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ابراهیممختاری

نسبت هنر و تجربه با  VODچیست؟
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معتقدم گروه سينمايي «هنر و تجربه» يک جاي خالي مهم را در عرصه نمايش و اکران در سينماي ايران پر کرده
است اما بحث بر سر چگونگي ایفای این نقش است .اگر کارکرد اين گروه متناسب با شرايط نباشد به نقش خود
آسيب ميزند .بايد کاري کرد که اين گروه و کارکردش پايدار بماند .سوال اين است که آيا عنوان «هنر و تجربه»
نشاني درستي به تماشاگر ميدهد؟ پاسخ من منفي است.
اگر اثبات شود يک اثر جزو آثار هنري و يا تجربي است  -که تعدادشان هم کم است« -هنر و تجربه» در عمل دارد
پس جاي خالي نمايش فيلمهاي مستند و انیمیشن و فیلم داستانی کوتاه را پر نميکند .در حالی که در عمل به
عکس است .به همين دليل ساده اين عنوان ،پاسخگوی نقشی که به عهده گرفته است نيست .فکر ميکنم بايد
عنوان «هنر و تجربه» ماموريت جامع اين گروه را آشکار کند آن وقت است که جاي درست نمايش فيلم داستانی
کوتاه و مستند و انیمیشن هم پيدا ميشود .اگر نشاني درست داده شود آثاري که از اکران بيرون ميمانند هم
ميتوانند جايشان را در اين نمایش ها پيدا کند و ديگر هيچ فيلمي امکان نمايشش را از دست نميدهد .تکليف
اين مساله بايد روشن شود.
مساله ديگر پيدايش امکان تازه  VODبراي نمايش آثار ديداري است .بايد ديد نقش «هنر و تجربه» با حضور
 VODچه خواهد شد .آثاري که در سالن نمايش -که نیاز به تماشاگر انبوه دارد و -امکان نمایش در سالن را
بدست نمی اورند ،خود بهخود جذب اين سيستم تازه خواهند شد.
البته هنوز جزئيات دقيق اين امکان جديد بر ما پوشيده است و درست نميدانيم امکانات ،فرصتها و مشکالت
آن چيست؟ «هنر و تجربه» باید نسبت خود را با اين پديده نوین هم در عرصه نمایش روشن کند.
آنچه در بخش اول گفتم ،تعريف «هنر و تجربه» در نظام پيش از  VODاست .در حال حاضر هم سالنهاي نمايش
و هم شبکه نمايش خانگي امکان نمايش برخي فيلمها را فراهم ميکنند اما با ظهور  VODبه نظر می رسد جايگاه
«هنر و تجربه» ناچار است بازتعريف شود .در این باز تعریف چه بسا اين گروه دچار تغيير نقش شود و در این
صورت الزم است نقش نوین «هنروتجربه» در نمایش آثار و همین طور امکان نوینی که با  VODپیدا شده است
برای صاحبان آثار  -و چه بسا برای سرمایه گذاران  -توضیح داده شود.
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نشست نقدوبررسی فیلم «جزیره
رنگین» به کارگردانی خسرو سینایی
در پردیس چارسو عصر یکشنبه ،دوم
اسفند ،برگزار شد .خسرو سینایی
(کارگردان) ،جواد طوسی (منتقد)،
علی زادمهر (مجری) و دکتر احمد
نادعلیان که فیلم براساس زندگی او
ساخت ه شده ،در این نشست حضور
داشتند.

عصر روز شنبه ،اول اسفند ،سینما
هویزه مشهد میزبان جلسه نقد و
وبررسی فیلم «بهمن» با حضور
مرتضی فرشباف (کارگردان) و
عباس رضایی (کارشناس و مجری
جلسه) بود.
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شیرازی ها چهارشنبه  ۲۸بهمن در
تاالر حافظ این شهر به نقد و بررسی
فیلم «سایه روشن» با حضور فرزاد
مؤتمن (کارگردان این فیلم) و علی
آذری (منتقد سینما) نشستند.

عصر روز شنبه  ۱۰بهمن جلسه نقد و
بررسی فیلم «موقت» با حضور امیر
عزیزی (کارگردان این فیلم) و علی
عالیی (منتقد) در سینما هویزه مشهد
برگزار شد.

یکشنبه چهارم بهمن ماه ،فیلم «یحیی
سکوت نکرد» در سینما بهمن کاشان
به نمایش درآمد و سینمادوستان
کاشانی با حضور کاوه ابراهیمپور
(کارگردان) ،فاطمه معتمدآریا
(بازیگر) و در کنار امیرحسین
علمالهدی (مدیر گروه سینمایی هنر
و تجربه) به نقد و بررسی این فیلم
پرداختند.
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عصر یکشنبه چهارم بهمن ،خانه
هنرمندان میزبان نشست نقد و
بررسی فیلم «باز هم سیب داری؟»
بود که در این نشست بایرام فضلی
(کارگردان ،فیلمبردار و نویسنده)،
مهتاب متعصب (طراح لباس) ،ذبیح
افشار و لیال موسوی (بازیگران فیلم)
و امیر پوریا (منتقد) حضور داشتند.
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جلسه نقد و بررسی فیلم «خواب
تلخ» عصر سوم بهمن با حضور محسن
امیریوسفی (کارگردان) و رضایی
(مجری و کارشناس سینما) در سینما
هویزه مشهد برگزار شد.

عصر روز شنبه  ۸اسفندماه ،سینما
هویزه مشهد نشست نقد و بررسی
فیلم «جزیره رنگین» را با حضور
خسرو سینایی (کارگردان) و علی
لقمانی (فیلمبردار) میزبانی کرد.
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نشست نقد و بررسی فیلم «من
ناصر حجازی هستم» با حضور نیما
طباطبایی (کارگردان) و احمد
جلیلی (منتقد) چهارشنبه  ۵اسفندماه
در تاالر حافظ شیراز برگزار شد.

مراسم نقد و بررسی فیلم «سیصد
و شونزده» با حضور پیمان حقانی
(کارگردان) و علیرضا عیسوی
(منتقد فیلم) چهارشنبه ۳۰دی ماه در
تاالر حافظ شیراز برگزار شد.
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شصت وهفتمین مراسم آیین دیدار
گروه «هنر و تجربه» ،هشتم اسفندماه
برگزار شد که به فیلم سینمایی
«دو» به کارگردانی سهیال گلستانی
اختصاص داشت.
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شصت وششمین مراسم آیین دیدار
گروه «هنر و تجربه» به فیلم سینمایی
«۲۱اینچ» اختصاص داشت .موزه
سینما شنبه ،اول اسفندماه ،میزبان
این مراسم بود.

مراسم آیین دیدار فیلم «آمین
خواهیم گفت» شامگاه ۲۸بهمنماه در
سینما فرهنگ برگزار شد.
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عوامل مستند «زمناکو» شب
۲۶بهمنماه در محل موزه سینما طی
مراسم آیین دیدار ،همراه با مردم به
تماشای این فیلم نشستند.

مروری بر فیلم های بخش «هنر و تجربه» فجر سی وچهارم
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در جشنواره سیوچهارم فیلم فجر ،برای دومین
سال پیاپی بود که بخش «هنر و تجربه» ،در
جشنواره حضور داشت و برگزیدگان این بخش
هم معرفی شدند.
هیأت انتخاب این بخش از جشنواره متشکل از:
جمال امید ،هوشنگ گلمکانی ،ایرج تقیپور،
سیفاهلل صمدیان ،جعفر صانعیمقدم ،شهرام
مکری و امیرحسین علمالهدی اسامی  ۱۱فیلم را
برای شرکت در این بخش شایسته دانستند .این
فیلمها عبارت بودند از« :اینجا کسی نمیمیرد» به کارگردانی حسین کندری،
«برداشت دوم از قضیه اول» به کارگردانی پویان باقرزاده« ،تمرین برای اجرا» به
کارگردانی محمدعلی سجادی« ،چهارشنبه» به کارگردانی سروش محمدزاده،
«سینمانیمکت» به کارگردانی محمد رحمانیان« ،سگ و دیوانه عاشق» به
کارگردانی علیمحمد قاسمی« ،قیچی» به کارگردانی کریم لکزاده« ،گاهی»
به کارگردانی محمدرضا رحمانی« ،ممیرو» به کارگردانی هادی محقق،
«نیمرخها» به کارگردانی ایرج کریمی و «یک
شهروند کام ً
ال معمولی» به کارگردانی مجید برزگر.
در مراسم اختتامیه جشنواره ،داوران بخش «هنر و تجربه» ،دو جایزه اهداکردند:
جایزه بهترین فیلم به «نیمرخها» به کارگردانی زنده یاد ایرج کریمی و
تهیهکنندگی علی حضرتی تعلق گرفت و سروش محمدزاده ،جایزه بهترین
کارگردانی را برای فیلم «چهارشنبه» برد.
در صفحات پیش رو ،پروندهای گردآوردهایم برای فیلمهای بخش «هنر و تجربه»
جشنواره اخیر .ابتدا در بخش «ژوژمان» انتخابهای منتقدان را در بخشهای
مختلف این فیلمها طی پرسشنامه کوتاهی
جویا شــدهایــم .پس از آن در صفحات
«مونولوگ» ،نقدها و یادداشتهای
منتقدان را بر هر یک از 11فیلم خواهید
خواند و در پایان ،بخش «کامنت منتقدان»،
مروری دارد بر کامنتهای منتقدان بر
این فیلمها در گفتوگو با ماهنامه «هنر
و تجربه» یا برشی از نظرات آنها که در
رسانههای مختلف منتشر شده.

13

عزيزاهللحاجيمشهدي

فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :برداشت دوم
از قضيه اول»« ،يك شهروند كامال معمولي»« ،قيچي»« ،نيمرخها»« ،زمناكو»،
«سينمانيمكت»« ،مميرو»« ،سگ و ديوانه عاشق»« ،اينجا كسي نميميرد»،
«گاهي»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی :مجيد برزگر برای «يك شهروند كامال
معمولي»
خالقانهترین سوژه« :زمناكو» (مهدي قربان پور)
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :هومن سيدي در فيلم
«اينجا كسي نميميرد»
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :سگ و ديوانه عاشق» (عليمحمد قاسمي)
خالقانهترین فیلم« :سينما نيمكت» (محمد رحمانيان)
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :ايستاده در غبار»
(محمدحسينمهدويان)
همایون خسروی دهکردی
فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :اين جا كسي
نميميرد»« ،سگ و ديوانه عاشق»« ،قيچي»« ،گاهي»« ،مميرو»« ،نيمرخها»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :نيمرخها»
خالقانهترین سوژه« :سگ و ديوانه عاشق»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :آزاده صمدي ،عاطفه
نوري و فریبرز عربنیا در «گاهی»
خالقانهترین فیلم« :نيمرخها» و «گاهي»
بهترین دستاورد فنی یا هنری :فيلمبرداري و تدوين «نيمرخها»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور داشتند
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ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود... :
احتماال «چهارشنبه» را اگر ديده بودم نتايج فرق مي كرد.
مینااکبری

فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :نیمرخها» به
کارگردانی زندهیاد ایرج کریمی« ،یک شهروند کامال معمولی» به کارگردانی مجید
برزگر« ،سینمانیمکت» به کارگردانی محمد رحمانیان« ،گاهی» کارگروهی به
هدایت محمدرضا رحمانی
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :سینما نیمکت» به کارگردانی محمد

رحمانیان

خالقانهترین سوژه« :نیمرخها» به کارگردانی ایرج کریمی
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :سحر دولتشاهی در
«نیمرخها»
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :گاهی» کارگروهی به هدایت محمدرضا رحمانی
خالقانهترین فیلم« :یک شهروند کامال معمولی»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :اژدها وارد میشود»
(مانیحقیقی)
سحر عصرآزاد

فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :يك شهروند
كام ً
ال معمولي»« ،نيمرخها»« ،چهارشنبه»« ،سينمانيمكت»« ،مميرو»« ،اينجا
كسينميميرد»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :مميرو» (هادی محقق)« ،چهارشنبه»
(سروش محمدزاده)
خالقانهترین سوژه« :نيمرخها»« ،اينجا كسي نميميرد»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :شهاب حسيني در
«چهارشنبه» ،هومن سيدي در «اينجا كسي نميميرد»
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :يك شهروند كامال معمولي»« ،نيمرخها»
خالقانهترینفیلم«:مميرو»« ،چهارشنبه»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود«:ايستاده در غبار»،
«نفس»« ،اژدها وارد ميشود»
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حسینعیدیزاده
فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :برداشت دوم
ازقضیه اول» (پویان باقرزاده)« ،سینمانیمکت» (محمد رحمانیان)« ،سگ و
دیوانه عاشق» (علیمحمد قاسمی)« ،قیچی» (کریم لکزاده)« ،نیمرخها» (ایرج
کریمی)« ،یک شهروند کامال معمولی» (مجید برزگر)
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی«:سگ و دیوانه عاشق» به کارگردانی
علیمحمدقاسمی
خالقانهترین سوژه... :
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت... :
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :یک شهروند کامال معمولی» به کارگردانی مجید
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برزگر

خالقانهترین فیلم« :نیمرخها» به کارگردانی ایرج کریمی

فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :ایستاده در غبار»
(محمدحسین مهدویان)« ،من» (سهیل بیرقی)
علیرضانراقی

فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام:

«برداشت دوم از قضیه اول»« ،یک شهروند کام ً
ال معمولی»« ،قیچی»،
«نیمرخها»« ،چهارشنبه»« ،سینمانیمکت»« ،سگ و دیوانه عاشق»« ،گاهی»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی :مجید برزگر برای «یک شهروند کام ً
ال
معمولی»
خالقانهترینسوژه«:قیچی»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :عباس غزالی در
«قیچی»
ً
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :یک شهروند کامال معمولی»
خالقانهترین فیلم... :

فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود«:اژدها وارد میشود»
(مانی حقیقی)« ،ماالریا» (پرویز شهبازی)
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فرانک آرتا
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :ممیرو» (هادی محقق)
خالقانه ترین سوژه« :سگ و دیوانه عاشق» (علیمحمد قاسمی)
بهترین انتخاب بازیگری شناخته شده در نقشی متفاوت :عباس غزالی در
«قیچی»
بهترین دستاورد فنی یا هنری... :
خالقانهترین فیلم« :ممیرو» (هادی محقق)
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود... :
يحيينطنزي

فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :برداشت
دوم از قضيه اول»« ،چهارشنبه»« ،قيچي»« ،نيمرخها»« ،يك شهروند كامال
معمولي»

بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :قيچي»
خالقانهترینسوژه:هيچكدام

بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :عباس غزالي در
«قيچي»
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :يك شهروند كامال معمولي»
خالقانهترین سوژه« :قيچي»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور داشتند

ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود :هيچكدام .به جايش ميشود به
فيلمهايي اشاره كرد كه نبايد در فهرست آثار «هنر و تجربه» قرارميگرفتند .از
«برداشت دوم از قضي ه اول» كه بيشتر فيلمي آماتوري بود گرفته ،تا «نيمرخها»
كه ظاهرا مرگ غيرمنتظره ايرج كريمي بيشتر در انتخابش دخيل بوده تا كيفيت
هنري يا تجربي خود فيلم.
علیرضاحسنخانی

فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :برداشت دوم از
قضیه اول»« ،یک شهروند کام ً
ال معمولی»« ،قیچی»« ،نیمرخها»« ،چهارشنبه»،
«سینمانیمکت»«،ممیرو»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :ممیرو» (هادی محقق)
خالقانهترین سوژه :دخم ه پر از فیلم «سینما نیمکت» ،پایانبندی «یک شهروند
کام ً
ال معمولی» ،پوشاندن صورت ایاز در شب زفاف در «ممیرو»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :یداهلل شادمانی در نقش
ایاز در «ممیرو»
بهترین دستاورد فنی یا هنری :پدرام زرگر طراح چهرهپردازی «ممیرو» ،روزبه
رایگا فیلمبردار «ممیرو» ،علی عمرانی بازیگر «سینمانیمکت»
خالقانهترین فیلم« :ممیرو» (هادی محقق)
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور داشتند

گالره محمدی
فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام«:چهارشنبه»،
«یک شهروند کام ً
ال معمولی»« ،نیمرخها»« ،سینمانیمکت»« ،سگ و دیوانه
عاشق»« ،گاهی»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی :سروش محمدزاده برای «چهارشنبه»
وعلیمحمد قاسمی برای «سگ و دیوانه عاشق»
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ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :ایستاده در غبار» (محمد حسین
مهدویان)
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خالقانهترین سوژه« :یک شهروند کام ً
ال معمولی»

بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :شهاب حسینی در
«چهارشنبه»
بهترین دستاورد فنی یا هنری :فیلمبرداری «سگ و دیوانه عاشق» ،طراحی
صحنه«نیمرخها»
ً
خالقانهترین فیلم« :یک شهروند کامال معمولی»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود... :
منوچهراکبرلو

فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :برداشت دوم از
قضیه اول»« ،یک شهروند کامال معمولی»« ،قیچی»« ،نیمرخها»« ،چهارشنبه»،
«ممیرو»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :قیچی»
خالقانهترین سوژه« :برداشت دوم از قضیه اول»
بهترینانتخاببازیگریشناختهشدهدرنقشیمتفاوت:عباسغزالیدر«قیچی»
بهترین دستاورد فنی یا هنری... :
خالقانهترین فیلم... :
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :اژدها وارد میشود»
(مانی حقیقی) در بخش سینمای ایران« ،کارنامه بنیاد کندی» (محمد جعفری)
در بخش سینمای مستند« ،همراه با فرات» (فرشاد اکتسابی) در بخش سینمای
مستند« ،مجتبی» (محمدحسن دامنزن) در بخش سینمای مستند
نیماعباسپور
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فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :یک شهروند
کامال معمولی»« ،نیمرخها»« ،ممیرو»« ،گاهی»« ،قیچی»« ،سینمانیمکت»،
«برداشت دوم از قضیه ا ّول»« ،اینجا کسی نمیمیرد»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی :ایرج کریمی برای «نیمرخها»
خالقانهترینسوژه« :ممیرو»« ،سینمانیمکت»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :یداهلل شادمانی در
«ممیرو» ،اشکان خطیبی در «سینما نیمکت»
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :یک شهروند کام ً
ال معمولی»
خالقانهترینفیلم«:نیمرخها»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :اژدها وارد میشود»،
«ایستاده در غبار»« ،النتوری»
پوریاذوالفقاری
فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :تمرين براي
اجرا»« ،سگ و ديوانه عاشق»« ،قيچي»« ،نيمرخها»« ،مميرو»« ،يك شهروند
كامال معمولي»« ،چهارشنبه»« ،سينما نيمكت»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :مميرو»
خالقانهترینسوژه«:قيچي»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :رويا نونهالي در
«نيمرخها» ،اشكان خطيبي در «سينمانيمكت» .بهتر بود درباره بازيگران
ناشناخته اي كه با فيلمهاي اين گروه درخشيدند هم پرسشي طرح ميشد.
خودخواهانه آن پرسش را طرح و پاسخهايش را به اين ترتيب ارائه مي كنم! :آرمان
درويش در «چهارشنبه» و شادي كرمرودي در «يك شهروند كامال معمولي»
بهترین دستاورد فنی یا هنری :هويتي كه خانه و شهرك در «يك شهروند كامال
معمولي» دارند .عنصري مهم و مغفول يا دستنيافتني در سينماي ايران كه در
توجيه عدم تحققش به مسائل اقتصادي استناد ميشود ولي بهطرزي عجيب در
سه فيلم مجيد برزگر كه اساسا فيلمهاي گراني نميسازد ،رعايت شدهاند.
خالقانهترینفیلم«:مميرو»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور داشتند

ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :اژدها وارد ميشود»

فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور داشتند

ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود«:اژدها وادر ميشود»« ،خشم و
هیاهو»« ،النتوری»

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

علياصغركشاني
فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سیوچهارم که دیدهام« :برداشت دوم از
قضيه اول»« ،قيچي»« ،چهارشنبه»« ،تمرين براي اجرا»« ،سينمانيمكت»« ،يك
شهروند كامال معمولي»
بهترینتجربهگراییدرکارگردانی«:سينمانيمكت»
خالقانهترینسوژه«:سينمانيمكت»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :علي عمراني در
«سينمانيمكت»
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :سينمانيمكت»
خالقانهترینفیلم«:سينمانيمكت»

19

محسن آزرم

فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سی وچهارم که دیدهام« :یک شهروند
کام ً
ال معمولی»« ،نیمرخها»« ،زمناکو»« ،اینجا کسی نمیمیرد»
ً
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :یک شهروند کامال معمولی»
خالقانهترین سوژه.... :
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت.... :
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :یک شهروند کام ً
ال معمولی»
خالقانهترین فیلم«:یک شهروند کام ً
ال معمولی»
امیر پوریا
فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سی وچهارم که دیدهام« :ممیرو»،
«نیم رخ ها»« ،یک شهروند کام ً
ال معمولی»« ،چهارشنبه»« ،گاهی»« ،این جا
کسی نمی میرد»« ،قیچی»« ،سینمانیمکت»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :ممیرو»
خالقانهترین سوژه«:سینمانیمکت»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :اشکان خطیبی در
«سینمانیمکت»
بهترین دستاورد فنی یا هنری :فیلمبرداری «ممیرو» ،تدوین «نیم رخ ها»،
طراحی «سینمانیمکت»
خالقانهترین فیلم«:ممیرو»« ،نیم رخ ها»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :ایستاده در غبار»
رامتین شهبازی
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فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سی وچهارم که دیدهام« :تمرین برای
اجرا»« ،چهارشنبه»« ،قیچی»« ،نیم رخ ها»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :نیم رخ ها» به کارگردانی ایرج کریمی
خالقانهترین سوژه«:نیم رخ ها»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :انتخابی ندارم
بهترین دستاورد فنی یا هنری :انتخابی ندارم
خالقانهترین فیلم«:نیم رخ ها»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :اژدهــا وارد
می شود» به کارگردانی مانی حقیقی و «ایستاده در غبار» به کارگردانی
حسین مهدویان

محمدرضا مقدسیان

فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سی وچهارم که دیدهام :تمام فیلم ها
به جز «تمرین برای اجرا»« ،سگ و دیوانه عاشق» و «اینجا کسی نمی میرد»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :نیم رخ ها»
خالقانهترین سوژه«:یک شهروند کامال معمولی»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :بابک حمیدیان در
«نیم رخ ها» ،یداهلل شادمانی در «ممیرو»
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :نیم رخ ها» و «یک شهروند کامال معمولی»
خالقانهترین فیلم«:نیم رخ ها»« ،یک شهروند کامال معمولی»
فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود :حضور فیلم خوب
«چهارشنبه» در گروه «هنر و تجربه» چندان تناسبی با ماهیت این گروه
نداشت ،چه که این فیلم قابلیت حضور در بخش نگاه نو را داشت .به همین خاطر
المان هایی که برای نظرسنجی در نظر گرفته شده را بدون در نظر گرفتن فیلم
«چهارشنبه» پاسخ داده ام .جای فیلم های «من» و «ایستاده در غبار» در گروه
«هنر و تجربه» خالی بود ،چرا که بسیار زیاد رنگ وبوی هنر و تجربه داشتند و
خالقانه ساخته شده بودند و بدیع.

فیلم یا فیلمهایی که در بخشهای دیگر (سودای سیمرغ و نگاه نو) حضور

داشتند ولی جایشان در بخش «هنر و تجربه» خالی بود« :اژدها وارد می شود»،
«النتوری» و «ایستاده در غبار»
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کیوان کثیریان
فیلمهای بخش «هنر و تجربه» جشنواره سی وچهارم که دیدهام« :اینجا کسی
نمی میرد»« ،ممیرو»« ،نیم رخ ها»« ،چهارشنبه»« ،قیچی» و «یک شهروند
کامال معمولی»
بهترین تجربهگرایی در کارگردانی« :نیمرخها» و «یک شهروند کامال معمولی»
خالقانهترین سوژه«:ممیرو»
بهترین انتخاب بازیگری شناختهشده در نقشی متفاوت :عباس غزالی در
«قیچی» و یداهلل شادمانی در «ممیرو»
بهترین دستاورد فنی یا هنری« :نیم رخ ها»
خالقانهترین فیلم«:ممیرو»
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پویانبی

درباره «اینجا کسی نمی میرد» ،ساخته حسین کندری
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یکی از گرفتاریهای اغلب فیلمسازان جوان و به ویژه فیلم اولیها که صبغه فیلمسازی کوتاه هم دارند،
نداشتن یک متریال داستانی کافی و درست برای یک فیلم حدودا ۱۰۰دقیقهای است ،داستان محصول
بسیاری از این دوستان در همان نیم ساعت ابتدایی به پایان میرسد و فیلمساز چیزی برای ادامه کار در چنته
ندارد ،پس به ناچار پشت مفاهیمی چون فرم گرایی در روایت و یا برخی بازیهای ساختاری در اجرا پنهان
میشوند.
اولین فیلم حسین کندری« ،اینجا کسی نمیمیرد» ،که پیش از این تجربه ساخت چند فیلم کوتاه و
فیلمبرداری چند فیلم بلند سینمایی را در سینمای مستقل ایران داشته از این قاعده مستثنا نیست« .اینجا
کسی نمیمیرد» یک شروع بسیار خوب و یک پایان بندی تا حدودی غافلگیرکننده دارد ،اما آیا همین
دو نکته برای خوب بودن فیلم کافی است؟ پاسخ خیر است! زیرا فیلمساز بدون درنظرگرفتن خط میانی
پشت همان مفاهیمی
داستانش و رهاکردن آن عمال شرایط را برای سردرگمی مخاطب و پنهان شدن خودش 
که در ابتدای یادداشت قیدکردم فراهم میآورد« .اینجا کسی نمیمیرد» به عنوان تجربه اول فیلمساز در
حوزه ساختاری تالش میکند نکتههای تازه و البته قابل توجهی را به مخاطبین خود پیشنهاد دهد که در
جایگاه خود قابل تقدیر است ،اینکه فیلمساز در میان انبوهی از فیلم های آپارتمانی و درامهای «فرهادی »زده
لوکیشن و داستان خود را به دل یک طبیعت بکر میبرد و تالش دارد این طبیعت ویژه را به دل داستان خود
بکشاند ،اینکه حسین کندری تالش میکند بازی متفاوتی از دو بازیگر توانا ولی درعین حال کلیشه شده
سینمای ایران (هومن سیدی و رضا بهبودی) ارائه دهد ،اینکه برای یک فیلم سایکودرام کارگردان ،میزانسن
متفاوتی را برمیگزیند که بر تقطیع محدود استوار است و با کمک تدوینگر خود با استفاده از جامپ کاتهایی
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که البه الی برخی سکانسها میزند تالش دارد یک موتیف منحصربه فرد را در فرم بصری فیلم جابیندازد
به خودی خود قابل تقدیر است اما کافی نیست .درواقع حسین کندری بدون توجه به فیلمنامه و عدم ملزومات
کافی داستانپردازی در یک فیلمنامه سینمایی عمال به ورطهای افتاده که فیلم چیزی برای ارائه ندارد و جز
آن تک خطی خالصه فیلم که بازگوکننده داستان سرباز جوانی است که برای دیده بانی و مراقبت از لولههای
انتقال نفت ،به منطقه کوهستانی در یک کیلومتری مرز عراق اعزام میشود چیز دیگری برای ارئه ندارد.
بسیاری از سکانسهای فیلم زائد ،تکراری و قابل حذف هستند ،شخصیتپردازی به ویژه برای کاراکتر مرکز
داستان آنچنان که باید صورت نمیگیرد و ما با یک داستان الکن و تعدادی شخصیت مبهم طرف هستیم.
«اینجا کسی نمیمیرد» قابلیت این را داشت که به یک فیلم کوتاه درخشان بدل شود؛ فیلمی که نهایتا در
بیست دقیقه قصه خود را روایت میکند و با یک پایان غافلگیرکننده به مخاطب گوشزدمیکند که تمام
چیزهایی که در این مدت دیدی دروغ و توهمی بیش نبوده .اما فیلمنامه نویس (بهار کاتوزی) با بسط همین
داستان بدون اضافه کردن مصالح کافی زمینهای را فراهم کرده که فیلم از دقیقه بیست به بعد چیزی برای
ارائه ندارد .شاید به همین دلیل هم هست که فیلم در یک زمان تقریبی عجیب ( ۷۵دقیقه) به اتمام میرسد؛
به طور شفافتر حداقل زمانی که یک فیلم برای اکران در سالنهای سینما احتیاج دارد!
به عنوان نکته پایانی برایم بسیار عجیب است که چگونه چنین فیلمی در بخش «هنر و تجربه» جشنواره فیلم
فجر راه پیداکرده .این سؤال از بعد تحقیر فیلم و یا کنایه زدن به خالقش نیست (که اگر اینگونه بود کنایه زن
قابلی بودم!) بلکه از این حیث که فیلم هایی چون «اینجا کسی نمیمیرد»« ،سینمانیمکت»« ،قیچی» و
«چهارشنبه» (که اتفاقا تندیس «هنر و تجربه» را هم دریافت کرد) هیچ گونه مؤلفه تجربه گرایانهای ندارند و
به شدت فیلم های خطی و جریان متداول در سینمای ایران هستند و اگر هم نکته ابهام انگیزی در این فیلمها
وجود دارد به دلیل ذات تجربی اثر نیست بلکه عدم موفقیت خالق اثر در خلق فضاهایی است که مد نظر
داشته .پس نمیتوان این فیلمها را کنار آثاری چون «ماهی و گربه»« ،پرویز» ۲۱« ،اینچ» و «لرزاننده چربی»
قرار داد که ماهیت وجودی آنها بازی با گرامر سینما است

23

علیرضا نراقی

«برداشت دوم از قضیه اول»خود را از چنگ مسأله باور در ظاهر رها کرده است
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باورپذیربودن از بنیادیترین نیازهای هر فیلمی است .این تنها خصوصیت فیلمهای متعارف و مرسوم نیست
بلکه بخش عمدهای از فیلمهای تجربی هم این دغدغه را دارند .در این میان فیلمی که تالش میکند صحنه
را به پشتصحنه و جلوی دوربین را به پشت دوربین وصل کند و درامی خلق کند که بخشی از آن درام اصلی
و جاری در داستان فیلم و بخشی دیگر از آن درام پشتصحنه باشد ،اغلب در جایگاه مسأله گون و متفاوتی
نسبت به این امر باورپذیری مینشیند.
فیلمهایی که از پشتصحنه پردهبرداری میکنند و فرایند ساخت خود را به فرایند داستانی که بناست روایت
کنند متصل میکنند ،البته کم و همواره نامتعارفاند اما این بدان معنا نیست که تجربه نشده هم هستند.
تاریخ سینما در حافظه خود چنین تجربیاتی را دیده .مسأله نبودن باورپذیری در چنین فیلمی البته همواره
به معنای منتفی بودن تالش برای باورپذیربودن نیست بلکه برعکس به معنای پیچیدهتر شدن ،عمق یافتن
نمایش نمایش بودن فیلم و فاصلهگذاری که بازیگر را در
و چندوجهی شدن نیاز اثر به باورپذیری است .صرف
ِ
کنار نقش نشان میدهد اصوال باور را از درام به واقعیت منتقل میکند ،یعنی تالش دارد که واقعیتی استعالیی
شامل حقیقت شخصیتها و فرایند و دشواریهای تولید یک فیلم داستانی (چه به لحاظ داستانی و چه
به لحاظ مسائل فنی و )...را بر واقعیت نمایش غلبه دهد و از این طریق تماشاگر را از داستان به بعدی عمیقتر
که داستان آدمهای واقعی است راهنمایی کند.
اما نکته فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» ساخته پویان باقرزاده در این است که فیلم خود را از چنگ مسأله باور
در ظاهر رها کرده است .اساسا بنا نیست باورپذیر باشد چراکه بازیها در همان پالن اول افشا میگردد و لذا فیلم
اگر بتوان این را نوعی توانایی حساب کرد ،توانسته از قید باورپذیربودن در بدو امر و در مواجهه اولیه رها گردد.
درکل فیلم براساس حقهها و تمهیداتی جلومیرود که کارگردان چیده تا بتواند صحنه ساختگی ،پشتصحنه
ساختگی و واقعیت را بههم بیامیزاند و این مخاطب را از جهت زیر سؤال بردن منطق اثر خلع سالح کرده است.
اما شیوه کلی روایت این رهایی از باورپذیربودن و منطق را بهعنوان نقطه قوت اثر جالبتوجه نکرده است.
درست است این اثر اثری تجربی در روایت و متفاوت در ساختار است ،اما همچنان هر تکه از درام (درامی که
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بناست روایت شود ،درام پشتصحنه و وضعیت واقعی
بازیگران) را میتوان هم براساس منطق داستانی و
هم براساس اصل اصیل باورپذیربودن مورد سؤال
قرارداد و ازقضا فیلم باقرزاده باوجود گرما و ریتم
مناسبش از جواب مناسب به آنها عاجز است .کلک
کارگردان برای اینکه خود را از ارتباط دشوار با ذهنی
نقاد رهاکند درست در شیوه روایت و تکهتکه کردن
مسائل فیلم است که رنگ میبازد و فیلم را اتفاقاً در
نگاهی عمیقتر و تحلیلیتر گیرمیاندازد.
داستان اصلی که موضوع فیلم پویان کارگردان
فیلم و تمرین 9ماهه بازیگران اوست داستان دو
زوج جوان است که هرکدام به بنبستی در زندگی
خود رسیدهاند و بهواسطه یک شوخی ،اسراری را از
یکدیگر میفهمند که به رابطه آنها آسیب میزند و
کل اصالت باهم بودنشان را زیر سؤال میبرد60 .دقیقه
از فیلم در یک سکانس پالن طوالنی و پرحرکت و
میزانسن هایی نهچندان قوامیافته به این مسأله میپردازد .در همین 60دقیقه میتوان گفت که دوربین
فیلمی که بناست ساخته شود ویران است .فاقد استراتژی و خودنما و بیمنطق است .داستان بارها مخاطب را
به خنده میاندازد و ملتهبترین لحظات و حرکات بازیگران ازقضا بدترین لحظات ،هم به لحاظ میزانسن ،هم
بازی و هم مهمتر از همه اینها دیالوگنویسی است .در صحنه هایی هم که پشتصحنه را میبینیم  -پیش و
پساز آن درام 60دقیقهای  -آنچه روبه روی ما دیده میشود فاقد استراتژی و اغلب قابل حذف واضافه است و
همین قابلیت حذف واضافه نشاندهنده ساختار قوام نایافته فیلم است.
فیلم متفاوت و تاحدودی سرگرمکننده «برداشت دوم از قضیه اول» در درام پردازی هم میتوان گفت که
دستمالیشده است .هم به این معنا که تکراری و قابل حدس است  -از همان درامهای رویی که در یک مهمانی
قرار است خیلی چیزها افشا شود و زوجین تازه یکدیگر را بشناسند  -و هم به این معنا دستمالیشده است که
جای دست سازنده و نویسندگان  -فیلمنامه اثر کار گروهی است  -بر روی اثر نهایی مانده است .درست مثل
یک مجسمهساز که کارش را تمیز و کامل تحویل نداده و جادست ناشیانهاش بر دیوارههای اثرش باقی مانده.
در همان درام اصلی 60دقیقهای بارها منطق اثر میلنگد و تمهیدات لحظهای مثل افشاکردن یک شوخی یا
یک انتقام به طرز پوچ کنندهای کل اثر را دست میاندازد و به نظر میرسد این تمهید نویسنده است برای اینکه
بستری برای اثرش پیدا کند ،هرچند غیرطبیعی و برنیامده از الزامات درام و داستان و مقدمات.
با همه این نواقص و حفرهها نمیتوانم به جرأت بگویم که فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» فیلم بدی است.
یا مثال تجربه صددرصد شکستخوردهای است .فیلم ضعفهای فراوانی دارد اما آشکارا فیلمی تجربی است؛
فیلمی است که تالش کرده به-جای مواجهه جدی با نوع درام پردازی و تجربهاش راههای فرار مناسب و
رندانهای پیداکند اما بااینوجود سرگرمکننده ،خوش ریتم و قابلاعتناست .آنچه بیشتر نگرانکننده است تن
لرزان این تجربه است که حتی برای سازندگانش بیشتر به تفنن میماند تا کاری جدی

25

ایلیا محمدی نیا

چرا «برداشت دوم از قضیه اول» حائز اهمیت است؟
فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» به کارگردانی پویان باقرزاده از چند منظر فیلم حائز اهمیتی محسوب میشود.
وقتی درباره واژه ترکیبی حائز اهمیت صحبت میکنیم لزوما منظور صرفا بار مثبت آن نیست هرچند این ترکیب
واژگانی (حائز اهمیت) صرفا چنین احساسی را (مثبت) به آدمی منتقل میکند .در نوشتار زیر سعی خواهم کرد
این ترکیب را بازشناسی کنم.
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برداشت ا ّول
فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» حائز اهمیت است چون جسارت دارد .البته که هرکس بعد دیدن این فیلم
میتواند به جای واژه جسارت از واژههای دیگری استفاده کند .جسارت دارد چون همه عوامل فیلم خاصه
کارگردانش نترس هستند .گروهی جوان تصمیم میگیرند که با امکانات حداقلی بدون سرمایهگذار و بدون
پیشزمینهای چندان در حوزه فیلمسازی و تنها با اتکا به جسارت کارگردانی که یکی ،دو فیلم کوتاه آن هم از
نوع صرفا تجربی ساخته است ،فیلمسازی آن هم از نوع بلند داستانی را تجربه کنند .و البته نتیجه کار فاجعه هم
نیست ،الاقل از بسیاری از مدعیان نتیجه بهتری هم از کارشان حاصل شده است.
حائز اهمیت است چون کارگردان در نخستین تجربه کارگردانیاش پالنسکانس شصتوچند دقیقهای را با
تمامی کاستیهایش کارگردانی میکند .پالنسکانس طوالنی فیلم رونوشتی کمرنگ از فیلم «ماهی و گربه»
ساخته شهرام مکری است که البته برای نخستین تجربه کارگردانش فاجعه محسوب نمیشود.
حال بگذریم از صدای آزاردهنده فیلم و تصاویری که گاهبهگاه از وضوح خارج میشوند که البته شاید تأکیدی
باشد براینکه گروهی غیرحرفهای و تجربهگرا فیلمی ساختهاند با همه بیتجربهگیهایشان که همچنان که
گفته شد عالقهمندی میخواهد و جسارت .حال اگر صدای فیلم آزاردهنده است یا جایی دیگر ،تصاویر فوکوس
نیست چه اهمیتی دارد؟ پویان باقرزاده نشان داد جسور است و ماجراجو .که البته در سینمای محافظهکار
موهبتی بزرگ محسوب میشود .کارگردان جوان فیلم جسارت در ساخت فیلم داشت و این خیلی خوب است
اما واقعیت امر آن است که این «نترسی و جسارت» ،همه فیلمسازی نیست .جسارت در فیلمسازی زمانی تعریف
پیدامیکند که در مضمون و یا ساختار فیلم بروز نماید .که البته در فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» ما نشانی
از آن نمییابیم.

مشکل اساسی فیلم ،فیلمنامه ضعیف آن است.
کارگردان براساس ایــدهای خامدستانه به شکلی
سطحی و ساده و بدون هیچ خالقیتی در ساختار و
مضمون ،فیلمنامهاش را بهتصویرمیکشد .آدمهای
فیلم شناسنامه ندارند ،گویی هرکس که حرفی
داشته باشد مقابل دوربین واگویه میکند و میرود.
در پالنسکانس طوالنی فیلم ،چهار شخصیت اصلی
با ورودشــان به خانه دانشجویی نمیتوانند تعلیق
قابلقبولی را به تماشگر منتقل کنند ،درنتیجه تماشاگر
زودتر از فیلم پایان قصه را حدس میزند .اساسا گرهی
شکل نمیگیرد که در ادامه مخاطب را با خود همراه
سازد .بازیگران فیلم یکریز حرف میزنند و همدیگر
را متهم میکنند؛ بیهیچ پشتوانه درستی .گویی همه
این چهارنفر تنها چندروزی است که برحسب تصادف
باهم آشنا شدهاند وگرنه چه لزومی دارد با کوچکترین
واکنش و حرفی نسبت به یکدیگر دچار سوءتفاهمی
عمیق شوند؟ درنتیجه فیلم ،میشود کمی سوءتفاهم بهعالوه جیغ و داد و فریاد و گریه و کارگردانی که نمیداند
چه میخواهد.
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برداشت دوم
فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» حائز اهمیت است چون به عالقهمندان سینما و فیلمسازی نشان میدهد که
میشود با کمی استعداد و جسارت و صدالبته اعتمادبهنفس (این آخری در این فیلم از ابتدا تا انتهای فیلم موج
میزند) فیلم تولید کرد .آن هم فیلم بلند داستانی.
همه امتیاز فیلم به گفته کارگردانش هزینه کم تولید فیلم است .فیلم با هزینه کمی تولید شد که البته مرهون
فناوری جدید و ارزانقیمت تصویربرادری است .تولید فیلم با توجه به امکانات ارزان تصویربرداری دیجیتال این
امکان را فراهم آورده که هرعالقهمندی به این حوزه با صرف کمترین هزینه به نسبت دوران پیشادیجیتال بهزعم
خود فیلم بسازد .نتیجه این ارزانی خیل عظیمی شد از فیلمهای مستند و داستانی که با رها و بارها از تلویزیون
و بعضا جشنوارههای سفارشی شاهدش بودیم و خواهیم بود و البته در این میان آثار ارزشمندی هم تولید شد
همچون فیلم تأثیرگذار «ملف گند» ساخته محمود رحمانی که با هزینهای بسیار اندک ساخته شد و در مدت
زمان ۵۳دقیقهای خود ،آن هم بدون حتی یک برش ،مخاطب خود را بر روی صندلی سینما میخکوب میکند.
درنتیجه صرف تواناییداشتن در ساخت فیلمی ارزان وقتی عنصرجسارت با خالقیت همراه نباشد لزوما امتیازی
در فیلمسازی محسوب نمیشود .و نکته مهمی که در این میان از نگاه و منظر سازندگان فیلم «برداشت دوم از
قضیه اول» دور ماند همین نکته کوچک اما حائز اهمیت است .فیلم سرشار از جسارت است اما خبری از خالقیت
نیست و آنچه که فراموش میشود آن است که چرا فیلمی ساخته میشود .و پرسش بنیادیتر آنکه آیا هرچه که
در قاب یک دوربین تصویربرداری ثبت میشود واجد ارزش دیدن است؟
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رامتینشهبازی

«تمرین برای اجرا» می کوشد جهان واقعیت را با دنیای ادبیات کهن پیوند بزند
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محمدعلی سجادی فیلمساز خوشقریحهای است .فیلمسازی که در آثار پیشین خود نیز عالقهمندی به
داستانهای پلیسی و معمایی از یکسو و ادبیات و شعر را از سوی دیگر نمایانگر ساخته بود .اما در تجربه اخیرش
یعنی فیلم «تمرین برای اجرا» کامال به سمت تولید اثری شخصی سوق پیدا کرده است؛ فیلمی که میکوشد
جهان واقعیت را با دنیای ادبیات کهن پیوند بزند .در حقیقت «ادبیات» در این فیلم بهمثابه پلی عملمیکند که
بر زندگی عادی زده شده است .اتفاقی که در حوزه زبان نیز رخ میدهد .اگر کاربران عادی زبان از آن در زندگی
روزمره بهعنوان عاملی خودکار در برقراری ارتباط سود میجویند ،ادبیات عاملی است تا بتوانند از این روزمرگی
رهایی پیداکنند و زبان ادبی به باور فرمالیستهای روس این امکان را در اختیار کاربر زبان قرارمیدهد.
در فیلم «تمرین برای اجرا» سجادی سعی دارد تناظری را میان داستان شاهنامه و زندگی امروز برقرار نماید.
یعنی زمان اساطیری را با زمان واقعی همنشین کند .اما نکته اینجاست که این اتفاق منسجم رخ نداده و
نشانههایی که نیازمند برقراری داستان این دو دنیا هستند اندکی با یکدیگر متفاوتند .از همین روی ما با سه
وضعیت از منظر اجرا روبهرو هستیم -۱ :زندگی عادی تعدادی هنرمند که برای اجرای یک نمایش گرد هم
میآیند -۲ .زندگی آنها در خالل تمرین که وضعیت زندگی اکنون با جهان نمایش درهممیآمیزد و  -۳آنچه
بهعنوان نمایش روی صحنه رخ میدهد.
آنچه در بخش نخست اهمیت دارد شیوه زیست افراد در یک فضای متعلق به فرهنگ فرادست از منظر مواجهه
اجتماعی است .آنچه بهعنوان فرهنگ در بین این افراد شکلمیگیرد رفتاری مبتنی بر گفتوگو و بحث درباره
آثار فاخر هنری است که از منظر جامعهشناسی بوردیو جزو داراییهای رفتاری آنها طبقهبندیشده و ایشان
را از دیگران متمایز میکند و آنها را در دستهبندی مشخصی قرارمیدهد و کارگردان سعی دارد در همین
اثنا «دیگری» را نیز شناسایی کرده و او را از باقی همین گروه متمایز نماید .در سکانس آغازین که گروه برای
مراحل نخستین دورهم جمع شدهاند برای دورخوانی متن ،یکی از اعضای این گروه (میکائیل شهرستانی)
بهواسطه بازی با تلفن همراه و سربههوایی مورد طعنههای غیرمستقیم کارگردان گروه (سجادی) قرارمیگیرد.
از همینجاست که او بهمثابه یک دیگری در گروه شناسایی میشود ،اتفاقی که در حین کار دائم پررنگتر
شده و در انتها به منفکشدن او از گروه و ازهمگسیختگی آن میانجامد .در این بخش ،بهخصوص در فصل
نخست ،کارگردان برای نمایش تعارض میان فرد و گروه نتوانسته به درامپردازی قابلتوجهی دست یابد .در
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این قسمت میزگردی را میبینیم که گویا قصد دارد
همچون کالسی درسی درباره شاهنامه به مخاطب
اطالعات بدهد .در این بخش است که کارگردان و
دیگر افراد گروه بهتناوب درباره واژههای شاهنامه در
قالبی غیردراماتیک به مخاطب اطالعات میدهند و
صحنه آنقدر به درازا میانجامد که «دیگری» جمع
فرصت داشته باشد تمایزات خود را نمایان سازد .ایده
کارگردان برای نگاه به این دیگری جالبتوجه است ،اما
در اجزا کارایی الزم را پیدانمیکند.
بخش دوم به زمانی مربوط میشود که میزانسنهای
نمایش آرامآرام شکلمیگیرد .گروه متن را کنار
گذاشته و تعاملی بین دنیای کنون و متن نمایشی
شکلمیگیرد .کارگردان سعی داشته در این بخش
قسمتهایی را از شاهنامه انتخاب کند که با دنیای
فعلی نمایش ارتباط برقرار نماید ،اما این ارتباط نیز
میان گفتوگوهای بیشمار و ارائه نشانههای نهچندان
مشخص گم میشود و بنابراین دو دنیا در دو قطب مجزا قرارمیگیرند و چندان بر هم منطبق نمیشوند.
در بخش سوم نیز که گویا نمایشی آماده بر صحنه اجرا میشود و روایت «خودگوی» دو بخش پیشین جای خود
را به «محاکات» میدهد نیز انتظارمیرفت کارگردان نسبت میان دوربین را با شکل جدید متناسب نماید که
این اتفاق نیز رخ نداده و مخاطب بیشتر با فیلم  -تئاتری مواجه است که بدون نسبت مشخص با دوربین سینما
خود را مینمایاند .تنها نکته قابلتأمل در این قسمت نورپردازی و رنگ لباسهایی است که توانسته دنیای ملون
موجود در داستان شاهنامه را بهخوبی عیان سازد .این بخش سوم بهعنوان دنیای گذار از واقعیتگرایی و رسیدن
به شکلی از ذهنگرایی این امکان را در اختیار سجادی قرار داده است که بتواند به شکلی جدید از اجرا دست یابد
و فضایی را فراهم آورد که بارقههای منسوب به «هنر و تجربه» در آن نمود پیداکند .اما ظاهرا کارگردان فقط
در اختیار ایده نخستین باقیمانده و در تلفیق فضای فیلم و تئاتر میکوشد آن را همچون نوعی تجربهگرایی در
اختیار مخاطب قراردهد؛ کاری که پیشتر در نمونههای اندکی متفاوت در فیلمهایی همچون «در جستوجوی
ریچارد» آلپاچینو نیز آزموده شده است.
نمایشی همان دوربین بخش نخست است که اینبار همچون دیگر چشماندازهای

دوربین سجادی در بخش
فیلم ،چشماندازی تئاتری را مینگرد و خود دوربین به بخشی از نمایش تبدیل نمیشود؛ اتفاقی که میتوانست با
تفاوت ایجادکردن در فضای تصویری از گسست دو دنیای درون و برون نمایش نیز حکایت کند.
فیلم «تمرین برای اجرا» میتواند نوعی مقدمه قلمداد شود برای فیلمی دیگر که در راستای تکامل همین
فیلم شکل بگیرد .شاید تجربه ساخت این فیلم و تولید آن در عمل بتواند بسترهایی را برای سجادی و دیگر
کارگردانها فراهم آورد تا به اثری کامال تجربی و رادیکال از نزدیکی فرم نمایش و فیلم دست یابند .اتفاقی که
بهرام بیضایی اوایل دهه  ۶۰با «مرگ یزدگرد»تجربه کرد و بهواقع توانست تئاتر را به سینما نزدیک کند .اتفاقی
که تاکنون تکرار نشده است و فیلم «تمرین برای اجرا» نمیتواند باوجود تفاوتها از آن پیشیبگیرد
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ایلیامحمدینیا

درباره «سگ و دیوانه عاشق» ،ساخته علی محمد قاسمی
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در همه این سالهایی که به شمال کشور بهویژه مناطق کوهستانی آن میرفتم مسحور زیبایی و جذابیتهای
بصری آنجا میشدم .در یکی از سفرهایم دوستی از اهالی همانجا (گیالن) با من همراه بود و من به روال
همیشگی لب به تعریف و تمجید از آنهمه زیبایی گشودم .دوستم خیلی با نظراتم موافق نبود .میگفت
سرسبزی و طبیعت به نظر شما زیبا میآیند اما هستند بسیاری از اهالی اینجا که نگاه دیگری دارند .تعجبم را که
دید ادامهداد :این سرسبزی باعث شده فقر و بدبختی به چشم نیاید و هرکسی همچون شما فقط زیبایی اینجا را
ببیند و از قصه پرغصه بسیاری از مردمش خبردار نشود .مسافران گمان میکنند فقر و بدبختی فقط برای مناطق
کویری و بیابانی است و بس.
فهم درست و دقیقی از حرفهای دوست شمالیام نداشتم تا اینکه فیلم «سگ و دیوانه عاشق» به کارگردانی
علیمحمد قاسمی را دیدم.
علیمحمد قاسمی بعد از وقفهای ۱۰ساله دومین ساختهاش در مقام کارگردانی« ،سگ و دیوانه عاشق» را ،آماده
نمایش کرد .او که بعد از کارگردانی نخستین فیلم بلندش« ،یادداشت بر زمین» ،که هنوز امکان نمایش نیافته و
به-نظرمیرسد گروه «هنر و تجربه» فرصت مغتنمی باشد تا شاید فیلم پردههای سینما را تجربه کند« ،سگ و
دیوانه عاشق» را با سرمایه شخصی و بیهیچ کمکی از نهادها و مؤسسات حامی سینما تهیه و کارگردانی کرد و
البته در فاصله این دو فیلم در مقام فیلمبردار تخیالت کارگردانان دیگر را به تصویر کشید.
فیلم داستان آسیه و پیمان ،زوج جوانی است که خود را برای عروسی آماده میکنند .پیمان که شبها را در
قهوهخانه پدرش نظام به روز میرساند نیمهشبی میزبان مادر و دختری جوان میشود و صبح به همراه آنان در
پی عشقی تازه راهی سفر میشود بیآنکه کسی از او خبردار شود و ردی داشته باشد و آسیه اما روز عروسی با
یادگاری از پیمان و بیحضور غیرموجهش میزبان حرفها و طعنههای مردم میشود و...
آخرین ساخته قاسمی همچنان که در خالصه قصه فیلم آمد داستانی پرکشش را به تصویر میکشد .صحنههای
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ابتدایی فیلم تصویری از ناکجاآبادی سرسبز محصور در
مه است و صحنههای بعدی فضای شاد و سرخوشانه
را نشان میدهد اما خیلی زود همهچیز با رفتن پیمان
تغییرمیکند و رفتهرفته تماشاگر نه درگیر لوکیشن
بکر و چشمنواز فیلم که درگیر قصه تلخ آسیه میشود.
کارگردان در گام اول از این طبیعت بکر آشنازدایی
میکند و تماشاگر را با آدمهای فیلمش درگیر میسازد.
(و عجیب آنکه سینمای ما در بسیاری از اوقات نگاهی
صرفا توریستی به این مکانها داشته است .نگاه کنید
به خیل عظیم آثاری که طی سالهای متمادی در
سینما و تلویزیون ساخته شدهاند و هرگاه قرار بود فقر
و تنگدستی نشان داده شود مناطق بیابانی و کویری
لوکیشن اصلی میشد و مناطق شمالی و سرسبز کشور
محلی برای آرامش و آسودگی .و این سیکل معیوب
همچنان ادامه دارد).
حال دیگر تماشاگر همانند مسافران و میهمانان گذری
قهوهخانه نظام آنچه که میبیند همه سرخوشی و موسیقی و طبیعت زیبا و مسحورکننده نیست .او حاال واقعیت
تلخی را کشف کرده و با آسیه دختر زخمخورده فیلم همراه میشود.
شخصیتهای داستان فیلم چونان قصههای چارلز دیکنز باهم مرتبط شده و همدیگر را معرفی میکنند .فیلم
عاری از شخصیتهای اضافی است و تماشاگر هر کسی را به نحوی با داستان فیلم درگیر میبیند .کارگردان
تالش کرده است با پرهیز از شخصیتهای اضافی که کمکی به پیشبردن قصه فیلم ندارند مخاطب را در این
مسیر با خود همراه سازد و در این راه بهرغم کاراکترهای محدود موفق عمل میکند .فیلم اما قصهگوی صرف
نیست .قاسمی تالش کرده با قصهاش ،بیان سینماییاش را به مخاطبش منتقل کند و آنجا که کالم به سکوت
تبدیل میشود این تصویر است که بهخوبی فیلم را به پیش میبرد.
آدمهای فیلم سیاهوسفید معرفی نمیشوند خطاکار هستند ،اشتباه کردهاند و همچون پیمان تقاصش را
پسمیدهند .هریک داستان خود را دارند .از مادر آسیه گرفته تا نظام قهوهچی و آقابیک و حتی آسیه همگی در
مقاطع مختلفی از زندگی خود اشتباهات و خطاهایی را مرتکب شدهاند و تاوان سختی را هم دادهاند .اما هرکدام
بی توجه به تجربیات دیگری راه خود را میروند .کارگردان در این مسیر تالش دارد جانب کسی را نگیرد و اگر قرار
است قضاوتی شود این تماشاگر فیلم است که میتواند قضاوت کند.
«سگ و دیوانه عاشق» محصول سینمای مستقل است .کارگردان دست در جیب هیچ تهیهکنندهای اعم از
خصوصی و دولتی ندارد ،پس مجبور به قبول ناخواسته سفارش نیست .کارگردان تالش میکند با روایت درست
از قصه فیلمش ضمن رعایت تمامی عواملی که میتوانند مخاطب را با فیلم همراه سازد همچون قصه معمایی با
گرههایی که در وقت مناسب در فیلم گشوده میشوند و تصاویری چشمنواز ،راه خود را برود.
آخرین ساخته علیمحمد قاسمی بیش از هر اثر دیگری از این فیلمساز به تصویر متکی است و در این راه از قصه
نیز غافل نمیماند .همین پیوستگی بین قصه و تصویر ،راه را برای جذب مخاطب بیشتر هموار کرده است
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نگاهی به سالهای اخیر محمد رحمانیان به بهانه «سینمانیمکت»
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در سی وچهارمین دوره جشنواره فجر«سینمانیمکت» کمتر از آنچه باید قدر دید .درست است که فیلم در
مقایسه با بعضی از کاندیداها هم حتی به مراتب اثر بهتری بود و قضاوت هیأت انتخاب را زیر سؤال میبرد اما
اعتراضات رحمانیان جوی را بر علیه خودش و فیلمش ایجاد کرد که پیش از تماشای فیلم با ترس مواجه شدن
با فاجعهای تمام عیار داخل سالن رفتم.
نوستالژی نگاری و فیلمبازی «سینمانیمکت» به خصوص تا نیمه فیلم بیننده را مفتون خویش میکند و بازی
فوقالعاده علی عمرانی هوش از سر هر عاشق سینمایی میبرد اما افسوس که رحمانیان زیاده ازحد بر این
خاطره بازی تکیه میکند و فراموش میکند روند دراماتیک داستان و روابط میان شخصیتهای داستان را
پرورش بدهد .ایدههای محشری مثل زندان و آن دخمه انبار ویاچاس که در آن دوران رویای دست نیافتنی
هر عاشق سینمایی بودند محدودند و فیلم نمیتواند از آنچه پایه گذاری کرد به شکلی مطلوب بهره برداری
کند .به همین خاطر هم هست که بیننده از جایی به بعد خسته از بازی تکرارشونده اجرای فیلمهای سینمایی،
دست فیلمساز را میخواند و تعقیب کردن اجراهای متعدد گروه برایش ماللآور میشود .این مالل به ویژه اگر
مخاطب ،آشنایی چندانی با تاریخ سینما و یا فیلمهای کالسیک نداشته باشد ،دوچندان میشود .بااین حال این
یادداشت به عمد از نقد جدی «سینمانیمکت» فاصله میگیرد و این امر را به زمان اکران فیلم موکول میکند
تا به امر مهم تری بپردازد؛ به خود محمد رحمانیان که یکی از معدود نگینهای باقیمانده و فعال انگشتری تئاتر
ایران است.
بشر در هر دورهای از زندگیاش دنبال بدیلی میگردد تا با آن بدل جای خالی اسطورههایش را پرکند .این
توجو و قیاسهای بعضاً بعید میان اصل و بدل گاهی تا بدانجا شکل افراطیای به خود میگیرد که ماهیت
جس 
شکل مطلوبِ قیاسگر نزدیک شود .در این میان نکته مهمی که به دست
سوژه هم حتی تغییر میکند تا به
ِ
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فراموشی سپرده میشود این است که هر زمانهای اسطوره مخصوص به خودش را دارد و این قبیل مقایسهها
برای نزدیک کردن سوژهای به سوژه دیگر به قدری اشتباه است که ممکن است موجبات زایل شدن اسباب
بزرگی مقایسه شونده را هم پدید بیاورد.
بعد از مارادونا مستطیل سبز همیشه به دنبال جایگزین دیگری بوده و هر تازه واردی را به قصد ساختن شمایلی
چون او چون نگینی بر انگشتری نشانده و بعد از مدتی هم دورانداخته .در سینما هم مثل هر هنر و پدیده دیگری
وضع به همین منوال است .سینمادوستان در نبود زندهیاد علی حاتمی به دنبال حاتمی دیگری میگشتند
که بهرام بیضایی هم ترک وطن کرد و زخم ناسور فیلم نساختن در سالهای پیش از عزیمتش را تبدیل به
سرطان غمبا ِد نبودن و کارنکردنش ،کرد .چه توقعی از روحیه لطیف و میل خواهنده عاشقان «مسافران»
ِ
هست که نخواهند غم سفر خالق آن شاهکار را با خلق بیضایی دیگری به سربرند و شاید هم که توفیق فراموشی
پیداکنند؟ استقبال گسترده از فیلمسازیِ محمد رحمانیان و انتظار برای به سرانجام رسیدن اولین پروژه
سینماییاش در چنین شرایطی است که معنا مییابد .سابقه درخشان رحمانیان در تئاتر و یا حضور مهتاب
نصیرپور در مقام همسر رحمانیان و ایفای نقشش در آثار این کارگردان ،تنها نقاط مشترک رحمانیان و بیضایی
نیستند .آنچه باعث میشد مخاطبین بیش از هر چیزی امید به موفقیت رحمانیان در اندازههای بیضایی
داشته باشند کیفیت اجراهای تئاتر این کارگردان بر صحنه بودند .توانایی رحمانیان در کنترل و هدایت صحنه
و نوشتن نمایشنامههای یکه و فوق العادهای نظیر «فنز» و «مانیفست چو» خبر از حضور نمایشنامه نویس و
کارگردانی در تئاتر میداد که میشد با اطمینان خاطر هر اثر تازهاش را دید اما آنچه رحمانیان را از تئاتر
جدامیکرد و عالقه مندان را امیدوار میکرد که این کارگردان تئاتر با همان قدرت و تسلط خواهد توانست در
سینما و تلویزیون هم بدرخشد ،دو مجموعه درخشانی بود که او در تلویزیون ساخت« .نیمکت» و «در گوش
سالمم زمزمه کن» اثباتی بودند بر تواناییهای رحمانیان در کار با دوربین.
رحمانیان در بازگشتش از کوچ خودخواستهاش به کانادا در سال  ۹۲با «ترانههای قدیمی»« ،ترانههای
محلی»« ،سینماهای من»« ،هامونبازها» و ...وارد فازی شد که نشان از میل ورودش به سینما داشت.
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بااین حال با پی گیری روند کاری او در بازگشتش و مضمامین مطروحه در این آثار و تم مشترکشان به سختی
میشد رحمانیان پیش از سفر را به جاآورد .کج-خلقی و برخورد غیرمنطقی و زشت مسئوالن وقت با نمایش
«روز حسین (ع)» نه تنها رحمانیان را برای مدتی از ایران بلکه او را از آنچه که بود هم دور کرد .حاال دیگر
خبری از آن متنهای کوبنده ،دو پهلو ،جذاب ،پر کشش و حاوی ارجاعات فراوان فرامتن سیاسی و اجتماعی
رحمانیان بازگشته از سفر اجباری ،مدت زیادی از ایران دور نبوده اما خالصه میشود در نوستالژی و
نبود.
ِ
خاطره بازی .به نظر میرسد او که خسته از برخوردها با تئاتر «روز حسین (ع)» از این تناقضات آشکار به
ستوه آمده ،در بازگشت موضعی اگر نخواهیم بگوییم کاسبکار یا منفعل ،خنثی و بیتفاوت اتخاذ کرده .امروز
که «سینمانیمکت» و تئاترهای اخیر رحمانیان را میبینم دیگر او را به جانمیآورم .امرو ِز او دیگر نشانی از
رحمانیانی که در پایان یکی از اجراهای «مانیفست چو» برای تندروترین مدعیان مبارزه با امپریالیسم که
به قول خودش میخواستند «بروند توی بغل آمریکا» و در نشریه مطبوعشان بر ضد این تئاتر ضد آمریکایی
مطلب نوشته بودند ،ندارد .آن روز بعد از اتمام تئاتر داشتم به این فکرمیکردم در سیستمی که مبارزه با آمریکا
یکی از بنیادهای فکریاش را تشکیل داده چرا باید در مث ً
ال ضد آمریکاییترین نشریهاش به این نمایش حمله
کنند؟ در چنین وضعیتی بود که رحمانیان روی صحنه آمد و اعتراضش را نشان داد .پس هیچ دور از ذهن
نخواهد بود که هنرمند در چنین وضعیتی سرخورده از این نظام معیوبِ قضاوتِ هنری بخواهد سر در الک
خودش فروببرد و با خاطرات و عالیق شخصیاش و یا حتی با نمایشی عمومی از این عالیق شخصی کار کند
و اثر بیافریند.
محمد رحمانیان در سالهای منتهی به مهاجرتش به واهیترین و مضحکترین دالیل ممکن مورد اتاب و
خطاب قرارگرفته و با کجفهمی و کجسلیقگی برایش محدودیت ایجاد شده .االن که به کارهای اخیرش نگاه
میکنیم شاید تناسبی با دوران اوجش پیدا نکنیم .هنرمندی که تئاتری ضدآمریکایی میسازد اما با مخالفت
مدعیان مبارزه با آمریکا مواجه میشود غرق در سردرگمی میشود و چه بسا انگیزههایش را هم از دست بدهد؛
به خصوص در شرایطی که این آثار نه به شکلی سفارشی که در بیانی خالق و هنرمندانه از درون مناسبات خود
هنرمند با دنیای پیرامونش تراوش کرده باشند و واکنشی شخصی باشند از تعامل سازنده هنرمند با جهانی
که درک و فهمش برای خیلیها مشکل و ناشدنی است .با این حال دلیل نمیشود وقتی سیستمی اینقدر
با هنرمندی بد تامیکند او هم با خودش ،با عالقه مندش ،با مخاطبش و با نقشی که میتواند در تاریخ هنر
مملکتش ایفا کند ،بد کند .نمیخواهم رحمانیان را قضاوت کنم اما اگر او همچنان بخواهد به این نوستالژی بازی
ادامه دهد و شیره نداشته این سوژه را بکشد و به مخاطبان نمایشهایش به جای اجرای مسحورکننده پرویز
پرستویی در نقش فرانک «فنز» یا زنده یاد احمد آقالو در «مانیفست چو» شلنگ تخته انداختنهای اشکان
خطیبی را نشان دهد آن وقتی است که طرفداران رحمانیان هم چشم بر گذشته درخشانش خواهند بست و به
چشمی دیگر نگاهش خواهند کرد .محمد رحمانیان در نبود بهرام بیضایی نور امید عاشقان تئاتر ایران است.
نور امیدی که منتظریم با اثری قوی و قابل دفاعتر به سینما هم بازگردد .صبر میکنیم و نشستهایم به تماشا تا
رحمانیان کمی از سرعت این اجراهای مداوم اخیر کم کند ،چند وقتی از این هیاهوهای هواداران و مخالفان
فاصله بگیرد ،به تنهایی خالقش پناه ببرد و به ناگاه با اثری خیره کننده بازگردد که تا ابد بر تارک عرصه هنر
نمایش و سینمای ایران بدرخشد .آن وقت است که دیگر نیازی به قیاس میان بیضایی و رحمانیان نخواهد بود
چراکه رحمانیان خودش در قامت اسطورهای غیرقابل قیاس ظاهر شده و جایی کنار بیضایی روی نیمکت
مشاهیر برای خودش دست وپا کرده
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درباره «قیچی» ،ساخته وحید لک پور
شکل آغازشدن «قیچی» و بیگانگی مر ِد فراری با فضایی که در آن قرارگرفته و شکل گمگشتگیاش وقتی به
موضو ِع فرار پیوند میخورد و متوجه میشویم مرد مجرم متهم به کورکردن چشم همسرش است ،نوی ِد این
را میدهد که با داستانی پرالتهاب همراه خواهیم شد .شکل خندههای گروه قاچاقچیها و سکناتشان در
آن لنج و رقص با آفتابه و ...در تضاد با نگرانی مرد فراری وضعیت بغرنجی را پدیدمیآورد که بیننده را درگیر
داستان و بیمناک از آینده میکند .شکل وشمایل افراد آن گروه و فضای حاکم بر صحنه با قراری که برای
فرار میگذارند این یقین را برای بیننده به همراه دارد که این ماجرا فرجام خوشی نخواهد داشت .با این حال
«قیچی» در مرحله اول میتواند بیننده را به خوبی با خودش همراه کند .همراهیای که متأسفانه هرچه در
طول فیلم پیش میرویم به جای اینکه منسجمتر شود کم اثرتر میشود .این عدم انسجام در دو فاز بصری و
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داستانی رخ میدهد و همین همزمان شدن ناتوانی مخاطب در برقرارکردن ارتباطی همه سویه با فیلم ضربه
شدیدی به آن میزند .به عبارت بهتر گاهی با فیلمی از لحاظ بصری نمیشود ارتباط برقرارکرد اما داستان،
مؤثر و پیشبرنده است و گاهی بالعکس اما در مورد «قیچی» فیلم در هر دو بخش لنگ میزند.
مهمترین نکتهای که باعث میشود «قیچی» نتواند به لحاظ بصری نظر مخاطب را جلب کند عدم استفاده
خوب و مثمرثمر از فضا و لوکیشن بکر و دیدنی داستان است .عکسهای منتشرشده از فیلم  -مشخصاً
عکسی که عباس غزالی را در باتالق سرخی که به خون پهلو میزد  -پیش فرضی رادیکال و کنجکاوی برانگیز
از پرداخت تصویری را برایم به همراه داشت که در برخورد با خود فیلم هرچه پیشتر رفتم این پیش فرض
بیشتر رنگ باخت .استفاده بیش ازاندازه لکزاده از نماهای اینسرت و کلوزآپ از شخصیتهای داستان
به خصوص عباس غزالی هیچ کمکی به بیننده برای درک فضا و محیط و آنچه بر قهرمان داستان میگذرد
نمیکند .فیلم هیچ تصور درستی از مالیخولیا و جنون منبعث از محیط به بیننده نمیدهد .برای مثال
میتوان به «پاپیون» شاهکار ابدی فرانکلین شافنر اشاره کرد که در موضوع هم اتفاقاً چندان با «قیچی»
متفاوت نیست .تصاویری که شافنر از فضای جذامزده باتالقی اطراف زندان به دست میدهد در پیوند با
محیط وحشتناک زندان برای بیننده ایجابی در حرکت و گریز از آن محیط دیوانه کننده فراهم میآورد.
شافنر حتی در آن دهکده ساحلی رویایی هم از نمایش زیباییهای خیره کننده آن فضا فروگذار نمیکند تا
تصویر درستی از آزادیای که هِنری پاپیون و دِگا به دنبال آنند برای بیننده ترسیم کرده باشد .در «قیچی»
قضایا دقیقا برعکس «پاپیون» پیش میرود .بیننده نمیداند مرد چرا میخواهد از اینجا بگریزد .فقط
میداند که او میخواهد برود .در حقیقت لکزاده بیش از آنکه به خودش سختی بدهد تا چند نمای معرفی
و یا عمومی به بیننده نشان بدهد تا بگوید که «اینجا ته دنیاست» این مسئولیت را بر عهده بیننده گذاشته و
خودش به نمایش مکرر تصویر سر در آب فروکردن قهرمان داستان بسنده کرده.
از طرفی دیگر این اوج کج سلیقگی کارگردان است که گروه را با مشقت به آن گوشه دنج از ایران برده و
نمیتواند آن طور که بایدوشاید از آن اقلیم و طبیعت بکرش بهرهبرداری کند .در میان همین کارگردانهای
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جوان ،امیرحسین ثقفی نشان داده فارغ از اینکه داستان فیلمهایش را دوست داشته باشیم یا نه و بتوانیم
با آنها ارتباط برقرارکنیم یا نه ،پتانسیلهای نهفته هر اقلیمی را میشناسد و میتواند به بهترین شکل
از آنها بهره برداری کند؛ اتفاقی که استفاده مکرر از نماهای کلوزآپ یا حداکثر مدیوم شات در «قیچی»
نمیگذارد ،بیفتد .چطور میشود قابلیتهای دریا و زیباییهای آن را نادیده بگیری و از کنارش به سادگی
بگذری؟
بگذارید با مثال واضحتری توضیح دهم :در جایی که فراری به همراه پیرمرد چوبهای تور ماهیگیری را
میکوبند فقط نماهایی بسته از کوبیدن چوبها و یا مدیوم شاتهایی از مردی که با چوبها مدام توی آب
میافتد میبینیم .کارگردان با یک نمای بازتر به سادگی میتوانست حس محصورشدن فراری در میان
امواج و غلبه دریا بر او و مانع بزرگی به اسم دریا برای جلوگیری از فرارش را به خوبی به نمایش بگذارد .یا
سرخ اکسید آهنی و دریای قرمز تا حدی به حس
در جایی که کارگردان با آن لوکیشن فوقالعاده خاک ِ
گناهکاری و آغشته بودن دست مرد به خون نزدیک میشود اما بازهم پرهیز از نمایی عمومی یا حتی کمی
بازتر ،عالوه بر اینکه اجازه نمیدهد بیننده با محیط ارتباط برقرارکند حس گرفتاری مرد در خونی که
ریخته و گریزناپذیریاش از گناه را هم به خوبی به مخاطب منتقل نمیکند.
«قیچی» در زمینه داستانی هم تا حدی بالتکلیف است .فیلم با تمرکز اصلیاش بر آن محیط ناکجاآبادی
خیال دارد گرفتاری بشر در گناه خویش و سرنوشت محتوم تحمل عقوبت گناه را به تصویر بکشد اما با
فالشبکهایش نشان میدهد نمیتواند دل از قصه بکند .این دل نکندن به خودی خود نه تنها ایرادی ندارد
بلکه با کمکی که به بیننده برای فهم داستان میکند تا حدودی راهگشا هم هست ،منتها اشکالش اینجاست
که بیننده را در میان دو فضای اگزوتیک و بدوی جنوب ایران و شهر تهران و خانه سرگردان میکند.
به خصوص که فالش بک دوم درون قطار فقط گنجانده شده تا ما بفهمیم فراری با قیچی به همسرش حمله
کرده و او را به خاطر خیانتی احتمالی مورد ضرب و جرح قرارداده؛ موضوعی که در همان فالشبک اولی
هم میشد به خوبی منتقلش کرد .درست است که آن شخصیت دکتر قطار به مدد بازی همیشه دلچسب
و خواستنی محمدرضا داوودنژاد جذاب از کار درآمده اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که حضور این
شخصیت کمترین گرهی از کار فیلم بازنمیکند .از طرف دیگر فیلم هیچ کمکی به کشف گذشته و درک
شرایط فراری و چگونگی واقع شدنش در شرایط منجر به درگیری نمیکند .در حقیقت اگر بخواهیم با ارفاق
سکانسهای جنوب را عقوبت و یا گرفتاری فراری در برزخ بدانیم روند داستان و اطالعات منتقل شده در
فالشبکها به بیننده کمکی نمیکند که شرایط را درک کند و مرد را مستوجب این عقوبت بداند.
از طرف دیگر فیلم در ایجاد رابطهای درست و منطقی میان فراری و ساکنان جزیره ناتوان است .پتانسیل
رابطه مرد و زن رها نمیشود و فیلم نمیتواند عالقهای سمپاتیک میان آن دو ایجاد کند .حتی در آخرین
لحظات هم که زن با التماس میآید تا مرد او را با خودش ببرد بیننده درک نمیکند با چه عقبهای از رابطه
این دو باید بپذیرد که بردن زن کاری منطقی و یا انسانی است .مرد فراری آنقدر بیهویت و رهاشده است
که در طول داستان هیچ اسمی ندارد جز اسمی قالبی که قرار است با آن سوار قطار شود :علی رضائی.
فیلمساز چطور توقع داشته بیننده با اینهمه بیهویتی ارتباط برقرارکند؟ به عبارت بهتر لکزاده خودش
آنقدر با قهرمانش نزدیک نبوده که با اعطای نامی به او برایش هویت خلق کند و ما را در تمام طول این
یادداشت مجبور کرده که با عناوین «مرد» یا «فراری» از او یاد کنیم ،بعد چطور توقع داشته گرفتاریاش
در آن ناکجاآباد و عذابی که میکشد برایمان مهم و قابل اعتنا باشد؟
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علیرضانراقی

«قیچی» دو پاره هویتی کامال مجزا دارد
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«قیچی» ،ساخته وحید لکپور ،ازجمله فیلمهایی است که میتوان با آن همدردی و برایش دلسوزی کرد.
فیلمی که بهمراتب از آن چیزی که میبینیم ،میتوانست بهتر باشد اما همچنان اجزای خوبش اجازه نمیدهد
فیلم بدی بشود ،هرچند که درنهایت تجربهای کامل و تام نشده است؛ فیلمی با فضاسازی خوب و جذبکننده و
روایتی مشتاقکننده و گرم و دستکم یک بازی خوب توسط عباس غزالی.
اما با همه این عناصر خوب پس از دومین فالشبک در روند خود دچار سردرگمی میشود ،انگار که خود مؤلف در
اینکه قهرمانش چه سرنوشتی پیداکند مردد و سردرگم است و همین مسأله فیلم را ازنظر هویت و امکان تکامل
در عناصر مختلف دچار مشکل کرده است .فرورفتن در شخصیت ،معرفی او با نگاه و سکوتهای خشمگین و
آماده انفجارش از نکاتی است که در کنار فضاسازیهای جنوبی اثر بهشدت فیلم را جذاب و خواستنی کرده است
اما بااینوجود در راستای همین جاذبهها رادیکال نشده و سرانجام و تشخص پیدا نکرده است.
شخصیتی گناهی مرتکب میشود ،از دست مجازات میگریزد ،اما تقدیر ،حادثه یا حتی دست کارگردان و
باورهای او شخصیت را در همین راه گریز ،به مجازات میرساند .این الگویی آشنا برای داستانگویی است.
الگویی که شاید بتوان آن را سلوک مجازات نامید .سلوکی که در نگاهی همدالنه ،قهرمان در آن تغییرمیکند .اثر
میتواند در همان دسته فیلمهایی که باورهای مؤلف دست او را در تغییر تقدیر شخصیت بازمیگذارد قرارگیرد.
اما در نگاه مؤلف فیلم «قیچی» ،چنین چیزی میسر نیست و به همین دلیل هم پایان سلوک مجازات شخصیت
اصلی این فیلم مرگ است .مؤلف بنا ندارد تا با دست خود تقدیر را رقم بزند و سرانجامی برساختی و مصنوعی برای
قهرمان خود دستوپا کند و او را از میان رنج ،زالل گرداند ،نه ،اما در کنار این به انسجام و یک طرح قابلفهم هم
نمیرسد و وقتی پایان ،مرگی خشکوخالی و اتفاقی و نهچندان معنادار است نمایش رنج چیزی جز رنج نیست
و این برای فیلمی با سروشکل «قیچی» کافی نیست.
«قیچی» ،هم در فضاسازی ،هم در بازی با زمان و هم در ترسیم شخصیت مرکزی ،فیلمی است که به
سمت آشناییزدایی میرود .آشکارا تا میانههای خود ،فیلمی مسألهگون است ،شخصیتی پیچیده دارد،
رفتوبرگشتهایش در زمان روان و اثرگذار است و ازنظر فضاسازی فیلمی است که غرابت خود را بهاندازه حفظ
میکند؛ غرابتی بهاندازه که بهجای دفع تماشاگر ،موجب اشتیاق او میشود.
ممکن است یکی از ایراداتی که به «قیچی» گرفته میشود این باشد که تصمیم شخصیت برای رفتن
غیرقانونی از کشور آنهم بهواسطه یک پیشنهاد گذرا منطقی و قانعکننده نیست .اما رفتار غریب او ،خشونت
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ذاتی او که از درونش بیرون میریزد تا حدودی میتواند ما را به این باور برساند که تصمیمهای او از پیچیدگی
روانیاش تبعیت میکند ،نه عقل متوسط و عرفی؛ خاصه اینکه آن گناهی که مرتکب شده کورکردن نامزدش
بوده است و این خود در افشای وضع روانی شخصیت سهم مهمی دارد .از سوی دیگر اساسا یکی از اصلیترین
و بنیانیترین خصوصیات هنر تجربی ،به هم ریختن همین سلسلههای علت و معلولی و گریز از عقل متوسط
و عرفی در توضیح و تشریح تغییرات و تصمیمات شخصیتهاست.
از دیگر نکات مهم در فیلم آوانگارد و تجربی ،به هم ریزی سازمایههای دال و مدلولی است .خشونت در
«قیچی» خشونت تصویری نیست .بااینکه فضاسازی و گفتار در فیلم به سمت خشونت میرود اما ارتباط این
خشونت با کنش جاری شخصیتها آنقدر نیست که فیلم در یک نگاه عادی و مرسوم میطلبد .تجربه گری
فیلم در همین نکته مستتر است که این نظام دال و مدلول را برمیآشوبد و تماشاگر را در آستانه دیدن
خشونت قرارمیدهد اما به فضایی خشن فرونمیبرد.
فیلم «قیچی» باوجود شروع خوب و روند روان و غریب و جذابش تا میانه ،از همانجایی لطمه میخورد و به
فیلمی کند بدل میشود که دیگر مخاطب را سرگرم روندی راکد میگرداند .دیگر نه در شخصیت و تصمیماتش
و تغییراتش پیش میرود و به چیزی تازه میرسد ،نه در رخدادهایی که به لحاظ بیرونی برایش اتفاق میافتد
پیشمیرود و گره میافکند .گیرکردن شخصیت در جزیرهای متروک و رخدادهایی که برای او اتفاق میافتد،
اساسا به سمتوسوی روشنی نمیروند و حتی اگر رنج را از آنها بگیری هیچ حسی را متبادر نمیکنند؛ چراکه
تضادی بین وضعیت رنجآور و شخصیتی که رنج میکشد ایجاد نمیشود ،آنهم بهواسطه اینکه شخصیتی
که یکشبه خود را به مرز رسانده و پرتکاپو و مطمئن به نظر میرسید از میانه فیلم دیگر هیچ کنشی ندارد و
بیکنشی او به معنای معلقماندن تضادی میشود که با شرایط دارد و بههرحال فیلم را ساکن و راکد میکند.
«قیچی» با ضربهای شروع میشود که گیراست ،با تفاوتی ذاتی نسبت به سینمای مرسوم .اما به نظر میرسد
کارگردان از جایی شیفته شکل دیگری از روایت و نوع دیگری از فیلمسازی میشود و ما با یک فیلم دوگانه طرف
هستیم که دو پاره هویتی کامال مجزا دارد
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امیرپوریا

نگاهی به «گاهی» ،ساخته محمدرضا رحمانی
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خرده داستان  :۱مردی با سرمایۀ پدرهمسرش برای خود تشکیالت و تجارتی به راه انداخته و به نوایی
رسیده؛ اما با برمال شدن یک رابطۀ همزمان و یک رابطۀ قدیمی دیگرش ،همسر او علی رغم بارداری اخیرش،
خطونشان میکشد :این آخرین شبی خواهد بود که مرد در این خانه سر میکند.
خرده داستان  :۲زوجی که با اعالم بارداری دوستشان یعنی خانم میزبان روبهرو شدهاند ،نمیتوانند ناراحتی
خود را پنهان کنند و اندکی بعد ،معلوم میشود که زن نازا و مرد یک سره در حال صحبت تلفنی با دخترعمویش
است .او حتی از افسرده حالی و قرصهایی که همسرش بهطور مداوم میخورد ،بیخبر بوده.
خرده داستان  :۳مردی که زمانی استاد همسر کنونیاش و دو ،سه دوست دیگر حاضر در مهمانی ِ دورهمی
است ،در واکنش به جدل دو مهمان لیوانی آب میریزد و میگوید« :بیا کمی آب بخور؛ همه چی حل میشه»! و
در واکنش به اختالف ظاهرا ًحل ناشدنی یک زوج ،میگوید« :همدیگه رو دوس دارین دیگه؛ همین بسه» .ساده
و بیدردسر؛ در ابعاد اولین چیزی که به ذهن آدمی میرسد.
خرده داستان  :۴زنی که مقادیری شاعر هم هست ،در حضور همسرش و در منزل زوجی از دوستانش که
در آستانۀ بچهدار شدناند ،از رابطۀ قدیمی و نافرجام خود با مرد میزبان پردهبرداری میکند .شیوۀ افشای
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رازش هم خواندن چیزی است که نوشته و خودش آن را داستان کوتاه میداند؛ اما در هر سطر آن چندین
بار قضاوت میکند و به مرد ،صفات پست نسبت میدهد! درنهایت هم چون خود را «شاعر مرگاندیش»
میدانسته ،با عزمی جزم برای خودکشی ،روی پشتبام محل مهمانی میرود...
میتوان این سیر را تا باالی ۱۰خرده داستان دیگر ادامه داد .اما گمان نکنید این تعدد ،نشانۀ فیلمنامۀ
پروپیمان و بهرهمند از مصالح دراماتیک است .درست برعکس :اینهمه گرهها و عطفهای متعدد و گاه
دیگر ،همانقدر که سه
متناقض ،حاصل مستقیم تهی ماندن درام از عناصر یکپارچه و مرتبط است .از طرف 
خرده داستان نخست ،به نازلترین سریالهای تلویزیونی شبکههای ماهواره ای پنج ،شش سال اخیر شباهت
دارند و غافلگیریهاشان درست با همان شدت نچ نچ برانگیزی پرداخت میشود ،خرده داستان چهارم با
تدریجی کشنده و کشدار و با حجم غیرقابلتصوری از داعیهها و اداهای اسنوبیستی در حد خواندن چندین
شعر خانم شاعر مثال مرگاندیش و بیشتر دچار ننری مزمن ،همراه است .بهبیاندیگر ،آدمهایی که قدیمتر در
یک کالس ادبیات باهم آشنا شدهاند و حاال یکی از بناهای دورهمیشان تشخیص دالیل ادیب شدن برخی و
دورماندن برخی دیگر از فعالیت ادبی است ،با برخی تمایالت رفتاری ظاهرا ً روشنفکرانه ،به ورطۀ سخیفترین
انواع قضاوتها و حسادتها و خودافشاگری و تخریب یکدیگر با گفتن اسرار مگو میافتند .شعرخوانی و عزم
خودکشی و بازیهای متظاهرانۀ دیگر تداوم مییابد ،اما مبنای حرفها و فضای جاری به طرزی باورنکردنی،
محدود میشود به کشمکشهای سطحی خالهزنکی .این را ازآنجهت نمیگویم که به آموزۀ قدیمی و -
بگذارید بگویم  -سنتی فیلمنامه نویسی ارجاع دهم که معتقد است« :رفتار و گفتار شخصیتها باید با طبقۀ
اجتماعی و فرهنگیشان همخوانی داشته باشد» .نه .این نوع تطبیق ،هم در جوامع امروزی و هم در سینمای
این دوران ،میتواند وجود نداشته باشد .یعنی اتفاقاً شخصیتی از یک خاستگاه فرهنگی ،رفتاری درپیش گیرد
که از قشری دیگر انتظار میرود؛ و همین ،فردیت بهخصوص او در تفاوت با سایر هم طبقهها و همتایان خود
باشد .اما مشکل بنیادین این است که اینجا آن پسزمینۀ بهاصطالح هنرشناسانۀ آدمهای فیلم ،بهمنزلۀ آدرس
غلط دادن عمل میکند :ما سیری بسیار نزدیک به پاورقیهای عامهپسند کلیشهای در دل رابطۀ هر سه زوج
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دورهمی و مناسبات متقاطعشان با همدیگر داریم که با انتساب آنها به ادبیات و شعر و عالیق اینچنینی ،دارد
بهزور متفاوت نمایانده میشود.
اما تمام اینها که گفته شد ،اصلیترین نشانی نادرست فیلم «گاهی» به تماشاگرانش نیست .اصلیترش این
است که همین داستانهای پیشبینی پذیر دمدستی ،با شیوهای مدعی فیلمسازی تجربی ثبت و تدوین
شدهاند .حتماً شنیدهاید و دیدهاید که فیلم را «اولین فیلم سلفی سینما» خواندهاند .داعیهای که مطلقاً
دروغین است« :گاهی» حتی یک نما هم ندارد که به طریقۀ سلفی تصویربرداری شده باشد .بلکه فقط با
دوربین عادی و غیرسلفی گوشی موبایل گرفته شده و دو ،سه ورود شخصیت دوربین به دست /حامد (فریبرز
عرب نیا) به قاب هم از همان دوربین و بدون شیفت به دوربین سلفی گوشی ،ضبط شده .در این زمینه هم فیلم
نمیتواند بگوید اولین است؛ چون پیشتر علیرضا داوودنژاد فیلم «روغن مار» را با گوشی موبایل گرفته بود و
نسبت بین این شیوۀ کار با دنیا و دغدغههای آدمهای فیلم ،بهشدت هدفمند و بامعنا شده بود .اما در «گاهی»
هیچ پیوند ساختاری ،حسی/عاطفی یا مضمونی میان این تصویرسازی و آن داستانها و روابط و آغاز و انجام،
یافتنی نیست .حتی با هر میزان دستوپازدن برای تفسیرتراشی و توجیه هم این پیوند ،برقرارکردنی نیست.
نه میتوان آن محتویات را در این ظرف پر از تزئینات نمایشگر تجربهگرایی جا داد ،نه لباس این فرم را به پیکر
آن گرهگشاییها دوخت.
نتیجۀ نهایی ،میتواند از دورهمی زوج میزبان (مهدی پاکدل و آزاده صمدی) هم ،عبثتر به چشم بیاید .آنجا
دستکم یک فقره اقدام به خودکشی و دو  -سه طالق ،دورهمی را از کسالت درمیآورد .اما اینجا نشستن به
تماشای این ملغمه ،بابت بیهودگی منتقلشده به مخاطب در انتها ،به چاه کسالت باری هم سقوط میکند.
تصورش را بکنید که فریبرز عرب نیا در تالشی توانفرسا با یک مونولوگ دایر بر روایت داستان بیاعتنایی
حامد به یک دوست تنها و بازندهاش ،با هر تقالیی که میتواند ،اواخر فیلم را پیش میبرد .همزمان با آن،
تقریباً بهاندازۀ کل گریههایش در پراشکترین بازی خود برای فیلم «طوطیا» ساختۀ مرحوم ایرج قادری،
اشک میریزد .اما هدف از اینهمه جستوخیز روانی و عصبی ،جلوگیری از خودکشی همسر حامد یعنی
لیلی (اندیشه فوالدوند) است .یعنی هر ابزاری در فیلم ،حتی ابزاری در دل تواناییهای بازیگران ،درست مانند
همان شیوۀ ادایی تصویربرداری با گوشی موبایل ،بدون ارتباط با کاری است که به عهدۀ آن ابزار گذاشته شده.
همهچیز غیرضروری و بهمثابۀ زورزدن برای متفاوت به نظررسیدن است؛ همچنان غافل از آنکه متفاوت،
بودنی است؛ نه شدنی .نمیتوان چنین پیکرۀ دراماتیکی را با پسزمینههای مث ً
ال فرهنگی اشخاص درام یا
تصویربرداری نامتعارف ،به پیکرهای متفاوت بدل کرد .چون از مبنا ،خود متفاوت نبوده است.
دلم نمیآید شما را با یکی از تفریحات مبسوط فرایند تماشای «گاهی» آشنا نکنم و این یادداشت را به پایان
که همان تکگویی طوالنی و پرزحمت عرب نیا را میبینیم،
ببرم :در مقطع باالی ۱۰دقیقۀ منجر به پایان فیلم 
دوربین /گوشی در دست لیلی است .یعنی کسی که در انتهای تمام فضاحتهای رویداده در دورهمی ،به
پشتبام رفته تا خودش را پرتاب و فیلم را تمام کند .اما همزمان با اجرای این تصمیم به خودکشی ،ایستاده
و فیلم هم میگیرد! حتی از کرامات افزون او چه عجب که بعد از پرش به سمت زمین و نیستی هم همچنان
دوربین گوشی را روشن گذاشته تا سقوط او برای مخاطب «گاهی» ضبط شود! نکته در این است که نهفقط
ظرف و مظروف ،بلکه حتی وضعیت روانی آدمهای فیلم با این کار دائمی تصویرگرفتن با گوشی که آرامش و
اعصاب میخواهد ،سازگار نیست و خیلی اوقات آدمها در شرایطی فیلم میگیرند که بهطور طبیعی و بدیهی،
در واقعیت زندگی کسی حوصلهاش را ندارد
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محسنبیگآقا

به نظر میرسد هادی محقق در بیان تصویری خود تاحدی دچار تردید بوده
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فیلم «ممیرو» ساخته هادی محقق حاصل تالقی یک جسارت در فیلمسازی با یک سوءتفاهم سینمایی
است .فیلمساز ازیکطرف دست به انتخاب مضمون و نوع روایتی زده که با گفتوگو بیگانه است و در بیان
جزئیات امساک به خرج-میدهد ،و از طرف دیگر این نوع فیلمسازی را بیانی کامال مدرن و سینمایی تلقی
میکند.
«ممیرو» فیلمی خوشظاهر است .تصاویری که فیلمساز از استان کهگیلویه و بویراحمد ارائه میکند ،بکر و
چشمنواز هستند .ظاهرا تصاویر زیبای فیلم توسط دستاندرکاران برگزاری جشنوارههای خارجی نیز مورد
تحسین قرارگرفته است .برای خلق فصلهای تنهایی پیرمرد نیز فیلمساز متحمل زحمت زیادی شده است.
به همچنین بازیهای بازیگران غیرحرفهای نیز یکدست و هدایتشده به نظر میرسند.
اما این مزایا سبب نمیشوند چشم بهروی معایب فیلم ببندیم .روی دیگر سکه که خساست در ارائه اطالعات
به تماشاگر در بیان قصه است ،سبب ابهام در روایت در ذهن تماشاگر شده است .برخی نمادسازیها نیز به رفع
این ابهام در روایت کمکی نکرده است .مثال این موضوع که پیرمرد چند بار به تماشای یک مینیبوس افتاده در
ته در درهای میرود ،چگونه باید تماشاگر را به این موضوع هدایت کند که او راننده آن مینیبوس بوده و سبب
واژگون شدنش و مرگ اقوام خود شده است؟ یا روغن ریختن پیرمرد روی مورچهها را چگونه باید با بدطینت
بودن پیرمرد و مقصر قلمدادکردن او در تصادف مرتبط بدانیم؟ از آن پیچیدهتر زمانی است که قرار است عبور
مورچهها روی صورت پیرمرد را نشانی از انتقام طبیعت از پیرمرد بدانیم!

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

این نوع نگاه به سینما سبب شده فیلمساز قادر به
ایجاد حس همذات پنداری در تماشاگرش نباشد.
وقتی تماشاگر نتواند با شخصیت اصلی حس
مشترکی را تجربه کند ،چگونه قادر است با دردهای او
شریک شود یا عذابش را حس کند .شاید به این دلیل
که فیلمساز از ابتدا ماجرایش را روان روایت نمیکند،
تماشاگر را نیز از فضا دورمیکند .تماشاگری که از
تماشای نماهای طوالنی  -که بهعمد فیلمساز در آنها
فصلهای طوالنی دعاخوانی را به نمایش درمیآورد
یا ناخن گرفتن را با مکث زیاد نشان میدهد  -خسته
شده و به نماهای چشمنواز طبیعت دل خوش کرده،
ظرفیتی را برای همذاتپنداری در خود نمیبیند.
درنتیجه بهجای تحلیل شرایط پیرمرد ،منتظر اتفاق
نهایی برای زندگی اوست.
به نظر میرسد فیلمساز در بیان تصویری خود تاحدی
دچار تردید بوده است .فیلمی که قرار بوده بهطورکلی
با بیانی فارغ از کالم بهپیش برود ،ناگهان در میانه تغییر جهت میدهد و به نقض غرض میرسد .در فصل
رفتن به نزد دعانویس ،ناگهان نوه پیرمرد طی یک مونولوگ طوالنی و با جزئیات ،همه ماجرایی را که فیلمساز
با دقت سعی در بیانش از طریق تصویر داشته است ،به زبان میآورد .شاید هم همان هراس از ملحق نشدن
تماشاگر به ریتم فیلم و نوع روایت فیلمساز ،چنین حرکتی را توسط او سبب شده است.
اما جدا از نوع روایت فیلم ،حلقه گمشده ،نگاه فیلمساز به شخصیتها است .فیلم از منظر نگرش فلسفی
فیلمساز ،نکات قابلبحثی دارد .در «ممیرو» کارگردان وقتی در مقام قضاوت در مورد شخصیتها
قرارمیگیرد ،خود را خالقی میپندارد که مجاز به محاکمه و مجازات شخصیت اصلی است ،یا الاقل او را
شایسته مجازات میداند .یعنی زندگی فاقد تحرک پیرمرد قرار است تاوان آزاری باشد که او خواسته یا
ناخواسته به اطراف خود رسانده است؛ چه افراد دوروبرش ،چه موجودات و طبیعت اطرافش .این نگاه اتفاقا با
نگاه یک عاشق طبیعت منافاتی اساسی دارد.
اسم طنزآمیز فیلم «ممیرو» که اشاره به نمردن پیرمرد در شرایط مختلف و مقاومبودن او در مقابل مرگ دارد  -و
البته بهنوعی نشان از دوربودن فیلمساز از غم و دغدغههای پیرمرد دارد  -نشان از عالقه فیلمساز به طنز دارد.
طنز عالی فصل رفتن به سراغ دعانویس نشان میدهد اتفاقا هادی محقق فیلمساز شوخطبعی است که خودش
را در چارچوبهای فرمی اسیر کرده است و شاید با رهاکردن خود به فضایی متفاوت دست یابد .او با رویهای
که در دو فیلم خود درپیشگرفته ،بهنظرمیرسد بر سبک کمگفتوگو و بیان تصویری خود اصراردارد و نگران
اشاره منتقدان به تأثیرپذیری مستقیم از فیلمسازانی مانند کیارستمی  -با نمایش جادههایی که بیشباهت
به جادههای سهگانه معروف کیارستمی نیستند  -نیست .خوشبختانه برای تهیه آثار متفاوتش در یافتن
تهیهکننده نیز توفیق داشته است .درصورتیکه او با حوصله بیشتری به فیلمنامهاش بپردازد و از ابهام در روایتش
دوری جوید ،حتما در آثار بعدی خود موفق خواهد شد تماشاگر را با خود همراه کند
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ایلیامحمدینیا

«ممیرو» در ستایش زندگی است حتی اگر زندگی سخت باشد
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در سینمای پس از انقالب همیشه دو جریان اصلی صحنهگردان سینما بودند .جریان اول سینمای بدنه
یعنی سینمایی که گیشه مهم ترین و بارزترین مشخصه آن است .سینمایی که دغدغه اصلی سرمایهگذار آن
بازگشت سرمایه و کسب سود است که فینفسه نهتنها بد نیست که برای ادامه حیات سینمای بدون اتکا به
منابع الیزال و تمامنشدنی دولتی بسیار ارزشمند است .اما تفکر صرفا گیشهای در سینمای بدنه که متکی به
سرمایهگذاری بخش خصوصی است در پارهای اوقات باعث شد آثار فاخر و به لحاظ مضمون ارزشمند برای
گروه یا جریان و یا حتی نظام به جهت هزینههای باالی تولید امکان ساخت نیابند و به همین جهت دولت
هزینه تولید این آثار را برعهده گرفت و سازندگان و دستاندرکاران تولید اینگونه آثار نگرانی چندانی بابت
بازگشت سرمایه نداشته باشند که پرداختن به علل این امر مجالی دیگر را میطلبد .در کنار این دو جریان
اصلی سینمای ایران در تمامی این سالها گونهای دیگر سایه وار با حرکتی بعضا الکپشتی بیاتکا به سرمایه
بخش دولتی و بخش خصوصی (اساسا این بیتمایلی همیشه از جانب دو جریان اصلی وجود داشته است)
بهعنوان جریان سوم به زیست سخت و دشوار خود در سختترین شرایط ادامه داد .دو جریان اصلی بهجز
سرمایهگذاری در تولید در بخش اکران فیلمها نیز دغدغه چندانی نداشتند و این در حالی بود که جریان سوم
در کنار دردسرهای جذب سرمایه برای تولید ،کمتر امکان دسترسی راحت جهت اکران آثار داشتند تا اینکه
در سی وسومین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر در بخش «هنر و تجربه» این جریان نمود بارزتری یافته و
گویی مجالی برای عرضاندام پیداکرده است.
جریان سوم متعلق به سینمای مستقل است .سینمایی که نه به گیشه سینما راهی دارد و نه به بودجههای
دولتی متصل است .آنچه در این جریان تولید میشود دغدغه فیلمسازانی است که سینما برایشان اولویتی
فراتر از گیشه دارد .و به طبع پای همه سختیهای آن نیز میایستند.
«ممیرو» به کارگردانی هادی محقق محصول همین جریان است .سینمای مستقل که پیش از تشکیل
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گروه «هنر و تجربه» راهی به اکران سینما نداشت و در خوشبینانهترین حالت در اکرانهای دانشگاهی و یا
درنهایت خوشاقبالی در جشنوارههای خارجی امکان نمایش محدود مییافت و البته شاید جایزهای و دیگر
هیچ ،حال شرایط تازهای را تجربه میکند.
«ممیرو» (به معنای نامیرا) داستان تنهایی ایاز ،پیرمردی سرخورده است ،که در اثر اتفاق مهیبی که در
زندگیاش روی داده است و او خود را مقصر اصلی آن میداند در تالش است به زندگی خود پایان دهد اما
روزگار برای این کار مجالی به او نمی دهد وقتی زندگی لبخند میزند...
«ممیرو» در ستایش زندگی است حتی اگر زندگی سخت باشد .میتوان در پس تمامی سختیها زندگی را
توجو کرد .اگر ایاز به خاطر اتفاق ناگواری که منجر به مرگ خانوادهاش شد خود را مستوجب سرزنش
جس 
و کیفر میداند و زیستن را آنچنان سخت مییابد که دست یازیدن به مرگ ولو به هر شکل وشمایلی برایش
ارزشمند نمود مییابد ،طبیعت اما راه خود را میرود .و با هر وسیلهای چه آن سگ وفادار چه آن حیوان نجیب
(اسب) و چه در قامت ابراهیم (نوهاش) در مقابل ایاز میایستد .ابراهیم تصویر دیگری متفاوت از آنچه ایاز به
زندگی دارد از خود نشان میدهد .او نیز همین مصیبت ایاز را پشت سر گذاشته و برای ادامه حیات در این
طبیعت سخت تالشی جانانه میکند اما ایمان دارد زندگی ارزشی فراتر از مرگ خودخواسته دارد هرچند که
مرگ خودخواسته گاهی در هیبت فرشتهای زیبارخ نشان دهد.
ایاز با خاطره هایی از گذشتههای دور و نزدیک دلخوش است و ابراهیم تمامی خاطرات ایاز را در جلوی
چشمانش به آتش میکشد که یادآور شود که لذت زندگی به همین امروز و امید به فرداست نه حسرت
روزهای گذشته .و همین میشود که ابراهیم هرآنچه را که متعلق به ایاز است پس از مرگ طبیعی او به همراه
گلهای سوزندوزی شده همسر جوانش در کنار گور ایاز به خاک میسپرد و درپی زندگی تازه از خانهای که
مرگ همه آنجا را فراگرفته در جستوجوی زندگی کوچ میکند.
«ممیرو» در وانفسای تکرار مکرر سوژهها در سینمای ایران موهبتی ارزشمند است تا تماشاگر گونه دیگر از
سینما را کشف کند و لذت ببرد
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َممیرو نمونۀ عالی و متعالی سینمای تجربی به حساب می آید
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ایده و مضمون :برآمدن امید از دل رنج
انتخاب ایده و بستری که برای اجرای آن شکل گرفتهَ « ،ممیرو» را نه تنها به فیلمی بی مشابه و منجر به
تأثیری غریب بر بیننده بدل می سازد؛ بلکه درعین حال توصیف خود این ایدۀ مرکزی را به شدت سخت جلوه
می دهد .بله؛ البته در ابعاد یک خالصۀ داستان رایج ،می شود گفت فیلم شرح وضع و حال پیرمردی است که
حین رانندگی اتوبوس بعد از رفتن به خواستگاری به همراه تعداد زیادی از اهل و فامیل خود ،باعث سقوط
اتوبوس به ته دره ای شده و تقریباً تمام آنها  -از جمله همسر خویش -را به کام مرگ فرستاده و حاال که خود
زنده مانده ،تاب تحمل این دنیا را ندارد .ولی از احساس گناه ایاز (یداهلل شادمانی) و خودویرانگری او در این
خالصه ،فقط مشتی کلمه بر روی کاغذ است .او برای آن که بتواند مکافات عمل هرچند ناخواسته اش را پس
بدهد ،مرارت هایی بر خود روا می دارد که حتی تمام نشانه های وصف شده در این خالصه ،به مخاطب هیچ
نشانی کافی و کاملی برای حدس زدن آن نمی دهد .هر کسی که « َممیرو» را دیده و این زجر تدریجی را با
حضور/زندگی یداهلل شادمانی درک کرده ،می تواند گواهی دهد که هیچ شرحی نمی تواند آن شدت و وخامت
وضعیت روحی و جسمی ایاز در فیلم را به کسی منتقل کند؛ مگر آن که خود به تماشای این جهان بنشیند.
اما با این اوصاف ،آیا « َممیرو» فیلم زجرآوری است؟ برای بیننده ای که تصور می کند فیلم ها بناست مانند
گل و گلدان ،خصلت تزئینی داشته باشند و بر قلب و ذهن و عواطف مخاطب ،ردی به جا نگذارند ،ممکن است
چنین باشد .اما بقیه ،دارندگان قلب و ذهن و عواطف انسانی ،با دیدار فیلم از همان رنجی که با تماشای رنج
ایاز می برند ،لذت می برند .لذتی عمیق که از زنده شدن احساس های انسانی می آید .چون اوالً این خودآزاری
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های او به جای سرچشمه ای روان پریشانه ،از منبعی سرشار ِ عواطف و دوست داشتن خانواده برمی خیزد
و ثانیاً ابراهیم (میثم فرهومند) هم این میان نقشی کلیدی دارد :نوۀ ایاز که او هم پدر و مادرش را در همان
تصادف از دست داده و حاال و بعد از رفتن عموی سرباز خود ،ایاز را تیمار می کند .میزان صبر و مهری که او نثار
این پدربزرگ در حال خروج از دایرۀ طبیعی بودن می کند ،از هر ملودرام مربوط به شفقت و محبت بی دریغ
در دل نهاد خانواده ،درگیرکننده تر است .بیننده را به واقع به پذیرش میزان مراقبت او وا می دارد؛ و البته با
عشق او به دخترخاله اش و آمدن این زن به خانه ،سرفصل جدیدی از زندگی ایاز در حال احتضار گشوده می
شود که دیگر نگفتن اش به هدف کنجکاوتر شدن هر کسی به دیدار ممیرو ،الزم تر است .ولی از همین چشم
انداز ،ناگفته پیداست چگونه پیرمرد به گرمای حضور دخترک نیاز روانی دارد .در نتیجه ،ممیرو فقط بازتاب
رنج های پیرمرد نیست .آفرینندۀ جهانی است که طی آن ،حضور و همراهی همسر نوۀ پیرمرد هم می تواند
تسکینی نهایی و نسبی بر مصائب او باشد .یعنی نه تنها به تعبیر مشهور« ،روزنه ای به امید» که هیچ ،بلکه
پنجره ای عریض به امید ،مهر و عشق می گشاید.
تصویرها و فضاسازی :خلق صمیمیت از دل غرابت
اما این درونمایه و مصالح داستانی را با چه نوع ساختار بصری و روایی می توان بازآفرینی کرد تا دستاوردهای
آن به اندازۀ خود ایده ،نوین و نامعمول باشد؟ فیلم َممیرو حتی اگر یکی از آن نمونه های متأسفانه پرشماری
بود که ساخت فیلم تجربی را با فقدان مصالح متناسب با قالب یک فیلم بلند اشتباه گرفته اند و درگیر کردن
احساس مخاطب با عناصری هرچند دور از سطح داستان هم دغدغه خاطرشان نیست ،باز بابت این میزان
چیدمان خالقانه در تصویرسازی و فضاپردازی اش ،می توانست شایستۀ همین میزان تحسین جاری در این
یادداشت باشد .به تعبیر دیگر ،وقتی می گوییم فیلم فاقد فراز و فرود دراماتیک ،باید جایگزین های کارآمدی
برای ارائه به تماشاگر داشته باشد و او را درگیر زیبایی شناسی تازه ای منهای داستانگویی کند ،این فضاسازی
و عناصر دیداری متعالی ،می تواند گزینۀ بسیار جدی و جذابی برای جانشینی باشد .اما وقتی این اتفاق به
شکلی هدفمند و بامعنا در دنیای فیلم روی دهد ،دیگر هیچ نمی توانیم به خودمان بقبوالنیم که تصویرها
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فقط جانشینی برای داستان بوده اند .بلکه درست برعکس ،خود به روایت بدل می شوند؛ حرف می زنند؛ حس
ایجاد می کنند و بیننده را به جلوۀ روشن عنوان توصیفی خود یعنی «بینندگی» و دیدار درست عکس های
متحرک می رسانند.
در « َممیرو» چینش تصویرها توسط هادی محقق و فیلمبردار او روزبه رایگا ،با وجود تمام پرهیز و آنها از
کار کارت پستالی و موفقیت شان در این مسیر ،چنان از قابلیت های منحصر به فرد منطقۀ وقوع داستان،
از عامل کلیدی انتخاب لوکیشن ها در چنین فیلمی ،از طراحی صورت و پوشش ها و حتی زخم های روی
پیکر بازیگران و از نمایندگان طبیعت و مالزمان آدم ها مانند سگ و اسب و حتی مورچه ها ،استفاده کرده
که باورش در چارچوب کلی فیلم ،به راستی دشوار است .انگار همه چیز از مبنا و در مرحلۀ فیلمنامه ،همین
جزئیات را تعیین کرده بوده (و چه بسا همین طور بوده باشد) .این که سگ در زمان فرغون بردن ابراهیم برای
نجات مداوای زخم شدید پای پدربزرگش ،چه طور با او می دود و کجا می ایستد ،این که اسب در نماهای
نزدیک ،انگار بر خسب موقعیت دارماتیک چه طور نگاه می کند ،دیگر نمی توانسته از سطرهای پیش بینی
شدۀ فیلمنامه باشد .حتی اگر جوهرۀ کنش همین بوده ،تغییرات موقع ساخت ،آن را بس غنی تر کرده اند.
کاربرد فضای داخلی شکم گراز برای درمان عفونت وحشتناک پای پدربزرگ ،از آن ایده های وحشی مختص
همین جغرافیای بومی و زیست پرمحنت مردمان آن دیار است که مث ً
ال در قالبی دیگر ،طی یک همزمانی
کام ً
ال تصادفی ،همین امسال در فیلم از گور بازگشته آله خاندرو گونزالس ایناریتو هم با فضای داخل شکم
ً
اسب خلق شده .اما مهم ،محترم و البته به شدت غریب است که « َممیرو» با تولید طبعا مستقل با صرف هزینه
های مختصر ،تا این حد کمال گرایی پیشه کرده و به این کمپوزیسیون ها و رنگ آمیزی رسیده است .آن
بخش تغزلی اواخر فیلم که سایه های زوج جوان بر ملحفۀ سفید گلدار می افتد که روی بند آویزان است و دو
بخش اتاق را از هم تفکیک می کند ،با نور و رنگ گزیدۀ آن سکانس ،در عین مهرورزی که در خود موقعیت
دراماتیک جریان دارد ،به تمثیلی غنی هم تبدیل می شود :این مالطفت همان نسیمی است که باید به روح
خسته و تن خسته تر مرد پیر می وزید تا او را برای دل کندن و دست شستن از زندگی و کنار آمدن با مرگ،
آماده کند .این تضاد ،بس استثنایی است و عینیت یافتن آن بر روی پردۀ سینما را شخصاً فقط در « َممیرو» به
یاد می آورم :این که کسی از هر جهت ،نیازمند مرگ باشد و حتی خودخواسته به استقبال آن برود؛ اما چون
جان و جسم اش هنوز پیوندی مبهم با خاک و هوا دارد ،انگار همچنان نمی تواند رها شود و بمیرد؛ پس «ن َمیر/
َممیرو» می شود...
اگر سرچشمۀ اصلی سینمای تجربی را گستردن سفره ای یکه بدانیم که اطعمه و اشربۀ آن با هر ضیافت رایج
دیگر تفاوت دارند ،آن گاه « َممیرو» چنان نمونۀ عالی و متعالی این نوع سینما به حساب می آید که کمتر
فیلمی را در این تعریف ارائه دادن از تجربه گری ،یارای هماوردی با آن خواهد بود :از این حیث که ابتدا ظواهر
و حتی محتویات آن چه سر سفره چیده ،دلخراش و جانکاه به چشم می آید؛ ولی در برآیند تأثیرات بصری و
زیبایی شناختی و عاطفی و اخالقی اش بر ما ،حظی شاید ورای هر سفرۀ رنگین سینمای متعارف ،به جا می
گذارد .این درست همان نخستین واکنشی بود که پس از نخستین دیدار « َممیرو» به زبان آوردم :فیلمی با این
میزان تمایز با سینمای بدنه ،بیش از سه چهارم محصوالت سینمای بدنۀ ما ،تماشاگر را به هیجان ،نگرانی،
غم ،شادمانی ،امید ،لبخند و تپیدنِ قلب وا می دارد؛ و این یعنی تمام آن کارهایی که فیلم های جریان اصلی
سودایش را در سر می پرورانند و بسیاری اوقات ،همان جا در خیالشان می ماند و راهی به پرده و سالن های
سینما پیدا نمی کند!

خسرودهقان

درباره «ممیرو»

درباره«یکشهروندکامالمعمولی»
 )1فیلم قبلی یعنی «پرویز» را بیشتر و بهتر
پسندیدم .این فیلم را نه.
 )2فیلم کامال معمولی بود .حتی جسارتا کمی
معمولی تر از معمولی.
 )3فیلم را روی زمان حداکثر  20دقیقه توانستم
تحمل کنم و به خاطر گل روی تو مجید عزیز
حداکثر حداکثر حداکثر نیم ساعت فیلم بیشتر
نیست.
 )4مالل و تکرار و تکرار فی نفسه ،قصه مالل و تکرار
هستی و زندگی را نمی تواند بگوید .بدون مالل و
تکرار می باید قصه مالل و تکرار را گفت.
 )5مجید جان دوستت دارم .خوب می دانی
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 )۱فیلمساز پشت دوربین فیلم «ممیرو» جوان
کاربلدی است .عکاسی فیلم و زوایا و انتخاب لنز و
کار میزانسن و بازی-گردانی و شات و کات و ...را
می داند .کاربلد است.
 )۲ا ّما فیلم برای خود استاد سازنده ،دلپذیر و با
معنی و دست یافتنی است .برای من دیرهضم و
دیرفهم است.
 )۳مشکل از روایت است .مشکل از کالس دوم
شروعشدن است .این فیلم« ،ممیرو» ،یک
پیشنیاز الزم دارد تا خوبفهم و سهلفهم باشد.
)۴پدرفیلمکهمحوراصلیفیلماستنیازبهمعرفی
و جاافتادن دارد که احتماال در یک فیلم قبلی باید
جابیفتدواینفیلم،فیلمدوموثانویباشد.
آقای هادی محقق ،کاربلدی و سینما می دانی ا ّما
عزیز دل از کالس دوم شروع کردی .کالس اول
چه می شود؟
 )۵نیروی جوانی که پشتوانه فیلم است کافی
نیست
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محسنبیگآقا

پیرمرد نمی تواند «یک شهروند کامال معمولی» لقب بگیرد
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وقتى کارگردانى مثل مجید برزگر که در حال حاضر بهعنوان حامى و پدر معنوى سینماى نوظهور هنر و تجربه
شناخته میشود ،فیلمى مىسازد ،نگاهها طبعا به فیلم او متفاوت خواهد بود .چهبسا که عدهاى به دنبال الگو
قراردادن فیلم او بهعنوان پیشرو در سینمای هنر و تجربه باشند .اما اتفاقا فیلم «یک شهروند کامال معمولی»،
چنان خاص و چنان در روند کاری فعالیت فیلمساز شخصی است ،که همین ویژگی آن میتواند درس بزرگی
برای فیلمسازان جوانی باشد که دنبالهرو کارگردانهای مشهور هستند و به این تقلید خود افتخار هم میکنند.
فیلم با کندی در نماهای طوالنی و لحنی آرام در تدوین آغاز میشود که متناسب با زندگی پیرمرد بهعنوان
شخصیت اول فیلم است .بهتدریج با بیحوصلگیها و شیطنتهای پیرمرد هنگام پاسخندادن به تماسهای
تلفنی پسرش مواجه میشویم و نکته متفاوتی را در زندگی یکنواختش مشاهده میکنیم .با آمدن دختر به دنیای
او  -که به دالیل قابل حدسی ارتباطش با پسر پیرمرد که ساکن کاناداست تا پایان مبهم میماند  -ریتم زندگی
پیرمرد و بهتبع آن ریتم فیلم نیز تغییر پیدامیکند .اما هنوز به مرحله گروتسک نرسیدهایم .وقتی او قصد میکند
به مدیر آژانس مسافرتی که رئیس دختر موردعالقه پیرمرد است تذکر بدهد ،جرقهای از رفتار غیرمعمول و البته
طنزآمیز او را که آغشته به تلخی هم هست ،شاهد هستیم .بعدازآن ،درماندگی پیرمرد در رابطه نابرابری که
گرفتارش شده ،حادثه پایانی را تا حدی توجیه میکند .همین نامعقولبودن پیرمرد است که نام فیلم را طنزآمیز
جلوه میدهد .پیرمرد هر چه که باشد ،،قطعا «یک شهروند کامال معمولی» نمیتواند لقب بگیرد.
با همه این اوصاف ،سؤال اصلی این است که آیا ریتم فیلم و لحن آن به شکلی هست که وقتی از ابتدا آن را مرور
کنیم ،همان گروتسک لحظات پایانی و حادثه غریب اتفاقافتاده در آن به یادمان بیاید و «گلدرشت» جلوه
می 
نکند؟ یعنی جایی که پیرمرد اوایل فیلم در خانهای را میزند و یک نان سنگک را به دستی که از خانهای بیرون
آمده میدهد ،ما نباید تنها یک پیرمرد مهربان  -یا چنانکه بعدتر خواهیم دید  -عاشقپیشه به ذهنمان خطور
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کند .یا اگر چنین حسی در ما پدیدآمده ،کمی جلوتر با کتکی که پیرمرد میخورد ،به تلخترین وجه در ذهنمان
تصحیح میشود .فصل درخشان پیانوزدن زن مسن همسایه با رقص بهظاهر عاشقانه پیرمرد ،اوجی است بر این
حس شوخطبعی و شیطنتی شبیه به فیلمهای دوره آخر چارلز چاپلین ،که تا پایان و آزادی پیرمرد به همراه
تمسخر نهادهای اجتماعی توسط فیلمساز ادامهمییابد.
اما عالوه بر الیه زیرین گروتسک ،مجید برزگر الیهای روانشناسانه نیز برای دیگر طیف مخاطب فیلم تدارک
دیده است .از این منظر فیلم درباره پیرمردی است که زمان را گم کرده است و در همین گیجی است که عاشق
دختری جوان میشود .در ترکیب ذهنی زمانها ،او خودش را همسنوسال دختر مییابد و به همین دلیل به
تذکرهای دختر و دیگران اهمیت نمیدهد .در این روند پیچیده روانشناسانه ،بزرگترین جرم هم یک خالف
کوچک عاشقانه محسوب میشود .به همین دلیل است که پیرمرد همچنان نان سنگک به دست به خانهاش
بازمیگردد و خود را خالفکار به حساب نمیآورد.
امین جعفری ،فیلمبردار «یک شهروند کامال معمولی» ،که قبال در فیلمهای «فصل بارانهای موسمی» و
«پرویز» نیز با مجید برزگر همکاری کرده بود ،نورپردازی یکدستی را ارائه کرده است .عالوهبراین ،در فیلم «یک
شهروند کامال معمولی» به دلیل ریتم یکنواخت و آرامی حرکات و رفتار پیرمرد ،دوربین کمترین تحرک الزمه
را دارد و غالبا ثابت نگهداشته شده است .همین نکته است که نشان میدهد این فیلمها بهرغم شباهت مضمونی
و گروتسک موجود در آنها ،به لحاظ ساختار به طرز هوشمندانهای باهم متفاوت هستند؛ تفاوتی که دنیای
متحرک شخصیتی مانند «پرویز» را با دنیای کمتحرک پیرمرد فیلم «یک شهروند کامال معمولی» بهکلی
متمایزمیکند.
فیلمهای «پرویز» و «یک شهروند کامال معمولی» هر دو دارای یک بخش آرام و یک بخش توفانی هستند .بخش
دوم اما ،توفانی بودنش را قبل از هر چیز اتفاقا از همان بخش اول میگیرد که چون آتشی زیر خاکستر زمینه را
برای تغییر شخصیت تا اتفاق نهایی فراهم میکند .آیا فیلم بعدی مجید برزگر سهگانهای بهوجود خواهد آورد و
دو اثر یکدست قبلی او را تکمیل خواهد کرد؟
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سحرعصرآزاد

ويژگي مهم فیلمهای برزگر استفاده بهجا از دیالوگهای موجز رئال است
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«يك شهروند كامال معمولي» به زندگي ساكن و روزمره پيرمردي میپردازد كه دست به كنشي خاص میزند و اين
كنش نياز به منطق و باورپذيري دارد كه در فيلم كمرنگ است.
سومين فيلم مجيد برزگر پس از «فصل بارانهای موسمي» و «پرويز» بهنوعی سهگانه او را درباره آدمهای تنها و
شهرکنشین تكميل میکند .فيلم اول درباره نوجواني تنها است كه برخورد با يك دختر جوان ،او را به مواجهه و
نگاهي جديد در دنياي خودش فرامیخواند.
«پرويز» هم داستان مرد میانسال فربهي است كه وقتي پدرش بهواسطه ازدواج با زني جديد او را پس میزند ،تازه
میفهمد جايگاهي بين اطرافيان ندارد و به همين دليل دست به تقابل و انتقامي چيدهشده میزند كه برآمده از
پنهان تاريك و سرخورده هر انسان تحقیرشدهای است .درواقع منطق درام و كنش و واكنش كاراكتر محوري
نيمه
ِ
فيلم بيش از هرچيز متأثر از ديدگاه روانشناختي دقيق و حسابشده به شخصيت و موقعيت بحراني او است كه
مخاطب را بهواسطه اصالت اين مفاهيم با خود همراه میکند.
«يكشهروندكامالمعمولي»براساسفيلمنامهايكهبرزگرباهمكاريجعفرپناهيبهنگارشدرآورده،بهزندگي
روزمره پيرمردي تنها میپردازد كه از اختالل حافظه و ناتوانی در برقراري ارتباط با آدمهای اطرافش رنج میبرد و
بهنوعی در تردد بين گذشتههای دور و زمان حال است؛ پيرمردي كه در يك شهرك زندگي میکند و پسرش كه
امكان مراجعت ندارد ،او را به خانم همسايه طبقه بااليي سپرده تا هوايش را داشته باشد.
درواقع بخش ابتدايي فيلم تصويري است از تنهايي اين پيرمرد و ريتم كند زندگي روزمره او كه چيزي جز تكرار و
سكون و ماللت در فضايي سرد از روابط متقابل نيست .بهخصوص اين اتمسفر سر ِد روابط در زندگي شهرکنشینی
كه ماكتي کوچکشده از زندگي شهري است ،خودنمايي میکند؛ جايي كه در عين حضور آدمها و ارتباط بهظاهر
تنگاتنگ آنها ،تنهايي حرف اول و آخر را در زندگي آدمها میزند و سكوت ،انتخاب ناخواسته اين پيرمرد است.
فيلم با مانور بر چنين فضايي كه تداعیکننده جهان ذهني پيرمرد است ،به شكلي هوشمندانه ريتم كند زندگي او
سكون تكرارشونده زندگي پيرمرد را به شكل حسي در الیههای
را تبديل به ريتم اصلي درام كرده و از خالل آن،
ِ
دروني فيلم به مخاطب انتقال میدهد.
پس از تثبيت چنين اتمسفري در فيلم ،بزنگاه مهمي رقم میخورد كه روند درام را دچار تغيير و تحول میکند
و آنهم ورود دختر جواني از دوستان پسر پيرمرد است كه میخواهد كارهاي او را براي سفر و رفتن نزد
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پسرش انجام دهد.
حكم
ورود دختر جوان بهگونهای طراحیشده كه
ِ
هوايي تازه را پيداكند كه بر زندگي راكد و ُمرده پيرمرد
دميده میشود و بهخوبی حس مسخشدن پيرمرد را در
دختر جوان به مخاطب منتقل میکند .بهخصوص كه
با اين حضور بهتدریج تردد پيرمرد بين گذشته و حال
و جايگزين كردن دختر جوان بهجای همسر و عشق
جوانیاششدتمیگیردواورادچاردردسرهاييمیکند.
هرچند دستمایههای اوليه تغيير مسير پيرمرد در اين
راستا با دقت چيده شده اما واقعيت اين است كه حركت
او در سراشيبي سقوط به جهان ذهني و اوهام كه او را به
كارهاي غريب و نامتعارف  -در اشل خودش  -همچون
رفتن به در خانه قديمي همسرش ،رنگ كردن مو ،رفتن
به محل كار دختر و ...وامیدارد ،منطق خود را در قصه
پيدا نمیکند .وقتي هم منطق اوليه درست از كار درنيايد
نمیتوان انتظار داشت عمل انتحاري پاياني پيرمرد  -در
اشل يك انسان  -یعنی قتل زن همسايه ،باورپذيري داشته باشد.
در اين مسير مسخشدن ،پيرمرد گاه ديالوگ برقرارمیکند ،گاه گنگ است ،گاه با هوشمندي نقشه میچیند و اجرا
میکند و گاه از حداقل هوش و حواس برخوردار است و ...بهگونهای كه مجموعه اين كنش و واکنشها را فارغ از
مفاهيمي كه در عمق اين كنشمندي تدريجي وجود دارد ،نمیتوان ادامه منطقي يكديگر دانست و به همين دليل
باورپذيري عمل خطير انتهايي زير سؤال میرود.
نقشهای كه پيرمرد براي فراهم كردن پول براي دختر جوان میچیند تا بهزعم خود او را از كار اجباري در
آژانس هواپيمايي خالص كند ،آنچنان هوشمندانه ،برآمده از درك دقيق او از رويدادهاي اطراف و آدمهای
پيرامون و مهمتر از همه بهقدری جسورانه و خشن است كه قراردادن مجموعه اين تناقضات در چنين
كاراكتري و انتظار باورپذيري آن ،دور از ذهن است.
نكته ديگري كه ويژگي مهم فیلمهای برزگر محسوب میشود ،استفاده بهجا و درست از دیالوگهای كوتاه و
موجز رئال است كه از شعر و شعار دور بوده و بيش از هرچيز صداي دروني و بیتکلف كاراكتر هستند و بهشكل
غیرمستقیم به انتقال حس و حال و اتمسفر فضا و موقعيت كمك میکنند.
با اين پیشزمینه ،مونولوگهاي طوالني بخش پاياني فيلم كه بهشدت پرگو ،شعاري و چندالیه است ،نهتنها از
سليقه و سبك خاص فيلمساز تبعيت نمیکند بلكه از جنس اين درام خاص و آدمهای حاضر در قصه نيست و
سویهایجديدراواردكارمیکندكهباكليتفيلموفضايحاكمهمخوانينداردوبههميندليلدافعهبرانگيزاست.
مجيدبرزگردرسومينفيلمخودبهگونهایخواستهياناخواستهآخرينبخشازسهگانهاشراثبتكردهكهازرئاليسم
تلخ«فصلبارانهایموسمي»وخشونتباورپذير«پرويز»فاصلهدارد.حسن«يكشهروندكامالمعمولي»ايناست
كهبابستهشدنايندايره،ذهنخالقفيلمسازمعطوفبهمضامينومفاهيمجديديشودكهقطعااززاويهنگاهخاصاو
میتوانندهمچونديگرفیلمهایشتبديلبهآثاريمنحصربهفردوبدونتاريخمصرفشوند
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محمدرضامقدسیان

مجید برزگر از جایی به بعد همراه شخصیتهایش نیست
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«یک شهروند کامال معمولی» روایت تماس گهگاهی دنیای منحصربهفرد آقای صفری با دنیایی است که ما،
تحت عنوان دنیای معمولی میشناسیم .اثر تازه مجید برزگر روایتگر یک مقطع ناتمام از زندگی آقای صفری
و تکرار مدام این مقطع در طول شبانهروز با هدف بروز تالشی رقتانگیز برای رسیدن به نقطه امن و آرامش
است.
مجید برزگر در «یک شهروند کامال معمولی» باز هم سراغ ترسیم ابعاد مختلف زندگی یک شخصیت ایزوله
و جداافتاده از اجتماع اطراف رفته و با محور قراردادن رفتار و سکنات آقای صفری ،پیرمرد تنها و کمحرف
فیلمش ،روایت داستانش را در پیش گرفته است .گویی مجید برزگر به شخصیتهای اثرش با لنز تله
نگاه میکند ،با تکیه به این قابلیت که میتواند شخصیت را از محیط اطراف جدا کرده و در قامتی ایزوله به
نمایش درآورد .شخصیتهای آثار برزگر با دنیای اطرافشان غریبهاند و به همین دلیل جداافتاده از دنیای
اطراف هستند و عجیبوغریب به نظر میآیند.
جنس جداافتادگی و عدم تعلق شخصیت اصلی داستان فیلم به محیط اطراف تا جایی عمق پیداکرده که
گویی آقای صفری در دنیایی موازی با دنیای ما زندگی میکند .تنها نقطه اشتراک صفری با دنیای ما نقطهای
است که همسرش را ازدستداده و پسازآن هر مشخصه یا شخصیتی که یادآور خاطرات همسرش باشد
دلیلی میشود تا صفری به دنیای ما سری بزند .ورنه او از مرحله تجربه فقدان همسرش از این دنیا رخت
بربسته و در دنیایی دیگر زندگی میکند.
مجید برزگر چه در ساخته پیشینش «پرویز» و چه در اثر تازهترش یعنی «یک شهروند کامال معمولی» جنس
مناسبات رفتاری و فکری محیط اطرافش را به چالش میکشد .درواقع برزگر در این دو اثر تالش کرده تا از
دریچه نگاه شخصیتهای اثرش به قواعد دنیای اطراف نگاه کند و ضمن نمایش تفاوتهای فکری و روانی این
شخصیتها ،قطعیت و درستی مطلق نگاه حاکم بر اجتماع اطراف را به چالش بکشد.
شخصیتهای آثار برزگر از نوعی برآورده نشدگی خواستههای روانی رنج میبرند و همین برآورده نشدگی
و عدم پذیرش ،آن شخصیتها را به سمت بروز تراژدی سوق میدهد .وجه بارز شخصیت آقای صفری که
پیشتر در مورد شخصیت پرویز هم شاهد آن بودهایم ،جنسی از انزواپیشگی از پی احساس طردشدگی یا عدم
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تعلق به محیط اطراف است .در مدل آقای صفری میزان عدم تعلق تا جایی افزایش پیداکرده که خودآگاه یا
ناخودآگاه ،دنیایی که در آن زندگی میکند را از دیگران جدا کرده است.
نکته اما اینجاست که اصوال در علم روانشناسی تیغ تیز انزوا لبه دیگری هم دارد و آن جمعکردن خشم و
امکان بروز شدید آن در یک یا چند مقطع مشخص است .درواقع آقای صفری از زمانی که برآورده نشدن
تمایالتش را تجربه کرده خشمی را تجربه نموده که منجر به جداافتادگیاش شده است .حال همین
جداافتادگی باعث شده تا به افراد و محیط پیرامون به چشم امور و ابزاری بیارزش و کماهمیت نگاه کند .در
این مسیر افراد و موقعیتهای کمارزش بیرونی اگر که بخواهند مانع ارضای تمایالت و یا تکمیل پازل ذهنی
آقای صفری شوند ،بهراحتی قابلحذف هستند .چه که صفری مدتها پیش تکلیف خودش با دنیای ما را
مشخص کرده است.
به طرزی گروتسک وار اما گویی دنیای ما و دنیایی که صفری در آن زندگی میکند به توافق رسیدهاند تا
هروقت صفری سراغی از دنیای ما گرفت ،برگ برنده در دستان او باشد .نمونه بارز آن را هم میتواند در
سکانس نهایی فیلم جست وجو کرد .گویی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا صفری به زندگی در
دنیای بیروح و یخزدهاش ادامه دهد و همچنان در نقطه عزیمت ابتدایی که انتهایی هم بر آن قابلتصور
نیست ،بپاید.
برزگر اما از جایی به بعد همراه شخصیتهایش نیست و تنها در مقام ناظر بیرونی عمل میکند .درواقع از
زمانی که شخصیتهای بهظاهر طبیعی اما متفاوت با جریان غالب که در تالش هستند رفتار درست را به
شیوه خودشان در پیش بگیرند ،دچار سرخوردگی میشوند و به مرحله بروز خشم میرسند ،فیلمساز هم
کناری میایستد و تراژدی روند عدم پذیرش تفاوتها را نظاره و تصویر میکند.
نکته حائز اهمیت دیگری که شخصیت آقای صفری را از شخصیت پرویز متمایز میکند ،عملگرایی
پرحرارت پرویز و انفعال معنادار آقای صفری است .درواقع پرویز پسازآنکه جداافتادگی با محیط پیرامونی
را درک کرد ،دستبهکار شد تا برعلیه اتمسفر بیرونی و شخصیتهای اطراف واکنشی جدی بروز دهد .آقای
صفری اما کامال منفعالنه رفتار میکند .او قید همهچیز را زده ،بر سبیل خودش میپاید و تنها زمانی دست به
عملگرایی میزند که مشخصهای آشنا و منطبق بر نقطهای که در آن توقف کرده را شاهد باشد .در این مرحله
اندکی عملگرایانه رفتار میکند تا موانع رسیدن به مرادش را برطرف کند .صفری اما هیچوقت دست به قیام
بیرونی نمیزد ،بلکه انزوا را انتخاب میکند.
آقای صفری پیرمرد تنهای داستان فیلم در یک مقطع از زندگیاش درجامیزند و متوقف شده و تمام
حواسش صرف برگرداندن شرایط به همان نقطه سکون و ادامه زندگی بعد از حل این مسأله است .صفری از
مقطع ازدست دادن یا جدایی از همسرش دیگر نتوانسته شرایط عادی زندگی را تجربه کند و گویی در یک
توقف کامل به سرمیبرد .زندگی صفری بهمثابه یک برش چندساعته از یک فیلم است که مدام در حال تکرار
است با این امید که تغییری حاصل شود و ادامهای بر این روند مترتب گردد.
پیرمرد تنهای فیلم تا حدی بر خواسته ذهنی آگاهانه یا ناآگاهانهاش اصرار دارد که حتی دنیای اطراف را به
طرزی غریب با خودش همراه میکند .نقطه اوج این همراهی هم سکانس پایانی فیلم است که به طرزی غریب
شرایط برای ادامه مسیر پیشین برای آقای صفری ایجاد میشود .کمااینکه او پیشازاین سکانس هم از هیچ
اقدامی برای جلب رضایت سارا ،دخترک سرخوش داستان ،فروگذار نکرده بود .تمام توجه صفری معطوف به
یک نکته در زندگی است و باقی همه بهانه است
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سکانس افتتاحیه فیلم «یک شهروند کامال معمولی» ساخته مجید برزگر فشرده تمام آن چیزی است که
فیلم در تمامیت خود ،هست .آقای صفری دو نان سنگک میخرد از کنار خانههایی کهنه میگذرد تا به
خانهای میرسد در یک بنبست کوچک .یکی از دو نان را میدهد به صاحب آن خانه که نمیبینیمش و باز از
کنار خانههای کهنه رد میشود تا به مقصد خود برسد .زمستان است و باد سرد برگها را از زمین بلندمیکند
و حس نگرانی را در قاب کوچک زندگی صفری برای ناظر بیرونی که مخاطب فیلم است ایجاد میکند ،انگار
که تازه سرما شروع شده و قرار نیست گلی در پایان بروید.
تمام فیلم برزگر مبتنی بر این استراتژی است که آرام ،بسیار آرام و متمرکز حرکت کند ،با وسواس و بهجا
اطالعات دهد و بار این اطالعات الزم را با شتابزدگی به دوش زبان نیندازد .بنابراین فیلم خود را بهآرامی
معرفی میکند و مخاطب را با فضای خود آشنا میگرداند تا بتواند در یکسوم پایانی شگفتزده کند و با
ضربههایی متوالی ،یک تنهایی فردی را به فاجعه برساند ،هرچند که در این میان  -خاصه در سکانس پایانی
 با اشارات ضمنی و نشانههای فرامتنی هم مواجهیم.از مهمترین نکات در این شیوه روایت متمرکز و کند در فیلم برزگر ،این است که اینجا این رویکرد در جهت
نشان دادن یک فضا یا واقعیت  -آنطور که آثار شهید ثالث بود  -نیست ،بلکه در جهت معرفی و شناساندن
یک شخصیت است .شخصیتی تنها ،راکد و دچار نسیان که عشق ،سکون و نسیان او را به جنبش و آشوب
بدل میکند .البته فیلم در نمایش همین جنبش و آشوب هم خونسردی خود را بهجز سکانس پایانی از دست
نمیدهد و به همان شیوه ساده فاجعه را تصویر میکند ،اما در آن حد هم ساده برگزار نمیکند که فاجعه در
ذهن ما دیگر فاجعه به نظر نرسد.
«یک شهروند کامال معمولی» برای خود مخاطب هم به یک روند بدل میشود .روندی که در آن به سهولت
حس کند که شخصیت و فضای فیلم را شناخته و ناگهان در پایان ببیند که نه فضای فیلم آن است که در ابتدا
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بوده و نه شخصیت آنکسی است که او تصور کرده.
این خرد و آرام اطالعات دادن و فضاساختن ،این طمأنینه در معرفی شخصیت و فضای زندگی او ،در جهت
ایجاد نشانههایی است که در فیلم نوعی همبستگی و یکپارچگی دارند؛ گویی همه ابزار و معماری فیلم در
جهت ساختن فضایی پیر و کهنه طراحی شده است .معماری در فیلم برزگر در کنار فضایی کند و رخوت آلود
 که اگر زیبایی خاصی در آن هست تاریخ گذشته است و موزهای ،درست مثل خانه آقای صفری  -نقشی مهمرا ایفا میکند؛ هم در پیشبرد داستان و هم در نشانه سازیهای تأویلپذیر اثر.
البته باید اینجا وارد ساحت دیگر و الیه پنهانتری از قصه فیلم برای تحلیل فضاسازی آن بشویم ،چراکه این
معماری و فضای پیر ،همه آن چیزی نیست که در پیوند با داستان ،سکانسهای فیلم خلق میکنند .ما تازه
در میانه فیلم میفهمیم که فضای پیر و کهنه و آرام اساسا در باطن آرام و پیر نیست ،بلکه بهواسطه شخصیت
آقای صفری در تضادی عمیق با خود به سرمیبرد که تضادی فرساینده و دردآور است و لذا جایی بیرون ریخته
میشود و آن طمأنینه ،کهنگی و آرامش را بهشتاب ،عصیان و مرگ بدل میکند .تضادی که آقای صفری با
خود دارد  -حال میخواهد بهواسطه هرچیزی که باشد؛ آلزایمر ،تنهایی یا رنج و حرمانی در گذشته (و شاید
هم همه اینها)  -موضوع اصلی و موتور محرک فیلم است که نمیتواند همواره تکرار شود و درجازدن را سبب
گردد .آنچه درام تخفیف یافته و پیرنگ خرد اثر را در انتها تکاندهنده میکند و خود فیلم را از یک سقوط
مطلق به تجربهای تکراری در تاریخ سینمای ایران نجات میدهد ،همین تضاد درونی شخصیت است که فیلم
را درنهایت دراماتیک و تازه میگرداند.
به نظر میرسد برزگر میتواند شروع رخدادهای دراماتیک و تکانه حضور سارا در زندگی آقای صفری را کمی
جلوتر بیاورد و از حجم تکرار در پرده اول خود را رها کند ،چراکه بخشی از این تکرار با توجه به فضای کلی
فیلم و سابقهای که در سینمای ایران دارد ،در ذهن مخاطب ساخته میشود .اصوال در فیلم تجربی تکیه بر
تجربیات گذشته ازقضا سادهتر و با اعتمادبهنفس بیشتری میتواند شکل بگیرد تا آثار مرسوم و جریان اصلی.
بعید است تأثیر رخدادها و کنش تکاندهنده آقای صفری در انتها با باالتر رفتن ریتم از دست برود .اما عالقه و
اصرار برزگر بر اینکه از فیلمش یک «طبیعت بی جان» بسازد باعث شده که در بخشهایی بیشتر از پرداختن
به الزامات و نیازهای اثر به تأکیدات سبکی مورد نظرش بپردازد .در حقیقت اطالعات آنقدر خوب چیده شده
و آنقدر خوب با توجه به فضا و نوع اثر با آرامش منتقل میشود که هیچ دلیلی ندارد که فیلم کند پیش برود و
حتی یک سکانس داشته باشد که بخشی از داستان در آن پیش نرود و تنها بر گفتههای پیشین تأکید گردد.
البته این تکرار تنها تمهید غیرقابلقبول برزگر در این فیلم نیست .او تمهیدات دیگری هم دارد که از این تکرار
بیشتر به فیلم لطمه میزنند .اینکه بناست با بازشناخت عشق ،صفری دگرگون شود ،دست به عمل بزند و
مالل را به کنش و کنش را به فاجعه برساند (که میرساند) در فیلم آشکار است ،اما این کارکرد عمیق عشق با
نمایش آن از طریق موقعیتهای مضحک ،بیشتر غیرمتجانس و آزاردهنده است و نه اجازه میدهد تراژدی
کامل شود و نه پا به کمدی و مضحکه میدهد .در این میان هم هیچ نکته ابزوردی در میان نیست که برزگر
بتواند ادعای ابزوردیته در مورد فیلمش داشته باشد .چراکه فیلم از نشانههای معنادار که داللتهای روشن
دارند مملو است ،روانشناسی شخصیت باوجود غرابت نسبیاش ،درنهایت آشنا و قابل درک و تحلیل است
و روابط در آن کامال گرم و آشناست ،هرچند که عاقبتی تکان دهنده و فاجعه آلود دارد .آنچه در فیلم برزگر
قابل فهم نیست لحن برخی سکانسها از جمله سکانس پایانی است .در حقیقت لحن به داستان پراستعداد
اثر لطمه زده
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برزگر در مصاحبهای با روزنامه سینما ،داستان فیلم «یک شهروند معمولی» را اینگونه تعریف کرده است:
«آقای صفری (سورن مناساکانیان) پیرمردی ۸۳ساله است که در شهرکی قدیمی در تهران بهتنهایی زندگی
میکند .تنها پسرش (پرویز) که خارج از ایران است قصد دارد او را برای دیدار و مداوا به کانادا ببرد .دختری پرشور
و جوان (شادی کرمرودی) از طرف پسرش برای این کار مأمور میشود که آقای صفری فکرمیکند این دختر
عشق همیشگی او بوده و همین مسأله باعث میشود دختر به مسیری وارد شود که تصوری از آن نداشته است».
«یک شهروند کام ً
ال معمولی» قرار است هر طور شده هنری باشد .اگر فیلم «پرویز» هنری بود و به سراغ یک
شخصیت ایزوله رفته بود ،باز هم به سراغ یک آدم جداافتاده از اجتماع میرویم و اگر پرویز را یک هنرپیشه
کمترآشنا بازی کرده بود ،در این فیلم هم به سراغ یک پیرمرد ارمنی ناشناس میرویم .پیرمردی که عصازدن را
قرار است در طول صحنه اول تمرین کند و بیاموزد .اگر «پرویز» زندگی آرام آدمی را تصویر میکرد که طی فیلم
میتوانستیم حضور آکاکی آکاکیویچ (قهرمان «شنل» ،اثر گوگول) را در او پیداکنیم اما در «یک شهروند»...
ساختار چندپاره فیلم ،بدون مفقود شدن شنل ،آقای صفری را به قتلی و سرقتی میکشاند که بهزور در فیلم
تعبیه شده است .اگر در فیلم «پرویز» چالش موجود در رفتار شخصیت فیلم با پیرامونش از درون مناسبات و
روابط انسانها میجوشید ،اینجا مردی در انتهای بنبست عشق ،ناگهان سروکلهاش پیدا میشود و صفری را
خونینومالین میکند که اصال باورپذیر نیست و حتی خشونت نگهبان آژانس هواپیمایی بیدلیل و زیادهازحد به
نظر میرسد .البته در اینجا هیچکدام از خشونتکنندگان آماج خشونت صفری نیستند.
پروین خانم (ناهید حدادی) زن همسایه حتی بهصورت سهوی هم آقای صفری را نیازرده است ولی آقای صفری
که گویا آلزایمر ضعیفی دارد خاطرهای (احتماال از یک عشق) دارد که با آمدن سارا (شادی کرمرودی) زنده
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میشود و پس از سلسلهنماهایی که بیشتر موجب خنده حاضرین در سالن است ،عشق خود را ابرازمیکند و
ناهید خانم را میکشد تا پول امانتی همسایگان را بردارد و به دختر بدهد.
برعکس لوون هفتوان این بار هنرپیشه اول فیلم حتی در چرخیدن ،صحبتکردن و سر تکاندادن هم ابتدایی
عمل میکند و از عهده ایفای نقش برنیامده است و کندی ریتم فیلم که امثال میشائیل هانتکه یا تئو آنجلوپولوس
طرفدار آن بودند ،در «یک شهروند کام ً
ال معمولی» به فیلم تزریق شده است و از درون داستان فیلم نمیآید.
در قسمت دستگیری آقای صفری ،اساسا فیلم از هر نوع منطق روایی بیبهره میشود .پالت داستان نقص اساسی
پیدامیکند ولی البته بینندهای که به امید دیدن یک فیلم هنری روشنفکرانه خستهوکوفته روی صندلی ،خود
را بیدار نگهداشته ،قرار است بپذیرد که منزل آقای صفری را ناغافل گشتند و جعبه پول و قاتل را یافتند ،قاتلی
که قدرت قتل را بهصورت ناگهانی از یک رقص مرگ بهدستآورده و بهصورت سینوسی گاه باهوش و قوی است
و گاه ابله و ناتوان میشود.
صحنه انتهایی فیلم که میتوانست موجب شکلگیری روایتی نو در ذهن مخاطب شود نیز با خروج شهروند
کامال هنرمند معمولی ما از ماشین تصادفکرده به یک صحنه کمدی در سطح کلیپهای ویدئویی بدل میشود.
«یک شهروند معمولی» میتوانست فیلم خوبی شود درصورتیکه برزگر  -که امروز در تواناییاش برای ساختن
آثار تأملبرانگیز تردیدی نیست  -بهجای تالش برای فیلمسازی از روی دست خودش ،درام تأملبرانگیزی را که
در دست داشت به پرده میآورد.
شادی کرمرودی (بازیگر نقش دختر) ،در مصاحبه کوتاهی که با روزنامه سینما دارد در مورد ویژگیهای روایی
سومین ساخته مجید برزگر چنین میگوید« :فیلم یک اثر مینیمالیستی است و در هیچ نقطهای از درامش به
تماشاگر باج نمیدهد ،فیلم از ابتدا بر یکسری اصول پایبند است و در هیچکجا از این اصول تخطی نمیکند...
فیلم درست مشابه شخصیت اصلی ،مثل یک بیمار آلزایمری رفتارمیکند که دچار فراموشی شده است .انگار
چیزهایی را که بیننده باید بداند از عمد نمیگوید»...
او در ادامه در همین مصاحبه در مورد نقش خود میگوید ...« :به شخصیت یک دختر رسیدیم که وضع مالی
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خوبی ندارد ولی فوقالعاده فعال است و در هر زمینه و
شغلی فعالیت میکند و به هر طریقی تالش میکند
امور مالی روزانه خود را بگذراند»...
و حاال سؤاالت مشخصی را میتوان طرح کرد:
 درام «یک شهروند کامال معمولی» داستان زندگیکیست؟ پیرمرد یا دختر؟
 تضاد دو زندگی؛ یکی فعاالنه ،جوان و مادی ودیگری پیر و روبهزوال و مالیخولیایی ،چگونه در فیلم
مورداستفاده قرار گرفته است؟
 پیرمرد عاشق دختر است یا با دیدن دختر یاد عشققدیمی خود افتاده است؟
 اینکه یک اثر به مخاطب خود باج ندهد یا در دادناطالعات خست به خرج دهد ،فینفسه فضیلتی نیست.
اینکه فیلم مشابه قهرمان بیمار خود باشد که اصال
امتیازی محسوب نمیشود.
 فیلم «پرویز» در تحلیل نهایی درامی بود که بر یککهنالگو سوار شده بود .روایتی که میتوانست رمان «شنل» اثر نیکالی گوگول یا فیلمهایی مثل «دزد
دوچرخه» (ویتوریو دسیکا) و «گاو» (داریوش مهرجویی) را به ذهن بیاورد .شاید این حرف درست است که
موفقیت یک اثر میتواند سازندهاش را برای مدتها دچار سردرگمی کند.
 در درام حاضر هم زندگی دختر و پیرمرد میتوانست بهمثابه دو الگوی کهن که بهنوعی یادآور خدایان شرابو عقل هستند و در آثار نیچه به آنها اشاره شده است مبنای درام و فیلم جدیدی باشد درباره زندگی دختری
جوان و پرانرژی و فعال با نگاهی مادی که بهدنبال ترسیم آینده خویش است ،در مقابل پیرمردی که در حال
فراموشی است و نماینده سکون و زوال است ولی به شکلی مالیخولیایی از عشق فناشدهاش ناله سرمیدهد .این
الگو میتوانست با اجرای صحیح در دست توانای برزگر به اثر ماندگار بدل شود .میالن کوندرا در رمان «سبکی
تحملناپذیر هستی» از این الگو اثری جاودانه خلق کرده است.
 اینکه نشریه ورایتی (به گزارش فارس) مینویسد که «فیلم خالی از لحظات درام است و ریتمی کند داردبه قسمی که حتی در جشنواره نیز مخاطب ندارد »...مطمئناً امتیاز فیلم به شمار نمیرود .مخاطب نداشتن
نمیتواند بهعنوان افتخار برای یک اثر هنری محسوب شود .خصوصاً که نشریه ورایتی در همین گزارش به
شکل نگرفتن پازل فیلم و بازی خالی از حس مناساکانیان خرده گرفته است( .بانی فیلم  ۱۴ -بهمن )۹۴
 نکاتی کوچک هم در فیلم هست که رعایت آنها میتوانست ذهن مخاطب را معطوف به صحبتهای اصلیفیلم کند .زردبودن برگهای درختان حیاط خانه پیرمرد در کنار برگهای سبز اطراف ،گذاشتن پیغام روی
پیغامگیر صفری بهجای یافتن دستگاه تلفن بهرغم درخواست پرویز برای پاسخ پدر به تماسها ،تفتیش
برقآسای پلیس و قاتلخواندن صفری با یافتن جعبه پولها و اختتامیه عجوالنه و سرسری فیلم که ظاهرا ًپایان
باز بوده است ،بخشی از این نکات کوچک هستند .پایان فیلم قاعدتاً بایستی آغاز داستانی باشد که در ذهن
مخاطب ادامه مییابد

الناز نعمتی دیمان
زهرا نجفی
گالره محمدی

نظرخواهی از سینماگران درباره برگزاری جشنواره ای مستقل
و بین المللی برای «هنر و تجربه»

*تیتر ،مصراعی است از انوری
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مدتی است که جداشدن بخش «هنر و تجربه»
از جشنواره فجر و برگزاری آن بهصورت
جشنوارهای مستقل و بینالمللی ،مطرح شده
و در دست بررسی است و درباره آن نظرهای
مختلفی ارائه شده و میشود .ما هم از اهالی
سینما ،از پیشکسوتان گرفته تا جوانها و البته
بیشتر از آنها که تمایالت تجربهگرایانه در آثار
و سالیقشان به چشم خورده ،پرسیدهایم :با
برگزاری جشنوارهای مستقل برای فیلمهای
سینمای «هنر و تجربه» موافقند یا مخالف
و دالیلشان چیست .آنچه در پی میخوانید
قسمت نخست این نظرخواهی است.

63

رسولصدرعاملی:
فیلمهایهنروتجربهبهصورتمستقلداوریشوند
اینکهفیلمهایهنروتجربهجشنوارهایمستقلداشتهباشندخوباستبهایندلیلکه
در حال حاضر هم ،سینماهای خاص خود و مخاطبان خاص خود را دارند .به نظرم بهتر
استاینفیلمهاکهمعموالدرحالوهواییمشترکقراردارنددرجشنوارهایبهصورت
مستقلموردداوریقراربگیرندوجشنوارهمستقلاینامکانرافراهممیکند.
به همان دلیل که اشاره کردم
به نظرم جداشدن این فیلمها از جشنواره فیلم فجر 
بهنوعی لطف در حق این فیلمهاست چون وجه غالب بر جشنواره فیلم فجر فیلمهای
اکران است و بهتر هم هست در همین حالت بماند .بخش هنر و تجربه نه چیزی به این
جشنواره اضافه میکند و نه از آن میکاهد اما حضور همین فیلمها در یک گردهمایی
مستقل قطعا میتواند نگاههای بیشتری را به خود جلب و شأن و اعتبار بیشتری کسب
کند،ضمناینکهتکلیفوجایگاهشانهممشخصمیشود.
سینمای هنر و تجربه در کنار سینمای اکران معنا پیدامیکند و باید این دو سینما کنار
هم باشند نه اینکه در جشنواره فیلم فجر در هم ادغام شوند .درصورتیکه این دو سینما
در کنار هم حرکت کنند میتوانند تأثیرات خوبی روی هم بگذارند .سینمای اکران
میتواندازتجاربیکهدرسینمایهنروتجربهمیشودوساختارشکنیهایآنبیاموزد
و سینمای تجربی هم میتواند نیمنگاهی به سینمای اکران داشته باشد که چه کاری
میتواندانجامدهدتاموفقبهجذبمخاطبانیباطیفوسیعترشود.
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محمدعلیسجادی:
چنینپیشنهادیرادرخانهسینمامطرحکردهبودم
به نظر من برگزاری چنین جشنوارهای اتفاقی الزم است .من چند سال پیش هم در
خانه سینما به دوستان پیشنهاد کردم جشنوارهای از آثار تجربی برگزار شود .امسال
شاهد بودیم بخش هنر و تجربه در جشنواره فیلم فجر که فضایی پوپولیستی دارد و
الزمه این جشنواره هم هست ،به گوشه رانده شد و تالش سینماگرانی که دست به
تجربههای تازه زدهاند دیده نشد .من فکرمیکنم حضور این فیلمها در جشنواره فیلم
فجر معنا ندارد و اگر استقالل خود را داشته باشند و در جشنوارهای به نمایش دربیایند
که تمرکز روی این آثار باشد اتفاقی مثبت است .اینکه جشنواره هنر و تجربه بهصورت
بینالمللی برگزار شود احتماال آن را دچار مشکالتی خواهد کرد که سایر جشنوارههای
بینالمللیدرکشورمانباآنروبهروهستند.درسینمایمااینجشنوارهها(بینالمللی)
دچارمشکلهستندوطبیعتاباممیزیهاییکهوجودداردنهاینکهکارراغیرممکن،اما
دشوار میکند .اینکه ما بتوانیم تجربههای تازه را از سراسر دنیا در یک فستیوال جمع
کنیم اتفاقی بسیار خوب است اما مننگران ممیزیهایی هستمکه احتماال دستوپای
دوستانراخواهدبست.امادرنهایتبرگزاریجشنوارهمستقلفیلمهایهنروتجربهرا
مثبتوحتیالزمارزیابیمیکنموباآنموافقم.

ابوالفضلجلیلی:
هنوزبراینظردادنزوداست
کال حرکتی که دوستان نام هنر و تجربه را بر آن نهادهاند و از این آثار حمایت میکنند
حرکتی خوب و قابلتقدیر است .من معتقدم بهترین اقدامی که در دولت جدید در
بخش سینما رقم خورد به وجود آمدن بخش مستقل سینمای هنر و تجربه است.
اما درباره جشنواره فیلم هنر و تجربه باید بگویم هنوز برای نظردادن زود است .من با
کلیت این کار مخالف نیستم اما مشروط بر آنکه جشنوارهای کارآمد باشد .اگر بخواهیم
از طریق این جشنواره سینمای متفکر و متمدن را جایگزین سینمای بدنه کنیم قطعا
اتفاقی مثبت است اما اگر این کار را به نیت اینکه حاال جشنوارهای داشته باشیم انجام
دهید موافق نخواهم بود .ما در کشو آنقدر فستیوالهای مختلف داریم که حد ندارد.
اتفاقا من امروز در فستیوالی حضور داشتم و شنیدم دوستان حاضر میگفتند باید
عجله کنند تا به فستیوال بعدی برسند! عدهای مرتب از این جشنواره به جشنواره دیگر
میروندوفیلمهایشانراارائهمیکنندتابلکهبتوانندجایزهایبگیرند.
من با برگزاری چنین جشنوارههای ناکارآمدی مخالفم اما اگر همانطور که ماهیت
سینمای هنر و تجربه مثبت است و در حال تربیت سلیقه تماشاگر برای سینما است
باشدبیشکمخالفتیندارم.

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

سامانسالور:
بهشرطبرگزاریباکیفیتمطلوبموافقم
بابیاعتناییکهبهاینفیلمهادرجشنوارهفیلمفجرمیشودوحتیحاضرنیستندیک
سیمرغ بلورین را به این فیلمها اختصاص دهند و تنها یک تندیس به این فیلمها تعلق
میگیرد باید بگویم این فیلمها بهخودیخود از جشنواره فیلم فجر منفک هستند.
فکرمیکنم اینکه این آثار جشنوارهای مستقل داشته باشند میتواند اتفاقی فرخنده
باشد .البته به این شرط که فراموش نکنیم این فیلمها غالبا آثار ارزشمندی هستند
که میتوانند و توانستهاند نام کشورمان را در جشنوارههای مختلف بینالمللی پرآوازه
کنند .این جشنواره اگر قرار است برگزار شود باید با کیفیت مطلوب و عوامل اجرایی
سالم و خوب باشد و دیگر در این جشنواره شاهد اتفاقات نامیمون جشنواره فیلم فجر
نباشیم .بدترین وجه جشنواره فیلم فجر این است که پس از تقسیم سیمرغها شاهد
واکنشهایعجیبوغریبیهستیمکهبهتقسیمغنائممیماند!
منفکرمیکنمفیلمهاییکهدرطولسالهادرجشنوارهفیلمفجرکنارگذاشتهشدند
میتوانند در این جشنواره مستقل حضور پیدا کنند و در شرایطی برابر با سایر آثار مورد
داوری و قضاوت قراربگیرند .اگر عالوه بر فیلمهایی که امسال در بخش هنر و تجربه
بودند مسئوالن برگزاری جشنواره بتوانند فیلمهایی را که در سالهای گذشته هم در
جشنوارهحضورداشتهاندامابههردلیلبهآنهابهخاطرساختارمتفاوتشانبیتوجهی
شدهدرکنار سایرآثاربهنمایشبگذارنداتفاقی مثبتاست.
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چقدر خوب است این جشنواره با دعوت از چهرههایی که همیشه مستقل بودهاند و
مدتهاست شاید در جشنوارهای خبری از آنها نیست بهعنوان داور از این دوستان
و دانش و تجربهشان استفاده کند؛ هنرمندانی نظیر آقایان کیارستمی ،تقوایی،
جلیلی و...
این جشنواره در صورت برگزاری با کیفیت مطلوب و حفظ استقالل میتواند حتی از
جشنواره دولتیای مثل فجر هم بیشتر موردتوجه قراربگیرد .البته میدانم در حال
حاضر هم بخش اعظمی از این فیلمها با حمایت دولت تولید میشوند و اگر بتوانند
خطشان را از دولت و حمایتهای دولتی جداکنند و با اسپانسرهای شخصی به شکل
مستقلعملکنندبهشماقولمیدهمدرعرضپنجسالماشاهدجشنوارهایباارزش
خواهیم بود که مکانی خواهد بود برای دیدن تجربههای نو و جذاب در سینما.
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محسنامیریوسفی:
جشنوارهبینالمللیهنروتجربهاصلیتریننیازاینگروهسینمائیاست
به وجود آمدن گروه سینمائی هنر و تجربه ،مهمترین اتفاق سینمائی در دولت اعتدال
بوده و هست؛ فرصتی بسیار خوب که برای عرضه و نمایش فیلمهای جریان مستقل
و هنری سینمای ایران به وجود آمد و در مدت کوتاهی نشان داد عالوه بر ارضای
حس دیدهشدن فیلمها در سالن سینما که حق مسلم هر فیلمسازی است میتواند
با استقبال مخاطبین این گروه هم روبهرو شود و جبران مشکالت مالی فیلمسازان
این عرصه هم باشد .هرچند تا رسیدن به بازده اقتصادی مناسب برای اکثر فیلمهای
این گروه ،راه طوالنی باقی مانده ولی تا حال که کمتر از یکسالونیم از عمر این گروه
میگذرد میبینیم که با مدیریت مناسب آقای علمالهدی و همکاران او در هنر و تجربه
و با حمایت هوشمندانه دکتر ایوبی این هدف دور از دسترس نیست ،هرچند حق انتقاد
منطقی و همفکری برای فیلمسازان این گروه همواره محفوظ است و در جلسات گفته
شده و میشود چون این در ذات سینمای هنر و تجربه است.
هماکنونخبرراهاندازیجشنوارهفیلمهایهنروتجربهشنیدهمیشودکهمیتوانداتفاق
خوشایندیباشد،هرچندوجودجشنوارههایریزودرشتومناسبتیاتفاقخوشایندی
در سینما نیست ولی جشنواره بینالمللی هنر و تجربه با توجه به تأثیرات مثبت در
سینمایایراناتفاقیتأثیرگذاروکاملکنندهاهدافهنروتجربهاستکهدرنهایتبهنفع
کلیتسینمایایراناست.اینجشنوارهشایدبتواندهمزماناهدافچندجشنوارهدیگر
راهمبهعهدهبگیرد.قسمتمثبتتشکیلاینجشنواره،مستقلبودنجریانانتخابو
داوریاینفیلمهاازجریانپرهیاهوونمایشیجشنوارهفیلمفجراستکهترکیبیغریب
ازمطالباتفرهنگیواقتصادیسینماگرانومطالباتسیاسیومدیریتیدولتهاست
که نتیجه آن جایزه سیمرغ دوشخصیتی و دوگانه جشنواره است که در سینمای ایران،
هممعتبراستوهمدولتی،همدوستداشتنیاستوهمحرفوحدیثبهحقیابهناحق
بودنش را در بعضی دورهها پشت سر خود دارد .سیمرغ ،هم تأثیر مثبت بر سینما دارد و

چهرههای شاخص سینما را در یک سال نشان میدهد و هم بعضی سالها آدرس غلط
ودولتیبهسینمامیدهدکهاتفاقناخوشایندیاست .همهاینهاسیوچهارسالاست
که تکرارمیشود و آنچه مهم است سودی است که این جشنواره میتواند برای سینمای
ایرانداشتهباشد.ولیامسالعلیرغمبینظمیهمیشگیجشنوارهفجرکهآینهشمعدان
دبیرهای هر دوره است شاهد دیدهشدن دو فیلماولی درخشان در تقسیم سیمرغها
بودیم؛ «ابد و یک روز» و «ایستاده در غبار» که اتفاق بسیار مهمی است و نشانمیدهد
سینمایکهنهایراننهتنهافهمیدهکهنیازبهپوستاندازیداردبلکهواردعملهمشده
و با دادن جوایز اصلی به این دو فیلم نشان داد که برخالف دورههای قبل ،قدرت تکامل
دارد.ازدلهمیناتفاقخجستهکهحاصلتالشفیلمسازانجوانسینمایایراناست،
میتوان امید داشت که جشنواره هنر و تجربه به وجود آید که فیلمسازان جوان ،دیگر
اینهمهسالمنتظریکاتفاقبزرگدرسینمایایرانوفرصتیبرایعرضاندامنمانند
وهرسالقضاوتیمستقل،هنریوبیحاشیهبرآثارسینماییآنهاانجامشودکهبهنفع
کلیتسینمایایراناست.ختمکالماینکهامیدوارمجایزهجشنوارههنروتجربهفراتراز
سیمرغدوگانهجشنوارهفیلمفجرباشد.

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

فرزادمؤتمن:
باجداشدنازجشنوارهفیلمفجرموافقنیستم
من فکرمیکنم ابتدا باید به تعریف مشخصی از فیلم هنر و تجربه برسیم .بسیاری
از فیلمهایی که در باکس فیلمهای هنر و تجربه قرار داده میشوند و در سینماهای
مخصوص فیلمهای هنر و تجربه اکران میشود هیچ ربطی به بخش هنر و تجربه ندارد.
درواقع این فیلمها آثاری هستند که امکان اکران در شرایط عادی را ندارند و به این
صورتمیتوانندسالنیبرایاکراندراختیارداشتهباشند.بسیاریازاینفیلمهاکامال
داستانیوباساختاریکالسیکهستندوفقطشایدنتواننددرگیشهموفقعملکنند
ومخاطبانخاصتریداشتهباشند.فیلمتجربیفیلمیاستکهدرآنفیلمسازراههای
کمتر طی شده یا طی نشده در روایت و مهندسی فیلم را طی میکند.
بههرحال ما در حال حاضر مجموعهای را تحت عنوان هنر و تجربه داریم که از یک
دیدگاه اتفاق مثبتی است از این نظر که فیلمهایی که دارای وجه تجربی هستند
میتواننداکرانودیدهشوندولیاینکهبخواهیماینفیلمهاراازجشنوارهفیلمفجرسوا
کنیم و جشنوارهای مستقل برگزار شود را اقدامی مثبت نمیدانم .ترس من از این است
که این شبهه به وجود بیاید که این فیلمها آثاری سینمایی نیستند و چون در حیطه
سینمانمیگنجندبرایشانجشنوارهایمستقلبرگزارمیشود.
مننمیخواهمبگویمازاساسبابرگزاریجشنوارهمستقلفیلمهایهنروتجربهمخالفم،
درواقعاصالمخالفتیدراینموردندارمولیباجداشدناینفیلمهاازجشنوارهفیلمفجر
مخالفهستم.بهایندلیلکهاینآثارفیلمهاییسینماییهستندوبایددرکنارسایرآثار
سینماییحضورداشتهباشندودرجشنوارهفیلمفجربرایمخاطباناکرانشوند.
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عبداهللاسفندیاری:
خطرچنینجشنوارهایراازمنافعشبیشترمیدانم
به نظرم در هر صورت اتفاق بدی نیست به شرطی که بر تولیدات جاری سینمای ایران
حاکم نشود .ممکن است با برگزاری این جشنواره تولیدات چنین گروهی بیشتر و بهتر
دیده شود اما از سوی دیگر موردی که وجود دارد این است که تولیدات استاندارد و خوب
این گروه سینمایی خواهناخواه راه خود را به جشنوارههای بینالمللی و بازارهای جهانی
پیدامیکنند و در سبد بینالمللی سینمای ایران قرارمیگیرند .با این اوصاف باید به این
مهم فکر کرد که آیا لزومی برای برگزاری چنین جشنوارهای آن هم در سطح بینالمللی
وجود دارد؟ در اینجا باید به یک خطر بزرگ هم توجه کرد و آن اینکه نوع تولیدات هنر
و تجربه بر تولیدات سینمای ایران حاکم شود و در این صورت یک نوع مخاطبگریزی
بر سینمای ایران سایه بیفکند و تماشاگر برای پیداکردن فیلمی مطابق با ذائقه خود به
فیلمها و تولیدات خارجی پناه ببرد ،چراکه غالب فیلمهای گروه سینمایی هنر و تجربه
مخصوص مخاطب خاص است و کمتر مخاطبان عام به این نوع سینما اقبال نشان
دادهاند .با این تفاسیر برگزاری جشنواره و تمرکز روی این سینما میتواند سم مهلکی
برای سینمای ایران باشد و درواقع برای تقویت گونهای از فیلمها ،کل جریان اصلی
سینمابامشکلبحرانمخاطبمواجهشود.
از این رو فعال بهتر است هنر و تجربه به شکل کنونی خود ادامه حیات دهد و مخاطبان
خود را داشته باشد .در چنین شرایطی تولیدات سرآمد این گروه که قابلیت نمایش
بینالمللیداشتهباشندراهخودرابهمجامع،بازاروجشنوارههایجهانیبازمیکنند.
من شخصاً با برگزاری مستقل جشنواره هنر و تجربه آن هم به شکل بینالمللی در
شرایط کنونی مخالفم چون خطر آن را بیشتر از منافع آن میدانم ،چراکه معتقدم
بهادادن بیشازحد به این نوع سینما باعث حاکم شدن آن بر کلیت سینمای ایران و
تضعیفسینمایملیوازدستدادنمخاطبانسینمامیشود.
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مجتبیراعی:
تفاوتجشنواره«هنروتجربه»بافجررامتوجهنمیشوم
اول از همه باید ببینیم نسبت جشنواره مستقل برای فیلمهای هنر و تجربه با جشنواره
فیلم فجر چیست .به این دلیل که ما در جشنواره فیلم فجر فیلمهای هنری را نمایش
میدهیم نه فیلمهای تجاری را .حاال این دو جشنواره در کنار هم چطور تعریف
میشوند؟منمتوجهشنمیشوم.زمانیمیگویمجشنوارهفیلمفجرتنهابهسینمای
بدنه میپردازد و فیلمهای هنری نمیتوانند در این رقابت شرکت کنند ،آنوقت است
که حضور جشنواره مستقلی برایشان معنی دارد .اما در چنین شرایطی چه معنی دارد
برگزارکردن جشنواره دیگری برای فیلمهایی که حاال شاخصتر هستند در هنری و
تجربی بودن؟ من متوجه حریم و تفاوت این دو نمیشوم ،دوست دارم برایم توضیح
دهند که تفاوت این دو در چیست.

منوچهرمحمدی:
برگزاری درست جشنواره فجر کافی است
اگر سازمان سینمایی بتواند جشنواره فیلم فجر را درست برگزارکند ،برایش کافی
است .اضافهکردن هر جشنواره دیگری جز اینکه هزینه اضافی روی دست ملت
بگذارد و بین اهالی سینما تفرقه ایجاد کند ،چه فایده ای دارد؟ جشنوارهای مؤثر
است که تأثیری در جریانات فکری و فرهنگی سینما داشته باشد و در شکل رقابتی
فضایی را به وجود بیاورد که هم اهالی سینما در کنار هم کارهایشان را عرضه کنند
و هم مدیریت جشنواره بتواند آن را با اهداف مشخصی برگزارکند .به نظر من نگاه
کمیگرایی که در همهجای مملکت ما حاکم شده ،نتیجه مطلوبی نداشته است.
ّ
یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب است .در حال حاضر برای سینمای کشور ما بیش
از دهها جشنواره با عناوین مختلف برگزارمیشود که جز هدردادن بیتالمال ،هیچ
سود دیگری به حال فرهنگ و هنر کشور نداشته و ندارند.
سهیال گلستانی:
اگر جشنواره مستقل راه فرار باشد خوب نیست
اگر هنر و تجربه که دنیای خاص و کوچکتری است تکلیفش را بخواهد بدین
شکل از کل سینما جدا کند ،اتفاق خوبی نیست .چون فیلمهای هنر و تجربه نوعی
از سلیقه است و ما برای اینکه عموم سینما نمیخواهند خودشان را با این تفکر
وفق دهند در حال تالش هستیم .بنابراین اگر این جشنواره یک میان بر یا راه فرار
برای مواجه نشدن با این شرایط باشد ،اصال برگزارکردنش خوب نیست .ولی اگر به
معنای ایجاد فضایی برای بهتر دیده شدن این فیلمها باشد ،اتفاق خوبی میتواند
باشد .چون ما نمیخواهیم سلیقه تبعید شده باشیم.
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مهدی نادری:
جشنواره هنر و تجربه اتفاق بسیار خوبی خواهد بود
اتفاق بسیار خوبی است که جشنواره مستقل برای گروه هنر و تجربه برگزار شود.
اینکه هنر و تجربه با چنین سازوکاری دارد پیش میرود بسیار خوشحالکننده
است .فقط امیدوارم ضد جریان خود هنر و تجربه حرکت نکند و شایسته ساالری
همچنان در آن حاکم باشد .ظرفیت فیلمسازی بدون درنظرگرفتن نام و عنوان و
فقط به خاطر شایستگی حمایت شود .نکته تلخی که در جشنواره فیلم فجر امسال
شاهدش بودیم این بود که برخی از فیلمسازان حضور فیلمشان در بخش هنر و
تجربه را کسر شأن میدانستند و متعجب بودند چرا فیلمشان در این بخش است.
این رفتار واقعا سؤال برانگیز بود.
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(محصول )1382
خالصهفیلم:درزمانپخشیکمسابقهزندهتلویزیونی،
افرادی که درون استودیوی پخش مسابقه حضور دارند،
بهوسیلهیکگروهگروگانگرفتهمیشوند.گروگانگیرها
قصد دارند به هر ترتیب که شده جلوی قطعشدن برنامه
را بگیرند .در چنین موقعیتی ،افرادی که داخل استودیو
گرفتار شدهاند ،یا به قول معروف همان گروگانها ،بهترین
ابزاربراینگهداشتنپخشزندهتصاویرهستند!
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عوامل :کارگردان :ابوذر صفاریان ،فیلمنامه نویسان :ابوذر صفاریان،
محمد لطفعلی ،مدیر فیلمبرداری :مرتضی هدایی ،بازیگران :بهروز جلیلی،
رضا ابری ،مرتضی نجاتی ،احمد ولیان ،رضا معدنیپور ،بهمن هاشمی ،رضا
زنجانیان وفا ،یاسر انتظامی ،محمدرضا کشمیری ،چیا بابامیری ،مهران
گلمحمدی ،میترا علیزاده ،لیال زینعلی ،شهره یگانه ،احمد بهرامی ،علی
قهرمانی ،محمد حیدری ،محسن اویسی ،تهیه کننده :فاطمه غفاری

ایلیامحمدینیا

درباره «21اینچ» ،ساخته ابوذر صفاریان
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چند زن که تنها صدایشان را میشنویم ،درحالی که مشغول گپ و گفت هستند نگاهی از سر تفنن به
تلویزیون دارند .دو کانال یکی برنامه علمی حضور فضانوردان در ماه را نشان میدهد و دیگری در یک مسابقه
تلویزیونی شرکت کنندگان به سؤاالت مجری برنامه پاسخ میدهند و امتیاز جمع میکنند و هر از چند گاهی
با کنترل این دو کانال جابه جا میشوند .در همین حین گروهی ناشناس با نقاب بر صورت وارد استودیو پخش
مسابقه میشوند و کلیه حاضران در آن شامل مجری وشرکت کنندگان و تماشاگران مسابقه را به گروگان
میگیرند و این در حالی است که کل ماجرا به صورت زنده از تلویزیون در حال پخش است و مخاطبان فیلم
سینمایی «۲۱اینچ» این اتفاق عجیب را از دریچه دید بینندههای تلویزیونی آن مسابقه یعنی همان چند زن،
دنبال میکنند.
«۲۱اینچ» به کارگردانی ابوالفضل صفاریان با آغازی پرکشش و سوژهای ملتهب مخاطب خود را غافلگیر
میکند .اما در ادامه نمیتواند مخاطب را با خود همراه سازد .مشکل اصلی فیلم بیشتر از هر چیزی فیلمنامه
آن است .فیلم بعد از یک اوج نفس گیر خیلی سریع به فرودی خسته کننده منتهی میشود و دیگر فیلم هیچ
فرازی ندارد تا مخاطب را با خود همراه سازد و این مالل تا انتهای فیلم با هیچ منطقی ادامه مییابد .در نتیجه
با همین شکل فیلم میتوانست تا ساعتها ادامه داشته باشد.
در فیلمهایی که در فضایی بسته همچون فیلم «۲۱اینچ» به تصویر کشیده میشوند فراز و فرود فیلمنامه به
همراه تعلیق و گره افکنیهای متعدد بار اصلی فیلم را به دوش میکشند .نگاه کنید به نمونه داخلی این دست
از فیلمها یعنی «آژانس شیشه» ساخته ابراهیم حاتمی کیا که اکثر اتفاقات فیلم در لوکیشنی محدود یعنی
آژانس هواپیمایی میگذرد یا نمونه خارجی آن «بعدازظهر سگی» به کارگردانی سیدنی لومت که در این
دو فیلم دیالوگ به همراه تعلیق و داستانکها چگونه باعث ایجاد ریتمی مناسب جهت نگاه داشتن مخاطب
فیلم عمل میکنند .دیالوگ ها و خلق و انتخاب موقعیتهایی که بازیگران به درستی در آن شرایط قرارگیرند
نقشی محوری و تعیین کننده در اینگونه آثار دارند که البته فیلم «۲۱اینچ» به شدت از این ناحیه آسیب پذیر
نشان میدهد .کاراکترهای فیلم در شرایطی بغرنج قرارمیگیرند اما بیشتر از آنکه به فکر خود و یافتن راهی
برای رهایی از این وضعیت باشند از عشق واقعی ،همسرداری و مرغ چمن و ...حرف میزنند گویا کسی نگران
وضعیت بدی که در آن قرارگرفته نیست .وقتی هم که این امکان را مییابند در مقابل دوربین گروگان گیران
خواستههای خود را با مردم و مسئولین در میان بگذارند به حرافی و جدلهای کالمی بسنده میکنند
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گویی همه چیز یک شوخی احمقانه است .این در حالی است که مخاطب انتظار دارد کنشها و واکنشهای
گروگانها را در موقعیتی تازه به نظاره بنشیند تا آدمها دراین شرایط خود واقعی شان را بیهیچ تظاهر و نقابی
عریان کنند که البته جز در یک مورد این اتفاق هیچگاه نمیافتد.
کارگردان البته در پارهای اوقات توانسته به لحاظ بصری تنشها و اضطراب موجود در فیلم را به مخاطب منتقل
سازد اما این امردر طول فیلم تداوم نداشته و باعث خستگی و ریزش مخاطب میشود .همچنان که پیشتر
اشاره شد مشکل از آنجایی شروع میشود که کارگردان فیلمنامهای منسجم به همراه شخصیت پردازیهای
مناسب را در اختیار ندارد درنتیجه آنچه در فیلم به تصویر کشیده میشود طرحی الکن از فیلمنامهای ضعیف
است.
بار اصلی اینگونه آثار بر دوش بازیگران نقشهای مختلف آن است .کارگردان تا حدود زیادی توانسته در این
امر موفق عمل کند بازیها در مواردی باورپذیر جلوه میکند هرچند ضعف دیالوگ نویسی در این بخش
آزاردهنده است.
اینکه تلویزیون وجهی صرفا سرگرم کننده دارد فارغ از اینکه چه برنامهای با چه کیفیت و گرایشی از آن پخش
میشود تم اصلی و مرکزی فیلم « ۲۱اینچ» را تشکیل میدهد.
کارگردان نشان میدهد همان تماشگرانی که به تماشای مسابقه نشستهاند همزمان به کانالی دیگر
سرک میکشند چراکه معتقد است تلویزیون فقط ابزاری سرگرم کننده است ونه چیز دیگری .تماشاگران
تلویزیون در اوج جدلهای کالمی گروگانها با هم از الغری و ...صحبت میکنند .گویا خود این گروگانها
وگروگان گیری وجه سرگم کنندهای برایشان دارد .گروگانها و گروگان گیری محملی میشود تا تماشاگران
تلویزیون با هیجان بیشتری به آن نگاه کنند هرچند این امر نیز دیری نمیپاید و همه چیز از نگاه مخاطبان
صرفا برنامه سرگرم کنندهای بیش نیست.
سکانس پایانی و آن آروغ آبدار خط بطالنی میکشد بر تمامی اعتقادی که به تلویزیون و برنامههایش میتوان
داشت و این اوج فیلم ابوذر صفاریان است

73

زهرامشتاق

توگو با ابوذر صفاریان ،کارگردان فیلم « ۲۱اینچ»
گف 
توگو میگفت :عصبانی نیستم .اما به نظر من خشمی پنهان و
ابوذر صفاریان در طول گف 
نهادینهشده ،تمام این سالها با او بوده است .یک دل خوری عمیق از فیلمی که هرگز امکان
دیدهشدن پیدانکرد و بعد از ۱۵سال فرصتی محدود برای نمایش پیدا کرده است .با او به بهانه اکران این
فیلم 21«،اینچ»،بهگفتوگونشستیمکهحاصلآنرادرادامهمیخوانید.
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چه سوژه عجیبی! توقیف بود یا امکان
نمایشنداشت؟
هیچکدام .برای خیلیها توضیح دادم .بعضی از
فیلمها ویژگیهایی دارند که در یکی از این دو رده
میگنجند .اما ویژگی فیلم من فقط متفاوت بودنش
است .یعنی از دید خیلیها ،فیلم من اصال فیلم نبود.
یعنی در جماعتی که همه آدم بودند ،من را اصال
آدم حساب نکردند .درست مثل سیاهپوستی که در
جمع سفیدپوستها اصال به حساب نیاید .مشکل
فیلم من هم همین بود؛ تفاوت.
کجاها تالش کرده بودید فیلم را نمایش
بدهید؟ مثال فستیوالها یا...
اصال به اینجاها نرسید؛ یعنی برخوردها آنقدر
سنگین و بد بود .من هم سنوسالم کم بود .کسانی
بزرگ همان سالها.

هم بودند؛ پخشکنندههای
اما ...به قول شهرام مکری فیلم بدشانسی آورد .همه
اینها باعث شد فیلم دیده نشود .اما خب ،یک عده از
عالقهمندان به سینما در کالسهای خصوصی این

فیلم را دیده بودند؛ یا جمعهای کوچکتری که
فیلم را اتفاقی دیده بودند .دستبهدست پخش شد
و دهانبهدهان چرخید تا باالخره کارش به «هنر و
تجربه» کشیده شد.
ایده چگونه در ذهن شما شکل گرفت؟
چون به هرحال به نسبت ۱۵سال قبل
فیلم خیلی متفاوتی است .البته نمیدانم
واژه درستش متفاوت بودن است یا
پیشرو بودن...
شما بگویید .دیدگاه شما چیست؟ به هر حال من
جواب مشخصی برای این سؤال شما دارم .به نظر
شما بوده یا نبوده؟
به هر حال فیلم خاصی است و نقبی
است به درون آدمها و البته جامعه ایران.
روانشناسی آدمها در یک محیط بسته
و چگونگی بروز و خود درونی آنها در
چنانشرایطی.
باالخره پیشرو بوده یا نبوده؟
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نمیدانم .بیشتر من را عصبی کرد .البته
شاید من در شرایط خوبی نبودم که این
فیلم را میدیدم .ولی کالفه شدم .مثال
خونسردی رضا ابری و سازدهنیزدنش
من را بیشتر کالفه کرد .یا آن آدمی که سر
صبر از زنش میخواهد که برای آزادیشان
دعا کند ...به هر حال قرار نیست که من
راجع به فیلم شما صحبت کنم .شما باید
دیدگاهتان را درباره « ۲۱اینچ» بگویید.
به هر حال من راجع به پیشرو بودن یا نبودن این
فیلم نظر مشخصی دارم.
شما چند سالتان بود که این فیلم را
ساختید؟
 ۱۹سال.
آفرین به شما ...یکجور هاراگیری
بوده ...البته بعدش وقتی در تیتراژ ،اسم
شهرام مکری و خسرو نقیبی را به عنوان
مشاوران فکری شما دیدم ،فکرکردم
باید خیلی حسابشده همهچیز را
پیش برده باشید .من فیلم را با پسرم که
 ۹سالش است دیدم .وقتی یکدفعه آن
اتفاق افتاد ،پسر من بهتزده مانده بود
که :مامان ،چه شد؟! فکرمیکرد مشکل
از آنتن است .یعنی دلش میخواست که
اینطوری ببیند .بعد گفت :نه مامان ،تو
خود فیلم اینطوری شده .زنگ بزن از آن
آقا بپرس واقعی است...
حال همان اول این قالب به گردن آدم میافتد
به هر 
دیگر رها نمیکند.
و 
ببینید من اگر بخواهم یک نکته کلیدی
راجع به این فیلم بگویم ،یا یک جمله
اساسی :بله ،خیلی واضح است ،یک قصه
پنهانی در این فیلم وجود دارد که خیلی
دلش نمیخواهد خودش را نشان بدهد.
شما همان اول گرفتید و
چیزی که خود 

متوجهش شدید؛ یک جامعه .یک جامعه
بسته .با معنیتر از این؟ از دید من یک
قصه در دل این قصه پنهان شده .و یک
قصه استعاری است .و آن الیه زیرین
که شیطنت گونه پیش میرود ،قصه
اصلی فیلم است .مثال یک عده ممکن
است ببینند و یک عده هم نبینند .مهم
نیست .این قصهای است که در دل فیلم
جریان دارد.
من وقتی بچه بودم ،از دل ابرها ،روی نم دیوار ،شکل
صورت و شکلهای دیگر پیدامیکردم .بعضی
از دوستهایم مثل خود من بودند .آنها هم این
شکلها را میدیدند .ولی بعضی دیگر نه .نمیدیدند.
خب این کشف برای ما لذتبخش بود .اما برای بقیه
این لذت ما مسخره بود .وقتی شما یک زبان بلدید
و با آن زبان یک جوک میشنوید ممکن است از
خنده ریسه بروید ،اما کسی که آن زبان را نمیداند،
بایستد ّبر و ّبر شما را نگاه کند .این دیدگاه من در این
داستان است .یک عده برایشان پرمعناتر است و با آن
ارتباط برقرارمیکنند و یک عده هم که فکرمیکنند
ندارد ،همان
درام داستان برایشان چندان جذابیتی 

وقتی بچه بودم ،از دل ابرها ،روی
نمدیوار،شکلصورتوشکلهای
دیگرپیدامیکردماینکشفبرایم
لذتبخشبوداما...
شاید برای همین است که افتتاحیه فیلم
شما با تصاویری از قدم گذاشتن به ماه
آغاز میشود .انگار میخواهید بگویید
جهان بزرگتر یا حتی کوچکتر از آن
هست که آن را چنین جدی بگیریم.
این تعبیر شماست .من به تعبیر شما بیاحترامی
نمیکنم .معقول است .اما چیزی که در ذهن من
بود ،به هر حال آن اولین تصاویری است که با ویدئو
ضبط شده است .تصویر قدم گذاشتن آدم روی کره
ماه .قدمزدن لویی آرمسترانگ روی ماه .تصویری
که نماد مدیوم است .و گویا این مدیوم است که
بر همهچیز سوار است .با کسی هم شوخی ندارد.
هنوز سؤالهای زیادی هست .آیا این فیلم واقعی
است یا ساختگی؟ از این قصهها زیاد است .یعنی
مدیوم طوری ما را درگیر خودش میکند ،که
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موقع آن را ول میکنند .چون زبان دیگری 
جز
همان شکل روایتهای متعارف نمیشناسند .من
هم از همان اول خط خودم را جداکردم .آدم باید
در زندگی راه و خط خودش را جدا بکند دیگر.
نمیشود که همینطوری پیشرفت .باید معلوم
به همان
باشد چه حرف و نظر و ایدهای داریم .و 
زبان صحبت بکنیم .وگرنه همه فقط باید به یک زبان
صحبت میکردند .به هر حال تنوع همیشه شرط
است .در همه دنیا هم همین طور است .برای همین
این فیلم هم دچار همین مشکل است .خیلیها آن را
با درک معمولشان از فرم قیاس میکردند و در نتیجه
میگفتند :این چیست دیگر .من هم میگفتم خب
اگر به نظر شما هیچ نیست ،خب البد نیست دیگر.
بحثی نداریم .اما با یک عده بهشدت حرف میزدیم.
بود .همان آرزویی که
و جلسه ما بیشتر از یک فیلم 
همیشه داشتم؛ اینکه فیلم میتواند فضایی برای
دیالوگ برقرارکردن باشد .فراتر از خود آن فیلم .فکر
کنم پسر شما بیش از هر کس دیگری این فیلم را
درک کرده .چون تخیلش را فعال کرده .من این دید
را ترجیح میدهم .کسی که ذهن کودکانهتری دارد
و ذهنش اسیر یکسری تعاریف مرسوم نشده ،این
سوژه راحتتر در ذهنش شناور میشود و شروع به
بازی میکند .البته میدانم که بچهتان از یک جایی
به بعد از فیلم خسته شده.
نه خسته نشد .همینطور که داشت با
لگوهاش بازی میکرد ،فیلم را هم دنبال
میکرد .آخرش هم با موسیقی تیتراژ
کلی رقصید و کیف کرد .برای خود من
یک گره ذهنی ایجاد شد .در طول فیلم،
انگار یک جور زندگی عمر خیامی را
پیشنهاد میدهید .حتی در لحظات آخر
بر زندگی با عشق تاکید میکنید و توصیه
میکنید حال را دریابیم و دم را غنیمت
شمریم.
اینکه هست .آدمها وقتی این دمغنیمتشماری را

میفهمند که در آن موقعیت گرفتار شده باشند.
اینکه مخاطب بیرونی چطور دارد آنها را نگاه
میکند ،آگاه نیستند .اما این تصویری از خود ماست.
که با این بازیهای مسخرهای که در زندگیمان
داریم ،احتماال اگر پنهانی از زندگی ما فیلم گرفته
ط خاصی که به نظرمان در
شود ،یعنی در شرای 
آن لحظه خیلی جدی است ،بعدن به آن خواهیم
خندید .آن را مسخره خواهیم کرد .همینطور که
تاریخ هم خیلی از این قصهها را برایمان تعریف
کــرده .آنقــدر که گاهی فکرمیکنیم :اینها
ضربالمثل است یا واقعا اتفاق افتاده و حقیقی
است؟ ما زمانی که از بیرون به خودمان نگاه کنیم،
سوژههای خندهداری هستیم.
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ما را دچار تردید میکند .خیلیها دچار بازی آن
میشوند و فکرمیکنند همین که مدیوم میگوید،
درست است .باورپذیری و قدرت مدیوم است .پس
جای خودت را در جهان پیدامیکنی .آن گندهتر
است ،پس تو کوچکی .پس قصه زندگی تو با همین
تعاریف شکل میگیرد.
ولی یکی از کاراکترهای فیلم این رویا را
گیرد .همان مردی که قصه

به سخره می
کودکیاش را تعریف میکند .عاشق
تلویزیون بوده و خانهشان تلویزیون
نداشتهاند .پس دروغ میگوید و به
هوای خواندن درس به خانه همسایه
میرفته که فقط بتواند تلویزیون تماشا
کند .یعنی هم رویایش را تعریف میکند
و هم متأسف است که رویایش مقابل
چشمانش روبهاضمحالل و مرگ است.
ببین این آدم از اول شروع به نمایشدادن میکند.
فهرستی بلند از اعتقاداتش ارائه میدهد .چیزهایی
که به هر قیمتی آن را بیان میکند و بیشتر شبیه یک
نمایش است .از کجا میگوییم شبیه یک نمایش
است؟ از آنجایی که آخرش آن قصه را تعریف
میکند .واقعا وقتی گفتههایش را مرورمیکنیم،
میفهمیم که او در تمام مدت داشته فیلم بازی
میکرده .ولی آنقــدر آنجا ماند و به هر زبانی
که خواست التماس کرد و به جایی هم نرسید،
تبدیل به یک جلسه روانکاوی شد .خودش شروع
توجوی درون خودش کرد و آن قصه را
به جس 
تعریف کرد .یعنی بیشتر شبیه بیماری است که
روی صندلی روانکاوی نشسته و دارد خودش را
مرورمیکند .در آن موقعیت هم دیگر کسی به کسی
رحمی ندارد .چون همه گیر افتادهاند.
چیزی که من خیلی دوستداشتم ،دو
کاراکتر خانمی است که فقط صدایشان
در پسزمینه فیلم شنیده میشود.
کارکردشان در فیلم ایجاد فاصلهگذاری

است .انگار دارند یادآوری میکنند این
تنها یک موقعیت است که باید به آن
فکرکنیم.
و البته نماینده مخاطب هستند.
این صدای پسزمینه از کجا به ذهنتان
آمد؟
خیلی موقعها آدمهایی را میدیدم که وقت
فیلمدیدن به چیزهای دیگری فکرمیکردند ،یا
حرفمیزدند .برای خود ما هم پیش آمده .خود من
موقع فیلمدیدن تخیلم فعال میشود .یک جورهایی
همهچیز واقعیتر میشود و به خودم میآیم .در
عین حال یادم میآید که دارم فیلم میبینم و نباید
اینقدر غرق پرده شوم .برایم یکجور معنی آگاهی
داشت .در این فیلم هم ،به بهای آگاهیبخشی و
وفاداربودن به واقعیت این فاصلهگذاری برشتی
اتفاق میافتد :فرونریز ،این فیلم است ،خودت را
فراموش نکن ،اتفاقی نیفتاده ،غرق این بازی نشو،
اگر بتوانی یک لحظه از خودت بیرون بیایی و یادت
بیفتد که جلوی یک قاب ۲۱اینچی یا هر اندازه دیگر
نشستهای ،همین خوب است .این یک قصه است.
هر کس قصه خودش را دارد .این قصه من است.

در فیلم ،به بهای وفاداربودن به
واقعیت ،فاصلهگذاری برشتی
اتفاق میافتد :فرونریز ،این فیلم
است،خودترافراموشنکن
راشهای بیشتری بگیرم .ولی حتما در گذر زمان
این امکان روشهای کاربردیتر و آسانتری برای
بهرهمندی در اختیار فیلمساز قرارمیدهد .حاال من
از شما سؤال میکنم :این روشها باید همیشگی
بمانند؟
نه همه چیز قابل تغییر است.
مسلم است .من  ۱۵سال فیلمم دیده نشد .چون
این روشها برای هیچکس قابلاحترام نبود .چون
اقتصاد به آن شکل و با آن کیفیت درگیر سینما
نبود .حاال بقیه ناراحت شدند .ولی من از شما سؤال
میکنم :برای چی فیلم من بعد از ۱۵سال باید دیده
شود؟ خوب بازهم نمیدیدندش.
دلخوربودن شما را کامال احساس میکنم.
دیدهنشدن یک تالش فکری همیشه
تأسفآور است .ولی شما تنها کسی
نیستید که دچار چنین مشکلی شدهاید.
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دوست داشتم هر لحظه این را به واسطه این دو زن
که مدام در حال وراجی هستند ،یادآوری کنم.
یک بخشی از سختی کار باید بازیگرفتن
از آدمهایی بوده باشد که میبایست
تنگاتنگ با جهان واقعیت به ایفای نقش
میپرداختند .و در عین حال بیتفاوتی
و شکلی از تسلیمشدگی اینها برایم
عجیب بود .تقریبا هیچ دعوایی نیست.
یکجور تسلیم شدگی محض است.
واقعیت این است که بازیگرفتن از این آدمها
روشهــای خیلی پیچیدهای بود .بخشی از این
روشها از قبل از فیلمبرداری شروع میشد .با فضایی
که از قبل ذهنشان را مهیای آن میکردم .و بعد
ناگهان دربرابر یک موقعیت خاص قرارمیگرفتند.
چیدمان این افــراد کنار هم .صحبتهایی که
قبل از فیلمبرداری با هم داشتیم .موقعیتهای
غافلگیرکننده و باوری که در ذهن خود آنها ایجاد
شده بود .شباهت محیط فیلمبرداری با یک موقعیت
گروگانگیری واقعی .و در یک کلمه ساده :واقعا
همهچیز را در یک موقعیت آزمایشگاهی دیدم.
به خودم گفتم آدمهای فیلم را در یک موقعیت
آزمایشگاهی بگذار و خود تو هم دانشجویی باش که
در این فرایند باید چیزی را آزمایش و کشف کنی.
دانشجویی که درس استادش را در یک موقعیت
آزمایشگاهی باید روی چند حیوان آزمایشگاهی
امتحان کند و ببیند مثال با تزریق فالن ماده ،چه
واکنشی در آن حیوان ایجاد میشود .پر از معنا
است دیگر .خیلی از چیزها حل میشود .جواب
خیلی از سؤالها داده میشود دیگر .ذهن من هم
همان محیط آزمایشگاهی بود .آخرش هم هیچچیز
قطعی و مشخص نیست .اما روشهای مختلفی برای
رویارویی و حل مسأله نشان داده شده .حاال یکعده
این مفهوم را دریافت میکنند و یکعده هم نه دیگر.
باالخره شما فیلمنامه داشتید دیگر.
بازیگران بداهه که جلوی دوربین نرفتند.

بداهه نبود .بهظاهر بداهه به نظر میرسد .ترکیبی
از هردو بود .هــولدادن آنها به سمتی که من
میخواستم.
فیلمنامهای بوده ،ولی برای بداههگویی
هم آزاد بودهاند ،بله؟
به آن شکل فیلمنامه اصال اعتقاد ندارم .بهنظرم
حتی چیز خندهداری است .یک روش و استراتژی
معمول است که همه آدمها از آن استفاده میکنند.
حاال من از شما میپرسم :فیلمنامه چیست؟ مگر
جز استراتژی فیلم است؟ زمانی که من این فیلم
را میساختم ،اولین فیلم دیجیتال ایرانی بود؛ با
دیجیتال ویدئو ساخته شد و این امکان را میداد که
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فیلم «خواب تلخ» ،آقای امیریوسفی هم
بعد از ۱۲سال توقیف در همین «هنر و
تجربه» بهتازگی اکران شد .میخواهم
بپرسم چطوری آدمهای فیلمتان را
پیداکردید؟ قراردادن اینها کنار هم و
کنترل و هدایتشان باید کار سختی باشد.
مسلم اســت کــه تــعــداد زیـــادی آدم دیــدم و
جمعکردنشان هم خیلی کار سختی بود.
فراخوان هم دادید؟
فراخوان هم بخشی از کار بود .اما بیشتر از گوشه و
کنار؛ آدمهای داخل تاکسی ،تو خیابان .گفتم که
یکجور محیط آزمایشگاهی بود .هرکجا کسی را
میدیدم که نزدیک به موقعیت این فیلم بود ،داخل
بازی میآمد .هر کسی که میتوانست نماینده یک
قشر خاص باشد .وقتی میدیدم طرف صادقانه یا
به خیال خودش ،گرفتاری اجتماع برایش مسأله
شده ،درگیر یک تیپ شده و همه وجودش ،ریخت
به همان شکل شده ،لباس پوشیدنش،
و قیافهاش 
طرز حرفزدنش ،قاطی آن بخش از اجتماع شده
و اصال خودش را بخشی از آن قشر میداند ،خب
معلوم است :سوژه بینظیری برای قرارگرفتن در
فیلم من هم هستند .برایم مسلم بود اگر چنین
آدمی را در برابر قشر اجتماعی متضادش قراربدهم،
با فاصله یک یا دو نفر آدم ،آنها بعد از چند دقیقه
تازه به جان هم میافتند .و این اساس فیلمنامه
من بود .و بعد که آنها به جان هم میافتادند ،من
موضوعات و دیالوگهایی را بدون اینکه دیگری از آن
خبر داشته باشد ،در دهانشان میگذاشتم .و آنها
از آن مصداقها ،که جزئی از فیلمنامه بود ،بر علیه
هم استفاده میکردند .همینجوری بود که قصهها
و روابط در فیلم شکلمیگرفت .البته واقعیتش،
درستکردن فضای فیلم و شکل مستندگونه
آن ،شبیه یک گلیم و فرش است که با گرههای
خیلی ریزی درست شده و ظاهرش مثل یک فیلم
مستند است .ولی از آغاز جریان تولیدش واقعا با

مصیبت و سختی ،چندبرابر یک فیلم سینمائی
معمولی ،زمان و پول و انرژی برد .برای من خیلی
خندهدار بود که یک باباهایی میآمدند میگفتند:
اینکه اصال فیلم نیست .االن برایم خندهدار است.
آنموقع که من این فیلم را کارمیکردم ،دست همه
دوربین سیوپنج میلیمتری بود .االن نگاه میکنم،
میبینم که استودیوهای سیوپنج میلیمتری همه
ورشکست شدهاند رفتند پی کارشان .ویدئویی که
من آن موقع گرفتم ،االن اینقدر فراگیر شده .و با
خودم میگویم آن آدمها االن چطور فکرمیکنند؟
هم همان ذهنیتها را دارند؟ ولی تردید
همچنان 
ندارم که بعد از مدتی دیدگاه و ساختارشان از بین
میرود .بویش هم دارد میآید .خرابه و ویرانههایش
هم دوروبرمان یواش یواش پیداست .میدانم
که فیلمسازی در ایران رحم ندارد و این قصه را
میشوید و میگذارد کنار .دیگر تا کی میخواهد
این یکصدایی و شکل فاشیستی در سینما جریان
داشته باشد؟ آیا واقعا متفاوت بودن گناه است؟ یک
جور دیگر فکرکردن زشت است؟ نه خوب است نه
بد .آیا اگر کسی ریختش متفاوت باشد ،نشاندهنده
حماقتش است؟ چه ویژگیای دارد؟ هیچ .جز اینکه

آیا واقعا متفاوت بودن گناه
است؟ یک جور دیگر فکرکردن
زشت است؟ نه خوب است نه بد
یک آدم چاپلوس است .کار خاصی نمیکند .فقط
یک فرصتی شده ،بقیه را هم مدیریت کند .او چیزی
برای گفتن ندارد .فقط میگوید ساکت باشید.
بله .او و گروگانگیرها دو روی یک
سکهاند .هر دو طرف با دیکتاتوری محض
میخواهند فضا را تحت کنترل خود
درآورند.
ایده شخصیتپردازی رضا ابری این بود که همهاش
الکی فقط بگوید ساکت باشید .از اول تا آخر هم
همین را فقط تکرارمیکند .حرفی هم برای گفتن
ندارد و فقط میخواهد خودش را به گروگانگیرها
نزدیک بکند .و یا خودش را سوار بقیه نشان بدهد.
یکجورهایی مثل مجری آن برنامه ،دارد شو و
نمایش اجرامیکند .حتی در آن شرایط هم کسانی
هستند که دلشان میخواهد شو اجراکنند و مجری
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شکلش متفاوت است .وقتش نیست حرفهایمان
را برای هم ترجمه کنیم و به تفاوتهای هم احترام
بگذاریم؟ یک چنین فیلمی هم نیازمند تحمل
است .که متأسفانه آدمها صبور نیستند .آدمهای
مملکت ما سریع ،تا ببینند یک فیلمی با قواعد
آنها جور نیست و نمیشناسند ،سریع کلید را پرت
میکنند و میگویند من اصال در این ساختمان
نمیروم .نرو خب .مسلما این صبرنداشتن ،چند روز
دیگر ضررهای بزرگی در زندگی شما وارد خواهد
کرد .چیزی که در ابعاد غولپیکر در فرهنگمان
داریم میبینیم.یعنینتیجه صبورنبودن را میبینیم
که چه بالهایی دارد سرمان میآورد .قصه فیلم
هم خیلی واضح دارد همین را تعریف میکند .در
موقعیتی که پیشآمده ،صبور نیستند و ذهنشان
ناتوان از این است که مرورکنند و به یک راه حل
برسند .حتی یک لحظه هم باهم کنارنمیآیند .در
آخر داستان همه بیانگیزه و بیجان یک کناری
میافتند .دیگر انگیزهای برای حرفزدن و هیچ کار
دیگری ندارند.
البته آدمهای فیلم شما ،جز چندنفر
همه منفعل هستند .نشستهاند و کاری
نمیکنند .فقط تندتند سیگار دود
میکنند.
من هم همین را میگویم دیگر .به نظر من هم آن
چیزی که االن دیده میشود انفعال است .همه
قشرها و طبقات اجتماعی دچار این انفعال شدهاند.
تردیدی نیست .در هر شرایطی یک بار به سمت
کسی میروند و روز دیگر به سمت یک کس دیگر.
عموما جماعت بیهویتی هستند که به قول معروف
نان به نرخ روز خورند .شما میگویید منفعل .من
میگویم بیانگیزه .میشود این دو تا کلمه را معنی
کرد .تنبل و بیانگیزه .حتی مثل آنهای دیگر هم
نیستند که ،دمشان گرم ،هر عقیدهای دارند ،پایش
میایستند .ولی بقیه ...شما بیا آدمهای فیلم را با یک
نسبت و درصد در اجتماع جا بده .من فکرمیکنم

که چنین درصدی از بیانگیزگی واقعا در اجتماع
ما هست.
پس میشود خطکشی کرد :آدمهایی
که مانیفست صادرمیکنند و آدمهای
منفعل.
مسلم است .من یک محیط آزمایشگاهی برای
شما درست کردهام .دیدید که چندنفر مانیفست
وبر فقط نگاه کردند.
صادرکردند و چندنفر ّبر ّ
برای همین است که آن آدمی که رضا
ابری نقشش را بازی میکند ،لحظات
زیادی از فیلم سکان آدمهای دیگر را در
دست میگیرد و مدام تکرار میکند :شما
ساکت باشید ،شما ساکت باشید.
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آن نمایش باشند .این وجود و ذات انسان است که
در بدترین شرایط هم باز فرصتطلب است .وگرنه
بقایی در طبیعت وجود نداشت.
حتی مچگیریهایی هم اتفاق میافتد
که :پس تو فامیل مدیر تولید بودی که
سؤالهای آسان به تو افتاد؟ و ...منظورم
برونریزی آدمها در موقعیتهای خاص
و دشوار است.
اتفاقا اگر این پرده برداشته شود ،خود متفاوتترمان
نشان داده میشود .چرا باید دروغ بگوییم؟
ولی من دوستداشتم ببینم آدم معروف
یعنی همان آقای مجری آن،

این فیلم،
کجاست؟ چی به سر او آمد؟ فقط یکبار
بینی این آدم را میبینیم که در کادر
قرارمیگیرد و دیگر نیست .یا چرا ما هیچ
واکنشی از بیرون نمیبینیم؟ تالش برای
نجات آنها یا ...همهچیز فریز شده .انگار
در یک آکواریوم گیرافتادهاند و هیچکس
هم کاری نمیکند .همه منتظر یک اتفاق
از بیرون هستند.
خب به هر حال نماهای دوربین محدود است و ما
همهچیز و همهکس را نمیبینیم .هرجور احتمالی
هست .شاید ما از آن خبر نداریم .ولی وقتی درکی
برای کشف اطالعات از بیرون نیست ،همین است.
منطق فیلم هم همین است .ما نمیدانیم بیرون
دارد چه اتفاقی میافتد .شاید هزارتا داستان بیرون
باشد .ولی وقتی نمیدانیم ،خب نمیدانیم دیگر.
همین فرصت خوبی برای من فراهم میکرد تا منطق
اینکه کسی به دادشان نمیرسد یا میرسد را معلوم
کنم .اما مشخص است که امکان تبادل اطالعات از
بیرون وجود ندارد .شاید پلیسها آن بیرون دارند
تالش میکنند ولی ما خبر نداریم .و نمیدانیم چه
بالیی سر آدمهای فیلم میآید .این فرصتی برای
ایجاد تعلیق و حتی ساختار استعاری داستان بود.
به نظر خودتان چنین فیلمی ،با رویهای

که در سینمای ایران بهخصوص وجود
دارد ،مخاطب خواهد داشت؟
شما درست میگویید .راستش من زمانی جرأت
میکنم چنین فیلمی بسازم که امکانات فیلمم
نیازمند هزینه زیاد نباشد .یعنی سینما را از زمان
آغازش تا اکنون  -که به نظرم دیگر با آمدن دیجیتال
رو به نابودی است  -داریم با یک کیفیت خاص
میبینیم .همچنان که نقاشی و حتی دیگر هنرها
را؛ یک ساختار صنعتی که یواش یواش با تولید مواد
شیمیایی شروع به ساختهشدن کرد .تا پیش از آن
ما نقاشهایی را نمیدیدیم که بهراحتی رنگ روغن
بخرند و هرطور که دلشان میخواهد نقاشی بکشند.
چون رنگ روغن گران بود و باید با دردسر و زحمت
زیاد درست میشد .برای همین نقاشها بهشدت
محافظهکار و مراقب بودند تا چیزی که میکشند
وزین و زیبا و رئال باشد .تا زمانی که مواد شیمیایی
وارد بازار شد و رنگ روغن مصنوعی و ارزان تولید
شد .از همانجا بود که یکدفعه موج عظیمی از
نقاشهای متفاوت و موج امپرسیونیستی ایجاد شد
و ذات این هنر را دگرگون کرد .شکل ساختار نقاشی،
مخاطب و حتی تنوع آن را تغییر داد .و البته نقاشی

ما خبر نداریم چه بالیی سر
آدمهای فیلم میآید .این فرصتی
برای ایجاد تعلیق و حتی ساختار
استعاریداستانبود
ولی اگر بپذیرند که با شکلها و زبانهای مختلف
و متفاوت کنار بیایند ،اتفاق خیلی بهتری میافتد.
این سختبودن پذیرش شکلهای جدید همیشه
در همه فرهنگها هم وجود داشته .ولی خیلی جالب
و خندهدار است که به عنوان مثال از آرتیستهای
قدیمی یادمیکنیم که فالن موقع فیلمشان دیده
نشد و بعدهها دیده شد .تا بوده همین بوده...
در افتتاحیه چه بازخوردهایی گرفتید؟
مدل همین بازخوردی که از خود شما گرفتم .بیشتر
مثل این بود که در محیط جدیدی قرارگرفتهاند
که نه میتوانند بد بگویند نه خوب .بحثشان
حتی بد و خوب هم نبود .فکرمیکردند در مقابل
چیزی قرارگرفتهاند که به نوعی باید در برابرش
محافظهکار باشند .نه میتوانستند خوب بگویند
و نه بد .اما ذهنشان را درگیر کرد .میفهمیدم که
توجوی شکلی از بیان راجع به آن هستند.
در جس 
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هم از آن قدر و قیمتی که داشت افت کرد .همین االن
چه دیدی نسبت به هنرهای تجسمی وجود دارد؟
هنر ارزانی است .آدمها خیلی راحت افکار پیچیده
ذهنشان را بیان میکنند .یا نه .گروههای خاصتر
میتوانند افکار و عقاید خودشان را دنبال کنند.
اما این چیزی که در هنرهای دراماتیک ،تجسمی
یا ادبیات هست ،در سینما نیست .آن هم به دلیل
پرهزینه بودن آن .دلیل دیگری غیر از این ندارد .ولی
خب از زمانی که شکل اقتصاد در سینما تغییر کرده
 که سه دهه بیشتر از آن نمیگذرد  -یواش یواشدارد سروکله آن پیدا میشود .من پیشبینی
میکنم سینما هم از این ادعایش عقبنشینی
خواهد کرد .همچنان که یخهای قطب با آن-همه
عظمت دارد میشکند و فرومیریزد .واقعا کارش
تمام شده .این تالش وحشتناکی که کمپانیهای
هالیوودی با خرجکردن بسیار میکنند ،دیگر رو به
پایان است .جلوههای پرخرج و قسمت دوم و سوم
و ...یک زمانی کاراکترهای ابرقهرمان برای خودشان
کسی بودند .االن دهتایشان را با هم در یک فیلم
میگذارند تا جذابیت داشته باشد .بعد از این چه؟
معلوم است که دارد فرومیریزد و دیگر زوری ندارد.
وگرنه باید چیزهای عظیمتر و جذابتر میدیدیم.
این شرط بقاست .این مدل سینمایی که ما امروز
میبینیم کارش تمام است و دیگر با این کیفیت
دوامی نخواهد داشت .بیشتر شخصی خواهد شد
و گروههای کوچکتر میتوانند توقعات و عالیق
خودشان را در آن پیداکنند و اقتصادش را راحتتر
میتوانند اداره کنند.
البته من خیلی با صحبتهای شما
موافق نیستم ،به این دلیل که یک
فیلم هالیوودی هنوز در آمریکا روی
پرده است ،ما شب در خانه خودمان
مینشینیم و فیلم را تماشا میکنیم .این
فراگیربودن و سلطه این سینماست که
شما نمیتوانید آن را نبینید .دنبالش

میکنید .دوستشدارید و از همه مهمتر
آن را بهعنوان یک صنعت پولساز
میشناسید .و شاهد مثال هم این است
که اگر گروهی مثل «هنر و تجربه» وجود
نداشت ،چقدر امکان نمایش فیلمهایی
از جنس فیلم شما به وجود میآمد؟
کمااینکه ۱۵سال تمام نتوانستید این
فیلم را اکران کنید.
به هیچ وجه امکان نمایش نداشت .ولی فکرمیکنم
این نوع فیلمها تنوع بیشتری به سینما میبخشد
وامکان حــرفزدن را برای آدمهــای بیشتری به
وجود میآورد .موضوعات مشخص و معمول است.
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یک چیزهایی کشف کرده بودند .یک چیزهایی هم
آزارشان داده بود .ولی نمیتوانستند انگ مشخصی
به فیلم بچسبانند .برایم خیلی جالب بود و احساس
میکردم چیزی به ضمیرشان افزوده شده .درست
مثل احساس کشف یک قاره تازه .من خیلی جوان
بودم که این فیلم را ساختم .حدود ۱۹ساله بودم
و در آن سال میتوانستم طلب و خواستههای
بیشتری داشته باشم .خیلی خوشحالم که در آن سن
دچار زیادهخواهی از سینما شدم .یعنی احساس
میکردم در ۱۹سالگی فیلمم را ساختم .آن هم
فیلمی متفاوت .حاال درست است مرتب شکایت
میکنم ،اما آدمهای بزرگی بودند که از فیلم من
تعریف کردند .هیچوقت نمیتوانم فراموش بکنم که
این حجم تنوع از نظرات واقعا برایم لذتبخش بود.
به یک ریخت و قیافه نبوده .دوست ندارم اسمشان
را ببرم .شاید خودشان دلشان نخواهد از طرف من
گفته بشود .ولی اتفاقی که افتاد زیادهخواهیام
بهشدت زیادتر شد .و هنوز انرژی زیادی برای کار
داشتم .به همین دلیل بهشدت رو به مطالعه آوردم
تا ببینم از چه مدیومهای دیگری برای انتقال نظرات
متفاوت و تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب میشود
استفاده کرد.
هیچ فیلم دیگری ساختید؟
یک فیلم مستند ساختم .ولی خب فیلمی بود
که در حوزه عالیق خودم تعریف میشد .فیلمی
درباره دانشجویان رشته پزشکی در مقطعی که
دوره تشریح اجساد را میگذرانند که من هم با
آنها همراه شدم .فیلمی که از عالقه شخصیام به
انسان و علوم طبیعی میآید .غیر از آن برای گذران
زندگیام موسیقی فیلم ساختم .مثل فیلم «باغهای
کندلوس» ایرج کریمی ،یا «اشکان ،انگشتر متبرک
و چند داستان دیگر» شهرام مکری.
اما بیشتر وقتم به طور جدی صرف مطالعه شد.
فرصت بینظیری بود .چون بهخصوص کسانی که
کار سینما میکنند در یک فضای مجنونبودن و

دیوانگی هستند و امکانی برای رویآوردن به تعقل
وجود ندارد .خب شکی نیست که این دوتا هووی
همدیگر هستند .ولی ایده من همیشه این بود که
این دو موجود متخاصم و متضاد را در کنار یکدیگر
قراربدهم.
بیشتر چه میخوانید؟ مثال فلسفه؟
نه ،به هیچ وجه .فلسفه یکیش بوده .من حجم زیادی
ریاضی خواندم ،فیزیک ،علوم انسانی ،جانورشناسی.
روی علوم انسانی تمرکز زیادی کردم .مثل علوم
شناختی ،روانشناسی ،جامعهشناسی .حقیقت
میگویم .فیلم نمیسازم فقط برای اینکه فیلم
ساخته باشم .چون عالقهای به سینما ندارم .بیشتر
برای تصویرکردن چیزی که کشف کردهام به سراغ
سینما میروم یا از آن خوشم میآید .و شیفته آن
تصویر جهانم .شیفته سینما که نیستم.
اگر کسی از شما بپرسد شغلتان چیست،
چه جوابی میدهید؟
همینجوری میگویم سینما .ولی خب دروغ
گفتهام.
امرار معاشتان از راه سینماست؟
از موسیقی

(محصول )1385
خالصه فیلم :این مستند به بررسی کارنامه فیلمسازی
داریوش مهرجویی ،کارگردان صاحبنام سینمای ایران
میپردازد و در این بررسی با چهرههای مطرح سینما نیز
مصاحبهمیکند.

عوامل :کارگردان :مانی حقیقی ،مدیر فیلمبرداری :مانی حقیقی،
تدوینگران :بهمن کیارستمی ،پیمان خاکسار ،تهیه کنندگان :فرهاد
توحیدی ،مانی حقیقی
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علیاصغرکشانی

گفتوگو با فرهاد توحیدی ،تهیهکننده «مهرجویی؛ کارنامه چهلساله»
فرهاد توحیدی دانشآموخته هنرهای دراماتیک که با نگارش فیلمنامه موفق «مرد عوضی»،
فعالیت حرفهایاش را در سینما آغاز کرد ،عالوه بر آثار پرفروشی مثل «توکیو بدون توقف»،
«دنیا» و «شهر موشها  ،»٢فیلمهای خاصی چون «پاداش سکوت» و «گاهی به آسمان نگاه کن» را در
کارنامهاش دارد .توحیدی که سالهایی از زندگی حرفهایاش را به فعالیتهای صنفی در خانه سینما
اختصاص داده ،این سالها بدش نمیآید در کنار عالقهمندی همیشگیاش فیلمنامهنویسی ،دست به
تجربهتهیهکنندگیهمبزند،برایهمیناینسالهاباهدفحفظواشاعهمیراثانسانیسینماباهمکاری
مانیحقیقی،دستبهتهیهمستندباارزشیدربارهیکیازماندگارترینومشهورترینکارگردانانسینمای
ایران،داریوشمهرجویی،زدوبهانهایفراهمکردتاماهم،همزمانبااکرانجدیدتریناثرشدرگروه«هنر
وتجربه»،سراغشبرویموگفتوگوییبااوداشتهباشیمکهدرپیمیخوانید.
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پیشنهاد اولیه «کارنامه چهلساله» با
شما بود یا مانی حقیقی؟
با مانی حقیقی بود .او خیلی از کارهای این مستند
را آغاز کرده بود که من به او پیوستم .البته همکاری
ما از «پنجاه کیلو آلبالو» شروع شده بود و وقتی او
پیشنهاد داد ،من با کمال میل پذیرفتم ،من همه
خالقیت این اثر را با مانی میدانم و در حقیقت من
فقط با او همراه شدم.
سینمای مهرجویی را دوست داشتید؟
بله ،فیلمهای او ویژگی مهمی دارند ،طوری که
هم تماشاچی عام و هم تماشاچی خاص آن را
میپسندد و این رخداد بسیار مهم و کم یابی در
سینمای ماست.

پیشترهمتهیهکنندگیمستندکردهاید؟
پروژههای کوچکتر بوده ،من در شرکت رسانه پویا
بهعنوان شخص حقوقی و همینطور در تلویزیون،
هم بهعنوان شخصیت حقیقی و هم حقوقی تجربه
تهیه داشتم.
تهیهکنندگی را هم مثل فیلمنامه
میخواهید جدی دنبال کنید؟ اوضاعش
چطور هست؟
به نظرم عرصهای است که در سینمای ایران به آن
کمتوجهی میشود ،همه از بحران فیلمنامه حرف
میزننددرحالیکهبحرانتهیهکنندگیجدیتراست.
قــرار است از فیلمنامهنویسی به
تهیهکنندگیعزیمتکنید؟
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تهیهکنندگی برای من شغل بهحساب نمیآید ،من
سعی کردهام روی پروژههایی کارکنم که عاشقانه و
عاقالنه دوستشان داشتهام ،خودم را حرفهای این
عرصه نمیدانم .نویسندگی شغل اصلیام است و
بیشتر سراغ کارهایی در تهیهکنندگی میروم که
از عهدهاش بربیایم و به جهان فکری من هم نزدیک
باشد.
کدام فیلم مانی را دوست دارید؟
«کنعان» را دوست ندارم .کارهای مانی را خیلی
میپسندم او خیلی تیزهوش ،باسواد و باشعور
است .او فیلمنامهنویس است .ببینید ،کارگردانی
که فیلمنامه بفهمد ،خیلی مهم است و کم هم پیدا
میشود و مانی از آن دست است.
شهرت شما در فیلمنامه داستانی است،
به نظرتان چه تفاوتی بین فیلمنامه
داستانی و مستند هست؟
من از آن فیلمنامهنویسانی هستم که به ساختار
خیلیاعتقاددارم،درحقیقتمنیکفیلمنامهنویس
ساختارگراهستم،البتهدرساختارگراییارتودوکس
نیستم ،میدانید که در فیلمنامه داستانی شما با دو
عنصر واقعیت و خیال سروکار دارید ،در سینمای
داستانی شما فقط بازآفرینی واقعیت نمیکنید،
درحالیکه در سینمای مستند (بهجز مستند
بازسازی که به عالم سینمای داستانی نزدیک است)،
فیلمنامه حتما باید فیلمنامه متکی به پژوهش باشد.
البته در برخی از گونههای مستند ،تصویر گرفته
میشود و سپس فیلمنامه و طرح روی میز تدوین
شکل میگیرد ،مثل مستندهای گزارشی که در
لحظه اتفاق میافتد ،در لحظه شکار میشود و بعد
روی چگونه بیان کردنش فکر میشود ،درحالیکه
در سینمای داستانی سهم خیال بیشتر از دیگر
چیزها است .این دو رویکرد در سمتگیری در نحوه
ارائه دادهها به تماشاچی هم متفاوت هستند.
به نظر میآید که چون «کارنامه
چهلساله» به لحاظ تولید در یک

لوکیشن ثابت میگذرد ،باید آن را جزو
مستندهای کمهزینه طبقهبندی کرد،
علت چنین انتخابی به محدودیتهای
تولید برمیگشت یا چنین ساختاری
انتخابشده بود و ربطی به تولید ندارد؟
این مستند ،مستند کمهزینهای که نیست ،پرهزینه
هم هست .ما دوران تصویربرداری طوالنی داشتیم،
بیش از یک سال طول کشید و گرد هم آمدن این
دوستان برای گفتوگو ساده نبود .عالوه بر ساخت
تصاویر پویانمایی ،از بسیاری از فیلمهایی که در
مستند میبینید باید نسخههای باکیفیتی تهیه
میشد .فیلمخانه نسخههای روبهراه و قابلقبولی
ندارد و این برای ما مشکالتی داشت و آن را به یک
پروسه دشوار برای ما تبدیل کرد .بههرحال بحث،
بحث «کارنامه چهلساله» مهرجویی بود و شک
نکنید که ساختاری است که خود آقای حقیقی
انتخاب کردند.
در این مدت تغییر جای فیلمبرداری هم
داشتید؟
نه جای ما ثابت بود.
سرمایه را چطور تأمین کردید؟

درحقیقتمنیکفیلمنامهنویس
ساختارگرا هستم ،البته در
ساختارگراییارتودوکسنیستم
بله این فیلمها را هم داشتهایم ،همانطور که گفتم
باید منتظر آن شکل نهایی باشیم .ما با محدودیت
زمان برای اکران هم روبهرو هستیم و این اکران
کنونی هم به مدد «هنر و تجربه» فراهم شد.
چه بخشی از مهمانهای حاضر در
مستند را شما دعوت کردید؟
این مهمانها همه به دعوت و اعتبار مانی حقیقی
آمدند ،من در اجرا دخالتی نداشتم.
چرا جای کسانی مثل علی نصیریان،
همایون ارشــادی ،هوشنگ مرادی
کرمانی ،فردوس کاویانی ،اردوان کامکار
و ...خالی است؟
بخش دیگری از دوستان هم هستند ،اما اگر
میخواستیم برای بررسی کارنامه چهلساله ،سراغ
همه این عزیزان برویم پروژه گستردهای میشد و
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سرمایه شخصی بود ،آقای حقیقی از منابع شخصی
خودشان که حاصل کار حرفهایشان بود ،و بنده هم
از منابع کمی که از دستمزد فیلمنامههایم به دست
آورده بودم ،گذاشتم.
سرمایهپنجاهپنجاهبود؟
بله.
نمیخواستیداسپانسرداشتهباشید؟
نه.
چقدر هزینه کردید؟
بههرحال برای ما زیاد بود [با خنده].
این اثر را یک مستند چهرهنگار
میدانید؟
شاید چهرهنگار نباشد ،اما عمال فیلم پرتره هم
هست .مستندی که دارد کارنامه چهلساله یک
فیلمساز بزرگ را ارزیابی میکند ،کار پرحجم و
وسیعی میکند و این کم نیست.
چرا به کارنامه پیش از «دایره مینا»ی
مهرجویینپرداختهاید؟
آنچه در حال حاضر شما دیدید بخشی از تصاویری
است که گرفتهشده .از مواد خام ما در حدود چهار
ساعت مستند درمیآید که قرار بود در قالب یک
بسته عرضه شود که متأسفانه امکانش فراهم نشد .ما
در این نسخه تا لحظات آخر «دایره مینا» را هم حفظ
کرده بودیم ،میدانید که خانم فروزان که این روزها
از پیش ما با غربت رفتند و خدا رحمت و روحشان
را شاد کند ،در آن فیلم متفاوتترین بازیشان را
ارائه داده بودند .این مستند اتفاقا با «دایره مینا»
شروع میشود ،اما این امکان پیش نیامد که آن فیلم
را داشته باشیم .حتی پایانبندی ما با «سنتوری»
تمام میشود که آنجا هم روایت گلشیفته فراهانی از
سنتوری حذف شده و اثر ما را ناقص کرده .به نظرم
با اینجور برخوردها لطمه بزرگی به سینمای ما
میخورد ،مثل نحوه برخوردی که در کاشان با خانم
معتمدآریا شد.
بههرحال چون درنهایت ما بخشی از

کارنامه مهرجویی را در این مستند
نــداریــم ،نمیشد اســم «کارنامه
چهلساله» را عوض کرد؟
بههرحال این متریال آماده هست و من امیدوارم
در شکل کاملی بشود این اثر را عرضه کرد که شامل
همه فیلمهای مهرجویی از ابتدا میشود .امروز این
امکان نیست ،اما ممکن است در سالهای بعد این
اتفاق بیفتد و آنوقت دو اسمه شدن اثر لطمهزننده
است و درست نبود.
در همین آثار دوران کنونی هم به بخشی
از کارنامه مهرجویی پرداخته نشده ،مثل
«دختردایی گمشده»« ،بمانی»« ،مهمان
مامان» و ...چرا؟
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برای ما با همه محدودیتها ناشدنی بود .به نظرم
میآید این نقطه کنونی به لحاظ امکان و توانایی
کامل است.
بخشهایی از تصاویر آرشیوی برای
اولینبار دیده میشوند ،مثل جایی که
داریوش شایگان و سهراب سپهری و
گلی ترقی و دیگران را اواسط دهه پنجاه
البهالی درختان میبینیم ،این تصاویر را
چطور به دست آوردید؟
آن فیلم ٨میلیمتری در انبار خانم گلی ترقی در
خانهشان در پاریس پیدا شد .و از خوشبختیهای ما
بود که در فیلم توانستیم استفاده کنیم.
از مخملباف یک انیمیشن بانمک و نامه
جالبش را میبینیم ،تالش نکردید با
او هم گفتوگویی در مورد نظرات آن
دورانــش در مورد مهرجویی داشته
باشید؟
نه ،او آن موقع ایران نبود.
برای بحث درباره توقیف سکانس مشهور
«درخت گالبی» به دستور منوچهر
محمدی که آن زمان مسئول نظارت و
ارزشیابی وزارت ارشاد بوده ،چرا دیگر
سراغ او نرفتید؟
نرفتیم ،همان مسائلی که میبینید مطرح

نه
میشود.
چند کلمه درباره گروه «هنروتجربه»
از گروه «هنر و تجربه» و برادر بسیار عزیزم آقای
علمالهدی و آقای مزلقانی که امکان اکران این
مستند را فراهم کردند که ما در جریان بازخورد
تماشاچیان فیلم قراربگیریم سپاسگزارم و
میخواهم از این فرصت استفاده کنم و توجه مدیران
فرهنگی را به این نکته جلب کنم که سرمایهها و
داراییهای سینمای ایران سالنها و سختافزارها
نیستند ،بزرگترین منابع سینمای ایران و هر
کشوری در هر زمینهای ،سرمایه انسانی است که هم

فرهنگآفرین و هم سرمایهافزاست .ما داریم بیآنکه
توجهی بکنیم سرمایههای انسانی را بهراحتی از
دست میدهیم .البته من متوجه هستم که موزه
سینما به همت بسیاری مثل زندهیاد زاون تالش
کردهاند این مهم را انجام دهند و بخشهایی را حفظ
کنند ،اما این یادگارها هیچ بروندادی ندارند و ما
باید در این زمینه کوشا باشیم و باید بتوانم تاریخ
شفاهی سینمای ایران را ثبت و عرضه کنیم .باید به
این موضوع کمک کنیم تا دیگر مجبور نشویم چرخ
را از نو اختراع کنیم .درواقع ما باید روی تجربیات
پیشینیانمان بایستیم و از نقطهای که آنها به
کارشان پایان دادند کار را آغاز کنیم یا ادامه بدهیم.
وقتی بخش خصوصی توان پرداختن به این مهم را
بهخاطر کمبضاعتی مالی و انگیزه ندارد ،امیدوارم
در خأل بخش خصوصی مدیران دولتی به این نکته
حساس شوند و همت کنند که به یاری خدا این مهم
تحقق پیدا کند .ما افراد بزرگی چون مهرجویی،
تقوایی ،بیضایی ،فرمانآرا ،کیارستمی و خیلی دیگر
از هنرمندان را داریم که جزو سرمایهها و میراثهای
زنده فرهنگی ما هستند و الزم است به شکل عمیق
به آنها پرداخته شود

(محصول )1393
خالصه فیلم :زني براي کار کردن بهعنوان خدمتکار وارد
زندگي مردي ميشود که براي فروختن خانه پدري خود
از خارج کشور بازگشته است و داستان زندگي اين دو نفر
بهصورت موازي با هم روايت ميشود و مشکالت زندگي
آنهابهتصويرکشيدهميشود.
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دستاوردها :نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد (پرویز
پرستویی) در سی وسومین جشنواره فیلم فجر
عوامل :نویسنده و کارگردان :سهيال گلستاني ،مدير فيلمبرداري :پيمان
شادمان فر ،تدوين :هايده صفي ياري ،طراح صحنه :كيوان مقدم ،طراح
لباس :سارا سميعي ،صدابردار :مهران ملكوتي ،صداگذار :ماني هاشميان،
طراح چهره پردازي :كامران خلج ،جلوه هاي ويژه ميداني :آرش آقابيك،
جلوه هاي ويژه رايانه اي :بهنام خاكسار ،بازيگران :پرويز پرستويي،
مهتاب نصيرپور ،محمدعلي سجادی ،محمد رباني ،مهرانه مهين ترابي،
سارا قرچه داغي ،ارد زند ،مصطفي زندي ،سميه برجي ،سمانه وفايي،
تهيه كننده :پرويز پرستويي

فرانکآرتا

گفتوگو با سهیال گلستانیدرباره نخستین فیلم بلندش؛ «دو»
نخستین فیلم سینمایی سهیال گلستانی با عنوان «دو» این روزها در گروه «هنر و تجربه» اکران
شده است .فیلمی که ساختاری خارج از جریان متداول فیلمسازی در سینمای ایران دارد و
سؤاالت زیادی را به ذهن مخاطب متبادر میکند .به مناسبت اکران فیلم ،با گلستانی درباره چگونگی
فعالیتهایهنریاشومعیارهایساختفیلم«دو»بهگفتوگونشستیم:
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همچنان به کار دوبله مشغول هستید؟
طی سالهای  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۸در کار دوبله مشغول
بودم و بعدازآن با شروع سریال «وضعیت سفید»
دیگر دوبله کار نکردم.
میتوان گفت شما از طریق دوبله ،وارد
سینماشدید؟
خیر .من پیش از آن در تلویزیون بازیکردن را آغاز
کرده بودم .دوبله فضایی غیرقابلپیشبینی بود که
به لطف یکی از دوستان برایم پیش آمد .اتفاقی تست
دادم و انتخاب شدم و هیچ آیندهنگری برای دوبله
نداشتم .حتی تصورنمیکردم هشت ،نه سال در
این فضا بمانم .از سال  ۱۳۷۷فعالیت حرفهای تئاتر
را پس از ورود به دانشگاه شروع کردم و همزمان هم
با تلویزیون همکاری داشتم .البته نخستین کارم،
اولین سریال رامبد جوان یعنی «باغ بلور» بود که
توقیف شد .چون دوبله تمام وقتم را نمیگرفت،
همزمان با فعالیت اصلیام پیش میرفت.

چطور شد در کار دوبله این مدت ماندنی
شدید؟
معروف است که بهدشواری میتوان وارد کار دوبله
به همان اندازه هم سخت میتوان از آن خارج
و 
شد .کشش زیاد ،ویژگیهای منحصربهفرد و البته
سختیهای خاص خودش را دارد .دوبله برایم فضای
جالبی داشت .این شانس را داشتم که با مدیران
دوبالژ خوبی کارکنم و حتی نقشهای خوبی را هم
بگویم .همین عاملی برای ماندگاری من در آن فضا
شد .اما فضای دوبله با همه جذابیتهایش چیزی
نبود که من دنبالش بودم .اوقاتی را که هیچ کار
دیگری نمیکردم به دوبله اختصاص میدادم.
اصال کار دوبله برای شما در بازیگری و
کارگردانی دستاوردی داشته؟
زمانی که من کارمیکردم یک فیلم سینمایی در
یک یا نهایتا دو روز به سرانجام میرسید .یا در
طول روز سه ،چهار قسمت سریال دوبله میشد
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که از نظر بصری حافظه مبسوطی بــرای من
برجایمیگذاشت .از نظر بصری در ناخودآگاهم
اتفاق خوبی افتاد .شانس هم داشتم که فیلمهای
خوبی کارکنم .برحسب تکراری که در روند دوبله و
ضبط آن صورت میگرفت از نقطهنظر فنی ،دکوپاژ،
صدا ،داستانپردازی و درنهایت دقیقشدن در
ظرافتهای بازی بازیگران همچون کالس خودآموز
برای من بود.
حتما میدانید یکی از مهمترین
مشکالت برخی از بازیگران ما نداشتن
«فن بیان» است .آیا در تقویت فن بیان،
تجربه دوبله به کارتان آمد؟
این هم میتوانست تأثیرگذار باشد .اما درنهایت
گویندگی میتواند امتیازی منفی برای بازیگر
محسوب شود.
چرا؟
یکی از دالیلی که از این فضا بیرون آمدم این بود
که احساسمیکردم ضربهای جدی به بازی من
واردمیکند .چون ناخودآگاه صدا آنقدر تربیت
میشود که بهمثابه عنصری جلوتر از فیزیک شما
دیده میشود .اغلب گویندگانی که در کارهای
مختلف بهعنوان بازیگر حضور دارنــد به دلیل
حافظهای که از صدایشان در ذهن تماشاگر جا
خوش کرده ،به نظر میرسد که بیان جلوتر از
فیزیکشان است و دیگر نمیتوان این دو را بهصورت
مجموعهای واحد درنظرگرفت .بنابراین به نظرم این
نکته در شکل بازیگریای که مدنظرم بود اتفاق
خوشایندینبود.
برسیم به کارگردانی فیلم «دو» .از روز
اول فکرمیکردید وقتی فیلم «دو»
ساخته شود با توجه به ویژگیهای
خاصش در گروهی مانند «هنر و تجربه»
به نمایش درآید؟ آیا قلبا راضی بودید که
این فیلم به شکل محدود اکران شود؟
زمانی که فیلم را میساختم به این فکر نکرده

بودم که قرار است در چه گروهی اکران شود .به
این فکرمیکردم که فیلم بتواند بیشترین مخاطب
را جذب کند .اما اآلن در این لحظه فکرمیکنم
با توجه به شناخت و مختصات خاص این گروه،
میتوانم از یک منظر بگویم شاید اتفاق خوبی
برای این دسته از فیلمها افتاده اما نه به معنای یک
حامی ،که برایم حس خوشایندی نیست .چون
انگار چیزی در این جریان ،ناگزیر است که کمکی
اضافه بر سازمان دریافت کند .درصورتیکه با توجه
به فیلمهایی که در یک سال اخیر در گروه «هنر و
تجربه» اکران شده ،میتوانم به این پشتوانه بگویم
از این بابت که تأمل خاصی به فیلمهای این گروه
میشود ،اتفاق مثبتی است .به دلیل مدتزمان
بیشتر اکران ،میتواند به شکل دیگری فضا را برای
جذب مخاطب جبران کند.
نخستین فیلم بلند سینمایی خود را با
داستانی خاص و شخصیتهای خارج
از شکل درامنویسی کالسیک انتخاب
کردید که برای عموم مخاطبان چندان
شناختهشده نیست .دراینصورت این
پرسش مطرح میشود که آیا فیلمساز به

یکی از دالیلی که از فضای
دوبله بیرون آمدم این بود که
احساسمیکردم ضربهای جدی
بهبازیمنواردمیکند
دلیل گاهی زاویه دید شلخته دوربین،
بیخودی رهابودن بازیگر ،نداشتن
تعریف درســت از شخصیتها در
چارچوب داستان موردنظر ،عدم طراحی
در شخصیتپردازی و غیره «سلیقه»
معنی میشود که مسلما در نبود شناخت
کافی فیلمساز و البته عدم تسلطش،
درنهایت توجیه میشود :این سلیقه
من است! آنجاست که «سلیقه» معنایی
متوهم و کامال ضد سینما و مخالف سینما
پیدامیکند .حال از این نظر میخواهم
بدانم فیلمتان ،سینمایی است با مخاطب
متفاوت یا واکنشی است نسبت به جریان
غالب سینما که سالها در ایران جاری و
ساری است؟
زمانی که فیلم «دو» را میساختم ابــدا حس
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این درجه از اعتمادبهنفس رسیده که به
مخاطبانفیلمچندانفکرنمیکند؟چون
حتی برای فیلمهایی که روشنفکرانه و
تجربهگرا هستند ،فیلمسازانش مایلند
که فیلمشان مخاطب داشته باشد.
رویکرد شما چیست؟
اولم صحبتم گفتم زمانی که فیلم را میساختم
به این فکرمیکردم که بیشترین مخاطب را جذب
کنم .واقعیت این است که کمی غافلگیر شدم .زمانی
که فیلم را میساختم به این فکرنمیکردم که برای
مخاطب خاص در چارچوبی خاص و یا تعریفی
خاص فیلم را نمایش بدهم .اتفاقا به این فکرمیکردم
که میتواند در زمره یکی از سلیقههای نسبتا
متفاوت در سینما قراربگیرد .حتی تصورم این بود
که شاید این فیلم بیشتر موردتوجه قراربگیرد ،چون
کمتر تکرار شده است .اما کام ً
ال غافلگیر شدم .چون
متوجه شدم فضایی مناسب یا به اندازه کافی مناسب
برای پذیرش سلیقههای متفاوت فارغ از کیفیت این
نوع آثار وجود ندارد .هرگز ندیدم که نگاه تحلیلی
نسبت به فیلم من یا بقیه فیلمهایی که در جشنواره
شرکت کرده بودند وجود داشته باشد .فقط نگاه
رادیکالی «خوب است یا بد است» وجود داشت.
اصال فضا تحلیلی نبود .همچنان که میبینم هنوز
این فضا وجود ندارد .در قدم اول گفتم شاید به ضعف
مخاطبشناسی در میان اهالی سینما مبتال شدهام.
حاال به این نتیجه رسیدهام فارغ از اینکه بخواهم
از فیلم خودم حمایت کنم حتما بهدرستی فضای
سینمایمان را نشناختهام و این ضعف کار من است.
زمانی که فیلم ساخته میشد تصورمیکردم میان
متخصصان سینما ،مخاطبان بیشتری پیداکنم .اما
اآلن با جریانی مواجه شدهام که کمتر آغوش بازی
برای پذیرش سلیقه متفاوت دارد.
شما معتقدید بخش مهمی از سینما
میتواند حاصل سلیقه باشد؟
سلیقه به معنای نگاههای متنوع؛ نه به معنای تفاوت.

به آن معنا که چیزی بهتر از چیز دیگری به وجود
بیاید .یعنی تنوعی در دیدگاه وجود دارد؛ تنوعی در
عالقهمندی که طبیعی است.
اما گاهی این سلیقه بهگونهای است که
ساختار درام را نمیشناسد .مثال در
فیلمهایی بازیگر در صحنه رهاست
و نمیداند ابتدا و انتهای پالن به
دنبال چیست ،چه برسد به مخاطبی
که بخواهد کشف کند قرار است در
متن پالن یا سکانس چه اتفاقی دارد
میافتد یا حتی در دل بیاتفاقی چه
حرفی دارد بیان میشود .به همین
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نشاندادن واکنشی را نداشتم .تصورم این بود که
این فیلم سینماست با نگاهی که من به آن دارم.
نگاهی مبتنی بر ادبیات و به معنای خاصتری که در
آن جاری است .اما از شکل متداول سینمای فعلی
ایران کمی فاصله دارد .این امر در زمان ساختهشدن
فیلم کمی متمایز بود .هنگامیکه با تعدادی واکنش
مواجه شدم ،به این نتیجه رسیدم این تمایز بیش از
اینهاست .ابدا نخواستم با ساختن این فیلم واکنش
نشان بدهم .صرفا فکرمیکردم این زبان ،زبان من در
سینماست؛ برگرفته از آنچه از سینمای موردعالقهام
در ذهنم نقش بسته و شاید لزوما فیلم بعدیام با این
دیدگاه ساخته نشود .اما این چیزی بود که مدتها در
ذهنم داشتم و درمجموع ،برایندی از عالقهمندیام
در گذر زمان به سینما،دریافتهایم از دنیای فیلم و
اندازه تجربهام بود .همیشه فیلم اول و فیلمساز اولی
را با نگاه نو مترادف کردیم .اما اصال شکل برخورد
متداولمان با این فیلمها از جنس نگاه نو نیست.
اتفاقا هرچه به شکل سینمای متداول و مرسوم
نزدیکتر باشد ،از آن بیشتر استقبال میکنیم .خب
در این صورت تازگی دیگر چه معنایی دارد؟!
گفتید میخواهید نگاه فردی به سینمای
ایران داشته باشید .با این نگاه مشکل
دارم .اساسا هر هنری ،تاریخی را پشت
سر گذاشته .اگر رامبرانت یا داوینچی
ماندگار شدند .چون گذشته تاریخی
هنر نقاشی را درنوردیدند ،هضم کردند
و آنگاه با خلق اثری شایسته در زمان
خود در بلندای تاریخ ایستادند .وقتی
میگویید فالن نگاه را دارم ،یعنی به
تاریخ سینما کاری ندارم و میخواهم
خودم باشد .این گفته بیشتر نگرشی
خودخواهانه است تا اینکه بخواهد
چیزی به هنر سینما اضافه کند .بهطور
اگر همان کاری که در چهل سال
مثال 
قبل گلستان و حتی رضا میرلوحی انجام

ما همان کارها را انجام
میدادند ،امروز هم 
دهیم ،پس فرق ما با گذشتهمان چیست؟
درواقع چیزی به نام تفکر و تعقل وجود
دارد که با شناخت تاریخ سینما ،باید
امروزمان را بسازیم.
کام ً
ال با صحبت شما موافق هستم و برایم قابلدرک
است .من خودآگاه و ناخودآگاه از سینمای ایران و
جهان وامدار هستم.
پس معتقدید هر اثر هنری ،زمانی از
ناخودآگاهش سر بیرون میآورد که
قبلتر آگاهانه پر شده؟
بله .موافقم که هنرمند آن را با نگاه خودش
درمیآمیزد.
درنتیجه نمیتوانید بگویید من نسبت به
آنچه تابهحال اتفاق افتاده بیتفاوتم؟
من میگویم دشمن گذشته نیستم.
اصال شما وامدار گذشته هستید .اما
وظیفه دارید در گذشته نمانید .پس
نمیتوانید بگویید نسبت به گذشته
بیتفاوتم یا حسی ندارم .ممکن است
شما حسی توأم با احترام به گذشته

ابدا نخواستم با ساختن این
فیلم واکنش نشان بدهم .صرفا
فکرمیکردم این زبان ،زبان من
درسینماست
به چی؟ دیگر اینکه سراغ کسی میرود
که فقط تجربه ساخت فیلم کوتاه داشته.
خب چرا چنین میشود؟ اصال به نظر شما
درنهایت این همکاری میتواند چه چیزی
برای آقای پرستویی به ارمغان بیاورد؟
به نظرم فضای نو میتواند انگیزه هر شخصی مثل
ایشان باشد .خیلی روی این جریان تأکیددارم.
اگر ادعا دارم که میخواهم نگاهی نو یا ویژه برای
خودم داشته باشم ،اصال به این معنی نیست که
نگاه خاص متعلق به من قرار است در برابر نگاههای
قبلی قراربگیرد .من مبارز سیاسی نیستم .فقط
سعیمیکنم از منظر خودم با فیلمم دریچهای
بازکنم و به مخاطب بگویم من مسائل دنیا را
اینگونه میبینم .برای من زندگی این رنگی است.
اصال معنایش این نیست که میخواهم شکلی
تدافعی یا حملهای نسبت به آنچه پیشازاین در

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

داشته یا نداشته باشید .اما نمیتوانید
بگویید من به چیز دیگری نگاه نمیکنم.
این نگاه شما چالشبرانگیز است .حتم ًا
خلئی دیدید یا اقناع روحی نشدهاید که
این فیلم را ساختید؟
صدردرصد.
دراینصورت آیا نسبت به گذشته و حال
بیتفاوتهستید؟
ابدا .کامال با تمام گفتار شما موافقم و در راستای این
موافقت شاید به نوعی دیگر حرفم را ادامه میدهم.
فقط تأکید دارم براینکه فیلم را برمبنای اعتراض
به چیزی نساختم .اصال اآلن نمیتوانم بهعنوان
کسی که تنها یک فیلم بلند ساخته ،ادعایی داشته
باشم .روند کاری آینده من مشخص میکند در چه
جایگاهی قرارمیگیرم تا بعد بتوانم بگویم آمده بودم
تا خلئی را پرکنم .اما کلمات شما کلمات درستیاند.
احتماال از نظر مفهومی در سینما خأل یا کمبودی
را احساس کردم یا عالقهمندی در من نسبت به
شکلی از سینما وجود داشته که در سینمای امروز
کمتر دیدهام که به فیلمسازی دستزدم .بنابراین
به سمتش کشیده شدم .اما اینکه اآلن با یک فیلم
بگویم من آمدهام برای اینکه این خأل را پرکنم،
شخصا با این دیدگاه نیامدم.
معتقدم وقتی صحبت از فیلم اول
میکنیم و نگاه نو  -که در جشنواره
فیلم فجر این دو به یک معنا تعریف
میشوند  -بهجای اینکه یکدیگر را
همپوشانی کنند ،محتوایی واگرایانه
دارند .چون فیلمی میتواند «نگاه نو» و
تجربهگرایانه باشد و ربطی به فیلم اول
بودن یک فیلمساز نداشته باشد .چون
وقتی میگوییم «فیلم اول» داریم ک ّمی
نگاه میکنیم و وقتی واژگان «نگاه نو»
را بهکارمیبریم ،داریم کیفی مینگریم.
دراینصورت چگونه میتوانند نگاه

کمی و کیفی همارز یکدیگر باشند! مهم
این است وقتی فیلمی ساخته میشود
چه چیزی به سینمای ایران و در شکل
کلیتر به سینما اضافه میکند؛ مثال کسی
همچون پرویز پرستویی که در بازیگری
قابلیتهای خود را به اثبات رسانده  -که
البته در این مسیر در فیلمها و نقشهای
تکراری هم حضور داشته  -باوجود
اعتبار و استعداد به تهیهکنندگی روی
میآورد .دراینصورت نخستین پرسش
این است که :چرا؟ آیا تهیهکنندگی او
نشانه اعتراض است؟ اگر هست اعتراض
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سینمای ما اتفاق افتاده داشته باشم .چون خودآگاه
و ناخودآگاه وامدار این سینما هستم و بسیاری از
عالقهمندیهایم در این سینما ریشه دارد .میتوانم
بپذیرم فیلمهای متفاوتی را در گذشته در سینما
دیــدهام ،لذت بــردهام و خود را لبریز کــردهام از
دیدگاههای مختلف ،سلیقههای متعدد و فیلمهای
متنوع .بنابراین احساس کردم نیاز است که این
پیشزمینه را بگویم .اگر کسی مانند آقای پرستویی
از این فیلم دفاعمیکند لزوما به معنای اعتراض به
آنچه پیشازاین اتفاق افتاده نیست .ممکن است
من
اعتراضهای شخصی داشته باشند اما برای ِ
کارگردان شرایطی است تا شخصی مانند ایشان با
دانش و آگاهی که دارد میتواند تهیهکننده فرهنگی
به حساب بیاید و کامال با عالقهمندی شخصی خود
و آگاهی نسبت به آنچه قرار است در فیلم رخ بدهد
حمایت کند و کامال خودش را در اختیار فیلمساز
قرار بدهد .این چیز کمی نیست .اینکه برای خلق
دنیای نو با شخصیتهای جدید تالش میکنند.
البته تهیهکنندگی مثل دوبله هم
میتواند در جاهایی امتیاز منفی برای
بازیگر محسوب شود .بااینحال آقای
پرستویی در این فیلم هم بازی کردند و
همتهیهکنندگی.
جدا از مسأله تهیهکنندگی ،این ادعا را دارم که
بازی آقای پرستویی در فیلم «دو» بازی در سطح
بینالمللی است .اینکه سلیقه ،طبع سینمای ما و
مخاطبان آن را چقدر میپذیرد ،باید در معرض دید
گذاشت ،آمار گرفت و به نتیجه رسید .ممکن است
برای من این نتیجه خوشایند باشد یا نباشد ،اما
بازخورد این فیلم را در خارج از ایران هم دیدهام.
نمیگویم نظر آنها از مخاطب ایرانی مهمتر
است .اما وقتی میبینم با جزئیات بازیهای آقای
پرستویی و خانم نصیرپور ارتباط برقرارمیکنند و
در نقدهایشان بهصورت تحلیلی در مورد لحظات
حسی و درونی آنها مینویسند ،متوجه میشوم

فارغ از خوب یا بد بودن این فیلم ،شخصیتها
برایشان کامال ملموسند .پس میگویم این بازی
زبان بینالمللی دارد .ضمن اینکه میزان همکاری
و حرفهای بودن این دو بزرگوار به من نشان میداد
چقدر برای کارشان اهمیت قائل هستند .چون وقت
و تالششان را در اختیار من بهعنوان کارگردان و
درجهت فیلم گذاشتند .بهطوریکه در این فیلم
برداشتهای زیادی از نظر بازی داشتم .این نکته
زمانی برایتان کامال ملموس میشود که فاصله و
تغییر بازی میان برداشت اول و سیوپنجم پالن
واحدی را ببینید .معنی حرفم این نیست که من
کارم درست است .بلکه منظورم این است که
آنها چقدر خودشان را با اعتقاد و باور در اختیار
مفهوم کلی و ساخت فیلم قراردادند و اینقدر میان
برداشتهای یک پالن تغییرکردند.
چرا تنش نهایی فیلمتان به گردن سمانه،
دختر جوان میافتد؟ درحالیکه هم بهمن
(پرویز پرستویی) و هم پری (مهتاب نصیرپور)
حقدارند معترض باشند .اما انگار سمانه از
همه بیشتر ادعا دارد؟ چرا نسبت به نسل
جوان حس مثبتی ندارید؟

جدا از مسأله تهیهکنندگی،
این ادعا را دارم که بازی آقای
پرستویی در فیلم «دو» بازی در
سطح بینالمللی است
عوامل کار شکلبگیرد .اما همیشه با دکوپاژ سر
صحنه میروم و پالنبهپالن فیلم برایم مشخص
است.
بودجه فیلم محدود بود که دستوپای
شما را ببندد؟
نه به آن معنا .اما کار ما پرلوکیشن و پربازیگر بود.
حدود ۶۰کاراکتر داشتیم.
برآورد هزینه فیلم به اندازه فیلمهای
دیگر بود؟
باید از تهیهکننده بپرسید .بودجه دقیق را
نمیدانم .ولی آن بودجه برای ساخت چنین فیلمی،
قطرهچکانی هزینه شد و باید خیلی بیشتر از اینها
میبود.
چرا اینقدر این فیلم باوجود محوریت
دکوپاژ در نماهای بسته ،پرکاراکتر
و شلوغ است؟ این امر مشکلساز
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اتفاقا سمانه ،نماد عشق است و تنها شخصیتی است
که در این فیلم به پری عشق دارد .تنها کسی است
که بابت احساسش حرکت میکند.
البتهرابینهودوار!
نه .اینطور نیست.
باالخره از بهمن دزدی و اخاذی میکند.
سمانه کامال نماد عشق دوران نوجوانی است و
بهایش را هم میپردازد .کام ً
ال عاشقانه و مجنونوار
هم این کار را میکند .از دید سمانه ،بهمن رقیبش
است .سمانه برای انتقام میرود تا پری را برباید.
درحالیکه بهمن فقط کارفرمای پری است .اما
سمانه برداشت اشتباهی کرده.
میخواهید بگویید بهمن ،پری را دوست
دارد؟
سمانه اینطور فکرمیکند .بهمن فقط همزیستی
میکند .پری هم تا آن لحظه که این اتفاق بیفتد
برحسبنیاز،همزیستینامسالمتآمیزمیکرده.اما
تعبیر سمانه این است که باید ماجرایی درستکند
و داستانی جعلی به پری انتقال بدهد .میگوید :تو
میخواهی با بهمن بروی؛ چیزی که اص ً
ال در ذهن
پری شکل نگرفته و اوست که این تصویر و شایعه
ذهنی را ایجاد میکند .همه اینها هم بهانه است و
در آخر انتقام خودش را از بهمن میگیرد .درواقع این
کار تسویهحساب شخصی اوست.
چرا روایت داستان مدام تغییر میکنند؟
جریان روایت ،من را به این سمت برد.
میخواستید واقعیت محض را بهدوراز
هرگونه قضاوت به نمایش بگذارید؟
اگر یک راوی بــرای فیلم انتخاب میکردم،
باوجوداینکه فیلم مفهومی است ،ابهامات بیشتر
میشد .نمیخواستم ابهام ایجادکنم .اصال
نمیخواستم چیزی به این ابهام اضافه کنم.
میخواستم بگویم جایی که ما در آن زندگی
میکنیم پر از ابهام و ناشناختگی است .در روابطی
که فکر میکنیم کام ً
ال تعریفشدهاند ،گفتوگویی

انجام نمیشود .درک مشترکی وجود ندارد .فقط
مونولوگ است.
چرا صحنه دعوای پری و پسرش در طبقه
دوم در نماهای بسته فیلمبرداری شد؟
من بهعنوان بیننده احساس خفگی
میکردم.
الزامی بود که با خودشآورد.
دکوپاژ خلقالساعه صورت میگرفت؟
خیر .من استوریبورد برای خودم داشتم .جزو
کسانی هستم که فارغ از کیفیت و نتیجه همهچیز
از قبل معلوم است و آماده سر صحنه میآیم .ممکن
است همفکری بر اساس مبنایی که دارم میان
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نمیشد؟
من سه کاراکتر اصلی در فیلم داشتم؛ پری ،بهمن
و سمانه .بقیه شخصیتها در عین مؤثربودن ،در
جهت فضاسازی بودند .یعنی داستان زندگی آنها
تأثیر مستقیمی در روایت فیلم من نداشت.
آنچه از فیلم شما دریافتهام این است:
بیش از اینکه داستان داشته باشد ،دارای
شخصیتهای پراکنده است که هرکسی
در جزیره خود زندگی میکند .از گذشته
شخصیتها خبری نداریم .هرکدامشان
بهتنهایی دنبال چیزی هستند ولی
نمیدانیم چه .اساسا ارتباطی میان این
آدمها وجود ندارد .درواقع پرسوناهایی
هستند که هرکدام درگیر زندگی خود
هستند و اگر حرفی هم میزنند دیگر
دیالوگ نیست ،بلکه مونولوگ است .اگر
نقش پری خدمتکار را
خانم نصیرپور که ِ
ً
دارد حرفی میزند اصال به کسی که پشت
در است نگاه نمیکند و ...خب انتظار
دارید من بهعنوان مخاطب از این آدمها
که بهمثابه تکدرخت در جزیره خودشان
زندگی میکنند چه چیزی برداشت کنم؟
دقیقاً این آدمها هیچ ربطی به هم ندارند و باهم
ارتباط برقرارنمیکنند .این فیلم با نگاه به داستان
«کفشهای خدمتکار» نوشته برنارد ماالمود ساخته
شده .نقطهای که مرا جذب کرد دقیقاً این بود که این
آدمها حتی به هم کمک میکنند .چیزی که من
از داستان گرفتم درست پالنی است که خدمتکار
متوجه میشود که مرد برایش کفش خریده .اما
کفش را در حالتی خریده که میخواهد به او بفهماند
من فقط برایت کفش خریدهام نه چیزی بیش از این.
مثلحرکتیمکانیکی؟
کامال .مرد گفت احساس میکردم تو به کفش
احتیاج داری و من هم برآوردهاش کردم .اما رابطه را
ادامه نده .برعکس روابط معمولی که ممکن است در

ادبیات یا سینما بیشتر ببینیم که نهایتا انتظار داریم
به عشق منجر شود.
نظیر روایــت کالسیک شکسپیری
نیست .فرجامی هم ندارد.
به همین علت اسم فیلم «دو» است .مفهومش برای
من مثل دو خط موازی میماند .اینها میتوانند تا
ابد در کنار هم ادامه داشته باشند ولی هرگز همدیگر
را قطع نکنند .تصویر ذهنیام از تصویر شخصی،
مونولوگ است و دیالوگ در آن اتفاق نمیافتد مثل
جامعه امروز ما که هنوز تبدیل به دیالوگ نشده و
همیشه این فاصله میان آدمها وجود داشته .هرچند
بهظاهر درهمآمیختگی دیده میشود .علت اینکه
جذب آن نقطه از داستان شدم این بود که چقدر
داستان نویسندهای آمریکایی به فضای امروز جامعه
من شباهت دارد .دقیقاً همان شکل مکانیکی که شما
به آن اشاره کردید .تمام طول فیلم هم میخواستم
هنجارزدایی کنم نسبت به تصویر ذهنیای که
تماشاگر ممکن است از چنین موقعیتی در ذهنش
ایجاد کند و بگویم نه .مدام بگویم نه .آنطور که تو
فکرمیکنی نیست .اینطور نمیشود .درعینحال
که درنهایت میخواستم بگویم آنچه میشود هم

این فیلم با نگاه به داستان
«کفشهای خدمتکار» نوشته
برناردماالمودساختهشده
سکانسی ایشان کنترل عصبیشان را تا حدی از
دست میدهند .چون ما حدود ۴۸ساعت نخوابیده
بودیم آن هم باوجود استرسها و درگیریهای
پشتصحنه که در فیلم دیده نمیشود؛ آقای
پرستویی پرخاشی به کارگردان میکنند و برخورد
خیلی جدی میشود .آنچه در پشتصحنه اتفاق
افتاده را تابهاینجا در فیلم نمیبینیم .اما این سکانس
استثنائا در فیلم وجود دارد .این سکانس واقعیت
محض است .من و تکتک افرادی که در آن صحنه
بودند میتوانیم بگوییم که از شدت ترس و اضطراب
نسبت به واکنش ایشان که چاقو در دستشان بود در
گوشه اتاق شوکه شده بودیم .حتی توانایی یک فریاد
کوچک راهم نداشتم .بنابراین برای من بهعنوان
همبازی ایشان کامال بدیهی بود که این صحنه
کامال واقعی است .چون دو روز درگیری داشتیم و
به علت استرسهای عصبی که در کار وجود داشت
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دور از واقعیت زندگی تکتک ما نیست.
فیلم شما من را به فرامتن ارجاع میدهد.
اما شما باید دستکم پنج فیلم ساخته
باشید که در فیلم ششم فرامتن شما
را درک کنم .از من مخاطب چه توقعی
داریــد؟ با صداقت میگویم چنین
برداشتهایی از فیلم شما سخت است .به
تصویرکشیدن انزوا و تنهایی ،در سینما
دشواریهای خاص خود را دارد .چون
اینها مفاهیم ذهنیاند .مثل تفاوت اسم
ذات و معنی است .شما میخواهید بیشتر
به مفهوم برسید تا مصداق و همین مسأله
را بغرنج میکند .بهطوریکه در ذهنم
اینگونه تصور میکنم که سکوت پرویز
پرستویی در فیلم همچون سکوتش در
فیلم «امروز» است.
آقای پرستویی در این فیلم سرشار از دیالوگاند.
ایشان در این فیلم تلخی دارند و با فیلم «امروز»
ال کام ً
متفاوت هستند .اص ً
ال اعتراض و پرخاش
دارند.
بهمن دائما عصبانی است ،خانهاش بازار
مکاره است و شلوغ و بههمریخته و دنبال
موش است .اینها استعارهاند یا نماد؟
موش استعاره چیست؟
این فیلم ،فیلم مفهوم و فضاسازی است .تم این
فیلم فقدان و همزیستی است .دو تمی که بهشدت
سختاند.
در سینما انتقال امر نامحسوس به
محسوس به این راحتیها نیست .و سؤال
این است که چرا در فیلم اول سراغ آن
رفتید؟
متوجه هستم که در فیلم اول با چنین ساختاری
ریسک بزرگی کردم و ابدا دفاع نمیکنم .همچنان
میگویم این فیلم اول من است اما نه به این معنا که
همه کمبودها را به حساب فیلم اول بودن بگذارید.

اما میگویم این دیدگاه من است برای قدم اولی که
در سینما برداشتم و تجربه بسیار سختی هم بوده .به
همان دالیلی که شما گفتید چون ما با مفهوم سروکار
به همان
داشتیم نه لزوما با عینیت یک مفهوم .اما 
علت من به استناد برخورد آدمهای غیرتخصصیتر
نسبت به سینما با فیلم این را میگویم که برخوردی
ی با این فیلم کردند ،به
که مخاطبان غیرتخصص 
واقعیت فیلم بسیار نزدیکتر بود .حتی اگر فیلم را
نپسندیده باشند اما مفهوم را بیواسطهتر دریافت
کردهاند .اما ذهن شما یا من ،خالی از تحلیل نخواهد
بود .مثال در فیلم «بیداری برای سه روز» تجربه
عجیبی بود .من کنار آقای پرستویی بودم ،در
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تمام اتفاقات بداهه بود .من شخصا در آن فیلم دوبار
تشنج کردم .تماشاگری که غیرتخصصی به فیلم نگاه
میکرد کامال با آقای پرستویی همراه میشد و برایش
شکی وجود نداشت که آن صحنه واقعی است .اما
چندین نقد خواندم از اهالی سینما و منتقدان که
برایشان همان صحنه بود.

غیرقابلباورترین صحنه
تصورشان این بود که آن سکانس ساختگی است.
ما نمیتوانیم هیچکدام از این دیدگاهها را زیر سؤال
ببریم .چون خودم آنجا حضور داشتم میدانم که آن
اتفاق واقعی بوده و برایند مجموعه عوامل بوده .اما
منتقد را نمیتوانیم زیر سؤال ببریم چون به دلیل
ورزیدگی فکری که دارد دنبال الیههای پیچیده در
این جریان میگردد .بهاضافه اینکه پرویز پرستویی
را با حاج کاظم و دعوایش در «آژانس شیشهای»
و فیلمهای دیگرش مطابقت میدهد و مدام
کشفمیکند کدام لحظات میتواند واقعی باشد
و کدام نمیتواند .شاید آقای پرستویی بخشی از
فیزیک خودش را در کاراکترهایی که بازیمیکند
دخیلمیکند و شباهتهایی رخمیدهد .مث ً
ال شما
میگویید حمایت آقای پرستویی از فیلم من اعتبار
است که در این شکی نیست .اما کار من را بهعنوان
کارگردان سختتر میکرد .چون به نمایش گذاشتن
الیه دیگر از ایشان که اینهمهسال کار کرده و تجربه
دارند بسیار کار دشواری است .این را در مورد بازی
خانم معتمدآریا در فیلم «بهمن» گفتم .سکانسی در
راهرو است که بیخوابی به ایشان مستولی شده و در
من بازیگر میتوانم بفهمم
راهرو نگاهی گذرا میکنندِ .
چطور میتوانی فاطمه معتمدآریا باشی ،سالها
دیدهشدهباشی ،زیروبم نگاهت ،فیزیکت ،لحنت ،همه
اینها مثل موم در دست تماشاگر خاص و عام باشد و
یکدفعه نگاهی جدید را خلقکنی؛ حتی در حد چند
ثانیه .این خیلی سخت است در مقایسه با بازیگری
تازهنفس که بخواهد این شخصیت را تازه کشف کند.
به همین دلیل خیلی از فیلمها از بازیگر جوان بهعنوان
ابزار مناسب استفاده میکنند .بازیگر کمتردیدهشده

را میآورند که بخشی از جذابیت فیلم به خاطر کشف
کاراکتر واقعی آن فرد است.
واکنشها پیش از برگزاری سیودومین
جشنواره فیلم فجر نشانمیداد که
سال ،سال شماست .با آقای پرستویی در
چندین فیلم همکار بودید .حتی تعبیری
از شما به جای ماند که گویی معتمدآریای
دیگری زاده شده .اما بعدا اتفاقات دیگری
رخداد .این اتفاقات را چطور تحلیل
میکنید؟
سال گذشته وحشتناکترین سال زندگی من بود.
البته این مجموعه فعالیت در کنار آقای پرستویی
حسن زیادی داشت و شاید برای کمتر کسی اتفاق
بیفتد با بازیگری به معنای واقعی ستاره کارکند .اگر
تا قبل از این کار ،همبازی ایشان بودم ،تصویر آقای
پرستویی در زمان کارگردانی فیلم «دو» برای من
متفاوتتر و عمیقتر شد .آنجاتوانستم بفهمم یک
ستاره به معنای واقعی چطور شکلمیگیرد .تجربیات
زیادی از ایشان کسب کردم .اما متأسفانه شکل
همکاری ما از نظر بیرونی برایند خوبی برایم نداشت.
درنهایت حتی به قیمت بیکاریام تمام شد.

خیلی از فیلمها از بازیگر جوان
بهعنوان ابزار مناسب استفاده
میکنند .بازیگر کمتردیدهشده
را میآورند ...
مدافع این هستم که فیلمی ساختهام که با آن در
حیطه پرخطری پا گذاشتهام ،نگاه من به دنیای
پیرامونم چنین است .در این شکی ندارم .خیلی دلم
میخواست فارغ از حاشیهای که ساختهوپرداخته
شده بود به خود فیلم توجه میشد .اتفاقی که
خوشبختانه در جشنوارههای خارج از کشور رخداد
و اگر آن اتفاقات در سرزمین خودم روی-میداد
بیشتر مایه خوشحالیام بود .حتی اگر نقاط ضعفش
را هم به من میگفتند بازهم دلپذیر بود.
چرا آقای پرستویی به شما اعتماد کردند
و بازیگر و تهیهکننده فیلمتان شدند؟
این اعتماد از سر احساسات نبود .اعتماد از روی
کلمهکلمه فیلمنامه و فضای موردعالقهشان بود .از
ابتدا شاید بیشتر میدانستند ممکن است برخوردها
خیلی مطابق پیشبینی ما نباشد .اما پای کاری
که دوستداشتند ایستادند .ایشان مانند بازیگری
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احساسکردم بعد از آنهمه استقبال،
ناگهان بهگونهای عقبنشینی کردید.
اصل ماجرا چه بود؟ اصال چطور در چهار
فیلم ،همبازی آقای پرستویی شدید؟
تمام کارگردانهایی که د ر آن دوره از من و آقای
پرستویی دعوت به کار کردند با آگاهی و با توجه به
کار قبلی مشترکمان پیشنهاد بازی دادند.
اولین تجربه همکاری مشترک چطور
شکل گرفت؟
در فیلم «مهمان داریم» آقای عسگرپور بهعنوان
بازیگر دعوت به کار شدم .آنجا برای اولینبار با
آقای پرستویی آشنا شدم .در فیلم «امروز» آقای
میرکریمی هم دو ماه بعدازاینکه با من قرارداد بسته
شده بود ،آقای پرستویی به پروژه پیوستند .چون
قرار بود شخصیتی که ایشان بازی میکنند سن
دیگری داشته باشد .حتی آن زمان تعجب کردم که
ایشان انتخاب شدند .البته اآلن معتقدم ایشان یکی
از برگ برندههای فیلم بودند .در فیلم «بیداری برای
سه روز» آقای امینی هم میطلبید که دو نفر که قبال
باهم تجربه همکاری داشته و تفاوت سنی هم دارند
بازی کنند و ما هم یکی از دو گزینه بودیم .درنهایت
به دلیل مشابهتهای عوامل فیلم این اتفاق افتاد.
در این فیلم تجربه گذشته دو بازیگر مهم بود .چون
فیلمی مستند  -داستانی بود .تا رسیدیم به فیلم
«بوفالو» که این فیلم هم قرار بود قبل از فیلمهای
«امروز» و «بیداری برای سه روز» ساخته شود ولی
بنا به دالیلی فیلمبرداری آن یک سال عقب افتاد.
حتی از بازی در این فیلم انصرافدادم ولی شرایطی
پیشآمد که انگار من پشت کارگردان را خالی
میکنم .قولی دادم که باید به سرانجام میرساندم
و برای پاپسکشیدن خیلی دیر شده بود .زمانی
که در فیلم «بوفالو» بازی میکردم کامال عواقب
ناخوشایند امروز را میدیدم .اما الجرمی بود که
پذیرفته بودم .درنهایت تمام این حواشی ساخته
ذهن از بیرون ،دامنگیر فیلم «دو» شد .بازهم

تأکیدمیکنم ما فیلم اول میسازیم و میگوییم
نگاه نو ،قرار است قوت نگاه فیلمسازان اول که در
این حیطه انتخاب میشوند بهعنوان فیملسازانی
که میتوانند بقیه راه را با انرژی بیشتری ادامه دهند،
بررسی شود .هرکدام میتوانند در زمینه هدایت
بازیگر ،فیلمنامه و ...قویتر باشند .همه این مسائل
کامال دامنگیر این فیلم شد و برخالف اظهارنظرهای
صریح هیأت انتخاب که روی کارگردانی فیلم تأکید
و در جشنواره هم با ما صحبت داشتند ،بدون هیچ
تحلیلی ،از فیلم بهعنوان بدترین فیلم جشنواره
یادشد! بازهم تکرارمیکنم خودم بیش از هرکسی
به نقاط ضعف فیلمم واقف هستم .اما همانقدر هم
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که اولینبار جلوی دوربین میرود ،خودشان را
در اختیار کارگردان و کار قراردادند .یعنی اصال
احساس نمیکردم اگر بخواهم برداشتهای متعدد
بگیرم باید از ایشان عذرخواهی کنم یا شرایطی را
فراهمکنم تا تنش فضا کمتر شود .خانم نصیرپور هم
به همین شکل عملکردند .ترکیب حضور این دو
بزرگوار در کنار هم درنهایت تعریف حرفهایبودن
را برای من کامل کرد.
آقای میرکریمی چه کمکی در این فیلم
به شما کرد؟
متأسفانه از حضور ایشان در زمان فیلمبرداری
نتوانستیم استفاده کنیم .چون برای فیلم «امروز»
در جشنوارههای مختلف حضور داشتند .ولی در
مرحله فیلمنامه کمک زیــادی کردند و سبک
فیلمنامه مورد عالقه ایشان بود.
اتفاقات ناخوشایندی که برای فیلم «دو»
افتاد موجب نشد نگاهتان در فیلمسازی
تغییرکند؟
اگر فیلم بعدیام را بسازم شبیه این فیلم نخواهد
بود .اما در مورد اینکه کار را ادامه میدهم یا نه پیگیر
این جریان هستم .ولی خوشبختانه یا متأسفانه ادامه
فعالیت ،فارغ از نگاه کلی در سینما که بخش زیادی
از آن به ما تحمیل میشود نیست .به نظرم آن نگاه
تحمیلی ،تأثیرش بیشتر از نگاه ممیزی است .در
یک سال گذشته بیشازآنکه نسبت به فیلم واکنش
نشان بدهند ،نسبت به خودم واکنش نشان دادهاند.
حتی واکنشهای تخریبگرانه هم برایم رخداده که
مرا خیلی تضعیف کرد و شرایط ناخوشایندی برایم
بهوجودآورد .دارم تالش میکنم فضای جدیدی
برای خودم ایجاد کنم و کار را ادامه بدهم .چون برای
کارم سالها تالش کردهام و هنوز احساسمیکنم
میتوانم در این فضا حضور داشته باشم اما اینکه
فضا چقدر من را میپذیرد دور از شعار برایم خیلی
مهم است.
چرا بیشتر نماهای فیلم بسته است؟

اگر بخواهیم میانگین بگیریم ،درواقع میخواستم
به آدمها نزدیکتر باشم .چون فیلم به گفته شما
به مفاهیم مجرد میپردازد .اغلب در این مدل
سبکوسیاق فیلم میتواند با اجزا معنی کاملتری
بدهد و تعیینکننده باشد و مهر تأیید را برای
تماشاگربزند.
اما بیشتر پالنها شلوغ است و بهسختی
میتوان وارد جزئیات شد .به نظرتان
نقض غرض نیست؟
میخواستم این فضا از آشفتگی به خلوتی برسد
و پارادوکسی میان ماهیت درونی کاراکترها که
مجردند با فضا که ارتباطدهنده میان آنهاست
اتفاقبیفتد.
یعنی فضا نقش همدم و همسرشان را
بازی کرده؟
[میخندد] شاید.
خلوتگاه فیلم که به دنبالش بودید
کجاست؟
درون آدمها و عدم برقراری ارتباط میان آنها.
هرچه به پایان فیلم نزدیکتر میشویم فضای
بیرونی هم با درونیات شخصیتها همسو میشود

(محصول )1394
خالصه فیلم :قصه انسانها در هم تنيده ميشود تا
قطعات گمشده پازل زندگي تو پيدا شود ،اينکه در اين دنيا
مقصدي هست و تو گاه بايد «دربست» برسي به انتهاي
راه ،کاش انتهاي اين راه شروع قصهاي باشد نه پايان تمام
قصهها.
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عوامل :كارگردان :علي خامه پرست ،فيلمنامه نویسان :احسان اهلل دادي،
امير نوروزي ،مدير فيلمبرداري :حسن عليمرداني ،طراح صحنه و لباس:
علي خامه پرست ،صدابردار :نظام الدين كيايي ،بازيگران :شقايق فراهاني،
رضا ناجي ،اميرحسين صديق ،بيژن بنفشه خواه ،حسين سليماني،
خاطره حاتمي ،امير كرباليي زاده ،حسين عباسي ،نيما شاهرخ شاهي،
تهیه کنندگان :حسن عليمرداني ،حسن مصطفوي

علیاصغرکشانی

گفتوگو با علی خامهپرست ،کارگردان «دربست»
«دربست»باقراردادنيكرانندهدرمحوريتداستانشوباخلقچندينماجرايكوتاهاززندگي
آدمها ،قرار است نقبي به زير پوست شهر بزند و از دلشورهها ،دغدغهها و دلواپسيهاي اين
آدمها بگويد؛ اثري كه با انعكاس نااميدي آدمهاي داستانش ،در پي روزنههايي از اميد است و براي چنين
مختصاتمحتواييسراغروايتينوگرايانهوغيرخطيرفتهتاازاينراهوارددنيايبرخيازآدمهاياجتماع
شود.باهمگفتوگوباعليخامهپرستدربارهاولينتجربهبلندسينمايياشراميخوانيم.
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ایده اولیه فیلم از چه زمانی در ذهنتان
شکل گرفت؟
یکی از دوستان نزدیکم با داشتن مدرک کارشناسی
ارشــد به مسافرکشی اشتغال دارد .خاطرات
این دوستم و سایر دوستان به انضمام تجربیات
شخصیام در فضاهای مختلف تبدیل شد به هفتاد
داستان کوتاه ،که اغلب آنها اجازه طرح در قالب
یک فیلم را نداشتند .با گذر زمان بهعنوان یکی از
اصلیترین دغدغههای ذهن من بروز کرد و منجر به
ساخت فیلم سینمایی «دربست» شد.
چرا از روایت اولشخص استفاده کردید
و برای فیلم از گفتار متن بهره گرفتید؟
فیلمنامه «دربست» از دو الیه درونی (واگویههای
پارسا) و بیرونی (شخصیتهایی که در ماجرا درد
دلهایشان را بیان میکنند) شکل گرفته است و
پارسا در فواصل مختلف فیلم با توجه به مشکالتی
که افراد مختلف دارند آنها را مورد قضاوت قرار داده

و خود را نیز با آنها و شرایطشان مقایسه میکند.
با توجه به اینکه ماجرای فیلم در این
سالها رخ میدهد ،چرا خودرو شخصیت
اول فیلم پیکان است؟
پیکان را به خاطر ایجاد فضای نوستالژیک ،سنتی
و قدیمی که دارد و یادگاری از پدر پارسا بوده
استفاده کردم.
این انتخاب باعث نشده جاهایی از ماجرا
مثل وقتیکه مسافران کنار خیابان
برای سوارشدن به ماشین میایستند،
اتفاقات جور خاصی بیفتد؟ به نظر
میآید خیلی از آنها حاضر نباشند
سوار چنین خودرویی شوند؟
اگردقتکنید،تمامشخصیتهابهگونهایعجلهدارند.
اگرکسیعجلهداشتهباشدحاضراستتامقصدحتی
ترک موتور یا وانت هم بنشیند ،چه برسد به پیکان.
بیشتر شخصیتهای «دربست» درشرایط خاصی
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هستندوگرنههمگیباآژانستامقصدمیرفتند.
داستان فیلم در تهران رخ میدهد ،اما
خبری از ترافیک و شلوغی تهران نیست،
انگار ما داریم یک تصویر غیرواقعی از
تهران میبینیم ،مثل فیلم «سرنوشت
شگفتانگیز املی پولن» که ژونه از
پاریس یک تصویر کارتپستالی و دور
از واقعیت داده بود .حاال انتخاب زمان
و جغرافیا برای فیلمبرداری به خاطر
محدودیت تولید بود یا از ابتدا قصد
چنین شکل و شمایلی از شهر داشتید؟
انتخاب این خودرو و همچنین زمان و شرایط تولید
به ما اجازه چنین پروداکشنی نمیداد.
برخالف فیلمهای آپارتمانی جسارتتان
در انتخاب خودرو که باعث دشوار و
پیچیدهشدن تولید میشود ،ستودنی
است .عالوهبراینکه عاملی مهم در
حرکت داستان هم هست .قصدتان تنوع
تصویریوفرارازایدههایآپارتمانیبود؟
بیشتر دغدغههایی که داشتم برایم مهم بود و اینکه
با مشورت با دیگر دوستان در تیم نویسندگی به این
نتیجه رسیدیم که ماشین بهترین وسیله برای انتقال
مفاهیموحرکتروبهجلودراینفیلمنامهمیباشد.
پیش از شروع تولید وسوسه نشدید
خودتانمسافرکشیکنیدوجنسارتباط
باآدمهایشهرراازنزدیکلمسکنید؟
بله بارها این جنس ارتباط را تجربه کردم.
میدانم که مایه اصلی و مشترک همه
خردهماجراهای فیلم ،ناامیدی است ،اما
ربط منطقی این داستانکها به هم بهجز
دو جا (دزدی کیف و اختالف زوج جوان)،
چه میتواند باشد؟ از طرفی این نوع
روایتها همیشه متهم به این شدهاند
که میتوانند بهراحتی جابهجا شوند و
اگر زمان فیلم اضافه شود هم همینطور

ماجرا پشت ماجرا اضافه شود .تصمیمی
روی شکل روایتی این ماجراها برای
اینکه یک سیر دیالکتیکی یا رو به صعود
یا مدور برایشان تعریف کنید نداشتید؟
اصال اگر همین رخدادهای کنونی جابهجا
شوند ،اتفاق خاصی میافتد؟
پیشتر به امکان جابهجایی و نوع ترتیب آنها فکر
کردم ،اما چیزی که میبینید ترتیب نهایی کار ما
بود .این روند یک سیر ناامیدی به امید است ،من
فیلمهای پایان تلخ را دوست ندارم ،برای همین هم
پایان فیلم «دربست» امیدوارانه است.
پایان فیلم «طعم گیالس» را دوست
داشتید؟
بله.
دو تا از ماجراها به هم ربط پیدامیکنند،
گمشدن کیف و زوجی که باهم اختالف
دارند ،چرا باقی ماجراها ربطی به هم پیدا
نمیکنند؟
در طراحی اولیه فیلمنامه ،ابتدا دوبهدو داستانها
به هم ربط پیدامیکردند ،اما رفتهرفته به این نتیجه
رسیدم که فقط اشاره گذرایی به یک یا دو شخصیت

پیشتر به امکان جابهجایی و نوع
ترتیب رخدادها فکر کردم ،اما
چیزی که میبینید ترتیب نهایی
کارمابود
خیر .به نظرم بازیگران طنز توان باالیی در ایفای
نقشهای سایر ژانرها دارند.
شما در نقشهای فرعی از بازیگران
شناختهشده استفاده کردهاید ،چرا نقش
اصلی فیلمتان بازیگر شناختهشدهای
نیست؟
با توجه به شناخت از تواناییهای مهدی نصرتی،
احساس کردم بهترین گزینه برای ایفای این نقش
میباشد.
حاال که فیلم اکران شده ،دوست دارید
تماشاچیان با چه چیزی از فیلمتان
بیشترارتباطبرقرارکنند؟
فیلم دغدغههای من از جامعهام است ،در زمانی که
بحرانافسردگیدرحالتثبیتاست،میتوانامیدوار
بودتامخاطبینباتوجهبهاینمقوله،اندکینسبتبهآن
تأملوبرایبرونرفتازآنراهحلپیداکند
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و ارتباط آنها در فیلم کافی ست و مخاطبین با
سلیقه و جهانبینی خودشان میتوانند شخصیتها
را به یکدیگر و یا حتی به خودشان ربط دهند.
به نظرم شباهتهایی بین فیلم شما و
فیلم «شب روی زمین» جیم جارموش
وجود دارد ،آن فیلم را دیدهاید؟
آن فیلم را چند سال پیش دیدم ،اما من به خاطر
اینکه مغایرتهای زیادی بین این دو فیلم میدیدم
دوباره سراغ دیدنش نرفتم ،اگر میخواستم آن فیلم
را دوباره ببینم امکان داشت ایدههای تصویری به
من بدهند که من شرایط اجرایش را نداشته باشم،
دوست داشتم بدون پیشفرض و خیلی ساده سراغ
این داستانها بروم.
برخی از ماجراها مشکالت عمومی است
اما انتخاب برخی شخصیتها مثل فردی
دوجنسه و افغان از میان آدمهای جامعه
نگاهی خاصتر است ،چرا این دو تیپ
اجتماعی توجهتان را جلب کردند؟
مشاهداتم و خاطرات و یادداشتهایی که طی این
سالها جمعآوری کرده بودم بیتأثیر نبودند .بهطور
مثال حدود هفت سال پیش چند نفر بزهکار در ماه
محرم در پارکی جلوی یک مرد افغان را گرفتند و
تالش میکردند تا کیسه مشکی که در زیر بغلش
پنهان کرده بود را از او بگیرند .مرد به آنها التماس
میکرد که سهم بچهام است و آنها بیتفاوت به
خواهش و التماسهای مرد توجه نکردند و بهزور
کیسه را گرفته و متوجه شدند که در کیسه یک
پرس عدسپلو میباشد .ظرف غذا را با عصبانیت به
سمت مرد افغان پرتاب کردند و رفتند!
در یکی از سکانسها ،یکی از شخصیتها
با بازی رضا ناجی ،برای خبری کردن
ماجرای جاماندن قیچی در شکم
همسرش پس از جراحی ،تالش میکند.
نگران اینکه طرح اینگونه ایدهها باعث
شود به جامعه پزشکی بربخورد نبودید؟

خب فیلمساز نقد اجتماعی میکند و نمیتوان
چشم به این واقعیتها بست.
از زمان شروع تاکنون چیزی از فیلم
کموزیاد نشده؟
بهطورکلی دو داستان از فیلمنامه حذف و یک
داستان به آن اضافه شد.
امکان دارد برخی بازیگران یا برخی
دیالوگها با خودشان لحن خاصی به
فیلم بیاورند ،با انتخاب برخی بازیگران
مثال بیژن بنفشهخواه که تماشاچی با ژانر
خاصی او را میشناسد ،نگران این نبودید
که لحن اثرتان تغییر کند؟
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(محصول )1394
خالصه فیلم16 :مارس 25( 1988اسفند )1366حلبچه
شهری مرزی در اقلیم کردستان عراق توسط صدام
بمباران شیمیایی میشود ،این اتفاق باعث جدایی کودکی
 40روزه از آغوش مادرش میشود ...

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

116

دستاوردها :برنده تندیس شایستگی بهترین فیلم مستند از هفدهمین
جشن خانه سینما ،برنده تندیس شایستگی بهترین پژوهش از هفدهمین
جشن خانه سینما ،برنده تندیس بهترین کارگردان از نهمین جشنواره
سینماحقیقت (جایزه شهید آوینی) ،نامزد بهترین فیلم «هنر و تجربه» در
نهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت
عوامل :کارگردان :مهدی قربانپور ،مدیر فیلمبرداری :صادق سوری،
باسط جبار ،مدیر صدابرداری :هادی ساعد محکم ،کیومرث سبحانی،
تدوینگر :ارسالن امیری ،تهیه کننده :محمد شکیبانیا

عزیزاهللحاجیمشهدی

تصویر پایانی «زمناکو» ،نواخته شدن زنگ خطر تازهای در گوش همه ماست
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تازهترین فیلم مستند مهدی قربانپور یعنی «زمناکو» ( )۱۳۹۴با محوریت موضوع بازیابی هویت ازدسترفته
یک کودک ُکرد که در جریان بمباران شیمیایی حلبچه ناپدید میشود و بیستواندی سال بعد ،به آغوش
خانوادهای بازمیگردد که تنها یک مادر رنجدیده و داغدار از جمع پرشمار آن باقیمانده است ،کاری تماشایی
و درخور اعتناست که میتواند برای مستندهای ازایندست ،در کنار همه امتیازهای فنی  -حرفهایاش از
فیلمبرداری گرفته تا تدوین ،انگارهای مناسب برای پژوهشهای پیش از تولید نیز به حساب آید.
در فیلمهای مستند نهتنها کشف و یا شکار موضوعی بکر و دستنخورده ،دارای اهمیت فراوانی است ،انتخاب
رویکردی درست و سنجیده برای بیان درونمایهای دلنشین و تأثیرگذار نیز اهمیت زیادی دارد .در اینگونه
مستندها که در نگاه اول بهجز اندکی خاطره و نقلقول برخی از آدمها ،سند معتبر دیگری در دست نیست،
پیداکردن مسیر درست و سنجیده و طراحیشدهای برای بازسازی واقعیتها ،بسیار دشوار به نظر میرسد .شاید
یکی از سنجیدهترین کارها برای تولید چنین آثاری ،انتخاب یک طرح تحقیقی و پژوهشی درست و علمی است.
طرحی که از نقلقولها و خاطرههای کمرنگ آدمها تنها بهعنوان یک ردپای کوچک و نشانهای کمرنگ سود
جوید و با درپیشگرفتن روشهای ثمربخشی چون :تحقیق میدانی و تصویری و بهرهبرداری از اسناد و مدارک
مکتوب موجود در جاها و مکانهایی که به بازشناسی آدم اصلی و محوری چنین فیلم مستندی کمک میکند،
بتواند از نتیجه چنین پژوهشی به سود درونمایه فیلم ،بهره برگیرد.
«زمناکو» را باید یک مستند تأثیرگذار اجتماعی دانست که با پرداختن به یکی از پیامدهای دردناک و مصیبتبار
جنگ ،بار دیگر از زاویهای تازه به موضوع بمباران شیمیایی مردم بیدفاع حلبچه ،بهعنوان یکی از نادرترین
نمونههای تاریخی نسلکشی مردم کرد عراقی در تاریخ معاصر ،اشاره دارد و در کنار بسیاری از فیلمهای
مستند یا داستانی بهخوبی توانسته است از عهده زشتانگاری پدیده شوم جنگ و نمایش آن بهعنوان شومترین
پدیدههای ویرانگر ،برآید.
صرف زمانی بیش از دو سال برای تولید چنین اثری که بدون تحقیق دقیق و سنجیده هرگز میسر نمیشد،
نشان میدهد که هم فیلمساز (مهدی قربانپور) وهم تهیهکننده فهیم چنین اثری (محمد شکیبانیا) ،بهخوبی
میدانستند که در تولید فیلمی که با توجه به پراکندگی مکانهای فیلمبرداریاش (تهران ،مشهد ،حلبچه و
سلیمانیه عراق) بخواهد با طرحی درست و سنجیده پیش برود ،جز با شکیبایی و صبر و حوصله و وسواس
نمیتوان راه به جایی برد.
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فیلم با تصویری از دوره جوانی و نزدیک به امروز ۲۲ -سالگی « -علی کیانی» در کوپه یک قطار مسافربری
آغازمیشود .با درهمآمیزیهای ظریفی از تصاویر سیاهوسفید مربوط به گذشته ازجمله عکسی از دوران نوزادی
وی ،بیهیچ حاشیهای ما را در جریان اصلیترین دغدغه ذهنی علی یعنی گمشدن و ناپیدابودن خاطرات دوران
کودکیاش (خاطرات چهل روز اول زندگیاش) نزدیک میکند.
مجتمع مسکونی پردیس مشهد ،بهعنوان مکانی آشنا برای اسکان آوارگان جنگ تحمیلی و محل مسکونی
برخی از خانوادههای شهدای جنگ ،نقطه آغازی برای بازیابی خاطرههای مشترک علی با اطرافیان او  -یعنی یک
خانواده جنگزده آبادانی که از نگاه وی بهعنوان مادر (کبری) یا خاله ،برادرانش (سعید و )...شناخته میشوند،
به مخاطبان فیلم معرفیمیگردند.
وجود برخی نشانههای کوچک در دوران کودکی علی ،ازجمله همراهنبودن پدرش در جشن تکلیف مدرسه و
ماجرای نداشتن شناسنامه و تالش اطرافیانش برای تهیه یک سند هویت  -که با گرفتن کارت اتباع خارجی
برای او به انجام میرسد!  -نخستین پرسشهای بیپاسخ را در ذهن او زنده میکند .پرسشهایی که مخاطبان
چنین اثری را نیز به کنجکاوی وامیدارد تا از سوی فیلمساز برای پرسشهایشان پاسخی بیابند .پاسخی که به
مسأله اصلی خود فیلم نیز مربوط بوده و گرهگشایی نهایی آن میتواند به اقناع ذهنی و روحی مخاطبان چنین
اثری منجر شود.
کبری (مادر علی) که بعد از تصادف با موتور و قطع پایش در بیمارستان ،دیگر حالوروز خوشی ندارد ،خیلی
در همان مجتمع مسکونی به ما ارائه
زود نیز از دنیا میرود و علی را تنها میگذارد .فیلم تصاویری از تنهایی علی 
میدهد که صدالبته نقطه شروعی تازه برای ادامه کنجکاویهای علی در مسیر بازیابی هویت گمشده اوست.
شاید بتوان آشنایی علی با «انجمن حمایت از قربانیان بمبارانهای شیمیایی» را نقطه عطف مهمی برای
گامهای بلند بعدی او تلقی کرد .پرواز به اقلیم کردستان و رسیدن به سلیمانیه و حلبچه ،برای باقی ماجراهای
فیلم زمناکو  -که در عمل ساختاری مستند  -داستانی پیداکرده است ،بستری مناسب میسازد.
طراحی بخشهایی که بیشتر به برنامههای غافلگیرکننده نمایشهای زنده تلویزیونی شباهت دارد ،به دلیل نوع
طراحی ،برای استمداد طلبیدن از مردم حلبچه و دعوت برای آزمایش «دیان ای» خانوادههایی بوده است که
در ماجرای بمباران شیمیایی حلبچه کودکان نوزاد و سی ،چهلروزه خود را گم کرده بودند.
پیداشدن «فاطمه محمد صالح محمود» مادر واقعی علی (زمناکو) که تنها زندگی میکند و شور و شادی درونی
فیلم که سردی و تلخیهای ناشی از مصائب بیانتها و پایانناپذیر مردم حلبچه را از طریق تصاویر آرشیوی مربوط
به فاجعه بمباران شیمیایی در جایجای فیلم به رخمان میکشد ،با پیدا شدن مادر زمناکو و ازدواج و سروسامان
یافتن او ،با پایانی خوش به انجام میرساند و چیزی شبیه معجزه رخ میدهد!
فیلمساز اما هنوز برای خودش و همه ما یک پرسش را بیجواب میگذارد .این پرسش که چرا بهراستی عزم
و ارادهای جدی برای پیداکردن راهها و شیوههایی درست و عالمانه ازجمله همین روشی که منجر به بازیابی
هویت گمشده زمناکو منجر شده است ،در میان مسئوالن مربوط به این امور در کشورهایی که درگیر مصائبی
ازاینگونه بودهاند (ازجمله ایران و عراق و )...وجود ندارد تا بتوان به نوعی «وحدت رویه» در حل این مشکل
مشترک،دستیافت؟
تصویر پایانی فیلم  -یعنی دویدن سرخوشانه «فؤاد» و «طاها» و دیگر کودکان آواره کوبانی و سوری درپی ماشین
زمناکو که دارد از پیش آن برمیگردد ،نواختهشدن زنگ خطر تازهای در گوش همه ماست تا تلخی ادامهداربودن
زنجیره این مصائب را باوجود نیروهای ضدبشری داعش و طالبان و ...در روزگارمان ،از یاد نبریم
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«هنر و تجربه» عمر طوالنی در سینمای عریض و طویل ما ندارد .طفل نوپایی است که ماههای آغازین تولد
خود را پشت سر میگذارد و طبیعی است که آزمونوخطا در مرحله گذار مشخصه اصلی آن باشد .هنر و تجربه
هنوز هویتی مستقل ندارد و به همین جهت هم هست که سطح فیلمهای به نمایش درآمده در بخش هنر و
تجربه سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر گاه تفاوتی آشکار را نشان میدهد .به نظر میرسد انتخاب آثار در
این بخش نیاز به بازنگری مجدد دارد.
وقتی درباره هنر و تجربه در سینما صحبت میکنیم یعنی اینکه یک اثر در بیان تصویری و یا ساختار روایی
دارای نوآوریهای باشد و اساسا تجربههای نو و بعضا نامتعارف امکان نمایش و دیده شدن بیابند .در این
مجال قصد تحلیل این مبحث را ندارم که در فرصتی دیگر فارغ از تمام هیاهوهای جشنواره فیلم فجر به آن
خواهم پرداخت اما میخواهم به اتفاق خوشایندی اشارهکنم که هوشمندانه در انتخاب فیلم «زمناکو» جهت
نمایش در بخش هنر و تجربه صورت پذیرفته است.
وقتی این فیلم جهت حضور و نمایش در بخش هنر و تجربه جشنواره فیلم فجر گزینش شد یعنی اینکه
بهزودی شاهد نمایش آن در گروه سینماهای هنر و تجربه خواهیم و این خبری خوشحالکننده برای
عالقهمندان سینمای مستند است چراکه فیلم امکان اکران عمومی پیدامیکند و قشر بیشتری از سینماروها
می توانند نوع دیگری از سینما را که تنها در جشنوارههای تخصصی محدود سینمای مستند دیده بودند
تجربه کنند.
مهدی قربان پور با ساخت بیش از  ۲۰فیلم کوتاه و مستند و کسب جوایز بسیار داخلی و بینالمللی کارگردانی
شناختهشده در حوزه سینمای مستند محسوب میشود و اتفاق بزرگ سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر
نمایش فیلم «زمناکو» ساخته این کارگردان مستندساز نه در بخش مستند که در بخش هنر و تجربه است.
روز ۱۶مارچ ۲۵( ۱۹۸۸اسفند  )۱۳۶۶حلبچه شهری مرزی در اقلیم کردستان عراق توسط صدام بمباران
شیمیایی شد که این اتفاق باعث جدایی کودکی ۴۰روزه از آغوش مادرش میشود .کودک در دامن زنی در
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مشهد در کنار خانوادهای گرم رشد میکند .مادر تالش میکند با گرفتن شناسنامه برای کودک هویتی ایرانی
به او بدهد اما به دلیل آنکه همسر زن فوت شده امکان گرفتن شناسنامه برای نوزاد که حاال نام علی را با خود
یدک میکشد میسر نمیشود و کودک سالها بعد از مرگ مادرش غربت و تنهایی را تجربه میکند و همین
انگیزهای قوی میشود که به دنبال هویت و ریشههای اصلی خود دست به جست وجو بزند و تقدیر بهگونهای
معجزهوار رقم میخورد که علی خانواده خود را که تنها شامل مادرش میشود نه در ایران که در حلبچه بیابد.
فیلم «زمناکو» در نگاه نخست سوژهای جذاب دارد .اما آنچه که جذابیت فیلم محسوب میشود صرفا سوژه
جذاب آن نیست .اساسا صرف داشتن سوژهای جذاب منجر به تولید فیلمی جذاب نمیشود .روایت بیلکنت
به همراه ریتمی مناسب و تالش کارگردان برای روایتی صادقانه بدون آنکه در ورطه ملودرامهای مرسوم
اینگونه آثار بیفتد باعث میشود مخاطب با فیلمی مواجه شود که بدون سوءاستفاده از احساساتش به
بیان شریف قصهاش میپردازد که قابلیتهای زیادی برای ساخت فیلمی اشک انگیز را داشت .همین نگاه
ارزشمند قربان پور ،کارگردان فیلم ،باعث میشود که تماشاگر بیشتر از آنکه برای علی دلسوزی کند درگیر
موضوع اصلی و دغدغه کارگردان شود؛ جنگ و هویتهایی که از دست میرود .سکانس پایانی فیلم جایی که
زمناکو (علی) به اردوگاه پناه جویان کوبانی میرود و با کودکان آنجا به بازی میپردازد خود شروع داستانی
دیگر برای کودکانی است که شاید همچون زمناکو آنقدر اقبال نداشته باشند که در دامن خانوادهای مهربان
بزرگ شده و درس بخوانند و سرانجام هویت و خانواده اصلی خود را بازیابند.
سکانسهای مربوط به دورهمی خانوادههای مدعی علی در تلویزیون کردزبان و بیان احساساتشان و
همچنین گردهمایی بزرگ روز اعالم نتیجه  DNAاز فصول درخشان و تأثیرگذار فیلم محسوب میشود.
آنچه که ر ّدپای کارگردان را در جایجای فیلم نشان میدهد استفاده درخشان از تصاویر آرشیوی و
پرکردن جاهای خالی زندگی کارکتر اصلی فیلم با پالن و سکانسهایی است که تماما در خدمت قصه
فیلم قرارمیگیرند .در این میان نباید از تدوین خوب ارسالن امیری و موسیقی درخور توجه مجید پوستی
بیتفاوت گذشت
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 ۱۶مارچ  ۲۵( ۱۹۸۸اسفند  ،)۱۳۶۶حلبچه شهری مرزی در اقلیم کردستان عراق توسط صدام
بمبارانشیمیاییمیشود،ایناتفاقباعثجداییکودکی۴۰روزهازآغوشمادرشمیشودو...
و حاال قرار است ما بعد از گذشت ۲۸سال به تماشای روایت یکی از قربانیان آن واقعه بنشینیم .مهدی
قربانپورکارگردانمستند«زمناکو»میگوید«:موضوعاینمستنددربارهازدسترفتنهویتکودکیدر
یک فاجعه جهانی است و هرکسی در هر گوشه از این دنیا میداند که بمباران شیمیایی حلبچه چه فاجعه
وحشتناکیاست.پسازسقوطحکومتصدام،بمبارانحلبچهبهصورترسمیبهعنواننسلکشیمردم
ُکرد عراق شناخته شد و بهعنوان بزرگترین حمله شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین در تاریخ
ثبت شده است .من معتقدم تاریخ ،حلبچه را از یاد نخواهد برد و میلیونها انسان صلحجو پیام حلبچه را
به دنیا منعکس خواهند کرد؛ همچنان که اگر ایران نبود این فاجعه هم مانند سایر فجایع مسکوت میماند.
خبرنگاران ایرانی در مستندکردن این فاجعه و فراهمکردن زمینه حضور خبرنگاران خارجی در حلبچه
نقش مهمی داشتند .سینمای مستند نباید حلبچه را فراموش کند و باید عمق این فاجعه دردناک را برای
جامعه جهانی بازگو کند ».این روزها تازه نمایش «زمناکو» پس از حضور در جشن خانه سینما و جشنواره
سینماحقیقت در جشنواره فیلم فجر به پایان رسیده و از چند روز آینده اکران آن آغاز میشود .درباره
نمایش فیلم در جشنواره و مسیری که تا اکران طی کرده و درباره مراحل ساخت فیلم با قربانپور به
گفتوگوپرداختهایم.

اگر موافق باشی صحبتمان را از نمایش
فیلم در جشنواره فجر شروع کنیم،
وقتی هم که این گفتوگو منتشر
میشود چند روزی از اکرانش گذشته.
بله .حاال نمیدانم نمایش فیلم با چه بازخوردی از
سوی مخاطب مواجه میشود ،ولی ک ً
ال فکرمیکنم

که فیلم در اکران آنطور که باید دیده میشود.
البته ما داریم یک کارهایی هم میکنیم که فیلم
در شرایط بهتری برای نمایشش قراربگیرد.
یعنی چهکارهایی انجام میدهید؟
قصدمان این است که یک کمپینی طراحی کنیم
که ممکن است تا هفته آینده طول بکشد.
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کمپین تبلیغاتی؟
ً
بله یک کار تبلیغاتی؛ مثال داریم به جغرافیای
فیلم فکرمیکنیم که چگونه میشود این فیلم
در جغرافیایی که آن را ساختهایم یعنی خراسان،
مشهد و ...بیشتر دیده شود .یا کاراکتر مادر که یک
کاراکتر آبادانی بوده که به مشهد آمده است؛ مث ً
ال
فکر میکنیم که یک مادر آبادانی در شهر آبادان
چه قدر میتواند کاریزمای الزم را داشته باشد
برای اینکه فیلم اکران درستی داشته باشد.
تو وقتی فیلمت را کارمیکردی که
اکران مستندها هم شروع شده بود ،آیا
از همان زمان برای اکران برنامهریزی

کرده بودید یا نه برنامهای نداشتید؟
واقعیتش ایــن اســت که ما به اکــران فیلم
فکرمیکردیم ولی اینکه «هنر و تجربه» صرفاً
بتواند مخاطب ما باشد ،یعنی مخاطبین «هنر
و تجربه» مخاطب ما باشند واقعاً به این مسأله
فکرنمیکردیم .داشتیم به این فکرمیکردیم که به
شیوه دیگری در خارج از ایران فیلم را اکران کنیم.
آن محدودیتهایی که فکر میکردیم بهواسطه
فیلم برایمان ایجاد شود ممکن بود که روی پرده
نیاید.
بازخورد مخاطب در جشنواره فجر
چطور بود؟
جشنواره فجر درواقعیت یک پتانسیل برای فیلم
مستند است ،سالها بود که همیشه فیلم مستند
در فجر در حاشیه بود .بعد از سالها اولین سالی
بود که توجه ویژهای به فیلم مستند شد و در کاخ
جشنواره یعنی همانجایی که منتقدین و رسانهها
حضور داشتند به نمایش درآمد.
ساعت نمایشش هم از سالهای قبل
مناسبتر بود.
بله قبال ساعت  ۱۲و وقت ناهار بود و باعث میشد
که مخاطب استقبال نکند .از طرف دیگر امسال
خود بچههای مستند که در جشنواره فیلم داشتند

هم از منتقدین و رسانهها دعوت کردند که بیایند
و مستندهایشان را ببینند که خود این موضوع
هم باعث استقبال خوب رسانهها و منتقدین شد.
یک امکان حداقلی هم برای خود فیلمسازان به
وجود آوردند برای اینکه مهمانهایشان را وارد
کاخ جشنواره بکنند .همه این اتفاقات خیلی خوب
بود .من خودم شخصاً اعتقاد دارم ما اگر بتوانیم
حتی یک نفر را هم به ظرفیت سینمای مستند
اضافه کنیم اتفاق خوبی است .فیلمهای مستند
اولین بار بود که توجه ویژهای به آن میشد؛ حاال
با توجه به اینکه ساعت دوونیم بعدازظهر سانس
خیلی ویژهای نبود ولی با همه این تفاسیر توانست
نگاهها را به خودش معطوف کند و یک جریان و
موج جدیدی را در جشنواره امسال راه بیندازد .این
وجهش به نظر من اتفاق خیلی خوبی است که اگر
بتواند تداوم داشته باشد میتواند فضای بهتری را
دنبال کند .مسأله دیگری که وجود دارد ما بحث
از این میکنیم که فیلم مستند فیلمی است که
میتواند در زیرالیههای جامعه بیاید ،یعنی مردم
با فیلم مستند آشنا شوند .همانطور که مردم
دارند فیلم مستند را از طریق رسانههای دیگر

فیلم مستند فیلمی است که
میتواند در زیرالیههای جامعه
بیاید ،یعنی مردم با فیلم مستند
آشناشوند
به نظرم خود «هنر و تجربه» هم در این یکی دو
سال گذشته خیلی در این ماجرا تأثیرگذار بوده.
حداقل در یکی دو سال گذشته سینمای «هنر و
تجربه» یک جریانی را وارد سینمای ایران کرد که
مردم را به سینمای مستند بیشتر عالقهمند کرد.
این شکل اکرانها زمــان و فضای
بیشتری را در اختیارش قرارمیدهد.
از طرفی هم ،رسانههای مختلفی که اآلن در
دنیا وجود دارد به ذهن مخاطب کمک میکند
که با سینمای مستند درگیر شود .همه اینها
خوشحالکننده است به شرطی که در یک مسیر
درست قراربگیرد و صرفاً در جشنواره فیلم فجر
خالصه نشود .من شخصاً نظرم بر این بود که
جشنواره فیلم فجر میتوانست مستندها را به
شکل پازلی چیدمان کند و بعضی از فیلمهایی

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

دنبال میکنند  -باالخره از فضاهای مجازی بگیر
تا ماهوارهها و شبکهها و از طریق اینترنت و حاال
هم که میخواهد وی.او.دی وارد چرخه نمایش
فیلمهای مستند شود  -این هم پتانسیل خوبی
است؛ اما به نظرم جا داشت که خود جشنواره
برنامهریزی میکرد که فیلمهای مستند در کاخ
مردمی هم به نمایش گذاشته شود؛ چون صرفاً
رسانهها مخاطبین مستند نیستند و ما باید
مخاطبین مستند را در بین مردم پیدا کنیم و به
همین دلیل فکرمیکردم که درواقع احتماالً این
درایت را خود جشنواره دارد برای اینکه این فضا را
دنبال کند ،اما در مسیر این اتفاق نیفتاد.
به نظرم یک نگاهی در فجر حاکم است
که سینمای داستانی خیلی بیشتر
برایشان در اولویت است و سینمای
انیمیشن و مستند در حاشیه قرار دارد.
بله دقیقاً مسأله این است .درست است که ما
جشنواره تخصصی مثل سینماحقیقت داریم
یا جشنواره پویانمایی تهران که جشنوارههای
مهمی هم هستند اما به نظرم فجر درواقع ویترین
سینمای مستند یا سینمای انیمیشن است.
ویترین سینمای ایران...
سینمای ملی است؛ ما بحث از سینمای ملی
میکنیم اما همه فیلمها در سینمای ما سهم
برابری ندارند؛ یعنی فیلم انیمیشن ،مستند و فیلم
بلند سینمایی و حتی به نظرم فیلمهای کوتاه هم
میتوانند به شکل برابری مطرح شوند .به نظرم
باید در تعریف جشنواره بازنگری شود .وقتی ما
میگوییم «جشن سینمای ایران» ،یعنی همه
سینمای ایران باید در این جشن سهم داشته باشند
یا روز اول جشنواره وقتی گفته میشود «به سال
نوی سینمای ایران خوشآمدید» یعنی اینکه شما
باید به این فکرکنید که همه سینمای ایران در
این سال نو سهم داشته و حضور داشته باشند .به
نظرم باید این دقت و درایت را خود سیاستگذاران

جشنواره فیلم فجر داشته باشند که اتفاقاً از این
ظرفیت به نفع خودشان بهرهگیری کنند و این
خیلی مسأله مهمی است که در این سالها به
آن توجه نشده .امسال اتفاقی که افتاد نشان داد
که سینمای مستند میتواند کمکم جایش را در
جشنواره فجر پیدا کند.
اآلن مخاطب هم با مخاطب سالهای
پیشین سینمای مستند خیلی
فرق میکند و نسبت به این سینما
آشناتر اســت .بیشتر میبیند و
میشناسد .به نظرم اینها موقعیت و
فرصتهایی است که نباید بهسادگی از
دست دادشان.
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که قدرت داشت با مخاطب عام ارتباط برقرارکند
یا حتی مخاطب خاص ،میتوانست در زمان بهتری
در کاخ جشنواره اکران شود .باالخره رسانههایی
که جشنواره را پوشش میدهند برایند اتفاقی که
در جشنواره هست را به بیرون و به جامعه انعکاس
میدهند ،اینها خیلی تأثیرگذار است .یعنی اگر
فیلم من میخواهد در جایی به نام «هنر و تجربه»
اکران شود مردم خیلی به رسانهها اعتماد دارند و
این باعث میشود که فیلم ما در شرایط بهتری در
معرض نمایش قراربگیرد .مسألهای که مخصوصاً
در سینمای مستند به نظرمیآید در این سالها
خیلی به آن کمتر توجه شده جغرافیای فیلم است.
واقعیتش این است که مث ً
ال ما روی فیلم خودمان
این انرژی را میگذاریم و فکرمیکنیم که فیلم ما
متعلق به یک جغرافیاست و این جغرافیا خیلی
مسأله مهمی است که هیچوقت به آن پرداخته
نشده .فیلمسازان ما فیلمهای مختلف ساختهاند
اما فیلم در همان جغرافیایی که ساخته شده
نمایش داده نمیشود .درصورتیکه مخاطبین
واقعی این فیلم در همان جغرافیا هستند .مثال
فیلم «ملف گند» محمد رحمانی فروشش در اهواز
چندین برابر تهران بوده.
طبیعی است که فروش بیشتری داشته
باشد و با استقبال مواجه شود.
این اتفاق خیلی خوب است و به نظرم باید این
نگاه منطقهای و جغرافیایی در «هنر و تجربه» هم
وجود داشته باشد.
«زمناکو» در اقلیم کردستان عراق
نمایش داده میشود؟
هم در اقلیم کردستان عراق هم در کردستان
ایران ،بههرحال خاستگاهش در کردهاست.
قرار است که نمایش داده شود؟
بله ،استاندار حلبچه در روز جهانی صلح به تهران
آمده بود و از ما خواست برنامهای برای نمایش
این فیلم در حلبچه ترتیب بدهیم .روز ۲۵اسفند

که مصادف با سالروز بمباران شیمیایی حلبچه
در  ۱۶مارس  ۱۹۸۸است قرار است فیلم را در
اقلیم کردستان و شهر حلبچه نمایش بدهیم .در
تاالر مهر آبادان گروه «هنر و تجربه» هم قرار است
نمایش داده شود ،چون آنجا امکانات خوبی برای
نمایش دارد.
فیلم ما پنج جغرافیا دارد و پنج جغرافیایی که در
فیلم وجود دارد میتواند خیلی کمک کند .مردم
دوست دارند که شهر و جغرافیای خودشان را در
آثار سینمایی ببینند و برایشان جذاب است؛ حتی
در فیلم مستند جذابیت بیشتری دارد چون کام ً
ال
عینیت دارد و با واقعیتها مواجه میشوند و شاید
آن حس وحالی که در سینمای داستانی در یک
شکل و قالب دیگری ببینند در سینمای مستند
واقعیتر با مسأله برخورد میکنند.
تا اآلن در این مناطقی که میگویی
نمایش نداشتی؟
واقعیتش هنوز نه ،ولی داریم تالش میکنیم که
این اتفاق بیفتد.
در این مدت که فیلم آماده نمایش شده
بیشتر درگیر جشنوارهها بودی.
بله ،درواقع از ابتدای سال و تقریباً از جشن خانه
سینما و جشنواره حقیقت و اآلن هم جشنواره
فیلم فجر این مسیر را طی کردیم .واقعیتش این
است که ما دوسال ونیم درگیر این پروژه بودیم؛
پروژه سختی بود .همین اآلن که با شما صحبت
میکنم هنوز هم برای فیلم وقت میگذاریم؛
خروجیای که میخواهیم به نمایش «هنر و
تجربه» برسانیم شاید نسخه نهاییاش امروز آماده
میشود .واقعیتش این است که شاید تا پایان زمانی
که داریم فیلم را برای مخاطب اکران میکنیم به
همهچیز آن فکرکردیم؛ یعنی نشستیم با مردم
و رسانهها چندین بار فیلم را در جاهای مختلف
دیدیم و بر اساس برایند برخوردی که مردم با فیلم
داشتند یک جاهایی را به فیلم اضافه یا از آن حذف

مردم دوستدارند که شهر و
جغرافیای خودشان را در آثار
سینمایی ببینند و برایشان
جذاباست
خود موضوع که خیلی تکاندهنده
است.
درواقع مسأله این است که ما چگونه میتوانستیم
موضوعی را که اتفاقاً یک سطری است پرداخت
درستی کنیم .مسأله پرداختش بود ،مسأله این
بود که چطور میتوانستیم در یک دایره حرکت
کنیم.
منظورت ازنظر روایت است...
باالخره مسأله فیلم ما مسأله گمشدن هویت یک
انسان در یک جایی و در یک جغرافیایی بوده.
و در یک مقطع زمانی.
بله و با توجه به اینکه موضوعی بوده که سالها
از آن گذشته و بچهای که سالها از خانوادهاش
دور بوده و هیچ شناختی از فرهنگ و اتمسفر و

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

کردیم.
قبل از اولین نمایش در سینماحقیقت
یا بعدازآن؟
حتی تا همین پریروز که فیلم در جشنواره نمایش
داشت.
یعنی بعد از سینماحقیقت باز تدوین
شده یا بخش دیگری تغییر کرده؟
بله
یعنی بهعنوان کارگردان با مردم وارد
دیالوگ میشدی؟
بله ،طبیعی بود .در جنبههای تخصصیاش خود
دوستانی که در حوزه سینمای مستند هستند
یا دوستانی که بهعنوان مخاطب واقعی فیلم در
سالنهایی که نمایش داشتیم حضور داشتند و با
آنها مواجه میشدیم سعی میکردیم نظراتشان
را بدانیم که در مسیر آنهــا را اصــاح کنیم.
فکرمیکردیم که همه اینها به فیلم کمک میکند
و مسیر بهتری به فیلم میدهد و میتواند فیلم را
برای مخاطب جذابتر کند .بههرحال فیلم دارد
قصه تعریف میکند و روایت محور است؛ مانند
یک فیلم سینمای داستانی نقطه عطف و پیرنگ
و خرده پیرنگ دارد .با توجه به همه اینها شاید
آن جذابیتی که باید یک فیلم مستند داشته باشد
در فیلم ما وجود دارد .فکرمیکنم که یک جاهایی
میتواند روایت و قصه به کمک مخاطب بیاید.
بههرحال موضوع را جذابتر میکند.
بله .واقعیتش این است که ما بهواسطه این فیلم
خیلی هم نمیخواستیم روی احساس مخاطب
دست بگذاریم؛ بااینکه موضوع فیلم طوری بوده
که بهاندازه کافی در خود درام دارد .فیلمی است
که ممکن است روی بیننده تأثیرات خیلی جدی
بگذارد و به اندازه کافی جنبههای دراماتیک فیلم
در ذات فیلم و موضوع وجود دارد .ولی ما در یک
جاهایی بهعنوان سازنده اثر باید گریز میزدیم
از آن فضا و سعی کردیم که این فضا را طوری

پیش ببریم که دست روی احساس مخاطب
نگذارد.
به نظرم در جاهایی حتی عمدا ً فضاهایی
را به وجود میآوری که آن حجم اتفاقات
احساسی کمتر شود.
بله بهطور مثال بعدازاینکه علی مــادرش را
پیدامیکند جایی که دقیقاً داخل شهر میرویم
و باز اتفاقاتی را که دنیای امروز آدمهاست دنبال
میکنیم ،فکرمیکردیم که امروز آنجا تغییرکرده
و تحولی در آن وجود داشته و جذابیت و امیدی
وجود دارد ،نگاه مردم نسبت به پیرامونشان عوض
شده و همه اینها را درواقع میخواستیم در فیلم
طرح کنیم .شاید در فیلم تعدد موضوع زیاد بوده
اما همه اینها به جذابیت موضوع کمک کرده.
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آن جغرافیا نداشته و بعد از بیستودو سال به
آن هویت بازگشته ،درواقع در یک جایی دارد
حرکت میکند و به زندگیاش ادامه میدهد که
هنوز احساس غریب بودن با آن شهر و اتمسفر
را دارد .مسأله این است که فیلم ما در یک دایره
حرکت میکند و درواقع آن دایره است که فیلم را
تعریف میکند؛ یک بچه در یک جایی از دنیا چهل
روز گذشته نمیدانست که چه سرنوشتی داشته
و حاال بچههایی در جای دیگر دنیا هستند که
سرنوشتشان شبیه کودکی میشود که بیستودو
سال قبل در آن شهر گم شده بوده .جریان زندگی
درواقع ادامه دارد و جریان گمشدن بچهها ،جریان
بیهویتی و ...همه این بحثها چیزی است که
در دل فیلم ما آمده است .یعنی ما فکرکردیم
اینهاست که میتواند فیلم را جذاب کند و برروی
مردم و مخاطب تأثیر بگذارد و بگوید که جنگ
چقدر تبعات دارد و چقدر درون آن پلیدی و زشتی
وجود دارد.
این طراحی و حرکت دایرهوار فیلم که
میگویی چه زمانی انجام شد؟ بگذار
آشناییات را با موضوع یکبار باهم
مرور کنیم :میدانم سال  ۹۱که به موزه
صلح تهران رفته بودی ،آنجا با دکتر
خاطری آشنا شدی که مدیر بخش
بینالملل موزه صلح تهران است .ایشان
میگویند که در مجموعه تحقیقات و
تألیفات زیادی که انجام شده ،موضوعی
هست که همچنان روی آن کار چندانی
نشده و...
زمانی که من با این موضوع مواجه شدم داشتم در
مورد یکی از قربانیان جنگ فیلم میساختم که در
ایران بود و آنهم موضوع خیلی جذابی داشت اما...
یعنی اآلن نیمهکاره است؟
نه آن فیلم بهنوعی ساخته شد اما پروژه برای
مخاطب تلویزیونی بود .واقعیتش این است که

من اولین بار که با دکتر خاطری در موزه صلح
تهران مواجه شدم ...به نظرم کسی که به موزه
صلح تهران میرود با کلی اتفاق مواجه میشود؛
اوالً اینکه آدمهایی که از جنگ آسیب دیدهاند
موزه صلح را اداره میکنند .خود این اتمسفر و فضا
در کنار اطالعاتی که آنجا وجود دارد آدم را درگیر
میکند .من اولین بار اسم علی را در یک پوستر که
در موزه صلح بود دیدم .این پوستر به چشمم خورد
و دو ،سه سطر هم از موضوع نوشته بود که برای این
آدم چه اتفاقی افتاده .چند روز بعد یادمان بمباران
شیمیایی حلبچه بود .در آن یادمان تمام کردهای
دنیا به حلبچه میآیند و مراسم خیلی ویژهای
میگیرند .دههاهزار نفر به آن مراسم میآیند و
خیلی اتفاق عجیبی است .دکتر پیشنهاد داد که ما
هم در این سفر همراهیاش کنیم.
که در اواخر فیلم هم مراسم یادمان را
میبینیم.
بله ،ابتدا قرار بود با قربانیان و آسیبدیدگان
شیمیایی جنگ همسفر شویم ،بعد فکرکردیم
که شاید خیلی درگیر این آدمها شویم و فکرکردم
خوب است که ما بهصورت جداگانه برویم .دو

زمانی که من با این موضوع مواجه
شدم داشتم در مورد یکی از
قربانیان جنگ فیلم میساختم
که در ایران بود
از همان سفر و همانجا
پس ضبط را 
شروع کردید.
آن پالنهایی که درواقع در پایان فیلم گرفته
شده ،پالنهای یادمان حلبچه ،اولین پالنهایی
بود که از علی ثبت شد و بهغیراز آن پالنها ،تمام
گفت وگوها در ده روز اول که ما برای کار پژوهشی
رفته بودیم ضبط شد ،هرچند بعدا ً کنار گذاشته
شد .یعنی آنها فقط مبنای پژوهشی داشت که
ما را به یک روایت درست از زندگی علی برساند،
چون روایتها در یک جاهایی متناقض بود .حاال
ما باید هم این روایتها را چفتوبست میکردیم،
هم اینکه باید میدیدیم که این روایتها چقدر
واقعی است و چقدر با مستندات مطابقت دارد .این
خیلی کار ما را سخت میکرد .ما در آن جا با شهردار
حلبچه ،با آقای همه امین (کسی بود که داشت در
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روز قبل از ۱۶مارس به حلبچه رسیدیم و تلفن و
آدرس علی را از دکتر خاطری گرفتیم.
از قبل با علی آشنا شده بودی و ارتباط
داشتی؟
ما از طریق دکتر خاطری معرفی شده بودیم و من
یک ارتباط اولیه از طریق ایمیل با علی برقرار کرده
بودم و یکی ،دو بار هم از طریق وایبر ارتباط گرفتم
و متوجه شدم که قرار است علی روز ۱۶مارس
به حلبچه بیاید ،چون درواقع علی در سلیمانیه
زندگی میکند.
پس صرف ًا میخواستی موضوعت را
بیشتر بشناسی؟
بله ،اساساً این سفر مبنایش پژوهشی بود اما در
وهله اول ما به این نیاز داشتیم که بتوانیم امکانی
را برای تولید هم فراهم کنیم .تهیهکننده فیلم
آقای شکیبانیا گفت :حاال که میروید با امکانات و
تجهیزات بروید شاید مث ً
ال همه این گفت وگوهایی
که میخواهید بگیرید در آینده کمک بکند و بتوان
از آنها استفاده کرد.
یعنی درواقع هنوز تصمیمت قطعی
نشده بود که میخواهی فیلم را بسازی
یا نه.
بله قطعی نشده بود .ما درواقع در مرحله پژوهش
بودیم؛ ولی ریسک باالیی بود چون قرار بود به آنجا
برویم .واقعیتش این است که ابتدا که رسیدیم
و علی را دیدم ،در اول خیلی به چشم من نیامد
و فکرمیکردم که شاید نتوانم در مورد این فرد
فیلم بسازم.
چرا؟
چون از علی خیلی تصویر خبری وجود داشت
و به اندازه کافی درگیر رسانهها شده بود .او به
یک کاراکتر رسانهای تبدیل شده بود اما کاراکتر
رســانـهای که فقط در اقلیم کردستان او را
میشناختند؛ یعنی در جایی بهغیراز کردستان
عراق و خارج از آن آدم شناختهشدهای نبود .علی

هم هیچ تصوری از اینکه ما چه چیزی میخواهیم
بسازیم نداشت.
یکجوری خورد توی ذوقت و فکرکردی
که همه از این موضوع خبر دارند و خیلی
بکر نیست.
بله .یعنی فکرکردم که شاید موضوع و کاراکتر
خیلی جذابی نباشد .ما مجبور شدیم به خانه
خانواده همسر علی برویم .همینطور در مسیر علی
را متوجه کردیم که ما میخواهیم یک مستند از
زندگیاش بسازیم و بکاستوری این آدم را تصویر
کنیم و گذشتهاش را جلوی دوربین بیاوریم .این
تنها چیزی بود که توانست یک مقدار علی را
ترغیب کند برای اینکه با فیلم ما همراه شود.
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مورد ورود علی به حلبچه و کارهایی ازایندست که
در زندگی علی اتفاق افتاده بود مطلب جمعآوری
میکرد تا به یک کتاب تبدیلش کند) صحبت
کردیم .همه اینها به کمک ما میآمد .خود حلبچه
مردم خیلی مهربانی دارد؛ مردمی که به فرهنگ ما
خیلی نزدیک هستند ،ایرانیها را دوست دارند و
رابطه خیلی نزدیکی وجود دارد .همه این اتفاقات
به یاری ما آمد .سفر اولمان درواقع بیشتر مبنای
پژوهشی داشت .کلی از راشهایی که فیلمبرداری
شد یعنی تصاویری که ما از آدمهــای مختلف
گرفتیم وقتی رسیدیم تهران فکرمیکردیم همه
آن ها هیچ موضوعیتی ندارند و نمیتوانند در فیلم
باشند .مصاحبههای روبه دوربین را هم من خودم
شخصاً خیلی دوست نداشتم.
این مصاحبهها بیشتر کاربرد پژوهش
تصویری برایتان پیدا کرد.
بله ،کارمان عالوه بر پژوهش میدانی ،پژوهش
تصویری هم بود؛ چون باالخره ما باید تمام آن
منابع و اسنادی را که نشان می داد علی وارد حلبچه
و اقلیم کردستان شده را پیدامیکردیم و این هم
کار خیلی سختی بود.
کام ً
ال ،میدانم دسترسی به آرشیو چه
زحمت زیادی هم دارد.
بله چون تصاویر در جاهای مختلف بود .پراکنده
بود و بعضی از آنها را باید با هماهنگی بسیار
دریافت میکردیم .خب همه اینها کار سختی بود.
بار دوم هم که برای سفر به اقلیم کردستان رفتیم
شاید چهار ،پنج روزش صرف حضور من در جاهای
مختلف شد برای اینکه بتوانم این تصاویر را بگیرم.
حتی تصاویر موبایل را هم که در یک جاهایی در
فیلم هست بهسختی به دست آوردیم .چون بعضی
از این تصاویر خانوادگی بودند و طبیعی بود که
نمیتوانستیم خیلی به آنها دسترسی پیدا کنیم.
مث ً
ال من به روستای کول کنین در حلبچه رفتم و
در آنجا...

چرا این روستا؟
روستای کول کنین روستای پدری علی بوده.
پدرش هم در همان بمباران از دست رفته بود.
چون آن روز که علی وارد حلبچه میشود مردم
کول کنین علی را به روستای پدریاش میبرند و
آنجا کلی تصاویر موبایل دست مردم بود.
که ما نمیبینیم.
چرا هست .آن صحنههایی که مردم دارند شادی
میکنند را خود مردم تصویرش را گرفتهاند.
که همان روستاست؟
منظورم این است 
نه آن روستا لب مرز است ولی آن تصاویری که خود
مردم روستا با موبایلهایشان گرفتهاند در فیلم
هست .ما اتفاقاً تصاویر خود کول کنین را هم داریم
ولی خیلی به فیلم کمک نمیکرد؛ حجم تصاویر
زیادی که خیلی فکتی به ذهن بیننده نمیدهد
برای اینکه مسیر فیلم را دنبال کند .حتی خیلی
از تصاویر آرشیوی را که فکرمیکردیم میتواند
در فیلم باشد درآوردیم و از آن استفادهای نکردیم.
عالوه بر آن از تصاویر اورجینالی هم که خودمان
گرفته بودیم استفاده نکردیم.
نخواستید که فراخوانی را اعالم کنید تا
این آرشیوها به دستتان برسد؟
واقعیتش فکرکردیم که شاید مسیر ما را سختتر
کند چون همیشه با این پرسش مواجه میشدیم
که گروهی از ایران آمدهاند که چه بسازند؟ وقتی
به کشور دیگری میروی و پایت را از مرز بیرون
میگذاری این نگاه تردیدآمیز را به تو دارند .حتی
بااینکه فرهنگ آنجا به ما نزدیک است و با ایرانیها
ارتباط خیلی خوبی دارند ،باالخره آنجا یک آدم
بیگانه محسوب میشوی؛ ولی همه این تصاویر از
جاهای مختلف گرفته شد .باسط جبار ،که در فیلم
از او بهعنوان تصویربردار نامبردهایم ،تصویربردار
وزارت انفال و شهیدان اقلیم کردستان بود .چون
آن موقع که وزیر جایی میرفت باسط همراه بوده.
درواقع او از ما خواسته بود که چون این تصاویر

خیلی از تصاویر آرشیوی را که
فکرمیکردیم میتواند در فیلم
باشد درآوردیم و از آن استفادهای
نکردیم
آن موقعی که شما علی را دیدید از نظر
زمانی از این اتفاقات گذشته بود؟
زمانی که ما رسیده بودیم دو سال از موضوع
گذشته بود.
و علی در این مدت ازدواج کرده بوده
و از زندگی جدیدش کلی زمان گذشته
بوده...
بله .ازدواج هــم کــرده بــود .البته مسأله
فارغالتحصیلی در فیلم جابهجا شده بود؛ چون
فکرمیکردیم که شاید به جذابیت فیلم کمک
کند .بحث فارغالتحصیلی علی بود که ما باید آن
را ثبت میکردیم که آن هم اردیبهشت امسال در
آخرین پالنها ثبت شد و اولین نسخه فیلم را به
جشن خانه سینما رساندیم که یکی ،دو هفته
بعدش بود.
ماجرای گفتوگوی علی با مادرش
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اورجینال است و تاکنون در جایی استفاده نشده
اسمش بهعنوان تصویربردار در پروژه ما باشد؛
اگرچه ما بهواسطه روایت به این تصاویر هویت
میدادیم ،یعنی آن تصاویر بهتنهایی کمک زیادی
به ما نمیکرد.
صرف ًا ثبت یک دیدار بوده و به نیت
استفاده در فیلم ضبط نشده بودند.
بله ثبت یک دیدار بوده .درواقع شما به آن تصاویر
بهواسطه روایتی که از موضوع داریــد هویت
میدهید .این اتفاق مسأله اصلی ما بود و واقعاً
شیوهای که ما دنبال کردیم برای اینکه تصاویر
را انتخاب کنیم کار سختی بود .آنجا کانالهای
تلویزیونی زیادی دارد ،فکر کنم پنجاه ،شصت
کانال تلویزیونی هست که خصوصی هستند.
ما با اینها ارتباط برقرارکردیم و توانستیم این
تصاویر را در اختیار داشته باشیم .همه این مسیر را
طی کردیم و برگشتیم تهران.
تازه رسیدید اول راه و فکرکردید که
حاال چه کار میخواهید بکنید.
بله ،کام ً
ال .حاال میرسیم به یک ساختمان
درستی که ما را با مخاطب در یک مسیر و در یک
ارتباط قرارمیداد .به تهران آمدیم؛ پالن به پالن
تمام گفت وگوها ترجمه شد و نشستیم با
همین گفت وگوها یک راف کات زدیم .بعد باید
مینشستیم و این ترجمهها را مطابقت میدادیم
و می دیدیم چه موضوعاتی در این گفت وگوها
جذاب است؛ موضوعات جذابی که میتواند در
قالب یک اثر مستند و یک روایت خوب دیده شود.
همه مصاحبهها قیچی شد و در کنار هم قرارگرفت
و موضوعاتی که فکرمیکردیم موضوعات فرعی
هستند و اساساً به فیلم ما ارتباط نداشت همه را
از درون آن تصاویر حذف میکردیم و درنهایت به
نقطهای میرسیدیم که میتوانست در مسیر فیلم
به ما کمک کند .و حاال درواقع باید بکگراند این
آدم را میساختیم .این کار ما را سخت میکرد.

در مورد اتفاقی میخواستی حرف
بزنی و روایتش کنی که چند سال از آن
گذشته است.
بله این کار را سخت میکرد .علی یک سؤالی
از مــادرش داشت و آنهم سؤال من بهعنوان
کارگردان بود ،اما علی مشکلش این بود که
نمیتوانست کردی صحبت کند .باالخره دو ،سه
سالی زمان میبرد که علی بتواند کردی صحبت
کند .تصاویری که علی روبه روی مادرش مینشیند
و صحبت میکند مث ً
ال سال قبل همین موقعها
گرفته شد که علی تازه داشت کردی یاد میگرفت
و تازه داشت با مادرش رودررو صحبت میکرد.
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نیمهکاره ماند.
ماجرا این بود که علی نمیتوانست با مادرش خوب
صحبت کند و مشکل ارتباطی با مادرش داشت.
سؤالهایی بود که ما در ذهنمان داشتیم که درواقع
علی باید به مادرش منتقل میکرد .شاید سؤالی
بوده که همیشه در ذهن خودش هم باقی مانده
بود که چرا از آغوش مادرش جدا شده و آن قصه
برای اولین بار توسط مادرش روایت میشد .شما
نمیتوانی آن پالن را تکرارکنی ،چیزی است که
به لحاظ حسی به لحاظ جذابیتی که ممکن است
در لحظه اول داشته باشد هیچوقت نمیشود آن را
تکرارکرد که ما بگوییم مادر علی این قصه را یک
بار برای علی در یک جای دیگر تعریف کرده است.
ولی اینجا نقطهای بود که برای اولین بار اتفاق افتاد؛
یعنی اولین بار بود که علی پرسید :من چگونه از
آغوشت جدا شدم و مادرش قصه را تعریف میکند
و در مسیر پیش میرود .اینها همه بر مبنای
پژوهش ما بود .یعنی همه آن اتفاقات و قصهها
را ما متوجه شدیم که علی چگونه در آن لحظه از
مادرش جدا شده .حاال نکتهای که وجود دارد :یکی
از دوستان منتقد میگفت که آدم فکرمیکند که
مادری که تو را به دنیا آورده مادر واقعیات است یا
مادری که تو را بزرگ کرده است؟ این سؤالی است
که همیشه در ذهن آدم وجود دارد .واقعاً هم به
همین شکل است؛ آدم فکر میکند که مادر واقعی
علی به او رسیده ولی به کسی هم که او را بزرگ
کرده وابستگی دارد.
که خیلی هم او و خانوادهاش را دوست
دارد.
چشم بازکرده مادری را دیده در یک جهان دیگری
و با آن مادر تا شانزدهسالگی ارتباط برقرار کرده که
بعد مادرش در تصادف فوت میکند.
اشاره کردی که وقتی با علی آشنا شدی
دو سال از پیداشدن مادرش و تمامی
این ماجراها گذشته بوده و حاال در

اقلیم کردستان زندگی میکرده .پس
فصلهای ابتدایی فیلم و معرفی او کامال
بازسازی شدند؟
بله ،بعد از تصویربرداریمان در حلبچه به ایران
بازگشتیم .همه اتفاقات ایران بازسازی است .اوالً
خود این بازسازی خیلی کار مشکلی بود .علی
بعد از سالها به مشهد برمیگردد .اینکه شما
چگونه یک آدمی را که سالها پیش در آن موقعیت
بوده دوبــاره بخواهید نشان بدهید کار سختی
است .روی فرم صورتش ،لباسش و همه اینها
دقت میشد .درواقع وقتی در مورد گذشته یک
آدم فیلم میسازی طبیعی است که گذشتهاش
با اآلنش فرق میکند؛ باید به همه این چیزها
فکرمیکردی که در این مسیر چگونه پیش بروی
که اینها خیلی مخاطب را اذیت نکند و به چشم
نیاید .مث ً
ال علی چاق شده بود و باید صبرمیکردیم
تا کمی الغرتر شود و به گذشتهاش نزدیکتر شود.
به نظرم در سینمای مستند باید بازسازی درستی
از واقعیت و نیز گذشته انجام دهیم .اگر در مورد
آدمی فیلم میسازیم که گذشته متفاوتی داشته،
این ویژگی باید در فیلم دیده شود ،اما درعینحال

شاید سؤالی بوده که همیشه در
ذهن خود علی هم باقی مانده بود
که چرا از آغوش مادرش جدا شده
بله .باالخره باید فیلم ساخته میشد و یک مسیری
برایش پیدامیکردیم ،چون کار سختی است
که گذشته یک آدم را و آیندهاش را تصویرکنی.
درواقع در وسط کار یکسری تصاویر آرشیوی
داری که شما بهعنوان کارگردان و سازنده اثر به
آن هویت میدهی؛ آنها که بهتنهایی هیچ هویتی
ندارند .به نظرم فیلم از مقوله کارگردانی در ساخت
این فیلم خیلی قابلبررسی است .من با دوست
دیگری که صحبت میکردم میگفت که من اص ً
ال
باورم نمیشود این فضایی که در فیلم تصویر شده
بازسازی است؛ یعنی آن حس را برای مخاطب
ایجاد نمیکند .این اتفاقاً چیزی بود که کمتر به
آن توجه شد .مثال در جشنواره فیلم فجر میگفتند
که فیلم کارگردانی ندارد .میگفتم :ببخشید،
میتوانم بپرسم کارگردانی یعنی چه؟ چون
باالخره وقتی ساختار داری ،روایت داری ،باالخره
فیلمت یک پرداخت درست و قصه و چارچوب
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این عنصر نباید تمام تمرکز تماشاگر را معطوف به
خود کند.
فکرمیکنم با توجه به ارتباطی که با علی
پیدا کرده بودی و دیگر میدانست که
حاال قرار است یک فیلم مستند درباره
زندگیاش ساخته شود راحتتر جلوی
دوربین قرارگرفته؛ چون در بخشهایی
درواقع باید برای شما و در مقابل دوربین
واقعیت را تکرارمیکرده .آنهم به
شکلی که تصنعی نباشد.
فقط مسأله این است که آدمها را در آن موقعیت
قرار بدهید ...ما دلمان نمیخواست بازی کند
و خودش هم این را فهمیده بود .مث ً
ال در خانه
مادرش از او پرسیدیم وقتی در این خانه مادرت را
از دست دادی حالت چگونه بود؟ و ...به نظرمیآمد
حضور او در جغرافیای گذشته حالش را دگرگون
میساخت و نیاز نبود خیلی آن بخشها را چیدمان
کنیم .یا یک جاهایی دوربین ما با فاصله از علی
حرکت میکرد و فکرمیکردیم اگر ما خیلی به
علی نزدیک شویم ممکن است کاراکتر علی یک
جایی بیرون بزند و دوربین ما به او تحمیل شود .من
فکرکردم که در تغییر پالنها دوربین نباید به علی
تحمیل شود .چگونه میشود او را به موقعیتی که
سالها قبل داشته است ببری و او را اذیت نکنی؟
در همان
باالخره علی یک بار دیگر آن اتفاقات را 
جغرافیا مرور میکرد و...
با توجه به اینکه وابستگی عاطفی هم با
خانوادهاش در ایران دارد و آنها را هم
همچنان دوست دارد.
بله .به خانه در مشهد برگشتیم .دوربین ما خیلی
قبلتر از علی آنجا حضور داشت .یعنی ما بازخورد
علی را در لحظه اول میخواستیم ببینیم و این کار
سختی بود .شما اگر با علی داخل خانه مادرش
میرفتید قصه عوض میشد .یعنی اگر جای
دوربین پشت علی بود و با علی حرکت میکرد و

به داخل میرفت قصه عوض شده بود و ممکن
بود آن احساسات به وجود نیاید .ما در طراحی
پالنهایمان طوری برنامهریزی کردیم که خیلی
قبلتر از کاراکترمان حضور داشته باشیم که آن
حس در وهله اول به چشم بیاید و به چشم بیننده
کمک بکند .واقعاً به همه این اتفاقات فکرکردیم و
طراحی شده بودند.
بعد از سفر اول پژوهشی و با توجه به
مطالبی که به دست آورده بودی به این
نتیجه رسیدی که باید این مسیر را طی
کنی و روایت فیلم به این شکل باشد؟
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دارد همه اینها در یک فیلم کارگردانی میشود و
اینها فیلم را تحتالشعاع خودشان قرار میدهند.
به نظرت این بحث به این دلیل نیست
که تو بهعنوان کارگردان در روایت فیلم
اطالعات کاملی به مخاطبت نمیدهی؟
اگر یک تاریخ زمانی در فیلم به من
میدادی و من را متوجه بعضی از این
اتفاقات میکردی بهتر نبود؟ شاید
وقتی من سیر تاریخی این اتفاقات را
نمیدانم و فیلم هم به من این اطالعات را
نمیدهد ،تصورم این است که کارگردان
آمده با یک سوژه و یک موقعیت بالفعل
آشنا شده و حاال میتوانسته برود آن
اتفاق را بگیرد ،ولی نرفته و نگرفته.
درصورتیکه نمیدانیم دو ،سه سال
از آن ماجرا میگذرد و تو یکسری از
موقعیتهایت را از دست دادهای و...
همین بحث را میشود در مورد استفاده
از آرشیو هم ادامه داد .مثال در بخشی از
فیلم که نقطه عطفی در فیلم و زندگی
علی هم به شمار میآید ،چون سرآغاز
مسیری است که به یافتن مادر علی ختم
میشود ،گروهی از مقامات حلبچه وارد
ایران میشوند ،اما اینجا هم بهدقت
توضیح داده نمیشود که آنها برای چه
به ایران آمدهاند و علی چگونه با آنان
دیدار میکند و...
در این صحنه مشخصی که اشاره میکنی خدر
کریم شهردار حلبچه و نیز خانم چنار سعد عبداهلل
وزیر انفال و شهیدان کردستان با گروهی از
انجمنهای محلی به ایران آمده بود و با شهردار
تهران  -آقای قالیباف  -دیدار داشتند ،اما الزم
ندیدیم فیلم ما با اسم یا مقام کسی در ایران گره
بخورد .البته جایی در فیلم هست که تندیسی بین
مقامات ایرانی و عراقی ردوبدل میشود که تندیس

موزه حلبچه است که به مقامات ایرانی داده
میشود .درواقع سعی کردیم با تصویر جلوبرویم
و نمیخواستیم توضیح و اطالعات اضافه به
بیننده بدهیم .اما برگشت به گذشته و اینکه تو
بخواهی براساس شرایط گذشته یک آدم بیایی
و ساختمانی را ترسیم کنی بههرحال کار سخت و
مشکلی است؛ ولی واقعیتش این است که در این
نقطه فکرمیکردیم که تعلیقی که در مسیر فیلم
به وجود آمده خیلی برای مخاطب جذاب باشد و
فیلم را دنبال کند .باالخره سینماست؛ شما با یک
مقولهای به نام سینما سروکار دارید.
و به هر شکلی میشد فیلم را روایت
کرد.
درواقع بله.
حتی ممکن بود تو با آن سکانس که مادر
علی پیدا میشود و همان برنامه ،فیلم را
شروع کنی و...
بله .همه اینها در چیدمانی که در مسیر فیلم
داشتیم خیلی مهم بود .درواقع از نقطهای که
ما به حلبچه رفتیم فکرکردیم چقدر موضوعات

درواقــع سعیکردیم با تصویر
جلوبرویمونمیخواستیمتوضیح
واطالعاتاضافهبهبینندهبدهیم
وقتی علی وارد کردستان شد برایش امکانات
گرفتند و یکی ،دو ماهی که علی آنجا بود امکانات
و همهچیز در اختیارش گذاشتند و کال قرار بود
که برنامه مراسم را بهصورت زنده از شبکه ای که
اسپانسر بود پخش کنند و برنامه کامال با کاراکتر
پیش برود .آنها درواقع اسپانسر اصلی این پروژه
بودند .آمانج صرفاً بهعنوان مجری ساده تلویزیون
بود و آمد روی این موضوع سرمایهگذاری کرد و
نمیدانست که آیا بعد از آزمایش دیانای خانواده
علی پیدا میشوند یا نه .خانواده واقعی علی هم
در آن برنامه تلویزیونی نبودند و حضور نداشتند.
وقتی علی پیدا میشود و خانواده واقعیاش را
پیدامیکند آمانج ارتقا پیدامیکند.
خانواده واقعی علی در برنامه اول
نبودند ،درست است؟
بله ،خانواده واقعیاش در برنامه اول تلویزیونی
نبودند .آنجا درواقع آمانج میگوید یک خانوادهای
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دیگری وجود دارد که میتوانیم به فیلممان اضافه
کنیم .یعنی مسائل امروزی که در آنجاست را
نشان بدهیم که حاال آنجا چه موقعیتی دارد.
سلیمانیه با حلبچه دوساعت فاصله داشت .اما
چیزی که خود من را خیلی درگیر خودش کرد
و خیلی برای من جذاب بود مسأله بچههایی بودند
که در جریان جنگ هویت خودشان را از دست
داده بودند و درست در نقطهای نزدیک حلبچه
آمده بودند.
متأسفانه یکجورهایی دوباره انگار این
موقعیت تکرار میشود؛  همان حرکت
دایرهوار.
بله ،مردمی که در سال  ۱۹۸۸به کشورشان
تجاوز شده ،کشورشان بمباران شده و اینهمه
آسیبدیدهاند ،حاال آن مردم در چندکیلومتری
خودشان پذیرای آدمهایی هستند که از جاهای
مختلف آمدهاند و در کمپهایی که نزدیک شهر
حلبچه است زندگی میکنند .این خیلی جذاب
بود .یعنی مردمی که خودشان آسیبدیدهاند و
دچار مشکالت جدی شدهاند و به لحاظ روحی و
روانی دچار آسیبهای خیلی جدی هستند و همه
اینها روی مردم تأثیر گذاشته و سالهای سال با
مردم بوده ،حاال بچهها و درواقع مردمی را در کنار
خودشان پذیرفتهاند که همان مشکالت را دارند.
این درواقع میتوانست به من خیلی کمک کند؛
یعنی با این اتفاق خط و شکل فرمی فیلم خودم
را پیداکردم .فکرکردم که چطور میتوانم از این
پتانسیل استفاده کنم برای اینکه این دو موضوع
را به هم گره بزنم.
این فکرت بعد از سفرهای پژوهشی
بود؟
درواقع دو سفر اول ما سفر پژوهشی بود .پارت دوم
هم که رفتیم خیلی پالنهایمان قابلاستفاده نبود.
مثال من با همان آقای آمانج که بهعنوان مجری
برنامه تلویزیونی بوده کلی گفت وگو داشتم .اما

هیچکدام از گفت وگوهای بین من و او که اتفاقاً در
آن لحظات ،احساسی که در آن برنامه اتفاق افتاده
را توضیح میدهد ،در فیلم نیست .یعنی فکرکردیم
که خود حضور آمانج در برنامه تلویزیونی در مقابل
علی یا علی در مقابل او کار را جذابتر میکند و
تمام آن گفت وگوها همه کنار رفت و هیچکدام از
آن گفت وگوها استفاده نشد .نمیدانم در جریان
بودی یا نه ،بعدازاینکه علی پیدا میشود چون
باالخره اسپانسر حضور علی در اقلیم کردستان
عراق ،یک شبکه تلویزیونی بوده...
اسپانسر چهکاری؟
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است به نام فاطمه خانم که در برنامه حضور
پیدانکردند و در جمع آن پنج خانواده نیست،
یعنی تعلیق فیلم همچنان تا پایان فیلم ادامه
پیدامیکند.
چرا مادرش به آن برنامه نیامده بود؟
حاال ماجرایش پیچیده است .او فقط برای آزمایش
دیانای رفت .آنهم به خاطر تردیدی که داشت
از طریق شبکهها و اخبار فقط برایش جذاب بود
که برود و آزمایش دیانای را انجام بدهد .اینها
جزو موضوعات فرعی است که اگر من تعریف کنم
ممکن است ذهن شما را عوض کند .مادر علی بعد
از بمباران حلبچه فهمید که در آنجا دیگر هیچ
خانوادهای ندارد و با یکی از نمایندگان پارلمان
اقلیم کردستان که نماینده حلبچه بود ازدواج کرد.
آن موقع در شهر تقریباً خانواده شناختهشدهای
بودند و از همسر جدیدش چهار بچه داشت و
میترسید که اگر علی بچه واقعیاش باشد چه
اتفاقی ممکن است بیفتد.
عجب ...و هیچکدام از اینها هم در فیلم
مطرح نمیشود.
فکرمیکردم که این میتواند موضوع فرعی باشد.
و فقط به برنامه دوم میآید .از قبل بهش
گفته بودند که علی پسر اوست؟
نه ،در آنجا هم نمیدانست .دوباره بهعنوان یکی از
مخاطبین به سالن آمده بود.
چقدر هم صحنه تأثیرگذاری است...
آنجا هم خیلی با تردید آمد .چون باالخره یک
زندگی جدید و چهار بچه دیگر داشت و علی را هم
که بیستودو سال گم کرده بود.
آن بچهها هم بچههایش هستند که در
کنارش حضور دارند؟
خانوادهاش دوروبرش هستند.
اینها موضوعی نبود که بــرای تو
بهعنوان کارگردان جذاب باشد؟
فکرمیکردم موضوع فرعی است .من میخواستم

بیشتر تنهایی علی با مادرش را ببینم ،یعنی
فکرمیکردم که دیگر خیلی جذاب نیست.
فکرنمیکردی که میتواند تبدیل به
یک چالشی در زندگی تازه علی بشود؟
آن یک موضوع دیگری بود به نظرم .ما نباید
سراغش میرفتیم و یک جایی باید از این ماجرا
گریز میزدیم.
برای علی هم به نظرم موقعیت سختی
بوده.
درواقع علی هم نمیخواست که ما به ماجرای
مادرش بپردازیم ،چون حریم خصوصیاش بود.
یعنی یک وقفه و خلئی از زندگی مادر
گذاشتی تا به امروز برسی.
بله .دقیقاً همینطور است .تا پایان فیلم هم علی
نمیخواست که این موضوع مطرح شود ،چون آن
مسأله ،مسأله شخصیشان بود؛ زنی که بیستودو
سال خانوادهاش را از دست داده و شاید سه ،چهار
سال بعدازآن ازدواج کرده ،ولی باالخره یک زن تنها
بوده و حق داشته که ازدواج کند .چون نمیدانست
بچهای وجود دارد و یک روزی برمیگردد.

درواقع علی هم نمیخواست که
ما به ماجرای مادرش بپردازیم،
چونحریمخصوصیاشبود
پیشنهاد من بود .اولین بار که به موزه صلح
تهران رفتم این بحث را با حامد در مسیری که
برمیگشتیم مطرح کردم.
باهم رابطه دوستی و آشنایی قبلی
داشتید؟
بله ما خیلی باهم دوستیم و رابطهمان خوب است.
اولین همکاریتان بود؟
نه سومین کار بود.
قبال کدام کارها بوده؟
«من انرژی هستهای نیستم» هم تهیهکننده بود.
آن موقع حامد به اندازه امروز شناختهشده نبود.
دو کار تلویزیونی باهم کردیم و بعدش کارهایی
بوده که من خیلی تمایل نداشتم که اسمم پای
کار باشد .کال حامد کاراکترش اینجوری است
که وقتی میخواهد با تو کاری انجام دهد خیلی
وارد چلنج با تو میشود و کارش را بهعنوان یک
تهیهکننده حرفهای درست انجام میدهد و با
همهچیز علمی برخوردمیکند .هم پروداکشن
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خانواده جدید هم علی را پذیرفتند؟
بله .باهم ارتباط خوبی دارند .کال ماجرا این است
که علی خیلی دوست ندارد که در این مورد حرفی
زده شود؛ باالخره از نظر علی حس بدی است که
مادرش ازدواج کرده است.
و نتوانسته هنوز خیلی کنار بیاید.
بله نتوانسته کنار بیاید.
قبل از فازهای اصلی فیلمبرداری ،طرح
کلی و فیلمنامه هم نوشتی؟
موضوعاتی که میخواستیم روی آن کارکنیم
کامال مشخص بود.
بعد طرحت را کاملتر کردی؟
نه ،در روند کار این اتفاق افتاد .از فاز سوم که
میخواستیم برای فیلمبرداری برویم تقریباً
چیدمان و ساختمان فیلم درآمـــده بــود و
میدانستیم که میخواهیم چهکار کنیم.
مثال اینکه بازسازی داریــد و فیلم
نریشن محور است...
بله ،قرار شد فیلم نریشن محور باشد و بهواسطه
گفتن متن پیش برود و روای اولشخص باشد.
اینها کامال چیدمانش مشخص بود.
چرا از صــدای خود علی استفاده
نکردید؟
چون خیلی تمایل نداشت که روایت به زبان
خودش باشد .نریشن را با یکی ،دو صدا تست زدیم
و درنهایت به یک صدایی رسیدیم که درواقع
جنس صدایش به صــدای علی نزدیک باشد
و روایت را آن آدم پیش ببرد .نکتهای که وجود
داشت این بود که چگونه میتوانستیم ادبیات علی
را در دل فیلم بیاوریم .روایتی که درواقع شبیه
کاراکتر فیلم باشد.
خب چهکار کردی که این اتفاق بیفتد؟
ما باید فکر میکردیم که علی چه مدلی حرف
میزند .نوع ادبیاتش ،فعل و فاعلی که استفاده
میکند چگونه است .به همین دلیل نمیخواستیم

وقتیکه علی با دوربین مواجه میشود مخاطب
احساس غریبی داشته باشد .یعنی درواقع رویکرد
علی و نوع ادبیاتی که خودش در محاوره روزانهاش
استفاده میکرد را در بطن فیلم وارد کردیم و
اینها خیلی کمک کرد که بیننده باورپذیریاش
در مورد کاراکتر دربیاید.
میدانی که یکی از معضالت سینمای
مستند ما درمورد حضور تهیهکننده
حرفهای است .موضوع تهیه فیلم
پیشنهاد تو بود یا تهیهکننده؟
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فیلم ،هم پست پروداکشن فیلم ،همه مسیری که
تو میخواهی طی کنی را واقعاً به آن فکرمیکند.
و یک جاهایی بیش از یک تهیهکننده حرفهای
برخورد میکند .من خودم شخصاً کمتر دیدهام
که تهیهکننده دانش فنی داشته باشد .حامد
شکیبانیا جزو معدود آدمهایی است که در
کارکردن دانش فنی و دانش هنری دارد و این
وجهش خیلی مهم است.
پس کلی همراه فیلم بودند.
درواقع همه تمهیداتی که الزم بود برای اینکه ما
به کردستان برسیم هماهنگ و آماده شده بود .یا
یک جاهایی به نقطهای میرسیدیم که میگفتیم
اینهمه پالن گرفتهایم ده روز هم وقت صرف
کردهایم و هیچکدام قابلاستفاده نیست؛ این را
میپذیرفت .این وجهش برای من خیلی جذاب
بود .تهیهکنندهای انرژی ،پول و سرمایه گذاشته و
حاال تمام چیزهایی را که با دوربین ثبت کردهای
باید کنار بگذاری .این پذیرش از طرف تهیهکننده
برای من اتفاق خیلی خوبی بود.
چند جلسه تصویربرداری داشتید؟
فیلم بیستوپنج جلسه تصویربرداری داشت؛
زمان کمی نبود .بااینکه از آرشیو هم استفاده
کردیم .بیش از ده جلسهاش را بهراحتی کنار
گذاشتیم .اگر بخواهید هاردهایمان را ببینید
کلی راش داریــم که استفاده نشدهاند .ولی
تهیهکننده بهعنوان یک همراه با پروژه بود و
مسیر خودش را خیلی خوب میشناسد .مضاف
بر اینکه اآلن هم که فیلم برای پخش آماده است،
روی مارکتینگ فیلم هم کارمیکند که یکی از
وظایف تهیهکنندگی است .ما در ابتدا برای اینکه
برای مخاطبمان هدف بسازیم به آن فکرکردیم.
یعنی تقریباً میدانستیم که مخاطبمان چه نوع
مخاطبی است .باالخره فیلم یک موضوع جهانی
دارد و فقط یک موضوع ملی نیست؛ به همین
دلیل فکرمیکردیم که همه اینها میتواند

کمک کند و اینکه چطور میتوانیم فیلم را با یک
زبان جهانی ارائه بدهیم.
درواقع برنامه داشتید.
بله ،تقریباً سه ماهی است که برای پخش قرارداد
بستهایم .در مسیر تولید فیلم هم خیلی به
پخش فکرکردیم ،برای اینکه فیلم را در مسیری
پیش ببریم که خیلی عجله نکنیم .درواقع به این
فکرکنیم که چگونه میتوانیم در فستیوالهای
متعددی فیلم را شرکت بدهیم تا دیده شود؛ چون
موضوعی است که مسأله امروز دنیا در آن است و
همه این مباحث به نظرم میتوانست مهم باشد.
پس کال از اتفاقاتی که در مورد فیلم
افتاده و از خود فیلم راضی هستی.
به نظرم فیلم مسیر خــودش را پیداکرده؛
درواقع در چرخه عرضه افتاده و این دیگر کار
تهیهکننده است؛ کسی که با مسأله کام ً
ال حرفهای
برخوردکرده و از ابتدا تا انتهای کار بوده ،حضور
داشته و پایش ایستاده .فیلم تا امروز 110میلیون
تومان هزینه برداشته.
سی درصد متعلق به مرکز است .بقیه
سرمایهگذاری شخصی است؟
شاید گفتنش اینجا خوب نباشد ،ولی حامد
آپارتمانی که متعلق به همسرش بوده را برای
این فیلم فروخت .بدون هیچ چشماندازی .یعنی
چشماندازی که چقدر وارد پروسه فروش میشود
و سرمایهاش برمیگردد.
امیدوارم که این اتفاق بیفتد و مسیر
عرضه و نمایش هم همانطور که
دوست دارید ادامه پیداکند .من سؤال
دیگری ندارم ،نکتهای هست که خودت
بخواهی به آن اشاره کنی؟
به نظرم گفتوگوی خوب و جذابی شد.
ممنون که وقت گذاشتی
*عنوان شعری است سروده حافظ موسوی

(محصول)1391
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خالصه فیلم :جان فورد در همایش انجمن
کارگردانهای آمریکا با یک جمله کوتاه خود
را معرفی میکند« :جان فورد هستم ،وسترن
میسازم» .نگهدار جمالی نیز با اعتمادبهنفسی
قوی و بدون اینکه هیچ سستی در کالمش باشد
به همین شیوه خودش را معرفی میکند« :من
نگهدار جمالی هستم ،وسترن میسازم» .او
واقعا وسترنساز است اما نه در دره مانیومنت
و گراندکانیون آمریکا بلکه در شیراز و در
بیابانهای اطراف آن .او  ۳۷سال است که فیلم
وسترن میسازد ،وسترنهایی ساده ،عجیب و
مالیخولیایی...

عوامل :کارگردان :کامران حیدری ،مدیر فیلمبرداری:
کامران حیدری ،مدیر صدابرداری :محمدحسین کاوه،
تدوینگر :بهمن کیارستمی ،تهیه کننده :مهرداد منوریان

(محصول )1393

خالصه فیلم :حمید سعید ،نوازندهای ساکن
بندرعباس است .رویای او ،اجرای یک کنسرت
موسیقیبهسبکآفریقاییدرفضایباز،همراه
بانوازندههایآفریقاییتبارهرمزگاناست.

عوامل :کارگردان :کامران حیدری ،مدیر فیلمبرداری:
سجاد آورنــد ،مدیر صــدابــرداری :محمدحسین کاوه،
تدوینگران :کامران حیدری ،مارتین هومل ،تهیه کننده:
داریوش رفیعی ،کامبیز خرم

سمیهقاضیزاده

نگاهی به مستند «دینگومارو» ،ساخته کامران حیدری
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موسیقی در خون جنوبیهاست .این را هر کسی که به جنوب سفری حتی گذری کرده باشد یا جنوبیای دیده
باشد میداند اما کمتر کسی است که بتواند آنقدر یکی شود با این مردم نازنین تا میزان وسیع دمخوریشان
با موسیقی را در تصاویر منعکس کند .کامران حیدری این کار را کرده .انواع و اقسام موسیقیهایی که حتی
تصورش را هم نمیشود کرد ،در «دینگومارو» میشود دید و شنید و خط ربط همه این موسیقیها حمید
سعید است .یک بندری آفریقایی تبار عاشق موسیقی .حتما نیازی نیست تا آدم متخصص موسیقی باشد تا
ریشههای مشترک موسیقی آفریقا و جنوب ایران ،پاکستان و سیستان بلوچستان یا خراسان و افغانستان را
شناسایی کند ،اما نکته ویژه اینجاست که موسیقی جنوب ایران و به صورت خاص موسیقی که در بندرعباس
و بوشهر شنیده میشود ،صرفا شبیه به موسیقی آفریقایی نیست بلکه واقعا بخشی از آن است که با عشق و
شور ذاتی آفریقایی هایی که زمانی به ایران مهاجرت کردهاند زنده مانده و جریان دارد .حاال حمید سعید که
به دینگومارو معروف است و آفریقاییتبار هم هست آرزو دارد که بعد از سالیان سال که از حضور آفریقاییها
در جنوب ایران میگذرد ،با موزیسینهای آفریقاییتبار یک کنسرت در طبیعت هرمزگان برگزار کند .برای
برآورده کردن خواستهاش او به اکثر نقاط هرمزگان سفر میکند تا بتواند این موزیسینها را پیدا کند و با
آنها کنسرت برگزار کند.
اما این تنها رویه ابتدایی و خط داستانی کلی است که وظیفه روایتگری را در فیلم به خود اختصاص داده،
وگرنه «دینگومارو» با وجود اینکه سراسر پر است از موسیقی ،زندگی یک عاشق را به تصویر کشیده ،عاشقی
خسته که خواهان برآورده کردن خواستهاش به هر شکلی است ،خواستهای که در نهایت بی سروشکل
و اشکانگیز برآورده میشود .مساله این است که کارگردان به شخصیت اصلی حمید سعید و همچنین
به دوستان او همچون غالم چنان نزدیک شده که به سختی میتوان تصور کرد دوربین در آن لحظههای
خاص آنجا حضور داشته .از جمله این لحظات حضور همسران حمید و غالم در فیلم و شنیدن حرفها
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و حضور در لحظات تصمیمگیریشان است .باور
اینکه چطور کارگردان در بافت سنتی-بومی شهری
چون بندرعباس و شهرستانهای حومه آن که زنان
با پوشش کامل حتی چشمها و بینی خود را هم
میپوشانند توانسته سراغشان برود و از مکالمات
روزانه آنها فیلم بگیرد سخت است .هرچند حیدری
در گفتگوهایی که پیرامون این فیلم و همچنین
فیلمهای دیگرش مثل «من نگهدار جمالی وسترن
میسازم» داشته از زندگی و دوستی چند ساله با
شخصیتهایش و بعد از آن تصمیم به فیلمبرداری
و ساخت مستند از آنها گفته است .بیشک همین
زندگی کــردن ،فارغ از اندیشیدن به زمان بندی
میتواند منجر به خلق مستندی شود که زندگی در
آن جاری است و بدون نقاب خودش را به رخ میکشد.
زندگی در «دینگومارو» از جنس واقعیت است نه
از جنس سینما .به همین دلیل است که میتوان از
آن لذت برد و از کنار خطاهای سینماییاش که گاه در شیوه فیلمبرداری و زومها میتوان یافت گذشت.
«دینگومارو» فقط نمایش حمید و غالم و کارلوس و موسیقی نیست ،نمایش زندگی است که بیشتر وقتها بر
روی مدار دلخواه نمیچرخد ،نمایش شادی و شعفی است که با موسیقی تولید و بازتولید میشود و در خون
فقر میجوشد و از روی آن عبور میکند« .دینگومارو» نمایش لخت آرزومندی است ،آرزویی که شبیه به زار به
جان «دینگومارو» افتاده است و راه فراری از آن نیست .حمید سعید خودش در جایی از فیلم میگوید « :ماما
صفیه (ماما زار) یک روز بهم گفت «دینگومارو» یک باد وحشیه که از آفریقا اومده و همیشه در حرکته .اگه
این باد به درون جسم کسی بره ،آن آدم رو به هر کجا که بخواد میبره! در مراسم زار برای اینکه «دینگومارو»
رو اسیر بکنند ،آن آدم رو با زنجیر میبندند تا نتونه جایی بره و روزها برای او موسیقی میزنند تا دینگومارو از
جسم او بیرون بره ...خیلیها میخواستند برای من مراسم زار بگیرند تا دینگومارو از جسمم بیرون بیاد ،ولی
من دوست ندارم «دینگومارو» از من جدا بشه؛ من و او دیگه با هم دوست شدیم »...در نهایت هم انگار رهایی از
این زار امکانپذیر نیست و دینگومارو که از برگزاری کنسرتش با آنهمه برنامهریزی و دوندگی ناراحت و گرفته
است ،همچنان با دل شکسته به مغازهاش برمیگردد و گیتار شکستهاش را بند میزند.
شاید باید یکی از دالیل اصلی القای حس سفر و زندگی ،همچنین نزدیکی به فضای اثر را در ریتم تند آن که
محصول تدوین است دانست .حیدری در کنار یک تدوینگر غیر ایرانی توانسته به این مهم دست پیدا کند .در
تدوین این فیلم شما نه آنقدر در شادی غرق میشوید که از یادتان برود حمید در جستجوی چیست نه آنقدر
با یأس او و همراهانش مأیوس میشوید که از یاد ببرید با چه شخصیت خاص و قوی ای مواجه هستید .ریتم
فیلم و نوع کاتها به گونهای است که سریعتر از آنکه شما بتوانید تمرکزتان را از موضوع اصلی از دست بدهید،
شما را برمیگرداند سر جایی که باید بایستید .شاید بیهوده نیست که به تمامی دالیلی که گفته شد ،شبکه
آرته تصمیم به تهیهکنندگی این فیلم گرفته
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امیرحسینثنائی

توگو با کامران حیدری ،درباره دو مستندش؛
گف 
«من نگهدار جمالی وسترن میسازم» و «دینگومارو»
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موضوع عجیبی است و شاید باورش کمی سخت باشد ،اما نگهدار جمالی سالهاست که خیلی
جدی در شهر شیراز به ساخت فیلم وسترن مشغول است .کامران حیدری درباره عنوان فیلم و
نگهدارجمالیاینگونهتوضیحمیدهد«:جانفوردهستم،وسترنمیسازم!منهموقتیبرایاولینباربا
نگهدار جمالی آشنا شدم به همین شیوه خود را معرفی کرد :نگهدار جمالی هستم وسترن میسازم! با
اعتمادبهنفسی قوی و بدون اینکه هیچ سستی در کالمش باشد .او واقعا وسترنساز است ،اما نه در
«مانیومنتولی» و «گراندکنیون» آمریکا بلکه در شیراز و در بیابانهای اطراف آن .او  ۳۵سال است که
وسترن میسازد؛ وسترنهایی عجیب ،مالیخولیایی و درعینحال بسیار ساده» .حیدری پسازاین فیلم و
در کنار عکاسی به سراغ موسیقی جنوب رفته و داستان اودیسهوار حمید سعید را به تصویر کشیده که
بهدنبالموسیقیاجدادیاشاست.
۲۴بهمنماه نمایشگاه عکاسیاش در شیراز تمام شد و اکران مستندهایش آغاز شد .با او به همین بهانه به
گفتوگونشستهام.

این روزها بهجز برگزاری نمایشگاه
عکسهایت ،درگیر مستند جدیدی هم
هستی؟
بله ،اآلن یک سال هست که تصویربرداری یک
کارجدیدم را هم شروع کردهام .احتماالً فروردین
تمام شود.

موضوعت چیست؟
درباره یک کفترباز.
در شیراز؟
بله در شیراز
میخواهم گفت وگویم را با تو درباره
همین نمایشگاه عکسهایت شروع
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کنم .نمایشگاهت تمام شد یا نه؛ هنوز
برقرار است؟
نه ،بیست وچهارم بهمن تمام میشود .اولین بار
هم بود که در ایران نمایشگاه میگذاشتم؛ خیلی
هم جالب بود .چون فکرمیکردم که شاید عکاسی
خیابانی و عکسهای مستند برای مخاطب جذاب
نباشد؛ جالب بود که در عین جذاب بودن فروش
هم داشتم.
چقدر خوب .پس استقبال خیلی خوب
بوده.
بله برایم تجربه جالبی بود.
سوژههای عکسهایت از چه طیفی
بودند؟
بازاری در اینجاست به اسم جمعهبازار دروازه
اصفهان .دروازهای است که از اصفهان اینجا
میآمدند و میرفتند ،مثل ترمینالشان بوده .اآلن
به یک جمعهبازاری تبدیل شده که جمعهها فقط
مردم میآیند و خرتوپرتهایشان را میفروشند.
آنجا چون آدم زیاد میآید ،میتوانم بین آدمها
رفتوآمد داشته باشم و خیلی راحتتر میتوانم با
آدمها عکاسی کنم تا جای دیگر.
تو تصویر انسانهایی را ثبت کردی که
بیشترشان تیپ تعریفشدهای دارند.
دوســت دارم بدانم چه چیزی در این
پرسه زدنها و مستندنگاریها برایت
جذاب است؟
خیلی ســاده؛ همان انسانشناسی تصویری
است که آدمهــای یک محله را میشود با این
عکسها توصیف کرد .یعنی بیشتر یکجوری
کاربردی است و از آنها استفاده مردمنگارانه هم
میشود کرد .این عکسها مثال به ما میگویند
در محله سردازک شیراز چه آدمهایی زندگی
میکنند و معماریشان و خودشان را مث ً
ال وقتی
ترکیب میکنم ،هم خودشان هم معماریشان را با
همدیگر میتوانم ببینم .مخصوصاً آن آدمهایی که

پای دیوارها میایستند و دیوارنوشتههایی پشت
سرشان است.
فکرمیکنم اآلن فوکوست روی طبقه
خاص اجتماعی هم هست.
اآلن که یک پروژه دارم پروژه خالکوبی کولیها
است ،با کولیها عکاسی میکنم.
کولیهای جنوب؟
بله کولیهای جنوب ایــران که حدود پانصد،
ششصد سال پیش به ایــران آمــدهانــد .همان
کولیهایی هستند که تا اروپا هم رفتهاند .یک
بخش زیادی از آنها زمستان در جنوب میمانند
و تابستانها اطراف شیراز .تابستان و بهار اطراف
شیراز با آنهــا عکاسی میکنم ،زمستانها
هم طرفهای بندر خمیر و گناوه و ...آنجا در
چادرهایشان میمانم .مث ً
ال ده روز کنارشان چادر
میزنم و شروع میکنم با آنها عکاسی میکنم .اما
بیشتر به خالکوبیهایشان جذب شدهام .یعنی
خالکوبیهای خود کولیها با چهرههایشان.
پس در رویــکــرد و نگاهت روی
انسانشناسی متمرکزی و به این
موضوع عالقه داری؟

دهروزکنارکولیهایجنوبچادر
میزنم و با آنها عکاسی میکنم.
اما بیشتر به خالکوبیهایشان
جذبشدهام
نگهدار را نه ،یکبار یکی از دوستانم به من گفت
که یک آقایی را میشناسم سیوپنج سال است
فیلم وسترن میسازد .با خنده و طنز گفت که
خیلی خندهدار است .بعد من هم از دید اینکه طنز
است گفتم که چه جالب برویم ببینیمش .رفتم و
دیدمش .فیلمهایش را به من داد و بعد دیدم که
وای این یکچیز دیگری است ،اصال نمیشود با
نگاه طنز به آن نگاه کرد .از آن موقع بود که با او
آشنا شدم .دو ،سه سالی میرفتم میدیدمش که
در همان
بعد تصمیم گرفتم از او یک مستند بسازم .
محلهها هم باهم میرفتیم قدم میزدیم ،چون در
همان محلهها فیلم میساخت و تمرین میکرد و
خانهاش هم همانجاها بود.
تو که نخواستی در فیلمت از زاویه طنز
به او نگاه کنی تا مخاطب بیشتری داشته
باشی؟
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بله خیلی ،خیلی .اآلن فیلمهایم هم همینجوری
است.
چه چیزی در انسانها برایت جالب
است؟
بیشتر جغرافیای چهرههایشان .یعنی دنبال
حرف خاص یا محتوایی از دل مثال پرتره گرفتن
از این آدمها نیستم .خود این آدمها ،چهرههایشان
برایم خیلی جذاب است .در عین سادگی عکاسی
میکنم و دنبال فرم عجیبوغریبی هم نیستم.
تا حاال عکسهای بسیاری از همین آدمها در
کوچهپسکوچههای شیراز با معماریشان یا در
دروازه اصفهان گرفتهام .این مسأله مث ً
ال سالها
بعد میتواند یک آرشیوی باشد برای رجوع کردن
به آن .برایم خیلی جذاب است که این اتفاق بیفتد.
سوژه فیلمهایت هم تحت تأثیر این
عالقهات است.
بله اکثرا ً فیلمهایم پرتره است .یعنی از همین
مستند «من نگهدار جمالی وسترن میسازم» تا
همین مستند تازهای که دارم کارمیکنم همهشان
پرتره هستند و کمی شبیه به فضای عکاسی.
اتفاق ًا حتی در خود فیلمهایت هم رد
این عکاسی را میشود دید ،بعضی از
قابهایت عکساند.
بله .امروز رفته بودم جمعهبازار که بیرون شهر
شیراز است و برای کبوترفروشهاست .آنجا این
شخصیت من میرود کبوتر خریدوفروش میکند.
برای من خیلی جای جالبی است .اآلن بهجای
به همان شکلی
عکس از آنها ویدئو میگیرم .
که در کار«دینگومارو» این کــاررا کــردم .یک
ویدئوی مفصلی دارم میگیرم که شاید بعدا ً هم
بشود برای نمایشگاه استفاده کرد .اآلن هم در
نمایشگاه عکسم یک ویدئو گذاشتهام که شیوه
عکاسیام هست؛ یعنی چه جوری میروم این
آدمها را میگذارم یک جایی و از آنها عکاسی
میکنم .کنار آن ،ویدئوها را هم نشان میدهم که

آدمها را گذاشتهایم حدود یک دقیقه یا دو دقیقه
میایستند و به دوربین نگاه میکنند.
به نظرم هردوتایشان میتوانند برایت
کاربرد داشته باشند ،هم ویدیوها و هم
عکسها.
بله ،چهره این آدمها برایم خیلی جذاب است .ویدئو
که میشود میایستند به دوربین نگاه میکنند .از
چهره و لباس و کبوترهایی که دستشان میگیرند
آدم احساس میکند که چه قشری از جامعه است
که آمده اینجا برای خریدوفروش کبوتر مثال.
نگهدار جمالی را هم بهواسطه همین
عکاسی کردنها پیدایش کردی؟
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نه ،نه ،اصال.
توگویم با تو نیست
البته موضوع گف 
و نمیخواهم وارد مقوله بحث اخالق
در فیلم مستند بشویم ،اما حتم ًا تو
بهعنوان کارگردان خودت در جریان
بحثهای پیرامون اینگونه فیلمها که
سوژههای این شکلی دارند هستی...
بله اینکه بارها اتفاق افتاده و راستش کمی
تکراری و خستهکننده شده.
بحث پرتناقضی هم هست.
خیلی ،خیلی .خودم هم بعضی مواقع خسته
میشوم از این موضوعها .یکی طنز ،که مثال
کارگردان با شوخی یا طنازی با سوژه رفتار و به
او توهین کرده ،یکی هم اینکه ایدهپردازی در فیلم
مستند یعنی قصهگویی در فیلم مستند .این دوتا
عجیب است که در ایران رویش اینقدر بحث است
و نمیدانم بههرحال کی به نتیجه میرسد.
بخشیش به پیچیدگی و قابل بحث و
مطالعه بودن موضوع مربوط میشود و
بخش دیگرش شاید به این خاطر است
که خیلی از این بحثها را ما تازه داریم
تجربه میکنیم .سالها گذشته و جهان
خیلی ساده تجربهشان کرده و از اینها
گذشته.
بله ،حرفت درست است« .من نگهدار جمالی
وسترن میسازم» بهجز حضور در جشنوارههای
مختلف ،حداقل ده ،دوازده مورد در نمایشگاهها
و دانشگاههای مختلف جهان به نمایش درآمده.
در این نمایشها هیچوقت این بحثها پیش
نیامد .یعنی نمیدانم چرا هیچوقت با این نگاه
به شخصیت نگاه نکردند که شما چرا این کار را
کردید .خود نگهدار یک موقعیت طنازانهای در
دل خودش داشته و این اتفاق افتاده؛ موقعیتهای
خیلی خندهدار دیگری هم از دید مخاطب بود که
واقعا ما آنها را در فیلم نیاوردیم .تصاویری که

بهشدت میتوانست از دید مخاطب خندهدارتر
باشد .خود بهمن کیارستمی که اتفاقا آدم طنازی
هم هست و تدوین کار را میکرد در ادیت از
این صحنهها استفاده نکرد و ما در ادیت اینها را
درآوردیم.
پس تو بیشتر این بحثها را در ایران
داشتی.
یک خاطره جالبی برایت تعریف کنم :این فیلم در
سانفرانسیسکو نمایش داشت و یکی از دوستانم،
احمد کیارستمی ،تعریف میکرد و میگفت که
«وقتی فیلم نمایش داشت ما یکی از رئیسان قبیله
سرخپوستها را دعوت کرده بودیم که بیاید فیلم را
ببیند ،وقتی فیلم تمام شد آن سرخپوست گفت که
«پس شما ایرانیها ما سرخپوستها را اینجوری
میبینید؟ آره؟ یعنی با این لباسها و سرووضع!»
چنان میگفت که من کمی نگران شدم که انگار
میخواهد موضع بگیرد که چرا ما را مسخره
کردهاید؛ بعد گفته بود که نه ،من شوخی کردم،
جدی نمیگویم و اتفاقاً خیلی هم جالب است .ما
یک جشنواره فیلمهای سرخپوستی داریم فیلم را

موقعیتهای خیلی خندهدار
دیگری هم از دید مخاطب بود که
واقعاماآنهارادرفیلمنیاوردیم
با این نگاه که کامران آمده فیلم مستند بسازد
نبود ،این بود که کامران کنار ماست و همهچیز
را دارد میبیند .آن موقع دیگر میتوانی خیلی
موقعیتهای بهتری را ثبت کنی ،مخصوصاً آن
سکانسی که زن جمالی دارد اسبابکشی میکند
و دعوایشان میشود در دل این موقعیتها شکل
گرفت و توانستم فیلمبرداری کنم.
دوستی و ارتباط تو با نگهدار مشخصا
به نیت فیلم ساختن بود یا باهم واقعا
دوست شدید؟
اولش واقعا باهم دوست شدیم .یعنی اصال من
نمیخواستم فیلم مستند بسازم .خیلی عالقهمند
بودم که ببینم او چگونه فیلم میسازد ،حتی به
یکی دیگر از دوستانم هم پیشنهاد دادم که بیاید
و فیلمش را بسازد .فکرکنم یک فیلم مستند
بیستدقیقهای هم قبل از اینکه من این فیلم را
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بیاورید و آنجا نمایش بدهید» .منظورم این است
که بعضی مواقع اینجاها اتفاقات عجیبوغریبی
دربــاره موضع گرفتن درمــورد موضوع ،سوژه
میشود اما شاید جای دیگری این اتفاق نیفتد و
خیلی عادی از کنارش ردشوند .اما کال شاید یکی،
دو بخش این گناه در فیلم وجود دارد که حاال
بعضی مواقع به مخاطب بشود حق داد چون فکر
میکنند که کارگردان این کاررا کرده درصورتیکه
در آن موقعیتی که خود نگهدار قرارگرفته یا
فیلمبرداری کردیم این اتفاق افتاده و ما موضوع
دیگری در ادیت مد نظرمان بوده نه مسخره کردن
و خندیدن مخاطب.
ی ذاته در موقعیتی
یعنی خود سوژه ف 
که قرار داشته این بار طنز را همراهش
داشته و توی کارگردان در آن نقشی
نداشتی.
بله.
چیزی که دوست دارم بدانم هم درمورد
نگهدار و سوژههای عکسهایت و هم
حمید سعید در «دینگومارو» این
است که تو به این افراد چطور نزدیک
میشوی؟
بگذار یک چیز جالبی برایت بگویم .این فیلم
جدیدی که دارم میسازم به طرز عجیبی به
سوژهاش نزدیک هستم .یعنی نمیدانم وقتی فیلم
آماده شود مخاطب چگونه با آن برخوردمیکند.
آنقــدر به آن نزدیک شدم که مثل یک فیلم
داستانی سکانس-به سکانس دارد پیش میرود.
مثال کبوترش گم میشود ،دنبال کبوترش
میگردد ،غمگین است ،عصبانی میشود ،با
خانواده دعوا میکند ،گریه میکند ،بعد میرود
در بازار ...یعنی همیشه با او هستم .از صبح تا شب
هر اتفاقی میافتد من با او هستم .این رمز و راز
عجیبوغریبی نیست؛ بودن با این شخصیت و
دوست شدن با او و اینکه عوامل زیادی سر صحنه

نبریم ،یک یا دو نفر باشید و آنقدر با سوژه دوست
شوی که اصال دیگر دوربین را نبیند .کامران را
ببیند تا دوربین را.
در فیلم آخــرت نسبت به گذشته
باتجربهتر هم شدی.
بله ،حتما .شاید همین موضوع که برای عکاسی
وقت میگذارم و به آدمها نزدیک میشوم باعث
شده در فیلم مستند هم این اتفاق بیفتد .در «من
نگهدار جمالی وسترن میسازم» هم همینجوری
بود .در این فیلم من دو ،سه سال با او دوست بودم،
به خانهاش میرفتم و میآمدم و خیلی باهم راحت
بودیم .وقتی هم که دوربین به خانهاش رفت دیگر
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بسازم درباره نگهدار ساخته شده بود.
از همان بچههای شیراز؟

از همان بچههای شیراز .بعد یواشیواش که جلو
می رفتم و برای دوستانم این موضوع را تعریف
میکردم و فیلمهایش را نشان میدادم بچهها
به من می گفتند :چرا فیلم مستندش را خودت
نمیسازی .بعد از دو ،سه سال دیدم که میشود
ساخت .دیگر با او همراه شدم و پژوهش بیشتری
در زندگیاش داشتم که بتوانم همانها را در فیلم
بگنجانم که کمی قصه داشته باشد؛ نه زیاد .و با
نیت فیلمسازی جلو رفتم.
اگر این سؤال را از زاویه نگهدار بپرسیم
چطور؟ نگهدار از اول برخوردش با تو
مثل یک دوست بود یا بهعنوان یک
فیلمساز با تو برخورد کرد؟ یعنی توقع
داشت که حتما تو از او یک فیلم بسازی؟
نه ،نه ،اصال .نگهدار آن موقع نمیدانست فیلم
مستند چیست و تعریفی از آن نداشت؛ چون آنقدر
درگیر فیلمسازی وسترن و چیزهای دیگر بود که
اصال نمیدانست فیلم مستند یعنی چه .شاید در
تلویزیون یکچیزهایی از مستندهای حیاتوحش
دیده بود اما تعریفش از فیلم مستند آن چیزی نبود
که ما میخواستیم از او بسازیم .اتفاقا آخرهای فیلم
خیلی راحتتر بود .وقتی موضوعات شخصیاش
را من میخواستم فیلمبرداری کنم بعضی مواقع
نگران بودم که مخالفت کند .حتی خودش به من
میگفت که اآلن میدانم داری چهکارمیکنی،
هرچی دوست داری بگیر .یعنی اواخر فیلم دیگر
فهمیده بود.
چه مدت گذشته بود؟
فکر میکنم مث ً
ال پنج ماه.
پنج ،شش ماه داشتی با او سرمیکردی؟
بله .پنج ،شش ماهی که با او سرمیکردم فقط
داشت کارهای دیگری غیر از کارهای شخصیاش
انجام میداد و من فیلمبرداری میکردم .وقتی

رسیدم به موضوعات شخصی و خانوادهاش و
چیزهای اینجوری دیگر میدانست که می تواند
خیلی راحتتر باشد با من و راحتتر برخورد کند.
چون خودش هم دوست داشت که این اتفاقات
در فیلم بیفتد .این خیلی موضوع مهمی است که
خود سوژه هم عالقهمند باشد به این که دارد یک
فیلمی دربارهاش ساخته میشود و درمورد مسائل
شخصیاش گارد نگیرد.
این دوتا سوژهات که به نظرم خودشان
این پتانسیل را داشتند ،یعنی درون
ذات و کاراکتر خودشان این مسأله وجود
داشته که دوست داشتند به تصویر
کشیده شوند و دیده شوند.
دقیقا .البته نگهدار بیشتر .چــون نگهدار
خودش عشق سینما بود و بازیگرهایش طبیعتا
فکرمیکردند که دارند یک فیلم بازی میکنند.
در اوایل فیلمبرداری اصال نگهدار فکرمیکرد که
بازیگر من است .بعد یواشیواش فهمید که مستند
یک تعریف دیگری دارد و باید یک جور دیگری در
فیلم باشد .چون اوایل خیلی بازی میکرد ،استایل
میگرفت و خیلی سینمایی بود.

این خیلی موضوع مهمی است که
خود سوژه هم عالقهمند باشد به
این که دارد یک فیلمی دربارهاش
ساختهمیشود
بیشتر منظورم این است که در بخش
مستقل و خصوصی تهیه شده و دستت
از نظر زمانی باز بوده.
بله ،اتفاقا یکبار یکی از دوستان مستندسازم
میگفت که ما مجبوریم براساس قــرارداد زود
فیلم را جمع کنیم و تحویل بدهیم .نمیدانم
خوشبختانه یا متأسفانه من در دفتر آقای سعید
رشتیان برای تلویزیون چهار فیلم کارکردهام؛ اما
فیلمهایی را خودم بیشتر دوست دارم که شخصی
باشد و با تهیهکنندههای خصوصی پیش رفته است.
البته به شکل حرفهایاش تهیهکننده که نمیشود
گفت ،مث ً
ال میگفتم که شما تهیهکننده باشید و
قبول میکردند ،بعد من به آنها میگفتم که من
تایم خیلی زیادی میخواهم برای فیلمبرداری؛
نه دو ،سه ماه .چون در دو ،سه ماه هیچچیزی
واقعا به دست نمیآوری و همهچیز یک حالت
گزارشی میشود .من اآلن همین فیلم تازهام را
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پس حسابی اگزجره بــوده جلوی
دوربین.
بله خیلی .توی فیلم اصال با او مصاحبه نکردم،
اوایل کار هم که هرجا میرفت می خواستم کمی
رودررو مصاحبه کنیم ،بعد دیدم با او صحبت
که میکنم دارد فیلم بازی میکند ،مصاحبه را
کنار گذاشتم و تا آخر فیلم هم گفتم که دیگر
مصاحبه نکنم و شروع کردم مشاهدهگری کردن.
به خاطر همین عالقهمند شدم که مصاحبه را کنار
بگذارم و سعی کنم که با تصویر قصه را جلو ببرم تا
مصاحبه کردن .در مصاحبه کردن شخصیت خیلی
راحت میتواند خودش را رو کند و نشان بدهد .در
مصاحبهها مثال دارد کاری میکند که به او بگویی
چهکارمیکنی و بگوید که دارم این کاررا میکنم،
بگویم مشکالتت با زنت چیست و راحت بگوید .اما
از دید خودم با تصویر همه این مسیر دربیاید خیلی
جذابتر است تا اینکه با مصاحبه و رودرروکردن
بخواهیم موضوعات و قصهها را بیاوریم.
در مسیر مشاهدهات تو طراحی هم
داشتی؟ اینکه بخواهی فیلم را از جایی
شروع و جایی تمام کنی و بدانی چه
چیزهایی را میخواهی ضبط کنی و...؟
بله
چه طرحی داشتی؟
در مدتی که دیده بودمش میدانستم که کجا سر
کار میرود و بعد پول که درمیآورد لباس وسترن
میخرد و خرج فیلمش میکند تا خرج خانه؛ یا
خیلی چیزهای دیگری که از او در زمان پژوهش
دیده بودم؛ همانها را طراحی کردم اما نه اینکه
به او بگویم که بیا این کار را بکن و بازی کن ،به او
میگفتم امروز سر کار میروی و من میآیم سر کار
از تو فیلمبرداری میکنم .بعد میگفتم که پشت
این باید بروم خریدهایش را بگیرم تا مخاطب ببیند
که این پولش را خرج فیلمش میکند .یعنی بر پایه
آن پژوهشی که داشتم میتوانستم یک فیلمنامه

کلی بنویسم ،نه اینکه با جزئیات و دیالوگ .چون
اینجوری بنویسی دیگر چیزی نــداری برای
سورپرایزشدن در فیلم مستند.
تازگیاش را از دست میداد.
بله از دست میداد .به خاطر همین شاید سی،
چهل درصد را من طراحی کردم و بقیه را گذاشتم
بر پایه اتفاقاتی که در صحنه میافتد.
اگر اشتباه نکنم فیلم هم بهصورت
شخصی تهیه شده.
تهیهکنندهام یکی از دوستانم در شیراز بود به اسم
مهرداد منوریان.
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یک سال و خردهای است که فیلمبرداری میکنم و
خوشحال هم هستم که هنوز هم میتوانم با او باشم
و فیلمبرداری کنم و تهیهکنندهای نیست که به
من فشار بیاورد و بگوید که زودتر کار را تمام کن.
اما فیلم «دینگومارو» کمی اینجوری بود.
حاال که بحث «دینگومارو» شد،
دوست دارم بدانم با شخصیتش ،حمید
سعید ،چطور آشنا شدی .اصال موضوع،
پیشنهاد تو بود به تهیهکننده یا کاری
بود که به تو پیشنهاد شد.
من سالها پیش ،فکرکنم سال هشتادوچهار،
از آن موقع به خاطر ابراهیم منصفی میرفتم
بندرعباس .خیلی عالقهمند بودم به ابراهیم
منصفی و دوست داشتم حتی یک فیلم مستند
درباره او بسازم.
میرفتی آنجا در ارتباط با ابراهیم
منصفی چهکارمیکردی؟
اینجوری بود که یکی از دوستانم میخواست
فیلم مستندی در مورد ابراهیم منصفی بسازد و
من شدم تصویربردار آن کار.
احتماال منظورت فیلم حامد ذوالفقاری
است.
بله .همان فیلم را میگویم .همشهریام است.
یکبخشیش را من تصویربرداری کردم.
آن فیلم را دیدهام اما یادم نبود که تو
تصویر گرفتهای.
یک بخش تصویر کار را من گرفتهام .بعد وقتی
آنجا میرفتم فضای این فیلم فضای خاصتری
بود ،یعنی یک فیلم سنگین و مثال با محتوای
بیشتر و یک نگاه فلسفی به مرگ و هنر ابراهیم
منصفی بود .من همیشه پیش خودم فکرمیکردم
که در هرمزگان این فقط ابراهیم منصفی نیست
که خیلی ترانههای سنگین داشته باشد و بخواند.
همان موقع عالقهمند شدم که پی گیری کنم
ببینم که اصال فضای موسیقی هرمزگان چگونه

است .بعد از فیلمبرداری آن کار ،من شروع کردم
رفتن به هرمزگان و دیدن این گروههای موسیقی.
هرجا که بودند میرفتم و میدیدمشان و با
آنها دیگر دوست شده بودم .بعد شروع کردم
یواشیواش یک طرحهایی نوشتم .بعد فیلم نگهدار
آماده شد و شروع کرد به جشنوارهها رفتن .یکبار
یکی از دوستانم به من گفت که یک تهیهکننده
شبکه آرته دارد میآید ایران و میخواهد یک فیلم
مستند درباره قشقاییها بسازد و در ایران کمک
میخواهد .بعد آمد و من کمکش کردم و فیلم
تولید شد .در حین همین همکاری من فیلمهایم را
به ایشان نشان دادم و عالقهمند شد باهم همکاری
کنیم و به من گفت اگر طرحی داری بده .من هم
این طرح را به او دادم و فکرمیکردم خیلی راحت
میشود کارکرد .اما دیدم نه .کارکردن با آنها
خیلی سخت است.
طرح تو آن موقع دقیق ًا درباره چه بود؟
در مورد موسیقی جنوب ایران بود.
یک کلیتی را مدنظر داشتی و موضوع را
خیلی کلی دیده بودی؟

من شروعکردم رفتن به هرمزگان
و دیدن این گروههای موسیقی.
هرجاکهبودندمیرفتم
مخاطبی که از ایران شناختی ندارد،
طبیعی است .مث ً
ال شخصیت فیلم
اولش که دارد خودش را معرفی میکند
میگوید که من در بندرعباس زندگی
میکنم که جنوب ایــران است .اگر
مخاطب تو صرف ًا ایرانی بود این اطالعات
شاید به این شکل الزم نبود که در
اختیارش گذاشته شود.
بله الزم نبود .رگههایی از آن فیلم تلویزیونی
در این فیلم هم هست ،چون ما از اول به همین
شکل فیلمبرداری کرده بودیم .البته خود من
هم خیلی عالقهمند به این ساختار بودم و هنوز
هم عالقهمندم .بههرحال فکرمیکنم مستند
یک بخش زیادیش مارکت تلویزیون است تا
جشنوارهها و سینماها.
مستندهای گزارشی و تلویزیونی
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بله ،یک کلیتی بود .بعد متوجه شدم اینها
اینجوری عادت ندارند کارکنند .یعنی دوست
دارند که بنشینند در نشستهای طوالنی و درمورد
اطالعات آنجا با عکس و ویدئو صحبت کنند و
هرچه اطالعات داری به آنها بدهی و آنها هم در
طراحی همکاری کنند.
کاری که ما بلد نیستیم.
دقیقا ،ما بلد نیستیم و این تجربه خیلی خیلی
خوبی بود برای من که بنشینم با خود تهیهکننده
که خودش در اصل فیلمساز مستند است...
اسمشان چه بود؟
داریــوش رفیعی .که یک شرکت دارد و برای
تلویزیونهای آلمانی و فرانسوی کارمیکند که
حاال بیشتر با آرته کارمیکند.
ایرانی است؟
ایرانی  -آلمانی است .بیشتر خودش کارگردان
است و فیلمهای زیادی در دنیا ساخته.
خب ،بعدش چه شد؟
بعد وقتی من طرحم را تعریف کردم گفت :این
طرح کامل نیست و باید بنشینیم صحبت کنیم.
بعد یواشیواش از دل آن اطالعاتی که به او دادم
فهمید که یک بخش زیاد این موسیقی از آفریقا
آمده و دیدیم که جذاب است که روی این موضوع
کارکنیم ،روی آدمهایی که موسیقی آفریقایی
کارمیکنند و این قصه یواشیواش شروع شد؛ اما
در دل فضای تلویزیونی .شاید اگر فضای دیگری
بود غیر از تلویزیون یک شکل دیگری این فیلم
ساخته میشد .اما مخاطب تلویزیون به همین
ریتم میخواهد فیلم را ببیند و به همین شکل
راحت.
اآلن این فیلمی که قرار است در «هنر و
تجربه» نمایش داده شود و در جشنواره
سینماحقیقت هم نمایش داشته فیلم
توست یا آن فیلمی است که برای
تلویزیون آمادهاش کردی؟

این در اصل فیلم من است ،آن فیلم که برای
تلویزیون آرته کارکردیم چهلوسه دقیقه بود با
نریشنهای خیلی زیاد .مث ً
ال خیلی نریشن میداد
درباره این که آفریقایی از کجا میآید .نقشه و
آرشیو آفریقایی داشتیم و...
که بخش هاییش را در همین فیلم هم
میبینیم.
بله هست چون نوع فیلمبرداری و ادیتمان از ابتدا
اینجوری بود.
طبیعی هم هست که ساختار آن کار
تلویزیونی متفاوت باشد ،وقتیکه
مخاطب عام میخواهد ببیند ،آنهم
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برخالف اینکه در ایران اسمشان بد
دررفته ،اگر خوب ساخته شوند خیلی
هم جذاب و دیدنیاند.
بله ،واقعاً هم نمیدانم این چه اتفاقی است که
افتاده .وقتیکه در دفتر آقای رشتیان کارمیکردیم
و من نقد جدی هم داشتم ،بازهم همین رویه خاص
و روشنفکری حــرف زدن در فیلمهای مستند
بود .یعنی هرچقدر که من تالش میکردم که
کمی تلویزیونیتر ،گزارشیتر و خیلی راحتتر
و نرمتر با مخاطب برخوردکنیم مشاورین ما با
همان نگاه فیلم جشنوارهای و فیلم خاص برای
تلویزیون برخوردمیکردند و میگفتند که ما باید
ذائقه تلویزیون را تغییر دهیم؛ درصورتیکه مگر
چقدر از مخاطبین ما در تلویزیون به این شیوه
مستند عادت دارند و مینشینند نگاه بکنند؟
یکی هم اینکه ما باید رأی را به خود مخاطب
تلویزیون بدهیم و راحتتر برایشان فیلم بسازیم.
حاال من مث ً
ال این تجربه را در فیلم «دینگومارو»
کردم .میشد واقعاً یک فیلم خاصتری ساخت اما
خودم دوست داشتم فیلم را اینجوری بسازم؛ یک
فیلم پرانرژی ،شاد ،پر از ریتم؛ بهجای اینکه حرف
خاصی بخواهد بزند .نمیدانم حاال چقدر موفق
بودهام اما سعیام را کردم که اینجوری باشد.
در بدهبستانی که با تهیهکننده داشتی
و حاال قرار شد که فوکوس کنی روی
یک شخصیت ،خود این شخصیت را از
قبل میشناختی یا دوباره که تحقیق
و پژوهشت را شروع کردی پیدایش
کردی؟
نه ،مسیرمان اینجوری بود که وقتی به موسیقی
آفریقایی رسیدیم و خواستیم فوکوسمان را روی
این موسیقی بگذاریم من حدود هفت ،هشت
شخصیت موزیسین آفریقایی را به آنها معرفی
کردم ،عکس و ویدئو گرفتم و برایشان فرستادم.
یکیشان مثال همین غالم سیاه بود.

که در رفتوآمدهایت پیدایشان کرده
بودی.
بله همه اینها را پیدا کــرده بودیم ،هفت،
هشت شخصیتی که آفریقاییتبار بودند؛ هم
موزیکهایشان ،هم مث ً
ال شخصیتشان که چقدر
جذاب باشند را تهیهکننده هم باید تأیید میکرد،
یعنی اینکه این چقدر میتواند جذاب باشد برای
مخاطب .آخرسر رسیدیم به غالم سیاه و حمید
سعید.
چرا این دو نفر؟ چه ویژگیهای داشتند
که میتوانست برای مخاطب جذاب
باشد؟
حمید سعید به این خاطر که موتور داشت و گیتار
میزد .گیتار زدنش خیلی مهم بود که میتواند
خیلی مفرحتر باشد و خیلی هماهنگی بیشتری
ممکن است با گــروه موزیک داشته باشد .او
دوست داشت موسیقی آفریقا را دوباره احیا کند
چون خودش آفریقاییتبار بود.
بعدازاینکه حمید سعید مورد تأیید
تهیهکنندهات هم قرارگرفت بعد چه
مسیری را طی کردی؟

میشد واقع ًا یک فیلم خاصتری
ساخت اما خودم دوست داشتم
فیلمرااینجوریبسازم
در این بحث قرارداد من بیشتر با تو
موافقم ،این تفاهمنامه میتواند مادی
باشد یا معنوی ،بههرحال یک تعهدی
وجود دارد.
بله هرکدامشان باشد مهم است و برای ادامه کار
خیالت راحت است.
میخواهم بحثمان را در ارتباط با تجربه
کارکردن با یک تهیهکننده خارجی
کمی بیشتر ادامه بدهیم و بیشتر بدانم
که این پروسه تولید چطور پیش رفت.
در ایران اینگونه است که اغلب تهیهکنندههای
مستند همهچیز را به خــودت میسپارند و
میگویند که این پول را بگیر و برو فیلم را تمامش
کن و بیا.
همهچیز یک شکل پیمانکاری دارد.
مثال همان فیلمهایی
دقیقاً شکل پیمانکاری دارد .
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جداگانه روی آفریقاییتبارهای دیگری پژوهش
کردم و خود حمید هم که آماده بود.
یعنی رفتی با او صحبت کردی و گفتی
که من میخواهم درباره تو یک فیلم
بسازم؟
بله .البته قصه بازهم همینگونه بود که در
مورد موسیقی آفریقاییتبارها میخواستیم
کارکنیم .حمید سعید یـکبــار در همین
صحبت کردنهایمان گفت که من آرزویم این
است که یک کنسرت برگزار کنم .بعد من هم
برایم جالب بود که چقدر باحال میشود یک فیلم
جادهای با یک موتور ،یک گیتار و یک شخصیت
و این دارد راه میافتد و میرود اینها را میبیند
و با آنها صحبت میکند و موسیقی میزند.
یکجوری که انگار یک کنسرت کامل از اول
در داخل فیلم میبینیم .به خاطر همین روی او
فوکوس کردم که قصه کمی جادهای باشد.
کد خیلی خوبی داده که نخ تسبیح تو
هم شده .در عین اینکه خود شخصیت
جذاب است حاال یک هدفی دارد و
میخواهد به آن برسد و در این مسیری
که میخواهد به هدفش برسد هم
سروقت آدمهای مختلفی میرود و
ما آنها و موسیقیشان را میبینیم و
میشنویم .همه اینها کلی به تو خوراک
خرده داستان داده و تو بهواسطه آنها
میتوانستی موسیقی آفریقاییتبارها
را هم بیشتر معرفی بکنی.
بله
خودش از اول راضی بود که در فیلم
حضور داشته باشد؟
چون در مغازهاش کارمیکرد و درآمدش از آنجا
بود وقتیکه با او صحبت کردم گفت که خیلی
دوســت دارد در این کار باشد ،فقط چون باید
مغازهاش را یک مدتی تعطیل کند پس باید آن

بخشی که تعطیل میشود را ما هزینه کنیم .البته
اصوالً من از دستمزددادن به شخصیت اول فیلمم
خیلی راضی هستم چون موقعی که قرارداد بسته
میشود مثل یک بازیگر حرفهای است.
و کامال در اختیار توست و خیالت راحت
است.
اما چندوقت پیش یکی از دوستانم مخالفت میکرد
و میگفت وقتیکه این کاررا میکنی از فضای
مستند بیرون میآیی .اما خب من فکرمیکنم که او
هم زمانش را دارد در اختیار من میگذارد پس باید
من هم تأمینش کنم از یک جهت .اما از همان اول
راضی بود که این اتفاق بیفتد.
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که بــرای تلویزیون و در دفتر آقــای رشتیان
ساختهام .مشاور داشتیم ،اما عم ً
ال مشاور یکروزه
دوروزه؛ یعنی دو روز میآمدیم تهران ،حاال من
خودم اینجوری بودم ،میآمدم تهران و بچههایی
که تهران بودند مینشستیم حدود بیستنفری
میشدیم و یکییکی طرحهایمان را میخواندیم،
بعد میگفتند که این خوب است ،اینجوری
کارکن ،برو فیلمبرداری کن و بیا .بعد هم ادیت
میزدیم و تمام میشد .اما در فیلم «دینگومارو»
اینجوری نبود؛ همه مسائل فیلم چه ازنظر مالی،
چه قرارداد باشخصیتهایی که بیس اصلی بودند
در فیلم یا حتی آخرسر رضایت گرفتن از آنها،
حتی رضایت گرفتن برای موسیقیهایی که
استفاده میکنیم همه اینها با جزئیات انجام
می شد؛ حتی پروپوزالهایی که باید مینوشتیم،
دوربینی که باید استفاده میکردیم ،فرمتی که
باید ضبط کنیم و ...همه وهمه کامال مشخص بود
و دربارهاش حرف زده بودیم .من چندین بار در
مراحل مختلف رفتم آلمان و حتی با تهیهکننده
اصلی آرته راشهــا را میدیدیم و آنها تأیید
میکردند که این اآلن خوب پیش میرود یا نه و
پس برو این کاررا بکن.
دراماتورژ داشتند و همراه پروژه بود؟
بله ،کسی که دستمزد میگیرد و راشها و اطالعات
را میبیند و ایده میدهد و بیشتر روی قصه متمرکز
است .آنها در تمام جزئیات حضور دارند .حتی
مث ً
ال من امروز که میروم فیلمبرداری کنم گزارش
کار آن روز را باید عکس بگیرم و برایشان بفرستم.
یعنی به این شکل همهچیز حرفهای بود .میگویند
درست است که دست تو یک جاهایی باز است و
دوست داری فیلمبرداری کنی و ...اما ما باید از همه
جزئیات خبردار باشیم که داری چهکارمیکنی .به
یکشکلی روی کارخیلی نظارت دارند.
در زمان فیلمبرداری نماینده که ایران
نفرستادند؟

نه من خودم میرفتم و میآمدم .تهیهکننده
میآمد و راشهــا را میدید بعد دوبــاره ادامه
میدادیم.
ً
معموال دیالوگهایتان در این جلسات و
هنگام دیدن راشها چه بود؟
یک چیز جالبی که من آنجا فهمیدم و تجربه
کردم این بود که فکرمیکردم وقتیکه طرح را
مینویسم بعد هم با جزئیاتتر میشود میتوانم
دوباره یکچیزهایی را در طول کار اضافه کنم .اما
آنها وقتی طرح را آماده میکنند و میفرستند
برای تلویزیون خیلی راغب هستند و شاید کمی
هم بر پایه جبر است که حتماً باید بر پایه آن طرحی
که نوشتهشده پیش برویم .یعنی حتی اگر هم
که همان
مشکلی پیش بیاید باید راهی پیدا کنیم 
طرح را ادامه بدهیم .به خاطر همین بیشتر بر پایه
همان چیزی که اول نوشتهشده بود جلو میرفتیم.
حتی اگر چیزهایی برایمان اتفاق میافتاد که شاید
جذاب بود ،چون ما زیاد رویش کار نکرده بودیم
و از بابت طراحی وقت نداشتیم ،نمیتوانستیم
زیاد رویش مانور بدهیم و روی چیزهایی مانور

من چندین بار در مراحل مختلف
رفتم آلمان و حتی با تهیهکننده
اصلی آرته راشها را میدیدیم و
آنهاتأییدمیکردند
بکنیم اما بیسش این بود که ما باید اینجوری
کارکنیم .یعنی تا این حد روی کار اطالعات دارند.
حاال فکرکن ما چند تهیهکننده داریم که بداند با
کدام دوربین و چگونه باید کار شود و چه فرمی
باید کار شود؟
با دوربین  5Dکارکردید؟
بله با دو دوربین  5Dضبط کردیم.
کل کاربا دو دوربین ضبط شده؟
بله .البته آن کنسرت پایانی را با سه دوربین
گرفتیم.
آنجا فضای گستردهای دارد و باید
کنترلش میکردید که چیزی را از دست
ندهید .استفاده از دو دوربین پیشنهاد
تو بود یا این هم باز از طرف تهیهکننده
مطرح شد؟
پیشنهاد تهیهکننده این بود که با یک دوربین
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میدادیم که از قبل آماده شده بود.
این شکل کارکردن یک مسیر استاندارد
و حرفهای است که در سینمای مستند
دنیا وجود دارد .خب ما در ایران یا
تجربهاش نکردهایم یا کمتجربهایم.
برای تو این شرایط سخت نبود؟ یا برایت
جذاب بود؟
اوایل خیلی برایم سخت و واقعا کمی عذابآور بود.
پس صبر و حوصلهات زیاد بود.
بله ،چون واقعاً دوست داشتم که یاد بگیرم .مثال
اگر شاید تهیهکننده ایرانی این سختگیری را
میکرد هرکسی بود میگفت :بیخیال اصال
نمیخواهم ادامه بدهم .اما من دوست داشتم.
همانطور هم که خودت گفتی واقعا هم اینجا
خیلی کم اتفاق میافتد که به این شکل کارکنیم.
اما آنها با جزئیات همهچیز را باید بدانند و نکته
جالب اینجا بود که تهیهکننده من در اصل خودش
مستندساز است و جزو اولین بارها بود که خودش
تهیهکننده فیلم یک کارگردان دیگر میشد.
همیشه خودش کارگردانی میکرد چون حاال
فیلم نگهدار را دیده بود عالقهمند شده بود که
باهم کارکنیم.
حاال چه فیلمساز چه تهیهکننده یک
استانداردهایی است که باید رعایت
شوند.
بله ،ما باید قواعد را رعایت میکردیم .یک چیز
جالبی برایت بگویم :مثال تهیهکننده به من گفت:
کل فیلم باید ا ِف دو هشت فیلمبرداری شود.
چرا؟
اگــر تمام فیلم را ببینید کال ا ِف دو هشت
فیلمبرداری شده .چون کیفیت بهتری میتواند
داشته باشد و فوکوسها میتواند تأثیر جذابتری
روی مخاطب بگذارد .یا باید از دوربین DSLR
استفاده میکردیم.
با توجه به موضوع فیلم و تحرکی که در

آن وجود دارد این ِ
اف پایین باید فوکوس
بودن تمامی تصاویر و اتفاقاتی که در
فیلم میافتاد را کمی برایتان سخت
کرده باشد.
سخت میکرد ،اما جذاب بود .آنهم با موسیقی
که پر از ریتم است خیلی سخت میشد .اما برای
ما چالشبرانگیز بود .خب من اولش کمی نگران
بودم و میگفتم از دوربین و لنزی استفاده کنیم
که همهچیزمان فوکوس باشد و راحت دوتا دوربین
دستمان بگیریم و برویم فیلمبرداری کنیم .اما
اصــرار تهیهکننده همان بود .حاال یکجاهایی
برحسب اجبار مجبور میشویم که کارهای دیگری
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کارکنیم و یکبار که از یک موضوع فیلمبرداری
کردیم اگر خواستیم و نیاز بود دوباره بگوییم که
تکرار کنند و دوباره بگیریم .من گفتم خود آنی
که اتفاق میافتد جذابتر است و اتفاقا در ادیت
هم دست آدم بازتر است .سختترین ادیت فیلم
مستند به نظر من موسیقی است ،یعنی شما
نمیتوانید دو پالن که برایتان جذاب باشد را
پشت سرهم بگذارید چون باید موسیقیشان هم
به هم پیوند بخورد و صدایش هم درست باشد.
خیلی سخت بود اما دو دوربین کمی دست آدم را
باز میگذارد .یک جاهایی با یک دوربین میرفتیم.
مثال آن عکس ویدئوها را خودم کارکردم .کال هر
پالنی که ربطی به موسیقی ندارد و جغرافیایی
است از آدمها یا ساحل یا دریا ،پالنهای عمومی را
خودم تنهایی میرفتم و میگرفتم با یک دوربین.
به نظرم این بحث ضبط با دو دوربین،
کامال هم به خاطر موسیقی پیشنهاد
درستی بــوده .تو موضوع را بهتر
میشناختی و اشراف بیشتری داشتی
که در صحنه چه اتفاقهایی ممکن
است بیفتد که با یک دوربین ممکن بود
خیلیهایشان را از دست بدهی.
دقیقا .مخصوصا برای ریتمشان .من دوربین دوم
بودم ،یعنی اصلیها را تصویربردار اصلی میگرفت
و من حاشیهها را میگرفتم.
برگردیم دوباره به بحث خود فیلم و
طراحیاش؛ پس گفتی که بر اساس
همان صحبتهای حمید سعید مسیر
فیلم را بر این مبنا گذاشتی که با توجه
به موسیقی آفریقاییتبارها و اینکه
میخواهد یک کنسرت اجرا کند این
مسیر را با این آدم طی کنی .اینکه حمید
سعید سروقت چه آدمهایی میرود هم
مشخصشده بود یا نه؛ در دل فیلم که
این آدم را دنبال میکردی باز به این

آدمها رسیدی؟
نه ،از قبل مشخص کرده بودیم .اطالعاتی حمید
به من داده بود اطالعاتی هم بقیه داده بودند .من از
قبل رفتم دو ،سه ماه کل این گروهها و لوکیشنها
را دیدم و انتخاب کردم.
یعنی ممکن بود که اگر خود حمید
سعید در فضای واقعی میخواست این
کنسرت را برگزارکند سروقت بعضی از
آدمها نرود؟
ً
شاید آره ،اآلن دقیقا یادم نیست اما سروقت
گروهی که در کنگه هستند نمیرفت چون
میگفت که برایش جذاب نیست ،اما برای من
جذاب بود .یا با کارلوس زیاد میانه خوبی نداشت
چون میگفت که بداخالق است و نمیخواست
برود .اما کلیت پیشنهادهای خودش جالب بود؛
مثال موسی کمالی ،خالو قنبر ،غالم سیاه و ...یک
تعدادی بود که پیشنهادهای خود حمید بود.
یا مثال درباره غالم سیاه از قبل همه میگفتند
سراغ این نرو او موسیقی پاپیوالرتری دارد .اما خب
برای من برعکس بود ،وقتی میگفتند نرو بیشتر
دوست داشتم بروم.

کال هر پالنی که ربطی به موسیقی
ندارد و جغرافیایی است از آدمها
یا ساحل یا دریا ،پالنهای عمومی
راخودمتنهاییمیرفتم
خیلی خمیرمایه قویای دارد؛ چه ازنظر راش،
عکسها ،چه خودش در فضای بندرعباس .واقعاً

میتواند یک مستند قوی باشد .حاال قرار است
پسرش به همراه پدرش یک آهنگ جدید بیرون
بدهند و من هم میخواهم یک موزیک ویدئو
برایشان بسازم .اما فکرمیکنم بودن کارلوس در
فیلم بهتر از این بود که نباشد؛ حتی اگر کمی هم
قصه خوب درنیامده.
بهجز کارلوس ،روی مراسم زار هم خیلی
تأکید داری.
چون خود ماماصفیه در فیلم بود و مراسم زار داشت
و قرار بود که اگر زارش بیرون آمد در کنسرت
حضور داشته باشد .شاید به این خاطر میخواستم
تأکید زیادی رویش داشته باشم ،نمیدانم .شاید
هم چون ازنظر انسانشناسی موسیقی ،مراسم
جذابی بوده برای مخاطب .چون یک بخشی از
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چون وجهه دیگری از او میدیدی که
ممکن بود بخواهد چیزی به فیلم اضافه
کند.
بله ،دقیقا.
در فیلم هم مشخص است که حمید
سعی میکند با کارلوس فاصلهاش را
حفظ کند و خیلی راحت نیست ،اما برای
من که خرده داستان جالبی بود ،هرچند
شاید فصلی که به او میپردازی کمی از
فیلم بیرون میزند.
خودم دوست داشتم این اتفاق بیفتد و کارلوس در
فیلم باشد چون واقعا حیف بود نباشد .واقعا خیلی
حیف میشد.
چرا؟ به خاطر سابقه موسیقیاش
یا به خاطر آن خرده داستانی که
واردمیکرد؟
از خرده داستان بودنش که من خودم هم راضی
نیستم چون همانطور که گفتی داستانش کمی
پرت شد در فیلم؛ یعنی زیاد ربط پیدا نکرد
چون کمتر توانستیم باهم پیش کارلوس برویم.
اما خود کارلوس برای من جالب بود که بعد از
سی وخردهای سال کنسرت بدهد.
رابطهاش با پسرش هم جالب بود.
بله ،چون به موسیقی دیگر عالقهمند نبود .شما
فکرکنید سی وخردهای سال پیش ،قبل از انقالب،
این یکی از معروفترین و جذابترین موزیسینها
و خوانندههای بندرعباسی بوده .حتی تهران و
شیراز میآمده و کنسرت میداده و گروههای
دیگری که تهران بودند اینها میآمدند آنجا
اجرامیکردند و برمیگشتند و بسیار عالقهمند
بوده و کارمیکرده .ناگهان وقتی همه این اتفاقات
بد برایش میافتد و نمیتواند موسیقی کارکند
طبیعتاً تلخ میشود .اتفاقاً تلخیاش برای من
جذاب بود .همه میگفتند که کارکردن با او سخت
است اما برای من این تلخیاش جذاب بود.

حتی رابطهاش با پسرش .کسی که
حرفهای کارموسیقی میکرده حاال
مخالف موسیقی کارکردن پسرش
است و میگوید که اآلن جلوی موسیقی
را میگیرند اما جلوی کفترباز را
نمیگیرند .یک جوری دارد فضای
موسیقی ما را هم به تصویر میکشد.
هرچند که بعداز این همهسال دوباره به
صحنه میرود و با پسرش هم به صلح
میرسد.
به چند نفر از دوستانم هم پیشنهاد کردهام که
بیایید از کارلوس یک فیلم مستند بسازید چون
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مخاطبهای این فیلم انسانشناسها هم هستند.
همین ده ،پانزده روز پیش ،فیلم چندین شب در
کانادا و آمریکا نمایش داشت و در آن نمایشها
یک سری آفریقاییتبار بودهاند که فیلم را دیدهاند
و مرا دعوت کردند که با فیلم به کشورهایشان
بروم؛ میخواهند بگویند این تبار ماست که در
جنوب ایران روی موزیک کارکردهاند .یعنی از
یک منظر انسانشناسی موسیقی و کاربردی هم
میشود به این فیلم نگاه کرد.
صددرصد باید نگاه کرد.
اما شاید تحت تأثیر این مسأله ،در ادیت ،فضای زار
را بیشتر گذاشتهام.
در این طراحی موقعیتها که صحبتش
را کردیم ،چه پالنهایی را اصوال طراحی
کردی؟ یعنی ممکن بوده در واقعیت
اتفاق نیفتد و تو چیدیشان.
ببین مثال خالو قنبر همیشه نی جفتی میزند
و نواختن نی جفتیاش خیلی معروف است.
مثال اروپــا مــیرود ،کنسرواتوارهای بزرگ،
موزیکهایش را زدهاند ،اما همیشه هر فیلمی که
میدیدم یا موزیکی میشنیدم نی جفتی میزد.
یکبار رفتم خانهاش بدون نی جفتی بلند شد
شروع کرد رقصیدن .در فیلم به او گفتم دیگر
نی جفتی نزن بیا این کار را انجام بده .کارهای
اینجوری در فیلم زیاد بوده است.
سکانس آخر چطور؟
برگزاری کنسرت؟
بله
من از قبل میدانستم که کنسرت یک کنسرت
قوی و موفقی نمیشود .به چند دلیل .موزیک
اینها موزیکی بود که باید روی استیج کارمیشد
نه در طبیعت.
که یک همزمانی هم دارد با اجرای فرش
خاکی.
اجــرای فرش خاکی موقعیت خاصی بود که

تماشاچی خودش را داشت .ما اگر میآمدیم و برای
کنسرت بهتنهایی تبلیغ میکردیم شاید آنطور
که باید کسی نمیآمد .من میدیدم ایدههایی که
حمید دارد ایدههای غیرواقعی است .کمی هم
آدم در فیلم اینجوری احساس میکند .به خاطر
همین چون با بچههای جشنواره فرش خاکی
دوست بودم و سالها ،پیش آنها میرفتم ،گفتم
که بیایند و اینجا کنسرت بدهند .اما میدانستم که
کنسرتش به نتیجه نمیرسد .هم به خاطر اینکه
موزیکشان ،موزیک استیج بود و هم میدانستم
که غالم سیاه کنار نمیایستد و یک اتفاقهایی
میافتد .یعنی کال آنجا را دستش میگیرد .چون
از صبح میدیدم که همه بهش میگفتند بیا برقص
و میآمد و به من میگفت :اینها میگویند برقص،
من میگفتم :بگذار بعدازظهر بشود بعد هر کاری
میخواهی بکن .گفت :بعدازظهر من میتوانم
برقصم؟ گفتم :بله میتوانی برقصی.
کاراکتری دارد که میخواهد صحنه را
مال خودش بکند.
بله ،دقیقا اینطور بود .حتی دیدی که در زار

هم لیدر بــود ،هرچند شخصیت زارش خیلی
فرق میکند با شخصیت پاپیوالرش .در زار واقعاً

چون با بچههای جشنواره فرش
خاکی دوست بودم و سالها پیش
آنها میرفتم ،گفتم که بیایند و
اینجاکنسرتبدهند
اما تقریب ًا پیشبینی میتوانی بکنی.
بله ،پیشبینی کرده بودم.
تهیهکننده هم با این که فیلم به این
شکل تمام شود موافق بود؟
وقتی غالم میآید و شروع میکند به رقصیدن و
بقیه دارند ساز میزنند ،یک پالن بعد ،النگ میشد
و جمعیت هنوز آنجا بودند .یک تعداد داشتند
میرقصیدند و تصویرمان پرانرژی و شاد بود .فیلم
را همانجا برای تلویزیون تمام کردم.
و حاال تو سکانس مغازه را به آن اضافه
کردی.
بعد من آمدم سکانس مغازه را ادامه دادم ،اما
دوبــاره گفتم که این چون دینگومارو دارد
نمیایستد و دوباره حرکت میکند قطعا.
اینکه فیلم نریشن داشته باشد و
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دیگر خودش نیست .یعنی یک شخصیت خاص
عجیبوغریبی میشود و اصال از این فضا بیرون
میآید .در آنجا من میدانستم که غالم نمیگذارد
که کنسرت درستوحسابی پیشبرود و از روز قبل
هم میدانستم و حس کرده بودم که ممکن است
این اتفاق بیفتد و پیشبینی کرده بودم و یکسری
ایدهپردازیهای غیرمستقیم هم کرده بودم .مث ً
ال
به حمید نمیگفتم اما به غالم میگفتم که اگر
دوستداشتی برقص و از همان اول هم برقص،
چون میخواستم قصه دربیاید .خیلیها این را در
فیلم مستند نمیگویند که ما ایدهپردازی کردیم،
قصه درست کردیم .اما واقعیتش این است که من
دوستدارم مخاطبم بداند که کارگردان هم حضور
دارد و فقط مشاهدهگری صرف نیست .ما قصهها را
باید دربیاوریم ،به خاطر همین میدانستم که کل
کنسرت را باید از اول فیلم تا آخر فیلم نشان بدهیم.
پس تو بهعمد گذاشتی که غالم
کارخودش را بکند.
خیلی مستقیم نگفتم که این کاررا بکن که کنسرت
جذاب شود ،فقط دوست داشتم که غالم بلندشود
و برقصد ،چون اگر میرقصید همه بلندمیشدند و
میرقصیدند و عم ً
ال کنسرتی دیگر وجود نداشت.
پس کمی بدجنسی کردی .فکرنمیکنی
که این تلخی و شکست روی حمید تأثیر
میگذاشت یا فکرمیکنی که مثال اگر
غالم هم این کار را نمیکرد باز حمید با
شکست مواجه میشد؟
اتفاقا وقتی غالم شروع کرد به رقصیدن قصه
را جذاب کرد ،وگرنه وقتیکه خودشان داشتند
میزدند یک چیز عادی بود .من از قبل میدانستم
این اتفاق میافتد.
اما تو حرفی به حمید نگفته بودی؟
نه

چرا؟
چونکه میخواستم ببینم که حمید چه
عکسالعملی نشان میدهد.
و تو هم ببینی چه اتفاقی ممکن است در
این موقعیت به وجود بیاید.
بله ،بههرحال شما به خاطر اینکه قصه دربیاید و
یک موقعیتی پیش بیاید مجبورید یک کارهایی را
انجام بدهید و اتفاقاً جذابیت فیلم مستند ساختن
برای من همین چیزهاست؛ به خاطر این هنوز فیلم
داستانی زیاد برای من تولیدش جذاب نشده؛ به
خاطر اینکه در فیلم مستند تو سورپرایز میشوی و
خودت هم نمیدانمی قرار است چه اتفاقی بیفتد
و این خوب است.
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بخواهد خط داستان را پیش ببرد
ایدهای بود که از اول در ذهنت بود یا نه؛
بعدا شکل گرفت؟
در ادیت تلویزیون ما راوی دانای کل داشتیم و
حمید هم یک نریشنهای کوچکی میگفت تا
مخاطب خارجی به یک اشرافی برسد.
پس در آن فیلم حمید راوی اصلی نبود؟
نه ،نریشن آلمانی  -فرانسوی بود که داشت
اطالعات میداد در مورد هرمزگان و موسیقی آنجا.
اصل آن فیلم چهلوسه دقیقهای با این فیلم خیلی
فرق دارد .اما من یک تجربهای در فیلم نگهدار
داشتم که برایم جذاب بود و دوست داشتم که
دوباره در اینجا استفاده کنم؛ هرچند فکرمیکنم
فیلم نگهدار خیلی موفقتر بود.
چه تجربهای؟
تجربه اینکه شما مصاحبه نگیرید ،آدمها رو
به دوربین صحبت نکنند و خیلی به قصهگویی
سینماییتر نزدیک شویم .به خاطر همین
نمیخواستم آدمها رو به دوربین حرف بزنند .اما
نریشن فیلم نگهدار خیلی راحتتر بود و جاافتاد.
اینجا زیاد مثل فیلم نگهدار برایم راضیکننده
نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه نگهدار خیلی راحت و صمیمیتر
میکروفن را جلویش گذاشتیم و در یک روز همه
را گفت ،حتی یک روز هم نه؛ در سه ،چهار ساعت.
متنش را تو نوشته بودی؟
اصال برای نریشن ما متن ننوشتیم.
فقط ایده را به او دادی که چه بگوید؟
فقط گفتم بیا این فیلم را ببین و روی آن هرچه
دوســـت داری حــرف بــزن .بعد شــروع کــرد به
حرف زدن .مثال به نگاتیو هشت میلیمتری که
میرسید کل تاریخ نگاتیوها را میگفت و این که
چهکارمیکند .یا درمورد فیلم «تارزان» نریشن
میگفت .در استودیو هم نبودیم و در خانه بودیم،

میکروفن را جلویش گذاشتم و حــرف زد .در
«دینگومارو» من مجبور شدم یک بخشش را
بنویسم ،یک بخشش را هم خود حمید فیلم را
دید و گفت .اما به آن جذابیت فیلم نگهدار درنیامد.
چرا مجبور شدی بنویسی؟ به خاطر
اینکه حمید خوب حرف نمیزد؟
به خاطر اینکه حمید اشراف زیادی به روایت
قصهگویی نداشت و مجبور شدم بنویسم.
ذهنش پراکنده بود؟
بله ،ذهنش خیلی پراکنده بود .طبیعی است در
دنیای دیگری است و من در دنیای مستندسازی
هستم و او دقیقاً هم نمیداند چه باید بنویسد و
بگوید .حمید یک موزیسین خیلی بدوی است که
فقط موزیک میزند؛ یعنی آدمی نیست که بتواند
نریشن بنویسد .من مجبور شدم خودم بنویسم و
آن نوشتن باعث شد که خود حمید وقتی اینها
را میگوید کمی تصنعی شود .مث ً
ال غالم را که در
ورزشگاه میبینیم حمید میگوید که غالم عاشق
سه چیز است و بعد میگوید که غالم سیاه جانوری
است و چیزهای اینجوری که خودش میگفت
خیلی خوب بود .خودش میگفت بیا اینجا بگوییم

نمیخواستم آدمها رو به دوربین
حرف بزنند .اما نریشن فیلم
«نگهدار» خیلی راحتتر بود و
جاافتاد
نبودم که بروی و در یک لوکیشنی فیلمبرداری
کنی و به شهر خودت برگردی .در عکاسی هم به
همین شکل است ،در وقتهای بیکاریام که در
خانه هستم به عکاسی میروم .اصال مهم نیست
که در آن ساعت نور برای عکاسی خوب است یا
نه ،فقط مهم این است که بروم با آدمها باشم و
بنشینم و با آنها حرف بزنم یا غذا بخورم .چیزهای
اینجوری برای من جذابتر است .حاال از تهران
هم که دور هستم بعضی مواقع اتفاقاتی میافتد،
مثال میگویند باید برای نمایش فیلم بیایی ،من
هم میگویم که نمیتوانم بیایم که حتی نمایش
فیلم هم کنسل میشود .یا مثال با یکی قرار دارم
از یک جای دیگر دنیا آمده و میگوید که تهران
هستم .اتفاقاتی ازایندست یا حتی مثال آشناشدن
با مستندسازها یا تهیهکنندههای مستند طبیعتا
سخت است اما اینجا راحتترم .اتفاقا سعی
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که غالم عجب جانوری است یا اینجا بگوییم که
عاشق سه چیز است.
منظورت این است که جاهایی که تو
نوشتهای لحن بیانش خوب نبوده؟
لحن بیانش خوب نبوده و از ته دل هم نبوده ،اما
وقتی خودش فیلم را میدید و آنجا یکچیزی
میگفت و ضبط میکردیم خیلی جذابتر بود .من
واقعاً یک قاعده عجیبوغریب مستندسازی ندارم،
خیلی دلی و غریزی است .اینکه بروی در دل کار.
هرچند «دینگومارو» خیلی منظم بود و طراحی
داشت اما در دل آن طراحی هم چیزهایی که خودم
دوست داشتم هم نوشته بودیم .اما اینکه خیلی
درگیر این که مخاطب یا منتقد چه میخواهد
بگوید نیستم .بعضی مواقع فکرمیکنم چون
از دلم برمیآید و حس خوبی شاید برای خودم
داشته باشد شاید برای مخاطب هم داشته باشد.
به خاطر همین خیلی دوست دارم فضای فیلمهایم
کمی پرریتم و پرانرژی و شادتر دربیاید .یکی از
دالیلی هم که شیراز زندگی میکنم همین است
که اینجا راحتترم .یعنی میگویم که یک بخشی
از سینمای مستند من حسیتر است و ربطی به
جریانات و فضاها و اتفاقات سینمای مستند که
در ایران میافتد ندارد .نه که نیست ،باید هم باشد،
اما بدون اینکه در ارتباط خیلی مستقیم باشم
راحتتر هستم .اینجا راحتتر کارمیکنم .یعنی
ازنظر شخصی خودم به این شکل هستم .تنهاتر
و دوربودن برایم راحتتر است .نه که جدا باشم؛
توی یک شهر باشم ،در آن فضا خیلی اطالعات
خوبی هم داشته باشم و اگر قرار است موفق باشم
و اتفاقاتی برای فیلمم بیفتد اگر در این شهر بیفتد
خیلی بهتر است تا این که در جریانات مستقیم
ارتباطات باشم و این اتفاقات بیفتد.
اینکه خیلی خوب است .اما وقتی
کیلومترها از پایتخت دور هستی و
متأسفانه همهچیز در تهران متمرکز

شــده یک سری از موقعیتها را
فکرنمیکنی که از دست میدهی؟
طبیعتا ،اما یک چیزهایی هم به دست میآورم.
صددرصد.
مث ً
ال راحت بودن در شهر خــودم .خانوادهام،
دوستانم ،سوژههایم ...مثال این کفترباز؛ اگر
تهران بودم هیچوقت نمیتوانستم بیایم شیراز
کارکنم .من هرروز با او هستم .آن موقع نگاهم
شاید توریستی میشد .حتی فیلم «دینگومارو»
را هم در بندرعباس خانه اجاره کردم .حدود
یک سال بندرعباس بودم و آنجا زندگی کردم و
فیلم را ساختم؛ یعنی به یک حالت توریستی آنجا
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میکنیم اینجا فضایی درست کنیم که در شیراز
فیلمسازی مستند کمی قویتر بشود ،کارگاهی
بگذاریم و...
چقدر عالی ،آفرین .اآلن اینترنت و
تکنولوژی این ارتباطات را راحتتر هم
کرده .حاال چه؟ در جریان مرسوم بدنه
سینمای مستند هستی یا نیستی؟
در تهران هم که بودم باید همین کارهایی را که اآلن
کردهام میکردم .مثال همین فیلمها را میساختم،
همین ارتباطات را داشتم ،اگر جشنوارهای
میرفتم ،اگر مسافرتی میرفتم .من میتوانم
سالها در همین شیراز عکاسی کنم ،فیلم بسازم
یا در بندرعباس بسازم ،تا آخر عمرم هم همینجا
فیلم بسازم و تکراری هم نشود .منظورم این است
همان اتفاقی که قرار بود شاید در تهران بیفتد اآلن
هم که در شیراز هستم دارد برایم میافتد.
راستی کل پروسه «دینگومارو» چقدر
طول کشید؟
از تیرماه  ۹۲فکرکنم شروع کردیم .سه سال پیش
بود .همهچیز که اوکی شد من به بندرعباس رفتم.
چهار ماه تحقیق و پژوهش و پیشتولید را انجام
دادم و طراحی کردیم ،بعد تا خردادماه سال بعدش
فیلمبرداری کردیم.
چند جلسه فیلمبرداری داشتید؟
فکرکنم چیزی حدود چهل جلسه.
صداگذاری و تدوین آنطرف انجام شد
یا اینطرف؟
مونیخ انجام شد.
تو هم مونیخ بودی؟
بله یک تایمی مونیخ بودم.
به فکر اکران عمومی فیلم با توجه به
اینکه تهیهکننده صاحب فیلم است
نبودید؟
نه ،یکباره اتفاق افتاد .راستش من خودم این
پیشنهاد را دادم و اصال هم انتظار نداشتم که «هنر

و تجربه» فیلم را بگیرد.
چرا؟ به خاطر موسیقی؟
نه ،نمیدانم انتظار مستندسازها و فیلمسازهای
دیگری را داشتم.
به نظرم اتفاقا فیلمت برای مخاطب
عمومی میتواند خیلی جذاب هم باشد.
من در آن متنی هم که برای «هنر و تجربه» نوشتم
همین را نوشتم و حاال غیرازآن دیدگاه خودم هم
همین است؛ نوشتم که من فکرمیکنم که یک
بخشی از سینمای مستند ما باید به فیلمهایی
رجوع کند که برای مردم باشد ،اما نه اینکه خیلی
عامیانه باشد ،میتواند فیلم خیلی قویای باشد،
اما فیلمی باشد که مخاطب پسند باشد .این نقد
جدی من به سینمای مستند خودمان است که
همهمان یک سری فیلمهایی میسازیم که شبیه
همند و برای جشنوارههاست .جشنوارهها که تمام
میشود ما این فیلمها را روی طاقچه میگذاریم
و هیچ کاریشان نمیکنیم .بعد هیچ اتفاقی برای
این فیلمها نمیافتد .من میگویم شاید بشود
یک سری فیلمهایی ساخت ،حاال که «هنر و

جشنوارهها که تمام میشود
ما این فیلمها را روی طاقچه
میگذاریم و هیچ کاریشان
نمیکنیم
به قول تو ممکن است فیلمی در ده
جشنواره بوده و جایزه هم گرفته اما
نمیتواند با مخاطبش ارتباط برقرار
کند.
من یک تجربه اکران با همین فیلم «دینگومارو»
در مونیخ طی چهلوپنج روز داشتم و اتفاقاً هر
چهلوپنج روز هم آنجا بودم چون همانجا هم
نمایشگاه عکسهایم بود .مردم بلیت میخریدند
و میآمدند فیلم میدیدند .برایم خیلی جذاب بود
که دنیای جدیدی را دارم میبینم ،سؤالهای
عجیبوغریبی هم از من داشتند :آیا ایران به این
شکل است؟ ما اصال باورمان نمیشود که در خیابان
میرقصند و ...باورشان نمیشد ،مثال میگفتند
کنسرت کارلوس بوده یا شما طراحی کردهاید.
یعنی شاید شما میتوانید یک دنیای دیگری را
معرفی کنید که جایش خیلی خالی است
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تجربه» راه افتاده ،با آن سیستم جلو برود و خودم
هم احساس میکنم که شاید فیلم «دینگومارو»
و «من نگهدار جمالی وسترن میسازم» برای
مخاطب جذاب باشد.
دوســت دارم بدانم این نقدت از چه
منظری است؟ از منظر تکنیک و ساختار
است یا از منظر انتخاب موضوع است
که فکرمیکنی بیشتر فیلمهای مستند
ایرانی قدرت ارتباط با مخاطب را
ندارند؟
مخاطب خصوصی که دارند.
درمورد مخاطب عمومی و مردم صحبت
میکنم که تو بهش اشاره کردی.
من خودم کلیشههایی که برای مخاطب بود را
در فیلم «دینگومارو» سعی کردم رعایت کنم؛
مث ً
ال یک فیلم پرانرژی و شاد باشد یا اطالعات
راحتتری را به مخاطب بدهد و غیرازاین نخواهد
غربزند .نخواهد موضوعاتی را بیان کند که ما
همیشه میشنویم و همیشه این مشکالت را
میبینیم .یک دنیای جدیدتری را به مخاطب نشان
بدهد که مخاطب تابهحال ندیده .مثال خیلیها در
خود ایران نمیدانستند که هرمزگان اینجوری
است .خیلیها که شاید هرمزگان هم رفته باشند
اصال نمیدانستند که آنجا این فضا را دارد و مثال
از هر ده جوان یک نفرشان گیتار میزند؛ این
خودش موضوع خیلی جذابی است .یعنی میشود
فیلمهایی ساخت که یک دنیای جدیدی را به
مخاطب نشان بدهد ،نه اینکه در مورد موضوعات
اجتماعی بهصورت خیلی بیروح حرف زده باشد.
آنها هم باید گفته شود نه اینکه نباشند .یک بخش
خیلی قوی از سینما مستند ما در دنیا شاید اگر
معرفی شود این فیلمهاست .منظورم این است
که شاید بشود یک سری فیلمهای اینجوری
هم ساخت .حاال که قرار است اتفاقاتی بابت
اکران بیفتد آنها بتوانند مخاطب را به سینما

بکشانند .وگرنه اگر قرار است یک بخش زیادی
از فیلمهایی که ما سالها دیدهایم در اکران باشد
من فکرمیکنم شاید بعضی از این فیلمها حتی
مخاطب را پس بزند.
که یکبخشی هم در طول سالهای
گذشته اتفاق افتاده و مخاطب از فیلمها
استقبال نکرده.
بله ،حتی اگــر فیلم خیلی جــدیای باشد
و خیلی جاها رفته باشد .تو با تجربه پروژه «به
تماشای مستند»ت اطالعات بهتری داری.
بحث جشنوارهها همیشه فرق میکند
و با فضای مخاطب خیلی متفاوت است.
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(محصول )1394
خالصه فیلم :در مراسم عروسي يک اتفاق ناگهاني باعث
کشته شدن پدر خانواده ميشود .يکي از اعضاي خانواده
مقتول به دنبال اين است که به هر شکل قصاص انجام شود
و بخش ديگري از اعضاي خانواده در برابر اين خواسته
مقاومت ميکنند .کشمکش ميان اين دو گروه باعث
شکلگيريشرايطيميشودکههمهرادرگيرميکند.
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عوامل :کارگردان و تدوینگر :سروش محمدزاده ،فیلمنامه :پیمان
ناجی (بر اساس طرحی از فرامرز وجدان دوست) ،مدیر فیلمبرداری:
مرتضی غفوری ،صدابردار :بابک اردالن ،طراح صحنه و لباس :محسن
غالمی ،طراح گریم :ایمان امیدواری ،بازیگران :شهاب حسینی ،آرمان
درویش ،نسیم ادبی ،هستی مهدوی فر ،امیرحسین شام بیاتی ،الهام
حاج فتحعلی ،فرخنده فرمانیزاده ،گیتی قاسمی ،رسول ادهمی ،نیما راد،
پیام اینالویی ،محمدرسول صفری ،حمیدرضا جانباز ،امیر کوروش زاده،
بهناز بستان دوست ،صمد عدالت زاده ،مهدی حاج صفار ،آریو ملتدوست،
ایلیا کیوان ،پانته آ کیقبادی ،احسان ناجی و علیرضا خاتمی ،تهیه کننده:
یوسف وجدان دوست

سیدرضاصائمی

«چهارشنبه» رئالیسم اجتماعی خود را نقض نمی کند
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«چهارشنبهسوری»« ،چهارشنبه  19اردیبهشت»« ،چهارشنبه خون به پا میشود» و اینک «چهارشنبه»
خالی که پر از ارجاعات تراژیک به دردهای اجتماعی است که از زاویه دید کارگردانی جوان به شکل
رویکردهای فرهنگی صورتبندی شده است؛ روایتی روان و بی لکنت در بستر فضای ملتهب جنایی-
حادثهای که بیش از آنکه سویه پلیسیاش پررنگ شود در خوانش اجتماعی  -اخالقی قرارمیگیرد.
در مراسم عروسی یک اتفاق ناگهانی باعث کشته شدن پدر خانواده میشود .یکی از اعضای خانواده مقتول
به دنبال این است که به هر شکل ممکن قصاص انجام شود و بخش دیگری از اعضای خانواده دربرابر این
خواسته مقاومت میکنند .کشمکش میان این دو گروه باعث شکلگیری شرایطی میشود که همه را درگیر
میکند .فیلم لحن و روایتی از جنس واقعگرایی اجتماعی دارد که شاید برخی آن را متأثر از سینمای فرهادی
بدانند اما ردپای مستقل محمدزاده را در بازنمایی و روایت خود از قصهای که بهظاهر تکراری است میتوان
ردیابی کرد.
از سوی دیگر «چهارشنبه» گاهی فیلم فوقالعاده «ابد و یک روز» را تداعی میکند و میتوان مدعی شد که
این دو فیلم یکی در بخش «هنر و تجربه» و دیگری در بخش «سودای سیمرغ» از شاخصترین فیلمهای
جشنواره سی وچهارم بودند که نخستین فیلم بلند کارگردانهایشان محسوب میشدند .مبنای این قیاس را
میتوان در نسبت خانوادگی و برادر  -خواهری با بحران و گره کور قصه قرار داد؛ نوع مواجهه این شخصیتها
اگرچه در یک کنشمندی واحد بنا نمیشود اما سرنوشتشان در گرو تصمیمها و انتخابهای یکدیگر
قرارمیگیرد.
«چهارشنبه» اگرچه یک ملودرام اجتماعی -خانوادگی است که سویه جمع گرایانه دارد اما درنهایت این
فردیت شخصیتهاست که بهعنوان عاملیت در مواجهه و تعامل با نظام اجتماعی دچار قبض و بسط شده
و به یک هویتمندی تازه میرسد .در رهگذر همین بازنمایی البته میتوان تصویری روان /جامعهشناختی
از خانواده ایرانی و مناسبات و روابط آنها را نیز ترسیم کرد که واجد نوعی رویکرد آسیب شناسانه نیز
هست؛ خانواده های طبقات پاییندست جامعه که در موقعیت پیچیده و دشواری از یک بحران خانوادگی
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قرارگرفتهاند که هرگونه کنش فردی آنها میتواند آینده همه آنها را دستخوش تغییرات بنیادی نماید.
وضعیتی حساس و پرمخاطره که هیچکدام از چهار شخصیت نباید اشتباه کنند و امکان خطا باید به حد صفر
برسد .طبیعتا در این موازنه ،سلیم (شهاب حسینی) بهعنوان برادر بزرگتر باید به شخصیت محوری بدل
شود که با ایجاد تعادل بین احساس و منطق ،خانوادهاش را از این بحران عبور دهدف اما این طاهر ،برادر
کوچکتر است که به شخصیت اصلی بدل میشود که هم در تعلیق روایت و هم پیشبرد قصه نقش مهمی دارد
و البته در موقعیت پرتگاهی و باریکی قرارگرفته که اگر کنشمندی های خواهرانه اکرم و طیبه نبود چهبسا
کشمکشهای برادرانه سلیم و طاهر به فرجام بدی میرسید .بااینحال نباید اشتباهات اکرم را در تعمیق
تنشهای درون خانوادگی فراموش کرد.
خوشبختانه فیلم علیرغم قابلیت افتادن در سانتی مانتال های اخالقی ،در مسیر درستی حرکت کرده و
رئالیسم اجتماعی خود را نقض نمیکند .از این حیث هم ،میتوان «چهارشنبه» را با «ابد و یک روز» به
مقایسه گرفت که علیرغم حضور پررنگ شخصیتها و تأثیرات متقابل کاراکترها و عملکردشان برهم،
درنهایت کلیت و ساختار قصه موقعیت محور است نه شخصیت محور و این دیالکتیک بین عاملیت و ساختار
درنهایت در ذیل یک گفتمان کل گرایانه و موقعیتمند بازنمایی میشود که البته نقش و سهم فردیت
شخصیتها نیز در آن مستتر است.
«چهارشنبه» از عناصر کارگردانی یعنی اندازه قاب و میزانسن و ریتم و بازیگرفتن نشان از کارگردان بااستعداد
دیگری در سینمای ایران دارد که با پایانبندی جسورانه و غافلگیرکننده ،امیدوارکننده به نظر میرسد.
«چهارشنبه» را باید در ذیل سینمای واقعگرای اجتماعی ایران دانست که در تداوم همان سینمایی حرکت
میکند که در اصغر فرهادی به اوج خود رسید .این تأثیرپذیری البته به تقلید صرف تقلیل نمییابد و میتوان نگاه
و سبک مستقل را هم تشخیصداد .فیلمهای ازایندست بیش ازآنکه مصداق سینمای هنر و تجربه به معنای
متعارفش باشند بازنمایی هنرمندانه تجربههای کارگردانهای جوانی هستند که نسلی آیندهدار را تشکیل
میدهند .شاید روزی کارگردان «چهارشنبه» به موقعیت کارگردان «چهارشنبهسوری» برسد
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«چهارشنبه» فیلمی است که تالش کرده از زاویه دید همیشگی به موضوع آشنای قصاص فاصله گرفته و
سویهای جدید به این بحران بدهد اما تا تبدیلشدن به یک اثر تمام وکمال فاصله دارد.
نخستین فیلم سینمایی سروش محمدزاده براساس فیلمنامهای مشترک با پیمان ناجی و طرح اولیه فرامرز
وجدان دوست ساخته شده است .فيلمساز جوانی که فیلمهای مستند متعددی را ساخته یا تدوین کرده
است .محمدزاده این بار تالش کرده با قصهای دراماتیک سینمای داستانگو را در عرصه حرفهای تجربه کند و
موضوعی آشنا را برای تجربه جدید خود انتخاب کرده است.
«چهارشنبه» فیلمی است که به قصاص و کشمکشهای رایج دو خانواده برای گرفتن رضایت و پرداخت دیه
میپردازد که در فیلمها و سریالهای متعددی موردتوجه قرارگرفته است.
نویسنده و فيلمساز با اشراف به تکراری بودن این موقعیت و درگیریهای متداول دو قطب ماجرا در
کشوقوس مرگ و زندگی ،تالش کردهاند خوانش اولیه قصه را بهروز و واجد سویههای جدید کنند .به
همین دلیل بااینکه مبنای بحران اولیه همان درگیری بین دو خانواده بر سر رضایت دادن یا ندادن و گرفتن
یا نگرفتن دیه است ،اما بحران در این سطح متوقف نمیماند بلکه با چینشی جدید ارتقا پیداکرده و احیا
میشود.
درواقع بحران اصلی فیلم نه بین خانواده قاتل و مقتول بلکه بین اعضای یک خانواده یعنی خواهران و برادرانی
است که بر سر رضایت دادن و گرفتن دیه پدرشان با یکدیگر توافق ندارند و همین عدم توافق و علت اصلی
آن ،موقعیتی را شکل میدهد که باعث تغییر در روند بحران میشود؛ بحرانی که لزوما بر سر زنده ماندن یا
نماندن قاتل نیست بلکه به شکل درونیتر بر سر مواجهه این خانواده با ماجرای بارداری دختر کوچک است که
شوهرش با قاتل پدرشان نسبت فامیلی دارد و قصاص میتواند زندگی این دختر باردار را دچار مخاطره کند.
این خوانش جدید هرچند سطح روابط را تغییر داده و جنس بحران را متمایز و محدود به حریم اعضای یک
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خانواده کرده ،اما پیچیدگی در روابط به وجود آورده که ارتباط برقرارکردن با آن نیازمند منطقی قوی و
محکم در درام است.
درواقع این پیچیدگی همانطور که بحران را تبدیل به کالفی سردرگم می کند در قصه نیز منجر به
رفتوبرگشتهای مداوم در مواجهه کاراکترها و کنش و واکنشهای آنها شده که انرژی درام را میگیرد و
باعث درجازدن میشود .درحالیکه درگیری اعضای این خانواده برای راضی کردن برادر کوچک که طبعی
سرکش دارد ،میتوانست کشمکشهای منحصربهفردی را بین این دو خواهر و دو برادر شکل بدهد که در
نوع خود بدیع باشد.
اما فیلم با عبور از گره کلیشهای اولیه میان خانواده قاتل و مقتول برای گرفتن رضایت و ورود به سطح جدیدی از
روابط بین اعضای یک خانواده برای راضیکردن برادر کوچک به گذشتن از خون پدر و گرفتن خونبها ،در همان
گره ثانویه متوقف میشود و حتی ردوبدل اطالعات و گرهگشایی نیز به شکل دراماتیکی انجام نمیشود.
به گفته بهتر ،رفتوبرگشتهای تکراری و غیردراماتیک قصه بین موقعیتهای مشابه به شکلی در طول
فیلم قرارگرفته که باعث درجازدن درام در یک موقعیت و ساکن شدن این قصه ملتهب شده است؛ التهابی
که دو خواهر و دو برادر را مقابل هم قرار داده .دیگر بحرانی پشت در خانه نیست بلکه در حریم خانهای است
که بزرگتری به مفهوم پدر و مادر ندارد و همین غیبت باعث میشود این درگیری و کشمکش مرکز ثقل
تعیینکنندهای نداشته باشد.
همچنین سؤالهای متعددی در طول فیلم بهواسطه کنش و واکنشهای کاراکترها شکل میگیرد که تا
انتها بیجواب میماند درحالیکه میتوانست منطق این درام را قوی و بحران موجود را پرکشش کند .نمونه
آن انعطافپذیری برادر بزرگ در برابر بارداری خواهر کوچک و تالش او برای پنهان کردن این ماجرا از برادر
کوچک است ،بهگونهای که حتی هماهنگی بین او و دو خواهر وجود ندارد و وقتی از برادر کوچک ،سهمش را
از دیه طلب میکند تا بلکه او را از قصاص منصرف کند ،دو خواهر از سهم دیه خود صرفنظر میکنند تا به این
طریق دو برادر مقابل هم قرار بگیرند .این رفتار بیش از هر چیز این حس را به وجود میآورد که انگار دو خواهر
از کلیت بحرانی که خواهر کوچک زمینه سازش شده و تالش یکسویه برادر بزرگتر بیخبرند!
نکته دیگر در مورد حجم دیالوگهای فیلم است که بهنوعی قرار است مرتب اطالعات ردوبدلشده را مرور کرده و
عالمت سؤالی برای مخاطب باقی نگذارد ،اما همین دیالوگها بهواسطه اطالعاتدهی مداوم به دام تکرار افتاده و
جان اصلی درام را میگیرد ،درعینحالی که برخی پرسشهای اساسی فیلم را هم بیجواب میگذارد.
درواقع فیلم «چهارشنبه» میتوانست با خوانش جدیدی که سعی کرده از این قصه و روابط آشنا داشته
باشد ،تبدیل به درامی تلخ و ملتهب و همراهی برانگیز شود اما تنها به تلخی بسنده کرده و نتوانسته التهاب و
جذابیتی فزاینده به دستمایههای مستعد اولیه ببخشد.
ضرباالجل زمانی قصه که در سه روز اتفاق میافتد از نقاط قوتی است که میتواند این التهاب را شدت
بخشیده و شکل گرفتن این بحران را در زمان متعارف یک فیلم سینمایی واقعی و باورپذیر جلوه دهد تا در
انتها با نام فیلم و روز خاص چهارشنبه گره بخورد.
ایکاش فیلم «چهارشنبه» در کنار دقت نظر در انتخاب و ترکیب بازیگران حرفهای ،تئاتری و تازهکار ،در
درام پردازی نیز یکدستی در پرداخت را مدنظر قرارمیداد تا تبدیل به اثری تجربی و کامل و یکدست شود؛
درحالیکه در حال حاضر یک فیلم تجربی است که باهدف احیای یک بحران موقعیت آشنا و تکراری ،در
پیچوخمهای درام پردازی متوقف شده است
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بعد از برگزاری سیوچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر بیشتر از هر زمانی ارزشهای گروه «هنر و تجربه» نمایان
شد« .چهارشنبه» نخستین اثر بلند سینمایی سروش محمدزاده فیلمی است که با استفاده از همین امکان
اضافهشدن بخش «هنر و تجربه» به جشنواره فیلم فجر ،فرصت دیدهشدن و داوری در بزرگترین جشنواره فیلم
کشور را بهدستآورد.
بهطور حتم اگر وجود این گروه نبود با توجه به اینکه پروانه ساخت و نمایش «چهارشنبه» ویدئویی صادر شده
است امکان نمایش و حضور در جشنواره برای این فیلم میسر نمیشد .حال بگذریم که شاید فیلم واجد شرایط
عمومی گروه «هنر و تجربه» نباشد اما نباید فراموش کرد که این گروه ارزشمند و بهعبارتی بسیار حائز اهمیت برای
نسلی از فیلمسازان که امکان فراهمآوردن هزینههای زیاد تولید فیلمهای سینمای بدنه را ندارند روزهای آغازین
تجربهآموزی و بهطبع آزمونوخطا را پشت سر میگذارد و طبعا در دورههای آینده جشنواره فیلم فجر و یا شاید با
نگاهیخوشبینانهدرقالبجشنوارهمستقل«هنروتجربه»پویاتربهاصلتعریفخودنزدیکترخواهدشد.
فیلم با همین نگاه به جشنواره راه یافت و نویدبخش فیلمسازی شد که با امکانات حداقلی قصه یکخطی خود را
بهخوبی روایت میکند.
پدر خانواده در شب عروسی دختر کوچکش در نزاعی ناخواسته به قتل میرسد و عروسی نافرجام میماند.
مادر خانواده سال بعد از دنیا میرود و دو خواهر و دو برادر منتظرند چهارشنبهروزی قاتل پدرشان به دار مکافات
سپرده و قصاص شود اما بهیکباره برادر بزرگتر از قصاص چشم میپوشد و مطالبه دیه میکند .برادر کوچکتر
اما این تغییر رفتار برادر را برنمیتابد و...
«چهارشنبه» نماینده شایسته فیلمهایی است که با امکانات حداقلی و در کوتاهترین زمان تولید شدهاند .فیلم طی
۲۰جلسه تصویربرداری در۲۴لوکیشن و با حضور تقریبی۲۰بازیگر به تولید میرسد و تبدیل به فیلمی جمعوجور
با بودجهای حداقلی میشود .حال دیگر میتوان ادعاکرد که در هنر  -صنعت گران سینما میشود با داشتن قصهای
جذاب و روایت تصویری دقیق آن ،فیلمی ساخت که مخاطب سختگیر سینما را با خود همراه سازد.
کشمکش و درگیریهای پیرامون قصاص ،هسته مرکزی تشکیلدهنده فیلم «چهارشنبه» هستند .سوژهای
تکراری و البته جذاب که بهدفعات توسط کارگردانان مختلف در سینمای ایران به تصویر کشیده شده

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

است اما آنچه که «چهارشنبه» را از بسیاری آثار
ازایندست متمایز میسازد نگاه دقیق و صادقانه و
بهدور از هرگونه حرافی و شعارزدگی به مقوله مبتالبه و
همیشگی جامعه یعنی قصاص است .فیلم بیانیهای در
رد یا قبول اجرای حکم قصاص صادر نمیکند .اساسا
مقوله قصاص مسأله اصلی کارگردان نیست .قصاص
بهانهای میشود برای موشکافی روابط خانوادهای که
دیگر بزرگترهای خود (پدر و مادر) را ازدستدادهاند و
حال با نخستین اختالفنظرها دچار بحرانی ناخواسته
و نابودکننده میشوند .اختالفنظرها و سوءتفاهمهایی
که به فاجعهای تلخ ختم میشوند و دیگر پشیمانی
نیز سودی ندارد .همهچیز از دست میرود؛ روابط
خانوادگی ،قصاص قاتل پدر بهعنوان خواسته اصلی
خانواده ،دیه ،عشق سالهای نهچندان دور و ...و
اینهمه اما خسارت کمی نیست.
فیلمساز در بیان خواستهاش و انتقال آن به مخاطبش
موفق عمل میکند و این امر را مرهون نپرداختن بیمورد به داستانکهای حاشیهای در کنار تم اصلی فیلم
است .لوکیشنهای متعدد فیلم (حدود ۲۰لوکیشن مختلف) و رفتوآمدهای کاراکترهای اصلی در آنها در
کنار قصهای شستهورفته بهرغم استفاده از بازیگران محدود باعث شده است فیلم ریتم مناسبی داشته باشد و
تماشاگر از این بابت کمبودی را احساس نکند.
موفقیت دیگر فیلم جدای از قصه و روایت دقیق و بیلکنت آن ،استفاده از بازیگر شناختهشده و حساس به مقوله
بازیگری یعنی شهاب حسینی است .بازیگری که در میان دو طیف سینماروهای حرفهای و غیر آن از محبوبیت
ویژهای برخوردار است .حضور شهاب حسینی بیشتر از هر چیزی از منظر تجاری در این فیلم اهمیت پیدامیکند
تا فیلمی با عوامل ناشناخته اعم از بازیگران و عوامل پشت دوربین در شرایط بهتری دیده شود .بازی خوب شهاب
حسینی و آرمان درویش از نکات حائز اهمیت فیلم است.
فیلم اما بیاشکال هم نیست .در طول فیلم مشخص نمیشود چرا برادر کوچکتر بهرغم فهمیدن دالیل انصراف
خانواده از قصاص اصرار عجیبی به آن دارد؛ درحالیکه برای نان شبش هم محتاج است .چرا حاضر نمیشود الاقل
به خاطر خواهر کوچکتر تن به دریافت دیه بدهد تا زندگی او را از فروپاشی نجات دهد و خود عشق سالهای
نهچندان دورش را حفظ کند؟ دالیل اینهمه اصرار و لجبازی چیست؟ چرا خواهر بزرگ بهرغم اصرارهای برادر
بزرگتر مبنی بر مخفیکردن سند خانه ،آن را با نخستین دادوفریاد برادر کوچکترش در اختیار او میگذارد؟
چرا برادر کوچکتر صرفا به فکر جورکردن دیه برادر بزرگتر است درحالیکه دو خواهر او تمایلی به قصاص
ندارند و البته پرسشهایی دیگر که بیجواب میمانند.
فیلم بهرغم روایت بیپیرایهاش از فرازوفرود چندانی برخوردار نیست و از این منظر مخاطب راضی سالن را
ترک نمیکند .بااینهمه «چهارشنبه» نوید تولد کارگردانی را میدهد که میداند که چگونه از ابزارهای فیلم و
قصهاش به بهترین شکل ممکن استفاده کند
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فرمول فیلمسازی در «چهارشنبه» چندان بدیع و محیرالعقول نیست
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«چهارشنبه» داستان تالشکردن برای نرسیدن (!) و ازدستدادن (!) است .داستان هرچه بیشتر تکاپوکردن،
بیشتر ازدسترفتن است .این فیلم روایت دستوپازدن در باتالق انتقام و خشم است .روایت فرورفتن بیمحابا
در منجالب نابودی به طرزی خودخواسته و دلهرهآور.
«چهارشنبه» به لحاظ تماتیک در زمره آثاری قرارمیگیرد که بنادارند از عوارض و عواقب شوم فروغلتدین در
مسیر خشم و انتقام سخن بگویند و مخاطب را با عوارض تراژیک این رویکرد روبهرو کنند .موتور محرک داستان
در این فیلم کشمکش و چالش جدی پسر کوچکتر خانواده با خود ،خانواده ،و محیط بیرونی است .در الیه اولیه
داستان پسر کوچک خانواده با هدف گرفتن انتقام از قاتل پدر تالش و تکاپو میکند .او در این مسیر با خانواده
و خودش در چالش است .اساسا چالش با خود برای بخشیدن یا نبخشیدن قاتل پدر و چالش با خانواده برای
صرفنظرنکردنشان از حکم قصاص منجر به پیشبرد درام میشود .اما در الیهای درونیتر خشم و عصبیت او
ریشه در احساس عدم تعلقش به خانواده و میل و تالش برای یافتن جایگاه تعیینکننده در خانواده دارد .به بیان
بهتر او بیشازآنکه نگران قصاص قاتل پدرش باشد ،نگران خودش و جایگاهش در خانواده است .درواقع مرگ
پدر و اختالفنظر میان پسر کوچک خانواده و باقی اعضای فامیل برای بخشش یا نبخشیدن قاتل ،دستمایه
بروز خشمها و نارضایتیهای برادر کوچکتر نسبت به اعضای خانواده است .در دل این بستر دراماتیک است که
مخاطب با زوایای مختلف رفتار و سکنات و مناسبات رفتاری اعضای خانواده آشنا میشود.
فرمول داستانگویی و فیلمسازی در «چهارشنبه» فرمولی چندان بدیع و محیرالعقول نیست .ماجرای ختم به
تراژدی شدن اصرار و تالش برای تحقق امری خالف جریان واقع ،ماجرایی نیست که پیشتر به آن پرداخته نشده
باشد .شاید محتملترین برداشت برای مخاطبی که پرده نخست فیلم در مرحله معرفی را پشت سر گذاشته
و روند تقابل در پرده دوم فیلمنامه را شاهد است ،رسیدن به ایستگاه تراژدی و بروز رخداد ،میخکوبکننده
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نهایی باشد ،اما چه میشود که مخاطب در عین تمام
داشتههای قبلی مجاب میشود که با اثر همراه شود
و تا ایستگاه پایانی آن را تاببیاورد؟ اینجاست که
کیفیت پرداخت فیلمنامه و شیوه کارگردانی به مدد
فیلمساز میآیند .بدیهی است که این روزها و بعد از
گذشت بیش از صدسال از تولد سینما ،دیگر کمتر
داستان یا درونمایهای را میتوان یافت که مطلقا تازه و
بدیع باشد .درواقع این ساختار روایت و شیوه پرداخت
صحنههاست که تازگی یا پوسیدگی یک اثر را تعیین
میکند.
«چهارشنبه» تمام داشتههایش را مرهون شیوه
شخصیتپردازی ،انتخاب موقعیتهای داستانی و البته
جغرافیای وقوع داستانش است .اینکه مطالبه پول دیه
و یا قصاص مسأله شخصیتهای داستان شود قطعا
و حتما میبایست در بستری رخدهد که مبلغ دیه
در تعیین سرنوشت شخصیتها تعیینکننده باشد .از
سوی دیگر انتخاب یک خانواده از طرف فرودست اجتماع و مناسبات حاکم بر این بافت جمعیتی باعث ایجاد
بستر مناسبی در شکلدادن به موقعیتهای داستانی شده است .بدیهی است که اگر همین رخداد داستانی
در دل طبقه مرفه اجتماع رخمیداد (کمااینکه در بسیاری از آثار سینمایی ما این مهم رخدادهاست) منطق
کلی اثر زیر سؤال میرفت .اما جدای از اینهمه ،دقت و ظرافت در شیوه دیالوگنویسی و شیوه کارگردانی
در «چهارشنبه» باعث شده تا سراغگرفتن از این جنس خانواده در اثر تنها ابزاری برای توجیه دغدغه مالی
آنها نباشد و از سوی دیگر گلدرشت و غلو شده تصویر شود .گویی کارگردان و فیلمنامهنویس اثر شناخت
دقیق و درستی از ریزهکاریهای رفتاری و گفتاری حاکم بر طبقه سوژه فیلم داشتهاند و اینهمه باعث شده تا
موقعیتهای داستانی ،باورپذیر و قابلدرک از آب دربیایند.
نکته قابلتأمل دیگر در مورد این اثر شیوه انتخاب بازیگران آن است .انتخاب یک بازیگر نوپا برای ایفای نقش
اصلی این فیلم و همبازی شدن او با شهاب حسینی در نقشی فرعی ،ریسک بزرگی است که کارگردان و
تهیهکننده این اثر بهخرجدادهاند و البته که نتیجهای درخور هم گرفتهاند .انتخاب آرمان درویش برای ایفای
نقش اصلی این فیلم و همکاری موفقیتآمیز او با شهاب حسینی به یکی از نقاط قوت این فیلم بدل شده است.
برگ برنده اصلی فیلم اما پایانبندی آن است .درواقع پس از پایان فیلم است که مخاطب میتواند به الیه درونیتر
متن پیببرد و با بازخوانی هرآنچه در فیلم رخداده به درک بهتری از تم اصلی اثر دست پیدا کند .به بیان بهتر باید
گفت که در یک فیلمنامه استاندارد میبایست شاهد یک پایانبندی متناسب با منطق خود اثر باشیم ورنه فیلم
تبدیل میشود به نمونهای بسیار رایج از آثار بیدروپیکری که در انتها به بهانه رجوعکردن به پایان باز ،به حال
خود رها میشوند« .چهارشنبه» اما سرنوشت تمام شخصیتهای اثر را در یک نقطه به هم گرهمیزند .در انتها

تنها چیزی که برای تمام آنها میماند بازتولید خشم و حسرت و ازدستدادن است بیآنکه دستاوردی مطابق
میلشان داشته باشند
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خسرودهقان

درباره «چهارشنبه» ،ساخته سروش محمدزاده
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« )۱چهارشنبه» استثنائی ترین فیلمی بود که در جشنواره سی وچهارم فجر دیدم .کمی حتی می توانم
پیش تر بروم و بگویم از زاویه ای که خواهم گفت یگانه فیلمی بوده است که در این سال ها دیده ام.
و حتی باز هم کمی می توانم پیش تر بروم و بگویم که در سینمای ایران از منظری که خواهم گفت پدیده ای
نادر است.
 )۲آن زاویه و منظر این است :فیلم روی موضوعش فوکوس کامل بود.
از شات اول نمای اول و نمای اول و صحنه اول و بازی اول اولین بازیگر تا دقیقه آخر روی موضوع فیلم متمرکز
بود ،به حاشیه نرفت و هر بچه قصه ای در خدمت قصه مرکزی بود.
سرسوزنی از تمرکز روی موضوع و درد فیلم جدا نشد و خطا نکرد و به حاشیه نرفت .و این ستودنی است.
خیلی هم ستودنی است.
 )۳اینکه فیلم خوب بود یا بد ،اینکه فیلم به دردخوری است یا نه و اینکه اجزاء تشکیل دهنده فیلم در خدمت
ساختاری مناسبند یا نه و اینکه اثر قابل دفاع است یا نه ،خود مبحث جداگانهای است و نیازمندم در نوبت های
بعدی فیلم را ببینم و به داوری بنشینم.
 )۴فعال و تا اطالع ثانوی .فیلم شاخص و غریبی بود .تمرکز و تمرکز و تمرکز و فوکوس کامل روی موضوع
مرکزی فیلم.
 )۵خدا پدر و مادر فیلمساز و دست اندرکاران فیلم را بیامرزد و خدا قوت به همهشان

علیاصغرکشانی

گفت و گو با سروش محمدزاده کارگردان «چهارشنبه»

«چهارشنبه» ازجمله فیلمهای خوشساخت و خوشریتم گروه «هنر و تجربه» در
سیوچهارمین جشنواره فجر ،با بهرهگیری از موضوع قصاص و دستمایه قراردادن نقد
خشونت ،تالش کرده تا عناصر انسانی را مورد واکاوی قراردهد ،این اولین تجربه فیلمسازی جوان،
بیشک شروع محکم و قابلتأملی در کارنامه او بهحساب خواهد آمد.
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«چهارشنبه» اولین فیلم بلند سینمایی
شماست ،اصلیترین هدفتان از تولید
این فیلم چه بود؟
ما دنبال داستانی بودیم که توان تولیدش را داشته
باشیم ،فیلمی که بشود آن را مستقل و با بودجه
محدود کارکرد ،اینجور مواقع در گام نخست
باید در انتخاب داستان دقت زیادی کرد ،ما سعی
کردیم داستانی کارکنیم که قابلیت تولید داشته
باشد.
چرا بحران درون خانواده را محور فیلم

قراردادید؟
حقیقت این است که من از طبقه متوسط رو به
پایینشهری ،شناخت بیشتری داشتم .از طرفی
ایجاد بحران در یک خانواده شرایطی داشت که
پتانسیلهای باالیی برای کار به ما میداد ،وقتی
در ابتدا طرح فیلمنامه را دیدیم نشان میداد که
اگر آن طرح را به درون یک خانواده و بحران یک
خانواده ببریم داستان جذابتری خواهد شد.
فیلم بر مبنای موقعیتی چیده شده
که در آن جان یک انسان در زندان در
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خطر است ،این موضوع چرا این سالها
اینقدر دستمایه قرارمیگیرد؟ مثل
«دهلیز» و ...علت گرایش به چنین
دستمایهای سفارش و اسپانسر است یا
به جذابیتهای دراماتیک برمیگردد؟
در مورد ما که اسپانسر و حامی نبوده ،ما کامال با
سرمایه شخصی آن را ساختیم ،از طرفی به نظر
من انسان واژهای است که هیچگاه برای پرداخت
نمایشی تکراری و کهنه نمیشود ،طبیعی است
موضوعاتی که جان انسان را دستمایه قرارمیدهد
هم همینطور جذابیت و خواهان دارد .ما بااینکه
موضوعمان ظاهر کلیشهای داشت ،تالش کردیم
از زاویه دید جدیدی وارد شویم ،زاویهای برمبنای
پرداختن به خانواده مقتول در شرایط رضایت دادن
و البته ما طوری جلورفتیم که بتوانیم تأثیرگذار
باشیم.
ایدههای اینچنینی در مورد قصاص،
به خصوص نوع طرح و روایتی که شما
به این شکل انتخاب کردید ،خوراک
سینمای مستند است ،شما هم سابقه
پروپیمان مستندسازی داریــد،
فکرنمیکنید «چهارشنبه» شباهت
زیادی به ایدههای مشابهی در مستند
دارد و بهتر بود ایدهاش در آن مدیوم
کار میشد؟
بههرحال برای مستند باید موضوعی وجود داشته
باشد که شما از آن یک کار مستند تولید کنید،
درغیراین صورت نمیشود آن را ساخت ،در مستند
هم که نمیشود دخل و تصرف کرد .از طرفی
ما هدفمان ساخت فیلم داستانی بود ،اثری که
همانطور که گفتم طرح ساده و قابلتولیدی
داشته باشد .به نظرم این موضوع آنقدر گسترده
است و بخش عمدهای از جامعه را دربرمیگیرد که
الزم بود سراغش برویم.
کدام درونمایهاش بیشتر جذاب بود؟

درونمایه «نقد خشونت» .به نظرم این درونمایه
بسیار قابل پرداخت است و تکراری نمیشود.
الیهای از فیلم نقد خشونت جاری در جامعه است
که منجر به اتفاقات موجود در داستان میشود و
به نظرم گفتمان جاری در جامعه است که چطور
میشود از خشونت جاری در جامعه جلوگیری
کرد .فیلم باید تماشاچی داشته باشد ،و تماشاچی
داستان را دنبال کند و برایش جذابیت داشته
باشد .مگراینکه بیننده بگوید من این فیلم را
دوست نداشتم و هیچ جذابیتی برای من نداشت.
فکرمیکنید چه قشری از تماشاچی این
نوع آثار را دوست داشته باشد؟
به نظرم تقریبا عمده مخاطبین جامعه ،آنها که
عالقهمند به فیلم دیدن و داستان شنیدن هستند،
با فیلم ارتباط برقرارمیکنند .ما در جشنواره هشت
اکران داشتیم ،در مشهد اخیرا باالی هزار نفر فیلم
را دیدند و تا انتها فیلم را دنبال کردند ،خب این
نشان از جذابیت کار برای آنها داشته.
در زمان ساخت چقدر به مخاطب
فکرمیکنید؟

ما بااینکه موضوعمان ظاهر
کلیشهای داشت ،تالش کردیم از
زاویهدیدجدیدیواردشویم
دادیم .ایشان بازیگر نقش اصلی را هم خودشان
به ما معرفی کردند و درنتیجه کار به این صورت
شکل گرفت.
دادن محدودیت زمانی به فیلم از چه
زمانی تصمیمگیری شد ،بههرحال
فیلمهایی مثل «صبح روز چهارم»
و «عیار »١۴و «شبهای روشن» یا در
سینمای دنیا «صالت ظهر» و «از نفس
افتاده» و ...با این تمهید سینمایی ،ایجاد
تعلیق زیادی در تماشاچی کردهاند ،این
ایده فقط بهقصد ایجاد تعلیق بود یا به
دیگر جنبههای ماجرا هم قرار بود کمک
کند؟
این یک قاعده سینمایی است .بههرحال شما
هرچقدر زمان را فشردهتر و محدودتر میکنید ،بار
دراماتیک و تعلیق فیلم قدرتمندتر ظاهر میشود.
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موقع ساخت نمیشود فکرکرد ،من فقط به آن
بخش که مربوط به منطق داستان است فکرکردم،
من آن زمان سعی میکنم با کارم باهوشترین
مخاطب را قانع کنم .من به گستره مخاطب
فکرنمیکنم ،بلکه به یک مخاطب فرضی باهوش
فکرمیکنم که االن قرار است اینجای فیلم را
نقد کند ،برای همین هم آن موقع سعی میکنم
داستان را با یک منطق درست پیش ببرم.
سعی نمیکنید عناصری را برای
جذاب شدن در فیلم بگنجانید؟
عناصری که برای تماشاچی جذابیت
داشته باشند؟
صددرصد این کار را میکنم ،میدانید که یکی
از آنها بهرهگیری از یک ستاره در فیلم است و
من در فیلمم این کار را کردم تا فیلم دیده شود.
نمیشود برای عامه مردم فیلم ساخت و ستاره
را کتمان کرد .یک وسایلی باید باشد که بتواند
مخاطب را جذب کند .اصرار ما از ابتدا همین بود
که حداقل یک ستاره در فیلممان داشته باشیم
که در بهترین شکل هم اتفاق افتاد و آقای شهاب
حسینی پذیرفتند و در فیلم ما بازی کردند.
اینکه نقشهای مقابل ایشان بازیگران
سرشناسی نیستند ،برایتان ایجاد
ناهمگونی نمیکرد؟
البته آنقدرها ناهمگون نیستند .خانم نسیم ادبی
امسال بهترین بازیگر تئاتر فجر شدند و مهستی
مهدوی جزو بازیگران شناختهشده تلویزیون است.
طبیعی بود که نمیشد همه را در یک سطح چید،
به نظرم آقای شهاب حسینی خیلی کمک کردند
که این همگونی اتفاق بیفتد ،ایشان سعی کرد خود
را از آن شمایل ستاره گون خارج کند و با باقی
بازیگرها یکدست شود .ما در طراحی لباس و گریم
هم همین کار را در شمایل سازی کردیم.
چه چیزی شهاب حسینی را به پروژه
شما عالقهمند کرده بود؟

آقــای حسینی با تهیهکننده ما آقــای یوسف
وجدان دوست سابقه دوستی داشتند ،در سریال
«سرزمین کهن» کار کرده بودند .آقای حسینی
متن را خیلی دوست داشت .در صحبتهایمان
متوجه شــدم چقدر عالقهمند اســت که به
کارگردانهای جوان کمک کند ،طوری که ایشان
همزمان با فیلم من ،در آن بازه زمانی در دو ،سه
فیلم از کارگردانان جوان دیگر هم بازی کردند.
از این کاراکتر خوششان میآمد؟
باوجوداینکه ما کاراکتر اصلی را به ایشان پیشنهاد
داده بودیم ،ایشان کاراکتر نقش دوم و برادر
بزرگتر را انتخاب کردند .و ما چیدمان را تغییر
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من هم ترجیحم این بود که در فیلم اولم در حد
ممکن زمان را فشردهتر بکنم که بتوانم کنترل
بیشتری رویش داشته باشم .وقتی حجم زمان
افزایش پیدامیکند ،کنترل صحنهها و توالی
داستان سخت میشود.
شما بر اساس تحرکی که شخصیت
اولتان میکند ،بهجای شکل کنونی
نمیخواستید یک سیر دیالکتیکی یا
دوار یا روبه صعود طراحی کنید؟
به نظرم ازنظر منطقی وقتی شخصیت دو
روز فرصت دارد ،به هر نوعی از شرایط ممکن
چنگ میزند ،بنای من بر این بود که او تمام
گزینههای اطرافش را بدون اینکه فکرکند این
گزینه جواب میدهد یا نه طی کند .آن شکلی
که شما میگویید کار ما را به سمت فرم و قواعد
ژانری میبرد و من نمیخواستم در این دو عرصه
وارد شوم.
به نظرم همینکه فیلم کمهزینه ساختید
اما تن به فیلم آپارتمانی ندادهاید و در
عوض با دست ودلبازی کار را تا حد
ممکن در کوچه و پسکوچه و خیابان و

فضاهای بیرونی گرفتهاید خودش برگ
برنده برای یک فیلم کمهزینه است.
موافقید؟
در خیابان کارکردن برای فیلم هزینه دارد ،اما ما
بازهم در شیوه ساخت سعی کردیم از هزینه کم
کنیم ،من از تجربههای مستندسازیام در این
زمینه استفاده کردم و با گروه اندک و شیوههای
خاص سعی کردیم از تحمیل هزینه شرایط
خیابانی بکاهیم.
فضای فیلم هم خیلی دلگیر است ،قرار
بود این فضا را در جایجای فیلم حفظ
کنید؟
ما در پاییز فیلمبرداری کردیم و خوشبختانه
شرایط جوی به ما کمک کرد ،فیلمبردارمان هم
خیلی تالش کرد چنین فضایی را که به درونمایه
و حس آدمها نزدیک بود در فضاسازی ایجاد کند.
قصهتان هم خیلی روان پیش میرود،
میدانم شما سابقه تدوین دارید و
دستیار کامران قدکچیان بودهاید،
خوش ریتمی و روان بــودن کنونی از
فیلمنامه بسته شده بود یا طراحی

در خیابان کارکردن برای فیلم
هزینه دارد ،اما ما بازهم در شیوه
ساخت سعیکردیم از هزینه کم
کنیم
جامعه ساختهاید ،امکان دارد فیلمی هم
در ستایش طبقه مرفه جامعه بسازید؟
ممکن است زمانی به شناختی از این طبقه برسم،
اما من متأسفانه نه این طبقه را میشناسم و نه در
میانشان زندگی کردهام .من خیلی از رفتارهای
آنها از شیوه غذاخوردن تا دیگر جزئیات رفتاری
آنها را نمیشناسم و چون نمیشناسم نمیتوانم
خیلی از حرکات آنها را متوجه شوم .برای همین
هم یک سری از فیلمهای ما درمورد این طبقه
واقعی از آب درنمیآید ،چون آن کارگردان از دور
در موردشان چیزهایی شنیده است و شناختی از
آنها ندارد.
و برنامه آیندهتان؟
روی چند طرح کارکردهایم که روی یکی از آنها
تمرکز کردهایم و قرار است بهزودی کار روی آن را
شروع کنیم
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بعدیتان شما را در تدوین به این شکل
رساند؟
امیدوارم همینطور که میگویید درآمده باشد،
خیلی از دوستانم هم این را به من گفتهاند.
فکرمیکنم این حاصل کارکردنم در بخشهای
مختلف سینماست .وقتی کسی در عرصههایی
مثل تدوین ،مستندسازی و برنامهسازی تلویزیون
کارمیکند ،همه این ها بخشی از ناخودآگاهش
میشود که قصهای بدون لکنت را بتواند روایت
کند .من کار پیچیدهای نکردم ،فقط هرچه بلد
بودم را روکردم .همه توانم همین بود .البته از
مرحله فیلمنامه سعی کردم فکرکنم ،تصویرسازی
کنم و جلوی لکنتهای روایی را بگیرم .در زمان
فیلمبرداری هم روتــوش کردم و چون خودم
هم تدوین کردم با همکارم آقای ترک زاد سعی
میکردیم هرجا لکنتی اتفاق افتاده اصالح کنیم.
روایتتان کالسیک است اما چرا در پایان
فیلم از قواعد کالسیک فاصله گرفتید؟
نمیدانم ،شاید در فیلم اولم دلم میخواست
یک کاری کنم که نتیجهاش را ببینم .بااینکه
پنجاهدرصد آدمهــای اطــراف ،مرا از این پایان
نهی کردند ،اما این اقدام برای خودم جذاب بود،
چون در سینما شما میتوانید خارج از قواعد
مرسوم عمل کنید و شما بهعنوان خالق یک اثر
میتوانید بخشی از خود را هم در آن جاری کنید.
من در پایانبندی ،تصویر ذهنیام را در فیلم
گنجاندم و آن را اجرا هم کردم ،بااینکه میشد با
بریدن زودتر تصویر از این موضوع جلوگیری کرد،
اما دلم میخواست این کار را بکنم.
باوجود مخالفتها برای پایانبندی
فیلم ،این پایانبندی موافق هم داشت؟
خوشبختانه پنجاهدرصد بینندهها این پایان را
دوست دارند .ببینید از جایی موسیقی وارد فیلم
میشود که اتفاقا دیگر قواعد کالسیک در فیلم
جــاری نیست و فضای پیشین فیلم شکسته

میشود و من دوست داشتم این تجربه را انجام
بدهم و نتیجه را ببینم.
پرداختن به زندگی طبقات فرودست را
دوست دارید ،قرار است از این به بعد در
این زمینهها فیلم بسازید؟
نه ،اینطور نیست .بااینکه این طبقه را میشناسم
و در بین آنها زندگی کردهام ،اما من عاشق سینما
هستم و دوست دارم انواع سینما را تجربه کنم.
شاید فیلم بعدیام کمدی باشد ،شاید کار معمایی
بسازم ،دوست دارم در همه ژانرها کارکنم ،خود
ذات سینما و ساختن فیلم برایم جذاب است.
شما که اثری در مورد طبقه فرودست
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(محصول )1393
خالصه فیلم :فیلم روايتگر زندگي زوج جواني است که
مردبهدليلبيماريسرطانروزهايآخرعمرخودراسپري
میکند و در ادامه آن رقابتي بين مادر و همسر اين مرد
جوانرخميدهد.
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عوامل :نویسنده و کارگردان :ایرج کریمی ،مدیر فیلمبرداری :مجید
گرجیان ،تدوین :میثم موالیی ،طراح صحنه :سیامک کاری نژاد ،طراح
لباس :رعنا امینی ،صدا :ایرج شهزادی ،بازیگران :بابک حمیدیان ،سحر
دولتشاهی ،هومن سیدی ،امیرحسین رستمی ،سام قریبیان ،رویا نونهالی،
بهاران بنی احمدی ،شیرین اسماعیلی ،تهیه کننده :علی حضرتی

احمدطالبینژاد

هرگز فکرنمیکردم ،ایرج کریمی تخیلی تا این حد قوی داشته باشد
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چند سال پیش مانیا اکبری که درگیر بیماری مهلک سرطان بود ،از مراحل درمان تا بهبودی کامل خود
فیلم مستندی ساخت که دربرگیرنده ایدههایی برای غلبه بر ترس و وحشت از این بیماری بود .زندهیاد ایرج
کریمی اما دوبار در چنگال این هیوال گرفتار شد .یکبار در اواخر دهه  80که خوشبختانه بر آن غلبه کرد
و به حالت عادی برگشت .اما یادم هست در آن دوران اصال دلش نمیخواست کسی درباره بیماریش با او
حرف بزند مگر نزدیکترین دوستانش که در جریان کار بودند.
دقیقا دو سال پیش که آخرین بار او را دیدم ،باوجودی که کمحوصلگی و افسردگی از سر و رویش میبارید،
گفت که میخواهد درباره دوران بیماریش فیلم بسازد .حاصل تالش او شد «نیمرخها» که حدیث نفس ترین
ساخته اوست؛ یک مثلث عشقی که شخصیت اصلی (بابک حمیدیان ،بگوییم خود ایرج) در رأس آن قرار
دارد و دو ضلع دیگر همسر (سحر دولتشاهی) و مادر (رویا نونهالی) هستند با رقابتی دشوار بر سر تصاحب
مرد جوان که میدانند ماندنی نیست .جدالی بین عشق و مرگ .درونمایهای که در اغلب ساختههای وی
شاهدش بودهایم .نوعی جدال درونی و بیرونی که ایرج چند سالی در کورانش قرار داشت و دستآخر هم با
همه بیاعتناییها ،مقهورش شد.
او اساسا انسانی عادی نبود .کسی که قید مدرک مهم تحصیلیاش  -مهندسی  -را بزند و به عشق سینما
خود را از داشتن یک زندگی مطمئن محروم کند ،یک روشنفکر واقعی است و ایرج چنین بود .جدا از
ترجمهها و تألیفاتش ،در چند اثر تلویزیونی و سینماییاش نیز مرگ را به سخره گرفت .چون تکلیفش با
خودش روشن بود .او مثل شخصیت اصلی «نیمرخها» ،میان دو عشق سرگردان بود؛ عشق به مادر که او را در
شصت واندی سالگی هم کودکی میدانست که باید مراقبش باشد و عشق به سینما که در فیلم جایش را همسر
فعلیاش گرفته است .زنی که روشنفکر و پزشک است .همسر اول ایرج هم پزشک بود .همین نشانههاست که
این فیلم را به یکجور وصیتنامه بسیط از یک هنرمند بگوییم ناکام تبدیل میکند .هنرمندی که اگر راههای
وصل شدن و بهره بردن از مواهب آشنایی را میدانست ،شاید که اینقدر حرص نمیخورد و جوشوجال
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نمیزد که همه اینها در وجودش به سرطان تبدیل شود .شاید برخی بدانند که چندتن از مقامات مهم نظام،
همکالسی و دوست سابق ایرج در دانشکده پلیتکنیک بودهاند اما ندیدم و نشنیدم که او با آنها رابطهای ویژه
برقرار کرده باشد .از یکیشان که بهشدت نفرت هم داشت.
باری ،مضمون و حال وهوای «نیمرخها» عالوه بر بیوگرافیک بودن ،یادآور نوعی سینماست که ایرج
عاشقانه دوستش داشت .سینمای روشنفکرانه و سرد سینماگرانی همچون برگمان و برسون و یانچو و دیگر
اندیشمندان سینماگر .ماجراهای تودرتوی «نیمرخها» در یک خانه بزرگ اما خالی ،سرد و بیروح اتفاق
می افتد و طراحی صحنه و اکسسوارهای موجود در آن یادآور سردی روابط و تنهایی آدمهایی است که در
این زندان به سرمیبرند و جز انجام وظیفه مقرر ،هیچ حرکتی دال بر عشق ازشان سرنمیزند .حتی مادر
که در رقابتی تنگاتنگ با عروسش دائم قربان صدقه پسر بیمارش میرود هم درواقع به پیروزی خود در این
جدال بر سر تصاحب میاندیشد تا تیمارداری از فرزندش .در این دنیای سرد یخزده ،هیچکس دلش به حال
گلها نمیسوزد و «قلب باغچه زیر آفتاب ورم کرده است» .این تکه از شعر فروغ را یکی از دوستان سابق مرد،
هنگامی میخواند که او در گوشهای از اتاق یا هال بزرگ خانه تنها در رختخوابش کزکرده و دیگران در حال
تسویهحسابهای شخصیاند .دیالوگهای دوپهلو و موجز فیلم برای ماها که او را میشناختیم ،مفاهیم
نهفته در این تراژدی عاشقانه را عمیقتر کرده است.
برای تحلیل دقیق این فیلم باید حتما دو بار و بیشتر به تماشایش نشست .این فیلمی است دشوار و تأویلپذیر.
راستش هرگز فکرنمیکردم ،ایرج تخیلی تا این حد قوی داشته باشد .تصویرکردن خوابها و کابوسهای
مرد ،آنهم با استفاده از طراحی نور و حرکتهای پیچیده دوربین ،یکی از زیباترین جلوههای خواب و کابوس
در سینمای ایران است .بازیها ،عمدتا خوب و روانند اما باید از بازی درخشان بابک حمیدیان یاد کنم که
از بازیهای تکراری سابقش فاصله گرفته است .هرچند گریم درخشانش در این زمینه خیلی به او کمک
کرده است .و درمجموع اینکه «نیمرخها» ازهرجهت بهترین ساخته ایرج کریمی است .ایکاش زنده بود و
از مواهب این موفقیت بهره میبرد .افسوس که به قول علی حاتمی در سوتهدالن «همه عمر ،دیر رسید»
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عزیزاهللحاجیمشهدی

کارگردان «نیمرخها» به نوعی هنجارگریزی در روایت داستان دست می زند
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آخرین ساخته زندهیاد «ایرج کریمی» با عنوان «نیمرخها» در بخش «هنر و تجربه» در شرایطی به نمایش
درمیآید که خود او فرصت تماشای نسخه نهاییشده این اثر که به همت «علی حضرتی» تهیهکننده این فیلم،
آماده نمایش شده را پیدا نکرده است.
فیلم آخر ایرج کریمی ،منتقد ،کارگردان ،مترجم و محقق نامآشنای سینمای ایران در بستر یک درام یا بهتر است
بگوییم یک «ملودرام عاشقانه» اما کامال مدرن و سرشار از خالقیتهای چشمگیر در طراحی فضاهای متناسب با
درونمایه فیلم (تنهایی ،انزوا و در انتظار مرگ بودن یک جوان بیمار سرطانی) همخوانی فراوانی دارد.
انتخاب فضایی که هنوز اسباب و اثاثیه معمول یک زندگی ساده نیز در آن جای نگرفته و همهچیز چنان نشان
داده میشود که گویی ساکنان خانه انگار برای یک اسبابکشی و نقلمکان به جایی دیگر آمادهشدهاند ،با انتخاب
رنگمایهای سرد ،برای نمایش فضایی بیروح و یخزده ،به این حسوحال موجود در فضای خانه ،شدت بیشتر
میبخشد ،چندانکه با ورود «بانو» (رویا نونهالی) ،مادر «مهران» (بابک حمیدیان) ،با آن پتوی قرمزرنگی که
ظاهرا قصد دارد آن را به خشکشویی بدهد ،گلدرشت بودن این رنگ گرم و آتشین در آن فضای سرد و بیروح،
بهخوبی آشکار میشود.
در فضای شاعرانه فیلم ،برای تیمارداری این جوان در آستانه مرگ ،میان «بانو» (بهعنوان مادر) و «ژاله» (سحر
دولتشاهی) در مقام همسر ،رقابتی شدید شکلمیگیرد تا در واپسین روزهای زندگی مهران ،در مسابقه
دوستداشتن او ،هرکدام گوی سبقت را از دیگری بربایند برنده این میدان باشند!
کارگردان فیلم «نیمرخها» آشکارا به نوعی هنجارگریزی در روایت داستان و رعایت اصول داستانپردازنه
دستمیزند که در عمل خود را در قیدوبند وفادارماندن به چهارچوبههای رایج ساختار یک درام کالسیک
قرارنمیدهد .به همین دلیل ،در روایت یک قصه ساده ،بهجای پرداختن به فرازوفرودهای معمول یک قصه
کالسیک و نمایش اوج و فرودهای آن ،با استفاده از برخی نشانه بصری ،سعی میکند تا مخاطب را در موقعیتی
قراردهد که خود را در سروسامان دادن به پایان قصه ،شریک بداند و به همین روی ،مخاطبان با فیلم و آدمهای
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انگشتشمار آن ،همدلی نشانمیدهند و تا فرجام سرنوشت محتوم مهران در واپسین روزهای زندگیاش با او
همراه میشوند.
در فضای شاعرانه فیلم ،اگر رقابتی هم بین بانو و ژاله با شدت و ضعفهایی کموبیش پنهان و آشکار درمیگیرد،
معنایی دوگانه دارد :رقابتی آشکار برای دوستداشتن مهران یا رقابتی پنهان برای دوستداشتهشدن خودشان
از سوی مهران که مسافر خسته واپسین روزهای حیات خویش است! به همین روی حتی در شخصیتپردازی
چنین اثری نیز پیروی از کلیشههای رایج نادیده گرفته میشود و وجود این رقابت میان مادر و همسر مهران ،از
نوع رویارویی پرتناقض دو آدم با منافع و مصالح متفاوت و مخالف یکدیگر نیست ،بلکه دو نفر با احساسی مشترک
و مشابه در تالشند تا برای مهران سفری آرام تدارک ببینند .مهران نیز با دانستن این واقعیت تلخ که بهراستی
«مسافر» و «رفتنی» است ،دلش میخواهد که برای آینده ژاله نیز چارهاندیشی کند تا برای او زندگی آرام و
کمدغدغهای فراهمسازد.
فیلم «نیمرخها» اگرچه در بخشهایی از کار بیشتر به دلیل محدودشدن در فضای بصری و چشماندازی محدود،
یعنی فضای داخلی و بسته یک خانه خالی و بیروح ،بهنوعی کند و کشدار شده است و از یک نظر ،ضرباهنگ
اثر آشکارا چنان از نفس افتاده به نظر میرسد که شاید برای مخاطب اثر نیز ماللآور به نظر رسد ،اما از نگاهی
دیگر ،شاید انتخاب همین ضرباهنگ کند را نیز باید به حساب فضای سرد و بیروح درون خانه مهران  -بهعنوان
دنیایی که نمیتواند چیز چندان دندانگیری برای دلبستگی در آن وجود داشته باشد  -گذاشت و پذیرفتنی و
قابلتوجیهدانست.
انتخاب یک تمرین موسیقی دونفره با استفاده از سازهای ضربی که در جایجای فیلم بهعنوان پیونددهنده
فصلهای مختلف فیلم ،نقش نماهای رابط تصویری را بازی میکند ،نوعی تمهید مناسب برای جایگزینی
گونهای موسیقی متن برای فضای چنین اثر متفاوتی است .گذشته از همه اینها نمیتوان از بازیهای گرم و
گیرای رویا نونهالی در نقش بانو و نیز سحر دولتشاهی و بابک حمیدیان در آخرین فیلم زندهیاد ایرج کریمی،
چشمپوشی کرد
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«نیمرخها» در عین سادگی پیچیدهترین اثر ایرج کریمی است
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نویسنده و غزلسرای سینمای ایران در آخرین سرودهاش همانند برخی از آثار دیگرش به عشق و مرگ
پرداخت .این بار مرگ نه در «کندلوس» که بر گوشت و پوست شاعر و مخاطب حس میشود ،اما به قول
شهرزاد رحمتی (ماهنامه فیلم)« :در مجاورت مرگ رازی هست که خواهناخواه روشنبینی و بصیرتی تازه را
با خود میآورد».
ایرج کریمی که در آثاری چون «از کنار هم میگذریم» و «باغهای کندلوس» از مرگ گفته بود ،این بار با
آگاهی از فرصت کمی که دارد این مقوله را از فاصلهای بسیار نزدیک حکایت میکند .داستان فیلم درباره
مهران (بابک حمیدیان) است که مبتال به سرطان و در بستر مرگ افتاده است .در این میان بین همسرش
ژاله (سحر دولتشاهی) و مادرش بانو (رویا نونهالی) رقابتی به وجود آمده است .کریمی عم ً
ال عشق و مرگ را با
وجود خود تجربه کرده و حاصل این تجربه یگانه اثری است فراتر از راوی و باالتر از تعریفهای زندگی و مرگ
که با ارزشهایی چون مهر مادری ،عشق و هنر ،گفتمان بیهمتایی را پدید آورده است .فیلم این ارزشها را
سبک و سنگین میکند و حتی گاه در ترازوی مقایسه قرارمیدهد.
کریمی هم مثل بسیاری دیگر از نویسندگان و فیلمسازان ما ،مهندس بود .مهندس مکانیک از دانشکده
پلیتکنیک یا به زبان امروزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر .او متولد دهه  ۱۳۳۰بود و عالوه بر نویسندگی و
نقد و نظریهبازی ،در زمینه شعر و ترجمه نیز فعالیت کرده است .در عرصه سینما ،در دهه  ۱۳۶۰با ساختن
فیلمهای کوتاه ،آستینها را باال زد و به جامعه فیلمسازان پیوست .فیلمهای بلند کریمی اغلب با درونمایههای
عشق و مرگ مرتبط هستند« .از کنار هم میگذریم» (« ،)۱۳۷۹چند تار مو» (« ،)۱۳۸۲باغهای کندلوس»
( )۱۳۸۳و «نسل جادویی» ( )۱۳۸۵کارهای بلند سینمایی او هستند« .نیمرخها» که آخرین اثر اوست پس
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از مرگش در اثر سرطان به نمایش درآمد و ساختهشدنش در طول بیماری زندهیاد ایرج کریمی احتما الً بر
دیدگاههای سازنده و درونمایه فیلم مؤثر بوده است.
فیلم «نیمرخها» در عین سادگی پیچیدهترین اثر ایرج کریمی است .مفاهیمی پررمزوراز همچون عشق و
مرگ در کنار معانی تفسیرپذیری چون ازخودگذشتگی و مسئولیتپذیری در فیلم آمدهاند .از این گذشته
فیلم بر این باور است که چهره کامل این مفاهیم حتی به کمک و یاری هنر قابل ترسیم نیست .و شاید نام فیلم
از همینجا آمده باشد .کارگردان در تالش برای معماری این تصویر از ابزارهایی چون رویاها و کابوسهای
شخصیتها به شکلی تارکوفسکیوار بهره برده است .همچنین با اینسرتهایی از دو نوازنده به شکلی خیاموار
و استعالیی به ارتباط ادراک ریاضی حیات با عشق پرداخته ،تا بتواند بر حل معماهای طرحشده فایق آید و
تصویر دلخواه کارگردان را از عشق و مرگ ارائه کند ،ولی اتفاقاً آنچه اثر را در این راه موفق کرده بیشتر صداقت
کارگردان و تردیدی است که او در اعالم نظر نهایی و قضاوت کرده است؛ طوری که پایان فیلم در عین آنکه باز
نیست ولی با تکثیر نتیجه عم ً
ال به عهده مخاطب گذاشته شده است .کریمی با تکثیر نتیجهگیریها در انتهای
فیلم ،عم ً
ال پایانبندی را باز گذاشته است؛ هرچند در بخش انتهایی فیلم بر این واگذاری پافشاری کرده است
که به نظر میرسد الزم نبوده و میتوانست حذف شود.
فیلم در بیشتر صحنهها تجربههای زیستشده کارگردان را پیش روی مخاطب میگذارد .کریمی در این اثر با
استفاده از صحنه خلوت و تختی که بیمار محتضر بر آن خوابیده و بازیهای رقصگونه بازیگران ،سکوت ناشی
از پرواز مرگ بر فراز خانه و نزدیکی فرشته مرگ را با هنرمندی ترسیم کرده است .عشق مادر و همسر به پسر
و شوهرشان در رقابت با یکدیگر قرارمیگیرد .رفتار و روحیات مادر بهعنوان کسی که از نسل گذشته است در
توازن باورپذیر با همسر که تجلی زنی تحصیلکرده و عاشق را بر دوش دارد قرارمیگیرد .کریمی در فیلم با
ارجاع به کتابهای موردعالقهاش و آوردن شعرها و قابهایی که سروده و ستوده ،گویی هرآنچه در اختیار
داشته را به نمایش گذاشته است.
میثم موالیی تدوینگر فیلم در مصاحبهای که با بولتن جشنواره کرده از خصوصیات وی گفته است .تولید فیلم

191

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

192

و مشورتهای کارگردان با عوامل مختلف و خصوصاً با تدوینگر ،ما را به یاد بزرگان سینما میاندازد .موالیی
از کریمی بسیار آموخته است و بهدرستی میداند که بهعنوان تدوینگر بایستی شناخت کاملی از روحیات و
سلیقه کارگردان داشته باشد و کاری کند که هرآنچه کارگردان در ذهن داشته بر فیلم رسم شود و در موارد
الزم نقش تصحیحکننده را نیز بازی کند .براساس صحبتهای آقای موالیی فیلم از نظرات نهایی کریمی هم
بهره برده است ولی این حسرت که کریمی بتواند با حالی خوش نسخه نمایش دادهشده را به همراه تماشاگر
ببیند بر دلها باقیمانده است؛ چیزی که ممکن بود در حذف یا اصالح ده تا پانزده دقیقه انتهای فیلم مؤثر
واقع شود.
ً
«نیمرخها» بهرغم آنکه در یک لوکیشن محدود فیلمبرداری شده است اساسا فیلمی سینمایی است و دنیای
بسیار بزرگی را با ما به اشتراک میگذارد .بازی حمیدیان (مهران) و نونهالی (بانو) در کنار هم و خصوصاً
نحوه ایفای نقش نونهالی باوجودآنکه در مقام یک مادر قراردارد نشان از هوشمندی کارگردان در انتخاب
این بازیگر میدهد .نونهالی بهخوبی توانسته است نقش مادری عاشق را بازی کند .سحر دولتشاهی (ژاله)
در نقش همسری تحصیلکرده که در رأس سوم یک مثلث عاشقانه قرار دارد  -و درعینحال به عشق مادرانه
و همسرش احترام میگذارد  -یکی از بهترین بازیهای خود را ارائه کرده است .مجید گرجیان ،فیلمبردار
«نیمرخها» ،که در این فیلم اولین تجربه همکاری با آقای کریمی را ازسرگذرانده کار فیلمبرداری فیلم را
همانند همه عوامل با عالقه تمام انجام داده .گرجیان با همکاری زندهیاد کریمی توانسته است با بهرهگیری از
زوایا و ارتفاع مناسب دوربین از مالل ناشی از محدودیت صحنه پرهیز نماید و البته میزانسنهای هوشمندانه
فیلم که نشان از یک کار طراحیشده و محاسبات دقیق میدهد نشان از دکوپاژ دقیق و درعینحال پویا
میدهد .گرجیان در مصاحبه خود با بولتن جشنواره از فضای پشت صحنه فیلم یاد میکند .فضایی صمیمی
و پویا که بهرغم بیماری کارگردان بسیار بانشاط و باطراوت بوده است.
گرجیان در جایی از مصاحبهاش میگوید« :شاید من بدشانسترین و خوششانسترین فیلمبردار همنسل
خودم باشم ،خوششانسم چون بههرحال توانستم آخرین اثر ایرج کریمی را فیلمبرداری کنم و بدشانسم
چون با این آدم نازنین دیر آشنا شدم و زود از دستش دادم».
«نیمرخها» فیلمی است که از نظر سوژه و درونمایه با احساسات و زندگی تجربهشده یک هنرمند واقعی
مرتبط است و از نظر بیانی متأثر از آموزهها و تخصص هنرمندی هوشمند است که در اوج صداقت همه توانایی
خود را در طبق اخالص گذاشته و به سراغ تماشاگر رفته است .شاید مهمترین نقش کارگردان هنرمند،
هوشمند و فرهیخته فیلم که عاشق سینماست همین باشد که ضمن طراحی دقیق میزانسنها و همفکری
در تدوین ،بتواند پشتصحنهای صمیمی و پویا در پروژه بیافریند و از نیرو و دانش همه عوامل استفاده نماید.
سینما کاری است جمعی و به گفته کوبریک با یک جمع صمیمی بهتر به نتیجه میرسد (نقل به مضمون).
اینجاوآنجا عوامل فیلم در مصاحبهها و درددلهایشان از قرارگرفتن فیلم در گروه «هنر و تجربه» گله
کردهاند .به نظرمیرسد که این گلهها بیشتر از آنکه مربوط باشد به انتخاب آثار و چینش فیلمهای «هنر و
تجربه» ،به امکانات سینمای ما برای انتقال برخی از آثار از گروه «هنر و تجربه» به پرده اکران وسیع تجاری و
بالعکس مرتبط است ،به این معنا که درصورتیکه اثری هنری است ولی میتواند با درآمد باال (و نهفقط سود)
چرخهای سینماهای نمایشدهنده و سیستم پخش را بچرخاند باید بتوان سینمادار را متوجه امکانات بالقوه
آن کرد و شیو ه نمایش را در بخشی یا تمام سینماها تغییر داد ،همانطور که در صورت عدم جذابیت یک اثر
برای اکران عمومی و تجاری باید پیشبینی الزم برای تسهیل انتقال آن به گروه «هنر و تجربه» را انجام داد
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 )1ایرج کریمی فیلمساز را نه میفهمم و نه دوستدارم.
بهسختی از البهالی چند اثرش یکی ،دو سکانس
میتوانم دستچین کنم که با پسند من سازگار است.
 )2ایرج ادبیات سینمایی را میفهمم و درک میکنم.
ترجیح میدهم ایرج نوشتاری را به خاطر و ذهن و
خاطره و یاد و روزگار گذشته به یاد آورم .دنیای کتبی او
را لمس میکنم .متوجه میشوم از کجا میآید ،چگونه
آمده و چطور نوشته شده و چگونه درک شده.
 )3دلمشغولیها و ذهنمشغولیهای ایرج و درک و
داوری صحیح درباره او برای من از مسیر ادبیات مقدور
است.
 )4حتی اگر روزی و روزگــاری خشن هم شوم که
نمیدانم بشوم و اصال آیا لزومی به این کار هست یا نه ،در
آن صورت نوشتههایش راهنمای بهتری برای من است
تا فیلمهایش.
و اگر به ستایشاش هم بخواهم بپردازم از کانال
کتابها و مجموعه آثارش این مهم برایم عملیتر است.
 )5امیدوارم مجموعه کارهای نوشتاریاش در یک یا چند جلد روزی و روزگاری چاپ شود تا به داوریاش
بنشینم.
 )6از شعر که بخشی از تخصص او بود هم چیزی سردرنمیآورم که بماند.
 )7به جوانان توصیه میکنم ایرج کریمی کتبی را جدیتر بگیرید تا...
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«نیمرخها»ی ایرج کریمی فقید حکایت عاشقیت ،مرگ و دوام احساس به زبان سینماست« .نیمرخها» روایتی
تصویری است از درهمتنیدگی عشق و نفرت ،خشم و لذت و نابودی و دوام .روایتی از عالقهمندی تا سرحد مرگ
و تا پای مرگ .زبان ایرج کریمی در «نیمرخها» زبانی تغزلی است .کریمی به زبانی بصری سعی در شاعرانگی
دارد و سروده بصریاش را به مخاطب عرضه میکند« .نیمرخها» را میتوان منظومهای شاعرانه در مدیوم سینما
دانست .کریمی با کنارهم قراردادن عشق و مرگ بهعنوان دو عنصر بسیار پرکشش و کشمکشآفرین در دنیای
داستانپردازی و بهطور ویژه داستانپردازی شاعرانه« ،نیمرخها» را سروده است.
وجه برجسته اثر کریمی سخن گفتنش به زبان تصویر و پرهیز از پرگوییهای رایج در این دسته آثار و تالش
برای نوشتن دیالوگهای درهمپیچیده و پرحجم است .کریمی در «نیمرخها» سراغ ذات سینما رفته و با
دست گذاردن روی آن وجهی از سینما که تفاوت میان آن و ادبیات را باعث میشود ،به بیان تصویری داستان
فیلمش پرداخته و دست به فضاسازی برای انتقال معنا زده است .به بیان بهتر مخاطب «نیمرخها» بعد از فارغ
شدن از تماشای آن بیش از آنکه دیالوگ مشخصی را به یاد آورد ،سکانسها یا پالنهای ساده اما خودبسنده
فیلم را به یاد خواهد آورد.
در دنیای «نیمرخها» همهچیز ساده و حداقلی است .گویی در دنیای اثر همهچیز موقتی و عاریه است .گویی
شخصیتها بهخوبی میدانند که کنارهم بودنشان دوام فیزیکی زیادی ندارد ،اما باهم ماندنشان چندان ارتباطی
با حضور فیزیکی ندارد .در دل این اتمسفر شیوه تصویرپردازی ،تصویربرداری ،طراحی صحنه و لباس و حتی
اندازه نماها و شیوه تدوین و در کنار اینهمه سبک بهرهگیری از موسیقی در فیلم بهخودیخود تعریف و اجرا
حفظ همان منطق کلی و اصلی
میشود .گویی کریمی بر معنایی که میل مطرحکردنش را داشته مسلط بوده و با 
سایر المانهای تشکیلدهنده یک اثر سینمایی را بهدوراز هیجانزدگی و رفتارهای افراطوتفریطی ،کنار هم
چیده و به روایت بصری داستانش پرداخته است.
شمایل طراحی صحنه و شیوه استفاده از رنگها در این فیلم هم در نوع خود یکی از وجوه قابلتأمل محسوب
میشود .شیوه طراحی صحنه کمینهگرا و بهدوراز تکثر و تنوع لوازم صحنه و دورماندن از شلوغکردن اتمسفر
وقوع داستان باعث چرخش بهتر و راحت نگاه مخاطب در فضا شده است .اما از سوی دیگر کار کارگردان را
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دشوار میکند ،چه که در فضای عریان صحنه تمام
توجه مخاطب معطوف به شمایل بازی بازیگران و شیوه
قاببندی و دکوپاژ کارگردان و نورپردازی میشود و
در اینجاست که کمترین لغزشی در شمایل اجرای
صحنهها بهوضوح برای مخاطب برجسته میشود.
بهرهگیری از رنگها در این فضا حائز اهمیت بیشتری
میشود .بهعنوان نمونه رنگ لباسهایی که مهران
(بابک حمیدیان) به تن دارد ،رنگ پتویی که بانو (رویا
نونهالی) با خودش همراهمیکند و یا رنگ کفش و
لباسهای ژاله (سحر دولتشاهی) ،فضای سرد و
خاکستری غالب فیلم ،بهرهگیری از نورهای حداقلی و
رنگهای کمرمق و خنثی ،تضاد رنگهای گرم حداقلی
که بعضا به فضای فیلم تزریق میشود و ...همهوهمه در
خدمت بیان بصری حالوهوای حاکم میان مهران ،ژاله
و بانو و پاشیدهشدن رنگ مرگ بر اثر است.
یکی دیگر از وجوه برجسته «نیمرخها» شیوه برگزاری
سکانسهای رویا و کابوسهای مهران و بانو و ژاله است .بهراحتی میتوان استاندارد کار کریمی در این سکانسها
را با استانداردهای سینمای روز دنیا مقایسه کرد .پرهیز از غلو شدگی و دورماندن از تالش بیشازحد برای انتقال
فضای رویا و کابوس به مخاطب و اعتمادکردن به فهم و درک مخاطب ،باعث شده تا یکی ،دو سکانس ماندگار
کابوسوار به سینمای ایران اضافه شود .یکی از اصلیترین این سکانسها ،سکانس کشتهشدن مهران توسط
عزیزترین فرد زندگیاش است.
موسیقی اما به شکلی درهمتنیده در اثر بهکاررفتهاست .درواقع موسیقی در «نیمرخها» پیش از این که یک ابزار
برای فضاسازی و کمک به انتقال حالوهوای فیلم باشد ،جزئی از مشخصههای روایی و داستانپردازی است.
شیوه به-کاربستن موسیقی در این فیلم کارکرد روایی هم دارد .درواقع شیوه اجرای موسیقی توسط دو نوازنده
در خود فیلم بهعنوان جزئی از نماهای آن بهخودیخود نوعی تازگی و نوآوری به شمار میرود .این کیفیت زمانی
در همان خانهای مشغول
بیشازپیش لمس میشود که درنهایت با قطعیت مشخص میشود که این دو نوازنده 
تمرین هستند که پیشتر مهران و ژاله در آن زندگی میکردهاند و رخدادهای داستان در آن بروز پیدا میکرده
است .البته از آن مهمتر اضافهشدن لیال (عشق قدیمی مهران) به این دو است که باعث میشود مخاطب با اتمسفر
داستان روبهرو شود و موسیقی و اجرای آن را جزئی از روند روایی بداند که بناست گذشت زمان و تبیین اینکه
رخدادهای داستان مربوط به گذشته بوده را بر عهده بگیرد.
عاشقیت در «نیمرخها» رنگ و بوی تازگی دارد .نه بدین معنا که عشق امری تازه و تجربه ناشده است ،بلکه از این
منظر که درونیات و دلمشغولیهای عاشقانه و درهمتنیدگیهای ناشی از عشق و غم ناشی از فراق را میتوان در
قاب تصویر دید ،شخصیتها را دید و درک کرد ،صحنهها را دید و به خاطر سپرد و معانی را دید و درونی کرد؛
بیآنکه نیازی مفرط به گوشفرادادن در کار باشد؛ چه که تصویر ،تماشاکردن را میطلبد و غرق در اتمسفر پرده
نقرهای شدن و «نیمرخها» اینهمه را فراهم آورده است
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(محصول )1394
خالصه فیلم« :فصل هرس» روایتگر فردی به نام قاسم
تکدهقان است که مدعی شده داروی سرطان را کشف
کرده است .او برای اثبات ادعایش دچار چالشهایی
میشود.
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دستاوردها :برنده تندیس «هنر و تجربه» از نهمین جشنواره
سینماحقیقت ( )1394و نامزد دریافت تندیس از همین جشنواره در
سه بخش بهترین کارگردانی مستند بلند ،بهترین تدوین و بهترین فیلم.
عوامل :کارگردان :لقمان خالدی ،پژوهشگران :لقمان خالدی و هدی
ارشد ریاحی ،تصویربردار :بهروز بادروج ،صدابردار :تامی ایل بیگی ،تدوینگر:
لقمان خالدی ،آهنگساز :حبیب خزایی فر ،مدیر تولید :وحید حاجیلویی،
تهیه کننده :مهدی شاه محمدی ،تهیه شده در مرکز مستند سوره

فرانکآرتا

نگاهی به مستند «فصل هرس» ،ساخته لقمان خالدی
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فیلم «فصل هرس» به کارگردانی لقمان خالدی جدای از اینکه بهمثابه «سندی ارزشمند» در انسانشناسی
تصویری قابلارجاع است ،ساختار روایی آن واجد ارزشهایی است که آن را از مستندی صرفا گزارشی فراتر
برده است.
داستان فیلم درباره فردی است به نام «قاسم تکدهقان» در روستایی دورافتاده که ادعا میکند داروی سرطان
را کشف کرده و به دنبال ثبت آن است .اما به دلیل آزارها و بیعدالتیهایی که در مسیر ثبت قانونی این اکتشاف
متحمل شده ،دیگر نمیتواند به کسی اعتماد کند .تکدهقان بعد از گذشت یازده سال در عین اعتماد نداشتن به
افراد و اجتماع اطراف خود ،همچنان تالش میکند تا به موفقیت برسد.
«فصل هرس» به یمن کارگردانی و البته تدوین هوشمندانه فیلمساز جوان بیشازاینکه بخواهد از طریق
ِ
شخصیت فیلم ،جامعه نامتعادل را مورد واکاوی قراربدهد و به سمت اثری جامعهشناختی گرایش پیداکند،
هوشمندانه روی شخصیت قاسم تکدهقان متمرکز شده و در این مسیر هر اتفاق و حتی نکتهای به تعمیق
این شخصیت کمک میکند ،تا جایی که به «مستند پرتره» جذابی تبدیل میشود .البته در تعریف مرسوم
پرترهنگاری ،مخاطب با شخصیت محوری آشنایی نسبی دارد .اما اطالعات تماشاگر درباره سوژه اصلی این
فیلم در حد خالصه داستانی دوجملهای است .درحالیکه در فیلمهایی با حضور چهرههای شناختهشده ملی و
بینالمللی هنری ،سیاسی ،اجتماعی و ...معموال تماشاگر شناخت اولیهای از آنها دارد و فقط برای کنجکاوی
بیشتر به تماشای زندگینامهشان مینشیند تا اطالعاتش و حتی نگاهش به او کاملتر شود یا تغییر کند.
در «فصل هرس» تماشاگر هیچ شناختی از «شخص» قاسم تکدهقان ندارد و فقط «شخصیت» او مشخص
شده که به دنبال ثبت داروی کشفکرده سرطان است .فیلمساز بهمرور هم «شخص» و هم «شخصیت» او را
به تصویر میکشد و درنهایت تماشاگر متوجه میشود که این آدم واجد چه خصوصیات منحصربهفرد و حتی
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پیچیدهای است .به عبارت دقیقتر غیر از روایت زندگی و دردسرهای پیشروی تکدهقان« ،پرترهای» ساخته
میشود که قبل از آن در دنیای واقعی برای مردم قابلشناخت و حتی اهمیت نبود .نکته مهم فیلم این است
که روحیات جستوجوگر شخصیت در فیلم نمود پیدامیکند .در ابتدای فیلم شاهد هستیم که مرد مشغول
باغداری و هرسکردن درختان است؛ رفتاری که در ادامه فیلم هم میبینم که در مسیر رسیدن به هدفش
مشغول زدودن نگاههای غیرانسانی آدمهای اطرافش است.
فیلم که از وسط شروع میشود ،بهمرور از یکسو همسر و فرزندان مرد را معرفی میکند و از سوی دیگر روی نحوه
برخورد کارمندان و مسئوالن ادارات دولتی با موضوع کشف دارو متمرکز میشود .هرچه به جلو گام برمیداریم
از طریق اندازه نماها تنهایی مردی هویدا و عریان میشود .آنجا که در خلوت گریه میکند و فقط ناگفتههای
خود را میتواند مقابل دوربین بگوید و خانوادهاش در جریان آن نیستند .درواقع دوربین به تنها پناهگاه او تبدیل
میشود .اما باوجود راحت بودن نسبیاش مقابل دوربین ،از طریق نورپردازی فضای رازآلودی ترسیم میشود و
گواه این است که هنوز حرفهای نگفته زیاد دارد! ضمن اینکه «رازآمیز» بودن اکتشاف فرمول داروی سرطان
به آن اضافه و در تاروپود ساختار فیلم هم تنیده میشود .یعنی بااینکه متوجه میشویم که مرد همچنان نسبت
به اجتماع بیاعتماد است ،اما حرفهایی را بیان کرده .درعیناینکه مردی خوب و دوستدار خانوادهاش است،
اما نمیتواند بیش از این سخن بگوید و راز اصلی مرد فیلم همچنان تا انتها سربهمهر باقی میماند .ضمن اینکه
باوجود سمپاتی زاویه نگاه فیلمساز به مرد ،در صحنهای از فیلم از او فاصله میگیرد و میپرسد که شاید کشف
داروی سرطان توهمی بیش نباشد! هنگام پاسخدادن مرد را در مدیومشات میبینم که با لحظهای سکوت با
اعتمادبهنفس رو به دوربین ،پرسشکننده را به گذشت زمان دعوت میکند .زورآزمایی و مصاف مرد با جامعه
علیرغم شکستهای پیدرپیاش ،یادآور مستندهای کالسیک تاریخ سینماست .در پایان این مستند شاید
ناامیدکننده به نظر برسد که آیا باالخره میان این اجتماع بیرحم ،صدای قاسم تکدهقان شنیده میشود و او
به هدفش میرسد؟! اما در پس این سؤال ،تنها فردی که در ذهن تماشاگر باقی میماند کسی نیست جز قاسم
تکدهقان!

199

پیروزکالنتری

کارگردان «فصل هرس» به تماشاگرش آدرس غلط می دهد
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فیلمسازها فیلمها را با حسابوکتاب و دودوتا چهارتای شیوههای فیلمسازی نمیسازند و فیلمها هم خالص و
پی گیر تنها یک شیوه فیلمسازی نیستند ،اما دانستن شیوههای شکلگیری فیلم مستند به ما کمک میکند
که رابطۀ فیلمساز با موضوع و حد نزدیکی و دوری او به شخصیت و موقعیت فیلمش را دریابیم و ارزیابی کنیم.
در فیلم «فصل هرس» قاسم تکدهقان دارویی گیاهی را برای درمان سرطان کشف کرده و آن را به برخی
کسان میدهد ،اما چون پزشک پذیرش است و نه مداوا و دارویش هم هنوز تأیید نشده ،درپی طی کردن
این مسیر برای به سرانجام رساندن حاصل کارش است .فیلمساز سعی میکند با او همراه شود و عالوه بر
روشن کردن مسائل این مسیر ،به شخصیت تکدهقان و تأثیر وضعیت او در محیط خانوادهاش هم نزدیک
شود .محور ارزیابی فیلم در این نوشته را بر حد و نوع رابطۀ فیلمساز  -لقمان خالدی  -با شخصیت فیلمش
قرارمیدهم و میخواهم ببینم رابطۀ او  -بهعنوان لقمان خالدی  -با تکدهقان در زندگی واقعی و در برابر
دوربین چه نسبتی با این رابطه در پشت دوربین بهعنوان فیلمساز و در مسیر شکل دادن فیلمش دارد.
در جلوی دوربین خالدی را بیشتر همراه و نه دخالتگر در کار و زندگی تکدهقان میبینیم و از جایی
درمییابیم که تکدهقان هم این موقعیت را برای پیش برد مقصودش مفید میبیند و حتی در جایی که به
فیلمساز اجازۀ ورود نمیدهند ،خودش دوربین به داخل مکان موردنظر میبرد .در ظاهر و نمود رابطۀ آنها
فیلمساز ،درعینحال که خودش را نمیپوشاند و در لحظاتی با شخصیت فیلمش مراودههای کوتاه دارد،
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اما دخالتی در چینش روابط و انجام کار شخصیت فیلمش بروز نمیدهد و بهواقع فیلم ،شکل و شیوهای
مشاهدهگرانه و نادخیل را مینمایاند که در آن ،قرار است فیلمساز شخصیت فیلمش را در مسیر زندگی
خانوادگی و در پیش برد امر به سرانجام رساندن موضوع کشف علمیاش نظاره و دنبال کند.
خالدی معتقد است که رازهای زندگی و کار شخصیتش را یکبهیک کشف میکند و رازی را به زندگی او
و مسیر فیلمش القا نمیکند (در گفتوگویش در روزنامه «هفت صبح»  ۱۸بهمنماه) .اما وقتی چینش
صحنهها و حتی پالنهای فیلم را دنبال میکنیم (صحنه هایی که روشن است فیلمساز طراحیشان کرده،
با پالنهایی مقطع و کوتاه و پرتعداد) ،روشن است که فیلمساز ذهنیت و ایدۀ خاصی را دنبال میکند و در
مسیر به سرانجام رساندن همین ایده هم فیلمش را راه میبرد و شکل میدهد .خالدی در همان گفتوگو
میگوید خیلی از آدمهای دوروبر تکدهقان نسبت به او پیشداوری دارند و کارهایش را جدی نمیگیرند
و من میخواستم تماشاگر را هم ،در ابتدای فیلم در همین موقعیت قراربدهم و او در مسیر فیلم و بهتدریج
تکدهقان را بشناسد و او را باورکند .همین گفته روشن میکند که فیلمساز قبل از فیلمبرداری و تدوین کار
تکلیفش را با شخصیت فیلمش روشن کرده بوده (موقعیت نظرمندانه) و مسأله کشف شخصیت یا ذهنیات
تکدهقان در مسیر ساختهشدن فیلم برایش مطرح نبوده است (نگاه مشاهدهگر) و مشکل اصلی «فصل
هرس» در همین ناهمسازی این دو وضعیت ،در پشت دوربین و در ذهن فیلمساز از یک سو و در رابطه
فیلمساز با شخصیت فیلمش در برابر دوربین از دیگرسو است .بهواقع فیلمساز با تماشاگرش صادق نیست و
به او نشانی غلط میدهد.
در برابر دوربین خودش را دنبالکننده و همراه زندگی و مسیر کار تکدهقان نشان میدهد و از این طریق
خودش را در موقعیت تماشاگرش مینمایاند و از این راه حس همذاتپنداری در تماشاگرش برمیانگیزد و
در پشت دوربین ،پی گیر ذهنیت و ایدهای پنهان نگهداشته شده ،بسیار جلوتر از تماشاگر  -و حتی شخصیت
فیلم  اش و حتی جدا از آنهاست و تمامی فکر و ذهنش در مسیر چگونه جذاب درآمدن فیلمش طراحی و
حرکت میکند و چندان مسأله و دغدغۀ نزدیک شدن به شخصیت فیلم و تماشاگرش و ایجاد فضای گفتوگو
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و مکالمه با آنها را ندارد.
خالدی میخواهد تماشاگرش بهتدریج بفهمد که دربارۀ تکدهقان اشتباه میکرده و او را دستکم میگرفته،
درحالیکه او آدم مهمی است و کشفش معتبر است و تماشاگر اشتباه میکرده است .این بازی با ذهن
ِ
فیلمیک عیان ،سازمان داده میشد و
پیشداورانۀ تماشاگر اتفاقا اگر محور فیلم میشد و در شکل یک بازی
خود بازیگرش را هم در جایی عیان میکرد ،به فیلم خوبی هم منتهی میشد .درآن صورت اما نقش و حضور
تکدهقان باید کم رنگ و در حد واسطی میشد برای شکلگیری این بازی فیلمساز با تماشاگر .موضوع فیلم
و ادعای فیلمساز اما تنها پی گیری این بازی  -و نه حتی نمایش حقانیت کشف تکدهقان  -نیست؛ فیلمساز
مدعی است که میخواهد به شخصیت فیلمش نزدیک شود و عالم ذهن او را هم بشناسد و حتی فضا و روابط
عالم گذر از گزارش به مشاهده و حتی مداخله است که مشکالت
او با خانوادهاش را هم وسط میگذارد .در این ِ
فیلم عیان میشود .تکدهقان را آدم درونگرا و مرموزی میبینیم که تا آخر هم مشخص نمیشود چه درون
و چه رازی در او هست و به درون و ذهنیات او گره نمیخوریم .این هدفگذاری انتزاعی و خودمدار فیلمساز
فقط به صحنههای نمادین و موتیفوار هرس درختها توسط تکدهقان منجر میشود که ضعف و اشکال
فیلماند و ربطی به ماجرای اصلی فیلم ندارند .در این میان آنچه عیان است سعی وافر فیلمساز برای نمایاندن
چنین شخصیت مرموزی از تکدهقان است .چرا؟ معلوم نیست .حتی وسط گذاشتن روابط شخصیت فیلم
با خانوادهاش هم جز موقعیت هایی منتزع و چیده شده از سوی فیلمساز حاصل نمیدهد و جز در لحظۀ
اکراه همسر تکدهقان از پاسخ روشن به تأثیر منفی وضعیت شوهرش بر زندگی خانوادگی آنها به درک و
دریافت فیلمساز از وضعیت این خانواده گره نمیخورد؛ ما را به وضعیت متأثر خانواده از وضعیت تکدهقان
نزدیک نمیکند یا از اثر این وضعیت متنافر کار و زندگی در خود تکدهقان چیزی عایدمان نمیشود.
بهواقع آن رمزگذاریها و رمزسازیها ،هم در نحوۀ نمایش حضور و شخصیت تکدهقان و هم در نحوۀ
سازماندهی تکنیکال فیلم (صحنههایی بهشدت تعریفشده و شکل یافته برمبنای ایده و ذهنیت فیلمساز و
دکوپاژ و پالنبندیهای پرضرب و سوار بر موقعیت و ذهنیت مخاطب و نه راه دهنده به رابطۀ فعال او با فیلم)
تنها به قصد درآمدن فیلمی مؤثر و چشمگیر برای مخاطب هدف (مخاطب متأثر و نه مؤثر) به کار گرفته
شدهاند و کمتر نشانی از درک و دریافت فیلمساز از گرههای وانشده در شخصیت فیلم و روابط او با جغرافیای
زندگیاش ،بیماران ،همکاران ،خانواده و خودش در فیلم پیداست.
حرف اصلیتر و ُرکتر من این است :لقمان خالدی  -در کنار مهرداد اسکویی و آرش الهوتی  -فیلمسازهای
معروف و فنشناس و کاربلدیاند که اما بیش از درگیری جانانه و باورمند با موقعیت و شخصیت فیلمهایشان،
درپی آنند که از این شخصیتها و موقعیتها چه فیلم جذابی میشود ساخت و چگونه میشود برای
همذاتپنداری تماشاگر با شخصیت فیلم گره افکند و درام ساخت و موقعیت به وجود آورد .یعنی از همان
ابتدای کار ،انتخاب موقعیتها و شخصیتهای فینفسه درگیرکننده و درگیری مدام با طراحی و چیدنها و
ف تأثیرگذاری بر تماشاگر هدف ،جای گره خوردن رابطۀ فیلمساز با موقعیت
مسیرگذاریهای فیلمیک با هد 
و شخصیت فیلم را میگیرد و بیش ازآنکه درام فیلم از دل زندگی ذهنی و عینی فیلمساز با آن موقعیتها و
شخصیتها شکل بگیرد (پرورش درام مستند) در فضای راه انداختن مواد الزم برای تأثیرگذاری بر تماشاگر
هدف طراحی ،چیده و ساخته میشود (ساختن درام مؤثر) و چون کارشان را هم بلدند ،در ایجاد نوعی
همذاتپنداری در تماشاگر متأثر  -و نه مؤثر  -موفق هم هستند.
فیلم مستند درگیر و ماندگار اما از جای دیگری شکل میگیرد و میماند
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مستند آقای طباطبایی با استفاده از فیلمهای آرشیوی و گفتوگو با چندین فوتبالیست و مربی در قالب
روایات مختلف تالش میکند ضمن تقدیس این چهره ملی [ناصر حجازی] در عرصه ورزش به زوایای
ناشناخته شخصیتی ایشان و مسائل گوناگون پیرامون دوران بازیکنی و مربیگری و سرانجام مرگ تراژیک
او بپردازد .این نوشته دقیقا به مضمون فیلم و نوع روایت آن ارتباط دارد .شیفتگی کارگردان به این چهره
محبوب موجب شده در نمایش بعضی از مسائل فوتبال ایران واقعیتها قلب گردد و در پارهای از موارد هم
شاید تعمدا ً از کنار نکاتی چند عبور کرده باشند.
فیلم از زبان  ۶راوی به تماشاگر معرفی میشود که بخشهای مختلف زندگی آقای حجازی روی تصاویر
متعددی به نمایش گذاشته میشود .کوششهایی به عمل آمده تا صحنههای درخشان ورزشی ایشان مانند
مسابقه سنگین و نفسگیر ایران با کرهشمالی در پیونگ یانگ ،درخشش او در جام ملتهای آسیا و نیز توفیق
مربیگری او در بعضی از تیمهایی که مسئولیت داشته از جمله استقالل و محمدان بنگالدش برجسته شود
اما برای نمونه ما هیچ یک از صحنههایی را که ایران گلی دریافت میکند شاهد نیستیم به جز صحنه مسابقه
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با کویت که به پای وقوع جنگ تحمیلی گذاشته میشود .از سویی دیگر برخی اطالعات اشتباه در فیلم
وجود دارد .مثال در مسابقه سعدآباد و استقالل در ورزشگاه امجدیه که به تساوی یک  -یک منجر میشود،
مرحوم حجازی تنها به عنوان دروازهبان در مسابقه حضور دارند و سرمربیگری این تیم برعهده منصورخان
پورحیدری است و آن پیروزی مورد اشاره در فیلم (شکست پنج  -یک تیم فوتبال صداوسیما در ورزشگاه
آزادی) باز هم به سرمربیگری آقای پورحیدری است.
بعضی از مصاحبه شوندگان به تحریف وقایع آن دوران میپردازند؛ از جمله در مورد طرح ۲۷سال ه که طرحی
بیمارگونه بود و به زبالهدان سرازیر شد .این طرح هرگز برای حذف تنها آقای حجازی تدوین نشده بود که
مصاحبه شوندگان آن را انحصاری تلقی کردند .متأسفانه بانی این طرح یعنی آقای مصطفی داودی ،رئیس
وقت سازمان تربیتبدنی ،دار فانی را وداع گفتهاند که میتوانستند توضیحات جامعی در ارتباط با این مسأله
بیان کنند.
در تیتراژ پایانی ،نام یک مشاور فوتبالی ندیدم ،ای کاش جناب طباطبائی تنها به اظهارات مصاحبهکنندگان
اکتفا نمیکردند و یکی از همعصران زندهیاد حجازی را در کنار خود داشتند تا تورق تاریخ فوتبال ایران
به درستی صورت میگرفت .از سویی غلظت توهم توطئه به آن میزان که در فیلم اشاره شد نبوده است ،گو
اینکه فوتبال ایران همواره از جریانات حاشیهای و البیهای مختلف با هدف براندازی ضربات زیادی خورده
است .فیلمساز اشارهای به کوچ ناصر حجازی ،غالمحسین مظلومی و نصراهلل عبداللهی از استقالل به تیم
شهباز نمیکند و اینها تماما به همه جانبه بودن روایات مختلف فیلم لطمه میزند و چنانچه زمینهای فراهم
شود ،حضورا بعضی از مسائل فوتبال ایران را که در روند شکلگیری این مستند  -که بههرحال برایش زحمت
کشیده شده است  -مهم است ولیقابلیت مکتوب شدن ندارد به اطالع آقای طباطبایی گرامی می رسانم.
شاید در آن صورت با این توصیهها ،بار دراماتیک فیلم افزایش مییافت.
مرگ این شخصیت بزرگ ورزشی با آن پایان غمانگیز ،جامعه ورزشی ایران را در اندوهی بیپایان فروبرد اما
تالش فیلمساز در این فیلم به تک بعدی شدن این چهره نامآور منجرشده است
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در تصاویر نخست فیلم ،هما موفق و آرام و خوشبخت است .اندکی بعد نه از موفقیت چیزی بر جای هست ،نه
ازآرامش و نهخوشبختی.
در این فاصلۀ کوتاه ،جز خوابی که ازسرش گریخته ،چه بر سر تصویر اولیه آمده است؟
ظاهرا جواب در درک جهان از دریچۀ بیخوابی است؛ بیخوابیای که پریشان میکند ،از سرعت کنش و واکنش
میکاهد ،در ظهور نشانههای پیری مؤثر است ،از توانایی ارزیابی و قضاوت کم میکند و مانع تثبیت خاطره
میشود .پس گویا پاسخ روشن است :بیخوابی جهانی آغشته به توهم را پیش چشم او آورده و از آنجا که ما نیز
از چشم او به جهان پیرامون مینگریم ،در توهمش شریکیم.
اما وجهی دیگری ،به گمانم مهمتر نیز هست :بیخوابی چندوچون درکش از زمان را دگرگون میکند .پیشازاین
شبهایش در انتهای روز پدیدار میشد و هر صبح ،آغازی دیگر بود؛ اکنون شبهایش ادامۀ روزند و روزها بیهیچ
انفصالیادامۀشب،زمانازقطعاتیکهباحصارخوابازهممنفکمیشدند،بهتوالیبیانتهایثانیهها،دقایقوساعات
بدلشده؛بیخوابیازقدرتتثبیتوتهنشینشدنرویدادهادرذهنشکاستهودرنتیجههمهچیزرادرعبورمیبیند؛
سرندواگرپیشترگسستهبهچشممیآمدنداکنونپیامدیکدیگرومنتجشدهازهمند.
وقایعدرهممی ُ
ِ
قطعیت زندگی ،در ذهن او به گذرایی و عبور مبدل شده و لحظاتی که در خواب ،از آگاهی او غایب بود ،یا به
توهم
ِ
نظم قراردادی زندگی ،عریان در برابر
شکل رویایدریا از ناخودآگاهش سربرمیکشید ،اکنون در بههمریختن ِ
اوست .تصویر دریا با اعماقی ناشناخته ،تلنگری بود به ناشناختگی زندگیش ،که حس بیپناهی ناشی از آن را با
پناهگرفتن در کمد خانه التیام میبخشید.
پیشن هرروزۀ اوست .هما اینبار ،از این
اما جهان توهمزدهای که اکنون میبیند شاید بسیار واقعیتر از تجربۀ
ِ
واقعیت هولناک ،به جای کمد که همچنان بخشی از خانۀ ناامن است ،به سکون و اطمینان کنجی در بیمارستان
پناه میبرد .کنجهایی که «نفی جهانند و چیزی ارزشمند همانند اطمینان و سکون را نوید میدهند».
بیمارستان به عنوان جایگاهی برای تولد ،یافتن آغوش مادرانه ،پیوستن دوبارۀ هما به طبیعتی که همواره
پنجرهها را به روی آن محکم میکرد و درنهایت صدای بوق ممتد دستگاه ،نشانههاییست از معکوس شدن
جریان زندگی .بوق ممتدی که با بازشدن چشمهای او به سکوت میپیوندد ،نمایانگر حذف فاصلۀ میان آگاهی
و ناخودآگاهی است( .شاید) مادر مرده است( ،شاید) مادر در خواب او مرده است اما دیگر تفکیکی میان این دو
نیست ،تولد دوبارۀ او از کنجی که یادآور بطن مادر بود ،آگاهیای یکپارچه را برایش به ارمغان آورده و خواب و
بیداریش را به هم پیونددادهاست .بعید میدانم از این پس هما در رویایش دریا را ببیند
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تا پیش از ورود فناوری دیجیتال به سینما ،فیلمسازی چه در حوزه سینمای مستند و چه در سینمای داستانی،
هنری گران محسوب میشد که البته هر کسی هم ولو به صرف داشتن ایدهای خالقانه و یا تحصیالت در این حوزه
امکانفعالیتنداشت.بودنداستعدادهاییکهبهجهتهمینمعضل(گرانیکرایهدوربینونگاتیووباالبودنهزینه
عواملفیلمبرداری)خیلیزودپیشازآنکهامکانفعالیتدرخوریدراینعرصهپیداکنندازدورخارجشدهوامکان
بروز خالقیت و فعالیت در حوزه مورد عالقهشان را نیافتند .با ورود فناوری دیجیتال در حوزه تصویر چه عکاسی و
چه تصویربرداری و کاهش شدید هزینههای تهیه ابزارهای فیلمبرداری،امکان فعالیت در حوزه فیلمسازی برای
بسیاریازعالقهمندانبیشازگذشتهفراهمشد.
اما همین امر بهرغم فواید بسیار آن اعم از کاهش هزینههای تولید فیلم و باالتر رفتن سرعت تصویر برداری و ...البته
عوارضی نیز داشت .ورود فناوری دیجیتال و سهلالوصول بودن باعث شد به لحاظ کمی تولید آثار در حوزه سینمای
داستانی و مستند روندی صعودی داشته باشد اما از طرفی همین امر باعث نوعی سهل انگاری و شلختگی در ساخت
آثارسینمایمستندوداستانیشد.بهقولسیفاهللصمدیان:عکسبردارزیادشداماعکاسنه.شایددرحوزهسینما
همبتوانهمیننقلقولراباکمیتغییربهکاربرد«:فیلمبردارزیادشدولیفیلمسازنه».
فیلم «سوگنامهای برای یاشار» به کارگردانی بابک خرمدین را شاید بتوان نمونهای از تولیدات کمهزینه سینمایی
دانست که با کمک فناوری دیجیتال امکان تولید یافته است .یاشار که با ویزای دانشجویی در لندن درس خوانده
پس از اتمام درسش در حالی که تنها سه ماه تا پایان اعتبار ویزایش باقی مانده ،بین ماندن در لندن و بازگشت به
ایران سرگرداناست.
تنهاییوغربتازجملهمضامینتکرارشوندهدرفیلمهاییازایندستاستکهصرفانگاهمتفاوتکارگردانبهسوژه
و ساختار آن میتواند فیلم را از افتادن در ورطه تکرار نجات دهد .فیلم تالش کارگردانی است که قصد دارد تردیدها،
غربت ،استیصال و ...دانشجویی به نام یاشار را در لندن به تصویر بکشد.
کارگردان در این راه توفیقاتی هم دارد اما آنچه یک فیلم را صاحب تشخص میکند نه موفقیت در پالن یا
سکانسهایی از فیلم ،که کلیت آن است .فیلم بیجهت کشدار است .پالن و سکانسهای طوالنی از یاشار بهوفور
کنارهمچیدهمیشوندبیآنکهدرمعرفیتنهاییویااستیصالیاشارکمیبکنند.نگاهکنیدبهسکانسیکهیاشاردر
خانهازپشتپنجرهسعیمیکندعکسیبگیرداماپردهزخیمپنجرهروبهخیابانمانعاوستویاشارباکنارزدنپرده
تالش دارد عکس مورد نظرش را بگیرد که با سقوط پرده وقت زیادی را صرف درستکردن آن میکند و پس از آن به
خارج از خانه میرود اما برای برداشتن گوشی موبایل مجددا بازمیگردد و دوباره در خیابان متوجه میشود پنجره
اتاقرانبسته،بازمیگرددودوبارهبازخیابانو...سکانسهاییاینچنینیدرفیلمکمنیستکهالبتهکارکردیهمدر
پیشبردنقصهتنهایییاشارندارد.
فیلم دربرگیرنده سکانسهای متعدد از یاشار در خیابان ،مغازه ،مترو و خانه است که به علت فقدان فیلمنامه ای
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منسجم صرفا کنارهم قرارگرفتهاند و تدوین فیلم نیز
کمکی به فیلم و القاء نقطهنظرات کارگردان نکرده والبته
میتوان بخشی از فیلم را بدون آنکه به کلیت کار لطمهای
بزند،حذفکرد.
یاشار در فیلم شخصیتی باثبات ندارد .دمدمی است.
گاهی هوای کودکی به سرش میزند و همبازی کودکان
میشود (سکانس پارک) و البته برای سرگرمیهای
کودکانهاشازیکفروشگاهسرقتمیکندبیآنکهدلیلی
برای این کار در فیلم وجود داشته باشد و البته بعد باز
بیهیچ دلیل منطقی دچار استحاله شده و همه اموال
سرقتی را برمیگرداند و یا در سکانس دیگری او را در
حالمکالمهتلفنیبادوستشموریسمیبینیم؛موریس
میگوید :میخواهی بمانی یا برگردی؟ یاشار جواب
میدهد :ویزای تحصیلیام سه ماه دیگر تمام میشود
االن برنامه خاصی ندارم اینجوری واقعا نمیخواهم
برگردم .باید کاری پیداکنم پول به دست بیاورم .موریس
میگوید :برای کار تو سفارش کردم نگران نباش و یاشار که گویی حواسش به صحبتهای موریس نیست ،ادامه
میدهد:منتظرمخانوادهامبگویندبرگردخونهدیگهبسهبرگردایران.یاشارکهبهشدتنیازمندپولوبهطبعآنکار
استپیشنهادسخاوتمندانهموریسرانشنیدهمیگیردوبرایبهدستآوردنکارتالشمیکند.چرا؟چرادرحالی
که نیازمند پول است به خانوادهاش میگوید نیازی به پول ندارد و آنها نگران نباشند؟ چرا در هنگام تنگدستی در
غربت پولش را صرف خرید کتابهایی میکند که اساسا نیاز آن روزهای او نیست؟ و البته چراهایی دیگر که در طول
فیلمبیپاسخمیمانند.
تصویربرداری سکانسهای خارجی بدون استفاده از سهپایه یا ابزارهای حرکتی از مزیتهای فیلم است .استفاده
از دوربین روی دست در بسیاری از فیلمها ،کارکردی جز سرعتبخشیدن به روند تصویربرداری و درنتیجه کاهش
هزینههای تولید ندارد .والبته استثناهایی چون «مهمان مامان» ساخته داریوش مهرجویی را میتوان به عنوان
نمونهای درخشان از استفاده از دوربین روی دست که در خدمت مضمون و ساختار فیلم است در این میان نام برد.
در «سوگنامهای برای یاشار» کارگردان با انتخاب هوشمندانه از تصویربرداری بدون ابزارهای حرکتی تالش کرده
است عالوه برسرعتبخشیدن به روند تولید فیلم ،نقش مهمی در معرفی زندگی نامتوازن یاشار ایفا کند .از دیگر
فصلهای خوب فیلم میتوان به سکانسی اشاره کرد که یاشار دوستدارد خانوادهاش از او بخواهند به ایران برگردد
و بالفاصله حرکت هواپیما را د ر آسمان شاهدیم یا در جایی که در حین شامخوردن به موسیقی و تصاویر متنوع و
بیربطی نگاه میکند که برایش جذاب هستند و کارگردان با نشاندادن این فصل تالش دارد شخصیت بیثبات
یاشاررامعرفیکند.
«سوگنامهای برای یاشار» فیلمی تجربی است که یادآور میشود که با عالقهمندی و کمی هم خالقیت و ابزاری
اندک میتوانید فیلم خودتان را بسازید و آنقدر خوششانس باشید که این تجربه شخصی راهی ولو محدود به اکران
سینماداشتهباشد
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احمدرضاحجارزاده

نقد و نظری بر فیلم «آمین خواهیم گفت» ،به کارگردانی سامان سالور
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وقتی سال « ۸۴سامان سالور» با «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین» خود را بهطور رسمی در سینمای ایران
معرفی کرد و شناساند ،آنقدر شیفتگی برای سینماروها ایجاد کرد و هوادار برای خود خرید که با همان فیلم
نخست ،نامش سر زبان خاص و عام افتاد و ازآنپس همه چشمبهراه کارهای آینده او ماندند .افسوس که سالور
نتوانست در ادامه فعالیت حرفهای خود ،آن شوق اولیه را تکرارکند و فیلمهای بعدیاش یکسره آثاری ضعیف،
بیاهمیت و ناامیدکننده بودند و کمتر کسی آنها را دید و ذوقزده شد ،ولی سالور با ساخت فیلم «آمین خواهیم
گفت» ،که بسیار متفاوت و موفقتر نسبت به آثار قبلی اوست ،موفق شد امید تازهای میان دوستداران سینمای
خود بیافریند ،و حاال هم که چندسال از ساخت این فیلم گذشته ،هنوز بکر و دیدنی است .گیرم در گروه «هنر و
تجربه» اکران شده باشد که ازقضا ،محل درستی برای اکران این فیلم است.
«آمین خواهیم گفت» بازگشت سالور به سینمایی است که خودش جنس آن را بهتر از هرکسی میشناسد؛
داستان آدمهای دورافتاده و تنها ،با دردهایی ناگفتنی و تلخ ،سرگشته در دنیایی بیرحم و خشن که فقط بر سه
اصل َزر ،زور و تزویر پیشمیرود و اگر تابع این اصول اجباری نباشید ،محکوم به فنا هستید .نشانههای چنین
جهانی در فیلم «آمین »...بهخوبی هویداست .سه شخصیت اصلی ،نماینده قشری از جامعهاند که نهتنها به این
قوانین نانوشته تن ندادهاند ،که برای گریز از اجبار پیرویِ آن موارد تحمیلی ،به عزلتنشینی روی آوردهاند و با این
زندگی سخت اما مهربان و آمیخته با آرامش و خوشی خوگرفتهاند و با آن سرخوشند .بااینهمه ،فیلم سالور آن
قوت و استحکام «چند کیلو »...را ندارد و ضعفهای کوچکی در کارگردانی و فیلمنامه اجازه نمیدهد تماشاگر
بهسادگی از آن استقبال بکند .ازجمله رنگیبودن فیلم که سبب میشود مخاطب با دنیای فیلم ،حس بیگانگی
دلیل همان جبر
داشته باشد ،زیرا جهان چنین آدمهایی ،اغلب خالی از رنگ ـ امید ـ است و زندگی خود را به 
جغرافیایی ،تیرهوتار میبینند .ازاینروست که در «چند کیلو »...تماشاگر ،سیاهوسفیدبودن فیلم را پس نمیزند
یبَرد و اینجا ،رنگها او را آزارمیدهند.
و حتی از آن لذت م 
همچنین در «آمین »...موقعیتهای فضای ضدقصه و قهرمان فیلم ،پرداخت خوب و درستی ندارند و بهسختی
مخاطب را با خود همراه و درگیر میکنند .هر اطالعاتی درباره ماجرا و شخصیتها با دیالوگ بیان میشود و
تصویر ،کمتر نقش زبان فیلم را بازی میکند .سالور در فیلم جدیدش از همان کهنالگوی «طبیعت بیجان»
بهره برده ،گیرم اندکی ناشیانه .اگر او در نگارش و پرداخت شخصیت و حالوهوای فیلم کمی بیشتر مایه
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میگذاشت ،شاید حاال شاهد نسخهای دیگر و در قالبی
مدرن و امروزی از اثر شکوهمند زندهیاد «سهراب
شهیدثالث»بودیم.
قادر ُقمی ،بازمانده نسلی سرخورده ،متعهد و مردمگریز
است که به کار مداوم در حاشیه خط آهن عادت کرده
و این ،تنها مونس و دلخوشی اوست .باوجوداین ،زمانه
بیرحم ما با دریغکردن همین تنها وابستگی قادر ،او
را به کام نیستی میکشان َد .گرچه او در همین جامعه
کوچک سهنفره نیز قدرت ،ابهت و اهمیتی مییابد که از
او چهره دوگانهای ارائه میکند؛ تلفیقی از ایجاد وحشت
و امنیت .به خاطر بیاورید سکانسی را که نماینده راهآهن
با نام عجیب و متضاد با جثهاش ـ نادر نیرومند ـ به قطار
سوخته میآید و سراغ قادر را میگیرد و اصغرفرشته ـ
آزادهزارعیـچطورباوجودبیحوصلگیوخوابآلودگی،
آن دیالوگهای شاهکار را با تکرار کلماتی که آغازگرشان
حروف ج ،چ و خ هستند ،پشتهم ردیف میکند و
هنگامیکه مأمور نماینده ،دم از قانون میزند ،اعالم میکند« :قانون برای من یعنی قادر قمی» .در حقیقت ،هم
حرفش را زده و هم جملهای کوتاه ،اینبار با کاربرد حرف قاف ترتیب داده ،و البته نباید از خاطر برد نادر نیرومند ،با
همان جثه ریزهاش ،موفق میشود مرد تنومند و درشتاندامی چون قادر را از پا بیندازد و زیر خاک بفرستد.
از دیگر ایرادهای فیلم اینکه کارگردان موفق نشده رمز دخترانگی اصغرفرشته را به نحوی شایسته از تماشاگر
پنهان کند تا در سکانس پایانی که او را با روسری و مانتو میبیند ،از بازی فریبنده فیلمساز رودست بخورد .در
حقیقت مخاطب از همان نخستین حضور اصغرفرشته در فیلم و بعدتر برخی ادا و اطوارهای او و دیالوگهاش به
یبَرد .حتی میشود حدس زد حسن ـ علیرضا مهران ـ از این ماجرا بو برده و آن دیالوگ اعتراف
دختربودنش پیم 
به کشف رمز در صحنه پایانی هم شوکی نمیآفریند.
ضعف دیگر فیلم ،حضور فرزاد حسنی با گریم باورناپذیر و دور از انتظارش در یک نقش فرعی است .هرچند نوع بازی و
نحوهادایدیالوگهاشبهفاصلهگرفتنتماشاگرازشخصیتونپذیرفتناینبازیگرـمجریدرچنیننقشیمیافزاید.
امتیاز ویژه «آمین »...اما بازی چشمگیر و ستایشبرانگیز علیرضا مهران و آزاده زارعی است که هر دو هنرمندانه
نقشهایشان را زندگی میکنند و مهلت فکرکردن به تماشاگر را برای تفکیک آنها از بازیگر ـ شخصیت
نمیدهند .به یاد بیاورید سکانس حمل جنازه قادر را روی ریل و گریه و بیتابی حسن و اصغرفرشته را ،یا سکانس
درگیری اصغرفرشته با دو مرد غریبه را که میخواهند سیگارهاشان را از او پس بگیرند .همچنین مهران با
آن گریم درخاطرماندنی و صدای جادویی ،در نقش خود عالی ظاهر شده .گرچه در برخی لحظهها ،شیوه
«سید» در «گوزنها» است.
دیالوگگویی او بسیار یادآور بازی و حس کاراکتر ّ
بااینهمه میتوان «آمین خواهیم گفت» را رپرتواری از مجمو ِع کارهای سالور دانست که در قالبی نامرتب و
بههمریخته کنارهم چیده و اجرا شدهاند؛ از فیلم «چند کیلو »...گرفته تا «ترانه تنهایی تهران» و حتی «سیزده
این همان سینمای آشنای سامان سالور است
 ،»۵۹ولی هرچه باشد ،دستِکم 
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عزیزاهللحاجیمشهدی

درباره «ایران سرای من است» به بهانه اکران در عید فطر سال 95

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

212

پرویز کیمیاوی از همان روزی که به جای ماندن در دانشکده پزشکی در فرانسه ،در سال ۱۳۴۳از مدرسه عکاسی
وفیلمبرداری «ورژیرا» سردرآورد و دوسال بعد هم وارد انستیتو تحصیالت عالی سینمایی «ایدک» شد ،در
عمل نشان داد که سودایی دیگر درسر دارد .همکاری او با شبکه تلویزیونی  O.R.T.Fدر مقام دستیارکارگردان،
فرصت مناسبی بود تا در حال وهوای دهه ۷۰میالدی در فرانسه ،با حرکتهای جریانسازی  -چون موج نوی
سینمای فرانسه  -نیز آشنا شود .اوج بروز و نمود عینی نوآوریهای کیمیاوی را در مقام کارگردانی جوان و از
فرنگ برگشته ،در سال  ۱۳۵۲در فیلم «مغولها» میتوان به تماشا نشست .آشنایی او با فرخ غفاری در فرانسه
نیز در ادامه کار فیلمسازی او  -به ویژه در انتخاب فضای فیلم مستند  -تاثیر فراوانی در پی داشت .نمونههای
درخشان این گرایشها و نوع نگاه متفاوت اورا حتی در مجموعه مستندهایی هم که برای تلویزیون ساخته است
به خوبی میتوان شاهد بود.
پرویز کیمیاوی فیلم «ایران سرای من است» را در سال  ۱۳۷۷پس از مهاجرت دوباره و بازگشت به ایران ساخته
است .فیلم با وجودی که در بستر اثری داستانگو شکل میگیرد اما در ساختار کلی آن بسیاری از نشانههای فیلم
مستند و با کمی اغماض همه نشانههای فیلم مستند  -داستانی را میتوان به تماشا نشست .سهراب (بهزاد
خداویسی) جوان نویسنده وپژوهشگر فیلم ،به بهانه گرفتن مجوز چاپ کتابی با موضوع «تاریخ شعرکهن ایران»،
با مشکالتی چون ممیزی نیز سروکار پیدامیکند و در مسیر رسیدن به تهران ،گم شدن در کویر ،فرصت و بهانه
مناسبی پدید میآورد تا با پدیدههای شگفتانگیزی از جمله اسرار و زیباییهای پرشگفت قنات نیز آشنا شود.
اگرچه در بخشی از فیلم با پدیدارشدن چهره شاعران بلندآوازهای چون :حافظ (پرویزشاهینخو) ،سعدی (مهدی
فقیه) و فردوسی (هوشنگ جعفری) ،فیلم از فضای استنادی مربوط به جغرافیایی کویر ودنیای کاریز و آب اندکی
فاصله میگیرد تا در وجهی نمادین ،با توسل به نوعی اسطورهسازی از دانشها وحکمتهای گذشتگان این آب
وخاک سخن به میان آورد ،با این همه ،این ترکیب ساختاری چندان هم غیرمنسجم وغیرعادی و نامتعارف
جلوه نمیکند .بسیاری از ما که با جهان ذهنی کارگردان در کارهایی چون« :مغولها» و یا در «باغ سنگی» و
پیشتر از آنها با «پ ،مثل پلیکان» و تجسم عینی شخصیتی همچون« :آسید علی میرزا» پیرمرد خرابهنشینی
که با وجود ظاهر سادهلوحانهاش ،رفتار و بیان عارفانه و حکیمانهای از خود بروز میدهد ،آشنا شدهایم ،اکنون
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با دیدن فضای مستند  -تخیلی فیلم «ایران ،سرای
من است» با سرگشتگیها و کنجکاویهای سهراب،
همراه میشویم و با اوهمدلی میکنیم .اقبال به نسبت
مناسب و درخورتوجه بسیاری از تماشاگران این فیلم،
دربخش خارج از مسابقه هفدهمین جشنواره فیلم فجر
 به ویژه از سوی منتقدان سینمایی  -به خوبی نشانمیداد که کیمیاوی در پایان سومین دهه فیلمسازی
خود ،همچنان با نگاه متفاوت و از زاویهای خالقانه
به پدیدههای عینی سادهای چون :آب ،کویر وکاریز
نگاه میکند .پرداختن به برخی آداب و سنتهای به
فراموشی سپرده شده چون« :عروسی قنات» و شفاعت
کاریز خشکیده به عنوان گویاترین مراسم وآیین
مربوط به بزرگداشت «آناهیتا» (فرشته نگهبان آب)
و قصههای پرغصه خشکسالی و تشنگیهای همیشگی
آدمهای حاشیه کویر ،در فیلم به تمثیلی روشن از
ضرورت بازگشت به ارزشهای کهن بدل میشود و این
همه دورشدنها و فاصله گرفتن از سنتهای گذشتگان ،با بیانی ظریف وکنایه وار ،مورد مالمت قرار میگیرد.
تردیدی نیست که واکاوی بخشهایی از این دست نیاز به تحلیلی نشانهشناختی داشته و کشف این مفاهیم تا
حدود زیادی برای تماشاگر همگانی چنین فیلمی دشوار به نظر میرسد.
در فیلم  -به مدد فیلمبرداری محمدآالدپوش  -به گونهای با جغرافیای کویر و فضاهایی چون کاریز و دنیای
اساطیری قناتهای کهن روبهرو میشویم که تأمل و تعمق در محیط زندگی آدمها فرصتی مناسب برای کشف
و درک معنای هستیشناسانه زندگی آنان را پدیدمیآورد تا دیدن پدیدههایی از این دست ما را با جنبههای
مختلف سرشار از شگفتیهای پیدا و پنهان مظاهر تمدن کهن ایران باستان آشنایی دهد .استفاده از نماهای دور
و مناظری که در نمای باز و گسترده به تصویر کشیده میشود ،در نگاه تماشاگر فیلم ،تنهایی و تجرد و سرگشتگی
سهراب را تشدید میکند و شخصیت محوری فیلم را در میان فضایی که بر او تسلط و احاطه دارد ،تنهاتر و
سرگشتهتر از آنچه هست جلوه میدهد .در فصلهایی که سهراب در فضاهای اساطیری دنیای قنات و کاریز
حضور دارد ،نمایش نماهایی خشک وگاه خشن از کویری بیانتها ،بیش از آنکه به معرفی زیست بوم وجغرافیای
طبیعی بخشی از سرزمین ما اشاره داشته باشد ،انگار میکوشد تا مارا با فرهنگ و گذشته فرهنگی  -اجتماعی و
به ویژه با سنتهای فراموش شده آدمهای این دیار آشنا سازد .در متن همین تصاویر و فضاسازیهای جغرافیایی
فیلم ،کوشش میشود تا از روابط دوجانبه میان انسان با زیست بوم و محیطی که درآن زندگی میکند نیز،
تصاویری گویا ارائه شود .فیلم اگرچه در فصل پایانی خود تا حدودی از ضرباهنگ طبیعی فصول گذشته خود
فاصله میگیرد و به ویژه برای مخاطب همگانی سینمای ما ،تا حدودی کسالت آور و کند وکشدار به نظر میرسد،
با این همه ،در مقام نمایندهای از فیلمهای وابسته به فیلمسازان نسل اول موج نوی سینمای ایران – با توجه به
همزمانی آن با نهضت موج نوی سینمای فرانسه – به دلیل بهره گیری هوشمندانه از عناصر مکانی و جغرافیایی
برای نمایش سنتها و باورهای فرهنگی ما ،بیتردید اثری به یادماندنی به شمار میآید

213

محمدرضامقدسیان

نگاهی به فیلم کوتاه «دور یا نزدیک» ،ساخته محمد حمزهای
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تم غالب در دنیای «دور یا نزدیک» تم رابطه و اهمیت آن بر آرامش یا عدمآرامش روانی شخصیتها است.
محمد حمزهای در «دور یا نزدیک» با دستمایه قراردادن مقوله رابطه عاطفی میان زن و مرد داستان فیلمش،
دلمشغولیهای این شخصیتها را دستمایه بروز کشمکشهای داستان فیلمش قرار داده است.
اما از منظر روانی آیا این کشمکشها صرفا معطوف به دنیای سینماست؟ بدیهی است که پاسخ منفی است و مقوله
رابطه دوستداشتن و دوستداشتهشدن ،پایداری حسی و یا بیدوامی عالقهمندیها ،منحصربهفرد بودن در
دوستداشتهشدن و دوستداشتن و یا تکثر عالقهمندیها ،نوستالژی عاشقانههای قدیمی و دوستداشتنهای
فعلی ،دوستداشتن چیزی که نیست بیش از آن چیزی که هست ،جذابتر شدن و خواستنیتر بودن کسانی
که دور هستند و جز حسرتها و بیرمقی حسی نسبت به کسانی که در دسترس هستند و ترس و وحشتی از
نبودنشان نداریم و مقوالتی از این دست خوراک مشغلههای فکری بخش عمده جمعیت آدمیزادی دنیا ست.
دلمشغولی مریم و یحیی هم در همین دایره میگنجد .مریم از اینکه یحیی هنوز در حسرت داشتن لیال ،عشق
قدیمیاش ،حسرت میخورد ،دلخور و نگران است .یحیی هم ناخودآگاه دچار نوستالژی عشق ازدسترفته
است .در این میان مریم از عالقهمندی یحیی به خودش مطمئن نیست و تصورمیکند که یحیی هنوز دلبسته
لیال است چراکه در خواب از او حرف زده است.
جدای از اینکه در شکل شمایل داستانگویی و چینش رخدادهای فیلمنامه و البته شیوه کارگردانی این فیلم به
چه شکل به این موضوع پرداخته شده است ،باید گفت که دستگذاردن روی این شیوه کارکرد ذهن و تأکید بر
آسیبهای روانی ناشی از این جنس تفکرات بهخودیخود امری جالب توجه است.
چه چیزی در افراد عمل میکند که نسبت به برقراری رابطه اهمیت بسیار زیادی قائل شوند؟ چه حسی در
افراد فعال است که وابستگیشان به یک رابطه را باعث میشود؟ و چه چیزی باعث از میان رفتن رابطهها
میشود؟ ریشه تمام این نزدیک و دور شدنها چیزی نیست جز ترس .ترس از تنهاماندن ،ترس ازدستدادن،
ترس کمرنگشدن عالقه ،ترس از پررنگتر نشدن عالقه و ...ریشه همه این ترسها هم در علم روانشناسی
مسأله غامض و خانمانبرانداز وابستگی است .وابستگی در این فضا نقطه مقابل استقالل عاطفی است.
درواقع در شرایطی که استقالل عاطفی فراهم نشده باشد ،شخص برای تجربه حس بهتر و رضایت و آرامش
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بیشتر نیاز به چیزی بیرونی را در خود حس میکند.
در این بین تالش و تکاپو برای بهدستآوردن این امر
بیرونی را رقم میزند .برقراری رابطههای عاطفی شدید
هم در این دایره میگنجد .درواقع رابطههایی که با
وابستگی شدید طرفین به هم برقرار هستند ریشه در
نوعی ترس و درنتیجه ،پناهآوردن به وابستگی دارد.
جالب اینکه در روانشاسی مدرن بر این باورند که میزان
باالی وابستگی که ریشه در ترس دارد ،نهتنها کمکی به
بهبود شرایط رابطه نمیکند ،بلکه باعث سست و کدر
شدن آن میشود .چرا؟ به این دلیل که هر یک از طرفین
به دلیل وابستگی و ترس در تالش است تا ترس را از
بین ببرد و آرامش را حاکم کند .در این شرایط به دلیل
اینکه فرد ترسها و نگرانیهای بسیاری تحمل میکند،
که بسیاری از آنها ریشه در واقعیت ندارند و توسط
ذهنیتها و شکلگرفتگیهای ذهنی تقویت شدهاند،
خودش با دست خودش دست به تخریب رابطه میزند.
درواقع شخص اول برپایه برداشتهای ذهنی و ترسهای تقویتشده ،شخص دوم (مقابل) را به سمتی میبرد
تا رفتاری را بروز دهد تا ذهنیت شخص اول تأیید شود و پیش خودش نفسی به راحتی بکشد و بگوید که دیدی
راست میگفتم؟ سادهتراینکه از قدیم گفتهاند که ترس برادر مرگ است .پس میتوان اینطور گفت که وقتی
ترس و در ادامه ،وابستگی به دل یک رابطه ورود پیدا کند ،کیفیت رابطه از در دیگر بیرون میرود و درنهایت
منجر به مرگ رابطه میشود.
تم کلی در داستان «دور یا نزدیک» هم بیارتباط به این روند ذهنی و روانی نیست .درواقع ،هم یحیی و هم مریم
دچار نوعی ترس شدهاند .هردو ترس و حسرت توأمان را تجربه میکنند؛ ترس و حسرت ناشی از منطبق نبودن
فضای موجود با باورهای ذهنی خودشان .و ترس و حسرت ازدستدادن و نداشتن چیزی که میتوانست بهتر از
آنچه هست ،باشد .مریم و یحیی درنهایت بازهم به هم میرسند؛ اینبار یحیی ،لیال را فراموش کرده و در خواب نام
مریم را میآورد .گو اینکه یحیی تا زمانی که از بودن مریم اطمینان داشته ،به قدر کفایت از بودن او لذت نمیبرده و
حاال که مریم سراغ دورشدن و جدایی رفته است ،یحیی قدر داشتههای فعلی خودش را بیشتر میداند.
به همین خاطر هم هست که در دادگاه طالق ،قاضی یحیی را شاهداماد خطاب میکند .گویی یحیی با رفتن به
دادگاه بیشازآنکه از مریم جدا شود ،از لیال جدا شده است و حاال بناست تمامقد در کنار مریم باشد.
اما روند روانی رسیدن به این ایستگاه چیست؟ ترس یحیی از نبودن مریم ،ترس مریم از بودن لیال و همزمان
ازدستدادن یحیی ،و درنهایت قمارکردن مریم و یحیی برای اینکه بدانند میتوانند تمامقد باهم بمانند یا
خیر .مریم همهچیز را کنار میگذارد تا درنهایت ببیند باز میتواند همهچیز یحیی شود یا بناست همهچیزش
دل همان فرایند ترس و وابستگی رقم خورده است و میزان عالقهمندی و همزمان ترس هر
را ببازد .اینهمه در 
دو شخصیت باعث شده است تا درنهایت این مریم باشد که یحییای که در حال کابوس دیدن است و مریم را به
جای لیال صدامیزند ،سیراب میکند و نه لیالیی که وجود ندارد
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بررسی کمدی و تکنیک های ایجاد آن در «خواب تلخ»
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کمدی سیاه در فرهنگ ادبی غرب معموال در رابطه با مرگ و مرگاندیشی و چیستی و چرایی مرگ تعریف
میشود؛ یعنی به آنچه کمدی سیاه میگویند که به نوعی به مرگ انسان ربط داشته باشد .من درباره اینکه
«خواب تلخ» نخستین کمدی سیاه تاریخ سینمای ایران است ،نمیتوانم نظر بدهم ،اما میتوانم بگویم که
«خواب تلخ» نخستین کمیک سیاه تاریخ سینمای ایران است.
کمیک صفت کمدی است .کمیک جلوههایی از کمدی در ژانرهای دیگر است« .خواب تلخ» کمدی نیست،
اما از لحن کمدی و کمیک بسیار استفاده کرده است .این فیلم البته در دقایقی تبدیل به یک کمدی تمامعیار
پایان ،همان روایت داستانی از زندگی اسفندیار مردهشور است.
میشود ،اما در 
کمدی برخالف آنچه اکثرا میپندارند ،کلمهای مربوط به نمایش و یا سینما نیست؛ برخی به غلط گمان
میکنند که کمدی یعنی طنزی که اجرا میشود و یا آنچه که از شوخی در تئاتر یا سینما میبینیم ،کمدی است.
خیر ،کمدی ژانری ادبی است که از دیرباز ،چه در ایران و چه در یونان باستان وجود داشته است ،اما چون اغلب
از کمدی در کنار ادبیات نمایشی نام برده شده است و یا جلوههای مهمی از آن در یونان باستان بهصورت ادبیات
نمایشی خلق شده است ،همیشه گمان بر این بوده است که کمدی یعنی تئاتر یا سینما.
«خواب تلخ» تا آنجا که مرگ وارد داستان میشود ،یک فیلم است با شوخیهای لفظی وگاه کمدیهای موقعیت
که در کنار روابط اصلی شکلمیگیرند .من گمان میکنم فیلم از آنجا کمدی میشود که اسفندیار حضور مرگ را
در کنار خودش حس میکند .او خودش میگوید که عزرائیل اگر بخواهد جان کسی را بگیرد ،چند روز قبل خودش
را به او نشان میدهد« .خواب تلخ» از همان لحظهای که اسفندیار در حمام متوجه مرگ میشود تا آنجایی که با
ی ُکشد ،یک کمدی تمامعیار و کامل است .از اینجا به بعد از بار کمدی فیلم کم میشود اما آنجا که
چماقی مرگ را م 
اسفندیار تصمیم میگیرد خودش خودش را غسل دهد و کفن کند باز کمدی آغاز میشود.
دنیای کمدی ،یک دنیای وارونه است؛ جهانی است برعکس جهان عادی« .خواب تلخ» از آنجا کمدی میشود که
جهانیتازهخلقمیکند؛جهانیکهدرآنمردیمردهشورتصمیممیگیردکهتسلیممرگنشودوعاقبتبراوپیروز
کمدی همان دنیایی است که مردهشور ،بدون مردهشور میماند ،یعنی کسی نیست که اسفندیار

هم بشود .دنیای
جهان کمدی است .بقیه آنچه در «خواب تلخ» میبینیم ،کمیک است .از شوخی
را بعد از مرگش غسل بدهد .این
ِ
تکرارشونده گزبرداشتنها بر مزار شوهر دلبر بگیرید تا آن تکه لباس زنانهای که دستیار اسفندیار در کوره میاندازد
و یا تریاککشیدن مصطفی قبر َکن .حتی تصاویری که اسفندیار از تلویزیون میبیند هم کمیک است ،نه کمدی.

*نویسنده طنزپرداز و محقق و مدرس طنز
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تکیهکالمها و شوخی تکرارشونده «برو گمشو» که اسفندیار میگوید ،همه کمیک است .اما کمیکی که انصافا در
خدمت روایت است و بیشتر از هر فیلمی که داعیه کمدی دارد ،مخاطب را در سالن سینما میخنداند .شوخیهای
مثل همان «گمشو»گفتنها یا طبقهبندیکردن انواع بازماندگان
«خواب تلخ» یکی شوخیهای کالمی هستند؛ 
اموات که کدام یک خوب پول میدهند و کدام یک خوب پول نمیدهند .شوخیهای دیگر ،پالنهای کمدی
موقعیت مثل دنبالکردنها و یا سکانسهایی است که بر سر قبر شوهر دلبر فیلمبرداری شده است .در این میان
میت به دستیار خودش است و در آنجا از
صحنه فوقالعادهای هست که اسفندیار در حمام مشغول یاددادن غسل ّ
یک انسان زنده استفاده میکنند .در این سکانس فوقالعاده ،طنز کالمی فضای کمدی موقعیت را بهخوبی و فنی و
حرفهای تقویت میکند و موقعیت و کالم در رابطه باهم و در امتداد هم هستند.
اوج طنز کالمی در این فیلم مربوط به وقتی است که اسفندیار میخواهد آماده شود تا مرگ جان او را بگیرد .صحنه
پهنکردنوجمعکردنسجادهوبعدپهنکردنلحافنالیوبعدغافلگیرکردنمرگ،یکصحنهبینظیراست.
قصه درافتادن با مرگ ،قصهای نو نیست .بارها و بارها در طول تاریخ ادب فارسی سابقه داشته است .در ادب غرب
ی آلن که مرگ در
هم که شوخی با مرگ از سابقه زیادی برخوردار است؛ معروفترینش «مرگ در میزند» وود 
آن موجودی دستوپاچلفتی است که پلهها را هم مثل آدم نمیتواند باال و پایین برود و در ورقبازی بهراحتی
میبازد .مرگ در کمدی مانند مرگی است که وودی آلن خلق میکند ،اما مرگ در آثار جدی مانند «سه شب با
مادوکس» نوشته «مائتی ویسنییک» یک موجود ماورائی و قوی و قدرقدرت است که سرنوشت محتوم انسانها
را برایشان رقم میزند .از این منظر «خواب تلخ» در قصه نو نیست ،اما در تعریفکردن قصه تازه است.
«خواب تلخ» من را به یاد یکی از قصیدههای خاقانی انداخت که در مذمت مردم ری و آبوهوای شهر ری سروده
است .خاقانی بسیار عاشق خراسان بود و دوست داشت خراسان را ببیند .او در یکی از سفرهایی که به قصد
خراسان کرده بود ،در ری بهشدت بیمار میشود و از فرط عصبانیت زبان به ذم آبوهوای شهرری میگشاید که:
«خاک سیاه بر سر آب و هوای ری /دور از مجاوران مکارمنمای ری /در خون نشستهام که چرا خوش نشستهاند/
این خواندگان خلد به دوزخسرای ری» .و در پایان میگوید که عزرائیل را دیدم که کفشهایش را درآورده ،زیر
بغل زده و میگریزد« :دیدم سحرگهی ملکالموت را که پای /بیکفش میگریخت ز دست وبای ری /گفتم :تو
نیز؟ گفت چو ری دست برگشاد /بویحیی ضعیف چه باشد بپای ری»
«خواب تلخ» روایت خودش را از مرگ دارد و با بهکارگرفتن یک مردهشور واقعی و نابازیگر ،روایت خودش را
خاصتر کرده است .اما سه نظر شخصی درباره «خواب تلخ» هم دارم:
یکی درباره فضای فیلم و لوکیشن آن که بیشتر به درد فیلمهای ترسناک میخورد تا کمیک.ایکاش فیلم
در فضایی مدرنتر فیلمبرداری میشد وایکاش اگر میخواست در همین قبرستان قدیمی باقی بماند،
سیاهوسفیدفیلمبرداریمیشد.
دومین نکته درباره فیلم این است که دوستداشتم شوخیهای بیشتری در فیلم گنجانده میشد .بهویژه قبل از
بخشی که مرگ وارد میشود ،میشد خنده بیشتری از تماشاگر گرفت و از کمیک به سمت کمدی حرکت کرد.
سومین نکته هم این است که میشود این فیلم را دوباره ساخت« .خواب تلخ» اگر با بازیگران حرفهای و تماما
کمدی ساخته شود ،یک اتفاق در سینما خواهد بود ،اتفاقی که به رونق گیشه سینما هم کمک خواهد کرد .البته
میدانم که «خواب تلخ» جدید هم مثل «خواب تلخ» قدیمی بهراحتی مجوز نخواهد گرفت و اگر بگیرد هم شاید
مرگ نگذارد عمر ما به دیدن آن در سینما قد بدهد
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در این صفحه مباحث تئوریک و جریان شناسی
سینمای تجربی را بررسی خواهیم کرد
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مفاهیم و رویکردها در سینمای تجربی  -قسمت سوم

یکی از دالیل عینی و روشن بهوجودآمدن سینمای پیشرو یا آوانگارد عوامل اقتصادی است .بخشی از اینکه
فیلمسازان تجربی به دنبال ساخت فیلمهای کمهزینه هستند به شرایط بد اقتصادی جامعه مربوط است.
در اولین تالشها و جوانههای سینمای تجربی به معنای خاص و تاریخی آن ،که به فرانسه بازمیگردد و از
حوالی سال  ۱۹۱۸آغاز شد ،تورم و شرایط نابسامان اقتصادی نقش زیادی داشت .تورم پنهان و شرایط نابسامان
اقتصادی سبب شده بود که طبقات متمکن فقیر شوند و طبقات جدیدی از تازهبهدورانرسیدهها و نوکیسهها
پدید بیایند ،حقوقبگیران آسیب ببینند و سوداگران جامعه را اداره کنند .اعتصابات زیاد شد و مردم از گذشته
بهعنوان دورانی طالیی و پرحسرت یادمیکردند .در این شرایط سینما راه دیگری رفت .راهی که مقدمهاش
باالرفتن هزینه تولید فیلم و کندشدن تولید فیلمهای پرخرج سرگرمکننده بود .همین سبب شد که امکانات
تازهای در سینمای هنری پدید آید .فیلمسازی از تراستهای قدیمی به سمت استعدادهای جوان گردش کرده
بود و آنها برون از راه و رسم و روشهای مرسوم سینمای تجاری به ساخت فیلم پرداختند و سینمای تازهای را
به وجود آوردند.
جنگ جهانی اول رویاها را دچار خدشه کرده بود و لذا پسازآن نیازهای تازهای در میان برخی طبقات ایجاد شده
بود .طبقاتی که حاال به جامعه از زاویهای بدبینانه نگاه میکردند و درپی بررسی دوباره آرمانها بودند .این شکافی
عظیم ایجاد کرد بین طبقه روشنفکر و دیگران و لذا برای نخستینبار در تاریخ سینما میان ساختههای سینمای
تجاری و سینمای روشنفکری شکافی بنیادین ایجاد شد .درپی این تحوالت اجتماعی سینمای تجربی و آوانگارد
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ویژگی فیلمسازی سینمای فرانسه در آخرین نفسهای سینمای صامت شد.
آرامآرام در میانه دهه  ۱۹۲۰در پاریس سالنهای نمایشی پدید آمدند که پاتوق دوستداران و آشنایان سینما
بودند .هزینه تولید فیلمهای تجربی را هم گاه همین افراد تأمین میکردند .از دیگرسو کلوبهایی در آغاز
همین دهه پدید آمده بودند که جلسات نقد و بحث میان مردم و هنرمندان را ترتیبمیدادند و این خود فضای
فرهنگی پرشوری را حول سینما ایجادمیکرد که مدام گسترش مییافت و افراد بیشتری را به خود جذب
توگو از جنبش سینمای
میکرد .با بهوجودآمدن سالنهای بیشتر نمایش و گسترش کلوبهای بحث و گف 
پیشرو حمایتهای قدرتمندتری بهعملمیآمد و این جنبش ریشهدار میشد .همین شور و شوق و فرهنگ
شکلگرفته در اطراف سینمای تجربی سرانجام به اقتصاد سینمای فرانسه  -هرچند گذرا  -کمک کرد و به آن
ساختاری تازه بخشید.
ژرمن دوالک ،مارسل لربیه و آبل گانس ازجمله مهمترین افراد در این سینمای تجربی بودند که مبارزهای
تمامعیار را با سینمای بازاری که در سینمای فرانسه حاکم بود پرچمداری میکردند .آبل گانس که سخنگوی
این جنبش بود تالش میکرد در آثار خود سینما را به چیزی شبیه به موسیقی نزدیک کند .او میگفت« :یک
فیلم بزرگ باید مانند یک سمفونی طراحی شده باشد ،مانند یک سمفونی در زمان و مکان» .لذا به تجربههایی
پرداخت که اگرچه در ابتدا حسی از آشفتگی را به تماشاگر منتقل میکردند اما در ادامه بخشی مهم از فرم
سینمایی را رقم زدند که سینمای پیشرو را نمایندگی میکرد .گانس بهنوعی از اولین کسانی بود که دوربین
روی دست را آزمایش کرد .او با فیلم «چرخ» هم سینمای پیشرو را معرفی کرد و هم اینکه راه-گشای انقالبی
زیباشناسانه بود که در آغاز دهه بیست در سینمای هنری فرانسه و کشورهایی دیگر ازجمله شوروی رخ داد.
گانس و دیگر همقطارانش به سینما بهعنوان یک ابزار داستانگوی صرف حمله کردند و امکاناتی هنری را برای
بیان سینما بهمثابه یک هنر جدید و ترکیبی فراهم ساختند .امکاناتی که در کنار اقتصاد متورم و بحرانی و پس
از جنگی آرمانسوز و بحرانزا به لحاظ اجتماعی معنایی کالنتر از یک سرگرمی شبههنری داشت و در بستر
زمانه معنا میشد
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بازخوانی مکاتب و سبک های سینمایی  -قسمت چهارم
در این صفحه هر ماه درباره یکی از سبک ها یا
مکاتب هنری خواهید خواند
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عنوان اکسپرسیونیسم ناظر به دو معنای «بیان درون» و «فشردن» است .بیان حاالت درونی که به شکلی فشرده
در اثر هنری متبلور میشود .این فشردگی نه به معنای اختصار ،بلکه به معنای خود فشار؛ به معنای رنج ،ترس
و به بیرون رخنهکردن عصاره وجود بهسبب این رنج و ترس است .اغراق به همین سبب در اکسپرسیونیسم
پدیدمیآید چراکه درد و ترس درونی را وارد فرم میکند.
اکسپرسیونیسم بهعنوان یک سبک هنری و ادبی از دل احساس گناه و احتضار ،تکیهگاههایی برای بیان
پیدامیکند .اکسپرسیونیستها تحت تأثیر زندگی شهری و ریتم پرشتاب آن ،رویای فاجعه آینده و زندگی
دوباره بر کوهی از فاجعه ،میخواهند که رفاه و بیخیالی زندگی بورژوازی و حسابگری و تظاهر آن را رسوا کنند
و درون آسیبدیده و بیاننایافته انسان را با همه رنجها و فشارهایش نمایش دهند .اکسپرسیونیتها در خلق اثر
خود بهنوعی با خشونت به گذشته و اصول خلق هنری مرسوم مینگریستند و به نیروی کلمه ،هنر و قدرت مطلق
اندیشههایی که با عصیان بیان میشود باور داشتند .یأس ،خشم ،نیستگرایی و نگاه صادق به بحران روحی
انسان مدرن موتور محرک اکسپرسیونیسم بود.
در حوزه سینما ،اکسپرسیونیسم بهنوعی اولین آزمایشهای سینمای هنری در آلمان بود .آنها در پی
بهتصویرکشیدن رویدادهای درونی انسان و عینیت بخشیدن به آنها بودند .سینما در این راه قدرتی زیاد در
اختیار آنها میگذاشت .فرمی ممتد که حضور رنج در زمان را از هر روش دیگری بیشتر میتوانست به تصویر
بکشد و آنچه با ادبیات در تخیل تماشاگر و در رنج کلمات ساخته میشد در سینما با عریانی هرچهبیشتر
تکاندهندهمینمود.
در دهه دوم قرن بیستم در سینمای اکسپرسیونیستی آلمان آرمان ،نمایش خلل ایجاد شده در ماهیت آدمی
و اعوجاج و سرگشتگی هویتی او بود .اینجا فقط روان انسان نبود که رنج میکشید بلکه روح آدمی در جسم
نمود مییافت و رنج از جان به جسم نفوذ میکرد .انسان در این سبک سینمایی توسط نیروهای نامرئی هدایت
میشد و دست به اعمالی میزد که خودش را برای انجام آنها مسئول حس نمیکرد .سایه آشکارترین تصویر

مطبدکترکالیگاری
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«منی دیگر» است ،شر به تصویر درمیآید ،شری درونی که در سایههای تند شخصیت حاضر در فیلم و فضای
زندگیاش حکومت میکند و ضمیر ناخودآگاه را به تصویر درمیآورد.
همانطور که نئورئالیسم بیش از هر فیلمسازی در ایتالیا مدیون جزاره زاواتینی فیلمنامهنویس بود،
اکسپرسیونیسم آلمان هم با کارل مایر ،جان و قوام گرفت .زندگی مایر در گرایش او به بیان اکسپرسیونیستی که
در ادبیات با روبرت موزیل ،کافکا و گوتفرید بن شناخته میشد ،مؤثر بود .پدر مایر قماربازی ورشکسته بود که
سرانجام با خودکشی به رنج زندگی نابسامان و شکستخورده و روح بیمارش پایانداد .خود مایر مدتی بهعنوان
سرایدار ،خواننده کر ،سیاهیلشکر و طراح و دراماتورژ فعالیت کرد .به موفقیت رسید و در این راه بخشهای
پارهپاره هویت خود را بهسختی کنار هم چیده بود و خاطرات تلخ و زندگی سخت در آثارش نمود و بروزی پررنگ
یافت .مایر در  ۱۹۲۰یکی از مهمترین آثار خود و از شاخصترین فیلمنامههای سینمای اکسپرسیونیستی را
نوشت؛ «مطب دکتر کالیگاری» .او فیلمنامههای معروف دیگری هم چون «گنوئینه»« ،پلههای عقبی»« ،شب
کریسمس»« ،سرگذشت گریس هوس»« ،آخرین مرد»« ،تارتوف» و ...را برای کارگردانان مختلف نوشت .او
فیلمنامهنویسی «مؤلف» بود و بعدتر هم سبک خود را با آشنایی با سینمای شوروی و خاصه با تماشای فیلم
«رزمناو پوتمکین» و آشنایی با مونتاژ روسی تغییر داد.
فیلم «مطب دکتر کالیگاری» بهعنوان مهمترین فیلم اکسپرسیونیستی تاریخ سینما ،داستانی غریب و
دهشتناک دارد .یک رئیس بیمارستان و شعبدهباز ،با هیپنوتیزم ،بسیاری از بیماران خود را وادار به جنایت
میکند .بیان کنایی و نمادین ازجمله خصوصیات مهم این فیلم است که تبدیل به دستور زبان سینمای
اکسپرسیونیستی هم شد .بدبینی به علمگرایی و مدرنیته ،تردید حلناشدنی به سرشت انسان و از آن بدتر
خواستههایش در تسلطی که بهواسطه علم بر روح خود و دیگری پیدامیکند  -که از نظر اکسپرسیونیستها
شرارت را سبب میشود  -در «مطب دکتر کالیگاری» بسیار پررنگ است .رابرت وینه در فیلمش این مضامین را
در تصاویر پرسایه و خطوط کجومعوج و مورب بهتصویرمیکشد و از این طریق به تعبیر راجر ایبرت از اولین فیلم
واقعا ترسناک تاریخ سینما رونمایی میشود
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رامتینشهبازی

معرفیکتاب -اینشمارهکتابهاییاز«متز»و«یورگنسونوفیلیپس»
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نشانهشناسی در سینما و ارتباط آن با مقوله زبانشناسی و نشانهشناسی در مفهوم عام ،سالهاست مورد مداقه
اهل نظر بودهاست و از ابتدای بسط این علم بر سر چگونگی شکلگیری داللت در سینما سخنها گفتهاند .یکی
از نامهایی که در این حوزه بسیار مورد تکرار قرارمیگیرد ،کریستین متز است که در چند برهه فرازهایی را درباره
نشانهشناسی در سینما ارائه کردهاست .متز نظریهای با عنوان «مقوله همنشینی بزرگ نوار تصویر» دارد که
بسیاری از منتقدان برای دوری از کلیگوییهای رایج از آن برای استدالل سود جستهاند .نظریات متز تا پیش
از اینکه کتاب مورد بحث این شماره یعنی «نشانهشناسی سینما :مقالههایی درباره داللت سینما» با ترجمه
روبرت صافاریان به چاپ برسد آنچنان که صافاریان در مقدمه خود بر کتاب حاضر نگاشتهاست؛ در کتابهایی
همانند «تئوریهای اساسی فیلم» (دادلی اندرو ،ترجمه مسعود مدنی)« ،چگونگی درک فیلم» (جیمز موناکو،
ترجمه حمید احمدی الری) و «از نشانههای تصویری تا متن» (بابک احمدی) مطرح شده و در حد اشاره اندک
در اختیار مخاطبان قرارگرفتهبودهاست .اگرچه نظریات متز در طول سالیان فعالیتش با تغییراتی همراه بود ،اما
تالش او بهصورت مستمر و مترکز بر سینما توانست حاصلی مفید برای عالقهمندان بههمراه داشتهباشد.
کتاب «نشانهشناسی سینما» در سال  ۱۳۷۶و توسط انتشارات کانون فرهنگی  -هنری ایثارگران منتشر
شدهاست .کتاب حاضر دارای  ۴بخش و  ۱۰فصل بوده که نویسنده در بخشهای مختلف ابتدا پیرامون -۱
رویکردهای پدیدارشناختی به سینما  -۲مسائل نشانهشناسی سینما  -۳تحلیل مناسبات همنشینی نوار تصویر
و  -۴سینمای مدرن :پارهای مسائل نظری ،سخن گفتهاست.
مهمترین نکته پیرامون این کتاب در برابر نهاد بخشهای اول و دوم خود را نشان میدهد .این نکته که متز از
پدیدارشناسی آغازمیکند و در ادامه به نشانهشناسی میرسد رویکردی
مطالعاتی است که میان مخالفان و موافقان ارتباطها و تفاوتهای میان
نشانهشناسیوپدیدارشناسیهموارهمحلنزاعبودهاست؛پدیدارشناسی
که سینما را بدون واسطه درنظر میگیرد و در کنار آن نشانهشناسی که بر
اساس ارجاعات و داللتها جهان خود را میسازد .متز در صفحه  ۲۸این
کتاب اذعان میدارد که در میان مجادله نظریهپردازان متفاوتی که در
قالب نقد فیلم میکوشیدند خود را دارای نظریه نشان دهند ،یک سؤال
اساسی وجود داشت که در میان سایر هنرها ،سینما چگونه این توانایی
را دارد که واقعیت را برای مخاطب خود ایجاد کند و مخاطب به این درک
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برسد که هماکنون در سالن مشغول تماشای واقعیت است .از سوی دیگر متز در صفحه بعدی ،۲۹ ،اذعان میدارد
که فیلمساز از ماهیت زبانی سینما سود جسته و با مخاطب خود «صحبت» میکند و بهاین واسطه الگوی ارتباطی
را با این مخاطب شکل میدهد .این نگاه او درمورد زبان و ارتباط ،بالفاصله در بخش دیگر که بهسوی زبانشناسی و
نشانهشناسی سوق پیدا میکند ،این سؤال را مطرح میکند که با این توجه ،سینما یک زبان است یا از یک سیستم
زبانی برای بیان خود سود میجوید .او به مکتب مونتاژ اشاره میکند و سعی دارد تا خود سینما و اتفاقات درون آن را
درگیر بحث نظریاش بکند .با توجه به اینکه نمونههای مورد بحث این کتاب جدید نیستند ،اما میتوانند امکانی
را فراهمآورند تا عالقهمندان حوزه مباحث نظری به یکی از مهمترین راههای سیستم ارتباطی فیلم با مخاطب و
شناختنمعنیدستیابند.دراینمیانهنمیتوانترجمهخوبصافاریانرانیزازمتنمتزنادیدهانگاشت.
***
کتاب دیگری که قصد دارم در این شماره به آن بپردازم ارتباط مستقیمی با سینما ندارد ،اما میتواند در رهیافت
به مطالعات جدید سینمایی بسیار راهگشا باشد .ماریان یورگنسون و لوئیز فیلیپس در کتاب «نظریه و روش
در تحلیل گفتمان» سعی دارند تا ضمن ارائه تعاریف نظری این امکان را برای عالقهمندان حوزه مطالعاتی
مورد اشاره پدید آورند تا ایشان بتوانند به مدد این ابزار نظری وارد تحلیل به شیوه یکی از بهروزترین حوزههای
مطالعاتی سینما شوند .حوزه مطالعات گفتمان را میتوان در شاخه نشانهشناسی اجتماعی جای داد .حوزهای که
امروزه بهخصوص شاخه انتقادی آن این توان را دارد که بتواند به نقد حوزههای مسلط گفتمانهای اجتماعی که
از طریق سینما در جهان رواج مییابند بپردازد.
کتابحاضرکهتوسطهادیجلیلیدرنشرنیترجمهشده،دارای ۶بخش
اصلیوچندینزیربخشاست.نویسندگانعالوهبراینکهتعریفخودرااز
واژهگفتمانارائهدادهاند،رویکردهایمختفدیگریکهدراینحوزهوجود
داردازمیشلفوکوگرفتهتاالکالوموفرانیزمدنظردارندتامخاطبامکان
دستیابی و شناسایی همه این نظریات را داشتهباشد .دلیل هم این است
که بنابرآنچه نویسندگان در صفحه ۲۱کتاب نوشتهاند؛ میتوان از تحلیل
گفتمان در تمامی حوزههای پژوهشی استفاده کرد اما نمیتوان تمامی
چارچوبهای نظری را در تحلیل گفتمان بهکار برد .نکته مهم اینجاست
که نمیتوان از تحلیل گفتمان بهمنزله روش تحلیلی منفک از بنیانهای
نظری و روششناختیاش استفاده کرد .نویسندگان تأکید میدارند که چون از منظر برساختهای اجتماعی وارد
حوزهتحلیلگفتمانشدهاند،سهرویکرداصلیکهدرکتابخودمدنظرقراردادهاندمتکیبرنظریهزبانیساختگرا
وپساساختگراست.اماگفتمانچیست؟«زباندرچارچوبقالبهاییساختاربندیشدهومردمبههنگاممشارکت
در حوزههای مختلف حیات اجتماعی در گفتار خود از این قالبها تبعیت میکنند ...تحلیل گفتمان هم تحلیل این
قالبهاست»(ازمتنکتاب،ص)۱۷
سینما در طول سالیان حیات خود در داخل و خارج از ایران همواره مشغول فصلبندی این ساختارها بودهاست
و در هردورهای بنابر صدای رایج یکی از این گفتمانها شکلگرفتهاست .کار تحلیلگر گفتمان در وهله نخست
شناختن این قالبها و اجزا و گستره آنهاست و در ادامه در مطالعه انتقادی یافتن خألها و برمال ساختن آنها برای
مخاطبین عمومی که خود گاهی درون این قالبها بوده و کژ و کوژی آن را متوجه نمیشوند .در شمارههای آتی
بیشتر درباره این مقوله مهم با معرفی کتابهای بیشتر سخن خواهیم گفت
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نیوشاصدر

معرفی کتاب «دربارۀ نقد؛ گذری بر فلسفۀ نقد»
نوشتۀ نوئل کارول و ترجمۀ صالح طباطبایی

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

226

جنگ میان منتقدان و فیلمسازان (بخوانید هنرمندان) بر سر ارزشیابی آثار هنری جنگ دیرینهای است .در
قرن بیستم منتقدان فراوانی نیز به جبهۀ هنرمندان پیوستند ،کسانی که معتقدند کار آنان تفسیر و پرداختن
به زمینههای آفرینش و تحلیل است و هیچ عالقهای ندارند که با اعالم احکام قطعی تکلیف خودشان و
مخاطبشان را با اثر (و البته از برخی جهات دیگر با صاحب اثر!) یکسره کنند .و واضح است که خالقین آثار هم
هرکدام به دلیل یا دالیلی از این رویکرد که آنان را از مواجه شدن با نظرات بیپرده و گاه آزارنده مصون میدارد
استقبال میکنند.
برای مثال گروهی معتقدند ارزشیابی آثار هنری به کل کاری کوتهبینانه و تنگنظرانه است و با فخرفروشی
منتقدانی همراه میشوند که از فحاشی و بذلهگویی دربارۀ آثار هنریای که خود توان خلقشان را ندارند لذت
میبرند .یا معتقدند که از آنجایی که منتقد هنرمند نیست (یا شاید نباشد) پس قادر به ارزشیابی اثر هنری هم
نیست ،یا اثر هنری از دید آنان به نحوی یگانه و قائم به ذات است که نمیشود با چیزی دیگر قیاسش کرد و از
آنجایی که ارزشیابی برآمده از قیاس است پس ارزشیابی اساسا بیرون از قلمروهای مرتبط با نقد آثار هنری
قرارمیگیرد .برخی ارزشیابی را امری سلیقهای ،سوبژکتیو و شخصی میدانند که به جای بیان واقعیت اثر
هنری ،واقعیاتی را دربارۀ منتقد بیان میکند ،یا آن را امری هیجانی  -عاطفی محسوب میکنند و برای مثال،
اختالف نظر منتقدان را دربارۀ ارزش هر اثر ،علتی بر شخصی یا هیجانیبودن نقد برمیشمرند.
کارول اما در کتاب «دربارۀ نقد» با عنوان فرعی «گذری بر فلسفۀ نقد» به جذابترین شیوهای که میتوان
چیزی شبیه این را اثبات کرد در صدد اثبات آن برآمده که ارزشیابی سرشت نقد است ،فرمان نقد در دست
آن است ،تعیین کنندۀ چارچوب اصلی نقد است و تمام تالش ما برای جداکردن این دو از هم در حقیقت
تالشی است در جهت راندن ارزشیابی به الیههای زیرین متن و نه حذف آن .کارول معتقد است که نق ِد فاقد
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ارزشیابی ،نقدی که صرفا به بررسی زمینههای پیدایش و تبیین
و تحلیل بپردازد ،دیگر نقد نیست ،و تفاوتی بین آن و برای مثال
مطالعات فرهنگی وجود نخواهد داشت .پاسخ کارول به کسانی که
به علت انعطاف نظرات و نیز عدم توافق منتقدان بر سر ارزش آثار
هنری ،نقد را شخصی و وابسته به فرد میدانند این است که اختالف
نظر شدید صرفا مختص حوزۀ نقد نیست و در شاخههایی از دانش که
مظهر گفتمان استداللیاند هم به وضوح دیده میشود .برای نمونه
درحالی که بر سر سادهترین نکتهها مانند ماهیت خیر از زمان سقراط
فقید تاکنون توافقی میان فالسفه حاصل نشده ،چه کسی میتواند
از مستدل نبودن فلسفه حرف بزند؟ و حتی اگر فلسفه را به حساب
نیاورند با فیزیکدانان و زیستشناسان چه میکنند که بحثهایشان بر سر موضوعات تجربی و آزمودنی دائما
با اختالف نظر همراه است؟ یا تشریح میکند که حتی اگر راه یافتن هیجان را به فرایند ارزشیابی بپذیریم،
هیجانات الزاما نابخردانه نیستند بلکه میتوانند برآمده از شناخت و درک پروردۀ منتقد باشند.
در فصل دوم ،کارول به سراغ متعلق نقد میرود یعنی آن چیزی که هنرمند در فرایند خلق اثر هنری انجام
داده یا انجام میدهد و حین تشریح اینکه چه چیزی میتواند متعلق نقد محسوب میشود به بررسی مغالطۀ
قصد و اقامۀ دالیلی میپردازد که چرا ما نمیتوانیم به این بهانه (یا با آویختن به این مغلطه) که نیت هنرمندان
در زمان خلق اثر بر کسی روشن نیست ،هنگام ارزشیابی صرفا حاصل کار هنرمند را در نظر بگیریم و از نیت
او چشم پوشی کنیم .کارول معتقد است که ما به شواهد بیرونی از قصد هنرمند در هنگام خلق اثر دسترسی
داریم و نیز امکان بسیاری وجود دارد که خود اثر ،هم زمان شواهدی از قصد هنرمند و نیز شواهدی از ناکامی
او در تحقق بخشیدن به آن قصد فراهم کند.
فصل سوم در توضیح و تبیین اجزاء نقد است .کارول از هفت جزء نقد نام میبرد و به شرح هر کدام آنان
بررسی زمینۀ پیدایش ،تبیین ،تفسیر ،تحلیل و درنهایت ارزیابی .او معتقد
میپردازد :وصف ،دستهبندی،
ِ
است که هر نقدی باید در میان شش جزء اول دست کم از یکی برخوردار باشد و همان یکی هر کدام که باشد
خواه ناخواه زمینه را برای ارزیابی آماده میکند .و در فصل چهارم به تشریح بیشتر و کاملتر مواردی چون
نفی شخصی بودن نقد و یا تقلیل کامل آن به ذوق نقادانه و نیز به پاسخگویی به ادعای فقدان اصول مشخص
برای نقد ارزشیابانه میپردازد.
جدا از جذابیت خود موضوع که بسیاری از اختالفنظرهایی که میان هنرمند و منتقد و میان موافقان و
مخالفان نقد ارزشیابانه وجود دارد را دربرمیگیرد ،شیوۀ کارول برای پیشبرد بحث به کتاب جذابیت
مضاعفی بخشیده است .کافی است با خواندن هر پاراگراف ،سؤال یا استدالل مخالفی در ذهنتان شکل بگیرد
که در پاراگراف بعد ،یا چند صفحه بعدتر خود آن سؤال یا نظر کارول را دربارۀ آن بیابید؛ ترجمۀ پاکیزه و روان
صالح طباطبایی نیز لذت مطالعۀ این کتاب را صدچندان میکند؛ جمالت بدون اطناب و بدون استفاده از
عبارات نارسایی که در ترجمۀ کتابهایی ازاین دست فراوان به چشم میخورند و بیهوده حول وحوش مفهوم
اصلی پرسه میزنند ،مستقیم و صریح جان کالم را بازگو میکند.
«دربارۀ نقد» ،کتابی که حیف است ناخوانده بماند ،در هزار و پانصد نسخه ،از سوی نشر نی و در سال ۱۳۹۳
به چاپ رسیده است
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گالرهمحمدی

فیلمسازانازاکرانفیلمشاندر«هنروتجربه»میگویند-قسمتنهم
در این بخش از گفت وگو با فیلمسازانی که فیلمشان در گروه «هنر و تجربه» به نمایش
درآمده ،سراغ کارگردانان جوانی رفتیم که غالبا نخستین تجربه اکران عمومی فیلمهایشان
را از سر میگذرانده اند .نظرات و پیشنهادهای آنها را در ادامه میخوانید:
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بابک خرمدین:
جلوی فیلمهای غیرمرتبط گرفته شود
بــابــک خــرمدیــن کــه فیلم
«سوگنامه یاشار» را در این
گروه سینمایی در حال اکران
دارد دربــاره نکات مثبت این
گروه میگوید« :به نظرم مهمترین نکته مثبت
گروه سینمایی هنر و تجربه ایجاد انگیزه است
برای سینماگران مستقلی که اآلن میدانند یک
امکان و یک فرصت برایشان وجود دارد تا فارغ از
جریان اصلی که معیارها و ضوابط خودش را دارد
جایی هست که امکان اکران فیلمشان وجود دارد
و برای هنرمند و اصوال کسی که کار هنری میکند
دیدهشدن حاصل کارش توسط مخاطب مهم است
و این نکته مهم است که کار او در آرشیو خاک
نخورد .گروه سینمایی هنر و تجربه این امید را به
ما میدهد که با ضوابطی مشخص فرصت را برای
سینماگرانی مثل ما مهیا میکند .البته این نکته را

هم باید اضافه کنم که وجود این گروه نباید این توقع
را در فیلمسازان ایجاد کند که بهواسطه این گروه هر
فیلمی بسازند در این مجموعه نمایش داده میشود
مثل اتفاقی که در جشنواره امسال افتاد و هر فیلمی
که در سودای سیمرغ پذیرفته نشد را در گروه هنر
و تجربه نمایش دادند .این تصور باید از بین برود
که اگر فیلمی در جریان اصلی سینما قرار نداشت
پس جای آن در هنر و تجربه است .بلکه گروه هنر و
تجربه میبایست با تعریف درست از شرایط و ضوابط
مشخص حدود و حریمها را مشخص کند».
اما انتقاد خرمدین به «هنر و تجربه»« :از نکات منفی
گروه همان حضور فیلمسازان با هر کیفیت
این 
فیلمی در گروه هنر و تجربه است که در سؤال قبلی
هم به آن اشاره کردم و به نظرم با انتخاب درست و
بهجا میتوان این سوءتفاهم را برطرف کرد و نکته
دیگر که امیدوارم جلوی آنهم گرفته شود این است
که معیارهای جریان اصلی را دارد؛ مثل تهیهکننده
و سرمایهگذار و ستارهها ،که با حضور این عوامل این

در همان جریان اصلی اکران شوند.
فیلمها میتوانند 
این موضوع شاید به جوهره سینمای هنر و تجربه
لطمه بزند چراکه فیلمی مثل «خواب تلخ» محسن
امیریوسفی با فروش خوبش ثابت کرد چنانچه فیلم
خوبی اکران شود حتی اگر بازیگر چهره نداشته باشد
دیده خواهد شد و مخاطب خود را خواهد داشت .به
نظرم بهتر است هنر و تجربه با همان فلسفه ابتدایی
خود و جوهره اصلیاش پیش برود و جریان اصلی را
وارد این سیستم نکند».
و اما پیشنهاد خرمدین برای ارتقای این گروه
سینمایی« :جلوی فیلمهای غیرمرتبط با سینمای
هنر و تجربه گرفته شود و فقط فیلمهایی اکران
شود که نمادی از هنر و تجربه در آن باشد .پیشنهاد
دیگر اینکه گروهی تشکیل شود تا فیلمنامههای
مستقل به شورای هنر و تجربه ارائه شود تا با نظارت
شورای هنر و تجربه برای سرمایهگذاری و ساخت
این پروژهها اقدام شود که این میتواند اتفاق خوبی
باشد .در این صورت فارغ از فیلمهایی که توسط
فیلمسازان مستقل ساخته میشود ،فیلمنامههایی
هم که ارائهشده توسط این گروه سینمایی به
سرانجام میرسد و تولید میشود که به نظر من
اتفاق مثبت و مناسبی است».
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مرتضیفرشباف:
کاش یک پردیس به «هنر و تجربه»
اختصاص داشت
دیگر کارگردان حاضر در این
گروه مرتضی فرشباف است که
با فیلم دومش« ،بهمن» ،اولین
فرصت اکران عمومی را تجربه
میکند .او «هنر و تجربه» را فرصتی برای قضاوت
به دور از نامها میداند« :چون تعداد فیلمهای
ساختهشده در ایران همیشه از فیلمهایی که فرصت
اکران پیدامیکنند بیشتر است گروه «هنر و تجربه»
برای جبران این کمبود فرصت خوبی است ،چراکه

هیچگاه عرضه و تقاضا با یکدیگر متناسب نبوده
و در این شرایط نامها و سوابقشان بیشتر نقش
بازیمیکنند تا کیفیت فیلمها .به همین دلیل
جوانان و فیلمسازان مستقل کمتر دیده میشوند
و توانایی آنها درست سنجیده نمیشود .این در
حالی است که فیلم زمانی هویت پیدامیکند که
در حضور تماشاگر دیده شود و بازخورد او را ببیند
نهاینکه ساخته شود و در کمد خاک بخورد« .هنر و
تجربه» چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی این
حمایت را نسبت به فیلمها دارد تا به شکلی هرچند
محدود امکان ارتباط با مخاطب را داشته باشند.
ازاینرو برای سینماگرانی که به هر دلیل شانس
اکران در چرخه عادی سینمای ایران را ندارند این
فرصت وجود دارد تا نمایش عمومی فیلمشان را
تجربهکنند».
فرشباف البته از تعداد سانسها و سینماهای این
گروه گلهمند است« :توزیع پراکنده فیلمها در
سینماهای مختلف شانس دیدهشدن بعضی فیلمها
را از مخاطبان میگیرد .من بهعنوان مخاطب گروه
سینمایی هنر و تجربه شاید  ۱۰تا  ۱۲روز درگیر این
موضوع باشم که در کدام سینما و در چه سانسی
میتوانم فیلم موردعالقه خود را ببینم و این موضوع
مهمی است که باید به آن اهمیت داده شود .از سوی
دیگر تعداد سینماهای خوب و مؤثر و سینماهایی
که تماشاگر بتواند بهراحتی به آنها دسترسی
داشته باشد خیلی کم و محدود است .به همین
دلیل تماشاگران بالقوه فیلمها نمیتوانند آنگونه که
بایدوشاید به فیلمهای موردعالقهشان دسترسی
پیداکنند و شاید تنها  ۳۰الی  ۴۰درصد مخاطبان
موفق به دیدن فیلمها میشوند».
فرشباف پیشنهاد میدهد« :اگر این امکان وجود
داشت که سینمایی مثل آزادی یا یکی از پردیسها
میتوانست کال به اکران فیلمهای هنر و تجربه
اختصاصا داشته باشد به نظرم اتفاق بهتری برای این
گروه و فیلمهای آن میافتاد .این بودجه میتواند از
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ناحیه سازمان سینمایی فراهم شود تا مثل فرانسه و
آمریکا مجموعه سینمایی داشته باشیم که فیلمهای
مستقل را اکران کند و طبیعتاً در چنین شرایطی
مخاطب خیلی بهتر و راحتتر فیلم موردعالقه خود
را پیدامیکند و مث ً
ال دیگر مجبور نیست به شکل
اتفاقی و براساس برنامههای جدول اکران هنر و
تجربه لزوماً فیلمی را ببیند که در ساعتی مشخص
در خانه هنرمندان اکران میشود .ولی درصورتیکه
یک پردیس سینمایی مستقل برای این گروه وجود
داشته باشد مخاطب میداند که اگر به هر دلیلی در
ساعت موردنظرش به سینما نرسد باز امکان انتخاب
فیلمی از گروه هنر و تجربه برایش فراهم است».
این کارگردان از شیرینیهای اکران فیلمش اینطور
میگوید« :فیلم «بهمن» دومین فیلم من است
و فیلم اولم «سوگ» که در زمان آقای شمقدری
و آقای سجادپور ساخته شد به دلیل استفاده از
نابازیگر امکان نمایش پیدانکرد؛ علیرغم اینکه
در جشنوارههای معتبری اکران شد .از آن زمان
همواره این حسرت با من بود که نتوانستم فیلمم
را با مخاطب ایرانی ببینم .طبیعتاً اکران خوب و
افتتاحیه فیلم «بهمن» در سینما فرهنگ خاطره
تلخ عدم اکران «سوگ» را تا حدی التیام بخشید .در
حال حاضر هم منتظرم پس از  ۳تا  ۴سال «سوگ»
در گروه هنر و تجربه اکران شود و لذت دیدن این
فیلم با تماشاگر را حس کنم و از این اتفاق خیلی
خوشحالم».
نیماطباطبایی:
به فضای مجازی اکتفا نکنید
مستند پرسروصدای «من ناصر
حجازی هستم» به کارگردانی
نیما طباطبایی هم در حال
حاضر روی پرده سینماهای هنر
و تجربه است .طباطبایی مزایای این گروه سینمایی
را اینطور برمیشمرد« :به نظر من نکته مثبت هنر و

تجربه ارائه ذائقهای متفاوت از جریان اصلی سینما
برای مخاطبان این هنر است و با این اتفاق فیلمهای
موردعالقه گروهی از سینمادوستان ارائه میشود.
مزیت دیگر این گروه دیدن نفسبهنفس فیلمها
با تماشاگر است ،یعنی مثل تماشاگران تئاتر ،در
شهرستانها با مخاطبان مواجه میشویم .هنر و
تجربه بهنوعی محل پرورش استعدادهای جوان
سینماست .درحالیکه مث ً
ال سینماگری مثل استاد
سینایی هم در این گروه فیلمشان اکران میشود
ولی جوانهای هنر و تجربه میتوانند توان خود
را در ارتباط با مخاطب محکبزنند که این اتفاق
مهمی است».
به نظر طباطبایی ،شرایط اکــران در این گروه
سینماییبهدیدهشدناتفاقیفیلمهامنجرمیشود:
«بزرگترین مشکل این گروه دیدهشدن رندوم
فیلمهاست ،چون اگر مخاطبان این گروه در
شبکههای اجتماعی مثل اینستاگرام حضور
نداشته باشند یا دسترسی به اینترنت نداشته
باشند نمیتوانند از برنامه فیلمها آگاه شوند و
الجرم مجبورند فیلمی را ببینند که در آن ساعت
خاص در سالنهای هنر و تجربه نمایش داده
میشود .متأسفانه برنامهها هم در داخل سالنهای
سینما نصب شده ،نه مکانهایی که اطالعرسانی
عمومیتری صورت بگیرد .درمورد فیلم من که
تماشاگر عامتری دارد این اتفاق مشهودتر است .اگر
تماشاگر بداند مث ً
ال این فیلم سانس  4:30هرروز در
یک سینما اکران دارد بهتر میتواند برای تماشای
آن برنامهریزی کند؛ اتفاقی که در سینما ساحل
بندرعباس میافتاد و بازخورد خوبی هم داشت.
اتفاقی که در مورد فیلمهای هنر و تجربه میافتد
به این صورت است که متأسفانه سردر هیچیک
از سینماهای هنر و تجربه نشانی از نام فیلمها
نمیبینیم و این موضوع نقص در اطالعرسانی
محسوب میشود .پس بهتر است که صرفاً به
تبلیغات و اطالعرسانی در فضای مجازی اکتفا

امیر عزیزی:
هنر و تجربه خانه ماست
امیر عزیزی که پیشازاین در
چند کار سینمایی بهعنوان
دستیار حضور داشته اکنون
اولــیــن تجربه فیلم بلند
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نشود».
طباطبایی بهعنوان پیشنهاد اضافه میکند« :در
این چندماهی که بهواسطه اکران فیلمم بیشتر
با این گروه در ارتباط بودم احساس میکنم که ما
مخاطب بالقوه برای تماشای فیلمهایمان داریم و
میبایست با اطالع رسانی درست این مخاطبان
بالقوه را به مخاطبانی بالفعل تبدیل کنیم.
محدودکردن تبلیغات به اطالعرسانی مجازی به
نظرم درست نیست .مضافاً اینکه خرید اینترنتی
بلیت چندان در میان مخاطبان جانیفتاده پس
باید به روشهای دیگر اطالعرسانی هم توجه
کنیم .شاید اگر هر فیلم را به مدت مشخص مث ً
ال
یک هفته در یک سینما اکران کنیم و این موضوع
را به شکلی مناسب اطالعرسانی کنیم اتفاق بهتری
روی خواهد داد».
و اما خاطره شیرین نیما طباطبایی از اکران فیلمش
در «هنر و تجربه»« :من وقتی این فیلم را میساختم
و استارت این کار را زدم قرار بر این بود فیلم خوبی
بسازم که بتواند با مردم ارتباط برقرارکند و قرار
بود یک تاریخنگاری ورزشی انجام بدهیم و تاریخ
فوتبال ایران را تحت لوای زندگی آقای حجازی به
تصویر بکشیم .منصور ابراهیمزاده (مربی فوتبال)
در اکرانی که در شهر اصفهان داشتیم گفتند که
من با این فیلم تاریخ فوتبال ایران از سال  ۴۸و ۴۹
را روی پرده سینما دیدم و برای من نکته جالبی بود
که یک فوتبالیست روح فیلم را درک کرده است
و من احساس کردم توانستم در هدفی که داشتم
موفق باشم».

سینماییاش را با نام «موقت» روی پرده سینماهای
گروه «هنر و تجربه» میبیند .او معتقد است« :نکته
مثبتی که در گروه هنر و تجربه وجود دارد ،نمایش
فیلمهای متفاوت و قابل تفکر است ،اینکه بتوان فقط
ذهن مخاطب عام را به سمتی برد که او هم بتواند
بعد از فیلم تا هرزمان که بتواند تأمل کند ،خود کار
بزرگی است».
گویا کیفیت فنی نمایش ،هنوز با کیفیت مد نظر
عزیزی فاصله زیادی دارد« :هم مخاطب و هم
کسانی که در ساخت فیلم زحمتکشیدهاند،
دیدگانشان بر پرده سینماهاست و آمدهاند تا فیلم
موردعالقه و یا فیلمی را که خودشان در ساختش
زحمت کشیدهاند ببینند ،اما در کمال تأسف و عدم
مدیریت رنگ بر بعضی از سینماها ماسیده و صدا
بهدرستی شنیده نمیشود ،و مورد دیگر که البته
این روزها بهتر جلوه میکند تبلیغات است که امید
به آن دارم که مخاطب در این گروه روزبهروز افزایش
پیداکند».
عزیزی پیشنهاد خود را برای این گروه سینمایی
اینطور مطرح میکند« :پیشنهاد حقیر در مورد
بهبود وضعیت گــروه ،این است که مدیریت
همراه با برنامهریزی دقیقتر و ارتباط سازنده بین
کارگردانها و گروه هنر تجربه بیشتر ایجاد شود».
عزیزی همچنین انتقادی هم به نحوه برگزاری
مراسم آیین دیدار فیلم ها دارد« :افتتاحیه فیلمها
کمی بیبرنامه ریزی جلومیرود و موجب آزار
برخی از هنرمندان یا مخاطب عام میشود .بهطور
مثال دعوت کردن گروهها برروی صحنه کامال
بدون برنامهریزی شکل میگیرد .از فیلم من که
خودم هم مقصر هستم بگیرید تا بقیه فیلمهای
محترم .ما اینجا جمع شده ایم که بهترین ها
برایمان اتفاق بیفتد» .عزیزی اضافه می کند:
«گروه هنر و تجربه خانه ماست و باید برای آن
بیشتر دل بسوزانیم .صحبتهای مرا کامال با
مهربانی و سازندگى مطالعه بفرمایید»
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در طول جشنواره سیوچهارم فیلم فجر ،منتقدان درباره فیلمهای بخش
«هنر و تجربه» اظهارنظرهای کوتاهی داشتند که در رسانههای گوناگون
منتشر شد .برخی از آنها هم نظرشان را اختصاص ًا با ماهنامه «هنر و تجربه» در
میان گذاشتهاند که این نظرات را در ادامه میخوانید:

برداشت دوم از قضیه اول

نیره رحمانی
ساخت فیلم در قالب پالنسکانس این روزها کار تازهای نیست ،استفاده از این ایده نیز که
یک شوخی میتواند کل زندگی طرف را دگرگون کند چندان تازگی ندارد .به خصوص
اینکه این تصادف که در اینجا به خاطر عجله اتفاق افتاده بود در هر حالتی میتوانست رخ
بدهد .فیلمنامه اثری که در فضایی بسته و با بازیگران محدود ساخته میشود باید آنقدر
پر از ریزه کاری باشد که هر لحظه جهت فیلم را عوض کند تا اگرمخاطب خسته شد او را
درگیر نکته تازهای کند که فیلم تا دقیقه آخر روی پا بماند .متاسفانه فیلم از عهده این مهم
برنمی آمد .شاید باقرزاده به نیت ارزان شدن فیلمش به اجبار این راهها را رفته است اگر این
طور باشد امیدوارم در آینده با سرمایه بیشتر و مناسب تری فیلمش را بسازد .سینما درست
یا غلط هنری است که یک طرف مهم آن سرمایه است.
(ایسنا)
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محمدرضا وحیدزاده
میتوان گفت فیلم بیش از آنکه فیلم مخاطبان باشد ،فیلم منتقدان است .فیلمی که شاید
برخی از منتقدان را وسوسه کند تا آنها نیز آموختهها و ایدههای انتقادی خود را به بهانه و در
بستر فیلم به محک آزمون بگذراند؛ چیزی که شاید خیلی ارتباط مستقیمی با سینمای واقعی
و مخاطبان اصلی سینما نداشته باشد .همچنین فیلم «برداشت دوم از قضیة اول» را میتوان
ادای دینی تجربهگرایانه به فیلم «قاعدة تصادف» و اساساً هنر سینما دانست؛ البته با حجم
قابل توجهتری از فحاشی و نزاع و افسردگی و قرص آرامشبخش و خاطرهبازی با پارتیهای
سالهای پیش و البته شرب خمر و در یک کالم نوع خاصی از سبک زندگی که سینما اصرار دارد
آن را با مخاطبان خود در میان بگذارد؛ سبک خاصی از زندگی که ما را به شکل هولناکی دربارة
آنچه در آن سوی دوربینهای سینمایی در حال اتفاق است نگران میکند.
(پایگاه خبری تحلیلی ایران اسالمی)

یک شهروند کامال معمولی

عزیزاهلل حاجی مشهدی
مجید برزگر ،کار تازه خود« ،یک شهروند کامال معمولی» را اگرچه در قدوقواره یک فیلم

سینمایی به مخاطبانش عرضه میکند ،اما همه کسانی که با کارهای قبلی این فیلمساز
به ویژه «پرویز» آشنایی دارند به خوبی درمییابند که برزگر «یک شهروند کامال معمولی» را
با ایده ای نه چندان تازه و بکر ،اما با نگاهی به راستی تازه واز زاویه ای دیگر به تصویر میکشد
و چند روز از زندگی یکنواخت وکسل کننده آقای صفری ،موجودی تک افتاده ومنزوی که
به جز چند زن همسایه کسی حالی از او نمیپرسد ،فراموشیهای یک آدم فراموش شده و
ازیادرفته را برای ما مرور کند.
نیاز به دوست داشته شدن و دوست داشتن کسی که در قالب خرید عادت شده نان سنگگ
تازه و دادن هر روزه آن به کسی که پیرمرد در خیالش دوستش میدارد ،تنها انگیزه ادامه
زندگی و راز بقای آدمهایی از جنس آقای صفری است .ضرباهنگ کند فیلم که یادآور فیلم
زیبای «همسرایان» ساخته عباس کیارستمی است و یا پیرمردی که مارا به یاد پدربزرگ
فیلم «جدا یی نادر از سیمین» و «احتمال باران اسیدی» میاندازد ،به اقتضای آهنگ کند و
یکنواخت و تکراری آزاردهنده زندگی این گونه آدمها طراحی شده است.
«یک شهروند معمولی» ،در میان فیلمهای بخش «هنر وتجربه» ،میتواند به یکی از
نمونههای شاخص و به یاد ماندنی بدل شود.
(ماهنامه «هنر و تجربه»)
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سحرعصرآزاد
«یک شهروند کامال معمولی» سهگانه مجید برزگر را پس از فیلمهای «فصل بارانهای
موسمی» و «پرویز» تکمیل میکند اما به نظرم این فیلم برای تکمیل این سهگانه تا حدی از
پیش تعیین شده است .شخصا نتوانستم ارتباط تنگاتنگی را که با دو فیلم قبلی ایشان برقرار
کردم ،با این فیلم هم داشته باشم و حس مشابهی از این فیلم بگیرم .شاید یکی از دالیل این عدم
ارتباط ،این باشد که مسیری که برای پیرمرد قهرمان فیلم (آقای صفری) تعیین شده تا به آن
نقطه پایانی و حرکت انتحاری برسد ،منطق و باورپذیری خود را در درون فیلم پیدانمیکند.
درحالیکه بطور مثال در فیلم «پرویز» رسیدن به نقطه پایانی در امتداد مسیر حرکت شخصیت
اصلی قابل باور بود .هرچند ریتم کند فیلم بخاطر رسیدن به ریتم کند زندگی شخصیت اصلی
انتخاب شده و به انتقال فضا و حال و هوای جهان او به مخاطب کمک میکند ،اما باورناپذیری
کنش انتهایی او مانع از تبدیل شدن فیلم به اثری تمام و کمال میشود.
(ماهنامه «هنر و تجربه»)
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رشید بهنام
«یک شهروند کامال معمولی» روایت شهروندی است که خیلی هم معمولی نیست! این فیلم
درباره تنهایی آدمها و سرگردانی آنها و عشقی که در پیری ممکن است سراغ برخی بیاید
صحبت میکند و در طرح این موضوعات موفق عمل کرده است.
برای هر فرد تنهایی زمان پیری یک مصیبت است و آقای صفری عالوه بر تنهایی مفرطش
دچار بیماری فراموشی هم هست که قضیه را سختتر میکند .این فرد در ذهنیت و
خاطراتی مبهم از گذشتهاش زندگی میکند .بحث موضوع محوری و معناگرایی در این فیلم
آنقدر پررنگ است که تمام توجه مرا به خود جلب کرد و نتوانستم روی مسائل فنی تمرکز
کنم اما طبق روال سابق فیلمهای آقای برزگر شاهد ساختار خوب و حرفهای بودیم.
(ماهنامه «هنر و تجربه»)

قیچی
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محمد رضا مقدسیان
«قیچی» جزو دسته ایدههای خوب ولی درست از آب درنیامده جشنواره امسال بود.
ایده جذاب «قیچی» تبدیل به فیلمنامه نشده است و تنها در حد یک طرح اولیه که
بذاعت یک فیلم کوتاه را دارد اما در قامت فیلم بلند ارائه شده است ظاهر شده است .در
شرایطی که طرح چندخطی داستان فیلم مجال پرورش و ریخت بندی را نیافته طبیعتا
نمیتوان انتظار داشت که شیوه اجرای بازیگران و یا شمایل کارگردانی اثر بتواند تمام
نقاط ضعف فیلم را بپوشاند .این همه باعث شده تا مخاطب در مواجهه با اثر با فیلمی
روبه رو شود که به سختی میتواند ایستگاه ابتدایی را به ایستگاه انتهایی داستان مرتبط
کند و تنها دستاورد آن برای مخاطب مالل و خستگی است .در این شرایط مخاطب
چندان عالقهای به انتظار برای رسیدن به سکانس نهایی نمییابد و نتیجه اینکه
سکانس نهایی هم گره از کار فیلم باز نمیکند.
(ماهنامه «هنر و تجربه»)
علی فرهمند
پالنهای ابتدایی «قیچی» غیرقابل دیدن است؛ حرکتهای سریع دوربین ،فوکوس و فلو
شدنهای ناشی از کمسوادی در تصویربرداری و فقدان زیباییشناسی در کمپوزسیون،

باعث میشود تا مفهوم «ابتذال» در همان دقایق اولیه« ،شکل» فیلم را محاصره کند.
آنچه میماند قصه است :مردی که با یک قیچی ،چشمهای همسرش را کور کرده و پس
از مدتی با وثیقه  ۸۰۰میلیونی پدرش از زندان آزاد شده است ،میخواهد از مرز کشور
به طور غیرقانونی خارج شود .ا ّما برای اینکه این ایده کوتاه به یک فیلم بلند تبدیل شود،
رخدادهایی الزم است تا فیلم کش بیاید .پس با این روند« ،مرد قیچیباز» پدرش را به
قتل میرساند (علتش را از خود فیلمساز بپرسید!) ،در قطار پلیسبازی درمیآورد ،کنار
ساحل به کرات دعوا راه میاندازد ،خانه مردم را ویران میکند ،شُ تر می ُکشد و ...تا در
نهایت به قتل میرسد .فاجعه تا کجا؟ بیش از یک ساعت از فیلم قابل حذف است و حذف
آنها هیچ تأثیری در روایت فیلم نمیگذارد« .قیچی» در بهترین حالت ،باید به یک فیلم
کوتاه تبدیل میشد ا ّما...
(روزنامه سینما)
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رسول نظرزاده
فیلم میکوشد به شکل سینمایی به دنیای آدمی به انتهای راه رسیده ،فراری و ایزوله
شده نزدیک شود .نمیخواهد به بررسی موضوع مهاجرت یا خانواده ونسل جوان و...
بپردازد .ادعای نگاه جامعهشناسانه یا روانکاوانه و عمیق ندارد .میتوانست یک سر در فضای
انتزاعی و تهی جزیره بماند وشکلی نمادین پیدا کند با تک زدنهایش به گذشته ،اما در دام
داستان سازی و فضای شهری و شغل و خانواده و بیکاری و دادگاه و دوست و مسافرت و قطار
و ...میافتد .با تمرکز و معادل سازی رابطه مرد با زن بومی در جزیره و نگاه قبیلهای  -سنتی
پدری که زبان آنها را نمیفهمد خودبه خود میتوانست اندک اندک به بازسازی بحران
گذشته مرد هم نزدیک شود.
کافی است سکوت و خطوط چهره سنگی و نگاه خسته و بیروح مرد و کم حرف بودنش ،که
بن بست او را نشان میداد ،کافی است دریا و ماهی و نگاه زن بومی از پس نقاب وکف پای
زخمی مرد و انتظار و چشم دوختن به افق آن سوی آبها و مرگ آن دو ،روی قایق با گلوله
پدر – سهراب کشی  -با بیانی مینیمالیستی و سینمایی .باقی افزودههایی است کم رمق و
اضافی .طرح کلی رابطه زن بومی و مرد ساکت در جزیره کمی یادآور فیلم «نفرین» ناصر
تقوایی است.
(ماهنامه «هنر و تجربه»)
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سینما نیمکت

عزیزاهلل حاجی مشهدی
«سینما نیمکت» آخرین ساخته «محمد رحمانیان» است که عمده شهرت وی در عرصه
نمایشنامه نویسی وکارگردانی تئاتر است .رحمانیان دراین فیلم به عنوان یک فیلم ساده
کالسیک که در قالب یک درام جذاب ،به برخی از مهمترین نمایشها و فیلمهای تاریخ
سینمای جهان اشاره دارد با بهره گیری از بازیهای سنگین و نفس گیر دو بازیگر اصلی
(علی عمرانی و مهتاب نصیرپور و با همراهی بازیگرانی چون :هومن برق نورد و اشکان
خطیبی با آنان) کاری متفاوت ارائه میدهد که در مجموع به عنوان اثری دلنشین ،در
یاد بیننده سینمادوست و آشنا با نمونههایی که فیلم به گونه ای گذرا و اشاره وار به آنها
میپردازد باقی میماند و میتواند اثری جذاب و فراموش ناشدنی باشد .حضور این فیلم در
بخش «هنر وتجربه» و کنار گذاشتن آن از بخش اصلی جشنواره (سودای سیمرغ) میتواند
شگفتی آفرین باشد ،چراکه به راستی در مقایسه با بسیاری از نمونههای شبه سینمایی و
مشابه فیلمهای تلویزنی حاضر در بخش مسابقه سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر ،انتخاب
نشدن آن برای بخش مسابقه اصلی جشنواره ،جای پرسش فراوان دارد!
(ماهنامه «هنر و تجربه»)

شماره  / 23اسفند  1394و فروردین 1395

236

الناز دیمان
رحمانیان در دومین تجربه کارگردانیاش به سراغ روایت داستان زندگی عدهای عشق
فیلم رفته که در دهه شصت عشقشان به سینما و فیلمهای محبوبشان را مانند کاالیی
قاچاق و غیرقانونی در دخمهای تنگ و تاریک پنهان کرده و مانند گناهکاران این عشق
را در قالب نمایشهایی کوتاه در قهوه خانه زهوار دررفته بین راهی به نمایش میگذارند
که تازه در این قهوه خانه دور از اجتماع هم از دست سانسور در امان نیست .نگاه غیر
حسرت خوارانه رحمانیان به دهه خموده شصت و ادای دینش به سینما بزرگترین
برگ برنده فیلم است .تماشای سکانسهای برتر فیلمهای خاطره انگیز که گروهی
عشق فیلم با کمترین امکانات ولی با شور و حال سعی در بازسازی شان دارند حقیقتا
دوست داشتنی از آب درآمده .اضافه کنید به اینها طراحی صحنه و لباس خوب،
قاب بندیهای زیبا و بازی بازیگران فیلم ،به خصوص نقش آفرینی اشکان خطیبی در
نقش نوازنده دوره گرد را.

خطیبی نقش نوازنده بیمار را جوری بازی کرده است که برای مخاطب همدلی برانگیز و از آن
مهمتر دوست داشتنی به نظر میرسد.
(ماهنامه «هنر و تجربه»)

تمرین برای اجرا

اسماعیل میهن دوست
همانگونه که از نامش پیداست ،تمرینی است برای اجراییکردن ایدهای از عجینسازی ادبیات
با سینما که راهی به هیچکدام نمییابد و با اغماض میتوان آن را نمایش پردهخوانی از شاهنامه
فردوسی پنداشت .جایی که گروهی تئاتری قصد دارند از عناصر داستانی شاهنامه با تأکید به
بخشاساطیریآناجراییهنریرارقمبزنند.اماتالشهایفیلمسازمنتهیبهیکسرینمایهها
و نشانههای پراکندهای شده که فاقد هرگونه رویکرد دراماتیک یا فهم معنایی از برونرفت ایده در
دیده مخاطب خواهد بود .سجادی در «تمرین برای اجرا» سعی بر آن داشت تا قیاسی میان دوران
از طریق تغییر در رویه تفکری نسلها صورت بخشد و ارجاع چندباره فیلمساز به نمای هلیشات
از شهری مدرن در برابر داستان سیاوش و سودابه بر این نگره شکل گرفت اما پرداختی ارزنده به
چنین ایدهای دشوارتر از آن است که در یک دورهمی برای فیلمسازی صورت یابد.
(وطن امروز)
		

اینجا کسی نمیمیرد
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محسن جعفری راد
«اینجا کسی نمیمیرد» در خوشبینانهترین حالت ،مناسب مدیوم فیلم کوتاه است،
چراکه نه روایت و داستانپردازیاش تناسبی با یک فیلم سینمایی بلند دارد و نه از لحاظ
ساختاری ،کشش الزم را برای مخاطب فراهم میکند .از آن نوع فیلمها است که انگار از
آرشیو سینمای معناگرای دو دهه قبل بیرون کشیده شده است .برای این منطق هم کد و
نشانهای دیده نمیشود و به این ترتیب فیلم تبدیل میشود به فیلم کوتاهی کشدادهشده و
به دلیل طرز تلقی غلط کارگردان از ابهام معنایی و هنری ،عمال از یکسوم ابتدایی به بعد،
تماشایش به کاری روانفرسا میماند.
(ماهنامه فیلم)
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وزارت راه طی یک همکاری ارزشمند بیلبوردهای فیلم «آزادراه» ساخته محسن خانجهانی را که در گروه «هنر و تجربه» به نمایش درآمد در برخی
جادههای کشور نصب کرد.

Review

Homayoun Khosravi Dehkordi
Film Critic

A Review on “A Very Ordinary Citizen” Directed by Majid Barzegar

Barzegar has explained the story of “A Very Ordinary Citizen” in an interview with
Cinema Newspaper: “Mr. Safari (Soren Menaskanian) an 83-years-old man lives
lonely in an old town in Tehran. His only son (Parviz) who lives abroad decided to take
him to Canada for meet and medical care. A young and energetic girl (Shadi Karam
Roudi) is hired for this issue from his son but Mr. Safari thinks she has been always
his lover. This issue put the girl in a way that she has had no imagine of it.”
“A Very Ordinary Citizen” is supposed to be an artistic film. If “Parviz” was an artistic
film and met an isolated character, we go for another cast-away character and if
“Parviz” was acted by a non-famous actor we again go for an Armenian old man actor
who nobody knows him; an old man that is supposed to practice how to walk with
stick in the first sequence of the film and learns if Parviz had calm life that changes to
a stormy one like “Akaky Akakievich” (Main Character of “Overcoat” of Nikolai Gogol
but in “A Very Ordinary Citizen” we cannot find something like overcoat to reach to
continue the story. The structure of the film is torn and without losing overcoat, pushes
Mr. Safari to a murderer and rubbery that embeds to the film by force.
If in “Parviz” the main challenge was in the heart of leading character with his
environment and the people around, here in this film a man comes at the end of love
Dead End and make Mr. Safari bloody off. This is not believable and even the extreme
anger of Travel Agency’s guard seems too much. Of course, none of these anger
people are not target of Safari.
“A Very Ordinary Citizen” could be a good film if Barzegar-who everybody has no
doubt he is a big talent in filmmaking-made another considering drama instead of
copying filmmaking from himself.
And you can have questions like these that “A Very Ordinary Citizen” is the story of
old man or the girl? How the director showed oppositions of an active, materialistic
young life with melancholy, declining and old life? The old man is in love with girl or
just memorizes something from his past?
However, if a film is stingy in giving information to its audience is not basically a value,
even it can be seek like its main character.
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Review

Somayeh Ghazizadeh
Film Critic

A Review on Dingomaro, Directed by Kamran Haydari
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Music is in the blood of southern people. Everyone who travels even once to southern
or talk with a southern knows it but it was very rare that someone be found to be as
close to them to reflect their high intimacy with music in his images. Kamran Haydari
is that one. You can hear and watch every each music that you can never imagine in
his documentary “Dingomaro” and the link between all of them is Hamid Saeed; an
Iranian-African music lover.
It is not necessary to be music expert to find common roots of African music and
Iranian southern music, or Pakistani music with Sistan and Balouchestanian music,
also Afghani music with Khorasanian one, but the point is that southern music of Iran
is not just similar to African one but it is part of it that remained alive enthusiastically
hundred years after the first immigration of Africans to Iran. Now Hamid Saeed who is
famous as Dingomaro and he is Afro-Iranian decides to hold an African concert in the
nature of his region Hormozgan with his other Afro friends. For achieving his goal, he
travels to most of Hormozgan’s towns and villages to find these musicians.
However, this is just the first layer and the storyline that its duty is narrating the film,
while Dingomaro is full of music but it portraits life of a lover, an exhausted lover who
wants to meet his wish in every way and shape, and finally he reaches to it but in the
worst teary shape. The point is that the director has been closed to Hamid, or Gholam
in such a way that hard to believe that was a camera there.
One of these moments is when we see wives of these musicians in traditional cloth
and hearing their dialogues in important moments, in decision-making ones and in
their daily conversations; women who completely cover themselves even their eyes
and noses but they are in the film with presence of their husbands. It is so weird
and beautiful at the same time. How the director did such work? I found the answer
from some of Haydari’s interviews about the way of his filmmaking about Dingomaro
or another film “My Name Is Negahdar Jamali, I Make Westerns”. He said that he
becomes friend with his characters for at least two-three years and then he starts
shooting. When he starts shooting, actually there is no limitation because he has
become as close during past years that nothing won’t be hidden in front of his camera.
Moreover, editing in Dingomaro is done by Haydari and Martin Homel helps the
speedy fresh rhythm in the film. It seems that Arte channel accepted to be producer
of the film because of all these reasons.

Review

Mohammadreza Moghadasian
Film Critic

A Review on “Wednesday” Directed by Soroush Mohammadzadeh

“Wednesday” is the story of trying for not reaching and losing. This is the story of
more attempts and loses more; the film is the narrative of struggling in swamp of
revenge and anger; narrative of falling totally in the well of destroying in self-imposed
and thriller style. Thematically, “Wednesday” is in the category of films that wants to
speak about ominous effects and consequences of wallowing in the way of anger and
revenge and faces the audience with tragic effects of this attitude. The main engine of
the story is the serious challenge of the younger son of the family with himself, family
and the environment. In the first layer of the story, the small son of the family tries to
get revenge of his father and he is in challenge with his family and himself.
Basically, challenging with yourself for forgiving or not forgiving the murderer of his
father with the family for not withdrawing from retaliation which helps to develop
drama. Nevertheless, in the inner layer of the film he is seeking for his situation in
his family and some moments of his anger and severity are back to his feeling notbelonging to his family. In a better word, he is more worried of himself and his situation
in the family rather than his father’s retaliation.
Formula of storytelling and filmmaking in “Wednesday” is not very exquisite or
unbelievable. Ending with tragedy of something that was tried to be happened opposite
of mainstream is not something new that never ever was talked about. Maybe, it was
even predictable for the audience sees the film for the first time. However, now that
we are hundred years after invention of cinema, it is obvious that it will be very rare
if a story be completely new. In fact, the narrative structure and the format of setting
determine freshness or oldness of a film.
Another good point in this film is its casting. Choosing a newcomer for the leading role
and co-playing with Shahab Hosseini in supporting role is a great risk, but the director
and producer tried it and for sure, they resulted it too. Choosing Arman Darvish for the
leading role and his success beside Shahab Hosseini change to one of the strongest
point of the film.
Moreover, the ending is the trump card of the film because at the end, the only thing
remained is reproducing anger, regret and loss without achieving something they
wished.
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Review

Amir Pouria
Film Critic

A Review on Mamiroo Directed by Hadi Mohaghegh
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Idea and Content: Rising Hope from the Heart of Suffer
Choosing idea and the field for performing it has changed Mamiroo as a unique film
with weird effect on its audience; while expression of this central idea is so difficult.
Yes; of course in dimensions of a common story, it can be said that the film is the
story of an old man that in driving a bus after going to a proposal alongside some
members of his family has caused to a bad bus crash into the bottom a valley and
all of them- including his wife-were dead and now that he remained alive, he cannot
bear the world. Nevertheless, in this synopsis, from feeling guilty of Ayaz (Yadollah
Shademani) and his self-destruction you are seeing just a bunch of words on a paper.
For punishing his unwanted did, he does some misery did that even with explaining
all of these sins and addresses in the synopsis, the audience cannot even guess what
they will be. Whomever who has seen Mamiroo and understood the gradual suffer
of Yadollah Shademani can confess that no explanation can present and transmit
Ayaz’s mental and physical severity and deterioration to someone else, but if he
watches this world himself.
However, with such a summary, is Mamiroo a torturous film? For every spectator
who imagines that films must have decorative characters like flower, and vase and
do not put any trace on heart, mind and affection of his audience, yes, Mamiroo will
be torturous.
Nevertheless, the other owners of heart and mind and human affections, will enjoy
of the suffer they bear with seeing Ayaz’s suffer; a deep joy that comes from reviving
humanistic emotions.
Images and Atmosphere: Creation of Intimacy from the Heart of Weirdness
However, the question is that how you can recreate this plot and structure in visual and
narrative structure that its achievements be as new and unusual as the idea? Even
if Mamiroo was just one of those experimental films that their subject is not proper
for a full-length film, again was qualified to this amount of admiration of this note
because of its creative setting in images and atmosphere. It offers a new definition of
aesthetics. Images are narrative themselves not the translation of words.

Review

Alireza Naraghi
Film Critic

A Review on Scissors Directed by Vahid Lakpour

Conduct of Punishment
Scissors directed by Vahid Lakpour, is one of those films that you can feel sympathy
for it; a film which could be much more better than what we watch now but still its
good elements couldn’t let it to be a bad film while at the end it is not a complete
experience. Scissors has good and attractive atmosphere and has motivating
narrative and at least a warm acting by Abbas Ghazali. However, with all of these
good elements, the film wonders around itself after the second flash-back., as if the
director has doubt what will happened for the character. This problem completely has
effected on identity, possibility of evolution between different elements. Diving in a
character, introducing him with look and angry silences ready to burst are some of
those points that influenced on general atmosphere of the film especially the southern
one although it wasn’t radicalized and finalized. A character committed a sin, runs
away from punishment but destiny, accident or even hands of the director and his
beliefs punished the character in this run-away way. This is a familiar pattern in
storytelling; a pattern which can be named as conduct of punishment; conduct which
sympathetically the hero is being changed in it.
The film can be set in the category of those ones that the author’s beliefs effect of
the character’s destiny but in author’s vision of “Scissors” something like this is not
possible, so, death is the ending of the character and conduct of punishment of him.
The author doesn’t decide to make destiny himself, so he finds an artificial death for
his hero to release him from suffering. Nevertheless, unfortunately he won’t reach to
a coherence and understandable idea. When the end with death is not meaningful,
play is nothing rather than something for suffering and this is not enough for a film
like “Scissors”.
“Scissors” in atmosphere, and playing with time also in sketching central character
goes towards de-familiarization. Obviously, it is a problematic film until its middle, it
has a complicated character, backs and forwards in time is fluent and effective and
this is a film which its strangeness is enough and instead of repulse of audience, it
motivates him to follow.
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and stay in the market at the same time. Foreign commercial movies are the main
part of the movie screenings and as soon as our movie production has a new product
it will be in priority for programing.
Is there any precise statistics for movie screenings?
Yes. If we look at the year 2014, from 5414 movies that have been on screen, 586 were
native films, 1283 films were European movies, 3140 were American and 405 were others.
How is the education, studios, theater and cinema halls and other facilities
for Bulgarian cinema? How are they effecting and helping the growth of
independent cinema?
Education and facilities for creating cinema in Bulgaria are on a very high level. The
Cinema Department with the National Academy for Theatre and Film Arts has a big
and entirely equipped studio. The “NU Boyana Film Studios” (one amongst the few
sites in Europe that combine all the necessary facilities for a full film production cycle)
are letting young, independent directors, producers and script-writers to use their
equipment and studios. There are also several private universities which contribute
for the creation of professionals in the fields of cinema and theatre. Among them are
the New Bulgarian University and the South-West University “Neofit Rilski”, which
also have Cinema and Theatre departments. The various producer companies, which
give jobs to all the stagiaires and professionals, are also a peculiar school for creating
contemporary cinema. The televisions and the advertisement industry also demand
and create conditions for creating professionals.
How was the attendance of Bulgaria in creditable international movie awards
and festivals?
I already touched this issue before, when mentioning some films which have won
awards in various film festivals. “Viktoria” was in the official selection of the Sundance
Festival. “Sneakers” received an award and the admirations of Geraldine Chaplin in
Moscow. Some years ago “Zift” won the Silver George Award. I mentioned the Oscar
nomination for “The World Is Big and Salvation Lurks Around the Corner” and the
Sarajevo award for the “Eastern Plays”. There are also documentaries which win
awards all over the world, animation films (like “Yellow” of Ivan Rusev), etc.
What’s the role of cinema critics in Bulgaria’s film and filmmaking market?
Cinema critics nowadays do not have a determinative role in the cinema market. It is
the audience (specific for each branch of cinema) and the marketing that define the
interest to each film. The “Kino” (cinema) magazine is the main tribune for Bulgarian
cinema critics. There are also several TV shows, dealing with movie reviewing.
How much the independent cinema did help the growth of Bulgarian cinema?
Independent cinema is the inseparable part of cinema. As it moves and improves, it
will make it complete and it motivates people and any cinema-goers to think differently.
For the last question, how do you see the future of Bulgarian cinema?
My personal view is that independent cinema is obliged to remain independent.
It owes it to all the moviegoers, who want to watch serious, socially engaged and
sincere cinema. The independent, sometimes unpopular, but valuable cinema is
the one that can teach people (especially the young generation) values, creativity,
independent and unconventional thinking.
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is an specific rules for movie production
but in contemporary world of cinema
the producer is the leading figure.
His role and engagements define the
whole process – from the idea till the
final cinematographic product. And the
creation of such a product requires many
things – an idea, finance, a good team
coordination, successful fulfillment and
good marketing. To prepare a movie
production, except desire, one needs to
have experience, research, as well as
lots of trust in the people on whom the
realization of the idea depends. I.e., it’s
not enough to have a good idea; you
need to “dress” it in a shape, to calculate
what would be the interest for it, and to
try to reach the initially expected results.
If there is anything to be changed in
Bulgarian cinema, this would be to improve the coordination between the NFC and
the private producers, and also more projects to be financed by the state, even with
smaller amounts, so that our movie industry could offer more quality products to
Bulgarian and international audience.
How is the condition of cinema halls, theaters, movie screenings according to
welcoming filmgoers and audiences facing native films? Are they well-received
by people?
There is a big and expected interest for Bulgarian films in Bulgaria. Most of the new
productions are met willingly by the audience. We could proudly say that Bulgarian
films are welcomed by the public, although the dominating role of the foreign hit
movies and the Disney animation.
Is your cinema a reflection of the world tendencies?
Yes and no. Inevitably we are influenced by the techniques and the clichés of
Hollywood. On the other side, we “refract” these inventions through our own prism.
Thus, a popular film series like, for example “Undercover”, is not a copy of the
American crime movies, but is an impressive and powerful story about our society.
This is why it became the most successful film of its kind in Bulgaria. It is sold very
well abroad and is an example of wonderful collaboration between a private producer
company and a state television channel (the Bulgarian National Television). The
demand is there, that’s why the cinema halls and even television prefers to have
more and more native films on the screen.
So do you mean that the most of films on the screen in cinema and even
television are native films?
Most of the movies, of course are not the Bulgarian movies because the amount of
the movies we produce is not that big in order to fill the movie schedules all the time
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why we can’t say the terms and percentage of the financial supports.
How is the situation of Film Festivals related to independent cinema in Bulgaria?
In Bulgaria there are several main festivals and forums for independent cinema: “In
the Palace” (Balchik), “So independent” (Sofia), the Jameson Award for short movies,
the three movie halls in Sofia, showing mainly unconventional and independent
movies – the Odeon Cinema, the House of Cinema and the “G8” cinema hall. Being
a part of these associations and forums and the fact that authors can spread their
ideas and thoughts, being in a group and having co-thinkers, it will help them by itself.
Movies like “Viktoria”, “Sneakers” and… the animation and documentary cinema;
they all show your movie industry’s capabilities but what is your appraisal of the
place and the position of Bulgaria cinema between other countries?
We have claimed our place in world cinema quite clearly. The movies we have made
for the last some years, which are taking part in festivals all over the world, winning
awards and enjoy public interest, prove how much we have changed and how many
things we have achieved in cinematography.
What’s the reason behind Bulgarian cinema’s growth and improvement in the
recent decade?
The facts that I mentioned before and the circumstances from the last decade
or so clearly show the positive trends in our cinema. That growth is due to the
competitiveness among many private companies, the gained and shared experience
during the joint work with foreign professionals from Russia, Hollywood, France,
Turkey, etc., who are making cinema in Bulgaria. Another reason is the released
tension from the previous decades, when state and its censorship had the leading
role in cinematography. Perhaps this is a situation in which every developing national
cinema finds itself – we are following the good examples and we are learning. On this
basis we create new and quality products.
Since you have budget limitation for film making and joint productions with
other European countries, what’s your cinema’s place in Europe? How do you
evaluate yourself?
The joint or the co-productions are very important for the development of the
cinema industry. In about half of the cases the co-productions are realized without
the participation of the National Film Center (NFC), mainly because its budgetary
limitations. A very good example for a successful co-production, made with a very
limited state funding, is the movie “The World Is Big and Salvation Lurks Around
the Corner” of the director Stephan Komandarev, co-produced with Slovenia,
Germany and Hungary. The film received tens of international awards and was even
nominated in the Foreign Language Film category for the 82nd Academy Awards
(the Oscars). The film of Kamen Kalev “Eastern Plays”, also without state funding,
debuted at the 2009 Cannes Film Festival’s Directors’ Fortnight and was awarded
in many international festivals, like the one in Sarajevo. There are many examples
of successful co-productions and I think that this should motivate a better and wider
cooperation between institutions, producers and authors.
How are the rules of movie production?
I’m not a director to say the exact rules if movie production and it’s not like there

An Interview with the First Secretary of Bulgaria Embassy

Interview

Elaheh Goudarzi
Arezoo Ghorbanpour

Independent Cinema Owes to All the Moviegoers,
Who Want To Watch Serious, Socially
Engaged and Sincere Cinema
(Second and Final Part)

How does the financial source of this kind of cinema which government nearly
recovers the shortage of it, is being financed? And what’s the percentage of
governments supports?
To summarize, the state, i.e. the National Film Center is trying to support (partly)
and to develop Bulgarian cinema in the conditions of constant competitiveness and
underfunding. For the time being we do not have the same legal basis for incentives
for the producers and makers of movies as some other countries do. The private
companies and personalities (directors, actors, script-writers, etc.) have to find
funding for their projects on their own, which makes them independent from the state.
But the producer is the leading figure for financing money. The percentage of supports
of government which is given by National Film Center or from the private companies
and associations is very individual and it depends on each film in particular. That’s
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As it was mentioned it in the first part of the interview, Jivko Kantchev has been in Iran
as the first secretary the Bulgaria Embassy for ten months now. He has international
relations master degree and he is experiencing his second work in the embassies.
Kantchev attended to “Art and Experience Cinematic Group” office two months ago to
have a meeting and interview with us about Bulgarian independent cinema’s growth.
We are sure that you remember the first part of this interview but to remind you
some parts of it we should say that he talked about history of Bulgarian cinema in
three main periods, National Film Center in Bulgaria which is under the supervision of
the government, his definition of independent cinema; “The definition of independent
cinema is: a cinema that is (from A to Z) not biased by any political, economic or other
conjuncture interests”. Also he spoke about the statics of productions in Bulgarian
Cinema and he explained: “There are five feature movies, seven short movies, eighty
three short documentary and educational movies and eight animation movies in the list
of Bulgarian cinema but unfortunately there isn’t any exact statistics for independent
cinema productions.” Now you are reading the second part of his interview with us:
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Ramtin Shahbazi
Film Critic

A Review on “Rehearsal for Performance”
Directed Mohammad Ali Sajjadi
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Mohammad Ali Sajjadi is a talented filmmaker; a filmmaker who showed his interest
to detective and mysterious films on the one hand and on the other hand to literature
and poetry. However, in his current experience “Rehearsal for Performance” he
followed his personal intent. The film tries to connect reality world to the world of
ancient literature.
In fact, “literature” in the film is as like as a bridge which has been built on the ordinary
life. This is what has happened in language too. If ordinary users of language use it
in routine life as an automatic factor in communicating, literature is a factor to release
tem from this routineness and literal language gives this opportunity to language
users as Russian Formalists said.
In “Rehearsal for Performance” Sajjadi tries to make a simile between Shahnameh
story and today life. It means he wants to put aside mythological time and real time.
But the point is that this event has not happened in coherent shape and signs
which must be used to connect these two worlds are a little different with each other.
Therefore, we are faced to three situations from performance angel: 1- ordinary life of
number of artists who gather to each other; 2- their life which is mixed with the world
of play, and 3- something happens as a play on the scene.
What is important in the first part, is the way of their living in an atmosphere related
to high-class culture from social approach. What is shaped as culture among these
people is a behavior based on interview and discussion about artistic distinguished
works that from sociological approach of Bordio these are part of behavioral
belongings of them, distinguish, and categorize them. The director tries to recognize
“other” too and distinguishes him from the other members of the group.
The second part is back to time when mise-en-scenes of the play are formed
gradually. The group put the text aside and an interaction between present world and
script has been formed. The director has tried to choose parts of Shahnameh to make
communication with present world of the play.
“Rehearsal for Performance” can be an introduction for another film to complete this
film. Maybe experience in making the film and producing can make a field to Sajjadi
and other directors to reach a complete experimental and radical work of closeness
of film and play.
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that for example, the director insulted with his satire, or coquetry to his character,
another thing is that making ideas in documentary means narrative and storytelling in
documentary. These two things are weird especially why in Iran they are discussed
more than somewhere else is and I don’t know when it get resulted.
One part of it is back to complexity and being discussable of the subject
and another part of it is because we are experiencing some of these new
discussions very new. Many years ago the world experienced it and now maybe
left it behind!
Exactly you are right! “My Name Is Negahdar Jamali and I Make Westerns” was
screened in at least 10-12 exhibitions and universities around the world beside all the
film festivals it went. In all of those screenings, these discussions never stood. I mean
I never understood why they never had this look to the character. Nagahdar himself
had a fun in his character so it was reflected in the film. There were many other funny
situations too that we removed them from the film, they were far funnier that these.
Therefore, you had these discussions more in Iran.
I want to tell you a memory. When the film has screening in San Fransisco and one
of my friends Ahmad Kiarostami, told me “when your film was screened, we invited
one of the chiefs of Indians to watch it. When the film was over that Indian man said:
“so you Iranians see Indians like this? With this kind of costumes?” he told these
words that I feared he wanted to say that he became angry why you mocked us, but
he later said that I didn’t say these words seriously. We have an Indian Film Festival.
Bring it to the festival and screen it.” I mean that sometimes there are some strange
discussions here that you never hear of them elsewhere. However, there are one, or
two situations that Negahdar was in a situation that maybe audience has right to think
that he was the subject to have fun but I have to say that I as the director didn’t do
that and it was the fruit of cinematography process, not moments for mocking him.
You mean that the character has fun in his inner and you as the director have
no role in it.
Yes.
I want to know that how you get close to your character in your photos or
someone like Hamid Saeed in “Dingomaro”?
Let me tell you something interesting. I am very close to the subject in the new film
I’m working on. It means I’m not sure how the audience will face to the film because I
am so close to the subject that is narrating like a feature film sequence to sequence.
For example, his pigeon gets lost and he looks for it, he is sad, angry, fight with
family, cries, then he goes to bazar, I mean all the time we are with his. From morning
to night, whatever happens we are with him. This is not a complex mystery; being
and becoming friend with the character, also do not bring many crew on scene, be
maximum one or two and be much more friend than the director.
Do you feel that you have been more experienced now?
Yes, of course. Maybe because in photography I spend time and get close to people
has caused to experience it in the same way in documentary making; also the same
in “My Name Is Negahdar Jamali, and I Make Westerns”. I was just friend with his
for three years. I went to his home frequently and we were so comfortable with each
other. In such situation, you can make a film which is believable.
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portrait, but just themselves and their portraits are attractive for me. I take photos as
simple as I could and I’m not looking for a strange form, because I think maybe after
years and years they be an archive for reference. This would be so fascinating for me.
Subjects of your films were under the influence of your interest?
Yes, most of my films are portraits from “I Negahdar Jamal Make Western” to my
new documentary, all of them are portraits and very like to photography atmosphere.
In addition, it is easy to find the trace of photography in your film, some of your
frames are like photo frame.
Yes, today I went to Friday Bazar which is out of Shiraz and is belonged to birdmen.
The character of my film went there to sell and buy pigeons. There is very wonderful
place for me. Now I take video instead of photos exactly in the same way I worked
for “Dingomaro”. In my photo exhibition I also put a video that shows the way of my
photography. It means that how I put these people in a place and then take photo of
them.
Did you find Negahdar Jamali from photography?
No, once one of my friends told me that I know a man who make western for 35 years.
He told me with laughing. Then, I decided to go and visit him just as something funny.
I went and saw him. He gave me his films and then I saw that he is very special and
you cannot see him as someone funny. Then I became familiar with him. I went to visit
him for 2-3 years and then I decide to make documentary. We walked in his locals
together, because he makes films at there, practice and his house was at there too.
You didn’t want to look at this subject from this angel to have more audience?
No, Not at all.
Actually, I’m not just pointing to you with this question, this is the discussion
of morality in cinema, especially with characters like yours.
Understood, because it happened many times and it is really repetitive and even
boring.
It is a paradoxical discussion.
Yes, very much. Sometimes, I get tired of it. One of them is satiric or funny language
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I want to start our interview with your photos’ exhibition. How was it?
It was the first time that I held photo exhibition in Iran; and it was wonderful. Because I
thought, maybe street photography and documentary photography be not fascinating
for audience; but I was wrong. They were attractive and they were sold good too.
Tell us about the subjects of your photos?
There is a Bazar here named Jomeh Bazar Darvazeh Isfahan. In fact, there was a
gate that people came from Isfahan to Shiraz, something like terminal. Now it became
a Friday Bazar that people just come and go to sell their things. Because there are
many of people here, I could take photos as much and easy I could, rather than
somewhere else.
You recorded the portrait of people who has very defined type. I like to know
about your interest in your hanging around and documenting.
It is simple, it is visual anthropology that you can explain people of a region with
photos, it means that something more practical and you can use it as anthropological
case too. For example, these photos can tell us what kind of people live in Sardazak
region of Shiraz or when we mix the architecture and themselves together, we can
find both of them. Especially those people who stand beside the walls and there are
some graffiti in their behind.
I think you focused on a special social class too.
Now I’m taking photos of tattoos of gypsies.
Southern gypsies?
Yes. Iranian gypsies of southern of Iran who came here from 500-600 years ago.
There are those who went to Europe too. I live with them and live in their tents and
then I start to take photos but I more absorbed in their tattoos.
So, in your attitude and vision, you are focused more on anthropology and you
are interested in this subject? Yes?
Yes, very much and my films are the same too.
What is attractive in people for you?
Maybe the geography of their faces. It means, I don’t want to find a concept from their
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Interview

Amir Hossein Sanayi
Film Critic

An Interview with Kamran Haydari about His Two Documentaries;
“My Name Is Negahdar Jamali and I Make Westerns”
and “Dingomaro”
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Its weird or maybe it is a little hard to believe but Negahdar Jamali is making
western in Shiraz for several years. Kamran Haydari explains about title of film and
Negahdar Jamali: “I’m John Ford, I make westerns!” I also when become familiar
with Negahdar Jamali, he introduces himself in the same way: “I’m Negahdar Jamali,
I make westerns!” with high self-confidence and without any wavering in his words,
he really makes westerns but not in Monument Valley and Grand Canyon of America
but in Shiraz and its surrounding deserts, he has made westerns since 35 years ago
until now; strange westerns, melancholia and even very simple.” After making this
film, and beside his doing photography, Haydari went for Southern Music of Iran and
portrayed Odyssey-like story of Hamid Saeed who is in seek of his ancestral music.
On February 4th his Photography Exhibition was finished in Shiraz and screening of
his documentaries was started. We had an interview to talk about all these.
These days you are busy with your new documentary beside of holding your
photos’ exhibition?
Yes, it is near to one year that I began shooting of my new work and I guess it will be
finished on March/April.
What is its subject?
About a birdman.
In Shiraz?
Yes, in Shiraz

Review

Azizollah Haji Mashhadi
Film Critic

A Review on “Iran Is My Hometown”, Directed by Parviz Kimiavi

Parviz Kimiavi showed that he had a bigger dream in his mind when he left medical
school in France seeking of educate in “Verjira” in 1964 and then two years later,
he studied photography and film at l’École Louis Lumière (Louis Lumiere School of
Cinematography) and IDHEC. He practically showed that he had another wish rather
than be a doctor.
His cooperation with O.R.T.F as director Assistant was a good opportunity, and you
can find his different look even in his documentaries made for TV channels.
Parviz Kimiavi made “Iran Is My Hometown” in 1998 after his immigration and in a trip
returning to Iran. While the film is shaped in a narrative/feature style but the general
structure of it has all the sign of documentary/feature-documentary.
Sohrab (Behzad Khodavaysi), the young writer and researcher of the film, faces with
some problems like censorship in order to get license for publishing his book about
“History of Iranian Ancient Poetry”. On his way to reach Tehran, and getting lost in the
desert he finds a good opportunity to be familiar with some wonderful phenomenon
like beauties and mysteries of aqueduct.
However, in a part of film with appearance of famous Iranian poets like Hafiz (Parviz
Shaykh khoo), Sa’adi (Mehdi Faghih), Ferdowsi (Houshang Jafari), the film gets
distance from the documenting atmosphere related to geography of desert and Kariz
world and water in order to talk about water and soil of the land with resorting to kind
of myth-making from knowledge and wisdoms of ancients. Generally, this structural
combination is not uncommon or abnormal at all.
Most of us are familiar with mental world of the director in his past works like “Moguls”,
“Stone Garden” or even his earlier works like “P like Pelican” and the objective
imagination of the characters like “A Seyed Mirza” the lonely Oldman whose behavior
is like Sufis and wise vice versa his appearance as a simple man. Now we see
the documentary-fiction atmosphere in “Iran Is My Hometown”, become company
with wonders and curiosities of Sohrab character, and sympathize with him. Warm
welcoming in out-of-competition section of 17th Fajr International Film Festival
especially from film critics show that Kimiavi still has different vision and look at to
simple objective natural phenomenon like water, desert, and Kariz from creative angel
in the end of his 3rd decade of filmmaking.
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Zemnako (2015)

Synopsis: On March 16th 1988, Halabcheh a border
town in Kurdistan region of Iraq was chemical bombing
by Saddam forces. This event make a separation of a
40-day-child from his mother.
Achievements and Awards: Winner of Nobility Statue
for Best Documentary from 17th Celebration of Iranian
Cinema, Winner of Nobility for Best Research from 17th
Celebration of Iranian Cinema, Winner of Statue of Best Directing from 9th Cinema
Verite Festival (Shahid Avini Award), Nominee of Best “Art and Experience” Film in
9th Cinema Verite International Festival
Cast and Crew: Director: Mehdi Ghorbanpour, Director of Photography: Sadegh
Souri, BAset Jabbar, Editor: Arsalan Amiri, Sound Recorder: Hadi Sa’ed Mohkam,
Kiomarth Sobhani, Producer: Mohammad Shakibania
I am Negahdar Jamali and I Make Westerns (2012)
Synopsis: John Ford introduce himself in USA Directors’
Associations Conference in a short sentence: “I’m John
Ford, I Make Western”. Negahdar Jamali, with high selfconfidence and without any sign of wavering his words
introduces himself as : “I’m Negahdar Jamali, I Make
Western”. He really makes western but not in Monument
and Grand Canyon valleys of America but in Shiraz and
its suburb deserts. He makes western for 37 years, simple westerns, strange and
melancholy ones…
Cast and Crew: Director: Kamran Haydari, Director of Photography: Kamran Haydari,
Editor: Bahman Kiarostami, Sound Manager: Mohammad Hossein Kaveh, Producer:
Mehrdad Monavarian
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Synopsis: A woman enters to life a man as a servant
who has returned from abroad for selling his paternal
house. The stories of these two people are narrated
parallel and we see their problems of their lives.
Achievements and Awards: Nominee of Crystal Simorgh
of Best Actor: Parviz Parastouyi, in 33rd Fajr Film Festival
Cast and Crew: Writer and Director: Sohayla
Golestani, Director of Photography: Payman Shadfar, Editor: Hayedeh Safi Yari,
Sound Recorder: Mehran Malakouti, Sound Mixer: Mani Hashemian, Set Designer:
Kayvan Moghaddam, Costume Designer: Sara Samie’ee, Make-Up: Kamran Khalaj,
Special Effects: Arash Aghabayk, Computer Effects: Behnam Khaksar, Actors:
Parviz Parastouyi, Mahtab Nasirpour, Mohammad Ali Sajjadi, Mohammad Rabbani,
Mehraneh Mahin Torabi, Sara Gharcheh Daghi, Orod Zand, Mostafa Zandi, Somayeh
Borji, Samaneh Vafayi, Producer: Parviz Parastouyi

Synopsis: In a wedding ceremony, a sudden accident
cause to murder the family’s father. One of the members
of slain family tries to get revenge as death penalty for
murderer and the other members of the family oppose
him. Struggle between these two groups make conditions
that is complicated and engage everyone.
Cast and Crew: Editor and Director: Soroush
Mohammadzadeh, Writer: Payman Naji (Based on the idea of Faramarz Vojdandoust,
Director of Photography: Morteza Ghafouri, Sound Recorder: Babak Ardalan, Set
and Costume Designer: Mohsen Gholami, Make-Up: Iman Omidvari, Actors: Shahab
Hosseini, Arman Darvish, Nasim Adabi, Hasti Mahdavifar, Amir Hossein Shahm
Bayati, Elham Haj Fathali, Farkhondeh Farmanzadeh, Giti Ghasemi, Rasoul Adhami,
Nima Rad, Payam Inalouyi, Mohammad Rasoul Safari, Hamidreza Janbaz, Amir
Koroushzadeh, Behnaz Bostandoust, Samad Edalatzadeh, Mehdi Haj Saffar, Ario
Mellatdoust, Ilia Kayvan, Pantea Kay Ghobadi, Ehsan Naji, and Alireza Khatami,
Producer: Yousef Vojdandoust

Screening Films

Wednesday (2015)

Synopsis: When a live match is broadcasting from TV,
people who are in the studio arrested as hostages by
a group. Kidnappers wants to quit broadcasting of the
match in any case. In this condition, those who are in
the studio, hostages are the best ones to keep the live
broadcasting!
Cast and Crew: Director: Abouzar Saffarian, Writers:
Abouzar Saffarian, Mohammad Lotfali, Director of Photography: Morteza Hodayi,
Actors: Behrouz Jalili, Reza Abri, Morteza Nejati, Ahmad Valian, Reza Ma’danipour,
Bahman Hashemi, Reza Zanjanian Vafa, Yaser Entezami, Mohammadreza Keshmiri,
Chia Babamiri, Mehran Gol Mohammadi, Mitra Gholamizadeh, Laila Zainali, Shahreh
Yeganeh, Ahmad Bahrami, Ali Ghahremani, Mohammad Haydari, Mohsen Ovaysi,
Producer: Fatemeh Ghaffari
Dingomaro (2014)
Synopsis: Hamid Saeed a music player lives in Bandar
Abbas. His dream is to hold an outdoor concert in African
Style hall in company of Afro-Iranian music players of
Hormozgan.
Cast and Crew: Director: Kamran Haydari, Director of
Photography: Sajjad Avrand, Editors: Kamran Haydari,
Martin Homel, Sound Recorder: Mohammad Hossein
Kaveh, Producers: Dariush Rafe’ee, Kambiz Khorram
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Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Khosrow Masoumi, Director of Photography:
Nader Masoumi, Editor: Hasan Hasandoust, Set and Costume Designer: Houman
Masoumi, Sound Recorder: Ahmad Salehi, Actors: Elnaz Shakerdoust, Jamal Ejlali,
Seyed Mohammad Hadi Dibaji, Jamshid Jahanzadeh, Bijan Afshar, Nour-edin
A’alami, Ali Mohammadi, Producer: Javad Norouzbaygi
Charter (2015)

Synopsis: Lives of people trend to each other to find
your lost piece of puzzle, it means there is a destination
in this world and you have to reach it in “charter”, wishing
te destination be the beginning of the story not the end
of all tales.
Cast and Crew: Director: Ali Khameh Parast,
Scriptwriters: Ehsan Allah Dadi, Amir Norowzi, Director
of Photography: Hasan Alimardani, Set and Costume Designer: Ali Khameh Parast,
Sound Recorder: Nezzamodin Kiayi, Actors: Shaghayegh Farahani, Reza Naji, Amir
Hossein Seddigh, Bijan Banafsheh khah, Hossein Solaymani, Khatereh Hatami,
Amir Karbalayizadeh, Hossein Abbasi, Nima Shahrokhshahi, Producers: Hasan
ALimardani and Hasan Mostafavi
Pruning Season (2015)
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Synopsis: “Pruning Season” is the narrative of someone
named Ghassem Tak Dehghan who has claimed he
discovered anti-cancer medicine. He faces to some
challenges in the way to prove his claim.
Achievements and Awards: Winner of “Art and
Experience” statue from 9th Cinema Verite Festival
(2015), and nominee of the statue in the festival in three
branches of Best Directing long-lengh Documentray, Best Editing, and Best Film.
Cast and Crew: Director: Loghman Khaledi, Researcher: Loghman Khaledi, Hoda
Arshad Riahi, Cinematographer: Behrouz Badrouj, Sound Recorder: Tommy Ilbaygi,
Editor: Loghman Khaledi, Composer: Habib Khazayifar, Produce Manager: Vahid
Hajilouyi, Producer: Mehdi Shah Mohammadi, Soureh Documentary Center
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Half Faces (2014)

Synopsis: Story of a young couple that husband is
paasing his last days of his life in order to he has cancer
and in continue, there is a competition and struggle
between his mother and his wife.
Cast and Crew: Writer and Director: Iraj Karimi, Director
of Photography: Majid Gorjian, Editor: Maysam Molayi,
Set Designer: Siamak Karinezhad, Costume DEsiner:
R’ana Amini, Sound: Iraj Shahzadi, Actors: Babak Hamidian, Sahar Dolatshahi,
Houman Seyedi, Amir Hossein ROstami, Sam Gharibiam, Roya Nonahali, Baharan
Bani Ahmadi, Shirin Esmaeeli, Producer: Ali Hazrati

An Avant-Garde Group in Iranian Cinema
Avalanche (2014)

Synopsis: A middle-aged mother whose son went out
from Iran and has problem with one of her patients in a
hospital she works in. Her husband wants to be a writer.
The woman feels lonely and misery and it causes that
her days become cold and tiring.
Achievements and Awards: Winner of Special Prize from
33rd Fajr International Film Festival
Cast and Crew: Director: Morteza Farshbaf, Scriptwriters: Nasim Mar’ashi, and
Morteza Farshbaf, Director of Photography: Houman Behmanesh, Sound Recorder:
Vahid Moghaddasi, Editor: Pouya Parsa Magham, Set Designer: Behzad Kazzazi,
Costume Designer: Sara Khaledi, Composer: Hamed Sabet, Sound Mixer: Alireza
Alavian, Make-Up: Mehrdad Mirkiani, Special Effects: Arash Aghabayk, Computer
Effects: Javad Matouri, Actors: Fatemeh Motamed Aria, Ahmad Hamed, Maryam
Shirazi, Amir Nassiri Yekta, Shirin Yazdan Bakhsh, Producer: Javad Norouz Baygi

Screening Films

Art and Experience;

Synopsis: Hassan Gargar is responsible for crossing
villagers in a borderline, from one side of a river to the
other side. His landlord, Ghader Ghomi is one of the old
residents of the village and the main story is about Hassan’s
communications with people in crossing from the river.
Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Saman Salour,
Director of Photography: Masoud Salami, Set Designer:
Saman Salour, Costume Designer: Mahboubeh Ghaffari, Composer: Behzad Abdi,
Sound Recorder: Hassan Zahedi, Hamid Mahmoudi, Make-Up: Rasoul Seyed Arabi,
Actors: Mahmoud Nazar Alian, Azadeh Zarei, Hamid Habibifar, Mohammad Fasihi,
Farzad Hassani, Producers: Saman Salour, Seyed Amir Seyedzadeh
Taboo (2014)

Synopsis: Salar, one of the effective landlords of
Hezarjarib region decides to get married for the fourth
time seeking to have a child. Agh Amoo who is addicted
and works in Saleh’s farm, accepts to permit her
daughter’s marriage to Salar –Saleh’s brother- instead of
paying back his debt to Saleh. Bahar, her daughter, who
has loved Kasra opposes this propose severely…
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