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حقیقت این است که وقتی بهاصطالح ،پایههای سینمای تجاری و داستانی از فرط تکرار،
سست میشود و میلنگد ،و به سمت کلیشه و قالبی شدن  -مثل اصرارها بر رعایت قواعد
همیشگی ،که غالبا تماشاگر را سوار بر فرآیند حدسهای درست میکند  -کشیده شده
وازارزشهای هنری تهی میشود ،فیلمسازان تجربی از راه میرسند و دادرس سینما
میشوند و بهطور کلی سینما را از آن رخوت و تکراری که دچارش شده است رهایی
یبخشند .در واقع باید گفت سینمای تجربی ،با رویکردها و خالقیتهای تازه ،همواره
م
رضا درستکار
میتواند رنسانسی دائمی را در سینما رقم بزند و اگر جدی گرفته نشود و زمینه ظهور و
بروز پیدا نکند ،بهطور کلی و بهزودی وجهه هنری سینما از کف خواهد رفت.
من معتقدم که سینمای تجربی و تجربهگرایی در این حوزه ،قطعا میتواند کاری کند که وضعیت سکونی سینما ،از
آن حالت همیشگیاش خارج شود .مثال به سینمای هند نگاه کنید که ساالنه بیش از هزار فیلم در آن تولید میشود؛
روزی سه تا چهار فیلم! و چون در این نوع سینما ،مجالی برای تجربهگرایی نیست ،ما با یک روند مستمرفیلمسازی
کلیشهای طرفیم که دیگر درباره ارزشهای هنری آن  -و پیچ و خمهای فرمیک و چه و چه و چه - ...هیچ بحثی
درنمیگیرد؛ سینمایی که در آن تحول و نوزایی اتفاق نیفتد ،قطعا مشکلی بزرگ دارد و نمیتوان به آیندهاش امیدوار
بود( .اخیرا در سفری به هند ،شاهد فیلمبرداری یک فیلم بیگ پروداکشن در خیابان بودم با صدها تن هنرور و
دستاندرکار و ...فیلم یک درام پلیسی جدی بود ،و مردم تماشاگر در خیابان ،عمیقا به عملیات محیرالعقول قهرمان
و اکشنهای قالبی صحنه میخندیدند!)
بیائیم به سینمای آمریکا نگاهی کنیم که دومین کشور تولیدکننده فیلم در جهان است .ساالنه نزدیک به  ۵۰۰فیلم
در این کشور تولید میشود ،که بخش اعظم آن ،کلیشهای و فاقد ارزشهای هنری است؛ اگر وجه فنی و تکنولوژیک
این سینما ،قدرت کارآمد و بهروزش را نداشت ،معلوم نبود سر آن چه میآمد .با این حال من معتقدم که نفسکشیدن
سینمای مستقل و تجربهگرا و فرصتدادن به آثاری خارج از فضای غالب است که گردش و تنفس نسبتا درستی
در سینمای آمریکا به وجود آورده؛ آنها به درستی به اتفاقات هنریتر و تجربی در سینمای خودشان  -در کنار آن
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وجه تکنولوژیک  -اهمیت دادهاند و میدهند و همهچیز را فدای گیشه و پیشه خود نمیکنند .داشتن فیلمسازانی
مستقل ،و یا جشنوارههایی همچون جشنواره ساندنس ،گردش تئوریک در ادبیات سینمایی و ...از موضوعات قابل
لمس سینمای آمریکاست( .جشنوارههای با اهمیتی مثل کن فرانسه هم ،خیلی خوب قدر این موهبت را میدانند،
آنها رسما سهامدار اصلی جریان سینمای هنری شدهاند ،مثل فضای مناسبی که هرساله ،اتفاقا به جریان مستقلتر
سینمای آمریکا اختصاص میدهند) .
برگردیم به سینمای خودمان ،که به نظرم همه اهمیت و داشتههایش از میل به سمت نوعی نوگرایی برمیخیزد؛
واال فیلمهای تجاری و پرفروش ما ،خیلی هم نتیجه جریان طبیعی و ریشهای در سینما نیست! (ما همیشه از آن
جریان سینمای تجاری هالیوودی عقب میایستیم چون توان تکنولوژیک نداریم ،در این زمینهها آنها و دیگران،
حرف نهایی را میزنند ،پس طبیعی است که خیلی هم در شش و بش سینمایی فراتر از فضا و جغرافیای ایران نبوده
و نیستیم!) ،راستش سینمای ایران اصال نتیجه تالش و نگاه خوب فیلمسازانی بوده است که از دریچهای دیگر به این
مفهوم و مدیوم نگاه کردهاند؛ از موج نو در آن سالها بگیریم تا فیلمهای خط شکن جشنوارهای در همین یکی ،دو
دهه گذشته .داشتههای سینمای ایران قائم به گیشه نیست  -بیآن که بخواهم حتی با همین بضاعت ،اهمیت حیات
طبیعی آن را رد کنم  -بلکه به آن میل زیبای زیباییشناسانه در آزمون فرمها و ایدههای تازهتر است؛ طبیعتا داشتن
یک جریان تئوریک و استمرار در ادبیات سینمایی ،و تالش به تقویت این مهم ،مثل برپایی کانونها و جشنوارههای
مرتبط ،به این جریان خیلی یاری رسانده و...
اکنون به این گروه سینمایی «هنر و تجربه» عنایت کنیم؛ این گروه با یک نگاه مجزا ،توانسته در مدتی بسیار کوتاه،
زمینه بهتر دیدهشدن آثاری ارزشمند را فراهم کند .مثال فیلمهای بلند سینمایی «پرویز» یا «خانه پدری» و...
فیلمهایی از ایندست محسوب میشوند؛ متعلق و مربوط به سینمای اندیشمند و محترمی هستند که تالش دارند
تا فرمهای جدیدی را در سینمای ما تجربه کنند .روشن است که نمایش آثاری از سینمای ایران که تا به امروز مجالی
برای دیدهشدن نداشتهاند ،بهخودیخود اتفاقی فرخند ه است؛ فیلمهایی از فیلمسازانی جوان که بدون شک نگاهی
متفاوت به مدیوم سینما دارند و جایشان در سینمای ما خالی بود.
توصیه من این است که باید دستهبندی مجزا و مشخصی برای این گروه از فیلمسازان تعریف کرد ،و بعد دسته دوم
که به فیلمهای مستند و کوتاه ختم میشود که میتوان در گروهی جداگانه قرارشان داد ،و در تقسیمبندی سوم،
فیلمهای خارجی را به نمایش گذاشت؛ که قطعا مخاطبان خاص خود را خواهد داشت ،و بدون شک با استمرار
اکرانهای گروه هنر و تجربه ،میتوان در انتظار موجی جدید در سینمای ایران هم بود.
ما اگر به دنبال تحولی جدی در سینمای ایران خودمان هستیم ،شک ندارم که در کنار سینمای داستانی و معیار و
تجاری خود ،باید به این گروه پیشرو هم عنایتی ویژه داشته باشیم و از حمایت همهجانبه آن دریغ نکنیم( .بگذاریم
آزمون و خطا در بگیرد ،مطمئنا سود آن در کل ،به جیب سینمای ایران میرود) .
ضمنا به نظرم تشکیل گروه سینمایی هنر و تجربه ،قطعا مهمترین دستاورد مدیریت فعلی سینما ،و کال دستاورد
مهم مدیریتی در سالهای اخیر است .امیدوارم با نمایش این فیلمها رفتهرفته شاهد تغییر در ذائقه عمومی مردم هم
باشیم؛ ذائقهای که خیلی تخریب شده است .و در کنار ارتقای سطح سلیقه عمومی ،درنهایت ،فضایی ارزشمند هم
برای سینمای بهتر ما فراهم آید
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نان و کوچه ،تجربه ،زنگ تفریح ،لباسی برای عروسی و مسافر(عباس کیارستمی)،
عموسبیلو و سفر (بهرام بیضایی) ،رهایی (ناصر تقوایی) ،اسب و پسر شرقی (مسعود
کیمیایی) ،حسنی ،سه ماه تعطیلی و هفتتیرهای چوبی (شاپور قریب)« ،پ» مثل
پلیکان (پرویز کیمیاوی) ،اون شب که بارون اومد (کامران شیردل) ،سازدهنی و انتظار
(امیر نادری) ،زنگ اول زنگ دوم (کیومرث پور احمد) ...اینها و البته تعداد دیگری فیلم از
این جنس ،برای نسل ما ،الگویی بودند برای تمایز قائل شدن بین سینمای راستین و آنچه
احمدطالبینژاد
به عنوان فیلمفارسی شناخته میشد .بهتر بگویم :تغییر سلیقه و جهت فکری ما ،به ویژه
من ،در آغاز دوران جوانی با همین فیلمها بود که شکل گرفت.
نخستین بار در پاییز سال  1352بود که با این نوع فیلمها آشنا شدم؛ فیلمهایی با مضمون مشترک درباره بچههایی
که میدوند ،زمین میخورند ،برمیخیزند ،باز هم سگدو میزنند و تالش میکنند تا از دایره محدودی که شرایط
اجتماعی به دورشان کشیده ،رها شوند .بچههایی پر از آرزوهای نهچندان بلند اما درجغرافیایی که برایشان تعریف
شده ،دست نیافتنی .آنها برای رسیدن به این آرزوهای کوچک دور از دسترس ،خود را به آب و آتش میزنند .و اغلب
هم ناکام میمانند .مهم نیست که تحقیر میشوند (امیرو در سازدهنی) ،مهم نیست که جز میدان خالی از تماشاگر
نصیبشان نمیشود (مسافر) ،مهم نیست که همه نشانیهایی که به دنبالش سگدو میزنند اشتباه است (سفر) ...مهم
این است که میل به رهایی در وجودشان نهادینه میشود .همه فیلمهایی که در باال فهرست شدند ،جز دو فیلم پ
مثل پلیکان و اون شب که بارون اومد ،محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند که امور سینماییاش
توسط ابراهیم فروزش ،مدیر مبتکر آن روزهای کانون و فیلمساز بعدی ،اداره میشد .سالها بعد و در اواسط دهه
 ،1360نگارنده به اتفاق گروهی از دستاندرکاران سینمای کودک و نوجوان ،طی جلساتی که در خانه هنر و ادبیات
کودکان و نوجوانان به مدیریت وحید نیکخواه آزاد و فرشته طائرپور برگزار و خالصهای از آن هر هفته در مجله سروش
چاپ میشد ،این نوع فیلم را با توجه به درونمایه و خاستگاه مشترک ،زیر عنوان کلی فیلمهای «کانونی» ژانربندی
کردیم که هنوز هم به گمانم ،عنوان درستی است .چون به راستی اگر نهادی مثل کانون نبود ،این آثار درخشان با
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این حجم انبوه ساخته نمیشدند .فیلمهای کانونی که مسیر تولیدشان در سالهای پس از انقالب نیز ادامه یافت،
تنها محدود به همین تعداد فیلم نمیشود .دونده و آب باد خاک (امیر نادری) ،باشو غریبه کوچک (بهرام بیضایی)،
ماهی (کاموبزیا پرتوی) مجموعه آیندگان و قصههای مجید (کیومرث پور احمد) ،گال و دت یعنی دختر (ابوا لفضل
جلیلی) ،بدوک ،پدر و رنگ خدا (مجید مجیدی) ،بادکنک سفید و آینه (جعفر پناهی) و تعداد قابل توجهی فیلم
دیگر از این جنس نیز جزو فیلمهای کانونی به شمار میآیند.
همانطور که اشاره شد ،ویژگی مشترک این آثار تاکید بر مضمون تالش برای رسیدن و رها شدن (بالندگی) است.
این بچهها نسلی را نمایندگی میکنند که از موقعیت موجود گریزانند و در پی رسیدن به عرصهای وسیعتر هستند.
قهرمان فیلم مسافر ،قاسم جوالیی ،آرزوی کوچکی دارد .او دستوپا میزند تا خود را به امجدیه (شیرودی) برساند
و از نزدیک شاهد تماشای مسابقه فوتبال بین دو تیم مطرح باشد .درست هنگامی که چند گام بیشتر تا رسیدن به
این آرزوی بزرگ ندارد ،خواب او را درمیرباید و ناکام میماند .امیرو ،نوجوان سیهچرده و تپل جنوبی ،برای برآوردن
آرزویش که چند لحظه سازدهنی نواختن است ،تن به خفت و خواری میدهد اما هنگامی که احساس میکند این
آرزوی کوچک او را به یک برده تبدیل کرده ،از زیر بار ننگ و خفت شانه خالی میکند و سازی را که همه عشق او را
دربرمیگیرد به دریا میاندازد .پسرک فیلم سفر ،تنها آرزویش یافتن پدر و مادری است که خیال میکند در جایی
دوردست ،به انتظارش نشستهاند .اما این فقط یک توهم است.
کال در این مجموعه فیلمها ،هیچیک از قهرمانان کوچک به آرزوهایشان نمیرسند .بغضها در گلو و آرزوها در دل
میمانند .این درونمایه برای ما که در آن سالها کمی تا قسمتی چپ و سیاسی بودیم ،نشانههایی از نوعی مبارزه برای
برمالکردن دروغهای شاخداری بود که شب و روز از رسانهها بهویژه از دل همان فیلمفارسیها به گوش میرسید.
رسانههایی که وعده تمدن بزرگ و رفاه کامل و چه و چه میدادند و هر چه دور و برمان را نگاه میکردیم ،نشانی از آن
همه وعده دیده نمیشد .به این ترتیب ،فیلمهای کانونی ،برای ما به ابزاری برای افشاگری علیه نظام سیاسی وقت
تبدیل شده بودند .کاری هم نداشتیم که این آثار در نهادی ساخته شده و میشوند که ریاست عالیهاش را فرح پهلوی،
همسر شاه و مدیریتش را لیلی امیرارجمند ،دوست نزدیک فرح ،بر عهده دارند و به مصداق ضربالمثل معروف «چاقو
دسته خودش را نمیبرد» آنها هم قصد افشاگری و احیانا براندازی نظامی را که خود سردمدارش هستند ندارند.
به هر حال این فیلمها شخصیت اجتماعی و سلیقه هنری ما را در اوان جوانی شکل دادند و به عنوان پناهگاهی برای
فرار از سینمای جعلی آن سالها ،ارزش و احترام ویژهای یافتند .سالها گذشت و این فیلمها در انبارها ماندند و
حسرت خوردیم که چرا این گنجینه گرانبها ،از نظرها غایب مانده است .تا حاال که به همت گردانندگان گروه
سینمای «هنر و تجربه» ،قرار است گزیدهای از این آثار برای نسل امروز هم نمایش داده شوند.
طی سی و اندی سال گذشته ،من این بخت را داشتهام که برخی از این آثار به ویژه مسافر ،سازدهنی ،عمو سبیلو ،سفر
و هفتتیرهای چوبی را به تناوب ببینم .زمانی که در دفتر جشنواره فیلم رشد شاغل بودم ،یک بار برنامه مرور بر آثار
کانون را برگزار کردیم که از شما چه پنهان یک نسخه ویدئویی از فیلمهای محبوبم ،نصیبم شد .هر بار و به هر دلیلی
که این آثار را دیده ام ،از نظر شکل ،پرداخت و موضوع و مضمون ،در شگفت ماندهام .گذشت زمان و سیر تحوالت زبان
سینما طی این سال ها ،ذرهای از ارزشهای این آثار کم نکرده است .من بیش از پنجاه بار مسافر و سازدهنی و عمو
سبیلو را دیدهام و باز هم حاضرم ببینم
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از همان سالهای ابتدایی اختراع سینما ،یک روز پدر برادران لومیر که اهل تجارت بود بعد
از استقبال شگفتانگیز مردم از اختراع پسرانش گفته بود :سینما آن چیزی نیست که بتوان
برای بلندمدت با آن تجارت کرد .اما او نمیدانست که در آینده صنعت سینما به یکی از
پولسازترین تجارتهای هنری بدل میشود .این نگرش میتواند درباره سینمای «هنر و
تجربه» هم مصداق پیدا کند .اگر لومیر بزرگ به آینده این صنعت از حیث تجاری خوشبین
نبود شاید این بدبینی اکنون ازحیث ساختاری و شیوه فیلمسازی درباره سینمای تجربی
سیدرضاصائمی
ایران نیز صدق کند و بعدها  -نه مثال بعدهای خیلی دور ،شاید یک دهه دیگرمثال در ایران
 - ۱۴۰۰دیگر آن چیزی که امروز به عنوان سینمای هنر و تجربه به شکل خاص و محدودی اکران میشود به عنوان
سینمای بدنه و حتی تجاری ،تغییر موقعیت دهد!
الزمه این تغییر تقدیر تاریخی ،بیشک از دل نسبت بین مخاطب و سینمای هنری برمیخیزد .اگرچه مخاطب
نقش مهمی درسیاستگذاریها و سطح و سطوح کیفی سینمای داخلی دارد و خوانش عمومی مخاطب را به عنوان
یک عنصر قدرتمند برون سینمایی نمیتوان در تغییر و تحوالت درون سینمایی بیتاثیر دانست و در یک کالم هر
سینماییشبیهمخاطبانخوداستامانمیتوانکارکردذاتیمخاطبسازیسینمارانیزدستکمگرفت.مکلوهان،
نظریهپرداز شهیر علوم ارتباطات ،معتقد است رسانه ،پیام است .بر این مبنا سینما را به عنوان یک ابررسانه درعصر
جدید نمیتوان فاقد پیام ذاتی دانست و آن را صرفا به تکنولوژی و ابزار فنی صرف تقلیل داد .رسانه محتوای خویش
را در ساختار فرمیک خویش چنان صورتبندی کرده که مواجهه با فرم آن به مجادله با محتوای آن میانجامد .بدین
معنی که مخاطب را خارج از گفتمان سینمایی نمیتوان معنا کرد و هر ابزار ارتباطی ،مخاطب خود را میسازد و بین
مدیوم و مردم ،همبستگی مثبت و تعامل دوسویه برقرار است که در یک دیالکتیک مستمر به خلق گفتمان و موقعیت
تاریخی سینما دست میزنند .بر این مبنا حتی تاثیر مردم و مخاطب را بر کیفیت سینمایی میتوان در بستر عامتر
اجتماعی تحلیل کرد .بدین معنی که حتی کاهش و سقوط ذائقه هنری /سینمایی مردم نیز خود محصول یکسری
عناصر و مولفههای اجتماعی است که میتواند در ذیل جامعهشناسی سینما و هنر مورد بازخوانی قرار بگیرد .مثال این
که چرا در دهه  ۴۰و  ۵۰ذائقه مردم ایران به سمت فیلمهای سانتیمانتال هندی سقوط کرد و بعد ،از دلش جنبش
فیلمفارسی بیرون آمد ،میتواند به فهم این مساله کمک کند که گاه عوامل برونسینمایی دخیل بودهاند؛ مثل این که
دوران خفقان بعد از کودتای  ۲۸مرداد موجب شد تا از اکران فیلمهای انتقادی -اجتماعی جلوگیری شود و از نمایش
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آثار برجسته سینمای جهان ممانعت به عمل آمد ،لذا راه برای سینمای گریه و فیلمهای هندی در ایران باز شد که به
تدریج ذائقه مخاطب ایرانی را به فضاهای سانتیمانتال و ملودرامهای سطحی و پر سوز و گداز تغییر داد و سینمای
ایران نیز برای عقب نماندن از رقیب و جلوگیری از ورشکستگی صنعت داخلی ،دست به تولید فیلمهای مشابه به زبان
بومی زد و از این طریق فیلمفارسی متولد شد .شاید اگر آن اتفاقات سیاسی /اجتماعی و سیاستگذاریهای انقیادی-
استعالیی از سوی حکومت وقت صورت نمیگرفت ،هم سینمای ایران مسیر دیگری را پیموده بود و هم ذائقه مخاطب
ایرانیدستخوشکجسلیقگینمیشد.
با این حال بعدها موج نو سینمای ایران با خلق فیلمهایی مثل گاو و قیصر و گوزنها و ...از فروغلتیدن شعور سینمایی
مخاطب ایرانی در سطح فیلمفارسی جلوگیری کرد .مقصود از این سخن این است که سینما صرفا بازتابی از ذوق
و ذائقه مخاطبانش نیست ،بلکه خود توان و قابلیت ذائقهسازی را نیز دارد .اگرچه رضایت مخاطب شرط ضروری
موجودیت سینماست اما باج دادن به مخاطب درنهایت به رواج دادن سطحینگری در عادتهای فیلمبینی مخاطب
منجر میشود .سینمای ما در یکی ،دو دهه اخیر نتیجه این مخاطببازی را دید و اصال مخاطبشناسی سینمای ایران
خود نشان میدهد اگر فیلم خوب ساخته شود و در سالنهای خوب با اکرانهای خوب به نمایش درآید ،مخاطبان
خوبی داریم که فیلم خوب را از بد تشخیص داده و سره را از ناسره بازمیشناسند .سینمای هنر و تجربه قطعا میتواند
گام مهم و موثری دراین زمینه باشد و قطار سینمایی را از ریل مخاطببازی به مخاطبسازی ،تغییر دهد.
ایده تاسیس گروه هنرو تجربه درسینمای ایران و شکلگیری و اجرای نوع تازهای از اکران برای این گونه از فیلمها
در همین چند ماه گذشته نشان میدهد این سینما ،پتانسیل و کارکرد اثربخشی در مخاطبسازی داشته و نظر و
نگاه مخاطب ایرانی را متوجه نوعی دیگر از سینما کرده است .مخاطبی که از تکرار و تشابه فیلمهای سینمای بدنه
خسته شده ،اکنون آمادگی بیشتری برای تماشا و پذیرش فیلمهایی از جنس سینمای هنر و تجربه دارد و استقبال از
فیلمهایی مثل «ماهی و گربه» و «پرویز» ،میتواند مصداق و گواهی بر این مدعا باشد.
ذائقه و درک فیلم مخاطب ایرانی به خودی خود تغییر نمیکند .مزاج او باید در معرض چشیدن طعمهای دیگری از
محصوالت این صنعت قرار بگیرد تا بتوان میزان این تغیرپذیری را محک زد و سنجید و نتایج آماری همین چند ماه
به شکلگیری مخاطب نوین ایرانی نوید میدهد .بنا به سخن محمدحسین علمالهدی ،دبیر گروه هنر و تجربه ،تعداد
مخاطبان فیلمهای این گروه در طول  ٣۵روز نمایش یعنی از  ١٣مهر که کارش را آغاز کرده تا ٢٢آبان بالغ بر  ۶٠هزار
مخاطب بوده است .بالطبع اکنون که دو ماه از این زمان گذشته ،این آمار سیر صعودیتری را هم طی کرده است .به
گفته او با پیشبینی استفاده از ظرفیت کامل نمایش در این گروه از سوی اهالی سینمای ایران و با توجه به تعداد
سانسهای تعلق گرفته در این گروه به فیلمها  -که حداکثر  ١٠٠تا  ١٣٠سانس است  -فروش کامل یک فیلم در طول
یکماه به  ١٠٠میلیون تومان میرسد و چنانچه فیلمی بتواند تا پایان اکران درحدود سه تا چهار ماه بر پرده سینماها
باقی بماند و ضریب  ۶۰درصدی معمول سینماها را اشغال کند حدود  ٢۵٠میلیون تومان درآمد کسب میکند که
البته این اتفاق با نگاهی کامال خوشبینانه و صددرصدی است.
حتی اگر این نگاه خوشبینانه هم اتفاق نیفتد و مثال  ۵۰درصد از این نگاه خوشبینانه تحقق یابد ،باز هم باید کاله خود
را هوا انداخت که در این وضعیت اقتصادی /فرهنگی ،سینمای هنری و خاص ما نه فقط مخاطب خاص که مخاطب عام
را هم به پای تماشای خود نشانده است
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در سی و سومین جشنواره فیلم فجر ،بخش هنر و تجربه میزبان 12فیلم است که دوتای آنها از مستندهای
موفق امسال هستند .این فیلمها توسط شورای سیاستگذاری گروه سینمایی «هنر و تجربه» انتخاب
شدهاند .در صفحات پیشرو ،معرفی کوتاهی از این فیلمها را مطالعه خواهید کرد.
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خالصه داستان :این فیلم مستند زندگی پُر فراز و نشیب یک مربی ترکمن و اسبش را روایت میکند.
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نویسنده ،کارگردان و پژوهشگر :معین کریمالدینی
سایر عوامل :پژوهشگر :فاطمه سرافراز ،مدیر تصویربرداری:
سامان لطفیان ،صدابردار :طاهرپیشوایی ،صداگذار :مهرداد جلوخانی،
آهنگساز :آریا عظیمینژاد ،مدیر تولید :بهروز کاظمی ،عکاس :علی
باقری ،دستیار کارگردان :محمدجواد گلزاری ،تهیه شده در :مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی
تهیهکننده :معین کریمالدینی

خالصه داستان :منوچهر شصت سال سن دارد ،او بازنشسته اداره دخانیات است .ولی از سر بیکاری همچنان
هر روز به اداره می رود .مادرش تا زنده بود آرزو داشت ازدواجش را ببیند .در حالی که منوچهر حتی دوستی هم در
زندگی نداشته ..به جز خسرو...

تهیه کنندگان :روح اهلل برادری و سمیرا برادری
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کارگردان :بهتاش صناعیها
سایر عوامل :نویسندگان :مریم مقدم و بهتاش صناعی ها ،مشاور
کارگردان :کامبوزیا پرتوی ،مدیر فیلمبرداری:محمدرضا جهان پناه،
بازیگران :شمس لنگرودی ،مریم مقدم ،پوریا رحیمی سام ،ارسالن
عبدالهی ،طراح صحنه و لباس:ایرج رامین فر ،آهنگساز:هنریک
ناجی ،گریم :کامران خلج ،صدابردار:رضا حیدری ،صداگذار:حسین
قورچیان ،عکاسان:سمیه جعفری و کسری پرتوی.
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خالصه داستان :عاشقانه ای در فضای کارگری و صنعتی است ،ماجرای مردی را روایت می کند که از اتهام یک
قتل جنجالی تبرئه شده ولی جامعه و اطرافیانش هنوز به عنوان مجرم نگاهش می کنند .مرد که درگیر یک رابطه
عاطفیست برای تداوم عشق و زندگی باید بر این بحران غلبه کند.
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کارگردان :فرزاد موتمن
سایر عوامل :نویسنده :اصغر عبداللهی ،تدوين :ژيال ايپكچي،
بازيگران :سعيد آقاخاني ،ميترا حجار ،ساره بيات ،نادر فالح  ،مجری
طرح :علی حضرتی ،مدیر فیلمبرداری :مرتضی غفوری ،طراح صحنه
و لباس :جهانگیر میرزاجانی ،صدابردار :امیر نوبخت ،طراح گریم :میشا
جودت ،جلوه هاي ويژه :آرش آقابيك ،صداگذاري و ميكس:ايرج
شهزادي ،موسيقي:ايمان وزيري ،عكس:مريم تخت كشيان .
تهیه کنندگان :علی حضرتی و فرزاد موتمن

خالصه داستان« :داره صبح میشه» روایت عشق و بحران رابطه چهار خانواده را در یک شب تا صبح به تصویر
می کشد.

تهیه کننده :فردین خلعتبری
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کارگردان و تدوینگر :یلدا جبلی
سایر عوامل :نویسنده :یلدا جبلی و سمیه تاجیک ،بازیگران :رویا
نونهالی ،مهدی احمدی ،بابک کریمی ،رعنا آزادی ور ،ایرج شهزادی،
امیرحسین آرمان ،الهه حصاری ،ارنواز صفری ،حمیرا نونهالی ،فریبا
جدیکار ،بهاره مشیری ،فیلمبردار :مجید گرجیان ،صدابردار :محمود
خرسند و حامد صمدزاده ،آهنگساز :فردین خلعتبری ،صداگذار :ایرج
شهزادی ،طراح چهره پردازی :محمد قومی ،طراح صحنه :فردین
خلعتبری ،طراح لباس :مریم نعیم زاده ،عکاس :حبیب مجیدی.

17

خالصه داستان :فیلم یزدانیان روایتی از بازگشت گلی بعد از  20سال به زادگاهش است .این زن که  20سال در
فرانسه زندگی میکرد ،تصمیم میگیرد به رشت بازگردد و این بازگشت شروعی برای داستان است .فیلمنامه «در
دنیای تو ساعت چند است؟» را خود یزدانیان نوشته است و مصفا عالوه بر بازیگری تهیهکننده این فیلم نیز هست.
امیرحسین احدزاده از سرمایهگذاران و مجری طرح این فیلم است.
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نویسنده و کارگردان :صفی یزدانیان
سایر عوامل :موسیقی :کریستف رضاعی ،فیلمبرداری :همایون
پایور ،تدوین :فردین صاحب الزمانی ،بازیگران :لیال حاتمی ،علی مصفا،
ابراهیم ضمیر ،کریستف رضاعی ،لیلی سمیعی ،پیام یزدانی ،زینب
شعبانی ،اردشیر کاظمی ،سیده نرگس یزدان پرست ،اِلدار اَرکاک،
کتایون صابر فخر و آرمین زائر ثابت .عکاس  :صبا سیاهپوش.
تهیهکننده :علی مصفا

خالصه داستان :نوجوانی  71ساله به نام احسان که نه توانایی تکلم و نه توانایی شنیدن دارد بدون ارتکاب جرم
درمرکز بازپروری نوجوانان بزهکار در یک منطقه محروم به سر می برد  .احسان بارها و بارها تالش میکند که بی
گناهی خود را با نقاشی به دیگران ثابت کند ولی هیچ کس از نقاشی های این نوجوان چیزی نمی فهمد به جز یک
نفر ،مشاور که خانمی بسیار مهربان و دلسوز است و احسان نیز به شدت به او وابسته است...

تهیهکننده :امیر پورکیان
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کارگردان :مهرداد غفارزاده
سایر عوامل :نویسنده فیلمنامه :اکبر روح ،فیلمبرداری :مرتضی
غفوری ،صدابردار :هادی افشار ،مدیر تولید :فریبا سادات خلیلی ،تدوین:
شاهین یار محمدی ،آهنگساز :امیر توسلی ،طراح صحنه ولباس :قاسم
ترکاشوند ،طراح گریم :الهام اطیابی ،بازیگران :همایون ارشادی ،نیوشا
ضیغمی ،امیر حسین رستمی ،نادر فالح ،مهرداد غفارزاده.
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خالصه داستان :مادر هوای رفتن دارد اما اهل خانه او را باور ندارند...
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نویسنده و کارگردان :فائزه عزیزخانی
سایر عوامل :بازیگران :شیرین آقا رضا کاشی ،ولی اهلل عزیزخانی و
هدیه تهرانی ،مشاور کارگردان :عباس کیارستمی ،مدیر فیلمبرداری:
مجید گرجیان ،تدوین :مصطفی خرقه پوش ،صداگذار :پرویز آبنار،
صدابردار :علی گراکوهی ،مدیر تولید  :عباس کالنتری ،دستیار
کارگردان :چاوش هنر آموز ،عکاس :امید صالحی
تهیه کنندگان :نگار اسکندرفر و محمد احمدی

خالصه داستان :من دیگر نمیتوانستم بدون گاری راه بروم یا بایستم .اسب دیگر نمیتوانست بدون گاری
بایستد یا راه برود .من دیگر نمیتوانستم...اسب...من...اسب...

تهیهکننده :علی اکبر ثقفی
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نویسنده و کارگردان :امیر حسین ثقفی
سایر عوامل :مدیر فیلمبرداری:امین جعفری ،بازیگران :محمود
نظرعلیان ،لوون هفتوان ،مزدک میرعابدینی ،ملیسا ذاکری ،مهتاب
سعیدی ،سیداحمد محمدی ،میثم غنیزاده و بهمن صادقحسنی،
تدوین:مستانه مهاجر،موسیقی :کارن همایونفر ،طراح صحنه
و لباس:شراره سروش ،طراح چهره پردازی:محمد رضا قومی،
صدابردارهمزمان:محمد حبیبی ،عکاس:سید احمد محمدی

21

چي مارادونا خوشم مياد؟ از اينکه تو زندگيش هيچوقت واقعيت و رويا براش
خالصه داستان :تو مي دوني من از ِ
مرز نداشت ،وقتي بازي مي کرد با همه وجودش بازي مي کرد ،پرواز مي کرد ،بازي نمي کرد ،وقتي معتاد شد يه کوه
کوکائين مي ريخت جلوش د بکش همه چيز و تا تهش مي رفت ،خودشو لوس نمي کرد ...همه اش براي اين بود که
واقعيت و رويا براش مرز نداشت ،اگه هم داشت اون نميتونست مرزشونو تشخيص بده.
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نویسنده و کارگردان :بهرام توکلی
سایر عوامل :مدیر فیلمبرداری :هومن بهمنش ،بازیگران :گالب
آدینه ،سعید آقاخانی ،هومن سیدی ،ویشکا آسایش ،مهسا عالفر ،سارا
بهرامی ،پانتهآ پناهیها ،بابک حمیدیان ،جمشید هاشم پور و صابر ابر،
مشاور هنری پروژه :دکتر حسن بلخاری ،طراح صحنه و لباس :کیوان
مقدم ،گریم :محسن دارسنج ،تدوین :بهرام دهقانی ،عکاس :علی باقری.
تهیهکننده :جواد نوروزبیگی

خالصه داستان :فیلم مستند  70دقیقهای «من میخوام شاه بشم» که تولید سال  1393مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی است ،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...

تهیهکننده :سحر رضوی
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پژوهشگر ،صدابردار ،تصویربردار ،کارگردان :مهدی گنجی
سایر عوامل :تدوینگر  :اسماعیل منصف ،صداگذار :حسین و
حسن مهدوی و عکاس :علی باقری.
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خالصه داستان :خانواده ای همزمان با اسباب کشی و جابجایی خانه شان ناخواسته درگیر ماجرا و مشکالتی
می شوند.
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نویسنده و کارگردان :امیر عزیزی
سایر عوامل :بازیگران :پگاه آهنگرانی ،نازنین فراهانی ،طاهره
زندیان ،ساناز عزیزی ،نگارش جواهریان و بابک کریمی ،مدیر
فیلمبرداری :علی تبریزی،مشاور کارگردان :پرویز شهبازی
تهیهکننده :حسن آقاکریمی

خالصه داستان :كودكي به نام يحيي پس از مرگ مادر به عمه سپرده مي شود ،عمه اي تلخ و نا آشنا كه زندگي
پر راز و رمزي دارد و سابقه اي بحث برانگيز در محل زندگي .او با ورود به اين دنياي متفاوت در پي كشف مفاهيم
جديد زندگي و شايد يافتن جايگزيني براي مادر در گذشته اش است و اين كنكاش هزينه سنگيني برايش به همراه
مي آورد.

تهیهکننده :تینا پاکروان
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کارگردان :کاوه ابراهیم پور
سایر عوامل :نویسنده :طال معتضدی ،براساس طرحی ازمازیار
حبیبی نیا ،مدیر فیلمبرداری :حسین جلیلی ،طراح صحنه و لباس :علی
عابدینی ،صدابردار :امین میرشکاری ،گریم  :ایمان امیدواری ،بازیگران :
فاطمه معتمد آریا ،ندا جبرئیلی ،تورج منصوری ،رابعه اسکویی ،تدوین:
ژینوس پدرام ،آهنگساز :حامد ثابت ،صدا گذاری :علیرضا علویان

25

درباره مستند «از ایران یک جدایی»

خسرودهقان
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 )۱فیلم «از ایران ،یک جدایی» را دیدم .به دقت دیدم و با حوصله.
 )۲از قبل مشتاق و چشمانتظار دیدنش بودم.
 )۳فیلم مرا راضی نکرد .و متأسف شدم .به این نوع سینما عالقهمند و حامی جوانان هستم.
و دلم میخواست کار خوبی باشد که مرا به وجد بیاورد و دربارهاش بنویسم و فیلم محبوبم
شود .چرا که از سینمای دیگر دلزدهام و دلخوش این حرکات و فیلمها هستم.
 )۴دو سازنده فیلم ،آزاده موسوی و کوروش عطایی ،زحمت زیادی کشیدهاند که
میفهمم و حس میکنم و درک میکنم که قابل احترام است.

 )۵و ا ّما...
 )۶مشکل فیلم از تبدیل شدن یخچال به انباری است ،انباری درهم و برهم که تلنبار مواد روی هم ریخته شده
است .به بازار رفتهاند و برای مایحتاج روز و هفته و ماه خرید کردهاند .دو فیلمساز را میگویم .همه چیز خریدهاند.
چیزهای خوبی خریدهاند .چیزها باسلیقه انتخاب شدهاند .پول خوبی بابتش دادهاند .زحمت خرید و حمل و نقل و به
خانه آوردن را کشیدهاند و در یخچال را باز کردهاند و شسته  -نشسته داخل یخچال چپاندهاند .حتی برخی مواد را از
پالستیک درنیاوردهاند و بیتوجه به جایگاه یخچال و قفسههای آن.
جایگاه تخم مرغ و ماست و گوشت ،یک جا نیست .کنار هم نیست .روی هم نیست .در یخچال فیلم را که باز میکنیم،
کوهی از مواد روی سر آدم میریزد و آدمی زیر آوار تلی از مواد حبس میشود .در یخچال فیلم ،همه چیز هست.
 )۷ا ّما به آینده امیدوارم .حواسم به ذوق و شوق و انرژی هر دو فیلمساز و تحمل مرارتکشیدن آنها هست و به آنها
خسته نباشید هم میگویم .ا ّما ...ساختار و ساختمان و چینش و چیدمان مواد در یخچال فیلم آنها را نمیفهمم و
نمیبینم .این میزان دلبستگی و عالقه و احترام به سینما و کوشش ،روزی جواب خوبی میدهد .اینجا نداده است.
شرمندهام.
 )۸و راستی یک سوال خصوصی دوستانه از سرکار خانم صفییاری .شما کجای معادله فیلم هستید؟ حضور و شعور
و تجربه و کاردانی شما را در فیلم نمیبینم .حضورتان غایب است .بخش عمدهای از ساختار فیلم و انباری شدن فیلم
به جای یخچال بر عهده شما است .اشتباه میکنم؟
 )۹به قول خانم پالین کیل منتقد :عصبانیام .از فیلم شما فیلمسازان عصبانیام .ا ّما سعی میکنم انصافم را از دست
ندهم و منصف باشم.
فیلمسازان محترم و عزیز «از ایران ،یک جدایی» ،از انباری و میدان سید اسماعیل فیلمتان که قرار بود یخچال تر و
تمیز با چیدمان خوب باشد عصبانیام ا ّما منصفانه از زحمات بیدریغ و شبانهروزی شما قدردانی میکنم .صمیمانه
خسته نباشید .یک خستگی بیاجر و مزد و بینتیجه.
 )۱۰تا فیلم بعد فعال خداحافظ

خاطره دانشجویی که سودای پرواز و فریاد داشت
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 25سال پیش در یکی از روزهای خاکستری تابستان ،چندی پس از پایان جنگ ایران و
عراق ،برای مصاحبه به مرکز آموزش فیلمسازی (باغ فردوس)  -که در آزمون کتبی
هشتمین دوره جامع فیلمسازی آن پذیرفته شده بودم  -دعوت شدم .به یاد میآورم یکی
از مصاحبهکنندگان من مرحوم رضا شریفی  -فیلمساز باسواد و قابلی که خدایش
بیامرزد  -بود و بعد از همه سؤاالت سینمایی و خالقیتی که هیأت ممتحنه از من پرسید،
سرانجام استاد پرسید « :چه آرزوی غیرممکنی داری؟» من هم بالفاصله پاسخ دادم« :
آنتونیاشرکا
پرواز کنم و به آسمان بروم ».و او « :بروی آسمان چه کار کنی؟!» و من« :بروم آسمان تا
میتوانم داد بزنم ».و او« :در زیر این بنا [باغ فردوس /موزۀ سینمای فعلی] سالنی خالی هست .میتوانی به آن جا
بروی و تا میتوانی داد بزنی!» پاسخش آن قدر در نظرم قانعکننده و تمام آمد که از آن لحظه دیگر آرزویم نهتنها
غیرممکن نبود بلکه حتی آرزو نبود! و رضا شریفی توانسته بود بعد از این که غیرممکنی را برایم ممکن کند ،بهم
نشان دهد که بعضی آرزوها همین که ممکن میشوند دیگر آرزو نیستند! اما این فقط او نبود که مرا به این نتیجه
مهم رساند .سالن خالی زیرزمین هم  -که بعدها با آن آشنا شدم  -به زودی به آسمان آرزوهایم تبدیل شد و نماد
قالیچه حضرت سلیمانی که میتواند تو را به آن باالباالها ،به قلمرو بلندپروازیهایت ببرد .سالن خالی و مرموز آن
سالها ،امروز سالن سینمای موزه سینما شده اما در نظر آن دانشجوی خیالپرداز سابق  -که سودای پرواز و فریاد
داشت  -هنوز وسعت آسمان آرزوها را دارد .چرا که توانسته رویای جاودانه نمایش فیلمهایی را محقق کند که تا
همین چند ماه پیش مثل غریبههای خانه به دوش میهمان این جشنواره و آن جشنواره بودند اما امروز میزبان
آبرومند خانهای از آن خودشان هستند .فیلمهای هنر و تجربه ،مستند و کوتاه ،فیلمهای خاص و هنری و خالصه
هر آن چه درباره سینما دوست دارید ببینید اما معموال نمیبینید! وقتی در یک شب آغاز زمستان با خیل جمعیتی
روبهرو شدم که مثل خودم برای تماشای «از ایران یک جدایی» (آزاده موسوی و کوروش عطایی) جلوی سالن
تجمع کرده بودند و وقتی فیلم شروع شد بعضیها حتی سرپا تماشایش کردند ،تازه متوجه شدم که این فقط من
نبودم و نیستم که آرزوی پرواز داشتم و فهمیدم که در سالنی زیر زمین هم میشود پرواز کرد .بلکه خیلیهای دیگر
هم مثل من رویاهایشان را در زاویهای ریز ،البهالی گچبریهای عجیب و کندومانند سقف سالن ،جا گذاشتهاند و
با هر فیلم دیدن بال درمیآورند ،با رویاهایشان دقایقی همآغوش میشوند و بار دیگر در یکی از پستی  -بلندیهای
سقف ،قایمش میکنند و تا دیداری بعد ،آن را در سالن آرزوها به امانت میگذارند
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به بهانه نمایش « ،۲۰۰۱یک ادیسه فضایی» در گروه سینمایی هنر و تجربه
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تاکنون درباره فیلم سترگ استنلی کوبریک ،تحلیلهای متنوعی نوشته شده که نکته
کمترمطرحشدهای از آن میان باقی مانده است .نگارنده در این مجال ،از زاویهای دیگر به
این فیلم مینگرد .برخی معتقدند فضای حرفهای این فیلم ،منافات دارد با نمایشش در
گروه سینمایی هنر و تجربه ،چرا که فیلم بر اساس مناسبات تثبیتشده حرفهای سینمای
کوبریک تألیف شده و ربط چندانی به بحث تجربه ندارد .این در حالی است که اتفاقا فیلم
« ،۲۰۰۱یک ادیسه فضایی» ،مجموعهای است از تجربیات فنی  -هنری شگفتانگیز که
مهرزاددانش
نه تنها در زمان خود خیرهکنندگیهای خاص خود را داشتند ،بلکه در دورههای بعد نیز
تأثیر فراوانی در ساخت فیلمهای مکملتر در این زمینه نهاد .این ویژگی ،یعنی تداومبخشی تجربههای موفق یک اثر
سینمایی ،نشان از ابعاد همچنان زنده و پویای این اثر دارد که مانع میشود فیلم را به طبقهبندیهای کالسیک سوق
دهیم و چنان روی تاقچه بگذاریمش که انگار دیگر نباید با آن کاری داشت .فارغ از تجربه سترگ دیگری همچون
«سوالریس» آندری تارکوفسکی که تحت تأثیر فیلم کوبریک ساخته شد ،هر از چندگاهی فیلمهایی دیگر نیز در
باب تداعیبخشی گفتمانهای فلسفی از ساحت فضا و زمان و متافیزیک تولید میشوند که به هر حال نیمنگاهی
دارند به ادیسه  ،۲۰۰۱از «زمین دیگر» مایک کاهیل گرفته تا «پرمتئوس» ریدلی اسکات .یکی از جدیدترین و
بهترین فیلمها در این زمینه« ،جاذبه» آلفونسو کوآرون است که شباهتهای زیادی هم به فیلم یادشده دارد و
مهمترین آنها ،فارغ از پیشرو بودن در امر تکنیکهای سینمایی و جلوههای ویژه ،غلبه بشر بر ماشین و نائل شدنش
به ساحت اسطورگان است .در فیلم کوبریک ،شخصیت اصلی ،دیوید بومن ،بر رایانهای به نام هال که قصد نابودیاش
را دارد فائق میآید و در «جاذبه» ،رایان استون به رغم تنهایی و فقدان اشراف بر راهبری سفینه ،فضاپیماهایی
آسیبدیده را چنان تنظیم میکند که سرانجام نجات مییابد .در فیلم کوبریک ،بومن دچار شهود نسبت به تولد
دوباره انسانیت در گستره فضا میشود و در «جاذبه» ،رایان با نمای لو انگل دوربین در واپسین نما ،جایگاهی ابرانسانی
پیدا میکند .اما نکته اساسی اینجا است که کوبریک ادامه تکامل بشر را در آسمان میجوید و کوآرون تحقق آن را
روی همین خاک زمین رقم میزند؛ و نکته اساسیتر آن که در فیلم اول ،تکامل بر مبنای نگرههای فرازمینی حاصل
میشود (تختهسنگ مکعبی شکل) و در فیلم دوم ،نوعی الهامهای معنوی و مذهبی ،اعتالبخش این تعالیاند( .نوع
شخصیتپردازی همکار رایان و وجود المانهای آیینی) .در واقع کوآرون تجربههای پراهمیت کوبریک را در
جایگاهی نوین و کاملتر مورد استفاده قرار داده و با فنونی شگفتانگیزتر به لحاظ سینمایی ،صیقلشان بخشیده
است .فیلم کوبریک ،همچنان تجربههای نابی برای سینماپژوهان دارد

نگاهیبهفیلم«کاروانساالر»،تازهترینتجربهکارگردانیتامیلیجونز
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«کاروانساالر» (با عنوان انگلیسی « )»The Homesmanبه تازگی در بخش فیلمهای
خارجی گروه «هنر و تجربه» روی پرده رفته است .این فیلم از روی رمانی به قلم گلندون
سوارثاوت که سال  1988منتشر شد ،ساخته شده است.
«کاروانساالر» چهارمین فیلمی است که تامی لی جونز ،بازیگر 68ساله برنده اسکار،
کارگردانی کرده (او همچنین در این فیلم بازی کرده و در نگارش فیلمنامه نیز نقش داشته
است) و اولین تجربه کارگردانی او پس از فیلم «سه مراسم تدفین ملیکادس استرادا»
علی افتخاری
است که سال  2005در جشنواره کن جایزه بهترین بازیگر مرد را برای او و جایزه بهترین
فیلمنامه را برای گییرمو آریاگا به همراه داشت.
فیلم جدید جونز نیز اولینبار در دنیا ،سال گذشته در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به نمایش درآمد و با واکنش
عموما مثبت منتقدان روبهرو شد .داستان «کاروانساالر» حدود سال  1835در یک محل استقرار مرزی در نبراسکا
شروع میشود و درباره یک زن مجرد بسیار مستقل به نام مری بی کادی (با بازی هیالری سوانک) است که مسئولیت
انتقال سه زن را به عهده میگیرد که از سختیهای زندگی در مناطق مرزی به مرز جنون رسیدهاند .او قرار است این
زنان را برای درمان و مراقبت به کلیسایی در آیووا برساند .مری پیش از آغاز حرکت با جرج بریگز (با بازی خود جونز)
که مردی درمانده و یک مجرم سرگردان است ،برخورد میکند و جان او را نجات میدهد .مری در قبال کاری که برای
جرج انجام داده است از او میخواهد در این سفر همراهش باشد .ارتباط مری و جرج در این سفر سخت و طاقتفرسا که
باماجراهایمختلفهمراهاست،هستهاصلیفیلمراشکلمیدهد«.کاروانساالر»تمامویژگیهاییکفیلموسترن
را دارد :یکی از کلیشهایترین نمونههای این ژانر از همان شروع فیلم؛ داستان آن که در اواسط قرن نوزدهم روی
میدهد ،محل وقوع حوادث فیلم که علفزارهای پهناور نبراسکایی است ،موضوع فیلم که مضامینی چون شجاعت و
استقالل فردی را دربرمیگیرد و این که شخصیتهای اصلی بخش زیادی از فیلم را سوار اسب هستند.
با این حال ،بازیگر و کارگردان تگزاسی اصرار دارد بگوید که بهطور مشخص به سینمای وسترن به عنوان یک ژانر عالقه
ندارد .او نوامبر پیش دراینباره به روزنامه نیویورک تایمز گفت« :چیزی که به آن عالقه دارم ساختن فیلمهایی درباره
تاریخ کشورم است یعنی جایی که در آن زندگی میکنم .هرکس که میخواهد یک هنرمند باشد روی جایی که در آن
زندگی میکند ،کار میکند».
جونز تاکید دارد ریشه پروژههایی که به عنوان کارگردان روی آنها کار کرده است ،داستانهایی است که تخیالتش را به
کارمیاندازد.اودربارهدوشخصیتاصلیفیلمشگفتهاست«:آنهابهغربنمیروندکهچیزیرافتحکنند.آنهابهشرق
میروندکهزندهبمانند«.کاروانساالر»یکفیلموسترننیست،بلکهفیلمیدربارهتاریخزناندرخانوادهاماست».
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آیین دیدار با عوامل مستند
«از ایران یک جدایی» برگزار شد
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جمعهشب،
 ۵دیماه ،دیدار مردمی
عوامل فیلم «از ایران یک
جدایی»درموزهسینما
برگزارشد.اصغرفرهادی،
پریسابختآور،محمود
دولتآبادی،بابککریمی،
لوونهفتوان،مهرزاد
دانش،رضادرستکار،
کیومرثپوراحمد،حبیب
مجیدی،تیناپاکروان،امیر
عابدی،علیمردانه،ستار
اورکی،محسنخانجانی،
مجتبیمیرتهماسب،
علیرضاعلویان،هایده
صفییاری،محمدرضا
دلپاک،فریدونعموزاده
خلیلی،عباسعبدی،
علیرضاشجاعنوری،
اسماعیلمیهندوست،
مونازندی،خسرودهقان،
آنتونیاشرکا،محسن
بیگآقا،کاوهابراهیمپور،
حنیفسرودی،امیر
مهران،مجیدیزدانی،
مصطفیمصطفویو
هاشمرمضانیازجمله
چهرههایحاضردراین
مراسمبودند.

آزاده موسوی ،کارگردان :زمانی که در حال ساخت این
فیلمبودیم،فکرنمیکردیمفیلممابهاکرانعمومیبرسدوچنین
مجلسی برای آن گرفته شود .از همه عوامل فیلم سپاسگزارم اما
یکتشکرویژهازخانمصفییاریدارمچراکهیکسالفایلمارویکامپیوترشانباز
بود و به ما درس صبوری دادند و مهربانانه تجربهگرایی ما را تحمل کردند .تشکر
ویژهای از اصغر فرهادی دارم به دلیل اینکه هیچ آشنایی قبلی با ما نداشت ولی به
اشتیاق ما اعتماد کرد و توانستیم مصاحبهای اختصاصی داشته باشیم.
کوروش عطایی ،کارگردان :این فیلم یک پایاننامه
دانشجویی بود که با ایده ثبت شب اسکار شروع شد و هر
چقدر که جلوتر رفتیم فهمیدیم مهم تر از چیزی است که
ما فکر میکردیم .با مردم مصاحبه کردیم و کار برای ما خیلی جدیتر شد.
هایده صفییاری ،تدوینگر :خوشحالم که در ساخت
این فیلم مشارکت داشتم و به نظرم گرفتن اسکار اتفاق نبود .اما
قطعا دیدن احساسات مردم در این فیلم برایم جذاب بود.
مصطفیمصطفوی،صدابردار :مهمترین ویژگی این مستند آن است که
کارگردانها ازآن به عنوان تریبون استفاده نکردند و کنجکاوی و کشفکردن در
تمام مدت فیلم بود و همین قصه باعث شد فیلم ،دوستداشتنی شود

عوامل «آشنایی با لیال» مردم را در تماشای فیلم
همراهی کردند  /عکس :یاسمن ظهورطلب

عادل یراقی ،کارگردان :یراقی پیش از نمایش فیلم
درباره این که چه شد فیلمنامهای از کیارستمی را کار کرد
توضیح داد :اول این که شاید این عقاب شانسی بود که روی سر
من نشست و توانستم این کار را انجام دهم ولی پیشنهاد ساخت چنین فیلمی به
زمانیبرمیگرددکهیکفیلمکوتاهرادرکارگاههایآقایکیارستمیساختهبودم
وایشانفیلموالبتهبیشتربازیمنرادرآندوستداشتندوهمانجابهمنگفتند
که چنین طرحی دارند .او همچنین درباره ساخت «آشنایی با لیال» در سکوت
خبری و اکران غافلگیرانه آن گفت :زمستان  89ساخت فیلم را شروع کردیم و
فیلمبرداری آن در بهار سال  90تمام شد .در تمام مدت آن سال مشغول کارهای
فنی بودیم که در نهایت «آشنایی با لیال» در اوایل سال  91در جشنواره ویدئویی
تهراننمایشدادهشد.
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کیوان کثیریان ،منتقد سینما و مجری مراسم:
کثیریان در پایان این مراسم گفت« :من زیاد به جشنوارههای
خارجی نرفتهام ولی در همان تعداد محدود و مثال طی سفری
که به فرانسه و جشنواره کن داشتم دیده ام که وقتی نام عباس کیارستمی عنوان
میشودآنطرفیها با احترام تمام از ایشان یاد میکنند و ایشان به عنوان یکی از
بزرگان سینمای دنیا شناخته میشوند .میخواهم به خاطر اینکه ایشان جزو
مفاخر فرهنگی کشورما هستند تشویقشان کنید .امیدوارم که به زودی فیلم هم
بسازند .هر چند که شنیدم قرار است به زودی کاری را آغاز کنند».

شامگاه  ۱۱دیماه
آیین دیدار با حضور
عوامل فیلم «آشنایی با
لیال» به کارگردانی عادل
یراقی در باغ موزه سینما
با اجرای کیوان کثیریان
برگزار شد .این جشن یک
مهمان ویژه داشت و آن
هم عباس کیارستمی بود
که فیلمنامه این فیلم
سینمایی متعلق به او
است .عالوه بر
کیارستمی ،بابک
کریمی ،مجیدرضا
مصطفوی ،علی کریم،
نیکی مظفری ،بهرنگ
دزفولیزاده ،امیر عابدی،
فرامرز روشنایی ،حمیرا
اعظمی ،مسعود جعفری،
رضا تیموری ،ساسان
نخعی ،رعنا امینی و
احمد مرادی از جمله
چهرههای حاضر در این
مراسم بودند.
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فیلمهای «مسافر»
و «لباسی برای عروسی»
ازساختههای عباس
کیارستمی که در گروه
هنر و تجربه اکران
شدهاند بعد از ظهر روز
شنبه بیست و نهم آذر با
حضور این کارگردان و
تعدادی از هنرمندان
مطرح سینما و تئاتر به
شکل ویژهای در پردیس
سینمایی کوروش به
نمایش در آمد و
خبرگزاری ایسنا آن را
انعکاس داد.
عباس کیارستمی ،فیلمساز :فرصتی فراهم آمده تا به
کسانی که به تماشای این فیلم آمدهاند خوشآمد بگویم.
جالب است بدانید با اینکه این فیلم چهل سال پیش ساخته
شده ولی پس از ساخت ،آن را هیچگاه تماشا نکردم .تا به حال دوبار قرار بود فیلم
نمایش داده شود که میسر نشد و سرنوشت این فیلم به نوعی شبیه شخصیت
اصلی فیلم مسافر شده بود .طبیعتا فیلم مشکالت تکنیکی زیادی دارد و البته هر
چه به تکنیک مسلطتر میشویم حس و حال کار کمتر میشود.ای کاش این
تجربه را در سینما به دست نیاورده بودم تا خامدستیای را که در «مسافر» بود
هنوز هم داشتم .عیبهای این فیلم را به نوعی میتوان عنوان ُحسن آن دید.
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سیفاهلل صمدیان ،عضو شورای سیاستگذاری
گروه«هنروتجربه» :این یک اتفاق بزرگ در سینمای جهان
است که نه برای ما قابل تکرار است و نه برای دنیا؛ که پنج سالن
سینما برای یک سال پیشخرید شوند و در اختیار جوانان قرار داده شوند تا
فیلمهایسینماییآناننمایشدادهشوند.امیدوارماینتجربهبرایهمیشهبماند
ودیگرانهمبیاموزند.

مردم و هنرمندان« ،مسافر» و «لباسی برای عروسی» را همراه
سازنده این دو فیلم تماشا کردند  /عکسها :مهدی قاسمی  -ایسنا

محمد رحمانیان ،نویسنده و گارگردان تئاتر:
مسیری که کیارستمی طی  ۵۰سال فیلمسازی طی کرده،
مسیری بوده که باعث شده او درکنار مخاطبانش باقی
بماند .همیشه به فیلم «مسافر» یک ایراد داشتم که چرا آقای کیارستمی
برای اولین و آخرین بار یک رویا را از کودکی که خوابیده نشان میدهد .اما
سالها گذشت تا متوجه شدم آن رویا و تصویر اتفاقا برای نزدیکی بیشتر
مخاطبان بوده است .هربار که فیلم مسافر را میبینم چیزهای جدیدی دارد
و همچنان تازه است.
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مهدی هاشمی ،بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون:
من خیلی اتفاقی در این سینما حضور داشتم و وقتی
شنیدم عباس کیارستمی حضور دارد برای دیدن ایشان به
اینجا آمدم .من ارادت تاریخی به آقای کیارستمی دارم .آقای کیارستمی از
زمان «مسافر» راه و روش زیبایی را برگزیده که راه و روش زیبای او همچنان
ادامه دارد .من خوشحالم که میتوانم دراینجا تعظیم خودم را نسبت به آقای
کیارستمی ابــراز کنم .به نظر من شیوهای که عباس کیارستمی در
ساختهای فیلمهای خود به کار گرفته است باریکهای خاص از زیبایی است
که فیلمسازان جوان ،امروز متوجه آن شدهاند

امیرشهاب
رضویان،سعید آرمند،
اشکان خطیبی ،علی
کریم ،غزل شاکری ،امیر
پوریا ،پریسا ساسانی،
ماندانا نصرتی ،و مهدی
قاسمی از جمله
هنرمندان و
روزنامهنگارانی بودند که
به تماشای فیلمهای
کیارستمی نشستند و
مهدی هاشمی ،محمد
رحمانیان و سیفاهلل
صمدیان برای حاضران
در سالن صحبت کردند.
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آیین دیدار با عوامل «جینگو»
برگزار شد
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مراسمدیداربا
همکارانوعواملفیلم
سینمایی«جینگوروایت
معلق»پنجشنبه25
دیماه با اجرای کیوان
کثیریان درموزهسینما
برگزارشد .در این مراسم
همچنینمحمد
زریندست،نظامالدین
کیایی،ملکجهانخزاعی،
گالبآدینه،جمشید
گرگین،امینحیایی،حامد
بهداد،پیمانقاسمخانی،
امیرپوریا،کیوان
علیمحمدی،امیدبنکدار،
محمدشیروانی،مهدی
نادری،رضادرمیشیان،
نویدمحمدزاده،وحید
موسائیان،آزیتاموگویی،
امیرعابدی،مازیارفکری
ارشاد،مسعودسالمی،
محمودجعفری،نگین
صدقگویا،شیرینبینا،
امیرجدیدی،فرید
فرخندهکیش،مجتبی
میرتهماسبودکترصدیق
احمد(جانشیننمایندگی
اقلیمکردستانعراقدر
تهران)حضورداشتند.

تورج اصالنی ،کارگردان :آقای تونی زریندست به
شوخیبهمنگفتندکهشماپایتانراتویکفشماگذاشتهاید.
ولی واقعیت این است که سینمای مستقل یک صندل است و
کفش نیست .ما داریم با سینما بازی میکنیم .خیلی ممنون که وقتتان را برای
دیدن این فیلم میگذارید 70 ،دقیقه وقتتان را میگیریم؛ «جینگو» یک فیلم
بازیگوش و هذیانگوست و ذائقه تازهای است و امیدوارم بتواند پذیرای شما باشد.
سعید ابراهیمیفر ،بازیگر :حضور پررنگ «ماهی و
گربه» مخاطبان خاموش را که مدتها بود سالنهای سینما
را تحریم کرده بودند به سینماها کشاند و حاال فیلم سینمایی
«جینگو» از همان فیلمهای متفاوت است که اکران میشود.این سومین
فیلمی است که از من در مدت این چهار ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه»
اکران شده است .من امیدوارم که این فیلم در این گروه ،راه خودش را باز کند و
مخاطب خودش را داشته باشد و خیلی از فیلمهای دیگری که متأسفانه در
این چند سال به دلیل سیاست غلط بفروش و نفروش نتوانستند اجازه نمایش
پیدا کنند ،بتوانند در این طرح ،رنگ پرده سینما را به خود ببینند
سیاوش درخشی ،پانتهآ پناهیها ،الهه خادمی ،نیلوفر خوشخلق،
امیرحسین بهزاد افشار ،داریا اصالنی ،مهدی اصالنی ،رضا عباسی ،فرشته
جغتایی ،لیلی مرادی ،پیام احمدنیا ،محمد شاهوردی ،علی رفیعپور و منصور
جهانی از عوامل این فیلم بودند که در مراسم حضور داشتند.

عوامل «من از سپیده صبح بیزارم»
با مردم به تماشای فیلم نشستند

علی کریم ،کارگردان :باید یاد کنم از فیلمسازهای
چند نسل که مسیر این نوع سینما را هموار کردند تا امروز
فیلمسازان نسل ما چون مجید برزگر و وحید وکیلیفر و من
در این نقطه قرار بگیریم؛ آوانس اوگانیانس ،عبدالحسین سپنتا ،آربی آوانسیان،
فرخ غفاری ،جالل مقدم ،نصرت کریمی ،سهراب شهید ثالث ،ناصرتقوایی ،علی
حاتمی ،بهرام بیضایی ،داریوش مهرجویی ،امیر نادری ،جعفر پناهی و عباس
کیارستمی و کسانی که از فیلم حمایت مالی کردند .تشکر میکنم از نیکان
نظامی ،احمد تقوی ،فریبرز کامرانی و امین حیایی و تشکر میکنم از کسی که
هروقت خواستم فیلمی بسازم از من حمایت معنوی کرد.
بابک کریمی ،بازیگر :خوشحالم که این فیلمها اکران
میشوند و به قول رخشان بنیاعتماد ،فیلمهایی که ساخته
میشوند یک روز دیده میشوند .این فیلم بر خالف تمام
فیلمهایی که میسازیم و بعد از آن به زندگیمان میرسیم ،زندگی و فیلم در آن
یکی شد و سینما آیینه زندگیمان شد.
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مرتضی هدایی ،فیلمبردار :پیشنهاد من این است
که برای یک بار هم شده همه ما برای این گروه سینمایی
تبلیغ کنیم و در مراسمش شرکت کنیم .چون فیلمهایی
این گروه سینمایی طعم متفاوت بودن دارند

آیین دیدار عوامل
فیلم «من از سپیده صبح
بیزارم»  ۲۷آذرماه با
حضور علی کریم،
کارگردان ،بابک کریمی،
بازیگر ،مرتضی هدایی،
فیلمبردار و بهزاد مصلح،
تدوینگر این فیلم ،در
موزه سینما برگزار شد.
سامان مقدم ،فریبرز
عربنیا ،مجید مظفری،
نیکی مظفری ،مجید
برزگر ،لیال نقدیپری،
وحید وکیلیفر ،مرتضی
فرشباف ،جمشید
گرگین ،حنیف سروری،
عماد توحیدی ،علی
قربانزاده ،مانی باغبانی،
علیرضا شجاعنوری،
محمدرضا مقدسیان،
امیر عابدی ،مازیار
شیخاالسالمی ،مهسا
ظریف ،امیر تودهروستا،
محمود آیدن ،علی
آشتیانیپور از جمله
مهمانان این مراسم
بودند و علی عالیی،
اجرای این مراسم را بر
عهده داشت.
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مراسم دیدار با
عوامل فیلم مستند
«کهریزک چهار نگاه» به
کارگردانی و نویسندگی
چهار کارگردان سینمای
ایران ،جمعه  26دیماه
در موزه سینما با حضور
جمعی از هنرمندان
سینمای ایران و جمعی
از اعضای آسایشگاه
کهریزک و تعدادی از
کهنساالن و مددجویان
این آسایشگاه برگزار شد.
در این مراسم رخشان
بنیاعتماد ،نویسنده و
کارگردان اپیزود «اتاق
شماره  ،»202محسن
امیریوسفی ،نویسنده و
کارگردان اپیزود «هملت
در کهریزک» و بهمن
کیارستمی ،نویسنده و
کارگرادن اپیزود «عید»
حضور داشتند و برای
حاضران صحبت کردند
اما پیروز کالنتری که
نویسندگی و کارگردانی
اپیزود «حکمت شادان»
را برعهده داشت در این
مراسم حاضر نبود.

رخشان بنیاعتماد :پیروز کالنتری امشب در جمع ما
نیست ،چرا که طبق قرار با خانوادهاش ،باید از مادرشان
مراقبت کنند و ما تصمیم گرفتهایم که هر کجا ما چهار نفر
دعوت بودیم و یکی از ما حضور نداشت ،به عنوان زندهیاد از او یاد کنیم« .گروه
هنر و تجربه» یک امکان است برای نمایش مستندهای دیده نشده که به نظر
من گنجینهای در سینمای ایران هستند .متاسفانه تبلیغات فیلمهای گروه
«هنر و تجربه» با دست خالی و بدون امکان است .به هر حال مسئولیت و رسالت
هر بینندهای است که با نمایش این فیلمها به نگاهی دیگر از جامعه برسند.
امیدوارم هر فرد خود ،رسانهای برای تبلیغ این گروه از فیلمها باشد .در تمام دنیا
محل نمایش و دیدن فیلمهای مستند ،تلویزیون آن کشور است .متاسفانه
رسانه ملی ما با دایره تنگ و بستهای ،مانع از نمایش فیلمهایی میشود که
تصویری واقعی از جامعه را نشان میدهند .حداقل کاری که به نظر میرسد
وظیفه چنین رسانهای است ،این است که به نهاد مردمی و قابل احترامی
همانند کهریزک برسد و تبلیغات و تیزر این فیلمها را پخش کند .از عواید این
فیلم چیزی به تهیهکننده و کارگردان نخواهد رسید؛ اگر عوایدی هم داشته
باشد ،عواید فرهنگی آن خواهد بود که نگاهی به کهنسالگی و سالخوردگی
است .تلویزیون باز هم از تبلیغ این گونه فیلمها دریغ میکند .چقدر باید
سیاستهای ما بر مبنای برگشت عینی ریال باشد؟ بازده چنین کارهایی که
میتواند براساس فرهنگی ،میلیاردها ریال ارزش داشته باشد ،با نگاهی که

دیدار سازندگان «کهریزک؛ چهار نگاه»
با مردم و هنرمندان

تلویزیون به سینما دارد و بیشتر به مقوله اقتصاد سینماست ،حتی از نمایش و
تیزر تبلیغاتی فیلم هم دریغ میکند .پس کمک کنیم به اطالعرسانی در
رسانههای دیگر که امیدواریم سینما بیش از این دیده شود.
محسن امیریوسفی :خوشحال هستم که بعد از سه
سال فرصتی پیش آمد که در مراسم افتتاحیه اکران فیلم
«کهریزک ،چهار نگاه» اینجا در کنار شما باشم و این فیلم
رنگ پرده سینما را به خود دید .خوشحال هستم که این انرژی در ابتدا در خود
آسایشگاه کهریزک بود و در چهل وسومین سال تاسیس این آسایشگاه و با
کمک مدیران محترم ،این فیلمها ساخته شد .این فیلم هم ختم به خیر شد و در
انتظار اتفاقات بهتری در آینده هستیم.
بهمن کیارستمی :در این جمع و در کنار ما جای
آقای حکاک از کهریزک و همچنین آقای منتظری واقعا
خالی است چرا که این دونفر خیلی زحمت کشیدند تا این
پروژه به نتیجه رسید.
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دکتر احمدی ،مدیر عامل آسایشگاه کهریزک :در
همین مکان باید تشکر کنم از این چهار کارگردان سینما که
زحمت کشیدند و مدتها در کهریزک حضور داشتند و با
اعضای کهریزک به گفتوگو نشستند .این فیلم براساس تحقیقات و بررسی
این دوستان از آسایشگاه کهریزک ساخته شد

دکتر احمدی به
نشانه تشکر از طرف
آسایشگاه کهریزک
دستهگلهایی را به
رخشان بنیاعتماد،
محسن امیریوسفی و
بهمن کیارستمی هدیه
کرد وبنیاعتماد هم
ضمن تشکر از دکتر
احمدی گفت :ما باید از
شما و دستاندرکاران و
مسئوالن کهریزک تشکر
کنیم و این گل را به شما
تقدیم کنیم .من و
دوستانم در کهریزک
عشق و زندگی را دیدیم،
واقعا نگاه و داوطلبانی که
در کهریزک مشغول به
کار هستند ،درس بزرگی
برای ما بود .من این گل را
به نشانه احترام دوباره به
کهریزک و همکارانم در
آنجا تقدیم می کنم.
طبق اعالم کیوان
کثیریان ،مجری مراسم،
فروش بلیتهای این
فیلم همه اختصاص
به آسایشگاه کهریزک
خواهد داشت.
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نشست نقد و بررسی
«پرویز» برگزار شد

نشست نقد و بررسی
فیلم «پرویز» ساخته مجید
برزگر با حضور عوامل این
فیلم در خانه هنرمندان ایران
برگزار شد.
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دراینمراسمکهاجرایآنراکیوانکثیریانبرعهدهداشت،واروژکریممسیحی،مجیدبرزگر،کارگردان«پرویز»،سعید
آرمند،تهیهکننده،امینجعفری،مدیرفیلمبرداری،حامدرجبیازنویسندگانفیلمنامه،لیالنقدیپری،طراحصحنه
و لباس و لوون هفتوان ،بازیگر این فیلم حضور داشتند و برای حاضران سخن گفتند .امیرپوریا به عنوان منتقد جلسه و
مسعودآبپرورومحمدرحمانیاننیزکهبهعنوانمیهمانحضورداشتندبرایحاضرانصحبتکردند.
مجید برزگر ،کارگردان «پرویز» :ما برای پیدا کردن بازیگر نقش پرویز ،خیلی تالش کردیم و وقتی جعفر پناهی
لطف کرد و فیلمنامه را خواند به من پیشنهاد کرد تا آقای لوون هفتوان را هم در نظر بگیرم .آقای پناهی که هفتوان را در
کانادا دیده بود به من گفت :به نظرم یک تماسی با او بگیری بد نیست .من هم طی تماسی با او داشتم و در تمریناتی که با
آقای هفتوان انجام دادیم ،مشخص شد که چه انتخاب خوبی برای این فیلم بوده است.
لوونهفتوان،بازیگر«پرویز»:من درتورنتو کانادا که زندگی میکردم همسایههای زیادی داشتم که همه مهربان و
دوستداشتنی بودند .یک بار در تلویزیون دیدم که یکی از این همسایهها که ژاپنی بود در یک درگیری گردن یک نفر را
زده بود .در حالی که هیچکدام ما فکر نمیکردیم این فرد قاتل باشد .پرویز در یک جاهایی دوستداشتنی درآمده است
ولی این دلیل نمیشود که خالقان اثر به پرویز بگویند دمت گرم.
امیر پوریا ،منتقد سینما :در مجله  ۲۴مطلبی با تیتر «طفلکی ترحم برانگیز /هیوالی هولناک» نوشته بودم که در
صفحهبندی این تیتر به شکل سهوی به شکل ناقصی منتشر شد .به نظر میرسد ما به بخش هیوالی هولناک بیشتر
توجهداریموبهبخشطفلکیترحمبرانگیزچندانتوجهنمیکنیم.
محمدرحمانیان،نویسندهوکارگردانتئاتر:پرویزمحصولخوبفیلمدیدنوفیلمخوبدیدناست.پرویزبرای
مایادآورجهانبیایمانیاستکهنمیشودبهآنامیدبست.همفیلمپرویزوهمفیلمماهیوگربهشاخصهدورانغریبی
در تاریخ و مملکت ما هستند .من به هر دوی این فیلمها سالم میکنم

گزارشی از نشست نقد و بررسی
«روایت ناپدید شدن مریم»

نشست نقد و بررسی فیلم
«روایت ناپدید شدن مریم»
 17دیماه با حضور عوامل
این فیلم در خانه هنرمندان
برگزار شد.
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در این نشست ،محمدرضا لطفی ،کارگردان و رضا بهبودی ،بازیگر این فیلم حضور داشتند و عزیزاهلل حاجیمشهدی
به عنوان منتقد و هومن اشکبوس به عنوان مجری مراسم حضور داشتند و برای حاضران صحبت کردند.
محمدرضا لطفی ،کارگردان :ژانر وحشت در سینمای ایران ضعفهایی دارد که ما سعی کردیم این ضعفها را
برطرف کنیم .ما سعی کردیم اگر فیلم ما باعث ترس تماشاگر نمیشود حداقل باعث خنده تماشاگر نشود .اصوال
تماشاگران در سینمای ایران گارد وحشتناکی نسبت به ژانر وحشت دارند .ما سعی کردیم در این فیلم ،جنس ترس،
ایرانی باشد .به عنوان یک منتقد سینما باید بگویم اکثر فیلمهایی که در ژانر وحشت ساخته شدهاند با فرهنگ ما
تفاوت دارند و با کپیبرداری از آثار هالیوودی ساخته شدهاند .برای گرفتن پروانه ساخت این فیلم شش ماه دوندگی
کردم و تهمتهای بسیاری شنیدم .در حالی که شورای پروانه ساخت مسئولیت ساخت این فیلم را برعهده نگرفته
بود ،آقای شایسته مسئولیت ساخت آن را برعهده گرفت.
رضا بهبودی ،بازیگر :نقشی که در این فیلم بازی کردم نقشی بود که باید در اندازههای خودش اجرا میشد و
هرگونه اضافهکاری وکمکاری غلط بود .به نظرم این کار غلطی است که به کارگردان و فیلمنامهنویس بگوییم که
نقش من را زیاد کن و یا دیالوگهای من را افزایش بده .من همیشه سعی میکنم از چنین روشی استفاده نکنم .بازی
دراین فیلم برای من تجربه متفاوت و دلنشینی بود و تعامل خوبی با کارگردان فیلم داشتم.
عزیزاهلل حاجیمشهدی ،منتقد :برخالف برخی تصورات ،این فیلم یک فیلم داستانگوست و یک فیلم مستند
نیست .مستندنمایی هم در خدمت داستانگویی است .یکی از ظرافتهای این نوع از فیلمها این است که در
عین ایجاد تعلیق ،هیچ قطعیتی را اعالم نمیکنند .بعضیها از فیلمهای ژانر وحشت این توقع را دارند که باعث
جیغکشیدن تماشاگران درسالنهای سینما شوند ،مثل آدمهایی که وارد تونل وحشت در شهر بازی میشوند و
جیغ میکشند .از فیلمهای ژانر وحشت نباید چنین توقعی داشت
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آییندیدار«ازایرانیکجدایی»

کیومرثپوراحمد

خسرودهقان

عباسعبدی

عواملفیلم«ازایرانیکجدایی»

فریدونعموزادهخلیلی
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مراسم دیدار با عوامل فیلم
«از ایران یک جدایی»« ،من از سپیده صبح بیزارم» و «آشنایی با لیال»

عواملفیلم«ازایرانیکجدایی»

سامانمقدم

محموددولتآبادیواصغرفرهادی(آییندیدار«ازایرانیکجدایی»)

فریبرزعربنیاوعواملفیلم«منازسپیدهصبحبیزارم»

اصغرفرهادی

لیالنقدیپری
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عباس کیارستمی

مجید مظفری
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مراسم دیدار با عوامل فیلم
«جینگو»

مهدی نادری

حامد بهداد

رضا درمیشیان

محمد شیروانی

گالب آدینه

عوامل فیلم «جینگو»

شماره 10

نوید محمدزاده

امید بنکدار و کیوان علیمحمدی

بهمن 1393

44

مراسم دیدار با عوامل فیلم
«کهریزک ،چهار نگاه»

سروش صحت

جعفر پناهی

حمید فرخنژاد

مصطفی آل احمد

فرهاد توحیدی

نگار جواهریان
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احمد مسجدجامعی

سید محمد بهشتی
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(محصول )1392
خالصه فیلم :جینگو (روایت معلق) کالژی است درباره تعلیق در زندگی جوانان امروز تهران در میان هیاهو،
خستگی ،تنهائی ...و تن سپردن به فراموشی و همزمانی آن با احتمال وقوع پایان دنیا طبق نظریه نوستراداموس در
سال .2012
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عوامل :تهیهکننده ،فیلمنامهنویس ،مدیر فیلمبرداری ،تدوینگر ،طراح صحنه و کارگردان :تورج اصالنی ،فیلمبردار :مهدی اصالنی،
صدابرداران :نظام الدین کیایی ،محمد شاهوردی ،امین میرشکاری ،صداگذار :امین میرشکاری ،طراح لباس :فرشته جغتایی ،طراحان
گریم :سارا اسکندری ،سید رسول سیدعربی ،مدیرتولید :حسن اصالنی ،انیمیشن :جالل نعیمی ،بازیگران :سیاوش درخشی ،اشکان
یغمایی ،امیرحسین بهزاد افشار ،مهدی قوچانی ،آرش خوشخلق ،محمود شفیع خانی ،رضا شفیع خانی ،داریا اصالنی ،سعید ابراهیمیفر،
پانتهآ پناهیها ،الهه خادمی و نیلوفر خوشخلق ،با حضور :هنگامه قاضیانی
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تورج اصالنی آنقدر امتیازات دارد که الزم نباشد «جینگو» را اثری جاهطلبانه و باشکوه
بنامیم و «جینگو» او آنقدر حرفهای و همهچیتمام هست که برای لید نوشتن
دربارهاش نیازی باشد ستایشهای جور و واجور ردیف و نثارش کنیم .فقط یک چیز
میماند و آن اینکه اصالنی با «جینگو» نشان میدهد که چقدر سینما برای او میتواند
بیانگرا باشد .منظورم نه صرفا از آن تجربههای خاص و غیر متعارف ،که یک کارخانه
رویاسازی اینجایی ،بدون هیچ دادار دودوری است.

عناصر ساختمند جینگو ترکیبی از
مایههای سنتی با یک ساختار مدرن
است ،این فرماسیون که شباهت زیادی
به کوالژ هم دارد ،چطور طراحی شد؟
ما با فرهنگ و ادبیات ایرانی بزرگ شدهایم و دوست
دارم از این مولفهها در آثارم بهرهگیری کنم و سعیم
بر این است که این عناصر در یک بستهبندی جهانی
و امروزی ارائه شود .اگر غیر از این بود به نظرم آن
محتوای درخشان کمی پیر به نظر میرسید.
ایده از بین رفتن دنیا از کجا آمد؟
سال  ۲۰۱۲که نظریه نستراداموس مطرح بود و

همه منتظر پایان جهان بودند ،برای من بیش از آنکه
موضوع جدی باشد ،دستمایهای برای شوخی شد.
معتقدم که علم هرچقدر توسط بشر پیشرفت کند،
چون بشر زاییده یک خالق کالنتر و واحدتری است
پس همه چیز دست اوست و انسان یک مجری است
و نمیتواند انتخابگر باشد .شاید برایتان اتفاق افتاده
باشد که روزی برای چند کار برنامهریزی کردهاید از
خانه بیرون میروید و در راه اتفاقی و ناگهانی یک
فرد آشنا را میبینید یا انتفاق دیگری میافتد که
مسیر و برنامههای آن روزتان یا اصال همه معادالت
آن روزتان را به هم میریزد ،در حالیکه شما در این

شماره   10بهمن 1393

واقعه دخالتی نکردهاید.
یعنی یکجور تقدیر؟
کامال .تقدیر .من در موضوع پایان جهان ،به چیزی به
نام پایان دنیا اعتقاد نداشتم و آن را زاییده تخیالت
یک سری دانشمند میدانستم که در گرداب آن در
حال چرخیدند.
عطسه آخر هم یک جور نگاه طنزآمیز به
همین موضوع است؟
یک جور شوخی در برابر اتفاقاتی که ما در مقابلش
دفاعی نداریم؛ اینکه به خاطر یک عطسه یک زندگی
نجات پیدا کند یا به پایان برسد خب قابل تاملترین
بحث میتواند باشد ،نه؟
به نظر تقدیر و تقدیرگرایی از جمله
مولفههایی است که در شرق جهان
طرفداران زیادی دارد ،اما دنیای مدرن
و جدید غرب که با عقل حسابگر و صفر
و یک به همه چیز نگاه میکند ،با چنین
موضوعاتی سر ناسازگاری دارد ،درست
است؟
بله غرب با این موضوع مبارزه میکند .ما شرقیها
بیش از باورهای علمی و ماتریالیستی به ماورا اعتقاد
داریم .عقالنیت به نظرم سرنوشتساز نیست .کائنات
با عقالنیت انسان شکل نگرفته ،با تدبیر الهی بوجود
آمده است.
فیلم در پی
ایجاد ســواالت
هستیشنا سا نه
اســت ،در صدد
ایجاد نوعی نگاه
به زندگی و مرگ
و انگار به دنبال
کتگوری که قرار

است مایههایی چون هستی و نیستی را
در فراگردی وجودشناسانه مطرح کند؛
چیزی که از گفتارهای متن راوی (چه
شد که من از وسط آسمان و زمین سر
درآوردم و ) ...تا بحثهای تقدیرگرایانه
(بند بودن زندگی به یک عطسه و ) ...و
مسائل آخرالزمانی (پایان جهان در سال
 ۲۰۱۲و ) ...ساطع میشود به نظر تعلق
خاطر شما به نوعی طرح مسائل فلسفی
در قالبی بنیادی است؟ با چه مابهازاهایی
به این اشکال مضمونساز نزدیک شدید؟
بر میگردد به باورهای شخصیام .ما به عنوان
انسان شرقی میگوییم خدا بزرگ است و یک غربی
میگوید :نه ،این تو هستی که بزرگی و باید تالش
کنی! ارتباط بین مخلوق و خالق در غرب نادیده
گرفته میشود .یکشبه میلیاردر شدن و یکشبه
ورشکست شدن زاییده شرق است و این در غرب به
هیچ وجه اتفاق نمیافتد .چون زیرساخت آنها بر
پایه دیگری چیده شده و بر خالف ما تسلیم طبیعت
نیستند .اینجا انگار طبیعت در کنترل ما نیست ما در
کنترلطبیعتیم.
فیلم به مقاطع اجتماعی خاصی ارجاع
میدهد ،قصدتان اشاره به دوران خاصی
است؟
دوســت داشتم فضای
بغضآگین در فیلم
حاکم باشد ،بــدون این
که بخواهم آن را تبدیل
به کینه کنم .زمانی بود
که من ممنوعالکار و
ممنوعالخروج بــودم و
ترجیح دادم به جای
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استفاده از تریبونهای آن طرف مرز یک خروجی
به نام «جینگو» که ساختاری چهل تکه و کوالژگون
دارد ،داشته باشم.
در فیلم با یک فضای بیتعین و بیثبات
مواجهیم ،مثل اشارهتان به روی گسل
بودن محل زندگی دکتر و این جور
از همان
کنایهها ،این هم برگرفته 
فضاست؟
کامال ،ما یکدفعه با یک اتفاقاتی در این شهر
مواجهه میشویم و به عنوان شهروند خیلی متوجه
تخریبهای محل سکونتهایی که در این آبادانیها
رخ میدهند نیستیم .نابسامانی ،مقطعی از تاریخ
این کشور است و من میخواستم این اشارهها نه
یک گارد که طنازانه باشد و اصال قصد سیاهنمایی
نداشتهام .به نظرم اگر فیلمی سیاهنمایی هم باشد
محصول شرایط است ،کسی نمیآید بیانیه سیاهی
بدهد ،فیلمساز شرایط اطرافش را میبیند و آن را
منعکس میکند .وقتی گروهی جوان دانشجو برای
یک اجرای تئاتر خیابانی هیچ مکانی برای تمرین
ندارند ،این زاییده ذهن من نیست ،این واقعیت
بیرونی است؛ من به شخصه این بچهها را دیدهام که
چقدر با سختی تمرین میکنند.
اشــارهتــان به پیکان هم اشــاره به
عقبافتادگیماندارد؟
بله ،پیکان به نظرم یک شخصیت دارد ،زمان خودش
بهترین اتومبیل ایرانی با امتیاز اولیه انگلیسی بود و
ما هیچ وقت نتوانستیم آن را به دنیا صادر کنیم ،در
حالی که خودرویی مثل پراید که یک خودرو کرهای
است آمد و جایگزینش شد که از هیچ نظر به پای آن
اتومبیل که به هر حال آبرومند ،ملی و ایرانی بود،
نمیرسد.
کارکرد دراماتیکش چیست؟

خب به هر حال نشانه است ،اشاره به بیکاری و
حداقلهای موجود برای یک دانشجو است که با
همه خالقیت و پتانسیلهایی که دارد چارهای جز
مسافرکشی ندارد .واقعا االن استاد دانشگاه میبینید
شب در آژانــس مسافرکشی میکند و خیلی از
آدمهای دیگر مشاغل به این وضعیت دچار شدهاند،
در همین سینما آدمهای زیادی را میشناسم که
مسافرکشیمیکنند.
فیلمتان انگار نقد یک جور «تازه به دوران
رسیدگی» و منفعتطلبی اجتماعی
هم هست ،از اشاره به دستمزد در قالب
پولهای خارجی گرفته تا خانم دکتری که
خالقیت برای درمان را به انگیزه تاسیس
مطبش در جوردن دنبال میکند ،درست
است؟
شما قبال در این شهر منطقهها را میشناختید،
مثال اگر میگفتید خانهام نازیآباد است ،میگفتید
همسایههای بامرامی دارم و میتوانم با آنها حشر و
نشر کنم ،یا اگر در شمال شهر بودید میدانستید قرار
است چطور زندگی کنید ،اما حاال با یک آشفتگی
و در هم و برهمی مواجهیم .یعنی واریاسونهای
اجتماعی کنونی را نمیتوانید تفکیک کنید.
خیلی تغییرات اجتماعی به سرعت اتفاق میافتد
و محصول همین دورانی است که در فیلم به آن
اشاره میشود .اتفاقات عجیب اجتماعی در ایران
مثل عملهای سرسامآور زیبایی ،جز تازه به دوران
رسیدگی محصول چه میتواند باشد در حالی که
میدانیم هیچ خانواده اصیل و با ریشهای سمت این
اتفاقات نمیرود.
چرا فیلم سرشار از یک سری نشانههای
ملی مثل چهارشنبهسوری ،شب یلدا،
نوروز ،حاجی فیروز یا حتی اسمهای
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شخصیتهایی مثل سیاوش ،رستم،
اسفندیار و ...است؟
من آدم متعصبی نسبت به فرهنگم نیستم .تعصب
ندارم اما میتوانم تحلیل کنم؛ این که چرا بابانوئل
هدیه میدهد و حاجی فیروز باید گدایی کند.
چهرهها باید با صداقت باشند و خصلت حاجی فیروز
شادمانی است .شاید در خانه عبوس باشد که درست
نیست اما در اجتماع جلوهای شاد دارد .این هم اشاره
غیر مستقیم و نتیجه مجال ندادن به بیان در جامعه
ما است.
فیلم پر از ارجاعات فرامتنی هم هست؛
مثل عددها .مثال  ۱۳۶۲سکه بهار آزادی
یا شکستگی در  ۶۶نقطه از بدن .اینها
مبنای فرامتنی خاصی دارند؟
نه ،عمد زیادی برای طرح این عددها نداشتم.
جینگو عالوه بر موسیقی فوقالعاده و
استفاده درست و دقیق از سازهای غربی،

تصنیفهای خاطرهانگیزی هم دارد ،مثل
«گل یخ» فرهاد مهراد ،اینها با چه زاویه
دیدی انتخاب شد؟
«گل یخ» و اینجور تصنیفها ،نوستالژی ما ایرانیها
و حداقل نسل من است .خوبی آن قطعه این است که
فرهاد همان گل یخ مشهور ایرانی را با سازهای غربی

تبدیل به مابهازاهایی برای استفاده غربی میکند،
دقیقا کاری که جینگو دارد میکند.
شخصیتهای فرعی فیلم هم خیلی به
سرعت برایمان آشنا میشوند و به نظرم
با یک هوشمندی ،پردههای ضروری و
صرفا الزمی از شخصیتشان برای مخاطب
رو میشوند ،انگار پشت همهشان یک
پژوهش حسابی انجام شده ،درست
است؟
ببینید من خیلی جامعهشناس نیستم و این لطف
شماست ،فقط این خصلت را دارم که خیلی از کنار
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آدمهای پیرامونم در اجتماع ،ساده نمیگذرم.
چرا راوی سیاوش است و روایت از زبان او
بیان میشود؟
میدانید که این فیلم اساسا بدون فیلمنامه کلید
خورده و متن در زمان مونتاژ نوشته شده است ،در
حقیقت همه چیز ماجرا برعکس سایر فیلمهاست.
کار به این صورت شروع شد که من برای فیلم ،یک
بخش جوان داشتم و یک بخش خانواده؛ در این
مسیر روابط اشکان و مادر و خالهاش را کمرنگ کردم
تا به جوانها رسیدم؛ از داشتههای بازیگرها برای این
موضوع استفاده کردم .من روابط اشکان و مادرش
را میشناختم .اشکان یغمایی پسر واقعی هنگامه
قاضیانی است و فکر کردم مادر و پسر واقعی برایم
در فیلم واقعیتر است تا یک مادر و پسر جعلی .از
ادبیات و داشتهها و عادتهای شخصیشان استفاده
کردم ،مثال سیاوش واقعا دانشآموخته بازیگری
در سینماست و زمانی که سینما تعطیل بود واقعا

مسافرکشی میکرد .یا برای مهدی و بچههای دیگر
بر مبنای عکسهای کودکیشان نریشن نوشتم و
معرفیشانکردم.
شخصیت دکتر از کجا میآید که خیلی
هم جزئیات دارد؟ از کلکسیون قوطی
کبریت بگیرید تا رفتارهایی مثل مخفی
کردن پولهای خارجیش درون قوطی
داروهــای گیاهی؛ آدم فراری و بیمار
همهچیز هراسی که بدهکار است و
کاالهایش در کشتی در آفریقا بلوکه
شده و تکیه کالمش به اطرافیان «هیس»
است.
(خنده) من از این کاراکترها در شهر زیاد دیدهام .در
دوران تحریمها خیلی از آدمها را سراغ دارم که از
در همان
سایه خودشان هم میترسیدند .یادم است 
روزهای ممنوعالکاری با کسی آشنا شدم که از کسی
تعریف میکرد که کلی چک به افراد داده بود و داشت

شماره   10بهمن 1393

تمرین مقاومت در زندان انفرادی میکرد .گفته بود
تمرین میکنم که اگر مرا بگیرند حداقل بتوانم در
انفرادی مقاومت کنم .میرفت زیر تخت میخوابید
و از این جور کارها .بخشی از دکتر هم خود من در
دوران ممنوعالکاریم است.
از همین زاویه و با وجود شخصیت دکتر
انگار طنز فیلم یک طنز آبزورد است.
بله خیلی پوچ و آبزورد است.
خیلی هم ارجاع به سینما میدهید؛ مثل
عمو خسرو یا همین دورهمی جوانان
بیکار سینما ،انگار خودتان و دنیای
خودتان است.
خیلی از مونولوگها اعترافات و واگویههای خودم
است در غالب سیاوش و دکتر.
از نمونه رابطه مرد میانسال و پسر جوان
در سینما و ادبیات ،کهنالگوهای زیادی
میشود پیدا کرد ،رابطه سیاوش و دکتر
هم انگار چیزی شبیه همین الگو است،
درست است؟
در خود فرهنگ ما رابطه مراد و مریدی و مرشد و بچه
مرشدی وجود دارد .جالب است اتفاقا در مقطعی
که دزد به خانهام زد ،مامور آگاهی که آمد برای
انگشتنگاری ،به من گفت این ماموریت آخرین
ماموریت من است و بعد از این که از خانه تو بروم دیگر
بازنشستهام .ارتباط من با آن پیرمرد که حدود چهار
ساعتی خانه ما بود و گپ و گفتی هم با هم داشتیم
خیلی نزدیک شد تا رسید به جایی که به من گفت:
دوست عزیز ،دنبال این پرونده نرو که طرفی که
آمده و وسایلت را سرقت کرده خودی است و به من
فهماند که ...به نظرم این ارتباط یک جور در قالب
دکتر و سیاوش آمده و پیاده شده است.
کجاهای فیلم جلوههای ویژه دارد؟

فقط پاره شدن طناب از پای سیاوش و انیمیشنی
که دیدید.
ضربههای دوربین به سر سیاوش در زمان
کما چطور؟
همه آنها اپتیکال است و در صحنه اتفاق افتاده و
جلوههای ویژه نیست.
یک اتفاق جالب هم حضور پانتهآ
پناهیها در نقش پرستار اما بدون دیالوگ
است ،انگار او و شما ثابت کردید که بازیگر
میتواند بدون دیالوگ و با میمیک و
حرکات فیزیکی بدن ،بدرخشد.
این بر میگردد به پانتهآ پناهیها که به نظرم یک
استعداد ناب در بازیگری تئاتر است که خیلی خوب
تن به نقش میدهد.
از چه وقت میشناسیدش؟
همکالسی دوران دانشگاه من بــود و یکی از
باهوشترین بازیگرهاست .آناتومی بدن او ،گونهها،
ابرو و حتی پشت به تصویر پانتهآ پناهیها هم
شخصیت دارد.
و در مقایسه با هنگامه قاضیانی؟
خانم قاضیانی هم فوقالعاده است ،او غریزیتر و
شهودیتر این کار را میکند او وامدار ادبیات است
و به شکل خارقالعادهای با ادبیات نقش را کشف
میکند .در حالی که کار پانتهآ بیشتر ترکیبی از
شهودی بودن و تکنیکال بودن است .من فقط برای
پانتهآ یک لنز و مژههای بلند انتخاب کردم و بقیه
آنچه میبینید خود خودش است و خب به نظرم
این شانسم بود که چنین بازیگران عمیقی در جینگو
ظاهر شدند.
حاال «جینگو» چی هست؟
جینگو خب یک گیاه دارویی برای درمان آلزایمر
است و به نظرم نیاز امروزمان است
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کنجکاویهایی که اهل سینما برای تماشای نخستین تجربه کارگردانی عوامل دیگر
سینما همچون فیلمبرداران و بازیگران و دیگران دارند ،عموما به زمینههای قضاوتگرانه
برمیگردد :میخواهند ببینند کسی که در حرفه تخصصی خودش خبره و چیرهدست
بوده ،حاال و در جایگاه فیلمساز چه کرده و به چند درصد از آن قدر و منزلتی که در جایگاه
تکنیکی اصلیاش داشت ،دوباره و در کرسی کارگردانی ،دست یافته است .اما شکل دیگر
و شاید انسانیتری از رویارویی با این گونه آثار هم وجود دارد که در مورد فیلم «جینگو»
امیر پوریا
هم برای نگارنده مطرح بود :این که ببینیم آن فیلمبرداری که با ویژگیهای خاص
تجربهگرایانه و بازیهای بصری خاص و حتی خلق جهانبینی تازهای درش دنیای فیلم از طریق جنس
تصویرسازی میشناختیم ،چه میزان از همان ذهنیات و گرایشهای فردیاش را در اولین فیلم خود بازتابانده
است؟ فیلمبرداری که با رعایت استادانه مفهوم «تداوم» در هر یک از اپیزودهای فیلم «بیست انگشت» (مانیا
اکبری )۱۳۸۴ ،چندین سکانس را در یک نما میگرفت و هر اپیزود را با انطباق محض زمان سینمایی بر زمان واقعی
توگوهایی به شدت هنجارشکن و غیرعادی بدل میکرد ،یا تصویرساز نامتعارفی که
و عادی به شرح لحظهها و گف 
در «بغض» (رضا درمیشیان )۱۳۹۰ ،میتوانست حتی روند تدوینی و فضای حسی و شیوه روایت فیلم را هم تحت
تأثیر تصاویر گریزان و در گذر وگاه عمدا «فلو»ی خود ،به ضرباهنگی آکنده از جهش و شتاب و نبود تمرکز برساند
و حال و هوای دو شخصیت اصلی را از این طریق به مخاطب فیلم منتقل کند ،چه میزان از همین سلیقه بصری را که
در اصل از نوعی جهانبینی پستمدرن میآید ،در فیلم اول خود جاری کرده است؟ این کنجکاوی با آن موضع
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نشستن بر صندلی یک ارزیاب برای تعیین میزان قوت و ضعف فیلم ،به شدت تفاوت دارد.
از این منظر« ،جینگو» یا «روایت معلق» دقیقا در امتداد تجربههای فیلمبرداری تورج اصالنی و ادامه سنجیده
آنها به شمار میرود .میشود همان آدم با همان دلمشغولی و نگرش را به خوبی دنبال کرد و بهتر شناخت .بدیهی
است که مقصودم از این اشاره ،توقف در ویژگیهای بصری فیلم و بازی بین لنزها وگاه استفاده عمدا اغراقآمیز
از اعوجاج تصاویر با شدت واید در اتاق بیمارستان یا تصاویر آهسته (اسلوموشن) و همچنین شگردهای نوری
خاص مانند سکانس قطع برق در منزل دکتر نیست .بلکه میخواهم بگویم خصوصیاتی از جینگو که تازه و
غافلگیرکننده به نظر میرسند  -مانند طنز یا هجو به کار رفته در نریشن (گفتار متن) راوی یا به هم آمیختن
لحنهای مختلف روایت از مستندوار تا پرتعلیق و از گزارش یک شبنشینی دوستانه در برخی بخشها تا
تقطیع محسوس و پرتأکید در بخشهای دیگر  -همه درست همان روح و روحیهای را دارند که در شخصیت
فیلمبرداری اصالنی به چشم میخورد.
در این میان ،تعابیر هجوآمیز متن نریشن فیلم چه در لحن کلیاش ،چه در توصیفی که از بطالت و بیکاری و
بیمأوایی راوی و همپالکیهایش به دست میدهد و چه در شوخیهای به یادماندنی و مشخصی مانند «دست
تقدیر و شست تقدیر» ،درست نشانگر همان بینش پستمدرنیستی فیلمساز طناز ماست که پیشتر به آن اشاره
کردم .اساسا این که طرح کلی ( )sketchمعماری یک فیلم را نریشن و نوع برداشت و توصیفی که راوی با اقرار
به کاستیها و کاهلیهای خودش یا اعتراض به بیرحمیهای دیگران شکل بدهد ،از ویژگیهای بسیار آشنای
سینمای پستمدرن در نمونههای مختلف آن است که جینگو بدون این که به ادا و متفاوتنمایی پرتکلف مشهود
در برخی موارد دچار شود ،از آن بهره گرفته است .گویی تمام تصویرها ،روایت ،ورود شخصیتها به محدوده
داستان عمدا از هم گسیخته و پراکنده فیلم ،معرفی موقعیتهایی مثل کشیکدادن دو «بپا»ی دوقلوی عجیب
و خاص و حتی روند تدوین و پیوند بین این پارههای روایت را همین گفتار متن از ابتدا تعیین کرده است .در
حقیقت میتوان گفت که فیلم دارد برای این نریشن و شرحی که راوی از وضع و حال خودش و چند آدم سرگردان
دیگر ارائه میدهد ،تصویر میآفریند.
اما بر این خصلت آخری که برای آدمهای فیلم برشمردم ،اندکی متمرکزتر شویم تا یکی از مهمترین ستونهایی
که این فیلم شناور و غیرمتمرکز را سرپا و دور از آشفتگی نگه داشته ،خود را نشان دهد :این آدمهای سرگردان و
نوعی همان خصلت پانافوبیک یا ترس از همهچیز را  -که راوی به یکیشان نسبت
بیمأوا که گویی همهشان به 
میدهد  -در ذرات فضای فیلم جاری و معلق کردهاند ،هرگز از حال و روزشان به گونهای حرف نمیزنند که به
نظر برسد میخواهند وجهی فیلسوفمآبانه برای فیلم دستوپا کنند .جینگو البته به سرگشتگی طیفی از جامعه
امروز و اینجا میپردازد و این درونمایه ،خودبهخود بر بستری که روانشناسی اجتماعی نام دارد ،شکل گرفته است.
اما کوچکترین اصراری به حرفهای درشت و خودنمایی و تظاهر و تفاخر به پیچیدگی در فیلم نیست .وقتی
آشفتگیهای غریب و غیرقابل تحمل برخی تجربههای اول همین امسال مانند «تابور» و «ساکن طبقه وسط» و
«از تهران تا بهشت» و «دو ساعت بعد مهرآباد» و «ملبورن» را میبینیم که تصور میکنند فیلم باید تمام جهانیان
و اندیشهها و مکاتب فلسفی و تردیدهای انسانی را در گزارههای تصویری یا دیالوگیاش به چالش بکشد ،قدر
شوخطبعی جینگو در رویکرد روانشناختی کامال نهان و بیادعایش را خواهیم دانست
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قرار بود درباره «جینگو» ،اولین تجربه کارگردانی تورج اصالنی ،بنویسم .فیلمی که در
همان اولین مواجهه احساس خوب و خوشایندی برایم به ارمغان آورده بود .یک تجربه از
هر جهت متفاوت که نشانههای آشکاری از یک سینمای سورئالیستی در قاب و قالب
کمدی داشت.
اطالقکمدیممکناستذهنمخاطبرابهمسیریگمراهکنندهدرمحدودههایشناخته
شدهای از کمدی کالسیکهای معروف دوران مک سنت سوق دهد .البته بخشهای کوتاه و
محسنسیف
پراکندهای از کمدی کالسیکهای عصر طالیی به ویژه در آثار چارلی چاپلین ،باستر کیتون
و حتی لورل و هاردی به کمدی سورئال نزدیک میشود .در بررسی دقیقتر «جینگو» و نشانهشناسی لحظههای موفق
اینتجربهمتفاوتسینمایی،فرصتبیشتریبراییکبررسیمقایسهایخواهیمداشت.
شاهد مثالهای تجربه شده کمدی سورئال در آثار باستر کیتون ،چاپلین ،لورل و هاردی و حتی هارول لوید به
تفکیک و لحظهبهلحظه نیاز به تعریف و بازخوانی دارد .با این دستمایه ،فرصت کافی برای یک بررسی مقایسهای
میان اولین تجربه بحثانگیز تورج اصالنی با الگوهای کمتر آشنای کمدی سورئال وجود خواهد داشت .این بررسی
نیاز به دوباره دیدن «جینگو» دارد و مهمتر از آن؛ رها شدن ذهن از دغدغه و حیرت این همه جفاکاری نسبت به
یکی از خالقترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران .کیانوش عیاری با هر متر و معیار یکی از ده فیلمساز برتر تاریخ
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سینمای این کشور هنرپرور است و «خانه پدری» از تمامی جنبهها یک شاهکار نمونهای از الگوهای اصیل و ایرانی
سینماست .اگر قرار است سینمایی متکی به الگوهای فرهنگ صددرصد ملی و ایرانی داشته باشیم« ،خانه پدری»
با پرداخت اصیلترین جزئیات رفتارشناسی انسان ایرانی در یک دوران پیوسته تاریخی ،بخش منفی و تاریک روح
گمراه انسان در دوران جاهلیت معاصر را به تصویر میکشد.
بیست دقیقه اول «خانه پدری» آن قدر هولناک و تکاندهنده است که در یک داوری شتابزده احساسی به مخالفان
فیلم حق میدهی و نمایش عمومی آن را به صواب نمیبینی...
اما این یک داوری احساسی و عجوالنه است که با کمی تفکر و تجزیه و تحلیل عالمانه روانشناسی از جنبههای
زیباییشناسی هنر و رسالت اجتماعی هنرمند ،دریغ و افسوس به دنبال دارد .چگونه ممکن است اوج خالقیت در
لحظهپردازی و ترکیببندی جزئیات بصری و محتوایی در کل تاریخ سینمای ایران را برای همیشه در گاوصندوق
کژسلیقگی و قضاوتهای سطحی بایگانی کرد؟
در همه آموزههای انسانساز اسالمی به یک دوران تلخ و سیاه از نادانی و جنون اعراب بدوی اشاره میشود .عصر
جاهلیت و بدویتی که دختران و زنان در گورهای تاریک و فاقد دریچه و روزن به حیات دور از آفتاب ادامه میدادند.
دختران نوزاد فارغ از هرگونه احساس و عاطفه پدرانه زنده به گور میشدند« .خانه پدری» این تصویر ذهنی و
خیالپردازانه را با تأثیرگذارترین شکل ممکن در قاب نگاه ارواح پاک انسانی مینشاند.
تمام آن تعریف و توصیفهای تکرار شده در آموزههای دینی و اسالمی را در برابر داریم تا سرود و درود از عمق
وجودمان را نثار آن لحظه درخشان و جاودانه ظهور پیامبر نور و رحمت و دانایی کنیم.
«خانه پدری» با همه کوبندگی و صالبت در توصیف بینقص و هراسانگیز جزئیات یک جنایت بدوی ،تصویر
هولناک و شاهد مثالی از دوران جاهلیت بنیآدم میسازد تا از عمق جان ایمان بیاوریم به طلوع رهاییبخش
آیین اسالم.
جدا از این جنبه آگاهیبخش و روشنگر دینی ،رد خون و نفرین در مناسبات بیرونی و انتقال نسل به نسل آن را
در سرنوشت چند نسل خانواده دنبال میکنیم .جنایتی که عالوه بر پادافره رستاخیزی در حیات زمینی عامالن
اصلی جنایت ،عذابهای طاقتفرسایی درپی دارد .مرگ غمانگیز و دردناک مادر ،اولین ضربه ویرانگر است.
فروپاشی روابط خانوادگی ،سرطان پدربزرگ ،خودکشی دختر نسل سوم ،روانپریشی پسر بزرگ خانواده که
حاال پدربزرگ نسل چهارم است ،درگیری و اختالف و فروپاشی شالوده خانوادگی نسلهای پیدرپی ،با سکته
مغزی پدر در سکانس بیرون آوردن استخوان های جسد شاید نشانه شکستن نفرین باشد.
اما اختالف و بگومگوی زن و شوهر جوان نسل پنجم از احتمال ادامه پریشاناحوالی و نفرینزدگی این خاندان
خبر میدهد .اگرچه عامالن اصلی جنایت به پایان راه خود رسیدهاند...
پاککردن صورت مساله شاید آسانترین راه برخورد با پدیدههای پیچیده اجتماعی باشد ،اما این رویکرد عالوه
بر سادهانگاری یک نوع فرار از مسئولیت هم هست.
این «خانه پدری» همه ایرانیان است و همه ایرانیها باید درباره آن تصمیم بگیرند ...تا امروز همه هشدارهای
مورد نظر خودتان را دادهاید ،خیرتان قبول و اجرتان ماجور ،حاال اجازه بدهید آن بخش همیشه ساکت ملت هم
اظهار نظر کنند...
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تهران ،تهران ،تهران ...ته خط کوچندگان به آزادی از غرب ،به رسالت از شرق و...
شهری به وسعت آدمهای ناشناس را در برابرم دیدم وقتی چهارده سالم بود .با پدرم حوالی
هفت صبح از کردستان با لهجة کلهر پا به آزادی گذاشتم .و همان صبح ،خورشید که
نوازش میکرد و برج آزادی ،با من و پیراهن یقههفت سبزم با حاشیههای سفیدش ،در یک
قاب بودیم .پدرم با انگشتان اشارهاش به یادگار در اتاق تاریک دوربین الغر  110هانیمکس
جای گرفت و در دل نگاتیو آگفا ثبت شد .در میان آن همه ناشناخته با لهجههای بسیار
تورج اصالنی
بسیار دورتر از کوچهپسکوچههای شهرم ،در میان آن همه نگاه ،خیره مانده بودم.
ساعتها بعد پشت ویترینهای باب همایون نبش خیابان ناصرخسرو در انتظار خرید دوربین سوپرهشت کانن
 1014بودم و چه انتظار طوالنی و سختی .زمان ،تعریفش را از دست داده بود و مرا با خود به سرزمین خیال و ثبت
خاطره کوچانده بود .ذوق شنیدن صدای شاتر اتاق تاریک جادو را داشتم .گذر زمان در باورم نمیگنجید .در میان
ازدحام کوچههای منتهی به دارالفنون قدم میزدم؛ طعم کباب و بوی ریحان تازه و سنگک بازار تهران با صدای
دلنواز مؤذنزاده اردبیلی .حوالی همین بیست و پنج شش سال پیش اتاق تاریک و جادویی سینما در میان آن همه
غریبة مهربانتر از امروز ،به همت پدرم میزبان هر آمد و رفتی شد .قریب به سه دهه ،به گواه سینما با کوچک و بزرگ
ناآشنا و نامآشنای کالن شهری به نام تهران ،پرسهزنان کوچهها و آدمهایش را از خاطر گذراندم .دیگر چهارده ساله
نیستم .ساکن شهری پر از آشناهای کممجال که همسایگانش در خاطر هم نمیگنجند.
مجالی شد تا در ایام خانهنشینی و پرسهزنی در شهر ،چشم در چشم از دریچة سینما همراه و همدل جوانانی باشم که
ثمرهاش شد فیلمی هذیانگو به نام «جینگو» .دربارة چند پرترة ناشناس (سیاوش ،اشکان ،دکتر و ) ...آن قدر غریب
که گویی در خاطرات المسه و بویاییمان میگنجد .دل مشغولیها ،امیدها ،دل تنگیها ،کامها و ناکامیها ،ترسها،
پرسهزنیهای پر از انگیزهشان به مقصدی نامعلوم ،در کالن شهری به نام تهران؛ تهرانی که بهراستی خود فراتر از یک
پرتره است .تهرانی که هنوز و همیشه با همة تضادهایش ،قبلم برای برج آزادیاش به بلندای میالد میتپد .اینها همه
و همه بهانهای شد تا در ستایش سینما ،خاطرات و تهران ،ساخت اولین فیلمم را به شکل کارگاهی تجریه کنم
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بخشی از جوایز تورج اصالنی:
جایزه بهترین فیلمبردار برای فیلم «فصل کرگدن» از هفتمین دوره مراسم ساالنه جوایز سینمایی آسیا
(هنگ کنگ) 2013
جایزه قورباغه برنزی بهترین فیلمبردار برای فیلم «فصل کرگدن» از بیستمین جشنواره تخصصی
فیلمبرداران جهان (پلس كمرایمیج ،لهستان) 2012
جایزه بهترین فیلمبردار برای فیلم «فصل کرگدن» از ششمین جشنواره آسیا پاسفیک (استرالیا) 2012
جایزه بهترین فیلمبردار برای فیلم «فصل کرگدن» از شصتمین جشنواره سن سباستین (اسپانیا) 2012
دیپلمافتخاربهترینفیلمبرداربرایفیلم«بغض»ازششمینجشنمنتقدانونویسندگانسینمایایران1391
جایزه بهترین فیلمبردار برای فیلم «بدرود بغداد» از سومین جشنواره بینالمللی فیلم بغداد (عراق) 2010
جایزه بهترین فیلمبردار برای فیلم «بدرود بغداد» از دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای ایرانی در تورنتو
(كانادا) 2010
جایزه بهترین فیلمبردار مستند برای فیلم «چه سر سبز بود دره ما» از چهاردهمین جشن خانه سینما 1389
جایزهبهترینتهیهكنندگیمستندبرایفیلم«چهسرسبزبوددرهما»ازچهاردهمینجشنخانهسینما1389
جایزه بهترین فیلمبردار برای فیلمهای «بدرود بغداد» و «زمزمه با باد» از بیست وهشتمین جشنواره
بینالمللی فیلم فجر در بخش فیلمهای اول ودوم 1388
جایزه بهترین فیلمبردار آسیا و اروپا برای فیلم «كسی از گربههای ایرانی خبر ندارد» از سیزدهمین جشنواره
شبهای تالین (استونی) 2009
جایزه بهترین فیلمبردار برای فیلم «چه سر سبز بود دره ما» از نخستین جشنواره بینالمللی فیلمهای
انساندوستانه (آسا ،ایران) 1388
جایزه بهترین فیلمبردار برای فیلم هدرسه از نخستین جشنواره فیلم ستایش (ایران) 1386
جایزه بهترین فیلمبردار برای فیلم هدرسه از دومین جشنواره فیلمهای مستند یادگار(ایران) 1382
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(محصول )1392
خالصهفیلم:نادر ایدهپرداز یک شرکت تبلیغاتی است و به شدت به سیگار وابسته است .او عقیده دارد کشیدن سیگار
به ایدهپردازی او کمک میکند .لیال تستر یک شرکت اسانس عطر است و از حس بویایی فوقالعادهای برخوردار است.
نادر و لیال با هم آشنا میشوند .تنها شرط لیال برای ازدواج با نادر ترک سیگار برای همیشه است...
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دستاوردها :عنوان بهترین فیلم اول در جشنواره ویدئویی تهران ،جایزه بهترین کارگردانی جشنوار ه بینالمللی تاشکند و جایزه بهترین
بازیگر زن جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو عوامل:تهیه کننده و کارگردان :عادل یراقی ،فیلمنامه :عباس کیارستمی ،عادلیراقی،
فیلمبردار :رضا تیموری ،تدوین :عادل یراقی ،جلوههای ویژه رایانهای :آیدین آریایی نژاد ،صدابردار :ساسان نخعی ،طراحی و ترکیب صدا:
محمدرضا دلپاک ،طراح لباس :رعنا امینی ،گریم :محموداسمانی ،عکاس :محسن ربیعی ،بازیگران :لیال حاتمی ،عادل یراقی ،بهاره رهنما،
رضا پیروی ،علیرضا رفوگران ،تانیا پاکزاد ،محسن شرفینیا ،علی دباغ مشین شویجی ،شهرام کیور ،آرزو اسکویی ،فرخ مولوی
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عادل یراقی ،فیلمسازی را با حضور در کارگاههای عباس کیارستمی و ساخت فیلمهای
کوتاه آغاز کرده است« .آشنایی با لیال» نخستین تجربه او در حیطه فیلم بلند سینمایی
است که بر اساس طرح اولیه کیارستمی و فیلمنامهای از کیارستمی و خودش شکل
گرفته و البته شرط اصلی ،بازی یراقی در نقش شخصیت مرد فیلم بوده است؛
فیلمسازی که معتقد است قصهها و شخصیتهایی را دوست دارد که بتواند آنها را باور
کند« .آشنایی با لیال» این روزها در گروه «هنر و تجربه» اکران شده ،در شرایطی که
یراقی در حال ساخت دومین فیلمش است.

چرا اسم فیلم «آشنایی با لیال» است نه
مثال «آشنایی با نادر»؟ چون در طول
فیلم مخاطب بیشتر با کاراکتر مرد و
مسالهاش برای ترک سیگار همراه است.
اسم فیلم ابتدا «آخرین سیگار» بود ولی چون واژه
سیگار چندان خوشایند نبود به دنبال اسم دیگری
بودم و نهایتا این عنوان را انتخاب کردم .این اسم را
به این دلیل انتخاب کردم که نادر بر اثر آشنایی با
لیال در شرایطی قرار میگیرد که باید بین لیال و

سیگار ،یکی را انتخاب کند.
این اسم قبل از دیدن فیلم ،به خصوص
با حضور لیال حاتمی به عنوان بازیگر،
برای مخاطب ذهنیت مواجهه با یک اثر
مستند را به وجود میآورد اما بعد با یک
فیلم داستانی مواجه میشود .نگران این
برخورد نبودید؟
واقعیت این است که چندان به این وجه قضیه فکر
نکردم و اخیرا که فیلم اکران شده از چند نفر این
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نکته را شنیدم.
اگر بخواهید تم یا دغدغه زیرساختی را
که باعث شکلگیری این فیلم شد در
چند جمله خالصه کنید ،چه میگویید؟
انتخاب ،عشق ،تنهایی ،عادتهای
بیمارگون یا...
ما برای حضور در جشنوارههای خارجی یک
خالصه سه خطی برای فیلم نوشتیم که به نظرم
خالصه خوبی است ولی ترجمه فارسی آن به
اندازه انگلیسیاش گویا نیست :تنها که هستیم
با خودمان راحتیم ولی وقتی با کسی هستیم،
مجبوریم مراعات یکدیگر را کنیم .آیا میشود آدم،
هم با کسی زندگی کند هم راحت باشد؟ من سیگار
را تأیید نمیکنم بلکه سیگار در فیلم نشانهای از
عادتهای فردی است که ممکن است در رابطه
مشترک دچار محدودیت شود .به نظر من مهمتر از
هر چیز کنار آمدن آدمها با یکدیگر است ،همانطور
که نادر مرتب در فیلم تکرار میکند که در حال کم
کردن سیگار است .من این رفتار را دوست دارم ،به
خصوص که در فیلم سیگار کشیدن نادر فقط یک
عادت نیست بلکه به ایدهپردازی او کمک میکند
یا حداقل نادر این گونه فکر میکند .واقعیت این
است که وقتی فردی را بهطور کامل از چیزی منع
میکنید ،هم بار روانی دارد هم طبیعت انسان به
گونهای است که نسبت
به آن گرایش بیشتری
پیدا میکند.
طراحی اولیـــه
و موقعیـــــت
شخصیــتهــا
کالسیک اســت
و نیـاز دراماتیک

آنها با هم تضاد دارد .نادر برای ایدهپردازی
نیاز به سیگار دارد و لیال ،هم به خاطر
گذشتهاش ،هم کار به عنوان تستر اسانس
عطر ،شامه قوی دارد و نمیتواند بوی
سیگار را تحمل کند .این چینش کالسیک
است اما پرداخت قصه در ادامه کالسیک
نوعی رها و روانشناختی پیش

نیست و به
میرود.چطوربهاینطراحیرسیدید؟
باید بگویم من اینطور که شما اشــاره کردید
تقسیمبندی نکردم .ما دو شخصیت داریم که سعی
کردم آنها را بشناسم و کنار هم قرارشان بدهم .اینکه
زندگی آنها چطور باید شکل بگیرد و چگونه باید
مسائلشان را حل کنند و با هم کنار بیایند ،باعث شد
این مسیر را برای داستان انتخاب کنم.
برای نزدیک شدن به سلیقه و نگاه شما
در درامپردازی و سینما شاید بهتر باشد
به فیلمهایی اشاره کنید که در سینمای
جهان و ایران بیشتر میپسندید.
من در گذشته فیلم زیاد میدیدم ولی مدتی است
که دیگر به آن اندازه فیلم نمیبینم و هر وقت هم
دلم میخواهد فیلم ببینم ،سراغ چند فیلم قدیمی
میروم و چندباره آنها را تماشا میکنم .در واقع
دیدن فیلمهای جدید برایم سخت شده و میدانم
که این چندان خوب نیست .شخصا فیلمهایی را
دوســت دارم که کمی
طنز ،کمی سورئال و البته
واقعی باشند که شاید
به نظر متناقض بیاید.
در یک کلمه ،قصهها و
آدمهایی را دوست دارم
که بتوانم باور کنم و این
میتواند در هر ژانــر و
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گونهای باشد .فیلمهای برسون ،وایلدر ،فلینی و
بسیاری را که شاید االن در ذهنم نباشند دوست
دارم .سینمای آقای کیارستمی را به شدت دوست
دارم و از وقتی فیلم «کلوزآپ» ایشان را دیدم
درهای دنیای معجزهآسای دیگری به رویم باز شد،
چون متوجه شدم اتفاق دیگری در این فیلم افتاده و
با فیلمهای دیگر فرق دارد .همان طور که میبینید،
فیلمسازانی که نام بردم متفاوت از هم هستند و هر
کدام دنیا و سبک خاص خودشان را دارند.
ارتباط شما با آقای کیارستمی چطور
شکل گرفت که تبدیل به هنرجوی فعال
کارگاههای ایشان شدید و طرح اولیه
فیلمنامه «آشنایی با لیال» را به شما
دادند؟
من بیش از  ۲۰سال خارج از کشور بودم و در
رشته سینما تحصیل میکردم و دستیار تدوین
بودم .بعد برای کار شخصی به ایران آمدم و مجبور
شدم بیش از مدتی که تصمیم داشتم ،بمانم.
در این مدت درگیر فیلمی شدم که چندان باب
طبعم نبود و بعد از حدود یک سال و نیم برگشتم.
در راه بازگشت ،دوستی که از عالقه من به آقای
کیارستمی و کارهایشان خبر داشت تماس گرفت و
گفت ایشان در کاخ سعدآباد کارگاه آموزشی دارند
و هفته آینده هم این کارگاه ادامه دارد .من هم
بلیتم را عوض کردم و دوباره به ایران برگشتم تا
در کارگاهشان شرکت کنم .در کارگاههای آقای
کیارستمی چند فیلم کوتاه ساختم که نظر ایشان
را جلب کرد و به تدریج ارتباط ما نزدیکتر شد.
در یکی از این فیلمهای کوتاه ،خودم بازی کردم
و آقای کیارستمی وقتی فیلم را دیدند ،گفتند:
من طرحی دارم درباره مردی که به اصرار نامزدش
میخواهد سیگار را ترک کند ،اما بازیگری برای

آن پیدا نکردم .ایشان گفتند :به این شرط حاضرم
طرح را به تو بدهم که خودت نقش این مرد را بازی
کنی .در مرحله ایدهپردازی و طراحی مسیر داستان
مرتب گفتوگو میکردیم و مثال آقای کیارستمی
ایده کلینیک ترک اعتیاد را تعریف کردند و من
هم ایدههایی مثل حرفزدن نادر با سیگار را عنوان
کردم .بعد من شروع به نگارش فیلمنامه کردم
و وقتی نسخه اول را به ایشان دادم ،پسندیدند و
گفتند :برو فیلم را بساز .با این حال تا مرحله ساخت
فیلم آغاز شود چند بار دیگر فیلمنامه را خواندند و
با هم تصحیح کردیم و روی جزئیات و کلیات کار
کردیم و البته صحنههایی حذف و اضافه شد.
در مرحله اجرا و کارگردانی هم از نظر و
پیشنهادهای آقای کیارستمی استفاده
کردید؟ آیا موقع نگارش صحنهها را
کارگردانی میکردید؟
آقــای کیارستمی زمــان زیــادی از ساخت و
فیلمبرداری «آشنایی با لیال» را برای پیشتولید
فیلم «مثل یک عاشق» در ژاپن بودند ولی وقتی
برگشتند ،دو ،سه بار سر صحنه ما آمدند و کمک
زیادی کردند .من وقتی فیلمنامه را مینوشتم طبعا
صحنهها را میدیدم و البته قبل از فیلمبرداری هر
صحنه هم کار میکردم .بازیگر مرد که خودم بودم
و تا وقتی هم خانم لیال حاتمی مشخص نشده بودند
برخی صحنهها را با حضور فرد دیگری میگرفتم تا
موقع فیلمبرداری ،تصویر دقیقتری از صحنه مورد
نظر داشته باشم.
از عالقهتان به طنز گفتید و فیلم هم
جنس خاصی از طنز دارد که نه مخاطب
را به قهقهه میاندازد نه لبخندش محو
میشود .چطور به چنین طنزی رسیدید
که به رئالیسم هم لطمه نمیزند؟

عادل یراقی « -آشنایی با لیال»
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به نظرم حرفهای جدی و مهمی در زندگی
هست که حوصله آدم را سر میبرند .اما وقتی
این حرفهای جدی با بیان طنز عنوان میشوند،
میتوان ارتباط بهتری با آنها برقرار کرد .من خودم
آدم تلخی هستم و هرچه پیش میرود تلختر هم
میشوم .شاید برای دوری از این تلخی است که
این جنس طنز را دوست دارم .بهطور کلی طنزی
را میپسندم که در آن اثری از هوشمندی باشد.
درباره طنز کنترلشده این فیلم خاطرهای دارم
که به نظرم جالب است .من برای فیلمبرداری این
فیلم ،دوستی را در نظر داشتم که با هم رفاقت
داشتیم اما نتوانست با ما همکاری کند چون
فیلمبرداری کاری که مشغول آن بود مدت زیادی
طول کشید .من با این که از نیامدن او ناراحت بودم،
از جهتی خوشحال شدم چون دوستم این وجه مرا

دوست دارد و در حضور او ممکن بود میزان این طنز
از کنترل من خارج شود .اما آقای فیلمبرداری که
بعد به گروه ما اضافه شد با این فیلم ارتباط چندانی
برقرار نکرده بود و من از این جهت خوشحال بودم
که در حضور او این طنز را کنترل میکنم .به نظرم
طنز این فیلم بیشتر در رفتار است و کمتر در
دیالوگ بروز میکند و من هم طنز دیگری را جز
این بلد نیستم و دوست ندارم.
اشاره کردید که به وجوه طنز و سورئال
در فیلمهای رئال عالقه دارید .دنبال
نشانههای عالقهمندی به فانتزی در
فیلمتان بودم و به نظرم آمد انتخاب
فولکس زرد و قرمز برای کاراکترهای
اصلی  -که به نوعی شخصیتپردازانه
است و باعث آشنایی آنها میشود -
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میتواند تا حدی برآمده از این عالقه
باشد .نظر خودتان چیست؟
من قبال میخواستم فیلم کوتاهی با ایده همین
سکانس برخورد زن و مرد با ماشینهایشان بسازم
که هزینه زیادی هم داشت اما نشد .در این فیلم
فکر کردم میتوانم بخشی از آن ایده را کار کنم،
به خصوص که کاراکترهای فیلم میتوانند چنین
ماشینهایی داشته باشند .مرد ایدهپرداز است و در
شرکت تبلیغاتی کار میکند و وضعیت مالیاش
بد نیست اما گرفتاریهای خاص خودش را برای
گذران زندگی دارد .در واقع چون ایدهپرداز است
چندان حواسش به مسائل اقتصادی نیست و
همین موضوع باعث گرفتاریاش میشود ،چون
میخواهد همه چیزهایی را که دوست دارد،
داشته باشد .کاراکتر زن هم ظاهر و کارش حال

و هوای اروپایی دارد و قابل باور است که بخواهد
چنین ماشینی داشته باشد .فکر کردم همین که
ذهنیت هر دو اینها به سمت این ماشین رفته،
زمینه مشترکی دارند تا رابطهای بین آنها شکل
بگیرد .حاال این انتخاب میتواند زمینه سورئال
داشته باشد یا نه .به نظرم این روزها که بخش
اعظم ساعتهای زندگی افراد در ماشین میگذرد،
ماشین میتواند معرف شخصیت آدمها باشد .این
ماشین ،ماشینی نیست که فردی به خاطر نداشتن
پول به سراغش برود ،بلکه سلیقه و شخصیت
خاص آن فرد را نشان میدهد.
سکانس لوکسفروشی هم ،به جهت
دراماتیک خاص است .چون هم اوج
بحران و عصبانیت نادر را به تصویر
میکشد هم این که او شب قبل از ترک
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سیگار چیزی که به عنوان هدیه انتخاب
میکند یک زیرسیگاری است که نشان
از عمیق بودن کشش او به سیگار دارد.
برای اجرای این صحنه چه طراحیای
داشتید؟
سکانس همان ویژگیهایی

به جهت دراماتیک این
را دارد که اشاره کردید و من خودم در آن زمان
با همین بحران مواجه شده بودم و برایم واقعی
بود ،چون برای شخصی تبلیغ ساخته بودم و پولم
را نمیداد .البته بخشی از عصبیت نادر در این
سکانس به این برمیگردد که آدمهای سیگاری
وقتی مدتی سیگار نمیکشند ،عصبی میشوند
چون نیکوتین به مغزشان نمیرسد و حتی لرزش
دست پیدا میکنند و تمرکزشان را از دست
میدهند .به عالوه ،فردا هم روز ازدواجش است و
با این که اشاره میکنند عروسی بزرگی نمیگیرند
اما نادر نگرانی مواجهه با یک زندگی جدید را هم
دارد و شرایط اقتصادیاش هم برایش مهم است .به
جهت اجرا دوست داشتم این سکانس را در مکان
زیبایی فیلمبرداری کنیم که همه چیز کریستال و
شکستنی باشد و بعد از دیدن مغازههای مختلف،
این لوکیشن را انتخاب کردم .از ابتدا تصمیم داشتم
این سکانس را در یک برداشت و با دوربین روی
دست بگیریم ،حتی با احتمال تکانهای عجیب
و غریبی که ممکن بود دوربین داشته باشد .جالب
برداشت همان اولین برداشت

است بگویم که این
ما است.
فکر نمیکردید الزم باشد تصویری از
خانه و زندگی لیال و شرایط زندگی او به
مخاطب نشان بدهید به خصوص به خاطر
توقعی که اسم فیلم ایجاد میکند؟
نه ،فکر نمیکردم الزم باشد.

به نظر شما آن سیگاری که نادر قبل از
طلوع صبحی که مراسم ازدواجش است،
میکشد آخرین سیگارش باشد؟
برای پاسخ به سوال شما تجربه واقعی را که خودم
در زندگی داشتم ،نقل میکنم :وقتی خارج از ایران
زندگی میکردم دو دوست با ملیتهای مختلف و
در سنین متفاوت داشتم که هر دو به شدت سیگار
میکشیدند و چون رفتوآمد زیادی با من داشتند
از این شرایط ناراحت بودم .با پزشکی برای ترک
سیگار صحبت کردم و به آنها پیشنهاد دادم با هم
نزد پزشک برویم .روال کار در مطب به این ترتیب
بود که پزشک با هر بیمار چند دقیقهای صحبت
میکرد و بعد بیمار به اتاقی میرفت که فیلمهای
مشمئزکننده از دندان و لثه و ...سیگاریها نشان
میدادند .و صحنه کوتاهی از آن در سکانسی که لیال
به کلینیک میرود و سراغ نادر را میگیرد ،هست.
بعد از این کار آمپولی پشت گوش بیمار تزریق
میکردند تا مغزش نیکوتین نخواهد و یک قرص
هم میدادند که اگر هوس سیگار کرد آن را بخورد.
این پروسه سه ماه طول کشید و هر دو دوست من
سیگار را ترک کردند اما یکی از آنها دوباره به سیگار
کشیدن رویآورد اما دیگری کامال سیگار را کنار
گذاشت.
بـرای خـودتان سخت نبـود با وجـود
سیگاری نبودن اینقدر در فیلم سیگار
بکشید ،آن هم با عالقه و لذت؟
من هیچوقت سیگاری نبودم اما این طور هم نبود که
اصال سیگار نکشیده باشم .به هر حال از مدتی زودتر
سیگار کشیدن را شروع کردم که در فیلم طبیعیتر
باشد .البته در زمانی کوتاه و فشرده ،از این بابت به
آدم فشار وارد میشود اما به هر ترتیبی بود این
دوران را طی کردم
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نادر ایدهپرداز یک شرکت تبلیغاتی است که به شدت به سیگار وابسته است .او عقیده دارد
کشیدن سیگار به ایدهپردازی او کمک میکند .لیال تستر یک شرکت اسانس عطر است و از
حس بویایی فوقالعادهای برخوردار است .نادر و لیال با هم آشنا میشوند .تنها شرط لیال برای
ازدواج با نادر ترک سیگار برای همیشه است .نادر شرایط مالی خوبی ندارد و برای ادامه به
کار ،به سیگار نیازمند است .او میبایست بین لیال و سیگار یکی را انتخاب کند .موقعیت لیال
حاتمی را در «آشنایی با لیال» میتوان با موقعیت او در فیلم «سر به مهر» سنجید .موقعیتی
سید رضا صائمی
مشابه و متفاوت .اگر در آنجا نماز خواندن درجمع مانعی دست کم ذهنی برای ازدواجش
بود ،اینجا سیگارکشیدن نامزدش به چالشی برای ازدواج بدل میشود .در واقع در هر دو فیلم یک رفتار و کنش اخالقی
فردی به تعلیق یک ارتباط دوسویه منجر شده و در دل همدلی ،ناهمزبانی ایجاد کرده است .از این رو هر دو فیلم واجد
سویه قدرتمند روانشناختی است که در آشنایی با لیال ،ابعاد و عمق بیشتری هم به خود میگیرد.
اگر بخواهیم یک فیلم دیگر را هم با این فیلم قیاس کنیم باید به فیلم «المپ صد» سعید آقاخانی اشاره کنیم که در
آنجا نیز قصه ترک اعتیاد یک معتاد دستمایه روایت قرار میگیرد و کشمکشهای درونی و بیرونی برای زدودن یک
عادت ناسالم به هسته معنایی اثر بدل میشود .در واقع فیلم به طریق معکوس استحاله شدن آدمی و ارادهاش را در جبر
عادتهای فردی روایت میکند و در واقع قرار است از وجود به عدم برسیم و از طریق فقدان ابژه ،اثبات و اعتبار سوژه
را صورتبندی کنیم .تعلیق درونی قصه در همین فرایند شکل گرفته و بسط مییابد به این معنی که با قصهای مواجه
هستیم که شخصیت اصلی قرار است با حذف یک فعل نامطلوب از ضد قهرمان به قهرمان بدل شود .ترک سیگار نه تنها
نادر را در نزد لیال به شوهری مطلوب بدل میکند که او رادر نزد مخاطب نیز به قهرمان بدل میسازد؛ هرچند که در این
میان مخاطبان سیگاری با او به شدت همذاتپنداری میکنند.
نگاه جزئینگرانه روانشناختی به موقعیت نادر در مقام یک سیگاری در حال ترک را میتوان امتیاز فیلم دانست که
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آن را به یک مستند علمی درباره ترک سیگارنیز بدل میکند .درهمآمیختگی سویه مستندگونه اثر با ساختار و زبان
دراماتیک آن که در بستر یک رابطه رومانتیک صورتبندی شده چه بسا تاثیر این فیلم را از حیث آموزشی  -تربیتی،
بیشتر هم میکند .چه بسا مخاطبی با تماشای این فیلم تشویق به ترک سیگار شود.
مقابله با کنشمندی نادر در ارتباط با سیگار و اساسا لحن قصه ،بُعدی سلبی دارد نه ایجابی .بدین معنی که قرار است
قهرمان قصه با ترک یک چیز  -نه به دست آوردنش  -به پیروزی برسد .قدرت قهرمان در اینجا نه در به دست آوردن که
در ترک کردن سنجیده میشود .هر چند او در یک موقعیت متضاد و پارادوکسیکال درونی  -بیرونی بهطور توامان قرار
دارد؛ از یک سو درگیر یک کشمکش درونی بین وسوسه سیگارکشیدن و مقاومت نکشیدن و از سوی دیگر درگیر یک
دوگانگی بین انتخاب سیگار یا لیال! شاید جذابیت قصه هم در این موقعیت دوگانه نهفته باشد.
در اکثر فیلمها تعلیق درونی و بیرونی قصه در تضاد بین عشق و وظیفه تعریف میشود اما در این جا تضاد و دوگانگی
بین عشق و عادت است ،بین عالقه به لیال و علقه به سیگار .تضاد بین دو سوژه انسانی و یک ابژه شیءگونه .از این رو در
یک سطح گستردهتر میتوان به تاویل فلسفی فیلم و موقعیت نادر پرداخت؛ این که آدمی همواره در کشمکش بین
عالقه و عادتهایش باید دست به انتخاب بزند .انتخابی دشوار که از یک سو کشش عشق است و از سوی دیگر سرشت
عادت که رهایی از آن به سادگی ممکن نیست .نادر مجبور است بین دو تعلق خاطر بین یار و سیگار یکی را برگزیند و
اگرچه از حیث عقلی انتخاب یار ،منطقیتر به نظر میرسد اما از حیث روانشناختی این انتخاب چندان هم آسان نیست
و به اعتقاد پارتو ،جامعهشناس ایتالیایی ،آدمی بیشتر تحت تاثیر غرایز و احساساتش عمل میکند تا عقل! به ویژه برای
نادر که بین این عادت و خالقیت حرفهای  -شغلیاش ارتباط منطقی  -عقلی برقرار کرده است .او معتقد است سیگار
کشیدنش صرفا نه از روی عادت یا لذت وکسب آرامش که برای خالقیت ذهنی و پویایی بیشتر است .در نگاه و تفسیر
نادر ،بین ایدهپردازی و دودسازی نسبت منطقی برقرار است .به گفته خودش در البهالی دود ،ایدهها شکل گرفته و به
ذهنش متبادر میشود گرچه از نگاه لیال اینها صرفا بهانههایی برای ترک نکردن سیگار است! اما نادر انگار سیگار را فراتر
از سیگار میبیند .او به آن نه عادت که تکیه عاطفی  -روانی دارد و گویی در نظرش از یک شیء به موجودی زنده بدل
شده است که حتی اعتبار حرفهای و موفقیت شغلیاش را مدیون او میداند .صحنه مربوط به حرف زدن نادر با سیگاری
که لب پنجره است عالوه بر خلق موقعیت کمیک مبین همین فراشیءشدگی سیگار است .انگار خود سیگار به یکی از
شخصیتهای اصلی قصه بدل میشود و در واقع میشود گفت فیلم سه شخصیت دارد :لیال ،نادر و سیگار!
فارغ از قصه ،آشنایی با لیال واجد زیباییشناسی بصری خوبی است و قاببندی وکادربندیهای دوربین ،به
ویژه در فضاهای بیرونی و برفی قصه شمایل چشمنوازی از بافت جغرافیایی قصه ترسیم میکند که به ویژه در
کنتراستی که از رنگ زرد و قرمز آن فولکسهای قدیمی با سفیدی برف و طبیعت اطراف ایجاد شده به همراه
موسیقی آرام متن ،لذت دیداری  -شنیداری مخاطب را افزونتر میکند .فیلم با انتخاب نادر بین جوابدادن
به موبایل یا گرفتن پاکت سیگار که در کنار هم قرار گرفته آغاز میشود .خواب بودن نادر در این صحنه تاکیدی
است بر عدم آگاهی و جهل او به مضرات سیگار و درنهایت پس از کشوقوسهای فراوان با خود و لیال با چشمانی
باز سیگار روشن را در آتش میاندازد و با آن خداحافظی میکند .سیگار خاموش ابتدای قصه به آتش پایان قصه
وصل میشود اما آتشی که این بار سیگار را میسوزاند آن را روشن نمیکند .نادر درنهایت سیگار را ترک میکند
تا لیال را به دست آورد .جدایی از سیگار برای زندگی با یار!
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«آشنایی با لیال» ،روایتکننده برههای از زندگی مردی به نام نادر است که باید میان
زندگی با نامزدش لیال و کشیدن سیگار یکی را برگزیند .سیگار ،یکی از عناصری است که
در ساختن تضاد و کشمکش برآمده از آن دخیل است .اما ارزشمندی ،از نایابی و کمیابی
زاده میشود ،نه از وفور .سیگار همیشه در دست و در اختیار مرد است .او دائما بدون تمرکز
و تأمل و مکث سیگار میکشد .سیگارها هدر میشوند ،به زیر پا انداخته میشوند و یکی
جای دیگری را میگیرد .تا اواخر فیلم ،هرگز نادر را نمیبینیم که کلنجاری درونی برای
نیوشا صدر
کشیدن یا نکشیدن سیگار داشته باشد .او انتخابش را کرده است :سیگار میکشد و تنها با
دغلبازی ترجیح میدهد لیال متوجه آن نشود.
از سوی دیگر لیال حاتمی همچنان در قدوقامت ستارهوار خودش ظاهر شده ،نه در قامتی متفاوت .وقتی ستارهای در
جایگاه ستاره ظاهر میشود ،پیشینهاش را در حافظه تماشاگر فرامیخواند .و مرد مقابل او ،خصوصا اکنون که نقش
اصلی فیلم را نیز برعهده دارد ،باید به نحوی انتخاب شود که توازن تصاویر و منطق داستان به هم نخورد .یا ستاره باشد
یا با ویژگی منحصربهفردی ظاهر شود و یا این که قصد فیلمساز ،تأکید بر تضاد میان این دو باشد و در صورت نبود
هیچکدام از اینها ،فیلم باید فرصت و امکان درک و پذیرش را به تماشاگر بدهد .اما به جای اینها ویژگیهایی به نادر
نسبت داده میشود که فیلمنامه و تصاویر قادر به تأیید آن نیستند .نادر موفق به قانعکردن و جلب توجه پرستاری
میشود که بهاره رهنما ایفاگر نقش اوست .رهنما نیز مانند حاتمی و مانند هر بازیگر شناختهشده دیگری که در
نقشی نامتعارف حضور ندارد ،شخصیت آشنای پیشینش را با خود مقابل دوربین آورده و نرمشدن او در برابر نادر که
هیچ ویژگی منحصر به فرد و اقناعکنندهای ندارد دشوار است .دیالوگها نیز بر پایه منطق یا مغلطه استواری نیستند
که تماشاگر را به زبانآوری او قانع کنند .به همین اندازه ،منطق نادر در مواجهه با لیال و در مواجهه با کارفرمایانش
سست و غیر قابل پذیرش است.
در این شرایط به دلیل واقعی به نظرنرسیدن موضوع تضاد ،تضاد در سطح میماند و به بلوغ نمیرسد .از آن سو برخی
از اتفاقات هم به سست شدن بیشتر کشمکش دامن میزنند .نادر حتی وقتی که میداند لیال در راه خانه اوست سیگار
را بیهوده روشن نگهمیدارد و در را روی لیال باز نمیکند یا در گورستان با سبکسری به جای رفتن به مراسم ،وقتش
را با یک خارجی تلف میکند که این وقتکشی ارتباط مستقیمی هم با نیاز او به کشیدن سیگار ندارد.
با تمام اینها تصور میکنم در صورتی که یراقی اصراری به حضور بازیگران مطرح در فیلم نداشت با نتیجهای
متوازنتر و موفقیتآمیزتر روبهرو میشدیم

عواملمشترکهمهاپیزودها:تهیهکننده :محسن امیریوسفی و پیروز کالنتری ،تهیه شده در موسسه خیریه کهریزک ،مدیر تولید :نوا
روحانی ،صدابردار :حسن شبانکاره ،صداگذار :آرش اسحاقی

اپیزود اول :اتاق 202
خالصه داستان :بررسی وضعیت زنان سالمند مرکز توانبخشی محمدآباد کهریزک و بانوان حامی آنها .فیلمساز به
مرور دغدغههای شخصی خود را هم مطرح میکند.
عوامل:پژوهشگروکارگردان:رخشانبنیاعتماد،تصویربردار:بهمنکیارستمی،تدوینگر:بهمنکیارستمی،صدابردار:حسنشبانکاره،
صداگذار :آرش اسحاقی

اپیزود دوم :هملت در کهریزک
خالصه داستان :رضا بختیاری ،مددجوئی نابینا که از داشتن دست و پا بی بهره است ،قصد دارد نمایشنامه هملت را
(محصول )1392
)1390
با بازی خودش روی صحنه ببرد.
عوامل :پژوهشگر و کارگردان :محسن امیریوسفی ،تصویربردار :بایرام فضلی ،تدوینگر :بهمن کیارستمی و پیمان خاکسار ،صدابردار:
حسن شبانکاره ،صداگذار :آرش اسحاقی ،گوینده متن :چنگیز جلیلوند

اپیزود سوم :حکمت شادان
خالصه داستان :گذران روزانه پیرمردهای آسایشگاه ،با نکتهها وروایتهایی از خود آنها همراه شده است..

اپیزود چهارم :عید
خالصه داستان :در روز عید قربان در کنار اهدای نذورات و کمکهای خیرین به آسایشگاه ،شاهد مراسمی از
آموزش مناسک حج در این آسایشگاه هستیم.

عوامل :پژوهشگر و کارگردان :بهمن کیارستمی ،تصویربردار :روزبه رایگا و بهمن کیارستمی ،تدوینگر :بهمن کیارستمی ،گوینده متن:
مرحوم احمد رسولزاده
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کهریزک! کمتر کسی است که نام کهریزک را شنیده باشد و تصویری کلیشهای در ذهنش
نقش نبسته باشد؛ هر چند بدانیم که اولین زن ایرانی که مهندس معمار شد ،پزشکی که
خود سالها به طبابت بیماران پرداخته بود ،معلم بازنشسته که با داشتن شرایط مالی
مناسب سالهاست خود را وقف کهریزک کرده و ...همه مهمان کهریزکاند .این روزها
مستند کهریزک ،چهارنگاه قصد دارد تصویر کلیشهای ذهنی ما را از کهریزک بشکند و
ی کردن نه تنها زندهماندن.
مکانی را برایمان به نمایش بگذارد که جایی است برای زندگ 
امیرحسین ثنائی
رخشان بنی اعتماد در اپیزود اول ،به محمدشهر ،وضعیت زنان سالمند مرکز توانبخشی
کهریزک ،بانوان حامی آنها و به مرور دغدغههای شخصی خود و وضعیت مادر سالمندش میپردازد .اپیزود دوم
به کارگردانی محسن امیریوسفی درباره یک مددجوی نابینا و معلول جسمی که کارگردان تئاتر است و قصد دارد
نمایشنامه هملت را با بازی خودش روی صحنه تئاتر آسایشگاه ببرد است .پیروز کالنتری در اپیزود سوم به گذران
روزانه پیرمردهای آسایشگاه که با روایتهایی از خود آنها همراه گردیده پرداخته و بهمن کیارستمی در اپیزود
چهارم روزعید قربان را در کنار اهدای نذورات و کمکهای خیرین به آسایشگاه و ...به تصویرکشیده.
تماشای مستند «کهریزک چهارنگاه» در کنار دیگر مستندهایی که در گروه هنرو تجربه به نمایش درآمدهاند ،از
اتفاقهای خوب اینروزهاست .مستندی که تمام عواید فروشش به کهریزک تعلق میگیرد .در این گفتوگو هر
چهار کارگردان چهار اپیزود این فیلم پشت یک میز کنار هم درباره «کهریزک چهار نگاه» حرف زدهاند.
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 .۱موضوع و...
میخواهم خودم را به جای مخاطبی
بگذارم که فیلم شما را برای تماشا انتخاب
کرده و حاال قبل یا بعد از تماشای فیلم
میخواهد اطالعاتی را درباره آن به دست
آورد .مثال دوست دارد بداند پروژه چگونه
شکل گرفته؟ موضوع فیلم چطور انتخاب
شده و ....تا جایی که من میدانم پیشنهاد
ساخت فیلم از سوی هومن مرتضوی به
بهمن داده شده و...
کیارستمی :باید یک قدم بیاییم قبل از هومن که
میشود آقای حکاک ،یکی از اعضای هیات مدیره
کهریزک ،که در سالهای اخیر تجربههای جدیدی
در حوزه روابط عمومی و تبلیغات را وارد کهریزک
کرده است .همینکه ایشان به سراغ هومن مرتضوی

به عنوان مشاور رفتهاند نشان میدهد که انسان
محافظهکاری نیست .چون هومن فردی است که
نتیجه کاری که بر عهدهاش میگذارید همانی نیست
کهانتظارشرادارید.چندینسالقبلدفترمشترکی
با هومن داشتیم که حتی از خالل گفتوگوها و
بحثهای روزمرهمان هم میتوانست پروژه جدیدی
شکل بگیرد .حتی چند پروژهای که کار کردیم از
دل همین مکالمات بود؛ اتفاقا اینها در همین پروژه
کهریزک مهماند؛ وقتی از پروژه گروهی صحبت
میکنیم ،این پروژه از دیالوگ شکل میگیرد و تعامل
آغاز ماجراست نه تقسیم مسئولیت .گفتوگوهای
ابتدایی هومن در مورد فضای کهریزک و تجربیاتش
در آنجا ما را به یک فضای گروهیتر سوق داد.
در حالی که هیچ حرفی در مورد فیلم رد و بدل نشد،
حرف از یک فضای بسیار غنی بود که جای کار دارد.
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صحبت از این بود که گروهی از آرتیستها با دیدگاه و
متریال خاص خود در آن فضا کار کنند .بعدها بهنوعی
ما پروژه را به نفع خودمان مصادره کردیم و به این
نتیجه رسیدیم که این موضوع میتواند به یک فیلم
یا مستند خوبی تبدیل شود .که بعد هم به این شکل
پیش رفت و به این ترکیب رسیدیم .من شاید در
مرحله اول و معرفی افراد نقش داشتم اما بعدها پروژه
با کهریزک طرف بود نه شخص .اتفاقا خوبیاش هم
این بود که بعد از فیلمبرداری و مراحل اولیه تدوین،
چه در هنگام کار و چه برای پخش سعی ما بر این بود
که پروژه بهصورت واحد کار شود.
آقای امیریوسفی و کالنتری ،بهعنوان تهیهکننده
کار ،بیشتر میتوانند در مورد اینکه ما چگونه به این
ترکیب چهار نفره رسیدیم توضیح دهند.
امیریوسفی:البتهمنبهعنوانآخریننفرواردپروژه
شدم .قبال بهمن صحبتهای اولیه را با کهریزک
انجام داده بود .بعد هم قرار شد در کنار هم کاری را
انجام بدهیم .در صحبتهایی هم که در مورد پروژه
داشتیم همیشه تأکید بر این بود که کار با اینکه
سفارشی است اما نباید کامال منطبق بر خواستههای
سفارشدهندهباشد.
موضوع سفارش و سفارشی کار کردن
در سینمای مستند همیشه مورد بحث و
جدل است .برایم جالب است که میگویی
موضوع به شما پیشنهاد داده شده اما
شما موضوع را به نفع خودتان مصادره
کردهاید .مسئولین کهریزک چه تعریفی
ازتولیداینمستندداشتند؟
کیارستمی :من با سفارشی کار کردن مشکلی
که ندارم هیچ ،اتفاقاً از طرفی این موضوع شخصاً
به من کمک هم کرده است .سفارشی کار کردن
یعنی چی؟ یعنی اینکه فیلم برای مخاطب خاص

و کاربرد خاصی ساخته میشود .اتفاقا همین مساله
همیشه به من در طراحی فیلم کمک کرده .وقتی
قرار است فیلم در یک کاربرد و منظور بخصوص
ساخته شود ،میدانم که چطور باید داستانم را
بگویم ،چطور باید اطالعات را ارائه کنم و ...همه
اینها به من کمک کرده .این فیلم را نمیتوان
یک فیلم سفارشی دانست؛ به این دلیل که برای
خود کهریزک به عنوان یک سفارش دهنده کامال
مشخص نبود اصال چرا دارد این فیلم را میسازد،
کاربردش برایش چیست و کجا به نمایش درخواهد
آمد .کما اینکه پیش از اکران گروه هنرو تجربه
پخش گستردهای نداشته .وقتی میتوان به یک
فیلم «سفارشی» گفت که یک سازمان یا شخص
سفارش ساخت یک فیلم را بدهد به این منظور
که بتوان یک فضا را معرفی کرد یا مث ً
ال بتوان برای
سالمندان امکانات بهتری فراهم آورد .تا جایی که
من به خاطر دارم هیچوقت چیزی برای ما دیکته
نشد .شاید بعدها در مرحله تولید حساسیتهایی
بود که طبیعی هم هست و ربطی به مقوله سفارش
هم پیدا نمیکند ،هرکسی بهعنوان یک موضوع یا
طرف قرارداد میتواند حساسیتهایی داشته باشد.
ن فیلم را سفارشی نمیدانم به این
راستش شخصا ای 
دلیل که سازمان سفارشدهنده انتظار خاصی در
هیچ زمینهای از ما نداشت.
آقایکالنتری،زمانیکهموضوعاینپروژه
در کلیتش با شما مطرح شد ایدههایی
در ذهن خودتان بود که بخواهید آن را با
گروه به اشتراک بگذارید یا در تحقیقات
میدانیبهایدهرسیدید؟
پیروز کالنتری :در این پروژه از ابتدا تمام کارها در
رابطه چهار نفره ما پیش رفت .حتی زمانی که قرار
شد فیلم ساخته شود هر چهار نفر به کهریزک رفتیم.

خانه سالمندان تبدیل به نقطه محتوم زندگی شود.
فرهنگسازی برای پذیرفتن این موضوع بهشدت
یکی از مسائل اصلی من بود که از خیلی سالها
پیش با فرزندانم مطرح کرده بودم که همیشه هم به
دلیل همان سابقه ذهنی با این فکر مقابله کردهاند.
خوشبختانه این فیلم فرصتی برای من پیش آورد
که بتوانم این دیدگاه همیشگی را در آن ثبت کنم.
به همین دلیل موضوع برایم موضوع آشنایی بود و
طبیعتا چون آن زمان بخش محمدشهر هم تازه راه
افتاده بود ،تصمیم گرفتم فیلم را آنجا بسازم.
اما یک نکتهای را هم باید بگویم درباره سفارش .به
نظر من بعضی واژهها در یک دوران خاصی با توجه به
در همان دوران پیدا کردهاند ،نوعی
معنا و مفهومی که 
مقابلهوپرهیزباآنهاصورتپذیرفتهوهمچنانادامه
پیدا کرده بدون اینکه با گذشت زمان و تغییر شرایط،
به معنا و تعریف تازهای از آن رسیده باشیم ،مثل
همینداستانسفارشی.
فیلم سفارشی هنگامی پرهیز و مقابله به وجود
میآوردکهفیلمسازدرموقعیتیقراربگیردکهنسبت
به یک پیشنهاد کاری برخالف ایده ،دیدگاه و نظر
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اید ه و فضای اصلی فیلم هم از گفتوگو و گپهای
مشترک ما در آنجا شکل گرفت که تصمیم گرفتیم
زندگی را بخواهیم آنجا دنبال کنیم .همچنانکه
بهمن اشاره کرد سفارش مشخصی برای فیلم مطرح
نشد .خود ما آن تعریفی را که پیدا کردیم این بود
که کهریزک از بیرون بهصورت پایان زندگی دیده
میشود ،جایی است که در آنجا کهنسالی و در پایان،
مرگ وجود دارد؛ اما خب بحثی که بین ما مطرح شد
این بود که آنجا زندگی جریان دارد و ما زندگی را در
آنجا ببینیم ،حاال نه به معنای سانتی مانتالش ،ولی
زندگی را دنبال کنیم و فیلمهایمان فیلمهای زندهای
باشد .این تعریف و نگاه ما برای کارها بود.
خانم بنیاعتماد ،شما قبل از پیشنهاد
و ساخت فیلم چه نگاهی نسبت به
سالخوردگیداشتید؟
رخشان بنیاعتماد :بهواسطه شرایط خاص
مادرم ،نهتنها پیری برای من مقوله ناآشنایی نبود
بلکه دغدغه ذهنی مشخصی به شمار میرفت.
این فکر که بعد هم در فیلم ثبت شد ،میل خیلی
جدی به این دارم که در زمان پیری در یک فضای
اجتماعی زندگی کنم .من همیشه با تصویر محتوم
زندگی در یک آسایشگاه که در جامعه جاافتاده
بهشدت مخالف بودم .معنای رفتن به آسایشگاه
مساوی بیعاطفگی فرزندان در نظر گرفته شده
که حتی ما در تبلیغات شهری هم موضوعاتی با
این مضمون میبینیم .این مقوله طوری جا افتاده
که این تصمیم و ناگزیری برای کسانی مثل من که
بسیار مشتاقند دوران سالخوردگی را به این شکل
بگذرانند ،همیشه برای من مساله بود که چرا بدون
در نظر گرفتن شرایط اجتنابناپذیر زندگی معاصر
و از طرفی باال رفتن میانگین سنی و با داشتن روند
پیری سالم ،بهجای تصویرسازی زندگی اجتماعی،
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خودش تابع شرایطی شود و پروپاگاندایی برخالف
ایده خود نسبت به موضوع سفارشدهنده داشته
باشد که حتی این هم به نظر من جای بحث دارد .من
هیچ ابایی از ساخت یک فیلم تبلیغی برای جاهایی
مثل کهریزک یا محک با توجه به واقعیتهای موجود
در آنها ندارم که بتوانم کمکی برای جذب سرمایه
کرده باشم .اگر فیلمسازی مجبور باشد برای سازمان
سفارشدهنده برخالف دیدگاه و نظر خود و نه در
جهت مثبت و خیر بهقصد پروپاگاندا و نمایشی غیر
جهت همان تعریفی

از واقعیت کاری انجام دهد در
است که همیشه پرهیز به وجود میآورد.
کهریزک ،کاری را با این تفکر که فیلمسازها آزادند
با دید و ایده خود بدون هیچ تحمیلی برای نمایش
چهرهای خاص از کهریزک فیلم بسازند ،سفارش
داده است .نکته جذابی که ما در گفتوگوهای چهار

نفره به آن رسیدیم این است که ما هیچ محدودیت
و هیچ اجباری برای رفتن به سمتی خاص نداشتیم.
نه به دلیل اینکه ما به یک نقطه مشترک نرسیدیم،
بلکه از همان ابتدا قرار بر این بود که در ساختار فیلم
از چهار زاویه به کهریزک نگاه شود .ما به کهریزک
رفتیم و متوجه شدیم که از ابعاد مختلف میشود
فضای اینچنینی را به تصویر کشید .خوشبختانه
نسبت به دیدگاه من به زندگی اجتماعی دوران پیری
هیچ مخالفتی وجود نداشت؛ یعنی وجه مشترک
ما در این بود که میتوانیم به کهریزک از زوایای
مختلف نگاه کنیم .زندگی در این فضا یک نقطه
اشتراکی بود که به آن رسیدیم و در گفتوگوها
به آن اشاره کردیم و تصمیم گرفتیم که این تم
فیلممان باشد .اتفاقی که معموال یک فیلم را تبدیل
به یک مفهوم سفارشی میکند این است که فضا
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توسط سفارشدهنده بهگونهای طراحی شود که به
بهترین شکل و برخالف واقعیتش نشان داده شود،
ما درواقع هیچگاه به اینچنین موقعیتی برخورد
نکردیم .ضمن اینکه ما میخواستیم زندگی را در
این فضا پیدا کنیم .نه اینکه در کهریزک نقطه قابل
نقدی وجود نداشته باشد ،به هر حال در آنجا زندگی
جریان دارد ولی آن زاویه زندگی که ما قصد نمایش
آن را داشتیم بدون هیچگونه اضافاتی در آن فضا
وجود داشت و طبیعتاً از زاویه دید ما دیده شد و کنار
هم قرار گرفت.
نوع نگاه کهریزک به ساخت فیلم بدون هیچ تحمیلی
و همچنین دوره گپ و گفتوگو و عاداتی که هر کدام
از ما داشتیم بخشهای جذاب و فوقالعاده مستند
است که شاید در سینمای داستانی هیچوقت به
این شکل نمیتواند وجود داشته باشد .گفتوگوها،
رفتنها ،دیدنها و تقسیم کردن تجربیات و دیدگاهها
مجموعاً یک تجربه خیلی دلنشینی برای من بود.
کالنتری همان سال دو فیلم با تم

آقای
سالخوردگی ساخته ،خانم بنی اعتماد هم
خودشان این موضوع دغدغه ذهنی شان
بوده ،بهمن ،تو سوژه و موضوعت را چطور
انتخابکردی؟
کیارستمی :به صورت کلیتر اگر بخواهم بگویم،
شما یک کاری را شروع میکنید ،در مرحله تحقیق،
تصویربرداری یا حتی در مرحله تدوین لحظهای فکر
میکنید به آن چیزی که باید رسیدهاید و حتی بعضی
اوقات اتفاق میافتد که مث ً
ال فیلمی تمام میشود
بدون آنکه به چیزی که میخواستی رسیده باشی،
یک بخش کار بستگی به شانس دارد.
در مراحل اولیه مطرح شدن موضوع کهریزک و رفت
و آمدهایمان ،یکی از چیزهایی که به آن رجوع شد
آرشیو کاملی بود که بخش روابط عمومی یا سمعی

بصری کهریزک در مورد اتفاقات آن سالها ازجمله
مراسم و سخنرانیها و ...گردآوری کرده بود که یکی
از منابع غنی تحقیق ما به شمار میرفت .وقتی من
فیلمی که از مراسم عید قربان سال  ۱۳۸۳یا ۱۳۸۴
گرفته شده بود را دیدم ،انگار بهنوعی مساله من در
کهریزک شد .آن فیلم را یکبار هم کامل مونتاژ
کردم .قبل از فیلمبرداری ،فیلم ساختهشده بود ،اما
کشفی در آن نبود؛ بلکه بازسازی فیلمی بود که قب ً
ال
ساختهشده و بهنوعی تکلیف من با آن روشن بود و...
بنی اعتماد :من یاد یک چیزی افتادم ،یادم هست
که در خالل گفتوگوهای ما در روابط عمومی
کهریزک در مورد آرشیو و موقعیتهای مختلف
تصویر شده در آن سالها که تعداد زیادی هم بود،
وقتی در مورد مراسم عید قربان توضیحاتی ارائه
میشدشماگفتیکهمنمیخواهماینفیلمراببینم.
من فکر میکنم کشف آنجا کلید خورد که از بین
همه آن موقعیتها و مراسمات بنا به هر دلیلی که در
ذهنت بود ،دست روی آن فیلم گذاشتی.
کیارستمی :شاید .این تجربه برای بخش تدوین
خیلی کمک کرد ،به این دلیل که اولین باری بود
که این کار را انجام میدادم .شما در مورد موضوعی
کار میکنید و میتوانید از آن دوره خاص فاصله
بگیرید و با ذهنیت دیگری که خیلی هم دور نیست
دوباره روی آن موضوع از یک نمای دیگر بهعنوان
یک تدوینگر ،کار بکنید .وقتی پروسه طوالنی شد
نگران حسهایی هستی که این زمان میتواند به
ضرر آنها باشد و الزاماً نمیتواند کمکی بکند به
اینکه بتوانید نگاه جامعتری داشته باشید ،از یک
جایی به بعد هم تقلب کردم .یعنی از جایی که
ترتیب فیلمها مشخص شد ،من میدانستم که نباید
اطالعاتی راجع به کهریزک بدهم .فیلم من از لحاظ
ترتیبی چهارم بود ،بنابراین میدانستم تا اپیزود
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سوم فضا و شخصیتها را معرفی کردیم و شناختیم.
اتفاقاً ممکن است کمی حوصلهمان هم سر رفته
باشد .فیلمها در شکل ترتیبیشان میتوانستند در
فرم همدیگر تأثیرگذار باشند .در مرحلهای که کار
فیلمها را به پایان رسانده بودیم این امکان وجود
داشت که مونتاژ به شکل دیگری صورت پذیرد.
فیلم محسن امیروسفی بهعنوان فیلم دوم مهم بود
که همه اینها در پروسه تولید شخصاً به من خیلی
کمک کرد.
امیریوسفی :واقعیتش من سراغ ایده تئاتر
نمیخواستم بروم ،توی رودربایستی بقیه که از
اول میگفتند محسن هم که تئاتر را کار میکند
افتادم و قبول کردم (میخندد) .ولی بعد ماجرای
آقای بختیاری پیش آمد؛ دیدن ایشان و کسی که
پشت سر رضا بختیاری بود ،شخصیت معروفی به
نام هملت ،ترکیب اینها باعث شد که اگر من را
با زور هم میخواستند از کهریزک بیرون بیندازند
خودم نمیرفتم .خب من آخرین نفری بودم که
به این جمع اضافه شدم .زمانی که برای اولین بار
به کهریزک رفتم این ذهنیت در من وجود داشت

که با یک فضای غمبار روبرو خواهم شد ،یا به
قول خانم بنی اعتماد ،تصویری که سالهاست
تلویزیون در ذهن ما گنجانده که پدر و مادرها
نباید به آنجا بروند .ولی وقتی به آنجا رفتیم (جا
دارد از روابط عمومی کهریزک ،خانم امینی و
خانم همتی هم یادی بکنیم) فضایی را به ما نشان
دادند که برای ما خیلی عجیب بود .ارتباطی که
میان آنها وجود داشت و گفتوگوهایی که انجام
میشد باعث ایجاد نوعی نگاه متفاوت در ما شد.
االن هم که نگاه میکنم میبینم موضوعاتی که
ما انتخاب کردیم با توجه به دلبستگی به محیط
و انسانها بود و دلبستگی به شعار «اینجا مکانی
است برای زندگی نه زنده ماندن» که دیگر فراتر از
یک شعار است در کهریزک ،که وقتی آنجا میروی
میبینی که واقعا این طور هست .شاید من خودم
اولین نفری بودم که گفتم ما کار سفارشی انجام
نمیدهیم و دیدیم که آنها خودشان به این موضوع
واقف هستند و هیچ صحبتی در مورد خط و ربط و
معرفی موضوعی خاص انجام نگرفت .همین موضوع
در فیلم من «هملت» شاید اندکی غلیظتر است.
خود آقای حکیمزاده بهعنوان مؤسس کهریزک در
پالن آخر حضور دارند ،ما یک بستهبندی معرفی
وار داشتیم که این درواقع الزمه خود داستان و
فیلم بود .اآلن وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هر
چهار فیلم ،فیلمهایی هستند با موضوعات خاص
خودشان .از ابتدا اگر بخواهم شروع کنم موضوع
خانم بنیاعتماد خیرین زن بودند و در این راه
یک نگاه فداکارانه به موضوع شخصی خودشان
داشتند و این را در داستان خودشان ثبت کردهاند.
آقای کالنتری با این که شاید خودشان از عنوان
فانتزی خوششان نیاید ،ولی یک شیطنت فانتزی
واری به تمام سالمندان حاضر در فیلم خودشان
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داشتند .در همین راستا موضوع انتخابی آقای
کیارستمی مربوط به مبحث اعتقادی بود که
نشان میداد سالمندان حاضر در فیلمشان هرساله
باعالقه و خلوص در این مراسمات شرکت میکنند،
یعنی نگاهی که یک فضای فراواقعی را در پشت سر
دارد .در فیلم من ،در انتخاب آقای بختیاریزاده در
ابتدا شاید احساس کنیم که هیچ قرابتی با کاراکتر
شناختهشدهای مانند هملت ندارد ،ولی هرچقدر
که جلوتر میرویم حداقل میزان معلولیت آقای
بختیاریزاده را چه ازلحاظ جسمی و بینایی و چه
ازلحاظ تمام چیزهایی که شاید مقایسهاش استیون
هاوکینگ باشد ،برای لحظاتی فراموش میکنیم.
میبینیم که هرچقدر اتفاقات بد برایشان افتاده،
که شاید دردناکترینشان این باشد که ایشان از
بدو تولد معلول نبودهاند و سالم بودند و دیدن را
تجربه کردهاند ،با پیش رفتن در داستان این تفکر
به وجود میآید که باید تمامی این اتفاقات به وقوع
میپیوست که ما بتوانیم این انسان را از این زاویه هم
مشاهده کنیم.
معموال در کهریزک بیشتر بحث سالمندان است،
در صورتی که معلولین هم در این آسایشگاه حضور
دارند .به نظرم اگر افراد دیگری هم به کهریزک
مراجعه بکنند میتوانند نگاه دیگری هم داشته
باشند .از همان ابتدا هم قرار بر این بود که هر کس
بدون هیچ سفارشی موضوع خودش را انتخاب کند و
این میتواند از دو جنبه به یک تجربه برای فیلمهای
دیگر بدل شود؛ یکی از جنبه سفارشی ،که همیشه
فیلمسازان فکر میکنند که در یک کار سفارشی باید
بهصورت معرفی کار کنند که همیشه یک حس
دولتی و ناخواسته را القا میکند و ما خوشبختانه
اینچنین حسی در هیچک از کارها نداشتیم .و
دیگری ازلحاظ کلیت کار بود.

بنیاعتماد :کهریزک با این ابعاد و سابقه بهعنوان
یک نهاد غیردولتی ،با شور و انرژی بیش از ۱۷۰۰
داوطلب و خیر ،که اموراتش از طریق کمکهای
خیرین رفع میشود از یک موقعیت قابلاحترام و
قابلاعتنایی در چارچوب نهادهای اجتماعی جامعه
برخوردار است ،که نیازی به ساخت یک فیلم
تبلیغاتی ندارد .این را میخواهم بگویم که اهمیت
خود فضا و موقعیت با این انرژی عظیم و انسانهای
داوطلب و خیر که در پشتصحنه برای مراقبت و
توانمندسازیتالشمیکنند،قابلطرحوالگوبرداری
در جامعه است که ارزشهای خاص خودش را دارد.
شاید در هر جایی نشود این کار را کرد ،اما کهریزک
در نهاد خودش این ویژگیها را داشت که این اتفاق
بخواهدبیفتد.
کالنتری :من این توضیح را در ادامه حرفهای
بهمن باید اضافه کنم که یک سفارش دهنده خوب،
خیلی خوب است برای یک کار .سفارش دهندهای
که میرود و جمعی را میآورد ،میداند فیلم را برای
چی دارد تولید میکند ،مخاطبش کیست و ...به نظر
من الزم است که یک سفارشدهنده خوب برای
کارش هدف داشته باشد ،کاربرد فیلمش را بداند و
مخاطبشرابشناسد.
مسلماً برای یک پروژه ،سفارشدهنده و تهیهکننده
قوی که خواستهاش از خود و کارگردان را میداند
الزم است ،که متأسفانه این دو موضوع در سینمای
مستند ما خیلی کم است .به همین دلیل اغلب
کارها به تعریف درستی از مخاطب و فضای کاربردی
نمیرسند .قابلیتی که جمع ما داشت این بود که کا ِر
ما کا ِر تهیه هم هست .واقعیت این است که مساله
عمده در سینمای ما ظرفیت و قابلیت در امر تهیه
است ،اکثر تهیهکنندههای ما حرفهای و مستقل
نیستند و عمدتا کارگردان  -تهیهکننده هستند .خب
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ما این موقعیت را داشتیم ،و بر اساس تجربههایمان،
همهمان تهیهکننده این کار بودیم.
ما نسبت به ذهنیتی که بر اساس آن میخواستیم
فیلم را بسازیم آگاه بودیم ،از طرفی هم جمع ما یک
جمع دوستانه و حرفهای که از گذشته وجود داشت
بود ،این خیلی به پیشرفت کار کمک کرد .مساله
دیگر تعریفی بود که از این پروژه داشتیم ،یک اینکه
به زندگی نگاه کنیم ،دوم اینکه تنوع رویکرد نسبت
به آن فضای زندگی داشته باشیم .انتخابهایی که
روی یک مدل تولید داشتیم و اینکه شکل تدوین
از قبل طراحی و مشخص شده بود کار را بهصورت
گام به گام و روان به پیش برد .من فکر میکنم
که هر چهار نفر ما در یک موقعیت مشترک هم
ازلحاظ حضورمان و هم ازلحاظ رابطه و نزدیکی قرار
داشتیم .هیچکدام نگاه بستهای نسبت به موضوع
نداشتیم و هرکسی آزاد بود که موضوعش را عوض
کند ،ما این آمادگی را داشتیم که مث ً
ال اگر به این
نتیجه برسیم که موضوع طور دیگری باشد آن
موضوع را پیاده کنیم.
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 .2یک تجربه چهار نفره...
در سینمای ما متاسفانه تجربههای
گروهی کمی را سراغ داریم که به نتیجه
رسیده باشند .تجربه گروهی ساخت یک
مستندبلندبرایتانچگونهبود؟
امیریوسفی :این کار اولین تجربه من از کار مشترک
بود ،جلساتی بود که در کنار هم در مورد موضوعات
خودم یا موضوعات فیلمهای همدیگر صحبت
میکردیم .در کل کار خیلی خوب پیش رفت .به هر
حال فیلم تمام شد و هرچقدر که از کار دور میشوم
ب ه اهمیت و دشواری کار پی میبرم .اتفاقا از بیرون
هم هی میشنیدم که چهار نفری میخواهید کار

بکنید ،مشکلی ندارید؟ اما واقعا مشکلی نبود .بعد از
تجربه کهریزک چند مورد کار جدی بهصورت چند
نفره پیش آمد که هیچکدام متاسفانه به سرانجام
نرسید .من تازه متوجه شدم که در فرهنگ و سینمای
ما تا چه اندازه انجام کار گروهی سخت است .چیزی
که در نگاه اول خیلی ساده به نظر میآید ولی بعدها
اختالف نظرات عجیب و غریب پیش میآید که بعضاً
بهواسطه یک اختالفنظر خیلی کودکانه کار از هم
میپاشد .حاال من این پروژه را پای خوششانسی
خودم میگذارم که توانستم در کنار این دوستهای
عزیز کار کنم .این تجربه خیلی تجربه خوبی بود ولی
متأسفانه میبینیم که تنها تجربهای بوده که ختم به
خیر شده است.
بنیاعتماد :با توجه به اینکه من تجربه کار جمعی
نه چندان شیرین و بد هم داشتهام ،اگر نتیجه کار را
کنار بگذاریم و از زاویه تجربه تولید یک کار مشترک
نگاه کنیم ،یکی از مهمترین مباحث ،انتخاب آدمها
و چینش آنها در کنار هم است .یعنی اینکه حتی
ممکناستچندفیلمسازبهلحاظنگاهبهسینما،نگاه
مشترکی داشته باشند ولی به لحاظ روحیه کار در یک
کار جمعی روحیه کام ً
ال متضادی داشته باشند که
حتماً در یک جایی به مشکل بر میخورند .آن اتفاقی
که این تجربه را به یک تجربه خوب تبدیل میکند
این است که جدای از تفاوت نگاه به لحاظ ساختار،
نکته مهم پیدا کردن حس مشترک زندگی در آن فضا
بود .من سالهای سال با پیروز کالنتری کار کردم؛
هرچند کار مشترک مستقیمی با بهمن کیارستمی و
محسن امیر یوسفی نداشتم ،به هر حال این انتخاب
و چینش به هر دلیلی هوش هرکسی که بوده و ما
را در کنار هم قرار داده ،با توجه به نگاه ما به حضور
در یک کار مشترک انتخاب خیلی بهجایی صورت
گرفته و به همین دلیل کار خیلی خوب پیش رفت .نه
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اینکه بگویم اختالفنظر نداشتیم ،ولی آنقدر مسیر
این ارتباط سیال و روان بود که تبدیل به یک تجربه
مشترک خوب شد .به عقیده من چینش افراد کنار
هم برای یک کار مشترک خیلی نکته مهمی است.
گاهی اوقات مسائل و مشکالتی در حین کار گروهی
پیش میآید که دیگر نمیتوان به آن یک کار گروهی
اطالق کرد .ضمن اینکه از ابتدا قرار بر این بود که چهار
نگاه در یک فیلم واحد قرار بگیرد نه یک پکیج که هر
کس کار خودش را انجام دهد .به نظر من چینش
افراد در کنار هم یک نکته خیلی مهمی است که
خوشبختانه یکی از نقاط قوت این کار بود.
کیارستمی :من اتفاقا میخواستم همین را بگویم،
چیزی که پیروز میگوید کامال درست است ،که اصال
این نوع کار کردن به خاطر خالء تهیهکننده است.
ما میگوییم که این کار خیلی خوب شد ،ولی چرا

با این چهار نفر؟ چون با هم راحت بودیم .قبل از
این پروژه ،پروژه محسن امیریوسفی را مونتاژ کرده
بودم و بهنوعی زبان همدیگر را میدانستیم ،پیروز
کالنتری هم همینطور .اما ممکن است همیشه
شرایط اینگونه ایده آل نباشد .راه درست این قضیه،
وجود یک تهیهکننده کار بلد است که حتی قادر باشد
انسانهایی را که در شرایط عادی باهم کنار نمیآیند
برای یک کار مشترک و هدفی مهم دور هم جمع کند.
الزاماً اینکه ما چهار نفر چون همدیگر را میشناسیم،
زبان همدیگر را میدانیم و به کار یکدیگر اطمینان
داریم ،شرایط ایده آلی برای کار نیست و لزوما بهترین
نتیجه نیست .باور به درست بودن این کار اشتباه
است.
اینها همه به دلیل خلئی است که گفته شد ،همه
ما کاری را انجام میدهیم که کار ما نیست از جمله
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تهیهکنندگی .به همین دلیل اگر بار دیگر بخواهم
تجربه کار گروهی داشته باشم ترجیح میدهم
بهنوعی متمرکز بر کار خودم باشم و در بخش فنی
با بقیه کار کنم .راه درست برای این قضیه این است
که افراد برای یک هدف کاملتر و درستتری چیده
شوند .کمی هم اگر بخواهیم از سوی دیگر ماجرا را
ببینیم ،به نظر من این پروژه میتوانست بهصورت
بهتری هم باشد؛ اگر که از ابتدا تعریف درستی برای
نمایشش نیز صورت میپذیرفت .در واقع ما هر
کداممان شخصیترین کارهایمان را انجام دادیم .اگر
هنرو تجربهای نبود ،اگر ما پیگیری نکرده بودیم اصال
این فیلم نمایشی نداشت و شاید نمایشش به چند
نمایشمحدودمیشد.
من خودم تازگیها کمی ملولم از این نوع بیهدف کار
کردن .فیلمی ساخته میشود بدون اینکه برنامهای
برای نمایشش پیشبینی شده باشد یا مخاطبی
برایش در نظر گرفته شده باشد که در این حالت
باید منتظر یک شرایط کام ً
ال شانسی و رندوم بود تا
فیلم نمایش داده شود .به نظرم دیگر دوران آزمون
و خطا برای سینمای مستند گذشته است ،پروژه

شروع میشود ممکن است موفق بشود یا نه؛ هیچ
کدام اینها در طراحی اول نبوده ،ما هنر کردهایم که
توانستهایم رویه کار را بهخوبی پیش ببریم ولی برای
پخش فیلم شرایط ایده آلی متصور نشده بودیم.
بنیاعتماد :البته من معتقدم فیلم کهریزک
مخاطب خاص خودش را دارد .بحث نمایش و پخش
در سینمای مستند یک مقوله خاص و جدی است که
حتی در چارچوب گروه هنر و تجربه هم نیاز به یک
بازخوانی اساسی دارد .از این زاویه که بهمن اشاره
میکند ،درست است .اگر یک تهیهکننده تعریف
خودش را در پخش میبیند نه در تولید ،این یک
معنایی دارد که اتفاقا در گروه هنر و تجربه جایش
است .اتفاقا جای سینمای مستند در همین گروه
است ولی با شناخت و تعریفی که مخاطب سینمای
مستندبایدپیداکند.
هم این فیلم و هم بسیاری از فیلمهای مستند ،نه
همهشان ،نوع مخاطبشان باید شناسایی و دعوت
شوند .ما االن شاید این مرحله را نداشته باشیم.
اگر این تعریف نمایش از ابتدا وجود
داشت و شما این امکان را داشتید ،چقدر
ممکن بود روی سوژه و ساخت فیلم تأثیر
بگذارد؟
کیارستمی :دقیقا نمیدانم؛ شاید همین کار
خودم را ادامه میدادم ،آدم میتواند از حال حاضر
و کارهایی که االن در دست انجام دارد مثالی بزند،
چون از موقع ساخت فیلم حدود دو ،سه سال فاصله
گرفتهایم نمیتوانم بهدرستی جواب بدهم که اگر
بحث اکران جدی گرفته میشد شیوه انجام کار چه
تغییری میکرد .بهطور قطع تأثیراتی میگذاشت،
مث ً
ال در پروژهای که هماکنون در حال ساخت آن
هستم از همین ابتدا ایده نمایش در گالری برایم
جالب شده است .خب خود این ایده متریال خودش را
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هم به همراه دارد .وقتی در پروسه کار مخاطب تعریف
نمیشود به هر حال در طراحی و پرداخت موضوع
تأثیر میگذارد .چند روز پیش ،بعد از دو سال فیلم
را دوباره دیدم و به این نتیجه رسیدم که اگر از همان
ابتدای کار ،هنر و تجربهای وجود داشت ،شاید در
ساخت و تدوین کار تأثیر میگذاشت.
نمیگویم نمایش روی پرده و دیده شدن فیلم برای
ما مهم نبود ،اما ما برای این کار تعریف منسجمی
نداشتیم و درواقع یکی از اهداف پراکنده کار ما به
شمار میرفت .این فیلم تا حدودی امکان نمایش
خانگی یا تلویزیونی و یا سالنی دارد...
کالنتری :اآلن در نبود تلویزیون ،مهمترین
مساله برای سینمای مستند و رسانه مساله دیده
شدن است .من اص ً
ال جشنوارهها را قبول ندارم،
در جشنوارهها تمامی ساختههای یک سال را
درون قیف میریزند و سعی در قالببندی آنها
دارند؛ باید هر بخش سینمای مستند اعم از هنری،
اجتماعی ،حیاتوحش و ...در باکس مخصوص
خودش نمایش داده شود تا بتواند به مخاطب خود
دسترسی پیدا کند.
بنیاعتماد :پخش فیلم مستند طراحی خاص
خودش را دارد ،ما باید برای نوع فیلم خودمان امکان
طراحی و مخاطب یابی میداشتیم .ساخت فیلم
بدون در نظر گرفتن و تعریف مناسب مخاطب مانند
شیرجه زدن در استخر بدون آب است .مخاطب
فیلم کهریزک را نباید با فیلم دیگری مقایسه کرد،
هر فیلمی مخاطب خاص خودش را دارد .ملزوماتی
که برای نمایش و مخاطبابی در نظر میگیریم نباید
بهصورت اتفاقی و بدون برنامه انتخاب شود .در
ابتدای کار ناچاریم که زمان ،برنامهریزی و طراحی
برای جذب مخاطب داشته باشیم البته در این
میان پتانسیل فیلم برای جذب مخاطب خودش

هم یکی از مسائل اساسی است .فیلم کهریزک
سعی در نمایش مقولهای تحت عنوان سالمندی
دارد که بسیاری از خانوادههای امروزی به دلیل
داشتن فردی سالمند در خانه یا در اعضای فامیل
درگیر این مساله هستند .نهفقط در شهر بلکه در
روستاهایی که خالی از سکنهاند اما تعدادی سالمند
هنوز در آنجا زندگی میکنند این مساله بهعنوان
معضلی اجتماعی مطرح است .در زمانهای قبل
مقوله سالمندی به این شکل که در سالهای اخیر
بهعنوان یک مساله در حال خودنمایی است مطرح
نبوده است .این ما فیلمسازان هستیم که باید برای
پیدا کردن مخاطب تالش کنیم.
کیارستمی :فیلم برای کسی ساختهشده که
در آستانه پیری قــرار دارد و شاید همیشه در
خانه تنهاست ،ولی در واقعیت چنین انسانی
قطعاً نمیتواند فیلم را در هنر و تجربه ببیند .این
نشاندهنده این است که کامال مخاطب ما ایدهآل
نیست .در صورتی که در تلویزیون بدون این که
حتی بداند سازندگان فیلم چه کسانی هستند فیلم
را میبیند؛ هر چند که ما باید از همین موقعیت هم
استفادهکنیم.
بنیاعتماد :تلویزیون ما نتوانسته موقعیتی برای
نمایش فیلم مستند ،مثل موقعیتی که شبکههای
ماهوارهای فراهم آوردهاند ایجاد کند.
امیریوسفی :در همه جای دنیا ،تلویزیون بهترین
مدافع و پشتیبان سینمای مستند است که متأسفانه
در مملکت ما تلویزیون این نقش خود را بهخوبی
ایفا نمیکند .ما مستندسازان مثل خمپارهاندازی
هستیم که خمپارهانداز نداریم و باید با دست خودمان
خمپاره را پرتاب کنیم که هیچوقت این کار به نتیجه
نمیرسد .ما مستندسازان با امکانات خودمان قصد
مخاطبابی ،تبلیغ و نمایش فیلم خود را داریم که
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مسلم است نمیتوانیم شرایط ایده آلی را برای این
کارتدارکببینیم.
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 .3دعوت به تماشا...
با تمام مشکالت و محدودیتهای اکران
و نمایش که برای فیلمهای مستند وجود
دارد«،کهریزکچهارنگاه»االنرویپرده
سینماهاست .اگر بخواهید مخاطب را به
تماشای فیلم دعوت کنید ،او را به تماشای
چهفیلمیدعوتمیکنید؟
کیارستمی :ویژگی این فیلم در کنتراست و
تضادهایش است ،چهار نگاه مختلف یک موضوع
واحد را میبینند .تفاوت نگاهها به یک موضوع خاص
تعریف من از این فیلم است.
بنیاعتماد :فیلم کهریزک میتواند با مخاطب
سالخورده بهعنوان ایجاد یک تجدیدنظر نسبت به
موقعیت خود و زندگی در آن فضا ارتباط برقرار کند.
من وقتی فیلم را برای مادرم نمایش دادم تا مدتها
اصرار داشت که به محمد شهر برود .مادر من تا قبل از
دیدن فیلم تصوری از یک زندگی اجتماعی در محیط
آسایشگاه نداشت؛ تماشای این فیلم ذهنیت او را
نسبت به این موضوع تغییر داد .پس فیلم میتواند
برای سالخوردگان جذاب باشد .همچنین این فیلم
برای گروه میانساالنکه دغدغه کهنسالی و آینده
ی است ،قابل دیدن است؛
برایشان موضوعی جد 
چهارنگاه به یک موقعیتی شده که اگر در واقع زمان به
ما فرصت بدهد آینده چند سال بعد ماست .این فیلم
در بین جوانهایی که درگیر پدر و مادرهاییاند که
شرایط نگهداری از آنها برایشان یک مساله جدی
است ولی با توجه به تصور جاافتاده و غلظت یافته
در جامعه نسبت به آسایشگاه سالمندان نسبت به
بیعاطفگی کسانی که پدر و مادر خود را به آسایشگاه

میفرستند نمیتوانند به این مساله بهطور جدی فکر
کنند نیز میتواند مورد استقبال قرار گیرد .میخواهم
بگویم که دعوت من به دیدن یک موقعیتی است که
همه ما بهنوعی با آن مواجه هستیم .در آخر این فیلم
برای کسانی که به دنبال دیدن فیلم مستند و به
دنبال یک نگاه تازه به یک مساله جدی هستند نیز
میتواند جذاب باشد.
امیریوسفی:شایدمعموالعنوانمخاطبخانوادگی
را برای فیلمهای تجاری استفاده میکنند .شاید برای
نمایش این فیلم مدل مخاطب خانوادگی مناسبتر
است .به هر حال همه ما در هر سنی به نوعی با
سالخوردگی و معلولیت مواجه و آشنا هستیم ،شاید
حاال هر خانوادهای نرود بلیت تهیه کند که فیلم را در
سینما ببیند ،اما اکران این فیلم میتواند یک مقدمه
خوب برای فیلم باشد که بعد بتوانیم آن را به صورت
ویدیویی پخش کنیم تا همه خانوادهها بتوانند به
تماشایشبنشینند.
کالنتری :بهترین حالت برای تماشای این فیلم آن
استکهمخاطباینفیلمرابهخاطرموضوعشتماشا
کند نهفقط به خاطر حضور اسم رخشان و بقیه.

نگاههاییکه برکارکرد بهترکهریزک همچون نهادی انسانی ،اثر میگذارد
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از دیرباز تا کنون در سینمای مستند ایران شاهد فیلمهای متعدد و متنوعی بودهایم که
به نهادهای مردمنهادی پرداختهاند که به قصد گسترش امکانات توانبخشی به
مددجویان تأسیس شدهاند .بیتردید در این میان فیلم «خانه سیاه است» ()۱۳۴۱
ساخته فروغ فرخزاد آغازگر است .فیلمی که به سفارش انجمن حمایت از جذامیان در
کارگاه فیلم گلستان ساخته میشود .پس از آن با فیلمهای دیگری روبهرو هستیم که
همین موضوع را دستمایه قرار میدهند تا آن مرکز توانبخشی ،با حمایت مردمی
همایونامامی
گستردهتری روبرو شود .برخی از فیلمها نیز به مرکزهایی باز میگردند که سالها پیش
توسط فیلمساز دیگری به قاب مستند راه یافته است .به عنوان نمونه میتوان به فیلم «باباداغی» ( )۱۳۷۶ساخته
یاسمن ملکنصر اشاره داشت که سی و پنج سال پس از فروغ فرخزاد ،فضای بهروزی را از این جذامخانه برابر
دیدگان ما تصویر میکند.
و حاال با فیلم مستند «کهریزک :چهار نگاه» ،ساخته مشترک رخشان بنیاعتماد ،محسن امیریوسفی ،پیروز
کالنتری و بهمن کیارستمی روبهروییم .فیلمی اپیزودیک که هر یک از سازندگان آن کوشیدهاند در پرتو نگاه ویژه
خود از این مرکز توانبخشی خیریه بگویند که بر پایه همیاری مردم به فعالیت خود ادامه میدهد .عنوانهای این
اپیزودها به ترتیب به این قرار است« :اطاق « ،»۲۰۲هملت در کهریزک»« ،حکمت شادان» و «عید».
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با دیدن فیلم درمییابیم که فیلمسازان قصد
داشتهاند نگاهی متفاوت به موضوع داشته باشند.
نگاهی که با دوری از فضایی غمبار ،با تکیه بر
بستری شاد ،واقعیات مثبت سرای سالمندان را
که در نگاهی صرفا انسانی به چشم نمیآید ،بیشتر
به چشم بکشد .واقعیاتی که در فیلمهایی از این
دست معموال مغفول باقی میماند .به بیانی دیگر،
سالمندان به کهریزک مراجعه نمیکنند تا در
نوبت انتظار مرگ قرار گیرند ،آنان به آنجا مراجعه
میکنند تا صورت و نحوه دیگری از زندگی را
تجربه کنند .اندیشهای که به خوبی در شعار این
آسایشگاه خود را به رخ میکشد« :اینجا مکانی
است برای زندگی کردن ،نه زنده ماندن».
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اطاق  / ۲۰۲رخشان بنیاعتماد
بنیاعتماد در نخستین اپــیــزود ،رویکردی
توضیحی  -روایــی پیشمیگیرد و رویکردی
را که بر خط کمرنگی از داستان استوار است
برمیگزیند .او که مادر سالمندی دارد نخست از
رابطه خود و مادرش میگوید ،مادری که همواره
در تهیه فیلمهای وی با او همکاری داشته،ولی
وقوع حادثهای به خانهنشینی او منجر شده است.
پیشنهاد ساخت فیلمی درباره کهریزک  -فیلم
حاضر  -زمینه را برای دو چیز مهیا میسازد:
نخست آن که بنیاعتماد به فکر افتاده و اطاقی
برای آینده خود در نظر بگیرد ،چرا که نمیخواهد
فرزندانش را در زمان سالخوردگی درگیر مسائل
و مشکالت خود سازد؛ و بعد این اندیشه که چقدر
خوب است روزی او را برای بازدید از موقعیت
چشمگیر کهریزک ،به آنجا بیاورد .چنین زمینهای
 صرف نظر از واقعیت امر  -به آن میانجامدتا مخاطب با فضای کلی و فعالیتهای مرکز

توانبخشی کهریزک ،شیوههای جدید توانبخشی
آن نیز آشنا شود .از جمله مراقبت یک روزه از
مددجو در منزلش و یا شرکتدادن مددجو در
برنامههای تفریحی دستهجمعی در مرکز و یا
خارج از آن.
گفتار متن فیلم به صیغه اول شخص مفرد بیان
میشود که در همراهی با خط کمرنگی از داستان،
انعطاف خاصی به فیلمبخشیده است؛ تمهیدی که
فیلم را در فضایی صمیمی و به دور از تکلف پیش
میبرد .آشنایی با فعالیت مددکاران مرکز کهریزک
به شکلی صمیمی که با این تمهید فراچنگ آمده،
به شیوهای مؤثر مخاطب را با فعالیت یک مرکز
توانبخشی سالمندان آشنا میسازد.
افزون بر این باید به وجه محتوایی دیگری از فیلم
اشاره داشت که در آن بنیاعتماد میکوشد درک
متفاوتی از اقامت یک سالمند در مراکز توانبخشی
ارائه دهد؛ درکی که در آن انتقال مددجو از منزل

به سرای سالمندان را نه با نگاهی منفی که همچون
گزینشی منطقی ارزیابی میکند.
بنیاعتماد در این اپیزود مساله را نه در قالب امری
فردی که در پرتو دیدی اجتماعی مینگرد و صریحا
آن را در آغاز فیلم و در قالب ایدهای انسانی چنین
مطرح میسازد:
«گفته میشه که سن فقط یک عدده ،ا ّما واقعیت
گذر زمان ،مثل یه سایه همراه همه ماست .نگاه
به آینده از سنین میانسالی واهمههای پنهان
مشترک همه ماست .چه خوب که پیری را به
عنوان مقطعی از زندگی طی کنیم و نه فقط
انتظاری برای رفتن».
در ادامه شاهد بسط این ایده و مشاهده مصداقهای
آن هستیم .به موازات این امر آسایشگاه کهریزک
به صورتی نه چندان مستقیم مورد معرفی قرار
میگیرد.
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هملت در کهریزک  /محسن امیریوسفی
پیشتر به شعار آسایشگاه کهریزک اشاره کردم،
شعاری بر مبنای این اندیشه که آسایشگاه را
مکانی برای زندگی و نه صف انتظاری برای رفتن،
تعریف میکند .امیریوسفی میکوشد با نگاهی
ظریف مضمون این اندیشه را در نمایشنامه
هملت و فراز معروف آن «بودن یا نبودن مساله
اینست» بجوید .پس بر آن میشود تا اپیزودش
را نه به صورتی مشاهدهگر یا توصیفی که به
صورتی کاربردی سامان دهد .چنین میشود که
با چشمداشتی به ملبروکس و نگاهی هجوآمیز
که بر خلق موقعیتهای سرگرمکننده و شاد نیز
استوار است اپیزود خود را سامان میدهد .به این
ترتیب اپیزود «هملت در کهریزک» از وجهی
کاربردی برخوردارمیشود .کاربردی که میکوشد

به بهانه تصویربرداری فضای سرگرمکننده و شادی
نیز برای سالمندان کهریزک مهیا سازد .به این
ترتیب سالمندان این مرکز با موضوع و مضمون
نمایش هملت آشنا شده و میروند تا با هجو پارهای
مناسبات زندگی امروز دست به هجو هملت بزنند
و از این رهگذر به موقعیتی شاد و امیدوارکننده
دست یابند.
گزینش چنین قالبی از آن جا که نه از دل کار که
از بیرون بر موضوع سوار شده ،و اصوال رویکردی
متصنع است ،قدری نچسب مینماید و همواره بین
مخاطب و فیلم فاصله میگذارد .موقعیتی که از این
مزیت نیز برخوردار است تا واقعیتهای زندگی در
کهریزک را به صورتی متفاوت بر پرده سینما زنده
کند و چون حاشیهای بر یک متن ،خود را بنمایاند.
حاشیهای که در واقع خود متن است و به اقتضای
رویکردی اجرایی و نمایشی به حاشیه رانده شده
است.
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حکمت شادان  /پیروز کالنتری
وقتی قرار میشود تم فیلم بر شادی استوار و بر
جریان زندگی در آسایشگاه کهریزک داللت داشته
باشد ،عجیب نخواهد بود اگر ببینی یکی از این
اپیزودها مستقیما به شادی میپردازد.
فیلم با یک صبح دلکش آفتابی آغاز میشود.
یکی از سالمندان  -گویا بنا به عادت هررزوه -
ضبط صوت خود را که به سیستم ویژه پخش
غیر نواری  -فالشمموری  -مجهز است برداشته
و سراغ نیمکت مخصوص خودش میرود .ضبط
را در حالت پخش به کار میاندازد تا انواع و اقسام
موسیقیهای کوچهبازاری قبل از انقالب با صدایی
نسبتاً بلند پخش شود .دیری نمیگذرد که سر و
کله سالمندان دیگر که گویا مشتری هر روزه مرد
هستند پیدا میشود .یکی از آنها میگوید:
«صبح که میاد ،میایم بغل کابارهمون .به اصطالح،
بند و بساط کاباره رو درست میکنیم .هر کی هم
میاد یه قِری هم میده و میره .همهشون هم
راضین».
در برشی موازی« ،کالنتری» شخصیت دیگری را
در قاب دوربین مینشاند .مردی که به دو فالسک
چای مجهز است و میرود در فضای سرسبز و
آفتابی بیرون آسایشگاه ،جرعهجرعه چای بنوشد
و یا به سیگارش پک بزند .از این پس فیلم عمدتا
با رفتوبرگشتهای متناوب بین این دو پیش
میرود .شخصیتهایی که شاید بشود از آنها چون
دو سنخ از رفتار سالمندان یاد کرد .کالنتری به
رغم عنوانی که برگزیده ،کامال بر شادی متمرکز
نیست و بر حزن و تلخی نیز گوشه چشمی دارد .آن
هم حسابشده و به صورت گهگاهی ،نه در حدی
که گرایش غالب اپیزود را تحتالشعاع قرار دهد.
این گرایشگاه یکی از واقعیتهای آسایشگاه را

نشانه میرود .واقعیتی که یکی از سالمندان به آن
اینگونه اشاره میکند:
«همه اینا که میبینی خودشون یه روزی
شخصیتی بودن ،خونوادهدار بودن .آوردنشون
اینجا گذاشتن .بعد ماه اول مرتب اومدن و رفتن ،اما
از ماه سوم دیگه آقایون پاشون رو قطع کردن! این
بندهخداها همهشون چشمشون به دره که ببینن
اینا پیداشون میشه؟ نه؟ منم بهشون گفتم :بابا اینا
همهش نقشه بوده که تو رو بیارن ،راحت بشن تو
خونه هرکار میخوان بکنن ،بکنن».
و یا در یکی از صحنههای فیلم ،سالمندی در حال
کشیدن سیگار است و سالمند دیگری میکوشد با
اصرار از او سیگاری بگیرد که او نمیدهد و تنشی
بین آنها شکل میگیرد؛ و یا سالمندانی را میبینیم
که سراغ تلفن عمومی واقع در کریدور آسایشگاه
میآیند و بیهدف برای چند لحظه گوشی را بر
داشته و الو الو کنان منتظر باقی میمانند از آن

سوی خط صدایی بشنوند و خیلی زود نومیدانه
گوشی را سرجایش میگذارند .این صحنه و
صحنههایی دیگری از این قبیل ،بر فضای شاد
آسایشگاه که گهگاه با عبور نوازندگان شکل
میگیرد رنگی از تیرگی مینشانند .واقعیتی ناشاد
که میکوشد خود را شاد نشان دهد تا باور کند که
در زندگی او تغییری رخ ندادهاست .در مجموع این
اپیزود از آنجا که تمهیدی برای حفظ تداوم روایت
خود بر نمیگزیند به نوعی پراکندگی میل میکند.
پراکندگی خاصی که تنها در مفهوم کلی اپیزود
به وحدت میرسد .کالنتری میکوشد تا واقعیت
حسی حاکم بر آسایشگاه را که ترکیبی از شادی و
اندوه است به تصویر کشد .کمی که دقیق میشوی
از خودت میپرسی« :مگر زندگی جز این است؟».
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عید  /بهمن کیارستمی
عید قربان در کهریزک روز خاصی محسوب
خیر گوسفندهای
میشود .روزی که برخی از مردم ّ
قربانی خود را به آسایشگاه کهریزک هدیه
میکنند .امری که به تدریج در اثر تبلیغات این
مرکز تدریجاً به سنتی رایج تبدیل شده است.
کیارستمی فیلمش را بر مبنای این رخــداد،
زمینهها و روند اجرایی آن متمرکز ساخته است.
فیلم همراه این ماجرا از آغاز تا به پایان پیش
میرود .در حاشیههای این خط روایت ،زمینههایی
برای بیان و گسترش تم فیلم وجود دارد که
فیلمساز از آن به خوبی سود میجوید .کیارستمی
میکوشد در پرتو نگاهی انتقادی ،سیمای متفاوتی
از کهریزک ترسیم کند .دیدی متمایز از نگاه
توضیحی بنیاعتماد ،دید کاربردی امیریوسفی
و نگاه واقعگرای کالنتری .کیارستمی کهریزک
را به مثابه یک نهاد ارزیابی میکند .نهادی که به

ناگزیر ،از تالطمات اجتماعی بیرون مصون نمانده
و جزئی از ساختار کلی سیاسی  -اجتماعی جامعه
است .اینجا آمر ومأموری وجود دارند که مانع
جریان طبیعی زندگی میشوند .وقتی سالمندی
در ادامه یکی از برنامههای رایج سرگرمی و نشاط
آسایشگاه ،دست به پایکوبی و رقص میزند یکی از
پرستاران او را از این کار منع میکند .پرستار ظاهرا
حق دارد .آن روز روز خاصی است که در آن شادی
تحریم شده است ،ولی مگر مسئوالن آسایشگاه از
آن بیخبرند؟ کسی آنجا تقویم ندارد تا به همین
علت از ورود آن ارکستر دونفره به درون آسایشگاه
ممانعت به عمل آورد؟ چگونه است که جز آن
پرستار  -که به نظر میرسد با برخوردی شخصی،
مجادلهای کامال شخصی را دامن میزند  -کسی
از اجرای موسیقی و رقصیدن آن پیرزن زندهدل
شاکی نیست؟ نقد کیارستمی بر بسته بودن فضای
کهریزک ،ما را به علتی میرساند که نه در فرد
که در سیاستگذاریها و تفکر مدیریتی حاکم
بر کهریزک سامان یافته است .به دیگر سخن،
کیارستمی درنگ فیلم خود را نه بر سالمندان
و بحث دوریشان از خانواده و دیگر مشکالت
شخصی ،که بر نهاد کهریزک بنا مینهد .نهادی که
همچنان از الگوهای فکری  -رفتاری جامعه تبعیت
کرده و سالمند را به رغم تمام امکانات رفاهی که در
اختیارش مینهد ناگزیر به اطاعت از قید و بندهایی
میکند که بود و نبودشان چندان بر نحوه اداره این
مرکز توانبخشی اثری ندارد .قید وبندهایی که
چندان هم مورد تأیید مددجویان نیست.
در ادامــه ،شاهد جنبههای دیگری از برگزاری
مراسم عید قربان در آسایشگاه هستیم؛ چارچوبی
فلزی و مکعبشکل با انواع پارچهها زینت داده
میشود تا به به هیأت حجرهاالسود درآید و زمینه
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را برای زیارت مشتاقان فراهم آورد .بخش خیاطی
مرکز که از خود مددجویان تشکیل شده تالشی
جدی را میآغازد تا برای عالقهمندان به این زیارتِ
نمادین ،لباسهای سفید دوخته و آماده شود.
همهچیز بادقت انتخاب میشود تا نماد موجود،
ذرهای با اصل خود تفاوت نداشته باشد .یک
روحانی هم ناظر است تا با نگاهی کارشناسانه،
همهچیز به درستی و مطابق با رعایت جزئیات
مذهبی پیش برود .در پایان روز قبل از عید قربان،
همه چیز آماده میشود .حجراالسود دستساز
با توده زیادی پالستیک پوشیده میشود تا در
صورت ریزش باران مانعی بر سر راه برنامه پیش
نیاید .باالخره صبح عید فرامیرسد .هوا بارانی و
آسمان ابری است .موقعیتی که یکی از زیباترین
صحنههای فیلم را سامان داده است :قطرات
باران بر پالستیک و محافظ ،در نمای درشت و
آسمان تیره .مراسم برگزار میشود .برخی نشسته

بر ویلچیر طواف میکنند ،برخی اسفند بر آتش
میریزند ،برخی نیز از بیرون با خود ،گوسفند آورده
و تحویل میدهند .برخی نیز ترجیح دادهاند از
خود آسایشگاه که فضایی را به فروش گوسفند
اختصاص داده گوسفند تهیه کنند؛ موردی که
ما را با وجه دیگری از خدمات این آسایشگاه آشنا
میسازد.
«کهریزک چهار نگاه» نهادی خیریه را در پرتو
چهار دید مختلف به تصویر کشیده است .نگاه
نخست ،نگاهی توضیحی است که میکوشد با
دیدی تحلیلی  -اجتماعی اندیشههایی فراتر از
نگاه انسانی رایج را مطرح سازد .نگاه دوم میکوشد
موقعیتی فراهم آورد تا مگر درک دیگری از بودن
یا نبودن در ذهن سالمندان مرکز بنشیند؛ درکی
در ادامه شعار مرکز که کهریزک را مکانی برای
ادامه زندگی تعریف میکند ،نه مکانی برای انتظار
رفتن .نگاه سوم ،واقعیت مرکز را واقعیتی تلفیقی
میداند :تلفیق شادی و اندوه و انتظاری در برقراری
نتیجه رها میشود و باالخره نگاه
ارتباط که بی 
چهارم که همچون فیلمهای فردریک وایزمن،
فیلمساز مشاهدهگر آمریکایی ،میکوشد واقعیت
را نه در موقعیت فردی مددجویان که در چند و
چون کهریزک ،همچون یک نها ِد اجتماعی تحلیل
و بررسی کند.
بیتردید کهریزک همچون نهادی که به یاری
خانوادهها میآید تا مشکالت سالمندانشان را به
خوبی و درستی حل کنند از این ظرفیت برخوردار
است تا در پرتو نگاههای متعدد ،صورتهای
دیگری بیابد .نگاههایی که بر کارکرد بهتر کهریزک
همچون نهادی انسانی ،اثر گذاشته و مدیران
این نهاد را در ارائه خدمتهای بهتر ،متناسب با
نیازهای پیچیدهتر آینده ،یاری رساند

هرچهاراپیزودکامالبامخاطبفضایهنروتجربهارتباطبرقرارمیکنند
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مستند «کهریزک چهار نگاه» با سفارش آسایشگاه کهریزک برای معرفی فضاهای
مختلف این مکان ساخته شده و نمونهای است از تالش برای ایفای نقشی که مستندسازی
در تغییر نگاه شهروندان به یک موضوع و یا مؤسسه خدماتی میتواند داشته باشد .به نظر
میرسد از این نظر ،اپیزود اول بهترین دستاورد را دارد و اپیزودهای دیگر با روشهای
خاصتر و آرتیستیکتر به موضوع نزدیک شدهاند .گرچه حضور این فیلم در فضای هنر و
تجربه از نوع دیگری است و هر چهار اپیزود آن کامال با مخاطب این فضا ارتباط برقرار
نسیم نجفی
میکنند.
عرضه چنین مستندهایی نکت ه مهمی است که اگر در ادام ه سفارش و ساخته شدنشان فکری برای آن شده باشد
میتوان با امید بیشتری به تأثیرگذاری فرهنگی این آثار فکر کرد .مستندی مثل «کهریزک چهار نگاه» وقتی هدف
سفارشدهنده را تأمین میکند که به دست کسانی که به این فرهنگسازی نیاز دارند برسد.
موضوع اپیزود اول با نام اتاق  ،202ساخت ه رخشان بنیاعتماد ،موضوع خوبی برای قرارگرفتن به عنوان اولین
اپیزود این مجموعه است .رخشان بنیاعتماد با دغدغ ه نگهداری از مادرش که بعد از یک حادثه ،مشکل راهرفتن
دارد به آسایشگاه سر میزند تا ببیند چه امکانی برای گذران بهتر زنان پیر در آنجا وجود دارد .این قسمت ،هم
بخشهایی از امکانات آسایشگاه خانمهای سالمند را معرفی میکند و هم همزمان به بخش عاطفی موضوع
اشاره میکند .در طی ساختن این فیلم ،رخشان بنیاعتماد برای خودش اتاقی در آسایشگاه رزرو میکند تا
پیشنهاد دهد که زنان و مردان پا به سن گذاشته ،خودشان باید به فکر استقالل روزهای پیریشان باشند .این
اپیزود مثل سایر فیلمهای خانم بنیاعتماد ،متعهدانه و برای بازکردن یک موضوع نسبتا تابو و فکرکردن درباره
آن ساخته شده تا تأثیر اجتماعی بگذارد .شکل ساخت آن مطابق هدف آن انتخاب شده و نریشن رخشان
بنیاعتماد با صدایی گرم در حالی که موضوع را ابتدا از خود شروع میکند بیننده را مجاب میکند که چیز بدی
در زندگیکردن در آسایشگاه سالمندان در کنار همسنوسالهایمان وجود ندارد .مخصوصا که فضای آنجا
خوشایند به نظر میرسد و پرستارها خوشاخالق و موضوعات وقتگذرانیها جالبند .پرستاری که با ماشین
آسایشگاه دنبال خانمهای محمدشهر میرود و یکییکی با خوشاخالقی و شوخی آنها را سوار میکند ،خودش
برای تمایل حضور در آنجا کافیست .پرستارهای سرزنده که بعضی از آنها حتما مادرند ،و شکل برخورد آنها با
زنان پیر ،جالب و دیدنی است چون نسبت به این خانمها در موقعیت فرزند /مادر قرارگرفتهاند .مادرانه از آنها
مواظبت میکنند و همزمان دختر آنها به حساب میآیند .چنین تصویری در نمایی که راهرفتن دختر فیلمساز
با مادربزرگش و مراقبت از ایشان را نشان میدهد هم دیده میشود .از یک سنی به بعد ،مرزهای مادر  -دختری
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در هم آمیخته میشود .انتخابهای خوب فیلمساز از تصاویر و معرفی فضا و گفتار ،همه در مسیر هدف او که
فرهنگسازی برای استفاده از آسایشگاه سالمندان در روزهای پیریست قرار دارند.
اپیزود دوم آنچنان با بخش اول متفاوت است که فورا ما را در لزوم قرارداشتن چنین نگاهی در این مجموعه
مجاب میکند .محسن امیریوسفی قالب یک نمایشنامه را برای معرفی بخش معلوالن در نظر گرفته است.
شخصیت اول این بخش ،یکی از معلوالن ،مردیست با بیان خوب و مسلط بر نمایشنامه «هملت» .او در قالب
اجرای نمایشنامه شروع به تعیین نقش برای دیگر معلوالن و تمرین با آنها میکند .پیدا کردن افیلیا که خودش
به فصلی جدا تبدیل شده لحظههای زیبایی دارد .او جملهای را که برای تست انتخاب کرده به همه زنان بخش
میگوید تا بیان کنند ،و همه زنان معلول آنجا در نقش افیلیایی که در وجود هم ه آنها هست قرار میگیرند و
جمله را میگویند .این اپیزود ،خنده را در شرایط دشوار زندگی معلوالن عجین نشان میدهد و حضور آن را
یادآوری میکند .با قرارگرفتن در موقعیت بازی ،معلوالن چیزهایی از خود بروز میدهند که در هر بازیای بروز
میکند .فانتزی ،برق کودکی را به چشمشان میآورد .چیزهایی که به فعال شدن خالقیت میانجامد و حس
توانایی میدهد ،با گفتن هر نقشی آن بخش از وجودشان زنده میشود و پیشنهاد بسیار خوبی برای گذران
روزهای آسایشگاه به معلوالن و مدیران آنها میدهد .با این بازی آنها از سن خود خارج میشوند و از تکدنیایی
فاصله میگیرند و بین چند دنیا به حرکت درمیآیند .این اپیزود با راهانداختن این تئاتر ،در کنار معرفی بخش
معلوالن ،کاری هم برای خود آنها انجام میدهد.
اپیزود سوم و چهارم روش یکسانی دارند و هر دو از طریق فضاسازی ،گوشهای از آسایشگاه را تصویر میکنند.
بخش سوم با نام «حکمت شادان» و ساخت ه پیروز کالنتری ،روزمر ه پیرمردهای بخشی از آسایشگاه را نشان
میدهد که به نظر میرسد بعضی از آنها مشکالت ذهنی دارند .این قسمت نریشن ندارد و کالم ،پیشبرند ه آن
صحبتهای جستهگریخت ه پیرمردها با دوربین یا با هم است .جملهها و شعرهایی که شبیه نوشتههای بامزه
پشت کامیونهاست و میخواهد تجرب ه کل یک عمر را در یک پند مفید جا دهد .پیرها خصلت نجاتبخشی
در خود میبینند و این پیرمردها هم جملههای خود را مثل یک خبر مهم برای نجات زندگی جوان یا جوانت ِر
روبهرویشان میگویند .دیدن این که این مردان پیر  -که معلوم نیست چه گذشتهای دارند  -چگونه روز خود را
اینجا میگذرانند ،تازه و در این هیاهوی شهری ،دیدهنشده است .این اپیزود ،همگام شدن با لحظههای روزمره
پیرمردهاست و اپیزود بعدی گزارشیست از اتفاقی در حال وقوع.
اپیزود چهارم با نام عید ،ساخت ه بهمن کیارستمی ،با فضاسازی ،گوشهای از اتفاقات روزمره کهریزک را که
این بار آماده شدن برای یک عید مذهبیست ،نشان میدهد .روالی که بناکردن یک کعبه در فضای آسایشگاه
معلوالن دارد و تدارکات برگزاری روز طواف زنان و مردان معلول آسایشگاه به دور کعبه ،فیلم را پیش میبرد.
ی بودن یا نبودن دنیایی را که برای مردان و زنان آنجا
لحظههای فیلم ،همه جالب و دیدنی هستند و ساختگ 
کامال واقعیست طرح میکنند .وقتی کعبهای که جلوی دوربین ساخته میشود آنقدر برای معلوالن تشنه
زیارت جدی و واقعیست ،پس واقعیست .و در میان همه ،زنی هست که دائم میخندد و میگوید دوست
دارد روز عید شاد باشد ،با شنیدن هر موسیقیای میرقصد و حتی روز جشن که یک خانم جدی در حال
سخنرانیست او در میان دیگرانی که نشستهاند ایستاده و میرقصد

(محصول )1391
خالصه فیلم :یک مرد روحانی برای احقاق حق خود وارد روستایی میشود که همه آدمهای آنجا برایش
غریبهاند.
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دستاوردها :سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه از بخش بینالملل سی و یکمین جشنواره فجر ،سیمرغ بلورین بهترین فیلم از بخش
استانی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر ،لوح تقدیر ستاد اقامه نماز ،جایزه بهترین فیلم دینی از بیست و هفتمین جشنواره کودک
و نوجوان اصفهان ،تقدیر شده در فستیوال بمبئی بخش نمایش برترین فیلمهای جهان .عوامل :تهیهکننده ،فیلمنامهنویس و
کارگردان :علی قویتن ،مدیر فیلمبرداری :شهاب نوروزیان ،مدیر صدابرداری :احمد صالحی ،تدوین :مهدی حسینیوند ،بازیگران:
مهسا معرفتی ،حسین محمدیان ،شادی محمدپور ،محمود مرتضائی ،توحید رستمی ،علیمحمد شایسته
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گفتوگو با علی قویتن ،کارگردان «آفتاب ،مهتاب ،زمین»
«علی قویتن» متولد  ۱۳۴۳شهرستان درگز و فارغالتحصیل رشته حقوق است .او
پس از ساخت فیلمهای کوتاه از سال  ۱۳۷۰با فیلم «عشق من شهر من» وارد سینمای
حرفهای شد و سپس فیلمهای «ضربه توفان»« ،توطئه»« ،تنها»« ،آدمکها»،
«سرود تولد»« ،نسکافه داغ داغ»« ،بادهای بهاری»« ،سنجاقکهای برکه سبز»،
«پرواز بادبادکها»« ،آفتاب ،مهتاب ،زمین» و «بازگشت» را ساخت.
علی عالئی
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با سابقهای که در حیطه ساخت فیلمهای
ملودرام ،حادثهای ،پلیسی و موزیکال از
شما سراغ داشتیم ،ناگهان چطور شد که
با چرخشی غافلگیرکننده در فیلمهای
اخیرتان به سراغ سینمایی با انشاء و
روایت ساده و پرهیز از حتی فرمهای
کالسیک رفتید و به نوعی به سینمای
موسوم به جشنوارهای نزدیک شدید؟
به هر حال از سال  ۷۰که وارد سینمای حرفهای
شدم تا سال  ۸۴هفت فیلم در ژانرهای مختلف
ساختم ،اما از همان ابتدا احساس میکردم

سینمایی که باید در آن حرفم را بزنم این سینما
نیست .این ژانرها برایم نوعی تمرین بود .گشت و
گذاری بود تا بتوانم به یک بلوغ فکری برسم .پس
چهار سال به خودم استراحت و توقف فکری دادم
وطی آن با مطالعاتی که داشتم و با خلوتهایی
که برای خودم ایجاد کردم به این نتیجه رسیدم
سینمایی که جوابگوی دغدغههایم باشد همین
سینمای به اصطالح خودم فرهنگی و حرف و
سخن است که کمتر به سرگرمی میپردازد.
یعنی آن نــوع سینما را نکوهش
میکنید؟ ولی شما هفت فیلم در آن
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گونهها ساختید که کم نیست و مدت
زیادی در آن حیطهها فعالیت داشتید.
نکوهش که نه ،سلیقهام نبود ،در تمام دنیا گونههای
مختلفی از سینما و سالیق مختلف مخاطبان وجود
دارد ،اما این که چرا بعد از هفت فیلم ،به این
سو رفتم باید اعتراف کنم من بعد از دو یا سه
فیلم اولیهام به این حس وحال رسیده بودم اما
متاسفانه سرمایه مستقلی نداشتم تا در این مسیر
قدم بگذارم .سرمایهگذاران در سینمای حرفهای
برای آن دسته از فیلمها بیشتر راضی میشدند تا
این نوع سینما ،و من هم راضی نبودم تا سرمایه آنها
را در این مسیر به خطر بیندازم .زمانی که توانستم
با سرمایه خودم اقدام کنم شروع کردم.
می گویند رسیدن به سادگی در خلق
اثر هنری مرحلهای است که از پس بلوغ
کاری و پختگی میآید .آیا این سادگی
که پیشه کردید به زعم خودتان پس از
طی این دوران گذار بود؟
بله! همیشه یک مثالی میزنم و در رمانم نیز آن را
آوردهام؛ چطور میشود که آدمها زمانی که بچه
هستند دوست دارند حرفهای بزرگ بزنند اما
زمانی که بزرگ میشوند دوست دارند حرفهایی
را بگویند که بچهها میزنند؟ این ساده فیلم
ساختن و در دل سادهترین مسائل اجتماع وارد
شدن ،پختگی و تجربه
زیادی میطلبد .بله ،از
لحاظ توانمندی به این
شناخت از خودم رسیده
بودم که بتوانم وارد این
نوع پرداخت و این گونه
مسائل بشوم .به هر حال
انسان هیچگاه کامل

نیست و دوست دارد در مسیری قدم بگذارد که
موفق شدن یا نشدنش هیچ معلوم نیست.
پس به نوعی از تن دادن به جریان اصلی
و رایج سینمای ایران اشباع شدید؟
بحث اشباع نیست ،بحث این است که هنرمند در
ذات و باطن خود به دنبال چیزهایی برای گفتن
و نوشتن و ساختن و ...است .به نقاشی کردن و
ساختن موسیقی و مجسمهسازی و ...میپردازد
چون حرفهایی برای گفتن دارد .برخی دنبال
قالبی میگردند که دوست دارند حرفشان را بیشتر
در آن قالب بزنند .آن نوع سینمایی که ذکر کردید
اتفاقا راحت است ،خیلی هم راحت است .من در
طی  ۳۰روز یک فیلم سینمایی ساختهام .اما در
این نوع سینما سه یا چهار ماه فقط زمان برای
فیلمبرداری گذاشتهام .این سینما فکر و اندیشه
دارد .آن نوع سینما قالب و قواعد و کلیشه و
دکوپاژ مشخص دارد که میتوانی یک تکنسین
خوب باشی و آنها را انجام دهی .اما وقتی بخواهی
اندیشهای را وارد کار کنی دیگر تکنسین بودن
کافی نیست .تکنسین بودن تازه میشود الفبای
کار!
آیا در این رویکرد جدید نگاهی به آثار
فیلمسازان پیشکسوت متمایل به این
نوع سینما داشتید؟ یا به عبارتی تحت
تأثیرشان بودهاید؟
من هیچ وقت چه قبل و
چه بعد از انقالب به جز
سهراب شهیدثالث تعلق
خاطر به فیلمساز دیگری
نداشتم .البته فیلمسازان
جهانی چون برگمان و
برسون را دوست داشتم
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و عاشق کارهایشان بودم و تالش داشتم سینمای
خودم را به سمتی ببرم که دارای فرهنگ و از لحاظ
متن غنی باشد.
استفاده از نابازیگران هم در همین
راستای نزدیکی به رئالیسم و واقعگرایی
است یا جنبه اقتصادی دارد؟ به ویژه
اینکه این دسته از فیلمها عموما با
بودجههای حداقلی ساخته میشوند.
همه این موارد وارد است .در این سینما هرچقدر
بتوانی از نابازیگران استفاده کنی به واقعی کردن
فضای داستان و فیلم کمک زیادی کردهای اما
به شرطی که آن نابازیگر بتواند بازی درستی
ارائه دهد .از سویی دیگر هم اگر نهادی برای
سرمایهگذاری وجود میداشت بهتر میبود که
از بازیگر حرفهای استفاده میکردیم تا به جای

وقت گذاشتن روی نابازیگر بتوانیم باری از روی
دوش کارگردان برداریم .من رد نمیکنم که بازیگر
حرفهای به کارگردان کمک میکند ،اما وقتی برای
چنین فیلمی برنامهریزی میکنی سرمایهگذار
ابتدا میپرسد :عشقی است؟ حادثهای است؟ و بعد
در مورد بازیگر مدنظر فکر میکند .پس بهتر است
ارگانهایی همکاری کنند تا بتوانیم از حرفهایها
در این فیلمها استفاده کنیم .کما اینکه در خصوص
برخی از کارگردانها این اتفاق افتاده است و اتفاقا
نتایج خوبی هم حاصل شده است .اما متاسفانه من
هیچگاه از سوی هیچ ارگان دولتی حمایت نشدم.
گرایش جدیدتان در فیلمسازی در
مضمون بسیار به تعلقات عرفانی نزدیک
میشود .شخصیت اصلی این فیلمها
در هر کسوتی که باشند در ارتباط با
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محیط و نقش کارکردیشان در جامعه
و کنشگریشان ،جامه یک عارف را بر
تن میکنند که در مجاورت آن ،مضامین
دینی مثل بخشش و انفاق هم مطرح
میشوند.
این فضا و این برداشت و عرفانی که در فیلم وارد
شده به خاطر نوع فیلم است .این سهگانه شاعرانه
است و در شاعرانگی ،عرفان و فلسفه وجود دارد
که باعث شده در جان این سه فیلم تنیده شود.
من نخواستم از عرفان و فلسفه حرف بزنم .چون
خودم را در اندازه آن مفاهیم نمیدیدم .اما چون
فیلم اندیشمندانه است ،عرفان و فلسفه را با خود
میآورد .این فیلمها بیشتر شاعرانگی را در پیش
چشم مخاطب نمایان میکند.
بازی کردن خودتان در نقش اصلی در
فیلمهای اخیرتان چه دلیلی دارد؟
مثال آیا به شخصیتر شدن فیلم کمک
میکند؟ یا آن هم دلیل اقتصادی دارد؟
من در دهه شصت  ۱۲تئاتر روی صحنه بردم که
همه آنها با نویسندگی ،کارگردانی و بازی خودم
در نقش اول روی صحنه رفتند .پس سابقه بازیگری
داشتم و بازی در فیلم برایم سخت نیست .ولی اگر
ارگانهایی حمایت میکردند ترجیح میدادم بار
بازی را از روی دوش خودم بردارم .بازیگر حرفهای
که بتواند آنچه که در ذهن من است را محقق کند
قطعا باید بازیگر درجه یکی باشد .پس خودم بازی
میکنم تا بتوانم سریعتر به آنچه که در ذهن دارم
برسم .اگر نتوانم حمایت بگیرم بازهم بازیگری را
ادامه خواهم داد .در مورد شخصی شدن هم باید
بگویم این یک مهری است که دارد زده میشود
که من فیلمساز دارم فیلمسازیام را به این شکل
ادامه میدهم که به عنوان کارگردان در نقش اصلی

حضور داشته باشم.
مهر؟ یعنی این اظهارنظرها بار منفی
دارد؟ مثل برچسب زدن؟
نه! منظورم از مهر امضاء است .اشکالی هم ندارد.
مثل خیلی از فیلمسازان دیگر!
ریتم فیلم و لوکیشن روستایی آن و
شیوه روایت و قصه و نیز فرم فیلمهای
اخیرتان بسیار شبیه فیلمهای مقطعی
از دهه شصت است و کامال استعداد
ضد گیشه بودن دارد .با توجه به چرخه
اقتصادی سینما چگونه به این شکل
فیلمسازی متمایل میشوید و چگونه
میخواهید ادامه دهید؟
من سه فیلم «پرواز بادبادکها»« ،بازگشت» و
«آفتاب ،مهتاب ،زمین» را به عنوان یک سهگانه
شاعرانه یا با تم شاعرانه ساختم .بنابراین در روایت
سعی کردم فیلم را فدای ریتم نکنم .تالشم این بود
تا روایت فیلم به آهستگی پیش برود و تماشاگر
بتواند فضای شاعرانه را با لحن آرام فیلم بپذیرد.
صرف این که ما در دنیای پرسرعت تکنولوژیزده
امروز قرار داریم دلیلی نمیشود تا فیلمهایمان را
با ریتم تند بسازیم و به آن شتاب دهیم .من سعی
کردم تماشاگر را به یک آرامش نسبی برسانم و
به او فرصت بدهم و او را از دنیای پرآشوب بیرون
خارج کنم و به آرامش برسانم .شاید همین لحن
آرام و شاعرانه فیلم به این تشابه دامن میزند و
آن را شبیه فیلمهای دهه شصت میکند .اما نگاه
من این نبود.
و ضدگیشه بودن چطور؟
من اسم این را ضدگیشه نمیگذارم .من آن را
ساختن فیلمی میدانم که چون سرگرمکننده
نیست بنابراین ممکن است درصــد باالیی از
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افــراد جامعه را جذب
نکند .فیلم فرهنگی
دارای اندیشه اســت و
تماشاگرش هــم آدم
خاصی اســت .خیلیها
میتوانند دیــدن این
فیلمها را تجربه کنند.
هــدف من آشنا کردن
ذائقه تماشاگر با فیلمهای فرهنگی است .مثل یک
تابلو نقاشی که انسان را به فکر فرومی برد و اتفاقی را
در درون او ایجاد میکند و اثری بر روی او میگذارد
که اتفاقات و تحوالت دیگری را ناشی میشود.
یک تابلو عامهپسند فقط احساس خوشی را ایجاد
میکند و نه یک تحول را ،ضمنا من فیلمساز قرار
نیست به فکر چرخه اقتصادی سینما باشم.
یعنی سرمایه شخصیتان برمیگردد؟
چرا خیلیها فکر میکنند سرمایه من برنمیگردد؟
اتفاقا برمیگردد و فیلمهای دیگری هم میسازم.
فقط به سودهای آنچنانی نمیرسم .این فیلمهای
من در خارج از کشور خریداری میشوند .حق
پخش سینمایی و تلویزیونی همین فیلم را ۱۲
کشور خارجی خریدهاند .نمایش در سینماتکها
و رایتهای مختلف دیگری هم هست که باعث
شده هزینهاش برگردد .این فیلم ،کمارزشتر از
فیلمهایی است که مدتی اکران میشوند و بعد
میروند در جعبه؟ کدام یک از آن فیلمها توانستهاند
در دو یا سه کشور اکران شوند؟ پس برد فیلم من
بیشتر از خیل فیلمهای اکران روز است .از اکران
«هنر و تجربه» هم توقع زیادی ندارم .فقط این مهم
است که تماشاگرانی را که به صرف سرگرمی فیلم
میبینند جذب کند و ذائقهشان را تغییر دهد .این
فکر واهی را هم ندارم که به اندازه «اخراجیها»

بفروشد و فراگیر شود.
اتفاقا ما در جذب مخاطب
مــوفــقتــریــم .چــون
مخاطبان ما از نخبگان
و اهــل فهم و دانــش و
شعورند و بــه دنبال
چیزهایی هستند که در
این فیلمها پیدا میکنند.
من به شعور عامه مخاطب توهین نمیکنم .آنها
دوست دارند سرگرم شوند و از مسائل جامعه دور
شوند و لحظات خوشی هم داشته باشند .آنها
هم اگر این فیلمها را ببینند تاثیر میگیرند .ما
هنوز نتوانستهایم به مردم بگوییم که سینمای ما
همهجور فیلمی برای هر نوع سلیقهای دارد.
به عنوان فیلمسازی که در هر دو
عرصه کار کرده است چه تمایزاتی بین
این دو عرصه و تقیدات و الزامات آنها
میبینید؟
در سینمایی که االن در پیش گرفتهام تعمدا از
تجهیزات تکنولوژیکی استفاده نمیکنم .چون نوع
و سادگی این سینما چنین میطلبد که با دکوپاژ
و میزانسنهای سادهتری ساخته شود .این سهگانه
اخیرم چنین الزامی نداشت .ممکن است فیلم
بعدیام فیلمی پرتحرک و ناگزیر به استفاده از ابزار
باشد .به خاطر سادگی ،از میزانسنها و لنزهایی
استفاده میکنم که بیننده را به سادگی وارد دنیای
فیلم کند .اگر از لنز نرمال بیشتر استفاده شده
به همین دلیل و برای کمک به وضوح همیشگی
محیط و در همهجا برای بیننده است .کاراکترها
وضوح داشته باشند و سادگی بر فیلم احاطه
داشته باشد و تماشاگر درگیر تکنیک و دکوپاژ و
فیلمبرداری آنچنانی نباشد

این نوع فیلمها از سر و رویشان رنگ و بوی خنثی بودن
نسبت به ادبیات گفتاری روز جامعه میبارد
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«آفتاب ،مهتاب ،زمین» داستان زندگی روحانی میانسالی است که سفری مکاشفهآمیز
به یک روستای دورافتاده ،بستری برای شناخت او از خود میشود .فیلم که میتوان آن
را با نمونه درامهای روستایی در ایران همانندسازی کرد ،اثری با تعداد قابل توجهی
نابازیگر ،پرداختی ساده و لحنی به شدت بهره گرفته شده از مابهازاهایی چون شاعری و
ادبیات دارد .فیلم ،روایتگر تحول درونی قهرمانی کمحرف و صبور است که بیش از هر
چیز تعلقی ناگسستنی و بسیار رمانتیک به طبیعت دارد و گویی این خود نویسنده
علی اصغر کشانی
فیلمساز است که از آن بیشترین لذت را میبرد.
علی قویتن ،قهرمان «آفتاب ،مهتاب ،زمین» ،چند سالی است که با آثاری چون «سنجاقکهای برکه سبز» و
«پرواز بادبادکها» از تعلق خاطر به فضای استتیکگرا تلذذ مینماید و دوریاش از مسیر آثار گونه آپارتمانی
سوپرمارکتی چون «نسکافه داغ داغ» و «سرود تولد» حکایت از تغییر مسیر او در فیلمسازی دارد.
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نوع بیان و شکل روایی فیلم که بیشتر در قواره تلهفیلمهای این سالهاست تا اثری سینمایی ،با همسویی
و همزمانی گفتار متن و تصاویر موجود در فیلم ،بیش از هر چیز مقابل شکلگیری هر نوع مختصات و ابعاد
دراماتیک ایستادگی میکند .مثال در سیر و سفر شیخ به روستا او با کولهباری از سوء تفاهمات مواجه است اما
بیهیچ سببیتی کوچکترین واکنشی به کنشمندی اطرافیان از خود بروز نمیدهد و او که در هیئتی روحانی
شمایل اصلی متن را (بیبهره از هرگونه بیان تصویرسازانه و طرح و توطئه تحکمآمیزی) از آن خود کرده ،در
نهایت به این نتیجه میرسد که گویا استاد اعظم در حال امتحانکردنش بوده و پیبردن به همین موضوع او را
دچار تحول و روانه شهر میکند .در حقیقت کلیت فیلمنامه قرار است مقدمهای باشد برای همین گرهگشایی
انتهایی ماجرا ،جایی که قهرمان داستان ،سوار بر اسبی سرکش از پیروزیش بر مالک بدمن فیلم ،احساس غرور
کرده و همین احساس غرور عامل چرخاندن گوش او شده و او را که سرنوشتش با معصومیت کودک فیلم گره
خورده ،مورد شماتت قرار میدهد و از اینجا به بعد است که گالشها را آویزان و گود را ترک مینماید .بیشک
چنین طرحی بارها و بارها و به زیباترین شکل ممکن در آثار داستانی مذهبی (اینجا بیشتر به فیلمهای شعاری
دینی اوایل دهه شصت شبیه است) روایت شده که نمونههای درخشانش را در ادبیات پروپیمان و غنی ایران
میتوان پیدا کرد و خواند .اینجا اما کشمکش شخصیت اول فیلم با خود و دنیای پیرامونش تا حدی بیحسوحال
و کلیشهای از آب درآمده که با استفاده از نمادهای دم دستی موتور سیکلت (مرکب شخصیت منفی) و اسب
(مرکب شخصیت مثبت) به شدت خامدستانه به نظر میرسد.
ایده فیلم که ظرفیتهای دراماتیک ضعیفی دارد ،بیشتر مناسب فیلمنامه فیلمهای کوتاه است .نماها بیش از
اندازه کشدار و ایدههای فرعی به شدت کلیشهای و روابط بسیار غلوآمیز از آب درآمده است.
فیلم اثری است که نه به دنبال پرداختی نوگرایانه است و نه از مابهازاهای محتوایی بهروزی بهره میگیرد .به
همین خاطر هم هست که با وجود تولید متأخرش بیش از حد کهنه و دموده مینمایاند .به بیانی دیگر ،آثاری از
این دست که سادگی بیش از حدشان به شدت آزاردهنده جلوه میکند ،خارج از چشمه جوشان ایدههای نبوغ
آمیز ،ساختارهای غنا یافته و فرمهای تجربه نشده است ،آثاری که خارج از مدار رشدگرایانه سینمای ایران (که
پهلو به فیلمهای کودک معلم محور دهه شصت میزنند) ،فیلمهایی هستند که بیشتر رنگ و بوی کمکهای
تبلیغات دولتی بر آنها حاکم است (چطور میشود با سه فیلم به نمایش درنیامده فیلم جدید ساخت و داعیه
فیلمسازی مستقل داشت؟) تا استقالل در تولید .اما و از این نظر با وجود حس صادقانه فیلمساز (در نشستها و
برخوردهای رویارو) به نظر میرسد فیلمهای اینچنینی بیشتر باب پسند سفارشدهندههاست و آنها هستند که
بیش از هرکس و هرچیز از این نوع مضامین که قرار است (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) به عناصری زمانکش
برای سینمای ایران تبدیل شوند منتفع میگردند و گویا سفارشدهندههای دولتی (گرچه نام داریوش باباییان
به عنوان مجری طرح شاید به سابقه همکاری و دوستی او با قویتن باز گردد اما محبوبیت قویتن در واحد
کودک و نوجوان بنیاد سینمایی فارابی انکارناپذیر است) به خامدستی چنین فیلمسازانی نیاز دارند .از طرفی
فیلم که گویی دست و پا میزند تا از نمونههای مشابهش در تلهفیلمهای استانی سبقت بگیرد ،آنقدر نقطه ضعف
دارد که به همین راحتیها در جشنوارههای متفرقه هم نمایش داده نشود ،اما عالوه بر جشنوارههای کودک و
ارسال افتخارآمیز به آنسوی مرزها و دور افتخار زدن در منطقه ،در بخش مسابقه جشنواره فجر دو سال پیش
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جایداده میشود و به مانند «پرواز بادبادکها» که در عین ناباوری به عنوان یکی از برگزیدگان بخش بینالملل
انتخاب شده بود ،اینبار نه برگزیده که توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه بخش بینالملل (بخش سعادت)
جشنواره را از آن خود کند.
با تولید و حمایت از چنین آثاری در سینمای ایران قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ فیلمی که نه داستان جذابی دارد
و نه داستانش را به درستی میتواند تعریف کند ،چه محلی از اعراب در سینمای با صد و ده سال قدمت میتواند
داشته باشد؟ اثری که نه برخوردار از استانداردهای اکران است ،نه از جذابیتهای برگرفته از بازیگری بهرهای
برده و نه به فضای واقعی جامعه و انسانهای پیرامونی آن نزدیکی دارد ،چطور میتواند اینچنین از سوی محافل
رسمی مورد تقدیر قرار گرفته و ستایش شود .بدون رودربایستی این نوع فیلمها که از سر و رویشان رنگ و بوی
خنثی بودن نسبت به ادبیات گفتاری روز جامعه میبارد ،نباید به راحتی ساخته شوند و به هیچ وجه نباید راه
اکران فیلمهایی را که حرف نویی برای مخاطب امروز دارند ناهموار ساخته و یا با نامرادی به تأخیر بیندازند.
سینمایی که از تولیدات یکبارمصرفی چون «آفتاب ،مهتاب ،زمین» حمایت میکند بیش از آن که به فکر
اعتالی هنر کشور باشد باعث به تأخیر انداختن توسعه فرهنگی در ایران میشود و هیچ چیز غم انگیزتر از آن
نیست که احساس کنیم با صرف هزینههای هنگفت (شما در مورد این فیلم که هزینهاش را بعدا از فروش به
تلویزیون و شبکه نمایش خانگی و اداری و ...به دست میآورد بخوانید ناچیز) هر روز دچار پسرفت تاریخی
شویم
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ارتفاعات و کوهها ،از دیرباز با سر به آسمان ساییدن ،برقرارکننده پیوندی بودند میان زندگی
مادی /زمین و امرقدسی /آسمان .در این میان در اعتقادات مردم بینالنهرین ،کوه تابور ،ناف
یا بلندای زمین دانسته میشود و مسیحیان تابور را مکان مقدسی میدانند که عیسی،
ک ماندن از جمع ،پاک
جالل الهی خود را بر آن آشکار کرد .برخاستن از متن مردم اما منف 
ماندن ،رنجکشیدن و در انتها جانسپردن ،ویژگیهایی هستند که قهرمان تابور را به آن
الگوی مقدس ازلیپیوند میدهند .درعین حال ،اونمونه روشنی از انسان امروزینی استکه
نیوشا صدر
اریک جوزفسن ،او را در آستانه تسخیر آسمان میداند در حالی که با سرعت ،پیوندش را با
جهان خود از دست میدهد .خروج او از پیلهاش به دلیل نقطهضعفی منحصر به فرد با مناسکی همراه است که در ظاهر
او را رویینتن میکند .رویینتنی شقّ همواره نافرجامی از تمایل انسان به جاودانگی است .تمامی رویینتنان
اساطیری دارای نقط ه ضعفی هستند که مرگی زودرس را برایشان رقم میزند .نقطه ِ
ضعف قهرمان تابور ،تمامی بدنش
است .لباس او در دل شهر ،فضایی شخصی و منفک برایش میسازد تا فاصلهاش را با سایرین حفظ کند .سکوت،
مشخصه دیگری است که پیوند او را با دیگران از طریق مهمترین ابزار ارتباط انسانی ،زبان ،میگسلد .او ،مرد یگانۀ تنها،
در دل تاریکی که به ناشناختگی دامن میزند ،از بلندای زمین فرو میآید تا کاری را انجام دهد که دیگران در انجام آن
ناتوان و آسیبپذیرند .تن او با ظاهر بینقص اساطیری ،تداعیکننده تنی فراانسانی است؛ به سادگی د ِر بسته آسانسور
را کنار میزند و بیرون میرود .هرگز نشانی از خستگی در رفتار او نیست .زخمهای بدنش با فرورفتن و غلتیدن در آب
شسته میشوند .چهره سنگیاش عرصه ابراز احساسات متفاوت نیست .در عین حال «رنج» ،جزء الینفک تن اوست.
رنج بودن در بطن جامعه است .او از امواجی آسیب میبیند که دیگران به سهولت میان آن
اولین و ابتداییترین رنج اوِ ،
زندگی میکنند .رنج و حکمت در تمدن بشری همواره دو عنصر در هم تنیدهاند و پس از مسیح ،تجربۀ رنج ،تجربهای
معنوی و عاملی برای تعالی انسان دانسته میشود .قهرمان تابور نه تنها خود رنج میکشد بلکه رنج دیگران را نیز بر تن
خود هموار میکند؛ در هوای آغشته به سم ،که جریان رقیقی از آن دیگری را مسموم میکند نفس میکشد .بدنش را
هدف عقدهگشایی خانی کوتوله قرار میدهد تا او به آرامش برسد .تناقض ازلی همچنان برقرار است :او شکنندهتر و
آسیبپذیرتر از سایرین و در عین حال قدرتمندتر از آنان است .در انتها ،بدن آسیبدیده و تمام شده مرد ،از پیله بیرون
میآید و در حالی که شب به صبح میرسد ،بیدفاع در برابر نور خورشید  -که همواره برترین تجلی قداست اساطیری
است  -میآساید .فرجام َمرد و زمان جانسپاری فرارسیده است
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گراهام آلن در کتاب بینامتنیت با ترجمه پیام یزدانجو ،مینویسد که ژرار ژنت عنوان
یک اثر را شاخهای از بینامتنیت میداند که به آن نام «پیرامتن» میدهد .عنوان یک
فیلم (یا هر محصول هنری دیگری) ،با خود اثر دارای ارتباطی معنایی است .ژنت در
یکی از این تقسیمبندیها نشان میدهد که نام یک اثر چگونه میتواند جانشینی برای
تم آن اثر محسوب شود .اتفاقی که درمورد فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری
نیز رخ میدهد« .خانه پدری» خیلی زود ،پس از سکانسهای آغازین فیلم و مرگ دختر
رامتینشهبازی
در زیرزمین خانه به عنصری نمادین بدل میشود که میتواند کلید مناسبی را برای
ورود به بحث در اختیار این نوشتار بگذارد .نام این فیلم از دو جزء خانه+پدری تشکیل یافتهاست.
دکتر حمیدرضا شعیری در مقالهای با عنوان«نوعشناسی مکان و نقش آن در فرایند تولید و تهدید معنا»
مینویسد که« :هیچ مکانی نیست که به نحوی با سوژه مرتبط نباشد .و هر مکان هویتی مکانی است معنادار،
عاطفی ،شناختی ،انسانشناختی ،کاربردی ،اضطرابانگیز ،آرامشبخش ،زیباییشناختی ،هستیشناختی،
حسی  -ادراکی و غیره .پس مکان معنادار است .و این نه به دلیل حضور فیزیکی مکان بلکه به سبب تعامل و
آمیختگی انسان با مکان است .به همین دلیل است که زبان در بسیاری از موارد برای بیان مفاهیم از استعاره
مکان سود میجوید ،که این کنش زبانی بسیار حائز اهمیت است».

شماره   10بهمن 1393

در فیلم خانه پدری ،در سکانسهای نخستین فیلم ،به واسطه کنش سوژه(ها) یعنی پدر و پسر خانواده در اقدام
به قتل دختر ،خانه تعریف نخستین خود را از دست داده و به مکانی نشاندار بدل میشود .یعنی مکانیت خانه در
فیلم ،دیگر کارکردی بهعنوان محلی صرف برای زندگی نداشته و کارکردی فرهنگی پیدا میکند .نکته اینجاست
که در طول فیلم کنشی پررنگتر از آنچه در ابتدای فیلم رخ میدهد ،رخ نداده و نویسنده و کارگردان بیشتر
انرژی خود را صرف توصیف و تفسیر همان کنش نخستین میکند .فیلمساز با نشاندار کردن خانه ،هول و
اضطرابی را درون آن بنا مینهد که از منظر نگاه اگزیستانس کامال قابل بازخوانی و تامل است .انسان با کنش خود،
در راستای طرز فکر خود فضایی را پدید میآورد که تا ابد باید تاوان آن را بدهد .پدر و پسر خشونتی را در خانه
بنیان مینهند که تا چند نسل بعد میبایست با نتیجه آن زندگی کرده و تاوان بدهند.
اینجاست که عبارت «پدری» نیز به واژه نخست افزوده میشود .خانه پدری میتواند کنایه از نوعی نوستالژی
بهشمار آید؛ جایی که نشان از نوعی غم غربت میدهد .انسان گمشده در معنا با عبارت خانه پدری نوعی رجوع
زمانی را در ذهن تجربه میکند که میتواند آرامشبخش و نقطه اطمینان باشد .اما عیاری آگاهانه و با نگاهی
کامال هنرمندانه این واژه را واسازی میکند .یعنی تاریخی که بر خانه رفته و حوادث شومی که در زیرزمین خانه
رخ داده ،ترکهای معنایی را در کل عبارت فراهم میآورد تا موجب واسازی کلیت عبارت شود .حال این خانه
نه یک مأمن که یک تهدید بزرگ است .دختران خانواده در نسلهای مختلف بدون آن که بدانند زیر ایشان یک
جنازه از پس جنایتی هولناک مدفون شده ،سعی دارند کارکردهای مختلفی را برای این زیرزمین تدارک ببینند.
یکی این زیرزمین را به اتاق و خلوتگاه خود بدل میکند ،دیگری در جستوجوی برگ/زاری کالس آموزشی است
و ...درحالی که این مکان در ذات خود نوعی خشونت را نهفته دارد که میتواند موجب خسران و حرمان ایشان
را پدید آورد.
عیاری در این راستا از واژه خانه نیز آشناییزدایی میکند .خانه جایی است که انسان به واسطه حضور در آن خود
را از فضا جدا میکند .یعنی امکانی را پدید میآورد که بتواند فضا را به انقیاد خویش در آورده و حضور خود را با
محصور کردن آن از دیگری متمایز کند .خشونت پدر و پسر همان عامل هویتی میشود که مکانیت خانه ایشان را
در شهر نسبت به فضاهای دیگر بازتعریف میکند .مکانی که دیگران تا زمانیکه نسبت به این ماجرا ناآگاه هستند
میتوانند از آن بهمثابه محلی برای آرامش شخصی سود جویند .اما زمانی که ماهیت کنش ایشان در ابتدای فیلم
مشخص میشود ،دیگر خانه کارکرد معنایی خود را نیز از دست میدهد .در انتها نیز که قرار است خانه تبدیل
به اثری تاریخی شود و انسانها در مقیاسی فراتر از افراد یک خانواده از آن سود بجویند ،همین توحش دوباره
سربرآورده و امکان این زیست جمعی را نیز از آنها سلب میکند .حال این خشونت دیگر در یک بستر فردی نیست
و ابعادی فراتر از آنچه که باید را در بر میگیرد و بهاین ترتیب عیاری نگاه خود را قابل تعمیم میکند .این نگاه
عیاری نوعی نگاه استقرایی است که از جزء به کل میرسد و نه در بستری غیرقابل انعطاف که از منظری کامال
دراماتیک مورد مطالعاتی خود را قابل تعمیم میداند.
عیاری در فیلم خانه پدری سینمایش را به نقطهای میرساند که بسیار دور از دسترس بدنه عمومی سینمای ایران
است .فیلمی حسابشده و با منطق که فرضیه خود را بیان میکند و به اثبات میرساند .اتفاقی که میتوانست
دستخوش رمانتیسیسم اغراق شده شود ،اما این اتفاق رخ نداده و فیلم خود را به ساحلی امن میرساند
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گرچه سینمای ایران را بعد از پیروزیهای جهانیاش باید احیاء شده تلقی کرد ،اما
سعیدشفا
خوشبختانه در چند سال اخیر توانسته موجی درون موجی که جوایز متعددی را در
جشنوارهها درو میکند پدید بیاورد که اگرنه در مرکز ثقل این تحول پیش میرود ولی در حاشیه هم نیست .هرچند
این نوع سینما هنوز در ایران و برای تماشاگر عادی ثقیل است ،اما وجود دارد و به حیات خود ادامه میدهد .یکی از این
فیلم ها« ،پرویز» ساخته دوم مجید برزگر است که داستان مرد پنجاه سالهای است که هنوز در خانه پدرش زندگی
میکند .گرچه هر دو در خانه تنها زندگی میکنند ،اما پدر پرویز روزی تصمیم میگیرد بعد از سالها همسری اختیار
کند و به خاطر همین جای مجزایی برای پرویز میگیرد تا با آمدن همسر جدید از خانه بیرون برود و یا به قولپرویز او را
از خانه اخراج میکند .این عمل یک سلسله حوادث گوناگون را ناشی میشود بهطوری که نقاب از چهره ساده مردی که
پنجاه سال هنوز پدرش مخارج او را میدهد ،بردارد .مردی که اکثرا تصور میکردند کاری از او ساخته نیست و
تنبلیاش که از چهره فربه و سنگین او مشخص است ،ناگهان به دیو پلیدی مبدل میشود که قادر است به هر عملی به
منظور انتقام جویی دست بزند« .لوون هفتوان» کاراکتر پرویز را چنان خلق میکند که در ابتدا به خاطر چهره مظلوم
و ظلمی که به خاطر بیرون انداختن او از خانه میشود حس ترحم را در تماشاچی برمی انگیزد ،اما بعد که داستان به جلو
میرود ،این حس ترحم تبدیل به خشم و انگیزهای میشود که منتظر اقدام بعدی او برای یک عمل خالف دیگر بماند.
اوج فیلم ،صحنه نهایی فیلم است وقتی که او بعد از خالفکاریهای بسیار ،پیروزمندانه به خانه پدری بازمیگردد ،اینکه
که قدرت را در دست دارد و از هیچ عملی هم روی گردان نیست ،چرا که چیزی را از دست نخواهد داد ،روی صندلیای
مینشیند که سالها متعلق به پدرش بوده و روی همین صندلی سالها پدرش او را مورد تحقیر و شماتت قرار میداده
است.اینجاحتیاوستکهپدرشراموردمؤاخذهقرارمیدهدواورامجبورمیکندبهجایاو،سرهمانمیزیکهسالها
موردانتقادقرارمیگرفت،بنشیند.تاکنوندرسینمایایرانچنینشخصیتیوجودنداشتواینکاراکترمنفیکهتمامی
فیلم را به خود اختصاص میدهد ،چنان قوی است که با روح و روان تماشاچی هم بازی میکند و او را دایم در یک حالت
نگرانیکهقربانیبعدیکیستدرسراسرفیلممعلقنگهمیدارد.بازیلوونهفتواندرنقشپرویزیکیازبازیهایارزنده
و به یادماندنی سینمای ایران است .او نقش محوله را مثل شخصیت دوگانه «جکیل» و «هاید» که با یکدیگر در تضاد
هستند به خوبی ایفا میکند و در تمامی فیلم تماشاچی را شیفته و منفور از این دو نقش با خود به پیش میبرد .فضای
فیلمدراینجاتازهاستوبرزگرداستانشراازمحیطهایشناختهشدهرایجبهفضایجدیدیسوقمیدهدکههمینبه
زیبایی و بدعت داستان و فیلم میافزاید .همچنین ،برزگر ،در طول فیلم سعی نمیکند از نمای نزدیک برای پیش درآمد
شناختشخصیتپرویزاستفادهکند،بلکهبانماهایبازمیکوشدتاتماشاچیبتواندشخصاباشخصیتپرویزآشناشود
بی آن که بیش از اندازه به او نزدیک شود .این نگه داشتن فاصله در شناخت این شخصیت و رابطهاش با آدمهای داستان
مهم است و برزگر میکوشد هیچگونه پلی میان تماشاچی و شخصیت دوگانه پرویز ایجاد نکند جز آن چه که روی پرده
میبیند .پرویز گرچه خصوصیات روانی فیلمهای هیچکاک را دارد ،اما با پیچ و قوسهای داستانی ،بدعت تازهای را در
سینمایایرانمیگشایدکهپیشترنهمرسومبودونهفیلمسازیبهسویآنرفتهبود

نگاهی به فیلمهای هنر و تجربه به بهانه نمایش در سینما سوره اصفهان
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ساختمان بازسازیشده و جمعوجور حوزه هنری اصفهان در ابتدای خیابان آمادگاه از
 23آذر پذیرای عالقهمندان و دانشجویان سینما بود تا به تماشای فیلمهایی بنشینند
که با عنوان سینمای هنر و تجربه به نمایش درآمدند .در نخستین هفته «ماهی و
گربه»« ،روایت ناپدید شدن مریم»« ،پرویز»« ،شش قرن و شش سال»« ،من از سپیده
صبح بیزارم»« ،پوسته»« ،از ایران یک جدایی»« ،از تهران تا بهشت»« ،یک شب»،
«بیداری برای سه روز» و «تابور» در برنامه بودند که «ماهی و گربه» در هفت سانس،
عقیلقیومی
«پرویز» در شش سانس« ،پوسته» در دو سانس و بقیه هر کدام با یک سانس نمایش در
برنامه گنجانده شده بودند .طبیعی است که طبق پیشبینی برگزارکنندگان قرار بوده «ماهی و گربه» و «پرویز»
تنور هفته اول را گرم نگه دارند که با توجه به تجربه دو ماه آغاز فعالیت گروه هنر و تجربه در تهران ،پیشبینی
درستی بوده و برخی از تماشاگران در برخی سانسها برای تماشای این دو فیلم بیصندلی ماندند .این میزان
استقبال و کنجکاوی برای تماشای این دو فیلم نشان داد که فیلمسازان مستقل چهقدر برای دیده شدن  -عالوه
بر قابلیتهای احتمالی فیلمهایشان  -به نویسندگان سینمایی مدیونند و میزان مطالب و گزارشهای متنوع
درباره این دو فیلم در این حجم از استقبال بیتأثیر نبوده است.
در این میان فیلمی که شخصا دوستش داشتم و همان بیست نفر تماشاگرش در همان یک نوبت نمایش آن تا
آخر با اشتیاق و کنجکاوی به پرده چشم دوخته بودند« ،من از سپیده صبح بیزارم» (علی کریم) بود؛ یک رابطه
دیدنی ،ملیح و بدیع بین کارگردان توی فیلم (بابک سپهر با بازی بابک کریمی) و دستیارش (امیر با بازی امیر
عزیزی) .کارگردان به دستیارش نگاهی ورای یک دستیار معمولی در کار سینما دارد؛ گونهای احترام خاص
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به هم و صمیمیتی که در آن نه بزرگتر بیحرمت میشود و نه کوچکتر تحقیر .امیر جوانیست که حجب
و نجابت از رفتار و سکناتش پیداست و نیازهای انسانی هم دارد .سرزدن به فیسبوک وسوسهاش میکند و
درگیر رابطهای غلط میشود .از آنچه بر خودش گذشته قصه میبافد و به عنوان طرح فیلمنامه برای بابک
روایتش میکند و بابک با تیزبینی در میانه مسیرشان تا محل فیلمبرداری درمییابد که آن جوان داستانی
كه امیر تعریف میكند کسی نیست جز خود امیر ،و نشانههای بعدی هم مجابمان میکند که بابک درست
حدس زده؛ نشانههایی مثل حضور دورادور مینا ،دوست تازهیافته امیر ،در محل فیلمبرداری .آنچه بر امیر
گذشته و وسواس و خودآزاریاش برای رابطه غلطی که خود را درگیر آن کرده تبدیل به مرکز ثقل فیلم میشود
و به گونهای اصال کل فیلم ،قصه امیر است که در نهایت بسیار امیدوار است که بهزودی آن ابر تیرهای که بر
زندگیاش سایه افکنده جای خود را به یک آسمان صاف و آبی بدهد .فیلم قصهاش را ساده ،روان و بیادا و ادعا
روایت میکند .فیلمی حول محور رابطههای انسانی .آن پسرک و دخترک مبتال به سندروم دان که به زیبایی
کارگردانی شدهاند نماد فطرت پاک انسان هستند؛ انسانی که در برهههایی از زندگیاش برای مصون ماندن از
گزند خویشتن به طلسم معجزتی نیاز دارد.
«پوسته» (مصطفی آلاحمد) خوب شروع میشود .تماشاگران بهشدت کنجکاو ادامه قصه هستند ولی
بهتدریج همه چیز از دست میرود .این مرد (حمید فرخنژاد) کیست و به چه دلیل چهارده سال حبس کشیده
و چه دلیلی دارد که حاال که آزاد شده زن زیبای زندگی و یادهای شیرینش را از یاد ببرد؟ آن دختر جوان (الناز
شاکردوست) چه نقشی در داستان دارد؟ در میانه فیلم مردهای زنده میشود و قصد انتقام دارد و دست آخر هم
انتقام میگیرد و تمام .یکی از تماشاگران هنگام خروج از سالن به دوستش میگوید که این «پوسته» پوستش
را کنده است!
وقتی فیلمی فقط در یک سانس به نمایش درمیآید و اصرار هم به تماشایش داشته باشی ،نتیجهاش این
میشود که تن خستهات را در ساعتی نامناسب با برنامههایت به سالن نمایش فیلم ببری و هی تالش کنی
خوابت نبرد و اینگونه مراحل خودآزاری آن مرد و زن در «بیداری برای سه روز» (مسعود امینی تیرانی) را
خودت روی صندلی سینما تجربه کنی! واقعا وقتی معلوم است هر آدمی به شکل طبیعی در انتهای روز سوم
بیداری چه بالیی سرش میآید و جنازهاش پهن میشود روی زمین ،قرار است با تماشایش چه اتفاقی درون
تماشاگر بیفتد؟ چه قصهای از ورای این بیخوابی خودآزارانه قرار است روایت شود جز اینکه کارگردان به زعم
خودش اصرار دارد یک واقعیت معمولی و بیاهمیت را در مدیوم فیلم تجربه و ثبت کند و پرویز پرستویی درون
فیلم در بزنگاهی نمایشی برای آنچه در زندگی از سرگذرانده داد سخن بدهد و بگوید وقتی قرار است سه روز
دیگر بمیرد دیگر چه اهمیتی دارد که کارگردان چه میخواهد و کارهایش ربطی به کسی ندارد .گاهی یک
بازی خوب بیخوابی در یک فیلم تأثیری بهمراتب بیشتر از نمایش واقعی بیخوابی مقابل دوربینهای شاهد
دارد .آن نگاه و حالت چشمان خوابآلوده آل پاچینو در «بیخوابی» (کریستوفر نوالن) بیشتر به یاد میماند
یا این حرکات خودآزارانه مقابل دوربینهای شاهد؟به نظر میرسد که در آن وقت روز ،تماشاگران هم خسته،
از تماشای فیلم فارغ میشوند.
«پرویز» (مجید برزگر) را پیش از این در اصفهان و در محفلی دانشجویی دیده بودم و گزارش کاملش را هم نوشتم

که در سایت ماهنامه «فیلم» منتشر شد ولی باز هم وسوسه دیدن دوبارهاش رهایم نکرد .یکی از انسانمحورترین
فیلمهای تاریخ سینمای ایران که تا سویههای تاریک انسانی در نهاد هر یک از ماست ،کهنهشدنی نیست.
تماشاگران راضی ولی پُر از پرسش ،بهتزده و در سکوتی عمیق و معنادار سالن را ترک میکنند.
«ماهیو گربه» (شهرام مکری) فیلمیست که دانشجویان سینما دستهجمعی به تماشایش مینشینند تا این تنها
فیلم بلند بدون قطع سینمای ایران را که بهراستی مصداق فیلم تجربهگراست ببینند .بازیبازیهای فیلم با زمان
و روایت برای تماشاگران ماللآور نمیشود و در برخی صحنهها هم صدای خندههای تماشاگران که تلفیقیست
از بهت و مضحکه در سالن میپیچد .جدا از تکنیک ،مالحتی هم در رفتار و بازی آدمهای توی فیلم هست که
خواستنی مینماید .ولی فیلم چیزی بیش از یک تجربه یکبار مصرف نیست و تقلید از آن ناشیگری است .یکی
از تماشاگران هنگام خروج از سالن به همراهش میگوید که متوجه کاتی در فیلم شده و یک لحظه تصویر سیاه
شده است!
نیکی کریمی كارگردان هم چندیست خواهان پیدا کرده و هر فیلم جدیدش برای دوستدارانش یک اتفاق است.
«یک شب» شروع متقاعدکنندهای دارد .دختری به دالیلی ناچار به ترک خانه میشود .تا صبح در شب تهران با
دختر همراه میشویم ولی فیلم بهتدریج به یک نمایشنامه رادیویی پهلو میزند .هر سه مرد فیلم با کله به زمین
میخورند! یکی که آشکارا هوسران است .دیگری هم در قالب تشخص و با داشتن شغل شریف پزشکی نشانهای
مبنی بر زنبارهگیاش پیدا میشود و سومی هم آنقدر بیجنم است که زنش را باخته .این مردان کلیشهایِ
نگونبخت و صدور جملههای قصار در باب همهچیز و هیچچیز ،پس از خروج از سالن سینما پروندهشان بسته
میشود.
«تابور» (وحید وکیلیفر) به استناد تبلیغات وسوسهکنندهاش  -مثال «ورایتی» آن را یک مدیتیشن در سینما
دانسته  -اشتیاقی را برای تماشا برمیانگیزد .تمام صندلیها در تسخیر تماشاگران است .همه چشم دوختهاند به
رفتارهای مبهم مرد درون فیلم .فیلم طراحی صحنه و قابهای زیبایی دارد ولی که چه؟! اینکه بخواهیم بگوییم
نوع بشر دارد در محاصره دستساختههایش له و نابود میشود؟ انسانی که از انسانیت خود تهی میشود و در
پایان به سان جنینی بخواهد تولدی دیگر را تجربه کند؟ همه این مفاهیم به بهای اینکه تماشاگر از آزمون دشوار
تحمل سربلند بیرون بیاید؟!
نکته قابل توجه درباره فیلمها این بود که هیچکس در میانه تماشای فیلمها سالن را ترک نکرد .همه با اشتیاق تا
انتها به پرده چشم دوخته بودند .هیچ صدای آزاردهنده پاکتهای چیپس و پفک ،تلفن همراه ،گریه بچه و حرافی
پشتسریها و جلوییها به گوش نمیرسید .آنها تماشاگران واقعی سینما هستند .به آنها احترام بگذاریم
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پینوشت:
دومین دوره از روز چهارشنبه سوم دی آغاز شد و برخی فیلمهای دوره نخست تکرار شدند و باز هم سهم نمایش
«ماهیوگربه» و «پرویز» بیش از بقیه بود و فیلمهای «آفتابمهتابزمین»« ،آشنایی با لیال»« ،خانه پدری» ،و فیلمهای کوتاه
«چراغ خورشیدی»« ،نوار ویدئو»« ،تهران خانیآباد»« ،برفک»« ،کمتر از چند دقیقه» و مستند «کهریزک چهارنگاه» برای
نخستینبار در اصفهان به نمایش درآمدند .البته پیش از این در برنامه جشنواره فجر سال گذشته در اصفهان «خانه پدری»
نمایش داده شده بود.
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کس ندانست که این گوهر تحقیق بسفت
زآن روی که هست کس نمیداند گفت
حکیمعمرخیام

*
ماه مه سال  2013علی کریم ،نویسنده و کارگردان ،وارد لس آنجلس شد تا در اکران جهانی
پلمالکولم
دومین فیلم بلندش «من از سپیده صبح بیزارم» ( )2013شرکت کند .این فیلم بخشی از
برنامه ساالنه «آرشیوه سینما و تلویزیون دانشگاه کالیفرنیا» به نام «گرامیداشت سینمای ایران» بود .من به عنوان
برنامهریز این برنامه ،کریم را در هتل محل اقامتش دیدم و به او خیر مقدم گفتم و خیلی غافلگیر شدم وقتی او به من
هدیه خوشآمدگویی داد .هدیه او نسخه نفیسی از «رباعیات عمر خیام» بود .وقتی کتاب را به من داد گفت که خیام
تاثیر عمیقی بر هنر او گذاشته است .برای همین بد نیست که یادداشت بر فیلم گولزننده کریم یعنی «من از سپیده
صبح بیزارم» را با یک رباعی درخور از شاعر و دانشمند ایران باستان شروع کنم.
در فیلم «من از سپیده صبح بیزارم» کریم از اعماق پنهان هر داستان ساده ،یک تجربه واقعی درباره معنای بودن در
جهانبیرونمیکشد.
یکی از لذتهای شگفتانگیز تماشای فیلم  -و بعد دوباره دیدنش  -این است که رسیدن به این عمق آنقدر ماهرانه
و صادقانه است که تالش برای پیداکردن شیوه دقیق رسیدن به آن ،خودش کاری بیهوده است .به این میماند که
بخواهی دقیقا بفهمی خیام چطور چنین درکی از شرایط بشری را در خطوطی ساده خالصه کرده است ،و تمامی
سخنهایی که گفته شده هرگز نمیتوانند راز و رمز «چگونگی دنیا» را فاش کنند .البته معنای حرفم این نیست که
کریم در حد و اندازه خیام است ،اما خیلی ساده میخواهم بگویم که تعهد کریم به ذات واقعی مدیومی که انتخاب
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کرده ،یعنی سینما ،به او اجازه میدهد در زندگی روزمره ،شاعرانگی پیدا کند بدون این که بخواهد امضای خود را با
زور پای نتیجه کارش بگذارد.
این توانایی درواقع یکی از نقاط قوت فیلم را روشن میسازد؛ این که چطور سینما بدون این که ذرهای جذابیت خود را
از دست بدهد میتواند درباره چطور ساخته شدن فیلمی دیگر باشد .در مرکز فیلم کریم ،ماجرای ساخته شدن فیلمی
دیگر وجود دارد که ما هیچ وقت درباره داستان و مضمون و دیگر مسائلش اطالعات کاملی پیدا نمیکنیم .درعوض ،کل
داستان فیلم در یک روز رخ میدهد و عوامل فیلم را نشان میدهد که میخواهند یک صحنه را با وجود همه مشکالت
 ترافیک ،هوای بد و بازیگران بدقلق  -بگیرند.«من از سپیده صبح بیزارم» با نمایی از دستیار کارگردان جوان فیلم در فیلم شروع میشود که دنبال رئیسش رفته.
رئیس او کارگردانی قدیمی است که روحیهای فیلسوفمآبانه دارد .دستیار میخواهد او را سر صحنه فیلمبرداری ببرد
لوکیشن ،پارکی بزرگ در محلهای مسکونی در تهران است .نیمه اول فیلم را رفتن این دو نفر به محل فیلمبرداری
شکل میدهد .بخش بسیاری از آن داخل ماشین میگذرد .رد پای عباس کیارستمی را میشود حس کرد ،و کریم در
کارگاه معروف فیلمسازی او شرکت کرده و در «شیرین» هم دستیار کارگردان بوده (و به شکلی جذاب شاید همین
تجربه منبع الهام ساخت «من از سپیده صبح بیزارم» باشد) .کریم هم مثل کیارستمی ترس از فضای بستهای را که
ماشین ساده دستیار کارگردان ایجاد میکند ،به حال و هوایی صمیمانه بدل میکند و برای این کار از اینترکاتهای
دقیق و دیالوگهای متنوع استفاده میکند که ما را ورای مرزهای آهن و شیشه میبرد.
خیلی زود ،همانطور که انتظارش میرود ،این دو هنرمند ،یکی آیندهدار و یکی کارکشته ،مشغول حرفزدن درباره
امور آشنا میشوند .کارگردان کهنهکار دوست دارد نظر دستیارش را درباره فیلمنامه جدید بداند؛ داستانی عاشقانه
درباره یک دختر و پسر که در شبکههای اجتماعی شروع میشود اما خیلی زود به دلیل تفاوت زندگی این دو در دنیای
اینترنت و دنیای واقعی ،حالتی پیچیده به خود میگیرد.
شیوه نقد فیلمساز کهنهکار بازجویانه است .جزئیات داستان و شخصیتهایش را زیرورو میکند و نظر دستیارش را
درباره شیوه روایت خود زیر سوال میبرد و نمیتواند جلوی خود را بگیرد و نظرات خود را درباره فرضیات مختلف و
فناوریهایی که دو نسل متفاوت آنها را شکل داده ،بیان نکند .او میگوید« :نمیتوانم بگویم کدام بهتر است ،ما در
النگشات زندگی کردیم ،شما در کلوزآپ زندگی میکنید ».اطمینان فیلمساز پیر به قدرت استعاره سینماییاش
خیلی زود و به محض این که برای سوارکردن بازیگری ماشین را نگه میدارند ،دستخوش تزلزل میشود .بازیگر
دچار معلولیت است و برادرش هم همراهش است .همراه بازیگر توضیح میدهد که محله پر از پلیس است چون پسر
نوجوانی در همان نزدیکی خودکشی کرده است .از آخرین حرفهایش فیلم گرفته و روی اینترنت گذاشته .به نظر
میرسد کارگردان از چالشی که این رسانه جدید بهطور تلویحی بر سینما تحمیل میکند و همچنین محتوای آن
ناراحتمیشود.
این ویدیو تنها برش سیاه در این فیلم با لحن متفکرانه و سبک است که توسط کریم و فیلمبردارش ،مرتضی هدایی،
تثبیت میشود و این در حالی است که فیلم در حال تولید به مشکل برمیخورد .صحنهای که دارند فیلمبرداری
میکنند درست مثل فیلمنامه ناتمامی که دستیار دارد ،باز هم یک ماجرای عاشقانه است .دیدار بامزه پسری به نام
مسعود با دختری به نام مهسا که هر دو دچار معلولیت هستند و پرستار /همراهی در کنار خود دارند .دو نفر از یک
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بعدازظهر آفتابی در پارک لذت میبرند .اولین رخداد فیلم زمانی رخ میدهد که کارگردان از طریق تماسی میفهمد دو
پیرمرد برای بازی در یک نقش سر صحنه رسیدهاند؛ بازی در نقش پدربزرگ مسعود .همان موقع کارگردان ،فیلمنامه
را در دست میگیرد تا نقشی جدید برای دو مرد بنویسد .سر صحنه ،پس از تنظیم دقیق حرکات بازیگران و دوربین
با بازیگران و عوامل ،کارگردان دستور حرکت میدهد و اینجاست که میفهمد مسعود واقعا عاشق مهسا شده است.
او دیگر هیچ عالقهای به کارگردانی کارگردان ندارد ،او میخواهد دلش را دنبال کند .برداشت پشت برداشت خراب
میشود چون مسعود خیلی لطیف دارد عاشقپیشگی خود را دنبال میکند و کارگردان باید با این شرایط کنار بیاید و
این در حالی است که ابرهای تهدیدگر در آسمان پیدا میشوند.
درحالی که عوامل فیلمبرداری «من از سپیده صبح بیزارم» در هر مرحله با مشکلی دست به گریبان میشوند ،کریم
نویسنده و کارگردان بدون هیچ ایرادی شیوه فیلمسازی خود را دنبال میکند .نماهای طوالنی و پرداختشده،
بازیهای طبیعی بازیگران و دیالوگهای آنها فضایی هوشربا خلق میکند که در آن مخاطب میتواند در اندیشه و
احساس رها شود .کمکم داستان بدل به مستند میشود و داستانی از دل داستانی دیگر بیرون میآید .این بده و بستان
پروسه خالقانه ،درواقع انعکاسی است از ذات بداههگونه خود زندگی .لحظات از پی هم میآیند و کریم با آنها زیبایی
زندگی را در نمای بلند به ما نشان میدهد
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*مسئولآرشیوسینماوتلویزیوندانشگاهکالیفرنیا
ترجمه :حسینعیدیزاده
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پایان فیلم ،تازه آغاز ماجراست
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سینمای ایران هیچوقت صاحب «ژانر» نبوده و اصال «ژانر» واقعیتی است متعلق به
سینمای آمریکا .هرچند که ایران در زمره  ۱۰کشور دنیاست که تقریبا همزمان با پیدایش
دوربین سینماتوگراف صاحب سینما شد ،اما درمسیر تاریخ  -سینما -ی پرفرازونشیب و
حتی پرسوءتفاهم خود ،تا امروز تنوع فیلمها درآن به قدری کم است که در جریان رایج
فیلمسازی ،فیلمها ملغمهای شدند از اجتماع ژانرها! یعنی درعین این که صاحب همه
چیزند ،در فقدان عناصر کلیدی رنج میکشند! دراین مسیر فیلمهای متعلق به «ژانر
فرانکآرتا
وحشت» هم بیشتر به تکدرختهایی میمانند که در برهوت ایده و جسارت ،سر از خاک
برآوردند که برخی خوش درخشیدند و بعضی هم درحد کورسو به خاموشی گرویدند!
تالشهای قابل تحسین «ساموئل خاچیکیان» هم ،در پیش از انقالب ،بیشتر با هیجان و دلهرههای جنایی  -معمایی
گره خورده بود تا ترس و وحشت .پس از انقالب هم سینمای وحشت به فیلمهایی همچون «شب بیست و نهم» (حمید
رخشانی)« ،خوابگاه دختران» (محمد حسین لطیفی)« ،حریم» (رضا خطیبی)« ،اقلیما» (محمدمهدی عسگرپور)،
«آل» (بهرام بهرامیان) و ...محدود شدهاند .البته این پرداخته نشدن دالیل متعددی دارد که فرصت مطرح کردن آن
در این نوشتارنیست .اما شاید بسیاری از فیلمهای اجتماعی به دلیل پرداختن به مسائل مبتالبه جامعه ،به اندازهای
ترسآورهستندکهالبدتولیدکنندگانضرورتیندیدهاندکهسراغموضوعاتوحشتآورهمبروند!ویاسایهموضوعات
وتمثالهایسینمایغربیدرچنینفیلمهاییبهاندازهایوصلهناجورندکهبهمذاقمخاطبایرانیخوشنیامدهو...
اما این روزها فیلم «روایت ناپدیدشدن مریم» به کارگردانی محمدرضا لطفی به یمن گروه سینمایی «هنر و تجربه»
درسینماهای محدود اکران شده که به دلیل موضوع و ساختارش باید آن را غنیمتی شمرد .فیلمساز اتفاقا با استفاده از
قواعد ژانر وموضوع بارها تکرار شده در فیلمهای غربی ،به نوآوری از جنس ایرانی دست یافته که میتوان آن را مصداق
یک فیلم کامالایرانی از نوع وحشتبرانگیزش دانست .یعنی زنی که دچار هذیانگویی و توهم شده و دست آخر در
مکان مخروبه و خالی از سکنه گم میشود .بیماریاش از نوع روحی است که به راحتی با قرصهای شیمیایی قابل
درمان نیست .دراین مسیر همسرش هم دچار سرگشتگی است و ...داستانی که چندان هم ناشناخته نیست...
فیلم «روایت ناپدیدشدن مریم» هم با بهره گیری ازهمین داستان پیش میرود.
البته باید گفت «فیلم ترسناک» در بدو پیدایش ،وامدار فیلمهای اکسپرسیونیستی سینمای آلمان بوده که با
بهرهگیری از صحنههای اغراقآمیز ،نورهای پُرکنتراست و رازآلود با مایههای تیره و روشنایی بیش از اندازه،صداهای
ناشناخته و قاببندی نامتعارف ،ترس و وحشت را به نمایش میگذاشت.

درباره
«روایت ناپدید شدن مریم»
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از لحظه نخست فیلم «روایت ناپدیدشدن مریم» ،با ظاهر شدن نوشتاری تکلیف تماشاگر مشخص میشود که با
چه فیلمی روبروست« :مرتضی حسینی ،مستندسازایرانی ،در سال  ۱۳۸۷در پی حادثهای در جادهای دورافتاده
به کما رفت و همسرش مریم شریفی ناپدید گردید».
پس فیلم ،از واقعیتی برگرفته که تا پایان فیلم و به مرور ،تماشاگر با این واقعیت درگیر میشود و درحقیقت ،پایان
فیلم ،تازه آغاز ماجراست .قبل از آن هم با آیه  ۵۰سوره مبارکه کهف از قرآن کریم روبهرو میشویم»:به یاد آرید
زمانى را که به فرشتگان گفتیم« :براى آدم سجده کنید» آنها همگى سجده کردند جز ابلیس  -که از جن بود  -و
از فرمان پروردگارش بیرون شد .آیا او و فرزندانش را به جاى من اولیاى خود انتخاب مىکنید ،در حالى که آنها
دشمن شما هستند؟! چه جایگزینى بدى است براى ستمکاران»
فیلم به صراحت در پالن نخستین اقرارمیکند که داستان براساس ماجرای واقعی اتفاق میافتد و به مخاطب
خود تضمین میدهد که دروغ نمیگوید .حتی از قول دو شخصت اولی فیلم میشنویم که برای ایفای نقشهای
مرتضی و مریم از بازیگر استفاده میکنیم ،چون تالش دارد از خرافهگویی  -چیزی که درنمونههای خارجی
فیلمهای ترسناک دیده میشود  -پرهیز کند.
از آنجا که فقط تصاویر و صداهایی از دو زوج باقی مانده،فیلمساز با تدوین موازی و تنیدن صحنههای واقعی و
بازسازیشده به هدف مورد نظر خود که همانا باوراندن به تماشاگر و مهمتر از آن طرح یکی از مشکالت جامعه
امروزی ما است (گرایش مردم به علوم غریبه همچون رمل و اسطرالب،تسخیر جنبرای گرهگشایی مشکالتشان
به دور از توکل به خدا که در حقیقت عملی شیطانی است) دست میگذارد .فیلمساز حتی برای اثبات ادعایش از
دو عالم؛یکی عالم به علم حصولی (روانپزشک) و دیگری عالم به علم فقهی و حضوری (عالم دینی) بهره میبرد.
چیدمان شخصیتهای حقیقی دارای پایگاه اجتماعی و بعد هم شاهدان ماجرا (مجید و یاسر) در داستان فیلم
به گونهای است که هر سؤالی در پالنی مطرح میشود ،بالفاصله به پاسخش کات میشود .در اصل در فیلم تالش
میشود که به همه سؤاالت،پاسخی درخور و علمی و واقعی بدهد .همینطور صابر و مردهشور فیلم ،مرتضی هم،
در مسیر داستان چنین کارکردی دارند.
فیلمساز برای ایجاد فضای رعبآور (به قول عالم دینی فیلم ،انسان از هر چیزی که آگاهی ندارد ،میترسد) به
تمهیداتی دست میزند .البته پرداختن به موضوع جن،از جمله مواردی است که قرآن بدان به صراحت پرداخته و برای
معرفی این مخلوق خدا،فیلمساز چارهای ندارد تا از طریق اشخاص و گفتههایشان بهره ببرد .فضاسازی در کادرهای
بسته که اغلب کلوزآپ و مدیومشاتند خالصه میشود تا ناآگاهی و سردرگمی شخصیتها را منتقل کند .نماهای باز
و حتی معرف ،در فیلم دیده نمیشود؛ موضوعی که سینمای ایران به دلیل نداشتن پالن باز و خیلی باز ،از آن در رنج
است و اتفاقادراین فیلم فقدان آن کارکرد دراماتیک دارد .و درنهایت جن که در فیلم حضور فیزیکی ندارد،تبدیل به
شخصیت اصلی فیلم میشود .همینجاست که این جمله معروف که «محسوسکردن امر نامحسوس در سینما که
حیطه محسوسات است ،تقریبانشدنی است»،در فیلم «روایت ناپدید شدن مریم» به واقعیت پیوست و شد .داستانی
که براساس نص قرآن و نگاه دینی توانست به راحتی جلو برود و فیلمساز ،فیلمی ساخت که به اصول مورد ادعایش
پایبند بود .هرچه که فیلم جلوتر میرود به جای این که تماشاگر ابهاماتش برطرف شود،برعکس بر ابهامات اضافه
میشود و این برداشتی است عالمانه از قرآن مجید که شناخت عالم مجردات چندان برای انسان آسان نیست
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«روایت ناپدید شدن مریم» بیش از هر چیز یک داکیودرام ( )docudramaبه شمار
میرود .داکیودرام که از انواع مستند به حساب میآید ،بازسازی یک واقعه مستند به شکلی
روایتگونه است و همچون «روایت ناپدید شدن مریم» ،پس از واقعه رخداده ساخته
میشود .فیلم داکیودرام در یک کالم ،نمایشیشده زندگی واقعی در ساختار مستند است.
گرچه کمتر جایی به داکیودرام بودن «روایت ناپدید شدن مریم» اشاره شده و بیشتر از
منظر یک فیلم داستانی در ژانر وحشت به آن پرداخته شده است ،اما میتوان آن را دقیقا در
حدیثجانبزرگی
همین دسته جای داد .ویژگی بارز این فیلم آشناییزدایی در فرم است بهطوری که شیوه
روایتی آن کمتر در سینمای ایران دیده میشود .علیالخصوص که فیلم با المانهایی از ترس و دلهره گره خورده و با
توجه به فرم آن ،فضایی نسبتا نو در بین فیلمهای ایرانی دارد .با این تفاسیر شاید قراردادن این فیلم در رده ژانر وحشت
امری اشتباه به نظر آید چرا که اساسا ژانر وحشت برای فیلم داستانی معنا و مفهوم پیدا میکند.
حتی اگر «روایت ناپدید شدن مریم» را فیلمی داستانی در نظر بگیریم از منظر یک مخاطب عام نیز کمترین المانهای
مفرح
ژانر وحشت را داراست .درست مثل این که مخاطب برای دیدن فیلمی کمدی به سینما برود اما با یک فیلم صرفا ّ
روبرو شود که تنها دارای محدود المانهای کمیک است .یا الاقل المانهای کمیک آن آنقدر سطحی است که قادر به
خنداندن مخاطب نیست .در شکلی دیگر« ،روایت ناپدید شدن مریم» نیز از همین دست است .مخاطب با نیمنگاهی
به معرفی فیلم ،به ّنیت دیدن یک فیلم ترسناک ایرانی پا به سالن سینما میگذارد اما در طول فیلم چیزی نمیبیند
که او را عمیقا بترساند.

درباره
«روایت ناپدید شدن مریم»
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این موضوع به ایرانی یا خارجی بودن مخاطب فیلم بستگی ندارد چرا که تقریبا هرآنچه مخاطب خارجی در مدیا،
فیلم و یا کتاب میبیند و میخواند ،به دلیل جهانی شدن ،در دسترس مخاطب ایرانی نیز هست .در نتیجه تمامی
آثار ژانر وحشت سینمای جهان در گذشته و حال ،چنان به راحتی در دسترس مخاطب ایرانی قرار دارد که ذائقه
او را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .از این رو اگر انتظار برود مخاطب با دیدن این فیلم بترسد یا پس از بیرون آمدن از
سینما شروع به ترسیدن کند ،کمی سادهانگارانه به نظر میرسد؛ چرا که اگر چنین باشد میتوان فیلمهایی چون
«۱۲سال بردگی» یا «جانگوی آزاد شده» را  -که هر دو از ساختههای برجسته اخیر سینمای هالیوودند  -بیشتر
به ژانر وحشت نسبت داد .حال آن که چنین نبوده و نیست.
فیلم ترسناک ،ترسناک است ،در هر جای دنیا و این امر اگرچه به زمان بستگی دارد ولی نمیتوان آن را چندان
به موقعیت جغرافیایی وابسته دانست .گرچه ممکن است در این مورد استثنائاتی هم دیده شود و رمزگانهایی
در یک فیلم ترسناک باشدکه تنها مخاطب بومی از آن سردربیاورد اما نمیتوان برای این مسأله یک حکم واحد
صادر کرد.
اگر تنها رگههایی از ترس در فیلم «روایت ناپدید شدن مریم» دیده میشود شاید مهمترین دلیل آن این دو مورد
توأم باشد - ۱ :عامل ترس که عاملی ماورایی است ،بنا به مستند بودن فیلم نباید دیده شود (که این امر توسط
کارگردان رعایت شده است) -۲ .دوربین بیشتر از یک حد به سوژه مورد تهاجم عوامل ماورایی یعنی مریم (که
مخاطب باید همراه با او بترسد) نزدیک نمیشود .به عنوان مثال در یکی از سکانسهای فیلم که مرتضی  -همسر
مریم -در حال دیدن یک فیلم ترسناک از مسایل ماورایی است ،تنها صدای جیغ و فریاد مریم که اج ّنه را دیده
است از اتاقی دیگر شنیده میشود .در واقع دوربین بیشتر با مرتضی (به عنوان پروتاگونیست ماجرا) همراه است
نه با مریم که مورد سوء قصد شخصیتهای ماوراء طبیعی قرار گرفته .شاید اگر موضع دوربین ،موضع دانای کل
بود و ما بیشتراز آنچه که هست با مریم همراه بودیم مخاطب دچار دلهره بیشتری میشد .البته این امر همچنین
منوط به آن است که مخاطب المانهایی بیش از حد هالههایی غبارگونه برای نشاندادن اج ّنه ببیند یا حداقل
آثار بیشتری از وجود این اج ّنه پیرامون مریم ببیند.
مکرر ،ایجادکننده ترس و همذاتپنداری با
مکرر و ّ
تنها دیدن بیقراریهای مریم و گریهها و نالههای او به صورت ّ
مریم نیست چه بسا با تکرار این حاالت در بخش میانی فیلم ،اثر اولیه استرس به مخاطب نیز از بین میرود و جای
خود را به دلزدگی و تکرار برای او میدهد.
در تصاویر شبه مستندی که از صحبتهای یک روانپزشک ،یک روحانی و دوستان واقعی مرتضی  -همسر
مریم  -البهالی ماجرای اصلی قرار گرفته نیز بنا به مصاحبهای بودن سکانس ،گرچه مدام حرف از جن ،قبرستان،
فرزندان شیطان و ...به میان میآید (که اتفاقا قطعیت وجودشان توسط روحانی تصدیق میشود) ،اما تنها در
حد یک گفتار در فضایی کامال امن و استودیویی باقی میماند و اثر چندانی در رعبآور شدن فضای فیلم و حتی
شاید اصل ماجرا ندارد .در نتیجه میتوان گفت این فیلم که به گفته عوامل تولید آن در ژانر وحشت ساخته شده،
کمترین المانهای تصویری این ژانر را داراست و صرفا بیشتر این ترس قرار است با گفتار به مخاطب عرضه شود.
با وجود تمام این موارد میتوان گفت «روایت ناپدید شدن مریم» به درستی مسیر مستند بودن خود را پیش رفته
و در ساختار مستند ،اثری قابل احترام است چرا که در نشاندادن واقعیتی که رخ داده ،محکم گام برمیدارد
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ایرج تقیپور ،عضو شورای سیاستگذاری «هنرو تجربه»
از زیر و بم این طرح میگوید
حدود چهار ماه از تشکیل گروه سینمایی «هنر وتجربه» میگذرد .ایرج تقیپور از اعضای شورای سیاستگذاری
گروه «هنر و تجربه» است .به گزارش روابط عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه» ،ایرج تقیپور در گفتوگویی
مفصل به سواالتی درباره تشکیل این گروه پاسخ داده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
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در این مدتی که از آغاز اکران فیلمهای
گروه هنر و تجربه میگذرد ،شما به عنوان
یکی از اعضای شورای سیاستگذاری
چقدر به اهدافی که در نظرتان داشتید
نزدیک شدید؟
به نظرم بد نیست نگاهی به طرح اولیه که ضمیمه
دفترچه سیاستهای سال جاری امور سینمایی
بود بکنیم تا بتوانیم متوجه شویم که چقدر نزدیک

یا دور بوده .واقعیت این است که عالوه بر موارد
اشاره شده در آن طرح ،مواردی هم بوده که چراغ
راه ما برای نگارش آن طرح بود.
مساله صرفا نمایش فیلمهای متراکم شده پشت
اکران نبود .البته شورای صنفی سینما در تعامل
با صاحبان سالنها طبعا امکان نمایش فیلمهایی
را میتوانست فراهم کند که فروش قابل قبولی در
اکران گسترده تجاری داشته باشند .برای نمایش
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فیلمهایی که برای اکران تجاری مناسب نبودند
نیز نمیتوانست چارهجویی کند .در این میان نیز
تقریبا  ۲۵۰فیلم بلند سینمایی بودند که از زمان
الغای کمیسیون اکران در دهه  ۷۰امکان نمایش
پیدا نکرده بودند .بسیاری از اینها فیلمهایی
بودند که به هزینه نهادها و ارگانها ساخته شده
بودند و البته تعدادی هم با بودجههای شخصی
و دالیلی کامال متفاوت از یکدیگر و همواره این
تصور وجود داشت که برای نمایش این فیلمها
باید چارهجویی کرد .به همین دلیل هم دو طرح
قبلی در این زمینه عمدتا ناظر بر محوریت نمایش
عمومی کل ایندست فیلمها بود .به همین دلیل
هم بودجه گستردهای الزم داشت و به سختی
قابل اجرا بود.
مساله دوم این بود که تولید فیلمهای با بودجه
پایین در دوران جدید ،کامال میسر شده بود و تعداد
زیادی از این فیلمها که حاال دیگر به حمایتهای
حداقلی محتاج بودند روزبهروز افزایش مییافت
و همچنان هم در حال افزایش است و در میان
آنان استعدادهای خالقه بسیاری وجود دارد .این
دسته از فیلمها معموال
امکان نمایش گسترده
تجاری پیدا نمیکردند و
البته مالکان این فیلمها
هم چندان شایق نبودند.
این گروه از فیلمها  -و
حتی بقیه محصوالت
فرهنگی هم  -طرفداران
زیادی مخصوصا در بین
جــوانــان دارد .مساله
دیگر این بود که هجوم
سینمای تــجــاری و

فقدان توجه به سینمای فرهنگی ،عالقهمندان
و مخصوصا جوانان را از تماشای شاهکارهای
سینمایی محروم کرده و حتی باعث بریده شدن
پای بسیاری از سالنهای سینما شده بود .با توجه
به نکات اشاره شده طرحی نوشته شد که این
موارد در آن رعایت شده بود:
ـ فضای نمایش تجاری را اشغال نکند و از د ِر رقابت
با آن درنیاید .مثال تعداد صندلیهای محدودی را
دراختیار بگیرد.
ـ امکان نمایش فیلمهایی را که واجد ارزشهای
هنری ،سینمایی و فرهنگی هستند و در اکران
تجاری شانسی ندارند فراهم کند.
ـ مجموعهای را فراهم کند که احساس در دسترس
بودن مجموعه بزرگی از سینمای ارزشمند از
گذشته تا حال را ایجاد کند.
با توجه به این نکتهها قراراست به چه
هدفیبرسید؟
درصورت رعایت این نکات بود که میشد امیدوار
بود که اوال بتوان بودجه مناسب این طرح را فراهم
کرد .ثانیا توجه جوانان عالقهمند به فرهنگ را
به مراجعه به سالنهای
سینمایی جلب کرد
که دارند به استفاده از
شبکههای مــجــازی و
انزوای اجتماعی عادت
میکنند و این عادت،
خطر بــزرگ اجتماعی
مــحــســوب مــیشــود.
تاکید بر اشغال بیشتر
نمایش
سئانسهای
توسط فیلمهای بلند
ایرانی و تکمیل آن با
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نمایش فیلمهای کوتاه و مستند ایرانی در درجه
بعد و پس از آن فیلمهای کوتاه و بلند غیرایرانی
و همچنین شاهکارهای سینمایی تاریخی ایرانی
و غیرایرانی بود .این ترکیب میتوانست توجه قشر
فرهیخته و مخصوصا جوانان را جلب کند .به این
ترتیب میتوان دریافت که فکر اصلی ،فکر درستی
بوده و توانسته کامال موفق عمل کند.
فکر میکنید در این مدت نحوه استقبال
مردم و مخاطبان از این گونه فیلمها
چگونه بوده است؟
مراجعه تماشاچیان و مخصوصا جوانان بیش از
حد انتظار بنده شخصا بود .واقعا تشنگی زیادی
وجود داشت که متاسفانه پاسخی به آن داده نشده
بود .مخصوصا مردمی که برای دیدن یک فیلم

مستند تاریخی و یا فیلم کوتاه و مستند ایرانی
بلیت خریدند و به سالن نمایش آمدند.
این میزان استقبال یا عدم استقبال با
آنچه مد نظرتان بوده همخوانی داشته
است؟
بد نیست به سرجمع فعالیت این گروه نگاهی
بیندازیم .فروش  ۵۰میلیون تومانی در هفته
اول با تقریبا  ۶۰۰صندلی در چهار سئانس در
تهران و افزایش آن به متوسط فروش  ۷۰میلیون
تومانی در هفت هفته اول ،رکورد بیسابقهای است؛
هرچند در این یکی ،دو هفته اخیر به دلیل ورود
به فصل امتحانات کل سینما با افت زیاد فروش
مواجه بوده .این میزان فروش با متوسط اشغال
 ۶۵صندلی در هر سئانس و نزدیک به  ۸۵صندلی
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برای فیلمهای بلند ایرانی و بیش از  ۱۰۰صندلی
برای پرفروشترین فیلمها ،در تاریخ سینمای
کشور بیسابقه است .توجه کنید که ما خودمان
ظرفیت این سینما را متفاوت با سینمای تجاری
میدانستیم و حد این فیلمها را نگه داشتیم.
اگر در خاطر داشته باشید ما نمایشهایمان را با
چهار سالن در تهران و فقط یک سالن در مشهد
 که آن هم با همت آقای مسچی میسر شدهبود  -شروع کردیم .در فاصله سه ماه تعداد بسیاری
از سینماداران شهرستانها داوطلب همکاری با این
گروه بودهاند که بعضا به ما پیوستهاند و سایرین
هم به تدریج خواهند پیوست و این خود نشان از
موفقیت این گروه دارد.
یکنید با توجه به رقمهای اندک
فکر م 
فــروش بــرای فیلمهای سینمایی،
تهیهکنندگان چگونه با این اتفاق روبهرو
شوند؟
چند نکته را باید یادآوری کنم .اول این که این
امکان تنها وضعیتی بود که صاحبان بسیاری از
فیلمها ممکن بود بتوانند فیلمشان را به نمایش
دربیاورند .دوم این که اکران عمومی  -ولو در همین
حد  -میتواند کمکی  -ولو درحال حاضر مختصر
 برای باالرفتن سایر درآمدهای فیلم ،مانند توزیعدر شبکه نمایش خانگی و نمایش تلویزیونی بکند.
دیگر این که بسیاری از این فیلمها صرفا به قصد
ایجاد درآمد در گیشه ساخته نشدهاند؛ و از همه
مهمتر این که در نمایش گسترده تجاری ،درآمدها
به ترتیبی توزیع میشود که تا فروش باالی یک
میلیارد تومان عمال سهمی به صاحب فیلم داده
نمیشود .تصور کنید که درصدی از فروش ،سهم
صاحب فیلم است که از آن ۱۰ ،درصد هزینه
پخش و هزینههای اکران  -که عمده آن تبلیغات

و اطالعرسانی است  -کسر میشود .عمال در این
وضعیت چیزی به صاحب فیلم داده نمیشود .این
موضوع آنقدر جدی است که حتی پرفروشترین
فیلم تاریخ سینمای ایران از آن مصون نبوده و با
آن دست و پنجه نرم میکند .پس میتوان فهمید
در این گروه که کل فروش فیلم بدون کسر سهم
صاحب سالن به صاحب فیلم پرداخت میشود،
میتواند مهم باشد.
یکی از نکتههایی که مدام مطرح میشود
این است که اکران در اینجا طولی است،
این موضوع را میتوانید یک بار دیگر از
منظر فروش بررسی کنید؟ یعنی صاحبان
مها باید چه انتظاری از فروش داشته
فیل 
باشند؟
فیلمهای خوب برای دیدهشدن محتاج فرصت
کافی هستند .اگر فیلمی در گروههای تجاری
بزرگ به نمایش درآید ،تعداد زیادی صندلی را
اشغال میکند .برای پرکردن این صندلیها باید
هزینه اطالعرسانی زیادی را متحمل شد .فیلم
خیلی مشتریپسند باید باشد تا بتواند بیش از
چهار هفته در این نحوه نمایش دوام بیاورد .این
فرصت برای ایجاد تعادل بین هزینهها و درآمد و
باالتر از آن ،کسب سود ،معموال کافی نیست .مضافا
این که شیوه نمایش گردشی و طولی یعنی در
تعداد سالنها و صندلیهای محدود و سئانسهای
گردشی میتواند با گروه موردنظر ما  -نه الزاما همه
سلیقههای تماشاچیان سینما  -ارتباط درستی
برقرار کند .این فیلمها تا زمانی که ضریب اشغال
کافی  -ولو در یک سالن و نمایش چرخشی  -دارند
نمایش داده خواهند شد که بهمراتب عادالنهتر
ازگروههای تجاری ،ولو در سالنهای آزاد و خارج از
گروههای اصلی است .معموال این مساله وجود دارد
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که تماشاچی برای دین فیلم سالنی را انتخاب کرده
و به سالن مراجعه میکند و حوصله جستوجو
برای سئانسهای پراکنده را ندارد .ولی اگر توجه
بفرمایید که بیش از دو سوم فروش سینما ،در
تهران و عمدتا در پردیسهای بزرگ اتفاق میافتد
و این سالنها بخش اعظم فروش بلیتشان را
اینترنتی انجام میدهند و اگر سری هم به سایت
اصلی اینترنتی فروش بلیتهای این گروه بزنید،
متوجه خواهید شد که مخاطبان مورد نظر ما که
عمدتا در این گروه میگنجند ،به راحتی میتوانند
آنچه را میخواهند انتخاب کنند و ببینند.
آیا این میزان مخاطب میتواند مناسب
مها در هر
باشد؟ گاهی برای برخی فیل 
سئانس  ۱۰نفر بیشتر در سالن نبودند.
بله ،و این افتخاری برای ما است .اوال توجه بفرمایید
که ضریب اشغال صندلی سینما در بهترین شرایط
در دنیا زیر  ۲۰درصد است و در روزهای پایانی
هفته ،فروش اصلی اتفاق میافتد .پس در ایام وسط
هفته فروش سالنها خیلی پایین است و حتی
پایینتر از این عددی که جنابعالی فرمودید .ثانیا،
مثالی از یک نمونه واقعی در سال  ۲۰۱۴برایتان
بزنم .فیلم فرانسوی «ویکتور» با بازی ژرار دپاردیو
در یک هفته اول نمایش در  ۱۲سالن سینمای
امریکا با فروش  ۶۲۳دالر جمعا  ۷۷تماشاگر داشته
است .یعنی تقریبا هر سالن سینما در طول روز
فقط یک نفر مراجعهکننده داشته است .سرانجام
این که این تعداد بلیت که میفرمایید بعضا در
برخی سئانسهای فیلمهای بلند ایرانی بوده ولی
عمدتا برای نمایش فیلمهای مستند بلند و کوتاه و
حتی برخی فیلمهای سیاه و سفید و صامت تاریخ
سینما مانند «مردی با دوربین فیلمبرداری» به
کارگردانی ژیگا ورتف محصول سال  ۱۹۲۹بوده

که من گمان نمیکنم در هیچجای دنیا حتی یک
بلیت هم برای این نوع فیلمها فروخته شده باشد
و این موضوع حکایت از رشید بودن تماشاچیان
ایرانی دارد .البته کمی اغراق هم در عرایض من
هست ،ولی واقعا همین رفتار تماشاچیان ما است
که بنده را متعجب کرده است.
یرسد انگار
در برخی مواقع به نظر م 
فقط هدف ،دیدهشدن این فیلمهاست و
باری را از روی دوش سازمان سینمایی
برداشتن .مثال اکران «یک شب» پس از ۱۰
سال و «پوسته» بعد از  ۶سال.
واقعیت این است که این بار ،خیلی سنگین هم
نبوده است و دلیل آن هم این که نزدیک به ۲۰
سال است تحمل شده است .از جهت دیگر هم باید
عرض کنم که عمده صاحبان این گروه از فیلمها -
البته بجز فیلمهای جدید مانند «ماهی و گربه» و
«پرویز» و «جینگو»  -عمال خودشان را به تعادل
مالی رسانده بودند و اینطور نبود که برای کسب
درآمدی ولو اندک لحظهشماری کنند .مخصوصا
درمورد دو فیلمی که مثال زدید و در اجرای این
طرح بیشتر آشتیدادن قشر فرهیختهتری از
تماشاچیان با سینما بوده است .شما حتما میدانید
که ما آئیننامه خیلی دشواری برای پذیرش فیلمها
در این گروه داریم و از نمایش بسیاری از فیلمها
خودداری میکنیم تا بتوانیم سطح سلیقه خاصی
را ایجاد کنیم که تماشاچیانمان به سلیقه ما اعتماد
کنند.
یکی نکته مثبت میتواند این باشد که
میزان فروش فیلمها هرچقدر باشد
بیواسطه به دست خود صاحب فیلم
میرسد ،اما به نظر میرسد این مبلغ
بسیار کم است .با توجه به ضوابط سینمای
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ایران و سهم سینمادار و ...میتوانید این
موضوع را بیشتر توضیح دهید؟
مشروح این موضوع را باالتر توضیح دادم ولی نکته
مهمی که اینجا میتوانم عرض کنم این است
که بسیاری از این فیلمها با بودجه مختصر تولید
شدهاند و همین درآمد هم سهم قابل توجهی
محسوب میشود .مخصوصا به فیلم مستندی
مانند «شش قرن و شش سال» اشاره میکنم که
توفیق آن در همین حد فعلی ،چشمها را خیره
میکند.
اگر نکتهای درباره این آمار دارید یا
تجربهای جهانی در این زمینه وجود دارد
لطفا یک مقایسهای در این زمینه انجام
دهید.

یـک مـورد را پیشتـر در خصـوص فیلـم ویکتور
اشـاره کردم .ولی واقعیت این اسـت که تنها مورد
کمابیـش مشـابهی کـه در دنیـا داریـم نمایـش
فیلمهـای هنـر و تجربـه در چنـد صـد سـالن در
سراسـر فرانسـه اسـت کـه معمـوال حمایـت
شـهرداریها را هـم دارنـد بـا سـنتی نزدیـک به
نیـم قـرن کـه مشـروح آن را آقـای گلمکانـی در
یکـی از مقاالتشـان بـرای نشـریه گـروه «هنـر و
تجربـه» گفتهاند .آن گـروه البته صرفـا فیلمهای
بلنـد سـینمایی فرانسـوی را نشـان میدهد و کال
بـا تجربه مـا متفاوت اسـت .من در جـای دیگری
از دنیـا چنین تجربهای را سـراغ نـدارم .امیدوارم
بتوانیم این حرکت را به پشـتوانه تماشـاچیانمان
استمراردهیم
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آن زمان که ایستادن در صف ،جزء الینفک برنامه سینما رفتن بود ،پدرم از قبل بلیت
فیلم را میخرید که زحمت ایستادن در صف را به تنهایی تحمل کرده باشد .اما این
روزها دیگر کمتر کسی برای دیدن فیلم در صف میایستد .اگر از نمایش بعضی
فیلمهای جذاب و بحث برانگیز در ایام جشنواره و مردمی که در برف و سرما در صف
میایستند ،چشمپوشی کنیم ،باقی ایام سال فیلمسازان و سینماداران برای فروش
فیلمها سعی میکنند به لطایف الحیل ،مخاطب را به سالنها بکشانند و دیگر کمتر
المیراحسینی
صفهای عریض و طویل سینما را میبینیم.
در ایامی که فیلمهای پرفروش ،خیلی که تالش کنند میتوانند سرمایه اولیه را برگردانند  -گاهی با اندک
سودی -گروه «هنر و تجربه» مشغول به کار میشود .داستان زمانی جذابتر میشود که مشاهدات عینی ،خبر
از باز شدن پای مخاطبان جدید به سینما میدهند .کسانی که سالها بود فیلمهای دلخواه خود را روی پرده
نقرهای پیدا نمیکردند و عالقهای به دیدن فیلمهای بدنه سینما هم نداشتند.
خوبیهای این طرح سر جای خود .اما اگر فقط از مسئوالن اجرای آن تشکر کنند ،ایرادهای آشکار و نهان طرح،
باقی میماند .مدیران سینماهایی که میزبان فیلمهای گروه «هنر و تجربه» هستند ،بیش از هر کس با مشکالت
آشنایی دارند .مشکالتی که گاه از نظر مدیران دور میماند.

سینما سوره؛ ایران در تهران خالصه نمیشود
تجمیع بیشتر امکانات در شهر تهران ،همیشه صدای
اهالی شهرستانهای دیگر را درآورده است .این که
خیلی از تهرانیها به دلیل هزار و یک مشغلهای که
زندگی در یک شهر شلوغ برایشان پدید میآورد و
گرانی ،سال به سال رنگ این امکانات را نمیبینند،
از دید این افراد پوشیده است و پیش چشمشان
تبعیضهای بزرگ رژه میروند.
برای آن که سینمای هنر و تجربه ،زیر بار اتهام تبعیض
نرود ،از همان اول نام پردیس هویزه مشهد در لیست
سینماها قرار گرفت و طولی نکشید که سینما سوره
اصفهان هم به این جمع کوچک پیوست .اصفهان به
هنر و هنرمندپروری شهرت دارد .اما این روزها حال
فیلمهای گروه هنر و تجربه در این شهر چطور است؟
حسینی ،مدیر سینما سوره اصفهان ،از این که در
سینمای تحت مدیریتش ،فیلمهای هنری هم
نمایش داده میشود ،راضی است .میگوید هم حال
خودش خوب است ،هم حال مخاطبانی که سالها
بود منتظر پخش چنین فیلمهایی در سالنهای
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سینما بودند .او در این رابطه به ماهنامه «هنر و
تجربه» میگوید« :یک سالن سینما را به گروه هنر
و تجربه اختصاص دادیم که تا اینجا استقبال خیلی
خوبی صورت گرفته است .پیشتر تصور میشد اگر
فیلمهای خاص و هنری در سینما اکران شود ،با اقبال
رو به رو نمیشود اما تا اینجا فروش خوبی داشتهایم و
مخاطبها هم راضی بودهاند».
او معتقد اســت همین که تعداد سینماهای
اکرانکننده کم است ،به رونق سالن مخصوص
فیلمهای هنری کمک کرده و سینما را با افت فروش
مواجه نکرده است .حسینی برآورد دقیقی از این که
واقعا این سالن تا چه میزان روی فروش تاثیر گذاشته،
ندارد و میگوید« :در ابتدای کارمان اکثر سانسها
پر بود .االن فصل امتحانات است و مخاطبها کمتر
شدهاند .با این وجود در مقام مقایسه میان سینمای
هنر و تجربه و فیلمهای دیگری که در سطح شهر
اکران میشوند ،وضع مخاطبان هنر و تجربه بهتر
است؛ با وجود این که در بعضی از این سینماها
فیلمهای کمدی اکران میشوند که فروش خوبی هم
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دارند .سینمای هنر و تجربه کار خود را میکند و در
مسیرش به رشد سینما کمک خواهد کرد .در بعضی
از سانسها حتی مخاطب عام هم راغب به پیگیری
این سینما بوده است .بهطور کلی مخاطبان هنر و
تجربه بهتر و بیشتر بودهاند».
شاید مهمترین نکتهای که حسینی به آن اشاره
میکند ،حال خوب مخاطبان سینما باشد .کسانی
که بعد از مدتها باالخره جایی را یافتهاند که فیلم
مورد عالقهشان را نمایش میدهد« :این اتفاق در
بین سینماگران و سینمادوستان ،اتفاق خوبی بوده
و حال و هوای سینما عوض شده است .گاهی در
سالن که هستم ،دوستان سینماگر میگویند خلئی
که پیشتر احساس میشد این روزها پر شده و حال
سینما امروز خوب است .مخاطبان این دسته از
فیلمها میتوانند فیلم مورد عالقه خودشان را ببینند.
خیلی از مخاطبان ما دانشجویان دانشگاه هنر و سایر

دانشگاهها هستند که به دیدن فیلمهای گروه هنر و
تجربهمیآیند».
برای یک سینمادار ،چیزی از این بهتر نیست که
مخاطبان را راضی ببیند .اتفاقی که این روزها برای
مدیر سینما سوره افتاده است« :ما که از این طرح
راضی هستیم .من سالها در کار سینما بودهام و
به همین دلیل با مخاطبان خاص سینما ارتباط
داشتهام .این گروه همیشه گالیه داشتند که در سال
 ۸۰اثر تولید میشود اما فقط به  ۳۰تا از آنها فرصت
اکران داده میشود .خیلی از آثاری که این افراد
عالقهمند به دیدنشان بودند ،اکران نمیشدند یا فقط
برای مرکزنشینها پخش میشدند .االن این گروه
خوشحال هستند که به این فیلمها دسترسی دارند و
میتوانند ببینند .به هر حال کشور در تهران خالصه
نمیشوند و هنرمندان و هنردوستان در شهرستانها
هم دوست دارند از این امکانات بهرهمند شوند».

به اعتقاد او هرچند تبلیغات بسیار محدود بوده اما آن
دسته از مخاطبان سینما که دنبال فیلمهای خاص گروه
هنر و تجربه هستند ،میدانند که باید به کجا مراجعه
کنند .البته تبلیغات گسترده رسانهای میتواند به جذب
بیشتر مخاطب کمک کند .حسینی ایراد طرح را در
نامنظم بودن برنامه برخی فیلمها میداند« :اگر برنامه
فیلمها به صورت ماهانه باشد ،بهتر است .این طوری
اطالعرسانی بهتر میشود و سانسها نظم بیشتری پیدا
میکنند .با این که همین حاال هم فیلمها برنامه دارند،
باز هم مشکالتی به وجود میآید .مثال اینکه باید یک
فیلم را جایگزین «خانه پدری» میکردیم و مسائلی از
این دست».
موزه سینما؛ همه چیز خوب است
آقای خستو ،مدیر بخش سینمای موزه سینما ،از
صحبت پرهیز دارد .این مدیر با تواضع ریش و قیچی
پاسخ دادن را به خانم مهرعلی میدهد که نماینده گروه
هنر و تجربه در موزه سینما است .به اعتقاد او« ،همه چیز
خوب است»« ،استقبال خوب است و تماشاچیها راضی
هستند چون این فیلمها مخاطب خاص خود دارند» و با
گفتن «طرح خوبی است» اظهار نظرش را درباره گروه
هنر و تجربه تمام میکند.
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پردیسکوروش؛طیفهایمختلفبهسینما
میآیند
با وجود آن که پردیس سینمایی کوروش ،در حال حاضر
سه سالن خود را به گروه هنر و تجربه اختصاص داده ،اما
امیرشهاب رضویان ،مدیر این پردیس ،از وضعیتی که
وجود دارد ،راضی است و میگوید« :گروه هنر و تجربه
مجموعا شروع خوبی داشته است .ما در پردیس کوروش،
یک سالن به فیلم «ماهی و گربه» و یک سالن هم به فیلم
«پرویز» اختصاص دادیم و سالنی دیگر را برای نمایش

سایر فیلمهای گروه هنر و تجربه در نظر گرفتیم اما با این
وجود اکران این فیلمها تاثیری روی فروش فیلمهای
دیگر نگذاشته است .به این دلیل که این فیلمها مخاطب
خودشان را دارند و سهمی از مخاطب فیلمهای دیگر
نمیگیرند .فیلمهای این گروه باعث شده تا طیفهای
مختلف از مردم برای دیدن فیلمها بیایند که این بهطور
کلی به نفع مجموعه فروش سینما است».
رضویان یک توصیه هم برای مسئوالن گزینش فیلمها
دارد که پیش از آن که از جایگاه یک مدیر سینما باشد،
توصیهای است در مقام سینماگر« :به نظرم فیلمهایی
که به خاطر ضعف موضوع و پرداخت ،موفق به جذب
مخاطب نمیشوند نباید به هر قیمتی در این گروه
نمایش داده شوند .بعضی از فیلمها به شدت ضعیف
هستند که اصوال در گزینش اولیه مدیران نباید قرار
میگرفتند .فیلمی که برای مخاطب خاص است،
ساختار خوبی دارد و میتواند بخشی از مخاطبان را به
خود جذب کند ،از ابتدا تکلیفش روشن است .این که
هر فیلم ضعیفی برای نمایش در این گروه انتخاب شود،
درستنیست».
رضویان برای تبدیل شدن این اتفاق به یک سنت
سینمایی ،دو عامل زمان و تبلیغات را موثر میداند
و میگوید« :در حال حاضر تبلیغات ضعیف است.
تبلیغات تلویزیونی و رسانهای کمک میکند تا مردم
بدانند چنین فیلمهایی هست و در سالنهای خاص
نمایش داده میشود .هنوز گروه هنر و تجربه مبدل به
نشده؛ آنطور که قدیم میدانستیم
یک سنت سینمایی 
«شهر قصه» و «عصر جدید» فیلمهای متفاوت پخش
میکنند .جاافتادن چنین چیزی به زمان و تبلیغات
نیاز دارد .چنانچه گروه هنر و تجربه بتواند بهطور ثابت
و طوالنی مدت کار خود را ادامه دهد و مخاطب به مرور
بداند برای دیدن فیلمهای خاص ،کجا باید برود ،این
گروه موفق شده است».
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اواخر شهریورماه سال جاری اتفاقی در سینمای ایران افتاد که خیلیها جای خالی
وجود چنین رویدادی را مدتهای مدیدی بود ،احساس میکردند و گروهی نیز با دیده
تردید به آن مینگریستند؛ گروه سینمایی «هنر و تجربه» با رویکرد اکران فیلمهای
خاص وگاه مهجور در پنج سالن خانه هنرمندان ،پردیس آزادی ،پردیس کوروش ،موزه
سینما و سینما هویزه مشهد (که البته مدتی بعد سینما سوره اصفهان هم به این
سینماها اضافه شد) آغاز به کار کرد.

اولین فیلمهایی که در این گروه سینمایی اکران شدند از گونههای مختلف سینمایی بودند .از «بیداری برای
سه روز» که فیلمی کامال تجربی است تا «تابور» که از معدود فیلمهای علمی  -تخیلی سینمای ایران محسوب
میشود.
در این گزارش نظر برخی از کارگردانها را که فیلمهایشان در این گروه به نمایش درآمده 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.

به واسـطه مکانیسـم اختصاصیافته برای هر فیلم».
امینی تیرانی اضافه کـرد« :اکران هنر و تجربه خود را
در پس فروش چند فیلم مخفی کرده و تالشـی برای
افزایش سودآوری گروه خود نمیکند .آیا میتوان به
این سوال پاسـخ داد که استراتژی گروه برای انتخاب
و جـذب مخاطبانـش چگونـه اسـت؟ امیـدواری به
شبکههایاجتماعی؟تلویزیون؟تبلیغاتمحیطی؟...
اینها ابزار تبلیغات است؟ استراتژی کلی چیست؟»
وی در پاسـخ به این سـؤال که «آیا پیشـنهادی برای
بهبود کیفیـت اجـرای برنامههای این گـروه دارد؟»
افـزود« :بـا سـپاس از مجموعـه مدیریتـی و تلاش
همکاران این مجموعه که میدانم کار توانفرسـایی
را انجـام دادهانـد ،پیشـنهاد میکنـم در مهمتریـن
تصمیمگیری ،اول جداول اکران باید تغییر عمده کند
و شـکل درجهبندی فیلمها به درجهبندی سانسها
تغییـر کنـد .هر فیلـم بایـد از حداقل برخـورداری از
مجموعـه مشـخص اکـران بـا درجه یـک را داشـته
باشـد و بعد از آن بر اساس شـکل فروش ،سانسهای
متنوعتری پیدا کند .معادله «سانس خوب برای فیلم
خوب» ،معادله اشـتباهی اسـت .تبلیغات ویژه برای
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کارگردان «بیداری برای سه روز» :مخاطبان
متنوعتریبایددعوتشوند
مسـعود امینی تیرانـی که با فیلم «بیداری برای سـه
روز» در ایـن گـروه حضـور دارد درباره نکتـه یا نکات
مثبتهنروتجربهمیگوید«:شکلگیرییکجریان
تازه اکران و شکسته شدن هرچند اندک شکل اکران
سـنتی در کشـور مهمترین نکتـه شـکلگیری این
گـروه اسـت .در عین حـال کـه نامگـذاری و انتخاب
این مجموعه فیلمها نیز تصمیم درست و بجاییست.
امیـدوارم که بتواند جریان مانـدگاری را هم در تاریخ
سینمای ایران رقم بزند».
امـا در مـورد نقاط ضعـف و یا دیده نشـده ایـن گروه
یادآور میشـود« :آنچـه نکته مفقود این گروه اسـت
عـدم باور به مدیریـت اکران و پخش فیلمهاسـت .به
همچنان همان نگاه آسیبپذیر دولتی

نظر میرسـد
ایـن دهههـا بازهم کار خـود را کـرده ونهایـت کار را
«بسترسـازی» میداند؛ بسترسـازی بـرای توجه به
گونهای از فیلمها و بعد توجه و حمایت از فیلمسازان.
در حالی که باید به جای نگاه حمایتی ،نگاه سرمایهای
بـه فیلمها کرد .حتی به تبع همیـن تغییر الگو ،دیگر
فیلمسـازان مهم نیسـتند بلکه محصـول و مخاطب
مهم اسـت .گروه ،صاحب سرمایهای به نام فیلم است
کـه باید آن را سـودآور کند .درحالی کـه هنوز انتظار
گروه ،ساماندهی جریان اکران و تبلیغات توسط خود
کارگردانان اسـت .ضمنـا جریان اکـران هنر و تجربه
به صـورت یک اتفاق مهم هنـری و فرهنگی در میان
مردم شـناخته شده نیسـت و عده کمی میدانند که
فیلمهای این گروه میتواند درسبد خرید محصوالت
فرهنگـی آنها قرار بگیرد .سـادهتر این کـه فیلمها به
اعتبـار موقعیتهـای خاص خـود و کارگردانانشـان
میفروشـند نـه بـه واسـطه مکانیسـم اکـران هنر و
تجربـه و نه به واسـطه مکانیسـم تبلیغات گـروه و نه
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هر فیلم باید متفاوت باشد .بر اساس برنامه مشخص،
گروههـای متنوعتـری از مخاطبـان بایـد دعـوت
شـوند .مثال دانشـجویان و دانشـگاهها ،دبیرستانها
و باید متناسـب بـا فیلمها گروههـای مخاطب خاص
جسـتوجو کرد .مثال ممکن اسـت فیلمی بتواند در
محدوده گروه مخاطبان پزشکی قرار بگیرد یا فیلمی
در گـروه مخاطبـان مهندسـان ...ایـن گـروه شـکل
نقدنویسـی مدرنتری را هم باید دسـت و پـا کند و از
به همان شیوههای قدیم «این فیلم خوبیست
توسل 
و ایـن فیلـم بدیسـت» فاصلـه بگیـرد .نمایشهـای
خصوصـی و حداقلـی بـرای شـخصیتهای خـاص
فرهنگی و اجتماعی باید صورت بگیرد».
اما نکته پایانی پرسـشهای مـا به بیان نکتـه ویژه یا
خاطـرهای از اکـران فیلـم «بیـداری برای سـه روز»
بازمی گشـت که در این مورد امینی گفت« :من شاید
میتوانستم برای فیلم خودم مجموعهای از روشهای
تبلیغـی را طراحـی کنم امـا باید بپذیـرم که من یک
فیلمسـازم و نبایـد مدیـر تبلیغـات فیلم خـودم هم
باشـم .گروه باید با نـگاه هنرمندانهتری برای هر فیلم
روشهای تازهتری برای تبلیغ بیابد ...من باید به گروه
نیازمند باشم نه آن که گروه به من نیازمند شود».
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کارگردان «تابور» :بهتر است مساوات در
تقسیمساعاتپربینندهرعایتشود
کارگـردان دیگری که فیلمش با سـر و صدای زیادی
در سینماهای هنر و تجربه اکران شد وحید وکیلیفر
بود که فیلمش« ،تابور» ،عنوان نخستین فیلم علمی
 تخیلـی ایـران را یدک میکشـد .این فیلمسـاز کهنخستین فیلم بلند سـینماییاش تحسین منتقدان
برونمرزی را هم در پی داشـته اسـت پاسـخ سؤاالت
مـا را در کوتاهتریـن حالت ممکن میدهـد و در مورد
کلیت تشکیل گروه هنر و تجربه معتقد است« :اکران

فیلمهای مسـتقل ،مهمتریـن نقطه قـوت این گروه
اسـت و عدم مسـاوات در تقسـیم سـاعات مناسب و
پربیننده اکران برای همه فیلمها جزو نقاط منفی این
گروه محسوب میشود».
وکیلیفر پیشـنهاد خـود را اینگونه مطـرح میکند
که بهتر اسـت مسـاوات در تقسیم سـاعات مناسب و
پربیننـده اکران بـرای همه فیلمها رعایت شـود و در
پایـان ،بهترین اتفاق برای خود و فیلمش را مواجهه با
مخاطبانوطنیبیانمیکند.
به گفته وی« :یکی از بحثهایی که از ابتدای تشکیل
و آغـاز بـه کار گروه هنـر و تجربه میان اهالی سـینما
شکل گرفت ،بحث انتخاب فیلمها برای اکران در این
گـروه بود و عـدهای معتقد بودند کـه نباید فیلمهای
بـه اصطالح نفـروش و کممخاطب را با اکـران در این
گـروه به عنوان فیلمهایی تجربی معرفـی کرد .از این
رو طبیعتـا ذهنیتهای گوناگونی پیرامون فیلمهای
اکرانشـده وجود داشـت که میتوانست تاثیر منفی
بـر روی مخاطبان این آثار داشـته باشـد .اما این خود
ِ فیلمهـا بودند کـه به عنـوان معیاری مناسـب برای
قضاوتهاقرارگرفتند».

چنـد زن کهنسـال که همـه از خـارج آمـده بودند را
دیـدم کـه برایـم جالـب بـود فقـط فیلمهـای هنر و
تجربـه را میدیدنـد .آنها این فیلمها را نقد و بررسـی
میکردنـد و بـرای هر کدام آنها نقد مینوشـتند ،بعد
در یک کافه قرار میگذاشتند و هرکدام نقد خودشان
را میخواندند و این کار برایشان تبدیل به یک مسابقه
شده بود .نقدهایی که برای فیلمم نوشته بودند خیلی
جذاب و تاثیرگذار بود .خوب من را به چالش کشـیده
بودند .این بهترین خاطره من بود».
کارگردان «روایت ناپدید شدن مریم»« :هنر و
تجربه» رو به تعالی است
اما تنها فیلمهـای تجربی در این گروه اکران نشـدند
بلکـه یکـی از مهجورترین ژانرهای سـینمایی که در
سـینمای ایران کمتر فیلمسازی سـراغ آن رفته هم
در گروه سـینمایی هنر و تجربه نماینده داشت .فیلم
سـینمایی «روایـت ناپدید شـدن مریم» نخسـتین
فیلم سـینمایی محمدرضا لطفی که در زمره فیلهای
ژانـر وحشـت دسـتهبندی شـده بـا اسـتقبال خوب
سینمادوسـتان روبـهرو شـد .لطفـی کـه از خانواده
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کارگردان «از تهران تا بهشت» :سینمای نوین
جانگرفت
در میـان فیلمهای اکرانشـده در اولیـن نوبت اکران
هنـر و تجربه ،دومین تجربـه ابوالفضل صفاری یعنی
«از تهـران تـا بهشـت» هم حضـور داشـت .این فیلم
که فضایی سـورئال دارد و یکـی از بازیگران حرفهای
سـینما (مهناز افشـار) را در اختیار دارد ،با اسـتقبال
نسـبی مخاطبان مواجه شـد .کارگردان این فیلم در
موردویژگیهایمثبتهنروتجربهمیگوید«:برنامه
تبلیغی درسـت و فراگیر شـدن آن به نظـر من نکات
مثبت گروه هنر و تجربه است و به نظر من موفق عمل
کـرده ...معرفی خـوب فیلمها و از همـه مهمتر ایجاد
اشـتیاق و امید در بین فیلمسـازان مستقل و جوان از
نکات خوب و مثبت این گروه است و مورد دیگر ،جان
گرفتن سینمای نوین با ایدههای نو در سینمای ایران
و کشاندن مخاطبهای جدید به سینما است».
صفاری درباره نکات منفی این طرح معتقد است« :دو
نکته جزو نقاط ضعف این گروه سـینمایی است؛ یک
این کـه به نظر من نمایش تعداد زیـادی از فیلمها در
یک زمان ،ضربه به تمام فیلمهاست که باید مدیریت
شـود و در یـک دوره زمانـی دو ماهه فقـط درنهایت
چهار فیلم اکران شـود و بیننده سردرگم نشود .نکته
دوم ایـن که ما جشـنواره برگزار نمیکنیـم و در حال
اکران فیلم هستیم و این برنامه اکران بسیار سردرگم
کننده و پیچده برای مخاطب است .به نظر من باید هر
فیلم در یک سینما الاقل یک اکران در یک روز داشته
باشـد که بیننده بتواند فیلم مورد نظـرش را انتخاب
کند .این برنامه ماهانه خیلی وحشتناک بود .در مورد
تکتک مواردی که گفتم تحقیق کردم و به این نتایج
رسیدم».
فیلم خود را اینگونه مطرح
وی اتفـاق جالب در مورد ِ
میکنـد« :بعـد از نمایش فیلمم در خانـه هنرمندان
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مطبوعات سـینما را آغـاز کرده درمـورد ویژگیهای
مثبت گروه هنر و تجربه میگوید« :بزرگترین نکته
مثبـت گروه هنر و تجربه این اسـت که اوال با یک نگاه
کارشناسی سـعی کرده تا معایب طرحهای مشابه را
که در گذشـته اجرایی و منجر به شکسـت شـده بود
پوشـش دهد و دیگـر نکته مهـم آن ،گزینش فیلمها
است .تا جایی که میدانم از بین هفتاد فیلم متقاضی
بـرای حضـور در این گـروه  ۱۴فیلم انتخاب شـدند و
این یعنی دقت و وسـواس به کیفیـت فیلمها و توجه
و احترام به مخاطب .متاسـفانه در گذشته هر فیلمی
کـه فاقد کیفیت بود و از خط اکـران بازمیماند با یک
برچسـب «هنـری بـودن» روانه اکـران ایـن گروهها
میشد که باعث فراری شـدن تماشاگران میشد .اما
این بار فیلمهایی انتخاب شدند که از کیفیت مطلوبی
برخورداربودند».
لطفـی نکتـه منفـی ایـن گـروه را اینچنیـن ارزیابی
میکنـد« :فکـر میکنـم تعـداد زیـاد فیلمهایی که
همزمان در این گروه اکران میشوند و چرخشی بودن
سـانسها بزرگترین نکته منفی این گروه به حساب
میآیـد .بـه زعم من تعـداد فیلمها نباید بـه اندازهای

باشـد که با تعـداد سـالنهای ایـن گـروه همخوانی
نداشته باشـد .ضمن این که باید شـرایط فراهم شود
تا مخاطب با سـهولت بیشـتری به دیدن این فیلمها
برود که چرخشـی بودن سـانس مانع این اتفاق شده
است.ای کاش سانس هر فیلم در هر سالنی مشخص
و فیکـس بـود تـا مخاطـب دیگر مجبـور نبـود برای
دیدن فیلـم دلخواهش در این گروه به جسـتوجو و
وبگردی بپردازد».
و اما پیشـنهاد ایـن کارگردان« :فکر میکنم پاسـخ
این پرسـش را در سـوال قبل دادهام ،اما با این حال
بایـد بگویم که گـروه هنـر و تجربه راه خـود را پیدا
کرده اسـت و رو بـه تعالی اسـت .نمیخواهم بگویم
یـک مدینه فاضله بینقص شـکل گرفته اسـت ،اما
حداقـل بر این باورم که هفتاد درصد راه به درسـتی
طی شـده اسـت و باید اجازه داد تا با گذشـت زمان
ایـن نواقـص جزئی هم طـی آزمون و خطا پوشـش
داده شـود .شـک نکنید کـه حداقل یک پروسـه دو
سـاله نیاز اسـت تـا این گروه بـه یک ایـدهآل کامل
برسـد و فراموش نکنیم که چنین طرحی در اروپا و
آمریکا چندین دهه اسـت که در حال اجرا است و به
هیچوجه نبایـد این طرح چند ماهـه را با طرحهای
مشـابه در اروپـا و آمریـکا که چندین دهه اسـت در
حال اجرا هستند مقایسه کرد».
*
با نگاهی اجمالی به پرسـش و پاسخی که میان این
چهار کارگردان مطرح شـد میتوان دریافت که این
گروه نوپای سینمایی بیش از هر چیز نیازمند زمان
اسـت تا بتواند نقاط ضعف و قوتش را بشناسـد و در
جهت رفع نواقـص آن گام بردارد .تا اینجای کار اما
برآیند مفید و مثبتی از خود به جا گذاشـته اسـت و
گروهی از مخاطبان طرد شـده سـالهای اخیر را به
سالنهای تاریک سینما بازگردانده است
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دهههای  1960و  1970میزبان مجموعه فیلمهای مستقلی بودند که به «بی
مووی» یا «فیلم درجه دو» شهرت داشتند ،فیلمهایی که شاید امروز خیلیهاشان
ارزش هنری نداشته باشند اما به شکلگیری سینمای مستقل نوین آمریکا در دهه
 1990کمک بسیاری کردند .این فیلمها خارج از استودیوهای اصلی هالیوود تولید
میشدند و در خشونت و دیگر مواردی که کدهای اخالقی هالیوود بهشان اهمیت
میداد بیتوجه بودند .برای اینکه ببینیم این فیلمها چطور شکل گرفتند باید کمی
به گذشته برگردیم.

بی موویها در دهه 1960
با وجود تغییرات بسیاری که در صنعت سینما
رخ داده بود ،در طول دهه  1950هزینه تولید
یک فیلم تقریبا ثابت باقی مانده بود .در سال
 1950هزینه تولید یک فیلم یک میلیون دالر
بود و در سال  1961هزینه تولید یک فیلم تازه
به دو میلیون دالر رسیده بود و اگر نرخ تورم را هم
حساب کنیم ،درواقع هزینه تولید فیلم پس از یک
دهه تنها  10درصد افزایش پیدا کرده بود .در آن
سالها سنت قدیمی دو فیلم با یک بلیت دیدن هم

داشت در سینماهای آمریکا برچیده میشد (دیدن
یک فیلم درجه دو پیش از یک فیلم استاندارد).
اما در همان سال ( )1960راجر کورمن سینمای
آمریکا را وارد مسیری جدیدی کرد .به او پیشنهاد
شده بود دو فیلم ترسناک سیاه و سفید بسازد که با
هم به نمایش دربیایند اما کورمن به تهیهکنندگان
پیشنهاد میدهد یک فیلم بلند رنگی بسازد .این
فیلم قرار بود به سنت فیلمهای ترسناک کمپانی
بریتانیایی همر باشد .نام فیلم «زوال خاندان آشر»
بود که به شدت در گیشه موفق شد و موجب

آلفرد هیچکاک کالکت «روانی» را در دست دارد؛ فیلمی موثر بر «بی مووی» ها
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شد کورمن یک دوره تمام ،فیلمهایی براساس
داستانهای ادگار آلن پو کارگردانی کند؛ از جمله
فیلمی با بازی وینسنت پرایس که با بودجه 300
هزار دالری ساخته شده بود و در آمریکا و کانادا
 4 .1میلیون دالر فروش کرد و در فرانسه بیش از
 200هزار نفر به تماشایش نشستند .فیلم کورمن
فقط یک «بی مووی» پرفروش نبود ،این فیلم
حتی برخی تصورات درباره «بی مووی»ها را بههم
زد ،درحالی که تا آن زمان گمان و عقیده بر این
بود که «بی مووی»ها واقعا فیلمهای درجه دو و
بیکیفیتی هستند« ،زوال خاندان آشر» از نظر
تولید و کارگردانی یک فیلم استاندارد بود .فیلم،
هم از ابتدا بودجه داشت و هم با برنامهریزی کامل
ساخته شده بود و اینها پارامترهایی غریبه در «بی
مووی»ها بودند .اما با این حال این فیلم همچنان
چند ویژگی اساسی «بی مووی» بودن را همراه

خود داشت؛ کل فیلمبرداری در  15روز انجام
شد و بودجه فیلم  300هزار دالر بود ،یعنی تقریبا
یک دهم بودجه یک فیلم استودیویی .فیلم زمانی
ساخته شد که در نظر خیلیها «بی مووی» ،فیلمی
بود با زمانی کمتر از  80دقیقه ،در حالی که «زوال
خاندان آشر» تقریبا  85دقیقه بود .با این حال با
فیلم مثل یک «بی مووی» برخورد شد و حتی موقع
نمایش هم نتوانست بهطور مستقل روی پرده برود
و به همراه یک ملودرام جنایی به نام «چرا باید
بمیرم؟» اکران شد.
با این حال فیلم راهحلهایی برای تولید فیلم
کمهزینه و استاندارد (در حد خودش) ارائه داده بود
و با الگو شدنش در آن سالها و بعد سبکشدن فشار
سانسور در دهه  1960و بهویژه دهه  1970گروهی
از فیلمها روی پرده رفتند که «اکسپلویتیشن» نام
داشتند ،یکی از معانی این کمله «سوءاستفاده
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کردن» است و واقعیت این است که این فیلمها با
سوءاستفاده کردن از نازلترین عالیق بینندگان
خود و با اتکاء به خشونت و گستاخی ،جریانی در
سینمای آمریکا راه انداختند که یکی از عشاق
آن کوئنتین تارانتینو است .هرچند فیلمهای
اکسپلویتیشن پیش از دهه  1960هم وجود
داشتند و محل نمایش آنها سینماهای ارزانقیمتی
بودند که هیچوقت برنامه مشخصی نداشتند و هر
وقت دوست داشتند ،هر فیلمی دستشان بود را
پخش میکردند ،اما اکسپلویتیشنسازی به شیوه
اصلی سینمای کمبودجه در دهه  1960و 1970
بدل شد و بعدها این شیوه روی کارگردانهایی
مثل دیوید کراننبرگ و کوئنتین تارانتینو تاثیر
عمیقی گذاشت ،هرچند خود فیلمهای این جریان
به جز سابقه تاریخی ،تقریبا هیچ ارزش دیگری
ندارند.
یکی از فیلمهای مهمی که روی «بی مووی»ها
خیلی تاثیر گذاشت« ،روانی» آلفرد هیچکاک بود
که در کمپانی پارامونت تولید شده بود .فیلم با
بودجه  800هزار دالری ساخته شده بود اما 5 .8
میلیون دالر فروش کرد و پرسودترین فیلم سال
 1960بود .نکته جالب درباره فیلم این بود که در یک
استودیوی جریان اصلی ساخته شده بود اما بدون
گرفتن مهر تأیید ارزشیابی اخالقی روی پرده رفت.
اهمیت این فیلم برای فیلمسازان «بی مووی» در
این بود که هیچکاک ،هم به سینمای وحشت روی
آورده بود ،هم کمبودجهترین فیلم آمریکایی خود
را ساخته بود و هم فیلمی کمستاره خلق کرده بود
و در عین حال ،فیلم شوکی عظیم به مخاطبانش
وارد میکند .این مساله به «بی مووی»سازها یاد
داد که حتی میشود در کمپانیهای هالیوود هم
فیلم کمبودجه تولید کرد و به موفقیت هم رسید که

البته کاری دشوار بود« .روانی» یکی از پایهگذاران
سینمای اسلشر (خون و خونریزی) بود که مسیر
دیگری برای ساخت فیلمهای کمبودجه در دهه
 1970و مخصوصا  1980بازکرد .از طرفی این
فیلم موجب شکلگرفتن نوعی دیگر از فیلمهای
کمبودجه موسوم به «اسپلتر فیلم» شد که با اتکاء
به جلوههای ویژه عروسکی و خونریزیهای
مشمئرکننده ،شکل دیگری از سینمای کمبودجه
را رواج دادند« .روانی» هرچند فیلم موفقی بود اما
باز هم در نظر استودیوها ژانر وحشت ،ژانری پست
و دون ماند .مهمترین تاثیر «روانی» بر کمپانی همر
بود ،این فیلم موجب شد جریان تولیدات ترسناک
این کمپانی و فیلمهایی مثل «دراکوال» و «نفرین
فرانکنشتاین» ادامه پیدا کند و خود این فیلمها بر
ساخته شدن یک مجموعه فیلم ترسناک کمبودجه
دیگر تاثیر گذاشتند که در نمایش خشونت افراط
میکردند و از طرفی از نظر کارگردانی هم نکات
جالبی داشتند؛ مثال فیلم «یکشنبه سیاه» که ماریو
باوا آن را کارگردانی کرده بود؛ این فیلم بعدا خودش
در ایتالیا جریان فیلم «جالو» را با فیلمهایی مثل
«دختری که زیاد میدانست» و «خون و تور
سیاه» به راه انداخت که این نوع فیلمها هم مجالی
دیگر برای ساخت فیلم کمبودجه بودند .باری،
«بی مووی»ها و فیلمهایی که تحت تاثیر آنها در
دهه ( 1960تا میانه این دهه) ساخته شدند شاید
هیچکدام فیلمهای ارزشمندی نبودند ،اما راه را
برای یک سری فیلم مستقل درخشان مثل «بچه
رزماری» و «ایزی رایدر» باز کردند که در اواخر این
دهه ساخته شدند و سینمای دهه  1970را تحت
تاثیر قرار دادند و حتی پای سینمای مستقل را به
جشنواره فیلم کن هم باز کردند .درباره این فیلمها
در شماره بعد توضیح میدهیم

کارگردان فیلمهای اسکاری در جدول مستقلها درخشید
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وحشی ( )Wildیک اتفاق جالب در سینمای
مستقل در یک ماه گذشته بود .کسی فکرش
را نمیکند این فیلم جمع و جور زندگینامهای،
اینطور موفق شود دل منتقدان
را برباید و به فروش خوبی هم
برسد .فیلم را ژان مارک والی،
کارگردانی کرده است که اهل
کاناداست و از سال  1995وارد
سینما شده و فیلم ساخته .او
با ساختن فیلم «ویکتوریای
جوان» در سال  2009به شهرت
رسید و همین فیلمش نامزد سه
جایزه اسکار شد .بعد از آن ،فیلم
«کافه دوفلور» را در سال 2011
ساخت که هرچند در کانادا خیلی
تحویل گرفته شده اما خارج از این کشور چندان
طرفدار نداشت .با این حال فیلمی که والی را جهانی
کرد و احتماال بسیاری این فیلم را دیدهاند فیلم
«باشگاه خریداران داالس» بود؛ یک فیلم مستقل
جذاب و روایتی دقیق از زندگی دو مرد به آخر خط
رسیده که سال گذشته دو اسکار بهترین بازیگر
مرد نقش اصلی و مکمل را برای بازیگرانش (متیو
مکانهی و جرد لیتو) به همراه داشت و خود والی
هم برای تدوین فیلم نامزد اسکار شد .بدین ترتیب
این کارگردان سینمای مستقل پس از حدود بیست

سال فیلمسازی توانست جایگاهی برای خود تثبیت
کند .والی بعد از اسکار پیشنهادهای بسیاری داشت
اما تصمیم گرفت سراغ یک پروژه کوچک برود و
«وحشی» همین پروژه است که
نامزد یک جایزه گلدن گلوب در
رشته بهترین بازیگر زن و سه
جایزه ستالیت (بــرای بهترین
بازیگر زن ،بهترین بازیگر زن
نقش مکمل و بهترین فیلمنامه
اقتباسی) شده است .این فیلم
براساس کتاب زندگینامهای
«وحــشــی» ،نوشته شریال
استراید ،ساخته شده و ماجرای
زنی است که سال  1995پس
از طالق و مرگ مادرش تصمیم
گرفت هزار مایل مسیر معروف «پاسیفیک کرست»
را پیاده طی کند تا خودش را دوباره پیدا کند .در
این فیلم نقش اصلی را ریز ویدرسپون و نقش مادر
او را الرا درن بازی کرده است .منتقدان بیش از هر
چیزی از بازی این دو تعریف کردهاند و هر دو را
مستحق اسکار معرفی کردهاند .تمجید منتقدان
از بازی این دو بازیگر نشان میدهد والی استعداد
خاصی در گرفتن بازی از بازیگرانش دارد« .وحشی»
به گفته منتقدان از آن فیلمهایی است که باید
تماشا کرد تا قدر زندگی را بیشتر دانست
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جشنواره فیلم تسالونیکی؛ از نمایش
نقاشیهای پاراجانف تا تقدیر از کیارستمی
و کوروساوا
جشنواره بینالمللی فیلم تسالونیکی یکی از
محبوبترین جشنوارههای فیلم بینالمللی برای
فیلمسازان مستقل است .این جشنواره هر ساله در
شهر تسالونیکی در یونان برگزار میشود و به یکی
از ویترینهای منطقه بالکان
جهت ارائه کار فیلمسازان و
کارگردانان سینما تبدیل
شده است و با اینکه قدمتی
طوالنی دارد و از سال 1960
کار خود را شروع کرده اما از
سال  1992بود که با تغییراتی
در جوایز و برنامهریزی خود
موفق شد نظر سینماگران

مختلف را برای حضور جلب کند.
ایــن جشنواره دارای بخشهای بینالملل،
چشمانداز فیلمهای یونانی ،برنامه افقهای نوین،
بررسی سینمای بالکان و تجلیل از چهرههای
پیشرو در دنیای سینما است و همین بخش تجلیل
از فیلمسازهای پیشرو بود که موجب رونق جشنواره
شد .در این بخش از کارگردانهای بزرگ سینما
چون جان کاساویتس ،اتوم
اگویان ،جولز داسین ،دیوید
کراننبرگ ،ناگیسا اوشیما،
کیشلفسکی،
کریشتف
بــرنــاردو برتولوچی ،آکیرا
کوروساوا ،کلود شابرول ،پیتر
گریناوی ،پــدرو آلمودوار،
تئو آنگلوپولوس ،عباس
کیارستمی ،ویــم ونــدرس،

نوری بیلگه جیالن ،امیر کاستاریکا ،الیور استون،
ورنر هرتزوگ ،بهمن قبادی و آکی کوریسماکی
تقدیر شده است.
این جشنواره در اقدامی جالب در برخی دورهها
نمایشگاه آثار هنری هم در کنار برنامه پخش
فیلم خود برگزار میکند و مثال یک سال کالژها و
نقاشیهای سرگی پاراجانف را به نمایش گذاشت
و یک سال هم میزبان نقاشیها ،طراحیها
و کالژهای پیتر گریناوی ،کارگردان بزرگ
انگلیسی «هشت و نیم زن» و «شکم معمار» ،بود.
این رویداد سالیانه در سالهای اخیر بر کشف
و معرفی کارگردانان جدید متمرکز شده است
و از سال  1992که نام جایزهاش به «السکاندر
زرین» تبدیل شد فیلمهایی چون «اورالند» سالی
پاتر« ،آخرین پناهگاه» پاول پاولیکوفسکی ،و
«یک آدمربایی» توبیاس لیندبلوم این جایزه را
به خانه بردند .سهم ایران هم از این جشنواره
دو جایزه «الکساندر زرین» برای «خواب تلخ»
محسن امیریوسفی و «آنجا» اثر عبدالرضا
کاهانی بوده .هر سال به مدت  ۱۰روز در اواسط
ماه نوامبر حدود  ۷۰هزار مخاطب و صدها نفر از
مهمانان جشنواره به تماشای بیش از  ۱۵۰فیلم
در سینماهای شهر سالونیک در قالب این جشنواره
میپردازند.
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جشنواره فیلم مسکو؛
فیلمهای مطرح در کنار
فیلمهای خالقانه
یــکــی از قــدیــمـیتــریــن
سینمایی
جشنوارههای
که بسیار هم معتبر است،
جشنواره فیلم مسکو است.

جشنواره بینالمللی فیلم مسکو اولین بار در سال
 ۱۹۳۵برگزار شد و از سال  ۱۹۵۹برگزاری این
جشنواره نظم و ترتیب پیدا کرد .در فاصله 1959
تا  1967این جشنواره هر دو سال یک بار در پایان
ماه ژوئیه برگزار شد و بعد از آن هر سال در همین
زمان برگزار شده .جایزه اصلی این جشنواره در
طول سالیان چندین بار نام عوض کرده و از سال
 2004به بعد این جایزه «گئورگ زرین» نام گرفته
است .نیکیتا میخالکوف ،کارگردان بزرگ روسیه
هم از سال  2004رئیس این جشنواره است .با
اینکه اغلب اوقات برندگان این جشنواره فیلمهای
تولید روسیه بودهاند اما جشنواره مسکو به دلیل
قدمت و همچنین نمایش فیلمهای مطرح در
کنار آثار جذاب و خالقانه فیلمسازهای ناشناس
شهرت دارد .فیلمهای متفاوتی مثل «هشت
و نیم» فدریکو فلینی« ،جزیره عریان» کانهتو
شیندو« ،سرزمین موعود» آندری وایدا« ،درسو
اوزاال» آکیرا کوروساوا« ،خوره دوربین» کریشتف
کیشلفسکی« ،رستاخیز» بــرادران تاویانی و
«مسیح در ابولی توقف کرد» فرانچسکو روزی از
جمله برندگان جایزه اصلی این جشنواره بودهاند .از
ایران هم فیلم «به همین سادگی» رضا میرکریمی
موفق شده برنده جایزه اصلی این جشنواره شود.
این جشنواره همچنین یک
جایزه جنبی دارد که به
بازیگران اهدا میشود و جایزه
استانیسالوسکی نام دارد و
بازیگرانی چون جک نیکلسن،
مریل استریپ ،ژان مورو،
هاروی کایتل ،ژرار دوپاردیو،
ایزابل اوپر و هلن میرن آن را به
خانه بردهاند
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