلیغاتی که بتواند مخاطب هدف را شناسایی کند و مخاطبانی را که به تماشای این
فیلمها مینشینند افزایش دهد».
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نکته سوم :قوت
هرچند شیرینی خبر رسیدن پای «هنر و تجربه» به شهر اهواز را آب و هوای خاکآلود به
کام مردم تلخ کرد ،اما در همیشه روی یک پاشنه نمیچرخد .روزی که یک بار دیگر اهواز
هم رنگ آسمان آبی به خود ببیند ،مردم هنردوست این دیار ،بار دیگر پایشان به سینما
ساحل اهواز باز میشود .همان کسانی که با تقاضاهایشان سبب شدند ،پیام نیکفرد
سینمای خود را میزبان فیلمهای هنر و تجربه کند.
او میگوید خیلی زود است که درباره تاثیر این کارش روی فروش کلی سینما بگوید
چون مدت زیادی نیست که این کار را انجام داده و با این وضعیت آب و هوا هم کسی

دیدار با عوامل «روایت ناپدید شدن مریم»  /موزه سینما
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دیگر سینما نمیآید .اما بهطور کلی در روزهای ابتدایی که هنوز گرد و خاک نفس اهواز
را نگرفته بود ،رضایت را در چشمان مخاطبانش دیده و تشکر هم شنیده است .زمانی که
با نیکفرد گفتوگو کردیم ،فیلمهای «هنر و تجربه» حدود دو هفته بود که به سینمای
او آمده بود و به گفته او چهار روز بود که سینمای اهواز به دلیل مشکالت گرد و غبار هوا
تعطیل بود« :تا حاال یک سری مشکالت تبلیغاتی داشتیم و تازه به تبلیغات در کافهها
و کتابفروشیها پرداختهایم .بنابراین خیلی زود است که بخواهم درباره تأثیر اکران این
دسته از فیلمها روی فروش کلی سینما صحبت کنم .در هر حال اوضاع سینما کال بد
است و «هنر و تجربه» نمیتواند تأثیر مثبت و منفی چندانی داشته باشد .اما با این که
فیلمها به صورت تکسانس نمایش داده میشدند ،استقبال خیلی خوب بود .دید ما
به این گروه ،اقتصادی صرف نیست .بیشتر هدف این بود که مخاطبان محدودی که
درخواست نمایش این فیلمها را داده بودند از انجمن سینمای جوانان ،حوزه هنری و
دانشجویان ،راضی باشند و بتوانیم به خواستههایشان جامه عمل بپوشانیم .اتفاقا از
سوی آنها بسیار هم تبریک و تشکر شنیدیم و بیتفاوت از کنار آن نگذشتند».
درخواست او از گروه «هنر و تجربه» این است که حساسیت بیشتری روی انتخاب
فیلمهای این گروه نشان دهند و اجازه ندهند نمایش فیلمهای ضعیف در این گروه
تبدیل به پز روشنفکری سازندگانشان شود« :من در این گروه فیلمهایی دیدم که به
نظرم اصال خوب نبودند .الزم است تمرکزی که یک عده از افراد روی واژههایی مثل
روشنفکری و مخاطب خاص دارند ،برداشته شود و «هنر و تجربه» تبدیل به پز و
خودنمایی یک عده نشود .هستند فیلمسازانی که فیلمشان چیزی برای عرضه به
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مخاطب ندارد ولی طوری صحبت میکنند که یعنی فیلمشان برای عرضه به مخاطب
خاص است .این ضربه میزند .ما در گروه «هنر و تجربه» فیلم خوب کم نداشتیم ولی
از آن طرف هم به همان میزان فیلم ضعیف داشتیم که مخاطب راضی از سالن سینما
بیرون نرفته و میزان فروشش افت محسوسی داشته است .در بخش تبلیغات هم خوب
است کارهایی انجام شود که «هنر و تجربه» کامال جا بیفتد؛ مثال با پخش آیتمهایی از
صدا و سیما ،استفاده از استندها ،بروشورها و غرفهها .این طور نباشد که فقط کسی که
پیگیر سینما است در جریان باشد ،بلکه همه بدانند گروهی به نام «هنر و تجربه» وجود
دارد که تعدادی از فیلمها را به صورت محدود نمایش میدهد.
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نکته چهارم :چیدمان مناسب
سعیدیپور ،مدیر سینما آزادی ،خیالش از بابت فروش راحت است و میگوید این پردیس
تحت هر شرایطی فروش خودش را داشته است .آزادی در مکان جغرافیایی خوبی از شهر
قرار دارد و داشتن چندین سالن ،دست گردانندگانش را برای نمایش فیلمهای متنوع باز
گذاشته است .سعیدیپور در این باره میگوید« :هر فیلم خوبی که قابلیت اکران داشته
باشد ،با استقبال خوب مواجه میشود .این گروه باعث شده تعداد فیلمهای اکران شده در
آزادی باال برود و چند سالن فیلمها را به صورت تکسانس نمایش دهند .بنابراین فیلمهای
اکران عمومی و گروه «هنر و تجربه» در کنار هم مجموعهای خوبی از اکران را تشکیل
دادهاند که هر فردی با هر ذائقهای میتواند فیلم خود را پیدا کند و همین سبب شده تا
«هنر و تجربه» باعث رونق پردیس آزادی شود».
تنها چیزی که باعث نگرانی مسئوالن سینما آزادی شده ،حجم زیاد فیلمهای اکران شده
در سالن شهر قصه است« :خوشبختانه دورهای که گروه «هنر و تجربه» سپری کرد ،به
دلیل تبلیغات خوب و فیلمهای قویای که در گروه اکران قرار گرفتند ،دوره خوبی بود.
مشکل خاصی هم در سینما آزادی نداشتیم .فقط به علت اینکه تعداد فیلمها در سالن
شهر قصه زیاد است ،ظرفیت هارد را پر میکند و ما نمیتوانیم فیلمهای دیگر را نگه داریم.
بنابراین اگر فیلم دوباره در گروه قرار بگیرد ،به مشکل خواهیم خورد».
سعیدیپور پیشنهاد میکند چیدمان فیلمها به گونهای باشد که در تمام طول سال،
زنجیره ارتباطی مخاطبان با سینماها قطع نشود و حضورشان استمرار یابد« :در
دورهای که گذشت ،چندین فیلم شاخص داشتیم مثل «پرویز» و «ماهی و گربه» که
باعث رونق این بخش شدند .چنانچه فیلمهای این چنینی در بازههای مختلف زمانی
تقسیم شوند و همه با هم اکران نشوند و بهطور کلی چیدمان مناسبی برای اکران وجود
داشته باشد ،میتوانند مخاطب را در تمام سال به سینما بکشانند .به عالوه گسترش
تبلیغات باعث آشنایی بیشتر مردم با این گروه خواهد شد»

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

155

اون شب که بارون اومد /موزه سینما

آن  /سینما آزادی
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اون شب که بارون اومد  /سسینما هویزه مشهد

یک اتفاق ساده  /موزه سینما

سفر و عمو سیبیلو  /پردیس کوروش
هم اندیشی هنر و تجربه
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یک شب

بیداری برای سه روز
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شش قرن و شش سال
ماهی و گربه
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از تهران تا بهشت
فیلمهای کوتاه
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پوسته
تابور
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پرویز

من از سپیده صبح بیزارم

شماره  11و  12اسفند 93وفروردین 1394

162

روایت ناپدید شدن مریم
از ایران یک جدایی
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جینگو ،روایت معلق
آفتاب مهتاب زمین
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شب ،بیرون

کهریزک ،چهار نگاه
آشنایی با لیال
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معرفی جشنوارههای فیلمهای مستقل جهان  -قسمت پنجم
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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لوکارنو؛ جشنوارهای در فضای باز
یکی از محبوبترین جشنوارههای سینمایی برای
فیلمهای مستقل ،جشنواره فیلم لوکارنو است
که نشان اصلی جشنواره هم یک یوزپلنگ است و
نام جایزه اصلی آن هم «یوزپلنگ طالیی» است.
جشنواره فیلم لوکارنو یک جشنواره بینالمللی
است که از سال  ۱۹۴۶هرساله در شهر لوکارنو
سوئیس برگزار میشود .جشنواره فیلم لوکارنو
پس از جشنوارههای کن ،ونیز و برلین چهارمین
جشنواره معتبر فیلم اروپا به شمار میرود .اهمیت
و جذابیت این جشنواره در نمایش فیلمها در میدان
معروف پیاتزا ،در فضای باز و بر پرده بزرگ ،است.
در این میدان در حدود هشت
هزار نفر تماشاگر به دیدن
فیلمها مینشینند و فیلم مورد
عالقه خود را نیز برمیگزینند.
از طرفی ایــن جشنواره از
جشنوارههای مــورد تأیید
انجمن جهانی تهیهکنندگان
فیلم ( ،FIAPFفیاپف) به
شمار میرود و همانطور که

اشاره شد جایزه اصلی این جشنواره «یوزپلنگ
طالیی» نام دارد و به بهترین فیلم در بخش اصلی
بینالمللی داده میشود .جشنواره لوکارنو ،نسبت
به سه جشنواره مهم دیگر اروپا بیشتر بر روی آثار
کمترشناختهشده از فیلمسازان جوانتر متمرکز
است و برای همین سینمای ایران همیشه در این
جشنواره خوش درخشیده است .ناصر تقوایی سال
 ۱۹۸۸برای فیلم «ناخدا خورشید» جایزه یوزپلنگ
برنزی را از این جشنواره گرفت ،عباس کیارستمی
هم همین جایزه را در سال  ۱۹۸۹برای فیلم «خانه
دوست کجاست؟» گرفت ،جعفر پناهی در سال
 1997موفق شد جایزه یوزپلنگ طالیی را برای
فیلم «آینه» از این جشنواره
بگیرد ،ابوالفضل جلیلی در
سال  1998این موفقیت را
با فیلم «رقص خاک» تکرار
کرد ،ترانه علیدوستی برنده
جایزه بهترین بازیگر زن این
جشنواره در سال  2002برای
فیلم «من ترانه  15سال دارم»
شد و سامان سالور هم در سال

 2005با «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین»
جایزه ویژه هیأت داوران این جشنواره را برای
سینمای ایران هدیه آورد .این جشنواره سه بخش
دارد؛ بخش مسابقه بینالملل (رقابتی) ،سینماگران
زمان حال (رقابتی ،فیلمهای تجربی و غیرمتعارف)
و یوزپلنگهای فردا .این جشنواره هر سال در ماه
اوت برگزار میشود و از جمله فیلمسازهای مطرحی
که در بخش رقابتی آن شرکت کردهاند میتوان
از کلود شابرول ،استنلی کوبریک ،پل ورهوفن،
میلوش فورمن ،مارکو بلوکیو ،گلوبر روشا ،رائول
روئیس ،آلن تنر ،مایک لی ،بال تار ،چن کایگه،
ادوارد یانگ ،الکساندر سوکوروف ،آتوم اگویان،
جیم جارموش ،اسپایک لی ،گرگ آراکی ،کاترین
بریا ،عباس کیارستمی ،گان ون سنت ،پدرو کاستا،
فاتیح آکین و کلر دنی نام برد.
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قاهره؛ اولین جشنواره فیلم خاورمیانه
یکی دیگر از جشنوارههای سینمایی که همیشه
هم به سینمای ایران اهمیت داده جشنواره فیلم
قاهره ،اولین جشنواره فیلم خاورمیانه است .این
جشنواره یکی از دوازده جشنواره بینالمللی بزرگ
جهان و مهمترین جشنواره فیلم در آفریقا و جهان
عرب است که هرساله در قاهره ،پایتخت مصر،
برگزار میشود .این جشنواره
در سال  ۱۹۷۶بنیان گذاشته
شد و از سال  ۱۹۸۵به صورت
مستقل کارش را آغاز کرد .در
ابتدا تنها جشنوارهای ملی بود
تا این که پس از شش سال و
در سال  1991بخش رقابتی
بینالمللی هم به آن افزوده شد.
جشنواره فیلم قاهره بهعنوان

یک جشنواره پیشرو در خاورمیانه و جهان عرب
همواره رقیب اصلی جشنواره فیلم مراکش شناخته
میشود .این جشنواره در سالهای اخیر و با ظهور
جشنوارههای فیلم دوبی و ابوظبی ،میکوشد تا
همچنان نقش خود را بهعنوان معتبرترین جشنواره
منطقه حفظ کند چراکه این رویداد تنها جشنواره
رقابتی (رده الف) مورد تأیید انجمن تهیهکنندگان
جهانی فیلم ( ،FIAPFفیاپف) در خاورمیانه و
آفریقا به شمار میرود .جایزه اصلی جشنواره که
«هرم طالیی» نام دارد هرساله به بهترین فیلم اهدا
میشود .این جشنواره در سال  2013برگزار نشد
و در سال  ،2014پس از یک سال وقفه دوره سی و
ششم خود را برگزار کرد و جایزه «هرم طالیی» این
دوره هم به فیلم «ملبورن» نیما جاویدی رسید .این
جشنواره در دورههای مختلف به فیلمی از سینمای
ایران جایزه داده است؛ جایزه بهترین کارگردانی به
مسعود کیمیایی برای فیلم «سفر سنگ» ،جایزه
بهترین فیلمنامه به کیانوش عیاری برای فیلم
«بودن یا نبودن» ،جایزه بهترین بازیگر زن به پگاه
آهنگرانی برای بازی در فیلم «دختری با کفشهای
کتانی» (رسول صدرعاملی) ،جایزه بهترین بازیگر
به نیکی کریمی برای بازی در فیلم «نیمه پنهان»
(تهمینه میالنی) ،جایزه بهترین بازیگر به کتایون
ریاحی بــرای بــازی در فیلم
«شام آخر» (فریدون جیرانی)،
جایزه بهترین فیلمنامه به
تهمینه میالنی بــرای فیلم
«واکــنــش پنجم» و جایزه
بهترین دستاورد هنری به
حمید خضوعی ابیانه برای
فیلمبرداری«خیلیدور،خیلی
نزدیک» (رضا میرکریمی)
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ش سینمای مستقل در آمریکا
 10فیلم پرفرو 
یکی از بازارهای مهم برای فیلمهای مستقل ،بازار آمریکاست و بسیاری از فیلمهای مستقل با نمایش در این
سینماهاست که نامی برای خود دستوپا 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 .آنچه در ادامه میخوانید معرفی پرفروشترین فیلمهای مستقل ،مستند و
غیرآمریکایی در حال اکران در بازار فیلم آمریکای شمالی تا هفدهم فوریه است( .این فهرست براساس آخرین
فروش هفتگی فیلمها تنظیم شده است).
«ویپلش» یکی از کمبودجهترین فیلمهای جدول پرفروشهاست که با  3 .3میلیون دالر هزینه ساخته شده است
و بعد از  18هفته نمایش 52 .10 ،میلیون دالر فروخته است« .بازی تقلید» با بیش از  80میلیون دالر فروش در 11
هفته و «سلما» با حدود  49میلیون دالر فروش طی هفت هفته از پرفروشترین فیلمهای این جدول هستند
نام فیلم

کارگردان

بازی تقلید

مورتن تیلدم

سیاه یا سفید

مایک بیندر

هنوز آلیس

ریچارد گلتزر
واش

پروژه آالمانک دیناسرائیلیت
پسر همسایه
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سلما

ِد ُمده
بردمن

راب کوهن

آوا دوورنی

بودجه
پخشکننده (میلیون
دالر)

نظریه برای همه
چیز

جیمز مارش

ویپلش

دامین شازل

2402 / 4

 11هفته

68 .80

1823 / 1823

 2هفته

17 .18

 4هفته

5
64 .48

(میلیون دالر)

واینستاین

-

ریلیتیویتی

9

سونی
کالسیکس

5

502 / 12

20

2179 / 19

 7هفته

18

976 / 4

 17هفته

72 .36

15

1220 / 5

 14هفته

41 .33

3 .3

567 / 6

 18هفته

52 .10

پارامونت

یونیورسال

پارامونت

ریک شوالتزلدر فریاستایل

آلخاندرو
گونزالسایناریتو

تعداد سالن
(شروع /
بیشترین)

مدت
اکران

مجموع فروش
آمریکایشمالی

فاکس
سرچالیت
فوکوس
فیچرز

سونی
کالسیکس

12

2900 / 2893

4

2615 / 2602

-

224 / 3

 2هفته

 3هفته

 1هفته

34 .20

19 .34

17 .1

درباره «ویپلش» (ضربه شالق) از پرفروشهای مستقل ماه گذشته
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درام هیجانانگیز «ویپلش» یا «ضربه
شالق» ( )Whiplashبه کارگردانی
دامین شازل ،حدود یک سال پیش در
سیامین دوره جشنواره فیلم ساندنس
در بخش مسابقه فیلمهای داستانی
آمریکایی ،جایزه بزرگ هیأت داوران
را برد و جایزه تماشاگران این بخش
را هم از آن خود کرد .این فیلم داستان
رابطه یک درامر نوجوان (با بازی مایلز
تلر) و معلم موسیقی او (با بازی جی.
کی .سیمونز) است .این درامر جوان اندرو نیمن نام دارد که از بچگی درام نواخته و حاال که سال اول دانشگاه در
رشته موسیقی جز را پشت سر میگذارد تنها یک آرزو دارد و آن بدل شدن به یک دارمر بزرگ مثل بادی ریچ
است .در پی اتفاقاتی او وارد گروه ترنس فلچر میشود که مربیگری او را برعهده میگیرد .فلچر استادی بیرحم
است که مدام شاگردانش را مسخره میکند و بهشان توهین میکند .نیمن تالش میکند به فلچر ثابت کند فقط
یک عشق موسیقی نیست بلکه نوازندگی برایش عملی مقدس است« .ویپلش» که شرکت سونی کالسیکس
حق پخش آن در آمریکای شمالی را در اختیار دارد ،در اولین شب نمایش با استقبال پرشور تماشاگران روبهرو
شد و منتقدان هم از آن استقبال کردند .شازل پارسال با فیلمی کوتاه به همین نام برنده جایزه ویژه هیأت داوران
شد .این فیلم از همان زمان گرفتن جایزه در ساندنس به یکی از فیلمهای داغ سال و البته از تحسینشدهترین
مستقلهای سال بدل شد ،فیلمی که تنها با چهار میلیون دالر ساخته شده و بازیگر معروفی در آن بازی نمیکند
اما طراوت و تازگیای دارد که بسیاری را شگفتزده میکند .هرچند برخی از منتقدین نوشتند که این فیلم
الگوهای همیشگی فیلمهای ورزشی را در دنیای موسیقی دنبال کرده اما به دلیل بازیهای جذابش تجربهای
دیدنی است .نکته جالب اینجاست که فیلمهای بلندی که براساس فیلمی کوتاه ساخته میشوند اغلب آثاری
درخور نمیشوند اما انگار این اتفاق برای «ویپلش» نیفتاده است و جوایز مختلف و نامزدیهای گوناگون نشان
میدهد این فیلم چیزی فراتر از یک فیلم با محوریت موسیقی است .فیلم در پنج رشته نامزد جایزه اسکار شد از
جمله در رشتههای بهترین فیلم ،فیلمنامه اقتباسی و بازیگر مرد نقش مکمل .این فیلم در جوایز بفتا برنده سه
جایزه در رشتههای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد ،تدوین و صدا شد و در رشتههای کارگردانی و فیلمنامه هم
نامزد بود و در چهار رشته بهترین فیلم ،کارگردانی ،بازیگر مرد نقش مکمل و تدوین هم نامزد جوایز فیلم مستقل
اسپیریت شده است
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حسینعیدیزاده
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همانطور که در شمارههای پیشین توضیح دادیم ،ساخته شدن بیموویها به شکلگیری
سینمای مستقل کمک بسیاری کرد و از طرفی تأثیری عمیق بر سینمای دهه ۱۹۷۰
گذاشت و موجب رشد و شکوفایی گروهی از کارگردانهای جوان در آن دوره مثل برایان
دیپالما و مارتین اسکورسیزی و فرانسیس فورد کاپوال شد .در ادامه نگاهی کوتاه میاندازیم
به سرنوشت بیموویها در اواخر دهه  ۱۹۶۰و چند بیمووی مهم این سالها که این روزها
بهعنوانفیلمهایکالسیکشناختهمیشوندواهمیتبسیاریدرتاریخسینمادارند.

مردگان زنده»
«بچه رزماری» و «شب
ِ
در سال  ۱۹۶۸اولین نسخه از نظام درجهبندی
سنی مدرن تدوین شد و درست در همین سال
دو فیلم ترسناک مسیر سینمای آمریکا را در دهه
بعد مشخص کردند و تأثیری عمیق بر سروشکل
بیموویها گذاشتند .یکی از این دو فیلم محصول
پرهزینهای بود تولید پارامونت به کارگردانی رومن
پوالنسکی؛ یعنی فیلم «بچه رزماری» .چیزی که این
فیلم را به دنیای بیموویها نزدیک میکند حضور
ویلیام کسل در مقام تهیهکننده این فیلم است .کسل
سابقهای دورودراز در تولید بیموویهای ترسناک
داشت« .بچه رزماری» اولین فیلم پرسروصدای
هالیوودی پس از سه دهه در ژانر وحشت بود .این
فیلم براساس رمانی به همین نام نوشته آیرا لوین
ساخته شد که یکی از رمانهای پرفروش سال ۱۹۶۷
بود .در این فیلم میا فارو ،جان کاساویتس و روث
گوردن بازی میکردند و ماجرای زن و شوهری است
که به خانهای جدید نقل مکان کردهاند و همسایگان
عجیب و غریبی دارند .وقتی زن باردار میشود حس

میکند این همسایگان شیطانپرست هستند و
نقشه شومی برای فرزند او کشیدهاند« .بچه رزماری»
دومین فیلم از سهگانه «آپارتمان» پوالنسکی بود؛
فیلم ا ّول «انزجار» نام داشت و فیلم بعدی «مستأجر»
بود .فیلم با بودجه متوسط  3 .2میلیون دالری برای
آن دوران ساخته شده بود و به فروش  ۳۳میلیون
دالری رسید .فیلم اسکار بهترین بازیگر زن نقش
مکمل را برای گوردن به همراه داشت و در رشته
فیلمنامه اقتباسی هم نامزد اسکار بود .این فیلم
نشان داد چهطور میشود اثری در ژانر و آن هم
ژانری متعلق به سینمای بیمووی ساخت که هم
در میان منتقدان محبوب شود و هم اسکار و گلدن
گلوب بگیرد و البته جزو پرفروشترین فیلمهای سال
شود .بااینکه فیلم برخالف بسیاری از بیموویها
توانست از تبلیغات برای معرفی و ارائه خود استفاده
کند (مثال چاپ مطلبی درباره این که «جگری که
میا فارو در فیلم میخورد واقعی است») اما فیلم در
باطن و شیوه پرداخت به فیلمهای بیمووی بسیار
نزدیک است و شاید یک دلیلش این باشد که به شدت
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به رمان وفادار است .رمان «بچه رزماری» هرچند
ربطی به بیموویها ندارد اما اثری مستقل و مجزا
از جریان رایج رمانهای وحشت و بیشتر اثری است
روانشناختی و برای همین است که فیلم چنین
حالت متفاوتی با فیلمهای مرسوم وحشت دارد.
«بچهرزماری»الگوییبرایفیلمهایشیطانپرستی
ترسیم کرد که بعدها در فیلمهای بسیاری به آن
رجوع شد و فیلمهایی مثل «بــرادری شیطان»،
«نشان شیطان»« ،ظهر سیاه» و «خون روی چنگال
شیطان» با الهام از این فیلم ساخته شدند .و نکته
آخر این که ،پوالنسکی با این فیلم نشان داد که ژانر
وحشت میتواند مجالی باشد برای بیان سینمایی؛
او بسیاری از نماهای فیلم را در برداشتهای بلند
و با کاتهای نامحسوس گرفته و با اصرار بر این
کار نشان داد که در ژانری که بسیاری آن را مبتذل
میپنداشتند و فقط مناسب بیموویها بود میشود
استعداد و بیان هنری را با الگوهای ژانر ترکیب کرد.
دیگر فیلم مهم این سالها «شب مردگان زنده»
ساخته جرج ای .رومــرو بود که برعکس «بچه
رزمــاری» با بودجهای بسیار کم یعنی  ۱۱۴هزار
دالر ساخته شد .این فیلم یک نمونه تمامعیار فیلم
کمبودجه در ژانر وحشت است؛ فیلم در شهر کوچک
پیتزبرگ و در طی چند آخرهفته ساخته شده بود.
رومرو این فیلم را پس از موفقیت بسیار عظیم
مثل همان
«هجوم ربایندگان جسد» ساخته بود و 
فیلم زیرمتنی اجتماعی و سیاسی داشت که شاید
اغلب بینندگان تشنه ژانر وحشت متوجه آن نشدند
اما چیزی است که پس از نیم قرن هنوز این فیلم را
دیدنینگهداشتهاست.فیلمبهشکلیجالبهمچنان
تریلری هیجانانگیز است که بهشکلی گزنده و
تمثیلی جنگ ویتنام را نقد میکند و از طرفی موضوع
برخورد نژادی در آمریکا را مورد بررسی قرار میدهد.

نکته اینجاست که وقتی به داستان فیلم نگاه کنید
متوجه این موضوع نمیشوید .بن و باربارا و پنج نفر
دیگر در مزرعهای در پنسیلوانیا گرفتار شدهاند و خطر
حمله موجوداتی به نام «مردگان زنده» آنها را تهدید
میکند .این فیلم که موفق شد به فروش  ۳۰میلیون
دالری برسد تا امروز یکی از مؤثرترین فیلمهای ژانر
وحشت بوده و دنبالههای فراوان داشته و در فیلمهای
بسیاری به آن ارجاع داده شده است و حتی عدهای
میگویند در این فیلم برای اولین بار زامبیها
تصویر شدهاند .وقتی فیلم روی پرده رفت بسیاری
از منتقدان آن را دوست نداشتند اما پالین کیل به
شکلی تاریخی از فیلم حمایت کرد و در یادداشتی
بر فیلم نوشت« :این فیلم یکی از هراسناکترین
فیلمهای آزاردهنده تاریخ سینماست ،وقتی سالن
سینما را ترک میکنید با خودتان میگویید کاش
میشد کل این تجربه را فراموش کرد ...جدیت ساده
فیلم به کمک آن آمده و حس رئالیستی خشنی به آن
داده است ».و گذر زمان نشان داد که «شب مردگان
زنده» اثری مهم در تاریخ سینماست و این که چهطور
میشود بیموویای ساخت که با وجود سبک
بصری اکسپلویتیشنگونهاش و شیوه ساخت کامال
مستقلش بتواند در تاریخ ماندگار شود.
در اواخر دهه  ۱۹۹۰به بعد فیلمهای ترسناک
بسیاری با همین رویکرد ساخته شدند که اتفاقا به
فروش خوبی هم رسیدند؛ فیلمهایی مثل «پروژه
جادوگر بلر»« ،اره»،»Paranormal Activity« ،
«استراحتگاه» و بسیاری فیلمهای دیگر .نکته مهم
این است که هیچکدام از این فیلمها نتوانستند ارزش
«شب مردگان زنده» را پیدا کنند شاید به این دلیل
که فیلم رومرو (که خودش هم بعدا نتوانست اثری
همسنگ آن بسازد) زیرمتنی انتقادی داشت که
دنبالهروهای فیلم کامال آن را فراموش کردند
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درباره ماهيت انجمن هنر و تجربه فرانسه

جنبش بله ،نهاد سنديكايى نه
انجمن فرانسوی سینماهای هنر و تجربه در سال  1955توسط گروهی از سینماداران و منتقدان سینمای
فرانسه پایهگذاری شد .این انجمن که به کمک آندره مالرو توانست جایگاه رسمی ویژه خود را بیابد با تالشهای
دایمی ژان لسکور در سمت مدیر انجمن ،شبکهای از سینماهای مستقل و انجمنهای محلی را در سرتاسر فرانسه
از شهرهای بزرگ تا مناطق روستایی شکل داد .فعالیتهای انفرادی و مشارکتی این شبکه به گسترش تنوع
سینمایی و بهتبع آن تلطیف و بسط فرهنگی و اجتماعی این حوزه انجامید.
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سـینماهای این گروه برنامه روزانه نمایش خود را بر
اساس انتخاب سـردبیران و یا متناسب با برنامههای
فرهنگـی خـاص یـک سـینما متناسـب بـا مـکان
جغرافیایـی آن ،ترتیب میدهند .این سـینماها تنها
مکانی برای نمایش کشفهای خاص و تازه سینمایی
نیستند ،بلکه فضایی هستند برای معاشرت ،تقسیم
و تحلیـل و بازتـاب آرای مختلـف ،سـاخت سـپهر
اجتماعی و بررسی و ارزشگذاری سینما.

انجمن فرانسـوی سـینماهای هنر و تجربه بهعنوان
یک جنبش بنیاد نهاده شـده و یک نهاد سـندیکایی
حرفهای نیسـت .ایـن جنبش با تاریخچه مشـخص
و اهـداف و برنامههـای خـود ،در جهـت تضمیـن
پلورالیسـم در بهـرهوری از کارورزان سـینما و تنوع
در عرضه سـینمایی فعالیـت دارد کـه در جهت نفع
همگانـى ،اسـتثنائات فرهنگی و همچنیـن دخالت
دولت در حوزه سینمایی را توجیه میکند.

اهداف
این انجمن از ابتدای تأسـیس بر پایه سه هدف اصلی
شکل گرفت:
 دفـاع از پلورالیسـم مکانـی و جغرافیایی در پخشفیلم کـه امری ضروری برای داشـتن تنوع و تکثر در
عرضه فیلم و تعامالت فرهنگی این حوزه است.
 حمایت از سـینمای مؤلف و ترویج فیلمهای هنر وتجربه برای عامه مردم.
 آمـوزش و کمـک بـه رشـد سـینمایی مـردمعلیالخصوصجوانان.

دو  -نمایندگی داشتن
 در کمیتههـای مرکـزی سیانسـی (کمیتـهطبقهبندی آثار سـینمایى ،کمیتـه گزینش کمک
به ساخت و مدرنیزاسـیون بناها و مکانهای پخش
فیلـم ،کمیتـه شـمارهگذاری سـالنهای سـینما،
کمیته گزینـش کمکهای متنوع بـه پخش فیلم،
کمیته ملـی تجهیزات سـینمایی در حوزه مدارس
سینمایی)
 در کمیتهها و گروههای تخصصی این حوزه (چون FNCF ،ADRC ،AFOMAVفرزنـدان سـینما و
کمیته رهبری تجهیزات مدارس شهرداری پاریس)
سه  -اطالعات و منابع
 انجمن فرانسـوی سـینماهای هنر و تجربه به همهکارورزان و سـایر متخصصان این حـوزه و همینطور
به دانشـجویان و روزنامهنگاران خدمات ویژه خود را
عرضه میکند .علیالخصوص اطالعات و منابعی که
در خصوص هنر و تجربه باشند.
 مجله هنر و تجربه بهطور خاص برروی فعالیتهایهنر و تجربه و حوزه سینمایی تمرکز دارد .در هرسال
ده شـماره ازین مجله بهصورت ادیتشده برای همه
اعضای انجمـن ،نهادهای مرتبط اداری و تخصصی و
نشریات کشور فرانسه ارسال میشود
ترجمه :آینا قطبی یعقوبی
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وظایف
بـرای دفـاع از منافـع اخالقـی و اقتصـادی اعضـا و
حراسـت از اهداف منفعت همگانی در امر سینمایى،
انجمن فرانسوی سـینماهای هنر و تجربه سه محور
فعالیتی زیر را برای خود تعریف کرده است:
یک  -دخالت در مراجع دولتی
 از طریـق سیانسـی (مرکز ملی سـینما و تصاویرمتحرک) بـا هدف مصالحه درجهت دسـتیابی بهتر
بـه فیلمها و سـالنها ،گرفتن موافقـت و مجوز برای
برنامهها و...
 از طریـق شـاخه سـینمایی کمیسـیون ملـیبرنامهریزی تجاری؛ برای دفاع از پروژههای سـاخت
و احیا و توسعه ساخت سـینماها در جهت حمایت و
تقویت سینماهای هنر و تجربه.
 شـراکت در رایزنیهـای تخصصـی این حـوزه کهتوسط مراجع دولتی برگزار میشود.
 دسترسـی بـه گزارشهـا و برنامههایی که توسـطمراجع دولتی به خصوص وزارت فرهنگ و ارتباطات
تهیه و تصویب میشود.
درسـالهای اخیر روند تکاملی ساختار و فعالیتهای
بخـش بهـرهوری سـینمایی ،تمرکـز فزاینـدهای بر

مکان پخش فیلمها داشته و این باعث شده تا انجمن
فرانسـوی سـینماهای هنر و تجربه بتواند با دخالت
بیشـتر و بیشـتر در امـور مراجـع دولتـی مرتبط ،به
نهـادی تأثیرگـذار و مـورد وثوق برای تغییـر قوانین
و شـکلدهی به مقرراتـی کارآمدتر بـرای حمایت از
دسـتاندرکاران هنر و تجربه و درشـکلی وسیعتر از
تنوع و تکثر ،بدل شود.
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با منوچهر طیاب بیشتر آشنا شویم
مدتی است مستندهایی از منوچهر طیاب در گروه سینمایی «هنر و تجربه» به نمایش درآمده است.
منوچهر طياب ،متولد  1316تهران ،منتقد فيلم ،مترجم و فارغالتحصيل رشته كارگرداني سينما و تلويزيون و
طراحي صحنه از دانشكده سينمايي ،آكادمي موسيقي و هنرهاي نمايشي وين اتريش است .او كه نويسنده و
كارگردان بيش از  80فيلم مستند و آموزشي است ،در گذشته عالوه بر تدريس در رشته سينماي دانشكدههاي
هنرهاي دراماتيك و تلويزيون ،سرپرستي رشته سينماتوگرافي و عكاسي دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه تهران را نيز بر عهده داشته است.
منوچهر طياب عالوه بر تحصیالت سینمایی ،فارغالتحصيل رشته معماري از دانشگاه فني وين نیز هست .او
همچنین عضو هيأت داوران سازمان يونسكو در جشنواره بينالمللي فيلمهاي كوتاه كراكو لهستان بوده است.
منوچهر طياب نزديك به  50سال است كه در عرصه سينماي مستند فعاليت دارد.
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جوایز و نشانها
 ديپلم افتخار جشنواره وين براي فيلمهاي «ريتم» و «ايران؛ سرزمين اديان» ديپلم افتخار جشنواره مسكو براي فيلم «اصفهان؛ هندسهاي در مقياس انساني» ديپلم افتخار جشنواره رشد براي فيلم «وانگه روان جهان گله كرد» لوح سيمين بهترين فيلمنامه و كارگرداني جشنواره ترنتو ایتالیا برای فیلم «همراه با باد در دل تنهايي كوير» انتخاب «همراه با باد در دل تنهايي كوير» به عنوان يكي از هفت فيلم مستند انتخابي منتقدان فيلم اروپا درجشنواره لوکارنو سوئیس
 لوح زرين جايزه بزرگ شهيد آويني براي فيلم «درياي پارس» جايزه دلفان نقرهاي براي فيلم «سراميك» از جشنواره بينالمللي فيلمهاي مستند و آموزشي -ديپلم افتخار براي فيلم «مسجد جامع اصفهان» از جشنواره بينالمللي فيلم برلين
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