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چشیدن طعم تماشای فیلم در کنار مخاطبان همواره یکی از لذتبخشترین تجربیات برایم بوده است؛ هر
بار در نوبتهای متعدد نمایش فیلمهایم در جشنوارهها در سالن سینما حاضر میشوم تا از تجربه دیدن فیلم
با تماشاگران بیاموزم ،حسی همانند کشف :کشف نسبت فیلم با تماشاگران مختلف ،با فرهنگهای متفاوت،
از سرزمینهای مختلف؛ لحظه لحظه تماشای فیلم در کنار مخاطبان و سنجش واکنش آنان فرصتیست
برای آموختن.
شوق همیشگی دیدن فیلم در کنار مخاطب در مورد برخی آثار چندین برابر میشود و آن زمانیست که
فیلمساز اثر خود را با هدف تاثیرگذاری بر تماشاگر ساخته ،برای بیان حرفی که قرار است در جامعه شنیده
شود و انعکاس این صدا بخشی از جامعه را به جنبش وادارد؛ «رویاهای دم صبح» مستندیست از این جنس.
روزهایی که دختران مقابل دوربینم قرار میگرفتند و از زندگی خود و آنچه که موجب شده بود پای آنان
به کانون اصالح و تربیت باز شود ،سخن میگفتند ،میدانستم نمایش تصویر آنان مقابل دیدگان عموم کار
سادهای نیست .آنان رازهای زندگی خود را میگفتند و میتوانستم براساس یک ایده تصویری نقابی به آنان
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بدهم که هر روز به صورت بزنند و از پس نقاب با دوربین سخن بگویند ،اما نقاب نه فقط صورت که تمامی
حس آنان را هم میپوشاند ،چشمانی که میتوانست حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشد و حالت چهره
که خود صریحتر از هر کالمی احساسات را منتقل میکرد .زمانی که گزینه نقاب منتفی شد راه حل بعدی
پوشاندن تصویر دختران در مراحل فنی بود .تجربه تماشای فیلمهایی که این اصالح را انجام داده بودند
داشتم :تماشای چنین فیلمهایی حسی مشابه شنیدن یک قصه رادیویی به من منتقل میکرد و این ،برای
من که باور دارم سینما امری دیدنیست ،خوشایند و پذیرفتنی نبود.
وقتی این دو راه غیر اجرایی جلوه کرد ،راهی نبود غیر از ارتباط بیواسطه مخاطب با تصویر دختران،
دخترانی که اسامی همه آنان به انتخاب خودشان در فیلم تغییر داده شده و هر جا که نام فامیل آنان صدا
میشود در مرحله صداگذاری حذف شده است .هدف من از ساخت فیلم این بود که جمعی از روشنفکران
و متفکران جامعه به تماشای وضعیت زندگی این دختران بنشینند ،همانهایی که میتوانند با اندیشه
خود شرایط جامعه را تغییر دهند؛ همه چیز باید در مسیر تاثیرگذاری بیشتر بر این گروه پیش میرفت.
«رویاهای دم صبح» بعد از نمایش و حضورهای موفق در جشنوارههای سینما حقیقت و فیلم فجر و سپس
حضورهای جهانی موفق ،به مرحلهای رسیده بود که بنا به پیشنهاد جمعی گسترده میتوانست در گروه
سینمایی هنر و تجربه روی پرده برود تا افراد بیشتری به تماشای فیلم بنشینند ،اما اکران عمومی فیلم،
خود چالشی بزرگ بود.
اگر با اکران عمومی فیلم و دیده شده چهره این دختران ،سرنوشت و آینده آنان تحت تاثیر قرار گیرد ،من با
وجدان خود چه کار میتوانم بکنم؟ از سوی دیگر فیلم ساخته شد تا وضعیت این دختران بخشی از حقایق
جامعه را عیان کند ،تا اندیشمندان و متفکران جامعه به دنبال راه چارهای بیفتد ،با اکران نشدن فیلم این
هدف دور و دورتر میشد.
در این دو راهی ،انتخاب من انتخابی اخالقی بود ،از تمایل و عالقه خودم برای دیده شدن فیلمم عبور کردم،
از سوی گروهی اندک از میان مستندسازان مورد تشویق قرار گرفتم و گروه گسترده به من انتقاد کردند که
چرا فیلم را از مخاطب دریغ کردهام ،چرا اجازه ندادهام هدف اولیهام که همان طرح مشکالت این دختران
بوده محقق شود.
انتخابی بسیار سخت و پر تبعات :من اخالق را انتخاب کردم و امروز هرچند بخشی از وجودم به دلیل اکران
نشدن فیلم اندوهگین است ،اما آرامش دارم .این آرامش ،اما حس متناقض درونم را محو نمیکند ،من با
این انتخاب در مسیر هدفگذاریام دچار مشکل شدهام ،ميخواستم فیلمم دیده شود تا سرنوشت گروهی
نشان دهد چطور بزهکاری در میان نوجوانان دختر میتواند بروز پیدا کند و از سوی دیگر شرایط و سرنوشت
دختران فیلم اجازه نداد بتوانم چندان به این هدف نزدیک شوم .اکرانهای دانشگاهی فیلم و یا نمایش آن در
محیطهای فرهنگی این امیدواری را در من به وجود میآورد که جمعی از افراد نخبه جامعه تاثیر مورد نظر
فیلم را درک کنند.
امروز سینمای مستند ما در کنار سینمای داستانی مستقل وضعیتی متفاوت را تجربه میکند ،سینمای
مستند بر فضای سینمای داستانی تاثیر خود را گذاشته و در عین حال روز به روز نو میشود ،دنیای پیش
روی من درباره ساخت فیلم مستند ،رسیدن به پرده بزرگ سینما و تماشای مستند در سالن سینماست،
این مسیر و راه من را در سینمای مستند خواهد بود؛ مستندهایی که بتوان آن را روی پرده عریض سینما به
تماشا نشست
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سمیهعلیپور

روایت انصراف مهرداد اسکویی از اکران فیلم پرافتخارش در ایران
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مهرداد اسکویی از اکران تازهترین اثر مستند خود به
نام «رویاهای دم صبح» در گروه هنر و تجربه انصراف
داد تا به این ترتیب حلقه موفقیتهای جهانی و
داخلی فیلم که میتوانست با اکران عمومی تکمیل
شود ،نیمه باقی بماند .چطور یک کارگردان ،آن هم
فیلمسازی که از سر شوق درباره استقبال از فیلمش
در جشنوارهها سخن میگوید و با سختی بسیار یک
مستند را به سرانجام رسانده از نمایش دادن فیلمش
منصرف میشود؟ این پرسش میتواند پاسخهای
متعددی داشته باشد ،اما اسکویی جواب این سؤال را
چنین داده است« :تصمیم گرفتم به خاطر بچههای
فیلم و آینده آنها این مستند اکران عمومی نشود.
این یک تصمیم اخالقی و بسیار سخت برای من و
گروهم بود اما درنهایت به این نتیجه رسیدیم که
دیده شدن عمومی فیلم ممکن است برای آینده این
بچهها مشکلساز باشد».
ماجرا از این قرار است که در مستند اسکویی قصه
دختران زیر  ۱۸سالی است که در کانون اصالح
و تربیت شهر زیبای تهران تحت نظارت هستند،
روایت میشود .کارگردان سرنوشت این دختران و
آینده آنان را بر وضعیت کنونی فیلمی خود برتری
داده و دست به یک انتخاب زده است .انتخاب او
اکران محدود فیلم در جشنوارهها ،دانشگاهها و
فرهنگسراهاست ،نمایشی برای قشری محدود که به
احتمال قوی تماشای فیلم از سوی آنان نتواند تاثیر

چندانی بر سرنوشت این دختران جوان بگذارد.
هیچ مانعی برای نمایش فیلم در ایران نیست
این شرایط و انصراف کارگردان از اکران کردن
فیلمش زمانی شکل دراماتیکتری به خود
میگیرد که صحبتهای او در ماههای گذشته
درباره فیلمش مروری شود ،مثال زمانی که روزهای
پایانی سال  1394از راه میرسید و اسکویی به
تازگی استقبال گسترده از فیلمش و جایزهای را
که از جشنواره برلین دریافت کرده بود ،پشت
سرگذاشته بود .او آن روزها با شوقی از استقبال
از تمامی فیلمهای ایرانی در این جشنواره سخن
گفته بود و جایگاه جشنواره را برای خود چنین
تشریح کرده بود« :می دانستم برلین جشنواره
بزرگ و مهمی است و در این جشنواره فیلم ما سه
نمایش داشت .سالن نمایش پر از تماشاگران بود.
من و عوامل اصلی که برای حضور در این جشنواره
دعوت شده بودیم ،روی سن حاضر شدیم و در
جریان سؤال و جواب ها چند بار گروه مورد تشویق
قرار گرفتند».
اتفاقا در همان مقطع اسکویی در جمع آلمانیها
با این پرسش روبه رو شده بود که امکان نمایش
فیلمش در ایران فراهم هست یا خیر و او با اطمینان
گفته بود فیلم هیچ مانعی برای نمایش در ایران
نــدارد« :مهم ترین اتفاق برای من این بود که

رویاهای دم صبح

هیجان خارجیها بعد از تماشای فیلم
تماشایفیلمیدربارهدخترانایرانییکیازموضوعات

جایزه پرافتخاری که به یادگار میماند
اسکویی برای ساخت این فیلم موفق به دریافت
جایزه عفو بینالملل شد و احتماال غوطهور شدن
در فضای صلح و انساندوستی که در فیلم و فضای
اطراف آن شکل گرفته بود ،این کارگردان را با
نگاهی انساندوستانه از اکران فیلمش منصرف
کرد .اما ماجرای جایزه عفو بینالملل که به فیلم
تعلق گرفت چنین بود« :به گفته دانیل لوی از
داوران جشنواره ،بعد از تماشای این فیلم همه
متفق القول شدند که باید جایزه عفو بین الملل
به این فیلم تعلق یابد و در نهایت از میان 445
فیلم جشنواره جایزه مشترک عفو بین الملل به
«رویاهای دم صبح» و «آتش در دری» رسید.
ویکتور کازاکوفسکی به عنوان یکی از بزرگ ترین
مستندسازان جهان به دیدن فیلم نشست و بعد از
پایان فیلم درحالی که مخاطبان مشغول تشویق
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توانستم به راحتی در جمعی که از من می پرسیدند
این فیلم امکان نمایش در ایران را داشته است،
بگویم بله این فیلم در ایران نمایش داده شده و
جشنواره های ایرانی ،منتقدان ،مردم و سینماگران
ایرانی نظری مثبت روی فیلم داشته اند .به آنان
گفتم این فیلم در جشنواره مستند سینما حقیقت
در شش رشته کاندیدای دریافت جایزه بود و سه
جایزه کارگردانی ،تصویربرداری و آهنگ سازی
را دریافت کرد .هم چنین به آنان گفتم فیلم از
جشنواره فیلم فجر به عنوان مهم ترین جشنواره
ملی جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد».
اسکویی در پاسخ به دیگر سؤالی که از او پرسیده
شده درباره سانسور شدن این مستند ،گفته بود:
«وقتی این سؤال را مطرح کردند ،به آنان گفتم حتی
یک فریم از فیلم سانسور نشده و رئیس سازمان
سینمایی هم فیلم را دیده است و این پاسخها باعث
شد این سویه که فیلم در ایران دیده نشده ،اصال در
مورد «رویاهای دم صبح» مطرح نباشد».

جذابیبودکهتوجهخارجیهارابهخودجلبکردهبود:
«یکی از نکات جالب فیلم برای خارجیها این بود که
فضایشادیوغمبهصورتتوأماندرفیلموجودداردو
اینتلورانسجالبیبهوجودآوردهاست».
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فیلم بودند ،من را در آغوش گرفت و برای ساخت
فیلم به من تبریک گفت .هم چنین فرانکو روسی
که جایزه اصلی جشنواره را دریافت کرد ،وقتی من
را دید از من درباره موضوع فیلم پرسید و ابراز عالقه
کرد که حتماً «رویاهای دم صبح» را ببیند».
فیلمی محبوب در رسانههای خارجی
روایت اسکویی حکایت از آن دارد که خبرنگاران و
منتقدان خارجی هم به خوبی با فیلم او ارتباط برقرار
کرده بودند« :خبرنگار دویچهوله وقتی خواست
با من صحبت کند ،به این نکته تأکید کرد که فیلم
را با خانواده دیده و آن را فیلمی دوست-داشتنی و
تکاندهنده ارزیابی میکند .به گفته برخی از منتقدان
و نویسندگان که در آنجا فیلم را دیدند ،به واسطه
فیلم مخاطبان آرامآرام وارد فضای زندگی و درونی این
دخترها میشوند و ماجرای این دختران قصهای است
که تا حاال شنیده نشده است .با وجود آن که فیلم ما در
بخش نسل نو جایزه نگرفت ،اما داوران این بخش اعالم
کردند تدوین ،صدابرداری ،موسیقی و تصویربرداری
فیلم هم بسیارچشمگیر است .اینکه یک فیلم مستند
از ایران بتواند در بخشهای فنی جلب توجه کند ،نکته
مهمی برای یک فیلم است .به گفته خانم میرشب،
پخشکننده فیلم ،استقبال از فیلم خیلی خوب بوده
است و پخشکنندههای جهانی دیگری هم برای
پخشفیلمواردمذاکرهشدهاند».
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بلوغ مستند ایرانی
اسکویی موفقیت فیلم خود را نه فقط مختص ساخته
خود بلکه مربوط به کل فضای مستند در ایران میداند:
«وقتی فیلم مستندی که ساختهام در یک جشنواره
سری الف در کنار 14فیلم داستانی در رقابت قرار
میگیرد و بین 445فیلم حاضر در جشنواره با یک
فیلم دیگر جایزه عفو بینالملل را به صورت مشترک
میگیرد ،به من ثابت میشود سینمای مستند ما به
رشد و بلوغی رسیده است و در آینده اتفاقات بسیار
خوبی برای مستند خواهد افتاد».

به گفته این مستندساز ،حضورهای جهانی فیلم
با جایزهای از جشنواره «حقیقت و دروغ» در آمریکا
ادامه یافت .این جشنواره تاکنون 12تندیس خود را به
مستندسازان اهدا کرده که از این 12مستند10 ،تای
آنها برگزیده بخش اسکار بوده است .امسال این
تندیسبهدستانمهرداداسکوییسپردهشد.جشنواره
مستند «هاتداکس» ،جشنواره مستند خاورمیانه،
تسالونیکی و جشنواره مستند در مکزیک از دیگر
برنامههای پیش روی «رویاهای دم صبح» است.
در حال وهوای سادگی فیلم
اعتبار مهرداد اسکویی ،در مقام یکی از بهترین
مستندسازان ایران فیلمبهفیلم بیشتر میشود.
«رویاهای دم صبح» ،که در ترجمه انگلیسیاش
با عنوان «رویای بیستاره» ترجمه شده ،در یک
دارالتأدیب مخصوص دختران بزهکار فیلمبرداری
شده تا مثالی باشد برای اثبات قدرت بیهمتای
سادگی که با ظرافت به موضوع فیلم پیوند خورده
است .این مستند داستانی بدون تکرار یا فوت وقت،
مستقیماً به هدف میزند و نشان میدهد که اعتیاد،
فقر و آزار چگونه به شکلی هــولآور زندگی این
دختران جوان را نابود کرده است .فیلم ،جایزه بهترین
کارگردانی را از جشنواره فیلم فجر به دست آورد.
جهانیان در جشنواره فیلم برلین به فیلم تعظیم
کردند و حاال می توان به انتظار نشست و شاهد
گشت وگذار موفقیت آمیز فیلم در جهان بود.
گروه کوچک فیلم برداری مهرداد اسکویی که
همگی مرد بودند 20 ،روز را در این دارالتأدیب
گذراندند و با دختران جوانی صحبت کردند که
تکان دهنده ترین و خصوصی ترین احساساتشان
و حقایقی از زندگی خود را مقابل دوربین افشا
کردند .شخصیت سرزنده این دختران جوان با
نمایش جزئیاتی چون خالکوبی های ارزان قیمت،
دندان های افتاده و حرکات عصبی و تندشان در
مقابل چشمان تماشاگر زنده می شود

محمدتهامینژاد

نداشتن شناخت از حقوق خود و رسانه
عجیب نیست که هفته گذشته یکی از دوستان
انسانشناس ،مشکلی را با من در میان گذاشت که
از آزار روحی یک مشارکتجو در پی حاضر شدن در

مشکلمجوزها
مشکلی که غالبا به وجود میآید ،این است که به
نظر میرسد ما برای رفتن به داخل زندان ،کافی
است از زندانبان اجازه بگیریم نه از زندانی .یا برای
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شایدزمانآنرسیدهباشدکهانجمنهایمستندسازان
وانسانشناسان،بهتدوینمیثاقنامههایاخالقحرفه
مستندسازی در ایران نیز بیندیشند .بیل نیکولز در
فصلاولکتابمقدمهبرمستند«:چرامباحثاخالقی
در قلب مستندسازی جای دارد؟» به informed
 consentاشاره میکند .یعنی «پژوهشی مشارکتی
که مشارکتجو به عواقب اقدام خود آگاهی یابد
و به آن راضی باشد» .مستندسازان در حرفه خود با
مباحث مختلفی مواجه میشوند و اخالق حرفهای در
مستندسازی ،ورود به چنان عرصههایی است .ضمن
اینکه مستندسازی ،ثبت مستقیم پدیدههایی هم
هست که فرد مورد مطالعه ،مشارکتجو محسوب
نمیشود .مثل بسیاری از جامعهنگاریها ،دوربین
مخفیها یا دوربین مستقیم برای ثبت آسیبها و
پدیدههایاجتماعیدرشهر.

یک فیلم مستند متعلق به دهه  80حکایت میکرد.
مشارکتجو شکایت داشت که مستندساز گفته است
فیلمش را در خارج از ایران به نمایش میگذارد و به قول
خود وفا نکرده و با پخش آن در داخل کشور ،زندگیاش
را به هم ریخته است .به آن دوست انسانشناس گفتم
آن مشارکتجو ظاهرا به عواقب کار خود واقف بوده؛ از
اینرو خواسته است که فیلم پخش خارج داشته باشد
نه داخلی .ولی نمیتوانسته گسترش اینترنت و فضای
مجازی را حدس بزند .ضمن اینکه قول و قرار شفاهی
را مبنا قرار داده است .از این بدتر ،اخیرا فیلمی دیدم که
برای تلویزیونی در اروپا ساخته شده بود .خانمی در برابر
دوربین با اشاره صریح به اینکه حرفهایش در خارج
منعکس میشود ،با رضایت کامل ،آنچه را میخواهد،
میگوید .غافل از اینکه فیلم مذکور دارد دست به
دستمیشود.
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بردن دوربین به داخل آسایشگاه بیماران ،کافی است
اجازهنامه رئیس آسایشگاه را داشته باشیم .همانطور
که برخی از ما مستندسازان ،فرهنگ را برای فروش،
«نمایشی» میکنیم ،به زندگی زندانیان و مجرمان
نیز چنین نگاهی داریم.
مونتاژ و اخالق سینمایی
سالها پیش ،مرحوم هژیر داریوش به من گفت که
بهراحتی در برابر دوربین هیچ مستندسازی قرار
نمیگیرد ،زیرا نمیداند که فیلم چگونه مونتاژ یا
تفسیر خواهد شد .اتفاقی که هنوز میافتد ،این است
که فیلمساز با مهربانی به سراغ افراد یا جوامع خرد
میرود و با نامهربانی ،به صورتی غیرمنتظره آنها
را در مواجهه با خطر و گاهی استهزا قرار میدهد.
در اکثر این موارد نقش مونتاژ و گفتار را نمیتوان
فراموش کرد.
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حریمخصوصی
رسمی
حریم خصوصی چیست؟ هنوز بهدقت تعریف
ِ
حریم خصوصی در مستندسازی برایم روشن نیست.
مثالی میزنم :چند سال قبل ،فیلمی از تلویزیون
به نمایش درآمد که شب زیر یک پل گرفته شده
بود .فیلمساز ناگهان نورش را روشن میکرد و
پسربچهای فراری از خانه را میدیدیم که نادانسته
در محلی نامناسب خوابیده بود .آیا این ،تصویری از
یک حریم خصوصی است؟ آیا زندگی کودک مذکور
و خانوادهاش را در معرض آسیب روحی قرار نداده
است؟ یا اینکه فضایی شهری است که باید به نمایش
درآید تا به این وسیله شهر و جامعه آسیبشناسی
شود؟ یعنی «وضعیت» ،برخالف تمایل افراد ،بهخاطر
انجام اقدامات مناسب اجتماعی ،از طریق فیلم مستند
انتشار یابد .دامنه چنین حریمها و محدودیتهایی
کجاست؟ و چه نسبتی با جامعه و جامعهنگاری
دارد؟ به نظر میرسد مردمان فقیر و بیخانمان و
افراد مشهور مهمترین هدف دوربینهای پاپاراتزی

هستند .محرومان در بسیاری موارد از ما میخواهند
که دوربینمان مددکارشان باشد ،و گاهی ما را از
گرفتن تصویر خویش بر حذر میدارند .در هر دو مورد
ما وظایفی داریم .این وظایف چگونه تعریف میشود؟
مشارکت آگاهانه و حقوقی
در جهان امروز مشارکت آگاهانه و رضایتمندانه و
مسئولیت حرفهای ،ضوابط و اصولی دارد .بیانیه و
امضا و محضر و حق و حقوق و احترام متقابل مطرح
است .به نظر میرسد جدا از تدوین قوانین جزائی برای
جلوگیری از سوءاستفادههای خاص از رسانههای
تصویری علیه دیگران ،سرانجام باید سازمانهای
ذیربــط و انسانشناسی (به تبعیت از برخی
انجمنهای انسانشناسی دنیا) ،بیانیههایی دقیق را
برای پژوهشهای مشارکتی ،تدوین و از طریق راههای
حقوقی ،اجرای آن را (برای مشارکتجو و پژوهشگر)
الزامی سازند .ضمن اینکه بیانیه ،حفاظت از حریم
و زندگی شخصی و آینده مشارکتجویان را به
پژوهشگر یادآور میشود .برخی تلویزیونها ،برای
ضبط گفتوگو یا حتی سخنرانی افراد نیز ورقههای
رضایتنامه ،در اختیار آنها قرار میدهند .خود من
در خانه هنرمندان از وجود دوربین فیلمبرداری یک
فیلمبردار اروپایی یا آمریکایی بیاطالع بودم و در
پایان با ورقه رضایتنامه مواجه شدم.
آموزندهتر از تجربه مستقیم
در عین حال مستندسازی ،فرایندی بسیار حساس
است که جامعه را به خودش نشان میدهد .عامل
اجتماعی ،جهان و موقعیتش را برای مخاطبان تشریح
و توصیف میکند و به نمایش درمیآورد .در بسیاری
موارد نمایش و تماشای آسیبها ،بسیار آموزندهتر از
تجربه آن است .بنابراین ،در تمام این موارد ،با مباحثی
دشوار روبهرو هستیم که باید روی آنها ،ازجمله
مخاطبشناسی ،الزامات جامعهنگاری و فرایند
رضایت عامل اجتماعی ،بهدقت فکر و تامل شود

نشست نقد و بررسی فیلم
«نیمرخها» ،به کارگردانی مرحوم
ایرج کریمی و تهیه کنندگی علی
حضرتی با حضور تهیه کننده فیلم و
بهاران بنی احمدی (بازیگر) دوشنبه
 ۲۷اردیبهشت در سالن سینما سوره
اصفهان برگزار شد.

جلسه نقدوبررسی فیلم «چهارشنبه»،
یک شنبه  ۲۶اردیبهشت با حضور
سروش محمدزاده (کارگردان)،
پیمان ناجی (فیلمنامه نویس) ،یوسف
وجداندوست (تهیهکننده) ،آرمان
درویش (بازیگر) و کیوان کثیریان
(منتقد) در خانه هنرمندان ایران
برگزار شد.
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جلسه نقد و بررسی فیلم«تابو»،
شنبه  25اردیبهشت با حضور خسرو
معصومی(کارگردان) و هادی
دیباجی(بازیگر) در سینما هویزه
مشهد برگزار شد.

شنبه  18اردیبهشت فیلم «خواب
تلخ» در پردیس سینمایی پرشین
مهرشهر کرج پس از نمایش با حضور
محسن امیریوسفی (کارگردان) و
نیما حسنینسب (منتقد) مورد نقد و
بررسی قرار گرفت.

شنبه  ۲۵اردیبهشت فیلم «آمین
خواهیم گفت» در پردیس پرشین
مهرشهر کرج به نمایش درآمد و با
حضور سامان سالور (کارگردان)،
ساسان سالور (تهیه کننده) ،علیرضا
مهران و حمید حبیبی فر (بازیگران
فیلم) و حسام الدین مقامی کیا (منتقد
و مجری جلسه) مورد نقد و بررسی
قرار گرفت.
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بیستمین شب از اردیبهشت ماه سالن
سینما سور هاصفهانمیزبانجلسه
نقد و بررسی مستند «فصل هرس» ،با
حضور لقمان خالدی (کارگردان) بود.
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جلسه نقد و بررسی فیلم «تابو»
یک شنبه  ۱۹اردیبهشت بعد از
نمایش فیلم برای مخاطبان ،با حضور
خسرو معصومی (کارگردان) ،خیام
وقار کاشانی (بازیگر) و جواد طوسی
(منتقد) در خانه هنرمندان ایران
برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی فیلم
«بیست ویک اینچ» ،به کارگردانی
ابوذر صفاریان ،پنجم اردیبهشت در
خانه هنرمندان ایران برگزار شد .در
این نشست کارگردان ،فاطمه غفاری
(تهیهکننده) و امیر پوریا (منتقد)
حضور داشتند.
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جلسه نقد و بررسی فیلم
«بیست ویک اینچ» شنبه 18
اردیبهشت با حضور ابوذر صفاریان
(کارگردان و فیلمنامهنویس) ،فاطمه
غفاری (تهیه کننده) و محمد لطفعلی
(فیلمنامهنویس) در سالن شماره پنج
سینما هویزه مشهد برگزار شد.

نشست نقد و بررسی فیلم « تابو»،
پنجشنبه  16اردیبهشت با حضور
خسرو معصومی (کارگردان) ،خیام
وقار کاشانی (بازیگر) و علی زارع
(منتقد) در شیراز برگزار شد.

سینما سوره اصفهان دوشنبه ۱۳
اردیبهشت ماه ،میزبان نشست نقد و
بررسی فیلم «بیست ویک اینچ» ،با
حضور ابوذر صفاریان (کارگردان) و
فاطمه غفاری (تهیه کننده) بود.
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جلسه نقد و بررسی فیلم «دربست»،
عصر یک شنبه ۱۲ ،اردیبهشت،
در خانه هنرمندان ایران برگزار
شد .در این جلسه علی خامهپرست
(کارگردان) ،حسن مصطفوی
(تهیهکننده) ،نظامالدین
کیایی(صدابردار) و علی عالیی
(منتقد) حضور داشتند.
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جلسه نقد و بررسی فیلم
«احتمال باران اسیدی» ،شنبه
 11اردیبهشت ،با حضور بهتاش
صناعیها (کارگردان) و مریم مقدم
(فیلمنامهنویس) در سالن شماره پنج
سینما هویزه مشهد برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی فیلم
«چهارشنبه» ،ساخته سروش
محمدزاده ،شنبه  ۱۱اردیبهشت ماه
با حضور کارگردان ،یوسف
وجدان دوست (تهیهکننده) ،محسن
غالمی (طراح صحنه) ،امیرحسین
شام بیاتی و نیما راد (بازیگران این
فیلم) و با اجرای محمدرضا مقدسیان
به عنوان منتقد برنامه در پردیس
سینمایی پرشین مهرشهر کرج
برگزار شد.
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نشست نقد و بررسی فیلم «زمناکو»
پنج شنبه  9اردیبهشت با حضور
مهدی قربانپور (کارگردان) ،بیژن
کیا (منتقد) و با اجرای علیرضا
عیسوی در شیراز برگزار شد.

در هفتاد و نهمین آیین دیدار
فیلمهای هنروتجربه ،فیلم مستند
«برای گونگادین بهشت نیست»،
به کارگردانی غالمرضا نعمتپور
چهارشنبه  ۲۲اردیبهشت با حضور
عوامل فیلم به نمایش درآمد.

هفتاد و هشتمین مراسم آیین دیدار
گروه هنر و تجربه به فیلم سینمایی
«گاهی» اختصاص داشت و در این
مراسم که دوشنبه  ۲۰اردیبهشت در
سینما فرهنگ تهران برگزار شد،
عوامل «گاهی» به همراه مهمانان به
تماشای این فیلم نشستند.
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در هفتادوهفتمین آیین دیدار
فیلمهای گروه هنر و تجربه که
شنبه  18اردیبهشت در موزه سینما
برگزار شد ،فیلم سینمایی «خواب
است پروانه» ،به کارگردانی مزدک
میرعابدینی ،باحضور عوامل فیلم و
مهمانان به نمایش درآمد.

19

هفتاد و ششمین آیین دیدار گروه
سینماییهنروتجربهکهچهارشنبه15
اردیبهشت در سینما فرهنگ برگزار
شد ،به فیلم «دونده زمین» ،ساخته
کمال تبریزی اختصاص داشت.

هفتاد و پنجمین آیین دیدار فیلمهای
گروه هنروتجربه ،به فیلم سینمایی
«بدون مرز» ،ساخته امیر حسین
عسگری اختصاص داشت که
شنبه  11اردیبهشت در موزه سینما
برگزار شد.
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هفتاد و چهارمین مراسم آیین دیدار
گروه هنر و تجربه به مستند بلند
«پسرانی با گوشهای شکسته»،
ساخته نیما شایقی اختصاص داشت
و موزه سینما چهارشنبه  8اردیبهشت
میزبان این مراسم بود.
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(محصول )1389
خالصه فیلم :روند کار دکتر علی زمانی ،روانکاو ،این
است که از میان مراجعین خود فقط یک نفر را برای درمان
انتخاب میکند .اما این بار برای انتخاب بیمار خود دچار
تردیدشدهاست.

عوامل :نویسنده و کارگردان :مزدک میرعابدینی ،تصویربردار :محمد
احمدی ،صدابردار :شهاب رضایی ،تدوین نهایی و صداگذاری :حمید
نجفی راد ،موسیقی :فرهاد باقری ،چهره پرداز :همراز بیان ،بازیگران :مهران
احمدی ،مزدک میرعابدینی ،فروغ قجابگلی ،ساناز بیان ،رضا مرتضوی،
مسعود مطلوبی ،شقایق احمدی ،ساناز قطب ،کاظم سیاحی ،نسترن
پیکانو ،مینا میرعابدینی ،تهیه کننده :محمد احمدی ،محصول کویرفیلم
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سیدرضا صائمی

«خواب است پروانه» یک سند تصویری واقعگرایانه است
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شاید سویه مستندگونه فیلم موجب شود که برخی درام و قصه خاصی در آن نیابند و چه بسا از این حیث تماشای
آن را کسالتبار بدانند .اما واقعیت این است که فیلم به واسطه پرداخت مستقیم به مسائل و چالشهای رفتاری-
روانی انسان معاصر ایرانی دارای یک نوع درام رئالیستی ذاتی است که از طریق ظرفیت همذاتپنداری باالیی که
دارد ،میتواند به درامی درونی بدل گردد تا دستکم جایگزین درام به معنای متعارفش شود.
دستکم هفت ،هشت نفری که بهعنوان مراجع به روانکاو قصه مراجعه میکنند ،روایتگر قصه و غصههایی
هستند که خیلی بعید است مخاطب حداقل با یکی از آنها همذاتپنداری نکند .تجربههای دردناک یا هیجانی
آدمی ،واقعیتی بیناالذهانی دارد و به قول احمد شاملو من درد مشترکم مرا فریاد کن .طرح مسائل درونی که با
تجربههای عاطفی  -حسی آدمهای قصه تنیدهشده و عمق و میزان رئالیستی بودن آن ،که حضور مهران احمدی
بازیگر در نقش خود و طرح برخی مسائل خصوصی و نگرانیهای ذهنیاش سویه رئال و باورپذیر آن را تقویت
میکند ،موجب شده تا دستکم یک درام روانکاوانه مستندمحور شکل بگیرد که به واسطه تنوع آدمها و مسائل
و چالشهایش ،مشکل ریتم تا حدود زیادی حل شود .گرچه اگر مخاطبی از میزان همذاتپنداری بیشتری
برخوردار باشد ،همین میزان از سکون را هم حس نمیکند .فارغ از این دالیل محتوایی ،کارگردان نیز حواسش
به این مسئله بوده که وقتی حجم عظیم فیلم مصاحبهای علمی روانشناختی است ،زمان نمایش هر شخصیت
را کم کند .ضمن اینکه از برشهای مقطعی نیز بهره گیرد و با استفاده از ظرفیتهای تصویرسازی و بصری این
مشکل احتمالی را رفع کند و به آن انسجام و همآوایی بیشتری ببخشد.
«خواب است پروانه» داستان زندگی دکتر علی زمانی را روایت میکند .او روانکاوی است که هر سه ماه یک
بار جلسات خود را ضبط میکند تا از بین مراجعین یک نفر را برای طی روند درمان انتخاب کند .او در این فیلم
برای انتخاب فرد مورد نظرش با مشکل روبهرو میشود و به این ترتیب داستان فیلم ادامه مییابد .به بررسی
رابطه روانکاو و بیمار پرداخته میشود و حتی ممکن است در مواقعی جای این دو با هم عوض شود .درواقع
باید «خواب است پروانه» را نه یک درام روانکاوی ،که روایتی سینمایی و دراماتیک از روانکاوی بدانیم .نوع
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ارتباط روانکاو و مراجعش و کنشمندیهایی که بین آنها رخ میدهد ،خود یک موقعیت دراماتیک پررمزوراز
است که رمزگشایی مخاطب از آن به رمزگشایی روانکاو از ذهن و روان بیمارش پهلو زده و نوعی درک متقابل
و متقارن سینمایی را شکل میدهد که مخاطب میتواند از طریق تماشای آن به بازنمایی و بازتولید روانکاوی
خویش روی پرده دست بزند و یک تجربه سینمایی  -روانشناختی را تجربه کند .تقریبا از هر طیف سنی افرادی
از دو جنسیت زن و مرد انتخاب شدهاند که هر کدام از یک یا چند اختالل روانی رنج میبرند؛ اختالل یا مشکالت
رفتاری مختلف از وسواس فکری و احساس ناامنی عاطفی تا حس تنهایی و تردید و عدم اطمینان و اعتماد به
دیگران .از درجاتی از افسردگی ضعیف تا افسردگی حاد ،از پرخاشگری و عصبیت درونی یا درونگرایی و
عزلتگزینی .درواقع هر آنچه افراد در جامعه امروز ،بهویژه در بستر شهرنشینی و ساختارهای مدرن ،با آن
درگیرند ،در شخصیتهای بیمار و بهتر است بگوییم مراجعان وجود دارد .از همین رو میتوان «خواب است
پروانه» را تالش برای آسیبشناسی روانی جامعه و تصویری از کشمکشها و مناقشات درونی آن دانست.
تصویری که کمتر در درامهای روانشناختی شاهدش هستیم و حتی در برنامههای مشاوره تلویزیون که تا سطح
خارجی و ابتدایی به اختالالت رفتاری میپردازد ،خط قرمزهایش اجازه نمیدهد الیههای عمیقی از درون آدمی
و تناقضات روحی انسانها را بازنمایی کند .از این حیث «خواب است پروانه» یک سند تصویری واقعگرایانه از
وضعیت روانی جامعه و تالش برای وارد شدن به الیههای عمیقتر ضمیر ناخودآگاه افراد و جامعهای است که
هر فرد چنان با تنشهای درونی مهمی درگیر است که پزشک در انتخاب یکی از آنها برای درمان درمیماند.
این خود تلویحا طعنهای است تلخ به کسانی که در ایجاد این جامعه نامتعادل و پر از رنج و تنش ،نقش داشتهاند.
ناکامی و نامتعادل بودن کنشهای اجتماعی را باید در روانهای ناآرامی جستوجو کرد که همین فیلم 64
دقیقهای برای ما تصویر میکند؛ تصویری که بازتاب و انعکاس التهابات درونی تکتک کسانی است که به تماشای
فیلم نشستهاند و روانکاوی که در اینجا به مثابه فیلمنامهنویسی میماند که نمیداند قصه و غصه کدامیک از
شخصیتها را به محور داستانش بدل کند ،که هر کدام از این شخصیتها خود یک قصه کامل و پر از حرف و پیام
و دردند! یک درد مشترک بیپایان
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سحرعصرآزاد

گفتوگو با مزدک میرعابدینی ،کارگردان «خواب است پروانه»
مزدكميرعابدينيبعدازساختفيلمهاي«مسافركش»و«كتابقرمز»كههيچكدامبهنمايش
درنيامدند« ،خواب است پروانه» را در سال 89ساخت كه شش سال بعد از ساخت ،امكان نمايش
در گروه هنر و تجربه پيدا كرده است .او همچنين در اينفاصله بهعنوان بازيگر در فيلمهاي «آنجا»« ،لطفا
مزاحم نشويد»« ،بدرود بغداد»« ،اكباتان»« ،همه چيز براي فروش» و «مردي كه اسب شد» نقشآفريني
كرده و اين روزها در مراحل آمادهسازي جديدترين فيلمش« ،حلزون» است .با او به بهانه اکران «خواب
استپروانه»بهگفتوگونشستیم.
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«خواب است پروانه» سومين فيلم شما
بعد از «مسافركش» و «كتاب قرمز»
است ،اما اولين فيلمتان محسوب
میشود كه به نمايش درآمده است.
مسير پرپيچوخم حركت شما در سينما
تا رسيدن به اين فيلم چگونه طي شد؟
بايد بپذيريم «خواب است پروانه» شش سال دارد
و دوست دارم با اين نگاه ديده شود .بههرحال هر
فيلمي تاريخ مصرف دارد ،اما واقعيت اين است كه

امسال وقتي فيلم را دوباره ديدم ،احساس كردم
میتوانم پشت آن بايستم و مسئوليت ساخت آن
را قبول میكنم .دو فيلم اول من ماجراهاي خاص
خودشان را داشتند« .مسافركش» بدون پروانه
ساخته شد ،اما آقاي عباس كيارستمي اين فيلم
را در موسسه كارنامه نمايش دادند و بسياري از
آدمهاي سينمايي آن را ديدند كه منجر به همكاري
من با آقاي عليرضا شجاعنوري در «كتاب قرمز»
شد .پس از آن در فيلم «آنجــا» با عبدالرضا
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كاهاني همكاري كردم كه نوعي شراكت بود .آن
زمان من انرژي زيادي براي كار داشتم و جالب
است بگويم كه با تصور ديگري از آمريكا به ايران
برگشتم .من براي پاياننامهام فيلمي به نام «فلوت
شيشهاي» با بازي افشين هاشمي ساخته بودم
و بدون اينكه از روند فيلمسازي در ايران مطلع
باشم ،با همان شور و انرژي «مسافركش» را ساختم.
اما «كتاب قرمز» روند منطقيتري داشت ،به اين
مفهوم كه اين فيلم تهيهكننده و ...داشت .من با
اينكه درس سينما را در آمريكا خوانده بودم و
دورههاي فرويد ،يونگ ،كوبريك ،كارگاه بازيگري
داستينهافمن و ...را گذرانده بودم ،اما وقتي به
ايران بازگشتم ،هنوز در جريان روند كار نبودم.
«آنجا» با وجود كاهاني كار منسجمتري شد و
طبعا چون در اين فيلم كارگرداني نميكردم و
فقط بازيگر بودم ،تمركز بيشتري روي كار داشتم
و آزادانهتر برخورد میكردم .بعد از اين تجربهها
فيلم «خواب است پروانه» شكل گرفت .البته در اين
فاصله فيلمنامهاي نوشتم به نام «رقص پا» درباره
بوكس كه به نوعي داستان خودم در سينما بود.
سال  2005كه در دانشگاه سينما میخواندم ،فيلم
«مرد سيندراليي» اكران شده بود و شوخي همه با
من درباره شباهتم به راسل كرو بود .به نوعي تحت
تاثير آن فيلم بودم كه فيلمنامه «رقص پا» را آغاز
كردم و فكر میكردم تبديل به «راكي» ايراني شود.
درواقع قرار بود سال  2006بعد از «مسافركش»،
فيلم «رقص پا» را بسازم و شرايط فيزيكي من هم
براي حضور در اين نقش آماده بود .اما موانعي سر راه
توليد اين فيلم قرار گرفت و از دل شرايطي كه آن
موقع براي من پيش آمد ،فيلم «كتاب قرمز» متولد
شد و بعد هم «آنجا» شكل گرفت كه مرا به سمت
سينماي زيرزميني هدايت كرد ،درحاليكه من
میخواستم به سينماي روي زميني وارد شوم .اين
نگاه روي من كه آدمي عاطفي و كمارتباط بودم،
تاثير خودش را گذاشت .بعد هم تجربه «بدرود

بغداد» شكل گرفت كه ابتدا قرار بود مصطفي
زماني نقش دانيل دالكا را بازي كند ،اما بعد همه
ازجمله خود مصطفي به اين نتيجه رسيدند كه
من نقش دانيل را بازي كنم و مصطفي نقش صالح
را ايفا كند .در طول اين مدت «رقص پا» هم دچار
تغييراتي شد ،اما همچنان ساخته نشد و بهتدريج
به اين نتيجه رسيدم كه فيلم جديدم« ،حلزون»،
میتواند ماجراي ساخته نشدن همين فيلم «رقص
پا» باشد.
ايده اوليه فيلم «خواب است پروانه» از
كجا شكل گرفت؟
وقتي فيلم «آنجــا» در جشنواره يونان جايزه
گرفت ،گروه با اسكندر طاليي به ايران آمدند و
من هم به آمريكا بازگشتم ،اما ديگر نميتوانستم به
روند قبلي كار و زندگيام ادامه بدهم و فهميدم بايد
برگردم .من با يك حس خاص برگشتم كه هنوز
همراه من است و «حلزون» درباره همين حس
است؛ اينكه اگر بازيگري باشيد كه كسي شما را
نخواهد ،بايد چه كار كنيد؟ يك فيلمساز میتواند
دوربينش را به دست بگيرد و مستند يا ...بسازد ،اما
بازيگر بايد انتخاب شود .من وقتي برگشتم ،حس

دورههاي فرويد ،يونگ ،كوبريك،
كارگاه بازيگري داستينهافمن
و ...را گذرانده بودم ،اما ...
بخش ديگر اين كمكاري هم به خودم برميگردد و
شايد كمي دير متوجه شدم كه هر فردي در مورد
خودش مسئول است و هيچكس مقصر سرنوشت
ديگري نيست.
چطور شد كه در سومين فيلمتان سراغ
يك درام روانكاوانه و رابطه روانكاو
و رواندرمان رفتيد كه در طول فيلم
بهتدريج جايگاهشان عوض میشود و
طبعا نياز به تجربه و دغدغهمندي به اين
موضوع خاص داشته است؟
حسوحال عمومي من بيشتر تنهايي ،راه رفتن
و غم است و موقع نوشتن هم همينطور هستم.
اين غم دروني منجر به يكسري تراپي شد كه
مخصوصا با حضور دكتر محمد شكل گرفت و حس
شنيدن اين آدم مرا بهشدت جذب كرد .او آنقدر
قوي میشنيد و بسيار كم حرف میزد ،كه برايم
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كردم انگار اينجا كسي مرا نميخواهد .بههرحال
هر بازيگري ويژگيهايي دارد كه مخصوص به
خودش است .مثال من با این که پدرم دكتراي
ارتباطات دارد ،شخصا در ارتباط گرفتن فردي
قوي نيستم و طبعا همه اينها روي مسير حركت
من تاثير گذاشته است .تا سال  89كه «خواب
است پروانه» شروع شد ،به واسطه مجموعه شرايط
ايجادشده ،چهار ،پنج سال را با روانكاو گذراندم
و در آمريكا هم دورههاي متعدد روانشناسي را
گذرانده بودم .شايد اگر به سمت سينما نميرفتم،
سراغ رواندرماني و سايكو دراما میرفتم كه تركيب
تئاتر و روانكاوي است و آن زمان رشته جديدي
محسوب میشد .البته در «مسافركش» هم
رگههايي از اين گرايش ديده میشد .رابطه مستند
و داستان در اين فضا ،در كنار روانشناسي و سينما
برايم جالب بود و امكانات و بودجهاي كه در اختيار
داشتيم ،ما را به سمت يك مطب روانكاوي در
«خواب است پروانه» برد.
در سينما به تناوب فيلمسازي و
بازيگري را تجربه كردهايد .اين دو سويه
در شما مكمل هم بودهاند يا گاه بازدارنده
ديگري؟
در فيلمسازي برخي از همان ابتدا به دنبال فرم
میروند و سعي میكنند فيلمشان خوشفرم باشد،
اما برخي هم به دنبال محتوا هستند .براي من كه
از دنياي ادبيات و موسيقي آمدهام ،محتوا اهميت
بيشتري دارد و فكر میكنم فرم و زيبايي بصري
به واسطه فيلمبرداري ،تدوين و ...تامين میشود،
اما مغز و محتواي كار برايم جذابيت بيشتري دارد.
درحاليكه االن كه تجربه بيشتري پيدا كردهام،
معتقدم بايد بين اين دو وجه تعادل برقرار باشد.
سينما يك ظاهري دارد كه من از آن دور بودهام
و به نظرم وقتي كارگردان /بازيگر هستيد  -كه به
هيچكس توصيه نميكنم و بعد از «حلزون» هم
اين كار را نخواهم كرد  -برقراري تعادل بين اين دو

وجه مشكل میشود .اصوال بازيگر به مفهوم فردي
كه بدرخشد ،در من بسيار كمرنگ است .اين تفكر
بيشتر مربوط به باور من است ،چون در خانوادهاي
دانشگاهي بزرگ شدهام كه انديشمند بودن ارزش
بوده است .مثال پدرم هميشه همه چيز را میدانست
و مادرم عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
بود .هميشه در خانه ما به جاي وسايل لوكس و
گرانقيمت ،مقاله و كتاب و ...بوده و من در فضايي
بزرگ شدهام كه ويژگيهاي ظاهري جذابيتش را
برايم از دست داده است .به همين دليل همواره
سعي كردهام اين وجوه ظاهري را پررنگ نكنم
كه طبعا روي بازيگري من تاثير گذاشته است.
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جذاب و منجر به شكل گرفتن «خواب است پروانه»
شد .در اين قصه اگر رابطه بيمار و روانكار به جلسه
دوم میرسيد ،بايد دانشمان را بهروز میكرديم و
اطالعات بيشتري داشتيم .اما مجموع داشتههاي
ما جوابگوي جلسه اول روانكــاوي بود .اغلب
فيلمهايي كه در اين ژانر ديده بودم و آنها را دوست
داشتم ،به گونهاي بودند كه جاي دكتر و بيمار
عوض میشد .از «پرواز بر فراز آشيانه فاخته» تا
 Blue Jasmineجك نيكلسون براي من به مثابه
فردي است كه همه چيز را در وجودش دارد و اين
جنس ديوانگي كه فكر میكنم ژانر سينماي آينده
من باشد ،برايم جذاب است .نوعي حركت بر لبه
مرز سايكو بودن و نرمال بودن كه در اطرافمان
زياد میبينيم ،بهخصوص وقتي در حال رانندگي
هستيم كه با آواز خواندن ،تلفن حرف زدن و فحش
دادن به رانندههاي ديگر آغاز میشود .وقتي فردي
در طول روز سه ،چهار ساعت اين كار را میكند،
حتما نياز به چكاپ دارد .چراكه فرد هم در حال
مرور گذشته است هم آينده را تصور میكند و به
نوعي در حال فرار از زمان حال و همان لحظه است.
اين واكاوي به شكلي آرام و دروني در «خواب است
پروانه» اتفاق افتاده و قرار است در ابعاد شهري
و گستردهتر در «حلزون» اتفاق بيفتد .درواقع
«حلزون» ميتواند به « ،Blue Jasmineراننده
تاكسي» و يك «هملت» امروزي نزديك باشد.
االن كه بعد از شش سال «خواب است
پروانه» را میبينيد ،به نظرتان كدام
وجوه آن برجستهتر است؟
«خواب است پروانه» فيلمي است كه ساده روايت
میشود و من همان موقع ساخت به دليل هجوم
صداها ،تصاوير و ...تمايل به پالنهاي طوالني و  -به
قول فروغ فرخزاد  -پيشرونده داشتم و با بازيگران
نقش بيمارها نيز بر همين اساس تمرين كرديم.
ابتدا عالقه داشتم در صورت توافق مالي از بازيگران
نامآشنا براي اين نقشها استفاده كنم ،اما بعد

به اين نتيجه رسيدم كه در اين فيلم به تعريفي
از بازيگري نياز دارم كه بر مرز مستند حركت
كند .به همين ترتيب فيلمنامه به شكل كارگاهي
پيش رفت و كامل شد ،يعني بازيگران نقشها
هر يك به مشكل و مسئله خود اشاره میكردند
و درصورتيكه با ديگري مشترك نبود ،آنها را
پرورش و بسط میداديم .در فيلم جديدم هم
دنبال يك گونه خاص از سينما هستم و احساس
میكنم كارگرداني ،تدوين و بازيگري به سمت
نوعي واقعنمايي پيش میروند .هر چقدر بيشتر
روي بازخورد بازيها دقت میكنم ،متوجه میشوم
آنهايي به دل مخاطب مینشيند كه به زندگي
واقعي نزديكتر است و به همين دليل سعي كرديم
همين سبك و شيوه را در «خواب است پروانه»
تمرين كنيم .همانطور كه اشاره كردم ،ويژگي
«خواب است پروانه» اين است كه فرم سادهاي دارد
و پالنها طوالني هستند .اين نكته باعث شد در
تدوين مرتب فيلم را كوتاه كنم و زمان فيلم را به 65
دقيقه رساندم كه البته برخي معتقدند براي ارتباط
برقرار كردن با مخاطب بايد كمي طوالنيتر بود .اما

شخصا از فيلمها و نمايشهايي
كه بيش از يك ساعت طول
میكشند ،خسته میشوم
آن زمــان مهران احمدي از بازيگران ديگر
شناختهشدهتر بود و اين حس را به من داد كه
اگر نقش خودش را بازي كند ،جذاب میشود،
بهخصوص با حس ناامني كه خودش هم با آن
درگير بود .البته ما در طول تمرينها به اين نتيجه
رسيديم كه چه بخشهايي از اين مسائل و مشكالت
در فيلم مطرح شود بهتر است .درواقع با تراش دادن
اين پيكره و دور ريختن زواید ،به اين شكل نهايي
رسيديم .بازيگران ديگر هم بيشتر تئاتري بودند.
در طول اين مسير به نتايج جديدي رسيديم ،مثل
اينكه منشي را هم وارد قصه كنيم .اما بعد از اين كار
پرهيز كرديم و تصميم گرفتيم همين فضا را حفظ
كنيم .شايد بتوانم بگويم «خواب است پروانه»
علميترين فيلم من است ،چون با كار علمي برخورد
كردهام .البته سعي كردم نمايشي ،سينمايي و كوتاه
باشد .براي من كيفيت فيلم و اتفاقاتي كه درون آن
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من فكر میكردم به دليل لوكيشن ثابت و پالنهاي
طوالني ،اگر زمان فيلم طوالنيتر شود ،مخاطب
را خسته میكند .شخصا از فيلمها و نمايشهايي
كه بيش از يك ساعت طول میكشند ،خسته
میشوم .البته در مورد فيلمهايي مثل «جدايي
نادر از سيمين» يا «ابد و يك روز» كه پالت قوي
و ريزبافت دارند ،زمان فيلم تا دو ساعت هم جواب
میدهد .اما وقتي فيلم قصهگو نيست ،بايد مراقب
اين نكته باشيد و سر يك ساعت و  10دقيقه كار را
تمام كنيد.
«خواب است پروانه» يك تفاوت عمده
با دو فيلم قبلي شما دارد ،آن هم
ساختارمندي قصه است .موقعيت اوليه
قصه و آدمها به شكلي موجز و مينيمال
معرفي و مشخص میشود و مخاطب
میداند چه خطي را دنبال میكند و در
انتها هم به يك نقطه جديد به جهت
فرمي میرسيم كه دكتر خودش روي
صندلي بيمار مینشيند .اين تغيير و
تفاوت بر اساس نياز درام بود يا تغيير
نگاه شما؟
همانطور كه اشاره كرديد ،به فراخور نياز قصه بود.
در فيلم وقتي به مطب روانكاو میرويم ،مقدمهاي
براي شروع كار وجود دارد؛ اينكه گفتوگوها ضبط
میشود و هر بيمار در موقعيت انتخاب شدن قرار
دارد .بعد از اين مرحله با مشكل هر يك از بيماران
مواجه میشويم و بعد از آن تصميم با دكتر است
كه چه كسي را انتخاب كند .وقتي با قصهاي در ژانر
روانشناسي كار میكنيد ،خود به خود تفرعني
در آن وجود دارد كه بيمار پول میدهد تا دكتر به
حرفهايش گوش بدهد .در آن دوران اين همدلي
براي من جالب بود و همانطور كه گفتم ،شنيدن
دكتر برايم جالب شده بود؛ اينكه فكر میكردم
قدرت آدمي به شنيدن است .معيار اينكه آن فرد
بگويد من وجود دارم ،به اين شنيدن بود ،مخصوصا

از جايگاه يك دكتر .آن زمان به اين فكر میكردم كه
نقش دكتر را فرد ديگري جز خودم بازي كند ،اما
آنقدر اين فيلمنامه كارگاهي جلو آمد و اين بازي
پينگپونگي بين من و آدمهاي مقابل شكل گرفته
بود كه عوض كردن آن سخت بود.
مسير كارگاهي كه فيلمنامه با حضور
بازيگران شكل گرفت ،تا چه حد از
پيش تعيين شده بود؟ آيا بر اساس ايده
اوليه خود میدانستيد هر بازيگر قرار
است در نقش چه كاراكتري حضور پيدا
كند؟ مثال مهران احمدي در نقش يك
بازيگر و...
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میافتد ،ارتباطي مستقيم با زمان فيلم دارد و به
نظرم زمان مولفهاي است كه بايد به شكلي دقيق
لحاظ شود و شوخيبردار نيست .الزم است وقتي
فيلمنامه را مینويسيم ،مرتب خود را در جايگاه
مخاطب قرار دهيم تا موقع نمايش فيلم اين همدلي
بتواند شكل بگيرد .به نظرم اين بخشي از بلوغ در
نويسندگي و كارگرداني است .درست است كه اين
روزها از فيلمهاي تصويري و بصري در سينماي
ايران صحبت میشود ،اما واقعيت اين است كه
فيلمهاي موفق ما بر ديالوگ استوار هستند ،از
«درباره الي» تا «جدايي نادر از سيمين»« ،ابد و
يك روز»« ،به دنيا آمدن» و ...مگر میتوان از تاثير
سينماي اجتماعي چشمپوشي كرد؟
فيلم متكي بر مونولوگهاي هر بيمار
است كه مشكل خود را براي روانكاو و به
نوعي مخاطب تشريح میكند .بااينحال
فيلمي كمگو است كه با ايجاز به مخاطب
فرصت میدهد به درون موقعيت هر
يك از آنها برود و زاويه نگاه خود را به
موضوع داشته باشد .به نظرم اين ساختار
كمك میكند تا ذهن سيال مخاطب به

تكاپو بيفتد و در بطن قصه قرار بگيرد.
اگر بخواهم خودم را نقد كنم ،بايد بگويم اين فيلم
براي من به مثابه يك مغز انباشته از محتواست كه
نياز به پيكره و بدن دارد .اين فيلم اگر نمايشيتر
میشد ،اين امكان را داشت كه  15 ،10دقيقه
طوالنيتر شود .البته به گونهاي كه مخاطب كالفه
نشود و بتواند با آن همراهي كند.
در البهالي فيلم از نماهايي استفاده
كردهايد كه به نظرم بازسازي نوعي
فضاي ذهني است و میتواند ذهنيت
دكتر باشد .از نماي آسمان و حركت
نور بر امواج تا بخار كردن كتري و ...آيا
موقع نگارش فيلمنامه به اين نماها فكر
میكرديد؟ در چه روندي به اين تصاوير
رسيديد؟
واقعيت اين است كه هيچيك از اين نماها در
فيلمنامه وجود نداشت .من مرتب به اين موضوع
فكر میكردم كه وقتي دكتر به اين آدمها فكر
میكند ،چه تصويري میبيند .مثال اگر از جنس
فيلمهاي وودي آلن بود ،نگاه طنز به اين موقعيت
وجود داشت ،يا «پرواز بر فراز آشيانه فاخته» شكل

الزم است وقتي فيلمنامه را
مینويسيم ،مرتب خود را در
جايگاه مخاطب قرار دهيم
بيشتر هم منشي در اين لحظهها حضور
دارد و با لمس شيئي كه متعلق به دكتر
است ،انگار كدي از كشش عاطفي او به
دكتر میدهيد.
انگار منشي بار اين بيماران را با خود به همراه
میبرد و ترازي را كه در دست دارد ،لمس میكند.
ابتدا ميخواستيم به اين وجه رابطه آنها پر و بال
بدهيم ،اما اين كار را نكرديم و تنها به همان كد
اكتفا كرديم .شايد اگر اين فيلم يك نقاشي بود ،يك
ژانر فيگوراتيو و آبستره میشد كه با كشف و شهود
همراه بود ،درست مانند روان آدمي.
با توجه به اينكه فيلمهاي روانكاوانه
در سينماي ايران سابقه چنداني ندارند
و تنها در چند فيلم به رابطه بيمار و
روانكاو پرداخته شده ،اين فيلم چه
چالشي براي شما به همراه داشت؟
من هم فيلم ايراني خاصي در اين ژانر نديدهام.
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ديگري بود .آن زمان فكر میكردم اگر يك تصوير
واقعي و محض نشان بدهم ،ذهنيت مخاطب به
هم میريزد ،چون حتما با تصويري كه در ذهنش
ساخته ،فرق دارد .به همين دليل فكر كردم اين
تصاوير بايد كمي انتزاعي باشند ،مثل فضايي كه
وقتي چشمانمان نيمهباز است يا وقتي چشمانمان
را فشار میدهيم ،درهاله میبينيم .اما كمكم به اين
نتيجه رسيديم كه اگر به شكل تروكاژي با طبيعت
و تصاوير معمولي برخورد كنيم ،قانعكننده است.
تصاويري كه دكتر در خلوت خودش يا در تنفس
بين جلسه بيماران با همان كتري ،بخار ،نسكافه،
آسمان ،ترافيك و ...میبيند ،با نوعي نشئگي از
خستگي بعد از كار همراه است كه همه اينها بعدتر
به كار اضافه شد .به گفته بهتر ،میخواستيم وقتي
دكتر فكر میكند ،فضاي مطب را بشكنيم و به جاي
ديگري برويم ،اما با همين جاي جديد هم چالش
داشتيم كه به كجا برويم و چه تصاويري نشان
بدهيم .طبعا اگر يك تصوير محض نشان میداديم،
اتفاق خوبي نميافتاد و مخاطب را پس میزد .به
همين دليل نميتوانستيم زياد به ناخودآگاه اين
فرد نزديك شويم و تصميم گرفتيم از نظر بصري
خودمان را آزاد بگذاريم و در عين حال چيزي
را معرفي كنيم .چون نميتوانستيم خأل را نشان
بدهيم ،اما با اين قضيه چالش رواني داشتيم.
به اين ترتيب فيلم مرحله تدوين
طاقتفرسايي را پشت سر گذاشته است.
بله و به همين داليل مرحله تدوين فيلم بسيار
طوالني بود ،چون راشهاي زيادي داشتيم .همه
اين بازيگران دقيقا مطابق با زمانبندي مشاوره در
يك ساعت از مشكالتشان حرف زدند و بيشتر از
آن وقت نداشتند .درواقع من تمرين كرده بودم كه
بتوانم در يك جلسه كار مراجعان را راه بيندازم و اگر
به جلسه دوم میرسيد ،كار با مشكل مواجه میشد،
چون نياز به تحقيق ،تخصص و دانش ديگري
داشت .حتي در ابتداي كار نام فيلم «جلسه اول»

بود ،چون بحث انتخاب هم مطرح است و اينكه
كداميك از اين هفت نفر به جلسه دوم میرسد تا با
يك دكتر واقعي حرف بزند كه طبعا در آن موقعيت
ما و دوربين نيستيم.
از اجتماع پيراموني هم تصوير نشان
میدهيد و به همين دليل فيلم كامال
ذهني و در خأل و بدون جغرافيا و زمان
و مكان نيست.
بله ،صحنههايي از مترو ،ترافيك و ...داريم كه البته
اجتماع مانع نيست و با اينكه در اين لحظهها آدمها
در جمع قرار دارند ،اما در خودشان سير میكنند.
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واقعيت اين است كه فضاي اين فيلم به نوعي داالن
شبيه است كه میتوان بهراحتي در آن گم شد.
اما من وارد اين بازي نشدم ،چون فكر میكردم
ممكن است مخاطب همراهي نكند .من شيوهاي
از روايت را انتخاب كردم كه مرتب مخاطب را از
آن فضاي داالني بيرون میآورم و به او يادآوري
میكنم در حال دنبال كردن چه قصهاي است و
داستان را برايش تشريح میكنم تا ادامه كار را
پيگيري كند .بايد بپذيريم آدمهايي سراغ چنين
قصههايي میروند كه خودشان كمي لب مرز
هستند و به همين دليل اين ژانر براي من جذابيت
دارد .جذابيت «راننده تاكسي» بيش از هر چيز
بهخاطر به تصوير كشيدن ديوانهاي است كه درون
همه ما وجود دارد.
فيلم يك اليه نمادين هم دارد كه در ابتدا
دكتر در جايگاه نيروي برتري قرار دارد
كه ديگران را انتخاب میكند و كمتر
نشان داده میشود .اما بهتدريج كه او را
بيشتر میبينيم ،اين تصوير میشكند،
تا پايان كه خود او روي صندلي بيمار
مینشيند .تا چه حد به اين مسير و تغيير
جايگاه فكر كرده بوديد؟
من اين مسير را آگاهانه طراحي كردم كه دكتر و
بيمار دو سير مختلف را طي میكنند .اولين جلسه
مشاوره من با دكتر محمد هم به همين شكل بود و از
من اجازه گرفتند كه فيلم بگيرند و يك نسخه از آن
را به من دادند .واقعيت اين است كه من اين ازدواج
نمايش و واقعيت را بهشدت دوست دارم و به نظرم
معجزه در آن است.
از اكران فيلمتان بعد از شش سال در
گروه هنر و تجربه چه حسي داريد؟
ابتدا بايد از گروه هنر و تجربه تشكر كنم كه امكان
نمايش اين فيلم را پس از سالها فراهم كرد .شايد
اگر هنر و تجربه نبود ،اين فيلم هيچوقت امكان
نمايش پيدا نميكرد ،چون به نظرم مناسبترين

جايگاه براي اكران اين فيلم است .به نظرم اين گروه
سينمايي عطش قوي و فراگيري را بين مخاطبان و
فيلمسازان آرام میكند و جايگاهي ويژه در سينما
دارد .خوشحالم چنين اتفاقي به مديريت آقاي
علمالهدي شكل گرفته است .بههرحال اين فاكتور
بايد در نظر گرفته شود كه فيلم «خواب است
پروانه» شش سال قبل ساخته شده ،ولي معتقدم
زمان به نمايش درآمدن آن همين مقطع بوده
و قدردان موقعيتي هستم كه براي نمايش فيلم
ايجاد شده است.
تالقي اكران «خواب است پروانه» با
توليد فيلم جديدتان« ،حلزون» ،را
چگونه ارزيابي میكنيد؟
بايد بگويم ابتدا كمي خجالت میكشيدم و گيج
بودم ،چون طبعا هر فردي دوست دارد جديدترين
اثرش در معرض ديد قرار بگيرد .مانند عكسي است
كه كمي بد افتاده و شما وسواس داريد ،چون فكر
میكنيد عكس بهتري هم داريد .اما با يك نگاه
تقديري فكر میكنم اتفاق خوبي افتاده و بابت ديده
شدن فيلم خوشحالم

سیدرضا صائمی

درونمایه «پسرانی با گوشهای شکسته» را میتوان خود زندگی دانست
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دوران بلوغ و نوجوانی حلقه مفقود سینمای ایران است؛ دورانی که به واسطه تجربه بحرانی و چالشهای
هویتطلبی فارغ از ویژگیهای خاص روانشناختی در فرایند رشد و تحوالت جسمی  -روانی دارای
ظرفیتهای باالی دراماتیکی است که برساخته واقعیتهای همین دوران است و میتواند دستمایه ساخت
درامهای جذابی شود که فارغ از سویههای تربیتی و آموزشی ،قابلیت داستانپردازی و قصهگویی خوبی هم
دارد.
شاید «من ،ترانه ،پانزده سال دارم» نمونه موفقی از همین جنس آثار است که در حافظه سینمایی ما ثبت
شده .نیما شایقی با رجوع به همین دوران حساس و پرافتوخیز ،بستر و بنیانهای خود را در دورانی از
زندگی انسان ترسیم و طراحی میکند که خود دارای یک تعلیق درونی و کشمکش از پیش تعیینشده
است .ضمن اینکه او به سراغ ورزش کشتی و سودای قهرمانی هم میرود تا از نسبت منطقی این دو به نفع
نسبت دراماتیک آن بهره ببرد ،بدین معنی که شخصیتهای نوجوان خود را کشتیگیر میگذارد تا میل به
قهرمانی و غلبه بر حریف را بهعنوان یک آرمان منطقی ،باورپذیر کند .و همین حس قهرمانی را با هویتطلبی
نوجوانانه پیوند میزند تا تشخصطلبی و استقاللخواهی این دوران را بهعنوان روایتی از حس قهرمان بودن
بازنمایی کند .بهویژه اینکه کشتی ورزشی فردی است و این با هویتطلبی فردی دوران نوجوانی ،نسبتی
نمادین و نهادین پیدا میکند« .پسرانی با گوشهای شکسته» درواقع روایتگر بلوغ نوجوانان کشتیگیری
است که سودای قهرمانی المپیک را دارند ،ولی در عمل با آن چیزی که روبهرو میشوند و دستوپنجه نرم
میکنند ،نهتنها قهرمانی ،بلکه واقعیت و مصایب زندگی خودشان است .درحقیقت میدان کشتی و مبارزه به
نمادی از عرصه زندگی و جنگیدن در آن بدل میشود که یا انسان حریف را دستکم میگیرد ،یا هزاران اتفاق
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ریز و درشت پیش میآید که رویاهای یک انسان محقق نشده و دچار سرخوردگی میشود .رفتارشناسی
ورزش کشتی و دغدغههایی که یک کشتیگیر در ذهن خود دارد تا دستش روی تشک مبارزه باال برود،
شباهت زیادی به دغدغههای انسانی در دوران بلوغ و نوجوانی دارد که میل به پیروزی و قهرمان شدن در
آدمی باالست .استفاده از ظرفیتهای تشابه و تقارنهای نمادپردازانه کشتی موجب شده تا شایقی از پیوند
ورزش و درام برای بیان حرفهای خود بهره ببرد .بنابراین این فیلم را میتوان یک درام روانشناسی و تربیتی
دانست که هم مخاطبان خاص یعنی نوجوانان را در نظر گرفته و هم والدینشان را به مواجهه با واقعیتهای
این دوران دعوت میکند .درواقع این فیلم تالش میکند تا نگاهی انسانی و صمیمانه به آرزوها و چالشهای
زندگی کشتیگیران نوجوانی داشته باشد که در حال گذار و آمادهسازی برای مواجهه با بزرگترین رویداد
زندگیشان هستند .اما این موضوع محدود به یک صنف یا تیم ورزشی نمیشود ،بلکه فیلم از زبان کشتی
برای بیان مسائل و چالشهای دوران نوجوانی استفاده میکند .ضمن اینکه از هیجانات مسابقه کشتی بر
شتاب بخشیدن به ریتم و ضرباهنگ روایت بهره میگیرد.
در فیلم شاهد پنج کشتیگیر نوجوان هستیم که زندگی آنها از زوایای مختلفی به تصویر کشیده میشود
تا پسزمینههای قومی ،فرهنگی ،معیشتی و خانوادگی آنها را در شکلگیری هویت فردی آنها نشان دهد.
درواقع از یک سو با تجربه مشترکی بهعنوان نوجوانی روبهرو هستیم و از طرف دیگر با تفاوتهای فردی آنها
بهعنوان یک هویت و شخصیت مستقل .هر کدام آنها آرزو و آمال و رویاهای خاص خود را دارند که در اتمسفر
رویاهای نوجوانانه ادغام شده و تصویری رئالیستی از این دوران و ویژگیهایش را ترسیم میکند .ضمن اینکه
این فیلم را میتوان اثری مستند درباره کشتی دانست که ادای دینی به این ورزش باستانی ایرانزمین است.
درنهایت اما درونمایه اثر از حیث مضمونی را میتوان خود زندگی دانست؛ جنگیدن برای رسیدن به هدف و
شکست و موفقیتهایی که در این مسیر نصیب انسان میشود و تلخیها و شیرینیهایی که از سر میگذراند.
اگرچه گاهی دچار تداخل ساختاری بین سویه دراماتیک و مستند اثر میشویم ،اما درنهایت انسجام و وحدت
موضوعی آن حفظ شده و هویت یکدست خود را حفظ میکند
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(محصول )1389
خالصهفیلم.:يکدونده-بازيگرژاپنيبهنامهازاماکامپه
تصميم ميگيرد از ژاپن شروع کند دور دنيا را دويدن .او
از طريق آب و با يک قايق بادباني به آمريکا رسيده بود و
پس از دويدن در آمريکا آمده بود اروپا و از طريق ترکيه
قصد داشت وارد ايران شود که در ترکيه ميفهمد سرطان
دارد .بعد از يک ماه و اندی از بيمارستان ترخيص ميشود و
راهش را به سمت ايران ادامه ميدهد و ...وقتي وارد ايران
ميشود ،اتفاقاتي ميافتد که روي خودش و بيمارياش
تاثيرميگذارد...
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علیرضا نراقی

«دونده زمین» فیلمی در ظاهر تجربی و در باطن دستیاب است
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برجستهترین نکته در مورد فیلم «دونده زمین» ساخته کمال تبریزی این است که تالش شده تا یک واقعه
مستند با یک فضای انتزاعی پیوند بخورد و از رهگذر آن واقعیت ،فضای فراواقعی فیلم به واقعیت بدل
شود .یعنی واقعیت که مردی است که میخواهد دور دنیا را بدود و حاال در میان راه نزدیک ایران متوجه
سرطانش شده است ،وارد روستایی ناکجاآبادگونه و انتزاعی میشود که بیشتر شبیه یک ویرانشهر است
و آن را دگرگون میکند ،به نحوی که روستا به واقعیت نزدیک میشود و زندگی در آن جاری میگردد.
اینجا واقعیت بیشتر بهانهای است برای اینکه این فیلم بتواند تصویری از یک روستای نمادین ارائه کند که
مردمانش خموده و مرده و ناتوان هستند و نیاز به روحی تازه و امیدبخش دارند .مردم نشسته و منگ روستا
را گویی خواب دربر گرفته و در یک تعطیلی مطلق به سر میبرند ،البته نامشخص است که چرا اینگونهاند،
همانگونه که معلوم نمیشود چرا مرد ژاپنی خواسته دور دنیا را بدود .اما درنهایت این دو به هم میرسند و
اولی دیگری را متحول میکند .فضای نمادین روستا البته در فیلم بدون مالحظه و پردهپوشی آشکار میشود
و همه داللتهای فرامتنی فیلم هم به سرراستترین شکل ممکن منتقل میشود و نکته متناقض هم در
همینجاست ،یعنی در ظاهر تجربی و باطن دستیاب و روی فیلم.
معموال مواجهه با واقعیت با تنگنا و فشردگی زمان همراه است و مولف اغلب نمیتواند در زمان وقوع همان
واقعیت از آن فاصله بگیرد و آن واقعه را در فضایی غیرواقعی به چالشی دراماتیک بکشد .اما با این وجود
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تبریزی چنین کرده و نفس این مسئله نکته تجربی فیلم اوست .فیلمی که درواقع خود ساختنش نوعی
ِ
خصوصیت غالب فیلمهای تجربی است که خود فرایند ساخت فیلم تجربهای است پیش
چالش است .این
چشم تماشاگر و چالشی است که عالوه بر درون فیلم به فرایند ساخت آن هم مربوط میشود .چنین فیلمی
بهسادگی دیوار چهارم را فرومیریزد .یعنی همان دیواری که بناست تماشاگر فراموش کند که دارد فیلم
میبیند و احساس کند که با واقعیتی روبهروست که پیش چشمش رخ میدهد .فیلم تجربی در اکثر موارد
فیلم بودن خود را پنهان نمیکند ،اما با این اوصاف باز هم پنهان نکردن این مسئله به خودی خود برای تجربی
بودن کافی نیست .درحقیقت ایدهها و پیشفرضها اینجا در تعیین میزان تجربی بودن مهم است .چالش را
به شکل رادیکال و جدی پی گرفتن مهم است .فیلم تجربی محکی جز خود استقامت و اصالت در تجربی بودن
ندارد و زمانی که وارد این محک شویم ،آنگاه بسیاری از فیلمهای تجربی را محافظهکار مییابیم و نه تجربی.
«دونده زمین» هم همینگونه است؛ فیلمی محافظهکار ،دستیاب و سادهانگار با نگرشی تخت و کلیشهای
در نمادسازی و با پیامهایی کلی و کنایههای گلدرشت که حتی میتواند اثر را به سطح یک کلیپ تبلیغاتی
درباره امید و حرکت و نقد رکود و فراموشی و پختهخواری تقلیل دهد.
درحقیقت فرایند تجربی بیرون فیلم تبریزی منتهی به درون و نگرشی پیچیده و تجربی نشده است .شاید
ضمن نگاهی معمول
این بیشتر از هر چیزی نمایانگر یک ذهنیت غیرتجربی است .بعید است که فیلمساز در
ِ
به جهان و نگرشی بیشتر بدنهای به سینما ،به نتیجهای کامل در خلق اثری تجربی برسد .وقتی مفاهیمی که
در فیلم جاری است ،از دریچهای عامگرایانه و ساده دیده شود ،فیلم با وجود چالشی تجربهگرایانه ،تجربی
و پیشرو درک نمیشود .فیلم تجربی نیازمند نگاهی پیشرو و متفاوت و چالشی است ،آن هم نه فقط به
سینما ،بلکه به جامعه ،سیاست و در یک کالم جهان .تبریزی در تصویری که از جامعه ارائه میکند و در
تحولی که در آن به وجود میآورد و همچنین در نمادسازی و معنا کردن فضای کلی اثرش به سمت گویشی
سهل میرود که هر چند روان و تر و تمیز نیست و در خیلی از مواقع ناپخته است ،اما در عین حال درگیرکننده
و چالشبرانگیز هم نیست
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زهرا مشتاق

شاید «دونده زمین» به احترام امید ساخته شده باشد
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آيا اگر هازاما كانپه ژاپنى نذر نمى كرد كه در شصتسالگى بدود ،و در راه بيمارى سرطان او مشخص نمى شد،
«دونده زمين» ساخته مى شد؟
فيلم در فضايى غريب روايت مى شود .يعنى اولش همهچيز عادى است .مردى كه مى دود و در راه مردم دلشان
مى خواهد با او عكس يادگارى بگيرند ،يا دست و پا شكسته با او حرف بزنند.
اما يك اتفاق عجيب هازاما را از تمام دوندههاى ديگر متمايز مى كند .مردى كه سفرش با يك نذر آغاز شده ،در
ميانه راه از مرگ كه بهزودى سراغش خواهد آمد ،آگاه مى شود! اما تنها چيزى كه او را پيش مى برد ،اميد است.
معلوم نيست هازاما روزگارى در چه شرايطى بوده كه چنين نذرى كرده .اما اين يك نذر معمولى نيست و بايد
براى رسيدن به خواسته مهمى بوده باشد؛ خواستهاى آنقدر بزرگ كه شايد بخشى از تاوان آن برآورده شدن نياز
و همزمان ابتاليش به مرگى غيرقابلانتظار باشد .اما اميدوارى او تحسينبرانگيز است .گويا هيچ نيرويى حتی
مرگ توان توقف و ايستایى او را ندارد.
و شايد «دونده زمين» به احترام همين اميد ساخته شده باشد .در سفر به روستايى عجيب و آدمهايى عجيبتر.
سفرى انتزاعى ،كه انگار تنها در ذهن ،در يك قيلوله كوتاه ممكن مى شود.
روستايى كه مردمش خنديدن را فراموش كردهاند و آنقدر مى توانند در سكون و سكوت بمانند كه خواببهخواب
شوند .يعنى زندگى در عين مرگ .يك روزمرگى نباتى كه ربطى به حيات و پويندگى ندارد.
چرا آدمها مردهاند؟ آنها كه نفس مى كشند .مرد وانتسوار چيزهايى براى خوردن و پوشيدن برايشان مى آورد...
اما گويا سكون آن ها را از درون ذره ذره مى جود .آيا آن موش سياه و كوچك نمادى از اين خردخرد
خورده شدن نيست؟ الك پشت چطور؟ او نشانه چيست؟ عمرى كه مى تواند طوالنى باشد .طوالنى و بى ثمر.
يا نه شايد هم نشانه اى از صبورى باشد .شكيبايى در برابر مصایب هستى كه درهرحال از قديم گذشته است
و باز نيز خواهد گذشت .اگر زمانى زندگى محنت نشان مى دهد و پشت مى كند ،زمانى ديگر روى مهربانى و
آسودگى نيز عيان مى دارد.
زن سالخورده در جستوجوست .با خود حرف مى زند و مى جويد .گاو زندانى مانده ،اتاقك مدرسه نيز ميان قفل
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و زنجير و كليدهاى گمشده فراموش شده و مردم ده تنها به تماشاى برفك هاى ناتمام تلويزيون بسنده كردهاند.
كسى را حال هيچ سخنى نيست .گرچه همهچيز در اندازههاى درست و انسانى است ،اما يك سندرم ترسناك
رخوت و سستى همهچيز و همه كس را در بر گرفته است .براى هيچچيز كوششى نمى شود .و در دايرهاى از
نادانى كه فقط يك تا پنج را شامل مى شود ،همه راضى به نظر مى رسند .چون توانى براى درك يك زندگى بهتر
و شعورى برتر وجود ندارد .سه نسل از گذشته تا كنون بى هيچ تغييرى ،در روندى كسل كننده كنار هم بيتوته
كردهاند .و هريك آينه تمامنماى ديگرى است .آنها هيچ كدام به داشتههاى خود يا حتی بهبود آنچه هست،
رمق و عالقهاى نشان نمى دهند .تنها مرد خنزر پنزر فروش وانتسوار است كه ارزش آب زالل برآمده از عمق
زمين را درك مى كند .او به مردم آبهاى بستهبندى شدهاى مى دهد كه هيچ ارزشى ندارد و يك نوشيدنى
معدنى واقعى نيست و در عوض چيزى را ميان پيتهاى حلبى به يغما مى برد كه ارزشى بزرگ دارد .هازاما است
كه اهميت آن نوشيدنى را درك مى كند.
اما چرا آن اندازه كه هازاما موفق است ،خانم معلم به همان اندازه بى نصيب مى ماند؟ معلم جوان با طناب،
كودكان متصل شده به يكديگر را به مدرسه مى آورد ،اما هازاما با مهربانى و ايجاد خنده و دوستى ،بچهها را به
جنبوجوش وامى دارد .كدام يك موفقتر عمل مى كند؟ معلم يا هازاما؟
هازامابراىمردم تصويرمى آورد .تصويرىكهمعرف يكمرد تالشگراست.آنهارامتوجهداشتههاىخودمى سازد
و ياد مى دهد چطور مى شود با خيز برداشتن براى يك حبه قند و نوشيدن چاى داغ احساس سرخوشى و خنده كرد.
ازنگاههازاماكانپهروبهمرگ،زندگىسراسرتالشوخندهوشادمانىاست.درستتادممرگ.تسليمشدنمسخره
است .چون آدمى تا زنده است ،بايد كه زندگى كند .حضرت حافظ هم همين را مى گويد .بايد ساعتها را بيدار كرد و
از چهارچوبهاى نفسگير عبور كرد .كودكان اين رهاشدگى را خوب بلد هستند .براى همين است كه زودتر خنده
بهلبهايشانبازمى گرددوپاهاىكوچكشانباشتاب،ميلبهپويشورفتنمى كند.
چه در جهان كابوسوار و بى رنگوروى خانم معلم باشد ،چه آنگاه كه جادهها تمام مى شوند و جايى باالخره بايد
برخاست و از ماشين پياده شد .هستى با شتاب و بى وقفه پيش مى رود...
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فرانكآرتا

كمالتبريزي،کارگردان«دوندهزمين»،درگفتوگوبا«هنروتجربه»

كمال تبريزي در كارنامه فيلمسازياش ،خود را مقيد به ساخت يك نوع فيلم نكرده است .فيلم
«دوندهزمين»همدرهمينمسيرقرارمیگيرد.اينفيلمكهساختارمستندوداستانيدارد،پراز
كنايه است .البته به دليل زمان ساخت چنين فيلمي ،قابل درك است كه چرا تبريزي چنين ساختاري را در
نظرگرفتهاست.بههرحالشرايطغيرشفافومتشتت،حاصلشفيلميپرازايهاماست.
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چرا فيلم «دونده زمين» اينقدر دير
اكران شد؟ در اين مسير چه مشكالتي
وجود داشت؟
«دونده زمین» در دوران اسفبار حاکم بر سینما
ساخته شد و به همین دلیل با سختی تمام و موانعی
که بر سر راه فیلمنامه آن بود ،ساخته شد و بعد از
نهایی شدن مراحل فیلم اداره نظارت و ارزشیابی
وقت بدون صراحت و در لفافه آن را غیرقابل نمایش
اعالم کرد و اینگونه بود که زحمت طاقتفرسای
توام با محدودیت مالی گروه سازنده در محاق
توقیفی سلیقهای و ناعادالنه قرار گرفت و تا امروز

اجازه نمایش در چرخه اکران عمومی را پیدا نکرد.
ايده اينكه درباره مرد دونده ژاپني
فيلم بسازيد ،چگونه شكل گرفت؟
حدود یک ماه قبل از ورود کانپه (دونده ژاپنی)
به ایران مطلع شدیم و تصمیم گرفتیم درباره
حرکت او یک فیلم سینمایی بسازیم .البته در
کشورهای دیگر هم در مورد او فیلم ساخته شده
بود ،اما مستند .ما فکر کردیم که ایران باید به
دلیل سابقهاش از او یک فیلم داستانی با مضمون و
جانمایه دویدن و تحرک انسانی بسازد .به همین
خاطر ابتدا با همراهی آقای آزاد جعفریان و سپس
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تالش بیوقفه خانم زهرا اجاللی به بحث پیرامون
قصهای مناسب که تبیین این حرکت را با خود
داشته باشد ،پرداختیم که سرانجام درهمین
فاصله یک ماهه نسخههای پیدرپی فیلمنامه
توسط خانم اجاللی نوشته شد و درنهایت به نسخه
نهایی برای ساخت فیلم رسیدیم.
آيا پرداختن به چنين موضوعي به
فيلمي كه در ژاپن ساخته بوديد،
برميگشت؟ يا اين كه با فرهنگ ژاپني
آشنا بوديد ،شما را تَرغيب كرد؟
ژاپنیها اصوال افراد متفاوت و خاصی هستند و در
طول چند همکاری که با آنها داشتم ،به فلسفه
زندگی و نگاه هستیشناسانه آنها عالقهمند شدم.
به همین خاطر و به محض اینکه پیشنهاد ساخت
فیلم درباره این حرکت یعنی دویدن یک ژاپنی
به دور زمین داده شد ،در فاصله تقریبا کوتاهی
اطمینان پیدا کردم که باید این فیلم را بسازم.
بهخصوص که طرح و ساختار آن کامال تجربی و
کشف دنیای تازهای در فیلمسازی برای من بود
و لحن و فضای آن در کارهایی که کرده بودم،
غیرقابل تکرار بود.
روايت مستندگونه و بعد داستاني كه
به آن اضافه كرديد كه به نظر بيشتر
خيالانگيز است تا واقعي ،بر پايه چه
تحليلي صورت گرفت؟
شخص من در مقطع ساخت فیلم ،به دلیل تصوری
که از شرایط نامساعد و غمانگیز جامعه داشتم،
دائما به دنبال نقد اجتماعی از طریق مفاهیم
استعاری و کنایهآمیز بودم .به همین دلیل در
جلسات بحث و گفتوگو درباره فیلمنامه اصرار
داشتم که هم قصه و حوادث و هم شخصیتهای
داستان بیانگر موقعیت تراژیک جامعه در همان
زمان باشد .اینکه شما احساس میکنید فضای
مستند ابتدای فیلم با فضایی که تا حد زیادی
خیالی به نظر میرسد ،ترکیب شده ،درست به

همین دلیل است .هرچند که بیدار شدن معلم
در انتها میتواند اشاره به خواب دیدن همه چیز
توسط او باشد .اما در هر صورت فضاسازی و رفتار
کاراکترها و گویش آنها به همراه نوع صداسازی
عامدانه و آگاهانه برای نیل به این منظور است ،تا
شرایط وهمآلود و باورنکردنی واقعیت تلخ جامعه
را تداعی کند.
اصوال كليت فيلم به نوعي فيلمهاي
«يک تكه نان» و «گاهي به آسمان نگاه
كن» را تداعي میكند .درحاليكه شما
فيلمهاي رئاليستي مثل «امكان مينا» را
هم ساختهايد .چرا؟ هر چند تبحر شما در
ورود به ژانرهاي مختلف ستودني است.
حق با شماست .من معتقدم که برای شروع هر فیلم
سینمایی قبل از هر چیز باید تکلیف لحن و فضای
روایت آن را مشخص کرد .از نظر من سینما در ذات
خودش بهشدت سوررئالیستی و غیرواقعی است و
به همین دلیل جادویی و جذاب به نظر میرسد .اما
برآیند حرکت اغلب فیلمسازان به نحوی لجوجانه و
انکارگرایانه به سمت رئالیسم خاصی که در سینما
شکل گرفته است ،میرود و روزبهروز مورد ستایش

من معتقدم که برای شروع هر
فیلم سینمایی قبل از هر چیز
باید تکلیف لحن و فضای روایت
آن را مشخص کرد
نظر شما نسبت به اينكه فيلمتان در
گروه هنر و تجربه اكران شد ،چيست؟
اگر منظورتان احساس من است ،باید بگویم برای
من فرق چندانی بین گروه هنر و تجربه و سایر
گروهها به لحاظ نمایش وجود ندارد .مهم نمایش
فیلم و مخاطبان آن هستند .اینکه چه گروهی
از مخاطبان فیلم را میبینند ،اهمیت ندارد.
خود مخاطب از هر گروهی که باشد ،مهم است.
شیرینی و عشق به سینما از رابطه مخاطب با آن
از هر نوعی که باشد ،سرچشمه میگیرد .سینما
بدون مخاطب زنده نمیماند .هر فیلمی بهتنهایی
ناقص است و با گروه مخاطبین خود کامل میشود.
حرف آخر...
حرف آخر سکوت است! دوران حرف زدن تمام
شده است .حرف تاثیرش را از دست داده است.
بس که همه حرف میزنند و کمتر عمل میکنند.
حرف آخر را نزنی بهتر است !
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تحلیلگران قرار میگیرد و توجه جشنوارهها را به
خود جلب میکند .بنابراین باید قبول کنیم که تا
اطالع ثانوی پذیرش و گرایش جمعی در سینما به
سوی واقعگرایی است و همه خواسته یا ناخواسته
این نوع سینما را موثر میدانند و جدی میگیرند.
ولی هرازگاهی هم پیش میآید که بسته به تمایل
و عالقه فیلمساز به حقیقت سینما ،فیلمهایی در
حالوهوای اینچنینی که به آن اشاره کردید،
شکل میگیرد و سینما هویت هنری و تجربی خود
را آشکار میسازد.
اگر بخواهيم به فيلمتان در بخش حضور
معلم (خانم دولتشاهي) بپردازيم ،به چه
خواهيم رسيد؟ مثال فضاي وهمانگيز
روستا ،آدم عجيبي مثل پيرمرد نابينا؟
قرار نیست و نباید من بهعنوان فیلمساز این
حرفها را بزنم .ولی تقریبا همه چیز در «دونده
زمین» مفهوم کنایی و رمزآلود دارد! روستای
عقبافتاده به نشانه عقبگرد حیرتانگیز جامعه و
معلمی که برای راهنمایی و هدایت مردم از آسمان
به زمین هبوط میکند و از میان هواکش شومینه
به داخل خانه میافتد و بعد از آن دنبال سروسامان
دادن به امور مردمی است که همگی مسخ شده و
از خود بیخود شدهاند .زمان متوقف شده و پیرمرد
زنگ مدرسهای را میزند که تعطیل است و کسی
نیست که به اعالن او توجه کند .حرکات همه
الکپشتی است در برابر کسی که در حال دویدن
است .به همه اینها اضافه کنید جستوجوی
پیرزنی را که حافظه یافتن گمشدهاش را ندارد.
و از همه بدتر سرطانی است که گریبان دونده را
نیز میگیرد .ولی با همه این احواالت امید چهره
نورانیاش را سرانجام آشکار میکند .درست در
لحظهای که پیرزن کلید را که اتفاقا نزد خودش
است ،پیدا میکند و از طریق آن گمشدهاش را
مییابد؛ کتابی که خاطراتش را به او بازمیگرداند.
آقاي تبريزي ،اصوال گرايش شما به چه

نوع سينمايي است؟
باید بگویم که به همه انواع سینمایی گرایش دارم
و در عین حال به هیچیک هم گرایش مؤکد ندارم.
سینما برای من وسیله است؛ وسیلهای برای انتقال
دقیقتر احساس و اندیشه به دیگران .هر نوع و
ساختاری یک مفهوم و احساس خاص را بهتر
منتقل میکند و بنابراین میتواند ژانر مناسبتری
باشد .انتخاب انــواع ،بستگی به موضوع دارد و
خودش ذاتا اصالت ندارد و صرفا وسیله بیانی است.
پس به جای انواع سینمایی ،این خود سینماست
که مهم و دوستداشتنی است.
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(محصول)1394
خالصه فیلم :سه زوج که سابقا در دانشگاه با هم دوستی
داشتهاند ،پس از مدتها در ویالی خارج از شهر یکی از
زوجها مهمان هستند که قرار است صاحب خانه دیگران
را سورپرایز کند .این سورپرایز باعث وقوع یک تراژدی در
پایانقصهمیشود.
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عوامل :کارگردان :محمدرضا رحمانی ،فیلمنامه نویس :آرش عباسی،
بازیگران :فریبرز عرب نیا ،اندیشه فوالدوند ،مهدی پاکدل ،آزاده صمدی،
عاطفه نوری ،ایمان افشاریان ،مدیر نورپردازی :مهرداد مقیمی ،مدیر
صدابرداری :محمد شاهوردی ،طراح صحنه و لباس :علیرضا آخوندان،
محمد آدابی ،مشاور هنری و تدوین گر :شاهین یارمحمدی ،صداگذاری:
حامد جاللی ،جلوه های ویژه بصری :علیرضا قادری ،موسیقی تیتراژ
پایانی :حامد تهرانی ،تهیه کننده :امیر پورکیان

علیاصغرکشانی

آثاری مثل «گاهی» در زمان خودشان گاه بسیار کنجکاویبرانگیزند
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«گاهي» ،سومين فيلم بلند داستانی محمدرضا رحماني ،از معدود فيلمهاي سينماي ايران است كه با دوربين
تلفن همراه گرفته شده است .توليدات اينچنيني ،فيلمهايي هستند كه تالش میكنند بيشترين امتيازشان را
بر بدعت بگذارند ،آثاري كه براي به دست آمدن اين امتياز چارهاي جز باال بردن سرعت توليدشان ندارند تا نمونه
ايدهها يا پروژههاي مشابه احتمالي ،گوي سبقت را از آنها نربايند.
گاه اين شيوهها از سوي ناظران سختگير ،تنها به فرصتطلبي توليدكننده و جوزدگي مخاطب تعبير میشود ،از
بعد سينمايي هم در چنين فرايندي و گاه بهخاطر رسيدن به اين هدف ،بسياري از عناصر سينمايي از نورپردازي
و انتخاب زاويههاي درست و بازيها و بهطور كلي ميزانسن و دكوپاژ و ...خواسته و ناخواسته از دست میرود.
جالب اينجاست كه برخي از اين آثار (كه بعضي از آنها فقدان اصالتشان گاه بعدها به اثبات میرسد) در طول
تاريخ سينما با وجود از كف رفتن اختيار از دست كارگردان (عموما ناشي از محدوديتهاي توليد) بهعنوان آثار
سبكپردازانه و پيشرو مطرح میشوند .از سويي ،گذر زمان هم میتواند بهعنوان مهمترين فراگرد ،اينگونه
آثار را مورد تهديد قرار دهد .ايده ،ساختار يا محتواي اين فيلمها به دليل اينكه محصول شرايط زودگذرند،
بهخاطر سرريز شدن تاريخ مصرف يا اتمام فضاي داغ پيشين ،بهشدت در معرض كهنگي قرار میگیرند و به
دليل عدم توجه به جنبههاي هنري از سوي سازندگان در زمان توليد يا ازدسترفته و فراموش میشوند يا قادر
به ايجاد جايگاه آرتيستيك براي خود نيستند .اين آثار تنها و تنها پس از گذر زمان به همراه معدودي فيلمهاي
اينچنيني به درد مطالعات تاريخ سينمايي میخورند .با اين وجود آثار از اين دست ،در زمان خودشان گاه بسيار
كنجكاويبرانگيز و در موارد متعددي پرسروصدا و با حاشيههاي خبري (در اينجا مثال اخبار ركوردشكني
جهاني براي فيلمبرداري دو روزه توسط خود بازيگران و در مثال «خندههاي آتوسا» ،ديگر فيلم همين
تهيهكننده ،فيلمبرداري چهار روزه در قطار) توليد میشوند.
«گاهي» بهخاطر گسترش دوربينهاي خودتصويربردار يا خودگرفت (سلفي) ،تا حدودي از اين امتياز برخوردار
شد .اثري كه بهظاهر و بيش از هر چيز ،مخاطب طالب قصهها و ساختارهاي غيريكنواخت و غيرتكراري را به
سوي ايدهاي نو دعوت میكند؛ ايدههايي برآمده از جهان روزمره ،دوربينهاي لمسي ،مونوپادها ،ابزارهاي
تسهيلكننده بهرهگيري از فضاي شبكهاي و ادوات ثبت لحظهاي و آني خاطراتي كه انگار در نگاه نخست
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كماهميت مینمايند و رحماني با در اختيار قرار دادن اين امكان ،بستر داستانياش را ميان سه خانواده (ليلي و
حامد ،ماني و ابريشم ،رعنا و مجيد) قرار میدهد.
فيلم در يك مسير خطي با ليلي و حامد شروع میشود و با آنها هم پايان میيابد و از اين نظر و با وجود تقسيم
روايت در شخصيتهاي گوناگون كه هر يك تعيينكننده ساختار روايي اثرند ،اين دو زوج را محوريتر از ديگران
نشان میدهد .اما ليلي و حامد بر خالف آنچه در گفتوگوهاي عاشقانه از آنها میبينيم ،به اندازه كافي در
متن قصه معرفي نشدهاند ،بهطوريكه حتي فريبرز عربنيا براي نقش حامد كه تاثيرگذارترين فرد داستان
است ،انتخاب درستي از سوي كارگردان به شمار نميرود .عربنيا با وجود نقشآفرينيهاي خوب در كارنامه
بازيگرياش ،نه از نظر بيان ،نه حركت ،نه ميميك ،مناسب نقش حامد ،نويسنده و استاد كهنهكار ادبيات ،نيست.
او به هيچ عنوان نتوانسته نقش یک استاد عاشقپيشه را براي شاگرد پراحساسش دربياورد و الاقل در اين فيلم
و براي اين نقش آنقدرها قادر نيست عواطفش را منتقل كند .براي همين هم خطابه انتهايياش با وجود تالش
بسياري كه در بالكن پيش از سقوط خودخواسته ليلي به خرج میدهد ،نه روي ليلي ،نه روی هيچكس ديگر
تاثيرگذار نيست .جالب اينجاست كه مجموعه رفتار او هم به جاي جذابيت (مثل تماس تلفني خيالي هنگام
رسيدن به ويالي ابريشم در اتومبيل و )...به لوسبازي نزديك است .جالب است برخي جمالت ليلي مثل «تو منو
به اين دنيا گره زدي» و ...در مورد حامد ،شخصيتي كه نه آنچنان پيشينه جذابي از او معرفي میشود و نه عنصر
پركششي از او ديده میشود ،بيشتر در ديالوگ متوقف است .اصال مگر رفتار حامد چيزي فراتر از عاديترين افراد
جامعه است ،رفتاري كه گاه نچسب و در برخي جاها بهشدت آزاردهنده و عكس آنچه قرار است باشد ،عمل
میكند .نكته جالبتر اينكه برخي از جمالتي را هم كه از زبان حامد میشنويم ،انگار در متن فيلمنامه با دقت
ويرايش شدهاند .مثال او در بحرانيترين شرايط در سخنراني آخرش به ليلي میگويد« :فكر میكردم اون بتونه
منو به جهان زندگان برگردونه»!
شكي نيست كه تصويربرداري مداوم از دورهمي شبانه در «گاهي» ،جزو ذات اين فيلم است و فيلم بدون اين
مولفه شكلدهنده كه به نوعي روح ماجرا به حساب میآيد ،موجوديتي نخواهد داشت .از اينرو فيلم براي عناصر
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سببيتي و استحكام روايياش به منطق ادامه تصويربرداري نياز دارد ،براي همين هم از طرفي ابريشم در ابتداي
ورود حامد و ليلي ،در خلوت از حامد میخواهد كه در هيچ شرايطي دوربين همراهش را خاموش نكند ،و از
سويي ديگر میبينيم كه در بحرانيترين شرايط و در موقعيتهاي از خود بيخود شدن شخصيتها يكي از آنها
دوربين را روشن گوشهاي رها و چند لحظه بعد ديگري آن را برمیدارد تا هم از كج و معوج شدن قاب جلوگيري
شود و هم غيبت طوالني يكي از شخصيتها جلوي دوربين ادامه پيدا نكند .حتی در جايي از فيلم كه بيشباهت
به موقعيتي توجيهگرايانه هم نيست و بر خالف آنچه از رابطه اين دو درك میكنيم ،ليلي با ترديد از حامد
میپرسد« :اين تصاويرت براي اون مستنده است ديگه؟»
فيلم با جوهره خودتصويربرداري شكل گرفته و گسترش میيابد ،اما در سكانس پيش از حركت ليلي براي پريدن
از ايوان كه همه در اتاق نشستهاند ،بهراحتي از منطق خودتصويربرداري فاصله میگيرد و دوربين مانند بسياري
از ديگر فيلمها در زاويهاي كه همه در قاب ديده شوند ،انتخاب و جايگذاري میشود و پرواضح است كه در آن
سكانس كسي ديگر دخيل در تصويربرداري از افراد نيست.
كاركرد خودتصويربرداري در سكانس آخر هم بهشدت تناقضبرانگيز است .در آنجا بيشتر از آنكه احساسات
ليلي پيش از پريدن و كاري را كه انجام میدهد ،داشته باشيم ،تصاوير به حامد اختصاص داده شده .در اينجا بر
سكانس به لحاظ محتوا شوخطبعانه ابتدايي كه حامد از ليلي تصوير میگرفت و ما حامد را نميديديم،
خالف
ِ
موقعيتي بهشدت جدي شكل میگيرد .درحقيقت اين سكانس قرينه سكانس ابتدايي است ،اما نبايد بيتوجه
بود كه دارد چه اتفاقي میافتد و بد نيست تصور كنيم ليلي در اين لحظه در چه موقعيت حساسي دارد با
تصويربرداري چه رفتار بالهتآميزي از خود به خرج میدهد .يعني او در عين اينكه دارد براي مهمترين و
حساسترين مسئله وجودياش تصميم میگيرد و شش دانگ حواسش به تالش و حرفهاي حامد است،
دوربين به دست بدون اينكه زاويهاي كج شود و حتی يك بار هم كه شده وانمودهاي از پايين و باال شدن دستش
را داشته باشيم (در نظر داشته باشيم نما نقطه نظر نيست) ،دارد تالش میكند كه خيلي درخشان و با حواس
جمع تصويربرداري از رفتار حامد را از دست ندهد.
همانطور كه در بخشهاي ابتدايي فيلم متوجه میشويم ،انگيزه گرد هم آمدن دوستانه اين سه خانواده صحبت
درباره افتتاح سايتي است كه قرار است به جاي معرفي و تحليل آثار ادبي ،خالق آثار ادبي را مورد پژوهش قرار
دهد .اما ماجرا به گونهاي حيرتآور به حسادتهاي زنانه و مردانه خانوادهها درباره زايمان و نازايي ختم میشود
و درنهايت شاعر فيلم ،با يك رفتار به نظر انتقامجويانه يا اثباتگرايانه پس از خواندن مو به موي آخرين قصهاش
براي جمعي كه شك دارم تمركز الزم براي شنيدن حرفهاي هم را داشته باشند چه رسد به داستانخواني ،از
باغچه حياط سر درمیآورد.
«گاهي» كه دانسته و نادانسته واژههايي چون مهر و دوستي را مورد طعن و تمسخر قرار میدهد ،مانند انبوهي از
فيلمهاي اين سالها كه براي نشان دادن بحران در طبقه متوسط و متوسط رو به باال ،گوي سبقت از هم گرفتهاند،
با شيفتگي مثالزدني و با در دست داشتن سياههاي بلندباال (از نازايي گرفته تا پنهانكاري و خيانت) ،به
جذابترين اليه اين طبقه (شاعران و ادباي معاصر و دانشجويان سابق) حالي اساسي میدهد .جالب اينجاست
كه اين بحران نه از ناحيه بيروني ،كه دقيقا ناشي از مناسبات به زعم نويسنده مفسدهآميز و عقيمگونه دروني
است .آدمهايي كه رفتارشان عمدتا از روي جهل و مسيرشان رو به سقوط و نابودي خودخواسته پيش میرود.
حاال تصور كنيم اين گروه جمع شدهاند تصويري از خود ثبت كنند ،تا به ما بفهمانند كه بچههاي اين آدمها (به
قول يكي از شخصيتها :نسل آينده ما) زاده چه پدر و مادرهايي هستند

شادی حاجی مشهدی

«گاهی» فیلمی با پتانسیلهای قوی در نمایش وجوه تراژیک است

شماره  / 26خرداد 1395

54

«گاهی» چهارمین تجربه سینمایی محمدرضا رحمانی بعد از فیلمهای «ستایش»« ،دلخون» و مستند
«عروسک» است.
رحمانی اینبار میل به تجربهگرایی را در شکلی متفاوت از روایت و ساختار ،با امیر پورکیان ،تهیهکنندهای که
جسور و نوجوست ،به چالش میکشد.
فیلم به شیوه خودتصویربرداری بازیگران ،در محدوده لنز دوربین تلفن همراه و بدون فیلمبردار ،پیش رفته
و میکوشد تا مستندوار در میان گفتوگوهای آدمهایی که روزگاری همدانشگاهی بودند ،روابط عاطفی
گمشدهای را کندوکاو کند .کارگردان ،قصه آدمهایی را بازمیگوید که هنوز هم از خاطره زخم زبانهایی
فراموشنشده ،رنج میبرند .او با بیانی تازه و ایجاد تغییر در فرم ،با اعتماد به کنش و واکنشهای بازیگرانش
روایتگری را به خود آنها میسپارد.
تلنگرهایی که در این میان ذرهذره به شخصیتها و عواطفشان وارد میشود ،منجر به فوران احساساتی میشود
که دیرزمانی است در سینههاشان مدفون شده و زوایای پنهانی را بر مخاطب آشکار میسازد که درواقع
درونمایه اصلی قصه را شکل داده است.
معرفی شخصیتها با اینکه به مرور و بدون تاکید صورت میگیرد ،سردستی و سطحی نیست و بیننده به
کمک شیوه بیان و میمیک چهره و لحن گفتار ،از غرور ،ترس ،شادی ،کینه و رنج کاراکترها پی به شخصیت
واقعی آنها میبرد.
فصل ابتدایی با وجود کشدار شدن و کمتحرکی دوربین در میان دیالوگهای فرهاد و لیلی ،رابطه استاد و
شاگردی آنان را به موازات مهری که در دل نسبت به هم دارند ،آشکار میسازد.
با ورود به ویالی بزرگ مانی و ابریشم ،زوج بهظاهر خوشبخت و موفقی که میزبانان این جمع دوستانه هستند،
اتفاقات دیگری رقم میخورد.
وجود برخی حوادث از قبیل زخمی شدن دست لیلی در حین کمک به صاحبخانه ،مزهپرانیهای مانی و غش
کردنهای مجید ،برای افزودن به جذابیتهای دراماتیک فیلم است و به نظر میرسد بار اصلی حفظ ریتم فیلم
بر دوش استاد ادبیات  -حامد پاکباز -با بازی فریبرز عربنیا است.
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نورپردازی و طراحی صحنه در فضاهای بیرونی و
داخلی متناسب با مختصات و امکانات دوربینهای
دستی و خانگی و در خدمت حرکت دوربین با
آدمها طراحی شده است و به نظر میرسد تاریکی
یا پرنوریهای لحظهای و غلوشده ،عامدانه و با این
هدف به چشم میآیند .میزانسنها اغلب به روشی
هوشمندانه صورت گرفته و به غیر از یکی دو نما بیننده
را با رفت و برگشتهای بجا و گردش دوربین بین آدمها
و فضاها از یکنواختی و سکون بیرون میآورد و کمشمار
بودن تعداد برشها در تدوین فیلم ،به گونهای است که
لطمهای به ضرباهنگ آن نمیزند.
با وجود شنیدن صدای موسیقی در پسزمینه ،که بر
اساس حالوهوای لحظه لحظه فیلم انتخاب شده است،
پیشبینی رخدادهای شاد یا غمانگیز برای مخاطب
آسانتر میشود و گردش موضوعات بین کاراکترها،
کشش الزم را در حفظ ریتم ایجاد میکند و فیلم را بهویژه
از نیمه دوم آن ،با عقدهگشاییهای رعنا و اعتراف به ناباروری و خیانت شوهرش مجید ،از ورطه سکون میرهاند.
سکانس اعترافات استاد به طرد کردن تنها دوستش و دخالتی که غیرعامدانه اما خودخواهانه در مرگ او
داشته است نیز با مونولوگی طوالنی و دشوار  -با بازی عربنیا  -این بخش را بهیادماندنی میکند .همچنین،
بازخوانی آخرین نامه شاعر  -لیلی مشکات  -و زبانگشایی به دلشکستگیهای عشقی او در پی دروغهای مانی،
احساسات بیننده را بهخوبی برمیانگیزد.
فیلم «گاهی» اگر به شیوه سینمایی و  35میلیمتری تصویربرداری میشد ،میتوانست کمداشتهای
فیلمنامه ،بازیها و ضعف در میزانسنهایش را بیشتر به رخ بکشد .اما در ساختار و فرم فعلی فیلمی با
پتانسیلهای قوی در نمایش وجوه تراژیک و شخصیتپردازانه در تجربهای نوست.
آنچه در پایان بیننده را آزار میدهد ،امید ناامیدشدهای است که در پی همه کشمکشهایی که بین حامد و لیلی
برای بازگرداندن او به جهان زندهها رخ داده ،بیفرجام میماند و آن همه خودزنیها و واگویههایی که قرار است
منجر به رهایی از مرگاندیشی و بخشش این آدمها شود ،به مرگ دلخراش لیلی میانجامد.
از نگاه کارگردان ،شکستن شیشه دوربین موبایل پس از رهایی روح لیلی از رنجی دیرپا و شنیدن صدای او
درحالیکه یکی از اشعار خود را زمزمه میکند و مرور تصاویری سیاه و سپید از اعضای خانه ،پایانبندی متفاوتی
است که به کمک جلوههای ویژه کامپیوتری جهانی دیگر را از منظر روح شکسته لیلی به بیننده نشان میدهد.
اما نکتهای که به گمان نگارنده میتوانست ثبت لحظات فیلم را در ذهنها ملموستر کند و بیشتر به جنس فیلم
و آدمهایش نزدیک شود ،تکخوانی شعری از لیلی با صدای خود او ،بر زمینه تصویری باالرونده از پالن سقوط
یا در سیاهی ثابت تصویر شیشه شکسته لنز دوربین در تیتراژ پایانی ،بدون استفاده از جلوههای ویژه و بصری
غیرضروری بود .موسیقی پایانی فیلم ساخته حامد تهرانی نیز بیننده را تا انتها با این سرنوشت تلخ همراهی کرده
و درخور توجه است
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فريبا اشوئي

«گاهي» فيلمي دیالوگمحور است
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آدمها بر چهره نقاب میزنند تا گذشتهشان را فراموش كنند .فراموش كنند تا راه را ادامه دهند .اين چشمپوشي
اما لزوما انكار گذشته نيست.
شيوه ارتباطي آدمها و التهابات مثبت يا منفي منتج از آن ،همواره دستمايه درامهاي موفق دنيا بوده است.
فيلمسازان در اين حوزه تالش میكنند تا با بهرهوري از چهارچوب و اندازههاي روابط بين اشخاص و تعهدات
انسانيشان نسبت به يكديگر و اجتماعي كه در آن زندگي میكنند ،به موضوعات درام نزديك شوند.
اجتماعي كه در آن زندگی میکنیم يا روزمرگيهايي كه بدان دچاريم ،سازنده الگوهاي رفتاري متعددي
است كه فيلمساز هنرمند بازتاب اين الگوها را بر ديگران و جامعه ،در قالب چالش اصلي و مهم شكلگيري درام
خانوادگي اجتماعي دنبال میكند.
آدمهاگاهيدرزندگي چشمهارامیبندند تانبينند.دليلايننديدن تنهاعبورازتنگناهاوبزنگاههايسختزندگي
است.شروعداستان«گاهي»بالحظههايشيرينوشادارتباطومالقاتدوستانقديميكليدمیخورد.شاديهايياز
جنسنقاب؛نقابيبرايفراموشيوانكار.آنوقتكهنقابهابرداشتهشود،خودهايواقعيباهمروبهروميشوند.اين
همانلحظهاياستكهدرامبهاوجخودمیرسدوتقابلورودرروييبا يكتراژديتلخخاتمهپيدامیكند.
«گاهي» به كارگرداني محمدرضا رحماني ،سومین فیلم بلند سينمايي اين كارگردان پس از آثار ديگر او
«دلخون» و «ستایش» است كه شيوه تصويربرداري و روايت آن ،فيلم را بهعنوان اولین فیلم سلفی در سینماي
ايران ،و البته تجربهاي متفاوت در كارنامه سينمايي كارگردان معرفي میكند.
فیلمشایددرآغازبهدليلایدهمتفاوتتصويرياشقابلتوجهباشد.اماپيشازايننيزتجربهسينمايينزديكبهآن
در سينماي آمريكا از فيلمسازاني به اسامي دانیل مایریک و ادواردو سانچز با نام «پروژه جادوگر بلر» در سال 1999
رقمخوردهاست.اينفيلمهمبهشيوهايفیلمبرداریشدهكهگوييمستندسازانفيلم،كهدرجريانمستندايفاگر
نقششخصيتهاياصليداستاننيزهستند،خودشانفیلمبرداریصحنههارابرعهدهداشتهاند.
قصه «گاهي» اما روايت مالقاتي دوستانه بين سه زوج ظاهرا موفق در يك ويالست .مالقاتي كه در شروع مطبوع،
در ميانه توام با تنش و در پايان با يك تراژدي تلخ همراه میشود .فيلم با مقدمهاي كند و بيرمق آغاز ميشود و
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در ادامه ،با اينكه تالش میكند پيرنگ اصلي داستان را جلو ببرد ،درگير حاشيههاي موضوعي بيربط ميشود.
موضوعاتي كه مابهازاي آن هيچ نشانه و تصويري به مخاطب نميدهند .همه چيز در گفتوگو رقم میخورد.
مخاطب ميان جمعي گرفتار شده كه از سوءتفاهم و تلخي لبريز است .دوربين هم بهعنوان يك شخصيت ناظر
با دست بازيگران وارد قصه شده و با عبور از فضاي بيرون (حياط ويال) به فضاي دروني و شخصي شخصيتها
(درون ويال) ورود میكند و يك به يك شناسنامه هويتي آنان را ورق میزند .قطعههاي پازل به اين شيوه كنار هم
قرار میگيرند .اما درامي كه پله پله با پازلهاي معيوب جلو میرود ،چون پيشينه معتبري براي شخصيتها و
گذشتهشان تعبيه نشده ،به تراژدي كمجان و بيمايهای ختم میشود.
«گاهي» در موضوع نقشه و آدرس درستي از جامعه امروز ما و آدمهايش ارائه میكند ،اما اصل اين روايت
تكراري است .نمونه اين رودررويي شخصيتها و ايجاد فضا و موقعيتهاي درام اينچنيني در سينما كم نبوده
است« .سعادت آباد» مازيار ميري با شخصيتپردازيهاي موفقتر ،فضاي دراماتيزه حرفهايتر و البته ساختار
كالسيك و قويتر ،يكي از همين نمونههاست.
«گاهي» فيلمي دیالوگمحور است .آرش عباسی بهعنوان نویسنده اثر ،متن را از قالب نمايشنامهاي با عنوان
«بعضی وقتا خوبه که آدم چشماشو ببنده» در قالب فيلمنامه درآورده است .اتفاقي كه نمونه موفق آن مانند آثار
سينمايي اقتباسي يا برگردان نمايشنامههاي موفق در صحنه ،در سينماي ايران و جهان كم نبوده است .با وجود
نمونههاي موفق از اين دست «گاهي» اما نتوانسته در اين فرايند تبديل ،چهارچوب كالسيك و پويايي از يك
درام در اثري سينمايي ارائه كند.
فيلم در همان گام نخست از فيلمنامهاش ضربه میخورد .بهطوريكه مخاطب در طول پردههاي اول و دوم
فيلمنامه بهراحتي میتواند چشمهايش را ببندد و جريان داستان را مانند يك نمايشنامه راديويي بشنود .تصوير
ادعايي ندارد و هيچ نشانه و زيباييشناسي خاص تصويري در جريان اين جابهجاييها و دست به دست شدنهاي
دوربين بين بازيگران تصويربردار به چشم نميآيد .خالقيت فيلمساز براي ابداع شيوه جديد سلفي بازيگر هم
كمكي به شكلگيري درست روايت نميكند .اين تكنيك در راستاي سياستهاي سینمای مستقل در دنیا،
اگرچه تجربهاي متفاوت به شمار میآيد ،اما در اين فيلم چون ابزار در راستاي دستيابي به هدف منظور نگرديده
و در تحليل محتوا و قلب اثر سينمايي تاثيري ناكارآمد دارد ،عقيم میماند.
تالش فيلمساز بر اين بوده تا نقطه دید دوربين ،شخصيت مستقل راوي درام باشد .پالنهاي طوالنی و بدون
كات ،راوي قصه را بهشدت يكنواخت و خستهكننده میكند.
«گاهي» تغییر در ساختار را به هدف ايجاد جذابیت بصري و به رخ كشيدن ايده و تفاوت در اجرا صورت
داده و اين در حالي است كه عدم تسلط بر تكنيك ،فیلم را قرباني همين ايده كرده است .فيلم میتوانست با
شخصيتپردازي و پرداخت درست درام در فيلمنامه و توجه تخصصي و متمركز در مجموعه بازيها موفقتر
عمل كند .اينكه فيلمساز صرفا با هدف پیچیدگی بیشتر فرمگرايي كند و محتوا و ساختار سينمايي اثر را رها
سازد ،ماحصلش تجربهاي ناموفق در اجرا خواهد بود.
شلختگي آزاردهنده نورهای داخل و خارج ويال هم كه با هدف حفظ جريان تداوم روايت در تدوين تعمدا هيچ
اصالحي روي آن صورت نپذيرفته ،از ديگر موارد مخدوش اين اثر به شمار میآيد.
«گاهي» به بهانه روايت مستند داستانش و حفظ فضای رئال در اين روايت ،از فيلمنامه ،كارگرداني ،بازيگري
و فيلمبرداري ضعيفي برخوردار است .ايده جديد و تجربه نو سبب شده تا فيلم از استاندارد يك فيلم سينمايي
فاصله زيادي پیدا کند و در حد يك فيلم يادگاري خانوادگي باقي بماند
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زهرا مشتاق

گفتوگو با محمدرضا رحمانی ،کارگردان «گاهی»

محمدرضا رحمانی تأکید دارد که «گاهی» یک فیلم هنری و تجربی است و نباید آن را در بستر
سینمای بدنه یا حرفهای به نقد کشید.
گرچه تمهید حذف فیلمبردار از یک فیلم سینمایی ایده درخشان و بکری است ،اما به نظر میرسد در
عمل ،یک قاب ثابت و نماهای طوالنی النگ و حذف پالنهای خردتر که میتوانست تماشاگر را درگیر
جزئیات بیشتری کند ،فرصت مهمی را از فیلم گرفته است.
بههرحال باید مثل خود کارگردان پذیرفت که «گاهی» بستری کامال سلیقهای ،شخصی و تجربی دارد
و با این پیشفرض فیلم را تماشا کرد .آنچه میخوانید حاصل گفتوگوی ماست با محمدرضا رحمانی
درباره «گاهی».
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آقای رحمانی ،درباره «گاهی» خودتان
دوست دارید چه بگویید؟
شما بپرسید ،من جواب بدهم.
خب اولین چیزی که میتوانم بگویم،
این است که یک تئاتر نصفه نیمه دیدم.
و البته ترجیح میدادم به جای تماشای
آن از یک قاب دیگر ،بروم داخل سالن
و اجرای زندهاش را ببینم .بعد به شکل
بیرحمانهتری میخواهم بگویم حذف
فیلمبردار که آن را تبدیل به برند فیلمتان
کردید ،از نگاه من یک راه فرار بوده .یعنی
دوربین دادید دست یک بازیگر و یا علی

مدد .خودتان را از شر دکوپاژ و میزانسن
و پالنهای خردشده خالص کردید.
دوربین را ثابت گذاشتید و فقط نمای
النگ گرفتید .دیگر چه بگویم؟
اوال اینکه این فیلم بر اساس یک نمایشنامه شکل
گرفته و نویسنده آن آرش عباسی است .من وقتی
نمایشنامهاش را خواندم ،دیدم قابلیت تبدیل شدن
به فیلم را هم دارد .یک نمایشنامه به اسم «بعضی
وقتا خوبه که آدم چشماشو ببنده» .وقتی به اجرای
نمایش رفتم ،دیدم برای فیلم هم خوب است .خود
نویسنده هم استقبال کرد و دوست داشت متن را
تبدیل به چیزی کند که برای فیلم مناسب باشد.
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کمکش کردم و این اتفاق افتاد .چون یکسری
موضوعات فنی در کار بود که از لحاظ تکنیکی کار
را برایم جذاب میکرد .مثال اولین چیزی که به
آن فکر کردم ،حذف فیلمبردار بود .فکر کردم آیا
میشود با یکی از پرسوناژها کار را پیش برد .و کار
تبدیل به یک سلفی شد .مهمتر اینکه کار در یک
لوکیشن محدود و با شش بازیگر پیش میرفت.
به همین دلیل این کار برایم جذاب بود .همیشه
شنیدیم که جذابیت تئاتر بهخاطر اجرای نفس به
نفس با تماشاگر است .برای من همیشه سوال بود
که چرا .مخاطبان تئاتر که دورتر نشستهاند ،ولی چرا
این احساس همذاتپنداری به نسبت فیلم قویتر
است؟ در «گاهی» از همین ترفند استفاده کردهام.
از یک قاب تئاتری .از خودم پرسیدم میشود چنین
ریسکی کرد و در یک نمای طوالنی ،از قاب واید
داستان را پیش برد؟ چون قبلش احساس میکردم
که در یک نمایش آن فضا و حس زنده بودن ،صدا
و فیزیک بازیگر ،خود به خود تماشاگر را به سمت
کلوزآپ میبرد .یعنی اگر در نمای بازی هم بازی
کنند ،آن حس است که خود به خود ،با بیان و
بدن بازیگر تبدیل به کلوزآپ میشود .از این طرف
هم ،در تکههایی از کار استفاده شد ،که یکی از
تجربههای سخت و در عین حال راضیکننده برایم
بود .بهخصوص یک نمایی که حدود  26 ،25دقیقه
زمان میبرد و یکتیک گرفته میشد ،درست مثل
یک صحنه از تئاتر .در آن سکانس طوالنی ،ریتم از
جاهای دیگر هم قویتر بود .درست است ،دوربین
ثابت است ،ولی خیلی کشش دارد.
همان فصلی که آن خانم درباره نازایی
خودش صحبت میکند.
بله .دوربین را گذاشتیم و یکنفس رفتیم .از همان
ترفند تئاتری استفاده شد .برای من تجربه جالبی
بود .از نظر من بازیها ،دیالوگها ،ریاکشن آدمها
خیلی پرکشش بود .بههرحال این تکنیک برای من
تجربه خوبی بود .یعنی چیزی که فکر میکردم فقط

ممکن است در تئاتر این اثر را داشته باشد ،در اینجا
هم همینقدر تاثیر داشت .از متن و دیالوگ و بازی
گرفته تا ...میشد دوربین حذف شود ،ولی همین
تاثیرگذاری اتفاق بیفتد .کلنجار سختی بود .ولی
آن موقع احساس میکردم که این تکنیک جواب
بدهد .ریسک بود ،ولی انجام شد .به جای چرخش
دوربین روی آدمها و نزدیک شدن به پالنهای
خردتر ،دوربین ثابت است و تمام توجه روی صحنه
و اتفاق است.
وقتی فیلم را دیدم ،احساس کردم
نماهای طوالنی بدون کات را خیلی
دوست دارید .یعنی انگار نماهای خرد
تمرکزتان را از بین میبرد .پس ترجیح
میدهید نماهای ایستا و ثابت بگیرید.
شاید ...من با گروههای مختلف بازیگری وارد این
کار شدم .از اول هم انگیزه اصلیام این بود که فیلم
تبدیل به دو سه سکانس طوالنی شود .چون جنس
این کار اینطور بود که بدون کات باشد .حس
زمان حال مهمتر بود .و وقتی کات نمیخورد ،آن
حسوحال بیشتر پیگیری میشود .یعنی شاید اگر
کات میزدم ،تمرکز خودم هم از بین میرفت .همه

مخاطبان تئاتر که دورتــر
نشستهاند ،ولی چرا این احساس
همذاتپنداری به نسبت فیلم
قویتراست؟
چیزهای خیلی سادهتری اجرا میکردند ،االن دیگر
کل سینمای حرفهای دنیا بر این اساس حرکت
میکند .آنقدر که تشخیص واقعیت از غیرواقعیت
تقریبا محال شده است .خیلی چیزها هست که
از سینما میتوانسته حذف شود ،ولی جلوههای
ویژه به آن کمک کرده است .خیلی از ریسکهای
خطرناک .حتی بازیگر حیوان اضافه کردهاند ،که
آدم فکر میکند واقعا بازیگر است .حاال ممکن است
چندین سال دیگر به این نتیجه برسند که همین
چیزهایی که االن ایدهآل به نظر میرسد ،درواقع
خیلی هم ساده است .این کار را هم قبال ندیده بودم،
برای همین فکر میکنم تجربه بدی نبوده است.
اگر ریتم هم در کنارش رعایت شده باشد ،که فکر
میکنم شده ،نتیجه کار خوب از کار درآمده است.
دقت کنید که ما از اول بیس کارمان اسمش هنر
و تجربه است .این فیلم با یک ریسکپذیری شروع
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چیز باید یکسره میبود .یعنی از اول تا پایانش را
میرفتیم .این را هم توجه کنید که این کار در یک
زمان محدودتری انجام شده است .یعنی دو روز
تمرین و دو روز فیلمبرداری .شاید اگر تبدیل میشد
به دو هفته ،سه هفته تمرین ،نتیجه کار بهتر میشد.
ولی ...یعنی همانطور که آن پالن طوالنی یک
ریسک و یک تجربه جدید بود ،این نوع نگاه و کار هم
یک تجربه جدید بود .چون سینمای ما نیاز دارد به
یک ریسکپذیری ،به یک جریان سینمای مستقل،
که درواقع ساختار سینما را یک جور دیگری ببیند.
اگر یک فیلم معمولیتری بود ،شاید  25روز 30 ،روز
فیلمبرداری میشد .خودم از اول حس میکردم
باید سراغ نماهای طوالنی بروم که شاید یکی دو روز
فیلمبرداری بیشتر نخواهد.
شاید هم یک جورهایی محدودیت
بودجه شما را به این سمت کشانده است.
ویژگی سینمای مستقل در تمام دنیا ،کمهزینه
بودن آن است.
پس اگر دستتان به لحاظ مالی باز بود،
فیلم شکل دیگری پیدا میکرد .ازجمله
شاید از این نماهای طوالنی  -که حاال
شما از آنها بهعنوان نقطه قوت فیلم یاد
میکنید  -خبری نبود.
نمیدانم ،شاید .ولی بههرحال این نماهای طوالنی
را دوســت داشتم و دلم میخواست یک فیلم
با این نماهای طوالنی و بدون کات داشته باشم.
همه فیلمهای هنر و تجربه ،در تمام دنیا از این
کارهای خالقانه میکنند .بعضیها هم ممکن است
با شکست روبهرو شوند .من این را برای خودم یک
تجربه خوب و موفق میدانم .یعنی این پالن ،25
 26دقیقهای برای خودم راضیکننده است .خیلی
از پالنهای دیگر هم هست که خوب شده ،ولی این
پالن برای من راضیکننده است .شاید کسی هم
پیدا شود این فیلم را ببیند و وسوسه شود که یک
پالن بلند و ثابت مثال حتی  40دقیقهای بگیرد .آن

هم یک نوع ریسک است .منظورم این نیست که
یک دوربین کاشته شود و هر کس هر کاری خواست
بکند .منظورم این است که فیلم روحی داشته باشد
که از عناصر دیگر هم در آن استفاده شده باشد؛
میزانسن ،جلوههای ویژه ،ترفندهای دیگر .میدانید
در سینما ،راجع به هر چه فکر کنید ،دربارهاش
ی تا حرفهای .همه فیلمها
تجربه شده است؛ از تجرب 
درواقع یک روزی از یک جایی تست زده شده .حاال
ممکن است شکست خورده باشد .ممکن هم هست
نه ،موفق شده باشد .یا دیگرانی آمدهاند و آن تجربه
را تکمیلتر کردهاند .از جلوههای ویژه میشود مثال
زد .از قبلش که کامپیوتر نبود تا حاال .آن موقع
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شد .ولی درهرحال از نتیجه کار راضی هستم.
به نظر شما اگر گروهی به نام هنر و تجربه
وجود نمیداشت ،امیدی برای اکران
فیلمهایی از این دست وجود داشت؟
خیلی محدود .مثال جشنوارهها یا اکرانهایی
خصوصی .اما خب جای چنین سینمایی واقعا در
سینمای ایران خالی بود .بهخصوص سینمای ایران
که در دنیا یک سینمای متفکر قلمداد میشود.
سینمایی که کلی جوایز جهانی برده و فیلمسازهای
معتبری دارد .پس یعنی سینمای ما اندیشمند
است .فیلمسازانش اندیشمند هستند .و باید به این
سینمای اندیشمند بها بدهند که جایی برای بیان و
بروز خود داشته باشد .حاال یک کار هنری و تجربی
هم در آن باشد ،چه اشکالی دارد .این پایههایی
است برای سینمای حرفهای که به موفقیتهای
بیشتری میرسد .فیلمهای مستقل هم در همه
جای دنیا مرسوم است .خاستگاه هنری و تجربی
دارد با مخاطبان خاص؛ از هنرجوی سینما گرفته تا
عالقهمندان به سینما یا حتی فیلمسازانی که پیگیر
سینما هستند .سالهاست فیلمهایی ساختهشده
که هیچوقت امکان دیده شدن پیدا نکرد ه و همیشه
حسرتش برای فیلمسازمانده است .حاال فرصتی
برای دیده شدن پیدا شده است .فیلمهایی هنری که
اتفاقا با دیده شدن میتوان سطح هنری و کیفی آن
را افزایش داد .فیلمسازی که دارد فیلم بعدی خود
را میسازد ،البته که با توجه به تجربه قبلی خود،
خود را بهروزتر میکند و کیفیت فیلمش را بهینهتر
میسازد .همین باعث رونق سینمای هنر و تجربه و
سینمای اندیشه میشود .یعنی موفقیتی است برای
سینماگران بعدی در آینده.
شما خیلی روی هنری و تجربی بودن
فیلمتان تاکید میکنید .ولی در عین
حال هنرپیشههای شناختهشده و
حرفهای آوردهاید که نشان میدهد به
اکران و جذب حداکثری مخاطب خود

بیتوجهنیستید.
خب من چندین سال است که وارد سینما شدهام
و اغلب فیلمهایی که کار کردهام ،با هنرپیشههای
شناختهشده یا سوپراستار بوده است .این فیلم هم
فرازونشیب زیاد داشت .با خیلی از بازیگران رایزنی
شد و خیلیها دوست داشتند کار کنند .اما شرایط
بههرحال ریسکپذیر بود؛ از نظر محدودیت مالی
و زمانی .در عین حال کار کردن با سوپراستارها
هم مزایایی دارد و هم معایبی .آنها فرصتهای
محدودی برای کار کردن دارند و وقتشان محدود و
کوتاه است .فیلم مستقل هم مثل فیلمهای معمولی
نیست که یک روز فیلمبرداری باشد ،دو روز آف.
فرصتی نیست ،پولی نیست و سرعت عمل خیلی
مهم است .برای همین فیلم دور هم جمع شدیم .دو
روز تمرین کردیم ،دو روز هم فیلمبرداری.
پیدا کردن تهیهکننده برای «گاهی»
سخت بود یا آسان؟
خب چون خــودم فیلمنامه را خریده بــودم و
میخواستم آن را کار کنم ،دستم بازتر بود .یک
تهیهکننده پای کار آمد با هنرپیشههایی که خودش

با خیلی از بازیگران رایزنی
شد و خیلیها دوست داشتند
کار کنند .اما شرایط بههرحال
ریسکپذیربود
نه نه .فقط انتخاب دوربین با ایشان بود .اولین
انتخابمان موبایل بود .ولی چون کیفیتش پایین
میآمد ،ضمن کار به این نتیجه رسیدیم که باید برای
پرده سینما هم مناسب باشد .برای همین تلفیقی
شد از موبایل و یک دوربین فیلمبرداری کوچک که
کیفیت خوبی هم برای سینما و اکران داشته باشد.
حاال برگردیم به همان ریسکی که باید بین فضای
داخل و خارج تعادل درستی برقرار میشد .ما باید
از یک عصر شروع میکردیم و میرسیدیم به بعد از
ظهر که برای یک فیلمبردار فاجعه بود .یعنی تلفیقی
از نور داخل و خارج .رسیدن از یک نور مفصل بیرونی
به نور محدود و کمجان داخلی .این هم خودش یک
ریسک بزرگ بود که البته در آن چند روز رفتهرفته
به نتایج خوبی رسیدیم .میدانید سوای کار ،بحث
تکنیکی آن هم خیلی مهم بود.
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آورد .همه هم استار بودند .جمع شدیم ،ولی
همدیگر را پس زدیم .نشد.
آن وقت هم کار را تجربی میدیدید؟ با
همینساختار؟
نه .قدری متفاوتتر.
یعنی چه متفاوتتر؟ یعنی از همان اول
با تهیهکننده سینمای حرفهای رفتید
حرف زدید؟
بله ،یک فیلم کامال حرفهای با شش سوپراستار.
اما نشد .حتی بهطور موازی با چند تهیهکننده
وارد صحبت شدم .با چند تا از بچههای تئاتری هم
صحبت کردیم .منتها همه فکر میکردند کار سخت
و نشدنی است .در عرض چند روز باید میتوانستیم
کار را جمع کنیم .مهمترین مسئله که برای همه
سوال بود ،این بود که من فکر میکردم برای این
فیلم باید فیلمبردار را حذف کنیم .این بزرگترین
ریسک بود .مهمترین کار تکنیکیاش همین بود.
اوایل فکر میکردم به جای یکی از بازیگرها یک
فیلمبردار بیاید و بازی کند .تست هم کردم .دو تا
فیلمبردار خیلی معروف آمدند .ولی در ضمن
کار دیدم کار حسوحالش را از دست داده است.
نمیتوانستند خوب بازی کنند ،بازی دیگران را هم
از بین میبردند .کمکم به این رسیدیم که بازیگر
باشد ،ولی کمکش کنیم که بتواند خوب فیلم بگیرد.
با چه دوربینی فیلم گرفتید؟
این تلفیقی شد از موبایل و یک دوربین جمعوجور
که بتواند نور داخلی و خارجی را خوب جمع کند و
کار کردن با آن سخت هم نباشد.
اسم دوربین را نگفتید.
ما یک نورپرداز داشتیم که او مسئول نور و مسائل
دیگر بود و خود او هم چند دوربین را تست زد
تا مناسب لوکیشن ما باشد .چون بههرحال
ما فیلمبردار نداشتیم و کار بین فضای داخلی و
خارجی معلق بود .یعنی باید همزمان داخل و خارج
را با هم هماهنگ میکرد و این کار خیلی سختی

برای فیلمبردار است.
پس کل فیلم با همان دوربینی که دست
آقای عربنیاست ،دارد ضبط میشود؟
بله ،تمام فیلم.
باالخره دوربینتان چه بود؟ فای ِودی
که نبوده؟ چــون کنترل نــوری و
فوکوسکشیاش کار خیلی سختی
است.
چون دوربین را نورپردازمان انتخاب کرده بود،
دوست داشتم او بود و خودش توضیح میداد .چون
ما چند تا موبایل هم تست کردیم.
پس نورپرداز هدایت میکرد که چه
بگیرند و چطور بگیرند؟
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باالخره در تیتراژ اسم چه کسی را
بهعنوانفیلمبردارنوشتهاید؟
اصال چیزی ننوشتیم .واقعا هم فیلمبردار نداشتیم.
دو تا از فیلمبردارهای حرفهای را هم دعوت کردیم.
ولی یکیشان نتوانست بازی کند .به یکی دیگر هم
اگر حرفی میزدم ،برمیخورد.
میشود اسمشان را بگویید؟
بهتر است که گفته نشود .توی این سینما همه
چیز زنجیروار به هم وصل است .ولی میتوانم
از محمدرضا غفوری یاد کنم که آمد ،ولی نشد.
فیلمبردار شاخصی در سینمای ایــران است.
جوان خیلی خوشذوق و خوشفکری هم هست.
ولی خب نشد دیگر .خودش هم گفت نمیتواند
بازی کند .استقبال هم کرد .دوست داشت .ولی
خب او فیلمبردار است نه بازیگر .بعد هم خب در
همان یک هفته ده روزی که با ما بود ،پروژههای
زیادی پیشنهاد داشت و باید میرفت .برای همین
فیلمبردار را کامل از ذهنمان حذف کردیم و من
گفتم «گاهی» فیلم بدون فیلمبردار است.
باالخره نگفتید چطوری آقای پورکیان را
پیدا کردید؟
همین آقای غفوری پیشنهاد کردند .قبال دو تا فیلم
با ایشان کار کرده بودند .قبلترش وقتی با دو ،سه
تا تهیهکننده حرف میزدم ،میگفتند وقتی یک
فیلم فیلمبردار ندارد ،ممکن است اصال درنیاید.
جواب ندهد .چون خیلی از تهیهکنندهها وقتی
کست میبندند و بازیگر میآورند ،برایشان مهم
است که فیلمبردار خوب هم بیاورند .حتی عکس
هم برایشان مهم است ،بهعنوان یک تبلیغ مهم.
حاال وقتی من میگفتم فیلمبردار باید حذف شود،
فکر میکردند فیلمی است که باید آنقدر تصاویر
اجق وجق و چرکی داشته باشد ،که هیچکس نتواند
نگاهش کند .ولی خب تاکید من این بود که اگر
فیلمبردار دارد حذف میشود ،باید فیلمبرداری را به
بازیگرمان منتقل کنیم .بازیگر درست هدایت شود و

بتواند تصاویر درستتر و شارپتری بگیرد .وسواس
من روی انتخاب دوربین هم دوچندان شد .حتی
وسوسه شدیم تمام فیلم با دوربین موبایل باشد .ولی
باید خیلی دستکاری میشد تا کیفیت مناسب برای
اکران روی پرده را پیدا کند .پس باید تلفیقی میشد
از دوربینهایی که برای پرده هم مناسب میبودند.
خب تهیهکننده باالخره چطور جلو آمد؟
این ریسک را پذیرفت .برایش چیزهایی که
میگفتم ،جذاب بود .مشخص بود که قبلش چند تا
کار در سینمای مستقل داشته و با این فضا آشناست.
«خندههای آتوسا» را کار کرده بودند« .دریا و ماهی
پرنده» و چند تا هم کار ویدیویی .وقتی جلسه
گذاشتیم ،با تمام ریسکی که داشت ،خودش هم
قلقلکش آمد .وقتی وارد پیشتولید و انتخاب بازیگر
شدیم ،از اول میگفتند با یک هزینه کم کار را پیش
ببریم ،حتی با بازیگرهای تئاتر .با اندیشه فوالدوند
از قبل صحبت کرده بودم .از دو سال قبل در جریان
فیلمنامه و پروژه بود .بازیگرهای دیگر هم بودند که
عالقهمند بودند و استقبال میکردند .بههرحال در
این تایمی که ما میتوانستیم مشغول فیلمبرداری
شویم ،توانستیم با این بازیگران کار کنیم.

تاکید من ایــن بــود که اگر
فیلمبردار دارد حذف میشود،
باید فیلمبرداری را به بازیگرمان
منتقلکنیم
نه .آقای شاهوردی طراحی صدا انجام داده بودند.
چند جاهاش اف و وسایل صدابرداری جاسازی و
کاشته شده بود تا صدا به صورت دالبی یا سراند ضبط
شود که بعدا دچار مشکل صداگذاری نباشیم.
یعنی به شکل معمولش بوممن و
صدابردارنداشتید؟
نه .آن هم خودش یک طراحی جدا داشت که باید
مدیر صدابرداری جوری هدایت میشد که به این
مهم توجه میکرد که دوربین اصال کات نمیشود.
پس باید یک جایی بوم و وسایل صدا را جاسازی
میکردیم .در همان چهار روزی که آنجا بودیم،
برای همه اینها یک فکرهایی کردیم.
میشود یکی از این پالنها را که
میگویید برایش طراحی صدا کردهاید،
توضیحبدهید؟
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اولویت شما بازیگران تئاتری بودند ،یا
بازیگرانی که بتوانید از عهده پرداخت
دستمزدشان برآیید؟
فرقی نمیکرد .هر کدام یک مزیتهایی دارند .حاال
قرعه به نام این گروه افتاد.
یعنی شش بازیگری که در این تایم
وقتشان آزاد بود؟
ببینید ،حدود  60 ،50بازیگر وارد این پروژه شدند.
صحبتمیکردیم،تستمیزدیم.حاالیاکاربرایشان
پیش میآمد یا نمیشد که بمانند .این را هم بگویم که
در این کار باید همه همزمان در یک مکان خاص دور
هم جمع میشدند .مثل کارهای دیگر نبود که مثال
بشود رج زد و کار گرفت .مثال امروز بگیری ،بروی
یک ماه دیگر هم بیایی بگیری .این بود که همراه بودن
این آدمها مهم بود .حتی تا آخرین لحظه ،یکی از
بازیگران ما یک قرارداد از کار قبلیاش داشت که چند
سکانسش جا مانده بود و باید میرفت .رفت که رفت.
یعنی آقای عربنیا فقط یک هفته با ما بود .قبل از آن
قرار بود بازیگر دیگری این نقش را بازی کند .آقای
عربنیا هم که آمد ،میخواستند حتما یک بازنویسی
روی متن انجام شود و خودشان تغییراتی روی متن
دادند .در لوکیشن بودیم .امکانی برای هیچچیز وجود
نداشت .اگر پایمان را بیرون میگذاشتیم ،کار تعطیل
میشد .دیگر همه هماهنگ شده بودند که به شکل
قرنطینهآنجاباشندولوکیشنراترکنکنند.
برای چه مدت؟
یک هفته تا ده روز ،که دورخوانی و تمرین کنیم.
بههرحال بحث فنی و دوربین هم بود .اتفاقاتی هم
آنجا افتاد .جریان بازنویسی و شخصیتی که تغییر
کرده بود و باید برای بازیگران دیگر هم جا میافتاد.
و همه اینها تبدیل شد به دو روز تمرین و دو روز
فیلمبرداری .قبل از آن ،طی یک سال دو بار این
اتفاق افتاد .که هر دو بار هم به هم خورد و کار تعطیل
شد .اگر اینبار هم نمیشد ،شاید دیگر نمیشد.
پس یک جورهایی تسلیم بازنویسی

آقای عربنیا شدید ،چون نمیخواستید
کار تعطیل شود؟
میدانید ،از اول به یک کار کارگاهی فکر میکردم.
مثل یک تئاتر .بعد در جایی که قرنطینه بودیم ،همه
فکر و ذهنمان متمرکز همان کار بود .هر کس یک
ایدهای داشت .کار با یک خرد جمعی پیش میرفت.
از اول هم قرار بود شش بازیگر باشند و دوربین و
لوکیشن هم در اختیارمان باشد و کس دیگری هم
ورود نکند .حتی صدابردار و آدمهای دیگر را هم
حذف کرده بودیم تا همه چیز در اختیار همین
شش نفر باشد.
یعنی شما صدا را هم با همان دوربین
گرفتید؟

65

شماره  / 26خرداد 1395

66

مثال وقتی اینها جمع میشوند وسط پذیرایی که
بنشینند ،آنجا درواقع دوربین باید بین همه اینها
بچرخد و کات هم ندارد و وسایل صدا هم نباید
معلوم باشد .اگر میخواستیم میکروفون بگذاریم،
باید  50 ،40تا میگذاشتیم .اینجا تنها جایی بود
که باید خود بوممن درست پشت سر کسی که با
دوربین داشت فیلم میگرفت ،حاضر میشد .حاال
اگر دوربین دست عربنیا بود یا پاکدل ،باید درست
پشت سر او قرار میگرفت و میچرخید تا بتواند
صداها را همزمان بگیرد .باید میتوانست پشت سر
هم دیالوگها را ضبط کند .یک جاهایی هم بود که در
شیشه دیده میشدند که ما با جلوههای ویژه درست
کردیم .چون نور رفتهرفته میرفت به سمت تاریکی،
و ما اندی زده بودیم .ما چون داخل بودیم حس
نمیکردیم ،ولی نور که میرفت ،شیشهها کمکم
عین آینه میشد و همه چیز در آن منعکس میشد.
چون زمان تمرین فشردهای داشتیم ،فرصتی برای
تکرار و توجه به این نکته نداشتیم .یک کار سختتر
هم این بود که به همه گوشزد کرده بودیم که همه
چیز باید یک برداشت باشد .دو برداشت نداشتیم.
چون اگر یک برداشت نمیشد ،فردایش همه چیز
دوباره از اول تکرار میشد .که ما واقعا امکانش را
نداشتیم .چون لوکیشن هم نداشتیم .فقط چند روز
اجاره شده بود.
لوکیشن خیلی اشرافی است .خواستید
پولدار بودن آنها را به رخ بکشید؟
جدا از آن ،قرنطینه بودن شش بازیگر برایم خیلی
مهم بود .چون یکی از تاکیدهای من از یک سال
پیش و هر بازیگری که میدیدم ،همین بود.
میگفتم کسی که میخواهد تو این کار بیاید ،نباید
قــرارداد دیگری داشته باشد .درگیر کار دیگری
نباشد .این بود که پیشنهاد شد همه یک جا جمع
شویم و این اتفاق بیفتد.
شما که میگویید فیلمبرداریتان دو
روز طول کشید ،پس این همه تاکید

برای چه بود؟
ببینید ،ایده خودم این بود که قصه در یکی از
برجهای تهران اتفاق بیفتد و منظره تهران را هم
در فیلم داشته باشیم .ولی وقتی بازیگر ما درست
سر تمرین ،پا شد رفت سکانسی را که از سه ماه قبل
مانده بود ،تمام کند و فردا هم خیلی دیر برگشت سر
تمرین ،همه ذهن ما را به هم ریخت .و باید بازیگر
جایگزین میشد .بههرحال ما باید همه را در یک جا
جمع میکردیم تا پراکنده نشوند و حواس همه فقط
به فیلم باشد .این قرنطینه بودن برای خود بازیگرها
هم خوب بود .چون تمام تمرکزشان روی فیلم بود.
پیش از این که ساخت فیلم بلند را تجربه
کنید ،چه فعالیتهایی در این زمینه
داشتید؟
من تقریبا از  15 ،14سالگی دارم فیلم کوتاه
میسازم 30 ،20 .تا فیلم کوتاه کار کردم .مثال
«عروسک» خیلی جایزه گرفته ،هم بینالمللی،
هم داخلی .برای انجمن سینمای جوانان کار کردم،
«الالیی برای گهواره خالی»« ،ترافیک» .اسمهای
زیادی هست .برای تلویزیون هم کار کردم .بعد دو

ایده خودم این بود که قصه در
یکی از برجهای تهران اتفاق
بیفتد و منظره تهران را هم در
فیلم داشته باشیم
خود شما فکر میکنید قصه «گاهی»
جذاب است؟ تماشاگر مینشیند آن را
تماشا کند و خستهاش نمیکند؟
در درجه اول قصه «گاهی» بود که خود مرا جذب
کرد و بعد تکنیک آمد .فکر کردم اگر به این شیوه کار
کنم ،به تئاتر نزدیکتر است .بههرحال قصه اولیه
برایم جذاب بود .حرف بزرگی داشت.
حرف بزرگش چیست؟
اینکه برای آیندگان خود چه پیامی قرار است
بگذاریم .برای من مفهوم خیلی بزرگی داشت.
همه جای دنیا وقتی اثری قرار است خلق شود،
تاثیر آن برای آیندگان خواهد بود .و این مسئولیت
بزرگی است .بهخصوص این که ممکن است حرفی
که میزنیم ،در وهله اول برای خودمان ایجاد
مسئولیت کند
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تا فیلم سینمایی کار کردم« ،ستایش» و «دلخون».
«دلخون» در جشنواره فجر سال  87سیمرغ بهترین
فیلم را بین فیلمهای اول و دوم گرفت .در این چند
سال سینمای ایران از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیف
شده بود .خیلیها کار نمیکردند .خود من با دو تا
تهیهکننده وارد صحبت شدم .باالخره بعد از چند
سال ،امسال که رونق بهتری گرفته ،موفق شدم کار
کنم و االن هم درگیر یکی دو پروژه هستم.
باز هم سینمای هنری و تجربهگرا؟
نه ،سینمای بدنه و تجاری است.
چطور میشود که شما سال  87سیمرغ
میگیرید ،ولی بهسختی امکان پیدا
میکنید که ادامه بدهید؟ البته خیلیها
که در جشنوارهها گل میکنند ،خیلی زود
و با یکی دو فیلم فراموش میشوند .چرا؟
مشکل از تهیهکننده است؟ از فیلمنامه
است؟سختیماندندرسینما،یا...
این هم یک تجربه است دیگر .من از اول هم فیلمهای
هنری کار کرده بودم .البته بعد از آن سیمرغ دو ،سه
تا پروانه ساخت گرفته بودیم ،ولی نشد دیگر .شرایط
اقتصادی امکان ساخته شدن هیچ فیلمی را به من
نداد .بودجه مناسبی در اختیارم قرار نمیگرفت.
البته کل سینما ضعیف شده بود ،ربطی به من و
فیلمهایم نداشت .این یک مقوله پیچیده است و
به زیرساختهای سینما برمیگردد .بحثی نیست
که با چند جمله بشود سر و تهش را هم آورد .باید
راجع به آن کتابها نوشته شود .اما خب اعتقاد دارم
در زمینه فیلمسازی همیشه یک جور رقابت بوده
است ،مثل ورزشکارها .هر کس یک ظرفی دارد ،یا
در آن ظرف برنده میشود ،یا فرصت از دست میرود
و میسوزد .ادامه کار برمیگردد به اینکه چقدر
بتوانیم خودمان را پویاتر و بهروزتر کنیم .بههرحال
رقابت میان اندیشههاست .تنها اندیشه قوی است که
میتواند این ظرف را از آن خود کند .اصال هر آدمی
ذهن و گنجایش ذهنیاش محدودیتهایی دارد.

قرار نیست همیشه در اوج باشیم .هر اندیشهای دچار
فراز و فرود میشود .بعضی موقعها آدم بدشانسی
مــیآورد ،بعضی موقعها هم مخاطب است که
ارتباط برقرار نمیکند .چون مخاطبان ما روزبهروز
باهوشتر میشوند .شاید دیگر فیلمهای قبل را
دوست نداشته باشند .یک مدت بود از فیلمهای
کمدی استقبال نمیشد .همه دنبال فیلمهای جدی
بودند .ذائقه مخاطب ما باید بررسی شود .در عین
حال سینماها باید بازسازی شود و تعدادش اضافه
شود .تکنیک کارها هم بهتر شود .از همه مهمتر
مشکل اصلی ما فیلمنامه است .از نظر تکنیک و
فیلمبرداری خیلی پیشرفت کردیم ،ولی از نظر قصه
نه ،عقبگرد داریم.
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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 سال در انگلستان و آمریکا شناخته شده است.
نویسندهای که کتابش بهسرعت به هشت زبان زنده
دنیا ترجمه میشود ،اما در کشور خود در بین هموطنان
وهماستانیهایشگمناماست.
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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 ،تدوین گر:
سید غالمرضا نعمت پور ،نریشن :محمد عبداللهی ،بهمن شکریان ،ویدئو
گرافیک :محسن جوانمرد ،طراحی و نقاشی :سعید شاهوردی

پیروز کالنتری

کارگردان«برایگونگادینبهشتنیست»تکلیفشباخواستوتوانخودروشنبوده
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فیلم مستند جورهای مختلف آدم را سرخوش و سیراب میکند .یکجورش که فیلم آقای نعمتپور خوب از
پسش برآمده ،جذب شدن و پیله کردن به یک موقعیت یا آدمی در تاریخ ،و بعدش زیروباال کردن آرشیوهای
جوراجور سمعی و بصری و آدمیزادی و رفتن به سراغ سرنخها و چیدن آجر روی آجر این همه برای درآمدن قصه
زندگی آن موقعیت و آدم است ،که تازه وقتی هم درمیآید ،طلب و سوال و نیازی تازه  -و گاه اصلیتر  -در تو
برمیانگیزد .شاید به نظر برسد این همه انگیزه و انرژی و وقت و جستوجو ،برای منتقل کردن اطالعات درباره
موضوع مورد نظر است .اصال اینطور نیست .نه اینکه پیگیری و انتقال اطالعات در فیلم مستند مهم نباشد ،اما
مالط اصلی کار و مسیر و هدف این نیست .باید قصه زندگی آن موقعیت و آدم دربیاید تا اطالعات هم بجا و درخور
به تماشاگر منتقل شود و در ذهنش بماند ،و باید شور و طلب و نفس به نفس شدن فیلمساز با آن گفته و آن تصویر
پس کادر حس شود ،تا آن قصه و آن زندگی و آن اطالعات در جان
و آن آدم پشت یا جلوی دوربین ،در برابر یا در ِ
شما بخلد و جایگیر شود.
تحقیق یک موضوع در یک فیلم اگر به انگیزهای یا طلبی یا پیشفرض و نگاه و نظر اولیهای گره نخورد و صرفا
با طلب و قصد خام و خنثای جمعآوری اطالعات برای موضوع کلی فیلم (اعتیاد ،فقر یا دهها  -معموال  -آسیب
اجتماعی!) همراه باشد ،یابنده اطالعات را گمگشته انبوه دانشی میکند که هیچ نخ تسبیحی اجزایش را به هم
وصل نمیکند .ممکن است در مسیر تحقیق ،آن پیشفرض و نگاه اولیه شما تغییر کند و حتی زیروباال شود؛ مهم
نیست ،مهم این است که بدانیم این تغییر نگاه تنها در اثر برخورد دانش تازه شما به همان پیشفرض و نگاه اول
حاصل شده و جز در این برخورد ،شما هیچ محک و معیاری برای رسیدن به این موقعیت و نظر تازه نمیداشتید.
با این فرض آنچه به فیلم آقای نعمتپور جان داده ،شور جستوجوی او ،عالقهاش به شخصیت فیلمش و
تمرکزش بر تالش علیجان (علی میردریکوندی) برای آموختن زبان انگلیسی است که درنهایت حاصل داده و به
نوشتن داستان اولیه «برای گونگادین بهشت نیست» انجامیده ،و نیز انتشار کتابی بر مبنای آن در خارج ،آن هم
در زمانی که نشانی از خود علیجان پیدا نبوده است .وقتی درمییابیم بعد از رفتن انگلیسی ها از ایران ،علیجان

*این کالم ،حرف و خواست علیجان است از باالدست انگلیسیاش.
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به ایل برنگشته و برای ایل ،ناپدید اما برای بروجردیها در کسوت آدمی گمگشته و شیدا پیدا و آشنا بوده ،حسرت
ِ
فاصله آن شو ِر برجهیدن و این خلوتِ
غربت تازه در ما سر باز میکند و جان میگیرد.
مهم نیست که فیلمساز به الیههای پیچیدهتر و عمیقتر شور و شیدایی علیجان رخنه نکرده و سر در پی
شناخت شخصیت و روحیات و انگیزه و چرایی تالش غریبش نگذاشته است .فیلمسازی قدرتر با رویکردی
مولفتر شاید چنین میکرد و فیلم جاندارتری میساخت .این ،فرضی است دیگر و جدا از آنچه فیلمساز
خواسته و در انجامش کوشیده است .فیلمها را بر مبنای فرض خطرناک آنچه میتوانستند بشوند یا باید
میشدند ،نمیسنجند .مهم این است که فیلمساز تکلیفش با خواست و توان خود و آنچه قرار بوده فیلم از کار
دربیاید ،روشن بوده و قصه کتاب «برای گونگادین بهشت نیست» ،نویسنده گمنام و کمسواد آن ،مسیر اتصال
نویسنده به کتاب و پایان جستوجوی دیگران و فیلمساز برای شناخت نویسنده را آجر روی آجر خوب میچیند
و به انجام میرساند .فیلمساز این آدم و این ماجرا و این قصه را دوست داشته است (نرفته از موضوعی جذاب
فیلمی دلخواه مخاطب بسازد) ،از جستوجوی آرشیو کم نگذاشته و ما را در طی مسیر این جستوجو شریک
کرده است .متن روایتگر و زنده و درگیرکنندهای برای همراه کردن مخاطب با قصه نوشته و این متن خوب
خوانده شده است و مهمتر از همه اینکه خودنمایی در کار نیست و فیلمساز با موضوعش ،علیجان و مخاطب
صادق و دوست است.
شاید فیلم «برای گونگادین بهشت نیست» به طلب من برای شناخت نزدیکتر و دقیقتر شخصیت و شورمندی
من بیخبر از این موجود
علیجان جواب نداده باشد (که مسیر و منظور فیلم هم این نبوده) ،اما به این طلب ،در ِ
غریب و پیگیری غریبترش برای تحقق خواستش و پایان دردآور زندگیاش ،جان داده و آن را به حرکت
درآورده است .فیلمها قرار نیست شما را سیراب دانش و اطالعات در باره موضوعاتشان کنند .قدرت اصلیتر فیلم
مستند ایجاد انگیزه و شور جستوجو در شما برای ادامه رابطه با موضوع بر مبنای نیاز و طلب و جان خواهانتان
است .فیلم «برای گونگادین بهشت نیست» این طلب را در بیننده خود برمیانگیزد .تاثیر فیلم در من  -نهچندان
از سر اتفاق  -درست در همین است که از خود علیجان کم میدانم ،اما از سیر جستوجوی او و به هر دری زدن
برای آموختن زبان انگلیسی سیراب میشوم .این فاصله کمدانی من از شخصیت علیجان و دانشم درباره شور
غریب یک آدم برای برکندن از موقعیت بسته ایلیاتیاش و اصل دانستن زبان انگلیسی برای تحقق این گسست،
درست همان گرهگاهی است که مرا بعد از تماشای فیلم هم به قصه این فیلم و این آدم متصل باقی نگه میدارد.
این آدم کیست که پیگیری جانکاه و ویرانگرش چنین سرنوشتی برای او رقم میزند؟ چرا علیجان در 14
سالگی در ساختمان تربیت ،که حکومت و شخص سپهبد امیراحمدی برای یکجانشین کردن ایلیاتیهای
سرکش و رام و آرام کردن بچههای آنها راه انداخت ،نماند و عافیت نطلبید و با شور پروازی باالتر در سر ،سر در
پی انگلیسیها نهاد و از اینجا به آنجا و از نزد این انگلیسی به کنار آن یکی کشانده شد؟ در جان بیقرار او چه
میگذشت که خطر کرد و تنها راهی تهران شد و بعدها هم که انگلیسیها رفتند و تنهاترش گذاشتند ،به ایل
برنگشت؟ در آن سالهای طوالنی فاصله تنها و غریب ماندن تا مرگش بر او چه گذشت و بر ذهن و زبان او چه
جاری  -یا پنهان  -بود؟ اینها  -و نه فقط اینها  -سوالهایی است که در من میماند و مرا با خود میگرداند و
میبرد .ایراد به فیلم هم نمیگیرم که چرا جواب اینسوالهایم را نداده است .فیلم به مقصود خود رسیده و مرا
هنوز درگیر جان و جهان علیجان و نادانستههای زندگیاش باقی نگه داشته است
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ساخته شدن برخی از فیلمهای مستند یا مستند  -داستانی ،بدون بهرهگیری از پژوهشی ژرف و پردامنه،
بهراستی ناممکن به نظر میرسد .شاید به این دلیل روشن که در عرصه فیلمسازی مستند ،به تصویر کشیدن
واقعیت بهعنوان امری محسوس و ملموس ،نمیتواند با تکیه بر خیال و رویاپردازی ،راه به جایی ببرد و تجسم
هنرمندانه واقعیتها با همه تلخیهای احتمالی آنها ،با استفاده از زبان تصویر نیاز به تجربه و توانمندی
چشمگیر و قابل اعتنایی دارد که تنها در جهان سینما  -بیش از همه هنرها  -برای القای احساس واقعیت به
مخاطبا ن اینگونه آثار امکانپذیر است .اگرچه واقعیتهای عرضهشده در فیلم با واقعیتی که در جهان خارج از
فیلم وجود دارد ،تا حدود زیادی متفاوت به نظر میرسد و این باور را در ما ایجاد میکند که در کنار منبع اصلی
یک واقعیت خارجی و ملموس ،در جریان به تصویر کشیدن یک واقعیت ،بازتاب حسوحال درونی فیلمساز
بهعنوان یک هنرمند و پدیدآورنده اثر  -را نیز نمیتوان نادیده انگاشت.«برای گونگادین بهشت نیست» از آن دست فیلمهایی است که بدون پشتوانه یک پژوهش جدی و دامنهدار،
هرگز نمیتوانست به مرحله ساخته شدن برسد .رفتن به سوی یک ماجرای جذاب و در عین حال پررازورمز،
یعنی نزدیک شدن به شخصیت و زندگی علی میردریکوندی ،نویسنده گمنام کتابی با عنوان «برای گونگادین
بهشت نیست» ( )No Heaven for Gunga Dinکه به همت ستوان همینگ (یکی از مستشاران انگلیسی
اردوگاه متفقین ،مستقر در نزدیکی خرمآباد) سالها بعد ،در دهه  60میالدی در انگلستان به چاپ میرسد ،با در
دست داشتن دانستههایی اندک و چه بسا تاییدناشده ،کاری بسیار دشوار و ناممکن به نظر میرسد!
خوبی کار نعمتپور در جریان ساخته شدن این فیلم ،در این بوده که او بخش عمدهای از کارهای فیلمش را
خودش انجام داده است .در انجام پژوهشهای فیلم ،تنها به روشهای ساده و معمول پژوهشهای کتابخانهای
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بسنده نکرده و با استفاده از روشهای متنوع تحقیقی از گفتوگو با آدمهای منطقه زندگی علی میردریکوندی و
از طریق برخی از آدمهای ریشسفید محلی که کموبیش از این نویسنده روستایی خاطره و شناختی داشتهاند،
خود را به واقعیتهای پنهان زندگی این شخصیت نزدیک کرده و به کمک اسنا ِد بهظاهر کماهمیت اما درواقع
بسیار راهگشا و ارزندهای چون دستنوشتههای نویسنده و برخی پاکتهای نامهنگاریهای او با ستوان همینگ
و عکسهای انگشتشماری که از این نویسنده گمنام در کتابخانه بادلیان آکسفورد در انگلیس نگهداری
میشود ،مدارک مناسبی برای سروشکل دادن به فضای فیلم مستند خود فراهم ساخته است .به گونهای که
اکنون با تماشای نسخه نهایی فیلم ،با ترکیبی مناسب از مجموعه گفتوگوهای انجامشده با آدمهای مختلف،
بازخوانی بخشهایی از متن کتاب ،استفاده از برخی تصاویر مستند مربوط به دهههای  50و  60میالدی و
نیز گفتار متنی که برخالف بسیاری از گفتار متنهای پرحجم و مزاحم اینگونه فیلمها ،اطالعات مفیدی به
تماشاگر فیلم ارائه میدهد ،درمجموع مستندی فراهم آمده است که در ترکیب کلی خود به اصلیترین ویژگی
یک مستند پژوهشی وفاداری نشان داده است.
وقتی تصویری از قبر علی میردریکوندی در گورستان متروک امامزاده جعفر (در نزدیکی بروجرد) ارائه میشود،
انگار مخاطب چنین فیلمی نیز با شور و شعفی وصفناشدنی ،خود را در این کشف ِ
بزرگ کارگردان و پژوهشگر
اثر همراه و شریک میپندارد! شخصیت شگفتیآفرینی که با وجود روستایی بودن و ناآشنایی با زبان خارجی ،در
حین خدمت به مستشاران انگلیسی ،تا آن اندازه با زبان انگلیسی آشنایی پیدا میکند که میتواند رمانی خواندنی
به زبان انگلیسی بنویسد .رمانی که حتی بعد از چاپ برای دریافت جایزه نوبل ادبی نیز پیشنهاد میشود!
فیلم به دلیل آشنایی و تسلط فیلمساز با فیلمسازی به روش پویانمایی (تصاویر انیمیشن) در نمایش برخی
نماهایی که به کمک پویانماییهای ساده شکل میگیرد نیز بسیار موفق عمل میکند.
مهمترین امتیاز چنین اثری در این است که یک فیلمسا ِز به نسبت جوان شهرستانی با پیشینه تولید تنها پنج یا
شش فیلم مستند و داستانی کوتاه ،اینبار همت میکند و به سراغ موضوع و ایدهای میرود که بیتردید در مرحله
آغاز چنین طرحی با ابهامهای بیشماری روبهرو بوده است .در مقام یک فیلمساز جوان ،تنها با پرهیز از هر گونه
آسانپسندی و سادهاندیشی در انجام چنین طرحهایی میتوان به موفقیت نهایی دست یافت .واقعیتی که برای
نمایش توانمندیهایش در تولید فیلم مستند ،بسیار موثر بوده است.
کارگردان این فیلم و
ِ
از زاویهای دیگر شاید بتوان این فیلم مستند را نیز نمونهای موفق برای معرفی یک تولید قابل اعتنا از نوع سینمای
مولف آن به حساب آورد .چراکه فیلمساز در پدید آوردن این فیلم در بخشهای مختلفی چون نویسندگی و
کارگردانی ،صداگذاری ،تدوین و بهویژه تحقیق و پژوهش آن بهعنوان کلیدیترین بخش تالیف چنین اثری،
نقش محوری داشته است .اگرچه نباید فراموش کرد که بدون داشتن ظرفیتها و توانمندیهای الزم در
عامل چندپیشگی
این مسیر ،گاه با برخی نمونههای کممایه در میان آثار مستند روبهرو میشویم که همین ِ
کارگردانهای جوان در آثارشان ،لطمهای جبرانناپذیر به کارشان زده است.
از سوی دیگر نیز نباید فراموش کرد که حمایت از تولید اینگونه فیلمهای مستند در شهرستانها و پشتیبانی از
طرف نهادهای رسمی فرهنگی  -هنری میتواند بخش عمدهای از دشواری موجود بر سر راه فیلمسازان جوان را
کم کند و به آنان فرصت و مجال بیشتری برای فکر کردن به کیفیت اثرشان بدهد.
ساخته شدن فیلمهایی از این دست را باید به فال نیک گرفت ،چراکه به بهانه معرفی یک شخصیت بومی و محلی
پنهان زندگی او ،فرصتی فراهم میشود تا با گوشههایی از شرایط اجتماعی و سیاسی
ناشناخته و واکاوی ابعاد
ِ
دورههای گذشته و دور از دسترس نیز آشنا شویم
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در دو سه سال گذشته ،فیلمش در بسیاری از جشنوارههای کوچک و بزرگ حضور داشته و به
نمایش درآمده و هربار روی صحنه درخشیده .و من چقدر خوشحال شدهام که همدانشگاهیام
در رشت هسینما ،هرباربا دست پر از رویسن پایین آمده.
غالمرضانعمتپورتاکنونمستندهای«مرثیههایخاک»«،مانکنها»«،اینجازنداننیست»«،قابهای
شکسته»« ،غمگینتر از ترانه» و ...را کارگردانی کرده و حاال قرار است یک روز پیش از رونمایی اکران
عمومی مستندش «برای گونگادین بهشت نیست» با او گفتوگو کنم .موضوع مستند او ،دربار ه یکی از
اهالی لرستان است که دههها قبل ،یکی از داستانهایش با همین نام «برای گونگادین بهشت نیست»
در سال  ۱۹۶۵در اروپا چاپ و منتشر شده و بهسرعت محبوبیت و شهرتی فراوان یافته و نویسندگان
مطرحی از جمله آگاتا کریستی آن را تحسین کردند و ...اما هم ه اینها در حالی است که کسی از هویت
و محل زندگی خود نویسند ه کتاب اطالع چندانی ندارد .مستندی که سوژ ه جذابی را محور قرار داده و
میتواند مخاطب را درگیر و با خود همراه کند؛ جستوجو برای یافتن نویسند ه ایرانی گمشدهای که
شهرت جهانی دارد ،اما کمتر کسی از سرگذشت او و کتابش خبر دارد.
نعمتپور بعد از پایان تحصیالتش به زادگاهش خرمآباد رفت و در ادار ه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
لرستان بهعنوان کارشناس مشغول به کار شد و در کنارش به تدریس کارگردانی ،فیلمنامهنویسی و
عکاسی در انجمن سینمای جوانان خرمآباد پرداخت .و شاید به همین دلیل است که در این تماس
تلفنی کوتاه که با او درباره تولید و مسیر پژوهشی فیلمش گفتوگو کردهام ،از شرایط مستندسازی
در خارج از پایتخت نیز پرسیدهام.
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تو فیلم را با این جمله شروع میکنی:
«باکمال تاسف این داستان واقعی است».
چرا؟
درواقع زندگی علی میردریکوندی بهعنوان کسی
که تجرب ه نویسندگی دارد ،متاسفانه بسیار تراژیک
است .فکر میکنم به شکلی شاید به آن چیزی که
الیقش بوده ،نرسیده .واقعیت زندگی برای علی بد
تمام شده .بهخاطر همین من از این جمله در ابتدای
فیلم استفاده کردم.
پس این اظهار تاسف نگاه توست به
زندگی او و...
بله ،احساس میکنم که شاید او میتوانسته
جایگاهی در ادبیات ایران داشته باشد؛جایی که
باید میرسیده و شرایط زندگیاش بهتر میشده .اما
دست تقدیر باعث شده این آدم خیلی مهجور بماند.
این تاسف من برای این موضوع است.
چه زمانی با موضوع آشنا شدی؟
حدودا اوایل سال  ۸۰بود.
سالهای اول دانشجویی.
بله ،تازه دانشجو شده بودم و آمده بودم تهران .کتاب
«مشاهیر لرستان» نوشت ه ایرج کاظمی را خواندم که
دربار ه آدمهای مختلف لرستان بود .اولین بار در آن
کتاب با علی آشنا شدم و دربارهاش خواندم.
چقدر اطالعات دربار ه او در کتاب بود؟
در حدود دو صفحه.
پس اطالعات کاملی نبوده؛ بیشتر یک
گزارش و معرفی بوده ،اما تو را درگیر
خودش کرد.
بله ،خواندن همان دو صفحه و آشنایی با علی برایم
خیلیجذاببود.فکرکردمکهزندگیاشچقدرجالب
استومیتوانددستمای هیکمستندخوبباشد.
چرا همان موقع فیلم را نساختی؟
در آن بره ه زمانی امکانات و ارتباطات امروز نبود و
واقعا گردآوری این حجم اطالعات از این آدم شاید
اصال برای من غیرممکن بود.

اما موضوع در تمام این سالها با تو بود و
فراموششنکردی؟
بله ،این آدم ،زندگی و سرگذشتش آنقدر قدرتمند
بود که در این سالها همچنان توی ذهنم بود.
تا اواخر سال  ۹۱که فرصت ساختش
پیش آمد .در تیتراژ آمده که ادار ه ارشاد
لرستان تهیهکنند ه کار است .اینجور
که از آشناییات با موضوع میگویی،
پس پیشنهاد ساخت فیلم را تو دادی و
مطرحش کردی.
بله .در دور ه ریاست جمهوری قبل ،یک بودجه
فرهنگی به خیلی از استانها تعلق گرفت .مثال
بوشهر با این بودجه آمد فیلم سینمایی «تنهای
تنها» را تولید کرد .در استان لرستان متاسفانه این
بودجه درست مدیریت نشد .یکمرتبه خیلیها
برای ساخت فیلم متقاضی شدند و این بودجه بین
 40 ،30پروژه تقسیم شد که عموما هم فیلمهای
خوبی از بینشان درنیامد .به همین خاطر با سماجت
و پیگیریهایی که کردم ،اما نتوانستم بودجه
بیشتری بهعنوان حمایت مالی بگیرم.
ی تصمیم گرفتی کار را شروع کنی،
وقت 

در آن بره ه زمانی امکانات و
ارتباطات امروز نبود و گردآوری
اینحجماطالعاتازاینآدمشاید
اصالبرایمنغیرممکنبود
میکردیم ،با افراد بیشتری از دوستان و خانواد ه
علی میتوانستیم صحبت کنیم و آنها هم در فیلم
حضور داشتند.
این مسیر تحقیق و پژوهش چقدر زمان
برد؟
تقریبا یکسالونیم.
در این مدت صرفا درگیر پژوهش بودی یا
تصویربرداری هم کردی؟
در یک مقاطعی و به صــورت همزمان مثل
زمانهایی که به اندیمشک و بروجرد و ...میرفتیم،
تصویربرداری را هم شروع کردیم.
مصاحبهها را؟
بله ،با کسانی که در همین منطقه بودند و میدانستم
که دربار ه این موضوع اطالعات داشتند.
وقتی پژوهشت کامل شد ،محور فیلم را
بر چه مبنایی طراحی کردی؟ چه بخشی
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همان دو صفحه اطالعات را داشتی؟
بله ،حتی راستش وقتیکه قرارداد را بستم ،یک
لحظه خیلی ترسیدم.
از اینکه هیچ اطالعاتی درباره موضوعت
نداری؟
دقیقا .من دربــار ه شخصیتی میخواستم فیلم
بسازم که همین دو صفحه اطالعات دربارهاش بود و
هیچچیز دیگری در دست نبود.
پیشبینی میکردی که اطالعات
تصویریای هم دربارهاش نباشد.
بله کامال ،من باید این اطالعات را به تصویر هم
ترجمه میکردم و خب هیچچیزی در اختیارم نبود.
خب ،همین نبود اطالعات هم میشود
از مهمترین امتیازهای موضوع فیلمت و
نتیجهاش همین تحقیق و پژوهشی است
که برای فیلم انجام دادهای .تحقیقت را از
کجا شروع کردی؟
اول یک نسخه از کتاب «برای گونگادین بهشت
نیست» را پیدا کردم که در مقدمهاش اطالعات و
توضیحات بیشتری دربار ه علی بود .بعد هم بر اساس
دستنوشتهها ،اسناد و مطالبی که جمعآوری شد،
مکاتبات بسیاری که با دانشگاههای مختلفی در
جهان انجام دادیم و ...دیدم که میشود او را معرفی
کرد و به زندگیاش پرداخت.
همان کتابی که آقای صالحیار ترجمه
کرده؟
بله ،این کتاب را سال  ۴۴به فارسی ترجمه کردهاند
و یک مقدم ه تقریبا  16صفحهای دارد که درواقع
زندگی علی و اتفاقاتی را که باعث شده بود او به
نوشتن روی بیاورد ،مرور کرده است .درواقع بیشتر
خاطرات ستوان همینگ بود ،همان کسی که زبان
انگلیسی را به او آموزش داده بود .من بر اساس همان
مقدمه و توضیحاتی که آمده بود ،جستوجو در
روزنامههای سال  ۱۳۴۴را شروع کردم؛ زمانی که
اولین بار این اتفاق در ایران رسانهای شده و خبرش

منتشر شده بود.
پس آن مقدمه شد سرنخ تو برای
گردآوری و جستوجوی اطالعات و پیدا
کردنشان.
بله ،بعضی عنوانها برای من سرنخ شد .مثل همین
روزنامهها .من نزدیک یک ماه فقط آرشیوهای
روزنامهها را میدیدم و میخواندم و بعد توی اخبار
روزنامه اگر به اسم خاصی برخورد میکردم ،تالش
میکردم او را پیدا کنم.
در دسترس هم بودند؟
نه متاسفانه .خیلیهایشان فوت شده بودند و این
هم کارمان را مشکل میکرد .شاید اگر زودتر کار

77

شماره  / 26خرداد 1395

78

از این موضوع را قرار شد به تصویر
بکشی؟ زندگی این آدم؟ شکل معماگونه
زندگیاش؟ اثرش؟ تحلیلی بر شرایط
زندگی یا حتی تحلیل داستانی که
نوشته .چه چیزی در این موضوع بیشتر
برایت جذاب شده بود؟
جهان فکریاش ،جهانی که با خیلی از آدمهایی که
در آن زمان در آن منطقه زندگی میکردند ،کامال
متفاوت بوده ...خیلی از کارهایی که میتوانسته
انجام دهد ،اما انجامشان نداده و دنیای خاص
خودش را داشته .هم ه اینها برای من جذاب بود.
اما من بیشتر برای اثبات حضور و بودن علی این فیلم
را ساختم .چون خیلیها معتقد بودند اصال چنین
شخصیتی وجود نداشته .حتی همین االن هم در
لرستان چنین حرفهایی هست که این فرد وجود
خارجی نداشته و ندارد و به نوعی این شخص ساخته
و شایع ه انگلیسیهاست.
پس قرار است که ما در فیلم صرفا با
زندگی این آدم آشنا شویم و خرده
داستانهای دیگری هم که تو در فیلم
میآوری ،بر همین اساس در کنار این
موضوع قرار میگیرند.
بله ،من هدف اصلیام این بود که این آدم را ثابت
کنم و برای معرفی و شناساندن این آدم باید حتما
موقعیت جغرافیایی و شرایط سیاسی آن روزگاری
که علی تویش بوده ،تفکر و اعتقاداتی که داشته
و ...را هم بهش اشاره میکردم تا آن زندگی و چهره
واقعی علی معرفی شود .مثال وقتی قحطی ایران
اتفاق میافتد ،من باید این را به مخاطب بگویم
که این اتفاق افتاده تا او درک بهتری از شرایط و
زمان ه علی داشته باشد .زمانی که همه دنبال کار
هستند ،گرسنهاند و میخواهند شکمشان را سیر
کنند ،ولی علی اینطوری نیست و میخواهد زبان
انگلیسی بخواند .فکر میکنم همین نکات فرعی
جذابیتهای بیشتری هم داشته باشد.

وقتیکه پژوهشت تمام شد و خواستی
تصویربرداری بخش اصلی کارت را آغاز
کنی ،آیا به ایده و طرح مشخصی هم برای
آنچه میخواهی بگویی ،رسیده بودی؟
یا فیلمنامه هم نوشتی؟
من بر اساس نوشتهها و مطالبی که گردآوری کردم،
یک فیلمنامه نوشتم .یک فیلمنام ه تقریبا کامل در
حدود  100صفحه.
این فیلمنام ه کاملی که نوشتی ،چه
مشخصاتی داشت؟ یعنی چه چیزهایی
نوشته بودی؟
تمام اطالعاتی را که تا آن زمان جمع کرده بودیم و
تصاویری که در ذهنم بود ،نوشتم .ترتیب صحنهها
را نوشته بودم و حتی مطالبی که به شکل نریشن در
فیلم میآید هم ذکر شده بودند .مثال یک جاهایی
نوشته بودم گفتوگو با دوستان علی یا گفتوگو
با خانواد ه علی؛ هر چند که اینها هنوز قطعی و
مشخص نشده بود .ولی میدانستم که فیلم از کجا
شروع و در کجا تمام میشود .حتی فیلمنامه را هم
دادم چند نفری خواندند و بر اساس نظراتشان کار را

تمام اطالعاتی را که تا آن زمان
جمع کرده بودیم و تصاویری
که در ذهنم بود ،نوشتم .ترتیب
صحنههارانوشتهبودم
زندگی و شخصیت علی را مانند تکمیل کردن یک
پازل شروع کردیم .مدام تکههای پازل را کنار هم
میچیدیم تا چهرهای از زندگی او را نشان بدهیم و
کار را کامل کنیم.
در حرفهایت به مابهازای تصویری
کردن این تحقیقها اشاره کردی .این
تصاویر آرشیوی را هم از تهران تهیه
کردی؟
بخشی از این تصاویر را از فیلمخانه ملی ایران گرفتم
و بخشیاش را هم از فیلمهایی که خودم داشتم
استفاده کردم .بخشی هم که تصاویر روزنامهها و
عکسهاست.
تو برای تصویرسازیها از چند نوع تصویر
استفاده میکنی .عکس روزنامهها و...
انیمیشنهای ساده برای اتفاقاتی که
هیچ مابهازایی برایشان پیدا نکردهای و

شماره  / 26خرداد 1395

بازنویسی کردم .فیلم را هم که ساختم ،همین مسیر
را ادامه دادم.
یعنی فیلم را نشان میدادی و نظرات را
میشنیدی و کارت را تکمیل میکردی؟
بله و نکات مشخصی را که به نفع فیلم بود ،اعمال
کردم .حتی اتفاق افتاد که دو سکانس را در فیلم
براساس همین نظرات جابهجا کردم که خیلی هم
تاثیرگذار بود و فیلم جان بیشتری گرفت.
در فیلمنامه ،ساختار فیلم را هم طراحی
یا پیشبینی کرده بودی؟ مثال اینکه
گفتار متن و روایت فیلم را دو راوی پیش
ببرند ،از قبل مشخص شده بود یا بعدا به
آن رسیدی؟
اینها را هم مشخص کرده بودم .خب ،من در برخی
از صحنهها حضور دارم .فکر میکردم این فیلم
همانطور که از کنجکاوی و سوال من شروع میشود
و آهستهآهسته این اسناد به نوعی پیدا شدند و...
برای فیلم هم همین مسیر را انتخاب کنم تا مخاطب
هم آرامآرام با فیلم جلو برود و این آدم را بشناسد.
پس یک نفر دانایکل است و اطالعات
کلی را میدهد و یک نفر که لحن
محاورهایتری دارد و قرار است توی
کارگردان باشد ،اطالعات دیگری را
با مخاطب در میان میگذارد .برای این
فرد چرا از صدای فرد دیگری استفاده
کردی؟ چرا خودت گفتار را نخواندی؟
قرار بود آن بخشها را هم با صدای خودم ضبط
کنم .اما دیدم بیانم خیلی بیان خوبی نیست و این به
فیلم ضربه میزند .به همین خاطر از دوست دیگری
دعوت کردم و متن گفتار را با صدای ایشان ضبط
کردیم.
چقدر از حجم تحقیق و پژوهشهایت
در خود لرستان اتفاق افتاده .با توجه به
اینکه علی میردریکوندی اهل آن منطقه
است ،آیا جایی بهصورت تخصصی بود

که در این زمینه اطالعاتی را در اختیارت
قرار دهد؟
متاسفانه نه .هیچجایی نبود .بهجز همان کتاب
«مشاهیر لرستان» و خود کتاب «برای گونگادین
بهشت نیست» و بخشهایی از مقدمهاش که در
سایتها و در نوشتههای مختلف کپی و حتی به
اشتباه تکرار شده ،فراتر از اینها هیچچیز دیگری
وجود خارجی نداشت .من برای پیدا کردن این
اطالعات مدام در تهران بودم.
پس این اطالعات را تو تکهتکه جمع
کردی و در کنار هم قرارشان دادی.
کامال درست است .به یک شکلی ما این فیلم،
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تصاویر آرشیوی فیلمهای مستند و فیلم
داستانی.
یک جایی در متنهای تحقیقی ما بحث یا موضوعی
مطرح میشد که من آن را در فیلمی سینمایی دیده
بودم .مثال عنوان دارالتربیه ،میدانستم که فیلمی
هست که دقیقا به همین اتفاق و عنوان اشاره دارد.
به همین دلیل از آن استفاده کردم و میخواستم به
ریشه آن بحث هم اشارهای کرده باشم .یک دلیل
دیگرم هم تنوع بود ،که فیلم ،فیلم خستهکنندهای
که مدام دارد اطالعات میدهد نشود تا مخاطب را
خستهنکند.
خب اینجا سوالی که برای من پیش
میآید ،استفاده از تصاویر فیلمهای
داستانی است .با توجه به اینکه تو
داری برای تقریبا گفتاری که در طول
فیلم عنوان میشود ،سند ارائه میکنی،
فکر نمیکنی با توجه به اینکه روی این
تصاوی ِر فیلمهای داستانی که از آنها
استفاده کردهای کپشن هم نگذاشتهای،
برای مخاطب سوال ایجاد شود؟
راستش در تمام نمایشهایی که فیلم تا امروز
داشته ،چنین بحث و سوالی مطرح نشده است .این
اولین بار است که من با این سوال مواجه میشوم و
طبیعی هم هست ،بههرحال تو سالهاست درباره
سینمای مستند تحقیق میکنی و مینویسی و باید
هم این سوالها را مطرح کنی .راستش من فکر
میکنم تماشاگر این موضوع را از من میپذیرد و
با این تصاویر ارتباط برقرار میکند .اما من خودم
بیشتر بهعنوان یک سند از آنها استفاده کردم.
سندی که خودش حاصل تفکر یک فیلمساز دیگر
است که اتفاقا آن فیلمساز هم لرستانی است .یعنی
حتی اگر این سند بخشی از یک فیلم داستانی هم
باشد...
میخواهی بگویی که اما از یک واقعیتی
شکلگرفته...

بله دقیقا .این اتفاقات خودش یک بستر مستند
دارد و حتی فیلمسازش هم یک مستندساز است که
یک اتفاق تاریخی را که در لرستان به وقوع پیوسته،
دستمای ه ساخت فیلم داستانیاش قرار داده؛ اما
تخیل در آن وجود ندارد .تنها بازسازی یک واقعه
است و من هم از آن استفاده کردم .در تدوین اولیه
هم این بخشهایی که به آن اشاره میکنی ،کپشن
داشتند ،اما بعد فکر کردم که شاید ذهن تماشاگر را
درگیر کند که بعد دوباره درآوردمشان.
بههرحال برای خودم سوال بود و دوست
داشتم جوابت را بشنوم .بگذریم.
برگردیم به زمان دانشگاه .تو وقتی
درست تمام شد ،برگشتی به شهرت
خرمآباد .چرا تهران نماندی تا فیلمسازی
را اینجا ادامه بدهی؟
راستش فکر میکنم هر شخصی شاید در زادگاه
خودش ،آنجایی که سرزمین اوست و خاطراتی
از آن دارد ،پشتوانه فرهنگی دارد و ...راحتتر است.
احساس کردم آنجا بهتر میتوانم کار کنم و موفقتر
باشم .شاید اگر تهران میماندم ،نمیتوانستم درست
کار کنم و درنهایت آدم متوسطی بودم .ذهنیت

اگر تهران هم بودم ،باز با توجه به
موضوعاتی که دارم ،برای ساخت
هر کدامشان باید برمیگشتم به
اینجا
جدای از استقبال تماشاگران ،نمایشش
باعث اتفاق خاصی در لرستان و در ارتباط
با موضوع هم شده است؟
به بهان ه فیلم دوستان مطبوعاتی خیلی دربار ه این
موضوع کار کردند و نوشتند .کنجکاوی دربار ه علی
توی لرستان طبیعتا بیشتر شده و خیلیها هم پیام
میدهند که چه خوب فیلمی دربار ه او ساختهام و
آنها با زندگی او آشنا شدهاند.
از یکی دو ســال گذشته که فیلم
نمایشهای جشنوارهایاش را شروع
کرد ،تو جوایز اکثر جشنوارهها را در
بخشهای مختلف با این فیلم گرفتی.
ایــن جایزه گرفتنها روی مسیر
فیلمسازیات تاثیر گذاشت؟
راستش نه متاسفانه .در این دو سال چند طرح
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و بیشتر مطالعات من در حیط ه تاریخ و فرهنگ
لرستان است .سوژههایی که من دوست دارم
دربارهشان کار کنم ،عموما سوژههای بومیاند .حتی
اگر تهران هم میماندم ،برای ساخت طرحهایی که
دارم ،باید برمیگشتم به همینجا .اینجا طبیعی
است که شرایطش برایم بیشتر مهیاست .البته
این را هم بگویم که من فیلمساز حرفهای نیستم
و فیلمسازی شغل من نیست و دغدغه مالی برایش
ندارم .بیشتر به دنبال این هستم که آن چیزهایی که
بیشتر برایم دغدغهاند و در ذهنم هستند و کارهایی
را که دوست دارم ،بسازم.
حاال موفقتر بــودی و راحتتر کار
کردهای؟
فکر میکنم تا حدودی بله .اگر تهران میماندم ،واقعا
نمیشدپیشبینیکردکهچهاتفاقیدرحوزهکاریام
میافتاد .درست است که ما اینجا مشکالت زیادی
داریم و برای ساخت هر فیلم کمبودهایی هم داریم،
ولی خب تکرار میکنم که اگر تهران هم بودم ،باز با
توجهبهموضوعاتیکهدارم،برایساختهرکدامشان
بایدبرمیگشتمبهاینجا.برگشتنبهسرزمینخودم،
به جایی که با آن آشنا هستم و هویتش را میشناسم
و هم ه اینها به من کمک بیشتری کرده .هرچند از
لحاظ فنی دچار مشکالتی هستیم و امکانات کمتری
داریــم .تو خودت بهتر میدانی که هر کسی که
میخواهد به شکل حرفهای فیلم بسازد و این مسیر
را ادامه بدهد ،یک پایش باید تهران باشد.
پس انتخاب این موضوع هم کامال
برمیگردد به همین دغدغه و عالقهای که
برایسوژههایبومیومنطق هخودتداری.
بله ،علی هم کسی بوده که در این خاک زندگی کرده،
هرچند فکر میکنم االن هم افراد بسیاری مثل علی
در این خاک زندگی میکنند .در شهرستانها و
استان لرستان هستند کسانی که همین امروز
هم سرنوشتشان مثل علی است .اینها چیزهایی
است که موضوع علی را برای من جذابتر کرد .در

شهرستانها افراد خیلی بااستعدادی هستند که
آنطور که باید قدر ندیدهاند و به نوعی استعداد و
تواناییشان از بین میرود و خودشان را نمیتوانند
درست معرفی کنند.
بازخوردهای نمایش فیلم در خود منطقه
لرستان تا امروز چطور بوده؟
در چند اکران جشنوارهای و خصوصی و حتی
نمایشی که به نفع خیریه بود و همین چند وقت
پیش برگزار شد ،حضور و استقبال خیلی خوب بوده.
ولی با توجه به اینکه دو سال از تولید فیلم گذشته،
باید ببینیم در اکران عمومیاش چه اتفاقی میافتد.
خودم هم منتظرم ببینم چه اتفاقی میافتد.
راستش پیشبینیاش برایم سخت است.

81

شماره  / 26خرداد 1395

82

داشتم که فکر میکردم میشود از آنها فیلم خوبی
ساخت ،ولی متاسفانه نتوانستم برایشان تهیهکننده
پیدا کنم .نه ،در روند کاری و حرفهایام هیچ تاثیری
نگذاشت .البته خودم هم به خودم سخت گرفتهام.
حتی در استان خودت هم هیچ حمایتی
نشد؟
نه ،هیچ حمایت و اتفاق خاصی نیفتاد .جالب است
که برایت بگویم من از شبکههای استانهای مجاور
پیشنهاد ساخت مستند داشتم و قبول نکردم ،اما
شبک ه استانی خودمان دریغ از یک تماس تلفنی
ساده ،چه برسد به پیشنهاد کار و حمایت .البته این
را هم باید بگویم که در استان ما وضعیت اقتصادی
خیلی خوب نیست .فرهنگ و هنر جزو اولویتهای
مدیران استانی قرار ندارد و بیشتر برایشان وضعیت
معیشتی مردم و پروژههای عمرانی مهم است.
راستشنخواستمکهدرطولاینگفتوگو
وارد نقد و تحلیل فیلم شوم و بیشتر
دوستداشتمازچراییوچگونگیساخت
فیلم با هم حرف بزنیم ،اما فکر میکنم اگر
درزمانساختاینپروژه،بودجهوشرایط
تولید بهتری داشتی ،با توجه به مضمون
فیلم ،ما با فیلم بسیار باکیفیتتری از نظر
بصری روبهرو بودیم .به نظرم فیلم از این
عد م حمایت ضربه خورده .اگر امروز و با
شرایط بهتری قرار میشد که فیلمت را
بسازی ،موافقی که تغییر میکرد و ما فیلم
بهتریرامیدیدیم؟
کامال حق با توست .خیلی هم تغییر میکرد ،خیلی.
تو خودت هم تجرب ه مستندسازی داری و هم فضای
تولید را میشناسی و میدانی که بودجه و شرایط
مناسب چقدر میتواند روی کیفیت فیلم تاثیرگذار
باشد .من واقعا با بودج ه ناچیزی این فیلم را ساختم
که حتی خیلی از دوستانم باورشان نمیشود .حرفم
این است که خیلی از مستندسازها و اینجا من،
خیلی وقتها بسیاری از مسائل را میدانیم ،ولی

شرایط تولیدمان ایجاب میکند که نتوانیم آن
چیزی را که میخواهیم ،اجرا کنیم .اگر شرایط
بهتری برای من مهیا بود ،حتما در تصویربرداری
یا صدابرداری دقت بیشتری میکردم ،از عوامل
حرفهایتری استفاده میکردم و ...ولی واقعا
توی آن شرایط دچار مشکالت مالیای بودیم که
نمیتوانستم به سراغ خیلی از خواستههایم بروم و
همینها باعث شد که االن احساس میکنم که فیلم
آن کیفیتی را که باید داشته باشد ،ندارد.
بهعنوان سوال آخر ،با توجه به اینکه
زادگاه علی هم از منطق ه توست ،در فیلم
و مواجههات با موضوع دچار شیفتگی
شدی یا سعی کردی بیطرف باشی؟
ببین ،من تمام تالشم را کردم که تقریبا مابهازای هر
صحبتی که در فیلم میشود ،سند ارائه بدهم .تمام
تالشم را کردم که با نشان دادن این اسناد و تصاویر
مخاطب فیلم در هر جای دنیا که فیلم را میبیند،
حداقل این آدم را بهتر بشناسد و باور کند؛ به دور
از هرگونه شیفتگی که مثال دربار ه یک هماستانیام
فیلم ساختهام

علیرضا نراقی

«پات» در ایده رادیکال ،اما در پرداخت رام و دستیافتنی است
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نفس این ایده که سگی نگهبان به سبب قتل صاحبش تبدیل به سگی ولگرد شود و همچون موجودی معصوم
و سرگردان وارد داستانها و زندگی مردم شهر شود ،ایدهای جذاب و احتماال ظرفیتی متفاوت در درامپردازی و
ساختاراجرایییکفیلمخواهدبود.امااینایدهجذابفیلم«پات»ساختهامیرتودهروستابرایاینکهتبدیلبهیک
تجربه بدیع و متفاوت شود ،بهطور طبیعی باید عالوه بر اینکه از سگ  -که راهبر فیلم است  -یک موجود داستاندار
و متشخص میسازد ،نظرگاه داستانهایی را هم که به آنها وارد میشود ،متفاوت بگرداند .یعنی هم سگ تشخصی
قابل تعقیب کردن پیدا کند و هم داستانها به واسطه اینکه از منظر یک سگ دیده میشوند ،داستانهایی متفاوت
شوند .خود سگ در فیلم سیری مشخص و داستانی مصرح دارد .این سیر روند تبدیل شدن اوست از سگی نگهبان
و وفادار به موجودی هرجایی و آسیبپذیر ،تبدیل شدن از یک عنصر موثر به یک موجود صرفا ناظر که سرخورده،
فراری و بیاعتمادبهنفس شده است .اما این روند در درون داستانهایی که فیلم وارد آنها میشود ،موثر نیست.
«پات»داستانهاراازآنخودنمیکند.یکیازاصلیتریندالیلانفعال«پات»درداستانهامنظرکلیشهایفیلمدر
نگاه به آن خردهداستانهاست و از سوی دیگر تغییرات بیدلیل زاویه دید در فیلم.
برای فهم زاویه دید در «پات» شاید فهم منطق دوربین در آن بسیار موثر باشد .حضور پررنگ پاها در فیلم و
همچنین خونسردی و ثبات حسی آن در بیشتر مواقع کمک میکند که بفهمیم فیلم میخواهد از زاویه سگ
دیده شود .سگها بیشتر از هر چیز دیگری پاهای ما را میبینند ،درست مانند بچهها ،و این انتخاب منظر در فیلم
یعنی اینکه سگ تنها شخصیت اصلی اثر نیست ،بلکه زاویهای است که اثر از دریچه آن داستانهایش را تصویر
میکند .با این منطق برونرفت از این زاویه نیازمند دلیل است .به نظر میرسد فیلمساز تالش کرده تا این دلیل
را خلق کند .یعنی سگ بهطور اتفاقی وارد زندگی شخصی میشود و حضور او کافی است برای اینکه ما بخشی از
زندگی آن فرد را ببینیم .اینجا فیلم به بهانه ورود سگ به زندگیها ،زاویه دید خود را تغییر میدهد و از فاصلهای
که بهطور طبیعی از دید سگ نسبت به موضوع پیدا کرده بود ،فراتر میرود .اما همین فراروی باعث میشود که
درنهایت داستانها ،همان داستانهای شنیده و دیدهشده و حتی کلیشهای باشند با منظری آشنا و تکراری .البته
انتخاب آدمها در این میان برآمده از نوعی همانندی با خود سگ است .یعنی آدمهایی که فیلم نشان میدهد،
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درست مانند خود سگ رها شدهاند .آنها هم از جایی در زندگی خود سرگردان شدهاند و در شهر همچون ارواحی
بیگانهاند .سفر تراژیک «پات» در خردهداستانها هم تکرار میشود .اما مسئله این است که داستانها به اندازه
زاویه دید و شکل فیلم بدیع نیستند .خردهداستانها درون این تجربه متفاوت بازتعریف و بازسازی نمیشوند،
بلکه به همان شکل کلیشهای سینمای به اصطالح اجتماعی بازنمایی میشوند .در این میان دوربین هوشمند و
کنترلشده تودهروستا بسیار جلوتر و قویتر از فیلمنامهاش عمل میکند .درحالیکه فیلمنامه در سطح همین
چند ایده جذاب و هوشمندانه باقی مانده ،دوربین فرم اثر را تحقق بخشیده؛ هر چند که داستانها را بیشتر از
اینکه از چشم یک سگ ببیند ،از چشم کالن روایتهای آشنا و عامیانه اجتماعی میبیند .فجایعی که فیلم در
پی بیان آنهاست ،آنقدر کلی و هدفمند پیش میروند که از رخداد حرکت سرگردان سگ دورند .گویی که
«پات» دستچین کرده است که به سراغ چه آدمهایی از چه طبقهای و با چه مشکالتی برود .اینجا تنوعی که
میتواند در حرکت یک قهرمان سرگردان و سرگشته باشد که از اقتدار به ترس تنزل پیدا کرده ،نادیده گرفته شده
است .البته توجیه دیگری که در پاسخ به این نقد میتوان از فیلم بیرون کشید ،صحنههای ابتدایی مواجهه سگ
با سگهای فانتزی خانگی و صاحبان آنهاست که گویی او را به لحاظ طبقاتی پس میزنند و به بخش دیگری
از جامعه یعنی بخش فرودست و آسیبپذیر تبعید میکنند .اما همین نگاه و تمهید در نوع خود سادهانگارانه و
بیش از اندازه شسته رفته است و بیشتر برآمده از یک تحلیل تخت از جامعه است که بیشتر از سالهای انتهایی
قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم دوام نیاورد و هیچگاه این روایت ساده از جامعه در دو دسته روشن و آشکار
نتوانست حتی در تحلیل طبقاتی و نظم جامعه شهری به خودی خود کافی باشد .اگر به فیلم بازگردیم ،باید تاکید
کنیم که در ساحت فیلمنامه ،تودهروستا تماما دل به ایده رادیکال خود نداده است و آن را با کلیشههای تحلیل
جامعهشناختی و سینمای تخت و سادهانگار اجتماعی رام و دستیاب و قابل پیشبینی کرده است.
با همه ضعفهایی که «پات» با آنها درگیر است ،نکته مهم این است که تجربه این فیلم در زاویه دید ،هوشمندی
آن در تشخص بخشیدن به یک سگ بهعنوان قهرمانی تراژیک و همچنین قرابتهای آدمها با او که تم
سرگردانی را در فیلم زنده و ملموس نگه میدارند ،قابل اعتناست
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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 هیئت داوران جشنواره فیلم فجر
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 ،1393سیمرغ بلورین و جایزه ویژه هیئت داوران بخش بین الملل جشنواره
فیلم فجر  ،1393عنوان بهترین فیلم آینده آسیا از جشنواره توکیو،2014
جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره صوفیای بلغارستان  ،2015بهترین فیلم
و بهترین کارگردان از جشنواره کودکان و نوجوانان هند ،cmsبهترین فیلم
از جشنواره اسپرانزا روسیه ،جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری از
جشنواره لوانته ایتالیا ،جایزه بهترین روایت از جشنواره هارتلند آمریکا ،جایزه
بزرگریاستجمهوریروسیهو...
عوامل :نویسنده و کارگردان :امیرحسین عسگری ،مدیر فیلم برداری:
اشکان اشکانی ،طراح صحنه و لباس :سیامک کاری نژاد ،مدیر صدابرداری:
صالح کرمانی ،ترکیب صدا ومیکس :آرش اسحاقی ،طال آزادروش ،مدیر
جلوه های ویژه رایانه ای :فرید ناظرفصیحی ،طراح گریم :حامد بداغی،
آهنگساز :امیریل ارجمند ،بازیگران :علیرضا بالدی ،زینب ناصرپور ،آرش
مهربان ،ارسالن علی پوریان ،تهیه کننده :مجتبی امینی

عزیزاهلل حاجی مشهدی

«بدون مرز» ضرباهنگ مناسبي دارد
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تماشاي فيلمي ساده با ساختاري مناسب براي انتقال معنا و مفهومي سرشار از مهرورزيها و همدليهاي
انساني كه فارغ از مرزبنديهاي معمول جغرافيايي و نژادي و قومي ،براي تماشاگر آن قابل درك باشد ،بسيار
دلشادكننده و شوقآفرين به نظر میرسد .بهويژه كه سازنده چنين اثري ،فيلمساز جواني باشد كه در نخستين
گامهاي خود كاري تاملبرانگيز ارائه میدهد.
اين كه گفته شود «بدون مرز» به لحاظ مضمون و درونمايه ،مشابه اين يا آن اثر داخلي يا خارجي است ،چيزي
از ارزشهاي آن كم نميكند .بهويژه كه میدانيم مضامين مشترك در آثار ادبي و هنري در جهان امري بديهي
است .تنها چيزي كه تفاوت معنادار ميان اينگونه آثار ايجاد میكند ،نوع نگاه و زاويه ديد هنرمندان است .در
ارزيابي چنين آثاري ،امتيازهايي چون كمهزينه بودن توليد آنها ،موفق بودن در برقراري ارتباط با مخاطب و
داشتن نگاه درست و سنجيده و غيرشعاري ضدجنگ اينگونه آثار كه بديهيترين عوامل خدشهدار ساختن
ِ
ارزشهاي انساني را نشانه میگيرد ،مهمتر از بحث مشابهت مضموني اين فيلم با ديگر نمونههاي ساختهشده
در داخل يا خارج كشور است .نگاه مستقل فيلمساز با تکیه بر واقعگرایی و پرهیز از هرگونه خیالپردازی و نگاه
رمانتیک و اغراقآلود در نمایش احساسات و عواطف انسانی و روی آوردن به ساخت چنین اثری ،بیآنكه از كسي
يا جايي سفارش مشخصي دريافت كرده باشد ،بسیار ارزنده به نظر میرسد.
«بدون مرز» ،ساخته امیرحسین عسگری ،بهخوبي نشان میدهد كه حتي در غياب عوامل پرزرقوبرقي چون
آرايههاي باشكوه و مفصل صحنهپردازي و جلوههاي ويژه و بدون استفاده از لباسها و صحنهپردازيهاي
مجلل ،يا بازيگران نامآشنا نيز میتوان مخاطبان بيشماري را براي تماشاي يك اثر ساده ،سالم و دلنشين،
به سينما جلب كرد .شايد يكي از اصليترين ويژگيهاي پرجاذبه فيلم ،قرار دادن مخاطب در شرايط و
موقعيتي دشوار است كه براي نزديك شدن به فضاي فيلم از طريق تصاويري كه به او عرضه میشود ،بهتدريج،
پرسشهايي نيز براي او مطرح میكند تا او براي يافتن پاسخ مناسبي ،ناگزير به همراهي با آدمهاي اصلي
فيلم ،يعني پسر نوجوان ايراني و آن دخترك كمسنوسال عراقي كه با كودك چند ماهه و شيرخوارش در آن
كشتي متروك پناه گرفتهاند ،باشد و تالش كند كه هر لحظه به آنها نزديك و نزديكتر شود .پسرك (با بازی
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خوب و باورپذیر علیرضا بالدی) بيآنكه كسي از او بخواهد ،ناگهان خود را در كمك كردن به دختربچهاي كه
به نظر میرسد خيلي زود و ناخواسته به موقعيتي دشوار و ناآشنا  -يعني به جايگاه مادرانه خود  -پرتاب شده
است ،مسئول میبيند و از لحظه روبهرو شدن با چنين شرايط ناشناختهاي ،میكوشد تا از طريق صيد ماهي
و آوردن آب و ناني اندك به كشتي ،به دخترك بيپناه  -كه خيلي زود میفهمد ايراني هم نيست و به عربي
حرف میزند  -كمك کرده و از او و نوزاد شيرخوارش حفاظت كند .ورود سرباز آمريكايي به كشتي متروك،
شرايط ناامن و نامطمئني براي پسرك ايجاد میكند .گرفتار شدن همه آنها در كشتي بهگلنشسته و دور
ماندن آنها از خانه و زندگيشان را میتوان درد مشترك و همگاني آنها به حساب آورد كه صد البته هر يك
از آنها را با انگيزهاي متفاوت به آن پناهگاه نامطمئن كشانده است .پرهيز آگاهانه از كاربرد متعارف زبان و
گفتوگوي آدمها بهعنوان نخستين و مهمترين وسيله برقراري ارتباط با يكديگر ،ضمن ايجاد يك فضاي
پرتعليق ،از وجه نمادين نيز به تفاوتهاي زباني و استفاده از زبانهاي گونهگون در برقراري ارتباط و تفهيم
و تفاهم اشاره دارد كه در عين حال به معناي ناتوان بودن از درك نشانهها و نگاهها بهعنوان سادهترين وجوه
ِ
انساني ميان آنها نيست .فيلم بيآنكه با بياني آميخته به شعار ،از ستمي كه بر دخترك رفته است و
مشترك
از مادر شدن زودهنگامش حرفي بزند ،نشانه ظلم و تجاوزي آشكار به حقوق انساني او را كه گويي ناخواسته او
را از دنيايي كودكانه به شرايط ديگري پرتاب كرده است ،سخن میگويد و همه اين مفاهيم را در ذهن مخاطب
خود جاي میدهد .جالب اينكه در اين تفهيم و تفاهم ،حتي در كمترين حد ممكن نيز از ارتباطهاي معمول
كالمي نيز بهره نميگيرد .به نظر میرسد كه همه انسانها فراتر از زبانهاي متفاوت و رايج در جوامع انساني،
همواره از زبان مشترك احساس و درك دروني خود از طريق نگاه و مجموعه نشانههايي كه به زبان بدن و زبان
اشاره از آن تعبير میشود ،سود میجويند و از درد و داغهاي مشترك خود حرف میزنند!
فضاي فيلم در یک موقعيت مكاني بسته و گاه كمنور و پر از سايهروشنهاي طبيعي موجود در يك كشتي
متروك میگذرد و فقط در چند صحنه انگشتشمار پسرك براي تهيه آب و نان و آذوقهاي اندك از كشتي
خارج میشود و به آبادي میرود .بااینحال این فیلم بهخوبي میتواند القاكننده نمادي از يك جهان به ويراني
كشيدهشده و كنار هم قرار گرفتن ناخواسته چند آدم گرفتار با دردهاي مشترك باشد كه به دليل بسته بودن
همين فضاي محدود ،نزديكي آنها به يكديگر گريزناپذير و در عين حال بسيار طبيعي و باوركردني به نظر
میرسد .استفاده از عنصر صدا بهعنوان يكي از موثرترين عوامل بياني فيلم در كنار وجوه بصري و نمايشي آن،
بهخوبي نشان میدهد كه با درك درست از ظرفيتهاي موجود در اين عامل مهم شنيداري  -كه گاه نيز میتواند
با موسيقي در هم آميزد  -در يك اثر سينمايي بهخوبي میتوان از نقش و تاثير صدا و سكوت در كنار يكديگر
سود برد و از يكنواختي و سكون حاكم بر چنين موقعيتهاي مكاني بستهاي آشكارا دوري جست .درمجموع با
استفاده از صداهاي مختلف میتوان براي القاي حسوحالهاي متنوع و متفاوتي همچون ترس ،دلهره ،اميد به
رهايي و آزادي و رسيدن به آيندهاي كه در آن از جنگ و تجاوز و پايمال شدن بديهيترين حقوق انساني خبری
نباشد ،كاربردي بهراستي موثر را به تماشا گذاشت.
نمایش مناظر
«بدون مرز» بهعنوان یک اثر ضدقصه ،اگرچه در فضاي بصري محدودي شكل میگيرد كه در آن
ِ
چشمنواز و چشماندازهاي وسيع غيرممكن بوده است و همچنین در کارگردانی آن نیز هنوز برای پرداخت دیگر
شخصیتهای انگشتشمار فیلم (ازجمله همان سرباز آمریکایی) کمداشتهایی به چشم میخورد ،با این همه
به مدد تدوين مناسب و تقطيع درست و سنجيده نماهاي مختلف ،ضرباهنگ مناسبي دارد كه آن را از نمايش
نماهاي كند و كشدار و تكراري نجات ميبخشد
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سحر عصرآزاد

فقدان يك درام پيشرونده در كليت «بدون مرز» خودنمايي میكند
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«بدون مرز» فيلمي است با قصهاي آشنا و در عين حال نمادين در ذم جنگ و مرزبنديهاي جغرافيايي و هر
آنچه انسانها را با وجود نقاط مشترك به تقابل و تخاصم واميدارد ،نه يك اثر منحصربهفرد.
فيلم «بدون مرز» به نويسندگي و كارگرداني اميرحسين عسگري ،اولين تجربه اين فيلمساز جوان محسوب
میشود كه بيانگر نگاه ضدجنگ و دغدغهمندي اصيل او نسبت به مفاهيم انساني و فرامرزي است كه نه تاريخ
مصرف دارند ،نه محدود به جغرافيا و محدودهاي خاص میشوند .به همين دليل اصالت دارند.
«بدون مرز» قصه پسركي است كه در يك كشتي بهگلنشسته در نقطه مرزي خانه كرده و آداب روزانه خاصي
براي زندگي دارد .اما ورود چند مهمان ناخوانده اين تنهايي و آرامش را برهم میريزد .يك سرباز آمريكايي ،يك
دختربچه و يك نوزاد ،تازهوارداني هستند كه به حريم امن پسرك وارد میشوند و آنچه از حضور اين جمع در
كنار هم شكل میگيرد ،تعبيري جديد از خانواده ،همجواري و امنيت است.
با توجه به اينكه فيلم از يك الگوي آشنا براي روايت قصهاي ضدجنگ و انساني بهره میبرد ،بهطبع روندي
مشخص و قابل پيشبيني دارد .به همين دليل نقطه قوت آن نه لزوما روايت قصهاي تكراري و نمادين ،بلكه
امكاني است كه اين بستر براي بروز مهارتهاي اجرايي ،كارگرداني و دغدغهمنديهاي بدون تاريخ مصرف
فيلمساز فراهم كرده است.
اين الگوي آشنا كه بر مبناي همجواري اجباري انسانهايي با نيازهاي دراماتيك متضاد شكل گرفته ،اينبار
نمايندگاني از سه جغرافيا ،سه قوميت و سه زبان مختلف را در ردههاي سني متفاوت كنار هم قرار داده تا ابعاد
نمادين فيلم بسط پيدا كند .به اين ترتيب ،در فيلم شاهد شكل گرفتن يك جمع خانواده نمادين هستيم كه
هرچند زبان مشترك به مفهوم رايج آن را ندارند ،اما كالم مشترك آنها همان مفاهيم اصيل انساني است كه
روابطشان را در اين «نقطه صفر» پيش میبرد.
به همين دليل است كه میتوان از اين موقعيت چيدهشده نمادين ،بهعنوان موقعيتي آخرالزماني يا «نقطه صفر»
ياد كرد كه انسانها را وراي تضادهاي آشكار به واسطه مشتركات ذاتي نهان به يكديگر پيوند میزند.
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به اين ترتيب ،وقتي قصه بر مسيري مشخص حركت
میكند ،آنچه اهميت پيدا میكند ،وجه انساني ذاتي
آدمهاست كه وراي تضادها و مرزبنديها آنها را به هم
نزديك میكند و درنهايت نقد اصلي معطوف میشود
به جنگ و تفكرات جنگافروزانه از هر جنس و طيف و
با هر انگيزهاي.
از سوي ديگر وقتي محور فيلم يك درام قابل پيشبيني
است كه در طول زمان به اشكال مختلف در فيلمهاي
مختلف مورد استفاده قرار گرفته ،توجه مخاطب
بيش از هر چيز به كيفيت عرض مسير اين درام ،وجوه
شخصيتپردازانه ،جزئيات قصه و خردهداستانهاي
فرعي جلب میشود؛ وجوهي كه قرار است به نوعي
تامينكننده جذابيت فيلم در كنار مفاهيم نمادين و
دغدغهمندي محوري اين اثر باشند.
فيلم «بــدون مرز» از همين نقطه دچار كاستي و
ضعف است ،چراكه به جهت دراماتيك جذابيت
منحصربهفردي براي پيگيري مخاطب ندارد و همه چيز بر مسيري قابل انتظار با كيفيتي آشنا پيش میرود.
درنهايت هم همان سويه نمادين و اليههاي مفهومي كار است كه بهشدت خودنمايي میكند و ذهن مخاطب را
درگير میكند ،نه قصهاي با حداقل تعليق و غافلگيري كه منحصربهفرد باشد.
بهخصوص كه درام محوري بيش از آنكه متكي بر ديالوگ و جاري شدن كالم باشد ،بر جذابيتهاي بصري
استوار است .درواقع فيلمساز تالش كرده با توجه به اهميت محدود ماندن در يك لوكيشن واحد كه همان كشتي
بهگلنشسته است ،با ميزانسنهاي متنوع و ريتم پويايي كه به واسطه تدوين هم وارد كار شده ،سكون ذاتي اين
درام را به فرمي بهظاهر پيشرونده پيوند بزند .اين تمهيد بهتنهايي جوابگو نيست ،چراكه با فيلمي سروكار
داريم كه قرار است با كمترين ديالوگ و درام بيروني ،به مواجهه آدمهايي كه اجبار موقعيت آنها را كنار هم قرار
داده ،رنگوبويي جديد بدهد ،اما درنهايت قابهاي زيبا ،ميزانسنهاي هوشمندانه و مفاهيم نمادين نميتوانند
بهتنهايي فيلم را پيش ببرند و فقدان يك درام پيشرونده و جذاب در كليت فيلم خودنمايي میكند.
به گفته بهتر «بدون مرز» فيلمي است كه به تناسب نامش ،مفهومي همهشمول و اصيل را به واسطه جذابيتهاي
بصري بر بستري تكراري پيش میبرد و اصراري هم به دراماتيزه كردن اين مسير فراتر از الگوهاي متداول ندارد.
به همين دليل هم تاثيري كه بر مخاطب میگذارد ،وامدار نمونههاي مشابه قبلي است نه بيشتر ،و به شكلي
اجتنابناپذير با آنها قياس میشود .درحاليكه چه بسا با اندكي تغيير در فرم و ساختار روايي و دراماتيزه كردن
اين مسير فراتر از الگوهاي موجود ،میتوانست كاستي جذابيت را جبران كند و تبديل به اثري برآمده از زاويه نگاه
خاص فيلمسازي جوان در فرم و محتوا باشد .در اين صورت میتوانست تبديل به خوانشي جديد از يك الگوي
آشنا با درامي اصيل و متكي بر مهارتهاي فيلمسازي شود ،كه در هر زمان ارزش ديده شدن را داشته باشد .اما
در شكل حاضر تنها میتواند در راستاي فيلمهايي از اين دست قرار بگيرد ،درحاليكه منحصربهفرد بودن آن
بهسختي قابل تفكيك و تميز است
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علياصغر كشاني

گفتوگو با اميرحسين عسگري ،کارگردان «بدون مرز»
بدون مرز نخستین فیلم بلند سینمایی امیرحسین عسگری نشان میدهد انگار هنوز در میان
عوامل سینما فیلمسازانی هستند که گام در مسیر فیلمهای دهه شصتی امیر نادری و
ابوالفضل جلیلی بگذارند ،با این وجود ،نمیدانم فیلمی که دارد برای بازگشت به عناصر سینمایی دهه
شصت تالش میکند ،باب طبع چه دستهای از مخاطبان هنر و تجربه در روزگار کنونی خواهد بود .اما
آنچه مسلم است «بدون مرز» کوشش خستگی ناپذیر کارگردانی فهیم و خوشآتیه است.
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شما در دانشگاه تئاتر خوانديد ،چرا
سراغتئاتر نرفتيد؟
من قبل از ورودم به سينماتئاتر كار كردم ،اما چون
بازيگري خوانده بودم ،به هواي بازيگري وارد سينما
و عرصه دستياري و برنامهريزي شدم.
چه شد كه به فكر توليد اولين فيلم بلند
داستانيتان افتاديد ،شانس با شما همراه
بود ،يا شرايط سينما و ميدان دادن به
جوانها دست به دست هم داد؟
بيشتر شانس با من همراه بود ،چون من براي پروژهاي
براي بازيگري رفته بودم ،اما مدير توليد فيلم از سابقه
دستياريتئاتر من كه باخبر شد ،از من خواست
دستياري سينمايي انجام دهم و خب اين يكجور
روزنه ورود من به سينما بود و استقبال كردم.
«بدون مرز» چه شباهتهايي با فيلمهاي
كوتاهتان («چرت كوتاه» و «باشه براي
بعد») دارد؟
شباهتهاي تماتيك ،فرمي و ساختاري زيادي با
هم دارند« ،چرت كوتاه» هم اثري بدون ديالوگ
است و دغدغه يك دختربچه در آن مطرح است و
«باشه براي بعد» مشقي براي «بدون مرز» بود تا

خودم را به شرايط «بدون مرز» نزديك كنم .آنجا
هم با نابازيگران و بدون ديالوگ كار كردم .فيلم
تالش میكند با احساس و نگاه مفاهيمش را برساند.
«بدون مرز» اثري است كه میتوان
جنبههاي سمبوليكي از آن برداشت
كرد ،فيلم چقدرش از واقعيت میآيد؟
اين پسربچه يكجورهايي نوجواني خودم است .من
هم سالها در جنوب زندگي كردهام و دغدغههاي
اينچنيني داشتهام .اين رفتارهاي او هم بازيهاي
كودكانه خودم بوده است.
نقطهصفرمرزيچهجذابيتهاييداردكه
سراغتوليداثريدرآنجغرافيارفتيد؟
نقطه صفر مرزي جايي است كه از نظر قوانين و
نگاههاي بينالمللي متعلق به هيچكس نيست .اين
موضوع به لحاظ مفهومي جايي دارد اتفاق میافتد
كه به نظرم سرزمين خداست.
فيلم در آبــادان فيلمبرداري شده،
مهمترين مشكل توليد در مناطق دور از
پايتختچيست؟
من فيلمنامه را به يكي از دوستانم دادم و او به من گفت
كه براي اين فيلم بيبروبرگرد بايد دكور ساخته شود،
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وگرنه غيرقابل اجراست .من دو مانع براي توليد نشدن
فيلمتصورمیكردم؛يكيبازيگراولوديگريكشتيكه
بايددرفيلمديدهمیشد.ماتوانساختدكورنداشتيم
و فيلم بايد با بودجه كم توليد میشد .براي همين قرار
شد در یک جاي واقعي فيلم را بسازيم و تنها نقطهاي
كهاينامكانرامیداد،جنوبكشوربودكهكشتيهاي
بهگلنشستهباقيماندهازجنگرادرآنهامیتوانپيدا
كرد.مادراروندبهكشتيموردنظرمانرسيديم.
فيلم از نظر بصري جنبههاي استاندارد
قابل تاملي دارد و از نظر سر و شكل از
عناصرباكيفيتيبرخورداراست،بههرحال
فضا و لوكيشن خاصي داريد؛ كشتي
بهگلنشستهدرمحيطيمتروكوكودكي
ماهيگير و درونگرا كه امكان بهرهگيري
از جنبههاي سينمايي (ميزانسنهاي
زيبا ،قابهاي چشمنواز و زاويههاي
خوشفرم ) را به شما داده .در دورهاي كه
برخي فيلماوليسازها توجه آنچناني به
جنبههاي بصري نميكنند و گاه خروجي
كارشان با شلختگي همراه است ،چطور
اينقدرباوسواسكاركرديد؟
منبهجايوسواسازواژهحساسيتاستفادهمیكنم.
اين به انتخاب عوامل من هم برمیگردد ،كه همه
با حساسيت كار میكردند .ما همه يك پيكره واحد
شديم .همه رفقا میدانستند من چه میخواهم و من
هم میدانستم فيلمنامه چه میخواهد .در عين حال
فضاي «بدون مرز» برگرفته از بنمايهتئاتري من
است .اين تصاوير سالها در ذهن من بوده و من براي
اين تصاوير بايد يك پايه نمايشي میساختم و آن را از
ذهنم بيرون میفرستادم .اما حاال ديگر اين تصاوير از
ذهن من بيرون رفته است .اين تصاوير به بخشي از
فضاهاييبرمیگرددكهمنتئاتركارمیكردم.
«بدون مرز» اثري ضدجنگ است ،چرا
فكر میكنيد آثاري در اين زمينه بايد در
ايران ساخته شود؟

واژه جنگ واژه محتومي است و در هيچ كجاي دنيا
مردماني نيستند كه از جنگ استقبال كنند ،يعني
هيچكس جنگ را دوست ندارد .چون وقتي واژه
جنگ میآيد ،واژههايي چون تنهايي و نفرت ،جدايي
و ...را با خود میآورد .براي همين نه در ايران كه در
همه جاي دنيا ضرورت دارد كه آيندگان از آثار جنگ
با اطالع شوند و بدانند كه آثار مخرب جنگ چطور
میتواند اقليم يك منطقه يا يك كشور را به عقب
برگرداند ،يا جلوي رشدش را بگيرد ،يا ذهن آدمها را
به هم بريزد ،يا عزيزانشان را از آنها بگيرد .به نظرم هر
چقدر درباره واژه جنگ صحبت كنيم ،كم است.
انگار بخش مهمي از رويكرد «بدون
مرز» به تنهايي و خلوت پرسوناژش
برمیگردد .فكر میكرديد بشود با
كمترين ديالوگ ماجرا را پيش برد؟
ناخودآگاه وقتي تنهايي میآيد ،كالم قطع میشود
و حس جاري میشود .خود تنهايي هم برگرفته
از يكسري احساسات است .اما دليل اينكه
فيلم ديالوگ خيلي خيلي كمي دارد ،اين است
كه مختصات فيلم اين را میطلبد .وقتي دوست
همزباني نداريد ،نگاه بهترين جايگزين براي كالم

فضاي «بدون مرز» برگرفته از
بنمايه تئاتري من است .اين
تصاويرسالهادرذهنمنبوده
نميداند و بايد تالش كنيد او را به نقطهاي برسانيد
كه خودتان دوست داريد و به درد فيلمنامه میخورد.
خوبياش اين است كه تكنيك نميداند و با مفاهيم
بازيگري آشنا نيست و میتوانید او را به نقطهاي كه
میخواهيد ،برسانيد .يعني فقط تالش كارگردان
استكهمیتواندنتيجهرارضايتبخشكند.
جايي گفتهايد سينماي امير نادري و
ابوالفضل جليلي سينماي مورد عالقه
من است .اما فكر نميكنيد ادامه دادن
آن مسير باعث میشود مخاطب انبوه
كشورتان را از دست بدهيد و فيلمهايي
كه میسازيد ،كمتر ديده شوند؟
من نميخواهم دنبالهرو سينماي كسي باشم.
آدمها در دوران نوجوانيشان با يك اشاراتي عاشق
سينما میشوند .آن لحظاتي كه من عاشق سينما
شدم ،با امير نادري و ابوالفضل جليلي بوده است؛
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است .ما تالش كرديم در «بدون مرز» مفهومي را
كار كنيم كه نياز به زيرنويس و ترجمه پيدا نكند،
يعني تصوير حرفش را بزند.
چرا داستان فيلم اينقدر بيشاخوبرگ
است و رويدادها و وقايع كمي در آن رخ
میدهد .فكر نميكنيد با درامي پرحجم
و سنگين میشد اثــري پركشش و
پركشمكش خلق كرد؟
حال كه «بدون مرز» با فيلمنامه اين شكلي و با
مختصات كنوني توليد شده است ،بيشك هر
قصهاي را میشود به شكلهاي ديگر ،قصههاي
پروپيمانتر و ...هم روايت كرد .به نظرم بسياري از
فيلمهاي سينماي جنگ كارهاي درشت و برجسته
و دچار شعارزدگي بودهاند .من هم وقتي فيلمنامه
را مینوشتم ،با اين فضاي شعاري دستبهگريبان
بــودم ،با كاراكترها و لوكيشني كه نمادين و
سمبوليكاند .البته سعي كردم متن را به فضاي
واقعي نزديك كنم و از آن ايماژها به دنبال راه گريز
بودم و آنها را به اليههاي زيرين كشيدم.
محصوالت دريا (ماهي و صدف) ،بهعنوان
چرخه معيشتي پسرك نوجوان،
كاركردي مشخص در فيلم دارند .دريا
براي شما چنین معنايي دارد؟
دريا برايم روياست .من هر وقت خواب خوب
میبينم ،خواب درياست .پرده سوم فيلمنامه «بدون
مرز» جلو نميرفت و تنها راه نجاتم سفر براي ديدن
دريا بود و باعث شد يك هفتهاي قصه را جمع كنم
و به تهران بيايم .دريا تجلي پاكي است ،هر آنچه از
دريا به دست ما میآيد ،پاك است .پسربچه انگار
پيدرپي در حال غسل است ،ما او را هر بار خيس
میبينیم و انگار قدم به جايي مقدس میگذارد.
فيلمباورودآدمهاييكهنقطهمقابلپسرك
هستند ،به رويارويي و خشونت كشيده
میشود .طراحي وضعيت آرام اوليه و تنش
در بخش دوم فيلم ايدهآلترين شكل

اين روايت بود؟ نميخواستيد با مثال به
هم ريختن زمان از قالبهاي ديگري در
روايتپردازيبهرهگيريكنيد؟
همه اينها میشد ،اما اين شكل كنوني از جنس
من است .من اين روايت را میشناسم؛ روايتي شبيه
به يك فرم كالسيك فيلمنامهنويسي .اين جنس
سينمايي است كه من دوست دارم.
فيلم اثري با بهرهگيري از سه نابازيگر
است .اين نوع شيوه توليد كار كارگردان
را راحتتر میكند؟
كار كارگردان را از نظر اجرا سخت میكند .شما با
بازيگري طرف هستيد كه هيچچيز از تكنيك
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سينمايي كه من دوستش دارم و احساس در آن
حرف اول را میزند .من فكر میكنم هنوز كه هنوز
است ،سينماي نادري و جليلي را میشناسند و
سينمايشان تعقيبكننده دارد .اما به قول شما دنبال
يك شكل خاصي از سينما هستند كه به نظرم قابل
تقدير است كه تا امروز و در شرايط روز سينماي دنيا
توانستهاند دوام بياورند و همچنان فيلم بسازند .من
به واسطه اين دو كارگردان شيفته سينما شدم و
كارگردانهاي ديگر ،و قرار نيست مسير خاصي را
ادامه دهم .من يك فيلمساز با دغدغههاي خودم،
با مشغلههاي ذهنيام نسبت به جامع ه هستم .هر
جا ،در هر لحظه به من الهام شود كه وقتش است اين
دغدغه به تصوير تبديل شود ،آن وقت است كه من
حركتم را شروع میكنم .نگاه من هم اينطور نيست
كه حتما بايد در يك فضاي خاص با يك كاراكتر
خاص و اتفاق خاص ،متني بنويسم كه شبيه فيلم
قبليام باشد .اما تم و موضوع ذهني من تنهايي
است .ممكن است يك پسربچه روي كشتي تنها
باشد يا در يك مدرسه.
يعني حتی میشود اين تم را در قالبي
عامهپسندآورد؟
حتما میشود .موضوعاتي در دنيا هستند كه مردم
بهشدت دچار آن هستند ،اما نميدانند .شخصي
میبيند حالش خوب نيست ،اما نميفهمد كه
تنهاست و وقتي با فيلمي مواجه شود كه اين را به
او بگويد ،روي زندگياش تاثير میگذارد .بههرحال
سينماي عامهپسند هم مختصاتي دارد كه باعث
میشود آن فيلم توسط تماشاچي بيشتري ديده
شود .البته به مخاطب بايد اجازه داد كه فضاهاي
جديدي را لمس كند.
فكر میكنيد «بدون مرز» بيشتر باب
طبع جشنوارههاي خارجي است؟ اصال
با اين هدف توليد شده است؟
نه ،به هيچ عنوان .فيلمساز نبايد به اين چيزها فكر
كند؛ اينكه فيلم را بسازم براي فالنجا! فيلمساز

اثري را كه دغدغه ذهنياش است ،میسازد و اگر
حرفش درست زده شود ،چه در ايران و چه هر جاي
دنيا تماشاچياش را پيدا میكند .فيلمي كه در ورطه
توليد صرف براي جشنوارهها بيفتد ،ناخودآگاه فيلم
رياكاري خواهد بود .يعني فيلمساز براي يك مقصد
خاصي فيلمش را میسازد و همه انرژياش بهراحتي
ديده میشود .من كارگردان مطرحي را میشناسم
كه وقتي دارد سكانس میگيرد ،میگويد اين
سكانس را فالن جشنواره خوشش میآيد .من اين
را نميفهمم .بهعالوه اينكه اتفاقي در دنيا افتاده كه
باعث شده آدمها نسبت به خيلي از اين چيزها آگاه
شوند و اين چيزها را میفهمند؛ میفهمند كه فالن
فيلم بدون شك براي فالن جشنواره ساخته شده
است و فالن مسير را خواهد رفت .عالوه بر اينكه
من با دستهبندي فيلمها به هنري و جشنوارهاي و
سياهنمايي مخالفم .به نظرم هر فيلم مختصات و
جايگاه خودش را دارد ،چون خالقي دارد .خود من
هيچگاه فيلمساز جشنوارهاي نبوده و نخواهم بود،
چون هر آنچه را دغدغهام است ،میسازم و «بدون
ت
مرز» هم حاصل اين دغدغهمندي اس 

(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 گرو
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

مینو خانی

نکته قابل توجه «تابو» لوکیشن آن است
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در تاریک و روشن سپیده صبح ،صدای رعد و برق در جادهای میان دشت میپیچد .صدای جیرجیرکها و غارغار
کالغ حس وهم و ترس ایجاد میکند .یک ماشین شاسیبلند از سمت چپ کادر وارد جاده میشود و به سمت
پرده پیش میآید .صحنه به ماشینی که از تاریکی تونل خارج میشود ،کات میخورد و صدای مردی شنیده
میشود که حرفهای تهدیدآمیز میگوید و از کشتن و خیانت حرف میزند .قطار باعث توقف ماشین و قطع
صدای مرد میشود .در گوشه سمت راست پرده ،سفیدی «تابو» بر تاریکی صحنه توجه را جلب میکند.
در خالصه داستان فیلم «تابو» ،جدیدترین فیلم خسرو معصومی ،آمده است« :ساالر یکی از مالکین بانفوذ
منطقه هزارجریب ،در آرزوی فرزند تصمیم میگیرد برای چهارمین بار ازدواج کند .آقعموی معتاد که در
گاوداری فرخ ،برادر ساالر مشغول به کار است ،میپذیرد به جای پرداخت بدهیاش به فرخ ،دخترش را به عقد
ساالر دربیاورد .بهار که از قبل دل در گرو کسری داشته ،در مقابل این پیشنهاد بهشدت مخالفت میکند».
جای دیگری درباره داستان فیلم نوشته شده است«« :تابو» درباره جوانانی است که در شرایط سختی قرار
میگیرند و نمیتوانند ازدواج کنند .این فیلم به مسائل دستوپاگیری میپردازد که مانع ازدواج جوانان و
زندگی مشترک آنان میشود».
فیلم شاید اینها باشد ،اما بیشتر از همه به نظر می رسد موضوع اصلی آن ،شکستن تابوهایی است که بخشی از
زندگی ما را احاطه کرده است ،هر چند موفق نمی شود هیچ کدام را بشکند« .تابو» می خواهد بگوید باید تابوی
زندگی دختران جوانی /بهارها که مجبور به ازدواج با مردی /ساالرها می شوند که دوستش ندارند ،شکسته
شود .می خواهد بگوید باید تابوی ابراز عشق یک دختر به عاشقی /کسری ها که نمی دانیم چه مشکلی در وصل
آنهاست ،شکسته شود .می خواهد بگوید باید تابوی زندگی سنتی دخترانی که تحت سلطه مردی /آق عموها
هستند ،کتک می خورند ،تحقیر می شوند ،اما راه گریزی ندارند و جزای سرپیچی شان از بایدها و تصمیم ها،
یا عاق والدین است یا مرگ ،شکسته شود.
اما فیلم جز طرح مجدد این موضوع ،موفق نمیشود هیچکدام از این تابوها را بشکند .یعنی وقتی کسری در صحنه
آخربهدستآقعموکشتهمیشودوبها ِرمجنون،خودرابهدلدریایخروشانمیسپرد،معصومیموفقنمیشود
راهی برای شکستن این تابوها پیدا کند .یا میخواهد بگوید هر چقدر هم که جامعه سنتی ایران پوست میاندازد،
باز این تابوها به دست و پای ما چسبیده است .یا وقتی مهناز ،خواهرزاده ساالر ،بهار را در خانه فرشاد میبیند و به
او میگوید چرا نگفته که راضی به ازدواج با ساالر نیست ،پاسخ بهار که سر به زیر میاندازد و میگوید «پدرم زورم
کرد» ،تسلیم در برابر دنیای مردانه را نشان میدهد .ضمن اینکه در فیلم هیچ چیزی جز نمایش فیلم «مارمولک»

شماره  / 26خرداد 1395

و ماشینهای آخرین مدل ساالر و خانوادهاش ،نشانهای درباره تاریخ وقوع داستان وجود ندارد .برای همین به نظر
میرسد حکایت تابوهایی که از دل تاریخ سر برآوردهاند ،همیشگی است و تا امروز آمده است.
البته معصومی در ادامه نگاه اجتماعی خود در فیلمسازی ،تالش کرده برخی دیگر از مشکالت نسل جوان را در
داستانکهای فیلم مطرح کند :فرشاد ،دانشجوی رشته حقوق ،برای ادامه تحصیل مجبور به کار در آژانس است
و البته به دلیل تجرد دیگر نمیتواند همین کار و اندک درآمد حاصل از آن را داشته باشد .نگرانی برای ادامه
تحصیل و هزینه بیمارستان پدری که دیالیز میشود ،مانع از آن است که به زندگی دیگری /ازدواج فکر کند .یا
دوست دانشجویش که برای تامین هزینه تحصیل دست به قاچاق «آب شنگولی» میزند و البته خوشحال است
که با این کار توانسته  68واحد درسیاش را پاس کند و به فرشاد که هنوز درگیر شرعیات است ،طعنه میزند!
اما نکته قابل توجه فیلم ،لوکیشن آن است .معصومی دوست ندارد داستان فیلمهایش را در فضاهای بسته و
آپارتمانی روایت کند و معتقد است چنین فضاهایی حالت خفگی به او میدهد .برای همین شخصیتهایش را به
جنگلهای شمال ایران برده و آنها را از یک جنگل رویایی مهآلود به لبه رودخانه آرام ،ساحل دریای خروشان و
کشتی بهگلنشسته میبرد؛ بدون اینکه دلیل خاصی برای این کار داشته باشد .برای همین به نظر میرسد این
فضاها فقط فرصتی به او داده تا صحنههای چشمنوازی از طبیعت شمال ایران را در لنز دوربین خود ثبت کند.
صحنههایی که آثار بزرگ تاریخ نقاشی جهان ،خصوصا آثار منظرهسازان انگلیسی را در ذهن تداعی میکند
و باعث میشود تا فیلم به دل مخاطب /داور خارجی بنشیند :صحنه ابتدایی دشت و جاده ،وقتی بهار پیاده در
حال فرار است و از دشتها و جنگلها میگذرد و بعد کنار جاده از ماشین پیاده میشود و به مدرسه کسری
میرود ،وقتی در یک نیمروز آفتابی کنار رودخانه با لباس سفید از سمت راست وارد کادر میشود و بر زمینه آبی
رودخانه میدرخشد و کسری به او ملحق میشود و با هم شادی میکنند ،یا وقتی در عرشه کشتی با هم حرف
میزنند ،حتی صحنهای که دریای خروشان از میان پنجره کشتی بهگلنشسته خودنمایی میکند ،همگی
دلفریب ،چشمنواز و زیبا هستند .این صحنهها شاید مخاطب خارجی را اغوا کند ،ولی ما فراموش نمیکنیم که
از کارگردان بپرسیم چرا در کنار این همه زیبایی روحنواز ،در برخی از صحنهها مثل صحنه شکنجه کسری یا
صحنه درگیری آقعمو و کسری آن همه خشونت به خرج میدهد؟ واقعا جامعه ایران در شرایطی است که هر
کس میتواند اسلحه کمری داشته باشد و هر وقت خواست ماشه آن را بچکاند؟ برای نشان دادن قساوت فرخ،
همان نگاه پایانی او کنار ساحل کفایت میکرد یا همین که آقعمو دختر خود را به ساالر فروخت ،کافی بود تا
به جهل و رذالت او پی ببریم ،دیگر نیازی به کتک زدن چندباره بهار نبود .البته که این صحنهها با نگاه کارگردان
مبنی بر وضعیت زنان در جامعه مغایرت دارد ،اما وقتی با شرایط تلخ بخشی از زنان این جامعه همدردی میکنیم،
چرا همچنان کتک خوردن آنها را به تصویر میکشیم و نه جرئت و جسارتهایشان برای زندگی بهتر را؟
ضمن اینکه لوکیشن فیلم باید بستری برای کمک به ارتقای موضوع فیلم و شخصیتپردازی آن باشد و کارگردان
باید اقتضائات ساخت فیلم در یک جغرافیای خاص را رعایت کند .ولی در «تابو» حتی شخصیتهای بومی با زبان و
لهجهآنمنطقهحرفنمیزنندوتهلهجهغریبوهرازگاهیبهاراصالبهدلنمینشیند.البتهمعصومیبهایناشاره
کرده که وقتی خبر به گل نشستن کشتی را در ساحل دریای مازندران میشنود ،تالش میکند جایی برای آن در
فیلمنامهاشپیداکند.ولیآیااینمیتوانددلیلقانعکنندهایبرایلوکیشنفیلمباشد؟
بههرحال ،همانطور که معصومی در صحنه های پایانی ،دوربین خود را از تاریکی کابین کشتی به روشنی و
درخشش دریا و آسمان می برد ،ما هم تالش می کنیم دل خوش باشیم که ساخت چنین فیلم هایی می تواند
روزنه امیدی برای ارتقای وضعیت بخشی از زنان این جامعه باشد
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جواد طوسی

گفتوگو با خسرو معصومی ،کارگردان «تابو»
تجربهگرایی بیشتر کا ِر کاربلدهاست .به همین دلیل است که کارکشتهها هم در کنار جوانترها
به هنر و تجربه میآیند .مثل حاال که خسرو معصومی پس از چند دهه فعالیت سینمایی ،فیلم
جدیدش را برای نمایش به «هنر و تجربه» سپرده است .جواد طوسی در مصاحبهای که میخوانید به بهانه
اکران«تابو»،کارنامه،عالیق،فعالیتهاوخاطراتسینماییمعصومیرابااومرورکردهاست.
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با مرور کارنامه فیلمسازیات ،میبینیم
که در جای جای آن یک تعلق خاطر و
عشق زایدالوصف به سینما موج میزند.
این عشق و عالقه چگونه در درونت شکل
گرفت و زمینههای آن از چه سن و سالی
نمایاندهشد؟
من در شهر کارگری بهشهر به دنیا آمدهام .شهر ما
دو تا سینما داشت که یکیاش سینما شهنا و دیگری
سینماکاپریبود.
خانوادهاتازچهطبقهایبودند؟
طبقه کارگر .ما هفتتا خواهر و برادر بودیم .خود من از
کالس سوم دبستان در همراهی با پدرم عاشق سینما
شدم.او 10شبازکارخانهمیآمدومارابهسینماشهنا
میبرد که اغلب فیلمهای فردین آنجا نمایش داده
میشد .وارد سالن انتظار سینما که میشدیم ،غلغله
بود.همیشهدلممیخواستفیلمهاازدوساعتخیلی
بیشتر باشد .آنقدر غرق فیلم میشدم و با آدمهای
فیلمهمذاتپنداریمیکردمکهگاهیاوقاتدستبه
کارهایعجیبوغریبمیزدم.
در آن دوران چه فیلمهایی این حس

عاطفیرابرایتایجادمیکرد؟
منبعدازدیدنفیلم«داشآکل»کیمیایینمازخواندم
وهمینطورپسازدیدن«سامورایی»ژانپییرملویل
از سینما که بیرون آمدم ،همینجوری به یک پاسبان
گیر دادم و با او دعوایم شد .در همان سینما شهنا یک
خدابیامرزیبودبهاسماحمدجورقانیان.
عجب ،پس این عاشق و شیدای سینما
همشهریاتبود؟
بله ،او یکسری فیلمها از الیا کازان میآورد و در
یک سانس روز جمعه در آن سینما نمایش میداد.
شبی که این فیلم میآمد ،غلغله بود و همیشه هم
ساواک با این آدم درگیر بود .او اصال اهل سیاست نبود،
ولی گروههای چپ در آن شهر به این فیلمها خیلی
عالقهمند بودند .ما هم سر و دست میشکستیم تا
مثال برویم «رودخانه وحشی» یا «در بارانداز» کازان
را ببینیم .من از بس به سینما عشق داشتم ،سه ماه
تعطیلیتابستانکنترلچیسینماشدم.
چهسنی؟
کالس هشتم دبیرستان بودم .به محض اینکه نور
سالن خاموش میشد ،گوشهای میایستادم و فقط
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فیلمنگاهمیکردم.
درهمانتاریکییکدلیلوتوجیهیبرای
اینعشقداشتی؟
خانوادهمادریکشرایطسختکارگریبهسرمیبرد.
مثالیکیازفیلمهاییکهدربچگیخیلیرویمنتاثیر
گذاشت« ،مراد و الله» (صابر رهبر )1344 /بود .وقتی
که دیدم مراد و الله بچههای خیابان هستند ،بعد یک
خانواده میآید اینها را توی یک خانهای میبرد که
حمام هست و اینها دوش میگیرند و لباسهایشان
عوض میشود ،این اصال اوج رویاهای من بود که
میشود یک کسی پیدا بشود و مرا از خانواده کارگری
نجاتبدهدواینجوریزندگیکنم؟من اینقدرتحت
تاثیر این فیلم بودم که تصمیم گرفتم به تهران بیایم و
این دو تا را از نزدیک ببینم .باور کن تاثیرپذیری من از
سینما از درس و مدرسه بیشتر بود .آن زمان فقط چند
نفرازآدمهایکلهگندهشهرتازهتلویزیونخریدهبودند.
رویای من تلویزیون دیدن بود که فقط میخواستم
ببینمودیدنهمیشهمنرابههیجانمیآورد.
یک روز در آن سینمایی که کنترلچی بودم ،دعوا شد و
صاحب سینما گوشم را گرفت و بیرون برد و بهم گفت:
توی این سالن دارد دعوا میشود و تو داری فیلم تماشا
میکنی؟ برو ،دیگر نمیخواهم کار کنی .من آن موقع
اینقدر که سینما را دوست داشتم ،به کتاب خواندن
عالقهمند نبودم .یک دوستی داشتم که االن دکتر
است.اومرابهیککتابفروشیبردویککتابجیبی
از داستانهای پلیسی مایک هامر را به من داد و گفت
برواینرابخوان.رفتهرفتهنوشتههایکتابراهممثل
سینما زنده زنده جلوی چشمم تصویر میکردم .تا
یک روز که برادر بزرگم یکی از این کتابها را برداشت
و روی جلدش را نگاه کرد و هیچی به من نگفت.
چند روز بعد یک پاکتی به من داد و گفت ب ه جای
خواندن این مزخرفات ،این کتاب را در تنهایی بخوان.
اسم کتاب «بیستوچهار ساعت در خواب و بیداری»
نوشتهصمدبهرنگیبودکهمسیرزندگیمندرکتاب
خواندن را عوض کرد .بعدها برادرم کتابهایی از

موریس مترلینگ و نویسندگان چپ و اپوزیسیون
میداد که آنها را هم میخواندم.
اینبرادرتهمبهسینماعالقهداشت؟
نه ،او بیشتر به شعر و شاعری عالقه داشت .خودش
شعر میگفت ،دوستانی هم داشت که آنها مرا به
نوشتن تشویق میکردند .تنها درس خوبم انشا بود.
برای دوروبریهایم هم انشا مینوشتم .یکی از مطالبم
بهاسم«طلوعخورشید»رویروزنامهدیواریمدرسه
آمد .همین باعث شد که به نوشتن هم عالقهمند شوم
وهم هاینهازمینههاییبرایورودمبه سینمابود.
پس در آن خانه کارگری وجوه فرهنگی
هم موج میزد تا برایت در آن سنین
جهتدهیوانتخابدرستیداشتهباشد.
بله ،مثال پدرم خواننده بود و صدای خیلی خوبی
داشت و نی را هم با مهارت مینواخت .همین آقای
اسحاقی که االن در گروه «رستاک» میخواند ،یک
روز با گروهش سر صحنه فیلم «دوران سربی» آمد و
گفت من آمدهام به افتخار پدرت بنوازم و بخوانم .پدرم
در مجالس که میخواند ،همه او را تشویق میکردند
و خود این تشویق کردنها باعث شد که من هم به

یــک دوســتــی مــرا بــه یک
کتابفروشی برد و یک کتاب
جیبی از داستانهای پلیسی
مایک هامر را به من داد
تنمان بود .ما را راه نمیدادند و بلیت هم نداشتیم.
همینجوری که داشتیم مثل بچه گداها نگاه
میکردیم ،محمود نظرعلیان ما را صدا کرد و گفت
چرا اینجا ایستادید؟ گفتیم از پادگان فرار کردیم
و بلیت نداریم برویم تو .ما را برد تو .در نقد و بررسی
فیلمها من و کمال از بچههای شلوغ آن شب بودیم.
همه تعجب کردند که این دوتا سرباز در مورد
فیلمها چقدر خوب صحبت میکنند.
اینقضیهمربوطبهچهسالیبود؟
اوایل سال .53من بعد از آن شب ترغیب شدم که بروم
داستانهایکوتاهیراکهمینوشتم،بهصورتهشت
میلیمتریکارکنم،ولیاینیکآموزشمیخواست.
تقریبا چهار ،پنج ماه بعد این اتفاق در سینمای آزاد
بندرعباسافتاد.
مگرمحلخدمتتتبریزنبود؟
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سوی یک رشتهای بروم که تشویق شوم .کالس اول
دبیرستانواردتئاترشدم.ابتداچندنقشبازیکردمو
بعد از آن شروع به کارگردانی کردم.
با اینکه تعلق خاطر اصلیات سینما بود،
چهشدیکدفعهتئاترراانتخابکردی؟
احساسم این بود که میتوانم از طریق تئاتر بروم
بازیگرسینماشوم.
محدوده فعالیتت در تئاتر چه بود و
بیشتر در مقام بازیگر بودی ،یا کارگردانی
هم میکردی؟
اولین نقشی که بازی کردم ،از این طرف صحنه
به آن طرف صحنه میرفتم ،یک کوزه هم روی
دوشم بود .میگفتم «هم ز چشمه آب دارد» ،همین.
دومین کاری که بازی کردم ،نمایشنامه «بهترین
بابای دنیا» نوشته دکتر ساعدی و کارگردانی آقای
جعفری بود .آقای جعفری در تئاتر بسیار آدم
سختگیری بود .او برای اولین بار موسیقی را از
تئاتر جدا کرد و توی صحنه دکور زد .این در بهشهر
هیچوقت اتفاق نمیافتاد .ما این متن را شش ماه
تمرین کردیم و بعد از شش ماه سه شب اجرا رفتیم
که در بهشهر غلغله شد .اینجا دیگر من به تئاتر
اعتیاد پیدا کردم ،لهله میزدم کی کار بعدی بشود.
همینجوری ادامه دادم و در ادامهاش هم چند تا
کارگردانی بود .تا اینکه یک شب به تبریز میروم.
چهمتنهاییراکارگردانیکردی؟
اولینش «حالت چطوره مش رحیم» اسماعیل خلج
بود .علی عمرانی همشهری من که االن بازیگر نیز
هست ،در آن کار بازی میکرد .بعد از آن یک اجرای
دیگر به اسم «گلدان» نوشته بهمن فرسی داشتم
و بعد نمایشنامه «تله» از محسن یلفانی را برادرم
علی معصومی کارگردانیکرد که بعدا در سینما
دستیار من شد و من در آن بازی کردم .خودم بعد
از این کار نمایش «شهر قصه» بیژن مفید را روی
صحنه بردم و نقش خرس را هم بازی کردم .به
دنبال آن نمایشنامههای «مرگ فروشنده» آرتور

میلر را کار کردیم .پس از آنکه تالشم برای اجرای
نمایشنامههای «سفر» محمود دولتآبادی و «ننه
انسی» به سرانجام نرسید ،مسیرم به سمت سینما
رفت .یکی از دوستان همخدمتیام در تبریز به نام
کمالغرابکهازبچههایتئاترمشهدبود،یکشببه
منگفتنمایشفیلمهایکوتاههست.میآییبرویم
ببینیم؟دوتاییازپادگانفرارکردیموبهمحلنمایش
رفتیموهفت،هشت تا فیلمکوتاه سوپرهشتدیدیم.
گردانندگان آن جشنواره یداهلل نوعصری ،مرتضی
پوراظهریومحمودنظرعلیانبودند.
محمودنظرعلیانهمینبازیگرفعلی.
بله .محمود آن موقع خیلی خوشگل بود .او جلوی
سینما ایستاده بود ،من و کمال هم لباس سربازی
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آموزشی تبریز بــودم و محل خدمت دائمم
بندرعباس بود.
از دید خودت فضای سینمای آزاد در آن
زمان چه تاثیرات مثبتی در یک نسل
داشت؟
آن موقع مثل االن این همه وسایل دیجیتال و دوربین
و این چیزها وجود نداشت .یک دوربین سوپر هشت
بود که من خودم هم ده چهاردهاش را در بندرعباس
 2400تومان خریده بودم تا خودم فیلمهای خودم
را بسازم .آن موقع کاستهای کداک و ریورسال بود
و خودشان هم چاپ میکردند .قیمتش  40تومان
بیشتر نبود .من کلی از آن کارها با فیلترهای مختلف
فیلمبرداری کردم .یعنی آزمون و خطاها را خودم با
سرمایه خودم کردم .همه گونه تجربهای با دوربین
روی دست و نورپردازی خاص کردم .برای همین
خودم یک پا فیلمبردار بودم .هنوز هم راشهای آن
کارهایم را در خانه دارم .آن موقع آرزویم این بود که
یک فیلمم بتواند در سینمای آزاد موفقیتی کسب
کند .عالوه بر این کارها تست فیلمبردای میکردم و
درموردسینماکتابزیادمیخواندم.
چرا این فیلمهایی که در سینمای
آزاد بندرعباس ساختی ،نتوانست آن
موقعیت تشخصیافت ه فیلمهایی چون
«نهنگ» بنیهاشمی« ،خاکبازان» و
«رود زهر» کیانوش عیاری« ،باران باید»
مهرداد تدین« ،دختر پس نمیخواست
تنها باشد» ناصر غالمرضایی« ،ارتفاع
متروک» بهنام جعفری و «مکث» مجید
قاریزادهراپیداکند؟
این برمیگردد به همان اشرافی که شما به منطقه
خودت داری .آن زمانی که من در بندرعباس زندگی
میکردم ،مثل بنیهاشمی به محیط و آدمها اشراف
نداشتم .برای من دریا و جزر و مد و غروب دریا و ...از
نگاهی توریستی جذاب بود .با چند تا قصه ذهنی که
یک جورهایی دغدغههای کودکیام بود ،چهار فیلم

ساختم که برای اعضای سینمای آزاد آنجا خیلی
تاثیرگذار بود .اینکه این آدمها چطوری دارند زندگی
میکنندوپایههایاقتصادیشانبرایمروشننبود.
چطور در منطقه اقلیمیات بهشهر
نتوانستیسینمایآزادراپایهریزیکنیو
فیلمیدرحالوهوایآنجغرافیابسازی؟
این اتفاق در تعدادی از فیلمهای بلندم افتاد .همین
چندی پیش که داشتیم فیلم «تابو» را در یک نمایش
خصوصی نشان میدادیم ،یک استاد دانشگاه که
معاونتامورفرهنگیدانشکدهتهراناست،گفت:من
با سینما قهر بودم و با دیدن فیلم «دوران سربی» تو با
سینما آشتی کردم ،زیرا برایم جذاب و تاثیرگذار بود.
من در فیلمهایی چون «رسم عاشقکشی»« ،جایی
در دوردست» و «باد در علفزار میپیچد» به سمت
مسائلاجتماعیوبومیخودمانرفتم.
در بهشهر هم فیلم هشت میلیمتری
ساختی؟
یک فیلم به اسم «برخورد نزدیک از نوع خیلی ساده»
ساختمکهیککار فانتزیوطنزآمیزبود.
بعدبهدانشگاهرفتی؟
بله ،ولی شاید برایتان جالب باشد که اولین رشته

آزمون و خطاها را خودم با سرمایه
خودم کردم .همه گونه تجربهای
با دوربین روی دست و نورپردازی
خاصکردم
داشت«دونده»رامیساخت؟
بله ،تازه فیلمبرداریاش تمام شده بود و داشتند آن
را با آقای بیضایی مونتاژ میکردند که فیلمبرداری
من شروع شد .آن فیلم را  33روزه ساختم .نادری
مرا به آقای شیردل معرفی کرد و او راشهای فیلم را
دید و خوشش آمد .ما اینجا با شیردل رفیق شدیم و
بابک بیات هم موسیقی فیلم را ساخت .اما بعد شورای
بازبینی 12دقیقه از فیلم را سانسور کرد .من یک سال
و نیم فیلم نساختم و با حالت قهر برای ادامه تحصیل
به دانشگاهرفتم .تا اینکه یک روز آقای فروزش با من
تماس گرفت و گفت این فیلم حیف است که نمایش
داده نشود و با لطف او مقداری به فیلم اضافه شد.
کلمدتفیلمچقدربود؟
 48دقیقه،ولینهایتاآقایشیردلاسمشرابرداشت.
علتاینحساسیتهاچهبود؟
میگفتندفضایفیلمبرایبچههاتلخاست.
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انتخابی من در دانشگاه هنرهای زیبا بازیگری بود که
رد شدم .استادی که مرا رد کرد ،حمید سمندریان
بود .ولی برعکسش همان سال در دانشکده هنرهای
دراماتیک که  690نفر شرکت کرده بودند و  13نفر
میخواستند،مناولشدم.
گویا ادامه تحصیلت به انقالب فرهنگی
میخورد.
بله ،ما یک سالی که در دانشکده دراماتیک بودیم،
خیلی سال خوبی بود و اساتید خیلی خوبی ،همراه
با نمایش فیلم داشتیم و استاد تحلیل فیلممان
مرحوم بهرام ریپور بود .اساتید دیگرمان ازجمله
محمود دولتآبادی ،بهرام بیضایی ،کامران شیردل،
هوشنگ بهارلو ،خسرو هریتاش و غالمعلی عرفان
همه اهل سینما و تئاتر بودند .اما با انقالب فرهنگی
این روند یکهو قطع شد و ما باید دوباره به شهرستان
برمیگشتیم .خوابگاه را هم از ما گرفتند و دیگر در
تهران جایی نداشتیم که زندگی کنیم .ولی من سعی
کردم تهران را رها نکنم ،چون احساس میکردم این
تهران است که میتواند من را موفق و سربلند بکند .به
ارشاد رفتم و دو فیلم  16میلیمتری به نام «جای پای
غدیر» و «قصه خیابان دراز» را ساختم.
اینهاجایینمایشدادهشد؟
بله ،هر دو هم جایزه گرفتند .بعد از آن به سمت
سینمایحرفهایرفتم.
چی شد به کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان رفتی و «دوران کودکی» را
آنجا ساختی؟
یک دوستی به نام آقای اطلسی دارم که وضع زندگی
مرا میدانست .به من گفت چرا دستیاری نمیکنی؟
گفتم میخواهم از دانشگاه یکراست بروم کارگردانی
کنم.گفتفکرزندگیاتهمباش.قبولکردمکهبروم
درفیلم«تاتوره»کیومرثپوراحمددستیارشوم.خانم
مهوش شیخاالسالمی گفت شما دستیار دو هستید،
دستیار یک آقای نصرت کریمی است .بهخاطر فشار
زندگی قبول کردم .نصرت کریمی حتی در این سمت

با من کنار نیامد ،چون یک ایدههایی داشتم که اصال
برای او قابل قبول نبود .به پوراحمد گفت یا من باید
باشم یا این .پوراحمد هم خیلی راحت مرا بیرون کرد.
این قضیه با قبول شدن یکی از فیلمنامههای من در
کانون پرورش فکری کودکان مصادف شد .با همین
آقایعزیزاهللحاجیمشهدیکهآنموقعمسئولامور
فیلمنامه در کانون بود ،صحبت کردم و فیلم «دوران
کودکی» را ساختم که برای من یک رویا بود .واقعا
بهترین تهیهکننده دوران زندگی من همین کانون
پرورشفکریکودکانونوجوانانبود.
حتماآقایزرینهمنقشموثریداشت.
بله خیلی ،در آنجا با امیر نادری آشنا شدم.
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پس از همان موقع این بحث سیاهنمایی
وجودداشته.
البته شما داستان «وانکا»ی چخوف را که فیلم
اقتباسی از آن است بخوانید ،در خودش تلخی دارد.
این فیلم را دوستان خیلی دوست داشتند و در
جشنواره فجر نمایش داده شد و جزو کاندیداهای
بهترینفیلمکوتاهبود.
انتظار این است که بعد از «دوران کودکی»
اولین فیلمت «دوران سربی» باشد .پس
چطورشدکهبا«مالقات»شروعکردی؟
کام ً
ال درست است« .مالقات» یک قصه خیلی زیبایی
داشت و اسم اولش «خاطرات یک مرد خسته» بود.
داستان اولیه در مورد پزشکی بود که در جزیره هرمز
تبعیداستوخاطراتشفالشبکمیشد.قراربوداین
نقش را آقای جمشید مشایخی بازی کند .تهیهکننده
فیلم اولین چیزی که پیشنهاد داد ،تغییر نام فیلم بود
و عقیده داشت عنوان «خاطرات یک مرد خسته»
نمیفروشدوگفتبگذار«مالقات».ماهمگفتیمباشد.
بعدیواشیواش،تحمیلهایدیگرصورتگرفتکهآقا
جزیره هرمز را بیاور توی آشوراده ،چون ما هزینه رفتن
به هرمز را نداریم و ...همه اینها باعث شد که فیلم یک
ی یالو دم و اشکمشود .مونتاژش را هم دادند به
شیر ب 
حمید تمجیدی که من اصال کارش را دوست نداشتم
و میخواستم زندباف این کار را انجام بدهد که او سر
دستمزد با تهیهکننده به توافق نرسید .موسیقی فیلم
همانتخابیشد.آنجابودکهتصمیمگرفتمیادیگردر
سینماکارنکنم،یابابضاعتخودمکارکنم.
فیلم «مالقات» از یک جنبه میتوانست
حدیث نفس زمانه خودت باشد؛ یک
دغدغهنسبتااجتماعیسیاسی...
بله ،من خودم در هرمز زندگی کردم .در فیلمنامه
اصلی فالشبکی به گذشته و دوران سربازی داشتم.
بعد از آن تصمیم گرفتم در «دوران سربی» خودم
تهیهکننده باشم .فارابی یک و نیم میلیون تومان وام
داد .یک دوست عزیزی که هنوز با هم مراوده داریم

نیز برایم  670هزار تومان وام گرفت و «دوران سربی»
با این مبلغ در  75جلسه فیلمبرداری و با عواملی که
واقعا همه با همدیگر دوست بودیم ،ساخته شد .این
فیلم برای من اتفاق افتاده بود .یک زن باردار در یک
منطقه صعبالعبور میخواهد وضع حمل کند .افراد
خانواده در جهت انجام یک رسم سنتی روستایی به
نام هلونه یک تاب یا ننوی پارچهای کنار امامزاده به
یک تکدرخت میبندند .اگر از این درخت برگی توی
اینننورویقرآنافتاد،بچهطبیعیبهدنیامیآیدواگر
نیفتاد،یعنیاینکهبچهبهدنیانمیآید.بهقولخودشان
سرباال میکند و نیاز به سزارین دارد .عباس معروفی،
همکالسی دانشکده دراماتیک ،سیناپس را خواند و از
این قصه خیلی خوشش آمد و در دیالوگنویسی فیلم
کمک کرد .این فیلم در جشنواره فجر آن سال فیلم
سوم منتقدین شد .در جشنوارههای خارجی از جمله
جشنواره پیساروی ایتالیا ،کارلوویواری چک و دهلی
هندوستانخوشدرخشید.
یک ویژگی بارز این فیلمت که جزو آثار
شاخص و مطرح کارنامه فیلمسازیات
محسوب میشود ،فضاسازی خوب و

تصمیم گرفتم یا دیگر در
سینما کار نکنم ،یا با بضاعت
خودم کار کنم
بله ،این شکل مواجهه با طبیعت و
ریشههایش را که دســت از سرت
برنمیدارد،توضیحبده.طبیعتیکهحالت
توریستی ندارد و یک موقعیت تراژیک و
نمایشی را ایجاد میکند ،یا بستری برای
تقابل آدمها میشود .در عین حالی که تو
یکمنطقهروستاییرابرایاینکشمکش
انتخابکردی،ولیمنمیتوانممابهازایش
را در مناسبات یک جامعه در حال گذار
هم که این خشونت دست از پیکرهاش
برنمیدارد ،ببینم.
درست است .ارمانو اولمی هم در طبیعتی بسیار
زیبا کار میکند ،ولی آدمهایی که در دل آن طبیعت
زندگی میکنند ،همیشه یک جورهایی قربانی
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استفاده مناسب از لوکیشن و جغرافیای
منطقه است .انگار محیط و انسان ،بخشی
تفکیکناپذیرازیکدیگرند.
بله ،کامال درست است.
این مواجهه و تاثیرپذیری بیشتر حسی
و غریزی بود ،یا ریشه در شناخت تو از
محیطداشت؟
نه ،اینجا دیگر شناخت است؛ درست مثل همان
اشــراف بنیهاشمی به منطقه بومیاش .پدرم
دستفروش بود و من همیشه در کودکی به دنبال او
به این مناطق میرفتم و این آدمها و زندگی کردنشان
را میشناختم .واقعیتش این است که پدرم یک
جور ویلی لومان ،شخصیت اصلی نمایشنامه «مرگ
فروشنده» بود .همانجوری هم مرد .پدرم در اثر
تصادفبایکماشینکشتهشد.
پسعاشقسفربود.
اصال عشقش روستا بود و همهاش به روستا میرفت.
شاید بتوانم بگویم نصف عمرش را در خانه روستاییها
خوابیدهبود.منتویاینسفرهاخیلیباپدرممیرفتم.
تماماینداستانهاییکهتویفیلمهایمنمیبینید،
همه از آن همراهیها و مشاهدات نشئت میگیرد.
یک روزی با پدرم توی یک مزرعه میرفتیم .باد شدید
میوزید و مزرعه بسیار زیبا بود .از دور دو نفر داشتند
میآمدند .یک چرخ خیاطی پشت یک پسری بود و
آن دیگری که کاله شاپو دستش بود ،متر داشت .آنها
از کنار پدرم که پارچه میفروخت ،رد شدند و به پدرم
سالم کردند .من به پدرم گفتم آقا جون ،این مرده تو
را از کجا میشناخت؟ گفت او از خیاطهای ترک است.
از زمانی که رضاشاه کارخانه چیت باز کرده ،اینها به
اینجا آمدند و توی روستاها میروند و خیاط سر خانه
هستند .ایده فیلم «باد در علفزار میپیچد» از اینجا
میآید .اغلب داستانهای من به همین شکل است.
حتی بعضی از دوستان به من گفتند خسرو تو دیگر به
تهران نیا و فیلم نساز .برو در منطقه خودت کار کن،
چوناشرافخوبیبهاینمحیطوآدمهاداری.

شماری از آثارت ازجمله تریلوژی «رسم
عاشقکشی» و «جایی در دوردست» و
«باد در علفزار میپیچد» از نظر طبیعت
و فضایی که آدمها در آن پرسه میزنند،
ویژگیهای مشترکی دارند ،منتها این
پرسهزنی به شکلهای مختلف پا فراتر از
روزمرگی میگذارد و با خشونت آمیخته
میشود و یک کشمکش ایجاد میکند.
گاهی اوقات روابط ،مناسبات ،ادبیات،
لحن و گویش در یک فضای ناتورالیستی
شکل مییابد و گاهی اصال به ناتورالیسم
پشت میکند و با موقعیتهای زمختتر
رئالیستیعجینمیشود.
مثل«رسمعاشقکشی»...
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خشونت یا سختیهایی که ارباب منطقه به آنها
تحمیل میکند ،هستند .من خودم سینمای اولمی
را خیلی دوست دارم .در بهشهر و مازندران هزاران
روستا بغل همدیگر هستند که آدمهای سادهای در
آنجا زندگی میکنند که بسیار دوستداشتنیاند،
ولی از نظر فرهنگی یک مقدار فاصله دارند .فرهنگ
آنها خشونت است .اگر در آنجا دعوا شود تا یک
جوری انتقام نگیرند ،رها نمیکنند .این فرهنگ به
فرهنگ چوپانی برمیگردد که در شعرهای نیما هم
هست .یک بار دعوای پدرم با همسایهمان را دیدم.
خیلی خشن و بدوی بود و این بدوی بودن در من
ترس ایجاد کرد .آن طرفی هم که با پدرم دعوا کرده
بود ،یک ضربه چاقو به روی ابرویش زد .این چاقو که به
صورتش خورد ،روی زمین نشست و دستش را روی
پیشانیاش گذاشت و دیگر هیچ واکنشی نشان نداد.
من بعد از آن روز دیگر پدرم را بهعنوان یک آدم ترسو
دیدم که در مقابل یک کنش به این شکل واکنشش
ترس بود .تمام این نقطه نظراتی که شما در فیلم من
به صورت یک ُکد میبینید ،همه برگرفته از آن چیزی
استکهدرطبیعتزندگیخودمدیدهاموباآنمواجه
شدهام .من در منطقه خودم خشونت را به چشم دیدم.
خودایدهوداستان«رسمعاشقکشی»ازجاییشروع
شد که من یک فیلم کوتاه بهنام «گت ه مردی» را برای
آقای سرهنگی و مجموعه «کودکان سرزمین ایران»
میساختم .آنجا وقتی به من مجوز قطع درخت داده
نشد ،یک آدمی سروکلهاش پیدا شد و گفت من برای
تو درخت قطع میکنم ،بدون اینکه برایت مشکلی
پیش بیاید .این باعثشد که من با یک عده به اسم
مافیایچوبآشناشوم؛آدمهاییکهمعمولیهستند.
ش تا آدم قلچماق
یکی که رئیس و اندازه من بود ،ش 
هم بغلش دست به سینه ایستاده بودند .او گفت شما
برای فیلمت چه درختی را میخواهی قطع بکنی؟
من از ترس گفتم یک درختی که قطرش اینقدر
باشد .گفت نه ،گناه دارد .درختی که قطرش اینقدر
است ،گناه دارد ،نباید ببری .موسی جان ،برو برایش

یک درختی را که قطرش دو متر استُ ،ببر و بنداز! من
ترسیدم .توی راه گفتم آقا سید! ما منصرف شدیم و
تویفیلمدرختقطعنمیکنیم.گفتبهتوچهربطی
دارد .من قطع میکنم .حاال این داستان من میشود.
ببین ،اینها آدمهای وحشی این منطقه هستند .بعد
هم وقتی که درخت قطع میشود ،گریه میکند .واقعا
عین یک پیرزن جیغ میزند .من در فیلم مستند
«نخل» ناصر تقوایی هم این جیغ را دیدم و شنیدم.
من به همین سید گفتم تو که این درخت را قطع
کردی ،چرا هیچکس نیامد؟ مگر کسی نیست برود
ماموران پاسگاه این پایین را خبر بدهد؟ گفت چرا،
یکی این کار را هشت سال پیش کرد و ما را به پاسگاه
لو داد ...بعد دیگر کسی آن آدمی را که ما را لو داد ،ندید.
گفتم چرا؟ گفت رفت دیگر ،هشت سال است رفته .او
را کشتند .بعد تحقیق کردم و با آدمهایی که در این
قضیه شرکت داشتند همصحبتشدم و فیلم «رسم
عاشقکشی» رانوشتم که برای شما اینقدر باورپذیر
است.درواقعمندارمتویجنگلیکهاینهمهزیبایی
است ،فیلم خودم را میسازم .به یک عکس که کارت
پستالباشد،نگاهنمیکنم.اصالنمیگذارمفیلمبردار
من این را توی فیلم بگذارد .آخر فیلم میبینید که

یــک بــار دعـــوای پــدرم با
همسایهمان را دیــدم .خیلی
خشن و بدوی بود و این بدوی
بودن در من ترس ایجاد کرد
مگر آن حمایت مالی و فرهنگی شامل تو
نمیشود؟
برای من صورت نمیگیرد ،چون بعضیها منتقد را
دشمنخودشانمیدانند.درصورتیکهمنتقدکسی
است که راه درست را به تو نشان میدهد .همین فیلم
«دورانسربی»دردانشگاهتهرانبهعنوانیکمسئله
اجتماعی (تخریب جنگل و از بین بردن اکوسیستم
منطقه)تدریسمیشود.
وقتی این اتفاق برای من میافتد ،بلند میشوم و به
فارابی میروم و به آقای عبداهلل اسفندیاری میگویم
بیاییداینفیلممرابهاندازهوامیکهدادید،ازمنبگیرید،
چونفروشآنچنانینکرد.اماآقایاسفندیاریگفت:
«تو باشی که دیگر از این فیلمها نسازی!» یا وقتی «باد
در علفزار میپیچد» را به بنیاد فارابی بردم ،مسئول
فرهنگی آنجا به من گفت« :بهخاطر فیلمنامه شما
نمیخواهممیزمراازدستبدهم».
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بچه فرار میکند و بعد من فیلم را با آن طبیعت تمام
میکنم .انگار دست به دست هم میدهند و بچه را
در پناه خودشان میگیرند تا کشته نشود .درخت
از انسان حمایت میکند .میبینید آن صدا را آقای
دلپاکچقدرزیبادرستکرد؟سوتهاییکهپرندهها
با همدیگر میزنند ،نوعی همسرایی در حمایت از این
بچهاست.ماهمیشهبارویاهایمانبزرگشدهایم.شما
نگاه کنید دختری به آن زیبایی که در فیلم «جایی در
دوردست» خودش را الل میکند تا پدرش مجبور
نشود او را به یک آدم قاچاقچی شوهر بدهد ،برای
خودش رویا دارد .یا آن پسری که میگیرد او را به
ناکجا آباد میبرد ،او هم تهش یک جورهایی مشکل
دارد .همینطور آن پسری که در فیلم «باد در علفزار
میپیچد» جنازه دختر را میگیرد و با خودش میبرد.
حاال کجا میبرد ،معلوم نیست .همه اینها دست به
دست میدهد و این تریلوژی را میسازد .یعنی این
وابستگیایجادمیشود.
چه شد که بعد از «دوران سربی» ،مسیر
فیلمسازیات منحرف شد؟ آیا این به
فضای ناکارآمد سینمای ما در آن دوران
برمیگردد که فیلمی که چه از جامعه
منتقدین بازخورد خوبی داشته و چه در
جشنوارههای مختلف جهانی به نمایش
درآمده،نمیتواندمسیربعدیسازندهاش
را به درستی رقم بزند؟ بعد تو میآیی
فیلمی مثل «آقای بخشدار» را میسازی
و بعدش هم یک دوران فترت داری .حتی
تا آن جایی که باز خودت در صحبتهای
غیررسمی به من گفتی ،در یک فاصله
زمانی دو ساله برای بهزیستی فیلمهای
کوتاه مستند آموزشی میسازی .بعد
به سیمافیلم میآیی و «دلباخته» و «پر
پرواز» را میسازی که در عین حال که
پرفروشترین فیلم کارنامه سینماییات
است ،ولی قاعدتا فیلم دلخواهت نیست.

چرا یکدفعه این سیکل اینقدر معیوب
میشود؟
اینجاست که من میگویم مدیران دهه 60
سینمای ایران ،به خودتان نبالید .شما در زندگی
به ما ُکدهای اشتباه دادید .من میتوانستم یک
فیلمساز خیلی موفقتر از االن باشم ،ولی وقتی
میبینند که من در مورد مسائل اجتماعی جامعه
ایران بهعنوان یک منتقد عمل میکنم ،دوستم
ندارند .در مورد همین «دوران سربی» وقتی از
بانک صادرات چهار ،پنج بار برای من نامه میآید
که اگر بدهکاریات را ندهی ،باید یکراست به
اوین بروی ،من دیگر تمام مغزم استپ میکند.
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یادم هست یک دفعه رفتم به آقای بهشتی گفتم.
االن فقط دو هزار تومان پول در جیب من است ،هیچ
پشتوانه مالی هم ندارم و تا االن سهتا فیلم سینمایی
ساختهام .کمکم کنید .گفت از شما بدتر آقای جوزانی
است که دارد در یک زیرزمین زندگی میکند.
اینگونه آب پاکی را روی دست ما ریخت و سرافکنده
از فارابی بیرون آمدم.
واقعیت این است که من تا االن که دارم فیلم میسازم،
روی پای خــودم ایستادهام .یعنی سعی کردم
از دستمزد خودم بزنم و فیلم را زود بسازم« .رسم
عاشقکشی» را با  55میلیون ساختم ،زیرا قبلش
توی فارابی همه میگفتند این فیلم به هیچ عنوان
نباید ساخته شود ،زیرا سیاهنمایی است .آقای رضا
داد میگفت تنها کسی که جلوی فیلم تو را میگیرد،
نیروی انتظامی است .ولی بعد از ساخت فیلم نیروی
انتظامی  10تا سکه به من داد .پلیس 25تا سکه داد.
سپاه پاسداران در جشنواره منزلت بابت این فیلم و
این ایده چهار تا سکه به من داد.
تلویزیون هم همینطور است .وقتی
مجموعه «بچههای بهشت» را ساختم،
جایزه  10سال کارگردانی را گرفتم،
اما چرا بعد از آن دیگر به من سریالی
پیشنهادنشد؟
این شاید بهخاطر آن بخش انتقادپذیری است که
بهعنوان یک فیلمساز و نویسنده در فیلمهای خودم
مطرح میکنم و دوست ندارند آن را ببینند.
بعضی از مدیران ،از بعضی فیلمسازان میترسند .من
علتشرانمیدانم.
چی شد که «پر پرواز» را ساختی؟ آیا
خودت بعد از آن تجربههای ناموفق از
نظر اقتصادی ،این ضرورت را احساس
کردی که برای تثبیت موقعیت خودت
یک چنین فیلمی را بسازی تا جبران
شکستهای قبلی را بکند؟
واقعیتش نه .من حتی در مورد این فیلم نقدی نوشتم.

با عنوان «پر پرواز فرزند ناخلف من است» ،که خیلی
همسروصداکرد.حتیباعثشدتهیهکنندهاینفیلم
که دوستم بود ،با من قطع رابطه کند.
من یک فیلمی ساخته بودم به اسم «دلباخته» .آقای
قزل ایاغی این فیلم را از من خرید و بخشی از مشکل
مالیام را حل کرد .من هم همینجوری از دهانم در
رفت و گفتم یک فیلمنامه را بهخاطر این کمکی که به
منکردی ،برایت بازنویسی میکنم.همانجا مرا توی
یکی از اتاقهای دفترش برد و یک فیلمنامه  40برگی
به من داد و گفت این را بازنویسی کن .من خواندم و
دیدم یک فیلمنامه مزخرف به اسم «پر پرواز» است.
بعد رفتم آن را یک ماهه نوشتم ،بردم به او دادم و
گفتم این هم قولی که به تو دادم .گفت باش .یکی از
دوستانت میآید و ناهار را با هم بخوریم .آن دوست
من کیانوش عیاری بود .او به من گفت« :خسرو ،تو
فیلمساز خوبی هستی .یک «پر پرواز» هم بساز تا
نفروش روستایی
نگویند خسرو معصومی فیلمسا ِز
ِ
است ».من هم حرف کیانوش را اطاعت امر کردم و
«پر پرواز» را ساختم .اگرچه خودم این فیلم را دوست
ندارم،ولیتماشاچیانزیادیدوستشدارند.

دنبال این نیستم که از سینما پول
دربیاورم .هنوز مستاجرم .سعی
میکنم سینمای سالم را رها نکنم
وبهسمتسخیفسازینروم
نیست این فضا تخریب شود؟ برای همین آمدم گفتم
یک سهگانه میسازم؛ در مورد اینکه خود طبیعت
عالوه بر اینکه دارد تخریب میشود ،آدمهایی هم
که در آن زندگی میکنند ،دارند یک جورهایی نابود
میشوند .حسین عابدینی در «رسم عاشقکشی»
یک سرباز وظیفه است .او بهخاطر آن لباس نظامی
که تنش بود ،کشته میشود ،چون قاچاقچیان فکر
میکنندجنگلباناستواورامیکشند.
ن ساخته شد که جنگل
«رسم عاشقکشی» برای ای 
تخریب نشود و همچنین برای آدمهــای منطقه
شرایط اشتغال ایجاد شود .این نگاه جامعهشناسانه
من به موضوع بود.
فراتر از این نوع مواجه ه که با یک اعتراض
دلسوزانه اجتماعی توأم است ،قالب
بیانی فیلمهایت را که دوربین در طبیعت
پرسه میزند ،جدا از این سهگانه ،در
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هر کس دیگری بود ،بعد از فروش
خوب این فیلم وسوسه میشد که یک
فیلم پرفروش دیگر در همان قالب
بسازد ،ولی بالفاصله تو رفتی «رسم
عاشقکشی» را ساختی.
واقعیتشمندنبالایننیستمکهازطریقسینماپول
دربیاورم .من هنوز مستاجر هستم .همچنان به راه
خودم ادامه میدهم .سعی میکنم سینمای سالم را
رها نکنم و اصال به سمت سخیفسازی نروم.
سینما عشق من است .هر وقت فیلمی از کنلوچ را
نگاه میکنم ،باز به زندگی امیدوار میشوم .برای من
سینما ارزش دارد .وقتی که کار خوبی را خلق میکنم،
به خودم میبالم .این عشق است که مرا به زندگی
امیدوار میکند و نمیخواهم این را از دست بدهم.
«رسمعاشقکشی»بهعنوانشاخصترین
کارت در این مجموعه سهگانه «جایی در
دوردست» و «باد در علفزار میپیچد»،
یکزمینهانطباقدنیاودغدغههایتدارد.
نوع استفاده از طبیعت ،شکل خشونت
گریزناپذیری که به آدمها تحمیل میشود
تاریخیپایانناپذیرآناززمان
وانگاربستر
ِ
هابیل و قابیل تا اکنون ادامه دارد و این در
فصلنهاییدریکمیزانسنواجرایخیلی
خوبنمایاندهمیشود.
این نوع نگاه چهجوری در ذهنت شکل
پیدا میکند؟ آیا از خود محیط و همان
خاطرهها و گذشتهها میآید؟
من خودم وقتی در دوران کودکی به روستاها و
ارتفاعات دوروبر محل سکونتم میرفتم ،دخترهایی
را میدیدم که در عین زیبایی خیلی بدوی زندگی
میکردند و همیشه دلم برای آنها میسوخت.
میخواهم بگویم این برگهای سبز خطه شمال،
فرشی است روی فقر.
من با خود گفتم از نظر گرافیکی بهترین فصل برای
«رسم عاشقکشی» زمستان میتواند باشد ،چون

طبیعت پاییز و زمستان زیبا و یک جورهایی همه
چیز عریان است .اما مسئله خیلی مهم برای من این
بود که آدمهایی که در این ارتفاع زندگی میکنند،
اگر بخواهند بروند در شهر کار کنند ،چیزی در حدود
چهارساعترفتوآمدشاناست.اینهاکهنمیتوانند
این مسیر را بروند و برگردند .اولین کاری که میکنند،
میآیند در محدوده خودشان ،بدون اینکه قضیه را
بفهمند ،جنگل را تخریب و درخت را قطع میکنند،
فقطبرایاینکهزندهباشندوزندگیکنند.
زمانی که «دوران سربی» را میخواستم بسازم ،یک
هفتهای به جنگل و طبیعت پناه بردم .این طبیعت
آنقدر تاثیر خوبی روی من گذاشت که گفتم حیف
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«خرس» و «تابو» هم میبینیم .انگار
یک چیزهایی دست از سر این جغرافیا
و آدمهایش برنمیدارند .میخواهند
عاشق باشند ،ولی انگار یک سقف
و ظرفیتی برای عشق وجود دارد .از
یک جا به بعد خشونت میآید و یک
عامل بازدارنده میشود .یا میخواهند
آدمهایی باشند که بر سرنوشت محتوم
خود فائق شوند ،ولی نمیتوانند و گویی
این تقدیر خِ فتشان را میگیرد .این کوالژ
و ترکیب ناهمگون خیلی هنرمندانه
اجرا میشود .یعنی عشق و خشونت،
انساندوستی ،شفقت و آن بیرحمی و
شرارت ،همه با همدیگر ترکیب میشود
و یک تراژدی نهایی را رقم میزند.
کامال درست است.
ُخب ،چرا این ترکیب متناقض مفهومی
و حسی و غریزی دســت از سرت
برنمیدارد؟
ببینید ،من در جمع این آدمها بودم و با آنها زندگی
کردم و مشکالتشان را میدانم .این اصال غریزی
نیستومبتنیبرشناختاست.
تالشم این است که در فیلمم به موضوعاتی اشاره کنم
کهبهبعضیهاکهبهسینمامیآیند،تلنگریبخورد.
در صحبتی که با سردار آجرلو در مورد فیلم «خرس»
داشتم ،ایشان گفت من از ساختار فیلمت خیلی
خوشم آمد ،ولی تلخیهایش را دوست نداشتم .گفتم
جنگ با خودش تلخی و خشونت دارد .نمیشود شما
منکراینتلخیهاشوید.
جدا از این لحن معترضانه غیرمستقیمت ،گاهی
اوقات در آثارت قصه و روایت پررنگ میشود و با
یک بیان نمایشی بازتاب مییابد و گاهی اوقات فضا را
استیلیزهمیکنی.انگارنمیخواهیقصهاترامحدود
به یک زمان و مکان مشخص کنی و اصرار داری برای
این خشونت و مناسبات غیرانسانی یک سیر مداوم

تاریخیقائلشوی.
درست است ،بخشی از این فضاسازی که برای شما
جذاب ب ه نظر میآید ،برگرفته از تجربیات فیلمهای
قبل من است .مثال براساس کشفیات خودم به
فیلمبردارم میگویم صبحها عوض اینکه تا ساعت
هشت بخوابی و بعد بلند شوی صبحانه بخوری و سر
صحنه بیایی ،ساعت چهار صبح بلند شو ،بیا و فضای
بیرون را نگاه بکن ،ببین آسمان چه رنگی است؟ ببین
اینفضاچقدرمیتواندبهقصهماکمککند،ماکجای
فیلماینفضارابگذاریمکهبتواندتاثیرداشتهباشد؟
واقعیتششمابهعنوانتماشاچیبدوناینکهبتوانید
این را کشف کنید ،متوجه این قضیه میشوید.
میخواهم بگویم این دادهها نشئتگرفته از شناخت
فیلمساز است؛ اینکه من فیلم خودم را در چه
محدودهای و در چه زمانی و با چه آدمهایی توی قصه
و چه موضوعی مطرح کنم که زمان مونتاژ هم ریتم
یک اثر پرهیجان را داشته باشد و هم تأثیرگذار باشد.
من وقتی فیلم «دنــدان مار» آقای کیمیایی را
دیدم ،متوجه یک حس ناخواسته شدم که هر کس
نمیتواند آن را کشف کند و کال این فیلم تأثیر خیلی
خوبی روی من داشت.

بخشی از فیلمهای من در مرحله
تدوین شکل پیدا کرده ،برای
همین طی این سالها با آقای
حسندوستکارمیکنم
یا «دایره سرخ».
بله ،در همه فیلمهای ملویل این وجود دارد .یک
جورهایی که همه فکر نکنند چون اینها گانگسترند،
آدم بده قصه هستند .در «پدرخوانده» هم کاپوال ُدن
کورلئونه را یک آدم دوستداشتنی نشان میدهد،
طوریکهشمابرایمرگشگریهمیکنید.
یک بار مــرادی کرمانی به من گفت از «رسم
عاشقکشی«ات خوشم آمد ،چون تو به فقر کارت
پستالینگاهنکردی.
شما از فیلمسازی تاثیر نگرفتهای؟
ناخودآگاهتاثیرمیگیرم.
نمونههایش را بگو ،همینطور فیلمسازان
محبوب و مورد عالقهات...
خیلیها هستند .مثال از قدیمیها الیا کازان .همیشه
تعجب میکردم که چرا اینقدر قصههای کازان
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یا در فیلم «خانهای روی آب» بهمن فرمانآرا هم
این حس را داشتم .ما یک بخش از این حس را در
فیلمنامه ،یک بخش آن را توی بازیها ،یک بخش
آن را داخل فضا و بخش نهایی را در مونتاژ به وجود
میآوریم.
پس مونتاژ برایت خیلی اهمیت دارد.
بهنظرمنسختترینمراحلفیلمسازییکینوشتن
فیلمنامهودیگریتدویناست.اجراتجربهاست.شما
خودتان ناخودآگاه بر اساس تجربیاتی که دارید ،آن را
بهشکلمطلوبدرمیآورید.گاهیاوقاتتدوینگربه
خودش این اجازه را میدهد که داستان فیلمت را به
هم بریزد ،برای اینکه یک حس عجیب و غریبتری
دربیاورد.
تو دستش را باز میگذاری یا نه؟ باالی
سرش هستی و با هم به توافق میرسید؟
من یک لحظه از کنار تدوینگرم جدا نیستم .مدام
دارم بر آنچه او میگوید ،نظاره میکنم.
پس تدوین برای تو یک زایش جدید
است؟
کامال همینطور است .بخشی از فیلمهای من در
مرحله تدوین شکل پیدا کرده ،برای همین طی این
سالها مدام دارم با آقای حسندوست کار میکنم.
در داستان نوشتن هم همین وضعیت است .مثال
میآیم فضای یک سکانس را مینویسم .بعضی
وقتها میآیم دیالوگها را بازنویسی یا عوض
میکنم.شخصیتهایاغلبفیلمنامههایآنتونیونی
بر اساس گفتار شکل میگیرد .یعنی دیالوگهای
آدمهاست که به شما میگوید این چه شخصیتی
است.
حاال بعضیها اصال از دیالوگ گریزان هستند و
معتقدند سینما فقط تصویر است .کی این را گفته؟
شما باید شکل درست دیالوگ را در اثر خودت اجرا
کنی.
بله ،نمونههایش در سینما زیاد است .مثل
«مردی برای تمام فصول» فرد زینهمان،

«چه کسی از ویرجینیا ولف میترسد»
ساخته مایکل نیکولز یا بعضی از کارهای
جان کاساوتیس که متکی بر دیالوگ
هستند.
شما در مورد طبیعت در فیلمهایم از من سوال کردید.
ببینید! این طبیعت و آدمها دغدغههای من هستند و
نمیتوانم از اینها جدا باشم .همیشه سعی میکنم
اگر میخواهم یک قصهای را بگویم که فراتر از این
مرز است ،این شناسنامه در آن دیده شود .مثال در
سینمایفرانسهژانپییرملویلراداریمکهمیگویند
غمخوار گانگسترهاست و من عاشق سینمایش
هستم .ببینید در «سامورایی» چقدر با آلن دلون
همدردیعمیقیدارد.
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تاثیرگذار و قابل باور است .این اصال خود سینماست.
بخشی از آن به نوع بازیای که از بازیگران میگرفت
و شکل داستانپردازی و موضوعات چپ آن روز و
روزگار ربط پیدا میکند .سینمای برسون را هم
دوست دارم.
خودت هم گاهی اوقات مثل برسون
حادثه در شرف وقوع و خشونت را نشان
نمیدهی.
مثل فیلم«پول».
بله ،در همین فیلم آخرت «تابو» هم ما
در فصل فینال فقط صدای شلیک گلوله
را میشنویم و کشت ه شدن کسری به
وسیله آقعمو نشان داده نمیشود.
شاید یکی از خشونت خوشش نیاید .ولی دلیل
دیگریدارم.مناسلحهدستبازیگرنمیدهم.
چرا؟
برایاینکهبلدنیستنداسلحهبگیرند.
در صورتی که در «رسم عاشقکشی»
نمایش خشونت را خوب اجرا کردی.
نمایشی بله ،من فکر میکنم اگر یکی توی سینما
میتواند خوب اسلحه بگیرد ،آلن دلون است .انگار
که این جزو بدنش است .اسلحه گرفتن توی سینما
خیلیسختاست.
برای همین سعی کردم یک مقدار از خشونت پرهیز
کنم .اما به صورت نمایشی نه ،چنانکه در «تابو» به
وسیله صدای جیغ و امواج دریا نشان دادم.
به جز برسون ،از چه فیلمسازان دیگری
نام میبری؟
کارهای میکلوش یانچو ،زلتان فابری ،فرانچسکو
ُرزی ،ویسکونتی ،اولمی ،کن لوچ و کوریسماکی را
خیلی دوست دارم .همچنین بعضی از کارهای وایدا
مثل«سرزمینموعود»و...
کوروساوا نیز از فیلمسازان مورد عالقهام است ،اما با
هیچکاکزیادارتباطبرقرارنمیکنم.
مگر آثار او سینما نیست؟

نمیگویم سینما نیست .ببین ،هیچکاک داستان
را نمایش میکند .من کسانی مثل بیضایی را
که داستان را نمایش بکنند ،دوست ندارم .من
میخواهم داستان به صورت واقعیت برگزار شود،
مثل کیارستمی که زندگی در آنها جاری است.
مثال من «باشو غریبه کوچک» را دوست ندارم ،برای
اینکه نمایش است .در هیچ روستایی اینقدر به
همدیگر بدبین نیستند .هیچ زن روستایی مثل
سوسن تسلیمی اینقدر آرتیست نیست .اما دیوانه
اولمی هستم ،چون در فیلمهایش مثل «کفشها»
یک زندگی واقعی را نگاه میکند .کن لوچ را
بهخاطر موضوعاتی که مطرح میکند و همهشان
دغدغههای امروز جامعه دنیاست ،دوست دارم.
از فیلمسازان خودمان نام نبردی.
شهید ثالث و امیر نادری و کیارستمی.
امیر نادری دوره قبل از انقالب یا بعد از
انقالب یا هر دوتایش؟
نه ،قبل از انقالب .من سینمای داستانیاش را خیلی
دوست دارم .آخرین فیلمش به اسم «کات» را در
جشنواره شانگهای به من و خانم رخشان بنیاعتماد

کن لوچ را بهخاطر موضوعاتی
که مطرح میکند و همهشان
دغدغههای امــروز جامعه
دنیاست،دوستدارم
در «تابو» میبینیم یک مقدار توجه
بیشتری به قصه داری.
بله ،به نظر من بیشتر فیلمهایی که در سینمای
ایران ساخته میشوند ،از نداشتن قصه رنج میبرند.
تماشاچی در وهله اول عاشق داستان است و در وهله
دوم به تکنیک نگاه میکند« .جدایی نادر از سیمین»
شاید پردیالوگترین فیلم سینمای ایران باشد ،ولی
شما میبینی که تماشاچی با آن درگیر میشود .خود
منیکبارکهفیلمرادرخانهتماشامیکردم،احساس
کردم این دیالوگها هستند که تماشاچی را ،بدون
اینکه خودش متوجه شود ،جلو میبرد و در آخر او
را درگیر یک حس جادویی میکند .برای همین به
آن اسکار میدهند .به نظر من نوشتن یک فیلمنامه
خوب یک جوهر است .یک اثر است .برای همین من
برای فیلمسازی دو ماه ،ولی برای نوشتن فیلمنامه
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نشان داد .واقعیتش من برای امیر تاسف خوردم.
شما آن فیلم زیبای «تنگنا» را نگاه بکن .هنوز برای
مندیوانهکنندهاست.
بپردازیم به دیگر فیلمهایت« .خرس» هم
یک زمینه انطباق با آن سهگانهات دارد،
چه از نظر خود طبیعت که باز یک موقعیت
تراژیک در آن رقم میخورد ،و در عین
حال انگار شما دارید از یک گذشته
نهچندان دور تاریخی هم پردهبرداری
میکنید.
کام ً
ال درست است.
این آدمها را توی چنین محیطی آوردهای
ش و تقابل ایجاد
و باز میانشان کشمک 
کردی تا ما در مقام بیننده محق و مقصر
را تشخیص دهیم.
این اصل داستان است .یعنی عالمت سوال «خرس»
این است که آقا ،مقصر چه کسی است که چنین
شرایط سختی برای یک خانواده ایجاد میشود .این
مشت نمونه خروار است .موضوع خرس کامال مستند
است .زمانی که «رسم عاشقکشی» را میساختم،
یک رانندهای از سوی اداره جنگلداری همراه ما بود .او
میگفت میخواهم برای فیلم بعدیات یک لوکیشن
خوبنشانبدهم.
باالخرهیکروزمنونادرمعصومیوحسینمحجوب
سوار ماشین شدیم و او ما را به آن منطقه جادویی برد.
ماشین ایستاد و ما را پیاده کرد و به سمت یک جنگل
مهگرفتهرفتیم.ناگهانیکسیاهیشبیهقبرتویمه
دیده شد .یعنی میلههای قبر بود .گفت برو روی قبر را
بخوان .وقتی خواندم ،موهای دستم بلند شد .کودک
هفت ماهه به دست پدر قسیالقلب به ضرب گلوله
کشته شد ،همینطور مادر و برادر .این شد «خرس».
ُخب مشکل «خرس» چیست که دولتها
آمدهاند و رفتهاند ،ولی هنوز امکان
نمایش عمومی آن نیست؟
واقعیتش مشکل هیچی نیست .ما به گروه انصار

حزباهلل و آزادگان نشان دادیم ،اصال کسی حرفی
نزد .تنها کسی که سنگ را آن ابتدا انداخت ،آقای
سجادپوربود.
اصال نمایش «خرس» با دو سهتا اصالحیه توسط
دری
شورای پروانه ساخت بالمانع بود .این را آقای ّ
به من گفت ،ولی آقای سجادپور با نمایش ندادن
فیلم «خرس» واقعا زندگی را به ما حرام کرد .حتی
در جشنواره فجر هم که فیلم را نشان دادند ،گویا با
پافشاریچندنفرازکمیتهانتخابمثلخانمفرشچی
و حمید نعمتاهلل و عزیزاهلل حمیدنژاد و خود شما بود.
مامنتظریمکهبعدازآمدننمایندگانمجلسجدید،
آقای علمالهدی که فیلم را دوست دارد ،برای نمایش
«خرس» در گروه هنر و تجربه تالش و رایزنی کند.
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 15 ،14ماه وقت میگذارم .االن برای کار جدیدم 13
ماه است که دارم مینویسم.
قبال قصه را زیاد جدی نمیگرفتی و این
اهمیت دادن از «خرس» شروع شد.
بله ،در «تابو» هم قصه وجه پررنگی دارد.
در عین حال «تابو» متکی به قصه است،
ولی سعی کردی شیوه قصهپردازی و
بیانت متفاوت باشد .مثال شروع فیلمت
درواقع از اواسط قصه است.
بله ،چون دارند به سمت آن مدرسه میروند.
نگران نبودی با این نوع شروع ممکن
است فیلمت یک مقدار ریزش مخاطب
داشته باشد ،یا اینکه معتقد بودی چنین
افتتاحیهای میتواند تعلیق خوبی باشد؟
اصوال این توی فینال کار اتفاق میافتد که اول فیلم را
آخر بگویی ،ولی من در وسط فیلم این کار را کردم .هم
پایان کار را لو ندادم و هم یک حس کنجکاوانه برای
تماشاگر ایجاد کردم .این میشود فرض یک مقدمه
و نوعی فالشفوروارد تا تماشاچی را درگیر کنیم،
بعدشتویفیلممیرویم.
این قاببندی و النگشات اولیه که
یک اتومبیل شاسیبلند دارد از دل
سیاهی و ته قاب به جلوی قاب میآید و
استفادههای بعدی از نماهای عمومی در
م نشان میدهد که به النگشات
طول فیل 
عالقه داری.
علت دارد ،بخشی از زندگی ما در النگشات ،بخشی از
هیجانات ما در مدیومشات و بخشی از اینکه ما چقدر
تحتتاثیرگفتهفالنبازیگرباشیمدرکلوزآپاست،یا
مثالنمایشیاززیباییکهاینصورتچقدراغواکننده
است .شما در فیلمهای اولمی تمام پالنها را مدیوم
یعنی پالن آمریکایی و النگ شات و اکستریم النگ
شات دارید نگاه میکنید .برای همین است که تاثیر
ناخودآگاهش را میگذارد .بیشتر موضوعات داستان
توی رسم من کلوزآپ است و مدیوم خیلی کم دارم.

برای اینکه بخش زیادی از زندگی ما در پالنهای
النگبیشتردیدهمیشودتاپالنهایبسته.
درپالنهایبستهفقطحسمشاهدهمیشود.
به نظر من این ساختارها در زمانی که شما دارید
دکوپاژ میکنید ،حتما باید توی فیلم لحاظ شود.
یعنی باید دقت شود که این دیالوگ کجا گفته و این
پالن کجا گرفته شود .من احساس میکنم که پالن
اول تماشاچی را یک خرده جذب میکند.
یک کنجکاوی هم ایجاد میکند.
احسنت .واقعیت این است که من در سینما همین
موضوعاتی را که شاید برای شما پیشپاافتاده باشد،
لحاظ میکنم .شما توی سینما با نشان دادن یک
پالن زیبا برای اول فیلم تکلیف تماشاچی را روشن
میکنید.
رفتن
چند پالن از فصل پایانی هم مثل
ِ
آرام و جنونآمیز بهار به داخل آب در
جلوی کشتی ،باز این النگ شات کاربرد
خوبی دارد.
آدم نباید زیبایی را حذف کند و فقط کلوزآپ یا مدیوم
نشان بدهد .برای همین شما در این سهگانههای
گ شاتها
من خیلی النگ شات میبینید .اصوال الن 

شما توی سینما با نشان دادن یک
پالن زیبا برای اول فیلم تکلیف
تماشاچیراروشنمیکنید
برادرهای خود ساالر ،جمشید جهانزاده
و آن برادری که واقعبینتر از بقیه است.
و تالش میکند قضیه به خشونت کشیده
نشود.
علت دارد .برادرش (جهانزاده) گاودار است و خودش
رئیس بانک است .فرهنگ آدمها در زندگی آدمها
تاثیر دارد .ببین ،یک مشخصههایی هست که شما
شخصیت آدمها را پیدا کنید .شما خود ساالر را نگاه
کنید ،وقتی در آخر آن واکنش را نشان میدهد.
نه .ساالر خوب است.
در فیلم هم میآید ترانه خارجی میخواند .او ارباب
و فئودال نیست ،یک مالک است .این آدم مثل
شخصیتهای چخوف هست که مثال در «دایی وانیا»
و «سه خواهر» میبینید .اینها مالکهای زمیندار
بافرهنگهستند.
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مشخصه فیلمهای من شده .مثال شنیدهام که
میگویند بعضی از زیباترین النگ شاتها را در
فیلمهایخسرومعصومیمیشوددید.
وقتی اسم النگ شات میآید ،آدم
ناخودآگاه جان فورد برایش تداعی
میشود ،با آن میزانسنهای بینظیرش...
بله،کامال.
اینجا یک اتفاق جدیدی در فیلمت
افتاده .ما دو تا نسل را در برابر هم
میبینیم .فرشاد و کسری در مقابل ساالر
و برادرانش .البته این نسل جدید در این
روند تاریخی با یک نسل قدیمی خیلی
متعصب روبهرو میشود و در انتها با وجود
تمام تالشی که میکند ،نمیتواند مانع از
جاری شدن خشونت شود و درواقع فقط
یک ناظر مردد است .در پایان فیلم افسر
نیروی انتظامی به فرشاد میگوید پسره
کی بود و او فقط نگاه میکند.
دارد فکر میکند که چی بگوید .آیا بگوید میشناسم،
نمیشناسم؟ چون وقتی که بگوید میشناسم،
خودش را توی هچل میاندازد .پس سکوت میکند.
ولی بههرحال فاعل نیست .انگار یک
جوری در یک حالت معلق قرار گرفته...
کامال ،این ریاکشنی که شما از او میبینید ،همه این
چیزهاستکهبگویمیانگویم؟
توی تردید است.
بله.درهمین تردید فیلم تماممیشود.
انگار این نسل با همه حضورش در صحنه
در جهت تغییر شرایط و ایجاد کردن
امن عشقی که میخواهد از ناحیه
بستر ِ
رفیقش برگزار شود ،یک تالشی کرده،
ولی آن تعصب کور و حس تملکخواهانه
کار خودش را میکند.
اشارهای که من دارم در فیلمم میکنم ،همین است.
تو پولدار و َم ّلک هستی ،ولی نمیتوانی عشق بهار

و کسری را بخری .عشق مال دوتا آدم است که در
زندگیشان هیچی ندارند ،ولی صفا دارند .وقتی در
عرشه کشتی از رویاهایشان حرف میزنند ،غمانگیز
و زیباست .حاال موضوعی که من اینجا مطرح کردم،
همین بحث ازدواج جوانهاست .طرف س ه تا زن دارد
و زن چهارم جوانی را هم میگیرد.
در این شیوه روایتپردازیات چرا در
مورد بعضی از آدمها یک مقدار زمینه
اطالعاتی کمتر است و به یک شخصیت
تبدیل نمیشوند؟ در صورتی که
قابلیتها و جاذبههای شخصیت شدن
را دارند.
مثل کی؟
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ولی بهموقع هم آدمهــای خطرناکی
میشوند.
این ذات درونی آنهاست که من دارم به آن اشاره
میکنم.درذاتمنطقهاینجوریرشدکردهاند.یعنی
خیلی از این آدمها هستند که شعور و فرهنگ دارند،
ولیوقتدعوا،دیوانهمیشوند.
وقتی آن چیزی را که به دست آوردند،
از دست بدهند .ساالر در آن سکانس
افتتاحیه (بعد از رفتن بهار) ،همهاش از
کشتن و چال کردن و جنازه میگوید.
بله ،چون فکر میکند به او بیاحترامی شده .کما
اینکه پالنی که من در آشپزخانهگذاشتم ،الکی
نیست .ساالر دارد فکر میکند که باید با این دختر چه
کار بکند .برادره میآید میگوید تو اینجا نشستی و
مندنبالتوهستم.
اینها واقعا حسابشده است .یعنی میزانسنی که
من میدهم ،او به برادرش میگوید فرخ ،به مامان
هیچی نگی .به هیچکس هیچی نمیخواد بگی .چون
نمیخواهدآبرویشبرود.اصلآبرواست.
اما این آدم واقعبین هم هست ،میگوید اگر دختره
راضی است ها .ساالر زنی میخواهد که از او بچهدار
شود .حاال این دختر برای خودش آرزوها و آمالی دارد.
ساالر میآید این دختر را قربانی میکند ،ولی در
فینالبهاشتباهخودشپیمیبرد.
بهتر نبود در مورد ساالر یک نگاه
خاکستریتری داشته باشی.
واقعاداشتم.
مثال پایانبندی خوب است .فصل ماقبل
آخر به این آدم یک فرصتی میدهی تا
پشت به دوربین بغض و گریهای داشته
باشد .اما میشد از این خلوتها و
موقعیتها در طول فیلم بیشتر استفاده
شود.
تا آنجا که از احساس بهار نسبت به خودش مطلع
نشده نه ،اما وقتی روی عرشه کشتی به بهار میگوید

توبه مننگفتیدوستمنداری...
آنجا دیگر فرو میریزد.
بله ،آنجا زیرورو میشود .وقتی بیرون میآید ،دیگر
تمامشدهاست.میگویدبرویم،اینمنرادوستندارد.
آن برادره است که باز یک تَشَ ری به او میزند که آقا کجا
داریمیروی،مگرمیشودبگذاریم.آبرویمارفتهو...
آدمهایی مثل آقعمو را داریم که کاسه
داغتر از آش هستند .حاال ساالر کوتاه
آمده ،ولی او میرود کار خودش را میکند
و کسری را میکشد.
بهخاطر منافع مالی بله ،این کار را میکنند .من
کدهایی دادم ،اعتیادش و 10تا گوسفند و یک تکه
زمینی که گرفته .او ازدواج دخترش با یک مالک
را برای خودش افتخار میداند و اصال به این فکر
نمیکند که دخترش را نابود کرده است.
در مورد شخصیت فرشاد هم میشد
به دنیای فردی او بیشتر نزدیک
میشدی .چون این آدم برای ازدواج
نکردن یک دالیلی دارد و به پایه های
رفاقت معتقد است.

فیلمهایم را اول به کیانوش
عیاری نشان میدهم تا اگر نقطه
نظری دارد ،در فیلم اعمالکنیم
یعنی موافق نیستی؟

نه.
اگر با این موارد پیشنهادی و اجراییاش
موافق نیستی ،پس چرا کنار میآیی؟ آیا
بهعنوان یک تدوینگر حرفهای قبولش
داری.
من به حسندوست احترام میگذارم ،ولی با او
اختالف دارم .یک دفعه فیلم «باد در علفزار میپیچد»
را به کیانوش عیاری نشان دادم ،چون اصوال فیلمهای
خودم را به او نشان میدهم تا اگر نقطه نظری دارد ،در
فیلم اعمالکنیم .وقتی کیانوش فیلم را دید ،هیچی
نگفت .رفتیم بیرون و داشتیم قدم میزدیم .گفت:
«فیلم تو مثل استخوانی میماند که با چاقو تمام آن
گوشتها از این بدنه بریده شده .یک استخوان خالی
است .تو ریتم را فدای حس کردی .باید یک خرده
گوشت هم ته آن استخوان باشد».
من «خانه پدری» او را ندیدم ،ولی دیگران میگویند
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شما در فیلم «پدرخوانده» کاپوال اینقدر جزئیات
میبینید؟ من که نمیبینم .بیشتر حادثه است که
قصهراپیشمیبرد.
آخر یک کدهایی میدهی که فراتر از
حادثه میخواهی من را با درونیات این
آدم آشنا کنی.
من دارم میگویم دو تا جوان هستند .یکی معلم و
دیگری دانشجوست .فرشاد واقعبینتر است ،دوستی
برای خودش دارد .نمیخواهد ازدواج بکند و شرایط
اجتماعیاش را هم خوب میشناسد .اما کسری این
چیزها حالیاش نیست .فکر میکند با این آب باریکه
میشود دختر مورد عالقهاش را پیش خود بیاورد و با
اوزندگیکند.
درواقع شما در پایانبندی فیلمت داری
این را متذکر میشوی که در جامعه
پارادوکسیکال فعلی ما هیچ جایی برای
این عشقهای افالطونی مثل کسری
و بهار نیست .بــرای همین آخرین
شناسنامه و هویت ارائهشده درباره
کسری از زبان آن افسر نیروی انتظامی
مطرح میشود که از فرشاد میپرسد:
«این پسره را تو میشناسی؟» واقعا این
پسره کی بود؟ یک قربانی که حتی افسر
پرونده هم دارد او را با عنوان «پسره» نام
میبرد.
کامال درست است .این یک بحث روانشناسانه
است که چرا عشق پایه و اساس ندارد و شکل درستی
نمیگیرد.
شخصیت بهار هم فراتر از آن شمایل
واقعگرایانهای که دارد ،یک وجه
تاویلپذیر هم پیدا میکند .بهخصوص
در آن میزانسن انتهایی شما که او دارد با
یک حالت مات و جنونآمیز که انگار اصال
در این دنیا نیست ،توی آب میرود که
خودش را غرق کند.

یک جوری روانپریش میشود .او احساس میکند
که تمامزندگیاشراجلویچشمشپرپرکردند.
ویژگی و مشخصه ایــن دو فیلم
آخرت («خــرس» و «تابو») ریتم و
ضرباهنگ است که در جذب مخاطب و
تحملپذیریاش خیلی تاثیر دارد ،ولو
اینکه شیوه قصهپردازیات هم خیلی
خطی و کالسیک نباشد .آیا در این مورد
تدوینگرت نقش اساسی داشته است؟
اینسلیقهوپیشنهادحسنحسندوستاست.حتی
من با او بحث هم دارم.
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اول فیلم بهخاطر سکون و ریتم کند در آدم یک ترسی
ایجاد میشود که در این خانه چه اتفاقی میخواهد
بیفتد .خودش میگفت من ریتم را کند کردم ،این
حس به دست آمد.
ولی من حرف آقای حسندوست را تا  90درصد قبول
دارم که تماشاچی ما بیحوصله است ،میخواهد
سریع داستان دستش بیاید و تحت تاثیر آن قرار
بگیرد .تمام این کارها را حسندوست میکند که
این اتفاق برای فیلم نیفتد و از این بابت من خیلی از
اوتشکرمیکنم.
یعنی نهایتا مجاب میشوی؟
بله .اگر شما بگویید از بین تدوینهای فیلم خودت،
ج فیلمی که حسندوست مخصوصا
عالوه بر این پن 
بهترین آنها «رسم عاشقکشی» کار کرده ،از چه
تدوینگری خوشت میآید ،میگویم کامران شیردل
در «دوران سربی» .این فیلم  112دقیقه بود .بچهها
گفتند اگر  12دقیقه را دربیاوری ،فیلمت پرفروشتر
میشود .اما نظر آقای شیردل این نبود .او گفت نه،
حس موجود در «دوران سربی» ،همان  12دقیقه
است .ما اصرار کردیم و گفتیم تهیهکننده هستیم و
فیلم باید بفروشد .این کار را کرد و فیلم ضربه خورد.
در «تابو» فقط یک قطعه موسیقی کوتاه
ویلن سل در لحظه وقوع جنایت در فصل
پایانی داریم .به موسیقی زیاد اعتقاد
نداری؟
خیلی اعتقاد دارم ،ولی به نظرم در ایران کسی که
بتواندموسیقیفیلمبنویسد،وجودندارد.
جدی؟
بله .حاال اگر میخواهند از دست من ناراحت بشوند،
بشوند .پیمان یزدانیان برای فیلم «خرس» موسیقی
خوبی ساخته .من آن حرف شهید ثالث یادم میافتد
کهفیلمرایکمقداراحساساتیمیکند.
میخواهی واقعیت مخدوش نشود.
میخواهمتماشاچیتحتتاثیرخودفیلمقراربگیرد،
نه اینکه عوامل جانبی به فیلم کمک کنند .البته

برعکسموسیقی،بهصدااعتقادبسیاردارم.
شما میدانید که صدای محمدرضا دلپاک اصال فیلم
را از اینرو به آنرو میکند و حس غریبی به فیلم
میدهد .موسیقی خودش یک هنر جداگانه است،
ولی صدا مال فیلم است.
فکر میکنی این نگاه ایدهآلت با فضای
موجود سینمای ما همخوانی دارد؟
بههرحال تماشاچی عادتکرده ما
با موسیقی بهعنوان یکی از عوامل
تشدیدکنند ه احساسات همراهی
میکند .شما میخواهی این ذائقه و
سلیقه را عوض کنی؟
این کار را آقای کیارستمی و اصغر فرهادی با فیلم
«جــدایــی »...کرد که در سینما سه میلیارد هم
فروخت.پس تماشاچیدوستدارد.
گاهی اوقات که در باغ سبزهایی ،هم
در «خرس» و هم اینجا در «تابو» نشان
میدهی تا مثال دوز مایههای ملودرام
فیلم بیشتر شود ،ولی بعد میخواهی این
را کنترلکنی؟!
بعضی از فیلمها مانند «روزی روزگاری در آمریکا»

بعضی از فیلمها مانند «روزی
روزگاری در آمریکا» را نمیشود
ن آثار
بدون موسیقی دید .ای 
فیلمهایموسیقیهستند
چه جوری حرف میزنی ،دیالوگهایت را هم همین
جوریبگو.
َ
شما مجموعا از کست بازیگری در
«تابو» راضی هستی ،یا فکر میکنی یک
جاهایی حق مطلب ادا نشده؟
من راضی هستم.
مثال از بازیگر کسری راضی هستی؟
هیچ کسی نمیتوانست این نقش را بازی کند.
در آن سرما توی آن چاه برود .ولی واقعیتش این
است که خیلیها دوستش ندارند و نمیتوانند او را
بهعنوان آرتیست بپذیرند.
شاید اگر بازیگر شناختهشدهای بود،
میتوانست در فروش بیشتر فیلم تاثیر
داشته باشد.
بله .مثال اگر شهاب حسینی بود ،خب معلوم است
که خیلی بهتر بود .بههرحال یک بازیگر خوب فیلم
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را واقعا نمیشود بدون موسیقی دید .اینگونه آثار به
نظر من فیلمهای موسیقی هستند .حاال از این به بعد
سعی میکنم به سمت موسیقی بروم! انتخاب اول من
برای فیلم «تابو» حسین علیزاده بود که سر دستمزد
بهتوافقنرسیدیم.
خب اگر علیزاده میآمد ،احتماال حجم
بیشتری را بــرای موسیقی فیلمت
پیشنهادمیکرد.
من عمدتا در فیلمهای خودم هفت ،هشت ،ده دقیقه
بیشتر موسیقی نگذاشتم .موسیقی «خرس» همین
حجم را دارد.
در فیلم «رسم عاشقکشی» رضا دلپاک گفت فیلم
تو یک مستند داستانی و اصال جزئی از زندگی است.
به نظر من موسیقی نقش ندارد .بگذار فقط همین
صداییکهماداریمکارمیکنیمباشد.
من آن موقع حرف او را قبول نکردم .موسیقیای
که پیمان ساخت قشنگ است ،ولی بعدها پی بردم
که دلپاک درست گفت و من باید حرفش را گوش
میکردم.
بههرحال این سلیقه است .گاهی اوقات
شکل پردازش توی فیلمهایت به گونهای
است که آدم دلش میخواهد موسیقی
هم باشد ،ولی تو عامدانه این را حذف
میکنی.
به نظر شما بهعنوان یک منتقد فکر نمیکنید با
بودن موسیقی در فیلم میخواهید بخشی از
مشکالت فیلم را مرتفع کنید؟
در همه موارد ،نه .مثال موسیقی اسفندیار
منفردزاده در «داش آکل» حجم زیادی
دارد ،ولی فیلم به قدر کافی در کارگردانی
کیمیایی و فیلمبرداری خوب و سنجیده
نعمتحقیقیقابلیتهایمستقلخودش
را نشان میدهد .در کنارش موسیقی
شنیدنیوتاثیرگذارمنفردزادههمهست.
حاال شما بیا همان فیلم «داش آکل» را بدون

موسیقی نگاه بکن .یعنی به جای اینکه روی آن
موسیقیکارکنی،صداکارکن.
آن وقت یک فیلم دیگری میشود.
تمام شد ،من هم میخواهم همین حرف را بزنم.
ولی خب این به سلیقه کارگردان مربوط
میشود .در این دو فیلم اخیرت نشان
میدهی که نگاه مستند نداری و داری
قصهتعریفمیکنی.بعدمیخواهیدردل
قصهاتیکرئالیسمیراهمجاریکنی.
من دارم قصه را به زندگی نزدیک میکنم .هر جایی
که اینها دارند تئاتری بازی میکنند ،به فیلم من
ضربهزدهاند.منبارهابهخانمشاکردوستگفتمبامن

123

شماره  / 26خرداد 1395

124

را نجات میدهد .یکدفعه میبینی یک نابازیگر در
«رسم عاشقکشی» و در آن فضا درمیآید .همه
خوب و سر جایشان هستند .یک جای دیگر میبینی
کهیکیدوتالنگمیزنند.
این برای من سوالبرانگیز است که
خسرو معصومیای که این توانایی
را دارد که مثال از فرهاد اصالنی توی
«خرس» یکچنین بازیای را بگیرد،
خب چطور نتوانسته از پرویز پرستویی
که بههرحال بازیگر شناختهشدهای
است ،بازی متفاوت و تاثیرگذاری بگیرد؟
نمیخواهم بگویم بد است ،ولی در کنار
اصالنی کم میآورد.
علت دارد.
ببین ،اینجا آدم بدمن یا خاکستری
سمپاتیکتراست.
این بد نیست که...
کال آن رزمنده برای من زیاد ملموس
نیست.
چرا شما فکر نمیکنید این عمدی بود که شما به این
حسبرسید.
به نظر من پرویز پرستویی بازیگر فوقالعادهای است.
وقتی قفل را میگیرد و توی حیاط خانه نگاه میکند،
یک ریاکشنی دارد که من فکر میکنم در سینمای
ایران کمتر کسی هست که بتواند آن را نشان بدهد.
اگر پرویز مثل فرهاد اصالنی از اول تا آخر فیلم میبود،
شاید شما میگفتید او هم خوب بود .خب نقش پرویز
در «خرس» خیلی کم بود.
اینجا نقش جمال اجاللی برای من بیشتر
به دل مینشیند .با اینکه آدم خوبه هم
نیست ،ولی با او همراه میشویم.
بله ،دوستش داریــد .اصال جمال بازیگر خوبی
است ،ولی یک چیز را هم بگویم .یک بازیگر حرف
کارگردانش را گوش میکند .یک بازیگر هست که
حرف کارگردانش را گوش نمیکند و همیشه به

فیلم ضربه میزند .یک بازیگر هم هست که حرف
کارگردانش را گوش میکند و الکی میگوید چشم،
ولی کار خودش را میکند .با اینجور بازیگرها کار
کردنسختاست.
به نظر میرسد همین دوتا فیلم آخرت،
«خرس» و «تابو» دارد تو را ملزم میکند
که یک تعریف متفاوتی از سینمای
حرفهای بدهی .یعنی در عین حالی که
دنیای مستقل و دغدغههایت را داشته
باشی ،از خود عناصر و عوامل سینما هم
خوب استفاده کنی.
حرفت را قبول دارم .البته من نقش فیلمنامه را در
ساختار فیلم خیلی مهم میدانم .بهعالوه آرامش
کارگردان.برایهمیناصوالتهیهکنندهاصغرفرهادی
خودش است .نمیخواهد رویش فشار باشد .یکی از
عاملهایموفقیت«دورانسربی»نداشتنتهیهکننده
بود.یعنیخودمبودموداشتمفیلمخودمرامیگرفتم.
هیچکسهمبهمننمیگفتداریچهکارمیکنی.
یک ویژگی «تابو» به چشم نیامدن
حرکت دوربین روی دست آن است که

فیلمنامهای که دارم مینویسم،
در مورد بیکاری و مهاجرت است
و قصه در استانبول ترکیه تمام
میشود
فیلم «تابو» تنها نماینده سینمای مونترال بود
که نامزد دریافت بهترین فیلم بود .در جشنواره
سانفرانسیسکو هم چهار جایزه بهترین فیلم ،بهترین
فیلمنامه ،بهترین بازیگر زن و بهترین فیلمبردار را از
آن خود کرد.
این مسیر را میخواهی ادامه بدهی؟
فیلم بعدیات همین حالوهوای دو فیلم
آخرت را دارد؟
فیلمنامهای که دارم مینویسم ،در مورد بیکاری و
مهاجرت است ،منتها نه اینکه الکی حرفش زده شود.
شما یک مسیری از مهاجرت را هم میبینید و قصه در
استانبولترکیهتماممیشود.فکرمیکنماگرشرایط
مناسبباشد،بهترینوحرفهایترینفیلممرابسازم.
کی میخواهید کلید بزنید؟
پاییز
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حضوری گسترده هم در کلیت فیلم دارد.
تمام آن عرشه کشتی ،پسره که دارد به دختره تلفن
میکند و از النگ شات به کلوزآپ میآید و بعد از
پلههای تاریک باال میرود ،همه روی دست است.
قاعدتا تمرینش هم سخت بوده.
دوربین روی دست نادر معصومی خیلی خوب است.
یک ایزوریک داشتیم ،دوربین به آن بسته میشد و
عقبوجلومیکرد.
من به نادر گفتم تمام فیلم را دوربین روی دست
میگیریم و با ریل تلفیق میکنیم .یعنی یک جاهایی
که از پهلو است ،تو میخواهی عقب بیایی و امکان دارد
پایت گیر بکند و سکندری بخوری ،من برایت ریل
میکارم .این پالن را با پالن قبلش که روی دست
گرفتی،باهمدیگرمخلوطمیکنیم.
اما وجود ریل را متوجه نمیشویم.
یعنی یک جوری طراحی شد که شما اصال توی فیلم
نمیفهمیدکهاینریلاست.
یعنی تماشاگر را گیج کردیم .اگر روی دست است،
پس چرا تکان ندارد؟
با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از
فیلمهایت در جشنوارههای مختلف
جهانی انعکاس داشته و جوایزی به آنها
تعلق گرفته ،ولی در کشور و سرزمین
خودت هنوز خسرو معصومی نتوانسته
جایگاه واقعیاش را پیدا کند .این به چه
عواملیبازمیگردد؟
شاید بعضیها این نوع نگاه را توی سینما دوست
ندارند .فیلم «رسم عاشقکشی» در جشنواره
بینالمللی اصفهان جایزه بهترین کارگردانی را در
بخش بینالملل گرفت و در جشنواره فجر هم من
یک بار بهخاطر «باد در علفزار میپیچد» جایزه
بهترین فیلم و در بخش سیمرغ دیپلم افتخار بهترین
کارگردانیراگرفتم.
در جشنوارههای جنبی مثل رشد و پلیس و جاهای
دیگر هم فیلم «رسم عاشقکشی» خیلی جایزه

برد .درمجموع جایزههای جهانی من اولیاش
«رسم عاشقکشی» بود که در دوره هفتم جشنواره
شانگهایجایزهبهترینفیلمرادریافتکرد.
«دوران سربی» هم بود.
بله ،در جشنواره پیزاری ایتالیا مورد تقدیر هیئت
داوران قرار گرفت .فیلم «باد در علفزار میپیچد» در
پیونگیانگ جایزه بهترین کارگردانی و در استرالیا
جایزه بهترین فیلم اجتماعی را نصیب خود کرد .فیلم
«خرس» نیز برای بار دوم همان جایزه جام طالی
شانگهایرادریافتکرد.منتنهافیلمسازآنفستیوال
بودمکهدوتاجایزهگرفتم.بهخاطرهمینمرادرهیئت
داوری سال بعد شرکت دادند و برایم بهعنوان فیلمساز
موردعالقهشانیکبزرگداشتگرفتند.
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«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 این که 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 .چراکه 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 مسئله 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 سوال 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 مولفین آن به خود سرطان و مصایب 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
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ایلیامحمدینیا

اعتماد ،هسته مرکزی و موتور پیشبرنده قصه فیلم «فصل هرس» است
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فیلم مستند «فصل هرس» به کارگردانی لقمان خالدی مستند پرترهای درباره استاد دانشگاهی به نام قاسم تک
دهقان است که مدعی ساخت دارویی جهت درمان سرطان شده و سالهاست تالش دارد آن را به ثبت برساند.
فیلم نه ساختاری تجربهگرایانه دارد و نه اینکه در تعریف گروه هنر و تجربه جهت نمایش و اکران در این گروه
سینمایی میگنجد .اما چرا «فصل هرس» امکان نمایش و دیدهشدن در گروه هنر و تجربه را پیدا کرده است.
شاید با تحلیل کوتاه زیر بتوان به دلیل این پیبرد.
هنرو تجربه در طی یک سال گذشته رفتهرفته خود را از سایه سینمای اکران فیلمهای بدنه و دولتی خارج کرده
و خود تبدیل به گروهی هرچند کوچک و مستقل شده است که بینیاز به لطف گاهبهگاه گروههای سینمایی
به حیات خود ادامه دهد .هنر و تجربه بهرغم تمامی کاستیها خود حاال صاحب خانهای هرچند کوچک شده
که صاحبخانههای مدعی را باالی سر خود نمیبیند .و حاال دیگر امکان پذیرایی از میهمانان دیگر را بی هیچ
ترسی از دیگران دارد .سینمای مستند این روزها گاهگداری میهمان این گروه سینمایی است تا بلکه در آیندهای
نهچندان دور خانهای برای خود دست و پا کند .و در این میان کیست که نداند «فصل هرس» نه در ساختار و نه
در مضمون و کارگردانی ،در قالب تعاریف گروه هنر و تجربه نمیگنجد .میهمان است تا شاید فیلمهای منتخب
این حوزه مجالی برای نمایش در گروه تخصصی خود بیابند که البته با توجه به اکران موفق فیلمهای مستند
«زمناکو» مهدی قربانپور و «ملف گند» محمود رحمانی در گروه هنر و تجربه خیلی هم دور از ذهن نیست.
قاسم تک دهقان پژوهشگری است که نزدیک به یازده سال است که دارویی جهت درمان سرطان تهیه
کرده است اما هنوز موفق به ثبت آن در مراکز علمی و دانشگاهی کشور نشده است .او هیچ اعتمادی به هیچ
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مرکز پژوهشی و علمی و هیچکس ندارد .در این میان
کارگردانی تالش میکند در این باره فیلمی بسازد .اما
در جایی که تکدهقان به مراکز علمی اعتماد ندارد
چگونه میتواند به سینما و دوربین اعتماد کند؟
هسته مرکزی و پیشبرنده فیلم نه داروی سرطان
که همین اعتماد اســت .کارگردان با استفاده از
همین دغدغه و نگرانی تکدهقان سعی میکند با
اعتمادسازی به او نزدیک شود و در طول فیلم متوجه
میشویم که این پژوهشگر مدعی ساخت داروی ضد
سرطان بیشتر از کارگردان نیاز به ثبت تصویر زندگی و
کارش دارد ،چرا که در مقابل دوربین کارگردان بیشتر
احساس امنیت میکند .دیگر دوربین و کارگردان،
کارکردی تازه برای او مییابند .او و کارش را به تصویر
میکشند تا کسی مدعی پژوهشش نشود .و اوست
که گویی در خیالش فیلم خود را میسازد .حال دیگر
دوربین و کارگردان برای او ابزاری میشوند تا با امنیت
بیشتر قصه 11ساله کشف داروی خود را به تصویر بکشد و این دقیقا همان چیزی است که لقمان خالدی
کارگردان به دنبال آن است .یعنی ساخت مستندی بر اساس تالشها و ادعاهای پژوهشگری که فرمول داروی
ضدسرطانی را به دست آورده است .از همینجا شکل جالب همزیستی مسالمتآمیز میان دوربین کارگردان
و قاسم تکدهقان شکل میگیرد؛ تا جایی که دوربین دیگر ابزاری اضافه و دستوپاگیر در مسیر زندگیاش
محسوب نمیشود .با حضوردوربین به زندگیاش میرسد ،به تکالیف بچههایش و شام و ناهار و خواب نیمروزش.
این اعتماد تا جایی پیش میرود که او رازهای مگوی خود را با دوربین در میان میگذارد؛ رازهایی که حتی
خانوادهاش از آن خبری ندارند .مثل جایی که با بغض از شبی یاد می کند که ساعت  10شب بهزعم خود در میان
گرگهایی بود که او را و زندگی او را تهدید میکردند و او آن شب تا خانهاش در آبیک قزوین با چشمهای گریان
رانندگی کرده بود .او میداند دوربین لقمان خالدی دیر یا زود دیگر در کنار او و خانوادهاش نخواهد بود پس دل به
دوربینهای مدار بسته میدهد تا امنیت داشته باشد و این جادوی دوربین کارگردان موفق فیلم است.
فیلمساز در طول فیلم سعی میکند با ارائه بهموقع اطالعات پیرامون سوژه اصلی فیلمش مخاطب را با خود تا
انتهای فیلم همراه سازد و در این میان موفق نیز عمل میکند .تماشگر فیلم تمایل دارد بیشتر درباره دارو و قاسم
تکدهقان و خانوادهاش و محیط زندگی و عالیق و دلبستگیهایش و بیمارانی که با داروی او شفا یافتهاند بداند
و کارگردان بی هیچ خستی با تدوینی هوشمندانه همه آنها را بهصورت قطرهچکانی در طول فیلم به او میدهد.
همچنان که پیشتر اشاره شد ،اعتماد ،هسته مرکزی و موتور پیشبرنده قصه فیلم «فصل هرس» است و
کارگردان سعی میکند از همین حربه جهت پیشبرد قصهاش استفاده کند .تکدهقان که مدعی ساخت داروی
ضدسرطان است آنقدر به اطرافش بدگمان و بیاعتماد است که تالش میکند حصاری دور خود و زندگیاش
بکشد تا از جامعه پیرامونیاش در امان باشد و پرسش اصلی فیلم همین است که آیا این خود (بیاعتمادی)،
سرطانی دیگر نیست؟
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مفاهیم و رویکردها در سینمای تجربی  -قسمت پنجم

ریچیوتو کانودو اولین کسی بود که سینما را هنر هفتم نامید .او در سال  1911مانیفستی به نام «هنر هفتم»
منتشر کرد و آنجا سینما را هنری در امتداد دیگر هنرها دانست؛ هنری نوظهور و تازهیافته که ترکیبی از
موسیقی ،مجسمهسازی ،معماری ،نقاشی ،تئاتر و ...بود .او در این مانیفست سینما را «تصویر کلی روح و
جسم میدانست که داستانی تماشایی دارد ،ساخته و پرداخته شده از تصاویری که با قلمموی نور نقاشی
شده است ».همین اهمیت دادن به نور بود که رگههایی از امپرسیونیسم را وارد سینما میکرد .با وجود تاثیر
اساسی کانودو اما اولین کسی که پایهگذار امپرسیونیسم آوانگارد به مثابه یک مکتب بود ،لویی دلوک نام
داشت که به نوعی عالوه بر فیلمنامهنویسی و کارگردانی ،پدر نقد سینمایی فرانسه هم بود .مهمترین ابداع
دلوک کلمه «فتوژنی» بود .او در کتابی به همین نام که در سال  1920منتشر شد ،شرح میدهد که فتوژنی
همان بخش شاعرانه و شهودی وجود انسانی و حتی اشیای حاضر در طبیعت را دربر میگیرد که تنها سینما
توانایی بیان آن را دارد .فتوژنی به باور او کیفیتی سینمایی است که از واقعیت شیئی که تصویر میکند،
متمایز است و خود کیفیتی تازه و کشفنشده از وجود آن است .این مسئله از نظرگاه دلوک قاعده اصلی
سینما بود و ژان اپشتاین آن را نابترین شکل در سینما میدانست.
امپرسیونیستهای آوانگارد از آن جهت امپرسیونیست نامیده میشدند که به بازنمایی ذهنیت شخصیتها
میپرداختند ،نه اینکه صرفا رفتار بیرونی و جسمی آنها را نمایان کنند .آنچه برای فیلمسازهایی چون آبل
گانس ،لویی دلوک ،ژان اپشتاین ،مارسل لربیه و ژرمن دوالک اهمیت داشت ،کنش درونی شخصیت بود .از
تاثیرات مهم دیگر امپرسیونیستها که حتی پس از افول این مکتب در سینمای پیشرو و تجربی در سینما
باقی ماند ،میتوان به استفادههای آنها از تکنیکهای اپتیکال اشاره کرد .آنها برای خلق تصاویر ذهنی و
درونی همچون خاطرات و توهمات و تخیالت و رویاها از تکنیکهایی همچون دیزالو ،سوپر ایمپوز ،نمای
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نقطه نظر و همانطور که اشاره شد ،تمهیدات نوری فراوان بهره میبردند و همین تکنیکها به آنها کمک
کرد که تمرینهایی جدی و تجربههایی ماندگار در نمایش احساسات روی پرده سینما را ثبت و آزمایش
کنند .امپرسیونیستهای آوانگارد به نوعی اولین مکتب محسوب میشدند که استفادهای فراوان و موثر از
فالشبک در داستانگویی و خلق عاطفه میکردند .همچنین برعکس اغراقهای شکلی ،بازی بازیگران در
فیلمهای امپرسیونیستی بههیچوجه اغراقشده و خودنمایانه نبود ،بلکه بازیگران نقشهای خود را خوددار و
کمگو ایفا میکردند که در نوع خود با توجه به نفوذی که در آن زمان تئاتر بر سینما داشت ،نکته جالب توجه
و درحقیقت پیشرویی محسوب میشد.
دیگر خصوصیتی که از امپرسیونیستها در سینما به جای ماند ،عالقه آنها به تدوین ریتمیک بود .آنها
بیشتر از پیشبرد روایت خطی ،به تدوین و تاثیر تمهیدات آن میاندیشیدند .از همین روی هم برای نمایش
کیفیت روحی و روانی شخصیتها از تدوین سریع استفاده میکردند .آنها با استفاده از نماهای کوتاه و
تکفریمهای گذرا میخواستند هیجانات و احساسات شخصیت فیلم را ،بهخصوص در نقاط اوج ،به نمایش
بگذارند .از مهمترین آثاری که نمایانگر شکل تدوین در سینمای آوانگارد امپرسیونیستی است ،میتوان به
فیلمهای «چرخ» ساخته ابل گانس و «قلب وفادار» به کارگردانی ژان اپشتاین اشاره کرد .امپرسیونیستها
به داستان بیاعتنا بودند .بیشتر از دغدغه داستانگویی در پی بیان تصویری بودند و سینما را بیشتر از هنری
دراماتیک و سرگرمکننده ،نوعی هنر بصری میدانستند .آنها اغلب داستانها را دروغ میخواندند ،اپشتاین
میگفت« :داستانی در کار نیست ،هرگز داستانی در کار نبوده است .فقط موقعیتهایی بیسروته ،بیهیچ
آغاز و میانه و انجامی هست».
امپرسیونیستهای آوانگارد بهحق از مهمترین جنبشهای هنری و سینمایی پیشرو و تجربی محسوب
میشدند .اغلب تمهیدات و تصورات آنها از سینما نهتنها در سینمای تجربی ،بلکه در بخشی از سینمای
جریان اصلی هم باقی ماند .آنها همین امروز هم البته در مقایسه با سینمای جریان اصلی ،آوانگارد محسوب
میشوند و فیلمهایشان حتی اکنون هم فیلمهایی است متفاوت با دیگر فیلمهای کالسیک تاریخ سینما
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بازخوانی مکاتب و سبک های سینمایی  -قسمت ششم

به همان اندازه که امپرسیونیسم در سینمای آوانگارد و تجربی زود جریان یافت ،در سینمای جریان اصلی وجوه
امپرسیونیستی به مثابه یک سبک سینمایی دیر رواج پیدا کرد .سینما برای اینکه امپرسیونیسم جاری در آثار
نقاشان امپرسیونیست چون پل گوگن را وارد قابهای سینمایی کند ،به رنگ نیاز داشت ،به قدرت در تکنیک و
باال رفتن توانمندیهای فنی .امپرسیونیسم تصویری در سینما بهطور کامل وامدار رنگ و تصویر بود و ایدهآلش
چیزی جز نقاشیهای امپرسیونیستی نبود .این مهم نیازمند قدرتمندی خلق خیال در سینما بود .در اینگونه
از فیلمها چشماندازهای زیبا و طبیعت دلفریب و خیال آزاد به چشم میخورد .طبیعت مهمترین شخصیت
فیلمهای امپرسیونیست تصویری بود و دکور و لباسها بیشتر وامدار سلیقه و تزییناتِ باقیمانده از قرن نوزدهم
بود .بیشتر خانههای روستایی با رنگهای زنده و شاد تصویر میشد و قصهها و ماجراهایی که عمدتا به قرن
نوزدهم برمیگشت .یکی از مشهورترین و وفادارترین فیلمها در این سبک فیلم «رویاها»ی کوروساوا است که
در سال  1990ساخته شد« .رویاها» فیلمی کامال شخصی بود که در آن کوروساوای پیر ادای دینی تمامعیار به
ونگوگ کرد .در یکی از اپیزودهای فیلم ،کوروساوا با تکیه بر تابلوی ونگوگ وارد زندگی و نقاشی این نقاش بزرگ
میشود و با معادلسازی کامل سینمایی آثار او نماهایی حیرتانگیز و زیبا میآفریند و داستان شخصی خود را
به داستان تابلوهای ونگوگ پیوند میزند .فیلم کوروساوا سرشار از نماهای حیرتآور است و زیبایی و رنگ در
آن اصلی اساسی است.
دیگر فیلم بزرگ در این سبک سال  1979و توسط رومن پوالنسکی ساخته شده بود .فیلم «تس» بر اساس رمانی
از تامسهاردی به همین نام ساخته شده و در فضایی قرن نوزدهمی از تصاویر و مناظری کامال امپرسیونیستی
غنی گشته بود .پیشتر از پوالنسکی ،ژان رنوار فرانسوی در سال  1954فیلم «کن کن فرانسوی» را ساخت.
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این فیلم داستان کودکی رنوار نقاش را در دهه آخر قرن نوزدهم تصویر میکند که در مونمارتر پاریس میگذرد.
فیلم با اینکه به تماشاخانه مولن روژ و نمایش و ...مربوط است ،اما بهطور کامل تجربهای بصری و زیباست که
تجربهاش تنها در سینما ممکن است .رنگهای متغیر فیلم آشکارا وامدار نقاشیهای امپرسیونیستی بود.
بیشتر فیلمهای امپرسیونیستی همچون «ماه و شش پنی» ساخته آلبرت لوین در سال  1942به زندگی
نقاشان امپرسیونیست پرداختهاند و از این رهگذر سبک آنها را در هنر سینما بازنمایی کردهاند« .ماه و شش
پنی» اقتباسی بود از کتابی به همین نام نوشته سامرست موام که به زندگی گوگن میپرداخت .در تجربهای دیگر
جان هیوستون در سال « 1952مولن روژ» را ساخت که به زندگی دیگر نقاش امپرسیونیست ،تولوز لوترک،
میپردازد .یا در مشهورترین مثال ،فیلم «شور زندگی» ساخته وینسنت مینهلی در سال  1956خود ونگوگ
را موضوع قرار میدهد و از رنگها و مناظر و مکانهایی برخوردار است که ونگوگ در آنها ،با آنها و برای آنها
زیسته بود .این فیلم که شهرت زیادی یافت ،نامزدی اسکار بهترین بازیگر مرد را برای کرک داگالس و جایزه
نقش مکمل را برای آنتونی کویین به ارمغان آورد .داگالس در این اثر نقش ونگوگ را بازی کرد و کویین ایفاگر
نقش گوگن بود .این فیلم عالوه بر بازآفرینی زندگی ونگوگ ،ماالمال از نماهایی است که ویژگیهای نقاشیهای
امپرسیونیستی را در خود دارد.
امپرسیونیسم تصویری به نوعی سبکی شد برای روایت و داستانگویی سینمایی متکی بر تصاویر و مناظر دلربا و
زیبا .اشتیاقی که اگرچه به آشکاری آثاری مثل «رویاهایی که میآیند» ساخته وینسنت وارد در سال  1998کامال
متاثر از نقاشیهای امپرسیونیستی نبود ،اما متاثر از آن آثار و وامدار رنگ و نور و نقاشی ،وجوهی از این نوع نقاشی را
در کنار تاثیرگیری از فیلمهای امپرسیونیست آوانگارد ادامه داد .اشخاصی چون ونگ کار وای یا پائولو سورنتینو در
آثار خود اگرچه کامال نگاهی امپرسیونیستی ندارند و از حدود آنچه در نوع آوانگارد و عامهپسند و صرفا بصری آن
سینماوجودداشتفراترمیروند،اماهمچنانازاصولاساسیامپرسیونیسموتحوالتشدرسینماتاثیرمیگیرندو
درادامهتجربیاتیقرارمیگیرندکهبهسببنفوذامپرسیونیسمدرسینماصورتگرفتهبود
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نیوشا صدر

معرفی کتاب  -این شماره« :صدا  -تصویر» اثر میشل شیون

«چیزی که میشنویم ،دیگر به هیچ روی همانی نیست که صرفا دیده ایم؛ و به همین سان چیزی که
میبینیم ،دیگر همانی نیست که صرفا شنیدهایم».
از مقدمه کتاب
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اگر یک سکانس تاریخی و بهیادماندنی سینما را برداریم و تصویر
و صدایش را از هم جدا کنیم ،چه اتفاقی میافتد؟ یا بیایید اصال
خودمان همینجا یک صحنه غیرتاریخی بهیادنماندنی خلق کنیم:
یک سرداب متروک قدیمی که قاتل خشنی جنازههای قربانیانش را
در گوشه و کنار آن مخفی کرده است ،شب است و ما لرزان از پلههای
سرداب پایین میرویم .صدای چکۀ آب به گوش میرسد و صدای
گریز سنگریزه و خاک از زیر پایمان .هر چه پایینتر میرویم ،صدای
ماشینی زنی نیز واضحتر میشود که در فواصل مشخص ،چیزی
ِ
یکسان را با لحن و تُنی ثابت تکرار میکند .ناگهان درمییابیم که صدا از آن سوی تلفن همراهی است که درست
کنار پای ما روی پل ه افتاده است .و در همین لحظه پایمان روی پله میلغزد...
حاال صدا را کامل قطع کنید و دوباره تصویر را در ذهن مرور کنید .چه اتفاقی میافتد؟ فقط صدا قطع میشود و
بعد هیچ؟ ما هنوز در همان سردابهایم ،با همان جنازهها و همان قاتل خشن و همان پله؟
میشل شیون ،نظریهپرداز ِ روابط سمعی  -بصری که با گوشهای خارقالعادهاش سالهاست یکهتاز میدان
تعامل میان صدا و تصویر در سینماست ،در کتاب «صدا  -تصویر» با عنوان فرعی «مالحظاتی زیباشناسانه درباره
صدا در سینما» پاسخی مفصل و جذاب برای سواالتی از این قبیل تدارک دیده است .پاسخی در دو بخش که
بخش اول آن مختص قراردادهای سمعی  -بصری است .او این قراردادها را به دقت طبقهبندی کرده که اینجا
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مجالی حتی برای ذکر عنوان تمام آنها هم نیست .صرفا برای این که بدانید در کتاب چه میگذرد ،به مرور
تعدادی از قراردادها ،یا زیرمجموعههای آنها اکتفا میکنم.
شیون از ارزش افزودهای میگوید که ناشی از درکناره م قرارگرفتن صدا و تصویر و جعل بیدرنگ رابطهای بین آن
دو است .در همین نمونه باال ،صدای چکه آب ،بدون کمترین تصویری از آن ،ذهنیتی از چندوچون عمق سرداب به
ما میدهد و درعینحال باعث میشود که در آن تاریکی بوی نم داخل سرداب را هم استنباط کنیم و نیز آگاهی بر
وجود جنازههای قربانیان ،همراه با نم سرداب ،ناخودآگاه حتی بدون واکنش بازیگر ،امکان استشمام بوهای دیگری
رادرذهنمانفعالخواهدکرد.بهاینترتیبباحذفاینصداهابخشمهمیازجغرافیاوکیفیتصحنهمحوخواهد
شد .همینطور با حذف صدای گری ِز سنگریزهها ،دیگر سستی پلهها و خطر محتمل سقوط را درنخواهیمیافت.
نیز از آن جایی که طبق نظر شیون ،صدا در سینما آوامحور است ،یعنی نه تنها تمرکز خود سینما بر برجستهکردن
صدای حرفزدن انسان است ،بلکه گوش ما هم به صدای گفتوگوی انسان بیش از هر صدای دیگری حساس است،
ماشینی پشت خط
زن
احتماال در این صحنه ،بخش مهمی از گوش و هوش ما متمرکز شنیدن دقیقتر صدای ِ
ِ
میشود .صدای زن ،صدایی دارای قاعده است (تکرار در فواصل مشخص با لحن و تُن مشخص) و چنین صدایی به
گفته شیون دائماماراگوشبزنگومترصدواقعهنگهمیدارد.اکنونکهبهتمامیمتمرک ِز ِ
درککلماتزنهستیم،
لغزیدن پایمان روی پله سست ،ناگهانیتر و تکاندهندهتر جلوه میکند .تصور کنید که در همان حال ،برای حفظ
ترکیدننر ِمچیزیمرطوببهگوشمیرسد.اگراینرویدادبه
تعادلمانبهسرعتبهچیزیچنگمیزنیموصدای
ِ
اجزایش خرد شود ،صدای همزمان است که تداعیگر و اساسا تحمیلکننده توالی میان این اجزا در ذهن خواهد بود
و نه تصویر .صداست که تصاویر مجزایِ بُرشخورده را در ذهن از پراکندگی نجات میدهد و به آن انسجام میبخشد
و درکش را تسهیل میکند و همزمان به هر حرکت در هر نما «جهت» میدهد .درعینحال صدا ،تصاویر را در زمان
به سوی هدف مشخص که در این جا چنگزدن به چیزی در دیوار برای حفظ تعادل است ،بُرداری و هدایت میکند.
اگر یادتان باشد ،ما برای حفظ تعادلمان به چیزی چنگ زدیم و صدای چنگ زدنمان ،صدایی بود با کیفیتی لزج و
مرطوب.بدوناینکه درآنتاریکی،تصویرقادربهنشاندادنچیزیباشدوباآگاهیازاینکهجنازههاییدرسرداب
پنهان شدهاند ،در این لحظه ،از تصور چنگزدن به یک جسد در شرف فساد مشمئز میشویم که برآمده از تاثیر
متقابلصداوتصویراست.چنینصداییبدونتصویرمیتواندصرفاصدایلهشدنیکمیوهباشدواینتصویربدون
ِ
صدا هیچ احتمالی از وجود جنازهای را کنار دیوار به ذهن متبادر نخواهد کرد.
شرح قواعد فراوان دیگری نیز همراه با
بخش اول که عمده حجم کتاب را به خود اختصاص میدهد ،به
ِ
زیرمجموعههایشان میپردازد که تفاوت صدای واقعی و ِرندرشده و نیز شرح صدا  -تصویر خیالی تنها دو
نمونه از آنهاست.
 900کلمهای که در این جا مجاز به نوشتن در محدوده آن هستم ،رو به پایان است و درنتیجه تنها به مرور
عناوینی از بخش دوم اکتفا میکنم .بخش دوم که «فراسوی صداها و تصاویر» نام دارد ،از ضرورت ناطق شدن
سینما آغاز میکند ،به سرا ِغ ارزش نویزها میرود و از تاثیر وضوح صدا بر درک تصویر میگوید و ...بههرحال در
این شیوه کامال غیراستاندارد معرفی کتاب و برای سر درآوردن از مطالب آن ،راه دیگری برایتان نمیماند جز
خریدن «صدا  -تصویر» ،نوشته میشل شیون ،با ترجمه محمدجواد مظفریان که توسط نشر ققنوس ،در سال
 1394در  1100نسخه به چاپ رسیده است.
اگر نگران نتیجه رویداد سرداب هستید هم خیالتان راحت باشد ،به سبک روایتهای تلویزیون ،همه در نهایت
به چنگ قانون میافتند ،حتی جنازهها
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you know I felt before that in a theatre, that atmosphere and sense of living, sound and physics
of the actor can push the audience to the close-up, means if he/she plays in wide shot again it
changed to close-up with narrating and performance of the actor. It was a hard but enjoyable
experience for me especially for a shot that was around 25 min. and it was shot in one take
exactly like a theatre act. On that long sequence, the rhythm was even stronger than any other
parts. The camera is stable but it has very attraction.
When I watched the film I felt that you like long shots without cut very much, as if short
shot maybe take your concentration away, so you prefer to take still and stable shots?
Maybe….I entered to the work with several actors groups. From the very first my motivation
was making a film based on two-three long shots, because the nature of the work was to have
without caut. Present time was more important for me ad when it hadn’t cuts, you freely can
follow the present time. I mean if I did cut, I lost my concentration too. Everything must be in
one-way means we should take from the first to the end. You also have to pay attention to this
issue that the film was made in a more limited time; two days rehearsal and two days shooting,
maybe if we had two-three weeks rehearsal, the result of the work would be better but…
Maybe, the budget limitation pushed you to this decision?
The specialty of independent cinema in all over the world is having low budget.
So, if you had more budget the film has another form, for instance, these long shots that
you named them as the strong points of the film maybe were deleted?
I don’t know maybe but however, I liked long shots and I wanted to have a film with these long
shots and without cuts.
Do you think that if there was no Art and Experience Cinematic Group, is there any hope
for screening of such films?
Vey limited, like festivals or some private screenings but well, place of such a group was empty
in Iranian Cinema, especially for Iranian Cinema which is known as a thoughtful one in the
world, a cinema which won many global awards and has authentic filmmakers so it means that
our cinema is a thoughtful cinema. In such a cinema it is good to have experimental films too.
This is the base for professional cinema; while independent cinema are common in all over
the world.
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Interview

Zahra Moshtagh
Film Critic

An Interview with Mohammadreza Rahmani, Director of
“Sometimes”

“Sometimes” Was Made in Two Days
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Mohammadreza Rahmani believes that “Sometimes” is an artistic-experimental film which
shouldn’t be behaved and criticized through mainstream or professional cinema.
However, while the director of “Sometimes” reminds, the film has a very personal and
experimental base.
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You made the film based on a play also you deleted the cameraman which is the brand
of your film.
First of all I want to say that yes, this is the adaptation from a play written by Arash Abbasi.
When I read the play I saw that it can change to a film The play named “Sometimes Is Good
to Close Your Eyes”. When I went to see the play, I understood that it is good to be a film. The
playwright himself welcomed the idea and he was eager to make the script. We cooperated and
it happened because there were some technical subjects in the work which make it fascinating
for me. For example, the first thing I thought of it was omitting the cameraman. I thought if
I wonder can make the film with one of the personages or not and then the film became a
selfie. The most important thing is that the film was being made in a very limited location with
six actors, so it was very fascinating for me. We always heard that the fascination of theatre
is because of the performance of actors breath to breath with the audience. For me it was
always the question that why theatre audience who sit farer from but have stronger sympathy
in comparison with film? I used this trick in “Sometimes”; a theatrical frame. I asked myself if I
can have a risk like this and narrate the story with using a long shot by a wide frame? because
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Yes, reading that two pages and being familiar with him was so absorbing for me. I thought how
interesting is his life and it can be a string for making a good documentary.
Why didn’t you make the film on that time?
In that time, I didn’t have the facilities and communications of today and it seemed that
collecting such information was impossible for me.
But you remembered it for years?
Yes, the character and his life was so powerful that I couldn’t send it away from my mind.
Until the end of 2012 that you could make it finally.
Yes, in the last government, a budget was allocated to some provinces and I used it.
When you decided to make the film, you just had those two pages?
Yes, and I can say that I frightened some moments when I was closing the contract.
Did you predict that you cannot find any visual information too?
Yes for sure! I should translate this information to film too and unfortunately, I didn’t have any
material in fact.
The most important part of your film is its research. How did you start your research?
Firstly, I found a version of “No Heaven for Gungadin” which has more complete information
about Ali. Then after, based on the collected hand scripts, documents and articles also letters
to many global universities,…I understood that we can introduce him and talk about his life.
So the introduction was a good clue for you. How long the research process did last?
Around a year and half.
During this time, did you shoot too?
Sometimes yes, we went to Andimeshk, Boroujerd to have visual material too.
When you finished your research, what was the base’s designing for the film? Which
part of his life was more colorful to you? His puzzle-like life? His work? An analysis of
his living conditions or even analysis of his story? Which part?
Actually the world of his thoughts; the world which was so unique compared to the people he
was neighbor to them and lived in that local. He had a very special world and all of these things
were attractive for me. However, I did made the film just for proving the presence of Ali because
many believed that the character wasn’t exist.
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Amir Hossein Sanayi
Film Critic

An Interview with Gholamreza Nematpour, Director of
“No Heaven For Gungadin”

APuzzle of The Curious Case ofAli Mir Derikvandi
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It was participated in all of the small and big film festivals also it was shined in them too and I’m
so happy that my university-mate in cinema branch became successful.
Gholamreza Nematpour has directed documentaries like Soil Elegies, Models, Here Is Not
Prison, Broken Frames, Sadder than Song, … ad now we are with him to have an interview just
a day before the public screening of “No Heaven for Gungadin”.
The subject of his film is about one of the villagers of Lorestan province in many decades ago
who published one of his stories named “No Heaven for Gungadin” in 1965 in Europe and it
was famed and popular very much, also many famous writers like Agatha Kristi admired it,
but the point is that there no much information about the place of living also his identity. The
documentary has a very attractive subject and can engage the audience; looking for finding an
Iranian lost author who is worldwide famous but no one knows about him and his book.
Nematpour went to his hometown Khorramabad and worked in general office of Islamic
Guidance and Culture as the art expert also teaches directing, scriptwriting and photography
in IYCS Khorramabad Branch. Maybe because of this reason, I talked with him about the
situation, research process and conditions of documentary-making in towns far from capital.
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You begins the film with the sentence; “Unfortunately, The Story Is True” why?
In fact, the life of Ali Mir Derikvandi as whom he had the writing experience is unfortunately so
tragic. I think he didn’t reach to the good conditions he deserved. The reality of life was cruel
with Ali, so I did used this sentence on the beginning of the film.
So this deplore is your way of looking to life and…
Yes, I feel he could have a situation in Iranian literature; he could have better life conditions but
his destiny wasn’t in company with him and he was all alone. My feeling deplore is because of
the nature of this issue.
When did you become familiar with the subject?
I think it was around the early of 2000s.
First years of being student…
Yes, I was newly student and came to Tehran. I read “Lorestan Famous Icons” written by Iraj
Kazemi which was about different people in Lorestan. At first, I became familiar with Ali by this
book and read about him.
How much information was about him on that book?
About two pages.
So it wasn’t complete information and it was something like a report or introduction but
it engaged you.
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Alireza Naraghi
Film Critic

Paat Is Radical in Idea But Tame and Tangible and In Its Shape

The idea of a guardian dog changed to a stray dog because of the death of its owner and like
an innocent and wondered existent who enters the stories and lives of people, is naturally
fascinating and almost it has a different capacity in dram and the executive structure for a film,
but this fascinating idea of Paat directed by Amir Toudeh Rousta for becoming a unique and
different film must have different attitude in the stories it narrated not only the ways the dog
passes as an existent who has story and identity.
The dog itself has a determined trend and story in the film. The trend is the process of his
changing from a guardian faithful dog to a stray one who has no self-confidence.
However, the process is not impressive inside of the stories the film talks about them. Paat
doesn’t take the stories for itself. One of the main reasons of passiveness of Paat in the
stories is the cliché point of view of the film toward to those sub-stories and on the other hand,
unreasonable changes of POV in the film.
For understanding POV in Paat maybe it is good to understand the camera logic. Colorful
presence of feet in the film also cold-blooding and its still sensitiveness on the film help to
understand that the film wants to narrate itself from the POV of a dog. The dogs mostly see
our feet rather than any other things exactly like the kids, so this chose in the film means that
the dog is not the only character of the work but it is the POV that the film portrays its stories
from its window.
With this logic, we should have a reason to going out from this angel. It seems that the
filmmaker has tried to create this reason, means that the dog accidentally enters the personal
life and his presence is enough for us to see the part of life. Here, the film changes its POV in
excuse of entrance of dogs to lives and then it goes beyond from the distance which seemed
normal from the dog POV.
With all of the weaknesses that Paat is struggling with it, the point is important that the experience
of it in POV, it generosity in choosing a dog as the tragedy character also companionship with
humans which stands the wondering theme of the film fresh and tangible is considerable.
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Wonder City In A Dog Tragedy
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Review

Azizollah Haji Mashhadi
Film Critic

A Review on No Heaven for Gungadin Directed
by Gholamreza Nematpour
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Heaven Hunters!

141

Making some of the documentary or feature-documentary films without having deep research
seems impossible. Maybe because of this clear issue that in documentary filmmaking,
portraying “reality” as a sensitive and tangible issue is not something that you can find it in
dreams and illusions, so the artistic imagination of truths with cinematic language, in spite of all
of their bitterness, needs experience and potential, only in the world of cinema-rather than any
other art forms- these issues can have the believable sense for the audience.
While the facts which were proposed in the film are mostly different from the reality in the outside
world at all and convinced us that alongside the facts there was some individual elements in
portraying this world from the director himself that you as the audience cannot ignore it.
“There Is No Heaven For Gungadin” couldn’t be made without research, going toward a
fascinating mysterious story, means getting close to the character and life of “Ali Mir Derikvandi”
the unknown author of “No Heaven For Gungadin” published by Hamming Lieutenant in 60s in
UK, seems so difficult even impossible because of the shortage of information about it.
The advantage of Nematpour is that he did many of the research himself also he didn’t confine
to some library common researches but he used many other ways like having interviews with
the people were in touch with Derikvandi to hearing a memory of him or some words about him.
By these ways, he tried to be close to the character and the hidden angels of his life. He found
some documents too like the letters sent between him and Hamming Lieutenant also very few
pictures of him in “Oxford Bodeleian” Library to form the documentary atmosphere of his film.
On the other hand, it mustn’t be forgot that supporting these documentary films in towns with
sponsoring of some of the governmental or even non-governmental organizations can eliminate
difficulties and obstacles from the way of youth filmmakers to give them more opportunity for
thinking to the quality of their works.
Making these kinds of documentaries must be assumed as a good thing because with an
excuse of exploring a character, a hidden angel of a town or local be explored also the socialpolitical aspects of a period which can be out of reach in the normal situation.

Review

Sahar Asr Azad
Film Critic

A Filmmaker Who Bitterly Talked about Love

“Half-Faces” is a soliloquy of a man in struggling with death and life around eternal loves which
carrying the crisis with different quality until the end.
You can assume the fifth and last film of late Iraj Karimi in the continuing of his memorable
trilogy “We Passing by One Another”. “A Few Strands” and “Kandelous Garden”; the films with
the main subject of common people who are in love, loving, and being in love, which recorded
a special quality of a romantic relationships.
In fact, this is the unique vision of the filmmaker that set these different qualities on the ground
of dramatic stories but beside each other and changed them to a romance trilogy that are not
under the common and routine regulations and principles of scriptwriting and filmmaking but
they are at the same time so acceptable and attractive.
The very extraordinary experience of “Magic Generation” which formed with emphasis on
surreal abilities of human beings especially youth ones, maybe has had important words but
in performance and narrative couldn’t communicate with his audience-vice versa with his other
films- and it stood on the shadow.
“Half-Faces” promised return of Karimi after so long to the cinema and continuing his special
style of filmmaking with his few films, while experience of watching the film without the presence
of its director its naturally will be a bitter experience and made a gray and hard atmosphere
around it but it could be the clue for watching film in such an atmosphere at the same time too.
“Half-Face” is the true and mutual understanding of the filmmaker arisen from the important
specialty of its filmmaker means soliloquy that connected the self-experience of the director to
the drama of his film; an impressing and understandable image of people who are engaged
with this crisis.
“Half-Faces” is the story of a couple in love that the man is passing his ending days of his life
because of cancer and in such a crucial situation, his mother and his wife start a struggle for
his love and this competition remained unfinished with his death.
This dramatic bitter situation with passing from mental filter of the filmmaker and his
anthropology about life, death, love,… has changed to a thoughtful film for love and it has a
differenr quality; a quality which put mother and wife in front of each other to love to him and be
able to tolerate this big catastrophe.
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“Half-Faces” Is A Final Point for Unique
Career of Iraj Karimi
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Review

Antonia Shoraka
Film Critic

“Wednesday” Guys Are Not Separated from the Society
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Women; Silent Actors of Ominous Destiny
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The subject of “Nemesis” has been the main subject of the films for many filmmakers and
it shows the importance of this subject in such circumstance that talk about justice through
forgiveness or retaliate from the people who are next of kin and has the right to kill or forgive
the murderer. Maybe in no country this divine right wasn’t give to human being so it is
necessary to have a high culture about it and the way to face with it, in another words, it will
be great if everybody be aware of this crucial responsibility and if something put them in such
circumstances, be careful in facing to it and be away from hasty, vindictive, vengeful, and
emotional actions.
During recent years, in films like “I’m a Mother” (Fereydoun Jeirani), “Hush! Girls Do Not Cry”
(Pouran Derakhshandeh), “Corridor” (Behrouz Shoaybi), also “Separation” (Asghar Farhadi)
we watched this subject and in this edition of Fajr Film Festival in “Lantouri” (Reza Dormishian),
and “Wednesday” (Soroush Mohammadzadeh) this subject was filmed and considered in detail.
This is a great pleasure that many films during these recent years were about this subject which
shows the intendancy of our social-promising directors to think about social corruptions.
“Wednesday”as the first film of its director, has the advantage of having a special identity; its
characters are not separated from the society in favor of neutral and anonymous minimalism.
The story is not happened in an apartment or in-door isolated atmosphere. Alleys and streets,
shops, and cars are not only in the serve of progression of story but they make atmosphere too.
Dialogues has not just the dimension of informing or dramatic but they add another time
dimension to the present time of the film which films the blank times of two years – from the
wedding night to the murder of Akram’s father and now that is the nemesis’ time. For instance
we understood that this event caused to Taher (Arman Darvish)- the younger jealous brotherloses his love who was the neighborhood’s girl. Dialogues are forming for the place progression
too and carry us to the Salim (Shahab Hosseini)’s family –the elder and more peace-maker
brother which lives far away because of his job.
The film has the common circular pattern which is so popular in the post-revolutionary cinema;
it starts with a wedding ceremony and ends with another one. It has a narrative form which
warns limitations of characters in an inevitable destinies.

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 Gungadin
Synopsis: A wonderful story of searching Lor
isolated writer that became famous with writing “No
Heaven for Gungadin” 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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