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«هنر و تجربه» پایگاهی پیشرو برای اندیشههای نوین است .نه فقط مكاني براي
نمايش پويايي نسل جدید سینمای ما؛ که از نسل گذشته هم آنانی که ساختارشکن
قواعد جاري در سينما بودهاند اكنون اميدي براي نمايش آثارشان پيدا كردهاند .برای
اولین بار جایگاهی ویژه برای نمایش روح پویا و خالق سینمای ایران درست شده است.
«هنر و تجربه» مکانی است برای برخورد اندیشههای نامتعارف با آنچه به عنوان سنت
سینمایی ثبت شده است .راهی بس طوالنی و پر فراز و نشیب در عرصه فرهنگ و هنر
فاطمهمعتمدآریا
سپری شده تا از میان همه سختیها ،این نهال پرطراوت شکل گرفته است.
نگهداری این پدیده خوشقدم ،جز با دانش ،خالقیت و جسارت جهش از روزنههای امید در پیکر خسته و
نیمهجان سینمای امروز ما ممکن نیست .آرزومندم که هر دگرگونی و جسارتی در سینمای ایران با دانش و
فرهنگ سینمایی ایجاد شود و این موقعیت درخشان موجود ،پدیدآورنده پیکری تنومند و پربار از شعور برای
سینمای ایران باشد

*عنوان مطلب نام فیلمی است از اینگمار برگمان
ِ
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به نظرم این چندماهی که از طرح «هنر و تجربه» میگذرد فرصت خوبی است برای آنکه سر
برگردانیمونگاهیمنتقدتروآسیبشناسانهکنیموببینیمچشماندازآیندهمانچهخواهدبود.
گفتن چندبار ه این نکته که «طراحی و بیش و پیش از آن ،اجراییکردن این طرح اگر نگویم
مهمترین ،که یکی از مهمترین کارهای سازمان سینمایی وقت و مدیران امروز سینماست»
همچنان خالی از فایده نیست؛ فرصت مهمی که سینماگران حوز ه یکسر متفاوتِ جریان
ی سینما و تماشاگران سینمای «هنر و تجربه» سالها از داشتنش محروم بودند و حاال
اصل 
مجیدبرزگر
این امکان به دست آمده؛ امکان نمایش فیلمهایی که  -علیرغم مخالفت عجیب و گاهی
بخش مهمی از آن .فیلمهایی که چه
کودکان ه گروهی  -بخشی از سینمای ایرانند؛ اگر نگوییم ِ
بخواهیم و چه نخواهیم ،چه قبول کنیم و چه نکنیم مهمترین اتفاقات هم ه تاریخ سینمای ایران را رقم زدهاند؛ در طول
دست کم هشتاد سال .و از زمان «حاجی آقا ،آکتور سینما» تا امروز.
ِ
فرصت تاریخی،فیلمهاییازسینماگرانهمنسلمنامکاننمایشمحدودپیداکردهاندوباتصمیممدیرانطرح،
حاالدراین
بخشی از تاریخ سینما و فیلمهای حاال کالسیک شدهمان هم ،به شکلی محدودتر اکران شدند .درهمین مدت کوتاه« ،هنر و
ی ِتاجر و ستارگان
تجربه» به نظرم جای خود را پیدا کرد و محبوب هم شد .توانست با بضاعت اندک خود ،فارغ از حامیان مال 
جریان اصلی ،راهی تازه به سینمای ایران نشان دهد .راهی که بود اما گروه زیادی اگرچه با افتخاراتش سخنرانیها کردند
پس پُ ِ
ن چنین آثاری را میخوردند ،سعی کردند
شت مخالفتهاشان حسرتِ داشتن و ساخت 
و عکسها گرفتند و حتما ِ
نبینندش.یاانکارشکنندوهنوزپافشاریکنندکهاینسینمانیستوآنکهمامیگوییمسینماست.
اینچندماهگذشت.فیلمهاییهماکرانشد.فیلمهاییپرطرفداروکمطرفداروبسیاررادیکالومتوسطوفیلمهایی پرجایزه
ی «هنر و
و تحسینشده و تازه به نظرم حاال وقت پوستانداختن است .وقت تصمیمهای بزرگتر .وقت آنکه در شکل اجرای 
تجربه»تغییراتیبهوجودآید.حاالوقتآناستکه«هنروتجربه»جوابگوباشد.جوابگویمخالفان.جوابگویموافقان.
شکل اجرایی و انتخاب فیلمها و چینش و تبلیغات و چه و چه .کمکم باید دست از ذوقزدگی برداشت و با احترام و ستایش
در ِ
تازگی خود فیلمها ،ایدههای تازه و جوان وارد کرد .شورای
ِ
از هم ه آنها که پای اجرای این طرح ایستادند ،تعارف نکرد و مثل
سیاستگذاری به نظرم حاال باید تصمیمات بزرگ بگیرد و مالحظه را کنار بگذارد .همچنان که در انتخاب و نمایش بسیاری
از این فیلمها چنین کرد .حاال وقت بازنگری است و اگر نخواهیم طرح شکست بخورد باید مدام تازه شویم .تعارف را کنار
بگذاریموتعاریفمانراتازهکنیم.معیارهامانرابشناسیموتبیینشانکنیم.اینکهامروزمیبینیمتعارفاست.بیتعارففیلم
انتخاب کنیم .در سالنهای محدودی که داریم و نمیدانیم تا کِی خواهیم داشت گزیدهتر باشیم .خیالمان جای دیگری بود.
فیلم کوتاه مثال .به نظرم امروز میتوان در آن
خوب هم بود .اما نشد .جاهایی نشد .کِی و کجا طرحهای تازه بیاشکالند؟ اکران ِ
تجدید نظر کرد .آمارها را ببینیم .نمایش آنها تجرب ه ناکامی بود .حاال میشود محدودش کرد به یک سالن و پاتوق و ساعاتی
مشخص در هفته مثال .فیلمهامان زیادند و سالنها کم و جدولها پیچیده .شاید بشود بین این شکل نمایش و شکل سنتی
اکران،راهجدیدی ُجست.میشودازهمانانرژیبیپایانیکهمنجربهساختاینفیلمهاشدهاستدربرنامهریزیوطراحی
شیوههایجدیدکمکگرفت.بهنظرم«هنروتجربه»بایستیبهمثابهیککلوپوسینماتکبتواندازهم هظرفیتهایاعضا
وفیلمسازانشاستفادهکند.مثلهرجریانونهضتی؛اگرشکل«اداره»وبهدنبالشرفتار«کارمندی»بهخودبگیرد-درهمه
ی«دستبهعصا»برایفیلمهاییکهاینقدر«رها»فکرشدهاندوساختهشدهاند،آفتاست
زمینهها-باختهاست.برنامهریز 
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فیلم های کوتاه؛ «صبح روز بعد»« ،منظره رویایی»،

«یازده» و «نجس»  /موزه سینما

سی صد و شونزده /سینما فرهنگ
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آییندیدارباعوامل
چهارفیلمکوتاه«صبح
روز بعد»« ،یازده»،
«منظرهرویایی»و
«نجس»(،هفتمینبسته
فیلمهایکوتاهگروههنرو
تجربهکهازنیمهخرداد
 ۹۴در سینماهایاین
گروه به اکران در آمده
است) شامگاه ۳۰خرداد
درموزه سینمابرگزار شد.
دراینمراسمسینماگرانی
چونمحمدمتوسالنی،
علیرضاجاللیتبار،جمال
اجاللی،محمدحاتمیو
بهرامابراهیمیبهعنوان
میهمانویژهحضور
داشتندودرکنارسایر
میهمانانمراسمبهامضای
پوستروگرفتنعکس
یادگاریپرداختند.
کارگردان و عوامل فیلم
کوتاه «نجس» (فیلم
چهارم این مجموعه) به
خاطر سکونت در خارج از
تهران ،در این آیین ویژه
حضورنداشتند.
مجید توکلی مجری این
مراسم بود.

علی هاشمی،کارگردان «صبح روز بعد» :اگرچه فیلم در
جشنوارههای مختلفی به نمایش در آمده است ،اما حقیقت
این است که فکر نمیکردم فیلم به اکران عمومی برسد.
مسعود حاتمی،کارگردان فیلم «یازده» :تصمیم دارم
تمامی درآمد حاصل از فروش فیلم را به مدرسه بچههای
کار رویش تقدیم کنم.
لیال زارع ،بازیگر فیلم «یازده» :از اکران فیلم «یازده»
خوشحالم .گروه تولید این فیلم ،گروهی منحصر به فرد
هستند که با جان و دل برای ساخت فیلم تالش کردهاند.
توماج نورایی ،کارگردان «منظره رویایی» :اکران فیلم
کوتاه من در هنر و تجربه فرصتی خوشحال کننده است.
حسینمافی(صداگذار)،سعیدشعشعه(مدیرتولید)ونگارجنیدی(دستیارکارگردان)
ازفیلم«صبحروزبعد»،لیالزارع(بازیگر)،محمدحدادی(تصویربردار)وحمیدرضا
فتورهچیان(مجریجلوههایبصریفیلم)ازفیلم«یازده»وبهرامابراهیمی(بازیگر)،
مجیدنیامراد(طراحصحنه)،بابکبذرافشان(نورپرداز)وهانیهمیرعارفی(تهیهکننده)
از فیلم «منظره رویایی» به دعوت کارگردانانشان روی سن حضور یافتند

عوامل فیلمهای کوتاه «هنر و تجربه»
با مردم دیدار کردند
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آیین دیدار فیلم «»316
برگزار شد
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مراسم آیین دیدار
فیلم « »۳۱۶به
کارگردانی پیمان
حقانی ،شامگاه ۲۷
خرداد  ۱۳۹۴در سالن
شماره دو سینما فرهنگ
برگزار شد.
در آیین دیدار این فیلم
سینماگران و هنرمندانی
چون رخشان بنیاعتماد،
مهدی احمدی ،عباس
غزالی ،الدن مستوفی،
چکامه چمنماه،
محمدرضا غفاری ،علی
شادمان ،علی کریم،
وحید موساییان ،وحید
وکیلیفر ،علیرضا کمالی،
هایده صفییاری ،آنا
نعمتی ،تارا اوتادی،
محمدرضا لطفی ،بهرنگ
علوی ،علی بیرنگ،
دانیال عبادی ،محسن
افشانی ،هستی مهدوی
و جمعی از عوامل فیلم
حضور داشتند .اجرای
مراسم را سام بهشتی،
مشاور رسانهای فیلم ،بر
عهده داشت.

پیمان حقانی ،کارگردان:
قرار بود یک مراسم افتتاحیه متفاوت داشته باشیم و طبق
طومارهایی که به شما داده شد عوامل فیلم را همچون دهه
 ۲۰یا  ۳۰به شما معرفی کنیم که متاسفانه امکانش فراهم نشد .فیلم «»۳۱۶
قرار نبود که این اتفاق برایش بیفتد ،راستش ابتدا فکر میکردیم دیوانگی
است که یک فیلمنامه بلند درباره پا بنویسیم اما بعد با یک گروه چهار نفری
نوشتن این فیلمنامه را آغاز کردیم و توسط دوستان تشویق شدیم تا ادامه
بدهیم و رفتهرفته این پروژه بزرگتر شد تا من برای ادامهپیداکردنش ماشینم
را فروختم و هرچه این پروژه به سمت ادامهدارشدن پیش رفت من دوربینم و
هرچیز با ارزشی که در زندگیم وجود داشت را فروختم تا این فیلم به ثمر برسد،
چون به خودم اجازه ندادم از خانوادهام پولی بگیرم.
پیمان حقانی از حضور مادر و پدرش در سالن استفاده کرد و آنها را به روی سن
دعوت کرد ،تا از آنها تشکر کند ،بهخصوص که حقانی فیلم خود را به مادرش
تقدیم کرده بود .پدر حقانی با تشکر از حضار گفت« :من بهشدت درگیر کار
بودم و این باعث شد که استعدادها را دیر بشناسم اما امیدوارم که پیمان با
استقامتی که به خرج داد در همه مراحل هنری و کاریاش موفق باشد ،زیرا
جامعه هنری بسیار واالست ».مادر حقانی هم گفت« :من همه نگرانیام ترس
از آینده پیمان در فیلمسازی و سینما بود اما حاال که او خوشحال است ،به طبع
من هم خوشحالم»

سی صد و شونزده  /اصفهان
آتالن  /کرمان

پنج تا پنج  /خانه هنرمندان

جایی برای زندگی  /خانه هنرمندان
روزمبادا  /مشهد

تجربه های خالق /اصفهان
راننده و روباه  /اصفهان

سی صد و شونزده  /خانه هنرمندان
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بر گزاری نشست نقد و بررسی
«سیصد و شونزده» در اصفهان

نشست نقد و بررسی فیلم
«سیصد و شونزده» با حضور
عوامل فیلم در سینما سوره
اصفهان برگزار شد.
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در این مراسم که عصر نخستین روز تابستان برگزار شد ،تعدادی از عوامل فیلم از جمله پیمان حقانی (کارگردان)،
حمیدرضا کشانی (فیلمنامهنویس) و داوود ملکحسینی (مدیر فیلمبرداری) با حضور شاهپور عظیمی به عنوان
منتقد مدعو ،به نقد و بررسی و پرسش و پاسخ درباره این فیلم پرداختند.
شاهپور عظیمی ،منتقد سینما :این فیلم برای ما قصه تعریف میکند .ظاهر این قصه این است که دست
کارگردانش خیلی باز نیست ولی در باطن اتفاقا دست فیلمساز خیلی هم باز بوده است .مثال آن پالن پاها در آب
را شما نمیتوانید در هیچ سینمای داستانی در سینمای ایران سراغ بگیرید .رویکرد سینما نشان دادن است ولی
رویکرد این فیلم بر مبنای نشان ندادن است .نکت ه بسیار مهمی که فیلم به ما میآموزد این است که سینما میتواند با
نشان ندادن نشان بدهد .شما میتوانید خودتان را جای آن شخصیت بگذارید.
پیمانحقانی،کارگردان:نخستینفیل مکوتاهمراکهساختم،دانشجویفیزیکبودم.مادرمخیلیدلشمیخواست
مهندسشوم،پیانیستشوم،دکترشومکهبهمنافتخارکند.متاسفانهاینگونهنشدوبرایهمینمنفیلممرابهمادرم
تقدیم کردم .هر آنچه میخواهم بگویم را در فیلمم توضیح دادهام ولی اگر بخواهم فقط کمی توضیح بدهم اینکه فیلم
«سیصد و شونزده» در مورد یک زندگی جهانشمول است .به همان اندازه که همه میتوانیم با آن ارتباط برقرار کنیم،
یک فیلم شخصی است .قرار است قص ه یک زندگی باشد که در آن به چیزهای ریز و جزئی توجه میکنیم .ولی هر کسی
ذهنیت خودش را در مورد فیلم دارد و من فقط نمیتوانم توضیح خودم را بدهم.
حمیدرضا کشانی ،فیلمنامهنویس :این فیلم روایت یک تاریخ عجیب است .بالفاصله پس از انقالب ،جنگی به ما
تحمیل میشود و ما نسلی هستیم که دو اتفاق مهم را که میتواند دنیای یک آدم را عوض کند ،پشت سر هم دیدهایم.
بهشدت نسل پیچیده و عجیبوغریبی هستیم .برای من نشان دادن این آدمهایی که خیلی جاها به رسمیت شناخته
نمیشوند یا دغدغههاشان به گونهای دیگر نشان داده میشود یک چالش هیجانانگیز بود

کرمانیها به نقد و بررسی
«آتالن» نشستند

جلسه نمایش و نقد و بررسی
فیلم مستند «آتالن»
در سینما «شهر تماشا»ی
کرمان برگزار شد.
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در این جلسه معین کریمالدینی (کارگردان فیلم) ،رضا درستکار (منتقد سینما) و علیرضا فدایی کرمانی (مدیر
کارگاه نمایش و نقد فیلم کرمان و مجری مراسم) حضور داشتند و به گفتوگو درباره فیلم پرداختند.
علیرضا فدایی کرمانی ،مدیر کارگاه نمایش و نقد فیلم کرمان :فیلم «آتالن» فیلم سختی است و
خوشبختانه کارگردان این فیلم در درجه اول توجه خود را به فرم و ساختار اثرش معطوف داشتهاست .توجه ویژه به
استفاده از حرکات بهجا و درست دوربین ،قاببندی چشمنواز و صدابرداری و صداگذاری و حتی موسیقی فیلم ،همه
نشان از وسواس و دقت کارگردان دارند.
رضا درستکار ،منتقد سینما :حضور و استقبال تماشاگران کرمانی آن هم در ساعات دیروقت شب برای دیدن
فیلمی مستند ،نشانگر فرهیختگی مردمان این شهر است .همین که این تعداد قابل توجه از شما به جای تماشای
سریالها و آثار سطحی تلویزیون و ...وقت خود را صرف تماشای فیلمی مستند کردهاید ،بسیار قابل تقدیر است .فیلم
«آتالن» ،مستند جذاب و خوشساختی است که چندین پله از سطح امروز سینمای مستند ما باالتر است .این فیلم
از معدود آثار مستند است که تکلیف خود را از همان ابتدا مشخص کرده .فیلم دارای گرانیگاه است و از زیادهگویی
و خودنمایی پرهیز کرده که یکی از آسیبهای سینمای ما است .درواقع مهم این است که بعد از تماشای این فیلم
احساس خوب و خوشایندی در تماشاگر ایجاد میشود و این فیلم به خوبی ارتباط ما با جهان پیرامون را در قالب
ارتباط حسی یک سوارکار با اسبش به نمایش گذاشته است.
معین کریمالدینی ،کارگردان :این جلسه نسبت به تمام جلساتی که تاکنون برای فیلمم برگزار شدهاست پر بارتر
و پر انرژیتر بود و از این بابت از حضار و برگزارکنندکان جلسه تشکر میکنم .برای تصویربرداری ،در بخشهایی از
هفت دوربین استفاده شده چون مثال هر کورس مسابقه تنها چند دقیقه طول میکشد و ما برای ثبت بهتر و کامل
تصاویر از هفت دوربین استفاده کردهایم و یا برای صدابرداری ،سه گروه با ما همکاری داشتند
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«پنج تا پنج» با حضور عوامل
نقد و بررسی شد

نشست نقد و بررسی
فیلم «پنج تا پنج»
سوم تیرماه
در خانه هنرمندان ایران
برگزار شد.
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در این نشست تارا اوتادی (کارگردان فیلم) به همراه ماهان حیدری (نویسنده فیلمنامه) ،محمدعلی دیباج (بازیگر)
و علی عالیی (منتقد سینما) به بحث و تبادل نظر پیرامون فیلم «پنج تا پنج»  -که برداشتی از نمایشنامه «پنچری»،
نوشته فردریش دورنمات ،نمایشنامهنویس آلمانی است  -پرداختند.
تارا اوتادی ،کارگردان :در انتخاب فیلمنامه تعمدی برای اقتباس نداشتم .من به این نمایشنامه و خیلی از
نمایشنامههای دیگر اروپایی عالقه خاصی دارم .به عنوان فیلم دوم خودم هم قرار است از روی یک نمایشنامه اروپایی
اقتباس کنم .فکر میکنم رفتهرفته این روند اقتباسکردن از نمایشنامهها برای من تبدیل به یک امضای شخصی
شود .امیدوارم اثر بعدی بهتر از «پنج تا پنج» باشد.
علی عالیی ،منتقد سینما :در تبدیل نمایشنامههای رادیویی دیالوگمحور به فیلم سینمایی ،باید از نظر
کارگردانی تمهیدات بسیاری صورت بگیرد تا فیلم به زبان سینما نزدیک شود .باید دید اگر هنگام تماشای فیلم
چشمها را ببندیم ،تفاوتی با زمانی که این نمایشنامه را از رادیو میشنویم ،وجود دارد یا نه .اینجاست که فیلم کمی
مشکل پیدا میکند .چرا که از نظر من زاویههای دوربین و پالنها از یک جای فیلم به بعد ،شبیه به هم است.
ماهان حیدری ،فیلمنامهنویس :در سینمای جهان ،بر خالف سینمای ایران ،تولیدات سینمایی بر پایه ادبیات
نمایشی است و اقتباسهای بیشماری از نمایشنامهها وجود دارد .این اتفاق در سینمای ما بهندرت افتاده است .در
«پنج تا پنج» اقتباس عین بهعین انجام نگرفته ،اما خط اصلی داستان و پیرنگ نمایشنامه دنبال شده.
محمدعلی دیباج ،صداپیشه ،گوینده و بازیگر :نخستین باری که فیلمنامه را خواندم دریافتم که فیلمنامهای
استثنایی است و چیزهای خاص و غیرمعمول سینمای ایران را میشد در آن دید .به اعتقاد من اگر در این فیلم
نگاهی به گیشه وجود داشت ،میشد به خلق تصاویر خارقالعادهتری پرداخت .اما پایبندی و وفاداری تارا اوتادی به
متن باعث شد فیلم ،دیالوگمحور بماند

«جایی برای زندگی» با حضور فیلمساز
نقد و بررسی شد

نشست نقد و بررسی مستند
«جایی برای زندگی» دهم
تیرماه در خانه هنرمندان
برگزار شد.
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در این جلسه شاهین امین ،منتقد سینما و مجری مراسم ،به همراه محسن استادعلی ،کارگردان فیلم ،پس از
نمایش فیلم درباره آن به گفتوگو پرداختند.
محسناستادعلی،فیلمساز:سعیکردمرابطهایدوطرفهبینماوسوژهایجادشودتاگفتوگوهادرسایهاعتمادشکل
بگیرد.تالشکردمتااعتمادشانراجلبکنموهمهسؤالهایمرادرهمانابتدانمیپرسیدمچوندرادامهکار،لحظاتناب
بهدستنمیآمدوعمالموادکارمانبیاتمیشد.کارمابهشکلکشفوشهودبودودرراستایآنسعیکردمحضورخودمو
فیلمبردارمکمترحسشود،بههمیندلیلمدتیقبلازفیلمبرداریباهندیکمبهخوابگاهمیرفتمتابهحضورمبادوربین
عادت کنند .جذابیت این نوع فیلمسازی به بکر بودن آن است .من شکل کلی کار و سکانسها را مشخص کرده بودم ،ولی
کنترلینسبتبهجزئیاتیارفتارهایجلویدوربیننداشتم؛یعنیکلیتیدرذهندارموجزئیاتخودشاناتفاقمیافتند.
بایداینرابدانیمکهنزدیکشدنبهدرونیاتوغموغصهآدمهادشواراستوپروسهپژوهشیسختیرامیطلبد.تاکنونبه
تنهاییوغربتمردان،کمتراززنانپرداختهشدهاست.منمیخواستمبغضیکهاینمردهایتنهاداشتندرانشاندهمو
مخاطبرابیطرفانهباآنهامواجهکنم.مردهاعادتدارندتابغضخودرافروبخورندودوربینماهمبهنوعیداشتآنهارا
تراپیمیکردووجهدرمانیداشت،امایکیازشخصیتهابعدازاتفاقاتیکهمیبینیمجلویدوربینگریهاشگرفت.خودم
هنگامفیلمبرداریکناردوربینوروبهرویشخصیتنمینشستم.برایهمینبافیلمبردارمچکمیکردمکههنگامضبط،
کجاهاازچهقابهاییاستفادهکنیمودرچهمواقعیقابمانراتغییربدهیم.
شاهین امین ،منتقد سینما :برخالف بسیاری از آثار مستند و داستانی« ،جایی برای زندگی» کمبود ماجرا و
داستانک ندارد و ریتم خیلی خوبی شکل گرفته است .کافی است تماشاچی پنج دقیقه ابتدایی فیلم را ببیند تا
مشتاق شود تا انتها آن را پیگیری کند؛ برخالف بسیاری از آثار مستند که تالش شده تنها با اتکا بر یک شخصیت
جذاب در طول یک یا دو ماه سامان گیرند
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مشهد میزبان نشست نقد و بررسی
«روز مبادا» بود

«روز مبادا» با حضور
کارگردان فیلم ،در سینما
هویزه مشهد
نقد و بررسی شد.
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روز چهارشنبه 27 ،خرداد ،فائزه عزیزخانی (کارگردان) به همراه شیرین آقارضا کاشی (بازیگر) در سینما هویزه
مشهد حاضر شد و به سؤال مخاطبان فیلمش پاسخ داد .در این برنامه زهرا مشتاق به عنوان منتقد سینما و مجری
مراسم حضور داشت.
فائزه عزیزخانی ،فیلمساز :من خیلی خوشحالم که متعلق به سینمای بعد از آقای کیارستمی هستم .من بعد
از سینمای این کارگردان به سینما عالقهمند شدم ،سینما را یاد گرفتیم و حاال هم خودمان در حال فعالیت در
آن هستیم .هر کسی که در این سینما کار میکند به نوعی و ناخودآگاه از ایشان بهره میبرد .فکر میکنم تاثیری
که آقای کیارستمی در فیلم من گذاشت زمانی بود که فیلم «شیرین» و «پنج» را ساخت .یعنی وقتی که به
خودش اجازه میدهد که آن نوع نگاه و سینما را داشته باشد و طبیعتا این جسارت و اجازه به ما هم منتقل شد.
آقای کیارستمی در کالسهایشان هیچوقت اصرار بر اینکه ما فیلمی خطکشی شده و قاعدهمند طبق ضوابط
معمول سینما بسازیم ،نداشتند .ایشان بهشدت اصرار داشتند که با تجربه نو و جدید سر کالس بیاییم و بهشدت
هم آدم سختگیری هستند.
زهرا مشتاق ،منتقد سینما :به نظر من چیزی که اتفاقا مخاطب را درگیر میکند این سؤال است که آیا فیلمی را
که تماشا میکنم مستند است یا داستانی؟ به نظرم ایجاد این سؤال برای مخاطب ،نقطه قوت این کار است.
شیرین آقارضا کاشی ،بازیگر :من اصال تجربه بازیگری ندارم و جز بازی در فیلم کوتاههای دخترم (فائزه
عزیزخانی) بازی دیگری نداشتم .اینکه میپرسید آیا همه آن چیزی که در فیلم میگفتم بداهه بود یا نوشته شده،
باید بگویم که کامال براساس فیلمنامه جلو میرفتیم و من همه دیالوگها را حفظ میکردم .البته من دوست داشتم
که چیزهایی را به دیالوگها اضافه کنم ولی اجازه نمیداد و چارهای نبود غیر از اجرای دستور! مثال آنطور که در فیلم
نشان میدهند من اصال مشکلی با همسرم نداشتم

اصفهانیها نشست نقد و بررسی
«تجربههای خالق» را میزبانی کردند

نشست نقد و بررسی
«تجربههای خالق» (پنج فیلم
کوتاه از سیفاهلل صمدیان)،
هشتم تیرماه در سالن حوزه
هنری اصفهان برگزار شد.
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عالوه بر سیفاهلل صمدیان ،پیروز کالنتری نیز به عنوان مستندساز و منتقد مدعو درباره پنج فیلم کوتاه صمدیان سخن
گفت .صمدیان و کالنتری که هر دو از دوستان نزدیک زاون قوکاسیان فقید بودهاند جلسه را با یاد و تکریم او آغاز کردند.
پیروز کالنتری ،مستندساز و منتقد سینما :در ده ،پانزده سال اخیر مستندهایی شکل گرفته که فیلمساز فقط
حضوری مکانیکی به عنوان فیلمساز ندارد ،بلکه انگار خودش فراتر از یک فیلمساز در موقعیتها حضور دارد و این
حس میشود .فیلمهایی هم که امروز دیدیم مصداق همین نگاه است؛ یک گام جلوتر از بودن و ثبتکردن و ایجاد
نوعی رابط ه حسی با موقعیت و ساماندادن حضور و خلوت خود در فضای فیلم .برای صمدیان به یک معنا بیش از
حظ بصری ،حظ ارتباط با موضوع مهم است.
سیفاهلل صمدیان ،فیلمساز :معجزاتی رخ میدهد که ربطی به طبیعت رایج مستندسازی ندارد؛ مستندهایی که
اص ً
ال دکوپاژ ندارند .سناریویی ندارند .سهپایه و صدابردار در صحنه ندارند .آنچه دارند قدرت زندگی در اطراف ماست
ً
که اصال با سینمای داستانی قابل مقایسه نیست .در این سیوشش سال گذشته از کوبا تا باکو روی انسان معاصر کار
کردهام؛ انسان معاصر در چنبره اموری مانند سیاست ،موسیقی ،فوتبال .در زمین ه فوتبال به خود فوتبال کاری ندارم و به
خانواده جهانی فوتبال کار دارم .اگر میخواستی سهراب سپهری را پیدا کنی و دست ه سه بنگالدش با دست ه سه اکووادور
در امجدیه بازی داشت ،سپهری در امجدیه بود .حاال اینکه این چه رازی داشت اینجا جای گشودنش نیست .این است
کهدرکارهایمنهمهچیزبههموصلاستومث ً
الازیکعنکبوتبهعشقعوالمفوتبالوبهبَممیرسم.البتهاینهامال
سالهاییستکهدوربینبهدستکمبود.حاالدیگرداکیومنتریکردناتفاقات،آنچیزینیستکهقب ً
الاتفاقمیافتاد
و حاال همه میتوانند همهکاره بخش صنعتی ژورنالیسم باشند .فیلمسازی من و کیارستمی ربطی به هم ندارد .از نظر او
چیزی را که دستکاری نکنی قابل نمایش نیست .من اعتقاد دارم نباید دستکاری کرد و باید جوری دید که میخکوب
شوی در برابر واقعیت .کیارستمی در واقعیت دخل و تصرف میکند
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«راننده و روباه» در اصفهان
نقد و بررسی شد

نشست نقد و بررسی «راننده
و روباه» دوشنبه بیستودوم
تیرماه ،با حضور کارگردان
فیلم در اصفهان برگزار شد.
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در این نشست ،سعید قطبیزاده به عنوان منتقد سینما ،آرش الهوتی (کارگردان) را در گفتوگو درباره فیلم و پاسخ
به پرسشهای حاضران همراهی کرد.
آرش الهوتی ،کارگردان :خیلی دلم میخواست آقای فالورجانی هم اینجا حضور داشته باشد ولی متأسفانه
صبح تماس گرفت که دوباره حالش بد شده؛ گونهای از افسردگی و بیماری در حوز ه روانشناسی که درمان قطعی
هم ندارد و تنها چیزی که حالش را قدری خوب میکند همین کارکردن و فیلم ساختنهایش است .تأثیری که این
فیلم روی خود من گذاشت این بود که زندگی بدون کار کردن انگار مفهومی ندارد.
سعید قطبیزاده ،منتقد سینما :مستند «راننده و روباه» در دو ،سه سال گذشته پر حاشیهترین مستند سینمای
ایران بوده است .عدهای سعی کردند به بهان ه این فیلم درباره ُمدل جدیدی از فیلمسازی مستند حرف بزنند و عدهای کار
رابهفحاشیهمکشاندند.اینهمیکمدلمستنداستوخیلیقائلبهبازسازیکردنواقعیتنیستم.تصورمایناست
کهبیشترمناقشههادربارهاینفیلمازآنجاییاستکهچونشخصیتاصلیفیلمخودشاهلسینماستوچندفیلم
ساخته وخیلی اهل فیگور گرفتن است ،شاهد مستندی هستیم درباره یک آدم اهل خودنمایی جلو دوربین و مقصر هم
کارگرداننیست.مستندیکهانسانمحوراستهمیشهبحثهایمناقشهبرانگیزیدرپیداشتهاست؛هیچوقتکسی
دربارهمستندحیاتوحشنمیپرسدکهاینحیوانداردبازیمیکندیاخودشاست.ولیاینآقابهخاطرشناختشاز
سینما،اینشائبهرابهوجودمیآوردکهکلصحنههایاینفیلمبازسازیاست...فیلمجاهاییزیادهازحدسعیمیکند
که جذاب باشد ،به همین دلیل موقعیتهایی را در فیلم میبینیم که ممکن است قدری آزاردهنده باشند .عالقهمندی
کارگردان به قصه گفتن در سینمای مستند باعث میشود که ما احساس کنیم این شخصیت یک جاهایی دارد پایش را
ازگلیمشدرازترمیکند!اینمیزانآزادیعملشخصیتجلویدوربینبهقصدترسیمچهرهایورایچهرهواقعیاش
صورت میگیرد و این باعث تعجب آن روانشناس هم میشود

« »316در خانه هنرمندان
نقد و بررسی شد

نشست نقد و بررسی فیلم
« »۳۱۶عصر چهارشنبه
 ۲۴تیرماه ،با حضور
فیلمنامهنویس و کارگردان در
خانه هنرمندان برگزار شد.
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پس از نمایش فیلم ،سام بهشتی مجری مراسم ،پیمان حقانی (کارگردان) ،حمیدرضا کشانی (از
نویسندگان فیلمنامه) و مجید اسالمی (منتقد میهمان برنامه) را به روی صحنه دعوت کرد تا درباره
« »316گفتوگو کنند.
پیمان حقانی ،کارگردان :با کار مهیار افشار خیلی اتفاقی و از طریق یک آشنایی خانوادگی آشنا شدم و خیلی
غافلگیر شدم از موسیقیهایی که ساخته بود .دو ماه بهطور کامل برای موسیقی این فیلم وقت گذاشت و هیچ کاری
جز موسیقی فیلم « »۳۱۶در این دوماه انجام نداد »۳۱۶« .موسیقی شخصیتپردازانه میخواست و من افتخار
میکنم به موسیقیای که مهیار افشار برای فیلم ساخت و خیلی هم دقایق زیادی بود و پرخرج و من ماشینم را برای
تأمین  ۵۰میلیون هزینه این موسیقی فروختم.
مجید اسالمی ،منتقد سینما :لحن فانتزی فیلم که مشخص نمیکند سوژهای که انتخاب کرده را دارد نمایش
میدهد یا هجو میکند در ارزیابی آن خیلی مهم است .تصویری که از شخصیت اصلی ساخته شده در یک سوم آخر و
مثال با تولد سهقلوها حالتی کمیک پیدا میکند ولی به نظرم این تغییر عامدانه است و سعی میکند سانتیمانتالیسم
فیلم را تعدیل کند »۳۱۶« .نریشن پر از ظرافت دارد که از فارسی خیلی خوبی هم بهره میبرد و در این دوران بحران
زبان فارسی خودش غنیمتی است .من این صدا را به صدای یک دوبلور آشنا ترجیح میدهم ضمن اینکه صدای
آماتوری هم نیست.
حمیدرضا کشانی ،از فیلمنامهنویسان :ایده کلی فیلم این بود که چون صورت بازیگر مشخص نیست و قسمت
عمدهای از جذابیت سینما در صورت بازیگر و ریاکشنها و میمیک صورتش است ،قصه جذابیت داشته باشد و
حوصله تماشاگر سر نرود .بنابراین تصمیم گرفتیم قصهای انتخاب کنیم که در یک بازه زمانی و تاریخی طوالنی
اتفاق میافتد تا بتوانیم انتخاب های زیادتری داشته باشیم
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(محصول) 1393
خالصه فیلم :کودکي به نام يحيي چند روزی است که در کنار عمه خود زندگي ميکند .يحيي پس از چند روز
که در کوچه با بچهها بازي ميکند متوجه ميشود که نگاه خوبي نسبت به عمه او در محله وجود ندارد و بچهها از
او ميترسند ،او کنجکاو ميشود و به دنبال کشف دليل اين تنفر است.
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عوامل :كارگردان :كاوه ابراهيم پور ،فیلمنامه نویس :طال معتضدی ،مدير فيلمبرداري :حسین جلیلی ،طراح صحنه و لباس:
علی عابدینی ،صدابردار :امين ميرشكاري ،طراح چهره پردازي :ایمان امیدواری ،بازيگران :فاطمه معتمدآريا ،تورج منصوری ،ندا
جبرائيلي ،مريم شيرازی ،رابعه اسكويی ،تهيه كننده :تينا پاكروان
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گفتوگوباکاوهابراهیمپور،کارگردان«یحییسکوتنکرد»

سحر عصرآزاد
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كاوه ابراهيمپور كارگردان جواني است كه با  15سال سابقه ساخت تيزر تبليغاتي و فيلم
كوتاه ،گام به عرصه فيلمسازي حرفهاي گذاشته است« .يحيي سكوت نكرد» تالقي
دغدغههاي او در باب كودكي و تجربه فرمي بيپيرايه براي روايت داستاني تكاندهنده
است .داستاني كه مسأله ملتهب دنياي بزرگساالن را از دريچه ذهن يك كودك به
تصوير ميكشد كه در طول فيلم به بلوغ فكري ميرسد.

بعد از سالها تجربه ساخت تيزر
تبليغاتي چطور شد كه براي اولين
فيلم بلندتان سراغ اين قصه خاص و
جسورانه رفتيد؟
من در رشته سينما تحصيل كــردهام كه البته
زمــان زيــادي از اين دوران گذشته و به سال
 74برميگردد .فكر ميكنم بايد زودتر از اينها
فيلمساز ميشدم ولي جبر زمانه باعث شد مشغول
ساخت فيلمهاي تبليغاتي شوم كه  15سال از
اين ماجرا ميگذرد .در طول اين مدت چند فيلم
كوتاه ساختم ،دورخيزهايي براي ساخت فيلم بلند
كردم و به فيلمنامههايي هم رسيدم كه در نهايت
هيچكدام را نپسنديدم .ايده اوليه «يحيي سكوت
نكرد» را يكي از همكارانم به نام آقاي حبيبینيا در

دو خط برايم تعريف كرد كه پسنديدم و از ايشان
اجازه گرفتم كه آن را بسط بدهيم و تبديل به يك
فيلمنامه سينمايي كنيم كه خانم طال معتضدي
زحمت اين كار را كشيدند.
آن طرح دو خطي چه بود و چقدر از آن
هنوز در فيلم باقيمانده است؟
اصل قضيه از همان ايده اوليه شكل گرفت؛ درباره
پسربچهاي كه پدرش او را به عمهاش ميسپارد
درحاليكه پسر اين عمه مرموز و دنياي اطرافش
را نميشناسد .اين فرايند آشنايي با دنيايي جديد
و آدمهاي غريبه براي من جذاب و چالش برانگيز
بود چون فكر ميكنم همه اتفاقات مهمي كه در
زندگيمان ميافتد بر اساس تلنگرهايي است كه در
كودكي به ما وارد شده و معموال اهميت آن را ناديده
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ميگيريم .گفتن جمله كوچكي مثل «به گربه لگد
نزن» به يك كودك ،ميتواند مسير زندگي او را در
بزرگسالي تغيير بدهد چه برسد به پسربچه قصه ما
كه در اين سن و سال در بطن يك فاجعه انساني
قرارميگيرد .مهمترين دغدغه زندگي من دوران
كودكيم است و به همين دليل تصميم گرفتم در
اولين فيلمم سراغ اين موضوع بروم.
به نظرم دغدغه مهمي است بهخصوص
كه يك موضوع ملتهب و تلخ را از دريچه
چشم و ذهن يك كودك به تصوير
ميكشيد .اين انتخاب همهچيز را در
فيلم معنادار كرده و البته بيرحمانه
بودن واقعيت را هم اندكي تلطيف
ميكند كه براي پرداختن به چنين
ســوژهاي الزم است .از ابتدا به اين
كاركردها فكر كرديد؟
همانطور كه گفتم مهمترين دوران زندگي من
كودكيم بوده و حس ميكنم بايد بيشتر از اينها

به اين موضوع بپردازيم .فرهنگ ما در روندي
تدريجي با همين اتفاقاتي كه براي كودكانمان
شكل ميگيرد ،ساخته ميشود و البته با بسياري
از چيزهايي كه در حال از دست دادن آنها هستيم.
جالب است بگويم با شناختي كه دوستانم از من
داشتند ،حتي خودم هم فكر نميكردم وقتي
سراغ ساخت فيلم بلند بروم چنين موضوع ،فضا
و ساختاري را انتخاب كنم .به هر حال ساخت
فيلم تبليغاتي مرا به سمتوسوي نگاه فرماليستي
برده بود چون همهچيز را بزكشدهتر از شكل
واقعي به تصوير ميكشيدم .اما وقتي خواستم
اولين فيلم بلندم را بسازم تصميم گرفتم سراغ
دغدغه و عالقهام بروم و به همين دليل هم تصميم
گرفتم سرراستترين شكل ممكن فيلمسازي را
انتخاب كنم تا فيلمي كه ميسازم عاري از هرگونه
غلبه فرم بر محتوا باشد و يك داستان سرراست
را تعريف كنم .حتي در ساخت فيلم از يك سري
كارها حذر كردم .مث ً
ال كلوزآپ و اينسرت نگرفتم،
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 P.O.Vدر فيلم وجود ندارد و فيلم را در النگشات
و النگتيك گرفتم تا به بيننده اجازه بدهم خودش
ماجرا را كشف كند و از كل به جزء برسد ،نه اينكه
من او را مجبور كنم در يك لحظه كلوزآپ يا ...را
ببيند .درواقع از ديكتاتوري در كارگرداني و تدوين
پرهيز كردم و مخاطب را رها كردم تا خودش كشف
كند تا به اين ترتيب يك راوي راستگوتر باشم و
ارتباط واقعيتري بين فيلم و مخاطب برقرار شود.
اين انتخاب براي تغيير در فرمي كه
به آن تسلط داشتيد فقط يك سليقه
براي كارگرداني اولين فيلمتان بود يا
الزامات قصه و درامي را كه انتخاب كرده
بوديد هم در نظر گرفتيد كه با اين جنس
كارگرداني بيپيرايه همخواني داشته
باشد؟
فكر ميكنم در زندگي عادي هم وقتي ما با هم
حرف ميزنيم يا اتفاقي را ميبينيم ،از يك فاصلهاي
به اتفاقات نزديكتر نميشويم .دوست داشتم
بازسازي واقعيتري از ماجراها داشته باشم و به
همين دليل اين مدل كارگرداني را انتخاب كردم.
النگتيك گرفتن با بازيگر كودك و ...كار دشواري
بود .البته شانس بزرگ من حضور خانم فاطمه
معتمدآريا در فيلم بود كه بازيگر منحصر به فردي
هستند و بازيگر كودك
فيلم هم خارقالعاده
و در هر شرايطي با ما
همراه بود .فكر ميكنم
روز اول جرأت به خرج
دادم كه وارد ساخت
اين فيلم با يك بازيگر
كــودك شــدم كه خدا
را شكر جــواب خوبي

گرفتم.
چطور شد كه براي نگارش فيلمنامه
سراغ نويسنده ديگري رفتيد و خانم
طال معتضدي را  -كه بيشتر با مجموعه
«شايد براي شما هم اتفاق بيفتد»
ميشناسيم  -انتخاب كرديد؟
من آشنايي قديمي با خانم معتضدي داشتم و
مدل نوشتنشان را ميپسنديدم؛ نه لزوما كارهاي
تلويزيوني چون داستانهاي ايشان را قب ً
ال خوانده
بودم .البته فيلمنامه «يحيي سكوت نكرد» با
همكاري مشترك ما نوشته و بارها بازنويسي شد
و روي جزئيات اتفاقات و روند فيلمنامه گفتوگو
ميكرديم و ايشان دوباره مينوشتند .البته آقاي
حبيبینيا كه ايده اوليه را داده بودند هم بر اين
روند نظارت داشتند و خانم معتمدآريا هم كمك
بسياري در پروراندن كاراكتر عمه كردند.
ويژگي جسورانه فيلم اين است كه زاويه
نگاه يك كودك را به يك موضوع تلخ به
تصوير ميكشد .تضاد دنياي معصومانه
كودك با جهان بيرحم واقعي كه در
معرض آن قرار گرفته ،باعث شده درام
جذابي شكل بگيرد كه در عين حال به
واسطه زاويه ديد كودك ،سادهانگارانه
نيست .چطور به اين
ويژگي رسيديد؟
واقعيت اين است كه
دنيا بيرحم اســت و
كودكان هم جزئي از
اين دنيا هستند ولي
به نظر من اين داستان
از نگاه كودك نيست.
يحيای قصه ما يك راوي
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مستقل است كه دست بيننده را ميگيرد و دنياي
تنهايي آدمهاي اطرافش را به او نشان ميدهد .در
واقع فيلم از  P.O.Vيحيي نيست بلكه ما از وراي
داستان يحيي و پرسهزدنهاي او در جهاني كه
بهطور ناگهاني وارد آن شده ،زندگي آدمهاي ديگر
را ميبينيم كه همه ،تنها و در حال از دست دادن
هستند .فيلم درباره از دست دادن است نه يك بچه
خردسال.
ما در طول فيلم بر اساس دريافتهاي
يحيي از اتفاقات و آدمهاي اطرافش
بهتدريج و همراه با او حقيقت را كشف
ميكنيم نه زودتــر و نه ديرتر .اين
حاكميت زاويه نگاه كودك فيلم نيست؟
ما در طول كار تالش ميكرديم يحيي در همه
اتفاقات حضور داشته باشد و هيچ پالني در فيلم
نيست كه از ديد يحيي نباشد .در واقع اين درست
است كه ما در فيلم ،همقد و همراه كودك پيش
ميرويم .شايد بهخاطر ساخت تيزرهاي تبليغاتي
در طول ساليان باشد كه وقتي فيلمنامه را
ميخوانم ميدانم قرار است چه حركتي کنم يا از
چه لنزي استفاده كنم ولي واقعيت اين است كه
نميدانم از بابت حسي و معنايي قرار است چه
اتفاقي بيفتد .فكر ميكنم درستش هم اين باشد كه
كارگردان خود را رها كند تا ببيند آن جادويي كه
بايد ،در چيدمانش پديدار ميشود يا نه .اگر وارد كار
شده كه بهشدت خوشحالم .اگر بخواهيم اين روند
را با زندگي واقعي مقايسه كنيم متوجه ميشويم
كه در واقعيت هم نميتوانيم براي هر قدمي كه
برميداريم يك محاسبه دقيق داشته باشيم كه قرار
است در انتها به كجا برسيم .به نظرم درستش هم
اين است كه بخشي از كار براي ما ناشناخته باشد
و از مقصد و مسيرمان اطالع دقيق نداشته باشيم.

درواقع اين غافلگيري و حس هيجاني
كه براي مخاطب موقع تماشاي فيلم
وجود دارد به نوعي براي شما هم موقع
ساخت وجود داشته كه اين حس بر فيلم
حاكم است؟
بله ،درواقــع ساخت ايــن فيلم بــراي من يك
كشفوشهود بود چون قبال فيلم بلند نساخته
بودم و نميدانستم ريتم كلي فيلم چگونه ميشود.
همچنين از ابتدا نگران بودم كه كار تبديل به يك
فيلم كودك سطحي شود كه خدا را شكر ميكنم
اينگونه نشده .جالب است برخي از من ميپرسند
چرا فيلم را جشنواره كودك نفرستادم درحاليكه
هدف من ساخت يك فيلم كودك نبوده است.
در فيلم همانقدر كه عمه يك چيزهايي را از
دست ميدهد ،يحيي هم از دست ميدهد .يعني
كاراكترهاي ما در يك قد و قواره هستند و جهان
تنهاييشان براي من مشابه است .من سعي كردم
تصويري نمونهوار از آدمهاي اجتماع نشان بدهم؛ از
كودك تا پيرمرد نود ساله ،زن مطلقه و دختر جوان.
درواقع ميخواستم ردهاي از آدمهاي اطرافمان كه
غريبه هم نيستند در فيلم حضور داشته باشند و
آنها را با مسائلشان ببينيم .اگر راوي ما يك كودك
است لزوماً فيلممان يك فيلم كودك نيست.
موقع تماشاي فيلم به اين فكرميكردم
كه همراهي ما با عمه و سرنوشت تلخي
كه براي ديگران رقم مي زند ،فقط
بهواسطه همراهي با زاويه نگاه كودك
امكانپذير شده چون از دريچه ذهن او
شروع به شناسايي عمه ميكنيم و اين
موضوع كمي قابل هضم ميشود .ميشود
گفت ما در فيلم شاهد بزرگشدن يحيي
در يك تجربه جديد هستيم؟
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بله اين يحيي است كه دست مخاطب را ميگيرد
و به جهان تنهايي آدمهــاي اطرافش ميبرد تا
در تجربه آنها شريك شود .درواقــع بهواسطه
اين تجربه ،جهان يحيي به گونهاي دچار تالطم
ميشود كه انگار يك شب به عنوان پسري هشت
ساله ميخوابد و صبح روز بعد به عنوان يك آدم
هزار ساله از خواب بيدار ميشود .در واقع يحيي
يك شبه به بلوغ فكري مي رسد چون چيزهايي
را ميبيند كه هيچوقت با آنها آشنا نبوده و اين
روايتكردن برايش سنگين تمام ميشود.
نريشني هم كه از زبان يحيي بيان
ميشود اين نكته را تداعي ميكند كه
حاال يحيي همه دادهها را كنار هم چيده
و به يك تحليل و نگاه جديد به جهان
كوچك اطرافش رسيده و ديگر همان
پسربچه ديروز نيست.
همانطور كه در نريشن هم اشاره ميشود يحيي
ميگويد :هشت سالم بود و االن نه سالم شده است.
اين نكته چند بار هم در فيلم تكرار ميشود و از ابتدا
به اين كدها در فيلمنامه فكر شده بود و اين نريشن
نوشته شده بود.
موقعي كه فيلمنامه در حال نگارش
بود تا چه حد به بازيگران اين نقشها
فكرميكرديد و احتماالً شخصيتي بر
اساس بازيگر نقش شكل گرفته است؟
از روز اول كه ايده يك خطي اين داستان را شنيدم
به خانم فاطمه معتمدآريا براي نقش عمه فكر
ميكردم و شانس آورديم كه اين نقش را پذيرفتند.
ايشان قصه را دوست داشتند و همكاري خوبي در
پرورش شخصيت و قصه با هم داشتيم .به نظرم
خانم معتمدآريا بهجز بازيگري ،يك انسان منحصر
به فرد هستند و مشابه ايشان را سراغ ندارم.

كاراكتر عمه نقش چالشبرانگيزي براي
يك بازيگر زن در سينماي ايران است
و مشخص است درك درستي بين شما
در خصوص انتخاب و ايشان به واسطه
نقشآفريني و همكاري متقابل شكل
گرفته است .اين كاراكترها از روي كاغذ
تا قاب تصوير چه روندي را طي كردند؟
همانطور كه اشاره كردم وقتي هر خط از فيلمنامه
را مينوشتيم ،من تصوير خانم معتمدآريا را در
ذهن داشتم .يك امتياز ديگر حضور ايشان اين
است كه جنس بــازي و حضورشان به واسطه
حرفهاي بودن ،از بافت بقيه بازيگران بيرون نزده
و در حد و اندازه ديگران نمود پيدا كرده است .شايد
توقع مخاطبان اين باشد كه خانم معتمدآريا نمود
بيروني برجستهتري داشته باشد اما اين جنس
بازي و حضور ،همان چيزي بود كه من از ايشان
خواستم تا عمه به خاطر پيشينه زندگياش،
كاراكتر برونگرايي نباشد و نوعي سردي در
شخصيتش باشد كه حتي وقتي رابطهاش با يحيي
خوب ميشود رفتار بيروني گلدرشتي نداشته
باشد چون به آن سطح از رابطه نميرسند .آنها مثل
بسياري از آدمهاي اطرافمان بلد نيستند محبتشان
را ابراز كنند و دوست داشتم اين رفتار واقعي در
رابطه بين شخصيتهاي فيلم بروز كند .براي
بازيگر نقش دختر جوان هم از چهار ،پنج نفر تست
گرفتم تا در نهايت به خانم ندا جبرائيلي رسيدم
كه بازي خوبي در فيلم داشتند .براي پيداكردن
بازيگر كودك فيلم بيش از  200كودك را ديدم كه
ماهان نصيري جزو نفرهاي اول بود ،اما به چشمم
نيامد و بعد از دو ماه تستگرفتن وقتي دوباره او را
ديدم متوجه استعدادش شدم و انتخابش كردم.
بچههاي امروز بسيار باهوش هستند و چيزهايي
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را دركميكنند كه براي ما در همين سنوسال
قابل فهم نیست.
نگران بازخورد قرارگرفتن اين كودك
در موقعيت دراماتيكي كه در فيلم
طراحي شده و تأثير آن بر ذهنيت و
زندگي واقعي او نبوديد؟
بهشدت نگران اين قضيه بودم و ماهان نصيري
با اينكه هيچوقت اعالم نكرد برداشتش از اين
موقعيت چه بوده ،اما همه چيز را بهخوبي درك
ميكرد.
نكتهاي كه باعث ميشود دنياي كودكانه
فيلم كامل باشد اما در سطح حركت نكند
اين است كه كدها واقعي هستند اما بر
اساس درك يحيي مفهومي ديگر پيدا
مي كنند و بهتدريج به شكل واقعي و
رئال خود ميرسند .مثل حرفهايي كه
درباره عمه بين بچههاي محل وجود
دارد كه هيچكدام غيرواقعي نيست بلكه

خوانشي كودكانه از واقعيت است .چطور
به اين پرداخت رسيديد؟
همانطور كه اشاره كرديد ما به گونهاي اتفاقات را
طراحي كرديم كه واقعيت از فيلتر ذهني كودكان
عبور کند و در فيلم مطرح شود.
يك دليل ديگر براي اين كه فيلم از
زاويه نگاه كودكان است این است که از
ابتدا مخاطب را بر اساس درك كودك از
واقعيت با خود همراه ميكند تا در نهايت
همراه با كشف حقيقت توسط يحيي،
مخاطب هم با واقعيت تلخ مواجه شود.
واقعيت اين است كه كودكان اين زمان بسيار
باهوش و فهيم هستند و دركشان فرق چنداني با
ما ندارد .ترجيح ميدهم فكركنم اين اتفاقات از
ديد يحيي نميافتند بلكه ما همراه او هستيم .اما
اگر اين نكته در فيلم پررنگ شده حتماً همينطور
است.
با توجه به سابقه فعاليت در عرصه تيزر

29

شماره  16مرداد 1394

30

تبليغاتي ،اولين گامتان در عرصه فيلم
بلند سينمايي تا چه حد متأثر از تجربه
و وسواسهاي قبلي بود؟ بهخصوص در
وجه اجرايي و از پيش تعيينشده بودن
دكوپاژ ،ميزانسن و...
طبيعتاً حضور در اين عرصه جديد بهشدت نگرانم
ميكرد ،بهخصوص اينكه بهطور ناخودآگاه وقتي
فيلمنامهاي را مي خوانم دكوپاژ اوليه در ذهنم
شكل ميگيرد .ولي همانطور كه گفتم از وجه
حسي نميدانم به كجا ميروم ،به اين مفهوم كه
كليت ماجرا را ميدانم و در مورد زاويه و لنز دوربين
و ...شك نميكنم ،اما از يك جايي به بعد رها ميكنم
تا ببينم به كدام سمت ميرود .طبعاً پيش از اين
تجربه كار با گروهي اينچنين حرفهاي را نداشتم و
به همين دليل بايد انعطاف نشان ميدادم و همراه با
آنها پيش ميرفتم تا كار جلو برود.
به نظرم هر كارگرداني كه از قبل همه جزئيات
ماجرا را بچيند ،تبديل ميشود به يك مهندس
ناظر كه درست نيست .كارگردان بايد خود را رها
كند تا ببيند اين جادوي صحنه جواب ميدهد يا
نه؟ من شخصاً يكسري چيزها را بهلحظه و آن
واگذاركردم و حتي در مورد ديالوگها با اينكه
خانم معتمدآريا همه را خواندند اما از فيلتر لحن
خودشان عبور دادند
و يــك چيزهايي را
كم و زياد كردند .من
هــم ايـــرادي نگرفتم
چـــون ميخواستم
آدمهــا همانطور كه
خودشان حرف ميزنند،
ديالوگها را بگويند.
درواقع سعي كردم موقع

انتخاب بازيگران ،آدمهاي قصه را درست انتخاب
كنم؛ بهخصوص در مورد بچهها كه تازه متوجه
شدم اص ً
ال بچههاي اين نسل را نميشناسم .تصور
من از كودكي خودم مربوط به چهل سال پيش بود
درحالي كه بچههاي االن موجوداتي هستند كام ً
ال
ناشناخته و عمق دركشان از همهچيز باال رفته
است .از يك نظر ،كار من راحتتر شد چون الزم
نبود همهچيز را برايشان توضيح بدهم و البته از
طرف ديگر ترسناك هم بود.
فيلم هم ما را به اين سمت ميبرد كه
ببينيم بسياري از مسائلي كه در دنياي
بزرگساالن جاافتاده و رايج است ،در ذهن
كودكان چه پروسهاي را طي ميكنند تا به
واقعيت موجود نزديك شوند.
درواقع بچههاي اين محل مثل آدمهاي جامعه
كوچك آماري از دنياي بزرگترهاي محل هستند
كه همان كارهاي بزرگترها را مثل حرفزدن پشت
سر ديگران ،زيرآب زدن و ...در اشل كوچكتر انجام
ميدهند .همين بچهها بزرگ ميشوند و جامعه را
ميسازند و به همين دليل معتقدم تلنگري كه به
يك بچه در دوران كودكي وارد ميشود ميتواند در
بزرگسالي منجر به تغيير و تحول او شود.
در فيلم همراهي و همدلي ظريفي بين
يحيي و دختر جوان
شكل ميگيرد كه
ميتواند در منحني
شخصيتي اين كودك
اهميت داشته باشد؛
بهخصوص از جهت
بــاردار بودن دختر.
چه تحليلي براي اين
موقعيتداشتيد؟
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به هر حال يحيي گامهاي اوليه رسيدن به بلوغ را
طي ميكند و يادميگيرد كه دوست داشته بشود
و دوست بدارد .او اين تجربه را بين آدمهاي جهاني
جديد كه به سوي آن پرت شده ،بهنوعي دنبال
ميكند .يحيي در ارتباط برقراركردن با عمه ،ابتدا
سرخورده ميشود و به بچههاي كوچه پناه ميبرد
كه تحويلش نميگيرند و در نهايت يك عشق
بزرگتر از خودش پيدا ميكند كه فكر ميكنم در
زندگي همه بچهها بهنوعي حضور داشته ،البته باردار
بودن دختر جوان اين موقعيت را معنادار ميكند.
از اين لحاظ ميتوانم بگويم اين فيلم زنانه است و
شكوفا نشدن زنانگي كاراكترهاي زن و زنانگيهاي
به ثمر نرسيده را به تصوير ميكشد .عمه در تمام
طول زندگياش عقيم بوده؛ نه به مفهوم فيزيكي،
بلكه به مفهوم آرزوهاي عقيم در عشق ،بچهدار شدن،
خوشبختي و ...حتي مرد جديدي كه وارد زندگيش
شده و رنگ و لعابي به زندگيش ميدهد رابطهاش
پانميگيرد ،همانطور كه هيچوقت گلدانهاي
عمه پانميگيرند .درواقع اين مكان ،خانه روياها و
آرزوهاي عقيم و شكستخورده است .عمه به خاطر
تجربه ناگواري كه از بچهدار شدن داشته بهنوعي
منعكننده تولد است و به زعم خود به همه كمك
ميكند تا در موقعيت خودش قرارنگيرند.
اما همين عمه در مسيري قرارميگيرد كه بهطور
ناخودآگاه مجبور ميشود نقش مادر يحيي را
بازي كند.
درواقع عمه در حال تجربه ناخواسته
مادرانگي است كه به علت ناكاميهاي
گذشته از آن فرار كرده است .به همين
دليل است كه دچار ترديد ميشود و
تصميم ميگيرد كارش را كنار بگذارد؟
دقيقا .ورود يحيي باعث ميشود عمه بخواهد اين

كار را كنار بگذارد و مشتريهايش را رد كند .او دنبال
بهانهاي است تا اين كار را نكند و از مشتري ميپرسد:
«شوهرت دوستت دارد؟» كه دختر ميگويد:
«نميدانم» .يعني به دنبال اين است كه رابطه آنها را
ترميم كند و همه اينها در نتيجه حضور يك بچه است
كه در وهله اول برخورد سرد و سختي با هم دارند اما
بهتدريج يخ رابطهشان آب ميشود.
همين ويژگي باعث ميشود شخصيت
عمه ،منفي و تخت نشود و اوج و فرود
داشته باشد.
براي رسيدن به اين ويژگي تالش بسياري كرديم تا
هيچكدام از كاراكترهايمان صرفاً خوب يا بد نباشند
و برايندي از سياهي و سفيدي باشند.
به نظرم ساختار فيلمنامه و فيلم ،برگرفته
از قصههاي عاميانهاي است كه ممكن
است شب موقع خواب مادر و پدرها
درباره يك خانه متروك يا يك آدم مرموز
محله براي بچهها تعريف كنند تا آنها را
بترسانند كه احتياط كنند .يك خانه
متروك ،يك پيرزن مرموز و بداخالق و
قصههايي كه شاخ و برگ پيدا كرده اند .از
ابتدا اين ساختار در ذهنتان بود؟
اين قصه مابهازاء بيروني دقيقي ندارد ،ولي همه ما در
بچگي چنين قصههايي شنيدهايم كه بزرگترها براي
ترساندنمان تعريف ميكردند و از همان تلنگرهايي
است كه به آن اشاره كردم .جالب است بگويم خانم
نسرينميرشبكهپخشكنندهبينالملليفيلماست
وقتي فيلم را ديدند گفتند دقيقاً چنين خانمي در
محلهكودكيشانزندگيميكرده.
در مورد وجوه فني كه در شكلگرفتن
ساختار كلي فيلم نقش داشتند چه
نكاتي قابل طرح است؟
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شانس بزرگ من اين بود كه در اين فيلم با گروهي
كار كردم كه همه را از قبل ميشناختم؛ مثل آقاي
حسين جليلي كه فيلمبرداري را بر عهده داشتند.
ايشان فيلمبردار چيرهدستي هستند و قب ً
ال با هم
كار كرده بوديم و زبان هم را خوب ميفهميديم.
صدابرداري و غیره هم به همين ترتيب بود و من
چندان درگير اين قضاياي فني نبودم ،چون مقوله
حل شده بود و فقط به اين فكر ميكردم كه قرار است
داستان به چه شكل به تصوير دربيايد.
به نظرم با توجه به ريتم كارهاي تبليغاتي
و روحيه خودتان ،ريتم فيلم آرام و
متناسب با جنس قصهاي است كه روايت
ميكنيد.
به نظر خودم ريتم فيلم را تندتر كردهام و ساعتها
روي تدوين فيلم وقت گذاشتهايم تا ريتم فيلم نيفتد.
مطمئنم جايي از فيلم نيست كه مخاطب خميازه
بكشد چون با حساسيت بسيار زياد به اين ريتم
رسيديم .ضمن اين كه بايد بگويم من از ابتدا همه
فيلم را النگتيك گرفتم و كات نزدم ،اما چون نگران
كشدار شدن صحنهها براي مخاطب بودم مجبور
شدم جاهايي را كات بزنم و زمانهاي مرده را در
بياورم تا ريتم براي مخاطب كش نيايد.
بــه همين دليل بــا ايــن كــه فيلم
شخصيتپردازانه است ،با تنهايي آدمها
سروكار دارد و يكي از مفاهيم دروني آن
تنهايي است ،كند و كشدار نشده است.
نكته ديگري كه در فيلم نگرانش بوديم محدوديت
لوكيشن بود كه معموالً باعث خستهكنندگي و
تكراريشدن نماها و پالنها براي مخاطب ميشود.
ولي خوشبختانه اين اتفاق در فيلم نيفتاده چون مدل
دكوپاژ ما به گونهاي بود كه به نظر تكراري نميآيد.
بهخصوص كه مكانهايي را پنهان

نگهميداريد و به فراخور نياز درام نشان
ميدهيد؛ مثل اتاق بچه كه مخاطب هم
همراه با يحيي آن را كشف ميكند و
برايش تازگي دارد .بهعالوه ،محلهاي
را به تصوير ميكشيد كه زيبايي بصري
چنداني ندارد اما قصه و روابط پركشش،
مخاطب را همراه ميكند .نگران اين
موارد نبوديد؟
من سعي كردم عاري از هرگونه كار جانبي ،فقط
قصهام را تعريف كنم و چهبسا ساختمان و ديوار
زيبا هم در آن محله بود ،اما من به سمتش نرفتم
چون ميخواستم خود آدمها داستان را پشت
سر هم روايت كنند و جلو برويم .من هيچ پالن
اضافهاي نداشتم كه زيبايياش مجذوبم كند و
ميخواستم اين كار با همه كارهايي كه در
زندگيام انجام دادهام فرق داشته باشد .البته شايد
روزي به شيوهاي ديگر فيلم ساختم ،اما به نظرم
نياز اين قصه چنين اجرايي بود

ایدۀ مرکزی «یحیی سکوت نکرد» ،سکوت است
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یحیی (ماهان نصیری) سکوت نکرد اما اگر سکوت میکرد ،اگر صبر میکرد که هشتساله
و بعد نهساله شود ،بعدا خیلی چیزها میفهمید؛ آن وقت به جای آن که برود کنار تلفن و
به پلیس زنگ بزند ،سکوت میکرد و در این صورت شاید تنها نمیماند [نقل به مضمون
از مونولوگ آخر فیلم].
در خانۀ عمۀ یحیی (فاطمه معتمدآریا) افسونی هست که فقط به قدیمیبودن خانه و
آنتونیاشرکا
ماهیت شغل غیرقانونی عمه و همۀ حرفهایی که در محل پشت سر او هست برنمیگردد.
در خانۀ عمه ،جنین ناقصالخلقهای توی شیشه در الکل هست و باغچهای که گورستان
جنینهاییست که قلبشان میتپد و صدای آن را با گوشی دکتری شوهر مرحوم عمه میتوان شنید .اما یحیی قبل
از آن که سر از راز خانه دربیاورد ،و خیلی قبلتر از آن که در رابطهاش با عمه به بلوغ عاطفی برسد ،به پلیس تلفن
میکند تا دیگر هرگز او را نبیند .آیا او ناخواسته از سرنوشتی محتوم فرار میکند؟ یا این که ناخودآگاه از همان
افسونی میگریزد که در خانه هست و در روند فیلم ،آدمها را به ورطهای از نیستی و قهقرا میکشاند؟ گویی یحیی
جز با سکوتنکردنش و جز با خرابکردن همهچیز نمیتواند از تقدیر سحرآمیزی نجات پیدا کند که او را بدون
عزیزانش میخواهد .حال که خاموشی پرطنینی او را احاطه کرده ،حال که مادر و پدر و دختر همسایه (لیال خانم
 ندا جبرائیلی) ،با شتابی سرگیجهآور از او دور و دورتر میشوند ،چارهای جز بههمزدن این نظم مکنده نمیماند .بله،اینبار این اوست که تنهایی را انتخاب میکند تا شاید طلسم تقدیری که با او بیمهر است ،بشکند و زندگی یحیی -
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بعد از سکوتنکردنش ،در نهسالگی  -دگرباره از صفر آغاز شود :یحیی در پایان فیلم دوباره زاده میشود.
ایدۀ مرکزی «یحیی سکوت نکرد» ،سکوت است .سکوتی که پسرک همواره به آن دعوت میشود اما او در مقابلش
طغیان میکند :عمه به او سفارش میکند شیطنت و سروصدا نکند ،بچههای کوچه او را تهدید و ترعیب میکنند
و قویترینشان از او میخواهد با لیال ،دختر خوش بر و روی محل ،حرف نزند ،یحیی نباید دربارۀ اتفاقات مشکوکی
درمقابل محیطی که خاموشی و اطاعت را به یحیی
که در زیرزمین خانۀ عمه رخمیدهد چیزی بداند یا بازگوید.
ِ
تحمیل میکند ،یحیی مدام دنبال صداست :گوشی دکتری را روی هر شیء جاندار و بیجانی امتحان میکند؛
طوری که جستوجوی صدا در خانهای قدیمی که بوی نا میدهد و از زندگی فقط روح سیالی در آن مانده که در
میان اشیاء خاکگرفتهاش میلغزد ،کمکم به وسوسهای مکاشفهآمیز برای پسرک تبدیل میشود ...گوشی را
روی شیء میگذارد ،چشمهایش را میبندد و سرش را کج میکند تا بهتر بشنود (یا نشنود)! شاعرانهترین تعبیر
این کشف حقیقت از طریق گوشسپردن به صدای درون موجودات ،آنجاست که لیال تعریف میکند در بچگی
ترانههایی در قلبش داشته و از یحیی میخواهد با گوشی خود آنها را بشنود.
از عناصر دیگری که در فیلم به عنوان المانهایی برای بیان معانی چندگانه پرورش پیدا میکنند ،گالبیهای
سبزی هستند که رانندۀ اتومبیل به طرف لیال پرت میکند ،یحیی از روی زمین جمع میکند و داخل کیسه
تحویل لیال میدهد .همان گالبیها را آقای اردکانی (شوهر صیغهای لیال  -تورج منصوری) وقتی برای معاینه
پزشکی نزد عمه میرود برایش هدیه میبرد .در این سکانس متوجه میشویم که گویی در جوانی سر و سری بین
اردکانی و عمه بوده .عمه از یحیی ،که نظارهگر صحنه است ،میخواهد گالبیهای کال را پشت پنجره بچیند تا
برسند و یحیی این کار را با دقت تمام انجام میدهد .در سکانس بعدی ،عمۀ تنها را می بینیم که یکی از گالبیها
را با نفس عمیق میبوید ،گویی عطر آن او را به دنیا یا زمان حسرتانگیز دیگری ببرد .به این ترتیب ،گالبی المانی
میشود که شخصیتهای اصلی درام (عمه  -یحیی و اردکانی  -لیال) را به هم پیوند میدهد .اولبار از طرف
احتماال دوست لیال به نشانۀ نفرت پرت میشود ،بعد توسط یحیای معصوم و پاک از روی آسفالت جمع میشود،
بعد لیال بی هیچ احساسی به خانه مشترکش با اردکانی میبرد .او هم به عمه هدیهشان میدهد تا شاید خاطرهای
کهنه را زنده یا شبحی از عشقی فراموششده را احضار کند .عمه جلوی او ،آنها را تحویل نمیگیرد و کال
توصیفشان میکند و در اینجا یحیی نقش رسیدگی به این نماد عشق از مردی به زنی را بازی میکند .بنابراین
یحیی گالبیهای با خشم پرتشده را جمع میکند و به دست دختر میدهد و سپس گالبیهای با مهر هدیه
داده شده را جلوی پنجره پهن میکند تا زن در خلوتی دیگر ،به آنها معنایی را ببخشد که الیقش هستند :عشق.
«یحیی سکوت نکرد» فیلمی است حاوی رمز و رازی که از فیلمی کودکانه ،اثری ماندگار میسازد .اگر به
نخستین فیلم با تاثیر تکاندهندهای که دارد فکر کنید  -همان سکانسی که با اضافه شدن نریشن
سکانس
پالن
ِ
ِ
یحیی ،عینا در پایان تکرار میشود  -کافی است تا به قراری که فیلمساز برای ورود به ماجرایی درخور روایت -
البته در بیانی سینمایی  -با تماشاگر خود میگذارد ،پیببرید .حرکت آهسته ،حس حضور در فضایی خیالی را القا
میکند ،اما موسیقی زیبای این سکانس که ضمنا در چند دقیقه همه شخصیتهای فیلم را در دراماتیکترین
حالتشان معرفی میکند ،به ما میگوید که چه این داستان وهمانگیز باشد چه عین واقعیت ،مهم و جدی است و
الجرم تماشاگر خود را دعوت به احترام میکند

نظر سینماگران درباره
«یحیی سکوت نکرد»

علی زمانی عصمتی
فیلمنامه نویس و
کارگردانفیلمهای
«شیفتگی»«،اوریون»
و «کوچههای باریک»

از دیدن چندین فیلم تا آن ساعت شب در جشنواره فجر آنقدر خسته بودم که با خودم گفتم میروم داخل سالن و به
قول سیدفیلد ده دقیقه به کارگردان فرصت میدهم ،بعد از آن بدون آنکه احساس عذاب وجدان کنم سالن را ترک
میکنم و به خانه میروم .اما فیلم که شروع شد درگیرش شدم .دنیای فیلم مرا در کام خود کشید .فرم ساده روایی
فیلم اصال خود را به رخ نمیکشید ،آرام و بیهیاهو در دل مینشست و تهنشین میشد .بازی خوب بازیگر کودک
وهم کودکانه که کارگردان ساخته بود ،مرا به
فیلم و حضور چشمگیر بانو فاطمه معتمدآریا در آن دنیای پر از ترس و ِ
دوران پر از خیال و وهم کودکیام برد .یادم آمد هم-سن همین بچه بودم که یکی ،دو هفتهای در خانه نیمهساخته
مادربزرگم همخانهاش شدم .غروب که میشد مادربزرگ ایوان را آب میپاشید و من جاهایمان را پهن میکردم.
هوا که تاریک میشد داخل رختخواب قصهها شروع میشد .قصههایی پر از جن و پری که من ،هم میترسیدم و
هم کنجکاو بودم .قهرمان همه قصهها مادربزرگم بود که جوان و زیبا بود و همیشه در شب از پلههای آبانبار پایین
میرفت که آب بیاورد و هر بار یک جن او را میدید و عاشقش میشد .مادربزرگم به جن میگفت که با پسرعمویش
نامزد است و فردای آن روز پسرعمویش در چاهی سقوط میکرد و میمرد .قصه مادربزرگم مثل قصه هزار و یک شب
بود .هزار و یک شبی که همیشه او جوان بود ،همیشه زیبا بود و همیشه جنها عاشقش میشدند...

کیارش اسدیزاده
تهیهکننده،
فیلمنامهنویسو
کارگردانفیلمهای
«گس» و «شکاف»
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فيلمي شريف از فيلمسازي كه ساليان سال است كه روايت و تصوير را از خيليها بهتر ميشناسد ،در ظاهر فيلم
اول كاوه ابراهيمپور است اما فيلم اين جمله را نقض ميكند؛ بسيار پخته و بهدور از هيجانات ناشي از جواني يك
كارگردان است.
بازيهايش مثالزدني اســت ،بهخصوص كــودك فيلم .فاطمه معتمدآريا هم كه هميشه فاطمه
معتمدآرياست،هميشه خوب است ،هميشه دلنشين و باورپذير.
«يحيي سكوت نكرد»؛ فيلمي كه در جشنواره سيوسوم فجر در اين دوران فقر فيلم خوب ،قدرش دانسته نشد كه
صد البته فيلم براي مردم است نه گروهي خاص ،پس نظر جشنوارهايها چندان هم اهميت ندارد.
«يحيي سكوت نكرد»؛ فيلمي كه نبايد ديدنش را از دست داد .فيلمي كه فيلم است ،كه سينماست .سينماي ناب.
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«يحيى سكوت نكرد»

مصطفى جاللى فخر
«يحيىسكوتنكرد»هميكىازهمانكوچكهاىكمادعاوخوباستكهبهتدريجرابطهغريبىميان
يحيى ،عمه و خانه شكل میدهد و به هر سه بخش ،شخصيت مىبخشد .درواقع فضاى رازآلود خانه
هم صاحب ويژگى متمايزى مىشود كه يحيى و عمهاش با آن تعريف مىشوند .آدمهاى فرعى ،بهويژه
دخترىكهسرانجامخودكشىمىكندهم،بهتكملههمينخانهورخدادهاوآدمهايشمىمانند.فيلمى
كه بدون جنجال و قضاوت ،تنها به تماشاى اليههاى درون فرديت آنها مىنشيند و حتى درباره گناه
(خودكشى و سقط) هم موضعى نمىگيرد .طبعا تماشاگر هم در پى محكوم كردن نيست .در «يحيى
سكوت نكرد» با اين كه آن خانه يك مطب غير فعال است كه در حال حاضر ،عمه در آنجا كار سقط
غيرقانونىانجاممىدهد،خطاىپزشكىخاصىندارد.امانكتهجالبآن،ارتباطنوجوانفيلمباگوشى
پزشكى است كه در جاهاى مختلفى به گوش دارد و صداى قلبها را مىشنود .از جمله صداى قلب
جنينهاى مدفون شده در باغچه خانه را .اولين بار است كه در فيلمى ،گوشى پزشكى چنين جايگاه و
ماهيتىدارد.معموالكاركردىتزئينىوبهعنوانبخشىازطراحىصحنهيالباساست.
(ماهنامه فيلم  -اسفند )93

حميدسلجوقى
یک فیلم «نقلی» دیگر که قصهاش را روان روایت میکند .ادعایی ندارد ،سیگار روشنفکری پک
نمیزند!ومیتواندشماراپسازتماشا،حداقلبهعنوانیکسرگرمکنندهمحترمبامحوریتکودک،
راضی به بیرون از سالن بفرستد ولو اینکه پیام اخالقی و آموزشیاش را درست داده باشد یا نه ،که من
اصال به شخصه دنبال پیام گرفتن نیستم و میآیم تا فیلمساز برایم قصه بگوید و بس .فیلم ،طراحی
صحنهخوبیداردویکفاطمهمعتمدآریایقابلتحسینوبازیگرکودکیکهحسمیفهمد.
(سایت پيام آشنا  -بهمن )93
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رضامرتضوى
فیلمسازدراینفیلمسعیداردبسیارزیرکانهوبهدورازهرگونهشعارویاپیامگلدرشتی،بهتمامینسلها
بفهماندکهقضاوتنابجاتاچهحدمیتواندبربحرانهایاجتماعیتأثیرگذارباشد.هرچندکهابراهیمپور
در این فیلم تا حدودی سعی در نشان دادن برخی از معضالت اجتماعی نیز داشته است که میتواند
جنبههایفرهنگیوعرفیداشتهباشد،امادیدگاهکلیوییکنوعایدهجهانیبرایهویتانسانیبوده
کهاینروزهابهشدتباتوجهبهرفتارهاوتفکراتنابخردانهآدمیاندرسراسرجهانبهوجودآمدهاست.
(سينماپرس  -بهمن )93

«یحیی سکوت نکرد»
به روایت کارگردان

بچهکهبچهبود،خبرنداشتکهبچهست،براشهمهچیزجون
داشتوهم هجونهایکیبودن.

مادر ،زنیه که نگرانته ،الزم نیست تو رو زاییده باشه

کاشمیشدهمهچیبرگردهعقب،مثفیلما،بایهدگمه.

شیشههای رنگی بود که باعث میشد دنیا قشنگتر دیده بشه
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چه بد شد زندگی« ،جفتش» همهش «پوچه»

همه همهچیو میدونن ،فقط به روی آدم نمیآرن
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(محصول )1392
خالصه فیلم« :فردا» فیلمی سه اپیزودى با برداشتی آزاد از سه حکایت موالنا است که با یک تم مشخص در هم
تنیده شده است .فیلم حول محور یک تصادف شکل می گیرد« .فردا» روایتگر  48ساعت از زندگی افرادى است
که هریک به گونه اى با مرگ دست به گریبانند.
شماره  16مرداد 1394

عوامل :فیلمنامه نویسان و کارگردانان :ایمان افشاریان و مهدى پاکدل ،مدیر فیلمبرداری :سینا کرمانی زاده ،مدیر صدابرداری:
علیرضا نوین نژاد ،تدوینگر :معین شافعی ،بازیگران :صادق صفایی ،امیررضا دالورى ،علی دهکردى ،مجید آقاکریمی ،سوده شرحی،
محمدرضا علیمردانی ،ستاره اسکندرى و علیرضا شجاع نورى ،تهیه کننده :حسین صابری

39

گفتوگوبامهدیپاکدلوایمانافشاریان،کارگردانان«فردا»-بخشاول

زهرا مشتاق
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مهدی پاکدل میگوید :وقتی «فردا» را ساختیم ،خیلیها طوری برخورد کردند که
انگار از جیب آنها فیلم را ساخته بودیم .دعوا میکردند که :این چه فیلمی است
ساختهاید و« ...فردا» هرچه هست فیلم ماست .تجربهای است درباره مرگ .با او و
ایمان افشاریان ،درباره تجربه مشترکشان در کارگردانی و نوشتن فیلمنامه «فردا» به
گفتوگو نشستیم.

من چــون خــودم به موضوع مرگ
عالقهمندم ،خب «فردا» برایم جذابیت
بیشتری داشت .حاال چرا مرگ؟ آن هم
کار اول؟
ایمان افشاریان :در واقع کل این کار بر اساس یک
رفاقتقدیمیده،دوازدهسالهشکلگرفت.رفاقتیکه
دیگرکمکمخانوادگیشد.مایکچیزمشترکخیلی
مهمی داشتیم :هر دو پدرمان را در نوجوانی از دست
داده بودیم .و این باعث میشد که چیزهای خاصی را
که هر دو تجربه کرده بودیم ،دربارهاش حرف بزنیم.
مهدیپاکدل:تجربیاتمتافیزیکی.
افشاریان :آره .ماورائی .درباره این دو نفری که از
دست داده بودیم .این باعث شده بود که کمکم به
این برسیم که ما چه نگاه خاصی میتوانیم راجع به

مرگ داشته باشیم .نگاهی که به نیستی و فنا و نابودی
نمیانجامد .به خاطر همین به تم مرگ عالقهمند
شدیم.
شما جاهایی گفتید که این سه اپیزود،
برگرفتهازقصههایجنابموالناست.
پاکدل :بله این فیلم یک اقتباس مدرن است از سه تا
ازحکایتهایمثنویمعنوی.ایمانیکطرحقدیمی
داشت که بر اساس همین قصهها شکل گرفته بود.
نوشتن فیلمنامه سه ،چهار ماهی زمان برد .قصهها را از
نگاه خودمان امروزی کردیم ،به شکلی که برای نسل
امروز قابلباورباشد.
حاالچراسهتاقصه؟
افشاریان :چیزی که برایمان مهم بود این بود که
اینقصههابهلحاظمفهومیبههمربطداشتهباشند.
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یعنیهمانتممرگ؟
افشاریان :بله .وگرنه موالنا که حکایتهای شنیدنی
خیلی بیشتری دارد .اما ما میخواستیم در این مورد
خاص باشد .و این سه قصه در آن هدفی که ما داشتیم
تعریف میشد .یک اتفاقی هم که افتاد :ما قصهها را بر
اساسدریافتخودمانبازنویسیکردیم.یکبرداشت
آزاد .اصال هم دوست نداریم چنین تعبیر بشود که
حاال ما موالنا شناسیم .یا خیلی درجات عرفانی باالیی
داریم« .فردا» برداشتی است که ما در این سن ،در این
زمان ،از این قصهها داشتیم و سعی کردیم جوهره آن
در فیلم آورده شود.
پاکدل :در این سه حکایت ،نوع نگاهی که به مرگ
میشد برایمان خیلی مهم بود .کسی که ازمرگ
میهراسد ،کسی که مرگ را باور ندارد و کسی که
به جنگ مرگ می رود .منظورم اپیزود آخر است .این
سه نگرش که هر کسی میتواند به دنیای پس از مرگ
داشته باشد ،در فیلم آمده است.
میشوداصلخودحکایتهارابگویید؟

پاکدل :قصه آن پزشک و مرد هیزمشکن ،قصه
معروف موالناست که روزی مردی خدمت حضرت
سلیمان میرود و میگوید من امروز مرگ را در بازار
دیدموخیلیترسیدم.شمابهباددستوربدهیدکهمن
را به هند ببرد .سلیمان نبی هم به باد دستور میدهد تا
مرد را ببرد .بعد حضرت سلیمان ،ملکه مرگ ،عزرائیل
را صدا میکند که تو چرا این بنده خدا را ترساندی؟
عزرائیل میگوید :چه کسی را؟ سلیمان میگوید:
همین مرد را که امروز در بازار دیدی .عزرائیل جواب
میدهد :من او را نترساندم ،خداوند به من دستور داده
بود که جان این مرد را در هند بگیرم ،من امروز که
او را در بازار دیدم ،تعجب کردم که او در این جا چه
میکند .حضرت سلیمان میگوید :من امروز او را به
هند فرستادم .عزرائیل جواب میدهد :خب ،پس به
جای درستش رفت .اینجاست که موالنا میگوید
از مرگ گریزی نیست .درواقع خودت به دل مرگ
میروی.
هیزمشکن به مرد میگوید :مگر عزرائیل
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دنبالت کرده؟ مرد جواب میدهد :دکترها
افتاده بودند دنبالم ،گفتم آدرسم را عوض
کنم،شایدگممکنند.
پاکدل :بله .دقیقا .آن مادر و دختر هم ،برگرفته از
قصه شیخی است که فرزندش فوت شده بوده ولی در
مجلس مرگ پسرش در حال رقص و سماع بوده است.
بعد همه به او میگویند :بابا زشت است ،تو بچهات
مرده ،این چه کاری است میکنی؟ حاال شعرش
در مثنوی بسیار زیباست .شیخ جواب میدهد :نه،
شما مرگ را باور دارید ،مرگ برای من فراق و دوری
نیست ،من بچهام را میبینم ،او دوشادوش من در حال
رقص و پایکوبی است .یعنی مرگ فرزندش را به آن
شکلی که دیگران در کالبدی بیجان تصور میکنند،
نمیپذیرد.
البته در قصهای که شما تعریف میکنید،
مادری است که نتوانسته مرگ دخترش
را قبول کند .یعنی یک جوری در همان
مقطعپازشده،درحالیکهپدربااینسوگ
کنار آمده و رفتن فرزندش را پذیرفته .و
المانهایی این برداشت را پررنگتر
میکند؛ حضور مادر در جنگل و در
کیلومترها فاصله و پدر که در حال تدارک
سالگردمرگدخترشاست.
پاکدل :بله ،به هر حال
ترفندهایی به هنگام
نوشتن فیلمنامه لحاظ
کردیم .چون داستان
نبایدلومیرفتونبایدآن
جریان مرگ زود معلوم
میشد که یک طرف
از ایــن ماجراها وجود
مــاورائــی دارد و خب،

همین کارمان را سختتر میکرد .یک جاهایی باید
ازتخیلخودمانهماستفادهمیکردیم.
داستان سوم هم که داستان آن دو جوان است ،داستان
معروفهمانمارگیریاستکهمدتهانتوانستهبوده
هیچ ماری شکار کند .یک روز ناگهان اژدهای بزرگی
را میبیند و او را با طناب میبندد و به شهر میآورد.
همه مردم دورش جمع میشوند و میگویند :اوه اوه،
این نگرفت نگرفت ،حاال که گرفت چه شکاری هم
گرفت ،اژدها گرفته .خالصه کمکم آفتاب اژدها را گرم
میکند ،اژدها از خواب بیدار میشود و دور و برش را
نگاه میکند ،از دهانش آتش بیرون میدهد و همه را
میسوزاند و خاکستر میکند که حضرت موالنا هم
میفرمایند« :نفس ،اژدرهاست ،او کی خفته است/
از غم بیآلتی افسرده است» در حقیقت نفس درون
انسان را میگوید که خفته است و اگر بیدار بشود ،جدا
از این که خودت را میسوزاند ،همه اطرافیانت را هم
ازبینمیبرد.
به نظر من این داستان در آن دیالوگی که
احمد پروانه با خوشحالی و حالتی از رقص
مدام تکرار میکند ،یک جورهایی بُلد
شده :آستارا ،ارس ،استانبول ،منچستر،
پاسپورتم .یک جورهایی رقص مرگ
است؛ همان پیروز شدن نفس .از همان
اولش معلوم است که
آن دو تا آدم به هیچ
مقصدینمیرسند.
افشاریان :سعی کردیم
برای هرکدام از قصهها
یک مابهازائی پیدا کنیم.
اگر حرف از اژدها میزنیم
باید المانی هم برایش
پیدا میکردیم .یعنی آن
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آفتاب باید در قصه تبدیل به چیزی میشد که نشانی
از همان المان میبود .باید در کل ،آن زیر متن را که
برگرفتهازقصههایموالنابود،درستپیشمیبردیم.
با توجه به این که سه قصه مشخص برای
نوشتن وجود داشت ،آیا این نوشتن
فیلمنامهراآسانترمیکرد؟
پاکدل:باتوجهبهاینکهآقایافشاریانفارغالتحصیل
ادبیاتنمایشیاست،سنگینینوشتنبهدوشایشان
بود .حاال وزن بقیه چیزها بماند ...ولی یک اتفاق خیلی
خوبی که برای فیلمنامه افتاد این بود که ما در ابتدا
طرح را داشتیم ،بنابراین رفتیم سراغ لوکیشنها و
بعد آدمهایی که میخواستیم با آنها کار کنیم .یعنی
نگارش فیلمنامه را در چنین حالتی شروع کردیم.
برای همین خیلی وقتها فیلم را میدیدیم .یعنی
چیزهایی که در فیلمنامه وجود داشت ،با آن موقعیت
جغرافیایی که در آن قرار گرفته بودیم ،تطبیق داشت.
مثال آن مرداب را ما رفتیم دیدیم ،عکس گرفتیم و از
روی عکسها ایمان شروع به نوشتن کرد.
افشاریان :درواقع موقع نوشتن فیلمنامه به این
نتیجهرسیدیمکهمیخواهیمیکفیلمنامهایداشته
باشیم با یک خط قصه مشخص که داستانهایش
اینها هستند .یعنی قصههایی که در نقاطی با هم
مشترک هستند .واقعا نوشتن فیلمنامه خیلی کار
جذابی برای ما بود .از این جهت که من و مهدی هر
دومان از تئاتر شروع کردیم .بازی کرده بودیم .برای
همین در قصه خودمان ،جای تکتک پرسوناژها
بازی کردیم؛ حرف میزدیم ،دیالوگ میگفتیم.
این که اآلن مهدی میگوید بار فیلمنامه به دوش
من بود ،فقط زحمت تایپ کردنش را من کشیدم.
ما با هم لحظات را درمیآوردیم .حتی گاهی دوربین
میگذاشتیم عکس میگرفتیم ،بدون این که به
ساختن آن فکر کنیم .یعنی اول میخواستیم فقط

یک فیلمنامه خوب داشته باشیم .یک فیلمنامهای
که قصهای جذاب داشته باشد؛ حتی اگر قرار بود کس
دیگری این فیلم را بسازد .همین نوشتن مشترک
باعث شد که ما به دکوپاژ مشترک برسیم و در نهایت
کارگردانیمشترک.
یعنی از اول به ساخته شدن آن فکر
نمیکردید؟ یا این که نه ،مرحلهبهمرحله
پیشرفتید؟
افشاریان :نمیخواستیم از اول بگوییم :برویم فیلم
بسازیم.گفتیماولیکفیلمنامهخوبداشتهباشیم.
بعد هم رسیدید به کارگردانی مشترک.
دعوایتان نشد؟ واقعا کارگردانی مشترک
یعنیچی؟
پاکدل :خیلیها این سؤال را میپرسند .هیچی .من
میگفتم« :حرکت» ،ایمان میگفت« :کات» ...واقعا
آنقدر لذتبخش بود ،همینطور که ایمان گفت
آنقدر با دکوپاژها بازی میکردیم ،آنقدر لذت
میبردیم از آن چیزی که قرار است تصویر شود که...
بعد هم یک هدف مشترک داشتیم :ساخت یک فیلم
استاندارد.برگشتبهسینماییکهبهنظرمنسینمای
ما از آن فاصله گرفته است .سینمای سالم داستاندار
و داستانگوی شریف .واقعا مدتهاست که فیلمهای
ما ...حتی از اساتید هم فیلمهایی میبینیم که آنقدر
سردستی و راحت است که انگار هیچ ارزشی برای
مخاطبقائلنیستند.آدمفکرمیکند:خدایمن،مگر
ممکن است که استاد به همچین قضیه سادهای فکر
نکرده باشد؟ چون اینها دیگر پیچیده نیست .یعنی
چیزی نیست که فکر کنید از فرط سادگی پیچیده
شده باشد .واقعا بعضی فیلمها را میبینی ،از خودت
میپرسی که آخر برای چی باید چنین فیلمی ساخته
بشود ...بگذریم .حاال من هم خیلی حاشیه نروم .ما هم
یک هدفی داشتیم که وقتی به آن فکر میکردیم دیگر
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لزومی نداشت که عالیق شخصی باعث درگیری شود.
به این فکر میکردیم که االن هدف من یا ایمان به آن
متر و معیاری که داشتیم ،نزدیک است یا نه .خیلی
ساده است .همهچیز مشخص بود .عقل حکم میکرد
که بپذیریم یا نه .هیچوقت خدا را شکر به...
بهکشمکشنرسیدید؟
پاکدل :ببین ،کشمکش اشکالی ندارد .دلخوری هم
حتی ایرادی ندارد .مثالش اینجوری است :بعضیها
دیدهای می گویند :من سیگار را ترک کردم .آنقدر
مطلق میگویند که تو مطمئنی این آدم یک ماه دیگر
باز سیگار میکشد ...میگویند :من دیگر امکان ندارد
این کار را بکنم ،خدا شاهد است اگر تو دیدی من لب
به سیگار بزنم .یک ماه بعد ...اما بعضیها را میبینی
نمیکشد دیگر ،داد و قال هم نمیکند .با خودش
چیزیرامطلقنمیکند.ماهمتویدوستیمانچیزی
مطلق نیست .هر چیزی قابل تغییر است .مثال من
میتوانم فکر کنم ایمان از امروز که از خواب بیدار شده،
ممکناستیکاخالقدیگریداشتهباشد.میتوانیم
دربارهاش حرف بزنیم .الزم نیست به شکل سلبی با آن
برخورد شود .برای همین فکر میکنم راز ماندگاری
دوستی ما و این فیلم که موجب شد دوستی ما به
تکتکآدمهایفیلمهمسرایتکند،همینباشد.
در مورد قصه جنگل ،به نظرم یکی از
بهترینانتخابهایتانآقایصادقصفایی
بود برای نقش مرد هیزمشکن .از همان اول
به این آدم فکر کرده بودید؟ یعنی ترکیب
صفاییوشجاعنوری؟
افشاریان :ما وقتی فیلمنامه را مینوشتیم،
کاراکترها را بر اساس آدمهایی که میخواستند بازی
کنندنوشتیم.
یعنی از همان اول به همین آدمها فکر
کردید؟ یعنی دیالوگها برای آنها

نوشته شده؟
افشاریان :تقریبا هشتاد درصد همینطوری است.
یعنیازهماناولنوشتنفیلمنامهبهآنهافکرکردیم.
صادق صفایی یکی از آدمهایی است که از همان اول
که هنوز ایده تبدیل به نگارش نشده بود ،میگفتیم
صادق باید باشد ،حتما باید باشد .که واقعا ،هم حق
استادی به گردن ما دارد و هم این که همراه و همدل
بود .خیلی چیز هم از او یاد گرفتیم .یعنی از تکتک
آدمهایی که با ما کار کردند ،چیز یاد گرفتیم .خیلی
همهچیز رفاقتی شکل گرفت .آقای احسان دالویز
به عنوان تهیهکننده و سرمایهگذار جلو آمدند ،یعنی
وقتی فیلمنامه را خواندند آنقدر دلی آمدند جلو که
ما اصال فکرش را هم نمیکردیم .این هرم رفتهرفته
شکل گرفت و تمام آدمها واقعا دلی جلو آمدند.
این که میگویم کارگردانی مشترک جذاب بود ،برای
این است که گاهی ما آن قدر کلکل میکردیم تا به
نقطه مشترک برسیم .باید این کار را میکردیم ،وگرنه
روزمان شب نمیشد .یعنی باید همدیگر را تکمیل
میکردیم .قرار نبود هرچی من بگویم مهدی بگوید:
باشد .یا هرچی او میگفت برویم بگیریم .این اتفاق
واقعا با عشق میافتاد؛ از فیلمبردار و صدابردار تا آن
کسی که تدارکاتچی فیلم بود .واقعا نمیدانم در
صحنه چه اتفاقی میافتاد .خیلی هم شرایط سختی
داشتیم.پاییزفیلمبرداریمیکردیم؛بارندگیشدید،
آبوهوای عجیب ،جنگل گلآلود .ولی وقتی شب
برمیگشتیم استراحت کنیم ،حالمان خوب بود .و
خب این به دست نمیآمد مگر این که همه با عشق و
عالقهکارمیکردند.خبسینمادغدغهشانبود.یعنی
کاری را که داشتند انجام میدادند دوست داشتند.
برای همین طعمی که از ساختن «فردا» مانده ،به
خاطر حضور آن آدمها ،طعم بسیار لذتبخشی است.
یعنی من اگر بخواهم کاری را شروع کنم یا به فکر کار
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بعدی باشم فقط به خاطر طعمی است که از این فیلم
برایمماندهاست.
بهنظرمنشماجزوآدمهایخوششانسی
هستید که با چنین سوژهای ،آن هم برای
کار اول ،توانستید تهیهکننده داشته
باشید.
پاکدل :واقعا در این شرایط اسفناک سینما ،ما خیلی
خوششانسبودیم.بهخصوصاینکهسمتفرهنگی
فیلمها کامال فراموش شده است؛ نهتنها از سمت
سینماگران ،بلکه از سمت آنهایی که تصمیمگیرنده
هستند .مسئوالنی که سینما را به سمتی بردند که
نه بویی دارد ،نه خاصیتی ،نه رنگی .تبدیل شده به
یکسری تصاویر لوس و بیمحتوا .خودم هم یکی
از همین آدمها .اشکالی هم ندارد ...هیچ دغدغهای
شمانمیبینید...حرفمنالبتهمطلقنیست.هستند
فیلمسازان دردآشنایی که کاری به سیاستهای کلی
ندارند .آنها کار خودشان را میکنند .بیشمارند.
ولی من کلیت فضا را میگویم؛ چیزی که در کلیت

سینما دیده میشود .مثال یکی از ویژگیهای کست
ما که از همان اول هم من و ایمان روی آن پافشاری
کردیم ،این بود که کسانی را که همیشه در فیلمها با
همان شکل و رفتار تکراری بارها دیده ایم در فیلم ما
نباشند .کمکی که ما به خودمان میتوانستیم بکنیم
همیناست.چونفیلمهاتازگیهااینطوریهستند.
مثل سریالند .در همهجا ده بار دیده میشوند و فقط
حوصله تماشاگر را سرمیبرند .ترجیح دادیم بازیگران
کمتردیدهشدهایباشند.
باپیشینههایتئاتری.
پاکدل :آره .شاید هم اینطوری باشد .ولی بیشتر
دنبال آن همدلی بودیم .بهخصوص در کستینگ؛
بچههایی باشند که دلشان برای سینما بتپد ،نه برای
من و ایمان ،نه برای این که حاال در یک فیلمی باشند.
برای این که واقعیت این است که بدبختی بزرگ ما این
بودکهبخواهیمبابازیگرهایمانمواجهبشویم.باالخره
شما این اسمها را ببینید دیگر :صادق صفایی ،علیرضا
شجاعنوری ،ستاره اسکندری ،علی دهکردی ،مجید
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آقاکریمیو...همهشانآنقدرماشاءاهللدرگیرهستند
و باسواد هستند که توجیه کردن یکیک آنها ببینید
چقدر سخت بوده است .برای ما واقعا استرس داشت.
چون بچهها کسانی نبودند که تن به هر کاری بدهند.
چون برایشان یک چیزی بزرگتر از مهدی و ایمان
وجود داشت و آن سینما بود.
به هر حال شناسنامه کاریشان است.
پاکدل :بله؛ کار چهجوری هست ،چهجوری نیست.
یکی ،دو تایشان تا حاال حاضر نشده بودند در سینما
بازی کنند ،چون دوست نداشتند .چون اصال نوع
تفکر حاکم بر سینما را نمیپسندند .ولی این لطف را
به ما داشتند که آمدند و در «فردا» کار کردند.
من شروع فیلم را دوست داشتم .آن
موسیقی تند و رقصآور شمالی ،اتومبیلی
که بهسرعت دارد حرکت میکند و
اینسرت دست خونآلودی که دارد
رانندگی میکند؛ تضادی که در عین
حال تعلیق ترسآوری را به آدم منتقل
میکند .دوست دارید در این باره حرف
بزنیم؟
افشاریان :وقتی داشتیم در جاده شمال با هم
دوتایی میرفتیم ،درباره شروع فیلم خیلی حرف
میزدیم که چهجوری باشد ،چه-جوری نباشد،
چیکار کنیم ،از کجا
شــروع کنیم .رسیدیم
به این که این شروع را
داشته باشیم.
پاکدل :در حقیقت
تصادفی که تا حاال به این
شکل دیده نشده باشد.
افشاریان :آره چون
یک تناقضی هــم ،در

واقعیت و در دل این موسیقی شاد وجود داشت که
آن را پررنگتر میکرد .ما این صحنه را برای خانم
بهنوش طباطبایی که مجری طرح بودند و سوده
شرحی که بازیگر فیلم و البته همسران ما بودند،
بازی میکردیم .مهدی آن آهنگ شاد را اجرا میکرد
و من نقش راننده را داشتم .میخواستیم ببینیم
آن فضا و آن تناقض درمیآید؟ بهنوش و سوده
خیلی به ما میخندیدند .میگفتند مگر دیوانهاید
شما؟ بعد ما آن تصادف را نشان میدادیم .چون ما
خودمان خیلی با آن سکانس حال کرده بودیم .به
نظر خودمان اتفاق تازهای بود.
وسوسه نشدید خودتان هم بازی کنید؟
پاکدل :ایمان خودش جزو بازیگران خوب تئاتر است.
ماهرچهارتاییبازیگربودیم.ولیواقعیتشنه.ترجیح
دادیم آنطرف باشیم .بهخصوص که من اصال دوست
نداشتم لذت کارگردانی را مطلقا با هیچ چیزی تقسیم
کنم .خلق ،دنیای جالبتری دارد .خیلی با بازی فرق
دارد .واقعا اگر بخواهم انتخاب کنم ،بازیگری خیلی
آسان است ،خیلی کار راحتتری است .کارگردانی
فوقالعاده گرفتاری دارد .شما فقط خودت نیستی.
هر حرفت میتواند پنجاه تا آدم را درگیر کند .برای
همین راحت نیست .یعنی میزان مسئولیتپذیری
خیلی بیشتر است .بازیگر خودش هست و نقشی که
به او واگذار شده .حاال در
دنیای کوچکی که در
آن فیلم به تو داده شده،
باید به شکل خالقانهای
کار کنی ،ولی در دنیای
کارگردانی مطلقا اینطور
نــیــســت .مسئولیت
سنگینی است .نه ،واقعا
بهش فکر نکردم .ولی
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خب ،کارگردانی هم لذتهایی دارد که اصال نمیشود
آن را نادیده گرفت.
به هر حال کارگردانی قدرتی را به شخص
میدهد که یک مجموعه باید از آن پیروی
کنند.
افشاریان :نه به خاطر قدرت ،نه .بیشتر لذتبخش
بودن خلق مطرح است.
پاکدل :چون بیشتر بچههایی که با ما در این گروه
کار کردند ،باورشان نمیشد که یک کار ،دو تا
کارگردان به این خوشاخالقی داشته باشد .با هم
میگفتیم ،میخندیدیم .میدانید ،ما باور داشتیم .و
این آموزههایی است که از تئاتر میآید .باور داریم که
تا حال درونی آدم خوب نباشد نمیشود آن حال را
به مخاطب منتقل کند .ما قبل از شروع اجرای تئاتر
همیشه تمرکز میگیریم و سعی میکنیم انرژیهای
خوب را به خودمان جذب کنیم .بچهها هم حتی
انرژی و حسشان با هم همسو میشود و بعد میرویم
برای اجرا .واقعیت این است که در این فیلم هم
ما همین حس و حال را داشتیم؛ همیشه شوخی،
خنده .فضا اصال جدی و عبوس نبود .چون خود من
همیشه به بچهها میگفتم :بچهها ،هیچی جدی
نیست .من هرگز حاضر نیستم یک مو از سر کسی
کم بشود برای این که این فیلم ساخته بشود .هزار
تا مثل این فیلم فدای یک تار موی شما .اصال دلم
نمیخواهد کسی دلخور یا ناراحت بشود .این جا
ما همه با هم دوستیم و قرار است حال کنیم .و
همین انرژیها و همین صحبتها باعث شد که در
سختترین شرایط کنار هم باشیم .ما در جنگل
کار میکردیم؛ در آذرماه .زمستان نبود ولی واقعا
سرد بود .در آن سرما ،شب تا صبح در دل جنگل
کار میکردیم .واقعا سخت بود .شوخی نیست .ما در
همین فصلی که کار میکردیم ،فومن سیل آمد و ما

آنجا داشتیم کار میکردیم .بارانهایی میآمد که
یخ میزدیم .واقعا خیلی سخت بود .ولی بچهها چون
احساس میکردند آن همدلی برای ساخت یک فیلم،
یک اثر هنری وجود دارد ،با جان و دل کار میکردند.
خیلیهمخوشمیگذشت.باتمامآنسختیها.
من چون خودم فصل جنگل را دوست
داشتم ،دلم میخواهد راجع به آن بیشتر
حرف بزنید .فضای خود جنگل در انتقال
آن ترس و وهم چقدر به شما کمک
کرد؟ چقدر از نورپردازی و یا تمهیدات
اینچنینیکمکگرفتید؟
افشاریان :خیلی جنگل دیدیم .یعنی در مسیری
که میرفتیم لوکیشن ببینیم میرفتیم و جنگلهای
مختلفمیدیدیم.
یعنی جنگلها با هم فرق دارند؟
افشاریان :آره .هیچکدام آن حسوحالی را که
میخواستیم در آن اتفاق قصه ما رخبدهد نداشتند.
تا باالخره همین جنگل فیلم را در اطراف فومن
پیدا کردیم .خیلی فضای خاصی داشت .یعنی خود
شکل درختها و گرافیک آنها این جنگل را از بقیه
جنگلهایی که دیده بودیم متمایز میکرد .یعنی
فقط درخت نبود که صاف آمده باشد باال .کاراکتر
داشت .یکجور حجم خاص که انگار طبیعت برای
فیلم ما ساخته بود .در آن جنگل جای دوربین،
حرکت دوربین و حتی همان وهم را میدیدیم .و
جذابیت ماجرا این بود که بتوانیم آن کلبهای  -که
دلمان میخواهد در فیلم باشد  -جای مناسبش را
پیدا کنیم .کلبه را هم خودمان ساختیم .با دستهای
خودمان .یعنی همه با هم کمک کردیم و دو روزه آن
را ساختیم .با کمک چندتا از آدمهای محلی آنجا؛
چون می-خواستیم شکل واقعی یک کلبه جنگلی
باشد .ولی آره خیلی گشتیم که آن فضا را پیدا کنیم؛
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حتی شکل درختها .میدانستیم دکتر از کجاها باید
حرکت کند ،به کدام درخت تکیه بدهد ،کج و راست
بودن درختها ،همهچیز به کارمان آمد.
یکی از کنتراستهایی که خوب در آمده،
وجود پزشکی است که آقای شجاعنوری
نقشش را بازی میکند .فکر میکنی آخر
این آدم وسط جنگل چهکار میکند؟ چرا
از اینجا سر درآورده؟ درست مثل قصه
موالنا که تعریف کردید .مردی که باید
هند باشد ،ولی عزرائیل در جای دیگری
او را میبیند .دیالوگها هم خیلی خوب
است.خیلیبهپیشبردقصهکمکمیکند.
هیزمشکن میپرسد :مگر عزرائیل
دنبالت کرده؟ مرد میگوید :دکترها
افتاده بودند دنبالم ،گفتم آدرسم را
عوض کنم  ،شاید گمم کردند .هیزمشکن
میگوید :مگر عزرائیل ترس دارد؟ من
هم عزرائیل این درختهام .یا شغل این
مرد که خودش پزشک بیهوشی است.
میگوید از یک تا ده بشمارید ،ولی به سه
نرسیده بیهوش میشوند .یعنی خودش
یک جورهایی متصدی مرگ است .و حاال
برایش دغدغه شده که آخرین نگاهش به
کیست؛ غریبه یا
آشنا...
افشاریان :من اصال
خنده روی لبهایم
نشست.
پاکدل :ممنون که فیلم
را اینقدر خوب دیدید.
تمام کار کارگردان این
اســت کــه لحظاتی را

برای خودش یک تاش بزند .چون همه فیلمها که
صدابرداری و فیلمبرداری و چیزهای اینطوری را
دارند .ولی یک لحظههایی هست که این امضای من
است .این دیالوگ یا ...امیدوارم که هزار نفر این فیلم
را ببینند و آن لذتی را که من از خلق این لحظه بردم،
آنها هم ببرند.
میدانید ما چند تا نشانه در این فیلم گذاشتیم .یکی
این که تمام فیلم برگرفته از دنیای عکاسی است.
اگر دقت کرده باشید در هر سه داستان ،آدمها یک
عکسی دارند که مایه دلخوشی آنهاست و آن را
تماشا میکنند .مرد در جنگل ،عکس نوهاش را نگاه
میکند .آن مادر که مدام عکس دخترش را در آغوش
دارد و آن را نگاه میکند .یکی از آن دوتا دزد ،عکس
زنی را که دوست دارد به آنیکی نشان میدهد.
المان دیگر ،شمردن یک ،دو و سه که در هر سه
اپیزود تکرار میشود .دکتر میگوید :من به
مریضهایم میگویم تا ده بشمارید ،به سه نرسیده
رفته بودند .یکی از آن دوتا دزد به دیگری میگوید:
تا ده میشمارم ،اگر نگویی غلط کردم ،خفهات
میکنم .ولی سه را که میگوید شروع میکند زدن.
یا آن مادر و دختر؛ دختر از درخت می رود باال،
مادرش میگوید تا ده میشمارم بیا پایین .سه را
که میگوید شوهرش از راه میرسد .یک بازیهای
فرمال اینطوری داشتیم
که خلقش برای خودمان
لذتبخش بــود .جالب
اســت که دیــگــران هم
این لحظات را دریافت
کردهاند .نمیخواستیم
گلدرشت باشد .یک لکه

است .یک تاش است
ادامه دارد

«فردا»
به روایت کارگردانان

پروانهازپيلهبيرونخواهدزد،اينرسمزندگياست.

از رد رنگي مرگ ،گريزي نيست.

روياهابرشالودهآب،بربادخواهندبود.

رودررو با واقعيت براي ديده شدن در رويا.
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الاليي ماندگار مادر ،آرامشي ابديست.

تنهايي در جاده رويا انتظاري هميشگي است.
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(محصول )1393
خالصه فیلم :ین فیلم در یک  ۲۴ساعت روایت میشود و درباره مردی است که در یک روز کامل ،هیچ چیزی
را به یاد نمیآورد.
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دستاوردها :برنده جایزه «هنر و تجربه» از بخش بینالملل سی و سومین جشنواره فیلم فجر (اردیبهشت  )1394عوامل:
فیلمنامهنویس و کارگردان :هومن سیدی ،مدیر فیلمبرداری :پیمان شادمانفر ،صدابردار :مهران ملکوتی ،تدوینگر :هومن سیدی،
بازیگران :نگار جواهریان ،میترا حجار ،رویا نونهالی ،امیر جعفری ،سیامک صفری ،عباس غزالی ،چکامه چمنماه ،میثاق زارع و بابک
حمیدیان ،تهیهکننده :جواد نوروزبیگی
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اکسپرسیونیسم در اروپا زاده شد .این تولد آنچنان رادیکال بود که هرآنچه را که پیش
از آن بهمثابه رئالیسم و ناتورالیسم نامیده میشد به چالش کشید .اما این نگاه وقتی به
امریکا رفت ،وجه رادیکال خود را از دست داد و رنگ و بوی اجتماعیاش بیشتر شد .در
این مقایسه برای نمونه میتوان از نمایشنامههای یوهان آگوست استریندبرگ در برابر
یوجین اونیل مثال آورد که هریک چگونه از اکسپرسیونیسم سود جستند .این نگاه در
سینما نیز همین سویه را دنبال کرد .با اینکه تمرکز در اروپا بود و فیلمسازی همانند مورنائو
رامتینشهبازی
در شکلی رادیکال این شیوه را آغاز کرد ،اما بعدتر در فیلمی همچون «آخرین لبخند» که
با فیلمنامهنویس همیشگیاش کارل مایز کار میکرد کمی از نگاه رادیکال خود کاست تا بیشتر به سمت واقعیت
سوق پیدا کند.
با تمامی این اوصاف ،اکسپرسیونیسم چه در وجه رادیکال و چه در نگاه آزادترش مورد بررسی قرار گیرد شیوهای
است که نمایشگر تندی و خشونت و دهشت است؛ دهشتی که انسان مدرن را در بر میگیرد؛ دهشتی که قرار است
از زاویه «روح» راوی ،به دنیا بنگرد و از همین سو نگاهی از درون به بیرون دارد.
فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» نیز دارای رویهای اکسپرسیونیستی است .نخست اینکه راوی از دنیای
درونی خود روایت را آغاز میکند و بنابراین هرگاه که او قصد میکند ،داستان دستخوش دستکاری شده
و منطق رواییاش بر هم میخورد .دوم هم این جهان ذهنی سراسر آشوب و دهشت است و نشان از روحی
زخمخورده دارد که از منظر خود جهان را «تفسیر» کرده و آن را مینگرد .روح در این اثنا به شناخت بهتر خود
میرسد و جهان تیره و تار را در وضعیت پیشین باقی میگذارد .جهان اثر در برخورد با افکار این روح ،جهانی
کژوکوژ است .جهانی که اعوجاج موجود در آن اجازه واقع گرایی را از مخاطب و راوی سلب میکند و بنابراین
نسبت با واقعیت در درجه چندم توجه واقع میشود.
پس این جهان درهم ریخته در حقیقت حاصل نگاه راوی اثر به جهان است .اما بهراستی در چنین اثری راوی کیست؟

در جهان داستان پیش رود و این جهان را آنگونه که میخواهد توصیف کند
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راوی شخصیتی است که به قول خود ،نمیداند در جهان زندگان است و یا مردگان؟ یا راوی فیلمسازی است که
شخصیت اصلی را بهانهای میکند تا جهان مورد نظر خود را شکل دهد؟ در این نوشتار با اندکی تسامح ،راوی را
شخصیت درون فیلم درنظر میگیریم که ذهنیات خود را پیش روی مخاطب فیلم قرار میدهد.
راوی ذهنی فیلم که در حقیقت تفسیر خودویژهای را از جهان ارائه مینماید ،اسیر توهم است .او به بیماریاش
اعتراف میکند؛ بیماریای کشنده که در عمل ،او را آسیبپذیر میکند .آسیبپذیریای که وی را با وجهی دیگر
توأمان میکند .کار او خالف بوده و همین بیماری میتواند انگیزهای را پدید آورد که راه وی را برای خشونت هموارتر
کند .بنابراین روحی که از زاویه دید این شخصیت بر جهان متبادر میشود ،روحی خشن است .دوربین سیال سیدی
در ابتدا بر این امر صحه میگذارد و عالوه بر خشونت ،بخشی از رمزآلود بودن فضا را نیز به رخ میکشد .چهره آشفته
سیامک صفری به همراه صدای لرزان و پرتشویش ،سعی دارد تصویر این جهان ذهنی را برای مخاطب کاملتر کند.
سفر ادیسهوار شخصیت صفری برای دستیابی به راز مرگش و شناور ماندن روح پرآشوبش در جهان است و از این
رو پای شخصیتهایی به داستان باز میشود که هیچیک به سادگی سر جای اولیه خود نیستند .برای نمونه ،صفری
جواهریان را به جای همسرش میگیرد و از دریچه ذهنی خود ،ماجرا را سامان میدهد و این درحالیست که در ادامه،
این قصه شکلی دیگر به خود میگیرد .اینجاست که سیدی مرزهای اکسپرسیونیسم را به سوررئالیسم نزدیک
میکند و میکوشد از منظر جابهجائی که یکی از فنون مهم و قابل تأمل در زمینه سوررئالیسم است ،منطق داستان
را دائم دچار تغییر نماید و تصویری تازه را برای مخاطب متصور شود .بنابراین منطق جهان داستان برهم ریخته و
تعارض موجود در ذهن شخصیت صفری بیشتر خود را مینمایاند و درام مورد نظر فیلمساز نیز از همین تعارض شکل
میگیرد؛ جهانی که عناصری از واقعیت دارد ،اما در تقسیر ذهن بیمار شخصیتی که صفری نقش او را بازی میکند،
شکلی دیگر به خود میگیرد.
از سوی دیگر ،ارتباطهای موجود در این جهان نیز ارتباطهایی بیمار هستند .شخصیت نخست فیلم دست به
کنشهایی میزند که برخاسته از ذهن بیمار اوست .طبیعی است که این کنشها میبایست برآمده از رویدادهایی
باشند که شخصیتهای دیگر و یا جهان واقعی شکل میدهند؛ همانند راههایی برای رهایی کودک و ...اما چون راوی
ذهنی است ،رویدادها نیز نه برآمده از جهان بیرون ،بلکه بخشی از ذهنیت همو محسوب میشود .از همینروی
رویدادها و کنشها ،جهانی بیاعتبار را میسازند که تنها ویژگی مثبت آن ،پرداختن به وجهی توصیفی از جهان
است .یعنی در نهایت ،شخصیت بهمثابه انسانی منفعل ،بازنده میدان است زیرا سرنوشت و آنچه پیرنگ را در ذهن
وی شکل میدهد پیش از این رخ داده و شخصیت اصلی تنها در جستوجوی چگونگی رخداد آن است و این یعنی
توصیف؛ توصیفی از همان جهان کژوکوژی که در ابتدای مطلب از آن یاد شد .در این میان است که نخستین مواجهه
پس این خانه
با خانه سوخته است .خانه ،همان پوسته و الیه رویین وجود شخصیت اصلی فیلم محسوب میشود .اما ِ
ویران نیز تباهی از نوعی دیگر نهفته است .بنابراین سوختن جسم با ویرانی روح ،ارتباطی مستقیم برقرارمیکند؛
ارتباطی که قرار است در طول فیلم و ارتباط شخصیت با شخصیتهای دیگر مورد واکاوی قرارگیرد .سیدی در
بسیاری از فصول فیلم سعی میکند بر این ساختمانی که در شیوه روایت خود استوار کرده وفادار بماند .از زاویه دید
شخصیت خود عدول نکرده و از آن دور نمیشود و اجازه می دهد تا شخصیت مالیخولیایی فیلم تا آنجا که میتواند
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ذهن ،مثل یک وسوسه است و خیال ،همچون گناه؛ چون به هر جایی میرود و هر
هنجاری را به سادگی و بدون ترس میشکند .افراط در ذهنگرایی و خیالبافی در اغلب
موارد نشانه نفرت از واقعیت است .غرق شدن در دنیای رؤیاها و خزیدن به یک درونگرایی
سودازده و تن دادن به مخدر به عنوان عنصری که وجود را به ذهن تقلیل میدهد،
بیش از هر چیز نشانهای از مشکل ارتباط فرد با واقعیت است .ذهن انسان در خیال و
پیچیدگیهای دستنیافتنی ذهن ،چیزهایی خلق میکند که با وجود پنهانماندن و
علیرضانراقی
نشدن همیشگی ،دارای نتایج عملی مهمی است .کمترین نتیجه عینی افراط در
کشف
ِ
خیالبافی ،تخریب و نابود کردن واقعیت و اصول حاکم بر آن است .این در حالی است که تخیل به شرط ارتباط
پیوسته با امر واقع ،اغلب موجب اصالح واقعیت و آزادی میشود.
روابط و شناخت ما از یکدیگر ،کار و زندگی روزمره انسان بر اساس اصول مشترک طبیعی همچون غرایز و عواطف
و همچنین قراردادهای هنجاری و ارزشی مورد توافق شکل میگیرد .اینگونه است که در ذهن ،چیزها را کنار هم
می-گذاریم و واقعیت ،تاریخ و یکدیگر را بازمیشناسیم .اما نفرت از واقعیت چیزی جز نفرت از همین بازشناسی،
یادآوری و دیگری نیست .تمایل به مخدر از اساس تمایل به فراموشی و درهمریزی واقعیت است .شیفته ذهن و
خیال شدن ،واکنشی است در برابر واقعیتی که شکل آسیبها و شکستهای فرد میتواند باشد و مخدر ،حاصل
افراط در شیفتگی نسبت به خیال است .استفاده از ذهن به مثابه کارگاه ساخت خیال و توهم و یک فضا برای
برونرفت از واقعیت ،نتیجه شکستخوردن در استفاده از ذهنی هوشمند برای سامان دادن مشاهدات واقعی است.
با این نظریه و رویکرد ،فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» بیش از هر چیز از واقعیت فاصله میگیرد ،اما نه برای خلق

و تکههای جداافتاده این پرسش دشوار است ،از دامهای پیش رویش به نحوی فرار میکند
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رؤیا ،بلکه برای نشاندادن ذهنی که با واقعیت بیگانه است ،از واقعیت متنفر است و فاصلهگرفتن از واقعیت ،اتفاقا آن
ذهن را فاسد  -بخوانید خطرناک  -کرده است.
بله ،ذهن وقتی خودبسنده و بدون ارتباط با جهان عینی و احساسات مادی و قدرت آنها کار کند ،از زایش و خلق
فاصله میگیرد و خودش را فاسد میکند .در اینجا مخدر همچون غذای بیشتر در بدنی مسموم یا پول افزونتر در
دستگاه و ساختاری فاسد است که تنها عمق و ابعاد فساد را گسترش میدهد.
موقعیت ناصر یا فرهاد (سیامک صفری) بیشتر از آنکه حاصل توطئهای باشد که آیدا (نگار جواهریان) و صحت
(عباس غزالی) برایش چیدهاند ،نتیجه وضعیت ذهنی خود اوست .ذهنی که آنقدر در جهان مخدر گونه خیال و تنافر
یافته از واقعیت مانده ،که با آن بیگانه شده است و حاال دیگر توان شناسایی واقعیت و حتی خود  -که چیزی جز توالی
ذهن یک فرد در واقعیت نیست  -را ندارد .همین امر هم ناصر (فرهاد) را بیدفاع کرده است.
نگاه به روایت ،معماری و تصاویر فیلم هومن سیدی ،از همین زاویه قابل پیگیری است .مسأله فقط بصریکردن یا
ِ
واقعیت شخصیت اصلی نیست .بلکه آنچه سیدی
ساختن فضا بر اساس پیچیدگی ذهن دور از حقیقت و بیارتباط با
نشان میدهد تصویری از واقعیت غیر قابل تحملی است که شخصیت اصلی میبیند.
فیلم سیدی فیلم غریبی نیست و داستان عجیبی هم ندارد ،آنچه غریب است افراط در فربگی ذهن متوهم شخصیت
اصلی است و آدمهایی که با سرگذشتهای تلخ خود به سمت سرنوشتی مشابه او میروند .همه آدمهای این فیلم به
نوعی شبیه به ناصر (فرهاد) هستند ،اما در جایگاه و دورهای متفاوت ،همه آنها با دستکم یک زخم مرهمناپذیر ،هر
لحظه واقعیت را تقلیل و توهم را غنی میکنند .پس فیلم و فضای آن ،نتیجه آدمهایی غریب و نگاهی است که آنها
به واقعیت دارند.
اینجا الزم به شفافسازی است که فضای «اعترافات ،»...ذهنی یا فانتزی نیست .آنچه میبینیم ذهنیت و تخیالت
شخصیتها نیست ،بلکه واقعیتی است که رخمیدهد .اما واقعیتی از زاویه و دید آدمهایی که آن واقعیت را
نمیشناسند ،واقعیتی که ذهنی فاسد شده در خیاالت در پی صورتبندی آن است ،اما آداب آن را گم کرده و دیگر
شناساییاشنمیکند.
ِ
واقعیت آشنا ،بهطور
این نوع از تصویرکردن روابط و اعمال آدمها و نفوذ در ذهنهای خطرناک و غریبافتاده از متن
مشخص در هر سه فیلم هومن سیدی تا بدینجا به عنوان عنصری غالب وجود داشته است« .آفریقا»« ،سیزده»
و «اعترافات ذهن خطرناک من» ،هر سه به مسیر دشمنی یک ذهن دورافتاده از واقعیت رفتهاند؛ یک دشمنی
«خودویرانگرانه» .با این وجود میتوان این فیلم آخر را از دو فیلم قبلی افراطیتر و البته به نوعی آشکارتر در این الگو
و رویارویی دراماتیک دانست .فیلمی که بهطور عیان ،انسانی را به ذهنش تبدیل میکند (تقلیل میدهد) و واقعیت
را بستری که او در آن گم میشود .به همین دلیل پیگیری رگههایی که فیلم را دستیاب و توالی رویدادها را واضح
گرداند ،اغلب به تناقضاتی منتهی میشود که حتی خود مؤلف را هم میتواند به دام بیندازد ،به این معنا که خودش
به پیوستگی داستان ،بیشتر از گسستگی شخصیت اهمیت بدهد و دومی را به خاطر محافظهکاری در اولی که در
نهایت هم چیزی جز مجموعهای متناقض به جا نمی گذارد ،ساده کند .سیدی در جاهایی دچار این لغزش میشود
اما چون در انتهای کار به شخصیت برمیگردد و آنچه در ذهن ما ثبت میکند بیشتر از چیستی و کیستی ،گسستها
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نگاه کامال مدرن و در ایران کمتر آزمودهشد ه هومن سیدی به ژانر تریلر و جرم و جنایت
به نحوی ایرانیزه شده و به فرهنگ ایران نزدیک شده که احساس عدم تجانس و غربت با
فضای «اعترافات ذهن خطرناک من» به هیچ وجه به بیننده دست نمیدهد.
هرچند فضای پارانویید فیلم با اضافه شدن عناصری مثل رنگ خاکستری و تیره و طراحی
صحنه و گریم برای بینندههای ایرانی کمی نامأنوس و بیگانه مینماید اما لحن و جنس
دیالوگها به اضافه ظرافتهایی در قصه ،باعث میشوند پیوندی که باید ،بین مخاطب و
علیرضاحسنخانی
فیلم برقرار شود .به عنوان مثال ،دیالوگهای صحت بهخصوص در فصول ابتدایی ورودش
به قصه ،شباهت زیادی به پیشفرضهای ذهنی ما از خالفکار خردهپایِ وطنی دارد .از سوی دیگر مث ً
ال شکل
ایرانی ملودرام به حساب آورد که در راستای همان هدف ایرانیزه
دلباختگی صحت به آیدا را هم میتوان جزو مصالح
ِ
کردن به داستان وارد شده .به این ترتیب میبینیم که سیدی عرصهای کمتر آزموده شده را به بیانی بومی نزدیک
میکند تا مخاطب بهتر بتواند با فیلم ارتباط برقرار کند.
سیدی عناصری را به فیلمش وارد کرده که چه در ادبیات و چه در سینمای مدرن ،قابل ردگیری هستند .حضور کتی
و ذکر شدن مداوم نامش در طول فیلم یادآور یک نیروی قهریه مخوف است که همواره باید از او ترسید و مراقب بود.
تصاویر متعددی که با عناوین مختلف از کتی در سطح شهر داستان میبینیم این حضور را مخوفتر و رعبانگیزتر
میکند .در عین حال همین تصاویر متعدد یادآور نیروی کنترل و سرکوبگر نظامهای توتالیتر است که زمانی در
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ادبیات خیلی مرسوم شده بود .شکل اجرای این تصاویر شاید شباهت زیادی به توصیفات رمان « »۱۹۸۴جورج
اورول داشته باشد اما تعدد ارجاعات به فیلمها و متون سینمایی در این اثر آنقدر زیاد است که ذکر مجدد آن موجب
اطاله کالم خواهد شد .به همین خاطر بد نیست سراغ داستان دیگری برویم که «اعترافات »...دل در گرو آن دارد و
یادی بکنیم از چاک پاالنیاک و شاهکارش «باشگاه مشتزنی» .یا شاید هم باید بگوییم دیوید فینچر و شاهکارش
«باشگاه مشتزنی»؟ وضعیت فرهاد و مختصات کاراکترش خیلی با راوی داستان پاالنیاک بیگانه نیست .او هم
غیرواقعی رعبانگیز و خطرناکی را به اسم کتی خلق کرده که موجب هراس خودش و سایرین
شخصیت خیالی و
ِ
میشود و از طرفی حضور مخوفش انگیزه مبارزه و کشف را برای فرهاد به وجود میآورد .در فیلم و داستان «باشگاه
مشتزنی» ،این تایلر داردن است که زایید ه تخیل راوی است و تمام گناهان و خالفهایی که راوی مرتکب میشود
به او نسبت داده میشود .با این تفاوت که حضور کتی منحصر میشود به یک نام و عکسهایی که بر در و دیوار
میبینیم ،اما تایلر داردن شخصیتی است که مابهازای فیزیکی و حقیقی هم پیدا کرده .هرچند در پایان متوجه
میشویم این حضور فیزیکی هم زایید ه توهمات راوی بوده ،اما حضور اثرگذارش در تمام طول داستان ،خاطره ما
را با شخصیتی حقیقی مواجه میکند؛ بهخصوص که در فیلم فینچر هم این نقش با حضور کوبند ه برد پیت ماندگار
میشود .همین امر سبب میشود آن حضور الهام بخش و البته ترسناک تایلر داردن ،به مترسک کتی تنزل درجه
بدهد.
مهمترین ایرادی که متوجه «اعترافات »...است این است که به قواعدی که خودش بنیانگذاری میکند پایبند
نمیماند و در مواردی حتی از آنها عدول میکند .مهمترین مثال ،فصل بازگویی کودکی و داستان زندگی صحت
و شکل آشنایی او با آیداست .در اینجا سیدی بی هیچ توجیه منطقی و بر خالف روال داستان که بیننده هم همراه
با فرهاد بهمرور با محیط آشنا میشود و اطالعات را کشف میکند ،ناگهان شروع میکند به اطالعاتدادن درباره
صحت؛ مثل فالشبکهای ملودرامهای آبکی دهه  .۶۰از آن بدتر ،سکانس گرهگشایی پایانی داستان است ،جایی
که ناگهان انگار به فرهاد الهام شده و او شروع میکند به افشای رابطه و عالقه میان آیدا و صحت .شاید بشود این
گرهگشایی را محصول بازگشت تدریجی حافظه فرهاد و از بین رفتن تأثیر مخدرهایی که به فرهاد تزریق و خورانده
شده بوده دانست اما اشکال اینجاست که برگشت حافظه ،المانی متنی و تصویری در فیلم ندارد .در حقیقت مطابق
آنچه که در پایان فیلم میبینیم ،وضعیت فرهاد نتیجه مخدرهایی است که صحت و آیدا به او تحمیل کردهاند اما
بدن فرهاد ،باعث نمیشود او بهتدریج حافظهاش را به دست بیاورد و حقیقتی
در روند داستان ،کاهش دوز مواد در ِ
پایانی «گذشته»
برای بیننده آشکار نمیشود که مخاطب به نتیجه نهایی برسد .مثل رها شدن ایده بو؛ سکانس
ِ
پزشکی مربوط به حافظه درازمدت و رابطهاش با حس بویایی را
فرهادی را در خاطر داریم و احتماالً تحقیقات
ِ
شنیدهایم .سیدی هم از ابتدای داستان خیلی خوب از این ایده بهره میگیرد؛ از همان اولین ماشینی که فرهاد سوار
میشود و تصاویری که به لطف حس بویاییاش از گذشته آن ماشین تجسم میکند .در آخرین مواجهه فرهاد و آیدا
فرهاد به آیدا میگوید« :بوت یادم میمونه» .اما همین جمله و همین ایده که در آغاز و پایان داستان حضور پررنگی
دارد و میتوانست بهترین تمهید در پیشبرد پلهپله داستان و گرهگشایی ذرهذرهاش باشد ،کامال رها شده .فرهاد
میتوانست عالوه بر حس بوی سس گوجه فرنگی از جنازه قالبی توی یخچال ،بوی آیدا و نورا و دخترش را هم در
ذهنش داشته باشد و در طول کشف و شهودش از آنها بیشتر بهره ببرد.
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اگر قرار باشد درباره «اعترافات »...صحبت کنیم و از کنار کیفیت بصری فوقالعاده فیلم بهراحتی بگذریم ،جفای
بزرگی در حق فیلم مرتکب شدهایم .خوبی کار اینجاست که تمام جلوهگری تصاویر فیلم زایید ه سلیقه خوب و
شناخت هومن سیدی از تصویر نیست .شاید گرفتن رنگ از فیلم و جلو ه خاکستری تصاویر ،بخشی از درایت سیدی
در خلق فضای پارانویید داستان باشد ،اما این همه ماجرا نیست.
نمونه کاملترش سکانس پایانی و زیر پل است؛ جایی که آیدا و صحت را در نمایی ضد نور نه فقط به سان دو شبح که
در قامت دو شیطان مجسم میبینیم .مکالم ه آیدا و فرهاد در چنین قابی است که معنا پیدا میکند و بیننده را درگیر
و وحشتزده میکند .هنرمندی سیدی در ترسیم یک پایان اثرگذار  -که خوشبختانه بر خالف اغلب فیلمهایی که
مجسم آیدا و حضور کاملش در
شمایل ش ِر
نمایش
در سالیان اخیر دیدهایم به هیچ وجه سرهمبندی و رها نشده  -در
ِ
ِ
ِ
قالب یک شخصیت منفی در نمای فوقالعاد ه ضد نوری حاصل میشود که فرهاد جغده با تمام هیبت تبهکاریاش
گرفتار مکر زنی نابهکار شده .جالب اینجاست که این نابهکاری فقط محدود به مکر زنانه و پرسونای زن اغواگر
نمیشود؛ شکل گریم و هالل مویی که از کنار روسری به صورت آیدا آمده در کنار سایه سیاه و غلیظ چشمان او و نوع
پوشش در همآمیزی با بازی سرد ،بیروح و بیلطافت نگار جواهریان ،شخصیت منفیای خلق کرده که اوال همتایش
را کمتر در خاطر داریم و ثانیا به عنوان یک شیطان مجسد کامال قابل قبول از کار درآمده .فقط ای کاش اینهمه
دقت و ظرافت ،به جای یک شلوار لی و کفش قهوهای ،شلوار سیاه و کفشی مشکی به قامت آیدا میدوخت که زیبایی
هراسناک آیدا را دوچندان می-کرد .در کنار گریم ،از نقش پررنگ محسن نصراللهی و طراحی صحن ه معرکهاش
برای این فیلم و القای فضای رعب-آو ِر داستان به بیننده نباید به سادگی گذشت .آن خان ه سوخته و طراحی بینظیر
آکسسوارش تنها هنرمندی نصراللهی در این فیلم نیستند .کشف ،خلق یا استفاده از لوکیشهایی مثل تونل وحشت،
اصطبل ،تیمارستان و یا آن پل و رودخانه خشک از دیگر هنرمندیهای محسن نصراللهی هستند که در خدمت
سبک بصری جذاب و فکر شد ه هومن سیدی درآمدهاند.
از حاشیه صوتی و موسیقی فیلم هم نباید بهسادگی گذشت .انتخاب قطعات با هوش و درایتی مثالزدنی و
متناسب با فضای داستان انجام شده .چه آنجایی که در ابتدای فیلم وقتی فرهاد سوار اولین ماشین میشود
صدای تریسی چپمن را میشنویم ،چه قطعه مربوط به ا ِمینم که کامال با ویژگیهای شخصیتی و کاراکتر
صحت همخوان است .از همه بهتر سکانس روی پل است که فرهاد در موقعیتی کامال ابزورد با خریدارهای
آمبوالنسیاش دیدار میکند .همانجایی که به ماهیت همهکاره بودن و نفر اصلی بودن فرهاد جغده پیمیبریم
و خالکوبی پشتش را میبینیم؛ همینجاست که ترک  Sad but Trueگروه متالیکا از آلبوم  Metallicaرا
میشنویم و درمییابیم بند پایانی این ترانه به شکل حیرت-انگیزی با ذات فرهاد و شباهتش با راوی «باشگاه
مشتزنی» ،داستان پاالنیاک و فیلم دیوید فینچر عجین شده .جایی که ترانه میگوید« :حقیقت تو منم ،هر
اندازه که دروغ بگویی /دلیل تو منم ،با هر بهانهای /من درون توام ،چشمانت را باز کن /من توام ،تلخ اما واقعی».
چه توصیفی و شرح حقیقتی باالتر از این ترانه میشود جست درباره فرهاد و درون نفرتانگیزش؟ درباره
تکتک خودمان که هر کداممان یک کتی حامی علم کردهایم که پشتش ...درونش پنهان شویم و فساد ذاتی و
پلشتیهای شخصیمان را گردن او بیندازیم؟
*ترجمه بند پایانی ترانه  Sad But Trueاز آلبوم  Metallicaگروه متالیکا1991

«اعترافات ذهن خطرناک من»

خسرونقيبى
سیدی را با دو چهره در سینمای ایران میشناسیم :وی در وهله اول بازیگری مستعد و در چهره دوم
فیلمساز جریان نوگرا است .امسال نیز این کارگردان با فیلمی که فضای عجیبی دارد در جشنواره
حاضر شد .منتقدانی که در سالنهای دیگر به تماشای این فیلم نشستند« ،اعترافات ذهن خطرناک
من»رابافیلمهایماوراییغیرایرانیمقایسهکردند.
(سايت جشنواره فيلم فجر  -بهمن )93
پورياذوالفقارى
هومن سيدي فيلم به فيلم قصهگوتر ميشود .قدمبهقدم با امكانات سينما آشناتر ميشود و بيشتر
ميآموزد آنها را چگونه و تا چه حد به كار بگيرد« .اعترافات ذهن خطرناك من» طرح پيچيدهاي دارد.
ميتوانستبهراحتيمخاطبراپسبزند.ولينريشنهايدقيقكهبدونآزاردادنمخاطب،همزمان
با توصيف وضع روحي و رواني شخصيت اصلي ،اطالعات الزم براي ورود به مرحله بعد را به مخاطب
ميدهد ،فيلم را از اين خطر رهانيده است؛ يك درام رواني تحسينبرانگيز ،مبتني بر ايده فراموشي و
تالش براي يادآوري ،بدون اعتماد به اطالعات اطرافيان.
(سایت مد و مه  -بهمن )93
فرزاد پورخوشبخت
هومن سيدى در سومين ساخته بلند سينمايىاش تركيب غريبى از واقعيت و خيال ،هذيان و توهم ،و
ازهمه مهمتر برزخ و كابوس ارائه مىدهد كه دست كم در سينماى ايران كمسابقه بوده است .سيامك
صفرىدرارائهاينسرگشتگىوبهتناشىازآن،چنانفوقالعادهظاهرمىشودكهدربسيارىازلحظهها
سبب ارتقاى معناى صحنهها و توجهدادن تماشاگر به مفاهيم ازلى  -ابدى مرگ و مكافات مىشود.
صفرىدرهيبتهيواليىخود،تعقلىرابهنمايشمىگذاردكهيادآورتعريفىاستكهازعقلهيواليى
مىشود.
(ماهنامه فيلم  -اسفند )93
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مصطفى جاللى فخر
«اعترافاتذهنخطرناكمن»درادامه«سيزده»والبتهكاملترومترقىترازآن،يكآوانگاردتمامعيار
است كه مؤلفههاى روايى بيشترى را در خود جا داده است .او بهراحتى مىتواند به اندازه و در مرز مبهم
مرگوزندگى،همهروابطوآدمهاورخدادهايشراپيشببردودرعيننمايشآشفتگى،آشفتهنباشد.
(ماهنامه فيلم  -اسفند )93
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(محصول )1364
خالصه فیلم :مستندی درباره «عباس برزگر» یکی از اهالی روستایی نزدیک شیراز است که سالهاست با کمک
خانوادهاش از توریستهای خارجی پذیرایی میکند و آنها را به دیدن عشایر میبرد؛ اما او یک رویای بزرگ در
سر دارد...
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دستاوردها :برنده جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند از سی وسومین جشنواره فیلم فجر عوامل :ژوهشگر ،صدابردار،
تصویربردار و کارگردان :مهدی گنجی ،صداگذاران :حسین و حسن مهدوی ،تدوینگر :اسماعیل منصف ،تهیه کننده :سحر رضوی
ابراهیمی ،تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

61

گفتوگوبامهدیگنجی،کارگردانمستند«منمیخوامشاهبشم»

«ایل آریایی عباس آقا»« ،ده نکته آموزشی از ماجرای کارآفرینی عباس برزگر»« ،عباس
برزگر؛ موفقترین فرد ایرانی در صنعت توریسم»« ،عباس برزگر؛ مهمان شیرینزبان
برنامه ماه عسل»« ،عباس برزگر؛ از دستفروشی در روستا تا میلیاردری هالیوودی»،
«درآمد میلیاردی مرد روستایی از هتل بیستاره»« ،از دمپختک گوجهفرنگی تا بستن
قرارداد با هالیوود»« ،هالیوود ،زندگی چهره موفق صنعت گردشگری ایران را فیلم
امیرحسینثنائی
میکند» و...
اگر نام عباس برزگر را در اینترنت سرچ کنید ،اینها بخشی از تیترهایی است که هر
کدامشان وسوسهتان میکند تا بیشتر درباره او بخوانید و بدانید .حاال مهدی گنجی در «من میخوام شاه بشم» او را
موضوع مستند خود قرار داده .حاال قرار است بخشی از تیترهای باال را در یک مستند به تماشا بنشینید؟ نه! شما در
مستند جذاب گنجی به تماشای سیر دراماتیک اتفاقاتی مینشینید که اصال توقعش را هم ندارید.
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میخواهم صحبتمان را از گذشته آغاز
کنم .من تا قبل از فیلم «من میخوام
شاه بشم» از تو ،بهعنوان کارگردان،
فیلمی ندیدم .سابقهای که از تو در ذهنم
داشتم این بود که میدانستم تدوین
و تصویربرداری چند کار مستند را بر
عهده داشتی .بعد هم شنیدم مجموعهای
مستند در تلویزیون کار کردی که یکی،
دو قسمتش فکر کنم در جشنواره
سینماحقیقت به نمایش درآمد .یادم

هست یک دورهای هم درباره مستند
تکنفره مینوشتی و مصاحبه میکردی.
میخواهم بپرسم کارگردانی برایت
همیشه جدی بــوده؟ در این سالها
کارگردانی هم میکردی یا بیشتر روی
تدوین و تصویربرداری متمرکز بودی؟
من در ابتدا میخواستم در رشته سینما تحصیل
کنم برای اینکه کارگردان بشوم ،اما به این دلیل
که ساختار ذهنیام مثل مهندسها است فکرکردم
اگر فیلمبرداری بخوانم بهتر میتوانم کارگردانی
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یادبگیرم .چون میتوانستم با کارگردانهای
بیشتری کار کنم و از آنها چیزهای زیادی یاد
بگیرم؛ در عین اینکه فیلمبرداری برای شرایط مالی
و ارتزاق زندگیام بهتر بود .بنابراین فیلمبرداری
سینما خواندم و سالها فیلمبردار بودم .همان زمانی
که شروع به فیلمبرداری کردم ،کمکم ساخت
فیلمهای مستند را هم آغاز کردم .از حدود سال ،79
از زمانی که دوربینهای دیجیتال سبک آمد ،جزو
اولین افرادی بودم که با دوربین دیجیتال در ایران
کار کردم .بعد از آن فیلمهای صنعتی و تیزر ساختم و
حدود هفت ،هشت سال فقط در این زمینه کار کردم
که جذابیتهای زیادی هم برایم داشت.
چه جذابیتهایی؟
یاد گرفتم از چیزهایی که جذاب نیستند چیزهایی
جــذاب خلق کنم .در ایــن مــدت ،هم درگیر
فیلمبرداری بودم و هم درگیر تدوین .کمکم وارد
سینمای مستند تکنفره شدم و مجموعه مطالبی
که از آن نام بردی را حدود سال  90 ،89جمعآوری

و یا تألیف کردم که این مجموعه محصول پروسه
فیلمبردای و تدوین در سالهای قبل بود .از این
به بعد بود که فکرکردم بهعنوان مهدی گنجی باید
پتانسیلم را پیدا کنم .به این فکرکردم که اگر بلدم
فیلمبردای و تدوین انجام بدهم ،کارگردانی سر
صحنه را یاد گرفتهام و همچنین روحیه اجتماعی
دارم ،پس میتوانم فیلم خودم را بسازم و شروع
کردم به تحقیق در مورد فیلمسازی تکنفره .بعد
به این فکر کردم این نوع فیلمسازی کجا به درد
میخورد و شروع کردم به تجربهکردن؛ که یکی از
آنها یک مجموعه تلویزیونی بود که در آن مجموعه
از سال  90تا  92شش ،هفت تا فیلم مستند ساختم.
در حقیقت تلویزیون میخواست دربــاره چند
شخصیت ،یکسری مستندهای گزارشی ساخته
شود .آن زمان شرایط روحی بسیار بدی داشتم و
این پروژه به من کمک کرد دوباره خودم را پیدا کنم.
چطور؟ خو ِد کارکردن تأثیرگذار بود یا
موضوع؟
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موضوع .شخصیتهای این مجموعه آدمهایی بودند
که در زندگیشان اتفاق بدی افتاده بود و بعد با قدرت
ذهن و زندگی خودشان توانسته بودند آن اتفاق بد را
به یک پتانسیل بسیار مثبت تبدیل کنند و آدمهای
موفقی شوند .این جریان در زندگی من نقش مثبتی
داشت و همنشینی با آن آدمها حال من را خوب کرد.
به همین دلیل ساخت این پروژه را طول دادم ،چون
فکر میکردم حق این آدمها بیشتر از اینهاست
و باید فیلم بهتری برایشان ساخته شود؛ در حالی
که ما به اندازه ساخت یک فیلم بیست دقیقهای
گزارشی پول داشتیم و برای فیلمبردایمان دو روز
در نظر گرفته شده بود .شاید آن فیلمها آنچنان
فیلمهای عالیای نباشند اما از این باب برای من
تجربه خوبی بود که بتوانم به آدمها نزدیک بشوم،
وارد زندگیشان بشوم و همچنین متوجه شوم از این
روش تکنفره که اینهمه در موردش تحقیق کرده
بودم ،چه جوابی میتوانم در ایران بگیرم .همیشه
با خودم میگفتم ما ایرانیها آدمهای با حجب و
حیایی هستیم و شاید خیلی راحت دوربین را در
خانهمان راه ندهیم .ولی شاید با این استایل بسیار
کوچک تکنفره و نهایتا دونفره ،بهتر بتوانیم وارد
فضای شخصی آدمها بشویم.
در نهایت به چه نتیجهای رسیدی؟
به این نتیجه رسیدم
که میشود؛ فقط زمان
میخواهد .مشکل من
در آن مجموعه مستند
تلویزیونی این بود که
زمانم کم بود .با این که
تهیهکننده خیلی کمکم
میکرد و دستم را باز
گذاشته بود اما تلویزیون

کار را سریع میخواست .در هر حال پنج ،شش فیلم
برای این مجموعه ساختم که یکی ،دوتای آنها
در جشنواره سینماحقیقت جایزه هم گرفتند .این
بهانهای شد برای این که تمرکزم را روی این شیوه
از فیلمسازی بیشتر کنم .در عین حال به شدت
به قصه عالقهمندم و از بچگی با قصه بزرگ شدهام.
همیشه میدیدم در مستندهای خارجی روایت
وجود دارد و گاهی حتی قصه دارند؛ خصوصا در
فیلمهایشخصیتمحور.
عباس برزگر از طریق گروه تحقیق
مجموعه تلویزیونی معرفی شد یا خودت
پیدایش کرده بودی؟
در آن کار یک گروه تحقیق جدی داشتیم که حدود
 600شخصیت را در ایران انتخاب کرده بودند .عباس
برزگر ،شخصیت فیلم «من میخوام شاه بشم» ،یکی
از شخصیتهای همان مجموعه است که دربارهاش
یک فیلم  30دقیقهای برای تلویزیون ساخته بودم.
بعد به این فکر کردم که با این شخصیت میتوانم
روزها و ماههای زیادتری را سر کنم.
این اشخاص بر اساس چه فاکتورهایی
انتخابمیشدند؟
فاکتور اصلی این بود که باید آدمهای موفقی باشند،
نباید معروف باشند ،سلبریتی نباشند و از آدمها
معمولی جامعه باشند.
باید در زندگیشان اتفاق
بدی افتاده باشد که آن را
تبدیل به یک پتانسیل
مثبت کــرده باشند و
همچنین سبک زندگی
خاص داشته باشند .این
 600نفر را غربال کردیم
و به  60نفر رسیدیم .بعد
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به  13نفر رسیدیم و با توجه به دلبستگیهایی که
خودم داشتم از بین آنها شش ،هفت نفر را انتخاب
کردم تا فیلمها را بسازم.
در برخورد اولیه با عباس برزگر چه
چیزهای دیگری غیر از مواردی که گفتی
برایت جذاب بود که فکر کردی قابلیت
ساخت یک فیلم مستند بلند را دارد؟
دوست داشتم در فیلمم از روایت استفاده کنم و
یکی از بهترین تمها برای روایت ،تم آرزو است؛ چون
آرزو درام ایجاد میکند .هر چه شخصیت بیشتر
عملگرا باشد ،درام جذابتر میشود .عباس برزگر
آدم خوشصحبتی است ،دوست دارید با او گپ
بزنید و از سبک زندگیاش لذت میبرید ،چون
زندگیاش شبیه کارهایی است که دوست دارید
بکنید و نکردید .معموالً شهرنشینان دوست دارند
در مزرعه زندگی کنند ،گاو داشته باشند و سالم
زندگی کنند .عباس برزگر آدمی بود که اینها را
داشت و در عین حال به دنیای اطرافش با دقت بسیار
زیاد نگاه میکرد و بهترین چیزها را برای کارش
استفاده میکرد .ویژگیهای متفاوت و مختلفی
داشت که با یک آدم روستایی در تضاد بود .همین
تضاد باعث ایجاد درام میشود و کمک میکند این
شخصیت ،به یک شخصیت سینمایی تبدیل شود.
اولین روزی که با عباس برزگر برخورد کردم احساس
کردم با یک شخصیت جذاب سروکار دارم ،اما وقتی
روزهای دیگری را با او سر کردم به این نتیجه رسیدم
که با یک شخصیت چندالیه سروکار دارم.
ویژگیهایی که از عباس برزگر میدانیم
و به آنها اشاره میکنی این نکته را هم به
ذهن میآورد که این آدم میتواند اینقدر
باهوش باشد که بخواهد خودش را برای
دیگران به نمایش بگذارد .با توجه به این

نکته فکر میکنم کارت در راضیکردن
خودش و خانوادهاش برای این که جلوی
دوربین بیایند نسبتا راحت بوده.
حرفت به شدت درست است.
این شناخت ،در فیلم اول که دربارهاش
ساختی به وجود آمد؟
فیلم اول یک فیلم سی دقیقهای اســت مثل
صحنههای اول فیلم «من میخوام شاه بشم» .در
آن قسمت عباس برزگر را آدم موفقی میبینید با
ایدههای جالب و جذاب و سبک زندگی متفاوت.
تفاوت کوچکی بین او و پسرش وجود دارد ،اینکه او
دوست دارد پسرش شبیه خودش باشد ولی نیست.
این موارد مربوط به همان فیلم سی دقیقهای است
که در پنج دقیقه اول فیلم بلند خالصه شده است.
اما چیزی که در فیلم دوم اتفاق افتاد الیههایی بود
که در شخصیت عباس میدیدم و اتفاقاً فهمیدم
بخشی از چیزهایی که روزهای اول میدیدم شبیه
شو بود و آنقدر با او صمیمی شده بودم که بعدها
خودش این را برایم میگفت .از عباس برزگر فیلمها و
گزارشهای زیادی توسط شبکههای تلویزیونی دنیا
ساخته و پخش شده و او با دوربین آشنا و بهشدت
راحت بود .میدانست این فیلم پتانسیلی برای مطرح
شدنش است.
وقتی تو و گروه تحقیقت برای اولین بار
سراغ عباس برزگر رفتید بیشتر کار و
بیزنسش برایتان موضوع اصلی بوده ،اما
بعد از آشنایی اولیه دوباره رفتی تا این
آدم را کشف کنی .در ایران معموالً این
اتفاقات را جزء تحقیق حساب نمیکنند؛
بهخصوص وقتی که به داوری مینشینیم
همیشه تعریفمان از تحقیق و پژوهش در
فیلمهای مستند ،استفاده از فیلمهای
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آرشیوی یا ارائه یکسری آمار و اطالعات
تاریخی است .طراحی ایده و کشف سوژه
انگار جزء تحقیق نیست! یا همانطور
که اشاره کردی کشفکردن الیههای
درون یک آدم .سؤال من این است که
چطور این الیهها را کشف کردی؟ آیا از
قبل فکر کردی که یک موضوع را مطرح
کنی و با عباس در موردش حرف بزنی تا
او به خودبیانگری برسد؟ یا از حرفها و
موضوعات بیهدف به کشف این الیهها
رسیدی؟ چون به نظرم کشف این الیهها
است که فیلمنامه و فیلم تو را شکل
میدهد.
روش کارم اینگونه است که درباره هر موضوعی
حرف میزنم تا بفهمم طرف مقابلم چه نظریات
سیاسی دارد ،نسبت به اجتماع چطور فکر میکند
و ...بیشتر درباره خودم حرف میزنم؛ مث ً
ال میگویم
من نسبت به فالن موضوع اجتماعی این نظر را
دارم و اصوالً غیرمستقیم صحبت میکنم .به هیچ
وجه از طرف مقابلم سؤال نمیپرسم ،چون سؤال
پرسیدن حالت مصاحبه پیدا میکند اما من سعی
میکنم گفتوگو کنم .این وضعیت باعث میشود
طرف راحتتر صحبت کند و فکر نکند داری او را
استنطاق میکنی .من بیشتر از خودم و آرزوهایم
صحبت میکردم و او هم سعی میکرد با من وارد
گفتوگو شود.
این کار به نوعی همذاتپنداری هم
محسوبمیشود.
بله و خیلی بیشتر اعتماد طرف را جلب میکند.
با این صحبت تو موافقم که میگویی انگار تحقیق
در ایــران بیشتر شامل تحقیقات آکادمیک و
کتابخانهای و تحقیقات اطالعده میشود .انگار

هرچه فیلم ،اطالعات تاریخی بیشتری به ما بدهد
تحقیق در مورد آن را بهتر میدانیم در حالی که
فیلمهای بسیار خوبی در سینمای ایران ساخته شده
که درباره درونیات یک شخصیت است.
و تو بر اساس تحقیق و پژوهش به این
درونیات رسیدهای و آن را به تصویر
کشیدهای.
قطعاً همینطور است و در یک پروسه به اینجا
رسیدهام .مثال وقتی با عباس صحبت میکنم باید
حواسم باشد به بچهاش چه واکنشی نشان میدهد
یا با همسرش چه رفتاری میکند .از نظر من اسم
این کار تحقیق است .برای فیلم بعدی که میخواهم
کار کنم ،تقریباً دو سال است به خانه شخصیتی که
میخواهم از او فیلم بسازم ،رفتوآمد دارم .به او
گفتم احتمال دارد از تو فیلم بسازم و تقریبا در یک
سال گذشته اصال اسمی از فیلم نبردهام .چون در
ابتدا باید من را بهعنوان عضوی از خانواده خودشان
قبول کنند .در ابتدا باید یک اعتماد دوطرفه ایجاد
شود و من نسبت به موضوع شناخت کافی پیدا کنم.
فیلم «با تو مهتاب» که یکی از اولین فیلمهایم بود،
نشان میدهد که چهقدر مرحله تحقیق میتواند
در پروسه فیلمسازی به شما تغییر جهت بدهد.
میخواستم فیلمی در مورد این عقیده بسازم که بهتر
است کودکان استثنایی تربیتناپذیر ،کشته شوند،
چون هم روی دست دولت هزینه میگذارند هم روی
دست خانوادهشان و هم اینکه چیزی نمیفهمند .با
چنین روحیه فاشیستی به آنجا رفتم و دو هفته بین
آنها زندگی کردم ،اما یک فیلم عاشقانه در مورد
روابط بین معلولین تربیتناپذیر ساختم.
فضایی را دیدی و کشف کردی که در
هیچ کتاب و کتابخانهای نمیتوانستی
پیدایشکنی.
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دقیقا .این فضا را اصال نمیتوانی الی کلمات پیدا
کنی .اصال چه عیبی دارد من سر صحنه تغییر کنم؟
من در جریان فیلمسازی تغییر میکنم ،عباس
برزگر انگار جزئی از شخصیت من است .وقتی
سر صحنه با او برخورد میکنم انگار خودم را پیدا
میکنم .وقتی خودت را پیدا میکنی دوست داری
خودت را تغییر بدهی.
البته فکر کنم بیشتر منظورت این است
که تو ایده و طرح اصلی را در ذهنت داری
و حاال ممکن است بخشی از آن دچار
تغییر شود؛ نه این که هیچ ایدهای نداشته
باشی و بروی سر فیلمبرداری و ببینی تا
چه پیش میآید.
اینکه بدون هیچ طرحی برای ساختن فیلمی اقدام
کنی ،اصال امکانپذیر نیست .باید از قبل ،تم ،طرح و
ایده داشته باشی و کمکم ایده را گسترش بدهی .این
تغییری هم که اشاره کردم البته میتواند این امکان
خطرناک را به وجود بیاورد که نتوانی هدایت فیلم را

بهخوبی دست بگیری .من اگر بخواهم فیلمی جدی
بسازم سعی میکنم خودم را در فیلم غرق کنم.
زمان زیادی برای آن صرف میکنم و به این زودیها
نمیتوانم فیلم بعدیام را بسازم .در این فرایند به یک
شناخت میرسم که سعی میکنم آن را با مخاطبم
شریک بشوم .وقتی فیلم عباس برزگر را میبینید
اول فیلم میگویید چهقدر همه چیز خوب است ،چه
خانواده خوبی هستند؛ بعد کمکم اطالعات دیگری
بیرون میآیند و تصویر دیگری از انسان را برای شما
به نمایش میگذارند .مثل این است که با کسی به
سفر رفته باشی و در طول سفر کمکم با اخالقها و
ویژگیهای خاصش آشنا میشوی .این الیههایی
است که شاید کشفش برای مخاطب جذاب باشد
و مخاطب خودش را در این راه پیدا میکند ،چون
همه ما شاید ویژگیهایی شبیه عباس برزگر داشته
باشیم؛ الاقل در لحظاتی از زندگی.
این شناخت از موضوع و سوژهات در چند
سفر کامل شد؟
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در دو سفری که داشتیم جرقههایی زده شد و بعد
این جمله را از او شنیدم که «در بچگی انشایی نوشته
بودم با این موضوع که :میخواهم پادشاه ایران
بشوم» .به این فکر کردم آدمی که اینقدر عملگرا
است ،از دستفروشی شروع کرده و به اینجا رسیده
آیانمیخواهداینایدهراجامهعملبپوشاند؟اینخط
دراماتیک فیلم من بود و کشفهایی که در این فیلم
میبینیدرهمینسفرهااتفاقافتاد.
در سفرهایی که فیلمبردای را آغاز کرده
بودی یا قبل از آن؟
هم فیلمبردای میکردم و هم تیترهایی برای
خودم مینوشتم؛ مثل تم قلعه و امپراتور .امپراتوری
جذابترین چیزی بود که میدیدم .امپراتورها تنها
هستند و این را تعمیم دادم به این که عباس آدم
تنهایی است .در این فیلم عباس با هیچکس دوست
نیست؛ بهجز سکانسی که با مهمان آلمانی صحبت
میکنددیگرباکسیگفتوگونمیکند.
به تم امپراتوری قبل از فیلمبردای رسیده
بودی؟
دقیقا در پارت اول فیلمبردای به آن رسیدم ،زمانی که
فیلمرابرایآنمجموعهتلویزیونیمیساختم.
تم خیلی جذابی است؛ کدهایی به تو
میدهد که کلی میتوانی دربــارهاش
تصو یر سا ز ی
کــنــی و ایــن
تنهایی را به
تصویر بکشی .تم
امپراتوری از کجا
در ذهنت شکل
گرفت؟
در فیلم دیـــدی که
دیوارهای خانه عباس

مثل قلعهاست.واقعایکامپراتوریداردکهچهار،پنج
نفر در آن زندگی میکنند .بعد به این نکته فکرکردم
که این آدمها چه نقشی در امپراتوری او دارند؟ به
پسرش ،علی ،میتوانستم نزدیک شوم اما همسر
عباس اصال تمایلی برای آمدن جلوی دوربین نداشت
و عباس میگفت تا بهحال به کسی اجازه نداده بود از
او فیلم بگیرد یا وقتی مشغول کار در آشپزخانه است با
او صحبت کند .این اولین بار است که چنین اجازهای
میدهد.
شاید بخشی از آن به خاطر رفتوآمدهای
تو و احساس صمیمیتی بوده که به وجود
آمده.
احتماال .بعضی روزهــا فقط آنجا بودم و کاری
نمیکردم،فقطباآنهامیپلکیدم.
فیلمی که روی پرده میبینیم کامال
طراحیشده است .این طراحی چهقدر
پیشازتولید،چهقدردرمرحلهفیلمبردای
و چهقدر پس از تولید و در مرحله تدوین
شکلگرفته؟
من دنبال یک روایت و قصه بودم و از آنجایی که به
قصههای کالسیک خیلی عالقهمندم فکر کردم یک
طراحی انجام بدهم که بتوانم این فیلم را مثل یک
قصه کالسیک پیش ببرم .موضوع این فیلم آرزوی
یک آدم است و این در
ذات خــودش یک درام
دارد .فکر کردم نقطههای
عطف این درام میتواند
کجا باشد .در این راه
شانس هم یارم بود .مثال
شرکت الکترولوکس با
عباس تماس گرفت و
گفت میخواهیم به تو
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جایزه بدهیم و این یکی از نقطهگذاریهای فیلم بود.
اما برای من مهم بود که خوب ببینم و برای خودم در
موقع دیدن طراحی کنم ،یادداشت کنم و آنها را به
کمک تدوینگرم ،اسماعیل منصف ،به شکل روایی
مونتاژ کنم .این در دو بخش اتفاق افتاد :بخشی از آن
زمانی بود که سر صحنه بودم و میدیدم و از قبل به
تمها فکر کرده بودم؛ مثل تم امپراتور یا تنهایی عباس،
و بخش دیگر موقع تدوین و با کمک اسماعیل.
تمدیگریهمتویذهنتبود؟
تم میل؛ عباس آدمی است که میل دارد ،میل به
زندگی کردن ،اما به سبک خودش .یکی از چیزهایی
که انسان را متفاوت میکند میل و کنترل آن
است .اینکه میل ما تا کجا باید پیش برود یکی از
اساسیترین سؤالهای من بوده است .یکی دیگر از
تمها تقابل بین سنت و زندگی مدرنتر بود .شخصیت
همسرعباس،شخصیتیاستکهبخشیازجامعهمارا
شامل میشود و مابهازای بیرونی دارد .عباس بهعنوان
آدمی که با افراد خارجی تماس زیادی دارد ،روحیهای
شبیه آنها پیدا کرده است؛ مث ً
ال تعارف برایش معنی
ندارد .بنابراین فکر کردم هر کدام از این شخصیتها
میتوانند مابهازای بیرونی داشته باشند .آدمهایی در
اجتماعهستندکهزندگیشاندقیقامانندپسرعباس
است .البته من اشتباههایی هم در فیلم داشتم ،مثال در
ماههای اول فیلمبرداری فوکوسم بیشتر روی دختر
کوچک عباس بود اما از جایی به بعد فهمیدم اشتباه
میکردم ،چون در مرحلهای از رشد بود که راحت
حرفنمیزد.ولیدختربزرگشاینطورنیست،چون
بزرگتر است یک جاهایی خودش را خالی میکند و
باعباسدرگیرمیشود.یکیازپیشفرضهایدیگرم
این بود که آیا میشود آدمهای این امپراتوری ،هر
کدامشانمابهازایبیرونیداشتهباشند؟
در طراحی و ایدههایی که ذهنت را درگیر

کرده بود ،چهقدر اتفاقات غافلگیرکننده
برایت افتاد که روی ساخت فیلم تأثیر
داشتهباشد؟
معموال در چارچوب فیلم ،دست خودم را بازمیگذارم،
یعنیباخودممیگویماگرتمامپراتوریمهماستباید
دنبال نشانههایی از آن بگردم .یا اگر تم تنهایی عباس
مهم است ،احتیاج به پالنهایی دارم که عباس تنها
روی تخت خوابیده .عباس هر شب آنجا میخوابد،
این منم که باید بدانم دوربینم را کجا بگذارم .مثال
وقتیداردفیلمتخیلیمیبیندبایداورادرفیلممنشان
بدهم تا بیانگر این باشد که او آدمی رویاپرداز است .تم
را در ذهنم در نظر میگیرم و مابهازای آن را در صحنه
پیدا میکنم .تجربههای قبلی بدی داشتم از این که
اگر تم را اشتباه در نظر بگیرم ،حتی اگر شخصیتم به
اجرا کمک کند ،صحنه خوب درنمیآید .من فیلمی
در مورد کفتربازی ساختهام که هیچکس آن را ندیده.
فکرکردم شخصیتی که انتخاب کردهام میتواند
ایدهام را پیش ببرد اما اص ً
ال پیش نبرد و فقط بازی
میکرد .در اول فیلم «من میخوام شاه بشم» کمی
این اتفاق میافتد .اول فیلم به نظر میرسد فیلمساز
یک فیلم گزارشی خانوادگی میسازد .این را در فیلم
گذاشتم برای اینکه به بیننده بگویم روی ظاهری
هر چیزی میتواند شاد و شنگول و خندان باشد اما
پشتش میتواند چیزهایی وجود داشته باشد که
شما را به فکر فرو ببرد.
به نظرم خیلی هم موفق بوده و اتفاقا
مخاطب را هم درگیر میکند.
برای بعضیها جذاب بوده اما برای بعضیها هم
نبوده.
چه چیزی جذاب نبوده؟
بعضیها میگویند فیلمساز ،اول فیلم گول خورده
ولی من میگویم فیلمساز همراه است .گول نخورده
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یا اگر هم فرض میکنید گول خورده ،گول خوردنش
را به شما نشان میدهد.
از چه چیزی گول خورده؟
از شویی که اجرا میشود.
به نظرم شو نیست ،یک آتش زیر خاکستر
است.
دقیقا همینطور است .وقتی زمان زیادی را با
شخصی سرمیکنی این اتفاق طبیعی است.
حتی ممکن است بعد از مدتی دوباره به
همان نقطه اول هم برگردد.
بله و برگشته .االن عباس و دختر و پسرش به خوبی
زندگی میکنند .همسر جدیدش پسری به دنیا
آورده که االن یک ساله شده و اسمی آریایی برایش
انتخاب کردهاند .به هر حال این واقعیت زندگی است و
مننمیتوانمتغییرشبدهم.
زمانهای فیلمبردای را چگونه تعیین
میکردی؟ تو مشخص میکردی یا عباس
میگفتچهوقتیمناسباست؟
هردو.منباعباسخیلیدوستشدهام.ماباهمخیلی
گفتوگومیکردیموتلفنیمنرادرجریانکارهایش
میگذاشت .مثال تماس میگرفت و میگفت هفته
دیگر میخواهیم به خواستگاری برویم و من خودم
را میرساندم .حتی برای یکی از سفرهایم شب تماس
گرفت و گفت فردا صبح آنجا باشم .غیر از این،
اینطور برنامهریزی کرده بودم که هر دو یا سه ماه
یکبار ،برای فیلمبردای بروم .برای ساختن این نوع
فیلمها کارگردان نه باید آنچنان شیفته موضوع و
کاراکترش شود و آن را تقدیس کند ،نه باید خودش را
از آن جدا بداند .هر دوی اینها ضرر دارد و مرز بسیار
باریکی بینشان وجود دارد .من با خانواده عباس هم
همینطور بودم ،اگر چند روز پشت سر هم آنجا
میماندم شاید باعث اذیتشان میشدم ،اما وقتی بعد

از چند ماه دوباره میرفتم همیشه حرفهایی برای
گفتن به من داشتند .اگر به شخصیتهاخیلی نزدیک
بشوی و احساس کنند مانند برادرشان هستی ،فکر
میکنند مثل یک برادر تمام زندگیشان را میدانی
و دیگر چیزی برای شما تعریف نمیکنند .اگر هم
خیلی غریبه باشی ،اصال دلیلی نمیبینند مسائل
شخصیشانرابرایشماتوضیحبدهند.
حرف خانواده شد ،حدس میزنم پس از
ازدواج عباس رفتار خانوادهاش با تو تغییر
کردهباشد.
بله .همسر عباس رابطه خوبی با خواهر عباس داشت،
اما بعد از اینکه خواهر عباس در عروسیاش شرکت
کرد ،همسرش گفت اگر پایت را در خانهام بگذاری
پایت را میشکنم که این واکنش ،طبیعی است و یک
واکنش زنانه است؛ من که یک آدم غریبه بودم .وقتی
کسی به همسرش اطالع داده بود که من در عروسی
عباس فیلم گرفته بودم ،از آن به بعد من را شریک
جرم عباس میدانست.
خب این کار تو را هم سخت کرده
حتما .بعد از عروسی چند جلسه دیگر
فیلمبردایداشتی؟
دوجلسهوشرایطبسیارسختیهمداشتیم.پارتآخر
فیلمبردای ،صحنه بسیار مهمی بود که بهوسیله آن
باید فیلمنامهام را کامل میکردم .پالنی بود که مربوط
به شرایط قبل از ازدواج عباس و معرفی خانهاش بود.
اما همسر عباس دیگر تمایلی برای همکاری با من
نداشت .من برایش یک هدیه گرفتم و توضیح دادم که
با ازدواج عباس مخالف بودم؛ در صورتی که خودش از
ابتدامیدانستبااینکارمخالفم،امابههرحالدوست
نداشت در عروسی شوهرش شرکت کنم .من از این
موضوع ناراحت نشدم و به او حق دادم که ناراحت
باشد .ما با یک آدم معمولی طرف نبودیم ،با یک آدم

در جذابیت یک فیلم بسیار اهمیت دارد .کمتر فیلم
مطرحی در دنیا میبینی که با یک کاراکتر معمولی
ساخته شده باشد .کاراکتر سینمایی ویژگیهای
خاص خودش را دارد و من بهعنوان یک مستندساز،
به کاراکتری با جذابیتهای خاص ذهن خودم
عالقهمندم .هانیگمان میگفت کاراکتر به لحاظ
الیههای شخصیتش باید اینقدر جذاب باشد که فکر
کنیداریرویپرده،ستارهسینمامیبینی.اینجمله
برای من بسیار حیاتی است .من دنبال کاراکترهایی
هستم که در زندگیشان میخواهند از نقطه آ به ب
حرکت کنند و ویژگیهای خاصی دارند که آنها را
از بقیه سطح جامعه جدا میکند و البته جزو آدمهای
معمولی هم هستند .یکی از ویژگیهای این فیلم
همین است که شما یک آدم معمولی و روستایی
میبینیوبعدواردجهانمتفاوتشمیشوی.
در فیلمهای مستند در کنار انتخاب
کاراکتر ،انتخاب موضوع هم برای من
از اهمیت زیــادی برخوردار است .به
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رویاپردازجاهطلبطرفبودیم.
«من میخوام شاه بشم» در جشنواره
ایدفا سال گذشته جزو ده فیلم پرمخاطب
مارکت شناخته و معرفی شد و در
جشنوارههای سینماحقیقت و فجر هم با
استقبال مخاطبان روبهرو بود .خودت فکر
میکنی مخاطب چه چیز فیلم را دوست
داردکهتوانستهباآنارتباطبرقرارکند؟
فکر میکنم مهمترین دلیلش قصه است ،چون من
به قصه و روایت در سینمای مستند اهمیت میدهم.
معتقدم مخاطب امروز سینمای مستند در همه
دنیا ،عالقهمند است در دورههــای زمانی طوالنی
یک کاراکتر را ببیند .پیش از این هم این فیلمها در
سینمای ایران هم وجود داشتند ،مثال فیلم «جای
خالی آقا یا خانم ب» را داشتیم ،فیلم مرحوم آقای
مقدسیان «گفتوگو در مه» هم همینطور .در این
فیلمها درام و روایت وجود دارد .بعضیها اعتقاد دارند
درام در سینمای مستند وجود ندارد ،اما من معتقدم
زندگی واقعی در ذات خودش درام دارد.
البتهفکرمیکنمخودتاینرابهترمیدانی
کهایندرموردهرموضوعیمصداقنداردو
شایدبرایهرموضوعینشودواصالنبایدبه
سمتقصهودرامرفت...
بله قطعا همینطور اســت .این نظر را در مورد
فیلمسازیخودمبهکارمیبرم.
ذات موضوعی که تو انتخاب میکنی این
درام را در خودش بهصورت پنهان دارد.
درواقع تو فقط این درام را فعالش می کنی
وبهنمایششمیگذاری.
بله درست است .همچنین به عقیده من همانطور
که هدی هانیگمان هم که یکی از بزرگترین
مستندسازان دنیا است میگوید ،انتخاب کاراکتر
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نظرم انتخاب موضوع و کاراکتر از جهان
مستندساز میآید .مثال تو به نکته جالبی
اشاره کردی که در یک دوره دپرس و
افسرده بودی و حضور این آدمها تو را
درگیر کرده و روحیهات را تغییر داده و...
چون در این نوع فیلمها با پروسهای طوالنیمدت
مواجههستید،کاراکتریکهانتخابمیکنیبایدواقعا
از خودتان باشد .اگر اینطور نباشد از یک جایی به بعد
خسته میشوی .فکر میکنم فیلمسازان بزرگ دنیا
برای فیلمهایشان تمهای کلی دارند .مثال وقتی راجع
به آنتونیونی حرف میزنی ،از تم تنهایی یا واقعیت و
مجاز صحبت میکنی .این تم را در بیشتر فیلمهای
آنتونیونیمیبینی.
انگارپرسشهاییدارندکهبهبهانهفیلمها
جستوجویشانمیکنند.
شاید وقتی آنتونیونی «ماجرا» را میسازد ،بخشی
از زندگی و وجود خودش را مطرح میکند .درست
است که زمانی بر حسب سفارش فیلم میسازیم اما
به نظرم هر کسی در تاریخ فیلمسازیاش فرصت
میکند سه ،چهار فیلم بر حسب درونیات خودش
بسازد .در کل اینکه بخشی از خودت و زندگیات
را در فیلمت داشته باشی کمک میکند تا فیلمت
صمیمیتر بشود چون داری از وجودت حرف میزنی.
آرزو یکی از مهمترین
مسائل زندگی من است
و حتی در کمپینهای
اجتماعی در مورد تم آرزو
کار کردهام .به نظرم یکی
از بزرگترین مشکالت
جامعه ایرانی این است
که آدمهــا آرزوهایشان
کم رنگ شده و یا اصال

آرزوییندارند.
البته فیلم تو الیههای مختلفی دارد که تم
آرزو تنها یکی از تمهای آن است .راستش
سال پیش وقتی خالصه موضوع فیلمت
را خواندم در مرحله اول کمی گولم زد .در
خالصه داستان فیلم نوشته شده بود که
عباس برزگر یک فرد روستایی است که
رویایی دارد و ...آن روزها مسأله آرزو و
رویا خیلی ذهنم را درگیر کرده بود و خیلی
دوست داشتم فیلم را ببینم .اما به نظرم
این فیلم ،تنها درباره رویا و آرزو نیست و
الیههای متعددی دارد که بخشی از آن
رویااست.
شایدیکیازموتورهایشرویاباشد.
به نظرم پرترهای است که الیههای
اجتماعی و سیاسی دارد که میتوان آنها
رااززوایایمختلفیتحلیلکرد.
موقعی که این فیلم را کار میکردم این مسأله برایم
خیلی اهمیت داشت و موتور اولیه حرکت این فیلم،
آرزو است .قطعا این را میدانی که برای نوشتن خالصه
داستان تکنیکهایی داریم .نمیتوانیم الیهها را در
خالصه داستان توضیح بدهیم .باید با حداقل کلمات
و بهصورت حرفهای چیزی بنویسیم که جذاب باشد
و خواننده را تحریک کند
که این فیلم را ببیند ،اما
دروغهمنباشد.
زمانی که فیلم را
میساختیگروه«هنر
و تجربه» ایجاد نشده
بود .اصال تصوری از
اکران عمومی فیلم
داشتی؟

موافقم
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هرگز .در سینمای مستند قبال تجربههایی از اکران
عمومی فیلم مستند داشتیم .مثال سینما سپیده
سانسهایی را به اکران مستند اختصاص میداد که
البته با شکست هم مواجه شد .چون نه تبلیغات داشت
و نه سر و شکلی .چند فیلم هم در سینما آزادی اکران
شد که «جای خالی آقا یا خانم ب» یکی از آنها بود.
چند تجربه اکران مستند دیگر هم داریم،
مثل «روزگار ما» فیلم خانم بنیاعتماد یا
«تهران انار ندارد» .اما اکران مستندها به
این شکل هیچوقت جدی گرفته نشده
بود.
اصال مردم هم آنها را جدی نگرفتند .خوشبختانه
االن با وجود رسانههایی که ایجاد شده ،مردم
دریافتهای جدیدی از فیلم مستند دارند .یک
موقعی همه فکر میکردند فیلم مستند یعنی راز بقا،
اما االن ارتباطات زیادی ایجاد شده است .اصال فکر
نمیکردم فیلمم اکران شود و هیچ برنامهای هم برای
اکرانش نداشتم .فقط به این فکر میکردم که فیلم
خوبی بسازم تا مخاطب اندکی که میبیند وارد فاز
فکرکردن شود.
االن طبیعتا باید منتظر اتفاقات تازه و
هیجانانگیزیباشی.
این فیلم را در جاهای مختلفی به شکل خصوصی
اکرانکردم.یکیازجذابترینچیزهادرساختفیلم
مستند برای آدمی مثل من ،کشف در زمان ساخت
است .مراحل بعدی مثل مونتاژ ،صداگذاری و پخش،
دردسروخستگیاست.امابعدازاینمراحلوقتیفیلم
راباشخصدیگریمیبینمیاحتیکسیکهحرفهاش
سینمانیستوبعددرموردشصحبتمیکنیم،یکی
از جذابترین بخشهای فیلمسازی برای من است.
این فیلم را بهطور خصوصی برای عدهای از خانمها
اکران کردم و فیدبکهایی که گرفتم برایم خیلی

جالب و جذاب بودند .فکر میکردم خانمهایی که به
وجه اجتماعی زنان اهمیت میدهند شاید در مقابل
اینفیلمجبههبگیرند.بعضیهایشانجبههگرفتنداما
خیلیها هم جبهه نگرفتند .خانمی که یکی از فعاالن
اجتماعی هم هست میگفت :ای کاش جای عباس
برزگر بودم .یعنی با بخش دیگری از فیلم ارتباط برقرار
کرده بود .هر کسی با یکی از بخشهای شخصیت
عباسارتباطبرقرارمیکرد.
چون به نظرم تو هم تالش کردی که در
طول فیلم صرفا یک مشاهدهگر باشی و
بیطرفیخودتراحفظکنی.
یکی از سختترین چالشهایم در فیلم این بود
که یک خط دراماتیک خلق کنم ،چون فیلمنامه
را سر مونتاژ با وسواس و محاسبات ریاضی کنار
هم چیدیم .دومین مسأله برایم این بود که فیلمی
بسازم که مخاطب در انتهای آن با دو کفه تراوزی
همسان مواجه شود و با توجه به پسزمینه فرهنگی
و اجتماعیاش ،خودش تصمیم بگیرد .سعی کردم
تا حد ممکن کاری کنم که مخاطب ،قضاوت هم
نکند ،فقط فکر کند .به این فکر کند که به کاراکتر
من حق میدهد یا نمیدهد و اینکه چرا حق
میدهد یا نه ،برایم مهمتر است .این «چرا» است
که ما را به جهان گفتوگو میکشاند؛ گفتوگو با
فیلم و بکگراند ذهنی خودمان .خیلی خوشحال
میشوم کسی که فیلم را میبیند ،آن را بهعنوان
بستری برای فکرکردن به خودش و دنیای اطرافش
ببیند .همه ما دوست داریم کارهایی در زندگیمان
انجام بدهیم؛ باید فکر کنیم تا کجا میتوانیم پیش
برویم؟
فکر میکنم به جای خوبی رسیدیم که
میتوانیمگفتوگویمانراتمامکنیم.

73

گنجی صبور و شنوا یکبهیک ذهنیات عباس را ثبت و ضبط میکند

شماره  16مرداد 1394

74

عباس برزگر ،شخصیت اصلی فیلم «من میخوام شاه بشم» ،در رؤیای ساختن ایلی است
که در آن ،همه فرزندان او باشند .فکر راهانداختن ماشین زمانی است که او و خانوادهاش
ایلی  200سال پیش ایران قرار دهد و میخواهد ایل مال او و ساکنانش ،همه
را در شرایط ِ
از نسل او باشند .در اواسط فیلم ،او حتی در گرفتن جایزۀ دویست هزار دالری کمپانی
الکترولوکس مردد است ،چون شرکت میخواهد کار خداپسندانه کند و دست او را برای
خرجکردن این پول در راه برقراری دهکدۀ ایلیاش می-بندد .عباس که حاال در خانه و
پیروزکالنتری
چادرهای ایلیاش از توریستهای خارجی پذیرایی میکند ،امیدوار است در این دهکدۀ
ایلی ،هتلی بزند که هر اتاقش شبی  1000دالر اجاره داده شود و هر شب  100نفر به آنجا بیایند .حدود نقش قدرت
و ثروت و رجحان یکی از آنها ،در حرفها و عمل او و در فیلم خیلی روشن نمیشود ،و این دو خصوصیت و خصلت در
دنیای امروز آنچنان گرهخورده به همند که شاید خیلی هم مهم نیست کدامشان در کجا اصل است و دیگری فرع.
عباس از ده سال پیش تا به حال ،از پذیرایی روستاوار و یکروزۀ یک مهمان خارجی (که پول هماو موتور حرکت
عباس را راه انداخته) تا امروز که در مسیر گسترش فعالیت توریستیاش خیلی چیزها دارد و ثروتمند شده است،
روزبهروز با باور رسیدن به رویایش پیش آمده است .او امید به همراهی خانوادهاش داشته ،اما همسر و دختر و پسر
حبِ جاه
نوجوانش هریک رنگ دیگری پیدا کردهاند و در مسیر نو شدن و هویتجوییهای تازهشان ،حاال دیگر در ّ
پس پردۀ نمایش و بازی گامبهگام پیشروندۀ عباس به کار گرفته شدهاند،
و ثروت با او همراه نیستند .آنها که در ِ
حاال از وسیله و ابزار بودن خسته شدهاند .عباس هم مدتهاست این را میداند و میخواهد پروژۀ دهکده را بدون
خانوادهاش پیش ببرد .زمانی که او می-خواهد از میان  17گزینۀ شخصیاش همسری تازه بگیرد و کلید برقراری
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ایلش را جای دیگری بزند ،دختر و همسرش از او رو برمیگردانند ،اما علی ،پسرش ،میگوید مقابله با پدر فایدهای
ندارد و روز خواستگاری موهای عباس را برایش اصالح میکند .فرق او با مادر و خواهرش در این است که پسر /مرد
است و تا حدود زیادی توانسته خر خودش را براند و در گریز از کار شاق روزانه و سرکوفتهای پدرش ،گیتارش را
بردارد و با گله برود چوپانی.
ذهنیات عباس مدام در فیلم جوالن میدهد و فیلمساز صبور و شنوا یکبهیک آنها را ثبت و ضبط میکند .قص ۀ او
از شدت فقر و در همان حال رویاپردازیهای دوران کودکیاش برای شاه شدن همانقدر شنیدنی است که شروطی
که پدر معشوقش برای رسیدن به اولین عشق دوران جوانیاش برایش میگذارد؛ و من تماشاگر به همان اندازه که
در چنین لحظاتی در کنار او قرارمیگیرم ،در لحظات مقابلۀ او با عدالتخواهی همسر و دخترش ،در برابر این وجود
جاهطلب و خودمحور قرارمیگیرم و از دهشت رویای ویرانگرش به خشم میآیم.
صحنۀ دعوای حاد او و دخترش زهرا اوج این مقابله است .زهرا از تصمیم قطعی و رو به اجرای پدر برای زن گرفتن
عاصی شده و جلوی پدر میایستد .عباس به او یادآوری می کند که او همۀ جرأت و جسارت و شخصیتش را از پدر
دارد و یکبهیک چیزهایی را که به او یاد داده برمیشمرد و زهرا یکباره میگوید حاال هم پدر دارد خیانت را به او یاد
میدهد! عباس به هم میریزد و دچار خشم غریبی میشود و به او فحاشی میکند و میگوید «حاال که خُ ردم کردی،
خُ ردت میکنم» .او بعدتر به پسرش ،علی ،میگوید :من به دخترم یاد دادم که برای توریستها فیلم بازی کند و حاال
او از چیزی که یادش دادم علیه من استفاده میکند.
عباس برزگر به ذات و ناگزیری این جابهجایی نمیاندیشد و مثل هر جای دیگر فیلم ،حق را در جانب خود میبیند
و بس .او متوجه نیست که در مسیر پیشبرد پروژۀ مدرنیزاسیون ذهنساختهاش ،خانوادهاش واقعا مدرن شدهاند و
ی و سنتی  -مدرناش در دوراهی زندگی ایلی متصل به
نمیتوانند گمگشتگی و هویت دروغین او و حرکت پاندول 
شخص خود و هتل شبی صد هزار دالری برای توریستها را برتابند .شاید هم متوجه است و امید از این همراهی
بریده و دارد برای این هویت تازه و رویای خریدنیاش ،بستر و فضایی جدا از خانواده و روابط گذشته تدارک میبیند.
علی ،پسرش ،در اواخر فیلم میگوید« :مسأله اینه که بابام از زندگی با ما راضی نیست و میخواد زندگی دیگهای راه
بندازه» و عباس در لحظات آخر فیلم و مدتی بعد از ازدواج با دختر دلخواهش ،آرام و در خلسه ،در برابر دوربین از
عشقی میگوید که دچارش شده و اصال انتظارش را نداشته است« :شاید این عشق ،قدرت پیگیری رویام رو بیشتر
کنه ،شاید هم سردتر بشم ،نمیدونم» .انگار همۀ آن ایل برساخته و آن هتل شبی صدهزار دالری و آن رویای دیرین،
یاِند» نداشت و قرار بود سرش بخورد به دیوار هوسرانی یک وجود آویزان که ما تماشاگرها
تنها یک فیلم بود که «هپ 
را هم سر کار گذاشته باشد!
در عین حال ،فیلم «من میخوام شاه بشم» در بعضی لحظات ،مرا در پیگیری واقعیت و رویای وضعیت و ذهنیت
عباس برزگر به عالم سیاست میکشاند .او با این شخصیت و ذهنیت و پیگیری میتوانست یک آدم موفق در عالم
سیاست باشد .در آن حالت موفقتر و خوشبختتر از حاالیش میبود؟ کشاکشش با خانواده را راحتتر به سرانجام
میرساند؟ اصال میآمد و جلوی دوربین مینشست تا «من میخوام شاه بشم» با این لحظات درگیرکننده از شور
شر یک ذهن و وجود رویاساز و ویرانگر شکل بگیرد؟ برای این تفاوت وضعیت و وجود ،نباید همچون فیلمساز
و ّ
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تصویر وارونه و لرزان مردی بر سطح آب ...و سپس حبابها و بسامد سنگین صدا در زیر
آب .این مطلع فیلم مستند «من می خوام شاه باشم» است که همچون نمای واپسینش
پرتأمل است :حرکت اتومبیل در انتهای جاده شب.
این مقدمه و مؤخره برای حکایت یک بلندپروازی ،نشان از هوشمندی مستندساز دارد؛
هوشمندیای که درکی درست را از موقعیت غریب غالمعباس برزگر داللت میکند
و برخالف بسیاری از نمونههایی مشابه که در حال ثبت مقطعی از زندگی یک شخص
مهرزاددانش
هستند ،در برابر جذابیت موقعیت آن شخص ،وانمیدهد و به واکاوی بیشتر ادامه میدهد.
این که عباس برزگر سالها قبل به عنوان مردی فقیر و کمسواد ،از فرصتی طالیی استفاده هوشمندانه کرده است و
با مدیریت غریزی درستش ،فضایی قابل تحسین در امر گردشگری و جذب توریستهای خارجی به مناسبات بومی
کشور به وجود آورده است و سرمایههای قابل توجهی نیز برای خود کسب کرده است ،سطح ماجرا است .این سطح
را بسیاری از رسانهها (سایتهای خبری ،روزنامهها ،صدا و سیما و )...مورد توجه قرار دادهاند که با جستوجویی
مختصر در موتورهای اینترنتی میتوان درباره همهشان اطالعاتی کسب کرد .اما هنر گنجی آن است که به این سطح
بسنده نکرده است و کارش را در حد یک مستند آموزشی  -تبلیغی درباره «خواستن توانستن است» تقلیل نداده
است .توجه مستندساز بیش از آن که به این نمود شعاری و اخالقی جلب شود ،به پیچیدگیهای درونی و وجودی

یازیدهاند و از تصویر معوج خود در سطح آب به سیاهی جادهای بیانتها رسیدهاند
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سوژهاش معطوف بوده است.
برزگر را سالها قبل روی صندلی برنامه ماه عسل تلویزیون دیده بودیم که چگونه کانون ذوقزدگیها و
ذوقنماییهای مجری برنامه در فراگردی ژورنالیستی واقع شده بود ،اما مستند گنجی مجالی برای این فضاهای نازل
باقی نمیگذارد .مخاطب مستند ،از سطح نمودهای حرفهای همیشگی درباره آمدن شبانه دو آلمانی و گسترش
رفتوآمد توریستها و دعوتنامههای خارجیها و ...به عمقی جدیتر در حرکت است.
گنجی از سوژهاش نه قهرمانی میسازد که به درد الگوپردازیهای مقوایی صداوسیما بخورد و نه کاریکاتوری
میآفریند که موجب خنده مخاطب به سادگی و روستایی بودن موقعیت شود .مستندساز درست مانند الگوهای
کالسیک فیلمهای داستانی ،از خوشی و خوشبختی شروع میکند ،سپس چالشها را به رخ میکشد و در نهایت
مسیر نامعلوم و پرمخاطره قهرمان قصهاش را در این کشاکش واقعیت و آرزو ،پایان ماجرا درنظر میگیرد.
عباس برزگر میخواهد شاه باشد .او آینهای است در برابر همه ما که گاه آشکار و اغلب پنهان ،این آرزو را در سر
داریم و طوری دیگر وانماییاش میکنیم .مهمترین خصلت نیکوی عباس ،بعد از پایمردی و سماجت و پشتکارش،
صداقتش است .او این آرزو را سالها قبل در انشای مدرسهاش بازگو کرده بود (و کتکش را هم خورده بود) ،در خدمت
سربازی و شاگردی مکانیکی دنبالش کرده بود (و حقارتش را هم چشیده بود) و در اولین عشقش هم سراغ کسی
رفته بود که طبقه اجتماعی و اقتصادی باالتری از خودش داشت (و ناکامی خواستگاریاش را هم دیده بود) .عباس
در نیل به آرزوی دیرینهاش ،بارها با شکست مواجه شده است و حاال در بزنگاهی سرنوشتساز میخواهد محققش
کند .او دگرگونی و فرصتی را در مسیر زندگیاش شکل داده است که اکنون میخواهد گسترشش دهد و تبدیلش به
یک تمدن کند .جالب اینجا است که نکتههای انگیزهبخش او در این مسیر ،یکی فیلم سینماییای علمی  -تخیلی
(ماشین زمان) بوده است و دیگری ،مواجهه با غیرایرانیان .خیال ،او را به سمت آرمان سوق داده و بیگانه ،به سمت
ملیت .اما این مواجههها و عزیمتها ،در دنیای واقعیت شکل میگیرد و بزرگترین واقعیت پیش روی او ،خانوادهاش
هستند :زنی که پابهپای او این مسیر را با او همراه بوده است ،دختری که به تعبیر خود عباس ،ستون اصلی کارش
است و اگر نباشد فلج میشود ،و پسری که هیچ شباهتی به پدر ندارد و امیدش را ناامید کرده است .عباس برای
رسیدن به مقصدش باید از این خانواده عبور کند .چالش پیش رو ،ابتدا او را از در منطق و استدالل وارد قضیه میسازد
و میخواهد با قانعسازی همسر و فرزندانش ،مسیر به مسالمت طی شود .اما بحران مشروعیت استداللی او مانع از
کارآمدی این راه میشود و در نتیجه ،فضا به پرخاش و تحکم و عصبیت تغییر جهت میدهد .سکانس دعوای او با
دختر نوجوانش که زمانی ستون خیمهاش بود ،اوج این رویارویی است .او میانگارد دختر از همان اسلحهای دارد
استفاده میکند که زمانی خودش راه استفادهاش را به او یاد داده بود .پس برای رسیدن به تمدن آرمانیاش ،از ملت
و خانوادهاش صرف نظر میکند و با تجدیدفراش ،اولین قدم را برمیدارد .او چشم به تولد ملتی دیگر دارد .ولی آرمان
پیش رو همچنان با چالش مواجه است .عباس در اواخر فیلم به نکته درستی اشاره میکند :این که حس جدیدش
بعد از تجدیدفراش ،آیا عشق است و آیا این عشق او را در راه تحقق آرمانش کمک خواهد کرد و یا بازش میدارد؟ حاال
انگار او دارد به نفس قدرت معطوف به آرمان عشق میورزد تا خود آرمان؛ و این فرجام ،دغدغه همه کسانی است که
بلندپروازانه قصد تمدنسازی در محدودههای بزرگ و خرد خود داشتهاند و در مسیرش ،از استدالل به تحکم دست
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«عباس برزگر» دامدار جوانی است که با همسر و سه فرزند خود در روستای «بوانات» از
توابع شیراز زندگی میکند .او که در یک خانواده پرجمعیت فقیر بزرگ شده ،همواره در
آرزوی دستیابی به افقهای بهتری از زندگی است؛ افقهایی که با امکانات مادی و توان
اقتصادی زندگی او تناسبی ندارد .بااین وصف عباس آنها را حفظ کرده و مدام در ذهن
خود میگرداند ،با این امید که روزی فرصتی به چنگ آورد و به آرزوهای دور و درازش
جام ه عمل بپوشاند.
همایونامامی
در شبی بارانی ،دو گردشگر آلمانی به او و خانوادهاش پناه میآورند .صبح راضی خوشحال،
مقداری پول به آنها میدهند و میروند و آنها را که شرمنده نداشتن امکان برای یک پذیرایی بهتر بودهاند متحیر
برجای میگذارند .با معرفی آن گردشگران که شیفت ه دستپخت همسر عباس و صدق و صفای او شدهاند ،گردشگران
دیگری از راه رسیده و میخواهند در خانواده عباس پذیرایی شوند .پول خوبی هم میپردازند؛ امری که عباس را
وامیدارد بهصورتی بسیار جدی به این امر بیندیشد .درآمد آنقدر بوده که عباس بتواند مهمانسرایی برای گردشگران
تأسیس کند و در مسیر رشد ،به دگرگونی زندگی خود و خانوادهاش بیندیشد .او با توجه به اقبال گردشگران
خارجی به قلمرو زندگی وفعالیتش ،دست به ابتکاری اگرچه مضحک ولی چشمگیر میزند .به این صورت که پرچم
کشورهایی را که برای گردشگری به آنجا مراجعه میکنند گردآورده و در طاقچ ه خانهاش قطار میکند تا به هنگام
استقبال از آنها ،مورد استفاده قرارشان دهد .دیری نمیگذرد که سیل گردشگران به آنجا سرازیر میشود و همه هم
خوشحال و راضی از اقامت و پذیرایی عباس و خانوادهاش ،برمیگردند و عدهای دیگر را به سفر به آن نواحی تشویق
میکنند .و چنین میشود که دامن ه کسب و کار عباس بزرگر باال میگیرد .خانهاش را آنطور که خود میگوید و
میبینیم ،از  80متر به هزار و دوهزار متر گسترش میدهد .در ورودی خانه را بزرگ میگیرد و تابلویی بر فراز آن
نصب میکند که حاکی از تولد یک امپراتوری دارد« :به دهکد ه گردشگری و اقامتی خانواده عباس برزگر خوش
آمدید» .پول و تم ّول که میآید ،راه برای اندیشیدن به تحقق رؤیایهای گذشته هموار میشود .قدرت اقتصادی
به سلطه میانجامد؛ سلطه در بهرهوری از توان تکتک اعضای خانواده ،از مادر گرفته  -که با دست شکسته وادار به
کاری پردامنه و گاه طاقتفرسا میشود  -تا بچهها ،علی و آن دختر کوچک ،که موظف است به استقبال گردشگران
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برود ،پرچم کشورشان را ببوسد و به آنان تقدیم دارد؛ امری که اگرچه مضحک مینماید و ریشخند گردشگران را به
دنبال دارد ،ولی در رونق کاری عباس مؤثر است .همسر عباس راضیست .چرخ مالی خانواده خیلی بیش از نیازشان
میگردد .موتورسیکلت جایش را به اتوموبیل شاسی بلند میدهد .آن هم نه یکی که سه دستگاه؛ طوری که کنار هر
درواز ه باغ  -خانه عباس ،یک اتوموبیل پارکمیشود.
پول پول میآورد و سلطه و عطش سیریناپذیر عباس به کسب سود بیشتر ،او را وامیدارد تا از امکانات دیگر عشایر
نیز سود برد .پس در قبال مبلغ ناچیزی به آنها از امکان پذیرایی و سیاهچادرشان سود میجوید .آنها را به خدمت
فاصله زمانی کمتر

میگیرد و مورد بهرهکشی قرارمیدهد .و این یعنی گسترش سریع منابع مالی وسودبری .در
از دهسال ،سود فزاینده ،او را که حتی از سواد خواندن و نوشتن بهرهای ندارد و از گذشتهای تحقیر شده و بسیار
تهیدست میآید (فروش نان خشک و اشیاء پالستیکی مستعمل و کار توأم با کتک و تحقیر در یک تعویض روغنی)
خاطره دوران

وامیدارد که باور کند تا تحقق رؤیای دوران کودکیش راه چندانی باقی نمانده است .او برابر دوربین از
کودکیش میگوید و این که در همان سالهای اوایل انقالب ،در کالس انشاء و با موضوعی چون «دوست دارید در
آینده چه کاره شوید؟» سادهانگارانه پرده از امیال سرکوبشدهاش برداشته و نوشته است دوست دارد شاه شود؛
یادمانی که همواره با خاطره کتکخوردن از معلم انقالبی آن روزها ،عجین است .و حاال امکاناتی که در کمترین زمان
ممکن کسب کرده و قدرت مالی  -اقتصادیای که پدید آمده او را وامیدارد تا باور کند تا تحقق آن سیادت کالن راه
چندانی باقی نمانده است.
او با یکی از گردشگران آلمانی که فارسی میداند ،در شبی از این آرزو میگوید .او هوشمندانه میگوید :قدرت و
سیادت در قالب خان و حاکم و شاه امریست که تداومش مستلزم انتقال قدرت به شیوهای دودمانی است؛ از پدر به
پسر ،و یا قدرتی که از لوله تفنگ بیرون آمده باشد .چنین حاکمی و خانی اقتدار و تداوم خواهد داشت .او سیادتی از
آن دست که عباس ،یکشبه مد نظر دارد را موقت ارزیابی میکند ،چرا که بر پایه و شالود ه مستحکمی شکل نگرفته
است .عباس اما گوشش بدهکار این حرفها نیست و همچنان با رؤیاهای بلندپروازان ه خود زندگی میکند؛ رویاهایی
که او را وامیدارد در فیلم تصریح کند در دستیابی به آنها ،از قربانی کردن خود و خانوادهاش ابایی ندارد.
اندیش ه شاه شدن و حکومت ،حاال دیگر یک خیال خام کودکی نیست و به امری بدل شده است که تحققپذیر است.
او هشیارانه مسیری اجرایی برای آن یافته است :بنیانگذاری یک ایل جدید؛ ایلی که بر پای ه اندیش ه ایران باستان بنا
شده و عنوانی آریایی دارد :ایل آریایی .در این راستا او وقتی به فرزندانش  -بهویژه پسرش علی که مسئولیتپذیری
چندانی نداشته و از امید و آینده تهی است  -مینگرد ،درمییابد که همسرش گزینه مناسبی برای پروردن و رشد
جمعیتی ایل مورد نظر او نیست ،پس در اندیش ه ازدواج مجدد میافتد و چندین سال را به این جستوجو اختصاص
میدهد .سیاههای از منتخبهایش را گردمیآورد تا از بین آنها بهترین را انتخاب کند .و سرانجام ملک ه ایل را
برمیگزیند .زن و فرزندانش رضایت ندارند و اعتراض میکنند.علی سازشکارانهتر ،ولی دختر بزرگش تند و بیپروا و
اینمای ه یکی از پرتحرکترین فصلهای فیلم میشود .ولی حرف ،همان است که بود .عباس عروسی میکند .مراسم
جشن و پایکوبی ،زیر نوای سرنا و شلیک تیر هوایی  -چنانکه سنت عشایر ایران است  -سرمیگیرد .عباس از انرژی
تازهای میگوید که زندگی او را دستخوش شور و شوقی بیپایان کرده است ،ولی در عین حال تردیدش را نیز مخفی
نمیکند« :شاید این عشق قدرتمو چند برابر کنه ،شاید هم باعث بشه سردتر بشم ،از کارم ،از عطش نوآوریهام کمتر
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بشه» .تردیدی که در بیان تصویری زیبایی ،خود را آشکار میسازد :اتوموبیل عباس در هوایی نیمهتاریک در جاده
پیش میرود؛ در گرگومیش صبحگاهی یا غروب خورشید؛ ایهامی که به-خوبی تردید و فرجام کار عباس را تصویر
میکند.
فیلم مستند «من میخوام شاه بشم» به گواه درخششهای جشنوارهایش ،یکی از مطرحترین فیلمهای مستند
چند سال اخیر محسوب میشود؛ فیلم مستندی که محصول رویکردی تکنفره به مستندسازیست و تولیدش
 تصویربرداری ،کارگردانی و صدابرداری  -را خود مهدی گنجی به عهده داشته است؛ امری که حاکی از تسلط اوبر این امور است .از قاببندیهای سنجیده و نورپردازیهایی که در تقویت درام فیلم و انتقال حسوحال موقعیت
روحی شخصیتهای فیلم مؤثرند ،نمیتوان به تحسین یاد نکرد ،بهویژه از نورپردازی که در فیلم وزنی یافته و گنجی
بهخوبی توانسته چه در انتقال تنهایی شخصیتهای فیلم (علی ،همسر اول عباس و خود عباس که در صورت
تحقق نگاه اتوپیاییاش به قدرت ،محکوم به نوعی تنهایی خواهد شد) از آن استفاده کند .به یاد بیاوریم این تنهایی
شخصیتهای فیلم چطور در فیلم با نورپردازی سنجیده و نیز استفاد ه بهینه از نور موجود ،بهخوبی تصویر شدهاند.
خود عباس در بیشترین صحنههای درون اتوموبیلش و یا زمانی که بر تختی در حیاط خانهاش بر مخده تکیه داده ،از
یک سو و علی با آن گیتاری که بهرغم عالقهاش ،نواختنش را حتی نیاموخته است  -بهویژه در آن نمای اواخر فیلم که
تک و تنها در حیاط خان ه و در فضایی نیمهروشن گیتار مینوازد  -همسر اول عباس که در آن اتاق دنگال مدام در حال
نماز و استغاثه است ،دخترش و دختر دیگرش که در فیلم نمودی عبوری دارد ،همه و همه تلخ و تنها تصویر شدهاند.
فیلم به شیوهای مشاهدهگرانه واقعیت را مورد بازنمایی قرارمیدهد .دوربین ناظر گنجی در تمامی این حاالت تنش
و بحران و آرامش و شادی  -در صحن ه دعوت کمپانی الکترولوکس و یا ورود گردشگران خارجی  -آنچنان خود را در
محیط و در فضای دوستی و اعتماد با اعضای این خانواده ،نامرئی ساخته است که تجرب ه مشاهد ه ناب یک رخداد
کمنظیر را در جان مخاطب مینشاند .گنجی البته محدودیتهای شیو ه سینمای مشاهدهگر را به چالش کشیده
و در مقاطعی نظارهگری صرف  -آنطور که پیشگامان آمریکایی این شیوه از آن به «نگاه مگسی بر دیوار» اصطالح
کردهاند  -را کناری نهاده و برای چند لحظه به شیوهای تعاملی نزدیک میشود :آنجا که از همسر عباس نظرش را
در بار ه ازدواج او میپرسد و یا در جایی دیگر در پاسخ عباس که میگوید« :تصویب شده که ازدواج بکنم» ،گنجی
بیدرنگ از پشت دوربین با پوزخند میگوید«:کی تصویب کرده؟ خودت تصویب کردی؟»
فیلم در ترکیب پالنها و صحنههایی که هریک بهرغم ماهیت درلحظهبودن و بداههسازیشان از معماری محکمی
برخوردارند هم ،به توفیقی جدی دست مییابد .ریتم فیلم که امکان دستیابی به روایتی روان را امکانپذیر ساخته
است از دیگر نقاط قوت فیلم محسوب میشود.
باند صدای فیلم و کاربرد غیرمحسوس افکتهای افزودهای که در رشد ابعاد حسی فضای فیلم مؤثرند  -صداهای
شب ،آغل ،پرندهها و - ...در تقویت حسوحال فیلم نقش مؤثری ایفا کردهاند .در این رابطه ،کاربرد مینیمالیستی
موسیقی در فیلم که تنها در دو مورد شاهد ترنم آن هستیم از دیگر نقاط قوت فیلم محسوب میشود.
فیلم همانطور که گنجی اشاره میکند تمثیلی از قدرت است .قدرتی که در عین تواناییاش در تغییر شرایط زندگی
آدمیان تحت سیطرهاش ،از سویهای مخرب نیز برخوردار است؛ سویهای که مصداقهای خود را در اشارات و
ارجاعات متعددی به جامعه و زندگی امروز ما یافته و با مهارتی چشمگیر به نمایش میگذارد

نمی دانیم نقطه اتصال گنجی به زندگی عباس از کجاست
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مقدمه
مستند «من میخوام شاه بشم» نمونهای است از شکلدادن یک تصویر قابل تعمیم و
کلی ،به وسیله یک شخصیت واقعی .همانطور که از فیلم آشکار است و فیلمساز نیز بیان
کرده او قرار است به یادآورنده و نمایان کننده افرادی باشد که برای رسیدن به قلههای
مورد عالقه خود از پلههای آسایش و جان و مال دیگران میگذرند ،قرار است دیکتاتور
درون هر انسان یا یک جامعه باشد.
نسیمنجفی
اما از این الیه فیلم که فاصله بگیریم به الیه ابتدایی میرسیم یعنی فیلم ساختن از مردی که
نامش عباس برزگر است و در روستایی دورافتاده زندگی میکند ،دوربین در خانه او و خانوادهاش قرار گرفته و روزها
با آنها بوده .این الیه فیلم ،الیهایاست که کارگردانی و مصاحبه و «امور زمینی» فیلمسازی در آن اتفاق افتاده ،پیش
از آن که الیه استعاری فیلم  -که به شخص عباس برزگر چندان اهمیت نمیدهد و دوست دارد از او به مفاهیم کلی
(مثال دیکتاتوری) سفر کنیم  -بخواهد در ذهن تماشاگر شکل بگیرد.
در این الیه است که ارتباط شخصیت اصلی فیلم و فیلمساز شکل میگیرد و ساخت فیلم بر اساس این رابطه است
که پیش میرود .عباس برزگر مردی است متوجه خود و منافع خود ،و بسیار تأییدگرفته .تأیید اصلی و تأثیرگذار را از
توریستهای خارجی و از جنبه اگزوتیزم محیطی که برای اقامت توریستها درست کرده گرفته و عشایری که آنها
را به دیدنشان میبرد .مسیر او به سمت اگزوتیزم آنقدر شکل گرفته و روشن است که میخواهد یک ایل ساختگی
درست کند که مثل ماشین زمان ،توریستها را به گذشته ایران ببرد ،و برای هر تختش شبی هزار دالر بگیرد.
یک سر رابطه ،فیلمساز است .نمیدانیم نقطه اتصال او به زندگی عباس از کجاست ،آیا ابتدا به مکان توریستی او جذب
شدهوبعدتربهتصمیماتزندگیخصوصیاوپیبردهیاازابتدااینموضوعرامیدانسته.امااینچندانمهمنیستچون
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میدانیمبههرحال تصمیم شخصیبرزگردربارهازدواجشاستکهازنظر فیلمساز ،محوراصلی فیلماست.
***
وقتی از کسی فیلم می سازیم چه اتفاقی برایش رخ میدهد؟ پیچیده است .فیلمساختن از کسی ،حتی بهصورت
مشاهده گر آن ،هیچ گاه نمی تواند به معنای بی اثر بودن مشاهده گر باشد .ما با شخصیت فیلممان صحبت
می کنیم و ناخودآگا ِه او برای به یادآوردن چیزهایی که برای ما می گوید شخم می خورد و حتی اگر گفت وگویی
هم در بین نباشد موجود زنده ای که فیلم می سازد مانند یک اتفاق تازه وارد زندگی شخصیت فیلم خود می شود
و در آن تأثیر می گذارد .حضور ما حضور آن فرد را به خودش یادآوری می کند؛ شخص وادار به مرو ِر خودش
می شود .به چیزهایی که بدون فکرکردن انجام می داد توجه نشان می دهد ،فکر می کند که چطور انجامشان
می دهد .فکرهایی که در سرش می چرخیدند بدون آن که روی آنها مکث کند را ،حاال بیان می کند ،و تفسیر
«آگاهی» فرد فعال می شود .او یک مجری می شود برای معرفی خود.
و تحلیل می کند ،و به عبارت دقیقتر،
ِ
فیلمساز یا خصوصیات شخصیت فیلمش را که مربوط به حضور اوست تشخیص خواهد داد و مدیریت خواهد
کرد ،و یا مجذوب و غرق نمایش او از «خود» خواهد شد.
در مستند «من می خوام شاه بشم» رابطه فیلمساز و شخصیتش دو بخش دارد :یک بخش ،پرداختن به کار عباس
است .در این بخش چکیده اصلی صحبت های عباس برزگر جلوی دوربین ،اعالم غریببودن توانایی خودش
است؛ این که فردی است اعجازآمیز .میزان و نوع صحبت های او درباره خودش چون در جهت توصیف چگونگی
برپا شدن این مکان توریستی است مورد تأیید فیلمساز است و به او حق می دهد این همه خود را غریب بداند .اما
روش برزگر در توضیح خودش نمایانگر فردی نارسیسیستیک است .او تصور واقعگرایان های از چگونگی به دست
آن اوست .وقتی
آمدن نتایج کارها نشان نمی دهد ،ذهنش پر است از خودش ،و حداکثر فرصت زمانی فیلم نیز از ِ

وضعیتی که جلوی دوربین پیش آمده را مختل نبیند
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از خاطرات کودکی اش می گوید درواقع میخواهد دالیل موفقیتش را بشمرد و گمان می کند به اراده و روحیه
مثبت خود اشاره می کند؛ از انکار واقعیت فقیرانهبودن غذایشان می گوید و این که دشواری سهمگین زندگی اش
را با میل به شاه شدن تسکین میداده است .اما انکار مناسبات و محدودیت های زندگی واقعی است که در او خود
را بهصورت میل به انطباق با پدر اولیه یا پدر توت ِمی (فروید ـ کتاب «توتم و تابو») نشان می دهد؛ پدری که حاکم
بی چون و چرای قبیله و صاحب لذات نامحدود بوده است.
پذیرش ساخت واقعیت چیزی است که به مرد امکان انطباق با مناسبات و محدودیتهای زندگی را میدهد و در انکار
آن ،مرد با پسروی فانتزیک به سوی ساحت چنان پدری ،محدودیتها را نمیپذیرد و لذت بیحدوحصر میخواهد.
در رابطه با کار ،رفتار عباس با فرزندانش بسیار تحمیلگرانه است؛ او همه خانواده را مجبور به ماندن در این کار میکند
و به آنها و مخصوصا به پسرش به این دلیل که این کار را دوست ندارد فشار میآورد ،جلوی دوربین او را به خاطر محکم
حرف نزدنش مایه خجالت میداند ،او تمام زندگی آنها را از خود و اعجاز خود میداند.
آیا در این بخش از ارتباط فیلمساز با عباس  -یعنی از صحبتهای او درباره کار و کودکیاش  -هم برای فیلمساز
روشن است که با مردی نارسیسیستیک طرف است که تمام مدت در حال اغراق در تعریف کردن از خود در برابر
دوربین و ساختن الههای از خود است؟ یا تنها در رابطه با مسأله ازدواج مجدد عباس به این موضوع پی میبرد؟ عباس
«من» بزرگ او تقویت بیشتری میشود.
در این بخش از موضوع ،که کار اوست ،تأیید بیچونوچرایی میگیرد و ِ
در بخش دیگر رابطه فیلمساز با عباس برزگر که به موضوع ازدواج مجدد او برای ساختن یک ایل مربوط میشود
فیلمساز روحیه خودمحور عباس را میبیند و البته چون پای یک موضوع غیرمتعارف در میان است با گذاشتن
صدای خود در فیلم عدم تأیید خود را اعالم میکند.
اما مستندسازی از انسانها با پیچیدگی زیادی مواجه است ،چون مسأله رابطه انسانها و بازی ذهن آنها با یکدیگر
در میان است .وقتی عباس برزگر ،که انگیزه اصلیاش در زندگی «دیده شدن» است ،پیشنهاد ساختهشدن فیلمی
درباره خود را دریافت میکند چه اتفاقی برای میل او به دیدهشدن رخ میدهد؟ پیچیدگی فیلمساختن از فردی
مانند عباس این است که آیا حس جاودانگی که با ساختهشدن فیلم از او ایجاد میشود ،او را به سمتی تشویق
نمیکند که بهترین تصویر ذهنی خودش از خودش را ثبت کند؟ یعنی شا ِه یک ایل بودن را؟
موضوع ،اثبات درستی یا نادرستی این مسأله در این فیلم خاص نیست ،بلکه پیشکشیدن این موضوع است که
نمیتوان مستندسازی را از لحاظ دخالت یا عدم دخالت در واقعیت ،به دو دسته بازسازی و غیربازسازی تقسیم کرد.
عاملیت فیلمساز در زندگی سوژهاش ،با صِ رفِ بهدستگرفتن دوربین و تصوربرداری از او رخ میدهد.
برزگر در طول مصاحبههایش بارها از تصمیمش برای ساختن یک ایل و شاه شدن صحبت میکند ،و برای فردی
که تاکنون تأیید زیادی گرفته و ایگوی متورمی یافته حتی میتواند این گونه باشد که عملینکردن این ایده جلوی
دوربین جاودانکننده ،یک شکست تلقی شود .ماجرای ازدواج دومش را که مقدمه ساختن آن ایل خیالی است
ِ
مانند یک بازی جلوی دوربین به اجرا میگذارد و مثل یک کودک تا دیر نشده اجرایش میکند .او کور و کر و
جنونیافته است و حتی نمیفهمد که دوربین تا این را نگیرد نخواهد رفت .به نظر میرسد فیلمساز در این مرحله او را
به شکل آن استعارهای میبیند که دوست دارد در ذهن تماشاگر شکل بگیرد ،نه یک انسان واقعی .این سبب میشود
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(محصول )1391
خالصه فیلم :اين فيلم در مورد زني باردار به اسم ليالست .او با مشکلي دست به گريبان است که اگرچه کوچک
و بياهميت به نظر ميرسد اما براي او بزرگ است.
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عوامل :نویسنده و کارگردان :نرگس آبیار ،مدیر فیلمبرداری :منصور ظهوری ،صداگذار :آرش قاسمی ،تدوینگر :پیمان خاکسار،
بازیگران :گالره عباسی ،گیتی معینی ،فاطمه شکری ،امیر غفارمنش ،مهران رجبی ،ساقی زینتی ،رامسین کبریتی ،جواد زیتونی ،مینا
نوروزی ،عباس صفایی و نازنین بابایی
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گفتوگوبانرگسآبیار،کارگردان«اشیاء»...

نرگس آبیار عالوه بر فیلمسازی سابقه فعالیت در عرصه ادبیات داستانی هم دارد.
«اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند» درواقع نخستین فیلم بلند اوست
که در حال حاضر بعد از دومین فیلمش« ،شیار  »143در گروه «هنر و تجربه» اکران
شده است .با او درباره «اشیاء  »...به گفت و گو نشستیم.
علیاصغرکشانی
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شما با «شیار  »143شناخته شدید و
معروفیت پیدا کردید ،فکر میکنید حاال
که فیلم اولتان« ،اشیاء - »...که قصه،
گونه و فضای کامال متفاوتی نسبت به
«شیار  »143دارد  -اکران شده ،مخاطب
چه واکنشی خواهد داشت؟ اصال چنین
روالی در نمایش پس و پیش این دو اثر را
میپسندید؟
راستش اصال نمیدانم واکنش تماشاچی سینما
چه خواهد بود ،چون خیلی غیر قابل پیشبینی
است که بخواهیم حدس بزنیم چه اتفاقی میافتد.
خب «شیار »...یک فیلم اجتماعی در عرصه
جنگ است در حالی که «اشیاء »...یک فیلم در
گونه اجتماعی است و من هر دو این فیلمها را

دوس ـتدارم .میدانید ،هر فیلمسازی در اولین
فیلمش یک چیزهایی دارد که قرار است نشان
بدهد او چقدر متفاوت است و این که چه چیزی در
چنته دارد که وارد ساختن فیلم بلند شده .خیلی
از دوستانم میگویند ما «اشیاء »...را خیلی بیشتر
دوست داریم ،اما عده قابل توجهی هم میگویند
«شیار »...فیلم پختهتری است .اما کماکان من
هر دو فیلم را دوســتدارم و خوشحالم پس از
مدتها مجال اکران پیدا کرد .ممکن است خیلی
از تماشاچیان را درگیر نکند آنطور که یک فیلم
اکشن آنها را درگیر می کند ،اما درگیریش وابسته
به یکسری ظرافتها و جزئیات است و برای همین
هم در گروه «هنر و تجربه» اکران شده .ممکن است
خیلی از تماشاچیها با توجه به گونهگونیشان

شماره  16مرداد 1394

در طرفداری از «شیار ،»...االن با آن نگاه بروند و
«اشیاء »...را ببینند ،درحالی که به نظرم این دو
فیلم دو چیز متفاوتند« ،شیار »...یک کار مجزا با
تعاریف خودش است .به هر حال من فیلم اولم را
خیلی دوستدارم .از بازی ،فضا وجزئیاتش راضیام
و از این نظر خوشحالم .اتفاقا فیلم سومم هم باز
انتظارات فیلمهای قبلیام را ندارد .به هر حال
خیلی-ها هنوز میگویند ما کماکان فیلم اولت
راخیلی دوستداریم.
هر دو فیلمتان هم دارند یک جورهایی
به مسأله زنان میپردازند .چرا این
موضوع مورد عالقهتان است؟
یکی این که خودم زن هستم و طبیعی است که
بروم سراغ قشری که میشناسمشان و برای همین
سراغ شخصیتهایی رفتهام که آنها را از نزدیک
لمس کردهام .البته نمیتوانم بگویم موضوع زنان
دغدغه من است و نه با قصد و هدف قبلی که خیلی
ناخودآگاه سراغشان رفتهام.

برخالف «شیار  »143این فیلم انگار یک
جورهایی ضد مرد است و فیلم خیلی
جاها مرا یاد فیلمهای تهمینه میالنی
انداخت.
[خنده] ببینید این وجه قالبی است که به هر حال
در جامعه ما وجود دارد .شما حاال به خودتان و به
مردهای اطرافتان به عنوان مردهایی تحصیلکرده
که مطالعه دارند و فرهنگ عمومیشان نسبت به
دیگران تفاوتهایی دارد نگاه نکنید ،وجه غالب
در جامعه ما به هر حال این است و من سعی دارم
چیزی را که دیدهام را به تصویر بکشم.
فرید هم تحصیلکرده و دانشجوست...
بله دانشجوست ،ولی فکر کنید دانشجوی سال
دوم شیالت واقعا چقدر میتواند آنگونه که ما فکر
میکنیم باشد؟ به نظرم در مورد آدمهای اطرافم
و آدمهای قشری که او در فیلم نمایندگیشان را
دارد ،وجه غالب بوده است .البته این را بگویم
که یک جزئیاتی مثل این که مرد فیلم ،حاضر
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نیست با فروش طالی زنش کسب و کاری راه
بیندازد یا لیال که تا حدی به غیبتهایش شک دارد
اما می بیند که او در بازار عریضهنویسی میکند،
همه نشان میدهد که یکطرفه به شخصیت نگاه
نشده .من البته خود زن را هم خیلی شستهرفته و
آنچنانی نشان ندادم؛ لیال زن سربههوایی است که
یک جایی دروغ میگوید و همین برایش دردسر
میشود و برای اینکه دروغگو شناخته نشود به آب
و آتش میزند تا ثابت کند دروغگو نیست .برای
همین آدمهای فیلمم خاکستریاند.
فیلم دارد یک جورهایی به طبقه فقیر
و فرودست میپردازد« .شیار  »143هم
اگر موضوع جنگ را از آن برداریم همین
درونمایه را دارد .چه عالقهای باعث شده
قصههایی در مورد این قشر تعریف
کنید؟
خب تعریفمان از فقیر باید مشخص باشد.
«شیار »...به جامعه روستایی میپرداخت و وجه
غالب جامعه روستایی همین فقر است .آدمهای
روستا یک باغ و زمینی ممکن است داشته باشند،
البته ممکن است این روزها در برخی مناطق
زندگی برخی از روستاییها بهتر شده باشد ولی
به هر حال آنها کشاورز و دامدارند در حالیکه
در «اشیاء »...زوجیاند
که با اندک سرمایهای
که دارند سعی کردهاند
زندگی کنند ،بچهدار
شوند و حتی بچه دوم
دارند که این روزها در
ایران توصیه میشود.
میپذیرم که فقر وجه
غالب آدمهایی است که

در این طبقه و مناطق زندگی میکنند و این به
عنوان کسانی که من میشناختم بسیار ناخودآگاه
اتفاق افتاد .شاید اگر من در فضایی مرفه زندگی
میکردم ،آدمهــای قصهام جور دیگری شکل
میگرفتند.
با وجود برخی نشانههای تصویری مثل
سکانس ورود لیال به بازار که مجموعهای
از حبابها چهره او و قاب را پرمیکنند،
به نظرم فیلم خیلی وابسته به دیالوگ
و وفادار به ادبیات و جنبههای ادبی در
روایتپردازی است؛ جمالتی مثل «زن
باردار دو تا نفس دارد» و مشاجره بر سر
واژه «مشغول الذمه» و ...چطور این نوع
روایتپردازی شکل گرفت؟
ببینید ،گاه در دل تصویر مراسمی را روایت میکنید.
خب مراسم بومی به هر حال شیوه روایتپردازی
و ویژگی تصویریش خیلی بیشتر است .اما وقتی
میخواهید دیالوگ بگویید ،ماجرا فرق میکند و
حداقل در پخش بینالملل به مشکل برمیخورد.
من در «اشیاء »...خیلی به جزئیات تکیه کردم و
در فیلم سومم هم با همین رویکرد جلو رفتهام .از
نظر من تعلیق و کنش داستانی چیزی است که نه
در سطح ،بلکه دربطن شخصیتها ،آدمها ،دیالوگ
و جــزئــیــات رفــتــاری
اتفاق میافتد .در این
صــورت اســت کــه من
مخاطبان خودم را دارم
و بــرای همین ،خیلی
منتظر
تماشاچیان
روبنایی
کنشهای
آنچنانی نباید باشند.
در حقیقت قرار نیست
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ماجرا خیلی معماگونه تماشاچی را به دنبال خود
بکشاند .بهعالوه در «اشیاء »...ادبیات عامه برایم
خیلی مهم بود؛ حتی وقتی قرار است یک جمله
خیلی معمولی در فیلم گفته شود .مثال خانمی
در بازار به لیال تنه میزند و میگوید« :اِ! ببخشید،
من نفهمیدم شما باردارید» و من آن را به «اِ!
ببخشید شما بار شیشه داشتید من نفهمیدم»
تغییر دادم تا کار را باورپذیر و ملموس کند .ترجمه
این واژهها شاید برای پخش بینالمللی سخت باشد
و آن تماشاچی حس مخاطب ایرانی را نداشته
باشد .با وجود این «اشیاء »...اکرانهای خوبی در
جشنوارهها داشت ،مثل شروعش با بهار شانگهای
و دو جایزه در روسیه و فرانسه.
یکسری از موقعیتها بهظاهر دارد
فرهنگ بومی و عامیانه را انعکاس
میدهد و شما انگار یکجور با پرداختن
به آنها دارید حس و حالی از رفتار
آدمهای پیرامون لیال ارائه میکنید؛
مثل درستکردن آجیل مشکل گشا،
شرکت در جلسه قرآن ،بافتنی بافتن،
نعنا بودادن ،دلمه درستکردن ،ترشی
انداختن ،بادمجان سرخکردن و ...فکر
میکنید اینها به لحاظ دراماتیک چه
کارکرد و چه تناسبی با ساختار کلی و
نیاز اصلی قهرمان ماجرا دارد؟
ببینید این ویژگی شخصیتهایی است که من
به آنها پرداختهام؛ دو پیرزنی که با هم خواهرند،
با هم زندگی میکنند ،خانه دارند و دایم در حال
درستکردن یک چیزهاییاند .من دو کاراکتر
معرفی میکنم که باید خصوصیات آنها را هم به
همراهشان معرفی کنم .کمااینکه لیال دوست دارد
کتاب بخواند و دختری سربههواست.

حاال که به لیال اشاره کردید بد نیست
در مورد او هم صحبت کنیم .به نظرم
لیال شخصیتی است که در جایی از
فیلم خیلی زرنگ و باهوش نشان داده
میشود؛ آنجا که نقشه میکشد ،کلید
خانه عزیز را به کلیدسازی میبرد ،وارد
خانه عزیز میشود و ...اما از طرف دیگر
جاهایی رفتارش غیر عادی و انگار
یکجور خنگ است ،مثال در مطب با
اشاره به قفسه کتابها با یکجور بالهت
به پزشکش میگوید« :آقای دکتر! شما
این کتابها را خواندهاید؟» جوری که
حتی فرید هم سرزنشش میکند .یا
با وجود اینکه کتاب میخواند و مثال
بافرهنگ است ،شیر را به جای ریختن در
لیوان با کیسهاش سرمیکشد ،روی آینه
پارچه میاندازد یا معتقد است افتادن
ناخن در خانه بیبرکتی میآورد .لیال
چهجور دختری است؟
لیال دختر باهوشی اســت ،ولی در عین حال
سربههواست و صداقت درونی هم دارد .او صاحب
مجموعه ویژگیها و جمع اضداد یک آدم است.
همه ما یک جورهایی ممکن است اینطور باشیم.
او دوستندارد در سطح یک زن خانهدار باقی بماند
و تمام عمرش را خانهداری کند .انگار دوستداشته
کتاب بخواند ،درس بخواند ،اما یک زن شهرستانی
پایبند به سنتها باقی مانده است .هنوز هواسش به
آرزوهایش است .جایی اگر کتاب بخواند هواسش
را جمع میکند .در عین حال ،بــاردار و پرخور
است و هوسمیکند و میخورد .به هر حال او بچه
کوچک دارد و فرصت اینکه شیر را در لیوان بریزد
ندارد و همانجا با کیسه سرمیکشد که متناسب
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با فرهنگ و بستری است که در آنجا زندگی کرده
و رفتارش طبیعی است .برای همین هم هست که
نمیداند چطور بشقاب را به صاحبخانه برگرداند.
در قیاس با همسرش که به نظر میآید خیلی
پرمدعا با آرزوهــای بزرگ است و میخواهد از
هیچی صاحب همهچیز شود ،لیال شخصیتی است
که توجهش به جزئیات بیشتر از همسرش است.
یکسری «اتفاق» هم در مسیر حرکت
لیال رخمیدهد؛ مثال همسرش را در
حال دعوا میبیند ،بچهای گم شده و
میخواهد او را به کالنتری برساند که
اتفاقی مادرش در راه پیدایش میکند،
یا وقتی در صف شیر ایستاده اتفاقی
میشنود زنی به زنی دیگر میگوید
بشقاب من شکسته بوده (مشابه اتفاقی
که برای لیال افتاده) و نمونهاش در تیمچه
بازار پیدا میشود ،یا اتفاقی در مسیر به
زن و شوهری در حال دعوا برمیخورد
که طعنههایشان مشابه طعنههای فرید
به لیال است و ...چرا بنای بخشهایی از
روایت را بر موقعیتهایی که اساسشان
را اتفاق شکل داده بنا کردهاید؟
زندگی همه ما سراسر اتفاق است .خودم هر روز
صبح که از خواب بیدار
میشوم منتظرم که
یکسری اتفاق بیفتد
و مسیر زندگی من را با
توجه به همت و ارادهای
که دارم مشخص کند.
ایــن خیلی طبیعی
است که اتفاق ،بخش
جداییناپذیر زندگی

ماست .زنی که مجبور است بشقاب شکسته را پیدا
کند ،اطراف خانه میرود ببیند میتواند بشقاب را
پیدا کند؟ لیال بخشی از راه را میرود و یک اتفاق در
صف شیر باعث میشود بداند جایی به اسم تیمچه
وجود دارد .همه ما وقتی دنبال چیزی هستیم
برایمان همینگونه رخمیدهد .اینطوری میشود
به نشانهها اهمیت بیشتری داد .تا قبل از شکسته
شدن بشقاب برای لیال تیمچه اهمیتی نداشت،
اما حاال گوشش تیز شده و از کسی میشنود.
بعد به جایی به بازار تهران میرسد که یک کلونی
بزرگ از مورچههاست! یک شهر با آدمهایی که
زندگی روزانهشان را سپری میکنند .وقتی شما
وارد میشوید طبیعی است که اتفاقات مختلف
میافتد؛ از تنهخوردن و چادر گیرکردن بگیرید
تا پیدا شدن بچه گمشده .از طرفی خیلیها هم
برایشان سؤال بود که چطور در بازار تهران کار
کــردی؟ سکانسهای بازارمان هم خوب شد.
راهرفتن در بازار تهران بهسختی اتفاق میافتد و
در این فضا که پر از عکس و کاراکتر و حرکت است
انواع اتفاقات میافتد .حاال یک زن باردار وارد جایی
میشود که آن فضای شهری را تنهایی تجربه
نکرده .این اتفاقات برای زنی که صبح تا بعد از ظهر
در آنجاست به نظرم طبیعی است.
فــیــلــم انــگــار
یکجو ر ا نعکا سی
از کژیها شده؛ از
ایــرادهــا و نواقص
اساسی شخصیتها
مثل سندروم بچه
همسایه یا لکنت
زبان مهدی ،یا نازایی
عزیز و سیل بردن

شماره  16مرداد 1394

مغازه اتابکی و ...بگیرید تا جنبههای
کژرفتاری مثل پیرمرد خنزرپنزری -
ببخشید  -دستدربینی ،لیالیی که شیر
را با پالستیکش میخورد یا اتابکی که
مردی سرخورده و گوشهنشین است.
چرا انعکاس نگاهتان به اطراف شامل
اینجور چیزهاست؟
این بافتی است که لیال دارد در آن زندگی میکند
یا ما داریم در آن فیلم را میسازیم .ممکن است
در فضای شیک کار کنم؛ نمیگویم این ایرادها از
بین میرود ،کمتر میشود .همه ما مجموعهای از
رفتارها هستیم و من نام عیب بر آن نمیگذارم ،این
یک ویژگی رفتاری است و انگار در بافت فرهنگی
ما شکل گرفته است .شما ممکن است دربازار با
یکی که نابیناست یا دستش قطع شده یا صورتش
سوخته برخورد کنید .اینها در راشهایم بود و تازه
من از نشاندادنشان خیلی پرهیز کردم و بهاندازه
استفاده کردم.

در مورد شخصیتهای فرعی هم اگر
بخواهیم صحبت کنیم ،کارکرد برخی
از این شخصیتها بهموقع است .مثال
وقتی لیال برای جابهجایی بشقاب آمده
وکیلی به خانه میآید و سبب ایجاد
تعلیق میشود یا کارکرد «حاجی»
(همسر «اتی») دستوپاکردن کار در
آخر داستان برای فرید است در حالی که
«مهدی» انگار یک شخصیت اضافی در
ماجراست .بود و نبود مهدی چه اهمیتی
دارد؟
مهدی تکپسر این خانواده است .خالهاش که
بچهدار هم نمیشوند خیلی مهدی را دوستدارد.
مادرش میگوید :چون بچه دار نمیشدند شوهرش
اتابکی ،کمحرف شده و برخوردش با حاجی سرد
شده .سیل هم که آمده و مغازهاش را برده .هر دو
اینها عاشق آن پسرند .البته خیلی او را نشان ندادم
و فقط چند بار صدای او را میشنویم .مهدی در
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حالی که لکنت دارد ،آواز میخواند که لکنتش
برطرف شود و همین باعث شده خواهرها به لیال
توجه زیادی نشان دهند ،برایش شیر بگیرند،
لباسهایش را بشویند و به او غذا بدهند .این
در حقیقت منطق وجــودی و همین وضعیت
فرزندشان است .مهدی دوست قدیمی فرید هم
بوده و همشاگردی دبستانش است و حاال که فرید
مستأجر پدر مهدی شده ،به خاطر خودخواهی های
فرید روابط خوبی با هم ندارند .اینها به نوعی ،هم
ریزهکاری است وهم شخصیتپردازی نامحسوس
و با هدف قبلی است .در حقیقت بافت پشت و
زمینه کار است.
فیلم در ژانر اجتماعی دارد زندگی
روزمره زنی خانهدار را روایت میکند.
چطور در این فضا آمدید و در یکی ،دو
سکانس کلیدی فیلم (مثل جابهجایی
بشقاب) از عناصر ژانر حادثهای ،پلیسی
و معمایی استفاده کردید؟
خب آن هم بخشی از داستان ما و اتفاقی است که
در آن دارد میافتد .من لزوما به خاطر این که در
این سبک فیلم ساختهام نمیتوانم یک بخش از
واقعیت فیلمم را نادیده بگیرم .آنجا هم بخشی
از شخصیتپردازی لیال دارد اتفاق میافتد .لیال
وقتی به کلیدسازی
م ـیرود عذاب وجدان
عجیبی مـیگــیــرد،
طــوری که میخواهد
برگردد که کلیدساز او
را صدا میزند .من حتی
اگر یک بخش تعلیقی
اینطوری داشته باشم،
نمیتوانم به خاطر بستر

فضایم آن را نادیده بگیرم.
چرا زمانی که فرید لیال را مجبور میکند
برای گرفتن دستگاه تایپ ،پیش سوسن
بروند که شک او نسبت به نبودن لیال
برطرف شود ،با وجود سوالهای واضح
فرید ،سوسن نمیگوید که لیال صبح
پیش من نبوده است؟
اگر دقت کرده باشید ،سوسن به لیال نگاه میکند
و چهره پر از اضطراب لیال را میبیند و تصمیم
میگیرد درستش کند و او را نجات بدهد .اینها
تجربههایی است که ما در دوره دبیرستان داشتیم
[خنده] و با وجود این که همشاگردیهایمان با
ما نبودند وانمود میکردیم بودهاند و نجاتشان
میدادیم.
انگار برخی عناصر برخالف مؤلفههای
موجود ،صرفا برای جورشدن خط
داستان جایگذاری شدهاند تا چفت و
بسط ماجرا روال منطقی داشته باشد.
مثال در خانهای قدیمی که حتی برای
مستأجر ،تلفنی وجود ندارد و درهای
سایر اتاقها هم چشمی ندارند ،روی در
اتاق لیال چشمی قرار داده شده که به
نظرم صرفا به خاطر آن بخش از ماجرا که
لیال بتواند رفتوآمد
عزیز را برای وارد
شــدن به خانهاش
ببینند قــرار داده
شده است .اینطور
نیست؟
نه ،اتفاقا به این خاطر که
آن اتاق اجارهای است در
آن چشمی گذاشتهاند.

 »143دارد اکران میشود که دیگر به من نگویند
پایان تلخ داشتهای [خنده] .اما به نظرم این پایان
خوش ،همراه با تلخی است .انگار این ماجرا باعث
میشود لیال که زن سادهدل شهرستانی است بزرگ
شود .شاید زمان زیادی از شروع تا پایان ماجراهایی
که برایش رخمیدهد نگذشته باشد اما این ماجراها
باعث میشوند او و دیدگاهش ،نمیگویم چقدر ،اما
بزرگ شود و به یک خودآگاهی برسد .اما آدمی که
توجه به جزئیات دارد و پسربچهای که انگار کودک
درونش است و عاشق گلهایش است و لیال که
پیرمرد گلفروش را میبیند و گلدان میخرد و
پسربچهای که دارد بادبادکش را هوا میکند؛ اینها
انگار ماجرای زندگی خود لیال است و این که اگر او
موفق شود و بادبادکش را هوا کند انگار لیال موفق
میشود و اگر نتواند انگار دنیا بر سرش آوار شده.
برای همین هم به گریه میافتد و گریه و خنده با
هم قاطی میشود .در حقیقت یک پایان خوش و در
عین حال تلخ
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ببینید ،به هر حال این اتاقی است که هر از
چندگاهی هم دستی به سر و رویش میکشند؛
رنگی میزنند و خب علت چشمی هم همین
تغیراتی است که به خاطر رفت و آمد مستأجرها
رخمیدهد.
شما با پنهانکاری و دروغگویی که لیال
دچارش است ،دارید یکجور به فرهنگ
دروغگویی و پنهانکاری موجود در
جامعه اشاره میکنید؟
ممکن است به من خرده بگیرند که لیال که یک
شخصیت سنتی و مذهبی است چرا دروغ میگوید؟
به نظر من این فقط یک موقعیت است .به هر حال در
فرهنگ ما دروغ زیاد شده .شاید خیلی نمیتوانیم
صداقت و شجاعت داشته باشیم .از طرفی این دو
صاحبخانه آنقدر به لیال محبت میکنند که او در
موقعیتی قرارمیگیرد که نمیتواند به آنها راستش
را بگوید .در حقیقت بسترش را فراهم کردهام و
آن این که لیال فکرمیکند رهایی از این موقعیت
خیلی آسان است و خواهرها بهراحتی از آن بشقاب
میگذرند و یا او راحتتر موضوع را حل میکند.
اما بعد از دروغ ،ماجرا شکلش پیچیدهتر می-شود
و میبیند که تنها راهش این است که دروغگو
شناخته نشود .برای همین هم به هر آب و آتشی
میزند.
بهطور معمول ،فیلمهایی با این شکل
و شمایل که در این سالها دیدهایم،
پایان تلخی دارند .چرا برای این فیلم
که درونمایه شادی ندارد ،از پایان خوش
و امیدوارکننده (موفقیت لیال ،درست
شدن کار فرید و بادبادکی با استعارهای
از تالش و موفقیت) استفاده کردید؟
از این نظر خوشحالم که «اشیاء »...بعد از «شیار
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«اشياء از آنچه در آينه ميبينيد به شما نزديكترند» فيلمي است درباره روزمرگيهاي يك
سحر عصرآزاد
زن باردار كه نميتواند مسأله دروني خود را براي مخاطب ،با اهميت جلوه دهد.
نرگس آبيار با سابقه فعاليت در عرصه ادبيات داستاني و نگاهي زنانه و جزئينگر ،در اولين تجربه كارگرداني سراغ يك
دلمشغولي زنانه رفته است؛ دلمشغولي پرداختن به زندگي روزمره زنان خانهدار كه فيلم «به همين سادگي» نمونه
خوب و قابل استناد آن است كه با فاصله بسيار در قله ايستاده است.
در چنين درامي جسارت اوليه ،انتخاب قهرمان يا كاراكتر محوري است كه در اشل شخصيتهاي نمايشي كالسيك
جايي ندارد ،چراكه حركت قهرمانانه بيروني مطابق با يك قهرمان نمايشي ندارند .نكته مهم ديگر اين است كه قرار
هم نيست چنين كاراكتري بر بستر رويدادها و اتفاقات نمايشي و دراماتيك متداول قرار بگيرد تا بهواسطه درام وادار
به حركتي متفاوت از كنش و واكنشهاي روزانهاش شود.
در چنين قصههايي كه اصطالحا واجد يك درام دروني بهواسطه پرداختن به درونيات شخصيت و جزئيات روزمره
زندگي معمولي او هستند ،آنچه اهميت پيدا ميكند كالبدشكافي كاراكتر از وراي همين رفتارهاي جزئي و
درامپردازي با تكيه بر همين روزمرگيها و اتفاقات عادي است؛ ساختاري كه در فيلم رضا ميركريمي توانست
تصويري واقعي ،باورپذير و البته جذاب از طاهره بهعنوان يك زن خانهدار بسازد كه يك روز از زندگي روزمرهاش
در فيلم به تصوير درآمده است .اما آن روز يك روز معمولي نيست ،بلكه روزي است كه طاهره به گواهي قلبش و
دريافتهايي كه از خانواده و اطرافيان دارد ،دچار اين حس فزاينده شده كه جايگاه و اهميتي ندارد و بودن و نبودنش
براي كسي تفاوتي ندارد .به همين دليل طاهره كشمكشي دروني ميان ماندن و رفتن دارد كه با جزئيات حسابشده،
قابل رديابي و باور است.
«اشياء »...با تكيه بر همين تعريف اوليه ،قهرمان و قصه خود را در ساختاري جزئينگر با درامي دروني انتخاب كرده
اما به داليل مختلف نتوانسته اين روزمرگي به ظاهر پيش پا افتاده را تبديل به زنجيرهاي دراماتيك از اتفاقات براي
رسيدن زن به خودشناسي و آينهاي از كشمكشهاي دروني او كند.
ليال ،زني باردار است كه با شوهري بيمسئوليت در خانهاي اجارهاي در مركز شهر زندگي ميكند و دلخوشيهاي
متداول يك زن خانه دار را در آستانه مادر شدن دارد .زني كه بيش از صبوري و انعطافپذيري كه تالش شده در او
نمود پيدا كند دچار نوعي بيخيالي و بيفكري است كه منشأ بسياري از مشكالتش از جمله همين بيمسئوليتي
شوهر است.
درواقع اينكه تالش شده ليال لزوما زني بيعيبونقص و رفتارها و كارهايش بياشتباه نباشد نقطه مثبتي است
كه براي دراماتيزه شدن كاراكتر و در عين حال واقعي شدن او ،الزم بوده است .اما نكته اينجاست كه او دچار
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بيمباالتيهايي است كه مخاطب را به واكنش واميدارد و نتيجه كارهايش از پيش مشخص است.
همانقدر كه فرمانبري او  -در عين بارداري  -از شوهري تنبل واكنشبرانگيز است و نسبتي با انعطافپذيري
ندارد ،دروغهاي ريز و درشت او به همسايه و صاحبخانه در استفاده از تلفن و سركشي دزدانه به اتاق همسايه براي
پيداكردن نمونه بشقابي كه شكسته و ...دافعه برانگيز است و راه را بر برقراري ارتباط با ليال ميبندد.
درواقع ما با كاراكتري سر و كار داريم كه بهواسطه رفتارها و كنش و واكنشهايش نميتوانيم به او سمپاتي پيدا كنيم
و حاال بايد در طول فيلم با مسير دراماتيزه شده روزمرگيهاي او همراه شويم .اما اين مسير هم ،بهواسطه اهميت پيدا
نكردن همين اتفاقات جزئي روزمره در دنياي درام ،نميتواند جذابيتي براي پيگيري پيدا كند و همهچيز در همان
پوسته پيش پا افتاده ظاهري خود باقي ميماند.
اگر ماجراي شكستن بشقاب همسايه را به عنوان بحراني در نظر بگيريم كه ليال بهواسطه قرار گرفتن در اين موقعيت،
فعال شده و تصميم ميگيرد همه تالش خود را به كار بگيرد تا بدون آنكه كسي بفهمد آن را جايگزين كند ،طبعا بايد
اين اتفاق و پيامدهاي احتمالي آن اهميت اصلي خود را در درون دنياي درام پيدا كنند.
ليال مسير پرپيچوخمي را براي جايگزين كردن اين بشقاب طي ميكند كه حتي او را واميدارد دزدانه به خانه
همسايه برود ،در حريم و وسايل شخصي ديگران سرك بكشد ،دروغ بگويد ،پنهانكاري كند و ...تا به هدف اصلي
خود برسد .چرا؟ چون فكر ميكند اگر همسايه بفهمد او بشقابي را كه برايش مهم بوده شكسته ،متهم به بيتوجهي
و بيمسئوليتي ميشود!
همه اينها در حالي است كه ليال براي رسيدن به اين هدف  -كه البته در ذهن او وجود دارد نه لزوما در واقعيت  -دست
به كارهايي زده كه ناخوشايندتر از بيمسئوليتي است ،اما كسي از كارهاي پنهاني ليال جز خودش و خدا خبر ندارد.
همين تفكر هم به او اجازه ميدهد هر خطايي را در خفا مرتكب شود تا در ظاهر خود را مقابل همسايهها مبرا كند.
نكته مهم ديگر اين است كه اتهامي كه ليال اين همه تالش ميكند از زير بار آن خالص شود ،به اين بغرنجي هم نيست
و به نظر ميآيد اگر موقعيتش را توضيح دهد و بابت شكستن ناخواسته بشقاب عذرخواهي كند ميتواند با اطالع
همسايه آن را جايگزين كند و ديگر الزم نيست به خبط و خطاهاي بعدي تن بدهد.
وقتي گره دراماتيك و بحراني فيلم با يك حساب دو دو تا چهار تا قابل بازشدن است و گزينههاي متعددي پيش روي
شخصيت اصلي است تا مسيرهاي ديگري را طي كند ،طبعا اهميت موقعيتي كه در آن قرار گرفته كمرنگ شده و
درام محوري ،جلوه خود را از دست ميدهد ،چون راهي كه ليال انتخاب ميكند تنها راه ممكن نيست.
نقطه ضعف ديگري كه ميتواند از تبعات اين پرداخت باشد اين است كه ديگر دستوپا زدن ليال براي پيداكردن يك
بشقاب و سر درآوردن از بازار تهران و ...تهي از زيراليههايي مثل حفظ احترام ،شأن ،عزت نفس و ...ميشود و مفهومي
فراتر از همان يك بشقاب پيدا نميكند؛ بشقابي كه ليال مسيري بيجهت پيچيده را براي جايگزيني آن طي ميكند
درحاليكه در رفتارهاي ديگر خود با بيخيالي نشان داده چندان در قيد و بند آن نيست.
در پايان چنين مسيري نميتوان انتظار داشت ليال در تالش براي خريدن بشقاب كه منجر به فهميدن
راز شوهرش هم شده ،يك سير دروني خودشناسي و ديگرشناسي را طي كرده باشد و آن وقت با تماشاي
بادبادكبازي و پرواز هواپيما در آسمان براي موقعيت رقتبار خود اشك بريزد و ...ما هم تصور كنيم شاهد يك
درام دروني زنانه بوديم
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تركيب واقعگرايي و جزئينگري يكي از اولين نكتههايي است
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اين هم يكي ديگر از عجايب سينماي ايران است كه كارگردان سابقا گمنامي مثل
نرگس آبيار بعد از اينكه فيلم دومش مورد تحسين و توجه قرار گرفته و به چهرهاي
شناختهشده تبديل شده ،تازه فرصتي براي نمايش فيلم اولش پيدا ميكند و ميتواند
شاهد بازخوردهاي منفي يا مثبت نسبت به آن باشد.
«اشياء از آنچه در آينه ميبينيد به شما نزديكترند» در يك شرايط استاندارد بايد همان
دو سال پيش به نمايش عمومي درميآمد؛ درست چند ماه بعد از جشنوار ه فجري كه
يحيينطنزي
در آن به نمايش درآمد و با استقبالي نهخيلي منفي و نهخيلي مثبت مواجه شد .اگر با
واكنش به
حالوهواي فيلمديدن اهالي مطبوعات و منتقدان در جشنوار ه فجر آشنا باشيد حتما ميدانيد كه اين
ِ
جشنواره فجر الزاما به اين معني نيست كه با فيلمي كامال ضعيف طرفيم و نبايد

اصطالح انگليسيها « »so soدر
چشمانتظار ارزشهاي قابلاعتنايي در آن باشيم .جشنوار ه فج ِر ما بيش از هر چيز بستري براي رفع كنجكاويهاست
تا كشف دستاوردها .عناويني مثل «فيلم جديدي از مسعود كيميايي»« ،تجربهاي تازه از ابراهيم حاتميكيا» يا
«همكاري مجدد ليال حاتمي و علي مصفا» در جشنوار ه پرازدحام و شلوغي مثل فجر هميشه كنجكاويها را نسبت
به فيلمهايي خاص جلب ميكنند و به مهجور ماندن فيلمهاي كمادعا و بيستارهاي منتهي ميشوند كه در بعضي
موارد ممكن است تا سالها فرصت بازنگري و بازبيني از آنها سلب شود.
«اشياء »...هم اگر نميتوانست از قابليتهاي اكران «هنر و تجربه» استفاده كند ،ممكن بود به همين بال دچار شود.
داستان ديگر» كه آن هم بعد از موفقيتهاي «ماهي و گربه» مجال
درست مثل «اشكان ،انگشتر متبرك و چند
ِ
نمايش عمومي پيدا كرد و توانست طلسم اكرانش را با استفاده از طرح «هنر و تجربه» بشكند .قطعا اگر اين اتفاق
براي فيلم اول نرگس آبيار زودتر ميافتاد تحليل ارزشهاي «شيار  »143هم در مسير درستتري پيش ميرفت و
عالقه او به دست ميآمد.
ي مورد 
درك بهتري از دلبستگيهاي سينمايي و شيو ه داستانگوي 
آبياربه مدد سابق ه داستاننويسي و مستندسازياش ،هم دلبست ه جزئينگري است و هم عالقهمند به واقعگرايي.
تركيب اين دو ويژگي يكي از اولين نكتههايي است كه در «اشياء »...کامال به چشم ميآيد .واقعگرايي بدون توجه به
نمايي گلدرشت تبديل كند و مسي ِر ارتباط تأثيرگذار با مخاطب را ببندد.
جزئيات ميتواند نتيجه را به يك جور واقع
ِ
ميتواند حتي فيلمساز را به دام شعارزدگي بيندازد و در دام كليشهها اسير كند .آبيار اما ساختمان واقعگرايياش را با

* عنوان مطلب نام ترانهاي است سرود ه هرمن هاپفلد كه دولي ويلسون در فيلم «كازبالنكا» آن را ميخواند.
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خشتهايي از جزئيات كنار هم قرار ميدهد و بههمين دليل ميتواند دنياي زندگي روزمر ه و گذشت بيحاصل زمان
در سرنوشت را كامال ملموس و البته متمايز در معرض ديد مخاطب بگذارد .نمايش عريان و بيپرد ه زندگي روزمره
ليال (گالره عباسي) و بازسازي ريزهكاريهاي رفتاري خانوادهاش مقابل دوربين ،مهمترين تمهيد متني آبيار در اين
زمينه است .زن خانهداري كه آبيار به ما نشان ميدهد ضمن حفظ مؤلفههاي ثابت اينگونه زنان از كمي سرخوشي،
مقداري شيطنت و اندكي عزتنفس برخوردار است .شوه ِر بيعاطفهاش هم در كنار حفظ شاخصهاي تيپيكال
جوان متأهلي را نمايندگي ميكند كه بدشان نميآيد به بهان ه حفظ ارزشهاي
سينماي ايران ،ژانر جديدي در مردان ِ
گذشته به فضاي مردساالران ه سنتي و از مد افتاده دامن بزنند و با تحقير و سوءاستفاد ه عامدانه از همسرانشان آنها را
در درازمدت به زناني مطيع و گوشبهفرمان تبديل كنند.
استراتژي آبيار براي رمزگشايي از دنياي اين آدمهاي حاشيهنشين برعكس استراتژي رضا ميركريمي در «بههمين
سادگي» تا حد زيادي مبتني بر ديالوگ است (يكي ديگر از نشانههاي دلبستگيهاي ادبي آبيار) .در «به همين
سادگي» هم قرار است شاهد روايتي باشيم از زندگي روزمر ه يك زن خانهدار .استراتژي سكوت در آن اما به
ديالوگهايي حداقلي منتهي شده كه ميتواند ميان مخاطب و طاهره (هنگامه قاضياني) سدي احساسي برقرار
كند و نگذارد او كامال درگير فيلم بشود .تمهيد ميركريمي و شادمهر راستين در آن فيلم ،تمركز بر فضاسازي و دقت
در چينش مكثها و بهتهاي طاهره بوده تا مخاطب به شيو ه ديگري با او همذاتپنداري كند .آبيار اما با استفاده از
ديالوگهايي كه حجم زيادي از فيلمنامه را به خودشان اختصاص دادهاند از مسير قابل اعتمادتري در راستاي ترسيم
جزئيات زندگي روزمره گام برميدارد و به نتيج ه درگيركنندهاي ميرسد .آبيار از طرف ديگر با استفاده از طراحي
صحن ه حسابشده بستر جغرافيايي مناسبي براي رسيدن به تصوير باورپذيرتر از زندگي روزمر ه ليال فراهم ميكند.
وسايل ارزاقيمت آشپزخانه ،وجود نداشتن تخت خواب در خانه و دكوراسيون كامال پايينشهري ،بخشي از ايدههاي
آبيار در اين زمينه هستند.
تمهيد ديگري كه او براي رسيدن به هدفش به كار گرفته استفاد ه تمام و كمال از دوربين روي دست است .او قاعدتا
با تأثير از سابق ه مستندسازياش خواسته با اين كار برداشت واقعيتري به روايت سينمايياش بدهد .دوربين
روي دست براي فيلسمازاني كه دلبست ه واقعگرايياند يكي از اولين و آسانترين انتخابهاست .اما اولين انتخاب
هميشه بهترين انتخاب نيست .بهخصوص در مورد دوربين روي دست كه هميشه اقتضائات خودش را به فيلمها
تحميل ميكند و استفاده فزاينده از آن ميتواند بستر ارتباط بصري چشمگي ِر فيلم با مخاطب را مسدود كند و به
جاي واقعگرايي ،در نهايت اغتشاش و بههمريختگي را به او منتقل كند .اين تمهيد در فيلم اول آبيار ،هم بهدليل
بيتجربگي كارگردان و هم به خاطر ناتواني فيلمبردار باعث شده مسير همذاتپنداري مخاطب با شخصيت ليال
دچار دستانداز شود و فرصتي براي تأمل و تمركز بر وضعيت او پيش نياید .فقط كافي است دوربين روي دست اين
دل
فيلم را با دوربين روي دست «بههمين سادگي» مقايسه كنيد تا متوجه شويد كه اين تمهيد چطور ميتواند از ِ
عدم تعادل به تعادل برسد و وجه بصري يكدستتري به نمايش بگذارد .خوشبختانه آبيار در فيلم دومش ،تا حد
زيادي توانست از بيتجربگي تكنيكي فيلم اولش فاصله بگيرد و نتيجه را به اثري شسته رفتهتر تبديل كند .قاعدتا
بخشي از داليل توفيق «شيار  »143به همين دستاورد برميگردد
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«اشیاء»...
به روایت کارگردان
در اوج تالطم و سختی ،راحت میشود
به گذشته برگشت و لبخند زد.

همیشه در مسیری که به آن گام مینهی ،ندایی
هست که آدم را هوشیار کند.

بارها زندگی خودمان را پیش از وقوع آن در جایی
خواندهایم  .اما همین حقیقت را با تردید زندگی کردیم.
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کار با یک گروه خوب ،اتفاقی بوده که
من همیشه دچار آن بودم.

سفر به شش سال قبل سرصحنه «کپی برابر اصل»
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به انضمام گفتوگوهایی
با عباس کیارستمی
ژولیت بینوش ،لوکا بیگاتزی ،ویلیام شیمل
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پس از گذشت شش سال از زمان ساخت فیلم «کپی برابر اصل» این روزها نسخه
دیجیتال آن در گروه «هنر و تجربه» در چند سینمای محدود به نمایش درآمده است.
این نسخه ایرانی که به مدد رفو به لباسی تازه برای ژولیت بینوش مجهز شده ،به عنوان
اثری از یک فیلمساز مهم که فیلمی در خارج از ایران با هنرپیشگان خارجی ساخته و
بازیگرش هم جایزه مهمی گرفته ،اما سالهاست اجازه اکران در ایران نداشته معرفی
میشود .قطعا اهمیت این فیلم در این ویژگیها نیست .از منظر زيباييشناسي و روايت كه
مینااکبری
بگذريم مهمترین نکته در فیلم «کپی برابر اصل» ترسيم بازخورد محتواي فيلم به موضوع
هميشه بحثانگيز روابط انساني زنان و مردان نزد مخاطبان مختلف با مليتها و نگرشهاي متنوع است؛ كاراكترها
و شخصيتهاي فلسفي و پيچيدهای كه در چند اثر اخیر عباس کیارستمی به سادگی خودشان را تصريح نميكنند
بلکه بازخورد آنها با مسائل عاطفي در ميانسالي به کشف رمز و رازهاي روابط انساني میانجامد .فحوای فيلم «کپی
برابر اصل» از تفكر يك فيلمساز ايراني تامين شده .فيلمسازي كه در فضاي فرهنگي ايران معاصر رشد يافته و به دنيا
معرفي شده است .پس به نوعي ميتوان محتواي فيلم را با برچسب ايراني توصيف كرد؛ محتوايي كه حاصل نگرش
يك ايراني است به موضوعي جهانشمول.
نمايش این فیلم در چند سینمای محدود در ايران
بهانه براي حرف زدن درباره فيلم و جايگاهش در
كارنامه كيارستمي و نحوه ساخت آن را فراهم کرده
است .پس ابتدا به لوچیانو در استان توسکانی ایتالیا
میرویم تا ببینم چگونه این کارگردان که عمده
شهرتش در کارهای اولیه به صراحت و جدیتش در
به تصویر کشیدن طبیعت و جادهها برمیگشت در
«کپی برابر اصل» و بعدتر در «مثل یک عاشق» به
شهر آمده و به جدیت در به تصویر کشیدن شرایط
عاطفی پیچیده انسانی انجامیده است.
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عشق در بستر آرامش
سفر به لوچیانو در استان توسكاني ايتاليا و پشت
صحنه فيلم «کپی برابر اصل» عباسكيارستمي،
مانند سكانسي كه در فيلمنامه اوليه فيلمي نباشد
و ناگهان به فكر كارگردان خطوركند ،برایم فراهم
شد .نام لوچيانو تداعيكننده فيلمي از «فرانچسكو
رزي» بود با عنوان « الكيلوچيانو» و اگر بخواهم

برايتان خيلي روشن آنجا را توصيف كنم ،بايد شما را
ياد سريالي بياندازم كه سالها پيش با بازيجان ماريا
ولونتهبانام«مسيحدرابوليتوقفکرد»بهکارگردانی
«رزي» ساخته شده بود؛ سنگفرشها و ديوارهاي
سنگي ،كليساهای قديمي با معماري باروك ،زنان
و مردان پير كه عصازنان از كوچهپسكوچههاي
خوابآلود رد ميشوند .انگار در آنجا خبري از جواني
و نشاط نیست .انگار همه جوانان روستا براي كار به
شهر رفته باشند .عين سريال «فونتامارا» يا همان
اپيزود معروف فيلم برادران تاوياني« ،كائوس» ،با
بازي چيچو و فرانكو .بگذاريد راحتتان كنم ،لوچيانو
همان روستاي شناخته شدهاي است كه پيراندللو
در داستانهايش بهخوبی توصيف کرده است .در آن
روستای خوش آب و هوای ایتالیایی همهچيز آرام بود.
انگارنهانگار كه گروهي مشغول ساخت فيلمي بودند
كه در آن ژوليتبينوش ستاره سينماي فرانسه در آن
بازي ميكرد .انگارنهانگار كه گروه با بودجهاي بالغ بر
 4ميليون يورو و با تهيهكنندگي مارين كارميتز ،با

دعوتبههیجاندرونباحضوريروشنفكرانه
پشت صحنه «کپی برابر اصل» با همه جزئياتش
بهشكل زيرپوستي نويد تماشاي فيلميعاشقانه را
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كمك شبك ه فرانس  ،3كانال پلوس از فرانسه و آنجلو
باباگالوي به عنوان تهيهكننده در لوچيانو دست به
كار بودند.
لوچیانو هيچ نسبتي با روستاهای استان گيالن ايران
نداشت ،اما نمیدانم چرا همهچيز مرا در آنجا به
شكل غيرقابل توضيحي به اين نتيجهگيري نزديك
ميكرد كه عباسكيارستمي بعد از چندينسال
پرسهزني با دوربين ديجيتال ،دوباره به نقطهايي
بازگشته كه محل عزيمتش براي ساخت فيلمهايي
چون «زير درختانزيتون» بود.
از کیارستمی درباره این بازگشت پرسیدم و این
که چرا هر چیزی که پیش از این ،به عنوان عوامل
مزاحم از فیلمهایش حذف کرده ،مجددا سرجای
خودش قرار گرفته .از فیلمبردار تا منشی صحنه و
دستیار و طراح صحنه و لباس و...؟
با نوعی خونسردی ذاتی همیشگیاش میگوید:
«آره همینطور است .چارهای نبود .بعد از مدتها که
همیشه در فیلمهایم ،مسئولیت همه چیز به عهده

خودم بود ،کار با یک گروه حرفهای و بینالمللی،
هم آسوده خاطرم کرده و هم فهماندن سلیقهام
به این گروه کار آسانی نیست .به هر حال اینها
عادت ندارند که کسی در کارشان که تخصص آن را
دارند دخالت کند و از این کار من ممکن است تحت
عنوان «فضولی» نام ببرند .اما وقتی سر فیلمبرداری
هستم ،نمیتوانم ساکت بمانم و هیچ چیزی نگویم.
ما هر شب راشهای گرفته شده را با بهمن ،پسرم
(تدوینگر فیلم) ،میبینیم و بعد از آن به عوامل فیلم
توصیههایی میکنم که آنها هم پس از این که نتیجه
دخالتهای من را در کلیت کاردیدند ،کمکم متوجه
شدند که قصد من صرفا فضولی در تخصص آنها
نیست و به کارگیری توصیههای من باعث بهتر
شدن کار خواهد شد».
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ميداد .البته عشقي به روش كيارستمي .همانطور
كه عشق حسن و طاهره در بستر خرابههاي زلزله،
تفاوتي بنيادي با عشقهايي داشت كه از قبل ديده
بودم .جایی خوانده بودم که دوربین در سینمای
این کارگردان ناظر بیرحمی است که هیچ چیز از
دیدش پنهان نمیماند و در عین حال همه چیزهایی
که در برابر آنند میتوانند ساختگی باشند .حاال که
از نزدیک شانس آن را داشتم که شاهد کارگردانی
عباس کیارستمی با یک گروه بینالمللی باشم،
متوجه اهمیت و درستی این نکته شدم.
در ميان معماري بــاروك روستاي لوچیانو،
«ژوليت بينوش» و «ويليام شيمل» در برابر
دوربين کیارستمی تقاليي همهجانبه براي
اجراي بدون حواشي يك رابطه انساني داشتند.
کارگردان ایرانی اما سختگیرتر از همیشه ،نشان
میداد؛ تكرار مداوم تمرين و ضبط پالنهاي
طوالني و وسواسهاي او كه از هيچ نكته كوچكي
کارگردانی بازیگری مثل ژولیت
نميگذشت.
ِ

بینوش چیزی نیست که برای عباس کیارستمی
هیجانانگیز باشد بهخصوص که شنیده بودم
در روزهای اول فیلمبرداری برداشت پالنهای
این ستاره فرانسوی كه در ميان بازيگران زن
جهان بدون شك يكي از نشانههاي بازيگري در
دنيا محسوب ميشود ،به  15تا  25رسیده بود.
کیارستمی درباره این اتفاق میگوید« :بینوش
بازیگری فوقالعاده باهوش است و خیلی زود
فهمید من در این فیلم دنبال چه نوع بازیای
هستم ».بینوش که بعد از همكاري با مجموعهاي
از بهترين كارگردانان اروپا براي كارنامهاش به
دنبال نامي از ايران ميگشت اما پاسخ دیگری
داشت« :در کل با موضوع بحث درباره فیلم و پروسه
فیلمبرداری مشکلی ندارم و بهطور مثال مدتی قبل
یا بعد از فیلمبرداری درباره فیلم صحبت میکنم،
اما درست در لحظه فیلمبرداری مسالهای جداگانه
است و من برای خلق اثری جدید نیاز به تمرکز
دارم و اگر کارگردان بخواهد در همان لحظه من را
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کنترل کند ،همهچیز به هم میریزد».
با وجود این انتقاد صریح بینوش از نحوه کار
کارگردان ایرانی ،اما بدون شك او مشتاقترين
فرد گروه براي ساخت فيلم «کپی برابر اصل» بود
و اگرچه تكاپويكيارستمي براي ساخت تكتك
ب سرشناسترين
النها ،بيشترين چالش را نصي 
پ
عضو گروه توليدش میکرد ،اما هر دو از اين چالش
راضي بودند .كيارستمي كه تكليفش روشن است،
او پنجاه سال به شكل روشنفكرانهايي در جهت
رفع بازي و بازيگري در هنر سينما تالش كرده.
برعكس ،ژوليت بينوش به عنوان نسل ديگري از
بازيگران فرانسوي كه در گسترش مفاهيم نوين
هنر بازيگري به شكل روشنفكرانهاي مقابل دوربين
رفتهاند ،شناخته ميشود .دو آدم با عقايدي متفاوت
در نقطه اوج كار خود به هم رسیده بودند .حاال يكي
به عنوان كارگردان در اوج بياهميتي به مقوله
بازي و توجه مفرط به ايجاد حضور واقعنمايانه و
دیگری بازيگري در اوج هنر بازيگري و شهرت
كه در برابر دوربين کیارستمی ،باید تنها حضوري
عميق داشته باشد ،نه بازي چشمگير .بینوش باید
همه تكنيكها و قابليتهايش را كنار بگذارد و
وقتي مقابل دوربين كيارستمي قرار ميگيرد ،چيز
ديگري از خود بروز بدهد؛ حضوري روشنفكرانه و
متفاوت.
بدون شك چالش اين دو بايد ابعادي به اندازه
كارنامه قطور هر دو داشته باشد .اما چيزي كه
در صحنه ديده ميشد ،يك اتفاق بود .اتفاقي كه
اجازه ميداد ژولیت بينوشي ديگر ديده شود .شاید
هم بينوش به خاطر همین دلسپرده اين داستان
عاشقانه بياوج و فرود شد ،چرا كه در آن سوي
دوربين مردي با عينك سياه خود ،سال-هاست که
جهان را جور ديگري به تماشاگرش نشان میدهد.

فراموشیصحنههایحقیرباسرعتالکپشتی
عوامل فیلم «کپی برابر اصل» تركيبي بودند از
هنرمندان ايراني ،ايتاليايي و فرانسوي که تفاوت
زبانهایشان به فيلم هم رخنه كرده بود .آنها با
اشتیاق و به سه زبان متفاوت در حال بحث برای آماده
كردن صحن ه به صحنه فیلم بودند و عملکردشان
نشان میداد که از همان روزهاي اول فيلمبرداري
توجیح شده بودند كه به توليد چه نوع فيلمي دعوت
شدهاند؛ فيلمي متشكل از چند سكانس و سكانس -
پالن طوالني .فيلمي كه در آن روابط و آدمها فرصت
بروز درونيات خود را داشتند .فيلمي كه در آن اقليم
و جغرافيا مهم است .فيلمي كه در آن سكوت و صدا
اهمیتي باالتر از تصوير دارد و فيلمي كه كارگردانش
براي رسيدن به هدفش از هيچ چيزي فروگذار
نخواهد کرد .تالش گروه براي اجراي ايدههاي
كيارستمي كامال مشهود بود .مثال وقتي براي تداوم
يك حركت قرار بود یک در جابهجا شود ،گروه تولید
با تمام وجود تالش ميكردند تا در جابهجا شود .در
سينماي حرفهاي معمول اينطور كارها شايد به
نظر ساده و پيش پا افتاده بيايد ،اما براي من به عنوان
یک روزنامهنگار كه در فيلمهاي ایرانی به صحنههاي
حقير عادت كردهام ،تماشاي اين همه تالش براي
اجراي ايدههاي كارگردان ،ديدني بود.
فرصت من برای این سفر ،کوتاه بود و دوست داشتم
فیلمبرداری پالنهای بیشتری از این فیلم را از
نزدیک ببینم ،اما همهچیز به كندي جلو ميرفت.
عوامل نیز به خوبي با اين سرعت الكپشتي كنار
آمده و آن را پذيرفت ه بودند .اين پذيرش را ميتوانستم
در همه رفتارهاي آنها مشاهده کنم .کیارستمی اما
اعتقادی ندارد که سرعت کار پایین است .او میگوید:
«زمانی که برای گرفتن هر پالن میگذاریم ،به نسبت
کارهای دیگرم طوالنیتر هست ،اما از آنجا که وقت
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تلف نمیکنیم ،پرتی کارمان کم است .اینجا دیگر
منتظر کسی نمیشویم تا خودش را به کار برساند و
بهانههایی مثل ترافیک و ...نداریم .البته یکجا بودن
به معنی پایان مشکالت در کار فیلمسازی در ایران
نیست .در ایران برای هر فیلمم مشکالت عدیدهای
داشتم .یادم هست سر فیلم «خانه دوست کجاست»
یکی از کارهای روزانه ما این بود که برای آوردن
بازیگری که نقش بچه فیلم را بازی میکرد ،روزی دو
ساعت در خدمت کدخدای روستا بودیم تا وساطت
کند و اجازه او را از پدرش بگیرد .بعد که پدر را راضی
میکردیم ،مادرش راضی نمیشد و مرتب جیغ
میکشید و میگفت دلم نمیخواهد بچهام فیلم
بازی کند .مطمئنا کتاب «کودکی ناتمام» نوشته
کیومرث پوراحمد را خواندهاید .پوراحمد که در آن
فیلم دستیار من بود ،شرح کامل ماوقع را نوشته .خب
ما اینگونه مشکالت را اینجا نداریم ،پس زمانمان را
میگذاریم برای کار بهتر .اگرچه امروز که تو اینجا
هستی هجدهمین روز فیلمبرداری است و ما 78
دقیقه فیلم تدوین شده داریم ،به نظرت کار کند
پیش میرود؟» طبیعتا پاسخی باقی نمیماند مگر
این که بحث را عوض کنم و از او درباره مجوزی
که تهیهکننده باالخره توانسته بود با پرداخت پول
زیادی آن را دریافت کند ،بپرسم .کیارستمی با خنده
میگوید« :یک آهنگ قدیمی در این کشور وجود
دارد که هنگام جشن عروسی از آن استفاده میکنند.
مصداق ایرانی آن همان آهنگ «بادا بادا مبارک
بادا »...است .ما این موسیقی را برای پالنی که در آن
یک جشن عروسی برگزار شده ،الزم داشتیم تا مردم
آن را دستجمعی برای عروس و داماد بخوانند .بعد
از پرسوجو فهمیدم این موسیقی برای پنجاه سال
پیش است اما باید بابت رایت آن پنج هزار یورو به
عنوان حقوق مؤلف پرداخت کنیم!».

چالش با تکلحظههایی که جان میدهند
آنهائي كه كارنامه فيلمسازي كيارستمي را دنبال
كردهاند ،بهخوبي ميدانند كه كيارستمي از
همان فيلم اولش« ،نان وكوچه» ،با فيلمبرداران
آثارش دچار چالش بوده .اين چالش حاصل نگرش
ن ابتداي كارش
متفاوتي است كه كيارستمي از هما 
تاكنون به مقوله فيلمبرداري داشته است .اهمیت
مفرط صدا و فضاسازي در فيلمهاي كيارستمي
هميشه فيلمبرداران را دچار اين تناقض كرده كه
فيلمبرداري چه جايگاهي در كليتآثار او دارد؟
کارگردانی که با مجموعهاي از بهترين فيلمبرداران
ايراني كاركرد تا زماني كه با كمك ابزار ديجيتال
در پي حذف همه عوامل صحنه ،فيلمبردار را هم
از فرايندخلق آثارش حذف كرد .اما در ايتاليا و در
هنگام ساخت «کپی برابر اصل» كيارستمي دوباره
با يك گروه فني كامل ،فيلمش را ساخت .بنابراین
در اين ميان توجه من بيشتر از همه عوامل به لوكا
بيگاتزي ،فيلمبردار ايتاليايي گروه ،جلبشد و سابقه
چالش معروف این کارگردان با فيلمبرداران آثارش
تبديل به اولين سؤال من از او شد .اما لوکا باهوشتر از
آن است که به بازیای که من میخواهم با یادآوری
رابطه کیارستمی با فیلمبرداران فیلمش شروع کنم،
تن بدهد ،پس با گفتن این جمله که ارائه نظر و
پیشنهاد از سوی کارگردان را به هیچوجه دخالت
در کارش به حساب نمیآورد ،بازی را عوض میکند:
«پیشنهاد از سوی کارگردان خیلیجاها مفید است
و به پیشبرد اهداف هر دو نفر (کارگردان و فیلمبردار)
برای رسیدن به یک نقطهنظر مشترک ،کمک
میکند .من عالقهمند هستم با کارگردانهایی
که صاحب نگاه و ایدههای خاص و ویژهای هستند
همکاری داشته باشم ،چرا که فیلمبرداری منحصر
به من نیست بلکه كاري در راه خلق یک فیلم

کلنجار با حقیقتی پنهان شده در الیههای
زیرینشخصیت
ژولیت بینوش چند سال پیش از سفر من به لوچیانو
به ایران آمده بود و من در گفتوگویی که با او داشتم
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است ،فیلمی که نقطه نظرات یک کارگردان را
به تصویر میکشد .پس همفکری با کارگردان نه
تنها آزاردهنده نیست بلکه برای من بسیار مفيد و
خوشایند است» .لوکا ادامه میدهد« :البته اوایل کار
به این دلیل که من شناختی از کیارستمی نداشتم،
فهمیدن بعضی چیزها و اصول کاری او برایم سخت
بود ،اما خیلی سریع خودم را با شرایط او وفق دادم.
من در طول دوران کاریام با کارگردانهای زیادی
کار کردهام که هر یک روش خاص خود را داشتند.
اما کار با عباس بسیار متفاوت بود .او عکاسی ماهر
است و این باعث میشود تا کار با او متفاوت از کار با
دیگر کارگردانها باشد .ممکن است پالنهایی که او
میگیرد در نگاه بیننده بسیار ساده به نظر بیاید اما
در پس آن پیچیدگی و عمق وجود دارد».
کیارستمی اما اهمیت و چالشاش را با فیلمبرداران
از آن جهت میداند که برای او همیشه آغاز ،یک
تصویر بوده ،نه یک کلمه یا واژه .او میگوید« :وقتی
به دیالوگ فکر میکنم ،همیشه با یک تصویر برای من

آغاز میشود ،آنچه در عکاسی عاشقش هستم ،ثبت
تکلحظههاست که واقعا گذرا هستند .شما عکس را
کهمیگیرید،لحظهایبعد،همهچیزتغییرمیکند».
لوکا بیگاتزی «کپی برابر اصل» را از دیگر آثار این
کارگردان جدا میکند و دالیلش را اینگونه ذکر
میکند« :این فیلم با دیگر آثار او متفاوت است چراکه
یک فیلمنامه از پیش تعیین شده و هنرپیشههای
حرفهای دارد و این ،فضا را برای بروز خالقیتهایی
که در دیگر کارهای عباس دیده میشود ،محدود
میکند .اما باید به این نکته توجه داشت که این فیلم
هم یکی دیگر از آثار عباس کیارستمی است چرا که
او در این فیلم هم مانند دیگر کارهایش خیلی دقیق
و هندسی موقعیتها را تعیین و مشخص میکند».
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از دالیل این سفر از او پرسیده بودم و این که آیا قصد
دارد در فیلمی از عباس کیارستمی بازی کند؟ او در
پاسخ من ،از مؤلفههای یک فیلم خوب گفته بود که
از یک ارتباط درست خلق میشود ،از یک آرزوی
متقابل يا حتى يك مخالفت ساده و اگر قرار باشد با
کیارستمی کار مشترک انجام دهد نیازمند شناخت
بیشتر از او است ،چون اعتقادی به کار سفارشی
ندارد .و حاال سؤال من این بود که در این سالها
به چه شناختی از کیارستمی دست یافته و آیا این
چند سال ،زمان زیادی برای این کار نبوده است؟
ژولیت بینوش در حالی که طوالنی شدن سیر این
دیدارها را لطف نطلبیده ذکر میکند ،معتقد است:
«بعضی وقتها یک بازیگر بدون شناخت از کار و
کارگردان وارد پروژهای میشود یا به تعبیری دیگر
پرتاب میشود و بعد محصول نهایی ،یک فاجعه
است که غیر از خودش نباید هیچکس را مقصر
بداند .ولی خوشبختانه من این شانس را داشتهام
که وارد کاری شوم که با شناخت کاملی که به دست

آوردم ،به آن اعتقاد قلبی پیدا کردم .من قبل از
این که با کیارستمی آشنایی شخصی پیدا کنم ،به
آثارش عالقه شدید داشتم .بهخصوص به یک جنبه
از کارهای سینمایش که در نگاه اول ظاهری ساده
دارند اما تاثیری که روی تماشاگر میگذارند ،درونی
و عمیق است .به یک جنبه از شخصیت و فردیت
میپردازد که آن را عجیب میکند .با یک حقیقت
پنهان شده در الیههای زیرین شخصیت انسانی
کلنجار میرود .در لحظهای که در حال تماشای فیلم
هستید ،چندان به اتفاقی که در حال شکلگیری
است آگاه نیستید ،اما هرچه از پایان فیلم ،روزها
و ماهها میگذرد و احساس آن تهنشین میشود،
دسترسی به آن را آسانتر میکند و متوجه میشوی
که چه اثر شخصیای روی تو گذاشته و چه مسیر
شخصیای طی کردهای از طریق نگاه کیارستمی.
همین نکته باعث شده که من به کارهای کیارستمی
عالقهمند شوم .و وقتی شانس آن را داشتم که ارتباط
دوستانه و شخصیتری با او پیدا کنم ،متوجه شدم
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حتی زمانی که با او در ایران در ماشین نشستهام
و یا در سکوتهای طوالنی و یا حتی زمانی که در
حال بحثکردن درباره چیزهای مختلف هستیم،
همهچیز شکل هنری به خودش گرفته و من مرتب
در حال یادگرفتن هستم و این برای من در یک
ارتباط دوستانه کامال تازه و بدیع است».
اما ژولیت بینوش به عنوان بازیگری حرفهای که در
سطح بینالمللی کارمیکند و کارنام ه سینماییاش
پر است از نامهای کارگردانان فرانسوی و غیرفرانسوی
آیا برای بازی در آثار دیگر کارگردانان هم به این
میزان زمان گذاشته یا عباس کیارستمی برای او یک
استثناست؟ پاسخ صریح و روشن است .او میگوید:
«این که عباس یک آدم استثنایی در زندگی من بود و
هست که شکی در آن نیست اما این تنها موردی نبوده
که در طول روند ساخت یک فیلم ارتباط دوستانه
هم به وجود آمده .اتفاقا یکی از دالیل عالقه من به
بازیگری ،همین دوستیها و ارتباطاتی هست که در
کنار کار شکل میگیرد .البته شکل هر ارتباط و عمق
آن با هم فرق می کند .خوشبختانه دوستان خوب من،
اکثرا کسانی هستند که یا قبال با هم همکار بودیم و یا
در حال حاضر با آنها کار میکنم».
مــرور کارنامه فیلمسازی عباس کیارستمی
نشان میدهد که بهجز چند مورد نادر ،هیچگاه
ستارههای سینما جایی در آثارش نداشتند اما
ژولیت بینوش یک ستاره بینالمللی در سینما است.
بنابراین بازیکردن در اثری از عباس کیارستمی
با فیلمنامهای که او آمــاده کــرده ،مستلزم دور
شدن از ستارگی و به نوعی دور شدن از اکتهای
بازیگریست .ژولیت بینوش این تضاد را اینگونه
در خود حل کرده است « :بازیگری سعی در تکرار
واقعیت و شکل متفاوت دادن به یک حقیقت است
و همین موضوع باعث جذابیت و عشق به این حرفه

میشود .من بازیگر واقعگرا یا طبیعتگرا نیستم
و عالقهای هم به آن ندارم .اما برای تکرار واقعیت،
هر کارگردانی شیوه و سبک خودش را دارد و
متناسب با آن شیوه و به اقتضای داستان فیلم ،آن
را از بازیگرش میخواهد .ولی در نهایت ،همه دنبال
یک چیز هستند و آن ،شکل متفاوت به واقعیت
دادن است .اتفاقا چیزی که شغل بازیگری را برای
من دوستداشتنی میکند این است که وقتی در
قالب نقش میروم میتوانم یک حقیقت درونی را
در فیلم زنده کنم .من چیزی که خیلی زود نسبت
به آن آگاهی پیدا کردم ،این بود که یک فرق اساسی
وجود دارد بین انجامدادن و بودن .به همین دلیل
اول که به عنوان بازیگر وارد کار سینما میشوی
همیشه یک ترس و وحشتی داری که میخواهی
کارت را خوب انجام بدهی .پس یک ظاهر میسازی
که در آن ظاهر ،ابراز احساسات هست ،ساختن یک
پرسوناژ هست ،دروغهای واقعی هست و ...و درواقع
در این ساختار هست که به یک تصنع میرسی و در
آن تصنع میخواهی نشانههایی از حقیقت را نمایش
بدهی .اما وقتی انسان قبول کند که ظاهر را کنار
بگذارد و خطر عریان شدن خودش را پذیرفت ،آن
وقت حقیقت ،خودش را نشان میدهد .من در جوانی
شانس این را داشتم که با یک استاد تئاتر این مراحل
را بگذرانم .او به من میگفت برای رسیدن به حقیقت
واقعی ،باید ابتدا خطر گمشدن را بپذیری و بعد
به جستوجوی خودت بپردازی .و این جستوجو
باید از مرکز وجودی خودت باشد .در نهایت وقتی
از خودت شروع کنی یعنی از مرحله نخست ،دیگر
نیاز به ساختن چیزی بدلی و غیرواقعی نداری .پس
بازی تو در تکرار آن حقیقت ،واقعی و طبیعی به نظر
میرسد و به عنوان بازیگر تنها روشی که میتواند
تو را در این مرکز متمرکز کند ،این است که خودت
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فلسفهای ساده برای یک زندگی پیچیده
دو سال پيش از آن که عباس كيارستمي براي
فيلمبرداري «کپی برابر اصل» عازم لوچیانو شود،
برای ساخت یک اپرا به لندن رفت و در این سفر بود
که با ويليام شیملآشنا شد .عمق اينآشنايي آنقدر
بود كه او را به رابرتدنيرو ترجيح دهد و در نهايت
خواننده صحنههاي باشكوه اپرا ،راهش را به عنوان
بازيگر فيلم «رونوشت برابراصل» به لوچيانو کج کند.
شیمل را مردي صميمي و راحت دیدم که هرجا گروه
خسته بود ،صدايش را در گلو ميانداخت و يك دهن
مفصل از يك اپرا را سرپایي اجرا ميكرد .او معتقد
است « :فضای اپرا و سينما واقعا متفاوت هستند.
دالیل زیادی هم برای این تفاوت وجود دارد .اول
اينكه در اپرا ،شما فاصلهتان با تماشاگر زياد است و
در يك مقطع خاص شروع و تمام ميشود .ديگر اين
كه برنامه اپرا زنده اجرا ميشود به نوعی مثل يك شام
است .شما آن را تهيه ميكنيد ،ميخوريد و تمام
ميشود و فقط بهصورت يك خاطره در ذهنتان باقی
کرات فيلم
ميماند .اما در سينما تماشاگر میتواند به ّ
شما را ببينيد .فاصله شما در اپرا با مردم زياد است و
شما از طريق حركات بدن و صدایتان و موسيقي بايد
با مردم ارتباط برقرار كنيد ولي در فيلم ،مردم شما را
خيلي از نزديكتر ميبينند و از طريق احساستان
و ذهنيتتان با شما ارتباط برقرار ميكنند .بنابراين
واقعا دوتا تجربه متفاوت است .در اپرا بهعنوان يك
بازيگر شما بايد همزمان به دهها چشم فكر كنيد.
به متن ،موسيقي ،چيزهايي كه رهبر اركستر به
شما گفته و ...بايد حواستان باشد كه در عين حال
به مبلمان صحنه يا ديگر بازيگران برخورد نکنید.

صداي آدم مثل يك ساز نيست كه با كليدها كنترل
شود ،بايد با مغز و ماهيچههاي صورتتان آن را كنترل
كنيد و این كار آساني نيست».
ويليام شیمل در نقش يك نويسنده انگليسي،
خيلي راحت با مقوله بازي در يك فيلم از عباس
كيارستمي كنار آمده بود .او در برابر بينوش كه مسلح
به همه روشهاي بازيگري است خود را نميباخت
و بهخوبي ميدانست كه فقط در فيلمي از عباس از
كيارستمي است كه نابازيگري بر بازيگري ترجيح
داده میشود .بنابراین وقتی از او درباره کار بازیگری
میپرسم با اعتماد به نفس باال میگوید « :با این که
من برای اولین بار بود که در سینما جلوی دوربین
میرفتم ،کار را چندان سخت ندیدم .شاید یکی
از دالیل مهمش این بود که فرصت جبران خطا و
اشتباه به من داده میشد و من میتوانستم بارها و
بارها ،یک حرکت را به شیوههای مختلف انجام دهم
تا کارگردان به آن چه میخواهد برسد».
شیمل خيلي صريح و صميمي پاسخ سؤالهای
من را ميداد و خيلي زود درون ساده خود را به
نمايش گذاشت .شايد هم اين اشتباه ما ايرانيهای
پيچيده است كه اروپایيهای ساده را ساده فرض
ميكنيم .بنابراین وقتی از شیمل درباره تفاوتها
و شباهتهای کار با عباس کیارستمی در زمان
اجراي اپراي «كوزي فان توته» با بازی در فیلم
«کپی برابر اصل» پرسیدم و این که آیا تجربه
همکاری با این کارگردان ایرانی در اپرا ،در بازی
در این فیلم به کمکش آمده با پاسخش نشان داد كه
براي زندگي كردن بايد فلسفهاي ساده اما كاربردي
داشت؛ برخالف ما که فلسفهاي پيچيده و تا حدودي
ناكارآمد براي زندگي انتخاب کردهایم .او میگوید:
«در اپرا باید همزمان به چندین چیز فکر کنید،
اعتماد به نفس كافي براي اجراي خوب و بهصورت
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فردي و طبیعی داشته باشيد و در سینما هم
کیارستمی همین را از تو به عنوان بازیگر میخواهد.
من  30سال است كه دارم سعي ميكنم در اپرا
ب ه عنوان يك خواننده ،طبيعي بودن را بازي كنم،
حاال موفق بودم يا نه ،يك بحث ديگري است اما
کیارستمی در سینما هم از من میخواست خودم
باشم و بازی نکنم .یعنی همان کاری که  30سال
تمرینش را بهتنهایی انجام داده بودم و حاال یک
استاد هم باالی سرم بود».
انگليسيها در اروپا به آدابداني و شوخيهاي بيمزه
معروفند .شیمل اما يك انگليسي تمامعيار است.
از آدابداني و شوخي تكرارشوندهاش در اجراي
بيمحابای اپرا که بگذریم ،او در تمام ابعاد معیارهای
یک انگليسيتبار را دارد .ابتدا از تصورش از شخصیت
جیمز گفت که آنقدر پربار نبود و مخنث و منفعل
فقط به شخصیت ماری که ژولیت بینوش آن را
بازی میکند واکنش نشان میداد اما کمکم به
یک پختگی رسید و شخصیتش توسعه پیدا کرد.

او میگوید« :صحنه رستوران را در این فیلم خيلي
دوست دارم .چون من هيچ وقت در زندگيام با هيچ
زني دعوا نكردم و كنترلم را از دست ندادم اما در اين
صحنه چون سه بار برداشت داشتيم ،توانستم سه
بار سر ژوليت فریاد بكشم .نمیدانم آیا در زندگی
شخصیام بتوانم باز هم این کار را انجام بدهم یا نه.
فکر کنید بتوانید سر ژولیت بینوش داد بزنید!»
شايد هم بعد از چهره و فيزيك ،مهمترين دليل
انتخاب ویلیام شیمل براي ايفاي اين نقش از سوي
كيارستمي ،سادگي درون اين خواننده اپرا باشد.
بنابراین وقتی از او دربــاره رودررویــی با بینوش
میپرسم و این که حضور بازیگر «بیمار انگلیسی»
چقدر به کمکش آمده و تا چه انــدازه كارش را
سختتر كــرده ،صادقانه میگوید« :من هرگز
نميتوانستم از پس كار بدون كمك ژوليت بربيایم.
براي يك بازيگر با استعداد و با جايگاه او اينكه در
مقابل من كه آماتور هستم ،بازي كند جای قدردانی
دارد .به نظرم این که حاضر شد روبهروی من بازی
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کند و در بازي كمكم کند ،واقعيت دور از ذهن است و
من اين را هيچوقت فراموش نميكنم».
ژولیت بینوش اما تجربه بازی رودرروی یک بازیگر
آماتور را اینگونه برایم شرح میدهد« :موقع بازی
کردن ،من با فرد مقابلم در صحنه هماهنگ هستم.
اما زمان فیلمبرداری یک تناقض در خودم دارم.
یعنی سعی میکنم فاصلهام را با بازیگر نقش مقابلم
حفظ کنم .ولی به هر حال هر بازیگری دنیای خودش
را دارد .بازی کردن مثل بازی قایمباشک است .من
چشمانم را میبندم ،بازیگر مقابلم هم چشمانش
بسته میشود ،بنابراین باید همدیگر را پیدا کنیم».
بینوش در «کپی برابر اصل» به زبان انگلیسی صحبت
میکند و به نظر من این برای او که زبان اصلیاش
فرانسوی است اما باید احساساتش را به زبان دیگر
بیان کند ،کار چندان آسانی نیست .اما بینوش چنین
اعتقادی ندارد و میگوید« :زبان انگلیسی از زندانی
که زبان خودم مرا در آن گرفتار کرده بود رهایی داد.
وقتی توانستم آن طور که دلم میخواهد بازی کنم
که توانستم به غیر از زبان فرانسوی به زبان دیگری
نیز صحبت کنم .من بارها درباره این موضوع با عباس
صحبت کردم و پاسخهایش سنگی از روی شانهام
برداشت .به نظرم مردم ایران باید بدانند که یکی از
بزرگترین فیلمسازان دنیا را دارند».
اما به غیر ویلیام شیمل خواننده اپرا ،حضور ژان
کلود کریر فیلمنامه نویس بزرگ فرانسوی و استاد
نقد در یکی از نقشهای فرعی فیلم «کپی برابر
اصل» یک غافلگیری بود .البته كرير به عنوان
يكي از شناختهشدهترين چهرههاي سينمايي كه
عالقه خاصي هم به فرهنگ ايران دارد و همسرش
نهال تجدد نویسنده ایرانی و دختر مرحوم مهین
تجدد یکی از پیشتازان عرصه نمایشنامهنویسی
در ایران است ،در كنار تجربيات درخشانش در

فيلمنامهنويسي كه جوايز بسياري هم براي آن
كسب كرده ،در چند فیلم هم ايفاي نقش كرده
است .در زمان حضورم در لوچیانو در جریان این
اتفاق ویژه نبودم اما زمانی که فیلم در جشنواره
کن به نمایش درآمد كیارستمی در پاسخ به جف
اندرو منتقد هفتهنامه سینمایی انگلیسی سایت
اند ساوند دربــاره بازی کریر در فیلمش گفت:
«ما سالهاست كه رابطه خوبی با هم داریم .من
نمیخواستم دیالوگهای این شخصیت توسط
بازیگری گفته شود كه صرفا باید آن را حفظ كند.
میخواستم شخصی این نقش را بازی كند كه نگاه
كوتاهی به شخصیت بیندازد و سپس در این نقش
فرو برود .به نظرم «ژان كلود» هوش و تجربه الزم
را برای این نقش داشت .این چیزی است كه من از
فیلم «طعم گیالس» آموختم .آن پیرمردی كه من
از روی اتفاق برای پایان فیلم انتخاب كردم ،یك
هدیه بود .او خیلی كم به دیالوگها نگاه می كرد ،اما
واقعا میدانست كه چه بگوید».
«کپی برابر اصل»؛ عمیق اما نفاقانگیز
شش سال بعد در تهران .نسخه دیویدی فیلم
«کپی برابر اصل» در گروه «هنر و تجربه» در چند
سینمای محدود به نمایش درآمده است .نقدهایی
مبنی بر استقبال از فيلم به شكل جستهوگريخته
در نشریات به چاپ رسیده است .برخي فيلمها
در ذات خود هيجانانگيزند ،برخيفيلمها در
كمال آرامش بعد از تماشايشان ،مخاطب را دچار
هيجان ميكنند« .رونوشت برابر اصل» چنين
فيلمي است .فيلمي از جنس تعمق و بدون شك
نفاقانگيز .طرفداران بيشمار و مخالفان فراوان.
هيجان درست زماني آغاز ميشود كه فيلم تمام
ميشود .كيارستمي ،اين كار را خوب بلد است

پشت صحنه «کپی برابر اصل»
به روایت تصویر

تقالی بینوش و شیمل برای اجرای بدون حواشی یک عشق
بهروشکیارستمی

طرفداران سینما با دیدن ژان کلود کریر ،استاد نقد در یکی از نقشهای فرعی
«کپی برابر اصل» غافلگیر شدند.

اعتقاد کیارستمی به شیمل خواننده اپرا ،آنقدر بود که او را
به رابرت دنیرو ترجیح دهد.

شیمل در برابر بینوش که مسلح به همه روشهای بازیگری است اصال
خودش را نمیبازد.
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سختگیریکیارستمیدراینفیلمبیشترینچالشرانصیببینوشمیکرد.

بهمنکیارستمیتنهاایرانیایاستکهبهغیرازکارگردان،درمیان
عواملخارجیفیلمبهعنوانتدوینگرحضوردارد.
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«کپی برابر اصل»

جيمزبراردينلى
گرچه معمای اصلی فیلم در نوع پیوند دادن دو نیمه فیلم است که البته کار غیرممکنی نیست ،اما
چندان هم ساده نیست .یک تفسیر این است که پنجاه دقیقه نخست ،نقش بازی کردن دو شخصیت
اصلی فیلم در شکل زن و شوهری است که به دنبال بخشیدن رنگ جدیدی به زندگی خود هستند و
تفسیر دیگر این است که پنجاه دقیقه دوم فیلم جاییست که دو شخصیت به بازی کردن نقش زن و
شوهر میپردازند .این دوباهمبیگانه اند اما زن ،مرد را در شکل جایگزینی ازهمسرش میپندارد و مرد
هم این موضوع را میپذیرد .شواهد همانطور که از واکنش پسربچه برمیآید به سود تفسير دوم است
امااینبرتریچندانهمجدینیست.والبتهشایدعنوانفیلم،سرنخیدراختیاربینندهقرارمیدهد.
(سايت نقد فارسى  -ارديبهشت - 90ترجمه احسان رضايى)
پيتربرادشاو
ویلیام شیمل در نقش جیمز بازیای را ارائه میکند که به لحاظ تکنیکی خوب از آب درآمده است،
یعنی با وجود اینکه شیمل در زندگی واقعیاش با تمرین زیاد توانست خواننده اپرا شود ،اما اینجا اصال
آن آدم شیک حاضر و آمادهای برای روی سن رفتن به چشم نمیآید .بلکه برعکس؛ او خیلی خونسرد
و ساکن است و در قاب تصویر نمای خوبی دارد .اما اگر چه اعتماد به نفس خوبی دارد ،شخصیت جیمز
کمی سردرگم است .جیمز به شکل آزاردهندهای مغرور ،خودبین ،خودپسند و گستاخ است .اما آیا او
خودش میخواهد که اینگونه باشد ،یا خود نقش صرفا یک روشنفکر مغرور است؟ به سختی میتوان
گفت که اصال کیارستمی کامال فهمیده که جیمز چقدر مغرور از آب درآمده؟ یا اینکه فیلم در کل در
حال تبدیل شدن به چه معجون غریبی بوده است؟
(سایت لوح  -آبان)89
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اميرپوريا
شخصيتهاىفيلمازسهتبارانگليسى،فرانسوىوايتاليايىاند.امافقطبابتاينتبارنيستكهباندصداى
فيلم با هر سه زبان پر شده ،بلكه گاه مانند سكانس رستوران ،مرد به انگليسى پرخاش مىكند و زن به
فرانسهباغرولندهايشپاسخمىدهد.ناهمزبانىدر«كپىبرابراصل»كاركردىجداازدرونمايهكالسيك
«همدلىبرترازهمزبانى»درفيلمهايىچون«باشوغريبهكوچك»بيضايىيا«توهمبزرگ»ژانرنوار
دارد .در نگاهى فرانگر ،وراى اين گذر از يك زبان به زبانى ديگر ،مىتوان ديد كه چگونه مفهومى كلىتر
همچون«زبانزنانه»و«زبانمردانه»هم،مانعىبراىدركوتفاهممتقابلدوشخصيتاصلىمىشود.
(ماهنامه فيلم  -خرداد )94

«کپی برابر اصل»
از نگاه سینماگر

طالمعتضدی،
فیلمنامهنویس «یحیی
سکوت نکرد» و...
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«کپی برابر اصل» .پیش از تماشای این فیلم ،عنوانش مرا به فکر فرو برد .عنوانها گاهی راهنمای ما هستند در جهان
ناآشنای فیلمی که قرار است به تماشای آن بنشینیم .یک نقشه ساده .این نقشه ساده به من میگوید که جهانی که
به تماشای آن دعوت شدهام به جدال میان قدمت و اصالت یک اثر هنری و تقلیدی بر مبنای آن ،میپردازد .جدالی
میان نسخه اصل و بدل .در انتها برتری با کدام است؟ نسخه اصل و یا بدل؟
مگرنه اینکه تمام چیزهایی که پیرامون ماست و ما به آن دل خوش کرده ایم بدل از اصلیست دست نیافتی؟ به
استناد گفته فیلم ،مونالیزای داوینچی خود بدلی است از چهره زنی که نقاش به تماشایش نشسته است و نسخه بدلی
بهتر و ماندگارتر از نسخه اصلی ساخته است.
مگرنه اینکه فیلم فراتر از این حرفها میرود و از دو شخصیت اصلیش میخواهد تا خودشان از روی دست زندگی
کپیبرداری کنند و ازدواجی را تقلید کنند که وجود نداشته است؟ مگرنه اینکه تمام کارهایی که ما انجام میدهیم
کپی دست چندم از رویاهایی است که میبینیم و به آن دل خوش میداریم؟
وقتی پای اصالت و اصیل بودن مطرح میشود حتما اسم هایدگر ،فیلسوف آلمانی ،نیز به میان میآید .هایدگر در
گفتههایش اصیل بودن را یک راه زندگی فرض کرده است که در مرحله عالیتری از زندگی روزمره قرار دارد .برای
هایدگر و دیگر متفکران هممسلک او غرق شدن در زندگی روزمره یعنی غیر اصیل بودن...
آیا امروز این گفته هایدگر محلی از اعراب دارد؟ دنیای کوچک شده امروز ،زبان اصالت را نمیفهمد و قرار هم نیست
پایبند آن باشد .زیرا هر ثانیه ما میتوانیم با فشار دگمهای وارد زندگیای بسیار دورتر از زندگی خودمان بشویم،
تقلید و تجربهاش کنیم و بعد آن را به کناری بیندازیم وبه سراغ بودگی دیگری برویم .در دنیای امروز یادمیگیریم که
با لذت به دورن زندگی روزمره شیرجه بزنیم ،قوانینش را بپذیریم و از فیک نهراسیم« .کپی برابر اصل» کیارستمی
درباره امروز است .در باره انسانی است که راه حل نهایی را پیدا کرده است و با لبخند نشان فیک بودن را به سینه
میزند

113
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«سی صد و شونزده»
از نگاه سینماگر

پویا نبی
فیلمنامهنویس
و کارگردان
فیلمهایکوتاهی
چون«سایلنت»«،شبی
که زمین ایستاد» و ...
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دوست عزیزی فرموده نظرم را کوتاه ،موجز و مختصر درباره فیلمی بنویسم که نبوغ و جسارت خالقش در هیچ
اختصاری نمیگنجد .بیتردید دومین فیلم سینمایی پیمان حقانی یکی از بهترین محصوالت چند سال اخیر
سینمای ایران است؛ سینمایی که اسیر دست فیلمهای محافظهکار ،خنثی و فاقد جذابیت بصری و روایی شده.
فیلمساز با ایده ساده اما نبوغآمیزش دو لنگه کفش را در قامت قهرمان معرفی میکند و ما را به سفری تکاندهنده
در دل تاریخ و دردهای اجتماعی این سرزمین میبرد ،به ما یادآوری میکند که در ایام انقالب ،جنگ ،سازندگی و
دوم خرداد چه چیزها بر ما گذشت ،با چه چیزهایی عاشق شدیم ،با چه چیزهایی اشک ریختیم و با چه چیزهایی
خاطرهبازی کردیم .فیلم با بیانی ساده (حتی کودکانه) ما را به عمق وجودی خود و اجتماعی میبرد که بر اثر
شتابزدگی و تالش برای بیهوده زیستن ،مدتها بود از آن خبر نداشتیم »316« .در عین نوآوری و خالقیت در ارائه
مفاهیم سینمایی ،یک فیلم وفادارانه به ماهیت سینما است ،فیلمی برآمده از دل قصههای یکی بود یکی نبود ،به
همان اندازه موفق در خلق قهرمان ،روایت قصه و ایجاد همذاتپنداری با مخاطب.
اعتراف میکنم پس از مدتها ،تماشای فیلمی از سینمای ایران حالم را خوب کرد ،دوست داشتم ساعتها در
خیابانهای این شهر قدم بزنم و به سرگشتگیهای قهرمان بینوای این فیلم فکر کنم .باید کوتاه بنویسم ،اما این فیلم
را نمیشود مختصر توصیف کرد .هنوز از میزانسنهای فکر شده ،تدوین درخشان هایده صفییاری ،طراحی صحنه
چشمنواز افسانه صرفهجو و صدای معصومانه راوی ،چیزی نگفتهام اما مجال اندک است و با این امید که روزی و
جایی دیگر مفصل در مورد این فیلم دوستداشتنی بنویسم تمام خوانندگان این مطلب را به دیدن « »316دعوت
میکنم
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« »316دقيقا همان چيزي است كه سينماي تجربي ميناميمش
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فرصت تماشاي « »316وسط اسبابكشي نگارنده پيش آمد .يكي از نكات عجيب
اسبابكشي يافتن يادداشت ها ،كتابها ،فيلمها و لباسهايي است كه هريك
خاطرهاي از روزي كه آنها را خريده يا خوانده يا به تن كردهاي را زنده ميكنند .اين
وسط اما كفشها حكايت ديگري دارند .به پرسهگرديها ،راههاي رفته ،دويدنها و
كمآوردنها شهادت ميدهند .سرشارند از خستگي و گواهند بر همة تقالهاي زندگي
پورياذوالفقاري
روزمره .گاه از ديدنشان شگفتزده ميشوي .هيچ شباهتي به زماني كه نخستين بار
آنها را به قول كفش فروشها «پا زدي» ندارند .موجود ديگري شدهاند .وا رفتهاند؛ مثل
كساني كه بيماري هولناكي را از سر گذرانده و هنوز آثار مريضي در حركات و حتي نگاهشان پيداست .نميدانم
از خوش شانسي نگارنده بود كه با اين تجربه به تماشاي « »316نشست يا بدبيارياش بود كه چنين مانعي بين
او و فيلم حائل شد .هرچه بود تماشاي فيلم ،تحسين فيلمساز را بابت هوشمندياش در انتخاب عنصر اصلي
داستان به دنبال آورد.
« »316دقيقا همان چيزي است كه سينماي تجربي ميناميمش .سينمايي كه مرز و محدوديت نميشناسد.
اگر از كارگرداني خارج از اين جريان بخواهي داستان زندگي زني را از تولد تا مرگ در طول چند دهه روايت كند،
نخستين مشكلش يافتن لوكيشنهاي مناسب و نخستين ايرادش تغيير گستردة بناها و بافت شهري خواهد بود.
سينماي تجربي اما اين كار دشوار را بي هيچ نق و نالهاي به مدد جسارت و جنونش به سرانجام ميرساند و نتيجه
ميشود فيلمي به نام «.»316
فيلم همان ابتدا با تماشاگر قراردادش را ميبندد .در تيتراژ ابتدايي عنصر (شايد هم كاراكتر!) اصلياش را به
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ما ميشناساند .ميگويد بار داستان روي دوش اين كفشها و پاهاست .قصه خيلي زود آغاز ميشود .بي هيچ
مقدمه چيني مطول و بيحاصلي .خيلي سريع ياد آدمها و مكانهايي ميافتيم كه عمدتا يا دربارهشان خواندهايم
و يا در فيلمها و سريالهايي كه مبتني بر روايت رسمي از هر دوره ساخته شدهاند ،اشارههايي به آنها ديدهايم.
يكي از داليل اهميت « »316روايت زندگي اجتماعي آدمها در دورههايي است كه بيشتر ساختههاي سينمايي
و تلويزيوني ما با تمركز بر وضعيت حاکم از كنارش گذشتهاند »316« .روي يكي از آدمهاي معمولي مكث
ميكند؛ دختري كه چندان هم سياسي نبوده ولي زندگي او ،و پيش از او مادرش ،به شدت تحت تأثير فضاي
ملتهب و سياستزدة جامعه قرار دارد .از سوي ديگر انتخاب روايت قصه با پاهاي آدمها به فيلمساز مجال ناخنك
زدن به رخدادهايي را داده كه قطعا جز از اين طريق اصال در سينما نميتوانيم به سمتشان برويم .مهمانيهاي
جوانانه و قدم زدن دو عاشق در كنار هم با اتكا به تصوير پاها به ما مجال خيال كردن هم ميدهد .تصور اتفاقهايي
مثل دست در دست هم داشتن دو عاشق بيآنكه هيچ نشان و اشارهاي از /به آن ببينيم.
حسن ديگر فيلم ،فراموش نكردن ويژگيهاي شخصيت اصلي است .او نه تحليلگر است و نه انساني مهم و
سرشناس .ديالوگهاي شوخ وشنگ و لحن همسو با آن ،باعث ميشود بي هيچ نتيجهگيرياي از يك اتفاق و
يك دوره ،سراغ دورة بعد برويم .اين دقيقا خصلت روايت آدمهايي است كه شناخت چنداني از موضوع روايت
خود ندارند .در دل حادثهاي مهم بودهاند اما آن حادثه را با بيتفاوتي و خونسردي ِ ِ
روايت مثال شيوة پخت يك غذا
تعريف ميكنند .همين نكته ،شخصيت اصلي فيلم ،روايتش و خودش را دوستداشتني ميكند .نميدانم اگر
مثال اين كاركتر نويسنده ،دانشمند يا مورخ بود چه بر سر فيلم ميآمد ،اما بعيد بود اين ميزان همدليبرانگيز جلوه
كند و حتي وقتي به سادگي خودش در دورههاي خاص پوزخند ميزند ،در همراه كردن ما با اين خندة تلخ و كوتاه
موفق شود .يا اشارهاش به جنگ به عنوان دليل اصلي فراموشي قد كشيدن و بزرگ شدن پاهايش ،نه تنها شعاري
و سانتيمانتال جلوه نكند كه اتفاقا يكي از تأثيرگذارترين بخشهاي فيلم را بسازد.
شايد تنها ايراد فيلم ،تخطياش از قرارداد اوليه با نشان دادن گريه و خر و پف و چلوكباب خوردن باشد .قطعا
منظور اين نيست كه چرا چيزي از غير پا ديدهايم! نكته اينجاست كه اين تخطي از قرارداد اوليه چيزي بيشتري
به ما نميگويد .راوياي داريم كه از گريه كردن خود يا خر و پف همسرش خبر ميدهد .فيلم از ابتدا نعل به
نعل آنچه را گفته تصوير نكرده و اينجا هم با نشان دادن تصاويري مثل چلوكباب خوردن و بيني مرد در حال
سرو صدا هنگام خواب چيز خاصي عايد ما نميكند .كاش اصال هيچ چهرهاي در فيلم نميديديم .فيلمسازي
كه توانسته تخيلمان را برانگيزد و راوياش در ابتدا گفته آدمها را هر طوي دوست داريد تصور كنيد و بعد در
پايان حتي مرگ شخصيت را در ادامة همان قرارداد و با همان لحن شوخ وشنگ تصوير و ترسيم كرده ،چرا در
مقابل هوس نشان دادن چهرة آدمها مقاومتي نداشته و ساختههاي ذهني هر مخاطبي را به نفع تصور خودش و
برخالف درخواست نخستش براي تصوير كردن دلخواه ما ،برهم زده است؟
تيتراژ فيلم هم در ادامة همان شوخطبعي مواج در روايت و صداي راوي است؛ يكي از متفاوتترين تيتراژهاي
تاريخ سينماي ايران كه با عكسهاي كودكي عوامل تزيين شده است .فيلمساز قصة عمر را تا پايان تيتراژش ادامه
داده است .اين جملة آخر كامال سليقهاي است :براي نگارنده تصوير كودكي هايده صفيياري و ايرج شهزادي
بسيار جذاب و دلنشين بود!
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نگاهی به « ،»316ساخته پیمان حقانی
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« »316اثری تعاملی تلقی می شود که بر مبنای نگاه مخاطب به سینما معنا می یابد و
هر مخاطبی به فراخور داشته های پیشین خودش تصویری منحصر به فرد از داستان
فیلم در ذهن تداعی می کند .درواقع خط اصلی داستان ثابت است ولی چیدمان
صحنه ها ،حاالت صورت بازیگران یا سر و شکل و قیافه آنها ،زاویه دوربین و اندازه نماها
همگی بر مبنای ذهنیات خود مخاطب ترسیم می شود .به این ترتیب می توان گفت به
محمدرضامقدسیان
تعداد مخاطبان حاضر در سالن سینما ،نسخه تصویری از « »316وجود دارد .به بیان
دیگر « »316همواره در حال ساخته شدن است و مادامی که روی پرده در حال نمایش
و حداقل یک مخاطب شاهد آن باشد ،یک ورسیون تازه از این فیلم تولید می شود.
پیمان حقانی در ساخت « »316از فرمول به شدت ساده و در عین حال تیزهوشانه ای بهره برده است»316« .
داستان چندان تازه و پرشوری ندارد ،فیلمنامه چندان پرشاخ و برگ و محیرالعقولی هم ندارد ،چیزی تحت
عنوان شخصیت-پردازی های بدیع در کار نیست و البته نقاط عطف داستانی جدی و پرپیچ وخم دراماتیک هم
در کار نیست .تنها داشته « »316تغییر زاویه دوربین از زاویه عرف و تکرار شونده همیشگی به سمت سویی دیگر
است .برگ برنده حقانی در این فیلم ،نمایش ندادن تصاویر و ارائه نکردن اطالعات بصری عرفی است .پیمان
حقانی با تکیه بر تمهید برجسته کردن کفش به عنوان جزئی فرعی از پوشش و ظاهر افراد ،که شاید در نگاه
نخست به چشم نمی آید ،سراغ شکلی از قاب بندی در سینما رفته که چندان رایج نیست .نمایش ندادن در دل
هنری که بر مبنای نمایش دادن بنا شده است ،ریسک بزرگی است که حقانی انجام داده و به خوبی از پس اداره
آن برآمده است.
در واقع سراغ گرفتن از کفش برای روایت بصری یک داستان ،نمادی از تغییر زاویه نگاه فیلمساز به قاب بندی
و روایت بصری است .به همان میزان که صورت و اندام اطراف سر و گردن بازیگر در نمایش سر و شکل او مهم
است و کفش او در درجه دوم یا سوم اولویت هاست ،نمایش سایه رسیدن دو نفر به هم یا تصویری کردن پاهای
دو عاشق جوان کنار هم به مثابه همنشینی و معاشرتشان با هم ،در درجه سوم یا چهارم اولویت های بصری در
قاب بندی های رایج سینما قرار می گیرد.
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حقانی اما با تکیه بر این اصل که هیچ قاب و برداشت بصری ای بهتر از آنچه در ذهن مخاطب نقش بسته وجود
ندارد ،به خوبی از قابلیت های ذهنی مخاطب بهره برده تا بهترین تصویر ممکن از داستان ساده فیلمش را در ذهن
مخاطب به تصویر بکشد.
ناگفته پیداست که تالش تمام سینماگران در طول تاریخ سینما این بوده که روایت تصویری داستان فیلمشان
را به بهترین و مورد قبول ترین حالت ممکن پی بگیرند تا بیشترین میزان نزدیکی را به آنچه مخاطب انتظارش را
دارد ،داشته باشد .در این مسیر بسیاری از آثار و نمونه های بصری ،تولید شده اند و موقعیت های مختلف داستانی
اعم عشقی ،خشن ،محبت آمیز یا درگیرانه و ...را خلق کرده اند ،که هر مخاطبی به فراخور حال خودش ،بهترین
سکانس ،بهترین قاب بندی ،بهترین رنگ و لعاب بصری ،بهترین شیوه رفتار بازیگر ،بهترین لبخند ،بهترین گریه
کردن ،بهترین در آغوش کشیدن ،بهترین وداع ،بهترین تولد یا مرگ و در کل ،بهترین میزانسن و دکوپاژ مطبوع
برای سلیقه خودش را در ذهن نگه داشته و کیفیت اثر تازه را بر مبنای همان الگوی قبلی می سنجد.
در این مسیر ،اجازه دادن به مخاطب برای اینکه بر مبنای الگوهای ذهنی خودش همه چیز را در بهترین حالت
ممکن و مطابق میل خودش بچیند ،هم زمان باعث رضایت درونی مخاطب می شود و در عین حال دست
کارگردان را باز می گذارد تا با اعتماد به نفس بیشتری به فکر خوش رنگ و لعاب در آمدن قاب ها و اندازه نماها و
ریزه کاری های بصری و روایی اثر باشد.
در این مسیر اما همه چیز به این سادگی نیست .در این مسیر ،قانع کردن مخاطب برای همراه شدن با اثر
مهم ترین چالش فیلمساز تلقی می شود .درواقع اگر قالب فیلم مخاطب را نگیرد ،هیچ وقت به مرحله بهره گیری
از اندوخته های بصری مخاطب نمی رسیم .این جاست که نقش سکانس های ورودیه فیلم برای قانع کردن
مخاطب در جهت همراه ماندن با اثر به چشم می آید .چرا که به همان میزان که نوآوری و تیزهوشی در جهت
بهره گیری از قابلیت اندوخته های بصری مخاطب جذاب و گیراست ،خطرناک هم هست.
به بیان بهتر ،این خطر وجود دارد که مخاطبی که عادت به دریافت سرراست و عرفی داده های تصویری و
قاب بندی های کالسیک از چهره و میمیک صورت بازیگر دارد ،بدعت ندیدن چهره بازیگران و روایت بصری
متفاوت فیلم با محوریت کاراکترسازی برای کفش ها را تاب نیاورد و قید همراهی با اثر را بزند.
نقطه قوت کار حقانی در همین مرحله مشخص می شود .جنس قاب بندی و استفاده او از المان های آبستره،
نشانه ها و جزئیات ،ارزش قایل شدن برای سایه ها بیش از خود واقعی اجسام ،نورپردازی بدیع و قاب بندی
درست در نمایش اشیاء ،دکوپاژ درست نمای نقطه نظر راوی اول شخص فیلم ،تأکید بصری بر روی جزئیات
نوستالژیک جاری در زندگی همه ما مثل شیشه های ترشی و مربا ،سبزی خرد کردن یا آشپزی مادر ،قرارهای
عاشقانه کنار کیوسک تلفن عمومی ،عاشقیت های دوران دانشجویی ،نسیم خنکی که ظهر رزوهای گرم
تابستان پوست صورت را نوازش می دهد و از سوی دیگر تکیه بر ترکیب بندی گرم و جذاب رنگ در قاب های
فیلم و ...همه و همه باعث شده تا « »316فارغ از داستانی که روایت می کند ،مجموعه چشم نوازی از قاب های
خوش رنگ و لعاب باشد .این همه در کنار موسیقی خوب و درست فیلم موجبات همراهی مخاطب با اثر را
فراهم می کند تا در نهایت حقانی بتواند بر اصل داشته های بصری مخاطب به عنوان موتور محرک پیش برنده
داستان فیلمش حساب ویژه باز کند
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«سی صد و شونزده»
به روایت کارگردان

جنگ خانه زيبايمان را در هم كوبيد و آرامش كودكيهايم را از من گرفت.
قهرماني براي كودك نه ساله بيمعناست .هرچند كه صحنه جنگ ،قهرمانهاي
بسياري به خود ديد.

كودكي؛ با تمام اميدهايش و مسيري كه بيدغدغه
ميپيموديم .مسيري كه با همه باال پردينها و زمين
خوردنهايش با تكاندادني طي ميشود.

بندِ با ِزكفششدرستهمونچيزيبودكهبايدميداشت
تااونروبرامازبقيهجداكنه!اونبرايبقيهشايديهآدم
معموليبودوليبرايمن،ويژهترينموجودكرهزمين!

شماره  16مرداد 1394

120

مادر و فرزند .آغوشي كه امنترين و بزرگترين آغوش هر فرد در دوران
كودكيش است؛ گرم و بيتكلف.

در زندگي به داليلي با انسانهايي هممسير ميشويم كه بايد داليلش را جستوجو كنيم .دوستي.

«گس»
از نگاه سینماگران

«گس» روایتی چیرهدستانه و کامال برگرفته از تلخیهای همین اجتماعی است که در
آن زندگی میکنیم و دلمان میخواهد نبینیمشان .با چشم بستن بر روی معضالتی
نگران
چون خیانت ،تنها صورت مساله را پاک کردهایم .وظیفه فیلمساز دغدغهمدار و
ِ
فروپاشی جامعه ،دقیقا پرداختن به چنین معضالتی است.
مناسبات و روابطِ رو به
ِ
کیارش اسدیزاده در فیلم اولش با چنین بازیگران پرشمار و لوکیشنهای متعدد و
فیلمنامه پر از جزئیات و پیوستگیهایی که بسیار ماهرانه به هم بافته شدهاند توانسته
کاوهابراهیمپور
بازیهایی بسیار روان و بهدور از غلوهای رایج بگیرد و فیلم خوشریتم و پرکششی
بسازد که اصال هم شبیه فیلم اول نیست.
دستمریزاد بر او و تیم با استعدادش از جمله مجید گرجیان که میدانم با کمترین امکاناتِ نورپردازی و فیلمبرداری
«که معموال از سختیهای یک فیلم اول است» ماهرانه چنین تصویرهای درخشانی را برای «گس» آفریده
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تو «گس» من منشى صحنه كار بودم .همسر كيارش هم بودم .شغلم پر از استرسه .فيلم
داشت بهصورت كامال مستقل و با همكاري صميمانه تمام عوامل فيلم توليد مىشد .براى
همين اضطراب من دو صد چندان بود.
من به كيارش و كارش ايمان داشتم ولى بقيه بهش اعتماد كردن و همه پشت كيارش با
تمام قلبمون اين فيلم رو ساختيم.
قلب من دو نيم بود ،نصف اون خوشحال از اينكه باالخره كيارش داره فيلم اولش رو
نائلهشریفی
مىسازه و نيم ديگه نگران از سرانجام كار و ادامهش.
ولى هميشه ته قلبم براى «گس» روشن بود ،چون صادقانه ساخته شده بود و ايمان داشتم به حقش مىرسه و
باالخره رسيد.
بعد از چهار سال صبورى اكران شد .تو مملكت خودمون و با هموطنهاى خودمون فيلم رو ديديم.
و طعم «گس» براى ما شيرين شد.
ممنون از همه كه به ما كمك كردن تا «گس» ساخته بشه.
اميدوارم اونا هم راضى باشن.
خيلى خوشحالم .خيلى.
به به...
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نگاهیبهفیلم«گس»،ساختهکیارشاسدیزاده
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فیلم در ساختار اپیزودیک خود مدام در میان شخصیتهای مختلف در حال پرسهزدن
است و هر کدام از این شخصیتها ما را به شخصیت دیگری میرساند و هر کاراکتر با ورود
کاراکتر دیگری از فیلم خارج می شود و پایان هر داستان ،آغاز داستان دیگری است و این
مسیر زنجیرهوار داستانها میتواند تا ابد ادامه داشته باشد و هرگز به انتها نرسد.
درواقــع آنچه داستانهای پراکنده فیلم را به هم وصل میکند و پیوند میدهد،
شخصیتهایی هستند که پیوسته در حال جدایی و ترک یکدیگرند .پس این حس از هم
نزهت بادی
گسستن در زیرمتن فیلم است که ساختار چندقصهای آن را یکپارچه و منظم میکند و
شکل معنادار به آن میبخشد و از دل چنین تضادی میان فرم و محتواست که نوعی دیالکتیک پویا و فعال در فیلم
جریان دارد که به آن تازگی میبخشد.
هرچند با فیلمی درباره آدمهایی مواجه هستیم که به احساسات خود و شریک زندگیشان خیانت میکنند،
اما فیلمساز عامدانه و آگاهانه از نمایش مستقیم و بیپرده خیانت پرهیز میکند و با بهرهگیری از جزئیات و
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ظرافتهای برآمده از زندگی روزمره ،عواقب و نتایج حاصل از آن را به نمایش میگذارد و بهطرز هوشمندانهای با
تأکید بر نشانههایی کوچک و ساده ،از بروز یک اتفاق فاجعهآمیز خبر میدهد و با چنین رویکرد مینیمالیستی و
خویشتندارانهای موفق به ترسیم فضای مسموم و بیمارگونه محیطی درحال فروپاشی اخالقی میشود که تزلزل
روابط همچون طاعونی واگیردار در هر سن و جنسیت و طبقهای از آن در حال شیوع یافتن و فراگیر شدن به نظر
میرسد.
هرچند در هر یک از داستانها ،نوع واکنش شخصیتها نسبت به این رخداد غیرقابل تحمل و دردناک متفاوت
مینماید و مسیری متفاوت را در پیش میگیرد اما حس مشترک همه آنها چیزی جز شکست و ناکامی در رابطه
عاشقانهای نیست که قرار بود تا ابد دوام داشته باشد .در داستان اول ،سکوت و سردی کشنده و آزاردهندهای بر روابط
زن و مرد حاکم است که گویی سالهاست همچون جنازههایی خاموش ،یکدیگر را تحمل میکنند و دیگر هیچ
اشتیاق و کششی میانشان وجود ندارد .در داستان دوم ،شاهد فضای متشنج و عصبی حاصل از دعوایی پایانناپذیر
و بینتیجه هستیم که گویی تنها راهی که برای زن و مرد باقی مانده ،چیزی جز جدایی و متارکه نیست و در داستان
سوم ،حالوهوای عاشقانه و پرشور دختر و پسر جوانی که به نظر میرسد در حال تجربه نخستین رابطه عاشقانهشان
هستند ،زیر سایه خیانتی نابههنگام قرار میگیرد و بیاعتمادی و تردید از همان آغاز ،خود را نشان میدهد.
پس اگر در داستان اول و دوم ،زن و مرد پس از سالها زندگی مشترک با رابطهای شکستخورده و نافرجام روبهرو
میشوند و روابطشان دوام و بقایی ندارد ،در داستان سوم پیش از اینکه رابطهای شکل بگیرد و عشقی آغاز شود ،به
پایان میرسد و وصلی رخ نمیدهد که خطر جدایی آن را تهدید کند و با چنین رویکردی تلخی و بدبینی نهفته در
فیلم شدیدتر به نظر میرسد و فیلمی که ظاهرا درباره خیانت است ،به اثری مرثیهوار در حسرت عشقی ابدی تبدیل
میشود .بعد به طرز اندوهباری احساس میکنیم که انگار تا آدمی در این جهان هست که به کسی دل ببندد و عشق
بورزد ،همیشه احتمال خیانت و جدایی هم هست .گویی همین که عشق آغاز میشود ،ترس و بیم از هم گسستن
را نیز با خود به دنبال میآورد .آه از رابطه ازلی  -ابدی که میان عشق و نفرت وجود دارد و عمر آدمی به پرسهزدن در
میان آن دو میگذرد.
اینجا دیگر با درخشش ابدی یک ذهن پاک روبهرو نیستیم که حتی بعد از پاکسازی تمام خاطرات مشترک ،در
مالقات مجدد آنقدر همهچیز آشنا به نظر برسد که آدم مطمئن شود که با یک عشق تمامنشدنی و احساساتی
فناناپذیر روبهروست .بلکه با روابطی فروپاشیده و زوالیافته مواجهیم که ما را دچار تردید آزاردهندهای میکند که آیا
اساسا دوستداشتن دیگری کار درستی است یا نه؟ فیلم ،ایمان و اعتمادی را که هر یک از زوجها هنگام عاشقشدن
و تشکیل زندگی مشترک نسبت به انتخاب خود دارند ،زیر سؤال میبرد و این چالش دشوار و پیچیده را مطرح
میسازد که چه چیزی می تواند پایداری و ثبات یک رابطه را تضمین کند و آدمها را تا لحظه مرگ به شکلی عاشقانه
کنار هم نگه دارد؟
در انتها وقتی دخترک دلشکسته که در نخستین عشقورزیدن خود خیانت دیده ،به آغوش پدری پناه میبرد که
پس از سالها زندگی مشترک دست به خیانت میزند ،یاد این جمالت جبران خلیل جبران میافتیم که «خطاست
اگر بیندیشیم عشق حاصل مصاحبت درازمدت و با هم بودنی مجدانه است .عشق ثمره خویشاوندی روحی است و
اگر این خویشاوندی در لحظهای تحقق نیابد ،در طول سالیان و حتی نسلها نیز تحقق نخواهد یافت»
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دردنیای « اشکان ،انگشتر متبرکو »...قرار است روابط علتو معلولی به سخره گرفته شود
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گروتسک ،نمایش وضعیت مضحک و در تناقض با وضعیت عادی است .درواقع این
عدم تناسب است که در گروتسک طنز میآفریند .گروتسک میتواند چندشآور و
ترسناک یا مضحک باشد ،اما طنز موجود در آن معموال در نگاه مخاطب تلخ یا سیاه
است .رگههایی از گروتسک یا طنز سیاه را در سینمای ایران در آثار فیلمسازانی مانند
عبدالرضا کاهانی و فیلمهای متفاوتش نظیر «اسب حیوان نجیبی است» ( )1389و
«بیخود و بیجهت» ( )1390دیدهایم .اما در فیلم اول شهرام مکری ،گروتسک نه تنها
محسنبیگآقا
در کالم و قصه ،که در جزئیات فیلم نیز دیده میشود .بهعبارت دیگر ،گروتسك فیلم،
حتی قبل از داستان و شخصیتهایش آغاز میشود؛ از انتخاب سعید ابراهیمیفر ،كارگردان فیلم پیچیده «نار
و نی» ( )1367بهعنوان یك فرد نابینا كه برای فردی بینا نقشه طرح میكند كه چگونه برای رسیدن به هدف
متفاوت خود درگیر سرقت و خالفكاری شود! فیلمساز با موسیقی جنایی فانتزی و البته جیمزباندی و البته
فیلمبرداری سیاه و سفید ،انگار درحال به تمسخر گرفتن خود ژانر هم هست .در این بین ،کل ماجرای سرقت
جواهرات ،عملکردی معادل مکگافین هیچکاک دارند.
قصههای فیلم همه لحن گروتسك یا طنز تلخ دارند؛ طنزی كه نشان میدهد سازوكار و نظم كارها برخالف ظاهر
جدیشان مضحك به نظر میرسند و با نوعی ابسوردیسم و بی معناگرایی ،برای هیچ و پوچ تنظیم شدهاند:
 -مجسمهسازی مجسمهای ساخته كه از در آپارتمانش بیرون نمیرود .او حاال باید حرف یك دالل هنری در
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زمینه پیشگوییهای فردی به نام كاراییب را بپذیرد.
 پدری كه مخالف ازدواج پسرش است ،اما در عمل ،مسیر فروش جواهرات و فرار دختری با پسرش را هموارمیكند.
 سروانی  -یکی از سینماییترین بازیهای رضا بهبودی که رنگ وبوی تئاتری ندارد  -كه عاشق یك صندوقدارسوپرماركت شده ،بهخاطر دیدن دختر كلی جنس با فاكتور خریداری میكند.
 جوانی كه سابقه چندین خودكشی ناموفق در كارنامه خود دارد ،باز بهدنبال انواع راه خودکشی است. دو دختر در دانشگاه مجبورند شش جنازه را بارها جابهجا کنند تا در یک اتاق جا بشوند. استاد تشریح در دانشگاه ،یک مرگ اتفاقی را جنایتی عشقی و حسابشده بیان میکند. دو فرد نابینا كه با یك فرد بینا دست به سرقت میزنند و كسی كه كشته میشود همان فرد بیناست!موقعیتهای گروتسكی قصهها را همراهی میكنند كه بیشترشان مربوط به اشكان ،جوان افسرده (سینا رازانی)
هستند .مثل جاییكه اشكان ضبط صوت به دست ،هنگام به دار زدن خود ،روی تخت میایستد و دو نابینا كه به
اتاق میآیند ،نمیتوانند موقعیت نامتعادل او را ببینند ،یا جایی كه او هنگام سرقت ،اینقدر با تأخیر فرار میكند تا
تیر بخورد و سرانجام ،مردنش جلوی مجسمه فرشته كه بهسختی از ساختمان عظیم شیشهای پایین آمده است.
صحنههای طنزآلود فیلم کم نیستند:
 استاد دانشگاه هنگام تشریح میگوید« :کار اصلیتان چیست؟ باید به دقت شرلوک هولمز به جنازه خیره بشوید»! اشكان مثل شخصیتهای داستایوسكی گل بهدست بهسراغ دختر موردعالقهاش میرود و از ابراز عالقه عاجز است. نظم و ترتیب دو دختر دانشجویی كه كارشان جادادن جنازهها در یك اتاق دانشگاه است و در همان اتاق ازیکیشان خواستگاری میشود.
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 درگیری ذهنی سروانی که میخواهد بهانهای برای آزادكردن مجرمی پیدا كند تا جا برای بقیه مجرمان درماشین پلیس باز شود.
 سروان از پسر و دختر جوان میخواهد داخل کیفشان را نشان دهند و آنها کیف را با پولهایشان نشانش میدهند.جدا از این طنزهای موقعیت ،بازیهای کالمی فیلم نیز جالبند:
 پسر جوان از نامزدش با اشاره به آدرسی میپرسد« :اینجا نوشته الناز چهار یا گلناز چهار؟» دختر در میان جنازهها از همکارش می پرسد« :پاروغنی را میتوانیم اینجا جا بدهیم؟»حرفهایسربازعاشقیکههنگامنمایشفیلمدرسینمابههنرپیشهفیلم«زندانزنان»(منیژهحکمت)دلباخته. یا حرفهای آدم کشی که از فیلمهای موردعالقه خود مانند «سامورایی» (ژان پییر ملویل) میگوید و اینکهباید فیلمها را به دیگران بدهد تا ببینند...
در این دنیا قرار است نظم و ترتیب و روابط علت و معلولی به سخره گرفته شود .یعنی درست است که زنجیره
حوادث به پیوند قصهها با یکدیگر منجر میشود ،اما این ارتباط به مضحکترین شکل خود صورت میگیرد.
بههمین دلیل است كه «تصادف» اهمیت خاصی پیدا میكند .این تصادف است که نظم را هرچه بیشتر به
سخره میگیرد .پس تنگ ماهی پرتاب شده توسط دخترانی كه در اتاق تشریح ،جنازه جابهجا میكنند به میان
خیابان میافتد ،یكی از آدمكشها ( سیامك صفری) دلش برای ماهی بیرون افتاده از تنگ میسوزد و بعد از به
جوی آب انداختن ماهی با ماشینی تصادف میكند كه قرار بوده توسط آدم كشان تعقیب شود و همین تصادف
موجب پیاده شدن و فرار دختر و پسر جوان و دستگیر شدنشان توسط پلیس میشود .این زنجیره ،عالوه بر آن
كه پیوند داستانهای قصه را ممكن میكند ،عمال به تصادفی بودن ماجراها در دنیا اشاره دارد .از این بدتر جایی
است كه مرد كور درست هنگام آزادشدن و پیاده شدن از ماشین پلیس ،بار دیگر به اشتباه توسط دختر فراری
«آدم فروش» خوانده میشود و به داخل ماشین برگردانده میشود .اینجا دیگر تصادف حتی با منطق اتفاق هم
نمیخواند و اشتباه نیز واردش می شود!
در مسیر پیچیده روایت ،البته فیلمساز از شوخیهای تصویری و سینمایی هم غافل نیست .طنز فوق العاده
تصویری مربوط به اتاق تشریح از این دست است که در آن استاد از جنایت عشقی می گوید و ما در نیمه تصویر،
مرگ مضحک و تصادفی فرد مرده را میبینیم .یا از فالشبك زدن هم ابایی ندارد .اما این فالش بکها نیز باید
ویژگی مضحک بودن را در خود داشته باشند .افسر پلیس این قدر ذهن خود را با فالش بكها مرور میكند تا
اطمینان پیدامیكند و یقین میکند ساكی در دست مرد نابینا ندیده است و بنابراین میتوانند او را آزاد كند.
درمقابل اما طنز در الیه سطحیتر ،از کار درنیامده است .مثل جایی كه آدم كش (سیامك صفری) شمشیر
بزرگی را به شكل فانتزی بهعنوان سالح برتر به دست میگیرد ،یا جایی كه سارق از ساختمان خارج میشود و
نگهبان ساختمان بنا به دستور سارقی كه حاال حضور ندارد ،همچنان از جایش تكان نمیخورد .این شوخیها به
عالوه شوخی كالمی فصل مطب روانشناس ،با لحن گروتسك فیلم چندان تناسبی ندارند.
نگاه تلخ مکری به شخصیتها و وقایع فیلمش وقتی با طنز همراه است نتیجهاش می شود فیلمی مثل
«اشکان ،»...اما وقتی از همین نگاه ،طنز حذف میشود ،نتیجه کار فیلمی وهمآلود و جنایی ،با وقایعی مبهم
مانند «ماهی و گربه» میشود

«اشکان ،انگشتر متبرک
و چند داستان دیگر» از نگاه سینماگر

بهتاشصناعیها
فیلمنامهنویس
و کارگردان فیلم
«احتمال باران اسیدی»
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«اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» شاید تنها کمیکاستریپ ابزورد در سینمای ایران باشد که تالش
میکند یک کمدی سیاه را با تمام مؤلفههایش تعریف کند؛ آنگونه که مثال در آثار کوئنها میتوانیم این مؤلفههای
کمدی سیاه ( )black comedyرا به شکل کاملش ببینیم .از آنجا که فرم انتخابی کارگردان ،گاهی در تضاد با
درونمایه مورد نیاز برای رسیدن به مؤلفههای این نوع سینما به نظر میرسد ،برخالف «ماهی و گربه» که خواهناخواه
فرمش را بیشتر میپسندم ،اینبار به نظرم محتواست که به فرم میچربد؛ یعنی یک روایت هایپرلینک و غیرخطی
که متأثر از تئوری «اثر پروانهای» ( )butterfly effectو در فضایی ابزورد ،بهخوبی تعابیر رایج از فلسفه زیستن را نقد
میکند و به نتیجهگیری دلخواهش میرسد.
این شوخی شهرام مکری با مفاهیمی چون ،متافیزیک ،تقدیر و حتی جبر و اختیار ،نشان از یک ایدئولوژی متفاوت
دارد که من نامش را تفسیر اگزیستانسیالیستی از شانس میگذارم؛ یعنی همان تعبیری که ژان پل سارتر میکند و
میگوید که «هر لحظ ه ما مقدمهای بر لحظه بعدی ما است و دیگر هیچ!» ...شهرام مکری در فیلمش همین مفهوم
را برجسته میکند؛ مفهومی که اقبال تصادفی ( )random opportunityرا مبنای زندگی میداند و هر دیدگاه
خرافی دیگری را به سخره میگیرد و از این منظر جسارت او ستودنی است .یعنی حتی میگوید که باز هم این
«تصادف» است که با بهره از حماقت بشر ،بهان ه تقدیرگرایی و خرافه را به دست او میدهد و به همین دلیل است که
شخصیت اشکان در این فیلم یک شخصیت به-شدت سمبلیک است که مابهازای فراوانی دارد.
سینمای شهرام مکری به تعبیر من دومینویی است که گاه در خود میپیچد و گاه به عقب برمیگردد ،ولی هیچگاه
متوقف نمیشود .او که دومینوی داستانش را در «توفان سنجاقک» در مسیری کوتاه چیده بود ،اینک در «اشکان»...
آن را در مسیری طوالنی و پرپیچوخم میچیند؛ همانطور که «ماهی و گربه» دومینویی طوالنی است از نمونه
کوتاهترش یعنی «محدوده دایره».
فارغ از کاستیهایی که شاید در فیلم «اشکان »...به عنوان یک فیلم اول به چشم بیاید ،ولی به نظر من شهرام مکری
یکی از فیلمسازان مهم جریانی است که موج نو و آوانگارد سینمای ایران را شکل داده است و این جریان با نگاهی
دیگرگون به هستی و پیرامون خود ،نویدبخش آیندهای درخشان برای سینمای اندیشمند ایران است
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ايرج كريمى
اگر «دربار ه الی» در نوع خودش فیلمی بیسابقه در سینمای ایران است «اشکان ،انگشتر متبرک و
چند داستان دیگر» کمدی بیسابقهای در این سینماست .و از آنجا که در چند سال اخیر عموما
فیلمهای مبتذل را کمدی مینامند این تأکید ظاهرا بهجاست که «اشکان »...کمدی آبرومند
بیسابقهای در سینمای ایران است .این کمدی سیاه و استثنایی دنیای کودنی را نشان میدهد که
در آن از هیچکس برای هیچکس کاری ساخته نیست :از روانپزشک برای بیمارش ،از گالریدار
برای نقاش ،از پلیس برای امنیت عمومی ،و ...ولی با این حال در سیر مالیخولیایی و آنارشیستی
رویدادها توصی ه روانپزشک ،پیشبینی گالریدار و فعالیت پلیس ،درست و به گونهای غریب،
ی است که منطق تصادف ـ اگر امر تصادفی اص ً
ال منطقبردار باشد
بامعنا از کار درمیآید .این دنیای 
(ماهنامه فيلم  -اسفند )87
ـ بر آن حکم میراند.
منوچهراكبرلو
«اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» گرچه نمی تواند با استقبال عمومی روبهرو شود،
اما از آن جنس فیلمهایی است که میتواند باعث تنوع آثار در سینما گردد و برخی خواص را به
سالنهای سینما بکشاند .ساختار روایی فیلم از جنس روایتهای مدرن اروپایی است .جدای اینکه
این نوع روایت برای تماشاگران حرفهای سینما بسیار جذاب است اما به هیچ عنوان نمیتواند با
مخاطب عام سینما ارتباط برقرار کند.
ً
این فیلم می کوشد تا از کمدیهای رایج سینمای ایران فاصله بگیرد اما این امر طبیعتا به قیمت
از دست دادن بخش قابل توجهی از عالقهمندان به سینمای کمدی منجر می شود که نمی توانند
خود را قانع به تماشای این فیلم کنند .این نوع طنز تاکنون در سینمای کشور ما وجود خارجی
نداشته است .مکری برخالف فیلمهای کمدی رایج بهویژه کمدیهای شبکه نمایش خانگی که
بیشتر بر اساس لودگی یا شوخیهای کالمی ساخته میشوند ،با تمهیدی مدبرانه بر روی کمدی
(سينماپرس  -خرداد )94
موقعیت استوار است.
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اميرپوريا
در فيلم شهرام مكري خيلي عناصر وجود دارد كه در آنها ذهنيت نقش مهمي دارد ،در اين فيلم،
محتوا و ساختار با هم يكي ميشوند ،اما داستان خطي روايت ميشود و زمان در كار رعايت شده كه
اين فرم كار در آثار كوتاه شهرام مكري آشكارتر بود.
(نقد و بررسی فیلم در فرهنگسراى ارسباران  -مهر )89

«باشو ،غریبه کوچک»

سوسنتسليمى:
ی بود از مادربزرگم که مرا از کودکی و
بازی در فیلم «باشو ،غریبه کوچک» ابراز ستایش و قدردان 
پس از مرگ نابههنگام مادرم بزرگ کرد.
فیلم «باشو ،غریبه کوچک» فیلمی در ستایش صلح و دوستی است .سال  ،۱۳۶۴در گیرودار
جنگ ایران و عراق ،ایده فیلم «باشو،غریبه کوچک» را در طرح کوتاهی ،با بیضایی در میان
گذاشتم و او هم که در آن زمان در اندیشه ساخت فیلمی درباره بچهها بوده ،آن را میپذیرد و
پرورش میدهد« :زنی گیالنی ،بچه جنگزدهای از جنوب را در پناه خودش میگیرد» .این فیلم
(گام نو  -خرداد )94
را با تمام وجودم میفهمیدم.
ابراهيم فروزش
همین چند روز گذشته منتقدان سینمایی ایران که کلیه آثار تولید شده سینمای کودکان را بررسی
کردند ،این فیلم را انتخاب اول خود قرار دادند و فیلم «دونده» امیرنادری و «خانه دوست کجاست»
عباس کیارستمی در مرتبه دوم و سوم قرار گرفت .باید اذعان داشت که فیلم «باشو غریبه كوچك»
(خبرآنالين  -شهريور )93
اثری بسیار ممتاز و ویژه در تاریخ سینمای ماست.
تیناپاکروان
مگر میشود جنگ را شاعرانهتر از آن دید که در «باشو ،»...بهرام بیضایی به تصویر میکشد؟ هر
زاویه از نگاه دوربین ،بار انسانی بر دوش میکشد و هر نگاه پیچیده به سپیدی روسری ،مهر را
مادرانه به نمایش میگذارد .آنچه جنگ است ،تلخی است و هراس و فرار و آوارگی و آنچه مانده از
آنهمه سیاهی :کودکی به رنگ سیاه از جنوب ناآرام ،از شهر نفت ،هدف تمام غرب به کل تاریخ.
و آنچه پناه است ،زالل آغوش مادرانهای است به شهری غریب .بیضایی این غریبه کوچک را در
بستر تصویری شاعرانه از حاشیه گرم و پرمهر خلیج فارس تا کرانه سبز خزر میبرد و به دست
مادری میسپرد که زبانش دیگرگونه است .در چند دقیقه ،تجاوز روس به شمال و انگلیس به
جنوب را با چند دیالوگ ساده روایت میکند و بستر ایران را در میانه این همه عشق و تجاوز پهن
میکند تا من که آن سال همسنوسال باشو بودم ،از جنگ و آوارگی نترسم؛ تا وقتی وطنم ایران
است و هموطنم ایرانی.
*

(اختصاصی ماهنامه هنر و تجربه)
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* دستیار بیضایی در «سگ کشی» ،نویسنده و کارگردان فیلم «خانوم»
و تهیه کننده «یحیی سکوت نکرد»
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«تجربه های خالق»
به روایت کارگردان
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«ایستگاهسفید»/برفیکهانگار«س ِربازایستادن»ندارد...ایستگاهیکه
درسفیدیمطلقمحوشدهاستوزنیچتربهدست،دراینسووآنسوی
سفیدی،منتظراتوبوسیاستکهگوییمقصدخودراگمکردهاست...

«هنرکشتن»/درتاریکیشب،عنکبوتیمشغولطراحیواجراییکاثر
هنریخارقالعادهاست:فرشیکهتاروپودشازجانخودهنرمندگرفته
میشودولیبهقصدگرفتنجانطعمههاییکهبراینفرشمینشینند.

«بم :روز سوم ،روز دهم»  /روزسوم زلزله بم است و او سه دختر خود را از
دست داده است .و من که دیگر قدرت ادامه ثبت لحظههای حیرانی او را
ندارمدرآغوششمیگیرمبیهیچکلمهوقدرتیبرایتسکینش.

« تهران :ساعت  / »25به خاطر صعود معجزهوار ایران به جام جهانی
 98فرانسه ،خیابانهای تهران شاهد شادمانی غرور انگیز مردمی بود؛
فراتر از همه قواعد سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی و جنسیتی ،که تکرار آن
حتی در وسعت آینده نیز بعید به نظر میرسد.

«روزیروزگاریدرمراکش»/سال،2005کارگاهآموزشفیلمسازیدرمراکش:عباسکیارستمیومارتیناسکورسیزیازدوکشوریکهدهههاستدردو
سویغیرممکنسیاستقراردارند،درعالمسینمابهچنانتفاهمرشکانگیزیمیرسندکهتصورشفقطدرحیطههنرامکانپذیراست.

«دختر ،مادر ،دختر»
به روایت کارگردان

تماشایطبیعتهموارهحسیاسرارآمیزوشاعرانه
در من برمیانگیزد و به دنبال این حس ،در چهار
فصل طبیعت دل به سفر میسپارم .در این سفرها
هموارهازطبیعتکههمچونقابعکسهاییزیبا
و بینظیر است الهام میگیرم .شگفتی حاصل از
نمایش زیباییهای بیکران طبیعت و چشمانداز
زیبای آن ،همواره ایدههای تازهای را برای ساخت
یک اثر هنری در من متبلور میسازد .تفکر در
طبیعت ،تأللؤ نور و زمزمه آب ،همواره برایم حس
عمیقی از معنویت به دنبال دارد؛ معنویتی کامال
درونی و سرشار از روشنایی
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درباره«پنجتاپنج»،ساختهتارااوتادی
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یک مرد با یک اتومبیل گرانقیمت  -گرفتار در جادهای خلوت و متروکه  -که مجبور میشود
آنتونیاشرکا
شبی را با چهار پیرمرد عجیب و مرموز  -ساکن ویالیی در روستایی دورافتاده  -سپری کند.
چنان که میبینید خط اصلی داستان ،میتواند مواد خام الزم را برای تهیه فیلمی معمایی ،پلیسی و حتی جنایی
فراهم آورد .از پنج شامگاه تا پنج بامداد چه اتفاقها که در سینمای خودمان و سینمای دیگران نیفتاده است! اما «پنج
تا پنج» پس از شروع پرتعلیق خود و درواقع از زمان ورود قهرمان به آن ویالی مرموز ،تماشاگ ِر خود را درگیر سینمایی
لوکیشن دیالوگمحور که قهرمان داستان را در جایگاه متهم در مقابل چهار مقام قضایی
دیگر میکند :سینمای تک
ِ
در دادگاهی فرضی بر پایۀ قانون انسانیت میخواهد که او را متهم ،قضاوت و محکوم می-کنند .از اینجا ،فیلم یادآور
«دوازده مرد خشمگین» (سیدنی لومت  )1957 -میشود که کال در یک سالن کوچک اتفاق می-افتد و بحث و
جدل دوازده مرد خشمگین را نشان میدهد .البته حضور پررنگ فردریش دورنمات  -نویسنده و نمایشنامهنویس
معاصر سوییسی ،که فیلم بر اساس نمایشنامۀ «پنچری» او نوشته و ساخته شده  -الجرم دغدغههای تلخ او را نیز
در رابطه با بیعدالتی ،فقر ،انحطاط ارزشهای انسانی ،گناه و ازدواج (که از نظر او در ذات خود ماهیتی جهنمی
دارد) ،وارد دنیای فیلم میکند .دورنمات ،خود در جایی گفته است« :دنیای آشفته ما بیشتر جایی برای کمدی
است تا تراژدی .از آن هنگام که ایجاد تراژدی واقعی امکانپذیر نیست ،کمدی روش خوبی برای بیان حقایق به
شمار میرود ».آنچه به آثار دورنمات تشخصی فلسفی میبخشد ،به چالش کشیدن بحث نسبیت در قضاوت و
قراردادن انسان در مقابل وجدان خویشتن است که کاری بسی دشوارتر از پاسخگویی در محضر دادگاهی حقوقی
است .دورنمات از تکنیک بازی در این فرایند پاالیش روح بهرهمیبرد و نشانمیدهد که چگونه بازی میتواند در
جایی با واقعیت پیوند بخورد و انسان را در معرض تخلیۀ روانی از بار گناهانی که سالها به دوش میکشیده ،قراردهد.
در فیلم «پنج تا پنج» ،دکتر صابر ساعدی (رضا کیانیان) تا پایان ،از قبول ماهیت حقیقی  -گرچه نه واقعی  -دادگاه
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سربازمیزند اما بی آن که بخواهد در میان چرخدندههای این بازی گرفتار میشود و ترتیبدهندگان آن را در نهایت
به هدف خویش میرساند.
اینکه ماهان حیدری ،فیلمنامهنویس و تارا اوتادی ،کارگردان ،تصمیم گرفتند گذشتۀ قهرمان فیلم را از یک داستان
شخصی به داستانی عمومیتر تغییر دهند البته بیشتر با حالوهوای سینمای ما و تمایل فیلمسازان به پرداختن به
مسائل اجتماعی و مفاسد اقتصادی در این سالها همخوانی دارد .در نمایشنامۀ دورنمات ،قهرمان داستان پس از
آن که همسر دوست و شریک متمول خود در شرکت محل کارش را ،تصاحب میکند ،باعث سکته و مرگ او شده
و با تصرف اموالش به ثروتی کالن دست مییابد و اینک در محضر دادگاه انسانی داستان باید پاسخگوی گناهانی
باشد که مرتکب شده .در فیلمنامۀ حیدری ،قهرمان داستان صرفنظر از بیمهری به مادر پیرش ،بیشتر به دلیل
طمعکاریهای مالی ،اصول انسانی را زیرپا میگذارد .او که پزشک جراح مغز است ،خانوادۀ بیمارانی را که نیاز به
عمل ندارند وادار به تهیۀ هزینههای گزافی برای عمل جراحی میکند .او حتی برای کسب درآمدهای بیشتر،
بیماران مرده را نیز جراحی میکند .از آن سو در کار خرید و فروش ملک هم هست و با خرید کارخانهها و از کار بیکار
کردن سیل کارگران مشغول در آن ،به برجسازی و کسب درآمدهای کالن هم میپردازد .صابر مرد تندخو و متکبر
و بداخالق و طلبکار و پر ادعایی است که تصور میکند با پول میتواند هرچیز و هرکسی را بخرد .انتخاب رضا کیانیان
برای ایفای این نقش البته به لحاظ قدرت تکنیکی این بازیگر بزرگ ،انتخاب خوبی بوده اما حضور او در فیلم تحمیلگر
است و گاه فرصت کشف این کاراکتر و اندیشه در خطاهای گذشتهاش را از تماشاگر میگیرد یا به عبارتی در حالی که
قرار بوده تماشاگر با او همراه  -گرچه نه لزوما همدل  -شود و بداند که شاید او نیز روزی در مقابل دادگاهی انسانی از
این دست قرار خواهد گرفت ،همذات پنداری با چنین آدم نچسب و پرعقدهای برای تماشاگر دشوار میشود.
در طرف دیگر این نمایش موسوم به «سایکو دراما» یا تئاتردرمانی که روشی است نمایشی در علم روانشناسی برای
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برونریزی افراد مشکلدار ،قضاتی وجود دارند که معلوم نیست پیرو چه قانون نانوشتهای ،به خود حق قضاوتی
«انسانی» را میدهند .اینکه مثال صابر ،بیماران مرده را عمل جراحی میکند البته عملی است سوداگرانه و بهدور از
اخالق پزشکی ،اما آیا این مورد اتهام که مورد قبول متهم هم هست ،در حدی است که او را مستوجب اشد مجازات
کند؟! به این ترتیب هیأت قضات دادگا ِه بازی نیز چندان همدلی برنمیانگیزند و اگر دورنمات در زمانی چنین
موضوعی را مطرح میکند که هنوز مطلقنگری به ارزشهای انسانی ،قانونی پذیرفته شده بود ،تماشاگر قرن بیست
و یکمی و خصوصا تماشاگر ایرانی پس از گذراندن تجربۀ فیلمهای نسبیتگرا چون فیلمهای اصغر فرهادی ،این
سؤال را در ذهن متبادر میکند که چه کسی و پیرو چه مجوزی میتواند حد و مرز ارزشهای انسانی را تعیین کند و
پیرو آن دیگران را محکوم نماید؟
روی هم رفته فیلمی که با المانهای رئالیستی آغاز میشود ،از لحظۀ ورود به آن ویالی مرموز و آشنایی با سکنۀ
عجیب آن ،سوررئالیستی میشود و حتی میتوان تصور کرد که آن مکان و آن شخصیتها وجود خارجی ندارند
و اینجا برزخی بیش نیست تا دکتر تلنگری بخورد و در رویۀ نابسامان زندگی خویش تجدید نظر کند .با توجه به
این تغییر لحن فیلم که چندان جا نمیافتد ،اگر در پایان مثال دکتر را در داخل اتومبیلش میدیدیم که ناگهان از
خواب میپرد ،شاید همۀ این حوادث برایمان قابل قبولتر بود .درحالت فعلی ،دیالوگها و روابط بین آدمها غریب،
غیربومی و منطق آنها نهچندان توجیهپذیر جلوه میکنند .مثال بهدرستی نمیتوان فهمید چرا صاحب هتل در مقابل
درخواست اتاق ،نخست از دکتر کارت شناسایی میخواهد و سپس به او میگوید که اتاق خالی ندارد و وقتی مورد
سؤال قرارمیگیرد توضیح میدهد که میخواسته دلیلی مانند نداشتن کارت شناسایی را برای اتاق ندادن به او بهانه
کند تا این که از ابتدا بگوید اتاق ندارد و این سیاست هتل است!
اما تدابیر تکنیکی که اوتادی در مقام کارگردان برای روحبخشیدن به فیلمی عمدتا تکلوکیشنی و عمدتا
در شب اندیشیده تا مخاطب را خسته و کالفه نکند ،به عنوان یک فیلم اول ،نوید پیدایش فیلمسازی قابل را
در عرصه سینمایمان میدهد؛ از نورپردازی صحنههای دادگاه گرفته تا طراحی صحنه و لباس و همینطور
تدوین فیلم که از عهدۀ شاد و سرحال کردن ریتم آن برمیآید .فیلمی که باهمۀ دیالوگمحور بودنش ،هرگز
خستهکننده نمیشود .اوتادی در این فیلم نشان میدهد که با نورپردازی مناسب برای تشخص بخشیدن به
صحنۀ دادگاهی که قرار است متهم را به خودافشایی بکشاند آشناست و بر نقش حیاتی تدوین در نقطهگذاری
فیلمی تکلوکیشنی بهخوبی آگاه است .هرچه متهم بیشتر به زوایای پنهان زندگی خویش نزدیک میشود
نماها هم بستهتر میشوند و هرجا پرده از راز دیگری از دکتر برداشته میشود ،تدوین این الیهبرداری را بهخوبی
نشانهگذاری میکند.
جلسۀ دادگاه با دو تنفس به سه قسمت تقسیم میشود و هر قسمت به بخشی از زندگی و گناهان دکتر میپردازد .در
بخش نخست ،کودکی و زندگی خانوادگی او را داریم .در قسمت دوم حرفۀ پزشکی او زیرسؤال میرود و در قسمت
آخر ،نهتنها سرگرمی او که خرید و فروش ملک است تحلیل میشود ،بلکه با بیان تحلیلهایی اخالقی و فلسفی،
عملکرد دکتر به چالش کشیده میشود .حضور شمس لنگرودی  -شاعر  -در نقش قاضی و همایون امجد  -دوبلور -
در نقش دادستان ،به فیلم جذابیتهای فرامتنی میبخشد .خصوصا امجد که با صدای مطنطن خود ،بار دراماتیک
دادگاه را با دیالوگهای زیادی که دارد به دوش میکشد و بازیگر مقابل خوبی برای کیانیان است

نجس ( 20 -)1394دقیقه

خالصه فیلم :یک مرد در حال رانندگی در خیابان با سگی تصادف میکند و...

عوامل :فیلمنامهنویسان و کارگردانان :بهرام و بهمن ارک ،بازیگران :ناصر هاشمی ،سویل شیر گیر ،علی قاسمی و روحانگیز تبریزی،
تهیهکننده :سینا برادران آهنگری

منظره رویایى ( 31-)1393دقیقه

اتاقی از دنیا رفته دو پیرمرد دیگر را
خالصه فیلم :آقای دانایی میمیرد و کس دیگری ب ه اتاق میآید تا جای هم ِ
بگیرد .مردانی که در تنهایی پیر شدهاند و یا در پیری تنها.
عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :توماج نورایی ،بازیگران :بهرام ابراهیمی ،فرهاد مهدوی ،رضا مشیری ،هانیه میرعارفی ،تهیه کننده:
توماج نورایی ،هانیه میرعارفی

 15 -)1393( 11دقیقه

خالصه فیلم :رعنا و همسرش کامران به دلیل مشغله کاری یکدیگر را نمیبینند .کامران شبها دیر وقت به
خانه می آید و صبح زود از خانه خارج میشود .رابطه آنها بسیار سرد است .رعنا که از بیماری قلبی رنج میبرد،
روزی در خواب دچار یک حمله قلبی می شود...
عوامل :فیلمنامهنویس ،تهیهکننده و کارگردان  :مسعود حاتمی ،بازیگران :لیال زارع ،سعید حدادی
صبح روز بعد ( 24 -)1393دقیقه

خالصه فیلم« :صبح روز بعد» ماجرای دختری است به نام سحر که یک روز از خواب بلند می شود تا به کارهای
روزانه اش بپردازد اما انگار اتفاق عجیبی افتاده است و این شروع روزی تازه است برای سحر...
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عوامل :فیلمنامه نویس و کارگردان :سید علی هاشمی ،بازیگران :نگار جواهریان ،فریده سپاه منصور ،حدیث میرامینی ،شکوفه
هاشمیان ،مهدی آگاهی ،فتح اهلل طاهری ،سارا غزل گچی و با صدای مهدی پاکدل ،تهیه کننده :علی حضرتی
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«»11؛ معضل انسانی جامعه ماشینی
دستمایه و مسأله اصلی فیلم ،بکر و قابل توجه است :در شهری که یک زوج ،زیر یک سقف
زندگی میکنند و در طول هفته فقط یکدیگر را شبها ،آن هم هنگام خواب میبینند ،اگر
یکی از دو نفر بمیرد نفر دوم چگونه میفهمد او مرده است یا خواب؟ علیالخصوص زمانی
که رابطه این زوج سرد است یا با هم دعوا کرده باشند و طی روز حتی تلفنی هم با یکدیگر
صحبت نکرده باشند .این همان اتفاقی است که در فیلم « »۱۱میافتد؛ چیزی که میتواند
حدیثجانبزرگی
بهعنوان یک فاجعه انسانی در قرن بیست و یک تلقی شود.
مهمترین جذابیت فیلم « »۱۱در این است که نخواسته همانند بسیاری
از فیلمها ،مرگ یک انسان تنها و بیکس را به چالش بکشد  -کمااینکه
این نیز در نوع خود میتواند تراژیک محسوب شود  -بلکه نکته بکر و نو
فیلم در نفهمیدن مرگ زنی که در رختخواب جان داده از ناحیه همسرش
است؛ همسری که شب از راه رسیده و به گمان اینکه همسرش خواب است
کنارش میخوابد و صبحهنگام بلند میشود و دوباره سر کار میرود .نکته
اصلی فیلم ،ضربهای است که کارگردان در پایانبندی آن به مخاطب
میزند و سؤالی است که در انتهای فیلم خود ،ایجاد میکند.
باقی فیلم ،یعنی از ابتدا تا رسیدن به نقطه اوج ،ساده و همراه با تکرار
این ایده در ذهن مخاطب میگذرد که قهرمان ماجرا ،فردی تنهاست.

چنان ساده و تکخطی که مخاطب این انتظار را دارد که در انتها با واقعهای عجیب مواجه شود .خبری از پرداخت
شخصیت حتی در همان مدت زمان کوتاه فیلم نیست ،چنانکه اگر این اتفاق میافتاد نهتنها بهتر با شخصیت
قهرمان فیلم همذات پنداری میشد ،بلکه ساختار فیلم نیز چندالیهای و غنیتر میشد .تنها تأکید فیلمساز بر
تنهایی و سردی حاکم بر فضای زندگی زن است که با تکرار پالنهای مختلف از زندگی روزانه وی انجام میگیرد.
بنابراین شاید میشد تعدادی از پالنها را حذف کرد تا مخاطب ،خود با موجز بودن فضای توصیفشده ،وضعیت
زندگی یک زن تنها را تصور میکرد .در آن صورت نتیجه ،قطعا اثر قابل مالحظهتری از آب درمیآمد؛ اتفاقی که
در زیباییشناسی فیلم کوتاه ،بر فیلم بلند رجحان دارد ،علیرغم اینکه پرداخت این نوع فیلم در مقایسه با فیلم
بلند ،به اشتباه سهل و ممتنع به نظر میرسد.

«صبح روز بعد»؛ گرهافکنی مناسب ،گرهگشایی کلیشهای
چیدمان ماجرا تا رسیدن به نقطه نهایی خوب پیشمیرود؛ دختر جوانی که صبح از خواب برمیخیزد و طبق
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«منظره رویایی»؛ روایت طوالنی و کشدار دو مرد در خانه سالمندان
«منظره رویایی» روایتی است که با توجه به زمانبندی نسبتا طوالنی
فیلم در جایگاه یک فیلم کوتاه نتوانسته پر کشش از آب درآید .فیلم
چیزی نیست جز دیالوگهای تکراری و نچسب کاراکترهای اصلی
فیلم یعنی دو پیرمرد در خانه سالمندان .پیرمردهایی که عالوه بر
دیالوگهای یکنواخت و تکراری ،حتی جذابیت ظاهری چندانی هم
ندارند .حرفهایشان جذابیتی ندارد و همان چیزهایی است که همه
ما از وضعیت سنین پیری و کهولت همیشه شنیدهایم یا انتظار داریم.
کاراکتر اصلی ،پیرمرد غرغرویی است که مدام به هماتاقیش از اتفاقات
زندگی و پیرامون غرمیزند و عالوه بر ظاهر غیر جذاب ،با لحن خود نیز در
مخاطب دلزدگی ایجاد میکند .لوکیشن واحد است و اگرچه ایرادی بر
این امر نمیرود اما تکرار یک وضعیت ثابت با توجه به نکاتی که گفته شد،
بر یکنواختی اثر میافزاید و مخاطب را در طول بیست و چهار دقیقه زمان فیلم خسته میکند .کارگردان تمهیداتی
چون سیاه و سفید بودن فیلم و طراحی خاص دیوارهای اتاق دو پیرمرد و حتی تیتراژ اولیه نسبتا متفاوت فیلم
اندیشیده اما هیچکدام اینها نتوانسته است بر نکات ذکر شده برتری جوید و کار را به اثری کاریزماتیک تبدیل کند.
ضربه نهایی ،یعنی دیدن منظره خرابهای پر زباله از پشت پنجره اتاق ،در پایانبندی فیلم رخ میدهد ،اما این نیز با توجه
به اصراری که کارگردان در طول فیلم بر این منظره توسط یکی از پیرمردها دارد ،قابل پیشبینی است .فیلم اگرچه
برگرفته از داستانی از عباس معروفی است اما آیا ساخت یک اثر بر اساس داستان نویسندهای چون وی ،به تنهایی کافی
است؟آیاشخصیتهایجذابآنداستانمیتوانندعیناهمانکارکردرادرفیلمداشتهباشندیاکارکردنبررویوجوه
دراماتیکشخصیتهاوزیباییبصریآنهادرقالبفیلم،ضرورتیاستکهبایددراینتبدیلقالباتفاقبیفتد؟

137

روال روزانه خود عمل میکند اما همهچیز عکس روزهای قبل به نظر
میآید :هیچکس ،از دوست قدیمیاش  -که اتفاقی او را در خیابان
میبیند  -تا مادرش ،او را نمیشناسد .گره افکنده میشود ،معمایی
آغاز میشود و به درستی پیشمیرود به طوری که مخاطب میل پیدا
میکند که بداند سرانجام این ماجرا چیست .اما علیرغم پیشروی
درست ماجرا تا نقطه اوج ،گرهافکنی آنطور که باید راضیکننده نیست
و چیزی شبیه سریالهای مناسبتی نصیب مخاطب میشود .دختر
جوان که از ماجرای پیش آمده برای خود گیج شده ،در آخر متوجه
میشود که در دنیای زندگان نیست ،اما این گرهگشایی بهواسطه
صحنهای تکراری که شاید بارها نظیرش در سریالهای تلویزیونی
دیده شده ،نمود پیدا میکند :دختربچهای پاک و معصوم بر سر گذر
نشسته ،قهرمان با او دیالوگی کوتاه برقرار میکند و همین که از کنار او رد میشود ،دختربچه دیگر آنجا نیست.
این صحنه درحالیکه حکم جانمایه و بخش اصلی فیلم را دارد تا حدی کلیشهای است که بر کلیت فیلم ،اثر
میگذارد و با آواز خارجی که در پالن آخر شنیده میشود حس عدم هارمونی را تکمیل میکند.
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«نجس»؛ زیبایی شناسی منطبق با فیلم کوتاه
«نجس» فیلمی است درست بر مبنای چارچوبهای فیلم کوتاه؛
فیلمی که سازندگان آن (بــرادران ارک) بهدرستی معنا و زیبایی
شناسی فیلم کوتاه را درک کردهاند و سپس اقدام به ساخت آن کردهاند.
هم موضوع فیلم نو ،جالب و مناسب حال یک فیلم کوتاه است و هم تم
فیلم یعنی تردید ،بهدرستی با فضا و کاراکتر و بندبند اجزاء فیلم گره
خورده است .نداشتن نمایی کامل از تمام کاراکترها جز کاراکتر اصلی و
تنها شنیده شدن صدای آنها بر روی فیلم (که در تقابل با کاراکتر اصلی
بنای صحبت میگذارند) خود نکته جالبی است که نهتنها خودنمایی
نمیکند بلکه بر زیبایی بصری فیلم ،در راستای تم فیلم میافزاید.
اینکه مخاطب ،خود تصوری از اشخاص پیرامون شخصیت اصلی پیدا
کند و این تصور را خود در ذهن خود بسازد که عوامل مقابل وی چگونهاند ،درست امری است که به عنوان ویژگی
یک اثر اصیل هنری در این فیلم به نظر میآید .نکته مهم در «نجس» این است که کارگردانان آن این امر را
بهدرستی دریافتهاند که در ساخت یک فیلم مدرن ،نه جایز است که جوابی محتوم در پایان به مخاطب عرضه کرد
و نه او را در هالهای از ابهام رها کرد .اتفاقا سختی کار فیلمساز در همین بینابین عمل کردن و بیان مسأله خود ،به
شیوهای است که مخاطب را با طرح مسأله از سالن سینما بیرون ببرد .این اتفاق دقیقا در پالن آخر فیلم میافتد و
بهدرستی در انتهای ماجرا مینشیند .نکتهای که مهمترین نقطه قوت یک فیلم کوتاه است

درباره«فرداصبح»،ساختهمحمدنجاریان
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 )1فیلم «فردا صبح» آقای محمد نجاریان در بهار  1394در گروه «هنر و تجربه» به
نمایش درآمد .چند جایزهای هم درجشنواره شهر (همین فصل) برنده شد.
و ا ّما یادداشتی در باب آن و چند نکته:
 )2فیلم ،روایت سرراست و مستقیمی ندارد .سینمایش ،سینمای قصهگو نیست .گره
و گرهگشایی و شخصیت و تیپ و حادثه ندارد .از وادی سینمای «اول ساندویچ و بعد
سینما» نیست .حکایتش ،حکایت دیگری است .دست یافتنی و سهل نیست .میشود
خسرو دهقان
حتی پیشتر رفت و نوشت که غامض و سخت و دیرفهم و دیرهضم است .و حتما برای
جذب مخاطب عام ساخته نشده و در یک کالم در وادی دلمشغولی و ذهنمشغولی سازندهاش میباشد که کمی
گنگ و دیرفهم است.
 )3سینمای قصه ،راه و رسم خودش را دارد .شاخه و شعبه خودش را دارد .همهچیز در جهان قصه است .ضد قصه و
غیر قصه و تقسیمات روایت و چند و چون انواع قصه هم خود ،بهنوعی قصه است .و بشر از آغاز تا انجام از قصه خالصی
ندارد.
 )4این فیلم دارد مشق دیگری را امتحان میکند .وارد دنیای دیگری میشود .پرونده قصه را میبندد و دفتر دیگری
میگشاید .دارد از سطحی به سطح دیگری نقل مکان میکند .سطح جدید زیر پای آقای نجاریان هنوز قرص و محکم
نیست .لغزان است .شیشهای و ترد و شکننده است .به امتحانش میارزد .تا روزی که این سطح جدید و روایت جدید
جای پای خودش و فیلمسازش را مطمئن و قابل اطمینان و قدمزدن کند ،فاصله است .صبوریم و به آینده امیدوار
و چشم به راه که ببینیم آیا در وادی جدید و سینمای غیرقصه رایج میتوان حرف و حدیث جدیدی را زد یا خیر.
 )5زمینه کاری آقای نجاریان و هوش و استعداد او در این زمینه (بهخصوص تدوین) نویدبخش روزگار بهتری است.
تا آن روز شکیبا باقی میمانیم.
 )6همیشه به جوانان امیدواریم و به آینده
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«راننده و روباه»

سعيد قطبى زاده
مستند پرتره «راننده و روباه» میتواند زمینهساز یک بحث چالشی باشد .در ساخت آثار مستند پرتره
هموارهبهاینمسألهفکرکردهامکهمرزبینواقعیتوغیرواقعیتدراینگونهآثارکجاقراردارد،اماتابه
امروزبهجوابیقطعیدربارهآننرسیدهام.بایداذعانکردکهمتاسفانهیاخوشبختانهساختمستندو
بهویژه مستندهای پرتره در کشور ما به کاری سهل و ممتنع بدل شده است.
استفاده از عناصر سینمای داستانی در این مستند ،حرکت کارگردان را در مرزی خطرناک رقم زده
است و با وجود صحنهها و جرقههای خالقانه ،به دلیل عدول کارگردان از قواعد مستندسازی ،ما با
اثری مواجه هستیم که دارای آسیبهایی در بطن ساختاری خود است؛ هرچند که از خالقیتهای
نو و بدیعی در شیوه کاری خود بهره میبرد.
(ایسنا  -دی )91
رامتينشهبازى
در مستند «راننده و روباه» ،الهوتی نگاه خود به موضوع مطرح شده را پیش از فرامستند آغاز میکند.
یعنی در حقیقت «راننده و روباه» یک فرامستند محض نیست و از آمیختگی با یک مستند پرتره
شکل میگیرد .در اغلب فرامستندهای محض ،دوربین فیلمساز ثانویه ،شکلی گزارشگونه دارد.
یعنی دوربین ثانویه با توجه به زمانبندی تولید مستند نخستین ،در کمتر مواردی امکان پردازش
تصویری را پیدا میکند .فیلمساز ثانویه طرحی کلی در ذهن ایجاد میکند و در مرحله بعدی ،همراه
فیلمساز اولیه میشود .بهگفتهای دیگر ،فرامستند معلولی است از مستند نخستین که اگر آن نباشد،
فیلم دوم نیز بیمعنا خواهد شد ،ولو اینکه فیلم دوم به سرانجام مطلوب نیز نرسد ،یعنی حتی در
مرحله تحقیقات متوقف بماند .اما آنگاه که فیلمساز دوم یعنی کارگردان فرامستند تحقیقات و
تصویربرداریراازپیشترآغازمیکند،آنگاهفرامستندشکلپرترهنیزبهخودمیگیرد.
(سينماى تجربى -تیر )94
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شهنام صفاجو
در اینگونه فیلمها آسیبهای متعددی پیش روی کارگردان وجود دارد که از آن جمله میتوان
به مجذوب یا مرعوب شدن او در برابر سوژه فیلمش اشاره کرد که خوشبختانه این فیلم دچار این
معضل عمومی مستند پرترهها نشده است .البته مستندهای پرتره نیازمند آرشیو قوی برای تولید
هم هستند که در مورد «راننده و روباه» و به دلیل شخصیت سوژه ،این نیاز حس نمیشود.
(نشست نقد و بررسی فیلم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی  -دی )91
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فیلمسازانازاکرانفیلمشاندر«هنروتجربه»میگویند-بخشچهارم

در شمارههای گذشته با تعدادی از کارگردانان درباره اکران فیلمشان در گروه
گالره محمدی
سینمایی «هنر و تجربه» به گفتوگو نشستیم و نظرات آنان را در مورد کیفیت و نحوه
اجرای این طرح جویا شدیم .اینبار نیز به سراغ چند کارگردان دیگر رفتیم که هریک تجربهای منحصر به فرد
را با اکران فیلم خود در این گروه سینمایی از سر گذراندهاند .در این گزارش نظر این کارگردانها را در مورد
چگونگی اکران فیلمشان در این مدت پرسیدیم و از آنها خواستیم تا اتفاقات مثبت و منفی و پیشنهادهایشان
را در مورد این گروه سینمایی مطرح کنند.
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مجیدرضا مصطفوی:
حمایت صنایع سبب قدرت گرفتن «هنر و
تجربه» میشود
مــجــیــدرضــا مصطفوی،
تهیهکننده و کارگردان فیلم
سینمایی «انارهای نارس» در
مورد نکات قابل توجهی که در

گروه «هنر و تجربه» شاهد آن بوده است میگوید:
«نکته مثبت این گــروه سینمایی ،نمایش
فیلمهایی است که شاید با توجه به چرخه اکران
فیلمها در سینمای ایران و تمایل سیستم اکران
به نمایش فیلمهای سینمای بدنه ،جایی برای
اکران نداشته باشند .این به دلیل نبود مخاطب
برای فیلمهای این گروه نیست ،بلکه چون اغلب
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فیلمهای مستقل اکران شده در سینماهای «هنر
وتجربه» از سینمای اندیشهمحوری تبعیت
میکنند که در تالش تغییر ذائقه مخاطبان
هستند ،متاسفانه گروه-های دیگر سینمایی از
این منظر برایشان خوشایند نخواهد بود .نکته
مهم دیگر این گروه ،ایجاد یک پاتوق فرهنگی
و یک جریان سینمایی برای مخاطبان جدی
سینماست که سالها منتظر این پایگاه بودند تا
فیلمهای جدیتر و در عین حال نو و بکر از نظر
تجربهگرایی را ببینند».
مصطفوی معتقد است که از سوی دیگر ،این
گروه نقاط ضعفی هم دارد« :به هر حال ایجاد
هر جریان فرهنگی در ابتدای کار دارای نقاط
ضعف بوده ،ولی در مقایسه با نکات مثبت ،بسیار
کم و قابل چشمپوشی است؛ مخصوصا ایجاد این
گروه سینمایی که مخالفان جدی چه در بدنه
سینما و چه در نهادهای دولتی یا شبهدولتی
دارد .شاید برای برخی از مراکز ،هنوز عملکرد این
گروه سینمایی شفاف توضیح داده نشده است که
فیلمهای این گروه سینمایی نه ساختارشکنند نه
شبهروشنفکری .البته واژه روشنفکری به درستی
معنا نشده و شاید معنای صحیح این واژه میتواند
فیلمهایی باشند که در این گروه از آنها استقبال
شده و این مسأله خود گویای نکته مهمی
است که روشنفکرنما با جریان روشنفکری و
نخبهگرا کامال متفاوت است .هنوز اهداف این
گروه سینمایی برای برخی از افراد تصمیمگیرنده
در شهرداری ،سازمان صدا و سیما و مجلس
شورای اسالمی مشخص نشده که همین افراد
کوچکترین حمایتی در بحث حمایت تبلیغاتی
از فیلمهای این گروه انجام نمیدهند .شاید ایجاد
رابطه بهتر با برخی از سازمان ها در حرکت پر

قدرت این گروه تأثیر بهسزایی بگذارد .به نظر
من باید تالش شود نگاه بدبینانه به این گروه
سینمایی از بین برود».
کارگردان «انارهای نارس» پیشنهاد خود را برای
این گروه سینمایی اینچنین مطرح میکند:
«به نظر میرسد این گروه سینمایی ابتدا به
حداقل  20سالن نمایش در تهران و به یک سالن
سینمایی در هر مرکز استان در مرحله اول احتیاج
دارد .میتوان سالنهای ارگانها و فرهنگسراهای
کشور را در اکران این فیلمها شریک و سهیم
کرد .مراکز مهم دانشجویی همچنان از نظر
معرفی فیلمها و سینماهای این گروه ،دارای
خأل جدی هستند .نکته دیگر اینکه در هر فصل
(هر سه ماه) بیشتر از سه فیلم جدید اکران
نشود و شورای سیاستگذاری ،سالیانه بیشتر
از  12فیلم ایرانی انتخاب نکنند .مهمترین نکته
برای این فیلمها تبلیغات درست و هدفمند است.
تبلیغات مکتوب اعم از بروشور ،کتاب و پوستر
فیلمها و جدول اکرانها باید هدفمند توزیع شود.
گروههای صنعتی مهم ،بهراحتی میتوانند از
فیلمهای گروه «هنر و تجربه» حمایت کنند؛
چرا که حمایت صنایع سبب قدرت گرفتن اکران
فیلمهای این گروه میشود».
مصطفوی مهمترین پاشنه آشیل این گروه را در
آینده نزدیک ،ساختن فیلم توسط فیلمسازان،
تنها برای اکران در گروه سینمایی «هنر و تجربه»
می داند و در توصیف آن میگوید« :برخی از
فیلمسازان جوان چون اطالعی از سیاستهای
شورای «هنر و تجربه» در انتخاب آثار ندارند فکر
می کنند با ساخت هر فیلمی و در هر مدیومی،
فضا برای اکــران در این گروه وجود دارد .در
نتیجه شاید کیفیت برایشان در اولویت نباشد.
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آگاهیرساندن در این زمینه که این تعداد فیلم
از بین مثال  100فیلم انتخاب شده است ،راهگشا
خواهد بود».
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پیمان حقانی:
خبر اکران این فیلمها را باید به گوش
مخاطبانشان رساند
یکی از فیلمهایی که اخیرا ً در
گروه «هنر و تجربه» اکران شده
و به لحاظ انتخاب شکل روایت و
ساختار آن توجه مخاطبان را به
خود جلب کرده است ،اولین فیلم بلند پیمان حقانی
با نام «سیصد و شونزده» است .حقانی میگوید« :در
سينمايي كه بهدليل تنگ بودن فضاي ساختاري
آن و فضاي ذهني اهالياش جا براي تازهواردها
نيست« ،هنر و تجربه» تنها مسير تنفس و ارتباط
تازهواردهاي سينما به بدنه فرسوده سينماي ايران
است .ممنون از آقاي ایوبی كه جاي تنفس به اين
تازهواردها داد .نامش ماندگار خواهد شد».
او نظر خود درباره بهبود شرایط این گروه سینمایی
را اینگونه بیان میکند« :به نظرم تبليغات و
معرفي مناسب فيلمها تنها مسير پيداكردن فيلم
توسط مخاطبانش است« .هنر و تجربه» بايد
بهروزتر و منسجمتر تبليغات كند .بسياري از
فيلمها اكرانشان بعد از چهار ماه تمام ميشود و
حتي خود اهالي سينما هم از روي پرده رفتنشان با
خبر نيستند و اين يعني روزبهروز رو به افول رفتن
اين حركت درست .اين تنها فرصتی است که در
اختیار سينماي مستقل قرار دارد و خبر اکران این
فیلمها را بايد به گوش مخاطبانشان رساند .ديگر
اينكه انتخاب فيلمهاي بد ،مخاطبان را نسبت به
كليت «هنر و تجربه» نااميد و بدگمان ميكند.

بيايیم مالحظات را كنار بگذاريم و اگر فيلم خوب
ايراني نيست فيلم خوب خارجي به جايش اكران
كنيم .بيايیم تعريف «هنر و تجربه» را فيلم خوب
براي مخاطبين خوب قرار بدهيم ،نه اكران هر فيلم
بازمانده از صف اكران».
کارگردان فیلم «سیصد و شونزده» برای ارتقای
شرایط گروه «هنر و تجربه» چنین پیشنهاد
میدهد« :پیشنهاد میکنم تبليغات «هنر و تجربه»
را به شركتهاي متخصص در امر تبليغات بدهند.
آنها در امر تبلیغات تخصص دارند و تخصصشان
فضاسازي مناسب براي هر فيلم با پتانسيلهاي
خود فيلم است .به متخصصين اعتماد كنيم .دنياي
صنعتي دنياي تخصص است نه معرفت و ...براي
متخصص بودن هيچ جاي دنيا مالك ،خوب بودن
كارشناس نيست ،مالك كار بلدي اوست .نکتهای
که نباید از آن غافل شد این است که سانسهاي
بد براي فيلمهاي تازه اكران شده حكم سوزاندن
شانس و اقبال این فيلمها را دارد و در این خصوص
فيلمهاي كمتر با سانسهاي مناسبتر راهگشا
خواهد بود».
حقانی از اکران فیلمش در «هنر و تجربه» خاطرهای
نقل میکند« :قرار بود فیلم من بین اولين فيلمهاي
این گروه اكران شود .به هواي جشنواره فجر دست
نگه داشتيم تا شايد براي فيلمسازي كه كسي او
را نميشناسد بهصورت رایگان تبليغي شود ،اما
فيلممان به سطل آشغال دبيرخانه هدايت شد و
هيأت انتخاب آن را نديد .در شرايطي كه ماشين
و دوربين و چند وسیله ديگر را فروخته بودم تا
«سیصد و شونزده» ساخته شود ،نزديك به یک
سال طول كشيد تا فيلم اكران شود و من در روياي
بازگشت سرمايهام ماندم .خدا را شكر ميكنم كه
با شروع اكران فيلم ،همه آن تلخيها و روزهاي

ایمان افشاریان:
«هنر و تجربه» بازتاب سینمای باشعور
ایران است
ایــمــان افــشــاریــان ،یکی از
کارگردانان فیلم «فردا» ،اولین
تجربه فیلمسازیاش را در
گروه «هنر و تجربه» روی پرده
دارد .او که فیلم «فردا» را مشترکاً با مهدی پاکدل
کارگردانی کرده است درباره این گروه سینمایی
میگوید« :گروه هنر وتجربه بستر مناسبي را براي
سينماي مستقل فراهم كرده است .فيلمهايي
كه در اين گروه به نمايش درميآيند به غير از
تجربي و هنري بودن ،فيلمهاي ماندگار تاريخ
سينما خواهند شد و بازتابي از سينماي باشعور و
معناگراي ايران براي كشورهاي ديگر است« .هنر
و تجربه» فرصتي را فراهم ميكند تا ايدههاي نو
و جوان و بكر راهي براي ارائه داشته باشند و اين
احترام به شعور تماشاگر است».
افشاریان ،ضعف «هنر و تجربه» را در کم بودن
سانسها نسبت به تعداد فیلمها میبیند« :با توجه
به ازدياد فيلمها« ،هنر و تجربه» سانسهاي اندكي
در اختيار دارد ،به حدي كه خيلي از اين فيلمها
كه بعضاً قابل تأمل هم هستند ،قرباني اكران كم
و عدم تخصيص سالن و سانس ميشوند و اين

مهدی پاکدل:
امنیت اکران ،مهمترین نکته تأسیس «هنر و
تجربه» است
مهدی پاکدل ،دیگر کارگردان
فیلم «فــردا» ،دربــاره محاسن
گــروه «هنر و تجربه» چنین
میگوید« :در شرایط سخت و
نابسامان اکران حتی برای فیلمهای تجاری ،امنیت
مهمترین نکته تأسیس گروه «هنر و تجربه» است».
پاکدل روی دیگر سکه را اینطور میبیند« :از سوی
دیگر به هر شکل ،هر پدیده نوپایی خالی از اشکال
و ایراد نیست .تعداد کم سالنها ،نبود برنامهریزی
دقیق و مناسب برای هر فیلم و اشکاالتی از این
دست ،مواردی است که بهراحتی و با گذشت زمان
قابل حل و رفع است».
او پیشنهاد خود را اینگونه مطرح میکند:
«امیدوارم در آینده نزدیک ،این گروه نهتنها
در زمینه اکران ،بلکه در تولید و ساخت نیز از
سینماگران مستقل حمایت کند .با برنامهریزی و
تشکیل اتاق فکر میتوان نسل نوی سینمای ایران
را مورد حمایت قرار داد».
پاکدل ،خاطره شیرین خود از «هنر و تجربه» را
اینگونه با ما درمیان میگذارد« :تماشای فیلمهایی
که رنگوبوی سینما بهطور واقعی در تکتک پالنها
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ديوانهكننده و عصباني به سر رسيد و كمي آرام و
قرار گرفتم و حالم بهتر شد .به اميد روزي که همه
فيلمهايي كه با خون دل ساخته ميشوند ،اكران
شوند و آه كسي در سينهاش نماند .آه يك فيلمساز
چيز خوبی نیست ،انشاءاهلل دامن كسي را نگيرد.
ممنون از همه زحمتكشان و همه تنگنظران .با
يكديگر كمي مهربانتر باشيم».

موضوع كه صرفه اقتصادی و گردش مالی فیلم
اندک است ،تهيهكنندگان و سرمايهگذاران را
نسبت به همراهي با اين گروه از فيلمها بیعالقه
و انگیزه ميسازد .پيشنهاد ميکنم كه با در
نظر گرفتن بودجه مجزا براي «هنر و تجربه»،
سانسها و سالنهاي اكران بيشتر شوند تا حداقل
تهيه كنندگان به برگشت سرمايه اميدوار باشند».
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و لحظهلحظه آنها دیده میشود ،شیرینترین
خاطرهایست که بعد از سالها میتوان بر پرده
سینماهای گروه «هنر و تجربه» ،تجربه کرد».
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کیارش اسدیزاده:
«هنر و تجربه» منجر به رشد کل سینما
خواهد شد
کارگردان دیگری که در این
بخش بــه ســراغــش رفتیم،
کیارش اســدیزاده است که
نخستین فیلم او« ،گــس»،
بعد از حواشی فــراوان روزهــای اکران را تجربه
کرده است .اســدیزاده که نخستین فیلمش در
جشنوارههای معتبر جهان با استقبال مواجه شده،
در مورد گروه «هنر و تجربه» میگوید« :اينكه به
هر شكل ،شرايطي را براي اكران فيلمهاي خاصي
كه طبيعتا مخاطب اقليت دارند ،فراهم كردهاند
خوب است .چون به هرحال این فیلمها متعلق به
گونهاي از سينما هستند كه نميتوان كتمانش كرد
و همه اين سالها درواقع سازندگان اين فيلمها
و همچنين مخاطبانشان حائز اهميت نبودند .اما
حاال اينگونه نيست .بدون شك «هنر و تجربه» و
فراهم كردن شرايط اكران فيلمهاي خاص ،منجر
به رشد كل سينما خواهد شد و اين مهم ،اصال دور
از دسترس نيست».
اسدیزاده به بیان نقاط ضعف «هنر و تجربه»
هم میپردازد« :واقعيت اين است كه اين حجم
فيلمي كه اكران ميشود منطقي نيست .اكران
همزمان اين همه فيلم ،ذهن مخاطب را شلوغ
ميكند و او را در انتخابش سردرگم ميكند .در
این میان قطعا تعدادي از فيلمها تباه ميشوند.
اگر بهطور مثال در هرفصل فقط پنج فيلم اكران

شود ،هم سانسهاي نمايش منظمي خواهند
داشت و هم از مخاطبان بيشتري برخوردار
خواهند بود .واقعا علت اكران هم-زمان اين همه
فيلم و اين همه عجله براي رسيدن به پايان
ليست فيلمهاي پشت اكران چيست؟»
کارگردان «گس» ،پیشنها خود را برای این گروه
سینمایی ،اینطور مطرح میکند« :پیشنهاد
میکنم جدول اكران منظم شود .الزم است در هر
فصل تعداد فيلم كمتري اكران شود تا همه آنها به
عدالت ديده شوند.
استفاده پشت سر هم و بدون توقف از مهرههاي
قدرتمند «هنر و تجربه» به نظر من اشتباه است.
به اين شكل ،فرصت ديدهشدن فيلمهاي ديگر كه
صاحبانشان «برند» نيستند از آنها گرفته ميشود؛
جدا از اين كه اصوال و منطقا بهتر است از چنين
مهرههای قدرتمندي در مواقع خطر (مواقعي كه
احتمال از رونق افتادن گروه «هنر وتجربه» وجود
دارد) استفاده شود .اینقدر در اكران فيلمها و
تعداد آنها عجله نكنيد»
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معرفی جشنوارههای فیلمهای مستقل جهان  -قسمت هشتم

هر ماه در این صفحه ،جشنوارههایی را از سرتاسر جهان معرفی می کنیم 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 گنت که نام قبلیاش جشنواره فیلم
فالندرز بوده جشنوارهای بینالمللی است که در شهر
گنت در بلژیک برگزار میشود .این جشنواره در سال
 1974تاسیس شده و از سوی فیپاف (فدراسیون
بینالمللی تهیهکنندگان فیلم) تأیید شده است .این
جشنواره بیشتر روی تاثیر موسیقی بر فیلم تاکید
دارد و در کنار بخش رقابتی
فیلمها در آن ،مهمترین جایزه
موسیقی فیلم هم با نام «جایزه
موسیقی متن جهانی» از سال
 2001به آهنگساز یک فیلم
اهدا میشود.
اولین دوره ایــن جشنواره
در سال  1974برگزار شد و
درواقــع فیلمهایی در آن به

نمایش درآمد که به دلیل محتوا شانس نمایش
در سینماها را نداشتند و بدین ترتیب اولین دوره
جشنواره پر از فیلمهای جنجالی بود .تا سال 1978
رویکرد اصلی جشنواره شکل گرفت و این جشنواره
به محلی برای سینهفیلها (عشاق سینما) بدل شد
و فیلمهای خاص و غیرتجاری در آن به نمایش
گذاشته میشد .از سال 1978
تا  1984این جشنواره تالش
خــود را بــرای جهانی شدن
کرد و بدین ترتیب با دعوت
از چهرههای سینمایی از
سراسر دنیا توانست نامی برای
خودش دست و پا کند .در این
سالها بود که چهرههایی مثل
ماکسیمیلیان شل و برتراند
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تاورنیه در این جشنواره حضور پیدا کردند .در همین
سالها همچنین سالنهای جشنواره مجهزتر
و بزرگتر شدند و تعداد فیلمهای پخششده در
جشنواره به  100فیلم رسید و نام جشنواره هم از
جشنواره فیلم گنت به جشنواره بینالمللی فیلم
فالندرز -گنت بدل شد .سال  1985جشنواره یک
شروع جدید را تجربه کرد و برنامهریزی بلندمدتی
برای جشنواره صورت گرفت و در همین سال هم
تم (مضمون) اصلی جشنواره یعنی «تاثیر موسیقی
بر فیلم» شکل گرفت .از آنجایی که هیچ جشنواره
دیگری چنین تمی ندارد ،این جشنواره خیلی زود
محبوب شد و برنامه ویژه جشنواره برای اجرای
زنده موسیقی فیلم در جریان جشنواره باعث شد
آهنگسازهای بزرگی مثل انیو موریکونه ،نیکوال
پیووانی ،کارل دیویس ،استنلی مایرز و مایکل نایمن
ضمن حضور در جشنواره ،در آنجا کنسرت هم اجرا
کردند.
از سال  1993به بعد این جشنواره به بزرگترین
جشنواره سینمایی بلژیک بدل شد که برنامههای
متنوعی داشت و فیلمهایی با ژانرهای متنوع و
سبکهای متفاوت در آن به نمایش گذاشته
شدند .در همین دهه  1990بود که فیلمسازهای
غیربلژیکی به این جشنواره جذب شدند و در آن
حضور پیدا کردند.
در اولین دهه قرن بیست و یکم برنامههای متنوع
ایــن جشنواره شامل کنسرتهای موسیقی
کالسیک ،پخش فیلمهای صامت با موسیقی زنده
و سمینارهایی درباره موسیقی فیلم بود .در سال
 2001در این جشنواره یک جایزه در نظر گرفته شد
که مدتی بعد به مهمترین جایزه موسیقی فیلم بدل
شد ،این جایزه« ،جایزه موسیقی متن جهان» نام
دارد .این جایزه را آکادمی موسیقی متن جهان اهدا

میکند که در همان سال تأسیس شد.
این روزهــا جشنواره گنت به یکی از مهمترین
جشنوارههای فیلم دنیا بدل شده و حتی روزنامه
ورایتی در اهمیت آن مقاله منتشر کرده است
و ساالنه بیش از  130هزار نفر در این جشنواره
حضور پیدا میکنند .این جشنواره چند بخش مهم
دارد .مهمترین بخش ،بخش رقابت اصلی است که
فیلمهای آن برای جایزه بزرگ بهترین فیلم رقابت
میکنند .بخش مهم دیگر ،سینمای دنیا است که
در آن فیلمهایی از کشورهای مختلف و ساخته
فیلمسازهای مؤلف به نمایش درمیآیند .از فیلمهای
مهمی که در این جشنواره جایزه بزرگ گرفتهاند
میتوان به «عشق سگی» آلخاندرو گونزالس
ایناریتو« ،مرد بدون گذشته» آکی کوریسماکی،
«در آمریکا»ی جیم شرایدان« ،سه مراسم تدفین
ملکیادس استرادا»ی تامی لی جونز« ،جاعالن»
اشتفان روزوویتزکی« ،النا»ی آندری زویاگینتسف
و «تابو» میگل گومژ اشاره کرد.
جایزه بهترین موسیقی متن جهان ،خودش در
چند بخش بهترین ترانه اصیل ،بهترین موسیقی
متن فیلم ،بهترین آهنگساز سال و کشف سال
اهدا میشود .الکساندر دپال ،میکائیل دانا ،آلبرتو
ایگلسیاس ،جیمز نیوتن هوارد ،آنجلو باداالمنتی،
گابریل یارد ،الیوت گلدنتال ،پاتریک دویل و جان
ویلیامز از جمله کسانی هستند که برنده جایزه
بهترین آهنگساز سال شدهاند و از میان آنها الکساندر
دپال پنج بار و آلبرتو ایگلسیاس دو بار این جایزه را
به خانه بردهاند .الکساندر دپال آهنگساز فیلمهایی
مثل «گفتار پادشاه»« ،مورد عجیب بنجامین باتن»
و «هتل بزرگ بوداپست» است و ایگلسیاس هم
موسیقی فیلمهایی مثل «تعمیرکار ،خیاط ،سرباز،
جاسوس» و «با او حرف بزن» را ساخته است

149

ش سینمای مستقل در آمریکا
 10فیلم پرفرو 
یکی از بازارهای مهم برای فیلمهای مستقل ،بازار آمریکاست و بسیاری از فیلمهای مستقل با نمایش در
این سینماهاست که نامی برای خود 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 پنجم ماه ژوئیه است( .این فهرست براساس آخرین فروش هفتگی فیلمها تنظیم شده
است) در هفته منتهی به پنجم ژوئیه ،فیلم «ماده مخدر» موفق شد با بیش از یک میلیون دالر فروش در یک
هفته و حدود  15میلیون دالر فروش کل (با سه هفته نمایش) صدرنشین جدول پرفروشهای هفته سینمای
مستقل شود اما فیلم مستند «ایمی» بیشترین فروش در هر سالن سینما را داشت
فروش
هفته
(دالر)

تعداد
سالن

فروش کل
در آمریکای
شمالی (دالر)

بودجه
(میلیون
دالر)

مدت
نمایش
(ماه)

ماده مخدر (ریک فامویاوا)

1.118.117

863

14,855,224

7

سه هفته

عشق و بخشش (بیل پوالد)

742.048

440

10,895,764

30

1

دررویاهایممیبینمت(برتهیلی)

468.250

240

6,098,124

-

2

ایمان پدران ما (کری اسکات)

438.000

344

799,905

-

یک هفته

در شب (پاتریک کک-بیرس)

325.575

307

812,590

-

سه هفته

ایمی (آصف کاپادیا)

222.500

6

340,796

-

یک هفته

187.143

63

436,025

-

سه هفته

شهادت جوانی (جیمز کنت)

163.550

68

918,338

4.3

1.5

گله گرگ (کریستال موزل)

136.255

94

889,711

-

1

کمی آشوب (آلن ریکمن)

116.653

87

450,517

-

دو هفته

نام فیلم (کارگردان)

Infinitely Polar Bears
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مستند «ایمی» به کارگردانی آصف
کاپادیا در یک هفتهای که تنها در شش
سالن سینما روی پرده رفته بود موفق
شد در هر سینما بهطور میانگین باالتر
از  56هزار دالر بفروشد و از این نظر
باالترین میانگین فروش را در میان 10
فیلم پرفروش هفته منتهی به پنجم
ژوئیه داشت.
این مستند درباره ایمی واینهاوس
خواننده است که چند سال پیش
خودکشی کرد .این مستند در بخش ویژه جشنواره فیلم کن نمایش داشت و بعد از آن هم در جشنواره فیلم
ادینبورگ به نمایش درآمد .ایمی واینهاوس سال  2011به دلیل زیادهروی در مصرف مشروبات الکلی در 27
سالگی مرد .فیلم با تصاویری از این خواننده در  14سالگی شروع میشود و زندگی او را تا معروف شدنش با آلبومهایی
مثل «برگشت به سیاهی» دنبال میکند .منتقدان به شدت از فیلم استقبال کردند و مثال رابی کالین ،منتقد دیلی
تلگراف ،به فیلم از پنج ستاره چهار ستاره داده و آن را اثری تأثیرگذار توصیف کرده .منتقد ورایتی نیز فیلم را از نظر
احساسی بسیار عمیق خوانده است .پیتر برادشاو ،منتقد گاردین ،فیلم را یک شاهکار معرفی کرده و از آن به عنوان
«شاهکاری تراژیک» نام برده و نوشته :این فیلم بسیار تلخ است و نشان میدهد چطور استعداد و کاریزمای یک
خواننده که موجب شهرت و موفقیتش شد ،علیه او بسیج شدند .جفر مکناب ،منتقد ایندیپندنت هم ،فیلم را اثری
درخشان توصیف کرده که بسیار ناراحتکننده است و نوشته :فیلم بهخوبی نشان میدهد ایمی واینهاوس کجا از
مسیر خارج شده است.
آصف کاپادیاف ،کارگردان این فیلم ،از تباری هندی است و در سال  1972به دنیا آمده و در بریتانیا فیلم
میسازد .مستندهای او در جشنوارههای مختلف تحسین شدهاند و مثال «گوسفند دزد» ،برنده جایزه دوم بخش
سینهفنداسیون کن شد و یا «جنگجو» در سال  2001جایزه بفتای بهترین فیلم بریتانیایی را گرفت .مهمترین و
مطرحترین فیلم کاپادیا «سنا» نام دارد که برنده جایزه بفتای بهترین مستند و جایزه بهترین فیلم مستند جهان
از نگاه تماشاگران جشنواره ساندنس شد .مستند «سنا» داستان زندگی و مرگ آریتون سنا ،موتورسوار برزیلی و
قهرمان این رشته ورزشی بود که به دلیل تصویر دقیقش از زندگی این ورزشکار و ریتم جذابش ،بسیار تحسین شده
است .کاپادیا با مستندهایش نشان داده توانایی خاصی در تصویرکردن زندگی آدمهای معروف دارد و همین نکته در
ساخت «ایمی» بسیار به کمک او آمده است
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سینمای نئوهالیوود که از
میانه دهه  1960شروع
شد تا اوایل دهه 1980
ادامـــه پیدا کــرد .این
سینمای نوین محلی
بــرای رشــد بسیاری از
حسینعیدیزاده
کــارگــردانهــای بزرگ
سینما بود و چهرههایی مثل وودی آلن ،رابرت
آلتمن ،هال اشبی ،پیتر باگدانویچ ،مل بروکس ،جان
بورمن ،جان کاساویتس ،مایکل چمینو ،فرانسیس
فورد کوپوال ،برایان دیپالما ،باب فاسی ،مایک
نیکولز ،مارتین اسکورسیزی ،سیدنی پوالک ،مایک
نیکولز ،سم پکینپا ،پل مازورسکی ،ترنس مالیک،
سیدنی لومت و استنلی کوبریک به لطف این جریان
توانستند وارد سینما شوند و جایگاه ویژه برای خود
خلق کنند و حتی پس از پایان نئوهالیوود به دلیل
شکست برخی از فیلمهای این جریان در گیشه ،مثل
«دروزاه بهشت» چمینو و «از صمیم قلب» کوپوال و
ظهور ویدئو و البته رونق گرفتن فیلمهای متکی به
جلوههای ویژه هم ،توانستند به فیلمسازی ادامه

دهند.
در این شماره به معرفی دوران و زمانه جان
کاساویتس میپردازیم که از ابتدای فیلمسازی
تا انتها یک فیلمساز مستقل و پایبند به اصول
فیلمسازی مستقل باقی ماند و راهکارهایی در زمینه
فیلمسازی مستقل پیشنهاد داد که هنوز هم از سوی
فیلمسازهای مستقل به کار بسته میشود.
زندگی و دوران جان کاساویتس
جان نیکالس کاساویتس در تاریخ نهم دسامبر
سال  1929در نیویورک به دنیا آمد ،او پسر کاترین
کاساویتس آمریکایی-یونانی بود که بعدا در چند
فیلم پسرش بازی کرد و پدرش نیکالس جان
کاساویتس بود که از یونان به آمریکا مهاجرت
کرده بود.
اولین سالهای زندگی جان کاساویتس در یونان
گذشت و وقتی در یازده سالگی به آمریکا برگشت
بلد نبود انگلیسی صحبت کند .او در الینآیلند در
نیویورک بزرگ شد و در فاصله  1935تا  1947به
دبیرستان پورت واشنگتن رفت و در روزنامههای

بازیگری و «سایهها»
کاساویتس از سال  1956شروع به آموزش شیوهای
بازیگری در کارگاه خود در نیویورک کرد که درواقع
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دبیرستان ،تیم فوتبال آنجا و البته گروه تئاتری
دبیرستان فعال بود .در کتاب ساالنه این دبیرستان
در کنار عکس او در سال  1947نوشته شده که
«کسی» همیشه یک شوخی در جیبش دارد اما
این به معنی جدی نبودنش نیست .کاساویتس بعد
به آکادمی بلر در نیوجرسی رفت و یک سال هم در
دانشگاه کلگیت در همیلتن درس خواند .بعدش به
آکادمی هنرهای نمایشی آمریکا انتقالی گرفت و
همانجا با همسر آینده خود یعنی جنا رولندز آشنا
شد .او در سال  1950از این آکادمی فارغالتحصیل
شد .او در همان سالها بازی در دنیای تئاتر را با
نقشهای کوچک شــروع کرد و بعد نقشهای
کوچک را هم در سینما پذیرفت و بعدش هم وارد
تلویزیون شد.

جایگزینی برای «متود اکتینگ» بود .تمرینهای
بداههپردازی در همین کارگاه ،ایده اولیه «سایهها»
را شکل داد که کاساویتس خودش فیلمنامهاش را
نوشت و کارگردانی کرد .اولین نسخه فیلم در سال
 1957آماده شد و نسخه نهایی در سال  1959اکران
شد .کاساویتس سرمایه الزم برای تولید این فیلم را
با کمک مالی دوستان و اقوام مهیا کرد .هدف او از
ساخت این فیلم ،خلق اثری بود متفاوت با تولیدات
استودیوهای هالیوودی و البته درباره آدمهای
کوچک .کاساویتس نتوانست برای «سایهها» در
آمریکا پخشکننده پیدا کند اما فیلمش در جشنواره
فیلم ونیز پذیرفته شد و برنده جایزه منتقدان این
جشنواره شد .فیلم ،پخشکننده اروپایی پیدا کرد
که بعدا همانها فیلم را در آمریکا اکران کردند .فیلم
بااینکه فروش متوسطی در آمریکا داشت اما توانست
نظر چند استودیو را به خود جلب کند.
کاساویتس همانطور که اشاره شد دو بار «سایهها»
را فیلمبرداری کرد؛ یک بار در سال  1957و یک
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بار هم در سال  .1959کاساویتس خودش نسخه
دوم را ترجیح میداد و همان را هم اکران کرد.
نسخه اول 78 ،دقیقه زمان داشت و نسخه دوم
 87دقیقه .نکته جالب اینجاست که کاساویتس
نسخه اول را چندجایی نمایش داد اما نسخههای
آن را گم کرد و تا مدتها فکر میشد این نسخه نابود
شده است .نسخه سال  1957قرار بود موسیقی َجز
چارلز مینگوس را داشته باشد اما مینگوس نتوانست
موسیقی را به موقع آماده کند« .سایهها» که بخش
زیادی از آن براساس بداههپردازیهای بازیگران در
کارگاه جان کاساویتس طراحی شده ،داستان بنی
است؛ جوانی بیهدف که در روزهایی که موج «بیت»
منهتن را فراگرفته با آدمهای این جریان فرهنگی
نشست و برخاست دارد .خواهر او لیال که شبیه
آفریقایی  -آمریکاییهاست دارد عاشق میشود.
هیو ،برادر بزرگتر آنها یک خواننده است که دارد
تالش میکند کسی شود و کارگزار او روپرت ،تنها
کسی است که به استعدادش امید دارد .فیلم که الهام
گرفته از موسیقی َجز است بین زندگی این چهار نفر
در رفتوبرگشت است و زندگی آنها را دنبال میکند
و بدین ترتیب تصویری تلخ اما واقعی از دوران خود
ارائه میدهد.
در این فیلم بن کاروترز ،لیال گلدونی ،هیو هرد و
تونی ری بازی میکردند .فیلم که حاال محبوبیتی
اسطورهای دارد به دلیل مستندگونه بودنش و
همچنین پرداختن به موضوعی حساس در آن
دوران ،یعنی روابط بیننژادی ،به شهرت رسید .فیلم
با دوربین روی دست  16میلیمتری در فضای واقعی
گرفته شده بود« .سایهها» آغازگر فعالیت سینمایی
کاساویتس به عنوان کارگردان بود و او از همین فیلم
اول سبک خود را خلق کرد؛ بازیهای واقعگرایانه،
راه رفتن روی مرز باریک واقعیت و خیال و روایتی

نمایی از فیلم «سایه ها»

غیرخطی و متکی به خرده داستانها.
پیروانکاساویتس
«سایهها» یکی از مهمترین فیلمهای سینمای
مستقل است و اگر این فیلم نبود شاید خیلی از
فیلمسازهای معاصر وارد دنیای فیلمسازی
نشده بودند .راهحل کاساویتس برای مهیا کردن
سرمایه فیلم ،بعدا توسط دارن آرونوفسکی موقع
ساخت «پی» به کمکش آمد .ریچارد لینکلیتر از
کاساویتس یاد گرفت چطور با گروه بازیگران کم،
بداههپردازی و لوکیشنهای محدود فیلمهای
دیدنی بسازد و حتی فیلمسازی مثل کریستوفر
نوالن هم ،در زمان ساختن «تعقیب» از استفاده
از نابازیگران و فیلمبرداری در محیطهای محدود
واقعی بهره برد .کاساویتس آخرین فیلم خود را در
سال  1986ساخت .در شماره آینده بیشتر درباره
کارنامه او و فیلمهای مهمتر و تاثیرگذارترش مثل
«چهرهها» و «شوهران» صحبت خواهیم کرد

Review

Me and My Two Tired Feet
316 by Payman Haghani
I found chance of watching 316 during my moving to a new home.
One of the strangest things in moving is finding notes, books, films,
and cloth that you have memory with each of them from when you bought, read or put
on. But shoes have a different story in between. They are witness of your hanging outs,
gone ways, runs, and tiredness. They are full of tiredness and are witnesses of routine
life’s bouts. Sometimes, you feel surprised, they have no similarity to those early days
that you out them on for the first time. They are the other ones. They have been forced.
Like those who passed a dangerous disease but you can find the effects of it in their face
and body yet. I’m not sure that I was lucky that I watched 316 in such situation or vice
versa; whatever, watching the film was with admiring its filmmaker for his intelligence in
selecting the main element of the story.
316 is the exactly what we called it as experimental cinema; a cinema which today has
no border at all. If you ask a director –out of this atmosphere- to narrate the story of a
woman’s life from birth to death during several decades, the first problem will be finding
locations and the first problem will be huge changes of buildings and urban texture.
Experimental cinema but illuminate this difficult work without no complain because of its
bravery and madness and the result is a film named 316.
From the beginning the film makes a contract with its audience. In the title we become
familiar with main character. It says that the main duty of the film is on the shoulders
of feet and shoes. The story begins very fast, without any long introduction. We
remind people and places we read about or saw them very fast. One of the reasons of
importance of 316 is narrating the social life of people in decades which were passed by
and neglected in our cinema and TV because of the situation of states and governments.
316 focuses on one ordinary person; a girl who was not political at all but her life and her
mother’s life has been severely under the influence of political situation of the society.
On the other hands, selecting the narrative of the story with people’s feet has given an
opportunity to the filmmaker to enter the atmospheres which were mostly untouchable
before; youth parties, walking of two lovers beside each other; such these images give
us power of imagination to make the images that we didn’t see them on the screen like
walking two lovers hands in hands.
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Magic of Unripe Pears
Yahya Didn't Keep Quiet by Kaveh Ebrahimpour
Yahya (Mahan Nasiri Neda) didn’t keep quiet but he did, if he was
patience to be 8-year-old and then 9-year-old, then he understands
many things; so then instead of calling police, he kept quiet and maybe he didn’t become
alone [based on the film’s final monologue].
In the house of Yahya’s aunt, there is a charm which is not just back to the oldness of the
home or the nature of illegal job of her or all the words behind her. In the aunt’s house,
there is a malformed fetus in a jar of alcohol – and a garden which is the graveyard of
fetuses- which their hearts are beating and you can hear them with the late grandpa’s
stethoscope. But Yaha, before understands the secret of the house, and very before
than he reaches to emotional maturity with his aunt, calls police to never see her. Is he
running away from his destiny?
Or unconsciously he runs away from the charm of house and we see during the film that
takes people to the depth of inexistence and nullity? It seems that Yahya has to break his
silence and ruins everything to run away from his magic destiny that wants him without
her relatives. Now that he is surrounded with silence, and mother, father and daughter
of his neighbor run away from him as fast as they can he has no choice but ruin the
regularity. He has to decide to be alone to break the talisman of his destiny which was so
cruel with him, to start his life again at the age nine: he reborn at the end of film.
The central idea of Yahya Didn’t Keep Quiet is silence; a silence which the boy is always
invited to it but he rebels from.
Another important element in the film which develops multi-functional meanings are
unripe pears which the driver throws to Leila, Yahya collects them from the ground and
deliver them to Leila in a bag. Mr. Ardakani (temporal husband of Leila) brings those
pears to the aunt when he goes for examination. We understand that it seems there was
a relationship between them in old days.
In this sequence we see that these pears become sign to relate main characters of the
story (aunt/Yahya, Ardakani/Leila). “Yahya Didn’t Keep Quiet” is a mysterious film which
makes an eternal film from a child one. If you considered the beginning sequence of the
film which the director invites you to watch a serious and important story, you will see
that you are special guest for him that he wants to threat you with fully respect.
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Through A Glass Darkly *
I think these recent months which we experienced having a cinematic
group of "Art and Experience" is a good opportunity for looking back and
have a more critical and pathological look to our future. We have to emphasize this issue that
"Designing and rather than it; performing this idea was one of the most important tasks of
Iran Cinematic Organization and our today cinematic managers." The crucial opportunity that
the wholly different cineastes from mainstream of Iranian cinema and "Art and Experience"
audience were deprived of having it and now they have chance of watching; opportunity to
screen films which are part of Iranian cinema while a group have opposed them weird ad even
childish. I can say that they are not just a part of Iranian Cinema but the important part of it.
Believe it or not, the films have created the most important events of whole Iranian cinema in at
least 80 years ago. Now, in this crutial moment of history, films directed by some of my friends
in my generation found the chance of limited screening and with a decision of managers of
the group, some of the films of Iranian classical Cinema have found the chance of screening
just more limited. I think that "Art and Experience" has found its situation in this short period
also found its audience. It could show a new way to Iranian cinema with its shortages and nonprofiting position also the superstars of mainstream cinema.
In fact, there was a way while many of opponents had spoken and taken photos with the
honors of these films and behind of all of their oppositions they had regret of making such films
but they tried to reject them, deny them and even they resist that it is not cinema and we can
say that what is cinema. Those months were passed and some of the films were screened;
popular and less popular, very radical, average, some which won many prizes and admired
and now I guess it's time to change; for taking bigger decisions.
Now it's time for making some changes in executive format of "Art and Experience". Now it's
time that "Art and Experience" must be responsible and answerable. It must be answerable to
its pros and cons.; also in its performing format and film selection and advertisements and etc.
with respect and admire to all who those stood on this idea now, it's time to stop being surprised
and entered new ideas like the films of the group themselves. Strategy-making council must
take great decisions now and put away compliments; while it did same in selection and
screening of many of the films. Now, it's time to revising and if we want to be winner we have
to be updated ongoing.
We should put away compliments and fresh our definitions, know their criteria and define
them. What we see today is compliment. We should select without compliment. We should be
more selective in our limited halls; for instance screening short films was failed and now we
can limit it to one hall. Our films are much and halls are less and tables are complicated. Maybe
we should think of a new way rather than this traditional one. I think "Art and Experience"
should use its audience and filmmakers whole capacity like a cinema club or cinematheque.
If it becomes like an "office" and works like a "clerk" for sure it will lose entirely. "Conservative"
decisions for such "liberal" films are like a pest.
*Title of one of Ingmar Bergman's Films
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Mental Narrator
Confessions of My Dangerous Mind
"Confessions of My dangerous Mind" has an expressionist layer. First
of all the narrator starts narration from his inner world, so whenever he
want the story is going to be changed and the narration logic of it is clashed. Secondly,
this mental world is full of chaos and terror and is a sign of hurt soul which "interpret"
the world from his vision. The spirit finds a better definition of himself in between and
leaves the dim and doom world in its former situation. The world of the film in clash of
the thoughts of this universal spirit is mismatch.
The world that distortions of it take reality sense from its audience, therefore, reality is
not the main issue. In this case, this chaotic world is the result of vision of the narrator
of the film to the world. But who is the real narrator f such a work? The narrator of a
character who doesn't know himself that is in the world of living or dead? Or the narrator
is the filmmaker who makes the main character for building his ideal world. In this note,
we assume the narrator as the main character of the film who shares his mentality with
the audience.
Mental narrator of the film which makes a self-definition interpretation from the world is
suffered from illusion. He confesses to his disease; a killing disease which practically
makes him weak; weakness which sticks him to another story. His work was criminal and
his disease can make a way for him to be more violent. Therefore, a soul which sees the
world from this point-of-view is a violent one.
The unstable camera of Seyyedi emphasizes on this issue at first and in addition of
violence he shows the mystery of the atmosphere. Confused portrait of Siamak Safari
with his shaking and stressful voice tries to complete the image of this mental world for
the audience. The Odyssey journey of Safari character for achieving to the secret of his
death and suspending his chaotic soul in the world, so, some characters come to the
story which are not simply at their right place.
The burnt house which is shown at the end is the surface layer of the existence of the
character. The burnt house is ruination in other step. So, burning the body with ruining of
the soul has direct relation; a relation which must to consider during the film and studying
relations of the character with other ones. Seyyedi tries to be loyal to the world of his film
also the nation; he didn't deviate from the p.o.v of his main character and lets him to go
deep in his melancholy world and describe it as he wants.
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From Idealism to Power
I Want to Be A King
An upside down and shaking image of a man on the water…and then
bubbles and high frequency of noise underwater. This is the beginning of
the documentary "I Want to Be A King" which is thoughtful like the ending sequence: a car
at the end of night road.
This introduction and closure is the sign of being ambitious and intelligent of its documentarymaker; the intelligence which has a right understanding from the weird situation of
Gholamabbas Barzegar and in opposition if many documentaries which are passive in front
of their subject, he doesn't quit his curiosity and keep discovery to his main character.
The issue that Abbas Barzegar as a former poor and uneducated man has used a golden
opportunity and made an admiring atmosphere in tourism and absorbing foreign tourists
with his instinctive management, also achieved money in this way for himself is the surface
of the story.
The surface has been recorded and broadcasted by many media (News Agencies, Newspapers,
IRIB, …) and you can search it by every search engines online. But the art of Mehdi Ganji as
the director is that he didn't limit himself to this surface and he didn't decrease his work to an
educational/advertising documentary about "Where there is a will, there is a way".
The documentary-maker main attention was his subject's inner complications rather than
paying attention to emphasize moral and slogan issues. We saw Barzegar on TV as a guest
of the program Mah Asal many years ago and we remember how journalism focused on him
but Ganji distanced far away from these cheap atmospheres. The audience of documentary
wants to move in a deeper layer rather than just struggling about the story of night arrival of
two Germans and development of transportations of international tourists to Iran.
Ganji doesn't make a superman from his main character which is beneficial for TV types
neither a cartoon which makes laugh of a situation of a simple villager. The documentarymaker starts from happiness exactly like classic patterns of features films, then after he
shows challenges and finally focused on uncertain and risky way of his hero in facing with
realty and dream.
Abbas Barzegar wants to be a king. He is a mirror in front of all of us who apparently or
hidden have this dream but show it in a different way. The most important characterization
of Abbas is his honesty after his perseverance. He has written his dream many years ago
in his note in his primary school (and he was beaten because of it), in military service and
working in a car garage it followed him (and tasted humiliation), also his first love was a girl
from upper-class (and he felt unlock in his propose).
Now in this moment and after all of ups and downs he understood that the most important
challenge of his life is his family; his wife, his daughter, and his son. But when he sees that
they stand on his way he decides to remarry. It seems that he has to be in-love with his ideal
image for keeping his power rather than the ideal for itself. Maybe this is the ending of all who
wants to make a civilization through big limitations.
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Ashkan, Grotesque and …

Ashkan, The Charmed Ring and Other Stories
Grotesque is showing of absurd and inconsistent with normal status. In
fact this mismatch creates humor in grotesque. Grotesque can be cheesy
or absurd but the humor in it seems bitter or black for its audience. We
have seen moments of grotesque or black humor in the work of directors of Iranian Cinema
like Abdorreza Kahani and his different films like “Horse Is A Noble Animal” (2010) and “By No
Reason” (2011).
But in Shahram Morkri’s first film, you can find grotesque not only in the words and story but
in the details of the film. In other words, the film’s grotesque is started even before the story
and its characters; from choosing Saeed Ebrahumifar, the director of complicated film “Nar o
Nay” (1988) as a blind person who plan for a sighted that how he has to be involved in rubbery
and criminal for reaching his different goal! The filmmaker with using thriller-fantasy music also
James Bond-like and black and white cinematography seems to even mock the genre itself
too. In this way, whole the story of jewelry rubbery has Hitchcock’s McGuffin function.
All the stories of the film have the voice of grotesque or black humor; a humor which shows that
all the regularity are absurd while they seem so serious and they set for nothing with a kind of
absurdity and non-meaningless:
* A Sculptor made a sculpture which cannot go out from his apartment. Now he
should listen to an art dealer about predictions of somebody named Caribbean.
* A Father who is protest with his son’s marriage but practically he eases the way of
selling jewelry and running away of his son with the girl.
* A sergeant- one of the most effective acting of Reza Behboudi which has not
theatrical taste- who is in-love with a cashier of supermarket buys tens of things with their bill
just for visiting the girl.
* A young man who is in search of new way of suicide after committing suicide
several times unsuccessful.
* Two girls who has to move six collapses many times to be set in one room.
* Professor of dissection at university defines an accidental death as a programmed
love-criminal.
* Two blinds with a sighted made a rubbery and the one is killed is the sighted one!
The grotesque situations company stories which most of them are related to Ashkan, and the
depressed young man (Sina Razani). Like the moment that Ashkan with a tape-recorder in his
hands, while he is hanging himself standing in his bed suddenly two blinds come to his room
and cannot see the shaking situation of him, or the scene that he ran away in rubbery with
so much delay until he was shot and finally his death in front of the statue which was brought
down difficulty from the huge glass building. Humorous scenes of the film are very much.
When the bitter look of Mokri to his characters and events is companied with humor the result
is a film like “Ashkan,…” but he deletes the humorous look, the result is a fanciful and criminal
with ambiguous events like “The Fish and Cat”.
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Art and Experience"; The Succulent Plant"

Fatemeh
Motamed Aria
Actress

"Art and Experience" is a premiere base for new ideas; it's not only
a place for screening the dynamicity of the new generation of our
cinema; but those who even broke the mainstream's rules in Iranian
cinema now have found hope to screen their works. For the first
time, a VIP situation has fund for showing the dynamic and creative
spirit of Iranian Cinema. "Art and Experience" is a place for clash of
unconventional thoughts with what is known as a tradition of cinema.
A very long and vicissitudinous way in the field of art and culture has
been passed until through all these ups and downs this succulent
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plant has grown.
Preserving this lucky phenomenon is not possible without knowledge, creativity, and
venture of jumping from hope windows in the tired body of our today cinema. I wish
every change and bravery in Iranian Cinema based on cinematic knowledge and culture
and this outstanding situation be the creator of strong and thoughtful body for Iranian
Cinema.
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Yahya Didn’t Keep Quiet (2014)
Cast and Crew: Writer and Director: Kaveh Ebrahimpour,
Director of Photography: Hassan Jalili , Set and Costume
Designer: Ali Abedini, Sound-recorder: Amin Mirshekari,
Make-Up Designer: Iman Omidvari, Actors: Fatemeh
Motamed Aria,Touraj Mansouri, Neda Jebraeeli, Maryam
Shirazi, Rabe’e Oskouyi, Producer: Tina Pakravan
Synopsis: A small boy named Yahya lives for several days
with his aunt. After playing with the neighbor children he understands that they do not
have positive look to his aunt and children frighten from her. He becomes curious and
tries to find the reason of this hatred.

Screening Films

Art and Experience;

An Avant-Gard Group in Iranian Cinema
I Want To Be A King

Cast and Crew: Researcher, sound-recorder, cameraman,
and director: Mehdi Ganji, Sound Mixers: Hossein and
Hassan Mahdavi, Editor: Esmaeel MOnsef, Producer:
Sahar Razavi Ebrahimi, Produced in DEFC
Awards: Winner of best directing prize from 33rd Fajr
International Film Festival
Synopsis: A documentary about “Abbas Barzegar”, one of
the villagers of a village nearby Shiraz who hosts international tourists with his family for
many years and carry them to visit nomads; but he has a big dream…

Confessions of My Dangerous Mind (2014(
Cast and Crew: Writer and Director: Houman Seyyedi , Director
of Photography: Payman Shademanfar , Sound-recorder:
Mehran Malakouti, Editor: Houman Seyyedi, Actors: Negar
Javaherian, Mitra Hajjar, Roya Nonahali, Amir Jafari, Siamak
Safari, Abbas Ghazali, Chekameh Chaman Maah, Misagh Zare
and Babak Hamidian, Producer: Javad Norouz Beygi
Awards: Winner of “Art and Experience” Award in international
section of 33rd Fajr International Film Festival (May 2015)
Synopsis: The film is narrated in 24-hours and it is the story of a man who reminds
nothing in a full day.
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Objects Are Closer Than You See In The Mirror (2012)
Cast and Crew: Writer and Director: Narges Abyar ,
Director of Photography: Mansour Zohouri , Sound-mixer:
Arash Ghasemi, Editor: Payman Khaksar, Actors: Gelareh
Abbasi, Giti Moeeni, Fatemeh Shokri, Amir Ghffarmanesh,
Mehran Rajabi, Saghi Zinati, Ramsin Kebriti, Javad
Zeytouni, Mina Norouzi, Abbas Safayi and Nazanin Babayi
Synopsis: The film is the story of Leila, a pregnant woman.
She has a problem while it seems small and not important but she feels it very big.
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