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وقتی درباره سینمای ایران صحبت می کنیم اولین اسمی که به ذهن میآید عباس کیارستمی است .به عالوه،
من دیگر فیلمسازان ایرانی هم میشناسم .سینمای ایران مانند سینمای هند نیست و سینمای کشور شما پر از
فیلم های ارزشمند و هنری است.
**
نقطه ضعف سینمای ایران این است که بیش از حد سراغ موضوعات اجتماعی می رود .مسایل اجتماعی نگاهی
بیرونی دارند .صرف انعکاس مسایل اجتماعی ،سطحی است و ویژگی خاصی ندارد .زمانی این آثار اجتماعی
جالب تر می شوند که عمیق تر و درون گرایانه تر باشند.
**
شما همیشه باید سینما را به عنوان یک دوست بی وفا در نظر بگیرید .با گذشت زمان فیلمها رنگ میبازند و دیگر
اثر چندانی از آنها باقی نمیماند .اما مولف زنده است و همچنان به ساخت فیلم ادامه میدهد .فیلمی که پنچ سال
پیش ساختهام حال دیگر کهنه شده .شما نمیتوانید فیلمی را نام ببرید که با گذشت زمان آن میزان تاثیرگذاری
که زمان تولید داشته را حفظ کرده باشد .سینما زودگذر است و من اعتقاد دارم که تا االن ،تنها پنج درصد از
فیلمهای تاریخ توانستهاند از گذشته نجات پیدا کنند و مابقی دیگر وجود ندارند.
**
آیند ه سینما در دستان نویسندگان است .تنها میتوانیم امیدوار باشیم روزی یک نویسنده بااستعداد ظهور کند،
باالخره موضوعات فیلمساز به پایان میرسد .سینما در مورد هم ه مصادیق انتقادی سخن میگوید ،بنابراین
همیشه همان موضوعات تکراری از نقطه نظرهای مختلف ساخته میشود.
**
چندین نقد بسیار منفی در مورد فیلم هایم خوانده ام .منتقدان به فیلمهای من عالقه ندارند و میخواهند با فشار
روی من کاری کنند تا آن گونه که آنها میخواهند فیلم بسازم و من قطعا چنین کاری نخواهم کرد .دوست ندارم
چیزهایی را به نمایش بگذارم که به نظرآنها باید قصد نمایش دادن آن را داشته باشم.
**
تاریخ مبنای همه چیز است ،تاریخ یک شخص ،تاریخ پادشاه یک کشور .اینها همگی حائز اهمیت هستند.
سینما نیز بر مبنای تاریخ نوشتاری است

7

نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی
«دو» با حضور سهیال گلستانی
(کارگردان) ،سوگل سادات خلیق
(بازیگر) و علیرضا عیسوی (منتقد
سینما) سوم اردیبهشت در شیراز
برگزار شد.

عصر چهارشنبه ۳۰فروردین سینما
سوره اصفهان میزبان فیلم سینمایی
«دربست» به کارگردانی علی
خامه پرست بود.

شماره  / 25اردیبهشت 1395

8

جلسه نقد و بررسی مستند «زمناکو»
به کارگردانی مهدی قربانپور عصر
 ۲۹فروردین با حضور کارگردان
فیلم و سحر عصرآزاد به عنوان منتقد
در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

سینمادوستان مشهدی عصر شنبه
28فروردین در سینما هویزه این شهر
به تماشای فیلم «آمین خواهیم گفت»
نشستند و پس از آن با حضور سامان
سالور (کارگردان فیلم) ساسان
سالور(تهیهکننده) و علیرضا مهران
(بازیگر) به نقد و بررسی این فیلم
پرداختند.

اولین جلسه نقد و بررسی فیلمهای
گروه سینمایی هنروتجربه در سال ۹۵
در شیراز به بررسی فیلم « ۲۱اینچ»
اختصاص داشت .در این نشست
ابوذر صفاریان (کارگردان) ،فاطمه
غفاری (تهیه کننده) ،بهمن هاشمی
(بازیگر) و علیرضا عیسوی (منتقد
سینما) حضور داشتند.
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شصتو پنجمین جلسه نقد و بررسی
گروه هنر و تجربه که به فیلم «دو» به
کارگردانی سهیال گلستانی اختصاص
داشت ،عصر ۲۵فروردین با حضور
کارگردان و شاهین امین به عنوان
منتقد در خانه هنرمندان برگزار شد.
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عصر دوشنبه بیست وسومین روز
از فروردین ماه ،مستند «زمناکو» به
کارگردانی مهدی قربان پور در سینما
سوره اصفهان به نمایش درآمد و با
حضور کارگردان فیلم مورد نقد و
بررسی قرارگرفت.

جلسه نقدو بررسی فیلم «آمین
خواهیم گفت» به کارگردانی سامان
سالور ۲۲فروردین در خانه هنرمندان
ایران برگزار شد و در این جلسه
عالوه بر کارگردان ،ساسان سالور
(تهیهکننده و مجری طرح) ،حسین
قورچیان (صداگذار) ،آزاده زارعی
و علیرضا مهران (بازیگران) و جواد
طوسی (منتقد) حضور داشتند.
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جلسه نقد و بررسی فیلم «دو» عصر
روز شنبه 21فروردین با حضور
سهیال گلستانی (کارگردان) و مهتاب
نصیرپور (بازیگر) در سالن شماره
پنج سینما هویزه مشهد برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی فیلم «تابور»،
بیستم فروردین با حضور وحید
وکیلیفر (کارگردان) ،محمد ربانی
(بازیگر) و محمد شعله سعدی
(منتقد سینما) در تاالر حافظ شیراز
برگزار شد.

چهارشنبه ۱۹اسفندماه سال گذشته
شیرازی ها میزبان جلسه نقد و بررسی
فیلم «یحیی سکوت نکرد» بودند .در
این جلسه ،فیلم با حضور تینا پاکروان
(تهیه کننده) ،کاوه ابراهیم پور
(کارگردان) ،حمیدرضا مؤمنی
(منتقد) و علیرضا عیسوی (منتقد و
مجری مراسم) مورد نقد و بررسی
قرار گرفت.
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عصر یکشنبه ۱۶اسفند  ،94جلسه
نقد و بررسی فیلم «موقت» با حضور
امیر عزیزی (کارگردان) ،حسن
آقاکریمی (تهیهکننده) و علی عالئی
(منتقد) در پردیس چارسوی تهران
برگزار شد.
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هفتادویکمین جلسه آیین دیدار
فیلم های هنر و تجربه ،شامگاه
پنجشنبه 19فروردین در موزه سینما
برگزار شد که به مستند «فصل
هرس» اختصاص داشت.

هفتادمین و آخرین مراسم آیین
دیدار گروه هنر و تجربه در سال ۹۴
به فیلم سینمایی «چهارشنبه» ساخته
سروش محمدزاده اختصاص داشت.
سینما فرهنگ شامگاه پنجشنبه
۲۷اسفندماه میزبان این مراسم بود.
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شصت وهشتمین مراسم آیین دیدار
گروه هنر و تجربه شنبه ۱۵اسفندماه
در محل سینما فرهنگ برگزار
شد .این مراسم به فیلم «دربست»
به کارگردانی علی خامهپرست
اختصاص داشت.

هفتادوچهارمین مراسم آیین دیدار
گروه هنر و تجربه که به فیلم سینمایی
«پات» ساخته امیر توده روستا
اختصاص داشت ،چهارشنبه اول
اردیبهشت در محل موزه سینما
برگزار شد.

هفتادودومین مراسم آیین دیدار
گروه هنروتجربه شامگاه دوشنبه
۲۳فروردینماه در سالن شماره دو
سینما فرهنگ برگزار شد .این مراسم
به فیلم سینمایی «نیمرخها» ساخته
زندهیاد ایرج کریمی اختصاص
داشت.
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عوامل فیلم «تابو» ساخته خسرو
معصومی ،در شصت ونهمین مراسم
آیین دیدار گروه هنر و تجربه
27اسفند سال گذشته در سینما
فرهنگ با مردم به تماشای این فیلم
نشستند.
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حسامالدینمقامیکیا

میزگردی برای بررسی «ریتم» در فیلمهای «هنر و تجربه»
آیاوصله«کندوکشداربودن»بهفیلمهای«هنروتجربه»میچسبد؟اگرنه،دلیلاینکهایناتهام
هرازگاهیمطرحمیشودچیست؟اصالوقتیمفاهیمیازجنس«سرعت»،حتیدرتعاریفپایه
فیزیکی،امورینسبیتعریفمیشوند،مترومعیارومقیاسمابرایکندیاتندبودنریتمفیلمچیست؟آیا
مضامینبعضیفیلمهاییکهدرگروه«هنروتجربه»بهنمایشدرآمدهاندباریتمآنهاهماهنگاستواصال
چه چیزهایی ریتم را شکل میدهند و تعریف میکنند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسشها ،میزگردی
تشکیلدادیمباحضورمجیدبرزگر،کارگردانیکهاینروزهابیشتراورابافیلم«پرویز»میشناسید،آرش
خوشخو،روزنامهنگار،نویسندهومنتقدسینماورامتینشهبازی،منتقدومدرسسینما.
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یک تصور عمومی ایجاده شده  -که شاید
خیلی هم منصفانه نباشد  -که فیلم های
«هنروتجربه» ریتم کندی دارند .در
ابتدا شاید بهتر باشد روشن کنیم وقتی
از ریتم صحبت می کنیم به چه چیزی
اشاره داریم؟
مجید برزگر :در هنرهای تجسمی و موسیقی،
به تکرار یک موتیف ،ریتم گفته می شود اما به
نظرم در سینما مفهوم دیگری دارد .طبق آن چه
در تئوری ها و در دانشگاه می خواندیم ،ریتم به دو
دستة عمدة درونی و بیرونی تقسیم می شد و راجع
به فیلم ها می گفتند که آیا فیلمی که پالن های

طوالنی دارد دارای ریتم کندی است یا نه؟ اما به
نظرم این ها تعاریف دم دستی هستند و همه ،آن ها
را می دانند .فکرمی کنم باید در این مورد صحبت
شود که ریتم غلط داریم و ریتم درست .ریتم تند و
کند همیشه محل مناقشه بوده و این طور جاافتاده
که هر فیلمی ریتم کندی داشته ،فیلم بدی بوده.
باید بفهمیم ریتم به معنای فهم موضوع ،چه قدر
توانسته در بعضی فیلم ها موفق باشد و چه قدر
ناموفق .اگر سینما همچنان در تعریف سرگرمی -
که البته بخش مهمی هم هست  -مالک قراربگیرد،
طبیعتاً فیلم های هنر و تجربه ریتمشان با آن ها
سازگار نیست؛ چون سرگرمی اساساً خالف

برزگر :فکر میکنم سینمای
هنروتجربه برای اینکه روح
مفهومیخودشراپیداکند،سعی
میکندکاتراکمترکند
را ایجاد می کنند که این انتظار تبدیل به ریتم مورد
نظر می شود .ممکن است یک فیلم بسیار جذاب
ریتم کندی داشته باشد مثل فیلم «عشق» هانکه.
کسی نمی تواند منکر جذابیت و گیرایی این فیلم
بشود .یا مث ً
ال فیلم «پرویز» تعلیقی دارد که اگر
کمی ریتمش تندتر شود این تأثیر از بین می رود؛
ریتم فیلم دقیقاً منطبق با نوع داستان و نوع دیدگاه
کارگردان دربارة نشان دادن روحیات قهرمان،
شرایط اجتماعی و انتظارات تماشاگر است .یعنی
تعادلی ایجاد شده که با مضمون فیلم یکی شده .به
همین دلیل ندیدم کسی از دیدن فیلم «پرویز»
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واقعیتی است که مردم تجربه می کنند یا مایلند
درگیرش شوند .آندره بازن معتقد است کات معنی
دروغ در خودش دارد؛ یعنی هرچه قدر بیشتر برش
می زنید دروغ ها بیشتر می شوند .به همین دلیل
النگ ت ِیک به وجود آمد تا همة عصارة مفهومی
زندگی در سینمای رئالیسم وارد فیلم شود .فکر
می کنم سینمای هنروتجربه برای این که روح
مفهومی خودش را پیدا کند ،سعی می کند کات
را کم تر کند و این در نظر بعضی ها به معنای کند
بودن و ریتم بد یا کسل کننده تعریف می شود ،که
به نظرم اشتباه است.
آرش خوشخو :به نظرم هر فیلمی می تواند
متناسب با زمانش ساخته شود و متناسب با درک
تماشاگر ،دیدگاه کارگردان و داستان ،ریتمی
برای خودش انتخاب کند .خیلی از کسانی که
مخالف ریتم کند و معتقد به سینمای داستان گو
هستند ،نمی توانند فیلم های دهة سی یا چهل
را تحمل کنند و به نظرشان کند می آید .مث ً
ال
فیلمی مثل «سرگیجه» به نظرشان خسته کننده
می رسد یا فیلم های اوزو  -که عموماً کارگردان
فیلم های مردمی بوده  -به نظرشان غیرقابل تحمل

می رسد .پس ریتم به زمــان ساخت فیلم یا
اقتضائات تماشاگران هر دوره مربوط می شود.
یعنی تجربه های نسل ها جمع می شوند و انتظاری
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خسته شده باشد .به نظرم مثال نقضش می تواند
فیلم «نیمرخ ها»ی مرحوم ایرج کریمی باشد.
چون ضرباهنگ این فیلم خیلی پایین تر از حد
انتظار تماشاگر است.
رامتین شهبازی :تا حدود زیادی با دوستان
موافقم .همان طور که آقای برزگر هم فرمودند
تعاریفی که از ریتم ارائه شده دو دسته هستند .یک
دسته از آن ها تعاریفی هستند که در حوزة مطالعات
جدید و شناختی قرار می گیرند و همان طور که
آقای خوشخو هم گفتند ،مربوط به مخاطب است.
ممکن است امروز فیلم آقای برزگر را ببینم و بگویم
چه ریتم تندی دارد ولی فردا بی حوصله باشم و
آن را ببینم و بگویم چه ریتم کندی دارد .این بر
اساس شرایطی است که در آن زیست می کنم .ولی
ریتم قابل اندازه گیری و ریتمی که در علمی مانند
فیزیک ممکن است تعریف شود ،همان طور که
آقای برزگر هم گفتند در خیلی از کتاب ها موجود
است و یکی از کتاب هایی که خیلی به آن رجوع
می شود «داستان» رابرت مک کی است .تعریفی
که در آن ارائه می شود خیلی فرمول وار است .حتی
مک کی عالوه بر ریتم بیرونی و درونی ،در مورد
ریتم مفهومی هم صحبت می کند .ریتم مفهومی
برخالف اعداد و ارقامی است که در صحنه ها و
سکانس های مختلف مترگذاری می شود .مث ً
ال
می گوید در انتهای پردة سوم که قرار است اوج
قهرمان را داشته باشیم و اگر قرار است قهرمان به
پیروزی برسد ،نمی توانید در انتهای پردة دوم یک
اتفاق خوب داشته باشید ،چون نمی توانیم بگوییم
خوب و خوب تر .باید یک اتفاق بد بیفتد و بعد یک
اتفاق خوب .در فیلمی مانند «رهایی از شاوشنگ»،
در انتهای پردة دوم شاهدی که برای اندی وجود
دارد توسط رئیس زندان کشته می شود و او امکان
آزادی اش را از دست می دهد .ولی در انتهای
پردة سوم او پیروز می شود و به رهایی می رسد.
اگر قرار است پایان تلخ داشته باشید باید حتماً

یک آرامش قبل از توفان وجود داشته باشد .در
تئوری ها ریتم مفهومی هم حتی به این ترتیب
تعریف می شود .اما امروزه آن چنان نمی شود بر
اساس این کتاب ها جلو رفت .مک کی به خاطر
تأکید و حساسیتی که روی فیلمنامه دارد می گوید
اگر این نکات را مرحله به مرحله در فیلمنامه رعایت
نکنید ،تدوینگر مجبور می شود این کار را انجام
بدهد .در یک جمع بندی ،یک تعریف کتابی از ریتم
داریم که بر اساس آن فیلم هایی ساخته شده اند،
دیده شده و تئوریزه شده اند .ولی در حوزه های
مطالعاتی جدید که پدیدارشناسی و نشانه شناسی
را به هم می رساند ،پای مخاطب وسط می آید.
حوصله ،درک و انتظار مخاطب از اثری که می بیند
در شکل گیری یک فیلم بسیار تأثیرگذار است.
فکر می کنم جان مایة صحبت هایی
که در مورد ریتم شد ،این است که
به هر طریقی مخاطب تــازه شود و
لحظه به لحظه احساس کند چیزی برای
گرفتن دارد .فیلم «پرویز» با وجود
این که نماهای طوالنی و دیالوگ های کم
دارد یا بعضی از سکانس هایش کم اتفاق

خوشخو:قواعدریاضیکهدرمورد
ریتم وجود دارند گاهی اوقات
جواب میدهند ،خیلی مواقع هم
نقضمیشوند
و چیزی که با آن تغذیه می شود برایش کافی
است .مثال در مورد فیلم «درخت گالبی» آقای
مهرجویی ،خیلی ها معتقدند که فیلم دیر شروع
می شود .اما من با وجود این که هفت ،هشت بار
این فیلم را دیده ام ،عاشق سکانس طوالنی اولش
هستم .وقتی این سکانس تمام می شود انگار حس
فیلم برایم می افتد .ریتم بسته به این است که چه
به دستتان داده می شود و بتوانید از سینما دست پر
بیرون بروید .اگر با آن دیدگاه بخواهید شاهکارها و
فیلم های قدیمی مانند فیلم های برگمان را ببینید
نفستان می گیرد و تحملتان تمام می شود.
ِ
دست پر بودن ،برای
فکر می کنید این
تماشاگران فیلم های هنروتجربه حاصل
میشود؟
خوشخو :در فیلم هایی که از هنروتجربه دیده ام
این اتفاق به ندرت افتاده .در فیلم های «ماهی و
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هستند ،اما اتفاق هایی در طراحی
صحنه یا نورپردازی دارد که همین ها
ممکن است ایجاد ریتم کنند؛ همین که
در نورپردازی ،یک چیزهای در تاریکی
قراردارند و ذره ذره کشف می شوند،
مخاطب را هوشیار نگه می دارد .حتی
چیزی مثل بیزینس های بازیگران؛
یعنی جایی که کاراکتر دیالوگ می گوید
و هم زمان به کار دیگری مشغول است،
به تماشاگر تغذیة بصری می دهد .فکر
می کنم بخشی از احساس کندبودن
ریتم که در مورد بعضی از فیلم های
هنروتجربه عنوان می شود ،برمی گردد
به کم هزینه بودن آن ها .مثال اگر بودجه
مفصل تری در اختیار فیلمساز بود ،شاید
ّ
نورپرداز قدرتری می آورد یا از بازیگری
استفاده می کرد که توی آن بیزینس های
وقت دیالوگ گفتن باتجربه تر بود .فکر
می کنید این مسأله چه قدر ممکن است
روی فیلم هایی که در بخش هنروتجربه
به نمایش درمی آیند تأثیرگذار باشد؟
برزگر :به نظرم خیلی روی ریتم درونی متمرکز
شدیم و از معنای اولیة تعدد پالن و کادر گذشتیم.
منتقدین حرفه ای معتقد بودند که فیلم «پرویز»
از نیمة دوم شتاب زیــادی می گیرد و ریتمش
سریع می شود .در حالی که تقریباً پنجاه دقیقة
پایانی فیلم ،سه برش بیشتر ندارد و پالن ها بیشتر
شده اند .درواقع این مسأله ،اخت شدن با قواعد فیلم
است .پس ریتم این جا می تواند تعریف دیگری
هم پیداکند و لزوماً پالن های طوالنی به معنای
کندبودن ریتم نیستند.
با این صحبت هایی که شد ریتم درونی
خیلی مهم تر از ریتم بیرونی است.
خوشخو :قواعد ریاضی که درمورد ریتم وجود
دارند گاهی اوقات جواب می دهند ،خیلی مواقع

هم نقض می شوند .الری کوئین یک رمان پلیسی
نوشته به نام «ده روز شگفت انگیز» .پنجاه صفحه
مانده به پایان داستان ،معما حل می شود و خواننده
جامی خورد و نمی داند دیگر چه اتفاقی قرار است
بیفتد .پردة دوم با یک پایان صددرصد خوش تمام
می شود و بعد فصل بعدی شروع می شود که به
بازخوانی اتفاقی که پیش آمده می پردازد .بعد
خواننده به نتیجه گیری خودش شک می کند و
دوباره تمام موارد را می سنجد و می فهمد اشتباه
کرده است .در سینما هم چنین مواردی بوده که
فیلم ها دو شادی پشت سر هم داشته اند .به نظر
من تماشاگر باید احساس کند دستش پر است
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گربه» و «پرویز» این اتفاق افتاد و به همین دلیل
از سینمای سال  93خیلی راضی بودم .من معتقدم
روی سینمای ایران یک گنبدی کشیده شده که
تمام داستان ها ،پیام ها ،شخصیت پردازی ها
و استنتاج ها درون آن قرار گرفته اند و یک سری
مالت درون آن ریخته می شود که تمام داستان ها
یک شکل درمی آیند .اما «پرویز» و «ماهی و گربه»
این گنبد را شکسته اند .این دو فیلم تماشاگر را
می ترسانند .کدام فیلم ایرانی را دیده اید که
تماشاگر را بترساند؟ اص ً
ال جرأت این کار ندارند
که تماشاگر را شوکه کنند یا تماشاگر جابخورد .در
سال  94چنین فیلم هایی در هنروتجربه ندیدم ،اما
در جشنوارة  94فیلم هایی بودند که فکر می کنم با
اکران آن ها این اتفاق دوباره در سال  95تکرار شود.
شهبازی :در این مورد با آقای خوشخو موافقم و
خیلی کم اتفاق می افتد فیلم هایی باشند که مالت
الزم را در اختیار تماشاگر بگذارند .سال گذشته
پژوهشی انجام دادم روی فیلم «طبیعت بی جان»
کار آقای شهیدثالث که مقاله اش را در همایش
جامعه شناسی هنر ارائه کردم .ریتم در سینما
اصوالً از تعریف ریتم در زندگی می آید ،چون سینما
چیزی بیرون از زندگی نیست .حتی اگر فانتزی هم
داشته باشیم ،این فانتزی هم بر تخیل در زندگی
واقعی استوار است .برای ریتم در زندگی هم تعاریف
بسیار زیادی ارائه شده و یکی از مهم ترین آن ها،
تعریفی است که هِنری لفبور ارائه می دهد ،که
درحقیقت یک نظریه پرداز حوزة مطالعات فرهنگی
است و بیشتر روی زندگی روزمره کار می کند .لفب ِور
از دو ریتم صحبت می کند؛ ریتم خطی و ریتم
چرخه ای .ریتم خطی ریتم زندگی شهری است؛
ریتمی تند ،برگشت ناپذیر ،مستقیم و روبه جلو
است .ریتم چرخه ای ریتم زندگی روستایی است
که شب و روز همه چیز می چرخد و باز از ا ّول شروع
می-شود .طبیعی است که بر اساس تندی و کندی،
ریتم خطی تندتر است و ریتم چرخه ای کندتر.

من این نظریه را روی فیلم «طبیعت بی جان»
منطبق کردم که در آن با یک ریتم چرخه ای
روبه رو هستیم .بحثم در این مورد بود که سهراب
شهیدثالث از تجربة زیسته و درواقع از چیزی که
خو ِد زندگی ارائه می دهد ،برای شما زندگی روزمره
را تعریف می کند .برخالف آقای میرکریمی که در
فیلم «به همین سادگی» ما را به زندگی روزمره
ارجاع می دهد ،شهیدثالث می گوید تو نمی دانی
زندگی روزمره چیست و من آن را برایت می سازم.
پس ریتم سینمایی در خدمت ریتم زندگی قرار
می گیرد و از آن بیرون نمی زند .بیشتر فیلم هایی که
در هنروتجربه می بینیم ،ریتم سینمایی را از ریتم
زندگی جدا می کنند .ریتمی که در تصور ذهنی
فیلمساز است با ریتمی که در ذهن مخاطب است
مچ نمی شود و به همین دلیل همیشه یا کم می آید
یا بیرون می زند .ولی ریتمی که از یک تجربة زیستة
خو ِد زندگی بیرون می آید ،مخاطب با دیدنش
زندگی خودش را حس می کند.
خوشخو :جایی صحبت از بازیگری بود ،گفتم
الرنس الیویه که یکی از غول های بازیگری است،

برزگر :نکند دچار این خطا بشویم
کهاگرموضوعفیلمیهیجانانگیز
باشد،پسریتمدرستتریدارد
آشنا می شود که او هم همین ماجرا را دارد .این دو
تصمیم می گیرند با هم همراه شوند و هر کاری که
دوست دارند در 72ساعت انجام بدهند .فیلمساز
می گوید :من سراغ پرویز پرستویی رفتم و گفتم
چنین قصه ای دارم .می شود مر ِد قصة من را بازی
کنی ولی پرویز پرستویی باشی و هر تصمیمی که
خودت دوست داری بگیری؟ فیلم ایدة درخشانی
دارد ولی از یک جایی آقای پرستویی برای فیلم
تصمیم می گیرد .مث ً
ال دلش می خواهد سر خاک
پدرش برود یا به روستایی که در آن به دنیا آمده
بــرود ،یعنی دیگر دست فیلمساز نیست .سه
دوربین واقعی مستند همه چیز را ضبط می کنند.
حتی یک جا آقای پرستویی واقعا به هم می ریزد.
ساعت سی وهفتم ،هشتم است و بی خوابی او را
دچار منگی کرده ،که ناگهان چاقو برمی دارد و
می گوید می خواهم خودم را بزنم که تمام گروه

شماره  / 25اردیبهشت 1395

در صحنه ای از فیلم «ربه کا» ،با جوآن فونتین
سر میز صبحانه نشسته اند و صبحانه ای اشرافی
می خورند و الیویه همان طور که دیالوگ می گوید
خیلی خونسرد شروع می کند به تکاندن خرده نان
از روی لباسش .همین کار الیویه صحنه را زنده
میکند.
شهبازی :مثل آل پاچینو در فیلم «مخمصه»؛
کاری می کند که تدوین گر نمی تواند پالن را ببندد.
جایی که می رود یکی از طلبکارها را تهدید کند،
هنگام رفتن شروع می کند به بازی با لباسش ،مثل
جادوگری کردن .یا جایی که رابرت دنیرو را تهدید
می کند ،پالن ثابت است ولی آدامس جویدنش تمپو
را تغییر میدهد .در یک جمع بندی به این نتیجه
می رسیم که دلیل موفق نبودن خیلی از فیلم ها این
است که ریتمی جدا از زندگی را نمی سازند و دچار
توهم ایجاد ریتم از زندگی هستند.
برزگر :به نظرم می رسد نکند دچار این خطا بشویم
که اگر موضوع فیلمی هیجان انگیز باشد ،پس ریتم
درست تری دارد .اگر بخواهیم قصة خاص تری
بسازیم ،مثال فیلم «طبیعت بی جان» به-عنوان
یک فیلم قلدر جلو می آید که با هیچ ،یک ریتم
درست ایجاد کرده .فیلم «تابور» که در گروه
هنروتجربه پخش شد فیلمی به شدت کند و آرام
است ولی آخرالزمانی از تهران ساخته؛ یک مرد تنها
در شب راه می رود و کارهای عجیبی می کند .ریتم
و ساختار ،بسیار مبتنی بر موضوع فیلم است .ولی
در خیلی از فیلم های شلوغ ،به تعریف نیچه« :آب را
گل آلود می کنند که عمقش را حدس نزنید» .بعد
می گویید اگر بروم غرق می شوم ،یعنی وارد بحث
نمی شوید .اما بعد متوجه می شوید آب تا قوزک
پایتان هم نیست و کارگردان با زرنگی شلوغ کرده.
در خیلی از فیلم ها ریتم ها و برش ها شما را آشفته
می کنند تا آخرش نفهمید چه شده .مث ً
ال «Mad
 »Maxرا که تماشا می کنید اجازه نمی دهد تکان
بخورید ،ولی دو روز بعد که به آن فکرمی کنید با

خودتان می گویید اص ً
ال چه بود .یکی از نمونه های
دیگر «بیداری برای سه روز» مسعود امینی بود که
می گوید دو نفر فقط 72ساعت زنده اند و در این
مدت وقت دارند هر کار دوست دارند بکنند .خود
مضمون می گوید می خواهم 72ساعت این آدم ها
را دنبال کنم و نباید انتظار یک فیلم هیجان انگیز
داشته باشید .می خواهد دست شما را بگیرد و
در این 72ساعت تجربة دردناک دو آدمی را که
می خواهند بمیرند برایتان به تصویر بکشد .قصه ای
که فیلمساز در ذهن دارد این است که مردی به
بیمارستان می رود و دکتر به او می گوید 72ساعت
بیشتر زنده نیست .در همان بیمارستان با خانمی
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جلو می آیند تا جلوی او را بگیرند .یعنی همه چیز
به هم می خورد .این فیلم خیلی تجربی بود و حتی
خو ِد کارگردان هم دیگر نمی تواند چیزی شبیه آن
بسازد .می خواهم بگویم آیا موضوعات هیجان انگیز
و جذاب به ریتم درونی هم کمک می کنند و ما را
گول می زنند؟ «ماهی و گربه» به خاطر ماهیت
قصه ای که دارد می توانست پُرکات هم بشود؛ اگر در
یک پالن ساخته نمی شد به همین جا می رسید؟
یا اگر کارگردان دیگری قصة «پرویز» را به روش
دیگری می ساخت منجر به همین نتیجه می شد؟
شهبازی :باز برمی گردم به «طبیعت بی جان»
که کام ً
ال این قابلیت را دارد که در هنروتجربه
نمایش داده شود .در این فیلم از سه طریق ریتم
ایجاد می شود :یکی بر اساس اشیاء است که ریتم
ایجاد می کنند ،دیگری پیرزن و پیرمرد هستند
که ریتم ایجاد می کنند و سومی نوع قاب بندی-
هاست .جایی که سوزنبان می ایستد ،زنگی آویزان
است که هنگام عبور قطار به صدا درمی آید .این
زنگ به صدا درآمده ولی اهرمی که درونش حرکت
می کند کند است .پیرزن و پیرمرد هم ذاتاً رفتار و
حرکاتشان کند است .صدای جنگل هم ریتم ایجاد
می کند .پالن های بازی که گرفته شده به مدد
همین اشیاء و افراد کند حرکت می کند .همه چیز
یک مجموعه است .تمام این ها طوری کنار هم
چیده شده که وقتی فیلم را می بینید اص ً
ال خسته
نمی شوید .این فیلم از همان الگوی سه پرده ای
مک کی تبعیت می کند و در یک الگوی کالسیک
بیان می شود .در فیلم های جدیدتر مانند فیلم های
تارانتینو این الگو شکسته می شود و باید این را در
نظر بگیریم که گاهی فیلمساز عامدانه ریتم های
کالسیک را می شکند و آشنایی زدایی می کند .ولی
لزوماً فیلمی که دارای هیجان باشد ریتم درستی
ندارد« .ماهی و گربه» ساختارشکنی می کند و یک
داستان پرتعلیق را اتفاقاً بسیار کند روایت می  کند و
می گذارد آرام آرام در ذهن شما جابگیرد که به یک

شناخت از ترس برسید .یعنی نگاه فیزیولوژیک
مخاطب به فیلم کمک می کند.
اص ً
ال به عنوان یک فیلم جنایی ،فیلم
خونسردی است.
شهبازی :شما را دائم به بیرون ارجاع نمی دهد و
می گذارد در همان فضا آرام آرام درک کنید.
البته فیلم هایی که مثال می زنید
نمونه های موفقی هستند .برای این که
آسیب شناسی بهتری داشته باشیم به
نظر شما چه اتفاقی می افتد که بعضی ها
می گویند مخاطب هنروتجربه گاهی
به لحاظ ریتم ،با دست پر بیرون نمی آید؟
خوشخو :هنروتجربه در این مدت مجموعه ای
از بهترین فیلم های سینمای ایران را به نمایش
درآورد .همین حاال هم فیلم «خواب تلخ» محسن
امیریوسفی یکی از بهترین فیلم های این مجموعه
است یا «یک شب» خانم کریمی هم تجربة خوبی
بود .در سینما و ادبیات ما ،نسلی از جوانان احساس
می کردند طی این سال ها کلی ایده و صحبت
فروخورده دارند .ایده هایی که وقتی درموردش
با هم صحبت می کردند خیلی هم جــذاب به

خوشخو :در سینما و ادبیات ما،
نسلیازجواناناحساسمیکردند
طیاینسالهاکلیایدهوصحبت
فروخوردهدارند
درصد فیلم هایی که می بینید از قبل ساخته
شده تا در کن نمایش داده شوند و هیچ  وقت هم
شرکت داده نمی شوند .عجیب است که آن ها هم
دستشان را خوانده اند و به این سادگی برای شرکت
در جشنواره قبولشان نمی کنند .آدم آموخته با
دیدن دو فریم از یک فیلم می فهمد با چه چیزی
طرف است .ساختن یک فیلم موفق نیاز به تجربة
زندگی دارد که بخشی از این تجربه ،ساختن و اکران
اولین فیلم و رد شدن از این مرحله است .در این یک
سال اتفاق خوبی افتاد و فیلم های اولی در جشنواره
نمایش داده شد که تعریف جدیدی دارند .اوالً بسیار
پرقدرت هستند و دوماً ریتم تندی دارند .هر کاری
که انجام داده اند آگاهانه و باقدرت بوده و حرفه ای
ساخته شده.
در جشنوارة فجر اخیر ،مثال خوبی به
نام «ایستاده در غبار» داشتیم .به لحاظ
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نظرشان می آمد .به نظرم انقالب دیجیتالی که
در هنروتجربه هم شاهدش هستیم و فیلمسازی
را سهل کرده ،این امکان را فراهم کرده که این
جوانان بتوانند داستان های شان را بیان کنند .چون
طی این سال ها تجربیاتی شبیه به هم داشته اند،
برداشت هایشان از زندگی شبیه هم می شود .نوعی
برداشت از زندگی دارند که خیلی کند و دل مرده
است؛ اتفاقی که در سینمای هنروتجربه مدام با
آن روبه رو هستیم ،دختر و پسرهایی که با نگاهی
بی تفاوت به هم خیره شده اند و حرف های دوپهلو
میزنند.
ً
طبعا ما هم با همان نسل بزرگ شده ایم
و زندگی کرده ایم؛ چرا این حس به مای
تماشاگر منتقل نمی شود؟
خوشخو :من پدیدارشناسی این قضیه را نمی دانم
و نمی دانم چه اتفاقی این وسط افتاده .ولی
می خواهم بگویم اتفاقاً خوب است این حرف ها
گفته شود و تمام شود .خیلی از این دوستان اگر
فرصت داشته باشند می ترکانند .در کشور ما خیلی
از رسانه ها و ابزارهای بیانی دست گروهی خاص بود
و دیگران همیشه به شکل ظالمانه  ای از بسیاری از
امکانات محروم بودند .اما حاال مدام فیلم می سازند
و تجربه می کنند .به نظرم خیلی از تکراری بودن ها
حرف های اولیه است .در فیلم دوم ،خودشان
متوجه می شوند آن نابغه ای که فکرمی کردند
نیستند و حرفشان آن قدر که فکرمی کردند دیگران
را تکان نداد .حاال از این به بعد مشخص می شود
آدم های بااستعداد چه کسانی اند و آدم هایی که
نباید وارد این مقوله شوند چه کسانی هستند.
صحبت فقط بر سر ریتم کند نیست؛
صحبت از ریتم های نامناسب است
و فیلم های کسل کننده دائم ًا تکرار
می شوند .فکر می کنید این کسالت به
چه چیزی برمی گردد؟
برزگر :فکر می کنم دست فیلمساز به دلیل نابلدی

خالی است .گاهی فیلمساز فکرمی کند می خواهد
کار عجیبی انجام بدهد و تا قبل از این هیچ وقت
به او فرصت داده نشده بود .حاال به خیال خودش
فکرمی کند مث ً
ال النگ ت ِیک گرفتن روح زندگی
را به فیلمش وارد می کند و از فیلم موفقی مثل
«ماهی و گربه» فقط تقلید می کنند .این اتفاق
به نظرم به نوعی نمایش فیلم هنری ساختن است،
در حالی که اص ً
ال در درون نهادینه نشده و زیست
منطقی با موضوع خودش ندارد .نمونه های موفق،
مطلقاً به این فکر نکردند می-خواهند فیلمشان
صاحب چه ریتمی شود یا چه قدر هنری شود و به
جشنواره فرستاده شود .متأسفانه بیش از هشتاد
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ساختاری که تعریف کرده و صداهای
زنده ای که ضبط کرده به نظرم خیلی
تجربه گرا است .راوی ها همه اشخاص
واقعی هستند و فقط صدایشان را
می شنویم و از خود فیلم تشخیصی
می دهیم نسبتشان با قهرمان چیست.
در نظرسنجی ای که در شماره بعد
از جشنواره ماهنامه «هنر و تجربه»
داشتیم این موضوع را مطرح کردیم
که کدام فیلم های بخش های دیگر
جشنواره ،جایشان در بخش «هنر و
تجربه» خالی بود .خیلی ها «ایستاده
در غبار» را مثال زده بودند .می خواهم
بگویم با فیلمی با آن ریتم تند ،سوژه
متفاوت و ایده نوآورانه هم می شود
تجربه گرایی کرد.
برزگر :البته خیلی ها که مستند قبلی آقای
مهدویان« ،آخرین روزهای زمستان» را دیده بودند
می گفتند «ایستاده در غبار» شبیه همان است .یا
کسانی که فیلم های کوتاه آقای روستایی را دیده
بودند خیلی از «ابد و یک روز» هیجان زده نشدند.
یعنی منتظر بودند فیلم خوب ببینند .بخشی از
این هیجان زدگی ها به فیلم ندیدن منتقدین
برمی گردد .بااین حال آثار این نسل نشان می دهد
دیگر ذوق زدة فستیوال ها نیست و فهمش از آثار
آقای کیارستمی آن الیة رویی نیست .این نسل
خودش را با داردن ها مقایسه می کند نه الگوهای
داخلی؛ چون جهانش وسیع تر شده و فهمیده
کجا ایستاده .نسلی که با من دانشجو بودند و با
 VHSفیلم می دیدند ،تارکوفسکی برایشان معنای
عجیبی داشت .مطمئنم جوانی که االن عاشق
تارکوفسکی می شود ،فیلمی در حد او خواهد
ساخت و دیگر ادایی نیست که در دهة  60و 70
در بین نسل ما باب شده بود .با تسلطی که به دست
آورده هر فیلمی و با هر ریتمی که بسازد ،دیدنی

خواهد شد.
با مثالی که زدم فرض را بر این گذاشتم که
«ایستاده در غبار» اولین فیلم سینمایی
آقای مهدویان بوده و تجربة مشابه را
نادیده می گیرم .چون «آخرین روزهای
زمستان» بااینکه یک نسخه سینمایی
هم دارد ولی در اصل بصورت سریال
مستند برای تلویزیون تولید شد .من
نسخه سریالی را دیده ام و فکرمی کنم
حتی باوجود شباهت ها ،در این کار
جدید آقای مهدویان باز هم نسبت به
کار قبلی نوآوری داشته .به نظر می رسد
نوعی تجربه گرایی در آن انجام شده که
بین فیلم هایی که به بخش هنروتجربه
جشنواره راه پیدا کردند کمتر این نوع
تجربه گرایی صورت گرفته بود .مثال
واضح تجربة فرمی در فیلم های این
گروه« ،ماهی و گربه» است که واقع ًا
تجربه جدیدی بود .چرا غالب فیلم هایی
که گالیه هم داریم ریتم مناسبی ندارند،

شهبازی :شکستن الگوها خیلی
مهم است .اما ما این شکستن را
در سینمایمان نمی بینیم
و نمی دانند ریتم کالسیک یا درســت چگونه
درمی آید که حاال بخواهند آن را بشکنند .چیزی در
ذهن دارند که فکرمی کنند همه چیز را می شکنند،
اما پشتشان خالی است و بر اساس یک توهم عمل
میکنند.
با شاگردان آقای کیارستمی که در
هنروتجربه فیلم داشتند میز گردی
برگزار کردیم ،دربــارة این که در
کارگاه های آقای کیارستمی چه چیزی
آموزش می دهند .چون حضور شاگردان
آقای کیارستمی در هنروتجربه قابل
توجه است .یکی از مباحثی که آقای
کیارستمی به طور مشخص آموزش
می دهند سینمای ارزان است .می گویند
حاال که به ما بودجه نمی دهند یا اکران
سازوکار پیچیده ای پیدا کرده ،چه
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در تجربه گرایی پردل وجرأت نیستند؟
شهبازی :اگر معتقد باشید سینما زبان دارد و
النگی که زبان شناسان به آن معتقدند برای زبان
در نظر بگیریم ،پارول ها را  -که نحوة استفاده از
آن زبان ها است  -تغییر می دهیم .این پارول ها
این قدر تغییر می کنند که در نهایت روی النگ هم
تأثیر می گذارد و النگ را هم تغییر می دهند .اما
این در سینمای هنروتجربه همیشه اتفاق نمی افتد.
یعنی االن گاهی فیلم ساختن برای کسب تجربه
را جای فیلمسازی تجربی قرارمی دهیم .طرف
می خواهد فیلم بسازد که بداند اص ً
ال کارگردان
هست یا نه .اما این خلط می شود با کار آقای
برزگر یا مکری که مرحلة ابتدایی را رد کرده اند و
می خواهند تجربه گرایی کنند یا کار نویی انجام
بدهند .این اتفاق خیلی کم دیده می شود و آسیب
گروه هنروتجربه است .هنروتجربه نباید کم کم به
جایی تبدیل شود برای فیلم هایی که اجازة اکران
در گروه های رسمی ندارند .ذات تجربه گرایی
نباید فراموش شود .در قضیة ریتم هم هر صحبتی
کردیم درمورد فیلم هایی مثل «طبیعت بی جان»،
«پرویز» و «ماهی و گربه» بود که خودشان تبدیل به
یک الگو شده اند .شکستن الگوها خیلی مهم است.
مثل کاری که تارانتینو با الگوی مک کی می کند .اما
ما این شکستن را در سینمایمان نمی بینیم ،چون
اصوالً بستر الزم برای کار تجربی کردن را نداریم.
آقای برزگر به نکتة خوبی اشاره کردند که تجربة
زیسته و دست پر بودن و ارتباط با سایر هنرها الزمة
تجربه گرایی است .برای ساختن یک فیلم تجربی
مث ً
ال ممکن است نیاز به ارتباط با هنرهای تجسمی
داشته باشید.
برزگر :اصال تجربه گرایی کــاری سخت تر از
فیلمسازی در جریان اصلی است و توانایی زیادی
می خواهد .اما ما این جا از نابلدی تجربه گرا
می شویم و منجر به این می شود که قصه ها
فقیرند .اما مهم ،حذف تمام چیزهای غیرضروری

و به صورت آگاهانه است .به تعبیر برسون حذف
همة غیرضروری ها برای رسیدن به مینیمالیسم که
بعدا ً ب ِیس شد ،ولی ما امروز می گوییم شبیه برسون
و اوزو فیلم می سازیم .در حالی که اص ً
ال این طور
داشتن زیاد
نیست و ادایش را درمی  آوریم .آن ها از
ِ
شروع می کنند به کم کردن .درحالی که ما اصالً
از اول نداشتیم« .عشق» هانکه چرا جذاب است و
چگونه دست از سر ما برنمی دارد؟ نه هنگام تماشای
فیلم و نه بعدها...
شهبازی :به نظر می رسد برخی دوستانی که
داعیة هنروتجربه دارند و موفق نیستند ،اصل را
نمی شناسند .مث ً
ال کتاب مک کی را نخوانده اند
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کار کنیم تا با همین امکانات محدودی
که داریم چیزی که می سازیم قابل
دیدن باشد .به این فکر می کنم چه قدر
فیلم هایی که ناموفقند از کمبود امکانات
مالی ضربه می خورند؟ ممکن است اگر
فیلمساز بودجة بیشتری داشته باشد،
صحنه پردازی درست تری هم داشته
باشد یا از بازیگری که ظرافت بیشتری
به خرج می دهد استفاده کند .حتی
می تواند لوکیشن هایش را عوض کند.
فکر می کنید امکانات مالی بیشتر
چه قدر در موفقیت یک فیلم تأثیر دارد؟
برزگر :به عنوان کسی که سه فیلم ساخته ام و چهار
فیلم تهیه کرده ام ،فکرمی کنم تأثیری ندارد .البته
هیچ کدام از ما راضی نیستیم با بودجة کم فیلم
بسازیم ولی اگر پنجاه برابر بودجه ای که صرف
ساختن «پرویز» کردم خرج می کردم باز هم
همین می شد .اگر پول بیشتری هم داشتم مطمئناً
هنرپیشة دیگری غیر از لوون انتخاب نمی کردم.
خوشخو :با صحبت آقای برزگر موافقم .مقداری
از بخش های تکان دهندة «پرویز» به خاطر بازی
لوون بود.
برزگر :بعضی ها در کالس های آقای کیارستمی
شرکت می کنند که تکنیک های فیلمسازی
را یادبگیرند اما این کار شدنی نیست ،چون این
یک چیز درونی است .و می بینیم هیچ کدام از
شاگردانش نمی توانند شبیهش فیلم بسازند.
خوشخو :آقای کیارستمی در سینمای ما یک
پدیده است و ستایش هایی که از ایشان می شود غلو
نیست .آقای کیارستمی در سینمای جهانی جایگاه
خاصی دارد و راه جدیدی در فیلمسازی باز کرده
است .مثال لورن کانته فیلم «کالس» را تحت تاثیر
کیارستمی می سازد و رسما هم به آن اذعان کرده
است .ردپای سینمای کیارستمی را در فیلم هایی
مثل «گومورا» ساخته ماتیو گارونه« ،به سوی

خانه» ژانگ یی مو و یا حتی «چهارماه و سه هفته و
دوروز» کریستین مونیو می توانید ببینید.
برزگر :نوری بیگله جیالن می گوید من متأثر از
سینمای آقای کیارستمی هستم ولی سینمایش
ربطی به کیارستمی ندارد .می شود جور دیگری
دید؛ انگار به تو یــادآوری می کند می توانی کار
دیگری بکنی و اص ً
ال هم مهم نیست ریتم فیلمت
تند یا کند است .مهم این است که فهمت از موضوع
کامل باشد .کیارستمی انگار پرده ای را کنار می زند
و چشم اندازی که از پنجره پیداست برایمان
نمایان می کند .اما این الگوها را چه طور می توان
با تهیه کننده مطرح کرد؟ اولین چیزی که می گوید
این است که چه کسی در فیلم بازی می کند؟ پس
شناخت از موضوع می تواند تأثیرگذارترین عامل
باشد؛ یعنی زندگی کردن و به خصوص زیست
فرهنگی .آقای کیارستمی قبل از این که فیلم بسازد
در دهة چهل تصویرسازی کتاب انجام می داده و
پس از آن هم نقاشی و عکاسی می کرده .همة این
سوابق باألخره یک جا در فیلم به کار می آید .وقتی
می گویم دستمان به عنوان فیلمساز خالی است
یعنی هیچ چیز در چنته نداریم .اگر نه گالری ببینم،

برزگر :به نظر من آسیبی وجود
ندارد ،فقط باید سؤال را اینطور
بپرسیم که ماچه میخواهیم و
قراراستبهچهبرسیم
این است که در سیستم آکادمیک باید آموخت
چه طور می شود زندگی را شناخت و باید رابطه مان
را با جهان تعریف کنیم؛ همان کاری که آقای
کیارستمی انجام داد .آقای کیارستمی تکلیفش با
جهان معلوم است؛ ایده دارد و وقتی ایده اش به این
جهان می خورد تبدیل به یک روایت می شود.
برزگر :به نظر من آسیبی وجود ندارد ،فقط باید
سؤال را این طور بپرسیم که ماچه می خواهیم و
قرار است به چه برسیم .سال ها فیلم هایی پشت
در مانده بودند که ناگهان «هنروتجربه» تأسیس
شد و تعدادی از آن ها اکران شدند .طبیعتاً ممکن
است فیلم های خوبی هم در بین آن ها نباشد،
مانند همه جای دنیا .اگر از شما بپرسند فیلم
محبوبتان در سینمای جهان در سال گذشته چه
بوده ،احتماال از بین صد فیلمی که دیده اید در
مورد سه تای آن ها صحبت می کنید .معنی اش
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نه موسیقی گوش کنم ،نه عکاسی کنم و ...چه طور
می توانم به غنای موجود در فیلم برسم؟ حتی اگر
شعر را خوب بدانید فیلمتان قطعاً یک پله باالتر
خواهد رفت .ولی وقتی هیچ کدام از این ها نباشد
هیچ وقت به آن لحظة جادویی در فیلم نمی رسیم.
فکر می کنید چارة ماجرا چیست و
چه طور می توان از این مرحله رد شد؟
شهبازی :سال  76 ،75که جریان فیلم کوتاه در
ایران راه افتاد ،بودجه ای که سینمای جوان در
اختیار فیلمسازان قرارمی داد مث ً
ال چیزی حدود
پنج میلیون تومان بود .کارگردانی بود که این مبلغ
را می گرفت و همه را به آقای کالری می داد تا
فیلمبرداری فیلمش را انجام بدهد .یا تمام بودجة
فیلم را مث ً
ال به محمدرضا فروتن می داد تا ده دقیقه
برایش بازی کند ،اما هیچ کدام در یاد نماندند.
به هرحال این اتفاق افتاد و نتیجة منفی داد و من
هم مانند دوستان معتقدم پول زیاد به تنهایی تأثیر
ندارد .اما این که چه کاری باید بکنیم سؤالی است
که پاسخ دادن به آن مشکل است .من معتقدم در
ایران نمی توانیم فیلم پست مدرن بسازیم ،چون
تفکر پست مدرن در ایران وجود ندارد و به لحاظ
فرهنگی نمی توانیم چنین تفکری داشته باشیم.
آقای فرهادی در مضمون ،تا حدی به پست مدرن
نزدیک شده است اما نمی توانیم چیزی که
تارانتینو یا نوالن درمی آورند را به اجرا درآوریم.
چون فیلمساز ما مقصر نیست ،بستر فرهنگی
مناسبی برایش فراهم نیست .یک هنرمند باید
خودش را در معرض قرار بدهد و جوانی که هنوز
نگاهش شکل نگرفته باید بیشتر خودش را در
کوران های فرهنگی قرار بدهد .در دانشگاه بچه ها
می گویند فقط سر کالس فیلمنامه نویسی و
کارگردانی می نشینیم .در کالس های تحلیل فیلم،
تمثیل شناسی ،آشنایی با ادبیات معاصر ایران و
جهان و ...حضور پیدا نمی کنند و اگر هم بیایند
چرت می زنند .همة این ها را حاشیه می دانند.

به نوعی انگار شهوت فیلم ساختن دارند
ولی شهوت پیش تولید برایشان معنی
ندارد.
شهبازی :شناخت زندگی برایشان وجود ندارد
و زمانی که صحبت از این می شود که تماشاگر
دست پر بیرون نمی رود ،مجرای ارتباطی غلط
تعریف می شود .قضیة ریتم در کنار خیلی چیزهای
دیگر ،یکی از عناصری است که از طریق فیلمت به
مخاطب می دهی و وقتی این قضیه مخدوش شود
دیگر ارتباطی برقرار نمی شود و روی همه چیز تأثیر
می گذارد .شناخت تکنیک برای سینما مهم است و
معتقدم می شود آن را دو ماهه آموخت ،اما مهم تر

25

شماره  / 25اردیبهشت 1395

26

این نیست که نودوهفت تای دیگر فیلم های بدی
بوده اند ،اما چنگک شما به آن سه تا گیر کرده است.
اوزو و برسون برای من مسأله ای دست نیافتنی و
بزرگ ترین فیلمسازان تاریخ سینما هستند .اوزو
بدون هیچ گونه تردستی کاری با سینما کرد که
در سال  1953تکلیف خیلی چیزها را در فیلم
«داستان توکیو» معلوم کرد .اما اوزو بیش از شصت
فیلم ساخته و می خواهم بپرسم انتظار ما از سینمای
ایران چیست؟ آیا همة فیلم های نمایش داده شده
در «هنروتجربه» باید درخشان باشند؟ آیا سینمای
ما اص ً
ال توان این را دارد که در سال ،بیشتر از پنج
فیلم خوب در آن ساخته شود؟ چون با دوستانی
در شورای هنروتجربه آشنایی دارم ،می دانم تنها
حدود یک دهم از فیلم هایی که به هنروتجربه
ارجاع شده ،اکران شده اند .اگر تابه حال چهل فیلم
اکران شده حدود چهارصد فیلم فرستاده شده ،که
تازه از این چهل فیلم هم می گوییم سی تای آن ها
غیرقابل تحملند .با نظر آقای خوشخو موافقم که
این دورة ذوق زدگی گذشت و حاال فیلمساز جوان
می داند اگر بخواهد فیلم بسازد با سعید روستایی
26ساله طرف است .یا باید در حد او کار کند یا کنار
برود .اگر این هوش را نداشته باشد حذف می شود
و سینما به راحتی آدم ها را کنار می گذارد .ببینید
چند فیلمساز اول داشتیم که دیگر به فیلم دوم
نرسیدند .با این که ممکن بود فیلم درخشانی هم
ساخته باشند اما تمام تالششان در همان حد بود و
به فیلم دوم نرسید.
این آسیب شناسی ما شاید حالت
ایده آلیستی هم پیدا کند .یعنی اگر
فرض کنیم فقط درصدی از این فیلم ها
مشکل ریتم دارند ،بیایید ببینیم چه طور
می شود همین ها هم از این مشکل عبور
کنند.
خوشخو :به نظرم در سینمای ایران نمونه های
درخشانی از سینمای هنروتجربه داشته ایم.

فیلمسازان جوان خیلی راحت می توانند رجوع
کنند به این که فیلمسازان قدیمی تر ما چه طور
جان مایة هنروتجربه را کسب کردند و فیلم های
خوبی ساختند .فیلم هایی مثل «طبیعت بی جان»
یا «دونــدة» امیر نــادری« .دونــده» اصال فیلم
هنروتجربه است و االن دیگر چه کسی می تواند
فیلمی مانند آن بسازد؟ یا مث ً
ال فیلم «کلوزآپ»
آقای کیارستمی ،آخ ِر تجربه گرایی است.
برزگر« :حاجی آقا آکتور سینما» در تاریخ
سینمای ایران یک پدیده است .صدسال پیش
چه طور قصه ای مستند  -داستانی ساخته اند؟
ببینید چه قدر رویاپردازانه است .از این الگوها در
سینمای ایران کم نداشتیم و باید ببینیم چه طور
عزم جزمشان منجر به ساختن این فیلم ها شد.
خوشخو :یکی از مشکالتی که هنروتجربه با
آن دست به گریبان است این است که طرفداران
سینمای داستانی فشار شدیدی به این سمت
وارد می کنند و می خواهند ذات هنروتجربه را
زیر سؤال ببرند .الگویشان هم سینمای امریکا
است که می گویند در سال پانصد فیلم می سازد

نمایی از فیلم «طبیعت بیجان»

خوشخو :طــرفــداران سینمای
داستانی فشار شدیدی به این سمت
وارد میکنند و میخواهند ذات
هنروتجربهرازیرسؤالببرند
عبوسی دارد .این گونه فیلم ها اغلب تلخ و ساده اند،
می خواهند با هنرمندی چیزی بگویند .ذات این
فیلم ها جدی است و به تماشاگر پرورش یافته
احتیاج دارد .ذهنی که با روتکو یا جکسون پوالک
آشنایی ندارد چگونه می تواند جلوی این تابلوهای
نقاشی دوام بیاورد؟
از صحبت هایی که آقای خوشخو ،شما
و آقای شهبازی داشتید این طور به نظر
می رسد که آینده این نوع سینما خیلی
امیدوارکننده است.
برزگر :بدون تردید .هنروتجربه اتفاق بسیار مهمی
است .عرصة رقابت ،سخت تر و جدی تر شده و
حاال باید جدی تر پاشنه را بکشیم و برای فیلم
بعدی مصمم باشیم .باید کاری بکنیم که دیگران
نکرده باشند .شاید این رویکرد افراطی تر باشد و
مث ً
ال کارگردان «تابور» فیلم بعدی اش را رادیکال تر
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و پنج تای آن مطرح می شود .به نظرم هنروتجربه
باید پتانسیل تهاجمی پیدا کند .هم با فیلم هایی
که می سازد و هم تبلیغات رسانه ای اش باید از این
موضع ضعف خارج شود.
برزگر :فیلم های هنر و تجربه اینقدر که مطرح شد
ضعف ندارند .به همین دلیل است که جریان اصلی
این قدر جبهه گرفته .یعنی فکرمی کنند هنروتجربه
تمام سینما را زیر سلطه گرفته ،در صورتی که کم تر
از پنج درصد صندلی ها در اختیار هنروتجربه است.
خوشخو :فشار شدیدی وارد می کنند و مفهومی
از هنروتجربه ارائه می دهند که انگار تمام فیلم های
هنروتجربه یک شکل هستند .درحالی که فیلم هایی
مثل «ماهی و گربه»« ،پرویز»« ،تابور»« ،ایستاده
در غبار» و ...نشان می دهند که این فیلم ها متنوع ،
تاثیرگذار و جریان ساز هستند.
قضیه اص ً
ال این نیست که فیلم های
هنروتجربه با جریان اصلی مقایسه
شوند .این سینما یک منطق درونی برای
خودش تعریف می کند که گاهی به این
منطق در حوزة ریتم نقد وارد می کنند.
برزگر :شما می گویید این سینما یک منطق درونی
تعریف می کند ،اما من می گویم هر قصه ای یک
منطق برای خودش تعریف می کند .مث ً
ال طبیعی
است یک فیلم فانتزی باید پالن های بیشتری
داشته باشد یا موسیقی داشته باشد .مسأله از نظر
شما احتماال تنوع است.
احساس کردم روی این مسأله توافق
وجود دارد که حتی با موضوعات ثابت،
ریتم بازهم گاهی به اشکال می خورد.
یعنی ریتم با موضوعیت فیلم در تناسب
نیست.
خوشخو :در نمونه های مختلف فرق می کند.
بعضی نمونه ها موفق اند و بعضی نه .مثل جریان
اصلی که بعضی اوقات ریتم ها تندند یا اشتباهند
ال هم در موردشان صحبت نمی شود .مث ً
که اص ً
ال

فالن کمدی مشهور روی پرده سینمای ایران مرا
خسته کرد.
پس شاید اینجا درواقع به این نتیجه
رسیده ایم که در مقایسه با جریان اصلی
سینما« ،هنر و تجربه» در ریتم خیلی هم
دچار ضعف نیست.
برزگر :به نظر من موضوعات جدی تر که طبیعتاً
ممکن است با توجه به شرایط زیستی ،اجتماعی
و سیاسی ما فیلم های عبوس تری باشند ،امکان
دارد برای تماشاگر ناراحت کننده باشند .چون
برای این ناراحت کنندگی بهانه پیدا نمی کنیم
می گوییم ریتم بدی دارد ،درحالی که فیلم موضوع
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بسازد .اما می دانیم آگاهانه این کار را می کند .یعنی
می دانیم دیگر نمی خواهد نمایش بدهد ،چون تمام
ضربه هایش را در فیلم قبلی خورده؛ یا سرش به
سنگ می خورد و می فهمد باید در جریان اصلی
فیلم بسازد یا سرسختانه مسیری را که می خواهد
ادامه می دهد .تجربة تاریخی می گوید کسانی که
دوام آورده انــد تعداد بسیار کمی بوده اند .کم تر
پیش می آید مصمم باشند و سعی در ثابت کردن
خودشان داشته باشند .نسبت به تعداد صندلی و
تعداد سالن ها ،برخوردی که تماشاگر با هنروتجربه
کرد خیلی نشان نمی دهد پس زده باشد .شاید
معنی اش این باشد که هنروتجربه توانست
تماشاگران خاموش را به عرصه بیاورد .به نظرم
هنروتجربه ،هم به ظرفیت سینما کمک کرده هم
به تماشاگر و هم توانسته راهش را پیدا کند و حتماً
سال بعد دستش برای فیلم های بهتر پُرتر خواهد
بود .فیلمساز خودش می داند رقابت سخت تری
دارد و موضوع دیگر شهوت فیلمسازی نیست.
خوشخو :حتی دیگر شهوت جشنواره های کن و
ونیز هم نیست .یک رقابت داخلی شیرینی شده.
این رقابت حیثیتی و اعتباری میان جوانان سینمای
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عکسی از مجموعه «جاده» کیارستمی

هنر و تجربه در بلندمدت بدنه اصلی سینمای ایران
را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد .در آینده بهترین
فیلم های سینمای ایران آثاری خواهند بود که از
دل جریان سینمای هنر و تجربه بیرون می آیند
و می توانند تماشاگران فراوانی را هم جلب کنند.
برزگر :آقای بیضایی کتابی دارند به اسم «حقیقت و
مرد دانا» .داستان بچهای است که میپرسد حقیقت
چیست؟ و به او میگویند حقیقت آن پیرمردی
است که دارد میرود .بچه تمام مسیر را میرود تا
به پیرمرد برسد و از او بپرسد حقیقت چیست .وقتی
به او میرسد خودش یک پیرمرد شده و میفهمد
حقیقت همین مسیری است که رفته .چیزی نبوده
جز این تجربهای که داشته .در فیلم چهارم باید
مسیر را کامل رفته باشم و تکلیفم با خودم معلوم
باشد .ده سال گذشته و دیگر فرصت بازیگوشی و
رقابت ندارم .باید یک جایی با خودم روراست باشم.
به نظرم هنروتجربه مسیر درستی را رفته و موفق
بوده .در سینمای ایران صد فیلم در سال ساخته
میشود که هشتادتای آن فقط به قصد فروش است،
به هر قیمتی .از این هشتادتا هم هفتادوپنجتای آن
نمیفروشد اما هیچکس یقهشان را نمیگیرد .اما
یک دانشجو با ساخت یک فیلم هنری چرا اینقدر
محکوم میشود؟ الگوی فیلمهای جاسوسی مثل
«چ»« ،به رنگ ارغــوان»« ،بادیگارد» و ...از کجا
آمده؟ هیچکس چیزی به آنها نمیگوید و در هیچ
نقدی هم اشارهای به آنها نمیشود .اما کافی است
«تابور» شبیه داردنها باشد یا فیلم دیگری شبیه
آرونوفسکی باشد ...وامصیبتاست که میگویند :ما
فهمیدیم از کجا آمدهای .خب بقیه هم از جاهای
دیگر آمدهاند ،اشکالش چیست؟
اتفاق ًا این شماره گزارشی داریم که
فروش فیلم های هنروتجربه با توجه به
تعداد سینماهایی که در اختیار دارد با
جریان اصلی مقایسه شده است.
اص ً
ال سینمای بدنة ما تخصص دارد که

برزگر :یک دانشجو با ساخت یک
فیلم هنری چرا اینقدر محکوم
میشود؟
تماشاگر ساختم .به این قصد که تماشاگری بگوید
فیلمت خیلی درخشان است ولی برای بار دوم دیگر
نمی بینمش .خب مصرف فیلم برایم همین بود .اگر
قرار بود برای سرگرمی باشد باید هزارتا نقشة دیگر
برایش می کشیدم .من و خیلی های دیگر مثل شهرام
مکری ،خیلی تیزر و کلیپ ساختیم .اتفاقاً خردکردن
فیلم خیلی برایم راحت است .فیلم ساختن برای ما
که تیزرهای بیست ثانیه ای می سازیم و پر از کات و
اسلوموشن است ،چیز سختی نیست .این که به سمت
تجربه گرایی رفتیم و این طور تصمیم گرفتیم مسأله
است .زندگی هم ریتمش کند است دیگر
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استعدادها را با پول زیاد نابود کند .پول
زیاد لزوما منجر به موفقیت اثر نمی شود.
هنروتجربه جایی است که می توان در آن
اثر خوب تولید کرد .اثری که دیدش در
ذهنیت و آیندة جوانان تأثیر می گذارد
و ممکن است آدم های بهتری بسازد.
دیدگاهی از اجتماع و جامعه می دهد که
شاید فیلم بدنة اصلی ندهد.
برزگر:دستکمفیلمهایسالمیاندوکارکردفرهنگی
دارند .از بحث ریتم دور شدیم و شاید به این نتیجه
رسیدیمکهریتممسألةاصلیهنروتجربهنیست.
من واقع ًا امیدوار شدم که از طرف خود
فیلمسازاناوضاعبهزودیبهترخواهدشد.
برزگر :یکی از نکاتی که در فیلم های هنروتجربه
وجود دارد این است که به اصرار و آگاهانه از موسیقی
استفاده نمی کنند .چون مصرف موسیقی در ایران
همین قدر است .مصرف موسیقی در ایران متفاوت از
فیلم های کیشلوفسکی است ،که می بینید در آن ها
موسیقی هم قد فیلمنامه جلومی آید و گاه حتی از
فیلم هم باالمی زند .مگر می شود چنین فیلمی را
بی موسیقی فرض کرد؟ ولی این جا این طور نیست.

مثال من نفس های پرویز را موسیقی فیلم کردم.
این ممکن بود تماشاگر را اذیت کند و دقیقاً چیزی
بود که می خواستم .من «پرویز» را به قصد آزار
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(محصول )1391
خالصه فیلم :داستان شگفتانگیز جستوجو و یافتن
نویسنده مهجور لرستانی که با نوشتن کتاب «برای
گونگادین بهشت نیست» به عنوان پرفروشترین کتاب
سالدرانگلستانوآمریکاشناختهشدهاست.نویسندهای
کهکتابشسریعابههشتزبانزندهدنیاترجمهمیشوداما
در کشور خود در بین هموطنان وهماستانیهایش گمنام
است.
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دستاوردها :سیمرغ بلورین بهترین تحقیق و پژوهش بخش مستند
سی ودومین جشنواره فیلم فجر  ،1392برنده تندیس بهترین تحقیق و
پژوهش از سی امین جشنواره فیلم کوتاه تهران ،كانديدای بهترين فيلم
بلند ،بهترين تحقيق و پژوهش و كسب جايزه بهترين فيلم بخش پرتره
هفتمين جشنواره بين المللي سينماحقيقت ،جایزه هشتمین جشن
بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران و...
عوامل :نویسنده ،تهیه کننده و کارگردان :سید غالمرضا نعمت پور،
تحقیق و پژوهش :سید غالمرضا نعمت پور ،الله روزگرد ،تصویربردار:
احمد احمدپور ،مرتضی قربانی ،صدابردار :انوشیروان فاضل نژاد ،تدوینگر:
سید غالمرضا نعمت پور ،نریشن :محمد عبداللهی ،بهمن شکریان ،ویدئو
گرافیک :محسن جوانمرد ،طراحی و نقاشی :سعید شاهوردی

ایلیامحمدینیا

نقدی بر مستند «برای گونگادین بهشت نیست»
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سال  ۱۹۶۵کتابی از نویسندهای گمنام در لندن منتشر میشود که خیلی زود در صدر پرفروشترین کتابها
قرارمیگیرد و تبدیل به پرمخاطبترین کتاب داستانی سال انگلستان میشود .کتابی تحت عنوان «برای
گونگادین بهشت نیست».
آوازه این کتاب داستانی آنچنان فراگیر میشود که در چند کشور دیگر ازجمله در امریکا به چاپ رسیده و مورد
استقبال قرار میگیرد .تا اینجای کار برای مخاطب ایرانی همهچیز عادی است چراکه قشر کتابخوان این روزهای
جامعه خیلی خوب میداند استقبال از یک اثر داستانی درکشورهای اروپایی یا امریکایی امریعادیو مرسوم است.
اما چاپ این کتاب در آن سالها زمانی برای مخاطب ایرانی حائز اهمیت میشود که میفهمد نویسنده کتاب نه یک
اروپایییاامریکاییبلکهیکروستاییزادهکمسوادوگمنامایرانیبهنامعلیمیردریکوندیاست.
غالمرضا نعمتپور با انتخاب سوژهای بکر و شگفتانگیز نشان میدهد که نگاهی تیزبین و کنجکاوانه بهعنوان
یک مستندساز به اطراف خود دارد و اساسا هیچ امری در پیرامون زندگیاش برای او بیاهمیت جلوه نمیکند.
او در حین مطالعه کتاب «مشاهیر لرستان» به نام کتابی برخورد میکند که نام علی میردریکوندی را بهعنوان
نویسنده با خود یدک میکشد .فیلم ماحصل نگاه و پژوهش او به این کتاب و نویسنده آن است.
گونههای مختلف سینمای مستند بر اساس و بنیان پژوهش شکل گرفته برای تولید آماده میشوند و اساسا هیچ
فیلمی در این حوزه سینمایی بدون عنصر پژوهش امکان تولید و به تصویر درآمدن نمییابد .حال ممکن است
آثاری تولید شوند که کمتر از این عنصر (پژوهش) بهره برده باشند اما نمیتوانند بدون پیرنگی هرچند کمرنگ
از پژوهش و تحقیق شکل بگیرند .در این میان مستند پژوهشی جایگاهی ویژه و ممتاز در میان گونههای مختلف
سینمای مستند دارد.
برای گونگادین بهشت نیست فیلمی است که بر همین اساس شکل گرفته و تولید شده است .نعمتپور در
مواجهه با سوژهای بکر و شگفتانگیز دست به تحقیق میزند و در میان منابع داخلی اثر چندانی از نام و نشان
نویسنده نمییابد .او در تحقیقات خود پیمیبرد که این کتاب در سال  ۱۳۴۴توسط غالمحسین صالحیار
مدیرمسئول وقت روزنامه اطالعات ترجمه و چاپ شده است که خود بعد از مطالعه خبر چاپ کتاب در یکی،
دو رسانه انگلیسی به ترجمه و چاپ آن و پیگیری نام و نشان نویسنده عالقهمند میشود .او پسازآن به منابع
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خارجی مراجعه میکند که البته چیز چندان دندانگیری نیز نصیبش نمیشود .در طول فیلم مخاطب درمییابد
که کارگردان و پژوهشگر فیلم برای شناخت ابعاد مختلف زندگی و آثار علی میردریکوندی تالش بسیاری کرده
اما ماحصل آن فیلمی با زمان بیش از یک ساعت نیست .کارگردان با اتکا به همین منابع محدود فیلم را به پیش
میبرد و مشکل فیلم از همینجا شکل میگیرد .وقتی کارگردان بهرغم تالشهای فراوان که در فیلم هم نمود
دارد نمیتواند به اطالعاتی بیشاز آنچه که در فیلم میآید استناد کند مجبور میشود به داستانکهای پیرامون
سوژه اصلی بالوپر بیشتری بدهد .فیلم قرار است درباره کتابها و زندگی علی میردریکوندی باشد اما بهعلت
فقدان منابع موردنیاز ،کارگردان به مسأله قحطی در ایران ،کوچ دریکوندیها به اطراف خرمآباد و مسأله ارث
و شکایت از وکیل و ...میپردازد که البته کمک درخوری نیز به پیش برد موضوع اصلی فیلم نمیکند .درنتیجه
فیلم با همین منابع محدود میتوانست در  ۳۰دقیقه به پایان برسد اما به نظر میرسد کارگردان چنان مجذوب و
شیفته سوژه فیلمش شده که نمیتواند بهراحتی از آن دل بکند.
مشکل دیگر فیلم ،فیلمنامهای است که بر اساس پژوهش صورت گرفته پیرامون شخصیت و آثار نویسنده
صورت پذیرفته است .در این میان نویسنده نتوانسته موفق عمل کند .گفتار متن احساسی که همچنان که
پیشتر به آن اشاره شد ناشی از شیفتگی کارگردان نسبت به سوژه است و اظهارنظرهای شخصی کارگردان
و نویسنده در طول فیلم بدون آنکه مستندی برای آن آورده شود به مستند صرف بودن فیلم لطمه زده است
(نگاه کنید به جایی که کارگردان از نگاه حدس و گمانی خود مطمئن میشود که علی میردریکوندی فیلم
سینمایی «گونگادین» را دیده است).
اگر کارگردان در طول پژوهش اشاراتی به نگاه و منظر نویسندگان ادبیات ایران میکرد و اینکه چرا چنین
نویسندهای در میان اهالی جدی حوزه ادبیات ایرانی ناشناخته و گمنام است و صرفا به چند جمله کوتاه از آگاتا
کریستی ،پیتر سلرز و ...بسنده نمیکرد میتوانست غنای بیشتری به کار بدهد.
بااینهمه تالش کارگردان در به تصویر کشیدن سوژه اینچنین شگفت و پاک کردن غبار فراموشی پیرامون
نویسنده «برای گونگادین بهشت نیست» بسیار ارزشمند و درخور تشویق است
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(محصول )1393
خالصه فیلم :فیلم ،داستان پسر بچهای را روایت میکند
که هر روز برای ماهیگیری پا به کشتی بهگلنشستهای
در نقطه صفر مرزی میگذارد .او کشتی را به محلی برای
آرامش خود تبدیل کرده است که حضور غریبهای این
آرامشرابرهممیزند.
دستاوردها :سیمرغ بلورین و جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم فجر
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 ،1393سیمرغ بلورین و جایزه ویژه هیات داوران بخش بین الملل جشنواره
فیلم فجر  ،1393عنوان (بهترین فیلم آینده آسیا) از جشنواره توکیو،2014
جایزه ویژه هیات داوران جشنواره صوفیای بلغارستان  ،2015بهترین فیلم
و بهترین کارگردان از جشنواره کودکان و نوجوانان هند ،cmsبهترین فیلم
از جشنواره اسپرانزا روسیه ،جایزه بهتری کارگردانی و بهترین بازیگری از
جشنواره لوانته ایتالیا ،جایزه بهترین روایت از جشنواره هارتلند امریکا ،جایزه
بزرگریاستجمهوریروسیهو...
عوامل:نویسندهوکارگردان:امیرحسینعسگری،مدیرفیلمبرداری:اشکان
اشکانی ،طراح صحنه و لباس :سیامک کارینژاد ،مدیر صدابرداری :صالح
کرمانی ،ترکیب صدا ومیکس :آرش اسحاقی ،طال آزادروش ،مدیر جلوههای
ویژه رایانهای :فرید ناظرفصیحی ،طراح گریم :حامد بداغی ،آهنگساز :امیریل
ارجمند ،بازیگران:علیرضا بالدی ،زینب ناصرپور ،آرش مهربان ،ارسالن
علیپوریان ،تهیهکننده :مجتبی امینی

ایلیامحمدینیا

نگاهی به فیلم «بدون مرز» ،ساخته امیرحسین عسگری
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«بدون مرز» روایت پسرک نوجوانی است که برای امرار معاش و گذران زندگی هرروز در دل نیزارها به سراغ
کشتی متروک و بهگلنشستهای میرود و ماهیگیری میکند تا اینکه با حضور غریبهای همهچیز تغییر
میکند...
نخستین ساخته سینمایی امیرحسین عسگری مضمونی ضدجنگ دارد و در دنیایی آخرالزمانی به تصویر
کشیده شده است؛ دنیایی که دیگر خانواده و جوامع انسانی مفهوم خود را از دست دادهاند و انسانها تنهایی
را امری عادی میدانند .فیلم جغرافیای خاصی را تداعی نمیکند و البته کارگردان تالشی نیز برای معرفی آن
نمیکند ،چراکه آنچه مهم است جهانی است که در کشتی شکل میگیرد ،گویی کشتی میشود همه جهان
انسانی که میخواهد فارغ از همه سختیها و نزاعها آنجا پناه بگیرد و زندگی کند .در این جغرافیای کوچک
جنگی نیست ،آنچه هست زندگی است.
با ورود و حضور نخستین غریبه به کشتی کمکم همهچیز رنگمیبازد .حال این جغرافیای کوچک که محل
زندگی و آرامش بود محل نزاع میشود و خیلی زود هریک از این دو نفر خود را مالک آن میدانند و مرزها شکل
میگیرد .ساکنان و به عبارت درستتر مالکان جدید کشتی زبان همدیگر را نمیفهمند .دخترک با تهدید اسلحه
مرز خود را در کشتی با پسرک نوجوان مشخص میکند و این البته به مذاق پسر خوش نمیآید ،چراکه پسرک
نوجوان خود را مالک کشتی بهگلنشسته میداند .اما رفته-رفته حضور مالک جدید را میپذیرد و البته سعی
میکند به مرز شکلگرفته بهرغم خواستهاش احترام بگذارد .هرچند تنش میان این دو همچنان ادامه دارد.
نزاع با نخستین گریههای کودک جای خود را به آشتی میدهد پسرک سعی میکند به بهانه این کودک که حاال
بهانهای شده برای صلح ،دخترک و کودک را با زبان بیزبانی مورد حمایت خود قرار دهد .کمکم خانواده شکل
میگیرد و مرزها جمع شده به فراموشی سپرده میشوند .اما این پایان ماجرا نیست و آرامش خانواده جدید در این
جغرافیای جدید دیری نمیپاید .حضور سرباز امریکایی آرامش را بههممیزند و با حبس او آرامش نسبی شکل
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میگیرد .اما سرباز نیز همانند دخترک زخمخورده جنگی است که مایل به آن نبوده چراکه او را از خانوادهاش
دور ساخته است .حال او هم به جمع خانواده کوچک اضافه میشود.
امیرحسین عسگری در نخستین ساخته سینماییاش تالش بسیار دارد تا با استفاده از ابزار صدا و تصویر به
آنچه که مدنظرش است دستیابد و به مخاطبش ارائه دهد و البته تا لحظه ورود دخترک نوجوان به کشتی در
این راه موفق عمل میکند .نورپردازی درخشان به همراه تصویربرداری و صدابرداری موفق در کنار موسیقی
درخورتوجه فیلم جهان مورد نظر کارگردان را بهخوبی به تصویر میکشد و البته بازی خوب بازیگرنوجوان فیلم
در این دقایق در خلق جهانی باورپذیر کمک شایانی میکند.
اما با ورود نخستین غریبه به محدوده جغرافیایی زندگی پسرک نوجوان ،فیلم ریتم مناسب خود را از دست داده
دچار افت میشود .بیان تصویری فیلم رفتهرفته رنگ میبازد و با ورود سومین غریبه (سرباز امریکایی) به اوج
میرسد تا جایی که با حضور او کالم جای تصویر را میگیرد و مخاطب بیشتر از آنکه درگیر موسیقی ،صدا و
تصویر باشد درگیر کالم است.
در «بدون مرز» کارگردان تالش میکند با خلق جهانی متفاوت ،دنیایی ضدجنگ را به تصویر بکشد .او معتقد
است برای ساختن جهانی تازه و مشترک نیاز به زبان و فرهنگ مشترک نیست ،میتوان هم-زبان نبود اما همدل
بود و دور یک سفره نشست .میتوان نیروی متخاصم را مجاب کرد که بهجای جنگ و نابودی ،کودکی را آرام کند
و با تمام اختالف نظرها با او سر یک سفره نشست و جهانی زیبا را شکل داد .و البته این آرزویی بیش نیست چراکه
آنچه این جهان را شکل میدهد و به پیش میبرد آرزو و خواستههای انسانی نیست .بلکه جنگآورانی هستند که
زیست خود را در نابودی و جنگ و نزاع میبینند؛ همآنانی که همهچیز را به غارت میبرند و در این جهان است که
انسان میماند و کشتی و جهانی جنگزده و غارتشده .جنگی که بنا بر گفته کارگردان «بدون مرز»« :نمیدانم
چه تعداد مادر فرزنددار میشوند ،فقط میدانم جنگ میخواهد آنها تنها باشند».
آیا جنگ را پایانی خواهد بود؟ فیلم «بدون مرز» با نگاهی واقعگرایانه میگوید «نه» و این تلخی بیپایان همچنان
ادامه خواهد داشت ،همچنان که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود
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(محصول )1394
خالصه فیلم :در مراسم عروسي يک اتفاق ناگهاني باعث
کشته شدن پدر خانواده ميشود .يکي از اعضاي خانواده
مقتول به دنبال اين است که به هر شکل قصاص انجام شود
و بخش ديگري از اعضاي خانواده در برابر اين خواسته
مقاومت ميکنند .کشمکش ميان اين دو گروه باعث
شکلگيريشرايطيميشودکههمهرادرگيرميکند.
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عوامل :کارگردان و تدوینگر :سروش محمدزاده ،فیلمنامه :پیمان
ناجی (بر اساس طرحی از فرامرز وجدان دوست) ،مدیر فیلمبرداری:
مرتضی غفوری ،صدابردار :بابک اردالن ،طراح صحنه و لباس :محسن
غالمی ،طراح گریم :ایمان امیدواری ،بازیگران :شهاب حسینی ،آرمان
درویش ،نسیم ادبی ،هستی مهدوی فر ،امیرحسین شام بیاتی ،الهام
حاج فتحعلی ،فرخنده فرمانیزاده ،گیتی قاسمی ،رسول ادهمی ،نیما راد،
پیام اینالویی ،محمدرسول صفری ،حمیدرضا جانباز ،امیر کوروش زاده،
بهناز بستان دوست ،صمد عدالت زاده ،مهدی حاج صفار ،آریو ملتدوست،
ایلیا کیوان ،پانته آ کیقبادی ،احسان ناجی و علیرضا خاتمی ،تهیه کننده:
یوسف وجدان دوست

آنتونیاشرکا

آدمهای «چهارشنبه» از متن جامعه جدا نیستند
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اینکه مسألۀ قصاص ،دغدغۀ بسیاری از فیلمسازان سالهای اخیر بوده ،خبر از اهمیت موضوع در شرایطی
میدهد که برقراری عدالت از راه مقابلهبهمثل یا انتخاب گزینۀ بخشش بهطور کامل در ید اولیای دم مقتولی
قاتل عزیز ازدسترفتهشان هستند .شاید در هیچ کشور و نظام جزائی
است که اختیاردار مطلق مرگ یا زندگی ِ
دیگری ،موقعیتی چنین الهی به بشر داده نمیشود و ازاینرو الزم است با پرداختن به این موضوع ،ظرفیت آحاد
جامعه نسبت به این مسئولیت سنگین باال برده شود یا بهعبارتی چه خوب است که در این رابطه فرهنگسازی
شود تا افراد دست به اقدامات شتابزده ،کینهتوزانه ،انتقام-جویانه و هیجانی نزنند.
طی سالهای اخیر ،در فیلمهایی چون «من مادر هستم» (فریدون جیرانی)« ،هیس ،دخترها فریاد نمیزنند»
(پوران درخشنده)« ،دهلیز» (بهروز شعیبی) و البته «جدایی نادر از سیمین» (اصغر فرهادی) به این موضوع
پرداخته شده و در جشنوارۀ سال گذشته فجر در فیلمهای «النتوری» (رضا درمیشیان) و «چهارشنبه» (سروش
محمدزاده) بهتفصیل به این مضمون اجتماعی  -جزائی پرداخته شده است.
اینکه پیرامون این معضل اجتماعی فیلمهای قابلتوجهی  -چون عناوینی که در باال به آنها اشاره کردیم -
ساخته شده ،مایۀ خوشوقتی چراکه نشان میدهد تمایل فیلمسازان اجتماعی و متعهد ما از پرداختن به مفاسد
اجتماعی که به عقوبتی ختم یا به مجازاتی منجر میشوند ،به نفع دعوت ترمیم معضالت از راه بخشش و مهربانی
و گذشت ،تغییر پیدا کرده است .گرچه این ایراد باقی است که بخشیدن یک مجرم  -فارغ از جرم عمد یا غیرعمد
 میتواند شائبۀ تشویق به تکرار آن را تقویت کند ،اما بههرحال بخشش یک فضیلت بشری است و کیست کهنداند آنکه از زیر چوبۀ دار جان سالم بهدرمیبرد تا آخر عمر در عذاب جانکاه وجدان بسر میبرد.
«چهارشنبه» بهعنوان اولین فیلم کارگردانش ،این امتیاز را دارد که فیلم شناسنامهداری است .آدمهایش به
نفع یک مینیمالیسم خنثی و بیهویت ،از متن جامعه جدا نیستند .ماجرا در یک آپارتمان یا چهاردیواری بسته
و ایزوله اتفاق نمیافتد .کوچهها و خیابانها ،مغازهها و اتومبیلها نهتنها در خدمت پیشبرد داستان هستند
بلکه فضاسازی هم میکنند .دیالوگها فقط جنبۀ اطالعرسانی و یا دراماتیک ندارند بلکه بُعد زمانی دیگری
به زمان حال فیلم میافزایند که جاهای خالی دو سال را  -از زمان عقد نافرجام اکرم و قتل پدرش ازیکطرف
و زمان حال که وقت قصاص است از طرف دیگر  -پرمیکند .مثال ما متوجه میشویم که این حادثه باعث شده
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طاها(آرمان درویش)  -برادر کوچک و کینهتوز  -عشق
دختر همسایه را که دوست میداشته از دست بدهد.
دیالوگها حتی در خدمت بسط مکانی نیز هستند و
مثال ما را نزد خانوادۀ سلیم (شهاب حسینی)  -برادر
بزرگ و مصلحتجو  -میبرند که به دلیل مقتضیات
مالی و کاری دور از او و در شهر دیگری زندگی میکنند.
فیلم الگوی آشنای دایرهایشکل را  -که خصوصا
در سینمای پس از انقالب ایران متداول شده  -به
خدمت میگیرد :با یک مجلس عروسی آغاز و با یک
مجلس عروسی دیگر تمام میشود؛ فرمی روایی که
محصوربودن شخصیتها را در تقدیری گزیرناپذیر
گوشزد میکند .بهعبارتی طاها میتوانست با
رضایتدادن نهتنها جلوی مرگ قاتل پدرش را بگیرد
بلکه مانع از حرکت خطرناک اکرم (هستی مهدوی) -
خواهر کوچکتر و عقدکرده  -و سقطجنین او شود .اما
خصم و کینهورزی او نهتنها زندگی خود و خانوادهاش را
مختل میکند بلکه اگر در ابتدای فیلم یک خون ریخته شده در پایان دو خون دیگر نیز ریخته میشود تا گواهی
باشد بر این باور خرافی اما ممکن که «خون ،خون میآورد».
اینک شاید طاها بیآنکه قصاص کرده باشد به هدف خود رسیده اما اتفاقی (مرگ ناگهانی قاتل در زندان ،شب
قبل از قصاص) که او را پیشاپیش به هدفش رسانده ،سرآغاز فصل شوم و تاریک دیگری در زندگی او و خانوادهاش
خواهد بود که گویی آنها را در گودالی مارپیچ به قهقرای سلسله انتقامها و نفرتهای بیپایان بین دو خانواده
فروخواهدبرد.
آنچه در این ملودرام تراژیک غیرقابلقبول و افراطی باقی میماند ،حضور کمرنگ و نقش زنان در فیلم است که
بهعنوان اشخاصی کامال منفعل و بزدل و بیاراده جلوه میکنند که تنهاباری که شهامت پاگذاشتن به بیرون از
خانه را پیدامیکنند (اکرم که برای سقطجنین از خانه میگریزد) در جهت تخریب و آسیب به خود است .این
دو زن بهعنوان موجودات ذلیل و بختبرگشتهای معرفی میشوند که هربار در خانهشان را به روی نزدیکانشان
میگشایند ،فقط تهدید میشنوند ،ارعاب میشوند ،کتک میخورند و مورد تحقیر قرارمیگیرند ،آنهم بهخاطر
عمل انجام نداده! طیبه (نسیم ادبی)  -خواهر بزرگتر ،طالقگرفته و نازا  -تجسم عینی سرنوشت نحسی ست
که احتماال انتظار اکرم را میکشد :زنی نازا که بهدلیل ناباروری از خانه همسر سابقش رانده شده و اینک زیر منت
برادران زورگو و پرخاشگر خود زندگی میکند .در این فیلم زن یا دختری نیست که کارکردی دراماتیک غیر از
دردسرآفرینی و بدبختی و محنت داشته باشد .به زبان ساده ،طیبه اگر بارور بود ،اینک نیازی به حفظ خانه پدری
و تأمین معاش او نبود ،اکرم اگر ازدواج نکرده بود آن قتل دلخراش اتفاق نمیافتاد ،اکرم اگر حامله نمیشد اینک
تصمیم به قصاص قاتل پدرش عملی میشد و و و ...گویی هر حرکتی از آنها سرمیزند بر مشکالت اطرافیانشان
افزون میگردد .بهراستی این زنها جز دردسر و بدبختی چه فایدهای برای این خانواده دارند؟! با این اوصاف
تکلیف نگاه فیلمساز به زن در فیلم مشخص است و راه را بر خوانشهای بیطرفانه از فیلم میبندد
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علیرضا نراقی

«چهارشنبه» با عناصری دراماتیک شناسنامه طبقاتی آدمها را نمایش میدهد
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مسأله ساختن فیلمی که آدمهایش شناسنامه طبقاتی داشته باشند ،در سینمای ایران همواره مناقشهبرانگیز و
متزلزل است .جامعهای که در آن تداخل طبقاتی ،آشفتگی اقتصادی و فرهنگی چنان شدید و پرابهام است که
از هرگونه صورتبندی منسجم و یکه جمعی میگریزد بهسختی تن به بازنمایی رئالیستی میدهد .درحقیقت
باطن و ظاهر چنین جامعهای چنان متفاوت است و آدمها با زمینه اجتماعی خود چنان متمایز و غریبهاند که
هر تصویری از آنها ممکن است حتی برای خودشان غیرقابلباور باشد .و تصویری که باوجود «واقعگرا» بودن،
کام ً
ال باور نشود ،یعنی حقیقتاً واقعی نیست و از تأثیر تهی است .حال اگر این بازنمایی در سینمای داستانگو و
در قالبی دراماتیک ارائه گردد این دشواری بیشتر میشود اما درعینحال به لحاظ جاذبه و پیگیری میتواند
بهجای واقعیت ،درام را در نظر مخاطب پررنگ کند.
یکی از اشکاالت سینمای موسوم به اجتماعی و واقعگرای ایران همواره این بوده است که واقعیت را میخواسته
به شکل آنچه صرفاً به چشم میآید ارائه کند ،آدمها را بهاندازه واقعیت صرفاً بیرونیشان منفعل تصویر کند و به
خیال خود واقعیت زمخت و تلخ را با داستان منحرف یا تلطیف نکند .این تقلیلیافتگی درام و فقدان داستانی
قابلپیگیری مهمترین تلهای است که «چهارشنبه» ساخته سروش محمدزاده به دامش نیفتاده« .چهارشنبه»
فیلمی دراماتیک و داستانگوست و به سیاق درامهای خوشساخت از درون داستان و درام و با کمک فضاسازی
و ایجاد فرم درست موفق به نزدیکشدن به واقعیت شده است .فیلم به سیاق اصول اصلی رئالیسم ،آدمها را در
زمینه و وضعیتی نشانمیدهد که ناخواسته در آن افتادهاند ،اما عامل انسانی را یکسره از بین نمیبرد ،یعنی این
امکان را بهواسطه عناصر دراماتیک ایجاد میکند که شخصیتها با تصمیمات ،غرایز و عواطف خود وضعیتی
را که دچارش هستند به موقعیتی تحملناپذیر ،تراژیک و خردکننده بدل کنند .پس در چنین اثری با توجه
به عناصر درام است که واقعیت ،شخصیت و طبقه شکل پیدا میکند ،اما مخاطب الزم نمیبیند که خود و
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پیرامونش را با واقعیت فیلم محک بزند و ناخواسته
به دام غلطگرفتنهای فرامتنی از فیلم بیفتد ،بلکه
میتواند داستان را دنبالکند و در موقعیتها مسأله
فیلم را پیداکند ،آن مسأله را مسأله خود کند و با وجهی
درونیتر و پیچیدهتر از واقعیت زندگی شخصیتهایی
که میبیند روبهرو گردد .بههمیندلیل بیراه نیست که
فیلمی درستپرداختشده  -ازاینجهت  -همچون
«چهارشنبه» را فیلمی افشاگر بدانیم؛ فیلمی که با
استفاده از سلوک درامپــردازی و آداب داستانگویی
سینمایی ،واقعیت را  -آنهم نه ظاهرش ،بلکه باطن
آن را  -افشا میکند.
«چهارشنبه» درام خود را در ابتدا با یک گره و یک راز
آغاز میکند .در پرده اول با مسأله رضایتدادن طاهر
با بازی آرمان درویش روبهرو هستیم .پدر او براثر یک
دعوا در روز عروسی خواهرش کشته شده و حاال موعد
قصاص قاتل فرارسیده .برادر بزرگتر طاهر ،مسلم ،و دو
خواهرش میخواهند رضایت بدهند ،آنهم به علتی نامعلوم و با تصمیمی ناگهانی .علت این تغییر نظر نامعلوم
است اما طاهر موافق نیست و میخواهد سهم برادر بزرگش را از دیه تهیه کند تا در روز «چهارشنبه» قاتل ،اعدام
شود .پس چالش طاهر و کشمکش با برادر و بهدستآوردن پول کافی از یک سو و رازی که از او پنهان مانده و
علت تغییر تصمیم برادر و خواهرانش است از سویی دیگر موقعیت را شکلمیدهد و به اوج بحران میرساند.
وقتی هم که راز بر او افشا میگردد بحران فیلم بیشتر میشود و خود تبدیل به گرهی میشود که گره اولیه را
پیچیدهترمیکند.
در البهالی این گره داستانی آشنا ،آنچه میبینیم فضا و شرایط زندگی هر یک از این افراد است .محله و خیابان
و شهر نمودی اساسی در این فیلم دارد .جبر اجتماعی حاکم بر شرایط این آدمها نه بهعنوان امری تزئینی
و اضافهشده به درام ،بلکه بهعنوان تقویتکننده و توجیهگر تصمیمات ،رفتارها و دگرگونیهای آنها دیده
میشود .در اینجا فردیت و تشخص هر یک از اینها هم دیده میشود .خوی و مرام هریک و شرایط و داستانی که
هرکدام با آن روبهرو هستند فهم میگردد .البته ما به ذهنیت شخصیتها راه نداریم و درام هم بهسبب عینیتی
غیرقابلچشمپوشی و بغرنج نیازی به این مسأله ندارد .فضای واقعی و نیازهای بیرونی و اجتنابناپذیر ،حضور
ذهنیتی و درونی که در روند داستان مؤثر باشد منتفی میکند .آدمها ناگزیر به کنشهایشان تقلیل مییابند و
این بیش از واقعیتی در باب درام ،اتفاقاً نشانگر الزامات زندگی این طبقه است .از مهمترین نکات درام رئالیستی
همین مسأله است که تشخص ،بیشتر وابسته به زمینه و جبر اجتماعی است تا ذهنیت و دالیل روانی .همین
رویکرد هم باعث میشود که در «چهارشنبه» جامعه ،شهر ،محله و خانواده را در یک طبقه خاص ببینیم،
بهجابیاوریم و باورکنیم بدون اینکه برای این باور مجبور باشیم نارسایی یا مشکلی را در نمایش واقعیت ببینیم
و از آن چشمپوشی کنیم .فیلم به موفقترین شکل ممکن باور ما را بهدستمیآورد بدون اینکه از مخاطب خود
گذشتی بطلبد تا غلطهایش را در جهت باورپذیرشدن نادیده بگیرد
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شادی حاجیمشهدی

«چهارشنبه» برای سروش محمدزاده تجربهای موفق است
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اولین تجربه سینمایی سروش محمدزاده ،پس از 10سال برنامهسازی ،ساخت و تدوین فیلمهای مستند
و دستیاری کارگردانانی همچون علی ژکان و کامران قدکچیان ،ازجمله فیلمهایی است که کامال با سرمایه
شخصی ساخته شده و یوسف وجداندوست نیز  -که پیشتر بهعنوان دستیار کارگردان در پروژههای سینمایی
حضور داشته  -اولین تجربه تهیهکنندگی خود را با این فیلم ثبت کرده است.
فیلمساز بااینکه به موضوع نهچندان تازهای در سینمای ایران پرداخته است اما در فضایی تراژیک و با پایبندی
به اصول سینمای قصهگو به موضوع قصاص نگاهی تازه دارد .درگیری دو برادر ،سلیم (شهاب حسینی) و طاها
(آرمان درویش) ،برای راضیکردن برادر کوچکشان برای گرفتن پول دیه و بخشش قاتل پدر ،با عبور از گره
کلیشهای درگیری میان خانواده قاتل و مقتول برای گرفتن رضایت گذر کرده و به سطح تازهای از روابط
خانوادگی در روایت رئالیستی کشیده میشود.
باوجوداینکه فیلم پروانه ساخت ویدئویی داشته و در سیوچهارمین جشنواره فیلم فجر در بخش «هنر و
تجربه» به نمایش درآمد ،اما فیلمبرداری ویدئویی فیلم نهتنها نقطهضعف آن به شمار نمیرود بلکه چیرهدستی
فیلمبردار را در القاء فضای خاکستری و معلق نگاهداشتن موقعیتها و دلسردی آدمهایش ،به تصویر میکشد.
در کشاکش درگیریهای خانوادگی ،گرههای دیگری به داستان اضافه میشود و طاها و سلیم ،دو برادری که
بارها رودرروی هم میایستند در میانه فیلم با مشکل دیگری در مورد خواهر تازه عقد کردهشان روبهرو میشوند.
خبر حاملگی بیموقع اکرم (هستی مهدویفر) و سرزنشهای خواهر بزرگتر ا،و اعظم (نسیم ادبی) ،به فضای
تراژیک فیلم میافزاید .اما نقطه آزاردهنده سناریو اینجاست که چرا باید طاها ،اینقدر لجوجانه بر انجام اعدام
مصر باشد؟ فیلم پاسخی برای این پرسش ندارد ،تا جایی که برادر کوچک به جبر سلیم ،راهی کوچه و خیابان
میشود تا سهماالرث برادرش را بابت دیه تهیه کند و تقریبا در نیمه داستان است که علیرغم بازیهای
درخشان تکتک بازیگران ،منطق روایتگونه فیلم ،در میانه رفتوآمدهای طاها و نماهای تکراری لوکیشنها
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به هرز میرود.
بهغیراز گره میانی فیلم (روشنشدن وضعیت بارداری
خواهر کوچک) که تا حدی حالوهوای تعلیقی فیلم
را به مخاطب بهخوبی انتقال داده و گره اولیه را بسط
میبخشد ،مابقی فیلم عبارت است از رفتوآمدهای
برادر کوچکتر و سروکلهزدن با آدمهای مختلف برای
تأمین پول و نمایش حاالت عصبی سلیم و غم و نالههای
دو خواهر ساکن در خانه پدری.
این روند ،در نیمه پایانی ،فیلمی را که میتوانست بسیار
واقعگرایانه و سرراست ،چنین داستانی را در فضایی
پرالتهاب و پویا روایت کند ،عمال در تکرار و سکون قرار
داده است و شاید کارگردان عامدانه خواسته است تا با
تحرک زیاد شخصیتها و رفتوبرگشتهایی که در
لوکیشنهای مختلف فیلم رخ میدهد ،سبب کشش
دراماتیکشود و ریتم فیلم را تا انتها ،جذاب نگاه دارد.
اما نشاندادن شخصیتها بین مکانهای تکراری فیلم
ل کار طاها  -که بهعنوان پیک موتوری طی روز و کارگر سوپرمارکت در عصرها کار میکند
مانند خانه پدری ،مح 
 و تعمیرگاه محل کار داماد خانواده که مدام با این دو برادر در حال تالطم هستند و همچنین حضور سلیم درنقش رانندهای که با وانت کارمیکند و در خیابانهای تهران بار جابهجا میکند ،به کشش ریتم نمیافزاید و
جانمایه اصلی درام را بیرمق میکند.
سرانجام ،در چهارشنبهای موعود داستان به پایان تلخی منتج میشود؛ خواهر کوچکتر از شرم و غم ،به
سقطجنین تندرداده و برادر کوچکتر سهماالرثش از خانه پدری را در ازای خونی پامال شده ،بر باد میدهد.
در این میان روابطی که گمان میشد در تاروپود خانوادهای سنتی که با مختصات مدرن زمانهاش پیشنرفته ،در
حال گسستن است ،حسرت فرصتهای ازدسترفته را به دل آنان مینشاند.
بازی بازیگران حرفهای فیلم همچون شهاب حسینی از نقاط قوت این فیلم محسوب میشود .حسینی که پس
از فیلم «جدایی نادر از سیمین» ،در سالهای اخیر نمونههای مشابهی از نقشهای مردان عصبی ،مصمم و
دردکشیده در جامعه را بازی کرده است ،باید مراقب باشد تا در اینگونه نقشها کلیشه باقی نماند .آرمان درویش
هم که با معرفی شهاب حسینی ،در این فیلم برای نخستینبار جلوی دوربین رفته است ،به نظر میرسد در آینده
یکی از بازیگران مطرح سینمای ایران باشد.
تصویربرداری و طراحی صحنه فیلم با هنرمندی در خدمت داستان است و موسیقی علی بیرنگ در خدمت
فضاسازیهای فیلم قرار گرفته است.
فیلم «چهارشنبه» برای سروش محمدزاده تجربهای شریف و موفق است و قدمهای بعدی او را برای انتخاب
فیلمنامه و ساختن آثاری بهتر در سینمای ایران پر وسواستر میسازد .عبور از کلیشهها و واکاوی چندباره
ابعاد انسانی شخصیتها ،با درک مقتضیات درامهای موفق ،کلید راهگشای سینمای قصهگو در ادامه کار برای
فیلمساز پویندهای همچون محمدزاده است
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«چهارشنبه» به روایت کارگردان

شهاب حسینی بهترین اتفاق برای هر فیلمی است و بهترین هدیه برای هر کارگردانی .او همیشه در حال اندیشیدن است و با بهترین پیشنهادها تو را
غافلگیرمیکند.

بابک اردالن برای این فیلم یک موهبت بود .مردی که خوب
گوش میکرد و بهترین توصیهها را میکرد.

اولین عکسی که از فیلم «چهارشنبه» در رسانهها منتشر شد و درست همزمان شد
با فوت پدر نازنین شهاب حسینی ،این عکس بود .تیتری هم کار شده بود با عنوان
«شهاب حسینی غرق در غم و اندوه» .این عکس من رو غمگین می کنه.
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یکی از سختترین سکانسهای فیلم که پرتحرک و پردیالوگ بود و ما زمان کمی برای فیلمبرداری آن در اختیار داشتیم .با بازیگران حدود 4ساعت
تمرین کردیم و 4ساعت صرف ضبط آن شد.

عکسی که در پوستر فیلم هم استفاده شده و حسوحال غریبی داره .دو
کاراکتر زن اصلی فیلم پشت پنجره به دعوای برادرانشان نگاه میکنند.

گیتی قاسمی بازیگر بینظیر تئاتر که با بازی در این نقش
درخشید .او در این صحنه آنقدر طبیعی زمینخورد که من
نگران شدم و حاضر نشدم دوباره آن را تکرار کنم .بعدا متوجه
شدم ایشان از ناحیه زانو آسیب دیدهاند.

یوسف وجداندوست تهیهکنندهای که با دقت همه جزئیات را رصد
میکند و سر بزنگاه بهترین تذکرها را میدهد .او برای من فراتر ازیک
تهیهکننده است .یک دوست ،یک برادر.

تنها جلسه دورخوانی فیلمنامه که یک روز پیش از شروع فیلمبرداری در لوکیشن
انجام گرفت.
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این عکس به من یادآوری می کند که فیلم «چهارشنبه» بااینکه با کمترین امکانات ساخته شده اما حضور مؤثر آدمهای حرفهای و کاربلد ،این ضعف را
بهخوبی پوشش داده است .مرتضی غفوری ،مدیرفیلمبرداری ،از مهمترین عوامل فیلم.
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(محصول )1393
خالصه فیلم :ساالر يكي از مالكين بانفوذ منطقه
هزارجريب ،در آرزوي فرزند تصميم ميگيرد براي
چهارمين بار ازدواج كند .آقعمو كه معتاد به مواد مخدر
است و در گاوداري صالح مشغول به كار است ،ميپذيرد
در ازاي بدهياي كه به صالح دارد ،دخترش را به عقد
ساالر ،برادر صالح ،دربياورد .بهار كه از قبل دل در گروي
كسري داشته ،در مقابل اين پيشنهاد به شدت مخالفت
ميكند...
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عوامل :فیلمنامه نویس و كارگردان :خسرو معصومي ،مدير فيلمبرداري:
نادر معصومي ،تدوينگر :حسن حسندوست ،طراح صحنه و لباس :هومن
معصومي ،صدابردار :احمد صالحي ،بازيگران :الناز شاكردوست ،جمال
اجاللي ،سيدمحمدهادي ديباجي ،جمشيد جهان زاده ،بيژن افشار،
نورالدين اعلمي ،علي محمدي ،تهيه كننده :جواد نوروزبيگی

محمدرضا مقدسیان

حاالت و رفتارهای دراماتیک در سکانسهای اصلی «تابو» حذف شده است
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تراژدی قابلپیشبینی به چه ماند؛ به رخدادی بیاثر .این شاید مهمترین جملهای باشد که میتوان در مورد
اثر شریف ولی نهچندان موفق «تابو» بهکاربست .شریف از این باب که دست روی خطاهای فکری و رفتاری
خانمانبرانداز گذاشته است و ناموفق از این باب که در مسیر روایتگری و انتقال بصری مفاهیم چندان موفق
نبوده است.
بدترین اتفاق برای فیلمنامهای که بنادارد برمبنای اصل غافلگیری در انتهای اثر مخاطبش را مجاب به
دوستداشتن اثر کند ،قابلپیشبینی بودن پایانبندی فیلم و فروغلتیدن در دامن انبانی از کلیشه و تکرار است.
خسرو معصومی در «تابو» تمام داشتههایش را در سبد پایانبندی تراژیک اثرش قرارداده و باقی بخشهای
اثرش چندان تالشی برای نوگرایی و خلق داستانکهای قابلدفاع و همراهیبرانگیز و یا سروشکلی بدیع
بخشیدن به داستانهای بارها و بارها تکرارشده ،نداشته است .نتیجه این حجم از اعتماد به پایانبندی اثر باعث
شده تا مخاطب از میانه فیلم و درپی کممایگی کلیت اثر این حدس را تقویتشدهتر ببیند که بناست همهچیز در
انتها تغییر کند .درنهایت سکانس نهایی با سروشکلی کند و مستهلککننده این حدس مخاطب را به یقین بدل
میکند که بناست از فرمول سکانس نجاتبخش پایانی برای توضیح و توجیه چند ده دقیقه تماشای سکانسها،
حاالت ،رفتارها ،کنش و واکنشها و رخدادهای کلیشهای و تکراری استفاده شود.
اما چه چیز باعث شده تا معصومی به هدفی که مدنظر داشته نرسد و نتیجه آنطور که بایدوشاید از آب درنیاید؟
باورپذیری سیل غریب رخدادهای واقعی است که تراژدی را میسازد ،ورنه موقعیت تراژیک یا به شعار ،چینش
بیروح وقایع و یا به کمدی ناخواسته تبدیل میشود .باورپذیری اولین و اصلیترین ویژگی الزم برای همراهشدن
مخاطب با جهانبینی اثر است .در گام بعدی است که میتوان در مورد سایر ویژگیهای اثر سخن به میان آورد.
این یک غلط رایج است که پیشازآنکه درمورد باورپذیری و همراهیبرانگیز بودن یا نبودن اثر سخن گفته
شود ،سراغ سایر ویژگیهای درونی اثر برویم و با هدف شناخت بهتر اثر به تحلیل آن بپردازیم« .تابو» با بحران
باورپذیری و همراهیبرانگیز بودن دستدرگریبان است و در این مسیر سخنگفتن از چرایی این غیرقابلباور
بودن وقایع مهمترین رفتار انتقادی است که میتوان به کار بست.
فقدان تعلیق و سرعت کند و رخوتآور رخدادها حاصل حذف آگاهانه یا ناآگاهانه حسوحال دراماتیک
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از سکانسهای کلیدی است .یکی از نکات مهم در
مورد «تابو» حذف حاالت و رفتارهای دراماتیک در
سکانسهای اصلی اثر است .گو اینکه معصومی بنا
داشته تا مثال سکانس فرار دخترک از سر سفره عقد ،یا
سکانس روبهروشدن «ساالر» با دخترک در کشتی و یا
حتی سکانس نهایی فیلم را با کمترین میزان اثرگذاری
بر روحیات مخاطب کارگردانی و اجرا کند .اگر چنین
خواستهای داشته باشد ،باید اعتراف کرد که کامال موفق
شده است .اینهمه باعث شده است تا در سکانسهایی
که طبق قواعد عرفی روایــت در سینما ،مخاطب
میبایست نگران رفتار و کنش بعدی شخصیتها باشد،
روند کند رخدادها را شاهد باشد و با خونسردی تمام
سکانسهای بعدی را پیشبینی کند .اوج این بیرمقی
در سکانس نهایی فیلم آنجا که ساالر تصمیم میگیرد
که سرنوشت را بپذیرد و دخترک را به حال خود بگذارد
رقم میخورد .در این سکانس ما خواسته یا ناخواسته
باید بپذیریم که ساالر بهیکباره تبدیل شود به مردی عاشقپیشه و بهشدت متمدن که بنادارد استقالل بهار
را بپذیرد و تابع تصمیم مستقل او باشد .وقتی این سکانس را با سکانس شکنجهکردن کسری و رفتار سرد و
وحشتناک ساالر در این موقعیت کنار هم قرارمیدهیم ،چیزی جز تناقض و سردرگمی نصیبمان نمیشود.
گویی ساالر متحول شده و بهیکباره بزرگمنشانه و بالغانه رفتارکردن را در پیش گرفته است! معصومی در این
سکانس تمام منطق اثر و موتور محرک داستانش را بهیکباره زیر سؤال میبرد ،بیآنکه مقدمهای روایی در دل
خود اثر برای این چرخش در نظر گرفته باشد .گویی به طرزی خامدستانه بناست فضایی فراهم شود تا تضاد میان
رفتار ساالر ،رفتار برادر کوچک او و تصمیم پدر بهار بیشتر به چشم بیاید .در این مرحله فیلمنامهنویس تمام
منطق تابهحال بناشده را زیر پا میگذارد و بنا به مقتضیات داستان ،تغییری اساسی در ساختار شخصیتی ساالر
ایجادمیکند تا باالنس نیروهای مثبت و منفی در سکانس نهایی درست از آب دربیاید.
از سوی دیگر جنس رفتار «فرخ» بهعنوان شخصیت منفی ( )badmanفیلم که توانسته پدر مفنگی بهار
را تحریک کند و با دادن اسلحه به او موجبات رفتار تراژیک نهایی را فراهمآورد در نوع خودش نخراشیده و
غیرمنطبق با چیدمان سکانسهای پیشین است .این بیارتباطی به دلیل بیریشه بودن جنس کنشهای
نهایی شخصیتها به چشم میآید .گو اینکه بهیکباره شخصیتهایی به دنیای داستان اضافه میشوند که
بناست سکانس نهایی مدنظر نویسنده را شکلدهند و بعد بروند کنار ساحل قدمبزنند و الخ .این سکانس از
فرط نامتعارفبودن به هجویهای بر این جنس سکانسها در تاریخ سینما تبدیل شده است .درواقع مخاطب
بیشازآنکه درگیر حاالت و تنش باالی موجود در سکانس شود ،در حال تماشای فضایی آرام و شاعرانه و بیربط
به تمپو درونی داستان و روایت است .درواقع شکل ظاهری ماجرا به سمتی میرود و مقتضیات قصه به سمتی
دیگر .اینهمه جز سردرگمی و شلختگی ذهنی مخاطب نتیجه دیگری ندارد و خب در ادامه مخاطب از همراهی
با اثر سربازمیزند
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«تابو» ( )1393آخرین ساخته خسرو معصومی در شرایطی ساخته شده است که هنوز تکلیف نمایش همگانی
فیلم قبلی او « -خرس» ( - )۹۰معلوم نشده بود .یکی از ویژگیهای عادیشده کارهای معصومی در این است
که جز در سالهای  ۷۸و  ۷۹که معلوم نیست به نیروی کدام افسونی توانسته است بدون وقفه و پیاپی فیلمهای
«دلباخته» و «پر پرواز» را بسازد ،در طی یک دوره سیساله از کارنامه فیلمسازیاش ،با ساخت  ۱۱فیلم ،بهطور
میانگین هر سهسال یک فیلم تولید کرده است که بیتردید این روند ،به لحاظ کمی ،هرگز دلخواه وی نبوده
است.
استفاده از فضاهای اجتماعی منطقه شمال  -با تمرکز بر اقلیم سرسبز مازندران و بهویژه شیفتگی وی در
پرسهزدن در جغرافیای منطقه هزارجریب و بهشهر (زادگاه فیلمساز) با چشماندازهای خیرهکننده کوه و دشت
و جنگل  -در بیشتر فیلمهای معصومی تکرارمیشود و ناخودآگاه بهنوعی شناسههای بصری فیلمهایش بدل
شده است .گذشته از اینها در عمده فیلمهایش محوریت «خانواده» آنهم در فضای روستایی و زندگی در کنار
جنگل و اشتغال عمده آدمهای فیلم به کارهایی چون :دامداری ،کشاورزی ،چوببری (قاچاق چوب) و چوپانی
و ...مربوط میشود و در عمل  -در شرایطی که جوامع روستایی یا شهرهای کوچک و دور از مرکز ،در بیشتر
فیلمهای سینمای ایران نادیده گرفته میشود  -خسرو معصومی در فیلمهایش به این قشر از جامعه میپردازد
که بیشک میتواند در دهههای آتی برای بسیاری از پژوهشگران مسائل جامعهشناسی روستایی ایران همین
فیلمها ،مستندات خوبی برای مطالعات جامعهشناختی به حساب آید.
خسرو معصومی در فیلم «تابو» نیز مثل دیگر فیلمهایش ،از فیلمنامهای که خودش نوشته است استفاده
میکند ،بار دیگر مضمون و درونمایه عشق در متن ماجراها برجسته میشود و انگار با نیمنگاهی به برخی
داستانهای معروف ادبیات ایران و جهان  -ازجمله «رومئو و ژولیت» و «خسرو و شیرین» و ...دیگر نمونههای
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برجسته از داستانهای عاشقانه  -میکوشد تا با لحنی تراژیک ،از عشقی ممنوع سخن به میان آورد .و صدالبته
جز در فصل پایانی اثر که برای مخاطب فیلم بسیار غافلگیرکننده از کار درآمده است ،کمتر کسی میتواند به
پایان تراژیک چنین اثری فکرکند .درواقع بخش عمدهای از این امتیاز را باید بهحساب چینش درست و منطقی
رویدادها در مسیر شکلگیری داستان اصلی فیلم گذاشت که طی یک روند ساده و بهظاهر معمولی ،درست در
فصل پایانی فیلم ،همچون آتش زیر خاکستر شعلهور میشود و همانند آتشفشانی نهفته ،بهشدت فوران میکند
و تماشاگر را شگفتزده میسازد!
از نخستین نمای طوالنی فیلم که همراه با غرش تندری سهمگین در فضای نیمهتاریک سپیدهدم و در پیچوخم
جادهای مهگرفته آغاز میشود ،با نزدیک شدن ماشین «ساالر» (جمال اجاللی) و «فرخ» (جمشید جهانزاده)
درمییابیم که ساالر از واقعهای تلخ حرفمیزند و خود را در حضور فرخ که گویا آتشبیار معرکه بوده است،
با درماندگی ،سرزنش میکند و ...خیلی زود ،با ظاهرشدن عنوانبندی آغازین فیلم ،ماجرای فیلم به گذشته
برمیگردد و معرفی تدریجی آدمهای اصلی فیلم آغاز میشود .در جریان همین معارفه اجمالی است که با
آدمهایی چون :ساالر (یکی از مالکان منطقه) و فرخ و صالح (برادر ساالر) از یکسو و بهار (الناز شاکردوست،
بهیاری که در خانه بهداشت کارمیکند) و نیز کسرا (هادی دیباجی ،خواستگار بهار) و آقعمو (پدر کجخلق و
معتاد بهار) و باقی آدمهای فرعی داستان فیلم آشنا میشویم.
پدر بهار صدالبته از سر ناگزیری رضایت میدهد تا درقبال پسگرفتن سفتهها و سند مالکیتی که بهدلیل
بدهیهای گذشته در دست ساالر گرو گذاشته شده است ،بهار را به عقد ساالر وادار سازد .درست از همین نقطه
است که فیلم با نمایش تصویری تلخ از یک قصه عشق ممنوع که حاصل باورهای نادرست یک جامعه بسته
روستایی و نیمهشهری است و بهنوعی ،داستانهای فراموششده از روابط اربابورعیتی در چنین فضا و جغرافیا
و اقلیمهایی را در ذهن ما تداعی میکند ،میکوشد تا به نقد این روابط نادرست و نابهنجار بپردازد .برای نمایش
تفاوت طبقاتی میان ساالر و خانواده بهار ،از مراسم عروسی تحمیلی بهار چنان تصویری ارائه میشود که با توجه
به عدمحضور خانواده بهار در جشن ،این تضاد و تفاوت پررنگتر به چشم میآید!
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فرارکردن بهار از صحنه جشن عروسی تحمیلی ،درحالی است که النگوی طالی پیشکشی ساالر را بر جای
میگذارد و تنها با نمایی از پنجره نیمهباز و پردهای که در دست باد میرقصد ،به سادهترین و درعینحال به
شیواترین بیان تصویری به نمایش درمیآید.
پناهبردن بهار به کسرا در مدرسهای روستایی که در آنجا معلم است و در یکی از اتاقهای مدرسه زندگی میکند،
ما را با ترس و تردید منطقی کسرا روبهرو میسازد و اگرچه از نگاه بهار دیدن چنین واکنشی از سوی خواستگار
دلشیفته او بسیار دور از انتظار است ،اما بهنوعی ،نشاندهنده روحیه دوراندیش و معتدالنه کسرا است .برگزاری
مراسم ساده و بیتکلف عقد بهار و کسرا در دفترخانه معجونی (مهران رجبی) که ازقضا داماد ساالری است ،ترس
و تردیدهای بهار را نیز از بین میبرد.
کشتهشدن کسرا به دست آقعمو  -پدر بهار  -در عرشه یک کشتی درهمشکسته و بهگلنشسته نیز که با توجه
به فضاسازیهای فصل پایانی فیلم ،حتی از نگاه ساالر نیز دیگر مورد تأیید نیست  -چراکه او در جریان یک
پرسش تعیینکننده ،بهخوبی دریافته است که بهار هیچگاه او را دوست نداشته است  -تماشاگر را بهیکباره به
متن واقعهای تلخ پرتاب میکند و دقایقی بعد از کشتهشدن کسرا ،جایی که بهار بعد از همه آدمهای حاضر در
عرشه کشتی ،پایین میآید ،اوج یک تراژدی دردناک شکلمیگیرد :بهار بهجای رفتن بهطرف پدرش یا ساالر و
همراهان دیگر وی ،خود را به موجهای سهمگین میسپارد و همهچیز در اوج تلخی و دردناکی به پایان میرسد!
در وجه داستانپردازی ،فیلمنامه «تابو» با بیان نهچندان پیچیده ،همواره حرکتی روبهجلو دارد و اگرچه تا فصل
خودکشی بهار ،بخش اصلی ماجراهای فیلم در یک بازگشت به گذشته نزدیک میگذرد ،بااینهمه ،شکلگیری
ماجراهای فیلم یکی پس از دیگری با نوعی حرکت خطی ساده رخمیدهد و درعینحال ،فیلمنامهنویس
میکوشد تا با پیشکشیدن خردهداستانهایی از فرشاد (دوست کسرا ،دانشجویی که برای کار در آژانس تاکسی
به دلیل مجرد بودن مشکل دارد!) و نمایش زندگی ساده و محقر خواهر فرشاد و یا دانشجوی دیگری که برای
گذران زندگی دانشجوییاش جبرا به فروش مشروب قاچاق روی میآورد ،میکوشد تا در فیلمی مثل تابو که
معنای «سنتشکنی» و «پشتپازدن به هنجارها» و «گریز از قواعد پذیرفتهشده جامعه» را در خود مستتر دارد،
های همان جامعه روستایی یا نیمهشهری نیز حرکت نماید و گذشته از ارائه برخی اطالعات ساده و
در زیرالیه 
اولیه ،در ما  -بهعنوان مخاطب چنین اثری  -برانگیختن احساسها و عواطف را نیز موجب شود و از این طریق به
همدلی و همذاتپنداری ما با آدمهای اصلی و مثبت فیلم منجر شود.
فیلمنامه «تابو» از نظر داشتن واقعه ( )eventو برخورداری از وجه خیالپردازانه ،درست عملمیکند ،اما
به واقعهای متعلق به زمان امروز و معاصر نمیپردازد .انگار هنوز با آدمهایی در متن روابط کدخدامنشانه و
اربابورعیتی سروکار داریم که صدالبته با تغییر زمان رویدادهای فیلم به گذشتهای نهچندان دور  -مثال به ۴۰
یا ۵۰سال پیش  -چنین اشکالی بهسادگی برطرف میشد .نکته دیگر اینکه ازقضا داستانکهای فرعی فیلمنامه
معاصرتر از داستان اصلی فیلم به نظر میرسد!
در فضاسازی فیلم ،فیلمبرداری شستهرفته و خوشآبورنگ نادر معصومی در فضاسازی فیلم و در خلق
چشماندازهای زیبا بسیار تأثیرگذار بوده است .بازیهای بازیگران اصلی بهویژه الناز شاکردوست  -در نقش بهار،
دختر جوان و سنتشکن  -بسیار گرم و گیراست .اگر در تدوین فصل پایانی فیلم ،ترتیبی اتخاذ میشد که فیلم
پس از دلبهدریازدن بهار و نمای ناپیداشدن او در دل موجهای کوبنده ،به نمای دو سیب سرخ غلتان بر موجهای
رسیده به ساحل برش میخورد ،بهعنوان آخرین نمای فیلم «تابو» ،مفهوم بههمپیوستن دو روح عاشق ،در قالب
بصری نیز معنایی بدیع و نمادین پیدامیکرد

«تابو» به روایت کارگردان

ورود بهار به مدرسه برای گفتوگو با کسرا

کسرا روی عرشه شاهد گفتوگوی بهار و ساالر
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پشت صحنه یکی از سکانسهای فیلم

ساالر در کلهپزی ،رفتن به سمت کشتی و جستوجو برای یافتن بهار

پریشانحالی بهار پس از مرگ کسرا

خسرو معصومی ،کارگردان

کسرا در خانه مرجان و گفتوگو درباره بهار
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فرار بهار از خانه ساالر پس از مراسم عروسی

(محصول )1393
خالصه فیلم :مادری ميانسال ،فرزندش از ايران رفته
و در محل كارش با يكي از بيمارانش مشكل دارد .شوهر
او ميخواهد نويسنده شود .زن احساس تنهايي و
بيپناهي دارد ،و اين باعث ميشود روزهاي زندگياش
سرد و ماللآور شود.
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عوامل :كارگردان :مرتضي فرشباف ،فیلمنامه نویسان :نسيم مرعشي،
مرتضي فرشباف ،مدير فيلمبرداري :هومن به منش ،صدابردار :وحيد
مقدسي ،تدوينگر :پويا پارسامقام ،طراح صحنه :بهزاد كزازي ،طراح
لباس :سارا خالدي ،آهنگساز :حامد ثابت ،صداگذاري و ميكس :عليرضا
علويان ،طراح چهره پردازي :مهرداد ميركياني ،جلوه هاي ويژه ميداني:
آرش آقابيك ،جلوه هاي ويژه رايانه اي :جواد مطوري ،بازيگران :فاطمه
معتمدآريا ،احمد حامد ،مريم شيرازي ،امير نصيري يكتا ،شيرين
يزدان بخش ،تهيه كننده :جواد نوروزبيگي

محمدرضا مقدسیان

جغرافیا در فیلم «بهمن» به یکی از شخصیتهای اصلی داستان بدل شده است

شماره  / 25اردیبهشت 1395

60

«بهمن» از آن دسته آثاری است که مواجهشدن با آنها مستلزم بهرهمندی از کنجکاوی و ذوق برای روبهرو شدن
با تجربههای تازه در سینما و چاشنی جرأت برای کنارگذاشتن شناختهشدگیهای سینمایی و روبهرو شدن با
برخی قواعد ناشناخته در حال تجربهشدن است .با این رویکرد باید پذیرفت که نمایش این فیلم در گروه هنر و
تجربه کامال همخوان و همسو با ذات اهداف و فعالیتهای این گروه سینمایی است.
مرتضی فرشباف در «بهمن» استفاده از صدا بهعنوان یک عامل دراماتیک ،اهمیت قائل شدن برای جغرافیای
وقوع داستان ،بازیها و کشمکشهای درونی شخصیت ،پرهیز از اغراق و بیتفاوتی نسبت به اهمیت نقطه عطف
در ساختار کالسیک داستانگویی ،حذف آنها و تجربه نوعی تازه از تجربه روایت بصری را در پیش گرفته است.
اینهمه ویژگیهایی است که «بهمن» را در نگاه نخست فیلمی ضد هرآنچه سینما را شکلداده جلوه میدهد اما
با اندکی تأمل و با شناخت از منطقی که سعی در تبیین آن دارد ،بیشازپیش همراهیبرانگیز میشود.
جغرافیا در فیلم «بهمن» به یکی از شخصیتهای اصلی داستان بدل شده است .درواقع شخصیتها از جغرافیا جدا
نیستندوبهعکسجغرافیاازشخصیتهاقابلتفکیکنیست.شکلاستعاریاستفادهازریزشمدامبرفبرسرشهر
و زندگی شخصیتها هم جزئی از همین شیوه روایی است .درواقع شخصیتها در دل پیچ  وتاب جادهها ،مسیری
که برای رفتوآمد به محل کار و زندگی انتخاب میکنند ،خانهای که محل زندگی آنهاست و همسایههایی را برای
آنها رقممیزند ،خواص آبوهوایی که در آن زندگی میکنند ،برفی یا آفتابی بودن این فضا و حتی شب یا روز بودن
وقوع داستان سروشکلی شبیه آنچه در فیلم دیدهایم یافتهاند .هرنوع تغییری در این چینش ،حاالت شخصیتها
و گرههای داستانی متفاوتی را رقم میزد .البته که این ویژگی در تمام آثار سینمایی کمابیش قابلپیگیری است
اما مرتضی فرشباف در «بهمن» این ویژگیها را پررنگتر و با کنتراست بیشتری به کار بسته تا نگاه مخاطب را
بیشازپیشبهکارکردجغرافیادرشکلگیریشخصیتهاوچینشوقوعرخدادهاجلبکند.
یکی از وجوه مهم فیلم «بهمن» ادای دین به صدا در سینماست .صدا در ساختار دراماتیک این فیلم دو ویژگی
جدی را تداعی میکند :اول اینکه به شکلی رندانه به مخاطب کمک میکند تا در شرایطی که کارگردان و نویسنده
فیلم بهعمد از ایجاد گرههای داستانی پرکشش و ایجاد نقاط عطف داستانی دوری کرده است ،با تکیه به داشتههای
پیشین بصری خودش ،سکانس را به بهترین شکل ممکن برای خودش ،تصویر کند و آنچه کارگردان به مخاطب
نداده را خودش برای خودش دستوپا کند .نمونه بارز این شیوه روایت در سکانسهایی که دوربین در دوردست
ایستاده و سوژه در نمای دور دیده میشود و یا اینکه سوژه اکت بیرونی ندارد و تمام بار احساس صحنه به صدایی که
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بیرونکادرشنیدهمیشود،قابلردگیریاست.درواقعدراینسکانسهافرشبافباپرهیزازارائهکدهایدراماتیک،
به کمک صدا و حافظه صوتی و بصری مخاطب تالش کرده تا به شکلی تعاملی مخاطب را با اثر درگیر کند.
اما شکل دیگر بهرهگیری از صدا در این فیلم ،در قالب شخصیتپردازی به کمک صدا بروز پیدا کرده است.
در دل شیوه روایی فیلم «بهمن» و حذف نقاط عطف دراماتیک و در دل بازی درونی بازیگر اصلی فیلم ،صدا
به مدد کارگردان آمده تا درونیات ،کشمکشهای درونی او با خودش ،کابوسها و دلمشغولیها ،کالفگیها و
آشفتگیهایش را ترسیم کند .در باب کیفیت استفاده از صدا در این فیلم همین بس که مخاطبی که اثر را بهخوبی
گوش ندهد و حتی در برخی صحنهها از شنیدن صدای ممتد بوق آزرده نشود ،احتماال بهسختی میتواند با
منطق حاکم بر اثر ارتباط برقرارکند .درواقع صدا بیش از آنکه جنبه تزیینی داشته باشد ،کارکردی دراماتیک
دارد و حذف هرکدام از باندهای صوتی در یک مقطع فیلم باعث نقصان در فهمکردن اثر خواهد شد.
شیوه دکوپاژ در فیلم «بهمن» هم یکی از ویژگیهای قابلتأمل این فیلم است .مرتضی فرشباف و تصویربردار
فیلمش یعنی هومن بهمنش در این فیلم به شکلی خودخواسته فاصلهشان با سوژه و داستان را حفظ کردهاند.
اکثر سکانسهای فیلم در نماهای دور و یا در بهترین حالت متوسط شکل میگیرد .معدود نمای بسته را میتوان
از شخصیتهای فیلم بهیادآورد .درواقع فرم و محتوا در فیلم «بهمن» برای روایت بصری فیلم به کمک هم
نیستند .همانطور که شخصیتهای داستان فیلم از هم

آمدهاند تا اثبات کنند که این دو قابل-جدایی از هم
جدا افتاده و تنها و ایزوله هستند ،فرشباف در شیوه قاببندی فیلمش با فاصله از شخصیتها ایستاده و تنها ناظر
به همان میزان که هما ،احمد و کسری به هم نزدیک و از هم دورند ،به
و راوی تنهایی و سرگشتگی آنهاست .
به همان میزان که کسری و دوست صمیمی و
همان میزان که دکتر شمس به مادرش نزدیک و از او دور است ،
قدیمیاش به هم نزدیک و دورند ،کارگردان بهعنوان روایتگر اصلی این داستان به شخصیتها نزدیک و از آنها
دور است .حذف دراماتیک نقاط عطف کالسیک داستانی و مسطح و کمنوسان روایتکردن داستان فیلم هم
از این ویژگی تبعیت میکند .درواقع فیلم بنا دارد شخصیتها را بیخبر از هم و مخاطب را تا حدودی بیخبر از
شخصیتها نگه دارد ،تا در انتها مخاطب هم همسو با شخصیتهای داستان احساس جداافتادگی و نادیده گرفته
شدن را درک کند .این ویژگی اما میتواند چندان هم مثبت نباشد .درواقع در دل این بستر این خطر وجود دارد
در همان دقایق ابتدایی ،دیگر
که مخاطب بعد از درک دغدغه بحران میانسالی هما بهعنوان گره اصلی داستان 
انگیزهای برای پیگیری فیلم نداشته باشد ،چراکه نیازهای دراماتیکش برآورده نمیشود و فرازوفرود دراماتیک
را شاهد نیست .اما اگر تاب بیاورد و تا انتها با اثر همراه شود میتواند کنجکاوی خودش را ارضاشده ببیند و درک
متفاوتی از سویه روایت در سینما را بچشد .اینهمه جدای از آن است که این تجربه به مذاق مخاطب خودش
میآید یا نه .درواقع اگر با مخاطبی طرف باشیم که سراغ تجربههای آشنای قبلی خودش آمده است ،حتما فیلم
«بهمن» تجربه رضایتبخشی برای او نخواهد بود .اما اگر با مخاطب کنجکاوی همراه باشیم که تجربههای تازه
و جسارتبهخرجدادنهای سینمایی را بهخودیخود جذاب میداند ،میتوانیم دستکم امیدوار باشیم که
از تماشای یک تجربه تازه حس رضایت خواهد داشت .در مرحله بعد میتوانیم سراغ دلچسب بودن یا نبودن
همراهی با این تجربه از سوی مخاطب برویم .در پایان باید گفت که «بهمن» روایتگر مواجهه شخصیت اصلی
داستانش یعنی هما با مقوله میانسالی و بهتبع آن نگاهی دوباره به زندگی روزمره گذشته و درگیریهای حسی
و روانی او با خود و محیط اطرافش است .در دل این فضا ریزش برف مدام مجالی فراهم میآورد تا هما از ایستگاه
ناآگاهی از واقعیت به ایستگاه پذیرش واقعیت نقلمکان کند و بعد از پایان ریزش برف نه هما همان همای سابق
باشد و نه شخصیتهای اطراف او رنگوبوی قبل را داشته باشند

61

آیدا اورنگ

گفتوگو با مرتضی فرشباف ،کارگردان «بهمن»

بعد از ساخت پنج فیلم کوتاه ،مرتضی فرشباف توانست پس از فیلم «سوگ»در سال  93فیلم
بلند «بهمن» را بسازد .او فیلمنامه «بهمن» را با همکاری نسیم مرعشی نوشت و فیلمش در
سیوسومینجشنوارهفیلمفجر،جایزهویژههیأتداورانراگرفت«.بهمن»ازاواخرسالگذشتهاکرانش
رادرگروهسینمایی«هنروتجربه»آغازکردهاست.بافرشبافدربارهاینفیلمبهگفتوگونشستیم:
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ایده اولیه «بهمن» چطور شکل گرفت؟
در دورانی که من و آناهیتا قزوینیزاده فیلمنامه
«سوگ» را نوشته بودیم ،من داستان کوتاهی از
یک نویسنده امریکایی به نام انبیتی خوانده
بودم که جذبم کرده بود .قصه زنی بود که پشت
پنجره منتظر همسرش بود و خاطرات زندگیاش
را مرور می کرد .آن داستان سه  -چهار صفحهای
باعث شد تا هسته اولیه داستان زنی پشت پنجره
در هوای برفی که زندگیاش را مرور میکند در
ذهنم شکل ببندد .اما جرقه اصلی داستان و بار
درامش با بیماری مادربزرگم اتفاق افتاد .مادربزرگ
من در لندن متوجه شد که دچار بیماری العالجی
شده است و تصمیم گرفت از لندن به ایران بازگردد
و در بیمارستان مادرم بستری شود .رابطه مادر و
مادربزرگم خط محوری هما و زن مسن شد .من
به مدت دوماه در اتاق دوربین گذاشته بودم و از
شکل رابطه این دو ،فیلم میگرفتم .شکل کمک
کردنشان به یکدیگر و خیلی از جزئیات روابطشان
را ثبت کردم .ایده اصلی «بهمن» در رابطه با بحران
میانسالی هما است که بعد از پیشنهاد دهشب کار

در شیفت شب بیمارستان ،دچار بیخوابی عجیبی
میشود و صبحها که به خانه برمیگردد ،صدای
پیانوی همسایه ،سگ پسرش که ایران نیست و
عدم حضور همسرش در روز به او این فرصت را
میدهد که به نقش و یا نقشهایی که در زندگی
دارد فکر کند و بتواند با خودش به یک تحلیل برسد
که آیا تا به االن برآیندی که از این نقشها داشته
درست است؟ او در این مدت رازهایی از زندگی
فرزندش میفهمد ،متوجه میشود که همسرش
پس از مدتها مینویسد و شاید در نبود او شرایط
بهتری داشته باشد .درواقع درام زنی است که فکر
میکند در نبود او شرایط فرق میکند ،ولی کمکم
میبیند که زندگی بدون او هم میتواند ادامه داشته
باشد و اتفاقها در جریان هستند.
فیلم اول شما« ،سوگ» ،فیلمی بدون
بازیگر شناختهشده بود با شروعی
متفاوت که مخاطب را شگفتزده
میکرد ،ولی در «بهمن» با جنس دیگری
از روایت ،حتی انتخاب بازیگر و عوامل
پشت صحنه روبهرو میشویم.
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«سوگ»بهدلیلفرمخاصیکهدارد،هیچتماشاگری
در جهان نمیتواند بدون زینویس به تماشای آن
بنشیند .این فیلم به دلیل النگشاتهای زیاد و
داشتن زیرنویس ،فرم خاصی را میطلبید که سعی
کردمآنراایجادکنم.ازسویدیگرباتوجهبهفیلمنامه
بازیگرانی که بنا بود ایفاگر نقشهای اصلی باشند باید
موقعیت ناشنوابودن را میداشتند و یا زندگیاش
میکردند تا باورپذیر باشد .که من از بازیگران ناشنوا
استفاده کردم و نقش دیگر فیلم را یک کودک نهساله
بازی میکرد که در آن سن ما کسی را به عنوان
چهره نداریم .بنابراین برای من کارگردان این نگاه
شخصی وجود ندارد که با بازیگر چهره حتما کار کنم
یا نابازیگر .در «بهمن» احتیاج به بازیگری داشتم که
مخاطب بتواند بر روی خطوط چهرهاش تمرکز کند
و داستان را با او ادامه بدهد .برای همین من مستلزم
این بودم که با بازیگری کار بکنم که منحصربه-فرد
باشد .خانم فاطمه معتمدآریا جزو معدود بازیگران
خوب این سینما هستند که در کار همراه هستند
و در بازی صاحب سبک .ما شش مرحله گریم در
این فیلم داشتیم و در این شش مرحله ما خستگی
و بیخوابی را باید در چهره بازیگر نمایان میکردیم
و صورت معتمدآریا به دلیل ویژه و منحصربهفرد
بودن واریاسیونهای مختلفی از خستگی ،اندوه و...
را میتواند داشته باشد .به نظرم قدرت بازی ایشان نیز
اعجابآور است و همه گروه در پشت صحنه مسحور
بازی معتمدآریا میشدیم .از جنبه عام و کلی ولی اگر
در نظر بگیریم برای فیلمی که تکیه بر یک شخصیت
اصلی دارد که آن هم شرایط خاصی را میطلبد رفتن
سراغنابازیگرباوضیعتفیلممنطبقنمیشد.
تصویری که در جغرافیای روایت «بهمن»
وجود دارد با تهران این چندسال متفاوت
است ،آیا بارش مدام برف فقط یک نماد
است برای درهمرفتن هما؟
ما در فیلم آدرس نمیدهیم که جغرافیایی که فیلم
در آن اتفاق میافتد تهران است .حتی در اخباری که

از رادیو پخش میشود تأکید بر ایران بودن آن است.
درواقع این ایده که در جایی ده روز مدام برف ببارد
ایدهای بسیار سورئالیستی است .داستان «بهمن»
پرداختن به یک موقعیت سورئال در بستر رئالیستی
است .اخبار ،تصاویر آرشیوی ،پستپروداکشن و...
همه اینها در خدمت چنین فضاسازیای بودند.
بنابراین ما پرهیز کردیم از کلمه تهران و ایده ما این
بود که جغرافیای بیرون نشانهای باشد از درونیات
شخصیتها .یعنی دوربین به کاراکتر هما نزدیک
شود در حالیکه بیرون برف میبارد .در فیلمنامه ما
برای خودمان محدودیت گذاشته بودیم که داستان
در سه جا بگذرد :خانه ،بیمارستان ،مسیر بین این
دو .در تمام ورودی و خروجیها بارش برف تعریف
شد .دوربین در تمام لحظات با هما و یا در ذهن است
و ما سه موقعیت بیشتر نداریم که هما دارد خواب
میبیند ،در غیر این موقعیتها دوربین کامال به هما
چسبیده است .ایده من این بود که تصویر اندوه هما
را در بافت بصری فیلم بگذارم ،یعنی به آدمی نزدیک
باشی و درامش را در فضای بزرگ بصری به تصویر
بکشی .بنابراین جوابی که میتوانم بدهم :بله ،برف

تعیین کندبودن یک فیلم متر
مشخصی ندارد و در مخاطبان
مختلف فرق میکند
کرده بودم و دوستداشتم برای تماشاگرم همهچیز
روشن باشد و هر داستانکی شروع و پایان مشخصی
داشته باشد .ولی بعدتر و در برخورد با مخاطبانی که
سلیقهشان را قبول دارم به این نتیجه رسیدم که
میشود فیلم را کوتاهتر کرد ،چون فیلم مود و اتمسفر
است و در ورسیون بعد از جشنواره آقای دهقانی
بسیار نظرات کارآمدی دادند .جا دارد که بگویم پویا
پارسامقام هم از مرحله فیلمنامه همراه فیلم بود و
کمترین عنوانی که میشود برایش گذاشت تدوینگر
است ،خیلی به فضای فیلم کمک کرد .نسخه فعلی
به سلیقه خودم هم نزدیکتر است.
آیا این کوتاه کردن ،دلیلش ریتم کند
فیلم بود؟
ببینید،تعیینکندبودنیکفیلممترمشخصیندارد
و در مخاطبان مختلف فرق میکند .من مخاطبانی
داشتم که ریتم فیلم برایشان عجوالنه و تند محسوب
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نشانهای از حالوهوای درونی هما است.
یکی از نقاط عطف فیلم موسیقی و
صداگذاری این فیلم است که کامال
منطبق با فضای فیلم تعریف شده است،
در زمان نگارش فیلمنامه چقدر به این
فضاسازی فکر کرده بودید؟
خیلی زیاد .در مرحله ایده که بودیم ،با وحید مقدسی
صدابرداروعلیرضاعلویانکهدرسمتطراحوترکیب
صدا در این فیلم با من همراه بودند ،بارها جلسه
گذاشتیم و شاید برای فضاسازی صدا ،بهاندازه تصویر
صحبت کردیم .در فیلم کاراکتر هما خواب جایی را
میبیند که برفی است ،اما صدای امواج دریا میآید
و با صدای افتادن سنگی در آب از خواب میپرد .یا در
جاهای مختلفی در فیلم ما کارکرد صدا را به وضوح
میبینیم ،مثل خشککن روشویی ،یا خشخش
رادیو ،صدای قیرگونی کردن ساختمانی در نزدیکی
بیمارستان یا حتی صدای قرص جوشانی که در آب
حل میشود .تمامی این صداهای ایکستریوم طراحی
شده است تا یادآور آن صدای دریا باشد که صدای
مطلوب هما است .درواقع ما در طراحی میزانسن
بهعالوه بازی درخشان بازیگرمان ،این فضا را به
وجود آوردیم .علیرضا علویان حدود چهارماه مشغول
فعالیتطراحیوترکیبصدابود،وحیدمقدسیکهاز
زمان شروع کار تا پایان آن  -که چیزی حدود یکسال
میشود  -درگیر صدای فیلم بود و با حامد ثابت
آهنگساز «بهمن» ،بارها اتودهای مختلف زدم برای
رسیدن به موسیقیای که درعیناینکه خلوت است،
نمایانگر تشویش درونی هما باشد .این پروسه حدود
سه ماه زمان برد .صدا جزو بافت اصلی فیلم است ،مثل
صدای پیانویی که از خانه همسایه به گوش میرسد
یا صدای کارگرانی که پشت بیمارستان مشغول کار
هستند.یعنیایننویزهادرفیلماستفادهشدوعلویان
مثل یک رهبر ارکستر توانست فضاسازی کند برای
ذهن مشوش زن .این سؤال محبوب من است و فکر
میکنم در هیاهوی جشنواره این نکته گم شد .من

به چشم خودم دیدم که چه پروسهای برای طراحی
و ترکیب و رسیدن به هارمونی گوشخراش ولی
کارآمداین فیلم طیشد.
همکاری با فاطمه معتمدآریا چطور بود؟
فکر میکنم اگر خانم معتمدآریا نبودند ،این فیلم به
این شکل ساخته نمیشد و یا من از صرافت ساختن
آن میافتادم .بزرگترین شانس این فیلم حضور
ایشان است.
نسخه اکرانشده با نسخهای که در فجر
به نمایش درآمد چه تفاوتهایی دارد؟
نسخه اکران شده به نسبت فجر پانزده دقیقه کوتاهتر
است .من خیلی روی خردهداستانهای فیلم حساب
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میشد و همین نقطهنظرات متفاوت نشان میدهد
که پارامتر ریتم را نمیشود تعریف کرد .ضمن آنکه
اکران جشنواره ،نمیتواند تعیینکننده ریتم باشد،
چراکه فیلم البهالی چندین فیلم دیگر به نمایش
درمیآید و شرایط دیدن استانداردی محسوب
نمیشود« .بهمن» از لحاظ نزدیکشدن به کاراکتر،
مخاطبراباخودهمراهمیکند.
کاراکتر همسر هما در این فیلم منفعل به
نظر میرسد ،یعنی از ابتدا میفهمیم که
او این زن را درک نخواهد کرد ،موافقید؟
بله ،بهطور کلی کاراکترهای دیگر فیلم به غیر از زن
مسن ،در موقعیت عام هستند .یعنی یکسری تیپ
هستند که موقعیت خودشان را حفظ میکنند.
کاراکتر همسر هما که آقای احمد حامد با پیگیری
زیاد پذیرفتند آن را ایفا کنند یا کاراکتر دوست فرزند
و یا فرزند هیچ تغییری در طول فیلم نمیکنند .هما
با تنها کسی که میتواند ارتباط بگیرد ،کمک یا
سرپوشی برای مشکالتش پیدا کند زن مسن است،
آن هم به تشابهی که بین آینده خودش و زن مسن
میبیند و یا شباهتی که زن مسن بین گذشتهاش
و شرایط هما میبیند .هما و زن مسن در یک اتاق
گرم محبوس شدند مثل دو زندانی ،درصورتیکه
بیرون برف میآید و سرد است و این دو بهجز هم
پناهیندارند.درپایانزمانیکههمازنمسنرابیرون
میبرد ،شاید با بهدستآوردن جسارت ،یا آرامش
چنین کاری را میکند .او زن مسن را در شرایطی
بیرون میبرد که میداند هوای سرد ممکن است برای
این زن کشنده باشد ،ولی درعینحال آرزویش هم
هست .او را به آرزویش میرساند تا شاید خودش
آرامش درونی پیدا کند .تأثیر این دو بر هم است
که داستان را جلو میبرد ،ولی ما از ابتدا تکلیفمان
با کاراکتر شوهر روشن است و واکنشهای او در
موقعیتهاییکهبرایشتعریفشده،قابلپیشبینی
است.از سویاودچارپیچیدگینمیشویم.
از اینکه فیلمتان در گروه «هنر و تجربه»

به نمایش درآمده است راضی هستید؟
بله ،هم فیلم اول و هم فیلم دوم .به نظرم جزئیاتی
در هنر و تجربه قابل گسترش و تعریف هستند .مثال
میشود سالنهایی از پردیس ملت یا آزادی را به
این گروه اختصاص داد که پا گرفته است و مخاطب
دارد .یکی از بزرگترین اتفاقاتی که این گروه رقمزد
بیرون آمدن فیلمها از آرشیوها و روبهرو شدن آنها
با مخاطب بوده است .این اتفاق خیلی تأثیر بر روحیه
کارگردان میگذارد .خود من در جلسهای که با آقای
علمالهدی داشتم ،مدام پیگیر اکران «سوگ» بودم.
چراکه فیلمها تا به نمایش درنیایند برای سازندهشان
فایل بازهستند .مورد دیگری که دوستدارم به آن
اشاره کنم ،این است که بهوجودآمدن این گروه باعث
شد تا من فیلمساز مجبور نباشم مختصات فیلم
تجاری را وارد تفکرم کنم تا گیشه تجاری داشته باشم
و بتوانم مسیر استقالل خودم را بروم.
ظاهرا فیلم شما ،فیلم پر پروداکشنی
بوده است؟
بله .اول میخواهم اشاره کنم به حضور مؤثر دو انسان
دیگردرساختاینفیلم.اولیهومنبهمنشاستکه
قابهای زیبایی را ثبت کرد و دومی جواد نوروزبیگی
تهیهکننده «بهمن» است .با وجود ظاهر ساده فیلم،
بسیار فیلم سخت و پرهزینهای بود .نوروزبیگی و گروه
بسیار خوب «بهمن» باعث شدند تا من بتوانم رویایم
را واقعی کنم .بدون اغراق میگویم این پروژه با عشق
ساخته شد و به نمایش درآمد.
بازتاب جهانی «بهمن» چطور بوده تا به
امروز؟
این فیلم در اولین حضور بیناللملی خود در پوسان
کره حضور داشت و بعد تنها فیلم ایرانی بود که
در بخش مسابقه جشنواره شبهای سیاه تالین
حضور داشت .خانم معتمدآریا برای بازی در این
فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن آسیاپاسیفیک
شد و بهزودی این فیلم در جشنواره مونیخ حضور
خواهد داشت

(محصول )1394
خالصه فیلم« :فصل هرس» روایتگر فردی به نام قاسم
تکدهقان است که مدعی شده داروی سرطان را کشف
کرده است .او برای اثبات ادعایش دچار چالشهایی
میشود.
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دستاوردها :برنده تندیس «هنر و تجربه» از نهمین جشنواره
سینماحقیقت ( )1394و نامزد دریافت تندیس از همین جشنواره در
سه بخش بهترین کارگردانی مستند بلند ،بهترین تدوین و بهترین فیلم.
عوامل :کارگردان :لقمان خالدی ،پژوهشگران :لقمان خالدی و هدی
ارشد ریاحی ،تصویربردار :بهروز بادروج ،صدابردار :تامی ایل بیگی ،تدوینگر:
لقمان خالدی ،آهنگساز :حبیب خزایی فر ،مدیر تولید :وحید حاجیلویی،
تهیه کننده :مهدی شاه محمدی ،تهیه شده در مرکز مستند سوره

علیرضانراقی

«فصل هرس» روی موضوع اصلی خود متمرکز نمیماند
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«فصل هرس» ،ساخته لقمان خالدی ،تنها یک موضوع دارد و بنا بر شکل ساده اجرایی و نوع تعقیب آن
موضوع در ماهیت خود ،فیلمی است که باید متمرکز پیش برود و وحدت موضوع را برای نمایش درست و
دقیق آن حفظ کند .فیلم بنا به قاعده برای اینکه موضوعش را که یک کاراکتر با ادعایی خاص است ،کامل
و درست نشان دهد باید روندی سرراست و بیانحراف داشته باشد .هر فیلمی که وقایعی به هم پیوسته و
موضوعی واحد را در ابتدا معرفی میکند به طور طبیعی باید انسجام و وحدت موضوع را تعقیب کند چراکه
رفتن به سمت حواشی در چنین ساختار و روندی موجب تقلیل موضوع اصلی و به چشم نیامدن موضوعات
فرعی میشود و درنهایت جز ایدهای نامتحقق چیزی از فیلم منتقل نمیشود .به همین دلیل هیچگاه چه
در فرم و چه در تحقیق و تعقیب موضوع چنین فیلمی نمیتواند حواشی و عوامل پیوسته به موضوع خود را
کام ً
ال دربربگیرد .چرا که اگر حاشیهها را نسبت به موضوع خود پررنگ کند  -هرچند که تنها آن حاشیهها با
توجه به موضوع فیلم ،حاشیه باشند و درکل خودشان از اهمیت حقیقی بیشتری از موضوع فیلم برخوردار
باشند  -انسجام و عمق خود را از دست میدهد.
«فصل هرس» درباره شخصیتی است به نام قاسم تک دهقان که مدعی کشف داروی سرطان است .این بدان
معنا نیست که فیلم میتواند هم درباره قاسم و هم درباره کشف داروی سرطان و مشکالت راستی آزمایی و
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ثبت آن و هم درباره خود بیماری سرطان باشد .فیلمی کوچک و جمع وجور با روندی خطی و ساده که ابتدا و
بخش عمدهای از آن درباره یکی از این موضوعات بوده است ،به طور طبیعی نمیتواند همه این موضوعات را
دربربگیرد« .فصل هرس» هم در ابتدا همین روند را دارد ،همین انسجام و وحدت موضوعی .وقایع را متمرکز
جلو میبرد و یک موضوع اصلی دارد که داستان قاسم است .اما مسأله این است که بر همین خط مستقیم
متمرکز نمیماند .افزودههایی بیشتر احساسی به ماجرا تحمیل میشود که باعث رها شدن خود قاسم از متن
فیلم میشود .رفتن از تنهایی و طرز فکر قاسم به موضوع عاطفی درباره سرطان و بعد مشکالت عینی ثبت و
آزمایش دارو ،پیچیدگیهای ذهنی و شخصیتی و تردیدهای رفتاری قاسم را ناگشوده میگذارد .درحالی که
پایان فیلم لقمان خالدی را همین خصوصیات شخصیتی قاسم است که تعیین میکند .نقطه پایان فیلم را
قاسم و تردیدهای درونیاش میگذارد ،اما روند فیلم کامال متمرکز و معطوف به او نیست .درحقیقت فرو
رفتن در شخصیت قاسم و به چالش کشیدن ادعای او در نقاطی ،جایش را به احساساتی میدهد که از روی
غمخواری برای بیماران ،موضوع ثبت دارو و خود سرطان را تعقیب میکند.
در بسیاری از لحظات که خالدی از قاسم شروع به پرسیدن سؤال میکند گفتوگو در میانه و ناتمام باقی
میماند .در بسیاری از نقاط فارغ از فرمول و کارکرد دارو ابهاماتی درباب حرف های قاسم وجود دارد  -مثال
شکنجه شدنش و بعد نامعلوم ماندن چگونگی رهایی اش  -که کارگردان برای شفافتر شدن آنها گفتوگو
توگو را رها میکند .این در حالی است که جدی گرفتن خود قاسم و حرفهایش و
را ادامه نمیدهد و گف 
شفافیت بخشیدن به صداقت یا بیصداقتی او  -هرچند که کشف نشدنی باشد  -از قضا با توجه به موضوع و
ساختار این فیلم بیشتر نشان دهنده توجه مؤلفین آن به خود سرطان و مصائب آن است.
این فیلم از نقطهای کوچک و دریچهای متفاوت میتوانست بدون انحراف از شخصیت پیچیدهای که نمایش
میدهد به چیزی بزرگتر متصل شود که خود سرطان و ناتوانی امروز بشر در درمان و ریشه کن کردن
صددرصد آن باشد .اما روند نامتمرکز فیلم به ویژه از نظر حسی و حضور سکانسهای زائد و گاه ناکافی و
کامل نشده در میان تعقیب شخصیت ،اجازه این روند آرام اما درست را به فیلم نمیدهد

71

«فصل هرس» به روایت کارگردان

همیشه در لحظاتی از سینمای مستند نمیدانی قرار است چه اتفاقی بیفتد ،نه توی کارگردان
میدانی ،نه خود شخصیت میداند ،نه بقیه عوامل ،در این لحظات منتظری حقیقت تو
را میخکوب کند .در این قاب از فیلم که قرار بود جواب آزمایش رو بگیریم همه عوامل و
بهخصوص خود شخصیت فیلم منتظر میخکوبشدن در مقابل حقیقت بودیم.

زمان حضور دکتر شیخ نژاد در این فیلم زیاد نیست اما معتقدم یکی از مهمترین
شخصیت های فیلم است و حضورش در کل فیلم پررنگ است ،چراکه برای همه
حرف های آقای قاسم تک دهقان شنونده خوبیه .واقعی بودنش را در جلوی
دوربین همیشه دوست داشتم.

میدونم این آدم من و دوربینم رو به شهادت گرفت
که کسی او و تالشهایش را ببیند تا شاید اتفاقی
شکل پیدا کند ولی انگار اتفاقات خیلی دورتر از من
و دوربینم شکل پیدا میکند.

لحظاتی از سینمای مستند را دوستدارم که در دنیای
واقعی زندگی شخصیت تأثیری به وجود بیاورد .وقتی
ِ
متوجه شدم شورای شهری که مهندس تکدهقان در آن
زندگی کرده برای او چندین بنر اطراف شهر زده و بهواسطه
فیلم «فصل هرس» کار او را بعد از چندین سال موردتوجه
قراردادند ،خیلی خوشحال بودم.
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همیشه برای من سؤال اینه که آدمهایی که رویاهاشون رو تو بیداری زندگی میکنند در
خواب چه چیزی رو میبینند .وقتی داشتم این تصویر رو میگرفتم به این موضوع فکر
میکردم ،یکی از فانتزیهام اینه که ایکاش میشد از خوابهای آدمها هم خروجی
تصویری گرفت ،اونوقت مستندهای ما چقدر میتوانست هویت آنها را نشان دهد.

هرسکردن شاخهها که باعث میشه درخت به تکامل
خودش برسه برای من همیشه ویژه بوده اما هرسکردن
فکر ویژهتر.

(محصول )1382
خالصهفیلم:درزمانپخشیکمسابقهزندهتلویزیونی،
افرادی که درون استودیوی پخش مسابقه حضور دارند،
بهوسیلهیکگروهگروگانگرفتهمیشوند.گروگانگیرها
قصد دارند به هر ترتیب که شده جلوی قطعشدن برنامه
را بگیرند .در چنین موقعیتی ،افرادی که داخل استودیو
گرفتار شدهاند ،یا به قول معروف همان گروگانها ،بهترین
ابزاربراینگهداشتنپخشزندهتصاویرهستند!
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عوامل :کارگردان :ابوذر صفاریان ،فیلمنامه نویسان :ابوذر صفاریان،
محمد لطفعلی ،مدیر فیلمبرداری :مرتضی هدایی ،بازیگران :بهروز جلیلی،
رضا ابری ،مرتضی نجاتی ،احمد ولیان ،رضا معدنیپور ،بهمن هاشمی ،رضا
زنجانیان وفا ،یاسر انتظامی ،محمدرضا کشمیری ،چیا بابامیری ،مهران
گلمحمدی ،میترا علیزاده ،لیال زینعلی ،شهره یگانه ،احمد بهرامی ،علی
قهرمانی ،محمد حیدری ،محسن اویسی ،تهیه کننده :فاطمه غفاری

سحرعصرآزاد

درباره «21اینچ» ،ساخته ابوذر صفاریان
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« ۲۱اینچ» فیلمی است در نقد رسانه تلویزیون و سرگرمیسازی که در زیرالیه کار این نقد را معطوف به
مخاطب کرده و به روانشناسی آدمها در بحران میپردازد.
نخستین فیلم ابوذر صفاریان با گذر  ۱۵سال از زمان ساخت آن ،به جهت جسارت و پیشروبودن فرم و محتوا
همچنان قابل طرح و بحث است .فیلمی که تالش میکند با شکستن قالبهای متعارف و حرکت بر مسیری
غیرقابلپیشبینی ،راه خود را از مسیری جدید به درون ذهن مخاطب بازکند و طبعاً ریسک و آزمونوخطای
خاص خود را دارد.
فیلم با محوریت تصاویری که از کانالهای مختلف یک تلویزیون پخش میشود ،روایت خود را از یک دورهمی
زنانه آغازمیکند که تنها صدای این زنان را میشنویم که در حال صحبت درباره مسائل مختلف ،نگاهی هم
به برنامههای تلویزیون دارند و در این حین مرتب کانالها را عوض میکنند.
این اتمسفر شنیداری در تضاد با تصاویر به نمایش درآمده ،فضایی در ذهن مخاطب ایجادمیکند که
به خصوص با جنس حرفهای آنها درباره فرشته ،روح و ...توجه را به مسائلی فراتر از روزمرگی و آنچه
میبینیم ،جلب میکند درعینحالی که تغییر مداوم کانال ،روحیه انتخابگری مخاطب تلویزیونی را بهواسطه
افتادن قالب سرگرمی یا جذابیت یک برنامه یا یک کانال ،برجسته میکند که در فیلم کارکرد دارد.
در ادامه با روندی حسابشده و بدون هدررفتن زمان ،رویداد محوری که همان گروگانگیری در مسابقه
تلویزیونی و ارتباط گروگان گیرها از استودیو با مخاطبان برنامه است ،شکل میگیرد.
این روند رسیدن به بحران محوری فیلم را میتوان بهنوعی قرینه همان روند ابتدایی کانال عوض کردن در
فیلم تعبیرکرد که حاال مخاطب فیلم در همان جایگاه مخاطبان تلویزیون (زنان) قرارمیگیرد با این تفاوت
که آن زنان درصورت عدم سرگرمی و جذابیت ،کانال را عوض میکنند درحالیکه اگر قالب جذابیت فیلم به
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مخاطب نیفتد ،میتواند بهراحتی سالن سینما را ترک کند.
واقعیت این است که تا این بخش ،قالب فیلم بهخوبی کارکرده و میتواند مخاطب را در تجربه یک موقعیت
غیرقابلپیشبینی سهیم کند که جنس کارگردانی ،فیلمبرداری ،فضاسازی ،حضور نابازیگران یا بازیگران
کمتر شناختهشده و ...به مستندنمایی این فضا کمک کرده و مخاطب را کنجکاو به پی گیری میکند.
در ادامه هرچند فیلمساز تالش کرده بهواسطه حضور شخصیتهای مختلف و متعدد که بیشتر آنها تیپ
و نماینده یک قشر هستند و برخی هم پرداخت ظریفتری دارند ،مخاطب را در عرض این موقعیت ایستا
نگه دارد ،اما تمهیدات و جذابیتهای طراحیشده برای ادامه این همراهی اندک است.
همانطور که اشاره شد کاراکترها باوجود تعدد ،رنگ آمیزی چندانی ندارند و بیشتر بهعنوان پسزمینه
از آنها استفاده شده تا چند شخصیت معدود پیرامونی ،تکگوییهای خود را داشته باشند؛ خطابههایی
که درواقع تز شخصی است که آنها را از هم متمایز میکند اما بهواسطه موقعیتی که در آن قرارگرفتهاند،
فرصتی برای پرداخت ،قابلباورشدن و اوج و فرود شخصیتها باقی نمیگذارد و به همین دلیل هم تخت
باقی میمانند.
طنز بهکاررفته در موقعیت ،طراحی کنش و واکنشها و دیالوگهایی که بین کاراکترها و همچنین بین
گروگان گیرها و گروگانها ردوبدل میشود ،مهمترین تمهید نمایشی است که به همراهی با این موقعیت
ایستا کمک میکند .البته کارکرد این طنز هم بیش از چند رفتوبرگشت در این موقعیت نیست و بعدازآن،
چیزی از این موقعیت ملتهب و جذاب نمیماند جز تکرار دوئلهای کالمی و تهدیدها و ...که نمایشی بودن  -و
نه واقعی بودن  -این موقعیت را برجسته میکند و تأثیر خود را از دست میدهد.
در این مسیر بهتدریج نقش مخاطبان تلویزیونی هم کمرنگ میشود و همان چند دیالوگ گاهوبیگاه که هم
نقش فاصلهگذاری دارد هم یادآور نقد زیرالیه فیلم به مدیوم تلویزیون بهعنوان وسیله سرگرمی ساز و نقش
مخاطب در سرپابودن یک شو و نمایش تلویزیونی است ،کم و کمرنگ میشود تا رسیدن به نقطهای که
متأسفانه مخاطب پیش از آن ،سالن سینما را ترک کرده است.
درواقع فیلم پس از یک شروع توفانی که بهواسطه جنس تصاویر مستندگون و تالش برای بازنمایی واقعی
این نمایش ،بهگونهای تأثیرگذار و جسورانه آغاز میشود ،در موقعیت ملتهبی که طراحی کرده گرفتار شده و
بهواسطه نبود یک استراتژی دراماتیک دچار تکرار و فرورفتنی میشود که راهی به عمق و زیرالیه فیلم ندارد
بلکه مخاطب را دلزده میکند.
ً
چهبسا باوجود یک فیلمنامه حسابشده و دقیق نه لزوما کالسیک و متعارف و الگووار ،کارگردان با حرکت در
مسیر نقاط اوج و فرود داستانی فرصتی پیدامیکرد تا با پرداختی جزئی نگرانه به همین چند کاراکتری که از
بقیه پررنگ تر شدهاند ،آنها را اندکی برای مخاطب ملموستر کند .دراین صورت مونولوگها و خطابههای
آنها فراتر از وجه نمایشی و نمادین آن میتوانست به شکلی بیشتر و عمیقتر به روزگار حال مخاطب تعمیم
پیداکند.
یکی از ویژگیهای هوشمندانه فیلم که باعث میشود هنوز بعد از ۱۵سال قابلبحث و تحلیل باشد،
محدودنشدن در قید زمان و مکان و بهنوعی نداشتن شناسنامه زمانی و مکانی است که مفاهیم مطرحشده
را در هر مقطع زمانی قابل بسط میکند .اما ایکاش فیلمساز با این فرم جسورانه خود را مقید به حداقل
درامپردازی میکرد تا مفاهیم درونی فیلم ارتباط روشنتری با مخاطب در سالنهای تاریک پیداکند .چون
همیشه دستگاه کنترل در دست مخاطب و انتخاب ادامه دادن یا ندادن این همراهی با او است
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آقای ولیان در تمام مدت فقط به یک چیز فکر میکند :اینکه یک راه فرار پیدا کند تا از این وضعیت خالص شود.

گاهی زندگی را مثل یک بازی مسخره و بیارزش توصیف
میکنی .ولی وقتی درون راهروهای این بازی مسخره گرفتار
میشوی ...اونوقت چی!
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شما یه آدم دیکتاتوری هستید.

آقای رئیس جمهور من این تو گیر کردم ،منو نجات بده.

همه ما اینجا گیر کردیم ،به ما کمک کنید.

نویسنده :شما یه آدمه دیکتاتوری هستید /.گروگانگیر:
فیلمای آلن دلون رو دیدی؟ /نویسنده :آره! /گروگانگیر :فرم
صدات خیلی شبیهشه.

بازی بهروز جلیل از ذهن کسانی که فیلم «بیستویک اینچ» را دیدهاند نمیرود.

شماره  / 25اردیبهشت 1395

79
کارگردان در فیلم نقش گروگانگیر را بازی میکند.

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

شادیحاجیمشهدی

فیلم «دو» دارای فرم متفاوت و تجربه گرایانه است
«استاد فکر میکرد خدمتکار غمگین به نظر میرسد ،ولی به او ربطی نداشت .میدانست زندگیهای آنها پر
از مشکل و اغلب نکبتبار است ،بهترین کار این بود که خودش را درگیر نکند .وقتی دو نفر توی یک آپارتمان
باشند ،آدم فکر میکند ممکن است بخواهند هر چندوقت یکبار چیزی به هم بگویند .بااینکه هر دو زیر یک
سقف بودند و حتی از یک کیسه آب گرم و یک دستشویی و حمام مشترک استفاده میکردند ،هیچوقت حرف
مشترکینداشتند».
کفشهای خدمتکار  -برنارد ماالمود (نویسنده آمریکایی )۱۹۸۶-۱۹۱۴
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فیلم «دو» ،نخستین تجربه کارگردانی سهیال گلستانی ،دانشآموخته تئاتر با گرایش طراحی صحنه است که
پیشتر بهعنوان بازیگر و صداپیشه در عرصه سینما فعالیت داشته است .گلستانی بهزعم خود ،موضوع فیلمش
را نه در قالب اثری اقتباسی ،بلکه با الهام از داستانی کوتاه از برنارد ماالمود به نام «کفشهای خدمتکار» نوشته
است و اگر کتاب را خوانده باشیم ،متوجه میشویم که تم اصلی داستان و شخصیتها به شکلی مطابق با فرهنگ
و هویت ما ،ایرانی شدهاند و اگر نگوییم اقتباس ،باید بپذیریم که چهارچوب فضاها و شخصیتپردازی کاراکترها
بهعینه از داستان برآمده و به فراخور باورهای ذهنی کارگردان تغییر کرده است.
«پری» (مهتاب نصیرپور) ،خدمتکار میانسال و بهظاهر تنهایی است که به سفارش یکی از آشنایان برای امرار
معاش ،در خانه «بهمن» (پرویز پرستویی) کار میکند .بهمن بعد از سالها زندگی در اروپا به ایران بازگشته و
بهظاهر ارتباط عاطفیاش را با زندگی و گذشتهاش قطع کرده است و پس از بازگشت به خان ه قدیمیاش در ایران
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قصد فروش آن را دارد تا با انجام کارها و فروش خانه ،به خارج از کشور بازگردد.
«دو» ،روایت همزیستی زن و مردی میانسال از دو قشر متفاوت جامعه است ،که در عین داشتن فضایی مشترک،
هریک در دنیای متفاوت و پیچیده خود زندگی میکنند و هرکدام دغدغهها و درگیریهای خاص خود را دارند،
اما همچون دو خط موازی در کنار هم بهپیش میروند .روابط انسانی و عاطفی در فیلم بهشدت تحت تأثیر فضایی
سرد ،درهم و خاکآلوده است و تیرگی آدمها و فضاها با آکسسوار صحنه و طراحی لباس آن عجین شده است .به
نظر میرسد فیلمساز ،خودخواسته آشفتگی و بالتکلیفی آدمها و دوربین را با سپریکردن زمان زیادی از فیلم
در فضایی دربسته ،با اتاقهایی تاریک و خاکستریرنگ نشان میدهد و انتظار بیننده برای وقوع هر اتفاق خاصی
بین این دو نفر ،عقیم میماند ،چراکه نباید توقع بروز حادثه و برخورد ،از این لحن قصهگویی را داشت.
اگر از هیاهو و حاشیههای اکران فیلم «دو» در جشنواره فیلم فجر بگذریم و اکنون پس از گذشت یک سال با
نگاهی تجربهگرا و تحلیلی فیلم را به تماشا بنشینیم ،خواهیم دانست که انتظار وقوع هر اتفاق یا تالقی معناداری
در مورد شخصیتهای این فیلم  -که کلیشههای ذهنی ما را اقناع میکند  -نابجا به نظر میرسد.
شکل تصویربرداری و دکوپاژ اگر نگوییم عامدانه بلکه به سبب ماهیت قصه پر از جزئیات بصری و دیالوگ است و
حفظ ریتم و کشش برای بیننده تا به انتها به این شیوه ،دشوار!
گلستانی در تجربه اولش ریسک بزرگی میکند ،اما همینکه در ذهن خود واقعیبودن آدمهای قصهاش را
باوردارد این جسارت را به او میدهد تا با جانبداری از این نوع سینما ،آقای بازیگر را نیز برای تهیهکنندگی اثرش
ترغیب کند .پرویز پرستویی در بازیاش انصافاً کم نگذاشته است و ازقضا پریشانحالی و آتشینمزاج بودن
«بهمن» را در عین اینکه مهربان و آرامشطلب است ،بهخوبی القاء میکند و به نظرمی رسد نقشی حمایتکننده
در روند تولید و کارگردانی دارد.
حرفهای ضدونقیض پری در مواجهه با بهمن ،در برخورد با مشکالتی که در زندگی بیرونیاش دارد و دامنزدن
به این آزردگیها از سوی سمانه و شیطنتهایش  -دختری که اغلب نزدیک پری است اما نسبتش با وی بهوضوح
برای مخاطب روشن نیست  -باعث میشود تا بهمن سرانجام کالفه شود و عذر او را بخواهد.
حفظ ضرباهنگ و همراهی با نگاه فیلمساز همراستا با پیداکردن زبانی مشترک بین او و مخاطبانش ،مسئولیت
دشواری است که در تدوین این اثر به عهده «هایده صفییاری» بوده است که شاید اگر از کندی و کشداری برخی
پالنها کاسته و یا در نماهای پایانی با تعمق بیشتری از سرنوشت بهمن و پری ابهامزدایی میشد ،مخاطب ایرانی
ناراضی رها نمیکرد.

را که عادت به گرهگشاییهای حاضر و آماده دارد ،اینطور
طراحی صحنه و لباس فیلم ،در انتقال سردی و سنگینی معلق در فضای مشترک آدمها و پریشانحالیشان و
بههمراه گریمی که مناسب با احواالت درونی آنها طراحی شده ،بر فقدان توجه و تأکید بر تالقینیافتن بهمن
و پری نقشی پررنگ دارد.
اگر بر این باور باشیم که کارگردان در برداشتی آزاد از یک داستان غربی ،مابهازائی آشنا در زندگی امروز مردم و
فرهنگ خویش یافته است ،میتوانیم طعم گس بیتفاوتی و بیتوجهی را در رفتارهای انسانی هرروزهمان ،مزمزه
کنیم و دریابیم که چرا ِ
درک نود دقیقه از زندگی مشترک دو انسانی که هرگز باهم پیوند نخورده و سرانجامی
قابل پیشبینی را رقم نمیزنند ،آنقدر دشوار است.
گلستانی جسورانه با ساخت فیلم «دو»  -که در ساختار خود دارای فرم متفاوت و تجربهگرایانه است  -نشان
میدهد که هنوز در راه آزمودن و تجربهکردن است؛ راهی که به گمان خودش از تحلیل و نقد منصفانه و
آزمونوخطا در آن گریزی نیست
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«دو» را باید یک درام روانشناختی دانست که تالش میکند به الیههای درونی یک مرد تنها و درونگرا برود و
برشی از زندگی و دل زدگی او را در مواجهه با خرده رخدادهای بیرونی بازنمایی کند .پرویز پرستویی که نقش
این مرد را بازی میکند شخصیت برون گراتر همان مردی است که در فیلم «امروز» میرکریمی دیده بودیم.
بهمن بعد از سالها زندگی در اروپا به ایران بازگشته و ارتباط عاطفیاش را با زندگی و گذشتهاش قطع کرده
است و بعد از بازگشت به خانهاش در ایران قصد فروش آن را دارد ،اما فروش خانه بهانهای است تا فیلمساز به
جان بهمن واردشود که گویی سالهاست آن را به دردهای خویش فروخته است؛ مردی تلخ و عصبی که
خانه ِ
کوله باری از رنج گذشته را بر دوش دارد و مالل زندگی از غم نگاهش پیداست.
اگرچه فیلم با حضور زن خدمتکار به خانه بهمن سویه بیرونیتر پیداکرده و حتی میتوان با محورقراردادن
آن ،قصه را تعریف کرد و روایتی زنانه از آن ارائه نمود اما درونمایه اثر در عمق جان بهمن میگذرد و
دنیای پررنج و مالل او که اینک آرامش را در دوری از هرگونه تنش جست وجو میکند؛ گرچه در یک
درخودفرورفتگی و کسالت روانشناختی و یأس فلسفی دستوپا میزند.
شلختگی و بینظمی بیرونی و خانه آشفته بهمن را میتوان نمادی از درون پریشان و ازهمگسیخته او دانست
که گویی لذت و معنای زندگی را ازدستداده و چیزی ،غمی ،اتفاقی در گذشته او را رنج میدهد .میل به
حفظ خانه قدیمی با همان شمایل سنتی و حتی شک و تردیدی که در فروش آن دارد نشان میدهد که او
هنوز نتوانسته از گذشته دل بکند و دلش در جایی در گذشته گیر است .بااینحال رمزگشایی شفافی درباره او
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صورت نمیگیرد و به همین دلیل فیلم با طی کردن عرض قصه درنهایت به نقطه روشنی نمیرسد جز اینکه
فیلمساز قصدداشته همین استیصال درونی را به تصویر بکشد .این البته تأویل قطعی از پایان قصه نیست و
بازگشت بهمن از مهمانی و رفتن بهسوی خانهای که خدمتکار را در آن زندانی کرده ،می تواند نوعی رستگاری
درونی باشد که چیزی از این تحول از زبان قهرمان قصه نمیشنویم اما بهواسطه آن مهمانی و صحنه تصادفی
که یکی از مهمانان در مسیر رسیدن به مهمانی دیده و تعریف کرده میتوان نشانههایی از یک جرقه و تحول
درونی را در میمیک صورت و نگاه بهمن و تغییر محسوسی که در رفتارش میبینم نشانهشناسی کرد و بر این
مبنا حدس زد که او پاسخ سردرگمیها و پرسشهای ذهنی خود را گرفته است و به سمت خانه میرود تا
زندگی تازهای را شروع کند.
داستان این فیلم از داستان کوتاه «کفشهای خدمتکار» ،اثر برنارد ماالمود با ترجمهای از امیرمهدی
حقیقت است ،که کارگردان چند سال قبل خوانده بود و رفتهرفته به فیلمنامه تبدیل شد .البته نمیتوان
گفت فیلمنامه اقتباسی است و فقط حال وهوا و نگاهی از این داستان کوتاه را دارد و متأثر از این قصه است.
بااینحال نمیتوان هم گفت که قصه بومی شده و مخاطب ایرانی میتواند با اتمسفر دراماتیک آن ارتباط
همذات پندارانهای برقرارکند .اگرچه بهنوعی باید قصه را دوپاره هم دانست که داستان زن خدمتکار آن
با بازی خوب مهتاب نصیرپور سویه ایرانی و همسوتری با فضاسازی و اساسا تجربه زیسته ایرانی داشته و
رنجهای یک زن تنها و بیسرپرست را نمایش میدهد .شاید نسبت منطقی و نمادین بین بهمن و خدمتکاری
که هردو به دالیل مختلف در وضعیت بغرنج تنهایی به سرمیبرند بتواند این دوگانگی را به وحدت دراماتیکی
بدل کند .بااینحال یک نوع تعلیق دائم در ذات قصه وجود دارد که از یک فقدان در زندگی شخصیتهای قصه
خبر میدهد .این فقدان میتواند فقدان یک معنا یا عشق یا هرآن چیزی باشد که به زندگی انسان معنا و جهت
میبخشد .به نظر میرسد گلستانی خواسته همین فقدان و تعلیق دائم زندگی قهرمان قصهاش را به تصویر
بکشد .قطعا فیلمهایی ازایندست که ریتم درونی دارند نمیتوانند مخاطب عام را جذب کنند مگر آنهایی که
رنجی شبیه به رنج قهرمان قصه را تجربه کرده باشند
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«دو» در نهاد خود ،در آن استعدادی که هر اثری در درون دارد میتوانست فیلمی درباره دو انسان تنها باشد که
تنهاییشان یک تنهایی صرف نیست ،بیشتر نوعی جداافتادگی است .جداافتادگی از آنچه به آن تعلق داشتند ،از
آنچه در بستر و زمینه آن رشد کردهاند و زیستهاند.
دو میانسال ،هرکدام با شکلی از تنهایی و غربت به هم رسیدهاند و این یک همنشینی الزاماً مبارک و خوش
نیست ،بلکه بیشتر نوعی تضاد و تقابل ناخواسته است .از یک سو یک زن از جامعهای که با آن در ارتباط است،
از آدمهای دیگر همطبقهاش جدا افتاده است و از سوی دیگر یک مرد از خودش .بهمن ،شخصیت مرد فیلم با
بازی پرویز پرستویی ،شمایل تیپیکال مرد میانسال ازخودبیگانه و سردی را دارد که با نوعی از تنزهطلبی نسبت
به جامعه سعی در فرار دارد .این ازجمله تیپهایی است که در تاریخ سینمای ایران آشناست و در شکلهای
مختلفی تابهحال خاصه در سینمای موسوم به موج نو نمایان شده است .در مقابل او هم تیپی آشنا از زن میانسال
فرودست و آسیبپذیر قراردارد که از زمینه اجتماعی خود فراری است و به هیچ طبقه و گروه دیگری هم تعلق
ندارد؛ یک جداافتاده حقیقی که عدم وابستگیاش او را به موجودی ناشناخته بدل میسازد.
اما این رویارویی ،یا بهتر است بگوییم این تابلوی متضاد و دراماتیک ،تنها ظاهر فیلم «دو» ساخته سهیال
گلستانی است .فیلم اساساً چنین تمرکزی ندارد .فیلم مدام گویی بهعمد از تمرکز بر این پتانسیل خود فاصله
میگیرد .درواقع از متن دور میشود آنهم نه برای نمایش متنی دیگر یا خردکردن متن اصلی در جهت نمایش
خردهداستانها و وفاداری به واقعیت بهجای شخصیتپردازی دراماتیک سبکپردازانه ،آنچه به سببش
گلستانی متن را رهاکرده حواشی و داستانهای احتمالی بیرون از خود این دو نفر است .چیزی میان پری با
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بازی مهتاب نصیرپور و بهمن وجود ندارد .حتی ارتباط کاری ،ارتباط استثماری و یا ترحمی در کار نیست،
تنها آدمها به هم کلماتی میگویند و به زندگی خود فرومیروند .فقدان این فردیتیافتن و تمرکز روی آدمها و
متنی که آنها را هرچهبیشتر نمایان کند ،باعث شده است که آن پتانسیل یا نهاد وسوسهانگیز و جدی فیلم که
تم جداافتادگی دو آدم با دو خاستگاه متفاوت اجتماعی ،روانی و اخالقی است عقیم بماند و به ظهور نرسد .در
مقابل آنچه دیده میشود حواشی برشخوردهای با اطالعات پراکندهای است که در آدمها به وحدت و داستانی
قابلبیان نمیرسد .بزرگترین مشکل «دو» این است که این دو آدم درنهایت داستانی ندارند؛ داستانی که بتوان
به همان اندازهای که شخصیتها سرد و غیرقابلارتباط
آن را درک کرد و به جهانشان ورود پیدا کرد .فیلم هم 
هستند ،بیجان است.
تا پیش از سیدقیقه پایانی «دو» هیچ الزامی برای دیدن برشهایی از زندگی بهمن و پری وجود ندارد .هیچ
پیوندی بین تصاویر فیلم و آدمها و پیشروی یک رابطه وجود ندارد .اما در سیدقیقه پایانی ،فیلم ضربهای
که همان چرخش بناست توجیهکننده  -و نه انسجامبخش
غافلگیرکننده و چرخشی دراماتیک ایجاد میکند 
و معناساز  ۶۰ -دقیقه اول باشد .این پایان البته سرانجام موفق میشود فیلم سهیال گلستانی را تبدیل به یک
کنش در مخاطب کند ،به این معنا که مخاطب صبور خود را وارد داستانی میکند که بااهمیت و تأملبرانگیز
است .اما سؤاالتی را باقی میگذارد که آن تأثیر نهایی را مشکوک و حتی جعلی میگرداند .آخرین سؤال که نسبتاً
برونمتنی هم هست این است که آیا فیلمی را میتوان خوب دانست که برای سیدقیقه ،شصت دقیقه بیشکل،
پراکنده و غیرقابلپیگیری است؟ شاید پاسخ قطعی و همیشگی به این سؤال دشوار باشد اما دستکم میتوان
به همان شصتدقیقه دشوار و نامفهوم  -معنا و لذت
گفت که آن سیدقیقه پایانی باید بتواند به کل فیلم  -
ببخشد .یعنی مخاطب بهواسطه سیدقیقه پایانی بتواند تمام فیلم را به یک شکل قضاوت کند و بهعنوان یک
کل آن را درک کند و احیاناً از آن لذت ببرد« .دو» چنین نیست« .دو» آشکارا دو پاره جدا از هم و نامتوازن است از
مالل و التهاب .تازه بیشتر از آنکه التهاب را نمایش دهد ،با نگاهی به تسامح مینیمالیستی به آن اشاره میکند .این
برای اینکه کل فیلم را یککاسه کند و به مجموعه لحظههایش معنا بدهد کافی نیست و همچنان خستگی آن
سیدقیقه را بر جان باقی میگذارد ،چراکه حاصل فیلم ،ارزش آنهمه حاشیه و زیادهگویی و شنیدن اطالعات
بیاهمیت را ندارد.
سؤال دیگر سؤالی نزدیکتر به اولی اما از درون متن است .اگر درون زندگی هر یک از آدمها که چنین متراکم
نمایش داده میشود ،نمایش داده نمیشد در رخدادی که در سیدقیقه آخر بهمانند برگ برنده مؤلف ارائه
میشود ،چه تغییری ایجاد میکرد؟ البته اگر نمایش داده نمیشد ممکن بود که بهتر باشد و ایده فیلم و تمرکز
آن کاملتر شود اما میل اشتباه و گولزننده رفتن به حاشیه در فیلم گلستانی الزام وجود لحظهها ،سکانسها و
حتی بسیاری از آدمها را نامعلوم نگهمیدارد .اما درنهایت سؤال اول و عمده این است که چرا این دو آدم  -بهمن
و پری  -را باید کنار هم ببینیم؟ دو آدم منفعل و بیارتباطی که حتی برای اینکه در هم التهابی ایجاد کنند یا
فاجعه بیافرینند به یک عامل سوم یعنی سمانه نامی نیاز دارند که دست به کنش بزند؛ عامل اخاللی که نه معلوم
میشود ناراحتی روحی و روانی او چیست و نه مشخص است درپی چه چیز روشنی دست به عمل میزند و نه
در خلوت پرداخته میشود و در رابطه با دیگران خاصه پری خصوصیت روشنی از خود بروز میدهد و وجود
یک عامل کنش بیهویت تنها پایانی غافلگیرانه در فیلم به وجود میآورد؛ پایانی که باوجود فضاسازی و اجرای
مینیمالیستی و سبکپردازی شده ،هیچ خاصیت نجاتبخشی ندارد و حواشی را به متن و راههای جانبی طی
شده را به بخشی از مسیر بدل نمیسازد
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(محصول )1394
خالصه فیلم :قصه انسانها در هم تنيده ميشود تا
قطعات گمشده پازل زندگي تو پيدا شود ،اينکه در اين دنيا
مقصدي هست و تو گاه بايد «دربست» برسي به انتهاي
راه ،کاش انتهاي اين راه شروع قصهاي باشد نه پايان تمام
قصهها.
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عوامل :كارگردان :علي خامه پرست ،فيلمنامه نویسان :احسان اهلل دادي،
امير نوروزي ،مدير فيلمبرداري :حسن عليمرداني ،طراح صحنه و لباس:
علي خامه پرست ،صدابردار :نظام الدين كيايي ،بازيگران :شقايق فراهاني،
رضا ناجي ،اميرحسين صديق ،بيژن بنفشه خواه ،حسين سليماني،
خاطره حاتمي ،امير كرباليي زاده ،حسين عباسي ،نيما شاهرخ شاهي،
تهیه کنندگان :حسن عليمرداني ،حسن مصطفوي

علیاصغرکشانی

«دربست» روایتی نوگرایانه و غیرخطی دارد
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«دربست» اولین فیلم بلند سینمایی علی خامهپرست با دستمایه قراردادن ماجرای ارتباط یک راننده
مسافرکش با مسافرهایش داستانی با الگوی غیرکالسیک را روایت میکند .فیلم با محورقراردادن دغدغههای
انسانهای پیرامونی ،تالش دارد تا با خلق چندین خردهروایت کوتاه از زندگی آدمها ،نقبی به زیر پوست شهر
بزند و از دلشورهها ،نگرانیها و دلواپسیهای الیههای زیرین اجتماع سخن به میان آورد.
«دربست» با روایتی نوگرایانه و غیرخطی ،که گویا حاصل مشاهدات و شنیدههای فیلمساز از آدمهای پیرامونش
است ،شکل میگیرد؛ بهخصوص محور و نقشآفرین اصلی ماجرا که باوجود تحصیالت دانشگاهی ،انگار چارهای
جز تندادن به شغل دشوار و نامرتبط با آموختههایش ندارد .پارسا ،این خسته از تنهایی ،شاید از این روزنه
میخواهد به دنیای برخی از آدمهای اجتماع سری بزند و پای عشقها و ناکامیها ،قصهها و غصهها و اشکها و
لبخندهایشان بنشیند؛ شخصیتی که با اتومبیل از رده خارج پدرش ،بهخاطر وضع زندگی و درآمد نابسامانی که
دارد ،سراغ شغل پردردسر و فرساینده مسافرکشی میرود ،اما تالشش این است که نگاهش به اطراف ،به سادگی
نگاه یک مسافرکش معمولی نباشد.
فیلم با بهرهگیری از روایت اولشخص ،تالش میکند تا به کنشهای ذهنی شخصیت اصلیاش ،پارسا ،که با
بیماری دستوپنجه نرم میکند و اندکاندک بهسوی مرگ میرود ،در برخورد با آدمهای پیرامونش نزدیک شود؛
واگویههای او با خود گرچه هیچگاه چالش دراماتیک جدی در فیلم به وجود نمیآورد ،اما تالش دارد تا پارسا را یک
همراه صبور در مواجهه با دردها و رنجهای مسافرانش نشان دهد و حداقل به شناخت مخاطب از او کمک کند.
«دربست» که اثری در گونه اجتماعی است ،تالش دارد تا با انعکاس رنجها و برخی خوشیهای آدمها ،بعضی از
مشکالت عمومی جامعه را مطرح سازد ،برای همین فیلمساز نهفقط سراغ تیپهایی عمومی از طبقات گوناگون
جامعه (جوان در آستانه ازدواج ،شهرستانی آسیبدیده ،زوج در آستانه جدایی ،جوانی روحانی ،جوان مالباخته
و زن و شوهری عصبی) که سراغ آدمهای نامتعارف جامعه (جوانی دوجنسه ،مردی افغانی ،سارقی خردهپا با
حرفهایی عجیب و توریستی فرانسوی) هم رفته است.
روایت فیلم بهمانند «شب روی زمین» جیم جارموش (آنجا هم راننده تاکسی با رفتار و کردار مسافرهای مختلف
برخورد میکند) بر اساس تعدادی خردهماجرا و معدودی داستانک پیشمیرود؛ ماجراهایی که هرکدام مبنای
حادثههای مختلف و گاه عجیبوغریبی است که نه سیر صعودی خاصی دارند ،نه از رویکرد دایرهواری در
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روایتپردازی بهرهمیگیرند و نه ربط منطقی  -بهجز
حداکثردوجا(دزدیکیفواختالفنیماشاهرخشاهی
و خاطره حاتمی)-به همپیدامیکنند .جالب اینجاست
که خیلی راحت میشود جای ماجراها را باهم عوض
کرد یا با طوالنیشدن زمان فیلم به داستانکها افزود
و همینطور ماجرا پشت ماجرا به داستان اضافه کرد.
نکتهمتمایزهمایناستکهکیفیتمهماینروایتهای
برگرفته از تعدد تیپها و اتفاقات مربوط به هر یک از
داستانکها هم بهگونهای است که دقیقا از نقطه اوج
گرفتاریشخصیتهاآغازمیشود.
فیلم پس از معرفی کوتاهی از پارسا ،با مسافری
شهرستانیبابازیرضاناجیآغازوبهآدمیباحرفهایی
عجیب ،شخصیتی که صادق هاتفی نقش آن را بازی
میکند ،ختم میشود .در این میان تنها دو رویداد از
میان دیگر رویدادها به هم ربط دارند ،شخصیتی که
کیف جوانی (بیژن بنفشهخواه) را دزدیده و زنی (خاطره
حاتمی)کهدربحرانوگسستگیارتباطیبهسرمیبرد.نکتهقابلتأمل،توجهیاستکهبیشترمسافرانبهپارسای
مسافرکش دارند ،یعنی این مسافرها هستند که در کوتاهترین زمان ممکن سر حرف را بازمیکنند و گاه مثل زوجی
که نرگس محمدی بخشی از آن را بازی میکند ،پیشنهاددهنده به پارسا هم هستند .واکنش اصلی پارسا به آنها
هم اغلب در تکگوییهای درونی رخمیدهد که عمدتا در قالب همدردی و گاه با ابراز تأسف یا ابراز آرزو همراه است.
لحن و جنبههای دیداری فیلم به خاطر هوشمندی فیلمساز در بهکارگیری برخی عناصر و نشانهها مثل استفاده
از اتومبیل بهعنوان عامل محرک داستان و بهرهگیری از فضا و مکانی ثابت و در استفاده از رویدادها در اتاق تنگ
و بسته آن ،تکگوییهای ذهنی و مداوم شخصیت اصلی و ...از یکدستی منطقی برخوردار شده ،بااینوجود این
جنبههای یکطرفه گفتاری است که روایت را پیشمیبرد نه عناصر دیداری.
از سویی برای برخی از مؤلفههای فیلم بهسختی بتوان ارتباط منطقی پیداکرد .برای مثال میدانیم که بسیاری
از شهروندان امروزی حاضر نیستند تن به سوارشدن به خودروهای مدلپایین و فکسنی بدهند ،اما میبینیم
که همه تیپهای اجتماعی حاضر در فیلم ،بهخصوص برخی از آنها که مسافت طوالنی را هم قرار است طی
کنند ،حاضر به سوارشدن به چنین خودرویی میشوند؛ هرچند میتوان با چشمپوشی و پذیرش منطق عجله
شخصیتها برای رهایی از موقعیت بحرانیشان سوارشدن به این نوع خودرو را پذیرفت ،اما از طرفی ،داستان
فیلم در تهران رخمیدهد ،آدمها عجله دارند تا اتومبیلی بیاید و سوار شوند ،اما لوکیشنها طوری یا زمانی انتخاب
شده که خبری از ترافیک و شلوغی و عصبیتی که موقعیت آدمها را تشدید کند وجود ندارد و انگار داریم تصویر
دیگرگونهای از تهران میبینیم .نمیدانم چقدر از این ماجرا که لطمه دیداری و سببیتی به منطق روایت زده ،به
خاطر محدودیتهای تولید بوده ،اما با نگاهی خوشبینانه ،اینکه یک کارگردان فیلماولی در شرایط دشوار کنونی
فیلمسازی در ایران و باوجود شرایط و محدودیتهای تولید فیلم اول ،تن به ساخت فیلم آپارتمانی نداده و اثری
شهری با بازیگران متعدد و روایتی نامتعارف را مدیریت کرده ،کارش جسورانه و قابلتحسین است
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همیشه هنگام ادیت وقتی حمید سعید با موتور راهمیافتاد
فکرمیکردم موتور حمید گویا همون باد دینگومارو هست که حمید
رو به همه جا میبره.

پنجشنبهبازارمیناب

«دینگومارو» به روایت کارگردان

غالم زارعی معروف به غالم سیاه در جزیره هرمز ،غالم قرار نبود در کنسرت
پایانی برقصد اما...

خالو قنبر راستگو و حمید سعید در شهر میناب .حمید سعید
سالهاست که با خالو قنبر موسیقی اجرا میکند.

حمید سعید با گروه رزیف در بندر کنگ

حمید سعید در خانه حسین کوچیک در بندرعباس  ،حمید برای اولینبار که به خانه
حسین آمد ،بهشدت از توانایی موسیقی حسین تعجب کرده بود و سریع تصمیم
گرفت با او موسیقی بزند.
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این هفت نفر که کنسرت پایانی در آخر فیلم رو در جزیره هرمز اجرا کردند.

(محصول )1393
خالصه فیلم :فیلم روايتگر زندگي زوج جواني است که
مردبهدليلبيماريسرطانروزهايآخرعمرخودراسپري
میکند و در ادامه آن رقابتي بين مادر و همسر اين مرد
جوانرخميدهد.

عوامل :نویسنده و کارگردان :ایرج کریمی ،مدیر فیلمبرداری :مجید
گرجیان ،تدوینگر :میثم موالیی ،طراح صحنه :سیامک کاری نژاد ،طراح
لباس :رعنا امینی ،صدا :ایرج شهزادی ،بازیگران :بابک حمیدیان ،سحر
دولتشاهی ،هومن سیدی ،امیرحسین رستمی ،سام قریبیان ،رویا نونهالی،
بهاران بنی احمدی ،شیرین اسماعیلی ،تهیه کننده :علی حضرتی
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سحرعصرآزاد

«نیمرخها» ُمهر پایانی منحصربهفرد بر کارنامه سینمایی کریمی است
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«نیمرخها» حدیث نفس مردی است درگیر کشمکشهای مرگ و زندگی و در احاطه عشقهایی ازلی  -ابدی که
این بحران را با کیفیتی متفاوت تا نقطه پایان طیمیکند.
پنجمین و آخرین فیلم زندهیاد ایرج کریمی را میتوان در راستای سهگانه بهیادماندنی او؛ «از کنار هم
میگذریم»« ،چند تار مو» و «باغهای کندلوس» قرارداد .فیلمهایی که با محورقراردادن آدمهای معمولی در
گیرودار عشق ،دوستداشتن و دوستداشتهشدن ،کیفیتی خاص از یک رابطه عاطفی را ثبت کردند.
درواقع این نگاه خاص فیلمساز است که این کیفیتهای متفاوت را بر بستر قصههایی دراماتیک کنار هم قرارداد
و آنها را تبدیل به سهگانه عاشقانهای کرد که در بند قواعد و اصول رایج فیلمنامهنویسی و فیلمسازی نیست ولی
بهشدت پذیرفتنی و جذاب است.
تجربه نامتعارف «نسل جادویی» که با تکیه بر سویههای سورئال توانایی انسان با محوریت جوانان شکل گرفت،
چهبسا حرف مهمی در بر داشت اما در اجرا و بیان دراماتیک نتوانست ارتباطی بیواسطه  -همچون فیلمهای
قبلی کریمی  -با مخاطب برقرارکند و بهگونهای در سایه ماند.
«نیمرخها» پس از سالها نوید بازگشت کریمی را به سینما و ادامه سبک خاصی که با همین چند فیلم در سینما به
نامخودثبتکرده،میدادهرچندتجربهتلختماشایفیلمیچنینحدیثنفسگونهدرغیابفیلمساز،خودبهخود
فضایی تلخ و خاکستری در اطراف آن ایجاد کرد؛ رنگی که اتفاقا به انتخاب فیلمساز ،رنگ غالب فیلم و کیفیت روابط
انسانی  -عاطفی به تصویر درآمده در «نیمرخها» است و میتوان گفت این تداعی ذهنی و عینی بهگونهای اولین
قالبی است که مخاطب را در اتمسفر و فضای فیلم غرق میکند تا خودبهخود نیمی از راه را رفته باشد.
این درک درست و متقابل فیلمساز ،برآمده از همان ویژگی مهم فیلم یعنی حدیثنفسبودن آن است که موجب
شده کریمی با تجربه این موقعیت در عمق جسم و روح و جان و پیوند آن با دنیای درام و تخیلپردازی و البته سلیقه
و نگاه خاصی که به سینما و هنر دارد ،تصویری تأثیرگذار و قابلدرک از آدمهای درگیر بحران قصهاش خلق کند.
«نیمرخها» قصه زوج عاشقی است که مرد براثر سرطان ،روزهای پایانی عمرش را میگذراند و در این موقعیت
بحرانی ،همسر و مادرش بر سر دوستداشتن او رقابتی را آغازمیکنند که با مرگ او بینتیجه میماند.
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این موقعیت دراماتیک تلخ با عبور از فیلتر ذهنی
فیلمساز و جهانبینی او درباره زندگی ،مرگ ،عشق
و ...تبدیل به فیلمی تأملبرانگیز در رثای عشق شده
که همچون فیلمهای قبلی او کیفیتی متفاوت دارد؛
کیفیتی که یک مادر و یک همسر را در مقابل هم
قرارمیدهد تا برای تحمل تصویر روبهزوال مردی که
هر دو به او عشق میورزند ،به شیوه خود ،این موقعیت
تلخ را تاب بیاورند.
از این کیفیت متفاوت و به تعبیری این دوئل
منحصربهفرد زنانه که دو سویه متفاوت از عشق
را نشانه رفته ،طبعاً انتظار تصویری متداول و
آشنا نمیرود و به همین دلیل است که فیلمساز
بدون نگرانی از نمایشی شدن برخوردها ،تقابلها،
دیالوگها ،اکتها و ...سعی کرده توجه و تمرکز
مخاطب را به این جنس خاص رفتارها و در مرحله
بعد به علت آنها جلب کند که برآمده از همان
کیفیت و نگاه متفاوت به عشق و بحران پیش روی این آدمها است.
به همین دلیل چهبسا روند فیلم بخصوص در بخش میانی با محصورماندن در فضای خانه به نظر تلخ و سرد و
ساکن بیاید بخصوص همراه با ردوبدل شدن دیالوگهایی که برآمده از رئالیسم آن موقعیت نیست ولی دلیل
نمیشود واقعی نباشد .چه کسی میتواند تعیین کند که آدمهای مختلف در گیرودار بحرانهای پیش رو ،قادر به
چه واکنشها و عکسالعملهایی هستند؟
در این میان فیلمساز با درک این نکته که مانور بر موقعیت محوری ،روی االکلنگ عشق مادرانه و عشق زنانه تا
یک جایی امکانپذیر است و بیش از آن تأثیر خود را از دست میدهد ،در بزنگاهی که چهبسا مخاطب انتظار آن
را ندارد مرگی را که از ابتدا هراس آن میرود ،به تصویر میکشد.
ثبت این رویداد و پرداختن به اتفاقات پس از فقدان مرد ،انتخاب جسورانهای است که کریمی با این کار
نشانمیدهد اهل ریسک است و بخصوص در این فصل با تکیه بر نشانهگذاریهای ظریف تالش میکند تور
پهنشده این حدیث نفس را بهگونهای دراماتیک به نقطه سرانجام و پایان قصه ذهنیاش برساند.
به همان خانهای که مرد را ازدستداده برای بازسازی خاطرات گذشتهاش
بازگشت زن پس از ازدواج مجدد 
آنهم همراه با مردی که تجربه مشابهی در ازدستدادن عشقش دارد ،بیش از هرچیز تصویر آرمانی فیلمساز
از عشق و آدمهایی است که از ظرفیتهای انسانی درون خود ،بهرهای فراتر از روابط جهان متعارف بردهاند و به
همین دلیل هم عجیب مینمایند و دقیقاً به همین دلیل هم واقعی شدن یا نشدن آنها برای مخاطب بستگی به
قرابت جهان ذهنی او و فیلمساز دارد.
«نیمرخها» فراتر از یک فیلم که میتواند نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشته باشدُ ،مهر پایانی منحصربهفرد
بر کارنامه سینمایی فیلمسازی است که تلخکامانه از عشق سخن میگفت و عشق را برخالف روابط واقعی دنیای
امروز ،در فیلمهایش بهگونهای جاودانه به تصویر کشید و برای همیشه ثبت کرد
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ِ
درنگ میان زندگی و مرگ که زمان در آن به تله افتاده و بر
ژاله خانهای در «برزخ» اجاره کرده است .فضایی در
فری نمییابد .شخصیتها برای گذشتن از این فضا ،برای گریز ،باید با
درودیوار میکوبد تا «سپری» شود اما َم ّ
زمانی پیش بروند که خود پیش نمیرود .تنها تو ّهم «عبور» است که بر این خانه سنگینی میکند.
ژاله هرروز از خانه به بیمارستان میرود ،اما کدام خانه وقتی مشخصۀ خانهِ ،
تخت بیمار است و رنگهای سر ِد
بیمارستان؟ و کدام بیمارستان وقتی آنجا مر ِد بیماری هست که مادری دارد و همچنان ژاله مانعی است میان
مرد و مادرش؟ مهران میمیرد ،ژاله به سفر میرود ،اما کدام مرگ؟ کدام سفر؟ ژاله همانجاست ،در بیمارستانی
با بیماری روی تخت .بیماری که چهرۀ همسر پیشینش ،سیمای معشوق پیشین مهران است .او در گذشتۀ
زمان مستأصل به
مهران شریک است و در اکنونی میزید که مهران نیز در آن زیسته ،اکنونی که با
خلیدن ِ
ِ
تنگ آمده به «درون» ،عمیقتر میشود ،چندالیه میشود ،تکثیر میشود ،تکهتکه میشود ،متسع میشود اما
نمیگذرد .او ،اگر نه بهتمامی ،در گسترهای ازآنچه هست ،خود مهران است .درست همانند کابوس ،که در آن
سرد و در گسترهای از وجودش با او یگانه میشود .این هجوم زمانی است که راهی به بیرون
هرکس در دیگری می ُ
نجسته ،به درون و به ناخودآگاه شخصیتها.
اما ناخودآگاه نیز بخشی دیگر ،شاید ژرفتر از همین تلۀ مکانی است .اینجا نیز درست همانند مرگ ،شخصیتها
سرند و باهم ادغام میشوند .مهران در کابوس ،سرگردان
از نشستن در جای یکدیگر فراتر میروند ،در هم می ُ
مهران بیما ِر پیشین ،به
به همان
میماند میان خودش و همایون و دستآخر با برداشتن کالهگیس ظاهرا 
ِ
خودش ،بازمیگردد .اما زمان ،در جستوجوی گریزگاه ،از سطوح روایت نیز بیرون میزند :گوشوارهای که
مهران در کابوسش یافته بود ،در سطح دیگری از روایت در دست همایون پیدا میشود.
فراترینسطحروایت،دراختیارنوازندگانیاستکهنبضزمانوچرخشهاوسرگردانیهایشدراختیا ِر«تمرینها»
جمع محبوس در سطوح دیگر ،تنها یک تن را به این فراترین سطح راهی
و «دستگرمیهای» آنان است .از میان ِ
هست:صدا.معشوقیکهیادستنیافتنیاستیاازدسترفته«.سایهایکههمهمبتالیآنند».
«نیمرخها»ی ایرج کریمی نازنین ،منتقد و آموزگار یگانهای که انگار گذر زمان کمترین التیامی بر حسرت
نبودنش نمینهد ،بهگمانم بهترین اثر او باشد .شاعرانهای که چقدر یادآور این شعر جاللی است:
افسوس که راهی جز رسیدن /نیست /و بیراههها نیز به بیابانی /نمیرسند /و دست ما از آنچه نیست /کوتاه است

(محصول )1394
خالصه فیلم16 :مارس 25( 1988اسفند )1366حلبچه
شهری مرزی در اقلیم کردستان عراق توسط صدام
بمباران شیمیایی میشود ،این اتفاق باعث جدایی کودکی
 40روزه از آغوش مادرش میشود ...
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دستاوردها :برنده تندیس شایستگی بهترین فیلم مستند از هفدهمین
جشن خانه سینما ،برنده تندیس شایستگی بهترین پژوهش از هفدهمین
جشن خانه سینما ،برنده تندیس بهترین کارگردان از نهمین جشنواره
سینماحقیقت (جایزه شهید آوینی) ،نامزد بهترین فیلم «هنر و تجربه» در
نهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت
عوامل :کارگردان :مهدی قربانپور ،مدیر فیلمبرداری :صادق سوری،
باسط جبار ،مدیر صدابرداری :هادی ساعد محکم ،کیومرث سبحانی،
تدوینگر :ارسالن امیری ،تهیه کننده :محمد شکیبانیا

شادی حاجیمشهدی

«زمناکو»؛ تالش برای واکاوی هویتی گمشده
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وقتی صحبت از فجایع انسانی مثل جنگ ،کشتار ،تجاوز و غارت به میان میآید فارغ از ابعاد تلخ انسانی و
پیامدهای ناگوار اجتماعی و جغرافیایی که برای مردمان آن قوم و اقلیم رخ داده است ،مخربترین پیامدها تنها
خسارات مادی و جسمی را شامل نمیشوند ،بلکه آزردگیهای دیگری که برآمده از بحرانهای عاطفی و روحی
هستند ،زخم عمیق این فجایع را دردناکتر و گاه درمانناپذیر میسازد.
بحران هویت ،بیخانمانی و تنهایی ،سرنوشت شوم اغلب بازماندگان فجایع عمومی جوامع انسانی است؛
سرنوشت محتومی که سایه سنگین و تاریک خود را از بمباران شیمیایی مردم بیدفاع حلبچه در ۱۶مارچ ۱۹۸۸
(۲۵اسفند  )۱۳۶۶تاکنون بر سر بازماندگانش انداخته است.
دستمایه فیلم مستند مهدی قربانپور« ،زمناکو» ،تالش برای بازیابی هویت ازدسترفته طفلی است که در
چهلروزگی از آغوش مادرش در جریان بمباران شیمیایی حلبچه جدا شده و خانوادهاش را گم کرده است.
قربانپور آگاهانه سراغ سوژهای زنده و واقعی میرود؛ این فیلم ذاتا حاوی درامی جذاب است و در بافت خود ریتم
پرکششی را برای پاسخ دادن به پرسشهای مخاطبش دنبال میکند.
فیلمساز میداند واکاوی در زندگی «علی»  -کودکی که با خوشاقبالی در دامان مادری آبادانیاالصل و در شهر
مشهد پرورش یافته است ،فردی که بیستودو سال بعد مادر حقیقی خود را در اقلیمی دیگر و با زبانی ناآشنا
بازمیشناسد  -زحمت دوچندانی را میطلبد .پژوهش و مالقات با خانواده و مردمی که هویتی غیرایرانی دارند
به همراه چالشی که علی در مواجهه با مردم و فرهنگی که هرگز فرصت شناختن آنها را نداشته و صبوری برای

شماره  / 25اردیبهشت 1395

یافتن پاسخ این پرسش که او چگونه از آغوش مادر ناپدید شده است ،حس متضاد رنجآوری را برای مخاطب
پدیدمیآورد که درعینحال برای حل معمای هویت ،تا پایان او را رها نمیسازد.
قصه ،مستندوار روایت میشود و حتی تصاویر آرشیوی و پالنهای بازسازیشده در فیلم که برخی شاید پس
از شکلگیری رافکاتهای اولیه و در روند پژوهشی در فیلم گنجانده شدهاند ،آنقدر با جنس تصاویر و کلیت
فضای فیلم همخوانی دارند که ابدا خدشهای به آن واردنمیکنند .هویتبخشیدن به اتفاقات و حوادث فیلم
بههمراه معرفی آدمهای دیگر ،در همراه شدن با نریشن گویندهای که صدایی مشابه کاراکتر اصلی فیلم دارد ،از
نقاط قوت فیلم است.
کارگردان آگاهانه در ثبت هر کنش و واکنشی که به لحظههای فیلم کمکی کرده است ،میکوشد و گویی پیش
از رخدادن حوادث در انتظار ضبط و ثبت آن لحظه است (اشاره میکنم به ریاکشنهای «علی» در مواجهه با
حضور اولیه خانوادههای مدعی کرد و ابراز احساسات آنان در برنامه مستند تلویزیونی یا لحظات فصل مواجهه و
گپ و گفت با مادر حقیقیاش و)...
تصاویری که با تنوع جغرافیایی بین شهرهای تهران و مشهد در ایران و سلیمانیه و کردستان در عراق با توجه به
تفاوتهای اقلیمی و فرهنگی میکوشند تا روند بازیابی هویت علی را که نزدیک به سهدهه از دوری او از وطن
میگذرد ،بازخوانی کنند کار تولید را دشوار و زمانبر میسازند .این تنوع و حرکت در حفظ ریتم و کشش فیلم
توجو ممکن است به کار هم نیایند ،درک و توجه
مؤثر است و ذخیره و ثبت تصاویر بیشماری که در این جس 
ویژه تهیهکنندهای آگاه همچون محمد شکیبانیا را میطلبد.
موسیقی «زمناکو» ساخته مجید پوستی ،اندک ولی تأثیرگذار است .تدوین فیلم که بهتر بود با روند زمانی
اتفاقات فیلم مطابقت میداشت ،دستخوش پستیوبلندیهایی همچون همسانسازی فضاها و چهرهها و
جایگذاری مناسب فیلمها و تصاویر آرشیوی شده است؛ چراکه بهدلیل ساختهشدن فیلم دوسال بعد از آگاهی
علی از هویت و خانواده واقعیاش و سفر کارگردان و عوامل به کردستان عراق و آشنایی با زمناکو که نام علی را
۲۲سال در ایران ،به عاریه گرفته بود ،تدوین فیلم به شکلی است که در روایت داستان ،ریتم دراماتیک قصه را تا
پایان جذاب نگاه داشته و انسجام آن را خدشهدار نمیسازد.
سکانس مواجهه علی با خانواده و مادر واقعیاش در برنامه زنده تلویزیون کرد ،اشک هر بینندهای را از چشمانش
جاری میسازد و تعلیق ناشی از عدم آگاهی از نتایج آزمایش دیانای بر القاء این حس میافزاید .علی ،کودک
خوشاقبال دیروز که شانس این را داشته است تا زمناکو را بازیابد ،با ریشههایی از ایران و عالقه قلبی به مادری
که او را در دستان پرمهرش پرورش داده است ،برای شناخت هویتی که به جبر جنگ از او دریغ شده بود ،قدم در
راهی تازه میگذارد؛ راهی که اینبار در آن تنها نیست.
بهیادماندنیترین بخش فیلم ،فصل پایانی آن است ،آنجا که درد و رنجی نهان با چاشنی امید ذهن مخاطب را
تحریک میکند؛ نمایی از بازی زمناکو با کودکان پناهجوی آواره  -از جنگی تازه  -که دردی دیرینه را دوباره و
هنوز روایت میکنند با لبخندهای معصومانهشان درحالیکه بهسوی دوربین میدوند و درپس امید به فردایی
بهتر ،بر هر ذهن بیداری تازیانه میزنند.
نمایش فیلم مستند داستانی «زمناکو» در بخش سینمای هنر و تجربه ،اتفاق مبارک و خوشایندی است ،چراکه
به فیلمهایی که اینچنین پرزحمت ساخته میشوند و کمتر به سینمای بدنه وابستگی دارند ،مجال نمایش و
چهبسا امکان جذب مخاطب و اقبال عمومی میدهد .سینمای هنر و تجربه میتواند مأمنی برای فیلمسازانی
باشد که از تجربه کردن هراسی ندارند و برای افزودن به وزنه فرهنگ و سینمای ایران در تالشند
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واپسین مستند مهدی قربانپور جان میدهد برای بازخوانی مفهوم «مادر»
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وقتی علی /زمناکو با آرامشی وصفناپذیر شلنگ آب را بهسوی انارهای روی درخت میگیرد تا همهجوره شاداب
و سیرابشان کند ،دیگر خیالمان راحت میشود که او مأمنش را پیدا کرده و سکنی گزیده است؛ حاال این خسته
از سفری سخت و گرانسنگ که روزهای پایان جستوجو ،با پایکوبی در جشن عید نوروز به نمادی از معجزه
الهی تبدیل شده ،به شهر انارها بازگشته تا زندگی دوبارهای را آغاز کند .زمناکو ،گویی همچون یوسف به کنعان
یا بهمانند یونس به نینوا یا مثل اسماعیل به آغوش پدر بازمیگردد تا نشان دهد که عصر معجزهها پایان نیافته
مادر رها میشود ،به رازآلودترین
است .او که همچون موسی اما نه در رود نیل که در جهنمی زمینی از آغوش 
شکل ممکن نجات مییابد و همچون مائدهای از سرزمین کهن خراسان در آغوشی مادرانه سربرمیآورد؛
و چه کسی میداند که بیستودو سال باید بگذرد تا دیوانهوار اینبار در آغوش مادری ناامید و چشمانتظار
ازخودبیخود اشک بریزد و نفسبهنفس فریاد بزند.
نمیدانم علی دیگر هیچگاه دلش برای زیباییهای خراسان تنگ میشود یا نه؟ میدانم تلخی کم ندیده اما
نمیدانم آیا هیچگاه دلش هوای شبهای خنک کوه سنگی ،نسیم عصرگاه هفتحوض ،جلوه اساطیری غار
مغان ،آتشکده جاودانه بازه هور ،تفرجگاه بینظیر وکیلآباد و لذت قایقسواری روی رودخانه زیبای گلستان را
میکند یا نه؟
اما هرچه هست زمناکو حاال دیگر نهتنها محروم از امتیازهای زندگی اجتماعی نیست که با خیال راحت یونیفورم
دانشگاه آمریکایی سلیمانیه را به تن میکند و با دخترخالهاش بنان زیر یک سقف زندگی میکند و باافتخار،
١۶مارچ هرسال بهعنوان نماد یک رویداد تلخ تاریخی مقابل لنز دوربین مردم و خبرگزاریهای جهانی میایستد
و از خود و زندگی تازهاش میگوید.
واپسین مستند مهدی قربانپور با همه مضامین تلخ و شیرینش ،جان میدهد برای بازخوانی مفهوم «مادر» ،این
عجیبترین و دوستداشتنیترین موجود خلقت و این وصفناپذیرترین پدیده آفرینش که دوربین «زمناکو»،
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تالش میکند به ژرفترین شکل ممکن به آن نزدیک
شود .کبری و فاطمه بهترین سوژهها برای نشان دادن
رنج مادرانهاند .نماهای رنگپریده دوربین خانگی از
چشمان کبری ،اثر را برای لحظاتی مکرر به غزلی ناب
و ازلی  -ابدی ،تبدیل میکند .نگاه مهرپرستانه کبری،
انگار نگاه سیمرغ پس از دربرگرفتن زال است؛ کار بزرگ
را او میکند .قطع شدن پاهای کبری پس از تصادف،
گویی به شکل ویرانگری گسستن قلب علی از سینهاش
هم هست .هرچند فیلم فرصت پیدا نمیکند بهاندازهای
که از کبری ،این فرشته نجات و سنگ صبور علی،
شناخت پیدا میکنیم ،از بیستودو سال رنج فاطمه
آگاهمان سازد ،اما هنگامیکه سوز صدای فاطمه را
در تاریکی تیتراژ پایانی فیلم میشنویم ،مفهوم
غیرقابلتوصیف رنج ،بیشتر قلبمان را میخراشد؛ او
انگار در یک بیزمانی مطلق با آوایی محزون و غمگرفته،
دلتنگ و بیکس ،قنداق خالی فرزندش را زمانی که
تکتک گیسوانش از این اندوه بیپایان رو به سپیدی میگذارد ،تکان میدهد.
فیلم نمونه درخشانی برای طراحی تعلیق در مستند هم هست :ثانیهشماری تا رسیدن به جواب آزمایش ،فضای
عادی ولی آتش زیر خاکستر از قهوهخانه و نانوایی پس از برنامه تلویزیونی و بهخصوص لحظات پیش از اعالم
نام مادر علی در مراسم ،ازجمله طاقتفرساترین لحظههای اثر است .بهجز این« ،زمناکو» با تم جستوجویش
به مستندی پرکشوقوس و سؤالبرانگیز درباره سرنوشت تبدیل میشود و از این نقطه دید روایتش تناسب و
هماهنگی درستی با ابعاد محتواییاش دارد.
پرابهام رها میکند ،عالوه بر اینکه بهدرستی از

این مستند پرجنبوجوش که در لحظاتی مخاطب را در فضایی
مسأله زمان بهرهگیری میکند ،بد نیست بدانیم که تدوین پویا هم آن را خیلی خوب و خوش ریتم جلوه داده
است.
فیلم اشاراتی به مسأله «حق» هم دارد که معموال قوانین بهسختی برای آن تصمیم گرفته یا میگیرند؛ مثل حق
کار ،حق ازدواج ،حق خانهدار شدن و در مرحلهای پیچیدهتر حق علی برای تصمیمگیری درباره پای عزیزترین
فرد زندگیاش.
سؤاالتی از جنس لهجه ترکیبی آبادانی  -مشهدی و خطابهایی از جنس «علی کرده» در دوران مدرسه ،حس
فاصله سوژه از خود حقیقیاش را در مقطع بلوغ او بهخوبی منتقل میکند؛ افزایش پرسشهایی ازایندست
از خود درباره خود ،علی را بهمانند گرگور زامزا در «مسخ» کافکا ،دچار نوعی عذاب از بودن تا کشف حقیقت
وجودی خود میکند و وضعیتش را بهلحاظ روحی تشدیدآمیز جلوه میدهد و در این صحنهها فیلم بهخوبی
انعکاسدهنده بیقراری اوست .مابهازا و نشانه درست وضعیت علی در این شرایط ،هم در ابتدا و هم در انتها،
تصویر دوردست «هواگردی» است که علی با فاصلهای ژرف ،محو تماشای اوست و نیک میداند که او هم زمانی
آسمان رها بود

همچون هواگرد سوار روبهرویش ،پادرهوا میان زمین و
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داریوشمهرجوییازکارگردانانیاستکهسینمایایرانرا ازهمانآغازاعتباربخشیدهاست.فیلمسازیکهبایدیک
دوسالدیگرنیمقرنفعالیتسینماییارزشمنداوراجشنبگیریم.مهرجوییکهبافیلمگیشهپسندوبابروز«الماس
)۱۳۴۶(»۳۳فعالیتسینماییخودراآغازمیکند،خیلیزودتغییرمسیردادهوبهسینمایمتفاوتیمیرسدکهدر
ادبیات سینمایی با اصطالح «موج نو» از آن یاد میشود .مهرجویی با «گاو» و در شرایطی که فیلمسازان دیگری چون
ناصر تقوایی و البته با کمی فاصله مسعود کیمیایی نیز داعیه افکندن طرحی نو در سینمای ایران را داشتند ،موفق
میشود جریانی سینمایی در سینمای ایران به وجود آورد که در ادامه تالشهای پیشین فیلمسازانی چون ابراهیم
گلستانوفرخغفاریبهبارنشستهوموجنویسینمایروشنفکریایرانرابهراهمیاندازد.وحالبافیلممستندمانی
حقیقیروبهروییم؛فیلمیکهمیکوشدکارنامهچهلسالهیکیازچهرههایاصلیاینموجرانقدوبررسیکند.
حقیقی در این مجال ،خود اظهارنظری نکرده و بیشتر فضا را مهیا میسازد تا منتقدان شناختهشده سینمای
ایران  -چه موافق و چه مخالف  -درمورد مهرجویی و فیلمهایش اظهارنظر کنند؛ اگرچه نمیتوان همدلیهای او
را با برخی دیدگاهها نادیده گرفته و از حضور زیرکانه او در ترکیب نظرات چشمپوشید و این افزون بر دیدگاههای
انتقادی است که او در روند مصاحبهها گهگاه آشکار میکند.
حقیقیدرفیلمشمیکوشدباجدیتیدرخورطیپنجسالجستوجووتصویربرداری،بهاسنادنوشتاریوتصویری
ارزشمندیدستیابدکهبیتردیدتنهابهیمنساختنفیلمهاییازایندستازفراموشخانههایشخصیبیرونآمده
ودردسترسعمومقرارمیگیرند.دراینمیانمیتوانبهفیلمیاحتماالسوپرهشتیاشارهکردکهآغازگرفیلماستو
درآن،چهرههایآشنایادبوفلسف هوهنرایراننظیرزندهیادسهرابسپهری،داریوششایگان،گلیترقی،عزتاهلل
انتظامی و دیگران را میبینیم که در یک سفر به کاشان ،سرخوشانه از کنارهمبودن لذت میبرند .از اسناد دیگری که
درفیلم،براینخستینباررونماییمیشود،نامهمحسنمخملبافبهسیدمحمدبهشتی-رئیسوقتبنیادسینمایی
فارابی  -است ،که در آن ضمن نکوهش او به رد فیلم «اجارهنشینها» پرداخته و چنین سینمایی را در جهت تضعیف
ریشههایانقالباسالمیتلقیمیکند.اظهارنظرگلیترقیدرپایاناینفیلمآرشیویکهازآنهمچونیکدورهوبا
عبارتیچون«بازیوتئاترقشنگیکهیکبارهتمامشد»یادمیکند،درعینصراحتقابلتأویلاست؛حرفهاییکهما
رابهنخستینفیلماینمحدودهچهلسالهیعنیفیلم«اجارهنشینها»()۱۳۶۶پرتابمیکند.
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همینجا این پرسش مطرح میشود در حالی که مهرجویی دو فیلم «مدرسهای که میرفتیم» ( )۱۳۵۹و
فیلم مستند «سفر به سرزمین آرتور رمبو» ( )۱۳۶۲را در کارنامه خود دارد چرا حقیقی از «اجارهنشینها»
شروع میکند .البته میتوان این مورد را ناشی از برخورد مالحظهکارانه حقیقی دانست که میخواهد فیلمش
را با فیلم پرسروصدایی چون «اجارهنشینها» آغاز کند .منطقی هم هست ،ولی وقتی این مالحظهکاری به آن
میانجامد که برخی از فیلمهای دیگر مهرجویی از سیاهه کارنامه او قلم خورده و از ورود به قاب فیلم محروم
میشوند ،این مالحظهکاری ابعاد دیگری مییابد که نباید از کنار آن گذشت .البته میتوان این احتمال را قائل
شد که توصیههای مهرجویی به این گزیدهگزینی منجر شده باشد و عالوه بر دو فیلم یاد شده ،فیلمهای بلند
دیگری چون «شیرک» (« ،)۱۳۶۷بمانی» (« ،)۱۳۸۰مهمان مامان» ( )۱۳۸۲و فیلم «آسمان محبوب»
( )۱۳۸۸از این سیاهه نادیده انگاشته شوند .این در حالی است که حذف فیلمهای مستند و کوتاه مهرجویی ـ
اپیزود «دختردایی گمشده» از فیلم «قصههای کیش» ( ،)۱۳۷۷اپیزود «فرش و فرشته» از فیلم «فرش ایرانی»
( ،)۱۳۸۵به همراه «سفر به سرزمین آرتور رمبو» ( )۱۳۶۲این سیاهه را پرشمارتر میسازد.
اگرچه رویکرد حقیقی در این فیلم رویکردی آموزشی نیست ،ولی بهتر نبود در پایان یا هرجای مناسب دیگر
فیلم نوشتهای میآمد که به فیلمهای مطرحنشده در فیلم هم اشاره میداشت ،تا حاال که برخالف عنوان فیلم که
از اعتباری عام ،برخوردار است ،نگاهی گزینشی مبنای معرفی قرارمیگیرد ،مخاطب ناآگاه ،کارنامه چهلساله
مهرجویی را محدود به این آثار تصور نکند؟ فیلم رویکردی شاد و انرژیک دارد ،شوخی و مطایبه وگاه هزل و هجو
را به هم آمیخته ،موفق میشود همراه با ریتمی پویا ،تماشای فیلم را هرچهبیشتر لذتبخش سازد.
«مهرجویی؛ کارنامه چهلساله» از یک نظر بر مواجه ه و رودررویی مهرجویی با منتقدان آثارش استوار است؛
منتقدانی که گاه با خروج از چارچوبهای اصولی نقد و بهادادن به ذهنیات و برداشتهای کامال شخصی خود،
بیش از متن بر حواشی نظر داشته و عالوه بر مهرجویی ،مخاطب را نیز کالفه میکنند .واکنشهایی از این دست
که گاه با نقیض خود نیز روبهرو میشوند ،فضایی جذاب در فیلم آفریده است .حقیقی در این رابطه از هیچ
کوششی فروگذار نکرده و دست به ابتکار جالبی میزند ،به این صورت که صحبتهای ضبط شده مهرجویی را
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که با گالیه وگاه فراتر رفتن از جنبههای نزاکت همراه است برای طرف مقابل  -در مواردی برای فخرالدین انوار،
مسعود فراستی و احمد طالبینژاد پخش کرده و ضمن ثبت واکنش او به هنگام گوشدادن ،پاسخ او را ثبت
میکند؛ و بالعکس ،نظرات منتقدانی را که تا حدودی مهرجویی از برخورد آنها دل خوشی ندارد نیز برای وی
پخش میکند؛ امری که لحظات شیرینی به فیلم بخشیده و فیلم را از شیوههای کلیشهای رایج در فیلمهایی از
این دست دور ساخته است؛ امری که بر امتیاز فیلم افزوده است.
در «مهرجویی؛ کارنامه چهلساله» و در روند صحبتهایی که همکاران ،دوستان و بازیگران فیلمهای مهرجویی
میکنند،گاه با حرفهایی روبهرو میشویم که بهصورتی بسیار ظریف شمایل واقعیتری از مهرجویی را برابر ما
ترسیم میکند .به تعبیری دیگر راویان این خاطرات ،گوشههایی از شخصیت و منش داریوش مهرجویی را آشکار
میسازند که میرود در تشعشع وجه حرفهای و احترامبرانگیز وی نادیده انگاشته شود .بهعنوان نمونه میتوان به
صحبتهای زندهیاد خسرو شکیبایی اشاره کرد که خاطرهای از صحنه سیلیزدن به گوش بیتا فرهی را از فیلم
«هامون» نقل میکند و یا صحبتهای بهرام رادان که در جریان فیلمبرداری فیلم سنتوری ،ناگزیر از تحمل
شرایطی غیرانسانی بوده که از جانب مهرجویی بر او تحمیل شده است .جدای این صحبتها باید به صحبتهای
خود مهرجویی نیز اشاره کرد که از دستگاه رفتاری خاصی خبر میدهد ،دستگاه رفتاری خاصی که نشان از منش
و خلق و خوی ویژهای دارد .به ویژه در مواردی که خویشتنداری از دست داده و با لحن و کالمی نامناسب از کسانی
یاد میکند که درست یا غلط ،بد یا خوب از عقاید و طرز تلقیشان در مورد فیلم-های مهرجویی صحبت کردهاند.
فیلم از فیلمهای مصاحبهمحور است؛ فیلمهایی که در نگاهی طنزآمیز در ادبیات سینمایی ،به «کلههای
سخنگو» شهره شدهاند .فیلم اگرچه مدام از مصاحبهای به مصاحبه دیگر رفته و تنها پارهای ارجاعات فیلمی
یا مواد آرشیوی و یک مورد انیمیشن است که این توالی را برهممیزند ،لیکن بهواسطه دوری از رویکردی
پژوهشی ،آموزشی و نزدیکی به سویهای طنزآمیز ،شاد و انرژیک ،به سرنوشت ماللآور این دسته فیلمها دچار
نشده و موفق میشود بهرغم زمان طوالنی ۱۰۴دقیقهایاش همچنان تا به آخر تماشاچی را با خود همراه سازد.
حقیقیدراینفیلمتنهابرمتنمهرجوییوفیلمهایشمتمرکزنشده وگاهحاشیههاییرابهمتنمنتقلمیسازدکه
ارجاعی تاریخی  -اجتماعی محسوب میشوند؛ ارجاع به مقاطع مختلفی که سینمای ما در این چهل سال گذرانده
است .به دیگر سخن ،حقیقی ،مهرجویی و سینمایش را در بستری به نام سینمای ایران بررسی میکند؛ وقتی
مهرجویی از توقیف بیدلیل فیلم «بانو» میگوید و اینکه۹سال بعد بیهیچتغییری در ظرفیت سیاسی  -اجتماعی
جامعه ،فیلم بیحذف حتی یک فریم به نمایش درآمد و آب هم از آب تکان نخورد .از ممیزی پوچ و ویرانگری
میگویدکهدرتمامیاینسالهاگریبانگیرسینمایمابود.توقیفیکهدوسالازعمربازیگرنقشنخستفیلم،بیتا
فرهی را هدر داده ،او را با افسردگی و انزوا و بیکاری روبهرو میسازد .حقیقی چرایی این برخورد را از فخرالدین انوار
که از مدیران مسؤل نظارت و ارزشیابی سینمای ایران در آن سالها بود میپرسد و او ابراز میدارد که شخصا با فیلم
«بانو»مشکلینداشتهواینفشارمقاماتسیاسیبودهکهاوراناگزیرازتوقیففیلمساختهاست،وایندرحالیاست
که ما در طی این سالها شاهد بودهایم برخی از مقامات عالیرتبه نظام ،بهخاطر احترام به آنچه باور داشتهاند ،عطای
پست و مقام دولتی را به لقایش بخشیده و اعتبار و شأن فرهنگی خود را حفظ کردهاند.
فیلم مانی حقیقی اگرچه تصویر کاملی از کارنامه چهلساله مهرجویی برابر ما نمیگذارد ،ولی اگر منصفانه نگاه
کنیم تصویری دیدنی و جذاب از سینمای کارگردانی ترسیم میکند که بهرغم تحمیل نامالیمات و اجحافهای
عمیق ،عقب ننشست و با تداوم فعالیتهایش ،از یک سو ،سینمایما را اعتبار بخشید و از سویی دیگر چهل سال
زندگی ما را در فیلمهایش ثبت کرد؛ سیمایی که آیندگان باید ببینند و ما را داوری کنند
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سیدرضا صائمی

سینایی در فیلم «جزیره رنگین» تالشکرده نیمه پر لیوان را نشاندهد
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وقتی میگوییم سینمای هنر و تجربه غالبا جوان تازهکاری که در حال نمایش نخستین تجربه فیلمسازیاش
است به یادمان میآید و فیلم تجربی بیشتر مصداق فیلم آوانگاردی به نظر میرسد که قرار است دستگرمی
یک فیلم اولی باشد .اما وقتی نام و امضای کارگردانی مثل خسرو سینایی زیر فیلم آمده دیگر تجربی بودن
معنای دیگری میدهد و چهبسا در اینجا معنای عکس پیدامیکند.
سینمای تجربی در ارتباط با پیشکسوتان و بزرگان سینما میتواند واجد دو معنا باشد :یکی به معنای فیلمی
غیرمتعارف در کارنامه فیلمساز از حیث ساختاری و دیگری فیلمی که تجلی سالها تجربه حرفهای یک
فیلمساز است و حاصل تالش و تجربه او را متجلی میکند« .جزیره رنگین» خسرو سینایی میتواند مصداق
هر دو معنا و رویکرد باشد .البته سابقه مستندسازی سینایی و در اینجا ترکیب آن با فیلم داستانی نیز موجب
شده «جزیره رنگین» ذیل سینمای هنر و تجربه قرارگیرد و آنقدر این مرد متواضع است که در جشنواره
سال گذشته خودش به مسئوالن ستاد جشنواره گفته بود فیلمش را در بخش مسابقه جشنواره قرارندهند.
داستان فیلم «جزیره رنگین» اقتباسی آزاد است از فعالیت دکتر احمد نادعلیان در جزیره هرمز .او یک
«هنرمند محیطی» است .چند سال پیش به آن جزیره رفت ،بیغولهای ویران را خرید و آن را به موزهای برای
نمایش آثار هنری بومی مردم جزیره تبدیل کرد .عالوه بر این طی کارگاهی به اهالی عالقهمند جزیره آموخت
که چگونه میتوانند با بهرهگیری از خاکهای رنگارنگ جزیره نقاشی کنند و آثار خود را برای فروش به
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گردشگران ایرانی و خارجی ارائه دهند .حاصل این فعالیت آن است که امروز کسانی که از این کارگاهها بهره
بردهاند ،میتوانند با فروش آثارشان به گردشگران ،شرایط اقتصادی بسیار بهتری را برای خود و خانوادهشان
فراهم کنند .بدیهی است که این فعالیت از طرف یک «سرحدی» (فردی که از اهالی بومی جزیره نیست)
در ابتدا با سوءظن و مخالفت کسانی از اهالی بومی مواجه شد و برخوردهایی را به وجود آورد .اما پس از
حدود 10سال ،نقاشی روی شیشه با خاکهای رنگین جزیره ،به یک «هنر اجتماعی» تبدیل شده است که
گردشگران بسیاری را از ایران و کشورهای دوردست برای دیدار از جزیره هرمز جلب میکند.
وقتی زمان جشنواره این فیلم در بخش خارج از مسابقه و بهعنوان آخرین فیلم ساعت ده شب اکران شد
خیلیها صرفا به خاطر اسم سینایی در سالن نشستند تا فیلم را ببینند .در ابتدا هم به نظر میرسید فیلم
کشدار و ماللانگیزی باشد .اما هرچه فیلم جلوتر میرفت بر سر شوق می آمدیم .یک حس وحال خوبی در
فیلم موج میزد که نوعی بهجت و شادی درونی را برای مخاطب قابل تجربه میکرد .خود سینایی هم گفته
بود :این فیلم شادترین فیلمی است که در دوران کاری خود طی ۴۸سال ساختهام و این شادبودن چه در
زمان ساخت و چه بعدازآن وجود داشته است .به گفته او ما بسیار زشتیها را دیدهایم و در بسیاری از فیلمها
نیز زشتیها نشان داده شده است اما زیبایی نیز وجود دارد و ما بهجای اینکه در این فیلم بگوییم زشتیها را از
بین ببرید گفتهایم که زیبایی نیز هست و باید به آن توجه کرد .واقعیت این است که سینایی در فیلم «جزیره
رنگین» تالش کرده نیمه پر لیوان را نشان دهد .سعی کرده در فیلم دائم نگوید که چرا دولت این کار را کرد و یا
فالن کار را نمیکند تا وضع درست شود ،بلکه آدمی را نشان داده که آستین باال میزند و به یک جزیره میرود
و با کارهایی که میکند سطح فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جزیره را ارتقاء میدهد« .جزیره رنگین» البته
سویه مستندگونه پررنگی دارد و میتواند با توجه به قابلیتهای گردشگرانه آن در جذب توریست و معرفی
زیباییهای ایران به دیگران نیز فیلم موفقی باشد .اما آنچه در پس قصه فرهنگی  -توریستی فیلم به سویه
برجستهتری بدل میشود غلبه عاملیت بر ساختار است؛ اینکه چگونه میتوان با تکیه بر اراده و پشتکار و
تالش از همه نشدنها گذشت و شدنها را تجربه کرد
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همایون امامی

درباره «من ناصر حجازی هستم» ،ساخته نیما طباطبایی
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«من ناصر حجازی هستم» فیلمی شخصیتنگار است که به زندگی و فعالیتهای ورزشی یکی از چهرههای
محبوب فوتبال ایران میپردازد .به ناصر حجازی دروازهبان /مربی تیم استقالل .فیلمی که بیش از یک فیلم
پرتره ،به زیرگونه مستند زندگینامهای تعلق دارد .فیلمی که میکوشد زندگی و فعالیتهای زندهیاد ناصر
حجازی از بدو تولد تا دوران کودکی و نوجوانی و آخرین لحظات زندگیش را مورد بررسی و نمایش قرار دهد،
و چنین است که زمینههای تمایزش با مستند پرتره که تنها بر برشی از یک زندگی و فعالیتهای سوژه فیلم
آنهم در گسترهای عمدتاً حسی و هنری می پردازد آشکار میشود.
فیلم در بررسی خود زندگی و فعالیتهای ورزشی حجازی را به دورههای متفاوتی تقسیم میکند .دورههایی
به این شرح:
دوره نخست :سالهای  1328 - 45؛ دوره دوم :سالهای  1346 - 59؛ دور ه سوم :سالهای 1360 - 75؛ دوره
چهارم :سالهای  1375 - 86؛ دور ه پنجم :سالهای 1387 - 90
قبل از هر چیز باید به تالش ارزشمندی اشاره کرد که فیلمساز در دسترسی به مواد آرشیوی مناسب صورت
میدهد :بازیهایی که دسترسی به آنها ،دور و دشوار است .و یا دیگر مواد آرشیوی که وجه اسنادی فیلم را
قوت بخشیدهاند .اطالعاتی که در فیلم به صورتی کرونولوژیک مطرح شده و مخاطب ناآشنا را در دنبال کردن
فیلم یاری میبخشند و در عین حال نگاه نسبتاً تحلیلی طباطبایی به موضوع ،اگر چه به ژرفای چندانی راه
نمیبرد ،لیکن به سندی بدل می شود که از یک سو زندگی ناصر حجازی و از سویی دیگر چشماندازی از
موقعیت فوتبال امروز ایران را ترسیم میکند .امری که باید از آن چون نقطه قوتی در فیلم یاد کرد.
ساختار و روال روایت فیلم بر مبنای مصاحبه ،مواد و تکه فیلم های آرشیوی سامان یافته است .مصاحبه هم
شامل مصاحبه با دیگر چهره های فوتبال ایران ،کارشناسان ورزش،همسر و فرزندان زنده یاد حجازی و حسن
فتحی کارگردان تلویزیون و سینماست که شأن حضور او در فیلم با دیگران سنخیتی نمی یابد ،مگر به عنوان
یک عالقه مند فوتبال.
رویکرد و نگاه طباطبایی به موضوع و شخصیت موردنظرش رویکردی گزارشی ،اطالعاتی است به نحوی که
از سوی فیلمساز تالشی جهت موثرتر شدن رخداد های فیلم صورت نپذیرفته و اگر گاه فیلم به حس و حالی
دست می یابد از نفس واقعیت زندگی و تالش های شخص حجازی و شیوه و روش و منش او در برخورد با
دشوارهای زندگی نشأت گرفته است ،نه تالش فیلمساز در دستیابی به جذابیتی نمایشی .و نیز برخوردهای
ناجوانمردانه ای که او را در اوج تجربه و توان ورزشی اش و در سن  29سالگی از بازی در صحنه فوتبال حذف
می کند .مخاطب می خواهد در پرتو نگاهی تحلیلی و به دور از هرنوع شیفتگی ،واقعیات بررسی و علتها
آشکار شوند.چنین نشده و تنها از منظری مظلوم نمایانه روایت فیلم پیش می رود .در این که ناصر حجازی
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مورد بیمهری و حق کشی قرار گرفت و مظلومانه
زیست تردیدی نیست ،لیکن این واقعیت نباید بر
فیلمی که میبایست به دور از نگاهی جانبدارانه ،به
تحلیل و بازنمایی واقعیات بپردازد سایه اندازد.چرا
که سنگینی چنین نگاه و رویکردی به سلب اعتماد
مخاطب می انجامد.
طباطبایی در مهار تعلق خاطرش به حجازی و
کمرنگ سازی این نگاه مظلوم نمایانه و جلب
اطمینان مخاطب،نسبت به اعمال برخوردی
تحلیلی ،کوچکترین تالشی نمیکند.در البالی
مصاحبه هایی که مستقیماً ،رو به دوربین و به شیوه ای
کام ً
ال مستقیم و فیزیکال برداشته شده اند ،از مواد
آرشیوی عمدتاً متمرکز بر بازیهای حجازی و دیگر
رخــداد های فوتبال ایــران سود جسته و بینابین
بریده هایی از صفحات نشریه های ورزشی را چاشنی
آن میسازد.افراط در کاربرد استفاده از مواد آرشیوی
مبتنی بر بازی فوتبال از یک سو و روند بی تحرک و بی تنوع روایت ،با توجه به زمان  104دقیقه ای فیلم،
مالل آور می شود؛ آنقدر که ترفند تغییر راویان فیلم که بی هیچ دلیلی  -مگر استفاده از محبوبیت راویان در
توفیق فیلم  -صورت می پذیرد نیز قادر به زدودن این مالل نمیشود.راویانی که روایت فصل های مختلف
فیلم را به عهده دارند عبارتند از :بهرام رادان( دور ه نخست)شهاب حسینی( دوره دوم)، ،پرویز پرستویی(دوره
سوم)،مسعود رایگان(دوره چهارم)،مهران مدیری و رویا تیموریان که مشترکاً روایت دوره پنجم را به عهده
دارند.
گفتار متن فیلم شدیدا ً پرگو و مطول است و مخاطب مدام اطالعات باران می شود.چنین رویکردی به رغم
آنکه از لحنی نسبتاً صمیمی برخوردار است ،به کاهش تأثیر گفتار انجامیده و انرژی بالقوه روایت را در فیلم به
حداقل می رساند.حدی که عمدتاً تأثیر خود را از سرگذشت حجازی و همدلی با او به وام میستاند.
ال هم اشاره شد ،روایت فیلم از روند و روالی کام ً
همانطور که قب ً
ال خطی و یکنواخت تبعیت میکند ،با توجه
زمان طوالنی فیلم در مواردی مالل آور میشود .حال آنکه در فرمی متفاوت و با بهکارگیری فراز و فرودی
دراماتیک و کاربرد دیگر عناصر سینمای روایی  -نظیر تعلیق و  - ...میتوانست به فیلمی با جذابیت بیشتر
بدل شود .بااین همه و جدای از موارد برشمرده باید از کاستی مهمتری در فیلم یاد کرد :فقدان ایده .فیلم
بیشتر به نوعی واقعهنگاری یک بازیکن موفق فوتبال نزدیک میشود بیآنکه خواسته باشد از حد و اندازههای
فرمی سالشمار فراتر رفته ،با تکیه بر بیانی سینمایی،واقعیت برابر دوربین را در پرورشی خالقانه به اثری
هنری بدل کند .فیلم تا پایان رویکرد اطالعاتی خود را حفظ کرده و از چارچوب آن فراتر نمیرود .بیتردید هر
سمتگیری فرمال دیگری بدان میانجامید تا به سود تصویر و بیانی تصویرگرا بخشی از اطالعات نه چندان
مهم فیلم ناگفته باقی مانده و از این رهگذر فیلم به نوعی گزیدهگویی دست یابد .گزیدهگوییای که بیتردید
کالم را از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار میساخت
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در این صفحه مباحث تئوریک و جریان شناسی
سینمای تجربی را بررسی خواهیم کرد
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مفاهیم و رویکردها در سینمای تجربی  -قسمت چهارم

پیش از دوران مدرن و اتفاقات منتهی به مدرنیته یعنی پیش از عقلگرایی ،تجربهباوری و انسانمحوری ،هنر از
خیر و سیاست و دانش جدا نبود .هنر هم کارکردی اخالقی  -سیاسی داشت و هم شیوهای از شناخت محسوب
میشد .تخصصیشدن و جداسازی در جهان مدرن و تحمیل تحلیل آکادمیک محافظهکار به بدنه خالقیت
هنری و تالش برای کشف حقیقت در امور شناختی و همچنین انحصار اخالق و سیاست در دست گروههایی که
ثروت عامل نفوذ بیشتر آنها در جامعه بود ،سبب شد که هنر هم به ساحل امن خود پناه ببرد و حتی با استقبال
زیاد خود را نه برای چیز دیگری بلکه تنها برای خود بخواهد.
البته هنر همواره نوع و شکلی از بیان بود که خاص خود بود و شیوه و شکل نگاهش به اخالق  -سیاست و شناخت
شیوه خاص خود بود اما این به معنای جاافتادگی آن و تزئینی بودنش در سامان اجتماعی نبود بلکه برعکس
پیوندی عمیق با سطوح و امور دیگر اجتماعی داشت .این امر به شکلی در خوانش صحیح از ارسطو و اثر مهمش
«فن شعر» آشکار است ،هر درک و فهمی از آن اثر باید در ارتباط با آثار دیگر او یعنی «اخالق نیکوماخوس»،
«سیاست»« ،علمالنفس» و ...صورت بگیرد.
با این مقدمه میتوان درک بهتری از سینمای انقالبی بهعنوان شکلی از سینمای تجربی پیداکرد .بهطورکلی در
هنر آوانگارد انقالبی به قول تری ایگلتون ،نظریهپرداز و منتقد ادبی و هنری« ،هنر از طریق زیباشناختیکردن
رادیکال همهچیز و اعمال زیباشناسی به دو حوزه دیگر (اخالق  -سیاست و امر شناختی) عمل نمیکند ،بلکه
زیباشناسی را به دو نظام دیگر گره میزند تا از این طریق هنر را با عمل اجتماعی پیوند دهد» .اینجا مشخص
است که هنر در رویکرد رادیکال و انقالبی خود میخواهد کنش باشد ،دستی در جهت تغییر جهان .این رویکرد
که رویکردی سراسر چپگرایانه به هنر است در سینما هم بروز و ظهور داشته است .تالشهای انقالبی از ابتدا
در شوروی کمونیستی برای اینکه فرم از امری برسازنده صرفاً «هنری» و همیشگی به یک کنش دوشادوش
ایدئولوژی انقالبی بدل شود در پی پیوند زیباشناسی به سیاست بودند و تا به امروز آن را در فیلمسازانی چون
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فرناندو سوالناس ،ژان لوک گدار و ...میتوان دید .در این قالب سینمای تجربی ،سینما و هنر فیلم را در نسبت با
اموری بنیادین بازتعریف میکند همانطور که سینمای مرسوم را نهفقط بهسبب فقدان ارزشهای زیباشناختی
که بهسبب درآمیزیاش با ایدئولوژی و وضع موجود به نقد میکشد .این البته بههیچوجه به این معنا نیست
که سینمای انقالبی رادیکال نمیتواند خود به سینمایی محافظهکار و بیارزش تبدیل شود ،کمااینکه هنر و
سینمای انقالبی شوروی به رئالیسم فرمایشی سوسیالیستی تقلیل یافت و بلهقربانگو و محافظ وضع موجود
استبدادی شوروی استالینیستی آن زمان شد.
اما فیلمسازان رادیکال انقالبی جملگی بر این باور بودهاند که زیباشناسی راهحل نیست بلکه خود بخشی از مسأله
است که باید در مناسبات اخالقی  -سیاسی و در محک شناختی مورد نقد قرارگیرد و فروبریزد .سینما از بدو امر
نیاز به تحول دارد و از یک سرگرمی سانتیمانتال بورژوایی باید به یک کنش بدل شود .آنچه در این بیان اغراقآمیز
و تالشهای نافرجام نهفته بوده است پیجویی شیوههایی نو و تالش برای اهمیتبخشیدن به سینما در سطحی
بوده که بتواند بهجای رسانهای اغواگر آنطور که هالیوود میخواسته ،به پدیدهای هنری بدل شود ،آنهم نه هر
هنری ،بلکه هنری که با سیاست  -اخالق و شناخت به شکلی جداییناپذیر همنشین و همراه است.
فیلم مقاله بهعنوان یک شکل متفاوت از فیلمسازی در جایی شبیه به این نقطه میایستد ،مستقیم و بیپرده و
درعینحال برگرفته از هنر فیلم ،بدون الزام به فاصلهگذاری هنرمندانه ،هنر را به درون واقعیت میبرد؛ واقعیت
انفسی و آفاقی و به همین دلیل ،هم سیاسی است و هم دارای وجهی آگاهیبخش است .فیلم مقالهها از حدیث
نفس (خودبیانگری) ،تأمل در نفس (خودبازتابی) تا اعترافگویی ،نقد خویشتن ،فاصلهگذاری و تعامل با
مخاطب و همچنین پرداختن به موضوعات کالن و اساسی را دربرمیگیرند .اینکه فیلم مقاله یا هر تالش انقالبی
دیگر در سینمای تجربی و آوانگارد به حاصلی جاری و همیشگی برسد امر مهمی نیست ،آنچه اهمیت دارد
تقاطعی است که در آن هنر و زیباشناسی امری انکارناپذیر شود و بهجای تزئین جایگاه خود را بهعنوان حلقه
مفقوده تغییر بازیابد .سینمای تجربی در عین درونبودگی ،خاصبودن و جدایی از مخاطب انبوه ،امکانهایی
برای این تغییر ایجاد میکند تا سینما را از سالنهای تاریک به شهرهای روشن برساند
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در این صفحه هر ماه درباره یکی از سبک ها یا
مکاتب هنری خواهید خواند
شماره  / 25اردیبهشت 1395

118

بازخوانی مکاتب و سبک های سینمایی  -قسمت پنجم

در تاریخ سینما کمتر پیش آمده که یک نفر در به وجودآمدن بیش از یک سبک مؤثر باشد ،آنهم بهاینترتیب
که سبکی را به وجود آورد ،تقوم بخشد و خود با شروع کار در سبکی تازه آن سبک پیشین را پایان بدهد و تازه
عناصری از آن را در این سبک تازه بازتعریف کند و به کاربرد .به نظر میرسد این کا ِر بیش از یک نفر باشد اما
کارل مایر همه این کارها را کرد.
کارل مایر که خود مهمترین شخصیت و سناریست بهترین فیلمها در سبک اکسپرسیونیستی بود خود
بازگشت سینما را از سبک اکسپرسیونیستی و «کالیگاری» سبب شد .با فیلمهایی همچون «پلههای
عقبی»« ،خردهشیشه»« ،شب کریسمس» و «آخرین مرد» مایر سبکی تازه را در هنر فیلم بنا نهاد که به
فیلم مجلسی معروف شد .در این نوع فیلم با درامهای ناتورالیستی روبه رو هستیم که به زندگی آدمهای
معمولی و آسیبپذیر جامعه و طبقات فرودست میپردازد .اغلب این فیلمها پایانی غمانگیز داشتند .برای
مثال در «پلههای عقبی» زن مستخدمی پسازاینکه نامزدش به دست یکی از عشاق حسود او به قتل میرسد
خودکشی میکند و یا در «خردهشیشه» سوزنبان رئیس خود را به خاطر تجاوز به دخترش میکشد و یا در
شب کریسمس داستان هولناک خودکشی قهوهخانهداری را میبینیم که مادر روانیاش او را از زندگی بیزار
کرده است.
آنچه مایر در این فیلمها به آن رسیده بسیار اهمیت دارد .اگر در سینمای اکسپرسیونیستی سایه امور ماورائی
و کنترل ناپذیر و غیرقابل توضیح سرنوشتی شوم را رقم میزد در سینمای مجلسی این خود انسان و غرایز
او و روح بیمارش است که تباهی به بار میآورد .گویی که مایر در نگرش خود به جهان دچار تحولی اساسی
میشود و نگاهش به عالم واقعگرایانه میشود و این در فیلمنامههایش ظهور سبکی و فرمال پیدامیکند.

نمایی از فیلم «سایه ها» اثر آرتور رابیسون
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زیگفرید کراکائر نظریهپرداز سینما و نویسنده کتاب «از کالیگاری تا هیتلر» معتقد بود این فیلمها مکمل
آثار پیشین مایر هستند .غرایز در این آثار نماینده تواناییهای بینشانی هستند که در شخصیتهایی چون
کالیگاری سراغ داشتیم .از سوی دیگر اشیاء در فیلمهای مجلسی به اندازه فیلمهای اکسپرسیونیستی سرشار
از احساس هستند و تشخصی خاص خودشان را دارند.
در اجرا باوجوداینکه فیلمهای مجلسی شبیه به اکسپرسیونیستها بودند اما درهرحال فیلمهایی نزدیکتر
به طبیعت و البته توضیح پذیرتر بودند ،چراکه بیشتر ناخودآگاه و آن احساسات نهانی انسان را نمایش
میدادند تا عنصر شومی که در جهان احتماال نهفته است و سرنوشت قهرمانها را رقم میزند .از عناصر مهمی
که فیلمهای مجلسی پایهگذار آن در سینما بودند وحدت زمان ،مکان و رویداد بود ،به شکلی که از طریق
این وحدت و همبستگی عناصر بیرونی و البته دراماتیک ،یگانگی سرنوشت قهرمان و گریزناپذیربودن این
سرنوشت نمایش داده میشد .در فیلمهای مجلسی هیچ امیدی بیرون از این پیوند مستحکم زمان و واقعه
و مکان وجود ندارد .یعنی سرنوشت اساسا قابلتغییر نیست .در این فیلمها به شکلی گویا و عینی گریزی
از زمان ،مکان و آن واقعهای که شخصیتها را احاطه کرده نیست .یعنی آدمها نمیتوانند از دوران خود،
محیطی که آنها را احاطه کرده و کسانی که به آنها وابستگی و گاه استیال پیداکردهاند بگریزند و این بهنوعی
جبری محیطی ،زمانی و عاطفی را به آنها تحمیل میکند.
پس از  ۱۹۲۴فیلمهای مجلسی به دلیل ثبات اقتصادی ادامه پیداکردند .برای مثال اوالد آندره دوپون با فیلم
«واریته» همان سبک مایر در فیلمهای مجلسی را ادامه داد و همچنین آرتور رابیسون در فیلم «سایه ها»ی

خود یکی از عجیبترین ،انتقادیترین و درعینحال نقدبرانگیزترین آثار سینمای مجلسی را ساخت .عنصر
ناخودآگاه و غرایز انسانی و نگرش مرگبار به غرایز و استفاده خودخواهانه از آنها مایههای درونی فیلمهای
مجلسی بود که در مکانی بسته و فشرده و در آدمهایی فروافتاده در حاشیه جامعه و آسیبدیده از نابسامانی
اقتصادی تبلور و عینیتی تکاملیافته پیدامیکرد

119

رامتینشهبازی

معرفیکتاب -اینشمارهکتابهاییازامیرعلینجومیانوفرزانسجودی

در این شماره از ماهنامه «هنروتجربه» دو کتاب در حوزه نشانهشناسی معرفی میشود که در
دستیابی به مفاهیم تازه از این حوزه بسیار مهم است و در حوزه درک آثار هنری میتواند
راهگشا باشد .مخاطبان سینما در صورت قائل بودن به هر دو حوزه نقد درونی یا برونی اثر به این نکته
اذعان دارند که روشهای نشانهشناسانه راهگشای مناسبی برای دستیابی به مفاهیم نهفته درون اثر
بهشمارمیآید.
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نخستین کتاب «نشانه در آستانه» نام دارد که توسط دکتر امیرعلی نجومیان در قالب مجموعه مقاالت پژوهشی
در حوزه نشانهشناسی توسط نشر نو منتشر شدهاست .نجومیان در این کتاب تجربیات ۲۰ساله خود را در حوزه
پژوهشهای نشانهشناسی ارائه کرده و کوشیده از منظر «پساساختگرایی» مقوله نشانهشناسی را مورد بررسی
قراردهد .این کتاب بر حوزههای مختلف هنری همچون عکس ،ادبیات ،معماری ،تئاتر و سینما تمرکز دارد و
نویسنده در تالش بوده از منظری گسترده نشانهشناسی در تمامی این حوزهها را مدنظر قرار دهد.
کتاب حاضر پیش از ورود به بحث مقاالت برای آشنایی خواننده با مفاهیم کلیدی مورد نظر نویسنده دو بخش
را در تبیین نشانهشناسی ساختگرا و پساساختگرا آورده تا خوانندگانی که به این دو حوزه اشراف ندارند نیز
بتوانند در جریان بحث کلی قرار گرفته و بیشترین دریافت را از مقاالت ارائهشده داشته باشند .نجومیان ،خود،
در جلسهای که برای رونمایی کتاب برگزار شد بیان داشته که« :درفصل اول چیستی نشانهشناسی ،هدف
آن و اهمیتش در گستره نقد ادبی به زبان ساده تشریح شده است.
پرسشهایی مهم دراینباره وجوددارد :نشانهشناسی یک روش است
یا یک رویکرد؟ از دید من نشانهشناسی از سویی نقد است و از سویی
دیگر روش .وقتی از رویکرد یا نقد میگوییم ،مراد نوعی نگاه به متن
است از ورای مجموعه پیشفرضهای منتقد؛ مثال« :هر اثر ادبی یا
هنری یک متن است که درون آن مجموعهای از عناصر دررابطه یا
نسبتی با یکدیگر معنا میسازند»؛ این جمله یک پیشفرض است
که میتوان در حوزه نقد یا رویکرد درباره آن بحث کرد .نشانهشناسی
از این زاویه یک نقد است .اما من معتقدم نشانهشناسی بهرغم اینکه
یک نقد است ،مستقال یک روش نیز هست .من همچنین معتقدم که
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نشانهشناسی ماندگار است ازاینروی که یک روش است».
او دراینباره ادامه میدهد« :روش یا متد به مراحلی برای خواندن یک متن اطالق میشود؛ بنابراین وقتی رویکرد
وجوددارد باید درون آن روشی هم برای خواندن متن وجود داشته باشد .اینگونه نشانهشناسی به روش تبدیل
میشود؛ چراکه امروز در تمام گونههای دیگر نقد از روش نشانهشناسی استفاده میشود .به اعتقاد من دلیل بقای
نشانهشناسی این است که میتواند به یک روش تبدیل شود ،درون گونههای دیگر نقد قرارگیرد و خود را حفظ
کند .اما به نظر میرسد وقتی تنها یک رویکرد وجود دارد ،رفتهرفته پیشفرضهایش به چالش دچارمیشود؛
کمااینکه پیشفرضهای نشانهشناسی سوسوری به این وضعیت دچارشد».
نکته مهمی که از مطالعه کتاب نجومیان به دست میآید تمرکز او بر موضوع مورد بحث است .نویسنده تجربه
سالها تمرکز خود را بر موضوعی مشخص در اختیار خوانندهاش قرارمیدهد .از سوی دیگر این کتاب تنها در
حوزه ارائه نظریه باقی نمانده و میکوشد از رهگذار آن با ارائه نمونههای کاربردی شیوههای بهکارگیری این
نظریهها را نیز بیان دارد .کتاب حاصل در کنار عالقهمندان ،برای دانشجویان کارشناسی ارشد سینما و هنرهای
نمایشی نیز جالب توجه است.
***
کتاب دوم مجموعه مقاالت «نشانهشناسی فرهنگی» است که به
کوشش دکتر فرزان سجودی تهیه و توسط نشر علم در سال ۱۳۹۰
به چاپ رسیدهاست .نشانهشناسی فرهنگی مرهون نظریات یوری
لوتمان و هماندیشان وی در مکتب نشانهشناسی مسکو -تارتو است
که در دهه  ۱۹۷۰توانست تأثیر بسیاری بر حوزههای مطالعاتی نقد
آثار هنری بگذارد .لوتمان خود بیشتر در حوزه ادبیات فعال بود ،اما در
حوزه سینما نیز کتاب مستقلی دارد که در ایران توسط مسعود اوحدی
ترجمه شده و در شمارههای آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کتاب حاضر که بیشتر در حوزه نظری کارآمد است ،سعی دارد در
قالب مقاالت مختلف به قلم نظریهپردازان این حوزه ،کلیدواژههای
اینگونه از نشانهشناسی همچون تقابل فرهنگ و طبیعت ،مفهوم متن ،مفهوم سپهر نشانهای ،ارتباط میان
فرهنگها و ...را مورد بازخوانی قراردهد که در حوزههای مطالعات جدید گفتمانی بسیار مورد توجه است .از
منظر نشانهشناسی فرهنگی ،انسان موجودی است که خود را با شرایط اطراف همگن کرده و میکوشد آن را
تغییر دهد .از طریق یک فرایند مستمر دگرگونی محیط پیرامونی ما تغییر میکند و بهاصطالح تاریخی میشود.
این جهان تاریخیشده پویاست که فرهنگ نامیده میشود.
مطالعه این کتاب به خواننده کمک میکند که شیوه دادوستد سینما را بهمثابه یک هنر درون فرهنگ یک
کشور و از سوی دیگر همین ارتباط را با جهان خارج نشانهای به بحث بگذارد .این نگاه دوسویه سبب میشود تا
گفتمانهای فرهنگی نهفته در جامعه و نسبت یک اثر سینمایی با گفتمانهای مرکز و حاشیه مشخص شود؛
گفتمانهای مرکزی که توسط نهادهای قدرت همچون سرمایهداری ایجاد شده و گفتمانهای حاشیهای که
بهواسطه نگاههای انتقادی شکلمیگیرند و بهعنوان جریانهای مستقلی همچون همین گروه «هنر و تجربه»
خود را نمایان میسازند .نویسندگان این مقاالت عالوه بر لوتمان ،امبرتو اکو ،گوران سونسون ،روالن پوسنر و...
هستند که جملگی از نظریهپردازان حوزه نشانهشناسی فرهنگی در سراسر جهان محسوب میشوند
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الههگودرزی
آرزو قربانپور

سفیر فیلیپین در ایران ،از سینمای کشورش میگوید

ادواردو مارتین آرمنیز حدود سه سال است که در ایران به عنوان سفیر کشور فیلیپین
حضور دارد .وی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و حقوق است و بیست وپنج سال است
که برای وزارت امور خارجه فیلیپین کارمی کند .تاکنون در کشورهایی مانند هلند ،سنگاپور و ایاالت
متحده آمریکا به عنوان سفیر حضور داشته است .پدر او نیز با وزارت امور خارجه فیلیپین کارمی کرد
و به همین دلیل ادواردو آرمنیز در ایتالیا به دنیا آمده است و همراه پدرش به کشورهای زیادی مانند
ژاپن ،ایسلند و مصر سفر کرده است .سفیر فیلیپین پیش از عید به دفتر «هنر و تجربه» آمد و در مورد
سینمای هنر و تجربه و سینمای مستقل فیلیپین با ما به گفت وگو نشست.
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دهه  ۱۹۷۰را باوجود نظارت و کنترل
هیأت سانسور سینما ،عصر طالیی
سینمای فیلیپین نامیدند .سبک
فیلمسازی در آن دوران چگونه بود؟
تاریخ سینمای فیلیپین به حدود صدسال پیش
برمیگردد .فیلیپین مستعمره اسپانیا بود و تصور
میکنم که حدودا اوایل  ۱۸۹۷اولین فیلمها در
مانیال به نمایش درآمدند .همانطور که گفتید،
دورههایی در تاریخ سینمای فیلیپین هستند
که به نامهای خاصی نامگذاری شدند ،مانند
دورانهای طالیی یا دوران رکود سینما .شما به
دوره سانسور دهه هفتاد اشاره کردید و ما در آن
دهه حکومتنظامی داشتیم .خیلیچیزها ممنوع

شدند و رسانهها ،مطبوعات و فیلمها هم جزو این
سانسورها بودند .من معتقدم که باوجود این مسائل،
بعضی از بهترین فیلمهای فیلیپین در این دوره
ساخته شدند و برخی از بهترین کارگردانان فیلیپین
توانستند آثار خود را تولیدکنند .سبک بعضی از این
آثار واقعگرایی اجتماعی نامیده میشد که انتقادات
خود را نسبت به شرایط جامعه عنوانمیکردند.
تعدادی از این آثار سیاسی بودند اما به سبکی
هنری به تصویر کشیده میشدند .گاهی ژانر فیلمها
مستقیما سیاسی نبود اما مردم متوجه میشدند که
این فیلمها در حال توصیف شرایط آن زمان هستند.
یکی از کارگردانان معروف آن دوره لینو بروکا بود که
فیلمهای جدیای در رابطه با جامعه میساخت.
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آن فیلمها موردتوجه جهانی ،مخصوصا در آسیا
قرارمیگرفتند و جوایزی هم دریافتمیکردند.
میتوان گفت بااینکه در آن زمان سانسور وجود
داشت ،فیلمسازان خوب همچنان میتوانستند
ایدههای خود را بیان کنند.
از سال ۱۹۹۰به بعد تولید فیلمهای تجاری
رونق گرفت و ساالنه حدود ۲۰۰فیلم
ساختهمیشداینفیلمهاازلحاظساختار
وجذبمخاطبچگونهبودند؟
همانطور که گفتید آمار تولید فیلم در دهه
هشتاد و نود باال رفت اما آنها اغلب فیلمهای
تجاری غیرجدی ،کمدی ،موزیکال و درام بودند.
هر استودیو چندین فیلم در سال میساخت و هر
استودیو هنرمندان و بازیگران مخصوص به خود
را داشت که آنها را تبلیغ میکرد .فیلمهایی که در
آن زمان ساخته میشد اغلب فیلمهای غیرجدی
سرگرمکننده یا درام بودند که مردم بسیاری تمایل
به دیدن آنها داشتند .سینمارفتن در فیلیپین یکی
از ارزانترین و در دسترسترین روشهای پرکردن
اوقات فراغت است .تصورمیکنم که در آن دوره
حدود صدهزارمیلیون نفر در سینماها به تماشای

فیلم نشستند؛ زمانی که فیلمهای دیجیتال هنوز
وارد بازار فیلم نشده بودند و سینما رفتن ارزان بود.
درنتیجه فیلمهای زیادی ساخته میشد و افراد
زیادی هم آنها را تماشا میکردند.
دیدگاه شما درباره سینمای مستقل
چیست؟
درحقیقت فیلمهای سینمای مستقل اخیرا بسیار
محبوب شدهاند .اینها فیلمهای کوچکی هستند
و گاهی توسط کارگردانان جوان ساخته و تولید
میشوند .همچنین آنها از فرمت دیجیتال استفاده
میکنند اما شاید این بیان امروزی این نوع سینما
باشد .در گذشته ما نوعی از سینمای مستقل سنتی
را داشتیم که به «خانه هنر» مربوط میشد .در
اوایل دهه هفتاد ،ما کارگردانان جوانی داشتیم که
فیلمهای تجربی میساختند .من تصورمیکنم که
اغلب فیلمهایی که در طی دهه هفتاد و هشتاد
ساخته میشد ،فیلمهای تجربی بودند و ما
کارگردانان جوانی داشتیم که صنعت فیلمسازی
را از اروپاییها مانند آلمانیها و فرانسویها آموخته
بودند .در آن زمان ما کارگردان معروفی با نام مستعار
کیت الت تاهیمیک داشتیم .به زبان فیلیپینی
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بهمعنای «صاعقه خاموش» بود و زیر نظر مدرسه
هنر آلمان درسخواند و فیلم معروف خودش را به
نام «کابوس خوشبو» ساخت .بنابراین فیلمهای
تجربی ،فیلمهای مستقل آن زمان بودند و آنها از
فیلمهای نود و شصت میلیمتری استفاده میکردند.
اما پسازمدتی به این دلیل که گروه کوچکی بودند
و درآمد چندانی مانند فیلمهای تجاری نداشتند،
فیلمهای تولیدی آنها در دهه نود کمتر شد تا دهه
اخیر که حدود بازه زمانی  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۶است،
کارگردانان جوان زیادی به عرصه سینمای فیلیپین
واردشدند که آکادمی فیلم نیز آنها را پشتیبانی
میکند؛ کارگردانان جوانی که فیلمهای دیجیتال
میسازند ،چراکه ساخت اینگونه فیلمها بسیار
آسان است و شما حاال حتی میتوانید با یک گوشی
موبایل فیلم بسازید .پس این روزها زمانی که در
مورد سینمای مستقل حرفمیزنیم از کارگردانان
جوان و گاهی ناشناسی صحبتمیکنیم که معموال
از فرمت دیجیتال برای فیلمهایشان استفاده
میکنند اما تفاوت فیلمهای مستقل حال حاضر با
فیلمهای مستقل در گذشته این است که در گذشته
حتی بازیگران فیلمهای مستقل نیز ناشناس بودند
اما امروزه به دلیل محبوبیت فیلمهای مستقل حتی
بازیگران مشهور نیز در این فیلمها ظاهر میشوند.
رشد سینمای مستقل فیلیپین که متأثر
از تئاتر و نمایشهای هالیوودی است از
چه زمانی آغاز شده است؟
تکامل صنعت سینمای مستقل فیلیپین بهوسیله
فیلمسازان تجربیای به وقوع پیوست که تحت
تأثیر اروپاییان بودند .بعد از ظهور صنعت دیجیتال
در عرصه فیلمسازی ،کارگردانان بیشتری شروع
به ساخت فیلمهای کمهزینه اما بسیار جالب خود
کردند .بههمیندلیل میگویم که این جنبش در
قرن بیستویکم بود که واقعا شکوفا شد .اما تمایل
و عالقه به ساختن فیلمهای مستقل به معنای
فیلمهای غیرتجاری از سالها پیش از آن ،در دهه

هفتاد نیز وجود داشت .درحقیقت سازمانهای ما
که در دهه هفتاد فیلمها را ترویج و تبلیغ میکردند،
حتی در آن دورهای که تحت کنترل بودند نیز به
ساخت فیلمهای تجربی عالقهداشتند و همیشه
برای این کار بودجه کمی کنارمیگذاشتند .زمانی
که فرمت دیجیتال ظاهر شد ،سازمانهای بیشتری
تأسیس شدند و تدریس فیلمسازی در دانشگاهها
شروع شد و شکوفایی سینمای مستقل افزایش
یافت.
آیا دولت حامی اینگونه سینماست و
ممکن است سهمی در تولید فیلمهای
مستقل داشته باشد؟
در دوران طالیی دهه پنجاه فیلیپین ،صنعت سینما
توسط استودیوهای فیلمسازی کنترل میشد .دو
یا سه استودیوی بزرگ فیلم وجود داشتند که فیلم
میساختند .همین داستان در هالیوود هم بود مانند
امجیان و یونیورسال .استودیوهای بزرگ بودند که
بودجه فیلمها را تأمین میکردند .در سالهای اول،
دولت چندان درگیر نبود اما همانطور که گفتم

در دوران طالیی دهه پنجاه
فیلیپین ،صنعت سینما توسط
استودیوهای فیلم سازی کنترل
می شد
شد تا برای دانشجویان و عموم مردم مورداستفاده
قراربگیرد و یکی از آنها دانشگاه دولتی است .دانشگاه
فیلیپین دارای مؤسسه فیلم است که این مؤسسه
در دهه هشتاد تأسیس شد .این دانشگاه به دانشگاه
تهران شباهت دارد و یکی از بزرگترین و مشهورترین
دانشگاههاست و مکانی شد که کارگردانان آینده
در آن درس میخوانند ،تماشا میکنند و صنعت
فیلمسازی را میآموزند.
آیا دولت و یا امور سینمایی فیلیپین
مصمم به تأسیس مدرسه ملی سینما
هستند؟
دولت در آموزش نقشی ندارد و هر دانشگاه برنامه خود
را دارد .تنها مکانهایی که در حال آموزش فیلمسازی
هستند همان سازمانهایی هستند که نام بردم،
مانند مرکز فرهنگی یا کمیته ملی فرهنگ و هنر .در
تمام آنها تالشهایی برای ارتقاء صنعت فیلمسازی
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در دهه هفتاد بااینکه حکومت نظامی برقرار بود،
سازمانهای فرهنگیای وجودداشتند که بخشی
از فعالیتهای خود را صرف مبحث ساخت فیلم
میکردند .این کار را به این دلیل انجام میدادند که
صنعت فیلمسازی یکی از محبوبترین رسانههایی
بود که برای ابراز عقاید استفاده میشد .در اوایل دهه
هفتاد ما مرکز فرهنگیای در فیلیپین داشتیم که
با سینما سروکار داشت و بعدازآن در دهه هشتاد
کمیته ملی فرهنگوهنر را داشتیم که آنهم یک
بخش داشت که مخصوص سینما بود .همچنین
ما نمایندگی مو ِولفاند ( )Mowelfundبهمعنای
بنیاد خدمات اجتماعی کارکنان فیلم را داشتیم
که توسط هنرمندان تأسیس شده بود و با تأمین
بودجه به کارگردانان و بازیگران کمک میکرد .و بعد
ما آکادمی فیلم را در فیلیپین داشتیم که درنهایت
شورای توسعه فیلم فیلیپین ( )FDCPشد .این
سازمان فعاالنه فیلمهای مستقل را پشتیبانی
میکند.
ولی در ایران فیلمهای مستقل بدون
حمایت دولت تولید میشود.
به فیلم های سینمای مستقل ایران عالقه دارم
و همان طور که همیشه می گویم ،فیلم سازان
ایرانی با محدودیت ها و شرایط بسیار خاصی
روبه رو هستند ،درنتیجه فیلم هایی که شما تولید
می کنید بسیار منحصربه فرد از کار درمی آیند،
چراکه شما باوجود محدودیت های خاصی بازهم
قادر به تعریف یک داستان هستید .چندماه پیش
که فیلم سینمایی «ماهی و گربه» را در سینمای
«هنر و تجربه» دیدم ،گفتم :شما قادر به گفتن
داستان یک جنایت بدون نشان دادن خود جنایت
هستید و این بسیار خالقانه است.
آکادمی سینمای فیلیپین حدود ۳۶سال
پیش تأسیس شد ،عملکرد آن چگونه
است؟
این سازمان یک نمایندگی مجزاست که اصوال

روی فیلمها تمرکز دارد و اگر اشتباه نکنم آنها
اسپانسر یکی از جشنوارههای بزرگ سال نیز
هستند .بنابراین آنها برنامههایی برای پشتیبانی
فیلمسازان و آموزش آنها دارند و کارگردانان خارجی
را به کشور دعوت میکنند و جشنوارهای را ساالنه
برای بهترین فیلم فیلیپینی برپامیدارند .اما در
کنار آکادمی فیلم فیلیپین که درحالحاضر نام آن
«شورای توسعه فیلم فیلیپین» یعنی  FDCPاست،
سازمانهای دیگری برای ترویج فیلم وجود دارد.
همانطور که گفتم در بعضی از دانشگاهها تدریس
فیلم را شروع کردند و در هر دانشگاهی درسها و
سینماهای مخصوصی برای این کار در نظر گرفته
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صورتمیگیرد.ایننمایندگیهاکارگاههایکوتاهی
برگزارمیکنند ،برای مثال کارگردان آلمانیای را
دعوت میکنند و او تعدادی سخنرانی انجام میدهد
و کسانی که عالقه دارند شرکت میکنند اما بهعنوان
یک درس دانشگاهی ،فقط دانشگاهها هستند که
صنعتفیلمسازیراآموزشمیدهند.
تأسیس سازمانهای سینمایی که نام
بردید تا چه اندازه بر سینمای مستقل
تأثیرگذار بوده است؟
تمام این سازمانها به رشد سینمای مستقل کمک
میکنند .تفاوت سینمای مستقل و سینمای تجاری
از یک بُعد در موضوع فیلم است .فیلمهای سینمای
مستقل معموال با موضوعاتی درگیر هستند که
محبوبیت تجاری ندارند و معموال کارگردانان
جوان هستند که فیلمهای مستقل را میسازند،
درنتیجه ازنظر من فیلمسازان با فیلمهای مستقل
شروع میکنند اما در فیلیپین نهایتا تبدیل به
فیلمساز فیلمهای تجاری میشوند .بهمحض اینکه
آنها مشهور میشوند ،استودیوهای بزرگ این
کارگردانان سینمای مستقل را جذب میکنند و
به کمک آنها فیلمهای تجاری میسازند .گرچه این
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قضیه به کارگردان بستگی دارد چراکه وقتی شما
کارگردان یک فیلم مستقل هستید تا حد زیادی
میتوانید همهچیز را کنترل کنید ،شما میتوانید
وجوه خالقانه فیلم را در دست بگیرید ،میتوانید
موضوع را انتخاب کنید ،میتوانید بازیگران را
انتخاب کنید اما وقتی کارگردان یک فیلم تجاری
میشوید ،این استودیو است که تصمیم میگیرد.
آنها میگویند ما به تو یک داستان میدهیم و
تو فقط آن را کارگردانی کن .بنابراین بسیاری از
این سازمانها با یک کارگردان سینمای مستقل
شروع میکنند و بعضی از آنها درنهایت تبدیل به
کارگردان سینمای تجاری میشوند اما آنهایی که
تحتکنترلبودن را دوست ندارند بهعنوان یک
کارگردان سینمای مستقل باقی میمانند.
قوانین تولید فیلم در فیلیپین چیست؟
در دوران طالیی دهه پنجاه این استودیوها بودند
که تمام فیلمها را تولید میکردند ،آنها بازیگران و
کارگردانانخاصخودراداشتندوخود،داستانهایی
را که برای تولید فیلم نیاز داشتند تهیه میکردند،
بنابراین این استودیوها بودند که پول را در دست
داشتند تا برای تولید فیلمهایی مصرف کنند که

ماکمیسیونبررسیوطبقهبندی
فیلم و تلویزیون داریم که فیلمها
را بررسی و آنها را درجهبندی
میکند
هالیوود بازیگران مطرح دوستدارند بر روی صحنه
تئاتر بروند و اجرا داشته باشند چون آن را هنری
جدیتر میدانند .بنابراین اعتبار شما بهعنوان یک
بازیگر خوب بهوسیله بازی در فیلمهای مستقل
افزایش مییابد .ما بازیگران معروفی داریم که کسی
آنها را بازیگران جدیای نمیداند .آنها محبوب
هستند و فیلمهای غیرجدی بازی میکنند اما
وقتی بازیگران معروف در فیلمهای مستقلی با
موضوعات جدی اجتماعی بازی میکنند ،به آنها
بیشتر احترام گذاشته میشود و بهعنوان یک بازیگر
خوب شناخته میشوند.
ارتباط سینمای مستقل فیلیپین با
سینمای بدنه چگونه است؟ آیا باعث
رشد سینمای بدنه میشود؟
در گذشته سینمای مستقل به فیلمهای تجربیای
محدود میشد که در خانه هنر ساخته میشد
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یکی از رسانههای محبوب صنعت سرگرمی بودند و
حتی هنوز هم این استودیوها هستند که پول ساخت
فیلمهای بزرگ با بازیگران مشهور را در اختیار دارند.
ما کمیسیون بررسی و طبقهبندی فیلم و تلویزیون
( )MTRCBرا داریم و این گروه ،تلویزیون و فیلمهایی
راکهبهشکلعمومیمنتشرمیشوندبررسیمیکند
و آنها را درجهبندی میکند .بهطور مثال به یک فیلم
درجه خانوادگی میدهد و میگوید این برای تماشای
خانواده مناسب است .این فیلم را باید باالی شانزده
سالیاهجدهسالتماشاکندیااینکهفقطمخصوص
بزرگساالن است .تصور میکنم که در مبحث کنترل،
این تنها بخش دولت است که سانسور را اعمال
میکند .باقی سازمانهای دولت که نام بردم مانند
آکادمی فیلم و مرکز فرهنگی و کمیته ملی فرهنگ و
هنر ،با آموزش و تأمین بودجه ،صنعت فیلمسازی را
پشتیبانیمیکنند.هیچکدامازآنهاسانسوریاعمال
نمیکند .بیشترپیشنهادمیدهند؛مثالمیگویندما
امسال دوستداریم که روی انیمیشن تمرکز کنیم و
بودجههایی برای ساخت انیمیشن درنظرمیگیرند
و بعد جوایزی در جشنوارهها بــرای انیمیشن
درنظرمیگیرند و الی آخر .پس شاید بتوان گفت که
آنها تالش میکنند که بر سمت و سوی مسیری که
صنعتفیلممیرود،تأثیر بگذارند.
آمار ساالنه تولید فیلم مستقل در
کشورتان چقدر است؟
آمار ساالنه و رواج تولید فیلمهای مستقل در
طول دههها مرتب باال و پایین رفته است .در
دهه هفتاد فیلمهای تجربی را داشتیم اما گروه
کوچکی بودند و این گروه مخاطبان کوچکی نیز
داشت ،مانند دانشآموزان خانه هنر ،دانشجویان
دانشگاه و روشنفکران؛ چراکه فیلمهای عجیبی به
نظر میرسیدند و چندان محبوب نبودند .در دهه
هشتاد نیز چندین فیلم تجربی داشتیم که ژانر
بزرگسال داشتند و برای مدت کوتاهی محبوبیت
یافتند اما بازهم نه خیلی محبوب .در آخرین

موج فیلمسازی به دلیل ورود فناوری دیجیتال،
فیلمسازی مستقل بسیار محبوب شد .منظورم
این است که ما قبال جوایز و جشنوارههایی برای
سینمای مستقل نداشتیم اما حاال داریم .از پنج الی
هفت سال پیش جوایزی برای فیلمهای مستقل در
نظر گرفته شد و کارگردانان و افراد زیادی که در
این جشنوارهها بودند ،فیلمهای سینمای مستقل
را دیدند و حتی بازیگران بزرگی که حقوق باالیی
نیز دریافت میکردند حاضر شدند که برای بازی در
فیلمهای سینمای مستقل داوطلب شوند ،چراکه
فیلمهای سینمای مستقل بهعنوان فیلمهایی
جدی موردتوجه قرارمیگرفتند؛ همانطور که در
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و مخاطبانش چندان گسترده نبودند .اما امروزه به
دلیل اینکه فیلمهای مستقل بهخاطر ظهور فرمت
دیجیتال راحتتر ساخته میشوند ،محبوبیت
بیشتری هم پیداکردهاند و همانطور که گفتم بعضی
از این فیلمسازان فیلمهای مستقل به فیلمسازان
فیلمهای تجاری مبدل میشوند .پس شاید بتوان
گفت که امروزه سینمای مستقل زمین تمرینی برای
کارگردانانفیلمهایتجاریدرآیندهاست.
وضعیت سالنها و نمایش فیلمها با توجه
به سیطره فیلمهای هالیوودی و استقبال
مخاطبان از فیلمها چگونه است؟
در فیلیپین یک حرف جالب همیشه گفته میشود
و آنهم این است« :فیلیپین حدود سههزارسال
در صومعه و پنجاهسال در هالیوود بوده» ،چراکه
ما سههزارسال مستعمره اسپانیا بودیم و پنجاه
سال مستعمره آمریکا ،اسپانیا مذهب را به ما داد
و آمریکا زبان انگلیسی و تحصیالت و حتی مبحث
سرگرمیهای محبوب را به ما داد .هالیوود همیشه
در فیلیپین محبوب بوده است اما صنعت فیلم

فیلیپین هم به شکل مجزا رشد کرد و همانطور که
گفتید در دهه هشتاد ما ساالنه حدود دویست فیلم
تولید میکردیم .ما به انگلیسی صحبت میکنیم
و به انگلیسی در دانشگاهها آموزش میبینیم
و حتی بسیاری از برنامههای تلویزیونی نیز به
انگلیسی هستند؛ برنامههای انگلیسی ،آمریکایی و
فیلمهای هالیوودی و بسیار هم محبوب هستند.
اما بااینوجود سینمای فیلیپین توانست پیشرفت
کند و ما فیلمهایی با زبان رسمی کشور که زبان
فیلیپینی است داریم .حتی ما گویشهای مختلفی
در فیلیپین داریم ،مانند ایران که مثال در تبریز به
گویش خاص خود صحبت میکنند .باوجوداینکه
ما هم گویشهای مختلفی داریم بیشتر فیلمها
به زبان رسمی فیلیپینی هستند ،چراکه اگر زبان
فیلم به گویش خاصی باشد ساخت آن فیلم گرانتر
میشود و مخاطب محدودتری نیز خواهد داشت.
پس حتی بااینکه امروزه ممکن است فیلمهای
فیلیپینی نسبت به قبل محبوبیت کمتری داشته
باشند و چیزی حدود صد فیلم یا حتی هفتاد یا پنجاه
فیلم در سال به زبان فیلیپینی ساخته شود ،هنوز هم
توانسته است که در کنار سیطره هالیوود دوام بیاورد
و به زیستن ادامه دهد.
در چند سال اخیر تولید فیلمهای تجاری
دوبــاره رونق گرفته است و مخاطبان
عالقهمند به دیدن فیلمهایی با پایان
خوشویارمانسهستندواینجریانباعث
شده دولت دست یاری خود را بهسوی
سینماگران دراز کند .عملکرد دولت را در
ایندورانچگونهارزیابیمیکنید؟
عملکرد دولت ازنظر پشتیبانی در سالهای مختلف
تغییراتی داشته است .در دهه پنجاه و شصت شاید
بتوان گفت که چندان دخالتی نداشتند .صنعت فیلم
تنها بهعنوان نوعی از سرگرمی دیده میشد .بعد در
دهه هفتاد و هشتاد ،بهطور خاص در کنار فیلمهایی
که برای سرگرمی ساخته میشد ،فیلمسازان
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فیلیپینیتوانستندکهازفیلمبهعنوانوسیلهایبرای
بیان اعتقادات و حرفهای خود در رابطه با وضعیت
اجتماعی  -سیاسی آن زمان نیز استفاده کنند .حتی
بااینکه دولت آن زمان در وضعیت حکومت نظامی
بود و احتماال نمیخواست بعضی از این ایدهها در
عموم عنوان شود ،آنها توانستند فیلمهای جدیای
بسازند و بعضی از آنها موفق شدند مردم را در رابطه
با این موضوعات به فکر بیندازند .در دهه هشتاد و
نود دوباره صنعت فیلمسازی محبوب شد و مردم
فیلمهای جدی نمیخواستند و به همین دلیل به
سمت فیلمهای سرگرمکننده مانند فیلمهای
کمدی و درام بازگشتند تا ذهنهایشان را از مشکالت
دورکنند .شاید بتوان گفت که به خاطر محبوبیت
دوباره سینمایمستقلباردیگراینصنعتگسترش
پیدا کرده است؛ فیلمهایی که نه فقط برای سرگرمی
بلکه برای تفکر نیز ساخته میشوند ،با موضوعات
اجتماعیوسیاسیوبهخصوصواقعگراییاجتماعی
که همیشه موضوعی برای فیلمهای جدی سینمای
مستقلبودهاست.
سالهای  ۲۰۱۳و ۲۰۱۴یکی از بهترین
سالهای سینمای فیلیپین به لحاظ
فروش بود ،علت آن را چه میدانید؟
فیلمهای پرفروش ما فیلمهای محبوب غیرجدی
بودند .جشنواره فیلم «مترو مانیال» که هرسال در
دسامبر برگزار میشود برای یک تا دو هفته فقط
فیلمهای فیلیپینی را در تمام سینماهای فیلیپین
نمایش میدهد و ما صدها سینما در فیلیپین داریم
و شاید تنها هشت فیلم فیلیپینی برای نمایش در
این جشنواره وجود داشته باشد .برای دو هفته این
فیلمها اکران میشوند و در پایان به آنها جوایزی اهدا
میشود .اغلب پرفروشترینها جوایز را میبرند و آنها
هم معموال فیلمهای فانتزی ،سرگرمکننده و کمدی
هستند و لزوما آنها بهترین فیلمها نبودهاند .گاهی
بهترین فیلم ،فیلم دیگری بوده است .برآورد مجموع
درآمد سینمای فیلیپین چیزی در حدود یکصد و

پنجاه یا شصت میلیون دالر در سال است .البته این،
همسینمایفیلیپینوهمهالیوودرادربرمیگیرد.
باوجودسابقه۱۱۹سالهسینمایفیلیپین،
این کشور جزو آخرین کشورهایی است
که آرشیو ملی سینمای آن در سال ۲۰۱۲
یعنی چهار سال پیش تأسیس شده است،
علت این تأخیر چیست؟
با وجود اینکه فیلیپین برای سالهای طوالنی در
حال تولید فیلم است ،یک بُعد صنعت سینمای
فیلیپین که کمتر به آن پرداخته شده محافظت از
فیلمهاست .شاید این قضیه به چندین دلیل باشد.
یک دلیل آن تکنولوژی بود .ما هیچوقت تاریخچه
قویای در محافظت از فیلمها نداشتیم .من درک
میکنم که چرا در سالهای اولیه نگهداری از فیلمها
سخت بوده ،چراکه فرآیند شیمیایی باعث از بین
رفتن فیلمها میشد .فیلیپین یک کشور استوایی
است و وضعیت آبوهــوا جلوی نگهداری آسان
فیلمها را میگیرد .دلیل دوم این است که دولت
هیچوقت چندان در صنعت فیلمسازی مداخله
نمیکرد و فقط استودیوها بودند که این کارها را
انجام میدادند و آنها هم چندان دلمشغولی حفظ
فیلمها را نداشتند ،بلکه چیزی که استودیوها به آن
عالقهمند بودند ساخت و تولید فیلم و پول درآوردن
بود .استودیوهای بزرگی که پول در دست آنها بود
هیچوقت تصور نمیکردند که حفظ فیلمها برای
آینده اهمیت داشته باشد .دلیل سوم هم شاید این
بود که هزینه این کار زیاد بود .شاید بتوان گفت
که مراکز فرهنگی و هنری پول کافی نداشتند تا
از فیلمها محافظت کنند .بیشتر به موزیک و
هنرهای اجرایی عالقهمند بودند .در حقیقت اغلب
تالشهای اولیه برای آرشیوکردن فیلمهای قدیمی
فیلیپینی توسط دولتهای دیگر صورت گرفته
است .فرانسه یا آلمان و ژاپن بودند که به فیلیپینیها
توصیه کردند که فیلمهای خود را آرشیو و نگهداری
کنند چراکه آنها تاریخ فرهنگی کشور هستند.
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البته که امروزه بهخاطر فرمت دیجیتال ،آرشیو
و نگهداری آسانتر است اما نگهداری فرمتهای
قدیمی ششمیلیمتری و غیره سختتر بود چراکه
کسی واقعا اهمیتی نمیداد .حتی بعضی از فیلمهای
قدیمی فیلیپینی در آرشیو فیلم کشورهای خارجی
نگهداری میشود و اینگونه بود که بعضی از
فیلمهای ما نجات پیدا کرد.
در سالهای اخیر فیلمهایی مانند
«قصابیشده» به کارگردانی بربالنت
مندوزا و یا فیلمهای «از چیزی که قبل
بود» و «الالیی برای رمز و راز اندوهناک»
ساختهالودیازتاحدودیقابلیتسینمای
فیلیپین را در جهان نشان میدهد اما
ارزیابی شما از جایگاه سینمای کشورتان
درسطحبینالمللچیست؟
فیلمهای ما امروزه در جهان بیشتر شناخته میشود،
مخصوصا در آسیا که جوایزی دریافت کرده است اما
سینمای ما تنها در سالهای اخیر بوده که توانسته
در کن و آلمان و ایتالیا توجهها را به خود جلب
کند .همانطور که گفتید مندوزا یکی از کسانی
بود که فیلمش در فرانسه اکران شد .همینطور الو
دیاز نقدهایی را در آلمان به خاطر فیلم «الالیی»...
دریافت کرد .هردوی این کارگردانان کار خود را
بهعنوان کارگردان سینمای مستقل شروع کردند.
بهطور مثال آخرین اثر الو دیاز ده ساعت است.
من به خاطر دارم که وقتی در سنگاپور بودم یکی
از فیلمهای او را که نه ساعت بود تماشاکردم و
شما باید عاشق فیلم باشید که کل این ساعتها را
آنجا بنشینید .بعضی سکانسها بیستدقیقه فقط
یک تصویر است و چیزی هست که بهندرت حرکت
میکند .مثال یک رودخانه است .این نوع فیلمها
ممکن است برای شما بهشدت خستهکننده باشد
یا بهشدت جذاب .برای کسانی که به فیلم عالقهمند
هستند این فیلمها بسیار جذاب است چراکه باعث
میشود فکرکنید که چرا این سکانس طوالنی

است؟ امروزه سینما بیشتر جنبه بینالمللی به
خود گرفته است و کشورهای کوچکتر شانس
بیشتری برای نمایش فیلمهایشان در جشنوارههای
بینالمللی پیدا کردهاند .در گذشته جشنوارههای
کن و اسکار و کشورهای بزرگ تولیدکننده فیلم،
بیشتر روی فیلمهای خود تمرکز داشتند .هالیوود
اسکار را داشت ،بالیوود جشنواره خود را داشت و
حتی ایران جشنواره فجر را داشت ،اما امروزه تمام
این جشنوارههای بینالمللی و حتی جشنوارههای
ملی برای فیلمهای خارجی جوایزی درنظرگرفتهاند
و بههمینصورت بود که فیلم «جدایی نادر از
سیمین» اصغر فرهادی در اسکار برنده شد.
همینطور در همه جای دنیا فیلمهای بینالمللی
بیشتری در جشنوارهها اکران میشود و مردم حاال
بیشتر به فیلمهای خارجی عالقهمند شدهاند تا
ببینند که کارگردانان خارجی چطور داستان خود را
تعریف میکنند .ایران کارگردانان بسیار خوبی دارد،
همینطور ژاپن و کره جنوبی و هند و فیلیپین هم در
کنار دیگران موفقیتهایی کسب کردهاند.
آینده سینمای مستقل فیلیپین را
چگونه میبینید؟
من تصور میکنم که ساخت فیلم و تعریف یک
داستان امروزه بسیار آسانتر است ،چراکه شما به
راحتی میتوانید با یک دوربین دیجیتال یا حتی با
یک گوشی موبایل داستان خود را تعریف کنید ،آینده
سینمای مستقل نهتنها در فیلیپین بلکه در تمام دنیا
روبهرشد خواهد بود؛ همچنین به این دلیل که شما
به واسطه تکنولوژی بهراحتی میتوانید به داستانها
و فیلمهای بصری تولید و ارائه شده دسترسی پیدا
کنید .شما رسانه دیجیتال را دارید ،یوتیوب و اینترنت
را دارید .جایی که بهراحتی میتوانید فیلمها را تماشا
کنید .یک نفر از ایران یا یک نفر از فیلیپین میتواند در
اینترنت آنالین شود و فیلمهای کشورهای دیگر را
تماشا کند .پس به نظر من آینده نامحدودی در انتظار
سینمایمستقلاست

نگارمفید

مقایسه مالی بین فیلمهای تجاری و تجربهگرا در سال گذشته
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فیلم سینمایی «روغن مار» به کارگردانی علیرضا
داوودنژاد در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران
شد ،درحالیکه نه کارگردانش جوان و تازه از
راه رسیده بود و نه از مدتزمان تولیدش آنقدر
میگذشت که نفس راحتی بکشیم و بگوییم :باالخره
اکران شد .بااینوجود ،هم ما خوشحال بودیم که
فیلم تازه داوودنژاد فرصت اکران پیدا کرده است،
هم دستاندرکاران سینمای «هنر و تجربه» و هم
کارگردان اثر .هرچند در هفته ابتدایی اکران ،برایش
سانس ساعت  14و  16:30را در نظر گرفته بودند
که سانسهای نمایشی دور از دسترس حساب
میشدند ،اما داوودنژاد با جدیت هرچهتمامتر به

دفاع از گروه «هنر و تجربه» میپرداخت .در پایان
سال  94نیز مشخص شد که این فیلم کمهزینه که با
یک دوربین موبایل ساخته شده15 ،میلیون تومان
فروخته .این در حالی است که کمی دور از ذهن به
نظر میرسد بسیاری از مخاطبان توانایی داشته
باشند که در ساعتهای طرح ترافیک ،خود را به
«خانه هنرمندان» برسانند .بهاینترتیب ،و با تکیه بر
این آمار و ارقام ساده ،بیایید یکبار دیگر مقایسهای
داشته باشیم بین بعضی فیلمهای ساخته و اکران
شده در سینمای بدنه و برخی فیلمهای به نمایش
درآمده در هنر و تجربه؛ از منظر هزینه ساخت و
میزان فروش.

نمایی از فیلم «روغن مار» ،ساخته علیرضا داوودنژاد

صدر جدول هنر و تجربه
باالترین فروش فیلمها در گروه هنر و تجربه،
به پنج فیلم اختصاص دارد؛ «ماهی و گربه»،
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قعر جدول ناامیدی
سال  ،94سال عجیبی برای اکران عمومی بود،
سالی که فــروش بــاالی  12میلیاردی محمد
رسولاهلل (ص) را به چشم دید اما در رتبه  58این
جدول ،فیلمی با فروش  500هزار تومانی نشست.
«تا آمدن احمد» با هزینهای بالغ بر  600میلیون
تومان ساخته شد و در اکران عمومی با شکستی
سهمگین مواجه شد .فیلم ،نزدیک به یک ماه در
اکران بود ،حدود  70نفر فیلم را دیدند و از همان
روزهای نخستین اکران سالنهایش یکبهیک
خالی از مخاطبان می ماندند.
وقتیکه به  15فیلم قعر جدول فروش در سال
 94نگاه میاندازیم ،به فیلمهایی ازایندست
برمیخوریم ،فیلمهایی که فروش آنها از متوسط
فروش فیلمهای «هنر و تجربه» نیز کمتر بودهاند.
برای نمونه ،روی فیلم «روباه» دست میگذاریم،
فیلمی به کارگردانی بهروز افخمی که در رتبه
 43نشسته است .فیلم افخمی ،با بازی مرجان
شیرمحمدی و حمید گودرزی و بابک حمیدیان،

با هزینهای بالغ بر 1میلیارد و 700میلیون تومان
ساخته شد و در تهران  120میلیون تومان
فروخت .هرچند فروشش درمجموع نیز تفاوت
چندانی نداشت و فروشی با رقم  140میلیون
تومان برای فیلم ساخت .طبیعی است که فروش
 140میلیون تومانی برای فیلمی که با 1میلیارد
و 700میلیون تومان هزینه ساخته شده ،ضرری
تمام عیار محسوب می شود .کل فروش «روباه»،
رقمی است پایینتر از فروش «خواب تلخ» به
کارگردانی محسن امیریوسفی؛ فیلمی که پس
از 12سال رنگ پرده سینما را به خود دید و بازهم
سانسهای پراکنده سینمایی کمی به فروش فعلی
فیلم ضربه زدند .بااینوجود در مدتزمانی کمتر
از انتظار ،یکی از باالترین رقمهای فروش در گروه
«هنر و تجربه» را به خود اختصاص داد.
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«اعترافات ذهن خطرناک من»« ،خواب تلخ»،
«یحیی سکوت نکرد» و «اشکان ،انگشتر متبرک
و چند داستان دیگر» .کارگردانهای جوان
هرکدام از این فیلمها ،قشر اصلی سینماگرانی
هستند که باید با گروه هنر و تجربه درگیر شوند.
همان گروهی که ممکن است فیلمهایشان با
سینمای بدنه مغایرت داشته باشد یا مخاطبی
خاصتر نیاز داشته باشند .این  5فیلم که در صدر
نشستهاند ،بیشتر از هر ماجرایی نشاندهنده
آنند که گروه هنر و تجربه مخاطب خود را پیدا
کرده است .هرکدام از این فیلمها با فروشی بیش
از  100میلیون تومان و کمتر از  200میلیون
تومان به چنین موقعیتی رسیدهاند .درست
است که مدتزمان اکران «ماهی و گربه» را
نمیتوان با فیلمی چون «یحیی سکوت نکرد»
به مقایسه گذاشت اما میتوان از میزان استقبال
مخاطب نسبت به هر دو فیلم یکه خورد .چراکه
در اکران چندباره فیلم در گروه هنر و تجربه،
هنوز هم سالنهای نمایش «ماهی و گربه»
با بیش از  70درصد مخاطب نمایش را آغاز
میکنند .همانطور که «یحیی سکوت نکرد»،
 19هزار مخاطب را در  566سانس نمایش جذب
کرد .همین انتخابهای عجیب در گروه هنر و
تجربه کار را به جایی رساند که مقایسه کلید
بخورد .مقایسه میان فیلمهای خوشساختی
که در اکــران عمومی میتوانستند فروشی
دوچندان به دست آورند درحالیکه فیلمهایی
کممخاطب فرصت نمایش در اکران عمومی را
به دست میآوردند .اما اگر فیلمی چون «نقش
نگار» فیلمی به کارگردانی علی عطشانی با بازی
ناصر ملکمطیعی را بهعنوان فیلمی نماد گیشه
 دست کم به تصور برنامهریزان  -در نظر بگیریم،میتوانیم از شکست سهمگین فیلم صحبت
کنیم .شکستی آنچنان سهمگین که شاید جا
داشت فیلم را به گروه هنر و تجربه منتقل کنند و

حضور یکی از بازیگران بزرگ پیش از انقالب در
اکران این روزهای سینما را به تجربه بگذارند.
اختالف میان هزینه تولید و قیمت فروش فیلم،
رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان است و میتوان با
این شکست برنامهریزان را به چالش کشید که با
خودتان چه فکر میکردید که اینطور شد؟
فروش تهران ،فروش شهرهای دیگر
آنچه وضعیت مالی فیلمها در گروه هنر و تجربه را
جالب تر نشان میدهد ،وضعیت فروش فیلمها در
شهرهایی بهغیراز تهران است .اگر جدول فروش
گروه هنر و تجربه را که از نظر تعداد سالن به اکران
عمومی فیلمها در شهرهای دیگر نزدیکتر است
مقایسه کنیم ،آنوقت اتفاق عجیبی رقم میخورد
و فروش ضعیف برخی از فیلمها در شهرهای دیگر
به چشم میآید .نمونهاش را برای فیلمی مثل
«ارغــوان»« ،خداحافظی طوالنی» « ،بوفالو»
و همینطور که به سمت انتهای جدول فروش
پیش میرویم در فیلمهایی چون «نزدیکتر»
و «پایان خدمت» میتوان دیــد؛ فیلمهایی
که کمتر از 70میلیون تومان فروش داشتهاند
و تعداد مخاطبشان پایینتر از حد انتظار بوده
است .آنهم در وضعیتی که بیشتر این فیلمها از
بازیگران حرفهای بهره بردهاند و ستارههایی در
فیلم حضور دارند .این تناقض تا جایی پیش میرود
که گاهی فیلمهایی از گروه هنر و تجربه با بازی
بازیگران اسمورسمدار و حتی سوپراستارها ساخته
میشوند و به همین دلیل مخاطبی را به سالن
سینما میآورند که هنوز از دوپاره شدن جنس
اکران بیاطالع است و با دیدن پوسترها و آنونسها
به سینما میرود.
مخاطب واقعی
زمانی که پای بررسی وضعیت گروه سینمایی هنر
و تجربه به میان میآید ،برخی واژگان و مفاهیم

نمایی از فیلم «روباه» ،ساخته بهروز افخمی

جدول ضررهای سینمایی
اکران عمومی سال  ،94هرچند در ظاهر اکران
پررونق و جانداری بود ،اما در نگاهی کمی جزئیتر،
بهسادگی میتوان ردپای شکست گیشه را در آن پیدا
کرد؛ بیآنکه نیازی به چشمان مسلح داشته باشیم.
درمجموع  58فیلم اکرانشده در سال  ،94بیش از
 39فیلم بدون بازگشت سرمایه و با ضرر به اکران خود
ش صدر جدول نیز نادیده گرفته
پایان دادند تا فرو 
شود و دردی دوا نکند .کار به جایی رسید که در این
مقایسه ،راه را برای یک سؤال باز بگذاریم و از خودمان
بپرسیم هزینه تولید فیلمها تا کجا مسأله و دغدغه
مسئوالنوبرنامهریزاناست
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مدام به زبان میآیند و استفاده میشوند« .سود
و زیان فیلمها»« ،مخاطب واقعی»« ،آن گروه از
سینماروها که با سینما قهر کردهاند» و ازایندست
مباحث .اما آنچه غریب به نظر میرسد ،انتخاب
فیلمهایی است که تمام این ویژگیها را در خود
جایدادهاند اما راهی اکران عمومی (اکران سینمای
بدنه) میشوند ،همانطور که فیلمهایی بهجای
اکران عمومی ،در گروه هنر و تجربه فرصت نمایش
پیدامیکنند.
معمای این ماجرا زمانی آغاز میشود که انگار
برخی از فیلمها بهقصد تبعید به گروه هنر و
تجربه فرستاد میشوند ،همانطور که گاهی هم
فیلمی را در اکران عمومی به نمایش میگذارند
اما عمال تفاوتی با اکران محدود ندارد .داستان
«خشم و هیاهو» که در حال حاضر در اکران
قرار دارد به این منوال است .فیلم به نام اکران
عمومی روانه سینماها میشود اما با کمبود سالن
و سانسهای نامناسب ،فرصت دیده شدن را
از دست میدهد .اتفاقی که برای «کفشهایم

کو؟» نیز افتاد .این دوگانگی و بههمریختگی
در اکران عمومی ،ممکن است آدرس غلط نیز
به ما و دستاندرکاران بدهد و تصوری اشتباه
ایجاد کند .آیا فیلمهایی که سالنهای اندک در
اختیار دارند ،میتوانند بهعنوان فیلمهای بدون
مخاطب شناسایی شوند؟
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set aside for film; they were more interested in music, dance and performing arts.
In fact most of early efforts to preserve old Philippine films were done by the help of
other countries, French government or German government of Japan government,
they were the ones who advised the Pilipino cultural agencies and said cinema is
part of the history and culture of a country so you should preserve these expressions
of Pilipino artists. Of course nowadays it’s easier to preserve because of the digital
format but the old mediums of nine millimeter and six millimeter thirty six millimeters
were hard to preserve because no one paid attention. Some of the old Pilipino films
were only kept in forging archives, that’s the way our films saved.
In recent years the movies like Butchered by Brillante Mendoza or From What
Is Before, A Lullaby to the Sorrowful Mystery directed by Lav Diaz has shown
somehow the ability of Philippine cinema in the world but what’s your opinion
about the place of your country’s cinema in international level?
Our films have been recognized in the early years mostly in Asia which our films
got some awards but it is only more recently that some of our directors had been
able to get noticed in Canne, in Germany and in Italy. As you mentioned Brillante
Mendoza was one filmmaker whose films had been screened in France and Lav
Diaz who got critical acclaimed for A Lullaby to the Sorrowful Mystery in Germany.
Both of these directors start as an independent director. For example one of the
latest Lav Diaz films lasted ten hours. I remember when I was in Singapore I
watched one of his films and it was nine hours long and you really have to love film
if you want to sit all those hours. Some of these images are for twenty minutes for
example a river and it’s either very boring for you or very interesting. I think those
who are really interested in film know that it makes you think, why? Why this long
scene? Because the cinema nowadays is also more international that countries
like Iran and Philippines and other smaller countries are able to have their films
shown in international film festivals. Maybe before that was not so much the case
because the big film festivals like Cannes and Oscars were mostly focused on their
own. Hollywood had Oscars, Bollywood had their own festival and even Iran had
Fajr festival, but nowadays all of these international and national film festivals has
foreign film awards so that’s why A Separation of Asghar Farhadi won the Oscar.
More films that are international are being shown in the film festivals and more
people are now interested in foreign film directors and how they are telling their
stories. I think Iran has very good directors, Japan, South Korea, and India and
Philippine has some success too.
How do you see the future of Philippine’s independent cinema?
I think that because it is so accessible now to make a film and tell a story with a digital
camera or even a cellphone, future of independent films not only in Philippines but in
all over the world will continue to grow and the quality of the stories and production
values will continue to improve. It’s so easy to access the visual stories that are
presented because of the technology, you have the digital media and then you have
the platforms like youtube and the internet where you can watch the films so someone
in Iran or someone in Philippines can go online and watch the films in other countries.
So the future is limitless.
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in movies is becoming broader again. Not just to entertain, but also to think. With
social issues and politics once in a while and social realism has always been more
subject matter of serious independent experimental filmmakers.
2013 and 2014 were the best years of Philippine cinema according to sales,
what was the reason behind it?
Very popular films had been very light films. Metro Manila Film Festival which happens
every December, it shows only Philippine films in all of the Philippine’s cinemas and
we have many hundreds of cinemas in Philippine and there might be only eight films
for screening. So for two week eight films will be on screen and then there will be
awards. Usually the bestseller wins the awards and they are mostly fantasy, light and
comedy films but not necessarily the best films. If you combine how much Philippine
cinema industry earns, including both Hollywood and local films, it’s over one hundred
fifty or sixty million dollars a year.
With the background of 119 years of Philippine Cinema, It has been one of the
last countries that their national cinema archive has been established in 2012,
which means 4 years ago, what’s the reason behind this delay?
Even though the Philippines have been producing films for many years, one aspect
of cinema industry that has not strongly promoted is precisely that, the preservation.
Maybe for number of reasons. Number one maybe is technology. We never had
strong background in film preservation. I understand that it is difficult to preserve the
films because after a while the chemical process destroys the films. The Philippines
is a tropical country and the weather condition does not support the film preservation
easily. Number two, as I said in the beginning the government was not so much
involved so it was only the big studios that were actively making the films but because
it was a business they were only interested in making films and making money and
they never thought that this would be important to keep the films safe for future and
number three is maybe the cost. The cultural institutions didn’t have enough money
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native films are well-received by people
considering the power of Hollywood?
There is a funny saying in the Philippines,
they say “Three hundred years in a convent
and 50 years in Hollywood” because we
were the colony of United States for fifty
years and we were the colony of Spain for
over 3000 years and that’s why Spain give
us the religion and United States give us
Hollywood meaning the English language
and education and even the concept of
popular entertainment. Hollywood has
always been popular in Philippines but
despite the popularity of Hollywood films
and actors, the Philippine film industry
developed separately and became popular
such as during 80s we had 200 films
producing every year. We speak English,
we teach and learn in English in universities
and even most of the television programs are Hollywood films and also very popular.
We still were able to develop the Pilipino film in Pilipino language. Although we also
have many dialects like in Iran, you also have many dialects like in Tabriz, the Pilipino
films are in Pilipino language which is the official language of Philippine. Because it’s
very expensive to have films in dialects and there would be a very few audience. Even
though they are not as popular as the past and every year it’s less than one hundred
or seventy or fifty films made in Pilipino language a year, they have still been able to
survive in spite of the influence of Hollywood.
In the recent years commercial films productions are gaining success once
again and audiences are interested in happy endings or novels and it has made
the government to show some help to the cinema people, how do you see the
government’s actions in this period?
The rule of government in promoting and supporting the film industry in Philippines
has also gone through different stages. During the early years, the 50s and 60s
maybe not so much involvement. Film at the time seen as a form of entertainment.
And then during the 70s and 80s and specially in 70s in particular even though there
were popular films, Pilipino people were able to use film as means of expression for
the political and the social issues at the time and even though the government was
under martial law and may have not wanted these ideas to be promoted in public, they
still been able to make serious films and some of them made the people think about
these serious issues but then finally enough when the martial law was removed in
80s and 90s, the film industry became more popular as entertainment and they didn’t
want serious themes and more so they go back to entertainment, comedy and drama
to take their minds off the problems. Maybe again now because the independent
cinema has become more popular, again the themes being discussed and portrayed
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During the golden age of 50s it was the studios that were producing the films; they
had their own actors and their own directors and provided stories. So the studios
had the money to make films as the popular entertainment. Even up to now, the film
studios are still the ones who have the money to make big films with famous actors
so they are an important part of cinema industry in Philippines. We have MTRCB,
The Movie and Television Review and Classification Board and this is the body that
reviews films which are publicly released, also on television and they give a rating
similar in united stated and will tell of they are suitable for the family or restricted for
under sixteen or eighteen or its for adults. I think in terms of control that is the only
government body that exercise censorship and the other government agencies that I
mentioned like the Film Academy of the Philippine, Cultural Center and The National
Commission for Culture and the Arts, they support the film industry by providing some
funding but they do not censor. They may suggest. For example they say we would
like to focus on animation this year and they provide budgets for it and then awards
in festivals for animation and etc. So maybe they try to influence where our industry
is going.
What’s your yearly statistics of your independent cinema production?
The popularity of independent films has gone up and down. In the 70s experimental
films were a small group and the audience was also a small group, mostly the Art
House students, university students, intellectuals because the subject matter was
sometimes very strange and not popular. In the 80s we had also some experimental
films and these were adult themes so they become popular for a while but still not
every popular but this latest filmmaking because of digital medium is now very popular.
I mean we did not have awards for independent films and now we do and every
year, starting maybe five or seven years ago, award film festivals for independent
films and many directors and many more people watching independent films and
even big actors with big salary they volunteer for independent films because they
are considered as more serious films and like in Hollywood that many of big actors,
they like to go perform on stage live in Broadway because its more serious. So your
reputation as a good actor sometimes improves if you work for an independent film.
We have many famous actors but they are not considered as serious actors. They
are very popular and they play in light films but when a famous actor works in an
independent film with serious theme, subject matter, then he is more respected and
known as a good actor.
In your opinion, what’s the relation between independent cinema of Philippine
and the main stream cinema? Do you think it will help the growth of the main
stream cinema?
Independent cinema was equivalent to experimental Art House cinema and audience
was not very wide but nowadays, independent cinema is made more easily because
of digital format and it is more popular and as I said, some of the independent
filmmakers become commercial filmmakers. Therefore, in that sense we can say that
nowadays independent cinema is a training ground for future commercial directors.
How is the situation of cinema halls, theaters, movie screenings according to
welcoming filmgoers and audiences facing native films? We want to know if the
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-In Iran independent films production are without the government’s support.
I am interested in Iran’s independent cinema and like what I always say, Iranian
directors face very limitations and special conditions so the films you produce are
very unique because you are able to tell a story even with special limitations. Months
ago I watched Fish and Cat in Art and Experience cinema hall and I said: You are able
to tell the story of a crime without showing the crime itself and this is very creative.
Philippine Cinema Academy has been established 36 years ago, how does it
work?
It is a separate agency which focuses primarily on films and if I’m not mistaken,
they also sponsor one of the major film awards of the year. They have programs
where they support filmmakers, training, they invite foreign films directors and they
have these annual awards for best Pilipino films but aside from the Film Academy of
Philippines which I believe is now FDCP, There are other institutions which promote
film and as I said they started to teach in universities and some universities have
their special course and their own cinema for students and the public. One of the
state universities of Philippine has a film institute and this was set up while I was still
in college in the 80s. This university is similar to university of Tehran and is one of
the biggest famous universities and this is where future directors were studied and
watched and learned about craft of film making.
Does the government or the ministry of art of Philippine intended to establish
the national cinema school?
The government is not involved in teaching. Each university has their own program
and aside from the Film Academy, Cultural Center, The National Commission for
Culture and the Arts which all promote film and have short workshops or for example
they invite a German director to have a lecture and those who are interested will
attend but Universities are the only one who teach it as a course, they are the ones
who teach filmmaking.
In your opinion, how much the agencies and institutions you mentioned will
effect on independent cinema?
All of these agencies and institutions will help. In my opinion, the only differences
between independent cinema and commercial cinema are that the subject of the
film, usually the independent films be tackled issues which are not commercially
popular. Usually the independent cinema directors are young director and they start
of an independent director but many independent directors in Philippine become
commercial directors. Once they become famous, the big studios will get these
independent directors and they produce commercial films. So sometimes depending
on the director because as I said when you are an independent director you are in
charge and you can control the creative accepts of the film, you can choose the
subject, you can choose the actors but then you become the commercial director, it’s
the studio who choose. They will tell we will give you a story and you just direct. Many
of the institutions start with young directors of independent cinema and some of them
become commercial directors but some of them don’t like the control and stay as an
independent director.
What are the rules of movie production?
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When did the growth of Philippine independent cinema which was affected by
theater and Hollywood screenings started?
The evolution of independent film industry in Philippine began with experimental
directors who were before influenced but Europeans. After the advent of digital
medium many more directors started to make their own low budget but interesting
films so I would say this movement really blossomed in 21 century. But the interest to
make independent film, meaning not to make commercial films was there from 70s. In
fact our institutions which promoted films even in 70s which they were under control,
always had a small budget or small interest in experimental films but when digital
format came out, more institutions related to film were established and they started
to teach film in the universities, that is when independent cinema more blossomed.
Does the government support this kind of cinema? And is that possible that the
government has any share in independent films production?
During the golden age of 50s in Philippine, cinema industry was controlled by the film
studios. There were two or three major film studios. Same story was in Hollywood,
they had MGN and Universal. The major studios were the ones who were funding
most of the films. During those years the government wasn’t so much involved but
as I said in the 70s even though the government was under martial law, our cultural
institutions did devote some of their activities to film making because as I said it
was one of the popular mediums of expressions. The early years in 70s we had
Cultural Center of Philippines which dealt with cinema and then later on in the 80s we
had National Commission for Culture and the Arts which also had one section which
dealt with cinema and we also had one agency that we called Mowelfund which was
created by the artists which helped the actors and directors with funding. We also had
the Film Academy of Philippines which eventually became FDCP, Film Development
Council of the Philippines and is actively supportive of independent films.
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social realism which was critical of the conditions. Some of these films were political
but artfully portrayed or sometimes the themes were not directly political but then
people understood that the films describe the situation of the period. Some directors
like Lino Brocka was a very famous director who had very serious films about the
society. Those films were recognized internationally and also in Asia won some
awards. Even there was censorship at the time, the good filmmakers were still able to
express ideas that many of those who watched the films appreciated.
After 1990 commercial movie production became successful and 200 movies
a year was being made. How were these movies in structure and attracting
audiences?
As you said, number of film production and number of film studies increased in 80s
but the type of films that were producing were commercial films so many of them
were very light, entertaining, comedies, musicals and drama as well. Some of the
studios were producing several films in a year and each of the studios had their
own artists, actors and actresses that they promoted. The type of films that were
producing was mostly light entertainment or drama that many of the people were
willing to watch. Going to cinema was one of the cheapest and most accessible forms
of entertainment. During that period that we had two hundred films a year, I think over
one hundred million people watched films. In 80s and 90s the digital film was not yet
very popular and it was still quiet cheap to make a movie, that’s why there were many
movies and people watched the films.
What’s your definition of independent cinema?
In fact, independent films lately become very popular. These are the small films that
produced or made by young directors and they use digital format but maybe this is
the latest expression of independent cinema but even before we had the tradition of
independent cinema which was related to Art House. As early as 70s, we had young
experimental directors and I think maybe during the 70s and 80s most of the films
were experimental films and we had young directors who were taught by Europeans
like Germans and the French. There was a famous director at the time, his name
was Kidlat Tahimik. It’s a Pilipino name, like a fake name and means quiet lightening
and he studied under the German Art House School and one of his famous films was
“Perfumed Nightmare.” So in 70s the experimental films were the independent films
at the time and they used 90 or 60 millimeter films. But then after a while because
they were such a small group and they didn’t make money, their film productions
become few in 90s until this decade around 2010 to 2016, we have very many young
directors that our film academy also promote. They are mostly young digital format
directors because nowadays it’s very easy to make a film; you can even make a film
with your telephone. So we now have many festivals which are dedicated only for
independent film makers. And when we talk about independent cinema we talk about
young and sometimes unknown directors who use the digital format to make the films
but the interesting difference of nowadays independent films and the past is that in
the past when you had experimental films with unknown directors even the actors
were more or less unknown but now because it’s so popular even the famous actor
and actresses been appeared in independent films.
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Nowadays Independent Cinema Is a Training
Ground for Future Commercial Directors
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Eduardo Martin Menez is in Iran as Philippine ambassador for three years. He studied
political science and law and It has been 25 years that he is working for Philippine’s
Ministry of Foreign Affairs. He was in countries like Poland, Singapore and United
State as an ambassador. His father was also worked with Ministry of Foreign Affairs
and due to this fact Eduardo Martin Menez was born in Italy and traveled to many
countries like Japan, Island and Egypt with his father. Philippine ambassador came to
Art and Experience office before Nowruz and talked about Art and Experience cinema
and independent cinema of Philippine.
Despite the existence of supervision and control of BCMP, the Board of Censors
for Motion Pictures in 70s, still this period is called as the golden age. How the
filmmaking style was like in that period?
The history of Philippine cinema goes back to over a one hundred years. Philippine
was a colony of Spain and I think as early as 1897 the first films were screened
in Manila. There have been a certain periods in our cinema industry which was
considered as golden age and sometimes it went down. You mentioned the period
of censorship during the 70s and during that time we had martial law. Things were
restricted, including the media, press and also films but even during that time I think
some of the best films of Philippine were produced and some of the best directors
of the Philippines were able to produce their work. Some of these works were called

Synopsis: The routine process of Dr. Ali Zamani, the
Psychoanalyst is to choose just one person from all of his
patients but this time he is in doubt in choosing his patient.
Cast and Crew: Writer and Director: Mazdak Mirabedini
, Director of Photography: Mohammad Ahmadi , Editor
and Sound Mixer: Hamid Jafari Raad, Music: Farhad
Bagheri, Make-Up: Hamraz Bayan , Actors: Mehran
Ahmadi, Mazdak Mirabedini, Forough Ghajabegli, Sanaz Bayan, Reza Mortazavi,
Masoud Matloubi, Shaghayegh Ahmadi, Sanaz Ghotb, Kazem Sayyahi, Nastaran
Paykano, Mina Mirabedini, Producer: Mohammad Ahmadi, Kavir Film 2010

Screening Films

The Butterfly Is Sleeping

Marathon of Earth (Earth Runner)
Synopsis: A Japanese runner-actor named Hazama
Kampeh decides to run from Japan to around the world.
He reached to USA by the sea with a kayak. After
running in the USA he came to Europe and then he
went to Turkey. He wanted to come Iran from Turkey but
when he was there he understood that he had cancer.
After about a month he discharged from the hospital
and continued his way to Iran and…when he reached to Iran he faced with some
problems that effected on his sickness.

Synopsis: The Film is about the boy who went for
fishing every day to a ship aground on the zero degree
zone. He made the ship as the place for his calmness
but presence of a stranger distracted this calmness…
Achievements and Awards: Crystal Simorgh and
Special Jury Prize in Fajr Film Festival 2014, Winner
of Best Future Asian Film from Tokyo 2014, Special
Jury Prize from Sofia Bulgaria 2015, Best Film and Best Director from Indian
Festival of Children and Young Adults CMS, Best Film from Spranza Russian
Film Festival, Best Director and Best Actor from Lavanteh Italy, Best Narrative
Prize from Hartland Film Festival of America, Grand Prize of Russia President
Organization,…
Cast and Crew: Writer and Director: Amir Hossein Asgari , Director of Photography:
Ashkan Ashkani, Editor: , Sound Mixer: Arash Eshaghi, Tala Azadravesh , Make-Up:
Hamed Bodaghi, Set and Costume Designer: Siamak Karinezhad , Sound Manager:
Saleh Kermani, Music: Amir Yal Arjemand, Computer Effects: Farid Nazer Fasihi,
Actors: Alireza Baledi, Zaynab Nasserpour, Arash Mehraban, Arsalan Alipourian,
Producer: Mojtaba Amini
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No Heaven for Gongadin
Synopsis: A wonderful story of searching Lor
isolated writer that became famous with writing “No
Heaven for Gongadin” as the best seller book of the
year in UK and USA. The book was translated to
eight languages but it is remained unknown among
his countrymen.
Achievements and Awards: Crystal Syimorgh for best
research of a documentary film in 32nd Fajr International Film Festival 2013, Winner
of Trophy of best research from 30th Tehran Short Film Festival, Nominee of Best
film, Best research, and winner of best film of Portrait Section in 7th Cinema-Verite
Film Festival, Winner of prize in 8th great celebration of Association of Iranian Film
Critics and Writers,…
Cast and Crew: Writer and Director, Producer: Seyed Gholamreza Nematpour,
Research: Seyed Gholamreza Nematpour , Laleh Rouzgard
Director of
Photography:Ahmad Ahmadpour , Editor: Seyed Gholamreza Nematpour , Sound:
Anoushirvan Fazelnezhad , Narrator: Mohammad Abdollahi, Bahman Shokrian,
Video-Graphics: Mohsen Javanmard, Designing and Painting: Saeed Shahverdi
Sometimes
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Synopsis: Three couples who had friendship from long
time ago at university went to a villa of one of the couples
and it is supposed to surprise one of the other couples.
The surprise change to a tragedy at the end of the story.
Achievements and Awards:
Cast and Crew: Director: Mohammadreza Rahmani ,
Writer: Arash Abbasi, Actors: Fariborz Arabnia, Andisheh
Fouladvand, Mehdi Pakdel, Azadeh Samadi, Aatefeh Nouri, Iman Afsharian, Lighting
Manager: Mehrdad Moghimi, Sound Manager: Mohammad Shahverdi , Make-Up: ,
Set and Costume Designer: Alireza AKhoundan, Mohammad Aadabi, , Art Consultant
and Editor: Shahin Yar Mohammadi, Sound Mixer: Hamed Jalali, Special Effects:
Alireza Ghaderi, Music of Final Title: Hamed Tehrani, Producer: Amir Pourkian
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Boys with Broken Ears
Synopsis: The documentary is about the preparing
camp of Iran Wrestling National Team of Young Adults for
participating in World Champion in Budapest (Hungary).
However, the life and family background of some of
teenagers in Tehran, Broujerd (Lorestan) and Izeh
(Khouzestan).
Writer and Director: Nima Shayeghi

Screening Films

Art and Experience;

An Avant-Garde Group in Iranian Cinema
Synopsis: One dog, one metropolis, several days and
three women
Achievements and Awards: Special Jury Board
Diploma from Transylvania Romania 2014
Cast and Crew: Writer, Producer and Director: Amir
Toudeh Rousta , Director of Photography: Mohammad
Rasouli, Editor: Maysam Samadi, Sound Mixer: Payman
Vahedi, and Morteza Ronasi, Make-Up: Ehsan Ronasi , Set and Costume Designer:
Amir Toudeh Rousta, Sound Recorder: Reza Baygi, Actors: Saed Soheili, Mostafa
Sasani, Negar Hasanzadeh, Sonia Sanjari, Jamshid Nouri, Mandana Nosrati,
Fahimeh Dabbaghi, Behnam Hamidi Fard, and Behzad Ashkan
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