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نشست نقد و بررسی فیلم «این جا
کسی نمیمیرد» به کارگردانی حسین
کندری شنبه سوم مهر در سینما
هنروتجربه شیراز برگزار شد .در این
نشست حسین کندری (کارگردان)،
رضا بهبودی (بازیگر) و محمد بابایی
(منتقد) حضور داشتند.

جلسه نقد و بررسی مستند
«آی آدمها» عصر روز شنبه سوم
مهرماه با حضور رخشان بنیاعتماد
(کارگردان) و انسیه ملکی (طراح
صدا) در سالن شماره پنج سینما هویزه
مشهد برگزار شد.
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نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی
«ایستاده در غبار» در خانه هنرمندان
با حضور محمد حسین مهدویان
(کارگردان) ،هادی حجازیفر
(بازیگر نقش احمد متوسلیان) ،سجاد
پهلوانزاده (تدوینگر) و ابراهیم
امینی (بازیگر و بازیگردان) فیلم
برگزار شد و امیر پوریا به عنوان
منتقد در این جلسه حضور داشت.
نیما عباسپور کارگردان فیلمهای
مستند و کوتاه مجری  -کارشناس
این جلسه بود.

سینما سوره اصفهان ،دوشنبه پنجم
مهرماه میزبان جلسه نقد و بررسی
فیلم سینمایی « ِگ ِشر» با حضور
وحید وکیلی فر (کارگردان فیلم)
و سیدمهدی سجادزاده (مجری
برنامه) بود.

مراسم افتتاح سینمای هنر و تجربه
در یزد با نمایش فیلم «تمرین برای
اجرا» ساخته محمدعلی سجادی در
این شهر برگزار شد .در این مراسم
امیرحسین علمالهدی دبیر شورای
سیاست گذاری هنر و تجربه ،جعفر
صانعیمقدم عضو شورا و محسن
امیریوسفی ،محمدعلی سجادی،
بهتاش صناعیها و میثم مزلقانی
شرکت داشتند.
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نشست نقد و بررسی فیلم «چاله» به
کارگردانی علی کریم ،شنبه دهم مهر
در سینما هنروتجربه شیراز برگزار
شد .در این نشست علی کریم و محسن
نطنج ( منتقد) حضور داشتند.

9

عصر روز شنبه دهم مهرماه جلسه نقد
و بررسی فیلم «قیچی» در سالن شماره
پنج سینما هویزه مشهد با حضور کریم
لکزاده (کارگردان) و عباس غزالی
(بازیگر) برگزار شد.

نشست نقد و بررسی مستند
«آی آدمها» یک شنبه  ۱۱مهر در خانه
هنرمندان برگزار شد .در این نشست
رخشان بنی اعتماد (کارگردان)،
شیرین برقنورد (پژوهشگر و
تدوینگر) ،انسیه ملکی (صداگذار)،
مریم مرعشی (مدیرعامل موسسه
خیریه زنجیره امید) و کیوان
کثیریان (منتقد) حضور داشتند.
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مستند «آی آدمها» دوشنبه ۱۲
مهرماه در سالن سینما سوره اصفهان
به نمایش درآمد و با حضور رخشان
بنی اعتماد (کارگردان) ،شیرین
برق نورد (محقق و تدوین گر) و انسیه
ملکی (صداگذار این فیلم) مورد نقد
و بررسی قرار گرفت.

عصر شنبه  ۱۷مهر جلسه نقد و بررسی
فیلم «هیهات» در سالن شماره پنج
سینما هویزه مشهد با حضور هادی
مقدمدوست و دانش اقباشاوی ،دو تن
از کارگردانان این اثر ،برگزار شد.

نشست نقد و بررسی فیلم «گشر» به
کارگردانیوحیدوکیلیفر،شنبه
 ۱۷مهر در سینما هنروتجربه شیراز
برگزار شد .در این نشست وحید
وکیلیفر (کارگردان) و علیرضا
عیسوی(منتقد)حضورداشتند.
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نشست نقد و بررسی فیلم «قیچی»
ساخته کریم لکزاده غروب
یک شنبه  ۱۸مهر در خانه هنرمندان
برگزار شد .در این نشست کریم
لکزاده ،مونا محمودزاده (بازیگر) و
مجید اسالمی (منتقد) حضور داشتند.

11

سینما هویزه مشهد  24مهرماه میزبان
جلسه نقد و بررسی فیلم «چاله» با
حضور علی کریم (کارگردان) بود.

نشست نقد و بررسی فیلم « ِگشر»
ساخته وحید وکیلیفر روز یک شنبه
 ۲۵مهر در خانه هنرمندان برگزار
شد .در این نشست وحید وکیلیفر و
ایلیا محمدینیا (منتقد سینما) حضور
داشتند.
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سالن سینما سوره اصفهان  26مهرماه
میزبان فیلم «قیچی» به کارگردانی
کریم لکزاده بود .نشست نقد و
بررسی این فیلم با حضور کریم
لکزاده و سید مهدی سجادزاده
مجری برنامه برگزار شد.

سوم مهرماه آیین دیدار دو فیلم «آقای
بیکار» و «اتاق تنهایی» به کارگردانی
علی همراز در موزه سینما برگزار شد.

نودوششمینمراسمآییندیدارگروه
هنروتجربهدوشنبهپنجممهرماهدرمحل
سینمافرهنگبرگزارشد.اینمراسمبه
افتتاحفیلمسینمایی«چاله»اولینفیلم
علیکریماختصاصداشت.
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نمایشرسمیفیلم«جاودانگی»
ساخت مهدی فرد قادری در بخش
اصلی جشنواره فیلم رم با حضور
عوامل این فیلم روی فرش قرمز همراه
بود .در این مراسم چهرههایی چون
مهدیفردقادری،آنانعمتی،مارال
فرجاد،اتابک نادری و ثنا نوروزبیگی
حضورداشتند.

13

(محصول )1383
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خالصه فیلم :مستندی است از تمرین تعزیه
حر دالور که متن آن در اوایل حکومت قاجار
توسط میرعزای کاشانی نوشته شده است.
تقوایی در این مستند توانسته ترکیبی از
جنبههای مختلف تعزیه ،موسیقی ،آواز ،روایت
وبازیگریخاصتعزیهراعرضهکند.

عوامل :کارگردان :ناصر تقوایی ،دستیار :مرضیه وفامهر،
مدیر تولید :محسن تقوایی ،تصیربرداران :فرهاد صبا ،اصغر
رفیعی جم ،صدا :اصغر شاهوردی ،تدوین :مهران قدکچیان،
گریم :داریوش صالحیان ،طراح صحنه و لباس :اسماعیل
امین زاده ،لیال تقوایی ،مجری طرح :محمدحسین ناصربخت،
تهیه کننده :مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد اسالمی
با حضور :هاشم فیاض و میرزاعلی

(محصول )1377

خالصه فیلم :شنبه ،صيادي كه به اتفاق
همسرش در سواحل كيش زندگي مي كند،
همراه دوستش جمعه ،كارتنهايي را كه از
يك كشتي يوناني به دريا ريخته ميشود
جمعآوري و آنها را آويزان مي كند تا خشك
شوند .همسر او از اين كارش ناراحت است ،اما
شنبه معتقد است «همه چيز از دريا ميآيد»...
عوامل :نویسنده و کارگردان :ناصر تقوایی ،فیلمبردار :عظیم
جوانروح ،صدابردار :بهروز معاونیان ،طراح صحنه و لباس:
ناصر تقوایی ،تدوینگر :عباس گنجوی ،بازیگران :حسین
پناهی ،عاطفه رضوی ،فریدون حفار ،تهیه شده در سازمان
منطقه آزاد کیش

احمد طالبینژاد

نگاهی به د و مستند از ناصر تقوایی

شماره  / 31آبان 1395

16

درباره آیینهای عاشورایی ،فیلم و برنامه فراوان ساخته شده و اغلب هم در حد گزارشهایی از سر ذوقزدگی
بودهاند ...در میان آیینها و مراسم مربوط به واقعه کربال ،تعزیه به مثابه مردمیترین هنر این سرزمین ،جایگاه
ویژهای دارد .و این نکتهای است که متاسفانه نخست بیگانگان کشف کردند و به ما یادآور شدند؛ کسانی همچون
چلکفسکی استاد هنر دانشگاه نیویورک که سالهای متمادی روی این گونه نمایشی کار و پژوهش کرد .و پس
از او کسانی مثل پیتر بروک کارگردان نامدار بریتانیایی و دیگران که ابعاد مختلف هنری و فرهنگی تعزیه را
بازشناسایی کردند .تعزیه در اشکال گوناگون آن این واقعه تاریخی را که در سال  61هجری اتفاق افتاده ،روایت
میکند .درباره واقعه کربال در کتاب «آثار الباقیه» ابوریحان بیرونی آمده است« :روز دهم محرم که به نام عاشورا
معروف است ،حسین ابن علی به شهادت رسید .حسین و خانواده او در نهایت تشنگی به حمام خون درآمدند
و سپس خیمهها به آتش کشیده شد و تنهایشان در زیر سم اسبان قرار گرفت .در تاریخ بشری ،کسی شاهد
اینگون قساوت نبوده است ».چنانکه از همین متن کوتاه نیز پیداست ،واقعه کربال از نظر درونمایه و ساختار
ش دارد .فیلمهای متعددی از تعزیههای معروف در
تراژیکش ،ظرفیت فوقالعادهای برای تبدیل شدن به نمای 
آرشیوها وجود دارد که اغلب خود نمایش را تصویر کردهاند .اما در فیلم «تمرین آخر» مراحل مختلف آمادهسازی
یک تعزیه بزرگ  -تعزیه حر ابن ریاحی که در حساسترین لحظهها به جای اجرای دستور فرماندهاش ابن
سعد ،توبه کرد و به لشکر امام پیوست و به شهادت رسید  -را دستمایه قرار داده و کوشیده است مخاطبش
را با مراحل مختلف اجرای این نمایش از ابتدا تا انتها آشنا کند .درواقع او از ساختار سنتی تعزیه بهعنوان الگو
در پرداخت فیلمش بهره گرفته است .میدانیم که تعزیه از نظر ساختار در سه شکل دستهبندی میشود
که عبارتاند از :واقعه ،پیشواقعه و گوشه .واقعه به تعزیههای اصلی اطالق میشود که درباره واقعه کربال و
شهادت امام سوم شیعیان است .پیشواقعهها به دستهای از تعزیهها اطالق میشود که به حوادث فرعی این
واقعه میپردازند و از نظر داستانی مستقل نیستند .و دسته سوم گوشهها هستند که از نظر داستانی مستقل
هستند و حتی گهگاه حالت مضحک یا کمیک هم پیدا میکنند .مثل تعزیههای به چاه انداختن حضرت یوسف
و حتی تراژدی عاشقانه لیلی و مجنون که این نوع تعزیه در ماههایی جز محرم و صفر در گوشه و کنار ایران
اجرا میشدهاند .تقوایی طی این مستند بلند که نسخه  10دقیقهای آن در سال  1383به سفارش یونسکو
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ساخته شده تا زمینه ثبت آن در فهرست میراث معنوی
جهان فراهم شود ،ابتدا از پیشواقعه استفاده میکند
تا ضمن آن ما را با تعزیهخوانان قدیمی و جدید شهر
باستانی زواره در نزدیکی اردستان آشنا کند .سپس
با نحوه لباس پوشیدن و تزیین پیکر قهرمانان ماجرا
و برخی حرکات نمایشی اینگونه نمایشی که بیشتر
یادآور شیوه فاصلهگذاری منتسب به برشت در تئاتر
مدرن است ،آشنا میشویم .در صحنهای از فیلم یکی
از تعزیهخوانان قدیمی شهر به نام میرزاهاشم فیاض،
توضیح میدهد« :با رنگ لباسها شخصیتها را به مردم معرفی میکنیم .سبز نشانه اولیا ،قرمز لباس شمر
(اشقیا) ،زرد لباس حر و سفید را همه میپوشند ،چون بهترین رنگ است ».و درنهایت شاهد اجرای اصلی تعزیه
هستیم که در حضور مردم و در یکی از تکیههای قدیمی زواره اجرا میشود و از نظر اجرا ،آنقدر تاثیرگذار است
که هر بینندهای را حتی آنان که اصل واقعه را هم برنمیتابند ،دچار حزن و اندوه میکند .بهویژه صحنه جدا شدن
فرزند نوجوان حر از او که اجرایی بهشدت تکاندهنده دارد و تقوایی نیز بهخوبی توانسته است این لحظه غمانگیز
را ثبت و ضبط کند .استفاده از معماری قدیمی شهر ،بهویژه بازار زواره که فصل مهمی از تعزیه در آن اتفاق میافتد
و بهرهگیری از نسخههای قدیمی تعزیه حر که در برخی لحظات از نظر دراماتورژی بسیار قوی پرداخته شده،
ازجمله ویژگیهای این فیلم /نمایش است .نکته دیگری که تقوایی توانسته به صورت کنایی در این فیلم به آن
اشاره کند ،ریشههای باستانی و اساطیری تعزیه است که در برخی لحظات فیلم ازجمله مجهز شدن شخصیت
حر به لباس و ابزار نبرد و توضیح راوی ،متجلی میشود.
«کشتی یونانی» یک مستند داستانی است که با نگاهی کموبیش شعاری درباره تحوالت خلیج فارس بهویژه
از زمانی که شیخنشینهای آنسوی آب و برخی جزایر ایران به بازار مکاره تبدیل شده و تجارت غیرنفتی ناشی
از وجود ذخایر نفتی در این منطقه دارد به مرور خودش را به اقتصاد مفلوک و شکننده این سرزمین تحمیل
میکند ،ساخته شده است .و میدانیم که این فیلم بخشی از یک پروژه چند فیلمی در باره جزیره کیش با عنوان
کلی «قصههای کیش» است ،که به سفارش سازمان منطقه آزاد کیش با مشاورت محسن مخملباف که خود
نیز یکی از سازندگان این مجموعه بود ،ساخته شده و کارگردانانی همچون بهرام بیضایی ،رخشان بنیاعتماد،
داریوش مهرجویی ،ابوالفضل جلیلی و ...در این مجموعه کار کردند و هر یک کوشیدند از منظر خود به ابعاد
گوناگون گذشته ،حال و آینده این جزیره که از نیم قرن پیش تا کنون ،به مرکز ثقل تجارت در جنوب ایران
تبدیل شده ،بپردازند .در این میان تقوایی که تجربههای متعددی در کار با موضوعهای اقلیمی دارد ،با استفاده
از دو بازیگر  -حسن پناهی و عاطفه رضوی -پژوهشی غیرمستقیم و عمیق درباره کشتی بهگلمانده یونانیها در
حوالی کیش انجام داده تا به صورت کنایی از نابودی این جزیره سخن بگوید و اینکه چگونه ملتی در کشاکش
غرب و شرق دچار استحاله میشود .یکی از این صحنههای کنایی ،استفاده از کارتنهای خالی کاالهای فرنگی
بهعنوان زیرانداز توسط ساکنان این کشتی بهگلنشسته است .آن هم در منطقهای که روزگاری تولیدکننده
بهترین فرشهای حصیری بوده است .هر چند ضرباهنگ این فیلم  84دقیقهای نسبت به سایر قسمتها که
توسط دیگران ساخته شده ،کمی کند و ماللآور مینماید ،اما درمجموع ،تصاویر چشمنواز زندهیاد عظیم
جوانروح و میزانسنهای متقاعدکننده تقوایی به فیلم غنایی ستودنی بخشیده است
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خالصه فیلم :غالمرضا پس از وقوع زلزلهای
ویرانگر در شهرش سبزتپه ،خانوادهاش را از دست
میدهد و با همسر جدیدش به جادهای متروک
کوچ ميكند و قهوهخانه قدیمی و مخروبهای را به
مکانیکی تبدیل میکند و برای امرار معاش چشم
به جاده ميدوزد و با دلخوشی بازگشت تنها
پسرش از ژاپن روزها را شب ميكند.
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عوامل :نویسنده و کارگردان :علی کریم ،مدیر فیلمبرداری :مرتضی هدایی،
طراحی و ترکیب صدا :سیدعلیرضا علویان ،تدوینگر :بهزاد مصلح ،صدابردار:
وحید مقدسی ،طراح صحنه و لباس :دانیال جباری ،طراح گریم :علی
بهرامیفر،موسیقی:امیرتوسلی،ترانهسراوموسیقیداخلصحنه:علیکریم،
انتخاب بازیگر :افشین هاشمی ،بازیگران :مصطفی طاری ،سیامک احصایی،
سینا رازانی ،علی بکائیان ،ناصر عاشوری ،نگار حسنزاده ،امیر توسلی ،افشین
خورشید باختری ،رومینا سلیمانیه ،مسعود سخایی ،مالک سراج ،فواد
محجوب ،بهرام سرورینژاد ،حبیب شکوری ،پژمان عبدی ،فاطمه جوکار،
نوید ذوالفقاری ،ساینا مهیمی ،سهیال مشهدی ،محسن توکلی ،مجتبی
طهماسبی ،بهنام کریمی ناصری ،مهرزاد چلنگر ،علی کریم ،امید عجمخانی،
پیامتحسین،فرجحسنپور،تهیهکننده:مجیدمطلبی

سحر عصرآزاد

اهميت «چاله» اين است كه مفاهيم آشنا را مخصوص به خود بسط میدهد
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«چاله» فيلمي است كه از تداوم جريان زندگي از پس فجايع و بحرانها میگويد و راهي كه يك انسان براي ادامه
مسير خود انتخاب میكند كه در انتها چرخه بازتاب اعمال را به مفاهيم دروني خود میافزايد.
اولين فيلم علي كريم سرنوشت خاصي پيدا كرده و اينكه امكان نمايش آن پس از اكران دومين ساخته اين
فيلمساز  -هر دو در گروه هنر و تجربه  -فراهم شده ،در نوع خود منحصربهفرد و قابل تامل است.
كريم از دانشآموختگان محضر زندهياد عباس كيارستمي است و طبعا به همين واسطه ارزشگذاري او به
جريان زندگي با كيفيتي مخصوص به خود ،در آثارش قابل پيگيري است .همانطور كه در «من از سپيده صبح
بيزارم» پشت صحنه ساخت يك فيلم درباره عشق دو جوان با اختالالت ذهني را دستمايه پرداختن به مفهوم
مرگ و زندگي در قالبي ساده و رها قرار میدهد.
«چاله» اما با توجه به اينكه نخستين تجربه فيلم بلند اوست ،به جهت روايت و ساختار ،چهارچوبمندتر
و دراماتيكتر از فيلم دوم اوست و قصه خود را با تكيه بر جزئيات ،شيوه اطالعاتدهي تدريجي و پرداخت
شخصيتها به گونهاي حسابشده دراماتيزه میكند.
غالمرضاپيرمردياستكهپساززلزلهدرسبزتپهوازدستدادنخانوادهاشبهقهوهخانهايقديميدرجادهبينراهي
پناهمیبردوبابهراهانداختنكسبوكارجديدوازدواجمجدد،تالشمیكندبهزندگياشسروسامانبدهد.
مفاهيم آشنايي همچون زندگي و مرگ ،ادامه جريان حيات و رويكرد انسانهاي مختلف در مواجهه با بحران
و فجايع و از دست دادن عزيزان ،در فيلمهاي زندهياد كيارستمي و البته ديگراني هم محوريت يافته است.
اما اهميت «چاله» اين است كه اين مفاهيم آشنا را مخصوص به خود و از زاويه نگاه سازندهاش طرح میکند
و بسط میدهد و به همين دليل هم نميتوان آن را شبيه به فيلم ديگري دانست .اين ويژگي بهخصوص از آن
جهت اهميت دارد كه معموال فيلمسازان جوان در اولين آثار خود به شكلي ناخواسته تحت تاثير بزرگاني كه
از محضرشان آموختهاند ،قرار میگيرند ،اما برخي اين گرايش و تحت تاثير بودن را به شيوهاي مستقيم ،بدون
ظرافت و هويت شخصي به تصوير كشيده و طبعا در همان نگاه اول نيز آثارشان به فالن فيلم و فالن فيلمساز
ارجاع پيدا میكند ،نه ويژگيهاي منحصربهفرد و هويت نگاهشان.
«چاله» را میتوان برشي از روال زندگي واقعي و روزمره مردي دانست كه براي زنده ماندن تالش میكند و
ماهيت و ماحصل اين تالش كه منجر به كنشي دراماتيك شده  -كندن چاله  -زمينهاي براي پرداختن به ابعاد
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اين كنش و البته عميق شدن در اليههاي اين شخصيت و آدمهاي مقابلش را فراهم میكند.
از سوي ديگر چالهاي كه غالمرضا براي امرار معاش خود در جاده سبزتپه به تهران َكنده ،میتواند نمادين،
استعاري و تعبيري باشد از مفاهيم ،ضربالمثلها (چاه نكن بهر كسي )...و حتي مباحث روانشناختي درباره
بازتاب اعمال و كارما (هرچه كني كشت همان بدروي) ،كه همگي اهميت جايگاه اين چاله را در جهان داستان
و فيلم و البته واقعيت تقويت میكنند.
درواقع اهميت مهم فيلم در همين وجه است كه در عمق روايتي ملهم از زندگي و روزمرگي و ناگزيري شرايط،
از مفهوم و تحليل و تعبير تهي نميماند و در عين حال هيچيك از اين تعابير به وجه رئال كار هم لطمه نميزنند.
به همين دليل میتوان با خيال راحت فيلم را بدون نشانههاي گلدرشت و تاكيدهاي ريز و درشت بر مفاهيم
تحميلشده به جهان درام تماشا كرد و در عين حال به فراخور ذهنيت و سليقه و تفكر شخصي از آن تحليل و
برداشتي خاص داشت.
موقعيت دراماتيك اين چاله در جاده ،امكاني فراهم میكند تا به واسطه طراحي غالمرضا براي كسب روزي
و امرار معاش ،با كاراكترها و آدمهايي مواجه شويم كه چند وجه مشترك در عين تفاوتهايشان دارند .همه
آدمهايي هستند كه از سوي سبزتپه زلزلهزده به مقصد تهران در اين جاده فرعي دچار سردرگمي و افتادگي در
چاله میشوند .درواقع همه آنها به نوعي درگير تبعات مستقيم و غيرمستقيم زلزلهاي هستند كه خود غالمرضا
يكي از آسيبديدگان مستقيم آن است.
در اين ميان ،پستچي ،گروه موسيقي و مامور هستند كه به جهت حركت عكس از تهران به سمت سبزتپه و
اهميت تلويحي كه براي غالمرضا پيدا میكنند ،از چاله در امان میمانند؛ يكي به جهت چشمانتظاري غالمرضا
براي نامه پسرش ،يكي به جهت شادي و انرژي بيچشمداشتي كه اين گروه موسيقي میخواهد به اهالي
مصيبتديده روستا بدهد و ديگري به دليل درك موقعيت پيرمرد.
همچنين اين نكته ظريف كه چاله در اين سمت جاده (سبزتپه به تهران) كنده شده ،میتواند اشاره به ميل
دروني و چه بسا ناخودآگاه غالمرضا باشد كه میخواهد مانع از كوچ روستاييان و متروك شدن سبزتپه شود و
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به روش خود از آنهايي كه روستا را ترك میكنند و كاري براي بهبود شرايط انجام نميدهند ،انتقام میگيرد.
خواه نماينده مجلس باشد ،خواه روستاييان به بنبست رسيده يا مستندسازي كه فقط تصوير وقايع و آدمها را
ثبت میكند.
با اينكه فيلم قصه خطي و سرراستي دارد كه با روايت متعارف میتوانست كوتاه و بدون انگيزش مخاطب باشد،
نويسنده-فيلمساز تالش كرده با چيدمان رويدادها و پس و پيش كردن روند ارائه اطالعات ،رمز و رازي به اين
مسير خطي بدهد كه به يك جذابيت مهم بينجامد؛ دراماتيزه كردن شخصيت غالمرضا و كنش نمادينش.
به همين دليل هم فيلم را با غالمرضا شروع نميكند ،بلكه با يك ميانبر از مسافراني در چاله مانده ،روند تدريجي
معرفي اين كاراكتر را آغاز میكند و با توزيع همان اطالعات اندك اما غني كه در ارائه يكباره میتوانست تخت
و غيرجذاب باشد ،حالوهوايي رمزآلود و مبهم به اين شخصيت و كيفيت و جنس روزمرگيهايش میدهد كه
ظريف و هنرمندانه است.
كافي است به اطالعات تدريجي كه درباره غالمرضا ،آن هم از طريق مسافران ،پيدا میكنيم ،دقت كنيم كه
چگونه پازل شخصيتي او شكل میگيرد و ابتدا پيشفرضهايي در ذهن مخاطب شكل میگيرد كه كمي بعدتر
روتوش يا تكميل میشوند .مانند اطالعاتي كه مستندساز در يك همراهي كوتاه از او به دست میآورد و به زن
همراهش میگويد كه او با زن دومش زندگي میكند و...
درواقع هرچه از ابتداي فيلم میگذرد ،دوربين و فيلمساز بيشتر با غالمرضا و زواياي زندگياش همراه میشوند
و هر بار كه قرار است ماشيني به چاله بيفتد ،تمهيدي متفاوت و تازه براي ترسيم اين رويداد طراحي شده كه به
كالبدشكافي تدريجي پيرمرد بينجامد .بهطوريكه در بخش انتهايي دو جوان دانشجو را میبينيم ،درحاليكه
غالمرضا با دوربين خط سير افتادن ماشينشان را به چاله دنبال میكند و طبق برنامهاي از پيش تعيينشده با
جيپ سراغ قرباني جديد میرود .اين روند هوشمندانه باعث میشود هر يك از اين موارد و كيسها ،كيفيت و
تازگي پيدا كنند و مخاطب از تكرار موقعيتهاي مشابه دلزده نشود.
فيلمساز يك خط قرمز براي نزديك شدن به غالمرضا و حريم خصوصياش تعيين كرده و به همين دليل هرچند
زن را بهتدريج از صدا به النگ شات و نماي متوسط میآورد ،اما بيش از اين به كيفيت رابطه آنها نزديك نميشود
و اين روند را تا جايي حفظ میكند كه پيرمرد در ماشين از ناگزيري و نيتش براي ازدواج با دختر جوان میگويد.
اينجاست كه به واسطه پرداخت انجامشده ،مخاطب غالمرضا را باور میكند و در عين حال كراهت عام اين
موقعيت (ازدواج مرد پير با دختر جوان) او را از غالمرضا و فيلم پس نميزند.
درواقع فيلم اهميت اصلي را به تنهايي و درماندگي و ناگزيري غالمرضا داده و به همين واسطه هم سكانس طوالني
ريش تراشيدن او كه نوعي پوسته انداختن براي رفتن به سر مزار رفتگان و درواقع مواجهه با مردم روستا و حرف و
حديثهاست،بيواسطهترينسكانسفيلمبرايمواجههمخاطببااوستكهازفاجعهبعديبيخبراست.
اينكه زندگي همواره با شگفتيهاي خوب و بدي همراه است كه تا هنگام مرگ تمامي ندارد ،حرف تازهاي
نيست ،اما واقعيت اين است كه مواجهه غالمرضا با مرگ احتمالي پسرش كه از ژاپن آمده ،درحاليكه با عذاب
وجدان از كنار تاكسي چپكرده عبور میكند اما از هويت قربانيان بيخبر است ،فاجعهاي است كه بعد از زلزله و
بيخانماني بر شانههاي اين پيرمرد آوار میشود.
به نظر میآيد فيلمساز روزگار او را با مِهر به تصوير كشيده ،اما با بيمهري مورد عتاب قرارش داده تا در چالهاي كه
براي انتقام گرفتن از مهاجران َكنده ،تنها بازماندهاش را از كف بدهد! ايكاش فيلم نقطه اميدي هرچند كمرنگ
را در پايان براي تخيل مخاطب از ادامه مسير زندگي ناگزير غالمرضا و همدليهايش با او ثبت میكرد

نیوشا صدر

«چاله» تنها وجه ممیز و هویتبخش جغرافیای آن نیست بلکه ...
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ن کمی آنسوتر
«چاله» جغرافیای سادهای دارد .زلزله« ،مکانی» را که هرگز آن را نمیبینیم ،نابود کرده و به جای آ 
«فضایی» روییده که تداعیگر تعمیرگاه است .فضایی بدون نشانههای منحصربهفرد بومی یا حتی مکانی .چیزی
وجود ندارد که در خاطر بماند ،جزئیات مکانی نیز اگر در کار است ،نمایانگر تعلقی به فرهنگی ویژه نیست .فضایی
وسطناکجاآبادخلق شدهکه تنهامشخصهآنچالهایاستدرراهرسیدنیا ترک تعمیرگاهیبینشان.
«چاله» تنها نام فیلم و نیز تنها وجه ممیز و هویتبخش جغرافیای آن نیست ،بلکه محکی اخالقی است که
به دلیل آشکار ،ساده و زودیاب بودن قواعد جهان داستان ،مرکزیت ساختاری فیلم را نیز به خود اختصاص
داده است .گویی این جهان ،بدون هیچ پیچیدگی به سادهترین شکل از قوانین موسوم به «کارما» تبعیت
میکند .یعنی قانونی که وقایع زندگی را همانند بازی بومرنگ میداند؛ آنچه میکنی ،به تو باز خواهد گشت.
قاعدهای که گرچه بیشتر در هندوییسم و بودیسم بر آن تاکید میشود ،به دلیل سلب مسئولیت از دولتها و
حکومتها در وقوع فجایع ،از منظر سیاسی نیز کاربرد ویژهای دارد.
چاله مجازات میکند .فریبکاران جهان به دام چاله میافتند و آنهایی که صداقت پیشه کردهاند ،همچون
گروه موسیقی ،بیخبر از وجود آن به سالمت از کنارش میگذرند .درنهایت چاهکن نیز با از دست دادن
پسرش به دست همان چالهای که کنده ،مجازات میشود.
این قواعد بسیار ساده اما چرخه کوچکی ساختهاند در دل جهانی بزرگتر که طبق قواعد آن عمل نمیکند ،یا اگر
عمل میکند ،به دلیل تفاوت مقیاس و ساختارش ،ذهن قادر به برقراری پیوندی میان آنها نیست .در عین حال
ن چشمپوشی کرد .در جایی از این جهان،
نشانههای این جهان بزرگتر آنچنان از فیلم غایب نیستند که بشود از آ 
مکانی بر اثر زلزله فروپاشیده است و ناکجاآبادی که در برابر چشم ماست ،با چالهای که تنها مشخصه آن است ،از
این ویرانی و آوارگانی برخاسته از دل آن پدید آمدهاند .طبق این قاعده ،باید آن ویرانی نیز نتیجه کارمای بزرگتری
باشد که «خوشبختانه» فیلمساز نهتنها اشارهای به این موضوع ندارد ،بلکه با خلق شخصیت مهربانی مانند جوان
رودباری ،راه گراییدن ذهن به چنین مسیری را که همواره از باالدستان سلب مسئولیت میکند و گناه فالکت مردم
را به گردن خودشان و اعمال پیشینشان میاندازد ،سد میکند .اما «متاسفانه» خلق معضلی ساختاری را نیز در
فیلم سبب میشود .این برهوت جداافتاده از جهان واقعی و از بخشهای نیمه غایب جهان داستان ،تنها در آنچه
در برابر چشم دوربین اتفاق میافتد ،به قاعده سادهای که بنا نهاده ،وفادار است و این گسستگی آشکار ،اعتبار و
حقیقت آن ،و اهمیت وقایع آن را در چشم مخاطبش متزلزل میکند
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محمدرضامقدسیان

«چاله» راه را برای ساخت آثار بعدی علی کریم باز کرده است
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علی کریم در «چاله» دغدغه نگاه به نظم زندگی و اصالت قائل شدن برای طبیعت بهعنوان واقعیترین عنصر
زندگی بشری را پیگیری کرده؛ دغدغهای که بعدها در دیگر اثر سینماییاش آنها را پی گرفته است .علی کریم
نگاهی هستیمحور با تاکید بر برتری هوش حاکم بر طبیعت دارد .این نگاه در «چاله» هم خودنمایی میکند
و بنمایه کلی سیر روایی داستان فیلم را شکل میدهد .روند جبری وقوع رخدادها و ارتباط و درهمتنیدگی
که علی کریم تالش داشته در اثرش جاری کند ،ریشه در این مدل نگاه دارد که در دنیای محل وقوع داستان
اثر ،هیچ امری مستقل و جداافتاده از دیگر رفتار و تصمیمها نیست .در این فضا تکتک رخدادها ،شخصیتها،
تصمیماتشان و عواقبی که گریبان آنها را میگیرد ،ریشه در نظمی اصیل دارد که از دسترس انسان دور است
و چون اصالت خالص است ،بینیاز از تغییر و غیرقابل تغییر است .در این ترکیب این رخدادها و شخصیتها
هستند که در اتمسفری که این نظم اصیل ایجاد کرده ،زندگی میکنند و مخیر هستند تا تصمیم بگیرند و رفتار
کنند .با این فرض که میبایست مسئول رفتار ،سکنات و تصمیماتشان نیز باشند .صرف نظر از اینکه علی کریم
در تجربه «چاله» چه میزان موفق شده است تا این معنای جدی و عمیق را دراماتیزه و درونی کرده و سپس به
مخاطب عرضه کند ،میتوان رگههایی از تمایل به بیانی از این جنس را در «چاله» دید .چه که اساسا این مدل
نگاه در فیلمسازی علی کریم قابل جستوجوست .شاهد این مدعا میتواند اثر بعدی او یعنی «من از سپیده صبح
بیزارم» باشد که باز هم همین فضا یعنی تم حضور در فضای نظم موجود را به خود میبیند ،با این تفاوت که
پختگی و انسجام بسیار بیشتری از حیث سینمایی را با خود یدک میکشد .اما «چاله» از منظر سینمایی در چه
ایستگاهی توقف کرده است؟
«چاله» به معنای واقعی کلمه یک تجربه سینمایی است و نه یک اثر تجربی سینمایی .علی کریم در «چاله» به
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سراغ تجربه کردن در عرصه فیلمسازی رفته و با سراغ گرفتن از ایدهای بهشدت ساده اما قابل بسط و گسترش
دست به ساخت اثری سینمایی زده است .تماشای آثار بعدی کریم ،بهطور خاص «من از سپیده صبح بیزارم»،
موید این ماجراست که او در مسیر فیلمسازی طرفدار پروپاقرص سادگی و کم زایده بودن داستان است .مهمتر
از آن مسیر رشد و درک بهتر از معنای روایت ،تصویرپردازی و تسلط بر موقعیت داستانی است که علی کریم از
ایستگاه «چاله» تا «من از سپیده صبح بیزارم» طی کرده است« .چاله» داستان سادهای دارد .پیرمردی که همه
داشتههای مادی و معنویاش را در زلزله از دست داده ،این روزها راهی نهچندان متعارف برای گذران زندگی در
پیش گرفته است و...
ایده کلی ورود و خروج شخصیتهای متعدد و متنوع به داستان فیلم که هریک دارای رازها و باال و پایینهای
فکری و رفتاری خاص خودشان هستند ،بناست در کنار ایده محوری فیلم قرار گیرد و در عین کمک به پیشبرد
داستان و درگیر کردن مخاطب با تم اصلی فیلم ،بساط آشنایی با پیرمرد داستان فیلم و روحیات و خواستههای او
را فراهم آورد .اما نتیجه تا چه میزان رضایتبخش بوده است؟ پاسخ این است که موفقیت علی کریم در استفاده
حداکثری از قابلیتهای حضور مقطعی این تعداد تیپ و شخصیت که میآیند و میروند ،چندان موفق ظاهر
نشده است .باید پذیرفت اداره این حجم از بازیگر و این تعداد داستانک متنوع کار سادهای نیست و کمتر اثر
سینمایی را میتوان شاهد بود که در عین آن تکثر انکارناپذیر ظاهری ،توان حفظ انسجام روایی در جمیع جهات
را داشته باشد« .چاله» برای قدمهای ابتدایی یک فیلمساز ،قدمی بلند با ریسک باال تلقی میشود .ازهمگسستگی
ظاهری و در عین حال انسجام و درهمتنیدگی تماتیک و بصری ویژگی مهم و تعیینکنندهای است که در شمایل
داستانگویی از جنس «چاله» حکم مرگ و زندگی برای فیلم را پیدا میکند .دستیابی به این کیفیت اثر را به
انسجامی حداقلی برای همراه کردن مخاطب میرساند و عدم دستیابی به آن اثر را دچار تشتت و چندپارگی
میکند و انگیزه همراهی با اثر را از مخاطب میگیرد .عدم موفقیت قابل قبول کریم در حفظ انسجام روایی و البته
شیوه اجرای بازیگران فیلم که بعضا شمایلی باسمهای را تداعی میکنند ،باعث شده «چاله» به اثری کشدار و
در مراحلی ماللانگیز بدل شود .درواقع خأل چفت نشدن درونی و بیرونی داستانکها باعث میشود تمام تمرکز
مخاطب بر ایده اصلی داستان فیلم یعنی خود چاله معطوف شود .در این مسیر بضاعت محدود این ایده نیاز
مخاطب به کسب اطالعات و متریال داستانی را ارضا نمیکند .نتیجه میشود حس کسالت و الصاق برچسب
کشدار بودن به داستان فیلم .شاید این جنس قضاوت در مورد آثار سینمایی که فیلمنامه فالن فیلم ،یک ایده
برای فیلم کوتاه بوده که درنهایت به ضرب و زور تبدیل به اثری بلند شده است ،خود به کلیشه تبدیل شده باشد،
اما بهناچار در مورد «چاله» هم باید اشاره کرد که ایده روایت مقطعی از زندگی پیرمردی که به شیوه خودش
امرار معاش میکند و پایانبندی تاثیرگذاری که داستان در نظر گرفته است ،بهتنهایی توان پیشبرد قصه در
قامت فیلم بلند را ندارد و مخاطب پیش از آنکه به ایستگاه پایانی فیلم برسد و تحت تاثیر احتمالی آن قرار بگیرد،
قید همراهی با اثر را میزند و سراغ ایراد گرفتن از اثری که نتوانسته بپذیردش ،میرود .در این میان ارجاعات
تاویلپذیر و تفسیرپذیر فیلم به ماجرای سبزتپه ،زلزله ،روستایی که نابود شد ،رفتارهای غلطی که توجیهپذیر
شد ،کمک کردن و نکردن به زلزلهزدگان ،توجه مسئوالن به مشکالت ،سنتهای غلط و درست و ...همگی در
فضایی چندپاره میآیند و میروند بیآنکه مجال همنشینی با تم کلی اثر و تلفیق و ترکیب شدن با روح واحد
فیلم را بیابند .درنهایت باید تاکید کرد که «چاله» تجربهای سینمایی است که راه را برای ساخت آثار بعدی علی
کریم باز کرده است؛ راهی که به ایستگاه دلپذیر «من از سپیده صبح بیزارم» رسیده است
*عنوان مطلب برگرفته از فیلمی به همین نام ساخته باب رافلسون و نوشته دیوید ممت است.
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علی عالئی

گفتوگو با علی کریم ،نویسنده و کارگردان «چاله»

فیلم «چاله» ،اولین ساخته علی کریم ،در سال  1388ساخته شد و در همان سال در بخش
هفته منتقدین شصتوپنجمین دوره جشنواره ونیز پذیرفته شد و به نمایش درآمد .اما در
ایران پس از دومین فیلم او ،یعنی «من از سپیده صبح بیزارم» که در سال  1391ساخته و در سال 1393
در گروه هنر و تجربه اکران شد ،پس از گذشت هفت سال از زمان ساختش در سینماهای نمایشدهنده
فیلمهای این گروه اکران شده است.
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زمان اکران فیلم «من از سپیده صبح
بیزارم» در شماره نهم همین نشریه
در دی ماه  1393گفتوگویی کرده
بودیم .آن موقع من «چاله» را دیده
بودم و از همین رو سواالت و نظراتی که
مطرح کردم ،ناظر به هر دو فیلم و متاثر
از تماشای هر دو بود .حاال که «چاله»
اکران شده ،تصور میکنم بهتر میتوان
آن مباحث را در این گفتوگو و با تمرکز
روی این فیلم به شکلی گستردهتر مطرح
کرد .مثل عناصر تکرارشوندهای که
در هر دو فیلم هست و اتفاقا در «چاله»
بیشتر دیده میشود .یا رویکردها و
ساختارهای فرمی مثل روایتهای خارج
از قاب که مطرح شد و میدانیم ریشه در
کجا دارد و در «چاله» نیز خیلی خوب از

آنها استفاده شده ،یا پالن سکانسها و
برداشتهای بلندی که در بحث ساختار
به آنها میپردازیم ،یا اینکه چطور
میزانسن میدهی و چطور تمرین میکنی
که بتوانی این برداشتهای بلند را
بگیری ،یا حتی مبحثی مثل تاکید مطلق
بر استفاده از زاویه «آی ل ِول» دوربین و
ویژگیهایی از این دست که در این فیلم
بیشتر به چشم میآید .میخواهی بحث
را از همینجا شروع کنیم؟
اگر به نظرت چالش خوبی است و دوست داری،
میتوانیم از همینجا شروع کنیم.
تو از روایت خارج از قاب خیلی استفاده
میکنی و بخش عمدهای از دیالوگها،
اتفاقات و ...در خارج از قاب فیلم رخ
میدهند .این رویکرد گسترش پیدا
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میکند ،تا جایی که جهانی خارج از
قاب میسازی ،یک جامعه از این طریق
میسازی ،یک شهر با این رویکرد
میسازی ،به جز سکانس گورستان که
آن را هم نمیتوان تصویر مشخصی از
«سبزتپه» دانست و قابل اغماض است،
«سبزتپه» را میسازی .این رویکرد را از
صِ رفا روایت یک رخداد خارج از قاب ،به
یک اجتماع و جهان خارج از قاب بسط و
گسترش میدهی .طوری که ما انگار همه
چیز را میبینیم ،میشناسیم ،زلزلهای را
که در سبزتپه آمده است ،حس میکنیم
و تبعاتش را درک میکنیم .درحالیکه
همه اینها خارج از قابهای ساده فیلم
و با اتفاقات سادهای روایت میشوند.
اینها از کجا میآید و با چه شگردهای
روایــی توانستی این مــواردی را که
برشمردیم ،در فیلمت ایجاد کنی؟
به نظرم نکته خیلی جالب و شروع خوبی است .من
را بردی به نکتهای که به آن فکر نکرده بودم .یعنی
هیچوقت به این فکر نکرده بودم که چرا جهان
خارج از قاب میتواند اینقدر وسیع بشود که یک
شهر و یک اجتماع را شکل بدهد .االن که فکر
میکنم ،میتوانم بگویم چون قصه «چاله» دارد
تاثیرپذیری یک فاجعه را روی یک فرد بررسی
میکند و همانطور که شخصیت کارگردان هم
جایی در فیلم میگوید« :االن احساساتی میشویم
و بهتر است یک زمانی از وقوع زلزله و تاثیرش بگذرد
و بعد برویم سراغش! »...من هم فکر میکنم در
ناخودآگاهم تاثیر یک اتفاق و ریاکشن نسبت به
خود اکشن اهمیت بیشتری دارد .از طرفی اتفاقاتی
که تا حاال شاید طور دیگری پرداخته شدهاند،
برایم مهمترند .مثال تاثیر دیالوگهایی که گفته
میشوند ،برایم مهمترند .یا روش و نگاهی که دارد
شنیدن یک نفرت را ،یا دوست داشتن را نشان

میدهد ،برایم اهمیت بیشتری دارد.
یعنی کنش را حذف میکنی و واکنش را
نشان میدهی؟
تا جایی که بشود بله! ...یعنی تمرین میکنم.
قصد قیاس نیست .اما همانند کاری که
مثال روبر برسون انجام میدهد .برای
نمونه در فیلم «پول» ،که کنشها دیده
نمیشوند ،اما واکنشها دیده میشوند.
فکر میکنم این رویکرد را دوست داری.
هر چه هست در ناخودآگاهم است .دست من
نیست .یعنی قبال تصمیمی برایش نگرفتهام.
وقتی از ابتدا که داری قابی را انتخاب
میکنی و اصطالحا قاببندی میکنی،
بخشی از اتفاقات ،دیالوگها ،صداها و
دکوپاژت را میگذاری بیرون از قاب،
این خیلی ناخودآگاه نیست .این فرمی
است که از قبل به آن فکر کردهای! من
حتی فکر میکنم تو به فرم حتی قبل
از اینکه متن را بنویسی ،فکر میکنی!
یعنی یک فرم پیشگزینه داری و به آن

مــن هــم فکر میکنم در
ناخودآگاهم تاثیر یک اتفاق و
ریاکشن نسبت به خود اکشن
اهمیت بیشتری دارد
بله! اتفاقات تکرار میشوند و در تکرار چیز جدیدی
نیستند .پس برای من اهمیت بررسی تاثیری که
آن اتفاق میگذارد ،مهمتر از خود آن اتفاق است.
یعنی مثال روی دادن فاجعهای مثل زلزله بارها
اتفاق افتاده و اینجا حاال تاثیری که میگذارد ،مورد
توجه من است .درواقع تکثیر همان اتفاق در جامعه
یا اجتماع پیرامون آن اتفاق اهمیت مییابد .مثل
یک انفجار اتمی که وقتی رخ میدهد ،شکل آن را
از طریق عکس ،نقاشی ،گرافیک و ...همه دیدهایم.
مثال چند وقت پیش عکسهایی دیدم از شهری
که در اثر سونامی مخروبه و متروکه شده بود .این
عکسها چند سال بعد گرفته شده بودند ،اما تاثیری
که میگذاشتند ،بهشدت تکاندهندهتر از دیدن
تصاویر خود حادثه سونامی بود .اتفاقا با دیدن این
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فرم هم خیلی عالقه داری و مضمون یا
هر قصهای را که در دست داری ،میآوری
در قالب همان فرم و شکل رواییاش را
پیدا میکنی .این کار را در قابهای ثابت
و اتفاقاتی که با جزئیات نمایش داده
میشوند هم انجام میدهی...
بله هست ...درواقع جهان کلیتر در ناخودآگاه من
اتفاق میافتد .درواقع تاثیر یک اتفاق بر چیز دیگری
است .اتفاقی که یک فیلمساز ،شاعر یا یک نویسنده
با آن مواجه میشود و آن را تصویر میکند ،همیشه
به دلیل تاثیری که بر چیز دیگری میگذارد ،مورد
عالقهام بوده است؛ چیزهایی مثل انعکاس فاجعه
یا عشق یا دوست داشتن و هر چیزی که پیرامون
ما وجود دارد .من همیشه میروم سراغ سایهای
که یک اتفاق روی چیز دیگری میاندازد و این در
ناخودآگاهم شاید باعث شده که آن فرم را بسازد و
آن فرم مورد عالقه من شود و قصههایم را در همین
فرم مورد عالقهام بسازم.
از این منظر میتوانم نگاه کنم که هر
کنشی یک کنش متقابل را منجر میشود
و در مبحث «کنش متقابل نمادین» که
در جامعهشناسی مطرح میشود ،توالی
کنش و کنش متقابلی که در پی آن کنش
رخ میدهد ،به حرکتی میرسد که نماد
یک اتفاق ،یا مفهوم یا حادثهای است که
در سینما میشود بخشی از روایت .برخی
از فیلمسازان مجموع کنش و کنش
متقابل و در پی آن کنش متقابل نمادین
را تبدیل به روایت میکنند .برخی دیگر
یک کنش اولیهای را در اتفاقی در ابتدای
فیلم ایجاد میکنند و بعد از آن هرچه
اتفاق میافتد ،کنشمندی است و نه
کنش متقابل ،از اینرو کنشها را حذف
میکنند و روی کنشمندی متمرکز
میشوند .مثل مثالی که در مورد برسون

زدم .روایت کنشمندیها دیگر مثل
کنش متقابل تناظر یک به یک ندارد.
یک اتفاقی افتاده و در پی آن اتفاق
شخصیتهای کنشمند رفتارهای
خودشان را بروز میدهند و...
 ...و به نوعی آن کنش اولیه در رفتارهای مردم
تکثیر میشود...
بله! اگر من هر دو رویکرد را در مواجهه
با فیلم تو کنار هم بگذارم و مقایسه کنم،
به این نتیجه میرسم که تو هم به نمایش
آن کنش اولیه و سپس کنشمندی
آدمها و اتفاقات بعدی عالقه داری و
البته ذکر این نکته که هر رفتاری کنش
نیست...
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عکسها به این قطعیت و نتیجه جدی رسیدم که
برای من تصویر تاثیری که یک اتفاق میگذارد،
خیلی مهمتر است.
در مسیر همین نگاه و جهانبینی اولیه
فیلمسازیات ناگزیر از یکسری
الگوهای داستانپردازی کالسیک
سینما پرهیز میکنی ،از روایت کالن به
معنای کالسیک آن اجتناب میکنی،
البته معتقدم در آثار آنهایی که خیلی
هم ساختارشکن محسوب میشوند نیز
میتوان یک روایت کالن پیدا کرد .تو
هم در «چاله» به سراغ خردهداستانها
و خردهپیرنگها و قصههایی میروی
که ظاهرا خیلی هم پیچیده نیستند
و چینش اینها در کنار هم روایت تو را
کامل میکند .چطور روایت کالنت را به
خردهپیرنگهایی تقسیم میکنی که
البته قاعدتا باید شکل یک شاهپیرنگ
را داشته باشند ،اما...
ببین ،صادقانه اگر بخواهم جوابت را بدهم ،من
هیچوقت سراغ چیزهایی که از فیلمها یا کتابها
آموختهام ،نرفتم .یک ایدهای را که داشتهام ،رها
کردهام تا برود در قالب همان فرمی که تو اشاره
کردی ،قرار بگیرد .اما چه کنیم که همه ما داریم
در درون یک قصه کل زندگی میکنیم .چون
تمام این روایتهای کالسیک و تمام این سبکها
ریشه در زندگی همه ما دارد .در یک مقطعی این
رویکرد برای آن جامعه همدورهاش جذابتر بوده
و در مقطعی دیگر آن یکی .ولی بههرحال اینها
همهاش در ناخودآگاه من است و اینکه من سعی
میکنم نزدیک به بیننده باشم و به نوعی بیننده
را خودم فرض میکنم .پس اول باید رضایت
خودم را جلب کند و اینکه من خودم دوست دارم
اینجوری قصه تعریف شود .بدون اینکه به این
فکر کنم که...

بدون اینکه به این فکر کنی که قصه
محوری داری ،آدمها و شخصیتهای
محوری داری و...
بله! رهای رها ...آزاد میکنم خودم را از اینها...
اینجا هم در ظاهر غالمرضا شخصیت
محوری فیلم توست ،ولی رفتهرفته
متوجه میشویم که اتفاقا باید با
خردهداستانهای متعددی مواجه
و همراه شویم تا به آن روایت کالن تو
برسیم .در ظاهر درام محوری و شخصیت
محوری و ...داریم .اما درواقع نداریم!
بله ...فکر میکنم در دورانی زندگی میکنیم که
اصال اینجوری نیست .خیلی دوست نداریم که
محوریت وجود داشته باشد .حتی وقتی بحث
گفتوگو و جمع شدن اهل تفکر پیش میآید ،ما
باید به تاثیری که همه روی هم میگذارند ،توجه
کنیم .اینکه یک کاراکتر بهتنهایی تمام بحث را
مطرح (و در اینجا تمام قصه را روایت) کند ،کمی
کار را سخت میکند .در «چاله» هم آن قصهها
میآیند غالمرضا را تکمیل میکنند .غالمرضا هم

من هیچوقت سراغ چیزهایی که
از فیلمها یا کتابها آموختهام،
نرفتم
بهاصطالح کممتریال شود .تماشاگر
رفتهرفته موقعیتها و اتفاقات بعدی
را مشابه میبیند و آنها را پیشبینی
میکند و حدس میزند .از طرفی برای
آدمهایی که در این موقعیتها قرار
میگیرند ،تیپ اجتماعی و طبقاتی و
فرهنگی و سیاسی انتخاب کردهای
و به تماشاگرت این اجازه را میدهی
که از فیلمت جلو بیفتد و شروع کند به
قضاوت کردن و حتی پیشبینی واکنش
این آدمها به اتفاقاتی که غالمرضا باعث
و بانیاش است و فصل مشترک همه
آدمهای درگیر در فیلمت هم همین
است .این نکته تو را نسبت به رابطه
مخاطب با فیلم هیچ نگران نمیکند؟
درواقع تعلیق اصال پایه و بنیان این روایتها نیست.
قرار نیست مخاطبان این داستان کسانی باشند
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تاثیرش را نشان میدهد .همه به هم کمک میکنند
تا یک قصه کلی شکل بگیرد.
پس ،از طرح کالسیک و شاهپیرنگ که به
قول اهل فن روابط علت و معلولی ،پایان
بسته ،زمان خطی ،قهرمان منفرد و فعال،
واقعیت یکپارچه و ...دارد ،پرهیز میکنی
و گرایش به خردهپیرنگ و رویکرد
مینیمالیستی کامال مورد توجه و تاکید
توست .از ضدپیرنگ و ویژگیهایی که
برای آن نوع روایت برشمردهاند ،مثل
زمان غیرخطی و استفاده از تصادف
و ...هم باید در فیلم تو خبری نباشد.
خردهپیرنگها پایان باز ،کشمکش
درونی ،تعدد قهرمان ،قهرمان منفعل و...
دارند .تصور من این است که تو خودت را
مقید به هیچکدام از این دستهبندیها
و ویژگیهایی که از آنها برشمردهایم،
نمیکنی .ترکیبی از همه این سه طرح
واقع در مثلث داستانگویی در فیلمت
دیده میشود.
ما نباید بگوییم قهرمان منفعل! همین که میگوییم
قهرمان ،یعنی شخصیتی را از روی زمین بلند
کرده و روی سکویی میگذاریم .این دیگر قهرمان
منفعل نیست .ما وقتی میخواهیم به جهان قابل
باور نزدیک شویم ،خودبهخود قهرمانش  -با آن
معنای قهرمان سینمای آمریکا یا آن قهرمانی
که میشناسیم و از دل افسانهها و اسطورهها
بیرون میآید  -جایی در این نوع سینما ندارد.
یعنی اشتباهی که وجود دارد ،این است که ما
از یک جهانی گذشتهایم و به روایتی که دارد به
باور نزدیک میشود ،نزدیک شدهایم ،ولی مدام
میخواهیم در آن یک قهرمان با شکل و شمایل
اسطورهای و برگرفته از ادبیات کالسیک ایرانی
یا سینمای آمریکا پیدا کنیم .قهرمان امروز ما از
همین جنس است .قهرمان رویینتن نیست.

بله ،و گاهی هم از پیش بازنده است .اما در
بحث ساختار فیلمنامه ،تو برای چینش
این خردهپیرنگها به قصههای فرعی
و خردهداستانهایی نیاز داری که این
مجموعه را کامل کند و آن روایت کالن تو
را بسازد .آنچه به این فرایند یا ساختار یا
نوع روایت آسیب میزند ،نزدیک بودن و
شبیه بودن این خردهداستانها به لحاظ
مضمون و جنس و رویداد و کشمکش و...
است .یعنی ناگزیر میشوی به تکرار و این
باعث میشود فیلمنامهات یک مقداری
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که دوست داشته باشند کشف کنند که این اتفاق
توسط چه کسی و چگونه دارد رخ میدهد .درواقع
همانطور که خودت هم اشاره کردی ،این آدمها
نماینده گروههای مختلف اجتماعیاند که من
انتخاب کردم .یعنی در 31سالگی فکر میکردم باید
بروم سراغ این دسته از آدمها و اینها باز هم نتیجه
همان اتفاقاند .آن اتفاق کلی اتفاقات جزئی را شکل
داده و آن اتفاقات جزئی هم دارند تاثیرات شبیه به
هم میگذارند .ولی در جایی ،یعنی در دو حالت
و دو پیک این اتفاقات دارد دو تاثیر غیرمتعارف
میگذارد .که ترجیح میدهم قصه فیلم را با تشریح
این موقعیتها و تفاوتشان و واکنش آدمها به آن
دامی که در فیلم بر سر راهشان گسترده شده ،لو
ندهم .واکنشها از یک جنس نیستند .مثال واکنش
نماینده مجلس و تیم همراهش بهخاطر وصل بودن
به قدرت از جنس دیگری است .در یک تسلسلی هر
کدام به نوعی یک جور قربانی میگیرند تا به آخر...
من دیدگاهی مخاطبمحور دارم و به
هر اتفاقی که خالفآمد و خِ رق عادت
مخاطب باشد ،با یک وسواس جدی
نگاه میکنم که درست اجرا شده یا
نه؟! دوست دارم این سوال را هم از تو
بکنم که این تِم یا طرح قصه اساطیری
پسرکشی یا سهرابکشون از کجا
نشئت میگیرد و به اثرت وارد میشود؟
بله ،من فکر میکنم در ادبیات ما سهراب مثال
خوبی است .این در ادبیات یونان باستان هم
ریشه دارد .اصال اساطیر بنمایه شکلگیری تمام
قصههای جهان هستند .شکسپیر هم به همین
اساطیر متوسل میشود.
اینکه آنها چرا به این سمت میروند،
قطعا به فرم روایتهای اسطورهای نیاز
دارند .اسطورهها با خودشان نوعی فرم
میآورند .با خودشان کاراکتر میآورند.
کاراکترهایی با ویژگیهایی خاص

میآورند .اما اینکه تو انتخاب میکنی،
یعنی دغدغهات است که میخواهی
مطرح کنی ،چرا میروی سراغ این
اسطوره یا مشابههایش در فرهنگهای
دیگر؟
این برمیگردد به همان بحث کنش و واکنش ،مثل
این پدیده فیزیکی تئوری حرکت پروانهای یا توفان
سنجاقک که کسی در جایی از دنیا حرکت کوچکی
میکند که در جایی دیگر تبدیل به تاثیر بزرگی
میشود .مثال در همین شهر تهران داریم طوری
از منابع آبی استفاده میکنیم که به شکلی دیگر
دارد فرزندکشی اتفاق میافتد .زبان امروزیاش
این است که ما ناخودآگاه با رفتار امروزمان داریم
نوهها و نتیجههای خودمان را میکشیم .رفتاری
که فکر میکنیم برای بقای امروز خودمان به آن
نیاز داریم .هولناکی ماجرا در این است که در قصه
ما کسی که دارد قربانی میگیرد ،نمیداند دارد
این اتفاق میافتد یا به آن دامن میزند .چون تو هر
وقت بدانی ،جلویش را میگیری و خودت تریبونی
میشوی برای اینکه بگویی صبر کنید! ...نکنید!

در همین شهر تهران داریم طوری
از منابع آبی استفاده میکنیم که
به شکلی دیگر دارد فرزندکشی
اتفاقمیافتد
دختربچه قاعدتا باید آدم عجیبی باشد ،اما با هم
دوست میشوند .یعنی فاجعه بعدی هم دارد شکل
میگیرد .یک چیزی در این ضدقهرمان وجود دارد
که سبب این دوستی میشود که در عین حال
میتواند فاجعه بعدی را رقم بزند...
این دوستی میتواند فاجعه بعدی را رقم
بزند؟
قطعا! ...قطعا! وقتی ما میپذیریم آدمهایی که در
اثر فاجعهای قربانی شدهاند ،قربانی بگیرند و ما با
اینها احساس نزدیکی کنیم و احساس کنیم از
آنها بدمان نمیآید ،درواقع داریم دسیسه فاجعه
بعدی را رقم میزنیم .فاجعهای که دیگر از جنس
زلزله نیست.
یکی از دالیلی که باعث سمپاتیک بودن
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البته در شرایط امروزه ما متاسفانه از
این هشدارها بسیار داده شده و آدمها
عالماند به اینکه دارند چه میکنند.
بله ،متاسفانه! ...مثال ما تصمیمی میگیریم ،اما در
حضور اجتماعی مربوط به آن منفعل هستیم .ما در
حضوری که بتواند حتی درصد اندکی به جامعه
کمک کند ،یا به زیست و زندگی آیندگان کمک
کند ،غایب هستیم .در اینجا هم زلزله از این جنس
و بیانگر یک فاجعه است .منظور صرفا رخ دادن
خود زلزله نیست .برای همین هم هست که آن را
در فیلم نمیبینیم .فاجعهای اتفاق افتاده ،آدمی به
واسطه آن کوچ کرده ،پیرو آن دارد قربانی میگیرد
و اصال هم ناراحت نمیشود! و جالب اینجاست که
ما هم ناراحت نمیشویم .چون آن کاراکتر را دوست
داریم .اینجاست که اگر بخواهیم مابهازای امروزی
و شهری برایش پیدا کنیم ،در بخشهای مختلفی
از اقتصاد گرفته تا ...با این آدمها مواجه میشویم
که اتفاقا ازشان متنفر هم نمیشویم و حتی با آنها
احیانا بگو و بخند هم میکنیم!
به اینجا میخواستم برسم؛ در هر
صورت کاراکتر غالمرضا برای مخاطب
سمپات است .مخاطب از او و از کارش
متنفر نمیشود...
قهرمان امروزی است...
نوعی ضدقهرمان نیست؟ ضدقهرمانها
خاستگاه مناسبی ندارند ،رفتارهایشان
از نظر اخالقی و فرهنگی قابل دفاع
نیست ،مناسبات و مشاغل قابل دفاعی
ندارند .در تاریخ سینمای جهان و ایران
هم نمونههای فراوانی از آنها ،از آلن
دلونهای در کسوت گانگستر تا علی
خوشدست «تنگنا» و ابی «کندو» که
دیمی زندگی میکنند ،دیدهایم .اما بابت
چه چیزی دوستشان داریم که نامشان را
میگذاریم ضدقهرمان و نه نقش منفی؛

بابت اینکه به اصولی معتقدند و پای آن
میایستند.
غالمرضا ،کاراکتر ما هم همینگونه است .اما
اشتباهی که ما میکنیم ،این است که کمی با
کلیشههای رایج قصهپردازی خودمان به اینها نگاه
میکنیم .در برخوردی که آدمها با این کاراکتر
دارند ،به این نتیجه رسیدهام که اصال اهمیتی ندارد
که اینها کی هستند؟ اهمیت در آنجاست که
ببینیم این فاجعه چه تاثیری روی مسافران این
جاده متروکه گذاشته است و برخورد اینها با این
اتفاق و غالمرضا چگونه است .در بخش مربوط
به آن خانواده اول فیلم ،وقتی سه شخصیت کنار
هم قرار میگیرند ،غالمرضا با دختربچه خانواده
رابطهای برقرار میکند .در عین حال که او از نظر
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غالمرضامیشود،ایناستکهاوداردبرای
بقای خودش دست به این کار میزند و به
نوعی به خودش حق میدهد .بگذریم!...
حاال بگو چرا اینقدر عالقهمندی از
پالنسکانس و برداشتهای بلند در
فیلمتاستفادهکنی؟
فکر میکنم مخصوصا در این فیلم خیلی به
باورپذیری ماجرا کمک میکند .تمام تالشم
را کردم که از مناظر موجود استفاده نکنم .تمام
امکانات بنیادین یک وسترن را در آن لوکیشن و
همینطور کاراکترهایش را داشتم ،ولی تمام تالشم
را کردم که از آن دور شوم...
و حتی یک فیلم جادهای...
بله ،دقیقا! ...و حتی یک فیلم جادهای! اما تمام تالشم
را کردم که از اینها دور شوم و به خود قصه و به
آنچه در ذهن خودم تصویر کردهام ،نزدیک شوم.
پالنسکانسها از باورپذیری میآید .یعنی دوست
داشتم با این شیوه این آدمها به هم وصل شوند.
یک جاهایی هم امکانات این اجازه را به من نمیداد،
ولی تالش کردم این لینک دادن آدمها به هم را اجرا
کنم .این فرم را برای همین انتخاب کردم و اولین
بار است که دارم راجع به آن حرف میزنم .پیرو
همان تئوری حرکت پروانهای یا توفان سنجاقک
که مطرح شد ،تمام تالشم این بود که بگویم اینها
به هم لینک میشوند و به هم وصلاند و این چرخش
دارد اتفاق میافتد .کل قصه ما نهایتا در دو کیلومتر
یک جاده دارد اتفاق میافتد ،ولی دوست داشتم
اینها به هم وصل شوند و این چرخش و شانه به
شانه خوردن کاراکترها اتفاق بیفتد .اولین چیزی
که به نظرم رسید ،این بود که با پالنسکانسهای
طوالنی ،اینها را در لحظهای که فرصت کات وجود
دارد ،به هم وصل کنم .و درواقع فرمی را انتخاب
کردم که این دایره اتفاقات شکل بگیرد .دوربین با
آدمها و اتفاقات از ابتدا تا انتها کامال همراه میشود
و چرخش را کامل میکند ،بدون اینکه از نماهای

معرف استفادهای کنم .ولی درنهایت که قصه تمام
میشود ،تو تمام جغرافیا را میتوانی تصور کنی.
حاال با توجه به فرمی که انتخاب کردی
و دالیلش را شرح دادی ،اگر بروی و در
جایگاه مخاطب بایستی و احساس کنی
که مخاطب نیاز دارد جزئیاتی را بداند
که تو بهخاطر این فرم انتخابشده
نمیتوانی قاعدهات را بشکنی و ناگزیر
مخاطب از دیدن آن جزئیات محروم
میشود ،چه تدبیر جایگزینی برای این
معضل میاندیشی یا اندیشیدی؟
تمام تالشم را کردم تا به این نقطه نرسم و به همین
دلیل اتفاقا ساختن اینگونه از فیلمها کار سختی
است .تمام تالش من همین است که کاری کنم
که سوال یا ابهامی برای مخاطب باقی نماند .یا به
تعدد پالن نیاز نباشد .این خیلی کار من را سخت
میکند .چه در انتخاب قصههایی که در این جاده
اتفاق میافتد ،چه در انتخاب کاراکترهایی که از
جاده رد میشوند ،و چه در نوع و شکل اتفاقی که
دارد میافتد .ولی اگر جایی هم نشده ،من آن موقع

کل قصه ما نهایتا در دو کیلومتر
یک جاده دارد اتفاق میافتد،
ولی دوست داشتم اینها به هم
وصل شوند
که به آنها اشاره کردی و ضمنا اینکه بازیگران
تئاتر خیلی زود به آنچه تو میخواهی ،میرسند.
اساسا بازیگران تئاتر در اینگونه فیلمها کمکهای
خیلی خوبی هستند.
برای گرفتن این پالن سکانسها و
برداشتهای بلند و نیز میزانسنهای
ترکیبی ،اتفاقا بازیگران تئاتر که عادت
به تداوم و پیوستگی در بازی دارند و
استقرار مناسب در میزانسن را بهخوبی
درک میکنند ،گزینههای بهتری
هستند .آنها برخالف بازیگرانی که
صرفا در سینما حضور دارند ،زیاد درگیر
خرد شدن پالنها و تقطیعهای مکرر که
تو در فیلمت از آن تکنیکها اجتناب
کردهاینیستند.
ن هاشمی در زمینه انتخاب بازیگر
بله دقیقا! و افشی 
برای این فیلم کمک خیلی موثری کرد .مهمترین
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نمیتوانستم چارهای برایش بیندیشم .یعنی تمام
چیزی که در توانم بود ،همین چیزی بود که دیدید.
مکان ،دکوپاژ را به تو تحمیل میکند .مثال
در سکانس داخل ماشین و حضور گروه
موسیقی که خودت هم در آن بازی داری،
نماها بستهتر میشوند .اما اگر جایی
نیاز باشد که نمای بستهای،کلوزآپی،
اینسرتی یا قابهایی از این دست
داشته باشی ،ناگزیر آن را گذاشتهای!
البته این فیلم ،فیلم کلوزآپ و نمای بسته نیست.
ولی تا هرجایی که الزم بوده ،به کاراکتر نزدیک
شدهام .این فیلم ،فیلم النگ شات و فول شات است.
ولی به نکته درستی اشاره کردی ،مکان خیلی مهم
است .در این فیلم مکان بهعالوه کاراکتر میشود
کاراکتر .باورپذیری ،مکان ،جغرافیا به معنای اقلیم
و نه لوکیشن ،حتی از زیباییشناسی هم برایم
مهمتر است .مثال اگر من این فیلم را االن میساختم
یا در شرایط اقتصادی بهتری میساختم ،حتما
و حتما همه بازیگران را بومی انتخاب میکردم.
ولی چون محدودیت زمانی داشتم ،فرصت این را
نداشتم که با بومیها که چالش بیشتری را برای
نزدیک شدن به کاراکتر میطلبند ،کار کنم .و حتما
سعی میکردم بازیگرها گویشی غیر از تهرانی
میداشتند .ولی چون اعتقاد دارم ساخته شدن
یک فیلم با  70درصد نزدیکی به ایدهآل خیلی بهتر
از ساخته شدن یک فیلم صددرصدی غیرایدهآل
است ،پس ترجیح دادم بروم سراغ بازیگرانی که
میدانستم با یک یا دو جلسه دورخوانی به بخشی از
ایدهآلم نزدیک میشوند.
تو در فیلم برداشتهای بلند گرفتی،
میزانسنهای حرکتی و ترکیبی و در
عین حال اکتها و دیالوگهای دقیق و
غیربداهه داشتی که تواناییهای خاصی
را از بازیگر طلب میکند .چند بار تمرین
میکردید تا به برداشت نهایی برسی؟

یک یا دو بار!  ...عالوه بر اینکه من اعتقاد دارم قبل
از فیلمبرداری حتما باید جلسه دورخوانی داشته
باشیم .در بحث دیالوگها هم به بیان و شکل اجرای
آن خیلی معتقدم.
پس به نظرم با توجه به تئاتری بودن
بازیگرانت این موضوع خیلی به تو و
فیلمت که محصول سینمای مستقل
کمهزینه است ،کمک کرد.
بله ،دقیقا! تئاتری بودن بازیگرها خیلی کمک کرد
و خیلی سریع به آنچه میخواستیم ،میرسیدیم.
چه در بیان ،چه در بدن و چه در حرکتهای دوربین
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چیز به نظرم برای بازیگر بیان است .بیان به معنی
مجموعهای از آواها و صداها و روان و مسلط گفتن
دیالوگها که با خود رفتاری را به صحنه میآورد که
این رفتار باعث میشود تو دیگر نیازی نداشته باشی
کارهای عجیب و غریبی برای بازی گرفتن بکنی و
وقتی از قبل با آنها تمرین کردهای ،خوب میدانند
که این دیالوگها را چگونه باید ادا کنند و چگونه باید
بازی کنند .و چون به تکنیکها مسلطاند ،با یک یا
دو بار تمرین کردن درست میآمدند سرخط .افشین
هاشمی فهرستی به من داد و من کاراکترهای
خودم را از میان آنها پیدا کردم .انتخاب درست
و کارگردانی درست باعث میشود بازیگرانی که
مخصوصا به بیان و زبان بدن مسلطاند ،بالفاصله
خودشان را با شرایط تو تطبیق بدهند و حاصل
آن چیزی شود که به ذهن تو نزدیکتر است .من
حتی وقتی گفتم دوست داشتم زبان فیلم بومی
باشد ،به بازیگران تئاتر بومی فکر کرده بودم و در آن
صورت قطعا بازیگرانی از جغرافیایی که در ذهنم
بود ،انتخاب میکردم .حتی اینجا هم سعی کردم
بومی بودن در بازی بازیگران و در تمایز یک خانواده
شهری با دیگران در فیلم دیده شود .برای مثال
در مورد همراهان نماینده مجلس آن منطقه این
موضوع دیده میشود .بازیگران تئاتر تعریف بهتری
از بازیگری دارند و جغرافیا را بهتر میشناسند .از
معضل خودنمایی و دیده شدن دورنــد .مدتها
تمرین و کار کردهاند تا از یک فاصلهای برای مخاطب
بازی کنند .چیزی به اسم کلوزآپ برایشان اهمیت و
حتی وجود ندارد .میدانند گاهی باید بازیای کنند
که پشتشان به مخاطب باشد ،ولی تاثیر خودش را
بگذارد.
قبال جایی گفته بودی که خیلی دوست
داری از فرم دوری کنی و به واقعیت
نزدیک شوی .ولی در هر صورت فیلمت
خیلیفرمگراست...
خب فیلم اولم است! شاید خیلی نتوانستم از این

موضوعی که گفتی ،مراقبت کنم .ولی فرمی نیست
که خیلی به چشم بیاید.
اتفاقا فرمهای ساده سختترند و در اجرا
کار بیشتری میبرند .ولی اینکه بخواهی
به واقعیت خیلی نزدیک شوی ،جزو
اصول توست؟
بهشدت! اصال از وقتی که مدیا وسیع شده و به واسطه
دوربین موبایل ما االن میتوانیم چیزی را ثبت کنیم
و در خلوتمان ببینیم ،رفتار و کنشمان نسبت به
دوربین و مدیا تغییر کرده .دیگر مثل دهههای
گذشته وقتی جایی فیلمبرداری میکنند ،کسی به
آن شکل سرک نمیکشد .دیگر قرار نیست همه
آرتیستها به شیوه آن آرتیست آمریکایی که در
یک لحظه طالیی روشن کردن سیگار خودنمایی
میکند ،خود را نشان دهند .همان که مردم در لحظه
واقعیتی را که میبینند ،ثبت میکنند و بالفاصله
منتشرش میکنند ،باعث شده به لحاظ بصری به
یک غنایی برسیم که هر دستکاری که در آن بکنیم،
آسیبزننده است.
ولی اگر بخواهیم به هژمونی این ماجرا

بازیگران تئاتر تعریف بهتری از
بازیگری دارند و جغرافیا را بهتر
میشناسند .از معضل خودنمایی
و دیده شدن دورند
دوست دارم .در این صورت حتی شاید اثرت را نابود
کنند و اصال فکر کنند تو هیچ کاری نکردهای .و
در این شیوه به نظرم کیارستمی مهمترین ایثار
را میکند .عباس کیارستمی به نظر من مهمترین
هنرمند ایثارگر معاصر جهان است .چرا؟ چون تمام
نبوغش در این بود که دیده نشود .حتی تا جایی که
تبدیل به سوءتفاهم شود که تو اصال کاری نکردی!
خودش را طوری حذف میکرد که تو با کانالهایی
بیواسطه متقاعد شوی و پیامش را بگیری.
که من نامش را به نوعی پرهیزکاری هم
میگذارم .ضمن اینکه امیدوارم بتوانی
این شیوهای را که دوست داری ،ادامه
بدهی و برای سختیهایش آمادهتر
باشی ...سپاس
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تن بدهیم ،از سینما و قواعدش غافل
میشویم!
من فکر میکنم خود سینما اهمیتی ندارد .یعنی
سینما وقتی به وجود آمد ،آن اهمیت اولیه خودش
را یافت .منتها این اهمیت در طول زمان تغییر کرد.
مثل نمایش که در ابتدا در دیدن صحنههای نبرد
گالدیاتورها و از زاویه باال خالصه میشد ،ولی تغییر
پیدا کرد به شرایط سالن نمایش و تقریبا همتراز
دیدن ،تا رسید به این دوره که شیوههای مختلف
اجرای نمایش با حذف حداکثری فاصله اجراکننده
با مخاطب ،دارد تجربه میشود .خود قصه باید
بگوید چه قواعدی را بایستی برایش انتخاب کنیم.
قصههایی که من انتخاب میکنم ،از این جنساند و
قصه مورد انتخاب فیلمسازان دیگر از جنسی دیگر
است .اتفاقا ما باید به این ترکیب متکثر اعتقاد داشته
باشیم و در مقابل شیوههای هم مقاومت نکنیم.
خود سینما اهمیت ندارد؟ اظهار نظر
رادیکالینیست؟
بله! خود سینما مهم نیست .حرفی که میزنیم مهم
است .در هنر امروز که سینما هم یک بخشی از آن
است ،جهانبینی مطرح است .جهان یک اثر است که
از آن بیرون میزند و تاثیر خودش را میگذارد ،و این
نگاهمخصوصادرسینمایغیرهالیوودی،فیلمسازان
مستقل آمریکایی ،سینمای اروپا و سینمای مستقل
ایران ،یعنی اینکه جهان فیلم ،نگاه و جهانبینی
مهم است .نگاه انسانی که فیلمساز به پیرامونش
دارد مهم است و این جهان فیلم ورای فرم و بیشتر
نزدیک به محتواست؛ به عبارتی نمای نقطهنظر
فیلمساز است که مثل یک عال ِم به پیرامونش نگاه
میکند .خیلی از قواعد کالسیکشدهای که االن به
آنها ارجاع داده میشود ،در زمانی که برای اولین بار
استفاده شدند ،مورد تمسخر قرار گرفتند.
یعنی جهان فیلم را که بپذیری ،نسبت به
فرم آن متقاعد و منعطف میشوی...
بله و اینکه آن جهان فیلم باید مرا متقاعد کند و این

متقاعد کردن در هنر امروز برای من مهمترین اصل
است و اینکه باور شود و تاثیرش را بگذارد .اصوال
وقتی همدیگر را متقاعد میکنیم ،میتوانیم روی
هم تاثیر بگذاریم.
نکته آخرم برای تکمیل این بحث هم
این است که دوربین تو همواره یک
دوربین همیشه ناظر است و خود را به
رخ نمیکشد.
بله ،تمام تالشم این است که دوربین را نبینیم .این
نوع سینما یک جور از جنس ایثار است .نه که من
این کار را میکنم .بلکه این کار را دوست دارم .این
راکه صاحب اثری تمام تالشش را برای خلق اثری
میکند ولی سعی میکند دیده نشود ،دوست دارم.
ن را که گذشت میکند و میسپرد به مخاطب،
ای 
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خالصه فیلم :این فیلم روایتگر زندگی شهریار،
پسر جوانی است که در روابط اجتماعیاش دچار
سوءتفاهمهایی میشود که هر یک از این روابط ،او را
تنهاترازقبلمیکندو...
دستاوردها :نامزد جایزه بزرگ جشنواره فیلم ورشو  ،2014نامزد جایزه
استعدادجوانجشنوارهفیلمهامبورگ2014
عوامل :فیلمنامهنویس ،تهیهکننده ،کارگردان ،مدیر تصویربرداری و
تدوینگر :امید توتونچی ،بازیگران :پوالد مختاری ،مهسا محمدکاظم ،ساالر
کریمخانی،آسارضاخانی،زهرابهروزمنش،آرشماهانکیا،محسنخوئینیها
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«نوراستنی» مبتنی بر یک کشمکش درونی  -روانی بنا شده
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«نوراستنی» یک درام روانشناسانه است که البته در روایت تحلیلی آن میتوان نگرشهای جامعهشناختی را
هم پیدا کرد .اصال نام فیلم برگرفته از یک مفهوم یا اختالل عصبی در علم روانشناسی است .نوراستنی یک
اختالل عصبی است به معنی ضعف عصبی دائم ،سستی کلی دستگاه عصبی .مسئلهای که در بسیاری از افراد
جامعه ما ،بهویژه نسل جوان ،وجود دارد ،اما خودآگاهی نسبت به آن نداریم .شهریار پسر جوانی است که در روابط
اجتماعیاش دچار سوءتفاهمهایی مثل روابط خواهر-برادری یا بددلی در ارتباطات عاطفیاش میشود که هر
یک از این روابط ،او را تنهاتر و افسردهتر میکند؛ یک نوع درخودفرورفتگی مزمن و گریز از دیگران .شهریار
 ۲۵ساله ،که بهشدت دچار افسردگی شده ،به توصیه دوستانش به روانشناس مراجعه میکند و به واکاوی
مشکالتش با خانواده و اجتماع میپردازد .بازخوانی این جلسات مشاوره که از طریق فالشبک و روایت موازی از
دو موقعیت متفاوت شهریار صورت میگیرد ،ساختار روایی اثر را شکل میدهد.
«نوراستنی» مبتنی بر یک کشمکش درونی  -روانی بنا شده ،اما آن را در کشمکشهای موقعیت داستانی نیز
صورتبندی کرده است .به همین دلیل برخالف بسیاری از درامهای روانشناختی فضای درونگرایانه و سرد
ندارد و ضربآهنگی که فیلمساز به واسطه تقطیع پالنها انتخاب کرده ،ریتم مناسبی به آن بخشیده است .در
عین اینکه کندی و لختی برساخته موقعیت روانی  -عاطفی شخصیت اصلی داستان را درون خود میپروراند.
روابط عاطفی و انسانی همواره تحت تاثیر اصطکاکهای بین آنها قرار میگیرد و این مسئله در پیچیدگی و گاه
ازهمگسیختگی و تشتت روحی جامعه امروز ،عمق و ابعاد بیشتری هم به خود میگیرد .در این وضعیت عصبی،
انسانهایی که درهم تنیدگی عاطفی بیشتری دارند ،بیش از دیگران در معرض آسیب یا فروپاشی روانی قرار
میگیرند .شهریار زخمخورده همین موقعیت پیچیده و بغرنج است که نمیتواند پارادوکسهای اجتماعی را در
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یک فهم خودآگاهانه درک کند و درنتیجه خودش دچار پارادوکسهای ذهنی و رفتاری میشود و به افسردگی
تن میدهد .درواقع «نوراستنی» پارادوکسهای یک ذهن افسرده است که در هضم تضادها و تناقضات عاطفی و
احساسی خود دچار مشکل شده و نمیتواند به سازگاری با خود و دیگران برسد.
امید توتونچی از زاویهای متفاوت و عمیق به معضالت و مشکالت نسل جدید در روابط انسانی و عاطفی خود
پرداخته که این امتیاز نه فقط در پردازش و درکش از مضمون اثر ،که در فرم و روایت آن نیز مشهود است .انتخاب
درست و بهاندازه میزانسنها و حفظ ریتم اثر در عین کندی ذاتی قصه و بازی گرفتنهای قابل قبول از بازیگران
ناشناسش ،نشان میدهد که او جوان بااستعدادی است که درک درستی از زبان سینمایی دارد.
بازنمایی قصه از طریق بازخوانی رفتارشناختی شهریار در اتاق مشاوره کمک میکند فیلمساز بتواند از طریق
فیلم به روانشناسی قهرمان قصه خود دست بزند .نریشن و متن گفتاری که از زبان خود او در روایت قصه شاهد
هستیم ،او را به مخاطب نزدیکتر میکند و احساس همذاتپنداری با او را ،هم از حیث سینمایی و دراماتیک و
هم از منظر روانشناختی و رفتاری فراهم میکند .درواقع مخاطب ،بهویژه نسل جوان ،بخشی از کشمکشهای
ذهنی و درونی خود در ارتباط با مسائل زندگی را به شکل شفاف و بدون تعارف و شعار و اغراقزدگی در تالطمهای
روحی شهریار میبیند و فیلم هم بدون مالحظات کلیشهای فرهنگی بهخوبی از پس بازنمایی این موقعیت
رنجآور برمیآید .شهریار دارای یک ذهن اتوپیایی و آرمانگرایانه است که نمیتواند پارادوکسهای فردی و
اجتماعی را هضم و درونی کند .بنابراین مدام در کشمکش این تضادهای درونی دستوپا میزند و به جایی
نمیرسد جز اضمحالل روحی و استیصال روانی خود .او نه میتواند با دیگران کنار بیاید و نه با خودش ،بنابراین
مدام در حال یک خودویرانگری مزمن است که تنهایی و افسردگی او را بیشتر میکند .از حیث جامعهشناختی
هم اگر به قصه نگاه کنیم ،گویی او نمیتواند به سازگاری و مفاهمه با نسبیت و تناقضهای جامعه مدرن برسد،
بنابراین یک فروپاشی درونی تدریجی را تجربه میکند« .نوراستنی» بهخوبی توانسته در بازنمایی و به تصویر
کشیدن پارادوکس رفتاری  -روانی نسل جدید در بستر تضادهای اجتماعی ،قصهاش را تعریف کند .تماشای این
فیلم را از دست ندهید
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امتیاز اصلی «نوراستنی» جسارت صاحب اثر است
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نقطه ابتدایی اتصال فیلمها از دو عنصر بسیار مهم شروع میشود که در بسیاری از فیلمهای سینمای ایران امر
مغفولیاست .برخی این دو عنصر را صرفا از جنبه تبلیغاتیاش میبینند و برخی دیگر آن را بهکل بیاهمیت
میدانند! غافل از اینکه هر دوی این عناصر نمایهای از ناخودآگاه اثر را بیرون میریزند .درباره «عنوان» و
«پوستر» فیلم ،حرف میزنیم که درواقع مخاطب را به دهلیز درونی اثر راهنمایی میکند .نمونههای موفق در
تاریخ سینمای ایران چندان زیاد نیست ،اما همان تعداد هم راهنمای خوبی برای این موضوع هستند .مسعود
کیمیایی ،علی حاتمی و نمونه شاخص فیلمسازانی هستند که از این موضوع بهراحتی عبور نکردهاند ،و بخش
عمده آثار آنها چه در زبانهای دیگر و چه در زبان فارسی ،عناوین مهمی برای سینمای ایران هستند .بهعنوان
مثال در آثار کیمیایی با عناوینی چون «گوزنها»« ،دندان مار»« ،تیغ و ابریشم»« ،خط قرمز»« ،ردپای گرگ»
و همین اثر هنوز آمادهنشدهاش« ،قاتل اهلی» ،روبهرو هستیم و اگر به یاد بیاوریم ،بخش مهمی از پوسترها را
هم آیدین آغداشلو تصویرسازی کرده است .همینطور درباره حاتمی و تقوایی هم چنین اتفاقی رخ داده است.
نامها را مرور کنید!
حاال تصور کنید با فیلمی روبهرو هستیم که نام نوعی بیماری روانی را بر پیشانی خود نشانده و آن هم بیماری
ناشناختهایاست با عنوان «نوراستنی»؛ نخستین اثر امید توتونچی .واقعیت این است که عنوان فیلم در نگاه
نخست بخشی از مخاطب را پس میزند .البته که برای بخشی دیگر هم میتواند کنجکاویبرانگیز باشد ،که
چنین عنوانی به چه معناست؟! اما چیستی و چرایی آن برای چنین اثری که حاال به اکران عمومی درآمده
و قرار است برای فیلمی فرمگرا هم مخاطب جذب کند ،پاسخهای جذابی از آب درنمیآید .اما در عین حال،
«نوراستنی» محل ورود به بحثهای مهمی را باز میکند؛ هم شکل تولیدی اثر -که از طریق نظاره کردن تیتراژ
میتوان به آن رسید  -هم عنوان فیلم و هم اینکه درباره نسل تازه سینمای ایران است ،که بهشدت در بیان فهم
تصویریاش از سینما ،نوجو ،جسور و بیپرواست.
1
نام فیلم برگرفته از نوعی بیماری عصبی است که با خستگی زیاد ،احساس درماندگی و کم شدن تحرک همراه
است؛ و درمجموع بهعنوان شکلی از ضعف اعصاب و افسردگی شناخته میشود .به تعبیری دیگر شکایات مستمر
و ناراحتکننده از احساس فرسودگی ،خستگی و ضعف به همراه شکایات جسمی مانند احساس درد و کوفتگی
عضالنی ،سردرد و سرگیجه ،مشکل خواب ،عصبانیت و تحریکپذیری و ناتوانی برای احساس آرامش پس از
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کار ذهنی مختصر نظیر انجام دادن کار روزمره که مستلزم تالش ذهنی غیرمعمولی نیست ،تعریف دقیق این
بیماری است.
فیلم در شکل ایدهآل آن ،میتوانست تحلیلی از وضعیت عصبی جامعه امروز ما باشد؛ جامعهای که مرتب در
پی شکایت از احساس فرسودگی ،خستگی و ضعف است .تا از پس چنین تحلیلی ،بتواند نتیجهگیری و حتی
راهحل منطقیاش از آن را ارائه دهد .اما برای رسیدن به چنین نقطهای آرمانی ،برای این روایت ،کاستیهایی
نظیر شخصیتپردازی در تمام پرسوناژها وجود دارد ،تا روایت اثر نیز دچار ابعاد بیشتری شود و از طریق گوشهدار
شدن این اضالع ،بتوان ساختمان بهتری ترسیم کرد.
کاراکتر اصلی با نام شهریار ،درگیر نشانههای همین بیماری «نوراستنی» است ،اما چرایی بسیاری از بخشهای
رفتاریاش نامشخص است .او از ابتدا در حال شکایت و تعریف کردن وضعیت «مبهم» خود میشود ،که
در این ابهام شخصیتهای دیگر هم اضافه میشوند ،مثل امیر و سمیرا و ...که همه صرفا از طریق شغلها یا
فعالیتهایشان شناسایی میشوند؛ شرطبندی ،بازیگر تئاتر ،دکتر روانشناس ،صاحب مغازه کلوب بازی،
دانشجوی تازه فارغالتحصیلی که نمیدانیم دقیقا در چه کارخانهای مشغول کار است و حتی خود شهریار که
صرفا اشاره میشود در شرکت پدرش کار میکرده و به دلیل کمتحملی اطرافیانش یا اختالف سلیقه با پدرش در
آن شرکت دیگر کار نمیکند .اینها تنها نشانههای مشخص از ابعاد کاراکتری شخصیتهاست .دیگر مشخص
نیست چرا این کاراکترها مشغول این کارها یا دچار چنین عوالمی هستند.
2
شاید اگر به همان اندازه که در فرم و کلیت اثر جسارت وجود دارد ،در روایت موقعیت کاراکترها هم چنین
جسارتی وجود داشت ،آن موقع میتوانستیم نتیجه فیلم را به شکل مغرورانهتری به کل اثر متصل کنیم .امید
توتونچی در نخستین فیلمش شبیه یک «آپاچی» است! بیپروا ،جسور و نترس! اما در عین حال در قلمرو
پادشاهی خودش! وقتی متوجه میشویم تهیه ،فیلمنامه ،تصویربرداری ،تدوین و البته کارگردانی را یک نفر به
نام امید توتونچی انجام داده ،بیاختیار برای چنین ارادهای  -آن هم در شرایط تولیدی سینمای ایران  -باید از
جا برخاست.
ت که
او بر اساس شکل تولیدیاش ،ابتدا قصهاش را با درایت انتخاب کرده و به فرم تصویریاش (دوربین روی دس 
هم به کاراکتر اصلی نزدیکتر باشد و هم بیامکاناتی تولید را به شکلی منطقی توجیه کند) و درنهایت ،با تدوینی
خالقانه ،به روایت فیلمش رسیده است؛ روایتی مبتنی بر اصل غافلگیری با شکستن زمان.
او با همین اراده و جسارت است که نتیجهگیری فیلمش را با دویدن بیامان شهریار به اتمام میرساند.
دریچه امیدی که او در انتها پیش روی مخاطب میگشاید ،ریشه در همین روحیه او دارد .اما وقتی از قلمرو
پادشاهیاش ،که شکلی از یک «وان من شو» است ،خارج میشود و صرفا به عنوان فیلمساز قرار است نگاه شود،
دویدن سرشار از امید کاراکتر اصلی فیلمش ،شبیه «فرار کردن» میماند تا «امید»!
میتوان گفت در قبیله تازه شکلگرفته سینمای ایران ،که سردمداران آن ،جوانهای بیپروا هستند و در پی
پسزدن فکرهای پوسیده و کهنه و نخنماشده آن ،امید توتونچی هم به جمع مردان جنگجوی این قبیله
پیوسته است .کسی که با فیلم نخستش ،راه تازهای را برای تولید ،به همنسالنش نشان داده است .بدون شک
امتیاز اصلی «نوراستنی» جسارت صاحب اثر است؛ جسارتی که در این فیلم در شکل تولیدی اثر ،خود را نمایان
کرده و نه شمایل آن ،اما میتوان حدس زد که برای رسیدن به جاهطلبیهایش ،میدانهای بزرگتری را برای
نبردهای تازهاش میطلبد
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«نوراستنی» نمونه موفق ساخت یک اثر بر مبنای یک تئوری است
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واژه تنهایی در سینمای ایران بیش از آنکه متکی به یک کلمه باشد و تنها در حد بر زبان آوردن یک واژه همچون
دیگر واژگان بر زبان رانده شود ،بیشتر شبیه به یک کاتالیزور نقش موثری در چگونگی تحلیل شخصیت بازی
میکند .یعنی درواقع تنهایی خود میتواند شبیه به یک ژانر معرفی شود که هم هدف از طرح خود دارد و هم
میتواند درون خود مفاهیم را بگنجاند.
درسینمایبعدازانقالبهم،بهدلیلشرایطمتعدداجتماعیوسیاسیواقتصادیکهمردمانهردورهباآندرگیربودند
ورابطهمستقیمیدرشکلگیریکانونخانوادهیاتنهاشدنشانایفامیکرد،درهربازهزمانیتعریفخاصیازتنهایی
ارائهمیشد.مثالدرملودرامیهمچون«میخواهمزندهبمانم»شخصیتباربدنمایندگینسلیرامیکردکهشرایط
روزگاراننسلقبلازانقالبآنراتجربهمیکردندوتنهاییبهعنوانموتورمحرکدرامدرفضایقصهدرحرکتاست.
یادرکمدیهاییهمچون«آپارتمانشماره»۱۳شخصیتماشاهللبهدلیلشرایطاقتصادیباوجودکثرتانسانهایی
کهباآنهازندگیمیکند،امابازهمبرایخواندننامهنامزدشمجبوراستدرکنجخلوتخوددرکوچهایناتفاقرابا
گوسفندهمسایهتقسیمکندتاازتنهاییبهدرآید.همهاینهاحکایتازآنداردکهاینواژهنهبهعنوانیکفرهنگدر
زندگیآندوران،بلکهبهعنوانبخشیازفرهنگدرجامعهدرحالگذارآندورانتعریفمیشود.
فیلمهایی همچون «مادیان» و «باشو غریبه کوچک» هم این واژه را بهخوبی در باور زندگی روزگاران مردمان بعد
از جنگ به تصویر میکشند .اما شاید مهمترین شاخصه سینمای دهه  60که این واژه را در خود به معنای واقعی
حل کرده است« ،هامون» و کاراکتر حمید هامون است .بدون شک مثل همان تیتری که در همان سالها بر یکی
از نشریات رفت« ،هامون» توانست بغض یک نسل را در خود بشکند و در هنگامه کثرت افراد در زندگی بهشدت
احساس تنهایی و بیپناهی کند .این ویژگی هر چند در سینمای دهه  70به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی
و فرهنگی بازتعریف مجددی پیدا کرد ،و بهخصوص در سینمای دوم خرداد رنگوبوی جدید به خود گرفت ،اما
جنس تنهاییهای مردمان ما در سالهای متعدد تفاوت چندانی با هم نداشتهاند .طوبی در «زیر پوست شهر»
همانقدر احساس تنهایی میکند که وقتی برادر بزرگتر بعد از سالها در «اعتراض» از زندان بیرون میآید،
نمیتواند خود را نسبت به جامعهای که حرفهای جدید میزند ،تطبیق دهد .حاج کاظم در «آژانس شیشهای»
همانقدر احساس تنهایی میکند که رضا در «کیمیا» نمیتواند به دنبال فرزند خودش از حقش دفاع کند.
میبینید؟ سینمای ایران پر است از واژههای سینمایی که رنگوبوی تنهایی را خوب درک میکند.
اما سینمای دهه  80که حاال دیگر جوانان کوچک دهه شصتیاش کمکم بزرگ شدهاند و دنیای جدید را تجربه
میکنند ،نوع دیگری از تنهایی را نشان میدهد .اگر تنهایی در دوران گذشته بیشتر شبیه به یک باور و قسمتی از
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زندگی پذیرفته شده بود ،در سینمای این دوره واژه تنهایی تبدیل به یک بیماری همهگیر شده است که نقشش
درون قصه نه بهعنوان یک محرک که بیشتر شبیه به یک ویرانگر عمل میکند .چون نتایج برآمده از جامعه در
حال پوست انداختن ایران به این نتیجه رسیده است که داستانهای عاشقانه و روابط متکی بر احساس بیشتر
باید رنگوبوی شکست و فراق به خود بگیرد تا زیباتر شود .برای همین ماحصل آن میشود فیلمهایی از جنس
«نفس عمیق»« ،شب یلدا»« ،رأی باز»« ،تنها دو بار زندگی میکنیم» و «فصل بارانهای موسمی» .این جنس
از تنهایی در سینمای دهه  80زمانی در دل جوانان این دوره دارد جا باز میکند که تقریبا رسم قدیمی و کهنه
جوامع غربی در چگونگی پیدا کردن روابط انسانی با حالتی از فرح و شادکامی همراه است.
فیلم سینمایی «نوراستنی» ساخته امید توتونچی یکی از نمونههای جدید و موفق ساخت یک اثر بر مبنای یک
تئوری است .اینکه تنهایی میتواند منجر به بروز یکسری خردهپیرنگها در پیشبرد یک اتفاق مهم در جهت
خلق یک قهرمان داستانی شود ،فرمولی است که هر چند ریشه در تاریخ سینما دارد ،اما در سینمای ایران با ظهور
نسل چهارم فیلمسازان پس از انقالب و با ساختههایی همچون «نفس عمیق» ساخته پرویز شهبازی ،تبدیل به
یک جریان در سینمای ایران شد که طرفداران پروپاقرص خود را دارد.
«نوراستنی» تجربه منحصربهفردی در سینمای تجربی ایران است .از این لحاظ که میتواند بهعنوان الگوی
رفتاری درونریز یک جامعه پرخاشگر کارکرد ضدقهرمان را درون فیلم بسط و گسترش دهد .به بیانی دیگر،
«نوراستنی» ترکیبی جالب از چگونگی به وجود آمدن یک انسان پرخاشگر از میان رفتارهای درونگرای اوست
و از اینرو نقش هشداردهنده فیلم بهخوبی موید این موضوع است که آفت زندگی در جامعه مدرن امروز بهمراتب
بیشتر از سروکله زدن در دنیای سنتی است.
قهرمان اصلی فیلم البته تنها درگیر یک معضل نیست .او بیش از آنکه مشکل درونگرا بودنش برایش مشکلساز
شود ،از این منظر شخصیتش رو به انزوا و زوال پیش میرود که قدرت هضم مسائل جامعه را در چهارچوب عرف
تعریفشدهامروزیندارد.شایدبتوان«نوراستنی»راازاینمنظرحدیثنفسجامع هدرحالگذارایرانیدانستکه
نیمی از آن به فراخور زندگی خود زودتر درگیر تغییراتی میشوند که خودشان هیچ نقشی روی آن ندارند .قهرمان
قصه «نوراستنی» با بازی خوب و موثر پوالد مختاری بهخوبی در شرایط متناقض امروز قرار گرفته است .او مانند
بسیاریازهمنسالنخوددوستداردعاشقشود،اماروابطامروزیرانمیتواندباتعریفهایکالسیکتطبیقدهد.
کارکرد واژه تنهایی در چنین آثاری از همین رفتارهای پارادوکسیکال میآید .آنجا که قهرمان قصهها در تناقض با
جامعه خود به غار دلش میخزد و قوانین خودش را وضع میکند و رفتهرفته به فردی تبدیل میشود که انگیزههای
فردیاش در جامعه تاثیر مستقیم میگذارد و از درون آن میتواند فاجعههای انسانی رخ دهد.
امید توتونچی بهخوبی تصویر یک انسان در آستانه یک فاجعه را نشان میدهد .فاجعه در «نوراستنی» مرز مشخصی
نداردوازجاییبهبعدخودشرابهقهرمانقصهتحمیلمیکند.برایهمینقهرمانقصهبدوندرنظرگرفتنخطرات
شرطبندیتالشمیکنددرماشینسواریبرندهشودوازاینرومرزبینوادادگیوفرومایگیرابهخوبینشانمیدهد.
بازتعریف پیدایش اینکه چطور یک فرهنگ با تاخیر وارد زندگی مردم میشود و آن را تبدیل به یک مدل از
زندگی میکند ،شاید فرصت بیشتری را طلب کند .اما «نوراستنی» با بهرهگیری از همین فرمول و با استفاده از
بهترین فضا در شکلگیری درام قصهاش آنچنان که باید ،توانسته است تصویر قابل باوری از جامعه ایرانی در
حال گذار نشان دهد .فیلم «نوراستنی» برای امید توتونچی یک تجربه موفق در ابتدای راه است که میتواند با
جبران نقصهای روایی در برخی از کنشهای فیلم در آثار بعدیاش بهعنوان یک استعداد در حال ظهور بهخوبی
در سینمای ایران جای خود را باز کند
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علياصغركشاني

گفتوگو با اميد توتونچي ،کارگردان «نوراستني»

«نوراستني» ،اولين فيلم بلند اميد توتونچي ،اثري درباره افسردگي است؛ فيلمي با
ساختاري غيركالسيك كه تالش میكند به بحران رابطه در ميان نسل جوان ايراني بپردازد،
فيلمي كه با طرح موضوعاتي چون بيكاري ،تنهايي و ازهمگسيختگي خانوادگي میخواهد به دركي
از شرايط اجتماعي در تقابل با رويكردهايي چون معنا و مفهوم زندگي نزديك شود ،با او كه خود نيز در
نقد اثرش بهشدت منصفانه و سرشار از فروتني برخورد میكند ،در شب زيبايي از پاييز تهران به
گفتوگو نشستيم.
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«نوراستني» اثري درباره رابطه است،
رابطهها چرا در اين فيلم اينقدر بحراني
است؟
من به واسطه فرم فيلم و رابطه سكانسهايم كه
سكانسهايي ازهمگسسته هم هستند ،مجبور
بودم از مقدمه چينيهايي كه براي يك درام به
شكل كالسيك بايد در نظر گرفته میشد ،فاصله
بگيرم و تنش را در همان ابتداي ماجرا نشان بدهم.
البته دليل اصليام براي چنين فراگردي اين بود
كه دوست داشتم به سمت روابط عشقي و عاطفي
بروم كه كمتر در فيلمها كليشه شده است .از
همه مهمتر براي من رابطه «خواهر  -برادري» بود
كه به نظرم رابطهاي مختص جامعه امروز ماست؛
جامعهاي كه از نظر قوانين اجتماعي حاكم بر
دختران و پسران تحت فشار است .اين وضعيت

باعث شده آدمها آنقدر دير با جنس مخالفشان
آشنا شوند .طبيعي است كه چنين اتفاقي نحوه
ارتباطات آنها در آينده را دچار چالش میكند.
سوءتفاهمات عاطفي را كه ممكن است براي
خيلي از جوانان به وجود بيايد ،خود من زمان
دانشجويي دوروبرم حس كرده بودم ،اين رابطه
خواهر -برادري ،به نظرم جايي در فيلمها مطرح
نشده بود و احساس كردم الزم است سراغش
بروم .اين روابط مختص ايران است .همين االن
خيليها در دانشگاه همديگر را دادشي و آبجي و
دخترخاله و ...صدا میكنند .آنها به هم اسمهايي
میدهند كه اگر بعدها رابطه جديتر شود ،طرفين
دچار سوءتفاهم میشوند .نميدانم اين نوع رابطه
بهخاطر پنهانكاري براي اطرافيان است يا نه! اما
حدس من اين است كه مقداري از اين پديده
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ناشي از ترس از به وجود آمدن رابطهاي جدي
باشد .اين شايد برمیگردد به آدمهايي كه از نظر
عاطفي دچار تنهايي و بحران هستند ،اما از طرفي
هم نميخواهند از طرف جنس مخالفشان «نه»
بشنوند و سعي میكنند به نوع ديگري طرف خود
را در كنارشان نگه دارند و آن وقت روابطي ايجاد
میشود كه روابط سالمي نيست.
وضعيت كار و اشتغال يكي از مهمترين
دغدغههاي «نوراستني» است .اين
وضعيت يكي از آن مسائلي است كه
پايه حفظ و تقويت ارتباط بين آدمها در
ايران را شكل داده؟
آره ،در يك جاي فيلم از زبان شهريار در قالب
گفتار متن میشنويم كه میگويد آدم بيكار توي
تنهاييهايش است .جداي از اينكه بيكاري مايه
خيلي از افسردگيها و خيلي از چالشهاي ذهني
و روحي براي بسياري از آدمهاست ،مسئله مالي
هم در اين ميان خيلي بااهميت است .وقتي آقايي
با خانمي بيرون میروند ،طبيعي است كه مرد بايد
دستش در جيبش برود .يعني او بايد به يك ثباتي
رسيده باشد كه كسي را به شام دعوت كند .اين
اتفاق خواه ناخواه و به صورت طبيعي در زندگي
شهري میافتد ،و كساني كه از لحاظ كاري و مالي
به ثبات نرسيده باشند ،نميتوانند به يك رابطه
قطعي فكر كنند .اين به باوفايي و بيوفايي آدمها
برنميگردد .به نظرم انسان در ذهنيت خودش
هميشه كمالگراست و اگر نتواند به آن كمال مورد
نظر برسد ،هميشه دچار ضعف شده و اين ضعف
باعث سوءتفاهم میشود .چون مرد هر حرف زنش
را ناشي از يكجور طعنه نسبت به شكستي كه به
لحاظ اقتصادي در زندگي خورده ،میداند.
يعني مناسبات مادي تعيينكننده
روابط عاطفي است و آن را تحتالشعاع
قرار میدهد؟
صددرصد ،البته من نميگويم روابــط مادي

میتواند روابط عاطفي ايجاد كند ،اما روابطي كه
از نظر مادي خوب نباشد ،میتواند روابط عاطفي را
تحت تاثير قرار بدهد.
اين روابط انگار مقداري خام و نسنجيده
هم هست ،مثل شهريار كه دوستش
را براي كشف شخصيت مينا به البي
تئاتر شهر میكشاند .اين كنشها به
نسنجيدگي و خامي بسياري از اين
روابط هم برمیگردد ،نه؟
دقيقا ،آدمهايي دچار اين سوءتفاهمها میشوند
كه هنوز وجه نپختهاي در وجوه عاطفيشان
هست .يعني هنوز به بلوغ نرسيدهاند و به
ناشيانهترين شكل ممكن سراغ امتحان كردن
طرف مقابلشان میروند.
به نقش پدر هم خيلي نگاه خاص و
موثري شده .از ارجاعاتي كه به او
میشود تا خألهاي عاطفي كه از نبود
او ديده و حس میشود ،هر كدام نبود
پدر را در كنار حذف شدن مادر برجسته
میكند ،و اين خانواده را ازهم گسيخته

كساني كه از لحاظ كاري و مالي به
ثبات نرسيده باشند ،نميتوانند
به يك رابطه قطعي فكر كنند
زندگي اينها انگار خيلي بيهدف است.
آنها غرق در موانع زندگي روزمره و
چاله چولههاي اجتماعي مقابلشان
هستند .درحاليكه يكي از شخصيتها
انگار هدف دارد و هدفش خاص و جالب
است .او میخواهد بازيگر سينما شود
و پول دربياورد و پولش را مثل رابين
هود خرج فقرا كند .چرا مينا در اين بين
اينطوري فكر میكند؟
به نظرم مينا هم با اينكه برخالف ديگران هدف
دارد ،اما هدفش خام است .اگر قصه مينا ادامه
داشته باشد ،شك نكنيد بعد از چند سال از هدفش
رويگردان میشود ،چون كمالگرايي در شرايط
جامعه كنوني جوابگو نيست .من بهعمد اين
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كــرده ،باعث تشويش پسر شده و
ناگواريهاي بعدي را به همراه دارد .چرا
نقش پدر را اينگونه ترسيم كردي؟
اگر بخواهيم خيلي استعاري و نمادين هم به پدر
نگاه كنيم ،او يكجورهايي نقش قدرت حاكم را
دارد .قدرت حاكم مسئوليت تربيت دارد .اگر او
با بيمسئوليتياش تربيت را از يك انسان دريغ
كند ،فرد وارد زندگي اجتماعي میشود و مجبور
میشود با ضرر و زيانهايي كه در زندگي میبيند،
زندگي كردن را ياد بگيرد .اين باعث میشود نقش
سرپرست و مسئول آموزش انسان براي ضربه
نخوردنهاي بعدي اجتماع پررنگ شود .تكتك
آدمهايي كه به دنيا میآيند ،بايد قبلتر پدر و مادر
آمادگي تربيت آنها را داشته باشند ،چون پدر و
مادر مسئول آينده اين آدمها هستند.
شهريار كسي است كه جايي دلش براي
سميرا میسوزد ،در اتومبيل میخوابد،
ولي راضي است ،نسبت به رفتار عادي
دوستش با اطرافيان تعصب نشان
میدهد ،در زندگي بهشدت دچار كمبود
محبت است و خيلي به توجه از طرف
اطرافيان نياز دارد .مبناي طراحي
شخصيت شهريار بر چه اساسي بود؟
مخاطب هدف من را جوانان بين  ٢٠تا  ٢٤سال
تشكيل میدهند .دوستان من اوايل رابطه از
شكستهاي عاطفي كه خورده بودند ،براي من
حرف میزدند .مجموعه اين حرفها حاال شده
«نوراستني» .به نظرم از اين نوع قصهها در اوايل
زندگي آدمها وجود دارد و اتفاقا چون خيلي به
آن پرداخته نشده ،الزم بود من سراغشان بروم.
من زمان طراحي كاراكتر میخواستم تاوانهايي
براي اشتباهات اين آدم نشان بدهم كه اشتباهات
رايجي بود .براي همين سعي كردم در كسوت
فيلمنامهنويس با يكي كــردن اين حرفها،
خاطرات و رفتارهاي آدمها آنها را بومي كنم.

مــوضــوع شرطبندي و مسابقه
اتومبيلراني در تونل هم جزو همين
مسائل بومي بود؟ ايرانيها از اين كارها
زياد میكنند؟
(میخندد) نه ،اين ديگر بومي نيست .اين بخش
ماجرا برمیگشت به شيطنتها و بازيگوشيهاي
من با سينما .من دست خودم را در خلق فيلمنامه
باز گذاشتم ،چون احساس میكردم دارم يك
فيلمنامه مستقل مینويسم و تا آنجا كه میشود،
باید تعلقاتم در آن منعكس شود .مثال خيلي به
سكانسهاي اكشن در سينما عالقهمندم و براي
همين هم دوست داشتم يك سكانس اكشن در
فيلم طراحي كنم و منطق شرطبندي و آمدن اميد
به ماجرا از آنجا میآيد.
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هدفگذاري را خام طراحي كردم.
فيلم به لحاظ فرمي هم خيلي تالش
میكند از جلوههاي ديداري-شنيداري
سينمايي بهره بگيرد .مثل قطعهاي
صدا زمان جدايي ،رسيدن از سياهي و
تاريكي به رنگ در آخر ،يا ميزانسنها
و تاريكيها و قابهاي بسته كه البته
در كافيشاپ انگار به محدوديتهاي
توليد ربط پيدا میكرد و...
بخشهايي از اين نگاهت را قبول دارم .من
میخواستم از لنزهاي نرمال به سمت لنزهاي تله
بروم تا اين فشارها را بيشتر نشان دهم .اما در
سكانس كافيشاپ حرفت درست است .من دستم
بسته بود و از نظر توليد خيلي نميتوانستم مانور
بدهم .اگر دستم باز بود ،نماهاي بازتري بهعنوان
نماي معرف میخواستم داشته باشم .اما در مورد
نوع تكنيكهاي من براي نشان دادن تنهايي
كاراكترها تا جايي كه بضاعت مالي من اجازه
میداد ،به آن سمت رفتم.
فيلمت يك درام عاشقانه است ،اما چرا
در جاهايي مثل ماجراي امتحان كردن
مينا در البي تئاتر شهر يا رودست
زدن اميد به شهريار يا رو شدن خواهر
برادري اميد و آرزو و ...جنبه معماييپيدا میكند و جنس روابط و نوع تركيب
ديداري تغيير میكند؟ چرا در چنين
جنس روابطي اينقدر به دنبال غافلگير
كردن مخاطب بودي؟
من نخواستم خودم را به يك نوع ژانر محدود كنم
و دنبال اين بودم كه هم از ژانر اكشن بهره بگيرم
و هم با استفاده از انواع ژانر و تلفيق اينها با هم به
يك تجربهگرايي دست بزنم .براي همين انواع
تكنيكها را تجربه میكنم و حداقل اينكه آنها را
در يك فيلم هم از نظر ريتم هم از جنبههاي ديگر
ياد بگيرم.

فيلمسازهاي فيلم اول هميشه متهم
میشوند به اينكه میخواهند همه
حرفشان را در فيلم اولشان بزنند ،يا
همه ايدههايشان را در فيلم اولشان
پياده كنند .تو كه اين هدف را نداشتي،
داشتي؟
نه ،من اتفاقا خيلي دوست داشتم با تجربهگرايي
و بازيگوشي سينما را ياد بگيرم .و سعي میكنم
تا جايي كه در توانم است ،به يك انسجام و وحدت
خاصي در كارم برسم.
جايي از فيلم آرزو بهعنوان روانشناس به
شهريارمیگويدويژگيهايمثبتخودت
را بنويس ،ويژگيهايي مثل راه رفتن،
ديدن و ...با اين روش داري به تماشاچي
آموزش میدهي ،يعني در فيلم يك بعد
آموزشيراهمدرنظرگرفتي؟
اتفاقا خيلي برايم مهم بود كه در فيلمم حرف
بزنم ،اما حرفم گلدرشت نباشد و جنبه پند و
اندرز و شعار پيدا نكند .نكته مهم براي من در
صحنههاي روانكاوي اين بود كه پوالد مختاري

خیلی برايم مهم بود كه در فيلمم
حرف بزنم ،اما گلدرشت نباشد و
جنبهپندواندرزوشعارپيدانكند
احساس میكنم اينها چون در منطق روند
تكامل شخصيت طراحي شده ،يكجور لزوم گفته
شدنش در نريشن پاياني منطقي به نظر میرسد.
فيلم بــعــديتــان هــم در همين
حالوهواست؟
فيلمنامه جديدم بر اساس پيرنگ اصلي است.
يك فيلمنامه كالسيك با روايتي خطي كه خيلي
هم دوستش دارم .به نظرم از تجربهگرايي اين
فيلمم فاصله میگيرم و در فيلم دومم به يك
پختگي میرسم .وقتي «نوراستني» را روي پرده
با تماشاچي ديدم ،به اين نتيجه رسيدم كه حاال
بيشتر از قبل بايد روي فيلمنامه وسواس به خرج
بدهم .براي همين هم نگارش فيلمنامه جديدم دو
سال تمام وقت گرفت
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در نقش شهريار در مقابل يك روانشناس
واقعي قرار بگيرد .براي همين ما اورشولدرها و
ديالوگهاي او را با يك خانم روانشناس واقعي
هماهنگ كرديم .يعني او جلوي يك روانشناس
واقعي نشسته و ديالوگها براي روانشناس است
و پوالد تا جايي خودش پاسخها را میدهد .اما در
جاهايي براي برخي ديالوگها من كات میدادم
و جواب مورد نظر كاراكترم را به پوالد میگفتم
كه بگويد .پوالد قبل از فيلمبرداري پيش مشاور
رفت و با هم ديالوگ داشتند و سعي میكردند
مشكل اين كاراكتر را درك و حل كنند .بعد از اتمام
مشاورههاي واقعي ،من از خانم زهرا بهروزمنش
كه نقش مشاور را بازي میكند ،خواستم با لحن
مورد نظر همان ديالوگهاي روانشناس را تكرار
كنند .براي همين من سعي میكردم به كاراكتر
نزديك شوم.
يك جاهايي هم كتابهايي را در حاشيه
قاب میبينيم ،يا به كتابهايي ارجاع
میشود مثل «صد سال تنهايي» ماركز
يا «پالتونوف» چخوف ،چرا؟
من دلبستگي خاصي به اين دو كتاب داشتم .به
نظرم بد نيست در فيلم اشاره كنيم كاراكترهايي
هستند كه كتاب میخوانند و با اين كار اين
فرهنگ كتابخواني را گسترش دهيم .اگر دقت
كرده باشيد ،هر دو كتاب هم در مورد مينا اتفاق
میافتد كه شخصيتي فرهنگي است.
يك جاهايي از فيلم گفته میشود كل
زندگي خاص
زندگي پارادوكس است ،يا
ِ
آدمهاي خاص میخواهد ،يا نه میشود
آدمها را فهميد نه میشود با آنها
زندگي كرد ،يا آدمها بد هستند مگر
اينكه خالفش ثابت شود ،يا بايد بدوي،
وگرنه نااليقها جلو میافتند و ...با طرح
اين حرفها به دنبال انديشه فلسفي
خاصي بودي؟ اصال به نظرت فيلم جاي

طرح انديشههاي فلسفي هست؟
اين راكه فيلم جاي بيان انديشه فلسفي هست،
نميدانم .فكر میكنم هر فيلمسازي بنا به آن
مولفههايي كه دارد ،از اين مديوم استفاده میكند.
من فيلمساز نيست.
تشخيص درست و غلطي آن با ِ
اين كار منتقدان و كارشناسان سينماست .خود من
بهشخصه دنبال انديشه فلسفي در فيلمم نبودم.
اما مونولوگهايي كه كاراكتر میگويد ،برگرفته
از همين زندگي نپختهاي است كه شخصيت
اصليام داشته و انگار برايش دارد يك نوع پوست
انداختن اتفاق میافتد .اين پوستاندازي هميشه
هم با نوعي آنارشي و بههمريختگي خاص همراه
است و اين بههمريختگي است كه دارد خودش
را در قالب اين رفتارها و حرفها نشان میدهد.
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خالصهفیلم:
روایتاول:تریلیحاملضریحامامحسین(ع)درشوشتر،توسطجوانیدزدیدهمیشود...
روایت دوم :بهرام ،متخصص مینروبی ،تصمیم میگیرد میدان مینی را که مانع رسیدن آب
بهمردمروستایشاست،بابردنماشینرویمیدان،بازکند.
روایتسوم:آال،دختریتنهادرکربال،بهجایگدایی،رویبهشغلپدریاشآورده،ولی...
روایت چهارم :نرگس ،به همسرش که پزشک مستقر در عراق است ،با وجود نگرانیهایش
کمک میکند ،تا خطبه حضرت زینب را برای داعش پخش کند.
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عوامل :مدیر فیلمبرداری :امیررضا موسوی ،تدوینگر :خشایار موحدیان ،سودابه سعیدنیا ،طراح صحنه و لباس :عباس بلوندی،
طراح چهرهپردازی :مهرداد میرکیانی ،طراح جلوههای میدانی :نامدار روزبهانی ،جلوههای بصری :وحید قطبیزاده ،آهنگساز:
مسعود سخاوتدوست ،مدیر تولید :فرشید رئوفی ،تهیهکننده :محمدرضا شفیعی ،مجری طرح :موسسه فرهنگی هنری وصف صبا،
محصول :سازمان هنری رسانهای اوج
روایت اول :نویسنده و کارگردان :هادی ناییجی ،بازیگران ،حامد بهداد ،خسرو شهراز ،بهاران بنیاحمدی ،فاطمه مرتاضی ،شهرام
متولیباشی ،ابوالقاسم گازرزاده  /روایت دوم :نویسنده و کارگردان :دانش اقباشاوی ،بازیگران :حمید فرخنژاد ،یاسین مسعودی،
صفیه اقباشاوی ،دانیال اقباشاوی ،دلینا اقباشاوی ،پیمان جنادله  /روایت سوم :نویسنده و کارگردان :سید روحاهلل حجازی،
بازیگران :آال نجم ،پروانه مقدمدوست ،علی بومحسن ،میثم راشد /روایت چهارم :نویسنده و کارگردان :هادی مقدمدوست،
بازیگران :مینا ساداتی ،بابک حمیدیان ،دانش اقباشاوی ،محمدطاهر مقدمدوست ،فرشید رئوفی ،مرتضی آلکثیر ،امید مهدینژاد،
هادیمحمدحسنی
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عزيزاهلل حاجي مشهدي

حرکت گروهی چهار کارگردان «هیهات» به خودی خود قابل تقدیر است
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پرداختن به برخي مضامين و درونمايههاي ديني كه با پشتوانه باورداشتهاي همگاني يك قوم يا ملتي به
سنتها و آيينهاي تثبيتشده بدل شدهاند ،بدون داشتن طرحي منسجم و ساختاري مستحكم ممكن است
نتيجه دلخواهي دربر نداشته باشد.
رويكرد چهار كارگردان بهنسبت جوان  -هر كدام با سابقه چند كار انگشتشمار اما قابل اعتنا  -به مضامين
عاشورايي و محرم و كربال و گره زدن موضوع محوري فيلم با نمادها و نشانههايي از جنگ تحميلي و به ميان
كشيدن مسئله پيدايش داعش و پيامدهاي ناگوار ناشي از حضور آنان در جغرافياي كربال ،میتواند به خودي
خود ،بهراستي كار ارزندهاي به حساب آيد .اما ضعف تركيب كلي اثر  -در نگاه كلي به يكپارچگي بافت چند
فيلم بههمپيوسته و تفاوتهاي موجود در سطح كيفي هر يك از روايتهاي چهارگانه  -را نميتوان بهسادگي
ناديده انگاشت و تنها به دليل اهميت و ارزنده بودن موضوع محوري هر يك از بخشهاي چهارگانه ،از ساختار
غيرمنسجم و پراكندگي روايتها سخني به ميان نياورد.
شايد تا امروز ،هنوز هم بايد با قاطعيت فيلمنامه «روز واقعه» نوشته كمنقص بهرام بيضايي با آن گفتوگونويسي
درخشانش را كه شهرام اسدي فيلم قابل اعتناي «روز واقعه» را با استفاده از چنين فيلمنامهاي ساخته است ،يكي
از موجهترين كارهاي سينمايي مرتبط با موضوع عاشورا و جغرافياي كربال به شمار آورد؛ نمونهاي كه صدالبته
به همت فيلمسازان ديگر ،با جلوهها و نمودهايي ديگرگونه ،متاسفانه تكرار نشد! نبو ِد فيلمنامههايي قابل قبول
و متناسب با اهميت موضوع و فلسفه عاشورا ،جاي پرسشهاي فراواني دارد و وظيفه برخي مراكز رسمي را براي
پشتيبانيهاي جدي از توليد چنين آثار ارزندهاي میتوان يادآور و حل اين مشكل جدي را نيز خواستار شد.
در ميان مجموعه چهاربخشي مورد اشاره ،در يك جمعبندي ساده ،كارهادي مقدمدوست سازنده روايت چهارم
«هيهات»بامضمونهمكارينزديكميانايرانيهاوعراقيهادرروياروييباپديدهشومونوظهورداعشرامیتوان
كاري بهنسبت قابل قبول ارزيابي كرد .چيزي كه البته با توجه به كارنامه انگشتشمار مقدمدوست در فاصله
سالهاي 89تا 94از «چسب زخم» گرفته تا «سر به ُمهر» و اكنون روايت چهارم «هيهات» ،چندان هم دور از انتظار
به نظر نميرسد .بهويژه كه اين كارگردان جوان در فيلمي مثل «سر به ُمهر» در فضاي ساخت يك فيلم سينمايي
با پشتوانه روايت ديني و نگاهي بهدرستي معناگرا نه به معناي متعارف و كليشهشده آن ،بسيار سنجيده و درست
عمل كرده است و به همين روي شايد بيدليل نباشد كه بسياري از تماشاگران فيلم «هيهات» ،روايت چهارم آن را
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سينماييتر و تا حدودي خوشساختتر از سه بخش ديگر آن يافتهاند و بر آن ُمهر تاييد میزنند.
وقتي از ضعف ساختاري يك اثر سخن به ميان میآيد ،بايد توجه داشت كه اين ضعف و نارسايي را تنها در فرم يا
شكل كلي اثر يا در محتوا و مضمون آن نبايد جستوجو كرد ،بلكه ريشههاي اصلي ضعف كلي اثر را همواره بايد
در هر دو بخش كار -يعني هم در فرم و هم در محتوا  -پيدا كرد.
در روايت اول ،جوان شوشتري (حامد بهداد) با حركتي بهظاهر غيرمنطقي و نامعقول ،به نوعي با دزديدن
كانتينر حمل ضريح نوساز امام حسين(ع) كه دارد از ايران به كربال حمل میشود و عالوه بر ارزش و اعتبار و
حرمت ديني و مذهبي آن ،يك كار هنري بسيار نفيس و ارزنده ساخته دستان هنرمندان ايراني است ،میكوشد
براي مادر محتضرش ،كه به دليل بيماري سختي كه دارد در بستر بيماري است ،امكان زيارت ضريح امام
حسين(ع) را فراهم سازد! تعقيب و گريزهاي برخي از اعضاي ستاد بازسازي عتبات عاليات به همراه ماموران
انتظامي و درنهايت فضاي دستگيري بيسروصدا و تا حدودي آبرودارانه اين جوان شوشتري را در صحنهاي كه
ماشين حمل ضريح درست در نمودي بسيار زيبا در مقابل پنجرههاي خانه پيرزن بيمار قرار میگيرد ،بايد تنها
امتيازهاي مثبت اين روايت به حساب آورد.
روان باقيمانده از جنگ تحميلي (سردار موسوي با بازي حميد
چهرهاي كه در روايت دوم از يك جانباز اعصاب و ِ
فرخنژاد) در فيلم به نمايش درمیآيد ،در رويارويي با ياسين پسر جوان برادرش كه مثل بسياري از جوانهاي
همنسل خود ،معترض و طلبكار است و پاكسازي نشدن نهر آب و نياز شديد مردم آباديهاي اطراف آن به آب،
دليل وجود ميدان خنثينشده در مسير نهر خشكيده ،تنها از اين زاويه كمي باورناپذير است كه انگار سردار
به ِ
موسوي با پشتوانه يك دنيا تجربه از دوران جنگ ،تنها منتظر گاليههاي معترضانه اين جوان بوده است تا آتش
زير خاكستر عزم و اراده و همت واالي او براي پاكسازي ميان مين ،آن هم با يك ماشين زمينگيرشده و بهظاهر
ازكارافتاده مينروب در ميان آن نهر خشكيده ،شعلهور شود و ناگهان دست به كار شود .در پايان نیز با نمايش آن
پاي مصنوعي روي آب ،درمیيابيم كه جانش را نيز در اين راه نثار هدفش كرده است و ...كه میتواند به اين معنا
باشد كه تنها جانبازان و ايثارگران و كساني كه در جريان جنگ تحميلي از آب و خاك و شرف اين سرزمين دفاع
كردهاند ،بايد دست به كار شوند و ...به ديگران اميد زيادي نبايد داشت!
روايت سوم را شايد بتوان جدا از وجوه روياپردازانه و تا حدودي آميخته به تخيل آن به لحاظ ارتباط موضوعي ،تا
حدودي غيرمرتبطتر از سه روايت ديگر دانست .البته اگر زندگي آن دختر يتيم را كه در كنار مادرش در كپري
ساده ،در شرايط بسيار بدي زندگي میكند ،پيامدهاي گريزناپذير جنگي ناخواسته و ويرانگر به حساب آوريم،
نمايش اين بخش از زندگي آدمها را كه به دليل زيانهاي ناشي از پديده شوم جنگ ،به شوربختي افتادهاند -بهويژه
سوءاستفاده از دخترك معصوم و بيگناه براي گدايي كردن و سودجويي كساني كه هميشه زالوصفتانه از چنين
موقعيتهاي دشوار به نفع خودشان استفاده میكنند -تا حدودي میتوان واقعگرايانه تلقي كرد! با اين همه ،وجود
نوعي آسانپسندي در انتخاب موضوع ،مثل ساخت ُمهرهاي گلي با قالبهاي شكسته و ناسالم ،كه نتيجه كار را نيز
بهدليلنامرغوببودننمونهها،بيفايدهجلوهمیدهد،تاحدوديبهباورپذيرياينروايتنيزلطمهمیزند.
حركت گروهي چهار كارگردان دلبسته به مفاهيم مطرحشده در روايتهاي چهارگانه ،به خودي خود قابل
تحسين است .بهويژه كه در حوزه اينگونه موضوعات معناگرايانه ،با استفاده از چند نشانه و نماد مشترك (آب،
عاشورا ،كربال و تهديد داعش و )...در پيوند با چهار موضوع بههمپيوسته ،هنوز خألهاي فراواني وجود دارد و
بديهي است كه تا زمان بسترسازي مناسب به لحاظ ايدهپردازيهاي سنجيده و درست و تدوين فيلمنامههاي
منسجم و قابل قبول ،تالشهايي از اين دست ،چندان كارساز نخواهد بود!
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یزدان سلحشور

«هیهات» ،فیلم تهیهکننده است
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گاهی مشکل است که دربار ه یک فیلم بگوییم خوب است ،بد است ،متوسط است یا هر چه؛ نه فقط بهخاطر
موضوع انتخابشده برای آن فیلم ،بهخاطر خاطرهانگیز شدنش که امری جدا از کیفیت آن در تاریخ سینماست؛
هم ه ما از این دست فیلمها را چندتایی در حافظه داریم ،فیلمهایی که گاه کادرهای درستی هم ندارند،
فیلمنامههای شتابزده یا حتی اشتباهی دارند ،اما حافظ ه یک نسل را با خود همراه کردهاند .در سینمای ایران
هم از اینگونه فیلمها داریم؛ چه در ده ه  ،30چه در ده ه  40و چه در روزگار اوج سینمای موج نو؛ در سینمای
ده ه  60هم از این فیلمها داریم .مخصوصا در سینمایی که اولش آیینی بود ،بعد دفاع مقدسی شد ،بعد هر دو.
«هیهات» آشکارا متعلق به چنین رویکردیاست .البته نمیتوان به قطعیت گفت که نسل جدید را با خود همراه
میکند ،چون به گمانم نه روایتش روایت نسل جدید است ،نه از زندگی آنها میگوید .اما روایت نسل قدیمتر
هست ،یعنی برای نسل ما درک انگیز ه شخصیتها در رسیدن به نقط ه «تصمیم نهایی»شان آسانتر است تا
برای نسل اخیر کافیشاپی ،تلگرامی و اغلب با تکیهکالمی شبیه به این« :خب که چی؟!»
از اینها که بگذریم ،اشاره به یک نکته ضروریاست« :هیهات» ،فیلم تهیهکننده است ،یعنی ساخت ه محمدرضا
شفیعیاست .این حرف به آن معنا نیست که چهار کارگردان فیلم ،از تخصص خودشان در آن استفاده نکردهاند،
بلکه به این مفهوم است که «امضای شخصی» غایب است در فیلم .چهار اپیزود فیلم [اگر بیخیال نمابندیهای
زیباتراپیزودسومشویم،آنهمدرصحنههایبلمرانیرویشط]انگارساخت هیکنفراستوازایننظر،یادآورنوعی
سازوکار حرفهایاست که در مجموعههای تلویزیونی شاهدش هستیم .اگر بخواهم از سریالهای ده ه1950مثال
بزنم ،مثال امضای کارگردانهای اسم و رسمدار در سریال «دود اسلحه» غایب است ،یا در سریالهای متاخر ،گاه
کارگردانی هر قسمت را یک کارگردان بر عهده گرفته ،اما سبک بصری مجموعه ،تغییری نکرده .تنها تفاوت در
این میان ،این است که در آثار تلویزیونی ،کار توسط فیلمنامهنویسان و تهیهکننده به نتیجه نهایی میرسد ،اما در
«هیهات»،کارگردانهایهراپیزود،نویسنده قسمتخودهمهستند.امابازازامضایشاندرکارخبرینیست.
روایت اول :غزلی در نتوانستن
ایدههادیناییجیبرایروایتاول،سرخوردگییکپسراستکهنتوانستهآرزویمادرشرابرایرفتنبهکربالبرآورده
کندومادرداردمیمیردوضریحجدیدحرمامامحسین(ع)همبهنزدیکدهشانرسیدهوهمینایده،کارگردانرابه
سمتساختنفیلمیجادهایسوقمیدهد؛یعنیپسربابازیحامدبهداد(کهبهشکلیگذرا،شاهدعبورشازخطوط
قرمز قانون هم هستیم ،در آن سکانسی که کتک خورده و پولش را هم ندادهاند) ماشین حامل ضریح را برمیدارد و به

ماشینحاملضریح
سمتدهشانمیرودتامادرشدرآخرینلحظات،آرزویشرابرآوردهشدهببیند.سکانستعقیب
ِ
توسطپلیسدرجاده،میتوانستبدلبهیکیازبهیادماندنیترینسکانسهایتاریخسینمایماشوداگرناییجیدر
نوشتنفیلمنامه،اینقدرشتابزدهوسهلگیرنبودوبیشتر،بهقواعدژانروفادارمیماند.بااینهمه،بازهمبایددراین
مجموعهبهمتناونمرهبهتریداد،الاقلبهدلیلروشنیروایتوانسجامکالسیکش.
روایت دوم :ساعت را به عقب برگردان
ی است به متنی کالسیک؛ اگرچه به دلیل ارجاعات فرامتنی
دانش اقباشاوی ،در شکلگیری روایت دوم ،کمتر متک 
به «کهنالگوها» و ورود «نشانههای بینامتنی روایت عاشورا» به کار ،به گمان من بهتر بود به سمت روایت کالسیک
میل میکرد .با این همه ،او هم از شتابزدگی در شکلگیری کل فیلم ،به بخش روایتش بسنده کرده ،گرچه نسبت
به باقی همکاران خود ،در رسیدن به اثری تاثیرگذار (از نظر جمع کردن بصری کار) موفقتر است.
حمیدفرخنژاد،جانبازیاستکهمیخواهدبهزیارتکربالبرود،امادرمنطق همرزیایکهاوزندگیمیکند،مردممشکل
آب دارند و راه نهر هم باز نمیشود ،چون در مسیر ،میدان مین است .او به کربال نمیرود و با ماشین سنگین الیروبی به
میدانمینمیزندودرنهایت،پسازانفجارهایمکرر،آباورادرماشینالیروبیدربرمیگیرد.سکانسنهایی،زیباترین
سکانسکلفیلماست:پایمصنوعیاودرآبنهرشناوراستومثلعقرب هساعتیکهمعکوسمیچرخد،بهمخاطب
یادآورمیشودکه«ماشینزمان»،همیشهیکتخیلنبودهوگاهی،اینگونهبهواقعیتبدلمیشود.
روایت سوم :نئورئالیسم در عراق
روحاهلل حجازی ،در میان این چهار کارگردان ،چهر ه پرکارتر و آشناتری است .با این همه ،نه فیلمنامهاش از
خصوصیات آثاری که از او دیدهایم چندان بهرهای برده و نه سبک بصری خاصی را از او در این کار شاهدیم؛ حتی
روایت او از یک پایانبندی قاطع و ضربهدار هم بیبهره است ،همچنانکه از بازیگران حرفهای آشنا (که در آثار
شاخص او ،به شکلگیری نهایی کار بسیار کمک کردهاند) .روایت او دو امتیاز دارد :اول نمابندیهای زیباتر ،آن
هم در صحنههای شط و دوم پرداختن به وجوه کمتربیانشد ه تبعات اجتماعی جنگ در عراق .شتابزدگی در
جمع کردن کار ،در اپیزود حجازی ،نمایانتر از دو اپیزود پیشین است.
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روایت چهارم :جنگ با داعش
اپیزود هادی مقدمدوست ،آشکارا فیلمی تلویزیونیاست ،آن هم از نوع « »Bیعنی با بودج ه ساخت کم .نه در
نوشتن فیلمنامه ،روایت مجال پختگی یافته و نه شکلگیری بصری کار ،حاکی از صبر و حوصل ه کارگردان است.
با این همه به دلیل استفاده مقدمدوست از تلگرام و اینستاگرام و فیلمهای موبایلی ،شمایل مدرنتری به کار
بخشیده شده و بهعنوان نویسنده هم ،باالخره توانسته قصه را ببندد(با ارجاع به حرف آن شاعر عراقی در اواسط
اپیزود ،که بهتر است خطب ه معروف حضرت زینب(س) توسط یک زن خوانده شود) .بهترین سکانس این روایت،
ی است که بابک حمیدیان باالی منار میرود و به پایین نگاه میکند که یک جنگجوی سیاهپوش داعش،
سکانس 
در پلکان پایینی دارد بلندگو میگذارد(یعنی همان کاری که او میخواهد انجام دهد) و با گلوله ،داعشی را
میزند؛ سکانسی زیبا و تاثیرگذار از لحاظ بصری .شاید بهتر بود این اپیزود ،با همین سکانس شروع میشد و کل
کار با فالشبک پیش میرفت؛ الاقل ارزانی کار اینقدر به چشم نمیآمد .به یاد داشته باشیم که مهم نیست یک
اثر ،چقدر کمهزینه ساخته شده باشد ،اما مخاطب نباید این را حدس بزند! این بخشی از جادوی سینماست!
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علياصغركشاني

«هيهات» تالش میكند به مفاهيم مذهبي در بستر جريانات اجتماعي بپردازد
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«هيهات» اثري با چهار داستان از چهار كارگردان نسل تازه سينماي ايران است .دانش اقباشاوي،هادي ناييجي،
روحاهلل حجازي وهادي مقدمدوست به ترتيب روايتگر چهار قصه گونهگون از «هيهات»اند .آثاري با درونمايهاي
بر گرفته از جغرافياي دو كشور ايران و عراق كه بر خالف ارتباطات كنوني ،زماني دو كشور بهشدت متخاصم بودند.
فيلم با يك تهيهكننده و با استفاده از چهار كارگردان از چهار اپيزود مجزا تشكيل شده است .اينكه مخاطب
سينماي ايران چقدر با اين شكل توليد ارتباط برقرار كرده و میكند به كنار ،اما سالهاست كه سينماي ايران گاه
و بيگاه توليد اين روش جذاب فيلمسازي را تجربه كرده و با آن ناآشنا نيست .روشي كه زمينه ايجاد میكند تا با
استفاده از داستانها ،كارگردانها ،بازيگرها و ديگر عوامل ،متنهاي (به نسبت سنت فيلمسازي رايج) كوتاهتري
را به توليد برساند .شيوه كار در فيلمهاي اپيزوديك بهخاطر مدت زمان اندك توليدشان نه براي تهيهكنندهها كه
براي خيليها بهخصوص بازيگران سهلالوصولتر و راهدستتر است .براي همين شايد جلب و جذب و دعوت از
بازيگران بنام در اينگونه پروژهها مانند پروژه كنوني ،به دشواري فيلمهاي بلند نباشد.
چهار روايت «هيهات» كه تالش میكند به مفاهيم مذهبي در بستر جريانات اجتماعي بپردازد ،از نقطه نظرهاي
مختلفي قابل نقد ،تحليل و بررسي است .يكي از اين زواياي ديد ارتباط تماتيك و وجوه مشترك و متضاد در
درونمايه و داستان هر چهار روايت است .به نظر در «هيهات» تالش زيادي شده تا به ابعادي از اين نقطه نظر نزديك
شود .ازجمله اين ابعاد جنبوجوش آدمها براي تغيير است كه میتواند بهعنوان وجه مشترك برخي از اپيزودها به
حساب آيد .اين تالش براي دگرگوني شرايط در اپيزودهاي دوم و سوم مشهودتر از باقي اپيزودهاست .آدمهايي كه
در خأل سيستم و نبود سازوكار الزم ،خود براي تغيير قيام میكنند و میخواهند خودشان آينده را بسازند و شرايط
كنونيشان را عوض كنند .هم فريد (حميد فرخنژاد) و هم آال هر دو براي دگرگوني محيطشان كوشش میكنند.
فريد پس از سالها حاال با بازگشت از آسايشگاه رواني سوار بر ماشين جنگي تخريب مينها میشود و يكتنه براي
انهدام مينها جد و جهد میكند .آال هم پس از كشوقوسهاي فراوان به اين نتيجه میرسد كه با كار و كوشش و
بهرهگيري از دسترنج خود میتواند زندگي فالكتبار ،بخور و نمير و فقيرانه خانوادهاش را تغيير دهد و از نو بسازد .در
روند رو به تغيير مورد اشاره ،شخصيتها يك وجه آنارشيستي و عاصيگرايانه هم دارند ،هم فريد و هم راننده اپيزود
اول با بازي حامد بهداد ،هم پسربچه فراري از گدايي در اپيزود سوم و هم ياسين معترض در اپيزود دوم ،همگي اين
وجه آنارشيگري را دارند كه با كنشمندي نسبت به محيط و آدمهاي اطراف دست به عمل بزنند .براي همين هم
آدمهاي نامتعارف و خالف عرف رايج در بين خيل يكنواخت انسانهاي اطرافشان به حساب میآيند .آنها با وجود
آگاهي از شرايط پيش رو (صدمه ،تحقير ،شماتت ،زيان و ،)...راه پرخطر ،مسير پرريسك و يكجور حركت در جاده
ناهمواررابهجايعافيتطلبيوتابعيتازشرايطانتخابمیكنند.
يكوجهديگراينآدمها شناختاست.آدمهادراين مسيربه يكبلوغ،به يكآگاهيوبه يكدركجديدازپيرامون
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خود میرسند .راننده در اپيزود اول و آال و نرگس در اپيزودهاي سوم و چهارم از اين دستهاند .كنش آنان پس از
آگاهيوشناختديداري-شنيداري،نشانازكاركردمناسبموتورمحركهماجراداردكهباعثمیشودآنهاسيری
منطقي از نقطه «آ» به نقطه «ب» داشته باشند .انگيزه محرك براي آال ،مادر و براي نرگس تبلتي است كه گام به گام
او را به تصميم نهايياش هدايت میكند .در اين ميان عنصر غياب هم نقش كاركردي خاص خودش را بازي میكند.
خأل وجودي پدر براي آال و بهرهگيري از مسير او براي تغيير در اپيزود سوم و ناپديد شدن ناگهاني مرتضي در اپيزود
آخر میتوانند بهعنوان عناصر موثر اما ناديده در روند كنشمند شخصيتها عمل كنند .با اين وجود برخي اتفاقات
ناگوار در كنار برخي ناراستيها و عناصر منفي هم باني كنش و تصميم آدمها براي دگرگوني وضع موجود شدهاند.
از ميان عناصر ناگوار میتوان به از ميان رفتن طوبا و صدمه ديدن ياسين و از عناصر منفي میتوان به رفتار حسون در
وادار كردن بچهها به گدايي اشاره كرد .طراحي روايت اين چهار اپيزود هم از مهندسي متناسب و خاصي برخوردار
است .آدمها بيآنكه بخواهند ،وارد معركه و دست به كار میشوند .فريد قرار است به همراه خانواده به زيارت برود،
اما مجموعه اتفاقات و حرفها بر او اثر میگذارد و بر خالف خواست اوليهاش دست به كاري كه به نظرش ضرورت و
ارجحيت بيشتري دارد ،میزند .راننده در روايت اول هم اتفاقي وارد ماجرا میشود و ناگهاني و ناخواسته سر از دسته
عزاداريوماجرايجابهجاييضريحدرمیآورد.دراپيزودچهارمهمشكلروايتگريبههمينمنوالاست.مرتضي
براي مدت كوتاهي ،آن هم براي كمك به زائران بيمار ،به عراق میرود ،اما به شكل اتفاقي با برادر ناتنياش ،علي،
برخورد میکند و با همراهي ،وارد ماجراي او ،زندگي و مجموعه شرايط حاكم بر او میشود .مينا براي پيدا كردن
مرتضي و تاخير او از بازگشتش ،راهي كربال میشود ،اما به شكل ناخواستهاي براي حل مشكل اساسي گروهي كه
همسرش با آنها يار و همراه شده ،وارد مناسباتشان میشود و ترجيح میدهد براي حل مشكل خود دست به كار
شود« .هيهات» از اين نقطه نظر روايتگر آدمهايي است كه خواسته و ناخواسته قدم در راهی دشوار گذاشتهاند و
همين انتخاب باعث شده ديگر آن آدمهاي سابق نباشند .آنها با شرايط جديد با مابهازاهايي كه خود چنانكه بايد
و شايد در آن دخيل نبودهاند ،به انسانهاي ديگري تبديل شدهاند كه دوست دارند در محيط و دنياي اطرافشان
تاثيرگذارباشند.ازايننظر«هيهات»رامیتواناثريتقديرگرايانهدانست؛فيلميكهدستتقديرشخصيتهايش
را بيآنكه خود بخواهند ،در مسيري قرار میدهد كه ناچار دست به انتخاب برنند تا از ميان بردن و نبردن ،رفتن و
ماندن،ساختنونساختنوگفتنونگفتنيكيرابرگزينند.
«هيهات» اثري درباره جنگ است .درباره آدمهاي جنگديدهاي مثل فريد و آدمهاي در حال جنگي مثل
مرتضي و علي .جنگ آنچنانكه فيلم به ما نشان میدهد ،چنان اثر وضعي بر شرايط و محيط آدمها گذاشته كه
بر نحوه و شرايط زندگي و دنياي كنوني و آيندهشان بيتاثير نيست .فريد سالهايي از زندگياش را در آسايشگاه
به سر برده و بخواهد و نخواهد ،در محيطي پر از مين زندگي میكند .آال در منطقهاي بزرگ شده كه جنگ و
آسيبهاي پس از آن خانواده و جامعهاش را در بدترين شرايط زندگي و كار قرار داده و پدرش را از او دور كرده و
همين جنگ است كه زينب را از علي ،علي را از مرتضي و پدر آال را از آال گرفته است .نكته بااهميت پيرامون جنگ،
آسيبي است كه زنان در آن مورد تهديد قرار گرفتهاند .نمونه عيني اين آسيب در ميان چهار اپيزود آال و مادرش
هستند كه هر كدام نمونههاي عيني هزاران مادر و دخترياند كه از جنگ و اثرات آن آسيب ديدهاند.
با اين همه هر چهار كارگردان در «هيهات» به دنبال كنشها و واكنشها ،در وانفساي شرايط بحرانياند كه آدمها
با آن دست به گريباناند .هر چهار دوربين در پي ثبت و ضبط زندگي و زمانه آنهايي هستند كه همه تالششان
رسيدن به زندگي مطلوبِ پيش از به وجود آمدن شرايط بحراني است و اين تالش براي دگرگوني شرايط ،شايد
كمترين خواسته آنها باشد .شايد
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کربال در فرهنگ اسالمی ایرانی ما جایگاه مهمی دارد و فارغ از هرگونه تحول سیاسی ،عالقه به آن ،برقرار مانده
است .در رویدادهای سیاسی معاصر و بهخصوص با درگیریهای نظامی رخداده در منطقه خاورمیانه ،این مکان،
بسیار پررنگ و استراتژیک ،حضور معنویاش رخ نموده است .عالقه قلبی آحاد شیعیان و حتی دیگر مسلمانان و
معتقدان به سایر ادیان الهی به این مکان و معنویت مستتر در آن ،نیاز به یادآوری ندارد .بنابراین ،هنگامی که اثری
سینمایی با محوریت این مکان جغرافیایی و نیز باور درونی مردم به آن ساخته میشود و به نمایش درمیآید،
کنجکاویبرانگیز خواهد بود؛ از این جهت که این همه باور قلبی و بیرونی ،در ظرف تصویر چگونه گنجانده شده،
یا از چه زاویهای به آن نگریسته شده است.
فیلم سینمایی «هیهات» ،با چهار روایت و شبیه به اثری اپیزودیک  -به واسطه وجود عالقه به کربال بهعنوان حلقه
وصل این چهار روایت  -در ایام محرم اکران شد .در این فیلم ،عالقه به زیارت مرقد امام حسین(ع) و ضریح آن
امام ،عشق درونی به رسیدن به کربال و جان بر سر این پیمان نهادن و فراتر از دیدار فیزیکی با آن برخورد کردن،
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نگاه به مردمان ساکن در کربال که خود آسیبدیده از حوادث تروریستی رخداده در آن به خدمت زوار درآمدهاند
و حضور جوانان ایرانی در عرصه نبرد با داعش و داعشیان در عراق ،بهعنوان چهار مضمون در نظر گرفته شده تا
در اثری سینمایی ،به عشق مردم ایران ،رزمندگان دوران دفاع مقدس ،مردم عراق و البته مددرسانی برای دفاع از
کربال ،نشان داده شود؛ چهار مضمون آشنا و پذیرفتهشده در میان مردم ایران .اما نگاه به مردم ایران در این فیلم،
بسیار جانبدارانه است .ما عشق بینهایت به زیارت ضریح امام حسین(ع) داریم ،بر سر این عشق جان میدهیم،
مردمان ساکن در کربال آسیبدیده جسمی و اقتصادی هستند و ما تامینکننده آنان هستیم و حتی برای دفاع
از کربال به میدان مبارزه میرویم .البته در روایت چهارم ،اینکه ما و مبارزان عراقی ،هر دو از یک مادر هستیم و
برادر ناتنی یکدیگر و اینکه ما برای دفاع از خانواده شاید معنوی خود به آن عرصه گام نهادهایم هم نشان داده
میشود .اما کلیت روایت بر نگاه ایرانی و عشق به کربال از این زاویه متمرکز است و ابایی ندارد که در بیان این عشق،
خواسته و ناخواسته ،این نگاه یکسویه و برترانگاری را به گونهای بیان دارد که ایرانی و حاکمیت سیاسی ایران
را به چالش بکشد!
در روایت نخست ،قهرمان داستان در شوشتر خوزستان چون وعده خود به مادر و بردن او به کربال را نتوانسته
عملی کند ،به جای آنکه مادر را به مکان استقرار ضریح جدید حرم امام حسین(ع) در حال انتقال به کربال ببرد،
تریلی حامل ضریح را میدزدد و به خانه میبرد! آیا برای نشان دادن عشق به زیارت ضریح امام حسین(ع) ،چالش
روایی بهتر یا ابزار پیشبرد داستان بهتری نمیتوانست طراحی شود؟ مادری را که به جز مشکل تنفسی چیزی از
حاد بودن وضعیتش نشان داده نمیشود ،نمیشد با وسیله نقلیهای به مکان استقرار ضریح برد؟ درخواست یک
آمبوالنس برای انتقال مادر به محل توقف ماشین حامل ضریح منطقیتر بود ،یا درخواست انتقال این تریلی برای
بردن به روستایی که مادر در آن بستری بود؟ دزدیدن دیوانهوار تریلی که امکان آسیبزدن به مردم عالقهمند
نشسته در کنارش و در حال راز و نیاز را داشت ،چه نمادی از عشق درونی مردم ما به زیارت ضریح را میرساند؟
عشق و عالقه ما از سر محبتی درونی است یا نوعی جنون؟ بر چه مبنایی ،رساندن ناشیانه ضریح به پشت اتاق
مادر ،عملی درست وانمود شده؟ چرا مردمانی که در حال راز و نیاز در کنار ماشین حامل ضریح بودند ،نزد این
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فرد ،ارزشی نداشتند که ماشین از برابر چشمانشان
دزدیده شد؟ بگذریم که پسر ،تریلی را با خراب کردن
دیوار ،به ورودی خانه رساند و خودش دستگیر شد،
اما این تریلی دقیقا به پشت پنجره اتاق مادر و در
قابی نورانی رسانده شد؟ توسط چه کسی؟ هیهات
که این روایتپردازی درستی از این عشق و البته از
ایرانیجماعتباشد.
در روایت دوم ،جانبازی به منزل پدری آمده است
و ظاهرا بعد از درگذشت پدر رسیده است و اینبار
نیز مکان ،خوزستان و البته حول و حوش شلمچه
خوزستان است .نشان دادهشد این فرد که از نیروهای
لشکر 7ولیعصر(عج) بوده که در زمان جنگ از دزفول
منشأ گرفته بود ،مدتی را در آسایشگاه اعصاب و روان
بستری بوده نمیدانیم چه مدت ،ولی اکنون در قامت
یک فرد سالم و معتمد به افکار خود آمده و البته
خواهرزادهها یا برادرزادههای خود را نمیشناسد و از آنان میپرسد که اسمشان چیست .گویا قصد سفر به
کربال به همراه خانواده را دارد که واقعه فوت پدر پیش آمده .خانوادهاش یا شاید همرزمانش ،در حال رسیدن به
ی
مرز برای عبور و رفتن به کربال هستند و او به دنبال جوانی از خانواده ،که به صورتی غیرمنطقی در حال خنث 
کردن مینهای جامانده از دوران جنگ است .روایت ،امروزی است .در رادیو از  9محرم  1437میشنویم،
یعنی تاسوعای سال  1394شمسی .اما از محیط شلمچه یا روستای محل سکونت خانواده چه تصویری داریم؟
مردمان آنجا نزدیک  30سال پس از پایان جنگ ،هنوز در فکر امضای طومار و درخواست از مسئوالن برای
پاکسازی نهر از مین و روان کردن آب برای نخلستان خود هستند ،ماشینی که قهرمان ما از برادرش امانت
گرفته ،بسیار داغان و قدیمی است .از اینکه چرا در گذر این همه سال از زمان جنگ کسی برای این کار اقدام
نکرده ،یا چرا فقط و فقط همین نهر بعد اینهمه سال باید تنها راهگشای مشکل زیستی این مردمان باشد ،در
روایت چیزی نداریم .به ما میرسانند که حاکمیت سیاسی ایران ،این مردمان را فراموش کرده و سفر ظاهری به
کربال جاری است! به ما که سالهاست با پدیده راهیان نور رویاروییم و مردمان را به این مناطق میآوریم و البته
از پاکسازی مینها هم در اخبار اطالعات به ما میدهند .این برهوت منزوی از دنیای معاصر کجاست که حتی
نزدیک مرزش با عراق ،نشانی از پست نگهبانی نیست؟ اینهمه سال پس از جنگ از چه خوردهاند این مردمان و
حاال چه شده که به جای فراخواندن منطقی مسئوالن ،دنبالهروی جنون ناگهانی یک جوان شده و رزمندهمان
را تا مرز جنونی دیگر میکشانیم و او را به روی مین میبریم و فدا میکنیم که بگوییم عشق به کربال در درون
رزمندگانمان تا آخر عمر بوده است؟ برای بیان این مضمون ،کل مدیریت حدود  30ساله دولتها و حتی سپاه را
که متولی راهیان نور است ،زیر سوال میبریم که این را نشان دهیم؛ جنون آنی را؟
در روایت سوم ،چند خانواده عراقی در کنار نهری زندگی میکنند و بهسختی اموراتشان میگذرد .ظاهرا پد ِر
مین جامانده از زمان جنگ قدیم یا جامانده از وقایع اخیر عراق ،رفته و جان باخته است.
دختربچه داستان روی ِ
بچههای مانند او توسط فردی به بیگاری و گدایی در اطراف حرم مطهر امام حسین(ع) کشانده میشوند که
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مادرش فهمیده و او را جدا میکند و بعد این دختر به همراه پسربچهای به راه میافتد تا درآمد کسب کند و در
سیر روایت درمییابیم که پدر او ،مهر برای زائران میساخته و میفروخته است و اکنون این دختربچه ،به ساخت
مهر میپردازد و به زائران عرضه میکند .خانوادههای عراقی در این بخش در خدمت زائران ایرانی هستند! حتی
اگر نان برای خوردن نداشته باشند .در سوی عراقیان نیز ،نشان نمیدهند که اینان چگونه زندگی میکنند و
فقط چند خانه اصطالحا حصیری داریم برای اسکانشان در کنار رود .داستان هم از زمانی برای ما آغاز میشود
که گویی جمعیت عظیمی از زائران احتماال ایرانی و با مکنت به کربال رسیدهاند و انگیزه سودجویی یک شیاد،
دختربچه را به گدایی سوق داده و البته در ادامه به فروش مهر میکشاند .بگذریم که دختربچه از یک فروشنده
شنید که پدرش مهرهای خوبی درست میکرده و به او میداده برای فروش .اما به جای آنکه نشان دهند
مهرهای ساختهشده را به آن مرد بفروشد ،نشان میدهند که خود دختربچه در کنار ضریح و چشم به نوشته
باالی ورودی حرم ،روی زمین نشسته و مهر میفروشد .کرامت آسیبدیدگان عراقی کجا رفت؟ آیا همان
ایرانیانی که بدون توجه به وضعیت داخل ایران به زیارت میروند ،خریدار این مهرها هستند؟
در روایت آخر ،مادر و بچهای در حال سفر به کربال برای دیدن همسر و پدر خانواده هستند که بهعنوان پزشک
هالل احمر به آنجا رفته است .در سیر جستوجو برای رسیدن به مرد خانواده ،داستان جنگ فعلی عراق
برایمان نشان داده میشود .داستانی انتزاعی و نه عام؛ چون گفتارهای واقعی خانوادههای کسانی که در
عراق و سوریه در عرصه نبرد با داعشیان هستند ،نشان میدهد که اینان با خانواده در ارتباط بودهاند و اصوال
هیچکدام انفرادی برای دیدن همسران خود ،به مناطق بحرانی نرفتهاند ،یا به آنان اجازه داده نمیشود که
بروند .ما در این سوی روایت ،فقدان منطق در ایرانیان را شاهدیم .همسر و فرزند بدون هماهنگی به عراق
رفتهاند و تنها شاهدیم که ناگهان بر سر مسئوالن هالل احمر فرود آمدهاند ،چون آنان شتابان به تمیز کردن
اتاقی میپردازند که بتوانند این دو را اسکان دهند .در طول ساعاتی که این زن در تبلت همسر به دنبال اوضاع
روزانه زندگی همسر در عراق جستوجو میکند ،کسی به این مرد خبر نمیدهد که اینان آمدهاند و حتی
زمانی که در انتها ،زن درمییابد که گوشی برادرشوهر ناتنی در دستان همسر است ،به جای ارتباط کالمی
برایش متنی عربی را میخواند که همسرش آن را از بلندگو برای داعشیان پخش میکند .مرد فهمیده زن
رسیده ،اما تماس نمیگیرد .آیا ایرانی جماعت ،فردی خودخواه است که خانوادهاش هم برایش اولویت ندارد؟
خانوادهای که آگاه است به بحرانی بودن منطقه حضور همسرش .پس چرا این عاقبت را طراحی کردیم؟ نشان
داده شد که همسر این زن با مردی عراقی ،از یک مادر هستند! شاید نمادی از اینکه اصطالحا ما با عراقیها
از یک منشأ معنوی هستیم و دختربچهای که در فیلم بر اثر بمبگذاری داعشیان جان باخت و پدرش هم
در این راه جان خود را داد ،دختر همان برادر ناتنی همسر این زن بود .اما این بیشتر تاکیدی بر این بود که از
خانواده ماست و نه حاصل باور و عشق معنوی .این زاویه دید ،ایرانی است! در فیلم ،گفتارهای عربی عراقیها
را با زیرنویس فارسی منتقل کردهاند تا حالوهوای رزمندگان عرصه نبرد با داعش را دریابیم ،اما فراموش
میکنند که بنویسند متنی که با صدای زن در تبلت منتقل شد و همسرش از بلندگو و بر فراز منارهها برای
داعشیان پخش کرد ،چه بود و حاوی چه متنی بود.
و آخرین نکته ،چرا «هیهات» با واژه انگلیسی  neverدر تیتراژ آمد؟
برای ورود معنوی به عرصه کربال و کربالییان ،باید نگاه بهتری پیدا کرد و ساختار قویتری ارائه داد .و این انتظار از
سازمان اوج که نامش بر تیتراژ این اثر قرار دارد و خودش برآمده از مجاهدتها و معنویت واقعی رزمندگان جنگ
و نیروهای سپاهی و بسیجی است ،بیشتر است
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ایلیامحمدینیا

تهيهكننده «هيهات» تالش دارد ذائقه مخاطب را به چالشي تازه دعوت كند
فيلمهاي اپيزوديك چندان با سليقه مخاطب ايراني جور نيست ،حتي استفاده از كارگردانان شناختهشده و
بازيگران نامي نيز در تغيير ذائقه مخاطب ايراني تاثير چنداني نداشته است .گواه بارز آن فيلم «طهران تهران»
ساخته اپيزوديك داريوش مهرجويي و مهدي كرمپور است كه با وجود استفاده از بازيگران شناختهشده همچون
پانتهآ بهرام ،برزو ارجمند ،سروش صحت ،طناز طباطبايي و ...در گيشه چندان مورد توجه قرار نگرفت .حال
تهيهكننده فيلم «هيهات» تالش دارد با استفاده از اكران فيلمي اپيزودي و مناسبتي در ايام محرم ذائقه مخاطب
سينماي ايران را به چالشي تازه دعوت كند؛ چالشي كه البته نتيجه آن مشخص است.
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اپيزودنخست
رحمان پسر جواني است كه هنوز نتوانسته مادر پيرش را به آرزوي ديرينهاش كه رفتن به كربال و زيارت بارگاه
امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل است ،برساند .وخامت حال مادر البته ديگر امكان اين كار را نميدهد ،تا
اينكه ضريح جديد امام حسين(ع) كه توسط هنرمندان ايراني طراحي و آماده شده و قرار است در بارگاه آن
حضرت نصب شود ،در مسير خود به شوشتر میرسد و...
هادي ناييجي ايدهاي جذاب را براي روايت خود انتخاب میكند .اما نميتواند قصه خود را بهخوبي به تصوير
بكشد .فيلم بي هيچ دليلي به پيش میرود و تالش دارد با پشتوانه اعتقادي مردم روايت خود را كامل كند .همه
چيز غيرمنطقي و گنگ پيش میرود ،مثل دزديدن ماشين حامل ضريح و كتك زدن دو نفر كه گويی قصد
سرقت از او داشتند و...
روايت فيلم صرفا بر اساس پيشفرضهايي است كه كارگردان در ذهن خود از مخاطب دارد .رحمان قصد دارد
چه كار كند؟ آن دو نفر كه فريد سوار ماشين آنها میشود ،چه كسي هستند و اساسا چرا كارشان به درگيري
میكشد و او با كوچكترين صدمهاي از مهلكهاي كه قرار بود در آن اسير شود ،پيروزمندانه خارج میشود؟ چه
عاملي باعث تحول در رحمان میشود كه تصميم به سرقت ماشين حامل ضريح میگیرد تا به خيال خود مادر را

به آرزويش برساند؟ به نظر میرسد كارگردان روي احساسات و ارادت خاص مخاطبش نسبت به عاشورا و امام
حسين(ع) زياد از حد حساب كرده است و نتيجه آن اپيزودي كمجان و بيرمق است كه سكانس قابل تامل قرار
گرفتن ضريح در قاب پنجره اتاق مادر نيز كمكي به پيشبرد قصه آن نميكند .پاشنه آشيل اين اپيزود فيلمنامه
يك خطي و بيكشش آن است.
اپيزود دوم
فريد موسوي جانبازي است كه قصد دارد با خانوادهاش در اربعين حسيني در كربال باشد ،اما كمآبي اهالي منطقه
و بدقولي مديران براي رفع معضل كمآبي باعث میشود از سفر زيارتي خود دست بكشد تا راهي براي رفع مشكل
اهالي منطقه خود پیدا كند.
دانش اقباشاوي در روايت خود تالش دارد روايتي نوين و امروزي از واقعه كربال نشان دهد و تا حدود زيادي نيز در
اين راه موفق عمل میكند .اشاره به جانبازي كاراكتر اصلي فيلم و مشكل آب اهالي منطقه و مينهايي كه امكان
دسترسي به آب را به اهالي نميدهد ،در كنار داستان حضرت عباس و نياز كاروان كربال به آب و حضور سربازان
دشمن در مسير آب و سرآخر شهادت ،آن هم بدون آنكه تصويري از واقعه عاشورا در فيلم آمده باشد ،بهخوبي
نشان از تلفيق درست واقعه ديروز و امروز دارد.
اپيزود سوم
دختربچهاي با از دست دادن پدرش ناچار به كار میشود و تالش میكند همچون پدرش مهر بسازد و...
اپيزودي كشدار و خستهكننده با منطقي كمجان و ناكافي .روحاهلل حجازي در اين اپيزود همان راهي را میرود
كههادي ناييجي در اپيزود اول از آن بهره برده .يعني روايت داستاني كه موتور محركه آن اتكای بيش از حد
به احساسات مردمي نسبت به كربالست .دختر در كنار زني شوهر ازدستداده و فقري كه زندگي آنها را دربر
گرفته ،ساختمان كلي فيلم را تشكيل میدهد .يك فيلم احساسي كه قرار است صرفا احساسات مخاطبانش
را با خود همراه کند و البته پايانش خيلي زودتر توسط تماشاگر حدس زده میشود .خاصه آنجايي كه مادر به
دخترش میگويد« :آدم نباید گدایی هرکسی رو بکنه .آدم باید گدایی کسانی رو بکنه که واال باشن».
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اپيزود چهارم
نرگس به همراه فرزند خردسالش براي ديدار همسرش كه بهعنوان پزشك زائران كربال را درمان میكند ،راهي
كربال میشود .اما اثري از همسرش نيست .او پنج روز به مرخصي رفته و به تلفنش جواب نميدهد و...
هادي مقدمدوست كاملترين اپيزود «هيهات» را به تصوير میكشد ،با روايتي تعليقگونه و دلهرهآور .اين اپيزود
تمام ويژگيهاي يك فيلم بلند سينمايي را در خود دارد .اثري جذاب و ديدني كه حاضر نيست به هر قيمتي
مخاطب را با خود همراه کند .استفاده درست و مناسب از فضاهاي مجازي همچون تلگرام و اينستاگرام برای
معرفي شخصيتها و پيشبرد قصه و ايجاد تعليق از نمودهاي بارز و درخشان فيلم محسوب میشود .درباره اين
اپيزود مفصل بايد نوشت .فيلم اما بيكاستي هم نيست .صداي زن آن جاذبه و قدرت را ندارد كه خطبه حضرت
زينب را بخواند و اثرگذار باشد .يا اينكه رابطه مرتضي با برادر ناتنياش ،ابوطوبي ،گنگ میماند و...
با اين همه «هيهات» را به واسطه اپيزود دوم به كارگرداني دانش اقباشاوي و اپيزود چهارم ساختههادي
مقدمدوست فيلمي ارزشمند و ديدني میدانم
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سحر عصرآزاد

گفتوگو با سه تن از کارگردانان «هیهات»  -بخش دوم

بخش دوم گفتوگو با سه كارگردان فيلم «هيهات» (هادي ناييجي ،دانش اقباشاوي ،هادي
مقدمدوست) متمركز بر وجوه فني و دراماتيك هر اپيزود و البته نقد و نظر هر يك درباره اپيزودهاي
يكديگر شد .گفتوگويي كه ماحصل آن تعامل فيلمسازان جواني است كه اين همدلي از زمان ساخت
فيلم آغاز شده و هر سه را به اين نقطه مشترك رسانده كه «هيهات» با همه نقاط قوت و ضعف خود،
دلي جديد ،منحصربهفرد و استاندارد در كارنامه آنهاست.
يك تجربه ِ
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گفتوگو را با مصداقهايي در هر اپيزود
دنبال ميكنيم تا به تحليل روشني
برسيم .در اپيزود دوم (اقباشاوي)
شخصیت اصلی ،كاراكتر بیرونی نیست،
ولي از همان سکانس اول ،معرفی
تکاندهندهای دارد؛ او خوابيده و پای
پروتز کنارش قرار دارد ،درحاليكه بچهها
كنارش میآیند .اين شيوه معرفي براي
من كنجكاوي ايجاد كرد تا از او بيشتر
بدانم و كاراكتر را بهتر بشناسم .اما در
ادامه این شخصیت از ما فاصله میگیرد
و چيز زيادي از او دستگيرمان نمي شود.
به همين دليل هم با مسئله او احساس

نزديكي زيادي نميكنيم.
اقباشاوی :در «تاجمحل» هم همینطور بود.
من معتقدم در درام ،شخصیت قصه را پیش
میبرد و قطعا باید او را به مخاطب معرفی کنیم.
ولی شخصیتی که براي این قصه انتخاب کردم،
آدمی آسیبدیده از جنگ بود .جزو ویژگیهای
شخصیتیاش اين بود که کمحرف باشد ،ولي بقیه از
او حساب ببرند یا حتی بترسند؛ چون هم مرد جنگی
است هم عصبی .حتي وقتی پدرش ُمرده ،به او
نگفتهاند تا حالش بد نشود .او شخصیتی است که در
عنفوان جوانی در موقعیت جنگ قرار گرفته و آسیب
دیده است ،بهقدری که حال روحی و روانی مناسبی
ندارد .شخصیتی که آماده است تا فتیلهاش روشن
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شود و وقتی میبیند آن پسر جوان در دوئل كالمي
تحقیرش میکند ،باز کمی بیرگی میکند .اما وقتی
اين پسر تکهپاره ميشود ،منطقی و باورپذیر بود که
این آدم ولوشده با اسلحه ،قفل را بشکند و مشكل
را حل کند .همیشه به این جمله معتقدم؛ چیزی
را که باور نداری ،انجام نده .اما من باور داشتم این
شخصیت این کار را خواهد کرد .شما در صحبتهاي
قبلي از برانگیختگی حرف زديد ،ميخواهم بدانم
زمانی که او تانك را روشن كرده و راه میاندازد،
بهعنوان یک مخاطب احساس برانگیختگی در شما
ایجاد شد یا نه؟
واقعیت اين است كه شور و حس عجیبی
در من ایجاد نشد.
ناییجی :چون تا قبل از این ،مخاطب این آدم را
بهخوبي نمیشناسد و اطالعات کمی دارد.
اقباشاوی :چگونه اطالعات كمي دارد؟ از همان
پالن اول به قول خانم عصرآزاد با پاي مصنوعي
مواجه ميشويم .در دو پالن بعد عكس دوران
جنگش را ميبينيم كه كودك ميگويد« :اين
عمو فريد است ».در سكانس بعد متوجه ميشويم
پدرش فوت كرده ،ولي قبل از فوت به خانواده گفته
كه به فريد (فرخنژاد) نگوييد ،چراكه حال روحي
مناسبي ندارد و خودش مريضي روحي دارد .در
همان سكانس خواهرش از او ميخواهد االن كه
عازم سفر نجف و كربالست ،برايشان نماز بخواند
و روسريهايي را متبرك كند .ميبينيم كه دليل
صداهاي انفجار را صراحتا از او پنهان ميكنند .در
سكانس سوم هم ميبينيم همرزمانش در لشکر
خوزستان پالكارد تسليت با عنوان سردار دالور و
جانباز ،سيدفريد موسوي را در ورودي خانه نصب
كردهاند .در سكانس پنجم دختر برادرش قضيه
ياسين را با وضوح لو ميدهد و مورد توبيخ برادرش،
علي ،قرار ميگيرد كه« :مگه نگفتند به عمو فريد
چيزي نگو!» در سكانس ديدار فريد با برادرش سعيد
نيز آشكارا سعيد سعي در رد گم كردن درباره مسائل

نگرانكننده ازجمله كارهاي متهورانه ياسين را
دارد .بازهم بگويم يا هنوز گنگ است؟ حاال سوال من
اين است :اگر اپيزود چهارم (مقدمدوست) را كنار
بگذاريم و فقط به سه اپیزود اول بپردازیم ،تحلیلتان
در مورد «هیهات» چیست؟
به نظرم سه اپیزود اول ب ه جهت
زمانبندي و بار دراماتيك با هم تناسب
دارند ،ولی اپيزود سوم (حجازي) به
جهت حذف بازیگر حرفهای به يكدستي
كار لطمه ميزند .نكته ديگر اينكه در
هر سه اپیزود ،قصه و شخصيتها شرح
و بسط كافي پیدا نمیکنند تا درگيري
تنگاتنگ با مخاطب ايجاد كنند .در
اپیزود اول (ناييجي) قصه بسط و عمق
الزم را براي تاثيرگذاري پيدا نميكند.
در اپيزود دوم (اقباشاوي) كاراكتر و
موقعيتش ملموس و باز نشده و كنش
نهايي او آنچنانكه بايد ،مهم نميشود
و اپيزود سوم (حجازي) هم در سطح باقي
ميماند و روند فيلم دارای ظرافتي براي

اقباشاوي:منهركاريبلدنباشم،
باورپذير درآوردن صحنهها را
بلدم
مخاطب مفهوم کند و این استعارهها از فیلم برداشت
نمیشد .این يك ایراد فنی در بیان و صناعت فیلم
است ،اما در اپیزود آقای ناییجی از نظر من کامال
مشخص شده که كاراكتر اصلي یک پسر بیعرضه
است كه میخواهد کاری برای مادرش انجام دهد.
ناییجی :شخصیت اصلی داستان من آدم بدشانسی
است که نسبت به مادرش بیمسئولیت بوده و حاال
كه مادرش در حال مرگ است ،میخواهد جبران
کند .درکل اپیزود دانش و هــادی ،یک عنصر
داستانگویی از نظر بصری دارند که در اپیزود من
و آقای حجازی وجود ندارد؛ عنصر انفجار و جنگ.
در اپیزود دانش ،از جایی که تانك حرکت میکند،
وارد يك ضرباهنگ جديد بصري میشوید .در اپیزود
هادی هم در بخش اول (بدون جنگ) کنجکاویها
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رسيدن به مفهوم نهايي نيست.
اقباشاوی :اما من فکر میکنم موقعيت كاراكتر
سردار در اپيزود دوم باز میشود؛ مرد جانبازی است
که میخواهد به کربال برود و سروصداهایی از انفجار
میشنود كه باعث ميشود در روستا بماند.
اما این مسیر سریع و بدون زمينهچيني
اتفاق میافتد و به همين دليل هم
كنش و انتخاب او تاثيري در خو ِر عمل
قهرمانانهاي كه انجام ميدهد ،پيدا
نميكند .واقعيت اين است كه هر کدام
از اين كاراكترها در پایان هر اپيزود ،یک
تصمیم انتحاری (در اشل خود) ميگيرند
و وارد عمل ميشوند .اما این تصمیم نیاز
به مقدمهچینی دارد تا در مخاطب رسوب
كند ،نه اينكه در لحظه اتفاق بيفتد.
اقباشاوی :در لحظه نیست ،یک سکانس سه
دقیقهای مقدمهچینی دارد.
ناییجی :منظورشان باورپذیری یک تصمیم است؛
حاال میخواهد در یک دقیقه باشد یا  10دقیقه.
اقباشاوي :مطمئن باشيد باورپذير است و بيش از
اين توضيح واضحات است و پرگويي .من هر كاري
بلد نباشم ،باورپذير درآوردن صحنهها را بلدم .فريد
چندين بار بايد با دوستان همسفرش تلفني قرار را
به مرور به تعويق بيندازد تا گرفتار بودنش براي سفر
باورپذير دربيايد؟ برادرزاده جوانش ياسين چقدر
بايد لتوپار شود و كودكان و زنهاي اهل بيتش
چقدر بايد شيون كنند (و اتفاقا چه خوب و تاثيرگذار
صحنه انتقال پيكر بهشدت آسيبديده ياسين به
آمبوالنس را اجرا كردند) تا غيرت يك مرد جنگي
براي حل يك مسئله به جوش بيايد؟ قصه من قصه
آدمي جدي است كه عملگرايياش به خواب رفته
است .الحمداهلل كه تا پايان اپيزود اين عملگرايي
بيدار شد.
مقدمدوست :يادم هست سر فیلم «سر به مهر»
تفاسیر نمادینی شد که وقتی صبا به فرودگاه

ميرود تا نماز بخواند ،یعنی میخواهد صعود کند.
ن اشتباه من بود ،چون باید پالنی میگرفتم تا
ای 
تفهیم کنم او ساعت  12شب براي نماز خواندن
جايي جز فرودگاه ندارد .خیلیها میگفتند چرا
به مسجد نرفت تا نماز صبح بخواند؟ من باید به
تماشاگر تفهيم میکردم که االن وقت نماز خواندن
نیست و صبا نگران است که خانواده همخانهایاش
به آنجا بیایند و چون نمیتواند جلوی آنها نماز
بخواند ،پس  12شب از خانه بیرون میزند .این
ساعت مسجدی باز نیست ،پس تنها جای امن و
گرمي که به فکرش میرسد ،فرودگاه است .اضافه
کردن پالني از يك ساعت ديواري يا ساعت مچي و
تاكيد روي زمان يا چيزي كه خوشسليقهتر از يك
اينسرت ساده باشد ،میتوانست این قضیه را برای
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و کشفها کارکرد دارند ،اما بخش اعظم كار به
خدمت گرفتن تكنيكال دوربین برای یک مستند
جنگی است .بنابراین اساسا روایت قصه «سر به
مهر»ی نیست ،به نظرم ساختن «سر به مهر»
خیلی سختتر از اپیزودی است که برای «هیهات»
ساخته است .از اين منظر روايت قصه من شاید
مشکلتر باشد ،چون نميتوان خطای گرامری آن را
پنهان کرد .صحنههاي هيجاني جنگ ،نكات ضعف
داستان را ميپوشاند ،مثل بخش دوم اپيزود من كه
وقتي ماجراي كاميون شروع ميشود ،ضعفها كمتر
جلوه ميكند .اپیزود من خطای گرامری دارد ،چون
پرداخت رحمان تیپیکال است.
اشاره به پرداخت تيپيكال كاراكتري
كرديد كه نقش او را حامد بهداد بازي
ميكند .چطور شد كه بهداد را برای
بازی در اين نقش انتخاب کردید كه
مخاطب از او پيشزمينه ذهني دارد كه به
ويژگيهاي نقش نزديك است؟
ناییجی :حامد بهداد عالوه بر اینکه چهر ه است،
بازیگر خوبی برای نقشهایی است که دوست
دارد .یکی از نکاتی که به بحث فیلم کوتاه نزدیک
است ،این است که فکرکردم از همان پالن اول ،از
شناختی که تماشاگر از چهره و سابقه بهداد دارد،
استفادهکنم تا نیاز نداشته باشم زمان بیشتری را
برای شناساندن شخصيت صرف کنم .مثال اگر بابک
حمیدیان را انتخاب میکردم ،باید بيشتر به این
وجه میپرداختم تا تبدیل به آدمی شود که احتمال
دارد در لحظه کار خطرناکی از او سر بزند .بعد از
اینکه بهداد وارد كار شد و تصميم گرفتيم گریمش
تغییر کند و در موهایش دست ببریم ،کمک
بیشتری شد تا این شخصیت شکل بگیرد .شايد
بشود ادعا كرد كه به جاي پرداخت بخشي از كاراكتر
در دل داستان ،از ويژگيهاي شخصيت خو ِد بهداد
در خاطره ذهني مخاطبي كه او را با ويژگيهايش
ميشناسد ،در اين كار كوتاه استفاده كردم تا زمان

كوتاهتري به اطالعات مربوط به شخصيتپردازي
اختصاص دهم.
در اپيزود چهارم بازي آقای اقباشاوی
ملموس و تاثیرگذار است ،بهخصوص از
اين جهت كه تصوری از نقشآفرينيشان
نداشتم .به نظرم اين کاراکتر ،هم روي
كاغذ منحصربهفرد خلق شده ،هم به
واسطه بازي ايشان خاص شده .با اينكه
از اين شخصيت تصویر واقعی نمیبینیم،
بلكه به واسطه ويدیوهاي ضبطشده او
را ميشناسيم ،کامال هویت و شناسنامه
دارد و مخاطب باورش میکند .خاص و در
عين حال واقعي بودن كاراكتر بهراحتي
حاصل نميشود .اين همكاري چطور
شكل گرفت؟
مقدمدوست :من دانــش را از سالها قبل
میشناختم و در جلساتی که سر این کار با هم
داشتیم ،متوجه شدم عربی بلد است .برای این نقش،
بازیگری میخواستم که چهره معروفی نباشد و به
زبان عربی مسلط باشد و برایم مهم بود که الغر و

ناییجی :فکرکردم از همان پالن
اول ،از شناختی که تماشاگر
از چهره و سابقه بهداد دارد،
استفادهکنم
بسازد ،آنارشیستیطور است .بیشتر از همه و حتی
خودش ،من مطمئن بودم ریزهکاریهایی در کارش
دارد که جالب است .من از زمانی که دستیار بودم ،هر
موقع نمیتوانستند بازیگر پیدا کنند ،یا کسی را برای
نقش راضی کنند ،میپذیرفتم در فیلم بازی کنم.
در فیلمهایی مثل «آنجا» و «هیچ» رضا کاهانی و
«شب» رسول صدرعاملی بازی کردم که هر کدام در
حد تکسکانس یا چند سکانس کوتاه بود .کاهانی
فیلم دیگری هم ساخت که در آن نقش یک روحانی
را بازی کردم .قرار بود برای این نقش یک پیرمرد
 90ساله پیدا کنم که نتوانستم و به رضا گفتم خودم
این نقش را بازی میکنم ،چون قائل به تولید بودم .از
بازیگری جلوی دوربین نمیترسم ،ولی بدم میآيد
و هیچوقت هم خوشم نخواهد آمد .اما اگر قرار باشد
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نسبتا قدبلند باشد ،چون میخواستم به نوعي رنجور
و خالف قهرمانی باشد که هیکلی است و چهرهاش
یک آدم هنری و شاعر را تداعی کند .این شخصیت
یک آدم ایرانی -عراقی بود و طبیعتا نمیتوانست
كام ً
ال شبیه عراقیها و اعراب باشد .این وضعيت
بینابینی در نظرم بود و وقتی با دانش معاشرت کردم،
به این نتیجه رسیدم که بهتر است او این نقش را
بازی کند .نه گزینه دیگری انتخاب کرده بودم و
نه تصمیم قطعی در مورد دانش گرفته بودم .اما به
این فکر کردم اگر احیانا بازیگر بهتری پیدا کردم،
نقش را به آن بازيگر میدهم و اگر پیدا نکردم ،دانش
بازی کند .از جایی که به دانش فکر کردم ،به او
گفتم ریشش را کوتاه نکند و وقتي ریشش بلند
شد ،دیدم خوب است او این نقش را بازی کند؛
چون تمام مشخصاتی را که در ذهنم بود ،داشت.
راستش خيلي هم چشمم دنبال آدم ديگري نبود
و جستوجوي زيادي براي بازيگر ديگري نكردم.
دانش خودش هم آدم همراه و فعالي است و قرار نبود
یک شاعر خموده باشد ،چون میخواستم شخصیت
فعال و مبارزی داشته باشد .االن هم از انتخابش
راضی هستم و در طول کار هم خیلی کمک میکرد
و خیالم از بابتش راحت بود .نميدانم ضريب نفوذ
اين فيلم در آدمها و تعداد تماشاچيانش طي دوران و
روزگاران چقدر خواهد بود ،اما مطمئنم اغلب افرادي
كه اين فيلم را ببينند ،اسم ابوطوبي (كه دانش نقش
او را بازي كرد) را بهخاطر ميسپارند .اين موضوع
بهخاطر سپردن اسم شخصيت ،موضوع جالبي است
و جاي حرف و بحث دارد و بازيگر در بهخاطرسپاري
نام شخصيت نزد تماشاچيان نقش جدي دارد.
اقباشاوی :واقعاً بدون هیچ شعاری بايد بگويم
همه ما در این کار همافزایی داشتیم .در ابتدا که
پروژه را طراحی میکردیم ،مرامنامهای نوشتیم
که به چند نکته در آن اشاره شده بود؛ اول اینکه
اپیزودها رنگبندی داشته و مختلف باشند .دوم
اینکه وحدت رویه داشته باشند .سوم برازنده پرده

سینما باشند و چهارم اينكه همافزایی وجود داشته
باشد؛ یعنی یکدیگر را منها نکنیم و در روایتهای
هم تاثیر داشته باشیم .اگر نقش یکدیگر را منها
میکردیم ،دچار فراموشی میشدیم .من سه قصه
آوردم و بچهها همه را رد کردند .پس در رسیدن
به قصه فعلی همه تاثیر داشتند .باورپذیر شدن و
خوب شدن قصه اثر نظرهای دیگران بود .از جایی
به بعد که وارد تولید شدیم ،کمتر فرصت داشتیم
و جلساتمان بیشتر دوبهدو برگزار میشد .گاهی
شبها من و هادی مقدمدوست مینشستیم و روی
قصه من کار میکردیم ،چون قرار بود اپيزود من اول
ساختهشود.هادی کمک بسیار زیادی به قصه من
کرد و همینجا از او تشکر میکنم .در این جلسات و
همکاریها متوجه شدم فیلمی ک ه هادی میخواهد
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کار کسی را راه بیندازم ،این کار را میکنم .در
مورد بازی در این نقش هم برایم جالب بود که در
پروسه همافزایی باشم .روز دو ِم فیلمبرداری اپیزود
من بود که بههادی مقدمدوست گفتم« :حاضرم
نوکری و دستیاریات را بکنم ،چون در فیلمنامه
خیلی به من کمک کردی ».اگرهادی میگفت
صحنههای شلوغ جنگی دارم و قرار نیست بازی
کنی و دستمزد بگیری ،چون همه ميدانند كه من
توانمندی جمع کردن صحنههای جنگی سنگين و
سیاهی لشکر انبوه را دارم ،باز هم میرفتم و برایش
این کار را میکردم .البته برای هر کسی این کار را
نمیکنم ،ولی احساس کردم همانقدر که هادی
به من کمک کرده ،من هم باید به او کمک کنم.
خوشبختانه دوستان زیادی بودند و با کمک همه
این کار انجام شد.
چطور به انتخاب حمید فرخنژاد براي
اپيزود خودتان رسیدید؟
اقباشاوی :هنوز هم برای این انتخاب خدا را شکر
میکنم .من همیشه به اصالت فیلمهایم فکر میکنم
و دلیل اینکه در «تاجمحل» از پدر و خالهام استفاده
کردم ،این بود که بازیگر آبادانی به این سن و سال
نداشتیم .از آقای شفیعی و حجازی و همه بچهها
هم تشکر میکنم که شرایطی ایجاد کردند تا حمید
فرخنژاد در این فیلم بازی کند .برای طراحی این
ی من این بود که یک فیلم کالسیک
اپیزود استراتژ 
وسترن و آباداني بسازم و به همين دليل جنسم با
فرخنژاد جور بود .برای اين ساختار کالسیک نياز
به یک آدم ستبر داشتم که آبادانی و بازیگري توانا
باشد ،به عالوه اینکه ستاره هم باشد .همه اینها
در فرخنژاد جمع بود .پس چرا ممنون پروردگار
نباشم؟ مضاف بر اینکه در اولین فیلمی که دستیار
کارگردان بودم ،دستیار حمید فرخنژاد بودم و با
هم رفاقت و صمیمیت داشتیم .ولی در این پروژه
آقای شفیعی مسئله را طرح کردند و این انتخاب
ب ه صورت حرفهای اتفاق افتاد .فکر میکنم بازی

بسیار خوب و سختی داشته ،چون قرار بود قصه
کمدیالوگ باشد و به دلیل درونگرا بودن کاراکتر،
نمیخواستم خیلی به او نزدیک شویم .در این 25
دقیقهای که فرصت داشتیم ،هم باید حال بد كاراكتر
را درمیآوردیم ،هم قهرمانیاش را .به نظرم این یکی
از بهترین بازیهای فرخنژاد است و خوشحالم بازی
بقیه بازیگران و بچهها که بومیاند ،در مقابل او بیرون
نزده است .اول بهخاطر اینکه همشهریاند و دوم به
دلیل تخصص و تبحر حمید فرخنژاد که میتوانست
خودش را با آنها هماهنگ کند .من این تجربه را
در «تاجمحل» با پریوش نظریه و علی مردانه هم
داشتم که موفقیتآمیز بود ،چون خود آنها هم
جنوبی بودند.
با توجه به فضاي قصهها كه در جنوب
و مناطق بومي و حالوهواي جنگ
ميگذرد ،به نظرم طراحي صحنه و لباس
در هر يك از اپيزودها يك پروسه خاص و
مخصوص به خود داشته است .از اين وجه
كاربگوييد.
اقباشاوي :در مورد طراحی صحنه و لباس باید
بگویم در تمام اپیزودها خیلی خوب عمل کردند،
اما در مورد تجربه شخصی اپیزود خودم باید بگویم
از جان و دل تمام صحنهها را درست کردند .حتی
بخش بزرگتری را هم درست کرده بودند که
استفاده نشد .آقای عباس بلوندی ،حبیب کریمزاده و
تیمشان ،میثم و مهدی فرجپور ،واقعا زحمت زیادی
کشیدند و در گرمای تابستان در نقطه صفر مرزی
تمام صحنهها را ساختند .چون اپیزود من اولین
اپیزود بود و کار از تابستان شروع شد و به همين دليل
سختی زیادی کشیدند .عالوه بر اینکه صحنههاي
اپیزود من وسايل بزرگ و سختی الزم داشت ،مثل
سیم خاردار ،تانک ،مین و ...حتی سد ساختند و نخل
کاشتند .من خودم در کودکی تمام این کانالها را
دیده بودم و ديدههايم را برای آقای بلوندی شرح
دادم .البته خودشان هم در جبهه حضور داشتند

مقدمدوست:متوجهشدمبخشی
از جنگ روی پشت بامها اتفاق
میافتد ،بلوکهای سیمانی را
میچینندوسنگرمیسازند
كالهخو ِد نظامي است .برای شبیه شدن صحنههایی
که از جنگ میبینیم ،هم به طراح صحنه احتیاج
داشتیم هم به مدلی که تصاویر از آن طریق ضبط
میشوند .مثال در جنگ ایران و عراق ما زوم و زومبک
داریم ،چراکه با دوربینی فیلمبرداری میشود که
لنز زوم دارد .اما در جنگ با داعش ما کمتر زوم و
زومبک میبینیم ،چراکه دوربین موبایل و دوربین
کالهخود ،فقط یک لنز واید دارد و این لنز واید
خودش یک مولفه بصری برای این جنگ است .مثال
نوع تصویربرداری وقتی دوربین روی شانه است،
فرق دارد با وقتی که دوربین را مثل یک عکاس به
چشم چسباندهایم .اینها نکتههای مهمی است،
چراکه رعایت آنها تماشاچی را بهتر به یاد واقعیتی
میاندازد که قبال در فیلمهای داخل اینترنت یا دیگر
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و فیلمهای جنگی زیادی کار کردهاند و هماستاني
ما هستند .به اين ترتيب عين به عين چیزهایی که
در فیلمنامه بود ،بهطور دقیق ساخته شد .اپیزود
آقای مقدمدوست عالوه بر این سختیها ،لوکیشن
بیشتری هم داشت.
مقدمدوست :بخش اصلی کارهای صحنه فیلم،
بخشهای جنگی بود .مطمئنم يادتان هست در
یک دورهای فیلمهایی با موضوع جنایتهای
داعش پخش شد که آدمها را سر میبریدند ،یا
آتش میزدند و ...رفتهرفته به دلیل نوع خاصی که
این جنگ دارد و در عصر اینترنت اتفاق میافتد،
تعداد زیادی فیلمهای کوتاه واقعی بیرون آمد که از
صحنههای جنگ فیلمبرداری شده بود .این فیلمها،
عکسها ،صفحات اینستاگرام و البته مستندهايي
كه بچههاي مستندساز در منطقه ساختهاند ،برای
من دو بهره داشتند؛ اول اینکه بفهمم فضای این
جنگ چطور است .مثال میدانیم در فضای جنگ
ایران و عراق ،کانال ،خاکریز ،تانک و ...وجود داشته،
اما اين جنگ جور ديگري است .به اين ترتيب این
فیلمهایی که دیدم ،برایم منبع طراحی صحنه و
لباس شد .بسياري از جنگها در شهرها و داخل
خانهها اتفاق میافتد ،چون خیلی از آنها عملیات
پاکسازیاند .نیروهایی که مقابل داعش هستند،
وارد شهر میشوند و شهر را تکهتکه میگیرند .من
اغلب صحنههاي اپيزودم را از بین فیلمهایی که واقعا
از صحنه نبرد گرفته شده ،يا توسط یک مستندساز
ساخته شده ،انتخاب کردم .حتي بسياري از فیلمها
با گوشی موبایل گرفته شده بودند .مثال متوجه شدم
بخشی از جنگ روی پشت بامها اتفاق میافتد،
بلوکهای سیمانی را میچینند و سنگر میسازند.
این یک سازه مهندسی دستساز و چریکی در
جنگ با داعش است که به من ایده طراحی صحنه
و حتي ايده داستاني داد .وقتي با طراح صحنه و
لباس ،لباسهای آنها را تحلیل میکردیم ،متوجه
شديم لباسهای مختلفی دارند ،چون از دستهها

و گردانهاي مختلف یک جا جمع میشوند و با
هم عملیات انجام میدهند .بعضی از این لباسها با
لباسهای شخصی تلفیق میشود؛ برخی پوتین به
پا دارند و برخی کتانی .بخشی از شخصیتها را هم از
این فیلمها به دست آوردیم .دومین بهرهای که دیدن
این فیلمها داشت ،کشف شکل بصری ثبت این
جنگ بود .جنگهای مختلف بسته به امکاناتی که
دارند ،نوع دوربینی که وجود دارد و نوع گزارشی که
از آنها تهیه میشود ،شکل بصری خاص خودشان
را دارند .مثال فیلم هشت میلیمتری بخشی از شکل
بصری جنگ ایران و عراق است .فیلم هشت و 16
میلیمتری و شکلی که به وجود میآورد ،بخشی از
نظام بصری ثبت جنگ هشت ساله ماست .اما شکل
بصری این جنگ تقریبا موبایلی و  5Dو دوربين روي
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رسانهها دیده است .دیگر ایدههای داخل این فیلمها
هم مربوط و کمک حال موضوع فیلمنامهنویسی
بود که بخشی از آن با شناختی که از طریق دیدن
فیلمها به دست آوردیــم ،دوباره بازنویسی شد.
انگار دقیقا حاصل یک مشاهده بود ،اما نه مشاهده
میدانی واقعي ،چون بههرحال من خودم در آنجا
حضور نداشتم .کار مهمی که آقای عباس بلوندی
برای صحنههای جنگی انجام داد ،که بخش اصلی
طراحی صحنه فیلم بود ،این بود که به عراق رفت و از
همانجایی که رزمندهها لباس میخرند ،لباس تهیه
کرد .دیگر نگرانی نداشتیم که طراحی لباسهای
جنگی غیرواقعی باشد .ادواتی که آقای بلوندی برای
فیلم انتخاب کرد ،عینا همانهایی بود که در آن
فیلمها و عکسها دیده بود .نوع انتخاب خانه ،کوچه،
نخلستان و ...هم بر اساس فیلمها و مستندات بود،
که ايشان پای اینها ایستاد و همه را فراهم کرد.
درنهایت به صحنهای رسیدیم که میتوانستیم با
خیال راحت فیلمبرداری کنیم .با آقای بلوندی
صحبت کردیم که چیدمان صحنههای جنگی
طوری باشد که لباسها از حالت نویی به سمت
جنگی شدن برود .اولین صحنهای که فیلمبرداری
کردیم ،آدمها زیر باران در کانالی نشستهاند و روی
خودشان پالستیک انداختهاند و کمکم باران از
زیر پالستیک عبور میکند و لباسهایشان گِلی
میشود و اين گِلي شدن شروع كهنه شدن لباسها
بهطور طبيعي بود .همه افرادی که در آبادان انتخاب
کردیم ،عربی بلد بودند و این دست ما را نمیبست که
مجبور باشیم ساکت نگهشان داریم .ضمن اینکه
دانش هم كه زبان عربي ميداند ،رابطه بسیار خوبی
با آنها داشت و کمک بزرگی به ما کرد .با آنها
صحبت میکرد و کمک میکرد تا راحت باشند.
آقای ناییجی ،طراحی صحنه و لباس
اپیزود شما در چه روندي شكل گرفت؟
ناییجی :آقای بلوندی تقریبا از هیچ ،همه آن
چیزهایی را که میخواستم ،برايم ساخت و به نظرم

مهمترين كار را در اپيزود من انجام داد .مهمترین
عنصر این فیلم ضریح بود و فكر كرده بودم به اينكه
دوربین بتواند به ضریح نزدیک شود و ويژگيهاي
فلزي ضريح را ثبت کند تا حال تشرف به زیارت از
النگشات به نماهای نزدیکتر تبدیل شود .گرچه
متاسفانه خطا در تهيه و توليد باعث شد بهكل از اين
موضوع مهم صرفنظر كنم .اما هنر آقاي بلوندي
درواقع اين است كه شبيهسازي از ضريح به گونهاي
انجام شد تا روي پرده در حد ضريح واقعي نمايش
داده شود .البته متاسفانه در اجرا آنطور كه در نظر
داشتم ،به تصوير درنيامد .انتقال ضریح از ایران به
عراق هم یک مستندسازی مفصل دارد که ما بر
اساس آن کار کردیم .شما هیچ رفتار زائرصفتانهای
در فیلم من نسبت به ضریح نمیبینید ،چون
نمیتوانستم به آن نزدیک شوم .رفتاری مثل تبرک
جستن پارچهها یا نماهایی که از داخل ضریح گرفته
میشود .دو پالن بود که حسرتش به دلم ماند؛
یکی اینکه از داخل ضریح حامد بهداد را ببینیم
که ميخواهد تصمیمی بگیرد و دیگری اینکه از
داخل ضریح ،صورت مادر را ببینیم که مشبکهای

ناییجی :انتقال ضریح از ایران
به عراق هم یک مستندسازی
مفصل دارد که ما بر اساس آن کار
کردیم
که خیلی دوستش داشتم .وقتی یکی از ت َِرکها را
شنیدم که در آن ترومپت کار شده بود ،خيلي تحت
تاثیر قرار گرفتم که گفتم« :هر چه دوست داری
بساز ».این کل مناسبات من با آهنگساز بود و البته
جایگاه حرفهای آقای سخاوتدوست کامال مشخص
است؛ یک جوان حرفهای كه یکی از ویژگیهایش
این است که برای کارگردان حق هر نوع انتخابي را
در نظر مي گيرد و اجازه میدهد هر جا میخواهیم،
تغییر ایجاد کنیم.
مقدمدوست :چیزی که من از موسیقی
سردرمیآورم ،اسم و لحنی است که یک نغمه
دارد .اين اسم و لحن بيشتر از آنكه يك دانايي
آكادميك يا در كتب موسيقي تدوين شده باشد،
مندرآوردي خو ِد بنده است .بیشتر از این چیزی
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ضریح جلوی قاب باشد .بههرحال آنچه در اپیزود
من وجود دارد ،از طراحی صحنه و لباس گرفته تا
لوکیشن خانه نیمهخرابهای که بنا کردیم یا سردابی
که حامد بهداد از آن پایین میآید ،همه محصول
هنرمندی آقای بلوندی و تیمشان است که با همه
ی با من کار کردند.
انرژ 
اقباشاوی :در مورد اپيزود سوم هم بايد بگويم
زمانی که اپیزود من فیلمبرداری میشد،
لوکیشنهای آقای حجازی در حال آماده شدن
بود .در سفری که همه با هم به عراق رفتیم و
دنبال لوكيشن میگشتیم ،آقای بلوندی جایی را
نزدیک بصره پیدا کردند که منطقهای تاالبمانند
و مردمانش کپرنشین بودند .آقــای بلوندی
عینبهعین آن را در تاالبهای شادگان ساختند و
به اين ترتيب کل لوکیشن کپرنشین آقای حجازی
ساخته شد و اینقدر باورپذیر شد که هیچکس
ک ماه و نیم
باور نمیکند دکور باشد .حدود ی 
ساختوساز لوکیشن اين اپيزود طول کشید كه
البته بخشی از این باورپذیری هنر روحاهلل است که
باعث شده فیلم باورپذیر جلوه کند.
براي موسیقی هر يك از اپيزودها از ابتدا
فقط به يك تم بومي فكر ميكرديد ،يا
جزئيات موسيقايي را در ذهن داشتيد؟
ناییجی :من اولین بــار بــود با آقــاي مسعود
سخاوتدوست کار میکردم که قبال با آقای حجازی
و خانم آبیار كار كرده بودند .اتفاقا در همان برخورد
اول از اپيزود من ابراز خرسندي كردند و گفتند:
«خوشم آمد مانند آمریکاییها جنب ه باورپذیری
دزیدن کامیون را اجرا نکردی!» درحقيقت ايشان
هم بهعنوان بيننده به دليل لحن مينيمال اين كار،
نيازي احساس نميكردند كه لحظه دزديدن با توجه
به شرايطش تبديل به لحظات پر از تعليق قصه
شود .من هم جملهای به شوخی گفتم که اميدوارم
جسارت به دوستان نشود ،گفتم« :ما کارگردانها
نمیدانيم موسیقی چیست ،ولی ادای کسی را

درمیآوریم که میدانیم چه میخواهیم!» گفتم
چند اتود بزنند و بشنويم تا ببینيم روی کار مینشیند
یا نه .همچنين گفتم یک بار این تجربه را داشتهام که
سازهای بومی آن منطقه را به کار بگیرم .اما احساس
کردم قاعدهسازی از آن خطرناک است و ممکن
است با موسیقی بدی روبهرو شوم .من معموال ابتداي
امر دوست دارم كار خودم را بدون تكيه بر موسيقي
به دست بياورم و چندان نيازي به موسيقي احساس
ی پالنهايم را
نميكنم .از طرفی هم تمایل ندارم لق 
با موسیقی بگیرم .البته اين ايدهآل در اين اپيزود به
دست نيامد و نياز به موسيقي در كار مورد توجه قرار
گرفت .با این گفتوگو آقای سخاوتدوست گفت:
«من به یک سازبندی میرسم و شما بشنو ».قبل
از آن هم دو ت َِرک از کار دانش را برای من پخش کرد

75

شماره  / 31آبان 1395

76

نمیتوانم از موسیقی بفهمم .ساخت موسیقی
هم برایم خیلی سحرآمیز است .بعد از اینکه یک
موسیقی را گوش میکنم ،میتوانم بگویم مثال
این موسیقی درونش حزن و سرور را با هم دارد.
اين همان چيزي است كه ميگويم اسم لحن و
این همه چیزی است که از موسیقی فهمیدهام و
کمی هم میدانم هر ساز چه صدایی دارد .تنها
چیزی که میتوانم به آهنگساز بگویم ،این است که
میخواهم فیلمی بسازم که حالتش حزن و حماسه
است و برایم موسیقیای بسازد که ترکیبی از این
دو يا فقط غم یا حماسه باشد ،یا اینکه بگویم شبیه
موسیقی کالسیک غربی نباشد .این تمام حرفي بود
که به آقای سخاوتدوست گفتم و ایشان هم اجرا
کردند که خیلی هم راضی هستم .راستش زیاد هم
موسیقی گوش نمیکنم و تمرکز شنیدن موسیقی
را ندارم تا از این طریق بتوانم از انواع موسیقیها هم
سردربیاورم ،یا با تاریخ موسیقی آشنا باشم .اگر هم
چیزی گوش کنم ،درواقع گوش نمیکنم ،حواسم
جای دیگری است و موسیقی هم دارد برای خودش
پخش میشود .یک بار که به یک کنسرت رفتم
هم اصال حواسم به صدای موسیقی نبود و فکرم
هزار جای دیگر بود .برای همین روی فهیم بودن و
هنرمند بودن خود آهنگساز خیلی حساب میکنم
و نهایتا بنده فقط میتوانم پیش او درباره کاری که در
فیلم انجام دادهام و لحنی که دنبال آن بودهام ،حرف
بزنم تا ایشان هم یک موسیقی همآوا با فیلم بسازد...
متاسفانه ایده خالقانه زیادی در زمینه موسیقی از
دستم بر نمیآید.
اقباشاوی :من هم قبل از این پروژه توفیق آشنایی
با آقای سخاوتدوست را نداشتم .گویا آقای
مقدمدوست ایشان را میشناخت و با هم تلهفیلمی
را کار کرده بودند .اما آقای حجازی ایشان را معرفی
کردند و معتقدم یکی از شانسهای پروژه ما بود.
برعکس ناییجی و مقدمدوست ،من خیلی با ایشان
محشور شدم ،چون احساس میکردم موسیقی

خوب ،هم باید تأثیرگذار باشد و هم در بافت فیلم قرار
بگیرد .هر زمان که میخواستیم پالنهای حمید
فرخنژاد را بگیریم ،یک ساز بادی برنجی به ذهنم
میآمد .از همان اول این را به آقای سخاوتدوست
گفتم و تاکید کردم یک موسیقی حماسیطور
میخواهم که بومی هم باشد .نکته مثبت کار با
ایشان این بود که خوب میفهمید چه میخواهید
و اگر یکی میخواستید ،سه تا تحویلتان میداد .ما
یک بار موسیقی را روی فيلم گذاشتیم و بار دوم
که با آقای شفیعی فیلم را دیدیم ،گفتند میتوانید
مقداری از آن را کم کنید که این کار را کردیم و بهتر
هم شد.
نحوه تعاملتان با تدوينگر فيلم به چه
شكل بود و با توجه به زمانبندي هر
اپيزود ،از ابتدا درباره ريتم و ضرباهنگ
هر يك از قصهها بحث و گفتوگو
داشتيد؟
ناییجی :از این نظر که اپیزود آقاي مقدمدوست
تایم خودش را رعایت نکرد ،به نظرم خطايي در
تدوین داریم .من بهخاطر مرامنامه اول كار ،سعي
کردم تُلرانس زمان را بین  23تا  25دقیقه شناور
ببینم .حتی در مرامنامه روی این نکته تاکید شده
بود که اگر یکی از اپيزودها ضعیفتر از اپیزودهای
دیگر شد و درنیامد ،میتوانیم حذفش کنیم .در این
مورد هم صحبت کردیم که اگر اپیزود یک نفر با 22
دقیقه كار خوبی درآمد ،سه دقیقه اضافهاش را به
نفر دیگر بدهد .ولی ناگهان تفاوت در حد  10دقیقه
شد كه نمیدانم چرا آقاي موحديان دست به چنین
کاری زد .اما جدا از این بحثها به نظرم آقای خشایار
موحدیان و خانم سودابه سعیدنیا با حوصله و دقت
زیادی کار کردند .گرچه صبر و حوصله داشتن جزو
ویژگیهای یک تدوینگر است ،اما اين دوستان
خیلی خوب ما را تحمل کردند.
مقدمدوست :مدل تدوین این کار ویرایشی بود
و ریتم کار را در حین تدوین به دست آوردیم .این

مقدمدوست :برخی از پالنها را
بر اساس کمبودهایمان دوباره
گرفتیم که البته همینجا در
تهرانوداخلدفترگرفتهشد
که قرار بوده قصه بگویم ،در این اپيزود گفتهام .فرم
جدیدی بود که میخواستم با تجربه قبلیام ترکیب
کنم .فیلم قبلیام یک تجربه نئورئالیستی بود و
حاال میخواستم بفهمم ترکیب کردن نئورئالیسم
با وسترن کالسیک چطور درمیآید .درست
درآمدن این کار را مدیون حمید فرخنژاد ،عباس
بلوندی ،خشایار موحدیان ،سودابه سعیدنیا ،امین
شریفی ،مسعود سخاوتدوست ،هادی مقدمدوست
و درکل مدیون آقای شفیعی و مدير توليدشان،
فرشيد رئوفي و اساسا تیم تولید ايشان و همچنين
دستيارانم سعيد بيات ،محمدامين حسيني و حامد
بيسادي هستم .به نظرم این جمله باید تبدیل به یک
تیتر شود« :کارگردانها فیلمها را نمیسازند ،بلكه
اين پروداکشن است که فیلم را میسازد».
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فیلم یک اسکلت روایی اصلی داشت ،ولی اینکه
بخشها و فصلهای فیلم چگونه ریتم بگیرند ،به
هم برسند و شتاب بگیرند ،در تدوین به دست آمد.
اول یک نسخه بلند و طوالنی مونتاژ کردیم ،بعد آن
را فشردهتر کردیم و متوجه کاستیهایش شدیم.
برخی از پالنها را بر اساس کمبودهایمان دوباره
گرفتیم که البته همینجا در تهران و داخل دفتر
گرفته شد .بعضی جاها هم از فیلمهای مستندی
که توسط فیلمسازان دیگر ساخته شده بود،
استفاده کرده و از روی آنها فیلمبرداری کردیم .با
ویرایشهای متعدد فیلم را کوتاه و کوتاهتر کردیم و
به شکل نهایی تدوین رسیدیم .حتی در مفاصلی که
بین فیلمها وجود دارد ،افکتی داده شد که در تدوین
به آن رسیدیم .اینها چند فریم از فیلمهایی بود که
از روی مانیتور گرفته شده بود و با یک لوپ آنها را
به یکدیگر متصل کردیم و در صداگذاری هم همه
اینها را تقویت کردیم .آقای امین شریفی ،صداگذار
کار ،نيز همزمان روی فیلم کار میکرد و ما با توجه
به صدایی که روی فیلم میگذاشت ،دوباره دست
به تدوین میزدیم .بخشی از شکل تعریف و پس
و پیش شدن داستان هم در مشورتی که با آقای
شفیعی داشتيم ،در تدوین اجرا شد ،یعنی بخشی از
تغییرات روایت هم در تدوین انجام شد .کال مرحله
تدوین و صداگذاری در این فیلم یکی از مراحل
تکمیلی کارگردانی و حتی فیلمنامه نویسی بود.
اقباشاوی :در اين فيلم تجربه انجام کار استاندارد
برایم لذتبخش بود .تهیهکننده تیمی دارد که با
یکدیگر گفتوگو میکنند و با نگاه هم آشنا هستند.
برخالف اپیزودهادی ،حتی یک پالن هم از فیلم
من دور ریخته نشد .سعی کرده بودم همه چیز را
مهندسیشده بگیرم و حسن كار آقای موحدیان و
خانم سعیدنیا این بود که به فیلم من لحن دادند.
فکر میکنم تدوین کار من سختتر از اپیزو د هادی
مقدمدوست بود .چون هیچ پالن اضافهای نداشت و
باید طوری پالنها را به یکدیگر متصل میکردند

که کار حس بگیرد .برای رسیدن به لحن و انرژی
این کار ،صحبتهای زیادی با هم کردیم .کلی از
کودکیام برایشان صحبت کردم تا دیدگاهمان به
یکدیگر نزدیک شود .خیلی مهم بود که یکسوم
ابتدایی فیلم ،لَخت و حوصلهسربر نشود ،ولی در
عین حال وزانت و سنگینی داشته باشد .به اين
ترتيب ریتم فیلم را در بازی و اجرا درآوردیم ،ولی
سر هم کردن اینها هنر آقای موحدیان و خانم
سعیدنیا بود .واقعا از بافت استاندارد پروژه تشکر
میکنم .همچنین از امین شریفی و آقاي شكيبا
که باحوصله کنار ما مینشستند و کار صداگذاری
فیلم را انجام میدادند .درکل از اپیزود خودم به
این معنا راضیام که احساس میکنم اپیزود فالشی
نیست؛ یک اپیزود سرسنگین است .همان مقداري

77

(محصول )1394

خالصه فیلم :اشکان برای گذراندن بخشی از دوره
سربازیاش ،راهی منطقهای مرزی میشود .او که در
تالش برای کنار آمدن با شرایط جدید است ،به مرور
متوجهاتفاقاتعجیبیدراطرافشمیشود...
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عوامل :کارگردان :حسین ُکندری ،نویسنده :بهار کاتوزی ،مدیر فیلمبرداری:
حسین کندری ،تدوینگر :بابک قائم ،طراحی و ترکیب صدا :محمود
موسوینژاد ،آهنگساز :مهدی پناهی ،صدابردار :میرشجاع گراکوئی ،طراح
صحنه :امیرحسین دوانی ،طراح لباس :ندا نصر ،طراح چهرهپردازی :محمد
قومی ،فیلمبردار :صادق زنگنه ،جلوههای ویژه کامپیوتری :احسان مالزاده،
طراحی و ساخت تیتراژ :سارا صفری ،بازیگران :هومن سیدی ،بهار کاتوزی،
مهدیحسینینیاورضابهبودی،تهیهکنندگان:عباسرافعی،سیناسعیدیان

نقد پویا نبی در فیلم «اینجا کسی نمی میرد» را نیز می توانید در
شماره  23و  24اسفند  94و فروردین  95در صفحه  22بخوانید.

شادی حاجی مشهدی

«اینجا کسی نمیمیرد»؛ روایتی متفاوت از درک تنهایی و روانپریشی
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«اینجا کسی نمیمیرد» یک فیلم ماللآور با ریتمی کند نیست ،بلکه نگاهی متفاوت با لنزی خاکستری است به
جهان پر از توهم مرد جوانی که از بازنشناختن خویش میهراسد ،در نکوهش مطلقگرایی و برای درک تنهایی و
زخمهای پنهان و عمیقی که بر روح و روان آدمی بر جای میگذارد.
با مروری بر تجربههای ساختهشده در سینمای ایران و جهان که مشخصا به موضوع «فردیت» و «تنهایی»
پرداختهاند و با مطالعه وجوه پیچیده شخصیتپردازانهشان ،به نمونههای بسیاری برمیخوریم ،که فیلمساز
اغلب با استفاده از ظرفیتهای دراماتیک و روانشناسانه انسانی ،به شخصیتهایش هویت میبخشد.
برای اغلب فیلمسازان ،کاوش در مجموعه ادراک انسانی برای نمایش نقش هویت و فردیت انسانها در بروز
رفتارهای بهنجار اجتماعی ،در تقابل با چالشهای ارتباطی و اجتماعی با دیگر افراد جامعه ،دغدغهای دیرینه
جهان پیش رویمان ،هر فرد  -از هنگام تولد تا
فرض آگاهانه از نسبی بودن هر چیز در
ِ
بوده است .با این پیش ِ
مرگ  -به مجموعهای از کنشهایی میرسد که او را به سمت و سوی زندگی طبیعی پیش میبرد .از دیگر سو ،این
احتمال دور از ذهن نیست که هر انسان بهظاهر سالم نیز ممکن است در موقعیتهای زمانی و مکانی متفاوت ،یا
در مواجهه با برخی محرکهای بیرونی ،رفتاری نابهنجار و مخاطرهآمیز داشته باشد.
فیلمسازانی همچون برگمان ،کیشلوفسکی ،روسلینی ،آنتونیونی ،تارکوفسکی و پوالنسکی – پرچمداران این
سینمای روانشکافانه و هویتجو  -نیز در اغلب آثارشان «بحران تنهایی» و مواجهه با تلخکامیهای ناشی از
تاثیرات روانپریشانه آن را دستمایه قرار دادهاند تا نسبی بودن چنین رفتارهای انسانی را در شرایطی خاص به
چالشبکشند.
اگرچه فقدان نگاهی تحلیلگرایانه و نبود پژوهشهایی کاربردی و آسیبشناسانه در این عرصه ،همواره
هنرمندان و بهویژه فیلمسازان را دستبسته و یکسویه میسازد ،اما تمایل به ساخت چنین مضامینی را باید به
فال نیک گرفت.
حسين کندری ،فیلمساز و تصویربردار تجربهگرای سینمای ایران ،در نخستین فیلم بلند سینمایی خود ،با
انتخاب فیلمنامهای روانکاوانه ،کمنقش و کملوکیشن ،سنگی بزرگ برداشته است .او با اعتماد به بازی هومن
سیدی و رضا بهبودی و با شناختی که از مدیوم سینما دارد ،از ظرفیتهای دراماتیک متن ،با تکیه بر سلیقه
بصری و مینیمالگرای مستندسازیهای پیشینش ،بهدرستی در این فیلم استفاده کرده است.

شماره  / 31آبان 1395

بخش زیادی از ترکيببندیهای تصاویر و ميزانسنهای فیلم در قاببندیهای تکنفره و برای تاکید بر تنهایی
کاراکتر اصلی فیلم ،که خودخواسته گرفتارش آمده ،در موقعیتی پرت و دور از دسترس است .موقعیتهای
متحرک و دو نفره فیلم نیز ،اغلب گذرا ،کمدیالوگ و برای ایجاد نوسان بین خیال و واقعیت ،در ذهن بیننده است.
برای اشکان  -سربازی که سابقه بیماری اسکیزوفرنی دارد  -تنهایی ،بسان محرکی میماند که موتور مخرب
ذهنی او را که مدتها با دارو سرکوب شده بود ،دیگربار به کار میاندازد.
او تنهاست و حتی امید به ظهور عشقهای کوتاه هم او را نجات نمیدهد و هراس از درک این تنهایی بیشتر
او را متوهم و پارانویید میکند .او رفته رفته از اینکه دوباره گرفتار توهمهای شنیداری و دیداری شده است،
میهراسد و از اینکه مبادا روزی خود و جهان اطرافش را بهدرستی بازنشناسد ،در رنج است .شناختی که قاسم
 مافوق و دوست اشکان  -از وضعیت مشابه همسرش با او دارد نیز جلوی وخامت اوضاع روحیاش را نمیگیرد.بزرگترین ضعف فیلم ،نقص در شخصیتپردازی این سرباز متوهم و تنهاست .اشارات دیداری و شنیداری در
موقعیتهای دراماتیک ،مثل سکانس رویارویی اشکان با زن جوان و همدستان غارتگرش ،یا به یاد آوردن مرگ
مادرش و سوابق بستری شدنش در بیمارستان روانی ،که آگاهانه مخاطب را میان توهم و واقعیت تاب میدهد ،نیز
نمیتواند در ایجاد همذاتپنداریِ ملموس و روانشناسانه ،نقشی پررنگ ایفا کند .بازی بهار کاتوزی ،بهخصوص در
حس بخشیدن به لحن بیان و حرکات بدن ،بدون اثرگذاری سایکودراماتیک و توام با یک شتابزدگی درونی است.
با اینکه در تدوین فیلم ،فواصل زمانی آشفتهگوییها و بیقراریهای اشکان ،با ضرباهنگ موسیقی زهی و
نشان دادن او در مجاورت لولههای نفتی یا در اتاقک نگهبانی ،کدگذاری شده ،اما این ریتم بهظاهر کشدار و
تکرارشونده ،تا به آنجا پیش میرود که مخاطب سردرگمی میان خیال و واقعیت را به همدلی با شخصیت اصلی
فیلم ترجیح میدهد و این الگو ،بزرگترین ضربه را به درکی مشترک از تنهاییها و ترسهای یک بیمار رواننژند
و نیازمند به کمک که مورد نظر فیلمساز است ،وارد میکند.
بااینحال  ،جنس بازی سیدی ،در خلق این دوگانگی شخصیتی ،بهعنوان سرباز بیماری که موظف به محافظت
از لولههای نفتی منطقه مرزی است ،خوب عمل میکند .روانپریشیهای او عمدا توالي زماني خاطرات و منطق
روایی را بر هم ميريزد ،درست مانند اين است که تکههایي از زمان گذشته و حال را با منطق خواب به ياد بیاوریم.
در ميان اين خاطرات و توهمها دو چيز را پررنگتر مييابيم؛ مادر و سودای عشق!
تنها پیوند او ،بهعنوان یک شخصیت اسکیزوفرن ،با دنیای عواطف واقعی و کنشهای بیرونی ،برخوردهایی است
که بین او و قاسم رخ میدهد .در این میان ،برای قاسم ،به دنیا آمدن یک فرزند از همسر روانپریشش ،کورسویی
است تا او را به بهبودی امیدوار کند و برای اشکان ،شمردن چوبخطهای روزهای سربازی و پایان تنهایی ،کلید
رهایی از زندان جنون و پریشانحالیهای اوست.
پوستر متفاوت فیلم «اینجا کسی نمیمیرد» به همراه پایانبندی زیبای آن ،از دیگر نکات مثبت فیلم است که
حسوحال گرافیکی آن با مضمون فیلم همخوانی دارد و در این ژانر ،بدعتی خالقانه به شمار میرود.
برای مخاطبی که حوصله میکند و از سینما انتظاری غیر از سرگرم شدن و وقتگذرانی دارد ،تنها ادعای
سینمادوستی و پیروی از افکار و منش استادان و بزرگان سینمای ایران و جهان کافی نیست ،بلکه باید رفته رفته
توان تحلیل ،تحمل و شرکت در تجربههای نو را آموخت.
راه رفتن بر مرز باریکی میان خیال و واقعیت ،با تکیه بر چوبدست هراس و چشمبندی از جنس توهم ،کاری
جنونآمیز و پرمخاطره است که کندری و همکارانش ،برای رساندن همدردانی بستهزبان و نیازمند به آن سوی
مرزهای آرامش و شناخت ،آن را به تجربه آزموده و ما را نیز به همراهی طلبیدهاند
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خالصه فیلم :عکاسی بعد از گذشت سالها
از جنگ ،تصمیم میگیرد به دنبال افراد
درونعکسهایشبگردد.

دستاوردها :کسب عنوان بهترین مستند دفاع مقدس از
جشنوارهعمار،کسبدیپلمافتخارازجشنوارهتصویرسال
عوامل :کارگردانان :یوسف حاتمیکیا ،مهدی برجیان،
موسیقی :کارن همایونفر ،طراحی و ترکیب صدا :مهرداد
جلوخانی ،تدوینگر :یوسف حاتمیکیا ،موحد تاری مرادی،
تصویربردار :یوسف حاتمیکیا ،تحقیق و پژوهش :مهدی
برجیان ،تهیهکننده :ابراهیم حاتمیکیا ،محصول :سازمان
هنریرسانهایاوج
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خالصه فیلم .... :مسیحی معتقدی در شب
اعدامش از مسئوالن زندان درخواست می کند
که برای انجام مراسم مذهبی پدر روحانی به
مالقاتش بیاید اما زندان طلبه ای جوان را
راهی سلول او می کند .درگیری کالمی آغازگر
این مالقات است.
عوامل:تهیهکنندهوکارگردان:یوسفحاتمیکیا،نویسندگان:
یوسف حاتمی کیا و بهراد مهرجو ،مدیر تصویربرداری :علی
قاضی ،تدوینگر :مهدی حسینی وند ،طراحی و ترکیب صدا :
سید علیرضا علویان ،موسیقی :پیام آزادی ،صدابردار :مهرداد
دادگری ،طراح چهره پردازی :امید گل زاده ،طراح صحنه و لباس:
بهنام جعفری ،بازیگران :امیر محمدی ،حسین محسنی زاده،
مصطفیپروین

آیدا مرادیآهنی

انتخاب گونه مستند برای فیلم «چشم جنگ» انتخاب هوشمندانهای بوده
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ران هاویو ،عکاس جنگ آمریکایی که بهخاطر حرفهاش زندانی شد و حتی در فهرست سیاه صربها قرار گرفت،
میگوید« :مردم اغلب میپرسند بعد چنین زندگی پرهیجانی چطور دوباره تو نیویورک زندگی میکنی؟ باید
خیلی کسلکننده باشه که بعد اون همه ماجرا با لولهکش سروکله بزنی».
عکاسان جنگ بعد از جنگ چه میکنند؟ وقتی از سرزمینی لبریز خون و مرگ برمیگردند به میان ما ،زندگی
را از ادامه آنچه شاهد بودند ،دنبال میکنند یا دنیای دیگری دارند؟ این سوال همان جایگاه درستی را هدف
میگیرد که فیلم «چشم جنگ» به دنبال آن است .عکاسان و خبرنگاران ،سربازان بیسالح در جنگاند .مبارزانی
که فاصل ه دور ،و همزمان نزدیکی با صحنهبهصحنه جنگ دارند و در مقابل دیدشان تاریخ یک کشور است که
رقم میخورد ،ثبت میشود و میماند .فیلم با چنین دیدی در آن نور آبی آغاز میشود .سعید صادقی یکی از

*عنوان نام کتابی است به همین اسم« :عکاسی زیر آتش ،دنیای عکاسان جنگ» ،پیتر هاو ،نشر ساقی و انجمن
عکاسان انقالب و دفاع مقدس.
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چندین عکاس جنگ است که بعد از آن سالها کسی سراغی از او نمیگیرد .جنگ تمام شده ،اما عکسهای او
نه؛ حداقل برای خودش که اینطور است .مهم نیست کسی بعد از جنگ فکر نکرده صادقی چه میکند ،اما خود
او میخواهد بداند آن مردان و زنانی که جلوی دوربین او ایستادند و شدند صاحبان عکسهای سیاهوسفید و گاه
رنگی ،حاال چه شدهاند؟ گویی از نظر او هرچقدر هم که زمان گذشته باشد ،هنوز پیوندی میان آن آدم دیروز-توی
عکس صادقی -و آدم امروزی هست .و به نظر میرسد که سعید صادقی ماهیت این پیوند را جستوجو میکند.
بدون آنکه نقش بازی کند ،از سفر کردن برای یافتن آدمهای عکسهایش لذت میبرد .چیزی هست که او را به
این شوق میرساند؛ چیزی که او را به زنها و مردهای توی تصاویرش وصل میکند و بهخاطر یافتن همان چیز
میخواهد کنار حال خودش ،حال آنها را هم ببیند .این شوق را میتوان در لحظهای که به آن آدمها میرسد،
دید .و فیلم در نمایش چنین لحظاتی کامال موفق است .عکاس االن هم روی چهرهها مکث میکند .حتی بیشتر.
نبو ِد جنگ به او این فرصت را میدهد که دقیقتر شود .چند بار توی فیلم از اینکه زمان روی چهره همهشان خط
انداخته و آنها را شکسته ،حرف میزند .و حاال همه اینها را بار دیگر ثبت میکند .همانگونه که آن سالها او
پشت دوربین بوده و آنها سمت دیگر.
تصور مردی که عکس چاپشدهای را زیر بغل بزند و در میان مردم شهرهای مختلف سراغ صاحب تصویر را بگیرد
که حاال نزدیک به  30سال شاید به عمرش اضافه شده -بینهایت داستانی است .شخصیت خود صادقی رابهتنهایی میتوان کاراکتر قوی یک فیلم داستانی در نظر گرفت و البته هیچکس به اندازه او نمیتواند این نقش را
خوب بازی کند .اما باید گفت انتخاب گونه مستند برای این فیلم انتخاب هوشمندانهای بوده .اینکه عالوه بر همه
اینها ،شخصیت او را از دید دیگران نیز ببینیم .و واقعا که بهترین حرف را سیفاهلل صمدیان میزند؛ انگار صادقی
داشته با عکسهایش یک فوت وا ِستوری میساخته .کاری که همچنان هم در پی آن است
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محمد دیندار

«چشم جنگ» از غربتی خاص برخوردار است
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«چشم جنگ» ساخته یوسف حاتمیکیا ،مستندی است که در نگاه اول به یک عکاس جنگ ،یعنی سعید
صادقی ،میپردازد؛ عکاسی که تصاویر بسیاری از ایام جنگ و رزمندگان را با دوربین خویش ثبت کرده و
همین تصاویر اینک تبدیل به بخشی از تاریخ تصویری این سرزمین شده است .بااینحال پرداختن به صادقی
الیه اول فیلم را تشکیل میدهد و آنچه این مستند را عمق بخشیده و معنایی خاص به آن میبخشد ،سوژهها
و درحقیقت رزمندگانی هستند که در ایام جنگ تصویرشان توسط این عکاس ثبت شده و اینک او دلتنگ و
دلنگرانشان شده و در پی یافتن آنان برآمده است .اینجاست که نگاه ابراهیم حاتمیکیا (بهعنوان تهیهکننده اثر
و تصویربردار برخی صحنهها) که همواره نگاهی متفاوت به دفاع مقدس و آدمهایش دارد و نیز یوسف حاتمیکیا
و مهدی برجیان بهعنوان کارگردانان ،به تاروپود اثر تزریق میشود و درنتیجه این جستوجو تنها به یافتن افراد
خالصه نمیشود ،بلکه با به تصویر کشیدن برشی از زندگی آنها ،وضعیت رزمندگان دیروز در جامعه امروز تا حد
مقدور مورد کنکاش قرار میگیرد؛ رزمندگانی که امروز برخی به موفقیتهایی رسیده ،برخی درگیر مشکالت
اقتصادی هستند و برخی نیز در ایام کهنسالی کنار خانواده روزگار میگذرانند.
به این ترتیب ،حتی میتوان گفت «چشم جنگ» با این نوع روایت خود را تنها به سوژههای عکاسی سعید صادقی
محدود نمیکند ،بلکه جامعه پس از جنگ را چند دهه بعد از پایان آن به تصویر میکشد و تبعاتی از آن دوران را
مورد توجه قرار میدهد.
و کالم آخر اینکه «چشم جنگ» از غربتی خاص برخوردار است؛ غربتی که از نمایشگاه سعید صادقی در آغاز
فیلم شروع میشود و تا انتهای اثر ادامه مییابد .غربتی که رزمندگان واقعی و نه مدعیان میدانندیده ،آن را
همواره احساس میکنند

آیدا مرادیآهنی

در «بازگشت» شخصیتها چیزی را میگویند که نویسندهها دوست دارند
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من نسخهای از «بازگشت» را میدیدم که گوشه تصویر نوشته شده بود« :جهت بازبینی» .و به خودم میگفتم
کاش نویسندگان فیلم فرصت بازنویسی ،و کارگردان فرصت بازسازی داشتند .چراکه مطمئنا در نسخه نهایی،
دیالوگها ،لحن و موقعیتهای نمایشی عوض میشوند .از همان لحظهای که روحانی پا به سلول جوان مسیحی
میگذارد ،هیچکدام از این عناصر جای متقنی نمینشینند .دیوارهای سلول پُر شده از نقاشیهایی که جوان
با گچ کشیده؛ نقاشی مرد اعدامشده از یک درخت یا تصویر پنجرهای روی دیوار .کدام نویسند ه آشنا به آثار
کالسیک است که نداند چه المانهایی را نباید استفاده کند مگر در راستای آشناییزدایی؟ نحوه انتقال اطالعات
از طریق دیالوگها به سطحیترین و دمدستیترین شکل ممکن صورت میگیرد .مثال در میانه بحث با روحانی
یکدفعه پسر تعریف میکند که کسی را کشته .یا مثال لحظهای که روحانی دست روی شانه پسر ،میگوید اگر
او هم کسی را میکشت ،مجازاتش همین بود .و بدتر از همه اینکه این جمله را تا نیمه بیان میکند .ظرافتهای
دیالوگنویسی کجای این فیلمنامه وجود دارند؟ چرا لحن تزریقی جوان نمیتواند ما را به حس یک جوان
مسیحی قبل از اعدام برساند؟ یعنی همان شخصیتی که قرار است باشد .در مقابل ،لحن محتضر روحانی طوری
است که انگار او دقایق آخر زندگی را سپری میکند .بله ،روحانی از اینکه زندان کشیشی برای جوان حاضر
نکرده ،بسیار ناراحت است ،اما این لحن نادم برای چیست؟ در بین ادای جمالتی که قرار است صحنه را به سمت
فضایی ملکوتی پیش ببرند ،یکهو روحانی میگوید« :من خودم زیروب َ ِم انجیل رو درآوردم ،اگه رخصت بدی با هم
بخونیم ».راستش با اتفاقاتی که در ادامه میافتد ،ما پیش خودمان فکر میکنیم این عادتی است برای روحانی
ک شدن به
که ناگهان خلق و صفاتش عوض شود .از آنسو مخاطب در این جوان هر حسی میبیند جز حس نزدی 
ن دادن چنین چیزی تنها به جمله «من از مرگ خیلی میترسم» کفایت
مرگ .نویسندگان «بازگشت» برای نشا 
کردهاند .در چنین فیلمی ،اگر دوربین یک نمای نزدیک بالیوودی از صورت شخصیت هم میگرفت ،فیلم حداقل
در زمینه «بیظرافتی» یکدست و همگن میشد.
میگویند در نویسندگی صحنههایی هست که باید ایستاد ،ساکت ماند و به صدای کاراکترها گوش داد.
«بازگشت» نشان میدهد که در آن لحظات ،نویسندگان دقیقا طی طریق معکوس میکردهاند .شخصیتها
چیزی را میگویند که نویسندهها دوست دارند و این یعنی شعار ،نه دیالوگ .وقتی روحانی خودش را به شکل
و شمایل کشیش درمیآورد و انجیل بهدست وارد میشود ،یا وقتی جوان مسیحی قرآن را هم از گوشه سلول
میآورد ،من بهعنوان یک تماشاگر از خودم میپرسم نویسندگان چنین فیلمنامهای چقدر با کاراکتری که خلق
کردهاند ،صادق بودند؟ بیآنکه جوابی بدهم ،منتظرم تا وقتی روحانی از زندان خارج میشود ،به شکلو شمایل
یک راننده تاکسی یا پیک موتوری دربیاید
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خالصه فیلم :روایت یک راوی ناپیدا از یک گروه
فیلمسازی که مشغول ساختن فیلمی با موضوع«گم
شدن» هستند.
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دستاوردها :بهترینفیلمبلندمستنددرچهارمینجشنوارهفیلمشهر،نامزد
بهترینفیلموکارگردانیدرچهاردهمینجشنخانهسینما،برگزیدهسمینار
تهراندرموزهمعماریپاریس
عوامل :نویسنده ،تهیه کننده و کارگردان :علیرضا رسولی نژاد ،صدای
راوی :ناصر طهماسب ،دستیار کارگردان :امیرحسین قدسی ،تدوین :علیرضا
رسولینژاد ،فرهاد قدسی ،فیلمبردار :رضا تیموری ،صدابردار :فرشاد فرجی،
صداگذار :آرش قاسمی ،منشی صحنه :سعیده نیازخانی ،عکاس :حسین
لطفی ،موسیقی :انتخابی (علیرضا رسولینژاد) ،مدیر تولید :برادران اوروسکی،
بازیگران:آنتونیونگری،احسانقاضی،حمیدخداپناهی،پارساتوکلی

سحر عصرآزاد

گم شدن را میتوان محوريترين ايده «مینور ،ماژور» محسوب كرد
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«مينور ،ماژور» مستند داستاني است كه به تناسب مفاهيم محوري كه براي طرح و نه بسط ،انتخاب كرده،
ساختاري سيال و رها دارد ،و به همين واسطه حكم تلنگرهاي ممتد به ذهن مخاطبي را دارد كه در صورت
دغدغهمندي با كليت اثر همراه میشود.
عليرضا رسولينژاد پس از فيلم «صحنههاي خارجي» كه در نوع خود خاص و متفاوت بود ،تداوم همان سبك و
سياق و نگاه و دغدغهمندي را در فيلمسازي دنبال میكند .اين نكته را میتوان بهعنوان ويژگي مهم اين فيلمساز
مورد توجه قرار داد كه هرچند آثارش ديرهنگام موفق به اكران در گروه هنر و تجربه شدهاند ،اما پس از گذر
سالها میتوانند هويت و شناسنامه نگاه سازندهشان را به مخاطب يادآور شوند.
«مينور ،ماژور» كه در سال  89ساخته شده ،روايت خطي كمرنگي دارد كه حكم نخ تسبيح اپيزودهاي يازدهگانه
و مفاهيم منشعب از ايده محوري فيلم يعني «گم شدن» و چه بسا گمگشتگي را دارد .اين خط روايي ماجراي
پشت صحنه ساخت يك فيلم است كه گروه پشت صحنه و عوامل مقابل دوربين ،خودشان هم دچار چالشهايي
درباره ماهيت كاري كه انجام میدهند ،هستند .به همين دليل هم فيلم از مخاطب پيشي گرفته و به نوعي
واكنش لحظهاي او را همان هنگام كه حس میكند با يك فيلم پراكندهگو مواجه است ،از زبان يكي از عوامل در
يك گفتوگوي تلفني خطاب به كارگردان عنوان میكند (يك عالمه راش).
مستقيم آنچه مخاطب در حال تماشاي فيلم با آن دست به گريبان است ،پيشدستي فيلمساز
بيان
اين شيوه ِ
ِ
در پاسخ دادن به چراهاي متعددي است كه در ذهن مخاطب شكل گرفته است .به همين دليل مخاطب با خود
میانديشدوقتيفيلمسازخودقائلبهتاثيرياستكهفيلمبراوگذاشته،پسبهكلياتوجزئياتاثراشرافواحاطه
داشته ...و قطعا به چيزي وراي اين حس و تاثير میانديشيده است .حاال اين سوال پيش میآيد كه آن چيز چيست؟
درواقع فيلم در طول  80دقيقهاي كه به شهادت راوي طنازش مخاطب را با خود همراه میكند ،مرتب همين
سوال را در ذهن مخاطب تكرار كرده و قصد دارد از خالل مفاهيم ،ايدهها ،نشانهها و شوخي و جديهايش،
پرسش متناسب با ذهنيت ،تفكر و انديشه او را برايش پررنگ و برجسته كند ،بدون آنكه در پي يافتن يا ارائه
پاسخي به آن در جهان فيلم باشد.
گم شدن را میتوان محوريترين ايده اين مستند داستاني محسوب كرد ،هرچند اين محوريت يافتن برآمده
من مخاطبي است كه گمگشتگي در جهان عيني و ذهني برايم مهمترين پرسش بشري
از كيفيت نگاه و تفكر ِ
است .اين مثال را صرفا بهعنوان يك مخاطب فرضي طرح نكردم ،چراكه در واقعيت سوال دروني من نيز هست!
وقتي راوي اين پرسش را در فيلم مطرح كرد كه اشيای گمشده به كجا میروند ،بياختيار به ياد شهری خيالي
افتادم كه از كودكي در ذهن خود ساخته بودم؛ «شهر اشيای گمشده» .و هر وقت شيئي را گم میكردم ،با اين
خيال كه جايي در اين شهر خيالي منتظرم است و میتوانم يك روز پيدايش كنم ،غم و غصهام كم میشد.
اين پرانتزي كه براي يادآوري خاطره كودكيام باز كردم ،فقط يك خاطره شخصي نبود ،بلكه كاركرد آن ،اشاره
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به قرينهسازي خاطرات يا ايدههاي منشعب در ذهن مخاطباني است كه به فراخور پويايي و دغدغهمندي ذهن
خود میتوانند با مفاهيمي كه در فيلم از سويهها و زواياي مختلف طرح شده ،همدلي و همراهي كنند و از ق َِبل آن،
نقبي به گوشههاي پنهان و فراموششده گذشته و حال خود و افكارشان بزنند.
به نظر میآيد هدف فيلم و فيلمساز جز اين نبوده كه البته كم هم نيست .اينكه بتوان يك مفهوم و ايده ذهني را
به واسطه مجموعهاي از جزئيات و تصاوير با يك خط روايي كمرنگ به ذهن مخاطب متبادر كرد تا با رنگآميزي
شخصي و منحصربهفرد خود در اين مسير با اثر همراه شود ،اتفاق مهمي است .بهخصوص وقتي نخواهيد از
الگوهاي متداول و امتحان پسداده بهره ببرید و به گفته بهتر نخواهيد روي عادت مخاطب حركت كنيد و به
دنبال خرق عادت در نگاه و تفكر باشيد.
فيلم يك راوي طناز با نريشني هوشمندانه دارد كه با وامداري به پيشينه مخاطب از صداي ناصر طهماسب ،شور
و هيجاني همهشمول به اين روند ظاهرا پراكندهگو داده و از وراي آن با عمق دادن به آنچه به كالم درميآيد،
پس نريشن موج میزند ،نقب زده .به همين جهت حكم يك راهنماي شوخ و جستوجوگر را ايفا
به آنچه در ِ
میكند كه مخاطب خود را به او میسپارد تا از درون سكانسهاي فيلمهاي خارجي تا مترو پاريس و لوكيشن
قديمي فيلم و ...همراهش شود.
هرچند بايد اين نكته را پذيرفت كه ارتباط تنگاتنگ با فيلم براي مخاطبي كه به دنبال مابهازاي عيني از هدف يك
اثر هنري و مفهوم محوري يا حتي دروني آن است ،چندان راحت نيست ،اما فيلمساز تالش كرده با تكثير مفاهيم
و ايدههاي خود در اشكال مختلف عام تا خاص ،عيني تا ذهني ،شرايطي فراهم كند كه طيف گستردهتري بتوانند
با شيوه بيان و زاويه نگاه او همراه شوند.
مستند داستاني «مينور ،ماژور» را میتوان تداوم سبك و سياق شخصي رسولينژاد براي بيان مفاهيمي دانست
كه دور از دسترس عام و به نوعي تازه به جهت ترجمان به يك بيان تصويري و سينمايي هستند .به همين دليل
هم آزمون و خطاي خاص خود را به جهت بازخورد بين مخاطبان دارد و تنها با ريسكپذيري و جسارت چنين
فيلمسازاني امكان ساختشان وجود دارد .اكران ديرهنگام تنها يكي از عواقب چنين ريسكي است
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«مینور ،ماژور» نمونه مناسبی برای تشریح یک فیلم پستمدرن در سینمای ایران است .ساخته شدن یک فیلم
بهعنوان یک اثر هنری در این فیلم مستند-داستانی بستری مهیا میکند که با تقابل خودآگاه و ناخودآگاه،
ذهنیت و عینیت ،داستان و فراداستان و از همه مهمتر جزئینگری و کلینگری آشنا شویم.
فیلم مجموعهای از کنشها و واکنشهایی است که راوی رازآلود ،آن را در روند ساخته شدن یک فیلم تبیین
میکند و در این راستا ارتباط بیواسطه فیلم با مخاطب برگ برنده آن است .مثال در جایی از فیلم از حجم زیاد
راش گفته میشود که سرنخ ارتباطی مناسب برای زندگی در جهان معنایی متن است .اینکه ما بهعنوان بیننده
نیز با انبوهی از راش و ایده و پالن و موقعیت روبهرو هستیم و در یک اینهمانی لذتبخش با راوی و کارگردان
فیلم ،بهطور تدریجی مراحل خلق یک جهان معنایی را تجربه میکنیم؛ جهانی سرشار از تناقض و تردید و تزلزل
که با انتخاب یک راوی رازآلود بهخوبی ترسیم میشود.
از طرف دیگر نوع انتخاب شیوه تدوین نیز در تناسب با سرگشتگی نشانهها قرار میگیرد که امتیاز مثبت فیلم است.
تدوینی که به نوعی حتی مخاطب را نیز در مقام تدوینگر قرار میدهد و حتی خود هنرمند را به مثابه تدوینگری
معرفی میکند که باید پالنهای زیستشده خودش را از زندگی فردی و اجتماعی انتخاب و تقطیع کند.
مهمترین مفهوم مستتر در «مینور ،ماژور» مفهوم گمگشتگی است و شیوه روایت فیلم کامال این گمگشتگی را
واکاوی میکند .اینکه یک هنرمند در جهانی از «گم شدن» و «پیدا شدن» به ساخت یک اثر هنری میپردازد و
با روایت صادقانه فیلم مشخص میشود که خود هنرمند نیز یک «گمگشته» است و بهخاطر همین ،نوع روایتش
پراکندهومبهمورازآلودجلوهمیکند.جهانینهبانگاهخیرمطلقوشرمطلق،بلکهبانگاهیخاکستریبههمهچیز
کهبههمینخاطربهعنوانپیشنهادیجدیدحتیدرسینمایقصهگویایرانهممیتواندموردارزیابیقرارگیرد.
درکل «مینور ،ماژور» به معنی دقیق کلمه یک فیلم تجربی و آوانگارد است و نه تجربه یک فیلم! مشکلی که
برخی فیلمهای هنر و تجربه دارند ،این است که گاه هر تجربه ساخت فیلمی ،در این گروه به نمایش گذاشته
میشود گرچه با مولفههای سینمای آوانگارد و تجربهگرا فاصله داشته باشند .اما «مینور ،ماژور» در کنار
فیلمهای «ماهی و گربه»« ،خواب تلخ»« ،پرویز»« ،ممیرو» و «نیمرخها» جزو بهترین فیلمهای گروه هنر و
تجربه است که امیدواریم تعداد این فیلمها بیشتر شود ،و از این مهمتر فضا برای کار بیشتر و بهتر سینماگر
خالقی مثل علیرضا رسولینژاد مهیا شود که بدون هر گونه ادعا و خودشیفتگی ،سعی در ارتقای سطح سواد و
زیباییشناسی مخاطب شعورمند سینما دارد.

همايونخسرويدهكردي

نگاهي به «مينور ،ماژور» ساخته عليرضا رسولينژاد
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پشت سر و پيش روي رسولينژاد در «مينور ،ماژور» هنر قرار دارد .معماري ،عكاسي ،موسيقي و سينما در اختيار
فيلمساز قرار گرفتهاند تا او با صداقت و به كمك آنها ،ما را به گردشي در معماري ،عكاسي و سينما مهمان كند.
فيلم با معماري خانه ارديبهشت -كه شبيه معماري فرانسه در دهه  1960است -آغاز ميشود و مهمانهايي از
قبيل نويسنده ،پژوهشگر ،اقتصاددان به همراه دختربچهاي به نام سارا و يك گروه فيلمسازي در خانه حضور
دارند .گفتار راوي خوشصدا و آشنا در همان دقايق آغازين برايمان روشن ميكند كه قرار است  80دقيقه
پرسهزني كنيم .عالوه بر معماري كه بر آن تاكيد شده است ،كالژ متنوعي از عكسهاي ژوزف كودلكا ،1موسيقي
و بخشهايي از سينماي كالسيك جهان ما را در اين سفر همراهي ميكنند .به ما بهصورتي نهچندان جدي گفته
ميشود كه در جستوجو هستيم؛ جستوجويي كه بيش و پيش از آنكه هدف مشخصي را بجويد ،قرار است
ال آغاز نشده ،از راوي پرسش
به كشف سويههاي زيبايي و يافتن ايدهها و سوژههاي نو بپردازد .هنوز سفر كام 
ميشود كه قرار است در جستوجوي چه باشيم .پاسخ راوي كه از جانب فيلمساز و ما گفته ميشود ،مبهم و در
عين حال روشن است« :نميدانم ،شايد يك كتاب يا نقاشي يا فيلم »...و اين پرسش و پاسخ درواقع درونمايه
«مينور ،ماژور» را روشن ميكند.
كنار ما در خانه ارديبهشت يك نويسنده (محمد قائد) ،يك اقتصاددان (دكتر موسي غنينژاد) ،يك پژوهشگر
تاريخ سينما (محمد تهامينژاد) و كودكي به نام سارا به همراه گروه فيلمبردار هم مهمان و سرگردان هستند .بعدا
در طول سفر فيلسوف معاصر ايتاليايي (آنتونيو نگري) و حتي رومنپوالنسكي هم به ما ميپيوندند.
رسولينژاد -همانطور كه خودش هم گفته -2اهل مدبازي نيست .دوربين را بدون دليل روي دست نميگيرد و
پايان اثرش را بهخاطر مد روز بودن به شكل «پايان باز» رها نميكند .او در فعاليتهايش چه در نشريه فيلمخانه
و چه در دو فيلمي كه تاكنون ساخته ،پايبند اصول بوده و همه اجزاي اثرش به دليلي خاص انتخاب و چيده
شدهاند .ازجمله انتخاب نام «مينور ،ماژور» كه ميتواند به چند دليل باشد .نخست ،اين نام نشانگر اهميت
موسيقي در فيلم است ،دوم ،تداعيكننده نوعي كنتراست و تضاد است كه در فيلم قابل مشاهده است و نهايت
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آنكه با توجه به كاركرد گامهاي مينور ،ماژور در موسيقي علمي غرب انتخاب اين نام ميتواند ما را به سوي داليل
ال حسي از قبيل عكسهاي كودلكا و موسيقي باروك
وجود فيلسوف و اقتصاددان و پژوهشگر در كنار عوامل كام 
و همچنين سارا كوچولو و ساير عوامل و عناصر رهنمون شود.
گويي فيلمساز در كنار سبكي ديونوسوسوار 3هنر و زيبايي ،خود را فارغ از عقل آپولونگونه و اقتصاد و
جامعهشناسي و فلسفه نميداند و در طول فيلم ميبينيم كه جاي پاي پژوهشگر و گردآوري مصالح فيلم همه
جا به چشم ميخورد.
به هر روي هنرمند بينياز از دانش و فلسفه نيست .و رسولينژاد با در كنار هم قرار دادن و پرسش از اين رجال ،به
سراغ صداقت كودكانه سارا ميرود و مشخصههاي جستوجويي را كه در پيش است ،اعالم ميكند.
جستوجو در تهران ،اصفهان ،پاريس ،اسلو و پراگ انجام ميشود .به سراغ موزه لوور و فيلم «مستاجر» و «دره
من چه سرسبز بود» هم ميرويم .موسيقي انتخابي صداي ناصر طهماسب (راوي) و تصاوير را همراهي ميكند.
ضرباهنگ اثر سفر را بيمالل و فيلم را ديدني كرده است .تاكيد فيلمساز با پرسش و پاسخهايي كه در فيلم آمده،
بر اين است كه گمگشتگي انسان ،با وجود زيبايي واژگانياش منظور نظر نيست .گويي كسي به دنبال جورابش
ميگردد كه حتي اگر آن را پيدا نكند ،جوراب نويي خواهد خريد و چه بهتر« .به (همه جا) ميرويم ،ولي بايد
مراقب باشيم گم نشويم».
چيزي كه قرار است پيدا شود ،در پاسخهاي نويسنده و اقتصاددان و كودك مورد تاكيد قرار ميگيرد؛ يك ايده يا
اثر زيبا و هنري .فيلم از  11اپيزود تشكيل شده و البته به نظر ميرسد آوردن نام اپيزودها هم مانند پرسشهاي
راوي بيشتر به منظور فاصلهگذاري و دعوت مخاطب به تفكر انجام گرفته باشد.
اينجا و آنجا -و ازجمله در پايان يكي از نمايشهاي فيلم در خانه هنرمندان -گفته شده كه «مينور ،ماژور» يك
فيلم -مقاله است و گاهي آن را با برخي از آثار گدار و كريس ماركر در يك گونه (ژانر) دانستهاند.
كريس ماركر ( )1921-2012نويسنده ،عكاس و مستندساز برجسته فرانسوي بود كه  91سال و يك روز
عمر كرد و غير از فعاليتهاي مختلف مطبوعاتي ازجمله همكاري با آندره بازن كه منجر به بنيانگذاري مجله
ن رنه ،كتابها
كايهدوسينما شد ،با بسياري از بزرگان سينماي فرانسه همكاري كرده است .همكاري او با آل 
و عكسهايش و شخصيت هنري قدرتمندش ،نياز به فرصت و فضاي بسياري براي معرفي دارد .بهطور كلي
اغلب آثار كريس ماركر را نميتوان فيلم -مقاله تلقي كرد .مبحث فيلم -مقاله يا مقاله سينمايي ،اتفاقا در ايران
به صورت يك ترم سينمايي و در حوزه نقد فيلم به دفعات مورد بحث و بررسي قرار گرفته .مقاالت و سمينارها و
كارگاههاي متعددي درباره آن موجود است كه بهطور عمده به زبان فارسي هستند .روبرت صافاريان در مقالهاي
كه به تعريف واژه فيلم -مقاله پرداخته ،چنين ميگويد:
«نبايد تلقي خشكي از مقاله داشت .مقاله ميتواند بسيار رسمي و سراسر مبتني بر فاكت و استدالل باشد .اما
ميتواند با احساس و بازيگوشي و تامل فلسفي نيز آميخته شود و از همه عناصر فيلم مستند هم ميتوان بهره
گرفت 4».مدرسه ملي سينماي ايران اخيرا ( 6تيرماه  )1395تعريف جامعي از فيلم -مقاله داده است .براساس
اين تعريف «فيلم -مقاله معادلي صوتي تصويري از يك مقاله كتبي است .مقاله حسابشدهاي كه به شكل
هدفمند و سيستماتيك روي موضوع خاصي متمركز ميشود و ميتواند مواضع مولف را به شكل عيني و بر پايه
بحث يا دليل و منطق به سمع و نظر مخاطب برساند .فيلم -مقاله كه معمو ال زمان آن از چند دقيقه فراتر نميرود،
5
ميان داستاني و مستند در رفتوآمد است و مرز باريكي بين كشف و شهود شخصي و تحليل عيني دارد»...
در دوره هشتم جشنواره سينماحقيقت در سال  1392كارگاهي تخصصي با عنوان فيلم -مقاله ب ه وسيله ترولس

لي (متولد  )1957مستندساز و منتقد نروژي برگزار
شد .براساس صحبتهاي لي در اين كارگاه افراد كمي
در جهان در ارتباط با مفهوم فيلم -مقاله به صورت
6
مشخص مقاله ارائه داده يا سخنراني كردهاند.
در همين كارگاه محمدرضا فــرزاد ،مستندساز
كشورمان ،بر استفاده از ابزارهاي مستندسازي در ارائه
مقاله صحه گذاشته و وجود نريشن يا موسيقي را
بهعنوان عواملي در جهت برانگيختن تفكر مخاطب و
به منظور فاصلهگذاري به سبك برشت مفيد ارزيابي
كرده است.
همه اين توضيحات نشاندهنده وجود ابهام در
استفاده از اصطالح فيلم -مقاله هستند و حتي
كارهاي مختلف كريس ماركر نيز در قالب فيلم -مقاله
ي بودن
نميگنجند .در هر صورت با وجود مطبوعات 
رسولينژاد و شباهتهايي كه ميتوان بين مستند
«مينور ،ماژور» و يك شماره از فصلنامههاي سينمايي
پيدا كرد« ،مينور ،ماژور» را نميتوان بهعنوان فيلم -مقاله ارزيابي كرد.
گفتني است كه يكي از كاركردهاي نريشن در فيلم «مينور ،ماژور» ميتواند دعوت مخاطب به فكركردن در مورد
پرسشهايي باشد كه ناصر طهماسب در جايجاي فيلم مطرح ميكند .ولي شايد همين نريشن (صرفنظر از
زيبايي و كاركردهاي ديگر صداي طهماسب) به فيلم «مينور ،ماژور» آسيب رسانده باشد .گاه در ميانه نمايش
تصاوير و شنيدن موسيقي آرزو ميكنيم سروكله راوي پيدا نشود و بگذارد ما از فيلم لذت ببريم .حرفهاي راوي
گاه زيادهگويي ب ه نظر ميآيند و برخي اوقات هم در زمان نامناسب سروكلهشان پيدا ميشود .شايد هم بهخاطر
تركيب زيباي تصاوير ،نوار صدا و ضرباهنگ مناسب است كه چنين به نظر ميرسد
پينوشتها:
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 Josef Koudelka .1متولد  1938موراوي ،عكاس چك -فرانسوي كه عكسهايش از بهار پراگ در فيلم «مينور ،ماژور»
مورد استفاده قرار گرفتهاند.
 .2گفتوگوي اميرحسين ثنائي با عليرضا رسولينژاد ،نشريه هنر و تجربه ،شماره  30مهرماه 1395
 .3ديونوسوس خداي نشاط ،هيجان ،ماجراجويي و بيباكي و آپولون خداي صلح ،تعمق ،فلسفه و منطق از خدايان يوناني
هستند .نيچه و بسياري از نويسندگان شاخص پس از او جاي پاي سبكباري و تعقل را در همه پديدهها نشان ميدهند .مثال
ميالن كوندرا اعتقاد دارد سرنوشت هر انسان از سبكي احساس ،سنگيني وظيفه و جبر حادثه و تصادف شكل ميگيرد (نقل
به مضمون).
 .4فيلم -مقاله چيست؟ ،نوشته روبرت صافاريان 20 ،خرداد 1392
 .5بخشي از مطلب آموزشي با عنوان فيلم -مقاله چيست و چه كاربردي دارد ،منتشرشده در تاريخ  6تيرماه 95
 .6ترولس لي اعالم ميكند كارهاي امثال مايكل مور هم فيلم-مقاله نيستند و البته افشا ميكند كه براي پاسخ به پرسشي در
اين مورد كارگزاران همراه مور درخواست چند هزار دالر دستمزد كردهاند.

95

(محصول)1393

خالصه فیلم :در سال  ۲۰۱۴تعداد جوانان بیکار
در جهان به  ۲۰۲میلیون نفر رسید  .یکی از آنها
مستندسازیست که تصمیم می گیرد از اوضاع و
احوال خود و بیکاری اش فیلمی بسازد .اما به مرور
پای آدمهای دیگری هم به فیلم باز می شود که
داستانهاییرابههمراهدارند.
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دستاوردها :کاندیدای بهترین کارگردانی ،بهترین تدوین و بهترین گفتار
متن در هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت ،برنده جایزه بهترین
کارگردانی در هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت ،کاندیدای
بهترینکارگردانیدرجشنخانهسینما
عوامل :نویسنده  ،تهیه کننده و کارگردان  :علی همراز ،تدوین ،تصویر و صدا:
علی همراز ،موسیقی :افشین عزیزی ،انیمیشن :مریم دهقانپور ،تهیه کننده
اجرایی:استودیوهیچ،محصول:مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی

مینو خانی

«آقای بیکار» فقط داستان شخصی یک فرد بیکار نیست
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از همان اولین پالن فیلم با پنجره تمامقد رو به حیاط که تنها منبع نور اتاق تاریک است ،میشود فهمید که آقای
بیکار ،بیکار نیست؛ هر چند این پالن با صدای شکستن چیزی مثل لیوان و غرغر مردی همراه است .صاحب
همان صدای غرغر ،بعد از جمع کردن خرده شیشهها ،سوتزنان پشت مانیتورش که به نوعی نماد یک وسیله
ارتباطی با جهان است ،مینشیند و شروع به روایت داستانش میکند .برای همین خیلی زود میفهمیم که این آقا
یک سال و نیم است کار ندارد و محصول این بیکاری ،همین فیلم مستند «آقای بیکار» است.
راوی ،خود علی همراز است که نامش در تیتراژ پایانی بهعنوان «تصویر ،صدا ،تدوین و کار» آمده است .روایت
ساده ماجراها که با لحن صمیمی و صدای نسبتا مناسب او همراه است ،از همان ابتدای فیلم ،مخاطب را
جذب میکند تا داستان «آقای بیکار» را دنبال کند .با اولین جملههای روایت« :داستان من از شب انتخابات
سال  92شروع شد» ،میشود حدس زد که «آقای بیکار» فقط داستان شخصی یک فرد بیکار نیست ،بلکه
علی همراز با دقت به مسائل سیاسی و اجتماعی روز در ایام بیکاریاش پرداخته است .به مرور که فیلم پیش
میرود ،مطمئن میشویم که همراز با نگاهی جامعهشناسانه نشان داده که علت بیکاری کسی در یکی از
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مشاغل خوب اجتماعی ،فیلمبردار یا فیلمساز تلویزیون ،بستگی تام و تمام به شرایط اجتماعی و سیاسی
روز دارد و شباهتی به دلیل بیکاری یک فرد بیسواد یا کمسواد یا از طبقه پایین جامعه که میتواند تنبلی
یا عدم تواناییهای الزم در فعالیت اجتماعی و کسب درآمد باشد ،ندارد .اتفاقا به نظر میرسد روی خوب
نکتهای دست گذاشته تا نشان دهد که شرایط اجتماعی و سیاسی روز طی چند سال گذشته چقدر بر میزان
فعالیت های حرفهای افراد اثر گذاشته است .برای همین در هر جای فیلم که فرصت پیدا میکند ،با تیتر
روزنامهها که بر مسئله تحریم ایران ،مهار گرانی ،بیکاری ،مذاکرات هستهای ،انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا و ایران و ...تاکید میکند ،نگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی را نشان میدهد .در عین حال با تخته
نرد و تاسهایی که هیچوقت جفت شش نمیشوند ،نشان میدهد که زندگی یک بازی است که عالوه بر
تواناییهای الزم ،باید شانس آورد تا جفت شش نصیب فرد شود.
همراز در روزهای بیکاری ،به این نتیجه میرسد که از این روزها تصویربرداری کند .برای همین از دوست
و آشنا و خانوادهاش فیلم میگیرد .دو دوست همکارش را که آنها هم به آهنگسازی یا تدوین تلویزیونی و
سینمایی مشغولاند ،با چهرههای خندان معرفی میکند ،اما تاکید میکند آنها هم حالوروز خوبی ندارند و
در سکانسهای پایانی فیلم میبینیم که مجبور میشوند دفتر کارشان را تعطیل کنند .با صحبتهای مادرش
بهعنوان یک بازنشسته آموزش و پرورش که از وضعیتش راضی نیست و او هم مثل همه از تاثیر تحریمها بر
زندگی مردم عادی حرف میزند ،تاکید میکند که باید زندگی را دوست داشت و این یعنی امید .این حس
امیدبخش با تصاویر پرتحرک و موسیقی ریتمیک و شاد همچنان بر نگاه اولیهاش مبنی بر «امید» تاکید میکند
و نشان میدهد که بیکاری شاید بیشغلی یا بیمنصبی باشد ،ولی به معنی مهملی ،بطالت و بیعاری نیست.
آقای بیکار ،بعد از بیکاری و شکست عشقی ،پرتحرک و باانرژی اتفاقا پرده اتاقش را با خطوط ساده و تصاویر
کودکانه پر از رنگهای شاد قرمز ،آبی ،زرد و نارنجی میکند .البته یک چیزی را در این میان فراموش نمیکند
و آن نقاشی عالمت «دالر» یا همان پول است؛ چیزی که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بهانه بسیاری از
فعالیتها و ارتباطات است .برای همین امیر ،برادرش را نشان میدهد که تمام فکر و ذهنش پولدار شدن است و
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در دستیابی به این هدف ،هر کار حتی سختی میکند تا به هدفش برسد.
با ماشین پدرش از مردمی که بهعنوان مسافر سوار ماشین میشوند ،تصویربرداری میکند و به واکاوی مسائل
اجتماعی و اقتصادی روز میپردازد .اما نظرات تلخ مسافران از «بیپولی»« ،گرانی» و اینکه «مردم بدبخت
شدند» ،همچنان با موسیقی پرتحرکی که روی تصاویر گذاشته ،باعث میشود نگاهش به این مسائل با سوگیری
مستقیم و تلخ نباشد .حتی وقتی بازار را نشان میدهد و چند نفری که از کسادی و خرابی بازار و گرانی حرف
میزنند ،با کات به صحنهای که تصویر بازار را در شب و زمان تعطیلی و چاپ جمله انگلیسی «اینجا بازار است؟»
نشان میدهد تا بر کسادی بازار تاکید کند ،اما شعاعهای نور و افق روشن در انتهای این پالن ،این نگاه تلخ را
میگیرد.
این نگاه بدون سوگیری یا حتی مثبت همراز با به تصویر کشیدن تعدادی از دوستانش که طی مدت بیکاریاش
با آنها مالقات میکند و مشکالت آنها را به تصویر میکشد ،تقویت میشود .مثال محمد از نظر او تنهاترین آدمی
است که تا به حال دیده ،اما با دو کبوتری که بر لبه دیوار روبهروی اتاق محمد عشقبازی میکنند و محمد به آنها
چشم دوخته ،یا پرندههای در اتاقش که با آنها بازی میکند ،خواست درونی او و البته امید به رهایی از تنهایی را
نشان میدهد؛ هر چند او هم از وضعیت خیلی خراب جامعه حرف میزند .یا با سحر و نشان دادن مشکل جسمی و
فیزیکی او هیچ حسی از ناامیدی را منتقل نمیکند .برای همین صحنههای بعد از سحر ،به خانه مادربزرگش کات
میخورد و پایان این سکانس که مادربزرگ را در حال آشپزی و ماهواره دیدن و نماز خواندن نشان داده ،خنده
مادربزرگ به  21دسامبر و تخریب کامل زمین است.
این پایان البته شروعی برای گفتوگو با مردم درباره تخریب زمین است .نتیجه گفتوگو با  47نفر در خصوص
تخریب و نابودی کامل زمین این بود که  37نفر از این اتفاق خوشحال بودند ،ولی هیچکدام از آنها قضیه را جدی
نگرفته بودند .برای همین خودش هم قبل از نابودی زمین برای دختر مورد عالقهاش نامه مینویسد تا بر امید
به آینده و ناباوری به تخریب زمین تاکید کند .باالخره  21دسامبر میرسد و نشان میدهد که نهتنها زمین نابود
نشد ،بلکه باران نمنم زیبایی که نشان برکت و روزی است ،بر سر شهر میبارد.
در راستای همین نگاه است که نتیجه صحبت با مشاور و روایت بالتکلیفیهای مدت بیکاری به برگهای بنفش
گلدانی که شعاعهای نور از البهالی آن میتابد ،کات میخورد و صدای مشاور را میشنویم که به او تاکید میکند
همین که «طی مدت بیکاری و آشفتگی حاصل از آن متوقف نشده» خوب است و جمله «فعالیتهای اندک
تصویربرداری را ادامه بده» با تصویر خاموش کردن سیگار تمام میشود.
همچنان گفتوگو با دختری که تصاویر دفرمهشده آدمها و اشیا در آب را میکشد و میگوید «همه به نوعی
در فشاریم» ،به تصویر بیدار شدن از خواب طوالنیمدت و به میان مردم رفتن کات میخورد که همچنان با
موسیقی ریتمیک ،حرکت و فعالیت بیشتر را به ذهن میآورد .با تصاویر ماهیهای قرمز ،سبزه شب عید و سفره
هفتسین ،بر چرخش روزگار و آمدن بهار تاکید میکند؛ بهاری که به پیروزی روحانی در انتخابات ریاست
جمهوری و پیشرفت مذاکرات هستهای ایران ختم میشود.
برای همین همچنان تاکید میکنم از همان پالن اول با تنها پنجره تمامقد رو به حیاط که تنها منبع نور اتاق
است ،میشد فهمید که «آقای بیکار» ،نهتنها روایت بیکاری و ناامیدی نیست ،بلکه سرشار از امید به آینده
است .چون هم «او» بعد از  1سال و  5ماه و  22روز برمیگردد و هم همراز به این نتیجه میرسد که برای کار کردن
نیاز نیست کار مهم و اساسیای انجام داد .برای همین سرانجام تصویربرداری از روزهای بیکاری و بالتکلیفی،
مستندی میشود که امید به زندگی ،حرکت و فعالیت را روایت میکند

امیرحسینثنائی

گفتوگو با علی همراز ،کارگردان «آقای بیکار»

«آقای بیکار» اولین بار در هشتمین جشنواره سینماحقیقت به نمایش درآمد ،فیلمی که
ساختش دو سال طول کشیده و به موضوع بیکاری کارگردانش میپردازد ،اما تالش میکند
این بیکاری را در جامعه پیرامونش نیز جستوجو کند .علی همراز میگوید« :در مقطع زمانی ساخت
این فیلم (سالهای  91و  )92واقعا بیکار بودم و به همین دلیل روحیه خوبی نداشتم .همانطور که
میدانید ،بیکاری یکی از مهمترین معضالت جهان امروز است .ساخت این فیلم بهنوعی برای من
حکم خوددرمانگری را پیدا کرده بود .نوعی فضای یأس و ناامیدی به واسطه بحران ناشی از تحریمهای
اقتصادی در برخی اقشار جامعه بهویژه جوانان بیکار وجود داشت که من کوشیدم این فضای رخوت
را در «آقای بیکار» به تصویر بکشم».
آنچه در ادامه میآید ،بخشی از یک گفتوگوی طوالنی است که با او درباره و در حاشیه این فیلم
داشتهام.
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داشتیم قرار گفتوگو را که میگذاشتیم،
گفتی از سر فیلمبرداری میآیی ،فیلم
تازه شروع کردی؟
بله ،االن از سر صحنه میآیم .به قول یکی از دوستانم
میگفت که در «آقای بیکار» ،همچین بیکار هم
نبودی .االن سومین کارم را به نام «گودزیال»
میسازم و در اواخر فیلمبرداری هستیم؛ یک سال
است که درگیرش هستم .البته یکسری پالنهایی
در فیلم وجود دارد که مربوط به چهار ،پنج سال
پیش است ،چون من دائم در حال ضبط فیلمم.
موضوع این فیلمت درباره چیست؟
راستش چیزی که خودم متوجه شدم ،این است که

دارم درباره این سوال میپرسم که آیا واقعیت آن
چیزی است که ما میبینیم؟ یا الزاما آن چیزی است
که ما میبینیم یا نه .سوال این است ،ولی مسلما با
برخورد هیبریدی ،با فانتزی با قصه و داستان همراه
است و همه اینها یک سال از زندگی مرا پرکرده و
االن روزهای آخر است.
این کار هم بهصورت مستقل ساخته
میشود یا تهیهکننده دولتی دارد؟
تهیهکننده دولتی ندارد؛ ولی یکی از دوستانم که
خودش هم پیشنهاد سرمایهگذاری را داد ،بهعنوان
تهیهکننده در کنارم است .البته فیلمهای من واقعا
کمخرج است.
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گفتی که این سومین فیلمت است ،اما تا
جایی که یادم هست ،کارهای دیگری هم
ساختهای ،تجربههایی برای تلویزیون.
آنها را حساب نکردی؟
من دو دسته فیلمسازی دارم؛  ۵۰ ،۴۰مستند ۱۰
تا  ۵۰دقیقهای برای تلویزیون ساختم .ولی آنها را
در سابقه کاری خودم نمیآورم .میدانی ،اصال یک
تجربه در مدیای دیگر است و البته برای من خیلی
هم تجربههای خوبی بود .بارها در آنها من همین
روایت اولشخص را تمرین کردم.
این فیلم جدید هم ازنظر روایتش شبیه
به «آقای بیکار» است؟
بله ،کاراکترها و قهرمانهای این کار هم االن به
همینگونه است .در «آقای بیکار» خودم راوی
بودم و در این فیلم یک دختر راوی است .مثل
خودمان فیلمساز است و تجربههایی که میکند ،با
تجربههایی که من به دنبال آن هستم ،برای رسیدن
به این جواب تقریبا مشابه است .البته جواب به این
سوالها که نه ،سواالت بیشتر .برای رسیدن به
سواالت بیشتر دارم میروم و فکر میکنم سال بعد
این موقع تمام شده باشد.
با اینکه  50 ،40مستند کوتاه برای
تلویزیون ساختهای ،اما فکر میکنم که
دیده شدن «آقای بیکار» در جشنواره
سینماحقیقت و حاال اکرانش تو را بیشتر
معرفی کرد.
من هم همینطور فکر میکنم .ببین ،من از 16،17
سالگی تا  20سالگی دو کار تجربی کوتاه با VHS
ساختم .در 20سالگی فهمیدم که واقعا چیز زیادی
متوجه نمیشوم و فیلمسازی را بهطور کامل به
مدت هفت ،هشت سال کنار گذاشتم .حاال در این
هفت ،هشت سال کارهایی که انجام دادم ،یکی از
آنها تدوین بوده که برای خودم تجربههای خوبی
بود .ولی اصال مطرحشان نکردم و برای خودم و در
آرشیو است .در سال  ۸۷یک دوربین خریدم و یک

فیلم را شروع کردم در مترو با تم تنهایی .یک هفته
فیلمبرداری کردم و به این واسطه با یک پسری به
نام محمد آشنا شدم که در فیلم «اتاق تنهایی»
کاراکتر اصلی فیلم شد .سال  ۸۷وقتی شروع کردم،
اولین فیلمم بود ،ولی سال  ۹۱وقتیکه «اتاق
تنهایی» تمام شد ،یعنی وقتی گفتم این فیلم 10
دقیقهای تمام است ،شد بیستوپنجمین فیلمم .در
این فاصله من  ۲۵ ،۲۰فیلم برای تلویزیون ساخته
بودم .در سال  ۹۱چهار سال از اولین پالن تا تدوین
طول کشیده بود ،که این فاصله هم حتما الزم بوده،
ولی حاال در سال  ۹۱با «اتاق تنهایی» در اصل
برای خودم شروع شد .در جشنواره سینماحقیقت
همان سال «اتاق تنهایی» کاندیدای بهترین فیلم
و بهترین تدوین شد و در جشنواره فیلم کوتاه هم
همینطور ،ولی خب هیچ اتفاقی نیفتاد و...
اینکه جایزه نگرفتی ،توی ذوقت
نخورد؟
حاال آن را هم برایت میگویم .راستش برای خودم
فیلم پرکارکردی بود و تبدیل شد به یک سفر .یعنی
همان چیزی که فکر میکنم تنها دلیلی است که

در  2 0سالگی فهمیدم که واقعا
چیز زیادی متوجه نمیشوم و
فیلمسازی را بهطور کامل به مدت
هفت،هشتسالکنارگذاشتم
نمیتوانستم این جایزه را بگیرم و شخص دیگری
این جایزه را میگرفت .هرچند برای خیلی از
دوستانم میدانم که جایزه گرفتن خیلی مهم
است .دوستان صمیمی که با هم صحبت میکنیم و
میدانم که این مشکل را دارند.
بحث جایزه و جشنوارهها در فضای
مستندسازی ما بحث مفصلی است .از
موضوعمان دور نیفتیم .فیلم تو تقریبا
با این جمله شروع میشود که تو یک
سال و نیم است که بیکاری و بعد تصمیم
گرفتی از روی بیکاری فیلم بگیری و
فیلم بسازی و بعد هم یک جایی تلویحا
اشاره میکنی که «از روی بیکاری
میخواهی فیلم را بسازی یا واقعا
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اینهمه سختی و فشار را در مستندسازی تحمل
میکنیم .چون تو خودت هم بهطور حرفهای مستند
کار میکنی و میدانی مسلما فقط بهخاطر همین
چیزهایی است که در کنار فیلم یاد میگیریم.
از همین چیزهاست که آدم یاد میگیرد و من
یا کسانی که اصوال تنها کار میکنند ،میتوانند
شرایط و فشارها را تحمل کنند.
در «آقای بیکار» هم خودت تنها بودی
تقریبا.
از  aتا  zرا خودم میروم .در «آقای بیکار» از پوستر،
تا حتی تراکتی را که االن در حال پخش در خیابان
است ،خودم کار کردم .اصال خودم گاهی در خیابان
تراکت پخش میکنم .یعنی همین کاراکتری که
وقتی با مردم حرف میزنم ،خیلی جذاب است.
حتی کاراکتری که آوردم ،خیلی جالب است ،بعد
این نیست که فقط تراکت بدهی ،بلکه با آنها حرف
میزنی .میدانی ،در دنیای فعلی دیگر آن قداستی
که تصویر داشت ،وجود ندارد .آنقدر تصویر زیاد
شده و آنقدر ما با تصویر احاطه شدهایم ،که دیگر
مثل  ۵۰یا  ۱۰۰سال پیش نیست که فقط یک نفر
در یک جا میتوانست تصویر را ببیند.
از حجم تصاویری که پیرامونمان هست،
اشباع شدهایم.
دقیقا .نمیدانیم ما آنها را میسازیم یا آنها ما را
میسازند ،یعنی تصویر گاهی تا این حد در رسانه
میتواند کارکرد عجیب و غریبی پیدا کند .حاال
نمیدانم بحثمان چطور به اینجا رسید ،ولی
میخواهم بگویم که اصوال کسانی که مثل من یک
نفره و تنها یک فیلم را جلو میبرند ،فقط دنبال
همین چیزها هستند.
منظورت این است که جهان گستردهای
که پیرامون فیلم به وجود میآید ،برایت
جالب و جذاب است.
آفرین .االن اصال دلیلم همین است .مثال من وقتی
فیلم «و» که با  VHSساخته
 ۱۸سالم بود ،برای ِ

بودم ،کاندیدای بهترین فیلم در جشنواره فیلم
کوتاه سال  ۷۸یا  ۷۹شدم .اولین فیلمم بود ،روی
 ،VHSیک فیلم  10دقیقهای و یک کاراکتر در
یک خانه .بعد فکر کن که در  ۱۸سالگی این اتفاق
افتاد .شبش من جایزه نگرفتم .که اگر گرفته بودم،
من اصال دیگر خدا را هم بنده نبودم .در سن 18
سالگی به یکباره قضیه جایزه برای همیشه در
ذهن من پاک شد .یکی از بزرگترین شانسهای
زندگی من این بود .تمام فیلمهای من بارها این
شانس را داشته که در هر جشنوارهای که شرکت
کرده کاندیدای جایزه بوده ،که حاال در فیلم «آقای
بیکار» من توانستم جایزه را بگیرم .ولی مسلما اگر
آن هیئت ژوری نبود و یک هیئت ژوری دیگر بود،
خیلی چیزهای دیگر در کنار هم چیده نمیشد و
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میخواهی فیلم بسازی» .این واقعا که
تو به آن اشاره میکنی ،برای من سوال
است که از کی تصمیم گرفتی فیلم را
بسازی؟ از روی بیکاری تصویر گرفتی،
ولی نمیخواستی فیلمی بسازی؟ یا نه
از اول تصمیم گرفته بودی «آقای بیکار»
را بسازی؟ چون به نظرم این دو رویکرد
مختلف است.
از اول اسم فیلم «آقای بیکار» نبود .اولین باری
که من به این نتیجه رسیدم که ادامه بدهم ،دو
روز بعد از گرفتن اولین پالن بود .من ساخت همه
فیلمهایم را از اول فیلم شروع میکنم ،چون تدوین
و همه کارهای فیلم را هم خودم انجام میدهم .مثل
ی که من دو
نوشتن میماند و از اول مینویسم .وقت 
دقیقه اول فیلم را ساختم و مونتاژ کردم ،بهجز پالن
اول که در دفت ِر در آینده که این دفتر نبوده ،به جز
پالن اول و دوم از آن تاس ریختن تا آن پالنی که باال
سر ما سه نفر عکس پول ظاهر میشود ،آنجا اولین
پالن فیلم بود که گرفتم .و بعد کات میخورد به
چرخ خوردن ما سه نفر و بعد امیر و افشین افرادی
که در فیلم بودند .آن دو نفر در ادامه فیلم خیلی
تاثیر داشتند ،چون من بودم و دوربینم و یکدفعه
دیدم که فیلم شروع شد و من داخل آن افتادم.
پس «آقای بیکار» از آن پالن شروع شد،
تو واقعا هم بیکار بودی و فکر کردی در
این مدت میتوانی این را موضوع فیلمت
کنی و ادامه بدهی.
دقیقا ایده این بود که آدمی کارش را از دست
داده و برای اینکه احساس کند مفید است ،یک
کاری انجام میدهد و در انتهای فیلم ناخودآگاه یک
اتفاقی برایش میافتد .ایده اولیه همین بود که بعد
دومین روز بعد از گرفتن اولین پالن اتفاق افتاد.
پس گفتن این حرف رویکرد به فیلمت را
 ۱۸۰درجه تغییر میدهد ،درست است؟
دقیقا این نبوده که من بعد از دو سال بیایم فیلم

اول دو سال میدانم که میخواهم
را مونتاژ کنمِ .
چه کار کنم.
ولی این با گفتار فیلم مغایرت دارد.
درست است؟
بله دیگر .ببین ،من در طول فیلم تا میتوانم خودم
را دست میاندازم ،این کاری است که کسی که
بهعنوان اولشخص فیلم میسازد ،باید با خودش
انجام بدهد .یعنی اصل قضیه اولشخص قضیه
اعتراف و درونی است ،مثال االن ،چون همه فیلم
را دیدهاند ،برای من سخت بود که در افتتاحیه فیلم
همکاران و مستندسازان را دعوت کنم به دیدن
فیلم .چون خودم هم داخل فیلم هستم .و واقعا
ایدهام این بود که فقط بیکارها را جمع کنیم و
به مراسم بیاییم .هرچند افتتاحیه یک ذره شور و
هیجان را ممکن است نداشته باشد.
این ایده شکل گرفت که تو در یک دوره
بیکاری و حاال میخواهی از آن فیلم
بسازی ،خب در ادامهاش فصلهای فیلم
را چطور چیدی و طراحیاش کردی؟
اینکه چه کــاری در طول ساخت فیلم انجام

اولین باری که من به این نتیجه
رسیدم که ادامه بدهم ،دو روز
بعد از گرفتن اولین پالن بود
در حال حاضر کافی است .الزم نیست فکر کنیم ما
شاخ غول را میشکنیم .فیلمسازی یک شغل است
و درنهایت یک تجربه شخصی .یعنی به نظر من نه
ارجحیتی دارد به چیزی و نه امتیازی دارد .ما در
حال تجربه کردن چیزی هستیم .اینکه یک نفر
دیگر میآید و میگوید که من در این تجربه خودم را
دیدم ،حس بسیار خوبی است .یکدفعه آن خلئی
که در من ایجاد شده ،با این حرف پر میشود .شاید
همین تایید دیگران است که باعث میشود ما به
سمت این کار میرویم.
شاید ،چون بههرحال جذابیت خود را
دارد .برگردیم به سوالی که مطرحش
کردم ،انتخاب آدمها ،مسیر روایت و
حتی لحن فیلم که در محتوا و فرم هست؛
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میدهی ،خیلی جاها ناخودآگاه است ،خیلیاش
حاصل سالیان سال است ،بعضی جاها خودت هم
متوجه نمیشوی که چه اتفاقی میافتد.
میفهمم که چه میگویی .راستی ،در
عین اینکه فضای بیکاری را موضوعت
میکنی ،به فضای سیاسی اجتماعی هم
میپردازی و...
تمامشان بهانه این است تا من زمان را کرونولوژی
کنم که یکی از عالیق من است .مثال االن دارم
درباره سوژهای فیلم میسازم که تا پنج سال قبلش
را کامل روی کاغذ نوشتهام که چه اتفاقی افتاده و
چه اتفاقی نیفتاده .حتی اگر در فیلم هم نباشد ،ولی
من دوست دارم بدانم .تصورم این است که اگر صد
سال بعد هم «آقای بیکار» را ببینند ،میتوانند
تاریخ یک بخشی از کشور را درک کنند.
و نکته جذاب فیلم هم همین است که
تو از مقطع زمانیای که ما در آن زندگی
کردیم ،فضایی را نشان میدهی که
فضای رسمی و رسانهای نیست.
و خیلیهایمان تجربهاش کردیم.
بهخاطر همین است که میپرسم چه
مسیری را طی کردی ،چون تو مثال برای
مصاحبه به سراغ کارشناس اقتصادی
یا سیاسی نمیروی ،یا نمیآیی درباره
مسائل اقتصادی صحبت کنی و یکسری
آمار بدهی .تو در فیلمت چیزی را نشان
میدهی ،آدمهایی را به تصویر میکشی
که در رسانههای رسمی ما یا تصویر و
صدایی ازشان نیست ،یا کم است و
بازتاب زندگیشان را نمیبینیم.
برای همین است که وقتی یک بقال ،آرایشگر،
راننده تاکسی یا یک کارمند بانک فیلم را میبینند،
بیشتر آنها یک حرف میزنند و آن این است که
ما خودمان را روی پرده دیدیم .این افراد را واقعا
دیدهام و با آنها صحبت کردهام .تجربههایی که

من در این چهار سال با «آقای بیکار» به دست
آوردم ،خیلی چیزهای عجیب و غریبی است .یعنی
یکجایی باالخره طرف زندگی خودش را میبیند.
من حتی مخاطبی داشتم که با دیدن فیلم گریه
کرده و گفته این دقیقا منم ،که شکست عشقی
خوردم ،کارم را از دست دادم و کامال این تجربههای
من است .و من فقط شاهد این تجربهها هستم.
فکر میکنم این مسائلاند که وقتی در کنار فیلم
اتفاق می افتند ،با دیدن و شنیدن این صحبتها
از مخاطب خستگی از تنمان در میرود .به همین
دلیل گفتم تصاویر احاطهمان کردهاند و دیگر ارزش
ندارند .برای اینکه اگر یک تصویر بتواند یک نفر را
یک مقدار از این طرف به آن طرف تغییر دهد و باعث
شود یک منظره دیگر را ببیند ،به نظر من همین
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اینکه پرسیدم چطور این مسیر را طی
کردی ،منظورم این بود که زمانی که تو تم
بیکاری را داری ،این تم و طرح را چگونه
بسط و گسترش دادی؟ مثال در ذهنت
یک تصویر هست و به دنبالش میروی
و تصویر میگیری؟ چون قابهایی که در
فیلم میبینیم ،یک فیلم کامال فکرشده
را نشان میدهد ،نه اینکه صرفا از
بیکاری و بیحوصلگی یک دوربینی
دستت گرفتهای و فیلم گرفتهای و حاال
پس از دو سال نشستی ببینی میشود
ازش یک فیلم درآورد یا نه.
بحث خیلی خوبی را مطرح کردی .ببین ،یک بخشی
زمان فیلمبرداری اتفاق میافتد و یک بخشی موقع
نوشتن ،نه مونتاژ .من بهعنوان یک نویسنده فیلم
میسازم .یعنی جزو آن دسته از آدمهایی هستم که
معتقدم فیلمسازی نوعی نگارش است.
مرحله قبل از فیلمبرداری یا کل پروسه
فیلمسازی منظورت است؟
کال .بهطور کلی در مورد فیلم بعدی و بعدیام هم
فعال دارم اینطور فکر میکنم.
به اینکه همه چیز را بیاوری روی کاغذ؟
دراصل خود فیلم برایم یک نوع نگارش است.
وقتی تایمالین را نگاه میکنی ،انگار زبان دارد.
اینها همه صفر و یک است و همینهاست که
عجیبش میکند .برای همین میگویم که نوعی
نگارش است؛ که قبلها روی فیلم این نگارش اتفاق
میافتاد و االن در دنیای صفر و یکها .ولی موضوع
نگارش و همان موضوع شکلگیری فیلم ،ساختار
فیلم که چگونه به وجود میآید ،یک بخشی از آن
به سلیقه شخصی من مربوط است که اصال چگونه
کادر ،آن کمپوزیسیون و مبانی تجسمی داخل
کادر را رعایت کنم ...اینها یک سلیقه است .حاال
ممکن است نظر تو بهعنوان یک مخاطب خاص
را هم جلب کند .ولی من اصال در «آقای بیکار»

نمیتوانستم به این فکر کنم که چون دوربین
دست خودم است ...اصال فیلم فقط من نیستم،
من فقط راوی فیلمم .من از یک جایی به بعد در
تمام فیلم یکجوری هستم که بقیه هم هستند.
حضور من ارجحیت ندارد و فقط یک داستانی را
تعریف میکنم .آن هم بهخاطر اینکه متن ،نریشن
یا حرفهایی که روی فیلم زده میشود ،آن کلمات
جزو ابزار بیان من است...
پس نریشن در فیلمهایت برای خودش
یک جایگاهی دارد؟
در فیلم بعدی هم از نریشن استفاده میکنم .اصال
نریشن جزو ساختار من است و اگر آن را حذف کنم،
فیلم از هم میپاشد .فیلم را یک نفر دارد تصویر
میکند ،یک نفر دارد تخیل میکند و آن یک نفر
را یک جا من میآورم ،یک جا سایه آن را نشان
میدهم و در جایی دیگر بهعنوان نماینده میآورم.
همینطور وقتی در فیلم جلو میروی،
آدمهای مقابل دوربین را چطور انتخاب
میکنی؟
خیلی به ناخودآگاه خودم توجه میکنم .اینکه
جهان چه نشانههایی را به من نشان میدهد .مثال
دختری به نام سحر که تنها تفاوتش قدش است
که کمی از ما کوتاهتر است ،با اعتمادبهنفس همه
کار میکند و در کنار محم ِد تنها با آن جثه بزرگ
قرار میگیرد .اینها را من واقعا تعیین نکردهام،
یکدفعه شکل میگیرد.
یک بخشی از آن واقعه اتفاق افتاده و یک بخش از
آن هم برای دراماتیک کردن ماجراست.
و تو فقط به آنهــا توجه میکنی،
پررنگترشان میکنی و ســاده از
کنارشان نمیگذری.
و اینکه آن آدمها مثال سحر و محمد ،میتوانستند
فضاهای دیگری را وارد داستان کنند .که سحر اگر
آنها را بهش اضافه میکرد ،کال کاراکتر او یک
انسان دیگر میشد .ولی من میخواستم سحر یک

خیلی به ناخودآگاه خودم
توجه میکنم .اینکه جهان چه
نشانههاییرابهمننشانمیدهد
زبان فیلم پیدا میکردی .مثال میگفتی
پول ،و به جای آن کارشناس ،برادرت را
وارد فیلم میکردی.
آفرین ،ولی من باید اینها را بدانم و در موردش با
یکی صحبت کرده باشم .اما زمانی که من با آنها
صحبت میکنم ،اصال قرار نیست این صحبتها
وارد فیلم شود .آنها من را بهعنوان مولف قطعاتی
میشناسند که در طول این دو سال تا آخرین روز
تدوین درگیر موضوع است و مدام ممکن است
فیلمش را تغییر دهد .من در این مدت حتی برای
اکران هنر و تجربه هم بارها فیلم را تغییر دادم .یکی
از تجربههایی که به دست آوردم ،این است که من
باید یک جایی این داستان را قطع کنم که دیگر
روی فیلم کار نکنم.
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آدمی باشد که در را باز میکند ،قدش هم بهسختی
به در میرسد و پشت در هم هیچکس نیست ،تهش
هم یک تلفن بینتیجه و انتظار ،کات به مادربزرگ
و ...این پوچ بودن زندگی راوی هم هست ،زندگی
او هم هست ،زندگی مادربزرگ هم هست .برای
همین است که شاید مخاطب میگوید من خودم
را میبینم ،حتی این را مادربزرگم هم میگوید.
مجموعه تکههای مختلفی که من دارم و یک
عالمه ابزاری که هنوز مانده و در پس تولید اضافه
میشوند ،از صدا بگیر تا موسیقی ،نریشن ،اصالح
رنگ و نور ،حتی اصالح قاب یا حذف یک عنصر و...
همه اینها اجزایی است که من استفاده میکنم و
نمیگویم مستند است .مسئله مستند برای من
این است که آن یک جایی واقعا هست؛ اینکه
جهان فیلم چگونه است را من تعیین میکنم؛ با
اخالقیاتم ،با تربیتم ،با ساختارم ،با روش بیانی که
در طول سالها استفاده میکنم .اصال هر چی ،مهم
نیست ،آن چیزی که من بهش رسیدم فقط آن را
تعریف میکنم.
تا چه حد در مورد بیکاری ،افسردگی و
تمهایی که در فیلم استفاده کردهای،
مطالعه کردی؟ با توجه به این شکل از
ساخت فیلم که به آن اشاره میکنی،
تحقیقوپژوهشبرایتووجوددارد،یانه؟
و بر اساس روش تو شکل آن چگونه است؟
من بــرای ایــن فیلم تحقیق کردنم هم مثل
فیلمسازیام میماند .اگر رفتم و با دکتر سریعالقلم
حرف زدم ،در مورد بیکاری صحبت نکردم ،در
مورد اینکه وقتی من دارم جامعه را تصور میکنم،
شما به این موضوع چطور فکر میکنید.
فقط در دوره تحقیقات صحبت کردی؟
چون ما ایشان را در فیلم نمیبینم.
بله .همینطور با دکتر غنینژاد و ...که در تیتراژ آخر
از آنها تشکر کردم .در صحبت با هر کدام آنها
یک بحثی را مطرح میکردم .مثال با آقای غنینژاد،

بحث پول را مطرح کردم .یا با یک خانم دکتری
حتی درباره همین پول مصاحبه هم کردیم ،اما در
فیلم نیست.
به نظرم اگر بحث پول پررنگتر میشد،
شاید خودش اصال فیلم دیگری میشد.
دقیقا ،چون یکدست نبود .در اصل پول خودش
یک فیلم دیگر است .کار من پول نبود ،ولی به پول
مربوط بود .پول یکی از وجههای بیکاری است،
ی پول نیست،
یعنی وقتی بیکاری ،پول نیست .وقت 
خیلی چیزها نیست .تحقیق و پژوهش برای من
اینگونه بود.
پس تو براساس این چیزهایی که
میخواندی و گفتوگوهایی که انجام
میدادی ،میگشتی و مابهازای آن را در
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خیلی درگیر فیلم میشوی؟
خیلی ،خیلی .اصال دوباره دارم پیش روانکاوی که
در «آقای بیکار» بود ،میروم .االن هم در همان
مقطعی پیش روانکاو میروم که در «آقای بیکار»
میرفتم .فکر کن دو سال یک فیلم در ذهن تو
باشد ،به آن فکر کنی ،پرورشش بدهی و مرتبش
کنی ،درگیر ،خب چه اتفاقی میافتد؟ خیلی اتفاق
سختی است .میدانی من چند ساعت نریشن
ضبط کردم؟ میدانی چه داستانهایی را من برای
خودم تعریف کردم؟
روی کاغذ یا در ذهنت؟
روی کاغذ ،روی تایمالین ،ضبط صدا .ولی همه
آنها بیرون ریخته شد تا آن کاراکتر صیقل داده
شود .کاراکتر راوی خیلی کاراکتر سختی بود،
برای اینکه خودم بودم و من هم خودشیفتگی
یک بازیگر را نداشتم ،خودسانسوری داشتم و اصال
برایم سخت بود .اولین اکران در خانه سینما ،فقط
آنهایی را که در فیلم بودند ،دعوت کردم.
سخت از چه لحاظ؟ از اینکه بخواهی
خودت را روی پرده ببینی؟ پس چرا
خودت اصال جلوی دوربین رفتی؟
به غیر از من نمیشد شخص دیگری را انتخاب کرد.
همانطور که پیش خودم میگفتم که من کاری
انجام ندادم ،ولی اگر من نبودم ،این فیلم این فیلم
نبود .واقعا خیلی کلنجار رفتم ،خیلی .حتی بدل
آوردم ،مثال آدمی که راش پیدا میکند و...
اینها را تست تصویری هم کردی؟
نه ،فقط ب ه صورت یک آدم متفاوت و نریشن ضبط
کردیم .حال اوست که تو را انتخاب میکند یا تویی
که او را انتخاب میکنی ،مشخص نیست.
درباره موضوع فیلم جدیدت میگفتی
که بــازی با واقعیت اســت ،االن به
خودسانسوری هم اشاره کردی .در
«آقای بیکار» چه جاهایی واقعی و چقدر
نشئتگرفته از واقعیت است؟

چقدر این دوتا با هم متفاوت است؟
اگر بخواهم در سینمای مستند بگویم،
حتی رویــای تو هم میتواند واقعی
باشد ،چون رویای توست .مگر تو واقعی
نیستی؟ چطور رویای تو نمیتواند واقعی
باشد .بازنمایی واقعیت چرا واقعیت
نیست؟
یا گستره واقعیت تا کجاست؟ یعنی تا کجا میتوانی
جلو بروی و بگویی با امر واقع طرف هستی یا
نیستی؟ خیلی وقتها ما توهم این را داریم که
خیلی از چیزها واقعی است .خیلی از ما در طول یک
فیلم یک سویی از یک آدمی را که جلوی دوربین
است ،میبینیم که جلو نمیآید ،ولی خیلی قوی
است .آیا این واقعیت است؟! نه ،این توهم است .من
خودم از همین اول نمیخواهم درگیر توهم واقعیت
شوم؛ چون عالقه دارم در مورد فیلم صحبت کنم.
چون مدیوم سینما و ادبیات فیلم برای من بسیار
مهم است .من در تمام کارهایم ،چه در این دو
فیلم و چه در کارهایی که برای تلویزیون ساختهام،
اینکار را تجربه کردهام.

گستره واقعیت تا کجاست؟
یعنی تا کجا میتوانی جلو بروی
و بگویی با امر واقع طرف هستی
یانیستی؟
واقعا؟
بله.
چه خوب .میدانی من در آن سکانس تا کجا
میخواستم پیش بروم؟ میخواستم عکس قلب
بگذارم ،مثل فیلمهای کالسیک .ولی دستیارم
گفت که این کار را نکنم.
به نظرم دیگر خیلی شیطنت بود .از
جنس فیلم نبود و مخاطب را پس میزد.
بله ،خیلی .اما اگر فیلم نمیخواست آن دختر را
برگرداند ،پس چی؟ در خانه سینما همایشی برگزار
شده بود و من این شانس را داشتم که برای اولین بار
فیلمم در آنجا اکران شد و خانم سوسن شریعتی
هم بعد درباره روزمرگی در سینما صحبت کرد.
میگفت که در پالن آخر چیز دیگری است و اصال
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مصداق این تجربه که داری میگویی ،در
«آقای بیکار» چیست؟
تمام فیلم مصداق این امر است ،تمام پالنهای
فیلم .برای مثال من یک پالن دارم که پشت پنجره
در دفتر ایستادهام و باران هم میآید و بعد از یک
سکوت طوالنی صدای من بهعنوان یک نریشن
میآید .خب ،پشت صحنه چگونه بــوده؟ من
آمدهام و دوربین را تنظیم کردهام و یک پالن تست
گرفتهام ،دوباره آمدهام و همه چیز را اوکی کردم،
تنظیم کردم ،نگاه کردم و بعد رکورد کردم .من
حتی تا جایی پیش رفتم که میخواستم اینها را در
فیلم بگذارم .یعنی این را با یک پالن اجرا کنم .خب
االن این واقعیت است؟ االن من میخواهم اینقدر
کوچک کنم مدیوم واقعیت را؟ برای آنکه آنقدر
واقعیت ابعادش بزرگ و مهیب است که از درون
من و از درون تو و اشتراکمان بگیر و همینطور در
زمین بچرخ و حتی اصال از جو هم خارج شو .فقط
میخواهم بگویم که دغدغهام این است که برداشت
خودم را از واقعیت در قالب سینما به اشتراک
بگذارم .در ضمن ما تدوین هم داریم ،برای چه
بگذارم تو حوصلهات سر برود؟ در پشت صحنه پالن
اول ،شکستن لیوان یادت هست؟ درواقع مستند از
این مستندتر؟ میکروفون را در آشپزخانه گذاشتم و
خودم یک لیوان را شکستم و خودم گفتم اَه اَه و جارو
کردم .خوب االن این میشود مستند...
هرچند که در آن لحظه اتفاق نیفتاده
باشد.
اما واقعیت درون فیلم است.
واقعیت درون فیلم بهعالوه اجرای
درست ،اگر در جای خودش قرار بگیرد،
من میتوانم با آن همراه شوم .اگر
اینطور باشد ،مثال در سکانس آخر برای
من این سوال شاید ایجاد نشود که که آن
دختر آمد یا نه ،یا آنچه ما دیدیم ،در
ذهن تو بود.

خودت چی دیدی ،یا حست چی بوده؟ قضاوتت در
مورد من چی بود؟
چرا قضاوتم در مورد تو؟
من بهعنوان فیلمساز و فیلم من .چون تو وقتی
در این فیلم ،فیلم را قضاوت میکنی ،بهنوعی
کارکرد من را قضاوت میکنی .اصال قضاوت نه،
نظرت درمورد من و فیلم .مثال وقتی یک فیلم
را میبینیم و میگوییم خوب است یا بد ،داریم
قضاوت میکنیم ،من این را میگویم.
من خوب یا بد نمیگویم ،بلکه اینطور
میگویم که چقدر میتوانم فیلم را
همراهی کنم و چقدر نمیتوانم ،یا مرا پس
میزند .من امروز که فیلم را دوباره نگاه
کردم ،پسم نزد.
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دختر نیست .من بیشتر دنبال این بودم :سوال.
حاال هر چه باشد ،مهم نیست ،یک کم قلقک بود،
چون پالن آخرم بود .نظرات مختلفی هم گرفتم،
ولی نیت من باز هم همین چیزی است که در فیلم
مستتر است و آن هم بازی با مفهوم واقعیت است.
که هم در فیلم «اتاق تنهایی» این را داشتم و هم
در این فیلم.
تو ساختار فیلم را در این دو سه سال
یکدست نگه داشتهای .برای مثال طنز
را از همان پالن دوم یا سوم وارد فیلم
ی من آن اسپرمها را
میکنی ،یعنی وقت 
میبینم ،میتوانم درکی از شوخیهای
بعدی داشته باشم .یا اگر انیمیشن وارد
کار میشود ،در دو یا سه جای دیگر فیلم
هم با توجه به ساختار آن تکرار میشود و
سر جای خودش است .ولی پذیرفتن آن
قلب کار سختی میشد .کجاهای فیلم با
واقعیت بازی کردی؟
در تمام پالنها.
مثال؟
ببین ،اولین پله این است که خیلی از آنها ممکن
است میزانسن من باشند تا آن موضوع ،ولی این
دو تا تو را اذیت نمیکند و تو همچنان درگیر
فیلم هستی و احساس دیدن مستند میکنی .این
چالشی است که من در طول فیلم داشتم و اینکه
این را به وجود بیاورم کار آسانی نبوده ،یعنی وقتی
مونتاژ فیلم یک سال طول کشیده ،به این علت بوده
و من درگیر این موضوع بودم که بتوانم این را به
وجود بیاورم تا بتوانم درگیریهای دیگر مخاطب
را حذف کنم و به اصل موضوع برسم.
اجازه بده قبل از اینکه در مورد مونتاژ
و طوالنی بودن آن صحبت کنیم ،درباره
ارتباط تو با سوژهها هم بپرسم .درست
است که در فیلم دارم افرادی را میبینم
که یا خانواده تو هستند یا با تو دوستاند،

اما ما تقریبا مردمی هستیم که در مقابل
دوربین نوعی گارد داریم و در مقابلش
خیلی راحت نیستیم .چقدر با دوربین
با این افراد سر کردی که در برابر دوربین
خودشان باشند ،راحت باشند و بازی
نکنند که من مخاطب آن را باور نکنم؟
تو داری دقیقا به تمام چیزی اشاره میکنی که ما
بهعنوان فیلمساز ،سر صحنه درگیر آن هستیم،
جوری که هر ثانیه قلبمان به دهانمان بیاید برای
اینکه همین اتفاق بیفتد .خیلی کار سختی است
که تو بتوانی آدمها را با خودت همراه کنی .اگر از یک
بعد دیگر نگاه کنیم ،در اصل تو داری در آن لحظه
آن بخش از جهان را متقاعد میکنی که در جهت
مورد نظر تو حرکت کنند ،حداقل تا یک جایی .حاال
آن لحظه هدیه و سورپرایز هم برایت داشت که چه
بهتر .که واقعیت یک جاهایی این هدیه را بهت
میدهد .ناگهان یک اتفاقی میافتد که میبینی
اصال فکرش را هم نمیکردی و این عظمت واقعیت
است که تو فقط باید به آن احترام بگذاری و در یک
جایی از آن استفاده کنی و بگذری و داستان خودت
را بگویی .من با بعضیها فقط یک روز کار داشتم،
اینکه چگونه این آدم را دعوت کنیم و فکر نکند
که از او استفاده ابزاری میکنیم ،اینکه میخواهی
دوست تو هم باقی بماند و نمیخواهی به او توهین
کنی و ...همه اینها برای من مهم است .اینکه وقتی
میرود ،از تو راضی باشد .همه اینها در فیلم تاثیر
میگذارد .ولی برای رسیدن به اینها واقعا سختی
کشیدهام .همیشه درگیر این هستیم و بهنوعی یک
درگیری روزمره است و بهنوعی اصال گفتنی نیست.
آیا کسی بود که بخواهی جلوی دوربین
تو بیاید و تو نتوانی او را راضی کنی؟
نه .اصال من تا حاال کسی را راضی نکردم که جلوی
دوربین بیاید .یکدفعه میبینی که با هم یک
قراری میگذاریم و خودش اتفاق میافتد .یعنی
اگر خودش بشود ،من ادامه میدهم ،فقط در

همه فیلم تا همین االن که در
حال گفتوگو با هم هستیم ،جزو
عواید فیلم است
یادم مانده باشد ،حرف فیلموتراپی
میشود .حاال که فیلم تمام شده ،این
کارکرد را برایت داشته؟
بله ،همه فیلم تا همین االن که در حال گفتوگو با
هم هستیم ،جزو عواید فیلم است ،مصاحبه بهنوعی
روانکاوی حساب میشود دیگر .من االن در حال
گفتن بعضی از چیزهایی هستم که فقط در پس
ذهنم است .در همین لحظه که االن هستیم و
این چیزی که االن دارد اتفاق میافتد ،یک کار
غیرضروری و خارج از نورم زندگی مردم عادی
در خیابان است .آن زندگی واقعی است ،ساختار
اجتماع از آن ساخته میشود و نه شاید این .ولی
برای من این بهشدت کارکرد روانی دارد و از درون
آن یک چیزهایی متوجه میشوم.
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صورتی که هنگام جدا شدن بگوییم فردا همدیگر
را میبینیم ،من کارم را ادامه میدهم ،چون من فردا
وقتی همدیگر را میبینیم ،پالن میگیرم.
یعنی در حین کار به سوژهات نمیگویی
که میخواهی همراه خودت دوربین
بیاوری؟
اصال ممکن است که او تا آخر کار متوجه نشود که
من چه کاری انجام دادم و آخرین روز بگویم که از
این پالنها میخواهم استفاده کنم.
بهعنوان مثال ،من دوست تو هستم و
قرار است همدیگر را ببینیم ،تو سر قرار
با دوربین میآیی؟
روش فیلمسازی من طوری است که از طرف آن
آدم اصال دیده نمیشود .یکی میگفت این مسئله
باعث میشود که جدی گرفته نشوی ،ولی من سر
صحنه کاری میکنم که چندین برابر جدی گرفته
نشوم ،اصال نباید دیده شوی و باید غیب شوی.
ولی میگویی که با خودت دوربین
میآوری؟
آنها عادت دارند و کسانی هم که عادت ندارند،
متوجه نمیشوند که همراه من دوربین است،
چون یک کیف کوچک است و زمانی هم که پالن
میگیرم ،اصال متوجه نمیشوند .چون آنقدر که
با هم راحت صحبت میکنیم و راحت مسیرمان
را میرویم ،دوربین را جزء بدنم میبیند ،و ممکن
است گاهی وسط کار متوجه شود .البته همیشه هم
به این شکل کار نمیکنم.
در «آقای بیکار» به این شیوه بوده؟
یک بخشهایی از «آقای بیکار» به این شیوه بوده ،نه
همه فیلم .یک بخشهایی هم کامال مشخص است
که من در خیابان ایستادهام و با مردم مصاحبه کردم.
پس اینطور متوجه شدم که تو در
مواقع غیر فیلمسازی پیش دوستانت
و خانوادهات آنقدر دوربین همراهت
هست که برای آنها کامال عادی است.

بله ،مخصوصا افرادی که در این فیلم حضور داشتند.
مثال در فیلم «گودزیال» یکسری چیزهای دیگر
اضافه میشود .من از سال  ۸۷به این طرف واقعا
دارم فقط پالن میگیرم .در «گودزیال» پالنهایی
هست از پنج سال پیش .برای یکی از سفرهایی
که رفته بودم ،یک پالنی گرفتم که در این فیلم
هست .نه اینکه همهاش این باشد ،بخشیاش به
این شکل است .من در همین فیلم تازه از نگاتیو
سوپر  ۸هم استفاده میکنم .من در یک موقعیتی
قرار میگیرم و از آن ابزار مستندی که جلوی من
اتفاق میافتد  -فرقی نمیکند کجا ،کار و زندگی من
است ،سرگرمی و کار و همه چی  -استفاده میکنم.
در فیلم و در آن بخشی که پیش روانکاو
میروی ،اگر اشتباه نکنم و درست در
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این پروسه ساخت فیلم و حاال اکرانش
خودت را آرام کرده؟
همهاش ،خب صددرصد .هر بار که این فیلم پخش
شده و آدمهای متفاوت آن را میبینند ،من بهعنوان
موضوع فیلم با یک آدم جدید روبهرو میشوم .فیلم
و آدمی که آنجا نشسته و من دارم یک بخش روشن
و واضح از دو سال زندگی خودم و یک بخشی از
جامعه را که در زندگی من و دیگران تاثیر داشته،
با او مواجه میکنم .میخواهم بگویم که این نگاه
تازه است ،به عبارتی این نگاه کهنه نمیشود و من
هر دفعه دائما از نظرهای تازه ،نگاه تازه ،گپ و گفت
تازه یاد میگیرم.
و حتی انگیزه تازه.
و این ممکن است حتی در مورد تو یا یک شخص
دیگر هم یک کاربرد تراپی داشته باشد .اصال فیلم
«آقای بیکار» را کنار بگذار ،یکی از فوبیاهای خودت
و یکی از مشکالت درونی شخص امیرحسین را بگو
و در موردش صحبت کنیم و مابهازای تصویری
بگیریم و تیتراژ بگذاریم و این فیلم را ارائه بدهیم.
خب مسلما به واسطه شباهتهایی که زندگیهای
فعلی دارد پیدا میکند ،مابهازای مخاطبانی که
مثل تو فکر میکنند ،پیدا میشود.
و این تبدیل به چیزی شاید مثل درددل
کــردن میشود .یعنی وقتیکه من
مینشینم و دربــاره یک موضوع با تو
صحبت میکنم ،شاید حتی تو به روی
خودت نیاوری .ولی بعد از اینکه از هم جدا
میشویم و میرویم ،تو با خودت میگویی
کهامیرحسینهمدرگیراینموضوعبودو
همینمسئلهتوراآرامترمیکند.
و حتی ممکن است امیرحسین را هم آرامتر کند.
در اصل قانون زندگی این است ،ولی ما فراموش
کردهایم و به جای اینکه حال همدیگر را خوب
کنیم ،بدتر حال هم را بد میکنیم.
یک چیز دیگری که میخواهم ارتباطش

بدهم همه را به هم ،و میخواهم نظر تو
را بشنوم ،این است که فیلموتراپی،
انتخاب یک موضوع شخصی است و تو
میخواهی آن را عمومیتر و در فضای
جامعه ببینی و ...اینها همه دست در
دست هم داده و خودش شکل فیلمسازی
را هم مشخص کرده است ،به نظرم تو
غیر از شیوه فیلمسازی تک نفره ،اگر
میخواستی این فیلم را بسازی ،اصال
نمیتوانستی آن را به سرانجام برسانی.
حتی به نظرم تدوین را هم باید خودت
انجام میدادی.
دقیقا ،وقتی فیلمسازی برایم به معنای نگارش
میشود ،دقیقا همین است .شاید بتوانم یک
کاری را که تلویزیون سفارش داده ،با فیلمبردار،
صدابردار و ...پیش ببرم ،چون آنجا همه چیز
را میدانم و همه چیز شسته و رفته و در عرض
 ۱۰روز تمام میشود و آنقدر این کار را برای
تلویزیون انجام دادهام که بهصورت حرفهای
میتوانم مستندسازی کنم .یعنی پیشتولید،

فیلمسازی و سینما ،فلینی
و هیچکاک هــم داشــتــه،
تارکوفسکی هم داشته
و بعدش ،زمانی که فیلم بیرون میآید ،احساس
تنهایی آنجا تو را اذیت میکند ،دوست داری چند
نفر دیگر همراه تو باشند و با تو همراه باشند .خیلی
فرق میکند که شب افتتاحیه همراه چهار ،پنج نفر
باشی که مثل تو فکر میکردند که این فیلم حتما
باید ساخته شود ،با اینکه خودت بهتنهایی در
مقابل همه حضور داشته باشی.
ممنون علی جان .با اینکه درگیر
فیلمبرداری بودی ،وقت گذاشتی.
فکر میکنی چیزی هست که بخواهی
دربارهاش حرف بزنیم و من به آن اشاره
نکردم؟
نه ،فکر میکنم که خیلی گفتوگوی خوبی بود.
ممنون از تو
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تولید و همه اینها در ساختار تولید و چیزی که
تلویزیون احتیاج دارد .ولی وقتی دارم برای سینما
فیلم میسازم ،برای این مدیوم ،مسلما این تالشت
هم باید ارزش آن ابعاد را داشته باشد که تو وقت
بگذاری و بیایی بنشینی داخل سالن سینما و
چشم بدوزی یک یا دو ساعت به پرده.
طبیعتا در فیلمسازی تکنفره ،یک
چیزهایی را به دست میآوریم و یک
چیزهایی را هم از دست میدهیم .برای
تو فیلمسازی تکنفره چه جذابیتها و
سختیهایی دارد؟
بگذار یک مثال برایت بزنم .یک بار برای کسی
میخواستم بگویم که فیلمسازی تکنفره مثل
چیست ،گفتم مثل این میماند که اگر تو موبایلت
خراب شود ،فیلمت میخوابد و چقدر ارتباط دارد به
اینکه تو موبایلت خراب شود و پروژه سینماییات
بخوابد .یعنی فیلمسازی تکنفره این ارتباط را
ایجاد میکند ،یعنی باید حواست باشد ممکن
است موبایلت خراب شود ،بشکند و فردا نتوانیم
کار را انجام دهیم .خب فیلمسازی و سینما ،فلینی
و هیچکاک هم داشته ،تارکوفسکی هم داشته و
صحنههای عظیم .اگر ما فیلمهایشان را با لذت
و حسرت نگاه میکنیم ،بهخاطر همین جهان
روشنی است که توانستهاند ایجاد کنند و جالب این
است که خالصه میشود در همین دوربین کوچکی
که با من از در داخل میآید .برای همین ،زمانی که
من دوربین در دست دارم ،نگارش اتفاق می افتد.
به واسطه این دوربین چه چیزی را از
دست میدهی؟
بهشدت تنهایی.
این تنهایی را به دست میآوری ،یا از
دست میدهی؟
هر دو .وقتی تنهایی را به دست میآوریم دو چیز
را ،هم به دست میآوریم و هم از دست میدهیم.
چه چیزی را به دست میآوریم؟ تنهایی و این

یعنی شخص دیگری به جز تو وجود ندارد و کسی
انرژی منفی نمیفرستد و خودت تصمیم میگیری
که چه کاری انجام بدهی .حتی من دربعضی جاها
بهسختی یک نفر را برای مصاحبههای «آقای
بیکار» در خیابان با خود میبردم و فقط یک روز
آن دستیار همراه من بود و بقیه روزها من تنها
بودم .حتی خودم صدا میگرفتم ،به کسی هم که
میخواستم از او سوال بپرسم ،میگفتم که دست
بزند تا راحتتر آنرا سینک بزنم .ولی این تنهایی
یک جایی هم خیلی بد است .تو در سینما احتیاج
داری با یک یا دو نفر دیگر آن شوری را که ایجاد
میشود ،تقسیم کنی.
افرادی که هنگام خلق اثر همراه تو
هستند.
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خالصه فیلم :شرحی بر زندگی خصوصی ،اجتماعی،
سیاسی و ادبی زنده یاد جالل آل احمد به همراه
عکسها و فیلمهای به جا مانده از نویسنده و
اتوبیوگرافی او و نقدها و نظرهای موافق و مخالف
نویسندگان،منتقدانودوستانش.
عوامل :پژوهش و کارگردانی :مصطفی آل احمد ،تصویربرداران :داوود
عباسی ،محسن نظری ،فریدون صالح ،تدوینگر :مصطفی آل احمد،
موسیقی :محسن نامجو ،صداگذار :محمود موسوینژاد ،تهیهکننده:
مصطفی آل احمد ،تهیه شده در :مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
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آیدا مرادی آهنی

«نویسندهبودن» سعی دارد با رعایت کامل جوانب به آلاحمد نزدیک شود

شماره  / 31آبان 1395

جالل ج ّنی .به گفته آریانپور این اسمی بود که در مدرسه او را صدا میزدند .بس که شوخ و پُرجنبوجوش
بوده .قبل آنکه با زندگی دربیفتد ،با ناظمهایش درمیافتاده و بعد با ورود به دهه  ،20با پدر -این قدرت مطلق
خانواده -درمیافتد و بعد با خانواده و بعد با ...هِی درمیافتد و میشود آلاحمد تندخویی که به سر مرحوم
خبرهزاده ماهیتابه میکوبد ،با آهنگر جلوی خانه درگیر میشود و مردک را لَتوپار میکند و به کوچکترین
مخالفتی از کوره درمیرود .دنبال گرفتن حقی است از زندگی که آن حق را وقتی میشکافی و نگاهش میکنی،
میشود جوهره حقطلبی ایرانی با ذاتی لبریز از تناقض .فیلم «نویسندهبودن» سعی دارد با رعایت کامل جوانب
به آلاحمد نزدیک شود ،اما در مواردی قادر به کنترل این امر نیست .حتما نبود سیمین دانشور در فیلم دلیل
منطقی دارد .اما مثال حرفهای شمس آلاحمد یک سری اطالعات کممایه برای ماجراست .اینکه خانم دانشور
کیک را به سر شمس پرت کرده ،بامزه است ،اما اگر مسئله قرار است اینقدر شخصی بررسی شود ،شاید بهتر
میبود دیدگاههای خانوادگی بیشتری میشنیدیم .اما به نظر میرسد هدف فیلم چیز دیگری است که در آن
صورت وجود شمس کمکی به اثر نمیکند .مگر نیتی که خود شمس در سر داشته ،یعنی همان قصدی که به
گفته دهباشی در چاپ «سنگی بر گوری» هم دخیل بوده .بهترین و مفیدترین دیدگاههای مستند را هم از زبان
مجابی و دهباشی میشنویم .چراکه در حین صحبت از وجه نویسندگی جالل غافل نیستند .مهمترین هدفی
که مستند دنبال میکندَ ،رد کردن دیدگاههای جانبدارانه نسبت به جالل و شناساندن انسانی بوده که کامو و
سارتر نیز ترجمه کرده و اثری چون «سنگی بر گوری» دارد .و دیگر نشاندادن جفایی که روشنفکران و گاه جبهه
دیگر هر دو با هم نسبت به او کردهاند و البته خود او هم تا حد زیادی کمتقصیر نبوده .جالل آلاحمد همانطور
که مجابی گفته ،میخواست معلم جامعه باشد .و یکهو خشونت همان مدیر مدرسه را میگیرد و میشود همان
آقای فلکچی .میشود عنکبوت ترسناک گوشه اتاق «خواهرم و عنکبوت» .آلاحمدی که بهحق نمیتوان از
داستانهای «مدیر مدرسه» و «سنگی بر گوری»اش گذشت .برای نویسندگان -بدون بغض -آلاحمد نویسنده
آنجاست .داستانهایی که پر از تصویرند ،گوشهای از ذهن شما را میتراشند و همانجا میمانند و این آلاحمد
با آلاحمد تودهای و بعدها چندجور آلاحمد دیگر فرق دارد .اصلیترین نکتهای که مستند «نویسندهبودن» از
زبان آدمهای مختلف هم چند بار بر آن تاکید میکند ،این است که بیایید آلاحمد را در دورههای مختلف ببینیم.
آدمی با تناقضات و پارادوکسهای پیچیده که در هر دوره آرمانی را دنبال میکرده و کوتاه نمیآمده .یکدندگی
ذهن روشنفکر ایرانی و سختی ذهن مذهبیون را با هم داشته .پس هر تکهاش جداست و به حساب تکهای ،همه
او را زیر سوال بردن ،از یک ذهن ایرادگیر و غرغروتر از ذهن خود آلاحمد میآید
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سیدرضا صائمی

«نویسندهبودن»برایعالقهمندانادبیاتداستانیبسیارجذابودیدنیاست
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مستند «نویسنده بودن» پرترهای درباره شخصیت جالل آلاحمد ،از نویسندگان سرشناس معاصر ،است که به
نظر میرسد عنوان اثر خود دارای نوع نگاه و رویکرد اصلی فیلمساز به سوژه باشد .از این حیث که جالل آلاحمد
به واسطه برخی فعالیتها یا عقاید سیاسی و ایدئولوژیک یا تاویلهای انقالبی گاه تا حد دلواپسانهای که بعد از
انقالب از او صورت گرفته ،در مرز یک قضاوت دوقطبی قرار داشت و چه بسا نویسنده بودن بهعنوان مهمترین
شاخصه شخصیتی او زیر سایه تاویلها و تصویرسازیهای گروههای مختلف سیاسی قرار گرفت .در خود مستند
نیز شاهد پرداخت به این تضادها و دوگانگیهایی هستیم که درباره شخصیت آلاحمد وجود داشته است .مثال
سخنان علی دهباشی و عباس بهارلو در این فیلم تالشی است برای سیاستزدایی کردن از شخصیت جالل ،نه
به معنای نفی یا انکار دغدغههای سیاسی و اجتماعی او ،که به معنای برجسته کردن سویه هنرمندانه و نویسنده
بودنش که گویی مغفول مانده یا دستکم انگاشته شده است .اگرچه این بدین معنا نیست که وزن اصلی مستند
بر وجوه نویسندگی جالل سنگینی میکند که اتفاقا تالش شده تا جوانب و ابعاد مختلف شخصیت و زندگی او
به تصویر کشیده شود ،ازجمله فعالیتهای اجتماعی  -سیاسیاش .حتی کارگردان تصویر یکدست و واحدی از
جالل ارائه نمیدهد و تالش کرده از طریق چینش آدمهای مختلفی ،از دوستان جالل ،یا منتقدان و نویسندگان
ادبی ،دیدگاههای مختلف و چه بسا متضادی درباره او را در روایت خود بگنجاند .شاید این مستند را بتوان یکی
از جامعترین آثار درباره جالل آلاحمد ،زندگی و آثارش دانست که فقط یک چیز کم دارد؛ گفتوگو با سیمین
دانشور!
اما در پس همه ابعاد و الیههای شخصیت جالل ،این نویسنده بودن است که فصل مشترک همه آنهاست
و جالل در هر مقام و موقعیت و لباسی ،در کسوت نویسندگی به تصویر کشیده میشود .فیلم از فصلهای
مختلفی تشکیل شده که از تولد تا مرگ او را بین چند مقطع مهم تاریخی -فکری از شخصیت و زندگی او تقطیع
میکند و در هر بخش به رمزگشایی از یک شخصیت او میپردازد .شاید یکی از جذابترین فصول آن آشنایی
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جالل و سیمین دانشور و ازدواج آن دو است و البته تفاوتهای فکری و حرفهای که این دو نویسنده مهم روزگار
ما داشتند .دو نویسندهای که هر کدام شخصیت حقوقی مستقل و معروفی بودند و با وجود اختالف نظرهای
فکریای که داشتند ،به همسربودگی خویش وفادار ماندند! استفاده از عکسهای آرشیوی مراسم ازدواج و
زندگی مشترک آنها در کنار حرفهای صریح لیلی گلستان که به جالل عالقه داشته ،یکی از جذابترین
بخشهای مستند است.
«نویسنده بودن» مثل اکثر آثار پرتره گفتوگومحور است ،اما کارگردان هم با تنوع سوژه و هم تعدد آدمهایی
که از جالل میگویند ،بهعالوه بهرهگیری از عکس و فیلم و مصاحبههای آرشیوی ،از کندی و کسالت ریتم
جلوگیری میکند و مستند بهویژه برای عالقهمندان ادبیات داستانی و اساسا عاشقان ادبیات معاصر بسیار جذاب
و دیدنی است .خاصه آنکه چه منتقدان ،چه هواداران جالل از رمزگشایی اثر و اطالعاتی که مستند درباره جالل
میدهد ،به وجد میآیند .مثال روانشناسی شخصیت جالل و اینکه او آدم عصبی و تندخویی بود ،در عین اینکه
بسیار گرم و شوخطبع بود .فراتر از همه اختالف نظرها و قطببندیهای موجود درباره جالل آلاحمد تقریبا
همه بر سر یک چیز اتفاق نظر دارند و آن هم توانایی و استعداد نویسندگی اوست و اینکه او صاحب سبک و سیاق
منحصربهفرد خود در نوشتن بود .علی دهباشی در جایی از فیلم به تمجید از کتاب «سنگی بر گوری» میپردازد
و معتقد است هیچ نویسندهای در دوران معاصر به اندازه جالل این جسارت و شجاعت را نداشت که در یک کتاب
به خودافشاگری دست بزند و از رازهای مگو و پنهان خود بگوید .پروفسور مایکل کریگ هیلمن ،نویسنده ،محقق،
ایرانشناس و استاد مطالعات ایران در دانشگاه تگزاس است .او از مطرحترین چهرههای متخصص در رابطه با
نثر و شعر فارسی بهخصوص در برهه زمانی  1920تا  1970است .او در جایی مینویسد« :در بررسی زندگی اهل
ادب در ایران که پس از جنگ دوم جهانی زیستهاند ،هیچ تحقیقی در عرصه ادبیات فارسی بدون توجه به حضور
جالل آلاحمد سودمند نخواهد بود».
او در سن  46سالگی از دنیا رفت ،ولی چهرهاش به اندازه یک مرد  70ساله بود .چنانچه دهباشی در مستند
میگوید ،جالل نسبت به سنش رنجهای بزرگی را تحمل کرد و انسان بیقراری بود که زندگی آرامی نداشت
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نقدی بر فيلم «فروشنده» ،ساخته اصغر فرهادی
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ِ
ساخت هفت فيلم سينمايي قابل اعتنا و موفق و نظرگير در فاصلهاي حدود  13سال ،در كنار چند مجموعه و
برنامه بهنسبت متفاوت تلويزيوني و برنامه آسيبشناسي اجتماعي «داستان یک شهر» ،يكي از برنامههاي
پرمخاطب و موفق شبكه تهران ،در اواخر دهه  ،70بهخوبي نشان داده است كه اصغر فرهادي بهعنوان نويسنده
و كارگردان و در چند سال اخير در جايگاه يك تهيهكننده ،دلبستگي ويژهاي به طرح مباحث انساني با تاكيد بر
وجوه روانشناختي آنها دارد و بيدليل نيست كه بسياري از منتقدان و كارشناسان سينمايي بهخاطر نوع نگاه
او ،همواره از سينماي فرهادي بهعنوان سينماي انسانمحور يا سينمايي كه بهطور مشخص با اصطالح سينماي
انساني از آن نام برده میشود ،ياد میكنند.
از نخستين فيلم سينمايي فرهادي («رقص در غبار» )1381 /تا امروز كه با فيلم «فروشنده» روبهرو میشويم ،هر
روز كه گذشته است ،اين توجه و رويكرد به مسائل انساني با محوريت موضو ِع «خانه و خانواده» در قالب فيلمهايي
داستانپرداز ،بناشده بر پايه اصول شناختهشده داستانپردازي و با استفاده از مضامين آشنا در فرهنگ و جامعه
ايران ،رفتهرفته پررنگتر شده و حاال ديگر با تماشاي «فروشنده» بهروشني میتوان دريافت كه چينش درست
و دقيق و مينیاتورگونه همه اجزاي يك اتفاق ساده ،براي شكل گرفتن يك درام باورپذير در سايه روايتي بديع
و جذاب ،بار ديگر نشان میدهد كه فرهادي به طراحي داستانهايي با پايان باز يا با پاياني كه نتيجهگيري
قطعي و مشخصي را به تماشاگر فيلم خود تحميل نكند ،عالقه خاصي دارد و همين ويژگيها ،بهعنوان عناصر
سبكشناختي آثارش میتواند مورد توجه قرار گيرد.
جدا از همه جوايز ريز و درشت جشنوارههاي داخلي و خارجي كه اصغر فرهادي براي معتبرترين فيلمهايش
يعني «درباره الي« ،)1387 ( »...جدايي نادر از سيمين» ( )1389و نيز «فروشنده» (  )1394دريافت كرده
است ،بنمايه مضامين مورد توجه فرهادي كه از آبشخور واقعيتهاي ملموس اجتماعي سيراب میشود ،گواه
اين حقيقت است كه فرهادي به جذابيتهاي روياپردازانه سينما عالقه چنداني ندارد و از سينما بهعنوان يك
رسانه پرنفوذ و فراگير ،براي طرح مباحث انساني و عشقها و ناكاميهاي آدمي سود میجويد .سينما میتواند
براي چنين فيلمسازي به يك رسانه برانگيزاننده و هشداردهنده بدل شود تا همچنان كه آدمها را از بروز واقعهای
عظيم باخبر میكند ،در عين حال با ارائه تصاويري تكاندهنده و هراسانگيز ،آنها را به كنشهايي آگاهانه نيز
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وادار میکند.
شروع غافلگيركننده فيلم «فروشنده» با تصاويري از خانهاي در حال فروريختن ،بسيار تاثيرگذار است.
همچنان كه آدمهاي درون داستان فيلم ،ناگهان به حركت و جنبوجوش درمیآيند و تصاوير بدون قطع يك
دوربين سرگردان و پرافتوخيز ،تماشاگران فيلم -بهعنوان مخاطبان فرامتني اثر -را نيز به نوعي تالش و تكاپو
و تعليق وامیدارد ،با جستوجوي زوج جوان داستان فيلم ،عماد (شهاب حسيني) و رعنا (ترانه عليدوستي)،
براي يافتن مكاني تازه بهعنوان سرپناهي امن و بيخطر ،آنها را به چالشي جدي میكشاند .نماي نزديك از
شيشههاي تركخورده و شكافهاي ايجادشده روي ديوار اتاق خواب آنان ،از منظر نشانهشناختي ،میتواند
القاكننده نوعي هشدار و تهديد جدي براي يك پيوند خانوادگي  -بهعنوان جزئي كوچك از يك جامعه
بزرگتر -به حساب آيد .انتخاب اتاق خواب بهعنوان پنهانيترين و خصوصيترين بخش از حريم خانوادگي ،كه
حاال با نمايش اين شكافهاي دهانگشوده و ترسانگيز ،در معرض فروريزي و ويراني قرار گرفته است ،میتواند
بهروشني معنادار و حسابشده باشد.
ارائه اطالعات درباره شخصيتها  -حتي شخصيتي چون آهو (زن بدنامي كه مستاجر قبلي خانه جديد عماد و
رعنا بوده است) -با شيوهاي معقول و به دور از هرگونه شتابزدگي ،به روش جزئينگرانه و تدريجي ،از مهمترين
ويژگيهاي فيلم است .بابك (بابك كريمي) ،دوست تهيهكننده و همكار تئاتري عماد ،با شخصيتي مبهم كه در
مرز سياه و سپيد بودن در نوسان است نيز به همين شيوه از مستاجر قبلي خود ،اطالعات بريدهبريده و ناقصي
ارائه میدهد تا اين تهديد ،هرچند دور از چشم و دور از دسترس ،همواره باعث نگراني و پريشاني خاطرشان
شود! وجود همين منشأ هول و هراس دور از دسترس و بهظاهر ناپيدا ،انگار سايه شومي میشود كه دست از سر
زندگيشان برنميدارد .كسي كه قرار است وسايل و اسباب و اثاثيه برجامانده آهو را از خانه عماد خارج كند ،از
سر اتفاق ،همان پيرمرد دستفروش و بيماري است كه خيلي زود میفهميم با مستاجر قبلي ساكن خانه عماد و
رعنا رابطه داشته است! او كه حاال بهعنوان فرستادهاي شوم و بدقدم ،قرار است با بردن اسباب و اثاثيه مستاجر
قبلي ،آرامش و امنيت بيشتري را براي آنان فراهم سازد ،باز هم به گونهاي غافلگيركننده ،پيامآور حادثه شوم
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ديگري میشود كه آتش همان دلشورهها و پريشانحاليهاي عماد را (پس از آنكه به هويت آن زن بدنام پي
برده است) شعلهورتر میكند!
ورود پيرمرد دستفروش به خانه عماد ،درست وقتي كه رعنا ،به اميد بازگشت عماد از تمرين نمايش ،در را براي او
باز میگذارد و به حمام میرود ،آوار ناخواسته ديگري است كه بار ديگر بر حريم ناامن و متزلزل اين خانه كوچك
فرود میآيد! موضوع ورود پيرمرد دستفروش به بخش ديگري از حريم خانوادگي آنان  -يعني حمام  -درست
همانند آن بولدوزري كه خانه قبلي آنها را در آستانه فروريختن قرار میدهد و بر ديوار اتاق خواب آنها شكافي
عميق بر جاي میگذارد ،اكنون باعث واقعه شوم ديگري شده است كه جدا از هر اتفاقي كه افتاده باشد يا نيفتاده
باشد ،اوج حريمشكني ،پردهدري و بيآبرو شدن يك خانواده به شمار میآيد .اگر براي عماد ،تنها شكل روايت
همسايهها از وقوع اين حادثه تلخ و دردناك ،مهم باشد ،براي رعنا ،صرف نظر از حد و اندازه اين حريمشكني ،نفس
تجاوز و تعرض به حريم امن خانوادگي آنان اهميت بيشتري دارد .درست مثل نواخته شدن يك سيلي جانانه در
حضور يك جمع پرشمار به گونه يك پيرمرد متشخص و صاحبنام است كه ديگر شدت و حدت اين سيلي به
هيچ روي اهميتي ندارد ،مهم پردهدري و حرمتشكني كسي است كه بر صورت او سيلي نواخته است!
واكنشهاي رعنا در برابر اين تجاوز بيشرمانه به حريم خانوادگي آنان كه با نشانههايي چون بيقراري ،ترس و
ترديد ،بيخوابي ،هراس از تنها ماندن و حتي ترس از تكرار چنين فاجعهاي در آينده همراه شده است ،بهدرستي
باورپذير و قابل توجيه به نظر میرسد .از ديدگاه روانشناسي نيز اين واكنشها بهروشني با مصاديق عيني و
علمي آنها در وجود آدمهاي آسيبديده ،قابل انطباق است .فرهادي با چينش درست و دقيق جزء به جزء
عناصري از اين دست ،اصليترين واحد جامعه ،يعني خانواده ،را نشانه میگيرد و اگرچه بر قابليت تعميمپذيري
چنين فاجعهاي اصرار نميورزد ،اما هر ذهن كنجکاو و جستوجوگر را به اين فكر وامیدارد كه بهراستي در
جامعهاي با وجود نشانههايي از اينگونه از رواج خشم و خشونت كه میتواند بهسادگي آسايش و امنيت رواني
آدمها را به خطر بيندازد ،آسودگي و آرامش چه معنايي خواهد داشت؟
انطباق يك به يك شخصيتهاي نمايش «مرگ فروشنده» ( )Death of a Saleman-1949نوشته آرتور
ميلر با شخصيتهاي طراحيشده در فيلم سينمايي «فروشنده» (اصغر فرهادي) به خودي خود چيزي بر
اهميت هر يك از اين آثار نميافزايد ،اما میتوان بر اين نكته تاكيد داشت كه همگونيهاي روانشناختي برخي از
شخصيتهاي مشابه دو اثر ،ازجمله عماد (معلم ادبيات و بازيگر تئاتر) يا پيرمرد دستفروش ،با فروشنده نمايش
آرتور ميلر ،شباهتهاي گريزناپذيري وجود دارد .در «مرگ فروشنده» ،پيرمرد خودكشي میكند و در فيلم
«فروشنده» ،پيرمرد دستفروش ،ناخواسته ،به مرگ از ترس آبروريزي محكوم میشود و...
در كنار همه امتيازهاي فيلم ،از بازيهاي خوب و روان و باورپذير شهاب حسيني و ترانه عليدوستي گرفته تا تدوين
مناسب اثر و پرهيز از قهرمانسازي كاذب بهعنوان قهرماني خودمحور و قانونگريز كه به جاي قانون ،دست به
انتقام گرفتن میزند و تالش براي حفظ آبروي پيرمرد متجاوز که با اصرار بيش از اندازه رعنا ،به يك ارزش اخالقي
آشكار بدل میشود و ،....نبايد از ياد برد كه استفاده كمدامنه و بسيار كوتاه از خانه در حال فروريختن ،برخورد
غيرمنطقي عماد بهعنوان معلمي مهربان و دورانديش در برابر دانشآموزي كه تصاوير نامناسب در گوشي تلفن
همراهش ذخيره كرده است و عماد پس از تهديد او ،وقتي كه میفهمد پسرك از داشتن پدر محروم است ،بيخيال
كار ناشايست او میشود و انگار از خطايش چشمپوشي میكند(!) و مهمتر از هرچيز ،القاي اين شبهه دردانگيز
كه روابط عاطفي ميان عماد و رعنا ،در آينده هرگز به گرمي گذشتههاي دور نخواهد بود ،ازجمله ضعفها و
كمداشتهاي فيلم تازه فرهادي است كه صد البته از اهميت و اعتبار فيلم او چيزي كم نميكند!

زهرا مشتاق

«آی آدمها» آينهاى است براى ديدن چيزهايى كه شايد هرگز نديدهايم
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تمام زورى است كه براى جنگ با طبيعت در چنته آدمى میآيد .براى برگرداندن كسى به زندگى .براى جنگ
با سرنوشت.
نوشتن درباره «آى آدمها» سخت است؛ وقتى تكليفت با هستى و آفرينش ،طبيعت و قهر و سرنوشت و تقدير
روشن نيست.
وقتهاى بسيارى به مرگ آدمهاى كمتوان فكر كردهام .پشت در هر آسايشگاهى ،با ديدن آدمهايى كه با طناب
و چيزهاى ديگر به تخت بسته شدهاند ،يا آدمهاى سنوسالدارى كه هنوز كودك ماندهاند ،دورماندههاى
جسمى و ذهنى و ...گريستهام و آرزو كردهام نباشند .و از خداوند بارها و بارها فقط پرسيدهام چرا .بى هيچ پاسخى.
هيچ جوابى هم نبوده كه قانعم كند و اين رنج عميق روحى را كاهش بخشد .به خودم كه رسيدهام ،بيشتر دچار
هراس شدهام .تمام ماههايى كه بچهاى در شكم داشتم ،ترس از ناقص بودن او ،روز و شب برايم نگذاشته بود.
تمام آزمايشها را دادم و حتی سونوگرافى چندبعدى گران و تازهاى كه هر كسى توان پرداخت قيمت گرانش را
نداشت .همه اينها يك ترس بزرگ بود از زايش تكهاى هدرشده از پازلى كه میتوانست درست و مرتب باشد .من
نه توانش را داشتم و نه میخواستم اضافهكننده يك تكه ناقص ديگر به طبيعت باشم.
و حاال درست پيش چشمهايم ،آدمهايى نشستهاند كه تكههاى ناقصى در دست دارند .ولى تسليم نشدهاند.
آرزوى مرگ آن تكهها را ندارند .اصال سر تسليم ندارند .میجنگند ،مبارزه میكنند ،براى جرعهاى سالمتى .چند
قدم آسودهتر راه رفتن .به قيمت همه چيز .هر چه دارند و ندارند .مبارزهاى كه در عين ترسناك بودن ،شيرين
است .میتوانى به سمتش بروى .لمسش كنى و ترسهايت را كنار بزنى و لبخندى را تماشا كنى كه حاصل دوئلى
سخت و طوالنى است .از جايى ميان مرگ و زندگى .هستى و نيستى .هالك و بودن .رفتن و برگشتن...
ابوالفضل و ريحانه و زينب و ليال و محمدرضا و بىنهايت اسم ديگر آمدهاند كه بمانند .باشند ،راه بروند ،غذا بخورند،
دوست پيدا كنند ،شادى كنند ،نگران عمل دوستشان باشند و در كمال فروتنى و سادگى ،بسيار بسيار ساده
زندگى كنند.
درك آنها از مرگ به سادگى فهم آنها از زندگى است .آنها حتی وقتى به اتاقهاى جراحى میروند ،با
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گزينه فلج و مرگ روبهرو هستند .اما میروند .همراه
با ابهامى عميق و ناشناخته ميان آنچه بين مرگ
و زندگى جارى است .اينجا هيچكس خاطرهاى از
روايت عاميانه آمپول هوا ندارد .حتی از يك اتفاق
پيچيده پزشكى به اسم اتانازى هم چيزى نشنيدهاند.
اينجا تمام توسل به كتابهاى دعاى گشودهاى است
كه سطر به سطر آن را قطرههاى اشك پررنگتر كرده
و تسبيحهاى بلندى كه بارها و بارها به ذكر و آمينى
نفسگير دوره شدهاند .جنگى عجيب ،نفسگير و
بىپايان ،ميان انسان و آفرينش .تقدير و پس زدن
آنچه بىعدالتى است .آيا آدمى میتواند اين تقدير
را به چالش كشد؟ آيا ابدى است؟ ازلى و تغييرناپذير
است؟ «آى آدمها» در نهان خود ،بى هيچ پرسشى و
تنها با نمايش آدمهايش همين سوالها را درونمان
زنده میكند.
و روى ديگر اين بايدها ،و حقايقى كه بايد باشد و نيست،
تصويرواقعيتهاست.وفهمتسرىپيامبرىدربرخىآدمها.آيامريممرعشىنمىتوانديكپيامآورباشد؟
اگر سالها قبل فرزند او دچار بيمارى نمىشد و او به جستوجو و چالش برنمىخاست و آن پروفسور را پيدا
نمىكرد و اگر مكنتى نداشت و ...میشود صدها پرسش ديگر داشت .آيا اين دايرهاى از تصادف است؟ تكههايى
اتفاقى كه كنار هم چيده شدهاند؟ اما يك تصادف نمىتواند تا اين اندازه از نظم بهرهمند باشد .براى همين است
كه آدمهايى از جنس مريم میتوانند در نوع خود يك رسول باشند .يك رنج كوچك كه میتوانست در دايره بسته
و محدود يك خانواده حل و ترميم شود ،شعاعى وسيع از انسانهاى ديگر را دربر میگيرد و تبديل به يك وقف
بزرگ میشود .تا آنجا كه دستى بر كاغذى كلماتى تكاندهنده مینويسد :ما كه هيچيم ،خدا از شما تشكر كند.
آيا سپاس خداوند از بندهاش همين برگزيده شدن نيست .آيا زنان و مردان اغلب گمنام و كمتر شناختهشدهاى
كه انجمنهاى مهم و تاثيرگذارى چون محك و بهنام دهشپور و ...را مديريت میكنند ،رسوالنى زنده براى
درك مهربانى خداوند و امكان وجود عدالت در هستى نيستند؟
و همه اينها همراه میشود با حرفهايى يكسر چالشبرانگيز ،وقتى دكتر مزدا میگويد :البته ما خدا نيستيم.
يعنى هميشه بازى را نمىبريم .گاهگاهى هم باختيم .گاهگاهى هم باختيم! جمله عجيبى است .میشود درباره
آن بيشتر فكر كرد .آيا در اين چالش به جنگ فراخوانده میشود؟ آيا زورمندى آدمى و هستى يكسان است؟
و درست در همين كشمكش است كه آرزو میشود روزى برسد كه در اين مملكت زنجيره اميد نداشته باشيم.
و هر كس بتواند به يك درمان سريع و خوب برسد .چون در فرانسه هيچ بچهاى به زنجيره اميد احتياج ندارد...
نمىتوان بهآسانى از اين ديالوگها عبور كرد .چون «آى آدمها» يك فيلم نيست .ديالوگى براى آن نوشته نشده
است .آينهاى است كه براى ديدن چيزهايى كه شايد هرگز نديدهايم ،به سمت ما برگردانده شده .فرصتى است
براى ديدن ،فكر كردن و لحظاتى عميق براى تعمق و تامل در خويشتن خويش و سپاسگزارى از بانوى بزرگ،
رخشان بنىاعتماد ،براى «آى آدمها»يش...
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رضا حسینی

نگاهی به فیلمهای کوتاه نیما عباسپور
هفت فیلم کوتاه نیما عباسپور که در قالب یک مجموعه با ترتیب خاصی در گروه سینماهای هنر و تجربه به
نمایش درآمدهاند ،دستکم فرصت بسیار خوبی است برای هم ه عالقهمندان فیلمسازی که تازه در ابتدای راه
قرار دارند .یا حتی انبوه فیلمسازان جوانی که در اولین خوانهای فیلمسازی به دام افتادهاند و اصطالح «سندرم
فیلماول» دربارهشان صدق میکند .تماشای این فیلمها که در یک باز ه زمانی  10ساله ساخته شدهاند ،نشان
میدهد که چطور کسب تجربه میتواند به خلق بهتر و موثرتر اثر هنری منجر شود و اگر فیلمساز مستعد با صبر
و حوصله دست به کار شود ،چطور در گذر زمان میتواند گامهای بزرگتری را رو به جلو بردارد و بهتدریج در
حین توجه به داستانگویی ،تاکیدش را هرچه بیشتر معطوف فرم و قالب روایی داستان مورد نظرش کند .البته
این به آن معنا نیست که هر کسی میتواند از هیچ به همه چیز برسد و بههرحال جوهر و استعداد فیلمسازی
همیشه حرف اول را میزند .و این موضوعی است که حتی از اولین ساخت ه عباسپور هم برمیآید .در ادامه
مروری کوتاه بر هر یک از هفت فیلم این مجموعه را میخوانید تا شاید ایدههای طرحشده کمی بیشتر باز شوند
و چگونگی رشد یک فیلمساز در گذر زمان بهتر تبیین شود.
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«رویا چرا گم شده؟» ()1382
زن و مرد جوانی در اولین دیدار رسمیشان برای شام بیرون آمدهاند و ما از جایی شاهد گپوگفت آنها سر میز
غذا هستیم که زن سفر ه دلش را باز کرده و در حال گفتن از خواهر گمشدهاش ،رویا ،است .این اید ه داستانی
جذاب ،در اولین تماشای فیلم بهخوبی هر تماشاگری را پیگیر و کنجکاو شنیدن جزئیات بیشتر درباره اتفاقی
میکند که سالها پیش روی داده است ،اما به دلیل تلخی و تکاندهندگیاش هنوز زندگی و روزگار بازماندگان
را در تسخیر خود دارد .بهواسطه فالشبک (درواقع تصاویر ذهنی خودساخته زن؛ که در ادامه از نگاهی دیگر ،با
تصویر ذهنی خودساخته مرد در اواخر فیلم هم قابلقیاس است) رویا معرفی و اتفاقهای احتمالی مرور میشود.
همخوانی دقیق آنچه زن میگوید ،با تصاویر فالشبک ،یکی از نقطهضعفهای فیلم است ،و در ضمن ،رفتو
برگشت میان فالشبکهای صامت و محیط رستوران که آمبیانس و صدای زن بر آن سوار است (با وجود اینکه
قابلتوجیه است) ،احساس ناخوشایندی را به همراه دارد .با این وجود ،فیلم جزئیات بسیاری برای کشف و لذت

بردن دارد و این همان چیزی است که یک فیلمساز باید
در اولین گامها در چنته داشته باشد تا بتوان آیندهای را
برای او تصور کرد.
در خصوص جزئیات و دیگر جنبه موقعیت داستانی
فیلم ،از یک نقطه نظر تماتیک و با توجه به تصویر
کلی که از زن و مرد ارائه میشود ،میتوان گمشدن
رویا (که همان ابتدا دختری شاد و رویایی مثل همه
همسنوساالنش توصیف میشود و البته  10ساله
است و با گذر از کودکی در دوره پیش از نوجوانی/
 Preteenقرار دارد) را به از دست رفتن «رویا»های همه زنان همسنوسال خواهر بزرگترش تعمیم داد که
در آستانه تشکیل زندگی و ورود به دنیای بزرگسالی است .و برای مرور فیلم از این منظر ،از همان عنوان
شروع کرد« :رویا چرا گم شده؟» اما سایر جزئیاتی که میتوانند چنین خوانشی را از موقعیت دراماتیک فیلم
تقویت کنند ،فراواناند .شخصیت مرد بیتوجه به درگیری احساسی عمیق زن ،که قرار است همسر آیندهاش
شود ،فقط به خوردن جوجههای لذیذ فکر میکند و این موضوع با میل غریزی او به ارتباط با جنس مخالف
گره میخورد .این مفهوم از لحاظ بصری از طریق کاتهای رفتو برگشتی میان تصویرهای غذا و زن به شکلی
هنرمندانه قوام مییابد .توجه به پسزمینهها (برگهای سبز و نارنجی برای زن و تصویر غذای فستفود برای
مرد) ،نورپردازی (بهخصوص درباره زن که نورهای آبی و قرمز با چرخش صورت او بیانگر تغییر احساسات
درونی او در لحظهاند) و ...و درکل کارگردانی که میل به دیده شدن ندارد اما میزانسنهای ساده و در عین
حال موثری را برای فیلم رقم زده است ،از دیگر ویژگیهای این فیلم کوتاه هستند.
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«در چنین روزی باران نمیبارد» ()1382
اگر مقوله تلخ اسیدپاشی را کنار بگذاریم که در سالهای اخیر دوباره نگرانیها و اعتراضهای جدی را به
همراه آورد و یکی از نتیجههای آن تولید فیلمی چون «النتوری» (رضا درمیشیان) است که بر حسب تصادف
آخرین روزهای نمایش عمومیاش را پشت سر میگذارد ،دوباره با همان تصویر مولفواری از زنان و مردان
و چگونگی رابطهشان در بستر جامعهمان روبهرو هستیم که در «رویا چرا گم شده؟» دیدیم .همه مردان
داستان که تصویرشان را بهطور کامل میبینیم (پزشک جوان ،همکار میانسالش ،جوان مثال عاشقپیشهای
که دست به اسیدپاشی میزند و دوستی که او را همراهی میکند) ،به زنان (منشی مطب ،آالله و دوستش
که با دیالوگ نامزد آالله که میگوید «باید ما را با هم آشنا کنی» ،بهنوعی در جایگاه بالقوه آسیب دیدن در
چنین جامعه مردساالری قرار میگیرد) آسیب میرسانند و زندگیشان را به تباهی میکشانند .جالب است
که اینجا هم بحث صرف شام در بیرون از خانه در اولین دیدار رسمی به میان میآید و تصویر پسزمینه
آالله و دوستش ،ماشینحساب و پول نقد است ،تا دوباره نگاه ابزاری و برآمده از غریزه مردان به زنان در این
جغرافیا مورد تاکید قرار گیرد .در این میان تقابل رفتن به دل سیاهی (پیاده شدن جوان اسیدپاش از ماشین)
و سفیدی (خروج آالله از زیرزمین مترو) ،یا استفاده از نماهایی چون آینه کنار تونل مترو در لحظه ورود قطار
به ایستگاه ،در خدمت شکلگیری و قوام بصری دوگانههای سیاهی /سفیدی ،مرد /زن ،توقف /حرکت و...
قرار میگیرد .داستان فیلم به صورت خطی روایت نمیشود تا رفتو برگشتهای زمانی بر ساختار معمایی
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و تعلیق درام بیفزایند و در اصل نیاز به تجربهگری و کاوشهای فرمی فیلمساز را پاسخگو باشند .در این
خصوص ،فیلم با تصاویر آماده شدن یک دستهگل آغاز میشود و موسیقی غمانگیزی که تصویر را همراهی
میکند ،این سوال را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که «دلیل این تناقض چیست؟» جواب در بازگشت
به همین صحنه در بخش پایانی داده میشود؛ جایی که تراژدی رقم خورده و نامزد آالله که خود پیش از
این تباهی زن جوان دیگری را باعث شده است ،از اسیدپاشی مطلع میشود .فیلم با تصویر پدر و مادری
سالخورده به پایان میرسد که با فکر سالمت و آینده نامعلوم دخترشان به راهرو خالی بیمارستان زل زدهاند.
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«)1387( »3/6
سومین فیلم از مجموعه «فیلمهای کوتاه نیما
عباسپور» میتواند بهعنوان تلفیقی جالب توجه از
دو فیلم قبلی هم دیده شود .از لحاظ تماتیک ،دوباره
شاهد داستان دیگری درباره از دست دادن دختر 10
سالهای هستیم و پدر و مادری که هر کدام بهنوعی
با این حادثه تلخ دستوپنجه نرم میکنند .البته که
طبق انتظار و تفاوتهای تصویر زنان و مردان در دو
فیلم قبلی عباسپور ،برای پدر چالش خاصی تعریف
نشده و این مادر است که نمیتواند این واقعیت و مرگ
را باور کند و در مرحله انکار به سر میبرد( .حتی ماشین او هم سیاهرنگ است ،انگار در تابوت قرار گرفته
است ).از نظر فرم روایی هم بر خالف «رویا چرا گم شده؟» اینبار چون هنوز در دوران تلخ پس از حادثه
هستیم ،زمان حال به صورت تکرنگ و خالی از هر گونه طراوت و شادابی تصویر شده و سایهها و تاریکی،
قابهای کج و موسیقی هراسانگیز فضا را به تسخیر خود درآوردهاند .در سوی دیگر ،زندگی با تمام شادابی و
رنگهایش در گذشته حضور دارد و تصاویر فالشبک (یا به عبارت دقیقتر تصویرهای ذهنی زن) با رنگهای
طبیعی گرفته شدهاند .استفاده از نقاشیهای رنگی (فارغ از اینکه چه کسی آنها را کشیده ،چون بهنوعی
راوی روزهای خوش مادر و دختر داستان هم هستند) برای عنوانبندی پایانی با همراهی یک موسیقی
غمانگیز با صداهایی که چاشنی وحشت را هم به آن تزریق میکنند ،از همان دست تناقضهای جالب توجهی
است که نمونهاش را در فصل افتتاحیه «در چنین روزی باران نمیبارد» و آماده شدن دستهگل با همراهی
موسیقی غمانگیز دیدیم.
با توجه به اینکه فیلم وارد فضای سوبژکتیو و ذهنی زن نمیشود ،دو عامل در اولین صحنههای فیلم توی ذوق
میزنند؛ یکی قطع شدن موسیقی هراسانگیز با خاموش شدن ماشین و ادامه یافتنش پس از خروج زن از ماشین
و ورود به محیط مدرسه ،و دیگری جلوه وحشتآلودی که روی قاب کج و بسته قفل در خودرو مینشیند و
میخواهد به سیاق صحنههای مشابه در ژانر وحشت فضا را هرچه بیشتر در ترس فرو ببرد.
«جنگل» ()1388
باز هم ایده گم شدن دختر زوجی که «احتماال» برای گذراندن اوقات فراغت به جنگل آمدهاند ،منتها
اینبار در پختهترین و جذابترین شکل ممکن؛ فضای رازآلود و وهمناک جنگل بهخوبی مکمل موقعیت

غیرعادی و غیرمنتظره داستان میشود و درختان سربهفلککشیدهای که فقط تنههایشان در قاب جای
گرفتهاند .خطوط عمودی به مثابه میلههای زندان را تداعی میکنند که مانند هزارتویی بیپایان ،گریز از آن
تصورناپذیر است .انتخاب مثالزدنی این بخش از جنگل بهعنوان لوکیشن مناسب برای این اثر جایی بهمراتب
بیشتر خودش را نشان میدهد که زمین گلآلود و خالی از هر گونه سرسبزی جنگل  -که دستکم در نیمی
از قابها نیمه پایینی تصویر را پُر کرده است  -میتواند بهعنوان نشانه بصری دیگری بر گریزناپذیری از این
فضا (یا بحرانی که این زن و شوهر درگیرش شدهاند و در ادامه حداقل در دنیای داستانی فیلم به تصادف مرد
منجر میشود) داللت داشته باشد.
فیلم با قابهای ثابتی از فضای جنگل آغاز میشود که صدای شاتر آنها را همراهی میکند .اما از همان تصویر
سوم و چهارم ،پای قاب کج ،تصویر ضدنور ،تنه زمخت درختی که نیمی از قاب را در بر گرفته است ،و تنهها و
شاخههای خشک دو ،سه درخت و برگهای خشکیدهای که روی آنها به چشم میآید ،دوباره به خلق موقعیت
متناقضی میانجامد که پیش از این به دو نمونهاش در فیلمهای «در چنین روزی باران نمیبارد» و « »3/6اشاره
شد .انتخاب موسیقی ،دیگر ویژگی این فیلم و درمجموع فیلمهای کوتاه عباسپور است.
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«جدول ،روزنامه و سه نقطه» ()1388
پیش روی فیلمسازان مستقل ،چه
یکی از راههای ِ
در فیلم کوتاه و چه در آثار بلند کمهزینه ،استفاده از
اعضای خانواده و دوستان در قالب نقشهای خودشان
است؛ نقشهایی که هر روز در زندگیشان ایفا میکنند.
بزرگترین ویژگی این شیوه ،عیان کردن قدرت
داستانگویی فیلمساز است و نشان میدهد نگاه او به
آنچه پیرامونش جریان دارد ،چقدر میتواند خالقه
باشد .در این خصوص «جدول ،روزنامه و سه نقطه»
یکی از بهترین آثار تجربی است و میتواند راهنمای بسیار خوبی برای جوانترهایی باشد که در مواردی فکر
میکنند حتما باید سراغ داستان ویژهای بروند یا امکانات تولید چشمگیری در اختیار داشته باشند تا بتوانند
اثری سرگرمکننده و مهمتر از هر چیز دیگر ،بر اساس ذوق و سلیقه و نگاه شخصیشان به دنیای پیرامون بسازند.
عباسپور که در فیلمهایش همیشه نشان داده است در پی تجربههای تازه است و انگار میخواهد امکانات
روایی و فنی متنوع سینما را شخصا در فیلمهای مختلفش بسنجد ،در اینجا برای اولین بار سراغ راوی رفته
و استفاده درستی از آن کرده است .راوی خود اوست و سوژههای فیلم که تصویرشان را در این سنوسال
نمیبینیم ،پدر و مادرش .او با لحنی شیطنتآمیز سراغ عالقههای پدر و مادر خود در این روزگار میرود و
وقتی از عالقه مادر به انواع جدولها میگوید ،ناگهان تاریخچه کوتاهی از ابداع اولین جدول و انواع آن را برای
تماشاگر بازگو میکند؛ یا وقتی از عالقه مادر به آدری هپبرن و در ادامه فیلم تحسینشده داگالس سیرک
با نام «نوشته بر باد» میگوید ،ناگهان گریزی هم به نظر جالب توجه راجر ایبرت درباره دشواری شناخت و
درک سینمای سیرک در قیاس با شاهکاری از اینگمار برگمان میزند .در مورد پدر هم وقتی بحث عالقه به
روزنامه ،جان وین و ژانر وسترن ،و پژو  504به میان میآید ،تاریخچههای کوتاهی از آنها بیان میشود .اما
داستان و درام احساسبرانگیز فیلم درباره این چیزها نیست؛ درباره «یک جدایی» است .جدایی و تنهایی
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پدر و مادری که این روزها با آن چشمان خستهشان دیگر شور و شوق جوانی را ندارند .حاال میفهمیم که
چرا تصاویر زمان حال تکرنگ و گرفته هستند و تصاویر فالشبک و فیلمهای سوپرهشت ،رنگی و پرنشاط
(حتی با اینکه بخشی از آنها در زمستان گرفته شدهاند) .وقتی پس از مرور فیلمهای خانوادگی قدیمی به
زمان بیرنگوروی حال برمیگردیم ،پدر و مادر با تکنیک تقسیم صفحه نمایش (اسپلیت اسکرین) در کنار
هم قرار گرفتهاند و راوی با این جمله فیلم را به پایان میرساند« :مادرم جدول حل میکنه ...پدرم روزنامه
میخونه ...پدرم ،مادرم ،تنهان».
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«پیادهروی بزرگ» ( )1389و «آسانسور» ()1391
دو فیلم آخر مجموعه «فیلمهای کوتاه نیما عباسپور» ویژگیهای مشترک زیادی دارند و حتی از جنبهای
میتوان آنها را دورخیزی برای ورود به سینمای بلند به حساب آورد .هر دو فیلم برای اولین بار در کارنامه
عباسپور از بازیگران حرفهای سینما بهره بردهاند و در
آنها برای اولین بار شخصیتهای مرد کامال مثبت و
فداکاری را میبینیم که در دوران دفاع مقدس دست
از آرزوها و زندگی معمولشان کشیدهاند و برای دفاع
از سرزمینشان راهی نبرد با دشمن شدهاند .همانطور
که راوی «آسانسور» ،دختر نوجوانی که خواهرزاده
شخصیت اصلی است ،در پایان فیلم میگوید از این
دست آدمها زیاد پیدا نمیشود ،که اگر میشد زندگی
ما فرق میکرد و قشنگتر بود.
«پیادهروی بزرگ» و «آسانسور» از نظر تماتیک درباره
رفاقت مردان جنگاند ،درباره اسارت و نسلی که جوانیاش را در جبهههای جنگ گذاشت و حاال بازماندههایشان
با خاطرههای شیرین گذشته در شهری بهکل متفاوت قدم میزنند ،یا در گوشهای ساعتها به نظارهاش
میایستند .هر دو رزمنده در زمان حضور در میدانهای جنگ ،والدین خود را از دست دادهاند و حاال شیفته
انبوه کتابها و فیلمهایی هستند که شاید تا پایان عمرشان هم نتوانند بخشی از آنها را بخوانند و ببینند .اما
با تمام ویژگیهای مشترک و داستانهای جالب دو فیلم« ،پیادهروی بزرگ» فیلم بهتری است ،چون از یک
سو فیلمی منسجمتر است که گرهگشایی نهاییاش را غیرمستقیم به ثمر میرساند و از سوی دیگر ،غافلگیری
اصلی «آسانسور» و واقعیتی که درباره شخصیت اصلیاش پنهان میکند ،بدون توجیه منطقی به نظر میرسد
و بیش از آنکه تماشاگر را شوکه کند ،او را پس میزند ،چون دلیل قانعکنندهای برای دخالت در ساختار روایی
ارائه نمیدهد.
***
شک دارم کسی هفت فیلم مجموعه «فیلمهای کوتاه نیما عباسپور» را تماشا کند و در پایان با این موضوع
مخالف باشد که عباسپور هفت خوان تجربه را با موفقیت پشت سر گذاشته است و حاال باید شانس خود را
با ساختن اولین فیلم بلندش بسنجد .ما که سالهاست او را بهعنوان یکی از فعاالن مطبوعات و عرصه فیلم
کوتاه میشناسیم ،برای تحقق این امر لحظهشماری میکنیم و شک نداریم ارزش تمام سختیهایش را
خواهد داشت

پوریا ذوالفقاری

درباره «شب قوزی» ،ساخته فرخ غفاری
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جریان سینمای جدی و متفکر در ایران همواره زیر ضربه و کانون حمالت بسیار بوده و انرژی زیادی برای
دیده نشدنش صرف شده .چهرههای این جریان زیاد نیستند ،ولی درباره تکتکشان هنوز بحث ادامه دارد و
ت و مرور آثاری که
ساختههایشان در تماشای چندباره همچنان طراوت و تازگی دارند و گاه با یادآوری زمان ساخ 
همزمان با آنها تولیده شدهاند ،شگفتی بیشتر میشود.
یکی از این چهرهها فرخ غفاری است و یکی از این آثار «شب قوزی» .فیلمی که در نوع خودش قله است .در
آن خبری از معیارهای زیباییشناسانه دورانش نیست و شاید نزدیکترین اثر به آن (نه فقط از نظر زمانی) در
تاریخ سینمای ما «خشت و آینه» باشد .غفاری در مستند «روزگار فرخ» (سعید نوری) از قول ابراهیم گلستان
میگوید« :گلستان به من گفت این فیلم تو به من این جسارت را داد که در فیلمم سکانس کافه بگذارم ».غفاری
این روایت را خیلی زود با تاکید بر تفاوت نگاه سینمایی خودش با گلستان رد میکند.
غفاری از فرنگ آمده و سینمابلد ،نه با هدف ساخت فیلمی مقبول مخاطبان جهانی که با اولویت استفاده از المانها و
الگوهای روایت ایرانی پشت دوربین رفت« .شب قوزی» براساس یکی از داستانهای «هزار و یک شب» نوشته شده
و اصال با یک نمایش ایرانی آغاز میشود؛ گروهی که نمایشهای طنز و سیاهبازی اجرا میکنند و برای شاد کردن دل
خانوادهها گاه به مجالسی هم دعوت میشوند و میخندانند و پولی میگیرند .در یکی از همین مجالس زنی (پری
صابری)بهقوزیبازیگرنمایشلیستیازنامهارامیدهدکهبهدستکسیبرساند.زمانیکههنوزسینمایایرانمعنای
دقیقیاکاربرددرستمفاهیموتمهیدهاییمثلمکگافینوتعلیقرانمیدانست،فرخغفاریازهمینلیستموجود
در جیب قوزی بهانهای میسازد برای روایت داستانهایی که در دل تاریکی یک شب در شهر میگذرند .قوزی در پی
شوخی دوستان تئاتریاش میمیرد .حاال بازی آغاز میشود .همه میخواهند از شر جنازه رها شوند ،ولی این وسط
زنی که لیست را به او داده ،دنبال جنازه است .تعقیب و گریز و کشش و جذابیتی که غفاری از اروپا آمده و احتماال متهم
بهروشنفکربازیایجادمیکند،ازبسیاریازفیلمفارسیهادرستتروبیشتراستومهمتراینکهفیلمدراینسطح
نمیماند.انبوهیشخصیتملموسخلقمیکندوجسورانههرموقعیتراازدلموقعیتپیشینبیرونمیکشدواز
جنازهقوزیدانهبرفیمیسازدکهغلتمیخوردوبزرگمیشودودرنهایتمثلبهمنبرسرهمهشخصیتهافرود
میآید.مهماینجاستکهغفاریبسیارفیلمدیدهفقطقصهایازهزارویکشببرنداشتهتاکارخودشرارویآنبکند.
اوساختارفیلمخودرابرمبنایشیوهقصهدرقصههزارویکشببناکرده.اینهمازعجایبتاریخسینمایماستکه
فرنگرفتههایمانمثلغفاریوفریدونرهنمادرپیسینمایایرانیوبرجستهکردنوجوهفرهنگیخودمانبودهاندو
داخلیهادررویایساختفیلمیبرایجلبتوجهجشنوارههاومخاطبانجهانی!
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نکته مهم دیگر در فیلمنامه «شب قوزی» دیالوگهاست .جمالتی که شاید هیچ نشانی از صراحت و تاکیدهای
آثار همزمان با خود و مونولوگهای طوالنی و شعاری ندارند و بسیار صیقلخورده و پیش-برندهاند .دیالوگهایی
که کار زندهیاد جالل مقدماند و سند دیگری از پیشرو بودن مردی که در تاریخ سینمای ایران هرگز درک
نشد و کسی قدرش را ندانست .فیلم چند سکانس ازیادنرفتنی دارد که مرهون دیالوگهایشان هستند؛ مثل
سکانس گفتوگوی مردی که ابتدا از جنازه قوزی طلب سیگار میکند و پس از پی بردن به زنده نبودنش ،با
او مشغول صحبت میشود؛ موقعیتی بهشدت مهیا برای هدف گرفتن احساسات آنی تماشاگر و گفتن کلمات
قصار .اما مقدم از این موقعیت چشم میپوشد و آن را مثل قطعه پازلی خوشنقش و خوشتراش در دل پازل فیلم
مینشاند .همین چشمپوشی و آگاهی از خطر آن سکانس را در تماشای چندباره همچنان تازه جلوه میدهد.
فیلم به دلیل همین رویکرد و با تالش برای نیفتادن به دام عوامپسندی صاحب طنزی ظریف و کممانند در
سینمای ما شده است .خود غفاری از خنده تماشاگران خارجی هنگام تماشای فیلم میگوید ،ولی برای مخاطبان
ایرانی و امروزی هم فیلم بیآنکه قهقهه در پی آورد ،شیرین است .این برای فیلمی که شخصیت اصلیاش یک
جنازه است ،هنوز هم دستاورد قابل توجهیاست .کافیاست سکانسی را به یاد آوریم که محمدعلی کشاورز
پیش از ورود ماموران جنازه قوزی را روی صندلی آرایشگاه مینشاند ،کالهگیسی سرش میگذارد و مشغول
آرایش او میشود .یا خود فرخ غفاری در نقش شاگرد آرایشگاه نشان میدهد جلوی دوربین و در نقش دیگری
هم همان حالوتی را دارد که در مصاحبههایش میبینیم .سکانس حرف زدن او با مانکنها و لحظهای که سر روی
شانه مانکن میگذارد و میگوید «اروپا ...هواپیما »...دیدنیاست و یکی دیگر از جلوههای طنز دقیقا بعد از همین
سکانس رو میشود؛ جایی که «هواپیما» گفتن او به تصویر یک هواپیما و صدای موتورمانند آن قطع میشود و با
عقب آمدن دوربین میفهمیم با عکسی از هواپیما که آن شاگرد کنار آینه چسبانده ،مواجه بودهایم و صدای آن
موتور هم درواقع صدای ریشتراش برقی اوست که دارد خودش را برای اروپا رفتن آماده میکند!
از مثال پایانی پاراگراف قبل میتوان به نکته مهم دیگری درباره «شب قوزی» رسید؛ دکوپاژ .در فیلم برخالف آثار
آن دوره خبری از سکانسهای شلوغ و تجمع بازیگران مقابل دوربین و ورود و خروجشان به قاب مثل فیلمهای
اولیه تاریخ سینما نیست .غفاری میدانسته که روی کاغذ شخصیت خلق کرده و حواسش بوده برای معرفی
هر یک از آنها تا کجا نزدیکشان شود و چگونه نسبت این آدمها را با محیط زندگی یا کارشان روشن کند .هیچ
رابطهای نامشخص و عقیم باقی نمیماند و لحن فیلم هم تا سکانس پایانی که دوربین متهمان ماجرای جنازه را
مرور میکند ،توازن خود را حفظ میکند .اینکه غفاری چگونه وسوسه نشده بخشهای کمدی را برای پسند
مخاطب مؤکد کند و چگونه با سماجت هیچچیز را فدای روایتش نکرده ،هنوز مایه ستایش است .به سکانسی
بنگریم که جنازه دختری را که در لباس عروسی
خودکشی کرده ،به بیمارستان میبرند .دقایقی پیش
روی لباس عروسی این دختر چراغهای چشمکزنی
نصب شده که مثال به زیباییاش بیفزاید .حاال پیکر
نیمهجان او را روی دست به سمت اتومبیل میبرند
و چراغها همچنان چشمک میزنند .سکانس شلوغی
هم هست و میشد از آن بهرهای بیشتر برای کمدی
گرفت .ولی پشت فیلم نام فرخ غفاری و جالل مقدم
است نه نام ...بماند!
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پوریا ذوالفقاری

درباره «دیوانه از ته دل» ،ساخته دیوید لینچ
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میتوان فیلم را «ذاتا وحشی» هم ترجمه کرد .محصول  1990است .لینچ آن را پس از «مخمل آبی» ساخت
و شاید اگر در ادامه شاهکارهایی مثل «مالهالند درایو» و «بزرگراه گمشده» را رو نکرده بود ،قدرش بیشتر
دانسته میشد .ولی از ابتدا گویی بنا بود فیلم قدرنادیده باقی بماند .حتی وقتی نام لینچ بابت ساخت همین فیلم
در اختتامیه جشنواره کن بهعنوان برنده نخل طال اعالم شد ،به جای صدای تشویق صدای هو کردن حاضران
سالن را پر کرد .شاید از بختیاری لینچ بود که آن سال ریاست هیئت داوران را برناردو برتولوچی برعهده داشت،
وگرنه چه بسا جسارتهای مضمونی و ساختاری فیلم به پردهدری تعبیر میشد .اما برتولوچی خطر کرد ،جایزه
را به لینچ داد و تاوان انتخابش را با صدای اعتراض حاضران اختتامیه پرداخت! لینچ هم در ادامه فعالیتش همان
مسیر را پی گرفت و صاحب دنیایی با مشخصههای منحصربهفرد شد و حاال «دیوانه از ته دل» با همان مولفهها
تفسیرشدنی و تاحدی فهمیدنی است.
دنیای لینچ دنیای تقابل فانتزی و واقعیت است .دنیای تالش برای رهایی از زیر بار اقتدارهای محدودکننده و چه
بسا انحرافی و پناه بردن به فانتزی برای یافتن حسی از آزادی .لینچ هربار برای روایت داستانی با این مولفهها سراغ
ژانری آشنا میرود و با دستکاری آن و درواقع با دعوت از آن ژانر به دنیای خودش ما را با آمیزهای از هذیان و وهم
و خیال و کابوس و واقعیت روبهرو میکند؛ معجونی که البته برخالف موارد تقلیدی از لینچ خط و ربطی منطقی
میتوان بین بخشهایش یافت و باز البته مثل زندگی باید قسمتهایی از آن را پذیرفت و با اثر همراه شد و ادامه
داد .همانطور که دنیای فانتزی شخصیت اصلی «بزرگرا ه گمشده» شباهتی تام با فیلم نوآر دارد و زن اغواگر
و مرد معصوم و وسوسه و پول و دود و ...آن را میسازند ،فانتزی شخصیتهای اصلی «دیوانه از ته دل» در ژانر
آشنای دیگری شکل میگیرد؛ در سینمای جادهای.
الیه نخستین فیلم این است :پسر و دختری برای فرار از محدودیتها و رسیدن به آزادی به دل جاده میزنند.
فانتزی پسر مردانگی و فردیتش است که در آن کت پوستماری تجلی مییابد و امید هر دو رسیدن به سرزمینی
است که در آن خوشبختی و سعادت در انتظارشان است .در صحبت هردوی آنها میفهمیم پسر خیلی زود
و در کودکی و دختر در نوجوانی پدرش را از دست داده است؛ حذف اقتدار پدرانه از زندگی .پسر تنهاست ،ولی
دختر مادری دارد که در تالش برای جلوگیری از تحقق آرزوی خوشبختی دختر و ممانعت از همراهی او با پسر
است؛ جایگزینی اقتدار پدر با مادر .مادر مانع است و مثل زنان آشنای دنیای لینچ میلی مبهم و هوسناک دارد.
زنی درکناشدنی که مشخص نیست چه چیز در زندگی او را ارضا میکند و چگونه آرامش مییابد( .زنان دنیای
لینچ چنیناند .زنان «مخمل آبی» و «بزرگراه گمشده» را به یاد بیاوریم ).زنی که به چنگ نمیآید و تنها مردی
که میخواهد او را به چنگ آورد ،در فیلم کشته میشود .لینچ از اینجا مایههای آشنای دیگر را به دنیای فیلم
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دعوت میکند و به سبک خود از آن بهره میگیرد .یکی از این عناصر رمان «جادوگر شهر آز» (ال .فرانک باوم)
است که خیلی زود و در دیالوگها بین دوروتی آن داستان و لوالی فیلم اینهمانی ایجاد میشود .دوروتی برای
بازگشت به خانه و رسیدن به آرامش آرزوی یافتن جادوگر را دارد و لوال هم در طول سفر چند باری جادوگر را
همراه خودش سوار بر جاروی پرنده در آسمان میبیند .در آخرین ایستگاه مردی از راه میرسد؛ بابی (ویلیام دفو)
برای از بین بردن این فانتزی .برخوردش با لوال یادآور برخورد فرانک است با دوروتی در «مخمل آبی» و ناتوانی
جنسیاش شباهت بیشتری به یاد میآورد .او اتاق را که ترک میکند ،لوال فرو میریزد .در برخورد این مرد با
سیلور برای نخستین بار تردید سیلور را میبینیم .فانتزی سیلور هم مرد مقتدر و مستحکم در حال فروپاشیدن
است .لوال در اتاق کفشهایی قرمز به پا دارد که پس از این رخداد در نمایی میبینیم نوک آنها را به هم میکوبد.
این دقیقا رفتار دوروتی است در «جادوگر شهر آز» وقتی تصمیم به بازگشت از آن شهر غریب میگیرد .بابی پس
از نابود کردن فانتزی زن و مرد در عملیات سرقت پول به فجیعترین شکل ممکن کشته میشود .سیلور هم باید
راهی زندان شود.
اواخر فیلم مادر که بهسختی توان حرکت دارد ،باز نگران بیرون آمدن سیلور از زندان و دیدارش با دختر خود
است .دختری که حاال فرزندی شش ساله از سیلور دارد .دختر در گفتوگوی تلفنی با قاطعیت مادر را از دخالت
برحذر میدارد .گوشی را قطع میکند و در نمایی غریب عکس مادر در قاب محو میشود (حذف اقتدار او از
زندگی لوال).
سیلور پس از خروج از زندان بابت توان ایفای نقش شوهر و پدر به لوال ابراز تردید میکند .گویی پس از آن فانتزی
فروریخته دیگر اعتمادی به خودش ندارد .لوال میگرید و تنها با پسرش سوار اتومبیل میشود .گروهی اوباش
سیلور را محاصره میکنند و کتک میزنند .سیلور که اوایل فیلم پسری را بابت ایجاد مزاحمت برای لوال مجبور
به عذرخواهی میکند ،پس از مواجهه با یک فرشته خیالی (المان دیگری از قصههای پریان) برمیخیزد ،از گروه
اوباش معذرتخواهی میکند و به سمت لوال میدود .روی آوردن به واقعیت اینجا به سینماییترین شکل تصویر
میشود .هرچه در طول فیلم سکانسهای خوشگذرانی و فانتزی لوال و سیلور را در فضاهای باز و شبیه باغ و
مزرعه دیده بودیم ،برای نخستین بار در خیابانی که ترافیک ماشینها آن را بند آورده ،زوج اصلی قصه را میبینیم
که به هم میرسند .این نقش تازه سیلور و لوالست .آنها برخالف شخصیت اصلی «بزرگراه گمشده» در انتها به
فانتزی دیگری پناه نمیبرند .موتیف آتش هم در فیلم یکی از موارد بهشدت قابل بررسی است .آتشی که هم پدر
لوال را به نابودی کشانده و هم یادآوری جنس رابطه خارج از عرف و دیوانهوار او با سیلور است و هربار در روشن
کردن سیگار با کبریت نمایان و درواقع به ما گوشزد میشود.
«دیوانه از ته دل» نشان میدهد اتفاقا در سینما
میتوان حرفهای مهم زد ،چشمهای روانکاوان و
فیلسوفان را بابت طرح مفاهیمی عمیق در دل قصهای
بهظاهر ساده گرد کرد و الیههای بسیاری به قصه افزود
و از آن شاهکاری غیرقابل دسترسی ساخت .به شرطی
که سینما را بلد و صاحب دنیا و نگاهی یکه و منسجم
باشیم؛ یکی از بهترین فیلمهای متفاوت و تجربی و در
یک کالم لینچی کارنامه فیلمسازی که جایگاهش از
هر نظر و با هر نگاهی غبطهبرانگیز است

135

نیوشا صدر

معرفی کتاب « اقتباس در سینما» ،اثر فردریک سابورو
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اقتباس در سینما غالبا موضوعی دردسرساز و پرحاشیه بوده است.
تاریخ سینما پر است از اقتباسهایی که نویسندگان یا هواداران
رمان ،نمایشنامه یا داستان کوتاه اصلی به شیوههای مختلف
بیعالقگی و بهکرات انزجار خود را از آن ها بیان داشتهاند ،منتقدان
عمدتا آنها را تقلیلدهنده ارزشهــای اثر اصلی دانستهاند و
فیلمسازان هم در این گیرودار ،پیوسته به بیان تفاوتهای دو مدیوم
پناه بردهاند .در این میان نسخه سینمایی آثار ادبی اندکی نیز پدید
آمده است که ارزشمندتر از اثر اصلی ارزیابی شده که البته بسیاری
از آنها نه در زمره شاهکارهای ادبی ،بلکه در میان آثار عامهپسند و
بازاری جا داشتهاند.
با در نظر گرفتن این کلیات (و حتی بدون در نظر گرفتن آنها!)
اقتباس مبحث بسیار جذابی در سینماست و کمتر فیلمسازی است که با خواندن اثری که آن را تکاندهنده
یافته ،یا معتقد است تاثیری درازمدت و عمیق بر او داشته ،وسوسه ساختن نسخه سینمایی آن را در سر
نپرورد.
گرچه در مجالت مختلف بارها پروندههایی درباره اقتباس به چاپ رسیده و نویسندگان و منتقدان زیادی
میان این اندک ،اثری
به آن پرداختهاند ،شمار آثار ترجمهشده در این زمینه همچنان اندک است و یکی از ِ
عنوان « اقتباس در سینما» نوشته فردریک سابورو که تازه به بازار کتاب
کمحجم اما بسیار خواندنی است با
ِ
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آمده است.
فصل اول از نخستین بخش کتاب با عنوان «روایت و راوی» دغدغه روایت و چندوچون تغییر منظر آن را در
تبدیل داستان به فیلمنامه پیش میکشد و از جایگزینهای روایت مکتوبِ داستان در سینما میگوید .از
تمهیدات سینمایی و تکثر بیشتر عناصر روایی در سینما و از اینکه شاید استفاده از واژه «راوی» داستانی
در سینما چندان به انتقال صریح معنا راه نبرد و به جای آن واژه نظرگاه را معادلی مناسبتر و دارای کژتابی
کمتری میداند .او معتقد است سینما برای دستیافتن به آن درجه از ظرافت که ادبیات با ابزار خاص خود
قادر به خلق آن است ،الزاما باید به سراغ ابزار مختص خودش برود و نه آنچه نویسنده اثر ادبی برگزیده است.
سپس به مسئله باور تماشاگر و تفاوتهای آن در سینما و ادبیات میپردازد و از واقعیبودن بیشتر سینما
و محکمتر بودن باور تماشاگر در آن میگوید ،زیرا آنچه در داستان میخوانیم و تصور میکنیم ،در سینما
بهروشنی و در برابر چشممان به تصویر کشیده شده است و «دیدن» باوری قویتر را خلق میکند.
سابورو در فصل دوم از بخش اول ،از اجتنابناپذیری «حذف» و ناگزیری گزینش در جریان اقتباس مینویسد
که به واسطه آن نهتنها رمان را میتوان به فیلم بدل کرد ،بلکه میتوان به کمک کوتاهسازی عناصر پیرنگ و با
استفاده از ابزار سینمایی همچون میزانسن و حذف به قرینه ،آن را به تصاحب درآورد.
پس از آن موضوع انبساط زمان و بازنمایی مکان در سینما طرح میشود .نویسنده ،انبساط زمان از طریق
تمهید افزایش پالنها ،یعنی فرایندی را که موجب طوالنیتر شدن مدت زمان یک کنش میشود ،عملی
کامال سینمایی میداند و تاثیر ویژه آن را بر تماشاگر نیز تاثیری منحصر به سینما قلمداد میکند .در عین حال
مفهوم مکان در سینما را نیز مفهومی همزمان واقعی و مصنوعی و در ترکیب با زمان تعریف میکند .واقعی از
این لحاظ که بازنمایی مکان در سینما میتواند متکی به مکانهایی باشد که در جهان واقع وجود دارند و در
عین حال مصنوعی ،زیرا تصویر روی پرده بدون عمق است.
سابورو در بررسی کمک صوت در تبدیل واژهها به عناصری سینمایی و دارای بیان سینمایی ،اشاره میکند
که اصوات تاثیری پنهانیتر ،غیرارادیتر و کنترلنشدهتر از تصاویر بر ما دارند و صدا برای میزانسن دامنهای
وسیع فراهم میآورد تا به معنای دراماتیک مکان بپردازد .موسیقی نیز در این میان داللت دیگری را پدید
میآورد و حتی میتواند امتیاز و سازنده سبک فیلم باشد .در ادامه نویسنده به تغییر ارزش دیالوگها در روند
اقتباس میپردازد و به اینکه کپی موبهموی دیالوگها به معنای حذف تاثیر سینمایی آنهاست.
فصل سوم از بخش اول ،به سراغ پرسوناژها و جایگاه مرکزی آنها در سینما در قیاس با ادبیات میرود و اشاره
میکند که در سینما تاکید بر روابط و پیوندهاست و پرسوناژها نیز در ارتباط با سایر عناصر به تصویر کشیده
میشوند و به همین دلیل و به دلیل محدودیتهای زمانی کاستن از تعداد آنها ضروری است.
فصل چهارم با عنوان منطقهای تولید و عالم مولفان ،از دخالت اجتنابناپذیر منطق تولید که ریشه در
مقتضیات اقتصادی سینما دارد ،در روند اقتباس میگوید .سابورو در این فصل در عین حال به چندوچون
وفاداری به اثر اصلی میپردازد و اینکه موفقیت یک اقتباس الزاما با وفادارانه بودن آن ارزیابی نمیشود ،بلکه
بیشتر شیوه اقتباس اثر است که در کیفیت آن نقش دارد.
بخش دوم کتاب با ارائه متنها ،اسناد ،شهادتها و تحلیل سکانسها به روشنتر ساختن و افزودن جزئیات
بیشتر به مباحثی میپردازد که در بخش اول طرح شدهاند.
نخستین چاپ کتاب کاربردی ،مفید و کمحجم «اقتباس در سینما» ،نوشته فردریک سابورو ،در سال 1395
با ترجمه عظیم جابری و از سوی نشر افراز راهی بازار کتاب شده است
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Ahmad Talebinezhad
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A Review on “Last Rehearse” Directed by Nasser Taghvayi

There are many films and programs, which were made for Ashoura which most of
them, were just some chimerical reports. However, among these rites and customs
related to Karbala, situation of Taziyeh is different as the most public art in Iran. This
is the point that many foreigners were aware of it and researchers like Chekovsky
reminded it to us. He, in New York University worked on this type of dramatic art for
many years.
After him, some others like Peter Brook, the great English director worked on other
aspects of Taziyeh and recognized its artistic-cultural dimensions of it. Taziyeh
narrates the historical event which has happened 1400 years ago in different types.
In “Asar-e Albaghiyeh” book written by Abu Reyhan Biruni has come: “on 10th of
Moharram named Ashoura, Hossein-ebn-e Ali has been martyred. Hossein and his
family was killed in their blood in depth of thirst and then after, the tents were fired
and their bodies were under the hoofs of horses. In the history, nobody has seen this
kind of cruelty.” While it is interpreted from this short text, Karbala has a great capacity
to be a drama because of its tragic motif and structure. There are many films from
famous Taziyehs in archives which have the main play inside but Nasser Taghvayi
in “Last Rehearse” portrays different process of preparing a great Taziyeh named
Hor-ebn-e Riahi who repented at the last moments and joined Imam Hosseun (A.S).
Taghvayi tried to familiarize his audience with different process of this performance
from A to Z.
In fact, he has used the structure of Taziyeh as a pattern in the editing of his film. We
know that Taziyeh has three shapes which are event, pre-event, and corner. Event
is back to the main parts of Taziyeh which is about the martyrdom of Imam Hossein
(A.S) and Karbala event.
Pre-event is back to Taziyeh which are about side events of Karbala and they are not
independent and the third category which is corners are about those comic things and
they are performed in different months except than Moharram and Safar.
In this full-length documentary that Taghvayi directed it in 2004 after UNESCO ordered
him to make to be registered in spiritual heritage of the world, he uses the same
structure as Taziyeh has. He starts with pre-event and then goes with main event.
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Like the Structure of Taziyeh
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Newsha Sadr
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A Review On “The Hole” Directed by Ali Karim
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Freed of A Hole and Falling Down In a Well
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“The Hole” has a simple geography. The earthquake has destroyed a place which
we never see it and instead of it, now there is a place named garage; an atmosphere
with lack of unique signs of a special local or place. There is nothing to be remained. If
there is some details in its local, they are not related to a special culture. There is just
an atmosphere of nowhere which its unique address is a hole and then after there is a
garage to repent something happened because of falling down in that hole. The hole
is the center of the film. As If the world follows Karma rules without any complication;
it means a rule that assumes the life as boomerang and it is used and practical in
Hedonism or Buddhism and it has some political attitude too.
“The Hole” punishes. The world’s cheaters fall down in the hole and those who are
honest like the music band, pass from it and doesn’t fall into it. Finally, the well-digger
punishes by the hole he has dag with losing his son.
These are simple rules but they have made a small circle in the heart of greater world
which do not act based on regulations or even it acts, the mind cannot connect them
because of the difference between their structure and scale. Although, the signs of
this greater world are not ignored in the film that you can forget about it. In somewhere
in the world there was a place fell down because of an earthquake and in a nowhere
which we see it, there is a new geography which just a hole is its significant. Based on
this rule, that destruction and ruin is the cause of a greater Karma which hopefully the
filmmaker didn’t point to it. He just has made a kind character like a young man who
feels regret from their deeds and takes responsibilities from the heads and managers
and said that this is the result of people’s deeds. However, the film has some structural
lacks while it just made a nowhere just in front of the eye of camera, so its authority
is under the shadow of this artificiality of this world made by the director not in the
real world.
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The narrative of your new film is like “Mr. Jobless”?
Yes. Characters and heroes of the film are the same as “Mr. Jobless”. In “Mr. Jobless”
I was the narrator and in this film a girl is a narrator. She is a filmmaker like us and her
experiences to finding answers are similar as mine.
While you directed more than 40 documentaries, but I think, “Mr. Jobless”
and its screening in Cinema-Verite also its public screening was the film that
introduced you more.
I think the same as you too. Well, I have made film since I was 16, even I made VHS.
When I became 20 I felt that I don’t understand anything much about filmmaking and
then I put filmmaking aside for 7-8 years. I did something like editing during that 7-8
years also some experiences for myself that they are in my archive and I didn’t show
them to nobody. In 2008 I bought a camera and I started a film in a subway with the
loneliness theme. I had one-week shooting and I became friend with a boy named
Mohammad that he became my main character in “Room of Loneliness”. When I
started in 2008, it was my first film but in 2012 when I finished “Room of Loneliness” as
a 10-minuetes film it was my 25th film. I had made around 25 films for TV during that
time. In 2012 in Cinema Verite Film Festival, “Room of Loneliness” was candidate for
best film and best edit also in Tehran Short Film Festival but nothing more happened.
In “Mr. Jobless” you were totally alone, yes?
I was just myself from A to Z. in “Mr. Jobless” I did even distributed tracts and posters.
I mean the character who talks with people is attractive himself. You know, I mean that
imaging and filmmaking is not as sacred as before, you can distribute tract and talk
with people at the same time. We are surrounded by images.
We are satiated by images.
Exactly. We didn’t know that we make them or they make us. I mean the very weird
function of image in Medias. I don’t know how our discussions ends here but I mean
that basically those who forward and make a film themselves just look for these kinds
of things.
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Amir Hossein Sanayi
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An interview with Ali Hamraaz, Director of “Mr. Jobless”

Glory of Reality
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“Mr. Jobless” was screened for the first time in 8th Cinema-Verite Film Festival in
Tehran; a film which was made during two years and it is about joblessness of its
director, the director tries to portray this joblessness in the society around him. Ali
Hamraz says: “I was really jobless in 2012 and 2013 and I wasn’t in a good mood in
that years. As you know, joblessness is one of the main problems in the world today.
Making the film was something like self-repenting for myself. There was a depression
atmosphere among youth in the society which was arisen because of some economic
pressures and sanctions and I tried to show and image them in “Mr. Jobless”. I had
a long interview with the director of the film that you are reading a part of it.
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When we were arranging the interview, you told me that you are coming from
shooting. Have you stated a new film?
Yes! I just came from the scene. As one of my friends says, you were so jobless as
you image in “Mr. Jobless”. Now I’m making my new film named Godzilla and we are
ending its shooting. During last year, I was really engaged with it. Of course, there are
some plans that are back to 4-5 years ago because all the time I’m filming.
What is it about?
Actually the main thing that I understand from my new film is to answer this question
that is it the reality what we see? For sure the story will be narrated with fantasies ,
tales and in a hybrid shape. During all the last year, my life was full of this film and
now, there are last days.
Is it an independent work or it has governmental producer?
It hasn’t governmental producer but one of my friends became sponsor and he is with
me as the producer, while my films are low budget as well.
You told me that this is your third film but I just remember that you had some
TV experiences too?
I had two categories of filmmaking; 40-50 documentaries each about 10-50 minuets
for TV but I don’t count them in my career. You know, this is a very different experience
in the other media and for sure they were good experiences. I practiced first-personnarrative at them for many times.
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love affair but if the financial relationships be not good, can effect on romance too.
You portrayed “father” too and spoke about his situation in family in a very
special and effective way. Why did you portray him like that?
If we want to look very symbolic and metaphoric to a father, we should say that he is
someone like governor or dictator. He has the responsibility of training. If he doesn’t
do his responsibility well, he delivers somebody to the society which has to learn how
to live with many great losses and damages. This is why his responsibility became
colorful. Parents are responsible to all who those born.
How did you image Shahriar?
My audience are youth in ages 20-24. Many of my friends talk with me about their
romance failures they had and now the complex of those words is “Norasteni”. I guess
there are stories like that in the early lives of people and while it is less talked, I had
to talk about them. When I was designing the character, I wanted to show some
attornments for this character, so I tried to unify those words as the scriptwriter.
Betting or racings in tunnel are some of these local issues too? Is it accustomed
among Iranians?
(laughing) No. not at all! It back to my wryness and playfulness in scriptwriting
because I felt that I’m writing an independent script, so I felt that I have to reflect my
concerns as much as I can. I was very eager to have an action sequence in my film
so you see it there.
The directors of first films are always condemned to want to say everything
they know in their first work, did you have this idea too?
No! I actually wanted to learn how can I learn playfulness in cinema and reach to a
unity in my work.
Your next film will be the same as “Norasteni”?
My new script is based on a plot, it is a very classical script with linear narrative which
I like it very much, I will get distant from experimentalism of “Norasteni” and I want to
reach maturity in my second film.
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An Interview with Omid Toutounchi, Director of Norasteni

Exuviating
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“Norasteni” is the first full-length film of Omid Toutounchi which is about depression;
a film with none-classic structure which tries to talk about the crisis in relationships
between Iranian youth generation, a film which wants to portray joblessness,
loneliness and family tearing apart to be close to understand some social conditions
in contrary with some attitudes like understanding the meaning of life. We had an
interview about his work in a beautiful fall night of Tehran and talked with him who
humbly criticizes his work too.
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“Norasteni” is a film about relationship but why these relationships are so critical?
I had to get distant from some introductions of classical shapes of a dram because
of the my film’s format and the relations of my sequences which are torn ones and I
wanted to show the tension from the very beginning of the film. Of course, my main
reason for this attitude was that they were something like cliché in films and I wanted
to change it. For me, the most important one was “sister-brother” relationship that I
guess this is particular for our society while there are many social regulations for girls
and boys relationships in our society. I felt that, the relationship never be proposed
in any other film while I just remember that boys and girls even at universities call
each other sister, brother, cousin or something like this. This is very Iranian and if
their relationship change, they will both become confused by it. I guess maybe this is
because of some loneliness or a critical situation that people don’t want to lose others
and they don’t want to be in a serious relationship with them too, so they enter to unhealth relationships.
One of the main concerns of “Norasteni” is finding job, this is one of those
issues that shaped has connected people to each other.
When a couple goes out, it is natural that a man should spend money, it means that
he has to reach to a financial situation that he can invite someone to a dinner. This
is a very urban issue, means if you has reached to a permanent situation, then you
can think of a serious relationship. This is not about loyalty or disloyalty, it is back to
the perfectionist side of a man that if he or she cannot reach to it, he feels weak and
this weakness makes some misunderstandings because the man counts every each
word of his wife in order to a kind of scoff to his economic situation.
You mean that financial situations determine the love affairs?
For hundred percent. Of course I’m not saying that financial relationships can make
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Aida Moradi Ahani
Film Critic

A Review on “Rehearsal for Performance”, Directed By
Mohammad Ali Sajjadi

Do You Know the Reason of Small Cracks on
Ferdowsi’s Tomb?
“Rehearsal for Performance” is one of the films which makes its audience to think
deeply and if he or she has to watch it until the very ending, it will engages him/
her with many questions. For instant, you ask yourself that if the director had an
annoyance or hatred from Ferdowsi? If he wanted to take revenge from cinema?
Why the filmmaker introduces his film as an “experimental” film maybe is because he
wanted to experience in finding the boiling point of its audience.
How much we go forward we understand more and more that the director doesn’t accept
anything like delicacy in the meaning of skillfulness or brilliance in his work. For reaching
this point, you have not to wait much time. Its jokes also are so cheesy and they are so
similar to some cheap jokes of cheap TV shows which are broadcasted at launch.

What is the strength of the film? How can you imagine that a theatre actor doesn’t
know the meaning of word “Khatoun” (lady)? There are several points that you feel
somebody wanted to show his severe grudge with literature, as if whenever a person
starts to talk about something, we feel that we are in a cab and somebody wants to
cheat us by some storytelling. Maybe the aim of the filmmaker was to make a friendly
atmosphere but the result is different.
Where is the story of the film? It means that edit, directing, producing and acting have
taken the time to think about this issue? What is the nature of this film? Isn’t it better
to just play some audio CDs of Shahnameh instead of going to watch the film? It was
told that the film was made to show the greatness of Ferdowsi, so I guess if you went
to this movie, you will see some small cracks on Ferdowsi’s Tomb then after!.
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In the first scene, the director says that we want to read the story of Death of Siavesh
like a police text! Well, so it means that we face to a Noir film named Siavash in
Tehran? This dialogue for sure is like the many other ones just for taking the film
long and longer until to be reached to more than two hours. When we go further, we
ask themselves that it is supposed to see Shahnemeh’s characters inside the film
characters? Sajjadi’s film makes us to think all the time.
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A Review on “Being A Writer”, Directed by Mostafa Aal Ahmad
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Jalal Who Wrote!
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“Being A Writer” documentary is a portrait about Jalal Aal Ahmad who is one of the
most famous Iranian contemporary writers. It seems that the name of the film has a
special attitude to the main subject who is its main character too Jalal who has arisen
many different interpretations from his work especially after Islamic revolution of Iran
and he has been judged in completely two differents poles, so his being a writer –as
his main characteristic- has been put under the shadow of various political parties
and groups. In this documentary, we also see these duality and ambiguity about the
character of Jalal Aal Ahmad too.
For example, words of Ali Dehbashi and Abbas Baharloo is an attempt to depoliticize
his character not in this meaning of negation or deny of all of his political and social
concerns but in order to colorize his artistic and being a writer aspect which it seems
it’s neglected or at least it was lessened. However, it doesn’t mean that the main
task of the documentary is on writing aspect of Jalal, but it tries to portray different
dimensions and aspects of his character and his life like his social-political activities.
Even the director doesn’t give us a unified image of Jalal to us and he tries to select
different characters and icons with different ideas among Jalal’s friends, or critics
and literary men with even antithetical attitudes about him and put all together in his
narrative.
The documentary is one of the most comprehensive works about Jalal Aal Ahmad,
his life and his works which suffers just from lack of one thing; an interview with
Simin Daneshvar! Although his being a writer is in all the background. The film has
different chapters from his birth to his death and it cut in several important ideologicalhistorical periods of his life and in these parts, the film decoding a character from his
personality. Maybe, one of the most attractive chapter of the film is his familiarity
with Simin Daneshvar and their marriage also their big differences in thoughts and
profession who are both two of our great contemporary writers.
Moreover, “Being A Writer” has a good rhythm by using number of interviews, photos,
videos, so, it can be a good source for the literature lovers.

An Avant-Garde Group in Iranian Cinema
Last Rehearse; Taziyeh of Brave Hor
Synopsis: It’s a documentary of rehearsal of Taziyeh
of Brave Hor which its text has been written in Ghajar
government by Mirazay-e Kashani. Taghvayi could
present a mix of different aspects of Taziyeh, music,
singing, narrative, and special acting of Taziyeh in this
documentary.
Cast and Crew: Director: Nasser Taghvayi, Director’s
Assistant: Marziyeh Vafamehr, Produce Manager: Mohsen Taghvayi, Cameramen:
Farhad Saba, Asghar Rafeei Jam, Sound: Asghar Shahverdi, Edit: Mehran
Ghadakchian, Make Up: Dariush Salehian, Set and Costume Designer: Esmaeel
Aminzadeh, Leila Taghvayi, Executive Manager: Mohammd Hossein Nasser Bakht,
with presence of Hashem Fayyaz and Mirza Ali, Producer: Dramatic Arts Center of
Ministry of Culture and Islamic Guidance.

Screening Films

Art and Experience;

Greek Ship (1998)

Synopsis: Shanbeh, a fisherman who lives in Kish
Island with his wife, collects some boxes which were
thrown from a Greek Ship to the sea and hangs them
with his friend Jomeh to be dried. His wife is upset of his
work but Shanbeh thinks that everything comes from the
sea and he replies to his wife that he wants to make his
booth. Jomeh tells to Shanbeh that his wife is sick and
they should hold a special local ceremony named Zaar for bringing out her sickness
out. In Zaar costumes, it is shown that her sickness is because of her severe fears of
Greek Ship and all the boxes.
Cast and Crew: Writer and Director: Nasser Taghvayi, Cameraman: Azim Javanrouh,
Sound Recorder: Behrouz Moavenian, Set and Costume Designer: Nasser Taghvayi,
Editor: Abbas Ganjavi, Actors: Hossein Panahi, Aatefeh Razavi, Feraydoun Haffar

Synopsis: A survey on personal, social, political, and
literal life of late Jalal Aal Ahmad with photos, and films
remained from the writer and his autobiography, also
criticisms and cons and pros comments of authors,
critics and his friends.
Cast and Crew: Researcher and Director: Mostafa Aal
Ahmad, Cameramen: Davoud Abbasi, Mohssen Nazari,
Feraydoun Saleh, Editor: Mostafa Aal Ahmad, Music: Mohsen Namjoo, Sound Mixer:
Mahmoud Mousavinezhad, Producer: Mostafa Aal Ahmad, Produced in DEFC
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Being A Writer (2011)
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