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كاركردهاي مهم سينماي هنروتجربه در سينماي ايران چيست؟ فارغ از ضرورت توجه
به نقدهاي منصفانه و تاثيرگذار و عدم توجه الزم به پاسخ هاي بدون منطق و برهان در اين
خصوص و يا پاسخ هايي با نگاه سياسي مغرضانه كه هر حركت مثبت سينمايي را دچار
چالش مي سازد و يا بي اهميت بودن نگاه هاي كه به اسم چرايي هزينه بيت المال ،با كمي
تدقيق در بطن اين نگاه هاي ژورناليستي ،بوي «پول كثيف» از اين نگاه ها بيش از پيش
به مشام ميرسد ،بهتر است در اين يادداشت نگاهي گذرا به اين كاركردهاي مهم از منظر
امیرحسینعلمالهدی
نگارندهداشتهباشيم:
)١باالرفتن ضريب امنيت ملي با افزايش تعلق خاطر به كشور درميان فعاالن سينماي
مستقلومتفاوتومخاطبانايننوعسينما
)٢ايجاد اميد و انگيزه به كسب و كار با نمايش فيلم هاي در محاق رفته در ميان اكثريت سازندگان فيلم هايي كه در
معادالتاكرانسينماييطيچنددههاخيرمحليازاعراب(نمايش)نداشتهاند
 )٣ايجاد تنوع حداقلي در ويترين نمايش سينمايي كشور و امكان باالبردن حق انتخاب ديدن فيلم هاي بيشتر توسط
عالقمندانفعالسينما
 )٤دعوت از مخاطبان خاموش سينماي ايران به ديدن فيلم هايي مستقل بر پرده سينما و بسترسازي حداقلي آشتي
باسينمايايران
)٥پااليشهدفمندومستمرنيرويانسانيآيندهسينمابانمايشفيلمهاومواجههفيلمسازانبامنتقدينومخاطبان
 )٦شكل گيري جريان هاي فيلمسازي مستقل از حمايت هاي مالي دولت درحوزه توليد و توجه به بازگشت سرمايه از
حوزهنمايش فيلمهايارزانباآزاد سازيحقوق فيلمها توسطنمايشسينمايي فيلمها
)٧تاثيرگذاريبلندمدتسينمايهنروتجربهدرنحوهسرمايهگذاريهاي توليداتسينماييوايجادتعادلدرهزينهو
درآمدسينماياكرانباتوجهبهاقتصادبيمارسينماياكران
 )٨شكل گيري فضاي كسب و كار «خرد» در سينماي ايران و شكل گيري و بروز منطقي كسب و كار «كالن» در آينده
سينمايايرانتوسطفعاالنسينمايهنروتجربه
 )٩كاهش فعاليت هاي زيرزميني سينمايي و شفاف سازي در فعاليت هاي سينماي مستقل و داراي نگاهي متفاوت با
سياستهايسينمايي
 )١٠نمايش سينمايي مستمر فيلم هاي تاريخ سينماي ايران و جهان و دعوت از نسل هايي كه اين فيلم ها را هيچگاه
برپرده سينما نديده اند و توجه به اثرات اين اقدام نزد مخاطبان
)١١كمكبه شكلگيري سينماياستانداردوباكيفيتدرسينماياكراندربلند مدت توسطايننوعسينما
 )١٢كمك به نمايش فيلم هاي فيلمسازان بزرگ و مؤلف سينماي ايران و شكستن تصوير بين المللي از سينماي اكران
ايرانوكمكبهنمايشفيلمهايجريانسازفرهنگيبرخالفجريانتجاريمسلطوانحصارگرايسينماياكران
 )١٣شكل گيري جريان متفاوت نقد و نوشته هاي سينمايي در ساختارهاي نوشتاري سينماي ايران با نمايش فيلم
هايي خارج از قواعد تكراري و فرسوده سينماي ايران
ادامه در صفحه 54

(

)

پنج تا پنج  /سینما فرهنگ

اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر  /سینما فرهنگ
فردا /سینما فرهنگ

راننده و روباه  /موزه سینما
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عوامل «پنج تا پنج» با مردم به
تماشای فیلمشان نشستند

آیین دیدار فیلم
«پنج تا پنج» اولین
ساخته تارا اوتادی
شامگاه  ۱۰خرداد در
سالن شماره  ۲سینما
فرهنگ برگزار شد.
از جمله عوامل فیلم در
این دیدار میتوان به
تارا اوتادی (کارگردان)،
ماهان حیدری (نویسنده
فیلمنامه) ،بهزاد
عبدی(آهنگساز)،
محمدعلی دیباج
(بازیگر) ،علی درخشنده
(مدیر تولید) و محسن
سلیمانی (دستیار
کارگردان) ،اشاره کرد.
شاهین امین ،منتقد
سینما ،اجرای مراسم را
بر عهده داشت .شهرام
شاهحسینی ،الدن
مستوفی و امیر عابدی
از جمله مهمانان ویژه
حاضر در مراسم بودند.
شماره  15تیر 1394
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شاهین امین ،منتقد سینما و مجری مراسم:
تارا اوتادی در دانشگاه رشته شهرسازی خوانده و نقاشی را
بهصورت جدی دنبال کرده است و بدون ذوقزدگی و با تأمل
وارد سینما شده .همه اینها امیدوارکننده است.
تارا اوتادی ،کارگردان:
از رضا کیانیان که بزرگترین کمکها را به من کرد ،تشکر
ویژه دارم .همچنین از ماهان حیدری که در واقع به نوعی فیلم
را در کنار هم ساختیم .هنوز در ا ّول راهم.
ماهانحیدری،فیلمنامهنویس:
«پنچری» دورنمات اگرچه یک نمایشنامه رادیویی است،
ولی جنبه بومی ندارد و کامال جهانی است .خط اصلی داستان
را برداشتیم و آن را با اتفاقات روز جامعه وفق دادیم .سعی کردیم در لفافه به
مفاسد اقتصادی بپردازیم.
محمدعلیدیباج،بازیگر:
بعد از خواندن سناریو با کمال شوق پیشنهاد خانم اوتادی
را پذیرفتم .چرا که دیدم این فیلمنامه کاری متفاوت از
فیلمنامههای دیگر است

آیین دیدار فیلم «اشکان ،انگشتر متبرک
و چند داستان دیگر» برگزار شد

شهرام مکری ،فیلمساز:
در اولین مصاحبهها پیرامون فیلم در سال  ۸۵به خبرنگارها
میگفتمکهفیلمبهزودیاکرانمیشود.ایناکراندائمابهتعویق
میافتاد و تاریخهای مختلفی که به رسانهها اعالم میکردم،
هیچکدامعملینشد.رفتهرفتهدیگرکسیسراغیازفیلمنگرفتتابهامروزکهدیگر
فیلم به اکران رسیده است .از همه کسانی که دیویدی فیلم را در اختیار دارند هم
تقاضامیکنمیکبارهمبرایتماشایآنبهسینماهابیایندتاادایاحترامیباشدبه
گروهسازندهفیلمیکهسالهافرصتاکراننداشتهاست.
سعیدابراهیمیفر،بازیگر:
از آنجا که تکنولوژی تصویربرداری و ابزارهای تکنیکال
سینمایی بهسرعت در حال تغییر و بهروز شدن است ،فیلمی
که  ۹سال پیش ساخته شده ،طبیعی است که دارای نقائصی باشد .فیلم تا حد
زیادی مظلوم واقع شد .خیلی از فیلمهای باارزشی که ساخته میشود به وقت
خودش اکران نمیشود و این جای گالیه دارد .با این حال بسیار خوشحالم که
«اشکان »...در نهایت امروز به اکران رسید.
سمیرا برادری ،دستیار کارگردان و برنامهریز:
گروه بینظیر و جوانی بودیم که در کنار هم فیلم را به سرانجام
رساندیم .البته که در آن سالها کمتجربهتر بودیم
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آییندیدارباعوامل
فیلم«اشکان،انگشتر
متبرکوچندداستان
دیگر» شامگاه ۲۴خرداد
در سالن شماره ۲سینما
فرهنگبااجرایمجید
توکلیبرگزارشد.شهرام
مکری(کارگردان)،سمیرا
برادری(دستیار
کارگردان)وسعید
ابراهیمیفر(بازیگر)از
جملهعوامل«اشکان»...
بودندکهبرایحاضران
سخنگفتند.
بابککریمی،
خسروشهراز،مجید
شیخانصاری،پرویز
آبنار،مانیباغبانی،امید
سهرابی،پدرامشریفی،
عبدآبست ،تارااوتادی،
بهتاشصناعیهاوعلی
کریمازجملهچهرههای
حاضر در این آیین بودند.
مکریایناکرانویژهرا
بهامیداهللداد،مدیرتولید
جوانکهدرهمانسال
ساختفیلمدراثرایست
قلبیدرگذشت،تقدیمکرد
ویاداورازندهنگهداشت.

9

عوامل فیلم «فردا»
با مردم دیدار کردند
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آیین دیدار فیلم
«فردا» به کارگردانی
مهدی پاکدل و ایمان
افشاریان شامگاه
۲۵خرداد در سالن
شماره  ۲سینما فرهنگ
برگزار شد.
حسین پاکدل ،مجید
درخشانی،حمیدرضا
آصفی ،مجتبی راعی،
بیژن میرباقری ،فریدون
عموزادهخلیلی،
خاطره اسدی ،شهرام
حقیقتدوست ،آزاده
صمدی ،جواد نوروزبیگی،
حسین یاری ،علی کریم،
خسرو شهراز ،اردوان
کامکار ،فائزه عزیزخانی،
شهرامشاهحسینی،
مجید مشیری ،علی
قربانزاده ،بهزاد عبدی،
سیفاهلل صمدیان ،کاوه
سجادی حسینی و
شاهرخ استخری از جمله
چهرههای حاضر در این
مراسم بودند که سام
بهشتی اجرای آن را بر
عهده داشت.

احسان دالویز ،تهیهکننده:
امیدوارم گروه «هنر و تجربه» که معنای اصلی سینمای
ایران است ،فقط مختص به اکران فیلمهای از پیش ساخته
شده نشود و برای آن فیلم ساخته شود .این گروه امروز دارد آثار استعدادهای
سینمای کشور را متبلور میکند.
حسین پاکدل ،از مهمانان برنامه:
اگر امروز سینما ،آرامش و یا امنیتی داریم که میتوانیم زیر
سایه آن کنار هم فیلم بسازیم و فیلم ببینیم ،مدیون کسانی
هستیم که جان و سالمت خود را برای ما فدا کردهاند .به خصوص ۱۷۵
غواصی که فردا تشییع جنازه آنهاست .گاهی نیاز داریم که به خودمان
یادآوری کنیم چه کسانی ،چه فداکاریهایی این امنیت و آرامش را برای ما
فراهم ساختهاند .امروز اگر پیامی داریم باید آن را با زبان هنر بیان کنیم .این
فیلم را با تمام وجود دیدهام و باید بگویم که یک فیلم دلی است.
بهدنبال درخواست کارگردان ،بازیگران فیلم ،صادق صفایی ،علیرضا
شجاعنوری ،ستاره اسکندری ،علی دهکردی ،امیررضا دالوری ،مجید
آقاکریمی ،سوده شرحی و همچنین دیگر عوامل اصلی فیلم همچون بهزاد
عبدی (آهنگساز) ،سودابه خسروی (طراح چهرهپردازی) ،سینا کرمانیزاده
(مدیر فیلمبرداری) و معین شافعی (تدوینگر) بر روی صحنه حاضر شدند

آیین دیدار مستند «راننده و روباه»
برگزار شد

آیین دیدار با
عوامل فیلم مستند
«راننده و روباه» شب ۲۲
خرداد در محل موزه
سینما برگزار شد.
در این مراسم که اجرای
آن برعهده مجید توکلی
بود ،جمعی از اهالی
سینما و مطبوعات و
عالقهمندان حضور
داشتند ،کارگردان فیلم،
آرش الهوتی ،چند
کالمی با تماشاگران
صحبت کرد و از سه تن
از عوامل فیلم :صادق
سوری (تصویربردار)،
مرتضی ابراهیمی
(مدیر تولید) و محبوبه
جعفرزادگان (صداگذار)
درخواست کرد ،روی
صحنه بیایند.
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آرش الهوتی ،کارگردان ،تشکیل گروه «هنر و تجربه» و
نمایش آثار مستند در این گروه را انگیزه خوبی برای مشارکت
بخش خصوصی دانست و افــزود« :با تشکیل این گروه
سرمایهگذاران بخش خصوصی عالوه بر اجر معنوی که قبال تنها انگیزهشان برای
نزدیک شدن به مستند بود ،حاال اجر دنیوی هم دارند».
الهوتی اکران آثار مستند را راهی برای بازگشت سرمایه خواند .او از
تماشاگران فیلم درخواست کرد« :حاال که وضع تبلیغات تلویزیونی فیلم
هنوز مشخص نیست و من نمیدانم این تبلیغات کی آغاز میشود و آیا تیزر
«راننده و روباه» از تلویزیون پخش میشود یا نه ،اگر از فیلم خوشتان آمد به
همان شیوه قدیمی و همیشه مؤثر ،تبلیغات دهان به دهان کنید یا از طریق
اینترنت و شبکههای مجازی دوستان دیگرتان را به دیدن فیلم تشویق کنید.
اگر خوشتان نیامد هم باز دوستانتان را تشویق کنید تا فیلم را ببیند ،چون
شما خوشتان نیامده و آنها شاید فیلم را دوست داشته باشند».
آرش الهوتی همچنین از فرهاد ورهرام ،مستندساز باسابقه که در سالن
حضور داشت ،تشکر و جای اردعطارپور را خالی کرد« :جای آقای ارد عطارپور
که غیرمستقیم باعث فیلمساز شدن من شدند ،خالی است .ایشان در سفر
خوی هستند».
در پایان صحبتهای کارگردان «راننده و روباه» ،فیلم برای حضار به نمایش
درآمد .راننده و روباه از  ۱۶خرداد در سینماهای گروه هنر و تجربه روی پرده
رفته است
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آتالن  /اصفهان

آتالن  /مشهد

جایی برای زندگی  /اصفهان

جایی برای زندگی  /مشهد
روزمبادا  /خانه هنرمندان

پریدن از ارتفاع کم  /اصفهان

ماهی و گربه  /مشهد

اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر  /مشهد
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«آتالن» در سینما سوره اصفهان
نقد و بررسی شد

نشست نقد و بررسی مستند
«آتالن» با حضور معین
کریمالدینی (کارگردان
فیلم) و مازیار فکری ارشاد
(منتقد و مجری مراسم) در
سینما سوره اصفهان
برگزار شد.
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مازیار فکری ارشاد ،منتقد :یکی از دامهایی که فیلم میتوانست گرفتار آن شود این بود که فیلمساز فقط به
نمایش کورس و تمرینها محدود بماند و تماشاگر را خیلی زود خسته کند .فیلم قرار است در مورد ایلحان و صاحبش
باشد اما در خالل آن با داستانکها و بخشهایی از زندگی مردم ترکمنصحرا آشنا میشویم و جغرافیا و اقلیم منطقه
خیلی مورد توجه قرارمیگیرد ،در صورتی که اینها هیچکدام اصل فیلم نیستند و شاخوبرگهای آن هستند.
سینمای مستند به لحاظ اقتصادی یا آسانگیری فیلمسازان با فقر در پشت صحنه روبهرو است ،اما در این فیلم ما
تصاویر درخشانی داریم که با یک فیلمبرداری خیلی خوب به دست آمده است و این شبهه را به وجود میآورد که
بعضی از صحنهها بازسازی شده است .در صورتی که اینطور نیست و به خاطر سختگیری فیلمساز بوده.
معین کریمالدینی ،کارگردان :یکی از دامهایی که ممکن بود من گرفتارش شوم این بود که درگیر پتانسیلهای
متفرقه شوم و فیلم به یک سمت دیگر برود ولی این اتفاق نیفتاد .اگر میخواستم علی و ایلحان را رها کنم و بروم سراغ
افراد دیگری مثل خوجه حاجی ،شخصیت خوجه اینقدر قوی بود که کل فیلم رها میشد و حتی میشد چند فیلم
از درون آن درآورد .اگر میخواستم این فیلم را بهصورت داستانی بسازم ،میتوانستم موقعیتهای خیلی دراماتیکی
برای رجب قیلچ و خیلی دراماتیکتر برای خوجه حاجی بنویسم ولی این کار را نکردم .با این که فیلم روایت داستانی
دارد اما سعی کردهام به واقعیت وفادار بمانم .در زمان شفیع آقامحمدیان در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
طرحی به نام « ۱۰۰سند» تصویب شد که این فیلم هم بخشی از آن طرح بود و برای همه فیلمهای آن طرح یک بودجه
در نظر گرفتند .بودجه این فیلم و فیلمهایی که در تهران و با ۱۰تا ۱۵جلسه فیلمبرداری میشدند یکسان بود ،پس من
میتوانستم این فیلم را نسازم ،اما ساختم و این فیلم حاصل مردانه ایستادن عوامل پای آن است .من تکلیفم را مشخص
کردم که با چه نگاهی میخواهم به سراغ فیلم و بودجه بروم .دستمزد عوامل خیلی دستمزد خندهداری بود و برای مثال
اگر آریا عظیمینژاد میخواست دستمزد یک سریال را از من بگیرد به اندازه کل بودجه فیلم میشد

سینمادوستان مشهدی به نقد و بررسی
«آت الن» نشستند

مراسم اکران و نقدوبررسی
فیلم مستند «آت الن»،
ساخته معین کریم الدینی،
در سالن پنج پردیس
سینمایی هویزه مشهد
برگزار شد.
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استقبال از این جلسه به حدی بود که عالوه بر تکمیل ظرفیت صندلی های سالن ،شمار قابل مالحظهای از
میهمانان ،فیلم را ایستاده تماشا کردند .پس از پخش مستند «آت الن» ،کارگردان فیلم ،به همراه رضایی و
نصرآبادی ،دو کارشناس و مدرس سینما ،پشت تریبون قرارگرفتند و درباره فیلم صحبت کردند.
معین کریم الدینی ،فیلمساز :انتخاب زبان اول شخص برای روایت این فیلم  -با وجود دور از ذهن بودن در یک کار
مستند -از همان ابتدا جزو خواستههای من بود و در ذهنم وجود داشت .دنیای درونگرای علی و نوع رابطه او با ایلحان
این گونه روایت را طلب میکرد .نریشنها محصول نویسندگی من بود .در طول زمان تولید ،علی با من صحبت می کرد
و نریشنها ماحصل گپ وگفت من با علی است .نوشته ها ساختار ذهنی و ادبیات من بود در قالب جهان بینی علی.
انتخاب دوربین یکی از مباحث اصلی ما بود .از ابتدا هم بنا به اجاره دوربینهای حرفهای گرانقیمت نبود.
دوربینهایی مثل  REDبسیاری از مطالبات ما را برآورده نمیکرد ،از جمله اینکه هم گران درمیآمد و هم
دست وپاگیر بود و هم ما با حجم عظیمی از راشهایی با ُفرمت سنگین هنگام تدوین مواجه میشدیم تا نهایتا به
 DSLRرسیدیم .این دوربینها خیلی ارزانقیمتتر بودند و در جایی که قرار بود  ۸دوربین در کورس ها به طور
همزمان تصویربرداری انجام دهند ،پیداکردن این دوربینها سهلالوصولتر بود .تدارک  ۸گروه تصویربرداری و
 ۳گروه صدابرداری برای اعزام به لوکیشن ،کار سخت و طاقتفرسایی بود .ضمن این که لنز برای من از دوربین
مهمتر بود .من به لنز تله خیلی نیاز داشتم ،چون که ارتباط درونی اسب و مربیاش فقط با لنز تله منتقل می شد.
علی قریب به  ۱۴ماه دوربین را کنار خود دیده بود و با آن زندگی کرده بود .به مرحلهای رسیده بود که دیگر
دوربین را نمیدید و حضورش را حس نمیکرد .کافی است به عنوان فیلمساز ،لم و قلق کاراکتر خود را بیابید،
برایش زمان مصرف کنید تا دوربین را نبیند .اصوال یکی از اولین وظایف مستندساز این است که دوربین را از
مقابل دید کاراکترهای خود حذف کند .این اتفاق در «آت الن» رخ داد
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نشست نقد و بررسی «جایی برای زندگی»
در اصفهان برگزار شد

مستند «جایی برای زندگی»
هجدهم خرداد با حضور
محسن استادعلی ،کارگردان
فیلم ،در سینما سوره اصفهان
نقد و بررسی شد.
اسماعیل میهن دوست،
منتقد سینما و فیلمساز،
اجرای این جلسه را بر عهده
داشت.

شماره  15تیر 1394

16

اسماعیل میهن دوست ،منتقد و مجری :شاید در فضای سینمای مستند برخی مضامین ملتهب اجتماعی
خریدار داشته باشد؛ از جمله مد شدن دفاع از حقوق زنان با نگاه غالب ژورنالیستی و بیشتر با الیهای ظاهری
و بدون عمق .اما استادعلی فیلمسازی است که میخواهد نگاه مستقل خودش را داشته باشد و باجی به فضای
روشنفکری ندهد ،علی رغم اینکه در فیلم قبلیاش« ،عادت می کنیم» ،نگاه مرد  -پدرساالرانه نقد میشود ولی
نگاه یکجانبه ندارد و شاهد نگاه پدر هم هستیم و پرسش این است که کارگردان چگونه روایت خود را مثل یک
فیلم داستانی سامان میدهد .ولی در این فیلم اکثر شخصیتها مردانی تنها هستند و از منظر مردان ،تلنگری به
برخی از مسائل زنان هم زده میشود و به عبارتی این مردان شکایت دارند از درک نشدن از سوی زنان درون فیلم.
محسن استادعلی ،فیلمساز :سعی میکنم راش زیاد نگیرم .مثال «عادت میکنیم» که یک فیلم  ۵۲دقیقهای
است ،از دل شش ساعت راش برآمده .خیلی دکوپاژشده سرصحنه نمیروم .سکانسها را مینویسم ولی دقیقا
نمیدانم که در آن سکانس چه اتفاقی میافتد .طراحی کلی در مرحله پژوهش صورت میگیرد ولی سرصحنه
اتفاقاتی میافتد که منتظرش نیستیم .اصوال پژوهش در این فیلمها دیده نمیشود و عادت داریم پژوهش را در
فیلمهای فاخر با نریشن زیاد ببینیم .در صورتی که پژوهش در چنین فیلمی درگیرکنندهتر است چون با زندگی
روزمره آدمها سروکار داریم و پروسه طوالنیتری را میطلبد .تا وقتی که درد این آدمها درد خود فیلمساز نشود،
فیلم به اصطالح درنمیآید.
من سعی کردم اعتماد آن ها را جلب کنم .قصدم اصال بازی گرفتن نبوده و آنها را به سمتی سوق ندادهام که بازی
کنند و اگر اینگونه به نظر میرسد که انگار بازیگر حرفهای هستند ،این نکته مثبتی برای من است .قصدم دوبه دو
تعریف کردن آدمها بوده .مثال شما مجتبی را با حسین و رضا را با عباس میبینید .خیلی خوشحالم که توانستهام
خودم را از فیلم حذف کنم و سنگینی حضورم به عنوان کارگردان احساس نشود

مستند «جایی برای زندگی»
در مشهد بررسی شد

مراسم اکران و تحلیل فیلم
مستند «جایی برای زندگی»،
ساختۀمحسناستادعلی،
با حضور فیلمساز و مهدی
رضایی ،کارشناس و مدرس
سینما ،در پردیس سینمایی
هویزه مشهد برگزارشد.
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محسن استادعلی ،کارگردان :در جامعه امروز فضای تنهایی حتی در میان جمع هم حضوری پررنگ و گسترده
دارد؛ فضایی که فردیت در آن حاکم است و در کالنشهرها  -خصوصا تهران  -به معضلی اجتماعی تبدیل میشود.
پیرامون این فضا به واسطه یکی از دوستان با محیط این خوابگاه آشنا شدم .با مشاهده اتمسفر غالب بر این مکان
حسکردم ایده ذهنیام در این مکان قابل پیادهسازی است .در بدو امر و همان شب ابتدای ورودم با پویا آشنا شدم و
بهواسطه او باب آشنایی با سایر ساکنان خوابگاه باز شد.
متعاقب قریب به یک سال رفتوآمد به این مکان به  ۱۰کاراکتر اصلی رسیدم و پس از غربال ،به  ۶نفر فعلی منتهی
شد .تا شب تحویل سال حدود  ۲۰جلسه ضبط داشتیم و مطابق طراحی اولیه بنا بود فیلم در لحظه تحویل سال به
اتمام برسد .در زمان تدوین فیلم خبردارشدیم که خوابگاه به دستور اداره اماکن تعطیل شده و نهایتا در تیتراژ پایانی
به آن اشاره شد.
در زمان تدوین به دلیل برش تصاویر ،توهم استفاده از چند دوربین برای مخاطب ایجاد میشود .هیچگونه دخالتی
ازجانب فیلمساز در طراحی صحنه صورت نگرفته؛ صرفا در حد تقویت نور فضای صحنهها مانند اتاقها و بالکن بوده
و در کلیت طراحی فضای صحنه ،دخلوتصرفی صورت نگرفته است.
مهدی رضایی ،کارشناس :بیان پیشینه زندگی این افراد  -که بعضا با معضل اعتیاد دستوپنجه نرم میکنند  -در
برابر دوربین ،دقیقا ماحصل عقبهای است که از ارتباط و اتحاد این افراد با کارگردان شکل گرفته و تجربهای که
فیلمساز در برخورد با این قشر از جامعه کسب کرده است.
ایدههای تدوینی و چیدمان صحنهها به روند روایت فیلم کمک کرده و اصوال در این شیوه از فیلمسازی باید
همیشه رفت و برگشتی میان تدوین و نماهای گرفتهشده وجود داشته باشد و در هنگام تولید به ایده تدوین
نیز فکر کرد
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نشست نقد و بررسی فیلم «روزمبادا»
برگزار شد

نشست نقد و بررسی فیلم
«روز مبادا» ۹خرداد در
خانه هنرمندان با حضور
فائزه عزیزخانی (کارگردان
فیلم) ،سحر عصرآزاد (منتقد
سینما) و علی عالیی (منتقد
سینما و مجری مراسم)
برگزار شد.
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محمد شیروانی ،مجیدرضا مصطفوی و محمدرضا لطفی نیز از جمله سینماگران حاضر در این مراسم بودند.
پ کیارستمی با فرم آشنا
فائزه عزیزخانی ،کارگردان :بیش از ساختن فیلم ،به نوشتن عالقه دارم .در ورکشا 
شدم؛ این که قصه را باید چطور گفت .قصه را باید با یک فرم نو روایت کرد .باید این سؤال را پرسید که اگر فیلم من
هدیه تهرانی و عباس کیارستمی را نداشت ،چقدر دیده میشد؟ شاید جایزه بخش «هنر و تجربه» را میگرفتم ،اما
مخاطب چقدر فیلم را دنبال میکرد؟ اهالی رسانه و خبرنگاران چقدر به «روز مبادا» میپرداختند؟ حقیقت این
است که در سینمای ایران تعدادی زیادی فیلم مثل «روز مبادا» ساخته میشود اما به خاطر نداشتن هدیه تهرانی
و عباس کیارستمی دیده نمیشوند .تخصصیترین سؤالی که در مورد فیلم شده این بوده که چرا هدیه تهرانی را به
فیلم آوردی؟ او را آوردی که فیلم بفروشد؟ درست است؛ هدیه تهرانی را آوردم که فیلمم بفروشد.
سحر عصرآزاد ،منتقد سینما :امروز صحبتهایی از شباهت این فیلم با «کالس هنرپیشگی» [ساخته علیرضا
داوودنژاد] میشود .به نظر من این فقط میتواند یک تعبیر اولیه باشد .یک ویژگی مهم «روز مبادا» این است که در
عین تجربیبودن فیلم ،فیلمساز با خانواد ه نابازیگر خود یک قصه رئال را بازگو میکند و با وجود وامداری به واقعیت،
بر سویههای دراماتیک زندگی هم تأکید دارد.
محمدرضا لطفی ،کارگردان «روایت ناپدید شدن مریم» :امروز فیلم را برای بار اول بود که دیدم .خود من به
شکل دیگری این نوع از فیلمسازی را تجربه کردهام .باید باور کنیم ساخت این فیلمها به این شکل به شدت سختتر
از ساخت فیلمهای کالسیک با قواعد معمول است.
مجیدرضامصطفوی،کارگردان«انارهاینارس» :از نظر من یکی از کاراکترهای مغفولمانده فیلم ،کاراکتر مکان
و خانه است .کاراکتری که آشپزخانه ،زیرزمین و هرکدام از قسمتهای دیگرش هویت مستقل دارند .معماری و نمای
ت روایتشدن آن دارد
کاملنشده آن در کنار بازی نابازیگران فیلم نقش بهسزایی در باورپذیرکردن داستان و درس 

نشست نقد و بررسی «پریدن از ارتفاع کم»
در اصفهان برگزار شد

فیلم «پریدن از ارتفاع کم»
دوشنبه یازدهم خرداد ،پس
از نمایش در سینما سوره
اصفهان با حضور عوامل نقد و
بررسی شد.
در این جلسه که سحر
عصرآزاد،منتقدسینما،
اجرای آن را بر عهده داشت،
حامد رجبی ،کارگردان
«پریدن از ارتفاع کم» به
سؤاالت حاضران پاسخ گفت.
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سحرعصرآزاد ،منتقد سینما :حامد رجبی پیش از این بهعنوان فیلمنامهنویس با مجید برزگر همکاری کرده
و حاصلش فیلمهای «فصل بارانهای موسمی» و «پرویز» است .اگر بخواهیم یک حلق ه اتصالی ایجاد کنیم بین
این دو فیلم و «پریدن از ارتفاع کم» که نخستین فیلم بلندی است که رجبی عالوه بر نوشتن فیلمنامهاش ،آن را
کارگردانی هم کردهاست ،نام آن حلقه اتصال ،بحرانهای فردی است؛ بحرانهایی که شخصیتهای هر سه فیلم با
آن مواجهند و مناسباتشان با جامع ه و اطرافیانشان بر مبنای بحرانی که برایشان رقم خورده تعریف میشود.
حامد رجبی ،فیلمساز :فیلمنام ه این فیلم پیش از «پرویز» نوشته شد ولی «پرویز» زودتر ساخته شد.
ی است و شخصا بین یک تا دو سال ذهنم درگیر فیلمنامه است.
فیلمنامهنویسی کار وقتگیر و طاقتفرسای 
دوستداشتم ببینم زنی در این موقعیت چه میکند .چرا باید از آن چیزی که در زندگیاش دارد ،خوشحال باشد.
واقعا چرا باید بابک خوشحال باشد وقتی بهعنوان مهندس از دانشگاه فارغالتحصیل شده و حاال یک انباردار ساده
است و نهایت جاهطلبیاش این است که سرپرستی انباری دیگر را هم به او بدهند؟ چرا باید بیش از داشتههایمان
خوشحال باشیم؟ نهال آ دمها را به خودشان یادآوری میکند .پیرمرد طماع ،تو واقعا فکر میکنی خوشبختی؟
اجارهبهای چند خانه را میگیری و کلی زمین و ملک داری .اینها راضیات میکند؟ خانم روانپزشک تو حال مرا
خوب نکردی .تو کاری کردی که یادم برود حالم بد است .خودت واقعا خوشحالی؟ چرا سعی میکنی الکی بخندی
وقتی خوشحال نیستی؟
وقتی کنشهای شخصیت مفهوم رفتارهایش را منتقل میکند ،دیگر نیازی به ایجاد بار عاطفی با انتخاب موسیقی
متن برای فیلم نیست .اگر روزی تصمیم بگیرم فیلمی بسازم که به موسیقی نیاز داشته باشد ،حجم موسیقی آن فیلم
احتمالی بسیار باال خواهد بود چون به کارکرد موسیقی فیلم باور دارم ولی چرا از موسیقی استفاده کنیم وقتی واقعا
نیازش حس نمیشود؟
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فیلم «ماهی و گربه» با حضور فیلمساز در
مشهد نقد و بررسی شد

نقد و بررسی فیلم «ماهی و
گربه» با حضور شهرام مکری
(کارگردان) و نیما عباسپور
(منتقد) در پردیس هویزه
مشهد با استقبال مخاطبان
برگزار شد.
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شهرام مکری ،فیلمساز :خوشحالم که در جمع شما هستم و فرصتی پیش آمد که در نزدیک ترین فاصله به
لحاظ فیزیکی با شما گفتوگو کنم .زمانی که فیلم کوتاه می ساختم فکرکردم چطوری با مفهوم پالن و مفهوم
زمان در پالن میتوانم کار کنم.
برای من بهترین اتفاق این بود که معادله زمان و پالن را تبدیل به یک تعریف جدید کنم .تعریف ما از پالن این
است که زمان به جلو حرکت میکند .فیلمهایی که روایتی درهم ریخته دارند و پازل گونه عمل و حرکت می کنند
غالبا پالنهای مختلف را مثل یک پازل مقابل ما می گذرانند .ذهن ما با تعریفی که از زمان به صورت خطی دارد
یک بار دیگر این پازل را مرتب میکند.
«ماهی و گربه» یک ایده غیرخطی دارد ،ولی ذهن ما با تعریف مرسوم خودش از زمان ،ایده غیرخطی را تبدیل
می کند به روایت خطی و به آن شکل متوجه روایت داستانی میشود .در سینمای جهان در فیلمهایی که خصوصا
از سال  ۹۰ساخته میشود بیش تر با این موارد روبه رو هستیم.
سؤال من این بود که چطوری فیلمی بسازیم اما روایت غیرخطی تعریف خاصی از زمان در ذهن ما نسازد؟
بنابراین فکرکردم ما دوباره برگردیم به تعاریف اولیه سینما مثال تعریف پالن و تعریف زمان در پالن .فیلمی در
دوران دانشگاه ساختم به نام «محدوده دایره».
بعدها فکرکردم چطوری این ایده را تبدیل به یک فیلم بلند کنم که تجربه ای جدید باشد و مخاطبان بیشتری را
درگیر این موضوع کنم؛ درگیر تعریف شکل جدید از مفهوم زمان و پالن .مجموعه اینها و ایدههای دیگر ،مثال
نقاشی های موریس اشر ،داستان های هزار و یک شب ،تحوالت اجتماعی و دیگر ایده ها تبدیل شد به ایده اولیه
فیلم «ماهی و گربه»

نشست نقد و بررسی «اشکان ،انگشتر متبرک و چند
داستان دیگر» در مشهد برگزار شد

جلسه نقد و بررسی فیلم
«اشکان ،انگشتر متبرک و
چند داستان دیگر» با حضور
شهرام مکری ،کارگردان
فیلم ،در مجتمع فرهنگی -
هنری امام رضا (ع) مشهد
برگزار شد.
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در ابتدای این نشست که بعد از ظهر روز پنج شنبه۲۱خردادماه برگزار شد ،حامد سلیمان زاده ،مجری و کارشناس
سینما ،در مقدمهای کوتاه به معرفی سینمای شهرام مکری و ویژگیهای منحصر به فرد و سبکی فیلمهای او
پرداخت و سپس شهرام مکری به تشریح تجربیات خود از مرحله شکلگیری ایده تا تولید فیلم «اشکان »...پرداخت.
شهرام مکری ،فیلمساز :من همیشه سعی میکنم از آدمهای دارای جایگاه فکری و اجرایی خوب در فیلمهایم
استفاده کنم و امروز که به تیتراژ فیلمهایم از جمله همین فیلم نگاهی میاندازم ،افتخار میکنم که همکاران دیروز
من ،امروز در چه جایگاه رفیعی ایستادهاند .به نظرم برای مقابله با لمپنیسم در سینما باید این را از خودمان و انتخاب
عواملمان در ساخت یک فیلم آغاز کنیم.
من همواره در تمام آثار خود به میزانسن انتقالی معتقدم .یعنی همواره کاراکتری را به کاراکتری دیگر متصل میکنم و
ماجرایرواییخودراپیشمیبرم.اتفاقاوقتیفیلمهایخودرابابچههایرشتههایفیزیکوریاضیاتمیبینمبارضایت
زیادآنهامواجهمیشومچراکهگویاآنهابهپیوندیریاضیواربینبخشهایفیلمومیزانسنهایمنپیمیبرند.توجهبه
جزئیاتدرچیدمانصحنهوسایرعناصریکهبهمیزانسنمربوطهستندهمازدغدغههایجدیمندرکارگردانیاست.
امروزه ما با دانشهای بینارشتهای مواج ه هستیم و این نوع از دانش جایگاه بسیار ویژهای در مطالعات روز پیدا کرده
است .من فکر میکنم با وامگیری از هنرهای مختلف و ارائه آن از طرق مختلف در فیلم خود به چنین شکلی از اجرا
دست مییابم .به عنوان مثال همواره رد پای موریس اشر (نقاش هلندی) و آثارش را در شکل روایی فیلمهای من
مییابید و من درباره او و آثارش در مراحل مختلف تولید فیلمم با عوامل گفتوگو میکنم.
حامد سلیمان زاده ،کارشناس سینما و مجری مراسم :سینمای مکری یک سینمای انتزاعی است و انتزاع
یعنی برکندن خصوصیات ثابت و رسانهای یک پدیده از آن .مکری با تبحر خود سعی میکند نگاهی آشنایی
زدایانه به داستان و اجرا را در فیلمهای خود از جمله فیلم «اشکان »...ترویج بدهد و ما را امیدوار به ایجاد یک
سینمای جایگزین و آلترناتیو در نسل نو کند
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(محصول) 1387
خالصه فیلم :دو نابینا تصمیم دارند از یک جواهرفروشى سرقت کنند .آدم هاى مختلفى درگیر این سرقت
مى شوند و هرکدام بخشى از داستان را پیش مى برند .پلیس ها ،مال خر ،شریک دزدها و ...همه در یک روز
سرنوشتشان به هم گره مى خورد ...
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دستاوردها :برنده دیپلم افتخار بهترین کارگردانى از جشنواره فیلم فجر ،برنده جایزه بهترین فیلم اول از جشن منتقدان سینماى
ایران ،نمایش داده شده در جشنواره هاى پوسان ،سانتا باربارا ،تفلیس ،سائوپائولو ،گرانادا و بمبئى عوامل :فیلمنامه نویس و
کارگردان :شهرام مکرى ،مدیر فیلمبرداری :پیام عزیزى ،مدیر صدابرداری :على اعالیى ،تدوینگر :آرش رصافى ،بازیگران :سعید
ابراهیمى فر ،سینا رازانى ،سیامک صفرى ،على سرابى ،رضا بهبودى ،هوتن مکرى ،محمد عباسى ،پگاه طبسى نژاد ،هوشنگ قوانلو،
مهدى پاکزاد ،صدف احمدى ،حیدر زرقومى ،عال محسنى ،حمید مقدم ،حسین فرضى زاده ،الهام زارع نژاد ،على امجدیان و سمانه
زندى نژاد ،تهیه کننده :مهدى کریمى

23

مکری در فیلم «اشکان ،»...جهانی همبسته را تدارک میبیند
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روایت و روایتگری ،همواره ارتباط مستقیمی با جهانبینی خالق روایت دارد.
داستانها همواره وجود دارند و مهم اینجاست که ما بهمثابه راوی ،کدام بخش از این
داستان را انتخاب و کدام بخش را طرد کنیم و اجزای آن را چگونه کنار هم بچینیم تا
جهان اطرافمان را بازنمایی کنیم .این نگاه ،مهمترین پنجرهای است که شهرام مکری
در نخستین فیلمش پیش روی ما میگشاید؛ پنجرهای که تنها مختص به مکری نیست
و تاکنون بسیاری از نویسندگان در حوزه ادبیات نمایشی و سینماگران دیگر نیز همین
رامتینشهبازی
نگاه را به اطراف خود داشتهاند.
تام استوپارد در نمایشنامه «روزنگرانتز و گیلدنسترن مردهاند» ،انتهای نمایشنامهاش را به همان جایی میرساند
که ویلیام شکسپیر در «هملت» رساندهاست .استوپارد نیز همان نکاتی را از زبان هوراشیو بیان میدارد که شکسپیر
بیان داشتهبود ،اما اینبار در شمایلی دیگر؛ با چینشی دیگر.
«اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» نیز همین بازی را پیشمیگیرد .سرنوشتهایی محتوم که توسط
انسانهای مختلف ساخته میشوند .مهرهها به گونهای کنار هم قرار گرفتهاند تا سرنوشت یک بازی ،به نتیجهای
مشخص برسد .اتفاقی که تا اندازه زیادی توسط مکری در فیلم دومش« ،ماهی و گربه» ،نیز به چشم میآید.
پیشگویی کارائیب باید درست از آب در بیاید .آنچه کارائیب برای مجسمهساز جوان پیشگویی کرده همان امر
قطعی است که در انتهای داستان رخمیدهد و این امر قطعی برای اشکان داستان دیگری است که توسط پزشک
برایش مقدر شدهاست .داستانهایی که جملگی رویکرد کالمی دارند و به افسانه میمانند ،اما صاحب دنیای این اثر
برنامه را بهگونهای کامل میکند که این پیشگوییها به حقیقت بپیوندند.
مکری در این فیلم ،جهانی همبسته را تدارک میبیند که همه اجزای آن بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند .ساختمان و
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ساختار اینگونه آثار بهگونهای است که معموال جهانی تکهپاره را نمایش میدهد که گاه اجزاء ،ارتباطی با هم ندارند،
اما مکری داستان را بهشکلی بیان میدارد که این ماجراها انداموار در ارتباط با یکدیگرند و در حقیقت ،آنگونه که در
انتها میبینیم با یکدیگر نسبتی علی برقرار میکنند.
روش بیان روایی مکری بر پایه داستانهای پازلگونه است که از آنها با عنوان موزائیکی و یا خردهروایت نیز یاد
میشود .اما در نهایت ،نتیجهای که با بسط زمان حاصل میشود ،رسیدن به یک رابطه علی  -معلولی است که نوعی
روایت شاهپیرنگگونه را نمایش میدهد .این بازی مکری با ساختمان در شکل کلی و ساختار ،در جایگاه جزئیتر،
همان بازی است که استوپارد در «روزنگرانتز و گیلدنسترن »...انجام میدهد .یعنی بازی با فرم برای رسیدن به یک
استدالل مشخص و ارائه جهانبینی خودویژه فیلمساز .چینش منطقی و مرتبط خردهپیرنگها ،توأمان میتواند
سببساز ایجاد یک شاه پیرنگ شود .یعنی کافیست بدانیم این خردهپیرنگها چگونه جهان کلی داستان را
بهیکدیگر متصل میکنند .بهعبارت دیگر در جهان داستانی هریک از شخصیتهای این فیلم ،از دزدان نابینا
گرفته تا خود اشکان ،ماجرای تشریح اجساد و ...انگیزههایی درونی برای بیان یک داستان در خردهپیرنگ ایجاد
میکند .هریک از این شخصیتها متناسب با انگیزه و مبنای حرکت خود« ،کنشی» را ایجاد مینماید که این کنش
در زندگی شخصیتهای دیگر به یک «رویداد» بدل میشود .یعنی دو دختر جوان قصد میکنند جنازهها را درون
اتاق جایدهند و این درحالیست که این داستان منجر به رویداد سقوط تنگ ماهی میشود .این کنش برای مرد
تعقیبکننده یک رویداد است که او نیز در برابر این رویداد دست به یک کنش میزند .کنش او در برخورد با کنش
دختر و پسر جوان درون ماشین به یک رویداد دیگر میانجامد که نتیجهاش مرگ مرد است .این اتفاق به همین شکل
درمورد دیگران نیز قابل پیگیری است .حال تمام این ماجرا میتوانست بهصورت خطی بیان شود تا دارای مقدمه،
میانه و پایان باشد .اما مکری زمان را در هم میریزد تا نشان دهد تأثیر این عوامل بر یکدیگر چگونه است .بنابراین
آنچه مهم است ،انتها و نتیجه عمل است .داستانهایی که اپیزودیکوار در یک روز به سامان میرسند تا اتفاقی
مهمتر را برای اشکان و مجسمهساز منجر شود.
پس اگر معتقد باشیم که اشکان و مجسمهساز ،مرکز روایت این اثر هستند ،دیگران از پلیس گرفته تا نابینایان ،دکتر
اشکان و ...حاشیههایی هستند که بدون حضور آنها فعالکردن مرکز در روایت ،غیرممکن بهنظر میرسد .بنابراین
مکری در دل داستان اصلی ،پرانتزی را بازمیکند تا بتواند به مدد آن ،خوانشی دوباره از مرکز داشتهباشد .بهنوعی،
شخصیت اشکان و مجسمهساز و داستان اصلیشان ،مجموعی از تمام شخصیتهایی هستند که دیدهایم .جهانی
که مکری بدینوسیله متصور میشود ،جهانی متکثر در عین داشتن وحدت است .اشکان و مجسمهساز در عین این
که دارای داستانی واحد هستند ،اما در دل خود با خردهداستانهای دیگر نیز درگیرند و این خردهداستانها بخشی
از داستان ایشان را شکلمیدهد .اینجاست که ایده بازی با نظریه ساختمان در اثر نیز برای مکری شکلمیگیرد.
اینجاست که میتوانستیم روایت را به گونهای سامان دهیم که مرکز پایان داستان بر شخصیتهای دیگر اثر باشد،
گیرم که مکری در انتخاب خود نقطه ثقل مضاعفی را برای اشکان و مجسمهساز تدارک میبیند و بازی را بهگونهای
پیشمیبرد تا فیلم با شخصیتی به پایان برسد که از ابتدا آغاز شده بود .دغدغهای که با یک شوخی آغاز شده و با
واقعیتی قابل تأویل به پایان میرسد و این تمرین  -اگر فرض کنیم «ماهی و گربه» مکری را ندیده باشیم  -نقطه
مطلوبی برای جمعبندی فیلمهای کوتاه اوست
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در فیلم «اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» ،عنصری که بهمثابه یک امر طبیعی
و تکرارپذیر سرنوشت شخصیتها و ارتباط داستانکهای فیلم را مشخص میکند،
تصادف است .تصادف به عنوان رخدادی دور از انتظار همواره در کمین آدمهاست ،آنها را
لحظهای امیدوار و لحظهای دیگر تبدیل به جسدی بیجان میکند.
حاکم مطلق سرنوشت این آدمها تصادفاتی است که گویی طبیعت زندگی روزمره آنها را
شکل میدهد .اما فیلم مکری با ایده انگشتر متبرک که خوششانسی میآورد و کارائیب،
علیرضانراقی
یک پیشگوی هنری که موفقیت هنرمندان را تضمین میکند ،یعنی با عناصری خرافی،
تالش شخصیتهایش را برای برهمزدن منطق تصادف و یا حداقل تغییر آن به نفع خود نشان میدهد.
انگشتر و کارائیب به نوعی در ابتدا و میانه و انتهای این فیلم قرار دارند؛ به عنوان عناصری که سعی میکنند در برابر
تصادف مقاومت کنند ،اما نه کامال شکست میخورند و نه تصادف را مرعوب خود میکنند؛ تنها بخشی از همین
دستگاه پرقدرت تصادف میشوند.
هنرمندی ورشکسته ،موفقیتش با زانوزدن آدمها جلوی اثرش ،پیشبینی شده است و یکی از دو نابینایی که
میخواهند دزدی کنند ،به دیگری که روحیه کمتری دارد و ناامید است انگشتری متبرک میدهد تا شانس بیاورد.
حلقهای از اتفاقات ،انگشتر را دستبهدست میکند ،اهداف و روند کنش آدمها ،دیگران را در زمانهای مختلف و به
شیوههای متفاوت و اغلب بیرون از کنشی ارادی ،وارد ماجرا میکند و این ارتباطها و رخدادها همه تصادفی است،
اما گاه تصویری غیرتصادفی پیدا میکند؛ مثل اشکان که در انتها جلوی اثر هنرمند ورشکسته زانو میزند ،اما نه از
سر ستایش ،بلکه اتفاقی و از روی ناتوانی در ایستادن .انگشتر و کارائیب ،اینگونه تنها وضعیت آدمهای افتاده در
تصادفات متوالی را مضحک میکنند و تالششان را برای یافتن منطق ،به هجو میکشند.
رویارویی کاذب تصادف و پیشبینیپذیری که تضاد داستان فیلم مکری را میسازد در لحن و بیانی شکل گرفته و
فرم یافته که میتوان آن را اصل دیگر فیلم ،پس از تصادف دانست؛ یعنی هجو .تصادف و هجو ،دو همدست اصلی
در بنیان فیلم مکری هستند .آدمهای فیلم مدام دست به کنشهای احمقانه میزنند و البته از این طریق تصادف
را تقویت می کنند ،رفتارشان خندهدار است و طرز فکرشان به نظر ،ناشی از یک ناتوانی ذهنی معصومانه و بدوی
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است .این آدمها با چنین خصوصیتی و نوع تالششان برای کنترل تصادف از طریق جادو و خرافه ،خود جدیت
مرعوبکننده موقعیتهایی را که گرفتارش میشوند  -که با مرگ و جنایت همراه است  -به هجو میکشند و این
باعث میشود تضاد دشوار فیلم ،بهجای تکاندهنده بودن ،مضحک ،پوچ و البته مفرح باشد .این پوچی و مفرح بودن
در ماهیت هجو هم هست .هجو حتی به لحاظ لغوی یکی از معانیش بیهودگی است؛ یک بیهودگی شادیآور؛ گزنده
اما خندهدار.
تصادف و هجو به معنای دستانداختن موقعیتهای جدی انسانی و تالشهای همیشگی او برای معنازایی ،از
اصلیترین عناصر سینمای پستمدرن است .یعنی تصادف و برونرفت از کالنروایت منطق که همهچیز را به
شکلی آشنا و کلنگر به هم مربوط میکند و همچنین هجوکردن که اجازه معنازایی و منطقیابی را به مجموعهای از
موقعیتهای دشوار نمیدهد ،از عناصر مضمونی و ساختارسازی است که سینمای پستمدرن را میسازد.
«اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» یکی از نمونههای الگومحوری است که آگاهانه عناصر پستمدرن را
در فیلم بهکاربرده و حتی نوع روایت فیلم از یک عنصر سبکی سینمای پستمدرن پیروی میکند و آن هم ارجاع به
فیلمهای دیگر است .روایت فیلم و حتی کاراکترها و ارتباط آنها ارجاعی است به «قصههای عامهپسند» تارانتینو.
بازآفرینی دو شخصیت جولز و وینسنت از «قصههای عامهپسند» با بازی ساموئل جکسون و جان تراولتا را ،در
شخصیت علی سرابی و سیامک صفری فیلم میتوان دید .در هر دو مورد ،اینها آدمهای یک خالفکار بزرگ هستند.
از این مهمتر روایت فیلم مکری هم ،بهمانند فیلم تارانتینو از مجموعه اتصالهای نامنظم خردهداستانهایی میسر
میشود که در نقاطی نامنتظر و متفاوت از نظر زمانی (غیر خطی) به هم میرسند .در کنار اینها حتی رخدادهایی
مثل عبورکردن گلوله از اشکان ،مانند عبورکردن گلوله از جولز در «قصههای عامهپسند» است و البته شمشیر «بیل
را بکش» را هم در دست سیامک صفری میبینیم که ارجاعی دیگر به فیلم دیگری از تارانتینو است .پس ارجاع ،هجو
و تصادف ،عناصر اصلی ساختاری فیلم مکری هستند که جهان اثر او را میسازند و هر سه عنصر ،فیلم را به یک نمونه
شاخص و قابل توجه از سینمای پستمدرن تبدیل میکنند.
شاید شدت و افراط در ارجاع به «قصههای عامهپسند» و مایهها و عناصری از فیلمهای دیگر تارانتینو ،به نوعی از
تمرکز و توجه مخاطب به ایدههای اصلی فیلم مکری بکاهد .این عنصر از پستمدرنیسم (ارجاع) در نظر شاید دو
عنصر فلسفیتر و عمیقتر از این نوع سینما ،یعنی «تصادف» و «هجو» را به حاشیه برده باشد و تضاد دراماتیک
تصادف و خرافه را کمرنگ کرده باشد ،اما این تنها یک روی سکه است .روی دیگر این سکه ،عالوه بر جذابیت این
ارجاعات به فیلمسازی که فیلمهای خودش سرشار از چنین ارجاعاتی است ،به نوعی فروریزی هرچه بیشتر
کالن-روایتی شبهجدی نیز هست که به دنبال معنایی برونسینمایی از سینماست .سینمای پستمدرن بدون
نیاز به چیزی بیرون از سینما خود ،تمامیت معنایی را که سینمای پیش از آن از بیرون وام میگرفت ،فرومیریزد و
با تکههای جزئی و پراکندهای از تاریخ فروریخته مضامین کالن ،جهانی در ظاهر ملموستر میسازد ،که به ادعای
پستمدرنیسم به عنوان مکتبی فلسفی ،مانند جهان واقعی ،پراکنده و غیرمترکز است .از این جهت شاید بتوان اصرار
و افراط مکری در ارجاع-دادن به سینما و فیلمهای تارانتینو ،فیلمساز مورد عالقهاش را بهتر درک کرد و البته مهمتر
از درک این معنا ،از فروریزی معانی کالن و به هجو کشیده شدنشان سرگرم شد .در هر حال جهانی تهی شده از
معنای کالن و جدی ،چیزی جدیتر از تفریح و سرگرمی ندارد
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سینمای شهرام مکری سینمای قصه گو و داستان پرداز به معنای عام و کالسیکش
نیست« .اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» گواهی بر همین مدعاست.
سینمای شهرام مکری ،سینمای انتخاب موقعیت های ویژه و شیوه نگاه خاص به آنهاست.
درواقع شهرام مکری تمام تخممرغ هایش در حوزه متن را ،در سبد انتخاب موقعیت ها و
شکل و شمایل مواجهه شخصیت های داستانش با این موقعیت ها قرار می دهد .به بیان
دیگر این پیشینه و یا شیوه بیان دیالوگ و یا قصه گویی شخصیت ها نیست که پیش برنده
محمدرضامقدسیان
روند روابط علی و معلولی فیلمنامه است ،بلکه انتخاب موقعیت های کمتر آشنا برای
مخاطب که طعنه به پوچی عمیق! و نه چندان سطحی و جهل غلیظ می زند ،در کنار شکل همنشینی این موقعیت ها
در فضای کلی اثر است که ساختار متنی آثار شهرام مکری را شکل می دهد .درواقع مکری در مسیر فیلمنامه نویسی،
بیش از آن که به کیفیت شیوه بیان داستان توجه داشته باشد ،به شیوه بیان ایده داستانی اش توجه دارد.
با این همه اما برگ برنده آثار شهرام مکری نه فیلمنامه و داستان و موقعیت های در حال نمایش در اثرش ،بلکه
فرم وشیوه کارگردانی و چیدمان موقعیت هاست .در سینمای مکری گویا این فرم است که در اولویت قرار دارد و نه
داستان گویی و در هم تندیگی های متنی و روایی و حتی کالمی رایج و بیشتر آشنا برای ذهن عرفی .برای نمونه در
همین اثر مورد اشاره یعنی «اشکان »...ماجرای بهمن ،هنرمند مجسمه سازی که از بی هنری و بی مخاطبی محض
رنج می برد و به پیش گویی های احمقانه کارائیب پناه می برد ،در نهایت با درست از آب درآمدن پیش گویی کارائیب،
به ظن خودش رستگار می شود ،حال آنکه واقعیت در جریان چیز دیگریست و این توهمات ذهن بیمار اشکان است
که با دیدن مجسمه در حال انتقال به طبقه همکف ،دچار گمان معجزه و رسیدن شاهد از غیب می شود و در مقابل
اثر بهمن ،زانو می زند .در اینجا نگاه توهم آلود به واقعیت ،هم در اشکان که در فیلم رسما دیوانه معرفی میشود و هم
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دربهمن که به طور غیررسمی دیوانه است ،موج می زند.
این خط سیر داستانی ،به تنهایی قابلیت تبدیل شدن به یک قصه پر پیچ وخم و در هم تنیده را دارد ،اما مکری
بی اعتنا به این قابلیت ها ،سراغ دغدغه اصلی خودش یعنی فرم و شیوه کنار هم نشینی موقعیت ها و در ادامه،
فضاسازی و خلق فضای داستانی و نه قطعیت داستانی می رود .چه که جنس دیالوگ های در حال تبادل میان
بهمن و دوست همراهش در سکانس ابتدایی فیلم ،چه از منظر کیفیت متنی و چه از منظر اجرای بازیگران،
چندان چنگی به دل نمی زند و حتی در نگاه نخست پس زننده و دم دستی به نظر می آید .چرا که در دل فضای
فیلمسازی بر مبنای فضاسازی داستانی و مفهومی و نه داستان گویی مطلق ،لزوما تک تک سکانس ها و نماها
و حتی دیالوگ ها قابلیت جذاب بودن ندارند و بعضا به تنهایی غیر قابل تحمل به نظرمی رسند اما در ادامه با
قرارگرفتن تمام قطعات پازل فیلم کنار هم معنا پیدا می کنند.
بدیهی است که در تمام آثار سینمایی ،تک سکانس ها لزوما معنایی عجیب و غریب بروز نمی دهند ،اما از حیث فرم
و سروشکل یا حتی جنس دیالوگ نویسی ،سراغی از شلختگی و سهل انگاری هم نمیگیرند ،چه که اگر این طور
باشند ،در دسته آثار سطحی قرارمی گیرند .این نقطه ایست که جنس نگاه مکری را تعریف میکند .در این مدل
نگاه ،تک سکانس ها قابلیت تبدیل شدن به نمونه های سطحی را دارند ،اما این روح کلی اثر و فرم است که اثر را از
این ورطه نجات می دهد.
در همین راستا باید گفت نتیجه این موقعیت (سکانس ابتدایی) در ابتدا بی ربط و بی معنا است ،اما همنشینی
آن با سکانس زانوزدن اشکان متوهم و دیوانه ،معنایی به شدت جدی را منتقل می کند .در این مسیر ،این خود
موقعیتها هستند که منجر به جذابیت می شوند و نه شیوه پرداخت داستانی آنها و یا پر و بال دادن و لوندیهای
فیلمنامهنویسانه یا بازی های آنچنانی.
از سوی دیگر اما نکته جذاب اثر مکری شوخی او با مسأله زندگی و دالیل و برهان هایی است که ذهن انسان
پرورش می دهد تا بتواند معنایی عمیق و ژرف برای زندگی و رخدادهای آن بیابد .درواقع مکری آن وجه از وجود
انسان که تصور می کند می تواند تسلط کاملی بر زندگی داشته باشد و کلیت آن را فهم کند را به سخره می گیرد.
مکری در «اشکان »...تالش می کند تناقض میان حماقت و نادانی بشری و میل به دانایی که منجر به توهم می
شود را نمایش دهد .برای نمونه کافیست شکل و شمایل موقیعت هایی که منجر به مرگ یکی از قاتالن اجیرشده
یا دستگیری دختر و پسر فراری توسط پلیس یا موفق شدن پسرک سرباز برای گرفتن مرخصی ،رستگاری
اشکان ،خوشحالی نهایی بهمن و یا حتی سرقت موفق از جواهرفروشی می شود را در نظر بگیریم .نکته این جاست
که تمام شخصیت های درگیر این موقعیت ها ،بر این باور توهم آلود بودند که این خودشان هستند که موفق به
رسیدن به هدف شده اند ،حال آن که دالیلی دایره وار (نشانه همیشگی آثار مکری) و بیرونی که در ظاهر احمقانه
و بی منطق به نظر می رسند ،منجر به حصول این نتایج شده است .اوج این حماقت بارگی رخدادها ،در افتادن
تنگ ماهی وسط خیابان ،پنچر شدن الستیک ماشین ،تالش برای نجات ماهی ،تصادف و مرگ قاتل توسط
مقتول احتمالی ،قابل ردگیری است .در پایان باید گفت جنس نگاه مکری به شیوه و دلیل بروز رخدادها در فیلم
و طعنه جدی ای که به میزان حماقت غلیظ توأم با مایه های شدید توهم و خوش خیالی می زند ،یکی از نکات
برجسته دنیای «اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» است
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نگاه پستمدرن در سینمای ایران ،فضای کمحجمی را به خود اختصاص داده است.
پستمدرنیسم از آندسته مفاهیمی است که بهعلت کاربردش در معانی مختلف،
مستعد درکهای نابهجا در مواضعی متفاوت است .یکی از این موضعها ،فضای
سینما است .سینما به علت گستردگی برد خود در حوزههای مختلف هنر ،رسانه و
اندیشه ،پتانسیل زیادی در کژتابی مصداق و مفهوم دارد و اگر دقت نظر در الیههای
علیحدهاش صورت نگیرد ،مخاطب را دچار سردرگمی خواهد کرد؛ بهویژه در نسبت
مهرزاد دانش
با مفهوم متالطم پستمدرنیسم که خود فینفسه واجد پیچیدگی مفرط ،تناقض،
ایهام ،تنوع و عدم انسجام درونی است.
سینما را میتوان در دو موقعیت نسبت به معنای پستمدرنیسم در نظر گرفت؛ موقعیت تبیینی و موقعیت
هنری .در خصوص مورد نخست ،سینما صرفا بیانگر فضای فلسفی و فکری این مفهوم است و قرار نیست
در چهارچوب عناصر زیباییشناسانه ،ارتباط ارگانیک با پستمدرنیسم برقرار سازد .در واقع در این مرحله،
سینما تنها یک ابزار بیانی است و نه هنری و یا هویتی؛ و اصالت متن با خود موضوع پستمدرنیسم است.
فیلمهایی که در این فضا واقع میشوند ،به بازنمایی مختصات وجه اندیشهای پستمدرنیسم میپردازند،
فارغ از این که سبک هنری و بیانی خودشان در چه جایگاهی ممکن است قرار گیرد و از این حیث ،چه بسا
فیلمی کالسیک و یا مدرن ،درونمایهای پستمدرن داشته باشد.
موقعیت هنری اما ،جدیترین و اصلیترین نسبتی است که سینما با بحث پستمدرنیسم برقرار میسازد .در
اینجا سینما خود سوژه پستمدرنیسم است و فرمش متناسب با اصول زیباییشناسی آن شکلمیگیرد .در
سینمای پستمدرن با عناصری از قبیل ارجاع به نشانههای سینمایی ،خودافشاگری ،هجو مایههای آشنا در
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مسیر آشناییزدایی از پدیدههای تداعیبخش برای مخاطب ،پرهیز از جلوهگری پیرامون ایدهها و پیامهای
مهم و بزرگ (آنسان که در سینمای مدرن بهوفور یافت میشود) و محوریتیافتن نمودهایی از فرهنگ عامه
در متن ،مواجه هستیم .این فرم هنری ،مراتب مختلفی دارد که مصداقهایش را میتوان درنمونههایی از
سینمای جیم جارموش ،هال هارتلی ،برادران کوئن ،کوئینتن تارانتینو و ژاکو ون دورمل جستوجو کرد .هر
یک از این فیلمسازان زاویه دیدهایی متفاوت از دیگری به بهرهگیری از عناصر ساختاری سینمای پستمدرن
دارند .به عنوان مثال ،در هر دو فیلم «مرد مرده» (جیم جارموش) و «جانگوی زنجیرگسسته» (کوئینتن
تارانتینو) ،با موتیف هجو وسترن روبهرو هستیم ،اما نگاه جارموش به این موضوع فارغ از هر نوع همدلی است
در حالی که تارانتینو با لحنی مشتاقانه و شیفتهوار موضوعی را که در حال هجوش است ،همزمان ستایش
هم میکند.
تبلور فکری پستمدرنیسم در سینمای ایران ،به نحوی که الیههایی از این مکتب را در تاروپود داستانی
بازتاب داده باشد ،در بین آثار آندسته از فیلمسازان بیشتر یافت میشود که خود ،مطالعه و یا تمایالت فلسفی
داشتهاند .شاید داریوش مهرجویی (که در چند فیلم اخیرش ،بهرغم آشفتگی ساختاری و ضعف بیانی،
عمدتا در صدد متجلی ساختن دنیای سیال و پیچیده پست مدرن و مناسباتش در جهان معاصر بوده است) و
احمدرضا معتمدی را (بهویژه با فیلمهای «قاعده بازی» و «آلزایمر») بتوان در این دسته جای داد.
اما فیلم پستمدرن به معنای واقعیتر خود ،که برگرفته از ساختار هنریاش باشد ،در سینمای ایران
کم یافت میشود و بیشتر محدود به تجربههای نسل جوانتر سینمای ایران است که مشتاقانه و فارغ از
مناسبات محدودکننده رسمی سینمای ایران ،به دنبال طرح فضاهای جدید در بافت تثبیت شده سینمای
ایران هستند .یکی از نامآورترین این فیلمسازان ،شهرام مکری است که در اولین ساخته بلند سینماییاش،
«اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» ،نمونهای شستهرفته و در عین حال خالقانه از یک الگوی
درست پستمدرنسیتی عرضه کرده؛ به نحوی که بعد از گذشت هشت سال از ساختش ،همچنان سرزنده و
پویا ،مخاطب را به دنبال روایت غیرخطیاش میکشاند.
«اشکان ،»...ترکیبی از چند داستان مجزا اما درهمتنیده در پیرنگی پیچیده است .دو نابینای سارق،
پلیسهایی عاشق (افسری که شیفته صندوقدار یک فروشگاه است و سرباز وظیفهاش که عاشق یک بازیگر
سینما است) ،جوانی افسرده ،دانشجویی در اتاق تشریح دانشگاه پزشکی ،زوجی عاشق و فراری از دست پدر
خالفکار ،دو مزدور آدمکش ،و یک مجسمهساز نومید ،شخصیتهای اصلی این داستانکها هستند که مکری
روایتش را بر اساس آغازی و فرجامی قرینهای (ماجرای مجسمه) ولی با روند متقاطع و متداخل موقعیتهای
شخصیتی و داستانی هر یک از این آدمها شکل میدهد.
فیلم «اشکان »...از این جهت ،به نوعی شکل گسترشیافته فیلم کوتاه «توفان سنجاقک» مکری است
(همانطور که «ماهی و گربه» هم شکلی گسترشیافته از فیلم کوتاه «محدوده دایره» به لحاظ فرمی
محسوب میشود)؛ روندی فرمی که با تأسی از ساختار ایده «اثر پروانهای» (تغییری کوچک در یک سامانه
میتواند باعث تغییرات شدید در سامانهای دیگر و بهظاهر بی ربط شود) ،پیامدهای کنشهای جاری در
یک داستانک را متجلی در کنشهای داستانک دیگر میسازد .این انگاره البته در برخی آثار سینمای جهان
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(«قصههای عامهپسند» تارانتینو« ،اثر پروانهای» اریک برس و جی مکی گروبر »11:14« ،گرگ مارکس
یا عموم فیلمهای ایناریتو) هم نمود داشته است ،اما مکری تالش کرده تا این ایده را جدا از نمودهای
درونمایه ای و ایدهای (که چندینبار هم در طول فیلم بر این موضوع در دیالوگها در قالب مفاهیمی همچون
شانس و تقدیر و سرنوشت و ...یا با مثالهایی مانند رفتن ماهی از یک آبراه به آبراهی مجزا و یا نمونههایی
همچون خواب پیشگویانه شهروز درباره مواجههاش با پلیس تأکید میشود و البته کلیت ماجرا هم شوخی
با گفتمان تقدیر است؛ از ماجرای طناب بریده در دستان اشکان گرفته تا افتادن تنگ ماهی بر جاده مقابل
اتومبیل آدمکشها) ،در تاروپود فضای فرمی متن هم گسترش بدهد .در واقع داستان اصلی متن ،از مقطع
مطب روانکاو شروع میشود که اشکان را با امید به دیدن فرشتهای آسمانی از خود میراند و اشکان بعد از
نومیدی از ارتباط با دختر مورد عالقهاش ،تصمیم به خودکشی در هتلی که نظافتش را انجام میدهد میگیرد
و در میانه اقدامش ،نابینایان سارق وارد اتاق میشوند و ...ولی روایت پیرنگی متن ،با بههمریختن تقدم و تأخر
زمانی ماجراها و پنهانسازی برخی زمینهها از دید مخاطب و توالی موقعیتهای هفتگانه آدمهای قصه به
شکل متداخل ،پسزمینهای را مقابل تماشاگر عرضه میکند که جدایی موقعیتی و بههمپیوستگی تأثیری و
ارتباطی این افراد را توأمان و بهگونهای پارادوکسیکال دربردارد.
فیلم به تبعیت از الگوی پستمدرنیستیاش ،از ارجاع به موتیفها و عناوین آشنای سینمایی انباشته است.
«قصههای عامه پسند»« ،لئون»« ،سامورایی» ،عباس کیارستمی« ،دزدان دریای کارائیب»2001« ،؛ یک
اودیسه فضایی»« ،زندان زنان» ،ژان پیر ملویل« ،شرلوک هلمز»« ،طالی سرخ» و ...از جمله این جلوهها
هستند که حضور و یا یادآوری هریک از این عناوین و یا اشخاص ،نوعی هجو را در ارتباط با موقعیت جدی
جاری در اثر اعمال میکند .خود بحث هجو هم در سرتاسر اثر ،عنصری بنیادین محسوب میشود؛ چه در
قالب جفنگگوییهای مکرر آدمها (از هویج داخل دماغ آدمبرفی گرفته تا شوخی مرد سبیلکلفت) و چه
ایدههای فانتزی (جایگزینی قمه بهجای چاقوی کوچک) و چه آشناییزدایی از قالب تیپیکال کاراکترها (مثل
شخصیت پلیس که برخالف رویه متعارف ،به شکلی ابلهانه میخواهد عشقش را به زن صندوقدار فروشگاه
ابراز کند) و به همین بیفزایید قطعیتزدایی و چالشهای قضاوتی را که در قالبهای مختلف شکل گرفته
است؛ گاه از طریق کادر بسته دوربین (صحنه مونولوگهای پلیس در فروشگاه که ابتدا با قاب محدود تصویر از
کلوزآپ چهره او حس و نتیجهای متفاوت از زمانی میدهد که کادر صحنه بازتر شده است و میزانسن جایگاه
او را در ارتباط با موقعیت نشستن زن نشان میدهد) و گاه از طریق تغییر زاویه (میزانسنهای متفاوت اتاق
نابینایان در هتل در دو صحنه قبل از آشنایی با اشکان و بعد از آن) ،گاه از طریق تکرار فضا (موقعیتهای مکرر
یادآوری شهروز و کیفش از نگاه سوبژکتیو پلیس که هربار متفاوت از ایده پیشین است) و گاه با تمهیدات
بصری (مانند تقسیم کادر تصویر به دو نمای مجزا در فصل تشریح جسد مرد پاروغنی) و...
«اشکان »...اگرچه بههرحال خامدستیهای متداول در کارهای اول را هم با خود بههمراه دارد (مثال فصل
تشریح مرد پاروغنی با توجه به رابطه کمتر ارگانیکش با سایر اجزای داستان فیلم ،تا حدی زائد به نظر
میرسد و یا نکتههایی مانند عالقه پلیس به زن فروشنده ناتمام باقی میمانند) ولی به عنوان یکی از الگوهای
پستمدرنیستی پیشرو در سینمای ایران جایگاه شاخص و به یادماندنیای از خود باقی میگذارد

«اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»
به روایت کارگردان
رضا بهبودی برای سالهای طوالنی به من و به همه بچههای فیلمساز
تازهکار و فیلمسازهای فیلم کوتاه کمک کرده.
من عاشق بازیش تو فیلم «اشکان »...هستم.

علی سرابی وسیامک صفری ،یکی  -دو روز اول فیلمبرداری جلوی
دوربین رفتن
دوتا از بهترین بازیگرهای تئاتر کشور بدون هیچ سؤالی به حرفام
گوشدادن ونمیدونستن من چقدر مفتخرم به حضورشون تو اون
روزها توی اون زیرزمین.

سینا رازانی هم بهترین اشکانی بود که میشد تصور کرد.
اگه هر بازیگر یه نقش همیشگی داره ،برای من سینا رازانی ،اشکان
همیشگیه.
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اگر فیلم «اشکان »...ساخته شده بهخاطر اینه که سعید
ابراهیمیفر خواست.
این فیلم بیش از هرکس فیلم اونه.
و البته کمک همه دوستای درجه یکم؛ کسایی مثل هوتن مکری.
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(محصول )1364

دستاوردها :نمایش در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی از جمله :جشنواره سائوپائولو ،جشنواره بروکسل ،جشنواره تورنتو،
جشنواره سینه کید ،جشنواره هنگ کنگ ،جشنواره استانبول و ...عوامل :فیلمنامه نویس و کارگردان :بهرام بیضایى ،مدیر فیلمبرداری:
فیروز ملک زاده ،صدابرداری :جهانگیر میرشکاری ،اصغر شاهوردی ،بهروز معاونیان ،تدوینگر :بهرام بیضایى ،بازیگران :سوسن تسلیمى،
عدنان عفراویان ،پرویز پورحسینى ،اعظم رهبر ،محمد فراخواه ،معزز بنى دخت ،نعمت یمینى ،خدیجه نجات ،اکبر دودکار ،فرخ لقا
هوشمند ،رضا هوشمند ،ذبیح اهلل سلمانى ،گلشن انوشه ،لیال سبحانى ،محترم خوشرو و گلشن کالنتری ،تهیه کننده :علیرضا زرین
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خالصه فیلم :در یکى از بمبارانهای جنوب کشور در جریان جنگ ایران و عراق ،پسرکى به نام «باشو» خود را
حال کوچ میاندازد و در آن خوابش میبرد و زمانى که چشم میگشاید ،کامیون به شمال کشور
به کامیونى در ِ
رسیده است .او ميگریزد و در آن سوی جنگل ،به مزرعه زنى به نام «نایى جان» می رسد که با دو فرزندش و در
غیاب شوهری که به سفر رفته ،زندگى و کار میکنند...
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«-1باشو ،غریبه کوچک» فقط یک فیلم جنگی نیست .حتی در باره جنگ هم نیست.
فیلمی است درباره همدلی که بهقول موالنا ،از همزبانی خوشتر است .فیلمی است
درباره وحدت ملی .یادمان هست در صحنه بگومگوی باشو با بچههای گیلک که دو
طرف ،حرفهای یکدیگر را نمیفهمند ،ناگهان باد در اوراق کتاب درسی میپیچد و عدل
میرسد به صفحهای که با این جمله آغاز میشود« :ما همه فرزندان ایرانیم» .این نگاه
بیضایی به مقوله مبهمی به نام وحدت ملی است که طی این سالها بسیار از زبان مسئوالن
احمدطالبینژاد
شنیدهایم ،اما تصویر روشنی از آن در اذهان عمومی نقش نبسته است .کشوری که در هر
گوشهاش قومی با ویژگیهای فرهنگی خود زیست میکند ،تنها از طریق همدلی مردمانش میتواند به یگانگی و
همبستگی برسد .و بیضایی این نکته را با زبانی ساده ،اما نمایشی یادآور میشود.
نایی و بچههای سفیدپوستش از یک طرف و باشوی سیاهپوست که به قول نایی  -که او را با انواع مواد شوینده در آب
میشوید « -نخیر سفید نبی که نبی» در سوی دیگر این معادله قرار گرفتهاند .معادلهای که میتوانست به فاجعهای
تبدیل شود؛ یک غریبه سیاهپوست در میان جمعی سفیدپوست؛ نوعی آپارتاید .اما با ادراک غریزی نایی که طعن
و لعن اهل آبادی را به جان میخرد ،به چنان مرتبهای از روابط انسانی فارغ از زبان و نژاد میرسد و چنان تصویری
آرمانی از یک ملت ارائه میکند که حیرتآور است.
 - 2این که راز ماندگاری «باشو »...بهرغم گذشت نزدیک به سی سال از تولیدش در چیست ،از آن پرسشهایی
است که پاسخش در خود اثر نهفته هست .مثل این است که بپرسیم راز ماندگاری «قیصر»« ،گوزنها»« ،گاو»،
«خشت و آیینه» و تعداد دیگری از آثار ماندگار سینمای ایران در چیست؟ روشن است؛ هر یک از این آثار روح
زمانه خود را تصویر کرده اند و به همین دلیل در حافظه تاریخی مردم ایران ماندهاند« .باشو »...هم از همین جنس
فیلمهاست .این همه فیلم درباره آوارگی ،تنهایی و دیگر تبعات جنگ ساخته شدند و اغلبشان در حد یک گزارش
باقی ماندند و شاید هم فراموش شدند .اما «باشو »...مانده و میماند .چون با زبانی دیگر از تفرقه و جدایی و عشق
و همدلی سخن میگوید.
 -3عدنان عفراویان ،بازیگر خردسال نقش باشو ،اینک به مرز چهلسالگی رسیده و در محله لشکرآباد اهواز،
دکه سیگارفروشی دارد .در و دیوار دکهاش با عکسها و پوسترهای فیلم «باشو »...پوشانده شده و عالوه بر سیگار
وتنقالت ،نسخههای دیویدی فیلم را هم میفروشد .عدنان و دکهاش حاال دیگر جزئی از جذابیتهای گردشگری
اهواز شدهاند .هنوز یادمان هست که برخی در همان سالهایی که فیلم به نمایش درآمد ،بر بیضایی خرده گرفتند که

تماشایش لذت برد و ازش آموخت

داریوش فرهنگ
«باشو غریبه کوچک» فیلم بزرگی است؛
در نوشته و کارگردانی و بازیگری .جزو
پنج فیلم انتخابی سینمای ایران من
است .همیشه می شود آن را دید و لذت
برد .با طراوت ،سیال و زیباست؛ سرشار
از عاطفه ای که از جنگ خسارت دیده.
نمی شود ارزش و اعتبار سوسن تسلیمی
را از حافظه سینماگران و سینمادوستان
پاک کرد .یک چهره کم بدیل بازیگری را
می گویم .بازی های ماندگارش را در تئاتر
و تلویزیون و سینما به یاد آوریم .پیشنهاد
زیبایش را برای گویش گیلکی که خط
بطالن کشید بر روی مضحکه ای به نام
لهجه شمالی تا قبل از آن.
او فراتر از نقش و بازیگری بود و اینک
شناسنامه همین فیلم است .حاال سال
هاست سینمای ما را ترک گفته (شاید
هم واداشته به ترک آن شد) .آن قدر
نامهربانی دید و شنید که در غربت ماند
و انگار غریبه شد.
سوسن تسلیمی؛ غریبه ای بزرگ ،در
کشوری کوچک.
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او پس از پایان فیلمبرداری ،باشو را رها کرده است .ظاهرا عدنان
عفراویان ،طی مصاحبهای از بیضایی و گروهش گله کرده بود که
تنهایش گذاشتهاند .پاسخ بیضایی البته به این گلهمندی ،رندانه
بود .او گفت که «عدنان طی مدت فیلمبرداری ،شکل دیگری از
زندگی را تجربه کرده و او مسئول آینده عدنان نیست» (نقل به
مضمون) .هرچند به اقرار خود عدنان چند سال بعد در دیداری
دوستانه همراه با کیانوش عیاری و جهانگیر الماسی در کنار
خانهاش  -که در یکی از مناطق محروم اهواز واقع شده  -اقرار کرد
که بیضایی هنوز هم هوای او را دارد و گاهی برایش پول یا وسایل
منزل میفرستد .اما هنوز هم برخی تصور میکنند عامل بدبختی
عدنان ،بیضایی است که طعم خوش موفقیت را به او چشانده
و اجازه نداده است او در همان جهل مرکبی که قرار داشت ،به
حیات طبیعی خود ادامه دهد.
زندگی مقولهای پیچیده و غیر قابل پیشبینی است .از کجا
که اگر بیضایی به سراغ عدنان نمیرفت ،او امروز به یکی از
گردنکلفتهای قاچاق یا دیگر خالفهای رایج در آن نواحی
تبدیل نشده بود؟ از کجا که او  -که متاسفانه خیلی زود در دام
اعتیاد اسیر شد  -امروز یا در زندان نبود و یا خاکسترنشین نشده
بود؟ از کجا که اگر پس از «باشو ،»...فیلمسازان دیگر هم در
ساختههایشان عدنان را به بازی میگرفتند ،او امروز جزء بازیگران
حرفهای سینمای ما نبود؟ و چندین و چند پرسش دیگر در همین
حد و حدود که پاسخ قطعی و روشنی هم ندارند .از بازیهای
سرنوشت هم غافل نمانیم .اما فراموش نکنیم که او به مدد همان
فیلم ،امروزه در مراسم فرهنگی و هنری شهر ،مورد تجلیل و
تکریم قرارمیگیرد و ظاهرا ًزندگی سالمی را تجربه میکند.
 -4نمایش فیلم «باشو ،غریبه کوچک» برای آنان که در
جستوجوی سینمای راستین هستند ،فرصت مغتنمی است که
باید قدر دانسته شود« .باشو »...بهترین اثر بیضایی نیست؛ دست
کم در قیاس با «غریبه و مه»« ،چریکه تارا»« ،شاید وقتی دیگر»
و «مسافران» .اما بیتردید یکی از بهترین آثار سینمای ایران
در دهه  1360به شمار میآید .فیلمی که هنوز هم میتوان از
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تماشاي ديگرباره فيلم «باشو ،غريبه كوچك» (ساخته بهرام بيضايي) پس از نزديك به سه
دهه از زمان ساخت چنين اثري ،بهروشني نشان ميدهد كه مرور يك فيلم بهيادماندني
از كارنامه سينمايي يك نويسنده و كارگردان صاحب سبك ،حتي بعد از  29سال ،بازهم
ميتواند تماشايي و دلنشين باشد.
وجود رگههاي درخشاني از ويژگيهاي سبكشناختي منحصربهفرد ،بهعنوان برخي
نشانههاي آشناي كارنامه فيلمسازي بيضايي ،بار ديگر به ما يادآوري ميكند كه راز
عزیزاهللحاجیمشهدی
ماندگاري آثار چنين فيلمسازي را بايد در چه عواملي جستوجو كرد.
طراحي شخصيت روشن ،وجود عنصر پيشبرنده ،جستوجو و كندوكاوهايي كه بهطور عمده در جريان سفري
شكل ميگيرند ،پرهيز از هرگونه سادهانگاري و گريز از آسانپسندي كاهالنه رايج در جريان انتخاب فضاهاي
فيلمبرداري و موقعيتهاي مكاني رخدادهاي فيلم ،در كنار طراحي صحنه دقيق و بهكارگيري رنگ و نور و
فضاسازيهاي مناسب براي تأثيرگذاري هرچه بيشتر كنشها ،واكنشها و گفتوگوها در فضا و جغرافياي
مشخص و چهبسيار جزئينگريها و باريكبينيهاي قابل اعتناي ديگر در بهكارگيري بيان سينمايي پركشش و
جذاب را بايد از بديهيترين عوامل مميزه آثار بيضايي دانست كه از قضا ميتواند بخش عمدهای از راز و رمز ماندگاري
وجذابيت فيلمهايي چون «باشو »...نيز به حساب آيد.
وسواسها و دقت نظرهاي بيضايي در جريان ساخته شدن فيلمي چون «باشو» ،تنها به مرحله توليد اثر محدود
نميشود .ساختهشدن چنين فيلمي ،نيازمند نوعي جامعنگري و وسواسهاي فني  -حرفهاي و در عين حال
باريكانديشيهاي هنرمندانه ،هم در جريان توليد فيلم و هم در مرحله اتمام كار فيلمبرداري وصدابرداري و سپردن
كار توليد به مرحله آمادهسازي فني آن بوده است .او حتي در مرحله صداگذاري ،انتخاب موسيقي و ادغام مجموعه
صداهاي فيلم و آمادهسازي نسخه نهايي براي بازبيني نيز با همان دقت نظرها و وسواسهاي مرحله فيلمبرداري
آن ،عمل ميكند.

چنين اثري به ثبت ميرساند
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در گفتوگونويسيها ،بسيار درخشان عمل ميكند ،بهگونهاي كه در متن هر بخش از گفتوگوهاي گرم و گيراي
شخصيتهاي اصلي فيلم ،ميكوشد تا بنا بر اقتضاي طبيعي هر بخش از گفتوگوها ،از يك سو بهسادگي ،ابعاد پنهان
و آشكار آنها را به ما بشناساند و از سويي ديگر در قالب همين گفتوگوها ،به گونهاي غيرمستقيم ،اطالعات درست
و در عين حال مهمي را در اختيار مخاطب فيلم قرار دهد.
اگر بیضایی در كنار بازيگران نامآشنايي چون سوسن تسليمي (نايي جان) يا پرويز پورحسيني (همسر نايي ،با وجود
حضور كوتاه اما مؤثرش در فيلم) ،ازنوجوان سياهچرده جنوبي يعني باشو (عدنان عفراویان) و نيز ديگر چهرههاي
نابازيگر در اين فيلم استفاده ميکند ،شايد به اين معنا باشد كه اطمينان دارد كه با استفاده از پشتوانه تجربههاي
نمايشي و هدايت بازيگران در صحنه تئاتر ،بهخوبي ميتواند تركيب وتلفيق مناسبي از انتقال حس بازيگران و
همجواري منسجم آنان در فضاي فيلم نيز پديدآورد.
تجربه بيضايي در نگارش نمايشنامه و فيلمنامه بهروشني نشان ميدهد كه براي نمونه تا امروز ،هنوز در خصوص
واقعه عظيم عاشورا ،فيلمنامهاي به گيرايي و قوت «روز واقعه» به نگارش درنيامده است .همين حسوحال ،با
تفاوتهايي اندك ،ميان ساير فيلمنامههاي بيضايي  -اعم از آنهايي كه به فيلم درنيامدهاند و يا آثار انگشتشماري
كه به مرحله توليد رسيدهاند  -نيز بهروشني ديده ميشود.
باشو ،كودكي پرتافتاده از زادگاه اصلياش (خوزستان درگير جنگ) ،از سرسبزترين و بهظاهر آرامترين خطه
سرزمين مادرياش ،گيالن ،سر درميآورد! كاميوني كه او در جريان گريز از آتش جنگ و بمباران هوايي به آن
پناه برده است ،او را ناخواسته به سفري واميدارد تا در جغرا فياي ناديده و ناشناخته شمال ايران ،با آدمهايي
متفاوت و كار و زندگي و آداب و رسومي ديگرگونه روبهرو شود .در صحنهاي كه باشو ،با خوانش دستوپاشكسته
خود به زبان فارسي ،بهعنوان زبان مشترك وميانجي ،بخشي از نوشته يك كتاب درسي را با عنوان «ما فرزندان
ايرانيم» با صداي بلند و لرزانش براي بچههاي گيالني بازميخواند ،بهروشني درمييابيم كه باشو ،يكي از
بچههاي ايران است كه فارغ از تفاوت رنگ و زبان و گويش و لهجه و زادگاهي كه در آن به دنيا آمده است،
ميتواند مهرورزيهاي يك مادر گيالني را (به تداعي از مادر جنوبياش) با تمام وجودش درك كند و در نبود مادر
حقيقياش كه در آتش شعلههاي جنگي ويرانگر سوخته است ،اكنون نايي را به عنوان مادر خود پذيرا شود .شايد
به همين دليل است كه در صحنههاي پاياني فيلم  -جايي كه همسر نايي پس از مدتها دور بودن از خانواده با يك
دست قطعشده به خانهاش بازميگردد  -حاال ديگر باشو هم ميتواند خود را عصاي دست پدر خانواده بپندارد و
جاي خالي دست قطع شده همسر نايي جان را پركند.
ي تسليمي در نقش «نايي» با توجه به طراحي شخصيت دقيق چنين زني ،بهراستي گرم و گيرا و اثرگذار به نظر
باز 
ميرسد .تسلط كامل اين بازيگر به گويش گيلكي از يك سو و استفاده پرجاذبه او از برخي اصوات و آواهاي طبيعي در
برقراري رابطه با پرندگان و چرندگان فضاي كار و زندگي او و از خانه و مزرعه و شاليزار گرفته تا كار دشوار شبپايي
و تارانيدن گرازهايي كه هر از چندگاهي به شاليزارهاي آماده درو يورش ميآورند ،بر جذابيت هرچه بيشتر چنين
شخصيتي ميافزايد و «باشو »...را فارغ از برخي تأثيرپذيريها از فضاي تئاتري ،در قالب تصاويري بهيادماندني (كار
علياصغر ميرزايي) به فيلمي بهيادماندني بدل ميكند كه نام بيضايي را در قالب نويسنده ،كارگردان و تدوينگر
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 -1برخی بر این باور هستند که «باشو ،غریبة کوچک» ،فیلمی است ضد یاد و یادآور
دوران جنگ؛ جنگی که توانست مصایب فراوانی بر یک ملت تحمیل کند.
گفته میشود بیضایی فیلمنامه «باشو »...را بر اساس یک داستان خارجی (احتماال روسی
که به فارسی نیز ترجمه و از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده
بود) نوشته است؛ این هیچ از ارزشهای فیلم نکاست .همانطور که منبع اصلی فیلمنامه
«روز واقعه» نیز نتوانست از ارزشمندی فیلمنامة بیضایی بکاهد .آنچه در این میان مهم
شاهپورعظیمی
است ،نگاه بومی بیضایی به آدمهای داستانش و مهارتی است که او در پرداختن به رابطة
نایی و باشو از خودش نشان میدهد .فیلم از همان ابتدا با آن تیتراژ انیمیشن و صدای مراسم رقص خنجر و به دنبال
آن ،بمباران شدید جایی در خوزستان و سپس سوارشدن باشو در آن همهمه و سرانجام ،رسیدن به سکوت سرسبز
شمال ،بهطور مستقیم ما را وارد داستانی میکند که بنیانش بر بیگانگی با جنگ و کشتار است.
 -2درواقع ساخت چنین آثاری در سینمای آن روزگار که تمامی منابع ساخت فیلم ،دولتی بودند و کانون نیز از
این امر مستثنی نبود ،عجیب مینماید .کانون در دوران علیرضا زرین ،بیشترین نگاهها را به خود معطوف داشت.
زرین به عنوان مدیر کانون ،یکتنه کارنامة درخشانی از خودش به یادگار گذاشت که البته بعدها و با رفتن او ،چراغ
فعالیتهای خالقانه در آنجا به تاریکی گرایید و دیگر هرگز کانون نتوانست به جایگاه گذشتهاش بازگردد .ساخته
شدن فیلمی مانند «باشو »...در آن دوران که سیاست همهجانبهای برای ارج نهادن به نبرد با دشمنی خارجی در
اولویتهای درجه اول سیاستهای فرهنگی قرار داشت ،یک ریسک مخاطرهآمیز مینماید .در گیرودار شرایطی که
تقریبا هیچ نگاه مخالفی تحمل نمیشد« ،باشو »...توانست زاویة دوربینش را به سوی دیگری بچرخاند و از چیزی
سخن بگوید که سالها بعد حتی به عنوان شعار ساالنه نیز انتخاب شد :همدلی.
 -3به سیاق آنچه حضرت موالنا میگوید« ،همدلی از همزبانی خوشتر است» .نایی در نامهای که برای شوهر به
جبههرفتهاش مینویسد و در میزانسنی خیرهکننده که در پسزمینه ،سربازانی مسلح دیده میشوند ،برای او تعریف
میکند که صاحب فرزندی شده که از شش کلمهای که میگوید ،سهتایش را میفهمد.

سینمایی که میتوان در برابرش کاله از سر برداشت

شماره  15تیر 1394

هرچند در ابتدای این یاداداشت ،نگارنده نیز به تبع ،از شرایطی برخاست که فیلم بیضایی را ضد جنگ میدانند ،اما
باید اذعان کرد فیلمی که هستة اصلیاش ارتباط آدمها و پناهدادن یک مادر به فرزندی از گوشت و پوست دیگری
است ،نهتنها ضدیتی با جنگ و مصایبش ندارد ،بلکه سراسر ،نمایش مادرانگی زنانی است که بی هیچ شکوهای
دشواریها را یکتنه بر دوش میکشند و هیچ نمیگویند.
 -4نایی در فیلم بیضایی دقیقا کارکردی نمادین پیدا میکند .او زیباست .مادر است .نیروی کار است .شهودی قوی
دارد .نمیگذارد آتش خانهاش سرد شود .سروزبان دارد و میتواند از حقش بهخوبی دفاع کند .بازی گرم و جاندار
سوسن تسلیمی هرچه بیشتر بار نمادین شخصیت نایی را به نمایش میگذارد .بیضایی اصوال در انتخاب بازیگرانش
به این توجه دارد که کسانی را انتخاب کند که بتوانند «پیام» نهفته در داستانهایش را با زبانی بازیگرانه اجرا کنند .به
عبارت دیگر ،برخی از بازیگران آثار بیضایی نمایشها و یا فیلمهایش را با سبکی اجرا میکنند که از البهالی کنشها و
دیالوگهایشان وجه تألیفی بیضایی نشان داده میشود .نگاه کنید به حضور کوتاه هما روستا در «مسافران» ،سوسن
تسلیمی در «چریکة تارا»« ،شاید وقتی دیگر» و همین «باشو .»...این اصال کشف محیرالعقولی نیست اگر بگوییم
فیلم ،تنها و تنها بر کاکل نایی و یا بهتر بگوییم :بازیگر نقش اول زن ،میچرخد .دوربین لحظهای نایی را رها نمیکند.
ما میدانیم نایی دارد دیالوگهایی را ادا میکند که بیضایی برایش نوشته است .اما با اجرای سوسن تسلیمی ،نایی
باورپذیر از آب درمیآید .اوج چنین اجرایی جایی است که نایی دارد درس زبان (یا به عبارت بهتر ،درس زندگیکردن
در دنیای بیرون) به باشو میدهد .باشو در این صحنه ،نامش را به زبان میآورد .ابتدای صحنه ،کمیک به نظر میرسد.
تفاوت نام گوجهفرنگی در گویش شمالی و جنوبی آیا اهمیت دارد؟ آیا زبان هیچگاه توانسته سوءتفاهمی را از بین
ببرد؟ نایی نام خودش را میگوید و باشو نام خودش را ادا میکند .بیضایی در اینجا به زیبایی نشان میدهد که
چگونه مرزهای خودساخته را میشود از سر راه برداشت .دقت کنیم که باشو به زبان آنهایی حرف میزند که در
واقع دشمنانی هستند که به سرزمین ما حمله کردهاند .باشو با کسانی همزبان است که با او و مردمانش دشمنی
کردهاند .اما باشو زخمخوردة آنهاست و هرگز از جنس آنها نیست .شمال سرسبز ،پذیرای جنوب تفتیده است.
بیضایی البته فراموش نمیکند که از فرصت استفاده کند و خرافات و سنتهای غلط را مورد حمله قرار دهد .اگر دقت
کرده باشیم ،متوجه شدهایم که ایرادهای هم روستاییان نایی ،چندان بنیان درستی ندارند .مهمترینش «حرفهای
مردم» است .نایی در برابر آنها نیز میایستد و حتی میبینیم که او در جایی روستاییان را از خانهاش بیرون میکند.
نایی زنی است که درس نخوانده و سواد ندارد اما آگاه به جهان پیرامونش است .او باشو را به فرزندی پذیرفته و این را
شوهرش نیز میپذیرد.
بیضایی بهترین بهانه را برای پایان اثرش انتخاب میکند؛ حملة دشمنی مشترک به خانه و مزرعه که آمده محصول را
ویران کند .اکنون دیگر رنگ و پوست و نژاد هیچ تفاوتی با هم ندارند .همه باید به دشمن هجوم بیاورند تا او را بتارانند.
 -5بهانة نوشتن یادداشت حاضر نمایش دوبارة فیلمی است که سالیان زیادی از تولدش میگذرد .گذشت زمان
بهترین داوران است برای قضاوت پیرامون فیلم و سینما .هماکنون فیلمی مانند «ام» ،اثر فریتس النگ ،را داریم که
ِ
با گذشت بیش از هشتاد سال از تولدش همچنان اثری یکه است .سینمای ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
گذشت زمان و همچنان باطراوتبودن نفس فیلمهایی از سینمای ایران ،نشانة خوبی است از دوام و ماندگاری

41

با توجه به مخاطب فيلم ،بيضايي مضمون سادهاي را انتخاب كرد

شماره  15تیر 1394

42

بعد از سالها فراهمنشدن فرصت فيلمسازی ،و فیلمنامه و نمايشنامه نوشتن و
چاپكردن ،سرانجام به همت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،در سال 1364
فرصتي براي ساخت فيلم فراهم شد و بهرام بيضايي نيز به سرعت دستبهكار شد تا
«باشو ،غريبه كوچك» را با تيم بازيگران آشناي خودش مثل سوسن تسليمي ،پرويز
پورحسيني و ...بسازد.
با توجه به مخاطب فيلم ،بيضايي مضمون سادهاي را انتخاب كرد .فيلم قبلي او «چریکه
محسنبیگآقا
تارا» ( - )1357غیر از تئاتر تلویزیونی فیلم شده «مرگ یزدگرد» ( - )1360از جمله
شخصيترين و پيچيدهترين آثارش بود و حاال «باشو »...قرار بود قصه ساده سفر يك پسربچه سيهچرده جنوبي
به شمال كشور را روايت كند .پس برخالف ديگر فيلمهاي بيضايي ،با يك داستان سرراست و روايت ساده روبهرو
هستيم .گاه فيلمسازان وقتي در يك چارچوب تعريفشده حركت ميكنند و دغدغههاي ديگر آثار خود را كنار
مى گذارند ،اتفاقا فيلم خالقانهتري ميسازند .هرچند که فیلم از دغدغههای بیضایی کامال خالی نیست و فصل
طبل زدن جنوبی زارگونه باشو فقط میتوانست در فیلمی از بهرام بیضایی رخ دهد! فيلم ،قصه تقابلهاست:
جنوب و شمال ،رنگ پوست سفيد و سياه ،لهجه جنوبي و شمالي ،زمین خشک جنوب و طبیعت سرسبز شمال،
و سرانجام ،زندگي در جنگ و صلح.
نقش سوسن تسليمي  -كه خود گيلك و اهل شمال كشور بود  -به عنوان بازيگر آشنا با سبك كار بيضايي را نبايد
از یاد برد .او فصلهايي از فيلم  -نظير نامگذاري اشيا به دو لهجه گيلكي و جنوبي  -را با بازي بداهه خود خلق كرد و
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چنان رها در فيلم ظاهر شده كه گويي سالهاست مادري گيلك در روستايي شمالي بوده است .اطمينان بيضايي
به بازي او سبب شد اجازه بدهد برخالف همه آثارش كه همهچيز بارها نوشته شده و تمرين شده است ،تسليمي
دست به خلق لحظات بزند و خالقيتهاي لحظهاي فراوانی از خود بروز بدهد.
به تعبیری «باشو »...یک فیلم جادهاي محسوب میشود .فیلم با سفر باشو با کامیون از جنوب آغاز میشود و در
شمال کامل میشود .مثل همه فیلمهای جادهای ،در بین سفر تغییراتی بیرونی و درونی در شخصیت فرد مسافر
به وجود میآید و او به دید تازهای نسبت به زندگی دست پیدا میکند .برخورد باشو با نایی و خانوادهاش او را به
مردانگی ،تجربه و حس مسئولیت میرساند.
اما «باشو »...به عنوان يك فيلم ساده با مخاطب اصلي كودك و نوجوان بدون حاشيه نماند .فيلم پس از ساخت توقيف
شد و سرنوشت ديگرفيلم تهيهشده در كانون توسط داريوش مهرجويي به نام «مدرسهاي كه ميرفتيم» را پيداكرد.
اگر فيلم مهرجويي به دليل نمادسازي ذهني مميزان اجازه نمايش نگرفت ،فيلم بيضايي به دليل چند نما كه جنگ
و ارتباط شخصيتها با جنگ را نشان مي داد ،توقيف شد .اما دو فيلم چند سال بعد كه روي پرده رفتند ،سرنوشت
متفاوتي پيداكردند؛ فيلم مهرجويي به دليل گذشت زمان جذابيت خود را از دست داده بود ،درحالي كه فيلم بيضايي
درست به نقطه مناسبي براي ارائه حرف تازه درباره جنگ رسيده بود .فيلم «باشو »...با آن كه قبل از «شايد وقتي
ديگر» ( )1366ساخته شده بود ،عمال بعد از آن در سال  1369به روي پرده رفت و همين نكته سبب شد نسل جوان
با نام بيضايي و سبك استيليزه كار او در «شايد وقتي ديگر» آشنا شود و منتظر نمايش «باشو »...روي پرده بماند.
چنانکه بهرام بیضایی بارها اشاره کرده ،بخشهای زیادی از طرح اصلی فیلم که توسط سوسن تسلیمی نوشته شده
بود ،در جنگ میگذشت .اما در نسخه نهایی فیلم ،جنگ ،مايه پنهان فيلم است .نماي به يادماندني چرخش ٣٦٠
درجهاي دوربين و سفر به جنگ و تانك از گوياترين نماهاي فيلم است .یکی از مشکالت اصلی توقیف فیلم ،همین
ماجرای جنگ و رزمندهبودن پدر خانواده بود که حاال پس از سالها ،نگرانی کامال بیموردی بهنظر میرسد.
با اینکه بودجه فیلم محدود بود و قصهاش ساکن و بدون افتوخیز روایت میشد ،فیلمبرداری عالی و با تحرک فیروز
ملکزاده در آن ،پس از سالها همچنان دیدنی است .بیضایی بهدلیل همان محدودیت بودجه فیلم ،برای نمایش
حرکت گرازها در مزرعه در انتهای فیلم ،از انيميشن استفاده کرد که البته نتیجه این کار او  -که گویا از اولین کارهای
عبداهلل علیمراد انیماتور بعدا مشهور کانون بود  -روی پرده به چشم خیلیها خوب و حرفهای از کار درنيامد.
حاشيه مطبوعاتي فيلم که سالها پس از نمایش آن مطرح شد ،سرنوشت عدنان عفراويان بازيگر جنوبي فيلم
بود كه فقر و مشكالتش با بهرام بيضايي مرتبط دانسته شد .در آن زمان اين نكته مطرح شد كه فيلمساز بايد از
بازيگرش پس از اتمام فيلم هم حمايت كند؛ كه البته فرضيه عجيبي بود! هماكنون عدنان دكهاي در اهواز دارد و
بهدور از مشكالت چند سال گذشته روزگار مىگذراند.
در نهایت میتوان گفت «باشو »...فیلمی است که در درجه نخست نه بهخاطر ساختار دقیق و باظرافت و بازیهای
کنترلشده و حرفهای ،که بیش از همه اینها بهخاطر روح انسانی جاری در آن مورد محبوبیت و تحسین قرار
گرفته است و این نکته البته امتیاز کمی برای یک فیلم نیست .یادمان باشد که او این موفقیت را اینبار با حضور
نابازیگران کسب کرد .محبوبیت فیلم البته به سرعت از مرزها فراتر رفت و «باشو »...در جشنواره سه قاره نانت
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«باشو ،غریبه کوچک» را میتوان یکی از موفقترین آثار سینمای ایران به شمار آورد .فیلمی
خسرو دهقان
که برخالف برخی از آثار بهرام بیضایی که ممیزیها و حساسیتهای خاصی را برمیانگیخت،
کمترین مسئله را در پی داشت .موضوع و مفهوم فیلم ،با ارزش و تحلیلی و تاثیرگذار در مورد جنگ است که هم از سوی
منتقدین مورد ستایش قرار گرفت و هم تا آنجا که من به یاد دارم در گیشه موفق بود و توانست مخاطب عام را جذب
کند .گذشته از بازی قابل توجه سوسن تسلیمی و حضور عوامل فنی کارآمد و پرداخت به موضوعی که در زمان خود
بسیار بدیع بود ،این فیلم دربرگیرنده یکی از مهمترین دلمشغولیها و ذهن مشغولیهای همیشگی بیضایی است.
تعدادی سرفصل مشخص همچون زبان و ادبیات فارسی ،احترام به خاک و وطن و توجه به تاریخ و فرهنگ ملی از جمله
دغدغههای بهرام بیضایی بوده که همواره در آثارش به آنها پرداخته است .در فیلم «باشو ،غریبه کوچک» هم تاکید
اصلی بیضایی بر زبان فارسی است .عاملی که باعث اشتراک و ارتباط پسرک غریب با هموطنان شمالی میشود .اگر
به خاطر داشته باشید ،باشو که پسرکی عرب زبان و جنگزده است ،بعد از ویرانی خانه و کاشانهاش سوار بر کامیونی
از جنوب کشور به شمال کشور میرسد و در ادامه این مهاجرت به خانه زنی شمالی پناه میبرد اما نمیتواند با آنها
که او را پناه میدهند و همکالسیهایش ارتباط برقرار کند زیرا زبان یکدیگر را نمیفهمند (و متقابال آنها هم زبان
او را نمیفهمند) .باشو در ارتباط با دوستان و همکالسیهایش ناتوان است حتی نمیتواند با آنها همبازی شود زیرا
حرف یکدیگر را نمیفهمند تا با هم ارتباط برقرار کنند .صحن ه درخشانی در فیلم است که باشو به همراه دوستانش به
خواندن کتاب درسیشان مشغول میشود و آنها برای ارتباط برقرار کردن به خواندن کتاب فارسی مدرسه (یک جور
بازی درس پسدادن) متوسل میشوند .در واقع آنچه موجب ارتباط یک پسر عرب زبان از منطقهای دیگر با کودکانی
با زبان و منطقهای دیگر در محدوده یک کشور میشود ،زبان مکتوبی است که آنها در مدرسه آموختهاند و با آن آشنایی
پیدا کردهاند .در واقع وقتی زبان شفاهی و عامیانه جوابگو نیست ،زبان فارسی مکتوب و رسمی که بین همه شهروندان
و هممیهنان مشترک است ،به میان میآید و آنها را به هم پیوند میزند .این صحنه به طور موجز و بسیار ساده این عامل
مشترک ارتباطی را به مخاطب نشان میدهد و میتوان از آن صحنه به عنوان مهمترین و کلیدیترین صحنهای که در
فیلم «باشو ،غریبه کوچک» وجود دارد ،یاد کرد .صحنهای بسیار کوتاه اما بسیار تاثیرگذار .عصاره تالش بهرام بیضایی
و چکیده فیلم «باشو ،غریبه کوچک» را میتوان در همین صحنه کلیدی دانست که بر زبان فارسی تاکید دارد .عاملی
مشترک که افراد یک کشور را در کنار هم نگه میدارد .پیامی که به سادگی و به روانی به مخاطب داده میشود و به خوبی
هم در دل فیلم مینشیند .تاکیدی که از فیلم جدا نیست و به افاضات هم تبدیل نمیشود.
«باشو ،غریبه کوچک» بعد از سالها که از ساخت آن میگذرد ،هنوز هم قابل احترام و قابل تماشاست و میتواند
مخاطبینجدیدیرابهخودجذبنمایدزیرافیلمیاستکهمیتوانبازیخوببازیگر،عواملفنیموثروپیامباارزشی
را در آن پیدا کرد .به نظرم باشو اثر ماندگاری است و گرد زمان بر روی آن نمی نشیند و برای خوشداشت زمانه اش هم
ساخته نشده .از جنس روزمرگی نیست .اثر کالسیکی است که از تونل زمان عبور می کند .تماشاگر این فیلم میتواند از
دیدن فیلمی که پیامش ارتباط برقرار کردن در عین صلح است و موضوعی سرراست دارد ،لذت ببرد

عوامل :کارگردان و مدیر فیلمبرداری :سیفاهلل صمدیان ،مدیر صدابرداری :محمدرضا دلپاک ،تدوینگران :مستانه مهاجر ،سیفاهلل
صمدیان،سهندصمدیان،ساسانتوکلیفارسانی،تهیهکننده:مرکزفیلمتصویر
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روزی روزگاری در مراکش /خالصه داستان :ورکشاپ فیلمسازی عباس کیارستمی و مارتین اسکورسیزی
در مراکش برای دانشجویان منتخب مراکشی و آمریکایی .ایستگاه سفید /خالصه داستان :یک روز زمستانی
در شمال شهر تهران ،برف سنگینی میبارد و زنی چتر به دست در انتظار رسیدن اتوبوس است .هنر کشتن/
خالصه داستان :در سیاهی شب یک عنکبوت مشغول کار است و یک اثر هنری با ظرافت تمام خلق میشود.
تهران؛ ساعت / 25خالصه داستان :فیلم از دقیقه  76بازی برگشت ایران و استرالیا شروع میشود و عالوه بر جشن
تاریخیمردمدرخیابانهایتهرانکهصعودتیمملیبهجامجهانیفرانسهراجشنگرفتهاندباحضوربازیکناندراستادیوم
آزادیپایانمیگیرد.بم؛روزسوم،روزدهم/خالصهداستان:روایتیمستندازروزسومودهمزلزلهبمدرسال.1383
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قرارم با سیف اهلل صمدیان  5عصر در بحبوحه بازی نیمه نهایی استقالل و تراکتورسازی
در دفترمجله تصویر اتفاق افتاد و صمدیان حتی در گرم ترین جاهای گفت وگو هم
نیم چشمی به تلویزیون داشت ،مرد  62ساله ای که فرسنگ ها بیش و خیلی بلندتر و
متعالی تر از سنش و آنچه در مقابلت ایستاده احساس می شود و با وجود داشته ها و
جایگاه با ارزشش آن قدر بی شیله پیله و خون گرم و به دور از تفرعن و ادا و اصول هست
که در همان لحظات اول اطرافیان را شیفته و مجذوب شخصیت بجوشش کند .با او در
علی اصغر کشانی
فاصله نمایش و نقد مجموعه اول فیلم هایش در خانه هنرمندان و پروازش به جشنواره
کن ،هفت ساعت پیش از حرکتش به سمت فرودگاه گفت وگو کردم.
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امشب پرواز دارید؟
پرواز پنج صبح است و ساعت  2شب باید راه بیفتم،
می دانی که در این بیست سال ،کار هر ساله ام
است ،به هرحال فرصت خوبی است که هر سال
حدود چهل فیلم از بهترین های سینمای جهان
را که رویکردی هنری دارند ببینی .بعد از جشنواره
کن هم دیگر خیالت راحت است که بخش اصلی و
عمده این نوع فیلم ها را دیده ای و در طول سال
به کارهای دیگر می رسی ،اینها فیلم هایی است
که هفت ،هشت ماه بعد دراسکارمطرح می شوند
و از این نظر تماشای آنها در کن خیلی بکر و
دست نخورده است.

و بدون اینکه پیش داوری بشنوید پایش
می نشینید؟
یک جور نوبرانه سینمای هنری جهان است؛
انتخاب همه جانبه با یک سیاست معقول فرهنگی.
خب خیلی ها معتقدند کن بیخ سینماست ...آقا
استقالل گل خورد!
امکان دارد در این چند ساله یکسری
استعدادها هم کشف نشوند؟
طبیعی است و قطعا چنین بوده ،این برمی گردد
به سلیقه و استراتژی هر جشنواره ای .خود ژیل
ژاکوب در گفت وگویی که پارسال در آخرین ساعت
آخرین روز ریاستش در جشنواره کن با او داشتم
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گفت که ما متأسفانه فیلمی مثل «جدایی نادر از
سیمین» را از دست دادیم .برایشان خیلی مهم
بود که چرا باید فیلمی از دستشان دربرود و در
جشنواره رقیبی مثل «برلین» نمایش داده شود
و بعد هم کارش به اسکار برسد! این اشتباه برای
آنها یک جور افت فرهنگی بود و او با یک غرور
کنترل شده ،ابراز تاسف می کرد.
فیلم های شما یک جور ثبت ساده
واقعیت است و انگار فرامتن ها خیلی
بی پرده ما را به خودشان فرامی خوانند،
به خصوص در این چند اثری که در این
دوره از «هنر و تجربه» نمایش داده
شده ،فکر کردم انگار فرامتن ها خیلی
مهم تر از اتفاقاتی است که دارند جلوی
چشمانمان می افتند.
باور کنید ثانیه ای روی متن ،فرامتن ،اصل ،فرع،
فرم و محتوا فکر نمی کنم ،اگر یک موضوعی
محتوای قوی دارد به خودش ربط دارد و من نهایت

سعی ام را می کنم تا فقط محتوا را ضعیف تر نکنم ،و
اگر با یک فرم و تکنیک کمک کنم که محتوای اثر و
تاثیر آن محتوا کم تر نشود باز آنجا برنده ام ،گاه اگر
می بینید حاشیه ها پررنگ ترند ،باز به خاطر تاثیر
آن اتفاق و حضور آن فرد «دوربین به دست» است.
این مدل چطور در طول ساخت خودش
را اثبات می کند و نشان می دهد؟
ارتباطی بین دوربین به دست و رخداد هست،
می بینیم که خیلی جاها یک چیزی برای شروع
کار دوربین به دست مهم می شود ،اما در پروسه
کلی و بعدی حرکت دوربین او و آن موضوع ،ناگهان
می شود اولویت و نفر پنجم ،ششم و چیزهای دیگر
جایگزین آن می شوند ،چون این نوع فیلمسازی
سناریو و دکوپاژش را لحظه به لحظه از خود زندگی
و فرایند اتفاقات آن موضوع می گیرد وهرچه تجربه
این دوربین به دست بودن و این اتفاقات در حال
جریان در آن دوربین به دست بیشتر باشد ،فرصت
و امکان کم تری برای از دست دادن این شانس ها
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دارد؛ در حقیقت او امکان و فرصت بیشتری پیدا
می کند که آن اتفاقات را که من در بیشتر موارد
نامشان را «معجزه» می گذارم ،حفظ کند.
معجزه ها چی هستند؟
قطعا به معنای رایج آن نیست اما ما عادت کرده ایم
به روزمرگی در نگاه دچار شویم .سرنوشت بشر
همین بوده؛ یک چیزی را که زیاد ببیند ،برایش
عادی می شود درحالی که اگر کسی از بیرون به آن
محیط بیاید ،در بسیاری از موارد ،همان اتفاق ساده
برایش شگفت انگیز است و تازگی دارد.
این شیوه شما به یک شیوه شخصی و
یک نوع سلیقه هم تبدیل شده ،درست
است؟
من که سی وپنج سال است دوربین متحرک
هم دستم است با آن سابقه چهل وهفت ساله
عکاسی ،بی آن که خودم بدانم جوری موضوع را
دنبال می کنم که خودبه خود به یک شیوه شخصی
تبدیل شده؛ یعنی دیدن جابه جایی های پدیده ها
و اتفاقات اطراف با چاشنی طنز و البته نه تحقیر
موضوع و اتفاق .این را می توانید در «ایستگاه
سفید» با آن پایان عجیب و یا اتفاقی که در «هنر
کشتن» از زیبایی بافت اثری شبیه یک فرش که
یک عنکبوت از تار و پود وجودش آن را می بافد
می افتد ،ببینید .اینها همدیگر را کامل می کنند
و سلیقه می سازند و امیدوارم من بدسلیقه نبوده
باشم.
یک چیزی در فیلم های شما هست که
انگار قصدش این است که خیلی تن به
داستان گویی مرسوم ندهد .شاید خیلی
سخت باشد که اتفاقات جلوی چشممان
را به داستان و ماجرا تبدیل کنیم .به
نظرم هر جوری بخواهد گفته شود

انگار یک چیزهایی از قلم می افتد ،اما
به نظرم این نوع فیلمسازی دارد تالش
می کند این کار را بکند و از این زاویه یک
سینمای منحصر به فرد است.
ببینید ،هر اثــری که بتواند معانی مختلف و
متعددی نسبت به تعداد بیننده هایش پیداکند،
مطمئن باشید که رفتارش با بیننده هایش درست
بوده...
یک جور نگاه پلورالیستیک...
آره و شما هرچقدر زور بزنید که معنای خاصی از
فیلمتان بروز بدهید یا نتیجه ای را که فقط خودتان
می خواهید به تماشاچی القا کنید خیلی خیلی کم
احتمال دارد حتی برادرت ،همسرت ،بچه ات...
وحتی خودت در سال های بعد...
و حتی خودتان در سال های بعد با آن کنار بیایید
یا آن را بپذیرید ،ولی اگر خود اتفاق ،گستردگی،
ماندگاری و قدرت نفوذ درستی داشته باشد ،در
روح مردم و تو به عنوان سازنده یا کسی که دوربین
به دست مقابل اتفاق است ،می ماند ،به شرطی که
آن قدر خرابکاری نکنید که این قدرت کم تر شود
یا نتوانید از آن مراقبت کنید .بی آنکه کم رنگ
و پررنگ و یا بی رنگش کنید ،باید به آن حرکت
بدهید و آن را به سمتی ببرید که خودش ،خودش را
بیشتر کشف کند .به نظرم آن وقت است که درست
عمل کرده اید.
در «ایستگاه سفید» چگونه موضوع،
خودش ،خودش را کشف کرد؟
«ایستگاه سفید» در ابتدا برای من یک اتفاق
صرفا عکاسانه بود؛ برف و یک بانوی چتر به دست
مشکیپوش که بر بستری سفید راه می رود ،با
بوته ها و درختانی که به عنوان فورگراند تصویر از
آنها استفاده کردم .اما این لذت عکاسانه ،در ادامه
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کار ،به یک هم دردی تبدیل شد .زن مضطرب است
و باال و پایین می رود تا اتوبوسی بیاید و او را با خود
ببرد ،آن هم در یکی از سنگین ترین برف های
تکرارنشدنی تهران .پس ببینید ماجرا اول به چه
قصدی بود و بعد به چه سمتی رفت؛ یعنی ورود
اتوبوس در قاب تصویر و سوارنشدن زن! حاال با
اتفاق پیش بینی نشده ای مواجهید و امکان شما
برای بازی فیلمی و انجام دکوپاژ در آخر ماجرا هم
از همین توجه می آید و نه فقط مزیت های بصری
که به خاطر باد ،به خاطر انتظار و سرما و غیره
وجود دارد.
یک جور تعهد عمیق به واقعیت؟
تمام داستان های قدرتمند و قوی و شگفت انگیز
از چیزهایی سرچشمه گرفته که واقعی بوده اند.
اصال در همان مستند «روزی روزگاری در مراکش»
هم آقای کیارستمی می گوید که تمام فیلم های
داستانی یک پایه درست مستند دارند و فیلم های
مستند ،فیلم های داستانی هستند که می توانند
داستان های متنوعی را در خود داشته باشند.
خب پس نقش تصادف و تقدیر در این
میان چیست؟
وقتی عادت کنیم به روند واقعی و جاری واقعیت
احترام بگذاریم ،امکان دریافت بیشترین شانس به
سراغمان می آید.
یعنی با اخالق گرایی در مستندسازی؟
دقیقا .خود تو می گویی خیلی جاها داستان ها
نوشتنی نیست ولی حس کردنی است ،پس یک
جور اخالق گرایانه داری عمل می کنی .همان سوار
اتوبوس نشدن زن در «ایستگاه سفید» مرا یاد
خیلی چیزها انداخت ،یکیش نمایش «در انتظار
گودو» بود و یا یاد پیام باشکوه موالنا« :آب کم
جو ،تشنگی آور به دست» .پس در یک اتفاق ساده

می توان معانی عمیقی دید .پیچیدگی در این
نیست که موضوعی ساده را برای جلب توجه بیشتر،
پیچیده کنیم .بزرگان شعر و ادب ما پیچیده ترین
افکار را در ساده ترین شکل بیان کرده اند.
ایده بازگشت به ابتدای فیلم در «تهران،
ساعت »25کی شکل گرفت؟
پای میز تدوین و با کمک ساسان توکلی عزیز.
ببینید وقتی کار بدون شکل انتهایی کنونی اش
تمام شد ،گفتم این فقط می تواند یک گزارش
هیجان انگیز و خاص از یک روز خاص در تاریخ
ایران باشد .واقعیتش رضایت درونی فیلمسازانه ای
در آن لحظه از آن نداشتم تا اینکه به فکرم رسید
پایان آن اتفاق را که درواقع برای من و خیلی ها
بیشتر به یک رویا می ماند ،با «فست ریوایند» یا
همان برگرداندن سریع فیلم به لحظه ،قوی تر و
ماندنی تر کنیم.
این کار یکجور فاصله گذاری فرمی نبود؟
بیش از آنکه فاصله گذاری فرمی باشد یک نوع
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تمهید محتوایی بود .اتفاقی خارج از زمان واقعی
و ذهنی ما دارد می افتد ،چون هیچ کسی تصور
نمی کرد چنین اتفاقی در استرالیا بخصوص در آن
دقایق آخر بیفتد .دو گل در  4دقیقه به خواب هیچ
کس نمی آمد .معجزه برای ما انسان ها شاید همین
اتفاقات باشد.
ما همه چیز را باخته بودیم.
همه چیز حتی زمان و شانس را .حاال من که با آن
زن در سکوت فیلم گرفته بودم و شده بود «ایستگاه
سفید» ،اینجا با دوربین جیغ می زدم ،آن هم همراه
با ملتی که انگار برای اولین بار می خواهد شادی
واقعی و فروخورده اش را بدون برنامه ریزی قبلی
تجربه کند .آنجا برای من خیابانی شکل گرفت که
هیچ گاه به این شکل دیده نشده؛ جایی که در آن
فراقومیت ،فرامذهب ،فراجنسیت و همه فراهایی
که اعتقادات و تابوهای ذهنی ما را شکل داده ،رها
کردیم و رفتیم به طرف شادی یکپارچه و یکدست
ملی و یک حرکت گروهی با همه پیش زمینه ها و
پس زمینه های به هم ریخته و جالبش.
یک جایی هم می بینیم که یک گروه
خبری هم از تلویزیون ایران آمده است.
آن روزها سیاست ذهنی تلویزیون آن قدر خوب کار
نکرد که به این بچه ها اجازه بدهد از داشته هایشان
یک تدوین درستی بکنند و با برخورد خبری
معمولی و یک گزارش خیابانی قضیه را فیصله
دادند.
خیلی هم خوب تضادها را در فیلم هایتان
درآورده بودید؛ تضاد زیبایی با جنایت
در «هنر کشتن» یا تابوها با مردم در
«تهران ،ساعت  »25و...
بله .به نظرم طنز نباید تحقیر کند .طنز اگر در
تحقیر یک فرد یا گروهی به کار برود ،امکان ندارد

به دل کسی بنشیند .ولی با طنز اگر جابه جایی ها و
تضاد بین موقعیت ها و مناسبت ها را درست نشان
دهید ،نه تنها می تواند خوشایند خود موضوع هم
باشد بلکه امکان ماندگاری بیشتر هم پیدا می کند.
در بحث واقعیت ،فاصله گرفتن از رویداد
موجود هم مساله است ،مثل تغییر فضا
در انتهای مستند «بم :روز سوم ،روز
دهم» .در این نما انگار چیزی شبیه به
اتفاقی است که در آخر «طعم گیالس»
کیارستمی می افتد و چیزی خارج از
فضا و ساختاری که تا آن زمان دیده ایم،
رخ می دهد.
به نظرم کارکردش با «طعم گیالس» فرق دارد.
اتفاقی که در ارگ بم می افتد اذانی است که عطا
امیدوار برای از دست رفتن یکی از عجیب ترین
معماری های جهان سرمی دهد .با همه اذان هایی
که شنیدیم فرق می کند .عطا امیدوار بعد از اذان
رو به دوربین می گوید :اگر دنیای امروز ،دنیای
فرهنگ باشد همه جهان باید کمک کنند ارگ بم
بازسازی شود .و من همان جا آن تمهید ساده را به
کار گرفتم و عکس های رنگی قبل از زلزله ارگ بم
(عکس های ساسان توکلی و )...را دیزالو کردم روی
عکس های سیاه و سفید بعد از زلزله و با این تمهید
تصویر «گذشته» ،تصویر «آینده» را به وجود آورد.
در مستند «روزی روزگاری در مراکش»
دیدم اسکورسیزی خیلی با اشتیاق و
بی پروا سینمای کیارستمی را تحسین
می کرد ،چقدر این نوع دیدگاه نسبت به
این سینما تابع یک جور شهود است؟
تقسیم جهان به شــرق و غــرب شاید از نظر
جغرافیایی درست باشد اما این نوع تفکر به نظر
می آید که ما را به بی راهه می برد؛ این که هرچه آدم
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شهودی است در شرق است وهرچه غیرشهودی در
غرب .ببینید« ،ویم وندرس» وقتی فیلم «پاریس
تگزاس» را ساخت ،انگار کارگردان ،یک شاعر اهل
عرفان متولد غرب است که با شرقی ترین نگاه،
به مسائل انسان معاصر نگاه می کند .یا «مارتین
اسکورسیزی» که بیشتر یک مورخ سینماست تا
کارگردان ،برخالف نظر اکثر منتقدین وطنی که او
را در حد ستایش قبول دارند ،فیلم «آ ب ث افریقا»
را بهترین فیلمی می داند که در سال  2001و
 2002دیده است .موضوع شکل و محتوای دیگری
پیدامی کند.
شما از معدود افرادی هستید که با عباس
کیارستمی دوستی مداوم داشته اید و
می دانیم که او دوستان صمیمی بسیار
محدودی دارد ،علتش چه بوده و چرا
دوستی تان اینقدر محکم ادامه پیدا
کرده است؟
علت مداومت ،مقاومت است [خنده]؛ مقاومت

هر دو طرف در مقابل روش های رایج دوستی.
یک احترام درونی شده نسبت به موقعیت و کار
هر دو طرف داریم .منظورم داشتن یک بی توقعی
درونی شده است .بی توقعی از موقعیت و حضور
هرکداممان در هر جایی که هستیم و این که شاید
سعی کرده ایم بدون آن که سعی کنیم به معنای
مشترکی از کار هنری برسیم و یک غوطه ور شدن
بی حساب وکتاب در کار .می دانید؟ تنها رقابتمان
شاید در نفس کارکردن باشد.
شما و آقای کیارستمی و چند دوست
دور و اطرافتان نزدیک به دو دهه و شاید
بیشتر ،رواج دهنده های دوربین های
دیجیتال سبک در ایران بودید ،پس از
این همه سال ،فکر می کنید با گسترش
این سبک حاال کجا ایستاده ایم و
دستاورد این پدیده در ایران چه بوده؟
بهتر اســت به جــای رواج دهــنــده بگوییم ما
هم استفاده کردیم ،ببینید من یک دوربین
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سوپرهشت از یکی از اقوامم ،زنده یاد «ناصر
شمس» ،هدیه گرفتم تا از وقایع سال  57فیلم
بگیرم واگر این اتفاق نمی افتاد ،شاید ما االن اینجا
نمی نشستیم درباره فیلم های من گفت وگو کنیم
چون من آن روزها حتی قدرت خرید آن دوربین
را نداشتم و دوربین عکاسی ام را هم دزد نامردی
کش رفته بود .خب وقتی دوربین HI8آمد رفتم
سراغش .بعد ،از سال  2000دوربین دیجیتال
 Mini Dvآمد ،بعدشد  DV Camوبعد  HDو حاال
شده 4Kو ...داریم همین طور جلو می رویم .اما من
هیچ وقت آدم تکنولوژیک مطلق نبوده ام .این که
چیز جدیدی آمده بروم و آن را بگیرم ،این رفتار را
نوعی مرض می دانم واکثر این افراد را نه آدم های
صرفا هنری ،بلکه فقط «تکنیکال من» می دانم.
فیلمبردار باید حداقل وسایل کارش را داشته باشد
چون باقی اش موضوع دیگری است .فیلم «هنر
کشتن» را که بهمن خان کیارستمی هم کنارم بود
با نور یک المپ کوچک ولی با یک زاویه مناسب ،در
فضای باز کنار یک دریاچه مصنوعی گرفتم .یا فیلم
«تهران ،ساعت  »25که با دوربین  HI8گرفته شده
و من جنس تصویر گرینی فیلم را به خاطر زمان و
فضای خاصش خیلی دوست دارم.
حاال برای اینکه درست جوابتان را بدهم وقتی
من و کیارستمی برای فیلم «آب ث آفریقا» از
 Mini DVاستفاده کردیم و بعد از دیدن کپی
تبدیل به  35میلیمتری آن را در فستیوال کن
دیدیم ،هر دو از کیفیت تصویر روی پرده شوکه
شدیم و من در کنفرانس مطبوعاتی گفتم که اگر
امروز در کن «ناپلئون بناپارت» را روی فرش
قرمز می دیدم آن قدر شوکه نمی شدم که این
کیفیت تبدیل را روی پرده دیدم .حاال و در این
زمانه که دیگر احتیاج به تبدیل نیست .به «ویم

وندرس» در سال  2000در حاشیه کنفرانس
روز اول جشنواره کن که اتوم اگویانوکور و
ساورای جوان هم در آنجا بودند ،گفتم شخصیت
اصلی فیلم شما در «داستان لیسبون» با طنز
تلخی درباره بچه های دوربین ویدیو به دست
صحبت می کرد و آنها را احمق های ویدئویی
صدا می کرد .حاال نظرتان دربــاره دوربین
دیجیتالی که در دست من است چیست؟ با
این می شود فیلم ساخت؟ گفت با این دوربین
شما می شود کارهای بیشتر و جدیدتری کرد و
حتی فیلم های درجه یک سینمایی ساخت که با
دوربین های دیگر امکان پذیر نیست .بعدها در
فیلم «پاره تن من» ساخته دوست عزیزم ،محمود
بهرازنیا ،که در اردیبهشت  94در تهران در بخش
بین الملل جشنواره فجر نمایش داده شد ،وندرس
رو به دوربین بهرازنیا گفت :این دوربین ها پاره
تن من شده اند ،یعنی چشم من شده لنز دوربین
و دوربین ،خود من .پیش ترها کارگردان های
دیگری هم مثل پناهی با این دوربین کار کرده اند
و نسل جدید ،بخواهد یا نخواهد ،بیشترین امکان
فیلمسازی را در اختیار دارد.
پس انقالب دیجیتال ،همه جوره مورد
پسند است؟
به نظرم از زاویه دیگر یک جور خطر هم هست .من
همیشه گفته ام با انقالب دیجیتال در عکاسی تعداد
عکس بردارها زیاد شد اما تعداد عکاس ها روزبه روز
دارد کم می شود .یعنی امکان بیشتر گرفتن فریم
به عکاس یک کج سلیقگی و سرهم بندی کردن را
می دهد .در دوره آنالوگ ،به علت محدودیت تعداد
نگاتیو باید صبر می کردیم و خیلی از موضوعات را
از دست می دادیم .اما حاال با وجود دوربین های
دیجیتال باید خیلی انتخاب گرایانه عمل کرد.

ماندگار نخواهد شد
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االن چون عکس گرفتن ارزان است همین جوری
دوربین روشن است و خب از تویش هم یک چیزی
درمی آید .آدم هایی که ذهن انتخاب گری دارند با
امکانات تکنیکال جدید کاری را می توانند بکنند
که خوابش راهم نمی توانستند ببینند .کارهای
جدید آقای کیارستمی را ببینید .خودش می گوید
با امکانات دنیای دیجیتال ،به بسیاری از آرزوهایی
را که یک زمان می خواستم با نقاشی به آنها برسم
جامه عمل می پوشانم .کسانی هم که به هر دلیلی
از شنیدن نام امثال کیارستمی دچار یأس فلسفی
و یا کمبود جایگاه در سینما می شوند ،بیشتر
می خواهند تنبلی هایشان را بپوشانند و بر اساس
حسرت ها و حسادت ها یک سری کارهایی
می کنند .اگر از نزدیک بدانند کیارستمی چطور
دارد کار می کند ،به احترام کارکردش حداقل
بخشی از ذهنیت ها را از خودشان دور می کنند.
او همین االن در آستانه  74سالگی ،بیست ساعت
از بیست وچهار ساعت را کار می کند! فیلم نشد
عکس ،عکس نشد تصویرسازی ،تصویرسازی نشد
شعر و( ...یا پیغمبر! تراکتورسازی سه تا زد ،پسرم
سهند استقاللی است ،االن است که پس بیفتد)...
وقتی جعفر پناهی با موبایلش در تاکسی
فیلم سینمایی می سازد ،پیش بینی
تان برای دهه های بعد این تکنولوژی
چیست؟
آیــنــده دســـت مــا نــیــســت ،ظــاهــرا دســت
تکنولوژیست هاست .پس هنر نه باید مرعوب
تکنیک و نه غافل از این اتفاق شود .دیدیم که
دیجیتال خودش را به آنالوگ نزدیک می کند؛
هیچ کس منکر رنگ و حس و تاثیر آنالوگ نیست،
ولی هر نوع دگماتیزم و فاصله گرفتن از هر اتفاق
واقعی و پیش برنده ای برای آینده انسان مضر به نظر

می رسد .نمی شود منکر شد که دوربین دیجیتال،
آزادی عمل هنرمند برای ساختن فیلم ها را بیشتر
کرده و دخالت هایی را از دست خیلی از دولت ها
گرفته است.
این نوع فیلم ها چقدر باعث تغییر نگاه
دنیا نسبت جامعه ایرانی شده؟
ما وظیفه تغییر جهان را نداریم ،اما مسئولیت
درست نگاه کردن به موقعیت انسان معاصر ،نه
تنها در ایران بلکه در جهان را داریم .طبیعتا
چیزی به دل بیننده می نشیند که احساس کند
پشت این دوربین کسی قرار نیست او را فریب
بدهد .آخرش باید به دلت بنشیند و کار هرچقدر
از سیاست (منظورم بیشتر سیاست زدگی است)
دور باشد ،کار ماندنی تر خواهد بود .در هرکجا،
به ویژه جهان سینما ،هر کسی بخواهد بر موج
سیاست و سیاست زدگی بنشیند ،شاید اهدافش
یک مقطعی پیش برود اما مطمئنا در تاریخ هنر
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«هنر کشتن» همهکار می کند ،همه حرف ها را می زند

خسرودهقان

 -1مجموعه پنج کار سیفاهلل صمدیان به نمایش درآمد؛ کارهای مستند .کارهایی در زمینه
یکی از دلمشغولیها و ذهنمشغولیهای ایشان.
 -2صمدیان در چند زمینه صاحب نظر و ذوق است؛ عکاسی و فیلمبرداری و کارهای فنی
فیلم .و خیلی کارهای دیگر که احتیاج به بررسی و بحث و نظر متفاوت و جامع دارد .یک
ذهنمشغولی ویژه هم دارد و آن دلبستگی و ارادت خالصانه به آقای کیارستمی .و از نزدیک
و از منظری متفاوت کارهای او را رصد می کند.
 -3از این پنج کار ،من کار فرش او را به نام «هنر کشتن» می پسندم و دوستدارم چند

کلمه دربارهاش بنویسم.
 -4فکر و کار و انتخاب این ویدئو آرت ،بدیع و خوب است .فکر عنکبوت و انطباق تنیدن تار و پود و تارهای قالی،
غافلگیرکننده و شگفتآور است .ساده و در عین حال عمیق .از خود مایهگذاشتن عنکبوت و محکومیت او و قالیبافان.
و همه اینها در  9دقیقه .حداقل زمان بهکار رفته .بدون حواشی و حرف و سخن و بحث و تفسیر .یک همسویی حساب
شده و کشف و انتخاب بهجا و تازه.
 -5دیگر داریم عادت میکنیم که به فیلمها از منظر حرف و سخن و پیشنهاد تازه و بدیع و فکر تازه نگاه کنیم و سایر امور
را رها کنیم .همین که فکر قشنگ و هنرمندانهای را ببینیم ما را بس.
« )6هنر کشتن» همهکار میکند .همه حرفها را میزند .بهسادگی و تأثیرگذاری تمام و کمال
ادامه از صفحه 6

شماره  15تیر 1394

54

)١٤بهبودتصويرسينمايايراندرخارجازكشوربانمايشفيلمهايسينمايمتفاوتدراكرانرسميسينماهايكشور
 )١٥جلوگيري از توقيف مستمر فيلم ها و كاهش هزينه مخرب اين سياست براي كشور و نمايش هدفمند فيلم هاي
متفاوتومستقلبرايتماشاگرانفهيمسينمايايران(نهمخاطبخيليعام)
و ده ها كاركرد مهم ديگر سينماي هنر و تجربه براي سينماي ايران به طور خاص و براي نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران به طور عام وجود دارد كه بايد صبر کنيم تا اين اثرات سازنده به مرور طي دودهه آينده نمايان شود و
يادمان نرود كه وظايف دولت در همه جاي دنيا بر بسترسازي اين نوع فعاليت ها تعريف و تشريح شده است و وصل
كردن اين كاركردها به بازار آزاد ،همان آدرس اشتباهي است كه مدعيان دروغين آزادي با شعارهاي فريبنده خود ،به
دنبال درنطفه خفه كردن رشد و توسعه سينماي ايران با هر فعاليت رو به جلويي هستند....

صمدیان روایت شخصیاش را از وقایع دارد
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شیوه فیلمسازی سيف اهلل صمديان متفاوت و به قول خودش «سینمای یک نفره» است.
مریمشرافتی
سینمایی است که نه شبیه سینمای مستند است و نه شبیه سینمای داستان گو .چون
سینمای مستن ِد کالسیک ویژگی هایی دارد که انگار در فیلم هايش آگاهانه رعایت نشده و سینمای داستان
گو هم كه كامال متفاوت است .اما نکته مهم اینجاست که آنچه را که می خواهد بسازد کامال و به دقت در ذهنش
شکل گرفته و اين ويژگي فیلم های اوست.
صمدیان سینماگری مؤلف است .شیوه ای دارد که حاصل جدی گرفتن همه مسائل و وقت گذاشتن روی
آنهاست .میتواند به فضایی برود که شاید از دید افراد ناشی ،ارزش فیلم شدن را نداشته باشد .روایت شخصیاش
را از وقایع دارد و از این رو بیننده را وادار به اندیشیدن می کند.
یکی از دالیل اصلی و مهم در کارهایش نگاه منحصر به فردی است که از عکاسی و دید عکاسانه او نشأت می گیرد.
خودش در این مورد می گوید :بی آن که بدانم ناخودآگاه مأموریتی در چشمانم هست و چیزهایی را ثبت میکنم
که معموال کسی ثبتشان نمیکند.
مخاطب با دیدن فیلم هایش فضای تازه ای را تجربه می کند .سکانس به سکانس فیلم ها ،در این آشفته بازا ِر
کم حرمتی به تصویر ،تجربه بصری جدیدی است .چرا که در نگاهش دچار روزمرگی نشده است.
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به گفته خودش ،به دالیل مختلف و از جمله زمان رویدادها ،پنج فیلم انتخاب شدند؛ «ایستگاه سفید»،
«تهران ساعت « ،»25هنر کشتن»« ،بم :روز سوم ،روز دهم» و «روزی روزگاری در مراکش» که فیلم بلند
این مجموعه است .وجه مشترک فیلم ها و این نوع سینما این است که نیازی به دکوپاژ ندارد چون در لحظه
شکلی می گیرد .خودش درباره این شیوه معتقد است وقتی دوربین ،چشم عکاس میشود یعنی چشمی که
کامال در وجود او تعبیه شده است ،دکوپاژ تصویر همان لحظه شکل میگیرد .اما دو فيلم در این مجموعه
با ديگر فيلم ها تفاوت دارند« :ايستگاه سفيد» و «هنر کشتن» .در تمام فيلم ها يك «اتفاق» در حال روي
دادن است و با آن كه جنس هر اتفاق با ديگري تفاوت دارد اما بيننده را غافلگير مي كند .در «هنر کشتن»
نیز منتظر اتفاق هستیم اما از جنس و مفهوم دیگری« .هنر کشتن» متفاوت ترین فیلم این مجموعه است.
چون ساختار متفاوتی نسبت به بقیه فیلم ها دارد؛ موسیقی ،تصویربرداری و موضوعی که انتخاب شده و
پرداخت مینیمالیستی آن .موسیقی هم کامال با لحظات فیلم در هم تنیده شده و نكته مهم درباره موسيقي
آن اين است كه تكرا ِر موسيقي درواقع تكرار تناوب تنيدن تار است .تكرار ،حس وهم انگيز مرگ و شب را
به بيننده منتقل مي كند.
خط داستاني در «هنر كشتن» ساده است .چيزي به نام فيلمنامه وجود ندارد .اما فیلمساز مي داند كه چه چيزي
مي خواهد و معتقد است كه هیچ نویسنده و سناریستی بهتر و قوی تر از خود زندگی نیست .صمديان درباره
اين فيلم مي گويد« :دراین فیلم برای اولین بار از سه پایه استفاده کردم چون من اکثرا با دوربین روی دست کار
می کنم ،برای این که موضوع با من حدودا ً یکی شود .چون وقتی سه پایه و نور می آید فاصله گذاری می شود و
همه چیز خراب .البته در این فیلم گذشت مدت زمان تنیدن تار با دیزالو تصویر کوتاه تر شده است .عنکبوت در
انتهای کار ،وسط بافته اش به انتظار شکار می نشیند .نکته جالب این جاست که این اثر هنری که ساخته می شود
برای کشتن است و درواقع تنها اثر هنری برای تنازع بقاست»
«ايستگاه سفيد» فيلمي است كه از يك فضاي جغرافيايي شاعرانه برخوردار است .در این فیلم عالوه بر
زيبايي هاي بصري كه ناشي از نگاه عكاسانه سيف اهلل صمديان است ،بيننده با روايت جديدي از «در انتظار
گودو» بودن روبه رو مي شود .زن منتظر است ،مدام قدم مي زند ،در رفت وآمدهاي مكررش بيننده را با خودش
همراه مي كند و چه بسا حس سرما و انتظار را به مخاطب نیز منتقل کند ،اما ناگهان و بعد از رفتن اتوبوس است كه
بيننده غافلگير مي شود ،چرا كه زن بر خالف آنچه كه از ابتداي فيلم منتظرش بوديم همچنان در ايستگاه سفيد
مي ماند و همچنان منتظر« .انگار مقصد نهایی همان انتظار است و بس»
سینمایی که صمديان خود را متعلق به آن می داند بستر اصلی اش از دل واقعیت بیرون می آید .انگار نمایشی
از یک واقعیت تخیلی است .با آن كه سناریوی قبلی وجود ندارد اما می داند که چه می خواهد و با بهره گیری از
لحظات جاری زندگي ،داستانی را از دل داستان های آن بیرون می کشد.
در اين مجموعه اين دو فيلم يعني «ايستگاه سفيد» و «هنر كشتن» ويدئوآرت هستند .ممکن است چهارچوب
مشخصی برای ویدئوآرت وجود نداشته باشد تا بتوان تعریف مشخصی ارائه داد .ممکن است یک فیلم کوتاه با یک
تدوین متفاوت در قالب یک ویدئوآرت بگنجد اما به طور كلي مي توان گفت كه ویدئوآرت یک ظرفیت و وسیله
بیان است که در بیشتر مواقع ،بيان نوعی موقعیت هستند
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(محصول )1392

عوامل :نویسنده و کارگردان :پناه بر خدا رضایی ،مدیر فیلمبرداری :مهدی رضایی ،تدوین :موحد شادرو ،طراح صحنه و لباس :ليلي
بكمحمدي ،آهنگساز :اميد رئيسدانا ،صدابردار :سامان شهامت ،صداگذاري و ميكس :بهروز شهامت ،بازيگران :جميله رحيمی،
خديجه رحيمي ،صديقه نظری ،تهیهکننده :پناه بر خدا رضایی
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خالصه فیلم :بر درختان صنوبر خورشيد دميده است .زن به ياد دارد در کنار اين صنوبرهاي رقصان به عقد
مردش درآمد .در آن روزگار ،صنوبرها هنوز قلمه بودند .زن در روزگار جواني ،با مردش در زير سايه اين درختان،
عمر را سپري ميکردند .زن با مردش حرف ميزد ،کودکانه ميدويد ،عاشق مردش شده بود .اکنون زن در انتظار
مردش است که سالياني است از خانه رفته .زن اميد دارد مردش روزي به خانه بازگردد .از زن فقط دستهاي
استخوانياش مانده .با اين دستان گيسوان دخترش را شانه ميکرد و بر آنها گل شمعداني ميآويخت ...زن سراپا
در باد ايستاده است.

59

گفت و گو با پناه بر خدا رضایی ،کارگردان «دختر ،مادر ،دختر»

فیلمساز  38ساله حاال سومین ساخته خود را بر پرده اکران دارد .پناه برخدا رضایی ،پیش از «دختر ،مادر ،دختر»،
«گهواره ای برای مادر» را در سال  91و پنج سال پیش از آن «چراغی در مه» را ساخته است .حاال جدیدترین ساخته
این فارغ التحصیل سینما ،در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است .گفت وگوی شاهین امین و سیدرضا صائمی،
منتقدان سینما را با او در ادامه می خوانید.

شماره  15تیر 1394

60

شاهین امین :این فیلم فرم و ساختار ویژه ای
را برای روایت انتخاب کرده است ،به ویژه در نوع
تصویربرداری .فیلم تصاویر خیلی زیبایی دارد .اغلب
این تصاویر چشمنواز هستند و قاب بندی های کارت
پستالی در آن کم نیست .من ابتدای بحث این سؤال
را دارم که چرا این قالب و این فرم تصویری را انتخاب
کردید؟ چرا فکر کردید با این فرم و این شکل بهتر
میتوانیدمنظورتانرامنتقلکنید؟
پناه برخدا رضایی :به هر حال فیلم «دختر،
مادر ،دختر» در روند کارهای قبلی من است .بعد از
فیلمهایی مثل «چراغی در مه»« ،دختر ،پدر ،دختر»
و تجربیاتی که کسب کردم ،سعی کردم به یک زبان
ویژهای در روایت برسم .حس میکردم قصهگویی
فیلم را به نوعی دنبال کنم که در نوع روایت اندک
خودش ،ارتباطی با طبیعت بگیرد و سعی کردیم آن
ارتباطباطبیعترادرمیزانسنهاهمرعایتکنیم.
امین :یعنی فیلم با طبیعت ارتباط بگیرد یا طبیعت
عنصراصلیفیلمباشد؟
رضایی :ببینید بیشتر یک تجربهای برای خود ما بود.
چیزی که حین کار مد نظر بود این بود که بیاییم نوعی

از فیلم را تجربه بکنیم که برمی گردد به عالقه شخصی
وعالقهسینماییمنکهمیزانسنهاونوعقصهگویی را
بهسمتوسوینقاشیوهرآنچهکهدرنقاشیهست
ببریم.منظورمازنقاشی،کارتپستالنیستیاآنرنگ
ولعابتصویرینیست،کهبیشترآنعالقهایاستکه
من به شخصه به نقاشی داشتم .یکی گرایش به ادبیات
دارد و میآید ادبیاتش را با سینما پیوند میزند .به هر
حال سالها تجربه من یا عالقه شخصی من عکاسی و
نقاشی و شعر بوده .محصول این تجربه و عالقه را حاال
میتواندرفیلمیمثل«دختر،مادر،دختر»پیداکرد.
امین :منظـــورتان از نقاشـی همان توجه به
کمپوزیسیون ورنگبندیاست؟
رضایی :حاال فارغ از کمپوزیسیون نقاشی منظور
آن پیوندهایی است که سینما با نقاشی پیدا
میکند .این در حقیقت بیشتر از این زاویه ای است
که اشاره می کنید.
امین :یعنی بیشتر عالقه فرمی بوده یا عالق ه به انتقال
مفاهیمازطریقنقاشیوشیوهایکهمنتقلمیکند؟
رضایی :هر دو .به هر حال من دوست دارم که در
فیلم به فرم هم دقت بشود .فرم مسأله بسیار مهمی
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درسینمااست.
امین:طبیعتااگرنباشدکهفیلمبیمعنیاست.
رضایی :بله و من سعی کردم تعریف و توقعی که
خودم از فرم دارم را به کار بگیرم.
امین:چندجلسهفیلمبرداریکردید؟
رضایی :من فکر میکنم قبل از این که راجع به فرایند
تصویر یا فیلمبرداری صحبت بکنم ،برای من فرایند
ماقبلاینمهمبود.
امین :در ادامه به این قسمت هم خواهیم رسید.
رضایی :بله .بیست و هفت ،هشت روز ما پشت تپه
میرفتیم .این طرف تپه و جاهای مختلف .قبل
از فیلمبرداری فقط عکس میگرفتیم تا به قاب
نهایی برسیم.
امین:ازهمانلوکیشن؟
رضایی :نه .لوکیشن دیــدن یک فرایند است.
لوکیشن که الزم نبود .چون من در آن اقلیم به دنیا
آمــدهام .وجب به وجب لوکیشن را حفظ هستم.
لوکیشنهای مختلف را میدیدم .درواقع دکوپاژ من

از طریق دوربین عکاسی بود .یعنی یک تجربهای
که حداقل برای شخص خودم داشت ،این بود که
یک قصه از پیش تعیینشدهای نداشتیم .فیلمنامه
به معنای متعارفش نداشتیم .در واقع از طریق دکوپاژ
عکاسی پیش می رفتیم و قصه بر همین اساس شکل
میگرفت .البته این به معنای غریزی کارکردن نبود.
میدانستیم که شخصیتهای ما چه کاره هستند.
چه نسبتی با هم دارند .شخصیت مادر ،دختر و آن
مادربزرگباهمچهنسبتیدارند.درحقیقتمااینتم
را قصهوار جلو میبردیم .بعد که این فیلمبرداری شد و
مونتاژ شد ،آمدیم برای شاعر ،آقای احمدرضا احمدی
نازنین ،قصه را تعریف کردیم .گفتیم این تم قصه ما
است و ایشان هم برای فیلم شعر سرود.
امین :بدون این که فیلم را دیده باشد؟
رضایی:نه .بعد از این که فیلم مونتاژشده را دید.
امین:شما میگوییداول تمرا تعریفکردید.
رضایی :نه .بعد از این که فیلم را دید .البته یک بار قبل
از فیلم ماجرا را برایشان گفتم که چه اتفاقی میافتد.
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بعد که فیلم مونتاژشده را دیدند و موسیقی آن را
شنیدندبرایپالنهاشعرسرودند.
امین :آقای صائمی ،در خدمت شما هستیم .اصل
ماجرا و قسمت هیجانانگیزش دارد با تو شروع
میشود.
سیدرضا صائمی :ببینید ،واقعیت این است که
سینما به واسطه هنر هفتم بودنش با هنرهای قبل از
خودش در ارتباط است .ازجمله عکاسی و نقاشی و
هنرهای دیگر .بیشترین ارتباطی که ما بین سینما و
هنرهای دیگر میبینیم یا با ادبیات بوده یا با عکاسی و
نقاشی .من فکر میکنم آقای رضایی بر خالف خیلی
از کارگردانهای جدید امروز ما که بیشتر رویکرد
ادبی دارند و اقتباس ادبی و اینها ،به سمت عکاسی و
نقاشی رفته .درواقع پیوند این دو هنر را مد نظر گرفته.
حاال شاید این یک جورهایی نوعی ارجاع به ماهیت
خود سینما هم باشد که بیشتر تصویر است تا گفتار یا
قصهودیالوگ.اآلنداشتیدصحبتمیکردیدمتوجه
شدم قصه درواقع قصه رئال نیست بلکه محصول ذهن
نویسندهاست.
رضایی:شخصیتهاباهمنسبتواقعیدارند.
صائمی :یعنی آن دختری که مریض است ،واقعا
مریضاستدیگر؟
رضایی :بله قصه به لحاظ ارتباط شخصیتها واقعی
است اما آن بخش که
همسرش رفته و نیامده
و این منتظر است و بعد
پسرش میرود ،این درام
فیلماست.
صائمی :شما در عین
این که تکیه کردید به
وجوه سینمایی ،یعنی
تصویر و قاببندیهای

زیباییشناسانهای که خیلی از جاهایش به قول
دوستمان کارت پستالی است ،صرفا هم این جوری
نبودهکهفقطبخواهیدتصویرزیباداشتهباشید.یعنی
یک نسبت معنایی بین این تصویر و درام درونیای
که داریم میبینیم وجود دارد .مثال فرض کنیم شما
اشاره کردید که :من از طبیعت استفاده کردم .استفاده
از طبیعت در این جا لزوما به واسطه کارکرد زیبایی
شناسیاشنبوده.
رضایی:درستاست.
صائمی:بلکهدرواقعشماتنهاییآنشخصیتهاوآن
آدمها را با تنهایی طبیعت ،یک جوری بینشان پیوند
معنایی برقرار کردید .یا آن جادهای که نشان داده
میشود؛ آن موتور از باال به پایین آن حرکت میکند.
حرکت آن آدمی که احساس کرده دچار رکود
و سکون بوده و باید یک کاری انجام بدهد .درواقع
جاده میآید و در کنار طبیعت قرارمیگیرد .من فکر
میکنم این استفادهها ،کارکردهای خیلی خوبی بوده
ولی مسألهای که وجود دارد و شاید خیلی از دوستانی
هم که فیلم را دیدهاند با من هم نظر باشند این است
که فیلم برای تماشا به یک حوصله فراتر از یک فیلم
معمولی نیازمند است .به خاطر این که ما وجوه
دراماتیک قصه را در مناسبت آدمها و شخصیتها
نمیبینیم .چون شخصیتها هیچ کــدام حرف
نمیزنند .درواقــع آن
نریشنی که وجود دارد
قصه را تعریف میکند
و ما موقعیت آدمهــا را
به واسطه آن نریشنها
دریافت میکنیم .برای
من سؤال است که چرا
حاال که درام داریــم از
این فرم استفاده کردید.
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یعنی من تا این جا فکر میکردم قصه کلش واقعی
است .شوهره گذاشته رفته .ولی حاال که یک بخش
آن تخیل نویسنده است و به درام تبدیل شده ،چرا
از دیالوگ استفاده نشده؟ چرا آن خانمها صحبت
نمیکنند.میتواندبادخترشحرفبزند.درعینحال
نریشنهمیکجاهاییبیایدویکجاییکهالزماست
به روایت کمک کند .االن این تلقی ایجاد میشود که
ما با یک فیلم مستند مواجه هستیم .اتفاقا اگر در قالب
فیلممستندبهآننگاهکنیم،عناصرومؤلفههایخیلی
قابل قبولی دارد؛ از جمله همین وجوه زیباییشناسی
بصریاش .این برای خود من سؤال است .حاال در
ارتباط با این موضوع با هم گفتوگو کنیم .
رضایی :شخصا معتقدم که نگاهی که شما
میفرمایید کارت پستالی ،شاید یک نوع در تأیید
استولی...
صائمی :نه .هیچ تأیید و تکذیبی نیست .ویژگی آن
است.
رضایی :خود من شخصا خیلی موافق اینم که در
طولفیلمدوپالن،سهپالن،بعضایکسکانس،خیلی
چشمنواز باشد .من آن را بیشتر کارت پستال میدانم.
میگویم فیلم در عین حال که قصه اولویت اولش بوده
ولی به سمت وسویی رفته که تصویر در آن به نقطه
ثقلبدل شده.
صائمی :خیلی از منتقدان زمانی به این موضوع انتقاد
دارند که کارگردان صحنههای کارت پستالی گرفته
ولی آن صحنهها هیچ ارتباطی با قصه ندارند ،ولی من
فکرمیکنمدراینجاارتباطدارد.
رضایی:کامال.
صائمی :مثال من مفهوم تنهایی طبیعت را ،سکون و
سکوت را در نسبت آن با طبیعت پیرامون و پس زمینه
درک می کنم و از این حیث میشود از آن دفاع کرد.
رضایی :خیلی خوشحالم که از این زاویه به فیلم

نگاه کردید .این فیلم کامال کارت پستالی است
و کارت پستالی بودن از این زاویه جزو حسن کار
است .نوع دیگرش این است که خود من هم خیلی
آگاهانه میدانم که چه تعدادی قرار است فیلم ما را
ببینند .قطعا این فیلم را برای مخاطب ساختم ولی
مخاطب آن مشخص است .بی راه است اگر بگویم من
دوست داشتم اآلن توی این سالن غلغله بشود .باور
بفرمایید اصال کسی را هم دعوت نکردم .یعنی شرط
ادب بوده که این اتفاق بیفتد ولی من خودم منتظر
بودمببینمایننوعفیلمهاچقدرمخاطبدارند.خیلی
هم خوشحال هستم که اصال فیلمم اکران شده .باور
بفرمایید اصال به این فکر نمیکردم که من یک روز
بتوانم یک فیلم در یک تایم این جوری بسازم و عالئق
شخصی خودم را به تصویر تبدیل کنم ،بعد اسمش
این باشد که فیلم اکران شده .باالخره این فیلم ها قطعا
ساخته میشود .یک سری مخاطبان محدودی هم
برای خودش دارد .همین که این جا اکران شد و یک
تعدادی آمدند ،این راه را بازمی کند که ممکن است
اینچنینفیلمهاییهممخاطبینخودشانراداشته
باشند .برای من تعداد مخاطب ارزش نیست .برای من
این ارزش است که از آن تعداد اندک کسی واقعا این را
دوست داشته باشد و این نوع سینما را دنبال بکند .به
هر حال المانهایی مثل تنهایی این آدم ،غربت اینها
و کوچکی انسان در برابر طبیعت را خواستم به زبان
سینما بیان کنم .قطعا فارغ از مسائل محتوا ،بخشی
از زبان سینما فرم است .این نبود که ما تصاویر را
بگیریم و حاال برایش یک چیزی بنویسیم .از ابتدا فکر
شده بود که قصه را این کاراکترها خودشان نگویند.
یعنی اصال توی فیلم دیالوگی گفته نشود .بیشتر به
سمت وسوی فیلمی برویم که شاید یک آرامشی را
به مخاطب منتقل بکند .این آرامش میتواند در همان
فضاهای بصری باشد ،فضاهای صوتی فیلم باشد که
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اگر شما تصویر را ببندید ،به همان نسبت ،صوت فیلم
هم در نوع خودش کارساز است.
صائمی :آره .به نظر من آن آرامش را ایجاد میکند.
من خودم به عنوان یک مخاطب ،به خصوص در این
دنیای پرهیاهو و شلوغ وقتی مینشینم چنین فیلم
را میبینم ممکن است آرام شوم ولی یک جاهایی
میتوانسته آن مکثها و آن تأکیدها روی صورتها
یا روی صحنههای ثابت به لحاظ زمانی کم تر باشد
که به لحاظ روایت ،یک مقدار ریتم تندتری بگیرد.
به هرحال خود فضا و خود قصه و آدمها دارد در یک
موقعیت سکون و سکوت به تصویر کشیده میشود.
احتماال جواب آقای رضایی این خواهد بود که این
کشآمدنزمانیبهخاطرایناستکهمخاطبهمآن
تنهاییوتکرارواینموقعیترابیشترحسکندولیبه
نظر من در یک جاهایی از سکانسها میشد در حین
این که آن حس را منتقل کرد کوتاه تر کرد که یک
خردهریتمتندتریداشتهباشیم.
رضایی :قطعا فرمایش دوستمان متین و درست
است .پرپالنترین و اکتیوترین فیلمها را هم میشود
در مونتاژش تغییر داد .آرامترین فیلمها و این دست
فیلمهایی هم که در تاریخ سینما به وفور هست و ما
دیدهایم و از آنها یاد گرفتهایم ،شاید آنها را هم با نگاه
امروزی من مخاطب ببینم ،بگویم من میخواهم در
مونتاژش دست ببرم .ولی نگاه ما این بود که طعم
پالنها به دل مخاطب بنشیند .این نگاه را داشتیم.
یعنی مخاطب آن حسی را که از پالن میخواهد
دریافت بکند .اگر دارم او را به طبیعت میبرم ،خطا
نکنم و به او بیست ثانیه پالن بدهم .اگر به این چنین
فیلمی دعوتش کردم ،پس طعم آن را بچشد.
صائمی:ببینید،اززاویهنگاهشماکهتأکیدرویتصویر
و آن سکون بود ،درست است .من صحنه نشستن آن
خانم روی ریل و نوع زاویهای که دوربین گرفته بود را

خیلی دوست داشتم .شاید به لحاظ داستانی ،تأکید
روی این بوده که مفهوم انتظار را میرسانده ولی باز
همبستگیبهمخاطبدارد.مخاطبیکهبرایشوجوه
زیباییشناسی و لذت بصری اهمیت بیشتری دارد،
خود تماشای این قاب میتوانسته برایش لذت بخش
باشد.
امین :آرامش طبیعت را که رضا هم گفت .من هم
موافق هستم .خیلی از صحنهها خیلی آرام و برای
یک سکون خیلی لذت بخشند .ولی سؤال من این
است که وقتی قرار است ما با یک فیلمی که یک
ساعت و چهار دقیقه است...
رضایی :نه .هفتاد دقیقه است .یک ساعت و ده
دقیقه است.
امین:باتیتراژواینهایکساعتودهدقیقهاست.شاید
بعدازپانزدهدقیقه،بیستدقیقه،کمبوددراموکمبود
قصه یا این ریتم ،کند به نظر برسد که اصال به نظر من
ریتم مونتاژی نیست .یعنی به نظر من ریتم مونتاژی
مرحله دوم است .شما باید اول باید ریتم درونی فیلم
و ریتم درونی پالن را داشته باشید .حتی ریتم درونی
قصه و اتفاقاتی که رخ میدهد را داشته باشید .فکر
نمیکنید این در یک تایم بلند خودش حتی گاهی
میتواند آزاردهنده هم باشد؟ درواقع بعد از یک مدتی
آرامش را سلب بکند؟ چون هی تکرار و تکرار میشود،
این آرامش را از بین ببرد وقتی ما چیز دیگری به غیر از
آرامش و آن پالن نشان ندهیم؟
رضایی :شخصا عرض میکنم :نه .آیا مخاطب باید
با این خط کش بیاید آن فیلم را ببیند؟ همین که
دوستم میفرمایند حس کردم کار مستند است،
من میگویم چه خوب که این حس را منتقل
کرده که مستند است .یکی دیگر بگوید داستانی
است .میگویم چه خوب .پس این مستند ما و
کاراکترهای مستند ما و قصه حداقلی ما شاید یک
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درامی توش دارد که به سمت و سوی داستان
میرود .من فکر میکنم که این نوع نگاه و این
نوع فیلمها باید از ابتدا حوصلهاش مشخص باشد.
من فکر میکنم مثل رباعی و غزل است .رباعی
مخاطب خودش را دارد یا همراه خودش را دارد و
غزل هم همچنین .ولی قطعا موافق هستم که اگر
داستان بیشتری میبود ،همین داستان بیشتر یا
گفتمان بیش تر درون فیلم ،مخاطب را بیشتر
همراه میکرد .بله .میتوانست ولی آن هم قطعا به
گونهای دیگر.
صائمی :ببینید ،من یک چیزی را قبول دارم:
در نهایت مخاطبی از این فیلم خوشش میآید
که جهان ذهنی و درونیاش با جهان سینمایی
فیلم انطباق داشته باشد .یک مخاطبی که دنبال
اکشن است قطعا نمیتواند از این فیلم لذت ببرد .به
هرحال باید این انطباق بین مخاطب و فیلم وجود
داشته باشد .در نهایت هم فکر میکنم بپذیرید که
این نوع فیلم مخاطب خاص خودش را دارد .قرار

نیست هر مخاطبی از تماشای این فیلم لذت ببرد.
رضایی:همهفیلمهاهمینطورهستند.همهفیلمها
مخاطبخودشانرادارند.
صائمی :نه .به هر حال یک فرقی میکند .با تماشای
«دختر ،مــادر ،دختر» یاد دو فیلم افتادم .یکی
فیلمهای شهید ثالث و یک-جاهایی هم یاد «خانه
سیاه است» فروغ .حتی یک دیالوگ شبیه به هم هم
دارند .نمیدانم فیلم «خانه سیاه است» را دیده اید؟
ی بودند؟
آن ها که جذام 
رضایی:بله.
امین :یک جذامی بود که به هرحال از این
وضعیت زندگی و این فالکت خسته شده بود.
با صدای خود فروغ هم بوده .این هی راه میرفته
و روزهای هفته را میشمرده؛ شنبه ،یکشنبه،
دوشنبه ...دوباره میرفته و از اول شروع میکرده.
این با یکی از صحنههای فیلم شما :امروز ،فردا،
دیروز ،فردا و دوباره از اول گفتن این جمله از
سوی راوی شباهت دارد.
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رضایی:بله.
صائمی :به هرحال اکثر مخاطبهای ما دنبال
یک فیلمی هستند که یک قصهای داشته باشد.
فرازونشیب داشته باشد .تعلیق داشته باشد .ولی
قطعا آن مخاطبی که دنبال این جنس فیلمها است،
احتماال این فیلم او را راضی خواهد کرد .به هرحال هر
فیلمی مخاطب خاص خودش را دارد.
رضایی :نکتهای که هست این است که در کارهای
قبلی بیش تر اشارات میزانسنی شده .در «چراغی در
مه» و در «دختر ،پدر ،دختر» به «طبیعت بی جان»
و سینمای شهید ثالث اشارات میزانسنی شده .من
این جا برای استاد شهید ثالث آمرزش میخواهم و
صحبتهای امروز را ،هر آن چه که خوبی است به روح
این استاد در سینما تقدیم میکنم .چرا که به شدت
به ایشان عالقه مند هستم .نه عالقه شخصی ،بلکه
عالقهبهشکلتخصصیوسینمایی.ولیبرداشتهای
شخصیام را هم دارم .من فیلمساز این دوره هستم و
آموختههای اندک خودم را دارم .سعی کردم در عین
حال که به آن نوع از سینما یک ادای دینی می کنم،
یک رفلکس سیویتی بدهم ،در عین حال آن فضای
دیگری را هم که خودم دارم و به آن عالقه مند هستم
تکمیلکنموادامهبدهم.
امین:درصحبتهایتاناشارهکردیدکهشمادراغلب
کارهایتان یک فیلمنامه
حداکثر ده صفحهای
دارید .چند بار هم تأکید
کردید بر قصه حداقلی.
چرا لزوما تأکید دارید
که یک فیلمنامه باید
ده صفحه باشد؛ یک
فیلمنامه خیلی کوتاه و
جمع وجور ،که درواقع

بیش تر از این که یک فیلم داشته باشیم ،یک تم
داشته باشیم؟ من میخواستم دلیل این تأکید شما
را سؤال کنم.
رضایی :فیلمهایی هم ساخته ام که چنین ساختاری
نداشته .من قبل از عید یک فیلمی ساختم ،اگر
دوستاندیدهباشند،شایدبرایشانیکخردهمتفاوت
باشدکهمافیلماینچنینیهممیسازیم.
امین:چرافکرمیکنیداینمدلفیلمسازیبهیکتم
احتیاجداردتایکفیلمنامهکامل؟
رضایی :نه .میتواند یک فیلمنامه کامل هم باشد
و اتفاقا پختهتر هم میشود .من اصال نمیگویم که
حتما .شاید قسمت سوم این فیلم که میخواهم
دختر را کار بکنم  -البته اگر حس وحالش بود  -آن
را خیلی قصهگوتر ولی از جنس خود این نوع سینما
روایت خواهم کرد .اصال موافق نیستم که یک حسن
است اگر یک فیلمی با دو خط نوشته ساخته بشود یا
اگر با صد صفحه نوشته ساخته بشود .مهم این است
که در آن مسیری که داری قدم میگذاری ،سعی
کنی آن راه را درست طی بکنی.
صائمی :ولی در این جا یک بحثی وجود دارد.
یک تضادی وجود دارد .این آرامش ،شاید ناشی از
صحنههای چشمنواز طبیعت با آن رنگآمیزی باشد
اما در دورن این طبیعت زیبا با این قاببندیهایی که
ما داریم میبینیم ،دارد
قصه تلخ روایت میشود و
این تلخی و این آرامش به
هرحال ممکن است یک
خرده پارادوکس ایجاد
کند .درست است آدمی
که غمگین است آرام
است ولی لزوما هر آدمی
که آرام اســت حالش
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خوبنیست.
رضایی :بله .عرض من این نیست که اگر بالذات
صحبت از آرامش میکنم یعنی یک نوع خلسه یا یک
نوع مدیتیشن یا تعاریفی از این قبیل .نه واقعا .بلکه
همه چیزهای دیگر در آن نهفته است؛ آن تلخی ،آن
تنهایی شخصیتهای قصه ،بیماری آن دختر رنجور
و مهجور و بیمار و انتظار آن زن برای همسرش یا
آن تنهایی مادربزرگ .به هرحال این تلخی جزئی از
این است ولی من فکر میکنم که بیان نوعی از درد
که مخاطب را با یک شخصیتهایی همراه بکند ،در
نهادشبهیکآرامشیخواهدرسید.
امین :توی متن هی گفته می شود که ایشان منتظر
شوهر و مردش است که برگردد .در خاطراتش
هم می گوید« :آن جا کنار آن درخــت از من
خواستگاری کردند .درختها آن موقع تنک بودند
و اآلن تنومند هستند» .ولی من بیش از انتظار
تکرار و تکرار می بینم .پسر میگوید :این زندگی
تکرار همان است .این نمایش تکرار است .بعدش
هم خود فیلم هی تکرار و تکرار و تکرار میکند .به
نظر من این تکرار جلوه بیشتری از انتظار دارد .فکر
میکنید لزوما برای نشان دادن تکرار باید این همه
و این حجم نمایش تکرار را داشته باشیم؟
رضایی:شایدبلهوشایدخیر.
امین:همهجوابهایشمانسبیاست.
رضایی:ولیواقعیتایناستکهوقتیایناثرساخته
شده ،به یقین عرض میکنم :بله .چرا که زندگی اینها
و تنهایی و غربت اینها سراسر تکرار است .وقتی شما
مدت محدودی را با اینها زندگی بکنید ،میبینید تمام
زندگی اینها همین است .شادی زندگی اینها شاید
کنار ریل ایستادن و منتظربودن است .شاید شنیدن
صدای فالن جوی آب که از پس پنجره میشنوند
است .تکرار جزو شاخص ه زندگی این مردمان است.

مردمانی که از ذهن ما بیرون آمده اند.
صائمی :من دو نکته دارم :یکیش این که در ادامه
صحبت شاهین ،این تکرار خیلی تکرار شده .چون
ما داریم میبینیم که مفهومی که روی آن تأکید
میشود مفهوم تکرار است و مالل ناشی از این تکرار
در زندگی است .به هرحال ما میپذیریم که درام است.
قصه هم دارد روایت میشود .کاش یک نشانههای
دیگری و یک موقعیتهای دیگری از زندگی اینها هم
بهتصویرکشیدهمیشد.مثالمنداشتمفکرمیکردم
اینها در این همه سال از کجا میآورند میخورند؟
معیشتشان به چه شکلی است؟ اگر به این بخش از
وجوه زندگیشان هم پرداخته میشد ،فیلم یک خرده
تنوعدراماتیکیبیشتریپیدامیکرد.
امین :و تصاویر مختلفی از موقعیتهای دیگر .از
لحاظتصویریهمموقعیتهایدیگرتنوعمیداد.
صائمی:آره.بهویژهاینکهمااینبیزمانیراکهدرفیلم
میبینیم،بیمکانیراهمداریماحساسمیکنیم.یعنی
دقیقاآدمنمیداندایندرکداممنطقهجغرافیاییاست
و در کدام نقطه از ایران اتفاق میافتد .اگر بخشهای
دیگری از زندگی این افراد نشان داده میشد ،در عین
این که مالل و تنهایی و انتظار آنها به نمایش درمیآمد،
همریتمیکخردهبهترمیشدوهمتنوعموقعیتهای
دراماتیک افزایش پیدا میکرد .نکته نهایی که در واقع
تحلیل نهایی من از این فیلم است :حس من این است
که این فیلم در حقیقت یک تفسیر شاعرانه فلسفی از
زندگی است .یعنی ما هم داریم یک تصویر شاعرانهای
را نگاه میکنیم .گویی کارگردان یا تصویربرداری که
پشت این دوربین است و دارد قصه را روایت میکند،
یکنگاهشاعرانهایبهطبیعتدارد.هرچندکهاینشعر
یک شعر تلخی است .یعنی درواقع شعر تلخ دارد بیان
میشود.شعرتلخهمممکناستزیباباشد.مااینهمه
شعرهای غمگین میخوانیم اما از خود وزن شعر و از
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خود آن هارمونیای که دارد لذت میبریم .در عین این
که محتوایش تلخ است .من یک لحظه از فیلم داشتم
فکرمیکردمکهدرنهایتهمهآدمهاتنهاهستند.حتی
اگرهمدراطرافشانکسیباشد.اینتنهاییدرطبیعت
بیشتر احساس میشود .در دل آن طبیعت تنها چیزی
که حرکت داشت قطار بود .شاید این جا قطار تنها نماد
زندگی در دل این طبیعت ساکن بود که در حقیقت
جریان داشت .ما در طول فیلم قطار را نمیبینیم .ریل
را میبینیم و انتظار آن آدمها را .ولی در پایان که قطار
را میبینیم ،گویی کارگردان میخواهد در انتها تأکید
بکند که زندگی همچنان جاری است و در دل این
سکونوسکوتوتنهاییهممیشودزندگیکرد.
امین :در مورد نکته تنوع تصویری و موقعیتهای
مختلف ،حتما یک توضیحی بدهید .آیــا اگر
موقعیتهای مختلف زندگیشان را نشان میدادید
فیلمبهترینمیشد؟
رضایی :بله .میشد .قطعا اگر موقعیتهای مختلف را

نشان میدادیم ،حتما برای مخاطب جذاب تر میشد،
ولی خب ما نشان ندادیم.
امین:چرا؟
رضایی:نهاینکهبخواهیم.
امین:حتمایکقصدیداشتید.
رضایی :آره .دوربین بود و تک لنزهای سینمایی
همراه ما بود .فکر نکنید ما یک دوربین بردیم و لنز
نرمالی که روی آن بوده .بلکه لنزهای مختلف بود.
تست میزدیم و میدیدیم .بعد میگفتیم این نه .اگر
یکجاییبهنتیجهمیرسیدیمکهبهدلمامینشیند
و حس میکنیم این چیزی را که میخواهیم از فیلم
برداشت بکنیم کفایت میکند ،در قصه هم سعی
میکردیم این اتفاق بیفتد .شاید اگر فضای بیشتری
را میدادیم ،مخاطب همراهتر هم میشد ولی شاید آن
روز حس ما این بود که کفایت میکند.
امین :یعنی تک پالنهای خوش تصویر را و تک
پالنهایی را که آن حستان را منتقل بکند به فرم روایی
کلفیلمارجحدانستید؟یعنیاینرافدایآنکردید؟
رضایی:تکپالنهایینبود.اینمثلیکشیریاست
کهتوییکلیوانریختهشدهوحالتخودشراگرفته.
حسمیکردمایننوعپالنهاوایننوعسکانسهابااین
نوعقصهسازگاراست.شایدبیشترش.حاالمیطلبدکه
مندرکارگردانیهمیکتجدیدنظریبکنم.فرمایش
شما به من حس خوبی داد و برداشتهایی که به لحاظ
محتوا از فیلم کردید .ولی باور بفرمایید من این فیلم را
نساختم که عزیزانی از فیلم در خوشایند بگویند یا در
غیر خوشایند .ولی عالقه شخصی من این بود که
فیلمی که فرم بصری دارد و شاید فرم بصری آن
غالب هم هست بسازم .شاید توقع من از کسانی
که مخاطبین خاصتر هستند یا با قلم مینویسند
یا منتقد هستند یا افراد خاصتری هستند ،در
واکاوی فیلمهای این چنینی است.
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امین :من هم منظورم همین است .اتفاقا من اصال
بحث محتوا نکردم .یعنی اصال با فیلم بحث محتوا
ندارم .چون میشود محتواهای مختلفی از این فیلم
کنکاش کرد که بعضیهاش حتی به نظر من میتواند
متضاد باشد .این میتواند یک حسن باشد .اشکالی
هم ندارد .اتفاقا منظور من این است که درباره فرم
بصری و فرم تصویری ساختار این فیلم یک مقدار
صحبت بکنیم؛ در ادامه صحبتهای رضا که :کاش
میشد که ما فضاهای دیگری از زندگی این آدمها را
داشتیم که فرم روایی این فیلم شکلی پیدا میکرد
که بیشتر توضیحدهنده وضعیت کل ماجرا و زندگی
آن آدمها و فضای تصویری زندگی آنها باشد .فقط
منظورم این نیست که قصهشان چی است .حتی
آن متنی که آقای احمدی به شعر میخوانند ،یک
جاهایی توضیحدهنده چیزی است که ما در تصویر
کمتر میبینیم .مثال یک جایی نمای نزدیک از یک
سگی را داریم .بعد میگوید :سگی که در دوردست
به جاده نگاه میکرد ...در صورتی که ما در آن پالن
اصال نه جادهای میبینیم ،نه چیزی در دوردست.
میشد ما کمتر از آن شعرها داشته باشیم و تصاویر
خودشان را توضیح میدادند.
رضایی :بله .و جادهای هم نمیبینید یا به عنوان مثال
آن جایی که گفته میشود :در بستر تنهایی و در خانه
این شخص ،در پشت تنهایی ،چیزی که میشنود
صدای آب است و شاید این آب و شاید صدای باران
همراه تنهایی او باشد .اینها همان چیزهایی است که
ما حس کردیم قرار است در تصویر گفته نشود .این
دیگر رسالت و وظیفه ادبیات فیلم است .بنابراین شاید
یک جاهایی من با شما موافق هستم .تصاویر یا گفتار
متن به سمت وسوی آن چیزی میرود که در تصویر
است ولی بیشتر اوقات نه .به هرحال با همه نقاط
ضعف و نقاط قوت  -اگر باشد -الگویی که این مدل

فیلم انتخاب میکند ،خواه ناخواه به سمت وسوی
تصویرمیرود.
امین :آقای رضایی ،مکان این فیلم کجا بوده؟ یعنی
طبیعتش؟
رضایی :دامنههای زاگرس ،در یک منطقهای در
استانمرکزی.گروهبرایبهزباندرآوردنیاشنیداری
کردن فیلم خیلی زحمت کشیدند .چرا که خیلی با
وسواس روی یک سری صداها کار کردند؛ صدای
باد ،صدای آب ،صدای باران .از آهنگساز فیلم خیلی
ممنون هستم که سعی کردند این حس را منتقل
بکنند؛ فارغ از این که بخواهم تعریف بکنم .نوید ظهور
یک فیلمبردار جوان را میدهم .آقای مهدی رضایی
خیلی توانا تصاویر را ثبت کردند .خیلی توانا هستند.
به هرحال شاید بخشی از رسالت ما در سینما به جز
این که فیلمی میسازیم و حالی را منتقل میکنیم،
آمدنیکسرینیروهایدیگربهسینمااست.منفکر
میکنم آقای مهدی رضایی با آن عالقه و وسواسی که
به تصاویر داده ،میتواند شرایط خوبی را برای یکی از
فیلمبردارانجوانفراهمبکند.
امین:فیلمهایقبلیآقایپناهبرخدارضاییمیتواند
دنیایخودشراتوضیحبدهدواحتیاجیبهفرامتنش
ندارد ولی در این فیلم اتفاقاتی که میافتد ،درواقع
خودبسندگیندارد.
رضایی :من فکر میکنم فیلمهای شخصی هستند
که مخاطبها را همراه خودشان میآورند .اگر به
آن سمت وسو میرفتیم با ذهن اکثریت همراه
میشدیم و آن جایی که همه توقع دارند ما گورستان
نشان میدادیم و آن جایی که همه توقع دارند ما
کات بدهیم و به یک جای دیگر می رفتیم .ولی پناه
برخدا رضایی با شاخصههای فیزیکی و شاخصههای
معناییاش به این سمت وسو رفته .میتواند برای
کسی خوشایند باشد ،میتواند نباشد
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(محصول )1392
خالصه فیلم« :سی صد و شونزده» داستان زندگی زنی است که خاطرات زندگی و کشورش را از پیش از تولد
تا لحظه مرگ روایت می کند؛ داستان  63سال زندگی که بیشتر از طریق کفش ها و پاهاى شخصیت هاى فیلم
روایت می شود؛ داستانی پرحادثه که هم انقالب و هم جنگ  8ساله ایران را در بر دارد.
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دستاوردها :نمایش در جشنواره های متعدد از جمله :جشنواره میل ولی آمریکا ،جشنواره مانهایم آلمان ،جشنواره پراگ
و جشنواره وارنا عوامل :تهیه کننده و کارگردان :پیمان حقانی ،فیلمنامه نویسان :حمیدرضا کشانی و پیمان حقانی ،مدیر
فیلمبرداری :داوود ملک حسینی ،صدابرداری :ایرج شهزادى و حیدر نجفی ،تدوینگر :هایده صفی یارى
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پيمان حقاني فيلمساز جواني است كه در كنار راه اندازي سينماتك قلهك و پيگيري
عالقه اش به ژانرهاي سينمايي ،اين دغدغه را به شكل عملي هم دنبال كرده است.
بعد از «مردي كه گيالس هايش را خورد» كه بدون اكران عمومي وارد شبكه نمايش
خانگي شد« ،سی صد و شونزده» دومين فيلم بلند او است؛ اثري تجربي و متفاوت
كه با فلسفه زنانه به كفش ،زندگي و جهان هستي نگاه مي كند و از وجوه مختلف
مي تواند منحصر به فرد و قابل بحث باشد.

چطور شد كه اولين فيلمتان« ،مردي
كه گيالس هايش را خورد» ،بدون اكران
عمومي به شبكه نمايش خانگي راه پيدا
كرد و پرفروش هم شد؟
در آن مقطع گروهي مثل «هنر و تجربه» نبود كه
از سينماي مستقل حمايت كند .به همين دليل
هم آقاي امير سمواتي كه تهيه كننده بودند فيلم را
براي پخش به شبكه نمايش خانگي دادند و خيلي
زود همه نسخه هاي آن تمام شد .حتي بسياري
از دوستانم نسخه اي از فيلم ندارند .اين فيلم در
جشنواره هاي خارجي متعددي حضور داشت و
جوايزي هم گرفت .اميدوارم بتوانيم بعد از «سی

صد و شونزده» اين فيلم را هم در گروه هنر و تجربه
اكران كنيم.
وقتي خالصه يك خطي «سی صد و
شونزده» را خواندم كه قرار است يك فيلم
بلند سينمايي تنها با پا و كفش روايت
شود ،فكر مي كردم به شكلي اجتناب
ناپذير خسته كننده خواهد بود .اما موقع
تماشاي فيلم چنين حسي نداشتم و
جذابيت هاي بصري و دراماتيك در كنار
هم كار را سرپا نگه ميدارند .چطور شد
كه سراغ اين ايده و فرم ريسك پذير
رفتيد؟
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حس كــردم اين فرم مي تواند بــراي مخاطب
كنجكاوي برانگيز باشد و از خودش بپرسد :چطور
مي شود با چنين ايده اي قصه گفت و يك فيلم
بلند ساخت؟ اگر بخواهيم بر اساس تجربيات قديم
و قضاوتي كه از سينماي ايران داريم قضاوت كنيم،
محصوالتي كه در سينماي بدنه و سينماي هنري
ديده ايم اغلب كسل كننده و غيرجذاب بوده و به
همين دليل شايد به اين نتيجه برسيم كه وقتي
فيلمي با داشتن بازيگري مثل رضا عطاران حوصله
سربر مي شود ،پس فيلمي كه روايتش با پا باشد
از پيش شكست خورده است! اما من اين طور فكر
نكردم و در وهله اول با خودم گفتم آيا مي شود
چنين فيلمي را ساخت؟ بايد بگويم ما كار را با ايده
ساختن يك فيلم كوتاه شروع كرديم چون اگر به
عوامل ميگفتم :مي خواهيم يك فيلم بلند بسازيم،
باور نمي كردند .تنها كسي كه واقعيت را مي دانست
دوست و هم كار فيلمنامه نويسم ،حميدرضا كشاني
بود كه او هم نگران اين قضيه بود .اما ايده من اين

بود كه ما بدون فكركردن به موانع و مشكالت بر
اساس ايده هايمان فيلمنامه را بنويسيم و بعد فيلم
را بسازيم؛  10دقيقه يا  70دقيقه .به اين ترتيب كار
نوشتن را شروع كرديم و بعد به تقسيم بندي قصه در
اين  10فصل رسيديم كه در فيلم هست .فيلمنامه
با نريشن ها حدود  40صفحه بود و به هيچ وجه
تصويري نبود .هيچ-كس نمي دانست قرار است چه
اتفاقي بيفتد و حتي وقتي سر فيلمبرداري دكوپاژ
را توضيح مي دادم عوامل فيلم مي گفتند :ما كه
متوجه نشديم ماجرا از چه قرار است ،اما ميگيريم.
در واقع عوامل كار چون از دوستانم بودند و به من
اعتماد داشتند همه چيز را همان طور كه الزم بود
پيش بردند ،اما واقعيت اين است كه خودم هم تا
مرحله راف كات مطمئن نبودم يك فيلم شود ،چون
به شدت تجربي بود .خدا را شكر بعد از اين كه
خانم هايده صفي ياري نسخه اوليه را تدوين كردند،
مطمئن شدم كه فيلم شده و روي آن بيشتر كار
كرديم تا در مرحله فاين كات به اين شكل نهايي
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رسيديم كه دوستش دارم.
با توجه به اين كه اشاره كرديد فيلمنامه
كم حجم و متمركز بر نريشن بوده تا
تصوير ،موقع نگارش چه تصويري از فرم
اجرايي و كارگرداني فيلم داشتيد؟
اين فرم از لحاظ روايي براي فيلمنامه نويس و
كارگردان تحميلي است و آنها را مجبور مي كند
درام را فقط به واسطه پا و كفش جلو ببرند .اين
كار را تا جايي مي توان ادامه داد و بعد از آن ،عوامل
ديگري اهميت و كاركرد پيدا مي كنند مثل صدا
كه شخصا برايم جذابيت خاصي دارد و در فيلم اولم
هم نقش مهمي دارد .در اين فيلم هم ،بار دراماتيك
فقط بر دوش پا و كفش نيست بلكه صدا هم اهميت
زيادي دارد كه شامل صداي صحنه ،صداي اتفاقاتي
كه گاه بيرون كادر مي افتند و غیره است .در
بسياري از لحظات پاها و كفش ها ديده مي شوند
و صداهايي كه از بيرون كادر مي آيند اين تصاوير
را كامل مي كنند؛ مثل بوسيدن ،جروبحث و غیره.
در فيلم هيچ ديالوگي وجود ندارد و «سی صد و
شونزده» از اين نظر هم مي تواند جالب باشد كه
اولين فيلمي است كه در آن قصه بدون ديالوگ و تنها
با يك راوي پيش مي رود .به همين دليل مسئوليت
صدا در ايجاد بار دراماتيك فيلمنامه بسيار مهم
است و از ابتدا در فيلمنامه طراحي خاصي براي آن
داشتيم .يكي از مهم ترين وظايف فيلمنامه نويس،
تصويركردن فيلم است .ولي ما در فيلمنامه فقط يك
سري كدهاي دراماتيك داشتيم؛ مثل اين ايده كه
چينش همه كفش ها به سمت چپ صحنه باشد.
در سينماي ايران براي تصويركردن برخي كنشها
دچار محدوديت هستيم و خدا را شكر توانستيم
با پاها و كفشها قصه را به شكلي واقعي به تصوير
بكشيم؛ حتي لحظات رمانتيك را؛ چون فقط پاها

و كفش ها در كادر تصوير هستند .طبعا فيلمنامه
نويسي اين كار تجربه غريبي بود؛ چون تصويركردن
يك سري موارد ،مسئوليت كارگردان بود و لزوما
نبايد در فيلمنامه مي آمد ،به همين دليل سعي
كرديم در فيلمنامه به مواردي بپردازيم كه به درام
و قصه ربط داشت.
در فيلم تزي مطرح مي شود كه همراه
با خود ،اين فرم روايت و تصوير را وارد
فيلم كرده؛ اين كه از طريق كفش هاي
آدم ها مي توان به شخصيت آنها پي برد
يا به گفته بهتر :روان شناسي كفش .اين
تز برآمده از نگاه و جهان بيني شخصي
شماست يا تنها به عنوان يك ديدگاه
متفاوت كه فرمي جديد را وارد فيلم كرده
به آن انديشيديد؟
واقعيت اين است که قبل از اين كه اين فيلم را بسازم
عالقه اي به كفش نداشتم و همين االن هم كفش
هاي پدرم را پوشيده ام و چون هم سايز هستيم از
كفش هاي پدر و برادرم زياد استفاده مي كنم .اما
بعد از حضور اين فيلم در جشنواره ها متوجه شدم
توجه همه به كفش هاي كارگردان چنين فيلمي
جلب شده و به همين دليل هفت ،هشت جفت
كفش با استايل و كاراكترهاي مختلف خريدم .من
در فيلمنامه نويسي يك نكته را يادگرفتم ،آن هم اين
كه نوشتن درباره هر موضوعي نياز به تحقيق دارد
تا بتوانيد به جهان قصه و كاراكترها نزديك شويد.
از يك نگاه ،فيلم «سی صد و شونزده» مي تواند به
شدت زنانه محسوب شود ،چون خانم ها مخاطبان
اصلي آن هستند .خانم ها اهميت زيادي به كفش
مي دهند و براي آن فلسفه و قصه دارند اما آقايان
بيشتر به عنوان محافظ از آن استفاده مي كنند ،چه
بسا فقط براي اين كه پابرهنه نباشند! ما براي اين
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فيلم تحقيقات زيادي كرديم كه شايد به چشم نيايد،
اما من و هم كار فيلمنامه نويسم با تعداد زيادي خانم
درباره تجربيات كفشي ،نگاهشان به كفش ،قصه
هاي مرتبط و غیره صحبت كرديم و همه آنها معتقد
بودند مي توان تا حد زيادي كاراكتر آدم ها را از روي
كفش هايشان شناخت.
ايده اوليه كار كه به شدت تجربي و
جسورانه است چطور شكل گرفت؟
ايده اوليه فيلم يك روز به ذهنم رسيد كه سوار مترو
بودم .در آن محيط كوچك ،تيپ ها و طيفهاي
مختلفي از آدم ها كنار هم نشسته بودند؛ از بنا تا
مهندس ،دانشجو و ...هركدام كفشي مخصوص به
شخصيت خود به پا داشتند كه معرف آنها بود .همان
جا اين ايده به ذهنم آمد كه شايد بتوان از طريق
كفش ها شخصيت پردازي و قصه هايي را روايت كرد
كه خوشبختانه اين اتفاق تا حدودي در فيلمنامه
افتاد .به هرحال به عنوان فيلمنامه نويس بايد به
آنچه مي نويسيم اعتقاد داشته باشيم و ما هم به

اين قصه اعتقاد پيدا كرديم و سعي كرديم حاالت
روحي شخصيت اصلي فيلم را با كفش هايش نشان
بدهيم .مثال وقتي عاشق مي شود كفش قرمز و وقتي
افسرده مي شود كفش تيره مي پوشد و ...درواقع
سعي كرديم اين نگاه را تا حدي كه بودجه اجازه مي
داد در رنگ بندي ،نوع استايل كفش ها و ...رعايت
كنيم .اگر بودجه فيلم در حدي بود كه مي توانستيم
ايده هايمان را به طور كامل اجرا كنيم شايد استايل
كفش ها كمي متفاوت مي شد.
ساخت اين فيلم مستقل با بودجه و هزينه
كم چه شرايط خاصي را پيش پاي شما
قرار داد؟
همان طور كه اشاره كرديد پروژه ما كم هزينه
(  )low budgetبود .در يكي از جشنواره هاي
خارجي كه شركت كــرده بوديم يك منتقد
آمريكايي اشاره جالبي كرده بود كه اين فيلم
به شدت خالقانه و  extra low budgetاست!
افرادي كه از پشت صحنه كار خبر ندارند نمي
دانند اين فيلم چطور ساخته شده است .يكي از
راه هايي كه به ما امكان داد با وجود بودجه كم
از تعداد زيادي كفش كه همه استايل دارند و
گران قيمت هستند استفاده كنيم ،اين بود كه
وقتي مي خواستم فيلم را بسازم به همه دوستان
و آشنايان ايميل فرستادم كه هركس دوست
دارد كفش هايش در فيلم باشد عكس آنها را
برايم بفرستد .صد نفر حدود هزار عكس مختلف
از كفش هايشان برايم فرستادند و من با طراح
صحنه از ميان آنها تعدادي را كه به روند قصه
نزديك بود ،انتخاب كرديم.
به اين ترتيب با انتخاب كفش به عنوان
تمهيد روايتي و شخصيتپردازي ،خودبه
خود قهرمان و راوي فيلم يك زن شده
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است؟ به خصوص كه فصل هاي زندگي او
هم با كفشها نشانهگذاري شده و مفهوم
پيدا مي كند.
همان طور كه اشاره كردم امكان نداشت شخصيت
اصلي اين فيلم يك مرد باشد .يكي از نريشن هاي
فيلم هم به این موضوع اشاره مي كند« :من اين
قدر به كفش عالقه داشتم كه هميشه سرم پايين
بود و عشق زندگيم روزهاي اول فكر مي كرد من
آدم خجالتي ای هستم ،در صورتي كه به كفش ها
نگاه مي كردم» .فقط يك خانم مي تواند اين گونه به
جهان نگاه كند و از اين زاويه ،خاص و متفاوت باشد.
بعد از اكران هاي خصوصي فيلم ،برخي خانم ها كه
گرايشات فمينيستي دارند به من گفتند :چرا در
نيمه دوم فيلم ،زن اين قدر عادي مي شود؛ خانواده
تشكيل مي دهد ،بچه دار مي شود ،بچه هايش را
بزرگ مي كند و بعد مي ميرد! برايم عجيب بود كه
چرا فكر مي كنند حتما بايد در يك زندگي اتفاق
عجيب و غريبي بيفتد تا جذاب و قابل تعريف كردن
باشد؟ البته ما در همين مراحل چندگانه زندگي
قهرمان فيلم هم تالش كرديم داستان هاي جذابي
را وارد كنيم ،ولي به هرحال نگاه برخي به زندگي اين
گونه است كه اگر كسي ازدواج كند و بچه دار شود
و بچه هايش را بزرگ كند ،انگار زندگي بي ارزشي
داشته است.
به نظرم حسن
فيلم اين است
كه با وجود فرم
محدودشونده،
يك قصه ازلي
 ابــدي بــرايروايــت انتخاب
شــده كه هيچ

وقت كهنه نمي شود و ادامه دارد .اين قصه
هر زمان و هر كجا مي تواند اتفاق بيفتد
و به واسطه زمان ،مكان و جغرافيا است
كه رنگ آميزي و شناسنامه دار مي شود.
فيلم توانسته شناسنامه دهه های پنجاه،
شصت و بعدتر ايران را به خوبي ثبت كند
و به اين طريق يك قصه زنانه و اين جايي
را جهان شمول كند .اين ويژگي فيلم تا
چه حد آگاهانه بوده و چقدر برآمده از
شرايط؟
با تحليل شما موافقم و با كساني كه فكر مي كنند
من اين فيلم را ساخته ام تا فقط بگويم آرتيست
هستم مخالفم .ما از روز اول سعي نكرديم فيلمي
براي مخاطب محدود بسازيم وگرنه مي توانستيم
يك كاراكتر خاص را به عنوان قهرمان فيلم انتخاب
كنيم و چه بسا نريشن هاي فيلم كمتر از اين مي شد.
اما من مي خواستم مخاطباني كه نگاه تخصصي به
سينما ندارند با فيلمم ارتباط برقرار كنند و به همين
دليل اين حجم از روايت صوتي يا نريشن را در فيلم
قرار دادم .نكته اي كه اشاره كرديد از روز اول براي ما
مهم بود چون كفش ها سمبلي هستند از همراهي با
مسير زندگي آدم ها و ما به لحاظ فرمي و ساختاري
مسيرمان را با پا طي مي كنيم .اگر كاراكتر ،سليقه،
رنگ و فرم كفشها را
كنار بگذاريم به هرحال
پاها و كفشها مسيري
را با ما طي مي كنند و
ما ميتوانيم آنها را
در اتفاقات و كنش و
واكنشها ببينيم .اين
فيلم از اين نظر براي من
جالب بود كه ما هميشه
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به زندگي از زاويه باال ( )high levelنگاه مي كنيم اما
اين بار فرصتي است تا از زاويه پايين ( )low levelنگاه
كنيم .جذابيت كارگرداني اين فيلم براي من این بود
كه حاال ببينيم با اين زاويه نگاه چه اتفاقي مي افتد؟
ويژگي فيلم هاي اوزو ،زاويه و ل ِ ِول دوربين او است كه
به سبك و نوع زندگي ژاپني نزديك است و تبديل
به ساختار و سبك كاري او شد .ما هم سعي كرديم
ببينيم مي شود براي اولين بار كامال لُول ِ ِول با دنيا
برخورد كرد؟ البته كار بسيار سختي بود .نويسنده
هاي بزرگ هم براي روايت قصه هايشان يك كاراكتر
خاص را انتخاب مي كنند ،اما نگاه نويسنده به آنها
عميق و گسترده است .وقتي گسترده نگاه كنيد
هرچقدر كاراكتر شما خاص باشد به نوعي جهان
شمول مي شود ،چون آدم هاي مختلف ميتوانند
يك جايي با قصه ارتباط برقرار كنند و خود را به
جاي شخصيت يا موقعيت او قرار بدهند .اگر اين
اتفاق براي هر قصه ،رمان و فيلمي بيفتد به نظرم
آن اثر موفق شده است .اگر ما نمي توانيم همراهي
و تحسين مخاطب را بگيريم به نظرم مشكل فقط و
فقط از خودمان است.
نريشن فيلم از نكاتي است كه كاركرد
هوشمندانهاي در شخصيتپردازي و
روايت دارد و متناسب با كاراكتر دختري
شيرين زبان و طناز است كه از زاويه اي
جديد ،قصه زندگي اش را تعريف مي كند.
در عين حال يادآور وجه شرقي داستان
گويي و شهرزاد قصه گو است .همه اين
وجوه با انتخاب راوي كه صداي گرم و
شيريني دارد و اوج و فرود دراماتيك
اتفاقات را مي توان در لحن صدايش حس
كرد ،به نتيجه رسيده است .چطور به اين
طراحي و انتخاب رسيديد؟

شما جزو اولين افرادي هستيد كه متوجه شديد
انتخاب راوي براي اين فيلم چه كار سختي بوده
است .ما بعد از حدود چهار ماه و نيم به انتخاب صدايي
رسيديم كه به عنوان راوي در فيلم حضور دارند و
ايشان دكتراي ادبيات دارند .تنها دليلي كه خانم سارا
وزيرزاده توانست نريشن فيلم را بگويد اين است كه
زياد قصه خوانده است .من ابتدا ميخواستم از يك
فرد حرفه اي در دوبله یا رادیو براي گفتن نريشنهاي
فيلم استفاده كنم اما متأسفانه وقتي تست زديم
هيچ كدام مطلوب نبودند .اين فيلم چون داستان
يك زندگي است ،اوج و فرود زيادي دارد و همان
قدر كه مي تواند در يك لحظه شاد باشد ،لحظه
بعد مي تواند غمگين باشد .اما صداهايي كه تست
كرديم نتوانستند با اين ويژگي فيلم و فركانسهاي
دراماتيك آن ارتباط برقرار كنند .متأسفانه به جايي
رسيديم كه از پيداكردن يك صداي مناسب نااميد
شده بودم و به همين دليل از خانم وزيــرزاده كه
از دوستانم هستند درخواست كردم نريشن فيلم را
بگويند تا با صداي شاهد بتوانيم فيلم را تدوين كنيم.
ايشان هم قبول كرد و با موبايل نريشنها را ضبط
كرديم .بعد از چهار ماه و نيم كه جست وجويمان
بينتيجه ماند ،فيلم با همين صداي شاهد صداگذاري
شد و موسيقي متن نيز ساخته شده بود .باالخره با
پيشنهاد آقاي ايرج شهزادي و خانم هايده صفي ياري
به اين نتيجه رسيديم كه صداي اين خانم بهترين
انتخاب براي راوي فيلم است .به همين دليل راوي 65
ساله تبديل به راوي حدودا 40ساله شد و از اين صدا در
كلمقاطعزمانيوسنيفيلماستفادهکردیم.
چرا مي خواستيد براي راوي از صدايي
شناخته شده و معروف استفاده كنيد؟
به اين دليل كه فيلم بازيگر معروفي نــدارد،
ميخواستيم صداي يك فرد معروف  -نه بازيگر
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معروف  -روي فيلم باشد و اولين انتخاب هايمان
هم از ميان دوبلورها و گويندههاي راديو بودند كه
به نتيجه نرسيديم؛ آن هم به اين دليل كه معتقدم
اين فيلم مي تواند با مخاطب گسترده ارتباط برقرار
كند .البته نمي خواستيم اين شهرت به گونه اي باشد
كه مثال با شنيدن صداي خانم ليال حاتمي تصوير
او به ذهن مخاطب بيايد و فيلم را با ديدن تصوير
او دنبال كند .درواقع نمي خواستيم راوي معروف
باشد ،چون ضد ايده ما عمل مي كرد و اگر مخاطب
مي توانست شكل و شمايل او را تصور كند ،با همان
تصوير در ذهنش مي ماند؛ هرچند ما چهره اش را
نشان نميداديم .فيلم «سی صد و شونزده» از اين
نظر هم براي من اهميت دارد كه مي تواند پيشنهادي
باشد براي تبديل رمان هاي معروف به فيلم ،بدون آن
كه تصوير ذهني خواننده كتاب از شخصيت ها به هم
بريزد .اين اشكالي است كه در تبديل همه رمان هاي
معروف به فيلم سينمايي به وجود مي آيد كه معموال
با ديدن تصوير شخصيت ها توي ذوق مخاطب
ميخورد .اين فيلم يك پيشنهاد است و اولين فيلمي
است كه چهره بازيگرانش را نمي بينيم و تصوير آنها
در ذهن مخاطب شكل مي گيرد .يكي از نريشنهاي
فيلم هم اين است« :من عاشق شدم ،لطف كنيد
تصوير كسي را جاي چهره صاحب اين كفشها
بگذاريد كه محبوب ترين كاراكتر زندگيتان باشد».
البته روايت فيلم شما كامال هم محدود
به كفش و پا نيست و به شكلي اجتناب
ناپذير مجبور به استفاده از دست ،اعضاي
صورت و اشيا شده ايد .موقع اجرا دستتان
بسته ماند و به اين نتيجه رسيديد يا از
ابتدا پيشبيني كرده بوديد كه روايت با
كفش و پا تا يك جايي جواب مي دهد؟
اولين نكته اي كه براي ما اهميت داشت ،قصه گفتن

با اين فرم بود .هرجا كه اين فرم به دليل لُول ِ ِول بودن
جواب نمي داد ،مجبور بوديم دست ها يا اجزاي ديگر
را نيز وارد كادر كنيم؛ مثل صحنه مسافرخانه كه
بر چمدان و كيف در دست تأكيد ميشود .واقعيت
اين است كه شصت ،هفتاد درصد اتفاقات دنيا
از قسمت كمر به باال اتفاق مي افتد و ما بيشتر از
دستهايمان در كارها استفاده مي كنيم .به همين
دليل نميتوانستيم صددرصد به اين فرم وفادار
بمانيم .اما سعي كرديم ايده اصلي را كه نشان ندادن
چهره بود ،تا انتهاي فيلم رعايت كنيم .نكته ديگر اين
كه سعي كرديم تا جاي ممكن از خودمان خالقيت
نشان بدهيم تا بتوانيم قصه را با پا ،كفش و دست جلو
ببريم و هرجا كه جواب نمي داد كمي سبيل ،بيني و
اینها را هم نشان داديم تا قصه را گم نكنيم؛ چون اصل
اول براي ما قصه گويي بود.
چرا از چهره مردي كه دختر عاشقش
شده ،جزئيات ناخوشايندي نشان
ميدهيد كه توي ذوق زننده است؟
در فيلم شيطنت هايي كرده ام كه از روحيه شخصي
خودم مي آيد .در جزئياتي كه از چهره جوان نشان
دادم با جزئياتي مثل جوش هاي روي صورت ،ريش و
اینها سعي كردم بگويم اين آدم زشت است درحالي
كه نشانه هايي داده ايم از اين كه دختر قصه ما زيبا
و جذاب است؛ مثال بخشي از لب و بيني او را نشان
داديم كه البته وقتي اينها را كنار هم قراربدهيم يك
چهره واقعي نيست ،چون هركدام مربوط به يك فرد
متفاوت ،آن هم يك مرد است .اين كار را براي اين
انجام داديم كه مخاطب نتواند اين چهره ها را به طور
كامل حدس بزند.
به نظرم توانسته ايد در طول فيلم اين فرم
را تبديل به ويژگي دراماتيك كار كنيد؛
جز چند جاي معدود كه اين فرم به نظر

تحميلي مي آيد و توي ذوق مي زند .مثل
فيلم هاي  8ميليمتري كه پدر از دختر
گرفته كه به نظر مي آيد تنها براي اين كه
با فرم كلي فيلم هم خواني داشته باشد
چهره ها فلو شده است .فكر نكرديد با
چنين صحنه اي اجباري بودن فرم و نه
كاربردي بودن آن را به رخ مي كشيد؟
واقعيت اين است كه من اين فيلم هاي  8ميليمتري
را از طريق اينترنت پيداكردم و از همان ابتدا فلو بودند
و ما حتي يك درصد هم اين تصاوير را فلو نكرديم.
اين فلو بودن مي تواند ناشي بودن فرد را نشان بدهد،
چون آن زمان دوربين ها اوتوفوكوس نبودند .اتفاقا
برخي به من گفتند ما كمي از چهره كودكي دختر
را ديديم ،اي كاش تصاوير را فلوتر مي كرديد .اما
واقعيت همين بود كه گفتم .اگر قرار بود خودمان اين
تصاوير را بگيريم مطمئنا چهره ها را نمي گرفتيم و
صورت به پايين را نشان مي داديم .ولي از آنجا كه اين
تصاوير مربوط به حدود سال هاي  56است ،بازسازي

آنها از نظر لوكيشن ،پوشش و اینها برايمان سخت
بود و ترجيح داديم از همين تصاوير استفاده كنيم .به
هرحال با توجه به اين كه اين صحنه ها دراماتيكند،
نمي شد در فيلم نباشند و از طرفي ممكن بود با
وضوح تصاوير ،مخاطب بيشتر احساساتي شود و
خوشش نيايد.
به نظرم در انتخاب كفش هاي مربوط به
دهه پنجاه دقت خوبي صورت گرفته اما
در مورد دهه شصت دقت الزم بر اساس
مستندات صورت نگرفته؛ مثال كتاني و
كفش هاي گل گلي يا كفش های چراغ
دار بچه در آن دهه نبود .يادم هست دهه
شصت كفش خارجي به ندرت وجود
داشت و تنها كفش زمستاني كه براي
برف و باران وجود داشت كيكرز بود.
در تحقيقاتتان به اين موارد برخورد
نكرديد؟
اينها مواردي است كه خودم مسئوليتشان را به عهده
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مي گيرم ،چون خانم افسانه صرفه جو كه طراحي
صحنه را به طور مشترك بر عهده داشتيم ،در طول
سه ماه و نيم فيلمبرداري فقط  14روز حضور داشتند
و با اين كه حساسيت هاي زيادي دارند اما به دليل
قرارداد با پروژه اي ديگر ،نتوانستند سر كار حضور
داشته باشند .اشكاالت تاريخي صحنه به من و بودجه
اي كه فيلم نداشت برمي گردد .چون فكر مي كردم
وقتي پول نداريم پس نمي توانيم كفش هاي مورد
نظر را پيدا كنيم ،بنابراين چيز مشابهي به جاي
آن قرار داديم كه چندان به چشم نيايد ،اما برخي
كه دقت بيشتري دارند متوجه مي شوند .البته بايد
بگويم در مواردي هم آگاهانه كارهايي كردم چون
به نظرم سينما اجباري ندارد هميشه به واقعيت
وفادار بماند و محصول واقعيت لزوما براي مخاطب
جذاب نيست .يك جاهايي بايد به شكل هنرمندانه
و ظريف ،چيزهاي غيرواقعي را وارد واقعيت كنيم
تا مخاطب به خاطر دوست داشتن ،آنها را بپذيرد.
مثال كودكي من در دهه شصت گذشته و مي دانم
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كفشهاي بچگانه آن زمان جغجغه اي بود نه چراغ
دار ،اما از آنجايي كه ما يك صحنه عاطفي داشتيم و
قرار بود با نريشن تأكيد شود كه اين كفش ها اولين و
مهمترين كفش هاي زندگي قهرمان فيلم بوده اند،
برايم مهم بود كه اين كفش زيبايي بصري داشته
باشد و اساس كارمان در فيلم هم رسيدن به همين
جذابيت بصري بود.
به نظرم تدوين و صدا نقش مهمي در
شكل گرفتن ساختار كلي فيلم داشتند.
كمي از تجربه هاي فني كار بگوييد.
از نظر فني همه افرادي كه در اين فيلم كار كردند
خالق بودند؛ از صداگذار تا تدوينگر و دیگران .خانم
صفي ياري وقتي فيلمنامه را خواندند آن را بسيار
دوست داشتند و وقتي راش ها را ديدند گفتند :چه
تصاوير خوب و خوش رنگي ،ولي براي اولين بار است
كه هيچ ايده اي ندارم كه فيلم چه خواهد شد! از اين
نظر كار برايشان جالب شد و با اين كه سرشان شلوغ
بود با هيجان خاصي در فيلم حضور داشتند و از نظر
كات زدن تصاوير و ايجاد ارتباط و هارموني مفهومي
كمك بسياري كردند .البته همه اينها دكوپاژ داشت
ولي به شدت پيچيده بود و مهم ترين نكته در مورد
اين فيلم حفظ ريتم بود تا خسته كننده نشود .خدا
را شكر مخاطبان ارتباط خوبي با فيلم برقرار كرده
اند و نديده ام كسي سالن نمايش را ترك كند ،بلكه
اتفاقا شاهد گريه هاي شديد تماشاگران بوده ام كه
خودم هم فكر نمي كردم فيلم تا اين حد روي آنها
تأثير بگذارد .صداگذاري فيلم هم اين ويژگي را دارد
كه صداهاي آف و خارج از قاب تبديل به صداهاي
اصلي مي شوند و مجموعه همه اين صداها اتمسفر
و فضاي فيلم را كامل مي كنند؛ مثل سكانس دعوا
يا سكانس عاطفي بوسيدن زن و مرد كه نمي توانيم
در سينماي ايران نشان بدهيم .ولي ما در اين فيلم

مستقل روي پاي خودش بايستد
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توانستيم با صدا اين صحنه ها را به گونهاي ثبت كنيم
كه مخاطب در ذهن خود بازسازي كند .بنابراين صدا
يك وجه غني در فيلم دارد كه تكميل كننده تصوير
و از اين وجه قابل تحليل است .مهمترين اتفاق فيلم
اين است كه صدا بار دراماتيك دارد و تصويرساز
است درحالي كه در بسياري از فيلمها اين كاركرد
را ندارد .فيلمي مثل «مكالمه» كوپوال از اين نظر در
تاريخ سينما اهميت دارد كه با صدا قصه مي گويد و
كاراكتر و وجه دراماتيك ايجاد مي كند.
با توجه به زاويــه پايين دوربين،
فيلمبرداري كار چه تجربه اي به همراه
داشت؟
فيلمبردارياينفيلمتجربهجديدياستچوندر70
درصد كار ،فيلمبردار دوال است .البته آقاي داود ملك
حسيني به جز هنرمندبودن ،ورزشكار هم هستند
وگرنهممكنبودبامشكلديسككمرمواجهشوند.در
اينفيلمحركتهايخاصيبرايدوربينطراحيشد
كه با وسيله اي كه خودشان درست كردند به شكلي
خالقانه به تصوير درآمد .نورپردازي و رنگ بندي فيلم
هم با توجه به اين كه فيلم از دهه چهل شروع مي
شود و به  1400ختم ميشود ،اهميت زيادي در كار
داشت ،چون بايد رنگ ها تغيير مي كرد؛ به خصوص
كه در دهه چهل تصاوير به سمت رنگ بنفش مي رفت
سعي كرديم اين ويژگي را در تصاوير حفظ كنيم .يك
جاهايي تصاوير زردتر است و به نظرم همه توناليته
هاييكهدرفيلمهستقابلبحثهستند.
موسيقي فيلم هم نقش مهمي در ساختار
كلي كار دارد .از اين هم كاري بگوييد.
موسيقي فيلم هم از مهم ترين اركان فني كار بود،
چون بايد كاراكترمحور مي بود و به ما كمك مي
كرد تا دنياي ذهني كاراكتر را بشناسيم .همان قدر
كه رنگ ،مدل و بازي دراماتيك كفش ها ،قصه ساز

و كاراكترساز است ،موسيقي هم بايد به اين وجه
كمك مي كرد .به همين دليل ما در فيلم دو تم كلي
موسيقي داريم كه آهنگساز فيلم ،آقاي مهيار افشار،
اين كار را انجام داد .البته ابتدا قرار بود موسيقي فيلم
انتخابي باشد ولي در جشنواره هاي جهاني اين را
نميپذيرند و از طرفي ما بودجه كافي نداشتيم.
موسيقي اين فيلم شامل  20ت َِرك و يكي از پرهزينه
ترين موسيقي هاي سينماي ايران است كه من به
خاطر آن ماشينم را فروختم و هزينه موسيقي فيلم
كردم .ما انواع سازها و نوازنده ها را در گروه موسيقي
داشتيم كه خودش پروژه اي بود و قرار است به زودي
آلبوم موسيقي فيلم هم منتشر شود.
چطور شد كه زمان فيلم را تا سال 1413
جلو برديد؟
شخصيت اصلي ما سال  1350به دنيا آمده و براي
اين كه بتوانيم مرگ او را ثبت كنيم مجبور شديم
زمان را به جلو ببريم تا داستان زندگي او سرانجام
باورپذيري داشته باشد.
تشكيل گروه سينمايي «هنر و تجربه»
را چطور ارزيابي مي كنيد و به عنوان يك
فيلمساز جوان چه توقعي از آن داريد؟
خدا را شكر مي كنم كه گروه «هنر و تجربه» تشكيل
شده ،چون اگر اين گروه سينمايي نبود «سی صد و
شونزده» و همه فيلم هايي كه از مهرماه پارسال در
اين گروه به نمايش درآمده اند ،هيچ وقت به نمايش
درنمي آمدند و من و شما هم اين گفتوگو را انجام
نمي داديم .از آقاي دكتر ايوبي و هم كارانشان تشكر
مي كنم كه همين بودجه اندك را به گروه سينماي
«هنر و تجربه» اختصاص دادند كه واقعا اتفاق مهمي
است و مطمئنم تأثيراتش خيلي زود مشخص خواهد
شد كه مهم ترين آنها مي تواند اين باشد كه سينماي
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وقتی قرار است همه چیز با پاها وکفش ها به یاد آورده و تداعی شود و یک نفر کل
داستان زندگیش را به واسطه آنها تعریف کند ،پس باید در این پاها وکفش ها چیزی
خاص و به یادماندنی وجود داشته باشد که یک عمر با آدم بماند ،وگرنه در میان انبوه
پاهایی که از کنار آدمی می گذرند ،به چشم نمی آید و مثل صدها کفشی که در طول
زندگی پوشیده و بعد دور انداخته می شوند ،از خاطر می رود .به همین دلیل نقاط عطف
زندگی زن باید با پاها و کفش ها گره خورده باشد و خاطراتی که به یاد می آورد ،بدون
نزهتبادی
آنها معنایی نداشته باشد و هویت شخصیت هایی که در زندگیش می آیند و می روند،
فقط با پاها و کفش هایشان مفهوم بیابد .دقیقا مثل همان بازی کودکانه زن که وقتی در دوران خردسالی اش
مجبور بوده ساعت های طوالنی در خانه تنها بماند ،به حیاط می رفته و جلوی در ورودی دراز می کشیده و از زیر
در به پاهای بچه هایی که در کوچه بازی می کردند ،می نگریسته و بعد بر اساس تصویری که از پاها ،کفش ها و
نحوه راه رفتن آنها می دیده ،درباره شان خیال پردازی می کرده و چهره های گوناگون با شخصیت های مختلف
برایشان در نظر می گرفته است.
درواقع انتظار می رود که فیلمساز چنین رویکردی را در کلیت داستان خود تعمیم می داد و به جای این که درباره
اتفاقات زندگی زن و شخصیت های پیرامونش از طریق صدای راوی اطالعاتی در اختیار ما بگذارد و همه ماجراها
را از زبان زن برایمان تعریف کند ،بستری فراهم می کرد تا زن همواره در برخورد و مواجهه با هر آدم تازه ای که

جهان را با همین پاهای کوچکش بدود و از پا نیفتد
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در زندگیش مالقات می کند و یا هر رویدادی که برایش رخ می دهد ،دست به تخیل بزند و همه چیز را از زاویه
دید کسی روایت کند که به چیزی جز پاها و کفش های آدم ها توجه ندارد و تلقی و برداشت خود را از محیط
پیرامون و آدم های آن در ارتباط با پاها و کفش ها ارائه دهد و نه همه آن چیزی را که در رابطه با کل وجود افراد
تجربه می کند.
مثل عالقه دختربچه به پوشیدن کفش های مادرش که انتظار بزرگ شدن در او را به وجود می آورد و سال های
طوالنی آنها را نزد خود نگه می دارد تا اندازه پاهایش شود و بعد وقتی به سراغشان می رود که کفش ها برایش
کوچک شده اند و با چنین ایده ساده اما زیبایی مفهوم بزرگ شدن و به بلوغ رسیدن ناگهانی دخترک را در طی
جنگ تحمیلی که زمان را به طرز بی رحمانه ای از یک نسل به غارت برد ،به نمایش می گذارد و از آن کفش های
زنانه با آرزوی ناکام دختربچه که در کمد می ماند ،به پوتین های مردانه ای پیوند می زند که بدون پاهای
صاحبانشان نزد مادرانی بازگشتند که دیگر پسری نداشتند .و یا جایی که زن با همسرش بعد از سفرهای زیاد در
آغاز زندگی مشترکشان به خانه بازمی گردند و جوراب هایشان را درمی آورند و فیلمساز در ظاهر این کار را برای
رفع خستگی پاها بعد از راه رفتن های طوالنی نشان می دهد اما در تصویری تغزلی حسی از مغازله میان زن و مرد
در آستانه بچه دار شدن را تداعی می کند و از یک عمل روزمره به معنایی کنایی و دوپهلو دست می یابد.
بنابراین این حذف آگاهانه تن شخصیت ها و تأکید عامدانه بر پاها و کفش هایشان باید به عنوان استراتژی سبکی
فیلم از ابتدا تا انتهای آن رعایت می شد و فیلمساز در هیچ جایی از داستانش از آن تخطی نمی کرد و چهره و
نیم تنه باالی شخصیت ها را نشان نمی داد و همه احساسات و عواطف درونی زن و کاراکترهای اطرافش را از
طریق جزئیات مربوط به پا و کفش عیان می کرد و رخدادها و اتفاقات زندگی روزمره او را منحصر به چیزهایی
می کرد که پاها و کفش ها در آن نقش اساسی دارند و به طور کلی جانمایه فیلمش را بر مبنای این تصور
می ساخت که اگر آدمی فقط می توانست پاهای دیگران را ببیند ،آنگاه دنیا چه شکلی می شد و زندگی چه
تغییری می کرد و ارتباط آدم ها چه تفاوتی می یافت؟ درواقع دستیابی به چنین تجربه چالش برانگیز و دشواری
است که می توانست فیلم را از یک روایت ساده و معمولی درباره یک زن عادی از تولد تا مرگش خارج سازد و به
اثری متفاوت و تازه و خالقانه تبدیل کند.
اگر فیلمساز می توانست به قاعده و قانونی که با مخاطب در میان می گذارد ،پایبندی نشان دهد و در تمام لحظات
فقط چیزهایی را نشان می داد که در محدوده نگاه ما به پاها قاب گرفته می شود و بر کارهایی متمرکز می شد که
فقط با پاها می توان انجام داد ،آنگاه تماشای فیلمی که پدر همیشه غایب از دخترکش پنهانی گرفته است ،یکی
از لحظات درخشان و باشکوه فیلم به حساب می آمد و به عنوان تنها لحظه ای تلقی می شد که شمایل کامل و
تمام یک شخصیت در قالب دختربچه ای زیبا و معصوم را می دیدیم که پدرش در خلوتی حسرتبار و مخفیانه به
نظاره تمام قد او نشسته است و چون چنین لحظه ای از نگاه پدر به تصویر کشیده می شد ،نمایش کامل کاراکتر
تخطی از قاعده کلی فیلم به نظر نمی آمد و ساختار بنیادین روایتی و سبکی اثر را مخدوش نمی کرد و مثل قطعه
ای شاعرانه به نظر می رسید که انگار همه آدم ها فقط با پاهایشان و ناقص نشان داده شده اند تا تنها شخصیتی که
کامل در یادمان می ماند ،دخترکی باشد که چنان با فراغ بالی و آسودگی بازی می کند که گویی می تواند همه
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از ابتدای فیلم ،قراردادی بنا نهاده میشود که کفشها جایگزین افراد شوند و داستان
آدمها را بازگو کنند .حضور سگ در ابتدا به دلیل ل ِول معمول قرارگیری او نسبت به انسا 
ن
و عالقه اغلب آنان به کفش ،ذهن را به روایت یک سگ خانگی از زندگی انسانهای
اطرافش معطوف میکند اما بهسرعت چنین فرضی فرومیپاشد و تا انتهای داستان ،دیگر
اثری از سگ نمیبینیم .روایت از چشم انسانی است که معتقد است آدمها شبیه
کفشهایشان هستند و حتی در بازگوکردن ماجرای ازدواج پدر و مادر و شکلگیری
نیوشاصدر
نطفهاش نیز  -که بخشی را بر اساس خاطرات مادر و بخش دیگر را احتماال با تکیه بر تخیل
روایت میکند  -کفشها نقشی پررنگ دارند .اما آرامآرام فیلمساز قاعدهای را که خودش بنا نهاده فراموش میکند.
کفشهایش توانایی حمل بار داستان را ندارند و به سرعت این مسئولیت ،از کفش به پاها منتقل میشود .اما کمی بعد
پاها هم به تنهایی از پس کشیدن این بار بر نمیآیند.
روزهای اول پس از ازدواج دیگر کفشها نقشی در روایت ندارند و پاها به طور کامل جای آن را گرفتهاند .بزرگشدن
بچهها نیز با مدت زمان اتوکشیدن لباسهایشان سنجیده میشود .حتی پس از مرگ پدر و هنگام بازکردن جعبه
یادگاریهای او ،دیگر نهتنها کفش ،بلکه پا و دست هم به تنهایی بهکار نمیآیند و فیلمساز برای نمایش اندوه به سراغ
پاککردن قطره اشک روی گونه میرود.
البته این گریز از قرارداد ،بدون علتی منحصربهفرد و ملموس ،در کودکی دخترک نیز به چشم میخورد .در تصاویری
که دخترک از پنجره میبیند تأکید خاصی روی کفشها نیست .شیوه نمایش تصاویر آرشیوی میتواند تأکید بر
تخیل دخترک را نیز در دل خود داشته باشد اما در شکل فعلی ،تخیلی که قادر به بازسازی ازدواج مادر و پدر است از
یادآوری کفشهای آدمهای خیابان یا بازسازی همراه با تخیل آنان ناتوان است.
کفش ،پوشانندگی را در خود دارد ،حرکت را ،حفاظت را .کف آن با چیزهایی متفاوت درخیابان مماس میشود؛ با
زبالهها ،با آلودگیها ،با برگها ،با آب ،با روغن ،با دوده ناشی از انفجار ،با خون ...که پوشنده کفش ممکن است هرگز
متوجه آن نشود .انقالب و جشن را میتوان با چیزی که کف کفش ،روی آسفالت خیابان لمس میکند روایت کرد.
کفش کهنه میشود ،پاره میشود ،خراب میشود .انتخاب کفش به عنوان عنصر اصلی برای پیشبرد روایت
نمیتواند بدون توجه به ویژگیهای مختص آن ،بدون توجه به کارکرد آن به نتیجه برسد .راوی از کفشهایش فاصله
دارد؛ درست مانند فاصلهاش از تمامی خاطراتی که تعریف میکند و غالبا فاقد جزئیاتند .با توجه به این فاصله ،وجود
منطقی شبیه روایت خاطرات از منظر سگ خانگی ،میتوانست بدون تحمیل تغییرات چندانی به داستان ،تکلیف

محدوده قابها و زاویه دوربین و نیز تکلیف تماشاگر را با چرایی برگزیدن کفش روشن کند
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دستاوردها :حضور در جشنواره های متعدد همچون :مستند هات داکس کانادا ،مستند ویزیون دوریل سوییس ،جشنواره شیکاگو
آمریکا ،مستند داك پوینت فنالند ،مستند مونترال کانادا ،جشنواره کراکو لهستان و ...عوامل :کارگردان :آرش الهوتی ،مدیر
فیلمبرداری :صادق سورى ،مدیر صدابرداری :هادى ساعد محکم ،تدوینگر :آرش الهوتی ،تهیه کننده :آرش الهوتی و مرکز گسترش
سینماى مستند و تجربی
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خالصه مستند :محمود کیانی فالورجانی راننده کامیونی است که فیلم نیز می سازد .فیلمهاى او از هر جهت
منحصر به فرد است زیرا معموال فیلمهایش با بازى گرفتن از حیوانات گوناگون پدید میآیند .او بعد از چند سال
دورى از فیلمسازى تصمیم میگیرد با کمک پزشک روان شناسش فیلمنامهاى بنویسد و ساخت آن را آغاز کند.
براى این منظور نیازمند پیداکردن حیواناتی است تا با آموزش و بازى گرفتن از آنها کار ساخت فیلم را شروع کند.
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گفتوگو با آرش الهوتی ،کارگردان مستند «راننده و روباه»

آرش الهوتی ،فارغالتحصیل کارشناسی رشته فیلمسازی با گرایش تدوین فیلم
است .او کارگردان ،تهیهکننده و تدوینگر فیلم مستند است .او تاکنون دو بار برنده
جوایز جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت برای بهترین کارگردانی با فیلم «»۲/۴۷
و برای بهترین فیلم مستند بخش آزاد با فیلم «راننده و روباه» شده است« .راننده
و روباه» عالوه بر حضور در بیش از  ۳۵جشنواره مستند در جهان ،جوایز متعددی
نیز دریافت کرده است .جایزه هوگوی طالیی بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم
امیرحسینثنائی
شیکاگو در آمریکا ،جایزه بزرگ نانوک طالیی بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم
مستند فالهرتیانا در روسیه ،جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره فیلم مستند بیگ اسکای در آمریکا ،جایزه
بهترین کارگردان مستعد جشنواره اوپن سیتی داک در انگلستان ،جایزه دانشجویان سینمایی جشنواره
روزهای مستند کیف در اوکراین ،جایزه بهترین مستند بخش داوران مطبوعات سینمایی جشنواره پیامی
به بشریت در روسیه ،جایزه بهترین مستند جشنواره فیلم ایرانیان سانفرانسیسکو در آمریکا ،تندیس بهترین
فیلم بخش آزاد جشنواره فیلم مستند ایران سینما حقیقت و« ...راننده و روباه» که یکی از موفقترین
مستندهای ایرانی در عرصه جهانی بوده از  16خردادماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» به اکران عمومی
درآمده .به این بهانه با آرش الهوتی گفتوگو کردهایم.
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در آغاز صحبتمان میخواهم مروری
داشته باشم بر چهار مستندی که تا
امروز ساختهای« .من عشقبازم» با
تمرکز بر روی دو شخصیت اصلی ،به
موضوع خروسبازی و زندگی انسانهای

درگیر با این پدیده میپردازد»2/47« .
قص ه زندگی آدمی است که به لحاظ
فیزیکی در جامعه ما کمی درشت است
و مشکالت زیاد فیزیکی دارد که با آنها
دستبهگریبان است« .راننده و روباه»
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هم در مورد یک انسان و رابطهاش با
حیوانات است« .پهلوان و خرقه» هم
درباره یک انسان و زندگی اطرافش
است .این آدمها تنها هستند و هرکدام در
زندگیشان مشکالتی دارند .اما از سوی
دیگر اهدافی دارند که تالش میکنند به
آنها برسند .دوست دارم بدانم انسان در
جهان تو چه تعریفی دارد؟ آیا موضوع
تمام این فیلمها بر اساس یک اتفاق،
انسانمحور شدند یا بر اساس جهانبینی
منظمیشکلگرفتهاند؟
راستش نمیتوانم بگویم بر اساس یک جهانبینی
منظم و سیستماتیک است؛ ولی اساسا آدمها
همیشه برایم جذاب بودهاند .جملهای از میالن
کوندرا به ذهنم رسید که میگوید« :قهرمانهای
رمانهای من بهنوعی امکانات خود من هستند
که تحقق پیدا نکردهاند» .اساسا آدمهایی که به
سراغشان میروم حتما باید وجه تشابهی با خودم

داشته باشند .میتوانم بگویم عشق و عالقهای که در
فالورجانی برای ساخت فیلمش وجود دارد در تمام
هنرمندان وجود دارد .ممکن است یک نقاش تمام
زندگیاش را برای خلق یک تابلو صرف کند؛ من از
این منظر به ماجرا نگاه میکنم .اما اگر بخواهم جواب
سؤال تو را واضح بیان کنم باید بگویم انسانهای
درحاشیه مانده و تنها همیشه برایم جذابند؛ آدمی
که در حاشیه جامعه قرار دارد و کوهی از مشکالت در
مقابلش قراردارد .این فرمول و موقعیت برایم جذاب
است و تمام فیلمهایی که ساختهام پیرامون این
موضوعشکلگرفتهاند.
این جذابیت به شکل خودآگاه بر انتخاب
موضوع و سوژه فیلمهایت تأثیر گذاشته
یا ناخودآگاه بوده؟
تا اآلن هیچوقت فکر نکرده بودم که همه فیلمهای
من نقاط مشترکی با یکدیگر دارند .برای اولین بار
است که تو مطرحش میکنی .این مسأله کامال
غیرارادی بوده .اما عالقهای که من را به این سمت
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میکشاند کامال آگاهانه است.
میدانم که اولین بار که فیلمهای آقای
فالورجانی را در دانشگاهتان دیدهای،
شده جرقه ساخت این فیلم .چه چیزی
در آن تماشا برایت جالب بود که بعد
بخواهی دنبال این شخص بروی تا ببینی
چه کسی است و مشغول به چهکاری
است و بخواهی دربارهاش فیلم بسازی؟
بر اساس چه معیارهایی انتخابش کردی؟
آن زمان وقتی با آثار آقای فالورجانی آشنا شدم اصال
مستندساز نبودم و فیلم کوتاه میساختم .وقتی
بهطور غیرارادی به چیزی فکر میکنی و کامال روی
آن متمرکز میشوی ،همهچیز در دنیا طوری پیش
میرود تا به هدفت برسی .عالقهای که فالورجانی
نسبت به حیواناتش دارد را من نسبت به کتابهایم
دارم و جدا از اینکه هر دو فیلمساز هستیم این
موضوع وجه تشابه ماست .وقتی فیلمهایش را دیدم
حسی در درونم گفت که این آدم را مالقات میکنم.
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وقتی بعد از مدتی وارد فضای سینمای مستند شدم
به ذهنم رسید چقدر جالب میشود اگر سراغ این
شخص بروم و پیدایش کنم.
چطور پیدایش کردی؟
به تمام افرادی که میشناختم سپرده بودم ردی از
او به من بدهند ،اما هیچکس اطالعی از او نداشت.
به مرکز گسترش مراجعه کردم اما شمارهای که به
من دادند مدتها پیش عوض شده بود .حتی بارها
با  118اصفهان تماس گرفتم بلکه بتوانم ردی از او
پیدا کنم ،اما موفق نشدم و بهطور کلی از ساخت
این فیلم ناامید شدم .تنها راهی که برایم باقی ماند
این بود که احتمال دادم سال بعد در جشنواره
فیلم کوتاه تهران یا سینماحقیقت حضورداشته
باشم و این شخص را آنجا پیدا کنم .در ابتدا هیچ
پیشزمینهای در مورد موضوع فیلمم نداشتم ولی
میدانستم نمیخواهم این آدم را جلوی دوربین
بنشانم و در مورد جایزههایی که گرفته از او سؤال
کنم .روزی یکی از دوستان مشترکمان گفت :سال
گذشته فالورجانی را در یک جشنواره دیدم که
چند نفر را دور خودش جمع کرده بود و داشت
راجع به موضوع یک فیلم صحبت میکرد که در
مورد دو االغی بود که عاشق یکدیگر میشوند .با
خودم گفتم :این موضوع میتواند موتور محرک
قصه فیلمم باشد .یک روز به ذهنم رسید :چون
این شخص راننده کامیون است میتوانم از طریق
انجمن رانندههای کامیون اصفهان او را پیدا کنم
و در نهایت از طریق یکی از دوستان فالورجانی
توانستم با او تماس تلفنی برقرار کنم .فردای روزی
که با او تلفنی صحبت کردم دم در خانهاش بودم.
وقتی اولین بار تلفنی صحبت کردی
به او گفتی میخواهی در موردش فیلم
بسازی؟
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بله گفتم به کارهایش عالقهمندم و میخواهم
فیلمی در این مورد بسازم.
وقتی که هنوز کاراکترت را به شکل
کاملی نمیشناختی چطور اینقدر
زود تصمیم گرفتی که در موردش فیلم
بسازی؟ البته هرکسی که از دور آقای
فالورجانی را بشناسد ،شاید موضوع
بهنوعی جذابیتهایی برایش داشته
باشد؛ همین داستان یکخطی که
راننده کامیونی است که در خانه یا مسیر
کارش فیلم میسازد.
اکثر فیلمهای من در مورد آدمهایی هستند که
یک سری خصوصیات مشترک با هم دارند .اگر
این آدم برایم خیلی جذاب باشد ،اشتیاقم را سریع
به او منتقل میکنم .اگر سریعا پیشنهادم را قبول
کند از او میترسم اما اگر مخالفت کند به نظرم آدم
منطقی و اهل تفکری است .آقای فالورجانی ابتدا
مخالفت کرد و گفت :تابهحال چندنفری بودهاند
که میخواسته اند این کار را بکنند اما قبول نکردم.
اما من اینقدر اصرار کردم تا باالخره راضی شد.
مخالفتش به چه دلیل بود؟
فکر میکنم به دلیل شرایط خاصی که داشت و
حتی به همین دلیل فیلمبرداری را عقب انداختیم.
آقای فالورجانی روحیه به خصوصی دارد و من
احترام زیادی برایش قائل هستم .وقتی میبینم
سه سال را صرف ساخت یک فیلم پنجدقیقهای
میکند واقعا برایم محترم است .شاید در دنیا چند
نفر بیشتر از این روحیه برخوردار نباشند .اساسا در
زندگیام آدم پی گیری هستم و بهسختی چیزی را
انتخاب میکنم .وقتی چیزی را انتخاب کردم پایش
میایستم و تمام وقت و انرژیام را صرف میکنم تا
به هدفم برسم.

توی سؤال قبلی پرسیدم که تو وقتی
کاراکترت را نمیشناختی چطور اینقدر
زود تصمیم گرفتی که در موردش فیلم
بسازی ،اما فیلم تو به نظرم یک پرتره
تقریبا کامل از آقای فالورجانی را به
تصویر میکشد و نمایش میدهد.
مشخص است که خیلی خوب توانستهای
به او نزدیک بشوی و اطالعاتت را کامل
کنی .دوره تحقیقی کارت به چه شکلی
بود؟
بارها به اصفهان سفر کردم و با ایشان صحبت
کردم .جالب است بدانی حدود  20تا  30درصد از
تواناییهای آقای فالورجانی در حین فیلمبرداری
برایم روشن شد.
درباره چه موضوعهایی با هم حرف
مــیزدیــد؟ میخواهم بدانم چه
موضوعهایی در این گپ زدنها بینتان
ردوبدل شده و تو بر چه اساسی فیلم را
طراحی کردهای؟
من معموال ترجیح میدهم راجع به حال آدمها
صحبت کنم ،چون چیزی که برایم جذاب است
همین لحظه اوست ،نه چیزی که در گذشته جذاب
بوده .وقتی راجع به مقوله بازسازی یا گذشته کسی
صحبت میکنید الزمه این کار مصاحبه است ،اما
من دوست نداشتم این اتفاق بیفتد و میخواستم
همهچیز جلوی چشم بیننده بــدون واسطه
رخ بدهد .در صحبتهایمان به یک سری نقاط
مشترک رسیدیم .از ابتدا بسیار صادقانه به ایشان
گفتم که فیلم قرار است چه سمت و سویی داشته
باشد و ممکن است بیننده تا دقیقه  30نفهمد که
شما فیلمسازید .حتی گفتم جوایز شما را آخر
فیلم نشان میدهم .واقعا دوست نداشتم بار فیلم
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را روی ایده مرکزی فیلم بیندازم .فیلمسازبودن
آقای فالورجانی میتوانست  15دقیقه از یک فیلم
 80دقیقهای را به خود اختصاص بدهد .در 65
دقیقه دیگر فیلم ،با ابعاد وجودی این شخص آشنا
میشوید؛ ارتباطش با مردم ،جامعه ،خانوادهاش،
حیوان و حتی ارتباط با خودش؛ در درجه اول
این برای من مهم بود .وقتی با موضوعی برخورد
میکنید که درام در خود قالب وجود دارد ،اتفاقا کار
فیلمساز سختتر میشود ،چون با چند قدم اشتباه
کل فیلم بر باد خواهد رفت .اگر بر همان ایده اصلی
یکخطی فیلم متکی باشید یک فیلم سطحی
خواهید داشت .این فیلم میتواند جذاب باشد ،اما
فیلم عمیقی نخواهد بود .برایم مهم بود که درون
آقای فالورجانی چه میگذرد.
چون با ابعاد دیگر زندگی این فرد آشنا
شده بودی و آنها برایت جذابتر بودند
این تصمیم را گرفتی که صرفا روی
فیلمسازبودنش تأکید نکنی و...
فکرکردم اگر این اتفاق در آخر فیلم رخ بدهد
بیننده احترام بیشتری برای آقای فالورجانی
قائل میشود .در ثانی فیلم وابسته به این موضوع
نمیشود .در ایــران اکثر فیلمسازان ایشان را
میشناسند اما برای مخاطبان عام و مخاطب غیر
ایرانی ترجیح دادم این مسأله را در آخر فیلم رو
کنم تا شوکی به بیننده دست بدهد و در انتها
متوجه شود فیلمهای این شخص جوایز بسیاری
را در جشنوارههای داخلی و خارجی از آن خود
کرده است .اتفاقا در نمایشهای خارج از ایران
اکثرا از این موضوع حیرت میکردند تا جایی که
گاهی باورشان نمیشد چنین آدمی اینقدر جوایز
مختلف گرفته باشد و این موضوع را در اینترنت
سرچ میکردند تا مطمئن شوند.

پس بر اساس همین فکر است که فیلم
را با بیماری آقای فالورجانی و سکانس
بیمارستان شروع میکنی و تقریبا 15
دقیقه از فیلم می گذرد و ما تازه متوجه
می شویم که این آدم فیلمساز هم
هست.

بله.
در همین سکانس هم به نظرم تو داری
شخصیت ایشان را تعریف می کنی.
تصویربرداری و نوع واکنشهای ایشان
نشان میدهد که انگار مال این فضا
نیست و...
بله .ترجیح میدادم داستان را از قبل از مسأله اصلی
شروع کنم ،چون دو سال بود که فیلم نمیساخت.
درواقــع فیلمسازیاش را بهانهای
قــراردادی برای کشف ابعاد مختلف
زندگیاش .برای این کار فیلمنامه هم
نوشته بودی؟
بله .کامال با این موضوع مخالفم که دوربین را بردارم
و بعد ببینم ریاکشن کاراکترم چه خواهد بود.
چون در این حالت صددرصد واقعی نیست .این نوع
فیلمسازی صادقانه نخواهد بود .ترجیح میدهم
همهچیز حسابشده باشد.
طبیعی است که در این نوع کارها
تحقیق بهصورت میدانی انجام میشود
نه کتابخانهای یا شکلهای دیگر
تحقیقاتی .در این پروژه چه چیزهایی
را روی کاغذ آوردی تا سکانسهایت را
بر اساس آن ها طراحی کنی؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردی .یکی از معضالت
سینمای مستند ما ایــن اســت که یک سری
فکرمیکنند فیلمسازی در مورد آدمها نیاز به
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تحقیق ندارد.
متأسفانه...
درصورتیکه این کار به تحقیق روانشناسی
احتیاج دارد ،حتی شاید چیزی را مکتوب نکنید اما
همین که پروسه عادت کردن شخص به دوربین را
طی میکنید اهمیت زیادی دارد .این کار به زمان
بیشتری نیاز دارد چون مدتی طول میکشد که
شخص به گروه فیلمسازی عادت کند و بعد از طی
این مدت خودش باشد .مثال سکانس نمایش فیلم
را خیلی سادهتر میتوانستیم در انجمن سینمای
جوان فالورجان برگزار کنیم ،اما با خودم فکر
کردم در پارکینگ کامیونها ،برای آدمها نمایش
فیلم بگذارم .کامیون ابزار معاش این شخص بود
و میتوانستم یک پرده روی آن نصب کنم تا بقیه
رانندهها هم بنشینند و تماشا کنند.
سابقه داشته آقای فالورجانی در این
محیط و با همین روش برای دیگران
نمایش فیلم بگذارد؟
بله .حتی اگر سابقه هم نداشت اصال برایم مهم نبود
و این کار را انجام میدادم .همهچیز در این فیلم
واقعی است ،اما من سعی کردم طور دیگری به این
وقایع نگاه کنم و روش خالقانهتری به کار ببرم.
اتفاقا آن سکانس صحنه نمایش
فیلم ،طراحی
هو شمند ا نها ی
هم دارد .چون
جدای از اینکه
آن لوکیشن و
فضاسازی برای
بیننده جذاب
اســت ،در دل
دیالوگها هم

اطالعات دیگری در مورد شخصیت به
مخاطب منتقل میشود .حتی اگر فرض
را بر آن بگیریم که آن دیالوگها را تو
بهعنوان کارگردان در دهان آن افراد
گذاشته باشی ،باز هم جذاب از آب
درآمده.
احترام به مخاطب فیلم ،مسئلهای است که برایم
بهشدت اهمیت دارد .دوست ندارم چون فیلم
مستند میسازم دوربین را بیخودی بلرزانم و
کادرهای کثیف با نور بد به بیننده نشان بدهم.
اتفاقاً در سکانسی که میگویی ،رانندههایی که
ایستادهاند و سؤال میپرسند اص ً
ال در کنترل من
نبودند اما وقتی میخواستند سؤال بپرسند کات
میدادم ،به دلیل اینکه در جای وسیعی بودیم و با
مشکل نور و صدا مواجه میشدیم و با آنها فاصله
داشتیم ،نور و دوربین را تنظیم میکردم و بعد از
آنها میخواستم سؤالشان را بپرسند.
یعنی تو نمیگفتی که چی بگویند و چه
سؤالی بپرسند؟
نه .خیلی از آنها همکاران آقای فالورجانی بودند
و کسی هم که جلسه را اداره میکند مدیر کارخانه
سیمان فالورجان است .البته پیشنهاد اینکه مدیر
کارخانه سیمان ،جلسه را اداره کند از طرف من
بود ،چون کارگران از او
حساب میبردند و در
حضور او نمیتوانستند
شلوغ کنند.
ایــن بخش حرفمان
جــا ماند کــه داشتی
درباره نوشتن فیلمنامه
میگفتی .اینکه چه
چیزهایی را طراحی
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کردهای و آوردیشان روی کاغذ و چه بخشهایی
درصحنه اتفاق افتاده.
وقتی آدمی از زندگیاش برای من تعریف میکند
در همان لحظه نقاط عطفی در ذهن من شکل
میگیرد .من عالقه بسیار زیادی به ادبیات دارم
و رمانهای زیادی در کتابخانهام هست .شاید به
همین دلیل باشد که ناخودآگاه ذهن من داستانگو
شده است .اگر تکتک سکانسهای من را در نظر
بگیرید متوجه میشوید در هرکدام داستانی وجود
دارد و همراه با یکسری اطالعات است؛ مث ً
ال از قبل
میدانستم میخواهم نمایش فیلمی در پارکینگ
کامیونها داشته باشم و دوست نداشتم تا دقیقه
 25کسی بفهمد آقای فالورجانی فیلمساز است.
میدانستم آقای فالورجانی فیلمنامهای دارد که
برای درست کردن آن باید برای حیوانات تله بگذارد
و جلوی دوربین از آنها بازی بگیرد .با صحبتهایی
که با دکترش کرده بودم میدانستم وقتی شروع به
فیلمسازی میکند قطعاً روحیهاش تغییر میکند
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و بهتر میشود .ولی خیلی از اتفاقات این فیلم
غیرمترقبه بود .مث ً
ال پالن صحبت کردن مرغ مینا
اص ً
ال در کنترل من نبود و در لحظه شکل گرفت .یا
مث ً
ال جایی که آقای فالورجانی غذا میخورد و مرغ
مینا غذا را از دهانش برمیدارد؛ اگر صد میلیون
بار هم برداشت کنید هیچوقت چنین چیزی اتفاق
نخواهد افتاد .در پالن آسایشگاه روانی جایی که با
آن دو آقا صحبت میکنم از قبل برنامهریزی نشده
بود .من فقط اتمسفر را آماده میکنم ،میدانم قرار
است در پارکینگ نمایش فیلم داشته باشم اما
دیگر نمیدانم در آنجا چه اتفاقی خواهد افتاد .در
همین سکانس یک کامیون از کنار ما رد میشود اما
نمیدانستم قرار است این کامیون ازاینجا عبور کند.
در دوره تحقیق و بعدا ً در مرحله تدوین،
تیترها یا تصاویری بوده که کنار گذاشته
باشی؟
بله ،خیلی زیاد .چند سکانس بسیار زیبا در همین
فیلم داشتم که بعدا ً احساس کردم فضای این
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سکانسها یک مقدار به بقیه فضای فیلم نمیخورد
و به حس فیلم لطمه میزند.
زمان تصویربرداری بیمارستان که آغاز
فیلم هم هست ،چند ماه از آشنایی شما
گذشته بود؟
حدود  5ماه.
طی این مدت تصویربرداری هم کرده
بودی؟
نه ،فیلمبرداری از بیمارستان آغاز شد.
ساخت این فیلم چه مدت طول کشید؟
از وقتیکه اولین مالقات را با آقای فالورجانی
داشتم تا اتمام فیلم ،حدود  9ماه طول کشید.
چند سفر به فالورجان داشتی؟
 3تا  4سفر داشتم که هر بار مدتی میماندم.
خب شانس هم همراهت بوده که خیلی
از این اتفاقات در این دوره زمانی که آنجا
بودی رخداده...
من اعتقاددارم در فیلمسازی مستند شانس معنی
ندارد .اگر برنامهریزی دقیقی داشته باشید قطعاً
شانس به سراغ شما خواهد آمد.
آرش ،تو در «راننده و روباه» جهان آقای
فالورجانی را برای ما به تصویر میکشی؛
تو خودت بهعنوان فیلمساز در کجای
این جهان و تصاویر قرار داری؟
سعی کردم بینندهای که فیلم را میبیند خودش
را در آن محیط و در آن قاببندیها احساس کند.
یعنی در عین اینکه حضور داری سعی
کردی خودت را حذف کنی.
قطعاً همینطور است .در عین اینکه حضور دارم
سعی کردم تأثیری نداشته باشم .جاهایی را آنطور
که خودم میخواستم درست کردم چون طبیعتاً
این فیلم من است و باید یک جاهایی اثری از

خودم بهجا بگذارم .البته نه اثری که سرنوشت
کاراکتر فیلم را عوض کند ،در حدی که امضایی
از کارگردان باقی بماند؛ اما سعی کردم تا جایی
که ممکن است خودم را حذف کنم و بیننده بدون
واسطه با فالورجانی ارتباط برقرار کند.
راستی تصوری از اکران فیلم در سطح
گسترده و عمومی داشتی؟
در جشنوارههای خارجی نمایشهای زیادی
داشتیم و توری در فرانسه داشتیم که در چند شهر
مختلف آن بهصورت تک سئانس فیلم را به نمایش
گذاشتیم .در تعدادی از جشنوارهها هم بعد از
نمایش فیلم به علت درخواست مردم نمایش ویژه
گذاشتند .در بعضی دیگر نیز حتی بعد از اختتامیه
به نمایش گذاشته شد .انرژیای که از مردم برای
فیلم گرفتم واقعاً برایم باورنکردنی بود.
اما فکر میکنم به دلیل نوع ساختار
اکــران مستند در ایــران ،تصوری از
نمایش عمومی در ایران نداشتی.
بله ،زمانی که این فیلم را ساختم« ،هنر و تجربه»
هنوز وجود نداشت.
در این مدت برنامههای «هنر و تجربه» را
دنبال کردی؟
مستندها را ندیدهام ،اما تعدادی از فیلمهای
سینمایی را تماشا کردم.
بهعنوان یک مستندساز در مورد اکران
فیلم های مستند چه نظری داری؟
ما مستندسازان تا قبل از این فکر میکردیم
کاش میتوانستیم فیلمهایمان را در سینماها
به نمایش بگذاریم که حاال این فرصت به وجود
آمده است و فینفسه اتفاق خوبی است و امیدوارم
اتفاقهای خوبی بیفتد .برای من بسیار جالب بود
وقتی آنونس فیلم «آتالن» را در تلویزیون دیدم و
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احساس خوبی به من دست داد.
به نظرم گستره نمایش فیلمهای مستند فقط به
اینجا ختم نمیشود و تأثیرات دیگری هم دارد؛
همینکه آنونسها از تلویزیون پخش میشود،
پوسترهای مستند در مطبوعات چاپ میشود،
توجه رسانهها و  ...همه اینها به تهیهکنندگان و
مستندسازان یاد میدهد که حرفهایتر باشند.
به نظرم یکی دیگر از تأثیرات مهم و مثبت این
اتفاق این است که تهیهکنندگان خصوصی تشویق
میشوند تا در سینمای مستند سرمایهگذاری
کنند .باید بدانند اگر فیلم خوبی تولید میکنند
بهجز فروختن به تلویزیون امکان دیگری هم برای
کسب درآمد وجود دارد .این مسئله کمک زیادی
میکند و موجی عجیب در مستندسازی به راه
خواهد افتاد.
بهعنوان کارگردان «راننده و روباه» اگر
بخواهی مخاطب را برای دیدن فیلمت
دعوت کنی ،چه میگویی؟
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در ابتدا میخواهم از تمام کسانی که از من و فیلمم
حمایت کردند تشکر کنم؛ چون تقریباً هرجایی در
ایران این فیلم به نمایش درآمد استقبال خوبی
از آن به عمل آمد .امیدوارم این حمایتها وجود
داشته باشد و آرزو میکنم وقتی مردم فیلم را
میبینند راضی از سالن خارج شوند .فکر میکنم
این فیلم به گروه خاصی از مخاطبان تعلق ندارد
حتی در ژنو یک سئانس فقط برای بچههای مقطع
ابتدایی اکران شد .جالب است هم برای آنها جذاب
بود و هم برای مخاطبانی که بهطور خاصتر سینما
را دنبال میکنند.
یکچیزی یادم افتاد که میخواهم با
پرسیدنش گفتوگویمان را تمام کنم .در
طول این گپ و گفت چند بار از عالقهات
به ادبیات گفتی؛ اگر بخواهی «راننده
و روباه» را به یکی از کتابهایی که در
ذهنت هست تشبیه کنی ،کدام کتاب را
انتخاب میکنی؟
واقعیتش این است که خودم هیچوقت به این
موضوع فکر نکرده بودم؛ اما برایم جالب است که
چندین مخاطب ایرانی و خارجی کاراکتر آقای
فالورجانی را به شازده کوچولو تشبیه کرده بودند.
پس درواقع از این عالقه به ادبیات ،پلی
به فیلم و دنیای کتاب نزده بودی؟
نه .چون چیزی در نفس خودش باید شبیه به چیز
دیگری باشد که بخواهم آنها را به هم نسبت بدهم.
دوست ندارم بهزور دو چیز را به هم نزدیک کنم؛ اما
قطعاً ادبیات تأثیر ناخودآگاه داشته چون من عاشق
ادبیات روسیه هستم و آرشیو بزرگی دارم .ادبیات
روسیه اکثرا ً راجع به قهرمانهای تنهاست و شاید
این عالقه تأثیر ناخودآگاه درروند فیلمسازیام
گذاشته باشد

الهوتی درگیر و پیگیر احوال و زیروباالی شخصیت فیلمش نیست
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فیلم «راننده و روباه» آرش الهوتی در باره محمود کیانی فالورجانی است که کامیون
دارد و راننده کامیونش هم هست ،ولی در فضای سینمایی و هنری بهعنوان سازنده
فیلمهایی با حضور حیوانات دستآموز خود شهرت دارد و فیلمهایش جوایزی هم در
جشنوارههای داخلی و خارجی برده است .حیوان شاخص در فیلم «راننده و روباه»
الهوتی و نیز فیلم دیگری از خود فالورجانی ،روباه است و خود او در فیلم «راننده و
روباه» میگوید که در میان حیوانات ،روباه برای او جای دیگری دارد .پشت کامیونش
پیروزکالنتری
نوشته« :رفیق بیکلک روباه» و رانندههای همکارش را میبرد در طبیعت کنار جاده،
سر قبر روباهش که در تصادف جان داده است.
فیلمساز ،فالورجانی را در دورهای دنبال میکند که درگیر بیماریاش (اختالل دو قطبی) و دچار افسردگی
است .در ابتدای فیلم در آسایشگاهی عمومی بستری است و در دورۀ بیماریاش حیواناتش فرار کردهاند ،اما
در مسیر فیلم از بیماریاش فاصله میگیرد و حتی درگیر ساختن فیلم تازهای میشود؛ فیلمی درباره دو االغ
که در روستایی زندگی میکنند و عاشق هم میشوند ،ولی روباه که کدخداست و کالغ که همیار اوست ،آنها
را از یکدیگر جدا میکنند .االغ نر میمیرد و االغ ماده در افسردگی ،زایمان میکند .صحنههای جستوجوی
فالورجانی و دستیارش ،جعفر ،برای خرید االغها و شکار زاغ و روباه بخش مهمی از فیلم را در بر میگیرد.
آرش الهوتی حاال و بعد از ساختن چند فیلم ،بهعنوان فیلمسازی در جستوجوی موضوعها و شخصیتهایی
خاص و ماجرادار شناخته میشود و فیلمهایش در جشنوارهها و در میان مخاطبان موفق بوده است .موضوعهایش
(خروسبازی ،جوانی با قد دو متر و  47سانتیمتر که میخواهد به تیم ملی برود ،فالورجانی فیلمساز و فیلم آخرش
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در بارۀ یک پهلوان نمایشباز خیابانی) جذابند و ظرفیتهای خوبی برای نمایش روابط و آدمهایی خاص با ذهنیتها
و زندگی خاصشان با خود دارند .در تماشای فیلمهای او درمییابیم که خودش خیلی به این آدمها نزدیک نیست
یا دغدغۀ شخصی در برخورد با شخصیت و زندگی آدمهای فیلمهایش ندارد و انتخاب این آدمها و روابط از جایی
از درون او و در پی رابطه و کشاکشی با این دنیاها بیرون نمیآید .او این موضوعها را برای ساختن فیلمهای موفق
در جشنوارهها و در میان مخاطبان ،جالب میبیند و پیرو این ارزیابی و برخورد به سراغ آنها میرود .البته در
کارش هوش و حرفهایگری و کاربلدی فنی وجود دارد و از جمله مستندسازهای جوان و فعال و زرنگ ماست که
فیلمهایش را خودش راهمیاندازد و به مقصد تولید و حتی عرضه میرساند.
کیانی فالورجانی در فیلمهایش از حیوانات دستآموزش بیشتر بهعنوان بازیگر استفاده میکند و فیلمهایش
قصه و دکوپاژ سینمایی دارند .این راه و رسم برخورد با موضوع ،کموبیش  -و اینجا در فضای سینمای مستند  -در
فیلم «راننده و روباه» الهوتی هم برقرار است .صحنهها قرار است رنگوبوی واقعی داشته باشند و به نظر آیند که در
مسیر زندگی روزمرۀ فالورجانی بهدست آمدهاند ،اما اصال چنین نیست و مدام شاهد موقعیتچینیهای فیلمساز
برای فالورجانی و قراردادن او در دل این موقعیتها هستیم .شاید گفته شود این شیوه همان مستند بازسازی است
که در دهۀ  1360سینمای مستند خودمان و در کارهای فیلمسازهای مهم این فضا ،محمدرضا مقدسیان ،ابراهیم
مختاری و محسن عبدالوهاب ،وجه بارز و موفقی داشت و فیلمهای آنها بخش شاخص و مؤثری از تاریخ سینمای ما
بهحساب میآیند .این تشابه را قبول ندارم و تفاوت اصلی دنیای آن فیلمها و فیلمهای الهوتی را هم ،چنین میبینم:
در آن فیلمها فیلمساز نگاه و نظر اولیه درباره موضوع فیلمش دارد ،بعد پروسه تحقیق میدانی و مراوده با شخصیتها
و روابط آنها را میگذراند ،بر مبنای آن نگاه و این شناخت و نزدیکی و متکی به زندگی و ذهنیت برخاسته از این
زندگی در ذهن فیلمساز ،فیلمنامه برای بازسازی و فعالسازی زندگی در برابر دوربین نوشته میشود و تازه میرسیم
به مرحله فیلمبرداری .چیزی نمیگویم و تنها دعوتتان میکنم به پیگیری تفاوت این مسیر با آنچه از مسیر رابطه
کارگردان با موضوع و شخصیت در «راننده و روباه» دریافت میکنیم.
توضیح دو ،سه خطی ماجرای فیلم این است :فالورجانی راننده کامیون و فیلمساز در دوره فاصلهگرفتن از
بیماریاش ،هم درگیر بار پیدانکردن برای کامیونش و بیکاری است و هم قصد شروعکردن فیلم تازهاش را دارد.
آسایشگاه روانی ،خانه و باغ محل نگهداری حیوانات ،رابطه او با همسر و نوهاش ،مطب دکتر ،شرکت محل کارش و
ارتباط با همکارها ،جستوجو برای پیداکردن حیوانات فیلم تازه در روستا و طبیعت و صحنههای فیلمبرداری از
فیلم تازه ،مکانها و صحنههای اصلی فیلم است.
این شخصیت و این ماجرا فینفسه جذاب است و گفتیم که الهوتی ،فیلمساز باهوش و موضوعیاب خوبی است .یک
وجه جذاب این موضوع میتوانست بازی و جدل برخورد نگاه و فیلمسازی دو فیلمساز (یکی سازنده فیلم و دیگری
موضوع آن) باشد که اصال نادیده گرفته شده و جایی در فیلم ندارد .فیلمی حدودا  80دقیقهای تکیه به یک شخصیت
محوری دارد و این انتظار را در مخاطب به وجود میآورد که این شخصیت در فیلم دربیاید و در پایان با او مأنوس
شویم .چنین نشده و فیلمساز درگیر و پیگیر احوال و زیروباالی شخصیت فیلمش نیست .محور فیلم مشخص
ی فالورجانی شروع میکنیم و زمان قابل توجهی از فیلم به این موضوع مشغول است ،اما نقش بیماری
نیست .با بیمار 
در قصه و درام فیلم روشن نیست و در جایی از فیلم یکسر از آن جدا میشویم .صحنهها با هم بده و بستان ندارند و

شماره  15تیر 1394

به هم پاسخ نمیدهند .اینچنین است که در پایان ،به جایی نمیرسیم و احساس میکنیم فیلم همینجور میشد
ادامه یابد و چیزی به جایی نرسد.
از دو ،سه راه و با دو ،سه شیوهمیشد به این شخصیت و زندگی او نزدیک شد :مشاهد ه و تعمق که به فیلم مشاهدهگر
میانجامد ،بازسازی موقعیتها که حاصلش میشود مستند بازسازی ،یا گزارشگری این شخصیت و زندگی که به
مستند گزارشی راه میبرد .مشکل فیلم الهوتی این است که پُز مستند مشاهدهگر به خود میگیرد (یعنی صحنهها
مدعی واقعی و دور بودن از دخالت فیلمسازند و دوربین در کنار موقعیتها نشانده میشود) اما فیلمساز ،بیش
از آنکه دل به قدرت و جذابیت شخصیت فیلم خود و راه و رسم زندگی و فیلمسازی فالورجانی بدهد و متصل
به این قابلیتها فیلمش را طراحی کند ،اسیر نوعی خودمحوربینی و پیگیر تصوراتی نمایشیسازانه و بیرون از
این دنیاست و برای این مقصود ،هم صحنه میچیند و هم موضوع و دیالوگ وسط میگذارد و مسیر فیلم را نه
در مشاهده و کنکاش در زندگی و احوال خود شخصیت ،بلکه در چیدمانی موفق برای فضاهای عرضۀ مقصود و
مخاطبان مطلوب خود شکلمیدهد .البته فالورجانی آنقدر جاافتادگی و ثبات شخصیت دارد که گرچه تختبند
چیدمانهای فیلمساز جلوی دوربین قرارمیگیرد و در صحنهها روشن است که راحت و رها نیست ،اما کمابیش
خودش را در مسیر شکلگیری صحنه راهمیاندازد و پیشمیبرد و لطف و تأثیر حضورش فیلم را نجات میدهد و
سر پا نگهمیدارد .موقعیت او را مقایسه کنید با موقعیت پهلوان نمایشباز خیابانی فیلم آخر الهوتی که جذابیت و
حضور فالورجانی را ندارد و تماما اسیر چیدمان فیلمساز است و فیلم ،در البهالی بالتکلیفی شخصیت در زندگی ،و
بالتکلیفی فیلمساز در فیلمسازیاش ،تماما از دست میرود.
«راننده و روباه» نمایشی در سطح از شخصیت و روابطی است که دعوت به واکاوی و رسوخ به الیههای درون در
خود دارند
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مردی سه فیلم کوتاه با حیوانات ساخته .یک مستندساز می خواهد از او فیلم بسازد و به
نظر میرسد اصلیترین تصمیم ساختاریاش این است که موقعیتی فراهم کند تا او
فیلمسازی با حیوانات را دوباره انجام دهد .در آغاز فیلم ،مرد که بهدلیل افسردگی
دوقطبی یکماه در آسایشگاه روانی بستری بوده مرخص می شود و توصیه پزشک به
دوستی او راحت برخورد کند و جلوی او را نگیرد و او را
همسرش این است که با حیوان
ِ
مسخره نکند.
نسیمنجفی
کیانی که از آسایشگاه مرخص می شود فیلم فضایی برای آشنایی با زندگی روزمره
او باز می کند؛ با کارش که رانندگی کامیون است و از کار افتادگی کامیون و بیکاری او .در مراجعه بعدی به
پزشکش اعالم می کند که می خواهد دوباره فیلم بسازد و این بار داستان عشق دو االغ را روایت کند که یک روباه
و یک کالغ هم در آن نقش دارند .دو االغ می خرد اما پیداکردن روباه ساده نیست ،به این زودی به تله نمی افتد و
قیمتش هم گران است .تا اینجا فیلمنامه ای در جریان است که شخصیتی دارد با یک هدف ،که به مانع برخورد
می کند .یعنی به نظر می رسید کیانی با شروع ساخت فیلم می توانست به عالقه اش دست یابد اما مانعی پیش
می آید که رفعکردن آن از اینجا به بعد ،قسمت میانی و اصلی فیلم را شکل خواهد داد.
الگوی فیلمنامه کالسیک همواره ما را از طریق بحران ،گره ،مانع و ...با شخصیت اصلی هر فیلم آشنا می کند .مانع
و گره ،عامل محرک بروز درونیات شخصیت و زیروبم های اوست و به این شکل است که شخصیت فیلم برای ما

نبوده است ،و شاید بالقوه مناسب بوده اما ساختار فیلم به او در منجمد نگهداشتن خود کمک کرده است
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در پایان ،فرد متفاوتی خواهد بود ،چون نسبت به آغاز فیلم از او شناخت پیدا کرده ایم .باید دید اگر سازنده این
مستند بهجای پیشبردن فیلم از طریق مشاهده کیانی یا از طریق صحبت با او ،تصمیم گرفته فیلمنامه بنویسد
کیانی متفاوتی نسبت
و صحنه هایی را پردازش کند و او را در آنها به اکت وادارد ،آیا توانسته در پایان فیلم به
ِ
به شروع فیلم برسد یا خیر .اگر فقدان طرح و فیلمنامه است که ضعف تعداد زیادی از فیلم های مستند تلقی
می شود ،باید دید چرا این فیلم با این که فیلمنامه داشته اما ایده و موضوع مشخصی را منتقل نمی کند.
محور فیلم ،اکت های بیرونی است نه درون شخصیت .و مهم این است که همراه با اکت ها حرفی از درون این
فرد نمی جوشد ،او بعد از هشتاد دقیقه همان کیانی اول باقی میماند و اجرا و بازی ،محملی شده تا او خود
را منجمد نگهدارد و بیرون ندهد .صحنه ها سه گونه هستند :تعدادی از آنها همیشه در زندگی کیانی وجود
داشته اند و فیلمساز خواسته مشابهش جلوی دوربین اجرا شود ،مثل غذا خوردن با همسرش ،بازی با کالغ
و نوه اش و ور رفتن با کامیونش .گونه دیگر آنهایی هستند که در زندگی کیانی وجود نداشته اند و فیلمساز
آنها را شکل داده ،ولی نمی شود گفت کیانی قبال به انجامدادنشان فکر می کرده یا خیر ،مثل نشستن پای
برنامه حیات وحش با عینک های سه بعدی به همراه روانپزشک و روباهش یا همسرش .صحنه های دیگری
هم هستند شامل کارهایی که کیانی مطمئنا دوستداشته انجام دهد ،مثل فیلمگرفتن از االغ ها و روباه ،اما
به دالیل مختلف عملی نشده بوده است.
موضع فیلم ،چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه ،چرخاندن دوربین به سمت یک موجو ِد «در اقلیت» است؛ فردی که
مثل دیگران زندگی نمی کند و مورد نکوهش همکار و همسر و رفیق قرارمی گیرد ،چراکه به کار و زندگی معمول
خود چنان که دیگران می رسند نمی رسد و دنبال کالغ و روباه می رود .کیانی یک نمونه مناسب برای روش
زندگی غیرمعمول است که «اکثریت» آن را برنمی تابد و او را خل وضع می داند.
پرداختن به یک وضعیت اقلیت ،برای این است که جریانی میان آن و وضعیت اکثریت ایجاد شود .برای ایجاد
شناخت و درنتیجه رابطه ای میان این دو ،بهجای درستدانستن یکی و پسزدن دیگری است .برای داشتن
جامعه ای که هر فرد با خصوصیات خودش بتواند در آن زندگی کند ،نه جامعه ای که همه را یکسانسازی کند.
از نظر تکنیکی نیز فیلمنامه کالسیکی که در باال از آن صحبت شد و این فیلم بر الگوی آن منطبق است ،یک
اسکلت بیرونی دارد و یک رگه درونی ،که از نوع اندیشه است و باید از چیزی صحبت کند .پایان فیلم باید موقعیتی
متفاوت را در فکر تماشاگر رقم زند .اما کیانی اول و آخر فیلم تفاوتی برای تماشاگر ندارند .کیانی درباره خودش
حرفی نمی زند ،در حالی که حرفزدن و نسبت شخصیت با حرفزدن ،یکی از راه های مهم شناختن آدم ها
در فیلم مستند است .او شاید فقط یک بار خاطره ای تعریف می کند ،جایی که به شاگردش می گوید :من در
بچگی زیاد کتک خوردم و اذیت شدم و به همین دلیل حاال افسرده هستم .اما در آن هم دارد نتیجه ای که خود
می خواهد را به ما ارائه می دهد ،و فیلم همان تصویری که اطرافیان و جامعه از کیانی دارند را دوباره ارائه می دهد،
نه تصویر تازه ای .در حالی که قرار است او را از انزوایِ شناختهشدن نجات دهد.
فیلمساز و کیانی در همکاری از پیش توافق نشده ای برای ساختن نمایشی از محمود کیانی هستند ،فردی که
دوست دارد دیده شود .او قصه و روایتی از خود نمی گوید ،یا ندارد ،شاید مورد مناسبی برای ساختهشدن فیلم

99

شماره  15تیر 1394

100

گس

(محصول )1390

خالصه فیلم :روایت زنجیروار زندگی آدم هایی که به واسطه دردی ﻣشترك در ﻫﻢ گره ﺧﻮرده است.
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دستاوردها :ﺣﻀﻮر در بخش ﻣسابقه اﺻلی ﻫشتمین جشنواره رم ایتالیا  2013و برنده تندیس شوالیه گروه بازیگران از ﻫشتمین
جشنواره ﻓﯿلم رم ،ﺣﻀﻮر در جشنواره های گوتنبرگ سوﺋد ،پونا ﻫند ،كلكته هند ،ﮐمبریج ﻟندن ،قاهره و دبات روسیه عوامل :تهیه
کننده ،فیلمنامه نویس و کارگردان :کیارش اسدی زاده ،مدیر فیلمبرداری :مجید گرجیان ،مدیر صدابرداری :وحید مقدسی،
تدوینگر :کیارش اسدی زاده ،بازیگران :صابر ابر ،شبنم ﻣقدﻣﯽ ،پانته آ پناﻫﯽها ،ﻣﺤمدرضا ﻏﻔاری ،رویا جاویدنیا ،اﺣسان اﻣانی ،مهسا
عالﻓر ،سیاﻣﮏ ﺻﻔری ،نوال شریفی ،ﺻدف اﺣمدی ،بهاران بنی اﺣمدی ،ﻣاهانا نورﻣﺤمدی و سیما مبارک شاهی
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كيارش اسدي زاده متولد  ١٣٦٠در شهر تهران و دانش آموخته رشته كارگرداني
سينماست .او از سال  ١٣٧٨فعالیت در زمینه ساخت فیلم کوتاه را آغاز کرد و طی این
سال ها به تدریج  ١٥فيلم كوتاه ساخت که حاصل آن نامزدی دریافت سيمرغ بلورین
بهترين فيلم كوتاه در دو دوره از جشنواره فيلم فجر ،کسب جايزه بهترين فيلم كوتاه
تجربي در بيست وپنجمين جشنواره فيلم كوتاه تهران براي فيلم «پشت سر من» و
نامزدی دريافت تنديس جشن خانه سينما براي بهترين فيلم كوتاه تجربي با فيلم
علی عالیی
«سمت راست من» بوده است .از دیگر فيلم هاي كوتاه اسدی زاده می توان به فیلم های
«لحظه شروع شب»« ،ويديو»« ،آتاشه»« ،شيركاكائو با يخ»« ،دو نفر روبه روي هم»« ،نابغه ها»« ،پيك نيك» و
«ساعت صفر» اشاره کرد.
اسدی زاده درسال  ١٣٩٠فيلم سينمايي «گس» را در مقام نويسنده ،كارگردان و تهيه كننده ساخت که هم
اکنون در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است و سپس در سال  ١٣٩٣فيلم سينمايي «شكاف» را نوشت و
کارگردانی کرد که در سی وسومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.
فیلم سینمایی «گس» در بخش مسابقه اصلي هشتمين جشنواره رم ايتاليا حضور داشته و توانسته برنده تنديس
شواليه گروه بازيگران از هشتمين جشنواره فيلم رم  2013شود .همچنین این فیلم تاکنون در جشنواره های
متعدد خارجی حضور داشته است.
حتما این حق را به من می دهی که به
خاطر جسارت مضمونی فیلمت و نیز
بابت ایجاد انگیزه برای مخاطبان بالقوه

فیلم ،زیاد وارد جزئیات مضمونی
و محتوایی فیلم نشوم .اما معتقدم
فضاسازی و ایجاد اتمسفر مناسب با
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مضمون فیلم برای هر کارگردانی باید
اولویت متقدم و جدی داشته باشد.
در فیلم «گس» ما با یک فضای سرد و
سربی و خاکستری مواجهیم که این
ویژگی ،خود را به لحن فیلم هم تعمیم
و تسری می دهد .از طرف دیگر هم
مشخص است که به نوع خاصی از سینما
نیز عالقه مندی که تمایل دارم بدون
استناد به برداشت ها و پیش بینی هایم
از خودت بشنوم.
بله ...شخصا توي سينمايي كه دنبال مي كنم
دليلي نمي بينم بابت ايجاد اتمسفرهاي خوشايند
يا در برخي موارد رويايي تالش كنم .نه اين كه
ايجاد چنين فضايي نياز سينمای ما و مخاطبينش
نيست .درواقع در فضايي كه فعاليت مي كنم مورد
عالقه من نيست .شخصا ترجيح مي دهم هميشه
آينه اي از لكه ها و چركي ها را مقابل مخاطب قرار
بدهم تا مخاطب در مواجهه با خودش و يا آدم هايي

شبيه به خودش پي به بحران هاي نهفته يا فراموش
شده زندگي خودش ببرد« .گس» و اتمسفر غالب
بر آن ،از رنگ و نور و قصه تا تركيب بندي قاب ها
و شيوه اجرا ناشي از همين زاويه دید و نگاه است.
روی این اتمسفر سردی که اشاره کردم
درفصل اولیه فیلم و در رابطه بین زوج
سهيال و جالل به شدت تاکید شده و فکر
می کنم چیزی حدود  20دقیقه ازفیلم
را به آن اختصاص دادی تا گویا مهر
محکمی برای ادامه روایت فیلم به همین
سیاق برای مخاطب بکوبی! ...درست
است؟ و طوالنی نیست این فصل؟
اشاره كامال درستي کردی .اما آن چيزي كه
شايد باعث مي شود فكر كني در اين اپيزود
تأمل بيشتري صورت گرفته و يا زمان بيشتري
بهش اختصاص داده شده ريتم زندگي سهيال و
جالل و كرختي موجود در فضاست و اين از آن
جايي نشأت مي گيرد كه سردي حاكم بر اين
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رابطه از مرحله بحران عبور كرده و به روزمرگي
تبديل شده كه البته تداوم اين حس در تدوين اين
بخش هم كامال عامدانه رعايت شده؛ به گونه اي
كه در اپيزودهاي بعدي ريتم تدوين متناسب با
فضاي زندگي ها و نسل ها تندتر مي شود .اما بنا
بر نظراتي كه معموال مي شنوم ظاهرا اين اپيزود
با همين تايمي كه اشاره كرديد از نظر مخاطبين
جذاب ترين بخش داستان است كه البته بي دليل
هم نيست .چون اصوال خانواده جالل خانواده
محوري اين فيلم است.
گمان می کنم تسلسل و پی درپی بودن
نمایش روابط غیرمتعارف ،هم فیلم را
از نظر کیفیت اتفاقات ،قابل پیش بینی
می کند و هم چون اطالعات حدس زده
مخاطب از فیلم پیشی می گیرد ،پس
غافلگیر نمی شود و ناگزیر توان و انرژی
مخاطب در پی گیری رویدادها به تدریج
کم رمق تر می شود .ضمن این که از یک
جایی به بعد این گمان قوت می گیرد که
ساختار روایت ،دایره ای است و انتهای
فیلم قابل حدس زدن می شود.
خيلي با اين نظريه موافق نيستم .جدا از اين
كه خيلي هم قائل به اين نيستم كه مخاطب را
دائما غافلگير كنم .اما با استناد به نظر مخاطبين
همچنان تا پايان فيلم سوييچ قصه ها به يكديگر
برايشان جذاب است و اتفاقا چون در مسير فيلم
جنس بحران ها نسبت به يكديگر متفاوت و پر
التهاب تر مي شود زمان ديگر به چشم مخاطب
نمي آيد .اين كه اشاره کردی روايت دايره وار فيلم
قابل حدس مي شود شايد براي شما و تعداد
محدودي مخاطب اين گونه باشد اما در ابعاد
وسيع تر اتفاقا چندان هم قابل پيش بيني نيست،

مگر در اواسط قصه آخر كه در آن مقطع به نظر
من بالمانع است .رويكرد «گس» رودست زدن به
مخاطب و غافلگيركردن او نيست ،حرف مهم تري
با مخاطب دارد.
من هم بر تعدد یا تداوم غافلگیری تاکید
نداشتم ،بیشتر حفظ کیفیت ارتباط
مخاطب با فیلم مد نظرم بود .هرچند
فیلم تو را فیلم ساختار و سبک بصری
و روایی می دانم و مطمئنم مخاطب
فیلمت هم از این دست موضوعات گذر
می کند .ولی به هرحال معتقدم روایت
و قصه پردازی نیاز به رعایت قواعد و
اصولی دارد که ...بگذریم .این چینش
پازل گونه رویدادها با رعایت حفظ
حلقه های ارتباط و فاصله گذاری های
مناسب و درعین حال ساختار دایره ای
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روایت چگونه در مرحله فیلمنامه شکل
گرفت؟ اصال نقطه عزیمت این طرح و
ایده چه و چگونه بود؟
هميشه از كودكي ،خانواده و مسائل مرتبط با آن،
به خصوص روابط زناشويي برايم مهم و قابل احترام
بوده ،پس در سينما ناخودآگاه در بخش محتوا هم
به همين سمت وسو حركت مي كنم .اما به لحاظ
فرم روايي فيلم ،اين جنس روايت ،از تجربه ١٥ساله
من در زمينه ساخت فيلم هاي كوتاه اكسپريمنتال
يا تجربي وام مي گيرد .پس درنتيجه ،تركيب اين
دو اتفاق شد «گس».
فیلمبردار فیلمت ،مجید گرجیان ،فکر
کنم حاال دیگر رکورددار فیلم های گروه
«هنر و تجربه» است .فیلم های متنوعی
مثل «روز مبادا» و «پریدن از ارتفاع
کم» را فیلمبرداری کرده و فیلمبردار
خوبی هم هست .چگونه با هم به این
سبک بصری فیلمت رسیدید؟ چون به
هر حال فیلم تو از آن فیلم های دیگری
که نام بردم متقدم تر است و زودتر
فیلمبرداری شده است.
اين سبك بصري حاصل دو ماه فيلم ديدن من و
مجيد گرجيان در كنار هم ،توأم با بحث ها و گفت
وگوهای فراوان بود .در
طول اين مسير طبيعتا
در زمينه نــور ،رنگ،
كادر و لحن دوربين به
زبان مشترك رسيديم.
پس ديگر فقط مي ماند
اجــراي آن توافقات و
بحث ها كه الحق مجيد
سنگ تمام گذاشت.

از نظرطراحی صحنه و نورپردازی و
برخی ویژگی های بصری« ،گس» به
فیلم های سیاه وسفید یا فیلم های با
تونالیته رنگی منظور این بحث هم پهلو
می زند ،راجع به چرایی و چگونگی
محقق شدنش هم توضیح می دهی؟
البته سياه وسفيد که نه ،ولی درست است که
«گس» فيلمي کم رنگ است .بعد از فيلمبرداري
من و مجيد به اين توافق رسيديم كه متناسب با
فضاي قصه و لحن بازي ها ،در مجموع رنگ فيلم
را تا حد زيادي كاهش بدهيم كه اين امر طبيعتا بر
تأثير اين فيلم بر مخاطب يك امتياز تلقي مي شد.
فیلم جز در تیتراژ پایانی موسیقی متن
ندارد که آن هم اثر آنکیدو دارش است
که آهنگساز خوبی در تئاتر است و از
آثار او شنیده ام ...از انتخاب او بگو
و این که چرا تصمیم گرفتید حداقل
موسیقی متن را در فیلم داشته
باشید؟
تخصص آنكيدو در ساخت قطعات خلوت با
ويولنسل هميشه برايم ستودني است و اين مهم
ترين علت اين انتخاب بود .ولي در ابتدا اين نگاه
را نداشتيم كه فيلم فقط در تيتراژ آخر صاحب
موسيقي باشد .وقتي
فيلم را با هم ديديم
هــردو بــه ايــن نتيجه
رسيديم كه استفاده از
موسيقي در متن ،نه تنها
چيزي به اين فيلم اضافه
نمي كند بلكه اين خطر
هم وجود دارد كه نوعي
سانتيمانتاليسم را با
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خود بياورد .پس چون نيازش حس نشد صرفا در
تيتراژ آخر از هنر آنكيدو استفاده كرديم.
خوب بود و الجرم وقتی استفاده از
موسیقی متن را به حداقل می رسانی
بایستی بر حاشیه صوتی فیلم و
صداگذاری و میکس آن تمرکز بیشتری
داشته باشی ...به عنوان مخاطبی که
صدای فیلم همیشه برایش اهمیت
داشته ،از شنیدن صدای پر از جزئیات
فیلمت و استفاده از منابع صوتی محیطی
لذت بردم .کار علیرضا علویان مثل
همیشه خوب بود .من در این جور مواقع
می گویم« :رسیدن به یک فیلمنامه
صوتی» ...درست است؟ به یک فیلمنامه
صوتی رسیدید؟
دقيقا! با عليرضا علویان به اين توافق رسيديم
كه موسيقي اين فيلم صداهاي روزمره آن و البته
در برخي موارد حفظ سكوت هاي صحنه ها  -به

خصوص در تنهايي ها  -خواهد بود و عليرضا
در طراحي و تقويت اين لحظات به نظرم عالي
عمل كرد.
به گمانم فیلمت در ابتدا پروانه ساخت
ویدئویی داشته و طبیعی است به عنوان
فیلمی که بازار آزاد را هدف گرفته باشد
ساخته نشده است .ذات فیلم های
تجربه گرا عموما و جز در مــواردی،
سنخیتی با استفاده از بازیگران معروف
ندارد .اما فیلم تو پربازیگر یا به عبارتی
پرچهره است که البته همه هم خوب
بازی می کنند و درک درستی از حضور
در چنین پروژه ای دارند ...چگونه به این
ترکیب رسیدی؟
هنگام انتخاب بازيگر هيچ وقت به اين فكر
نمي كنم كه اين فيلم قــرار است با چه جور
مجوزي ،براي چه گروه مخاطبي و براي نمايش
در چه گروه سينمايي ساخته شود .اين فيلمنامه
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و كاراكترها هستند كه من را وادار به اين
انتخاب ها مي كنند كه اكثرا در مرحله نگارش
فيلمنامه شكل مي گيرند و از ويژگي هاي فيزيكي
و شخصيتي اين دوستان نيز حتما در نگارش
استفاده مي كنم؛ جدا از اين كه توانمندي بازيگر،
به خصوص در پروسه تمرين به شيوه تئاتري ،بي
نهايت برايم مهم و تعيين كننده است.
درست است که نشان دادن روابط
بین نسل جوان  -مخصوصا وقتی دور
هم جمع می شوند  -محدودیت های
فراوانی دارد ،اما انتخاب بازی مافیا
با توجه به این که ممکن است بخش
زیادی از مخاطبین فیلم این بازی را
بلد نباشند و نیز تا آن مقطع از فیلم،
مخاطب از مناسبات پنهان و آشکار
این جوانان مطلع نباشد ،باعث
شده تا این بخش گنگ و کم جاذبه
دربیاید .کاش طراحی موقعیت دیگری
را می کردی ،چون در فیلم بارها
جسارت الزم را به خرج داده بودی
و می توانستی به همین منوال به
موقعیت های بهتری برسی.
البته خلق فضاي بازي مافيا به نظرم خود نوعي
جسارت اســت ،چون
اصــــوال رفــتــارهــاي
كثيفي در جريان اين
بازي توسط بازيكنان
صــورت مي گيرد و به
تصوير كشيدنش در
سينما بديع است .اما
به هرحال مخاطبين
جدي اپيزود آخر همان

نسل تينيجري هستند كه نمايندگانشان را در
فيلم مي بينيم و در بيشتر موارد در دنیا اين بازي
و قواعدش را مي شناسند ،به طوري كه هروقت
فيلم را همراه اين نسل در سينما مي بينم با شروع
اين سكانس همگان به وجد مي آيند .اما حاال
بپردازيم به آن دسته از مخاطبيني كه اين بازي
را نمي شناسند ...اصال درك اين بازي آن قدر
اهميت ندارد كه تأثيري مهم بر روي شخصيت
پردازي چهار كاراكتر اصلي قصه آخر دارد .خلق
اين سكانس در وهله اول در راستاي شناخت
بيشتر اين چهار كاراكتر است و بعد جذابيت يا هر
تأثير ديگري.
درست! شاید من دارم در محدوده
تجربیات نسل خودم این موضوع را
مطرح می کنم .خوشحالم که فیلمت بعد
از چند سال از زمان ساخت فرصت اکران
پیدا کرد .دوست دارم حرف های پایانی
ات را برای گپ وگفتمان بشنوم.
در پايان ...من و گروه سازنده اين فيلم معتقديم
كه گروه «هنر وتجربه» در هر شرايطي مخاطبين
جدي و پروپاقرص خود را دارد .پس ،از همين
رو در تالشيم تا بتوانيم بخشي از مخاطبين
سينماي بدنه را هم كه اصوال دنبال فيلم خوب
قصه گــو هستند به
سالن بكشانيم ،چون
معتقديم «گــس»
پتانسيل اين را دارد
كه بتواند با اين گروه
مخاطب هم ارتباط
برقرار كند و اميدوارم
اين امر تا حد امكان
محقق شود
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اول« -گس» به خیانت میپردازد .خیلی رک مضمون اصلیاش خیانت است .باور کنید
این نکته هیچ پوئن مثبت یا منفیای برای فیلم نیست .ولی کسانی که در یک اثر سینمایی
چیزهایی فراتر از قصه میجویند و مثال با دید جامعهشناسانه فیلمهای هر دوره را بررسی
میکنند ،با تماشای «گس» تصویر واقعیتری میبینند از دورانی که عدم وفاداری
زوجین به یکی از علتهای اصلی طالقش بدل شده است؛ بهمراتب واقعیتر از فیلمهایی
که هنوز شخصیت مرد خانهشان با انبوهی میوه زیر بغل وارد حیاط میشود و پس از
پوریاذوالفقاری
ریختن میوهها درون حوض ،فنجان چای داغی را از دست همسر خانهنشینش میگیرد
و سرمیکشد« .گس» با آمارها و گزارشهای دوران ساختش جور درمیآید .شاید فیلم درجه یکی نباشد ولی دروغ
نیست .از خیانت میگوید تا به واقعیت زمانهاش خیانت نکرده باشد.
دوم -ساختار فیلمنامة «گس» چرخوفلکی است؛ الف با ب ،بعد ب با ج ،بعد ج با د و ...به همین ترتیب تا پایان؛
مدلی مناسب برای فیلمی که میخواهد به گوشه و کنار و طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی سرک بکشد .ولی
این مدل خطر روزنامهای شدن فیلم را به دنبال میآورد .قصهها به اندازة پتانسیلشان امکان گسترش نمییابند و
در بند یکدیگرند .فیلمساز اگر کمی خطا کند ،به جای قصهگفتن صرفا روی چند داستان و داستانک پرسهای زده
است .خطر دیگر این ساختار ،از دست رفتن کل اثر در صورت عدم یکدستی است .قراردادهای بصری و ساختاری و
رویکرد فیلمساز در هریک از قصهها اگر بهخوبی رعایت نشود ،همان یک پاشنة آشیل کل فیلم را با خود به زیر خواهد
کشید .درواقع مثل یک فیلم اپیزودیک نمیتوانیم بگوییم فالن اپیزود خوب بود و آنیکی به قوت بقیه نبود .اینجا
همه به هم پیوستهاند .زنجیرهای از روابط که در نیامدن یکی از آنها و باورپذیر نشدنشان یعنی تیر خالص! از این نظر
انتخاب چنین ساختاری برای یک فیلم اول خطرناک و جسورانه است.
سوم -حاال باید خطرها و اصول اشارهشده را با «گس» تطبیق دهیم .واقعیت این است که فیلم زمانبندیای
متناسب با هر قصه و اهمیت هر رویداد ندارد (نکتهای که از علتهای موفقیت اسدیزاده در «شکاف» است) .در
داستان دکتر و همسرش زمان زیادی تلف میشود .فکر میکنیم با فیلمی طرفیم که میخواهد روی جزئیات زندگی

شماره  15تیر 1394

روزمره متمرکز شود؛ یافتن یک تار موی زنانه روی تختخواب ،مکث بر خیرهشدن زنی به نقطة نامعلوم ،تعقیب
مرد با طمأنینه و آرامش دوربین و همة چیزهایی که به عنوان مدلی از فیلمسازی که در یک دهة گذشته رونق یافته
میشناسیم .از داستان دوم (پانتهآ پناهیها و صابر ابر) اتفاق پشت اتفاق میافتد؛ دعوا ،جنجال ،تصادف ...و همه در
زمانی فشرده و بسیار موجز .تا جایی که حیرت میکنی اگر فیلمسازی تا این حد میتواند کشش خلق کند و اینگونه
قدر زمان را میداند ،چرا در تقسیم اتفاقهای داستان اول اینگونه دستودلباز عمل کرد.
چهارم -جذابیت داستانی قصهها هم ،هماندازه نیست (نکتهای سختگیرانه برای یک فیلم اول!) .برای فیلمی
که سراغ اعتیاد به الکل هم رفته و از سویی خیانت را در قشر دانشجو فراموش نکرده ،تصویر این شکلی رابطة دکتر
و منشی کمی کلیشهای نیست؟ نه فقط در انتخاب شخصیتها و ایدة اولیه که در پرداخت آن هم نشانی از نوآوری
قصههای دیگر نمیبینیم .مثال خانة جنوب شهری صابر ابر و پانتهآ پناهیها و شیوة سخنگفتن و رفتارشان
باالخره کلیشة مردان و زنان جنوب تهران را می شکند و تصویری واقعی از طبقة تحصیلکردة بیپول ساکن آن
مناطق را در اختیار مخاطب میگذارد .یا شخصیت معتاد الکلی با نهایت ایجاز و بی هیچ نشانی از اعتیاد با اتکا به
دیالوگی دربارة بوی دهانش شکل میگیرد .ولی در قصة دکتر و دخترش خبری از اینها نیست .شیوة پیبردن
دختر دانشجو به خیانت دوستش چیزی شبیه سریالهای ترکی است که مرد در حال مکالمه تلفنی با دختری
است و همسرش تصادفا پشت در اتاق میآید و همان لحظه کلیدیترین و عاشقانهترین جمالت مرد را خطاب
به دختری در آن سوی تلفن میشنود .بهتر است این سکانس را آزمونوخطایی برای ساخته شدن فیلم تروتمیز
«شکاف» بدانیم که یکدستی مهمترین حسن آن است.
مشکل «گس» فقدان استراتژی مشخص است .نمیداند میخواهد اصل را بر تصویرکردن بگذارد یا پنهانکردن.
دوربین را به دل رابطهها میبرد .واقعگرایی محض را در دستور کارش قرار میدهد .اما در پایان سکانس ،پیبردن
دختر دانشجو به خیانت دوستش را تصویر نمیکند و دوربین را روی واکنش دختر نگهمیدارد .تا نیمة این پالن
هم آمیزة صدای گریه و دریا را میشنویم و بعد ناگهان صدا قطع میشود .با فیلمسازی روبهروییم که در حال
آزمونوخطاست .دارد قابلیتهای سینما را کشف میکند .میخواهد بهترین زاویه و فاصله را برای دوربین به
نسبت اتفاق برگزیند .گاه موفق میشود (گفتوگوی دو خواهر و آمدن سیامک صفری) ،گاه خوشتصویر است
اما ادایی جلوه میکند و ربطی به دنیای فیلم ندارد (دعوای صابر ابر و پانتهآ پناهیها که دوربین از پشت شیشه به
نظارة اتفاق مینشیند) و گاه شکست میخورد (سکانس کنار دریا) .همة اینها انگار مقدمهای است برای رسیدن
به سکانس طوالنی و تکاندهندة سرنوشت کودک «شکاف» .اگر قرار بوده فیلمساز از این مسیر به آن اوج برسد،
باید بگوییم ارزشش را داشت.
پنجم -تعدادی از این ایرادها متوجه فیلمهای چندم کارگردانان هم میشود .شاید با چنین معیاری سراغ یک
فیلم اول رفتن بی انصافی باشد .ولی واقعیت این است که معیارها از سطح توقعی میآیند که خود فیلم ایجاد
میکند .با «گس» نمیتوان مثل یک فیلم اول فقیر و ناشیانه برخورد کرد .چند سکانس خوب دارد و چند نمونه
از فضاسازی موفق که ناخواسته نگاه را نسبت به خودش جدیتر و نسبت به سکانسهای ازدسترفتهاش پر
از افسوس میکند« .گس» از فیلمهای اولی است که پس از تماشای آنها دربارة کارگردانشان خیلی فوتبالی
میگویند« :در آینده از او بیشتر خواهیم شنید!»
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خانوادههای خوشبخت شبیه یکدیگرند ،اما خانوادههای بدبخت جز به خود ،به خانواده
علیرضانراقی
دیگری شباهت ندارند«( .آنا کارنینا»  -لئو تولستوی)
شاید برای دانستن این که چرا سینما بهجای انتخاب لحظههای بیاهمیت و باطل زندگی ،لحظههای مهم و نقاط
عطف دگرگونکننده یک زندگی را انتخاب میکند ،فیلم «گس» نمونه آموزندهای باشد .میشود بهمانند برهان
خلف در ریاضیات ،از «گس» این را آموخت که یک فیلم داستانگو برای شکلپیداکردن ،حتی اگر ضد جریان و
آوانگارد باشد ،باید لحظههایی را به هم پیوند دهد که جهانی معنادار از موضوع مورد نظرش و ایدههای شکلدهنده
آن ارائهکند وگرنه به مانند «گس» شکست میخورد.
یک فیلم نمیتواند با عدم مواجههای مبتنی بر ایدهای کامل ،روشن و محوری به موضوع خود ،شخصیتها و
داستانش را خاصیت بخشد و درباره چیزی باشد .نمایش منحصر بطالت و قطعات پراکنده و بیاهمیت دستوپا
زدن آدمها حول یک مسأله  -هرچند که آن مسأله مثل خیانت مهم و جذاب باشد  -امکان به وجود آمدن هرگونه
شخصیتپردازی و از آن مهمتر ،زندگی را در یک فیلم از بین میبرد.
درست است که فیلم «گس» تصویری از چند خیانت در زمانهای مختلف است ،اما فاقد هرگونه ایدهای
درباره این موضوع است و به همین دلیل با وجود تأکید از طریق تکرار بر روی خیانت و موقعیتهایی پراکنده
در اطراف آن ،درباره خیانت نیست .مشکل همینجاست که فیلم تنها تصاویری است از آدمهایی که خیانت
میکنند و به آنها خیانت می-شود .اما این آدمها و اشکال مختلف خیانت ،در یک ایده قابل پیگیری نمیشوند
و به همین دلیل اساسا سرگشته و فاقد زمانی قابل پیگیری به معنای خلق یک جریان زنده در رابطه با یک
موضوعند .سرگشتگی در «گس» به این معناست که اپیزودهای آن میتواند بهجای سه تا ،به دو یا پنج اپیزود،
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و شخصیتهایش به کمتر یا بیشتر از آنچه اینک هست تغییر کند و به سبب این تغییر هیچ اتفاقی نیفتد.
میتوان فیلم را همینطور ادامه داد ،یا میتوان خیلی زودتر بهعنوان فیلمی کوتاه از یک خیانت در طبقه مرفه
تحصیلکرده ،در پایان همان اپیزود اول به اتمام رساند و نتیجهای کمتر یا بیشتر از آنچه اینک دیده میشود
نگرفت .این به معنای همان بیزمانی است؛ فیلم زمان ندارد و جاری نیست ،چون به جایی نمی رود و از جایی
نمیآید و در جریان روند و حرکت چیزی هم قرارنمیگیرد.
«گس» چیزی به دانستههای مخاطبش درباره خیانت ،اضافه نمیکند و دانستهها و قضاوتهای پیشین او را  -هر
چه که باشد  -دستکاری و یا حتی تأیید نمیکند.
«گس» تالشی است برای این که خیانت را همچون چوبی در مسابقه دوی امداد نشان دهد که از دستی به دستی
دیگر میرسد .اما این چوب مدام در هدفهای مبهم و کجرویها و مکثکردنهای دوندهها از معنا تهی میشود و
هیچگاه به پایان خط نمیرسد تا مسابقه در نقطهای روشن پایان گیرد .این روند گیج و باطل فیلم در اپیزود سوم
به اوج خود می رسد ،چرا که بین شخصیتها دیگر حتی ارتباط کالمی آنچنان معناداری وجود ندارد و اساسا
کیفیت رابطهها نامشخص و مبهم است .بدیهی است که در فضایی که کیفیت رابطه ،خوب ترسیم نمیشود و
مبهم است اساسا خود خیانت در داستان و تعقیب آن از سوی تماشاگر زیر سؤال میرود .در دو اپیزود اول و دوم
هم آنقدر داستانکها و شبهات مضمونی و معنایی فرعی ایجاد میشود و رها میگردد  -که هرکدام به شرط
پرداخت درست میتوانستند بُعدی جذاب به فیلم دهند  -که در نهایت فیلم به مسأله قابلتوجهی که به بیرون
از خود منتقل کند نمیرسد.
اگر به جمله ابتدایی این نوشته که رمان «آنا کارنینا» نوشته تولستوی با آن آغاز میشود برگردیم  -رمانی که
از قضا یکی از مضامینش خیانت است  -و آن را تحلیل کنیم ،به این نتیجه خواهیم رسید که خانوادههایی که
دستکم تصویر خوشبختی دارند ،از دستورالعمل مشخصی استفاده میکنند و به همین دلیل شبیه هم هستند،
اما خانوادههای فروپاشیده و نگونبخت یا به سبب اتفاقهای نامنتظر چنین شدهاند و یا دستورالعمل خاص و
متفاوت خود را دارند که آنها را از دیگران جدا میکند و موجب رنجشان میشود (در خیلی از موارد هر دوی
این نکات با هم وجود دارد و یکی دیگری را برجسته و تقویت میکند) .نتیجه فردیت و شبیه به خود ماندن ،در
مواردی نگونبختی است .به هر حال منحصر به فرد بودن آنچنان ساده نیست.
در فیلم «گس» مجموعهای از خانوادههای ناخوش را میبینیم که هیچ تشخص و تصویر روشنی ندارند .آنها
شبیه همه هستند .گرچه از نسلهای مختلف و طبقات متفاوتی هستند ،اما این ظواهر متفاوت در حد همان
کلیت طبقاتی و نسلی باقی میماند.
زندگی دانشجویی همواره با زندگی فقرای جنوب شهر و زندگی این گروه مؤخر با پزشکان مرفه باالشهری
متفاوت بوده است .اما دگرگونی عاطفی و وضعیت مهلک و خردکننده خیانت (برای همه افراد درگیر این
موضوع) به طبقه و نسل برنمیگردد ،بلکه ریشه در فردیت آدمها دارد .با این رویکرد ،تنها با گرفتن زوایایی
درونیتر و عمیقتر از شخصیتهایی با جزئیات بیشتر و شفافتر ،میتوان یک بدبختی را منتقل کرد و ملموس
گرداند .فیلم «گس» تصویری ساده و سهلانگار از مسأله خود است ،به گونهای که خانوادههای بدبخت را میتوان
بیاعتنا دید و بیتوجه به موضوع بغرنج و مهلک خیانت تصاویر فیلم را از خاطر برد

111

نگاهی رفتارشناسانه به دنیای شخصیت های «گس»
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محمدرضامقدسیان جدای از رویکرد به ظاهر یک سویه فیلمنامه نویس و کارگردان برای دستمایه قراردادن
مسآله ثبات خانواده و تالش زنان برای حفظ چارچوب خانواده از یک سو و الابالیگری
مردانی که با بی قیدی در جهت ارضای تمایالت شخصی شان پیش می روند و حفظ حریم خانواده یا پایبندی به
اصول اولیه برقراری رابطه با همسر یا هر زنی که نسبت به او مسئول هستند« ،گس» را از منظری دیگر نیز می توان
واکاوی کرد.از منظر رفتارشناسی ،تمام رفتار و سکناتی که از سوی شخصیت ها سرمی زند ،ناسالم است .با این
توضیح شخصیت خوب و بد به کناری می رود و تحلیل رفتار درست و غلط به میان می آید.
«گس» را فارغ از تمام ضعف های فیلمنامه و شکل اجرای آن ،می توان از منظر رفتارشناسی مورد واکاوی قرارداد.
دنیایی که «گس» تصویر می کند ،دنیای نارضایتی و دوری از آرامش و هم زمان ،تالش و تکاپو برای دور شدن از
اضطراب و عدم آرامش است .تالشی که چون بر مبنای همان اصولی که خودشان منجر به ناخوشی شده ،صورت
می گیرد ،نتیجه ای جز تشدید ناخوشی و تقویت حال بد شخصیت های داستان ندارد .به بیان بهتر همان نگاهی
که منجر به برقراری ارتباط میان شخصیت ها ،پیش از تخریب و زوالش شده ،حاال منجر به آن شده تا تصمیم
بگیرند با یک رابطه دیگر یا رفتاری دیگر عدم موفقیت در ارتباط قبلی را ترمیم کنند ،غافل از این که ادامه مسیر
قبلی است که در ظاهری تازه نمود پیدا کرده و منجر به نقطه عطف داستان زندگی هر یک از شخصیت ها شده
است .درواقع سیکل تصمیم اشتباه بر مبنای الگوهای اشتباه ،برای رفع حال بد ،منجر به بد شدن بیش تر حال
شده و در ادامه ،همان نقطه عزیمت ابتدایی غلط دستمایه رهایی از نتیجه ای شده که حاصل همین نقطه عزیمت
به ظاهر مفید و کارساز است .به بیان بهتر ،شخصیت ها غافلند از این که با ابزار غلط نمی توان امری غلط را تصحیح
کرد .غفلت از این رویه ،آنها را دچار سیکل نامتناهی تکرار اشتباه بر مبنای نقطه عزیمت غلط ابتدایی می کند .اما
این نقطه عزیمت ابتدایی چیست؟ نارضایتی درونی و میل به تالش برای برطرف کردن این نارضایتی درونی با
تکیه بر برقراری نوعی از رابطه با جنس مخالف.
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شخصیت های داستان دوار «گس» ،دچار سرنوشتی در هم تنیده هستند که هرنوع تصمیم و یا رفتار و کنش و
واکنشی از سوی آنها منجر به تغییر سرنوشت دیگری می شود .اما این تغییر سرنوشت صرفا امری جبری نیست،
چه که تمام این شخصیت ها در رسیدن به نقطه فعلی بیشترین سهم را خودشان داشته اند .درواقع این نقشی بوده
که خود آنها خودآگاه یا ناخودآگاه انتخاب کرده اند و با رسیدن به این نقطه ،تمام داشته های ذهنی ای را که آنها را به
این نقطه رسانده ،ارضا شده می بینند .فارغ از این که این شخصیت ها دچار حس خوب یا بدی هستند ،خوشحالند
یا غمگین ،در اعماق وجودشان یک نوع تأیید روانی در جریان است؛ تأییدی که به آنها می گوید« :دیدی گفتم؟».
در این مدل نگاه ،خوب یا بد بودن رفتار شخصیت های مرد داستان ،یا مظلوم و خوب بودن شخصیت های زن
داستان ،اصل نیست ،بلکه نتیجه یک نوع رفتار مشخص تکراری است که نشان از ناسالم بودن حال هردو سر طیف
است ،هم زنان و هم مردان داستان .این برداشتی روان شاختی بر مبنای تئوری «مثلث کارپمن» است.
از منظر ظاهری شاید این نگاه در مخاطب ایجاد شود که «گس» نمایش دهنده مردان بد و زنان خوب است و طبیعتا
این برداشت صفر و صدی از ماجرا ،برداشت های سیاه و سفیدی از فیلم را هم رقم خواهد زد .طبق قواعد روان
شناختی در این شرایط همه چیز بر مبنای «مثلث کارپمن» شکل می گیرد .در این تئوری تمام رفتارها و سکنات
شبانه روزی ما در سه وضع روانی ستمگر ،ناجی و قربانی صورت می گیرد که هر سه این رفتارها ،از جنس رفتارهای
ناسالم تلقی میشوند .نکته این جاست که در این تئوری تا شخصیت قربانی مسلکی وجود نداشته باشد ،شخصیت
ستمگری نیست و تا زمانی که شخصیت ستمگری نباشد ،شخصیت قربانی ظهور نخواهد کرد .همین روند علی و
معلولی در مورد رابطه شخصیت ناجی (حمایتگر) و قربانی و ستمگر نیز برقرار است .در این رویکرد جنس رفتارهای
دکتر مامای فیلم و زنبارگی و بی بندوباری و عدم تعهدش نسبت به خانواده و رابطه اش با همسرش ،امری ناسالم
ناشی از یک آسیب روانی تلقی می شود .این جنس رفتار ،او را در مقابل همسرش به شخصیتی ستمگر تبدیل
میکند .همین مسأله باعث خشم مخاطب از او نیز می شود .اما در مقابل ،رفتار سازش کارانه و جنس رفتار همسر
آقای دکتر هم ناشی از نوعی آسیب روانی است که منجر به سازش و تحمل شرایط از سوی او شده تا شخصیتی
قربانیمسلک را تداعی کند .در این مسیر ،هم دکتر و هم همسرش در ناخودآگاه در حال ارضای مدل فکری ای
هستند که پیش تر پذیرفته اند و برخالف ظاهر عبوس و شکست خورده شان ،در ناخودآگاهشان حس رضایت دارند
که نمایشنامه ذهنی شان را اثبات شده می بینند .همین افراد در ارتباط با شخصیت های دیگر تغییر نقش می دهند
و روی اضالع مثلث ُسرمی خورند .دکتر اما در مقابل منشی مطبش ،موضع قربانی را پیدامی کند .در همین مسیر،
منشی که مدت ها خودش قربانی بوده و نسبت به رفتار دکتر سکوت میکرده است ،حاال در اثر خشم هایی که جمع
کرده ،تبدیل به شخصیتی ستمگر می شود و دکتر را به موضع قربانی بودن سوق می دهد .حتی روند حمایتگری
همسر دکتر از دخترش و ...جزو همین سیکل معیوب است که در نهایت می تواند به ستمگری مادر یا به قربانی شدن
او منتهی شود .همین روند قرارگرفتن در یکی از رئوس مثلث و تکمیل کردن نقش خود در مقایسه با شخصیت
مقابل ،امری است که در مورد تمام شخصیت های فیلم رخ می دهد .حتی تغییر موضع دادن از یک رأس مثلث به
رأس دیگر هم در جریان است؛ گویی شخصیت ها از یک رأسُ ،سرمی خورند به سمت رأس دیگر و از آنجا بازهم
ُسرمی خورند به سمت رأس سوم و ...این روند تکراری و مدام ،گیروگرفت های زندگی آنها را باعث میشوند ،بی آن
که بدانند و نسبت به آن آگاه باشند
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«گس» به روایت
کارگردان

درآستانهکشفیکراز

سوختن و ساختن

:بهدنبالراهنجات

ترس از برمال شدن یک راز
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فروپاشی یک رابطه

بهدوشکشیدن تنهایی

(محصول )1392

عوامل :فیلمنامه نویسان و کارگردانان :ایمان افشاریان و مهدى پاکدل ،مدیر فیلمبرداری :سینا کرمانی زاده ،مدیر صدابرداری:
علیرضا نوین نژاد ،تدوینگر :معین شافعی ،بازیگران :صادق صفایی ،امیررضا دالورى ،علی دهکردى ،مجید آقاکریمی ،سوده شرحی،
محمدرضا علیمردانی ،ستاره اسکندرى و علیرضا شجاع نورى ،تهیه کننده :حسین صابری
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خالصه فیلم :داستان دخترى است که عالقه به عکاسی دارد و همراه با مادرش راهی سفر می شود که در این
سفر اتفاقاتی براى او پیش می آید« .فردا» فیلمی سه اپیزودى با برداشتی آزاد از سه حکایت موالنا است که با یک
تم مشخص در هم تنیده شده است .فیلم حول محور یک تصادف شکل می گیرد« .فردا» روایتگر  48ساعت از
زندگی افرادى است که هریک به گونه اى با مرگ دست به گریبانند.
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در «فردا» ،داستانها فقط در میان دیروز و امروز میگذرند
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مهمترین وجه مشترک در هر سه اپیزود که از نظر تماتیک آنها را به هم وصل میکند
نزهتبادی
و پیوند میدهد ،ارتباط ناگسستنی و جداناشدنی کاراکترها با مرگ است که در
هریک از آنها با چهره متفاوتی از مرگ مواجه میشویم که به نظر میرسد مرگ برای هر کسی به همان
شکلی رخمیدهد که در طول حیاتش زیسته است .بنابراین هرچند در فیلم با سه قصه مواجه هستیم که
هریک از آنها این قابلیت را دارند که بهصورت مجزا و مستقل در قالب فیلم کوتاهی تلقی شوند و جهان
مخصوص به خود را بسازند اما چینش و ترکیب آنها در کنار یکدیگر ابعاد و جنبههای مختلف مرگ را
مینمایاند .پس ،از آنجا که فیلم با مرگ سروکار دارد ،داستانها فقط در میان دیروز و امروز میگذرد و بر
خالف عنوانش فردایی وجود ندارد؛ مگر در جهانی دیگر که تازه زندگی ابدی آدمی با مرگ او آغاز میشود
و به همین دلیل هرچند هر سه داستان با مرگ به پایان می رسند اما انگار این شروع داستانی تازه است که
دیگر تمامی نخواهد داشت.
اپیزود اول درباره زنی سوگوار است که همراه با دخترک مردهاش در روز سالگرد مرگش به همان مکانی سفر
میکند که او را در آنجا از دست داده است .وقتی کسی از آدمهای زنده اطرافش کناره میگیرد و در دنیای
مردگان با دخترک جانباختهاش پرسه میزند ،معلوم است از زندگی دست شسته و زمان برایش مرده و

همهجای دنیا بهسان گورستانی برایش به حساب میآید
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همهچیز در همان لحظه تلخ و جانکاه مرگ ناگهانی دختر متوقف شده است و بر خالف شوهرش که میکوشد تا
با فراموشکردن این خاطره غمانگیز زندگی را از نو دوباره آغاز کند ،زن میخواهد این زخم را گشوده نگهدارد و آن
را از یاد نبرد .در اینجا فقط دخترک نیست که مرده و از دست رفته است ،روح زن نیز با جسم دخترش از این دنیا پر
کشیده است و همه آنچه در این مدت از سر گذرانده ،چیزی جز همان تعبیر غریب روزمرگی نیست و زن آگاهانه
در حال کشتن لحظاتی است که بدون حضور عزیز از دست دادهاش برایش معنایی ندارد؛ مگر آنکه به مرگ به
عنوان لحظهای باشکوه و شاعرانه در میان انبوه گذرا و سیال روند زندگی نگاه کند که دخترکش به دنبال ثبت آن
لحظه خاص در عکسهایش بوده است .گاهی مرگ بهترین بهانه برای ابدیکردن کسانی است که هر لحظه بیم
از دست دادن آنها در این جهان میرا و فناپذیر میرود .انگار کسی که از این دنیا می رود ،برای همیشه در یاد ما
زنده میماند و دیگر هیچچیزی نمیتواند او را از ما جدا کند.
در اپیزود دوم با مردی بیمار مواجه میشویم که برای گریز از مرگ و دستیابی به عمری طوالنیتر به طبیعت پناه
میآورد تا در مکانی آرام و دنج ،سالهای بیشتری زنده بماند ولی در جنگل راهش را گممیکند و مجبور میشود
شب را در کلبهای متروک و مخروبه در جنگل بگذراند و ترس و هراسی که مرد در طول شب در رویارویی با مرگ
تجربه میکند ،جلوه ویرانگر و تهدیدکنندهتری از خود مردن دارد .بیجهت نیست که قدیمیها میگفتند :ترس
برادر مرگ است.
درواقع حس تنهایی و بیگانگی در جایی ناآشنا و غریب در تاریکی و سیاهی شب ،مرد را چنان به وحشت میاندازد
که به مرد هیزمشکن التماس میکند و همه داراییاش را میبخشد تا او را تنها نگذارد .هرچند مرد که خودش
را عزرائیلی برای درختان میداند و از شنیدن صدای گریستن و شیون آنها در هنگام قطعشدن میگوید ،خود
میتواند جنبهای از مرگ تلقی شود .پس وقتی مرد شب را به سالمت پشت سر میگذارد و آنقدر غیرمنتظره در
صبحی زیبا و دلانگیز در کنار جاده تصادف میکند و می میرد ،تازه یاد آن حکایت قدیمی میافتیم که مردی
برای فرار از مرگ قریبالوقوعش به سرزمینی دور میرود ولی در آنجا میبیند که حضرت عزرائیل در انتظار
اوست و میفهمد گریزی از مرگ نیست که تا این حد به ما نزدیک است.
در اپیزود سوم در تمام مدت گفتوگوی دو مرد که قصد خروج غیرقانونی از مرز را دارند ،احساس میکنیم آنکه
قویتر است ،میخواهد سر دیگری را که منفعل و ناتوانتر به نظر میرسد ،زیر آب بکند و خودش همه پولها را
بردارد و بهتنهایی برود ،ولی بعد میبینیم همان مردی که مدام نگرانش بودیم ،قاتلی است که نمیتواند از حضور
ترسناک مقتولش در ذهنش رها شود و مجبور است تا آخر عمر مرد مردهای را در کنار خود تحمل کند که او را با
نامی صدا می کند که مرد را به یاد بدترین خاطره زندگیاش میاندازد.
اگر مرد هزاربار دیگر هم جنازه دوستش را در آب بیندازد و دستهای خونیاش را بشوید ،باز هم او را در
چندقدمی خود میبیند که به او طوری نگاه میکند که انگار مرگ به او خیره شده است .درواقع او فقط یک
زندگی را از کسی گرفته است ،اما بهطرز اجتنابناپذیری تا ابد هزاربار خواهد مرد و از این مجازات خالصی
نخواهد داشت .به قول نیچه« :وقتی کسی چشم در مغاکی میدوزد ،آن مغاک هم به او خیره میشود» و مرد با
کشتن دیگری ،هیوالی مرگ را در درون خود بیدار کرده است و حاال او باید همچون زندهبهگوری زندگی کند که

117

گویی بیشتر تمرکز سازندگان «فردا» بر روی اجرای فرم بوده است

شماره  15تیر 1394

118

فیلم «فردا» ،ساخته ایمان افشاریان و مهدی پاکدل ،در نخستین نگاه به عنوان اولین اثر
کارگردانان خود ،فیلم محترمی است .فیلم با بهرهگیری از فرم غیر خطی داستان سه
شخصیت را به صورت اپیزودیک بیان میکند؛ سه اپیزود که هر کدام در یک نقطه به هم
متصلمیشوند.
در نگاه اول آنچه به چشم میآید فرم روایت داستان است .این در حالیست که پرداخت
به پیرنگ داستان و شخصیتپردازی ،متوسط به نظر میرسد .شاید کار با تم مرگ که
حدیثجانبزرگی
البته دستمایه فیلمهای زیادی بوده است پتانسیل فراوانی برای پرداخت داشته باشد اما
در «فردا» با پرداخت متوسط سازندگان به این مقوله مواجهیم .گویی بیشتر تمرکز سازندگان فیلم روی اجرای فرم
بوده است.
یکی دیگر از دالیلی که مؤید این مدعا است برتری وجه تصویری فیلم «فردا» بر شیوه پرداخت دیالوگهایی
است که بر زبان شخصیتهای فیلم جاری میشود .دیالوگها گاهی چنان سطحی و شعاری میشوند که حتی از

و دکوپاژ اندیشیده شود در زمان اکران ،کمتر با کاستیهایی مواجه میشویم که در طول فیلم دیده میشود
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زبان بازیگران فیلم نیز با لحن طبیعی و متناسب با صحنه خارج نمیشوند .گویا دیالوگها بر زبان بازیگر درست
نمیچرخد یا الاقل بازیگر در حس گرفتن خود در این نقش بهواسطه این دیالوگها ناتوان است .آنجا که اسی (مجید
آقاکریمی) در جواب توهین دوست خود احمد پروانه (با بازی امیررضا دالوری) وقتی او را گاو خطاب میکند ،پاسخ
میدهد« :گاو که خیلی خاصیت داره ،شیرش ،گوشتش ،پوستش ،»...بیش از حد شعاری و تص َنعی به نظر میرسد و
این امر مصداقی است برای سایر وجههای شعارزدگی دیالوگها یا تصنعیبودن بازی بازیگر.
از سوی دیگر ریتم و ضرباهنگ کندی که دیالوگها در پیشبرد داستان ایجاد میکنند فیلم را که رگههای معمایی
دارد (که میتوانست به جذابیت خود برای مخاطب بیفزاید) تحتالشعاع قرارمیدهد.
یکی دیگر از بخشهایی که با فضای فیلم هارمونی نداشته و وجود آن شاید در فیلم ضرورتی ندارد لحظاتی است که
سازندگان ،تصمیم گرفتهاند احساسات مخاطب را برانگیزند .مثال در بخش دیگری از فیلم ،احمد پروانه که دوست
همراه خود ،اسی را ،کشته تا بتواند به راحتی از مرز خارج شود ،پیوسته روی قایق موتوری او را میبیند که روبهرویش
نشسته و بدتر آنموسیقی غمگینی در این لحظات شنیده میشود که نهتنهابا کل فضای فیلم هماهنگی ندارد بلکه
بیدلیل به برانگیختن احساس مخاطب میپردازد .این اتفاق برای مخاطب امروز که بیشترین مصرف فیلم و سریال
را نسبت به گذشته دارد شعاری به نظر میرسد و او را دچار دلزدگی میکند .نظیر این اتفاق آنجا میافتد که در
سکانس اختتامیه فیلم ،شخصیت منیر (با بازی ستاره اسکندری)  -مادری که مرگ دخترش را باور ندارد و برای
چندمین بار به لوکیشن مرگ دخترش در جنگلهای شمال آمده  -به اصرار شوهرش سوار ماشین میشود و آنجا را
ترک می کند .نمای دختر که در جنگل جامانده از پشت شیشههای عقب ماشین درحالیکه مادرش احتماال برای
همیشه آنجا را ترک میکند گرچه شاید میتوانست ایدهای بکر در پایانبندی این اپیزود باشد اما با همزمانی آن با
موسیقی غمگینی که بر روی فیلم شنیده میشود باز از فضا خارج شده و در دل فیلم نمینشیند.
نکته اصلی اینجاست که تلفیق احساسیکردن مخاطب و برانگیختن عقالنیت او در طول فیلم ،متناسب درنیامده
و شاید کارگردانان فیلم باید تمهیدات بهتری میاندیشیدند تا فیلمشان در هر دو بعد آپولونی (عقالنی) و
دیونیزوسی (احساسی) قابل تأمل شود؛ اتفاقی که نظیرش را در « ۲۱گرم» آلخاندرو گونزالس ایناریتو میتوان
مشاهده کرد؛ فیلمی که اتفاقا با شیوه روایت غیرخطی و اپیزودیک خود ،هم وجه معمایی  -عقالنی پرقدرتی
دارد و هم وجه احساسی.
ریتم نسبتا کند فیلم «فردا» که بیشترین دلیل آن به دیالوگنویسی فیلمنامه برمیگردد شاید با اجرای دکوپاژ
تحرک بیشتری به جلو رود و کمی از بار یکنواختی آن کم شود .بهعنوان مثال اگر
مناسبتر می توانست با َ
کارگردانان ،شیوه دوربین روی دست را در طول فیلم به کار میبردند یا از برشهای بیشتر و پالنهای کوتاهتر
در طول سکانسهای خود بهره می جستند ،این یکنواختی کمتر حس میشد و ضرباهنگ تصویر نیز همگام با
فضای پر استرس جنگلهای شمال ،در بهبود فیلم اثر میگذاشت.
با تمام این تفاسیر ،فیلم ساختن آن هم در فضای خارجی کار سختی است .گروه کارگردانی ،گروه صدا ،گروه تصویر
و غیره که در دل طبیعت جنگلی حداقل به مدت  ۴۰روز کاری را بهصورت تماموقت صرف تولید فیلم میکنند تمام
توانشان را در خلق اثری منحصر به فرد انجام میدهند اما اگر تمام تمهیدات پیش از اجرا و بر روی کاغذ فیلمنامه
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«فردا» نه آینده به معنای تاریخی که به معنای تجربه هستیشناختی ،ساحتی دیگر از
حیات است که نامش را مرگ گذاشته ایم .مهدی پاکدل و ایمان افشاریان در یک تجربه
مشترک ،یک «تجربه مشترک» انسانی به نام «مرگ» را دستمایه روایت خود
قراردادهاند که در یک ساختار اپیزودیک دایرهای و درونگرا قصد دارند این تجربه
مشترک را بهعنوان یک حقیقت هستیشناسانه در سه تجربه یا مواجهه مختلف
انسانی با این مقوله بازنمایی کنند.
سیدرضاصائمی
البته فیلم ،مواجهه معناگرایانه از جنس سینماییاش با مقوله مرگ ندارد اما تالش
میکند تا مرگ را در سه موقعیت سینمایی و دراماتیک به تصویر بکشد .هرچند که متن اثر واجد ادعاهای فلسفی و
انتزاعی از تجربه مواجهه با مرگ است اما در نهایت بیشتر به مؤلفههای ژانر وحشت تکیه کرده و به ساختار و فضای
این گونه سینمایی پهلو میزند .بهویژه انتخاب لوکیشنهایی مثل جنگل و جاده و مرداب و شب و حتی جنس
موسیقی متن فیلم دلیلی بر این مدعاست .فیلم البته نمیترساند مگر در لحظاتی از اپیزود دوم و ماجرای آن دکتر
(علیرضا شجاعنوری) در دل جنگل .درواقع به نظر میرسد که فیلمسازان بیشتر به سویه مرگآگاهانه قصه و
روزمرگیهای زندگی.
شخصیتهای داستانی خود تأکید داشتهاند؛ با ارجاعاتی نشانهشناختی از غفلت آدمی در
ّ
اگرچه هرکدام از شخصیتهای اصلی هر اپیزود ،مواجهه مختلفی با مرگ دارد ،چنانچه مرد اول از مرگ گریزان

و بیش از زبان ادبی به زبان سینمایی هویتمند نیاز دارد؛ همان چیزی که مهمترین ضعف فیلم «فردا» است
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است و بهواسطه تجربه تلخ مرگ دخترش و روانپریشیهای همسرش پس از این حادثه از مرگ بدش میآید و از
اندیشیدن درباره آن میگریزد و دومی که اساسا نظری به مرگ ندارد نه از آن میگریزد و نه با آن میستیزد ،گویی به
یک کرختی و بیتفاوتی نسبت به هستی و نیستی دچار شده و به نوعی علیالسویه زیستن تن داده است و سومی که
نگاهی کودکانه به مرگ دارد و شاید حتی آن را به سخره میگیرد ،اما در نهایت این سه مواجهه که از حیث مضمون
به یک معنا و موقعیت انسانی پیوند می خورند نمیتوانند در یک کلیت منسجم سینمایی به یگانگی و یکدستی
برسند و دچار نوعی ازهمگسستگی و لکنت در روایت هستند؛ همچون سه خط موازی که نمیتوانند از هم رد شوند،
هیچ تقاطع و مرکز ثقل مشترکی آنها را به هم وصل نمیکند؛ حتی موضوع مشترک مرگ .شاید هرکدام از اپیزودها
بهعنوان یک موقعیت مستقل داستانی هویتمندتر باشد تا بهعنوان سه تکه از یک پازل!
مهدی پاکدل و ایمان افشاریان اگرچه سعی کردهاند تا مفهوم ،موقعیت و مواجهه با مرگ را در سه تجربه گریز،
ترس و بی تفاوتی به آن ،در سه داستان کوتاه با ساختاری اپیزودیک به تصویر بکشند تا در نهایت به هویت
یگانهای از حیث مضمون و درونمایه اثر برسند ،اما این تالش عقیم میماند و مخاطب را بیشتر دچار سردرگمی
و کسالت و حتی کالفگی میکند .ریتم کند روایت (نه در کلیت قصه) نیز مزید بر علت میشود؛ هرچند با جهان
ذهنی فیلمسازان و جهان سینمایی اثر ،آنچنان که در ذهن مؤلفان بوده ،تناسب منطقی دارد.
با این حال ،فضاسازیهای بصری و قاببندیهایی که از طبیعت شمال در قصه میبینم ،حتی فارغ از نسبت
منطقی و مضمونیاش با قصه ،واجد عناصر برجسته زیباییشناختی است و شاید این رویکرد با دختر عکاس قصه
در اپیزود اول همخوانی دراماتیکی دارد.
سکانس افتتاحیه فیلم که با قابی بسته از پشت شیشه اتومبیل در پیچوخم یک جاده جنگلی میبینم قابل توجه
است که ناگاه با تمهید تصادف ناگهانی در همان ابتدا مخاطب را با نوعی شوک حرکتی  -هیجانی همراه میکند
که شاید در نگاه اول ،مخاطب گمان کند با یک قصه ملتهب روبهروست .به نظر میرسد کل پیام و نگاه فیلم در
همین نقطه آغازین شکل گرفته و بسته میشود؛ جایی که درست در اوج حرکت و زیبایی ،ناگهان مرگ بیخبر
از راه میرسد (تصادف) .این موقعیت را به شکل تلویحی میتوان با فضای فیلم «آسمان زرد کم عمق» بهرام
توکلی قیاس کرد و این پیامش که :فروپاشی در اوج زیبایی اتفاق میافتد .شاید این معنا مهمترین تأویلی است
که میتوان از تجربه مرگ در فیلم «فردا» استخراج کرد.
ظاهرا فیلم «فردا» متأثر از جهانبینی مولوی و جهان شعری او در نسبت با مفهوم و تجربه مرگ ساخته شده ،اما
چندان نمیتوان شاعرانگی سینمایی در آن یافت .مگر اینکه این ساحت شاعرانه  -فلسفی را به بازنمایی بصری
فیلم تقلیل داد .نفس این کار را میتوان با تجربه رماننویسی پائولو کوئیلو قیاس کرد که قصهها و حکایات مولوی
و مثنویاش را به زبان داستانی امروز بازنویسی میکند« .فردا» نیز بر همین مبنا به بازنمایی سینمایی قصه موالنا
میپردازد ،اما جهان سینمایی اثر با جهان ادبی ،شاعرانه و فلسفی مولوی فاصله زیادی دارد ،انگار نقطه اتصال ادبیات
و سینما در فیلم به هم جوش نمیخورد و فاقد هویت منسجم است .این تجربه البته جسارت خوبی است؛ اینکه
بتوان با ارجاع به ادبیات کهن آن را به دنیای مدرن سینما وارد کرد و مورد تأمل و بازنمایی قرار داد.
سینمای «هنر و تجربه» میتواند در ساحت تجربه پیوند ادبیات و سینما حرکت کند؛ حرکتی که سخت دشوار است
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«آت الن» روایت یک رنج است .رنج غریب آدمیان و اسب ها .اسب ها که حیوانات
نجیبی هستند و رنج های عمیقی دارند .درست هم چون آدمیان که هریک گویا در
گردابی ترسناک ،برای زندگی ،برای آن چه حق حیات نامیده می شود سخت
می جنگند .تنها برای صباحی بیشتر زیستن .به هر قیمتی .به هر کیفیتی .آیا موجودات
دیگر نیز در این تعب دشوار سهیمند؟
«آت الن» روایت همین پرسش است .سؤال و پاسخی تنیده در دل هم .مونولوگ
زهرامشتاق
طوالنی فیلم با جمله ای آغاز می شود که خوجه حاجی می گوید« :ترکمن اگر جلوی
خانه اش اسب نباشد ،ترکمن نیست» .و درست از همین جاست که این سرنوشت غریب در هم گره می خورد.
حیات ترکمن به اسب بستگی دارد و حیات اسب ...حیات اسب در رهایی است ،در اسیر نبودن ،در یتیم نبودن،
مادر داشتن.
ایلحان ،اسب تنهایی است .مادرش به محض تولد او مرده است و صاحبش پسر جوانی بوده است که از اسب هیچ
نمی دانسته .ایلحان وارد خانواده تازه ای می شود .خانواده ای که تا چشم بازکرده ،اسب ها در حیاط فراخ خانه اش
رژه رفته اند ،بزرگ شده اند ،قهرمان شده اند و رفته اند و حاال از ایلحان هم کم تر از قهرمانی نمی خواهند .ایلحان
وقتی عزیز است که مقام بیاورد ،در کورس فصل ،اول بشود و برای خانواده جایزه بیاورد .و کشمکش درست از
همین جاست که آغاز می شود .ایلحان دیگر قصد تکرار قهرمانی ندارد .ایلحان سرکش شده است .سواری نمی
دهد و حاضر به خروج از دپار نیست.
ایستادگی ایلحان در برابر چیست؟ مقاومت او برای ندویدن از کجا می آید؟ آیا این پاسخی دردناک به تمام
شکنجه هایش نیست؟ کریم ،برادر بزرگ تر ،اعتقاد به ایجاد ترس دارد .او بارها به صورت اسب می کوبد و با شالق
و وسیله های دیگر سعی می کند ایلحان را در موقعیت غم انگیزی قراردهد .ایلحان قیام یک اسب است در برابر
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خودخواهی آدمیان ،آن جا که تمام مسیرها در سود و زیان خالصه می شود.
ایلحان برای تمام خانواده یک راه است .راهی برای ازدواج علی .برای مبلغ ناچیز قهرمانی و برای حقوق
باورنکردنی ماهی دویست تومان .برای بقای خانواده .برای تکه ای نان و زندگی .پس همه به هم سخت می گیرند.
و در این رقابت تنگاتنگ برای بودن ،هرکس نقشی ایفا می کند .دعانویس برای دوباره قهرمان شدن ایلحان
جادویی می نویسد و پدربزرگ با تماشای فیلم مسابقه اشتباهات علی را یادآوری می کند .اسب ها به شکل غم
انگیزی مست می شوند ،دالل ها شرط بندی می کنند و کسانی مربی ها و چابک سوارها را می خرند تا دهانه اسب
را بکشند و نگذارند اسب آن ها برنده شود و ...آیا همه این ها مبارزه ای برای بقا نیست؟ و آیا از میان ده ها اسب
تسلیم ،خروج ایلحان از فرمان بری محض ،ستایش برانگیز نیست؟ به یاد بیاورید ایلحان را وقتی که فروخته می
شود و علی بعد از مدت ها به دیدارش می رود .برای علی سخت است که باور کند این اسب آرام ،همان ایلحان
سرکش اوست که حاال به آسانی سواری می دهد .فصل دویدن زیبای ایلحان در دریا را در ذهن تداعی کنید .او رها
و آزاد در آب می دود .آیا این آرامش ،حاصل احترام به شأن و هویت یک موجود زنده دیگر نیست؟ آیا در نگاهی
وسیع تر« ،آت الن» ترسیم جنگ برای بقا در زندگی امروز بشر نیست؟
فیلم ،مستندی بلند است با خط قصه ای قوی و پررنگ که در تمام فیلم حفظ می شود .هرکس داستانی دارد.
بعضی نقش ها حضور بیش تر و بعضی کم رنگ تر .اما در نهایت زندگی آمیخته به حضور اسب در زندگی
ترکمن هاست که به شکلی تأثیرگذار و کامل روایت می شود .خرید و فروش اسب ها ،گونه ای زندگی ارباب -
رعیتی است ،درست مثل زندگی علی که تمام اسب ها ،جز ایلحان متعلق به کسان دیگری هستند و او وخانواده
اش تنها مراقب و مربی هستند ،تالش آدم های کورس برای آماده کردن اسب ها ،جمعیت مشتاق و پی گیر که
سر اسب برنده شرط بندی می کنند و دالل هایی که با پول اسب ها را می خرند ،اعتراض علی به محروم شدن از
مسابقه ،دغدغه او برای دیرشدن مراسم عروسی اش ،شخصیت قابل تأمل دعانویس که درست در میانه جدیتش
در دعا برای برنده شدن ایلحان ،زنگ موبایلش به صدا درمی آید و با پاسخ دادن او ناگهان فضا می شکند و حالتی
از بی اعتمادی برمی انگیزد و« ...آت الن» به معنای کامل ،یک سینمای تمام عیار است .یک مستند درامای
تأثیرگذار و فراموش نشدنی.
جدال دو کاراکتر اصلی فیلم ،علی و ایلحان در برابر یکدیگر .جدالی که در ظاهری دوستانه روایت می شود .اما
تقدیر یکی فرماندهی و دیگری فرمان بری است .آیا «آت الن» شورش تقدیری در برابر تقدیری دیگر نیست؟
از دیگر ویژگی های «آت الن» ،فیلمبرداری درخشان و قابل تأمل آن به خصوص در پالن های هوایی است که به
زیبایی ،دشت و طبیعت بکر را به تصویر می کشد .و البته فصل مسابقه اسب ها ،که قدر مسلم کار دشواری بوده
است .حضور و کنترل چندین دوربین و انتخاب جای مناسب برای قرارگرفتن دوربین ها به منظور استفاده از
بهترین نماها ،درایت و هم دلی فیلمبردار و کارگردان کار بوده است که در نهایت به نتیجه ای تحسین برانگیز
انجامیده است.
و در نهایت پایان فیلم که دوباره همه چیز از اول شروع می شود .تو زندگی ات را برای اسب هایی می گذاری
که دست تو فقط یک امانتند .اما نهیب پدر چیز دیگری است؛ آت الن .آت الن .سوار بر اسب شو و با او
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فیلم «آگیره ،خشم خداوند» ( )Aguirre, the Wrath of Godبه کارگردانی ورنر هرتسوگ،
فیلمساز نامدار آلمانی ،از 16خرداد در گروه «هنر و تجربه» اکران شده است .این فیلم تولید
سال 1972آلمان غربی است و نقش اصلی آن را کالوس کینسکی بازی میکند.
داستاندراواسطقرنشانزدهمرویمیدهدودربارهسفرهایلوپهدآگیره(کینسکی)،سرباز
اسپانیایی است .او رهبری گروهی کنکیستادور را به عهده دارد که برای پیداکردن ال دورادو،
شهرافسانهایثروتوطال،ازروداورینوکوورودآمازوندرآمریکایجنوبیردمیشوند.
علیافتخاری
«آگیره ،خشم خداوند» با استفاده از داستان و دیالوگهای مینیمالیستی تصویری از
جنون و حماقت ترسیم میکند که جنگلهای انبوه اما بیرحم آمازون در نقطه مقابل آن قرارمیگیرد .هرچند فیلم
برداشتی آزاد از یک چهره تاریخی در دنیای واقعی است ،اما آنطور که هرتسوگ بعد از اکران فیلم اذعان کرد ،خط
ل است .بعضی از شخصیتها و موقعیتها احتماال از روایت گاسپارد کارواهال ،مبلغ مذهبی
داستانی حاصل تخی 
اسپانیایی -دومینیکایی ،از یک سفر اکتشافی دیگر به آمازون گرفته شده است ،هرچند کارواهال در فیلم حضور
ندارد .دیگر روایتها حاکی از آن است که گروه اکتشافی به جنگلها رفتند ،اما هیچگاه بازنگشتند.
«آگیره ،خشم خداوند» اولین همکاری هرتسوگ و کینسکی ،بازیگر آلمانی دمدمیمزاج بود .آنها بعدها در
چهار فیلم دیگر نیز همکاری کردند .کینسکی اولین انتخاب هرتسوگ برای نقش آگیره بود .این دو سالها پیش
از آن ،وقتی با هم آشنا شدند که کینسکی که آن زمان یک بازیگر جوان و جویای نام بود اتاقی در آپارتمان خانواده
هرتسوگ اجاره کرد .او سه ماه آنجا بود ،اما رفتارش به قدری عجیبوغریب ،ترسناک و دیوانهوار بود که هرتسوگ
هیچگاه از یاد نبرد .سالها بعد هرتسوگ یاد کینسکی افتاد و مطمئن بود او تنها کسی است که میتواند نقش
آگیره مجنون را بازی کند .او نسخهای از فیلمنامه را برای کینسکی فرستاد .هرتسوگ به یاد میآورد« :بین
ساعت سه و چهار صبح بود که تلفن زنگ زد .چند دقیقه طول کشید تا متوجه شوم کسی که پشت تلفن با صدای
بلند حرفهای نامفهوم میزند ،کینسکی است .و بعد از یک ساعت که همینطور حرف میزد گفت از نظرش
فیلمنامه بسیار جذاب است و میخواهد نقش آگیره را بازی کند».
با شروع فیلمبرداری ،درگیری هرتسوگ و کینسکی درمورد نحوه به تصویرکشیدن آگیره شروع شد و تا پایان
مجنون رجزخوان و وحشی» به تصویر بکشد ،اما
کار ادامه پیدا کرد .کینسکی میخواست او را بهعنوان «یک
ِ
هرتسوگ اصرار داشت او «آرامتر و تهدیدآمیزتر» باشد .پیش از فیلمبرداری هر صحنه ،هرتسوگ عمدا کینسکی را
عصبانی میکرد و وقتی بازیگر جوشی به حد انفجار میرسید ،دوربین را به کار میانداخت .کجخلقیهای کینکسی

هنگام فیلمبرداری باعث آزار گروه ،همینطور محلیها بود که به تولید فیلم کمک میکردند .در یکی از روزهای
فیلمبرداری ،تعدادی از بازیگران و اعضای گروه در یک کلبهبازی میکردند .کینسکی که از سروصدای آنها
عصبانی شده بود سه گلوله به طرف کلبه شلیک کرد که باعث شد نوک انگشتهای یکی از عوامل فیلم کنده شود.
یک بار دیگر ،بعد از آن که هرتسوگ حاضر نشد یک دستیار صدا را اخراج کند ،کینسکی وسایلش را جمع کرد که
محل فیلمبرداری در جنگل را ترک کند .کینسکی زمانی نظرش را عوض کرد که هرتسوگ او را تهدید کرد اگر
برود اول او و بعد خودش را با اسلحه میکشد.
«آگیره ،خشم خداوند» با بودجهای حدود  370هزار دالر ساخته شد که یکسوم آن دستمزد کینسکی بود .کل
فیلمبرداری در لوکیشن انجام شد و با مشکالت مختلف همراه بود .کار به مدت پنج هفته در شرایطی بسیار دشوار در
یک جنگل بارانی پرویی در رود آمازون انجام شد .فیلمبرداری به ترتیب زمانی انجام شد ،چون هرتسوگ باور داشت
حرکت گروه در رود مستقیما بازتاب سفر کاشفان در داستان است.
محدودیت بودجه مانعی در برابر استفاده از بدل کارها یا جلوههای ویژه پیچیده بود .بازیگران شامل کینسکی ،روی
گوئرا ،سسيليا ريورا ،هلنا روخو ،دل نگرو ،پتر برلینگ ،آلخاندرو ریولس ،آرماندو پوالنا ،ادوارد رولاند و ...و گروه
فیلمسازی از کوهها باال میرفتند ،درختان مو را میبریدند تا به لوکیشنهای مختلف در جنگل برسند و سوار بر
َکلَکهای ساخت محلیها ،از رود خروشان رد میشدند.

از «آگیره ،خشم خداوند» ساخته شدند
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هرتسوگ دوربینی را که برای فیلمبرداری «آگیره ،خشم خداوند» استفاده شد ،از مدرسه فیلم مونیخ دزدید .او
سالها بعد گفت« :یک دوربین  35میلیمتری خیلی ساده بود که در خیلی فیلمهای دیگر هم از آن استفاده کردم،
برای همین اسمش را دزدی نمیگذارم .واقعا یک ضرورت بود .من میخواستم فیلم بسازم و دوربین الزم داشتم .یک
جورهایی استفاده از این وسیله حق طبیعی من بود .اگر برای نفس کشیدن هوا الزم دارید و در یک اتاق گیرافتادهاید،
مجبورید اسکنه و چکش بردارید و دیوار را خراب کنید .نفس کشیدن حق طبیعی شماست».
درنهایت«،آگیره،خشمخداوند»باوجودمشکالتفراوانبهپایانرسیدودر 1973درآلمانرویپردهرفت.اکرانفیلم
با استقبال گسترده منتقدان روبه رو شد« .آگیره ،خشم خداوند» خیلی زود در سطح بینالمللی جایگاه یک فیلم کالت
را پیدا کرد و همچنان یکی از معروفترین فیلمهای هرتسوگ است .تعدادی از منتقدان از آن بهعنوان «یک شاهکار»
یادکردند.فیلم،بعدهادرفهرست« 100فیلمبرترتاریخ»مجلهتایمقرارگرفتکهریچاردشیکلوریچاردکورلیسآن
را جمعآوری کردند .مجله رولینگ استون در « 1999آگیره ،خشم خداوند» را در فهرست « 100فیلم تکرو در 100
سالگذشته»قرارداد.نشریهاینترتینمنتویکلی،آنراچهلوششمینفیلمکالتبرترتاریخسینمانامید.مجلهامپایر
نیز در 2010این فیلم را در فهرست « 100فیلم برتر تاریخ سینما» در رده نوزدهم قرارداد.
تأثیر «آگیره ،خشم خداوند» بر فیلم «اینک آخرالزمان» ( )1979به کارگردانی فرانسیس فورد کوپوال که از
روی رمان کوتاه «قلب تاریکی» ،نوشته جوزف کنراد ،ساخته شد غیرقابلانکار است .خود کوپوال اذعان کرد:
«فیلم «آگیره »...با تصویرپردازیهای باورنکردنی ،یک منبع الهام بسیار قوی بود .اهمالکاری بود اگر به این
مسأله اشاره نمیکردم ».گروهی نیز اعتقاد دارند «دنیای نو» ( )2005به کارگردانی ترنس مالیک ،همینطور
«مأموریت مذهبی» ( )1986ساخته رولند جافی ،حتی فیلمهایی چون «غارتگر» و «پروژه جادوگر بلر» با الهام
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در مکتب کیارستمی (بخش دوم)
شاگردان آقای فیلمساز ،چه فیلمهایی خواهند ساخت؟
حسامالدینمقامیکیا بحث درباره «مکتب کیارستمی» بود؛ نگاهی که او به سینما دارد و آنچه به شاگردانش
میآموزد .فائزه عزیزخانی ،علی کریم و نوید دانش ،سه تن از شاگردان کارگاههای
فیلمسازی کیارستمی بودهاند که حاال هر سه ،فیلمساز حرفهای هستند و کریم و عزیزخانی به ترتیب فیلمهای
«من از سپیده صبح بیزارم» و «روز مبادا» را در اکران «هنر و تجربه» داشتهاند .در قسمت اول این میزگرد
خواندیم که نگاه متفاوت ،جهانبینی و ساختن فیلم کمخرج ،از جمله چیزهایی است که کیارستمی به
شاگردانش میآموزد .در بخش جدید میزگرد که پیش رو دارید ،صحبتها به اینجا میرسد که آموختههای
کیارستمی آیا کمکی هم به ساختن فیلم پرخرج میکند؟ آیا آموختههای مکتب کیارستمی امکان دارد به کار
تولید فیلمی در مایههای «بتمن» هم بیاید؟ اساسا شاگردان او به این نوع سینما عالقهای نشان میدهند؟
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دانش :من واقعا بدم نمیآید «بتمن» بسازم .ولی
باز هم اگر کیارستمی ورکشاپ بگذارد میروم.
این را واقعا میگویم .چون دربــاره جهانبینی
هم هست .ببینید ،تفاوت «بتمن»های نوالن با
بتمنهای قدیمی همین جهانبینی نوالن است.
یعنی من فکر میکنم منافاتی ندارد که فیلم

بیگ پروداکشن بسازی یا یک فیلم جمع و جور
خوب بسازی.
کریم :آره .ولی من فکر میکنم ما باید برویم به
سرمنشأمان فکر کنیم .به نظر من مهمترین چیزی
که سینمای کیارستمی دارد همین نکته است.
ببین ،سینمای ایران یک دورانی دارد که میخواهد

از چپ به راست :نوید دانش ،علی کریم ،فائزه عزیزخانی ،حسامالدین مقامیکیا
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شبیه هیچکاک فیلم بسازد .یک دورانی دارد که
میخواهد شبیه فیلمسازان آمریکای التین فیلم
بسازد .اآلن دوران فیلمسازان آمریکای التین است.
همه فراموش میکنیم که فیلممان باید مشخصات
بومی داشته باشد .تقوایی حرف خیلی خوب و
بجایی میگوید که در فیلمهای آقای کیارستمی
هم مستتر است (آقای کیارستمی خیلی در مورد
این چیزها حرف نمیزند ،در کارش وجود دارد)
آقای تقوایی میگوید« :فیلم هرچه بومیتر،
اینترنشنالتر» .چرا؟ چون مشخصات خصوصیتر
و شخصیتر و کوچکتری دارد .بــرای همین
اینترنشنالتر است.
یعنی من فکر میکنم اگر تو یک روزی بخواهی
«بتمن» بسازی ،حتما دچار یک پارادوکس
عجیبی میشوی .مث ً
ال فرض کن بخواهی در شهر
تهران «بتمن» بسازی .ویژگی نوید دانش همین
میشود که چطور یک بتمن یا یک آقای «ب» یا
یک آقای هیرو بیاورد توی این شهر .سوپرهیرویی

به شهر تهران میآورد که ما عین کار نوالن باور
میکنیم .این همان ویژگی است .این همان نقطه
است که در سینمای کیارستمی مستتر است،
در کالمش مستتر است ،در کالکشن کردنش از
اشعار هم وجود دارد .ما خیلی آلوده هنر وارداتی
شدهایم .یعنی همهچیز به سرزمین ما وارد شده.
مثال تو در معماری ببین اوضاع چه جوری است.
ما توی همین تهران پنتهاوس دیدیم دورتادور
شیشه ،بین این دو الیه شیشه ماهی هم ریخته
و بیرون هم معلوم است .عین فیلمهای «بتمن».
این در فیلمهای «بتمن» وجود دارد ولی خود ما
که صاحب این خانه هستیم ،وقتی به مسافرتی
میرویم و یکهو با یک خانه آجری و خشتی روبهرو
میشویم ،میگوییم :آخی! چقدر صمیمی است...
این در ناخودآگاه ماست .کیارستمی دارد تالش
میکند ما را یک خرده به آن ناخودآگاه برگرداند؛
بدون شعار.
یعنی وقتی برای قصه گفتن ،روستا را انتخاب
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میکند ،روستا را برای این انتخاب نمیکند که
حقارت و عدم امکانات و اینها را نشان بدهد .اتفاقا
نشان میدهد که این جاده از شهر آمده و تا دورترین
نقطه رسیده .شرافت انسانی وجود دارد و نتیجهاش
میشود «خانه دوست کجاست» .تو میبینی یک
بچه کوچولو در یک روستای دورافتادهای که
شاید فکر کنیم به لحاظ بصری با دنیای شهر فرق
میکند ،درونش شرافت انسانی وجود دارد .اصال
قرار نیست کاری بکند.
اتفاقا بعضی موقعها توی این زرق و
برق شهر و برج و باروها ،اصال نمیشود
درباره این شرافت حرف زد .مثال همین
که در آن سالها دفترچهای را بخواهی
ببری به دوستت بدهی ،اصال در شهر این
به این مراحل نمیکشید و موضوعیت
پیدا نمیکرد.
کریم :درست است .اآلن مث ً
ال نوید میگوید
«بتمن» .خیلی ایده خوبی است .من هر ایدهای
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داشته باشم اول باید خودم باور کنم .مهمترین کار
و صداقت ما این است که اول خودمان باور کنیم.
همان صداقتی که نوید گفت .خودمان باور کنیم
که در تهران پرتقالی رشد میکند که وقتی این
پرتقال را میخوری ،چشمهایت سبز میشود .تو
باید تالش کنی این را بسازی ولی اولین کسی
که باید باور بکند خودت هستی .نه این که فقط
دیگران را متقاعد بکنی که باور بکنند.
دانش :یک چیزی .من «بتمن» را در واقع به لحاظ
ژانری دارم میگویم .بر اساس چیزی که میگویی
یعنی تو فکر میکنی که در ایران نمیشود فیلم
سوپرهیرویی ساخت؟ مثال در ایران فیلم سوررئال
نمیشود ساخت؟ فیلم فانتزی نمیشود ساخت؟
نتیجه این حرفت این است .اگر باورپذیر باشد چرا
نمیشود ساخت؟ ببین ،بحث ژانر است .این که تو
میگویی مدل فیلمهای آمریکای جنوبی مد شده،
بله .یک دورهای مد میشود فیلمهای چرک کثیف
با دوربین روی دست و دکوپاژهای ضعیف و ...این
بحث ،بحث پرداخت است.
کریم :نه .من در مورد بستهبندی حرف میزنم.
دانش :همان بستهبندی .یعنی تو نمیتوانی یک
سوپرهیروی بومی بسازی یا یک فیلم ترسناک.
کریم :من بلد نیستم ولی حتما میشود.
همین «روایت ناپدید شدن مریم» که در
«هنر و تجربه» اکران شد ژانر وحشت
است.
کریم :آره .یک مشخصات عمومی دارد .یک فیلم
ایرانی دیگر هم بود که هنوز فیلم ترسناک زندگی
من است؛ «شب بیست و نهم» یادت هست؟
صحبت از جفت بریدهای بود که یک جا دفن شده
بود .هنوز که من آن فیلم را میبینم بدنم میلرزد.
خود آقای کیارستمی در کارگاهها
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برای روشنتر شدن یک تکنیک ،یک
مضمون یا هر چی ،شده بود از فیلم
خارجی یا داخلی مثال بزند .بگوید :مثل
فالن فیلم؟
عزیزخانی :نه.
کریم :من خاطرم نیست .ولی یک خاطره درباره
سوررئال بگویم که نوید دربارهاش صحبت کرد.
یک روز فکر کنم در ورکشاپ «در» بود .فیلم
ساخته بودند .من هم بیرون ورکشاپ فیلمی
ساخته بودم به اسم «آسانسور» .یک فیلمی پخش
شد .آقای کیارستمی گفت رد است .شاگردها
گفتند :سؤال داریم .نهایتا گفت :خب بیاید حرف
بزند.
یعنی سازنده فیلم درباره کارش توضیح
بدهد؟
کریم :آره .سازنده فیلم آمد و کلی حرفهای
قشنگ و عمیق در باره فیلم زد .فیلم را به عنوان یک
فیلم سوررئال پرزنت کرد .بعد آقای کیارستمی
گفت :به نظر من این مشخصات را نداشت .تمام
شد .بعد من فیلمم را نشان دادم .تمام که شد ،آقای
کیارستمی به دوستی که درباره فیلمش صحبت
کرده بود ،گفت :بلند شو درباره این فیلم حرف
بزن .گفتیم حاال قهر استاد یقه ما را میگیرد .آن
دوست هم گفت :استاد به نظرم خیلی سوررئال
بود .آقای کیارستمی گفت« :بله ،بله .فیلم سوررئال
خیلی چیز جدیای است .اصال شوخی ندارد».
یعنی معنایش این بود که اص ً
ال این جوری نیست
که تو یک چیزی بسازی و خــودت هر فکری
خواستی دربارهاش بکنی .به هر حال فیلم ساختن
یک قواعدی دارد .یعنی تو سالها با مخاطب یک
قراری گذاشتهای .در هنر هفتم ،در حوزه ادبیات،
شکستن این قرارها یک مهارتی میخواهد .حاال

آقای کیارستمی این مهارت را داشته که یک جایی
این کار را بکند ولی قاعدهشکنیها هم باز در حوزه
باورپذیری و متقاعد کردن است .منتها با مهارت.
دانش :من کامال با تو موافقم که مهارت میخواهد.
نمیخواهم بگویم «ماهی و گربه» فیلم سوررئالی
است ولی بر اساس تعریف تو ،آن ژانر با آن ساختار
اصال ایرانی نیست .نمیخواهیم بگوییم حال و
هوای فیلم ایرانی است ولی در ایران ساخته شده و
کار میکند .اصال جنس همان موسیقیای که دارد،
ساختاری که دارد و اصال پیرنگی که دارد ،خیلی
بومی نیست .اینطور نیست که ما در سینمایمان
فیلمهای جنایی زیاد داشته باشیم .در عوض ما
در سینمایمان فت و فراوان فیلمهای اجتماعی
خانوادگی داریم .این ژانر تثبیت شده است ولی
مثل «ماهی و گربه» نداریم .حاال یکی آمده ساخته
و کار میکند ،پس موفق است دیگر.
پس آقای کیارستمی از فیلمهای دیگر
مثال نمیزد؟
دانش :چرا .گاهی میزند .البته نه این که به صورت
جدی بگوید :این فیلم .طبیعتا نمیخواهد خودش
را هم الگو قرار بدهد .این یک چیز جالب است .هر
چقدر بخواهی شبیه او بسازی ،بیشتر از کارت
بدش میآید .این را واقعا به تجربه میشود فهمید.
اگر تو بیایی قاببندی جاده را شبیه خودش بکنی،
بدش میآید .یک ایرادی در آن پیدا میکند .اصال
از تو خیلی بدش میآید .بعد هر چقدر از آن دورتر
میشوی ،برایش بیشتر جذابتر است.
عزیزخانی :اصال خیلی طبیعی است دیگر.
ضعیفترین کپی کار خودش را ببیند برایش
جذاب نیست .آن هم به عنوان یک چیز تازه ببیند!
دانش :چون این ورک شاپها برایش دوطرفه
است .یعنی همان قدر که ما بهره میبریم ،من فکر
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میکنم او هم دارد بهره میبرد .آقای کیارستمی
در راه خدمت به جوانان کشور که ورکشاپ
نمیگذارد .به پولش هم نیازی ندارد .بارها هم
فشار آورده که اینها اصال نباید پول شهریه بدهند.
در سینمای ایران شاید دو ،سه نفر هستند که
با وجود سن باالیی که دارند ،خودشان را بهروز
نگهداشتهاند .اآلن شما سینمای دنیا را نگاه
بکنید؛ هانکه در این سنش چه فیلمی میسازد،
اسکورسیزی در این سنش چه فیلمی میسازد،
جرج لوکاس ،وودی آلن ،همه اینها دارند بهترین
فیلمهایشان را در هفتاد ،هشتاد سالگی میسازند.
در سینمای ما وقتی سن فیلمساز به پنجاه سال
میرسد ،یک دوره اضمحالل بهسرعت شروع
میشود .یعنی واقعا میشود گفت تقوایی در
این بین باهوش است .کیارستمی استثناء است.
بهشدت خودش را آپدیت میکند .تا دوربین جدید
میآید ،به سراغش میرود .یک تکنیک جدید
میآید ،به سراغش میرود .به نظر من ورکشاپها
و بچهها برای آقای کیارستمی این ویژگی را دارند.
یک کارکردش این است که الاقل با نسل جدید و
با فکرها و ایدههای جدید آشنا میشود .این خیلی
مهم است.
باالخره هر سه شما استادان مختلفی را
در جاهای مختلفی تجربه کردهاید .چی
هست که آقای کیارستمی میتواند یاد
بدهد و کس دیگری نمیتواند؟ یعنی
چیزی که بتوانید بگویید :اگر میخواهی
فالن چیز را یاد بگیری .برو پیش آقای
کیارستمی.
کریم :چیزی که یاد نمیدهد .یعنی چیز یاد
نمیدهد .روش آموزشی کیارستمی چیز یاد
ندادن است .فرقش با همه این است .یعنی هیچ

قاعدهای وجود ندارد.
یعنی شما را محدود به چارچوب
نمیکند.
کریم :اصال .بر خالف چیزی که شاید همه فکر
کنند  -به قول نوید  -خوشحال بشود که شبیه او
فیلم بسازند! نه .هیچچیزی یاد نمیدهد و در واقع
اگر چیزی درون تو وجود داشته باشد آن را هویدا
میکند .اتفاقا شاید حاصلش این باشد که مثال تو
عین نوالن فیلم بسازی ،ولی آن پیدا میشود و
تو میروی مسیرت را پیدا میکنی .در واقع یک
خودشناسی دارد .آن هم از عدم آموزش مستقیم؛
یعنی آموزش سنتی که اآلن دیگر در هیچ جای
دنیا جواب نمیدهد و هنوز در سرزمین ما ادامه
دارد.
شما چطور خانم عزیزخانی؟ به نظر شما
آقای کیارستمی چه چیز یگانهای یاد
میدهد؟
عزیزخانی :تقریباً همین است که علی میگوید.
به نظر من مشخصهاش این است که انگیزه برای
تجربهکردن ایجاد میکند.
کریم :در واقع بالفعل شدن.
عزیزخانی :آره .دقیقا.
کریم :این خیلی مهم است .ببین ،یک موقع هست
که تو منتقد هستی .باید در مورد سینما حرف بزنی.
یک موقع هست که نه؛ تو میخواهی فیلمساز
بشوی و فقط داری در موردش حرف میزنی.
آنجا میفهمی که دیگر نباید حرف بزنی .یکی از
تجربههای شخصی من که خیلی جالب و مهم
بود :من در ورکشاپ «فرش» جرأت نداشتم از
آقای کیارستمی یک بار سؤال بکنم .فکر میکردم
که چیزی برای پرسیدن وجود ندارد .باید خودت
پیدا بکنی.

نداشتم .آقای کیارستمی اینها را رصد میکرد.
یعنی کارش این بود .به تو یادآوری میکرد که تو
آمدهای فیلم بسازی.
نیامدهای حرف بزنی.
کریم :وقتی میدید داری حرف میزنی ،حتما
برخورد میکرد و تنبیه این بود که تو دیگر حق
نــداری طرح تعریف بکنی .سریع رد میشد.
میگفت :نه ،تو هر وقت آن قبلی را ساختی صحبت
میکنیم.
دانش :میدانید واقعیت چی است؟ این که شما
در ورکشاپ کیارستمی شرکت بکنی یا نکنی،
فرقش پنج درصد است .چون تو دقیقا میتوانی
همان برنامه را خودت اجرا بکنی و به همان نتایج
برسی .یعنی میتوانی به خودت بگویی :من برای
خودم موضوع میگذارم .هر ورکشاپ یک موضوع
بود .بعد خودت را متعهد بکنی که هفتهای یک
فیلم بسازی .منتها ورکشاپ به درد آدمهایی مثل
من میخورد .چون من سوم و چهارم ابتدایی که

شماره  15تیر 1394

اولین ورکشاپتان بود؟
کریم :آره.
شما چندتا از ورکشاپها را رفتید؟
کریم :من همان یک بار را رفتم.
ولی درباره ورکشاپ «در» هم یک
خاطره داشتید.
کریم :نه .من جدا فیلم ساختم و به آن ورکشاپ
رفتم و به بچهها نشان دادم.
عزیزخانی :من دو بار رفتم.
عنوان ورک شاپهای شما چی بوده؟
عزیزخانی :اولی «سوءتفاهم» بود .دومین
ورکشاپ ما عنوان نداشت.
آقای دانش چطور؟
دانش :من فکر میکنم آنهایی که حضور داشتم
چهار دوره بوده یا پنج دوره« .باد» بود« ،موزیک
ویدئو»« ،مستند» و« ...درخت» را غیر حضوری
بودم.
عزیزخانی« :سوءتفاهم» هم بودی.
دانش« :سوءتفاهم» هم در «مستند» بود .بعدش
«کارگران مشغول کارند» ...یک ایدههایی مثل
اینها هم بود.
کریم :هر کس که در ورکشاپ بیشتر از سه بار
طرح تعریف میکرد و خروجی نداشت ،میگفت:
تو دیگر نباید حرف بزنی ،هر وقت تو رفتی آن
اولی را ساختی بعد بیا .اینجور حرفزدن کار را
خیلی راحت میکرد .آقا تو یک ایده را جلسه پیش
گفتی ،این را بساز و بیاور .این مسئولیت دارد.
وقتی تو حرف میزنی نمیتوانی رهایش بکنی.
او دقت میکرد .میدید مثال فائزه فیلم ساخته،
بعد علی کریم میگوید :به نظر من خیلی مزخرف
بود ،خیلی بد بود .نوید فیلم میسازد ،علی کریم
میگوید :به نظر من فیلم بدی بود ،من اصال دوست
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بودم ،باید مامانم کنارم مینشست تا من مشقهایم
را بنویسم .اگر میرفت نمینوشتم .واقعا میرفتم
میگفتم :خواهش میکنم بیا بنشین که من
بنویسم .یک تنبلیای که در ما هست .یعنی از روی
تعارف و خجالت و ضایع نشدن توی ورکشاپ کار
میکنی.
این فیلمهایی که میگفت بسازید تایم
مشخصی داشت؟ مثال بگوید :ماه بعد با
یک فیلم میآیید ،با حداقل تایم فالن
قدر.
کریم :نه.
هیچ مشخصهای نداشت؟
دانش :بعدا گذاشت.
کریم :آره .از وقتی که دید فیلمها حوصلهسربر و
آزاردهنده میشوند .میخواست این آزاردهندگی
را حذف کند .مثال فکر می کرد کسی پنجاه دقیقه
فیلم ساخته و حق بقیه دارد از بین میرود .میشد
با فیلم یک دقیقهای هم کار کرد .ولی بعضی

وقتها هم یکی یک فیلم بلند میساخت و آقای
کیارستمی خیلی خوشش میآمد .مثال یکی از
دوستانمان ،علی جابر انصاری ،یک فیلم ساخت
به اسم «دربهدر» که خیلی فیلم خوبی بود .اگر
اشتباه نکنم فکر میکنم پنجاه دقیقه بود.
همه این کار در یک فرصت یکماهه
بود؟
کریم :خیلی فرصت کمی بود ولی کاری که
کیارستمی میکند این است که اگر تو استعداد
بالفعل شدن را داشته باشی ،بالفعل میشوی.
در بررسی فیلمها در همه این دورههایی
که شرکت کردید ،وقتی فیلم را میدید،
برایش چی بیشتر مهم بــود؟ مثال
فرض کنید ممکن است بیشتر روی
فیلمنامهاش صحبت بکند یا درباره
اجرا؛ از اندازه نماها گرفته تا چیزهای
دیگر.
کریم :برایش این مهم بود :چیزی که تو فکر کردی

شماره  15تیر 1394

بتواند منتقل بشود.
یعنی هر کسی بنا بر ایده خودش.
کریم :مالک این نبود که فیلم ،نزدیک به سلیقه
کسی باشد .مثال فیلم در مورد فرش ایرانی است.
یک دوستی برداشته یک فرش خریده .فرش را
تکهپاره کرده .برایش مهم بود .میگفت :من اصال
نمیفهمم تو چهجوری در مورد ستایش فرش
ایرانی حرف میزنی! چه جوری دلت آمده که یک
قیچی دست این پیرمرد بدهی که فرش را تکهتکه
بکند! اینجوری هم نگاه میکند ولی سرانجام هم
برایش مهم است .یعنی این که آن چیزی که تو فکر
کردهبودی درست منتقل بشود.
به نظر من یک آموزش غیرمستقیم قدمبهقدم
است .یعنی روز اول فکر میکنی :چه کالس
آماتوری است! بعد روز دوم و سوم وقتی بچهها فیلم
میسازند ،یکهو نوع حرفزدن در مورد فیلمها یک
پله فرق میکند .اتفاق جمعی است .اتفاق شخصی
نیست .بیشتر این گفتوگو تأثیر میگذارد .انگار
همه دارند با هم رشد میکنند و فیلم میسازند.
که این طــور ...میخواستم بپرسم
«سینما» را بیشتر یاد میدهد یا
«سینمای کیارستمی» را .دیدم هیچ
کــدام .احتماال بیشتر فکرکردن و
حرفزدن یاد میدهد.
دانش :در واقع مسیر این است که خودت برو یاد
بگیر و خودت برو بشناس.
کریم :بیار نشان بده.
دانش :آره .هر جا هم لنگ زدی ،میآوردت جلو
میپرسد :در این فیلم دنبال چی بودی؟
کریم :ببیند این کاری که کــردهای ،چقدر آن
حرفی را که میخواستی زده.
عزیزخانی :در ضمن به نظر من آقای کیارستمی

به شدت به فرم اهمیت میدهد .فرم دارد .واقعا
بحث «چه نگاهی» را دارد «در چه قالبی» ارائه
میدهد .هر کاری که میکند ،فرم هم برایش
خیلی مهم است .یعنی صرفا نمیشود گفت یک
محتوایی را ارائه میکند .همین اآلن راجع به اغلب
فیلمهایی که در این یکی ،دو سال اخیر ساخته
شده بخواهم حرف بزنم ،همهشان درباره چندتا
موضوع مشخص هستند .یعنی مهم این است که
موضوع و محتوا حاال با چه فرمی ارائه میشود .به
نظر من این یکی از ویژگیهای کارش است .در
واقع فرمهایش فرمهایی است که با زیرکی انتخاب
میکند .با زیرکی به آنها رسیده .حتی شاید فرمها
را هم با یک جهانبینی خاصی انتخاب کرده .حاال
«جهانبینی» را هم خیلی دستمالی نکنیم...
کریم :سلیقه.
عزیزخانی :آره .یکجور اعتقاد .یکجور ارتباط
برقرارکردن با دنیا .همه با دنیا یک جوری ارتباط
برقرارمیکنند.
نوع مواجههاش با پدیدهها.
کریم :نگاه .نگاهش به پیرامونش.
عزیزخانی :آره .دقیقا .حداقل به نظر من فرم.
یعنی نظر نیست.
حاال خود شما با توجه به این که در مکتب
آقای کیارستمی هم آموزش دیدهاید،
اگر یک بودجه کالن داشته باشید
چهجور فیلمی میسازید؟ نوید تقریبا
گفت که دوست دارم یک چیزی مثل
«بتمن» بسازم.
دانش :دوست دارم .یعنی تالش نمیکنم بروم
«بتمن» بسازم ولی...
ولی بدت هم نمیآید اگر امکانش باشد
و بسازی .میخواهم ببینم اگر مثال یک
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بودجه خیلی بزرگی دست شما باشد،
سلیقهتان همچنان فیلمهایی است که
میشود با بودجه کم و در یک زندگی
خیلی روزمرهتر جستوجویش کرد؟
یا نه؛ میگویید وقتی بودجهای هست،
یک پروداکشن آنچنانی پرماجرا
میسازیم؟
عزیزخانی :به نظرم خیلی نمیشود گفت ...این
برای ما از پیش تعیینشده نیست.
کریم[:باخنده]بگذاریداگرپیشنهادمالیداردبگوید.
عزیزخانی :اتفاقا میخواهم بگویم برعکس است.
فکر میکنید اینها واقعا لوباجت هستند که ما لوباجت
میسازیم؟ میدانید که ما از چی مایه میگذاریم
که لوباجت ساخته میشود؟ من برای این که به این
برسم ،دارم از خودم مایه میگذارم .از خودمان مایه
میگذاریم و لوباجت میشود .ولی اگر قرار باشد
همین فیلم را با یک سوم مشخصات فیلمهای تجاری
بسازیم ،این فیلمها اصال لوباجت نیستند .برای این که
همه آن چیزهایی که باعث هزینه آن فیلمها میشود،
فیلمهای ما هم کامال دارند و همه آن اتفاقها میافتد.
بله ،خب شما یک جورهایی در خود
تولید صرفهجویی کردهاید.
عزیزخانی:ایناتفاقهمهجورهمیافتد.بهاضافهاین
که ما در خیلی از مقاطع به جای یک گروه ،خودمان
عمل میکنیم .بچهها سر کار ما میآیند .مثال یکی
میآید یک ماه و نیم وقت میگذارد .فکر کن با کمر
درد و اینها .همه کار هیأتی است .همین فیلم را
سینمایتجاریمیسازدواصاللوباجتنیست.
ولی مثال بــرای فیلمی مثل «شهر
موشها» تا آن پول بزرگ نباشد ،واقعا
نمیشود کاری کرد.
عزیزخانی :حاال «شهر موشها» توی سینمای

ایران استثنا است.
کریم :من استقبال میکنم .اگر چنین بودجهای
داشته باشم ،قطعا اول بدهی کارهای قبلیام را
میدهم .با یک بخش آن هم پنج ،ششتا فیلم
میسازم .ببین ،نکته در مورد من این است که من
اآلن میدانم تولید یک فیلم نیاز به چه تعداد آدم
و چه جور آدمها و چه مشخصاتی دارد .یعنی این
شناخت وجود دارد .مهمترین چیز این است که ما
یک گروه هستیم که داریم فیلم میسازیم .این
دومین فیلم من است؛ دقیقا با همان گروهی که
اولین فیلمم را ساختم .این گروهیبودن و درک
و شعور باالی همراهان من که مدیر فیلمبرداری و
مدیر صدابرداری و اینها هستند ،اینها در روزهای
سخت ساختن فیلم «من از سپیده صبح بیزارم»
به من کمک کردهاند و به من لطف داشتهاند.
این باعث میشود که وقتی تو یک تیم همراه
داری ،خیلی چیزها قابل کنترل باشد؛ بعضی
وقتها از آنها کمک بخواهی .که البته من هیچوقت
نتوانستهام تالفی کنم ،دوستان همیشه به من
لطف داشتهاند .این خیلی به پول مربوط نمیشود.
طراحی تولید است .اصال به نظر من پروداکشنهای
ایرانی از اول معلوم است مشکل دارد .برای این که
طراحیاش غلط است .چهجوری فکر میکنی که
باید یک فیلم یک میلیاردی در سینمای ما ساخته
بشود؟ ایده از اساس غلط است .برای این که چیزی
به اسم «کنترل پروژه» وجود ندارد .کال ساختن
آنجور پروژهها غلط است .اتفاقا باید رجوع بکنند
و بیایند یادبگیرند که میشود با بودجههای کمتر
فیلمهای عمیق و تأثیرگذاری ساخت .بیایند با پول
آن فیلمها یک سری فیلمساز جدید معرفی بکنند.
فیلمساز جدید کشف بکنند .آنها جواب نداده .اآلن
داریم میبینیم .بحث فیلمهای فاخر نیست ها،

شماره  15تیر 1394

بحث این چهار میلیارد و اینها نیست؛ چون یک
ارگانی دوست دارد پول بدهد و برود بسازد ،به
ما چه! میخواهد بسازد ،میخواهد نسازد .بحث
جریان اصلی است .از سینمایی که میآیی یک
میلیارد و نیم توش هزینه میکنی ،چه توقعی
داری؟ این فیلم باید حداقل چهار میلیارد و نیم
بفروشد که تو متضرر نشوی.
آن هم با این تعداد سالنی که به فیلمها
میدهند.
کریم :دقیقا« .پروژه آفتابه لگن هفت دست ،شام
و ناهار هیچی» اتفاق افتاده .تالشی که من میکنم
این است که این را به حداقل برسانم .سعی میکنم
منطقی باشد .سعی میکنم بر اساس هر فیلم،
عوامل فیلم در خدمت آن فیلم باشد .سعی کردم
در تمام فیلمها پذیرایی خوب داشته باشم .یعنی
اتفاقا از چیزی نمیزنیم .تالش میکنیم و طراحی
میکنیم که این فیلم یک فیلم گران-قیمتی در
نیاید .برای این که میبینیم جواب ندارد .چون
سینما کال یک قمار است .تو هر چقدر هزینه
بیشتری بکنی قمارت سنگینتر است.
مثال اآلن من یک فیلم میسازم یک میلیارد .بعد
این فقط در «هنر و تجربه» اکران میشود .خب
این نابود است که! پرفروشترین فیلمی که در
«هنر و تجربه» فروخته« ،ماهی و گربه» است.
تازه این شانس وجود داشته که یک جایی باشد
و این اتفاق بیفتد .اگر این یک فیلم میلیاردی بود
که همین اآلن این فیلم هم متضرر بود .هر کسی
دوست دارد که پول داشته باشد .من خودم اگر پول
زیادی بهم پیشنهاد بشود ،حتما برایش طراحی
میکنم .جوری طراحی میکنم که با پولی که
یک فیلم ساخته میشود شاید بتوانم سهتا فیلم
بسازم .حتما میتوانم این کار را بکنم .در واقع این

آموزشی است که ما دیدیم.
ببینید ،من از جریان اصلی سینما آمدهام؛ بیگ
پروداکشن .من در سریالهای مختلف دستیار
کــارگــردان بــودم .در «ملک سلیمان» مدیر
برنامهریزی بودم؛ بیگپروداکشن؛ یعنی اگر تو
لنگ باشی ،تهیهکننده سرت را میبرد .یعنی ماجرا
اینقدر کلیدی است .از آن این ماجرا را آموختم و
آمدم .بقیهاش را فراموش کردم و دور ریختم .این
که تو چهکار بکنی که بشود با حداقل ،به آن ایدهال
برسی.
عزیزخانی :آره .ولی من اآلن دوتا طرح دارم که
میدانم یکیش خیلی گران میشود .حاال نه این
که چهار میلیارد بشود ولی نسبت به فضایی که
فیلم قبلی را ساختم ،میدانم اصال شبیه نیست.
اآلن خیلی راحت دارم به این نتیجه میرسم که
آن را کنار بگذارم .ولی میدانم اگر آن پول باشد
میسازمش .این طرحی که من دارم ،از همین جنس
سینما بوده ،یعنی آن هم ساخته بشود ،در واقع باید
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در یک جایی مثل همین «هنر و تجربه» اکران بشود
ولی هزینه سنگینی دارد و واقعا نمیشود بگویی
میتوانم فیلم را با یک هزینه کم جمع بکنم .اصال
نمیشود .جنس فیلمنامه اجازه نمیدهد.
کریم :نوید نظرش را نگفت.
گفت که دوست دارد در سبک «بتمن»
هم بسازد.
دانش :من تجربه هر جفتش را داشتهام .یعنی
من فیلم بلندی ساختم که خرجش سر جمع
چهارده میلیون شد و فیلم بلندی ساختم که خیلی
خرجش شد؛ از جنس همان فیلمهایی که علی
میگوید .واقعیتش این است که برای من فرقی
نمیکند .خیلی بعید میدانم جزو فیلمسازانی
باشم که به آنها میگویند مؤلف .شما اآلن آقای
فرهادی را ببینید ،همه فیلمهایش در یک مدل
است« .چهارشنبه سوری» نمونه پیشرفته «شهر
زیبا» است« ،دربــاره الی» یک نمونه پیشرفته
«چهارشنبه سوری» است و همین جوری جلو
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آمده .یا آقای کیارستمی تقریبا یک قالب مشخصی
دارد .به اینها میگویند فیلمساز مؤلف .من
همانطوری که میتوانم یک فیلم پانزده میلیونی
بسازم که همه کارهایش را خودم بکنم و در واقع
مدل تجربی و اکسپریمنتال و شخصی است ،در
عین حال میتوانم بروم فیلم ترسناک بسازم.
بدم نمیآید .مثال اآلن طرحی دارم که میتوانم
وسترن بسازم .واقعا دارم .بنابراین فکر میکنم
که بتوانم .ولی واقعا با پانزده میلیون کششاش را
ندارم .چون آن ،چهار سال از من وقت گرفت .یعنی
چهار سال زجر کشیدم تا آن را ساختم .واقعا دیگر
کشش پانزده میلیونی ندارم .ولی فکر میکنم اگر
از یک جایی دویست میلیون تومان تا چند میلیارد
تومان برسد ،واقعا طرحهای مختلفی دارم که بروم
کار بکنم .برای من فرقی نمیکند .چون احتماال
همانقدر این دغدغهام است که آن هم هست.
البته علی میگوید اگر به من دو میلیارد بدهند
سهتا فیلم میسازم.

میکند
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کریم :چهارتا میسازم.
دانش :من نه .من یک دانه میسازم .البته نکته
مهمی علی و خانم عزیزخانی گفتند .برای من
این مهم است که فیلم سودآور باشد .چون من
به شخصه این را بزرگترین وظیفه کارگردان
میدانم .اولین وظیفه این است که پول کسی را که
هزینهتان را تأمین میکند به او برگردانید .بنابراین
وقتی فیلم دو میلیاردی میسازم ،خودم را همان
قدر متعهد میدانم که بودجه فیلم برگردد که فیلم
دویست میلیونی میسازم.
بنابراین اگر طرح اکسپریمنتال دارم ،با خودم
صادق هستم که به فرض این در «هنر و تجربه»
اکــران شــود ،در بهترین حالتی باشد که یک
فیلم میتواند در آن جا فروش داشته باشد ،اگر
موفقیتهای فستیوالی بزرگ نداشته باشد،
سوپراستار نداشته باشد ،نداشته باشد و نداشته
باشد و نداشته باشد ،سی میلیون یا چهل میلیون

تومان فروش دارد.
تو میآیی تمام پارامترهایی که موجب درآمدزایی
میشود ،از پخش خارجی گرفته تا اکران در «هنر و
تجربه» تا دیویدی تا فیلمخانه ملی و تلویزیون،
همه را حساب میکنی .با خودم که صادق میشوم
میگویم این فیلم این قدر فروش میکند .بنابراین
آیا من میتوانم برای این فیلم صد میلیون تومان
خرج بکنم؟ میبینم که نه .نمیتوانم .چون فیلم
ضرر میکند .من آن فیلم را نمیسازم .یعنی فکر
نمیکنم که من آن چیزی را که دلم میخواهد
میسازم ،تماشاچی میبیند ببیند ،نمیبیند هم
نبیند .قطعا اگر طرح دو میلیاردی دارم ،برایش
پارامترهایی را میچینم .ولی باز هم این فیلم قطعا
فیلم پر درد و غمی است .قطعا دغدغه شخصی من
است؛ فیلمی که همانقدر مخاطبی مثل علی را
راضی میکند که فیلم صد میلیونی من راضی
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درنشستیباموضوعتبلیغات«ماهیوگربه»مطرحشد
نشست بررسی و تحلیل تبلیغات در سینمای ایران با موضوع تبلیغات فیلم «ماهی و گربه» ،ساخته متفاوت شهرام
مکری ،عصر بیستم خردادماه در سالن سیفاهلل داد خانه سینما برگزار شد و در آن پیرامون مباحثی نظیر مدیریت
تبلیغات ،تناسب میان تبلیغات و هزینههای تولید ،لزوم روانشناسی مخاطب و زیباشناختی در اقالم تبلیغی،
تشکیل کمپین تبلیغاتی برای فیلم «ماهی و گربه» و… بحث و تبادل نظر صورت گرفت .اجرای این نشست بر عهده
امیرحسین رسائل بود که در کنار امیر اثباتی (طراح و مدیر تبلیغات فیلم «ماهی و گربه») ،گالویژ نادری (مدیر
رسانهای فیلم) و بابک یادگاریان (طراح پوستر و بروشور فیلم) به انتقال تجربیات در جریان تبلیغات فیلم «ماهی
و گربه» پرداختند .از جمله دیگر حاضران در این نشست میتوان به امیرحسین علمالهدی ،ابراهیم حقیقی ،بهزاد
خورشیدی ،مسعود نجفی ،امیر عابدی ،مرتضی شایسته ،میثم مزلقانی ،ترانه شاه محمدی و ...اشاره کرد.
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در این نشست امیر اثباتی با یادآوری این نکته که بحث
تبلیغاتصرفایکبحثنظرینیستوکارکردآناست
که اهمیت دارد افزود« :تبلیغاتی که تا پیش از این به
صورت تجربی در طول سالیان گذشته انجام میشده
است،دیگربایدرفتهرفتهسازوکارمنظموتعریفخودرا
درسینمایایرانپیداکند.امروزههروقتاسمتبلیغات
وسطمیآید،نامروابطعمومیفیلمرامینویسندوکار
با طراحی یک پوستر و ساخت یک تیزر تمام میشود.
این در حالی است که اگر بخواهیم به مدیریت تبلیغات
به عنوان یک تخصص حرفهای نگاه کنیم ،باید تقسیم
کاردقیقیانجامبگیرد.بایدقبلازهرچیزویژگیاصلی
فیلم را دریابیم و پتانسیلهای درون فیلم را کشف
کنیم .طبیعتا یک فیلم کودک ،با یک فیلم ملودرام یا
یک فیلم جنگی و تجربی تفاوتهای عمدهای دارند.
هرکدام درونمایهها و ظرفیتهای متنوعی دارند که
باید درست تشخیص داده شود .نمیتوان لزوما از یک
فیلم تجربی انتظار داشت به اندازه یک درام قصهگوی
پرماجرافروشداشتهباشد».

اثباتی با تاکید بر این که باید براساس شناخت و
هدفگیری نسبت به مخاطبان ،تبلیغات یک فیلم را
ی کرد ،افزود« :هیچ فرمول یکسانی در مورد
سامانده 
همه فیلمها وجود ندارد .برای آن که بتوان ویژگیهای
شاخص فیلم را به مخاطب رساند ،باید از یک ایده
تبلیغاتی درخور بهره گرفت .هر زمان که اتاق فکر
تبلیغات فیلم بتواند به یک ایده اصلی برسد ،تکلیف
همه اجزای گروه تبلیغی مشخص میشود .گروه
ایدهپردازان متشکل از تهیهکننده ،پخشکننده و
مدیر تبلیغات است که هرکدام بهنوعی تجربیات خود
را برای یک فیلم در میان میگذارند».
او در ادامه انتخاب شعار تبلیغاتی مناسب را یکی از
راههای اثرگذار بر مخاطب عنوان کرد و سپس در
خصوص اطالع رسانی و شگردهای تبلیغی فیلم
«ماهی و گربه» توضیحاتی ارائه داد« :در مرحله تولید
اطالع-رسانی زیادی صورت نگرفت و خیلی محدود
و متعارف بود .اما یک سری عکسهای ویژه را تأکید
داشتمکهگرفتهشود.یکیازعکسها،عکسدوقلوها

برای حاضران نمایش داده شد

شماره  15تیر 1394

بود که از نظر من یکی از المانهای رمزآلود فیلم بود.
منتهاطیصحبتهاییکهدرجلساتتبلیغاتیانجام
شد ،به نتیجه نرسید و پوستر یک فیلم شکل دیگری
پیدا کرد .جالب است بدانیم پخشکننده سوئیسی
فیلم،همانپوستردوقلوهاراانتخابکرد».
اثباتی در ادامــه ،گروه «هنر و تجربه» را یکی از
مؤثرترین دالیل توفیق «ماهی و گربه» دانست« :از
همان ابتدا میدانستیم که فیلم را داریم برای کدام
مخاطب تولید میکنیم ،اما نمیدانستیم فیلم به چه
ترتیبی قرار است نمایش داده شود .طبعا قرار بود فیلم
به جشنوارهها فرستاده شود ،اما نمیدانستیم که در
کجامیخواهدبهاکرانبرسد.درزمانتولیدفیلمهنوز
بحثگروه«هنروتجربه»مطرحنبود.بایدبگویمیکی
از شانسهای فیلم این بود که ساز و کاری طراحی
شد تا مخاطب خاص با فیلم خاص فرصت ارتباط
به دست آورد .بر خالف نظریه تهیهکننده محترم،
آقایفرحبخش،کهدرجاییگفتهاست«:تهیهکننده
«ماهی و گربه» عرضه نداشته فیلم را در جریان اصلی
اکران کند» ،به نظر من اگر فیلم در اکران معمول قرار
میگرفت،بهسختیشکستمیخورد.چراکهممکن
بود مخاطب عام را با فیلمی مواجه کند که خارج از
قاعده مرسوم است .رمز موفقیت این فیلم ،نمایش آن
در گروه «هنر و تجربه» است».

او سپس در پاسخ به سؤال رسائل مبنی بر این که
آیا اگر فیلم در جشنواره ونیز جایزه نمیبرد ،چند
درصد کمپین فعلی ماهی و گربه را داشتیم ،گفت:
«برنده شدن در جشنواره ونیز در آن زمان بهترین
دستآویزی بود که میشد از آن استفاده کرد .اگر
چنانچه آن جایزه را نمیبرد ،ما باز هم بر یک فیلم
تجربی و با ژانر متفاوت تأکید میکردیم .اما الزم
است بگویم به هیچ وجه در مورد متفاوت بودن
فیلم نشانی غلط ندادیم .خود شهرام مکری در تمام
مصاحبههایش همواره بر این نکته تأکید میکرد که
فیلم تماما ژانر وحشت نیست .در واقع فیلم یک ژانر
وحشت بدون خون است».
اثباتی در بخشی از صحبتهایش شهرام مکری
را ستاره اصلی تبلیغات ماهی و گربه عنوان کرد و
بخشی از موفقیت فیلم را مرهون رابطه خوب مکری
با مطبوعات و رسانهها دانست« :شهرام مکری در
مصاحبههای خود همواره به پیچیدگیها و رمز و راز
فیلم ،همچنین ویژگی اصلی تولید فیلم یعنی در یک
سکانس  -پالن گرفته شدن آن تأکید میکرد .همه
اینها باعث ایجاد کنجکاوی در کسانی شده بود که
درجستوجویسینمایمتفاوتوتجربیهستند».
در این نشست برخی از آنونسها و تیزرهای فیلم
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فیلمسازانازاکرانفیلمشاندر«هنروتجربه»میگویند-بخشسوم
گالره محمدی  -در دو شماره اخیر در گزارشهایی با تعدادی از کارگردانان درباره اکران فیلمشان در گروه
سینمایی «هنر و تجربه» به گفت وگو نشستیم و نظرات آنان را در مورد کیفیت و نحوه اجرای این طرح جویا شدیم.
این بار به سراغ چند کارگردان دیگر رفتیم که هر یک تجربهای منحصر به فرد را با اکران فیلم خود در این گروه
سینمایی از سر گذراندهاند .در این گزارش هم نظر این کارگردانها را در مورد چگونگی اکران فیلمشان در این مدت
پرسیدیم و از آنها خواستیم تا اتفاقات مثبت و منفی و پیشنهادهایشان را در مورد این گروه سینمایی مطرح کنند.

شماره  15تیر 1394

142

حامد رجبی:
تصورها درباره فیلمسازان و سینما تغییر کرد
یکی از فیلمهای اکران شده در
نوروز  94فیلم «پریدن از ارتفاع
کم» به کارگردانی حامد رجبی
است .رجبی که در سالهای
اخیر در کنار مجید برزگر فیلمسازی را تجربه کرده
در مورد نکات مثبت گروه «هنر و تجربه» می گوید:
«گروه هنر و تجربه برای من نکات مثبت زیادی
دارد ،اما اگر بخواهم یکی را به عنوان مهمترینش
انتخاب کنم این است که این گروه سینمایی باعث
شد تصور ما از فیلمسازان و همینطور از مخاطبان
سینما تغییر کند .پیش از این همه فکر میکردند که
هم ه سینمای ایران همین فیلمهایی هستند که در
سینماها اکران میشوند و مخاطبان سینما هم فقط
ن کسانی هستند که به سینماها میروند .اما
همی 
با اکران فیلمهای گروه سینمایی «هنر و تجربه»
فهمیدیم که بسیاری از فیلمسازان متفاوت با جریان

اصلی  -جریان پول و دولت و سرمایه  -هم در ایران
هستند و فیلم میسازند .دربار ه مخاطبان هم این
موضوع صدق میکند؛ پیش از این تصور میشد
که اگر فیلمهای هنری و تجربی در ایران ساخته
نمیشوند به خاطر این است که مردم آنها را دوست
ندارند ،در حالی که االن میدانیم که این فیلمها هم
مخاطبان خود را دارند».
او ادامه میدهد« :در عین حال نمی توان از نقاط
ضعف این گروه سینمایی غافل شد و باید بگویم که
این گروه نکات منفی هم دارد ،اما نکات منفیاش
را باید با توجه به بضاعت آن سنجید .در شرایطی
که همین اکران نصفه و نیمه هم باعث شده که
بدن ه سینما اینطور برآشفته شود و مدام سعی کند
که جلوی «هنر و تجربه» را بگیرد ،نمیتوان توقع
غیرواقعی از «هنر و تجربه» داشت .اما با این حال به
نظر من دسترسی سخت و دشوار به فیلمها از نکات
منفی این گروه است».
رجبیتنهابهذکرنکاتمثبتومنفیبسندهنمیکند

و پیشنهاد خود را هم برای ارتقاء جایگاه و کیفیت
نمایش فیلمها در این گروه مطرح میکند« :نمیدانم
اینپیشنهادهاچقدرمیتوانددرواقعیتاتفاقبیفتد،
اما شاید گفتنش بد نباشد :فکر میکنم سانسهای
نمایشفیلمهابایدبیشترشود.شایدسالنهایبیشتر
برای نمایش فیلمها یا سینمایی که دو یا سه سالن
داشتهباشدوفقطمختصفیلمهایهنروتجربهباشد
کمکبزرگیبهاینگروهبکند.اختصاصبیلبوردهایی
در سطح شهر به گروه «هنر و تجربه» هم میتواند
باعثبیشتردیدهشدنفیلمهاشود».
نکته آخری که رجبی مطرح میکند جزو مواردی
است که اکثر فیلمسازانی که فیلمهایشان در این
گروه اکران شده به آن اشاره داشته اند؛ ضعف
تبلیغات محیطی ،معضلی است که با مرتفع شدن
آن ،گروه سینمایی «هنر و تجربه» قطعا روزهای
بهتری را تجربه خواهد کرد.
کارگردان فیلم «پریدن از ارتفاع کم» در پایان
صحبتهای خود خاطره جالب خود از «هنر و
تجربه» را اینگونه تعریف میکند« :نکت ه جالب برایم
وقتی بود که شنیدم رئیس سازمان سینمایی گفته
که سینما فرهنگ را به گروه «هنر و تجربه» هدیه
میکند ...ما هم بعدا فهمیدیم که این هدیه را در
ازای از دست دادن سینما آزادی که پرفروشترین
سینمای هنر و تجربه بود ،گرفتهایم».
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محسناستادعلی:
نقدهای سازنده به شکل درونخانوادگی
مطرح شوند
یکی دیگر از فیلمهای اکران
نــوروز ،مستندی درخشان و
موفق از محسن استادعلی است؛
«جایی بــرای زندگی» که در

جشنوارهسینماحقیقتمورداستقبالقرارگرفت.
استادعلی مهمترین نقطه قوت و نکته مثبت گروه
«هنر و تجربه» را حمایت از سینمای مستقل عنوان
میکند و در مقابل عدم پوشش تبلیغاتی مناسب
برای مطرحشدن و ضعف اطالعرسانی در مورد
فیلمها را نقطه ضعف این گروه میداند.
او اضافه میکند« :پیشنهاد من برای بهبود وضعیت
این گروه سینمایی این است که از ظرفیت پنهان
فیلمسازهای حاضر برای ارتقاء و بهبود وضعیت
تبلیغاتی تمامی فیلمهای «هنر وتجربه» استفاده
شــود ،چرا که به نظر من این گــروه شایستگی
قرارگرفتن در وضعیتی به مراتب بهتر از حال حاضر
را دارد».
کارگردان مستند «جایی برای زندگی» معتقد است:
«با توجه به نرسیدن سن این گروه به یکسالگی و
با توجه به هجمههای بیرونی و اعتراضاتی که نسبت
به حیات گروه «هنر و تجربه» صورتمیگیرد،
پیشنهاد میکنم تا اطالع ثانوی نقدهای سازنده و
اغلب صحیح فیلمسازان به شکل درونخانوادگی
مطرح شود تا اختالفات احتمالی حل شود و این
فضای حداقلی که به وجود آمده در نطفه خاموش
نشود».
در این میان اما هستند فیلمسازانی هم که عدم
استقبال از فیلمشان را ناشی از اکران در گروه «هنر
و تجربه» و منتسب به ضعفهای احتمالی این گروه
میدانند .پناهبرخدا رضایی که با فیلم «دختر ،مادر،
دختر» در گروه «هنر و تجربه» حضور دارد از پاسخ
به سؤاالت در مورد ویژگیهای مثبت و منفی این
گروه سینمایی سر بازمیزند و عدم برنامهریزی
صحیح ،تغییرات در جدول اکران و بینظمی در
سانسهای نمایش فیلمش را علت عدم موفقیت
این فیلم میداند.
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فائزهعزیزخانی:
با سانسهای متعدد ،امکان
دیدهشدنبیشتراست
از سوی دیگر اما فائزه عزیزخانی
کهفیلمتحسینشده«روزمبادا»
را بهعنوان اولین فیلم بلند سینمایی خود در گروه
«هنر و تجربه» روی پرده داشته است ،ویژگیهای
مثبت این گروه را اینگونه مطرح میکند« :یکی از
نکات مثبت این گروه این است که فضایی را برای
نمایش فیلمهایی که تالش برای تجربه تازه دارند باز
کرده است و دیگر این که نسلی از فیلمسازها را که به
دالیل مختلف ،پراکنده و حتی شاید در کشور خود
گمنام بودند دور هم جمع کرده است».
به عقیده عزیزخانی نکته منفی این گروه سینمایی،
نمایش فیلمها در ساعتهای متفاوت است و باید
تصمیم جدی برای این مسأله گرفته شود.
کــارگــردان فیلم «روز مبادا» اضافه میکند:
«فکرمیکنم اگر فیلمهای کمتری در هر دوره اکران
در این گروه اکران میشد ،شاهد گروه حرفهایتر
و جدیتری بودیم .از سوی دیگر به نظر من وجود
سانسهای متعدد و تکرارشونده خیلی به برنامهریزی
برای دیدن فیلمها از طرف مخاطبان و تماشاگران
این آثار کمک میکند و درصورت وجود سانسهای
متعدد،امکاندیدهشدنفیلمهابیشترخواهدشد».
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تارا اوتادی:
پذیرفتن باکیفیتترها ضامن بقای «هنر و
تجربه» است
آخرین فیلمسازی که نظرش را
درباره چگونگی اکران اثرش در
این گروه جویا شدیم ،تارا اوتادی
است که با نخستین فیلمش

«پنجتاپنج»،درگروهسینمایی«هنروتجربه»حضور
دارد .او درباره حسن این گروه نسبت به اکران عمومی
میگوید« :اكران فيلم در گروه «هنر و تجربه» به دليل
طوالنيبودن زمان اكران و امكان ادامه اكران با حداقل
بيننده و اختصاص تمامي درآمد حاصل از فروش به
صاحب فيلم ،مزايايي براي فيلمسازان دارد .البته در
جايي كه امكان اكران عمومي براي فيلمي مهيا نباشد
هم سينماي «هنر و تجربه» گزينه مناسبي است» .او
درعینحالمعتقداست«:عدماطالعرسانيگسترده
و سانسهاي پراكنده و بدون نظم از نكات منفي اين
نوع اكران است .بسياري از روزهاي مناسب براي
اكران،سينماهاي«هنروتجربه»سانسيبرايفيلمها
از جمله فيلم من ندارند .به عنوان مثال به دليل تعدد
فيلمهاي در حال اكران در «هنر و تجربه» در روزهاي
تعطيل فقط بعضي از فيلمها امكان نمايش در سينما
فرهنگ را پيدا ميكنند و اين نوع نمايش ضربه بزرگي
به فروش فيلم ميزند .ضمنا اكران فيلمهاي قديمي و
كالسيك سينماي ايران در اين گروه ،ضربه بزرگي به
اكرانفيلمهايتازهساختميزند».
اوتادیضمنبرشمردننکاتمثبتونفی،پیشنهادها
خود را نیز اینگونه مطرح میکند« :نمايش تعداد
كمتر فيلمها در يك دوره باعث منسجمشدن اكران
آنها در گروه «هنر و تجربه» خواهد شد .مديريت بهتر
و متعادلتر در صرف بودجه تبليغاتي فيلمهاي در
حال اكران ،امكان اطالعرساني بهتر و گستردهتر را
به دنبال خواهد داشت .پذيرفتن فيلمهاي با كيفيت
باالتر و داشتن استانداردهاي باالتر هيأت انتخاب
براي پذيرش فيلمها در اين گروه باعث جلب اعتماد
دنبالكنندگان و مخاطبان سينماي «هنر و تجربه»
خواهد بود و به دنبال آن ،هم به اكران فيلمهاي
پذيرفتهشده و ديدهشدن آنها كمك خواهد شد و هم
بقايسينماي«هنروتجربه»تضمينميشود»
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معرفی جشنوارههای فیلمهای مستقل جهان  -قسمت هفتم

هر ماه در این صفحه ،جشنوارههایی را از سرتاسر جهان معرفی می کنیم که فیلمهای خاص و تجربهگرا برایشان
اهمیت دارد و حضور در هر کدام از آنها میتواند برای فیلمسازان ،اعتبار در پی بیاورد.
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آدالید؛جشنوارهایبومیکهنبایدازدستداد
جشنواره فیلم آدالید هر دو سال برگزار میشود.
این جشنواره در شهر آدالید در جنوب استرالیا به
مدت دو هفته در میانه ماه اکتبر برگزار میشود و
تأکید زیادی بر فیلمهایی دارد که در جنوب استرالیا
تولید میشوند و از سال  2003هم ساالنه  500هزار
دالر به تولید یک فیلم استرالیایی کمک میکند.
نشریه ورایتی این جشنواره را یکی از  50جشنوراه
دنیا معرفی کرده که نباید آنها
را از دست داد و توضیح داده:
«ساالنه بیش از هزار جشنواره
فیلم در دنیا برگزار میشود
و تنها تعدادی محدودی از
آنها بر صنعت فیلمسازی
تاثیر میگذارند .برخی از این
جشنوارهها هم هستند که به
دلیل اصالت ،محل برگزاری،

عالقه مخاطبان و توانایی آنها در پیداکردن
رویکردی خاص ،به جشنوارهای مهم بدل میشوند و
جشنواره فیلم آدالید یکی از آنهاست».
این جشنواره از سال  2002شروع به کار کرده و
اولین دوره آن سال  2003برگزار شد که با استقبال
گسترده روبهرو شد و تاکنون شش دوره آن برگزار
شده و دوره هفتمش هم امسال برگزار میشود.
یک جایزه این جشنواره دون دانستان است که به
هنرمندی اهــدا میشود که
سهم مهمی در صنعت فیلم
استرالیا داشته و از برندگان
آن میتوان به جودی دیویس
و راف دوهیر اشاره کرد .دیگر
جایزه این جشنواره اینسایت
نام دارد که به اثری استرالیایی
اهدا میشود .این جشنواره
فعال بخش بینالمللی ندارد و

تأکیدش بر حمایت از فیلمسازهای داخلی است.
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ماردل پالتا؛ با حضور تروفو و پازولینی
جشنواره بینالمللی فیلم مــاردل پالتا یکی از
جشنوارههای مهم بینالمللی سینما است که از
سال  ۱۹۵۴هرساله در شهر ماردل پالتای آرژانتین
در پایان ماه نوامبر برگزار میشود .این جشنواره یکی
از معتبرترین و قدیمیترین جشنوارههای آمریکای
جنوبی است و تنها جشنواره در آمریکای جنوبی
است که فیپاف آن را تأئید کرده است.
این جشنواره را خسوس میلر تأسیس کرد و
قرار نبود جشنواره رقابتی باشد و تنها محلی
برای نمایش فیلمهای منتخب از جشنوارههای
دیگر بود .در همان سالهای اولیه جشنواره
چهرههای مهمی مثل مری پیکفورد ،جینا
لولوبریجیدا ،ادوارد جی .رابینسون و ارول فلین
در این جشنواره حضور پیدا کردند .این جشنواره
همین روال را ادامــه داد تا این که در سال
 1959انجمن سینماگران آرژانتین مسئولیت
جشنواره را برعهده گرفت و در همین زمان بود
که جشنواره را فیپاف تأیید کرد .در دهه 1960
این جشنواره رونق بسیاری گرفت که دلیلش
حضور سینماگران بسیار مطرحی مثل پل نیومن،
آلبرتو سوردی ،پییر پائولو
پازولینی ،ویتوریو گاسمن،
توشیرو میفونه ،فرانسوا
تروفو ،کارس راتیس ،کاترین
دونوو ،آنتونی پرکینز ،ژان
پل بلموندو ،آنــدری وایدا،
ژاک تاتی و لی استراسبرگ
در آن بود .با این حال این
جشنواره در ســال 1970

تعطیل شد و هرچند تالشهای بسیار برای به راه
انداختن دوباره آن شکل گرفت ،جشنواره تا سال
 1996برگزار نشد .از سال  1996جشنواره بهطور
مداوم برگزار شده است و از سال  2008هم زمان
برگزاری آن به ماه نوامبر تغییر یافت و فیپاف هم
آن را به عنوان جشنواره الف معرفی کرده است.
این جشنواره جوایز اصلی خود را در رشتههای
مختلف اهدا میکند و نام جایزه آن آستور است.
از سال  2007در این جشنواره یک جایزه هم به
فیلمهای آمریکای التین اهدا میشود که ارنستو
چهگوارا نام دارد .از جمله فیلمهای مهمی که
برنده جایزه اصلی این جشنواره شدهاند میتوان به
«توتفرنگیهای وحشی» اینگمار برگمان« ،بانی
و کالید» آرتور پن و «آن سوی تپهها»ی کریستین
مونگیو اشــاره کرد .سینمای ایــران نیز در این
جشنواره برنده جوایزی شده است؛ محمود کالری
سال  1998با فیلم «ابر و آفتاب» جایزه اصلی این
جشنواره را گرفت و حسین شهبازی سال 2013
برای فیلم «روز روشن» در بخش بازیگری تقدیر
شد و نگار جواهریان سال  2014برای «پریدن از
ارتفاع کم» از این جشنواره جایزه گرفت .کامبوزیا
پرتوی در سال  2006برای فیلم «کافه ترانزیت»
در این جشنواره تقدیر شد و محسن امیریوسفی
هم بــرای «خــواب تلخ» از
ایــن جشنواره جایزه ویژه
هیأت داوران را گرفت .این
جشنواره در سالهای اخیر
به جشنوارهای برای فیلمهای
مستقل بدل شده؛ فیلمهایی
که در جشنوارههای الف مثل
کن یا برلین حضور نداشتهاند
اما کیفیت باالیی دارند
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ش سینمای مستقل در آمریکا
 10فیلم پرفرو 
یکی از بازارهای مهم برای فیلمهای مستقل ،بازار آمریکاست و بسیاری از فیلمهای مستقل با نمایش در این
سینماهاست که نامی برای خود دست وپا میکنند و به شهرت میرسند .تکلیف فیلمهای آمریکایی که مشخص
است؛ آنها سعی میکنند با برنامهریزی مناسب در سینماهای اندک روی پرده بروند تا هم به فروش مناسب برسند
و هم نظر مخاطبان را جلب کنند .آنچه در ادامه میخوانید معرفی پرفروشترین فیلمهای مستقل ،مستند و
غیرآمریکایی در حال اکران در بازار فیلم آمریکای شمالی تا نهم ماه ژوئن است (این فهرست براساس آخرین فروش
هفتگی فیلمها تنظیم شده است) .در این دوره ،فیلم «حیلهگر  »3موفق شد با فروش باالی خود ،صدرنشین جدول
پرفروشهای هفته در سینمای مستقل شود
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نام فیلم (کارگردان)

فروش هفته
(دالر)

تعداد
سالن

فروش کل
در آمریکای
شمالی (دالر)

بودجه
(میلیون
دالر)

مدت
نمایش
(ماه)

حیلهگر ( 3لی وانل)

22.692.741

3002

22.692.741

10

یک هفته

انتورج (داگ الین)

10.283.250

3108

17.668.088

30

یک هفته

عشق و بخشش
(بیل پوالد)

2.122.177

480

2.122.177

-

یک هفته

در رویاهایم میبینمت
(برت هیلی)

552.778

165

1.850.031

-

1

اکس ماکینا (الکس گارلند)

358.509

302

24.299.872

11

2

زن طالییپوش
(سیمون کرتیس)

217.644

277

31.918.044

11

2.5

عصر آدالین (لی تولند کریگر)

181.386

280

41.911.679

1

2

وقتی مارنی آنجا بود
(هیروماسایونهبایاشی)

77.452

30

185.665

10

1

پیرمرد  100سالهای که از پنجره
بیرون پرید و ناپدید شد
(فلیکسهرنگن)

59.365

63

546.477

9

1

شهادت جوانی (جیمز کنت)

53.000

4

54.000

-

یک هفته

درباره «حیلهگر  ،)Insidious Chapter 3( »3پیشتاز فروش مستقلها
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فیلم «حیلهگر  »3از نظر بودجه فیلمی
مستقل است ،یک فیلم  10میلیون
دالری اســت امــا از نظر تبلیغات و
گستردگی اکران مثل یک فیلم پرهزینه
در سراسر آمریکای شمالی روی پرده
رفته و برای همین هم هست که موفق
شده در گیشه پول پارو کند.
فیلم از طرفی دنباله دو فیلم بسیار
محبوب ترسناک به کارگردانی جیمز
ون یعنی «حیلهگر» و «حیلهگر »2
است« .حیلهگر» ماجرای خانواده لمبرت است که پسرشان به وسیلهای برای ارتباط اشباح با دنیای واقعی تبدیل
میشود و کمکم پیمیبرند که همهچیز زیر سر خانهای است که به آن نقل مکان کردهاند .فیلم با بودجه  1.5میلیون
دالری ساخته شده بود و به فروش  97میلیون دالری رسید و نام جیمز ون  -کارگردانی که قسمت اول «اره» را
کارگردانی کرده بود  -را دوباره بر سر زبانها انداخت و از طرفی موجب شهرت لی وانل ،نویسنده فیلمنامه ،هم شد.
«حیلهگر  »2ادامه ماجرای خانواده لمبرت بود؛ زمانی که فکر میکنند همهچیز در خانه جدید بر وفق مراد است،
تا این که دوباره اتفاقاتی عجیب برای آنها رخ میدهد و در خالل این اتفاقها آنها به رازهایی از زندگی خود در
گذشته و اتفاقات قسمت اول فیلم پیمیبرند .فیلم دوم با بودجه  5میلیون دالری ساخته شد و به فروش 161
میلیون دالری رسید .این قسمت هم مثل فیلم ا ّول ،نوشته وانل و به کارگردانی ون بود.
قسمت سوم فیلم درواقع پیشدرآمدی بر زندگی خانواده لمبرت است .فیلم ماجرای الیس رینر است که با بیمیلی
قبول میکند از قدرتهای ماورایی خود استفاده کند تا بتواند به دختر نوجوانی به نام کوئین برنر کمک کند .کوئین
به تازگی مادرش را از دست داده و ادعا میکند که مادرش میخواهد از آن دنیا با او ارتباط برقرار کند .الیس در
اولین برخورد با کوئین ،کار خود را نیمهکاره رها میکند چون صدای موجودی شرور را پیرامون خود میشنود که
قصد جان او را دارد و به کوئین نصیحت میکند فکر ارتباط با دنیای مردگان را کنار بگذارد اما کوئین نمیتواند این
کار را بکند .فیلم سرشار از ترفندهای رایج برای ترساندن مخاطبانش است و جالب است که منتقدان هم از فیلم
تعریف کردند و به این نکته اشاره کردند که قسمت سوم فیلم آنقدرها ترسناک نیست اما به شکلی جالب فیلمنامه
عمیقتری دارد و موضوعات مهمتری را مطرح میکند .لی وانل که با این فیلم ثابت کرده توانایی کارگردانی هم دارد
نویسنده فیلمنام ه قسمت اول «اره» هم هست و کال توانایی خوبی در نوشتن فیلمنامههای جذاب و ترسناک دارد؛
فیلمنامههایی که شاید از تمامی کلیشهها استفاده میکنند اما ایدههای بکری دارند
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همانطور که در شماره
پــیــش گــفــتــه شــد،
فیلمهایی مثل «بانی و
کــایــد» آرتــــور پــن،
«فارغالتحصیل» مایک
نــیــکــولــز و «کــابــوی
حسینعیدیزاده
نــیــمــهشــب» جــان
شلهزینگر در شکلگیری سینمای نئوهالیوود
نقش مهمی داشتند و در این شماره این چهار فیلم
مطرح را به-طور اختصار معرفی و اهمیت آنها را
بیان میکنیم.
شماره  15تیر 1394
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«بانی و کالید» /آرتور پن1967 /
یکی از مهمترین فیلمهای مستقل تاریخ سینما با
بازی وارن بیتی و فی داناوی که نقش شخصیتهای
واقعی کالید بارو و بانی پارکر را بازی میکردند.
فیلم را بیتی تهیه کرده بود و رابرت بنتون و دیوید

نیومن فیلمنامه آن را نوشته بودند .این در حالی بود
که بیتی و رابرت تاون هم بدون ذکر نام در نوشتن
فیلمنامه به این دو کمک کرده بودند .فیلم را
بسیاری جزو اولین فیلمهای نئوهالیوود توصیف
کردند چرا که فیلم ،بسیاری تابوهای سینمایی
آن دوران را شکست و از طرفی با نسل جوان رابطه
بسیار عمیقی برقرار کرد .به نظر بسیاری ،این فیلم
ضد فرهنگ بود ،اما امروز که فیلم را نگاه میکنی
میبینی در مقایسه با فیلمهای این روزها ،فیلمی
بسیار محجوب است و آنقدرها هم که میگفتند
تابوشکن نبوده! به هر حال موفقیت فیلم موجب
شد فیلمسازهای بعدی در نمایش خشونت و
زندگیهای افسارگسیخته جرأت بیشتری به خرج
بدهند .یکی از عمده تفاوتهای فیلم با فیلمهای
همدوره خودش جدا از وام گرفتن از سینمای موج
نوی فرانسه ،رویکردش نسبت به ضدقهرمانهای
فیلم بود ،کشته شدن دو شخصیت اصلی فیلم که

«فارغ التحصیل»؛ از فیلم هایی که در شکل گیری نئوهالیوود نقش داشت.

سارقانی بیرحم هستند ،به شکلی تصویر شده
که از آنها اسطوره میسازد .فیلم جدا از این که
فروش جهانی  120میلیون دالری داشت ،درحالی
که فقط  2.5میلیون دالر صرف تولیدش شده
بود ،برای استل پارسون اسکار بهترین بازیگر زن
نقش مکمل و برای برنت گافری اسکار بهترین
فیلمبرداری را به ارمغان آورد« .بانی و کالید» که
به گفته برخی ،الهامگرفته از فیلم «دیوانه اسلحه»
( )1950هم هست بعدا روی فیلمهای بسیار
مهمی از جمله «این گروه خشن»« ،پدرخوانده»،
«مرحوم» و «قاتلین بالفطره» تأثیر گذاشت.
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«فارغالتحصیل» /مایک نیکولز1967 /
یک کمدی تلخ و شیرین ساخته مایک نیکولز با
بازی داستین هافمن ،آن بنکرافت و کاترین راس
که در شکلگیری نئوهالیوود بسیار مؤثر بود و
مایک نیکولز و داستین هافمن را به چهره اصلی
سینمای مستقل دهه  1970آمریکا بدل کرد.

فیلم براساس رمانی به همین نام ،نوشته چارلز
وب در سال  1963ساخته شده و فیلمنامه را کالدر
ویلینگام و باک هنری نوشتهاند .این فیلم ماجرای
بنجامین براداک  21ساله است که تازه از کالج
فارغالتحصیل شده که هیچ هدف مشخصی در
زندگی ندارد و عاشق دختری جوان میشود که
مادری عجیب و غریب دارد .فیلم با این که پایانی
خوش دارد اما بهشدت طنز تلخی دارد .شخصیت
بیهدف فیلم با بازی درخشان داستین هافمن
بعدا الگوی بسیاری از شخصیتهای مشابهش در
سینمای آمریکا شد .شخصیتی که خودش را به
جریان اتفاقات زندگی سپرده و چندان برایش مهم
نیست که قرار است بر سرش چه بیاید .این فیلم سه
میلیون دالری ،به فروش  104میلیون دالری رسید
و منتقدان ،بسیار ستایشش کردند و مایکل نیکولز
برای فیلم ،برنده اسکار بهترین کارگردانی شد.
فیلم در رشتههای بهرین فیلم ،بازیگر مرد ،بازیگر
زن ،بازیگر زن نقش مکمل ،فیلمنامه اقتباسی
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و فیلمبرداری هم نامزد اسکار بود .فیلم جوایز
متعدد دیگری هم برده است اما اهمیت آن فقط در
ستوده شدنش نیست« .فارغالتحصیل» موفق شد
تصویری واقعی از جامعه روبهزوال طبقه متوسط
آمریکا ارائه بدهد و راه را برای بسیاری از فیلمسازان
دیگر که میخواستند مشکالت و الیههای پنهان
را تصویر کنند باز کرد .اگر «فارغالتحصیل» نبود
فیلمهایی مثل «کار خطرناک»« ،دوران زودگذر
دبیرستان ریجمونت» و«زیبایی آمریکایی»
ساخته نمیشدند.
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«کابوی نیمهشب» /جان شلهزینگر1969 /
«کابوی نیمهشب» فقط یک فیلم مهم در سینمای
مستقل آمریکا نیست ،بلکه یکی از مهمترین
فیلمهای تاریخ سینماست .جان شلهزینگر این
فیلم را براساس فیلمنامه والدو سالت نوشت که
برگرفته از رمانی به همین نام ،نوشته جیمز لدو
هرلیهی بود .فیلمی که نقش اصلیاش را جان
وویت بازی میکرد و داستین هافمن هم در کنار
او نقش یک مسلول را بازی میکرد .فیلم در زمان
اکران با مشکل روبهرو شد و سیستم درجهبندی
سینماهای آمریکا به آن درجه  Xداد و این به
معنای حکم مرگ فیلم بود .اما منتقدان به کمک
فیلم شتافتند و آن را ستودند و توضیح دادند که
این فیلم بسیار سیاه و تلخ ،درواقع تصویری بسیار
دقیق و مستند از زندگی مردم حاشیهای جامعه
آمریکا نشان میدهد؛ مردمی که هیچ چیزی از
رویای آمریکایی برای آنها تحقق پیدا نکرده و در
فالکت و نکبت زندگی میکنند .حمایتهای
منتقدان از فیلم موجب شد که این فیلم برنده
سه اسکار بهترین فیلم ،کارگردانی و فیلمنامه
اقتباسی شود و حتی به فــروش  44میلیون

«کابوی نیمه شب»؛ از پیشتازان نئوهالیوود

دالری برسد ،در حالی که بودجه فیلم تنها 3.2
میلیون دالر بود .اهمیت «کابوی نیمهشب» به
گفته مایکل در ،منتقد معروف ،در این است که
اولین فیلمی بوده که نیویورک را به شکل واقعی و
همانطور که بوده تصویر کرده است .از طرفی نگاه
اگزیستانسیالیستی فیلم به زندگی دو شخصیت
بیچارهاش هم ،چیزی بود که بسیاری را عصبانی
کرد .اما دلیل موفقیت فیلم همین بود؛ برای
اولینبار بود که بینندگان فیلم با شخصیتهایی
روبهرو میشدند که میشد با آنها ارتباط برقرار کرد
و میشد گوشههایی از زندگی را در آن فیلم دید.
از طرفی فیلم به دلیل فیلمبرداری در محیطهای
واقعی و همچنین لحن مستندوارش در برخی
لحظهها ،بهشدت تحسین شده است .اگر «کابوی
نیمهشب» نبود راه برای ساختن فیلمهایی مثل
«راننده تاکسی»« ،آیداهوی خصوصی من»،
«ژیگولوی آمریکایی»« ،راشمور» و «زیبایی
آمریکایی» باز نمیشد
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Both Alone and Stranger
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»Bashoo, the Little Stranger«; 30 Years After
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1- «Bashoo, the Little Stranger» is not just a war film. It is not even a
film about war. This is a film about empathy which is more welcomed
than compassion. This is a film about national unification. We
remember the scene of talking of Bashoo with Gilak children which
both of them do not understand each others’ language but suddenly
wind has came and rounding is the pages of the book, reached to
the page which the poem starts with “We are all children of Iran”.
Ahmad
Talebinezhad
This is Bayzayi’s look to a vague topic of “National Unification” which
Film Critic
was numerously addressed in the words of different principles but
we do not have a clear image of it. In a country which each corner of it has its unique
culture, it must be only empathy for reaching to unification and Bayzayi reminds it with
a simple language but dramatic. Naayi and her white-skinned children in one hand
and the dark-skinned Bashoo on the other hand as Naayi washes him with different
detergents and says “No he won’t be white”. This is a balance that can be turned to a
catastrophe; a black stranger in the middle of white society; something like Apartheid.
But with instinctual perception of Naayi who bear all the stabs and curses of the village,
she reaches to a situation which is much higher than language and race; this is an ideal
picture of a nation which is amazing.
2- What is the secret of survival of Bashoo after three decades from its production? This
is one of those questions which has the answer inside. This is like the questioning about
The Deer, The Cow, Brick and Mirror and some other good movies in Iranian cinema.
It is obvious. Each of these films portrayed the situation of their society in that time,
so they were remained in the memory of Iranian people. There are many films about
displacement, loneliness, and some other effects of war and many of them remained
just as a report and maybe were forgotten but Bashoo has been remained and will be,
because it talks with the different language from division and separation and love and
companionship.
3- Adnan Afravian, the child actor of Bashoo is now forty and has a small booth for
selling cigarettes in Ahwaz. He has covered his booth with all of the posters of Bashoo
and beside of the cigarette and snacks he also sells the DVD of the film. Some people
in that old days said that Bayzayi left him after the film and nothing has done for him but
it wasn’t true while he interviewed some years later and said that he even sometimes
sends him money. We must not to forget that he is tribute today in different ceremonies
because of that role.
4- Screening of Bashoo, the Little Stranger is a good opportunity for those who are in
seek of true cinema. Bashoo is not the best work of Bayzayi but this one of the best
works of Iranian cinema in 80s; a film that you still can watch it, enjoy it and learn from.

How do you find it in filmmaking?
There is a relationship between “Camera
on shoulders” and the event. We see that
many times one thing becomes more
colorful and then camera on shoulders
starts its work. You know this kind of
filmmaking has its unique script and
decoupage. In fact it takes them from
the life and the process of the event. I
believe in miracles also sense of humor.
And you can find both of them in most of
my works. I just look for miracles which
other people cannot see them.
What are miracles?
Miracles happen every day around us
while it is a routine thing for the others
but if somebody comes from outside of
the environment, it feels something so
wonderful and untouched.
There is something in your films that
it seems they are not really interested in having a story. I mean it is very hard if you
want to imagine something happens in front of your eyes in the frame of a story.
So I think this is a unique way of filmmaking.
Well, I just can say that whatever can find different and various meanings among its
audience means that it was on the correct way with its audience.
A pluralistic look…
Yes, and how much you try to emerge one and only meaning from your film or a result
you want to tell or inspire your audience, it will be useless, even for your brother, your
wife, your child, and even yourself in next years!
In your age what was your most important self revelation?
With looking to this amount of color in thought and beliefs, the result is a sentence
that I told to Asghar Farhadi when he asked me “why are you like this?” I told him that
this sentence saved me in some days which is “You are nothing but everything”. I
understood that if you even have everything in the world and can wing in the sphere
but you are again nothing. When you understand by heart that you are nothing then you
will be everything but many of us think that we are everything and everything made for
us. When you look like this, you can be nothing. When you think of the galaxy and the
situation of earth and then ourselves…you must be fool if you think you are everything.
But when you understand that you are nothing you will find a power to have all the
planets, all the galaxies and everything explodes in his small mind and do everything.
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An Interview with Sayfollah Samadian
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You Are Not Nothing But Everything

155

Ali Asghar Keshani- I had an appointment with Sayfollah Samadian at 5 p.m. in his
office during the eventful match of two Iranian football teams Esteghlal and Tractor so
he didn’t catch his eyes from TV screen even in the middle of the interview, a 62-yearold man who is much more than his age but while he achieved many great goals in his
life but his humble and modest behavior made you charmed especially when you speak
with him and find him so friendly and warmly welcomed. I talked him in the distance of
his tribute in the House of Iranian Artists and his night flight to Cannes Film Festival, only
seven hours before his trip.
You have flight tonight.
Yes, I go to Cannes from Istanbul at 5 a.m. and I have to go at 2 a.m. You know this is
twentieth year that I participated in Cannes, however, this is a good opportunity to watch
around forty films which are selected from the best films with artistic attitude in the world.
After the festival I feel comfort that I I’ve seen all the films and you can do your other
works during the year; the films are those which are talked about in next 8 month in
OSCAR so, from this point of view, Cannes is very pristine and untouched.
And without any pre-judgment you can watch them.
This is kind of very fresh watching artistic films of the world cinema. A very comprehensive
policy in culture…well…many people believe that Cannes is the end of cinema…
whatever you wish…oops...Esteghlal has been scored…
Is it possible that some of the talent still remained unexplored?
Definitely. It is natural because it backs to the taste and strategy of a festival. I remember
that Gilles Jacob told me in an interview at the last day of the Cannes film festival that
unfortunately we lost something named A Separation. It was very important for them that
why a film must be missed in their festival and in another festival like Berlinale and then
ended with winning the OSCAR, this is kind of cultural loss, and he felt ashamed with a
controlled pride.
Your films are simple recording of reality; it seems that form has less importance
than content in your works as if the mega-texts invite us severely especially in
those works which are sown in Art and Experience Group.
Believe me that I never think of content, mega-text, main things, marginal things, form
and some other things. If just a subject has a strong content it backs to itself and I just
try to not descend it. In this situation I am the winner and if I help with a form and a
technique in a way that the content of a work and its effect cannot be lost, again I am the
winner. If sometimes you see that margins are winners, it is because of the effect of the
event or somebody with the camera on shoulders.

and more when you are thinking if it the you can emerge something like technique from
it. I mean that you can find everything in it and learn and the effect of it will remain.
Karim: The very important thing is that you make a film in the workshop.
Azizkhani: Absolutely.
Danesh: He forces you to make film without knowing anything. Without knowing the
difference between decoupage and mise-en-scene. Without knowing what is sound and
what is “imaginary line”. You know nothing but he forces you to make a film. We had
students who made 4-5 films every session.
Karim: It means that at the end of each course you saw that around 200 films were
made.
Danesh: For example, one of the student made 100 films at the end of class. Is it
possible that you made ten short films and didn’t learn technique? However, when you
make film you feel that why the corner is jumping? Why the looks of characters are not
match together; you learn “Imaginary Line”. Learn to work with camera, sound, I mean
that you yourself learn the technique experimentally. I think that Kiarostammi himself
learned cinema like this, it means that he entered cinema from graphics and paintings.
He made teaser, experienced, gradually he found his personal taste. When you see that
everybody are working but you are not you yourself feel like a looser. You feel ashamed.
The important thing is that you make a film. Making a film makes you a better student in
his mind rather than a student who make a better film.
Did you remember that he applaud somebody or punished somebody else?
Karim: When he likes a film it is completely obvious and you will understand it. His
punishment is also his suggestion to quit for coming the class and he says: its better to
not come the class, here is not a proper place for you!
Danesh: This is the worst event.
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have the peak he has in the world in Iran?
Danesh: For me it was a little bit different, I wanted to participate in his workshop also
Mr. Taghvayi’s one but the organizers didn’t let me because I didn’t make any film before
but I was interested to go there. However, I spoke with Sayfollah Samadian and he told
me to make a film with the subject of the workshops which was Taxi and Tree. I made
a film and then I’ve been accepted. I made an experimental film and then after it was
shown in the Image of the Year in The House of Iranian Artists and people liked it very
much.
Many of other film workshops couldn’t treat filmmaker but in all of Kiarostami’s
workshops number of films were made.
Karim: This is back to the sight of students about their master. It means that when you
have a resource and everybody attack to it and they want to catch something from it.
They definitely have more chance so this is the correct function of the resource. You
know…we never had a filmmaking workshop like Kiarostami’s one before 2006. After
him there were more ones. He does just for one goal which is filmmaking. He also tries
as much as he can. While he tries to make a situation that you make your film in a lowest
budget. It means that he doesn’t only focus on theory and explaining.
You mean that he thinks about budget?
Karim: For sure. Because when you are experiencing, the experience mustn’t lose you
out and forces you to give up.
For knowing much more about what is happening in the workshop can you tell me
his workshop gives you a better sight if you want to make Batman or Star Wars?
Can you program or have better idea in that genre too?
Karim: Actually Kiarostami has his unique vision. I think a person who wants to follow
such ideas does not come to the classes from second or third session.
Azizkhani: Exactly
Karim: Because filmmaking is not the only issue. The issue is that when you have a take
from your master and choose a class, you determine an idea. But in that class some of
the students work on animation even visual works. The main issue is that filmmaking
with lowest budget, lowest crew and lowest facilitation because the experience must not
be as expensive as you have to quit suddenly.
Azizkhani: I think bearing his workshop is very tough. I mean for a person who doesn’t
know why he is sitting there is can be a nightmare. What is you said is that his workshop
made many filmmakers; this is because that students continue the course who have a
view and are doing something, making a film and going to complete their building while
many of students didn’t come to the class after several sessions. In the 1st, 2nd, and
3rd session they are 50-60 and then after many of them disappear. But the students
remained know completely what are they doing. Maybe in some other courses be an
attraction that you go and go and go and then in one day it is completely finished,
Kiarostami’s workshop is like his films. Gradually, in next month, a year after and more

to them. Mine became the winner. In that year which Iranian great filmmakers made
“Persian Carpet” I made “Yellow, Blue, Red” and it was screened beside the film in
Montreal Film Festival.
You said that “Yellow, Blue, Red” was present in that festival. I just want to know
if Kiarostami helped the film or tell you that the film is good and I will introduce it
to the film festivals?
Karim: No, I don’t think he even likes the way for a film. He helps you to strengthen your
roots rather than blossoming faster, because it will have better fruit. I think it is a better
management.
It seems that for many of his students who participated in his class, his personality
is more attractive than the filmmaking. What about you?
Azizkhani: In fact, I wanted to know Kiarostami better so I went to his workshop.
However, I knew that I should make a film in the workshop but it was very fascinating
to know him more. My favorite film was one of the episodes of “Five” and with that one
I turned to be a filmmaker. With watching his films, the nature of them and all of them I
became curios and more curious. I passed many filmmaking courses but I was curious
about him and his vision rather than filmmaking. I am very happy that I entered cinema
after Kiarostami’s cinema. I know very well that me and many of my friends also many
of the filmmakers in the world are under his influence, if they say or if not, even some
filmmakers who do not like him but they are under his influence.
Karim: for me his ideology was very interesting. He was the only artist that I found his
too honest. His ideology, his words, his way of thinking were very same as his films. His
ideology was exactly like his work. His honesty attracted me. In fact my knowledge about
Kiarostmi is definitely back to the workshop not his cinema. I saw his films and I had a
big question that why he is so important and what is his language also why he hasn’t
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Students of the Master Talked about His Classes and His Vision

In the School of Kiarostami

About A Man Who Is In Peace with the World, His Mood Is Fair and
Walks in the Other Way
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Hesamoddin Maghamikia- It’s a short time that film screenings of “Art and Experience
Group” was started but during this time there are number of films which you can find
the directors as the students of Kiarostami; Abbas Kiarostami, the most famous and
respectable Iranian director. “I Hate Dawn” and “The Lest Day” are films of Ali Karim and
Faezeh Azizkhani which have recently been screened in “Art and Experience Group”.
Both of them also Navid Danesh whose short film was internationally acclaimed were
students of Abbas Kiarostami. We sat around one table with all three to talk about Look
of Kiarostami, what he teaches in his workshops and the cinema he follows.

159

Well, when did you participate in Karostami’s workshop? When is twas started?
Karim: The first worjshops of Kiarostami were in Karnameh Institute also in Sa’adabad
Palace. Sa’adabad had no registration so, we started with 30-40 students and finally the
number of class went to around 100. If you just talk with him and he accepted you, so
you had chance to be in the class.
So weird, it seems that many people didn’t know about the class and it could be
overfilled.
Karim: Yes, there are many things that many people don’t aware of them. They do not
know who is who and what is what and what is important. In that workshop there were
guys who thought Kiarostami made an opportunity for him to rob their ideas and some
of them didn’t come to the class anymore. In fact, they were passive students; it means
they don’t do anything at all, they were just worried about everything. However, they
were very important workshops in that time because at the end 110 films were made.
Were they screened?
Karim: I think now we can evaluate the classes because all of them had topics. The very
important thing was that Kiarostami decided to chose a topic like “Carpet”. He thought
about presenting the films in a package because he always is worried that the films
which are made in these classes won’t be failed.
A primitive marketing in fact.
Karim: A marketing like the films; it means that he thought about the place for screening
the films; because he thought filmmaking is not working for placing films in closets and
drawers. Like an academy we watched our films in a screening hall and then we voted

Screening Films
316
Released in 2013
Synopsis: “316” is the story of a woman who narrates the
memories of her life, and country from birth to death; story
of 63 years of a life which is more narrated from shoes and
feet of film characters; an eventful story includes Islamic
revolutionary also 8-year of Iran and Iraq.
Achievements: Screened in different film festivals like Mill
Valley USA, Manheim Germany, Prague and Varna
Cast and Crew: Producer and Director: Payman Haghani, Scriptwriters: Hamidreza
Keshani and Payman Haghani, Director of Photography: Davoud Malek Hosseini,
Sound Recorder: Iraj Shahzadi, and Haydar Najafi, Editor: Hayedeh Safi Yari

Tomorrow
Released in 2013
Synopsis: This is the story of a girl who is interested
in photography and goes to a trip with her mother and
something happens for her through. “Tomorrow” has three
episodes with a free adaptation from Molana’s tales with
one theme. Film is around an accident. “Tomorrow” is
the48-hour story of lives of people who all are struggling
with death.
Cast and Crew: Scriptwriters and Directors: Iman Afsharian, and Mehdi Pakdel, Director
of Photography: Sina Kermanizadeh, Sound Manager: Alireza Novinnezhad, Editor:
Moeen Shafei, Actors: Sadegh Safayi, Amir Reza Delavari, Ali Dehkordi, Majid Agha
Karimi, Soudeh Sharhi, Mohammad Reza Alimardani, Setareh Eskandari and Alireza
Shoja Nouri, Producer: Hossein Saberi

Released in 2011
Synopsis: A chain narrative of people which is tied together
and narrates their common pain.
Achievements: Present in main section of 8th Rome Film
Festival 2013 and Winner of Cheverly Statue for Cast from
the festival, Present in Gothenburg Sweden, Poona India,
Kolkata India, Cambridge London and Dabat Russia
Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Kiarash Asadizadeh, Director of Photography:
Majid Gorjian, Sound Manager: Vahid Moghaddasi, Editor: Kiarash Asadizadeh, Actors:
Saber Abar, Shabnam Moghaddami, Pantea Panahihaa, Mohammadreza Ghaffari,
Roya Javidnia, Ehsan Amani, Mahsa Alafar, Simamak Safari, Nowal Sharifi, Sadaf
Ahmadi, Baharan Bani Ahmadi, Amhana Nour Mohammadi and Sima Mobarak Shahi
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other side of the forest he reaches to a farm of a woman
named “Naayi Jaan” who works hard with her two children
in absence of her husband who went to a trip…
Achievements: Screened in numerous national and
international film festivals such as Sao Paolo, Brussels,
Toronto, Cinekid, Hong Kong, Istanbul,…
Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Bahram Bayzayi,
Director of Photography: Firouz Malekzadeh, Soud: Jahangir Mirshekari, Asghar
Shahverdi, Behrouz Moavenian, Editor: Bahram Bayzayi, Actors: Sousan Taslimi, Adnan
Afravian, Parviz Pour Hosseini, Azam Rahbarm Mohammad Farakhah, Moazzez Bani
Dokhtm Nemat Yamini, Khadijeh Nejat, Akbar Doudkar, Farrokh Lagha Houshmand, Reza
Houshmand, Zabihollah Salmani, Golshan Anousheh, Leila Sobhani, Mohtaram Khoshroo
and Golshan Kalantari, Producer: Alireza Zarrin

Daughter…Mother…Daughter

Synopsis: Sunrise is upon poplars. The woman remembers
that she was married beside of them to her spouse. In those
days they were just cuttings. In the old time she passed
life under the shade of these trees with her husband. She
talked with him, runs like a child, she loved him. Now the
woman waits for her man after all of these years. She
hopes that one day he returns home. The only remained
thing from the woman is her bony hands. She combs her daughter’s hair and hangs
geraniums from them…the woman entirely stands in the wind.
Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Panah Bar Khoda Rezayi, Director f Photography:
Mehdi Rezayi, Editor: Movahed Shadro, Set and Costume Designer: Leili Bak Mohammadi,
Composer: Omid Raees Dana, Sound Recorder and Mixer: Behrouz Shahamat, Actors:
Jamileh Rahimi, Khadijeh Rahimi, Sedigheh Nazari, Producer: Panah Bar Khoda Rezayi
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Released in 2011
Synopsis of the documentary: Mahmoud Kiani Falavarjani,
the truck driver who also makes films. His films are totally unique
because in many of them he uses animals as his cast. After
several years being away from filmmaking he finally decides to
make a film with help of his psychotherapist. He needs to find
some animals that he can treat them to act in a film.
Achievements: Present in numerous film festivals like Hot docs Canada, Vision De
Reel Swiss, Chicago USA, Doc Points Finland, Montreal Canada, Krakow Poland,…
Cast and Crew: Director: Arash Lahouti, Director of Photography: Sadegh Souri, Sound
Manager: Hadi Sa’ed Mohkam, Editor: Arash Lahouti, Producer: Arash Lahouti, and DEFC

Screening Films

Art and Experience;

An Avant-Gard Group in Iranian Cinema
Five to Five
Released in 2013
Synopsis: Saber Sa’edi, a neurosurgeon 55 who goes to a
village hostel in order to his car’s wreckage. The receptionist
guides him to a villa which is belonged to four aged men in
excuse of the full capacity of the hostel. After entering to the
villa, Saber understands that the men are retired from Justice
Ministry and invite him to play a game instead of paying the
rent. The rich surgeon has to accept the conditions and the play starts. He accepts to play the
role of accuser and old men play the role of their former jobs…
Cast and Crew: Director: Tara Otadi, Scriptwriter: Mahan Haydari, Director of
Photography: Alireza Barazandeh, Sound: Abbas Rastegarpour, Edit: Mehdi Sa’ai,
Actors: Reza Kianian, Ali Asghar Shahbazi, Touraj Nasr, Mohammad Ali Dibaj, Shams
Langroudi, Producer: Saeed Asadi

Ashkan, the Charmed Ring and Other Stories

Bashoo , The Little Stranger
Released in 1985
Synopsis: In one of the Iran-Iraq war bombings in southern of Iran, a small boy named
“Bashoo” throws himself in a truck which is moving out from there and falls in sleep.
When he wakes up, the truck has reached to the northern. He runs away and on the

1394  تیر15 شماره

Released in 2008
Synopsis: Two blinds decide to rob a jewelry shop. Many
people engage with the robbery and each of them tells one
part of a story; cops, purchaser, small thieves,…all of their
destinies were tied in one day together…
Achievements: Winner of Honor Diploma from Fajr
International Film Festival, Winner of Best First Film from
Iranian Society for Film Critics and Writers, Screened in Bussan, Santa Barbara, Tbilisi,
Granada and Mumbai.
Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Shahram Mokri, Director of Photography:
Payam Azizi, Sound Manager: Ali Alayi, Editor: Arash Rasafi, Actors: Saeed Ebrahimifar,
Sina Razani, Simak Sai, Ali Sarabi, Reza Behboudi, Houtan Mokri, Mohammad Abbasi,
Pegah Tabasinezhad, Houshang Ghovanloo, Mehdi Pakzad, Sadaf Ahmadi, Haydar
Zarghomi, Ala Mohseni, Hamid Moghaddam, Hossein Farzizadeh, Elham Zarenezhad,
Ali Amjadian, and Samaneh Zandinezhad, Producer: Mehdi Karimi
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