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سال :1354
کارت مخصوص اعضای فیلمخانه ملی ایران را به مردی بلند باال و آراسته بنام
«خجسته» می دهم که مقابل ورودی فیلمخانه ملی ایران در ساختمان وزارت فرهنگ
و هنر ایستاده است و با نظم و ادبی مثال زدنی حضورم را در پشت کارت مشخص می
کند و ورقه ای تایپ شده را که معرفی کامل فیلم و فیلمساز را در خود دارد ،به دستم
می دهد و من با تحسین همیشگی او و رفتار همیشگی اش ،به تحسین «کوبایاشی»
سیفالهصمدیان
می نشینم که فیلمخانه در ادامه نمایش آثار خاص کشورهای مختلف جهان ،این بار به
سینمای ژاپن و آثار اوزو ،کوروساوا و  ...پرداخته است.
سال :1394
همراه با جمال امید ،هوشنگ گلمکانی ،مجید مسچی ،ایرج تقی پور ،جعفر صانعی مقدم ،محمدرضا فرجی،
امیرحسین علم الهدی و شهرام مکری ،در دومین جلسه شورای سینمای هنر و تجربه در سال جدید نشسته ایم
که «حجت اله ایوبی» به قصد دیدار نوروزی وارد می شود و نتیجه صحبتها بر حول مداری می چرخد که هنوز پس
از گذشت چهل سال و چهل بهار برای من به یک رویای تمام و کمال می ماند:
سالن شماره  2سینما فرهنگ و چند سینمای شهرستان به سینماهای هنر و تجربه اضافه خواهد شد و صحبت
از احداث یا تخصیص یک مجموعه اختصاصی برای هنر و تجربه است  ...و اینکه در ادامه راه اندازی بخش مسابقه
سینمای هنر و تجربه در سی و سومین جشنواره فیلم فجر و نمایش یازده فیلم منتخب ،در اردیبهشت ماه 94
در جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز با شکل و شمایل جدیدی بخش مسابقه سینمای هنر و تجربه را خواهیم
داشت و از همه مهمتر آقای ایوبی مصر است که در اولین فرصت ،جشنواره مستقل هنر و تجربه را برگزار کنیم!
 ...و اینهمه «شبه رویا» ،پس از گذشت  7ماه از اولین نمایش فیلم های هنر و تجربه ،برای امثال من طعم و مزه دیگری
دارد .کسی که در چهل سال گذشته تجربه ها و خاطره های شیرینی از دیدن فیلم هایی از این جنس در فیلمخانه
ملی ایران ،تالش فیلم ،باشگاه فارابی ،تک سئانس های سینما فرهنگ (به همت زنده یاد بهرام ری پور و جمال امید)
و سینما تک موزه هنر های معاصر دارد و حتی سعی کرده است در دوازده سال گذشته در جشن تصویر سال ،بیش از
یک هزار فیلم تجربی ،مستند ،داستانی کوتاه و نیمه بلند را در قالب جشنواره فیلم تصویر نمایش دهد( .فیلمهایی که
از امکان نمایش عمومی بی بهره بودند و عموماً عنوان هنر و تجربه را یدک می کشیدند) حاال با قطعیتی شیرین و با
عنوان سرمقاله اولین بهار سینمای هنر و تجربه ،از یک عنوان تکراری بهره می گیرم و می نویسم:
بهاران «خجسته» باد!
با این تاکید که لفظ «خجسته» صرفاً به احترام و به پاس حضور افرادی مثل «خجسته» در فیلمخانه ملی ایران
و حضور «خجسته» فردی همچون «ایوبی» در پیشانی سینمای ایران و حمایت بلند باالی او از این نوع سینما
انتخاب شده است و اینکه :چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ سینمای هنر و تجربه «همیشه بهار» سینماست

علی افتخاری  -امسال برای اولین بار بخش بینالملل جشنواره فیلم
فجر جدا از بخش ملی برگزار میشود .بخش «هنر و تجربه» نیز از بخشهای
رقابتی جشنواره خواهد بود 14 .فیلم برای نمایش در بخش «هنر و تجربه» در نظر
گرفته شدهاند که شامل آثار فیلمسازانی نامدار چون آلن رنه ،کن لوچ و ویم وندرس
میشوند .در ادامه نگاهی کوتاه به فیلمهای این بخش داریم.
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نویسنده و کارگردان :آدیتیا ویکرام سنگوپتا
بازیگران :ریتویک چاکرابورتی ،باسابدوتا چاترجی
تولید  ،2014هند 84 ،دقیقه
خالصه داستان :یک زن و شوهر جوان در حومه کلکته زندگی میکنند .آنها عالقه زیادی به هم دارند ،اما از آنجا که
زن روزها کار میکند و مرد ،شبکار است ،آنها عمال هیچوقت نمیتوانند همدیگر را ببینند.
جوایز و جشنوارهها :جایزه بهترین کارگردان فیلم اول از بخش روزهای ونیز جشنواره فیلم ونیز  ،2014جایزه
بهترین کارگردان از جشنواره بینالمللی فیلم مراکش  ،2014تقدیر توسط داوران بخش مسابقه افقهای نو در
جشنواره فیلم ابوظبی  ،2014نمایش در جشنوارههای فیلم پوسان ،ورشو ،لندن ،استکهلم ،شبهای سیاه تالین،
روتردام ،استانبول و...
دربارهکارگردان:آدیتیاویکرامسنگوپتامتولدسال 1983درکلکتههند
است .او دانشآموخته رشته ادبیات از دانشگاه کلکته و طراحی گرافیک از
مؤسسهملیطراحیاست.سنگوپتابعدهادرحوزهانیمیشنوفیلممشغول
تحصیلشد.فیلمهایکوتاهدانشجوییاودرجشنوارههایبینالمللیروی
پرده رفت و نقاشیهایش در گالریهای سراسر هند به نمایش درآمد.
سنگوپتا سه سال در یک شبکه تلویزیونی موسیقی کار کرد و سال 2014
فیلم «کار دل » را ساخت که اولین فیلم بلند داستانی اوست.
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نویسنده و کارگردان :ماکسیمون مونیهان
بازیگران :ژانوا آدنا کالدرون زنتس ،پامال گوتری ،کوین تامایو ،ریکی پوئل ،تی او سی ،مستر دد
تولید  ،2013آمریکا 80 ،دقیقه
خالصه داستان :فیلمی صامت درباره یک زن جوان ناشنوا به نام اولگا که گروهی فرصتطلب او و تعدادی ناشنوای
دیگر را از مکزیک و گواتماال به نیویورک میآورند و به دروغ به آنها میگویند که قرار است در مدرسه مخصوص
ناشنواها مشغول تحصیل شوند .اولگا و بقیه همین که به شهر میرسند پیمیبرند گروگان هستند .آنها مجبورند
برای رهبر یک کارتل کار کنند و در مترو نیویورک دستمال کاغذی بفروشند و...
جوایز و جشنوارهها :بهترین فیلم بلند داستانی از جشنواره بینالمللی فیلم تماشاگران جوان آله کینو ،2014
جایزه بهترین کارگردان از جشنواره بینالمللی فیلمهای اول و دانشجویی سنت پترزبورگ  ،2014جایزه
هیأت داوران منتقد جوان از جشنواره فیلم بمبئی  ،2013نمایش در
جشنوارههای تسالونیکی ،سنگاپور ،استانبول ،گوتهبورگ ،گالسگو و...
درباره کارگردان :ماکسیمون مونیهان سال  1969در واشنگتن به دنیا
آمد و اکنون در بروکلین زندگی میکند .او دانشآموخته رشته فلسفه و
مطالعات فرهنگی از دانشگاه کالیفرنیا سانتاکروز است .مونیهان در سال
 2005شرکت فیلمسازی خود را راهاندازی کرد« .صدای سکوت» اولین
فیلم بلند داستانی اوست.
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نویسنده و کارگردان :مارگاریتا ماندا
بازیگران :آنا ماشا ،کوستاس فیلیپوگلو
تولید  ،2014یونان 87 ،دقیقه
خالصه داستان :کوستاس یک راننده قطار است .آنا یک مسافر است که هر روز با همان قطار سر کار میرود.
کوستاس و آنا دو آدم تنها در آتن هستند؛ شهری که در نبود عشق ،در حال مرگ است .کوستاس در خفا عاشق آنا
شده است .تا این که یک روز کوستاس تصمیم میگیرد یک قدم سرنوشتساز بردارد :برای رسیدن به زندگی و عشق
به آنا نزدیک شود .آنا مقاومت میکند ،اما...
جوایز و جشنوارهها :برنده هرم نقرهای بهترین کارگردان از جشنواره بینالمللی فیلم قاهره  ،2014نمایش در
جشنوارههای روتردام و تسالونیکی
درباره کارگردان :مارگاریتا ماندا متولد سال  1963در آتن است .او در
رشته علوم سیاسی و ادبیات فرانسه در دانشگاه کاپودیستریان در آتن
درس خواند و همچنین دانشآموخته رشته کارگردانی فیلم از مدرسه
فیلم استاوراکوس در آتن است .او در فیلمهای «نگاه اولیس»« ،ابدیت و یک
روز»« ،علفزار گریان » و «غبار زمان » دستیار تئو آنجلوپولوس ،کارگردان
صاحبنام یونانی بود .ماندا در حوزه ساخت فیلمهای داستانی و مستند،
بلند ،کوتاه و متوسط ،همینطور فیلمهای ویدیویی برای نمایشها فعال
است.مانداچندکتابنیز تألیفکردهاست.
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کارگردان :رودی باریچلو (بر مبنای فیلمنامهای نوشته خودش و مارسل بولیو)
بازیگران :وینسنت هوس دماری ،ماریا دمدیروس ،استفن مکهتی
تولید  ،2013کانادا 85 ،دقیقه
خالصه داستان :پل زوسر ،شاعر جوان ،در یک کافه کوچک ساموئل بکت ،نویسنده بزرگ و استاد خود را میبیند
و این شروع یک دوستی پیچیده است که در دو دهه آخر زندگی بکت ادامه پیدا میکند و آینده پل را برای همیشه
تغییر میدهد .پل پس از مرگ بکت با زنی بازیگر به نام لوسیا آشنا میشود که میخواهد نقش شخصیت کراپ در
نمایشنامه «آخرین نوار کراپ» را بازی کند .کراپ که پیرمردی شصت و چند ساله است ،بیش از هر نمایش دیگر
بکت یادآور خود اوست .پل سفره دل خود را برای لوسیا باز میکند و با این
کار باالخره با میراث بکت روبهرو میشود.
جوایز و جشنوارهها :نامزد دریافت پنج جایزه از جوایز فیلم کانادا
 ،2015نمایش در جشنواره بینالمللی فیلم هند 2013
درباره کارگردان :رودی باریچلو متولد  1958در کانادا است .او در
حوزه سینما ،تئاتر و فیلمهای تبلیغاتی فعال است .باریچلو اولین فیلم
بلند داستانی خود را با عنوان «در چشمان گربه» در سال  2004ساخت.
«مالقات با یک شاعر جوان» دومین فیلم بلند داستانی اوست.
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کارگردان :محمود بهرازنیا
تولید  ،2015آلمان 75 ،دقیقه
درباره کارگردان :محمود بهرازنیا متولد  )1325( 1946در
تهران است او در  1980در رشته مهندسی پتروشیمی در آلمان
دانشآموخته شد و دو سال در این حوزه کار کرد .بهرازنیا در 1990
در رشته فیلمسازی در آلمان فارغالتحصیل شد و از  1992در آکادمی
روزنامهنگاری به تدریس فتوژورنالیسم (عکاسی خبری) پرداخت.
او از همان سال برای تلویزیون آلمان فیلمهای مستند میسازد.
«راه بهشت» ( )2001و «شاهزاده» ( )2014از فیلمهای مستند
بهرازنیا هستند .او دو مستند نیز درباره تهمینه میالنی و ویم وندرس
ساخته است .بهرازنیا همچنین در فیلمهای «جمعه» ( )2000به
کارگردانی حسن یکتاپناه« ،باران» ( )2001و «بید مجنون» ()2007
به کارگردانی مجید مجیدی و «چمدان» ( )2010به کارگردانی مانی
حقیقی ،نقشآفرینی کرده است.
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کارگردان :پاسکال فران (بر مبنای فیلمنامهای نوشته خودش و گیوم برهئو)
بازیگران :جاش چارلز ،آنیس دموستیه
تولید  ،2014فرانسه 128 ،دقیقه
خالصه داستان :اودری کاموزه یک دانشجو است که به عنوان مستخدم هتل مشغول کار است .در همان هتل،
گری نیومن تاجر آمریکایی که به پاریس سفر کرده است ،از عمد به هواپیما نمیرسد .او تصمیم میگیرد کارش را
رها کند ،همسرش را طالق بدهد و در پاریس بماند.
جوایز و جشنوارهها :نامزد دو جایزه از جوایز سزار  ،2015نامزد جایزه لویی دلوک  ،2014اولین نمایش جهانی
در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن  ،2014نمایش در جشنوارههای فیلم کارلوویواری ،تورنتو ،ریو دوژانیرو،
بیروت ،وین ،استکهلم ،شبهای سیاه تالین ،هنگکنگ و...
درباره کارگردان :پاسکال فران متولد  1960در پاریس است .او
از سال  1983با ساخت فیلمهای کوتاه وارد دنیای سینما شد .فیلم
«خانم شاترلی » به کارگردانی فران در  2007برنده پنج جایزه سزار از
جمله جوایز بهترین فیلم ،فیلمنامه اقتباسی و فیلمبرداری شد .او فیلم
«آدمهای پرنده» ،تازهترین فیلم خود را با بودجهای حدود  6.91میلیون
یورو ساخت .جاش چارلز بازیگر آمریکایی که بیش از همه برای بازی در
نقش ناکس اووراستریت در فیلم «انجمن شاعران مرده» شهرت دارد،
یکی از دو نقش اصلی «اهالی پرواز» را بازی کرد.

13
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کارگردان :یان ویلم فان ایویک (بر مبنای فیلمنامهای نوشته خودش و عبدالهادی سمیح)
بازیگران :فتاح المارا ،تکال رویتن ،محمد مجد
تولید  2014آلمان ،بلژیک ،هلند ،مراکش و فرانسه 94 ،دقیقه
خالصه داستان :فتاح یک ماهیگیر و موجسوار جوان اهل یک دهکده ساحلی کوچک در مراکش ،به تنهایی راهی
یک سفر جسورانه در اقیانوس به مقصد اروپا میشود ،اما تحقق رویاهای او بدون آن که چیزی را فدا کند امکانپذیر
نیست.
جوایز و جشنوارهها :برنده جایزه توسعه از جشنواره فیلم هلند  ،2014نامزد جایزه فیلم منتخب تماشاگران
از جشنواره بینالمللی فیلم مراکش ،نامزد جایزه دیسکاوری از جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو ،نمایش در
جشنوارههای فیلم پوسان ،دوبی ،روتردام و...
درباره کارگردان :یان ویلم فان ایویک سال  1970در دلفت هلند به
دنیا آمد .دوران کودکی او در هلند و آمریکا گذشت .ایویک در  1989در
رشته مهندسی هوا  -فضا در دانشگاه تکنولوژی دلفت مشغول تحصیل
شد و هفت سال بعد به عنوان طراح هواپیما دانشآموخته شد .او مدتی در
شرکتهای هواپیمایی مانند ایرباس کار کرد .ایویک سال  2002کار خود
را رها کرد و در  ،»Nu« 2006اولین فیلم بلند داستانی خود را ساخت.
«آتالنتیک » دومین فیلم بلند داستانی اوست.
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کارگردان :بنجامین هایزنبرگ (بر مبنای فیلمنامهای نوشته خودش و جورف لشنر)
بازیگران :آندره ویلمس ،گیورک فریدریش ،سوزان وولف ،ماریا هوفستاتر ،الیزابت اوت
تولید  2014اتریش ،آلمان و سوییس 93 ،دقیقه
خالصه داستان :یک کولی به نام نیک که روزگارش به سر آمده است ،با کورت لدیگ ،یک روانشناس جنجالی
مالقات میکند و بهزودی ،ناآگاهانه سوژه مطالعات و عالئق دکتر میشود .زندگی بینظم نیک به تدریج نظم پیدا
میکند .در همین حال ،وقتی کورت به آرامی حافظهاش را از دست میدهد ،حقیقت ارتباط او با رایش سوم در
گذشته فاش میشود.
جوایزوجشنوارهها :نامزد جایزه فیلم منتخب تماشاگران از جشنواره بینالمللی فیلم شیکاگو ،نامزد جایزه بهترین
بازیگرمرد(گیورکفریدریش)ازجوایزانجمنمنتقدانفیلمآلمان،نمایشدرجشنوارههایفیلمبرلین،دنورو...
درباره کارگردان :بنجامین هایزنبرگ متولد  1974در توبینن آلمان و
دانشآموخته آکادمی هنرهای زیبا در مونیخ است .او نوه ورنر هایزنبرگ،
فیزیکدان برنده جایزه نوبل است .هایزنبرگ از  1997تا  2005در رشته
کارگردانی فیلم در مدرسه فیلم مونیخ درس خواند و اولین فیلمش «همین
لحظه» را در  2003ساخت .فیلم « »Sleeperبه کارگردانی او سال 2005
در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش درآمد و فیلم «سارق» ساخته او
سال 2010در بخش مسابقه جشنواره برلین روی پرده رفت.

15
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نویسنده و کارگردان :برنار ادموند
بازیگران :پل ساووا ،ماری ایو پلتی ،ماری ترز فورتن ،آریان لوگو
تولید  ،2015کانادا 82 ،دقیقه
خالصه داستان :این فیلم از روی رمان کوتاهی نوشته آنتوان چخوف
ساخته شده و درباره یک استاد ممتاز دانشگاه است که به یک بیماری العالج
مبتالست .او میخواهد دخترخواندهاش را که بیش از هر چیز دیگر دوستش
دارد ،خوشحال کند ،اما قادر به انجام این کار نیست.
جوایز و جشنوارهها :نمایش در هفته منتقدان جشنواره فیلم برلین 2015
درباره کارگردان :برنار ادموند متولد سال  1951در مونترال کاناداست .فیلم
« »La neuvaineبه کارگردانی او در سال  2005در جشنواره بینالمللی
فیلم لوکارنو دو جایزه گرفت .فیلم « »La donationنیز سال  2009در
جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو برنده جایزه بهترین فیلم بلند داستانی
کانادایی شد و در جشنواره لوکارنو هم دو جایزه دریافت کرد .این فیلم در
جشنواره الس پالماس هم برنده سه جایزه شد.
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کارگردان :مرات دوزگوناوغلو
بازیگران :تانسو بیچر ،وسالت ساراکاوغلو
تولید  ،2014ترکیه 110 ،دقیقه
خالصه داستان :بهادر ،یک کارگردان  35ساله جویای نام است که با الهام از
آهنگهای فرهنگ عامه ،فیلمهای تلویزیونی ارزانقیمت میسازد .از سوی
دیگر ،بزرگترین آرزویش این است که فیلمهایی شبیه تارکوفسکی،
فیلمساز محبوبش ،بسازد .بهادر در یک مرز رویا و واقعیت قرار دارد.
جوایز و جشنوارهها :نمایش در جشنوارههای فیلم آنتالیا و استانبول
درباره کارگردان :مرات دوزگوناوغلو متولد  1969در استانبول است.
او در دانشگاه معمار سنان و مارمارا در رشته سینما و تلویزیون تحصیل
کرد .او بین  2003تا  2006ده فیلم تلویزیونی ساخت .اولین فیلم بلند
داستانی دوزگوناوغلو با عنوان «نمک زندگی» سال  2009ساخته شد.

17
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کارگردان :آلن رنه (بر مبنای فیلمنامهای نوشته خودش و لورن اربی)
بازیگران :سابین آزما ،هیپولیت ژیراردو ،کارولین سیلول و میشل ویورموز
تولید  ،2014فرانسه 108 ،دقیقه
خالصه داستان :در یورکشایر ،سه زوج  -کاترین و کالین ،تامارا و جک و مونیکا و سیمئون  -از شنیدن این خبر که
دوست مشترکشان جرج رایلی به شدت بیمار است و تنها چند ماه دیگر زنده میماند ،خیلی ناراحت میشوند .آنها
به این فکر میکنند که چهطور میتوانند به جرج کمک کنند .برای همین از او دعوت میکنند به گروه هنری آماتور
آنها ملحق شود ،اما حضور در تمرینات ،دوران گذشته را به یادشان میآورد و...
جوایزوجشنوارهها:برندهجایزهآلفردبائرازجشنوارهبینالمللیفیلمبرلین 2014وبرندهجایزهفیپرشی.نمایشدر
جشنوارههایفیلمکارلوویواری،هنگکنگ،مونترال،آتن،پوسان،ونکوور،نیویورک،بمبئی،قاهره،گوتهبورگو...
درباره کارگردان :آلن رنه ( )1922-2014کارگردان آثار ماندگاری
چون «هیروشیما عشق من» و «سال گذشته در مارینباد» است.
او اواخر دهه  1950وارد دنیای سینما شد و بیش از شش دهه در
این حوزه فعال بود .فیلمساز فرانسوی به خاطر پرداختن به موضوع
رابطه بین ذهن انسان ،خاطره و تخیل و همچنین ساختارهای روایی
نوآورانه فیلمهایش شهرت داشت .او در سال  1980برای فیلم «عموی
آمریکایی من» برنده جایزه بزرگ داوران جشنواره کن شد و سال
 2009هم جایزه یک عمر دستاورد این جشنواره را دریافت کرد.
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نویسنده و کارگردان :فابیو گراسادونیا و آنتونیو پیاتزا
بازیگران :صالح بکری ،سارا سرایوکو ،ماریو پوپال ،گیدیتا پریرا ،لوییجی لو کاسیو
تولید  2013ایتالیا و فرانسه 110 ،دقیقه
خالصه داستان :سلوو ،محافظ و آدمکش حرفهای عضو مافیا است .او بعد از خنثیکردن یک حمله به اربابش،
مردی را که مسبب حمله بوده تعقیب و با خواهر نابینای او روبهرو میشود .او باعث میشود سلوو ،خودش و
وجودش را زیر سؤال ببرد.
جوایز و جشنوارهها :برنده جایزه بزرگ هفته منتقدان جشنواره فیلم کن  ،2013برنده دو جایزه از سندیکای ملی
خبرنگاران فیلم ایتالیا ،نامزد جایزه ساترلند از جوایز مؤسسه فیلم بریتانیا،
نامزد چهار جایزه از جوایز دیوید دی دوناتلو ،نمایش در جشنوارههای
فیلم ریو دوژانیرو ،لندن ،شیکاگو ،تسالونیکی ،استکهلم و...
درباره کارگردان :فابیو گراسادونیا و آنتونیو پیاتزا اولین بار سال 2009
در فیلم کوتاه «ریتا » با هم همکاری کردند .این فیلم که از منظر یک
شخصیت نابینا روایت میشود در بیش از  100جشنواره سینمایی
بینالمللی نمایش داده شد« .سلوو» اولین فیلم بلند سینمایی آنهاست.
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کارگردان :کن لوچ (بر مبنای فیلمنامهای نوشته پل الورتی و دانل اوکلی)
بازیگران :بری وارد ،سیمون کربی ،فرانسیس مگی ،اندرو اسکات ،جیم نورتن
تولید  ،2014بریتانیا ،ایرلند و فرانسه
خالصه داستان« :تاالر جیمی» پیامدهای جنگ داخلی ایرلند در فاصله سالهای  1922تا  1923را مورد توجه
قرار میدهد و درباره مردی است که یک دهه بعد به خانه بازمیگردد؛ جایی که اختالفات ناشی از جنگ همچنان
نمود دارد .جیمی گرالتن زمانی یک کمونیست بود ،آن هم وقتی تنها  100کمونیست در کل کشور بودند .او
تجربیات خود را از زندگی در آمریکا در دوران رکورد اقتصادی به زادگاهش میآورد...
درباره کارگردان :کن لوچ که متولد  1936در وارویکشایر بریتانیاست .او پس از تحصیل در رشته حقوق در دانشکده
سینت پیتر در آکسفورد ،ابتدا وارد دنیای تئاتر شد و از آنجا به تلویزیون راه یافت«.قوش» اولین فیلمی بود که از لوچ در
جشنواره کن به نمایش درآمد .او در چهار دهه اخیر  18بار با فیلمهای خود
در جشنواره کن حضور داشته که  12بار آن در بخش مسابقه اصلی بوده و
اینیکرکورداست.لوچاولینباردر 1981بافیلم«نگاههاولبخندها»برای
دریافت جایزه نخل طال رقابت کرد .او سال 1990برای «دستور کار پنهان»
و سال 1993برای «بارش سنگها» جایزه هیأت داوران این جشنواره را برد
و در 2006برای «باد بر مرغزار میوزد» جایزه نخل طال را دریافت کرد .لوچ با
فیلم «سهم فرشتگان» ( )2012نیز جایزه هیأت داوران کن را برد.
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کارگردان :ویم وندرس (بر مبنای فیلمنامهای نوشته بیورن اوالف یوهانسن)
بازیگران :ریچل مکآدامز ،جیمز فرانکو ،شارلوت گنزبورگ ،ماری ژوزی کروز
تولید  ،2015آلمان ،کانادا ،فرانسه ،سوئد و نروژ
خالصه داستان :نویسندهای به نام تامس الدان با پیامدهای قتل غیرعمدی یک کودک در یک حادثه رانندگی
روبهرو میشود و زندگی و کارش ناگهان در مسیری کامال متفاوت میافتد.
جوایز و جشنوارهها :نمایش در جشنواره بینالمللی فیلم برلین
دربارهکارگردان :ویم وندرس متولد سال 1945در دوسلدورف است .به جرأت میتوان گفت وندرس تأثیرگذارترین
فیلمساز نسل خود بوده است .سبک سینمایی او بر فیلمسازان هنری و تجاری دنیا به یک اندازه تأثیر گذاشته است .از
معروفترین فیلمهای او میتوان به فیلم جادهای «آلیس در شهرها» تولید سال 1973اشاره کرد که نام او را سر زبانها
انداخت .وندرس سال  1984با فیلم «پاریس ،تگزاس» برنده جایزه نخل
طالی جشنواره کن شد و در  1987با «بالهای اشتیاق» جایزه بهترین
کارگردان این جشنواره را از آن خود کرد .او در  1993نیز برای فیلم «چنان
دور ،چنین نزدیک» جایزه بزرگ هیأت داوران کن را گرفت .او در  1982با
فیلم « »The State of Thingsجایزه شیر طالیی جشنواره ونیز را برد و
سال  2000برای فیلم «هتل میلیوندالری» برنده جایزه خرس نقرهای
هیأتداورانجشنوارهبرلینشد.
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عوامل «انارهای نارس» با مردم
دیدار کردند
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آییندیدارفیلم
«انارهاینارس»،نهم
اسفند 93باحضورعوامل
فیلموجمعیاز
سینماگراندرموزه
سینمابااجرایمانی
باغبانیبرگزارشد.
از عوامل فیلم عالوه بر
مجیدرضامصطفوی
(تهیهکننده و کارگردان)
میتوان به آنا نعمتی،
رابعه مدنی ،شبنم
معززی ،بهاره مشیری و
ساقی زینتی (بازیگران)،
مهدی تراببیگی (از
نویسندگانفیلمنامه)،
روزبه رایگا ،آرش الیاسی،
مژده لباسچی ،فرید
ناظرفصیحی در مراسم
حاضر بودند .مجیدرضا
مصطفوی و آنا نعمتی
برای حاضران صحبت
کردند.
دراینمراسم،سینماگران
ومنتقدانسینمایی
چونهوشنگگلمکانی،
نظامالدینکیایی،نازنین
بیاتی،علیتبریزی،
صالحمیرزاآقایی،بهاران
بنیاحمدیوهنگامه
حمیدزادهحضورداشتند.

مجیدرضامصطفوی ،کارگردان:
اکران امشب را میخواهم تقدیم به کسی کنم که حق
زیادی به گردن من داشت .متاسفانه جامعه سینمایی و
جریان پژوهشی سینما داغدار زاون قوکاسیان است .زاون قوکاسیان برای
دو نسل گذشته سینما زحمت بسیار کشیده و جای او خالی است .میدانم
خیلی دوستداشت ،اینجا باشد .مدتی پیش که اصفهان بودم ،برایم گفت
که خیلی دوستدارد با پیام صوتیای اینجا حضورداشته باشد .اما نشد که
این اتفاق بیافتد .تأسف بسیار میخورم از این که طی ده سال اخیر ،سه کتاب
زاون مجوز نشر نگرفت و امیدوارم کسانی که نگذاشتند این اتفاق بیفتد
بتوانند وجدانشان را راضی نگهدارند.
آنانعمتی،بازیگر:
در این سالهایی که کار میکنم« ،انارهای نارس» یک
فیلم ویژه است ،به خاطر این که هیچوقت فکر نمیکردم در
سینمای ایران با این درصد پایین ریسکپذیری کارگردانی ،چنین پیشنهادی
داشته باشم .به اصرار آقای مصطفوی در این فیلم بازی کردم .ابتدا وحشت
فراوانی از ایفای این نقش داشتم .از عوامل فیلم «انارهای نارس» هم تشکر
میکنم و خوشحالم به خاطر موفقیتهای فیلم و همچنین برای حضوری که
در جشنوارههای جهانی داشته است .از این گروه همراه و هم دل پشت صحنه
تشکر میکنم برای این که فضای آرام و مناسبی را بهوجود آوردند تا این نقش
بسیار دشوار را بازی کنم که هیچ شباهتی به من نداشت

آئین دیدار عوامل فیلم
«صحنههای خارجی» با مردم برگزار شد

علیرضارسولینژاد،نویسندهوکارگردان:
فیلم در جشنواره سال  ۸۳در دو بخش مهمان و فیلمهای
اول و دوم به نمایش درآمد .البته ما پروانه ساخت نداشتیم و
فیلم را از ویدئو به  ۳۵میلیمتری تبدیل کردیم .فیلم با عوامل محدود و بودجه
پائین ساخته شد و در طول این سالها بخشی از عوامل فیلم مثل شایان و
شارلین مهاجرت کردهاند و حاال در جلسه حضور ندارند .بازیگر نقش عموجان
هم مثل سفری که در نقشش در فیلم به سرزمینهای شمالی میکند ،حاال هم
در سفر است و خیلی دوستداشت در جلسه حضور داشته باشد.
جامعه در این  10سال تغییر زیادی کرده است اما بخشی از مباحث فیلم هنوز
تازهاند .در این فیلم شما خیلی زیاد پیکان میبینید .امروز البته خوشبختانه
ماشینهای زیادی وارد بازار شده است .سلیقه معماری هم کمی بهتر شده.
به هر حال باید مسائل و موارد مثبت را هم ببینیم و قدمهایی را هم که رو به
جلو برداشته شده است مد نظر قراربدهیم.
«صحنههای خارجی» در جشنواره فیلم نانت هم به نمایش درآمد اما
مشکلی که در ارتباط با جشنوارهها وجود داشت و هنوز هم وجود دارد این
است که در طبقهبندی نوع فیلم ،نظر قطعی نمیتوان داد که مستند است یا
فیلم تجربی داستانی و اصال فیلم هست یا نیست!
جا دارد از اصغر افضلی و احمد رسولزاده یاد کنم [افضلی در صحنهای از
فیلم روی تصویر وودی آلن صحبت میکند و رسول-زاده راوی فیلم است].
نقش این دو دوبلور در فیلم بسیار مهم است .دوست داشتم این دو عزیز در
قید حیاتبودند و در این جلسه حضور داشتند
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آئین دیدار فیلم
«صحنههای خارجی»
شب  ۲۲فروردین ماه ۹۴
در محل موزه سینما
برگزار شد .در این
مراسم ،به روال گذشته
پوستر فیلم توسط
چهره های حاضر امضا
شد و سپس فیلم به
نمایش درآمد.
صحنههای خارجی
فیلمی است که اولینبار
در جشنواره فجر سال
 ۸۳به نمایش درآمد و
بعد از ده سال سرانجام به
اکران راه پیدا کرد.
همین موضوع دستمایه
یک شوخی بین کیوان
کثیریان مجری جلسه و
علیرضا رسولینژاد قرار
گرفت .رسولینژاد آیین
دیدار از فیلمش را
عجیبترین جلسه
رونمایی تاریخ سینما
خواند که ده سال بعد از
ساخت فیلم صورت
میگیرد.
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آیین دیدار عوامل «پریدن از ارتفاع کم»
با مخاطبان برگزار شد
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آیین دیدار عوامل
فیلم «پریدن از ارتفاع
کم»  ۱۹فروردین ماه با
حضور بازیگران ،عوامل
فیلم ،چهره های
سینمایی ،اهالی رسانه و
جمعی از مخاطبان در
موزه سینما برگزار شد و
اجرا مراسم را کیوان
کثیریان بر عهده داشت.
خسرو معصومی ،امیر
تودهروستا ،کیارش
اسدیزاده ،فائزه
عزیزخانی ،ابوالفضل
صفاری ،محسن آزرم،
سحر عصرآزاد ،،امیر
عابدی و هادی دیباجی
از جمله چهرههای
آشنای حاضر در این
مراسم بودند و مجید
برزگر ،تهیهکننده فیلم
و رامبد جوان ،بازیگر آن،
برای حاضران صحبت
کردند.

مجیدبرزگر،تهیهکننده:
جا دارد من هم یادی از مرتضی ندایی کنم که حاال دیگر
در میان ما نیست .خوشحالم از این که فیلم «پریدن از
ارتفاع کم» خیلی زود اکران شد و به سرنوشت خیلی از فیلماولیها دچار نشد.
مهمترین اتفاق در یک سال اخیر ،راهاندازی گروه «هنر و تجربه» بود چراکه این
امکان را برای ما فراهم کرد تا فیلمهایی را ببینیم که فقط پیش از این در تصویر
کوچک تلویزیون قادر بودیم شاهد آنها باشیم .علیرغم این که مخاطبان
چنین فیلمهایی در تعطیالت نوروزی ترجیح میدهند بیشتر استراحت کنند
اما خوشبختانه «پریدن از ارتفاع کم» با استقبال خوبی روبهرو شد و امید است
که این استقبال بیشتر شود .رامبد جوان در این فیلم خیلی به ما کمک کرد.
ما دوستی قدیمی با هم داشتیم اما هرگز تا قبل از «پریدن از ارتفاع کم» با هم
همکاری نداشتیم .جوان تمامقد در اختیار این فیلم بود.
رامبد جوان ،بازیگر:
این کار برای من تجربه لذتبخشی بود .مجید برزگر که در
سینماتکلیفشروشناستوبهغیرازفیلمسازی،فعالیتهای
صنفی خوبی هم انجام داده است .کل تیم تولید این فیلم درجه یک بودند .حامد
رجبی ،کارگردان «پریدن از ارتفاع کم» ،بسیار باهوش و فهمیده است و برای من
انسانی دوستداشتنی و قابل احترام .من تمامقد در برابر او میایستم و به حامد
تبریک میگویم که وارد سینما شده است .سینما به او افتخار میکند .او جزو
معدودکارگردانانیاستکهمیداندچهچیزیمیخواهد

مراسم رونمایی فیلم پریدن از ارتفاع کم با حضور عوامل و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه 19 /اسفند  - 93ایوان شمس

سازندگان «پریدن از ارتفاع کم» ترجیح دادند که
پیش از همه ،فیلم خود را طی مراسمی برای منتقدان
سینمایی و اهالی رسانه به نمایش بگذارند .به این
ترتیب ،در نوزدهم اسفندماه سال گذشته ،این مراسم
در تاالر «ایــوان شمس» برگزار شد .مجید برزگر،
تهیهکننده این فیلم ،به همراه حامد رجبی ،کارگردان،
در سالن حاضر بودند و با حاضران سخن گفتند.

دیدار با عوامل فیلم پریدن از ارتفاع کم 19 /فروردین  - 94موزه سینما
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عوامل «مردی که اسب شد» با مردم
دیدار کردند
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آییندیدارعوامل
فیلم«مردیکهاسبشد»
شامگاهسهشنبه،
چهارشنبه۲۶فروردین،در
سینمافرهنگبرگزارشد.
دراینمراسمهنرمندان
وسینماگرانیهمچون
جعفرپناهی،مجتبی
راعی،حسینفرحبخش،
اصغرهاشمی،محمدعلی
سجادی،مریمبوبانیعلی
نیکرفتار،فائزهعزیزخانی،
حسینطاهری،حبیب
کاوش و علیرضا برازنده
حضورداشتند.
همچنینازعواملفیلم
«مردیکهاسبشد»
کهبرایآییندیداردر
سینمافرهنگحاضر
بودند،میتوانبهعلیاکبر
ثقفی(تهیهکننده)،ملیسا
ذاکری،میثمغنیزادهو
احمدمحمدی(بازیگران
فیلم)،امینجعفری(مدیر
فیلمبرداری)ومحمدقمی
(طراحچهرهپردازی)اشاره
ولیجایامیرحسینثقفی،
کارگردانفیلم،درمیان
عواملخالیبود.

علیاکبرثقفی،تهیهکننده:
امیدوارم پس از تماشای فیلم از تمامی نقطهنظرات شما
تماشاگران باخبر شوم تا فیلم بعدی امیرحسین ارتقاء پیدا
کند .من تکتک صحبتهای شما را به او خواهم رساند .از تکتک میهمانان
حاضر در سالن ممنونم که تشریف آوردهاند .امیدوارم بتوانیم نمایش موفقی از
این فیلم داشته باشیم .باید این نکته را بگویم که «مردی که اسب شد» فیلمی
متفاوت است .باید تا انتهای فیلم صبر کرد و بعد نتیجهگیری کرد .حتی ممکن
است لحظاتی از فیلم خسته شوید اما وقتی میگوییم سینمای «هنر و تجربه»،
یعنی فیلمی با چنین فضاهای خاصی که باید کمی بعدتر دربارهاش صحبت کرد.
کیوانکثیریان،مجریبرنامه:
سراغ کارگردان را از تهیهکننده فیلم گرفتم ،اما ایشان
گفتند ،پسرم حتی هنگامی که در ورزش بوکس مقام اول
را کسب میکرد هم نمیرفت تا جایزهاش را بگیرد

نشست نقد و بررسی «انارهای نارس»
برگزار شد

اولین نشست نقد و بررسی
فیلمهای گروه هنر و تجربه
در سال  ،۱۳۹۴عصر سهشنبه
 ۲۵فروردین با نقد و بررسی
فیلم «انارهای نارس» در خانه
هنرمندان برگزار شد .علی
عالئی مجری این نشست بود.
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در ابتدای این نشست مجیدرضا مصطفوی ،کارگردان فیلم ،گفت « :چیزی حدود چهارسال هرروز به وزارت ارشاد وقت
میرفتم و هربار طرحهایم رد میشد .رفتهرفته از گرفتن مجوز سینمایی منصرف شدم و به همین خاطر برای «انارهای
نارس» اقدام به گرفتن مجوز ویدئویی کردم که حتی آن را هم ندادند .در نهایت یک مجوز ویدئویی عجیب و غریب صادر
شد که نه نیروی انتظامی آن را قبول داشت و نه شهرداری با ما همکاری میکرد و نه حتی مترو .به هرحال با آن مجوز
توانستم  ۳۱جلسه فیلمبرداری کنم .مدتی بعد از پایان فیلمبرداری انتخابات سال  ۹۲برگزار شد .با توجه به شرایط به
وجود آمده و امیدی که در جامعه ایجاد شده بود ،فیلم را دوباره تدوین کردم و کمی از تلخی فیلم کاستم».
رضا صائمی ،منتقد این جلسه ،پیرامون ضرباهنگ فیلم توضیح داد« :شاید جاهایی از فیلم برای خیلی از تماشاگران
خستهکننده و ماللانگیز باشد .به اعتقاد من فیلم کمی دیر شروع شد و اگر شروع اتفاق فیلم ،چیزی حدود ۲۰
دقیقه زودتر رخمیداد ،ریتم فیلم تندتر میشد .اما برای تحلیل این موضوع میتوان گفت شاید پشت این کندی
ریتم ،خودآگاهی فیلمساز و خواسته او وجود داشته باشد تا تماشاگر این ماللانگیز بودن زندگی را بهتر حس کند».
این تحلیل با توضیحات مصطفوی همراه شد« :البته فیلم را  ۸دقیقه نسبت به نسخهای که در جشنواره سیودوم به
نمایش درآمد ،کوتاهتر کردم .صحنههای چندانی از فیلم حذف نشد و بیشتر سعی کردم ،سکوتهای زیادی فیلم را
کمتر کنم .با این وجود در آن شرایطی که فیلم را میساختم ،از زمانی که فیلمنامه داشت شکل میگرفت ،زمان هر
پالن فیلم را میدانستم و سعی هم نکردم در کارگردانی یا تدوین ،ریتم تندتری به کار بگیرم .چون فکر میکردم که
شاید آدمهایی که قصه فیلم را جلو میبرند ،جهانی با ریتمی تندتر از این ندارند».
مهدی تراببیگی از نویسندگان فیلمنامه گفت«:اولین بار که با طرح مواجه شدم کمی جاخوردم .با خود گفتم در زمانهای
که مخاطب سینما داستانهای پیچیده و پر از کشمکش را میبیند ،کمتر مخاطبی تمایل به تماشای چنین داستانی دارد.
اما شجاعت کارگردان و چیزی که در قصه وجود داشت ،به من اطمینان داد تا برای نوشتن فیلمنامه همکاری کنم»
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(محصول )1393

دستاوردها :تندیس بهترین فیلم مستند برای کارگردانی و تهیهکنندگی از سیوسومین جشنواره فیلم فجر ،تندیس بهترین فیلم
بخش بینالملل از جشنواره سینما حقیقت ،تندیس بهترین کارگردانی از جشنواره سینما حقیقت و ...عوامل :فیلمنامهنویس و
کارگردان :معين کريمالديني ،مدیر فیلمبرداری :سامان لطفيان ،مدیر صدابرداری :طاهر پيشوايي ،تدوین :معين کريمالدينی،
بازیگران :علي گوگنژاد ،کريم گوگنژاد ،خوجهحاجي گوگنژاد ،رجب قليچ گوگنژاد ،طاهر گوگنژاد ،سيدنقي ساداتحسيني،
حکيم ايگدري ،تهیه کننده :معين کريمالديني
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خالصه فیلم :علی ،پدرش و برادرانش مربی اسب هستند .اسب تمام هستی آنهاست« .ایلحان» نام اسبی
است که مقام های زیادی نصیب خانواده آنها کرده .علی قرار است با پولی که از جوایز ایلحان و بقیه اسبها
درمیآورد ازدواج کند اما همیشه در کورس همهچیز بر وفق مراد پیش نمیرود .در این مستند ،ایلحان در شرایط
پیشبینینشدهای قرارمیگیرد و علی میجنگد برای قهرمانی اسبش...
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توگو با معین کریمالدینی درباره مستندش «آتالن»
گف 

«آتالن» سال گذشته،همان اولینبار که در جشنواره سینماحقیقت به نمایش درآمد با
استقبال بسیار مخاطب مواجه شد .فیلم زندگی پرفراز و نشیب یک مربی ترکمن و اسبش
را روایت میکند و بیشترین جوایز جشنواره سینماحقیقت و بعد هم تندیس بهترین فیلم
مستند جشنواره فجر را دریافت کرد .معین کریمالدینی پیش از این مستند «وقتی ابرها
پایین میآیند» را ساخته و برای این فیلم هم در جشنواره سینماحقیقت جایزه بهترین
کارگردانی و در جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین تصویربرداری را از آن خود کرد و در
امیرحسینثنائی
بخش تدوین هم نامزد شد .او عالوه بر کارگردانی ،تدوینگر مستند هم هست و برای تدوین
مستند «تینار» جوایز متعددی را دریافت کرده است .مستند «آتالن» این روزها در گروه «هنر و تجربه» در حال
اکران است .با معین کریمالدینی درباره این فیلم به گفتوگو نشستیم:
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توگو خواندم که درباره شیوه
در یک گف 
پژوهشتان در «آتالن» گفته بودید «من
در ذهنم مثال یک مردی را که اسب دارد،
تصور میکنم و به دنبال آن میگردم.
آنقدر میگردم تا پیدایش کنم و .»...این
تصویر مردی که اسب دارد و ...از کجا در
ذهنتانشکلگرفتهبود؟

این شیوه پژوهش را در «آتالن» تجربه کردم و االن
هم در فیلم جدیدم دوباره دارم تجرب ه میکنم .سال
 ۷۸زمانی که دانشجو بودم ،قرار بود فیلمبردار یک
فیلم کوتاه کالسی درباره معرفی اسب ترکمن باشم.
برای ساخت آن فیلم به این منطقه رفتیم .آنجا برای
اولین بار بود که با ترکمنصحرا مواجه میشدم .در
همین سفر با خانم لوییس فیروز آشنا شدم .لوییس
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فیروز کسی بود که در آن منطقه جلوی انقراض نسل
اسبهای ترکمنی را گرفته و باعث احیای مجدد این
نوع اسب شده بود .حاال من دنیایی را میدیدم که
تا آن روز ندیده بودم .برای اولین بار آنجا دیدم که
اسب چهطور وارد یک رابطه عاطفی با انسان میشود،
چهطور روی چرخه اقتصادی و اجتماعی یک خانواده
تاثیر میگذارد .تا آن زمان آن ذات درونگرای اسب و
توی همان سفر
انسان را از نزدیک لمس نکرده بودم و 
لمس کردم .میخواستم درباره همین فیلم بسازم.
ولی هیچوقت فرصتش پیش نیامد .کات؛ تا سال
 ۹۰که تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم .با همان
ذهنیتی که داشتم رفتم دنبال یک آدم گشتم .نه
اینکه علی گوگنژاد (شخصیت اصلی فیلم) را دیده
باشم ،با او آشنا شده باشم و بعد بخواهم دربارهاش یک
فیلمبسازم.زمانیکهتصمیمگرفتم«آتالن»رابسازم
علی گوگ نژادی وجود نداشت .یک مربی ترکمن
برایموجودداشتومیخواستمدربارهاشفیلمبسازم.
ولیپیدایشنمیکردم.

یعنی دکمهای داشتی که حاال برایش
میخواستیکتبدوزی؟
دقیقا .چون اصالت موضوع هم برایم خیلی مهم بود
و اهمیت داشت .اگر این شرایط را پیدا نمیکردم به
سمتشنمیرفتم.
پس دوباره راهی ترکمنصحرا شدید و
دنبالیکمربیگشتید.
بله ،سه ماه طول کشید؛ با حدود  ۳۶-۳۷مربی
مصاحبه کردم تا از بین آنها در روستایی در حد فاصل
آققال و گنبدکاووس علی را پیدا کردم .علی را من
خیلی دیر پیدایش کردم .به دلیل این که آن شرایطی
را که سال  ۷۸در ترکمنصحرا از یک مربی اسب در
ذهنم ساخته بودم در سال  ۹۰که دوباره به آنجا رفتم
پیدانمیکردم.
چهطور؟چهشرایطیتغییرکردهبود؟
زندگیشان مدرن شده بود ،زندگی اجتماعیشان
عوض شده بود .شیوههای اسبداریشان تغییر کرده
دنبالهمانکاراکترمیگشتم.
بود.مناما 
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چهکاراکتری؟
از نظر شرایط زندگی ،نوع نگاه مربی به اسب و این که
اسب هنوز در کنار خانهشان باشد ،چون مثال االن
بسیاری از مربیان اسب و اسبدارها دارند در باشگاهها
کار میکنند؛ در واقع آن خلوتی که میخواستم یک
مربی با اسبش داشته باشد .خب علی خیلی به اینها
نزدیکتربود تاافراددیگر.
چهقدرطولکشیدتاپیدایشکردید؟
پژوهش ابتداییمان تا پیداکردن علی سه ماه طول
کشید ،بعد از پیداکردن علی تا تصویربرداری هم پنج
 شش ماه طول کشید .پیداکردن خط اصلی روایت وداستانکهای حاشیه روایت اصلی و برقراری ارتباط
با علی هم حدود دو ماه و نیم  -سه ماه زمان برد تا من
تکلیفم مشخص شود که فیلم درباره چیست و قرار
استدرونشچهاتفاقیبیفتد.تصویربرداریاینفیلم
هم از آذر ۱۳۹۱تا مرداد ۹۲به طول انجامید.
از اول هم به جز آن طرح و ایده اصلی که در
ذهنتان داشتید ،همین داستان را دنبال
میکردید؟
قرار نبود من فیلمی بسازم درباره این چیزی که االن
در «آتالن» میبینید .آن را لو نمیدهم .در اولین
سکانس فیلمبرداری ما که اولین سکانس فیلم هم
هست شرایط ویژهای برای ایلحان ،اسب علی ،پیش
آمــد که فیلم رفــت به
سمت آن شرایط .این
شرایط ویژه ،طراحی و
ایده من از اول فیلم نبود.
مهمترین کاری که باید
میکردماینبودکهمسیر
فیلم را در راستای آن
اتفاقات بتوانم پیش ببرم.
ممکن بود که هر اتفاقی

میافتاد و با هر پایانی تمام میشد ،خب طبیعی است
کهفیلمبایدهوشمندانهبهآنسمتپیشمیرفت.
یکی از نکات مهم و جذاب «آتالن»
درامی است که در فیلم میبینیم .من
متاسفانهفیلمقبلیتان«،وقتیابرهاپایین
میآیند»راندیدهام.دوستدارمبدانماین
قصهگویی را در فیلم قبلیتان هم تجربه
کردید؟یااینعالقهازکجامیآید؟
من ذاتا قصه را دوست دارم .قصه جزء جدایی نشدنی
از وجود من است« .وقتی ابرها پایین میآیند» درام
دارد ولی الیههای دراماتیکش بسیار کم است .این هم
به خاطر موضوع فیلمی است که کامال ثبت واقعیت
کرده .اتفاقاتی که در آنجا میافتاد چون مربوط به
آیینها بود بسیار حساس بود و تنها یک بار اتفاق
میافتاد و ما نمیتوانستیم در آن خللی وارد کنیم و
مثالبخواهیمصحنهایرادوبارهتکرارکنیم.
در «آتالن» چهطور؟ این که اتفاقی را
دوباره تکرار کنید و یا بازسازی کنید اتفاق
افتاد؟
بله ،مثال ما پالنهای کرین داریم .ما باید جای
علی را مشخص میکردیم .یا پالنهایی داریم که
علی دم غروب دارد میرود و دوربین همراهش
تراولینگ میکند .من باید سرعت علی را با سرعت
دوربــیــنــم هماهنگ
میکردم .اما قویا تاکید
میکنم داستان ،اصالت
داستان ،در «آتــان»
بازسازی نیست .یعنی
در «آتــان» بازسازی
بــه هیچ عــنــوان وارد
مرحلهای نمیشود که
بخواهد تخیل من را به
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عنوان فیلمساز وارد واقعیت کند؛ فقط اتفاقات واقعی
را در خدمت روایت فیلم قرارداده.
چرا نمیتوانستید؟ دلیل خاصی داشت؟
مربیان اسبهای ترکمنی برای خود برنام ه کامال
مشخصی دارند که اگر حتی زمین به آسمان بیاید این
برنامه را به هم نمیزنند .مثال اگر  ۵۰۰متر میخواهد
به گشت یک اسب اضافه شود همه برنامهشان به هم
میریزد .یا اگر یک مشت گندم اضافه بخواهند به
اسب بدهند همهچیز به هم میریزد .صبح زود اگر
علی بیدار میشد کار خودش را میکرد ،من هیچوقت
نمیتوانستم بگویم و بخواهم که کار صبحش را عصر
هم دوباره تکرار کند .چون عصر کار دیگری میکند.
که خود اینها هم مشکالت خودش را همراه داشت.
بهعنوان مثال وقتی قرار بود صحن ه خاصی را بگیریم
او مخالفت میکرد و میگفت« :نمیشه؛ چون پای
اسب آسیب میبینه» .ذات اتفاقاتی که شما در
فیلم میبینید همه اتفاق افتادهاند .هیچکدامشان از
جانب تخیل من طراحی نشدهاند و دوربین من فقط

ثبتکنندهبوده.
به نظرم همین که ازشان بازی نگرفتهاید
و آنها جلوی دوربین ،خودشان بودهاند
و راحتند یکی از ویژگیهای فیلم است.
ویژگی دیگر فیلم به نظرم تمرکز روی
یک موضوع مشخص است .بعد از اولین
نمایشها و در نمایشهای بعدی در
توگو با برخی از دوستانم و همینطور
گف 
در یکی ،دو نوشته درباره فیلم خواندم
که نقد داشتهاند به فیلم که چرا به
موضوعهای دیگر نپرداخته ،مثال چرا
ساده از کنار شرطبندی گذشته و ...به
نظرم پرداختن به هر کدام از اینها شاید
تماشاگر را از موضوع اصلی دور میکرد
و...
دقیقا ،برگ برنده فیلم همین است .اگر من کمی پایم
میلغزید و وسوسه میشدم کاراکترهای دیگری هم
بودند که بسیار جذاب و دوست داشتنی بودند و فیلم
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میتوانست به سمت آنها برود؛ مثال خوجهحاجی،
پدربزرگ علی .ولی این یک وسوسه خطرناک بود؛
این که نزدیکشدن به هرکدام اینها باعث میشد
من از خط اصلی داستانم دور بشوم .هر کدام این
موضوعها پتانسیلهای زیادی داشتند که آدم برود
به سمتشان .ولی من نرفته بودم آنجا تا یک کنکاش
اجتماعی کنم .شرایط کورس ،شرطبندی و غیره
هر کدام به نظرم یک فیلم جداگانه است« .آتالن»
قرار است درباره رابطه یک مربی با اسبش و تالشی
که میکنند برای زندهماندن و زندگیکردن باشد و
قرار نیست چون چیزهای دیگری هم وجود دارد من
هی نوک بزنم به آنها .اتفاقا فکر میکنم فیلم تکلیف
خودش را مشخص کرده که چه چیزی میخواهد
بگوید و چه چیز را نمیخواهد بگوید.
به نظرم «آتالن» این ظرفیت را دارد که
توگو
خیلی بیشتر از این دربارهاش گف 
کنیم .اما اینجا به عنوان آخرین سؤال
میخواستم نظرتان را درباره اکران و
نمایش عمومی فیلم بپرسم.
نفس اکران «هنر و تجربه» یک اتفاق رویایی است که
سالهاسینماگرانمامنتظرشبودند،محققنمیشد
و حاال محقق شده .و خوشبختانه بهرغم همهچیز
خیلی هم خوب پیش میرود .منتهی من یک نقدی
دارم .نقد هم به این معنی که قسمتهایی که میتواند
بهتر باشد را بیان کنم و آن نوع نگرشی است که در
این گروه به سینمای مستند وجود دارد .شیوه اکران
فیلمهای مستند اکرانهای جذابی نیست .تعداد
سالنها و ساعتهایی که فیلم پخش میشود به نظرم
مناسب نیست .شاید بنا بر این گذاشته شده که فعال
این ساعات و تعداد سانس باشد ،اگر مخاطب استقبال
کرد و بهتر شد وضعیت را تغییر میدهیم .اما نباید
این نکته را فراموش کنیم که استقبال از یک فیلم

فقط بسته به خود فیلم نیست ،به شرایط اکران هم
برمیگردد .نمیخواهم خیلی زیادهخواهی کنم ،اما
مطمئنم که سینمای مستند ما میتواند در این گروه
و در اکران ،قویتر ظاهر شود .بگذارید مثال دیگری
بزنم .در اسفندماه سال گذشته مراسمی برگزار شد
که در آن فیلمهای اکران نوروزی معرفی شدند .اتفاقا
گروه«هنروتجربه»همفیلمهایشرامعرفیکرد.ولی
در این مراسم هیچکدام از فیلمهای مستند معرفی
نشدند و اسمی از آنها برده نشد .فکر نمیکنم معرفی
مستندهایی که در نوروز اکران میشدند محدودیتی
برای این مراسم داشت.
مثل مراسم رونمایی و معرفی فیلمهای
داستانی که در جشنواره فیلم فجر سال
گذشته برگزار شد و در آن هیچ خبری از
فیلمهایمستندنبود.
بله ،همه فیلمها رونمایی داشتند به جز فیلمهای
مستند .میخواهم این را بگویم که انگار این نگاه همراه
با تعارف است .انگار با سینمای مستند توی تعارفیم .ما
سالگذشتهفیلمهایمستندخوبیداشتیمکهمطمئنا
بااستقبالمخاطبمواجهخواهندشد.حرفمایناست
کهوقتیپتانسیلیبرایسینمایمستندبهوجودآمده،
نه بهخاطر فیلم من یا دو  -سه فیلم دیگر ،به خاطر
جان-گرفتنسینمایمستند،بهخاطراینکهسینمای
مستند وارد عرصه گیشه شود ،به جای این که محدود
نگاه کنیم میتوانیم گستردهتر نگاه کنیم .البته این را
اضافه کنم :همین االن هم که «آتالن» در حال اکران
است خودش خیلی خیلی خوب است .نمیخواهم
چیزهایی را که االن داریم و به دستشان آوردهایم زیر
سؤالببرم.اینرویاییبودکهتادو-سهسالپیشکسی
حتیبهشفکرهمنمیکردکهفیلمهایمستندبهروی
پرده سینماها بروند؛ اما وقتی راهی ایجاد شده حیف
استکهاینطورمحدودتعریفشکنیم

«آتالن» تبلوری از زندگی است
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«آتالن» مستندی منشوری است .میتوان از زاویههای مختلفی بدان نگریست و
تحسینش کرد .راز موفقیت اثر هم تا حد زیادی معطوف به همین جنبه است .در واقع
مستندساز خود را در یک گوشه محدود حصر نکرده است تا فضایی تکبعدی در اختیار
مخاطب قرار دهد .کادر تصاویر مستند او ،صرفا چهارچوبی از یک واقعیت گزینششده و
محصور نیست و منطبق با فضاهای موازی دیگری است .ممکن است بسته به حالوهوای
هر مخاطب ،قطعاتی از این فضا بیشتر یا کمتر برایش نمود داشته باشد ،اما در هر حال
مهرزاد دانش
ارزش حقیقی متن ،در همین روند چندوجهیاش است.
وجه نخست ،نوعی شمایل قومشناسانه را تداعی میکند .آدمهای اصلی مستند ،خوجهحاجی ،رجبقلیچ ،کریم،
علی و طاهر گوگنژاد ،همگی از اهالی ترکمنصحرا هستند که شغلشان تربیت اسبهای مسابقه است .در گذر از
زندگی این افراد ،روی جنبههایی از آیینها و عادات و رسوم و گویش و فرهنگ لغات و باورها و ...مکثهایی به عمل
میآید که در حد خود جلوههایی قابل توجه از فرهنگ فولکلور و قومیتی این ناحیه از ایران هستند .نزدیکی دوربین
مستندساز به بافت معیشتی آدمهای فیلم ،امکان ثبت بهتر و صمیمانهتر را فراهم ساخته است.
دوم آنکه در کنار جلوههای درونقومی ،مستندساز غافل از جنبههای اقتصادی این نوع حرفه (مربیگری و پرورش
اسب مسابقات) نیست .نوع رابطه بین صاحب اسب و پرورشدهنده آن ،البیها و قمارهای جاری در مسابقات،
دغدغه راوی فیلم برای چگونگی تأمین هزینههای جشن ازدواج و ...هر یک نمودهایی از معضالتی هستند که رابطه
پیچیده اقتصاد در این فضای خاص معیشتی را متبلور میسازند و بر روند چگونگی سیر ماجرای اسبها و آدمها در
اثر ،تأثیر فراوان مینهند.
سومین وجه که شاید پررنگترین بعد ماجرا هم باشد ،نگاه رمانتیک مستندساز به مناسبات بین اسب و
پرورشدهندهاش است .نگاه مربی جوان به اسبش ،ایلحان ،نه صرفا از جنس یک رابطه کاری مربوط به حرفه
مربیگری ،بلکه عمدتا تداعیبخش حسی بسیار عاطفی و بلکه عاشقانه است .مربی جوان در شرف تدارک جشن
ازدواجش است ،اما از سوی دیگر دلبستگی به حیوان هم او را دچار دغدغههای افزون میسازد .مرد جوان ،عاشقانه
به اسبش تمرین میدهد ،تیمارش میکند ،غذایش میدهد و نوازشش میکند ،نزد پدربزرگ میبردش تا با
داروهای سنتی ،بیقراریاش را درمان کند ،نزد دعانویس میرود تا سربلندی اسب را به او بازگرداند و ...اما اینها
ی دیگر ،در جدایی رقم خورده
هیچکدام سودی ندارد .انگار تقدیر محتوم این رابطه ،مثل هر رابطه عاشقانه اسطورها 
است ،و این جدایی هم همچون داستانهای اصیل عاشقانه با ورود یک رقیب قدر سببسازی میشود و درنهایت در
آخرین نماها ،با معناکردن واژه «آتالن» مشخص میشود که دلتنگی عاشقانه مرد جوان ،تا چه حد معطوف به بافت
زندگی او در منطقهای است که دارد آنجا زندگی میکند.
«آتالن» تبلوری از زندگی است که در ترکیبی پارادوکسیکال از عشق و اقتصاد شکل گرفته است...
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«آتالن» روایتی جذاب از مربیان اسبی است که از آموزش و مهار تنها اسب خودشان،
ایلحان ،عاجزند .تبعیت نسبی فیلم از قواعد ساختار کالسیک ،مدت زمان کوتاه آن و
قابهای زیبا ،همه در حفظ تماشاگر تا انتهای فیلم مؤثرند اما اثر ،دچار نوعی سرگشتگی
یا تغییر رویکرد است که موجب میشود پرسشهای مخاطب نهتنها به طور مطلق
بیپاسخ بماند بلکه به دلیل قطع ارتباط عاطفی میان تماشاگر و اسب ،احساسات و شم
او نیز برای پرکردن این خالء به کمک نیایند .شاید برای مخاطب آشنا با اسب ،سرکشی
نیوشا صدر
و گریز ایلحان به عنوان بخشی از رفتارهای این موجود یگانه ،قابل درک و پذیرش باشد
و اساسا ایلحان را به خاطر عصیانش (که هم دارای وجهه قوی اساطیری است و هم توجه را به قابلیتهای منحصر
به فرد او معطوفمیکند) ستایش کند اما برای مخاطب ناآشنا (که اغلب تماشاگران فیلم را تشکیل میدهند) این
رفتارها یادآور کنترلناپذیری حیوان با تمام تداعیهای منفی است و درنتیجه ،ایلحان در چشم آنان به جانداری
وحشی و فاقد درک و احساس تقلیل مییابد که باید به دست انسان رام شود.
ایلحان ،اسبی که دائما تنبیه میشود اما همچنان فرمان نمیبرد ،اسبی با خوی آزاد که به بند عادت نمیکند ،نیازش
و دردش از داستان حذفمیشود .فیلمساز ،علی و زاویه دید او را برای روایت داستانش برگزیده است و نمیتوان
خردهگرفت که چرا روایت را از چشم اسب یا دانای کل دنبال نمیکند ،اما پیوند عاطفی میان علی و ایلحان چیزی
نیست که به طور اتفاقی و پس از فروش ایلحان شکلگرفتهباشد .در حالی که پیش از آن ،کوچکترین نشانهای از این
پیوند نه در رفتار و گفتار علی و نه در رفتار ایلحان نمیبینیم .علی تنها مربیای با رفتاری مالیمتر است و ازدستدادن
حیوان او را صرفا با بحران مالی و بحران آبرو مواجه میکند .در حالی که تمام آنچه با دوربین ثبت میشود ،تنندادن
و مقاومت اسب است .لحظات عاطفی میان حیوان و انسان کامال کشف ناشده رهامیشوند و دوربین تنها شکوه
عصیان و خشونت را در میان وقایع جستوجو میکند .درک متقابل ایلحان و علی و این که ایلحان به شکلی بیسابقه
مفهوم کوچکترین حرکات مربیش را میفهمید چیزی است که تنها پس از فروش او و آن هم از «زبان» علی
میشنویم .عدم ثبت ظرافتهای رفتاری اسب ،موجب میشود که «شخصیت» ایلحان به حاشیه برود و پیوند نهایی
او با دریا و آرامش ناشی از آن که نوعی پیوند اساطیری است بیاهمیت جلوه کند .یونانیان آفرینش اسب را به نپتون،
خدای آبها ،منتسب میدانند و در اساطیر ایرانی نیز پیوندی ناگسستنی میان اسب و آب وجود دارد که در صورت
وجود نگاه همهجانب ه وظریفتر ،اسطوره نیز در بستر مهیای چنین داستانی میتوانست راه و جریان خودش را بیابد،
در حالی که اکنون اولین سطح روایت نیز با پرسشهای بیپاسخ مهمی روبهروست
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«آتالن» یکی از مستندهای شاخص تاریخ سینمای ایران است .کمتر مستندی دیدهایم
که تا این حد دراماتیک و پرکشش باشد .عنصر گمشده سینمای مستند ما درام است و
هرگاه این سخن را بر زبان میآوریم ،با اتهام متوسل شدن به معیارهای سینمای داستانی
برای تحلیل مستند روبهرو میشویم .طبیعتا منظور قصهگویی نیست .حرف سر فقدان
درام است؛ عدم انسجام ضرباهنگ و مرزکشیدن بین فضاسازی با حفظ ریتم و درام .دقیقا
رعایت همین نکات «آتالن» را به یکی از بهترین مستندها تبدیل میکند.
پوریاذوالفقاری
استفاده درست از نریشن به شکلی است که خیلی زود وارد قصه زندگی و اهمیت موضوع
مسابقات اسبدوانی و جایگاه ایلحان بین اسبهای منطقه میشویم .نریشنها همزمان فضاسازی میکنند و
اطالعات مورد نیاز را هم به ما میدهند .ایلحان سه بار از دویدن سر باز میزند و در فاصله هریک از دورههای مسابقه،
ما با بخشی از روابط خانواده علی گوگنژاد ،اهمیت نتیجه مسابقه در زندگی آینده او ،رفتار رقبا ،مافیای عجیبی
که در پس شرطبندیهای مسابقات قرار دارد و افتوخیز و تالشهای خانواده با توسل به روشهای سنتی و مدرن
برای حل مشکل ایلحان و نوسان روابطه خانواده علی با مالکان اسبها آشنا میشویم .موفقیت فیلم در خلق همین
مجموعه روابط ارگانیک است .دومینویی که سرنوشتش به سمضربههای اسبان در میدان مسابقه و بیماری و
سالمت آنها بستگی دارد.
در دل همه این روابط ،رازی درباره دلیل رفتار ایلحان هم آزارمان میدهد .رازی که در تالش برای پیبردن به
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پاسخش و در رویا بافتن برای حل شدنش با علی شریکیم .در واقع شخصیت اصلی فیلم ،ایلحان است .او با تغییر
رفتارش امیدهای سوارکار و مالک و قماربازان را نقش بر آب میکند .او گرهی است که نه راهحلهای پیرمرد نودساله
و نه وردها و نه تزریق داروهای پزشکی موفق به گشودنش نمیشوند .خاموشی انتهایی ایلحان و آرامگرفتن غریبش
در آغوش صاحب روزهای نه چندان دوری که مثل ما هنوز بیتاب پیبردن به علت آنهمه بیقراری بود و آخرین
همراهی او با علی پس از یکساعت روایت کشمکش و نوسان و امیدبستن و شکستخوردن بهترین پایان قابل تصور
برای فیلم است.
فیلمبرداری «آتالن» هم در سینمای مستند کمسابقه است .به هیچوجه احساس نمیکنیم دوربینی به پیست
مسابقات اسبدوانی برده شده تا صحنههایی را به شکل شکاری بگیرد .دوربین روی سهپایه است .تماشاگران را
میبینیم ،بعد مسئوالن برگزاری و در ادامه ،چشمهای مضطرب سوارکاران و مربیان را .مثل فیلمهای داستانی
ورزشی دوربین از گزارشگران بازی هم غافل نشده است .تا جایی که شک میکنیم نکند با همه اینها قراری گذاشته
شده است .در مقابل ،تغییر ناگهانی زوایه دوربین در پی دویدن دیوانهوار ایلحان به سمتش ،مطمئنمان میکند که
داریم یک مستند میبینیم!
پانوشت :برای نگارنده که بیش از دو دهه در شمال کشور و در نزدیکی ترکمنها زندگی کرده ،نیندیشیدن به عدم
تعلق فیلمساز به قوم ترکمن و تجربه محدودش در زندگی با آنها غیرممکن است .موفقیت او در ارائه تصویری دقیق
از مناسبات ،رفتار و فضای حاکم بر زندگی چشمبادامیهای خاموش و کمحرف شمال کشور تحسینبرانگیز است.
همین که او تصمیم گرفته فقط نگاه و چهرههای به ظاهر بیاحساس و بعضا بیسن و سال ترکمن را ضبط کند و
روایت درونیاتشان را به نریشن بسپارد ،یعنیشناختی عمیق از روحیه و اندیشه قومی کمتر شناختهشده در ادبیات
و هنر ما به دست آورده است« .آتالن» بیهیچ اغراقی یک شاهکار است

ت سر جای خود قرار گرفته است
در «آتالن» همه چیز درس 
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به طور معمول ما انسانها هستیم که در زندگی واقعی برای طبیعت اطرافمان تصمیم
میگیریم .از این حیث معموال انسان موجودی صاحب اراده و حیوانات و طبیعت ،مقهور
خواستههای انسانند .تنها جایی که انسان نمیتواند در مقابل طبیعت قد علم کند
آنجاست که توان مقابله با نیروی غریزی طبیعت را نداشته باشد .اما برخالف این قانون
همیشگی ،آنچه جالب توجه است آنجاست که حیوانی نه بر مبنای غریزه که بر مبنای
اراده خود ،تصمیم بگیرد به خواسته انسان تن درندهد .این دقیقاً اتفاقی است که در
حدیثجانبزرگی
مستند «آتالن» میافتد.
در این فیلم اسبی به تصویر کشیده میشود که عالوه بر صاحب هویت بودن همچون انسان (یعنی داشتن اسم،
شغل ،خوردن و خوابیدن و )...از جنبه روحی در معرض زاویه دید کارگردان قرار میگیرد .اسب که ایلحان نام
دارد همیشه در مسابقات اسبدوانی برنده بوده و مورد توجه همگان از جمله صاحبش ،علی ،قرار میگرفته اما
حاال در هیچ مسابقهای حتی از نقطه شروع هم حرکت نمیکند .نکته اینجاست که علی رابطهای عاطفی با
ایلحان دارد .اسبی یتیم که حکم پسر علی را پیدا کرده و علی همچون مردان دیگر ترکمنصحرا زندگیش با اسب
گره خورده .او این جمله را از پدرش در فیلم ذکر میکند« :اگه اسب یتیمی اومد تو خونهت باید تا آخر مراقبش
باشی» ...حقیقتا به چه دلیل ایلحان دیگر نمیخواهد در مسابقه شرکت کند و از همان ابتدا توقف میکند؟ آیا
فهمیده که این مسابقه با دیگر مسابقات تفاوت دارد و قرار است با جایزه آن ،عروسی صاحب خود را راه بیندازد؟
این سؤالی است که با دیدن فیلم در ذهن تماشاگر شکل میگیرد.
اوج ماجرا آنجاست که علی ،ناامید از برنده شدن ایلحان  -گرچه با اکراه  -اما تصمیم به فروش ایلحان میگیرد تا
با پول حاصل از آن ،خانواده عروس را از انتظار مراسم عروسی و شروع زندگی جدید رها کند .در لحظه جدایی،
ایلحان درست مثل کودکی که میخواهند او را از والدش جدا کنند َ
تقل میکند که وارد ماشین حمل نشود.
صاحب جدید ،او را به سمت ماشین میکشد و او به سختی مقاومت میکند .ایلحان نه برای علی مسابقه میدهد
و نه او را ترک میکند! زیبایی این مستند  -که علیالقاعده در آن داستانی برای ریاکشنهای اسب نوشته نشده
تا اسب آن را بازی کند  -در همین مطلب خالصه میشود :به نظر میآید ایلحان نمیخواهد علی را از دست بدهد،
چه به لحاظ معنوی (یعنی با ازدواج علی) و چه به لحاظ فیزیکی (یعنی فروش او به صاحبی جدید و رفتن از محل
زندگی علی)؛ درست مثل کودکی که نمیخواهد پدرش را به عنوان تنها کسی که در زندگی دارد از دست دهد.
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کودکی که نه میخواهد پدرش ازدواج کند و توجهش معطوف کسی دیگر شود و نه میخواهد برای همیشه او را
ترک کند و به شهری دیگر رود.
در «آتالن» همه چیز درست سر جای خود قرار گرفته است .اتفاقات ضمن غیرقابل پیشبینی بودن ،به دلیل
انتخاب و نگاه درست کارگردان نسبت به سوژه ،چنان درامی را رقم میزنند که فیلم را به اثری قابل توجه در
ابعاد جهانی بدل میکنند .بدیع بودن و زیبایی داستان به همراه فیلمبرداری ،موسیقی و تدوین درست ،فیلم را
به اثری چون نقاشی یا شعر شبیه میکند؛ چیزی که در کمتر فیلم مستندی با محوریت حیوان دیده میشود؛
بارقههایی از ملودرام و شاعرانگی تا مخاطب کام ً
ال به لحاظ عاطفی با یک اسب همدردی کند.
پایانبندی فیلم نیز میتواند بر رگههای ظریف ملودارم خلق شده صحه بگذارد .علی که پس از فروش ایلحان دلتنگ
او شده و از جای خالی او در رنج است مدتی بعد به سراغ اسب میرود .او میگوید« :ایلحان برام یه چیز دیگه بود .وقتی
چهار نعل میرفت پرتم میکرد تو ابرها »...اما وقتی ایلحان را در محل زندگی جدید خود و تحت سرپرستی صاحب
جدیدش میبیند نقطه اوج دیگری رقم میخورد؛ اسب سرکش نه تنها مثل یک کودک معصوم رام شده و دیگر برای
بهدستآوردن و یا از دست ندادن چیزی َ
تقل نمیکند ،بلکه کار ویژهای نیز نمیکند! اسبی است مثل همه اسبهای
دیگر .یا کودکی که پس از از دست دادن تنها والدش مویههای فراوان کرده و اکنون به قرار رسیده .او تقدیر را به ناچار
پذیرفته اما دیگر آن ایلحان گذشته نیست .مثل حیوانی که در قفس افتاده یا ماهیای که در تنگ آب افتاده به ناچار
شرایط جدیدش را پذیرفته و از زاویه لنز دوربین چیزی نیست جز یک حیوان تسلیم!
پایانبندی فیلم غروبی است که با نگاه زیبای فیلمبردار (سامان لطفیان) به تصویر کشیده شده و در آن علی و
صاحب جدید ایلحان سوار بر دو اسب نشان داده میشوند که در دریا حرکت میکنند .غروبی پرمفهوم که پایانی
است در جهت تکمیل بوم نقاشی کارگردان .چیزی که به درستی در انتهای فیلم نشسته است

معین کریمالدینی
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اسبتمامهستییکمربیترکمناست.
علی و اسبش «ایلحان» ،باید خوب بدوند تا از فراز و فرود کورس عقب نمانند و اگر کم بیاورند ،هم کورس و هم زندگی
فراموش خواهد کرد آنها را.
این رابط ه انسان و حیوان شاید بارها و بارها در ادبیات و سینما تکرار شده باشد ،اما سرزمین افسانهای ترکمنصحرا
انگاردنیایدیگریاست.دنیایترکمنصحراپرازتضاداست...
روزمرگی ،چنگ انداختهاند در رابط ه انسان و حیوان و وقتی پای
احساس و خشونت ،آرامش و بیتابی ،شاعرانگی و
ّ
طبیعت به میان میآید ،آن مثلث دیوانه شکل میگیرد که یک ضلعش انسان است ،یک ضلعش اسب و ضلع دیگرش
طبیعت .آنگاه دیگر هیچچیز قابل پیشبینی نیست .مثلثی که تعادلی ندارد؛ گاه به منطق گرایش دارد و گاه بیرحم
میشود و گاه سرمیخورد به سمت غریزه و درمیپیچد در عشق.
دویدن «ایلحان» از روی غریزه نیست .از روی اسلوب است؛ اسلوب یک
قهرمان که آهنگ گامهایش با آهنگ تشویق مردان ترکمن در میدان
مسابقههماهنگاست.
«ایلحان» اگر قهرمان نشود مربیاش بیاعتبار میشود و عرصه
زندگی بر هر دو تنگ خواهد شد.
علی با اسبش زندگی میکند .گاه در گوشش نجوا میکند .گاه
تنبیهش میکند و شالقش میزند و گاه با او به لجبازی میافتد.
روزهای تنهایی اسب و مربیاش در هیاهوی میدان پرپیچوخم کورس
گممیشود.
همان میدانی که قمار گردوخاک میکند ،نه ضرب ه سم
اسبهایی که یک سال زیر تمرین سخت نفس
کشیدهاند.
داستان عجیبی است داستان آن مرد .آن مرد
که با اسب آمد و اگر موفق نشود باید بدون
اسب برگردد
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شاهپورشهبازی
با دیدن فیلم هر کسی متوجه میشود چه رنج و تالشی پشت کار خوابیده است .تبریک و عرض
تأسف .تبریک به این دلیل که فیلم تقریبا همه پتانسیلهای یک فیلم سینمایی داستانی خیلی
خوب و پرفروش را دارد .با همین امکانات محدودی که داشته است .اما به شدت اعتقاد دارم این کار
به داستان نزدیک است و در ساختار ضربه خورده و اگر در چیدمان پالتهای فرعی ،کمی بیشتر
دقت میشد حتما با اثری بیش از امروز موفق مواجه بودیم .فیلم از منظر داستانی مشکل ساختاری
دارد اما واقعا ساخت آن جای تبریک دارد.
(جلسه نقد و بررسی «آتالن» ،جشنواره سینما حقیقت)
بهرامتوکلی
چند لحظه درخشان ،...در مستند درجه یک «آتالن» ،اسبی دیگر نمیخواهد مسابقه بدهد،
در نگاه اسب انگار تمامشدن چیزی را میشود حس کرد ،اسب دیوانه شده ،انگار دارم به دنیای
ذهن اسب دیوانه نزدیک میشوم ،مدتها بود مستندی اینطور تکانم نداده بود ،آقای معین
					
کریمالدینی عزیز ،ممنون.
(ایسنا)

شاهین شجری کهن
سال  93از بین یازده فیلم مستند بخش سینماحقیقت [جشنواره فجر] ،چند مستند از لحاظ
ساختاری چشمگیر هستند و تولیدشان با تدارک زیادی همراه بوده است«.آتالن» (معین
کریمالدینی) با سوژهای جذاب و تولیدی دشوار یکی از بهترینهای این دوره است .کارگردان این
مستند خوشتصویر و جذاب ،تدوینگر فیلم تحسینشد ه «تینار» است؛ مستند شاعران ه خوبی که
پرویز دوایی دربارهاش نقدی ستایشآمیز نوشت« .آتالن» درباره زندگی اسب و انسان ترکمن است
و درونمایهای بدیع دارد .از جهت پرداخت و اجرا هم سطح تکنیکی فیلم خیرهکننده است و در حد
یک فیلم داستانی تأثیرگذار ،مخاطبانش را به تأثر و تعمق وامیدارد.
(سایت ماهنامه فیلم)
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حمیدباباوند
كم پيشميآيد كه حتي نتواني نگاهت را از پرده برداري .وقتي كه داستاني در كار باشد ،ميبيني
و ميشنوي اما وقتي كار به مستند ميرسد ،كمتر پيشميآيد كه مثال موفقي داشته باشي كه
روايت درست و تصوير كامل ،در كنار هم نشسته باشند .هميشه يك جاي كار ميلنگد اما «آتالن»
بعد از مدتها مهماني بينظيري بر پا كرد .جشن رنگ و نور و روايتي كه حتي يك لحظه نميتواني
فراموشش كني .روايتي كه از روي پرده شروع ميشود و بعد در دلت ادامه پيدا ميكند .روايتي
مستند كه به كلمات جان و معنا ميدهد :اسب ،كورس ،دپار ،چابكسوار و البته آتالن .كساني كه
(ماهنامه هنر و تجربه)
آتالن را نبينند حتما بعدها افسوس خواهند خورد.
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(محصول )1393
خالصه فیلم :نهال که چهارماهه حامله است ،ناگهان میفهمد که جنین در شکمش مرده .او تصمیم میگیرد
سکوت کند و به کسی چیزی نگوید...
شماره  13اردیبهشت1394

دستاوردها :برنده جایزه فیپرشی (انجمن بینالمللی منتقدان سینمایی) جشنواره برلین ( )2015عوامل :فیلمنامهنویس و
کارگردان :حامد رجبی ،مدیر فیلمبرداری :مجید گرجیان ،مدیر صدابرداری :رضا تهرانی ،تدوین :اسماعیل منصف ،بازیگران :نگار
جواهریان ،رامبد جوان ،محمود بهروزیان ،مهری آل آقا ،صدف احمدی ،سعید اشتیاقی ،شفق شکری ،افشین لیاقت ،علیاکبر
مددی ،امیرحسین آصفی و ژیال دایی ،تهیهکننده :مجید برزگر ،سعید آرمند
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گفتوگو با حامد رجبی ،کارگردان «پریدن از ارتفاع کم»
با این که «پریدن از ارتفاع کم» نخستین فیلمی است که محتوایش تمام و کمال به نام
«حامد رجبی» خورده ،اما او پیش از این ،هم در «پرویز» و «فصل بارانهای موسمی»،
در کنار مجید برزگر فیلمنامهنویسی را تجربه کرده و هم در مقام یکی از دستیاران
امیرشهاب رضویان در «تهران ساعت هفت صبح» و «مینای شهر خاموش» ،برای
کارگردانی تجربه اندوخته .با او درباره نخستین فیلمش به گفتوگو نشستیم:
علیاصغرکشانی
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مثل اینکه این روزها اسم چند کلمهای
برای نامگذاری فیلم مد شده! «ارسال یک
آگهی تسلیت برای روزنامه»« ،من دیهگو
مارادوناهستم»«،اعترافاتذهنخطرناک
من»« ،در دنیای تو ساعت چند است» و،...
از اول هم همین اسم را مد نظر داشتید؟
یا به این نوع اسمگذاری عالقه دارید
و یا اینکه فکر میکنید تماشاچیها با
اینگونه نامگذاری ارتباط بیشتری برقرار
میکنند؟
انتخاباسمبرایمنخیلیفرایندخودآگاهینیست،
اسم این فیلم هم به همین صورت آمد .این که چند

کلمهای بشود یا یک کلمهای خیلی با حسابوکتاب
نبود.
خودشماچهطور؟عنوانهایچندکلمهای
را دوست دارید؟ مثل فیلم وودی آلن؛
«همه آنچه میخواستید درباره جنسیت
بپرسید اما »...یا مانند رابرت زمکیس؛
«چه کسی برای راجر رابیت پاپوش
دوخت؟» یا مثل ژاک ریوت؛ «سلین و
ژولی قایقسواری میکنند» و یا هیچکاک
«حرفمرابهنشانهمرگبگیر»و...؟
به نظرم تفاوتی ندارد ،البته تجربه نشانداده که
اسمهای بلند در گفتوگوی میان تماشاچیها کوتاه
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میشوند و آدمها یک جایی از اسم را انتخاب میکنند.
انتخاب اسم فیلم دالیل مختلفی دارد ،یک وقت
انتخاب اسم با هدف جذب گیشه است وگاه با هدف
یک کار تألیفی صورت میگیرد ،برای من بیشتر به
قالب دوم نزدیک بود یعنی فکرکردم روح این فیلم
چیست و این ترکیب از دل آن بیرون آمد.
فیلمتانباهزینهکمیساختهشده؟
بله با هزینه کم و آدمهایی که خیلیهایشان
دوستانمانبودندوکمککردندساختهشود.
چرا روایت را به گونهای طراحی کردهاید
کهدانستههایمتنهمپایشخصیتنهال
پیش برود و این دانستهها محدود به هر
جایی است که او حضور دارد؟ برای مثال
ما بابک را فقط در مواقعی که در کنار نهال
است داریم چرا چنین زاویهای از روایت را
برگزیدید؟
بخشی از آن به روایت در ادبیات برمیگردد؛ این که
قرار است راوی اولشخص بگذاریم ،راوی سومشخص

بگذاریم یا راوی دانای کل .خب اگر قرار باشد تصویر
کاملی از جهان ارائه دهید (البته کامل از نظر راوی)
دانای کل میگذارید که اقتداری از سوی مؤلف ایجاد
میکند .به همین ترتیب در راوی اولشخص چون
جهان را فقط از افق دید یک نفر میبینیم ،اقتدار مؤلف
در متن کمتر میشود ،و من هم بر همین اساس از نوع
روایتکنونیاستفادهکردم.
میتوانیم نهال را یک شخصیت
روانپریش تصور کنیم یا باید او را فردی
آگاه به تصمیماتی که دارد میگیرد
بدانیم؟
من نهال را شخصیت روانپریشی نمیدانم .نهال
کسیاستکهطبقچیزهایرایجیکهگفتهمیشود
افسردگی دارد اما مساله این است که ما بتوانیم در
فیلم به این قضاوت برسیم که چه کسی حالش خوب
نیست؟اطرافیانیانهال...
با این تفسیر انگار همه دارند مرتکب یک
اشتباه جمعی میشوند .یک جایی هم به او
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گفته میشود« :وقتی حالت خوب نیست
چرااصرارداریبگیحالمخوبه».
آره ،یک فشار همگانی روی او وارد میشود که تو
باید بروی و قرصهایت را بخوری تا مثل ما شوی،
حاال این وسط اگر کسی نخواهد مثل ما شود
چه باید بشود؟ اگر یک نفر خوشحال نیست چرا
باید همه سعی کنند مثل آنها بشود؟ انگار که
خوشحالنبودن آن آدم دارد خوشحالی آنها را
زیر سؤال میبرد ،که اتفاقا همینطور است و زیر
سؤال میبرد.
میتوانیم بگوییم که ما با زنی
ساختارشکن ،شورشی و طغیانگر طرف
هستیم که در برابر قواعد رایج جامعه
ایستاده وبا آنسرناسازگاری دارد؟
آره خب ،نهال دارد زندگیاش را ارزیابی میکند و
برای خودش شادیها و غمهایش را مشخص و باز
تعریفمیکند.
نهال دارد اعتراض اجتماعی میکند؟ به
هر حال بر اساس برخی ایدهها مثل صحنه
تجاوزبهحریمدرتاکسییاآسیبازپشت
به تاکسی ایستاده (به ظاهر در اعتراض به
مخالفت با عملکرد بابک و )...یک کنش
اعتراضیدارد.
همه اینها دو وجه دارد؛
هم در پیشبرد داستان
نقش دارند و هم این که
جنونی دارنــد که باعث
میشود به کار و رفتار
متفاوتی برسیم .صحنه
داخــل تاکسی خیلی
دردناک است .این زن با
یک بچه مرده در شکم،

وقتی با آن صحنه مواجه میشود فشار بر او چند برابر
میشود.
یکی از این اعتراضها میتوانست ایدهای
شبیه کنشی باشد که بل دوژور (کاترین
دونوو) در فیلم «بل دوژور» لوییس بونوئل
میکند.البتهمیدانمبامناسباتسینمادر
ایرانسازگارنیست.
من آن صحنه تاکسی را اروتیک نمیبینم ،برایم
دردناکاست.
به نظرم این فیلم مشابهت و نزدیکیهایی
با فیلم «کلئو از  ۵تا  »۷آنیس وردا دارد؛
فیلمی به لحاظ استمرار زمانی کوتاه،
دربــاره زندگی روزمــره زنی که انتظار
فاجعهای نیستانگارانه را میکشد .البته
به نظرم هرچهقدر «کلئو »...در ستایش
زندگی است« ،پریدن از ارتفاع کم» اثری
افسردهومرگاندیشاست.
«کلئو »...از فیلمهای مهم دوران موج نو سینمای
فرانسه است و فیلم مهمیست .اما من فکر نمیکنم
فیلم من در ستایش زندگی نباشد ،چون اگر اینطور
بود نهال بــرای تغییر آن تالش نمیکرد .نهال
به زندگیاش وابسته است و دارد سعی میکند به
اطرافیانش نشان دهد که چه چیزهایی در این زندگی
دارد او را آزار میدهد .او
تالش میکند مناسبات
زندگی را تغییر دهد.
زندگی با بستن چشمها
به روی واقعیت و احساس
کاذب خوشحالی اتفاق
نمیافتد ،درد و رنجی
که شما میکشید تا
معنایی برای آن بسازید
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هم ،جزئی از زندگی است و به نظرم کسانی که
به زندگی فکر میکنند و دنبال این میگردند که
چهطور میشود آن را تغییر داد ،اتفاقا شاید بیشتر
به زندگی وابستهاند و بیشتر آن را احساس میکنند.
این فیلم درباره زندگی روزمره است .البته به جای این
که نمایش تصاویری از زندگی روزمره باشد ،درباره
مناسبات زندگی روزمره است ،مناسباتی که نهال با
شوهر و پدر و مادر و دوستانش دارد .در حقیقت نهال
سعیدارداینمناسباترابازتعریفکند.
برخی واکنشهایش مثل ریختن آب در
تلویزیون،اخراجخودخواستهازمحلکار،
خرید لباس چهار میلیونی ،فاش کردن
عالقه پنهانی بابک به دوست مشترکشان
و ...چهقدر تابع منطق رفتاری است و
چهقدرسمبلیکبایدتفسیرشود؟
ببینید ،هیچکدام از اینها سمبلیک نیست ،چون
همه در روند پیشرفت داستان نقش دارند و واکنشی
هستندبهاتفاقاتیکهافتاده.اماوقتیشمامیخواهید
چیز آشنایی را به آدمها نشاندهید و از آنها بخواهید
کهآنرادوبارهببینندوبهآنفکرکنند،گاهیاینچیز
به همان شیوه آشنا نشانش
آنقدر آشنا است که اگر 
دهید کسی متوجهش نمیشود ،چون واکنش
ن را
ن پیدا کردهاند و اصال آ 
خودکاری نسبت به آ 
نمیبینند ،چه برسد به آن که دربارهاش فکر کنند.
پس حتما سعی میکنید آشناییزدایی کنید و آن
کا ر را بیگانه کنید که در ادبیات و تئاتر و سینما قبال
هم وجود داشته است و برشت و فرمالیستهای روس
از آن زیاد گفتهاند .این تکنیک مقداری هم اشتباه
جاافتاده .فرمالیستها فقط روی فرم و ادبیت تأکید
داشتند و باعث شدند که ما آشناییزدایی را در سینما
فقط در رفتار دوربین و مونتاژ ببینیم .فرمالیستها
به دنبال ساختن معنا و تاثیر اجتماعی نبودند .اما

برشت ،بیگانهسازی و آشناییزدایی را طور دیگری
میدید.اومیگفتبایدخودرویدادرویصحنهبیگانه
اجتماعی در
شود .برشت به دنبال معناسازی و تأثیر
ِ
بیگانهسازی بود .اغراق یکی از این تکنیکهاست.
اغراق فیلم ما را هم نه مؤلف ،که درواقع نهال انجام
میدهد تا شوهر و خانواده و فروشنده و دیگران دوباره
بتوانند زندگیشان را ببینند؛ که چیزهایی را که به
آنها عادت کردهاند و دیگر نمیبینندشان ،بتوانند
دوباره ببینند و دربارهشان فکر کنند .وقتی مدام به
شما بگویند :برو خرید کن حالت خوب میشود ،برای
این که نشان بدهی آیا خرید میتواند حال آدم را خوب
کند یا نه ،یک راهش این است که شما بروید یک
کاالی خیلی گران بخرید تا عنصر خرید را مورد سؤال
قرار بدهید ،که آن را بیگانه کنید و بپرسید که این
کجایزندگیقرارمیگیرد.کهنشانبدهیداینخرید
ربطی به حال خوب ندارد ،حتی اگر تا منتهیالیه
مفهومیاشگسترشپیداکند.
یک ایده عالی هم فیلم دارد؛ این که بابکی
را داریم که به زعم خود در حال پیشرفت
است؛ از خرید خانه جدید و ماشین جدید
گرفته تا افزایش حقوق و ...در سوی
دیگر هم نهال در حال زجرکشیدن،
سقوط ،پسرفت و نابودی؛ در حقیقت یک
بیتعادلی تمامعیار بین آنها میبینیم؛
میتوانیمبگوییماینفرورفتننهالحاصل
عملکرد بابک در یک فرایند معیوب است
کهالبتهماازجزئیاتآنبیخبریم؟
پیشرفت و پسرفت در بین مردم معانی عامی دارد ،اما
در این فیلم یک معانی خاصی پیدا میکند و آن این
که از خودمان میپرسیم آیا پیشرفت بابک پیشرفت
و آیا پسرفت نهال پسرفت است؟ مهندسی که انباردار
شده و به او مسئولیت دو تا انبار بیشتر بدهند آیا دارد
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پیشرفت میکند؟ همین سؤال را درباره پسرفت نهال
هممیتوانیمبپرسیم.
میتوانیم بگوییم شخصیت بابک حاصل
یک بــورژوازی دولتی در ایران کنونی
است؟
ی است
اگر منظورتان طبقه متوسط و خردهبورژواز 
که به نظر من طبقه متوسط به هر حال طبقه متوسط
است و من تفکیکی بین خصوصی و دولتی در آن
نمیبینم .فکر نکنید که طبقه متوسط خصوصی به
معنایی که در دیگر کشورها هست ،اینجا نیست ،ما
در ایران هم  -بهخصوص در این چند ساله  -زیاد آن
را میبینیم .طبقه متوسط دارد مدام از دولت دورتر
و به بازار آزاد نزدیکتر میشود ،اما مختصات طبقه
متوسط تقریبا همیشه یک شکل باقی میماند و شاید
در جزئیات تغییراتی کند ،اما در کلیت به هر حال
طبقهای است که به جای این که تولیدکننده باشد،
مصرفکننده است .طبقهای است که درک خودآگاه
طبقاتی ندارد و سعی میکند به خاطر اکثریتی که
دارد مهمتر از بقیه خود را جلوه بدهد.
نظرتان درباره بابک چیست؟ اصال چرا او تا
اینحدازهمسرشحمایتمیکند؟
نکته اصلی در مورد بابک این است که نهال با بابک
مشکلی ندارد ،نهال با قسمتی از مناسبات زندگیاش
مشکل دارد .بابک اگر آدم خوبی نبود یا نهال را
نمیفهمید ،فیلم یکسویه میشد .یعنی میگفتیم
چونشوهرشممکناستترکشکندویابااوبرخورد
کند ،نهال به این سو میرود .بابک اگر به نهال فشار
میآورد بدون قصد است و در عین معصومیت این کار
را میکند .رابطه این دو در یک سطح کالنتر مشکل
دارد .چیزهایی بینشان هست که آنها مشکل است و
اینصرفامختصخودبابکنیست.
اما یک جا نهال به بابک میگوید :تو عاشق

دوست من هستی و حاضری بیایی اینجا
کهاوراساعتهاببینی...
نه عاشق نیست ،بابک فقط او را نگاه میکند ،همین!
و هیچوقت حرفی نزده که از دایره ادب خارج شود
و ایجاد رابطه هم نکرده است؛ در عین حال بابک از
آن آدمهایی است که فکر میکند اگر شخصی مثل
دوست همسرش را ببیند و با او حرف بزند ،کسی در
مورد او اینچنین قضاوت نمیکند .ولی نهال این را به
روی او میآورد تا بابک این موقعیت را ببیند ،که بتواند
دربارهاشفکرکند.
در عین حال دوست نهال به نهال
میگوید :حاضر نیستم با بابک
زندگی کنم چون بابک آدمی معمولی
است ،حتی نهال به او میگوید :با این
کارگرهای مکانیک (که انگار از نظر او
پر از شور و هیجانند) کوهنوردی کن و
مهمتر این که آینده بابک را شبیه مرد
سنوسالداری در بنگاه میبیند که همه
زندگیش به طرز احمقانهای خالصه شده
درخرید خانهها و زمینهای مختلف،
انگار کنایهای به زندگی کنونی در
شهرهای بزرگ ایران زده میشود.
بله .کنایهای میزند به این همه دویدن و جمع کردن.
خبساختاراقتصادماکهدولتیاست...
نه ،واقعا شما وقتی در جامعه خصوصیسازی دارید
نمیتوانیدبگوییدخیلیاقتصاددولتیاست.
پس بهتر است واژه «شبه» را جلوی هر
کدامازایناصطالحاتبگذاریم.
ما واقعا در این سالهای اخیر هرچهقدر به سمت
به همان نسبت از اقتصاد
اقتصاد بازار و آزاد رفتهایم ،
دولتی فاصله گرفتهایم .البته این که آیا واقعا اقتصاد
دارد خصوصی میشود یا شبهدولتی است ،بحث
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دیگری است .و این که آیا اقتصاد دولتی بد است و
اقتصاد خصوصی خوب است هم جای سؤال دارد.
به همین خاطر به نظر من مساله اصلی به مردمی
برمی گردد که مدام دارند به زندگی مصرفی تشویق
میشوند و دارند عادت داده میشوند به این که از این
زندگی مصرفی لذت ببرند تا چرخ اقصاد خصوصی
بچرخد .وقتی قدمزدن جلوی بوتیکها به تفریح و
عادت آدمها تبدیل شده خب اینها نشان میدهد
اقصاد به سوی سرمایهداری و لیبرالیسم رفته است.
این که خودرو ما باید مدل به مدل برود باال و خانهمان
پنجمتر پنجمتر باید بزرگ شود ،مساله مهمی برای
آدمها شده است و این که چرا ما نمیتوانیم همینجا
بایستیم و زندگیمان را بکنیم برای من دردناک
است .اینجا فقط پول و پول درآوردن مالک زندگی
میشود،چونهمهآرزویماناینمیشودکهبتوانیماز
آن بوتیکها خرید کنیم .هیچوقت فکر نمیکنیم که
سال قبل زندگیمان با آدمهای اطراف چهطور گذشته
و یا حالمان چهطور بوده؛ همه مالک ما این شده که

اگر پرایدمان را پژو کردهایم پس سال خوبی داشتهایم.
یک جا وقتی نهال در ایستگاه اتوبوس
نشسته و کنارش بچهای در آغوش
مادرش برای مادر بلندبلند فصلها را
تکرار میکند ،گویا فیلم دارد به چرخش
دایرهوار و بیمعنای زندگی این آدمها
اشارهمیکند.
میشود چند برداشت کرد و این برداشت هم میتواند
یکی از آنها باشد.
ما در سینمای ایران نمونههای مختلفی از
رویکرد به موضوع «جنین» داریم ،مثال
به دنیا آمدن نوزاد در شرایط بحرانی که
در «ارتفاع پست» و «کیمیا» میبینیم که
هرکدام معانی خاص خودشان را دارند،
حاال نگهداشتن جنین مرده در شکم
چه معنایی دارد؟ باز هم دنبال مفاهیم
سمبلیک نباید باشیم؟
ما نهال را هیچجا در حال سوگواری نمیبینیم .نهال
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اینواقعیتراپذیرفتهکهبچهمرده،امابهزماناحتیاج
دارد ،چون اگر دیگران بفهمند که این اتفاق افتاده ،با
فشار شوهر و خانواده باید دوباره خوردن قرصها را از
سر بگیرد .نهال مدت کوتاهی فرصت دارد تا چیزهایی
را در زندگیش تغییر دهد .اما حتما بودن این بچه مرده
با نبودنش یکسان نیست .و حتما معنایی برای نهال
دارد حمل کردن یک بچه مرده.
نمونه بیرونی هم دیدهاید که کسی چنین
کاریکردهباشد؟
به هر حال ماجرای سقط طبیعی است و در سالهای
اخیر متأسفانه طبیعیتر و شایعتر هم شده ،اما این که
کسی اینچنین جنین را نگه دارد نه ،مورد بیرونی
نداشتهیانشنیدهام.
فیلم مثل «گزارش» کیارستمی انگار دارد
یک گزارشی از زندگی طبقهای در ایران در
مقطعکنونیمیدهد،درستاست؟
«گزارش» فیلمی عالیست و من هم خیلی دوستش
دارم ،اما نگاه این دو فیلم کمی متفاوت است.

حاال که چندبار به فیلمهای تاریخ سینما
ارجاع دادیم بد نیست سکانس پایانی
فیلم را هم یکجور با پایانبندی «آرامش
در حضور دیگران» ناصر تقوایی مقایسه
کنیم :قاشقی که به سمت دهان نهال
میرود مانند دستی است که آب را به طرف
دهاناکبرمشکینمیبرد،نه؟
من «آرامش در حضور دیگران» را هم خیلی دوست
دارم و یکی از بهترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران
است ،اما کارکرد و معنای متفاوتی بین این دو سکانس
هست .به نظرم فقط اتفاق بصری و کنش آدمها در
این دو سکانس شبیه به هم درآمده است .به هر حال
من خیلی خوشحال میشوم اگر ادای احترامی به آن
سکانس زیبا و دوستداشتنی «آرامش در حضور
دیگران»کردهباشیم.
در فیلم ،آدمها به واسطه تغییر خانه در
یک موقعیت گذار بهسرمیبرند و گویی
یکجور اسیر شدهاند ،شبیه ایده فیلم
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«بیخود و بیجهت» رضا کاهانی ،این
میتواند استعارهای باشد از در گذار بودن
وبالتکلیفیجامعهخودمان؟
ببینید ،آدم سعی میکند داستانهایی را بگوید
و این داستانها در سطحی گفته میشوند که
امکان دارد معناهای بزرگتری از آنها بیرون
بیاید .این فیلم برای من خیلی سمبولیک نیست.
اما فیلم که ساخته میشود کارگردان هم میشود
مثل بقیه آدمها و ارزش نظرش به مانند سایر
آدمها میشود .اما اگر این سطح از فیلم باعث
بهوجودآمدن معناهای بزرگتری شده ،جای
خوشحالی دارد.
یک جا هم ،نهال همه جزئیات و ایرادات
را برای زن و شوهر جوانی که قرار است
برای اجاره خانهای که آنها قرار است
خالی کنند میگوید .میتوانیم بگوییم
اینجا هم انگار با سکانسی در ستایش
راستگوییطرفهستیم؟
من فکر میکنم در نگاه کلی ،جامعه ما یا هر جامعه
دیگری در دنیا دارد با حدی از دروغ که آن را «دروغ
مصلحتی» مینامد زندگی میکند .در این شرایط اگر
کسی مثل نهال شروع کند به راستگفتن ،خب روابط
متزلزل میشود و مناسبات به هم میریزد .نه فقط
در آن صحنه ،بلکه در همه
فیلم او کاری نمیکند جز
گفتنواقعیت.درحقیقت
او هیچجا دروغ نمیگوید.
این همان چیزیست
شاید 
کهبهآننیازداریم،تاشاید
دوبــاره بتوانیم شرایط
واقعیزندگیمانراارزیابی
کنیم .حتی ممکن

است این راستگویی برای کسانی که میشنوندش
دردناکباشد،اماچارهاینیست.
این که نهال در بخش زیادی از بدنه حرف
نمیزند و انگیزههایش را نمیگوید
از یک سو به میزان ابهام فیلم اضافه
میکند و از یک سو هم ایجاد تعلیق
میکند .کدام بخش این تمهیدات برای
شما بیشتر مطرح بود؟
سینما گاهی زبانی برای خودش میسازد که با زبان
زندگی فرق دارد ،و در این زبان سینمایی همه کارهای
شخصیتها باید توضیح منطقی در خود فیلم داشته
باشند و همه کنشها باید از روابط علت و معلولی
آشکار پیروی کنند .در زندگی واقعی اگر نهال را
میدیدیم ،او کسی نبود که دلیل همه کارهایش را
به ما توضیح بدهد ،بلکه فقط بهسادگی انجامشان
میداد .اما در سینما باید دیالوگهایی برایش طراحی
کنیم که آدمها در شرایط عادی به هم نمیگویند ،باید
فکرهای او را تبدیل کنیم به دیالوگهایی که کارهای
او را توضیح بدهند .در زندگی عادی کنش آدمها
اهمیت دارد .ما آدمها را در زندگی عادی میبینیم،
اما نمیدانیم درونشان چه خبر است و فقط بعد از
کنشهایشان میتوانیم حدس بزنیم که چرا این یا آن
کارراانجامدادهاند.منبااینزبانبهاشتباهتثبیتشده
سینمایی مشکل دارم.
تماشاگر باید با دیدن
کــنــش شخصیتها
خـــودش فکر کند و
حدس بزند که چرا او
این کار را کرده ،نه این که
شخصیتهمهکارهایش
را برای تماشاگر توضیح
بدهد
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در «پریدن از ارتفاع کم» با زنی افسرده و درونگرا مواجهیم...

شماره  13اردیبهشت1394

56

«پریدن از ارتفاع کم» را ورژن زنانۀ «پرویز» توصیف کردهاند .پر بیراه هم نیست :کارگردان
«پریدن ،»...یکی از فیلمنامهنویسان «پرویز» بوده (حامد رجبی)؛ و کارگردان «پرویز»،
تهیهکنندۀ «پریدن( »...مجید برزگر).
در «پرویز» با مردی به ظاهر آرام اما در باطن آنارشیست سروکار داریم که وقتی
نادیده گرفته میشود ،خوی حیوانیش باال میآید و دست به کارهای خطرناکی میزند.
در «پریدن »...با زنی افسرده و درونگرا مواجهیم که وقتی درک نمیشود ،طریقی
آنتونیاشرکا
خودویرانگرانه را پیش میگیرد؛ با این تفاوت بارز که واکنش پرویز (لوون هفتوان)
انفجاری به بیرون ) (explosionاست اما حرکت نهال (نگار جواهریان) انفجاری به درون) . (implosionروند
اجتماعستیزی پرویز با آزار و اذیت اطرافیان شروع میشود تا به قتل حیوان و انسان برسد ،اما نهال اجتماعگریزی
را بر میگزیند که در رفتارهای هنجارشکنانهای جلوه پیدا میکند :آب ریختن روی تلویزیون خانه که وسیله
موردعالقه شوهرش بابک (رامبد جوان) است ،تصادفدادن عمدی اتومبیلشان در آستانه فروش ،مشتریپرانی با
تاکید بر جنبههای منفی آپارتمان فروشیشان و اوج این طغیان خاموش :دعوت خویشاوندان به بهانه خانه جدید به
آپارتمان خالی و پذیرایی از آنها فقط با آب پرتقال .نهال آشکارا مسیر مرگ و نیستی را پیش گرفته و جنین ُمردهای
که در دل دارد و بر حفظ آن پای میفشارد ،نماد مرگیست که میتواند به تمامی سوء تفاهمهایی که با اطرافیان خود
دارد و به تضادش با نظم موجود پایان ببخشد.
اما آنچه حال غریب او را هولناکتر جلوه میدهد این است که ناهمگونی او با دنیای اطرافش وجهی فلسفی دارد.
به تدریج متوجه میشویم این ناسازگاری خودخواسته ،نه ناشی از یک اختالل روحی یا بیماری روانی بلکه پیرو
یک جهانبینی اگزیستانسیالیستی است .وقتی همسرش میخواهد او را کمک کند ،نهال میکوشد متقاعدش
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کند که به اندازه خودش خوشحال است و این دیگران هستند که افسردهاند .او از همسرش میپرسد« :چرا فکر
میکنی من غیرعادیام؟ شاید دیگران غیرعادی-ان ».و این استدالل منطقی را عنوان میکند که اگر رانندهای در
اتوبان در جهت مخالف اتومبیلهای دیگر حرکت کند  -به طوری که همه از روبهرویش بیایند  -باز دلیل نمیشود
که او خالف برود .شاید دیگران در خطا باشند .آیا این ،دعوت-گونهای به «ناهمرنگی» با جماعت نیست؟ گویی او
چیزی میبیند ،چیزی میفهمد ،که درک آن از قدرت درک و تحمل دیگران خارج است .وقتی بابک از او میخواهد
حرف دلش را بزند ،او پاسخ میدهد که میترسد او طاقت نیاورد .و جلوتر وقتی شوهرش کالفه از خرابکاریها و
آبروریزیهای نهال از او میپرسد« :چرا این کارها را میکنی؟» ،پاسخی که از نهال میشنود این است« :گفتم که
طاقتش را نداری» .پیداست که اقدامات خرابکارانه او ،نه از سر مردمآزاری ،بلکه صرفا تالشی است برای ایجاد نظم
نوینی که به دالیل مختلف در جامعه امروزی ما بههم ریخته است .فروشنده بوتیک حتی حاضر نیست اجازه دهد
نهال لباس گرانقیمتی را که پسندیده پرو کند اما همین که متوجه میشود او پول کافی دارد فورا آن را از تن مانکن
ی َک َند و برایش میپیچد .وقتی نهال از او میپرسد گرانترین لباسی که تا حاال به تن کرده چه قیمتی داشته و آیا
م
لباس یک میلیون و نیم [تومانی] پوشیده ،در واقع این حقیقت تلخ را گوشزد میکند که دنیای تجارت ،برده پول
است نه در خدمت پسند مشتری.
نهال در «پریدن از ارتفاع کم» نماد فردی است در اجتماعی که امنیت و آرامش را در همگون شدن و خاکستری
بودن میبیند .ای بسا همین جامعه به ظاهر آرام و مؤدب و «خوب» است که حیوان درون نهال را زنده میکند .جامعه
متظاهر و بیتفاوتی که زمانی نهچندان دور ،از پرویز سر به زیر و رام نیز هیوالیی ساخت .در واقع خنثی بودن و انفعال
خانواده نهال ،این فرصت را  -به لحاظ دراماتیک  -به کاراکتر خویشتندار و مرموز نهال میدهد که برجسته و دیده
شود .بدان معنا که اگر عوامل بیثباتکننده بیرونی وارد عمل میشدند  -مثال بابک ،شوهر نهال ،با دوست همسرش
سر و سری داشت ،یا مشکل یا اختالفی در خانواده اصلی نهال بود ،یا بابک نهال را تحت فشار قرار میداد  -آن وقت
میگفتیم نهال در اثر شرایط نامساعد محیطی دچار افسردگی شده؛ اما در اینجا با زن جوانی روبهرو هستیم که
از شرایط استانداردی برای خوشبخت-بودن برخوردار است و نکته دقیقا همین است که روح حساس او در پس
این رفاه نسبی خاص طبقه متوسط ،قواعدی را کشف کرده که قادر به تحملشان نیست .طغیان او از اصرار بر کورتاژ
نکردن جنین مرده شروع میشود و به زیر و رو کردن گندابی که دارد همه را به اسم آزادی و رفاه به کام خود میکشد،
ادامه پیدا میکند .فیلم این نقطه قوت را دارد که توانسته از زاویه دید قهرمان خاموشش به دنیا نگاه کند .چه بسیار
نماهای طوالنی و ساکن و خالی داریم که ما را به اندیشه در دنیای درون نهال وامیدارد.
شروع فیلم نمای متوسط ثابتی است که نهال را  -پس از شنیدن خبر تلخ مرگ جنینی که در رحم دارد  -در اتاق
انتظار مطب دکتر نشان میدهد .در نگاهی دوباره ،بیش از آنکه از سکوت و بیروح بودن چهرهاش شگفتزده شویم
از واکنش سرد بیمار باردار دیگری مبهوت میشویم که بعد از شنیدن خبر مرگ جنین نهال ،به جای اینکه تسلیاش
دهد از او فاصله میگیرد؛ گویی خبر بیماری واگیردار و العالج او را شنیده است! به طریق مشابه در سکانس پایانی
فیلم در بیمارستان وقتی مرد جوانی که تازه صاحب فرزند شده ،از بابک خبر مرگ جنین او را میشنود ،بدون
کامنتی از او دور میشود .به این ترتیب این نهال نیست که عجیب است ،بلکه دنیای اطراف اوست که مرز هنجار و
سالمت روان را به نفع محافظهکاری و فرصتطلبی رد کرده است
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«پریدن از ارتفاع کم » ماند کوه یخی است که بخش عمده آن زیر آب است و بخش
کوچکی از آن بیرن آب دیده می شود .دنیای روایی این فیلم بر اساس کشمکش های
درونی افراد و دریافت های شخصی آنها از محیط اطراف برای تغذیه مشغله فکری و
نتیجه گیری های روانی و شخصی شکل گرفته است .به بیان دیگر دنیای ذهنی نهال و
شیوه مواجهه او با واقعیت های موجود است که کشمکش اصلی فیلم را شکل می دهد
کشمکشی که دستمایه سر و شکل گرفتن خط روایی اصلی و تشکیل دهنده ساختمان
محمدرضامقدسیان
کلی اثر است.این همه باعث شده تا «پریدن از ارتفاع کم » درامی روانشناسانه تلقی شود
که با تکیه بر حرکت مداوم شخصیت ها بر روی طیفی که یک سر آن قربانی بودن و سر دیگرش زجر دهندگی قرار
گرفته خلق شده است .در واقع خود نهال به عنوان شخصیت محوری داستان نیز با همین رویکرد از نقطه قربانی
بودن محض به نقطه زجردهندگی شدید حرکت می کند.
نهال در برهه شنیدن خبر مرگ نوزاد درون رحمش  ،یک قربانی محض است و به شدت نیازمند دریافت حسهای
مثبت برای رهایی از این وضعیت  ،بیرون از خودش است.تالش برای ترتیب دادن یک مالقات سریع و بی مقدمه
با بابک یا سر زدن به خانه مادری برای حرف زدن و درد ل کردن با مادر و یا سراغ گرفتن از دوست صمیمی اش
و  ...همگی در همین راستا قرار می گیرند.بی پاسخ ماندن تمام این تالش ها و بروز رخدادهایی که تشدیدکننده
برداشت نهال از محیط بیرون و شخصیت های بیرونی است منجر به حرکت سریع او به نقطه مقابل قربانی بودن
یعنی زجر دهندگی می شود و رخدادهای آزاردهنده بعدی را در پی دارد.
در تعاریف روانشناسانه دالیل متنوع و در هم پیچیده ای را برای رسیدن شخص به نقطه قربانی بودن ارائه می کنند
و اما یکی از موجزترین تعاریف آن است که قرار گرفتن شخصیت در شرایطی است که نیازها و خواسته هایی که بر
مبنای شکل گرفتگی های ذهنی اش ایجاد شده را برآورده نمی بیند و یا در شرایطی احساس رضایت و خوب بودن
نسبت به خودش ندارد ،پس سراغ دالیل بیرونی برای کشف ریشه این بد حسی می گردد و در این مسیر شخص یا
اشخاص و یا حتی رخدادهای بیرونی را به عنوان دلیل این حال بد میشناسد و این دالیل را بهانه ای برای خشمگین
بودن یا غمگین بودن خودش قرار می دهد و در ادامه با تکیه بر همین دالیل به خودش اثبات میکند که قربانی شده
است.نقطه رسیدن به این اطمینان که قربانی شده است دقیقا آغازی است برای حرکت روی طیف و رفتن به سمت
ستمگری یا همان اگوی کالسیک انتقام که در «پریدن از ارتفاع کم » اساس داستان را شکل می دهد.
به عنوان جمع بندی باید گفت مبنای اصلی شکل گیری دارم در «پریدن از ارتفاع کم » کشمکش درونی فرد با
خودش و در مرحله بعد کشمکش او با شخصیت های اطراف خودش است که باعث می شود به شکلی عریان و حتی
گاهی بی رحمانه نمایش حرکت شخصیت ها بر روی طیف قربانی  -ستمگر را شاهد باشیم
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آدمي بختبرگشته را تصور كنيد كه بحراني غيرمنتظره پيش پايش قرار گرفته و
زندگياش از اين رو به آن رو شده .دلخوشيهاي كوچكش رنگ باختهاند و ساي ه يأس و
سرخوردگي روي سرش سنگيني ميكند .راهحل اين آدم براي كنار آمدن با بحران
چيزي نيست جز انتقام از اطرافيان و محيط زندگياش و پناهبردن به يك فرافكني
افسارگسيخته.
اين ايده برايتان آشنا نيست؟ قبال در فيلمي با آن مواجه نشدهايد؟ اگر «پرويز» را ديده
يحيينطنزي
باشيد خيلي زود نكته را ميگيريد .اين همان روندي است كه مجيد برزگر قص ه «پرويز»
را بر اساسش پيش ميبرد تا ما را در دل قص ه تلخ آن قراردهد و شخصيت پرويز را برايمان سمپات كند .و البته اين
همان ايدهاي است كه حامد رجبي هم ساختار «پريدن از ارتفاع كم» را بر اساس آن بنا كرده است .با اين تفاوت كه
اينبار در مقام كارگردان (رجبي در «پرويز» يكي از فيلمنامهنويسها بود) ،قصه را با محوريت دختري جوان پيش
ميبرد و مراحل تبديلشدن او از آدمي آرام به موجودي سركش و غيرقابل تحمل را به نمايش ميگذارد.
قص ه «پرويز» از يك شوك ناگهاني شروع ميشد؛ از بيخانمان شدن مر ِد داستان به دليل ازدواج پدرش و
عوضشدن تصويرش از اطرافياني كه پيش از اين تصور ميكرد برايشان آدم مهمي بوده است .در فيلم حامد رجبي
هم همهچيز از فاجعهاي غيرمنتظره و شوكآور شروع ميشود كه قرار است نهال را ويران كند واز او آدمي افسرده
و مأيوس بسازد؛ آدمي كه اينبار هم تنها راه نجات خودش را عصيان ميداند و با كارهاي ديوانهوار و آزار اطرافيانش
نهال باردار ،تصميم
در صدد انتقام برميآيد .اين فاجعه در اينجا چيزي نيست جز ايد ه جذاب سقطشدن جنين ِ
به نگهداشتن آن در بدن خود ،مقاومت در مقابل كورتاژ و در ميان نگذاشتن اين اتفاق با نزديكترين آدمهاي
زندگياش؛ حتي شوهر و خانواد ه پدري و تنها دوستش.
اما پاشن ه آشيل فيلم هم از همان ابتدا خودش را به رخ ميكشد و پايههاي درام را سست ميكند .مهمترين چالش
فيلمنامهنويس در چنين قصهاي چيزي نبوده جز باورپذيركردن شخصيت و قانعكننده جلوهدادن كارهاي
ديوانهواري كه او انجام ميدهد .در «پرويز» با آدمي مواجهيم كه در وهل ه اول شخصيت منحصر به فردي دارد؛ با
آدمي كه مدتها از سن ازدواجش گذشته اما همچنان مجرد مانده و همراه پدرش زندگي ميكند .نه كار خاصي
دارد و نه درآمد قابل اعتنايي .نه خانواد ه دلسوزي دارد و نه دوستان همدل و همراهي .بحراني كه نطفهاش در
شروع فيلم بسته ميشود براي او مثل يك تير خالص است؛ مثل يك سقوط آزاد به قعر درهاي خوفناك .شخصيت
پرويز به همين دليل آرامآرام رداي يك هيوال را به تن ميكند و بدون اينكه به اطرافيانش بروز بدهد به استقبال
تحولي خودخواسته ميرود .ما هم كه شاهد وضعيت رقتانگيز او هستيم سكوتش را درك ميكنيم و با عصيانش
كنار ميآييم .راستش برگ برند ه «پرويز» چيزي نيست جز همين قانعكنندهبودن موقعيت و اقدامات شخصيت
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و همراهكردن ما با او .پاشن ه آشيل «پريدن از ارتفاع كم» هم چيزي نيست جز ناتواني در طراحي اين موقعيت و
ناكامي در توجيه كارهاي نامتعارف شخصيتش.
در «پريدن از ارتفاع كم» با «نهال»ي مواجهيم كه بعد از مواجهه با بحران سقط جنين تصميمي ديوانهوار ميگيرد
و به كارهاي جنونآميزي دست ميزند .او برعكس پرويز كه براي حل مشكل با پدرش و همسر جديد او وارد مذاكره
ميشد و تالشهايي هر چند مذبوحانه براي حل مشكل انجام ميداد ،به استقبال فاجعه ميرود و با سكوت خود
فشار فاجعه را براي خودش سهمگينتر ميكند؛ سكوتي كه شايد در سكانسهاي ابتدايي باورپذير باشد اما در
ادام ه فيلم ،قانعكننده به نظر نميرسد.
اشتباه فيلمساز اين است كه خيال كرده به صرف اشاره به سابق ه افسردگي نهال تمام كارهايش ،از ضررمالي زدن
به شوهرش تا بردن آبروي خانوادهاش پيش فاميل و زندانيكردن خودش در خانه توجيه ميشود .اما خب نتيجه
نهتنها اينطور نشده بلكه وضعيتي آزاردهنده و گنگ هم پيدا كرده است .راه نجات فيلمنامهنويس ميتوانست مثال
قراردادن نهال در موقعيتي باشد كه امكان شكستن سكوت در آن وجود نداشته باشد .تصور كنيد نهال قرار بود بعد
از بيرون آمدن از مطب دكتر همراه خانواده به يك سفر پرهزينه برود يا در يك مهماني پرجمعيت حضور پيدا كند.
در آن صورت ،هم سكوتش تا حدي معقول جلوه ميكرد و هم تنهايياش بيشتر به چشم ميآمد.
در فيلم «پرويز» شخصيت به جاي خودويرانگري ،فقط فرافكني ميكرد .به اين صورت كه مخفيانه از اطرافيانش
و جامعه انتقام ميگرفت و فيلمساز تنها ما را در جريان اقدامات ويرانگر او قرار ميداد .در «پريدن از ارتفاع كم»
اما صرفا خودويرانگري شخصيت نمودي كامال بيروني دارد و اقدامات علنياش همانقدر كه براي ما سؤالبرانگيز
است ،براي شوهرش و خانوادهاش غيرقابل درك است .نهال مانند پرويز ما را محرم راز خود ميكند (فقط ما از
جريان جنين مرده باخبريم) اما آيا او واقعا مانند پرويز به آخر خط رسيده است؟ اين سؤال مهمي است كه فيلمساز
به قدر كافي برايش زمينهچيني نميكند و در طول قصه هم از كنارش به آساني ميگذرد .غافل از اينكه بدون پاسخ
به آن و بدون بسترسازي صحيح براي سكوت نهال ،نتيجه جز از يك اثر گنگ و مبهم فراتر نميرود .رجبي از طرف
ديگر تالش كرده در زمين ه كارگرداني باز هم مانند «پرويز» با استفاده از برداشتهاي بلند براي رخوت و سكون
روان پريشان نهال ،برعكس
زندگي نهال معادلهاي بصري مناسب بسازد .اما همچنان غافل از اينكه درون آشفت ه و ِ
ِ
بهت پرويز ،با جامپكاتها و برشهاي متعدد ميتوانست بهتر به مخاطب منتقل شود.
راستش در اين شكي نيست كه فيلمسازان جوان و نوگراي سينماي ايران ايدههاي غافلگيركنندهاي دارند كه
از ذهنهاي جسور و خالقشان نشأت ميگيرد و ميتواند به كالبد نيمهجان سينماي فرتوت ايران جان تازهاي
بدمد .اما هيچ فيلمنامهنويس و فيلمسازي با تكرار يك ايده در چند فيلم نتوانسته در تاريخ سينما ارج و قرب پيدا
كند .جسارت و نوگرايي وقتي ارزشهاي تحسينبرانگيزي محسوب ميشوند كه بتوانند ما را غافلگير كنند .نبايد
انتظار داشت تكرار ايدهاي كه يك بار امتحانش را پسداده ،آن هم با حذف ويژگيهاي مثبت و افزودن كاستيهاي
جديد ،همچنان جذاب و تماشايي از كار دربيايد .نوآوري و جسارت تعاريف مشخصي دارد :استفاده از ايدههاي نو
و استقبال از موقعيتهاي خطرآفرين« .پريدن از ارتفاع كم» با اين فرض ،فيلم محافظهكارانهاي از كار درآمده.
فيلمي كه شايد براي سازندهاش به عنوان يك فيلمساز فيلماولي كسب اعتبار كند اما ما را تا آخرين سكانس در
حسرت غافلگيري نگه ميدارد

حامد رجبی در «پریدن از ارتفاع کم» به جنگ جامعهای سرد و بیرمق رفته

شماره  13اردیبهشت1394

گاهی وقتها بغضی گلوی آدم را میفشارد که مانع از سخن گفتن میشود .دردت را
نمیتوانی برای کسی تشریح کنی ،حرفت را نمیتوانی برای کسی بازگو کنی ،اما دلت
میخواهد کسی درکت کند .حرفت را بفهمد و غم درونیت را کشف کند .بیآنکه
خردهناله کرده باشی و مظلومیتنمایی .در چنین حالت و وضعیت روحی و روانیای حتی
بدت نمیآید به خودت ضرر و ضربه بزنی بلکه بتوانی توجه اطرافیان را جلب کنی و آن
همدل و همراهی که عقبش میگشتی را به سوی خودت جذب کنی« .پریدن از ارتفاع
علیرضاحسنخانی
بغض گلوگیر و سکوت ناخواسته خفهکننده است.
کم» حکایت همین ِ
وضعیت نهال و سکوتش شاید بیشباهت به سکوت قهرمان داستان «امروز» رضا میرکریمی نباشد ،اما اینجا
سکوت نهال منطقیتر و باورپذیرتر از سکوت پرویز پرستویی در «امروز» است .نهال خودش را بیگانه با محیط
و مردمی میبیند که از فرط تکرار و روزمرگی دچار زندگی و رفتاری معمولی و کسالتبار شدهاند .مردمی که
هرچیزی برخالف روند عادی و روتین زندگی به تهوع میاندازدشان .سکانس مهمانی نهال در آن خانه بیمبلمان
و با آن شکل عجیب از این جهت جلب توجه میکند که نشانمان میدهد جامعه اطراف نهال در واکنش به یک
رفتار بیعیب و ایراد اما خارق عادت ،چهقدر تند و زننده عکسالعمل نشان میدهند .این سکانس به نوعی فشرده
شده تمام فیلم است.
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نهال دارد زندگی خودش را میکند اما شکل شخصیت او و پسندش از زندگی متفاوت است از داشتن خانه و یا تبدیل
کردن پراید به پژو .۴۰۵همین پسند متفاوت است که او را در اتوبانی که تمثیلش را به کار میبرد ،در خالف جهت
قرار میدهد و به پیش میراند .پیش راندنی که هر کسی خالف عادت و قاعده بودنش را میتواند ببیند و گوشزد کند؛
خواه عابر منتظری کنار خیابان و خواه پدری که خودش را به جای خاله و عمه و دوست نهال جا میزند تا بتواند با او
حرف بزند و به او بقبوالند که رفتارش خالف عادات معمولی و روزمره مردم است و نتیجه بگیرد که او افسردگی دارد.
آنچه نهال را در تقابل با جامع ه پیرامونش قرار میدهد نگاه سنتی اطرافیانش نیست .جذابیت «پریدن از »...هم در
همین مدرنتر و جهانشمولتر بودنش است .اگر «زندگی خصوصی آقا و خانم میم» اعتبارش را از تقابل سنت و
مدرنیته و بیان بهروز این تقابل و نمایش هنرمندانه تالش محسن برای پذیرش آوا در تغییرات رو به مدرنیته ایران
امروز بهدست میآورد ،در «پریدن »...این تقابل ،با نگاه سنتی نیست بلکه با روندی ساکن و حالبههمزن از روزمرگی
خستهکننده جهان امروز است؛ مقابلهای با معمولیبودن زندگی و آدمهای اطراف .در سکانسی که نهال در خانه
دوستش پنهان شده و بابک به خانه دوستش میآید ،جلوهای از این انزجار از معمولیبودن را میبینیم .وقتی نهال از
اتاق بیرون میآید و به آن شکل غیرمتعارف از ترسو بودن بابک صحبت میکند و پیشنهاد ازدواج بابک و دوستش را
میدهد ،زمانی که دوست نهال دلیل امتناعش از پذیرفتن بابک را معمولیبودن او عنوان میکند و نهال از شنیدن
این جواب راضی میشود و میرود ،درک میکنیم او چهقدر منزجر از دنیای روتین و بینوسان آدمهای دور و برش
است .با همین رویکرد است که نهال را در سکانس افتتاحیه و نحوه بیان مردن بچهاش را درک میکنیم و با همین
در همان سکانس افتتاحیه ،منزجر میشویم.
نگاه است که از فاصلهگرفتن زن باردار دیگر 
خاستگاه مشترک حامد رجبی و مجید برزگر و سوابق همکاریهای مشترکشان باعث شده «پریدن »...بیشباهت
به «پرویز» هم نباشد .خروج نهال بر رفتار عادی و پاراسمپاتیک اطرافیانش ،بیشباهت به خروش پرویز و عصیان
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او نیست .با این تفاوت که عکسالعمل نهال از منظر ظرافت و لطافتهای زنانه ،بیشتر به یک خودزنی شبیه است
تا عصیان .مادری که داغدار کودک مرده توی شکمش است در مواجهه با رفتار نامهربان ،سرد و بیاهمیت خانواده
و حتی همسرش چه کاری از دستش میآید بهجز خودزنی؟ به غیر از نگهداشتن آن کودک مرده درون خودش به
نشانه دلمردگی ،دلخستگی و دلزدگیاش از روند کسلکننده برخوردهای خانواده و دوستان و مردم .با همین
روش حامد رجبی نمایش خالقانهای از رویاهای بربادرفته بابک و نهال را به تصویر میکشد .خانهای که آنها
میخواهند رهنش کنند کثیف و درب و داغان و فرسوده با انبوه دروغهای بنگاهدار ،اتاق بچهای که قرار است در
خود داشته باشد و روزهای شیرینی که انتظار میرود در آن رقم بخورد ،تفاوتهای فاحش دارد .همینطور است
ماشینی که بابک ذوق خریدنش را دارد و وعدهاش را میدهد .یا کافیشاپ شیکی که در آشپزخانه کثیفش گربه
نگاه میدارند .همهچیز دچار فسادی درونی با ظاهری شیک و مرتب .و این نهال است که مجبور به کنارآمدن با این
شرایط و لبخندزدن به آن و دوستداشتنش است ،هرچهقدر هم که در آن وضعیت نهچندان متعارف به دکترش
بگوید« :چرا وقتی حالت خوب نیست فکر میکنی بازم باید لبخند بزنی؟»
حامد رجبی در «پریدن »...به جنگ جامعهای سرد و بیرمق ،گرفتار روزمرگی و فارغ از حس درک مشترک با
انبوهی حرفها و تعریفهای بهظاهر مهم اما در باطن بیرمق و به درد نخور  -به سان دیالوگهای بابک در برگشت
از کارش و سوارشدنش به ماشین  -رفته و سعی میکند به آن نقد جدی وارد کند .با این حال و از این منظر فیلم
در قیاس با سلفش« ،پرویز» ،در مقام پایینتری قرار میگیرد .تفاوت دو فیلم فقط محدود به شهامت و بیپروایی
پرویز در عصیان و خودزنی خفیف نهال در «پریدن »...نیست .رجبی تا حدی دست به عصاتر و محتاطتر از برزگر
گام برمیدارد .این پروا و احتیاط نه فقط در داستان و شکل روایت که حتی در انتخاب بازیگر و نحوه کارگردانی
هم مشهود است .نگار جواهریان و رامبد جوان در مقایسه با لوون هفتوان به مراتب انتخابهای مطمئنتر و
جوابدادهتری هستند .چهره سمپاتیک و محزون و حاال دیگر ـ از فرط تکرار ـ شمایلشده نگار جواهریان در نقشی
درونگرا را مقایسه کنید با چهره و فیزیک پاراسمپات اما به شدت پذیرفتنی هفتوان در «پرویز» .همینطور است
بازی نهچندان دلچسب رامبد جوان و شکل نامناسب ادای دیالوگهایش در نقش آدمی معمولی از طبقه متوسط که
در قیاس با نقش جدیاش در «گناهکاران» فرامرز قریبیان شبحی از تواناییهایش را به نمایش میگذارد.
در انتخاب میزانسن و نحوه دکوپاژ هم رجبی آن قدری که الزمه مضمون فیلمش است آوانگارد و جسور عمل
نمیکند .هرچند سکانس درخشان تهوع فامیل در گوشه و کنار آن خانه و شکل نمایشش ،نشانی از نشانههای
جسارت کارگردانی جوان را در خود دارد ،اما انتخاب دوربین روی دست و زوایای انتخاب شده برای چنین نقد
اجتماعیای زیادی معمولی و دمدستی به نظر میرسد .برای پرهیز از کلیگویی هم میشود سکانس غروب آفتاب و
توگوی پرویز و زنپدرش را مثال آورد و با اجرای ساده سکانس خانه دوست نهال یا سکانس ماهواره تماشا کردن
گف 
بابک قیاس کرد .هر چند تمهیداتی مثل استفاده از آمبیانس صدای تیکتیک ساعت تُستر برای نشاندادن گذر
زمان یا صدای چرخ بر آسفالت به نشانه صدای ضربان قلب و یا نوع نگاه نهال در تاکسی به مردی که سعی میکند به
حریمش نفوذ کند به نشانه خروج از موضع انفعال یک زن ،ادلهای برای اثبات تواناییهای حامد رجبی هستند اما این
انتظار وجود دارد که فیلمساز جوانی مثل رجبی در اولین تجرب ه کارگردانیاش شهامت و نبوغ بیشتری از خودش
به نمایش بگذارد
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به روایت
کارگردان

فیلمنام هدرهمینکافهنوشتهشدویکسالطولکشید
نوشتنش.

هدف اصلی هم ه میزانسنهای فیلم ،کمتر دیدهشدن میزانسنها و بیشتر
دیدهشدن نهال بود.

شانسبزرگمادراینفیلمبازیگرانخوبمانبودند.نگارورامبد
نهفقطجلویدوربین،بلکهپشتدوربینهمبینظیربودند.

نگاه نهال به مانکن را دوست دارم ،و نگاه مانکن به نهال را.
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این صحنه باید به بازجویی شبیه میشد و باید خشونت کسانی را که
دوستمان دارند نشان میداد ،بدون هیچ خشونتی.

سکانس مهمانی سختترین سکانس فیلم بود .از وقتی که در
لپتاپم تایپش کردم این را میدانستم.

انجمنجهانی منتقدانسینما
جایزه انجمن جهانی منتقدان به فیلمی تعلق میگیرد که به شکلی ماهرانه و بسیار
موشکافانه در مورد افسردگی ،عصیان و بیماریهای روانی حرف میزند .اگرچه داستان
فیلم در کشوری خاص اتفاق میافتد ،اما فیلم [پریدن از ارتفاع کم] موفق شده نشاندهد
که روابط اجتماعی و خانوادگی به طور کلی چهگونه عمل میکنند .نکته شایان ذکر دیگر،
زبان پیچیده سینمایی فیلم و بهویژه چگونگی استفاده از نماهای بلند برای شکلدادن به
موضوع اثر است.
(بیانیه انجمن در جشنواره برلین)
زولت کینگ
پریدن از ارتفاع کم ازلحاظ فرمی فیلمی کند و با زبانی نرم است که درآن ریتم صحنهها ،رنگهای
پریده و ترکیببندی مینیمال نماها به شیوهای بسیار آگاهانه در جهت انعکاس موضوع فیلم نظام
				
یافتهاند.
(سایت انجمن جهانی منتقدان سینما)

هالیوودریپورتر
فیلمی بر اساس فیلمنامهای عالی و مجموعهای از صحنههای خالقانه و درگیرکننده.
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مجیداسالمی
«پریدن از ارتفاع کم» حامد رجبی در نگاه اول یادآور مدل آشناییست که نمون ه متأخرش «پرویز»
است .عصیان یک شخصیت در مقابل پیشفرضهای تثیبتشد ه یک زندگی معمولی به بهانه
یک موقعیت تازه .اما تفاوت «نهال» (شخصیت اصلی این فیلم) با «پرویز» تفاوت زن است با مرد
(در یک جامع ه مردساالر) .نام فیلم نیز کنایه از همین مفهوم است .فیلم روایت بسیار متمرکزش
را بسیار خوب پیشمیبرد و موفق میشود بدون توسل به ترفندهای مرسوم فیلمهای سوبژکتیو
(رویا و کابوس و سایههای تند و موسیقی )...تماشاگر را با تجرب ه حسی نهال همراه کند؛ یکجور
احساس بیگانگی در موقعیتهای روزمر ه همیشگی ،در برخورد با شوهر ،خانواده و آدمهای دنیای
ی درونگرا به نمایش
بیرون .فیلم شاهنقشیست برای نگار جواهریان که بار دیگر مهارتش را در باز 
بگذارد .حامد رجبی هم در این اولین فیلم بلندش بسیار امیدوارکننده نشانمیدهد و چه حیف
که فیلم (ظاهرا به دلیل پروان ه ویدئویی) به جشنواره فجر راه پیدا نکرد (البته در جشنواره برلین
پذیرفته شد) ...دیدنش را توصیه میکنم.
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(محصول )1393

دستاوردها :سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند از جشنواره بینالمللی فیلم فجر ،تندیس بهترین کارگردانی مستند از جشن
خانه سینما ،دیپلم افتخار بهترین تدوین مستند از جشن خانه سینما ،تندیس ویژه هیأت داوران از جشنواره بینالمللی سینما حقیقت،
تندیس جایزه میرداماد از جشنواره بینالمللی فیلم اهواز ،منتخب بخش داکفیلم جشنواره فیلم کن (فرانسه) و ...عوامل :کارگردان:
محسن استادعلی ،مدیر فیلمبرداری :فرهاد طالبینژاد ،مدیر صدابرداری :شاهین پورداداشی ،تدوین :بابک حیدری ،تهیهکننده:
محسن استادعلی ،نسرین عبدی
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خالصه فیلم :پویا ،رضا ،عباس ،حسین ،سعید و مجتبی هرکدام به دالیلی به خوابگاه آمدهاند .آنها دور هم یک
زندگی جمعی را تجربه میکنند و در شرایط متفاوت در کنار هم هستند .این مستند به نمایش زندگی روزمره
آنها در چند روز پایانی سال و بیان مشکالت آنها می پردازد.
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گفتوگو با محسن استادعلی درباره مستند «جایی برای زندگی»
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«جایی برای زندگی» مستندی اجتماعی است که به روایت شش مرد که در خوابگاهی
ساکنند و هر یک داستان خود را دارند میپردازد .یکیشان روحانی جوانی است که
ِ
ِ
جماعت مسجدی در تهران را بر عهده دارد و پنج نف ِر دیگر هر کدام با گذشتهای
امامت
که همچنان درگیر آنند به کاری مشغولند .فیلم بر روایتی استوار است که خو ِد این
افراد از زندگیشان دارند؛ از وضع و روزشان ،آرزوهاشان و از گذشتهشان .شاید نخستین
نکتهای که پس از تماشای مستند تحسین شده «جایی برای زندگی» ساخته محسن
امیرحسینثنائی
استادعلی ذهن تماشاگر را به خود جلب کند موضوع فیلم باشد؛ اما در کنار انتخاب
موضوع ،یکی از مهمترین موارد در ساخت اینگونه مستندها جلب اعتماد آدمهایی است که قرار است جلوی
دوربین حضور داشته باشند ،که فیلمساز توانسته با ایجاد این رابطه آنها را به خوبی مشاهده و جزئیاتی دیدنی
را به تصویر بکشد.
اکران مستند «جایی برای زندگی» در گروه سینمایی «هنر و تجربه» بهانه گفتوگوی مهدی باقری (مستندساز
و تدوینگر) و امیرحسین ثنائی (پژوهشگر و مستندساز) با محسن استادعلی است در باره فیلم و دنیای
مستندسازیاش.
موضوع و...
تو سالهاست که مستندهایی با
موضوع اجتماعی میسازی .در ابتدای
صحبتمان میخواستم بپرسم تا امروز

که «جایی برای زندگی» در حال اکران
است چه مسیری را طی کردهای؟
زمانی که تصمیم به ساخت فیلم گرفتم قصدم
مستندسازی به شکل آگاهانه نبود و عالقه داشتم
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که فقط فیلم بسازم ،در سال  ۷۹زمانی که خیلی
دغدغه ساخت اولین فیلمم را داشتم به انجمن
سینمای جوان رفتم .فیلم نامه داستانیای داشتم
که موفق به ساخت آن نشدم .در همان زمان بود که
با آقای محمد جعفری آشنا شدم .ایشان فیلمهای
مستندی به من دادند که تاثیر زیادی روی من
گذاشت و مسیر من را به سمت سینمای مستند
تغییر داد .از مستندهایی که در آن زمان بسیار بر
روی من تاثیر گذاشت یکی «اجاره نشینی» اثر
ابراهیم مختاری و دیگری فیلم «خانه سیاه است»
فروغ فرخزاد بود .بعد از آن زمان بود که شروع به
خواندن و جست وجو در این فضا کردم .البته بعدها
که به تجربیات اولیهام نگاه کردم به این نتیجه
رسیدم که شاید همه آنها دلنشین نبودند؛ ولی
خوب ،باید آنها انجام میشد تا من بتوانم مسیرم
را پیدا کنم و آن را ادامه دهم.
بیشتر مستندسازان ما کام ً
ال اتفاقی
وارد فضای سینمای مستند شدهاند،

یعنی دلشان میخواسته فیلم داستانی
کوتاه یا بلند بسازند و نشده و درگیر
مستندسازی شدهاند؛ فکر نمیکنی که
این ورود اتفاقی به این فضا باعث شده
که این بحث آزمون و خطا که در بارهاش
صحبت کردیم طوالنیتر شود ،در حالی
که ما میبینیم در کشورهای دیگر به
از همان ابتدا رویکردشان
دلیل اینکه 
را مشخص میکنند خیلی زودتر هم به
نتیجه مطلوب میرسند .ولی در مورد ما
این تقریب ًا به یک روند شش ،هفت ساله
نیاز دارد و...
شما اگر استثنائات را کنار بگذارید در تمام
بخشهای سینمای خودمان هم میبینیم که
با این موضوع مواجهیم .مستند ،فیلم کوتاه،
داستانی و بعضا انیمیشن؛ و یکی از دالیل اصلیاش
این است که ما در سینما همه چیز را به صورت
شهودی و تجربی میآموزیم تا اینکه آکادمیک
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باشد .در واقع روند طبیعیاش شکل نمیگیرد،
این به ساختارمعیوب نظام آموزشی ما باز میگردد
که از کودکی به سمتی نمیرود که دانشآموز
استعدادهایش را کشف کند و از همان زمان مسیر
آیندهاش را به درستی طی کند.
خودت به جز آموزشهای کلی که در
سینمای جوان داشتهای آیا در مورد
سینمای مستند هم آموزشی دیدهای؟
نه .من بیشتر به شکل خودآموز کار کردهام و اگر
هم به دانشگاه رفتم ،خیلی آموزش اضافهای ندیدم.
چون ما در فضای آکادمیک هم خیلی آموزش
نمیبینیم و بیشتر به دلیل گپ و گفتهایی که بین
دو نفر شکل میگیرد باعث میشود که خودمان را
به روزتر کنیم و در واقع آن موقعیت است که آدم
را میسازد نه آموزش آکادمیک .در ایران فضای
آکادمیک خیلی ساختار درستی ندارد .خود شما
نگاه کنید به آموزشگاههای سینمایی که وجود
دارد و ببینید چه تعداد خروجی دارند و در واقع
چه تعداد از آنها درگیر کار میشوند .و یا حتی
چه تعداد از آنها درباره سینما میتوانند بحث
تئوریک داشته باشند .خود ما هم که االن در این
زمینه کار میکنیم چقدر در مورد بحث تئوریک
جلو هستیم؟ تمام اطالعاتمان شاید محدود شود
به چند کتاب مشخص.
در این مسیری
کـــه اشــــاره
میکنی تو سراغ
ســوژههــایــی
مستند
مثل
«روز شغال»
و یــا «عــادت
میکنیم» که

درباره یک مرکز نگهداری دختران
است و یا همین فیلم «جایی برای
زندگی» رفتهای که بیشتر موضوعهای
اجتماعیاند .من فکر میکنم این عالقه
تنها نمیتواند از تماشای دو فیلم
مستند که به قول خودت تاثیرگذار
بوده آمده باشد ،میخواهم بدانم این
رویکرد از کجا در ذهنت شکل گرفته
است؟ میتوانیم سراغی از این عالقه به
موضوعهای اجتماعی را جایی در زندگی
شخصی خودت و یا اطرافیانت بگیریم؟
خیلی دقیق نمیتوانم بگویم که این نگاه از کجا
آمده است ،خیلی سال است که روزنامه و اخبار
روز را میخوانم؛ در واقع از دوره راهنمایی مسائل
روز جامعه برایم خیلی جدی شد و اتفاقا یک بخش
مهم روزنامه برای من صفحه حوادثش بود .االن
که فکر میکنم شاید بر میگردد به همین روزنامه
خوانیام .یک دورهای حتی فکر میکردم باید
خبرنگار شوم و در واقع بیشتر فضای ژورنالیستی
برایم مهم بود وگرنه من زندگی و خانواده آرامی
داشتهام و نمیتوانم بگویم این موضوعات متاثر از
فضاهای خانوادگی هستند .تقریباً یک دهه پیش
موضوعهای جنایی برایم مهم بود و دلم میخواست
درباره این نوع سوژهها
فیلم بسازم .دلیلش هم
این بود که سالها قبل
در نزدیکی خان ه ما قتلی
اتفاق افتاد که تاثیر
عمیقی بر من داشت و
هیچوقت نمیتوانم آن
را فراموش کنم.
در فیلمهای اولیهام
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فکر میکردم که حتماً باید سراغ موضوعاتی
بروم که خیلی خاص و با التهاب بیشتری هستند.
موضوعاتی که خیلی راجع به آنها صحبتی
نمیشود ،به شکلی که وقتی مردم و جامعه با آن
روبه رو میشوند شوکی برایشان ایجاد کند .ولی
بعدها به این نتیجه رسیدم که باید نگاه خودم را
تغییر دهم و این زمانی بود که من درگیر مجموعه
مستندهای تلویزیونی شدم و به این فکر کردم
که میشود روی ایدههای عادی هم کار کرد به
شرطی که دارای نگاه باشیم .در واقع یک مسیر
ده ساله طی شد تا مستند «جایی برای زندگی»
شکل گرفت .به هر حال آدم در جامعه زندگی
میکند و من هرچه بیشتر زندگی کردم بیشتر
سعی کردم نگاهم را به سمتی ببرم که در آن
انسانها با مشکالتشان حضور دارند.
قصه فیلم «جایی برای زندگی» قرار
است چه چیزی باشد؟
تنهایی عدهای از مردانی که روزگــاری زندگی
داشتهاند و اکنون در کالن شهری چون تهران با
هم غریبهاند.
در سال اخیر و در فضای اجتماعیمان ،به
بهانههای مختلف به زنان بسیار بیشتر
از مردان پرداخته شده ،اما تو در «جایی
برای زندگی» دوربینت را میگیری
سمت مردانی که ما کمتر از آنها چیزی
میدانیم و یا زندگیشان را میشناسیم.
این انتخاب سوژه دلیل خاصی دارد؟
همانطور که گفتی ،در سالهای اخیر اینقدر در
مورد زنان و مطالبات آنان بحث کردهایم که خیلی
از مردانی که زندگی عادی داشتهاند این وسط
جا افتادهاند .اینکه حاال خروجیاش چه شده و
زنان به جایگاه اصلیشان رسیدهاند یا نه بحث من

به همان اندازه که زنان تنها و آسیب دیده
نیست .ما 
داریم ،مردهای تنها و خسته هم داریم .مردانی که
از جامعه بریدهاند .فکر کردم فیلمی که راجع به
جامعه مردان به آن مفهومی که در این فیلم است،
در مستند کار نشده و دوم اینکه آدمهای تنها
مخصوصاً در کالنشهری مثل تهران خیلی زیاد
شدهاند .این تنهایی در جامعه مردان خیلی به
چشم نمیآید ،ولی به محض اینکه در جامعه زنان
یک همچین چیزهایی دیده میشود خیلی به
چشم میآید .من به این فکر کردم که اگر بخواهیم
تنهایی آدمها را نشان بدهیم ،تنهایی مردهایی را
که یک زمانی برای خودشان زندگیای داشتند
و االن به هر دلیلی به ته خط رسیدهاند به تصویر
بکشم .به همین دلیل سراغ این موضوع رفتم و روی
این موضوع کار کردم.
هنگامی که موضوع اجتماعی را برای
ساخت فیلم انتخاب میکنی ،انسان
یکی از عناصر اصلی این موضوع است.
حد و مرزت برای نشان دادن زندگی یک
انسان چهقدر است؟
برای من دو حد و مرز وجود دارد .اولی خودم و
دومی کاراکترم .کاراکترم برای من مهمتر است.
اوست که به من اجازه میدهد تا چه حد وارد حریم
خصوصیاش بشوم .البته این بحث هم وجود دارد
که این حریم خصوصی چه قدر میتواند به آن
شخص آسیب بزند که این به وجدان خود من
بر میگردد .وقتی کسی با وجدانش دچار چالش
باشد ،نمیتواند فیلم اخالق مدار بسازد .در همین
فیلم «جایی برای زندگی» ،تمام کاراکترها پس
از اینکه فیلم تمام شد ،آن را دیدند؛ به جز یکی از
آنها که نتوانستم پیدایش کنم .همه نظراتشان را
دادند .بازهم میگویم مهم این است که آن آدمی
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که جلوی دوربین قرار میگیرد چه قدر به ما اجازه
حضور بدون واسطه و البته آگاهانه را میدهد یا به
عبارتی دیگر من که تأثیر رسانه را میدانم چه قدر
اجازه دارم که آن موضوع را جلو ببرم.
به نظرت چه مشکالتی برای ساخت
فیلم مستند اجتماعی که میخواهد
مشاهدهگر باشد وجود دارد؟
ما در جایی زندگی میکنیم که متأسفانه پر از
سوءتفاهم است و طبیعتاً وقتی سراغ موضوعاتی که
مسائل روز جامعه هستند میرویم ،تعابیر مختلفی
از آنها میشود .در مورد ساخت فیلم اجتماعی
این تعابیر شکل بیشتری به خود میگیرد و نمود
و حساسیتهای بیشتری هم دارد .بخشی از آن به
نوع نگاه در مورد کاربرد نمایش این فیلمها .اصوال
برای ساخت هر مستندی باید صبور و برای ساخت
مستندهایی با مضامین اجتماعی بسیار و بسیار و
بسیار صبور باید بود.
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روایت و...
در طول صحبتهایمان اشاره کردی
که معموال مخاطب با فیلمهایت ارتباط
خوبی برقرار میکند .فکر میکنی به
خاطر موضوع است که برای تماشاگر
جذاب است یا دلیل دیگری دارد؟
من به بحث روایت در فیلم مستند خیلی معتقدم.
اینکه فیلم شروع ،میانه و پایان داشته باشد،
یعنی میتوان منحنی کشش در فیلمنامه را برای
یک مستند هم طراحی کرد؛ البته با مالحظاتی
که در سینمای مستند با آن مواجهیم .به شکل
دقیق ما نمیتوانیم یک فیلمنامه مانند سینمای
داستانگو بنویسیم ،ولی میتوانیم صحنههایمان
را تقسیم بندی کنیم و برای هر صحنه یک طرح

کلی داشته باشیم .طبیعتاً در سینمای مشاهدهگر،
کنترل صحنهها در دست ما نیست ولی ما جریان
کلی صحنه را میدانیم .چون در این فیلمها روایت
وجود دارد و کاراکترهای ما شخصیت هستند و
نه تیپ؛ و همچنین از درون خود جامعه انتخاب
شدهاند و ما روزانه مدام با این موضوعات درگیر
هستیم؛ و به دلیل اینکه موضوعات ،دغدغه
خود بیننده هم هست ،مخاطب با اینگونه فیلمها
ارتباط برقرار میکند و برایش جذاب است .ضمن
اینکه نباید از قصهگویی هم فارغ شویم .البته
قصهگویی با دروغ گفتن و تخریب در واقعیت فرق
میکند .طبق همان چیزی که گفتم باید بدانیم
چه کاری میخواهیم انجام دهیم .من همیشه بر
عکس خیلی از کسانی که مستندساز هستند و
وقتی از آنها درباره پایان کارشان میپرسم ابراز
بیاطالعی میکنند و نمیدانند چه طور فیلمشان
را میخواهند تمام کنند ،همیشه یک پایانی برای
کارم متصور بودهام؛ البته غیرقطعی .مواقعی هم
بوده که آن اتفاق نیفتاده .مث ً
ال در فیلم «عادت
میکنیم» قرار بود پایان فیلم ما با آن پدر باشد ولی
فکر نمیکردم که دخترش را همراه خودش نبرد.
به نظرم باید عناصری را که در سینمای داستانی
داریم در سینمای مستند بیاوریم و از آنها وام
بگیریم و در دل واقعیت فعالترش کنیم .شاید
این هاست که برای مخاطب جذاب است.
در چند سال اخیر ،سینمای مشاهدهگر
ما تبدیل به سینمایی شده که از
شخصیتهای واقعی -مثل یک
بازیگر -در مقابل دوربین استفاده
کرده .در بعضی مواقع شاید تماشاگر
متوجه نشده ،اما بحث اخالقی نسبت به
سوژه و تماشاگر بحث این سالها بوده.
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میخواهم بدانم که چه طور به این تعادل
رسیدی که هم فیلم مال خودت باشد،
هم اینکه شخصیتها واقعی باشند و هم
اینکه درام و روایت ایجاد کنی؟
در این چند سال که این فیلمها را کار کردهام،
با افرادی که در فیلم هستند زندگی کردم؛ در
این زندگی کردن است که شما میتوانید آدمها را
بشناسید .در دل این ماجرا من به طرحی اولیه از آن
کاری که میخواهم انجام دهم میرسم .مهمترین
نکته این است :تا زمانی که شخصی که میخواهد
جلوی دوربین قرار بگیرد به شما اعتماد نکند در
مقابل دوربینتان رها و آزاد نمیشود .این رهایی
و سیال بودن شخصیتها جزء الینفک قاعده این
نوع مستندسازی است .شاید زمان فیلمبرداری
من یک پروسه بیست روزه باشد ولی طی چند ماه
با آنها ارتباط میگیرم و نسبت به افراد شناخت
پیدا میکنم .مثال برای فیلم «جایی برای زندگی»
یکسال -نه مداوم -به آنجا میرفتم و میآمدم.

هفتههای اول فقط میرفتم که ببینم میتوانم آنجا
کار کنم یا نه؟ بعد شروع کردم به رفت و آمد در آنجا
و گپ زدن با آدمهای آن محل .این روند تا قبل از
شروع کار ادامه داشت.
این رفت و آمد و حضورت در آنجا از اول
به نیت فیلمسازی بود؟
مالک آن خوابگاه ،از دوستان نزدیک یکی از عوامل
فیلم بود و به ما اجازه داد تا هر زمانی که دوست
داشتیم به آنجا برویم .چند ماهی که از این ماجرا
گذشت من را به بچهها معرفی کرد و گفت که
فیلمساز هستم و میخواهم مستندی در آنجا
بسازم ،هرکسی که دوست دارد میتواند با من
همکاری کند .آنهایی که به من نزدیکتر شدند
درباره مشکالتشان صحبت میکردند و به واسطه
این مشکالت و حل مشکالتشان بود که من هم به
آنها نزدیک شدم .تقریباً مهمترین مشکل همه
آنها قضیه مالی بود .تعداد اولیه آنها  ۱۲نفر بود.
فکر کردم خیلی از آنها شخصیتهای سمپاتیکی
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برای کار من نیستند ،که کنار گذاشته شدند و از
بین آنها  ۶نفر انتخاب شدند.
در این مدتی که در خوابگاه رفت و آمد
میکردی اتفاقی افتاد که برایت جذاب
بود که در زمان فیلمبرداری اتفاق
نیفتاده باشد؟
بله ،خیلی زیاد.
سعی نکردی در طول فیلمبرداری و در
روایت به یک شکلی آن فضاها را دوباره
بازسازی اش کنی؟
نه .واقعاً اینطور نبود .خوب ما یک دعوا را در
فیلم دیدیم که بر سر پایپ است ولی در واقعیت
آنها دعواهای فیزیکی زیادی با یکدیگر داشتند.
بعضی از آنها را در زمان تحقیق با دوربین
هندیکم گرفته بودم و شاید میتوانست وسوسه
انگیز باشد که از آنها استفاده کنم ،ولی خوب
نه جنس تصویر با آن کار هماهنگ بود و نه آن
موقعیتی بود که از قبل درست معرفی کرده و
نتیجه گرفته بودیم .این را هم بگویم که به طور
کلی و مطلقا با بازسازی در اینگونه از مستندها
مخالفم.
فیلم با دو شخصیتی شروع می شود
بیننده

که هر دو درگیر اعتیادند ،شاید
هــمــان ابتدا
احساس میکند
بــاز بــا فیلمی
دربــاره اعتیاد
روبه روست .به
نظرت همین
ابتدای فیلم که
با رضا و عباس
شروع میشود

خیلی طوالنی نیست؟ ما خیلی دیر وارد
فضای اصلی خوابگاه نمیشویم؟
حرف شما را قبول دارم .خودم هم که بعدها
این فیلم را دیدم به این نکته رسیدم؛ ولی دیگر
نمیتوانستم کاری انجام بدهم ،زیرا شروع را با
این آدم گرفته بودم و اینکه این آدم صبح از
خواب بیدار میشود و ما به واسطه او با بقیه
شخصیتها آشنا میشویم .ما سعی کردیم در
فیلم آدمها را دو به دو معرفی کنیم .خود من
هم به این فکر کردم که کاش مثال رضا را با
آن ورزشکار کنار هم قرار میدادم ولی باز هم
نمیشد .چون آن دو تا اصال با هم ارتباطی
نداشتند و رضا و عباس با هم دوست بودند .فیلم
تا دقیقه چهارده جغرافیا و حال وهوای فضا را
به ما نشان میدهد .دقیقه چهارده دعوا اتفاق
میافتد و ما وارد محیطی میشویم که کشمکش
بیشتری وجود دارد .این را باید بگویم که آن
چهارده دقیقه ابتدایی اجتناب ناپذیر است در
واقع اگر این موقعیت با این مدت زمان ایجاد
نمیشد ،روابط افراد در سکانس های بعدی
شکل دراماتیکی به خود نمیگرفت.
تهیه و تولید و نمایش...
تو فیلمهایت را به
صــورت مستقل و
در بخش خصوصی
تهیه میکنی .وقتی
به عنوان تهیهکننده
کـــاری را شــروع
میکنی چــه قدر
برایش برنامهریزی
زمانی داری؟
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در فیلم «عــادت میکنیم» زمانبندی برایم
خیلی دقیقتر بود .ما باید در زمان مشخصی
فیلم را میساختیم .ولی در «جایی برای
زندگی» که همزمان با دوره بیکاری من بود،
برای اینکه بتوانم یک فیلم شخصی بسازم،
دستم بازتر بود .البته اغلب عوامل از دوستان
من هستند و همیشه در مورد دستمزدهایشان
نسبت به من لطف داشتهاند .هیچ سازمان و
ارگانی-برای حمایت -وجود نداشت و همسرم
بخشی از هزینههای کار را تامین کرد؛ نگاهی
به تیتراژ بسیاری از فیلمهای مستند سالهای
اخیر نشان دهنده حضور قابل توجه بخش
خصوصی در تولیدات اصلی و جدی سینمای
مستند است.
چون در بخش خصوصی کار میکنی،
آیا پس از تولید برنامهای برای پخش و
نمایش فیلمهایت داری؟
من در زمان ساخت فیلم ،به اینکه فیلم کجاها
برود فکر نمیکنم .ولی در مرحله تدوین به این
فکر میکنم که چه کاری میشود برای فیلم
انجام داد که دیده شود و بیشتر برای مخاطب
عادی مهم است .اآلن هم با چند نفر صحبت
کــرده ام که ببینم آیا میشود پخش نمایش
خانگی را داشته باشیم؟ چون در تلویزیون که
قابل پخش نیست .فقط چند شبکه خارج از کشور
که مخاطب ایرانی دارند باقی میماند که باز هم
نمیتوانیم فیلم را به آنها بدهیم .مهم این است
که بتوانم فیلمم را به صورتی عرضه کنم که
بیننده به سینما بیاید و بابت دیدن فیلم بلیت
بخرد .حال این هزینه بلیت میتواند خیلی کم
باشد ولی در دراز مدت میشود مردم را عادت
داد که برای دیدن فیلم مستند هزینهای پرداخت

کنند .سینمای مستند هم نیازمند تبلیغات
است و تبلیغات درست به شناخت بیشتر منجر
می شود و شناخت باعث ایجاد انگیزه برای دیدن
میشود .سال گذشته در جشنواره فیلم فجر
تقریباً اکثر فیلم های داستانی و تمام فیلمهای
مستند را دیدم .چیزی که مشخص است این است
که حتی فیلمهای مستندی که دوستشان هم
ندارم ،بسیار مؤثرتر از سینمای داستانی بودند.
در واقع سینمای مستند ما نسبت به سینمای
داستانیمان ،سینمای حرفهایتری شده است.
چون انگیزه زیادی برای انجام آن کار داریم و اگر
همراه پخش و تبلیغات درستی باشد ،شاید بتوان
گفت میتواند در کنار سینمای اکران حضوری
تاثیر گذار داشته باشد.
حاال که این موقعیت پیش آمده و فیلمت
به اکران درآمده نظرت چیست؟
شکل گیری گروه «هنر و تجربه» و در ادامه اش
استقبال از مستندهایی که در چندماه گذشته به
نمایش درآمده اند اتفاق خیلی خوبی بوده .خود من
هیچ چشم اندازی از اکران فیلمم نداشتم ،حاال که
فیلم در «هنر و تجربه» به روی پرده رفته به نظرم
اتفاق فوق العاده ای است .حاال ما مستندسازان امید
این را داریم که فیلم مان را می توانیم به اکران
گسترده تری برسانیم.
منتهی نکته ای را هم نباید فراموش کنیم؛ این که
چارچوب اکران مستندها مشخص شوند ،برخی
از مستندها ممکن است تلویزیونی باشند و با
تلویزیون تعریف شوند و نه اکران عمومی و دوم
تماشاگر ماست که خیلی عادت به خرید بلیت
و تماشای فیلم مستند ندارد .باید بیشتر تبلیغ
کنیم و ترغیبش کنیم تا مستندهایمان بیشتر
دیده شوند
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مستند «جایی برای زندگی» فیلم خوشساختی است؛ در هدایت تصویربرداری و
صدابرداری در یک خوابگاه مردانه و نزدیکشدن به زندگی شخصی چند مرد
کارگردانی جدیای دارد ،از لحظههای اول ،روان و کنجکاویبرانگیز است و به دلیل
عجیب پنداشتهشدن نوع آدمهایش و شکل زندگی آنها موفق میشود لحظه به لحظه
تماشاگر را در عجب نگه دارد .جدیبودن ساخت آن عامل مهمی در ایجاد قدرت در
نسیمنجفی
فیلم است و تاثیرگذاریاش را بیچونوچرا میکند و به همین دلیل عاملی است که
بررسی دیدگاهی فیلم را نیز ضروری میسازد.
فیلم به هر رو به بحثهای جدی دعوت میکند و بررسی جایگاهش در مستندسازیمان اهمیت دارد .مهمترین
سؤال این نوشته درباره فیلم ،این است که آیا تفاوتی میان المانهای مورد تأکید آن برای تأثیرگذاری ،با
المانهای آسیبزننده به این قشر در جامعه وجود دارد؟ فیلم این بحث را طلب میکند که آیا فیلم با دالیل
طردشدن مردان این خوابگاه موافق است یا مخالف؛ زندگی دراین خوابگاه را نتیجه روشهای اشتباه این مردان
در زندگی میداند یا ناشی از نگاه و روش اشتباه جامعه و مدیریت آن در تقسیمبندی آدمها؟ فیلم با پا گذاشتن
به این محل ،آیا مکانی را برای در نظر گرفته شدن یادآوری میکند؟ اشکال ما را در تقسیمبندی به شکل «ما و
دیگران» یادآوری میکند ،یا از مکانی بسیار متفاوت خبر میدهد که همزمان که از دیدزدن آن راضی میشویم
در عین حال به این دلیل که حوزه ترس ماست آن را ندیده میگیریم و در تقسیمبندی «دیگران» قرارش
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میدهیم؟ آیا رضایت از آنگونه نبودن ،و ترس از آنگونه شدن ،که باعث فاصلهگرفتن ما از این آدمها و مطرود
ماندن آنها می شود و فقط در حوزه دستگیریهای اقتصادی و پزشکی و غیره قرارشان میدهد ،در فیلم ایجاد
شده است یا خیر؟ فیلمساز آیا با توجهدادن به ما برای کمک به این انسانها معنای دستگیری را در این پیشنهاد
خود حمل میکند ،یا دیدگاه جامعهشناختی مشخصی دارد؟ آیا فیلم میتواند راه به آن دیدگاهی ببرد که این
مردان را از خود ما میداند؟ فیلمساز احتماال مانند اغلب مستندسازان به درستی وارد مسیر کمکهای در حد
توانش به این افراد هم شده است ،اما جایی که کار مستندساز با یک فعال اجتماعی متفاوت میشود در بستری
است که برای تصویرکردن اینگونه از مناظر شهر و جامعه انتخاب میکند.
بستری که کامران شیردل برای فیلم «تهران پایتخت ایران است» (آغاز ساخت در  )۱۳۴۵انتخاب کرده  -که
ناشی از دیدگاه و تحلیل اوست  -مسؤولیتی است که برای فرد اول کشور به طور یکتنه قایل است و میخواهد
با نشاندادن مناظری از شهر ،بعد دیگری را به تصویری که دربار از تهران تبلیغ میکند و آن را پرافتخار میداند
اضافه کند و در واقع القائات تک بعدی دربار را مختل کند .اما بعد جدید خودش نیز به شکل تکبعدی تصویر
میشود و همانگونه که با افتخارات دربار نمیتوان تهران را شناخت با تصاویر شیردل نیز نمیتوان .مستندهای
بعد از انقالب تا حد زیادی از این مقابلهبهمثل بیرون آمدند اما همچنان از نظر اشتباهگرفتهشدن «ثبت»
با «جامع بودن» و «یکسویه نبودن» جای بحث دارند .ثبت تنها ،به معنای جامعبودن نیست و نداشتن
اندازه همان
دیدگاه ضررهای خود را دارد .مستند «جایی برای زندگی» آیا بر بستر کالنی قرار گرفته است یا به 
دستگیریهای احتمالی هر مستندساز از شخصیتهای فیلمهایش ،بر تماشاگر تاثیر میگذارد؟ دیدن فیلم
برای طرح این سؤاالت و بحث و فکر درباره آنها تجربه جالب توجهی است .این نوشته کوتاه محل بسط این بحث
نیست ،اما کوتاه میتوان ادامه داد که در نظر داشتن دیدگاه جامعهشناختی در هنگام ساخت مستندها کمک
میکند که فیلمها از فعالیتهای اجتماعی فراتر بروند و اشکاالت عمده را یادآوری کنند .اگر دیدگاه فیلم روشن
باشد و عبارت از این باشد که مثال وجود چنین زندگیهایی نتیجه سرمایهداری و جوامع طبقاتی است ،میتوان
فهمید که پیشنهاد فیلم در سطح کالن هم چیست .یا اگر دیدگاه فیلم این باشد که مذمومدانستن مصرف مواد،
مسبب شروع مسیر دردناک «غیر دانستن شخص از سوی خود و دیگران» و قرارگرفتن این دو در مقابل هم است،
و باعث مطرود شدن و ترساننده دانستن این آدمها میشود ،آنگاه بستر کالن فیلم که پیشنهاد برای تغییر چنین
نگاهی است نیز روشن خواهد شد.
چنان که میدانیم اینها در درجه اول به دیدگاه اتخاذ شده توسط فیلمساز وابسته است و در صورتی که این
روشن نیست فیلم فقط ثبت یک یا چند زندگی است که هر کس میتواند تعبیری بر آن بگذارد و مصادرهاش
کند .همانگونه که عدهای خواهند گفت :این افراد در اثر سوء مدیریت و فقر چنین زندگیای دارند ،عدهای هم
خواهند گفت :مصرف مواد که در دین نهی شده باعث دور شدن آنها از خدا و فالکت این افراد شده است .ثبت
زندگی روزانه ،محلی است دامگونه برای گیرافتادن فیلمساز و تصور این که مشاهدهگرانه و بدون قضاوت فقط
نمایش داده است .این سؤاالت محل بحثهای جذابی در باب مستند «جایی برای زندگی» هستند
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اینجا دیگه خونه خاله نیست که بخواهی هرکاری بکنی ،اینجا خوابگاهه و قوانین خاص خودش رو داره ،شب
میای و می-خوابی ...صبح هم پا میشی و میری سرکارت ...اینجا زندگیکردن اینجوریه ،یا با شرایطش کنار
میای یا کنار خیابون میخوابی...
اینجا زندگیکردن سخته ...صبح پا میشی ،صدای دق دق این یارو تو مخته،
شب هم که خسته از سر کار میای یا باید دنبال وسایلت باشی یا باید پشت در
حموم یک لنگ در هوا وایستی تا نوبتت بشه...
میدونی صدای زندگیکردن توی هم چین جاهایی کی درمیاد؟
صداش پنج سال دیگه درمیاد ،صداش ده سال دیگه درمیاد ...صداش
موقعی درمیاد که درد دل بچهت رو نمیفهمی...
راستی یادم رفت بگم :اینجا راه و روش خاص خودش رو داره ،اگه
بخوای بیای اینجا باید برای یک ماه اجاره یک تخت ،دویست هزار
پیاده بشی ...بقیه قوانین خوابگاه هم روی تخته وایتبورد
نوشته شده:
 -1ساعت ورود و خروج  9صبح الی  23شب میباشد.
 -2در خوابگاه رأس ساعت  23بسته میشود.
 -3از قرارگذاشتن با همسر،ربچه ،مادر و ...جلوی
در خوابگاه بهشدت پرهیز کــرده ،درصورت
مشاهده برخورد شدید میگردد.
 -4استفاده از آشپزخانه تا ساعت 21.30
امکانپذیر است.
 -5ساعت خاموشی تلویزیون 22.45
میباشد.
 -6دوشگــرفــتــن بعد از ساعت 21
امکانپذیر نمیباشد.
بدیهی است رأس ساعت  23خاموشی مطلق
اجراخواهد شدوهیچعذریپذیرفتهنیست...
مدیریت خوابگاه مردانه خاقانی

به روایت
کارگردان

دراینخوابگاهصبحکهمیشود،همهچیزازنوآغازمیشودغیر
ازخستگی،انگاراینجاقرارنیستکهخستگیازتنبیرونرود...

چیزی که برای تکتک این آدمها مهم است ،زندگی است ،نفسکشیدن در
لحظه ،بودن در آن واحد و زیستن در کنار هم...

گاهیاوقاتتنهامیشوی،آنقدرکهآینههمتوراجوابمیکند،
گاهیاوقاتزندگیکوچکمیشود،آنقدرکوچککهخودت،
خودترانمیشناسی...

اینجازندگیتاندازهدارد،اینجازندگیوجببهوجبمحاسبهدارد،اینجازندگی
تواندازهتختیاستکهبررویآنمیخوابی...اینجا«جاییبرایزندگی»است...

از دار دنیا همین یک لباس ،یک تخت...
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هیچچیزمستندسازیمثلکنارانسانهابودنبرایملذتبخشنیست.راحتی
درکنارآدمها،شریکغموشادیشانبودن،خندیدنوگریستنباآنهاونهایتا
زندگیکردنباآنها...
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(محصول )1393
خالصه فیلم :مادر هوای رفتن کرده و زندگیاش رنگ دیگری گرفته ...اما اهل خانه او را باور نمیکنند.
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دستاوردها :تندیس بهترین فیلم بخش «هنر و تجربه» از سی و سومین جشنواره فیلم فجر عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان:
فائزه عزیزخانی ،مدیر فیلمبرداری :مجید گرجیان ،مدیر صدابرداری :علی گراکوهی ،تدوین :مصطفی خرقهپوش ،بازیگران :شیرین
آقا رضا کاشی ،ولیاهلل عزیزخانی ،مجید عزیزخانی ،سمیرا مدنی ،وحیدعزیزخانی و شانی عزیزخانی ،با حضور افتخاری :هدیه تهرانی،
تهیهکننده :نگار اسکندرفر و محمد احمدی
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گفتوگو با «فائزه عزیزخانی» ،نویسنده و کارگردان «روز مبادا»

زهرا مشتاق
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گرفتن جایزه از جشنواره فجر برای نخستین فیلم ،افتتاحیهای درخشان برای یک
کارگردان ایرانی تلقی میشود و فائزه عزیزخانی با دریافت جایزه بهترین فیلم بخش
«هنر و تجربه» از جشنواره سیوسوم ،این شروع مقتدرانه را در کارنامهاش رقم زده است.
او که از شاگردان کارگاههای فیلمسازی عباس کیارستمی بوده ،این روزها نخستین
ساختهاش« ،روز مبادا» را بر پرده سینماهای گروه «هنر و تجربه» دارد .با این کارگردان
سیوچهارساله درباره نخستین فیلمش به گفتوگو نشستهایم:

«روز مبادا» را که دیــدم ،یاد فیلم
مستندی افتادم درباره یک خانواده که از
ایران میروند و بعد از سالها همه فامیل
قرار دیدار میگذارند .حس کردم روز
مبادا هم متأثر از آن فیلم است.
نه من آن فیلم را ندیده بودم .مستند بود؟
بله مستند بــود .فکر نکردید یک
جورهایی داریــد ریسک میکنید؟
قصه یک مادر و دختر میتواند آن قدر
جذاب باشد که بیننده را تا آخر با خودش

بکشاند؟
میدانم که بازخورد خوبی خواهد داشت .اصال من
این طوری بلدم قصه تعریف کنم .یک رابطه ساده
و بیمسأله .میدانم که جذابیت دارد .حاال ممکن
است برای همه جذاب نباشد .ولی ...مثال همین
«رخ دیوانه» را ببینید .تمام شهر پر از بیلبوردهای
تبلیغاتی این فیلم شده .یک کمی حسودیم شد
حتی .اما منظورم این است که شاید این فیلم را
هم کسانی باشند که اصال دوست نداشته باشند.
خوششان نیاید .اما به هر حال من این جنس قصه را
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دوست دارم و لذت میبرم.
برای خود من مهم بود که این چیدمان
چهطوری شکل گرفته ،چهطور روی
کاغذ آمده؟ فیلم به شدت مستند است
و من به سختی میتوانستم مستند و
داستان را از هم تشخیص بدهم.
من یک فیلم نامه صد و سی صفحهای داشتم که
قرار شد سی  -چهل صفحه آن را حذف کنم تا بتوانم
درست و حسابی راجع به آن فکر کنم .اصال این
داستان از کجا شکل گرفت؟ من دو  -سه سال پیش
یک مجموعه داستان داشتم ،که البته هیچوقت هم
چاپ نشد .آخرین قصه آن مجموعه همین داستان
بود .البته خیلی کوتاه .در حد دو  -سه صفحه؛ قصه
مادری که خواب میبیند میخواهد بمیرد و شروع
میکند به نوشتن وصیتنامه .ولی تمام وصیتنامه
فقط میشود دو خط! و مادر به هم میریزد که
یعنی چی؟ یعنی چی که من هیچی ندارم برای
این بچهها بگذارم .و اینجاست که میرود سمت

شوهرش برای سهمخواهی .یک شوهر که اصال
اهمیتی بهش نمیدهد .جلوی تلویزیون لم داده و تو
حال خودش است ...ایده «روز مبادا» از همین قصه
کوتاه میآید .که اتفاقا وقتی که میخواستم بسطش
بدهم از خودم میپرسیدم :من که همه چیز را در آن
قصه کوتاه گفتم ،دیگر چی میخواهم بگویم؟ چه
کارش میخواهم بکنم این قصه را؟ ولی شروع کردم
همینطور خردهخرده کارکردن و توی چهار ماه
شد همین فیلمنامه.
یعنی مثال آن سکانسی که مادر
مینشیند جلوی دوربین و شروع به
گفتن وصیت و خواستههایش میکند،
چیزی است که در فیلمنامه آمده ،روی
کاغذ نوشته شده؟
بله.
یعنی مادر باید آن دیالوگها را بگوید؟
آزاد نیست که بداهه یا شبیه فیلمنامه
حرف بزند؟
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اصال .اصال .واو به واو فیلمنامه گفته شده .اصال غیر از
این نمیشد .یعنی دیگر نمیشد کنترلش کرد .البته
من خیلی خوشحالم که این بافت اینقدر خوب در
هم تنیده شده است که این شک را به جان تماشاگر
میاندازد .چون تمام تالش من این است که این
سینما نزدیک به یک سینمای واقعی و مستند باشد.
فکرم میکنم موفق بودم که این شک در شما به
وجود آمده .ولی به هیچ عنوان امکان ندارد یک
قصه را بتوان در قالب یک مستند صرف تعریف کرد.
یعنی یک قصه پر از کاراکتر و
داستانکهای کوچولو که باید مدیریت
بشود و درست و حسابی پیش برود و از
دستتان رها نشود؟

کامال.
ولی این شانس را هم داشتید که تکتک
خانواده شما یک شم بازیگری داشتند.
یعنی آن استعداد اولیه بهخصوص در
مورد مادرتان ،خیلی به شما کمک
کرده .مامان که یک برگ برنده است.
کارکردن با آنها چهطور بود؟ چهقدر به
این مدیریت تن میدادند؟
تقریبا میتونم بگویم که کارکردن با مادرم خیلی
برایم سخت بود .خیلی .چون خیلی سرپا و سرحال
نبود .تو فکرکن یک
عالمه آدم ریخته بودند
تو خانه زندگیش .ولی
بــه شــدت مادرانگی
کرد .همهجوره تحمل
کرد .یعنی مادر من که
تو خانهاش همهچیز
باید نظم داشته باشد
و هر چیز باید سر جای

خودش باشد ،فکر کنید چهقدر این مدت ما را
تحمل کرده .یک نظم وسواسگونه حتی .ولی
من تو این مدت زندگیش را بههم ریخته بودم.
اما چیز جالبی که در این آدم کشف کردم این بود
که آرامآرام فهمیدم اصال نمیخواست اشتباه کند.
البته من یک بالی بدی هم سرش آوردم که فکر
کنم گریزناپذیر بود .من فیلمنامه را از قبل ندادم که
او بخواند .هی میگفت :این فیلمنامهای که دادی
دست همه خواندند و همه میگویند قشنگ است،
بده من هم بخوانم دیگر .گاهی هم تهدید میکرد:
اصال تا فیلمنامهات را نخوانم بازی نمیکنم .ولی
خب من هم میترسیدم که قصه را توی ذهنش
بسازد .درست هم فکر میکردم.
میترسیدید فیلم از آن حالت بداهه
خارج بشود؟
بداهه بودن احساس آن آدم .میترسیدم بداند قصه
چیست ،سکانسها شروع و پایانشان چیست و برود
به سمت ژست ،به سمت ادا.
پس چهکار میکردی؟ سکانس به
سکانس قصه را برایش تعریف میکردی؟
دکوپاژ را برای بچهها میگفتم .تا آنها شروع
میکردند نورشان را بچینند و کارهای دیگرشان
را بکنند و صحنه را آماده کنند ،شروع میکردم
دیالوگها را با مامان،
خشکوخالی تمرین
مـیکــردم .بــدون هیچ
حسوحالی .میگفتم
باید ایــن دیالوگها
را حــفــظ کــنــی .از
روی فیلمنامه براش
میخواندم .میگفت:
این را بگذار جلوی من،
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موقعی که دارم بازی میکنم اینها را از رو بگویم.
من نمیتوانم اینها را حفظ کنم .میگفتم :باشد،
تو اینها را از رو بخوان .دیگر یک بار که این کار را
کردم خودش فهمید که نمیشود هم بازی کرد و
هم به دیالوگها نگاه کرد .اصال تمرکزش از دست
میرفت .بهش میگفتم :این فیلمنامه را بده به
من ،تو فقط اینها را حفظ کن .واقعا هم عالی حفظ
میکرد .یعنی قشنگ همه متن قطور وصیتنامه
حفظ کرد.
ولی توی همان سکانس در برداشت اول یک کاری
هم کرد که من بعدا متوجه شدم .البته من اعتقاد
دارم هر چی که اتفاق میافتد ،حتما بهترین است.
ولی شروع کرده بود توی متن یک چیزهایی را
خودش اضافه کرده بود؛ توی یکی از برداشتها.
از خود دیالوگهای آن سکانس وام گرفته بود .ولی
یک چیز سوزناک درست کرده بود که کامال درد
دلهای شخصی خودش بود .و خوب یا بد موجب
شده بود ریتم آن سکانس بیفتد ،ولی در عوض یک
چیز خیلی بکر به آن سکانس داده بود.
توی فیلم همین صحنه وجود دارد؟
نه ،نه .آن سکانس را برداشتم .یک برداشت دیگر
گرفتیم.
میتوانیم بگوییم وقتی که تصمیم
گرفتید آن قصه کوتاه را تبدیل به یک
فیلمنامه بلند کنید ،شخصیت مادر
خودتان مد نظرتان بود و بر این اساس
حتی دیالوگها نوشته شد؟
واقعا نمیتوانم بگویم که مختص مامان یا ادبیات
او یا دنیای او نوشته شد .ولی معتقدم که مامان
اصال تأثیر کمی نداشته .یعنی در ناخودآگاه ،الگوی
ذهنی من بوده .به اضافه این که حاال خاله ،دایی،
عمو ،همکار ،دوست ،مادر دوستت ،یعنی جامعهای

که هی در ذهن آدم بزرگ و بزرگتر میشود ،هر
کدامشان آمدند و یک لکهای ،ردی از خودشان به
جا گذاشتند .یعنی مجموع همه این تاثیرات آن
چیزی میشود که نوشته شده .و به هر حال از فیلتر
کسی که دارد این آدم را بازی میکند؛ میگذرد.
میفهمم .چخوف یک جملهای دارد
که میگوید :تمام آدمهــای قصه من
حاصل زندگی آدمهای اطرافم هستند،
آدمهایی که زندگیشان جرعهجرعه در
من تهنشین شده است .ولی میخواهم
بدانم چرا این کاراکترها را آدمحرفهایها
بازی نکردند؟ چرا خانواده خودتان؟
ببین من سینما را کال با این جنس از سینما ،با
این نابازیگرها شروع کردم .سینما را اینطوری
شناختم .و طبیعی است که عالقهمندیم همین نوع
سینما باشد .حتی یکی از من پرسید اگر پول داشتی
بازهم مامان بابایت این نقشها را بازی میکردند؟
االن فکر میکنم حتی اگر یک آدم مشهور در
هالیوود هم بودم ،این فیلمنامه را با همین آدمها
میساختم؛ در همین لوکیشن ،همین آدمها .بعید
میدانم این فضا را با یک هنرپیشه حرفهای عوض
کنم؛ مثال خانم ثریا قاسمی بیاید بازی کند ،با وجود
این که عاشق بازی این آدمم ،اما این فیلمنامه نه.
جنسش همین آدمها بود که میبینید .حتی آمدن
هدیه تهرانی هم در فیلم ،یک جور تهمایه انتقاد به
سینمای سوپراستار است .میخواهم بگویم که تو
دنبال همین مادر داری میروی .برای این که جذاب
است .خود زندگی است .دیدنی است .ولی فیلمساز
بر اساس ذهنیتی که از سوی مخاطب یا از هر
طریق دیگری به او منتقل شده ،تصور میکند یک
سوپراستار بیاورم تا کارم را راه بیندازد .در حالی که
همین آدم دارد جنس واقعی زندگی را بازی میکند
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و فیلم را جلو میبرد.
یکی دیگر از سکانسهایی که خیلی
درآمده ،همان سکانس مسجد و

خوب
آن حاجخانم است .حاجخانمه به نظرم
واقعا یک خانم جلسهای است.
آن سکانس خودش به تنهایی یک داستان دارد.
گرفتنش هشت روز تمام طول کشید .اشک گروه و
خودم را در آوردم .بس که سخت بود .قصه را برایشان
طوری تعریف کردم که هر کدام از آدمهــای آن
سکانس خودشان را نقش اول فیلم میدیدند .ولی
واقعا هم غیر از مامان و حاجخانم ،همه در بکگراند
هستند .یعنی همه آدمها جزو فضاسازی سکانس
محسوب میشوند .ولی تمرین با این آدمها خیلی
سخت بود .یعنی جزو سختترین سکانسها بود.
اینها جزو آدمهای عالقهمند به بازیگری
بودند؟ البته اول دربــاره حاجخانم
بگویید.
حاجخانم یک جورهایی مثل خاله من میماند.
چون ما از بچگی با او بزرگ شدیم .حاجخانم
همیشه تو زندگی ما بوده .به عنوان معلم دینی
مادر من.
خانم ابتکار فیلمتان است دیگر.
آره واقعا .خانم دهقان همیشه تو زندگی ما بوده.
همین االن هم هر اتفاقی میافتد ،مثال مامانم
خواب هم که میبیند ،به خانم دهقان زنگ میزند.
یعنی سالهاست که این رابطه بوده و حفظ شده
است .و خیلی جالب است که من فکر میکردم اگر
همه قبول کنند در این فیلم بازی کنند ،تنها کسی
که قبول نمیکند ،حاجخانم است .ولی با چنان
اشتیاقی قبول کرد که من ...میدانید اصال شخصیت
این خانم همینطور است .خیلی دوستداشتنی
است .محال است از کنار یک مشکل بیاهمیت

عبور کند .یعنی قبل از اینکه لب باز کنی حتی.
تربیت این خانم اینطور است که برای مشکالت
مردم اهمیت قائل است .از جمله برای کار من.
گفتم :میخواهم یک فیلمی کار کنم اینطوری
است ،آنطوری است .شما میآیید؟ گفت :البته که
میآیم ،چرا نیایم .گفت :با شاگردهام حرف میزنم،
آنهایی که به بازیگری عالقهمندند ،میآورمشان،
اگر نشد یا خوب نبودند آن وقت تو یک فکر دیگر
بکن .خالصه رفت و با آنها صحبت کرد و راضیشان
کرد وهفت نفر را آورد .حاال این هفت نفر روز اول
آمدند و جازدند ولی حاجخانم سر جاش ماند.
فرداش حاجخانم با یک هفت نفر دیگر آمد! ما یک
مسجدی در قلعهمرغی کار میکردیم.
سکانس خیلی گرم و خوبی از آب درآمده
سکانس آن پسر جوانی که میخواهد
ببیند آن طرف پرده چه خبر است و بهانه
مجوز را میگیرد .معجون شیرینی شده.
چیز دیگری که دوست داشتم بدانم
نقش آقای کیارستمی است .مشاور بودن
یعنی چی؟ یعنی چه کار کردند؟
به هر حال بستگی به موقعیت ایشان دارد و خیلی
با دیتیل و با جزئیات وارد پروژه کسی نمیشوند.
حتی ممکن است آن شخص پسر خودشان باشد.
خیلی خیلی بعید میدانم که یک تایم مستمر،
اصال بتوانند در اختیار کسی قرار بدهند .خودشان
آن قدر پروژه دارند که فرصتی برای این کار نیست.
بزرگترین کمکشان این بود که گفتند این روایتی
را که انتخاب کــردهای درست است ،برو جلو .و
حمایت کردند که :خیالت راحت باشد ،فیلمنامه
درست است.
پس فیلمنامه را هم خوانده بودند؟
آره و خیلی دوست داشتند.
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و میدانستند خانواده شما قرار است
بازی کنند؟
آره .خب من در ورک شاپهای ایشان شرکت
کرده بودم .فیلمهای کوتا ه این شکلی ساخته بودم.
ایشان دیده بودند.
چه خوب .شاید همینجا بشود یک کم از
پیشینه شما هم پرسوجو کرد.
خب من فیلم کوتاه میساختم .مامانم پای ثابت
فیلمهایم است .از من بیشتر جایزه گرفته ...من از
سینمای جوان شروع کردم.
همین تهران دفتر انقالب؟
بله .روزهای خوبی بود .یکی از معلمهایم خانم
ترکمانی بود .خیلیهای دیگر هم بودند .تازه دیپلم
گرفته بودم .تجربی .دانشگاه هم شرکت کردم.
سه ،چهار رشته هم قبول شده بودم .ولی از سوم
راهنمایی به بعد میخواستم سینما بخوانم .کل
تهران یک هنرستان سینمایی داشت که آن هم
مال پسرها بود .هنرستان پسرانه صدا و سیما .من

اهل رشته تجربی نبودم .دیگر هرچی داد مامان و
بابا درآمد ،فایدهای نداشت و من یک راست رفتم
دفتر انقالب .چندتا کار کوتاه و هی چرخیدم و
چرخیدم...
اسم فیلمها؟
«خوش آمدید» اولین کارم بود .میدانی خیلی
جالب است .اول اولش آدم احساس میکند باید
حرفهای خیلی مهم و گندهای بگوید .آن فیلم
اصال یک جورهایی سورئال است ...چند سال بعد
یک فیلم ساختم به اسم «تأخیر» .یک داستانی که
بیست دقیقه است .دیگر همینطوری در کارهای
دوستهایم ،پشت صحنه یک کارهایی میکردم.
چهار ،پنج تا مستند کار کردم؛ «خانه سنگ ندارد»،
«تردید»« ،الینه» .این اواخر هم که داستانی «پشت
بام» را کار کردم و یک داستانی کوتاه دیگر به اسم
«پول با کش دورش» .و یک سری خردکاریهای
دیگر.
ولی دستگرمی خوبی بوده برای ساختن
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یک داستانی بلند.
آره .خیلی .حتی فکر میکنم کار بعدیم بر اساس
فیلم کوتاه «تأخیر» باشد.
یک چیز دیگری که در فیلم دوست
داشتم ،فیلمبرداریش است .من اغلب
از دوربین رو دستها کالفه میشوم .آن
قدر تکان دارد که آدم سرگیجه میگیرد.
ولی در فیلم شما همهچیز حساب شده
و متعادل است .آدم را عصبی نمیکند.
اصال چهقدر با فیلمبرداری آشنا هستید؟
یا فیلمبردارتان خیلی خبره بوده و او
صحنهها را خوب کنترل کرده است؟
واقعیت این است که من خودم از همان اول دلم
نمیخواست تصاویرم آزاردهنده باشد .یعنی من
هم از حرکتهای تند خوشم نمیآید؛ با این که این
خواسته ممکن بود به باورپذیری کار لطمه بزند.
یعنی در واقعیت باید تکانها و کثیفکاریهای
پالنها بیشتر میبود .ولی از همان ابتدا قرار بر
این بود که فیلم راحت دیده بشود .نمیخواستم
بیننده آزار ببیند .در نتیجه :باشد ،یک امتیاز منفی
به حساب من ،ولی بیننده را اذیت نکنم .مجید
گرجیان که آمد اتفاقا به این افزود .یعنی ده ،پانزده
درصد هم او آمد و کنترل کرد .در نتیجه از یک
چیزهایی کم کرد .مثال
من میگفتم بابا اینجا
دوال شده ،پس چرا نما
این قدر ثابت است؟ یکی
از بزرگترین امتیازهای
مجید گرجیان این بود
که خیلی فیلم مستند
کار کرده بود .و خدا را
شکر فیلمنامه من را هم

دوست داشت .همین باعث شد که دکوپاژ فیلم
من را خشک و چیدهشده درنیاورد .یعنی جنس
فیلمبرداریش روح دارد.
یک چیزی میترسم یادم برود :فیلمنامه
را به بقیه دادید که بخوانند؟ داداشها،
بابا ،عروسها؟
نه ،نه .به هیچکس .چون میدانستم دیگر آن پوسته
از بین میرود.
بله .من هم این تجربه را دارم .وقتی
میخواهی یک مستند بسازی ،اگر
قبلش با آن آدم اصلی یک مصاحبه دقیق
کرده باشی ،موقع ضبط و جلوی دوربین
دیگر آن حسوحال را  -که قبال داشته
یک چیزی را توضیح میداده  -ندارد .آن
آبوتاب دیگر میرود ...دوست داشتم
راجع به تدوین کار هم با هم حرف بزنیم.
چون نقش مونتور در این فیلم خیلی مهم
است .بهخصوص این که آقای خرقهپوش
را از کانادا کشاندید ایران.
نه ،شش ماه اینجا هستند ،شش ماه آن طرف .آقای
خرقهپوش از کانادا تدوین میکردند ،میفرستادند
ایران .ایمیل میکردند.
با این سرعتی که اینترنت ما دارد!
آره گپهایمان را اینجا
زده بــودیــم .هــارد را
برداشتند و رفتند تورنتو
و از آنجا خالصه پالنها
را میل میکردند.
حــاال چــرا آقــای
خرقهپوش؟ این همه
مونتور؟
راســتــش ایـــن اســت
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که من زنگ زدم به آقای کیارستمی ،گفتم فکر
میکردم خودم میتوانم تدوینش کنم .ولی دیدم
خودم نمیتوانم.
نگفت چه اعتماد به نفسی؟
نه .ایشان که فکر میکنند همهچیز شدنی است.
گفتم نمیتوانم .گفت خب باید بروی یک تدوینگر
خوب پیدا کنی؛ آقای خرقه-پوش .بهترین تدوینگر
ایران است .بعد گفتم که ایشان گران میگیرد .گفت:
به هر حال دیگر ،تو گفتی یک خوبش را معرفی
کن ،من هم معرفی کردم دیگر .گفت :حاال برو یک
زنگی بزن ببین چی میشود .زنگ زدم گفتم :آقای
کیارستمی بزرگ ،گفته شما بزرگترین تدوینگر
ایران هستید حاال من چه کنم؟ جواب دادند حاال
فیلمت را بیاور با هم ببینیم.
یعنی فیلمبرداری تمام شده بود و
خودتان هم به هرحال یک کلنجاری
برای تدوین آن رفته بودید و درنهایت
فیلم را سپردید به مونتور.
بله .با همان احواالت روحی نهچندان خوشی که
داشتم نشسته بودم پای تدوین و نتیجهای نگرفته
بــودم .خیلی از فکرهایی که داشتم ،بعدترش
توانستم به کمک آقای خرقهپوش عملی کنم.
مثل چی؟
خیلی باید با دیتیل راجع به آن حرف بزنم .ولی
سعی میکنم به چند تا مثال مشخص در ادامه
برسم ...خالصه ،فیلم را بردم و خیلی دوست داشت،
خیلی .گفت :خیلی خوب است.
کلی چاق شدید؟
خیلی ،خیلی .بعد گفت که امیدوارم اتفاقهای
خوبی برایت بیفتد .من هم سعی میکنم کمکت
کنم .گفتم :خیلی ممنون ،شما هم دعا کنید برای
این فیلم .خندید و گفت :سعی میکنم کاری بیشتر

از دعا برایت انجام بدهم.
و بعد هم بحث شیرین مالی و...
بله ،ولی آن قدر با شخصیت و دوستداشتنی بود،
که اصال چانهزدن و این حرفها پیش نیامد .خیلی
همراه بود .ولی موضوع این است که من در مرحله
تدوین به شدت از آقای خرقهپوش یاد گرفتم.
فوقالعاده است .فوقالعاده معلم خوبی هم هست.
چون تدریس میکند .اصال این آدم خستگیناپذیر
است .یک چیزی میگویم ،یک چیزی میشنوید.
خسته نمیشود ،کالفه نمیشود و به شدت نسبت
به فیلم تعصب دارد .وقتی هم یک کاری را قبول
میکند دیگر قضایای مالی مهم نیست .به شدت
کار را مال خودشان میدانستند .و جالب است
جنس کار من با خیلی از کارهای دیگری که ایشان
کار کردهاند فرق داشت .ولی آنقدر خوب کار را
میشناختند که خیلی زود توانستیم به یک نقطه
مشترک برسیم .در مجموع عالی بود دیگر.
پیدا کردن تهیهکننده چهقدر داستان
داشت؟ شاید هم مثل خیلیها فقط
از عنوان و برند آنها استفاده کردید و
خودتان سراغ پیدا کردن پول رفتید؟
صادقانه بخواهم بگویم من اصوال آدم روشانسی
هستم.
چه خوب .خوش به حالتان .باید از آن
تخممرغها که مامانتان در فیلم برای
خانم تهرانی شکست ،برای شما هم
بشکنیم!
آره واقعا .مثال هیچ چیزی نبوده که دوست داشته
باشم و راهش برایم باز نشود .پارتیام پیش آن باالیی
خیلی کلفت است .سر این فیلم هم آقای کیارستمی
میگفتند :آنقدر برو دنبال تهیهکنندهها تا یکیشان
باالخره بهت جواب بدهد .اولش تصورم راجع به
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تهیهکننده این بود که من فیلمنامه را میبرم ،آن
تهیهکننده کار را میخواند و آنقدر عاشق فیلمنامه
میشود که میگوید :بفرمایید ،این یک عالمه پول
مال شما ،بفرما برو فیلمت را بساز .یک شش ،هفت
ماهی این طوری گذشت و من دیدم نه بابا ،این
خبرها نیست .گفتم نمیشود که این طوری .آن
تهیهکننده یک شش ،هفت ماهی این طوری زمان
من را کشت .ولی با زمانکشی به من فهماند که این
راهش نیست .به آقای کیارستمی گفتم :این طوری
که نمیشود .گفت :برو قلکت را بشکن ،خالصه یک
کاریش بکن ،سر یکی را کاله بگذار ،از یکی پول بگیر،
کاری ندارد که .بعد هم یک طوری میگفتند کاری
ندارد که آدم فکر میکرد راست میگویند ،کاری
ندارد .ولی من کمرم شکست .بعد ،هیچی دیگر.
همین کار را کردم.
توی قلکتان خیلی پول بود؟
پیش همان تهیهکنندهای که
خیلی! خالصه رفتم 
آنقدر وقتکشی کرده بود ،گفتم :من این قدر

پول دارم.
میشود بپرسم چقدر بود؟
نه دیگر ...صدای تهیهکنندههای دیگر درمیآید.
گفت :باشد من هستم .حاال که تو نصف راه را آمدی
من هم هستم.
خب این را زودتر میگفت دیگر ،الکی
شش ماه وقت تلف نمیشد.
واقعا .ولی راه را برایم باز کرد .دمشان هم گرم .ولی
جلوتر که رفتیم به دالیلی مجبور شدیم از آقای
احمدی هم کمک بگیریم .ایشان هم وارد ماجرا
شد .فیلمنامه را خیلی دوست داشت و ماجرا یک
جورهایی پنجاه  -پنجاه شد .خالصه از آن حالت
صوری خارج شد و تهیهکنندهها وارد عمل شدند.
چون با آن پول قلک من ،یک پالن هم نمیشد
ساخت .شوخی میکنم البته...
بیا یک کم برگردیم به خود فیلم .مامان
اهل ایده و پیشنهاد بودند؟
بله .حاال به شما میگویم کجاها .ولی من خیلی

شماره  13اردیبهشت1394

نمیتوانستم از آن ایدهها استفاده کنم .چون
میترسیدم از چارچوب فیلم خارج بشوم .همین
هم بود .درست فکر میکردم .یعنی اگر کوچکترین
وسوسهای میشدم برای استفاده از یکی از این
ایدهها ،آن خط اصلی را از دست میدادم .یعنی
برای بهدستآوردن یک چیز کوچک ،یک کلیت
بزرگ را از دست میدادم .خیلی جاها هم که اصال
برای بهدستآوردن ریتم بهتر از یک چیزهایی
میگذشتم .ولی مثال در سکانس هدیه تهرانی ،آنجا
که بابا آن پشتی را میآورد و میگذارد پشتش ،ایده
خودش بود .روز قبل از آمدن هدیه ،با مامان و بابا
شروع کردم به تمرین .مامان گفت :میدانی من
چه کار میکنم؟ یکی از متکاها را میآورم میگذارم
پشتش .بابا گفت :نه ،من یکی از متکا گندهها را
میآورم میگذارم پشتش .تو صحنه دیدیم وای
چهقدر خوب شد! چهقدر جواب داد! مامان هم
خوب جوابش را داد .گفت :خب یک دانه کوچکش
را بیاور بگذار پشت من .گفتم :وای این هم خیلی
خوب است! یعنی تقریبا لحظه درخشان این
سکانس ایده این دو نفر بود .پاسکاری خودشان
بود .ولی در مجموع نمیتوانستم خیلی استفاده
کنم .من آدمی نبودم که ...میترسیدم از ریتم خارج
بشوم .دو تا دیالوگ تو فیلم است که هنوز من را
اذیت میکند و میگویم ای کاش نبود .چون ریتم
که بیفتد ،تایمت هم تغییر میکند .یعنی اینجاش
با دنیای مستند فرق میکند.
در فیلم ،نفر اول و آخر خانواده ،مامان
است .بابا یک جورهایی در سایه است.
واقعا همینطور بوده؟
[مکث و یک آه بلند] خب مامان یک آدم پر
تبوتاب است .ولی بابا همیشه نقش خودش را
داشت و رئیس بود.

با توجه به واقعی بودن سکانس آخر که به
فوت پدر شما مربوط میشود و سکانس
تاثیرگذاری هم هست ،حضور دوربین در
آن لحظات برای خانواده سخت نبود؟
من بیست روز بعد از این که فیلمبرداری تمام شده
بود ،پدرم را از دست دادم و من انتخاب کردم که
پایان فیلمم تغییر کند و با مرگ پدرم تمام بشود.
به هر حال آن فیلم من است و آن سکانس هم جزو
انتخابهای خود من است .آن سکانس ،زندگی
واقعی ماست .کسی داشته همینطوری فیلم
میگرفته .خیلی سخت بود .همهاش فکر میکردم
تقصیر من است .فکر میکردم فیلمنامه من کار
دست بابام داد و او را به کشتن داد ...چه میدانم ،از
این فکرهای احمقانه دیگر...
فیلم پایان مشخص دیگری داشت؟
بله یک پایان دیگری داشت .ولی وقتی این اتفاق
افتاد دیدم نمیتوانم آن را نادیده بگیرم .یعنی اگر
قبل از نوشتهشدن فیلمنامه این اتفاق میافتاد من
حتما وامدار این قصه میبودم .محال بود بیتاثیر
باشد .و آن موقع انتخاب کردم که همین االن
تاثیرش را بگیرد .انتخاب من انتخاب طبیعت و
سرنوشت بود.
به همان شکلی که در فیلم
فوت پدر 
میبینیم؟
نه .آنها ساخته شده است .رفته بودند کیش دیدن
برادرم .موقع شنا تو دریا سکته میکنند .سه روز در
کما بودند و رفتند...
حاال چرا «روز مبادا»؟
نمیدانم واقعا .شاید چون فکر میکنیم روز مبادا
روزی است که ما دیگر نیستیم و باید خودمان را
برای یک چیزهایی آماده کنیم .در حالی که روز
مبادا همین حال است .همین لحظه اکنون

91

«روز مبادا» درست مثل خود زندگي سير غافلگيركنندهاي دارد

شماره  13اردیبهشت1394

92

همه چيز از يك اتفاق ساده شروع ميشود؛ از اتفاق سادهاي كه در ابتدا خيلي معمولي
يحيي نطنزي
جلوه ميكند اما در ادامه از پيچيدگيهاي زندگي روزمر ه و خلقيات يك خانواده با
درگیريهاي روزمره ايراني پرده برميدارد .در اين تصوير تمام و كمال و كمعيب و نقص هم غم وجود دارد و هم
شادي .هم خشم وجود دارد و هم مهرباني .و هم نااميدي به چشم ميخورد و هم اميدواري .درست مثل خود زندگي
سير غافلگيركنندهاي دارد .هم در روند اتفاقات و هم در رفتار شخصيتها .هنر فائزه عزيزخاني در ارائ ه تصويري
باورپذير از اين فرايند است .رئاليسم در فيلمهاي سينمايي خيلي راحت ممكن است به دام آماتوريسم بيفتد.
ممكن است فيلمساز به اين بهانه كه ميخواهد رنگ و بوي زندگي واقعي آدمها را نشان دهد از قواعد دراماتيك و
ملزومات داستان گويي صرف نظر كند و به جايش با برشهاي پراكنده ،بازيهاي نهچندان دلچسب ،ديالوگهاي
حسابنشده و روايت بيانسجام فيلمش را سر و سامان بدهد .خوشبختانه عزيزخاني به جاي اين شگردهاي
دمدستي و آزاردهنده ،توانسته «روز مبادا» را به يك فيلم كامال رئاليستي اما سرگرمكننده تبديل كند و نگذارد
ارتباط تماشاگر با آن در مسير روايت سست بشود .مهمترين برگ برندهاش مادري است (مادر خودش) كه حضوري
جسورانه مقابل دوربين دارد و بدون مالحظات معمول از خواستهها و ناكاميهايش ميگويد و از همان دقايق ابتدايي
فيلم توجه ما را به خود جلب ميكند .عزيزخاني كه خودش هم در فيلم به عنوان كارگردان و دختر همين مادر حضور
دارد مشابه عليرضا داوودنژاد در فيلمهاي خانوادگياش سعي ميكند بسترهاي الزم براي ارائه اين تصوير باورپذير
و جسورانه را به بهترين شكل ممكن فراهم كند .با هوشمندي مادر ،خواهر و برادر و پدرش را در موقعيتهاي
جالبي قرار ميدهد كه اكشن و رياكشنهايشان نسبت به آنها جذابيت فيلم را پررنگ ميكند .مهمتر از همه حضور
هديه تهراني در يكي از سكانسهاي كليدي فيلم است كه گرماي ويژهاي به فيلم ميبخشد و نقط ه عطف جالبي
در سير دراماتيك آن رقم ميزند .همه اين تمهيدات «روز مبادا» را به يك فيلم خانوادگي دلنشين تبديل كرده
كه لرزشهاي دوربين ،زواياي نامتعارف قابها و نابازيگربودن شخصيتهايش ناشيانه جلوه نميكند .هنر عباس
كيارستمي در فيلمهاي ماندگارش بيرون كشيدن چالشهاي دراماتيك از دل معموليترين اتفاقات زندگي روزمره
است .عزيزخاني هم كه سابقه شاگردي كيارستمي دارد و اين فيلم را هم با حمايت او ساخته ،مثل كيارستمي از يك
ايده ساده (انتظار مرگ مادر) شروع ميكند و تبعات آن را در زندگي عزيزخانيها نشان ميدهد .جدينگرفتن حرف
مادر ،تالش مادر براي پسگرفتن پولهايش از شوهرش ،حضورش در مسجد و همراهي با دخترش براي به سرانجام
رساندن فيلم در كنار پيشبردن قصه لحظههاي بامزهاي هم ايجاد مي كند كه نميگذارد ريتم فيلم بيفتد و اتفاقات و
شخصيتها كسلكننده جلوه كنند؛ لحظههایي كه مقدارشان هم بهاندازه است و خوشبختانه آنقدر در نمايششان
زياده روي نميشود تا كليت فيلم را تحتالشعاع قرار بدهند

ناشناخته بودن نابازیگران «روز مبادا» برگ برنده کارگردان است
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فیلم «روز مبادا» روایتگر داستان زنی میانسال است که چندین بار است که خواب مرگش را
دیده و به همین دلیل به فکر افتاده است که خود را برای مرگ آماده کند .در همین حین
دخترش که فیلمساز است از لحظات مختلف زندگی او فیلم میگیرد تا به ظاهر در آینده از این
راشها برای ساخت فیلمی درباره زندگی مادرش استفاده کند.
طی این مدت که زن میانسال در مقابل دوربین دخترش به وصیت میپردازد و خود را آماده
مرگ میکند ،به مسائلی درباره زندگی این زن پیمیبریم که جالب توجه است؛ خصوصا
نرگسخرقانی
رابطه او با همسرش و یک سری از گلهگذاریهای او از شوهرش که میتواند برای بسیاری از
زنان میانسال ملموس و حتی دغدغه باشد.
استفاده از افراد خانواده برای ساخت فیلم ،پیش از این نیز در سینمای ایران سابقه داشته است و کارگردانانی بودهاند که
این تجربه را داشته باشند .شاید معروفترین آنها علیرضا داوودنژاد باشد که پیش از این در چند فیلمش از حضور اعضای
خانواده خود استفاده کرده بود.
تفاوت فیلم فائزه عزیزخانی با فیلمهای داوودنژاد در این است که نابازیگران فیلم «روز مبادا» هیچکدام در نزد تماشاگران،
شناختهشده نیستند و قبل از این در هیچ فیلمی حضور نداشتهاند و همین نکته ،برگ برنده کارگردان است .همین
ناشناختهبودن ،فاصله مستند و یا داستانی بودن این فیلم را بسیار اندک کرده است و به سختی میتوان تشخیص داد
که اتفاقات فیلم ،ساختهوپرداخته ذهن کارگردان است و یا این که شاهد یک مستند از زندگی واقعی خانواده عزیزخانی
هستیم!
صحبتهای مکرر مادر با دخترش که پشت دوربین است و ظاهرا مشغول فیلمبرداری از مادرش است ،تجربهای جالب
توجه را در این فیلم شکل داده است .بخش مهمی از این تجربه متفاوت نیز مرهون حضور عباس کیارستمی در مقام
مشاور کارگردان است که بدون شک در شکلگیری این ایده نقش فراوانی داشته است.
صحنه حضور افراد خانواده در اطراف هدیه تهرانی را میتوان یکی از بهترین صحنههای فیلم دانست .واکنشهای افراد
خانواده در مقابل حضور یک بازیگر مطرح و نظرات آنها درباره هدیه تهرانی در نوع خودش جالب توجه است ،خصوصا
اینکه خانم تهرانی قرار است که این فیلم را از شکست تجاری نجات دهد و برای تماشاگر جذاب کند!
همه این تمهیدات نشان از جسورانه بودن فیلم «روز مبادا» دارد و این اتفاق برای یک کارگردان فیلماولی بسیار خوب
است ونویدبخش ظهور یک کارگردان جوان و آگاه است که میتواند به خلق تجربههای جدید در سینمای ایران بپردازد.
فیلمی که به حق در میان فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوسوم نیز بسیار متفاوت و تأثیرگذار بود
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نام عباس کیارستمی در سینمای ایران همواره ماندگار وتأثیرگذار است؛ چه آن
زمان که فیلمهایش پیش از جشنوارههای بینالمللی در ایران به نمایش درمیآمد و
شور و شوقی در میان دوستداران سینما برپا میکرد و چه هنگامی که با قرارگرفتن
در کنار کارگردانان جوان و تازهکار در کسوت مشاور کارگردان از مانیا اکبری گرفته
تا عادل یراقی و فائزه عزیزخانی سایه حضور او را شاهد هستیم.
سینااخباری
در «روز مبادا» ،فائزه عزیزخانی از این حضور مغتنم بهره گرفته و سعیکرده فیلمی
بسازد که هم اولین فیلم او محسوب شود و هم از تجربیات کیارستمی بینصیب
نماند .او با انتخاب فضایی واقعی که در عین حال شناخت کافی نسبت به آن دارد (خانواده خودش) داستانی
را روایت میکند که فراز و فرودهای آن برای تماشاگر جذاب و دیدنی است .فیلم ،داستان ساده و روانی
دارد :مادری خواب دیده که زمان مرگش نزدیک است و از این رو در تدارک سفر آخرت است ،در این شرایط
دخترش که فیلمساز است از مراحل مختلف این روزها فیلم میگیرد تا از زندگی مادرش فیلمی بسازد .اتفاق
تاثیرگذار فیلم هوشمندی عزیزخانی در بازیگرفتن از مادرش است؛ مادری که زنی ساده و معمولی است
و طبیعتا آشنایی با دنیای سینما ندارد آنچنان در نقش خود خوب ظاهر میشود که بیننده را به تحسین
وامیدارد .البته ناگفته نماند که موفقیت او در این زمینه بیارتباط با اعتمادی که به دخترش در مقام
کارگردان دارد هم نیست .از سوی دیگر عزیزخانی با انتخاب موضوع و عوامل اجرایی مرتبط در آن ،مرز میان
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واقعیت و داستان را به کمرنگترین شکل ممکن رسانده که اتفاقا یکی از دالیل موفقیت فیلمش همین است.
در ابتدا به نقش و حضور کیارستمی اشاره شد ،در اینجا میتوان گفت که فیلم «روز مبادا» در بعضی از
صحنهها یادآور «زیر درختان زیتون» عباس کیارستمی است؛ البته با دکوپاژ و میزانسن متفاوت و یک تفاوت
بزرگ :این که در آن فیلم محمدعلی کشاورز (به عنوان یک بازیگر حرفهای) ایفای نقش میکند و در «روز
مبادا» یک نابازیگر (مادر کارگردان) نقش اصلی را بازی میکند و اتفاقا خیلی خوب و تأثیرگذار از پس ایفای
نقش برآمده است .عزیزخانی در مقام کارگردان تالش کرده که یک فیلم سینمایی (داستانی) حرفهای را به
یک فضای واقعی نزدیک کند و این موضوع برای او که اولین فیلم بلند سینماییاش را ساخته و در ابتدای راه
قرار دارد موفقیتی بزرگ محسوب میشود.
نکتهای که نباید از نظر دور داشت ،حضور خانواده کارگردان به عنوان بازیگران فیلم است .این عوامل
غیرحرفهای گرچه اعضای خانواده کارگردان هستند ولی کارکردن با آنها در یک اثر سینمایی کار آسانی
نیست .شاید پیش از این چنین موضوعی را راجع به کارهای علیرضا داوودنژاد هم گفته باشند و شنیده
باشیم؛ از «مصائب شیرین» تا «کالس هنرپیشگی» .میگویند که او با جمعکردن خانوادهاش جلوی دوربین
به سادگی یک فیلم سینمایی میسازد ،در حالی که اینطور نیست .اتفاقا کارکردن با عوامل غیرحرفهای
سختیهایی دارد که ممکن است به چشم نیاید ولی کارگردان به تنهایی با آن روبهروست .شاید اغلب تصور
عموم بر این باشد که کارکردن با خانواده کار سادهای است و چون یکدیگر را میشناسند پس میتوانند
انتظاراتی را که از هم دارند برآورده سازند .ولی در واقعیت این اتفاق نمیافتد .هدایت کسی که با اصول قواعد
سینما غریبه است تبحری میخواهد که خوشبختانه عزیزخانی از آن برخوردار بوده است .در اینجا یادآوری
نکتهای که او درباره این فیلم و شیوه ساختهشدنش گفته هم خالی از لطف نیست« :اگر یک کارگردان
صاحبنام هالیوودی هم بودم ،این فیلم را با این آدمها و در این لوکیشن و به همین شکل میساختم .من اصال
این جنس سینما را میشناسم؛ سینمایی که با نابازیگر کار میکند .سینمایی که تمام تالشش را میکند تا به
واقعیت نزدیک و نزدیکتر شود و به رئالیسم وفادار بماند».
و اما حضور هدیه تهرانی؛ در جشنواره بارها گفتهشد که هدیه تهرانی تنها در یک فیلم حضور دارد و آن فیلم
«روز مبادا» است .اما راجع به نقش او چیزی شنیده نشد تا اینکه فیلم به نمایش درآمد .حضور او به جایی
برمی گردد که مادر میخواهد بازیگر نقش مادر در فیلم اصلی را خودش انتخاب کند .او بیشتر ثریا قاسمی
را برای ایفای نقشش مناسب میداند ولی در عین حال بدش نمیآید که هدیه تهرانی هم این نقش را بازی
کند .این موضوع کمی با بافت یکدست فیلم و سادهبودنش در تعارض است و متاسفانه عکسالعملهای گاه
همراه با اغراق اهالی خانه نیز در مواجهه با هدیه تهرانی به این تعارض دامن زده است .البته حضور کوتاه هدیه
تهرانی بعد از مدتی دوری از بازی در سینما ،دیدنی است ولی از سوی دیگر در این لحظات از یکدستی فیلم
کاسته شده است.
«روز مبادا» اولین گام حضور عزیزخانی در سینمای ایران است ،گامی که محکم و درست برداشته شده است
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وقتی یه دوست خیلی عزیزی ازت می خواد براش در مورد یه عزیزی که فیلمت باشه یادداشت بنویسی ،تازه
بماند که نوشتن خودش برات یه کار عزیزه ،وای از اون روزی که هیچی به نظرت نمیآد و هیچ دلیلی نمیبینی
که بعد از ساختن یه فیلم به مدت  90دقیقه بازم بخوای در موردش چیزی بنویسی.
این که روی  90دقیقه تأکید میکنم به این خاطره که فیلم کوتاه سازم و این
که این بار تایم فیلمم شده  90دقیقه برای خودمم جالبه .اینکه از کجا اومد
اینهمه لحظه تو زندگی آدما برای دیدن و نزدیکشدن بهش و توجهکردن
و در نهایتش کشفکردن ،البته نه کشفکردن اون آدما .با نگاهکردن به
زندگی اونا انگار آدم دنبال کشف خودشه و این اتفاق میافته ،چه خودآگاه
و چه نا خودآگاه .ما چه بسازیم و چه ببینیم اونچه بقیه ساختن و خلق کردن،
مدام در حال نزدیکشدن به خودمون هستیم و اینجا سرنوشت آدما به همین
سادگی تغییر میکنه .تو دلت نگو :بیمزه ،چه ربطی داره؟ چون ما با خوراکی
که داریم ،فکر میکنیم و انتخاب میکنیم و سرنوشتمون رو رقم میزنیم .مثال
یکی برای خوردن ناهارش کنسرو رو انتخاب میکنه؛ راحت و بی-دغدغه اما
یکی هم دنبال شکلدادن یه غذای جدید و سالمه برای پرهیز از خوردن
کنسرو آماده...
بگذریم ،همهش دارم فکر میکنم که چرا باید در مورد فیلم
نوشت تا وقتی خود فیلم برای دیدهشدن منتظرنشسته
و قلبش تندتند میزنه ،ولی این نوشته شبیه به یه گپ
دو تا دوسته که کمی هم خوابآلودن اما یه حرفهایی
و یه حسهایی برای مشارکت با هم همیشه تو جیبشون
دارن...
شماره  13اردیبهشت1394
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به روایت
کارگردان

دوستتداره،بهخدادوستتداره.

خدا،خداااا...

منعاشقخسروشکیباییبودم.

خوابزنچپه!

شماره  13اردیبهشت1394

فکر کن خونه خودته ،خودتو آزاد کن ،راحت باش!
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عوامل فیلم از
تجربههایشانمیگویند

شیرین آقارضاکاشی ،بازیگر نقش مادر:

هم خیلی گریه کردم و هم خیلی خندیدم

خیلیتجربهقشنگوراحتیبوداماکارگردانهااذیتمیکنند.همههمینطورندودخترمنازهمهبدتروسختگیرتر
بود! در کل کار قشنگ و دوستداشتنیای بود .اوایل چندان دوست نداشتم و برای همراهی رفتم اما بعد که کار کردم
از دیدن این جمع دوستداشتنی که همه به هم کمک میکردند و یک هدف واحد داشتند خوشم آمد .کارکردن
با جوانها در کل لذتبخش است و دیدن این که هوای همدیگر را دارند و به هم کمک میکنند خوب بود .فقط
کارگردانهابداخالقندکهاگرخوشاخالقباشندبهترهممیشود!درکلکارفیلمکارسختیاست.گروهفیلمبرداری
نهخوابشبدرستیداشتونهخوابروز.درطولزمانفیلمبرداری،منشبی ۳ساعتهمندیدمدخترمبخوابد.
به من نه فیلمنامه دادند و نه گفتند ماجرا دقیقا چه چیز است .هر روز دیالوگهای همان روز را میدادند .همه ،فیلم
را دیده بودند جز من .تا این که یک روز چند نفر از استادها را دعوت کردند و به من هم اجازه دیدن فیلم را دادند .هم
خیلی گریه کردم و هم خیلی خندیدم .اصال از زور خنده از سالن بیرون آمدم یک بار .خیلی جاها هم مثل صحنه
وصیتکردن دل آدم میگیرد .هرکس دید گفت مثل زندگی من یا مثل زندگی خواهرم یا خالهام است.
بودامامنهیچوقتباشوهرمآنرفتاررانداشتم.
شایدیکچیزهاییازنقششبیهمنهم
بودموهیچوقتآنطورتندوبابیاخالقی
احترام خیلی زیادی برایش قائل
هیچموقعاجازهندادمبیاحترامیکنند.
برخورد نمیکردم .به بچهها هم
اینقسمتهایفیلمراکهدادمیزدم
برای بچهها پدرشان بتی بود.
دوست نداشتم .من هیچوقت دست
یا بیاحترامی میکردم را
برداشتن کلید کتش را میآوردم تا
تویجیبشنکردمحتیبرای
وکلیدرابهمنبدهد.
خودشدستتویجیبشکند
مجیدگرجیان،فیلمبردار:

پشت صحنه جدیای داشتیم
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در فیلم «روزمبادا» دانشجویی میخواهد از زندگی مادرش فیلمی برای پایاننامهاش بسازد .این
داستان ،فضایی مستندگونه باید داشته باشد .فیلم البته فیلمنامهای دقیق و تمیز و دکوپاژ شده داشت.
من در فیلم دیگری که سال پیش فیلمبرداری کردم یعنی «پریدن از ارتفاع کم» ،با فیلمنامهای روبهرو بودم که از
حیثشکلاجراییونوعدکوپاژ،شکلسینماییمعمولتریداشت.درایننوعازفیلمهاهمفیلمبرداریکهخودش
را جزئی از فیلم بداند و جدی باشد ،نزدیکی زیادی به کارگردان دارد .برای «روز مبادا» سه دستیار داشتم .عالوه
براین علی گراکویی به عنوان صدابردار همراه با دستیارش و عکاس فیلم ما را همراهی میکردند .چون ساختار فیلم
پالن-سکانسبودوباالخرهیکیازبرداشتهاقبولمیشد،لزومحضورمنشیصحنهاحساسنمیشد.پالنهااکثرا
تقطیع نشده بودند و هر پالن تا نهایت  ۲۰برداشت داشت که با نظر کارگردان و تأیید ما یکی از این برداشتها نهایی
میشد.پشتصحنهجدیایداشتیموفیلمهمازخیلیفیلمهایسینمایایرانجدیتراست.

(محصول )1383

دستاوردها  :حضور در بیستوسومین جشنواره فیلم فجر ( ،)1383حضور در جشنواره فیلم سه قاره نانت ()2006
عوامل :فیلمنامهنویس ،تدوینگر و کارگردان :علیرضا رسولینژاد ،مدیر فیلم برداری :محمد صمیمی ،مدیر صدابرداری :فؤاد عمرانی،
بازیگران :سمیرا توکلی ،شایان شاملو ،فرزاد رفیعی ،با حضور افتخاری :علیرضا سیداحمدیان ،موسی غنینژاد ،مراد فرهادپور ،محمد قائد،
امید مهرگان و  ، ...تهیهکننده :علیرضا رسولینژاد
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خالصهفیلم:مردیمیانسالآپارتمانشرابرایمدتیدراختیاربرادرزادههایش(شایانوشارلین)قرارمیدهدوخودش
به«سرزمینهایشمالی»میرود:شایانوشارلیندرآپارتمانعموجان،یادداشتهاییدربارهوودیآلن،طبقهمتوسط،
معماری و سینمای ایران میخوانند .شایان و شارلین فیلمی مستند و ناتمام به کارگردانی عموجان میبینند .شایان و
شارلینتصمیممیگیرندفیلمیتجربیبهنام«صحنههایخارجی»براساسایدههایعموجانبسازند.
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گفتوگوباعلیرضارسولینژاد،نویسندهوکارگردان«صحنههایخارجی»

باالخره «صحنههای خارجی» هم اکران شد؛ فیلمی جسور و پیشرو و نمونهای
علیاصغرکشانی
مثالزدنی از طنز در سینمای ایران که بیشترین اهمیتش را میتوان در تابوشکنیهای
منحصر به فرد و عجیب و غریبش دید؛ اثری با انبوهی از ارجاعات به تاریخ سینما و به طرز ماهرانهای انتقاد از
وضعیت موجود و به شکلی دقیق تصویری حسابشده از هویتمان در ایران؛ کاری که گرچه در زمان خودش
اکران نشد ،اما از نمایش این روزهایش میتوان فهمید که «چه جالب! پس از یک دهه هنوز هم در بر همان پاشنه
میچرخد!»
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فکر میکنید نمایش فیلم بعد از ده سال
یک موفقیت برایتان محسوب میشود؟
[خنده] چه بگویم! اگر به سبک وودی آلن بخواهم
جواب بدهم که باید بگویم «وای نمیدانم ،هنوز
وضعیت خراب است و ،»...اما راستش من چند
ماهی بعد از نمایش فیلم در جشنواره فجر آن
سال ،پیگیر نمایشش بودم و اگر یادتان باشد در
دوره انتقال دولت بود و معاونت سینمایی وقت
آن دوره هم همراهی نکرد .اما در همان دولت
هم به من گفتند این پروانه فقط برای نمایش در
جشنواره بوده و من دیگر گرفتار بودم و انرژیای

هم بعد از چند ماه رفتوآمد برای گرفتن مجوز
برایم نمانده بود.
به نظرت چهقدر امکان دارد واکنش
مخاطب همان واکنش ده سال پیش به
فیلم باشد؟
جالب است حاال بعد از ده سال فیلم دارد نمایش
داده میشود ،با این تجربههای عجیب و غریب
سیاسی ـ اجتماعی ،واکنش مخاطب باید خیلی
جالب باشد ،چون فیلم در دورهای ساخته شده
که به زعم خیلیها دوره طالیی بوده اما فیلم پر از
انتقاد بیرحمانه از خیلی چیزهاست.
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فکر میکنید االن هم همان اثری را که
قرار بوده آن زمان روی مخاطب بگذارد،
میگذارد؟
نمیدانم ،حتما یک چیزهایی تغییر کرده ،به
هر حال یک چیزهایی عوض شده و جامعه یک
تجربیاتی را از سر گذرانده و بهتر است بگوییم
کسب کرده و نمیدانم خود فیلم چقدر توانسته
این مسائل را در خودش نگهدارد .به هر حال فیلم
یک چیز خام است و به نظرم در آن هنوز یک
پتانسیلهایی باشد .چون مسائل مطرحشده در
فیلم ،ژورنالیستی نیست و بیشتر مسائل پایهای
است که هنوز هم دغدغهاند و مبتال به هستند.
مثل وضعیت خانهسازی که هنوز هم همان
سیستم برپاست...
سینمایمان هم تغییری نکرده...
بله هنوز همان است ،جالب است اصال خود این
فیلم که دارد به سینما انتقاد میکند ،شامل
خودش هم میشود چون فیلمی است که بهصورت

اضطراری ساخته شده و خود من هیچ تجربه
فیلمسازی نداشتم و همینطور یکهویی دست به
دوربین بردم...
محصول شرایطی است که در آن
دوربین دیجیتال مد شد...
بله ،اصال این فیلم از اولین فیلمهایی است
که توسط دوربینهای دیجیتال اولیه و بدون
هیچ امکاناتی با یک گروه آماتوری بدون هیچ
برنامهریزی ساخته شد .اصال فیلم اچ دی نیست،
پال است و بعد از آن بود که سیستمهای مجهزی
وارد شد.
حاال بعد از این سالها نسبت به فیلم
چهقدر احساس فاصله میکنید؟ اصال
حاضرید «صحنههای خارجی  »۲را
بسازید ،با توجه به این که فیلم هم جایی
تمام میشود که امکان ادامه داستانش
احساس میشود؟
این فیلم برایم تمام شده نیست ،االن هم که دارم
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یک فیلم قصهگو میسازم آن را یک جورهایی
ادامه «صحنههای خارجی» میدانم و برایند دو
فیلم قبلیام است ،اینجا هم شخصیتهای فیلم،
برادر و خواهرند و دورادور یک نقاط مشترکی با
«صحنههای خارجی» دارند ،اما فضای این فیلم
قصهگوست .آدمهای «صحنههای خارجی» در
این فیلم بزرگ شدهاند .خواهر و برادر ،دارند
تجربههای دیگری را دنبال میکنند و سعی
میکنند به جای شتابزدگی ،با درک بهتری
پیرامونشان را ببینند و به جای غر زدن ،خودشان
را در مشکالت سهیم بدانند .خب لحن ما هم
پختهتر و فضا هم حرفهایتر شده است.
عموجان چهطور؟ جریمه قایقرانیاش
تمام شده دیگر؟
[خنده] نمیدانم ،نسل عموجانها خیلی حال و
روز خوبی ندارند ،بر خالف ایرادهایی که به نسل
جوان میگیرند ،آن نسل حال و روزش بدتر است
و جوانها دارند روی فضاهایی که آنها ساختهاند
کار میکنند .ولی خب بیشترین نقد هم به نسل
جوان وارد میشود که به نظرم نسل جوان بهتر
است حداقل از مشکالتی که آنها داشتهاند درس
بگیرد.
شما در این فیلم خیلی غیر مستقیم
به موضوعات
پر د ا ختها ید ،
فکر میکنید
تما شا چیا ن
سالهای بعد که
امکان دارد نسل
دیگری شوند و
ندانند که چنین
در
مسائلی

جامعه بوده ،بتوانند شوخیها و منظور
فیلم را درک کنند؟ حتی شاید باعث سوء
تفاهم شود و بر همین اساس فیلمتان در
آینده تنها چیزی که ازش بماند ارزش
تاریخیاشباشد.
ببینید ،درست است که مخاطب امروز یکسری
از ارجاعاتش را وصل میکند به یک دوره
مشخص در ایران ،اما در عین حال یک بخشی از
هرجومرجی که در فیلم هست و فیلم دارد این
هرجومرج را نقد میکند ظاهرا در ایران تثبیت
شده و اینها ربطی به دوره تاریخی خاصی
ندارد و همیشه هست ،مثل هرجومرجی که
در معماری و فیلمسازی هست یا ناکامیهای
عرصه مدرنشدن و تناقضاتش که مشمول مرور
زمان نمیشود و مختص دوره دهه هفتاد و
هشتاد نیست ،همین حاال هم بحرانهای شهری
داریم .هنوز نمیتوانند شهروند مسئولیتپذیر
تولید کنند و...
خیلی از مفاهیم مثل رفاه و سرمایهداری
هم انگار معنی اصلیاش را نمیدهد؟
مفاهیم به صورت برعکس یا مغلوط فهمیده
شدهاند و هنوز که هنوز است انگار پا در هواییم.
مثال همین سرمایهداری؛ از طرفی میگویند همه
به شکلی حاد به دنبال
پولدار شدن هستند از
طرفی هم میگویند
پول چرک کف دست
است.
یـــا خــیــلــی از
اندیشمندان مثل
هایدگر که در اینجا
تبدیل به یک فرد
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مقدس شده و تفاوت فاحشی دارد با
آنچه در زادگاهش آلمان یا حتی در
ژاپن از او میشناسند.
بله ،به خاطر روحیه عرفانی که در ایران است از
او برداشت عرفانی کردهایم .در حقیقت کشور
بدون دادن بها میخواهد یکشبه به مدرنیته
برسد .برخی از روشنفکرها زمانی میگفتند ما
باید با مدرنیته سلکتیو برخورد کنیم ،آنچه از
مدرنیته دوستداریم و به نفعمان است را بگیریم
و بدیهایش را نگیریم.
برخالف تقیزاده...
او هم یکجور خودش را در مقابل این پروژه
محکوم دیده بود .این پروژه یک کلیت است که
حق انتخابی برای شما نمیگذارد ،در حقیقت
اگر وارد حق انتخاب شوید ،در همین وضعیتی که
االن میبینید گرفتار میشوید و در یک بالتکلیفی
گیر میکنید .همین سینما که یک پدیده مدرن
است به شکل خیلی ارگانیک با سرمایهداری (چه
سرمایههای خرد چه سرمایههای کالن) پیوند
دارد .ما دویست ،سیصد سینما با گردش مالی
پایین داریم و حاضر نیستیم فیلمهای خارجی را
راه بدهیم چون تصور میکنیم باعث شکستمان
میشود ،در حالی که اگر درهای سینما باز بود
و سینمای غرب بهصورت رسمی اکران میشد
باعث بهبود سینمای ایران میشد ،آنوقت سعی
میکردند فیلم خوب بسازند و تکلیفمان با خیلی
چیزها معلوم میشد.
فکر میکنید فیلمتان از جمله
فیلمهایی است که دارد تالش میکند
دموکراسی و مدرنیته در ایران را جلو
بیندازد؟
به نظرم فیلم به شیوهای گروتسک دارد میرود با

وضعیت مواجهشدن ما با مدرنیته برخورد کند،
یعنی نسبت به مدرنیته یک خنده تلخ خیلی
بیرحمانه دارد؛ یک واکنش است ،واکنشی به
یک واکنش.
انتخاب احمد رسولزاده هم در همین
مسیر است؟
لحن و صدای او در برابر حرفی است که مراد
فرهادپور میزند ،یک نگاه سرد خیلی بیطرفانه
است که انگار دلش به این حال و روز نمیسوزد.
در حقیقت یکی از کلیدهای فیلم ،لحن و صدای
احمد رسولزاده است .او دارد یک فاجعه را به بی-
رحمانهترین شکل ممکن و بدون دلسوزی روایت
میکند ،این معنی بعد از ده سال خودش را خیلی
نشان میدهد.
به نظرتان وضعیت طبقه متوسط چهقدر
از زمان تولید فیلم تا حاال تغییر کرده؟
این طبقه در تمام دورههــا بالتکلیف بوده؛
طبقهای از دستاوردهای نوگرایی که چون ما
در فضای قبلی تکلیفمان را مشخص نکردهایم
این بالتکلیفی همچنان و در دورههــای بعد
هم ادامــه یافته ،البته ممکن است در یک
دهه اوضاعش وخیم شده باشد و در مقطعی
به طور نسبی اوضاع بدی نداشته باشد ،اما
در کل اوضاعش پا در هواست و به نظرم این
بالتکلیفی بیشتر ریشه اقتصادی دارد .اقتصاد
تکلیف نامشخصی دارد .هنوز نمیدانیم
باالخره میخواهیم به سرمایهداری جهانی
بپیوندیم یا نــه .بــرای همین ،همینطور
بیبرنامه داریم درجا میزنیم.
در فیلم انتقادهایی به چپگرایی
در ایــران داریــد ،ایــن موضوع به
خاطرشکست این تئوری در ایران
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است؟
در این فیلم خیلی صریح نیست .من در فیلم
بعدیام «مینور ماژور» تا حدودی به این مرزها
نزدیک شــدهام تا سویههای چپ را نقد کنم،
نمونهاش حرفهای موسی غنینژاد یا بازیای
است که موقع آمدن آنتونی نگری به ایران کردهام.
به نظر میرسد با این فیلم یکجور به
سمت نوعی طنز سیاه رفتهاید .چرا
اینقدر با واسطه؟
چارهای نداشتیم ،به هر حال فیلم باید در مقابل
این وضعیت فاجعهآمیز خودش را واکسینه کند و
تنها راهش را خنده همراه با دلهره میبیند تا بتواند
وضعیت را تحمل کند.
خیلی هم نشانه و ارجاع به تاریخ سینما
دادهاید؛ از «آنی هال» بگیرید تا «از
نفس افتاده» و «سرگیجه» و حتی به
ادبیات مثل برشت و ...انگار یکجور
عالقهمندیتان توامان به سینما و
ادبیات غیرروایی و فضای نوستالژیک
تاریخ سینمایی است .به اینها با زاویه
دید خاصی نگاه میکنید یا صرفا از
عالقههای شخصی میآیند؟
آن زمان به نسبت االن بیشتر عالقهمند به گدار
بودم ،اما در عین حال،
هم استفاده داستانی
کـــردهام مثل فضای
محفلی و دوستانه
شارلین و هم نگاهی
هجوآمیز در مواجهه
با این پدیدهها وجود
دارد.
مثل شخصیت

«بلموندو» انگار اینها هم آخر فیلم از
نفس افتادهاند.
آره اینجوری هم میشود گفت.
حرفها چهطورانتخاب شد؟ چرا
غنینژاد ،قائد ،فرهادپور ،مهرگان و ...
هستند اما مثال بابک احمدی یا ملکیان
و ...را نداریم ،مبنایتان چه بود؟
آنطــوری خیلی زیاد میشدند .به هر حال ما
مجبور بودیم یک عدهای را انتخاب کنیم و خب
این اساتید را هم ما که جلوی دوربین نیاوردیم،
فستیوالی تابستانه در دانشگاه امیرکبیر برگزار
شد که من با یک دوربین کوچک از آنها فیلم
گرفتم .البته به جز جهانبگلو که او را جلوی دوربین
آوردیم و وارد فضای داستان کردیم و او برای
شارلین حرف میزند.
مبنای انتخاب حرفها چه بود؟
لحظاتی است که خواستم در عین حال ،هم مساله
مهمی مطرح شود و هم دیدگاه آن استاد در آن
یکی ،دو دقیقه مشخص باشد.
نمیخواستید به سبک مصاحبههای
تلویزیونی این سالها ،سراغ تودهها
بروید و نظرات انواع و اقسام آنها را
ضبط کنید؟ فکر کنم با این ویدئوهایی
که االن از بعضی
حرفهای مردم در
فضای مجازی دیده
میشود ،چیزی در
میآمد که خیلی
به فضای فیلمتان
میخورد.
جامعه ایران پیچیده
اســـت ،تـــودههـــا در
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جامعهای که اقتصادش به صورت دولتی دارد
هدایت میشود از حالت طبیعی بیرون میآیند
و مردم با تعویض دولتها به سمت و سوهای
مختلفی کشیده میشوند .یک رابطه عجیبی بین
تودهها و دولت شکل گرفته که نمونهاش را کمتر
در جاهای دیگری میشود پیدا کرد« .صحنههای
خارجی» اصال درباره یک جامعه سر تا پا دولتی
شده است .آن صحنهای که همه در واگن راه
میروند و یکی ارگ میزند ،خیلی عجیب غریب
است .آخر این چه  week endی است .هیچجای
دنیا اینطور نیست ،انگار مردم در صف گوشت
ایستادهاند.
یکی از روشهای تابوشکنیهایتان
هم شوخی با تابوهاست؛ آنجا که بین
پلیس و بچهها کتابهای فوکو و بودریار
ردوبــدل میشود و به نظرم یکی از
معدود شوخیهای بانمک تاریخ سینما
با خطوط قرمز است .چهطور از پسش

برآمدید؟
یکی از عالقههایم پلیسها هستند و در فیلم
بعدیام هم به سراغشان میروم .پلیس امروزی
هم ،پدیده مدرنی است که مردم باید با آن احساس
امنیت کنند و من هم در این فیلم با تمهید غیاب،
پلیسها را نشان ندادم و روشم بیشتر به ایده
پلیس نزدیک است و انگار بیشتر وجه انتزاعی
دارد .به نظرم پلیس یک مقوله جهانی است و
نمیشود آن را ایرانی کرد؛ مثل این که ما بگوییم
میخواهیم تونل یا پیادهرو ایرانی درست کنیم،
خب اینها جهانی است و اگر غیر از آن حرکت
کنیم مضحک میشود.
جالب اینجاست که شما با یک زبان
مدرن سراغ انتقاد از وضعیت سنتی
رفتهاید.
اصال کل قضیه همین است .فرقی نمیکند ما
چه هستیم؛ نماینده مجلسیم یا فیلمسازیم یا
پرستار و یا یک عابر پیاده ،ما نتوانستهایم با پدیده
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مدرن ،به شکلی معقول مواجه بشویم و یا روح آن
را درک کنیم ،طوری که حتی با آن تقابل کردهایم.
ایران نتوانسته ایدههای یونیورسال را درک کند،
برای همین همهچیز را میخواهد بومی کند؛ هنر
و سینمای ایرانی بومی ،بانکداری بومی ،مجلس
بومی و ...سینما هم همین شده ،برای همین از
ژانرها دوری کردهایم وهمه فیلمها شده فیلمهای
اجتماعی.
در مورد ریتم هم بد نیست صحبت
کنیم ،فیلم شما برخالف نمونههای
نزدیک مثل «تهران انار ندارد» یا «اون
شب که بارون اومد» که خیلی روی
موسیقی و تدوین پرانرژی تأکید دارند،
خیلی تابع این چیزها نیست .مثال
موسیقی تان کالسیک است و تدوینتان
هم به آن شکل نیست ،چرا؟
فیلمی که اشاره به هرجومرج و بینظمی دارد
اگر خودش هم دچار آن هرجومرج شود ،عالوه بر

فاجعه ،ناهنجار و بیهارمونی میشود .البته این
شاید به محافظهکار بودن من در انتخاب چنین
شکل بیانی هم برگردد.
فیلم بعد از ده سال دارد محدود اکران
میشود .این را هم میتوان نوعی
محافظهکاری در پیگیری نمایش یک
فیلم از طرف کارگردان دانست؟
من محافظهکاری را به معنای خوبش گفتم .چون
محافظهکاری هم از جمله پدیدههای مدرنی است
که ما اینجا بد فهمیدهایم.
منظورتان مــدارا کــردن با جهان
پیرامونی است دیگر؟
بله .از جمله سویههای عقالنیت است...
مثل بعضی وقایع تاریخی؟ مثال کاری
که گالیله با قوای حاکم در کلیسا کرد...
بله .من کرمانی هستم و بعد از پایان فیلم به کرمان
رفتم و از سینما دور بودم ،بعد هم آمدم و «مینور
مــاژور» را ساختم .خب خیلی اهل گفتوگو و
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رسانهای کردن نیستم و اگر فیلمم را بعد از چندین
بار مراجعه نشان ندادند ،دیگر پیگیری نمیکنم.
نمیدانم خوب است یا بد اما به روحیه آدمها
برمیگردد .برای همین هم تا االن هنوز فیلم بلند
داستانی نساختهام.
یک سو قضیه به این بر نمیگردد
که فیلمتان را با هزینه کم و شخصی
ساختهاید و اگر قرض کرده بودید یا
پول را از جایی گرفته بودید ،مجبور
میشدید به خاطر بازپرداخت آن به مثال
صاحبان آن سرمایه ،کنشهای دیگری
برای نمایش آن داشته باشید؟
بله .آنوقــت دیگر شکل و شمایل فیلم فرق
میکرد .اگر با پروانه ساخت بروم جلو و چند صد
میلیون هم خرج کنیم بیبرو برگرد پای فیلم
میایستم و پیگیری میکنم که تکلیف فیلم
مشخص شود .این فیلم دورهمی بوده و برای
همین پیگیری آنچنانی نشد.
از نمایش فیلم در گروه «هنر و تجربه»
راضی هستید؟
اگر «هنر و تجربه» باعث شود که گروههای
کوچک فیلمسازی در بخش خصوصی بهوجود
بیایند و رشــد کنند و انگیزهای شــود که
فیلمهایشان اکران شود موفق خواهد بود ،اما
اگر با این انگیزه باشد که یکسری فیلمهای
بالتکلیفمانده را اکــران کند  -مثال فیلم
فیلمسازی که از نهادی و ارگانی پولی گرفته
و حاال فرصت را غنیمت دیده و در این گروه
وارد میشود  -از این ناحیه ضربه میخورد .اما
پخش فیلمهای جوانهایی که دورهمی فیلم
میسازند ،فیلمهایشان قابل نمایش است و
پتانسیل جذب تماشاچی را دارد ،باعث انگیزه

آنها میشود .به هر حال حداقلش این است که
آنها دور هم جمع میشوند ،فیلم میسازند و
یک سودی هم میکنند.
نمیخواستید از بازیگرهای چهره
استفاده کنید؟
آن موقع که فیلم را تولید کردیم که از این خبرها
نبود .اصال فضای فیلم اجازه نمیداد .کم بودند
کسانی که بلند شوند و با دوربین شخصی فیلم
سینمایی بسازند .البته یک عده از مرکز گسترش
امکانات میگرفتند ،اما همان وقت که فیلم در
جشنواره پذیرفته شد ،ریاست وقت مرکز ،اصال
از فیلم حمایت نکرد ،در حالی که وظیفه آنها
بود تا برای تبدیل فیلم به  ۳۵اقدام کنند .با این
که فیلمم فیلمی تجربی بود و با آن نهاد میخواند،
کاری نکردند .فیلم هم با هزینه کم ساخته شد و
اصال لزومی هم نداشت از بازیگر مطرح استفاده
شود .به نظرتان جای شایان و شارلین چه کسی را
میشد آورد؟ به نظرم اینها بیشتر فیگورهستند و
بین شخصیت و تیپ در نوسانند .برای همین آنها
هم مثل شخصیتهای قصههای دیداری (کمیک
بوکها) هستند چون فرم فیلم هم مثل قصههای
دیداری است.
پیش بینی خودتان دربــاره میزان
استقبال از فیلم چیست؟
امیدوارم فیلم تماشاچی خودش را پیدا کند،
چون به نظرم پتانسیل باالیی دارد و همین
اواخر دیدید که آقای ابــاذری آمد سر جریان
گرایش به مرحوم مرتضی پاشایی در دانشگاه
تهران سخنرانی کرد و خب همین نشان میدهد
که هنوز این ماجراها ادامــه دارد و امیدورام
روزبهروز تماشاچیها با تبلیغ دهانبهدهان باعث
دیدهشدن فیلم شوند
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فیلم «صحنههای خارجی» که حدود ۱۱سال بعد از زمان تولیدش به اکران «هنر و تجربه»
درآمده ،از آن تجربههایی است که امکانش به ندرت در سینمای ایران فراهم میشود .نه
فقط به دلیل این که تا پیش از همین گروه اکران ،اساسا امکان نمایش چنین فیلمی با
چنین لحن و ساختاری پدید نمیآمد .بلکه بیش از آن ،از این جهت که میزان اطالعات
جاری در پس فیلم و فیلمنامهاش ،چه در مورد روانشناسی اجتماعی ،چه در زمینه
امیر پوریا
موسیقی و معماری و چه در حوزه سینما و تاریخ آن ،بیش از حد معمولی است که در اغلب
ِ
«انباشتگی» دانستهها و حجمی که
فیلمهای دیگر به چشم میخورد .درنتیجه ،از نظر این
در خود فیلم ارائه میشود« ،صحنههای خارجی» فیلم کمیابی است و مشابهش در این سینما به ندرت یافت میشود.
اما این بدان معنا نیست که فیلم الزاما تجربه کاملی است و همه آنچه در ساختار نامتعارف هم مستند و هم داستانیاش
و در لحن هم جدی و پژوهشگرانه و هم هجوآمیز آن جاری میشود ،نظم و انسجام کافی دارد .در تقسیمبندی سه
توگوها و سخنرانیهای مختلف میزند ،در واقع
اپیزود فیلم ،بهویژه در گریزی که طی بخشهای مختلف به گف 
تفاوت چندانی لحاظ نشده و نمیتوان آنها را به درستی از هم تفکیک کرد و از طریق ردیابی تفاوتهایشان ،به
دالیل این نقطهگذاری توسط فیلمساز و تدوینگر دست یافت .در رویکردی که فیلم به مضامین گوناگونش دارد،
گاهی دو وجه کلی «بررسی شرایط زیستی جامعه شهری ایران» و «شوخی با عادات زیستی در همین جامعه» کامال
در تقابل با هم قرار میگیرند و روشن نیست کدام یک بناست مبنای فیلم را شکل دهد .بعضی بخشهای ُکمیک
فیلم مانند قسمتی از مونولوگ رو به دوربین آلوی سینگر (وودی آلن) در آغاز «آنی هال» که به جای حرفهایش در
آن فیلم ،اینجا درباره ایران امروز غر میزند ،یا سکانسی که یک افسر نیروی انتظامی خارج از قاب تصویر با شایان و
شارلین حرف میزند و اجرای توسکانینی از یک سمفونی برامس را به آنها که اجرای فون کارایان را دارند ،میدهد و
کتابهایی رد و بدل میکنند ،به طور مجرد و جدا از بقیه فیلم ،درخشان است .اما وقتی مثال آن حرفهای آلوی درباره
ایپدمی کار گرافیک در طبقه متوسط در باقی فیلم منشاء هیچ ارجاعی نمیشود یا بعد از آن سکانس آشکارا فانتزی
توگو با رامین جهنبگلو دعوت میکند ،چهگونه
افسر نیروی انتظامی ،گفتار متن فیلم به طور جدی ما را به شنیدن گف 
میتوانیم مرز آن تمسخر و این جدی گرفتن را پیدا کنیم؟ بهخصوص از این جهت که حتی آن شوخی در مسیر حرکت
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به سمت کنش جدی هم مطرح میشود و راوی میگوید« :در حالی که نیروی انتظامی در حال مطالعه کتابهای
ِ
ِ
لحنی فیلم به اوج میرسد.
سردرگمی
میشل فوکو بودند ،شارلین قرار مالقاتی با جهانبگلو داشت»! و
حتی فارغ از رفتن به سراغ برخی تحلیلگران سیاسی و اجتماعی ،مضمون حرفهایشان هم بیشتر میتواند همین
حیرانی ِ مخاطب از دنیای پا در هوای فیلم را افزون کند .فیلم البته برای بهکارگیری تصویر و صدای مراد فرهادپور،
محمد قائد و دیگران ،روش خالقانهای یافته و شکل نمایش کپشن نام آنها بر روی تخته پشت سرشان و بافت سیاه
و سفید و متمایل به کهنگی و زاویه رو به باالی دوربین ،همه دارند به درستی حس «تعلق به زمان و جهانی دیگر»
را به وجود میآورند .ولی حرفهایی که درباره موتوریها به عنوان چکیده جامعه معاصر مطرح میشود یا اشاره به
تکنیک «حرکت به جلو /زوم به عقب» هیچکاک در سکانس پلکان کلیسای فیلم «سرگیجه» و تشبیه جامعه ما به این
تکنیک با این شرح که «دچار سرگیجه هستیم» ،بیشتر به شوخی شبیه است؛ در حالی که فیلم بابت نوعی شیفتگی و
کرنش در برابر نامها ،گویا میخواهد همین گزارهها را به منزله چکیده محتوایی خود به ما عرضه یا حقنه کند .دغدغه
فیلمسازی دو جوان و نامه عمو و بعدتر سرنوشت عمو در شمال که به طور سوررئالی به قایقسواری محکوم شده نیز
چنان با بستر ظاهرا جامعهشناسانه فیلم نامرتبط است که حتی وجودش در فیلم عجیب و به منزله نوعی «وصله
ناجور» به چشم میآید ،چه برسد به این که در ساختار کنونی فیلم ،نقطه عزیمت دو شخصیت اصلی را هم تشکیل
میدهد.
اما یکی از ویژگیهای فرعی «صحنههای خارجی» میتواند به خوبی اهمیت عنصر زمان در ساخت و بعد توزیع
و اکران فیلم را یادآوری کند :صدای بازیگوش اصغر افضلی به جای وودی آلن در همان تکسکانس مورد اشاره
«آنی هال» و روایت هم صمیمانه و هم شوخطبع احمد رسولزاده در گفتار متن فیلم .صداهایی که زمان تولید
فیلم ،هنوز تا مدتی بر تارک هنر دوبالژ ما میدرخشیدند و اما حاال که فیلم روی پرده است ،دیگر جز همین
نمونههای ضبط شده ،نشانی از وجودشان در این دنیا نیست .یاد هر دویشان گرامی است و این فیلم بابت ثبت
همین سند شنیداری هم که شده ،در آرشیوهای ارزشمند جای میگیرد
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«صحنههاي خارجي» مستندي تجربي درباره تقابل سنت و مدرنيته در شهر و ارتباط
زندگي شهري و هنر است كه با ساختاري نامتعارف و درامگون اين دغدغهمندي را در
اليههاي دروني بسط ميدهد.
تماشاي نخستين مستند عليرضا رسولينژاد كه سال  83ساختهشده و مورد توجه قرار
گرفته آن هم پس از حدود  10سال ،ميتواند تجربهاي متفاوت محسوب شود .اثري كه در
زمان خود به واسطه ساختار بديع ،طنز ظريف و بيان هنرمندانه دغدغهمنديهاي خاص
سحر عصرآزاد
در حيطه هنر ،زندگي شهري ،اجتماع ،سياست و ...فيلمي پيشرو محسوب ميشد.
امروز هرچند دغدغهمنديهاي اصيل مطرح شده در اين مستند همچنان پابرجاست و بهواسطه پيچيدگي
روابط و مناسبات شهري و ...گستره وسيعتري را به خود اختصاص داده اما ساختار آن بداعت و تازگي زمان
ساخت را ندارد و حتي طنز برانگيزاننده آن نيز در بسياري از موارد كمرنگ و خنثي جلوه ميكند.
فيلمساز براي بيان دغدغهمنديهاي دروني و پيچيدهاي كه منجر به ساخت اين اثر شده و ترجمان آنها به زبان
تصوير و درگيركردن مخاطب ،همراه با ريسكپذيري ساختاري درامگون را براي روايت انتخاب كرده تا مخاطب
را با دنبالكردن يك خط داستاني ،در بستر مفاهيم مورد نظر و دغدغههاي خود قرار دهد.
به اين ترتيب با طراحي گفتار متن و نريشني كه هم رويه داستاني كار را روايت ميكند هم مفاهيم مطروحه را
شرح و بسط ميدهد در واقع دست مخاطب را براي همراهي ميگيرد .قصه رویی ،داستان مرد ميانسالي است كه
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در طول سفر خود ،آپارتمانش را در اختيار برادرزادههايش قرار ميدهد تا با قرارگرفتن در مسيري كه برايشان
طراحي كرده با مسائلي كه دغدغه او است آشنا شوند و در معرض يك تجربه جديد قرار بگيرند.
مسائلي كه از وضعيت ملت ايران در طول تاريخ تا وضعيت طبقه متوسط ،معماري معاصر ايران ،معماري مساجد،
سينماي ايران و غیره را شامل ميشود .ناگفته پيداست كه پراكندگي ظاهري اين مباحث كه به شكل دروني
ارتباطي معنادار دارند يكي از چالشهاي پيش روي فيلمساز براي كنار هم قراردادن آنها و بيان همزمانشان بوده
تا به شكلي ناخواسته برآمدهبودن آنها از يكديگر به ذهن مخاطب هم متبادر شود و به اين ترتيب سنتز نهايي
فيلم شكل بگيرد.
فيلمساز براي سروشكلدادن به اين حجم مباحث ،ساختاري بخشبندي شده به فيلم داده كه به واسطه اشياء
و ابزاري كه عموجان براي شايان و شارلين گذاشته تا خط سير مورد نظر او را دنبال كنند ،تا حدي مرزبندي
ميشود .نامهها ،نوار وي اچ اس ،كاله ايمني و پتو مواردي هستند كه كاربردشان در طول مسيري كه اين دو جوان
طي ميكنند تا حدي خط و ربط به كار داده و ذهن نظمجوي مخاطب را به دنبالكردن روابط علت و معلولي
واميدارد كه  -همانطور كه اشاره شد  -رويه كار هستند و قرار نيست بيش از اين بسط پيدا كنند.
به همين ترتيب مصاحبه و گفتوگو  -كه جزء الينفك مستندي اينچنيني است كه مفاهيمي گسترده و عميق
را بيان ميكند  -نيز حضوري متناسب با همان رويه درامگون در فيلم دارد .گاه منطق قوي و محكمي براي
قرارگرفتن فرد مصاحبه-شونده مقابل دوربين و ثبت حرفهاي او در البهالي كنكاش و جستوجوهاي شايان و
شارلين وجود ندارد و گاه به واسطه كاراكتري كه براي اين خواهر و برادر تعريف شده ،اين حضور منطقي است.
در واقع شايان و شارلين كه به نوعي مكمل هم هستند دو وجه عقالنيت و عملگرايي بشر امروز هستند كه
فيلمساز با مجزاكردن آنها از يكديگر ،اين دو وجه را در مسيرهاي خاص خودشان دنبال ميكند تا با تجهيز هر
يك از اندوختههايي كه عموجان كدهايش را داده ،مكمل شدن نهايي آنها براي رسيدن به سنتز نهايي اهميت و
تأثيرگذاري خاص خود را پيدا كند.
طنز فيلم و شوخيهايي متناسب با مسائل روز اجتماعي -سياسي  10سال قبل كه طبعا بخشي از آنها امروز
اهميت خود را از دست دادهاند و مباحثي پيچيدهتر و گستردهتر جايشان را گرفته ،از جمله مواردي است كه در
كنار ساختار فرمي كار باعث شده فيلم بعد از گذر اين سالها تا حدي كهنه و تكراري به نظر بيايد.
بهخصوص كه در اين سالها فيلمهاي مستند زيادي با ساختارهاي فرمي متنوع ،بديع و مدرن ساخته شده كه
باعث مي-شود اين وجه از فيلم «صحنههاي خارجي» بيشتر به چشم بيايد و طبعا مورد قياس و تحليل قرار
بگيرد.
طبعا ساخت يك اثر تجربي در حيطه دغدغهمنديهايي كه عموميت ندارند جسارت يك فيلمساز جوان در اولين
فيلمش را برجسته ميكند و امتياز بالقوه يك اثر مستند محسوب ميشود .اما نكته مهمتر اين كه «صحنههاي
خارجي» نمونه خوبي است براي پرداختن به اين مبحث كه تا چه حد انتخاب ساختار و فرم متناسب با محتوا
ميتواند يك اثر را در طول زمان سرپا ،زنده و پويا نگه دارد يا نه« .صحنههاي خارجي» اثري است كه محتوا و
دغدغهمنديهاي مطرح شده در آن نه-تنها كهنه نشده بلكه عميقتر و حياتيتر هم جلوه ميكند ،اما فرم و
ساختار كلي ،بخشي از اين اهميت را كمرنگ كرده است
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اگر وودی آلن در فیلم «آنی هال» ،مارشال مک لوهان را در میان کسانی که در صف
سینما ایستاده بودند آورد تا با شخصی که در حال اظهار نظر درباره عقاید لوهان بود،
بحث و گفتوگو کند و به او بقبوالند که درک درستی از نظریه او ندارد ،علیرضا
رسولینژاد خود وودی آلن را به فیلمش میآورد و او را در جایگاه یک شهروند ایرانی قرار
میدهد تا درباره وضعیت جامعه کنونی ایران ابراز عقیده کند و او با همان بدبینی و
نزهت بادی
افسردگی و ناامیدی که از او میشناسیم ،از فقدان آداب شهرنشینی مدرن در جامعه
معاصر ایران و تناقضات پیرامون آن حرف بزند و پای هگل را به میان بکشاند و بگوید:
«من فکر میکنم هگل راست گفته که ما ایرانیها همیشه در حال گذاریم و این خیلی وحشتناکه .حالم داره از
این وضعیت گذار به هم میخوره».
این صحنه ،پیشدرآمد فیلمی است که به طرز جسورانه و غیرمنتظرهای به سراغ متفکران و نظریهپردازان جامعه
کنونی ایران میرود و بخشهایی از درسگفتارهای مراد فرهادپور ،محمد قائد ،امید مهرگان و موسی غنینژاد را
ارائه میدهد که چکیده همه مباحث آنها این است که آنچه در جامعه امروزی به عنوان مدرنیزاسیون میبینیم،
فقط شبحی از آن است و جامعه هرچند در ظاهر در حال پیشرفت است اما مردمی که در آن زندگی میکنند،
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درون خود احساس عقبگرد و پسرفت و بیهودگی میکنند و این حس معلق و بالتکلیفی و تردید میان سنت
و مدرنیته که به تعبیر محمد قائد حالت سرگیجهوار شخصیت اسکاتی در فیلم هیچکاک را تداعی میکند ،از
همان تناقضی میآید که کل جامعه به آن دچار است.
درواقع فیلم به نوعی بلندبلند فکر کردن فیلمساز میماند که انگار در حال حرفزدن با خودش درباره همه
دلمشغولیها و دغدغههای ذهنی است که بسیاری از همنسالن او که اهل کتاب خواندن ،فیلم دیدن ،موسیقی
شنیدن و فکرکردن و گفتوگو هستند ،با آن روبهرویند .از این رو فیلم ،شبیه پرسهزنی در میان بحثهای فلسفی
و تأمالت فکری است که سعی میکند وضعیت موجودی را که در آن به سر میبریم ،تبیین و تشریح کند و از دل
آن راهی به آیندهای بگشاید که شاید در آن شاهد تحوالت اجتماعی و دگرگونیهای فرهنگی باشیم .اکنون
تماشای فیلم بعد از حدود ده سال که از ساختن آن میگذرد ،ما را در همان آیندهای قرار میدهد که نه فقط
اوضاع جهان بهبود نیافته ،بلکه در ابهام و تناقض بیشتری فرو رفته است و مردم با استیصال و پوچی عمیقتری
مواجهند و از این رو تلخی و تیرگی فیلم افزونتر شده است.
«صحنههای خارجی» فیلمی نامتعارف و خاص است که شبیه آن را به دشواری میتوان در سینمای ایران یافت.
فیلمی تجربی که همانقدر که داستانی به نظر میرسد ،به همان اندازه مستند مینماید و نه فقط در انتخاب
عنوان خود که ارجاع و ادای دینی به فیلم «صحنههای داخلی» وودی آلن است ،بلکه از لحاظ لحن و فضای خود
نیز حال و هوای آثار دوره اول وودی آلن را تداعی میکند .مهمترین خصلتی که آن را به فیلمهای وودی آلن
شبیه میکند ،این است که هرچند به دغدغههای روشنفکرانه و دیدگاههای فلسفی میپردازد اما به طور همزمان
همه آنها را به چالش میکشاند و به طرز رندانهای مورد هجو قرار میدهد و از دل چنین ساختار بازیگوشانه و
شیطنتواری است که موفق میشود تناقضی را که در مضمون خود در نظر دارد ،در فرم فیلم نیز بگنجاند و به
نوعی توازن و تعادل ظریف دست یابد.
به همین دلیل است که هرچند با فیلمی روبهرو هستیم که سرشار از بحث و نظر و گفتوگو درباره مفاهیم
فرهنگی و انسانی و اجتماعی است و به مقالهای سینمایی میماند ،اما اساسا فیلمی پرمدعا و جلوهفروشانه به نظر
نمیرسد .درواقع همه این سرفصلها و درسگفتارها و عناوین روشنفکرانه برای نمایش فخرفروشانه و تصنعی
در فیلم گنجانده نشدهاند ،بلکه همه آنها جزئی از روایتی پرسشگر و محقق و شکاک هستند که فیلمساز با
هوشمندی و جسارت با همه آنها وارد چالش و منازعه میشود و بهجای این که آنها را به صورت مفاهیمی
قطعی و پذیرفتهشده ارائه دهد ،با نگاهی شکاک و انتقادی با آنها مواجه میشود و مورد بازنگری قرار میدهد
و زمینهای برای کنکاش عمیقتر در آنها را برای خود و مخاطب فراهم میکند .انگار فیلمساز به ما این مجال
را میدهد تا در جستوجوگریها و درگیریهای فکری و ذهنی او پیرامون دوران گذار در جامعه معاصر و
مدنی و تناقضات پیرامون آن همراه شویم .شاید او هم مثل شخصیتهای فیلم که با ارسال مقاالت و کتابها به
خویشاوندان خود به دنبال مبارزه فرهنگی هستند ،میکوشد تا در ذهن مخاطبانش پرسش ایجاد کند و آنها را
وادار به فکرکردن کند ،اگر تماشاگرانش مشغول سیاحت در تورهای تفریحیشان نباشند!
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فیلم «صحنههای خارجی» در سال  ۱۳۸۳ساخته شد .فیلم درباره مرد میانسالی است که
پیش از سفر به سرزمینهای شمالی ،از برادرزادههای خود ،شایان و شارلین ،دعوت
میکند که به آپارتمانش بیایند .آنها در آپارتمان عموجان با یادداشتهایی درباره
معماری ،سینما و طبقه متوسط ایران و ...روبهرو میشوند .در اپیزود دوم شایان و شارلین
فیلمی مستند و ناتمام در آپارتمان عموجان میبینند و بعدها متوجه میشوند که این
فیلم را عموجان ساخته و در اپیزود آخر ،شایان و شارلین تصمیم میگیرند فیلمی تجربی
فرانکآرتا
بر اساس ایدههای عموجان بسازند.
در حقیقت «صحنههای خارجی» در درون فرم روایی اپیزودیک و البته مستند  -داستانی خود زندگی شهرنشینی و
مشکالت و مسائل آن را نشانه گرفته و به وجوه مختلف زندگی آدمهای کالن شهری مثل تهران مینگرد .فیلمی که
تالش میکند تا عمق این جامعه عجیب و در عین حال ساده و با مختصات منحصر به فرد خود را به تصویر بکشد .به
همین دلیل در پیوند سنت و مدرنیته از هنر کهن معماری بهره جسته و از میوه مدرنیته یعنی سینما سود برده تا بیش
از هر چیز به اندیشه و فلسفه زیست جهان فعلی نزدیک شود و به مخاطبش تلنگری بزند .حتی گاهی «وودی آلن»وار به
پیرامون خود نگاه میکند تا از دریچه طنز ،از گزندگی واقعیات بکاهد و یا از عناصر نوستالژیکی همچون صدای دوبلرهای
بزرگ ایرانی استفاده کرده تا خاطره جمعی را زنده کند و شاید با تضمین از شعر فروغ که «تنها صداست که میماند»
تماشاگر را درگیر کند و تفاوت زمان و مقاطع را یادآور شود .حتی برای اثبات نگاه و گواه مدعایش در تار و پود فیلم از
دیدگاههای متفکران و جامعهشناسانی همچون موسی غنینژاد ،مراد فرهادپور ،محمد قائد ،امید مهرگان و  ...بهره
گرفته است .هرچند که کیفیت تصویری فیلم پایین است و صدای فیلم در جاهایی گنگ شنیده میشود.
لحن فیلم در نماهایی آنقدر خاص میشود که در پیوند با کلیت فیلم ،الکن به نظر میرسد .اما با همه اینها فیلم
حسن بزرگی هم دارد .قطعا اگر فیلم در زمان خودش اکران میشد ،گزندگی و لحنش روی تماشاگر آگاه تأثیر
بسزایی میگذاشت ،اما امروزکه بعد از گذشت  ۱۱سال پای فیلم مینشینیم ،با فیلمی مواجه هستیم که با همه
ضعف و قوتهایش در بیان ،ارزش سندی دارد .چرا که با رجوع به تصاویر نقش بسته در ذهنمان و در دنیای تصاویر
و مکتوبات از تغییر و تحوالت بهوجود آمده در جامعه ،درمییابیم به قدری جامعه عوض شده که تصاویر فیلم و طرح
معضالت آن ،بدوی به نظر میرسد! انگار جهان فیلم در مقایسه با جهان واقعی عقب مانده! و البته چارهای هم نیست.
باید پذیرفت .چون در گذر زمان وجوه ناپیدای یک جامعه ،عریان شد .اما این حسن بزرگ همچنان باقیست که فیلم
به واسطه نمایش برشی از مقطع مهم جامعه ما ،سند ارائه داده و اصال نقش مهم خود را که پاسداری از واقعیات و
داشتهها و نداشتههای یک جامعه در حال گذار است ،بهدرستی ایفا میکند

علیرضا رسولینژاد

باالخره پس از گذشت ده سال فیلم «صحنههای خارجی» اکران شد .اون موقع تعداد کسانی که بهطور
مستقل شروع به فیلمسازی کردند کم بود .دوربینهای دیجیتال تازه اومده بودند و هنوز خبری از
کاخ جشنواره نبود .امیدوار و ناامید با یک گروه کوچک فیلمسازی کار رو شروع کردم .تقریبا دم عید
بود که فيلمبرداري «صحنههاي خارجي» تموم شده بود و دربه-در دنبال يه
صداي اساسي ميگشتم كه راوي فيلمم بشه .عزا گرفته بودم و مونتاژ
فيلم هي به تعويق ميافتاد .توي ذهنم يه مرد جاافتاده و مسن بود
كه صداش خشدار باشه و خيلي خاكي و بامرام و بامعرفت هم نباشه.
تا اين كه عيد نوروز شد .توي تعطيالت حين وررفتن با كانا لهاي
تلويزيون براي چندمينبار با كارتون «رابين هود» مواجه شدم.
كالفه و سردرگم بودم و صداي راوي هنوز پيدا نشده بود .يهو وسطاي
«رابين هود» شنيدم كه راوي داره ميگه« :مالياتها پايين
بود ،مردم ماليات چنداني نميپرداختن ...پرنس
جان»...
واي خــداي مــن! خــود خــودش بــود .احمد
رسو لزاده .راوي «رابين هود» شد راوي فيلم
«صحنههاي خارجي» .اون جمله اساسي
«مالیا تها پایین بود ،مردم ماليات چنداني
نمي پرداختن» هم گذاشتم توي فيلم.
هنوزم ماليات چنداني در كار نيست...
ياد احمد رسو لزاده گرامي و
روحش شاد
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به روایت
کارگردان

مرادفرهادپور(نویسندهومترجم)درحالصحبتکردندرباره
فقدانروحی هعقالنیوسردکانتینزدایرانیها

شایان و شارلین در حال ساختن کلیپی کوتاه دربار ه قلیان میوهای ،برای هدیه
تولدعموجان

شایانوشارلیندرحالگوشدادنبهسمفونیشمارهچهار
برامس.کمیقبلترازمواجههبانیرویانتظامیوردوبدلکردن
کتابهایفلسفیباآنها

عموجان،کاراکتراصلیفیلم،کهازبرادرزادههایده هشصتیاشدعوتمیکند
برایمدتیبهآپارتماناوبیایند.
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امیدمهرگان(نویسندهومترجم)درحالصحبتکردندربارهتجربه
جنونآمیزموتورسواریدرتهرانوموتورسوارهاینهیلیست

شایان و شارلین ،پس از ورود به آپارتمان عموجان و مواجه
شدن با یادداشتهای او دربار ه وودی آلن ،معماری ،و طبقه
متوسطایرانی
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گاو

(محصول )1348

دستاوردها:جایزهبهترینفیلمنامهازدومینجشنوارهسپاس(،)1349جایزهدومبهترینفیلمدرفستیوالبینالمللیفیلمتهران(،)1349
جایزهبهترینبازیگرنقشا ّولمردازجشنوارهفیلمشیکاگو(،)1350جایزهمنتقدانبینالمللی(مجمعبینالمللیمنتقدانفیلم)ازسیودومین
دوره جشنواره بینالمللی فیلم ونیز ( ،)1350بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران در رأیگیری منتقدان سینمایی ایران سالهای ،۱۳۵۱
۱۳۶۷و.1378عوامل:کارگردان:داریوشمهرجویی،فیلمنامهنویسان:داریوشمهرجویی،غالمحسینساعدی،مدیرفیلمبرداری:فريدون
قوانلو ،مدیر صدابرداری :بهرام دارايي ،تدوین :زري خلج ،بازیگران:عزت اهلل انتظامی ،علی نصیریان ،جعفر والی ،جمشید مشایخی ،فیروز
بهجتمحمدی،عزتاهللرمضانیفر،پرویزفنیزاده،مهینشهابیوعصمتصفوی،تهیهکننده:داریوشمهرجویی
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خالصه فیلم :همه اميد زندگي مشحسن به تنها گاوي است كه در طويلهاش دارد و از وجود آن عالوه بر امرار معاش
خانوادهخود،افرادروستارانيزبهرهمندميسازد.همهاينمسائلباعثشدهاستكهمشحسندلبستگيخاصيبهاينگاو
داشتهباشد.اماروزيكهمشحسنبهشهررفته،گاوبهعلتنامشخصيميميردو...
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نسبت مهرجویی و فیلم «گاو» و طنز و آبسورد چیست؟
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 - ۱چند نکته در مورد فیلم گاو به نظرم میرسد که مینویسم.
 - ۲اول راستوحسینی بگویم که داریوش مهرجویی در روزگاری فیلمساز مورد عالقه و
جدی برای من نبود .بعد از سالها که مقداری که از سنوسال آدم میگذرد و بزرگ و عاقل
میشود و به راه راست هدایت میشود ،به نظرم رسید او جزء چند فیلمساز مهم سینمای
ایران است و کارهایش را به جد پیگیری میکنم .حتی به نظرم فیلمهایی که نساخته و در
آینده خواهد ساخت هم شامل این حرفهایی میشوند که خواهم نوشت.
خسرودهقان
 - ۳واقعیت این است که مهرجویی یک فیلم شاهکار و خیلی خوب دارد که یکی از
بهترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران است و آن «لیال» است که همچنان سر حرفم هستم .او در کارنامهاش چند اثر
خیلی خوب دارد ،چند اثر خوب دارد ،چند اثر متوسط دارد ،چند اثر ضعیف دارد و چند اثر بهدردنخور! منهای این
تقسیمبندی ،داریوش مهرجویی فیلمساز قابل تأملی برای من است و به او فکر میکنم .آثارش را تعقیب و پیگیری
میکنم .خصایصی در فیلمهایش وجود دارد که قاعدتاً از آغاز فیلمسازی در او وجود داشته ،اآلن هم وجود دارد و در
آینده هم وجود خواهد داشت .به همین دلیل هم گفتم فیلمهایی که نساخته هم مهم هستند.
 - ۴بر اساس ریشهیابی و تبارشناسی که در آثار مهرجویی کردهام ،سعی کردم ژنتیک برخورد کنم .بنابراین سه
چیز در آثار مهرجویی شاخص است :اول این که طنز در آثار مهرجویی خیلی مهم است .دوم نگاه آبسورد و پوچی
است که دارد .البته باید اشاره کنم ترجمه «پوچی» برای کلمه آبسورد خوب نیست .اما شاید بشود گفت یک نگاه
غیرمارکدار و رها و بیقیدوبند دارد .نگاه چفت و محکمی نیست و نگاه آبسورد همراه با شوخوشنگی است .طنزش
با آبسورد  -یعنی «بزن بر طبل بیعاری که آنهم عالمی دارد»!  -همراه است .وقتی دغدغهها خیلی جدی میشود
آنها را جدی نگیریم .مهرجویی بهرغم این که خودش ادعا داشته باشد یا دیگران میگویند ،به نظرم خیلی مسائل و
دغدغهها برایش جدی نیست و محکم به آنها نچسبیده که اتفاقاً من آن را بیشتر میپسندم .سومین عنصر جذاب در
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مورد آثار مهرجویی ،جزئیات است و درنهایت این سه شاخصه است که در آثار او وجود دارد که در بعضی از آنها یکی،
در بعضی دوتا و در برخی هم هرسه با هم دیده میشوند.
 - ۵و اما فیلم «گاو» ،جایگاهش در بین این حرفها کجاست؟ «گاو» یکی از فیلمهای خاص و خیلی ویژه است.
شاید بتوانم بگویم به یک معنی ،ویژهترین و خاصترین فیلم مهرجویی است .اگر قرار باشد فیلمهای مهرجویی
را در طبقهبندی بخش قبلی یادداشتم قرار بدهم ،باید بگویم «گاو» خودش یک طبقه خاص دارد و با همه آن
طبقهبندیها متفاوت است .جایگاه خاصی دارد .باکس خاص و مربع خودش را دارد« .گاو» تنها فیلم مهرجویی است
که همهچیز آن از بیرون میآید .قصه از بیرون میآید ،بازیها از بیرون میآید ،قبال این کار جای دیگر نمایش داده
شده است ،سانسور روی فیلم تاثیر میگذارد .چه سانسور ،چه آدمها ،چه بازیها ،چه انتظامی ،چه نصیریان ،چه
دولتآبادی ،چه والی ،چه میزانسنهای والی که در آن حضور دارد ،چه تاالر سنگلج در دهه  ،۴۰اهمیتی که ساعدی
دارد ...همه این موارد از بیرون میآید .به نظرم همه این عوامل غالب بر مهرجویی هستند و آنها هستند که این فیلم را
میسازند .فیلمی است که از بیرون میآید تا از درون خودش بجوشد .بنابراین عوامل بیرونی بسیار در شکلگیری آن
مؤثر هستند .یعنی اگر ساعدی نباشد ،اگر انتظامی نباشد ،اگر والی نباشد ،اگر میزانسنها در تئاتر داده نشده بودند،
گاو اینطور ساخته نمیشد.
حال سؤالی که برای من به عنوان یک تحقیق مطرح است که در واقع این یادداشت ،میتواند برای خودم موضوع
یک تحقیق باشد ،این استکه نسبت این عناصری که اشاره کردم در «گاو» کجاست؟ زیرا از یک زاویه مهرجویی
نمیتواند کاری کند تا این عوامل در آثارش ردیابی نشوند .این سه عاملی که اشاره کردم در این فیلم وجود ندارند یا
بهسادگی نمیشود آنها را پیدا کرد و پیچوتاب دارد ،موضوع اصلی این است که این تکلیف بر من و محققان است که
این عوامل را در این اثر ردیابی کنیم .این که ژن آن کجاست ،تبارش کجاست و آیا ردی در آن هست یا نیست ،نسبت
مهرجویی و «گاو» و طنز و آبسورد و جزئیات چگونه است؟
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سینمایپسازانقالببسیارمدیونفیلم«گاو»وسازندهاش،داریوشمهرجوییاست
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این که فیلم «گاو» پس از چهل و اندی سال به عنوان برنامه عید نوروز گروه «هنر و تجربه»
انتخاب شده ،رویداد مهم و از چند جهت قابل بحثی است.
 - ۱گاو از جمله آثارسینمای ماست که واقعا شایسته صفت «کالسیک» است .گذر زمان
چیزی از ارزشهای آن نکاسته و همچنان قرص ومحکم سر جای خودش ایستاده است.
چیزی در حد و حدود «همشهری کین» اورسن ولز در سینمای آمریکا و «دزد دوچرخه»
دسیکا و ...دهها اثر ماندگار سینما که هنوز هم نهتنها قابل تماشا که حاوی نکات آموختنی
احمدطالبینژاد
بسیارند .من هم مثل دیگر سینمادوستان ایرانی ،این فیلم را بارها دیدهام .اگر بگویم بیش از
سی مرتبه ،شاید باور نکنید .با این وجود ،با هر بار دیدن ،هنوز هم احساس میکنم چیزهای زیادی برای آموختن دارد.
 - ۲فیلم«گاو»رابایدسرمنشأسینماینوینپسازانقالببدانیم.اگربنیانگذارجمهوریاسالمیدرنخستینماههای
درهمانسالهابهعنوانعنصریزاید،
برپاییایننظام،از«گاو»بهعنوانفیلممطلوبیادنمیکرد،چهبساسینمایایران 
از گردونه فرهنگ و هنر ما حذف میشد .هنگامی که در سال ۱۳۶۲بنیاد سینمایی فارابی تأسیس شد ،مدیران این نهاد
ترجیحیابهتربگویمتشخیصدادندکهسینمایمطلوبنظام،سینماییاستباداستانهاییدربارهمحرومانومغضوبان
جامعهبهویژهروستائیان.برایناساسنخستینفیلمهایتولیدیاینبنیاد،همهازجنس«گاو»بودند«.مادیان»(ژکان)،
«جادههایسرد»(جعفریجوزانی)«،تاتوره»(پوراحمد)«،تنورهدیو»(عیاری)و...بنابراینسینمایپسازانقالببسیار
مدیون فیلم «گاو» وسازندهاش ،داریوش مهرجویی است .گاهی که میبینیم برخی قلمبه-دستان کمدانش با دیدن آثار
اخیرمهرجویی،برآشفتهمیشوندوبهاوتوهینمیکنند،دلممیگیردواینپرسشدرذهنمنقشمیبنددکهآیااینها
«گاو»رادیدهاند؟مگرمیشودنسبتبهسازندهایناثرجاودانه،توهینرواداشت؟
 - ۳بله ،من هم موافقم که مهرجویی وقتی از همکاری نویسندگان درجه یک بهرهمند بود ،آثار بهتری میساخت .چه
زندهیاد غالمحسین ساعدی که «گاو» و «دایره مینا» بر اساس داستانهایی از او و با همکاری خودش شکل گرفتند
و چه نویسندگان خارجی از گئورگ بوخنر گرفته (پستچی) تا سلینجر (پری) و ایبسن (سارا) .اما همه قدرت «گاو»
و رمز ماندگاری آن در داستان دراماتیکش نیست .پرداخت سینمایی این اثر ،از میزانسنها و طراحی نور و صدا و
بازیها ،درخشان است .مهرجویی جوان پس از تجربه تلخ «الماس  ،»۳۳همه توش و توان خود را به کار بست تا خاطره
ناخوشایند آن فیلم شبههالیوودی را از اذهان بزداید و چنین هم شد« .گاو» ،مهرجویی را تطهیر و به سینماگری متفکر
و جدی تبدیل کرد .به هر حال باعث شادمانی نسل ماست که جوانان امروزی هم میتوانند این اثر درخشان را روی
پرده و در کنار هم ببینند و اگر کارشان سینماست ،ازش بیاموزند؛ بازیگران از بازی استادانه انتظامی ،فیلبمرداران
از فیلمبرداری درخشان فریدون قوانلو ،طراحان لباس و صحنه از اسماعیل ارحام صدر و سازندگان موسیقی متن از
موسیقی کمنظیر هرمز فرهت و خالصه اینکه «گاو» را دوست بداریم ،چون معلم خوبی است

«گاو» ؛ تالشی آگاهانه برای پروازدادن ذهن و روح مخاطب
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بررسی وتحلیل برخی از فیلمها و یا سایر گونههای ادبی و هنری ،بدون درنظر گرفتن
شرایط و زمانه تولید یا خلق آنها ،گاه ما را به سوی داوریهــای به دور از انصاف
میکشاند .به همین روی ،بررسی فیلم «گاو» ،دومین فیلم کارنامه ۴۸ساله فیلمسازی
«داریوش مهرجویی» ،کارگردان نامآشنای سینمای ایران نیز بدون در نظر گرفتن
فضای فرهنگی  -هنری و اجتماعی زمان ساخت چنین اثری ،کار چندان معقولی به
نظر نمیرسد.
عزیزاهللحاجیمشهدی
داریوش مهرجویی دانشآموخته رشته فلسفه در بازگشت به ایران ،در سال  ۱۳۴۶با
ساخت فیلم به نسبت پرهزینهای با نام «الماس  »۳۳به فیلمسازی حرفهای رویآورد .ساخته شدن فیلمی مثل
«الماس  »۳۳درحال وهوای آثار جنایی  -پلیسی و جیمزباندی در آن روزها که برای خود طرفداران پرشماری
هم داشت ،بدون تردید ،کاری نبود که بتواند حتی برای خود مهرجویی عاشق سینما ،با آرزوها و افکار و رویاهای
دورودرازی که در سر داشت ،راضیکننده باشد.
شرایط ویژه سینما در سالهای پایانی دهه  ۴۰نیز به گونهای بود که به دلیل فروش به نسبت چشمگیر و موفقیت
تجاری مناسب بسیاری از فیلمها  -فارغ از سطح کیفی و ارزشهای فرهنگی  -هنری آنها  -سینما در دوران رونق
و موفقیت نسبی خود به سر میبرد .هرچند که برآیند کلی تولیدات از دیدگاه کارشناسی و نقد منصفانه به راستی
چندان امیدبخش و دلشادکننده به نظر نمیرسید .شاید بتوان گفت ساختهشدن دوفیلم «قیصر» (مسعود
کیمیایی  )۱۳۴۸ -و «گاو» (داریوش مهرجویی  )۱۳۴۸ -و نمایش آنها یکی پس از دیگری در همان سال به
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نقطه عطفی تازه در سینمای ایران بدل
شد که از آن پس ،حتی از نگاه بسیاری از
منتقدان و کارشناسان سینمای ایران ،در
ردهبندی آثار تولیدی نیز دگرگونیهایی
پدید آمد .به نحوی که از آن پس در کنار
فیلمهایی که به سینمای تجاری تعلق
داشتند ،گونهای جدید با عنوان سینمای
روشنفکری نیز شکل گرفت که بیتردید
فیلمهایی مثل «قیصر» و «گاو» در همین
رده جای میگرفتند .البته نمیتوان
فراموش کرد که برخی آثار بینابینی که به
نوعی در مرز کارهای روشنفکری  -تجاری
جای میگرفتند هم در همین دهه تولید
میشد .به هر تقدیر اگر بخواهیم به اهمیت
ساختهشدن فیلمهایی مثل «گاو» پی
ببریم ،باید به یاد بیاوریم که درست در
همان شرایطی که مهرجویی در حال
ساختن فیلم «گاو» بود ،فیلمهایی مثل
«شهرآشوب» (مهدی ژورک)« ،پسران
قارون» (رضا صفایی)« ،قلبهای طالیی»
(اسماعیل پورسعید) و ...بسیاری فیلمهای تجاری دیگر ساخته میشد که در رشد و ارتقای کیفی سینمای دهه
 ۴۰نقش سازندهای نداشتهاند و از نگاه منتقدان و کارشناسان سینما در رده کارهای تجاری ،سطحی و حداکثر
سرگرمکننده یا خنثی جای می-گرفتند.
همکاری وهمراهی داریوش مهرجویی و غالمحسین ساعدی (گوهر مراد) از یک سو و همدلیها و دلشیفتگی
بازیگرانی مثل :عزتاهلل انتظامی ،علی نصیریان ،جمشید مشایخی ،جعفر والی ،مهین شهابی ،عصمت صفوی،
پرویز فنیزاده و ...تنی چند از بازیگران دیگر که سالها ،وجودشان گرمابخش فضای نمایشی کشور بود و با
جرای نمایشهایی چون« :چوب به دستهای ورزیل» (نوشته غالمحسین ساعدی) توانمندیهایشان را به
هنردوستان ایرانی به اثبات رسانده بودند ،شرایط مناسبی فراهم ساخت تا مهرجویی بتواند در دومین تجربه
سینمایی خود ،جای پای محکمی در سینمای ایران برای خود درست کند و در ادامه مسیر دشوار فیلمسازیاش
سنجیدهتر گام بردارد.
فیلمنامه «گاو» با استفاده از داستانی با نام «ماجرای مرگ گاو مشدحسن» و برداشتهای جزئیتر از برخی
داستانهای دیگر همان مجموعه داستان («عزاداران بیل» ،غالمحسین ساعدی) نوشته شد .هم فکری و
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رایزنیهای مهرجویی و ساعدی در مسیر به سامان رسیدن چنین فیلمنامهای را نمیتوان نادیده گرفت ،اما
ساخته شدن «گاو» را به عنوان یک اثر سینمایی ،باید به حساب خالقیتها و باریک اندیشیهای خود مهرجویی
گذاشت که با استفاده از یک داستان ساده و به دور از هرگونه آرایههای گولزننده و فریبنده ،در بستر یک فضای
روستایی  -جایی در ستیز همیشگی و تاریخی با درشتخویی ها و ناسازگاریهای طبیعت  -چنان فضایی خلق
میکند که ذهن بیننده چنین فضاهایی را در مرز میان واقعیت و فراتر از واقعیت ،به تعلیق میکشاند .شخصیتها
و آدمهای اصلی و فرعی داستان برای مخاطب چنین فیلمی بسیار آشنا به نظر میرسند .هرچند در فضاسازی
چنین اثری ،گاه با آمیزهای از «واقعگرایی» و حرکت در فضاهای «فراواقعگرایانه» (سوررئالیستی) روبهرو
میشویم ،اما در کلیت فضای چنین اثری ،آشکارا میتوان سایه سنگین تراژدی را احساس کرد.
با این همه ،فیلم «گاو» بیش از آن که وامدار سبک و مکتب هنری خاصی در وادی ادبیات یا سایر هنرها باشد ،به
زبان سینما و بیان سینمایی (زبان تصویر) وفاداری نشان میدهد و در برداشت از لحن کلی فیلم نیز برخالف همه
گمانهزنیهای قبلی ما ،مهرجویی از حوادث زندگی اجتماعی آدمهای اطرافش برداشتهای عاطفی دارد و با
فلسفهدوستیهایش فاصله میگیرد .هرچند که نمیتوان تأثیرپذیری بنیادین چنین فیلمی را از برخی نشانهها
و نمادها و فضاسازیهای نمایشی (خاص تئاتر) نیز انکار کرد .به ویژه که میدانیم استفاده از چنین تمهیدی،
تالشی آگاهانه برای پروازدادن ذهن و روح مخاطب و تماشاگر فیلم از سطح زمین و آبادی و آدمهای دردمند و
مصیبتزده تختهبند رنجهای بی پایان ،به عالمی فراتر از آن بوده است تا همچنان که از نخستین نماهای آغازین
فیلم  -با تصاویری منفی در شمایلی محو و مبهم از مرد و گاوی که همراه اوست  -درمییابیم ،گویی به روایتی
غیرمادی و غیرمستند دعوت میشویم؛ تمهیدی آگاهانه که از آن در کلیدیترین صحنه نمادین فیلم یعنی توهم
گاو شدن مشد حسن (عزتاهلل انتظامی) استفاده میشود که با توجه به وجود رابطهای عاطفی میان مشد حسن و
گاو او ،به بیان تمثیلی فیلم «گاو» معنایی درست میبخشد .و جالب این که در صحنهای دیگر ،سردوگرمچشیده
و معقولی مثل «مشد اسالم» (علی نصیریان) نیز با کتکزدن و هیکردن پیاپی مشد حسن ،بر توهم ِگاو بودن
او مهر تأیید میزند!
کارگردانی فیلم ،در تسلط بر عناصر کلیدی تولید فیلم  -بهویژه کار دوربین (فریدون قوانلو) و تدوین (زری
خلج) و هدایت بازیگران به نسبت پرشمار با ترکیبی از بازیگران نمایشی و نابازیگرها  -نوآوری در موضوع و
درونمایه اثر ،برکنارماندن از بیماری نسخهبرداری از داستان فیلمهای عامهپسند خارجی و بسیاری نوآوریها
و خالقیتهای دیگر ،از جمله کالبدشکافی روابط عاطفی  -روحی و حتی مناسبات فردی  -اجتماعی و یا
اقتصادی آدمهای آبادی و بلوریهایی که با کشتن گاو ،همه اهالی آبادی را به چالشی گریزناپذیر میکشانند،
آشکارا به ما میگوید که فیلم «گاو» را در روزگار خود ،میتوان اثری «تجربه گرا» و کاری شاخص و «مستقل»
به حساب آورد که با عمده تولیدات تجاری و فیلمهای صرفا سرگرمکننده روزگار خود هیچ نسبتی نداشت.
درعین حال نمیتوان منکر این حقیقت شد که فیلم «گاو» با توجه به زمان ساخت آن از بسیاری امکانات فنی
و تجهیزات مربوط به فیلمبرداری و جلوه-های ویژه و ...معمول در یکی ،دو دهه اخیر سینما ،بیبهره بوده و
بخشی از کمداشتهای فنی یا سادگی بیش از اندازه چنین فیلمی را هم  -در مقایسه با تولیدات امروزی  -باید
به همین خاطر ،نادیده انگاشت
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عشق را از منظرهای مختلف میتوان تعریف کرد .یکی از این تعریفها را میتوان در حوزه
ارتباط «خود» با «دیگری» بازتعریف کرد .در حوزه مطالعات فرهنگی عشق را در سه دسته
خاص میتوان طبقهبندی کرد.
نوع نخست ،عشق سنتی است که در آن «خود» در «دیگری» مستحیل میشود .بهزعم
عرفا ،دیگری وجود ندارد و همه ،پندار و نقش «خود» در جهان است .همانند عشق لیلی
و مجنون که چون بر پیکر مجنون تازیانه میزدند ،لیلی را درد فرا میگرفت و بالعکس .این
رامتینشهبازی
عشق در سنتهای روایی ایران کهن و اشعار کالسیک قابل بازخوانی است.
اما عشق نوع دوم «عشق مدرن» نام دارد .عشقی که «خود» و «دیگری» در ارتباطی مجزاتر تعریف میشوند .برای
نمونه فیلم «کازابالنکا» را در نظر بگیرید .در این فیلم هریک از طرفین به فکر موقعیت خویش است ،اگرچه در انتها
«دیگری» در موقعیت عشقهای کالسیک قرار میگیرد و اصوال تلخی ماجرا و تلخاندیشی فیلم از همینجا نشأت
میگیرد که «خود» باید در این زندگی دوروزه به خاطر محبت «دیگری» بگذرد و شرایط را برای کامروایی او مهیا کند.
اما شاید عشقی که در آن مرزهای «خود» و «دیگری» همانند نوع نخست مخدوش میشود ،اما رویکردی متفاوت
دارد ،عشق پست مدرن است .در عشق پست مدرن مرزهای میان «خود» و «دیگری» بسیار مخدوش میشود،
اما اینجا دیگر نمیتوان آنها را درون هم متصور شد« .خود» در عین حال که «دیگری» است ،اما بهظاهر موقعیت
فردیاش را نیز حفظ میکند که در اینجا میتوان به فیلم «عشق» اثر میشائیل هانکه اشاره کرد .همانگونه که تعریف
زیبایی در قرن بیستم تغییر میکند و تناسب جای خود را در مترومعیارهای زیبایی به کژی و ناراستی میدهد که
حاصل زندگی مدرن و به-خصوص جنگهای جهانی است ،در فیلم «عشق» نیز میبینیم که چگونه پیرمرد در راه
محبت همسر ،خود را از زدگی مشقتبار خالص میکند .در اینجا خشونت ،عین عشق معنی میشود .یعنی مرزهای
میان دوتایی شفقت  -خشونت کامال واسازی شده و معانی تازهای شکل میگیرد.
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این مقدمه را آوردم تا به فیلم «گاو» ،ساخته داریوش مهرجویی ،بپردازم که هم میکوشد معنایی تازه از «عشق» را
سامان دهد و هم ارتباط میان «خود» و « دیگری» را برجسته میکند .مشحسن ،شخصیت اصلی فیلم ،با یک گاو
رابطهای عاطفی دارد .گاو در این فیلم نشانهای از طبیعت است که بیشک قادر به درک محبت انسانی مشحسن
نیست .بنابراین گاو یک دیگری برآمده از طبیعت است که نمیتواند بهمثابه عشق کالسیک در رابطهای دوسویه
پاسخگوی عاطفه مشحسن باشد .اما مشحسن این عشق را نوعی رابطه کالسیک میبیند .یعنی میاندیشد گاو نیز
در این رابطه با او سهیم است .بنابراین یکی شدن «خود» مشحسن با « دیگری» گاو ناشی از نوعی فرافکن کردن
رابطه است.
حال بد نیست برای ترسیم زاویه از منظری دیگر بیاییم و این رابطه را از دید مردم روستا در نظر بگیریم .مردم روستا
چون از بیرون به این رابطه مینگرند ،مشحسن را مرز میان «فرهنگ» انسانی و «طبیعت» حیوانی در نظر میگیرند.
مشحسن بهدلیل خروج تدریجی از عرف انسانی ،اندکاندک به حوزه طبیعت وارد میشود که میتواند نشان از نوعی
زوال عقل و جنون باشد .مردم روستا نیز این عشق را از بیرون همان عشق کالسیک در نظر میگیرند ،فقط با این تفاوت
که ایشان رابطه مشحسن و گاو را نه از منظر «دیونیزوسی» که از منظر «آپولونی» مینگرند .یعنی این رابطه از سوی
ایشان تفسیر میشود .اتفاقی که برای مشحسن درون رابطه امکانپذیر نیست.
اما همانطور که میدانید این تمام داستان نیست و گاو از دست میرود .اینجاست که استحاله مشحسن در گاو
کامل میشود .یعنی مشحسن کامال «خود» را به دلیل فقدان «دیگری» در او فنا میکند .این نگاه از منظر درونی و
رابطه مشحسن و گاو همان پایان و نتیجه عشق کالسیک است .اما از نگاه تفسیرگر اهالی روستا داستان چیز دیگری
است .مشحسن از مرزهای «فرهنگ» و «طبیعت» عبور کرده و حال کامال به «طبیعت» تعلق دارد .این نگاه وابستگی
به طبیعت از دو سو درون و برون را به یکدیگر متصل میکند .مشحسن خود را گاو میپندارد و از این منظر کامال
به دیگری متصل میشود .اهالی روستا بهواسطه جنونی که مشحسن را فراگرفته او را دیگری و متعلق به طبیعت
میانگارند .بنابراین او از مرزهای فرهنگ انسانی عبور کردهاست .این اتفاق برای مشحسن خوشآیند است و برای
دیگران ناخوشآیند؛ زیرا که قادر نبودهاند مشحسن را در دایره خود نگاه دارند و دیگری او را تصاحب کردهاست.
بنابراین میتوان گفت که مشحسن به نظر ،یک انسان ولی در عمل ،مجنونی است که درون طبیعت ذهن خود زندگی
میکند .همین نکته میتواند کمی مرزها را مخدوش کند و ناگهان مشحسن را در آستانه واسازی و عشق پست مدرن
قرار دهد .زیرا که مشحسن ،هم انسان است و هم حیوان ،در عین این که نه انسان است و نه حیوان .البته این نکته به
زاویه دید مردم روستا  -که از زاویه دید عموم مردم در بازی قرار دارند  -تعبیر میشود ،زیرا که آنها عموما اطراف را بر
پایه تقابلهای دوتایی درک می-کنند و این نگاه میتواند در درآمیزی دو دنیای مورد نظر مهرجویی ،جهانی تازه را
سامان دهد.
عزتاهلل انتظامی نیز در بازیای که ارائه میدهد این مقوله را منتشر میکند .او در ابتدا رفتاری انسانی دارد؛ رفتاری
که در هیأت انسان است ،اما عشقبازی او با گاو کامال مشهود است و این درحالیست که در بخش دوم ،داستان دیگر
میشود؛ ما با چهرهای افسونزده روبهرو هستیم که از منظر فیزیکی در جهان انسانها و از منظر احساسی در جهانی
دیگر است .چهره مات و نگاه خیره او به نوعی فاصلهای میان روح و جسمش پدید آورده که این نگاه در تقابل با بخش
نخست ،بیشتر خود را نشان میدهد
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از سری «آیا میدانستید؟»های موسیقی فیلم در ایران حتما باید در صدر لیست این را
پرسید که آیا میدانستید که داریوش مهرجویی خودش ساز سنتور موسیقی فیلم «گاو» را
نواخته است؟ احتماال جوابتان منفی است مگر این که حافظهتان یاری کرده باشد و تیتراژ
پایانی فیلم را به خاطر آورده باشید که جلوی نام نوازنده سنتور نام کارگردان آمده است .اما
حاال دیگر تا عمر دارید این نکته را نهتنها فراموش نمیکنید بلکه شاید دلیل ساخت
سنتوری هم دستتان آمده باشد.
سمیهقاضیزاده
«این کار هم با توجه به آشنایی قبلی من با داریوش مهرجویی انجام شد .ما در دانشگاه «یو
سی الای» آشنا شدیم .وقتی من در حال تکمیل تز دکترایم بودم ،ارکستری با سازهای ایرانی تشکیل داده بودیم که
داریوش مهرجویی در آن سنتور مینواخت که کارش هم خیلی خوب بود .یادم میآید یکی ،دو تا کنسرت هم دادیم.
بعدش او به ایران برگشت و وارد سینما شد .اواخر دهه  ۴۰که من هم تازه به ایران برگشته بودم ،داریوش مهرجویی
از من خواست تا برای فیلم دومش که اقتباسی از یکی از داستانهای غالمحسین ساعدی بود ،آهنگ بسازم که من
هم قبول کردم .از سازهای ایرانی هم استفاده کردم چون فضای فیلم کامال بومی و بدوی بود و سازهای غربی روی آن
صحنهها جور درنمیآمد» .اینها را هرمز فرهت میگوید که خودش سالهاست در کنار فعالیتهای جدی موسیقی
کالسیک ،نوازنده سهتار و سنتور هم هست و خاطراتش از فیلم «گاو» تازه است.
در آن سالها هرمز فرهت آهنگسازى را بهخصوص برای سینما به عنوان مشغلهای جانبی دنبال مىکرد که یکی از
معدود یادگارهایش موسیقى متن به یاد ماندنى فیلم «گاو» است .بعد از آن هم موسیقی «آقای هالو» و «پستچی» را
ساخت و چند فیلم جستهوگریخته دیگر از جمله کارهای ناصر تقوایی را کار کرد و سپس کار آهنگسازی موسیقی

شماره  13اردیبهشت1394

فیلم را کال کنار گذاشت .االن هم سالهاست که در دوبلین ایرلند زندگی میکند و استاد دانشگاه «یو سی الای»
آمریکا هم هست و هشتادوهفتمین سال تولدش را هم جشن گرفته است.
موسیقی افکتیو فرهت برای «گاو» بهخصوص در تیتراژ و عنوانبندی پایانی ،فضای کلی اثر را یادآوری میکرد.
موسیقی «گاو» تلفیقی بود از صدای تار ،سنتور و فلوت .این موسیقی که فضای روستایی را منعکس میکرد توجه
در همان سال  ۴۸و اولین اکرانش ،به خود جلب کرد .چرا که توسط آهنگسازی ساخته شده بود که کار
خیلیها را 
اصلیاش به صورت جدی موسیقی کالسیک غربی بود اما توانسته بود با این آنسامبل کوچک ،برای تصاویر مهرجویی
جوان همراه صوتی مناسبی دستوپا کند که هم برمیزان اثربخشی فیلم وجذابیت سمعی و بصری آن بیفزاید و هم
در همان سالها دیده شد و در نخستین جشنواره
از جنس حالوهوای آن باشد .بیجهت نیست که کار هرمز فرهت 
فیلمهای سینمایی ایران که بیستوشش اردیبهشت تا شش خرداد  ۱۳۴۹توسط اداره کل امور سینمایی کشور
(وزارت فرهنگ و هنر) برگزار شد ،توانست پالک طالی جشنواره را به عنوان بهترین آهنگساز متن دریافت کند.
با آشناشدن مخاطب با فضای فیلم و تراژدی مرگ گاو مشحسن و حالوروز پریشان او ،از فلوت در کنار سازهای ایرانی
استفاده میشود تا مسخشدگی مشحسن بازتاب موسیقایی پیدا کند .از طرفی دیگر سازهای ایرانی ،صدای روستا و
دویارهمیشگیمشحسن،یعنیکدخداومشاسالمند.موسیقی«گاو»ملودیمحکمینداردکهمثالبشودنتهای
یک خطی آن را به خاطر سپرد و با سوت زد ،اما چنان در تصاویر تنیده شد ه و از آن مهمتر :آنقدر در روند آهنگسازی
موسیقی فیلم در ایران مؤثر بود ه که نمیشود از کنارش به سادگی گذشت و از خاطراتش نگفت.
سال  ۴۸در موسیقی فیلم ایران ،از آن سالهای تعیینکنندهای است که بعد از آن مسیر موسیقی فیلم از اساس
تغییر کرد .موسیقیهایی که تا پیش از آن یا انتخابی بودند یا صرفا در حالوهوای موسیقی کالسیک نوشته
میشدند حاال نگاهی پررنگ داشتند به موسیقی سنتی ایرانی و سازهای اصیل .موسیقی «گاو» در این زمینه
پیشرو بود و اکرانش در روز بیستوهفت مهرماه  ،۴۸زودتر از دیماه «قیصر» بود .این فیلم موسیقی ایرانی را
برای اولین بار روی تصاویر سینمای ایران به سمع مخاطبان پرشمارش رساند .البته منظور موسیقی ایرانی
است که مخصوص یک فیلم ساخته شده است چرا که پیش از آن از قطعات آهنگسازانی چون حنانه به صورت
موسیقی انتخابی روی فیلمها استفاده شده بود.
اگر «گاو» و «قیصر» ،موج نوی سینمای ایران را پایهگذاری کردند ،بیشک موسیقیهایشان هم خارج از این حیطه
نبودند .جالب اینجاست که همیشه موسیقی «گاو» و «قیصر» که هرکدام به نوعی از سازهای ایرانی بهره گرفته
بودند با هم مقایسه میشدند تا آنجا که محمد سریر در مقالهای بهصورت مفصل این دو را ارزیابی کرده و در بخشی
از آن میگوید« :در واقع هر یک از این فیلمها به نوعی نهتنها بر سینمای ایران ،بلکه بر نحو ه استفاده از موسیقی فیلم
در ایران تأثیر گذاشتند .موسیقی فیلم «قیصر» در دیدگاه عموم برجستهتر ،مقبولتر و با فرهنگ عمومی سازگارتر
بود .موسیقی فیلم «گاو» با مجموعه فیلم ،متجانس و از جهت بافت موسیقایی علمیتر و غنیتر بود و در قیاس با فیلم
«قیصر» بیشتر مورد توجه کارشناسان موسیقی و جامعه هنری قرار گرفت».
بهنظرم تماشای ورژن جدید «گاو» با فرمت اصالحشده که قطعا روی باالتر رفتن کیفیت صوتی آن هم تأثیر گذاشته
است ،حداقل لطفی که دارد شنیدن صدای سنتوری است که مهرجویی نواخته و ملودیهای بکری است که فرهت
نوشته .بد نیست گاهی غبارها از روی حافظه شنیداریمان پاک شود .نه؟
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(محصول )1393
خالصه فیلم :من دیگر نمیتوانستم بدون گاری راه بروم یا بایستم .اسب دیگر نمیتوانست بدون گاری بایستد
یا راه برود .من دیگر نمی توانستم ...اسب ...من ...اسب...
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دستاوردها  :تندیس ویژه هیأت داوران بخش سینمای هنر و تجربه از سیوسومین جشنواره فیلم فجر عوامل :فیلمنامهنویس و
کارگردان :امیرحسین ثقفی ،مدیر فیلمبرداری :امین جعفری ،مدیر صدابرداری :محمد حبیبی ،تدوین :مستانه مهاجر ،بازیگران:
محمود نظرعلیان ،لوون هفتوان ،مزدک میرعابدینی ،ملیسا ذاکری ،احمد محمدی ،میثم غنیزاده ،بهمن صادقحسنی ،تهیه
کننده :علیاکبر ثقفی
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با نمایش آخرین ساخته امیرحسین ثقفی در گروه «هنر و تجربه» ،اکران این فیلم دشوار
فرصتی برای تماشاگر است تا به تماشای فیلمی بنشیند که ظاهر عرفی ندارد و اصطالحا از
منظر اجرا و موضوع در تعریف سینمای بدنه نمیگنجد .خاصیت تماشای این فیلمها،
تمرین و تقویت قوه زیباییشناسی تماشاگر و عادتدادنش به تحمل فیلمهایی است که
حتی عدهای از سینمایینویسان هم قدرت تحمل و تماشای این شکل از فیلمها را ندارند.
«مردی که اسب شد» از آن جنس فیلمهایی است که برای تاراندن آدم کمطاقت ساخته
یاشارنورایی
شده است .نوعی امتحان برای صحت ادعای کسانی است که مدعی دوست داشتن
فیلمهای آوانگارد هستند اما در واقعیت ،سطح و سلیقه زیباییشناسی آنها مجبورشان میکند که قید تماشای
اینجور فیلمها را بزنند .از این لحاظ میتوان فیلم را به عنوان معیاری برای سلیقه مخاطب و میزان داستانزدگی
در ایران تعریف کرد .از سویی دیگر بعضی خردهگیریها مثل فهرستکردن منابع الهام کارگردان و فیلمهایی که
از آنها تأثیر گرفته ،نمیتواند قابلیتهای فیلم را به یک گرتهبرداری صرف تقلیل دهد و بیشتر یادآور نوع نگاهی
است که «چشمه» آربی آوانسیان و فیلمهای فریدون رهنما و «باغ سنگی» کیمیاوی را ادا و اطوار مینامید و تقلید
فیلمهای هنری اروپایی مینامید و با ناشکیبایی ،تنها پذیرای فیلمهایی بوده و هست که ساختارشان برای یک ذهن
شرطیشده و راحتطلب قابل درک باشد.
فارغ از حواشی همیشگی ساختهشدن و نمایش اینگونه فیلمها ،آنچه آخرین ساخته ثقفی را به نظرم تماشایی کرده
جهد او در ساختن فیلمی است که آشکارا با حذف عناصری مانند کالم و انداختن وزن روایت بر تصاویر ،به لحاظ اجرا
آن هم با توجه به فرهنگ و شرایط تولید در ایران ،فیلم دشواری بوده و تکتک نماهای فیلم و حضور محمود نظرعلیان
در نقشی به معنی واقعی کلمه مشکل ،گویای این مهم است که در وحله اول ،فیلم به عنوان یک تالش آگاهانه و
سختکوشانه در شکلی کمتر تجربهشده از فیلمسازی ساخته شده است .جذابیت اصلی فیلم هم برای من در رویکرد
کلی کارگردان نسبت به فضاسازی و امتناع از شیوه ساده دیالوگنویسی و روایت است .گویا زبان شخصیتهای فیلم
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تنها به چند کلمه و جمله خالصه شده و این تصاویر و نماها هستند که باید درونمایه فیلم را که محنت و رنج است
نشان بدهند .اندک دیالوگهایی هم که در فیلم شنیده میشود ،در فاصله میان نجوا و فریاد ،همانند تصاویر و تکرار
موقعیتها ،چرخهای کالمیاند که به تکرار کشیده میشوند .مثال بارز آن ،تکگویی شخصیت بوتیمار با بازی لوون
هفتوان است که از فرط تکرار از هر معنایی تهی شده و همانند رنج روزانه شخصیتهای اسیر روزمرگی فیلم ،بر
بستهبودن این فضای دردآور تأکید میکند .این تصویر از آدمهایی اسیر در محیطی بهشتوار ،غریببودنش را مدیون
نگاهی است که برای پرهیز از کارتپوستالی شدن تصاویر ،تا آنجا که میشود با عنصر سرگردانی و تکرار و انجام
کارهایی که مشخص نیست دقیقا برای چه هدفی انجام میشوند ،حس خوشایند ناشی از تماشای این محیط سبز و
زیبا و پر آب را در نگاه تماشاگر از بین میبرد و زیان روحی و جسمی را جایگزین زیبایی طبیعی میکند.
فیلم ،آشکارا تمرینی برای نوعی از فیلمسازی است که رنج و سختی را در سه الیه بازتولید میکند :یکی موضوع اصلی
فیلم است که به تصویر کشیده میشود ،دوم جریان تولید فیلم با توجه به تعدد لوکیشن و سختی کار در طبیعت
است و درنهایت ،ضرباهنگ و میزانسنهای فیلم و تأثیری که روی تماشاگر میگذارند تکرار احساس درد و رنجند.
این نوع رویکرد سینمایی ،مفهوم را در اجرا میجوید و برای نشان دادن مالل ،غم و درماندگی ،میزانسن را به گونهای
میچیند که تماشاگر در بطالت و احساس درماندگی شخصیتها با توجه به انتظاری شریک شود که برای تمام شدن
نماهای طوالنی و تغییر موقعیت دارد ،اما این اتفاق بسیار دیر و پس از سرخورده و خسته شدن میافتد .اینجاست
که انتظار شخصیتها برای تغییر در زنگی ماللآور با میل تماشاگر برای تغییر موقعیتهایی که در فیلم میبیند یکی
میشود .برای همین ،کند بودن فیلم تعمدی است و دلیل طوالنی بودن نماها ،دخیلکردن تماشاگر در فضا و محیطی
است که شخصیتها اسیر آن میشوند .میتوان این تعمد در همسانکردن موقعیت تماشاگر نشسته در تاالر نمایش
و شخصیتهایی را که در طبیعت خشن و بدوی برای بقا جان میکنند ،به بعد چهارم رابطه تماشاگر و فیلم تشبیه
کرد .شاید این نوع فیلمسازی نوعی تعرض به آزادی تماشاگر و مجبورکردن او به درک موقعیتهایی باشد که روی
پرده میبینیم (دلیل مهمی برای ادامهندادن تماشای اینگونه فیلمها) .اما در سینمایی که تماشاگر درک درستی از
فیلمدیدن ندارد ،آستانه تحملش با پختهخواری بهشدت پایین آمده و به حداقل مصالح برای ارتباط با فیلم  -آن هم
بیشتر به شکل شنوایی نه بینایی  -راضی است ،به نظرم مهم است که تماشاگر به تمرین بصری عادت و با فیلمهایی که
متکی به تصاویر هستند ارتباط بیشتری برقرار کند .اینگونه فیلمها درنهایت راه را برای فکرکردن هموار میکنند و
امکانات تفسیری بیشتری به تکتک تماشاگران میدهند ،زیرا فضا و تصاویر این فیلمها با ایهام توأم است و سرراست
بودن فیلمهای معمولی را ندارند.
در قیاس با سینمای رویاپرداز و کند ذهن و باری به هرجهت که متاسفانه سازکارهایش تا به امروز تغییر
ماهوی نکرده و بخش اصلی سینمای ایران را تشکیل میدهد ،فیلمهایی از جنس «مردی که اسب شد» از
این نظر امیدبخشند که نشان میدهند هنوز کسانی هستند که بخواهند در عین فیلمساختن ،با زبان تصویر
سخن بگویند.
در جامعه شفاهی ایرانی ،جامعهای پر از حرفهای بیربط و نگاه گذرا ،تعمق کافی در معنی و متمرکز شدن بر روی
کنشها تا آنجا که جزء جزء هر کنش و حرکتی در تماشاگر پرسشی درباره ذات وجود بشر مطرح کند ،معنی درست
تجربهگرایی است و «مردی که اسب شد» بهراستی فیلمی تجربی و موفق در نوع خویش است
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سکون؛ جوهر میزانسن در «مردی که اسب شد»
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کارکرد اصلی سازههای شهری و روستایی ایجاد حس حضور در فضا و مکان است و از
نیوشا صدر
همین طریق است که انسان در بیکرانه دنیا احساس تعلق و ثبات میکند .هر قاب
سینمایی نیز با مشخص و متمایزکردن بخشی از فضا به نحوی به سمت نشاندارکردن آن محدوده و نزدیکساختن
فضا به مکان پیش میرود .تبدیل فضا به مکان ،با نشانهگذاری آن ،هویت بخشیدن به آن و ایجاد تمایز میان محدوده
مورد نظر و گستره بیکران جهان به وقوع میپیوندد و این نشانهگذاری همان چیزی است که کارگردان «مردی که
اسب شد» با دقت از آن میپرهیزد تا ناکجاآبادی را تصویر کند که حرکت و سکون در آن تفاوت چندانی ندارد
(دراین جا واژه «ناکجاآباد» معادلی برای «اتوپیا» نیست) .همانطور که کارستن هریس مینویسد« :معماری تنها
رامکردن فضا نیست بلکه دفاع محکمی در برابر از بین رفتن زمان است» زمان و حفظ تدوام آن است که در وابستگی
کامل با فضایی نشاندار سکون یا حرکت را منتقل میکند .با حذف یا کمرنگکردن نشانههای مکانی ،از اهمیت
زمان و حرکت نیز به همان اندازه کاسته میشود .از این رو ناکجاآباد ،تنها گمشدن در گستره فضایی بیکران را
تداعی نمیکند بلکه سرگردانی در زمان را نیز به شکلی تفکیکناپذیردر دل خود دارد .وقتی مرد ،گاری را میکشد،
زاویه ،محدوده قاب و شیوه جابهجایی دوربین و پسزمینهای که به دلیل بینشان بودن تغییر نمیکند به همراه
لختی و سنگینی و حرکت او ،سکون را از دل این جنبش بیرون میکشد ،گویی او درجا میزند و پیش نمیرود.
از آن جایی که سکون ،جوهر میزانسن فیلم است ،کوچکترین جنبشی در هر قاب ،خود را به رخ میکشد و کارگردان
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با قراردادن آن در گردونه تکرار یا با شکستن فاصلههای معقول ،به بیهودگی ،بازگشت به نقطه اول و در نتیجه به
سکونی دوباره راه میبرد :پنجرهای که با باد ،مکرر باز و بسته میشود ،تونلی که در بازی میان نور و تاریکی برای
لحظاتی مرز میان آمدن و رفتن را مخدوش میکند یا صدای شفاف پدر که گویی راحله را از فاصلهای بسیار نزدیک،
درست بغل گوش او و نه حتی پشت دیوار میخواند ،اما راحله برای پاسخگفتن به او از اصطبل خارج میشود و طول
دیواری را میپیماید.
تکتک اشیاء و موقعیتها نیز به گونهای دیگر در برابر تغییر و تحرک مقاومت میکنند :لباسهایی که زیر باران
شدید روی بند آویزانند ،پرچینهایی که با مشقت در آب کاشته میشوند و مترصد فرریختن با یک موج دریای
دیوانهاند یا صدای بوتیمار که پشت هم با هیجان تکرار میکند « :امروز همهچی سیاهه جز آسمون ،فقط باید منتظر
موند »...و گویی هیچکس آن را نمیشنود .این وضعیت به شکلی کمینه در چینش اجزای اکثر قابها نیز دیده
میشود :زمانی که قاب ثابت است و بازیگر در سکوت و سکون قرار دارد ،چشم تماشاگر ناگزیر معنا و حرکت را در
جهت نگاه و حالت دست او دنبال میکند و در اکثر این موارد سمت نگاه بازیگر راه به جایی نمیبرد؛ یا بر زمین دوخته
شده ،یا به نقطهای نامعلوم که «ندیدن» را تداعی میکند .در وضعیت دستها نیز غالبا هدفی دیده نمیشود و به
شکلی کور در نقطهای آرام گرفتهاند .آب ،به شکل امواج دریا ،به شکل باران یا با قطرهقطرههایی که از سقف خانه
میچکد همواره حضوری ویرانگر و محسوس دارد.
این وضعیت تا زمانی که راحله خانه پدر را ترک میکند ادامه مییابد .وقتی راحله در خانه را باز میکند و با چمدانی
سبک پا به بیرون خانه مینهد در نگاه اول ،گویی دریا تا پشت خانه رسیده است .چمدان بسیار سبکی که حمل
میکند «نبردن» را بیش از بردن به رخ میکشد در حالی که راهرفتن معمول مسیح حتی زمانی که باری بر گرده
ندارد تداعیکننده سنگینی حمل باری گران است .راحله چیزی از این خانه بیچیز نمیبرد تا در سبکباری از
سنگینی این چرخه نجات پیدا کند .پس از آن زمانی برای گذار پیش روی مسیح و پیش روی تماشاگر است .او به
جنگل میرود و خود را دفن میکند ،دوربین از او عبور میکند و صدای فریادش را میشنویم که در گستره جنگل
میپیچد .وقتی دوباره به مسیح باز میگردیم او را نه مدفون در خاک بلکه زیر درخت و در وضعیتی که گویی به
صلیب کشیده شده مییابیم .سپس برمیخیزد ،راه میافتد و در دل جنگل به درون مه فرو میرود.
تغییر او پس از رستاخیز ،به همراه عکس زنی که بوتیمار بر دیوار خرابه میآویزد ،آنچه بر بوتیمار گذشته است و نیز
چرخه کالنتر و هولناکی از تکرار را عیان میکند .چرخهای که نهتنها زندگی یک فرد را در بر گرفته است بلکه آدمها
را در صف سرنوشتهای مشابه به خط میکند .جهان دیگر مرد نیز همین ناکجاآباد است .بوتیمار میرود و مسیح
جای او را میگیرد .غلبه اندکاندک آتش بر آب که با به آتشکشیدن کلبه به اوج میرسد این چرخه را بههممیزند.
ویرانههای خانه چوبی مسیح و آسیبپذیری بیشتر آن در برابر آتش ،آن را از ویرانه خانه آجری بوتیمار که (شاید)
به طریقی دیگر فروپاشیده است متمایز میکند .بازگشت اسب ،تنها المانی که باری عاطفی را در فیلم و به شکلی
مشخصتر در فصل آخر بر دوش میکشد نشان از رهایی او از این چرخه دارد .کسی در این ناکجاآباد ،خودخواسته
نزد مسیح بازگشته است
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عوامل فیلم از
تجربههایشانمیگویند

ملیسا ذاکری ،بازیگر نقش «راحله»:

امین جعفری ،مدیر فیلمبرداری:

من جزو گزینههایی بودم که برای بازی در این فیلم
به آقای ثقفی پیشنهاد شدم و میثاق زارع این لطف
را داشت که من را به آقای ثقفی معرفی کند .بعد از
شناختابتداییمنتوسطامیرثقفیدرجلسات
ی شد چرا
بعد ،حضورم در این فیلم قطع 
که فرم چهره من همانی بود که مد
نظر آقای ثقفی بود .بعد از خواندن
فیلمنامه متوجه شدم باید نقش
دختری  ۳۰ساله را بازی کنم
در حالی که  ۲۲ساله بودم اما به
محض این که فیلمبرداری شروع
شدباراهنماییهایدرستآقایثقفی
تمام این نگرانیها از من دور شد و فکرکردم
این بهترین فرصتی است که میتوانم برای بازیگری
بهدست بیاورم .زمانی که فیلمبرداری آغاز شد و در
موقعیت قرار گرفتم خیلی چیزها برای شناخت بیشتر
این شخصیت به من کمک کرد .در مرحله اول ،طراحی
صحنه و لباس شراره سروش و بعد لوکیشنی که در آنجا
کار میکردیم به پرداخت بهتر شخصیت کمک کرد.
شخصیت راحله آرام صحبت میکند و خیلی کم به
مخاطبشنگاهمیکندودرموقعیتوزمانفیلمبرداری
بسیاری از جزئیات نقش شکل گرفت .امیر ثقفی از
جمله کارگردانهایی است که بازیگرانش را به درستی
هدایت میکند و در عین حال دست بازیگرانش را
در ایدهدادن بازمیگذارد و باعث شد تا من شناخت
دقیقتری نسبت به راحله پیدا کنم .عالوه بر این که
طبق راهنماییهای امیر ثقفی قبل از آغاز فیلمبرداری،
من آموزش اسبسواری و شنا دیدم و راحتتر با نقش
برخوردکردم.

امیرحسین ثقفی میزانسنها را چند ماه قبل از شروع
فیلمبرداری طراحی کرده بود و برای این کار دکوپاژ و
استوریبورد دقیقی داشت و بر اساس همین دکوپاژ
خیلی از لوکیشنها ساخته شد و یا انتخاب شد.
درموردشکلفیلمبرداریتعدادزیادی
از پالنها ،پیشنهاد اول کارگردان
استدیکم بود که به دلیل ضعف
تکنیکی که در اجرای درست و
استفاده از این ابزار داشتیم و در
تعدادی از پالنها اساسا امکان
استفاده از استدیکم نبود روش
اجرا را به سمت ابزارهای دیگر مثل
کرینوتراولینگبردیم.
در این فیلم لوکیشنهایی هست که برای اولین بار
دوربین و گروه فیلمبرداری به آنها راه پیدا کرده است
و گاهی برای رسیدن به بعضی از این لوکیشنها چندین
وسیلهنقلیهعوضمیکردیموساعتهاطولمیکشید
که از محل اسکان به آنجا برسیم.
به دالیل مختلف ،فیلمبرداری زیر
بــاران و در داخل دریا با دوربین
و لنزهای سینمایی همیشه
حساسیت و دقت بیشتری را طلب
میکند و گاهی این حساسیتها باعث
میشود تا نتوانیم پالنها را همانطور که میخواهیم و با
همان دقت روی خشکی فیلمبرداری کنیم ،در این فیلم
اما شما هیچ نشانهای از کمکاری و بیدقتی در پالنهای
باران و روی دریا نمیبینید و این مهم تنها با تمرینهای
زیاد ،طراحی ابزار مناسب کار ،کارگردانی با حساسیت
باالوالبتههمکارانمدرگروهفیلمبرداریامکانپذیربود.

برایفیلمآموزشاسبسواریوشنادیدم هیچنشانهایازکمکاریوبیدقتینمیبینید
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شورای سیاستگذاری گروه «هنر و تجربه» بعد از پایان یافتن پنجمین ماه اکران فیلمهای این گروه سینمایی
گزارشی از میزان استقبال فیلمهای این گروه منتشر کرد که در آن ،بازه زمانی بین سیزدهم مهر تا سیزدهم
اسفند سال  93را مورد بررسی قرار داد .این گزارش که به تحلیل ضریب اشغال صندلی برای فیلمهای اکران شده
در گروه «هنر و تجربه» پرداخته ،از ضریب اشغال  ۳۴درصدی به نسبت  ۸۰۰صندلی تعلق گرفته به این گروه از
کل صندلیهای سینمای کشور خبر میدهد .به گزارش روابط عمومی هنر و تجربه این استقبال درحالی است
که آمارهای فروش در سینمای بدنه ضریب اشغال  ۵درصدی را نشان میدهد.
متن کامل گزارش که در روزهای پایانی سال گذشته تنظیم شده به شرح زیر است:
«طی ماههایی که از شروع فعالیت «گروه سینماهای هنر و تجربه» میگذرد ،رسانهها و ناظران و عالقهمندان
پیگیر سینمای ایران ،کنجکاو اطالع از میزان فروش و تماشاگران این گروه بودهاند .با توجه به اینکه سازوکار
و شیوة اعالم فروش فیلمهای سینمای بدنه طی سالهای گذشته فقط اعالم رقم ریالی فیلمها بوده (رقمهایی
که خیلیها در درستی آنها تردید دارند) ،آن هم بدون توجه به فاکتورهای متعدد دخیل در این رقم ،شورای
سیاستگذاری سینمای «هنر و تجربه» پیروی از این روش را برای اعالم فروش فیلمهای این گروه جایز ندانسته
است .اینک که با پشت سر گذاشتن سیزدهم اسفند ،پنج ماه از آغاز کار گروه میگذرد و به پایان سال نزدیک
میشویم ،شایسته است گزارشی در این زمینه به اطالع عالقهمندان برسانیم.
گروه سینماهای «هنر و تجربه» با ٣۴درصد ضریب اشغال ،ظرف پنج ماه آغاز فعالیتش توانسته رکورد خوبی در
حوزه نمایش به جا گذارد و این در حالی است که ضریب اشغال سینمای تجاری امسال به حدود ۵درصد رسیده
است! این گروه با دراختیار داشتن فقط  ٨٠٠صندلی از  ١۴٠هزار صندلی سینمای ایران (چهار سالن سینما و
دو سالن غیرسینمایی در سه کالنشهر تهران ،مشهد و اصفهان) از  ١٣مهر  ۹۳توانسته ١٣فیلم سینمایی را به
نمایش بگذارد و باعث خروج از رکود همیشگی سینمایی ایران در حوزه نمایش فیلمهای متفاوت شده است.
اجاره ساالنه سینماها و پرداخت کل فروش فیلمها به سرمایهگذاران در روش سینمای هنر و تجربه روش
منحصربهفردی است که باعث تقویت اقتصاد سینمای مستقل سینمای ایران خواهد شد ،و پذیرفتن بخشی از
هزینه تبلیغات فیلمها توسط این گروه نیز باعث تقویت دوچندان این بخش مغفول مانده از سینمای مستقل و
متفاوت خواهد شد؛ هرچند که مسأله فروش و اقتصاد از اولویتهای اصلی طرح سینمای هنر و تجربه نیست و
اولویتهای اصلی ،فراهمآوردن امکان دیدهشدن این فیلمها و ارزیابی شدن فیلمها در فضایی فرهنگی است تا
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کمکی باشد به روشنتر شدن آینده کاری و مسیر حرفهای سازندگان این فیلمها.
مهمترین کارکرد «سینمای هنر و تجربه» در سینمای ایران در تمام ابعاد سیاستگذاری سینمایی ،امکان به
نمایش درآمدن فیلمهای سینمایی ،مستند و کوتاهی است که سالها زیر سیطره سینمای بدنه بودهاند و خیلی
از فیلمها بیش از یک دهه است که همچنان در پی پیداکردن روزنهای به اکران هستند و در این تجربه کوتاه،
مشخص شد چنانچه ارادهای برای شکستن قواعد کهنه و سنتی در تمام زوایای فعالیتهای سینمای ایران وجود
داشته باشد بدون شک میتواند باعث خروج از بحرانهای بیشمار سینما شود و سینمای هنر و تجربه با شعار
«امکان دیدهشدن دهها فیلم ،فقط با در اختیار داشتن نیم درصد از ظرفیت کامل سینماهای کشور» توانسته
نسیم تغییر در سینمای ایران را نوید دهد.
تعیین تکلیف نمایش فیلمها و در پی آن آزاد شدن رایتهای متعلقه و امکان بهوجودآمدن گردش مالی
برای این سینمای متفاوت با واگذاری رایتهای متعلق به شبکههای نمایش خانگی ،حقوق فیلمخانهای
و مذاکرات الزم با تلویزیون برای واگذاری رایت نمایش فیلمها از دستاوردهای «سینمای هنر و تجربه»
است و ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد سینمای هنر و تجربه طبیعتا با «صفرهای کم» عجین شده
و برگشت هر میزان سرمایه از نمایش فیلمها با توجه به میزان سرمایهگذاریهای اندک برای تولید این
فیلمها ،باعث رونق این نوع سینما خواهد شد.
تردیدی نیست که این نوع سینما ،با این تعداد سالنی که در اختیار دارد ،سینمای فروشهای میلیاردی
نیست .هر گونه مقایسهای میان رقم فروش این فیلمها و فیلمهای سینمای بدنه اشتباه است .اما

میتوان یک بار دیگر رقم ضریب اشغال  ۳۴درصد را با ضریب اشغال  ۵درصد مقایسه کرد .برنامهریزی
اکران سانسی با شیوة «نمایش در طول زمان» و ضریب اشغال سینماهای گروه در جدول پیوست
نشاندهنده تفاوت ماهوی روش اکران این نوع سینما با سینمای تجاری است که چنانچه بخواهد این
روش با مشخصات اقتصاد سینمای اکران تحلیل و ارزیابی شود برخالف «آدرس درست» سینمای هنر
و تجربه این ارزیابیها خودنمایی میکند و سیاست اصلی و اولویت اول تا دهم سینمای هنر و تجربه
تا اطالع ثانوی همان «فراهم کردن امکان نمایش این فیلمها در نیم درصد از ظرفیت کل سینماهای
ایران» است و چنانچه این تحلیلها بر اساس این سیاست صحیح مبتنی باشد همان «آدرس درست»
سینمای هنر و تجربه خود نمایی خواهد کرد».
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سینمای مستند هم از سینمای بدنه پیش است
شورای سیاستگذاری «هنر و تجربه» همچنین طی بیانیهای میزان فروش ،تعداد سانسها و تعداد تماشاگران
فیلمهای مستند به نمایش درآمده در پنجماهه نخست اکران در این گروه سینمایی را نیز اعالم کرد.
بررسی این آمار از ضريب ٢٠درصدي اشغال صندليهاي سينماي مستند در سينماهاي این گروه خبر می دهد.
شورای سیاستگذاری گروه سینمایی «هنر و تجربه» در بیانیهای کوتاه که در اینباره منتشر کرد ،فروش
فیلمهای مستند را چنین تحلیل کرد« :این اتفاق میتواند برگ افتخار دیگری باشد که از حمایت مخاطبان
فرهیخته سینمای نجیب هنر و تجربه ناشی شود .افتخاری که کلیه عالقهمندان و دستاندرکاران این نوع سینما
را به آینده پربار سینمای ایران امیدوار مینماید .شورای سیاستگذاری و کلیه دستاندرکاران اجرایی سینمای
هنر و تجربه برخود میبالند که توانستهاند روزنهای هرچند کوچک برای دیدهشدن سینمای مستند بر پرده
سینماهای کشور بگشایند تا این سینمای پایه و تأثیرگذار بتواند نقش اصلی خود را در ارتقای سطح سینمای
ایران به درستی ایفا نماید».
در مدت پنجماهه نخست اکران آثار مستند در گروه سینمایی «هنر و تجربه» ،مستندهایی چون« :شش
قرن ،شش سال»« ،صفر بیست و یک»« ،از ایران یک جدایی»« ،کهریزک؛ چهارنگاه»« ،عروسک» و
«خاطراتی برای تمام فصول» به نمایش درآمد و در  ۲۴۰سانس حدود  ۷۰۰۰نفر به تماشای این آثار
مستند نشستند
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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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جشنواره فیلم توکیو؛ کاشف استعدادهای
درخور توجه
جشنواره بینالمللی فیلم توکیو ( )TIFFیکی از
 ۱۲جشنواره بینالمللی بزرگ جهان و از مهمترین
جشنوارههای فیلم آسیا است که هرساله در توکیو
ژاپن برگزار میشود.
این جشنواره از سال  ۱۹۸۵آغاز به کار کرد و تا
 ۱۹۹۱بهصورت دوساالنه برگزار میشد اما بعد از
آن حالت ساالنه به خود گرفت .جشنواره فیلم توکیو
به همراه جشنواره فیلم شانگهای تنها جشنوارههای
رقابتی آسیایی مورد تایید انجمن تهیهکنندگان
جهانی فیلم ( ،FIAPFفیاپف) است .این جشنواره
بزرگترین رویداد سینمایی
ژاپــن است و معموال در ماه
اکتبر و در دو منطقه روپونگی
و شیبویای شهر توکیو برگزار
میشود.
جایزه بزرگ این جشنواره
به نام «ساکورا» به بهترین
فیلم بخش مسابقه اهدا
میشود .این جشنواره جوایز

دیگری هم دارد که بهطور معمول در هر دوره
اهدا میشوند؛ این جایزهها ،جایزه ویژه هیأت
داوران ،جایزه بهترین بازیگر مرد ،بهترین بازیگر
زن و بهترین کارگردان است .جشنواره فیلم توکیو
توسط بنیاد توسعه بینالمللی سینمای ژاپن با
همکاری و پشتیبانی دولت ژاپن برگزار میشود
و پنج بخش اصلی دارد :بخش مسابقه اصلی،
نمایشهای ویژه ،نسیم آسیا  -خاورمیانه ،چشمان
ژاپنی و سینمای جهان .در این جشنواره فیلمها
را در فضای باز نمایش میدهند و جدا از حضور
ستارگان سینما ،سمینارهایی مرتبط با بازار فیلم
هم در آن برگزار میشود .اولین دوره این جشنواره
سال  ۱۹۸۵برگزار شد و فیلم
«باشگاه تــوفــان» ،ساخته
شینجی سومائی از ژاپن ،برنده
جایزه ساکورا شد.
از جمله فیلمهای مهمی که این
جایزه را به خانه بردند میتوان
از «شهر امید» جان سیلز در
سال « ،۱۹۹۱چشمانت را باز
کن» آلخاندرو آمنابار در سال

« ،۱۹۹۸عشق سگی» آلخاندرو گونزالس ایناریتو
در سال « ،۲۰۰۰او اس اس  :۱۱۷قاهره ،آشیانه
عنکبوتها» ساخته میشل هازاناویسیوس در سال
« ،۲۰۰۶دستنیافتنیها» ساخته الیویه ناکاش و
اریک تولدانو در سال  ۲۰۱۱و «ما بهترین هستیم!»
ساخته لوکاس مودیسون در سال  ۲۰۱۳نام برد.
روبن اوستلند که امسال با فیلم «فورس ماژور» در
جشنواره کن بسیاری را متوجه خود کرد در سال
 ۲۰۱۱برای فیلم «بازی» از این جشنواره جایزه
بهترین کارگردانی را گرفته است.
سال  ۲۰۱۴در این جشنواره جایزه بهترین فیلم
آینده آسیا هم اهدا شد و جایزه به فیلم «بدون مرز»
امیرحسین عسگری رسید .بهطور کلی رویکرد
این جشنواره تقدیر و نمایش فیلمهایی است که
شاید نام مهمی پشت دوربین آنها نباشد اما حتما
سازندهاش استعدادی درخور توجه دارد.
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جشنواره سه قاره نانت؛ به نام فرانسه ،به کام
دیگران
یکی از محبوبترین جشنوارههای سینمایی برای
ایرانیها؛ جشنوارهای که در نانت فرانسه برگزار
میشود اما هدفش تشویق فیلمسازهای سه قاره
آسیا ،آفریقا و آمریکای التین است.
ایــن جــشــنــواره اولــیــن بار
در ســال  ۱۹۷۹برگزار شد
و از آن زمان هر ساله در ماه
نوامبر میزبان فیلمسازهایی از
سراسر دنیاست .جشنواره سه
قاره نانت را دو برادر به نامهای
فیلیپ و آلن ژاالدو به منظور
پشتیبانی از استعدادهای
جدید فیلمسازی تاسیس

کردند .در جشنواره نانت فقط فیلمهای بلند
داستانی و مستند به نمایش گذاشته میشوند.
این جشنواره پس از جشنواره فیلم کن ،مهمترین
رویداد سینمایی فرانسه به شمار میرود و جایزه
اصلی آن «بالن طالیی» نام دارد.
این جشنواره همیشه به سینمای ایران عالقه داشته
است و اولین فیلم ایرانی که در این جشنواره به
نمایش درآمد فیلم «کالغ» بهرام بیضایی بود که
در اولین دوره این جشنواره پخش شد و برنده جایزه
ویژه هیأت داوران شد .بعد از انقالب اسالمی فیلم
«دونده» امیر نادری موفق شد برنده جایزه اصلی
این جشنواره (بهطور مشترک با فیلم «تابستانی در
خانه پدربزرگ» ساخته هو شیائو شین) شود .نادری
بعدا برای «آب ،باد ،خاک» هم بالن طالیی را به خانه
برد .به جز نادری ،ابوالفضل جلیلی با فیلم «یک
داستان واقعی» و «دلبران» و سامان سالور با «چند
کیلو خرما برای مراسم تدفین» برنده این جایزه
شدهاند .نیکی کریمی هم برای فیلم «سارا» از این
جشنواره جایزه بهترین بازیگر را گرفته است .عالقه
این جشنواره به سینمای ایران آنقدر بود که در
سال  ۱۹۹۰هم برنامه ویژهای برای سینمای ایران
تدارک دید.
این جشنواره نقش مهمی در معرفی فیلمسازهای
آسیای شرقی مثل هو شیائو
شین ،جیا ژانگکه و هیروکازو
کوریدا به جهانیان و بهویژه
به منتقدان اروپایی (خاصه
فرانسویها) داشــت و بعدا
فیلمهای این سه کارگردان
به آثــار محبوب منتقدان
کایهدوسینما و دیگر نشریات
معتبر دنیا بدل شدند
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یکی از بازارهای مهم برای فیلمهای مستقل ،بازار آمریکاست و بسیاری از فیلمهای مستقل با نمایش در
این سینماهاست که نامی برای خود دست و پا میکنند و به شهرت میرسند .تکلیف فیلمهای آمریکایی که
مشخص است آنها سعی میکنند با برنامهریزی مناسب در سینماهای اندک روی پرده بروند تا هم به فروش
مناسب برسند و هم نظر مخاطبان را جلب کنند .آنچه در ادامه میخوانید معرفی پرفروشترین فیلمهای
مستقل ،مستند و غیرآمریکایی در حال اکران در بازار فیلم آمریکای شمالی تا چهاردهم آوریل است( .این
فهرست براساس آخرین فروش هفتگی فیلمها تنظیم شده است) در هفته گذشته فیلم ترسناک «تعقیب
میکند» که با بودجه دو میلیون دالر ساخته شده خود را به رده دوم پرفروشهای سینمای مستقل در
آمریکای شمالی رسانده است .صدر جدول در تسخیر «زن طالییپوش» است که با دو هفته نمایش حدود 9
میلیون دالر فروخته است
تعداد
سالن

فروش کل در آمریکای
شمالی (میلیون دالر)

بودجه
(میلیون دالر)

زن طالییپوش (سیمون کرتیس)

1,504

8,934,023

11

2

تعقیب میکند (دیوید رابرت میچل)

1,633

11,717,669

2

5

دنی کالینز (دن فوگلمن)

739

2,375,703

10

4

تا جوان هستیم (نوآ بومباک)

246

2,355,000

10

3

ایمان داری؟ (جاناتان گان)

1,042

11,511,905

-

4

دومین عجیبترین هتل مریگلد (جان
مدن)

741

31,459,822

10

6

مکفارلند ،آمریکا (نیکی کارو)

518

42,605,917

17

8

اکسماشینا (الکس گارلند)

4

250,000

11

1

داستانهای وحشی (دمین ژیفرون)

113

2,216,000

3

8

کارآگاه بیومکش بکشی (دیباکار
بانرجی)

80

579,055

6

2

نام فیلم (کارگردان)
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مدت
نمایش
هفته

درباره «تعقیب میکند» از پرفروشهای مستقل ماه گذشته

«تعقیب میکند» یک فیلم جمع و
جور ترسناک با المانهای ماورایی
به کارگردانی دیوید رابــرت میچل و
بازیگر نقش اصلی آن مایکا مونرو است.
دیوید رابرت میچل پیش از این فیلم
«»The Myth of theAmerican Sleepover
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را ساخته بود که موضوعش بلوغ بود و
در «تعقیب میکند» هم این مضمون
را به شکلی دیگر دستمایه کار خود
قرار داد است .این فیلم مستقل که
تنها با دو میلیون دالر ساخته شده است اولین بار سال  2014در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و منتقدان
از آن تعریف کردند و یکی از بختهای جایزه اصلی بخش هفته منتقدان بود .این فیلم بعدا در جشنوارههای
آستین فنتستیک ،شیکاگو و تالین بلک هم به نمایش درآمد و جوایزتی هم به خانه برد .همین باعث شد کمپانی
واینستاین پخش این فیلم را در آمریکای شمالی به عهده بگیرد .این فیلم با تصویر دختری شروع میشود که
ترسیده و به ساحل فرار میکند.
او برای کمک با پدرش تماس میگیرد اما دیر شده .صبح فردای آن روز جسد این دختر که به شکلی وحشیانه
به قتل رسیده پیدا میشود .در همین بین جی که در کالج درس میخواند با دوستش هیو به سینما میرود،
هیو در سینما به زنی مرموز اشاره میکند که کنار خروجی سالن ایستاده اما جی نمیتواند او را ببیند .چند روز
بعد هیو جی را بیهوش میکند و وقتی جی به هوش میآید متوجه میشود روی صندلی طنابپیچ شده ،هیو
فکر میکند این دو نفرین شدهاند و آن زن مرموز نشانه این نفرین است و حاال باید کاری کرد .فیلم داستانی
بسیار ساده و تاحدودی ابلهانه دارد اما چیزی که فیلم دوم دیوید رابرت میچل را به فیلمی قابلتوجه بدل کرده
نوآوری کارگردان در پرداخت این داستان و فضاسازیهای بسیار خوب برای آن است .میچل فیلمنامه را براساس
خوابهایی که خودش در نوجوانی دیده و در آنها موجودی همیشه در تعقیبش بوده نوشته است .دیوید رونی،
منتقد هالیوود ریپورتر این فیلم را «عجیب ،پرتعلیق و یکدست» توصیف کرده ،و نوشته این فیلم با هوشمندی
با قواعد ژانر بازی میکند و کاری میکند بیننده پلک روی هم نگذارد .تیم رابیف منتقد تلگراف نیز فیلم را ستوده
است و گفته فیلم درست مثل نامش مخاطب را تنها نمیگذارد و حتی خارج از سالن سینما هم او را تعقیب
میکند .موفقیت فیلم ال این لحظه ( 11میلیون دالر فروش در آمریکا تنها با دو میلیون دالر هزینه) باعث شده
است که واینستاین به فکر تولید قسمت دوم فیلم باشد
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سینمای مستقل آمریکا در اواخر دهه  ۱۹۶۰و دهه  ۱۹۷۰با رشد عجیبی روبهرو شد.
ساخته شدن «ایزی رایدر» در سال  ۱۹۶۹و بعد از آن هم پاگرفتن فیلمهای مستقل
سیاهپوستی موجب شد کمپانیهای بسیاری به ساخت فیلمهای کمبودجهای روی
بیاورند که زودبازده بودند و سریع مخاطبان خود را پیدا کردند .در این بخش نگاهی
میاندازیم به فیلم مهم «ایزی رایدر» که نقشی اساسی در تاریخ سینمای مستقل داشت.
حسینعیدیزاده
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«ایزی رایدر»
در سال  ۱۹۶۹مهمترین فیلم اکسپلویتیشن تاریخ
سینما یعنی «ایزی رایدر» در جشنواره فیلم کن
روی پرده رفت .بخشی از اهمیت «ایزی رایدر»
در این بود که با بودجه پایین ساخته شده بود و
توسط کمپانی بزرگ پخش شده بود و این رویه در
سالهای بعد بهویژه در دهه  ۱۹۹۰و بعد از آن به
رویکرد اصلی بسیاری از فیلمهای مستقل بدل شد.
ماجرای ساخت فیلم اینطور شروع شد که در سال
 ۱۹۶۷دنیس هاپر و پیتر فوندا در فیلم «سفر» با هم
همکاری کرده بودند و ضلع سوم مثلث «ایزی رایدر»
یعنی جک نیکلسون هم ،فیلمنامه «سفر» را نوشته
بود .فیلمی که مضمون و شخصیتهایی مشابه با
«ایزی رایدر» داشت .پیتر فوندا آن روزها به دلیل
بازی در «فرشتگان وحشی» ( )۱۹۶۶به «شمایلی
ضدفرهنگی» بدل شده بود ،یعنی شخصیتی که
ارزشهای فرهنگی جامعه را زیر سؤال میبرد و
برخالف آنها رفتار میکند و به عبارتی یاغی است.
او این شمایل را در دو فیلم «سفر» و «ایزی رایدر»

تکمیل کرد .کیتی میلز نویسنده ،به درستی نوشته
بود که «سفر» نقطه گذری است در «استحاله
فیلمهای جادهای یاغیگرانه داستانهای نسل بیت
و بدل شدن آنها به هیپیگرایی فیلم ایزی رایدر»
که تکنیک فیلمسازی آوانگارد را ترویج و تشویق
میکند.
اما شاید مهمترین ویژگی و تاثیری که «ایزی رایدر»
گذاشت کمک این فیلم بود به راهیافتن فیلمهای
مستقل به جریان اصلی هالیوود و برعکس «سفر»
که متهم شده بود حاصل کار خودیهای هالیوود
در دنیای فیلمسازی زیرزمینی است« ،ایزی رایدر»
اساسا بر جدایی فیلمهایی زیرزمینی از فیلمهای
هالیوودی تأکید داشت.
ایده فیلم اینطور به ذهن پیتر فوندا رسید که سر
صحنه «فرشتگان وحشی» عکسی از خودش و
بروس درن دید و به ذهنش رسید که یک وسترن
مدرن بسازند درباره دو موتورسوار که کشور را زیر
پا میگذارند و درنهایت هر دو کشته میشوند .او
با دنیس هاپر تماس گرفت و هر دو تصمیم گرفتند
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این ایده را فیلم کنند و اسم فیلم را «تنهایان»
( )The Lonersبگذارند و هاپر آن را کارگردانی
کند ،فوندا آن را تهیه کند و هر دو با هم فیلمنامه
را بنویسند و در فیلم بازی کنند .بعدا آنها تری
ساترن ،فیلمنامهنویس را هم همراه خود کردند که
نام «ایزی رایدر» را برای فیلم پیشنهاد داد .فیلم
تقریبا بدون فیلمنامه ساخته شد و اغلب دیالوگها
بداهه بودند و تنها نام شخصیتها معلوم بود و خط
کلی فیلم .مثال شخصیت وایات برگرفته از نام وایات
ارپ و بیلی برگرفته از نام بیلی دکید بود که هر دو
نامهای معروف دنیای وسترن هستند.
تولید فیلم با مشکالتی هم روبهرو بود .مثال هاپر در
یکی از روزهای فیلمبرداری با بری فاینستاین عکاس
که یکی از فیلمبردارها بود دعوایش شد و بعد از آن
هاپر و فوندا تصمیم گرفتند یک گروه پشتصحنه
مرتب و منظم همراه فیلم کنند تا این مشکالت پیش
نیاید .بخش زیادی از این فیلم در فضای بیرونی با
نورهای طبیعی گرفته شده است .فیلم ماجراهای
بسیاری هم دارد و شاید یکی از بامزهترینهای آنها
این باشد که در صحنه گورستان ،شخصیت فوندا با
مجسمه مریم مقدس صحبت میکند .این صحنه
کامال بداهه و ایده هاپر بود .او میدانست مادر فوندا
در  ۱۰سالگی خودکشی کرده و برای همین فوندا را
متقاعد کرد با مجسمه طوری حرف بزند انگار دارد با
مادرش صحبت میکند و از او بپرسد چرا در بچگی
او را رها کرده .فوندا با بیمیلی پذیرفت اما همین
صحنه بعدا به او کمک کرد تا حق استفاده از ترانه
«اشکالی نداره مامان» باب دیلن را برای استفاده
در فیلم بخرد.
در همان
فیلم در نیمه اول سال  ۱۹۶۸و تقریبا 
روزهایی که رابرت اف .کندی ترور شد ساخته شد،
با این حال فیلم تا نیمه دوم سال  ۱۹۶۹فرصت

نمایش در آمریکا را پیدا نکرد .تازه فیلم به لطف
نمایش در جشنواره فیلم کن و جایزه گرفتن از این
جشنواره شانس اکران پیدا کرد .بخشی از این وقفه
در نمایش هم به دلیل پروسه طوالنی تدوین فیلم
بود .هاپر که خیلی تحت تاثیر « :۲۰۰۱یک اودیسه
فضایی» بود پیشنهاد داد نسخه  ۲۲۰دقیقهای فیلم
را اکران کنند که پر از فلشفوروارد بود و بسیاری از
(یا همان آینده شخصیتها)
صحنههای پایانی فیلم 
در کنار صحنههای زمان حال نشان داده میشد .اما
در تدوین نهایی تنها یک صحنه فلشفوروارد باقی
مانده است.
وقتی فیلم در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد
برنده جایزه «بهترین فیلم اول» شد و به شکلی
جالب ،فیلم در دو رشته اسکار ،یعنی بهترین
بازیگر نقش مکمل برای جک نیکلسون و بهترین
فیلمنامه غیراقتباسی نامزد شد .این دو موفقیت
یک معنا داشــت :فیلمهای مستقل کمبودجه
پتانسیل دیدهشدن ،اکران گسترده و جایزهگرفتن
از جشنوارهها و جوایز مهم را دارند .فیلم در گیشه
هم بسیار موفق بود و سومین فیلم پرفروش سال
 ۱۹۶۹شد (فروش  ۶۰میلیون دالری با بودجه
 ۵۰۱هزار دالری) و بعدا از این فیلم به همراه «بانی
و کالید» و «فارغالتحصیل» به عنوان پیشگامان
«نیوهالیوود» معرفی شدند .استودیوهای
فیلمسازی با موفقیت «ایزی رایدر» متوجه شدند
که میشود روی فیلمهای کمبودجه که اغلب هم
تحت تاثیر موج نوی فرانسه هستند سرمایهگذاری
کرد .فیلم برای نیکلسون هم بسیار خوشیمن
بود؛ او تنها در نیم ساعت نهایی فیلم حضور دارد
اما همین کافی بود تا او به یک ستاره بدل شود و
در فیلم «پنج قطعه آسان» بازی کند که او را به
بازیگری درجه یک بدل کرد
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