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نویسندگانبهترتیبالفبا:
مینا اکبری ،امیرحسین ثنایی ،پوریا ذوالفقاری،
عزیزاهلل حاجی مشهدی ،مینو خانی،
حسین سلطانمحمدی ،سیدرضا صائمی،
سحرعصرآزاد ،حسینعیدیزاده ،خدایارقاقانی،
ندا قوسی ،عقیل قیومی ،علی اصغر کشانی،
نیوشا صدر ،ایلیا محمدی نیا ،زهرامشتاق

5

مراسم تشییع پیکر مرحوم نیما طباطبایی

نیما طباطبایی مستندساز جوان که در پاییز و زمستان
سال گذشته فیلم مستند «من ناصر حجازی هستم» به
کارگردانی او در گروه «هنر و تجربه» اکران شد متاسفانه
پس از مدتها مبارزه با بیماری 28 ،آذرماه درگذشت.

پیکر او روز  30آذر در خانه سینما تشییع و در بهشتزهرا
به خاک سپرده شد.
گروه «هنر و تجربه» این مصیبت را به جامعه سینمایی
ایران و خانواده محترم طباطبایی تسلیت عرض میکند.
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7

عصر دوشنبه اول آذرماه سالن
سینما سوره اصفهان میزبان فیلم
«نوراستنی» به کارگردانی امید
توتونچی بود .بعد از نمایش فیلم،
جلسه نقد و بررسی آن در غیاب
کارگردان فیلم و با حضور بازیگر
نقش اول آن ،پوالد مختاری و مجری
برنامه ،سید مهدی سجادزاده،
برگزار شد.

نشست نقد و بررسی مجموعه
فیلمهای کوتاه نیما عباس پور
روز دوشنبه اول آذر در سینمای
هنروتجربه شیراز برگزار شد .در این
نشست نیما عباسپور (کارگردان) و
دکتر یوسف آفرینی (منتقد) حضور
داشتند.

شماره  / 33دی 1395

8

سینما هویزه مشهد عصر شنبه ششم
آذرماه ،میزبان جلسه نقد و بررسی
مستند «موج نو» با حضور احمد
طالبینژاد (کارگردان فیلم) بود.

نشست نقد و بررسی فیلم کوتاه
«باهر» عصر روز شنبه  13آذرماه با
حضور حسن آخوندپور (کارگردان)
و سید امیر سیدزاده (تهيهكننده)
در سینما هویزه مشهد برگزار شد.
در این نشست ،فیلم کوتاه دیگری
به نام «فرشته» هم از این کارگردان
اکران شد.

نشست نقد و بررسی فیلم
«مینور/ماژور» ساخته علیرضا
رسولینژاد روز یک شنبه  ۱۴آذر
در خانه هنرمندان برگزار شد .در
این نشست علیرضا رسولینژاد و
سحرعصرآزاد (منتقد سینما) حضور
داشتند.
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سالن سینمای هنر و تجربه شیراز،
دوشنبه  15آذرماه ،میزبان جلسه نقد و
بررسی فیلم «سرزمین رها» با حضور
فرهاد مهرانفر (کارگردان) و دیگر
عوامل فیلم بود.

9

نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی
«اینجا کسی نمیمیرد» روز شنبه
 ۲۰آذرماه با حضور حسین کندری
(کارگردان) و سینا سعیدیان
(تهیهکننده) در مشهد برگزار شد.

نشست نقد و بررسی فیلم
«جاودانگی» ساخته مهدی فردقادری
روز یک شنبه  ۲۱آذر در خانه
هنرمندان برگزار شد .در این نشست
مهدی فرد قادری ،رضا استادی
(بازیگر) ،امین جعفری (مدیر
فیلمبرداری) و محمدتقی فهیم (منتقد
سینما) حضور داشتند.
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نشست نقد و بررسی فیلم «مات» روز
دوشنبه بیست و دوم آذر در سینمای
هنروتجربه شیراز برگزار شد .در
این نشست صبا کاظمی (کارگردان
فیلم) ،میالد نیازی (فیلمنامهنویس)
و حمیدرضا مومنی (منتقد) حضور
داشتند.

سینما سوره اصفهان دوشنبه 22
آذرماه ،میزبان نمایش فیلم «تمرین
برای اجرا» به کارگردانی محمدعلی
سجادی بود .حاضران بعد از نمایش
فیلم با حضور محمدعلی سجادی و
مهدی میامی (بازیگر فیلم) به نقد و
بررسی آن پرداختند.

شنبه  ۲۷آذر سینما سوره اصفهان
میزبان نمایش فیلم «مات» بود ،بعد
از نمایش فیلم نشست نقد و بررسی
آن با حضور صبا کاظمی کارگردان
فیلم ،میالد نیازی نویسنده و ژاله بلمه
بازیگر این فیلم برگزار شد.
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نشست نقد و بررسی فیلم«قبیله من»
ساخته غالمرضا آزادی روز یکشنبه
 ۲۸آذر در خانه هنرمندان برگزار
شد .در این نشست غالمرضا آزادی و
علیاصغرکشانیمنتقدسینماحضور
داشتند.

11

یکصد وهشتمین مراسم آیین دیدار
گروه هنروتجربه دوشنبه  ۲۲آذر در
موزه سینما برگزار شد .این مراسم به
فیلم «یک روز طوالنی» ساخته بابک
بهرام بیگی اختصاص داشت.

یکصد و نهمین مراسم آیین دیدار
گروه هنروتجربه که به فیلم مستند
«فیه ما فیه» ساخته صادق داوریفر
اختصاص داشت ،روز چهارشنبه ۲۴
آذر در محل موزه سینما برگزار شد.
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آیین دیدار فیلم «سینما نیمکت»
ساخته محمد رحمانیان شامگاه
پنجشنبه  ۲۵آذر در پردیس سینمایی
چارسو برگزار شد.

یکصد و یازدهمین مراسم آیین دیدار
گروه هنروتجربه که به فیلم سینمایی
«خاطرات اسب سیاه» به کارگردانی
شهرام علیدی اختصاص داشت
دوشنبه شب  ۲۹آذرماه در سالن
شماره دو سینما فرهنگ برگزار شد.

آیین دیدار فیلم «سرزمین رها» ساخته
فرهادمهرانفر شامگاه چهارشنبه۲۶
آبان در موزه سینما برگزار شد.
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تندیس هنروتجربه در جشنواره
سینما حقیقت به فیلم «دیپلماسی
شکستناپذیر آقای نادری» به
کارگردانی بهتاش صناعیها و مریم
مقدم تعلق گرفت.

13

(محصول )1394
خالصه فیلم :در سال های میان  1368تا  ،1371مردی
نشسته بر یک نیمکت در حاشیه شهرهای بزرگ،
فیلم های برتر تاریخ سینما را برای مردم اجرا می کند
و طی این سال ها با تحول و ...مواجه می شود.

عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :محمد رحمانیان ،مدیر فیلمبرداری:
تورج منصوری ،طراح صحنه و لباس :محسن شاهابراهیمی ،بازيگران :مهتاب
نصيرپور ،علي عمراني ،هومن برق نورد ،اشكان خطيبي ،تهیهکننده :تورج
منصوری
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عزيزاهللحاجيمشهدي

«سينما نيمكت» در كنار همه امتيازهاي درخشان خود نياز به تعديلهايي دارد
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«سينما نيمكت» ( )Bench Cinemaساخته محمد رحمانيان را بايد نخستين كار جدي او بعد از فيلم
«كانسر» كه گويا در كانادا ساخته شد و تاكنون نيز به نمايش درنيامده است ،به حساب آورد .عمده شهرت
محمد رحمانيان ،سابقه بيش از  35سال كار در عرصه نمايشنامهنويسي ،كارگرداني تئاتر و كارگرداني
تئاتر تلويزيوني است و در عرصه سينما نيز سابقه نگارش چند فيلمنامه يا بازنويسي آنها را براي فيلمهاي
ساختهشده در سينماي ايران در كارنامه خود دارد ،ازجمله «چون ابر در بهاران» (سعيد اميرسليماني/
 - )1369به همراه سعيد اميرسليماني« ،-كتاب قانون» (مازيار ميري - )1387 /به همراه رضا مقصودي
« ،عيالوار» (پرويز صبري« ،)1371 /پاداش» (كمال تبريزي )1387 /و «شيرين» (عباس كيارستمي/ .)1387او به دليل نوعي شيفتگي به هنر سينما ،در كنار كار اصلي خود يعني نمايشنامهنويسي و كارگرداني
تئاتر ،حتي در برخي از نمايشنامههايش ازجمله «هامونبازها» ( )1394و «سينماهاي من» ( )1394نيز
گوشه چشمي به دنياي سينما داشته است! گفتني است كه پيش از او چهرههاي ديگري از نمايشنامهنويسان
و كارگردانان صاحبنام تئاتري در ايران ازجمله علي رفيعي ،حميد سمندريان ،حميد امجد ،حسين
فرخي و ...نيز به توليد فيلم سينمايي روي آورده بودند كه چنين تجربهاي براي هر يك از آنها با تلخيها و
شيرينيهاي متفاوتي همراه بوده است.
رحمانيان در اين كار بهعنوان يك فيلم ساده كالسيك كه در قالب يك درام جذاب ،به برخي از مهمترين
نمايشها و فيلمهاي تاريخ سينماي جهان اشاره دارد ،با بهرهگيري از بازيهاي سنگين و نفسگير دو بازيگر
اصلي (علي عمراني و مهتاب نصيرپور و با همراهي بازيگراني چون هومن برقنورد ،اشكان خطيبي ،رضا ناجي
و )...كاري متفاوت ارائه میدهد كه درمجموع بهعنوان اثري دلنشين ،در ياد بيننده سينمادوست و آشنا
با نمونههايي كه فيلم به گونهاي گذرا و اشارهوار به آنها میپردازد ،باقي میماند و میتواند اثري جذاب و
فراموشناشدني باشد.
حضور اين فيلم در بخش هنر و تجربه و كنار گذاشتن آن از بخش اصلي (سوداي سيمرغ) سيوچهارمين
جشنواره فيلم فجر میتواند شگفتيآفرين باشد ،چراكه بهراستي در مقايسه با بسياري از نمونههاي
شبهسینمايي و همگون با فيلمهاي تلويزيوني حاضر در بخش مسابقه اين جشنواره ،انتخاب نشدن آن براي
بخش مسابقه اصلي ،بسيار تاملبرانگيز است و جاي پرسش فراوان دارد!
ِ
ايده مركزي و محوري فيلمنامه كه به نوعي اداي دين به هنر  -صنعت سينما است و يادآوري بخشها و
بريدههايي از خاطرات شيرين سينما را هدف قرار داده است ،اگرچه ايده تازهاي نيست ،اما بهويژه براي
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بسياري از مخاطبان خاص و عاشقان سينما ،ميتواند جذاب و پركشش باشد .پيوند چنين ايدهاي با داستاني
كه در اواخر دهه  60خورشيدي در ايران میگذرد و به برخي از بگير و ببندهاي مربوط به ممنوع بودن ويديو
نيز اشاره میكند ،در كنار نمايش غيرمستقيم برخي رويدادهاي ديگر اجتماعي كه به نوعي نشاندهنده
پيدايش تحوالت و دگرگوني جدي اجتماعي در ايران است ،به چنين اثري سويهاي مردمشناسانه نيز
میدهد ،كه متاسفانه به دليل محدود شدن كار به نمايش حالوروز دو شخصيت اصلي و برخي تيپهاي
حاضر در كنار آنها ،در عمل ،فيلم فرصت كمتري براي نمايش مستقيم بازتاب تاثيرات اجتماعي دهه60
پيدا میكند.
پرورش شخصيتها و تيپهاي مختلف چنين فيلمي ،ناخودآگاه در حالوهواي بازيها و فضاسازيهاي
تئاتري شكل میگيرد .به اين معنا كه يك يا چند شخصيت ،در زمان كوتاهي ،شبيه تكگويي نمايش
( )Monologueدر برابر دوربين ظاهر میشوند و با دوربين يا مخاطبان صحنه نمايشي كه در دل فيلم جاي
گرفته است ،حرف میزنند ،بازي میكنند و گاه نيز با بهرهگيري از خالقيت فردي خود در بازيگري ،حتي
فراتر از نقش خود نيز ظاهر میشوند .گويي كه دارند خودشان و بازيهايشان را اصالح و بازسازي میكنند.
فيلم تا نيمههاي راه بهخوبي پيش میرود و شايد بتوان گفت كه تنها در بخش يكسوم پاياني خود دچار
نوعي لختي و كندي میشود كه به مسئله پيشبرندگي داستان اصلي فيلم لطمه میزند .بخشي از اين
مشكل را نيز میتوان ناشي از وجود داستانكهاي متعددي دانست كه در دل فيلمنامه جاي گرفته و خط
اصلي داستان را به نوعي به بيراهه میكشاند.
وقتي علي عمراني  -بهعنوان مردي كه بار اصلي اين خاطرهبازي با دنياي شيرين فيلمهاي قديمي
و بهيادماندني سينما را بر دوش میكشد  -دارد از فيلم پرهيجاني مثل « 12مرد خشمگين» (12
 ،Angry Menساخته سيدني لومت )1957 /يادآور يك هيئت منصفه  12نفره و دادگاه معروف فيلم
حرف میزند كه بايد درباره بيگناهي يا گناهكار بودن يك جوان متهم به قتل تصميمگيري كنند ،در
بازيهاي اغراقشده خود يك بار ديگر ،فراتر از دنياي فيلم ،هيجاني آشكار را به نمايش میگذارد و ناگفته
پيداست كه بخشهايي از اين دست ،تنها براي كساني بهعنوان تداعيهاي خوشايند ،يادآور ملوديها
و جذابيتهاي فراموشناشدني آن آثار درخشان خواهد شد كه سالها پيش ،چنين فيلمهايي را ديده
باشند .درست به همين دليل است كه بايد فيلمي از اين دست را اثري با مخاطبان خاص تلقي كرد كه صد
البته اين نكته را نميتوان به حساب نقطه ضعف فيلم گذاشت.
در جايي از فيلم كه شخصيت محوري فيلم در دوره ممنوعيت ويديو با مصادره داروندارش كه همان فيلمهاي
مورد عالقه اوست ،به زندان میافتد ،با نوعي خوشاقبالي ،در زندان نيز با يك دوبلور سينما آشنا میشود كه
نشاني يك گنجينه استثنايي را به او میدهد و در پيجوييهاي بعدي ،تماشاگر فيلم پابهپاي او به يك انبار
فيلمهاي قديمي در حاشيه شهر ميرسد و ...گويي كارش به فرجامي شيرين ختم میشود!
فيلم «سينما نيمكت» در كنار همه امتيازهاي درخشان خود ،از فيلمبرداري كمنقص تورج منصوري گرفته تا
موسيقي بسيار گوشنواز و مناسب با فضاي فانتزي چنين اثري  -كار فردين خلعتبري -و تدوين مناسب آن
و نيز بازيهاي درخشان علي عمراني ،مهتاب نصيرپور و بهويژه بازي متفاوت اشكان خطيبي ،صدالبته براي
تاثيرگذاري بيشتر نياز به حذف و تعديلهايي دارد كه به كمك تدوينگر اصلي فيلم (حسن ايوبي) میتواند
ضرباهنگ مناسبتري پيدا كند و تا حدودي كمداشتهاي مربوط به چندپارگي اثر و برخي ضعفهاي ناشي
از دكوپاژ و ميزانسن آن ،كمرنگتر جلوه كند!
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زهرا مشتاق

گفتوگو با محمد رحمانیان ،کارگردان فیلم «سینما نیمکت»

این گفتوگو در کافه کوچه یوسفآباد انجام گرفته است .میان عطر قهوه وهاتچاکلت و
دمنوشهای سفارشی .در دل پاییزی خشک که شاید نشان از بیحاصلی روزگار ما باشد.
روزگار دشوار زیستن در تراکم بایدها و نبایدها .فیلم نیز در نکوهش همین نبایدهای اعمالشده
است .ممیزیهایی که گاه دودمان و هست و نیست کسی یا کسانی بر باد دادهاند.
فیلم البته در ستایش سینما نیز هست .عالیجناب هنر هفتم که دیگر نمیشود لحظهای بدون آن سر
کارگردان
کرد .صحبتهای ما البته در فضایی عادی انجام نشد .اولش محمد رحمانیان گفت که نسخه
ِ
فیلم به مشکل خورده است و بعدتر در ضمن مصاحبه تلفنهایی به او شد که ناچار از پاسخ و صحبت
شد .آخرش هم وسط مصاحبه ،کالفه و عصبی ،سر ساعت چهار عصر بلند شد رفت سازمان سینمایی
تا بداند باالخره تکلیف اکران فیلم معلوم میشود یا نه.
امیدوارم خیلی زود ،در همین دوره اکران ،گپ و گفتم را با او کامل کنم .و به او بگویم که هر وقت او را
میبینم،یادشیرهایپرموییمیافتم،کهیالوکوپالشانحسابیشیرینودوستداشتنیشانمیکند.
شماره  / 33دی 1395
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وقتی فیلم را دیدم و حاشیههای آن در
جشنواره قبلی را مرور کردم ،به دو نگاه
کلی رسیدم؛ یک نگاه خوشبینانه و
یک نگاه بدبینانه .نگاه خوشبینانهام
این است که بگویم از نگاه آقایان
تصمیمگیرنده ،فیلم خیلی تئاتری شده
است.بهخصوصبهخاطرپیشینهنمایشی

شما .اما نگاه بدبینانهام که حاال که فیلم
را دیدم ،به نظرم درستتر و به واقعیت
نزدیکتر است ،بهخاطر سوژه فیلم است.
سانسور .دورهای که همه چیز ،حتی حوزه
خصوصی آدمها نیز بهشدت تحت کنترل
و اعمال سانسور وحشتناک بود .شاید از
مرور دهه 60خجالت میکشیم؟
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اتفاقا این سانسور نه فقط در مورد ویدیو ،بلکه درباره
همه چیزهایی که به ایران وارده شده ،اتفاق افتاده
است .از رادیو و تلویزیون گرفته تا شاید باور نکنید،
بلندگو .االن خندهدار به نظر میرسد .ولی بوده.
صحبت کردن با بلندگو را در زمان پهلوی دوم حرام
اعالم کردند .گفتند اگر کسی این تو حرف بزند ،حرام
است .االن مگر در مورد ماهواره این سختگیریها
وجود ندارد ،فکر میکنید مثال پنج سال دیگر10 ،
سالدیگروضعهمینطورباشد؟البتهکهنه.
به نظر من حضور این چهار کاراکتر
امضایشماست.
من تا به حال در سینما کاری نکردم که بدانم امضای
من چه شکلی است ،ولی فکر میکنم بههرحال
من اگر بخواهم باز هم فیلم بسازم ،در همین فضا
میسازم .چون من نه بلدم راجع به زن و شوهر فیلم
بسازم و نه بلدم مثل همه آنهایی که فیلمهای خوب
ساختند ،فیلم بسازم .من راجع به فضای خودم
میتوانم فیلم بسازم .فیلم قبلی هم که ساختم ،به
نام «کانسر» ،باز همین است .یعنی در یک فضای
بهظاهر واقعی که نمایشی است ،اتفاق میافتد و
همه آن چیزی که میبینیم ،دکور است .سهچهارم
چیزی که میبینیم ،در دکور اتفاق میافتد .حاال
اگر شد و یک روزی فیلم را دیدید ،دربارهاش با هم
حرف میزنیم.
یکی از فصلهای درخشان و البته
تاثربرانگیز فیلم ،نمایش فیلم در زندان
برای زندانیان است.
آره خب .واقعیت است .هنوز نگاه ایدئولوژیک وجود
دارد .من زندان نرفتم متاسفانه .ولی میدانم که
نمایش فیلم دارند .و در یک دورهای نمایش فیلمها،
به قول شما خیلی ایدئولوژیک بود .درواقــع هر
چیزی را در آن نگاهی که داشتند ،تعریف و ترسیم
میکردند .اشکالی هم نداشت به اعتقاد من .چون
بههرحال ملزومات نمایش فیلم در آنجاها ،حتما
همین کارها بوده .که بگویند این فیلم ضد آمریکایی

است یا ضد چیچی بوده ،یا ضد کمونیستی...
برای همین آن دیالوگ درخشان را
نوشتید؛ «موجبات افشاگری امپریالیسم
جهانخوار را فراهم کرد ».یعنی نمایش
عینیجوونگاهیمتوهمنسبتبهجهان.
ببین ،من دهه  60یادم نرفته است .احتماال تو باید
خیلی کوچک بوده باشی.
من متولد  50هستم.
خب من  10سال از تو بزرگترم و بیشتر از تو که
آن موقع یک دختر  10ساله بودی ،آن اتفاقات را
بهخاطر میآورم.
ولی نگاه ایدئولوژیک تمامشدنی نیست.
از چین مثال نمیزنم .همین سازمان
مجاهدین ،بعد از این همه سال فعالیت
ناموفق هنوز در تلویزیونی که دارند،
فقط فیلمهای خشن تروریستی و کامال
منطبق با فضای ایدئولوژیک نشان
میدهند.
کامال درست است .سازمانهایی مثل مجاهدین که
اساسا ایدئولوژیک هستند ،ذهنیتشان و همه چیزی

من نه بلدم راجع به زن و شوهر
فیلم بسازم و نه بلدم مثل همه
آنهایی که فیلمهای خوب
ساختند ،فیلم بسازم
از این نظر همسان باشد .یا وقتی بیضایی «وقتی همه
خوابیم» را ساخت ،دوباره من این فضا را احساس
کردم .گروهی از سینماگران ،گروهی از نویسندگان
سینماییکهریشهشانبیشتربهتلویزیونبرمیگردد،
در یک دورهای بسیج میشوند که به کسی بگویند تو
بهتر است همان کار قبلیات را انجام دهی.
این تنگنظریها همیشه بوده است.
حاال تنگنظری یا هر چیز .ولی فیلم سمندریان به
بدی فیلمهایی که در آن سالها ساخته شد ،نبود.
نهتنها بد نبود ،بلکه به نظر من فیلمی بسیار خاص
و در جاهایی درخشان بود .مسئله فیلم سمندریان
فقط این بود که سمندریان از تئاتر آمده بود .همین
باعث شد که مورد تایید خیلیها قرار نگیرد و
نقدهای منفی زیادی که بر فیلمش نوشته شد ،و یک

شماره  / 32آذر 1395

که فکر میکنند ،همان نمایش خشنی است که
نشان میدهند و از این نظر حکومتهای دیکتاتوری
عجیب و غریبی هستند .خوشبختانه ما این دورهها را
از سر گذراندیم .باز هم به یمن فیلمسازانی که ماندند
و کار کردند .و نگاهشان فراتر از ایدئولوژیهای
حکومتی بود .و سینمای نوین ایران را ساختند.
یادمان نرود ،در همان سالها «ناخدا خورشید»
ساخته شد« ،شاید وقتی دیگر» ،فیلمهای کیانوش
عیاری ،رخشان بنیاعتماد ،فیلمهای عاشقانه،
فیلمهای علی حاتمی .یعنی علیرغم ایدئولوژیک
کردن همه چیز ازجمله هنر ،هنرمندانی بودند
که با تمام فشارها کار دیگری انجام میدادند .آن
سالها «نرگس» ساخته شده« ،مسافران» ساخته
شده .یعنی اتفاقات خوبی هم افتاده؛ ساخته شدن
«گلهای داوودی» .حتی ساخته شدن «گلهای
داوودی» هم در آن سالها خیلی عجیب است.
روایت یک داستان عاشقانه .بنابراین اگر داریم
اشکاالت آن دوره را میگوییم ،باید حسنهایش را
هم بگوییم .بههرحال بخشی از هنر سینمای نوین
ایران در آن سالها شکل گرفت.
البته ایــن حسن قطعا مربوط به
سانسورگران نیست ،بلکه تحسین
ایستادگی و مقاومت هنرمندان ایرانی،
در تمام حوزهها در برابر سانسور و
ممیزی است.
سانسور همیشه عقب نشسته است .بهخصوص در
برابر هنری که از جان هنرمند برمیخیزد؛ نه فقط
برای رفع تکلیف و فروش و این چیزها ،نه .در برابر
هنر راستین .بله مجبورند که عقب بنشینند .چون
شما ممکن است بتوانید آن فیلم را حذف کنید .ولی
نمیتوانید هنرمند را حذف کنید .یک جملهای آقای
بیضایی دارند که میگویند؛ درختها بیاجازه شما
سبز میشوند .میتوانید درخت را با تبر بزنید ،نصفش
کنید .اما نمیتوانید به درخت مجوز بدهید که سبز
بشود یا نشود .درخت کارش سبز شدن است .این

جمله همه این سالها در گوش من بوده است.
در فیلم هم با مشخص شدن وجهه واقعی
سانسورچیها که در روزنامه نوشته شده
که زورگیر بودهاند ،خط قرمزی به روی
خودشان کشیده میشود.
بله ،لمپنهایی که همیشه به کمک قدرت میآیند،
به نظرم همه آنها یک وقتی افشا میشوند.
نمیدانم چرا ،ولی وقتی فیلم را میدیدم،
یاد فیلم «تمام وسوسههای زمین»
زندهیاد حمید سمندریان بودم.
من هم نمیدانم .چون هیچ شباهتی ندارد .ولی از
این نظر که فضای سینمای ایران به مقابله با آن فیلم
پرداخت ،و کاری کردند که سمندریان دیگر فیلم
نسازد ،با دوره فعلی که من دارم فیلم میسازم ،شاید
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جور بیتوجهی که به فیلمش شد ،درواقع داشت به
سمندریان ،یا هر کسی که از تئاتر میآمد ،میگفت
که بهتر است به همان فضای خودتان برگردید .خب
در مورد فیلم حمید امجد هم این اتفاق افتاد .در
مورد فیلم علی رفیعی« ،ماهیها عاشق میشوند»
هم همین اتفاق افتاد .بههرحال این هست .در مورد
اولین فیلم بیضایی «رگبار» هم اولین صحبتهایی
که شد ،این بود که فیلمهای آقای بیضایی بوی تئاتر
میدهد .یعنی بهعنوان یک نقص هنری درباره این
فیلم صحبت میشد .ولی به نظر من هیچ اشکالی هم
ندارد که فیلمهای کسی بوی تئاتر بدهد .خیلی بهتر
از این است که فیلم کسی بوی ابتذال بدهد.
تمام فیلم ارجاعی است به بهترین
فیلمهای تاریخ سینما .که البته
پالنهایی از بهترین فیلمهای سینمای
ایران را نیز دربر میگیرد .مثل عبور گاو
از جاده که اشاره مشخصی است به فیلم
«گاو»مهرجویی.
بله .دستکم  10تا  15پالن هست که ما را یاد
سینمای ایران میاندازد .جایی که آقای عمرانی دارد
از کنار آن نوشته میگذرد که نوشته شده این خط
را بگیر و بیا ،مربوط به فیلم «رگبار» است .آن پالنی
که کنار ریل راهآهن اتفاق میافتد ،پرسپکتیو و همه
چیزش مربوط به «طبیعت بیجان» سهراب شهید
ثالث است .صحنه کبریتبازی مال «رضا موتوری»
آقای کیمیایی است .صحنه کشیده شدن ماشین
مربوط به «سفر سنگ» مسعود کیمیایی است .و
حدود  10جا ادای دین خودم را نسبت به سینمای
ایران ابراز کردهام.
حتی آنجاهایی که صاحب قهوهخانه که
نقشش را آقای پورایمان بازی میکند،
وقتی به نوعی آنونس فیلمها را بازی
میکند ،من یاد زندهیاد حسین باقی و
آقای تهامی افتادم.
آفرین .کامال همینطور است .ترانهای که آن مرد

خراسانی در فیلم میخواند ،مربوط به فیلم «پ مثل
پلیکان» پرویز کیمیاوی است .اصال نشانههایش
را میگوید .خیلی زیاد است .سعی کردم خیلی
مشخص راجع به آن صحبت نکنم .ولی برای کسانی
که این فیلمها را دیدهاند و مثل من عاشق سینمای
فرهنگی ایران هستند ،درواقع میتواند یادآور
خاطرات باشد .من عمدا راجع به سینمای ایران
صحبت نکردم ،یعنی عمدا فیلمی انتخاب نکردم ،اما
به جایش سعی کردم با پالنهایی یادآور سینمای
پرافتخار ایران باشم .افتخاری که هنوز هم با وجود
آدمهایی مثل اصغر فرهادی ،عباس کیارستمی،
جعفر پناهی ادامه دارد.
از میان فیلمهای خارجی هم بهترینها
انتخاب شده است .فیلمهای شاخصی
که همه ما با آنها کلی خاطره داریم.
فیلمهایی که در حافظه جمعی سینما
دوستان نقش بسته است.
انتخابش به این دلیل بود که ،البته به جز یک
فیلم ،فیلمهایی انتخاب کردم که مردم بشناسند.
یعنی فیلمی مثل «بربادرفته» ،مثل «پــرواز بر

به نظر من هیچ اشکالی ندارد که
فیلمهای کسی بوی تئاتر بدهد.
خیلی بهتر از این است که فیلم
کسی بوی ابتذال بدهد.
بله .اشــارهای است به هنر سینما که برگرفته و
تجمیعی است از تمام هنرها .همه اینها هنر سینما
را تکمیل کردند .هنر موسیقی ،هنرهای تجسمی.
همه اینها با این چهار نفر ترسیم میشود .حتی هنر
طراحی پوستر ،هنر تبلیغات .در فیلم میبینیم که
حتی اینها تبلیغات میکنند .فیلم «بربادرفته» را
تبلیغ میکنند منتها با تغییر قیافه .صورت کالرک
گیبل را برداشتند و به جایش صورت علی عمرانی
گذاشته شده .به جای صورت ویویان لی نیز ،صورت
مهتاب نصیرپور گذاشته شده .یعنی همه چیزهایی
که یک سینما الزم دارد ،اینها سعی میکنند پیاده
کنند .همه چیز هست جز اینکه سینما یک هنر
دوبعدی است ،و اینها سهبعدی اجرا میکنند.
چیزی که در فیلم خیلی دوست داشتم،
انتخاب مرد سانسورچی و گروهش است.
مرد ممیز ،خودش کمتوان است و چند
مردی که نوچهاش هستند نیز جزو دسته
لمپنها محسوب میشوند .به نظرم المان
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فراز آشیانه فاخته»« ،ده فرمان» ،مثل «سنگام»،
«دشمن مردم» یا فیلمهایی که همانطور که
شما گفتید ،مردم از آن خاطره جمعی دارند .یک
فیلم خیلی خاصی بود مال فرانکلین جی شافنر،
به اسم «استریپر» ،که در ایران به اسم «رقصنده»
شناخته شده ،با بازی جوآن وودوارد .اما اصلش از
یک نمایشنامه است به نام «زن تابستانی» که من
دیالوگهای آخر فیلم را ،یعنی آخرین اجرایی که در
فیلم آمده است ،از همین فیلم برداشتم .یعنی جایی
که ملی و عطا دارند در قهوهخانه آن صحنه را اجرا
میکنند و عطا با کمک یک سوزن بادکنکهایی
را میترکاند .این فیلم متاسفانه در ایران خیلی
دیده نشده است .اما من به دیالوگهایش احتیاج
داشتم .اتفاقا من خودم هم فیلم اصلی را پیدا نکردم.
با اینکه خیلی هم گشتم .تلویزیون هم چند بار
پخش کرده است .برای همین مجبور شدم از
نمایشنامه استفاده کنم .و بنابراین از طریق یک
دوستی که در لندن بود ،نمایشنامه را پیدا کردیم
و این دیالوگهای پایانی را از همانجا برداشتم.
البته مطمئنم که عین دیالوگهای فیلم است .در
بسیاری از کشورها ،این فیلم به همین اسم «زن
تابستانی» ،که عنوان نمایشنامه است ،نشان داده
شده است .در انگلستان که مطمئنم .تنها فیلمی
بود که مطمئن بودم خاطره جمعی با آن وجود
ندارد .ولی من به دلیل دیالوگهایی که الزم داشتم،
مجبور بودم آن فیلم را انتخاب کنم .اما بههرحال
خیلی مدیون فیلم «جاده» فلینی است .از اولین
فیلمی که دارد بازی میکند« ،جاده» فلینی است
تا آن موتور سهچرخهای که با آن حرکت میکنند.
تا فضای پربرف صحنه و فیلم «سینما پارادیزو»،
که اصال پایانش سعی میکند فیلم «سینما
پارادیزو» را بازآفرینی کند .منتها یکنفره ،بدون
حضور زن .بنابراین آن بوسه و رقصی که در پایان
«سینما پارادیزو» است ،اینجا از طریق یک بازیگر
که بهتنهایی نقش هر دو نفر را بازی میکند ،اجرا

میشود .و فیلم دیگر تورناتوره ،به نام «ستاره ساز».
که آن هم موقع ساخت این فیلم ،من خیلی تحت
تاثیرش بودم .پنهان هم نمیکنم .چون آنقدر
روشن است که معلوم است من چقدر تحت تاثیر
این دو فیلم بودهام.
پالنی که بازیگر کسی را در آغوش
گرفته ،که درحقیقت خودش را محکم
بغل کرده است ،بسیار تاثیربرانگیز
است .فکر میکنم در فیلم هر چهار نفر
تکمیلکنندههمهستند.
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زیبایی بود.
درواقع نمایش تودههایی است که از مجریان سانسور
حمایت میکنند .یک وقتی باید این گفته میشد.
این توهین به هیچکس نیست .درواقــع سانسور
در ذات خود هیچ نیرویی ندارد .بلکه نیرویش را از
دیگران ،بهخصوص از لمپنها میگیرد .نکته
دردآورش همین است .یعنی آدمهایی که درواقع
هیچ نگرش و دیدگاهی ندارند و فقط زورشان زیاد
است .زور خودشان و اطرافیانشان و بعدتر هم در
خبر روزنامه توضیح داده میشود که اینها اراذل و
اوباش بودند .اما اوباشی که میتوانند درباره سرنوشت
ما تصمیم بگیرند .آدمهایی که تا همین چند سال
پیش در سینماها میریختند ،پرده سینما را پایین
میکشیدند .صندلی پاره میکردند ،فیلم آتش
میزدند ،تماشاگرها را کتک میزدند .آن هم برای
فیلمهای موجهی مثل «آدم برفی» .مگر «آدم برفی»
فیلم داوود میرباقری نبود؟ مگر میرباقری مجموعه
«امام علی» نساخته؟ همه ما دیدیم که سانسور راجع
به چه آدمهایی زاویه دارد و اعمال زور میکند .از
کودتای  28مرداد  1332تا بخشی از تاریخ معاصر ما،
همیشه به خودشان اجازه دادهاند راجع به سرنوشت
مردم و فرهنگ و سیاست و هر چیز دیگر تصمیم
بگیرند و قضاوت کنند .اگر هم در این فیلم به کسانی
که هنوز مثل سانسورچیها رفتار یا فکر میکنند ،بر
بخورد،خببگذاربخورد.مهمنیست.
بههرحال مردم کشور ما بارها و بارها در
مقاطع مختلف از مسیر سانسور عبور
کردهاند .هیچکدام ما با فرایند سانسور
بیگانهنیستیم.
اتفاقا درباره این فیلم ،خود شورای نظارت بر پروانه
نمایشهیچممیزیبهفیلمندادند.هیچپافشاریهم
نسبت به موضوع فیلم یا تغییر آن وجود نداشت .حتی
ذرهای ممیزی هم راجع به فیلم من وجود نداشت .اما
بههرحال سانسور در بخشهایی قدرتمند است و ما
نبایدقدرتآنهارادستکمبگیریم.

یکی دیگر از بخشهای زیبای فیلم
حضور درخشان اشکان خطیبی است.
حتی لحظات اول او را نشناختم .طراحی
چهره خیلی خوبی برایش اجرا شده
بود .و بسیار عالی هم بازی میکرد .اما
نتوانستم بفهمم چرا همیشه گرسنه و
سرمازده است .با آن لباسهای مندرس
و کوتاهشده.
بگذار من از یک جای دیگر شــروع کنم .من
اساسا اولین تصویری که از «سینما نیمکت»
یادداشت کردم ،تصویر نوازنده برهنهای بود که در
پسزمینهاش حیواناتی مرده بودند .و او در حال
نواختن بود .درواقع این نکته کلیدی من بود درباره
بخشی از هنرمندان .بدون اینکه بخواهم آن را به
دیگر هنرمندان تعمیم بدهم .فکر میکردم این آدم،
برهنگیاش ،سازی که هیچوقت نمیشود نشانش
داد ،خونی که در پسزمینهاش ریخته شده ،این یک
جور خالصهای است از تمام چیزی که من میتوانم
درباره موسیقی بگویم.
فقط موسیقی ،نه هنرهای دیگر؟

اولینتصویریکهاز«سینمانیمکت»
یادداشت کردم تصویر نوازنده
برهنهای بود که در پسزمینهاش
حیواناتیمردهبودند
اصال خود عطا هم در فیلم میگوید.
میگوید تو آهنگش را با دهانت بزن ،من
بلدم .من میزنم.
آره ،چون اینها که سواد موسیقی ندارند .موسیقی
را گوشی یاد گرفتهاند .اصال نمیتوانند نت بخوانند.
کما اینکه ما یک کسی در ایران داشتیم که برای
بیش از  200فیلم آهنگ نوشته ،موسیقی ساخته
است؛ به نام حسین واثقی .این آدم اصال نت بلد
نبوده است .بلد نبوده نت بخواند .درواقع فیالبداهه
موسیقی میشنیده و میزده و آواز میساخته است.
به همین آدم میگفتند حسین بتهوون .موسیقی
تعداد زیــادی از فیلمهای سینمای ایــران را در
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ببین ،خب هنرمندان موسیقی هم بخشی از
هنرمندان دیگر هستند .ولی برای من موسیقی
همیشه مسئله بوده است .در خود فیلم هم ،من
همیشه موسیقی فیلمهایی را که میبینم ،بهخاطر
میسپارم .همیشه موسیقیهای متن را دوست
داشتهام .موسیقی را خیلی دور از بقیه چیزها گوش
نمیدهم .مثل ادبیات یا ...بههرحال این تصویر
نهایی من بود راجع به بخشی از هنر و بهخصوص
هنرمندان موسیقی که درواقع در سالهای اخیر
حتی نمایش ساز آنها هم مجاز نیست .بههرحال
یک دلمشغولی شخصی بود .به شما حق میدهم
اگر که ارتباط برقرار نکرده باشید .اما گاهی یک
کارگردان بر اساس یک تصویر ،به یک کار میرسد.
من یادم است از آقای کیارستمی دربــاره فیلم
«لباسی برای عروسی» پرسیدم چه شد که شما
این فیلم را ساختید .و ایشان گفت که با یک تصویر.
یک تصویر آمد در ذهنم درباره پسربچهای که با
نگرانی به گلدانهای شمعدانی آب میدهد .و
همین تصویر موجب ساخته شدن این فیلم شد.
این تصویر در فیلم هست .ولی آقای کیارستمی
میگفتند حتی ممکن است خود آن تصویر در
فیلم نباشد ،یا از فکر نهایی فیلمساز حذف شود.
مثال من «مرگ فروشنده» را که در سال  66کار
کردم ،یک تصویر در ذهنم داشتم .پسری که در
میان انبوهی از اسباببازیها گرفتار شده و یک
هواپیمای اسباببازی به دور او میچرخد .بر اساس
همین یک تصویر این نمایش کار شد و اتفاقا این
تصویر را میکاییل شهرستانی در نقش بیف بازی
کرد .این است که شخصا جواب خیلی روشنی برای
این تصویر ندارم .تا حاال کسی این سوال را از من
نکرده بود .اینجا فقط خواستم کمی توضیح دهم که
دلمشغولی اصلی من برای ساخت این فیلم همین
تصویر بود .ممکن است در فیلم جا نیفتاده باشد.
میپذیرم .در نسخه  98دقیقهای اصال این تصویر
نیست .ولی در نسخه بلندتر چرا هست.

البته من این آدم را دوست داشتم .رنگ
موهایش ،حریصانه غذا خوردنش،
لباسهایی که برایش کوتاه و تنگ شده.
بهخصوص پاهای الغری که از دمپای کوتاه
شلوار،مثلدوتاتکهچوببیرونزدهاست.
درمجموعتصویرغمانگیزیاستکهخیلی
هم جلب توجه میکند .اما همین آدم به
موسیقیکهمیرسد،آدمدیگریمیشود.
نوایسازشآدمراسحرمیکند.
این نوازندههای دورهگــرد را گاهی میبینیم که
آثار خارجی را در دستگاههای ایرانی مینوازند.
خیلی بامزه است .مثال «پدرخوانده» را در دستگاه
اصفهان اجرا میکنند .یا «قصه عشق» (الو استوری)
فرانسیس الی را .یعنی مشق موسیقی ایرانی را از
طریق گوش دادن به دستگاه آموخته است .من در
کوچه و خیابان ،دیدم این آدمها را.
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قبل از انقالب همین حسین واثقی ساخته است.
یکجوری درواقع این آدم در ذهن من هم بود .هر
چیزی را میتوانست در دستگاه بسازد و درضمن
یک نابغه تمام عیار بوده است.
میدانید با آمدن هر آدم تازه ،انگار آدم
قبلی و کارش کاملتر میشود .ملی ،صبا
را کاملتر میکند و عطا بقیه را .فکر کردم
شاید المانی باشد از کامل شدن هنر
سینما از سینمای صامت تا ناطق.
ببین ،بخشیاش از خود تئاتر میآید .تئاتر درواقع
چیزی نبود جز مونولوگهایی که خود تس پیس
اجرا میکرد .از یک جایی این مونولوگها تبدیل به
دوگویی شدند .یعنی دیالوگ اختراع میشود .پس
ما باید حتما بازیگر مقابل داشته باشیم که من یک
زن را انتخاب میکنم .گروه خنیاگران همیشه وجود
داشتند .البته قبل از ظهور تئاتر گروه خنیاگران وجود
داشته است .و بعد این گروه خنیاگران در صحنههای
مختلف تئاتر یونان حضور دارند .و اتفاقا در همان تئاتر
یونان ،جرثقیلهای متعدد ،ابزار صحنه متعدد برای
حضور خدایان حضور داشتند .خب تمام این فکرها
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از تئاتر آمده .و خود این پرده هم حتی ،فکرش از تئاتر
آمده است .همه اینها در یک مفهوم تئاتری همدیگر
را کامل میکنند .کماکان اینکه تمام چیزهایی که
بعدتر در سینما استفاده شد ،امکانش را از تئاتر گرفته.
مثال کلوزآپ؛ کلوزآپ چیزی نیست مگر نور موضعی
که پیش از این در قرن 19اختراع شده بود .در بسیاری
ازکارها،نورموضعیبرایبازیگریعنیهمانکلوزآپ.یا
فید این و فید اوت ،چیزی نیست جز روشن و خاموش
شدن صحنه تئاتر .فیکس فریم چیزی نیست جز
رقص سیاه .سیاه یک جایی دارد به نام مجسمانه .که
سیاه و بقیه کسانی که در حال رقص هستند ،فیکس
میشوند.اینقوانینرادرحقیقتهنرتئاتربههنربعد
از خود که سینما باشد ،داده است و اتفاقات دیگر .مثل
ادبیات که هنر خیلی قدیمیتری است و خودش را
به هنرهای دیگر تحمیل میکند؛ هنر داستانگویی،
گفتوگونویسی ،هنرهای تجسمی ،پرسپکتیوها،
درواقع خودشان را به بخشی از هنر سینما بدل
کردهاند .درهرحال «سینما نیمکت» ادای دینی
است نسبت به سینما و موسیقی و فیلمهایی که
همه ما با آن خاطرات زیبایی داریم
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(محصول )1394
خالصه فیلم :بهرام نویسنده و کارگردان تئاتر ،به
همراه دختر کوچکش رها که به بیماری سندرم دان
مبتال است به ناکجاآبادی در دل طبیعت سفر میکنند.
ذهن آشفته بهرام در جهان تخیل و کلمات به دنبال
معنای هستی خویش است و تنها راهنمای او نجوای
زنانهای است که...
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عوامل :کارگردان :فرهاد مهرانفر ،فیلمنامهنویس :خزر مهرانفر ،مدیر
فیلمبرداری :نادر معصومی ،طراح صحنه و لباس :سهیال فرزاد ،طراح صدا و
صدابردار :علیرضا دریادل ،موسیقی :آرش انتظامی ،بازیگران :رها بدرطالعی،
بهزاد جعفری ،مسعود بدرطالعی ،مهدی مخبری ،سیما محمدزاده ،ترانه
مومنی ،حامد ضیائی ،تهیهکننده :بهروز رشاد ،محصول کارن فیلم با
مشارکت شبکه تلویزیونی باران

سیدرضا صائمی

«سرزمین رها» دچار رهاشدگی در بیان سینمایی است
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خیال یا واقعیت ،مسئله این است! اما نه برای مردم عادی که خیالپردازیشان در حد حساب و کتاب معیشت
و دخل و خرج زندگیشان است و نه مثل تخیل نوجوانانه که بیشتر خیالبافی از نوع رویاپردازی برای ترسیم
آینده است .خیال یا واقعیت مرز باریکی بین دنیای ذهنی و سوبژکتیو و واقعیت عینی و ابژکتیو است برای تجربه
زیستن و مکاشفه و حس غنیشدن درونی و درنهایت برای زندگی خویش معنایی یافتن؛ تالطم و تناوب بین
رویاهای ذهنی و دنیاهای عینی به قصد توازن یافتن و استحاله نشدن در استیصالهای جبری زندگی .اینها
همه برای کسی است که دغدغههای جدی در زندگی دارد و در جستوجوی معنایی برای زندگی است تا بتواند
از حس عمیق و تلخ مالل و نهلیسم درونی رهایی یابد .شاید «سرزمین رها» ،عنوان و نمادی از این آرمانشهر
و اتوپیای ذهنی است که اهل هنر و روشنفکری با آن سخت دست به گریباناند! «سرزمین رها» ،ششمین اثر
سینمایی فرهاد مهرانفر ،روایت همین پارادوکس است؛ خیال یا واقعیت!
فیلم روایتگر سفر خیالی یک پدر و دختر به ناکجاآبادی در دل طبیعت است .پدر سرگشته و پرسشگر،
نمایشی خیالی و دونفره را با همسر خود بازی میکند و سعی دارد کنکاشی در آثار هنریاش داشته باشد .آثاری
که برآمده از تالش برای بقا و زیستنی شعورمندانه در مقابله با جبر هستی است .بهرام تالش میکند با آفرینش
خود ،معنایی برای زیستن ،لذت از زندگی و فلسفه زیستنش پیدا کند و از طریق مکالماتی تخیلی که با همسرش
الهام میبینیم ،متوجه میشویم که آن دو در یک تعارض و پارادوکس آشنا که غالبا بین زوجهای فرهیخته و
روشنفکر بروز پیدا میکند ،درگیر یک بحران عمیق درونیاند« .سرزمین رها» اگرچه بهظاهر در شمال کشور
فیلمبرداری شده و قصه آن در یک روستای زیبا میگذرد .اما بیشتر به ناکجاآبادی شباهت دارد که دستکم
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از طریق نوع قاببندیها و پردازش بصری بافت جغرافیایی قرار است با دنیای خیالپردازانه بهرام انطباق پیدا
کند .تضاد میان معیشت و معرفت و زندگی روزمره با دغدغهها و آرمانهای فردی به مثابه یک تعارض بنیادین
در زندگی مدرن ،چالش بزرگی است که بسیاری از اهل هنر و آفرینشگران هنری با آن درگیرند و بهرام نمادی
از همین آدمهاست که نمیتواند تن به جبر زندگی روزمره بدهد و این دقیقا همان کاری است که الهام بهخاطر
شرایط جسمی رها به آن تن داده است .درواقع هر دو ،هم بهرام و هم الهام ،دچار نوعی احساس استحاله و
ازخودبیگانیاند؛ بهرام به دلیل گمگشتگی در دریافت معنایی برای زندگی و الهام به دلیل رها کردن رویاهایش
به دلیل شرایط خاص دخترش رها.
فیلم البته در فضا یا دستکم روابطی فانتزی روایت میشود و دچار نوعی تشتت و گسست در منطق روایی
خویش است .بخش عمدهای از این حس آشفتگی به دلیل بالتکلیفی اثر در مرز بین رئالیسم و سورئالیسم و
البته بازی بد بازیگران و نحوه دیالوگگویی آنهاست؛ کتابی حرف زدن الهام و در جاهایی بهرام و از همه جالبتر
صحرا خاتون یا همان عمه که گاه به طنز ناخواسته منجر میشود .ما با چیزی بهعنوان شخصیت روبهرو نیستیم و
همه آدمهای قصه سویه تیپیکال دارند .فقدان مرز روشن بین درونگرایی فانتزی بهرام و قصه بیرونی فیلم نشان
میدهد کارگردان ساختار روشنی برای بیان سینمایی دغدغههای ذهنی خویش پیدا نکرده و زبان سینمایی
اثر ،هم الکن است و هم لکنت دارد« .سرزمین رها» درواقع دچار رهاشدگی در بیان سینمایی است و نمیتواند
به وحدت و انسجام دراماتیکی برسد .اتفاقا قصه فیلم و دغدغههای اگزیستانسیالیستی آن خوب است و فیلمساز
در تشخیص درد ،درست عمل میکند .اما در بیان و روایت این درد دچار تناقضگوییهای سینمایی میشود
و از طریق ناهماهنگی بین فضای فانتزی و حقیقی ،در دراماتیزه کردن حرف خویش موفق نیست .از همین رو
نوعی آشفتگی مضمونی در اثر دیده میشود که درنهایت میتوان گفت حرفهای خوبی میزند ،اما خوب حرف
نمیزند .فیلم سرشار از تاویلهای فلسفی -روانشناختی نمادین است که باید بدون ربط دراماتیک آن به کلیت
اثر ،به تفسیر آن پرداخت« .سرزمین رها» میتوانست به یک فیلم فلسفی -شاعرانه خوب بدل شود ،اما به واسطه
ضعفهای ساختاری در سویه سینماییاش عقیم میماند
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ایلیامحمدینیا

گفتوگو با فرهاد مهرانفر ،کارگردان «سرزمین رها»

فرهاد مهرانفر (متولد  ۶آذر  ۱۳۳۸در بندر انزلی) کارگردان ،فیلمنامهنویس و پژوهشگر و
خالق آثار ارزشمندی چون «موشک کاغذی»« ،درخت جان»« ،چریکه هورام»« ،قطعه
زمستانی» و ،...دانشآموخته رشته سینما از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر مابین سالهای ۱۳۵۶
تا  ۱۳۶۴است و تا کنون بیش از  ۵۰فیلم مستند ،کوتاه و بلند سینمایی را در کارنامه خود به ثبت رسانده
است .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال  ۱۳۷۹مدرک درجه  ۱هنری را به فرهاد مهرانفر اعطا کرد.
این روزها فیلم «سرزمین رها» از این کارگردان روی پرده سینماهای گروه هنر و تجربه رفته است .با او به
همین بهانه گفتوگویی درباره فیلمش و دیگر آثار او و همچنین گروه هنر و تجربه داشتهایم که در ادامه
میخوانید.
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گویا ایده اولیه «سرزمین رها» با الهام از
مرگ یکی از هنرمندان استان گیالن،
امیر بدرطالعی ،بازیگر و کارگردان تئاتر،
شکل گرفته است .چه چیزی در قصه
مرگ این هنرمند برایتان آنقدر جذاب
بود که تصمیم به ساخت اثری سینمایی
بر اساس آن گرفتید؟
مرگ آشناترین مولفهای است که نسل من طی
قریب به چهار دهه با آن همزیستی داشت .از جمله
هشت سال جنگ ،که هیچ هموطن ایرانی را در

از دست دادن عزیز یا رفیقی بینصیب نگذاشت.
زخم هولناکی که سایه سنگینش تا به امروز هم
تداوم دارد .به تعبیر اساطیری ،آخرین روزهای
زمستان ،بستر آشوب کیهانی است ،تا از دل مرگ
و نیستی طبیعت رو به زوال ،زایش دوباره بهار
شکل بگیرد .ما آدمها هم به مدد آیینهای درآمده
از حکمت نیاکانمان با دور ریختن کهنگی ذهن
و ظاهر ،آماده ورود به جهانی نو میشویم .جا
ماندن یک همراه آشنا در مرز این گذر میتواند
برای همسفران دیگر دردناک باشد .مثل تجربه
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اسفبار ملت ایران در مورد از دست دادن استاد
سینما ،عباس کیارستمی ،که در واپسین روزهای
زمستان  94فرشته مرگ بر شانهاش نشانده شد.
یا مرگ آرش طالبی ،پسر هنرمند ،دوست و
همدانشگاهی فیلمسازم ،محمدعلی طالبی ،که در
واپسین روزهای  93در اثر یک تصادف به دیار دیگر
پر کشید .یا مرگ بازیگر جوان و توانمند سینما،
عسل بدیعی ،که در واپسین لحظات زمستان 91
برای سفر به جهان دیگر آماده شد .امیر بدرطالعی
در آخرین روزهای زمستان  90با وجود مخالفت
دوستان و بستگان ،با اعتماد به علم ،خودش را
به دست پزشک یکی از بیمارستانهای تهران
سپرد تا با انجام عمل بالون در مویرگ تودهشده
در مغزش ،سردردهای مزمن را کنار بزند .اما این
حدیث مکرر حاصلی جز به اغما رفتن و پایان
حضور امیر در هستی این جهانیاش نداشت .در
ساعات پایانی آخرین شب سال مجری یک برنامه
فرهنگی سیما خواستار نیایش برای بهبودی این
هنرمند شد .اما با حرکت نخستین قطار بهار
 91امیر در ایستگاه خاطرات جا میماند .البته با
بصیرت مادر بزرگوارش ،اعضای بدن امیر برای
زندگی بخشیدن به چند انسان نیازمند ،اهدا
می شود و به حیات خودش ادامه میدهد .روز
سوم فروردین اهل هنر برای وداع با امیر به مجتمع
فرهنگی خاتم رشت دعوت میشوند .با کنار رفتن
پرده نمایش ،در عمق سیاه و تهی صحنه ،نور،
تابوت امیر را روشن میکند .دختران و زنان حاضر
در سالن ،حیرتزده در تقابل با پدیده مرگ و
همچنین بار تحملناپذیر از دست دادن همکار
و استادشان ،شروع به جیغ کشیدن می کنند و
مردان حاضر در سالن ،در عکسالعملی غریب و
نامانوس ،ناخودآگاه به پا خاسته و شروع به کف
زدن میکنند .مهدی مخبری ،دوست و همکار
هنری امیر ،از عمق سن ظاهر و در کنار تابوت
با صدای پرنفوذش یادآور میشود که امیر این

اواخر دغدغه داشت تا اجرایی تکنفره برای مردم
شهرش داشته باشد .این واپسین نمایش مینیمال
هنرمند معلق در دو ساحت هستی ،همه را متاثر
میکند و گروه کر هنرجویان کالسهای آموزشی
امیر با آوایی آسمانی این تــراژدی را همراهی
میکنند .واقعه مرگ و بدعت وداع امیر با شهر و
همکاران هنرمندش ،روی من و خانوادهام تاثیر
متفاوتی گذاشت و با کمی پرسوجو مطلع شدم
که او از همسرش جدا شده و مسئولیت نگهداری
یگانه دختر  9سالهاش ،رها ،که مبتال به سندروم
دان است ،با او بوده است .من و دخترم ،خزر
مهرانفر ،برای دیدن رها بدرطالعی به مدرسه
کودکان استثنایی رشت رفتیم .رفتار متفاوت
رها و دغدغههای ذهنیاش درباره سفر پدر و باور
نداشتن واقعیت مرگ او ،بستری شد تا فیلمنامه
«سرزمین رها» شکل بگیرد .درواقع سرنوشت
مثالی امیر بهانهای بود تا دمل چرکین خاطرات
پرشمار مرگ دوستان و نخبگان دوباره سر باز کند
و مفهوم مرگ و هستی ،مبحثی برای به چالش
کشیدن من در بستر سینما شود.

کوشش من در بازنمایی واقعه
ادای دینی بود به همه زنان
و مردانی که خود را وقف هنر
نمایش کرده اند
که حضور موفق در عرصه تئاتر و سینما دارند،
دستمایههایی بود که به همت یک مستندساز
باتجربه و چالشگر میتوانست به اثری واقعگرا
و جامعهشناسانه از وضعیت نابسامان کنشگران
هنر نمایش در دوران معاصر ایران بدل شود.
اما شما از کنار این سوژه واقعی و فراگیر
جامعه هنری گذشتید و نگاه شاعرانه به
واقعیت را ترجیح دادید .این گرایش و
انتخاب ریشه در چه جانمایههای فردی
دارد؟
هر چند در حال حاضر گرایش به واقعگرایی
اجتماعی موفقترین قالب در آثار سینمایی ملی به
شمار میرود و نسل جوانتر سینما هوشمندانه در
مسیر موفقیت از آن بهرهمند میشوند ،اما واقعیت،
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به نظر میآید این دمل چرکین صرفا
از پرسشهای بنیادین فلسفی درباره
پدیده مرگ برنیامده و ریشه در تجارب
شخصی و اجتماعی دارد که آن را پشت
سرگذاشتید؟
نادیده گرفتن حق اجتماعی ،اقتصادی و...
کنشگران فرهنگ و هنر ،پرسشی است که
مسئولی برای پاسخگویی به آن حضور ندارد .رشد
سرطانی رانتخواری ،اختالس و بیعدالتی در عصر
پساآرمانگرایی ،بیتردید احساس سرخوردگی
خیل عظیمی از اندیشهورزان و هنرمندان مستقل
را برانگیخته است .در این تنگنا ،یک خانواده جوان
هنری مانند امیر بدرطالعی که حقوق و بیمهای
برای تضمین روزمرگی خود ندارد ،با تولد فرزندی
خاص ،چطور میتواند در مقابل خطر شکنندگی و
تزلزل ،با ثبات بماند؟ سردرگمی فلسفی شخصیت
اصلی فیلم «سرزمین رها» و سفر اودیسهوارش
در جستوجوی معنی هستی بین مرز دو جهان،
ریشه در چنین بستری دارد.
شما را بهعنوان یکی از کارگردانان
شاخص سینمای مستند میشناسیم،
چرا تالش نکردید از این تراژدی یک
فیلم مستند بسازید؟
من بهتناوب در کنار آثار مستندم ،هفت فیلم
سینمایی را هم به انجام رساندهام و در یک ارزیابی
کلی مجموعه این آثار را جدا از هم نمیبینم .برای
پرداخت درام در تجربیات سینمایی از اندوختههای
مستندم آموخته و در فضاسازی روایت بهره بردهام.
آنچنانکه در ساخت آثار مستند ،عنصر جادویی
خط درام ،نخ تسبیح انسجام مطلب بوده است.
فیلم سینمایی «درخت جان» مثال شاخصی از
این همراستایی است .از آنجا که امیر بدرطالعی از
خانوادهای تئاتری برآمده و به جهان نمایش و متن
تعلق داشت ،کوشش من در بازنمایی واقعه ادای
دینی بود به همه زنان و مردانی که خود را وقف هنر

نمایش کرده و پرومتهوار کورسوی شعله این هنر
آگاهیبخش را روشن نگه داشتهاند.
اما ساخت فیلم مستند میتوانست
اثرگذاری بیشتری روی مخاطبان
داشته باشد .در مــورد مرگ امیر
بدرطالعی همه مصالح ساخت یک
مستند اثرگذار وجود داشت.
حق با شماست .شیوه وداع او با این جهان بر صحنه
نمایش ،عمل خطا و سوداگرانه بیزینس صنعت
پزشکی خصوصا در فضای روزهای پایانی سال،
مرگ امیر و چالش خانواده با مسئولین بیمارستان
که با وجود اهدای چند عضو حیاتی برای ترخیص
پیکر سبکبال او تا آخرین ریال پول عمل را گرفتند،
در کنار عشق او به هنر تئاتر و پرشمار شاگردانی
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سیلی محکم و تحقیرآمیزی بود که اثرات هولناک
آن بهآسانی از ذهن و خاطر غالب همنسالنم پاک
نمیشود .در کنار سوژه و نویسنده فیلمنامه ،قطعا
یک ضلع تصمیمگیری در خلق فضای «سرزمین
رهــا» احساس و اراده من بــوده و خودآگاه و
ناخودآگاه من هم برآمده از تاریخ و دورانی است
که جهانبینی و زیباییشناسیام را شکل داده
است .وقتی من دانشجوی سال دوم کارگردانی
سینما بودم ،واقعیات تلخ آن سالها یا فرد را به
پوچگرایی و افسردگی سوق میداد ،یا کوشش در
کشف نگاهی متفاوت به معنای زندگی .گرایش
شاعرانه در کشف مفهوم هستی و جهان پیرامون،
فرصتی امن برای بازیافت انگیزههای فناشده برای
تداوم بقا و زیستن بود .فارغ از روانکاوی فردی،
نشانههای جمعی و جامعهشناسانه آثار مهمترین
سینماگران آن دوران شاید تاییدی بر این ادعا و
فرصتی برای پژوهشگران تاریخ هنر وطنی باشد.
عنصر شاعرانگی و عرفان در فیلمهایی چون «خانه
دوست کجاست؟»« ،زندگی و دیگر هیچ» و «زیر
درختان زیتون» زندهیاد عباس کیارستمی« ،باشو
غریبه کوچک» استاد بهرام بیضایی« ،دونده» و
«آب ،باد ،خاک» امیر نادری فیلمساز غریب ایران،
«هامون» استاد داریوش مهرجویی و ...میتوانند
شاهد این نگرش به شمار بیایند .بههرحال بر
این باورم که منظر شاعرانه واقعیت به مثابه بال
دوم پرندهای خواهد بود که برای ماندگاری اثر
سینمایی و زیباشناختی جهانشمول آن حیاتی
است .سرنوشت امیر بدرطالعی ادراک و احساس
مرا به سمت روایتی نمادین و فارغ از مکان و
زمان سوق داد که هرچند از مستندات یک واقعه
به دور است ،اما به حقیقت سرنوشتهای مکرر
انسانهایی با شرایط مشابه در هر گوشه از جهان
وفادار میماند.
فیلمنامه چطور شکل گرفت؟ میدانیم
که دخترتان فیلمنامه را نوشته است.

ایده اولیه موضوع فیلم را شما به ایشان
دادید تا شاعرانه بنویسد یا نه ،ایشان
نوشت و شما فیلم را با نگاه فعلی
کارگردانی کردید؟
در شکلگیری ایده و نگارش فیلمنامه ،طبیعتا
انگیزههای حسی و سبک و سیاق من دستورالعملی
اجتنابناپذیر بوده و خزر مهرانفر هم از آنجا که
سبک نگارشی خود را دارد ،در چالشی هموزن،
کار را به انجام رساند و متن بهدستآمده ،خمیر
ورزدادهای شد تا در سبک و ساختار ،شکل نهایی
خودش را پیدا کند.
فیلمنامه را به جهت اعتمادی که به
توانایی خزر مهرانفر داشتید ،به ایشان
واگذار کردید؟
با تعطیل شدن دانشگاه در مقطع انقالب فرهنگی
در سال  ،60به دلیل ارتباطات گسترده پدرم با
ناشران تهران ،من کتابفروشی متفاوتی را در
شهر بندر انزلی راهاندازی کردم .خزر از کودکی در
میان کتابها بزرگ شد و همسرم ،سهیال فرزاد،
در پرورش ادبیاش نقشی کلیدی داشت .اولین

سرنوشت امیر بدرطالعی ادراک
و احساس مرا به سمت روایتی
نمادین و فارغ از مکان و زمان
سوق داد
سینمایی از چشمانداز مخاطبان بهخصوص
نسل جوان و شعورمند کشورمان خسارتی است
که بهعمد یا از کجفهمی بر ریشه سینمای ملی
زده میشود .جز معدودی آثار ارزشمند که به
دلیل شهرت بهحق خالقان آن و شناختشان از
مکانیسم صنعت جهانی سینما ،سهمی شایسته از
اکران دارند ،پهنه وسیعی از فرصت بازار اکران در
قبضه سینمای بهعمد بیهویتی است که با ترویج
لودگی و لمپنیسم سعی در تخدیر شعور و تزلزل
زیباییشناسی مردم دارند و با درآمد میلیاردی
از این بازار انحصاری به مدیران سینمایی اینگونه
القا میکنند که رسالتشان حفظ و صیانت از صنعت
سینما و تقاضای بازار است .و این در حالی است که
بیش از پیش شاهد بیکاری و خانهنشین شدن
فرهیختگان سینما هستیم .صحت ادعای مدعیان،
هنگامی قابل داوری است که فضای گلخانهای
حمایت از این صنعت مصادرهشده ،برداشته شود

شماره  / 32آذر 1395

رمان خزر «در خیابانهای همین شهر» در 20
سالگی جزو  10اثر برگزیده آثار متفاوت سال شد
و در مراسمی در خانه هنرمندان تهران بهعنوان
جوانترین نویسنده از او تقدیر به عمل آمد .با
وجود آنکه فارغالتحصیل رشته معماری است،
تمام وقت خود را صرف ادبیات کرده و مجموعه
داستانهای کوتاه خزر توسط انتشارات نگاه
بهزودی منتشر میشود .فیلمنامه «سرزمین رها»
وامدار تخیل خزر و صیقلهای گاه آزاردهنده من
به حساب میآید .البته جایگاه رها بدر طالعی را
هم نباید در تکمیل فیلمنامه نادیده گرفت .رفتار
و گفتار پیشبینینشده این کودک خیالبرانگیز
شرایطی را فراهم آورد که من و خزر را به بازنگری
نوشتهها ناچار میساخت .در کارگردانی هم من
مقید به چهارچوبی بسته برای دیالوگهای رها و
واکنشهایش نبودم و باورداشتم که رها معجزهای
است که فرصتهای خالقه را برای فیلم به ارمغان
میآورد.
تولید فیلمهایی از این دست قاعدتا
کمتر توسط بخش خصوصی انجام
میشود ،چون درهرحال آنهــا به
درآمــدزایــی فکر میکنند .چطور
توانستید تهیهکنندهای پیدا کنید و
مجابش کنید روی چنین فیلم خاصی
سرمایهگذاری کند؟
از خوشاقبالی فیلم «سرزمین رها» یکی این
بود که مدیر وقت صدا و سیمای مرکز گیالن،
آقای نصرپور ،که از معدود مدیران باکیاست و
خوشذوقی است که من شناختهام ،عالقهمند
به همراهی و مشارکت در تولید پروژه شدند ،و از
سوی دیگر آقای بهروز رشاد ،تهیهکننده پرسابقه
سینمای ایران ،با خواندن فیلمنامه ،مسئولیت
تهیه کار را به عهده گرفتند.
هنگام تولید فیلم پیشبینی شما برای
نمایش آن چه بود؟ فکر میکردید که

فیلمتان کجا باید نمایش داده شود،
سینما یا تلویزیون؟
فکر میکنم فیلمهایی چون «سرزمین رها» آثار
متعارفی هستند که در حوزه خانواده و کودک
میتوانند اکرانی مناسب داشته باشند .اما طی
دهههای گذشته آنچنانکه حوزه تجارت و اقتصاد
کانالیزه و مصادره شده است ،اکران آثار سینمایی
ما نیز با دستکاری صورت مسئله و تعاریف تحمیلی
به تولید تجاری ،تمامی موقعیتهای حیاتی
چرخه اقتصادی سینما را مصادره به مطلوب
خویش کرده است .حذف دهها اثر ارزشمند
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و کافی است که سالی پنج فیلم سینمایی هندی،
ترک و تایوانی امکان اکران سراسری در ایران
بیابند .فیلمهایهالیوودی را بهعنوان تخفیف به
حساب نمیآورم .در آن صورت است که نشانی از
حبابهای برخاسته از توهم مدعیان به جا نخواهد
ماند .در ادامه همچنان باور دارم که آثار فرهنگی
سینمای موسوم به هنر و تجربه ایران پایه و اساس
هویت و میراث شایسته برای نسلهای آتی است.
«سرزمین رها» چه سرنوشتی در
جشنوارههای داخلی داشت؟
فیلم در پاییز  92به دفتر جشنواره فیلم فجر
داده شد .پس از پایان جمعبندی هیئت انتخاب،
آقای سیمون سیمونیان ،مدیر جلسه هیئت
انتخاب ،به تهیهکننده زنگ زد و پذیرفته شدن
فیلم را در بخش مسابقه ملی فیلم فجر تبریک
گفت و یادآور شد که عوامل بولتن جشنواره برای
گفتوگو با دستاندرکاران فیلم «سرزمین رها»
تماس خواهند گرفت .که البته مصاحبه با بولتن
جشنواره هم انجام شد .اما در فهرست آثار راهیافته
به بخش مسابقه نامی از فیلم نبود .آقای سیمونیان
ابراز تاسف کردند و بنا به حکم مسئولیت ،موضوع
را برای ما باز نکردند .اما آنچه مسلم بود ،بنا
به فشارهایی که از بیرون وارد شد ،فیلم دیگری
جایگزین «سرزمین رها» شد و فیلم ما که پشتوانه
محکمی نداشت ،در این زورآزمایی کنار زده
شد .از آنجا که نه در روحیه من و نه شخصیت
تهیهکننده ،زمینهای نبود تا چالشی برای مدیران
برگزارکننده ایجاد کنیم ،همچون گذشته سکوت
کردیم« .سرزمین رها» در جشنواره فیلم کودک و
نوجوان به مدد حضور تاملبرانگیز رها بدرطالعی
موفق به دریافت دیپلم افتخار بازیگر کودک شد و
با حضور در چند فستیوال بینالمللی فرصتی برای
معرفی بیشتر پیدا کرد.
ظاهرا «سرزمین رها» با اکران در گروه
هنر و تجربه سرنوشت متفاوتی از

فیلمهای قبلی شما پیدا کرد.
حق با شماست .پنج فیلم سینمایی پیش از
«سرزمین رها» به جز «چریکه هورام» که اکران
محدودی در مناطق کردنشین داشت ،تاکنون
فرصت اکــران نداشتهاند .و با اتفاقی که برای
«سرزمین رها» و بعد از آن «خواب آب» ،آخرین
اثر سینماییام ،افتاد ،به این نتیجه رسیدهام که
از این پس بنا به تحول ماهوی که در جشنواره
ملی فجر صورت پذیرفته ،آثار فیلمسازان مستقل
و متفاوت جایی در یگانه جشنواره ملی سینما
نخواهند داشت و مصادرهکنندگان بازار فیلم،
ویترین سینمای ملی را نیز هدف قرار داده و
انحصار گزینش و حذف تولیدات یکساله را در
چنگ خود گرفتهاند .این انتقاد مصلحانه فارغ از
صراحت و گزندگی فرصتی است آسیبشناسانه تا
مدیران اصالحطلب سینمای ایران از انفعال حاکم
در تصمیمگیری بر حذر باشند.
در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر
در برج میالد اتفاق درخور تاملی افتاد
و آن اینکه به فیلمهای هنر و تجربه

استقالل جشنواره هنر و تجربه
را گزینهای پویا و آیندهنگر
میدانم
«درخت جان» با دو سیمرغ و دو دیپلم و هشت
کاندیدا در مقام دوم قرار گرفت .فیلمی که به باور
خیلی از منتقدان انتزاعی و غیرمتعارف بود و در
قواعد سینمای مرسوم جای نمیگرفت .بااینحال
جشنواره ملی فیلم فجر در سال  1376با بصیرت
پذیرای آن بود .اما اراده غالب بر سینمای بازاری
ایران با اعمال سلیقه یکسونگر و تنگنظرانه در
حال زدودن ماهیت ملی این جشنواره پرسابقه
و معظم است .از اینرو به جهت حفظ حیات و
تداوم ارزشهای فرهنگی سینماگران تجربهگرا
که انگیزه متعالیشان کشف عرصههای نو در
زبان سینماست ،استقالل جشنواره هنر و تجربه
را گزینهای پویا و آیندهنگر میدانم .هر سال به
تقریب ،یکصد فیلم سینمایی در ایران تولید
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یک شانس خوب تعلق گرفت که
هم فیلمهای مستند و هم فیلمهای
سینمایی هنر و تجربه بهخوبی دیده
شدند .به نظر میرسد با توجه به اهمیت
هنر و تجربه این بخش جایگاه مناسب
خود را در برنامهریزی جشنواره فیلم
فجر پیدا کرده است.
حال که بناست تولیدات هنری در سایه بخش
اصلی فیلم فجر که ماهیت قابل انتقادی پیدا کرده
قرار بگیرد ،ترجیح میدهم هنر و تجربه با استقالل
از جشنواره فیلم فجر ،هویت مستقل خودش را
بنا بگذارد.
فکر میکنید گروه هنر و تجربه و
فیلمسازان این حوزه پتانسیل الزم را
برای استقالل یک جریان سینمایی چه
در حیطه جشنواره و چه در حیطه اکران
داشته باشند؟
به نظر من عناصر تشکیلدهنده گروه هنر و
تجربه شامل سینماگران مستقل و نوجو ،مدیران
و مجریان پیشرو و آیندهنگر ،مانند بچه یتیمی
میمانند که خبری از میراث بیمانندشان
ندارند .ما باید آگاه باشیم که در برابر اهرمهای
مافیای انحصارطلب سینمای بازاری ،فیلمسازان
فرهیختهای پشتوانه سینمای هنر و تجربه هستند
که هرکدامشان با پتانسیل ملی و جهانی تریبونی
معتبر برای اقتدار بخشیدن به تداوم این جریان به
حساب میآیند .از طرفی آقای علمالهدی مدیر
باتجربه و باشهامتی است که اشراف کاملی به
این موقعیت دارد و در صورت حفظ همدلی و
همیاری سینماگران خالق ،فرصتی تاریخی پیش
روست تا با تشکیل یک البی قدرتمند ،از مدیران
فرهنگی خواسته شود تا سالنهای غالبا بالاستفاده
مجتمعهای فرهنگی شهرهای کشور که در دوره
رونق مالی به تعدد بنا شد ،به ظرفیت اکران آثار
هنر و تجربه افزوده شود .ضمن آنکه پتانسیل

فضاسازی رسانههای مجازی که با روح سینمای
هنر و تجربه سازگار است ،نباید نادیده گرفته شود.
اشاره داشتید که پتانسیل برگزاری
جشنواره هنر و تجربه به صورت مستقل
وجود دارد .اما تولیدات ساالنه و حتی
دوساالنه این عرصه به اندازهای نیست
که بتوان جشنوارهای مستقل برایش
تعریف کرد.
در آغاز تاکید میکنیم که ای کاش جشنواره حاضر
فیلم فجر بهواقع جشنوارهای ملی و کثرتگرا
بود ،آینهای فراگیر از همه گرایشهای سینمایی.
اتفاقی که در دهههای گذشته شاهدش بودیم.
سالی که فیلم «آژانــس شیشهای» بیشترین
کاندیداتوری و جوایز را از آن خود کرد ،فیلم
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میشود .با توجه به حضور پرشمار فیلمسازان
جوان و نوجو در این عرصه قاعدتا  20درصد این
آثار ماهیتی درخور هنر و تجربه دارند .معموال
بخش مسابقه جشنوارههای متعارف فیلم نیازی
بیش از این ندارد .و اگر به صورت دو ساالنه برگزار
شود ،تضمین بیشتری در کمیت و کیفیت آثار
خلقشده وجود خواهد داشت .ضمن آنکه چنین
جشنوارهای با سرمایهای غنی از میراث سینمایی
هنری و تجربی که غالبا در محاق آرشیو محبوس
مانده است ،میتواند بخشهای جنبی پروپیمانی
داشته باشد و نسلهای جوانتر را از مشاهده
این آثار گرانسنگ بینصیب نگذارد .چنین
جشنوارهای دارای پتانسیل آموزشی کمنظیری
است و کارگاههای آموزشی آن فرصتی برای
پرورش خالقیت و ارتقای بینش فیلمسازان آینده
خواهد بود .غیرمسابقهای بودن چنین جشنوارهای
در سالهای نخست ،فرصت مناسبی برای همدلی
مجریان ،فیلمسازان و مخاطبان خواهد بود تا فارغ
از بغض و حسد رقابت ،کمال بخشیدن به هنر
سینما را هدف خود قرار دهند.
چه پیشنهادی برای گروه هنر و تجربه
دارید؟
تجربه بیبدیل اکران فیلم در گروه هنر و تجربه،
قرار گرفتن در معبد مقدس اتمسفر فرهنگی است.
ارتباط با اقشار فرهیخته و نسل جوان حقیقتجو،
مهمترین جنبه انرژیبخش و متعالی حضور در
این گروه به شمار میرود .اما از آنجا که در تفکر
نئولیبرالیستی حاکم بر سرمایهداری جهانی و
اساسا سیاستهای اقتصادی دولتهای بعد از
جنگ الگوی بازار مقدس ،دکترینی تضمینشده
به شمار میآید ،پس منطق چرخه اقتصادی
پایدار برای تداوم تولید و عرضه را نباید از نظر
دور داشت .یکی از راهکارهای اتاق فکر و گروه هنر
و تجربه تصمیمگیری و برنامهریزی برای شمار
مخاطبان بالقوهای است که در آشفتهبازار فرهنگی

و دغدغههای معیشتی از وجود جریان هنر و تجربه
آگاه نیستند .بهطور مثال دانشگاهها ،که در صورت
کوشش کالن مدیریتی و ایجاد تفاهمنامههای
فرهنگی در سطح وزارتــی ،سالنها و فضای
دانشگاههای کشور به ظرفیت اکران این گروه
افزوده خواهد شد و دانشجویان با حمایتهای
سوبسیدی از غنای فرهنگی و معرفتی آثار گروه
هنر و تجربه بهرهمند خواهند شد و به شعار
توخالی پرکردن اوقــات فراغت ،با عالیترین
شکل محتوایی جامه عمل خواهند پوشید .از
آموزش و پرورش یاد نمیکنم ،چون آنچنان
سرگرم سرکوب جنبههای خالقه نوجوانان و
بهخصوص جوانان دبیرستانی است که فرصتی
را برای بازنگری تخریب پرورشی که مرتکب
شده ،به خود هموار نمیکند .درحالیکه بستر
شخصیتی و جهانبینی هر انسان از همین مقاطع
شکل میگیرد و مسئوالن این حوزه با وجود باور و
اعتقاد ایدئولوژیک ،جز راندن نوجوانان به سمت
ماهواره و شبکههای اینترنتی لجامگسیخته
دستاورد دیگری نداشتهاند .نمایش پکیجهای

منطق چرخه اقتصادی پایدار
برای تداوم تولید و عرضه را نباید
از نظر دور داشت
باالیی از سوژههای اجتماعی سینمای ایران توجه
به طبقات فرودست حاشیهنشین شهری است که
ریشه از زادگاههای خود کندهاند و برای به دست
آوردن هویت و منزلت اجتماعی به هر کاری تن
میدهند .درک این مطلب پیچیده نیست که چرا
در کوچکترین فرصت تعطیلی ،مردم از شهرهای
پرزرقوبرق میگریزند و به طبیعت پناه میبرند.
در «سرزمین رها» مرز رویا و واقعیت
خیلی خوب به تصویر کشیده میشود.
در جایی از فیلم بهرام به هر دلیلی
نمیتواند به روستای دوردست برود،
انگار روستای یادشده سرزمین واقعی
است و مکانی که بهرام و دخترش در آن
اقامت میکنند ،ساحت بین دو هستی
این جهان و آن جهان است .مکانی که
آنتن و برق ندارد و ساکنانش به ظاهر
آدمهایی بازمانده از واقعه زلزلهای
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متناسب با گروههای صنفی و تخصصی (پزشکی،
روانشناسی ،جامعهشناسی ،زیستشناسی و )...از
دیگر فرصتهای بازاریابی و درآمدزایی میتواند به
شمار آید .ممکن است ادامه صحبت من ناخواسته
و بهآرامی لبخندی بر گوشه لبانتان بنشاند.
چراکه جریانهای فرهنگی در تاریخ این سرزمین
موجهای فصلی غیرممتد بودهاند .اما داشتن رویا و
کوشش برای بازنمایی آن بهتر از نداشتن رویاست
و شغل من رویاسازی است .بااینحال شناسایی
و کاربردی کردن راهکارهای اقتصادی را به
کارشناسان اتاق فکر هنر و تجربه واگذار میکنم.
یکی از مشخصههای فیلمهای شما
لوکیشنهای جذابی است که در طبیعت
جستوجو می کنید و در آثارتان به کار
میبرید .همین قضیه باعث میشود ما با
نگاه درخشان و هوشمندانه کارگردانی
مواجه شویم که از لوکیشن بهعنوان
ابزار جذب مخاطب استفاده میکند.
یعنی درحقیقت لوکیشنهایی که
انتخاب میکنید ،به لحاظ بصری آنقدر
زیبا و چشمنواز هستند که مخاطب حتی
قصه فیلم را هم اگر نخواهد دنبال کند،
مناظر بکر و چشمنواز طبیعی مجابش
میکند تا دیدن فیلم را از دست ندهد.
درحقیقت لوکیشن متنوع و چشمنواز و
بکر در آثار شما دیگر حکم جاذبه اصلی
آثارتان برای جذب مخاطب را پیدا کرده
است .در «سرزمین رها» این اتفاق به
نظر من خیلی خوب و درخشان افتاد.
شاید محور سرگردانی نسلهای مهاجر امروز
جهان گم کردن جغرافیای زادگاهشان در انبوه
جاذبههای جامعه مصرفگرا باشد .جانهای
ناآرامی که بذر وجودشان در خاک هیچ سرزمینی
شکوفا نمیشود .بازنگری جغرافیا و طبیعت
شگرف سرزمین چهار فصل ایــران که روح و

نشانههای پرقدمت نیاکانمان در آن مستحیل شده
است ،به شایستگی در قاب قدرتمند سینما امکان
پذیر است و فرصت دوبارهای است تا هر کجای دنیا
که هستیم ،نگاهی دوباره به خاستگاههای خود
داشته باشیم .میراثی که با کمتوجهی ما طی چند
دهه گذشته زخمهای مهلکی بر اندامش تحمیل
شده و بارزترین آن خطاهای فاحش در مدیریت
منابع آب است که نتیجه زیانبارش خشک
شدن دریاچهها ،کمآبی رودها و آبخوانهای
زیرزمینی است و عاقبتش مهاجرت وسیع ساکنان
فالت ایران به مناطق محدود آبخیز است .درصد
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هستند که موجودیتشان به جهان
معاصر مرتبط نیست .به نظر من این
حس بهخوبی به مخاطب منتقل میشود
مکان پیش روی ما مرز بین رویا و
که
ِ
واقعیت است.
پرسشی که هم در عالم پزشکی و هم برای مردم
عادی پاسخی برای آن پیدا نشده ،این است که
انسان به اغما رفته ،در کدام جهان گام برمیدارد؟
آیا تخیل و دغدغههایش این جهانی است؟ آیا به
واقعهای که بر او روی داده ،اشراف دارد؟ دغدغه
موجودیت رها و چالشهایی که بهرام با الهام
همسرش دارد ،رشتههای ادراک و احساسی است
که او را به جهانی که از آن برآمده ،متصل نگه
میدارد و چشمانداز مهآلود ساحت پیش رو ،خلئی
است که تصورات بهرام به آن معنا و موجودیت
میبخشد .تالش من و نویسنده سعی در به
سالمت گذشتن از این مرز باریک بود.
صحنههای غار و دیالوگهای بین بهرام
و الهام و البته تکرار آن مخاطب را
خسته میکند.
صحنههای دیدار بهرام و الهام میانپردههایی است
که بین فصلهای فیلم فاصلهگذاری میکند .مثل
بستن پلکها و دادن استراحتی به چشم و مرور
کردن خویشتن خویش در ذهن و باز دوباره چشم
گشودن به جهان درخشانی که عرصه آن جوالنگاه
همزیستی ما با دیگری است .ضمن آنکه فرصتی
است تا پسزمینهای از گذشته بهرام برای مخاطب
آشکار شود.
چرا برای جذب مخاطب بیشتر ،از
بازیگران حرفهای استفاده نکردید؟
کشف چهرههای بکر همانند بازنمایی منظرهای
جغرافیا شوقی ناب به همراه دارد .و آوردهای به
داشتههای سینما اضافه میکند .شخصیتهای
فیلمهایم را بی هیچ سفارش از پیش و واسطهای،
از میان مردم یافتهام و جالب آنکه هر چه از دل

برآید ،بر دل نشیند .دریافت دیپلم افتخار بازیگر
مرد فیلم «موشک کاغذی» توسط آقای هاشم
حاکمزاده و دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
زن فیلم «درخت جان» توسط خانم انیس شکوری
از جشنواره فیلم فجر اثباتی است به اعتماد بر
حکمی که از احساس و قلب صادر میشود .اما
حق با شماست .فرمول حاکم بر میزان فروش فیلم
در اکران سینمای بازار حضور سوپر استارهاست
که متاسفانه بودجه هیچکدام از آثار سینمایی
من توان اندیشیدن به آن را هم نداشته است .از
طرفی بحث درآمد و فروش فیلم تنها محدود به
اکران داخلی نیست و برخی فیلمهای من همچون
«موشک کاغذی» و «درخت جان» که حضور
گستردهای در جشنوارههای ملی و بینالمللی
داشتند ،آمار فروش متناسبی را هم در کارنامه
اقتصادیشان ثبت کردهاند.
به عبارت دیگر ،شما معتقدید که اگر
فیلمی با استانداردهای هنری تولید
شود ،اگر به هر دلیلی برای اکران و
فروش در داخل کشور فرصتی پیدا

کشف چهرههای بکر همانند
بازنمایی منظرهای جغرافیا
شوقی ناب به همراه دارد
با شخصیت او آشنا بود ،به نازبانو پیشنهاد دادم
که اجازه دهد تا فیلمی از خانواده او و زحماتش
بسازم .نازبانو درحالیکه مشغول پختن نان بود،
بدون آنکه به چشمان من نگاه کند ،و این از
ویژگیهای او هنگام سخن گفتن با مردان غریبه
بود ،بهتندی پاسخ داد« :من به هیچ مردی اجازه
نمیدم بیاد و از ما فیلم بگیره ».من هم ناخودآگاه
با همان لحن تند گفتم« :من هم مردی نیستم تا
از هر زنی فیلم بگیرم ».پس از آن بود که نازبانو
سر بلند کرد و لحظهای به چشمان من خیره شد.
پس از دور شدن از او راهنمای محلی گفت حاال
فهمیدی با چه آدمی سروکار داری؟ در جواب
گفتم در آن نگاه آخر فهمیدم من و نازبانو بهترین
همکار در ساخت فیلمی از زندگیاش خواهیم
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نکرد ،میتواند چرخه اقتصادی خود
را از طریق جشنوارهها در بازار جهانی
پیدا کند؟
قطعا هر فیلمساز فهیم ایرانی همچنان که به
جدیترین دغدغههای انسانی مردم سرزمینش
توجه دارد ،مشتاق آن است که اثرش نخست
در کشور خودش به نمایش گذاشته شود .اما
محدودیتهای اعمالشده به سینمای متفاوت،
بهناچار این اولویت را از این دست از فیلمها سلب
میکند .از طرفی چرا ما همچون دیگر کاالهای
تولیدی به صادرات ارزشهای فرهنگی و هنری
خودمان فکر نکنیم؟ بیتردید در روند جهانی
شدن و گسترش رسانههای مجازی ،تولیدات
مستقل سینمایی چرخه اقتصادی پایدار خودشان
را پیدا میکنند.
شما از اولین کار سینمایی با نابازیگر
سروکار داشتید ،بازی گرفتن از رها
بدرطالعی چه ویژگی ها و تفاوتهایی با
تجربیات گذشتهتان داشت؟
شخصیت اصلی اولین فیلم سینماییام «موشک
کاغذی» آقای هاشم حاکمزاده ،کارمند سمعی
و بصری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رشت بود و
تجربهای در زمینه بازیگری نداشت .از سوی دیگر
من هم نخستین کارگردانی فیلمی داستانی را
تجربه میکردم .تا روز دوم فیلمبرداری هر دو دچار
مشکل بودیم .دستیارم که تجربه کارگردانی تئاتر
داشت ،پیشنهاد داد تا دیر نشده ،یکی از بازیگران
کمدی سینما جایگزین شود .اما این گزینه تنها
یک سوی مشکل را برطرف میکرد و بودن یا نبودن
من در جایگاه کارگردانی همچنان مبهم میماند.
از سویی پتانسیل بالقوه شخصیتی حاکمزاده که
انگیزه اصلی خلق چنین موضوعی به شمار میآمد،
وسوسهای بیبدیل بود و گذشتن از مزیت آن به
معنای مرگ سوژه بود .درنهایت به این نتیجه
رسیدم که یا من با شخصیت واقعی سوژه این

تجربه را به انجام میرسانم ،یا اساسا به خاستگاهم،
سینمای مستند ،بازمیگردم .نتیجه اینکه در
جشنواره فیلم فجر همان سال آقای حاکمزاده
دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد را به جهت
حضور ناب خود دریافت کرد و جایزه بازیگری
دومی از جشنواره فیلمی در کانادا این جایگاه
را تثبیت کرد .پس از آن نابازیگران پیچیدهتری
همچون نازبانو محمدیاری شخصیت سینمایی
«قطعه زمستانی» بودند .نازبانو محمدیاری جدا
از آبادی کوهستانی دوردســت ،نگران آموزش
چهار فرزندش بود و به دلیل موقعیت خاصش،
رفتاری خشن و محافظهکار با مردان آبادی داشت.
تالش این شیرزن برای سوادآموزی کودکانش مرا
مجذوب کرد و با وجود هشدار راهنمای محلی که
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بود .فیلم «قطعه زمستانی» در بخش رسمی
جشنواره سنسباستین حضور داشت و یکی
از نمایشها را همراه با هیئت داوران و مردم در
سالنی دو هزار نفره باید میدیدیم .من و همسرم
کنار ویم وندرس ،رئیس هیئت داوران ،نشسته
بودیم و نگران عکسالعملها به نمایش فیلمی
سادهگرا در مقابل آثار حرفهای سینمای جهان،
در انتظار معجزهای بودیم .و این معجزه حضور
نازبانو و بازی واقعی او بود که لحظات پرشماری
تحسین تماشاگران را برانگیخت و جایزهای نیز
نصیب فیلم کرد .هر چند تجربه عملی در پنج اثر
سینمایی پیش از فیلم «سرزمین رها» پازلهایی
بودند که روشهای ارتباط با نابازیگر را تکمیل
میکردند ،اما رها بدرطالعی پدیدهای متفاوت و
تجربهای کمنظیر بود .به جهت اصالت موضوع
من و فیلمنامهنویس ناگزیر بودیم با پایبندی
به واقعیت ماجرا ،دختربچهای با خصوصیات رها
نقشآفرینی کند .فرصت محدود و ناآشنایی من
با این پدیده ،چالشی بود که از آغاز کار و هنگام
فیلمبرداری تجربه میشد .کودکان سندروم دان
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از دیدگاه علمی ،تعاریف معینی را دارا هستند،
اما جدا از آن ویژگیهای کلی که خط راهنمای ما
بود ،مانند هر انسان کامل ،شخصیت و خصوصیات
فردی منحصربهفرد خود را یدک میکشند .آنچه
من دریافتم ،این است که دریچه ورودی به روح
پیچیده این فرشتگان معصوم ،محبت است .رها
سرگشته از فقدان پیشبینینشده پدر که در خیال
او به آسمان سفر کرده و از آنجا ناظر بر رفتار
اوست ،دچار خلئی عاطفی بود .موثرترین شیوه
برای کار با رها استفاده از خاطرات و تجربیات
عملی در زندگیاش بود .رهای  9ساله این فرصت را
داشت تا پیش از حادثه همراه با پدر در کالسهای
آموزش بازیگری تئاتر حضور داشته باشد و روش
کار پدر با هنرجویان را مشاهده کند .او بارها کلمه
استاد را از زبان هنرجویان خطاب به پدر میشنید
و به گفته اطرافیان هنگام پرسش غالبا پدر را استاد
صدا میزد که این ویژگی در فیلمنامه گنجانده
شده است .تجربه مقدماتی رها در پشت صحنه
تئاتر ،کلید ورود ما به روان آسیبدیده او از حادثه
بود .بر همین اساس تفاهمی آگاهانه را او پذیرفت

تجربه مقدماتی رها در پشت
صحنه تئاتر ،کلید ورود ما به
روان آسیبدیده او از حادثه بود
سینمایی من است .این آثار گوشهای از تجربیات
نسلی است که با سختکوشی و بدون رانت سینما
را درنوردیدند و به تناسب بضاعت خود اندوختهای
بــرای نسلهای پرشور سینمای آینده بر جا
گذاشتند .آرزوی اکران این آثار قدمتی به درازای
دو دهه دارد .و با صحبتی که با آقای علمالهدی
شده ،امیدوارم به عمر ما قد بدهد.
و حرف آخر...
دست تمام عزیزانی را که در مسیر تولید فیلم
«سرزمین رها» همراه بودند ،به گرمی و با افتخار
میفشارم .و به سینماگران جوانی که بر باور
خویش پافشاری میکنند ،دلگرمی میدهم که از
کورهراهها نهراسند .هدف غایی در مقصدی نیست
که بزرگراهها و نئونهای اعالنات بر آن تاکید
دارند ،بلکه کشف راههای پرشمار و لحظههای
نابی است که در انتظار گامهای استوار ما
چشمانتظارند
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تا همراه با آقای بهزاد جعفری (بهرام) همچون
صحنه تئاتر نقش پدر و دختر را بازی کنند .البته
شخصیت مهربان و آرام آقای جعفری که خود نیز
هیچگونه تجربه بازیگری نداشت ،در این پیوند و
همکاری موثر بود .در طول زمان فیلمبرداری رها
حضور آقای جعفری را در مقام پدر کامال پذیرفته
بود و هنگام خطا به نصایح پدرانه او توجه میکرد.
هنگام ناهار و شام اگر آقای جعفری دیر به جمع
میپیوست ،رها با جدیت مکانی را نزدیک خود
خالی نگه میداشت و تاکید میکرد که این جای
پدرش است.
با این راهحل آیا مشکل دیگری برای
بازی گرفتن از رها نداشتید؟
این مقدمات پایه و اساس باورپذیری رها برای
همزیستی با گروه و حضور در تجربهای سینمایی
بود .اما ویژگی این کودکان در لجبازیهای مقطعی
و سرسختی در سر باز زدن از بعضی قرارها و
آموزشها مشکل پیشرفت متعارف در کار بود .برای
مثال هنگام توضیح موقعیت یک نما ،در حرکتی
غیرقابل پیشبینی سیلی محکمی به صورت من زد
و علیرغم عکسالعمل اطرافیان ،من سکوت کرده
و به او نگاه کردم و او نیز بدون هیچ حرکتی به من
چشم دوخت .این خیره شدن متقابل زمانی طول
کشید و باز در حرکتی غیرقابل پیشبینی من را
در آغوش کشید و با بوسیدن گونهام عذرخواهی
کرد .پس از آن بدون هیچ حاشیه کامال در خدمت
نقش بود و لحظات نابی را تقدیم آن نما کرد که از
حد توقع من فراتر بود .این سیلی خوردنها چندین
بار دیگر تکرار شد و من پس از آن پاداشهای خودم
را دریافت میکردم .اگر لحظات قابل قبولی از
حضور رها در فیلم دیدید ،به یاد بیاورید که بابتش
یک سیلی دریافت کردهام؛ سیلیای که سرشار
از عشق معصوم و صمیمیتی کودکانه بود .تجربه
منحصربهفرد کار با رها بدرطالعی به من آموخت که
هزارتوی ناشناخته روح چنین موجودات انسانی ،هر

چند به جهت کمدانشی ما همچون اقیانوسی عمیق
و پرابهام است ،اما رها شدن در عاطفه انسانی و تخیل
خالقه آنان مانند قدم زدن در بیکرانگی ساحلی
است که امواج سبکبارش نوازشگر روح و روان
انسانی ماست.
آیا پیگیر آن شدید فیلمهایی چون
«چریکه هورام»« ،موشک کاغذی»
و «درخت جان» در گروه هنر و تجربه
روانه اکران شوند؟
این آثار حاصل مشترک عزیزترین رفیقم ،زندهیاد
محمدرضا سرهنگی و نابترین روزهای زندگی
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خالصه فیلم :شرحی بر زندگی خصوصی ،اجتماعی،
سیاسی و ادبی زندهیاد جالل آلاحمد به همراه
عکسها و فیلمهای بهجامانده از نویسنده و
اتوبیوگرافی او و نقدها و نظرهای موافق و مخالف
نویسندگان ،منتقدان و دوستانش.
عوامل :پژوهش و کارگردانی :مصطفی آلاحمد ،تصویربرداران :داوود
عباسی ،محسن نظری ،فریدون صالح ،تدوینگر :مصطفی آلاحمد،
موسیقی :محسن نامجو ،صداگذار :محمود موسوینژاد ،تهیهکننده:
مصطفی آل احمد ،تهیه شده در :مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
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خدایار قاقانی

«نویسندهبودن»تمامتالششرامیگذاردتاازآلاحمدقهرمانیبیاشکالبسازد
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1
خبرنگار مجله زنان در مصاحبهای با سیمین دانشور در یکی از مصاحبههایش ،درحالیکه تالش داشت از اهمیت
جالل آلاحمد با ایشان حرف بزند ،پرسید پشت سر زنهای موفق مردان بزرگ قرار دارند .بانو دانشور حرف را
قطع کرده و پاسخی با این مضمون داده بود که اگر فکر میکنید من میگویم جالل ،سخت اشتباه میکنید! سه
مرد در زندگی من تاثیر زیادی داشتهاند؛ صادق هدایت ،مصطفی فرزانه و ابوالقاسم انجوی شیرازی.
وقتی که خبر ساخت و نمایش فیلمی با عنوان «نویسنده بودن» درباره جالل آلاحمد منتشر شد ،خرسند از
چنین اتفاقی بودم که درباره یکی از مهمترین افراد تاریخ معاصر -که دربارهاش تناقضهای فراوان وجود دارد -
حتما فیلم بسیار خوبی میشود ،بهویژه اینکه نام سازندهاش مصطفی آلاحمد باشد .که هم نسبتی با سوژهاش
دارد و هم کارنامه فیلمهای کوتاه و مستندش ،در بخشهایی جذاب است! البته که بیدرنگ به یاد همین گفته
بانو دانشور افتادم و چالش بزرگ فیلمساز در تقابل با چنین سخنانی و حتی خاطرم مانده بود در کتاب «گفتوگو
با لیلی گلستان» نقل قولهای ایشان از ابراهیم گلستان و حتی صحبتهای عبدالرحیم جعفری (موسس
انتشارات امیرکبیر) درباره جالل آلاحمد را در جایی دیگر.
طبیعیاست ،وقتی میخواهید سراغ سوژهای بروید که معاصر است و نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک ،سراغ
گفتوگو بروید و سراغ بهترینها! مستند «نویسنده بودن» نیز همین کار را کرده است .بهترین انسانهایی
را که میتوانستند درباره جالل آلاحمد حرف بزنند  -و البته سرحال و قبراق برای گفتوگویی مستند و
مستدل  -جمع کرده است .برخی را هم که شاید من و ما حدس بزنیم و در فیلم نیستند ،میتوان به حساب
امکانات و شرایط ساخت و غیره گذاشت .اما بخش غالب ،مهمترین افراد معاصر با سوژه هستند ،نظیر انور
خامهای ،محمد بهارلو ،عبداهلل انوار ،جواد مجابی ،پرویز کالنتری ،شمس آلاحمد ،محمدعلی عمویی و...
که دیدار با هر یک میتواند جذاب باشد و ثبت تاریخی تصاویر آنان ،اهمیت پیدا کند .مسلم است فرم روایی
مستندی گفتوگومحور دچار کلیشههای رایج میشود و برخی شاید آن را نپسندند .بهویژه اگر در تلفیق با
برخی تصاویر تکراری و دیدهشده و کمربط سیاه و سفید تهران قدیم باشد.

2
اما نکته اصلی در ارتباط با مستند «نویسنده بودن» رویکرد انتخابشده برای روایت اثر و ثبت تاریخی فیلمی با
سوژه جالل آلاحمد است که تمام تالشش را میگذارد تا از این شخصیت ،قهرمانی بیاشکال بسازد و حتی در
مواجهه با تناقضهای شخصیتی او ،صرفا به طرح موضوع بپردازد و نه حلوفصل آن ،و آنقدر در سرتاسر فیلم
درگیر این موضوع میشود که خود فیلم ،دچار تناقضگویی میشود .بهعنوان مثال ،درباره مهمترین وجه جالل
آلاحمد که نویسندگیاست ،در بخشی از فیلم آنقدر او را مهم جلوه میدهد که حتی سیمین دانشور را متاثر از او
میداند .اما هرچه به انتها نزدیک میشویم ،در اظهارنظرهایی میبینیم که گویی این شخصیت ،نویسنده جدیای
هم نیست! البته علی دهباشی که در این فیلم ،بهعنوان حامی و مدافع اصلی سوژه است ،به نظر میرسد نماینده
ی را دارد که گاهی از سوی برخی دیگر مطرح میشود.
کارگردان اثر است و نقش پاسخدهنده به صحبتهای انتقاد 
دهباشی در بخشی از فیلم در همین مقام و در پاسخ به صحبتهایی که میگویند جالل تبدیل به نویسنده مهمی
هم نشده ،پاسخ میدهد که لزوما همه آثار نویسندگان بزرگ ،آثار خوبی نیستند .شاید یک یا دو اثر آنها ویژه باشد.
و اینجاست که اگر این فرضیه را بپذیریم ،سوال اصلی شکل میگیرد؛ درباره کدام اثر جالل آلاحمد اجماع نظری
و فکری وجود دارد؟ همانطور که در فیلم وقتی درباره سیمین دانشور حرف زده میشود ،همه درباره «سووشون»
صحبت میکنند .اینجا جاییاست که فیلم برای آن پاسخی ندارد و طی انتخابی صرفا شخصی و نزدیک به سوژه
مستند،سراغکتاب«سنگیبرگوری»میرود؛کتابیکهدرفیلمهمگفتهمیشودکهنهجاللآلاحمدونهسیمین
دانشور عالقهای به انتشارش نداشتهاند و البته تبدیل به روایت فیلم از زبان جالل آلاحمد هم شده است!
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3
بیتعارف باید بگویم مهمترین بخشی که در فیلم آزارم داد ،عناد و دشمنی اثر با کسانیاست که با جالل آلاحمد
دچار اختالفاتی بودهاند و از سوی دیگر در این دشمنی مالحظات شخصیتها و نسبت آنان لحاظ نشده است.
«نویسنده بودن» دشمن شماره یک جالل را سیمین دانشور معرفی میکند .تصویری که فیلم از این زن ارائه
میدهد ،چنین است :زنی زشت اما بانمک ،بسیار باسواد اما متاثر از جالل آلاحمد ،داستان «سووشون»
تاثیرگذار اما فاقد تخیل و رویاپردازی که همین نکته آن را بیاهمیت میکند (نقل به مضمون از صحبتهای
محمد بهارلو) .یا در جایی در نخستین تصویری که از شمس آلاحمد میبینیم ،او به طعنه میگوید که سیمین
قرمه سبزی خوبی میپخت ،یعنی شما همان بهتر که خانهداری کنی! هرچند کینه شمس آلاحمد از دانشور
را بهعنوان نسبتی فامیلی میتوان باور کرد و منطق آن را قبول کرد .اما وقتی چنین حرفهایی کنار دیگر نکات
مینشیند ،جالب به نظر نمیرسد.
یا درباره مصطفی فرزانه چنان جسارتی به این مرد بزرگ در فیلم میشود که گویی او در تاریخ ادبیات و سینمای
ما اهمیتی ندارد! اگر نسبت و فعالیتهای علمی فرزانه در حوزه ادبیات و در ارتباط با صادق هدایت را کنار
بگذاریم  -که این خودش کار درخشان و بزرگیاست  -ایشان سالها با ژان لوک گدار همکار بود و در زمینه سینما
هم افتخارات زیادی به دست آورد .حال فیلمساز بهراحتی اجازه میدهد در اثرش به چنین آدمی توهین شود و
به نقل از بهارلو آورده میشود :همین آقای موسوم(!) به مصطفی فرزانه که هیستریکه نسبت به آل احمد( ...نقل
به مضمون).
فیلم در یک کالم ،میخواهد بگوید یا جالل آلاحمد را باید دوست داشته باشید ،یا اگر او را دوست ندارید،
پس خیلی بیانصاف ،مدگرا و روشنفکرنما هستید و از مدرنیته چیزی نمیدانید!
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سحر عصرآزاد

گفتوگو با مصطفی آلاحمد ،کارگردان «نویسنده بودن»

مصطفي آلاحمد فيلمسازی است كه پس از تجربه ساخت فيلمهاي كوتاه و مستند ،طراحي
صحنه و لباس فيلمهاي سينمايي و نهايتا ساخت يك فيلم سينمايي ،رجعتي به مستندسازی
داشته و برای ساخت يك مستند پرتره سراغ شخصيت مهم و تاثيرگذار جالل آلاحمد رفته كه نسبت
خويشاوندی هم با او دارد .حاصل اين تجربه ،فيلمی است كه هرچند بعد از پنج سال در گروه هنر و تجربه
به اكران درآمده ،همچنان زنده و جذاب است و مخاطب را با سوالهايی مواجه میكند تا خودش هم
قدمی در جهت شناخت شخصيت محوری فيلم بردارد .فيلمی بر پايه مستندات و البته از زاويه ديد اين
فيلمساز كه معتقد است تالشی براي بازسازی تصوير واقعی اين نويسنده بوده و اگر خود جالل آلاحمد
زنده بود و فيلم را ميديد ،احتماال از آن راضی بود.
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مستند پرتره همیشه برای من مثل یک
کشف جدید است ،چون به واسطه آن با
یمختلف
شخصیتهایتاثيرگذاروزوایا 
و گاه جديدی از آنها مواجه میشوم.
«نويسنده بودن» هم اين زاویه جديد و
متفاوت را دارد و مخاطب را در مواجهه
با ابعاد تازهای از شخصيت و زندگی جالل
آلاحمد قرار میدهد .چطور شد که
بعد از ساخت فيلمهای كوتاه و مستند
م سينمايی داستانیتان،
و اولین فیل 
«پوسته» ،بازگشتی به مستندسازی
داشتيد و«نويسنده بودن» را ساختيد؟

از آنجا که همیشه دغدغه مسائل اجتماعی را
داشتم ،سینما برای من هدف نیست ،یک وسیله
است برای اینکه بتوانم حرفها و ایدههایم را
مطرح کنم و به سمتی بروم که بیشتر به کمک نقد،
اصالحگر باشم .به دنبال جشنوارهها و حاشیههای
فیلمی که ساختم ،نبودم و مصاحبهها و حاشیه
فیلم نیز برای من جنبه روشنگری دارد .حتی در
فیلمهای کوتاهی هم که ساختهام ،هدفم سینما
نبود ،بلكه این بود كه فضای تــازهای برای بیان
حرفها پیدا کنم .در دهههای ۶۰و  ۷۰یک نوع
رئالیسم پیشپاافتاده بر فیلم کوتاه سایه انداخته
بود که میخواستم آن را بشکنم .در آن دههها در
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سينمای ايران با فیلمهای بلندی مواجه هستیم که
نوعی رئالیسم بر آنها حاکم است که پشت آن تفکر
و یک جهانبینی حاکم بود ،مثل برخی فیلمهای
عباس کیارستمی .اما آن سبک و سیاق وقتی به
فیلمهای کوتاه میرسید ،یا به فیلمسازان دیگر
سرایت میکرد ،نوعی برداشت سطحی از واقعیت
را نمایش میداد .من بهعمد و برای شکستن آن فضا
بود که فیلمهای کوتاه تجربی با سبک سورئالیستی
را ساختم .شاید میخواستم بیانیهای باشد علیه
آن رئالیسم پیشپاافتادهای که به نظرم هنوز هم
سینمای ایران در بخشهای زیادی گرفتار آن است.
در مستند «نويسنده بودن» هم میخواستم همان
اهداف را دنبال کنم .موضوع زندگی جنجالی جالل
آلاحمد به نظر روی زمین مانده بود و شخصیت او
در پردهای از ابهامات گیر افتاده بود .گاهی حتی از
آن سوءاستفاده میشود و نگاه سیا ه و سفیدی بر این
شخصیت حاکم است که من میخواستم این نگاه را
برهم بزنم .در عین حال این مستند ،احساس دِینی
بود به جالل آلاحمد بهخاطر اینکه از کودکی با
آثارش آشنا بودم و ادبیات و نثر او روی من تاثیر زیاد
داشت .فكر میكنم اگر امروز خود جالل آلاحمد بود
و فیلم را میدید ،از آن راضی بود ،زیرا فیلم با قلم خود
نویسنده پیش میرود .همانطور كه در فيلم ديديد،
آنچه مطرح میشود ،حرفهای خو ِد جالل است و
ما به آن چیزی اضافه نکردهایم .حتی از حرفهای
دوستانش به گونهای انتخابشده استفاده کردم تا
ی باشد بر حرفهای خود نویسنده .بنابراین
تکملها 
آنچه در اين فيلم دنبالش بودم ،بازسازی تصویر
واقعی آلاحمد بود .حاال فکر میکنم با نشان دادن
این تصویر واقعی ،مسائل دیگری هم روشن شده
است .از طرف دیگر فکر میکردم با نزدیک شدن به
شخصیت جالل در عین حال میتوانم به حوادث
دهههای  40 ،30و  50هم اشاراتی داشته باشم،
چراکه بیوگرافی یک شخصیت بدون در نظر گرفتن
محیط تاریخی و اجتماعی نمیتواند بیانگر ابعاد

یک شخصیت باشد .با اینکه زمان انقالب آلاحمد
حضور نداشت ،اما افراد بسياری تفکرات امثال
آلاحمد و شریعتی را در انقالب اسالمی تاثیرگذار
میدانستند .درنتیجه میتوانستم به این وجه هم
در فيلم نزدیک شوم .آلاحمد کسی بود که بعد از
مرگ ،تاثیراتش همچنان وجود داشت و نویسندهای
است که همواره زنده محسوب میشود .هنوز هم
کموبیش نثرش زنده است و میتوان از آن الهاماتی
گرفت .اینها دغدغههایی بود که باعث شد بعد از
ساخت فیلم داستانی ،بار دیگر به مستندسازی
کشیده شوم .قالب (مستند ،کوتاه یا داستانی) در
سینما برای من مهم نیست ،چون سینما هدف
من نیست .سینما وسیلهای است که از طریق آن
میتوانم حرفهایم را بیان کنم.
به نظر من اثری که کنجکاوی و سوال
ایجاد کند ،یعنی قالبش به مخاطب گیر
كرده و او را واميدارد به دنبال جواب
سوالهايش بگردد .فیلم شما در من این
کنجکاوی را ایجاد کرد که کتاب «سنگی
بر گوری» را پیدا کنم و بخوانم تا جواب

فكر میكنم اگر امروز خود جالل
آلاحمد بود و فیلم را میدید ،از
آن راضی بود
وجود داشته باشد .البته منهای اینکه او را متهم به
تغییر ایدئولوژی میکرد که فکر میکنم این مسئله
هم ناشی از پویایی آلاحمد بوده .محمدعلی عمویی
بعد از گذشت چند دهه هنوز نسبت به جریان توده
سمپاتی دارد و از آن با عنوان حزب توده ایران نام
میبرد .ولي آلاحمد اینقدر هوشمندی و زیرکی
داشته که در همان سالهای نخست ،حقیقت این
جریان را فهميده و از آن خارج میشود .من خودم
منتقد التقاطیگری آلاحمد بودم ،ولی با ساختن
این فیلم بیشتر او را شناختم و فهمیدم بخشی از
اینها التقاط نبوده ،بلكه راه پویایی بوده که نویسنده
برای کشف حقیقت دنبال میکرده است .بدین
ترتیب فیلم جذابیتش را از جذابیت ذاتی خود
آلاحمد میگیرد.
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برخي سوالهايم را بگيرم .این تجربه
برای من مثل یک کشف بود و هنوز هم
در همین گفتوگو این کشف ادامه دارد.
اين ويژگي مهم كه فيلم زنده و در جريان
است ،در هر مستندی دیده نمیشود .این
ویژگی از کجا میآید و تا چه حد برآمده از
نگاهشماست؟
به نکته دقیقی اشاره کردید .همانطور که گفتید،
این کار آگاهانه بوده .من حتی در فیلمهای داستانی
که ساختهام هم این روش را دنبال کردهام که همه
چیز را در فیلم تمام نمیکنم و همیشه ابهامات
و پرسشهایی را باقی میگذارم .هرچند در فیلم
مستند الزم است روشنگرایانهتر صحبت کنیم ،با
این وجود من نخواستم هم ه چیز را ببندم و تمام
ی است که با
کنم .اين فیلم مانند تکههای پازل 
کنار هم چیدن آنها تصویری از زندگی آلاحمد
به دست میآید و در عین حال قرار هم نبود این
تصویر ،کامل و قطعی باشد .اصال قرار نیست من
بهعنوان فیلمساز در مورد موضوعی به قطعیت برسم
و حکم صادر کنم .من از خالل آنچه خودش و
دوستانش گفته بودند ،تکه پازلهایی را کنار هم
چیدم و تصویری از او ارائه میشود که پرسشهایی
را هم ایجاد میکند و شاید اینکه شما میگویید
فیلم بعد از پایان يافتن همچنان در ذهنتان ادامه
دارد ،از این نکته نشئت گرفته باشد .من میخواستم
یک کار فرهنگسازانه بکنم و بگویم اساسا نباید
راجع به آدمها حکم قطعی بدهیم .به نظر من
آنهایی که میخواهند در یک فیلم مستند همه
ابعاد یک شخصیت را نشان بدهند ،راه به جایی
نمیبرند .ما فقط میتوانیم گوشهای از یک پدیده
یا شخصیت را باز کنیم .طبعا شخصیتهای انسانی
الیههای متعددی دارند .خوشحالی ما این بود که
جالل آلاحمد یک اتوبیوگرافی داشت که میشد
از آن استفاده کرد .عکسها و مستندات زیادی از او
وجود نداشت .با این وجود فیلم پر از آثار تصویری و

آرشیوی است .تقریبا عکسی از آلاحمد وجود ندارد
که در این فیلم دیده نشود .من حتی از عکسهای
عروسی جالل و سیمین که در هیچ جای دیگری
منتشر نشده بود ،در این فیلم استفاده کردم .درواقع
دوستان و اطرافیان و برادر جالل دست به دست
هم دادند و کمک کردند تا این شخصیت را بهتر
بشناسیم ،تا از او یک شخصیت سیا ه و سفید نسازیم
و حتی او را به یکسری از مسائل متهم نکنیم .سران
حزب توده از جايی به بعد مخالف آلاحمد بودند که
از آنها هم بازماندهای نبود .تنها آقای عمویی باقی
مانده که مهمترین حرفهایش در مورد آلاحمد،
همینهاست که در فیلم میشنویم .درواقع او خارج
از کادر حرف میزند ،چون مستنداتی ندارد ،اگرچه
ممکن است در البهالی حرفهایش نکات ظریفی

53

شماره  / 33دی 1395

54

به نظرم آلاحمد ذهن پردغدغه و ناآرامی
داشت و همیشه دنبال كشف حقيقت و
جواببود.چنینذهنيتیسختمیتواند
با یک دیدگاه قانع شود .معموال كم پيش
ميآيد افرادی با این دیدگاه ،در زندگی به
یک نقطه قطعی و باثبات برسند.
واقعيت اين است كه جالل به چهار قبله دنیا
سفر میکند .به بیت المقدس میرود که قبله
اول مسلمین است .به مکه میرود که قبله فعلی
مسلمانان در آن قرار دارد .به آمریکا که قبله
غربگرایی است و همچنین به اتحاد جماهیر
شوروی که قبله کمونیستها و جریانهای چپگرا
بود ،ميرود .همانطور که برادرش هم در فیلم
میگوید ،سر در هر سوراخی میکرده که حقیقت
را بیابد .چنین آدم حقیقتطلبی ،واقعا پویاست.
به نظرم آدمهای یک جامعه باید یاد بگیرند ثابت
نباشند ،تحقیق کنند و متدهای مختلف فکری را
تجربه کنند .ما باید اجازه بدهیم آدمها پویا باشند
و تفکر کنند .اصال بنای هستی بر تکثرگراییاست.
به نظرم آلاحمد هم این مسیر را طی کرده بود.
نمیدانیم در انتها به چه نتیجهای رسیده بود ،ولی
در کتاب «سنگی بر گوری» میگوید« :مثل اینکه
پایانش است و من سنگی بر گوری بیشتر نیستم».
وقتی در«سنگی بر گــوری» درباره
گذشتگانش حرف میزند ،متوجه
میشويم تا چه حد از دیدگاههای بسته
جدا شده و به یک جهانبینی جدید
رسیده است .متاسفانه این طيف آدمها
وقتی به يك دیدگاه جامع میرسند ،به
نوعي زندگیشان هم به سر میرسد.
انگار وقتی جواب سوالهای حياتی
بشري را میيابند ،کارشان هم در
این دنیا تمام میشود .اما یکی دیگر از
جذابیتهای مستند شما این است که
از چند جنس روایت استفاده میکنید

تا جنبه چندوجهی شخصیت آلاحمد
شکل بگیرد ،مثل چهار فصل کردن
فیلم .در عین حالی که از اتوبیوگرافی
آلاحمد« ،سنگی بر گوری» و نقل قول
شخصیتهای مهم و نزدیکانش درباره او
استفاده کردهاید ،از روايتهای معمولی
که ممکن است خیلی شخصی هم باشند،
غافل نشدهايد .مثل قصه عشق خانم
ليلی گلستان به جالل در نوجوانی که
با صحبتهای صريح و جذاب او ،بُعدی
جديد از شخصیت جالل آشکار میشود
كه باعث میشود آن را فراتر از یک روایت
كوتاه بدانيم و به نوعی بخشی از پازل
جالل واقعی کامل
گمشده شخصیت
ِ
میشود .حتی حضور شمس آلاحمد
با اینکه کوتاه بود ،اما تاثیرگذار بود و
شناسهای از الیه پنهان رابطه سیمین و
جالل ميدهد تا مخاطب خودش ماجرا را
پیگیری کند .با توجه به دستمایههای
فراوانی که داشتید ،چطور توانستید

به نظرم آدمهای یک جامعه باید
یاد بگیرند ثابت نباشند ،تحقیق
کنند و متدهای مختلف فکری را
تجربهکنند
من یک برداشت حسی از چهار فصل
فیلم شما داشتم .در فصل اول جالل
را میبینیم و بعد در فصل دوم سیمین
را که با او زوایای زندگیشان را بررسی
میکنیم و به نقطه پایانی و وقایع مرگ
جالل میرسيم .بعد وقتی به فصل سوم
(سياسي بودن) میرسیم ،دوباره يك
ت و برگشت داريم كه
تداخل زمانی و رف 
به تداوم روایت زندگی جالل خدش ه وارد
میکند .اگر به این قضیه واقف هستید،
چرا راهکاری برای آن پيدا نكرديد؟ آيا
اجتنابناپذيربود؟
شما بهدرستي اشاره كرديد .البته در فصل سیمین
از زبان آقای بهارلو میشنویم که وقتی جالل ُمرد،
ن خانم از زیر سایهاش درآمد .ما اینجا یک بار
سیمی 
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به روایتی روان و در عین حال جذاب
و دراماتیک از زندگی اين شخصيت
برسید؟
ساخت این فیلم زمان و کار زیادی برد .ابتدا در
سالهای  ۸۱یا  ۸۲که آقای اقدامی رئیس وقت
سینمای جوان بودند ،به من گفتند فیلمی راجع
به سیمین دانشور بسازم .من با اکراه قبول کردم
و مقداری تحقیق و تفحص و حتی فیلمبرداری
انجام دادم .اما آن فیلم به دلیل بیماری خانم
دانشور نیمهکاره ماند .وقتی راجع به سیمین حرف
میزدیم ،طبیعی بود که پای جالل آلاحمد هم به
میان کشیده شود .در تمام این مراحل وقتی با افراد
مختلف حرف زدم و مطالعه کردم ،پازلها را پیدا
کردم و کنار هم چیدم .خانم لیلی گلستان بهعنوان
تنها شخصیت زن این فیلم ،کلیدی بود برای رسیدن
به تصویر بیرونی آلاحمد ،از دید یک دختر جوان.
خوشبختانه با صداقتی که در گفتار خانم گلستان
بود و به شیرینی هم بیان کردند ،خیلی راحت در
چند جمله به وجه جذاب و بیرونی شخصیت جالل
از این منظر میرسیم .حقیقتا با یک فیلم نمیشود
چهره آلاحمد را شناخت .او در زمینههای مختلفی
فعالیت داشته و طبيعتا جا دارد باز هم از او فیلم
ساخته شود .اما «نویسنده بودن» میتواند زمینهای
باشد برای اینکه اگر فیلم دیگری ساخته میشود،
ما را از چهره واقعی او دور نکند .البته در پرانتز عرض
کنم که حدود هفت ،هشت دقیقه از این فیلم سانسور
شده و جمالتی از فیلم حذف شده که شاید کمک
بیشتری به شناخت چهره واقعی آلاحمد میکرد .از
طرف دیگر نقدهای گوناگون دیگری هم وجود دارد
که چرا جالل به سمت جریانهای مختلف گرایش
پیدا کرده بود؟ به نظرم اینها نقدهای امروزیاست.
ما باید آلاحمد را در زمان خودش ببینیم .شاید نقد
دیگری که به فیلم وارد باشد ،این است که در بخشی
از فیلم از جالل دور میشوم و بیشتر به ویژگیهای
نویسنده بودن میپردازم .ولی چارهای نداشتم.

اتفاقا اینجاست که آقایان مجابی ،دهباشی و
تقوایی توضیح میدهند که در آن روزگار مردم از
نویسنده و شاعر توقع داشتند که کار سیاسی هم
بکند و فعال سیاسی باشد ،به همین دلیل ادبیات ما
سالیان سال رنگوبوی سیاسی دارد .به نظرم در این
قسمتها فیلم به حاشیه میرود و از آلاحمد دور
میشویم .ولی این ضرورت زمانه است و مجبوریم
روشنگری کنیم تا بفهمیم چرا آلاحمد در کنار
ادبیات به مسائل سیاسی میپردازد .شاید اگر او
دغدغه مسائل اجتماعی و همانطور که مرحوم
خبرهزاده میگوید ،روحیه اصالحگر نداشت ،هم
اینک آثار ادبی فوقالعادهای داشتیم که میتوانست
زمینه بسیاری از آثار نمایشی و سینمایی باشد.

55

شماره  / 33دی 1395

56

اشاره به مرگ جالل داریم و بعد میگوید سیمین
خانم بعد از مرگ جالل خودش را بانوی سیاهپوش
او میدانست .واقعا چارهای نبود .اگر میخواستیم
اینها را بعدا بگوییم نمیشد ،چون این روایتها
مربوط به سیمین بودند.
امكان جابهجايي فصلها وجود نداشت؟
شما خیلی موشکافانه به قضیه نگاه کردید .من
از منتقدان دیگر هم انتظار داشتم که الاقل یک
ایراد این شکلی بگیرند! درست میفرمایید .من
نمیخواهم مخالفت یا توجیه کنم ،اما از طرفی
چارهای نداشتیم .ما در اين فصل راجع به سیمین
حرف میزنیم و میخواهیم بگوییم در دوره حیات
جالل و بعد از مرگش زندگی سیمین چگونه بوده.
اگر زندگی سیمین را به بخش پایانی میبردیم،
اهمیت مرگ جالل و فشاری که روی مرگش بود،
از بین میرفت .اشاره شمس و بهارلو در اين فصل،
کوتاه هستند و خیلی قضیه باز نمیشود .درواقع
میخواستيم در اين فصل ،پرونده سیمین را ببندیم
و کنار بگذاریم .آنطور که آقای بهارلو تعریف و
شمس هم تایید میکند ،خانم دانشور بعد از مرگ
جالل از زیر سایه بیرون میآید و غرور خاصی دارد
که همسر یک نویسنده اسمورسمدار است ،در عین
اینکه خودش هم اولین نویسنده زن ایران است و
این نکته هم در جای خود غرورآفرین است .بنابراین
اینها شاید به این غرور اشاره میکنند .از طرفی ما را
با جنبههای بیشتری از شخصیت سیمین که همسر
جالل است ،آشنا میکند .فکر میکنم اگر نخواهیم
خیلی هم خطی جلو برویم ،ایرادی نداشته باشد.
البته این را به یادم دارم که خودم موقع تدوین فیلم،
این دغدغه را داشتم .حتی یک بار آن بخشی را كه
درباره مرگ جالل صحبت میشود ،به انتهای فیلم
بردم .خیلی در تدوین این صحنهها جابهجا شد ،ولی
درنهایت به این چیدمان رسیدم.
به نظرم جنس صدای راوی و انتخاب
این صدا کمک کرده که طنز و گزندگی

قلم و شخصيت آلاحمد به كليت فيلم
منتقل شود .یعنی فضای صميمانهاي به
وجود میآید كه حس شفافی از روايت و
رويدادها را به مخاطب منتقل میکند .در
تيتراژ از آقای عليرضا شجاعنوری و آقاي
ناصر طهماسب نام بردهايد ،چرا به راوي
اصلي اشارهاي نشده است؟
آقای شجاعنوری در اوایل فیلم و به جای دکتر
آریانپور حرف میزنند .مرحوم دکتر امیرحسین
ل  ۶۴یا  ۶۵در مجله
آریانپور روایتی دارد که در سا 
کِلک چاپ شد با عنوان «از مدرسه تا مدرسه».
روایتی از زندگی جالل آلاحمد و خودش که با هم به
مدرسه ثریا واقع در خیابان خیام میرفتند و حاال بعد
از گذشتن چندین دهه ،یک آلاحمد و یک آریانپور
دیگر با هم به یک مدرسه میروند؛ که فرزند دکتر
آریانپور ،پویا باشد و من که به هنرستان هنرهای
زیبا در پیچ شمیران میرفتیم .او از این تجانس
استفاده کرده و مقالهای نوشته که البته در آن به من
لطف داشته است.
آقای طهماسب هم لطف کردند و یک بار کامل گفتار

اگر زندگی سیمین را به بخش
پایانی میبردیم ،اهمیت مرگ
جالل و فشاری که روی مرگش
بود ،از بین میرفت
من شخصا خودسانسوری نداشتم ،بلکه برعکس از
همه میپرسیدم که ماجرای مرگ صمد بهرنگی چه
بوده .همه در جریان بودند که آلاحمد چنین کاری
کرده و حتی آقای دهباشی ،نامه جالل را که در این
ل قول میکند .من برای پيگيری
رابطه است ،نق 
این قضیه عمد داشتم تا روشن شود آلاحمد از
چنین موضوعی استفاده ابزاری کرده است یا نه.
البته هیچگونه نتیجهگیری مبنی بر خوب یا بد
بودن این مسئله مطرح نمیشود.
بله ،ولي همین طرح کردنش جسارت
میخواهد.
بله ،من فقط آن را طرح کردم .بههرحال جالل
پ بوده و این را نمیتوان
گرایش تودهای داشته و چ 
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متن را که از زبان جالل هست ،خواندند ،اما از صدای
ایشان هم استفاده نکردیم ،چون احساس کردیم این
صدا برای مخاطب آشناست و صدای جالل نیست.
ما نیاز به یک صدای بکر داشتیم ،چون كمتر کسی
صدای آلاحمد را شنیده است .تکه فیلم مستندی
از آرشیو صدا و سیما پیدا کردم که جالل در دانشگاه
تهران صحبت میکند .البته بهتازگی صدایی
ضبطشده از جالل که «نون والقلم» را میخواند ،در
دستگاه یک آلمانی پیدا شده .راستش را بخواهید،
صدایی که جای جالل حرف میزند ،صدای خود
من است که با خالقیت محمود موسوینژاد که کار
صداگذاری فیلم را برعهده داشت ،به صدای جالل
نزدیک شد .احساس کردم به واسطه آشنایی از
کودکی با این ادبیات ،نوع روایت و زی روبمهایش
را خودم میدانم .جالل لحنی داشت که آمیخته
به مقداری استهزا و انتقاد و در عین حال صریح و
بیپرده بود و سرانجام احساسکردم فقط خودم
میتوانم این لحن را که ترکیبی از بیپروایی و
شوخی بود ،نمایش دهم .بیش از تونالیته صدا ،لحن
آن گفتار مهم بود و خب خوشبختانه هم روی فیلم
کار کرد تا آنجا که بسیاری فکر کردند این صدای
خود جالل است.
در بخشهایی از فیلم با رويكردي مواجه
شدم كه از ظرافت دور بود و نوعي نگاه
مستقيم در آن وجود داشت؛ مثال در فصل
جالل وقتی صحبت از دارالفنون میشود،
بالفاصله تصوير همان مكان را میبينيم
يا نمونههای ديگر .به نظرم بيشتر يادآور
تصويرسازی كليپهاي تلويزيوني است
نه از جنس چنين مستندی.
اتفاقا در چنين فیلم مستندی الزم است به این
شکل گاهی مستقیم چیزی را نشان بدهیم .این با
کلیپهای موسیقی فرق دارد که مثال تا صحبت
از پنجره میشود ،پنجره را نشان میدهند ،يا وقتي
از صبح میگويد ،طلوع آفتاب را نشان میدهد.

در مستند وقتی مثال از خیابان اللــهزار حرف
میزنیم ،باید آن را نشان بدهیم ،چون ما بهنوعی
مستندنگاری میکنیم و طبیعی است اگر چیز
دیگری نشان بدهیم ،جذاب نیست.
وجه ديگري از فیلم که تصویر تخت جالل
را شكسته و جذابيت زيادي به كار داده،
مربوط به تز آلاحمد است كه؛ هر کس
میمیرد ،باید مرگ او را به ساواک نسبت
داد تا ذهنیت مردم برانگیخته شود .مثل
مرگ صمد بهرنگی كه خانم گلستان هم
تایید ميكنند .این وجه جسورانه و قابل
نقدي است كه پازل شخصيتی آلاحمد
را كامل میكند و اين سوال را به وجود
میآورد كه برای پرداختن به آن ،با مانع
شخصی يا بيرونی مواجه نشديد؟
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انکار کرد.
بهخصوص كه اين وجه میتواند ديگر
جنبههای شخصیتی جالل و اظهار
نظرهاي او را زیر سوال ببرد.
بله ،چه بسا که زیر سوال هم برده است .جالل هر
چند خودش از خانوادهای مذهبی بود ،ولی این تز و
روحیه را داشت که برای مبارزه سیاسی و مبارزه با
اختناق حاکم در آن دوره از پتانسیل مذهبی مردم
هم بهره بگیرد و از اینجاست که با همه ائتالف
میکند و ید طوالیی هم در ایجاد ائتالف داشت.
درواقع او بلد بود با اندیشههای گوناگون دوستی
کند .جالل کثرت اندیشههای مختلف را کنار هم
گرد میآورد و به همه آدمهای سیاسی که از زندان
آزاد میشدند ،نامه مینوشت .وقتی امام خمینی از
زندان آزاد میشود هم ،جالل نامهای برای ایشان
مینویسد .قبل از آن هم با شمس رفته بودند قم به
دیدار ایشان .البته آن کتابی هم که شمس در فیلم
از آن به نام «خسی در میقات» یاد میکند ،درواقع
اشتباه است و منظورش «غربزدگی» بوده .شاید
باید زیرنویسی میآوردم و اصالح میکردم.
شايد بايد اين سوال را ابتدای گفتوگو
میپرسيدم ،اما اين لحظه مناسبی است
كه بگويم؛ «نويسنده بودن» پنج سال
بعد از ساخت و حضور در معتبرترین
جشنواره مستند کشور و دريافت
جایزه ،باالخره در گروه هنر و تجربه
اکران شده است .به نظرم یکی از نكاتی
که باعث شده فیلم همچنان بعد از پنج
سال زنده و جذاب باشد -وراي سوژه
منحصربهفردش -زاویه نگاه شماست که
باعث شده این مستند مشمول گذر زمان
نشود .میخواهم بدانم هنگام ساخت
فیلم افقی برای مخاطب به جهت زمانی
قائل بودید؟ حس امروزتان در اینباره
چیست؟

به نظرم اگر فیلمی سعی کند گر دوخاک را از روی
یک واقعه تاریخی یا یک شخصیت کنار بزند و آن
چیزی را که واقعا بوده نشان بدهد ،هیچوقت کهنه
نمیشود .نهتنها پنج سال 20 ،سال هم که بگذرد و
کسی بخواهد راجع به جالل آلاحمد چیزی بداند،
با دیدن این فیلم به یکسری حقایق از شخصیت او
دست پیدا خواهد کرد .فكر میكنم اگر اندیشهای را
از بیرون به یک اثر تحمیل نکنیم ،همیشه ماندگار
خواهد بود .ساخت این فیلم هم حدود هفت ،هشت
سال طول کشید .بسياری زمان فیلمبرداری اين
كار زنده بودند که حاال نیستند .با بسیاری مصاحبه
کردم که مصاحبه آنها کامال کنار گذاشته شد.
بهعنوان مثال با خانم میهن بهرامی برای پرداخت
شخصیت سیمین ،یا آقای مهدی آلاحمد ،آقای
غالمرضا امامی از دوستان و شاگردانش ،آقاي نجف
دریابندری و شخصیتهای دیگر و با خانم ليلی
گلستان هم دو بار مصاحبه کردم که بعد از مصاحبه
اول احساس ضرورت برای سوالهای دیگر شد.
در مورد سینمای داستانی معموال گفته
میشود اينكه فیلم فرزند زمان خودش

فكر میكنم اگر اندیشهای را از
بیرون به یک اثر تحمیل نکنیم،
همیشه ماندگار خواهد بود
فامیلی نمیخواستم این فیلم را من بسازم .ولی
دوستان دیگر هم تشویق و اصرار کردند .با این
وجود امروز که فکر میکنم ،شاید بهترین کسی
هم که میتوانست این فیلم را بسازد ،خودم بودم.
چون از نوجوانی با آثار جالل از یک سو و از طرف
دیگر با اطرافیان جالل ارتباط نزدیک داشتم و
همین ارتباطات باعث شد آنها اعتماد بیشتری
داشته باشند و با من گفتوگو کنند .از طرفی ،به اين
كار ترغیب و تشویق شدم برای اینکه شاید بتوانم
هالههای ابهامی که در اطراف این شخصیت وجود
دارد ،تا اندازهای زدوده شود و ما چهره واقعیاش را
ببینیم .نکتهای که درباره «سنگی بر گوری» مطرح
کردید ،خیلی جالب است؛ اینکه نویسندهای در
آن دوره تاریخی خودش را اینقدر بیپروا و بدون
سانسور مطرح کند .او در بیان احساساتش جسور
است و این جسارت است که یک نویسنده را نویسنده
میکند و حتی یک فیلمساز را فیلمساز .شاید یکی
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باشد ،امتیاز محسوب میشود .چون از
طریق یک اثر میتوان با يك مقطع زمانی
شناسنامهدار ارتباط برقرار کرد و به روح
آن زمان نزديك شد.
درست است؛ ولی فیلمهایی هم هستند که بیزمان
و مکان هستند ،مثل فیلمهای تخیلی .بخشی از
فیلمهای تاریخ سینما هم هستند که همواره دیده
و نقد میشوند و حتی بهعنوان پرفروشترینها
هنوز هم مطرح میشوند .مثال اگر چند سال پیش
فیلمی درباره تلفن عمومی ساخته بودید ،امروز
دیگر موضوعیتی نداشت .اما اگر فیلمی درباره
ارنست همینگوی بسازید ،هر وقت بخواهید ایشان
را بشناسید ،میتوانید به آن فیلم رجوع کنید .اگر
این فیلم جذاب شده ،جدا از جذابیت شخصیت
آلاحمد ،بخش دیگرش به این مربوط میشود که
من چیزی را به کار تحمیل نکردم و سلیقهای جلو
نرفتم .البته موضوعات و شخصیتهایی که در فیلم
آورده شده ،انتخابهای من بوده و آنچه را مربوط
به بیوگرافی نویسنده بوده ،در فیلم آوردم .خب
ما برای یک فیلم محدودیت زمانی داریم ،زمانی
حدودا  ۸۰تا  ۹۰دقیقه برای یک فیلم بیوگرافی،
کمی هم زیادتر از حد معمول است و طبیعی است
که نمیشد تمام بخشهای زندگی او را تصویر
کنیم .ضمن اینکه این یک فیلم بیوگرافی است و
ما میخواهیم این شخصیت را بشناسیم و حاال که
شناختیم ،به دنبال آشنایی بیشتر با او برویم .در فیلم
بیوگرافی قرار نیست ما شخصیت را نقد یا تحلیل
کنیم ،قرار است یک نگاه کلی به آثار و روند زندگی و
شرایط زمانه او بیندازیم و بس .همین است که شما
تشویق شدید و با دیدن فیلم به سراغ کتاب «سنگی
بر گوری» رفتید.
وقتي اين كتاب را خواندم ،از اين همه
جسارت در شرح و بسط شخصیترین
مسئله خودش (بچهدار نشدن) ،آن
هم در زمانهای كه محدوده حريمها و

حرمتها بستهتر بوده ،در عجب ماندم.
اين وجه شخصيت كه طبعا در همه
سطوح زندگیاش جريان داشته ،تا چه
حد ترغيبكننده شما برای رفتن سراغ
اين مستند بود؟
اصال اگر جالل آلاحمد شخصیتی جسور نبود ،من
هیچوقت این فیلم را نمیساختم .البته این فیلم به
توصیه دوستان و مرکز گسترش سينماي مستند و
تجربي ساخته شد .آقای حسین خورشیدی ،معاون
فرهنگی وقت ،بسیار تشویق و اصرار به ساخت آن
داشتند که من ابتدا بهخاطر مشابهت اسمی و نسبت
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از علتهایی که امروز سینمای ایران در انتقال عوالم
و عواطف فضای داستانها به مخاطب در بسیاری
موارد ناتوان است ،بهخاطر همین خودسانسوری
بیش از حد باشد که همه ما گرفتارش شدهایم.
بخشی از خودسانسوری ما در خانواده شکل گرفته
و بخشی دیگر در جامعه .آلاحمد یا هدایت این
خودسانسوری را نداشتند .هدایت در «بوف کور»
درواقع خودش را بیان میکند؛ در فضایی سورئال
و با بیانی عجیبو غریب .این اثر شاهکاری است
که آندره برتون دربارهاش میگوید« :اگر هنری
هست ،این است ».آن هم آندره برتون با آن همه
سختگیری که ماگریت را از خانهاش بیرون میکند
و نویسندگانی مثل فیلیپ سوپو و پل آلوار را بهخاطر
پرفروش شدن کتابهایشان از دایره خود میراند.
این آدم ،اما هدایت را تایید میکند .نویسندگان آن
دوره این شفافیت را داشتند و ما نیاز به این شفافیت
داریم .از طرف دیگر ،میبینیم آلاحمد خیلی کار
کرده و اینها حقیقتا تحسینبرانگیز است و برای من
بعد از ساختن این فیلم تحسینبرانگیزتر هم شد.
آدمهایی که فیلم را میبینند ،بیشتر درک میکنند
که آدمی حق دارد در کوچهپسکوچههای افکار
و عقاید و فضاهای مختلف ایدئولوژی پرسه بزند.
ما نمیتوانیم انسانها را محدود کنیم که همیشه
یک شکل و یک جور فکر کنند .من هم نگاهم مثل
شماست و این شفافیت را تحسین میکنم .همه
اینها من را برای انجام این کار تشویق کرد.
البته شيطنتي هم داشتهايد كه
بهخصوص در مورد خانم سيمين و
روايتهای شمس از سيمين و جالل،
میتوان كدهايش را دريافت كرد! اما
بهعنوان سوال پایانی ،میخواهم تحليل
شما را از گروه هنر و تجربه و اکران
فيلمتان در اين گروه بدانم؟
فکرمیکنمدرچندسالاخیر،تشکیلاینگروهیکی
از اتفاقات بسیار مثبت سینمای ایران باشد .امیدوارم

این گروه به یادگار بماند و از هم نپاشد .این گروه نیاز
به نقد دارد و باید ایرادهای خودش را بشنود .کار
مثبتی که این گروه میتواند بکند ،اکران فیلمهای
کوتاه ،مستند و فیلمهای تاریخ سینماست .ما امروز
نیاز داریم فیلمهای شاخص  50سال گذشته را
بار دیگر ببینیم .مثال «ناخدا خورشید» یا «باشو
غریبه کوچک» و فیلمهای قدیمیتر .فیلمهایی که
دمدست نیستند و میخواهيم آنها را با کیفیت
خوب روی پرده ببینيم .این اتفاق مخصوص هنر
فیلم روز در
و تجربه است .ای 
ن گروه نیاز ندارد که ِ
آن اکران شود ،در فرانسه هم هنر و تجربه مربوط به
فیلمهای تاریخ سینماست و فیلمهای کامال خاص
و تجربی .تعدد بسیار فیلمها در این گروه و اکران
متنوع و چرخشی ،باعث سرگردانی مخاطب و ديده
نشدن فیلمها میشود .اگر هنر و تجربه از شکل
وظیفهای خارج شود و بخواهد فرهنگساز باشد،
راهش هم کنار گذاشتن فیلمهای داستانی معمول
است .به نظر من در اين گروه تنها باید فیلمهای
تجربی ،کوتاه ،مستند و فیلمهای تاریخ سینما به
نمایش دربيايند .این رسالت هنر و تجربه است

شماره  / 32آذر 1395

61

(محصول )1394
خالصه فیلم :چند خانواده شهرستانی برای رسیدن به
شرایط آرمانی به تهران نقل مکان می کنند و با اتفاقات
چالش برانگیزی روبه رو می شوند.

عوامل :تهیهکننده و کارگردان :صبا کاظمی ،فیلمنامهنویسان :صبا کاظمی،
میالد نیازی ،تصویربردار :مهدی رنجبر ،تدوینگر :میالد نیازی ،اصالح نور
و رنگ:علی کریمیراد ،مدیر صدابرداری :سعید احمدی ،طراحی و ترکیب
صدا :مهرداد جلوخانی ،صداگذار :امید قربانی ،موسیقی:حمید امساکی ،طراح
صحنه و لباس :مهرنوش بلمه ،گریم :محمدتقی خرسند ،مهدیه بشری،
بازیگران :ژاله بلمه ،آبان عسکری ،عقیل بهرامی ،میثم کریمپور ،مینو ملکی،
نیما کاظمی ،رامیار مشایی ،وحید ورسه ،کیان کاظمی
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ندا قوسی

کاراکترهای «مات» ،مبهوت کالهی هستند که بر سرشان رفته
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فقدان ثبات در «خانه» و محل زندگی ،مقولهای است که در سینمای ایران مصداق فراوان داشته و دارد؛ از
چند دهه پیش ،مکان زندگی شخصیتها در انواع آثار سینمایی ما موضوعیت بسیار یافته است ،این امر شاید
به دلیل محدودیتهایی در طرح یک سری مسائل باشد ،شاید هم به دلیل وجود بستری مناسب در دل این
کاراکتر بیجان .از آپارتمان در حال ریزش و سقوط «اجارهنشینها» که ساکنانش را وادار به عکسالعملهایی
غیرمتعارف میکند ،تا خان ه پر از وسایل و خرت و پرت «بیخود و بیجهت» که آدمهای درونش را در خود
میچرخاند و در انتها به جایی که نمیرساند هیچ ،واقعیات تلخی را هم روشن میکند برایشان .از خانه رنگشده
و چیده نشد ه «چهارشنبهسوری» که صاحبانش با نظم آن هم به سامانی نمیرسند در روابطشان تا بیغوله ویران
و ازهمگسیخت ه «آسمان زرد کمعمق» که ساکنان نگونبختش هم زمان با ریختن دیوارهایش فرو میریزند
و ویرانتر میشوند و بسیاری بسیار آثار سینمایی دیگر که خانه در آنها به عنوان یکی از کاراکترها یا اصال
مهمترین کاراکتر فیلم ،برای تعریف خود از شرایط موجود  ،دستمای ه ساخت قرار گرفته است.
در «مات» ساخته صبا کاظمی نیز با فیلمی روبهرو هستیم که در آن خانه اساسا نقش اصلی را بازی می کند؛
خانهای خالی از هر سکنه ولی پر از مدعی .در آغاز همراه با تیتراژ فیلم از فضایی محو و مهآلود وارد تونلی میشویم
و پس از طی کردن مسیری طوالنی در شهری شلوغ و بیدروپیکر ،همراه با سیاهی چادر زنی وارد خان ه خالی
داستان میشویم«( .دایره» جعفر پناهی هیچگاه اکران عمومی نشد ،اما تصاویر آن بهخصوص شکل شروعش با
چادر مشکی که نگاه تماشاگر را با خود به درون فیلم میبرد ،همواره در ذهنها مانده و خواهدماند ).خانه خالی
است و نه چندان تمیز و دلچسب ،زن محجبه که گویی مسافر بوده و با ساکی در دست وارد خانه شده ،بیتامل
شروع به تمیز و جاروکردن خانه میکند ،انگار میخواهد این بیغول ه بدرنگ و پرت ََرک را شکل و شمایلی دهد،
شاید شکلی شبیه به صحن ه یک نمایش! آینه و قرآن میچیند و پارچ ه سفیدی را همچون پرده و حفاظ میکوبد
مقابل شیشه پنجر ه این خانه.
زن و شوهری عرب زبان  -یا بهتر است بگوییم دختر و پسری ،ثنا و عادل ،-بعد زوجی مشهدی تبار  -حمید و
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زهره  -که با دختر کوچکشان که رویت نمیشود ،در فیلم و بعد مردی بدون لهجهای خاص  -که گویا سردبیر
مجلهای است  -همراه با پسر نوجوانش و همان زن محجبه و بدحال ابتدای فیلم ،همگی مدعی میشوند که خانه
را خریدهاند از طرف معاملهای که نامش ،صبوری یا حسینی یا موسوی یا هاشمی بوده و انگار هم ه اینها یکی بوده
و کالهی بزرگ بر سرشان گذاشته در یک مثال بنگاه معامالت ملکی میان این شهر دراندشت .یکی خانه را اول
ماه معامله کرده و آن یکی وسطهای مرداد و دیگری دو هفته پیش؛ پای قراردادها هم امضاهای یکسانی است
و ازقضا فروشند ه هم مردی با هیکل ورزشکاری و تکلم نوکزبانی .طبعا بین این خریداران نزاع روی میدهد و
وسط مشاجره کمر جناب رستگار(که بابت دیسک کمرش ،فکر سرویس فرنگی هم بوده از اول) آسیب میبیند
از دست عادل .عادل  -که تکنسین برق است  -برای دلجویی و جبران ،میخواهد راه آب ظرفشویی خانه را
که بسته است ،درست کند اما به ناگاه از پشت لولههای ظرفشویی ،درون کابینت ،دالر آمریکایی پیدا میکند
و چند پاسپورت ایرانی .در شش و بش چه کنیم و چه نکنیم ،در میزنند ،گویا زن بدحال ،میان مشاجره و دعواها
زنگ زده به کالنتری! کی و کجا ،ما هم نمیدانیم! هول و هراسان دالرها راجمع میکنند؛ پلیس میآید و دوباره
با اعالم رفع درگیری بازمیگردد؛ اما میدانیم که درگیری رفع نشده است .بعد از رفتن پلیس یونیفرم پوش،
بر سر برداشتن حقالسهم ،چک و چانه میزنند و با وجود مخالفتهای جناب رستگار ،همگی به این نتیجه
میرسند که بهتر است دالرها را بین خودشان قسمت کنند .با به نتیجه رسیدن اهالی خانه ،باز هم زنگ در به
صدا درمیآید ،پولها را داخل کولهپشتی پسرک نوجوان و غافل از ماجرا میگذارند .ستوان کرمی نامی با چهره
مشکوک وارد صحن ه نمایش میشود ،به ترفندی کوله پشتی « گران قیمت» را از خانه خارج میکنند و مثال در
جایی امن  -اتومبیل آقای سردبیر  -پنهان میکنند .ستوان کرمی مدتی دمخورشان شده و به حرفهایشان
گوش میسپرد و خودش هم داستانهایی برایشان میگوید و سرآخر با صدای آالرم گوشی موبایلش ،خانه را
با ساکنان نگونبختش ترک میکند .او نگاه تماشاگر را هم با تیرگی ژاکتی که بر تن دارد ،با خود از راه پلههای
نهچندان مرتب خارج میکند .شیش ه پنجر ه اتومبیلی شکسته و خرد شده  -اتومبیل جناب سردبیر -کولهپشتی
هم نیست و ستوان کرمی هم گویا در جریان است ،جریان هم ه امور.
 90دقیقه فیلم ،به صورت پالن سکانس ،فیلمبرداری شده است و چقدر هم بهجاست این اتفاق .گویی زن چادر
به سر ابتدای فیلم ما را با خود به این بزنگاه آورده و صحنه را برای کل این نمایش عجیب و نه کمیاب ،آماده
کرده است ،به وضوح او خودش هم جزو بازیدهندگان است ،چرا که از ابتدای نمایش ،از پدری بیمار میگوید
که نیست و هرگز نمیبینیمش ،قولنامهای هم ندارد ،مثل سایر خریداران بیچاره ،آنجا هم که مثال پلیس وارد
معرکه میشود ،او خبر داده که ندیدهایم و نمی دانیم کی و کجا؟!
بقی ه اهالی ،بهشدت رودست خوردهاند و افتادهاند به جان هم؛ گاه لفظی و گاه فیزیکی مجادله میکنند و به هیچ
جا هم نمیرسند؛ اهل عمل هم نیستند و فقط حرف میزنند ،بی اینکه کاری از پیش برند ،همین میشود که
مثال ستوان کرمی نامی میآید و او نیز رودست میزند به این آدمهای پرحرفِ بی عمل.
خانه انگار نماد سرزمینی است که صاحب زیاد دارد و اما بیصاحب است ،اهالی پرحرف و بیعملش هم ،ساکنان
این سرزمین نهچندان آبادند که به جان هم افتادهاند و سخت با هم کنار میآیند ،ستوان کرمی هم میتواند
تمثیل اختالسگر یا سوءاستفادهگری باشد که با نام و چهر ه موجه ،از آب گل آلودش ماهی میگیرد .البته همه
اینها فقط حدس است! شاید هم فیلم فقط نشانگر خانهای معمولی با آدمهایی معمولی و پلیسی معمولی باشد؛
فیلمی که کاراکترهای آن ،مات و مبهوت کالهی هستند که بر سرشان رفته و سر آخر میفهمند ،کسی یا کسانی
در معاملهای شطرنجوار ،بی اینکه کیششان کنند ،ماتشان کرده اند
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علياصغركشاني

گفتوگو با صبا كاظمي ،كارگردان فیلم «مات»

«مات» ،نخستين فيلم بلند صبا كاظمي ،فيلمي در گونه اجتماعي است كه داستان چهار
خانواده را در محيطي بسته در يك آپارتمان روايت میكند .ماجراي «مات» را كاظمي در يك
پالن سكانس  90دقيقهاي پيش میبرد .كاظمي كه پيشتر او را با فيلمهاي كوتاه «خط فاصله»« ،زرتشت
غربي»« ،جاده» و با مستندهاي «برف چال» و «چهار در چهار» میشناختيم ،تجربه بازي در «سايلنت»
(مرتضي مير) و «آذر ،شهدخت ،پرويز و ديگران» (بهروز افخمي) را هم دارد.
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«مات» ايده اوليه خوبي دارد؛ ايدهاي كه
در طول سالها براي خيلي از شهروندان
شهرهاي بزرگ اتفاق افتاده .ایده «مات»
چطور ذهنت را درگير كرد؟
به صورت اتفاقي در رادیو شنیدم  42نفر در منطقه
یک تهران ،همگي یک آپارتمان واحد خریده
بودند .یعنی  42نفر شاکی یک آپارتمان در یک
منطقه بودند و این فاجعه بود .از اين نمونهها زیاد
است ،بهخصوص آپارتمانهای انبوهساز با اینکه
شرکت هستند ،واحدهايشان را ابتدا به یک عده
میفروختند ،بعد در مرحله اسکلت به عده دیگری
فروخته میشد و وقتي به دیوارکشی میرسيد،
به عده دیگری فروخته میشد ،كارشان كه تمام

میشد ،جمع میکردند و از ايران میرفتند .از این
اتفاقات زیاد افتاده و من آن  42نفر در ذهنم ماند و
شد ايده «مات».
ايدههاي فرعي ديگري هم در «مات»
هست .چه شد كه تصميم گرفتي اين
خرده مضامين را به فيلم اضافه كني؟
من سعی کردم بحث مهاجرت به تهران و بهخصوص
چالشهای اخالقی آدمها و مسائلی مانند کشف
حقیقت را در فيلم مطرح کنم .تصمیم جمعی در
شرایط سخت هم ازجمله این دغدغهها بود.
چرا مسئله مهاجرت را چالش مهمی در
مقطع کنونی میدانی؟
برای خيلي از شهرستانيها هنوز كه هنوز است،
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تهران اتوپیاست ،چون تهران از همه نظر برای آنها
بهترين امکانات را دارد .البته خيلي از مهاجرين
وقتی میآیند ،تازه میفهمند مثل اينكه همچین
خبرهايي هم نبوده كه فكر میكردند و شاید
دردسرهای شهر از خوبيهايش بیشتر هم باشد و
شرایطشان سختتر هم بشود .مثل مهاجرت خیلي
از ایرانیها به خارج از کشور كه باعث میشود بعد از
مدتي به ايران بازگردند .البته در نظر داشته باش كه
در «مات» عدهاي آدم داريم كه از شهرستانها به
تهران میآيند ،آن هم به سوداي خيلي چيزها ،و
يك عده آدم هم داريم كه كاله سر اينها گذاشتهاند
و از تهران دارند به خارج از ايران ميروند .همه انگار
تصميم گرفتهاند جابهجا بشوند.
تو برچه اساسی به این داوری رسیدي؟
من داوری نمیکنم .من آنچه را دیده و شنیدهام،
مینویسم .عده ای فکر میکنند همه امکانات
فرهنگی ،اداری ،بانکی ،ورزشی و ...در پایتخت
جمع شده و آزادی بیشتری در آنجا وجود دارد،
خانوادهها روشنفکرترند و به خیلی دالیل دیگر،
خیلی از جوانهاي درحال رشد در هر شهری
که باشند ،به این موضوع فکر میکنند و وسوسه
مهاجرت رهايشان نميكند .در نظر داشته باش كه
مهاجرت يعني حركت برای رسیدن به شهرهای
بزرگ ،از قدیم در همه جای دنیا بوده و هميشه یک
مسئله چالشی بوده است.
نمونههایی با این مضمون هم داشتهایم،
مثل «آقایهالو» یا «باغ بلور» .آنها را
ديدهاي؟
بله ،آن فیلمها را دوست داشتم ،اما نگاهها متفاوت
است؛ هم از نظر سبکی و هم شکل روایی.
روش کار تو با بازیگرها چطور بود؟
من فیلمنامه را به بچهها نمیدادم .من طرح
موقعیتهای متفاوت میکردم و بچهها چیزهای
دیگر را تمرین میکردند ،اما تمرینشان روی
موقعیتهای مشابه بود .درذهن آنها خود موقعیت

شکل نمیگرفت ،چون ما در آخرین لحظات
فیلمنامه را به آنها میدادیم .جالب است بداني
یکی از بچهها هنوز هم پایانبندی فیلم را نمیداند.
این روش کار چه ویژگیای دارد ،چه
امکانی به بازیگر میدهد؟
البته کار را برای بازیگر سخت میکند .بعضی از
بازیگرها برایشان حفظ کردن دیالوگ در این مدت
زمان سخت است .ما پالنهای  15دقیقهای داریم.
ما بعضی وقتها بین دو تا پالن که کات میدادیم،
یکی دو ساعت دستیار با بچهها و بچهها با هم
تمرین خیلی شدیدی میکردند .این روش من بود.
به نظرم وقتی بازیگر موقعیت را نمیداند ،در زمان
كنش ماجرا برایش خیلی تازگی دارد .يعني آنها
هم مثل تماشاچی متوجه ماجرا شدهاند ،آنها
هم نیم ساعت ،یک ساعت زودتر از فيلمبرداري
ماجرا را فهمیدهاند .براي همين به نظرم يك بكري
مستندگونهاي در رفتار آنها وجود دارد و اين
روش از كنش و بازي اضافه در آنها جلوگيري
میكند.
اين پالت ،يك درام سنگين میطلبد ،با

به نظرم وقتی بازیگر موقعیت را
نمیداند ،در زمان كنش ماجرا
برایش خیلی تازگی دارد
«ماهي و گربه» يا «جاودانگي» دنبال شكست زمان،
یا خالقيت فيلمبرداري و كارگرداني نبودم .فكر من
اين بود كه يك ساعت و نيم خانوادهها را نشان بدهم،
بدون اينكه يك لحظهاش حذف شود.
اين كار به همراه يك لوكيشن ثابت توليد
را هم برايت راحت كرد ،نه؟
ممكن است از جهاتي به نفع توليد باشد ،ولي از يك
طرف سختي كار زياد میشود ،يعني پيشتوليد
سنگينتريخواهيمداشت،تمريناتزيادمیشودوبا
كوچكتريناشتباههمهچيزبايدازصفرشروعشود.
اين سبك چقدر امكان شناخت بيشتر
از شخصيت را به نسبت فيلمهايي كه
مبنايشان استمرار زماني نيست ،ايجاد
ميكند؟
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ديالوگها و رفتارهاي پركشوقوس مثل
فيلم «درباره الي»...؛ چيزي كه به نظرم
«مات» به آن احتياج دارد .اما روشي كه
تو ميگويي ،شكلگيري اين درام را به
صفر رسانده و اين برخالف چيزي است
كه بايد باشد.
ببين ،اولين اكران من در برزيل به سانس فوقالعاده
هم رسيد ،يا در ساير كشورها .من بههيچوجه فكر
نميكردم تماشاچي غيرفارسيزبان با فيلم ارتباط
برقرار كند ،اما آنها مجذوب فيلم شدند و به نظرم
اتفاقي كه با درامي كه تو به آن اشاره كردي در اين
نمايشها افتاد ،همين بود .من در انتظار نمايش
در ايران هستم و در نمايشهاي خصوصي هم
واكنشهاي خوبي داشتيم.
براي همين هم از نابازيگر يا بازيگران
غيرحرفهاي و شناختهنشده استفاده
كردي؟
بچههاي ما چهرههاي شناختهشدهاي نيستند .همه
آنها بازيگران تئاتر هستند و آنقدر كارشان را بلد
بودند كه ما توانستيم از پس اين ماجرا بربياييم.
من نميخواستم از ستاره استفاده كنم ،چون هم
بودجهام برايم مهم بود ،هم اينكه نميخواستم
بازيگري بياورم كه تماشاچي از قبل نسبت به او
قضاوت داشته باشد و همراهي بيشتري با او كند.
اين را هم در نظر داشته باش كه من از شخصيت
خود بچهها در شخصيتپردازي استفاده كردم،
يعني در طول كار با بازنويسيهايي كه انجام
میشد ،وقتي میديدیم مثال يكي عصبيتر است
و نقشش يك مقدار آرام است ،نقش جدي را از
بازيگر آرام میگرفتيم و به بازيگر مقداري عصبي
میداديم .يعني شخصيتها را دائم كاملتر كرديم و
شخصيتها در طول كار تغيير كردند.
ما در «مات» سكانسها و برداشتهاي
طوالني میبينيم .چرا اين روش را
انتخاب كردي؟

هم بهخاطر بودجه و هم تكنيكي كه میخواستيم
استفاده كنيم اين روش را انتخاب كرديم .دوربين ما
 5Dبود و براي درآوردن زمان الزم براي سكانسها
محدوديت داشتيم .كاتهاي ما وايپي و مدل فيلم
«طناب» هيچكاك است و من میخواستم معلوم
شود كه من كات دادهام.
اين پالن سكانسهاي طوالني و اين
امتدادها چه چيزي دارد كه فيلمسازان
جوان اينقدر شيفته آن هستند؟
من اصرار به پالن سكانس نداشتم ،اما اين روش
يك خوبي دارد و آن زنده بودن قضيه است .يعني
شما پالني را از تماشاچي پنهان نميكنيد .شما
بهعنوان بيننده جايي هستي كه يك ساعت و نيم
اتفاق را بدون حذف میبيني .من مثل فيلمهاي
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وقتي تماشاچي ارتباط برقرار میكند و خيلي
واقعيتر به چشم آنها میآيد ،به نظر موفق است.
به نظرت باعث عمق شناخت تماشاچي از
شخصيتها میشود؟ يا فكر میكني اين
روش باعث میشود فيلم فقط در معرفي
يكسري خصيصههاي سطحي از آدمها
باقيبماند؟
به نظرم عمق شخصيتها را بيشتر نمايش میدهد
و ارتباط بهتري با تماشاچي برقرار میكند ،چون
تماشاچي همراهي بيشتري دارد .البته اين
هميشگي نيست .من اصراري به اين سبك ندارم،
بايد نوع لوكيشن ،قصه ،نوع روايت و شرايط فيلم را
سنجيد و سراغ اين روش رفت.
ما در «مات» شغلهاي گوناگوني را
ديديم ،مثل معلم ،روزنامهنگار و ...شغل
شخصيتها را بر چه اساسي انتخاب
كردي؟
من میخواستم قشرها از نظر سطح اجتماعي و
فرهنگي تا حدي متفاوت باشند .میخواستم بگويم
دقيقترين افراد هم امكان فريب خوردنشان در اين
شهر وجود دارد.
اين آدمها هر كدام از قوميتهاي مختلف
كشور هستند .خصوصيت و ويژگيهاي
قومي چه تاثيري میتوانست روي رفتار
آدمها در آن شرايط داشته باشد كه از
قوميتهاي گوناگون استفاده كردي؟
به نظرم به جاي اينكه روي قوميت بهعنوان يك
مولفه رفتارشناسانه متمركز شويم ،بايد روي
جنبههاي ديگر متمركز شد .در نظر داشته باش
كه اينها هيچكدام لهجه درنميآورند .مشهدي
ما مشهدي است ،خوزستاني ما خوزستاني است،
تكدختر ما لر است و ...ديگران هم به همين ترتيب.
يكي از نقاط عطف فيلم پيدا شدن دالر
آمريكايي در آشپزخانه است .اينجا
قرار است تماشاچي با موضوعي فراتر از

متن مواجه شود؟ اينكه اينها قوميتها
هستند ،از هدفشان بازماندهاند و ناگهان
دالر آمريكايي مثل يك نجاتدهنده
براي آنها شرايط جديدي ايجاد میكند؟
میتوانيم اين اتفاقات را به مسائل و
تحوالت روز ربط بدهيم؟
من به قسمت سياسي ماجرا فكر نكردم ،اما اينكه
دالر بهعنوان پول زياد و قدرت موجود تصميمگيري
در آن بخش قصه را متحول میكند ،جزو
كاركردهاي داستانپردازي من است.
نقطه عطف دوم «مات» آمدن پليس
به ماجراست و بخش مهمي از ماجرا
صحبتي است كه او با اين آدمها میكند.
بهخصوص زماني كه با زهره صحبت
میكند انگار براي پليس خيلي از ابهامات
گرهگشايي میشود .چرا حرفهاي
ردوبدلشده بين پليس و زهره را كه
مهمترين بخش ماجراست ،نبايد بشنويم
و دوربين پيش خانوادهها میماند؟
يك بخش از اين انتخاب من بهخاطر ايجاد تعليق

میخواستم بگويم دقيقترين
افراد هم امكان فريب خوردنشان
در اين شهر وجود دارد
نرسيدند .براي همين وقتي ما به نگاه پسربچه
میرسيم ،نگاهي مات به شهري میكنيم كه قرار
بوده اتوپياي آنها باشد .اگر آن موتوري را هم كه
شيشه خودرو را میشكند ،دنبال میكرديم ،نشان
میدادم كه باز پول به او هم نميرسد .يعني به
نظرم اين پول به صورت سالم به كسي نميرسد
كه بتواند  ١٥٠هزار دالر را بهراحتي خرج كند
و زندگي خوبي داشته باشد .اين دوري است كه
دارد اتفاق میافتد .جايي در ميانه فيلم يكي از
خانوادهها میگويد خدا كند اين بچه حرفهاي
ما را نفهميده باشد كه بعدها بپرسد چرا اين پول
را برداشتيد ،يا چرا برنداشتيد .براي هر كدام از اين
سوالها چه جوابي بايد بدهيم .اين نگاه مات بچه،
نسبت به اطرافش است و آن شفافيت را بزرگترها
نتوانستند براي تربيت آموزش و زندگي بهتر اين
بچه فراهم كنند .ما با نگاه مات شروع كرديم و با
نگاه مات هم تمام كرديم
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است .به نظرم رفتار پليس آگاهي ،بعد از صحبت با
زهره نشان میدهد كه چه حرفهايي بينشان
ردوبدل شده .او شك دارد كه اينها همان آدمهايياند
كهمیخواهندپاسپورتشانراازاينجابگيرندوبروند،
ياآدمهايياندكهمالباختهاند.اوبراساسمشاهداتش
عمل میكند .او دنبال مجرمهاي ديگري است .براي
همينآنهارارهامیكند.
ميتوان اين برداشت را كرد كه پليس
نميتواند كمكي به آنها بكند؟
خب اگر مسئلهاي با قسمت غيرمرتبطي از دايره
پليس در ميان گذاشته شود ،آنها فقط شما را
راهنمايي میكنند به جايي كه موضوع به آنجا
مربوط میشود .اينجا هم همين اتفاق افتاد .پليس
اينجا دنبال قاچاقچي انسان میگشت و فكر
میكرد موضوع اين خانوادهها به آن بحث مربوط
است و وقتي چيزي نصيبش نشد ،از آنجا رفت.
خب تو شخصيتي را در مقطعي وارد
و سپس خارج از ماجرا كردي كه هيچ
ارتباطي به موقعيت قصه ندارد .اين
شخصيت قرار است چه تاثيرگذاري
مستقيمي روي قصه داشته باشد؟
خب اين تاثيرگذاري نبوده ،شوك دومي براي
خانوادههاي حاضر بوده است .پليس بهطور طبيعي
وارد میشود ،چون بايد موضوع قاچاقچيان را كه با
اين خانه ارتباط داشت ،پيگيري میكرد.
زهره در صحبتهايش با پليس كه ما آن
صحبتها را نميشنويم ،حرفي درباره
پولهانميزند؟
نه.
با توجه به شناختي كه ما از شخصيت
ترسو و نگران زهره داريم ،غيرطبيعي
نيست كه او از ماجراي پولها درآن لحظه
چيزي به پليس نگويد؟
او نميگويد ،چون پيشتر آنها با وكيل صحبت
میكنند و با خودشان تصميم میگيرند و كنار

میآيند كه اين پول ،هم از نظر قانوني هم از نظر
مالباختگيشان بهتر است به آنها برسد .اگر
كالهبردار هم بخواهد به آنها پول بدهد ،از همين
پول بايد به آنها بدهد و به اين نتيجه میرسند كه
حقشان است.
چرا قصه را با شكسته شدن شيشه و از
نقطه نظر كيان ،تنها پسربچه فيلم ،به
پايان بردي؟
به نظرم يك دور باطل ،هم براي كساني كه خانه را
به اينها فروختهاند و هم قاچاقچيان انسان و هم
اين مالباختگان وجود دارد كه درنهايت به پول
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«فصل بارانهای موسمی» فیلمی درباره ترس است .ترس یک نوجوان از ورود به جامعهای که اهمیتی به
فردیت او نمیدهد .ترس از تنهایی هولناکی که برایش تدارک دیده شده و ترس از انبوه بیشکلی که او را
محاصره کردهاند .ریشه این ترس در خانواده ازهمگسیختهای است که مسئولیت حمایت از اعضایش را در
قبال آزادی فردی والدین به فراموشی سپرده است.
پدر و مادر قهرمان داستان ،در آستانه جدایی او را در یک انتخاب هولناک قرار دادهاند :ادامه زندگی با پدر یا
مادر؟ هر کدام از این انتخابها یعنی فروغلتیدن به کام هول و هراس .همانطور که هر انتخابی در زندگی
مدرن یعنی تحمل اضطرابی در مقابل اضطرابی دیگر .این قانون شهر است .شهر کانون اضطراب و قلب ترس
است.
حاال که به لطف شرایط واژگون اکران ،سه فیلم ساختهشده توسط مجید برزگر بدون ترتیب ساخت به
نمایش درآمده ،پس از نمایش فیلم سومش «یک شهروند کامال معمولی» میتوان دلبستگیهای مضمونی
و ساختاری این فیلمساز را -که آهسته و پیوسته به یکی از مهمترین فیلمسازان دهه  90تبدیل میشود-
برشمرد و درباره آنها سخن گفت و منتظر تخطی و پیشرفتهای هیجانانگیزش در ادامه بود.
متن وقوع حوادث «فصل بارانهای موسمی» مانند دو فیلم بعدی برزگر شهرکهای اقماری پیرامون شهر
است .شهرکها راهحلهایی از سوی ناچاری برای اسکان طبقه متوسط شهری هستند .اما این خانههای
متراکم و در کنار هم چیدهشده به کاربرد خانه برای زندگی و عطوفت تبدیل نمیشوند و تنها سرپناهی برای
خوابیدن و خوردن و پوشیده شدن هستند .سینا در چنین خانهای و در بطن چنین محلهای که مالل همه
آن را پوشانده است ،به جامعه و غرایزش معرفی میشود .به اینکه باید بخشی از اجتماع سراسر ترس باشد.
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انتخاب سینا هر چه باشد ،شوقانگیز نیست .روابط در بیرون خانه سرشار از پیچیدگی است .او با کولهباری
از اندوه و خالی از تجربههای انسانی ،باید بلوغش را پشت سر بگذارد و با دیگران ارتباط برقرار کند .تنهایی و
عزلتی ناخواسته که برایش ارمغانی ناخواسته نیز در پی دارد .عشق ناشی از بلوغ به دختری که چند سال از
خودش بزرگتر است ،او را از یک سطح حضیض به سطح باالتری پرتاب میکند .نتیجه چنین رویکردی ترس
در رفتار و مالل در کردار است.
قهرمان این داستان ،همچون قهرمانان دیگر فیلمهای برزگر لقمههای دهان پرترس و افسرده جامعهای
هستند که امکان تربیت اعضایش برای زندگی سالم را ندارد .او آنها را ترسو و افسرده و پرخاشگر راهی
سرنوشتی میکند که در آن باید ماهی عافیت را از دهان نهنگ روزگار با خشونت بیرون کشید .بدون شک
این بازی سخت بازنده و قربانی فراوان خواهد داشت .قهرمانان فیلمهای برزگر قربانیان بازی ترس و شهرند.
مجید برزگر و عوامل ثابت همکارش در سه فیلمی که ساخته ،در تالش برای ساخت تصاویری از زندگی
معاصر ایرانی هستند که بیم افسردگی ،خشونت روزمرگی و کسالت مالل را همزمان نمایش دهد .در این
راه استفاده از لوکیشهایی چون شهرکهای اطراف تهران در کنار رنگهایی که خاکستری در آنها بیداد
میکند ،با قاببندیهای همیشه هوشمندانه امین جعفری که فیلم به فیلم پختهتر میشود و در «فصل
بارانهای موسمی» رگههای ناب استعدادش را بازتاب میدهد ،به اضافه طراحی صحنه و لباس فکرشده لیال
نقدی پری ،همه نشان تالشی سرزنده و باطراوت در بطن سینمای تازه ایران است.
تنها حرفی که درباره این فیلم باقی میماند ،مناقشه ریتم و مالل است« .فصل بارانهای موسمی» جسارت
این را دارد که تالش میکند تا با نمایش کندی زندگی چشم به بطن مالل بیندازد .اینکه اولین اثر مجید
برزگر از دل این تجربه به اثری ماللانگیز تبدیل شده یا نه ،هیجان تماشای این اثر است .این جایی است
که تماشاگر فیلمها نیز دست به تجربه بزند و خودش را در این مسیر همراه فیلمساز کند« .فصل بارانهای
موسمی»« ،پرویز» و «یک شهروند کامال معمولی» میتواند بهانه خوبی برای بحث درباره ریتم کند در
روایتهایی باشند که ترس و اضطراب در دل آنها نبض زندهای دارد
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(محصول )1394
خالصه فیلم :این فیلم به قصه زندگی شش خانواده
در قطار ،در شبی بارانی میپردازد ،که این قصهها با
جابه جایی زمان روایت میشود.

عوامل :نویسنده و کارگردان :مهدی فرد قادری ،مدیر فیلمبرداری :امین
جعفری ،مدیر صدابرداری :رشید دانشمند ،طراح گریم :سودابه خسروی،
سرپرست گروه گریم :اهورا قاسمی ،طراح صحنه و لباس :ثنا نوروزبیگی،
صداگذار :آرش قاسمی ،موسیقی :رامین رضاپور  ،جلوههای ویژه میدانی:
ایمان کرمیان ،جلوههای ویژه بصری :مسعود سعادتمند ،بازیگران :آنا نعمتی،
فقیهه سلطانی ،علیرضا استادی ،مارال فرجاد ،سودابه بیضایی ،اتابک نادری،
میثاقزارع،رویافالحی،علیابدالی،امیرحسینشریعتمداری،یاسرجعفری،
مهسا کامیابی و منوچهر علیپور ،تهیه کننده :جواد نوروزبیگی
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محسن بیگآقا

«جاودانگی» درباره چرخه حیات است
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براى لذت بردن از فیلمی مثل «جاودانگی» باید باحوصله بود« .جاودانگی» از آن دست فیلمهایی نیست كه از همان
ابتدابایكحادثهدرگیرششد.حتیطبقفرمولمتعارففیلمنامهنویسینیزنوشتهنشده،تامثالدردقیقه،30حادثه
اصلی رخ بدهد و بعد از یك ساعت اول به اوج برسد .درعوض اما ،اگر باحوصله باشید و به كارگردان اعتماد كنید ،طعم
شیرین كشف ماجرای فیلم با نوع روایت ،به دلتان مینشیند و در ذهنتان جاگیر میشود .شاید به همین دلیل ،فیلم
طرفدارانی جدی مثل آنتونیو موندا ،مدیر جشنواره رم ،دارد كه میگوید هم تك سكانس بودن فیلم در دنیای امروز
سینماحركتیكمیاباستوهمفیلمجذابیتخاصیداردوتماشاگرراراضیازسالنسینمابهبیرونمیفرستد.
نقد فیلم پیچیدهای مانند «جاودانگی» ،طبیعتا پیچیدگیهای خاص خودش را دارد .بنابراین ،بخشهایی از این
نقد ،ممکن است برای خوانندهای که فیلم را تماشا نکرده ،چندان سلیس و واضح بهنظر نرسد« .جاودانگی» درباره
چرخه حیات ( )Life Cycleاست .یعنی میگوید زندگی انسانها نیز مانند طبیعت اطرافمان دارای چرخه است:
انسانها متولد میشوند ،با جنس مخالف آشنا میشوند ،برای ازدواج دچار مشكالتی میشوند ،با همسرشان عمر
میگذرانند تا صاحب فرزند میشوند و سرانجام بعد از آنكه طعم پدربزرگ شدن را چشیدند ،خود به دلیل بیماری
در معرض مرگ و تدارك آماده كردن تشریفات پس از آن قرار میگیرند .به این ترتیب مثل آمار اعالمی متوفیات و
موالید ،عدهای از دنیا میروند و عدهای دیگر  -كه معموال تعدادشان بیشتر از گروه اول است -به دنیا میآیند.
قطار ،عنصر مهمی در فیلم است .قبال هم در سینمای ایران فیلمهایی مثل «مسافر جنوب» (پرویز شهبازی)،
«خندههای آتوسا» (علیرضا فرید) و ...در محیط جذاب قطار در حال حرکت ساخته شده بودند .پوستر فیلم
«جاودانگی» قطاری را نشان میدهد كه در حال دور زدن حول محور یك دایره است و شخصیتها از پشت پنجره
قطار به بیرون نگاه میكنند .از این منظر فیلم قصه حیات را در قالب قطار زندگی بیان میكند .ادامهدار بودن
زندگی ،از طریق تك سكانس بودن فیلم به تصویر كشیده میشود .اما كار جالب فیلمساز ،وارد شدن به مقوله
فالشبك (بازگشت به گذشته) در یك پالنسكانس است .درواقع بهطور معمول امكان استفاده از فالشبك در
یك پالنسكانس كه قصهای را بیوقفه در زمان حال تعریف میكند ،وجود ندارد .دلیلش هم ساده است :برای نشان
دادن گذشته یک شخصیت ،راهی جز قطع نما  -چه به شکل قطع مستقیم و چه به شکل فید ،دفرمه کردن تصویر
یا سایر جلوههای ویژه تصویری  -وجود ندارد .اما مهدی فرد قادری  -که چند فیلم کوتاه ازجمله فیلمی تک سکانس
در کارنامه خود دارد  -در اولین فیلمش ،از طریق پخش زندگی شخصیت اصلی ،یعنی پیرمرد صاحب نوه ،بین سایر
مسافران قطار ،به نوعی فالشبك تودرتو دست پیدا میكند و پازلی را رودرروی تماشاگرش قرار میدهد كه چیده
شدن هر تكه از آن لذت خود را دارد .اما سوال مهم فیلم از همینجا در ذهن تماشاگر نقش میبندد :آیا ساكنان قطار
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كه قرار است زندگی را روایت كنند ،نمادی از زندگی را ارائه میكنند؟ یا واقعا فیلم ،زندگی پدربزرگ دم مرگ را با
مصداقهاییعینیروایتمیکند؟بهعبارتدیگرتماشاگربایدبهدقتبهجزئیاتافرادحاضردرقطاربپردازدیابرای
چیدنپازلدراینجاشمهایكلیازتعقیبشخصیتهاكافیاست؟ایننكتهچالشیاستكهحتمافیلمسازخودنیز
باآنروبهروبودهومیتواندتبدیلبهنوعینقضغرضشود.بهاينمعنيكهفيلمسازنشانههايروشنيماننداسمپسر
شخصیتاصلییعنیپادرا،يافلجشدنزنوخودكشياوومسيحيبودندخترموردعالقهپسررادرفيلمميگذارد،
تاشخصيتهارابههممرتبطكند.امادرفيلمناگهانبادوشخصيتپسرودخترجوانروبهروميشويمكهمورداتهام
سرقت گردنبند قرار ميگيرند و جايي بين شخصيتهاي مرتبط ديگر ندارند .به همين ترتيب ،حضور زن مسن در
رستوران،مامورانتاسیساتقطارومردسيگاريفيلسوفنما،كاركرديدرزندگیشخصیتاصلیفيلمندارد.گرچه
فيلمسازبابيانمقصدهايمختلفبرايقطاراززبانشخصیتهایمختلف،بهتماشاگرگوشزدميكندكهقطارش
نمادين است ،بااينحال تعقيب موبهموي شخصيتها و نقش هر يك در قصه ،به كشف تناقضهايي منجر ميشود.
اگرهمبخواهيمقصدفيلمسازراصرفااشارهاينصفهونيم هبراينمادينبودنوپيوستگيشخصيتهابدانيم،معلوم
نيستاينهمهظرافتودرهمتنيدگيفيلمنامهبهچهكارتماشاگرخواهدآمد.ازاینمنظر،فیلممیتوانستفیلمی
مانند«داگویل»(الرسفونتریر)2003/رادرروایتنمادینخودالگوقراردهدوواگنهاوکوپههارامعادلخانههای
آن فیلم بگیرد و تکلیف خود با تماشاگر را بهصراحت روشن کند .اگر برخوردی مصداقی  -و نه نمادین  -با فیلم و
شخصیتهایشداشتهباشیم،موضوعتکنولوژیناهمخواننیزذهنتماشاگرراخواهدآزردوامکانتطبیقارتباطات
دهههاقبلباارتباطاتتکنولوژیکامروزیحداقلگیجکنندهخواهدبود.
فیلم ایدههای جالبی را در میان فضای تنگ و باریکش ارائه میکند .مثال در نماهایی دو خواهر و برادر نوجوان را
میبینیم که در کنارشان دو خواهر و برادر بزرگسال قرار دارند که درواقع آنها دو زوج یکسان در دو مقطع زمانی
مختلفهستندکهزیریکقابقرارگرفتهاند.
فیلمبرداری چنین فیلمی البته که باید بسیار فکرشده و دقیق باشد .شکل هندسی حرکت دوربین وقتی از
روبهروست ،هر دو نفر را در کادر میگیرد و وقتی هم پشت سر قرار گرفته ،با حربههای مختلف نفر جلو را به عقب
برمیگرداند تا هر دو در یک کادر قرار بگیرند .وقتی دوربین از میان فضای تنگ راهروها میگذرد و به محل بین دو
واگن میرسد ،مکث می کند و تغییر جای دوربین به مثابه نفس عمیق کشیدن میان دو غوص زیر آب است! درواقع
حرکتدوربینباشخصیتهادرکوپههاوواگنهاستکهبهفیلمریتممیدهدوشکلآنرامیسازد.پسبایددلبه
حرکات و رفتوآمدها داد و صبور بود ،تا مضمون فیلم ذرهذره تهنشین شود و به ذهن بنشیند.
ریتم فیلم گاه از طریق تکرار نیز مستحکم میشود .مثل جایی که شخصیتها ترانهای قدیمی را در موقعیتهای
مختلف میخوانند تا بدانیم همگی به ترانه «مرا ببوس »...تعلق خاطر دارند و از آن نظر به هم نزدیک و وابستهاند.
به همین ترتیب فیلمساز با تکرار اعالم «احساس جاوانگی» توسط هر شخصیت در یک زوج ،در موقعیتی متفاوت،
سعی دارد به فیلم معنا بدهد .تکرار یک حرکت یا اکشن مثل برخورد کردن مامور تاسیسات قطار با افرادی در
موقعیتهایمختلف،بازازهمیندستتکرارهاست.
نکته آخر اینکه دو فیلمساز جوان سینمای ایران ،یعنی شهرام مکری و مهدی فرد قادری ،در فیلمهای خود شیوه
فیلمسازی پالنسکانس را انتخاب کردهاند و هر دو به لحاظ شکلی و مضمونی این شیوه را هوشمندانه انتخاب
کردهاند .خبر رسیده که هر دو در فیلم بعدی خود باز هم میخواهند اثر سینمایی خود را به شکل پالنسکانس
بسازند .این اتفاق البته اثر آنها را در سطح ایران و حتی جهان ،متفاوت خواهد کرد .اما اگر مضمون با شکل همخوان
نباشد،اتفاقخوبیبرایفیلمسازانیکهدرفیلمهایاخیرخودهوشمندانهعملکردهاند،رخنخواهدداد
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سحر عصرآزاد

ديالوگهاي «جاودانگی» عامدانه به سمت نوعي شعر و شعار حركت كرده
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فيلم «جاودانگي» با اجراي يك فرم و ساختار آشنا و خردهقصههايي كه به اضطرار موقعيت در امتداد هم قرار
گرفتهاند ،براي ايجاد جذابيت و همراه كردن مخاطب در طول زمان  145دقيقه با مشكالتي روبهروست.
مهدي فرد قادري پس از ساخت چندين فيلم كوتاه با دغدغهمندي نسبت به تجربههاي متفاوت و جديد،
اولين فيلم بلند خود را با ساختار يك پالن سكانس بلند كه از ابتدا تا انتهاي فيلم ادامه دارد ،ساخته است.
«جاودانگي» با تكيه بر تجربههاي قبلي اين فيلمساز جوان چند ويژگي از پيش تعيينشده دارد كه شكل
گرفتن فيلم را تبديل به يك چالش بزرگ كرده؛ هرچند چالشي جديد در سينماي ايران و جهان نيست.
فيلمساز با انتخاب لوكيشن قطار ،مسافراني از هر قشر و سن و ساختار پالن سكانس ،از ابتدا محدوديتهايي
را در روايت و اجرا براي خود قائل شده و بر همين اساس كليت كار را به گونهاي طراحي كرده تا اين قرار اوليه
در كليت اثر لحاظ شود.
وقتي قرار نيست دوربين از واگنهاي يك قطار مسافربري خارج شود ،آن هم قطاري كه دچار توقف شده و
مسافران و كاركنان آن ،همه در يك حالت بينابيني به گونهاي محصور و ناگزير و گرفتار شدهاند ،میتوان
پس اليه رويي قصه كه تنها يك خط اوليه براي پيگيري كاراكترهاي مختلف است،
انتظار داشت كه در ِ
مفهوم و تمي نمادين و استعاري مورد نظر فيلمساز بوده است.
به اين ترتيب است كه با وجود نشانههاي واقعگراي موجود ،فيلم تبديل شده به چكيدهاي از مفاهيم ،پيامها،
شعارها و آموزهها براي يادآوري به مخاطب كه ظرافتي در ارائه ندارند؛ نه يك فيلم داستانگو كه معيارها و
نشانههاي ديگري دارد.
پس نبايد انتظار داشته باشيم با يك قصه سروشكلدار و چيزي فراتر از يك نخ تسبيح روبهرو باشيم؛ هرچند
اين نخ تسبيح هم جابهجا دچار ازهمگسيختگي است و سرك كشيدن به هر يك از كوپهها و درواقع قصههاي
كوتاه ،برآمده از منطق دراماتيك خاصي نيست .چراكه گذر كاراكترها از كنار هم كه تمهيد عبور از يك
موقعيت به موقعيت بعدي است ،بهراحتي میتواند با موقعيتي ديگر جايگزين و جابهجا شود ،بدون آنكه
اتفاق خاصي بيفتد ،يا روند قصه مخدوش شود.
همچنين اعالم حضور گاه و بيگاه گروه فيلمبرداري كه بازيگران را طي مسير راهنمايي كرده و به آنها تذكراتي
میدهند ،يادآور اين نكته است كه با قصهاي پيشرونده سروكار نداريم ،بلكه ارجاع به پشت صحنه فيلم و تحليل و
تفسيربرآمدهازاينموقعيتبينابينيوجهانچيدهشدهبهمثابهپشتصحنهفيلمزندگياستكهاهميتدارد.
با چنين دغدغهمندي و ايدهاي كه فيلمساز براي ساخت فيلم خود انتخاب كرده ،ساختار پالن سكانس
و تالش براي ثبت مجموعهاي از رويدادهاي معمولي و جزئي در طول  145دقيقه ،كمك كرده كه فرم و
محتوا با هم همساز باشند .اما فرم و محتوايي كه بدون آنكه ويژگي خاص و منحصربهفردي داشته باشند،
بايد مخاطب را به آنچه در پس همين اتفاقات جزئي قرار دارد ،هدايت كنند .بماند كه اين فرم روايي بر اثر

شماره  / 32آذر 1395

استفادههاي مكرر و ناكارآمد ،كاركرد خود را از دست
داده و نهتنها بداعت و تازگي براي مخاطب ندارد،
بلكه اهميت و ضرورت آن به جهت بهترين فرم براي
بيان مفاهيم مورد نظر ،جاي تحليل و بسط دارد.
در مرحله بعد وقتي به موقعيت و قصه هر واگن و
درواقع كاراكترهاي طراحيشده براي همجواري و
تالقي خردهداستانها با هم توجه میكنيم ،به نظر
میآيد بيش از شخصيتپردازي ظريف و جزئينگرانه،
اين تيپهاي قالبي هستند كه كار را پيش میبرند .از
پيرمرد نااميد ،خواهر و برادر مادر ازدستداده و دختر و
پسر جوان امروزي تا شوهر عاشق و زن افليج ،خانواده
متدين ،زن حامله و شوهر عاشق و...
درواقع میتوان براي هر كوپه و كاراكترهاي آن چند
ويژگي قالبي در نظر گرفت كه يك بحران متداول و
آشنا را بين آنها رقم زده و ماجرا در همين محدوده
تكراري ،كشوقوسي قابل انتظار دارد؛ آن هم نه از
وجه دروني ،بلكه به شكل بيروني كه با ديالوگهاي شعاري ،دعوا و برخوردهاي فيزيكي نمود پيدا میكند.
ديالوگهاي فيلم از ديگر مواردي است كه عامدانه با فاصله گرفتن از بافت رئال به سمت نوعي شعر و شعار و
پيام دادنهاي مستقيم حركت كرده كه متاسفانه با اجراي ضعيف اكثر بازيگران دافعهبرانگيز است .نمونه
اغراقشده آن هم جمله كليدي  -بخوانيد شعاري« -من ...احساس جاودانگي میكنم» است كه آنقدر
نچسب و ناكارآمد توسط بازيگران در موقعيتهاي مختلف  -به تناسب شرايط مورد نظر  -با كلمات مختلف
كامل و ادا شده ،كه مخاطب را دلزده میكند.
ملودي ترانه «مرا ببوس» هم چنين كاربرد كليشهاي و بدون ظرافتي در هر قصه پيدا كرده كه كامال مشخص
است تنها براي مرتبط و همراستا شدن اين موقعيتها به شكل تحميلي وارد كار شده است.
قرار است گسستي كه در ميانه اين روند اتفاق میافتد ،به شكلي نامحسوس مخاطب را در يك ساختار دايرهاي قرار
دهد و دوباره به نقطه آغاز بازگرداند تا تداعيكننده دور تسلسل باطل رويدادهاي طراحيشده باشد كه اين تمهيد
هم نتوانسته اليهاي ويژه و جديد به كار اضافه كند .جز آنكه رعايت همه اين جزئيات و تطابق پيدا و آشكار با الگوي
«ماهي و گربه» ،به شكلي اجتنابناپذير مخاطب را وادار به قياس میكند؛ قياسي كه همان امتيازات بالقوه دست
زدن به اين چالش بر بستري جديد را كمرنگتر كرده و تحليل ديگري براي مخاطب خود باقي نميگذارد.
بازي بازيگران فيلم هم ازجمله سويههاي سوالبرانگيز اثر است كه دشواري ثبت يك پالن سكانس 145
دقيقهاي ،نميتواند كاستي و ناهمگوني آنها را جوابگو باشد .بازيهايي چنددست و ناهمخوان كه به كليت
فيلم لطمه وارد كرده و قابل چشمپوشي نيست.
«جاودانگي» فيلمي است كه به جهت فرم و ساختار حرف تازهاي براي گفتن ندارد و مفهوم و تم دروني اثر
نيز به واسطه اين ساختار به بيان و تصويري بهتر و دقيقتر نرسيده است .به همين دليل هم نقاط ضعف و
كاستيهاي آن به واسطه كمرنگ شدن نقاط قوت اوليه ،بيش از هر چيز جلب نظر میكند
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(محصول )1392
خالصه مستند :آپاراتچی سینما سیلوانای میدان
ژاله ،روایتی عجیب از واقعه هفدهم شهریور سال پنجاه
و هفت دارد.

دستاوردها :بهترین فیلم سال  2013به انتخاب منتقدین نشریه
سایتاندساند ،یکی از ده فیلم برتر سال  2013نشریه سنس آف سینما ،فیلم
برگزیده سایت سینمایی فاندر
عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :سیدرضا رضوی ،مدیر فیلمبرداری:
محمدرضا جهانپناه ،آرش خزایی ،مدیر صدابرداری :امیر بهرهبر،علیرضا
نویننژاد ،تدوینگر :علیمحمد قاسمی ،تهیهکننده :مرکز گسترش سینمای
مستند و تجربی ،سیدرضا رضوی
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امیرحسینثنائی

گفتوگو با رضا رضوی ،کارگردان مستند «ثانیههای سربی»

روایت در «ثانیههای سربی» آرامآرام در زمان حال از تالش پژوهشگر و نویسندهای شکل
میگیرد تا روایتی دیگر را که از سالهای دور در دل یکی از شخصیتهای فیلم بوده ،از نو بیدار
کند .رضوی ،کارگردان این مستند ،در فیلم قصد دارد مستندی درباره مراحل نگارش رمانی درباره
واقعه  17شهریور به قلم نرگس آبیار بسازد ،اما ...با رضوی درباره ساخت فیلم تازهاش و شکلگیری
«ثانیههای سربی» گفتوگو کردهایم.
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وقتی داشتیم قــرار گفتوگو را
میگذاشتیم ،گفتید که درگیر
فیلمبرداری فیلم جدیدی هستید .پروژه
جدیدتان هم مستند است؟
این پروژه «پنهانشدگی» نام دارد که درواقع قسمت
دوم از یک سهگانه است .قسمت اول «ثانیههای
سربی» نام دارد که االن در حال اکــران است.
فیلمبرداری «پنهانشدگی» هم رو به اتمام است و
در حدود  10درصد فیلمبرداریاش مانده و قسمت
سومرابانام«سینهفیلیا»سالآیندهکلیدمیزنیم.
از اول قــرار بود یک سهگانه کار
کنید؟
از اول هیچ قرار قطعی نبود که چنین اتفاقی بیفتد.
وقتی ساخت «ثانیههای سربی» به اتمام رسید،
در تحقیقاتم ناخودآگاه به موضوعی برخوردم که
متوجه شدم بستر این موضوع هم مثل «ثانیههای

سربی» مربوط به وقایع  17شهریور است .قسمت
سوم هم مربوط به آدمی است که در آن روز کارهایی
انجام داده ،فیلمهایی تهیه کرده و اتفاقات عجیبو
غریب و پیچیدهای برایش رخ داده که درام عجیب و
جالبی است .درواقع این دو قسمت از دل «ثانیههای
سربی» بیرون آمدند.
تحقیق «ثانیههای سربی» از کجا برایتان
شروع شد؟
مسئله  17شهریور همیشه برایم جالب بود ،چون
مسئله غامضی است و هنوز کسی نمیداند در
آن روز چند نفر کشته شدند .عدهای میگویند
سه هزار نفر و عدهای میگویند سیصد نفر .حتی
برخی میگویند صد نفر بودند و تعداد کمی زخمی
شدهاند .روایتهای زیادی از این واقعه وجود دارد.
بهانهتان برای رفتن به سمت این موضوع
چه بود؟
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تالش کردم تا بلکه بتوانم از دل ماجرای به این
بزرگی چیز جدیدی دربیاورم ،نه چیزهایی که
تابهحال گزارشی ساخته شده و از تلویزیون پخش
شده .در پروسه تحقیقم فیلمهای زیادی دیدم .بین
آنها یک فیلم  16میلیمتری پیدا کردم که خیلی
جالب بود .البته آن هم به سبک و سیاق کارهای
گزارشی کار شده بود ،اما صداقت بیشتری در آن
وجود داشت.
همین فیلمی است که در فیلم شما هم
میبینیم؟
بله .در این فیلم با کاسبها و مغازهداران آن حوالی
مصاحبه شده بود و برایم جالب بود که غیر از
اینها با آپاراتچی سینما هم مصاحبه کرده بودند.
فضای آپاراتخانه و این فیلم سیا ه و سفید برایم
خیلی جالب بود .نکته جالب ماجرا اینجا بود که
مغازهداران بههرحال در جریان وقایع بودند و
اتفاقات را از نزدیک دیده بودند ،اما این آپاراتچی
آن موقع در آپاراتخانه بوده .اصال سینما آن روز
تعطیل بوده ،پس چطور آن اتفاقات را دیده؟ خیلی
عالقهمند شدم بدانم این آدم االن کجاست و در چه
حال است .درواقع «ثانیههای سربی» از یک عکس
شروع شد که یک فریم از آن فیلم  16میلیمتری
بود .حدود  9ماه این عکس روی میز من بود و دائم
به این فکر میکردم چطور این آدم را پیدا کنم .با
سختی و تحقیق زیاد توانستم این آدم را پیدا کنم.
پیدا کردن این آدم همانا و ساخته شدن «ثانیههای
سربی»» همانا.
در این تحقیق میدانی و پیدا کردن
سوژه ،چطور با او ارتباط برقرار کردید و
به او چه گفتید؟
بهسختی توانستم با او ارتباط برقرار کنم .وقتی
عکس را نشانش دادم ،خیلی تعجب کرد و کمی
ترسید .گفت :تو کی هستی و این عکس را از کجا
پیدا کردی؟
همانطور که ما در فیلم میبینیم.

تقریبا .چیزی که در فیلم میبینیم ،درامی است
که در مرحله تحقیق شکل گرفته و بازسازی شده.
پروسه نزدیک شدن به این آدم چیزی حدود پنج
ماه طول کشید و در آخر هم نتیجه نگرفتم .درکل
آدم بدقلقی بود و حالتهایی شبیه به افسردگی
داشت .من هم تصمیم گرفتم او را رها کنم و از
این قضیه دست بکشم .دست کشیدنم هم چیزی
حدود چهار ماه طول کشید .ولی حاال قضیه برعکس
شده بود و هر روز به این فکر میکردم چه کار کنم
که او دست از سرم بردارد .تا اینکه دوباره شروع
به برقراری ارتباط کردم و سعی کردم با او رفیق
شوم .اصال تحقیق و ساخت فیلم را کنار گذاشتم
و بهخاطر وابستگیهایی که از کودکی به آپارات
داشتم ،سعی کردم از طریق عالیق مشترکمان با او
رابطه برقرار کنم .هر روز به آپاراتخانه میرفتم و با او
صحبت میکردم .هیچ صحبتی هم از فیلم نمیشد.
کمکم رفاقتمان شکل گرفت و حتی به خانهاش هم
رفتوآمد میکردم .چنین افرادی تا وقتی اعتماد
نداشته باشند ،حاضر نیستند با تو همکاری کنند
و من بهمرور اعتمادش را جلب کردم .حاال وقت آن

چیزی که در فیلم میبینیم،
درامــی است که در مرحله
تحقیق شکل گرفته و بازسازی
شده
نمیخواستم اینطور باشد .بازسازی در سینمای
مستند نباید غیرقابل باور باشد .اگر بازسازی
میکنید ،باید اینقدر منطق متقن داشته باشد که
وقتی بیننده فیلم را نگاه میکند ،آن فضا را باور
کند .در فیلم مستند تمام عناصر مستند هستند،
شما فقط درام را به آن تزریق میکنید .مرحلهای
که درام را تزریق میکنید ،همان بازسازی است،
ولی نباید بیرون بزند و غیرقابل باور باشد .احساس
کردم نمیتوانم همزمان کارگردانی کنم و جلوی
دوربین باشم .به همین دلیل فکر کردم حضور
یک راوی مثل یک مستندساز یا یک رماننویس
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رسیده بود که کمکم موضوع فیلم را مطرح کنم.
حاال این موضوع برای خودش هم جالب شده بود
و دوست داشت بداند چه کار میخواهم بکنم .بر
اساس تحقیقات میدانی که در این یک سال انجام
داده بودم ،حاال باید درام را به او تزریق میکردم.
اگر قرار بود یک دوربین و یک میکروفون ببرم و با او
مصاحبه کنم ،شبیه خیلی از کارهای دیگر میشد
و دیگر جذابیتی نداشت .مگر چقدر میتوانست
صحبت کند؟ درنهایت یک ساعت میتوانست
حرف بزند .حاال باید به فرمی میرسیدم که برای
او هم جذاب باشد .پنج،شش ماه طول کشید تا
فیلمنامه را بنویسم.
شیوه نوشتن فیلمنامه به چه شکلی بود؟
در فیلمنامه مستند اول با یک پالت شروع میکنی
و میگویی شروع کار ما این است که گروه را جمع
میکنیم و به سینما میرویم تا برای اولین بار آقای
کیمیایی را پیدا کنیم .سکانس دوممان بر این
اساس شکل میگیرد که آیا توانستهایم او را راضی
به صحبت کنیم یا نه .سپس مرحله بعد را مینویسیم
که مثال میخواهیم با این آدم به فالنجا برویم.
تقریبا همان مسیری است که خودتان
برای تحقیق هم طی کردهاید.
بله .این کار یک نوع حالت کشف و شهودی پیدا
میکند .هر مرحله بستگی به اتفاق مرحله قبل دارد.
تو پالتت را داری ،اما معلوم نیست چه اتفاقی برایش
میافتد .ممکن است همه چیز طبق پیشبینی جلو
برود ،یا ممکن است هر روزی که میروی ،یک اتفاق
جدید بیفتد .ما یک پالت کامل داشتیم و از شروع تا
انتها میدانستیم چه میخواهیم .اما هر روز اتفاقی
میافتاد که مطابق برنامه ما پیش نمیرفت.
حتی با توجه به اینکه موافقت آقای
کیمیایی را گرفته بودید؟
بله .موافقت کرده بود ،اما گاهی که سر یک ساعت
مشخص قرار داشتیم ،میگفت امروز حالم خوب
نیست ،نمیتوانم کار کنم .فردا دوباره میآمدیم و

کار را شروع میکردیم ،اما تا نیمه کار جلو میرفتیم
و میدیدیم چیزی که میخواهیم ،درنیامده .پس
بالفاصه فکر میکردیم بر اساس چیزی که گرفتهایم،
پالت بعدی چه باید باشد تا روایت به هم نریزد.
چون من به روایت اهمیت زیادی میدهم ،خصوصا
در سینمای مستند .یکی از چالشهایی که مستند
ما با آن روبهروست ،نداشتن روایت است .برخی
مستندسازان فکر میکنند باید مثل سابق یکسری
پالن بگیرند و سر میز تدوین درستش کنند .من
معتقدم این دوران در مستندسازی گذشته .باید
حتما فیلمنامه داشته باشی .حتی به نظرم فیلمنامه
درفیلممستندازفیلمداستانیمهمتراست.
خانم آبیار از کجا به این پالت اضافه
شد؟ مثال خودتان میتوانستید با شیوه
مشارکتی جلوی دوربین حضور داشته
باشید و تمام مسیری را که رفته بودید،
عینا بازسازی کنید.
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جستوجوگر میتواند قابل باور باشد و در عین حال
قضیه را جذابتر کند .این بخش اینقدر در فیلم
خوب درآمده که هیچکس باور نمیکند اینها از
پیش طراحی شده است .هر جا فیلم را نمایش
میدهیم ،همه میپرسند خانم آبیار باالخره آن
فیلمنامه یا رمان را در مورد  17شهریور نوشت؟ در
صورتی که درحقیقت چنین چیزی وجود نداشته.
شما چطور خانم آبیار را انتخاب کردید؟
از سالها قبل خانم آبیار را میشناختم و با او ارتباط
داشتم .احساس کردم ایشان بهترین گزینه برای این
کارند .با خیلی از مستندسازان خانم تماس گرفتم،
اما همه میگفتند توان این کار را نداریم و هر کدام
دلیلی داشتند .نهایتا به خانم آبیار رسیدیم که به
نظرم بهخوبی از عهده این کار برآمدند.
فکر میکنم آن زمان هم هنوز ایشان
تجربه ساخت فیلم مستند نداشتند.
ی دو تا
نه به آن صورت .فقط نویسنده بودند و یک 
فیلم کوتاه و یک مستند کوتاه ساخته بودند.
اما جلوی دوربین خیلی راحتاند.
این راحتی از پس رابطه قبلی و اعتمادی که به من
داشتند میآید.
قبل از فیلمبرداری بین خانم آبیار و آقای
کیمیایی قرار مالقات گذاشتید؟
مخصوصا هیچ قراری نگذاشتیم .درحقیقت ،فیلم
تلفیقی از واقعیت و بازسازی است .بخشهایی از
فیلم را فقط در یک برداشت گرفتیم .مثال میگفتیم
میخواهیم وارد سینما میالد شویم .وارد میشدیم
و میگفتیم هر چه شد میگیریم .به آقای جهانپناه
کهفیلمبرداراینکاربودند،میگفتماینجاکارگردان
تویی ،از اینجا به بعد همه چیز به عهده توست .اگر
به هر دلیلی خوب کار نکنی ،یا تصویر فلو باشد ،این
بخش را از دست دادهایم و دیگر نمیتوانیم کار کنیم.
چوناگرتکرارکنیم،جذابیتاولیهراازدستمیدهد.
همینطور پیش میرفتیم و اتفاقا خیلی هم خوب
درمیآمد .جاهایی که الزم بود درام را تزریق کنیم،

باید هماهنگی انجام میدادیم و دیگر نمیتوانستیم
یکهو آدمها را با هم مواجه کنیم .بهخاطر همین قضیه
است که مستندداستانی سختتر است .در ایران هم
خیلیکمساختهمیشود.
طبیعی است که از هر منظری سختتر
است.
بله .حتی سختتر هم هست .چون روی آدمهای
نابازیگر باید آنچنان کار کنید که جلوی دوربین
زندگی کنند ،حتی بازی هم نکنند.
ما تکلیفمان با سینمای داستانی مشخص
است ،چون هرچقدر هم فیلم بدی
ببینیم ،میگوییم قصه بدی داشت یا
بازیها بد بودند .اما اینجا اگر بازسازی
خوب درنیاید ،اصل فیلم زیر سوال
میرود.
بله دقیقا .ساخت مستندداستانی ،هم زمان
زیادی میبرد و هم سختتر است .عالوه بر این باید
فیلمنامهنویسهمباشیدودرامراخوببشناسید.االن
که «پنهانشدگی» را کار میکنم ،باز هم بهمراتب
سختتر از «ثانیههای سربی» است .در «ثانیههای

فیلم تلفیقی از واقعیت و بازسازی
است .بخشهایی از فیلم را فقط
دریکبرداشتگرفتیم
این مشکالت اجرایی در سینمای مستند
همیشه وجود دارد و فرساینده است.
بهشدت هم وجود دارد .ساختن مستندداستانی
طاقتفرساترین نوع مستند است .در کل دنیا هم
همینطور است .چه درایتی باید به خرج بدهیم تا
 17نفر آدم را با سالیق مختلف جمع کنیم و بتوانیم
شش ماه با آنها کار کنیم!
ساخت «ثانیههای سربی» چقدر طول
کشید؟
رویهمرفته حدود دو ماه ،که در هشت ماه پراکنده
کار شد.
یعنی حدود  60جلسه فیلمبرداری
داشتید؟
بله 60 .جلسه فیلمبرداری داشتیم ،در هشت ماه .اما
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سربی» سه ،چهار نفر جلوی دوربین بودند ،اینجا 17
نفرداریم.چیزیحدود20لوکیشنداریم.
 17شخصیت محوری دارید؟
دو شخصیت محوری داریم که بقیه اینها را به
هم وصل میکنند .این آدمها همه خودشانند و
این جزو مستند است .مثال وقتی یک پیرمرد 105
ساله داریم ،باید جلوی دوربین خودش باشد .اگر
قرار باشد جلوی دوربین بازی کند ،مثل یک فیلم
سینمایی ضعیف میشود .به همین دلیل باید زمان
گذاشت .زمان گذاشتن برای این است که آدمها
با تو رفیق شوند و اینقدر راحت باشند تا تکراری
نشوند .طوری که وقتی دوربین را روشن میکنی،
دیگر دوربین را حس نکنند .رسیدن به این نقطه
در سینمای مستند داستانی بهشدت مشکل است
و انرژی زیادی میبرد .در «پنهانشدگی» یک آدم
60ساله را برای اولین بار جلوی دوربین بردیم.
باید کاری کنیم که معلوم نباشد این آدم جلوی
دوربین ما بازی کرده .اگر به نقطهای برسی که او
جلوی دوربینت زندگی کند ،در کارت موفق شدهای.
اینقدر فشار کار رویم زیاد بود که حتی گاهی
مستاصل میشدم و حالت گریه به من دست میداد.
مثال چه وقتهایی؟
مثال آقایی را میآوریم که رئیس یک آموزشگاه
رانندگی است و  75سال سن دارد .شخصیتی است
که یک واقعه تاریخی را دیده و میخواهد واقعه را
برای ما نقل کند .یک سال روی او کار کردهایم تا همه
چیز آماده شود .وقتی زمان فیلمبرداری میرسد ،سه
روز کار میکنیم ،بعد میبینیم روز چهارم نمیآید.
وقتی دلیل نیامدنش را میپرسیم ،میگوید :تو
میخواهی گولم بزنی و اصال شخصیت من را خراب
کردهای .چرا میخواهی این کار را با من بکنی؟
یکهو دچار توهم میشود و فکر میکند میخواهیم
از او سوءاستفاده کنیم .حاال باید یک ماه دیگر وقت
بگذاریم تا او را توجیه کنیم و همان آدم اول شود.
هم باید از وقت و اعصابت مایه بگذاری ،هم از پول

و سرمایهات.
معموال آدمهایی هم هستند که نمیشود
با آنها وارد قرارداد یا تفاهمنامه شد.
قرارداد هیچ فایدهای ندارد .هیچ دستنوشتهای
نمیتوانی با آنها ردوبــدل کنی ،چون ضمانت
اجرایی ندارد .بازیگر نیست که اگر کار نکرد ،بروی
خانه سینما از او شکایت کنی .یا مورد دیگری مثل
لوکیشن؛ لوکیشنی داریم که مربوط به  40سال
پیش است .میرویم با صاحبش صحبت میکنیم
و هر چقدر پول میخواهد ،به او میدهیم تا راضی
شود .بخشی از فیلم را میگیریم ،اما وقتی برای باقی
فیلمبرداری میرویم ،اجازه نمیدهد .یکهو میگوید
شما سیستم ما را به هم ریختهای و ما نمیتوانیم
اینجا کار کنیم.
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وقتی فیلم را میبینید ،احساس میکنید کل ماجرا
در یک هفته فیلمبرداری شده.
چونفیلمدریکمقطعزمانیاتفاقمیافتد
و اجازه نمیدهد مخاطب بفهمد طی ماهها
فیلمبرداریشدهاست.حتیکارگردانهم
هیچاطالعاتینمیدهدکهگذشتچندماه
بعدرادرفیلممتوجهشویم.
به نظرم این کار حس را در مستندداستانی از بین
میبرد .وقتی بیننده درگیر فیلم شده ،با این کار
حسش بریده میشود .برای «پنهانشدگی» از
مهر فیلمبرداری را شروع کردهایم 12 .ماه است
که با صدا و سیما نامهنگاری میکنیم تا بتوانیم
دوربینمان را به آرشیو صدا و سیما ببریم .اما هنوز
هیچ جوابی به ما ندادهاند .ببینید نوشتن  200نامه به
آدمهای مختلف چقدر تو را فرسوده میکند .بعضی
از عوامل فیلم به من میگویند :چقدر حوصله به
خرج میدهی و راحت کار میکنی .اگر ما جای تو
بودیم ،بارها با افراد مختلف دعوا میکردیم.
بخشی از این صبر و حوصله ،خاصیت
کار ماست .در سینمای مستند اگر صبور
نباشی ،به نتیجه نمیرسی.
مسلما .اگر بخواهم دعوا کنم ،اصال فیلمی شکل
نمیگیرد .اگر با صدا و سیما دعوا کنم ،باید فاتحه
دسترسی به آرشیو تلویزیون را بخوانم.
البته فکر میکنم در هیچ جای دنیا به شما
اجازه به تصویر کشیدن فضای آرشیو را
نمیدهند و بخشی کامال محرمانه است.
من مستندساز چه کار باید بکنم؟
درست است ،اما ِ
چون اگر نتوانم با مسئول آرشیو صحبت کنم ،اصال
فیلمم به درد نمیخورد .درواقع مسئول آرشیو
خودش به یک کاراکتر تبدیل میشود .من عنوان
بازیگر را به کار نمیبرم ،چون در مستندداستانی
بازیگر معنا ندارد .درحقیقت این کاراکتر جلوی
دوربین من زندگی میکند .خیلیها از من
میپرسند کجای فیلم «ثانیههای سربی» واقعی

است و کجا بازسازی شده .اما به نظر من مهم این
است که مخاطب فیلم را باور کند.
شما بهعنوان کارگردان تمام تالشتان را
کردید که این فضا یکدست باشد و مهم
همین نکته است .حاال یا از قبل هماهنگ
کردهاید ،یا بدون هماهنگی فیلمبرداری
کردهاید.
وقتیدوربینراروشنمیکنی،یعنیفیلممیسازی.
بعضی از دوستان این نکته را فراموش میکنند .اگر
یک موضوع را به پنج مستندساز بدهید ،هر کدام
ذهنیات خودشان را به تصویر میکشند .درواقع از
یک موضوع ،پنج واقعیت مختلف و درنهایت پنج
فیلم متفاوت خواهیم داشت .من معتقدم هیچ فرقی
بین سینمای مستند و مستندداستانی وجود ندارد.
فقط بین دیدگاهها و قابهای هر فیلمساز تفاوت
وجود خواهد داشت .ضمن اینکه هر فیلم مستندی
فیلمنامه میخواهد و متاسفانه هنوز عدهای خالف
این فکر میکنند .و نتیجهاش فیلمهای نامنسجم
با ساختارهای ناهمگون خواهد شد .در خیلی از
فیلمها تناقض ساختاری ،ناهمگونی و عدم هارمونی

وقتی دوربین را روشن میکنی،
یعنی فیلم میسازی .بعضی از
دوستان این نکته را فراموش
میکنند
درواقــع خانم آبیار را بهعنوان یک
خردهداستان در روایت پیش میبرید.
دقیقا .از اینجا به بعد حضور دوربین برای بیننده
پذیرفته میشود .یعنی دوربین همه جا با خانم
آبیار حرکت میکند .قرار شده مراحل تحقیق خانم
آبیار را فیلمبرداری کنیم و این هم جزئی از مراحل
تحقیق است .درواقع خانم آبیار پیشزمینهای برای
منطقی کردن حضور دوربین تا انتهاست.
در طول ساخت چه اتفاقاتی برای
فیلمنامه افتاد و چه تغییراتی کرد؟
فضای واقعی ،باعث حذف یا اضافه شدن
موضوعی به فیلم نشد؟
خوشبختانه این شانس را داشتیم که با یک تلورانس
 30درصدی ،تمام چیزی را که در پالت آمده بود،
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میبینید .دکوپاژشان گاهی پهلو میزند به سینمای
داستانی و گاهی به سینمای مستند .در فرم و محتوا
ساختار منسجمی ندارند و سردرگماند .من در کارم
این اشتباه را نداشتم .در «ثانیههای سربی» هیچجا
نمیبینید کاراکتر بعد از دوربین وارد شود .دوربین
همیشه با کاراکتر حرکت میکند.
فیلم با خانم آبیار و معرفی ایشان
شروع میشود .نگران نبودید مخاطب
یکمرتبه فیلم را پس بزند و فکر کند قرار
است فیلمی درباره این آدم ببیند؟ این
سوال را به دو دلیل فنی پرسیدم؛ یک
تدوین ،و دوم فیلمنامه .میخواهم بدانم
چقدر سکانس جابهجا کردید و شروع
فیلم در فیلمنامه با همین سکانس بود؟
من به هیچ عنوان در مستندداستانی فیلم را روی
میز تدوین تغییر نمیدهم .حتی در فیلمهای
کوتاه هم همین نکات را رعایت کردم .اگر توجه
کرده باشید ،در سه،چهار دقیقه اول «ثانیههای
سربی» دوربین روی دست نیست و دقیقا ثابت
است .دوربین در ماشین ثابت است و وقتی وارد خانه
خانم آبیار میشویم ،دوربین روی سهپایه قرار دارد.
یعنی ما داریم رزومه یک رماننویس را میشنویم.
مسئله ما از اینجا شروع میشود و تا اینجا کاری به
قصههای دیگر نداریم .زمانی که خانم آبیار صحبت
میکند ،توضیح میدهد که در تحقیقاتم به یک
فیلم  16میلیمتری رسیدم .ما این فیلم را روی
مانیتور میبینیم .وقتی در مورد آقای کیمیایی
توضیح میدهد و حتی جایی که پستچی میآید و
کتاب میآورد ،دوربین همچنان ثابت است .وقتی
بهعنوان یک فیلمساز عالقهمند میشوم که درباره
این شخصیت بیشتر بدانم و پیشنهاد میدهم از
مراحل تحقیقات ایشان فیلمبرداری کنم ،باز هم
دوربین روی سهپایه است .بعد قراردادی با مخاطب
بسته میشود که از اینجا نقطه عطفی در فیلم آغاز
میشود که وارد مرحله رسیدن به آقای کیمیایی

میشویم .آقای کیمیایی را که پیدا کردیم ،نقطه
عطف بعدی این است که عالقهمند میشویم
زندگیاش را دنبال کنیم .وقتی صحبتها تمام
میشود ،میگوید اجازه میدهید از شما پذیرایی
کنم؟ و وقتی بلند میشود ،دوربین از روی سهپایه
بلند میشود و از اینجا به بعد دیگر دوربین ما روی
دست حرکت میکند .از اینجا دوربین ما چشم یک
آدم است که آدم دیگری را نظاره میکند .تا انتها
دیگر دوربین ما ثابت نمیشود.
این سوال برای مخاطب ایجاد میشود که
حضور فیلمساز در خانه خانم آبیار به چه
دلیلی است؟
فیلم اینطور آغاز میشود که میخواهیم در مورد
خانم آبیار بهعنوان یک رماننویس فیلم بسازیم.
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اجرا کنیم .جاهایی که نمیتوانستیم مانند فیلمنامه
عمل کنیم ،سکانس بعد را بر اساس چیزی که
گرفته بودیم ،تغییر میدادیم.
مثال چه جاهایی این اتفاق افتاد؟
مثال گاهی برای فیلمبرداری میرفتیم ،اما آقای
کیمیایی حالش خوب نبود ،یا میگفت دوست ندارم
امروز کار کنم .حتی یک بار اواسط کار گفت من دیگر
کار نمیکنم .حاال بر این اساس باید کاری میکردیم
که روایت دچار انقطاع نشود .اگر دقت کنید ،این
فیلم ،روایت در روایت است .مثل دو آینهای که
روبهروی هم قرار گرفتهاند .ما سه مقطع در فیلم
داریم؛ مقطع اول معرفی خانم آبیار است .مقطع دوم
آقای کیمیایی است و در مقطع سوم آقای سلطانی
بهعنوان مستندساز وارد میشود .حتی جایی از فیلم
خودم هم بهعنوان مستندساز حضور دارم .همه
اینها باید تعریفشده باشند تا بتوانند مثل یک پازل
کنار هم قرار بگیرند.
اما بااینحال یک روایت واحد داریم
و از زاویه دوربین کارگردان تمام این
روایتها برای ما تعریف میشود .این سه
روایت ،خردهداستانهایی هستند که در
فیلم اصلی وجود دارند.
بله،دقیقا.درواقعاینهمانتزریقدرامبهموضوعاست.
باید تجربه سختی برای کارگردان باشد.
بله ،خیلی سخت است.
چرا این فرم را انتخاب کردید؟
سینمای مستند ما در این سالها آنطور که باید،
بیننده نداشته .در اوایل تاسیس جشنواره سینما
حقیقت ،سالنها بهسختی پر میشدند .چون
سینمای مستند بر همان سبک و سیاق گذشته
بود .اغلب فیلمها یا فرمگرا بودند ،یا کارهای غامض
و پیچیدهای بودند که مخاطب با آنها ارتباط برقرار
نمیکرد .هر جا صحبت سینمای مستند میشد،
بیننده پس میزد .اما االن در کل دنیا هم چند
سالی است تغییر ایجاد شده و مستندداستانی برای

این آمد که بیننده را جذب کند .خیلی از دوستان
میگویند همین که سعی کنیم مخاطب خاص را
برای سینمای مستند جذب کنیم ،کافی است .اما
من با این حرف مخالفم .شما فیلم را برای بیننده
میسازید ،بهتر نیست مخاطب سینمای مستند به
اندازه سینمای داستانی باشد؟
طبیعی است که هر فیلم مستندی بر
اساس موضوع و فرمش ظرفیت برقراری
ارتباط با مخاطب عام را ندارد .این ذات
سینمای مستند است.
فکر میکنم تمام موضوعات را میشود برای بیننده
جذاب کرد ،به این شرط که وقت کافی بگذارید.
اگر زمان زیادی برای تحقیق صرف کنید و تمام
داشتههایتان را به درام تبدیل کنید ،مسلما جذابتر
از یک مستند مصاحبهمحور خواهد شد .ساختار
اغلب مستندهای ما تلویزیونی است و این اصال برای
مخاطب جذاب نیست .فکر میکنم در سالهای
آینده داکیودرام و مستندداستانی ساختار غالب
مستندهای ما خواهد شد .یعنی باید این اتفاق
بیفتد .فکر میکنم دالیل کار نکردن این نوع مستند

فکر میکنم تمام موضوعات
را میشود برای بیننده جذاب
کرد ،به این شرط که وقت کافی
بگذارید
میکنند پژوهش در سینمای مستند یعنی 10هزار
صفحه تحقیق کنی و تحویل بدهی .وقتی یک
شخصیت را از البهالی هزاران آدم در آن روز بیرون
میکشی ،این یعنی تحقیق.
اینها غلطهای رایجی است که در
سینمای مستند ما متاسفانه جا افتاده.
خیلیها این اشتباه را میکنند و میگویند تحقیقی
متقن است که پانصد صفحه در موردش آمار بدهی.
اما اینکه از بین هزاران اتفاق ،یکی را بیرون بکشی،
خیلی مشکلتر است .آقای طالبینژاد نقدی در
مورد «ثانیههای سربی» نوشته بودند که میگفتند
این فیلم یعنی موضوع دیگری هم بوده که ما از آن
اطالع نداشتیم .مثل هزاران اتفاق دیگر که در آن روز
رخ داده و ما بیخبریم .اصال یک موضوع متفاوت و
انسانی است .آدمی فکر میکند اگر در را نمیبسته،
آن دو نفر زنده میماندند و او خودش را قاتل آن دو
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یکی تنبلی است و دیگری بیپولی.
البته فضای سینمای مستند ایران و
جهان با هم متفاوت است .در بسیاری
از مراکز سینمای مستند جهان طبیعتا
مخاطبشناسی دارند و ما اینجا چنین
چیزی نداریم .وقتی قرار باشد مستندی
برای فضای دانشگاهی ساخته شود،
طبعا مستندی علمی خواهد بود ،نه درام.
همان مستند علمی هم میتواند درام داشته باشد.
البته اشتباه نکنید؛ وقتی میگویم درام ،منظورم
فقط نمایشی بودن نیست ،باید عناصر درام در آن
وجود داشته باشد .یعنی هر لحظه بدانی لحظه بعد
چه میشود و این یعنی درام .اگر یک مستند علمی
میسازید ،میتوانید آن را طوری طراحی کنید که
مخاطب هر لحظه منتظر اتفاق و لحظه بعدی باشد و
با اشتیاق آن را دنبال کند.
در ایران تجربه سختی است؛ هم از نظر
اجرا ،هم از نظر صبر و حوصله و هم از
نظرهزینه.
االن چالش سینمای مستند ما ندیده شدن است .در
صورتی که ضعیفترین فیلمهای سینمایی داستانی
دیده میشود .شما در مستند زحمت بیشتری
میکشید و حتی اگر شاهکار هم بسازید ،باز دیده
نمیشود .نهایتش این است که در جشنواره سینما
حقیقت یا جشنوارههای خارجی دیده شود .وقتی
این سینما مخاطب ندارد ،طبیعی است که فیلمساز
هم تالش نمیکند.
حاال که فیلم شما اکران عمومی شده،
بازتابهایی از مخاطبان در گروه هنر و
تجربهدیدهاید؟
بله ،بازتابهای خوبی دیدم .یکی از دوستان از شیراز
تماس گرفته بود و میگفت این فیلم مثل یک فیلم
داستانی است .در جشنوارههای خارجی هم که
اصوال مخاطبان برای مستند دیدن تربیت شدهاند،
استقبال خوبی شد .تماشاگران در سکوت کامل

فیلم را میدیدند و این نشان میدهد که مخاطب
ارتباط برقرار کرده است.
این فیلم را در فضای تخصصی رشته
تاریخ و ...کسی دیده است؟ میخواهم
بدانم اگر یک کارشناس تاریخ این فیلم را
دیده ،چقدر برایش جذاب بوده؟
در نمایشهایی که در خانه هنرمندان داشتیم،
آقایی را دیدم که کارشناس تاریخ بود و بهشدت از
فیلم خوشش آمده بود .میگفت برای اولین بار است
که در مورد  17شهریور نقبی زده شده و موضوعی
از البهالی هــزاران اتفاقی که در آن روز افتاده،
بیرون کشیده شده .خیلی از دوستان بهاشتباه فکر
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نفر میداند .جدا از موضوع 17شهریور که بُعد دیگری
دارد ،این فیلم در مورد آدمی است که دچار عذاب
وجدان است .اگر توجه کرده باشید ،این آدم اصال در
فیلم نمیخندد .آدمی بهغایت جدی و افسرده است.
شخصیتی که برای «پنهانشدگی» پیدا کردهام،
آدمی است که همان روز اتفاقی برایش افتاده و من
بعد از  40سال پیدایش کردهام .اینها کارهایی است
که باید برایش سالها وقت بگذاری و پرسوجو کنی.
فکر میکنم که بیشتر از اینها میتوانیم
درباره فیلم ،درام و بازسازی در فیلم
مستند و ...با هم صحبت کنیم ،اما اینجا
بهعنوان صحبت آخر موضوعی مانده که
بخواهید دربارهاش صحبت کنید؟
من از کسانی که میخواهند هنر و تجربه را از بین
ببرند ،گلهمندم .این گروه کورسوی امیدی برای
فیلمسازانی مانند من است و نمیدانم چرا با گرفتن
ایرادات بنیاسراییلی میخواهند آن را منحل کنند.
مثال ایراد میگیرند که فالن فیلم بعد از اینکه
وارد بخش نمایش خانگی شده ،چرا هنوز اکران
میشود؟ در صورتی که به نظر من این یک هنر است.
باید به کارگردان این فیلم مدال داد ،چون فیلمی
ساخته که مردم ترجیح میدهند آن را روی پرده
سینما ببینند .من عقیده دارم هر فیلمی تا زمانی
که در هنر و تجربه میفروشد ،باید روی اکران بماند.
این اکرانها با تمام انتقاداتی هم که شاید
به آن وارد باشد ،برای سینمای مستند که
واقعا اتفاق فوقالعادهای است.
قطعا .آدمهایی پیدا شدهاند که یک نهال کاشتهاند.
حاال باید به این نهال آب بدهیم و از آن مراقبت
کنیم تا تبدیل به یک درخت تنومند شود .متاسفانه
عدهای درصددند تا این نهال را از بیخ بیرون بکشند.
در پاریس مکان وسیعی وجود دارد که برای نمایش
فیلمهای کوتاه و مستند ساخته شده .مسئوالن
آن میگفتند اوایل حتی اگر دو نفر برای تماشای
فیلم میآمدند ،باز هم نمایش داده میشد .حاال این

فرهنگ جا افتاده و سالنها همیشه پر هستند .برای
اینکه مردم برای دیدن مستند به سینما بروند ،باید
صبر کنیم .این حرکت باید طی سالها به ثمر برسد.
راستی «ثانیههای سربی» چندمین فیلم
مستندشماست؟
هفتمینفیلم.
فیلمهای قبلی همه کوتاه بودند؟
نیمهبلند و کوتاه.
پسایناولینفیلمبلندمستندشماست.
بله .البته من خاستگاهم فیلم داستانی است و با
فیلم کوتاه داستانی شروع کردم .هنوز هم در کنار
مستند ،فیلم کوتاه داستانی میسازم.
فیلم بلند داستانی چطور؟
بهتازگی اقدام کردهام و پروانه ساخت یک فیلم بلند
داستانی را گرفتهام.
پس میخواهید از سینمای مستند کوچ
کنید؟
من هیچوقت از سینمای کوتاه و مستند کوچ
نمیکنم .من عاشق سینمای مستند هستم؛
بهخصوص مستندداستانی
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چقدر احتمال میدادید که فیلم بعدی کارگردان «شیار - »143که خیلی تحسین شد ،حتی بیشتر از
لیاقتش -با صحنه بالشبازی چند کودک غوطهور در پر شروع شود؟ کی فکرش را میکرد که شخصیت اول
فیلم جدیدش دختربچهای باشد که ویژگیاش موهای پریشان و لباسهای کثیف و کفشهای پاره است و نام
مستعارش بین بچههای دیگر «شلخته» .شگفتانگیز است که نرگس آبیار برای فیلم سومش داستانی شبه
اتوبیوگرافیک از خودش را دستمایه قرار داده و گام بلندی در فیلمسازی برداشته است.
فیلم قصه بهار است .بهار ماجراهای  6تا  9سالگیاش را تعریف میکند که میشود سالهای  57تا ،60
یعنی سالهای انقالب و بعدش شروع جنگ .برای اولین بار داریم وقایع تاریخی این دوره را از دید دخترانه
یک کودک میبینم و این به ظرافت و جذابیت فیلم اضافه کرده .نگاه کنید به قسمتهای انیمیشنی
«نفس» که -با وجود اینکه در برخی صحنهها یادآور «پرسپولیس» مرجان ساتراپی است -توهمات
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رویاپردازانه بهار را به زیبایی نشان داده و برخی لحظاتش یادآور کتابهای شل سیلوراستاین شده .تلخی
فقر و جنگ و حاشیهنشینی و نظام آموزشی خشن از چشم مثبتبین و ذهن قصهپرداز بهار تبدیل شده به
داستانهای شیرین و پرواز با سیمرغ و شعرهای کودکانه .حدیث نفس کارگردان از دوران کودکی همراه
شده با بازی نفسگیر نقش بهار -ساره موسوی -و بازیگر نقش ننه آقا پانتهآ پناهیها که ابتدا با گریم سنگین
نمیشناسیمش ،اما وقتی از مجری تلویزیون رو میگیرد ،یاد مادربزرگ خودمان میافتیم .کم نیستند
مخاطبانی که در دوران خردسالی مانند بهار ،با هر شیء و موجودی در اطراف خود-مثل شامپو تخممرغی و
نقش و نگار دیوار گچی -داستانپردازی و رویاسازی کردهاند.
چنین است که نمایش سنتهای عزاداری محرم بین بلوچها و یزدیها ،سواری بر موتور سهچرخه ،آداب
تماشای فیلم و مرور آواز هندی ،معلمی که برای بهار چکمههای قرمز میخرد -و بعدا در صحنهای کوتاه
شوهرش را به جبهه روانه میکند -و معلمی دیگر که ترکه بر دستش میزند ،زود الفبا یاد گرفتن بهار و
یواشکی کتاب خواندنش در خانه و مدرسه ،و تعبیر ننه آقا و باور بهار که چون زیاد کتاب خوانده دیوانه شده،
همه و همه بر گوشه ای از ذهن مخاطب زخمه میزنند.
زنانگی کارگردان در پالنهای فیلم تنیده میشود وقتی که بهار موهای پرچینوشکنش را -که برادرها باغ
پنبهاش میخوانند و پدر میگوید اگر مرتبشان کنی ،من خوب میشوم -ناگزیر میپوشاند .اما جایی که دل
کندن از نمایش یک به یک خاطرات شخصی ،مرور تمام کتابهای خوانده در کودکی و ورود افراد بیتاثیر در
داستان -نظیر پدربزرگ -برای کارگردان سخت میشود ،فیلم هم از ریتم میافتد ،کشدار میشود و لطمه
میبیند .حتی تنگی نفس پدر که بهانه خیالبافی بهار برای دکتر شدن -و انتخاب نام فیلم -است ،به تناوب
در داستان کمرنگ و پررنگ میشود.
تماشاگری که با فیلم ارتباط برقرار کند ،دنیای زیبای کودکانهای را خواهد دید که در سینمای ایران بینظیر
است و پس از صحنه بیرحمانه آخر ،غم رویاهای به بار ننشسته بچههای سرزمینش را که قربانی جبر زمانه
شدند ،با خود به بیرون سینما خواهد برد
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بازنویسی
نرگس آبیار شاید تنها فیلمسازی باشد از نسل فیلمسازان تازهنفس ایران که از مسیر داستاننویسی و
ِ
حکایتهای کهن راه گشوده است به سوی فیلمسازی .حتی سینما را به شکل آکادمیک و مرسوم نیاموخته و به
گفته خودش از دوستی خواسته تا بدون طفره رفتن و حرفهای بهکارنیامدنی ،خیلی سرراست تکنیک سینما را
به او یاد دهد .او مشکلی با انبوه طرحها و ایده  های احتمالی در ذهنش ندارد و بهراحتی میتواند آنها را روی کاغذ
بیاورد ،تنها میماند تغییر مدیوم از ادبیات به سینما.
او به گفته خودش یک عمر فقط نوشتههای دیگران را ویرایش کرده است .آنقدر ویرایش کرده و کتابها به نام
دیگران منتشر شدهاند که یک روز به خود آمده و با خود گفته که این چه کاری است؟! بعد دریافته است که این
پیراستن قلم دیگران ،چقدر به خودش کمک کرده تا درست و درمان بنویسد و حتی دریابد که چه بسا
ویراستن و
ِ
پیراستن خوب میتواند کارگردانی را نجات دهد و بر صدر بنشاند .پس بیهوده نیست
در سینما هم یک تدوین و
ِ
که وقتی کتاب داستان بلندش با عنوان «نفس» را دست میگیری به قصد خواندن ،یک نفس میروی با «نفس»
و نث ِر دلکش کتاب تو را میبرد با خودش .کتابی که استادانه نوشته شده و به هر کلمهاش فکر شده است .بله این
ویراستن دیگران است.
تاثیر همان سالهای متمادی
ِ
کتابی که ورای داستانش یک سویه مردمشناسانه هم دارد .شاید اگر غریبهای به یزد هم سفر کرده باشد،
بی آرا» و اینکه چرا یزدیها برای
بی خَ ش»« ،بی ِ
پیش نیاید که در اشاره به وجاهت یک خانم بشنود که« :بی ِ
صرفهجویی در واژه هنگام گپوگفت یک «بی» از «بیبی» میکاهند و اینجوری با «بیصفا» و «بیسکین»
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هم صمیمیتر میشوند( .یزد همسایه محمدیه در نایین -دیار زادگاه نگارنده -است و گویشهامان هم ،به
لحاظ صبغه کهن زرتشتیاش و حضور زرتشتیان در یزد ،بسیار به هم شبیه است .ما هم به لباس کهنه میگوییم
«جل» و به گردن میگوییم « ُمل» و گالب به روتان به مستراح «خال» .یکی دیگر از شباهتها با دیار زادگاهم
ُ
اجرای مراسم «شبیه در کردن» در روزهای تاسوعا و عاشورا است؛ دقیقا به همین شکلی که در فیلم میبینیم.
و هیچ نمیتوان توانمندی کارگردان را در اجرای باورپذیر چنین صحنههایی نادیده گرفت با گونهای خصلت
متمایز در میزانسن و دکوپاژ).
این مقدمه نوشته شد تا یادآوری شود که نرگس آبیار بیش از اینکه تبدیل به یک فیلمساز خوب شود ،یک راوی
خوب و اهل مطالعه و تدقیق در احواالت آدمهای داستانهایش بوده است و این چه بسا ارزشش بسیار بیش از
آن است که صرفا یک کارگردان و تکنسین سینما باشی و سال بیاید و تمام شود و یک رمان خوب هم نخوانده
باشی .بههرحال ،هنگام فیلمسازی خواه ناخواه آدمهای بسیاری دوروبرت هستند تا به تو کمک کنند که فیلمت
ِ
دست تنها دخلی به جلوتِ فیلمسازی ندارد و خود
را به سالمت به سرانجام برسانی .ولی خلق قصه در خلوت و
حکایت دیگری است که بارها از آن بهعنوان یک زایمان دردناک یاد شده است.
کتاب  28فصل دارد که با یک خردهروایت سومشخص وارد هر فصل میشویم و هر فصل را به شیوه اولشخص
پی میگیریم با روایت خواندنی و طنازانه دختر کوچولویی به نام بهار که در خانهای نزدیکیهای َولَدآباد ،توی
دشتی که نه آب دارد ،نه برق ساکن شده است و از روزمرگیهای کودکانهاش با ما سخن میگوید .چیزی که
خواننده کتاب را با دیدن فیلم به تحسین وامیدارد ،این است که کارگردان تا جایی که برایش مقدور بوده ،تالش
کرده تا به کتابش وفادار بماند و هم احترام واژه را نگه دارد و هم سینما.
کتاب جزئیاتی دارد که چه بسا اگر قرار باشد یک سریال احتمالی از روی فیلم ساخته شود ،باید به فیلم افزوده
شود .مثال در فیلم خانه اعیان و اشراف یا «کرعلی» باغبان آن خانه را که چشمهایش هم تاب دارد ،نمیبینیم و
برخی چیزهای دیگر که به چشمهای کودکی بهار آمده است ،ولی وقتی تا به آسمان همینجور باغ است و باغ
است و باغ ،نماهای مستطاب هوایی در فیلم مابهازای تصویری میسازند .طعم کلم سفید و هویج و کلم قرمز و
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خیارسبز و خیارچمبرهای باغها را هم تنها با لذتِ خواندن کتاب است که میتوانیم زیر زبانمان حس کنیم .ننه
آقا هم که با هنرنمایی یکه پانتهآ پناهیها و بازی فراتر از بضاعتهای معمول بازیگران زن سینمای ایران ،نمک
فیلم و نقطه قوت آن است ،در کتاب سویههایی فهیمانهتر هم دارد .حتی اگر بابای بهار از تنگی نفس هم بمیرد،
به او اجازه نمیدهد تا جیش شتر بخورد! البته گفته شده که اگر قرار بود این شخصیت به واقعیت نزدیک تر و
ملموستر شود ،وجوه دلبههمزنتری هم میداشت .در کتاب ،معلمهای سپاهی دانش با س ِر باز و دامنهای
کوتاه توصیف شدهاند .حتی معلمی که جای معلم باحجاب بهار میآید ،یک زن است با پوشش متعارف آن
روزگار که خب امکان عملی شدنش در سینمای ما نیست و این است که یک مرد سبیل از بنا گوش دررفته،
جایگزین او میشود .در کتاب ،چکمه پالستیکیهای قرمز را بابای بهار از کفش ّ
«بل» آورده ،ولی در فیلم این
کفشها هدیه معلم است به بهار.
البته سینما در پارهای موارد اعجاز میکند و چیزی به کتاب میافزاید که به یکی از مفرحترین و طنازانهترین
صحنههای فیلم تبدیل میشود .آنجا که بهار در فصل ششم کتاب با خوشحالی از مدرسه به خانه میآید و
میخواهد خبر شاگرد اول شدنش را به ننه آقا بدهد .در کتاب فقط میخوانیم که ننه آقا قربان صدقه بهار میرود،
هم بهار دستپاچه شده ،کار خود را در مستراح نیمهکاره رها
ولی در فیلم ننه آقا که از صدازدنهای پشت سر ِ
میکند و آفتابه به دست بیرون میآید و با هنرنمایی دیدنی پانتهآ پناهیها و آن اخم خاص در چهره میگوید:
«خب حاال گفتم چی شده! نفهمیدم چیکار کردم!»
فصل پانزدهم کتاب هم با عنوان «بهار با قاشقش توی بشقاب خورشت را میگردد .از گوشت خبری نیست».
با اعجاز سینما بسیار مفرحتر شده است .بهار مهمان خانه عمویش است و عمو س ِر نیر خانم-زنعمو -به دلیل
پسرزا بودنش هوو آورده .تنها در فیلم است که با خالقیت شبنم مقدمی و یکی دیگر از کرشمههای بازیگرانه و
افزودن لهجه اصفهانی به نقش ،فیلم سرشار از مالحت میشود .مثل خود زندگی که معجونی است از تلخیها
و شادیها.
فصل پایان کتاب که بر خالف فصلهای قبلی تماما به شیوه سوم شخص روایت میشود ،به زیبایی توصیف شده
و بهار را که سوار بر تاب است ،میبینیم و ما هم مثل بهار تصور میکنیم که مرز بین موزاییک و آسفالت گاراژ،
ساحل و دریاست و دریا را در ذهن میسازیم .ولی در فیلم آن لوله آب توی حیاط زمینهای میشود برای ترکیدن
لوله به وقت بمباران و آبراههای میسازد که قایق بهار را با خود میبرد .طبعا به دلیل بضاعتهای فیلمسازی
توصیف زیبا و جاندار این فصل از کتاب در فیلم غایب است ،جز آن همهمههایی که در گوش بهار میپیچد که
خود حماسهای است به احترام بهار که چنین تلخ و معصومانه جان میدهد .و یک سکانس پایانی بینظیر هم
به فیلم افزوده شده که میتوان آن را بهتنهایی به تمام پدرانی که داغ فرزندان خردسال و نوجوانشان را دیدهاند،
پیشکش کرد .حاال پدر با آن لبخند غمگین روی صورتش قدری آرام میگیرد ،چون سرانجام بهار به یکی از
آرزوهایش میرسد و نقاشیاش از تلویزیون پخش میشود.
کتاب و فیلم سرشار است از اینهمانیهای بینظیری که فقط همنسالن نگارنده تجربهاش کردهاند .اگر بهار
زنده میماند ،االن همسنوسال ما متولدین اواخر دهه  40و اوایل دهه  50بود .نسلی که اگر از س ِر یک اتفاق
جانی خود نداشت! نسلی که در دبستان شور انقالب را تجربه
هم زنده است هنوز ،هیچ چنین گمانی به سخت ِ
کرد .در سرمای زمستان با دستهای یخزده کوچکش توی صف نفت ایستاد .وحشت شبهای موشک باران را
تجربه کرد .بعدتر به جبهه رفت و بسیاری از دوستان همرزمش را از دست داد .بهار زنده نماند اما بهارهای بسیاری
خودشان را روی پرده سینما دیدند و با غمی دلپذیر با خود گفتند که اگر بهار زنده میماند

مینو خانی

بهار خود نرگس آبیار است
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عادت کرده ایم وقتی شخصیت محوری یک داستان /فیلم ،کودک است ،از خود بپرسیم :فیلم برای
کودک است یا درباره کودک؟ اما با «نفس» سوال های دیگری مطرح می شود :حدیث نفس کارگردان یا
پاسداشت پدر؟
بهار ،دختربچه ای دوستداشتنی با صدای گرم و لحن دلنشینش ،شخصیت محوری و راوی داستان
خانواده ای با دو برادر و یک خواهر ،پدر و مادربزرگ ناتنی (ننه آقا) است .داستان از سال  1355شروع می شود
و تقریبا تا سال اول جنگ ادامه پیدا می کند ،یعنی حدود پنج سال طول می کشد تا «قصه به سر برسد».
همه فیلم روایتگر داستان زندگی روزمره یک خانواده خیلی «معمولی» است؛ یعنی هیچ اتفاق خاص
هیجان انگیزی جز شیطنت بچه ها ،دعواهای ننه آقا و وساطت غفور ،پدر بچه ها ،نمی افتد .البته بازیها
درخشان است ،بهخصوص بازی پانته آ پناهی ها با گریم و شخصیتی بسیار مسن تر از خودش تحسین برانگیز
است ،اما همه اینها باعث نمی شود ریتم کند فیلم ،خسته کننده نباشد.
«افق انتظارات مخاطب» یکی از نظریات مطرح در جامعه شناسی هنر است و منظور از آن این است که اثر
هنری متناسب با ژانر و گونه اش یا مولفش یا نشانه ها و کدهایی که در خود دارد ،انتظاراتی را در مخاطب ایجاد
می کند که اگر برآورده نشود ،مخاطب احساس رضایت و خشنودی (ادامه همان افق انتظارات) نمی کند .به
نظر می رسد نرگس آبیار که با فیلم قبلی اش« ،شیار  »143خوش درخشیده و مخاطبان بسیاری را با خود
همراه کرده بود ،اینبار اما انتظارات را برآورده نمی کند .از یک سو ،انتظار از پیش ایجادشده نسبت به خود
اوست .یعنی کارگردانی که تمام لحظات انتظار مادر در «شیار  »143را به گونه ای تصویر کرده بود که هر
کسی ،از هر سن و با هر تفکری ،با آن همراه می شد ،در «نفس» از همراهی مخاطب جا می ماند .آبیار با فیلم
قبلی اش که سوژه مهم و حساسی (شهدای مفقوداالثر) داشت ،انتظاراتی در ذهن مخاطب ایجاد کرد که
چشم انداز خوبی برای پرداختن به سوژه های حساس و مهم در سینما و برای مخاطب آگاه و هوشیار امروز باز
می کرد؛ فارغ از اینکه موضوع اثرش دفاع مقدس باشد ،یا نباشد .ولی روایت حدیث نفس کارگردان و بازگویی
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خاطرات کودکی در «نفس» این انتظار را برآورده نمی کند.
از سوی دیگر ،نشانه هایی که خود فیلم به مخاطب می دهد ،آدرس های درستی نیست .به عبارتی ،تذکر
«برای پدرم» که در ابتدا روی پرده می نشیند ،این تصور را ایجاد می کند که آبیار این فیلم را به یاد پدرش
راهی پرده نقره ای کرده است و تصور می شود که شخصیت محوری فیلم باید «پدر» باشد ،درحالیکه پدر هم
مثل هر نقش دیگری بسیار معمولی است و بار هیچ بخشی از فیلم بر شانه های مردانه اش گذاشته نمی شود.
البته که پدر وقتی جرقه های انقالب زده می شود ،با دفاع از پیرمرد فروشنده در قنادی واکنش نشان می دهد
(که البته فقط می شنویم) ،یا وقتی شعله های جنگ برافروخته می شود ،می بینیم که همراه بقیه به جبهه
می رود و حتی زخمی می شود .ولی هیچکدام از اینها نه تاثیری بر پیشبرد داستان دارد و نه بر نقش محوری
پدر در فیلمی که «برای پدر» ساخته شده ،تاکید می کند .همانطور که خردهداستانک های دیگر فیلم
تاثیری در پیشبرد داستان ندارند؛ ازجمله رفتن به خانه عموی غفور به بهانه آزاد شدن پسرش از زندان که با
ظاهر و سبیلی که دارد ،بر آزاد شدن زندانی مارکسیست تاکید دارد ،نه زندانی مذهبی ،و بازی کوتاه اما قوی
شبنم مقدمی نیز کمکی به نجات این سکانس اضافه نمی کند.
ضمن اینکه وقتی در سکانس آخر پدر به دلیل حضور در جبهه حذف می شود و دوربین فقط روی بهار
می چرخد ،مسئولیت محوری به دخترک داده می شود ،یعنی اوست که مقصود مولف است ،نه پدر .نکته قابل
توجه دیگر ،تاکیدی است که تهیه کننده درخصوص فیلم اظهار می کند«« :نفس» موضوع یکی از رمان های
کارگردان و درباره کودکانی است که در جنگ از بین رفتند ».درواقع ،بستر اولیه ساخت فیلم در فرامتن اثر
است نه خود اثر .به همین دلیل به نظر می رسد فیلم بیش از آنکه «به یاد پدر» باشد ،حدیث نفس مولف و
بازسازی خاطرات کودکی اوست و دقیقا به همین دلیل است که مخاطب با یادآوری خاطرات کودکی اش از
سالن خارج می شود ،نه همدردی با کودکانی که جنگ آنها را از امروز جامعه گرفت.
همین نکات فیلم را بسیار «شخصی» می کند و با شخصیت هایی که هیچ حرکت رو به جلویی ،نه به لحاظ
فیزیکی و نه به لحاظ اندیشه ای ندارند ،بر عدم پیشرفت کارگردان حداقل به لحاظ انتخاب موضوع و پرداخت
شخصیت ها مهر تایید می زند .همه شخصیت ها همان چیزی هستند که در ابتدای فیلم ازشان شناختیم،
مگر وقتی که پدر بعد از انقالب ،موهایش را کوتاه می کند و به نظر می رسد که دیگر تصور «سامسون» را ندارد
و قدرت داشتن را در موهای بلند بهشدت مصنوعی اش نمی داند .البته بهار هم به دلیل نوع کتاب هایی که
می خواند (ابتدا «خون آشام» می خواند و بعد «جنایات بشری» و بعد «داستان راستان») ،روند رو به رشدی
را نشان می دهد ،ولی چون دخترک طی پنج ،شش سال هیچ رشد فیزیکی ندارد و فقط تکجمله  های
ننه آقا« ،بهار تو دیگه بزرگ شدی» ،بر رشد او تاکید می کند ،بالندگی اندیشه ای او را باورپذیر نمی سازد.
بهخصوص که بهار در «رفتار» هیچ بزرگ نمی شود ،یعنی همان شیطنت ها و سربههوایی هایی که در ابتدای
فیلم دارد ،در انتها هم دارد و مرتب باعث می شود که ننه آقا به لعن و نفرین او بپردازد و چهره معصومانه اش را
معصومانه تر کند .نمونه اش صحنه پیله های کرم ابریشم در آخر فیلم است که نمی فهمیم چرا و چطور چنین
بالیی سر پیله ها آمد.
برای همین تصور می شود اگر کارگردان این اندازه به خاطرات کودکی اش وابسته نبود ،قصه می توانست طی
یک ماه به سرانجام برسد و این مشکالت عمده را نداشته باشد و در عین حال بخش عمده ای از آن خاطرات
روایت شود و فالشبک هایی به موضوعات مورد عالقه کارگردان (انقالب و جنگ) نیز محملی برای پرداخت
پیدا می کرد .البته آبیار با هوشیاری ،عالوه بر بازسازی صحنه ای از انقالب و زمان ورود امام(ره) به کشور ،وقتی
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جای خالی «غربتی ها» را به خانواده محروم غفور می دهد که دور از شهر و در «خانه ای زندگی می کردند
که توالتش ته حیاط است و حمام هم ندارد» ،بر عوض شدن جایگاه اجتماعی مردم در ابتدای انقالب تاکید
می کند.
ضمن اینکه به نظر می رسد معنا و منظوری که تهیه کننده به آن اشاره می کند (از بین رفتن کودکان در
جنگ) در فیلم حس نمی شود .به عبارتی ،روان شدن قایق بر آب جاری ناشی از ترکیدگی لوله آب بعد از
بمباران و در میان خرابه ها ،نهتنها نشان و حسی از مرگ ندارد که عین ادامه زندگی است؛ قایقی که تا آن
لحظه فقط یک شیء بود که دست به دست می شد و هیچکس راضی به قبول آن نبود ،در جایی که همه چیز
نشان از مرگ دارد ،موجودیت می یابد و نقش مهمی ایفا می کند.
اما آنچه در «نفس» بارز است ،ذهن تصویرساز و خیال پرداز کارگردان و البته عالقه وافر او به «خواندن»
است که انگار از کودکی آماده چنین حرکتی در بزرگسالی بوده است .انیمیشن هایی که از خیال پردازیهای
بهار روی پرده نقش می بندند ،یا ارتباطی که با «چاله چوله های» دیوار توالت برقرار می کند و از آنها
تصاویری می سازد و قصه ای می پردازد ،همه نشان از ذهن خیال پرداز صاحب اثر دارد که امیدواریم در اثر
بعدیاش بیشتر بروز پیدا کند و باور مخاطب به او در پرداخت قصه ای قوی ،حساس و مهم را پررنگ تر کند.
چراکه یکی از بدیهی ترین انتظارات مخاطب و جامعه از هنرمند مولف این است که به مسئولیت اجتماعی
خود واقف باشد؛ هنرمندی که تا اینجای مسیر حرفه ای خود این مسئولیت را در آثار هنری و ادبی خود
بازتاب داده است« :از آنجا که هنر خود یک واقعیت اجتماعی است ،جامعه به هنرمند نیازمند است و حق
دارد از وی بخواهد که از نقش ویژه اجتماعی خود آگاه باشد .این حق هرگز در جامعه نوخاسته ،در قبال
جامعه فرسوده ،مورد تردید قرار نگرفته است .در گذشته های دور معموال هنرمند برای خود رسالت اجتماعی
دوگانها ی قائل می شد :اول ،رسالت اجتماعی مستقیم که از جانب دولت -شهر یا گروهی اجتماعی به وی
محول می شد و دوم ،رسالت اجتماعی غیرمستقیم که از احساس پراهمیت شخصی وی ،یعنی از آگاهی
اجتماعی او مایه می گرفت( ».ارنست فیشر ،نویسنده کتاب «ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی»)
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نیوشا صدر

ساختار روایت در «نفس» ساختار خاطره است
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ِ
مشترک شگفتی کشف دقایق زندگی روزمره از دریچه ذهن یک
«نفس» قلمرویی را اشغال کرده است در فصل
کودک ،خاطرات او و رویاهایش .ذهن گزینشگر راوی کودک ،در حال روایت چیزهایی در ظاهر کماهمیت و
ت که سازنده دغدغه آن/این روزهای او هستند .آیا او وقایعی متعلق به گذشته را روایت میکند؟
بازیگوشان ه اس 
یا با عبور هر روز و هر ساعت ،و همگام با آن وقایع روزش را؟ آنطور که از ظاهر امر بر میآید ،دسترسی ما به ذهن
اکنون اوست؛ ما قادریم خیالبافیهای کنونی او را تماشا کنیم و تفاسیر ذهنیاش را در زمان اکنون بشنویم.
ِ
آینده ،با مرگ بهار ،از میان رفته است و درنتیجه نمیتواند (یا ممکن است نتواند) در نقطهای از زمان ،در آن
دوردستها بایستد ،سربرگرداند و به گذشتهاش بنگرد و آنچه را میبیند و بهخاطر میآورد ،برای ما بازگو کند.
بااینحال ساختار روایت ،ساختار خاطره است .ذهن او وقایع را حین به وقوع پیوستنشان بازگو نمیکند ،بلکه میان
آنها گزینش میکند .از برخی چشم میپوشد و برخی را برجسته میکند .او از طاهر بسیار زیاد سخن میگوید،
پسرک را شفاف و با بسیاری از جزئیات رفتاریاش روایت میکند و نسبت به خواهران و برادرانش که همیشه در
کنار او و همبازی او و دستکم ،شریک بخش عمدهای از تجربیات روزمره اویند ،بارها دقیقتر به تصویرش میکشد.
چنینچیزیتنهابافاصلهگرفتنازوقایعوتماشایشانازفاصلهامکانپذیراستونهوقتیکههنوزدردلروزهاییم.
تکتک جزئیات و خط به خط دیالوگهای زنعمویش در همان یک شب تماشای فیلم ،همان یک شب شلوغ
میان
و پرازدحام در خانه کوچک عمو که زن تالش میکند در فضای بسته ،در تعدد آدمها ،در محدودیت و در ِ
دیوارهای خانهاش که به فراموشخانه او بدل شدهاند ،حضورش را ابراز کند ،با دقت و تامل بیشتر روایت میشود
تا چهره برادر کوچکترش که همیشه در کنار اوست ،تا دغدغههای خواهرش و حتی جزئیات بیماری پوستی
خود او .ما از دریچه ذهن بهار ،رنج و زجر زنعمویش را که از دانه دانه سلولهای پوستش بیرون میزند ،بهتر
درمییابیم تا آنچه در قلب و روح مادربزرگش میگذرد که شبانهروز با او و همراه اوست و بخش عمدهای از فیلم
نیز به شرح واکنشهای او اختصاص یافته است .زنعمویش ،با خطوط چهرهاش ،دندانهای تغییررنگدادهاش،
شعلهای سوزان در جگرش و با بازی بهیادماندنی شبنم مقدمی عزیز به نحوی شفاف روایت میشود که
هرگز معلم و ناظم مدرسه را که بهار هر روز با آنها سروکار دارد ،یا همبازیانش را در یزد یا داییاش را آنگونه
نمیشناسیم .دستهای از وقایع با تمامی جزئیاتشان یا با تمامی جزئیات تخیلشده در ذهن او حک شدهاند و در
سیر خاطرات ،گویی همواره تمایل دارند خود را به رخ بکشند.
قطعا نمیتوان نادیده گرفت که بخشی از این روند ،برخاسته از ناگزیر بودن انتخاب است .هر فیلمسازی ،هر
فیلمنامهنویس و داستانگویی ناچار است چیزهایی را از روند حوادث حذف کند ،برخی را به حاشیه بفرستد و
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بعضی را برجسته کند .اما انتخاب بهار بهعنوان راوی نیز بخشی از همین گزینش محسوب میشود و پیامدهای
ناگزیر خودش را برای قصه دربر دارد.
این خاطرات ،یا وقایعی که از زبان او روایت میشوند ،خاطرات پنهانگرند .اگر مجموعه اتفاقات یک روز را در
آخر همان روز نیز از کودکان بپرسید ،با شرحی آشفته و گسسته مواجه میشوید .غالبا سیری منطقی در ذهن
آنان وجود ندارد .اگر بر هر کدام از اتفاقاتی که برایتان شرح میدهند ،دقیق شوید و جزئیات بیشتری را از او طلب
کنید ،بهزودی با داستان کامال جدیدی مواجه خواهید شد که لحظه به لحظه شاخ و برگ بیشتری مییابد.
کودک خاطرهای را که خوب بهخاطر نمیآورد ،بدون اینکه خودش بهدرستی از چند و چون آن آگاه باشد ،با
خیال میآمیزد و پس از بیانش آن را بخشی از حقیقت میداند و از جایی به بعد دیگر (یا غالبا) نمیداند که بهدقت
کدام بخش آن حقیقت دارد و کدام نه .در کنار این با گذشت زمان ،ذهن بهطور خودکار فاصله میان حوادث را
پر میکند و دست به کار ساختن و تکمیل بخشهایی از واقعه میشود که هرگز در حافظه فرد ثبت نشده است.
این خاطرات آمیخته با تخیل ،بر اثر فرایند جابهجایی ،بر تاثرات تعیینکننده سرپوش میگذارند و آنها را در پس
خود پنهان میکنند .با وقوع این فرایند ،آنچه در ظاهر اهمیتی ندارد ،پوششی خواهد بود برای خاطرات مهم و
تاثیرگذار زندگی .آنها باقی میمانند ،نه بهخاطر وجود مستقل خودشان ،بلکه به دلیل پیوندی که با خاطرات
تعیینکننده زندگی دارند؛ خاطراتی که خود به اعماق ذهن رانده شدهاند .نیروهای فراوان و قدرتمندی پس از دوره
کودکیدریادسپاریوقایعآندخالتمیکنندو ظرفیتیادسپاریکودکیرا تحت تاثیر قرار میدهند.
این همان سازوکار ثبت وقایع در «نفس» نرگس آبیار است؛ اتفاقاتِ گزینششدهای که اغلب آنچه را حیاتی و
تعیینکننده است ،به پسزمینه رانده است و تنها با عبور از وقایع روزمره ،با سرک کشیدن از پشت آن ،با دقیق
شدن در آن ،یا با شکافتنش میتوانیم به مسیری دست یابیم که سرنوشت محتوم و تکاندهنده این کودک زیبا
و شیرین ،صدها کودک زیبا و شیرین ،نقطه نهایی آن است.
بعید میدانم «نفس» نرگس آبیار ،با چشمان درخشان دخترکش و با روایت حسرتش و با وجود ضعفهایی که
در این نوشته مجالی برای پرداختن به آن نبود ،به این زودیها از خاطره سینمای ما محو شود.
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سیدرضا صائمی

«قبیله من» نوعی رنجنامه فردی از عشق به سینما است

شماره  / 33دی 1395

106

نسبت بین زندگی و سینما را میتوان در چند سویه مختلف و گاه درهمتنیده و حلقوی بازنمایی کرد .یکی از
وجوه این بازنمایی میتواند روایت فیلمساز از زندگی خویش باشد .جایی که هم زندگی به روایت سینما بازگو
میشود و هم سینما در روایت زندگی بازنمایی میگردد« .قبیله من» از آن دست فیلمهایی است که فیلمساز
عشق خود به سینما را که درواقع همان قصه زندگی شخصی است ،به تصویر میکشد؛ نوعی سینماتوگرافی به
معنای روایت زندگی شخصی از طریق قاب دوربین و پرده سینما .فیلمهایی از این دست کم نداریم و در تاریخ
سینما میتوان نمونههای زیادی از فیلمهایی یافت که به نوعی ادای دین فیلمساز به ذات سینما هستند.
بااینحال به نظر میرسد که «قبیله من» بیشتر یک فیلم شخصی است که شاید چندان برای مخاطب و حتی
عالقهمندان جدی سینما هم جذاب نباشد .اینکه فیلمی بسازیم که بخواهیم عشق و عالقه خود را به سینما
یا به هر چیزی نشان دهیم ،چه جذابیتی برای دیگران میتواند داشته باشد؟ آیا سینما محل طرح خاطرهها
یا عالیق شخصی است که برای آن هزینه جمعی کرد! از این حیث« ،قبیله من» کمی اثری خودپسندانه
یا خودنمایانه به نظر میرسد که روایتی از یک زندگی شخصی است .اما در پس این صورت میتوان معانی
غیرشخصی و نمادین را هم ردیابی کرد که فراتر از دغدغههای شخصی به طرح دغدغههای نوعی میپردازد.
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به این معنا که اگرچه از یک سو ما شاهد زندگینامه بصری فیلمساز به روایت خودش هستیم ،اما در پس آن
میتوان نوع و طیف آدمهای سینمایی و فرایند زندگی آنها را که در پیوند با سینما و فراز و نشیبهای آن
در هم تنیده شده ،جستوجو کرد .شاید بر همین مبناست که فیلمساز نام اثر خود را «قبیله من» میگذارد
تا تصویری از یک قشر و گروه اجتماعی که در پیوند با مقوله سینما ،سرشت و سرنوشتی مشابه و مشترک
دارند ،در برابر مخاطب قرار بگیرد؛ تصویری که قرار است رنج یک عشق را به تصویر بکشد و البته این عشق
دارای دو سویه انسانی و سینمایی است .از یک سو عشق ناکام رضا و زهره به تصویر کشیده میشود و از سوی
دیگر به موازات این روایت ،زندگی سینمایی یک فیلمساز و عالیقش به سینما نیز بازگو میشود .عشقی که
البته به نظر میرسد در هر دو ساحت عاطفی و سینماییاش ناکام مانده و تلخکامی یک فیلمساز را در عاشقی
به نمایش میگذارد .متن گفتارها و نریشنهایی که توسط خود فیلمساز در مقام راوی در البهالی فیلم
میبینیم ،شرح این ناکامیهاست که بعضا به واگویههای فلسفی نیز پهلو میزند؛ واگویههایی از جنس مالل
و یأس فلسفی ،که برساخته تلخکامیهای یک عشق ناتمام است.
«قبیله من» البته دارای سویه تاریخی نیز هست و درواقع 50سال از زندگی یک فیلمساز در مقطع سالهای
 ۱۳۵۰ ،۱۳۳۵تا زمان معاصر در اصفهان را نشان میدهد .تصاویری که از اصفهان میبینیم و قاببندیهای
بصری فیلم فارغ از نسبتش با مضمون اثر ،دارای زیباییشناسی خوبی است و از رنگآمیزی و گرمای خوبی
برخوردار است که شاید نوعی ادای دین به خود تصویر بهعنوان ذات سینما بهعنوان سوژه اصلی فیلم است.
به نظر میرسد فیلمساز تحت تاثیر فیلم «سینما پارادیزو» هم بوده و حتی برخی تصاویر از کودکی رضا
در آپارت خانه سینما و نگاه او به نوار فیلمها نوعی شبیهسازی برخی از سکانسهای مهم این فیلم باشد.
ضمن اینکه ادای دین به برخی از فیلمهای مهم تاریخ سینما مثل «کازابالنکا» یا «سفر به ماه» را هم در
سکانسهای مربوط به داخل سینما شاهد هستیم که درمجموع همه این عناصر و مولفهها بازگوکننده عشق
فیلمساز به سینما و فیلمهای مورد عالقه اوست« .قبیله من» نوعی رنجنامه فردی از عشق به سینما و غربتی
است که در بیرحمی سینما برای عاشقانش رقم میزند
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ايليامحمدينيا

سجادي تالش میكند با «تمرين براي اجرا» مخاطبانش را با
بخشي از شاهنامه آشنا كند
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چند سال پيش ،به گمانم در آستانه  70سالگي استاد شجريان -كه اين روزها با بيماري سختي مبارزه میكنند
و انشاءاهلل با تندرستي بيرون بيايند -با همراهي هنرجويان كارگاه آواز استاد ،جشن تولدي در مجموعه آسمان
فرهنگستان هنر برگزار كرديم كه جمعي از اهالي موسيقي و سينما و حوزه ارتباطات و ...در آن حضور داشتند .در
اين مراسم استاد درباره اصرارش به توصيه براي آوازخواني هنرجويان و عالقهمندان حوزه موسيقي اصيل اشاره
كرد و گفت (نقل به مضمون)« :در روزگار ما مردم كمتر حوصله شعر خواندن و مطالعه دارند .شما با آواز است
كه میتوانيد اشعار حافظ ،موالنا ،سعدي ،عطار و ...را به ميان مردم ببريد »...ذكر اين خاطره از اين جهت اهميت
دارد كه در روزگاري زندگي میكنيم كه اشعار فردوسي بزرگ در ميان خوانندگان موسيقي اصيل هم به جز چند
نمونه در كارهاي شهرام ناظري ،همايون شجريان ،عليرضا قرباني و ...كمتر مورد استفاده قرار میگيرد ،كه البته
داليل خاص خودش را دارد كه در اين مقال نميگنجد .از طرفي حضور پررنگ اشعار فردوسي پيشتر در نقاليها
بود كه در ساليان دور در كوچه پسكوچههاي همين شهر تهران ردپاي آن ديده میشد و با مرگ بسياري از
اين هنرمندان نقال ،اين امر نيز منتفي شد .آخرين و بزرگترين اين هنرمندان مرشد ترابي بود كه ساليان آخر
عمرش نقاليهاي جانانهاش تنها زينتبخش همايشها و مراس م مرتبط با شاهنامه بود و بس.
حال پس از سالها محمدعلي سجادي با اشراف به اين موارد ،در قامت كارگردان سينما تالش میكند با مديوم
سينما بهعنوان يكي از فراگيرترين رسانههاي معاصر با فيلم «تمرين براي اجرا» مخاطبانش را با بخشي از
كتاب شاهنامه و قصه سياوش آشنا كند .سجادي براي دغدغههايش نسبت به فراموشي نسل امروز نسبت به
آثار ادبي و خاصه شاهنامه سترگ فردوسي دست به توليد فيلم «تمرين براي اجرا» زده است؛ اقدامي ارزشمند
و درخور تحسين .اما اين همه داستان نيست و بايد پذيرفت صرف داشتن نيت خوب لزوما منجر به نتيجه مورد
نظر نميشود .بازخواني قصه سياوش ،آن هم بر اساس شعر فردوسي ،بدون توجه به شرايط و اتمسفري كه در
آن زندگي میكنيم و بدون توجه به نياز و نگاه امروز مخاطب اثر ،چشم اسفنديار (يا همان پاشنه آشيل) فيلم
است .گويي كارگردان مخاطبشناسي نكرده است و شايد هم برايش مهم نبوده .مهم امري بوده كه خود را
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نسبت به آن مسئول میدانسته است .مخاطب امروزي همه چيز را فستفودي میخواهد .چون اينگونه تربيت
شده .او روزنامه نميخواند ،اما تيتر روزنامهها و سوتيترها را دنبال میكند .ديگر به دنبال رمانهاي چند جلدي
نيست .داستانهاي كوتاه و مينيمال را دنبال میكند .حال براي اين مخاطب «تمرين براي اجرا» فيلمي
میشود خستهكننده و بدون عناصر جذاب.
قصه سياوش در شاهنامه يكي از جذابترين قصههاست كه در آن همه عناص ِر يك روايت جذاب را برای مخاطب
امروزي میتوان يافت .عناصري چون عشق ،مرگ ،خيانت ،عصيان و ...به شكل زيبايي در هم تنيده شده و
ساختار كلي داستان سياوش از بدو تولد تا مرگ را دربر میگيرد .اما زبان فاخر و گاهی دشوار فردوسي در اين
عصر از حوصله مخاطب خارج است .حال اگر قرار بر آشتي دوباره نسل امروز با ادبيات غني فارسي باشد ،نقل
موبهموي شعر نهتنها كمكي به او نميكند ،بلكه موجب گريز و دلزدگي بيشتر مخاطب هم میشود.
سجادي البته در روايت خود تالش میكند همزمان با حفظ امانتداري در نقل داستان سياوش از زبان
فردوسي ،داستاني امروزي از همان مناسبات را به موازات شاهنامه فردوسي به تصوير بكشد .اما نتيجه كار
چندان با هدف كارگردان همخواني ندارد .نگاه كنيد به حضور بازيگر نقش سودابه كه به پيشنهاد بازيگر نقش
افراسياب و كيكاووس به نمايش اضافه میشود و در طول نمايش دلبسته بازيگر نقش سياوش میشود
(درست همانند قصه سياوش و سودابه در شاهنامه فردوسي) و اين امر باعث ناراحتي بازيگر نقش افراسياب
میشود و كار تا آنجا پيش ميرود كه كل نمايش خيلي سادهانگارانه براي اجراي صحنهاي با مشكل مجوز
مواجه میشود .روابط آدمها خارج از نمايش بهدرستي شكل نميگيرد .نه اينكه سجادي توانايي آن را
نداشته باشد ،بلكه زمان طوالني فيلم مجالي به كارگردان نميدهد كه بيشتر به روابط آدمهاي نمايش
داستان كمرنگ و
بپردازد .مخاطب طي بيش از  140دقيقه چنان مورد بمباران اطالعاتي قرار میگيرد كه
ِ
البته سطحي معاصر نيز در اين هياهو گم میشود و مخاطب مجالي براي درك صحيح روابط بازيگران فيلم
داخل و خارج از نمايش پيدا نميكند« .تمرين براي اجرا» بهرغم تالشهاي كارگردان اثري تلويزيوني
مینمايد كه بهتر است در قالب يك مينيسريال در معرض ديد عالقهمندان قرار گيرد
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کیش و دریای آن زمانی از مشهورترین مراکز صید مروارید جهان بود؛ مرواریدهایی درشت ،رنگارنگ با عمری
دراز و کیفیتی مثالزدنی .بومیان این منطقه که خاکش برای کشتوکار بیشوکم سترون است و آسمانش
کمباران ،پیوسته برای صید ،صید ماهی ،صید مروارید ،چشم به دریا داشتند و روزی خود را از آن میجستند.
رواج مرواریدهای پرورشی و کاسته شدن از ذخایر صدفهای مرواریدساز و تکیه بر اقتصاد نفتی ،تنها چند
دلیل از بیشمار دالیلی بود که زندگی بسیاری از بومیان را دگرگون کرد ،گرچه چشمهای آنها هنوز برای
رسیدن روزی به دریا خیره مانده و دستهایشان هنوز به همان سو دراز است.
کیش لقب منطقه آزاد تجاری را یدک میکشد؛ لقبی که تداعیکننده جذب سرمایه است ،تداعیگر افزایش
درآمد ،کارآیی اقتصادی و فرصتهای اشتغال .اما این لقب و عباراتی که در پی آن میآید ،برای بومیان این منطقه
چه در بر داشته است؟ به گمانم تقوایی تمامی اینها را بهسادگی و روشنی در یک واژه خالصه کرده است؛ مقوا.
با قدم زدن و عبور از هتلها و پاساژها و مراکز تفریحی و توریستی کیش ،به خیابانها و کوچه پسکوچههایی
پا میگذارید که محل زندگی بسیاری از بومیان است و بیشترین چیزی که پس از شگفتزدگی از تضاد
هضمناشدنی شکل و شمایل ساختمانها و ساختار شهر خود را به رخ عابران میکشد ،فراوانی بچههای
کوچکی است که با ظاهر و لباسی که بهروشنی خبر از حال و روز خودشان و وضعیت اقتصادی والدینشان
دارد ،میان خاکوخل میدوند و بازی میکنند .در تمامی این لحظات و حین تماشای تمامی این صحنهها،
واژه مقوا داللتهای متنوع و متفاوتی مییابد.
همه چیز در نام خالصه شده است .برچسب منطقه آزاد تجاری برای بومیان ،همان نام مهرشده بر مقوای
محصوالت است .آنها ناگزیر زندگی پیشین خود را بر بستری ناامن از این نامها گستردهاند؛ نامهایی که
همچنان از دریا میرسد ،اما غریبهاند ،دیگر نه روزیرساناند ،نه برخاسته از ذات بخشنده و پرورنده دریا.
اینبار دریا تنها واسطه رسیدن آنهاست.
این نامها سقف میشوند و پنجره میشوند و دیوار میشوند ،اما همچنان مقوا باقی میمانند.
تقوایی در «کشتی یونانی»اش حرف سادهای میزند ،بیشوکم مستقیم و دور از پردهپوشی و پیچیدهگویی،
و بر آن با عباراتی با این مضمون که ،چه آن را بپسندیم چه نه ،در ساختار فرهنگی این مردم معنای ویژهای
دارد ،موکد میکند :زنت رو میخوای یا مقوا رو؟
و خب ...تعلل مرد نشان میدهد که انتخاب چندان هم کار سادهای نیست؛ گرچه حتی اگر او نیز میان مقواها و
همسرش ،زن را برگزیند ،اهمیت چندانی ندارد .دریایی که پیرامون او را گرفته ،فرصت انتخاب را از او ستانده
است؛ قوطیهای خالی در راهاند
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موج نو در سینمای جهان یک تعریف دارد و در سینمای ایران ،تعریفی دیگر .مثال همانطور که در فیلم «موج
نو» اعالم میشود ،در سینمای ایران متاثر از ادبیات معاصر بوده است؛ موضوعی که در ویکیپدیا هم بر آن
صحه گذارده شده و ویژگی این سینما در ایران برشمرده شده است.
این اثر مستند ،قاعدتا برای نسل جویای امروزی که عمده مخاطبان گروه هنر و تجربه را تشکیل میدهند،
باید واجد اطالعات کاملی درباره این مقطع از سینمای ایران باشد .اما این اطالعات به صورت ناقص و بریده
بریده میان دیالوگهایی که بیان میشود ،شنیده میشود و هیچگاه پازل را کامل نمیکند .بعضا تفاوت
برداشتها باعث میشود که یک فیلمساز بگوید اصال اینجوری نبود که ما چند نفر تصمیم بگیریم متفاوت
فیلم بسازیم و موج نو راه بیندازیم و دیگری میگوید من و فالنی و فالنی و ...تصمیم گرفتیم اینجوری کار
کنیم! بهجز این گفتارهای نارسا ،ما شاهد چند فیلم در تاریخ سینمای ایران هستیم که برای بیننده امروزی،
خیلی گویا نیست که کدام فیلم است و علت وجودیاش در این اثر چیست .بعضی همچون «شازده احتجاب»
به علت عنوان فیلم قابل دریافت است ،اما آثار ابتدای فیلم خیر .نباید در اثر مستند بنا بر این باشد که بیننده
همانند فیلمساز اطالعات کامل را دارد ،که اگر چنین باشد ،تولید فیلم موردی ندارد .بنابراین در کنار ساختار
انتخابی برای بیان موضوع ،اطالعات اسنادی هم باید درست اعالم میشد.
کارگردان برای بیان موضوع ،چند چهره مطرح در موج نوی سینمای ایران نظیر بهمن فرمانآرا ،داریوش
مهرجویی و کیانوش عیاری را در برابر پرویز شهبازی ،اصغر فرهادی و شهرام مکری قرار داده و در دیالوگ
و جویایی نسل جوان ،اطالعاتی از زاویه دید فیلمسازان قدیمی انتقال میدهد و البته در جای جای این
گفتارهای مجزا ،از نسل جدید هم اطالعات میدهد .بر این مبنا باید بپذیریم که امثال پرویز شهبازی ،شهرام
مکری یا اصغر فرهادی ،نسل جدیدی هستند که همانند نسل اواخر دهه  40سینمای ایران ،پتانسیل ارائه
آثاری متفاوت با جریان غالب روزانه در سینما را دارند و اصطالحا شاید بتوان اینان را موج نوییهای معاصر
ایران دانست .البته تالشهای گفتاری کارگردان با جواد طوسی را هم البهالی اثر داریم که متقاضی راضی
کردن مسعود کیمیایی و ناصر تقوایی برای حضور در این اثر است و میگوید که اختالف دیدگاههای شخصی
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او با این کارگردانان موجب عدم پذیرش این درخواست شده است .اما گفته نمیشود که در ساختار اتخاذشده
برای این اثر ،یکی از گذشته در برابر یکی از معاصر ،قرار بود در برابر کیمیایی و تقوایی چه نسل معاصرانی
حضور میداشتند تا ببینیم بر مبنای روال اتخاذشده ،دیگر نسل معاصران موج نویی ،چه افرادی هستند و
این هم یکی دیگر از نقایص اطالعات این فیلم است .البته وقتی پرویز شهبازی به ویژگی تاثیر ادبیات در
موج نوی سینمای ایران اشاره میکند ،همانند آنچه در ویکیپدیا آمده ،کارگردان این اثر مستند با تحسین
این گفتار ،بر آن صحه میگذارد .اما در کلیت اثر ،ورود مستقیمی به این ویژگی نمیشود مگر در سخنان
مهرجویی یا فرهادی.
جدا از اینها ،حضور خالقانه کارگردان در این اثر ،در طراحی ورود به فیلم و گام به گام جارو کشیدن برگهای
به زمین ریخته توسط رفتگر و در موارد دیگری همچون طراحی تشییع جنازه در ورودی خانه بهمن فرمانآرا
یا قرار دادن رفتگر نارنجیپوش در برابر ماشین اصغر فرهادی در نزدیکی منزل مهرجویی ،یا بردن کیانوش
عیاری به توچال برای رسیدن به تصاویری از «شبح کژدم» بیشتر دیده میشود .همچنانکه انتخاب
تصاویری از جغرافیای زندگی مهرجویی و فرمانآرا و البته عدسی خوردن و کباب خوردن و بازگشایی بعضی
وقایع مرتبط با اکران آثار این فیلمسازان و همچنین رضایت قلبی فرمانآرا از زندگی ،صحنههای جالب و
مکثهای تصویری خوبی داشته است.
این اثر بیشتر به نوعی گفتوشنود دوستانه نزدیک شده تا اینکه بهعنوان اثری مستند ،با این قطعات
انتخابشده ،ترکیب کاملی درباره موضوع مستند ،موج نو در سینمای ایران ،ارائه دهد .گفتوشنودی
که چون بخشهای کیمیایی یا تقوایی آن ،شکل نگرفته ،بنابراین اطالعات مورد نظر برای آن نیز ،کامل
نمیشود.
تاریخ سینمای ایران ،مقاطع تعریفشدهای دارد و بیان این مقطع و آثار آن به صورت تصویری ،باید واجد
اطالعات آن باشد .درست است که منابع کتابخانهای میتواند کمک کند ،اما خود اثر هم باید سرنخها و
استنادات مکتوبی را هم اشاره کند .موضوعی که کمتر از آن نشانه و اشاره دیده میشود
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«رم شهر بيدفاع» ( )Roma, Citta Apertaساخته روبرتو روسليني (  ) Roberto Rosselliniرا بايد يكي از
نخستين نمونههاي موفق فيلمهاي متعلق به سبك نوواقعگرايي يا ( )Neorealismدر سينماي ايتاليا دانست كه
به گونهاي نخستين همكاري سينمايي فدريكو فليني با روبرتو روسليني نيز به حساب میآيد .درواقع بايد گفت كه
فلينيجواندراينكارنخستينفعاليتهايفيلمسازياشرابهعنوانيكيازدستيارانروسلينيتجربهمیكند.
در گذشتهاي نهچندان دور ،فدریکوی نوجوان با وجود هوش و ذکاوت سرشاری که داشت ،اگرچه به هیچ روی
نتوانست آرزوی هميشگي پدرش را براي پوشيدن جامه پزشكي يا وكيل مدافعي كارآمد شدن ،برآورده سازد ،با
وجود بيميليهاي آشكارش به درس و مشق و مدرسه ،هرگز فكر نميكرد كه روزي روزگاري با نوعی شیفتگی
جنونآسا همه چیز را رها کند و به عشق نزدیک شدن به دنیای پررازورمز سیرک در سن  12سالگی از خانه پدری
بگریزدودرپییکگروهسیارودورهگردسیرک،زندگیتازهایآغازکندوبعدهانيزچنديبهقلمزدندرمطبوعات
 بهعنوان روزنامهنگار و خبرنگار  -سرگرم شود و در سال  1938در سن  18سالگی از شهر ری مینی  -زادگاه خوددر ايتاليا  -به رم برود و با شگفتيهاي پرشکوه رم آشنا شود و بعدها دريابد كه اين شهر سرچشمه شکوفایی همه
استعدادهای فدریکوی جوان بوده است .درواقع به نوعي میتوان گفت كه هم سيرك و هم شهر رم ،يكي بعد از
ديگريدركشيدهشدنفدريكوفلينيبههنرهاينمايشيوسينما،نقشيانكارناپذيرداشتهاست.
نگاه دقیق فلینی را در فیلم «جاده» ،به اوضاع و احوال آدمهایی که در سیرک کار میکنند ،میتوان نتیجه
مستقيم همین آشنایی زودهنگام او با دنیای پررازورمز سیرک دانست و همچنين اجاره اتاقی كوچك در حومه
شهر رم نيز ،فرصتهاي مناسبي پديد آورد تا خود را در هیاهوی رم پرشکوه گم کند و به کشف ظرایف ناپیدایی
بپردازد که در همكاري با روبرتو روسليني در نگارش فيلمنامه فيلم معروف «رم  ،شهر بيدفاع» به بهترین شیوه
به بازگوییشان مینشیند.
شهر رم که از دیدگاه باورهای عمومی مردم ایتالیا ،مادرشهر ( )Metropolisبه حساب میآمد ،از نگاه روسليني
و فلینی نیز برای دیگر شهرهای ایتالیا حکم مادر را داشت؛ مادری مهربان که نگاه همه شیفتگان خود را متوجه
خویش میساخت و آنان را دلبسته محبت خود میکرد!
فيلمروسليني(«رم،شهربيدفاع»)رابايدنوعيادايدينبهمبارزانونيروهايمقاومتايتالياييدانستكهدربرابر
نيروهاي اشغالگر نازي و تجاوز و ويرانگريهايشان ايستادگي كردند و بسياري نيز با فداكردن جانشان به پيروزي
دست يافتند .فيلم روسليني در سال  1945يعني درست در زماني كه در ايتاليا از آن با عنوان بهار رم ياد میكنند،
همزمان با اعدام موسوليني ساخته شده است و از اين زاويه نيز براي ايتالياييها كاري شاخص به شمار میآيد.
فيلم «رم ،شهر بیدفاع» كه در جشنوارههاي مختلف جهاني چندين جايزه نصيب روسليني كرده و نامزد
دريافت جايزه اسكار نيز شده است ،بسياري از ويژگيهاي اصلي و نشانههاي يك فيلم نوواقعگرا يا نئورئاليستي
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را در خود جمع كرده است .با استفاده از ويرانهها و
خرابيهاي باقيمانده از جنگ جهاني دوم ،دوربين
در بيشتر لحظهها در فضاهايي حركت میكند كه به
نوعي ،نشانههايي از جنگ يا ويراني را در قاب تصاوير
سياه و سفيد آن (كار اوبالدو آرتا) میتوان به تماشا
نشست .از آرايههاي صحنه و ساخت دكور در آن،
اثري نميتوان ديد .اگرچه از برخي بازيگران نامآشنا
در فيلم استفاده میشود ،اما با استفاده از بسياري
نابازيگر و آدمهاي عادي و از طريق رفتن به قلب
جامعه جنگزده ايتاليا در شهر رم -در ميانه دهه
 40ميالدي  -كاري پركشش و تماشايي خلق میشود كه به نوعي پيشگامي روبرتو روسليني را بهعنوان يكي
از موثرترين فيلمسازان اين سبك از فيلمسازي به اثبات میرساند .شايد به همين دليل بوده كه بسيار كسان،
بهويژه پس از تماشاي فيلم «رم ،شهر بیدفاع» عنوان پدرخوانده موج نوي سينماي فرانسه را نيز به روبرتو
روسليني دادهاند و بسياري از كارهاي او را ستودهاند.
در محور ماجراهاي اصلي فيلم ،مسئله جستوجوي خانه به خانه نيروهاي ارتش نازي براي دستگيري يكي از
رهبران نهضت مقاومت ايتاليا (جورجيو مانفردي) قرار دارد كه از آغاز تا پايان فيلم ،مخاطبان چنين اثري را لحظه
به لحظه به پيجوي ماجراها وامیدارد و فيلم «رم ،شهر بیدفاع» را با وجودي كه در بدترين شرايط اقتصادي و در
شرايط دشوار اقتصادي جنگ و كمبود سرمايه و حتي نبود فيلم خام و ديگر امكانات فني ساخته شده است ،به يكي
ازجاودانههايسينمايكالسيكجهانونمادسينمايايتالياتبديلكردهاست.
تمامسعيوتالشروسلينيدرچنينفيلميكهيكيازنمونههايدرخشانسبكنوواقعگراييدرسينمايايتاليابه
شمارمیآيد،دراينجهتبودهاستكهباالقايحسباورپذيريعميقتماشاگرانفيلم،آنهارابهجهاندرونفيلم
نزديك كند .صد البته نبايد از ياد برد كه روسليني با ساخت چنين اثري ،از دو جبهه بهراستي متناقض و متضاد مورد
انتقادقرارگرفت.ازيكسوخردهگيرانچپگرابودندكهازاوانتقادمیكردندوازسوييديگرمنتقداندستراستي
بودندكهاعتقادداشتنددرفيلمنوعيگزافهگوييواغراقباتاثيرپذيريازديدگاههايچپگرايانونگاهكمونيستي
غلبهدارد!درحاليكهبرايسينمادوستانومنتقداناكثركشورهايجهان،فيلمروسلينيكاريدرخورستايشبه
شمار میآمد كه توانسته بود بهخوبي حس باورپذيري مخاطبان خود را برانگيزد و تصاويري روشن از درد و داغهاي
ناشي از خرابيها و ويرانيهاي جنگ و اشغالگري ارتش نازيها در ايتاليا را به تصوير بكشد.
بازي بازيگراني چون آلدو فابريتزي  -كه گذشته از بازيگري تجربه كارگرداني در سينماي ايتاليا را نيز دارد  -و
مثل هميشه بازي بهيادماندني آنا مانياني (در نقش پينا ،نامزد فرانچسكو) تماشايي است و فيلم با وجودي كه
پاياني تلخ و گزنده دارد و جورجيو مانفردي(مارچلو پالي يرو) بهعنوان يكي از رهبران نهضت مقاومت ايتاليا،
زير شكنجه جان میدهد و دن پيترو (آلدو فابريتزي) كشيش حامي نهضت مقاومت نيز اعدام میشود و سرباز
انگيختن حس همذاتپنداري
فراري اتريشي (آكوس تولناي) نيز خودكشي میكند ،با اين همه ،ميزان بر
ِ
مخاطب در همراهي با آدمهاي اصلي داستان فيلم ،به اندازهاي است كه بيننده فيلم ،بسياري از لحظههاي
گرم و گيراي چنين اثري را تا هميشه به ذهن میسپارد و با همه تلخيهايي كه در فيلم میبيند ،آن را به
خاطرهاي فراموشناشدني تبديل میكند!
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حسین عیدیزاده

در این بخش ،هر شماره یک فیلم روز سینمای جهان با ویژگیهای
سینمای هنر و تجربه معرفی میشود
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درباره فیلم اندوه کایلی  Kaili Blues /ساخته گان بی
«اندوه کایلی» ساخته گان بی (برنده جایزه بهترین فیلم اول از جشنواره فیلم لوکارنو در سال  )2015همزمان
فیلمی است شخصی و غیرشخصی .شخصی است از خیلی جهات؛ بازیگر نقش اصلی عموی کارگردان بوده که
زندگی پرتالطمی داشته و همین زندگی یکی از منابع الهام بی در ساخت فیلم شده .نقش برادرزاده شخصیت
اصلی را یکی از نزدیکان کارگردان بازی میکند و نقش پیرزنی را هم که همکار شخصیت اصلی فیلم است ،یکی از
دوستان مادربزرگ کارگردان .شعرهایی که در گوشه و کنار فیلم میشنویم ،شعرهایی هستند که کارگردان در
نوجوانی سروده؛ کارگردانی که در زمان ساخت این فیلم تنها  26سال داشته .این ایدههای خانوادگی و شخصی
شاید این شبهه را برانگیزد که داریم فیلمی به سبک و سیاق کارهای علیرضا داوودنژاد تماشا میکنیم ،اما چنین
نیست .فیلم گان بی از نگاهی سینمایی و به دور از «فیلم خانوادگی» ساختن سرچشمه میگیرد که باعث
میشود این توضیحات اولیه تنها مقدمهای باشند برای ورود به دنیای ذهنی فیلمی که در آن گذشته و حال و
آینده ،خاطره و واقعیت با هم گره میخورند و تشخیص و تمیز آنها از هم دشوار میشود.
اولین نماهای فیلم با قطع و وصل برق در اتاقی که شبیه هر چیزی هست به جز مطب پزشک ،و دیالوگهایی
درباره بیمار نشدن مردگان ما را به دنیایی هذیانی وارد میکند که در آن چن شن ،مردی که  40سالگی را گذرانده
و پزشک تجربی در منطقهای حاشیهای و فقیر در شهری بسیار کوچک در بخش حارهای چین است ،پس از
درگیریهای لفظی متعدد با برادرش باالخره راهی سفری میشود برای بازگرداندن برادرزادهاش؛ پسری که
برادر بیمالحظه و بیقیدش به شهری دیگر فرستاده ،یا بهتر بگوییم فروخته .درواقع این سفر ،ستون فقرات فیلم
را شکل میدهد و آن را به تجربهای متفاوت و حیرتانگیز بدل میکند .اما تا پیش از رسیدن به این سفر رویایی
که در پالن سکانسی  40دقیقهای و بدون قطع گرفته شده ،فیلم لحظاتی دارد که اصولش را پیریزی میکند و
ما/بیننده را برای ورود به این سفر آماده.
در بخش اول فیلم ،حرکات دایرهای دوربین ،درست شبیه چشمانی نظارهگر که دوروبرش را وارسی میکند،
گوشه گوش ه زندگی را در حاشی ه شهر ،در میان آدمهای فرودست و فقیر ،آدمهایی که دیگر امید و آیندهای
ندارند ،تصویر میکند .در این لحظات دوربین حواسش به ریزترین و بیاهمیتترین چیزها هم هست؛ از بخار
آبی که در کتری میجوشد ،تا نحوه پایین آمدن یک لودر از روی یک تریلی ،درمان سنتی با بادکش ،شرطبندی
و ورق بازی کردن در کافهای درب و داغان و ...تاکید فیلمساز بر این امور روزمره که گاهی با موسیقی اتمسفریک
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وهــمآوری همراه میشود ،بهمرور این کارهای
روزانه را به نوعی رفتارهای غیرروزمره بدل میکند.
درواقع فیلمساز موفق میشود از دل روزمرگی نوعی
شاعرانگی بیرون بکشد؛ شبیه شعرهایی که بهتناوب
در فیلم میشنویم و در آنها زندگی روزمره با تخیل
انتزاعی به وصلت رسیدند .این شاعرانگی را تاکید
فیلمساز بر بازی نور ،رنگآمیزی صحنههای داخل
کافه و دوربینی که در میان یک مشاجره ،دو طرف
دعوا را رها میکند و روی میزی تمرکز میکند که
قطرات باران رویش چکه میکنند و همچنین خبر
پیدا شدن موجود عجیب در شهر تقویت میکند و ما
را برای فضای رویاگون سفر چن شن آماده میسازد.
گان بی در این سفر ،شخصیتهایش را بدون قطع
دنبالمیکندوازفضاییواردفضاییدیگرمیشود.اگر
شهرام مکری در «ماهی و گربه» با قطع نکردن جریان
فیلمبرداری موفق به خلق فضایی کابوسوار شد که
در آن گذشته و حال و آینده در هم میتنند ،گان بی هم موفق به همین احضار و فراخوان گذشته و حال و آینده در
فضایی رویاگون میشود .دوربین سیال او به شکلی ما را از فضا و حالی ،به فضا و مودی دیگر میبرد؛ انگار در خوابی
هستیم و با چرخش چشم به هر طرف بخشی از گذشته و آینده برایمان روشن میشود ،مردگان و زندگان را در کنار
هم میبینیم و گاهی حتی وارد زندگی کسانی میشویم که آنها را ندیدیم .انگار داریم آلبوم عکسی را ورق میزنیم
که هم عکسهای قدیمی سیاه و سفید در آن هست و هم عکسهای دیجیتال برای آینده .چن شن در این سفر ،با
گذشته خودش روبهرو میشود ،با عشق خود در آرایشگاه دیدار میکند و گوشهای از آینده را در مونولوگی تلخ برای
عشق/همسرآینده خود روشن میکند و ما را به خود نزدیکتر میسازد .در جایی آینده برادرزادهاش را میبیند که
حاالدیگرآنبچهشش،هفتسالهچندروزپیشنیست،وتنهاطیچندروزپسری 17،16سالهشدهوعاشقپیشه
کهازقضازندگیاشسامانپیداکرده.چنشنمیاناینگذشتهوآیندهدررفتوبرگشتاست،چراکهزندگیاشرا
کالهمینرفتوبرگشتهاتعریفکرده.اودراینسفر/رویافرصتپیدامیکنددوبارهعاشقشودودوبارهبلندگویی
را بردارد و هرچند فالش ،اما آواز بخواند و رویایش را تکمیل کند.
چن شن از این سفر برمیگردد ،بدون اینکه به مقاصدی که در ابتدای سفر به فکرشان بود ،رسیده باشد .اما
جرقههای تهسیگاری که از پنجره قطار بیرون میاندازد و آن ساعتهایی که روی واگنهای قطاری که از کنار رد
میشود نقاشی شده و عقربههایشان برعکس میچرخند و توهم بازگشت به گذشته را زنده میکنند ،خیالمان را
راحت میسازد که چن شن -حتی اگر برای لحظاتی -زمان گمشدهاش را بازیافته.
«اندوه کایلی» اولین فیلم فیلمسازی است که بسیار محکم و استوار گام برداشته ،پا روی شانه بزرگانی چون
آندری تارکوفسکی و هو شیائوشین گذاشته و تصمیم گرفته ،ناممکنها را ممکن کند؛ درست مثل همان ساعتی
که وارونه میچرخد یا لنگه کفشی که در آب غوطه میخورد ،بیننده را وارد مه و ابری میکند که برایش رویاها
را تحقق میبخشد
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پوریا ذوالفقاری

در این صفحه هر ماه درباره یک فیلم کالسیک
ایرانی از جنس «هنر و تجربه» خواهید خواند
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فیلمی که ادامه دارد...
اول) بین فیلمهایی که با ظهورشان پیکر رخوتزده سینمای ایران در دهه  40را تکانی دادند و بر ادامه راهش
تاثیری انکارناشدنی گذاشتند« ،گاو» قصهای جداگانه دارد .از نخستین نمایش فیلم ،توافقی عمومی و ناگفته بر
سر کیفیت و جذابیت این فیلم بین نخبگان و عموم سینمادوستان برقرار شد که تا امروز هم ادامه داشته است.
«گاو» نه به اندازه «قیصر» از سوی عموم سینمادوستان تایید و از طرف گروهی از نخبگان طرد شد و نه مثل
«آرامش در حضور دیگران» سرنوشتی معکوس با «قیصر» یافت« .گاو» نقطه میانه است .شاید نقطه عطف و
پیونددهنده فیلمهای جریان موسوم به موج نو .یک مرکز ثقل .همانقدر که مخاطبی عادی با تماشای نخستین
دقایق فیلم «گاو» درگیر وضعیت زندگی روستاییان و رابطه مش حسن و گاوش شده و برای پی بردن به سرانجام
این ماجرا تا انتها فیلم را رها نکرده (یا فیلم او را رها نکرده!) ،مخاطبان نخبه اعم از فیلسوفان و روانکاوان و
نقدنویسان با عمیق شدن در الیههای زیرین متن و یافتن المانها و سخنهای نهان و اشارههای هوشمندانه
دست به تاویل و تفسیرهای بسیار زدهاند .برای آنها تغییر هویت مش حسن (مسخ) ،جامعهای اسیر توهم وجود
دشمنانی ازلی و ناشناخته (بلوریها) ،فقدان حریم خصوصی (سرک کشیدن دائم آدمها از درها و پشتبامها
و پنجرهها) ،تصویر جامعهای که هنوز فردیت در آن معنا نیافته ،ناامیدی فیلمساز و نویسنده از نخبگان و
فرنگرفتهها (که در استیصال دائم کدخدا و نیز شکل زندگی و شوخیهای پسرک شهررفتهای که تنها پوششی
متفاوت از سایر روستاییان دارد ،جلوهگر میشود) ،معنای گاو و برداشتهایی که میتوان از وضعیت و نسبت او
با مش حسن کرد (ازخودباختگی تا غارتشدگی) و انبوهی تفسیر و راه و نشانه دیگر در فیلم وجود دارد که باعث
میشود برخالف برخی از فیلمهای همدوره« ،گاو» همچنان محل بحث و نقد باشد .از این نظر «گاو» را باید کنار
«آرامش در حضور دیگران» و «خشت و آینه» نشاند و البته از یاد نبرد که این فیلم به دالیلی روشن از هردوی
آنها مشهورتر است.
دوم) در مستند موج نو (احمد طالبی نژاد) که این روزها روی پرده است ،اصغر فرهادی خطاب به داریوش
مهرجویی می گوید اگر «گاو» نبود ،شاید ما امروز اصال سینما نداشتیم .اگر حضرت امام آن فیلم را ندیده
بود و آن جمله را نگفته بود ...سرنوشت متفاوت «گاو» و مشهورتر و اثرگذارتر شدنش در تاریخ سینمای این
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دیار از همین جا رقم خورد .برای آن ها که در ذهنشان سینما معنایی جز کاباره و رقص و روابط افالطونی
و غیرافالطونی نداشت« ،گاو» یک مثال نقض بود و اگر رهبر بزرگ ترین انقالب قرن بیستم جهت نگاه آن
گروه از بدبینان به سینما را به سمت این فیلم بازنمی گرداند ،نه ممکن که بسیار محتمل بود امروز سینمایی
نمی داشتیم .درواقع ارزش «گاو» برای نخبگان چیزهایی است که دارد و حرف هایی ا ست که می زند و برای
مخالفان سینما در دورانی که هنوز تکلیف خیلی چیزها روشن نبود ،اهمیتش در نداشته هایش بود .شاید
این سخن که «گاو» هیچیک از مولفه های دوران ساختش را ندارد و بی زمان و بی مکان جلوه می کند ،در این
بحث کارکردی مشخص یعنی کمک به دوام سینمای ایران داشته باشد ،ولی اتفاقا از نظر اهمیت هنری هم
باید روی همین ویژگی دست گذاشت .جسارت مهرجویی و ساعدی در پشت پا زدن به همه معیارهای دوران
و از اساس طرحی دیگرگونه درانداختن و از نظر فرم و ساختار قدم در راهی کامال متفاوت نهادن ،کار بزرگ
سازندگان «گاو» است.
سوم) هرگاه سخن از بحث هویت و مسخ در «گاو» پیش میآید ،ذهنها متوجه مش حسن میشود.
سکانسهای بستن او با ریسمان و کشیدنش از همه سو و راهی کردنش به ذهن میآید .اما در آن سکانس پایانی
که بزرگان ده مش حسن را زیر باران راهی میکنند ،تصویری فراموشنشدنی از مش اسالم (علی نصیریان)
میبینیم که مش حسن را حیوان خطاب میکند و کتکش میزند .همان صحنه مشهوری که در ادامه با نگاه
عمیق و یکه جمشید مشایخی که آمیزهای از سرزنش و بهت و اندوه است ،به اوجی دستنیافتنی میرسد .قصه
مسخ فیلم «گاو» اینجا کامل میشود .ورود مش اسالم به این بازی ،باور کردن گاو شدن مش حسن ،پیشه
کردن رفتاری متفاوت با او و به ضربه نواختنش دایره قصه مسخ را کامل میکند .اگر به یاد بیاوریم مش اسالم
همان کسی است که از ابتدای فیلم همه برای حل هر مشکلی به اندیشه او امید میبندند ،اگر موافق باشیم با این
تعبیر که مش اسالم جایگاه نخبهای در آن سرزمین را دارد که کالف سردرگم گرفتاریها منتظر سرانگشت
تدبیر اوست ،شاید تکاندهندگی این نما را تا حدی درک کنیم .قصه «گاو» چه در عرصه نقد و چه در واقعیت
سرزمین ما هنوز تمام نشده است
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پوریا ذوالفقاری

در این صفحه هر ماه درباره یک فیلم خارجی
از جنس «هنر و تجربه» خواهید خواند
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درباره «بزرگراه گمشده» ،ساخته دیوید لینچ
یک  بار در این بخش سراغ دیوید لینچ و «دیوانه از ته دل»ش رفتهایم .این دومین بار است که میخواهیم
دست روی سینمای او بگذاریم .درواقع آن نوشته درباره «دیوانه از ته دل» را نیاز داشتیم که در ادامه جرئت
کنیم و برویم سراغ شاهکار و قله سینمای لینچ .سراغ «بزرگراه گمشده» و فرد مدیسوناش .با آن موسیقی
فراموشنشدنی ابتدایی و زن و مردی که باز از دنیای آشنای لینچ میآیند.
فرد مدیسون در زندگی حرفهایاش موزیسین است و در زندگی شخصی مردی ناتوان و دارای همسری زیبا.
زنی خاموش ،بیکالم ،ناشناختنی و برای مدیسون دستنیافتنی .همین نسبت ،او را به وفاداری زنش مشکوک
میکند و همین وضعیت او را گام به گام در دنیای ذهنی خود بیشتر فرو میبرد و درنهایت غرقش میکند .قصه
از به قتل رسیدن همسر آغاز میشود .اتفاقی که متهمی جز فرد ندارد .او زندانی میشود و از اینجا لینچ ما را به
دنیایی فرامیخواند که اگر به بخشهایی از آن تن ندهیم ،توان درک ادامهاش را نداریم .او فقط یک آدرس برای
ما میگذارد .آنجا که فرد در زندان پریشان و ازهمگسیخته به رعشه میافتد .این آدرسی است به پناه بردن فرد
به فانتزی .روز بعد که فرد تغییر یافته و پسری نوجوان جای او در سلولش نشسته ،آغاز فانتزی فرد است .تا اینجا
یک عالمت سوال داریم؛ مرد ناشناختهای که ادوارد بلیک نقشش را بازی میکند .موجود ترسناکی که برای فهم
هویت و کارکردش در جهان فیلم چارهای جز نقب زدن به نظریههای فروید نداریم.
فروید مراحل رشد جنسی را به سه مرحله اید ،ایگو و سوپرایگو تقسیم میکند .بهاختصار «اید» را باید بخش
ناخودآگاه شخصیت که غزایز جنسی و زیستی مثل گرسنگی و تشنگی را شامل میشود ،تعریف کرد« .ایگو»

شماره  / 32آذر 1395

بخش عقالنی شخصیت است« .اید» به ما میگوید گرسنهایم .ولی «ایگو» اجازه نمیدهد هرجا غذایی دیدیم،
آن را برداریم و بخوریم« .سوپرایگو» هم دو کارکرد دارد که هردو ما را به سمت شناخت شخصیت مرموز و
ترسناک فیلم «بزرگراه گمشده» فرامیخواند .نخست وجدان ،بخش تنبیهکننده وجود ما ،و دوم بخش آرمانی
ما .تصور آرمانیای که ما از خود داریم ،محصول کارکرد سوپرایگو است و همزمان بخش سرزنشبار وجودمان
نیز .ادوارد بلیک در فیلم سوپرایگوست .این را در دیالوگی که در مهمانی به فرد مدیسون میگوید ،میفهمیم.
فرد مدیسون از حضور او در خانهاش خشمگین میشود و پیرمرد مرموز میگوید« :من بدون دعوت جایی
نمیروم ».یعنی خودت من را فراخواندی .ما خود سوپرایگو را دعوت میکنیم و گاه اسیرش میشویم .اسیر
من آرمانی یا اسیر درد وجدان .فرد مدیسون مرتکب قتل شده .درد وجدان او را به سمت بخش دیگر سوپرایگو
میبرد .به سمت تصویر ایدهآلش از خود .او در فانتزیاش پسری است دارای توان جنسی فوقالعاده که
همسرش زیباتر از دنیای واقعی و بسیار اغواگر دل به او میبندد.
فانتزی فرد مدیسون یک فیلم نوآر آمریکایی ا ست ،با همان مشخصه ها و مؤلفه ها .زنی زیبا ،مردی ساده
و عاشق و درنهایت فریب خورده .در سکانسی که کنار آن کلبه ناشناخته پسر نوجوان با زن می آمیزد،
دیالوگی از زن می شنویم« :تو هیچوقت به من نمی رسی ».این نما به تبدیل دوباره پسر به فرد مدیسون
کات می خورد .بله .وقتی بیش از حد به فانتزی نزدیک شوی ،فانتزی فرو می پاشد .این اتفاقی ا ست که
برای فرد مدیسون می افتد .او تحت تعقیب پلیس قرار می گیرد و پشت فرمان دوباره رعشه ای به وجودش
می افتد .فانتزی بعدی در راه است.
«بزرگراه گمشده» خط و ربط بسیار منطقی ای دارد .عدم درک همین پیوستگی علت و معلولی موجی از
تقلیدهای ناموفق را از لینچ راه انداخت که هیچیک به اتفاق مهمی تبدیل نشدند .از سوی دیگر فرامتن هم
فیلم را به مرز هولناکی پیش می برد .شخصیت مخوف فیلم ،همان پیرمرد با نام واقعی ادوارد بلیک ،در زندگی
واقعی اش مرتکب قتل شد .زنش را کشت .وقتی با این آگاهی به تماشای دوباره «بزرگراه گمشده» بنشینیم،
واقعا یک جاهایی مو به تنمان سیخ می شود .یا بهتر بگوییم ،موهای بیشتری به تنمان سیخ می شود!
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نیوشا صدر

معرفی کتاب «هنر امر متعالی مبتذل» نوشته اسالووی ژیژک

«از ذکاوت دشمنان باهوش میتوانیم به ضعفهای اساسیمان بصیرتی کامل پیدا کنیم».
برگرفته از سخنان لنین -از متن کتاب
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اسالووی ژیژک ،نظریهپرداز پرکار اسلوونیایی ،لقبهای فیلسوف،
جامعهشناس ،منتقد فرهنگی ،شومن و بسیاری القاب دیگر را به دنبال
نامش یدک میکشد و تقریبا چیزی نیست که از گستره پیشرونده
نظریاتش بیرون مانده باشد .او در «هنر امر متعالی مبتذل» که
میتوانید آن را با ترجمه دلپذیر مازیار اسالمیدر بازار کتاب بیابید،
با مرور گذرای آثاری همچون «کازابالنکا»« ،مخمل آبی»« ،پلهای
مدیسون کانتی»« ،زندگی زیباست» و ...این مقالهاش را بر تحلیل
«بزرگراه گمشده» دیوید لینچ متمرکز کرده است.
پیشگفتار کتاب به قلم مارک ویژارک ،استادیار تاریخ هنر مدرن در
دانشگاه واشنگتن ،نگاشته شده و او در این مقدمه از ژیژک و اهمیت او در تفکر معاصر سخن میگوید و آثار لینچ
و بهخصوص «بزرگراه گمشده» او را از دریچه نگاه ژیژک به نظریه الکان میکاود.
پس از آن وارد بخش اصلی کتاب میشویم .ژیژک با شرح مختصر فراگیرترین واکنشهای انتقادی به «بزرگراه
گمشده» لینچ و با در نظر داشتن هر دوی این واکنشها که یکی فیلم را نوعی تمرین خشن پستمدرنیستی
میداند و دیگری بر سیطره بستر مشترک ناخودآگاه در مرتبط کردن تمامیشخصیتها و رویداد تاکید
میکند ،به سطحی از تطابق اضداد اشاره میکند که جهان آثار لینچ باید در آن سطح بسیار جدی گرفته شود و
این کتاب را تالشی برای گشایش معمای این تطابق اضداد میداند.
در بخشی با عنوان «تخطی ذاتی» ،نویسنده با مرور صحنههایی از فیلم بهیادماندنی «کازابالنکا» ،به کاوش در
صحنهای میپردازد که در آن السا هفتتیرش را برای تهدید به سمت ریک میگیرد ،بر آنچه پس از آن میان
آن دو ردوبدل میشود ،متمرکز میشود و با پیوند دادن آن به مکالمه پایانی میان ریک و الزلو ،تصاویر اندکی
را که با عنوان متن پاک پیش چشم قرار میگیرد ،فعالکننده احتماالت ناگزیری در ذهن و تخیل تماشاگر
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برمیشمارد.
ژیژک با استناد و ارجاع به نظریه ریچارد مالتبی ،به توضیح این دیدگاه میپردازد که چطور فیلم میتواند منابع
ی که در کنار
متفاوت و دوشقهای از لذت را بر دو تماشاگر متفاوت ،یکی سادهانگار و یکی قادر به درک پیچیدگ 
هم روی صندلی سینما نشستهاند ،عرضه کند (که از نگاه ژیژک یک تماشاگر است که خود به دو نیمه تقسیم
شده) و سپس همین موضوع را از دیدگاه الکانی بسط میدهد.
به زبان ساده ،او در ابتدای نوشتهاش ،به شرح این موضوع میپردازد که چگونه درحالیکه ما مشخصا چیزی روی
پرده و در «متن» نمیبینیم که نشانه عبور فیلمساز از مرزهای مشخصشده اخالقی آن زمانهالیوود باشد ،در
سطحی دیگر ،متن به تخیل تماشاگر پروبال میدهد تا هر طور که دلش میخواهد ،به آنچه میان آن دو گذشته
است ،فکر کند .درنهایت ،فیلمساز به هدفش در جذب مخاطب رسیده و حتی از آن فراتر رفته و در عین حال،
قواعد قلمروی عمومیکه تنها به حفظ ظاهر اهمیت میدهد ،تمام و کمال رعایت شدهاند.
او به این طریق و در تایید نظر مالتبی ،نظامنامه تولید در دهه  1930و 1940هالیوود و سانسورهایی را که از
دل آن برمیخاست ،عاملی برای افراط میشمارد؛ به این معنا که آنچه از نمایش مستقیمش ممانعت به عمل
میآمد و فیلمسازان در ظاهر و برای تبعیت از قوانین از آن دوری میجستند ،به نوعی افراط در خیالپردازی در
همان زمینه منجر میشود .آنچه به دلیل سانسور امکان نمایش مستقیمش وجود ندارد ،در تکتک لحظات
فیلم تکثیر میشود؛ به نحوی که سادهترین حرکات میتواند تخیل تماشاگر را به همان سمت هدایت کند.
به این ترتیب ،با ایجاد چنین ممنوعیتی در سینما ،عادیترین و روزمرهترین رفتارهای انسان بر پرده ،غالبا
زنان ،به رفتارهایی جنسی بدل میشود .او مینویسد ...« :درواقع نقش سانسور بهمراتب مبهمتر از آن است
که شاید به نظر رسد .انتقاد مشخص به این نکته چنین است که ما از این طریق ،سهوا نظامنامه تولی د هایس
را تا حد ماشین ویرانگری ارتقا بخشیدهایم که برای نظام سلطه بهمراتب تهدیدکنندهتر از تساهل مستقیم
آن است :مگر ادعا نمیکنیم که هر چقدر سانسور شدیدتر و مستقیمتر باشد ،عواقب ناخواستهای که تولید
میکند ،بهمراتب مخربتر است؟ برای پاسخ به این انتقاد باید بر این نکته تاکید کنیم که این عواقب منحرف
و ناخواسته ،فارغ از تهدید موثری که بر نظام سلطه نمادین دارند ،تخطی ذاتی آنند ،یا به تعبیری پشتوانه
زشت و تاییدنشدهاش».
او با ذکر مثالهایی مانند «پلهای مدیسن کانتی» اثر کلینت ایستوود ،توضیح میدهد که چگونه انحالل قوانین
سفت و سخت تولیدهایس ،به تولید فیلمهایی منجر شد که برخالف آنچه در نگاه اول داستان آنها روایت
میکند ،برای نمونه و مشخصا در مورد همین فیلم ،درنهایت به تایید ارزشهای خانوادگی میپردازند.
آنچه در این نوشته کوتاه  900کلمهای به مرور آن پرداختم ،تنها  30صفحه نخست کتاب را دربر میگیرد،
که به گمانم هم برای هواداران روزافزون ژیژک و هم برای مخالفان سرسخت او ،به دالیلی کامال متفاوت ،بسیار
خواندنی است.
از آنجایی که قصد ندارم به شیوه معمول معرفی کتاب ،به ذکر فهرست و کلیات آن بپردازم و تصور میکنم،
این شیوه غیرمتعارف برای معرفی کتابهایی از این دست کارآمدتر است ،به همین اندک بسنده میکنم تا
خوانندگان «هنر و تجربه» را به مطالعه کتابی دعوت کنم که در  104صفحه ،توسط نشر نی به بازار کتاب عرضه
شده و به چاپ چهارم خود رسیده است.
«هنر امر متعالی مبتذل» با ترجمه همیشه خواندنی مازیار اسالمیاز دریچهای کامال متفاوت به فیلمیمینگرد
که طی سالیان ،تحلیلهای فراوان و متنوعی بر آن نوشته شده است
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How did you reach to the judgment?
I really don’t judge. I just recorded what I’ve seen and heard. Some people think that
all cultural, official, sport, bank and other facilities are gathered in the capital, so they
can reach more freedom in capital, families are more intellectual, and ,many other
thoughts that youth who live on other cities think about big cities like Tehran. The
temptation of immigration never leave them. This is not a new thing; it has been from
long time ago and it’s been challenging issue from that time too.
We had some samples with this subject in Iranian cinema like “Mr. Haloo” or
“Crystal Garden” (Bagh-e Boloor). Have you seen them?
Yes, and I liked them but the point of views are different; in both form and narrative.
How did you work with actors?
I didn’t give the script to the cast. I just told them the situation and the cast practiced
some other things but their rehearsals were on some similar situations. The exact
situation hasn’t been shaped in their minds because we gave them the script at the
last moment. It can be interesting if you know that some of the cast don’t know the
ending of the story even now.
What is the specialty and advantage of this way of working? Does it give some
opportunities to the actor?
For sure it hardens the work of actor. For some actors, memorizing the dialogues
is a difficult task. We have 15-minuete plans. So our practices were so hard and
sometimes the assistants work for two hours none-stop with the cast because exactly
like the audience they found the story just in last half an hour. Because of all, the film
has a documentary-like sense and prohibited extra acting.
The plot need a heavy dram but you chose a different way.
The first screening of the film was in Brazil and it reached to extra-session. I never
thought that non-Iranian audience touch the film but it attracted them and I guess it
would be the same in Iran. I hope to have great screening and good reactions.
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Interview

Ali Asghar Keshani
Film Critic

An Interview with Saba Kazemi, the Director of “Mate”

I Won’t Judge, I Just Write What I’ve Seen
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“Mate” is the first experience of Saba Kazemi; a film is a social one which narrates the
story of four families in the indoor atmosphere of an apartment. Kazemi tells the story
of “Mate” in a 90-minuete plan sequence. We have known Kazemi with his short films;
“Distance Line”, “Western Zartosht”, “Road”, also his documentaries “Snow-hole”,
and “Four in Four”. She also played in “Silent” directed by Morteza Mir, and “Azar,
Shahdokht, Parviz and Others” directed by “Behrouz Afkhami”.
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“Mate” has a good idea; the idea which has happened for many inhabitants of
big cities. How did the idea of “Mate” catch you?
Very accidentally, I heard from radio that 42 people in one of the regions of Tehran
bought an apartment together. It means that 42 persons were complainants of an
apartment in that region and it was a catastrophe. In fact, there are lots of cases like
this, especially in big cities like Tehran that many towers are selling their units from
the iron-skeleton process while in that process and next ones, it is sold to some other
people. After they sold all of these units, they left Iran. I just remember those 42 ones
and it changed to the primary idea of “Mate”.
There are some other side ideas in “Mate” too. How did you decide to add these
sub-stories to your film?
I tried to speak about some discussions like immigration to Tehran, especially moral
challenges of people also something like discovering the truth in my film. Making a
group decision in hard situation was also one of these concerns.
Why did you know immigration as an important challenge now?
For many of provincial people, Tehran is still a utopia, because Tehran has the best
equipment for all of them. Of course after they come to Tehran they understand
that they were wrong and there was no hot news as they thought in Tehran while
maybe some problems of Tehran are much severe that its facilities. This is very like
to Iranians’ immigration to some other countries that they return Iran after a while.
However, in “Mate” we face to both groups; those who want to immigrate from a town
to Tehran, and those who want to immigrate from Iran.

Interview
1395  دی/ 33 شماره

You film tries to awake the sense of discovering and exploring some hidden
parts of the life of Jalal. How much did you want to be like this?
You mentioned to a good point. As you said, it was conscious. I followed this way
even in the feature films I’ve made and I always put something unfinished. However,
in documentary, it is necessary to talk more clarifying but I didn’t want to finish and
end everything. The film is like pieces of puzzle that with making it you can reach
to an image of Aal-e Ahmad’s life while it wasn’t supposed to have a complete and
certain image. It wasn’t supposed to sentence about a subject as a filmmaker.
How did you reach to a fluent narrative that it must be attractive and dramatic
about his life too?
Making the film took much work and times. At first, Mr. Eghdami who was the former
head of IYCS told me to make a film about Simin Daneshvar. I accepted it with
reluctant. Then I started to research even shooting but Mrs. Daneshvar became ill
and the film remained unfinished. When I was talking about Simin, it was natural that
we talked about Jalal Aal-e Ahmad too. In the all processes of making that film, when
I was speaking with different people, studying, and… I was looking for the pieces
of puzzle. Leili Golestan was the only woman that was the key character of my film
to reach to true image from Jalal Aal-e Ahmad; in fact his image from the eyes of a
young girl. She told us her ideas about him in a very simple narrative.
Some parts of the film was away from delicacy and there was a direct look in it,
for example the season that Jalal is talking about Darolfonoun. We immediately
see the image of there. I guess these kinds of images are reminding some TV
clips rather than documentary’s one.
I think its inevitable in such a documentary. It seems that it is sometimes necessary
to show something directly. It is different from music video that whenever we speak
about the window, the image of the window is being shown. In documentary, maybe
the general idea be the same but if we don’t show the images it won’t be fascinating.
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Interview

Sahar Asr Azad
Film Critic

An Interview with Mostafa Aal-e Ahmad

“Being a Writer” Came from Feeling Indebted to
Jalal Aal-eAhmad
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Mostafa Aal-e Ahmad is a filmmaker who had many experiences such as making
short films, documentaries, set and costume designing of movies and finally making
a movie, but he returned back to documentary-making with making a portrait
documentary about the important and effective character Jalal Aal-e Ahmad, while he
is his relatives too. The fruit of this experience is a film that while it was screened after
five years in Art and Experience Cinematic Group but it is so alive and attractive. It
also faces the audience to some questions that they are helping him/her to know the
character if Aal-e Ahmad much more better. The base of the film is documentary while
the filmmakers believe that the film is an attempt to remaking the real portrait of Jalal
Aal-e Ahmad. He said that if Jalal was alive I guess he will like the film.
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How did you back to making documentary and made “Being a Writer”?
I always had social concerns, cinema is not the goal for me. It is a device for talking
about my words and ideas and go toward somewhere to be more reformer with the
help of criticism. I never follow festivals, interviews or thinking about them, and I never
make film for being seen at the; if I participated in them is just because they can be
lighting for me even in short films I made, my goal wasn’t cinema but was finding a
new atmosphere to tell my words. In 60s and 70s there was a cheap realism that
shadowed short film too that I wanted to break it.
In “Being a Writer” also I wanted to follow those goals too. The subject of life was
controversial life of Jalal Aal-e Ahmad which was trapped in shadows and ambiguities.
Sometimes it even is the food of misunderstanding an d some black and white looks
shadow on his character. I wanted to break this vision. Moreover, the documentary
was a feeling of debt toward Jalal Aal-Ahmad that I was familiar with his works and
he affected so much on me. I think if he was alive, he will be content with the film. As
you see in the film, the film is narrated by his words and we haven’t added anything to
his words. I even used some of his friends’ words in a way that they be notes for his
words, so I was looking for having a real image of Aal-e Ahmad.

Fih-e-Fimah

Screening Films

Season of Seasonal Rains (2009)
Synopsis: A teenager boy is experiencing a new life on
the threshold of his parents’ separation. His simple life is
being passed in loneliness and long walks, so, he finally
has to have some new choices.
Cast and Crew: Director: Majid Barzegar, Writers: Majid
Barzegar, Hamed Rajabi, Director of Photography: Amin
Jafari, Sound Recorder, Designer, and Mixer: Mehran
Malakouti, Editor: Javad Emami, Set and Costume
Designer: Leila Naghdi Pari, Make-Up Designer: Elham Salehi, Actors: Navid Layeghi
Moghaddam, Marziyeh Khosh Tarashi, Mohammad Hosseini Alayi, Elnaz Habibi,
Jaleh Shoari, Mehran Khodayi, Mohammad Mehdi Leilaz, Arash Pourkaber, Milad
Zarrinkhak, Maysam Norouzim Producer: Manouchehr Shahsavari

Synopsis: Difficulties of making a film for special society!
A society which is important and we just have a parental
vision about them.
Cast and Crew: Producer and Director: Sadegh
Davarifar, Cameramen: Sadegh Davarifar, Seyed Vahid
Hosseini, Mehdi Azadi, Nafiseh Zahiri Sani, ali Janeb
Elahi, Editor: Ehsan Lohrasbi

Injured Cow (2014)

Synopsis: An Iranian labor who is not in a healthy
psychological situation fights with an Afghan labor.
Because of this fight, the Iranian labor fined heavily and
has been put in a dangerous situation.
Cast and Crew: Writer and Director: Saeed Dolatkhani,
Director of Photography: Hassanali Asadi, Editor:
Masoud Dolatkhani, Make-Up: Soudabeh Khosravi, Set
and Costume Designer: Saeed Dolatkhani, Sound Mixer: Amir Hossein Sadeghi,
Sound Manager: Arsalan Kian Erthi, Music: Sahand Mehdizadeh, Actors: Arash
Mohajer, Bahar Nohian, Azita Lachini, Hamidreza Hedayati, Linda Kiani, Mohammad
Amin Sahebzadeh, Nikan Rast Ghalam, Kazem Alizadeh, Amir Sedighi, Sepidar Tari,
Amir Forouzan, Mehran Rajabi, Producer: Seyed Amir Seyedzadeh

Synopsis: After several years, Soheil, found Niloufar’s
address and came for him. Their relationship has been
lost and now it is on the threshold of beginning again.
Cast and Crew: Director: Behnam Behzadi, Director of
Photography: Bahram Badakhshani, Set and Costume
Designer: Babak Karimi Tari, Sound Recorder: Rashid
Daneshmand, Actors: Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa,
Setareh Pesyani, Roya Javidnia, Alireza Aghakhani,
Shirin Yazdanbakhsh, Producer: Behnam Behzadi
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Inversion(2015)
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Screening Films

Winner of Best Film and Best Actor from Kish International Film Festival
Cast and Crew: Writer and Director: Abolfazl Saffari, Director of Photography: Bayram
Fazli, Editors: Ebrahim Saeedi, Majid Asheghi, Sound Recorder: Mehrdad Dadgari,
Music: Shahram Gholampour, Set and Costume Designer: Abolfazl Saffari, Sound
Mixer: Mohammadreza yousefi, Actors: Hojjatollah Ghazvini, Masoud Mehregan,
Shahab Farzali, Niloufar Adibfar, Saeed Moazzami, Ebrahim Bahrololoumu, Elena
Farer, Jeff Melijek, Mah Khatoun Pirakand, Vahid Khadir, and Bijan Sayfan, Sponsors:
Abolfazl Saffari, Ali Akbar Fotouhi, Producer: Seyed Masoud Atyabi
Mr. Prime Minister

Synopsis: “Mr. Prime Minister” is a narrative from 28
months of prime ministry of National Government of Dr.
Massadegh; a narrative which retell the experience of
Iran nation to today generation; the narrative which is
known for everybody but no one can tolerate to retell it.
Cast and Crew: Director: Mohammadreza Emamgholi,
Narration: Nasser Tahmasb, Researcher: Seyed Yazdan
Habibi, Editor: Hadi Bahramian, Producer: Amin Hosseini, Produced in Safir Film
Home

Synopsis: The documentary is about the old mansion
of Mirza Hassan Mostofiol-Mamalek (one of the Qajar’s
period’s politicians) which is 125 years old; it has many
untold stories inside. For telling some of these stories the
“Home” awakens and then goes sleep again.
Cast and Crew: Executive Manager, Researcher,
Editor, and Director: Khodayar Ghaghani, Director of
Photography: Davoud Abbasi (With a memory of Martyr Seyed Mehdi Mirafzali),
Sound Recorders: Iman Bazyar, Erfan Ebrahimi, with Presence of Aidin Aghdashloo,
Mohammadreza Aslani, Ashkan Aminian, Seyed Abdollah Anvar, Late Feraydoun
Hafezi, Nasrollah Haddadi, Vigen Davoudi, Late Mohmmad Ali Sepanloo, Homayoun
Shahnavaz, Mohammadreza Madani, Late Shahin Mostofiolmamalek, Ali Moallem,
Leila Moayyeri, Nasser Malek Moteeie, Seyed Alireza Miralinaghi, Late Ehsan
Naraghi, Jahangir Hedayat, Lorik Terhwansian, and Amir Homayoun Ebrhimian (Little
Boy), Producer: Khodayar Ghaghani, Produced in DEFC
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Cinema Bench (2015)
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Synopsis: During 1989 to 1992, a man sitting on a
bench in the suburbs of big cities, perform sequences of
great ever movies of the history of cinema for people. He
faces with many changes during these years…
Cast and Crew: Writer and Director: Mohammad
Rahmanian, Director of Photography: Touraj Mansouri,
Set and Costume Designer: Mohssen Shah Ebrahimi,
Actors: Mahtab Nassirpour, Ali Omrani, Houman Barghnavard, Ashkan Khatibi,
Producer: Touraj Mansouri

An Avant-Garde Group in Iranian Cinema
Memories of Black Horse (2015)
Synopsis: A group of youth tries to teach Kurdish
language in Turkey’s Kurdistan region; where the Turkey
dictatorship has forbidden teaching the language.
Part of the work of this group is hidden publishing and
distributing of children books for underground schools
which are hidden too. Asika, one of the girls working in
the group is killed. Her friends decide to reach her to
her last wishes and will. She was grown up with a black horse which is now in an
abundant region through Anatoli Mountains. Her last ask is to see the horse for the
last time. Arrival of the horse is leaded some unexpected events.
Cast and Crew: Writer and Director: Shahram Alidi, Set Designer: Ashkan Ashkani,
Editor: Hayedeh Safiyari, Music: Kayhan Kalhor, Sound Recorder: Ahmad Salehi,
Sound Mixer: Hossein Mahdavi, Make-Up: Soudabeh Khosravi, Actors: Maryam
Boubani, Brak Tozonatach, Vildan Atasour, Shwal Sam, Producer: Shahram Alidi

Screening Films

Art and Experience;

A Long Day

The End of the Earth (2005)
Synopsis: Hojjat is a middle-aged man who left his
family in north of Iran and started to tarevl toward south
of Iran barefoot, he decides to go until the end of the
world barefoot and die. After an hour walking he reaches
to Amman Sea and he lived there 17 years away from city
and society. He became famous as the Iranian Robinson
Crusoe while some people came to and bothered him
also making some problems.
Achievements: Winner of Golden Apricot from Armenia International Film Festival,
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Synopsis: Shahin who has traveled to his hometown
after years, now he faces to a moral dilemma that the
concept of goodness and badness, moral or immoral is
not recognizable.
Cast and Crew: Director: Babak Bahram Baygi,
Sciptwriters: Payam Nasser, and Babak Bahram Baygi,
Director of Photography: Mohammadreza Taymouri,
Sound Mixer: Ensiyeh Maleki, Sound Recorder: Hassan Shabankareh, Special
Effects: Farhad Najafi Fard, Set Designer: Kaveh Kazemzadeh, and Arash Baghipour,
Costume Designer: Semiramiss Mohandesan, Make-Up: Hadi Borji, Actors: Reza
Behboudi, Shabnam Mmoghaddami, Alireza Ara, Baran Ebrahimi, Producers: Babak
Bahram Baygi and Morteza Youneszadeh
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