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سیزدهم مهر ماه سالگرد بوجود آمدن گروه سینمایی «هنر و تجربه» بود .ظرف این مدتی که این گروه فعالیت
خود را آغاز کرده است ،توانسته با چهار سالنی که در اختیار دارد مخاطب خاص خودش را تا اندازه ای پیدا کند و
جایگاهی باشد برای فیلم هایی که با تفکر ساخته می شوند یا طی سالهای گذشته تولید و در آرشیو ها بودند و
با ظهور این گروه امکان نمایش پیدا کرده اند.
از دید من بهترین نام برای ژانر سینمایی که در این گروه به نمایش در می آید ،همین عنوان «هنر و تجربه» است
و می خواهم تبریک بگویم به کسی که این عنوان را انتخاب کرده است .هنر فی النفسه در تجربه است که شکوفا
میشود و ابداع یک اثر با تجربه است که اتفاق می افتد و این تعریف در همه عرصه های هنری صادق است.
فیلم های ژانر «هنر و تجربه» حرفی برای گفتن به مخاطب دارند و فقط متکی به ستاره و فروش نیستند و اکثر
فیلمهاییکهدرسینمای«هنروتجربه»دراینمدتبهنمایشدرآمدند،جنسدیگریازسینمارابهمانشاندادند
کهنیازبهدیدهشدنوداشتنپشتیبانمحکمدارد.اینپشتیبانیچهازسویتماشاگرانوچهازسویمدیرانسینمایی
بایدصورتگیرد.مدیرانومسئوالندولتیمیتوانندباحمایتهایمالی،امکانبیرونآمدنفیلمهایجدیسینمای
ایرانرافراهمآورندوامکاننمایششانرابوجودآورند.نبایدکهتمامچشمداشتسینما،بهگیشهباشد.مخاطبانسینما
االنبااستقبالازفیلمهای«هنروتجربه»عالقهشانرابهسینمایاصیلوبامحتوانشاندادند.البتهاینحرفبهاین
معنانیستکهتمامفیلمهاییکهاکرانگستردهدارندفقطجهتتفریحوعاریازمحتواساختهشدهاند،بلکهاالنکه
گروه«هنروتجربه»درحالفعالیتاست،میبینیمکهجایآنپیشازاینخالیبود.
امیدوارم این سینما بارورتر بشود ،سرمایه گذاری خصوصی و دولتی روی آن صورت بگیرد و تهیه کنندگان
جسارت تولید چنین فیلم هایی را داشته باشند و فیلم های قدیمی از آرشیو ها بیرون آمده و مرمت بشوند .در
همه جای جهان این جریان به شکل جدی فعالیت می کند ،سینماتک هایی برای نمایش فیلم ها وجود دارد و
اساس سینمای یک کشور را نشان می دهد .با تمامی این اوصاف ،آنچه مسلم است نیازمندی سینمای ایران به
«هنر و تجربه» است.
در پایان می خواهم تاکید کنم بر محتوا داشتن این سینما که غالب های تکراری پس زده است و بدون آنکه
پیچیدگی داشته باشد یا فلسفه بافی کند با مخاطب ارتباط برقرار کرده و آن را دلزده نکرده است .عباس کیارستمی
جمله ای دارد که می گوید« هنر و تجربه حاصل یک تجربه پیشرو است» و همین جمله خاص بودن و آوانگارد بودن
این سینما را نشان می دهد .امیدوارم از این سینما بیشتر حمایت بشود تا توده بیشتری جذب آن بشوند
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نشست نقد و بررسی فیلمهای مستند
«مدار صفر درجه» و «ملف گند» به
کارگردانی محمود رحمانی چهارم
آذرماه پس از نمایش آنها در سینما
ساحل اهواز با حضور کارگردان
و مازیار فکریارشاد (منتقد)
برگزار شد.

مجتمع سینمایی بهمن کاشان
چهارشنبه  ۲۷آبان فیلم «پرویز»
ساخته مجید برزگر را اکران کرد.
افتتاح هنر و تجربه در این شهر با
نمایش و نقد و بررسی این فیلم
همراه شد و کارگردان فیلم به همراه
حمیدرضا آخوندنصیری ،مسئول
نمایندگی هنر و تجربه در کاشان،
درباره فیلم به گفت وگو نشستند.
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نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی
«تاج محل» ساخته دانش اقباشاوی
یکشنبه اول آذر در خانه هنرمندان
برگزار شد .در این نشست کارگردان
«تاج محل» به همراه دو بازیگر فیلم،
علی مردانه و شهال پرویزمرادی و
شاهین امین به عنوان منتقد
حضور داشتند.

جلسه نقد و بررسی فیلم «در
کوچههای عشق» با حضور خسرو
سینایی (کارگردان فیلم) و کیوان
کثیریان (منتقد) ،شنبه  ۳۰آبان در
سینما هویزه مشهد برگزار شد.

«باز هم سیب داری؟» به کارگردانی
بایرام فضلی ،در آخرین دوشنبه
آبان ماه پس از نمایش در سینما سوره
اصفهان ،با حضور کارگردان فیلم،
ذبیح افشار و لیال موسوی (بازیگران)
و محمدسعید محصصی (منتقد)،
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
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نشست مطبوعاتی فیلم «خواب تلخ»
به کارگردانی محسن امیریوسفی
 ۳۰آبان در سالن شماره  ۵پردیس
سینمایی ملت با حضور محسن
امیریوسفی در مقام کارگردان و
امیر پوریا به عنوان مجری و منتقد
برگزار شد.

9

مستند «آزادراه» به کارگردانی
محسن خانجهانی  ۲۲آذر ۱۳۹۴
با حضور کارگردان و علی عالیی
به عنوان منتقد و مجری در خانه
هنرمندان ایران مورد نقد و بررسی
قرار گرفت.

دوشنبه شانزدهم آذر ،مستند
«آزادراه» در سینما سوره اصفهان
به نمایش درآمد و با حضور محسن
خان جهانی (کارگردان) و علیرضا
بهرامی (منتقد) نقد و بررسی شد.
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در دومین برنامه اکران فیلمهای
گروه سینمایی هنر و تجربه در مجتمع
سینمائی بهمن کاشان ،یکشنبه
 15آذر فیلم «سیصد و شونزده» به
کارگردانی پیمان حقانی به نمایش
درآمد و با حضور کارگردان فیلم و
حسام الدین مقامی کیا (منتقد) نقد و
بررسی شد.

جلسه نقد و بررسی مستند «حمید
هما» ساخته محمدعلی سجادی
یکشنبه  ۱۵آذر با حضور این
کارگردان و محمدرضا مقدسیان به
عنوان منتقد در خانه هنرمندان ایران
برگزار شد.

فیلم «دلتا ایکس» عصر شنبه 14
آذر در سینما هویزه مشهد با حضور
علیرضا امینی (کاگردان) مازیار
فکری ارشاد (منتقد) و زهیر یاری
(بازیگر فیلم) مورد نقد و بررسی
قرارگرفت.
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اصفهانی ها نهم آذرماه میزبان جلسه
نقد و بررسی فیلم «احتمال باران
اسیدی» با حضور بهتاش صناعی ها
(کارگردان فیلم) ،شمس لنگرودی
(بازیگر) و محمدرضا مقدسیان
(منتقد) بودند.

11

نشست نقد و بررسی فیلم «دلتا
ایکس» به کارگردانی علیرضا امینی،
عصر روز یکشنبه ،هشتم آذر ،در خانه
هنرمندان با حضور کارگردان و علی
عالئی (مجری و منتقد) برگزار شد.

مجید برزگر ،کارگردان فیلم
«پرویز» و علی عالیی ،منتقد ،شنبه
هفتم آذر میهمان سینما هویزه مشهد
بودند و «پرویز» را نقد و بررسی و
درباره آن گفت وگو کردند.
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نشست نقد و بررسی فیلم «خواب
تلخ» به عنوان اولین جلسه نقد و
بررسی فیلم های گروه هنروتجربه
در شیراز ،چهارشنبه  ۲۵آذرماه
برگزارشد .در این جلسه که پس از
مراسم افتتاحیه سینمای هنروتجربه
در شیراز برپا شد ،محسن امیریوسفی
(کارگردان «خواب تلخ») ،مجید
برزگر (کارگردان «پرویز») و احمد
طالبی نژاد (منتقد) حضور داشتند.

پنجاه و پنجمین آیین دیدار فیلمهای
گروه هنر و تجربه ،شنبه شب  ۷آذرماه
با نمایش فیلم سینمایی «خواب تلخ»
به کارگردانی محسن امیریوسفی
برگزار شد .عوامل فیلم و جمع زیادی
از هنرمندان میهمان این مراسم در
سینما فرهنگ بودند.

جمعه  27آذرماه ،سینما فرهنگ
میزبان عوامل فیلم «سایه روشن»،
ساخته فرزاد مؤتمن ،در مراسم آیین
دیدار این فیلم بود.
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دوشنبه  23آذرماه ،پنجاه و ششمین
مراسم آیین دیدار هنر و تجربه به
مستند «من ناصر حجازی هستم»
ساخته نیما طباطبایی
اختصاص داشت.

13
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کارگردان :مرجان اشرفیزاده.
عوامل :فیلمنامه :مرجان اشرفیزاده ،علی اصغری و ناهید طباطبایی (کارگاه قلم) .مدیر فیلمبرداری :محمد
رسولی .طراح صحنه :فرحناز نادری .طراح چهرهپردازی :مهرداد میرکیانی .مدیر صدابرداری :عباس رستگارپور.
بازیگران :گالب آدینه ،معصومه قاسمیپور ،پانتهآ پناهیها ،حمیدرضا آذرنگ ،شیرین یزدانبخش و امید
دالوری .تهیهکننده :محمدحسین قاسمی.
مرجان اشرفیزاده در دانشگاه سینما خواند .سپس شروع به ساخت فیلمهای کوتاه و مستند کرد .بیش از بیست
فیلم حاصل فعالیت او در این دوره است .از چندسال پیش هم به همراه علی اصغری کارگاه آزاد قلم را برای
فیلمنامهنویسی راه  انداخت .در این فاصله تلهفیلم هم ساخت و در نهایت امسال نخستین فیلم سینمایی بلندش
را با نام «آبجی» جلوی دوربین برد .درواقع راه طیشده اشرفیزاده همان مسیر معقول فیلمسازی است .مسیری
که شکل طبیعی ورود به عالم سینما به کارگردان است و البته اصال راه راحتی نیست« .آبجی» به تهیهکنندگی
محمدحسین قاسمی ساخته شد .کسی که به عنوان تهیهکنندة «شیار  »143شناخته میشود .فیلمنامة
«آبجی» هم حاصل کارگاه قلم است و عالوه بر اشرفیزاده و اصغری ،نام ناهید طباطبایی هم بین نویسندگان
فیلمنامه خودنمایی میکند؛ رماننویسی که تاکنون دو رمان او بدون تغییر نام به فیلمهای سینمایی «چهل-
سالگی» (علیرضا رییسیان) و «جامهدران» (حمیدرضا قطبی) بدل شده است .اشرفیزاده امیدوار است با
«آبجی» یک فیلم مادرانة دیگر به سینمای ایران اضافه شود و البته حضور گالب آدینه در نقش اصلی بر این امید
میافزاید .آدینه از «زیر پوست شهر» تا «مهمان مامان» و «قصهها» تعدادی از بهترین و دلسوزترین مادران
سینمای ایران را تصویر کرده است« .آبجی» از آن دست فیلمهای اولی است که نام سازندهشان پیشتر برای
اهل سینما آشناست .این هم از شوخیهای سینمای ایران است که
تعداد فیلمها و فیلمسازانی از این دست در آن کم شده و درصد باالیی
از فیلمهای اولیها را کسانی تشکیلدادهاند که پس از شنیدن نامشان
ممکن است جستوجو برای یافتن یک فیلم کوتاه نسبتا موفق یا یک
سابقة دستیاری قابلاعتنا به نتیجه نرسد! اشرفیزاده از اقلیتی است که
به شهادت تجربه و سابقه میتوان به آنها امید بست« .آبجی» نخستین
محصول دورة جدید فعالیت اشرفیزاده است و باید نتیجه را دید.
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کارگردان :نادر تکمیل همایون
عوامل :فیلمنامه :نادر تکمیل همایون ،فیلیپ بالزبان .مدیر فیلمبرداری :رمی مازت .تدوین :نلی کتیه .طراح
صحنه و لباس :سیامک کاری نژاد ،ژلیا لومیر .طراح چهره پردازی :احسان روناسی ،شیوا پاک نیت .صدابردار:
سدریک دلوش ،امیر شاهوردی .صداگذار :نیکال بووه .میکس :ژیلداس مرسیه.
بازیگران :گالب آدینه ،بابک حمیدیان ،محسن سلیمانی ،الدن سلیمانی ،بانیپال شومون ،مهسا طهماسبی،
محمدباقر صفانور ،اشکان خلیل نژاد ،رها خدایاری ،مجید خدایی .تهیه کنندگان :مجید بزرگر ،نیکوال بالن،
محصول آگات فیلم و شبکة آرته.
نادر تکمیل همایون را با نوشته ها و ترجمه هایش می شناسیم .سینماگر سینمایی نویس ساکن فرانسه که
اخیرا فیلمی به نام «خانوادة آقای فرشچی» را به عنوان یک تولید مشترک بین ایران و فرانسه جلوی دوربین
برد .حضور بازیگران شناخته-شدة ایرانی و رعایت همة ضوابط قانونی و عرفی در پوشش و آرایش بازیگران
نشان می دهد تکمیل همایون و همکارانش به نمایش فیلم در ایران هم امیدوارند .مجید برزگر که یکی از
تهیه کنندگان فیلم است« ،خانوادة آقای فرشچی» را کمدی ای بیش-تر متناسب با سلیقة فرانسوی خوانده
و در عین حال گفته از ابتدا حواسشان به اکران فیلم در ایران هم بوده است .تکمیل-همایون در فکر ساخت
فیلم دیگری هم هست و آن گونه که شنیده می شود ابتدا می خواسته
آن فیلمنامه را که «جاودانگی» نام دارد ،بسازد ولی شرایط مهیا نشده
و «خانوادة آقای فرشچی» به عنوان محصول مشترک ایران و فرانسه
و به کارگردانی تکمیل همایون جلوی دوربین رفته است .همین
محصول مشترک بودن باعث می شود دربارة زمان و چگونگی اکران
فیلم در ایران فعال نتوان چیزی گفت .ولی نام کارگردان در کنار مجید
برزگر و بازیگران فیلم برای مخاطبان ایرانی جذابیت هایی دارد.

15
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نویسنده و کارگردان :داود خیام.
عوامل :مدیر فیلمبرداری :مسعود سالمی .تدوین :بهرام دهقانی .طراح صحنه :پیام اسکندری .طراح لباس:
ملودی اسماعیلی .طراح چهره پردازی :محسن دارسنج .صدابردار :منصور شهبازی .بازیگران :آنا نعمتی،
مهران احمدی ،همایون ارشادی ،احسان امانی ،هدی نوروزی زاده .سرمایه گذار :روزبه حسینی کارگر.
تهیه کننده :جواد نوروزبیگی.
تالش های کارگردانان ایرانی برای بومی کردن مؤلفه های ژانر نوآر ادامه دارد؛ از محمدرضا اعالمی و
محمدعلی سجادی تا فرزاد مؤتمن و سام قریبیان که همین چند وقت پیش « 360درجة» او روی پرده
رفت و آغازگر دور جدید بحث ها بر سر امکان پذیربودن یا نبودن ساخت یک نوآر ایرانی شد .جدیدترین
تجربه در این مسیر متعلق به داود خیام است .او که پیش از این با نگارش فیلمنامة «شاباش» همراه
با حامد کالهداری کوشیده بود راهی برای ورود به سینمای حرفه ای بیابد ،سرانجام امسال با فیلم
«ماحی» نخستین گامش را در این مسیر برداشت .او در چند مصاحبه «ماحی» را یک نوآر ایرانی
خوانده است .ماحی به معنای محوکننده است .آنا نعمتی هم
به گفتة داود خیام نقش اول فیلم است ،ماحی نام دارد .خیام
فارغ التحصیل سینماست و تا همین جا هم بابت ساخت فیلم
سینمایی ویدئویی «چله» جایزة زردآلوی نقره ای را از جشنوارة
ارمنستان گرفته است .همین سابقه امیدهایی را به موفقیت او در
ساخت یک نوآر ایرانی ایجاد می کند .موفقیتی که در نوع خود
تجربه ای مهم برای سینمای ایران خواهد بود.

جواد نوروزبیگی
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نویسنده ،تدوینگر و کارگردان :مجید برزگر.
عوامل :مدیر فیلمبرداری :امین جعفری .طراح صحنه و لباس :لیال نقدپری .طراح گریم :الهام صالحی.
صدابردار :یداهلل نجفی.
بازیگران :سورن مناساکانیان ،شادی کرم رودی ،ناهید حدادی ،اردشیر مهرآباد ،محمدباقر صفانور ،سعید
آبیاری ،پاشا جمالی ،مرتضی نفری ،رضا هاتفی .مجری طرح :سعید آرمند .تهیه کنندگان :مجید مدرسی،
سعید آرمند.
مجید برزگر راه مشخصی را در سینما پیش گرفته و سومین فیلمش را با نام «یک شهروند کامال معمولی»
در همان مسیر ساخت .فیلمی که هنوز در ایران به نمایش درنیامده ولی از همان زمان نگارش فیلمنامه
خبرهایی از آن به گوش می رسید .از جمله این که نهاد هوبرت بالز فاند فیلمنامة «یک شهروند کامال
معمولی» را از بین  250فیلمنامة ارسالی به عنوان یکی از ده اثر برگزیده و واجد شرایط برای حمایت مالی
انتخاب کرده بود« .یک شهروند کامال معمولی» به گتفة خود برزگر در کنار «فصل باران های موسمی» و
«پرویز» سه گانة ناخواسته ای را تشکیل می دهند که ساختاری مشابه دارند و بخش مهمی از قصه شان
در یک «شهرک» می گذرد .برزگر که با «پرویز» ،لوون هفتوان را به سینمای ایران معرفی کرد ،در «یک
شهروند کامال معمولی» که شخصیت اصلی اش پیرمردی هشتادساله است ،سراغ سورن مناساکانیان رفت؛
بازیگر ارمنی کهنه کاری که از چهره های فعال تئاتر ارامنه است و کتابی هم دربارة او منتشر شده .شادی
کرم رودی هم دیگر بازیگر فیلم است؛ دختر جوانی که او را پیش تر در «ماهی و گربه» و در نقش آخرین قربانی
نشسته پای درخت و در حال گوش سپردن به موسیقی دیده ایم .مجموع این شرایط و حضور این افراد در
فیلمی به کارگردانی مجید برزگر که پس از «پرویز» شهرتش از حد
سینماگران و سینمادوستان جدی و پی گیر فراتر رفت و توانست
فیلمی بی ستاره را به یکی از آثار سودده سینمای ایران تبدیل کند،
«یک شهروند کامال معمولی» را به اثری کنجکاوی برانگیز بدل کرده
است .تهیه کنندگان فیلم هم مجید مدرسی و سعید آرمند هستند
که این دومی تهیه کنندة «پرویز» بود و همکاری دوباره اش با برزگر
نشان می دهد هردو از تجربة قبلی راضی بوده اند.

17

نویسنده و کارگردان :محسن عبدالوهاب.
عوامل :تهیهکننده و مدیر فیلمبرداری :محمد احمدی .طراح صحنه و لباس :مهدی موسوی .طراح
چهرهپردازی :مهرداد میرکیانی .صدابردار :یداهلل نجفی .بازیگران :هدایت هاشمی ،الهام کردا ،بهناز جعفری.
یکی از فیلم های کنجکاوی برانگیز امسال سیمای ایران «به دنیا آمدن» است .محسن عبدالوهاب پس از
دو همکاری به عنوان کارگردان مشترک با رخشان بنی اعتماد در «گیالنه» و «خون بازی» نخستین فیلم
سینمایی مستقلش را به نام «لطفا مزاحم نشوید» جلوی دوربین برد ولی بین نخستین فیلم مستقل او با
دومی فاصله ای شش ساله افتاد .البته عبدالوهاب در این مدت بیکار نبود .ولی رد شدن دو فیلمنامة او در دولت
قبل باعث شد قید ساختن فیلم را بزند و به تغییر مدیریت سینمایی امید ببندد .او بهمن سال گذشته فیلم
جدیدش را با مدیریت فیلمبرداری و تهیه کنندگی محمد احمدی جلوی دوربین برد و به این ترتیب تهیه
و فیمبرداری «به دنیا آمدن» شرایطی مشابه «لطفا مزاحم نشوید» پیدا کرد .هدایت هاشمی که در فیلم
قبلی در نقش یک روحانی بازی کرده و دیده شده بود ،این جا نقش اصلی مرد را بازی می کند .این شرایط
به ما می گوید باید «به دنیا آمدن» را در ادامة فیلم قبلی عبدالوهاب
بدانیم؛ داستانی خانوادگی بر بستر مسائل و واقعیت های اجتماعی.
بخش هایی از فیلم هم در یزد فیلمبرداری شد و پس از نوروز امسال
تدوین آن بعد از ضبط چند سکانس باقی مانده آغاز شد .طبیعتاً «به
دنیا آمدن» از فیلم های کنجاوی برانگیز جشنوارة امسال خواهد بود و
اکران نشدنش تا این لحظه نشان می دهد تصمیم سازندگان رونمایی
از این فیلم در جشنواره است.
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گروه سینمایی هنر و تجربه «فصل هرس» لقمان خالدی را شایسته دریافت
تندیس ویژه خود در جشنواره سینماحقیقت دانست.
به گزارش روابط عمومی جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» ،تندیس «هنر و
تجربه» و مبلغ  80میلیون ریال به لقمان خالدی ،کارگردان فیلم «فصل َه َرس»
تعلق گرفت.
این مستند در سه بخش بهترین کارگردانی مستند بلند ،بهترین تدوین و بهترین
فیلم نامزد دریافت تندیس شده است.
«فصل هرس» روایتگر فردی به نام قاسم تک دهقان است که مدعی شده داروی
سرطان را کشف کرده است .او برای اثبات ادعایش دچار چالشهایی میشود

(محصول)1393
خالصه فیلم :دکتر احمد نادعلیان ،زندگی خود را وقف
زیباییهاواهالیجزیرههرمزکرده...

عوامل :نویسنده و كارگردان :خسرو سينايي ،مدير فيلمبرداري :علي
لقماني ،تدوینگر :عليرضا كريمي ،صدابردار و صداگذار :عليرضا كريمي،
آهنگساز :لوريس چكناوريان ،بازيگران :مهدي احمدي ،طيبه دهقان
منشادي ،نرگس هرمزي ،مصطفي شبتاري ،عبدالرسول درياپيما و
محمد سالمتي ،تهيه كننده :خسرو سينايي
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عزيزاهللحاجيمشهدي

درباره «جزیره رنگین» به کارگردانی خسرو سینایی
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فيلم مستند  -داستاني «جزيره رنگين» ( - )1393به عنوان آخرين و تازه ترين ساخته خسرو سينايي  -به
فيلمسازي تعلق دارد كه دانش آموخته رشته كارگرداني سينما و فيلمنامه نويسي و همچنين تئوري موسيقي
از كنسرواتوار وين است .فيلمسازي كه اصلي ترين نمونه هاي كار فيلمسازي اش را بعد از انقالب عرضه كرده
است و شايد بتوان گفت كه به دليل نوع نگاه و اعتقاد عميقي كه به مطرح كردن مسائل اجتماعي ،قومي و
مردم شناختي در آثارش دارد ،بيشتر به كارگرداني با رويكرد نگاه «مستند اجتماعي» شهرت يافته است .شايد
به همين دليل است كه در بيانی روشن و شفاف از بي ثمربودن ساخت فيلم هاي تلويزيوني و فيلم هايي با فضاي
آپارتماني گاليه مي كند و اعتقاد دارد كه با ساخت فيلم هاي آپارتماني نمي توان سينماي امروز ما را با نقش
و رسالت اجتماعي اش آشتي داد و آن را از شرايط ركود و تنگناهاي اقتصادي حاكم بر بازار فيلم نجات داد.
خسرو سينايي با وجود این كه بيش از سه دهه از سابقه فيلمسازياش ميگذرد و بهطور معمول در زمينههايي
چون :نويسندگي ،كارگرداني و تهيه كنندگي فعال بوده و حتي در برخي از بخشهاي فني فيلمهايش مثل تدوين
و ساخت موسيقي فيلم نيز حضوري جدي وحرفهاي داشته است ،با اين همه به دليل نوع نگاه و سختگيريها و
وسواسهايش در هنر فيلمسازي ،آثار چندان پرشماري در كارنامه ندارد؛ تنها به اين دليل كه همواره از سينما و
بهويژهازفيلممستندبهعنوانوسيلهوابزاريكارآمدبرايتبيينمسائلاجتماعيوطرحمباحثمردمشناسيبهره
ميبرد و همواره در پي هدفي باالتر با استفاده از اين رسانه تاثيرگذار و پرنفوذ بوده است.
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سينايي در فيلمي مثل «جزيره رنگين» كه به جزيره زيبا و كمتر شناخته شده «هرمز» مي پردازد ،در این فیلم،
به جزيره  -به عنوان يك مكان وموقعيت جغرافيايي  -شخصيتي مهم و هويتي مستقل مي بخشد و مي كوشد تا
با استفاده از زبان و بيان سينمايي يعني زبان بصري و بيان تصويري ،به مخاطب فيلم خود اطالعات و تصاويري
زيبا و متنوع ارائه دهد كه با اين درجه از جذابيت از طريق هيچ يك از متون پژوهشي و نوشتارهايي كه قصد
پرداختن به مباحث مردم شناسي داشته اند ،به مخاطبان آن ها انتقال نمي يابد .اين رويكرد سينايي بار ديگر
بر ميزان باالي اثرگذاري رسانه فيلم وسينما بر مخاطبان خود در مقايسه با نوشتارهاري مبتني برتحقيق و
پژوهش هايي هرچند عميق و دامنه دار ،تاكيد دارد و آشكارا برتري ورجحان ارائه اطالعات با استفاده از زبان
بصري را به دليل ميزان اثرگذاري آن ،يادآوري مي كند و به رخ ما مي كشد.
فيلمسازاني مثل سينايي كه به گمان من حتي در آثار داستاني يا فيلم هاي سينمايي خود نيز گوشه چشمي به
مسائل مردم شناسي و مباحث قوم پژوهي دارند ،به خوبي نشان مي دهند كه به آرمان هاي نظريه پردازان بزرگ
عرصه فيلمسازي مستند و گفته هاي كساني چون «ديويد مك دوگال» به خوبي وفاداري نشان مي دهند و بر
اين باورند كه فيلم مستند و حتي مستند  -داستاني مي تواند اثرگذارتر از متون مردم شناسي بر مخاطبان اين
هنر  -صنعت فراگير و پرنفوذ ،تاثير بگذارند.
در فيلم «جزيره رنگين» ،سينايي با استفاده از يك واقعيت بيروني يعني زندگي و كار و دلمشغولي كسي
مثل «دكتر احمد نادعليان» كه در جزيره هرمز با برپايي نوعي موزه مردم شناسي و تشكيل كارگاه هاي
نقاشي و هنرهاي دستي  -با الهام از هنرهاي بومي و سنتي موجود در جزيره  -ضمن استفاده از خاك هاي
رنگارنگ موجود در كوه ها و زمين هاي جزيره هرمز و آموزش نقاشي و طراحي و هنرهاي دستي ديگري مثل
سوزن دوزي و ...به زنان و دختران جزيره ،در سراسر فيلم خود از ابتدا تا انتها ،به مخاطبان خود اطالعاتي از
جزيره هرمز ارائه مي دهد و بازيگر اصلي فيلم (مهدی احمدي) را مي توان تداعي كننده شخصيت كسي مثل
دكتر احمد نادعليان دانست كه در فيلم و برابر دوربين يك فيلم مستند  -داستاني ،به گونه اي طراحي شده
و استيليزه حضور مي يابد و نقش آفريني مي كند که دست كم براي كسي كه يك بار از جزيره هرمز و خانه و
موزه دكتر نادعليان ديدن كرده باشد ،ديدن چهره و كارهاي شخصيت هنرمند فيلم «جزيره رنگين» سينايي
(مهدي احمدي) اورا به ياد دكتر نادعليان مي اندازد.
ترفند و تمهيد ساده اي كه براي حضور در يك جشنواره جهاني با هدف معرفي نمايش آداب و سنن مردمان
جزيره نشين ،در قالب طراحي يك نمايش در فصل پاياني فيلم جاي داده مي شود  -هرچند در قالب داستانی
ماجراجویانه  -فرصتي پديدمي آورد تا حتي آدم هاي ناسازگار و مخالفان اين گونه فعاليت هاي فرهنگي -
هنري در جزيره نيز ،پشيمان از بدرفتاري هايشان در آن نمايش و كار فرهنگي  -اجتماعي با شخصیت محوری
اثر همراه شوند و فيلم با پاياني خوش به انجام برسد.
به نظر مي رسد ساخته شدن چنين فيلمي با امتیازهای مثبتی چون فیلمبرداری خوب و موسیقی متن
دلنشین (کار لوریس چکناوریان) حتي اگر از كمداشت ها و نارسايي نيز رنج ببرد ،تنها به این دليل كه با هدف
معرفي فرهنگ و آداب و سنن بخشي از سرزمين ما ساخته شده است و مي كوشد تا گوشه اي از رنگين كمان
پرتنوع غناي فرهنگي ،قومي واجتماعي ما را به تصوير بكشد ،به خودي خود داراي ارزش و اهميت بااليي است.
به ويژه كه در كنار نمايش بسياري از زيبايي ها و جذابيت هاي بصري موجود در جزيره هرمز ،در جاي جاي فيلم
بر پاره اي از مسائل زيست محيطي از جمله حفاظت از اين منابع ارزنده طبيعي و كاني ها و خاک های صدرنگ
و زيباي موجود در جزيره نيز تأكيد فراوان دارد
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«جزيره رنگين» ميتواند در نگاهي گستردهتر اثري نمادين جلوه كند
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خسرو سينايي يكی از بهترين مستندسازان ايران است كه وجههاي بينالمللي هم دارد .مستندهايش سرشار
از ايده ،نور ،رنگ و زواياي مناسب براي ديدن هستند .عالوه بر وسواسش در كار ،يكي از علتهاي برجستهبودن
اين عناصر در كارهايش ،تسلط بر نقاشي ،موسيقي و سایر هنرهای تصویری است .بين مستندهايش ،گاه به
مضموني برميخورد كه بيانش را در قالب داستان و فيلم بلند سينمايي مناسبتر ميبيند ،تا فيلم مستند.
در کنار كارنامه درخشان در مستندسازي ،سينايي در ساختن فيلمهاي سينمايي نیز هرچند با فراز و
نشيبهايي ،موفق بوده است« .زنده باد» (« ،)13٥٨يار در خانه» (« ،)١٣٦٦در كوچههاي عشق» ( )١3٦٩و
«عروس آتش» (  )13٧٨آثار قابلتوجهی هستند و حتی «عروس آتش» با حضور مؤثر حميد فرخنژاد بهعنوان
بازيگر و نويسنده ،فروش قابلمالحظهای در زمان خود داشته است.
فيلم «جزيره رنگين» مثل ساير فيلمهاي سينايي گفتوگو كم داشته ،سعي در بياني تصويري دارد .فيلم
براساس زندگي يك استاد دانشگاه به نام دكتر احمد نادعلیان ساخته شده است كه زندگياش را وقف جزيره
هرمز ،خاكهاي رنگي جزیره و اشاعه هنر در آن كرده است .نوع زندگي او ،مبارزهاش با مشکالت فرهنگی
اهالي ،عشقش به نقاشي و نمايشگاهي كه ترتيب ميدهد ،قابل تحسين است .او حتي از طريق اینترنت به
معرفي جزيره ،اهالي آن و فعاليتهاي هنري در آن ميپردازد .بهنحوي كه پاي گردشگران خارجی را به آنجا
بازميكند.
درست است که سینایی مشتاقانه به جزیره هرمز و ویژگیهایش نگریسته و از کشف طبیعت آن ،ذوقزده هم
شده است ،اما از هنر خاص خود در نوع بیان هنری نیز غافل نبوده است .فيلم نماهاي زيبايي از خاك رنگي جزيره
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هرمز دارد .فيمساز هرگز از نمايش زيبايي و رنگ دور نشده است .هرجاي جزيره كه شخصيتها در فضاي باز
حضور دارند ،در پسزمينهشان خاك سرخ در بلندي يا تپههاي اطراف ديده ميشود.
عالوه براين دكتر احمد نادعلیان ،مردی شريف به تصوير كشيده شده كه بهدنبال حفظ سرمايه بومي جزيره
است .او كه خانواده خود را رها كرده تا به جزيره و اهالي آن خدمت كند و در فيلم مورد نكوهش همسرش نيز
قرارميگيرد ،در مقابل برخي تعصبها و افرادي كه منفعتشان به خطر افتاده ،مبارزه سختي را در پيش ميگيرد.
او مخالف صدور خاك رنگين جزيره به شكل ماده خام است و اصرار دارد ماده خام با آثار هنري و ارزش افزوده از
جزيره خارج شود تا منفعت آن را خود اهالي ببرند .كمااينكه تا قبل از ورود دکتر ،خاك سرخ فقط براي پختن
غذايي محلي مورداستفاده قرارميگرفته و كاربرد ديگري نداشته است.
از طرفي «جزيره رنگين» ميتواند در نگاهي گستردهتر اثري نمادين جلوه كند .خاك سرخ جزيره بيشباهت
به طالي سياه و انبوه مواد معدني نيست كه بهصورت ماده خام از كشور خارج ميشوند .از این رهگذر ،نهتنها
ارزش افزوده آنها نصيب ديگران ميشود ،بلكه به شكل محصوالت توليدشده بار ديگر به بهايي گزاف وارد كشور
ميشوند .افراد متعصب و منفعت طلب فیلم را هم به همين ترتيب ميتوان در سطحي گستردهتر تعميم داد .فيلم
با اميد و آشتي و سربهراه شدن آدم بدها در قالب يك فعاليت هنري بهپايان ميرسد و فعاليتهاي استاد دانشگاه
سرانجام به ثمر ميرسد.
«جزيره رنگين» ميتوانست فيلم بهتري باشد اگر به نحوه گفتوگونويسي آن توجه بيشتري شده بود و از تكرار
صحنهها و ماجراها در قصه آن جلوگيري ميشد .جسارت بيشتر در روايت تصويري و نگراننبودن از درك
تماشاگر از قصه و پیچیدگیهایش ،ميتوانست كار را جذابتر كند .به عبارت دیگر ،گاه ایجاز الزم در نحوه
روایت فیلم دیده نمیشود .بهعنوان مثال ،وقتي دكتر با دوستش در جزيره درباره مشكالتش درددل ميکند،
دليلي ندارد در فصل بعد ببينيم دوست دكتر همان حرفها را بار ديگر براي يكي از اهالي بازگو ميكند .يا جايي
كه دكتر از كنار جمعي از اهالي كه درحال برگزاري رقصي محلي هستند ميگذرد ،دليلي ندارد از يكي از اهالي
بپرسد« :رقص محلي است؟ رقص قشنگي است!» بهعبارت ديگر آنچه در تصوير ديده ميشود ،نبايد در كالم
تكرار شود و اين را بهتر از همه ،فيلمسازي مثل سينايي كه در مستندسازي استاد است ،ميداند و ميتواند تأييد
كند .گرههاي قصه نيز با وجود افزودن يك قصه عاشقانه ،يك ماجراي خانوادگي و در نهايت نقشه چند تن از اهالي
براي برهمزدن نمايشگاه ،براي يك فيلم سينمايي كافي نيست .فيلم قصههاي فرعي زيادي دارد .اما يك قصه
كلي با اوج و فرود مناسب كه بتواند تماشاگر را تا پايان با خود همراه كند ،در فيلم ديده نميشود .شايد تنها گره
دراماتيک فیلم ماجرای بههمزدن نمایشگاه با یک دعوای ساختگی است که آنهم با کدخدامنشی دوستان،
ختم به خیر میشود و مسببین ماجرا خود هنرمند و اهل تئاتر از کار درمیآیند.
شايد اگر مثل «عروس آتش» فيلمنامه با نگاهي دقيقتر و با همكاري يك فيلمنامهنويس نوشته ميشد ،حاصل
كار سينماييتربود .در آن صورت ،فيلمساز ميتوانست با خيال راحتتري از تواناييهايش در مستندسازي بهره
ببرد؛ چنانكه رخشان بنياعتماد در برخي آثارش چنين كرده و بهره خوبي هم برده است.
«جزیره رنگین» مانند فيلم قبلي سينايي با نام «مثل يك قصه» فيلم جمع وجوري است و با بودجهاي
نه چندان زياد با همكاري بنياد سينمايي فارابي ساخته شده است .موسيقي مناسب فيلم را خود سينايي
براساس انتخاب قطعههايي از آثار آهنگساز معروف ارمنی ،لوريس چكناواريان ،ساخته است .مهدي احمدي
بازیگر اصلی و علي لقماني مدير فيلمبرداري آن که از نقاط قوت فیلم هستند ،از فيلم «در كوچههاي عشق»
با سينايي همراه شدهاند
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گفتوگو با خسرو سينايي ،کارگردان «جزیره رنگین»  -قسمت اول
سالها از آخرین باری که فیلمی از خسرو سینایی بر پرده سینما افتاد میگذرد؛ فیلمسازی که
همواره تجربهگرا بوده و در عین حال فیلمهایی چون «عروس آتش» در کارنامه دارد که با
استقبال گسترده مخاطبان سینما و منتقدان روبهرو شده است .و حاال او «جزیره رنگین» را بر پرده
سینماهای «هنر و تجربه» دارد .سینایی آموختهها و اندوختههایی دارد که ابزار کارآمد تجربهگرایی در
سینما هستند؛ سینایی درس موسیقی خوانده ،معماری میداند و در این رشتهها و همینطور سینما،
تحصیالت آکادمیک دارد .با او به بهانه اکران «جزیره رنگین» به گفتوگو نشستیم و البته بحث را از
پیشترها آغاز کردیم.
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با سپاس از حضور شما با وجود آنكه از
سؤاالت كليشهاي پرهيز ميكنم ولي
معموالً خوانندگان دوستدارند بدانند
هنرمندي که در موردش حرف زده
ميشود چه زماني به دنيا آمده ،کجا
تحصيل کرده است و غيره .حاال اگر

خودتان هم مايل هستيد ،يک مختصري
بگوييد.
اگر اجازه بدهيد ،خيلي سريع و کوتاه به شما پاسخ
بدهم .بنده در  29دي سال ( 1319لطفاً اين را
تصحيح کنيد .چون بعضي جاها مينويسند  9دي،
بعضي اوقات مينويسند  19دي) در ساري به دنيا
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آمدهام .تحصيالتم را تنها تا کالس اول ابتدايي در
ساري بودم و پس از آن ابتدايي و متوسطه را در تهران
گذراندم .در تهران مدرسه منوچهري و دبيرستان
البرز بودم .اين تحصيالتم در ايران است .به قول
معروف ،انحرافم از حدود کالس هفتم و هشتم
بود که شروع شد .ميديدم ناخواسته ،چيزهايي را
بهعنوان شعر مينويسم .از همانجا احساسکردم
که يک اتفاقي در حال افتادن است که براي آن
نقشه نکشيده بودم .نقشه خانوادگي ،سنتاً پزشکي
بود .پدرم پزشك بود .ولي من شعر ميگفتم .خب
طبعاً براي همان سن بود 12 .و  13سالگي بود.
اين کمکم قاطي شد که داستانش مفصل ميشود
و به بحث اصلي نخواهيم رسيد .با موسيقي شروع
کردم .ساز متداول آن زمان آکوردئون بود ،مانند
جوانان امروز که گيتار ميزنند .بعد هم تقريباً دو
سال ،در محضر آقاي رضا صميمي که از نقاشان
رئاليست و ناتوراليست زمان بود ،به نقاشي پرداختم.
اينها در دوران دبيرستان اتفاق افتاد .اولين گروهي
هم بوديم که در دبيرستان البرز ،گروه غيرحرفهاي
موسيقي جوانان را راهاندازي کرديم .به خاطر دارم
که همان سال  36و  37که تلويزيون «ثابت پاسال»
درست شده بود ،از ما دعوت کرده بود و هفتهاي
يک روز ميرفتيم و به صورت زنده موسيقي روز را
اجرا ميکرديم .ما براي اجرا به خيابان الوند كنوني
(باالي ميدان آرژانتين) ميرفتيم .آن زمان يک
ساختمان آجري بود و دورتادور آن هم تماماً خاکي
بود .داستان بسيار مفصلي است که بسياري از
جاها هم گفتهام .سال  37که ديپلم گرفتم ،وقتي
ميخواستم به اتريش بروم ،درحقيقت براي اينکه
همه را خيلي شوکه نکرده باشم ،قرار بر اين بود که
معماري بخوانم .ولي قصدم اين بود که موسيقي را
هم ادامه بدهم .اين بود که يک سال قبل از ورود
به آکادمي موسيقي وين ،من نزد پرويز منصوري
که فرد شناختهشدهاي در تدريس موسيقي است،
هارموني خواندم که بتوانم در امتحان ورودي

آکادمي قبول شوم .همان سال هم در رشته معماري
در دانشکده فني وين نامنويسي کردم .سه سال من
معماري و آهنگسازي را با هم ادامه دادم .طي آن
سه سال ،نزد رئيس بخش آکاردئون کنسرواتوآر
وين هم بهطور خصوصي آکاردئون يادميگرفتم.
پس معماري هم ميخوانديد.
بله 4 .سال خواندم .تا مقطع ليسانس.
شهرتشمابيشتربهخاطرموسيقياست.
خيليها اص ً
ال ميگويند که من موسيقي خواندهام
و فيلم ميسازم .نه .اينطور نبوده است .مثل
مستندسازي .من ميگويم مستند هم ميسازم .ولي
اين نبايد باعث اين تصور شود كه اص ً
ال فيلم داستاني
بلد نيستم بسازم .واقعيت اين است که «زند ه باد»
و «عروس آتش» را هم ساختم تا بگويم بهخدا
اينطوري هم بلد هستم .منتها من يک نوع ديگر
به سينما نگاه ميکنم .امروز به اين بحث خواهم
پرداخت.
ً
ظاهرا هميشه اين سؤال را از شما
ميپرسند.
بله .بههرحال ،من سهسال همزمان معماري را در
دانشکده فني وين و موسيقي را در آکادمي موسيقي

خيليها اص ـ ً
ا ميگويند که
من موسيقي خواندهام و فيلم
ميسازم.نه.اينطورنبودهاست
شروع دهه  ،60مصادف بود با موج نو فرانسه .با
نئورئاليسم ايتاليا و با سينماي اروپاي شرقي که
درواقع ،اوج شکوفايياش بود .مدارس سينمايي باز
شده بود و غيره .اين دو عامل ،درواقع باعث تحول
در من شد :يک ،در فيلم طياب که بازي کردم ،فيلم
کوتاه دانشجويي بود ولي فضاي پشت صحنه سينما
براي من بسيار جذاب شد .دو ،اين فيلمهاي موج
نوي فرانسه و نئورئاليسم و اينها را که ميديدم،
مث ً
ال «هيروشيما عشق من» يا «سال گذشته در
مارين باد» يا «شب و مه» رنه که ساخته بود .يا از
اين سمت «اومبرتو دِ» ايتاليايي ،يا «دزد دوچرخه»
يا فيلمهاي اروپاي شرقي .به يکباره متوجه شدم
که سينما الزم نيست فقط سرگرمي خالص باشد.
ميتواند در عين حال چيزي باشد در سطح رمان و
داستانهاي کوتاه که بُعد فكري غنيتري دارا باشد.
آنجا تقريباً سينما براي من جدي شد و ارزش پيدا
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و هنرهاي نمايشي وين خواندم .بعد از سهسال،
ديدم که اين دو تا با هم کمي مشکل پيشميآورند.
ين ِک که استاد آقاي پرويز منصوري و
پروفسور يل 
آقاي عليرضا مشايخي هم بود ،معلم و استاد من هم
بود و هميشه وقتي ميگفتم که من در دانشکده فني
امتحان دارم ،با يک چنان لحني که بعدها فهميدم
معنادار است ،ميگفت« :آقاي مهندس بفرماييد».
يعني بههرحال شما ميخواهيد مهندس شويد يا
آهنگساز؟ بعد از سهسال ديدم که نشدني است و با او
صحبت کردم و گفت« :ببين تو هيچوقت انرژيات
را کامل روي آهنگسازي نگذاشتي .من نميتوانم
بگويم .خودت بايد تصميم بگيري ».براي اينکه
خانواده و سايرين را شوکه نکرده باشم يک سال
ديگر هم معماري را ادامه دادم .يک امتحان مانده بود
تا مقطع ليسانسم تمام شود .اين را ببخشيد مجبور
هستم که بگويم .هميشه در دبستان و دبيرستان
جزو شاگردان اول تا سوم بودم .يعني به دليل بد
بودن درسم نبود كه به رشته سينما نرفتم .اتفاقاً
خيلي اصرار هم داشتند که من قبل از رفتن ،اق ً
ال
در کنکور پزشکي شرکت کنم که من عمدا ً سر
کنکور روي پاسخنامه نقاشي کردم؛ تنها دفعهاي
که اين اتفاق افتاد .اين بود که سال چهارم معماري،
من در امتحان هندسه ترسيمي که بايد يکسري
پروژه ميکشيديم ،يک پروژهام ،يک نقطهاش سه
ميليمتر اشتباه بود و هميشه گفتهام :سه ميليمتر راه
زندگي من را عوض کرد .که حاال داستان آن خيلي
مفصل است و خيلي از جاها گفتهام .آن سه ميليمتر
که اشتباه بود ،پروفسور تصميم گرفت که من را
همچين کمي در امتحان شفاهي بپيچاند؛ و خب
اگر استادي قصد پيچاندن شاگردي را داشته باشد،
ميتواند اين کار را بکند .چنان من را پيچاند که من
ديدم وضع ديگر خيلي خراب شد .گفت :اين امتحان
را بايد دوباره بدهيد و پروژهها را دوباره بکشيد .از
آنجايي که اين دفعه اولي بود که چنين اتفاقي براي
من ميافتاد ،خيلي به من برخورد ،اين همزمان با

امتحان ورودي آکادمي موسيقي و هنرهاي نمايشي
براي رشته سينما شد .الزم است به اتفاقي که قبل
از اين براي من افتاد هم اشاره کنم .آقاي طياب،
فيلمساز شناختهشده و دوست قديمي من ،او هم
ابتدا دانشجوي معماري بود...
جالب است كه اغلب سينماگران يك
پيشزمينه معماري دارند.
خب ،اين ذهنيتها خيلي شبيه به هم است .او از من
خواست که در يکي از فيلمهاي دانشجويياش ،به
اسم «خودکشي» يک نقشي را بازي کنم .قبل از آن،
سينما براي من بيشتر سرگرمي بود .ولي اوايل دهه
 60مصادف با چند تا چيز شد .کتاب زياد ميخواندم.
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کرد .يعني من اصوالً آدم سرگرمکنندهاي هيچوقت
نبودهام .بلد نبودهام در مجلس ساز بزنم تا همه
به رقص دربيايند .آکاردئون هم اگر ميخواستم
بزنم ،بايد در حقيقت کنسرت ميبود .نه اينکه حاال
ال ملت به رقص بيايند .اص ً
بزنيم که مث ً
ال روحيهام
اين نبود .خيلي مهم است که آدم روحيه خودش
را تشخيص بدهد .هنوز در سينما هم همين طوري
است .يعني فيلمي که ميسازم ،بايد بتواند که يک
حرفي را از اين طريق بيان کند .آن تجربه پشت
صحنه سينما از يک سمت و آن دوران اوايل دهه 60
سينما در اروپا از سمت ديگر باعث شدند که بعد از
آن ضربهاي که سر آن سه ميليمتر  -که هميشه به
آن اشاره ميکنم  -خوردم ،تصميم گرفتم که اينبار
به هنرهاي نمايشي و مدرسه فيلمسازي وين بروم و
در امتحان ورودياش شرکت کردم .در آن امتحان
ورودي 120 ،نفر بودند که شرکت کردند و هشت
نفر انتخاب شدند .که بنده يکي از آن هشت نفر بودم.
دو نفر ايراني ديگر بودند که يکي از آنها خيلي معروف
است :سهراب شهيدثالث و ديگري :منصور مهدوي.
او آن سالها وقتي آکادمي را در اروپا به پايان رساند،
بهعنوان يکي از فيلمسازان خوب اروپا شناخته شده
بود .ايران هم نيامد .اما شهيدثالث که ديگر خب
ميدانيد .داستان من و شهيدثالث هم يک داستان
طوالني است که بايد در زمان ديگري دربارهاش
صحبت کرد .بههرحال اين بود که رشته سينما قبول
شدم و دوره چهارساله سينما را توانستم به دليل
سوابقي که داشتم ادامه بدهم .همان سال (سال
 )1342مجموعه شعرهاي «تاولهاي لجن» را چاپ
کرده بودم که مرحوم نادر نادرپور آمد و آن را افتتاح
کرد و آقاي رضا براهني که بسيار جوان هم بود ،آن
زمان به من پيشنهاد داد که اگر شعر بفرستيد ،در
مجله آرش آن را چاپ خواهيم کرد .ولي خب ،من
ديگر در فضاي اروپا و فيلم بودم و اين کار را نکردم.
االن در چه سالي هستيم كه شما به ايران
آمديد؟

 1963ميالدي كه ميشود سال  1342که من طي
تعطيالت تابستان به ايران آمدم .پس از آن شعرهايي
که براي آن دوران بود و مجموعه «تاولهاي لجن»
 که خودم چند سال قبل در کنار خيابان منوچهريديدم که ميفروشند  -فيلمساز شدم .فيلم پاياننامه
ديپلم من هم به اسم «ماهيگيري»  -که البته ترجمه
دقيق آن ميشود «گرگوربرداري»  -ساخته شد.
ميدانيد گرگور چيست؟ «گرگور» توريهايي است
که داخلش مخروطي شکل است و در جنوب هم
وجود دارد .ماهي داخل آن ميرود و ديگر نميتواند
دربيايد.
به نظرم ميآيد جايي گفتهايد كه اقتباس
از ادبيات بود.
بله .از يک نويسنده آلماني به نام «ولف ديتريش
شنوره» بود که من روي داستان او اين فيلم را
ساختم .وقتي به ايران برگشتم ،اواخر سال 1346
بود .يعني جمعاً  9سال و خردهاي در اتريش بودم
که معماري و موسيقي را ادامه دادم .همزمان در
کنسرواتوآر وين معلم من ،كه خودش رئيس
دپارتمان آکاردئون بود ،گفت :خب حاال چرا
نميآيي و رسماً در کنسرواتوآر نامنويسي کني؟

هنوز در سينما هم فيلمي که
ميسازم ،بايد بتواند که يک
حرفي را بيان کند
بگويم يك نوع از سينما خيلي کمک ميکند ،اما
يککم ميتواند براي بيننده معمولي گولزنک
باشد .يعني چه؟ يعني اگر داستان شما خوب باشد
و اگر هنرپيشه خوبي هم داشته باشيد که خوب
بازي کند ،بيننده طبعاً ميگويد که فيلم خوبي
است .درصورتيکه بسياري از اين فيلمها ،متکي
به داستان و هنرپيشهشان هستند اما ساختارشان
ممکن است که خيلي لق بزند .چيزي که گفتم
از سينماي مستند يادگرفتم ،اين بود که :چگونه
ميتوانم بدون داستان و بدون هنرپيشه مطرح،
فيلمي بسازم که در نهايت ذهن بينندهام را درگير
کند؟ و آن «ساختار» است .پس من ممنون کار
مستند هستم به اين دليل که از آن ياد گرفتهام .از
آن مسأله ساختار را ياد گرفتم .اينکه فقط به داستان
و هنرپيشه متکي نباشم .اگر سؤالي هست در اين
جهتبفرماييد.
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براي اينکه من شاگرد خصوصياش بودم .رفتم و
نامنويسي کردم .دو سال هم رشته تعليم و تربيت
موسيقي براي آکاردئون را خواندم و شايد تنها
کسي باشم  -نميدانم  -که براي کار پاياني در
کاخ کنسرت وين ،آکاردئون را سولو اجرا کردم؛ در
 6نوامبر  .1965من شخص ديگري را سراغ ندارم که
اين کار را کرده باشد .ولي وقتي به ايران برگشتم،
تصميم گرفتم که تنها فيلمسازي کنم .يعني ديگر
موسيقي را دنبال نکنم .تنها جايي که آن زمان بود
فرهنگ و هنر بود .سينماي بيرون ما را نميپذيرفت.
آن فضاي ذهني ،خوب يا بد نميگويم بود ،اما اگر
فيلمهاي آن دوران من را ببينيد ،فيلمهاي خيلي
مدرنی بودند مثل «شرح حال» يا «سردي آهن»
که اين روزها بچهها خيلي برايشان جالب است که
آن زمان اين فيلمها ساخته شده .سال  47و  48آن
فيلمها را که ميساختم ،شايع كرده بودند که اص ً
ال
اين مستند ميسازد.
اين بحث دارد به يك چيز ازلي و ابدي
بدل ميشود.
ً
نه کاري ندارم .من مستند هم ميسازم .اتفاقا از آنجا
ميرسيم به اين کار آخر .بههرحال تنها جايي که
آن زمان امثال ما ميرفتيم اين بود .قبل از من هژير
داريوش آمده بود و قبل از من منوچهر طياب آمده
بود ،قبل از من کامران شيردل آمده بود ،يا فاروقي
و غيره آمده بودند و ميشد کار کرد ،فرهنگ و هنر
رفتيم .فرهنگ و هنر پروژهاش مستندسازي بود.
همه همدر آنجا فضاي مناسب براي كار
گيرآوردند .همه آن نسلي که آمدند و
آدمهايمهميشدندآنجافضاگيرآوردند.
حاال يا مديريت خوب بود يا نميدانم،
اجازه کار به اينها ميدادند .شيردل را اگر
االن پاي صحبتهايش بنشينيد ،تقريب ًا
همينصحبتهاراميکند.
شهيدثالث هم آنجا آمد .شفتي هم بود .غيره و
غيره .فرهنگ و هنر فضاي خوبي بود؛ از اين نظر که

ما ميتوانستيم سالي دو تا فيلم مث ً
ال 20دقيقهاي
بسازيم .يکعده در فرهنگ و هنر بايد کارهاي روز
را انجام ميدادند .يعني چه؟ يعني فيلمهايي که
آن زمان در سينما بود؛ مث ً
ال اخبار هفته يا سفرهاي
شاه .يا غيره و غيره .آقای وزیر فرهنگ وقت اين
شعور را داشت که درواقع آن کساني که ميتوانستند
کارهاي ديگري را انجام بدهند ،بگذارد که انجام
بدهند .بر اين اساس ،من ميخواهم بگويم که با
اينکه من از ادبيات آمده بودم ،ولي از فيلم مستند
خيلي ياد گرفتم .چه چيزي ياد گرفتم؟ ساختار
را ياد گرفتم .چون معتقدم که در عين حال که
من به ادبيات و داستان احترام ميگذارم و ميتوانم
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منفکرميکنم،يکچيزيکهبدنيستبه
آن اشاره بفرماييد که حتم ًا به خوانندگان
کمک خواهد کرد اين است که بههرحال
يکهنرمندبينواقعگراييوشکلگرايي،
به يكي بيشتر گرايش دارد .منظور اين
است كه براي آفرينش واقعيت هنري يا از
فرم استفاده ميكند و يا با حذف واسطهها
بهنمايشبالواسطهميپردازد.
اشتباه نکنيد .من اص ً
ال مسألهام فرم نيست .ساختار
اســت .يعني پيداکردن ساختار مناسب براي
محتواي مناسب است .من راحت براي شما بگويم:
بسياري...
ولي بههرحال عالقهمنديم بدانيم كه
اهميت فرم براي شما در كجاست.
در آنجا که فيلم را رو پا نگهدارد .متوجه هستيد؟
وقتي من صحبت از ساختار ميکنم ميگويم که
يکوقت شما يک ساختاري را انتخاب ميکنيد ،به
دليل اينکه به اين محتوا ميخورد .ولي يکوقت آن
ساختار ديگر به اين محتوا نميخورد .بايد ساختار
ديگري را انتخاب کرد .اين آنجايي است که من
فکرميکنم در بسياري از فيلمسازان باذوق ما نقطه

سقوط آغاز ميشود .چرا؟ براي اينکه يک زباني براي
خودشان دارند و اين زبان هم هميشه تکرار ميشود.
وقتي پنجدفعه تکرار شد ،براي بيننده هم ديگر
جذابيتش را از دست ميدهد و حاصل چه ميشود؟
حاصل اين ميشود که شما براي همه محتواها،
يک فرم را انتخاب ميکنيد .اگر فرم را ميگوييم يا
يک ساختار را انتخاب ميکنيم ،من ميگويم يک
محتوايي ايجاب ميکند که من يک ريتم سريع
داشته باشم ،يکسري مونتاژ کام ً
ال متريک داشته
باشم در سطح و يکسري محتوا ايجاب ميکند که
من مونتاژم دروني باشد و ريتمم کند باشد و غيره.
ما نميتوانيم همه را مثل هم بسازيم .اين را من از
سينماي مستند آموختهام .يعني چه؟ يعني شما
وقتي که «شرح حال» را بهعنوان يک فيلم تجربي
نگاه کنيد ،که به هر حال در فستيوال کراکو در
سال ( 1974سال  )1353بود ،خب ،يک فيلم کام ً
ال
تجربي است که من ميخواستم يک شعر سينمايي
باشد .شما وقتي که «سردي آهن» را نگاه کنيد،
ميبينيد که يک مونتاژ متريک سريع است .وقتي
بخواهيد به «حاج مصورالملکي» برسيد ،ميبينيد
ي و كند است .اينجا باز آن
که در آن يك ريتم درون 
بحثي است که من هميشه با دوستان مطبوعاتي
دارم ،که آقا ما ريشههاي سينماي مدرن ايران را در
فيلمهاي کوتاه دنبالش برويم .براي اينکه در فيلم
بلند امکان ساختن آن نبوده است.
هم از لحاظ تکنولوژي و هم از لحاظ هنر
داستان؟
نه .نه .از نظر اين نوع تجربهها.
يک سمت ديگر هم داريــم ...ببينيد،
اگر اجازه بدهيد نزديک ميشويم به
همين فيلمي که ميخواهيم دربارهاش
صحبت کنيم .در فيلم«جزيره رنگين»
قابها ،خيلي به صحت گرفته شدهاند.
يعني کام ً
ال مشخص است که فيلمساز
حواسش به اين ترکيببندي هر قاب

اشتباه نکنيد .من اص ً
ال مسألهام
فرم نيست .ساختار است .يعني
پيداکردن ساختار مناسب براي
محتوايمناسب
متوجه هستيد؟ تنها کسي که توانست آن زمان
فرهنگ و هنر را راضي کند که در فيلم داستاني
همکاري کند ،آقاي مهرجويي با فيلم «گاو» بود که
قبل از آن «الماس  »33را هم ساخته بود...
شهيدثالث هم آنجا بود؟
شهيدثالث هم بعدا ً آمد ،درواقع ما او را آورديم در
فرهنگ و هنر ،اولين فيلمي که قصد ساختنش
را داشت ،به اسم «قفس» بود و اينها ...داستانش
مفصل است.
«يک اتفاق ساده» را مث ً
ال من االن دارم
ال با مستندسازي
فکرميکنم كه قب ً
پايههايش ريخته شده بود و بعد
توانست وزارت فرهنگ را قانع كند كه
داستانيش كند.
بحثمان ميرود سمت ديگري .ببينيد شهيدثالث
آدم بسيار حساس و بسيار بااستعدادي بود .داستان
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بهعنوان يک تابلوي نقاشي بوده است.
همينطور در مــورد موسيقي مثل
همه كارهايتان .اين سؤال براي من
پيشميآيد که آيا اين برميگردد به
گذشته سينايي و شناختي که از نقاشي،
موسيقي و غيره دارد؟ و در خانواده هم
خب بههرحال شما بچههايتان اغلب در
کارهاي تجسمي هستند .ولي يک سوي
ديگر من به نقل شنيدهام که از مرحوم
حاتمي يک دفعه سؤال ميکنند که :شما
چرا درختها يا ميوهها را رنگ ميزنيد
و فيلم را ميگيريد؟ ميگويد :درختها
سبزيشان در فيلم آنطوري كه هستند
درنميآيد .ولي اگر آنها را رنگ كنيد،
آنوقت در فيلم ميشود عين واقعيتي
كه مردم ميبينند .يعني يک سمت
ديگر ،قضيه فرماليسم ،دنبال واقعگرايي
گشتن است .ممكن است اين استفاده از
تكنيك مستند درواقع يك فرم باشد
كه در خدمت واقعگرايي قرار گرفته.
از طرف ديگر به نظر ميآيد كه آقاي
سينايي اص ً
ال مسألهاش خاکهاي جزيره
نيست .آقاي سينايي دارد قابهاي زيبا
را به من نشانميدهد .و در داستان هم
عملكرد مثبت NGOها را هدف گرفته
ال هم گفتهاند كه
است .حتم ًا به شما قب ً
شما يک شهرتي در شباهت به آلن رنه
داريد .بههرحال ،اين نگرشي که سينايي
فقط مستند درست ميکند قطع ًا غلط
است .هيچکس هم اين ادعا را ندارد .ولي
اينکه براي رسيدن به واقعيت بيروني چه
ال چرا
مبناهايي را انتخاب ميکند و مث ً
احمدي و چرا خود نادعليان نه؟! آن هم
در جايي كه بخش عمدهاي از شخصيتها
خودشانهستند...

حاال براي شما ميگويم .منتها سابقه وقتي 50سال
شد ناچارم که بيشتر بگويم .پس من از مستند بسيار
آموختم .ولي طبيعت من فقط مستندساختن نبود.
مستند را در فرهنگ و هنر بايد ميساختم .براي
اينکه در فرهنگ و هنر داشتم کارميکردم و توقع
بود که کار کنم .آموختم از آن .چه چيزي را آموختم؟
«ساختار» را .اما دقيقاً رسيد به آنجايي که يک روزي
با آقاي وزير فرهنگ و هنر صحبت کردم و گفتم :اگر
اجازه بدهيد من قصد استعفا دارم .گفت :چرا؟ براي
اينکه کارم را دوست داشت .گفتم :براي اينکه من
ميخواهم داستان بسازم و من اص ً
ال ذهنم از ادبيات
ميآيد و من اينجا در قالب کار مستند ماندهام.
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اينکه چگونه هم وارد سينماي ايران شد ،اين را
اگر خواستيد بدانيد ،بهعنوان دستيار من در فيلم
«آنسوي هياهو» بود که ما همديگر را سر نمايش
«آي باکاله وآي بيکاله» ديديم .اينها را اينقدر من
گفتهام...
درست است كه بحث يک جاي ديگري
ميرود اما حتم ًا خواننده خواهدداشت.
...همديگر را ديديم .شهيدثالث دانشکده وين را
نتوانست تمام کند؛ بهدليل ناراحتي ريوياي که
داشت و به فرانسه رفت .داستان مفصل است که
من گفتم دارم چنين کاري را ميکنم .االن در فيلم
«آنسوي هياهو» ،شهيدثالث در صف اتوبوس ديده
ميشود.
اما خيليها قبل از او به سمت سينماي
ال مهرجويي.
داستاني رفتند؛ مث ً
نه ،مهرجويي اص ً
ال مستندساز نبود .داستانيساز
بود« .الماس  »33را ساخته بود و بعد آمد در فرهنگ
و هنر .حاال نکته جالب اين است که اصليترين
شخصيتهاي «آنسوي هياهو» بالفاصله بعد از
آن ،فيلم «گاو» را با مهرجويي کار کردند .آقاي
فريدون قوانلو بود ،که از بهترين فيلمبرداران دوره
خودش بود .آقاي عباس محمدي نام بود که مدير
توليد بود .خانم زري خلج که تدوينگر بود .اين
سه نفر ،مستقيم بعد از «آنسوي هياهو» آنجا
رفتند .خب .پس آن يک پشتوانه خوب بود .سال
 ،1351به تلويزيون آمدم .به هواي اينکه يک سريال
درست کنم به اسم «شما روي صفحه تلويزيون».
آقاي سبکتکين سالور  -که شما او را ميشناسيد -
داستانهاي زندگي مردم را دراماتيزه ميکرد .قرار
شد که من اين سريال را بسازم.
يعنييکجاييمث ً
العامهپسنديبهمعناي
امير عشيري نبود .يک ذره اين سمتتر
بود .خيلي جالب است كه كسي مثل شما
همدرآنزمانبهاينسمتميرود.
جالب ايــن بــود که اتفاقاً چندوقت پيش که

کارميکرديم ،من موسيقي تيتراژش را بهكار بردم.
اولين موسيقي فيلمي که نوشتم براي يک فيلمي
بود که گم شد و خيلي هم متاسفم ...در فرهنگ
و هنر ...در فيلم « 25سال هنر ايران» اولين بار
بود که به خودم جرأت دادم موسيقي براي فيلمي
بنويسم .آن فيلم گم شد .دليل هم داشت .به اين
دليل که من هنرمندان مدرن ،مدرنيستهاي آن
زمان ،مثل خانم معصومه سيحون و غيره و غيره را
انداخته بودم با سنتيها در مونتاژ به جان همديگر.
خيلي جالب بود .مث ً
ال استاد فرشچيان از سنتيها
بود ،استاد بهادري بود که طراح بزرگ فرش و قالي
و اينها بود ،اين سمت خانم معصومه سيحون بود،
آقاي نامي بود .آنجا من اولينبار موسيقي نوشتم.
آقاي پهلبد يادم است آن زمان که فيلم را ديد ،گفت
که :سينايي ،فيلم خيلي خوبي شده ،منتها اين را اگر
ما پخش کنيم ،هنرمندان سر ما ميريزند و جنجال
خواهيم داشت ،بگذار يک کمي بگذرد.
گمش کردند .خب.
نميدانم که چه شد .رفت به البراتوار که حدود 45
دقيقه هم بود ،به البراتور رفت که قطع نگاتيو شود،
من از آن روز تا امروز ديگر آن فيلم را نديدهام .و اگر

اگر خواستید بدانید چگونه
شهیدثالث وارد سينماي ايران
شد ،به عنوان دستيار من در
فيلم «آنسوي هياهو» بود
در تلويزيون زده شد .متوجه هستيد؟ يعني از سال
 49من شروع کرده بودم به تعقيبکردن موضوع.
ولي در اين فاصله از فرهنگ و هنر به تلويزيون رفتم
و آنجا بود که ايرج گرگين يک روزي به من گفت
که اين بچههايي که در اصفهان بودند و سال  45به
زالندنو بردندشان ،دارند سيامين سال ورودشان را
به زالندنو جشن ميگيرند .موضوعي که من چهار،
پنج سال دنبالش دويده بودم که بشود ،من و مرحوم
قوانلو رفتيم به زالندنو .اول به اوکلند رفتيم و از آنجا
به ولينگتون رفتيم و اين فيلم را آنجا گرفتيم .من هم
به گرگين گفتم که فقط به شرطي که وقتي به ايران
برگشتم ،بتوانم اين داستان را در ايران تعقيب کنم.
کرديم و شد و...
«مرثيه گمشده» را اص ً
ال در لوکيشنهاي
آنجاگرفتيد؟
يک تکهاش را .يک قسمتش را .ولي شروعش ،حاال
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بود ،چه سند خوبي بود .اولينبار بود .در آن فيلم،
حاال جالب است که بگويم ،آقاي علي رهبري که
االن الکساندر رهبري و رهبر اركستر معروفي است،
تازه از هنرستان درآمده بود ،يکي از سازها را هم
او ميزد .اين را قشنگ به خاطر دارم .بههرحال،
آن سريال «شما روي صفحه تلويزيون» را من
موسيقياش را نوشتم .آقاي اسداهلل پيمان ،رئيس
توليد تلويزيون بود و داد ارکستر راديو آن را اجرا کرد.
آن موسيقي را ما چندي پيش براي فيلم کوتاهي
که براي يکي از دوستان که استاد دانشگاه است
ميساختيم ،براي اينكه از بين نرود ،آن را گذاشتيم.
يکي از چيزهايي که آن زمان اتفاق افتاد ،بعد از يک
قسمت کار سريال ،ديدم من براي سريالسازي
مناسب نيستم .چون اوالً آقاي سبکتکين سالور ،که
مرد بسيار محترمي بود ،نويسنده بود .ديالوگهاي
طوالني و صحنههايي که ديالوگهاي طوالني
داشت و نميشد آنها را هم حذف کرد .از آن سمت
هم من آن زمان ،تراولينگ زياد در ذهنم ميآمد.
حرکات پيچيده زياد در ذهنم ميآمد .آدم که جوان
است ،خيلي به اينها ميپردازد ،بعدا ً سادهتر ممکن
است که بشود .بههرحال ،من يک قسمتش را که
ساختم ،به آقاي سالور گفتم :ببين آقاي سالور ،من
آدم مناسب براي سريال نيستم.
يعني دنبال چيز نخبهگرايانهتري بوديد
يا اساس ًا روشهاي كار را نميپسنديديد؟
آقای آلن رنه را گفتيد ،گفتم همان خودش است.
تا امروز به اين شباهت فكر نكرده بودم! من اص ً
ال
دنبال سينما رفتم ،براي اينکه «هيروشيما عشق
من» يا «سال گذشته در مارين باد» اينها در ذهنم
بود .آن نوع سريالسازي در حقيقت من را جذب
نميکرد .در آن طرف هم ميديدم که خب با
اين تراولينگهايي که من ميخواهم بکنم ،جور
درنميآيد .شما االن يک سريال ترکيه را نگاه کنيد،
صحنه را ميسازند اينها ،ولي همه پالنها يک دانه
النگشات است و چند تا مديومشات است و همين.

تمام شد .من ميخواستم حاال تراولينگ کنم و فالن.
گفتم :ببين آقاي سالور ،به درد اين کار نميخورم،
سبک کار من به ضرر شما از نظر مالي است .من
هم با آن خوشحال نميشوم .مرد بسيار محترمي
بود و گفت :باشد ،هرطور که ميخواهي .موزيکش
هم هنوز هست .موزيک تيتراژ «شما روي صفحه
تلويزيون» براساس آن داستانها بود .خب ،اگر
بخواهم بگويم تا غروب بايد بنشينيد.
ولي چه کسي به جاي شما رفت و با سالور
کار را ساخت؟
مثل اينکه اص ً
ال ساخته نشد .بههرحال درواقع کليد
فيلمي که بعدا ً خيلي مطرح شد« ،مرثيه گمشده»،
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اگر ميخواهيد براي تاريخ ،اين جالب است...
اين چيز جالبي است .چون «مرثيه
گمشده» ،بدجوري وصل است به
شرح زندگي خيلي از ايرانيها و همين
چندوقت پيش من در يکي از شبکههاي
اجتماعي ديدم که يک دوستي سؤال
کرده بود که :آقا ،اين لهستانيهايي که
به ايران آمدند كارشان به خيليجاها
كشيده شد ،اين چطوري است؟ دوست
ديگري پاسخ داده بود که :برويد به سراغ
آقاي سينايي ،ايشان بهتر از همه به شما
ميتواند بگويد که آن زمان چه گذشت.
من اهل ادعا نيستم ،ولي از اين حرص ميخورم
که خيليها ميآيند در تلويزيونهاي ايران و خارج
راجع به اين ماجرا صحبت ميکنند .معلوم هم است
که هيچ چيزي نميدانند .من 45سال است که دارم
با آن زندگي ميکنم و من را هم رها نميکند .همه
ميگويند :مادرت لهستاني است ،زنت لهستاني
است ،ميگويم هيچکدامشان لهستاني نيستند .من
آن موضوع را رها کردهام ،اوست که مرا رها نميکند!
ولي با توجه به اينكه درباره لهستانيهاي

مهاجر در سالهاي  1941-2داستانها و
البته ابهامات زيادي بر سر زبانهاست،
بد نيست اشاره کوچکي به فيلم «مرثيه
گمشده» كه اثر مهمي در كارنامه
شماستبفرماييد.
اشاره کوچکش فقط اين است که از لحظهاي که
من تصميم به ساختن فيلم گرفتم 13 ،سال فيلم
طول کشيد تا ساخته شد .داستانش طوالني است.
اگر خواستيد من دقيق آن را دارم و در مجله پل
فيروزه در سال  1383تحت عنوان «يك پرونده
يك داستان» نوشتم و چاپ شد و آنجا گفتم که
چه مراحلي را طي کرده است .نگاتيوهايش گم
شد و پيدا شد .داستان آن بسيار مفصل است.
طبق معمول و بعد از اينکه ساخته شد ،باز معلوم
نشد که چه شد .فقط چيزي که خيلي براي من
خوشحالکننده بود ،اين بود که تنها آن را يک جلسه
در کليساي کاتوليکها در خيابان نوفللوشاتو
نشان داديم .مرحوم باستاني پاريزي آنجا بودند.
مطبوعات سينماييمان هم معموالً توجهي به اين
مسائل نداشتند ،مرحوم باستاني پاريزي در کتاب
«شاهنامه آخرش خوش است» ،صفحه  ،816در
پانويس نوشته است که يکي از مهمترين يا بهترين
فيلمهاي مستندي که من ديدهام ،اين است که
شاهکار است و غيره و غيره .هرکسي هم ميخواهد
که راجع به لهستانيها بداند ،اين فيلم را ببيند.
فيلم اينجا تقريباً گمشد .حتي يک بار که من را به
تلويزيون دعوت کردند که راجع به اين فيلم صحبت
کنم ،فيلم را نشان دادند ،ديدم که يک حلقه نيم
ساعته آن اص ً
ال نيست .گفتم :آقا چرا اينطوري
است؟! گفتند همين است و جز اين ندارند.
پس چه کسي جايزه گرفت؟
حاال اشاره خواهم کرد که چه اتفاقي افتاد .اصالً
اينجا گم شد.
اص ً
ال فکر نميکردم که فيلم «مرثيه
گمشده» گم شده است .ميدانيد که ،در

همه ميگويند :مادرت لهستاني
اســت ،زنت لهستاني است،
ميگويم هيچکدامشان لهستاني
نيستند
نشان را به شما خواهند داد .که من را به اين فستيوال
دعوت کردند .خيلي جالب بود ،حاال من از همه اينها
باخبر شده بودم .يک روز صبح در هتل بودم ،ديدم
که يک نفر زنگ زد و گفت« :پايين تشريف بياوريد».
وقتي به البي هتل رفتم ،ديدم يک خانمي گفت که
آقاي رئيسجمهور اين نشان را به شما داده است
و امروز ظهر يک مراسمي براي اعطاي اين نشان
داريم .من گفتم :خب من اين را ميدانم .چون از
طريق اينترنت مدام براي من تبريک ميآمد .آن روز
مراسم اجرا شد و من به آن آقاي مشاور ارشدي که
آمده بود ،گفتم :اگر ما بخواهيم يک فيلم مشترک
داستاني بسازيم ،آيا لهستان کمک ميکند؟ گفت
که خيلي مشتاق هستيم و حتماً استقبال خواهيم
کرد .که بر اساس آن «قطار زمستاني» را من نوشتم
که 4بار تاکنون به لهستان رفتهايم و آمدهايم و نشده
است .دو سال بعدش هم در سال ...2010
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مورد فيلم «قطار زمستاني» که صحبت
ميشود ،من هميشه فكرميكنم که با
موقعيتي كه «مرثيه گمشده» درست
کرد باالخره سينايي سرمايه براي توليد
«قطار زمستاني» را ميگيرد.
خب ما که تاکنون پولش را نگرفتهايم .من سر آن
کار اشک ريختم .ببينيد ،اين را ميخواهم براي شما
بازگو کنم .تلويزيون رفتم ،ديديم اص ً
ال نيست .حاال
آن گمشدن قبلش که يک ماه در انبار گشتم که
نگاتيوهايش را پيدا کنم ،آنها داستانهايش طوالني
است و االن فرصت بيانش نيست .چون قصد دارم که
زودتر به «جزيره رنگين» برسيم .سال  2008بود.
قبلش از کليساي کاتوليکها که فيلم نمايش داده
شده بود ،با من تماس گرفتند که يک عده لهستاني
آمدهاند که بروند سر خاک مادربزرگها و اقوامشان
و ما ميخواهيم که به هرکدامشان يک حلقه از اين
فيلم را بدهيم .گفتم :واهلل من يک  VHSدارم و اين
نسخه کيفيتش هم چندان خوب نيست .با تلويزيون
تماس بگيريد .گفتند :ما هرچه با تلويزيون تماس
گرفتيم کسي جواب ما را نداد .اينها دردهايي است
که آدم دارد .قصد ندارم زياد وارد اين ماجرا شوم.
گفتم :من ميتوانم اين نسخه  VHSرا به شما بدهم.
گفتند :باشد .نسخه  VHSرا دادم به آنها .به تعدادي
که آنها بودند (حدود  50نفر) کپي کردند و فيلم از
طريق آنها به لهستان رفت .و البته دوستي هم كه
خارج از ايران زندگي ميكرد پيگير معرفي اين
فيلم بود.
نسخه  ،VHSنسخه کامل فيلم بود؟
بله .خودم آن را داشتم .به لهستان رفت .من اص ً
ال
خبر نداشتم از جرياني که در حال وقوع بود .اينکه
چگونه اين به دست رئيسجمهور لهستان رسيد و
رئيس جمهور لهستان  -آقاي لخکاچينسکي که اگر
او زنده بود ما تا االن «قطار زمستاني» را هم ساخته
بوديم  -متاسفانه در يک سقوط هواپيما کشته شد.
ولي من سال  2008يکباره باخبر شدم که ايشان

نشان شواليه لهستان را بابت اين فيلم به من داد.
خب ،خيلي جالب بود.
کارارزشمندياستوبهنظرمنلهستانيها
هرچندباتأخيروليكاردرستيكردند.
من را به لهستان دعوت کردند و بعد در فستيوال
گيدينيا ،که در شمال لهستان است ،فستيوال
داخلي لهستان است ،گفتند که شما اگر بخواهيد
خود رئيسجمهور در مراسم باشد ،ايشان االن در
ورشو گرفتار است و آنوقت شما بايد چندروز صبر
کنيد و اينها ،تا به ورشو برويم .ولي ايشان مشاور
ارشدشان را به گيدينيا خواهد فرستاد و اينجا هم
چون فيلمسازان هستند و فستيوال است ،همينجا
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ببخشيد که حرفتان را قطع ميکنم.
«مرثيه گمشده» هم بازسازي شد؟
تعمير شد يا نه؟ بر سر نسخه VHSچه
آمد؟
من فقط همان را داشتم .نميدانم چه اتفاقي افتاده
است .خودم دلم خوش است که زيرنويس انگليسي
و ترجمه هم شد.
باز خدا را شکر که مثل آن يکيها گم
نشده است.
حاال ميخواهم به شما بگويم .سال  2010بود که
وزارت فرهنگ لهستان ،دوباره توسط سفارت اينجا،
يک مراسمي گذاشتند و نشان افتخار هنرمند را كه
«گلوريا آرتيست» اسمش است ،باز به خاطر اين فيلم
به من دادند .پس اين فيلم مستند ،اينطوري داشت
جلو ميرفت .من فکرميکنم که خيلي زمان ميبرد
کهبخواهمبگويم.برسيمبه«جزيرهرنگين».
خوشبختانه مجله «هنر و تجربه»
خوبياش اين است که خوانندگانش
آدمهــاي خاصي هستند .فرهيخته
هستند .درنتيجه همين اشارههايي
که ميکنيد ،افراد ميروند و آن را پيدا
خواهند کرد و ته و توي ماجراها را
درميآورند.
خيلي خب .حاال آنچه که خيلي مهمتر است و کمتر
کسي ميداند ،حدود  30فيلم داستاني از سه دقيقه
تا  55 ،54دقيقه است که من طي سالهاي 1349
تا  1358براي انجمن اوليا و مربيان ساختم.
انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش؟
نميدانم براي آموزش و پرورش بود يا نه .انجمن اوليا
و مربيان بود .خانم دکتر آصفه آصفي ،مديرعامل
آن بود .آنها به من گفته بودند که ما يک سري
فيلم داستاني ميخواهيم براي پدر و مادرهاي
کام ً
ال معمولي که اهل هنر سينما و آلنرنه و اين
حرفها نيستند .يک قصه سادهاي که اينها بيايند
و بنشينند و ببينند و مسائل بچهها ،مدرسه و خانه

بچهها و غيره با آنها مطرح شود .اين در جوار کاري
بود که من در تلويزيون انجام ميدادم .من حدود
 30فيلم براي اينها ساختم .اين  30فيلم تعدادش
زياد به نظر ميآيد .اما نه ،دليل دارد .اين فيلمها
يکسرياش براي اين بود که قبل از کنفرانسهاي
تربيتي نمايش داده شود و بعد يک متخصص امور
تربيتي ،راجع به آنها صحبت کند .بر اين اساس،
زمان فيلم ،سه دقيقه ،چهار دقيقه ،طوالنيترين
آن  9دقيقه بود .يکسري فيلم براي اين بود که
خود فيلم نمايش داده شود ،اص ً
ال شب فيلم باشد
و بر اساس آنها دعوت ميشدند استادان دانشگاه و
غيره و غيره ،که فيلمها را ببينند .آن فيلمها ،خيلي
براي من آموزنده بودند .اينجا است که ميگويم،
همه ميچسبند مدام به مستند ،من خیلی ممنون
مستند هستم ،خيلي هم از آن ياد گرفتهام ،ولي
يادشان ميرود که من در اين فاصله داشتم اين
فيلمها را هم ميساختم .براي اين فيلمها ،من بازيگر
غيرحرفهاي الزم داشتم .چون نميخواستم که پدر
و مادران اين حس را کنند که خب اين آرتيست
است که االن اين کار را دارد ميکند .قصد نداشتم
که يک فضاي کام ً
ال هنري باشد و اتفاقاً چون جوان

چون جوان بودم و ميگفتم که اين
فيلممننيستواينحرفها،آخر
فيلم هميشه نوشته شده است:
«پالتو»16
ابرها باشد .فيلم هم يا خوب است يا بد.
اص ً
ال تعريف فيکشن همين است .خدا
رحمت کند آقاي احمد محمود را و عمر
و عزت بدهد بقي ه اساتيد را ،آن زمانها
کالس داستاننويسي که ميرفتيم،
ميگفتند :يادتان باشد ،داستان يعني
تخيلي که ارتباط معناداري با يک
واقعيت واقعي دارد.
دقيقاً.دقيقاً.
اين همان تعريفي است که شما ميکنيد:
« پا روي زمين واقعيت و سر در تخيل
داستان».
حاال يک زمــان ميگوييم در محدوده مستند
ميگنجد .يعني استناد داريد ميکنيد دقيقا به
چيزي .يک موقع شما از آن برداشت ميکنيد و يک
فيلم را ميسازيد .حاصلش يا خوب است يا بد .ولي
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هم بودم و ميگفتم که اين فيلم من نيست و اين
حرفها ،آخر فيلم هميشه نوشته شده است« :پالتو
 .»16هر جا شما «پالتو  »16ديديد بدانيد که آن
فيلمهاست .آن فيلمها را من با همان دوستاني که
اسم بردم ساختم؛ يعني مرحوم فريدون قوانلو و
آقاي عباس محمدي نام و آقاي علياصغر اسکندري
که کار نورپردازي ميکرد؛ ما  4نفر بوديم .من
سناريو را مينوشتم و فيلم را با هم ميساختيم و
به انجمن ميداديم .نمونههاي این فیلمها «پسر،
پدر و مادر»« ،سرگرداني بچهها ميان فرامين خدا
و رفتار ما» و «فرار» است .که فقط در «فرار» آقاي
محمدعلي کشاورز يک بازيگر حرفهاي بود .يک
فيلم 35دقيقهاي است .و «سکوت رنگين» و «خط
خوردگي» که راجع به جوانان بزهکار و معتاد و
غيره و غيره بود که چه شرايطي باعث انحراف آنها
ميشود .من خيلي دلم ميسوزد که اين فيلمها
اص ً
ال ديده نشد.
ولي اين فيلمها به هر حال االن هم قابل
استفاده هستند و از بين نرفتهاند ،اينطور
نيست؟
واهلل ديگر با کيفيتهاي خيلي خراب من تعدادي از
آنها را دارم .آن کوچولوها ،نگاتيوهايشان ته انبار من
است و نميدانم در چه حالي است .ولي بلندترهايش
را يک چيزهايي از آنها دارم .که اتفاقاً چند وقت
پيش ،دوستان يک قسمتي از آن «سرگرداني بچهها
ميان فرامين خدا و رفتار ما» را ديده بودند ،گفتند که
تو آن زمان اين کار را کردي؟ چرا االن از اين کارها
نميکني؟ گفتم بابا ما اين کارها را کرديم و گم شد.
ماجراي يک پدر و مادري بود که مادر ،بچههايش را
دعوا ميکند که يعني نصيحت ميکند که حرف
بد به هم نزنيم و بعد شوهر که شب دير به خانه
برميگردد ،خودشان مثل سگ به همديگر ميپرند
و شروع به بدوبيراهگفتن ميکنند .چون بدوبيراه هم
نميشد در فيلم گفت ،شروع کردند به پارس کردن
مثل سگ به همديگر .اص ً
ال اين دو تا به همديگر

پارس ميکنند .که به نظر امروزيها ،خيلي مدرن
ن يک
آمد .من هميشه يککم بيماري تجربهکرد 
چيزهايي را داشتهام .ميخواهم سريع به «جزيره
رنگين» برسم که اگر سؤالي است ،پاسخ بدهم .خب،
اين پشتوانهام .يعني مستند؛ هم مستند خالص زياد
دارم و هم مستندهايي که خودم ميگويم اينها اص ً
ال
مستند نيستند .فقط چون با فضاهاي واقعي و اشياء
واقعي يا آدمهاي واقعي سروکار دارم ،به آن ميگوييم
مستند.وليدرحقيقت،اينهافيلمهاييهستندکهدر
آن مفهوم مستند که شناخته شده است ،اص ً
ال نيست.
من هميشه گفتهام :در فيلم مستند ،براي من ،آدم
پايش روي زمين است و اما سرش ميتواند که باالي

39

شماره  / 21دی 1394

40

فقط به اين دليل که در آن مث ً
ال بازيگر نيست و داستان
نيست و اينها ،ما نميتوانيم بگوييم که مستند است.
براي خود من فيلم «شرح حال» که يک فيلم تجربي
ال مستند نيست.
است و در سال  46و  47ساختم اص ً
ولي يکسري مجسمه واقعي است .اين را ميخواهم
خدمت شما بگويم .از اين سابقهاي که سريع به آن
اشاره کردم ،قصد گفتن اين را دارم که چرا فيلمهاي
انجمن اوليا و مربيان را کسي نديد؛ به اين دليل بود
که آن زمان انجمن اوليا و مربيان با تلويزيون به توافق
نرسيدند که اين فيلمها را اگر تلويزيون نشان بدهد،
چه کسي راجع به آن صحبت کند .تلويزيون ميگفت
که ما خودمان متخصصان علوم تربيتي داريم .انجمن
اوليا ومربيان ميگفت :ميدهم به اين شرط که
متخصصان خودمان صحبت کنند .از سال  49تا
 58اينها را ساختم .سال  58که بعد از انقالب بود،
تنها يک فيلم براي انجمن اوليا و مربيان ساختم
به اسم «ده صحنه تا اخراج» .در حقيقت اين «ده
صحنه تا اخراج» ،داستان يک پسر بچهاي بود که
در خانه شرايط درگيري پدر و مادر و غيره و غيره
را دارد و يک حالت پرخاشجو دارد که در مدرسه با
همه دعوا ميکند .اين داستان نشان ميداد که حاال
در خانه چه اتفاقي افتاد و اين بچه در مدرسه چه
عکسالعملي نشان ميدهد .تا اينکه ناچار ميشوند
که او را بيرون کنند .اين صحنههايي که در خانه
ميگذشت فيلمهايي بود که براي خودشان خوب
بودند .اتفاقاً بعد از انقالب اين فيلمهاي سادهپسند
 نه اينکه بد بوده است ،نه ،ولي فيلمهايي که خيليساده و راحت بود  -مد شد و در فستيوالها مطرح
شد .بعضي از همکاران آن زمان من ،به من ميگفتند
که به همان فيلمها دو تا سکانس اضافه کن و بساز.
فيلمها بعد از انقالب ديگر نتوانست نمايش داده
شود .چون مساله حجاب مطرح بود .به دليل مساله
حجاب؛ هيچکدام در آن حجاب نداشتند.
بايد فيلمهاي خيلي قشنگي بوده باشند
و البته به صورت تكنولوژيك بايد قابل

اصالح باشند.
و اين را ميخواهم براي شما بگويم ،اينها آن
چيزهاييست که در اين فاصله گم شده .خيلي بامزه
بود؛ يک وقت من دانشکده سينما و تئاتر درس
ميدادم .به بچهها گفتم که سناريو بياوريد ،ديدم
يکي از آنها آورد و گفت :اين در محدوده کارهاي
کالس نيست .گفتم :چيست؟ گفت :آن را بخوانيد.
آن را خواندم ،ديدم يکي از آن فيلمهاست که من
ساختهام .يک شخصيت در آن عالوه شده .نام فاميل
آن فرد عزيزي بود .پسر خوبي است و هنوز هم
که پير شده است ،خيلي لطف به من دارد .گفتم:
عزيزي ،داستان فيلم را شما از کجا آوردهاي؟ جريان
چيست؟ براي اينکه آن زمان من براي نوشتن
سناريوها از نامههايي که به انجمن اوليا و مربيان
ميرسيد استفاده ميکردم و سناريوشان ميکردم
و ميساختم .گفت :آقا ،راستش اين است که انجمن
ما را خواسته است و يکسري دانشجويان سينما را،
گفته است که اين فيلمهاي سينايي را نگاه کنيد،
عين آن را بسازيد ،فقط با حجاب باشند .من ديدم
که اين اخالقاً درست نيست .يک شخصيت به آن
عالوه کردم!
ادامه دارد
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(محصول )1370
خالصه فیلم :نوجواني به نام ايليا ،تنها و بي كس ،در
كورهپزخانهاي قديمي كار و زندگي مي كند .دختركي به
نام ليموآ ،كه با مادرش در همان كورهپزخانه به كار مشغول
است،باايليادوستميشود.ايليادچارزمزمهوهمگونهاي
است كهگويياورابهسويخودفراميخواند...
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دستاوردها :برنده پلنگ نقره ای جشنواره لوکارنو سوئیس ()1377
در بخش سینمای نوین و همینطور برنده جایزه محیط زیست و
جایزه هنر و تجربه این جشنواره ،برنده جایزه بهترین فیلم آسیایی
جشنواره توکیو ( ،)1377شرکت در جشنواره های متعدد بین المللی
عوامل :فیلمنامه نویس ،تدوینگر و کارگردان :ابوالفضل جلیلی ،مدير
فيلمبرداري :عطاءاهلل حياتي ،طراح صحنه :محمدتقي جليلي ،صدابردار:
نظام الدين كيايي ،ميكس :اسحاق خانزادي ،بازيگران :ليمووا رحماني،
محمود خسروي ،جميل موسوي ،مريم زارعي ،صالح سيدآبادي ،تيمور
سليمي ،شعبان شعباني ،زليخا سيدآبادي ،آمنه خانم ،تهیه کنندگان:
حيدرعلي عمراني ،مجيد مدرسی ،محمدمهدي دادگو

زهرامشتاق

گفتوگو با ابوالفضل جلیلی ،کارگردان «رقص خاک»
من و دوستم زهرا حاجمحمدی ،دخترهای جوانی بودیم که با سینمای ابوالفضل جلیلی و بعد
خودش آشنا شدیم .آنوقتها اغلب سعید مترصد یا افشین لیاقت دستیارش بودند و جلیلی
همیشه خدا سوژههای انسانی بکری برای نوشتن و ساختن داشت .برای من و زهرا حاجمحمدی،
ابوالفضل جلیلی مثل برادر بزرگترمان شد .با او مشورت میکردیم .حال و احوالش را میپرسیدیم.
کارهایش را دنبال میکردیم .همسر جلیلی ،مریم اشرفی ،از خودش هم مهربانتر بود .آنموقعها هنوز
تلفن همراه اختراع نشده بود و مریم خانم همیشه رابط ما بود .کاری داشتیم ،خبری ،مصاحبهای ...از
مریم خانم پیگیری میکردیم .آقای جلیلی یک سر داشت و هزار سودا .یک آهوی آبی رنگ داشت که با
همان ماشین تمام کارهای فیلم و عوامل را راه میانداخت.
از آن روزها سالهای زیادی میگذرد .من و دوستم چهلسالگی را هم ردکردهایم و هرکدام پی زندگی
خود رفتهایم .وقتی قرار شد درباره «رقص خاک» با ابوالفضل جلیلی حرف بزنم یاد تمام آن گذشته
پرشور افتادم ،سالهایی که پر از فیلمهای خوب بود و سینما تکهای جدا نشدنی از زندگی ما.
ولی آقای جلیلی آدم آن سالها نیست .ذوق و شوقی برای نمایش فیلمش ندارد .مثل آنوقتها مفصل
و با جزئیات حرف نمیزند و میخواهد حرفهایش را زودتر جمعوجور کند .ما پیر شدهایم یا زمان سر
ناسازگاری با فیلمسازی را دارد که زمانی یک پایش در کن و پای دیگرش در دهها جشنواره دیگر بود؟
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سال هایی بود که سینمای ایــران با
فیلمهایی از جنس همین «رقص خاک»
شناختهمیشد.درهمانسالهاکسانیهم
بودندکهمدامفیلمسازانیراکهمدلفکری
آنها ساخت چنین فیلمهایی بود ،به
سیاهنماییمتهممیکردند.اینفیلمهمتا
آنجاکهبهیاددارمچندسالیتوقیفبود...
فکر کنم باید خیلی تستی جواب بدهم .نه؟ ولی
جواب این سؤال یک کم طوالنی است .باید بگویم،
چارهای نیست .ببین من وقتی بچه بودم یک پوستر

دیده بودم از حضرت علی .یک کیسه روی دوشش
بود و داشت به در خانه یک بچه یتیم غذا می-برد.
من همان موقع آرزو کردم من هم همیشه از بچههای
یتیم مراقبت کنم و به آنها کمک بدهم .این انگیزه
باعث شد تا زندگی من تغییر کند .هیچوقت یادم
نمیرود ،یکی از سالهایی که مدرسه میرفتم ،بعد
از تعطیالت نوروز ،درست فردای سیزدهبهدر ،من
کفش نویی را که بابایم خریده بود ،با تیغ پاره کردم.
بهطوری که شست پایم از کفش بیرون زد .حتی
پشت کتم را هم با تیغ خط انداختم تا بچههای

شماره  / 21دی 1394

45

شماره  / 21دی 1394

46

مدرسه فکر کنند ،من از آنها هم فقیرترم .بماند که
با پدرم هم کلی جروبحثمان شد که چرا این کار را
کردی و چه و چه .من هم گفتم اتفاقی این طور شد.
اصل ماجرا را برایش نگفتم .کاری ندارم .نمیخواهم
بگویم همهچیز نسبی است .ولی آدم واقعا باید شناور
باشد .مثل قایق باشد .این موج میآید و میرود .من
زمانی که فیلم میسازم ،اصال به این که این فیلم
میخواهد فقر را یا ثروت را نشان بدهد ،فکر هم
نمیکنم .این حرفها مال  1350بوده و تمام شده.
مال قبل از انقالب است .مال چپیهاست .االن دنیا
به دنبال عدل میگردد .به دنبال دادخواهی است.
دنبال آرامش است .سالها پیش در توکیو بودم .دو
فیلم «گال» و «دت ،یعنی دختر» را آنجا نمایش
میدادند .مخملباف هم بود .کلی به ما عزت و احترام
گذاشته بودند و هتل هفتستاره و چه و چه .آخر
شب محسن گفت خب حاال چهکار کنیم؟ گفتم بیا
برویم خودمان را گم کنیم .رفتیم و واقعا هم در شهر
توکیو گم شدیم .تا صبح راه رفتیم و محسن برای من
حرف زد .محسن وقتهایی که روی فرم بود خیلی
حرف های قشنگی میزد .میگفت :میدانی تمام
ادیان آمدند که فقط انسان را به آرامش برسانند؟

من خیلی چیزها از او یاد گرفتم ...من هم موقعی
که فیلم میسازم ،دلم میخواهد مردم را به آرامش
برسانم .مردمی را که االن افسردهاند ،نگران هستند،
مضطربند .در همه جای دنیا .بهخصوص در کشور ما.
من سالهاست که تلویزیون نگاه نمیکنم .دیروز
یکی میگفت :چرا؟ نکند حسادت میکنی دیگران
سریال میسازند .گفتم :نه .آخر چی را نگاه کنم؟
یکی دارد التماس میکند :بگویید چی شده؟ چه
خبره؟ یک زن دیگر هم نشسته دارد اشک میریزد.
یک موزیک غمانگیز هم میآید .یا یکی مرده یا...
بس است دیگر .بس است دیگر .یعنی واقعا عصاره
شادابی این مردم کشیده شده .من از همان اول هم
واقعا بهدنبال ساخت فیلمی بودم که به مردم آرامش
بدهد .البته «رقص خاک» هم هشت سال توقیف
بود و وقتی بعد از هشت سال نمایش داده شد ،همه
میگفتند پدیده نویی در سینمای ایران است و چه
و چه .من میگفتم :پدیده کجا بود بابا جان؟ این
فیلم مال هشت سال پیش است .یادم است این فیلم
وقتی در فستیوال لوکارنو نمایش داشت ،مارکو مولر
که رئیس فستیوال بود ،میگفت« :ابوالفضل ،شاید
من اشتباه کردم این فیلم را آوردم در پیاتساگرانده.
پیاتسا گرانده ،یک میدان است که دومین پرده بزرگ
سینما را در دنیا دارد .همه به من اعتراض کردند که
فیلمی را که نه داستان دارد ،نه موسیقی دارد ،نه
دیالوگ دارد ،اصال هیچی ندارد ،برای چی آوردی
اینجا؟ من میترسم که مردم هم اعتراض کنند .تو بیا
برو یک کم راجع به داستان فیلم صحبت کن .مردم را
روشن کن که اعتراض نکنند» .من وقتی رفتم پشت
میکروفون حرف بزنم ،گفتم« :رئیس فستیوال به من
گفته این فیلم نه داستان دارد ،نه موسیقی دارد ،نه
دیالوگ دارد ،نه صحنه دراماتیک دارد ،نه اکشن
دارد ،نه زیرنویس دارد ،اصال هیچی ندارد .تو برو و به
مردم بگو .حاال من میخواهم از طرف شما به مدیر
فستیوال بگویم اگر این فیلم هیچی ندارد ،برای چی
گذاشتیدش تو پیاتساگرانده؟!» مردم همینطور

از اول هم قصدم نمایش فقر و
این حرف ها نبوده است .نه .این
که یک نگاه پیش پا افتاده است
مفصلش را تعریف کردم .کار ندارم .گفتم :خدایا،
همیشه تو به من کادو میدادی و فیلمهای خوب
میساختم ،حاال اینبار من میخواهم به تو یک
کادو بدهم .همانوقت ،در آن لوکیشنی که بودیم باد
شدیدی میوزید .من تمام سناریو و استوریبورد و
همهچیز را به باد سپردم .هیچچیز دیگری نداشتم.
گفتم :از فردا تو به من بگو چهکار کنم ،من هم همان
کار را میکنم .این فیلم با چنین داستانی ساخته
شده است .برای همین است که این فیلم خاص
است« .رقص خاک» در هر کجای دنیا نمایش داده
شد ،همه میگفتند یک چیزی در این فیلم است
که نمیشود توضیحش داد .آن چیز همین است.
همین قصه .حقیقتی که مربوط به من نیست .یعنی
اگر میتوانستم ،بازهم چنین فیلمی میساختم.
چندسالهبودید؟
فکرکنم30ساله.منهیچوقتسنرایادمنمیماند.
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من را نگاه میکردند .من ادامه دادم« :ولی این فیلم
یک عشقی دارد که هیچوقت دیگر چنین عشقی
را نخواهید دید .فقط این عشق را دنبال کنید» .من
هیچوقت جرأت نمیکنم با تماشاچی فیلم ببینم.
میگویم حاال هو میکنند ،مسخره میکنند .مارکو
من را برد جلوی راهروی خروجی .گفت :حاال وقتی
دیدی که مردم دستهدسته میدان را ترک کردند
آنوقت میفهمی این حرفهایی که زدی یعنی
چی .البته من در تمام طول نمایش فیلم داشتم
صلوات میفرستادم و ذکر میگفتم .میگفتم :خدایا
به حق خون شهدا ،به حق هر کی که تو دوست
داری ،کسی سالن را ترک نکند ،بعد اصال من دیگر
غلط میکنم فیلم بسازم و از این حرفها ...ولی
هیچکس بیرون نرفت .یعنی قویترین فیلمهای
دنیا را هم که نشان میدادی از  12 - 13هزار نفری که
نشسته بودند ،حداقل  500نفر میرفتند بیرون .ولی
هیچکس سر این فیلم نرفت .فیلم که تمام شد مارکو
مولر من را بغل کرد و گفت :وای چه خوب شد! گفتم:
مارکو ،ولی سه نفر بیرون رفتند .مارکو گفت :آنها
هم رفتند دستشویی و برگشتند .میخواهم به شما
بگویم که از اول هم قصدم نمایش فقر و این حرفها
نبوده است .نه .این که یک نگاه پیش پا افتاده است.
مثل این که مثال یک آدمی که فوق لیسانس دارد،
شما از او جدول ضرب سؤال کنید .اگر آن فیلم اصلی
را شما خوب ببینید ،شما را با خودش به یک فضای
خاص میبرد؛ یک فضای الیتناهی که دیگر اصال
فقری در آن دیده نمیشود .بیچارگی وجود ندارد.
اصال چیز دیگری دیده میشود .انرژی دیگری در
شما جاری میشود.
یعنی چه؟ درباره چه ساحتی صحبت
میکنید؟
ببین من آن موقع آدم خیلی پاکی بودم .یعنی به
لحاظ مذهبی تطهیر شده بودم .نمیدانم گفتن این
مثال درست است یا نه .آن موقعها میگفتند کسی
که میخواهد شهید بشود از قیافهاش معلوم است.

من آنموقع همین حسوحال را داشتم .خیلی
پاک بودم .حال این را میتوانید از فیلمبردار فیلم
هم بپرسید؛ عطا حیاتی .خیلی فیلمبردار خوبی
است .فیلمبردار فیلسوفی هم هست .او حتما به
شما میگوید .حدود سه ماه بود که روی این فیلم
کار کردهبودم .استوریبورد کشیدهبودم .برخالف
همه فیلمهایم که همیشه با یک صفحه کاغذ سر
صحنه میرفتم برای این فیلم ،چون تهیهکنندهاش
خصوصی بود ،من همه این کارها را کرده-بودم .ولی
وقتی رفتم سر فیلم ،یک حالی به من دست داد...
یک حال خیلی عجیب که از شب قبلش آن حال
را داشتم .دیدن ماه و ...در تلویزیون یک بار قصه
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یادتان است چندمین فیلمتان بود؟
درواقع ...سومین فیلمم بود .اول «گال» ،بعد «درنا»
که در حین ساخت توقیف شد ،بعد «رقص خاک».
فکر کنم شما وسطهای ساخت همین فیلم بودید،
آمدند این را هم توقیف کنند .از طرف فارابی دو تا
ماشین گنده پر از آدم آمدند سر صحنه که آقا کار را
جمعشکنید.
چرا؟ مگر چه مشکلی داشت؟
چه میدانم .از همین حرفها که حاال میزنند:
سیاهنمایی دارد و فقر را نشان میدهد و چه و
چه ...بعد من آنقدر عصبانی شدم ،داد میزدم:
بروید دنبال کارتان ،بروید دنبال کارتان .یک آجر
برداشتم دنبالشان کردم .گفتم میزنم همهتان
را لتوپار میکنم .اصال من دارم یک کار دیگری
میکنم .شما بعدا هر کاری دلتان خواست بکنید.
یعنی من اصال در فضای دیگری بودم .من در فضای
این سیاهوسفیدی که اینها میگفتند و میگویند
نبودم و نیستم.
دوره کدامیک از مدیران فارابی بود؟
دوره آقای بهشتی بود .سید محمد .آقای انوار بود.
اینقدر من را اذیت کردند ...همه ها! همه! چون که
در مملکت ما آدم مستقل وجود ندارد .تا میدیدند
بهشتی یک حرفی میزند ،همه میدویدند مثل آن
حرف بزنند و نظر بدهند .شبیه او بشوند .خودشان
را عزیز بکنند .ولی من نه .همان زمان هم میگفتم
شما ده سال دیگر این فیلم را میفهمید .و همه
آنهایی که به من و فیلم بد و بیراه گفته بودند،
واقعا بعد از ده سال آمدند گفتند :چقدر این فیلم
خوب بوده است .بعد میگفتند خوشحال نیستی؟
میگفتم نه .میگفتم نه آنموقعش ناراحت بودم نه
االن خوشحالم .حاال هم که میخواهد اکران بشود،
هیچ حسی ندارم .بشود ...نشود ...چیز مهمی نیست.
چون من کار خودم را با این فیلمها در کشورهای
مختلف دنیا کردم .مثال من خیلیجاهای دنیا
میروم ،به من میگویند تو مگر مال اینجایی؟

میگویم نه .مثال ژاپنیها خودشان نسبت به
کشورشان احساس غربت دارند .به من میگویند
واقعا چطوری این جا احساس راحتی میکنی؟
میگویم به دلیل این که خداوند وقتی مرا خلق کرد،
گفت همه کائنات را آفریدم برای تو .نگفت ایران...
حاال چرا کورهپزخانه؟ اصال آدمهای
فیلم را چطوری پیدا کردید؟
وقتی که میخواستم ایــن فیلم را بسازم به
تهیهکنندهام ،آقای دادگو ،گفتم :من دنبال یک
کورهپزخانهای میگردم که خاکش حس غربت
داشته باشد .میگفت :یعنی چی؟ میگفتم:
نمیدانم ،بعد داستان داشته باشد خاکش .بعد
گفت :من که نمیدانم چی میگویی .ولی خب
بههرحال ایشان امکاناتی فراهم کرد ،من تقریبا
کل ایران را گشتم .دنبال کورهپزخانه .یک دانه
نزدیک قم بود که مخروبه شده بود .ما همهجا
رفتیم .حتی بوشهر .آمدم گفتم :آقای دادگو ،من
پیدا نکردم چیزی را که میخواستم .دادگو گفت:
یعنی توی تمام ایران خاکی که غربت داشته باشد،
پیدا نشد؟! گفتم :نه .گفت :بیا برو تاکستان .آنجا
چندتا کورهپزخانه هست .خودش چون قزوینی

دادگو گفت :یعنی توی تمام ایران
خاکی که غربت داشته باشد ،پیدا
نشد؟!گفتم:نه
باشد .یعنی آدم وقتی میبیندش فکرکند خاک
است .بعد یادم است دستیار من ،خدا بیامرزدش،
سعید مترصد ،پارسال این موقعها بود فوت شد...
ایشانخیلیزحمتمیکشیدوخیلیتعصبداشت
روی کار .رفت و هی میگفت :من پیدانمیکنم.
یکروز به او گفتم :برو توی کورهپزخانه سمت سهراه
آذری ،آنطرفها پیدامیکنی .گفت :کجایش آخر؟
گفتم :تو برو پیدا میشود .بعد رفت ،زنگ زد گفت:
واهلل من کسی را پیدا نمیکنم .گفتم :کجایی؟ گفت:
فالنجا .گفتم :همانجا بایست من بیایم .آنموقع
کادر فیلم بودم .سوار جیپم شدم و راهافتادم .گفت:
حاال کجا برویم؟ گفتم :برویم ،آن کسی که قرار است
در این فیلم بازی کند خودش پیدا میشود ،میآید.
همینطور که داشتیم میرفتیم ،یکهو یک چیزی
مثل گلوله از پشت بام پرید پایین و فرار کرد .یکذره
رفتم جلو نگهداشتم .گفتم :سعید برو این را بردار
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بود آنجاها را میشناخت .گفتم :آقای دادگو ،من
توی خاک بوشهر رفتم ،آنجا غربت پیدا نکردم.
شیراز ،خراسان ...حاال بروم تاکستان؟! گفت :حاال
بیا برو .ما رفتیم .زمستان بود .اسفندماه .نم باران
هم زده بود .ما رفتیم آن جا سؤال کردیم ،گفتیم
دنبال یک کورهپزخانه میگردیم .آدرس دادند برو
فالنجا .من یک ماشین جیپ داشتم .پیچیدم تو
این جاده کورهپزخانه ،دیدم یک تپه کوچک خاک
است و یک دختربچه تمیز با یک روسری سفید
که باد زده بود و موهایش با روسریش یکی شده
باالی تپه ایستاده است .گفتم :فکر کنم که ما اینجا
کار کنیم .بعد ،از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت
دختر .گفتم :اسمت چیه؟ یک اخمی کرد و هیچ
جوابی نداد .گفتم :اینجا صاحبش کیه؟ هیچ جوابی
نداد .گفتم :باالخره اسم تو چیه؟ گفت لیمووا و فرار
کرد .گفتم :بچهها ،همینجا کار میکنیم ،این هم
بازیگر فیلممان است .اینجوری است دیگر .من
دلی میروم جلو .بعد حاال یکی میآید میگوید
این مخصوصا این کار را کرده و فالن ...روی تمام
لحظههای فیلم کار شده .یعنی شما خیلیجاها
فکرمیکنید مستند است .یادتان میرود که دارید
فیلم میبینید .تمام آنها را ساختیم .حتی من
دستکشی که دست کارگر میکردم ،میگفتم کدام
انگشتش باید پاره باشد ،کدام گلی باشد .همه را
میچیدیم .یعنی شب تا صبح من مینشستم نقاشی
میکردم ،طرح میزدم که صحنه دعاخواندن را باید
اینطوری بگیریم .روی همه اینها کار شده .یعنی
من آنموقع هم میگفتم :هرکسی ادعا دارد بیاید
پالنها را ببیند ،برود عین آن را بسازد؛ چون آنجا
هیچی نبود ،یک زمین صاف با یک دودکشی که
ده سال بود از کار افتاده بود .همه را ما راهانداختیم.
درست کردیم .بازسازی کردیم .همه را .همهچیز را.
حتی خانه آن کارگرها .ببین من چون پول نداشتم،
یک روز به یک طراح صحنه گفتم :بابا ،من پول
ندارم ،ولی تو یک روز جمعه پاشو بیا سر صحنه ما

یک خانه را برای من کهنه کن .آخر سر آن قدر من
اصرارکردم ،گفت :کاری ندارد ،یک آفتابه آب و گل
درستکن ،از باال بگیر تا پایین ،کهنه می شود.
ایلیا را چطوری پیدا کردید؟ این را هم
بگویم :ایلیا هم انگار بخشی از آن خاک
است .همان غربتی که میگویید ،انگار در
این بچه هم تنیده شده؛ فرم موهایش،
دستهایش ،نگاهکردنش ،اصال بدوی
بودنش...
ایلیا اهل خراسان است .من دنبال یک بچهای
میگشتم که میگفتم باید مثل خاک باشد ،مثل
آجر باشد .یعنی تمام صورتش ،بدنش مثل خاک
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بیاور .این همان بازیگر فیلم من است .گفت :تو گفتی
صدایش باید قشنگ باشد ،بتواند آواز بخواند ،اصال تو
چطوری این را دیدی؟! خالصه کاری ندارم .گمش
کرده بود .بعد یک ساعت که آوردش واقعا بینظیر
بود .صدایی داشت که وقتی میخواند ...میگفتم:
نخوان ،حیف است ،بگذار وقتی ضبط آوردم بخوان.
خودش هم که خیلی خوب بود دیگر.
و آدمهای دیگر هم همینطور کوچولو
کوچولو پیدا شدند؟
بله .میدانید؟ آنها همه کرد بودند .کردها هم
میدانید که چه آدمهای متعصبی هستند .بعدها
خیلیها با کردها فیلم ساختند .ولی آن موقع این
اولین فیلم بود .و تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند
فیلم بازی کنند .مثال ما بهعنوان کارگر خشتزن
رفتیم آنجا .یک ،دو ماهی کار خشتزنی کردیم.
بعد اتاقهایی را که میخواستیم درست کردیم.
با خود آنها دیوارچینی کردیم .کمکم با آنها
آشناتر شدیم .بعد دوربین عکاسی بردیم .از آنها
عکس گرفتیم .حاال آنها گفتند :عکسهایمان
را بیاورید بدهید .عکسها را ظاهر کردیم ،بردیم
دادیم به خودشان .بعد دوربین فیلمبرداری بردیم
و ...جالب است که خیلی هم به ما کمک کردند.
خیلی .همهچیز هم در اختیارمان گذاشتند .بعد
آن روزهای آخر که کارمان داشت تمام میشد،
یک پیرزنی آنجا بود ،برگشت به من گفت که:
آقای جلیلی تو از همانهایی که میگویند قناری
را رنگ میکنی جای فولکس واگن میفروشی،
از ما یک چیزهایی گرفتی ،عکسهایی گرفتی،
فیلمهایی گرفتی و ما نفهمیدیم .بههرحال خیلی
کمک کردند.
فیلم مملو از لحظههای زیباست .یعنی
تلخیهایی که در دل فیلم نشسته،
رنگی از تصویر و قصه گرفته و تبدیل
به قابهای عکاسی شده؛ دستهای
خشن و سخت زنانه ،یا دستهای

ظرافتازدستداده زنان با النگوهای
طال ،صورتهای پیرشده و زمخت خاکی
رنگ و...
جالب است ،انگار بین فقرا رسم است کادویی که
میدهند بیشتر طال است .برای این که روز مبادا
بتوانند آن را بفروشند و به پول تبدیل کنند .مثال گل
نمیدهند .چیزی که از بین برود نمیدهند.
ببینید ،من «رقص خاک» را دوست
داشتم ،همان سالها هم این فیلم را
دیده بودم ،ولی میخواهم بپرسم به نظر
خودتان االن چنین فیلمی را کسی هم
میرودببیند؟
این فیلم اگر اکران عمومی بشود ممکن است ده نفر
هم توی سالن ننشینند آن را ببینند .اما برای کسی
که عشق سینما دارد ،عشق دیدن معرفت در سینما
دارد ...نه هر کسیها! آخر ببینید ،یکی فیلم میسازد
که یک چیزی ساخته باشد و بفرستد جشنوارههای
اینور و آنور ،بگوید یک فیلم موج نو ساخته! مثال
ها! بهقول ناصر تقوایی ،میگفت :کالسیک را بلد
نیستند ،یک چرتی درست میکنند اسمش را
میگذارند موج نو .برای آن آدمها نه .ولی واقعا

ما به عنوان کارگر خشت زن
رفتیم آن جا .یک ،دو ماهی کار
خشت زنی کردیم
وقت صرف میکنم که همهچیز شکل واقعیت
بشود ،آنقدر واقعی میشود که ارشاد جلویش
را میگیرد و میگوید :این فقری که نشان دادی
مردم باورمی کنند .مردم عادی هم می گویند:
این مستندساز است .ولی درواقع فیلم قصه دارد.
سینمای داستانی است .روی پالن به پالن فیلم
کار شده .هیچ کدام از پالن ها این طور نبوده که
دوربین را بگذاریم و همین طوری فیلم بگیریم.
نه .مثال آن پالنی که اسبی یک گاری را می کشد،
تلق تلوق با سرو صدا پیش می رود .نفت سیاه آورده
است .نصف روز من وقت صرف کردم تا آن پالن
را گرفتم .اصال پالن خطرناکی بود .می گفتند:
می افتی این تو می سوزی .می گفتم :مهم نیست.
ولی پالن را گرفتم .خیلی هم زیبا شد .شاید جالب
باشد بگویم بیشتر جاهای دنیا عکاس ها و نقاش ها
با من مصاحبه می کنند
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کسی که بخواهد بفهمد تصویر یعنی چی ،نور یعنی
چه ،دوربین یعنی چی ،افکت یعنی چی ،آره .خیلی
علمی هم میآیند مینشینند و از آن لذت میبرند.
این فیلم خیلیجاهای دنیا رفته .پرفروش بوده.
خیلیها آن را دیدند .تماشاگر زیاد داشته .کسانی
فیلم را میدیدند که من اصال باورم نمیشد .در ایران
هم همینطور .مثال یکی فیلم را دیده بود آمده بود
تعریف میکرد .میگفتم :تو که اصال فضایت در این
حالوهوا نیست .میگفت :دوستداشتم .نمیدانم.
شاید هم من اشتباه میکنم .بههرحال من هیچوقت
ذائقه بیننده ایرانی را نمیدانم .یعنی گاهیوقتها
که تلویزیون نگاه میکنم ،از خودم میپرسم :واقعا
مردم این را میخواهند؟! همهاش اشک و آه و ...مثال
شما چندمیلیونبار شنیدید و دیدید در سریالها
که طرف می گوید :سالم؛ یک سالم بلند باال و
جواب میگیرد به به علیک سالم و ...همه چیزهای
تکراری ...نمیدانم ...در دنیا که اینطوری نیست.
فیلم دیالوگ و گفتوگویی ندارد .در
تمام فیلم به شکل عامدانهای سکوتی
عجیب میان آدمها جاری است .انگار
خاک بودن ،تکهای از زمین بودن جزئی
از وجود آنها شده .برای خودتان هم این
سکوت مهم بوده؟
ببینید ،خب وقتی که کار میکردند ،با هم حرف
نمیزدند .موقعی که کارشان تمام میشد آنقدر
خسته بودند که نهایتا موج رادیویی ُکــردی را
میگرفتند و موسیقی گوشمیکردند .کل
زندگیشان در سکوت میگذشت .آوایی از دور.
آوایی گنگ از دور.
شما اغلب آدمهای قصه فیلمهایتان را
دنبال میکنید .از سرنوشت ایلیا چه؟ از
او هم با خبرید؟
بله ،ایلیا برگشت به خراسان .یک بار هم رفتم
دنبالش .که یادم است شب بود که به یک روستا
رسیدم .همهجا تاریک بود .خیلی تاریک .برقی

آنجا وجود نداشت .گفتند :چه کسی را میخواهی؟
گفتم :ایلیا خسروی .گفتند :اینجا همه خسروی
هستند ،کدام خسروی؟ پدرش کیست؟ گفتم:
نمیدانم .از آن دورها صدای سگ میآمد .انگار
کسی داشت با یک سگ بازی میکرد .گفتم :صدای
این سگ از کجا میآید؟ حدس زدم باید ایلیا باشد.
او خیلی سگها را دوست داشت .رفتم سمت صدا.
ایلیا بود .در حال بازی با یک سگ .خانوادهاش را هم
دیدم .آنها هم کارگر کورهپزخانه بودند.
به نظر شما «رقص خاک» یک مستند بلند
استیاسینمایقصهگومحسوبمیشود؟
فقط سینمای قصهگو است .منتها من سر کار آنقدر
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شخصیت جمیل هم عجیب است .در
آنجا چهکار میکند؟ چرا انگلیسی
حرف میزند؟ چرا پرستار بچههاست؟
چقدر تنهاست ...مثل ایلیا .و چقدر
سکانسی که در دهان دانهدانه بچهها
آبنبات میگذارد ،غمانگیز است؛
مکزدن آبنباتها و تنها طعم خوشی
که انگار نخستینبار است نصیب آن
کودکان شده.
ببین ،آن سکانس برای من حکم شام آخر مسیح را
دارد ...راستش را بخواهید دلم نمیخواهد راجعبه
جزئیات فیلم االن صحبت کنم .دلم میخواهد
فیلم دیده شود .تماشاگر وقتی هنوز این فیلم را
ندیده ،نباید چنین گفتوگویی را بخواند .باید از
نگاه خودش فیلم را ببیند و بعد راجعبه آن حرف
بزنیم .االن خیلی زود است .اگر خیلی خالصه
بخواهم دربــاره این سکانس صحبت کنم ،باید
بگویم این تابلوی شام آخر مسیح است .که انگار
دارد لقمهلقمه ،به دهان اینها چیزی میگذارد و
کام آنها را شیرین میکند .منتها برای این که بازی
بهتر شود؛ یکی از بچهها بود که خیلی فقیر بود ،من
به جمیل گفتهبودم بگذار عطش این بچه زیادتر
شود .تو دیر به این بچه شکالت بده .آن بچه هم مدام
میگفت :به من شکالت بدهید .ولی برای من مهم
بود که این صحنه در تصویر زیبا و کامل باشد .برای
همین هی طولش دادیم و زمان کشپیداکرد .این
بچه هم خیلی گریه کرد .خیلی زیاد .باالخره گفتیم:
خیلی خوب ،بیا نوبت توست .وقت شکالت خوردن
توست .وقتی هم که آمد من به جمیل گفتم :باز هم
طولش بده .زود آب نبات را در دهانش نگذار .گفت:
باشد .ولی وقتی رفتیم دنبال بچه ،هرچه کردیم او
دیگر نیامد .گفت :دیگر نمیخواهم .آخر سر گفتیم:
باشد نمیخواهد در فیلم باشی ،این آبنبات را بگیر
بخور ،گرفت و پرت کرد روی زمین .من همان وقت
غرور و معرفت را از آن بچه یاد گرفتم .گفتم ببین:

در عین فقر مناعت طبع داشت .یعنی گریهاش که
گرفت دیگر حاضر نشد آن آبنبات را از ما قبول کند.
و حاال من یک چیزی به شما بگویم ...میگویند:
«این جهان کوه است وفعل ما ندا /سوی ما آید نداها
را صدا» .یعنی من معتقدم هر کاری شما بکنید
جواب میگیرید .و سر همین فیلم من گریهام
گرفت .بابت همان گریهای که به آن بچه داده بودم.
من که یک فیلمساز بودم ،بابت این فیلم گریه کردم.
بس که اذیتم کردند .دنیا اینطوری میگردد .آنجا
من آن بچه را به گریه انداختم .اینجا خودم به
گریه افتاده بودم ...من حتی مریض هم که میشوم
فکرمیکنم ببینم چه کار کردم که مریض شدم.
چرا گفتید اکران این فیلم االن دیگر
برایتان خوشحالکننده نیست؟ مثل
همان شکالتی است که به وقتش به آن
بچه ندادید؟
ببین ،یک وقتی یک راکت پینگپنگ داری که
9سالت اســت .یک سهچرخه انگلیسی داری
که 9سالت است .کیفمیکنی زنگش را به صدا
دربیاوری .جلوی آن سبد توریش دو تا بستنی و
آبنبات بگذاری ...االن دیگر سن من آن سن نیست.
موقعی که داشتم «رقص خاک» را میساختم ،هنوز
تمام نشده بود9 ،تا کشور آمدند دنبالش9 .تا کشور
فیلم را دعوت کردند .مدیر جشنواره کن که آمده بود
جشنواره فجر ،گفت :منتظریم فیلمت تمام بشود،
آن را در کن نشان بدهیم .آنموقع به من گفتند:
برو بگو مونتاژش تمام نشده .به دروغ .فقط چون
فکرمیکردند موضوع درباره فقر است .خیلی لطمه
دیدم .خیلی ...االن دیگر مهم نیست.
چی شد یک دفعه که تصمیم به اکران
گرفته شد؟
نمیدانم.واقعانمیدانم.خود«هنروتجربه»ایهاباید
بدانند .آقای دادگو به من زنگزد گفت :میخواهند
فیلم را نشانبدهند .گفتم :خب بدهند .همین .گفت:
بروبااینهاهمکاریکن.گفتم:باشد.همین

نیوشاصدر

پس آنگاه زمین به سخن درآمد...
درباره «رقص خاک» ،ساخته «ابوالفضل جلیلی»
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«چشم به کوهها میدوزم که یاری من از آنجاست»  -مزامیر داوود
ایلیا زمینزاد است؛ یتیم و رها شده بر خاک ،و طبق اساطیر ،ارواح مادرانۀ زمین به جای مادر از دست رفته ،به
جای مادری که خاک از او پس گرفته ،پسرک را در دامن خود میپرورند؛ دامنی که فقر آنچنان گستردهاش
کرده که امتدادش به بادی میرسد که در کورهپزخانه میوزد ،به آبی که کارگران کورهپزخانه مینوشند و به
آتشی که غذا بر آن مینهند.
کودکانی بسیار در اساطیر ،به باد و خاک و آب سپرده میشوند تا آنان را به سمت سرنوشتی یگانه رهنمون شود.
کودکی که به یکی از عناصر حیات سپرده میشود ،سمت تقدیر را پیش میگیرد و چنانچه تاب بیاورد و بماند،
وارث معرفتی فرازمینی خواهد بود .معرفتی که او را به انسان برتر یا قدیس بدل خواهد کرد.
ایلیا ،دوری مادر و زیستن در دامان مادر نخستین ،زمین ،را تاب آورده و میرود تا برگزیده شود .زمزمهای در سرش
هادی اوست .تنهایی پسرک یگانگی او را مؤکد میکند .او صاحب معرفتی است که از دیگرانی که در دامن مادر
بالیده اند دریغ شده است .او از سِ ّر زمین ،از چرخۀ حیات و پدرانگی آسمان آگاه است .ایلیا زیر آسمانی که همه از
بارش آن در هراسند رقصان و پایکوبان خشتهایش را قربانی میکند :شفای لیمووا در بارشی است که رکود زمین
سترون را به بارداری و زایش بدلکند .خشتهایی که به خاک بازمیگردند ،به مرگی نمادین میمیرند؛ آنچه
زمانی از خاک جدا شده ،به جای تن رنجور لیمووا که زمین در انتظار بهآغوشکشیدنش لحظهشماری میکند ،به
خاک بازمیگردد تا دوباره در چرخۀ تکرار ،در باران ،در وصلت مقدس میان زمین و آسمان ،زمان زایش و زندگی
فرابرسد.لحظهفرامیرسدورنگبهرخسارلیمووا بازمیگردد.قربانیایلیاپذیرفتهشدهاست.
اما این پایان راه نیست ،زمزمۀ سرش او را به سوی کوه میخواند .کوه نزدیکترین پارۀ زمین به آسمان و قلۀ آن،
جایگاه پیوند و دیدار میان این دو است .کوه پناهگاه است ،بری از هر آلودگی و زشتی ،محل مقدس اتصالی است
که نظاره به عرش را از زمین ممکن میکند .کوه جایگاه عرفا و پیامبران و قدیسان است و بلندای آن در پیوندی
مستقیم با قداست آن .هرچه بلندتر ،به آسمان نزدیکتر...
پسرک افتان و خیزان باال و باالتر میرود و با تمام توانش ،پوده و پاشیده فریاد میزند .صدایی به گوش میرسد،
ایلیا مطلوبش را یافته است .پاسخش انعکاسی از صدای خود اوست.
حیرانم که اینهمهسال از خلق «رقص خاک» میگذرد و من در نمایش تازهاش ،برای اولینبار به تماشا و کشف
آن نشستهام؛ تماشایی که بهیقین ،از این پس بارها و بارها تکرار خواهد شد
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سینمای «هنر و تجربه» در تنگنای عرصه نمایش سینمایی و کمبود جغرافیایی سالنهای سینمایی در
سراسر کشور بدون آسیب به سهمیه سینمای بدنه ،فرصت استثنایی را برای فیلمهایی فراهم آورد که در
شرایط عادی امکان دیدهشدن توسط مخاطب خاص بهصورت «سالنی» برایشان فراهم نبود.
این ابتکار قطعا برای سینمای ملی در دوران جدید آثار خجستهای را فراهم میآورد.
«رقص خاک» یک سینمایی خالص هنر و تجربه است که سالها بر اثر سوءتفاهمی در محاق توقیف باقی ماند
ِ
و آنگاه که سوءتفاهم رفع شد ،جایی برای نمایش در ایران نیافت .از سال  1370تا  1377که باالخره پروانه
آن صادر شد «رقص خاک» بالتکلیف بود .اما از همان سال در حضور بینالمللی خوش درخشید و جوایز
بینالمللی بسیاری را کسب کرد .جشنواره توکیو در سال  1999آن را مهمترین فیلم «آسیایی» شناخت و
جایزه آن را به تهیهکننده و کارگردان «رقص خاک» اهدا کرد.
جشنواره لوکارنوی سوئیس نیز در همین سال «پلنگ نقرهای» بهترین فیلم را به کارگردان و تهیهکننده
این فیلم تقدیم کرد.
در همین جشنواره جایزه بهترین فیلم در عرصه هنر و تجربه و همچنین جایزه بهترین فیلم در زمینه «محیط
زیست» به «رقص خاک» اختصاص داده شد .اما «رقص خاک» جز به هنگام جشنواره فجر سال 1370
فرصت نمایش در ایران را نیافت .در آن سال نیز فیلمبرداری عطاءاهلل حیاتی ،نامزد بهترین فیلمبرداری بود.
ِ
خاک زمان از چهره سلولوئید سترده و در قالب جدید
اینک پس از  24سال« ،رقص خاک» که گرد و
«دیجیتال» ،خود را آراسته به پرده نقرهای وطنی تابیده میشود .این مهم به همت فیلمخانه ملی ،سینماشهر
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و سینمای «هنر و تجربه» میسر شد .باشد که مخاطبان ویژه این دست سینمای هنری و تجربی تماشای آن
را از دست ندهند.
«رقص خاک» متعلق به دوران ماقبل عصر «دیجیتال» است .عصری که «نگاتیو» اصلیترین و بحرانیترین
عنصر ضبط تصویر سینمایی است .در این دوره فیلمهای سینمایی ایرانی با «سهمیهبندی» در مصرف نگاتیو
که ک ً
ال مواد اولیه وارداتی بود ،روبهرو بودند .حداکثر سهمیه ،یکصد حلقه 400فوتی برای هر فیلم سینمایی
بود .هر حلقه حدود چهار دقیقه .یک فیلم فقط چهارصد دقیقه امکان ضبط داشت تا به حدود یکصد دقیقه
فیلم ساخته شده و تدوین شده برسد؛ تنگنایی که به تمام عوامل بهویژه کارگردان ،بازیگر و فیلمبردار منتقل
میشد که نهایت کوشش و صرفهجویی را تحمل کنند .سینمای «هنر و تجربه» در این دوران کاری بهمراتب
دشوارتر را بر دوش داشت؛ کار با نابازیگر؛ نابازیگرانی که زندگی واقعی را بازی میکردند و با قواعد حرفهای و
تنگناهای آن آشنایی نداشتند .تولید این دست کارها دل شیر و عشق وافر نیاز داشت .بدیهی بود که بخش
خصوصی فیلمسازی عمدتا به این گونه سینمایی رغبتی نشان ندهد.
قصه ساختن «رقص خاک» مفصلتر از سناریوی این فیلم است .به بهانه نمایش این فیلم در گروه «هنر و
تجربه» یادداشت کوتاهی از این قصه طوالنی را قلمی کردهام.
امیر نادری در دهه شصت دو فیلم «دونده» و «آب ،باد ،خاک» را ساخت .اولی را با کانون پرورش فکری و
دومی را با شبکه اول سیما .دو اثر ممتازی که بخشی پرافتخار از تاریخ سینمای ایران است.
هنگامی که قصد ساختن «آب ،باد ،خاک» را در شبکه اول سیما مطرح کرد ،مطابق قواعد باید سناریوی
مربوطه را ارائه میکرد .از طریق علی حاتمی در جریان کار او بودم .امیر نادری نویسنده نبود ،همه آنچه را
که میخواست میدانست ،ولی نوشتار و گفتارنویسی را در چنته نداشت .اصرار که بیاندازه شد ،فیالمجلس
گفت یک ورق امتحانی بدهید و دست به قلم برد .حاصل یک صفحه نوشته با خطی ابتدایی بود که نه خوانایی
داشت و نه سطربندی .وقتی ارائه کرد گفت این شرح یک عکس هم از فیلم نیست .سینمای امیر نادری
نوشتنی نبود! او در کتابت ا ّمی بود و در فیلمسازی «نابغه».
بهار سال  ،1370شادروان حیدرعلی عمرانی (که همیشه یادش بهخیر باد) ابوالفضل جلیلی را در «کاور
فیلم» نزد من آورد .در همان نشست نخست شباهت بسیار او با امیر نادری را دریافتم .جلیلی تحصیالت
سینمایی داشت و اندیشهاش در سینما« ،حرف دیگری» بود .طرحی ساده و چندخطی را مطرح کرد .نیاز به
«آفتاب سوزان» برای خشت زنان و نیاز به باران بسیار برای «دیمکاران» .که جمع آمدن این هردو در یک جا
ناممکن است .و فقط «عشق» و «خاک» است که میان این هردو قرارمیگیرد و «وصل» را میسازد .عشق
خالص است که با نور خشت میسازد و با باران محصول میدهد.
فیلم ساخته شد .بدون گفتار ،با تصویر و تداوم آن .عطاءاهلل حیاتی تصویرهای جلیلی را گرفت و نظام کیایی
صدای زنده زندگی واقعی را .جنس فیلم ،بیزمان و بیمکان بود که بدون حرفی ،حرفِ دیگری داشت.
تعداد بسیاری از آثار در «تقویم» زندگی میکنند و تاریخ مصرف دارند ،معدودی از «تاریخ» برمیآیند در
بیزمان امتداد مییابند .آثار تقویمی بخشی از «فعالیتهای فرهنگی» یک دوره قلمداد میشوند ،اما آثار
فرهنگی تاریخی ،فرهنگسازند.
ِ
فرهنگ ایران زمین را از دیرباز ،آثاری مؤثر بودهاند که بیزمان پدید آمدهاند
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(محصول )1392
خالصه فیلم :رامين ،مرد ميان سالي است كه دچار
فراموشي شده و زني به او كمك ميكند حافظه اش را
به دست آورد...

عوامل :فیلمنامه نویس و كارگردان :فرزاد مؤتمن ،مدير فيلمبرداري:
پيمان شادمان فر ،صدابردار :رضا تهراني ،طراح صحنه :افسانه صرفه جو،
طراح لباس :رعنا اميني ،طراح چهره پردازي :ايمان اميدواري ،بازيگران:
شقايق فراهاني ،محمدرضا فروتن ،تهيه كننده :سيدجمال ساداتيان
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نیماعباسپور

فرزاد مؤتمن درک و شناخت خوبی از سینما و گونههای مختلف آن دارد ،اما...
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نوشتن درباره «سایه روشن» آسان نیست .فیلم ربطی به جریان سینمای بدنه ایران ندارد ،پیرو آن نیست ،سعی
دارد گونه جدید یا بهتر است بگوییم کمتر دیدهشدهای را به تماشاگر ایرانی پیشنهاد دهد ،خوشساخت است
و معلوم است برای ساخت آن زحمت زیادی کشید ه شده و کارگردان تمام توانش را به خرج داده تا هر شناختی
که از سینما و ژانری که فیلم در آن قرارمیگیرد به کار ببندد و فیلمنامه را به تصویر بکشد .ولی چند نکته باعث
شده تمام این تالش بر باد برود.
مشکل اول :فیلم قصه سرراستی را روایت نمیکند و تماشاگر خود را تا انتها سردرگم نگه میدارد و پاسخ چراهای
شکلگرفته در ذهنش را نمیدهد .نکتهای که با توجه به قرارگرفتن فیلم در زیرژانر تریلر روانشناسانه شاید در
ابتدا مشکل چندانی به نظر نرسد و تصور شود گنگی و مبهم بودن قصه الزمه آن است ،ولی مشکل اینجاست
که فیلم سر و تهی ندارد .هر بار که نشانهای پیدا میشود و تماشاگر احساس میکند که قرار است گره داستان
باز شود نویسنده فیلمنامه و بعد کارگردان پیچش دیگری رو میکنند و قصهای که به راه راست افتاده را از نو
از خط خارج میکنند و به ابهام ماجرا میافزایند .به نظر میرسد آنها دلشان نمیآمده گرهی را باز و توضیح
قانعکنندهای در پایان فیلم بدهند .ظاهرا ًخودشان هم مرز بین واقعیت و خیال را گم کرده و ازش آگاهی نداشته
و ندارند .حتی در پایان که به نظر میرسد همهچیز باید حل شده باشد ،میبینیم که چنین اتفاقی نیفتاده است.
ابهام الزمه فیلمی معمایی است ،اما کنارزدن هاله آن و بازشدن گره از معما هم نکتهای حیاتی در این گونه است.
بزرگترین مشکل فیلم همین است :سه بار گرهگشایی میشود بدون آنکه تماشاگر به پاسخ چراهایی که در
ذهنش شکلگرفته دست پیدا کند« .سایه روشن» خوب آغاز میشود و قطعات پازلش را میچیند ،اما درست
به پایان نمیرسد و تکمیل نمیشود.
مشکل دوم :همهچیز قصه فیلم تکراری است ،از نویسندهبودن شخصیتش گرفته تا مخدوششدن مرز بین
خیال و واقعیت .حتی این پرسش تماشاگر و ابهام او درباره اینکه کدام بخش داستان تخیل شخصیت است و
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کدام زندگی حقیقی به اندازه کافی نخنما و در فیلمهای دیگر دیده شده است .نمونه خوب آن «پنجره مخفی»
ساخته دیوید کوئپ است .ای کاش فیلم موقعیت بکرتری داشت یا حداقل از کلیشههای کمتری استفاده
میکرد .یا اص ً
ال ای کاش از همین کلیشهها بهدرستی و بینقص استفاده میکرد.
مشکل سوم :فرزاد مؤتمن کارگردان خوبی است .درک و شناخت خوبی از سینما و گونههای مختلف آن دارد ،اما
باید بداند که سینمای ایران با سینمای آمریکا تفاوت دارد .تماشاگرش هم با تماشاگر آنجا فرق دارد در نتیجه
پذیرای هر قصه و گونه سینمایی نیست یا حداقل انتظار دیدن آن را به عنوان محصولی از سینمای کشورش
ندارد .تماشاگر ایرانی هر گونه فیلم و سریال خارجی را حاضر است در تلویزیونهای کوچک و بزرگ خانهاش
تماشا کند ،ولی انتظار دیدن نمونههای ضعیف یا کپیهای نازلی از آنها را روی پرده سینما ندارد .تماشاگر ایرانی
توقع دیدن دروغ را روی پرده ندارد .صداقت برایش مهم است .دوست دارد فیلمساز هموطنش بهش راست
بگوید و نشانه یا نشانههایی از زندگی خودش را در فیلمها ببیند .ترجیح میدهد اگر قرار است دروغ و رویایی
ببیند نمونه اصیل آن را در خانه ببیند .چنین تماشاگری خانه بزرگ و درندشت «سایه روشن» را باور نمیکند.
شامخوردن اعضای خانواده دور یک میز بزرگ چند نفره به سبک اشراف اروپایی را هضم نمیکند .پخش بیدلیل
فیلمهای اروپایی و آمریکایی را از تلویزیون این خانه اعیانی باور نمیکند و آن را ادا میداند .نویسنده بودن
شخصیت مرد و سطح خانه و زندگیاش را نمیپذیرد .انتخاب محمدرضا فروتن را برای نقش پدر دو دختر که
یکی از آنها دانشجو است قبول نمیکند .جوگندمی کردن موهای او هم فایدهای ندارد .بدین ترتیب همهچیز
فیلم مصنوعی است و نباید انتظار داشته باشیم که کسی فیلم را باور کند .نگاه مؤتمن به سینما محترم و درست
است ولی باید بداند که سینمای ایران سینمایی صنعتی نیست و کسی انتظار ندارد او فنساالری باشد که قادر
است هر گونه فیلمی بسازد .اینکه او بتواند فیلمی شبیه به آثار خارجی که خود دوست دارد بسازد و از پسش
بربیاید موفقیت نیست ،موفقیت زمانی است که فیلم باورپذیر باشد ،تماشاگر از فیلم خوشش بیاید و رضایت
داشته باشد .بهویژه اینکه فیلم ساخته شده بینقص نیست و فیلمنامهاش کم سوراخ ندارد .فرزاد مؤتمن باید با
چشمان باز و آگاهی بیشتری فیلم بسازد .حیف است.
مشکل چهارم :همه مشکالت فیلم به کنار ،بازی بد بازیگر نقش پرستار که دیگر تیر خالص فیلم است .هیچگونه
نمیتوان او را باور و تحمل کرد ،نه زمانی که موهایش روشن است و مث ً
ال زن اغواگر مرگبار است و نه زمانی که
پرستاری ساده و بیگناه است .تنها انتخابهای درست فیلم شقایق فراهانی و سونیا اسپهرم ،بازیگر نقش دختر
کوچک است .اینکه از چهار بازیگر فیلم دو نفر اصلیشان غلط باشند اتفاق خوبی نیست و طبیعتاً ویرانکننده
است.
مشکل پنجم :فیلم را سال گذشته دیده بودم .بار دوم برای نوشتن این مطلب به همراه همکار و دوستم علیرضا
حسنخانی آن را دیدم .او به نکته خوبی اشاره کرد :اینکه چرا در این فیلم یا دیگر فیلمهای ایرانی باید فیلمهای
خارجی از تلویزیون پخش شوند؟ چرا مث ً
ال برنامه آشپزی پخش نمیشود؟ چه تفاوت و تاثیری دارد؟ خب،
تفاوتی ندارد .اتفاق خاصی هم نمیافتاد ،ولی فکر کنم آن موقع سینمای ما خیلی سینمای بینقص و آگاهی
میشد و خیلی چیزها سر جایش بود.
مشکل ششم :مشکل دیگری وجود ندارد یا اگر هم هست بهتر است حرفی ازش نزنیم .همینها کافی است.
تا همین جا به اندازه کافی درباره فیلمی نسبتاً متفاوت در سینمایمان بیانصافی کردهایم .ای کاش نتیجه
این تفاوت بینقص بود و اینقدر ایراد نداشت .واقعاً حیف که ساخت فیلمی با چهار بازیگر در یک لوکیشن با
تواناییای که از دستاندرکارانش سراغ داریم این گونه از دست رفته است .حیف...
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گفتوگو با فرزاد مؤتمن درباره «سایه روشن» در سردترین عصر پاییزی تهران اتفاق افتاد.
عصری بی رمق و یخ زده از سوز سرد برف .سوز سردی که حتی قهوه را هم به میز نرسیده از
دهان انداخت .شور و شوق فرزاد مؤتمن سوز و سرما را برای منی که تمام مدت مصاحبه کاپشنم را هم
حتی نتوانستم از تنم درآورم ،پرحرارت و گرم کرد .مهمترین ویژگی مؤتمن که هم کالم شدن با او را
برای هر مصاحبه کنندهای جذاب میکند ،فیلمباز (یا به قول امروزیها سینهفیل) بودن اوست.
حسن هم کالم شدن با او این است که یقین داری پای چند فیلم مهم تاریخ سینما هم به میان
حداقل
ِ
خواهد آمد و درباره چند فیلم که شاید ندید ه باشیشان ،اطالعات خواهی گرفت .این گفتوگو قرار
بود زودتر انجام بگیرد اما مثل هر کار دیگری در این سامان ،ماند برای دقیقه  .۹۰قرارمان با آقای
مؤتمن مدتی به تعویق افتاد تا فیلمبرداری آخرین فیلمش« ،آخرین بار کی سحر را دیدی؟» ،تمام
شود .درحالیکه تمام فکر فرزاد مؤتمن در اتاق تدوین آخرین فیلمش بود و قرار بود این مصاحبه هم
همانجا انجام شود به کافهای رفتیم تا در آنجا درباره یکی از غیرمتعارفترین فیلمهای کارنامه این
فیلمساز صحبت کنیم .در میان مصاحبه چندباری به خواست مؤتمن مجبور شدم ضبط را قطع کنم تا
او بتواند درباره شرایط تولید و پشت صحنه فیلمش بیشتر توضیح بدهد .توضیحاتی که دلش
ِ
قسمت
نمیخواهد گفته و چاپ بشوند اما به اعتقاد من اگر کارگردانهای ایران تصمیم بگیرند این
ضبطهای خاموش را تعطیل کنند و ناگفتنیهایشان را بگویند ،اولین قدم را برای خالص شدن از
شرایطی که به فیلمشان ضربه میزند و یا آنها را به ورطه نابودی میکشاند ،برداشتهاند .به خصوص
در مواردی که به پشت صحنه و شرایط و عوامل تولید مربوط است .درهرحال آنچه پیش روی
شماست بخشی از صحبتی طوالنی و مفصل با فرزاد مؤتمن است؛ صحبتی که به کارنامه و گذشته
مؤتمن هم کشید اما من سعی کردم با تمرکز بر «سایه روشن» ،هم از تکرار مکررات بپرهیزم و هم
مناسبت اکران این فیلم را بیشتر مدنظر قراردهم.
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آمادهاید شروع کنیم؟
هم بله و هم نه« .بله» از این جهت که خوشحالم
باالخره این فیلم بعد از سه سال اکران و دیده
میشود و میشود درباره آن صحبت کرد« .نه» از
این بابت که من سه سال است این فیلم را ندیدهام
و بعد از آن دو فیلم ساختهام که هرکدام دنیای
خودشان را داشتهاند و هیچ شباهتی هم به «سایه
روشن» ندارند .به همین خاطر کمی صحبتکردن
دربــاره آن سخت است و شما که فیلم را اخیرا ً
دیدهاید به فیلم از من مسلطترید.
«سایه روشن» را قبل از «بیداری»
ساختید؟
نه ،بعد از آن .بعد از «بیداری»« ،پوپک و مش
ماشااهلل» بود و بعد از آن من سه سال کار نکردم و بعد
از آن «سایه روشن» را ساختم.
تا جاییکه من شما را میشناسم
عالیق سینماییتان کمتر با نام «هنر
و تجربه» همخوان است .هرچند در
طول کارنامهتان تجربهگرایی هم زیاد
کردهاید اما اصوالً بیشتر تکیه به سینمای
کالسیک دارید« .سایه روشن» چهطور
سر از «هنر و تجربه» درآورد؟
من شخصاً «سایه روشــن» را فیلمی کالسیک
میبینم ولی فیلم کالسیکی که در سینمای ایران
تجربه نشده و دیگر هم تجربه نخواهد شد .همین
یکی باقی خواهد ماند.
از چه منظر؟
برای اینکه سخت است .فیلمهایی که من ساختهام
دیگر تکرار نخواهند شد .سینمای ایــران قدر
فیلمهای من را ندانست و نه با این فیلمها رفتار
خوبی شد ،نه با من .این فیلمها تکرار نخواهند
شد برای اینکه ساختشان مصیبت است .اینها
فیلمهایی نیستند که بتوانی با دو تا حاشیه
بهراحتی اکرانشان کنی یا فروش بکنند .این فیلمها
تماشاچی جدی میخواهند .تماشاچی با حوصله

میخواهند .پخشکننده باحوصله میخواهند.
مدیر سینمای سینمادوست میخواهند .با شرایطی
که امروز سینمای ما دارد ،سنتی به وجود نمیآید
که چنین تجربههایی تکرار شوند« .سایه روشن»
حتی دیده نشد؛ تا جاییکه حتی در جشنواره هم
تبعیدش کردند .به همین خاطر این فیلم به طور
طبیعی باید میآمد به «هنر و تجربه» .چون این فیلم
مال خورههای سینماست .مال عشق فیلمهاست.
فیلم خانوادهها
طبع ُا متعلق به جوانهاست .این ِ
نیست .فیلم دانشجوهای سینما و تئاتر و معماری
و روانشناسی است .این نوع تماشاچی اتفاقاً فیلم
خودش را در «هنر و تجربه» پیدامیکند .من اصوالً
آدم دوگانهای هستم .یکور من آدمی است که خیلی
فیلم تجربی دوست دارد .تجربیترین فیلمهای
سینمای ایران را من کار کــردهام .این مسألهای
است که من دربــارهاش مدعی هستم .تجربیتر
از «صداها» و «هفت پرده»؟ موقعی که ما «هفت
پرده» را ساختیم اص ً
ال کسی اسم روایت غیرخطی
را در ایران نشنیده بود .فیلم از انتها شروع میشود.
در آن زمان حتی «ممنتو» ساخته نشده بود .خیلی
از فیلمهایی که امروز ما آنها را به عنوان فیلمهای

تجربیترین فیلمهای سینمای
ایــران را من کار کــردهام .این
مسألهای است که من دربارهاش
مدعیهستم
رامین .من فیلم را به این شکل میبینم و
نشانهای از مرگ رامین و داستانی که در
ادامهاشپیشمیآیدنمیبینم.
شاید بتوانم بگویم آقای امیر افشار ،نویسنده این
فیلمنامه ،آن را تا حدی رادیکال نوشته است .یعنی
بیشتر از یک مدل اروپایی استفاده کرد .در مدل
آمریکایی یک جایی بین واقعیت و توهم خط دقیقی
کشیده میشود .در ورسیونهای اروپایی این خط
بهتدریج محو میشود و در آن نمیتوانی بهراحتی
واقعیت را از توهم جدا کنی .البته فیلمسازهای
آمریکاییای بودهاند که مدل اروپایی کار کردهاند.
مثل لینچ در «بزرگراه گمشده» که اتفاقاً در این فیلم
هم به آن اشاره میکنیم.
بله میخواستم به این نکته برسیم که
نمونه متعالی و بینقص این فیلم «بزرگراه
گمشده» است و اص ً
ال «سایه روشن»
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روایت غیرخطی میشناسیم بعد از «هفت پرده»
ساخته شدهاند .یعنی میخواهم بگویم آن زمان در
سال  ۷۸با «هفت پرده» ما خیلی کار عجیبی کردیم.
اما میبینید که امکان ادامهاش وجود ندارد« .هفت
پرده» اص ً
ال اکران نشد« .شبهای روشن» بهزور
اکران شد .از ابتدا هم با استقبال منتقدان روبهرو
نشد .مردم دوستش داشتند .بعدا ًمنتقدها هم به آن
عالقهمند شدند.
«سایه روشن» را چهقدر متعلق به هنر
سوررئال و متأثر از سینمای سوررئال
میدانید؟
ً
سوررئال نیست .مبهم است .فیلم اصال درباره ابهام
است.
ً
اتفاقا خیلی مبهم نیست!
چرا .فیلم درواقع دو تا خط داستانی دارد :اولی اینکه
رامین از آن باال سقوط میکند و دچار فراموشی
میشود .در خط دیگر داستانی رامین از آن باال
سقوط میکند و کشته میشود و بعد از آن قصه
دیگری ادامهپیدامیکند .ما هیچوقت نمیفهمیم
کدامیک از این قصهها خواب است و کدامیک
واقعیت .این همه پیچیدگی «سایه روشن» است .در
یک دیالوگ مهم در اواخر داستان رامین میگوید:
«اهمیت یک قصه در حقیقتی نیست که افشا
میکند .در رمز و رازش است» .همه چیزی که در
«سایه روشن» سعیکردیم به آن برسیم این بود
که بیایید یک فیلم بسازیم که داستانش را دقیقاً
تعریف نکند .به نحوی که بیننده وقتی از سالن
خارج میشود نفهمد چه شده است ولی با رمز و
رازش به خانه برود و بپرسد« :چی بود؟» « ،چی
شد؟» .همه تجربه این بود و این چیزی بود که من را
جلب میکرد .وگرنه قصه «سایه روشن» را میتوان
خطی تعریف کرد و من به شما قول میدهم اگر آن را
برایتان تعریف کنم ،متقاعد خواهید شد که فیلمی
است از ایرج قادری.
آن بخش از قصه که رامین در آن میمیرد

دقیق ًا کجاست؟ من اینطور استنباط
کردم که فیلم دو داستان را روایت
میکند که در حقیقت پیوند این دو
داستان کلیتی واحد را تشکیل میدهد.
یک بخش داستان گذشته رامین است
و فراموشیاش که در فالشبکها آن را
مرور میکنیم و نسبت به آن آگاهی پیدا
میکنیم و بهتدریج درباره امروز شناخت
پیدا میکنیم .بخش دوم هم مربوط
به بعد از فراموشی رامین است و ورود
میترا بهعنوان روانپزشک و البته تغییر
جایگاه سایه از پرستار به همس ِر دروغین
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تکیه به «بزرگراه گمشده» دارد و به دلیل
همین تکیه و اشارهای که شما کردید
است که میگویم فیلم متأثر از سینمای
سوررئال است.
بله حتی دیوید باویاش هم اینجا هست [با خنده].
در این فیلم رامین دو بار میافتد .یکبارش را
نمیبینیم .میشنویم که درگیریای بوده و رامین
میافتد و میرود بیمارستان .میترا هم فکرمیکند
که رامین کشته شده و میرود .بعد متوجه میشود
که او زنده است و دارد با زن دیگری زندگی میکند؛
با سایه که بهعنوان پرستار بچه استخدام شده .بار
دوم در اواخر فیلم است که در درگیری با همسرش
میافتد پایین .که درحقیقت صحنه مرگ رامین
است .اما وقتی میترا از خانه خارج میشود در انتهای
فیلم پرستار برمیگردد .این انتها ،ابتداست .وقتی
است که جسد از روی میز بلند شده است و ناگهان
سر از اتاق خواب درمیآورد و میرود جلوی آینه
و از خودش میپرسد « :تو کی هستی؟» .این را ما
هیچوقت دقیق نمیگوییم که چه اتفاقی افتاده،
برای اینکه نویسنده اصرار دارد نفهمیم کجای
داستان خواب بودهایم یا خواب دیدهایم و کجای
داستان واقعی بوده است.
به همین خاطر هم هست که من گفتم
آن مرگی که شما میگویید بهطور مطلق
و قطعی از داستان فیلم قابل دریافت
نیست.
در این فیلم هیچ چیزی مطلق و قطعی نیست .آدمها
مدام جا عوض میکنند .شکل عوض میکنند .جای
یکدیگر را میگیرند .به همین خاطر هم هست که
فیلم «پیشخدمت» به نمایندگی از سایکودرامی
که آدمها جای یکدیگر را میگیرند در فیلم هست.
تقریباً با هیچ قطعیتی نمیتوان درباره قصه فیلم
صحبت کرد.
انگار که نمیخواهید به بیننده راستش را
بگویید .به همین خاطر هم هست که در

دیالوگی رامین میگوید« :دروغ آرمان
داره ،حقیقت بیقواره است».
این را یادم رفته بود .عجب دیالوگی است.
البته بفهمینفهمی یکخرده از فیلم
بیرون میزند .بهخصوص در جایگاه و
موقعیتی که ادا میشود.
بههرحال در اواخر فیلم است و بهنوعی بیانیه فیلم
محسوب میشود.
اشکالش هم در همین بیانیهای بودنش
است .دیالوگ خوبی است و اتفاق ًا از
جنس فیلم هم هست .حقیقت زندگی
رامین حقیقت جذابی نیست و به همین
خاطر است که به دروغ پناه میبرد.
ایرادش این است که در جایی از فیلم و
به شکلی ادا میشود که حالت شعاری
پیدامیکند.
به نظرم مهم این است که از جنس فیلم است .از
جنس کاراکتر رامین است .رامین نویسنده است
و نویسنده عقایدش را کپسول میکند و به شکل
شعار بیرون میدهد .به نظرم اینجا جای درستی
برای بیان این شعار است .فیلم باید در انتها این بیانیه

در این فیلم هیچ چیزی مطلق
و قطعی نیست .آدمها مدام جا
عوض میکنند .شکل عوض
میکنند
قابها یا کنار بازیگران میبینیم هم به
تصویر فضای مبهم و دروغآمیز داستان
کمکمیکنند.
بله ،در این فیلم همه ماسک زدهاند .سایه ،ماسک
پرستار بچه زده و میترا ،ماسک روانپزشک .حتی
سایه ،ماسک همسر را هم میزند .در این بین تنها
کسی که ماسک بر صورتش ندارد و خود واقعیاش
است رامین است.
در زمان فیلمبرداری خطی کار کردید؟
یعنی گذشته را گرفتید و آمدید جلو و
به دوران فراموشی رسیدید و همین طور
تا انتها و بعد در تدوین ،فیلم این شکل
فعلیاش را پیدا کرد؟
بله .این شکل فیلم ماحصل تدوین است .زمان
فیلمبرداری بر اساس رج لوکیشن جلو رفتیم .تا
جایی که یادم هست در ابتدا با سایه و آکسسوار
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را میداد تا تماشاچی کام ً
ال دست خالی از سالن
بیرون نرود و بتواند با خودش بگوید« :آه ،انگار یک
چیزهایی دستگیرم شده ،اما بگذارید فکرکنم ببینم
دقیقاً چه چیزی بوده» .فکر کند و تهش به این برسد
که شاید حقیقتی وجود ندارد .چون نقطه دیدها
با هم فرق دارند .از نقطه دید میترا ما یک داستان
داریم میبینیم ،از نقطه دید سایه داستان دیگری
و اما رامین ک ً
ال نقطه دیدش را از دست داده است.
ذهنیت رامین ک ً
ال مخدوش شده و دارد از زاویه دید
بقیه با دنیای پیرامونش مواجه میشود .او گاه با
نقطه دید سایه جلو میرود و گاه با نقطه دید میترا.
ما هم بهعنوان تماشاچی داریم از POV
رامین به قضایا نگاه میکنیم.
به همین خاطر هم هست که به خودمان اجازه دادیم
روایت را غیرخطی کنیم .چون با ذهنی پریشان و
آشفته داریم جلو میرویم .این پریشانی هم در فرم
فیلم تنیده شده.
خط انفصال فضای حقیقی و توهم فیلم را
با استفاده از ایدهها و نکاتی در کارگردانی
و اجرا هم سعی کردهاید رعایت کنید.
مثل ایده استخر پر و خالی یا آب تمیز و
کثیف.
از ابتدا میدانستیم که لوکیشن فیلم باید استخر
داشته باشد و حتماً باید یک صحنه وان حمام داشته
باشیم .آب نشانه عشق است .استخر پر آب نشانه
عشق دوران رامین و میترا است و استخر خالی
جایی است که نشان میدهد این عشق به سردی
گراییده.
با این حال چنین نشانههایی برای
تفکیک این دو فضای فیلم و روشنتر
ن قرار داریم کم و
کردن فضایی که در آ 
محدود است.
«سایه روشــن» اصــوالً خیلی فیلم استعاریای
نیست .فیلم خیلی ساده جلو میرود و قرار نیست
سمبولیک باشد .شاید به نظرمان آمده بوده در

همین حد کفایت میکند.
اتاق نشیمن جلوی تلویزیون هم تا
حدی همین کار را انجام میدهد .با تغییر
دکوراسیون و استفاده از آکسسوار هم
به نوعی سعی میکنید این تفاوتهای
زمانی را به تصویر بکشید.
بله وسایل باال ،میآیند پایین و وسایل پایین
میروند باال .بهخصوص رنگ دیوارها که خیلی
هم کار فیلمبرداری را سخت کرده بود .مدام باید
فکرمیکردیم در کدام کجای قصه با چه رنگی و با
کدام آکسسوار قرار داریم.
صورتکهای تئاتری که در پسزمینه
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مختص او شروع کردیم و بعد رفتیم سراغ میترا و
نکته مهم این بود که وقتی آکسسوار سایه پایین
است آن باال متعلق به میتراست و وقتی آکسسوار
میترا پایین است زمانی است که رامین به خلوتش در
آن سوئیت میرود و با کاراکتر خیالی ناهید خلوت
میکند .در حقیقت فیلم یک تم «ربهکا»یی هم در
خودش دارد .رامین مردی بوده از طبقه اشراف که
خانوادهاش را به خاطر عشق ناهید ترک کرده .بعد از
اینکه او در کارش پیشرفتمیکند و تبدیل به استاد
دانشگاه میشود عاشق یکی از دانشجوهایش به اسم
میترا میشود .شاید تنها اشتباهی که رامین میکند
این است که نتوانسته با ناهید چشم-توچشم بشود
و بگوید عاشق کس دیگری شده .او آدم بزدلی است.
از مواجهشدن با ناهید میترسد .از اینکه بایستد و
به او بگوید کس دیگری را دوست دارد میترسد .به
همین خاطر فرارمیکند .او بهجای اینکه با واقعیات
روبهرو شود همیشه فرارکرده و تا آخر هم چوب
همین بزدلیاش را میخورد .بعدها میفهمیم وقتی
رامین ناهید را ترک کرده بوده ،ناهید باردار بوده و
بچه ،همان سایه است .زندگی با میترا آنطوری که
رامین فکر میکرده جلو نمیرود و عشق آتشینشان

بعدها فروکش میکند .پدر و مادر رامین میمیرند و
او به خانه اشرافی آنها بازمیگردد و در آنجا با میترا
زندگی کمابیش سردی را ادامه میدهد .حاال رامین
دوباره ناهید را میخواهد .ناهید برایش در طبقه باال
در آن سوئیت در ذهنش جان میگیرد.
ناهید را میخواهد تا گذشته را جبران
کند؟
من فکرمیکنم رامین عشق واقعی را همان عشق
ناهید میداند .او درواقع متوجه اشتباهش میشود
و دلش میخواهد برگردد پیش ناهید ،اما چون این
امکان را ندارد او را در خیالش میسازد .آن باال در
سوئیت .با آکسسوار و خاطره .به همین خاطر است
که میترا اجازه ندارد به آنجا برود .اختالف زن و
شوهر هم از همینجا آغاز میشود.
رامین گذشتهاش را در آن سوئیت
جدامیکند و دلش میخواهد بهنوعی
آن را جبران کند .او اشتباهش این بوده
که با ناهید روبهرو نشده و فرارکرده.
فردی با این مشخصات چهطور الیق
اینهمه نفرتی است که اطرافیانش در
حق او روامیدارند؟ همه از او متنفرند به
غیر از ناهید که باید و میتواند از او متنفر
باشد .به همین خاطر ما در مقام مخاطب
هیچ عقبه و نشانه شخصیتشناسانهای
نمیبینیم که رامین را مستحق اینهمه
نفرت کند.
البته او درواقع خیلی هم منفور نیست .من که خودم
از رامین بدم نمیآید.
من هم بدم نمیآید منتها میخواهم
بدانم فیلمساز و فیلمنامهنویس با این
ادله کم چرا اینقدر اصرار دارند بگویند
این آدم منفور است؟
ما در حقیقت داریم از نقطه دید دو زن به ماجرا
نگاه میکنیم که هرکدامشان در جایگاه خودشان
از رامین متنفرند و برای این نفرت محق هم هستند.

در حقیقت از  POVچهار زن و در این
بین تنفر یلدا با آن شکل و ادبیات از همه
تعجببرانگیزتراست.

رامین عشق واقعی را همان
عشق ناهید میداند .او درواقع
متوجه اشتباهش میشود و دلش
میخواهدبرگرددپیشناهید
من فکرنمیکنم که اصوالً رامین خیلی آدم ضعیفی
باشد .من فکرمیکنم رامین در یک برههای از
زندگیاش اشتباهی کرده و گریخته .حاال هم دارد
تقاص همین اشتباه را پرداخت میکند .رامین
آدمی است که منضبط است .صاحب فکر است .از
ایدههایش درست دفاع میکند .بیانیه فیلم را او
صادر میکند .در نتیجه خیلی محکم است .من در
نایستادن رودرروی ناهید و اینکه او در خانه قواعد
و قوانینی وضع کند و از خودش اقتدار به نمایش
بگذارد پارادوکسی نمیبینم.
زمان ساخت فیلم »Oldboy« ،را دیده
بودید؟ به غیر از فیلمهایی که در طول
فیلم آنها را میبینیم به نظر میرسد
تقابل سایه و رامین هم متأثر از تقابل پدر
و دختر این فیلم باشد؟
بله ،این فیلم را دیده بودم اما خیلی با فیلمهای
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یلدا بلوغ زودرس دارد .درواقع دچار نوعی نارسایی
است .نشانههای این نارسایی را سعیکردیم در
فیلم بگنجانیم .همانطور که میبینیم یلدا مثل
یک زن ۲۵ساله راه میرود ،مثل یک زن ۲۵ساله
سشوار میکند و حتی مثل یک زن ۲۵ساله حرف
میزند .او میگوید« :بابام آدم حالبههمزنیه اما
فراموشکار نیست .راستی بهت گفته بودم بابام آدم
حالبههمزنیه؟».ایندیالوگیکبچه۸سالهنیست.
سؤال من هم دقیق ًا همین است .در
حالیکه ما بهعنوان بیننده نمود عینی
این نفرت را نمیبینیم چرا باید با همچین
دیالوگیارتباطبرقرارکنیم؟
یلدا مادرش را از دست داده و پدرش را مقصر میداند.
اما به نظر نمیرسد قبل از از دست دادن
مادرش هم خیلی عالقهمند رامین بوده
باشد.
یلدا اینطور شنیده که پدر و مادرش با هم درگیر
شدهاند و پدرش باعث مرگ مادرش شده .سایه،
دختری است که سالیان درازی است پدرش را
ندیده و حاال میآید تا پدرش را بشناسد .او ابتدا
از سر کنجکاوی وارد زندگی رامین میشود اما
پدرش به او پیشنهاد بیشرمانه میدهد .درست
است که او نمیداند سایه دخترش است اما سایه
درباره شخصیت پدرش برداشتی میکند و همین
باعث تنفر او و انگیزه انتقامش میشود .میترا هم
عمری با وفاداری نسبت به رامین زندگی کرده اما
حتی حق ندارد داخل اتاقی که آن باالست بشود.
میترا فکرمیکند ارتباط رامین و ناهید دارد از سر
گرفته میشود .او دارد از رامین خیانت میبیند.
درست است که در عمل خیانتی اتفاق نمیافتد
اما از زاویــه دید او که نگاه کنی خیانت اتفاق
افتاده .بحث فیلم همین است .ما در جهانی پر از

سوءتفاهم زندگی میکنیم چون نقطه دیدهایمان
متفاوت است.
گفتید که رامین آدم بزدلی بوده .او
ترسیده و از پیش ناهید فرارکرده.
فکرنمیکنید این بزدلی با شمایل
خودکامگیای که فیلم میخواهد از او
ارائه بدهد در تضاد است؟ یلدا و سایه
و در گذشته ،میترا طوری رامین را به
تصویر میکشند انگار او خیلی خشن و
اقتدارگراست درصورتیکه او اتفاق ًا مرد
ضعیفی است و همین ترسو بودن هم
باعث بدبختیاش میشود.
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کرهای حال نمیکنم« .سایه روشن» بیشتر متأثر
از همان فیلمهایی است که در طول این فیلم هم
میبینیم؛ تعدادی از بهترین سایکوتریلرهایی که
من در سینمای جهان سراغ دارم« :پیشخدمت» از
جوزف لوزی« ،سه زن» از رابرت آلتمن« ،نردبان
جیکوب» از ادریان الین« ،چشمهاتو بازکن» از
آلخاندرو آمنابار و «بزرگراه گمشده» از دیوید
لینچ .فقط این نبود که این فیلم به نحوی تحت
تأثیر این فیلمهاست .در استفاده از این فیلمها
بیش از آنکه بخواهیم تأثیرپذیری فیلم را نشان
بدهیم به نوعی میخواستیم به بیننده فیلم
آموزش هم بدهیم .ما قبل از «سایه روشن» که
اص ً
ال سایکوتریلر نداشتیم .الزم بود یک جاهایی به
تماشاگر فیلم دیدهتر ارجاعهایی بدهیم که :ببین،
مثل فیلم لوزی فکر کن یا مثل فیلم لینچ مث ً
ال.
چرا فکرمیکنید برای فهمیدن فیلمتان
الزم است تا فیلم دیگری را اینطور
علنی یادآوری کنید تا بیننده متوجه
شود با چه چیزی طرف است؟
خودم هم تا حدی با این موضوع موافقم .روزی که
داشتم نسخه اولیه فیلمنامه را میخواندم به امیر
گفتم :بیا اینها را حذف کن .گفتم :بگذار فیلم
اینقدر ارجاع ندهد .امیر بحثش این بود و من را هم
تا حدی متقاعد کرد :گفت اجازه بده یک چیزهایی
را به تماشاچی یادآوری کنیم ،بگوییم این بخش
مثل این فیلم است و یا آن بخش مثل فیلمی دیگر.
این به نفع فیلم است.
من زیاد موافق نیستم .با این کار
لذت کشف را از بیننده میگیرید .از
طرفی به نظرم شوخی است که کسی
جلوی تلویزیون بنشیند ساالد درست
کند و «بزرگراه گمشده» یا «نردبان
جیکوب» ببیند.
در خانه خود من اینطوری است .در خانه من
همیشه فیلم دارد پخش میشود.

در خانه شما شاید اینطور باشد اما این
شخصیتها و روند داستان به شکلی
نیستند که مدام فیلمدیدنشان به این
شکل را باور کنیم و با آن کنار بیاییم.
من با انجام این کار ناراحت نیستم .به نظرم این
ارجاعها دارند خوب عملمیکنند؛ مثل وقتی که
میترا و سایه درگیر میشوند و از پلهها پرت میشوند
و میافتند روی پلههای پایین .این تنها جایی از
فیلم است که بهطور قطع میتوانیم بگوییم خواب
بود .بعد رامین وارد میشود و صدای تلویزیون از باال
شنیده میشود .دیالوگهای فیلم «پیشخدمت» را
میشنویم .جایی است که صدای درک بوگارد را
میشنویم که میگوید« :ببخشید! خواب بودم» .تا
این جمله را میگوید برمیگردیم به سمت پلهها
و حاال دیگر دو زن روی پلهها نیستند .یعنی دارد
کمک میکند .یا سقوط کاراکتر «چشمهاتو باز کن»
کات میخورد به پایینرفتن رامین و صحبت درباره
نامه خودکشی.
به نظرم این یک مقداری رو بازیکردن
است .بهتر است فرصت بیشتری برای
بیننده قائل شویم.

الزم بود یک جاهایی به تماشاگر
فیلم دیدهتر ارجاعهایی بدهیم
که :ببین ،مثل فیلم لوزی فکر
کن یا مثل فیلم لینچ مثال
باال جلوی تلویزیون.
دکوپاژ اولیه آن سکانس این طور نبود .از ابتدا قرار
بود آن نما را این شکلی کار کنیم که :دو زن روی پله
افتادهاند ،دوربین از آنها دور میشود و میرود توی
اتاق ،میرود توی پنجره و از پنجره بیرون میرود و
رامین را میگیرد که دارد میآید داخل حیاط .بعد
دوربین میافتد پشت رامین و میرود داخل خانه
و میرود توی راهپله و میبینیم دو زن روی راهپله
نیستند .بعد از پلهها میرویم باال و سایه را میبینیم
که خوابیده .نشد! سه روز وقت گذاشتیم روی این
پالن سکانس اما نتوانستیم .مشکل فقط باالنس نور
خارج و داخل نبود .بلکه مسئله استاتیک حرکت
بود .ما یک کرین ساختمانی آوردیم که پشت
پنجره قرار داشت و دوربین میرفت روی آن سوار
میشد .بعد با استدی کم میرفتیم داخل حیاط و با
رامین میآمدیم داخل .استتیک این حرکت خوب
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ببینید ،باید دوباره فیلم را ببینم .سه سال از آخرین
باری که فیلم را دیدم گذشته .آن موقعی که فیلم را
میساختیم به نظرم کار درستی بود .فکرمیکردم
که باید کمی به بیننده کمک کنیم .از آنجا که خط
قطعی برای تفکیک فضای خواب و بیداری ترسیم
نمیکنیم ،بگذار تا به این فیلمها ارجاع بدهیم .ما این
ارجاعها را میدهیم تا بگوییم در این دنیای پرابهام
قرارداریم و با منطق دودوتا چهارتا نمیتوانیم درباره
این دنیا صحبت کنیم.
فکر نمیکنید با توجه به محدود بودن
فضای لوکیشن و قرار گرفتن در یک
فضای بسته ،تحرک دوربین و تعدد نما
کم است و در پرداخت دیالوگهای زیاد،
فیلم به مالل میانجامد؟ بهعنوان یک
مثال متعالی از کارکردن در فضای بسته
«عشق» هانکه را میتوانیم مثال بزنیم
که دوربین کام ً
ال پویا و فعال عمل میکند.
آن طور که یادم است در اکثر سکانسهای «سایه
روشن» ما ریل داشتیم .نمیدانم چه طور فکر
میکنی که حرکت در فیلم کم بوده .من اعتقاد
دارم که دوربین وقتی از نقطه الف به ب حرکت
میکند عالوه بر این که به کشف چیزی منجر
میشود باید شخصیتپردازانه هم باشد .یعنی
در حرکت دوربین ما باالخره به کسی نزدیک
یا دور میشویم .اگر نزدیک میشویم داریم به
تماشاچی میگوییم این را بشناس باهاش کار
داریم و اگر داریم از شخصیتی دور میشویم
داریم به تماشاچی میگوییم فع ً
ال این را بی خیال
شو ،چیز دیگری میخواهیم نشانت بدهیم .در
عین حال معتقدم وقتی دیالوگ خیلی مهمی
دارد گفته میشود ،دوربین نباید حرکت داشته
باشد .حتی اگر مالل بیاورد .برای اینکه حرکت
بخشی از انرژی بیننده را میگیرد و دیالوگ را
متوجه نمیشود .در یک جاهایی از فیلم به نظرم
دیالوگها مثل آن بیانیه آخر خیلی مهم بود و

برای همین باید دوربین را فیکس میگذاشتم تا
بتوانم به بیننده بگویم حواست را جمع کن حرف
فیلم اینجا دارد زده میشود .وایلدر درباره صحنه
آخر «آلیس دیگر اینجا زندگی نمیکند» میگوید
اسکورسیزی به دیالوگهای پایان فیلمش اعتقاد
ندارد ،اگر داشت دوربین ،آن چرخش ۳۶۰درجه
را انجام نمیداد .من هم با همین رویکرد دوربین را
موقع ادای دیالوگها ثابت میگذاشتم.
فیلمتان فیلمبرداری خیلی خوبی دارد.
پالنهایی دارید که آدم فکر میکند این
را چهطور گرفتید؟ مثل آن نمایی که
دوربین میچرخد و از روی پلهها میآید
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درنمیآمد .تهش احساس کردیم که نه ،این پالن
مال این فیلم نیست .در اصل میخواستیم یک
پالن سکانس بگیریم اما نتوانستیم و مجبور شدیم
پالنها را خرد کنیم.
شادمانفرنورپردازیخیلیخوبیهمدارد.
نکتهای که خیلی دلــم میخواهد دربــاره
فیلمبرداری بگویم این است که نورپردازی
صحنههای داخلی با توجه به اینکه لوکیشن،
پنجرههای خیلی بزرگی داشت کام ً
ال تابع شرایط
نور بیرون بود .در عین حال من با پیمان صحبت
کرده بودم و از او خواسته بودم سایه  -روشن را در
همهجای فیلم ببینیم .نورپردازی داخلی خیلی
وقتگیر بود و بین پالنها خیلی فاصله میافتاد.
به خاطر نورپردازی سنگینی که داشتیم روزی ۴
پالن بیشتر نمیتوانستیم بگیریم.
در بازیهای فیلمتان فکر کنم میتوانم
بگویم با اختالف بهترین بازی متعلق به
سونیا اسپهرم در نقش یلداست.
سونیا دختر فوقالعادهای اســت .در هوش و
ذکاوتش همین بس که نمیخواهد بازیگر شود
و میگوید من میخواهم شیمیست بشوم .سونیا
یک پالن فوقالعاده دارد که بازیاش واقعاً نظرگیر
است .جایی او را در اکستریمکلوزآپ میبینیم که
روبهروی آینه ایستاده و دارد سشوار میکشد .سایه
میآید و از پشت سرش رد میشود سونیا در حالیکه
دارد دیالوگ میگوید او را با حرکت مردمک چشم
تعقیب میکند .این پالن نزدیک به دو دقیقه است
آنهم نه با دیالوگی راحت .با دیالوگهایی به هم
پیوسته و مشکل .تمام این پالن به این مشکلی را در
یک برداشت گرفتیم.
به نظرتان با این فیلم چه قدر توانستهاید
به موفقیت «شبهای روشن» نزدیک
شوید؟
من را این قدر با «شبهای روشن» مقایسه کردهاند
که از آن فیلم متنفر شدهام .همه از من انتظار دارند

فقط «شبهای روشن» بسازم .به نظرم ایراد جامعه
روشنفکری ماست که نمیتواند «شبهای روشن»
بسازد و من که کمی لمپنم [با شوخی و خنده]
باید بروم «شبهای روشن» بسازم .در حالیکه آن
نوع سینما سینمای مورد عالقه من نیست .من دلم
میخواهد فیلم جنایی بسازم .با من کاری کردهاند
که هرکسی نزدیکم میشود و میخواهد درباره
«شبهای روشن» صحبت کند به او میگویم اگر
درباره «شبهای روشن» حرف بزنی دعوایمان
میشود .بعد از «شبهای روشن» من در کارگردانی
خیلی پیشرفت کردهام اما مدام میخواهند آدم را
کادره کنند و چیزی که خودشان از من انتظار دارند
را در من ببینند .خود من شخصاً «سایه روشن» را
خیلی بیشتر از بعضی فیلمهایم دوست دارم .من
که هنوز خیلی فیلم نساختهام ۱۰ .فیلم ساختهام
که اق ً
ال ۴تایشان «هفت پرده»« ،شبهای روشن»،
«صداها» و «سایه روشن» فیلمهایی مهم و متفاوت
و در مقیاس سینمای ایران ،منحصربهفرد هستند.
هنوز اتفاق خاصی نیفتاده که تا من فیلمی بر خالف
چارچوبهای فکریشان میسازم میگویند
مؤتمن هم از دست رفت

(محصول )1382
خالصه فیلم :پيرمرد مردهشوري پس از يك عمر كار در
قبرستاناحساسمي كندكهبهزمانمرگخودشنزديك
شدهاست.

عوامل :فیلمنامه نویس ،تدوینگر و کارگردان :محسن اميريوسفي ،مدير
فيلمبرداري :بايرام فضلي ،صدابردار :حسين قورچيان ،صداگذاران :حسين
مهدوي ،محمدرضا دلپاك ،طراح صحنه و لباس :محسن اميريوسفي،
بازيگران :عباس اسفندياري ،محسن رحيمي ،دلبر قصري ،يداهلل انوري،
اصغر كاظمي ،تهيه كنندگان :محسن اميريوسفي ،روح اهلل برادري
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«خواب تلخ» ،درباره خود مرگ نیست
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شوخی با مرگ و دنیای آخرت ،سابقه ای طوالنی در ادبیات و هنر دارد؛ از «ارداویراف نامه» نوشته شده در
دوران ساسانیان که موضوعش سفر به دنیای آخرت و اخباری است که از جهان ناشناخته به دنیای عینی
می رسد گرفته تا «کمدی الهی» دانته ،شاعر ایتالیایی ،که هزار سال بعد ،با سفری ذهنی به بهشت و دوزخ،
حیرت همگان را از این همه جسارت و تخیل برانگیخت ...تا برخی اتفاق های نادر در زمینه مرگ و زندگی که
به رغم جدی بودنشان ،حالو هوایی طنزآلود دارند.
همین حاال یادم آمد که گراهام گرین ،نویسنده بزرگ ،در نوجوانی دچار افسردگی می شود و تصمیم به
خودکشی می گیرد .طی یک پروسه شش ماهه ،اول هر ماه تپانچه ای برمی دارد و یک گلوله در خشابش
می گذارد و به جنگلی می رود تا خودش را از شر زندگی خالص کند ،اما هر شش بار گلوله شلیک نمی شود.
خودش بعدها از این ماجرا به عنوان طنز تراژیک یادکرد.
محسن امیریوسفی ،سینماگری که موضوع های خیلی حاد را با نگرشی طنازانه ،دستمایه آثارش قرارمی دهد،
دست کم در دو فیلم «خواب تلخ» و «آتشکار» ،با مقوله مرگ شوخی های بدیعی کرده و حتی برخی تابوها
را در این زمینه شکسته است .به عنوان مثال در «آتشکار» ،او تصویری شوخ طبعانه از بهشت و جهنم ارائه
کرده است .گشت وگذار شخصیت اصلی فیلم در دوزخ و دیدن برخی اتفاق های وعده داده شده در ادیان،
خواه ناخواه ،آدم را یاد دانته می اندازد.
اما «خواب تلخ» ،درباره خود مرگ نیست .درباره مقدمات و آماده شدن برای سفر آخرت است .پیرمردی
که در یک روستا /شهر از حوالی سده اصفهان ،به شغل مرده شویی مشغول است و به همین دلیل ،عمرش
را در تنهایی سپری کرده ،احساس می کند در آستانه مرگ قراردارد .بنابراین جوانی را به عنوان دستیار و
جانشین خود انتخاب کرده ،اصول و قواعد و رمز و راز حرفه اش را به او می آموزد؛ درست همچون کوزه گری که
فوت وفن کوزه گری را به شاگردش می آموزد .از آن سو پیرمرد محل دفن و نوع سنگ قبر و شیوه تدفینش را
هم با گورکن آبادی بررسی کرده ،آماده مرگ می شود .روزی از روزها ،مادر جوان ،برایش غذا آورده ،پیرمرد،
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با دیدن او که زن میانسال و خوش سیمایی است ،دین
و دل از دست می دهد و شیفته او و به تبعش شیفته
زندگی می شود .حاال نوبت جدال میان مرگ و زندگی
است .نوع روایت و ساخت و پرداخت این فیلم که در ذات
خود ساختاری تراژیک دارد ،چنان سرخوشانه است
که مخاطب را از هراس مرگ و مرگ اندیشی می رهاند.
درواقع ،چیزی که دستگیر مخاطب این اثر می شود این
است که مرگ چنان که گفته اند و می گویند وحشتناک
نیست و جزئی از زندگی است که باید برای قرارگرفتن
در مسیرش ،آمادگی های الزم را داشته باشیم .این
نکته ای است که در ادبیات عرفانی ما هزاران بار مورد
تأکید قرار گرفته است .اما عجیب این که هیچ کس تا
هنگامی که در این مسیر قرارنگیرد باورش نمی شود
که مرگ فقط برای همسایه نیست .گفته اند «مرگ به
انسان نزدیک تر از نفس است ».یعنی این که هیچ کس
عمر جاودانه ندارد و آن چه در باره طول عمر برخی شنیده یا خوانده ایم ،در زمره اساطیر قرار می گیرند .مثال
عمر هفتصد و اندی ساله رستم که خب می دانیم ،خود رستم هویتی واقعی و تاریخی ندارد و در واقع تندیسی
از آرزو های فروخورده مردم ایران در دوران حاکمیت خلفای عرب بر ایران است.
به هرحال امیریوسفی ،پیش از «خواب تلخ» بر مبنای ایده بازی یا شوخی با مرگ ،فیلم کوتاهی ساخته به نام
«دست های سنگی» که همان موضوع به شکل گسترده تر ،تبدیل به «خواب تلخ» شده است؛ فیلمی ارزان
با استفاده از امکانات محلی ،از جمله بازیگران یا بهتر است بگوییم نابازیگرانی که برخی شان در فیلم بعدی
وی « -آتشکار»  -هم مددکار او بوده اند .همین ویژگی باعث شده تا هر دو فیلم به نوعی مستند جلوه کنند.
به ویژه «خواب تلخ» که موضوعش ناتورالیستی است و بر مدار واقعیت حرکت می کند و نه خواب و خیال و
توهم و فانتزی ،چنان که در «آتشکار» می بینیم.
سینمایی که امیریوسفی تاکنون دنبال کرده و شاید در ادامه هم همین رویه را دنبال کند ،تلفیقی است
از موقعیت های ابزوردیک و گروتسک .در هردوی این موقعیت ها ،شوخ طبعی و جدی نگرفتن جدی ترین
مقوله های هستی شناسانه ،حال وهوایی طنزآلود اما دهشتناک ایجاد می کنند .این ویژگی در «خواب تلخ»
و «آتشکار» به شکل بارزی دیده می شود .موضع هر دو فیلم در عین طنازی ،بسیارهم تکان دهنده است.
به هرحال هرچقدر هم بخواهیم فرافکنی کنیم و از مرگ بگریزیم ،سایه اش تا لحظه ای که این جهان را ترک
می کنیم در پی ما می آید و از میانه های عمر ،به جدی ترین دغدغه هر انسانی  -در مورد جانوران هنوز ثابت
نشده  -تبدیل می شود .این چیزی نیست که اختیارش دست ما باشد .پیرمرد «خواب تلخ» ،همچون بهرام
گور که عمری گورخر شکارمی کرد ،سرانجام خود شکار گور (قبر) می شود .مرگ و زندگی به قول برخی ها
«خواهران توأمان»اند .این درونمایه اصلی فیلم است .فیلمی که بعد از دریافت چند جایزه معتبر جهانی،
دوازده سال در سکوت و تنهایی ماند و سرانجام موفق شد این سکوت و سکون را بشکند و رنگ پرده ببیند.
برای آشنایی با این دنیای ناشناخته ،بهتر است «خواب تلخ» را ببینیم .شاید اندکی آرامش نصیبمان شود
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امیریوسفی حتی با مردگانی مانند شکسپیر و هملت شوخی می کند
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«خواب تلخ» ساختة محسن امیریوسفی سرانجام توانست به نمایش عمومی دربیاید و تماشاگران این سوی آب
باالخره توانستند اثری را تماشا کنند که یک فانتزی باورپذیر و تمامعیار است.
نخستین نکتهای که در فیلم خودنمایی میکند ،پرهیز امیریوسفی یا بهعبارت دقیقتر نادیدهگرفتن واقعیت در
این فیلم است .توجه کنیم که فیلم از عناصر واقعی بهره گرفته است .شهر و آدمهایش ،قبرستان و مرگ و ...اما از
همان ابتدا این عناصر واقعی را به خدمت میگیرد تا داستانی فانتزی را روایت کند .از همان آغاز که سنگتراش
تاریخچة شهر را میگوید تا لحظهای که در خانة آقا اسفندیار هستیم و تلویزیون خانهاش (که بعدها کارکرد
مهمی پیدا میکند) رفتار و گفتار دیگران را نشان میدهد ،یقین میکنیم که وارد یک جهان فانتزی شدهایم که
سرانجام از آن خارج نخواهیم شد.
فیلم ،سرشوخی با مرگ را از همان ابتدا بازمیکند .قهرمان فیلم ،آقا اسفندیار ،خودش را همکار مرگ میداند.
او یک دیکتاتور دلسوز است که مایل است همکارانش که از نظر او زیر دستانش محسوب میشوند ،این را در نظر
داشته باشند که او سرپرست آنها است و همة امور مردگان و زندگان در این منطقه زیر نظر اوست .او با دوربین
چشمی و روی سنگ عشقعلی همه چیز را زیر نظر دارد .جوانی را که لباس مردگان را میسوزاند ،زیر نظر دارد و
البته گورکنی را که بدش نمیآید یک جورهایی جانشین آقا اسفندیار باشد.
حواس اسفندیار اما به زنی به نام دلبر است .زنی که انگار وجه دیگری از وجود اسفندیار است و میل او به زندگی
و زایندگی را تشدید میکند .فیلم هرچند در قالب طنزی سیاه اما به شکلی باطراوات به تقابل مرگ و زندگی
میپردازد .میتوان حدس زد که دلبر به عنوان زنی که میتواند مظهر زندگی باشد ولی شغلش شستن مردگان
است ،مورد توجه اسفندیار است .اما اسنفدیار ،پیچیده در الیههای مخنلف زندگی این میل را دائماً انکار میکند.
زندگان سروکارشان با مردگان است ،اما یک چشمشان به زندگی و زنده بودن است.
امیریوسفی در «خواب تلخ» حتی با مردگانی مانند شکسپیر و هملت شوخی میکند .نگاه کنیم به جایی که
گورکن مشغول کندن است و اسفندیار وارد میشود و گورکن جمجمهای بیرون میآورد و به او میدهد و
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اسفندیار در میزانسنی هملتوار درمورد بودن یا نبودن حرف میزند! سرانجام اما خیاط به درون کوزه میافتد
و بهرام که یک عمر گور میگرفت ،سرانجام باید مقهور گور گردد .مرگ سراغ کسی میآید که سالها است
همنشین مرگ و مردگان است .اسفندیار به این نتیجه میرسد که باید تسلیم شد اما میل به زندگی کار خودش
را میکند .او برای مرگ کمین میگذارد و به قول خودش انتقام همة مردگان را از او میگیرد .اما سرانجام به
این نتیجه میرسد که باید برود و دقیقاً این اتفاق جایی رخ میدهد که قرار است اسفندیار شام را مهمان دلبر
باشد ،اما دلبر بزرگتر و مهمتری انگار منتظر اوست .اسفندیار به غسالخانهاش میرود .غسل میکند و خودش
را البهالی کفنش میپیچید ،اما حواسش هست که پکهایی به سیگارش بزند .فیلم البته به شکلی رندانه اشارة
مستقیمی به مرگ اسنفدیار نمیکند .این سکانس ما را به یاد دیالوگی از وودی آلن میاندازد که میگوید وقتی
مرگ سراغش میآید ،دوست دارد خودش آنجا نباشد.
امیریوسفی اگر نگوییم شوخی ،که گفتوگویی با مرگ داشته است .خیلیها به این اعتقاد دارند که «بودن به
از نیست شدن» است .در این مجال نمیتوان از وجه فلسفی یا عرفانی مرگ سخن گفت (که ورای فهم و درک
نگارنده نیز هست) و یا تحلیلی دقیق از ترس از نبودن ارائه کرد ،اما میتوان حس کرد که فیلمساز با پرداختن به
مرگ و نه فرار از آن ،درواقع به نیمة تاریک وجود آدمها پرداخته است .مختصرا ًاشاره کنیم که برخی روانشناسان
بر این باور هستند که فرد همواره از آنچه میترسد ،میگریزد و در قالب رفتارهایی مانند نفرت از آنچه که باعث
ترسش شده ،خود را تسکین میدهد .امیریوسفی اما رویکرد تازهای را در پرداختن به نیمة تاریک وجود پیشنهاد
میکند :طنز .این امری قابل توجه است که به چیزی که از آن هراس داریم نزدیک شویم و انکارش نکنیم اما با
رویکردی طنزآمیز به آن نگاه کنیم.
این را واقعاً میتوان حس کرد که «خواب تلخ» برخالف عنوانش خواب شیرینی است .سرشار از فانتزی و شبیه
به آثار فلینی و وودی آلن (که این فینفسه ایرادی ندارد) و حتی میتوان فیلم را خوابی مالیخولیایی دانست که
نهتنها مخاطبش را فراری نمیدهد که حتی او را جذب میکند .این یک روی سکة نگاه به این فیلم است ،اما
فیلمسازی دو روی دارد .یک روی دیگرش ساختار و سیر روایت آن است که اندکی به آن اشاره خواهیم کرد.
فیلم به لحاظ ساختاری مسائلی را در خود دارد که اشاره به آنها به هر روی چیزی از ارزشهای روایی فیلم کم
نمیکند .نکتهای که در سرتاسر فیلم به چشم میخورد ،یکدست نبودن کنشها است .این امکان وجود داشته
که امیریوسفی سکانسهای مختلف فیلم را (که با استفاده از کپشن از یکدیگر جدا شدهاند) پسوپیش بکند،
بیآنکه سیر روایی داستان فیلم دچار خدشهای جدی بشود .این امر از یک سو به ریتم روایی آسیب رسانده
است؛ به عبارت دیگر مانند ساختة بعدی امیریوسفی« ،آتشکار» ،در اینجا نیز با طوالنی شدن داستان روبهرو
هستیم که جاهایی ریتم فیلم را تحتالشعاع قرارمیدهد.
استفادة امیریوسفی از نابازیگران به باورپذیری مخاطبان کمک کرده است .تصور این فیلم با بازی بازیگران
سرشناس سینمای ایران تقریباً غیرممکن است .تصورش را بکنید کدام بازیگر میتوانست سردی کالم بازیگر
نقش دلبر را اینچنین باورپذیر اجرا کند؟ درواقع به نظر میرسد تأکید کارگردان بر استفاده از نابازیگران و
توجه به گویش «سِ دِهای» میتواند به نوعی باعث پراکندن حواس تماشاگر از توجه به بازیها و عدم توجهش
به داستان نیز بشود .اکنون که فیلم را به این سروشکل و با بازیگران بومی تماشا میکنیم ،ششدانگ حواسمان
به داستان است و بازی آنها را بخشی «طبیعی» از فیلم قلمداد میکنیم .امیریوسفی تمام تالشش را کرده که
تماشاگرش لحظهای توجه به فیلم و روایتش را از دست ندهد .در جایی که فیلمسازانی هستند که به چنین
چیزی توجه نشان نمیدهند ،این دستاورد اندکی نیست
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اولیننمودیکهاز«خوابتلخ»قابلبرداشتاست،نگاهشوخوشنگبهمقولهجدیمرگاست.تمرکزفیلمبرمسئول
یک غسالخانه در شهرستانی کوچک و سنتی ،این فرصت را فراهم آورده است که از بسیاری از فضاهای مرتبط با این
موضوع ،از شستوشوی اموات گرفته تا ماجرای ترس از مردن و مناسبات تدفین و تکفین و مراسم گورستان و سایر
آدابوسنن،جدیتزداییشودوحتیدرکنارمرگبهماجرایعشقوعاشقیبرسرزنیبیوهو...همپرداختهشود.
اما این نخستینبار نیست که در سینمای ایران به موضوع مرگ از دریچه هجو و شوخی نگریسته میشود .چه در
سالهای دور با فیلمهایی همچون «شبنشینی در جهنم» و چه در سالهای نزدیکتر با اثری همچون «طبقه
حساس» ،سینمای ایران با نگاه تفریحی و تفننی به موضوع مرگ و مناسبات آن بیگانه نبوده است و اگر بخواهیم
این روند را در گستره سینمای جهان هم دنبال کنیم ،با حوزه بسیار وسیعتری مواجه خواهیم بود .نکتهای که
«خواب تلخ» را از نمونههای مشابه خود متمایز میکند ،در گذر از این نمود نخست متبلور میشود .این فیلم
بیش از آنکه موتیف مرگ را بهعنوان درونمایهاش دربرگیرد ،به سوژه «سیطره» نظر دارد و گفتمان مرگ ،صرفا
بستری هوشمندانه است برای طرح این موضوع.
اسفندیار صرفا یک غسال ساده نیست .او با ابزار مختلف فنی (از نوع سادهاش همچون دوربین گرفته تا نوع
پیچیدهترش همچون تلویزیون) کارگران خود را تحت نظر دارد و موقعیت کارفرمایی خود را رفتهرفته تا
مقام خدایگانی میرساند .او به وسیله تمهیدات مختلف ،از درانحصارگرفتن تلفن برای زن بیوه گرفته تا حربه
دستمزد برای گورکن و در حماقت نگهداشتن جوان لباسسوز و حتی ترس و کراهت دیگران از بحث مرگ،
فضایی را برای خود ایجاد کرده است که جز احترام و اطاعت دیگران را نمیتواند بپذیرد .طمع ،نیاز ،جهل و ترس،
چهار عنصری هستند که سلطه اسفندیار را بر محیط پیرامونش تداوم میبخشند .او با رصدکردن دیگران ،چه
بر بلندای تپه و چه از قاب تلویزیون ،وسعت تسلطش را گسترش میدهد و هرکس که کوچکترین تخطی و
یا گفتار و کردار خالف میل او انجام دهد تنبیه میشود .تلویزیون او جز مناسبات مرگ چیز دیگری را نمایش
نمیدهد و حتی مستندهای خارجیاش هم درباره چگونگی کفنودفن مردمان سرزمینهای دیگر است که
البته در برداشتهای مندرآوردی و خودمحورانه اسفندیار از این فیلمها ،نتیجهای که حاصل میشود ،موقعیت
برتر او در برابر خارجیها است! توهم قدرت مطلقه اسفندیار تا آنجا پیشمیرود که خود را همارز و همکار مرگ
میداند و هیچگاه نمیتواند به خود بقبوالند که روزی این همکار علیه او نیز داس مرگش را به اهتزاز درمیآورد.
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شیوه نگاه اسفندیار به مقوله قدرت ،سنتی و بسته است ،و البته ابزار اعمال قدرتش ،مدرن (تلویزیون) .ولی در
امتداد این نگاه و ابزار ،رفتهرفته جای سوژه و ابژه عوض میشود و ابزار مدرنی که معبر رصد او به دیگران بود،
وسیله رصدشدن خود او میشود .دوئل او با مرگ (بهعنوان یکی از بهترین قسمتهای فیلم) ،برخاسته از همین
تقابل نقطه دید موقعیت سوبژکتیو است که البته نهایتا با نیرنگ و رودستزدن اسفندیار ،باز ماجرا به نفع او تمام
میشود و فردایش جشن شکست مرگ از سوی او گرفته میشود .اما این حس پیروزی دیری نمیپاید و سیطره
مطلقه مرد در شکست مرگ ،با درک بیاعتمادی اطرافیان در هم میشکند.
ابزارهای مدرن رصد ،دیگر برای او صرفا اطالعرسانی نمیکنند ،بلکه جایگاه متزلزلش را یادآور میشوند که چگونه
ابهتوقدرتومحبتخودساختهاشدرحالفروپاشیاست.دراینمرحله،اسفندیار(کهنامشازاسطورهنامیرای
ایرانی گرفته شده است) به میرایی دوام حکومتش پیمیبرد و اینبار بهجای تنبیه و درشتیورزیدن بر دیگران،
خود به استقبال مرگ میرود و حاال در کنار غسل میت ،به غسل بدن خویشتن هم میپردازد.
چشم اسفندیار قصه «خواب تلخ» ،نه دیدگان جسمانیاش ،که قاب رسانه مدرن بود و بهرخکشیدن زوال
سیطرهاش از معبر آن .حاال انگار آن نمای واپسین فیلم هم همچون نمای آغازش ،از دریچه نگاه دوربین گرفته
شده است و مرگ خودخواسته اسفندیار ،زاویه دید را از نگاه مطلق او به نگاه مخاطب منتقل میکند.
«خواب تلخ» میتوانست به مثابه دهها اثری باشد که در فضای شوخآلود با مرگ ساخته شدهاند و با دهها ایده
بامزه ،مخاطب را به خنده وادارد .اما فیلم در عین طرح و پرورش این ایده ،قدم از محدوده یک فیلم کمدی
سرخوشانه فراتر مینهد و به اثری درباره قدرت و رسانه تبدیل میشود .این ارتقاء ،دقیقا با رویکرد فرمی اثر
در همان فضای شوخی با مردهشور و کارکنانش باقی میماند
همخوان و امکانپذیر شده است .فیلم اگر صرفا 
فقط یک فیلم خندهدار بود ،اما انتخاب هوشمندانه فیلمساز در جاگذاری عنصر تلویزیون بهعنوان یکی از
کلیدیترین موتیفهای متن ،جنس این خنده را شکلوشمایل متفکرانه میدهد و تبدیلش میکند به
ریشخندی در برابر ظهور و زوال همه سیطرههایی که با منش سنتی و روش مدرن ،از مرگ و نیستی ابزاری برای
کنترل دیگران ساختند و درنهایت ،خود به دام ابزار کنترل خویش گرفتار آمدند و به پیشواز مرگ فروغلتیدند
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«خواب تلخ» سراغ موضوعات ،افراد و رخدادهایی می رود که بیشترین میزان نزدیکی با مرگ را دارند و
طبق عادتی عرفی کمتر مورد کنکاش مخاطبان قرارمی گیرد؛ گویی مکانیزم دفاعی روان مخاطب برای
سراغ گرفتن از اینکه در غسالخانه ها چه می گذرد یا اینکه مرده شورها چه شخصیت هایی می توانند باشند،
سربازمی زند.
مسأله مرگ همیشه و در هر فرهنگ و اجتماعی یکی از مهمترین مباحث مورد کنکاش و مقوله ای
کنجکاوی برانگیز در تمام ساحت های فکری و هنری بوده است .سینما هم از این قاعده مستثنی نیست.
همواره موضوع مرگ با ناشناختگی و سراغ گرفتن از تخلیل و حدس و گمان همنشین بوده و هرچه بیشتر
کنجکاوی در مورد مرگ به کار بوده ،بازار تحلیل و حدس و گمان گرم تر شده است .محسن امیریوسفی از
شیوه مواجهه رودررو با مرگ بهره برده تا به جای دور نشستن و تحلیل کردن مرگ ،آن را تا دم آخر دنبال کند
و تا جای امکان به شکلی تابوشکنانه مخاطب را با واقعیت مرگ و حواشی آن روبه رو کند.
امیریوسفی دوربینش را به داخل غسالخانه برده تا مخاطب برای یکبار هم که شده به مدد جادوی تصویر،
خوابیدنش روی تخت غسالخانه را تجربه کند .او دوربینش را تا نزدیک ترین حد ممکن به گورکن داستان
فیلم نزدیک کرده و حتی نماهایی با نقطه نگاه از دورن قبر به تصویر می کشد تا جایی که گویی این مخاطب
است که در مقام ناظر کف قبر دراز کشیده و شاهد دیالوگ مرده شور کبیر (اسفندیار) و گورکن حقیر درون
فیلم باشد .یا از سوی دیگر با خلق کاراکتری که وظیفه سوزاندن لباس های مردگان را بر عهده دارد فرصت
تصور برهنگی بعد از مرگ و از دست دادن تمام پوشش های فیزیکی را برای مخاطب تداعی کند.
سه شخصیت اصلی داستان فیلم یعنی غسال ،گورکن و لباس سوز ،نماینده همان شخصیت هایی هستند که
هریک از ما به عنوان آخرین گزینه برای معاشرت و شناختشان مورد انتخاب قرارمی دهیم .امیریوسفی اما
در طول فیلم مخاطب را به معاشرت با این شخصیت ها و حتی سفر به دنیای ذهنی و اتفاقات اطراف زندگی
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غسال فیلم دعوت می کند.
این همه اما در بستری از طنز شکل می گیرد تا جایی که برخالف باور عرفی ،نه تنها این شخصیت ها
دافعه برانگیز جلوه نمی کنند ،بلکه این قابلیت را می یابند که همراهی مخاطب با خودشان را به دست آورند و
در دل بیننده فیلم جایی برای خودشان دست وپا کنند.
تا اینجای کار ،هنجارشکنی مهمترین ابزار امیریوسفی برای همراه کردن مخاطب با اثر است .چه هنجارشکنی
در انتخاب و شیوه روبه رو شدن با موضوع ،چه از حیث انتخاب شخصیت ها و چه از منظر کارگردانی ،پرداخت
صحنه ها و انتخاب زاویه دوربین .اما این تمام ماجرا نیست.
وجه مهم دیگر کار امیریوسفی شوخی با مرگ است .از گذشته های دور این اصل به کار بوده که برای قابل
تحمل کردن امر غیر قابل تحمل و دردناک ،یا می بایست آن را کتمان کرد و سر در برف فرو برد و یا اینکه با
مورد شوخی قراردادن آن از میزان آالم ،دردها و ترس های ناشی از این رویارویی کاست« .خواب تلخ» سراغ
گزینه دوم رفته است .امیریوسفی با تصویرکردن میزان قرابت ذهنی و روحی اسفندیار با مقوله مرگ و حضور
دائم آن در اطرافش ،به این مدل ذهنی دست یافته که می تواند همنشینی با مرگ را به عنوان امری بدیهی
تجربه کند .در عمق این مدل فکری این تصور وجود دارد که مرگ به دلیل معاشرت چندین ساله اش با او،
جانش را نخواهد گرفت .یا در مدل نگاهی دیگر ،در اثر معاشرت مدام اسفندیار با مرگ ،کارکرد مرگ و حضور
آن برایش عادی شده و باعث شده تا تصورکند هیچ وقت نوبت او نمی رسد .درواقع اسفندیار ترسی نهفته از
مرگ داشته که به مدد نزدیک بودن ظاهری به مرگ ،آن را در خودش کتمان می کرده است .حال اما واقعیت
خودش را نشان داده و نوبت او شده تا با واقعیت مرگ و نه تصورات ذهنی خودش از آن روبه رو شود.
این شکل روایی کارکردی دیگر هم دارد و آن تابوشکنی مقوله وحشتناک و دلهره آور همکناری با مرگ برای
مخاطب اثر است .مخاطب به مدد اعتماد به اسفندیار نرم نرمک به دنیای مرده شورها و همنشینی با مرگ
وادارمی شود و همان صیرورتی را که اسفندیار طی می کند پی می گیرد و دقیقا در همان برهه ای که مرگ
را بی خطر می بیند همراه با اسفندیار دچار ترس از مرگ می شود .درواقع مسیر روایی فیلم باعث می شود تا
مخاطب در ابتدا تصاویر ذهنی خودش از مرگ را بشکند و کنار بگذارد و فضایی تازه را تجربه کند و در ادامه با
واقعیت مرگ به دور از ذهنیات شخصی و در شکلی قابل پذیرش و درک شدگی روبه رو شود .مخاطب در انتها
مرگ را غول بی شاخ ودم و سمبل ترس و وحشت نمی داند ،بلکه آن را حقیقتی می داند که همنشینی مدام با
او می تواند آالم ما برای مردن را بکاهد و پذیرش بیشتری در ما ایجاد کند .پس می توان گفت رسیدن به نگاه
واقعی تر به مسأله مرگ در دل یک بستر کمیک نتیجه حداقلی ای است که تماشای اثر ساده و سرخوشانه و
بدیع محسن امیریوسفی در پی خواهد داشت.
«خواب تلخ» برخالف ظاهر عنوانش نه از منظر کارگردانی و نه از نظر فیلمنامه نویسی اصال تلخ نیست و
بعضا کام مخاطب را شیرین می کند .امیریوسفی ،هم درشیوه پرداخت بصری اثرش و هم در مرحله انتخاب
سوژه و شیوه روایی داستانش کامال بدیع رفتار کرده تا جایی که اندک ایرادات فنی و به طور ویژه ضعف در
انتخاب و پرداخت یکی از شخصیت های اثر (لباس سوز) کمتر به چشم می آید و برایند ذهنی مخاطب را به
سوی مثبتی سوق می دهد .برای نمونه نمی توان از ایده استفاده از دوربین فیلمبرداری و تلویزیون در خانه
اسفندیار که وظیفه نمایش تصورات و دنیای ذهنی او را دارد به سادگی بگذریم .اوج استفاده درست از دوربین
را در نماهای نقطه نظر در نماهای داخل خانه اسفندیار و در فضایی که ترس حضور مرگ را تجربه می کند
شاهد هستیم

81

سیدرضاصائمی

«خواب تلخ» از قابلیت تأویل پذیری باالیی برخوردار است
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اگرقصههای سینمایی را دریک گفتمان کلی طبقهبندی کنیم ،همه آنها را میتوانیم درذیل سه پارادایم تجربه
بشری یعنی تولد ،زندگی و مرگ قراردهیم که هرکدام از آنها در تأویلهای گوناگونی قابل روایت است .مثال تولد
میتواندهم به معنای بهدنیا آمدن یک کودک در خانوادهای و تاثیر آن بر سرنوشت و سرشت زندگی آنها باشد ،هم
میتواندبهمعنیتولدیکاندیشهواحساستازهدردرونیکیازشخصیتهایفیلمباشدوهمچونعشقبهتولدی
دوباره تعبیر شود .زندگی نیز میتواند واجد دوقطبی جنگ و صلح در ساحتهای مختلف باشد و البته هر رخدادی
که میتوان آن را به تجربههای زیسته آدمی نسبت داد .بازنمایی مرگ هم البته میتواند مصادیق مختلفی داشته
باشد؛ ازمرگ یک شخصیت تا کشتهشدن یک قهرمان و از نابودی یک ضدقهرمان تا جنگ و آدمکشی و...
اما محسن امیریوسفی در «خواب تلخ» به سراغ خود مرگ بهماهومرگ میرود و در بازنمایی تجربه مرگ ،به زندگی
و تولد و مفاهیم برساخته آن نقبی میزند .او تلخترین تجربه بشری را (دستکم در نگاه عرفی) به شیرینی با طنز
و کمدی بیان میکند و درواقع دست به شوخی با مرگ میزند« .خواب تلخ» یک مستند  -داستانی شوخطبعانه
درباره خود مرگ و ابعاد مختلف آن است؛ هم ابعاد انتزاعی که شامل اعتقادات و باورهای عرفی درباره آن است و هم
جلوه بیرونی آن که بیش از هرچیز در نمایش مردگان و چگونگی کفن و دفن آنها منعکس میشود.
انتخاب ساختار مستند  -داستانی بهترین فرم برای روایت شیرین از یک واقعیت تلخ و هولناک است که هم زهر آن
را میگیرد و هم مخاطب در یک مواجهه همدالنهتر و فارغ از وحشت و ترس از سوژه به تماشای فیلم می نشیند.
بهعبارتیدیگراین ساختاررواییازدافعهاحتمالی قصهکاستهو تماشایآنرابه تجربهایدلچسببدلمیکند.
اماقصهازاینقراراستکهاسفندیارمردمردهشوریاستکهسالهادرامامزادهسیدمحمد(خمینیشهر)مردههارا
میشویدوبههمراهییداهللگورکنوپسرکیکهلباسهایمردگانرامیسوزاندودلبرکهزنهایمردهرامیشوید،
جمعیهستندکهبهامواتخمینیشهرخدمترسانیمیکنند.اسفندیاربهزیردستانخودظلممیکندوحقوحقوق
آنهاراکاملنمیپردازد.مدتیاستکهاسفندیاراحساسمیکندمرگبرایگرفتنجانشاوراتعقیبمیکند.اومعتقد
است هرکه قرار است بمیرد چندوقت قبلش مرگ را میبیند و متوجه مرگ خود میشود .با این اعتقاد او به استقبال
مرگ میرود .از دلبر و یداهلل حاللیت میطلبد و با اکراه دوچرخه خود را به یداهلل میدهد تا حاللش کند .اما دلبر به
این راحتی حالل نمیکند .دلبر زنی است که شوهرش مرده و دخترش هم همسر مردی افغان شده که بعد از جنگ
افغانستان به این کشور رفته است .باالخره اسفندیار موفق به کسب رضایت دلبر میشود .شبی که مطمئن بود مرگ
بهسراغشمیآیددرگوشهایازاتاقکمینمیکندوبهگمانخودشباضربه ایبهمرگصدمهواردمیکندوفردای
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آنروزخودشلباسهایشرامیسوزاندوخودراغسلمیدهدوکفنمیکندومنتظرمرگمیشود.
«خواب تلخ» از قابلیت تأویلپذیری باالیی برخوردار است که هم میتوان به آن نگاه جامعه /مردمشناختی
داشت ،هم از حیث روانشناسی و ترس از مرگ آن را مورد بازخوانی قرارداد وهم ازمنظر دینی و فلسفی و حکمت
اخالقی به خوانش مضمون آن پرداخت؛ فارغ از اینکه فیلم از حیث ساختار مستندگونهاش نیز قابل تحلیل است.
از منظر جامعهشناسانه میتوان سویه اجتماعی مرگ را در سنتها و مراسم و مناسک مرتبط با مردگان تفسیر
کرد و در این معنا به خود مردهشوری بهعنوان یک شغل و فعالیت اجتماعی نگریست .بخشی از جذابیت فیلم
نیز از این نقطه تاثیر میپذیرد و برای مخاطب جذاب است که کیفیت زندگی یک مردهشور را ببیند .از این منظر
«خواب تلخ» را میتوان یک مستند تمامعیار درباره شغل مردهشوری و اساسا فرایندی که یک انسان بعد از
مرگش تا زمان دفن شدن در این دنیا تجربه و طی میکند دانست که در عین دافعهبرانگیز بودن این موقعیت
برای برخی از مخاطبان واجد نکات جذابی بوده و حتی در برخی از مواقع دست به یک نوع رمزگشایی میزند.
ازمنظر روانشناختی نیز این فیلم بهویژه در ساحت بیرونی یعنی جایی که مخاطب باید نوعی مواجهه
چالشبرانگیز با مضمون قصه داشته باشد یک تجربه متفاوت است .فیلم نه به شکل تخیلی و انتزاعی که به شکل
واقعی و انضمامی ،مرگ و مردگان را به تصویرمیکشد که اگر آن را به ابعاد اخالقی قصه پیوند بزنیم هم واجد
یک نوع کارکرد مرگآگاهانه است و چهبسا هم مخاطب را به تأمل درونی نسبت به تجربه مرگ دعوت میکند
و هم تاثیرات اخالقی این مرگآگاهی را در زندگی و کنش و منش فردی نشان میدهد .مثال وقتی اسفندیار
متوجه میشود که مرگ به سراغ او آمده از ظلم و زورگویی نسبت به زیردستانش دستمیکشد و به طلب
حاللیت از آنها میپردازد؛ بهویژه در ارتباط با دلبر که کسب رضایت او سختتر است .از منظر روانشناختی ،ترس
از مرگ و آسیبهای روانی آن در مقاطع مختلفی از فیلم برجسته میشود که اوج آن مواجهه با مرگ و حتی
دستانداختن آن از سوی اسفندیار است .شوخیهای کالمی و کمدی موقعیتهای برساخته آن نیز این واقعیت
هولناک را به موقعیتی کمیک بدل کرده و به تلطیف ترس مخاطب کمک میکند .ازهمینرو شاید بتوان «خواب
تلخ» را نوعی کمدی سیاه نیز قلمداد کرد که ترسناکترین تجربه بشری را به درکی ملیح بدل میسازد.
با این حال «خواب تلخ» نه ترس از مرگ ،که دستکم تلنگری نسبت به آن را در ذهن مخاطب رقم میزند .به عبارت
دیگر مخاطب با تماشای فیلم ،هم ترس از مرگ را بازتجربه میکند ،هم نوعی ترسزدایی از مرگ رخمیدهد و هم
از طریق شوخی با مرگ میخندد .درواقع در پس این خنده به مرگ ،نوعی خردورزی نسبت به زندگی و خویشتن
نهفتهکهدریکتجربهعاطفی-روانیالتقاطیرخمیدهد.دراینتجربهمتفاوت،مخاطب،همخودرابهمرگنزدیک
احساس می کند؛ به این معنی که مرگ فقط برای همسایه نیست و این شتری است که در خانه او نیز میخوابد و هم
احساسدوریازوحشتمرگبهواسطهمواجههکمیکیکهدرفیلمبااینمسالهصورتمیگیردبهاودستمیدهد.
اگرچه 12سال از تولید «خواب تلخ» گذشته ،اما همچنان شوخیهایش تازگی خود را حفظ کرده و ریتم فیلم
نیز دچار کندی ماللآور نیست .اگرچه گاهی دچار گسست و سکتههای روایی و عدم یگانگی در لحن روایت
میشود اما در کل ،وحدت گفتمانی خود را حفظ کرده و از آن خارج نمیشود .حتی میتوان آن را دارای سویه
سوررئالیستی هم دانست؛ آنجا که اسفندیار ازطریق تلویزیون با مرگ در ارتباط است!
«خواب تلخ» شوخیشوخی به روایت جدیترین تجربه بشری میپردازد و نوازشگرانه و مالحتگونه مخاطب
را از خواب غفلت نسبت به تجربه عظیمی به نام مرگ ،بیدارمیکند .این تجربه از طریق تجربه مرگ از سوی
قهرمان خود قصه رخ میدهد که خودش با غسل و کفنکردن خویش به استقبال مرگ میرود تا این پیام را به
مخاطب منتقل کند که اگر با مرگ دوست شویم و آن را بپذیریم کمتر از آن میترسیم و میگریزیم!

83

سحرعصرآزاد

گفتوگو با محسن امیریوسفی ،کارگردان «خواب تلخ»
محسن اميريوسفي در سال  82بعد از ساخت چندين فيلم كوتاه تصميم به ساخت اولين فيلم
بلند سينمايي خود با محوريت كاراكتر يك مردهشور واقعي گرفت؛ فيلمي تجربي كه با تلفيق
جهان رئال و سوررئال با چاشني طنزي مخصوص به خود ،نگاه جشنوارههاي جهاني را جلب كرد ،اما
12سال زمان گذشت تا توانست (اجازه گرفت) با مخاطب ايراني ارتباط برقراركند« .خواب تلخ» فيلمي
است كه اگر در زمان خودش ديده و نقد ميشد ،قطعا ميتوانست مسير رشد فيلمساز جوان آن زمانش
را تسريع و چهبسا پوياتر كند.
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به نظر ميآيد «خواب تلخ» از آندسته
فيلمهايي است كه جرقه آن براساس
يك شخصيت واقعي روشن شده و
شكلگرفتهاست .در چه روندي با عباس
اسفندياري آشنا شدید و او را محور
فيلمتان قرار داديد؟
قبل از ساخت «خــواب تلخ» در سال  78با آقا
اسفنديار يک فيلم کوتاه مستند  -داستانی به نام
«دستهای سنگی» کارکردهبودم که فيلم موفقی
بود و در اصل اين فيلم کوتاه پای مردهشورها را
به سينما باز کرد .در آن سال من به دنبال يک
مردهشور بودم که هم در بهشتزهرا به دنبالش
گشتم ،هم در اصفهان و هم در شهر سِ دِه .باالخره
يک مردهشور مناسب در شهر سِ دِه پيداکردم که
دالک حمام و بهنوعی همزمان مردهشور و زندهشور
بود؛ کاراکتری که بعدها در «خواب تلخ» هم از او
استفاده کردم .ولی قبل از شروع فيلمبرداری يک

روز كه با دوربين فيلمبرداری خودم در قبرستان
به دنبال زاويه دوربين مناسب میگشتم ،يکباره
مردی بلندقد وارد کادر دوربينم شد و با تکاندادن
دست و اعتراض به سمت من آمد .به من گفت :اينجا
نمیتوانی فيلم بگيری .علتش را كه پرسيدم گفت:
چون مسئول اينجا منم و اجازه نمیدهم! وقتی
اسمش را پرسيدم گفت :اسفنديارم .در اصل آقا
اسفنديار را من پيدا نکردم ،بلكه خودش وارد کادر
دوربينم شد؛ يک پيرمرد دانای سِ دِه ای...
قبل از مواجهه با عباس اسفندياري
تا چه حد دغدغه پرداختن به مرگ و
چالشهاي مواجهه با مسائل اينچنيني
را داشتيد؟
اگر بگويم هيچوقت به مرگ فکر نکردم اغراق است
ولی هميشه مرگ برايم مثل يک سکوت عجيب
بوده ،انگار شخصی را امروز می بينی ولی فردا با
مرگش وارد يک سکوت طوالنی میشود؛ هم هست
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و هم نيست ،هم اثری که داشته هنوز هست و
هم جای خالی و نيستیاش حس میشود .ولی
هيچوقت با توجه به سنوسالم مرگ را آنقدر برای
خودم جدی نگرفته بودم ،تا زمانيکه برای اولينبار
ديدن يک مراسم مردهشوری در بهشتزهرا مرا
متوجه اين موضوع کرد که چقدر در پس هيجان
ديدن يک مردهشوری ،ترکيبی از ترس و نگرانی
از مرگ هم وجود دارد .حسی که تا چند روزی با
ناراحتی از ديدن جسدی همراه بود که فکرمیکردم
شايد صاحب آن هيچوقت دوستنداشت
شستهشدنش را ببينم ،ولی بعد از چند روز فکر
کردم مواجهه من با شستهشدن جسد ،يک فاعل
دارد که صاحب اين شغل است؛ يک مرده شور.
آشنايي شما به عنوان فيلمساز با جغرافيا
و خصوصيات عمومي مردمان شهر سِ دِ ه
چقدر در برقراري ارتباط با كاراكترهاي
اصلي و مكمل و حضور باورپذير آنها در
نقشهاي خودشان تأثير داشت و تا چه
حد توانست اين مسير را تسريع كند؟
طبيعتاً تأثير زيادی داشت .فرهنگ سده و خطه
اصفهانتاريخیبهوسعتتاريخکهنايرانداردکهدر

کنار عشق به زندگی ،مرگانديشی خاص خودش را
هم دارد؛ نوعي مرگانديشی که به لذتبردن بيشتر از
زندگی و غنيمتشمردن هر روز از زندگی منجر شده
است .شخصيتهای واقعی اين فيلمهمکمک زيادی
بهنوشتهشدنفيلمنامه«خوابتلخ»کردندوفضايی
به وجود آوردند که انگار همهچيز فیالبداهه از زبان
شخصيتهاجاریمیشود.
ايده پرداختن به زندگي يك مردهشور
واقعي بر بستر قصهاي تخيلي ،چطور
شكلگرفت و روند شخصيت و داستان
تا چه حد برآمده از ويژگيهاي ذاتي
اين كاراكتر واقعي بود؟ بهعنوان مثال،
اينكه اسفنديار خودش را همكار مرگ
ميداند يا روحيه معاملهگري او در ارتباط
با همكارانش كه در نهايت به معامله او با
مرگ ميانجامد و...
مردهشور کاراکتری است که هميشه بهواسطه
شغلش ابهت خاصی بين مــردم دارد .عموماً
مردهشورها عبوس ،کمحرف و کمی مرموز هستند،
ولی اين مسأله بيشتر از اينکه به درون اين افراد
برگردد حاصل نگاه مردم به آنها است .اين بيشتر
يک نگاه مستندگونه به مردهشورها است که در
پرداخت سينمایی نياز به يک درام سينمایی
داشت؛ درامی که در اين فيلم از برخورد مردهشور
با مرگ خودش به وجود آمد .شخصيت عباس
اسفندياری تمام ويژگيهای يک مردهشور واقعی
را داشت؛ پرابهت ،عبوس و البته با طنزی درونی
که به کاراکتر آقا اسفنديار «خواب تلخ» جان داد.
او کامال توانست در چارچوب شخصيت ترسيمشده
در فيلمنامه فروبرود و او را برای تماشاگر باورپذير
کند؛ شخصيتی که ورای شغل مردهشوری ،يک
انسان عادی با تمام ترسها و دلهرههايش از مرگ
و نبودن است.
فيلم ساختار منحصربهفردي دارد كه با
پيوند هوشمندانه جهان واقعي با جهان

شخصيتعباساسفندياریتمام
ويژگيهای يک مردهشور واقعی
را داشت؛ پرابهت ،عبوس و البته با
طنزیدرونی
كه كارمي كنيد ،واجد شناسنامهاي
مخصوصبهخودتانمي كنيد؟
من در فيلمهايم برای داشتن امضای شخصی،
اصولگرا هستم! اصال هم به جمالتی مثل اينکه همه
داستانهایجهانحول 10يا 20موضوعمیچرخند
عالقهای ندارم .اينها جمالتی تسکينبخش برای
تنبلی هنرمندانه ما است .سينما میتواند باالتر از
مديومهای بهوجودآورندهاش ،يعنی تئاتر و ادبيات
باشد ،اگر اين باور در کل سينما به وجود بیايد.
عالقهای ندارم از روی دست کسی يا استادی نگاه کنم
و آن را طوری عوض کنم که کسی نفهمد و اين را هم
فقطنشانهتنبلیوسادهانگاریمیدانم.
بخشي از اين طنز ميتواند برآمده از
شخصيت ذاتي يا خاستگاه شما باشد،
اما بخشي از آن هم نياز درام و كاركرد
طنز در طرح موضوع محوري فيلم است؛
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سوررئال و ذهني اسفنديار ،تبديل به
تجربهاي جديد براي مخاطب ميشود
بدون آنكه دوپارگي در اين دو فضا و
پيوند آنها به يكديگر ايجاد شود .چطور
به اين ساختار براي روايت قصه رسيديد؟
مانند مرگ و زندگی است؛ انسانی که امروز در کنار
شما است روز ديگر نيست و زير خروارها خاک
است و از واقعيت ملموس به واقعيتی ديگر رفته
که ناشناختگی غريبش ،فضائی سورئال برای ما
به وجود میآورد .مرگ دغدغه ذهنی هر انسانی
است و هرچه سن باالتر میرود اين دغدغه نهتنها
کم نمیشود که بيشتر هم میشود .سينما هم
بهواسطه تسلط بر نمايش جهان عينی و ذهنی،
قابليتی بسيار خوب برای اين کار دارد.
فيلم با پخش يك گــزارش خبري از
تلويزيونسياهوسفيدآغازميشودكهدر
عين معرفي كاراكترهاي حاضر ،مخاطب
را به درون فضاي سوررئال قصه میبرد و
قراري بهواسطه حضور تلويزيون در خانه
اسفنديارميگذاردكهمنطقخودرادرون
فيلم تا انتها حفظ ميکند .به همين جهت
هم وجه سوررئال فيلم باورپذيري دارد
و مخاطب را سردرگم نمي كند .در چه
روندي به اين طراحي خاص و در عين حال
واجدمنطقرسيديد؟
تلويزيون سوررئالترين وجه زندگی انسان امروزی
است که با آمدن اينترنت وارد عصر جديدی شده
است .اينکه ما در جعبهای کوچک  -که البته االن
باريکتر و بزرگتر شده  -همه جهان اطرافمان را
میبينيم ،واقعيتی عجيب است که هرچند برای
انسان امروز امری عادی است ولی مطمئناً برای
نيرويی برتر و خارج از فضای انسانی ما اين وجه
سوررئال بيشتر تشديد میشود .من میتوانستم
مرگ را مثل همه مرگهای قبلی در تاريخ سينما
با همان هيبت کليشهاي نشان بدهم ولی بهنظرم

هجوم مرگ به زندگی يک مردهشور از طريق
تلويزيون ،در عين فراواقعیبودن ،بستری کامال
عادی و طبيعی دارد ،چون تلويزيون سياهوسفيد
اسفنديار هرشب واقعيتهای جهان اطراف
ِ
واقعيت
اسفنديار را به او نشان میدهد و اينبار
نزديکی او را به مرگ نشانمیدهد.
طنز خاص فيلم كيفيت مخصوص به
خودتان را دارد كه در فيلمهاي «آتشكار»
و «آشغالهاي دوستداشتني» هم به
تناسبقصهنمودپيداكردهوهمراهبانوعي
زيركي و بامزگي است .چطور نگاه طنازانه
خود را متناسب با سوژههاي مختلفي
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فيلمي درباره يك مردهشور با محوريت
مرگ و قبرستان و ...تلطيف فضاي تلخ
مرگ و مرگانديشي تا چه حد برايتان
اهميت داشت؟
مرگ هميشه تلخ است ،مثل يک «خواب تلخ» .ولی
نگاه طنز ،به اين مسأله بُعدی ديگر میدهد .از ديد ما
مرگ خوابی تلخ است ولی آيا از ديد مرگ هم چنين
است؟ آيا فرشته مرگ هم هر زمان مأموريتی انجام
ميدهد آن را عين تلخی میداند يا چيزی ورای اين
نگاه است؟ طنز هميشه هم باعث خنده نمیشود
و در بعضی مضامين تراژيک با کمی تزريق طنز
میتوان حتی بُعد تراژيک آن را بيشتر هم کرد؛
مخصوصاً درمورد موضوعی مثل مرگ.
فيلم غافلگيريهاي جــذاب و
منحصربهفردي دارد كه مخاطب را درگير
مي كند؛ مثل آموزش مردهشستن به
جوان سادهلوح كه ُمرده همان قبركن
است و در ميانه كار از جايش بلند
ميشود .ايدههاي اينچنيني در چه
روندي شكل گرفتند؟
در يک کالم بايد بگويم در روند نوشتن فيلمنامه و در

ترکيب با جذابيت بازيگران «خواب تلخ» که با جان
و دل در خدمت موضوع بودند.
در فيلم استفاده خاصي از نريشن و
تك گويي شخصيت اصلي كردهايد و
بهجز بيان حسوحال دروني كاراكتر،
ارتباط او را با جهان و كاراكترهاي واقعي و
فانتزي همزمان پيشميبرید .اين جنس
نريشن چه كاركردهاي ديگري براي قصه
شما داشت؟
در روايت «خواب تلخ» سعی کردم با نريشن و
انتخاب فضای اولشخص ،تماشاگر را همواره در
کنار اسفنديار قرار بدهم تا مثل او خودش را آنقدر به
مرگ نزديک ببيند که هيچوقت فکر نکند زمانی هم
به سراغ او میآيد ،ولی يکباره يك «دانای کل» به نام
مرگ وارد میشود که برتر از فضای ذهنی اسفنديار
است و تمام واقعيتهای قبلی را زير سؤال میبرد.
با اينكه مضمون محوري فيلم (فردي در
آستانه مرگ كه به فكر حالليت گرفتن و
ترتيبدادن مراسم مرگ خود است) بكر
و تازه نيست  -حتي در سال  - 82اما از
زاويه نگاه و پرداخت شما تبديل به فيلمي
شده كه بهجهت روايت و فرم و اجرا
شبيه اثر ديگري نيست .موقع ساخت تا
چه حد به اين موضوع فكر كرديد و براي
آشناییزداييچهطراحيهاييداشتيد؟
اول از همه همان فردی که در آستانه مرگ است
با شغل مردهشوری بُعدی ديگر به اين ايده داده
که همراه با نگاه طنز فيلم ،اپيزودها و کلمات
مياننويس ،فيلم را به شکلی متفاوت از کليشههای
قبلی جلو میبرد.
فيلم «خواب تلخ» بر مرز باريك يك فيلم
مستند  -داستاني تجربي حركت مي كند
و در هيچ لحظهاي كفه يكي بر ديگري
سنگيني نمي كند ،بلكه به تناسب و با اوج
و فرود روند قصه ،اين دو اتمسفر بهنوعي

در بعضی مضامين تراژيک با کمی
تزريق طنز میتوان حتی بُعد
تراژيکآنرابيشترهمکرد
در اين مدت ساخته بودم و شايد سه سال از اين
12سال را به دنبال اکران «آتشکار» و يکسالونيم
هم بهدنبال گرفتن پروانه ساخت «آشغال های
دوست داشتنی» نمی رفتم که تا پای سکته مغزی
(سال  )91هم بروم! از اين شايدها بسيار است
ولی شايد سرنوشت «خواب تلخ» اين بود که
12سال ديرتر ديده شود تا طنز درون فيلم حتی
به شيوه نمايش آن هم سرايت کند! نکته جالب
اين است که تماشاگران «خواب تلخ» در زمان
حال تقريباً دوبرابر 12سال قبل به سکانس های
فيلم می خندند ،دست می زنند و ريسه می روند؛
چيزی که 12سال قبل بسيار کمتر بود .اين هم يک
نکته جامعه شناسانه غريب در تغيير ذائقه تماشاگر
ايرانی است و انگار اين بار همه چيز دست به دست
هم داده تا تماشاگران ايرانی در بهترين زمان
«خواب تلخ» را ببينند
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در هم تلفيق ميشوند .براي رسيدن به
اين نتيجه چه ايدههايي را وارد روايت و
كارگرداني اثر كرديد؟
نيمی از اين امر در مرحله نوشتن فيلمنامه
شكلگرفت و نيمی ديگر در فضاسازی فيلم که
ترکيبی از زوايای دوربين ،طراحی معماری قديمی
اصفهان و بازیهای روان بازيگراني است كه انگار
دوربينی کنارشان روشن و پنهاني در حال ضبط
اعمالشان است.
از وجوه فني و تكنيكي فيلم كه در اولين
فیلم بلندتان به تجربه شما افزودند و
كمك كردند تا كليت فيلم هنوز پس از 12
سال همچنان تازه و بديع باشد بگوييد.
اگر «خواب تلخ» را امروز میساختم مطمئناً با
تکنيکهای کامپيوتری که به آن عالقه دارم اجرای
ديگری داشتيم .در همان زمان هم اجرای صحنههای
تلويزيونی و ترکيب آن با صحنههای واقعی سر
صحنه ساخته شد که اگر امروز بود بسيار راحتتر
انجام میشد .مسأله ديگر هم فيلمبرداری نگاتيو
بود که برداشتها را با توجه به کمبود نگاتيو بسيار
محدود میکرد و اگر با دوربينهای ديجيتال امروزي
فيلمبرداريميشدشکلديگریبهخودمیگرفت.
فكرمي كنيد اگــر «خــواب تلخ»
همان 12سال قبل اكران شده بود و با
مخاطب ارتباط برقرار كرده بود ،چه
تغييري در مسير پيش روي شما ايجاد
ميشد و آيا «آتشكار» و «آشغالهاي
دوستداشتني» را با همين كيفيت و فرم
و محتوا ميساختيد؟
االن که اين مصاحبه را انجام میدهيم به گزارش
گروه «هنر و تجربه»« ،خواب تلخ» در عرض يک
هفته رکوردهای اکران اين گروه را جابهجا کرده
و در ميزان اشغال صندلیهای سينماها رتبه
دوم اکران يک سال را بهدستآورده .در پرديس
سينمايی کــوروش و چارسو هم به سانسهای

فوقالعاده رسيده؛ چيزی که هيچوقت تصورش را
نمیکردم بعد از 12سال برای اين فيلم اتفاق بيفتد!
در آن زمان فيلم را برای تماشاگری خاص نساختم،
بلكه برای تماشاگر سينما با هر سليقه و نگاهی
ساختم .ولی سرنوشت اين بود که با پذيرفته نشدن
آن در جشنواره فجر سال  ،82ابتدا تماشاگران
جشنوارهای خارجی در کن فيلم را ببينند و اتفاقات
بسيار خوبی در جهان سينما برايش بيفتد که البته
هيچوقت جای ديدهشدن فيلم توسط تماشاگر
ايرانی را نمیگيرد« .خواب تلخ» اگر در زمان
خودش اکران و ديده میشد مطمئناً روند زندگی
کاری مرا عوض میکرد ،مطمئناً فيلمهای بيشتری
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سروش صحت
بازیگر سینما و تلویزیون،
کارگردانسریالهای
طنزهمچون «ساختمان
پزشکان» و «شمعدونی»

«خواب تلخ» به روایت سروش صحت
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فیلم «خواب تلخ» را دوست داشتم و به نظرم یک کمدی جذاب و مدرن بود .خیلی تعاریف را بلد نسیتم ولی
میتوانم بگویم جنس کمدیای که در این فیلم دیدم خیلی نو و جدید بود و داستان بسیار فکرشده و دلنشینی
داشت .موقع تماشای فیلم و دیدن بعضی صحنهها واقعا از خنده رودهبر میشدم.
اصوال اینکه یک کارگردان بتواند از دل مقولههایی که ذاتشان تلخ و غمانگیز است شوخی بیرون بکشد و
نشاندهد در ذات زندگی و حتی در تلخترین لحظهها همیشه یک عنصر کمدی وجود دارد بسیار سخت و البته
جذاب است .در این فیلم هم ما شاهد هستیم کارگردان با مقولهای مانند مرگ و کسانی که شغلشان با مرگ
انسانها گره خورده و ...شوخی کرده و موفق هم عمل میکند .وقتی قرار است با مسائلی که ترس و وحشت و
اندوه در آنها جاری است شوخی کنید و مخاطب را بخندانید کارتان سخت میشود و اگر موفق عمل کنید نتیجه
درخشان خواهد بود و تماشای این فیلم هم به جهت موفقیت کارگردان برای من خیلی دلنشین بود .از فیلمهای
آقای محسن امیریوسفی فیلم «آتشکار» را هم دیدهام و آن فیلم را هم خیلی دوستداشتم.
در فیلم «خواب تلخ» نقشآفرینان همه نابازیگر هستند و کار با نابازیگران مثل راهرفتن بر لبه تیغ میماند .اگر
این همکاری جواب ندهد ممکن است به قیمت از دست رفتن کل فیلم تمام شود و اگر جواب بدهد نتیجه خیلی
دلنشین خواهد شد که خوشبختانه این اتفاق در فیلم «خواب تلخ» افتاده و آقای امیریوسفی نشان میدهد توان
بازیگرفتن از نابازیگران را هم دارد .اکتهای نابازیگران غریزی و بکر است و اگر خوب هدایت شود میتواند برای
مخاطب خیلی گیرا و جدید و واقعی باشد و احساس نو بودن و صمیمیت را به تماشاگر بدهد .درواقع نابازیگر در
تمام لحظات فیلم خودش است و هیچ موقعیتی را بازی نمیکند و همین حضور او را دوستداشتنی میکند
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(محصول)2013
خالصه فیلم :یاشار جوانی است که با ویزای دانشجویی
وارد لندن شده است .همزمان با اتمام کالج زبانش دچار
مشکل مالی و دلتنگی برای خانواده اش و ایران می شود.
اکنون او بین ماندن و برگشتن مردد است و به استیصال
رسیدهاست.

عوامل :کارگردان :بابک خرمدین ،فیلمنامه نویسان :بابک خرمدین ،یلدا
سرحدی ،تصویربردار :مهرداد آزمین ،صدابرداران :محسن غفاری ،ادریس
پطروسیان ،صداگذار :بهروز معاونیان ،تدوینگران :حسین توکلی ،مایکل
قهاری ،بازیگر :یاشار علی شناس ،تهیه کننده :بابک خرمدین
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نسیم نجفی

«سوگنامه ای برای یاشار» در اجرا فیلمی ساده است
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کارگردان «سوگنامهای برای یاشار» این فیلم را در زمان اقامت یکی ،دوسالهاش در لندن ساخته است .شاید او
تجربهای مشابه با یاشار دارد؛ پسری جوان در لندن به دنبال کار ،تا روزنهای بیابد برای متصل شدن به جامعه جدید.
شاید تفاوت کارگردان با یاشار این است که با وجود دشواری شرایط ،یک فیلم از دل آن بیرون آورده است؛ یادگاری
شیرین یا تلخ ،نمیدانیم .اما بارها شاید خود را به جای آن نوازندههای کنار خیابان ،که یاشار به آنها زلمیزند و
بعد باوجود بیپولی چند سکه برایشان میاندازد ،تصور کرده .فیلم در آن سمتی میایستد که مهاجرتنکردهها،
یا «رفتهوبرگشته»ها ،ایستادهاند .آن تکافتادگی و بیاتصالی به دنیای پیرامون را در خود دارد که مثل لحظه
ترس لحظه بریده شدن ناف را به یاد نمیآوریم اما موقعیتهایی مانند
بریده شدن ناف از مادر ،ترسناک استِ .
مستقلشدنازخانوادهنشانمیدهندکهآیااینترسهنوزدرماهستیادرمراقبتهایکودکیترمیمشدهاست.
فیلم بابک خرمدین در اجرا فیلمی ساده است که مشخصا به دلیل شرایط تولید آن است .اما فیلمساز دقت خود
را در قصه و بازیگری و تدوین نشان میدهد .مهم این است که «سوگنامهای برای یاشار» تجربه یک هنرمند
است درباره پسری جوان که نمیتواند در لندن بماند .دوره زبانش تمام شده ،کار پیدا نمیکند و پولش در حال
اتمام است ،زبانش هنوز چندان روبهراه نیست ،احساس غربت دارد ،و حتی شاید به این فکر میکند که اصال
برای چه آمده است .چیز خاصی که یاشار در لندن به سمتش جذب شود و حولش بگردد و برایش آرزوی وصل
کند در فیلم وجود ندارد .به بنگاه کاریابی میگوید عکاس است اما بیشتر وقتش را به دیدن ویدئوهای اینترنتی
میگذراند .شاید احساس غربت آنقدر شدید است که حتی مجاب نمیشود عکاسی کند ،یا به نمایشگاههای
ی پیدا نمیکند؟ آیا
عکاسی برود .چرا فقط به آن مغازه خرتوپرتفروشی سرمیزند؟ چرا دوست خارج 
احساس ناخوشایند او فقط به پولنداشتن و کارنیافتن مربوط میشود؟
به نظر نمیرسد یاشار بتواند و بخواهد از پیله خود روزنهای به دنیای بیرون باز کند .فیلم هم ،فضای لندن را
چندان در نظر نمیگیرد و معرفی نمیکند؛ رفتوآمد یاشار از خانه به فضاهای تکراری و محدود است و برای رفع
اولین نیازهای زندگی ،مثل خوراکی خریدن و کار پیداکردن.
مهاجرت برای جوانان ایرانی اغلب به معنای اولین تجربه مستقل شدن آنها از خانواده است و گاهی به همین
دلیل ،ناموفق .وابستگی یاشار به پدر و مادرش و ارتباط نگرفتن او با پیرامون بهنوعی به این مسأله اشاره میکند.
هنگام تماشای فیلم ،او را خیلی کودک مییافتم .وقتی جوانی سیساله وارد محیطی میشود که نمیتواند غیر
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از نیازهای اولیهاش به چیزهای دیگری فکر کند گویا دوباره در موقعیت کودکی قرارمیگیرد که چشم به جهان
باز کرده و باید در درجه اول زنده بماند؛ با خوردن و آشامیدن و برداشتن دیوار زبان که بین او و دنیا ایستاده
است؛ در حالی که حاال بزرگسال است و میتواند به مسائل رده دوم ،یعنی نیازهای رشد فکری و شناخت جهان
رسیده باشد .اما وقتی در جامعهای جدید قراربگیرد که دوباره دیواری به نام زبان را در وسط ببیند و بهسختی
غذا تهیهکند ،دیگر نوزاد نیست و مجبور است این را به تنهایی تاببیاورد و نیازی به خانواده نداشته باشد .یاشار
در پالنهای داخل خانه به کنج کاناپه سرمهایرنگش چسبیده و نوزادی است که نمیخواهد بند نافش بریده
شود؛ گویا بیتابانه تمنا میکند که به درون رحم بازگردد .این رحم برای او «بیرونی» است؛ کشورش ،مادرش،
خانوادهاش .به این فکرمیکردم که چند درصد از ما پدر و مادر درونمان رشد یافته است و در ما حضور دارد؛ در
مراحلی از زندگی که باید از پدر و مادر بیرونی فاصله بگیریم ،مستقل شویم و روی پا بلند شویم.
تربیت کودکی و زندگی اجتماعی در ایران اغلب به شکل دیگریست .در عین حال ما در ایران زندگی ذهنی
قویای در باب «جایی دیگر» داریم .یاشار در ذهنش مهاجرت میکرده است ،ویترینی از چیزهای دوست
داشتنیاش را در ذهن درست میکرده و حظ میبرده است ،اما در لندن او همچنان ذهنی باقی میماند و زندگی
بیرونی ندارد .حاال برای جایی که قبال بوده پرپرمیزند .صحنه خریدن کتاب خارجی حاوی نقاشیهای غربی،
صحنه خوبی برای نشاندادن همه چیزیست که گاهی با عنوان «مهاجرت» در ذهن ما شکلمیگیرد؛ ساختن
دنیایی با آثار هنری اعال و شور زندگیکردن در این دنیا برای جبران امکاناتی که برای رسیدن به قلههایمان نیاز
داریم ،یا فکرمیکنیم که نیاز داریم.
فیلم «سوگنامهای برای یاشار» با این که یک فیلم بلند است ،نسبت به فیلمهای کوتاه فیلمسازش فضای
سادهتری دارد و این حسنش است .او در این فیلم روشی را پیداکرده که در فیلمهای بعدیاش میتواند روی آن
حساب کند .در فیلمهای کوتاهش با آن که نوید فیلمساز خوبی را میدهد اما حرفهایگری در تصویربرداری و
نورپردازیهایی که به چشم بیایند در نهایت برای گفتن حرفی است که چیز تازهای نیست .در حالی که در فیلم
اخیرش با طراحی پالنهای ساده رسیده است به چکاندن تصویری از آنچه بر روح و روان یک فرد میگذرد
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امیرحسینثنایی

گفتوگو با بابک خرمدین ،کارگردان «سوگنامهای برای یاشار»
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«سوگنامهای برای یاشار» ،اولین فیلم بلند داستانی بابک خرمدین پس از تجربه تهیه و تولید
چند فیلم کوتاه و نیمه بلند است .فیلمی تجربی و از سینمای مستقل که نه تنها خود فیلمساز
هیچ حسابی روی اکران عمومیاش باز نکرده بوده ،که تا همین یکی دو سال پیش و با توجه به چرخه
اکران در سینمای ایران کمتر کسی فکر میکرد این شکل تجربهها راهی به پرده سینماها داشته باشند و
بتوان به تماشایشان نشست .شاید باید از خوش اقبالی بابک خرمدین باشد آنگونه که خودش می گوید
«یک تجربه صددرصد شخصی»اش حاال بر روی پرده است.
به بهانه اکران «سوگنامهای برای یاشار» در گروه سینمایی هنر و تجربه با خرمدین گفتوگوی کوتاهی
کردهایم درباره تجربه ساخت این فیلم.

«سوگنامهای برای یاشار» به نظرم باید
اولین فیلم شما باشد ،درست است؟
بله ،اولین فیلم بلند البته .من پیش از این فیلم یک
فیلم نیمهبلند داستانی و چهار فیلم کوتاه داستانی
هم ساختهام.

داستان فیلم در شهر لندن اتفاق میافتد.
خب ،به نظرم با توجه به اینکه خودتان
هم تهیه فیلم را برعهده داشتهاید حدس
میزنم آنجا دانشجو بودهاید...
من سال  ۸۹با ویزای دانشجویی برای حضور در
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یک کالج زبان به لندن رفتم تا دورهای را درباره زبان
انگلیسی بگذرانم و میخواستم زندگی را در آنجا
تجربه کنم .البته بعد از مدتی خیلی دیگر روحیه
خوبی برای زندگی در غرب نداشتم .و بعد هم این
ایده به ذهنم آمد.
پس میشود گفت که بخشی از اتفاقاتی
که برای یاشار در فیلم می افتد تجربه
خود شماست.
سی ،چهل درصدش از تجربههای خود من است و
همینطور شخصیت دوستم یاشار که در فیلم هم
بازی میکند .تخیالت ذهنیام هم به اینها اضافه
شده است.
در همان دورهای که در لندن بودید فیلم
را ساختید یا نه ،برگشتید ایران و...
همه راشها را آنجا و در مدت زمانی که لندن زندگی
میکردم گرفتم ،رافکات اولیه کار را هم یکی از
دوستانم که در نیوکاسل زندگی میکرد انجام داد؛
ولی تدوین نهایی اینجا در ایران انجام شد.
به تجربههای شخصیتان اشاره کردید که
بخشی از آنها را در فیلم میبینیم .سؤالم
این است که با همین ایده و تجربههای

شخصی شروع به کار کردید یا بر همین
اساسفیلمنامهنوشتید؟
اول فیلمنامه نوشتم و بعد هم یک دکوپاژ کامل
انجام دادم و بعد تصویربرداری را شروع کردیم.
یک فیلمنامه کامل یا سیناپس و طرح
کلی؟ و چقدر زمان برد؟
نوشتن طرح اول تا یک فیلمنامه نهایی تقریبا  ۴یا
 ۵هفته؛ البته فیلمنامهای که روی کاغذ بود شش،
هفت صفحه بیشتر نبود .ولی دکوپاژ کاملی داشتم
که در حدود  ۲۵۸پالن بود .زمان دکوپاژ بیشتر
تصویر توی ذهنم شکل میگرفت و آن طرح را
خودبهخود تبدیل کرد به یک فیلم بلند.
پس از اول قرار نبود که طرح به یک فیلم
بلند تبدیل شود.
بله ،اول فکر میکردم یک فیلم کوتاه باشد یا
نیمهبلند.
درباره جزئیاتی که در زندگی یاشار
میبینیم ،این شخصیتپردازی چه
میزانش روی کاغذ و در فیلمنامه آمده
بود و چه میزانش در صحنه اتفاق افتاده؟
اینها عالیق شخصی خود من است که خودبهخود
در فیلم میبینیم .مثل دو پالنی که از تارکوفسکی
در فیلم هست و میبینیمشان ،یا کتاب «ابله»
داستایوفسکی که یاشار میخواند و ...اینها همه
در ذهنم بود .هرچند دقیق نمیشود گفت که نوشته
شده بود .خیلی چیزها ناخودآگاه شکل گرفت.
راستش من به همه این چیزها فکر نکرده بودم
که مثال توی شخصیتپردازیم یکسری چیزها
را بگذارم .طی روند داستان و در دکوپاژ که برایم
مهمتر بود اینها اضافه شد.
ساختار و فرم فیلم چطور؟ این دوربین
روی دست و مستندگونه بودنش و...
من در کارهای قبلیام هم همین شکل از فرم را
داشتهام .از یک فضای واقعی که در اطراف من اتفاق
افتاده موضوعی را میگیرم و فضای دراماتیک را

زمان دکوپاژ بیشتر تصویر توی
ذهنم شکل میگرفت و آن طرح
را خودبهخود تبدیل کرد به یک
فیلمبلند
بشوم و حتی دکوپاژم را بر اساس توانایی ای که
دارم انجام بدهم.
تولید چطور پیش رفت؟ چون تولید یک
فیلم آن هم در کشوری دیگر باید کار
سختیباشد.
خیلی سخت بود .دریافت مجوز تصویربرداری
خیلی پیچیده و زمان بر بود .من هم با ویزای
دانشجویی رفته بودم و از طرفی در آن سالها
ایرانیها خیلی وجهه خوبی هم نداشتند .تا
میخواستم پروسههای اداری را طی کنم زمانم از
دست رفته بود .از طرف دیگر وضعیت روحی خودم
هم خوب نبود و میخواستم زودتر بعد از دکوپاژ
کار را شروع کنم.
باالخره بدون مجوز کار را شروع کردید؟
دوستانم که قرار بود در فیلم حضور داشته باشند
و سالها بود در آنجا زندگی میکردند و با محیط
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به آن اضافه میکنم .برای همین هم از بازیگران
حرفهای نمیخواستم استفاده کنم .دوست داشتم
کاراکتری که در ذهنم شکل گرفته را در بین
دوستان و اطرافیانم جستوجو و پیدا کنم .شاید
یکجوری مستند  -داستانی .البته خیلی به خود
سینمای مستند عالقهای ندارم.
این تخیالت و دراماتیک کردن واقعیت
کجای این فیلم است؟ مثال صحنه
خواب یا...
آن قسمت خواب یا دزدی بیشتر جنبه فانتزی دارد
که بعد هم بر اساس آن خوابی که میبیند میرود و
آنها را پس میدهد .هر چند که آن صحنه ایرادی
دارد که باید بهش بیشتر میپرداختم.
چطور؟
در لندن فروشگاههایی هست که اجناسشان قیمت
کمی دارد اما فروششان به خیریه تعلق میگیرد.
مغازهای که یاشار به آن م ـیرود و چیزهایی را
برمیدارد از این مغازههاست .البته ما اسم مغازه را
میبینیم،اماشایدتماشاگرمتوجهاینموضوعنشود.
البته به نظرم این که من تماشاگر این
موضوع را بدانم یا نه خیلی روی اصل
موضوع تاثیری ندارد.
شاید من کمی ایدهآلیستم توی فیلم .راستش
نسبت به آن چیزی که در ذهنم بود االن سی،
چهل درصد بیشتر از فیلم راضی نیستم .چون من
نه سرمایهگذار و نه تهیهکننده داشتم و نه هیچ
حمایتکنندهای .فیلمی را که ساختهام صددرصد
شخصی است و مستقل .فقط نیرو و اراده خودم و
چند دوستی که آمدند برای کمک باعث شد فیلم
را بسازم .اگر تهیهکننده داشتم یا زمان بیشتری
داشتم فیلم خیلی تغییر میکرد.
یعنی زمان االن تاثیر گذاشته روی فیلم؟
نمیتوان بگویم اگر زمان بیشتری داشتم قطعا فیلم
بهتری میشد ،اما اگر فراغ بال بیشتری داشتم شاید
فیلم بهتری میشد؛ ترجیحم این بود .ساخت این

فیلم در آن زمان تنها برایم یک مفر بود تا از آن
حال بدی که داشتم دربیایم و حداقل یک کاری
کرده باشم.
پس سینمادرمانی کردید.
دقیقا .مرسی .چه نکته خوبی را گفتید .تنها
لحظات آرامی که داشتم ،یا زمان دکوپاژ بود یا
زمانی که تصویربرداری میکردیم .در عین اینکه
سخت بود اما حداقل از احساس بیهویتی که
آنجا داشتم رها میشدم .ما سه ،چهار نفر بیشتر
نبودیم .هرچند همین گروه کوچک یک جاهایی
خیلی هم خوب بود .خب همه این مشکالت باعث
شد من از آن چیزهای ایدهالی که در ذهنم بود دور
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بیشتر آشنا بودند خیلی کمک کردند؛ هر چند آنها
هم خیلی تعجب کردند که چطور میخواهم بدون
مجوز کار کنم .چون تعدد لوکیشنمان هم زیاد بود.
البته این توضیح را باید اضافه کنم که در انگلیس در
صورتی که از سهپایه برای تصویربرداری استفاده
کنید مجوز میخواهد .غیر از این میتوانید کار کنید
و اگر شما را ببینند ممکن است فقط تذکر بدهند.
تولید چقدر زمان برد؟
داخلیها را یک هفته و فضای خارجی هم حدود
سه ماه.
سه ماه؟ خیلی زیاد است که!
همیشه تصویر نمیگرفتیم .فقط آخر هفتهها
کارمیکردیم چون دوستانم فقط آخر هفتهها
میتوانستند وقت بگذارند.
پس کلی دردســر داشتهاید؛ مثل
نگهداشتن راکوردها و...
خیلی وحشتناک ،راستش یک جاهایی آنقدر
وضعیت روحیام بد میشد که میخواستم بیخیال
ادامه کار بشوم ،اما خب از آن طرف انرژی این که کار
را تمام کنم و به یک جایی برسانمش این نگاه منفی
را از بین میبرد.
اگر شرایط تولیدی آن طــوری بود
که میخواستید ،فیلم چه تغییراتی
میکرد؟ ما این تغییرات را در کجاها
میدیدیم؟
مطمئنا خیلی بیشتر روی نوشتن فیلمنامه وقت
میگذاشتم .چون همه چیز خیلی هولهولکی شد.
یا دوستداشتم در خیلی از پالنهای خارجی از
وسایل حرکتی مثل تراولینگ و کرین استفاده کنم
که خب هم مجوز نداشتیم و هم امکاناتش را .به
همین دلیل مجبور شدم همه پالنها را روی دست
بگیرم .مثال شنبهها و یکشنبهها لندن خیلی شلوغ
است .دوستداشتم میتوانستیم یاشار را در آن
شلوغیها ببینیم ...خب حیف شد دیگر.
با توجه به شخصیت و موقعیتی که یاشار

در آن قرار دارد االن که به نظرم این فرم
دوربین روی دست دارد کار میکند .آن
موقع که فیلم یک چیز دیگر میشد.
موافقم .اینکه از بعضی لحاظها مجبور شدم
پالنهای خارجی را با دوربین روی دست بگیرم روی
حالوهوای یاشار ،وضعیتی که دارد و موقعیتی که در
آن گیر کرده ،تردیدهایش و ...تاثیر مثبتی گذاشته
و بیشتر همخوانی دارد .البته راستش من خیلی به
تکنیک و فرم اهمیتی نمیدهم .در درجه اول محتوا
برایم اهمیت بیشتری دارد .دوستدارم چیزی که
دغدغه ذهنیام هست را کارکنم و بر اساس آن فرم
را به وجود بیاورم .هر چند االن متاسفانه دغدغه
خیلیها تکنیک است و برایشان مهم است که از چه
نوع دوربینی استفاده میکنند .برای من آن حرفی
که میخواهم بگویم اهمیت بیشتری دارد .حتما
شما هم دیدهاید که فیلمی با یک موبایل ساخته
شده ،اما خیلی بهتر و موفقتر از فیلمی بوده که با
بهترین سرمایه و امکانات ساخته شده.
گفتید که یاشار از دوستانتان بود .تجربه
بازیگری هم داشت؟
نه تجربهای نداشت .اولین باری بود که مقابل دوربین

درانگلیسدرصورتیکهازسهپایه
برای تصـویربرداری استــفاده
کنید مجوز میخواهد .غیر از این
میتوانیدکارکنید
حتی محدود .امیدوارم که از «هنر و تجربه» بیشتر
حمایت شود و این گروه ماندگار باشد.
بهعنوان سؤال آخر :چرا اسم فیلم را
«سوگنامهای برای یاشار» گذاشتید؟ این
تحلیلتان بود از موقعیت یاشار و آنچه بر
او میگذرد؟
به نظرم ماجرا و اتفاقاتی که برای یاشار میافتد
مثل سوگنامه است .حتی با توجه به سکانس پایانی
فیلم که یکجوری در ذهنم بود که قطعیتی تویش
نباشد .برای خود من که رویاگونه است؛ یک حالت
مالیخولیایی که در تصور یاشار میگذرد .احساس
میکنم کسی است که دچار غربت میشود ،تردید،
استیصال ،رسیدن به ورطهای که برایش پاسخی
نیست و ...به نظرم اینها همه سوگنامهای است
که دارد برای یاشار اتفاق میافتد؛ اسم فیلم هم از
همینجا میآید
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میآمد .یاشار از بچگی در لندن زندگی کرده و آنجا
هم فلسفه خوانده؛ هرچند که به سینما عالقهمند
است و حتی االن میخواهد یک فیلم کوتاه بسازد.
من در لندن با یاشار آشنا شدم و طرح اولیه این فیلم
هم براساس یادآوری چهره او در ذهنم شکلگرفت
و پررنگتر شد .خود کاراکتر یاشار هم خیلی
دوستداشتنی و جذاب است که خیلی دوستش
داشتم .یک آدم ساده ،دوستداشتنی ،با روحیه
بسیار کودکانه .مثال آن صحنه بازی و ارتباطاش با
کودکان ،فضاهایی است که از خود او گرفتم.
نداشتن تجربه مقابل دوربین کار با او را
سختنمیکرد؟
نه راستش ،مشکلی نداشتیم.
پیش از شروع تصویربرداری تمرین
کرده بودید؟
نه ،تمرینی نداشتیم .یکی ،دو روز قبل از شروع
تصویربرداری درباره موضوع با هم حرفزدیم.
یاشار میخواست فیلمنامه را بخواند و بیشتر درباره
جزئیات بداند که من این کار را نکردم و بیشتر
کلیات را با او در میان گذاشتم .بیشتر سر صحنه به
او میگفتم که چکار کند .بههرحال میدانستم که
یاشار آن چیزی را که میخواهم میتواند اجرا کند
و از پسش بربیاید.
برداشتهایتان زیاد نبود؟
خیلی کم پیش آمد که برداشتهایمان باال
باشد .نهایتا در دو یا سه برداشت پالنهایمان را
میگرفتیم .البته روی پالنهای داخلی خودمان
زمان بیشتری صرف کردیم.
با توجه به قصه فیلم که بخشی از آن
تجربههای شخصی خود شما هم هست،
خودتان هم میتوانستید بازی کنید.
این را یکی از دوستانم هم گفت .اما عالقهای به
حضور جلوی دوربین ندارم و دوستدارم بیشتر
کارگردانی کنم.
زمانی که فیلم را میساختی چقدر به

مخاطب و اکران فیلم فکر کرده بودی؟
واقعیتش من تمام سعیام را کردم که با دلم ،با آن
چیزی که در حسم هست فیلم را بسازم و پیش
ببرم .به این دلیل اصال به اکران و مخاطب فکر نکرده
بودم .االن هم اصال توقع فروش باالیی ندارم؛ هرچند
که میدانم مخاطب خودش را خواهد داشت .آن
زمان هم که فیلم را میساختم «هنر و تجربه»ای
نبود .خوشبختانه حاال این اتفاق افتاده و بهخصوص
برای کسانی مثل من که بهصورت مستقل و فارغ از
سینمای بدنه فیلم میسازند فرصت فوقالعادهای
است .من خودم اصال فکرش را هم نمیکردم
همچین فرصتی پیش بیاید که فیلم اکران شود؛
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(محصول )1392
خالصه فیلم :این مستند به زندگی ناصر حجازی
دروازهبان و مربی افسانهای فوتبال ایران در پنج فصل
با نامهای :من رویایی دارم ،آخرین مرد مقاوم ،سهراب
کشی ،استقالل تا استقالل و پرواز عقاب پرداخته است.

عوامل:کارگردان :نیما طباطبایی ،فیلمنامه نویس :خسرو نقیبی ،مدیر
صدابرداری :محمد مرتضایی ،تدوین :مهدی مهرنیا ،بازیگران (راویان):
شهاب حسینی ،بهرام رادان ،پرویز پرستویی ،مسعود رایگان ،مهران
مدیری ،رویا تیموریان ،تهیه-کنندگان :امیر رفیعی ،مصطفی علمیفرد
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امیرحسینثنائی

گفتوگو با نیما طباطبایی درباره مستندش؛ «من ناصر حجازی هستم»
مستندهای ورزشی در ایران متاسفانه همواره بی هیچ جذابیت سینمایی و در حد یک برنامه
گزارشیاند« .من ناصر حجازی هستم» از معدود مستندهای ورزشی در ایران است که اینگونه
نیست و تالش کرده با روایت ،فیلمنامه ،استفاده از بازیگران حرفهای سینما بهعنوان راوی و گوینده
فصل «من
گفتار متن و استفاده از تصاویر آرشیوی و ...روایت جذابی را به تصویر بکشد .فیلمی که در پنج ِ
رویایی دارم»« ،آخرین مرد مقاوم»« ،سهرابکشی»« ،استقالل تا استقالل» و «پروازعقاب» به زندگی و
حضور ناصر حجازی در فوتبال پرداخته است.
نیما طباطبایی که بهعنوان دستیار کارگردان و برنامهریز ،سالها در سینمای ایران حضور داشته در این
گفتوگو از ساخت مستندهای کوتاه ،اولین تلهفیلمش و تجربه ساخت مستند بلند «من ناصر حجازی
هستم» میگوید.
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فکر میکنم برای شروع گفتوگویمان
بد نباشد که برایمان بگویی قصة ساخت
فیلم «من ناصر حجازی هستم» از کجا
آغاز شد؟
من سالها در سینمای ایران دستیار کارگردان و
برنامهریز بودم و در ساخت چند فیلم سینمایی و
سریال همکاری داشتم .طی دورانی که دستیاری
میکردم ،سال  89پیشنهادی به من شد .حول
و حوش جام جهانی  2010آفریقای جنوبی بود
که قرار شد جرزینهو ،فوتبالیست برزیلی که آقای
گل جام جهانی  1970و همبازی پله بود ،به ایران
بیاید .این شخص رکورددار بود و آن زمان در شبکة
پنج بازیها را تحلیل میکرد .از من خواستند از

حضور او در ایران یک سفرنامه بسازم .خسرو نقیبی
(که سالهاست با هم دوستیم و جالب است که
عالقهمان به سینمای کالسیک ،مدرن و حتی مدل
فیلمدیدنمان هم خیلی شبیه به هم است) من را
معرفی کرد و قرار بود این فیلم« ،ریو -تهران»،
روی یک دیویدی همراه مجلة رونا پخش شود.
ما میخواستیم بزرگان فوتبال ایران را در کنار
جرزینهو داشته باشیم؛ اما اکثر آنها در تیمهای
خارج از ایران مشغول فعالیت بودند .با حشمت
مهاجرانی که گپوگفتی داشتیم به ما گفت آقای
حجازی حالش بهتر است و بد نیست اگر با او تماسی
بگیرید و با جرزینهو به منزل ایشان بروید.
پس این اولین تجربة کارگردانیات
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بود که بهطور مستقل پشت دوربین
ایستادی .و میتوانم حدس بزنم غیر
از فیلمهای کالسیک عالقهای هم به
فوتبالداشتی.
صددرصد .وقتی وارد خانة آقای حجازی شدیم و
ایشان را دیدم شیمیدرمانی شده بود و تا حدودی
نحیف شده بود .ناصرخان آنروزهــا بیمار بود و
مشخص بود به سختی خودش را برای پذیرایی
از مهمانش آماده کرده است .سالهایی که ایشان
مربی استقالل بودند بهقدری خوشتیپ و جذاب
بودند که ژستهای ایشان باعث شده بود جذب
فوتبال بشوم و مانند ایشان لباس بپوشم .جرزینهو
در ارتباطبرقرارکردن کمی خجالت میکشید
و زبان انگلیسیاش هم کامل نبود .ناصر حجازی
کاری کرد که بعد از پنج ،شش دقیقه این شخص
را بهشدت مجذوب خودش کرد .آنجا بود که
متوجه شدیم جرزینهو از اینکه با آدمی صحبت
میکند که به جام جهانی رفته و اعتبار جهانی
دارد بسیار خوشحال است .برای بازیکنان قدیمی
که در زمان آنها تنها شانزده تیم در جام جهانی
شرکت میکرد ،حضور در جام جهانی اعتبار زیادی
داشت .در منزل ایشان عکسی دستهجمعی گرفتیم
که من یک نسخه از این عکس چاپ کردم و در
خانه همیشه جلوی چشمم بود .در همان مالقات
۲ساعته بهحدی جذب منش و شخصیت او شدم
که عکس بهیادگارمانده از آنروز را در همه ۵سال
گذشته روی میز خانهام گذاشتهام .قبل از حضور
در فیلم ایشان هرروز آن عکس را میدیدم و در
ذهن خودم بارهاوبارها مستند زندگی حجازی را
ساخته بودم .بعد از این ماجرا دوباره به دستیاری
برگشتم ،چون اص ً
ال هدفم ساخت فیلم در سینمای
داستانی بود .بینابین این کارها ابوالفضل اکبری
که تهیهکنندة همان فیلم بود ،در دورة برگزاری
المپیک لندن میخواست یک فیلم خبری تهیه
کند؛ اما میخواستند یک کار متفاوت انجام بدهند،

نمیخواستند فقط یک فیلم گزارشی تهیه کنند،
میخواستند مستندهای پنجدقیقهای ساخته شود.
راستش من آدمی هستم که دایرة مطالعاتم گسترده
است و اطالعات عمومی باالیی دارم .چون معتقدم
کسی که فیلم میسازد باید در تمام جنبههای
تاریخی ،اجتماعی و سیاسی معلومات داشته
باشد .پیشنهاد آقای اکبری را پذیرفتم و شروع به
ساخت فیلمهای سه و پنج دقیقهای کردیم درمورد
آدمهایی که به المپیک اعزام میشدند .این کار هم
تجربة جالب و کاملی از همراهی با دوستان ورزشکار
بود .بعد از این کار هم دوباره به سمت سینمای
داستانی رفتم و مستند را فراموش کردم .دو سال
پیش خسرو نقیبی یک تلهفیلمی نوشته بود که
قرار بود با هم بسازیم اما پولش فراهم نشده بود.
باالخره سال گذشته آن را ساختیم و در جشنوارة
یاس هم جزء بیست فیلمی بود که به بخش مسابقه
راهپیداکرد .فضای فیلم با فضای فیلمهای عامی که
در بخش شبکة خانگی توزیع میشوند متفاوت بود
اما چون صداوسیما ساخت تلهفیلم را متوقف کرده
بود مجبور شدیم فیلم را برای شبکة خانگی تولید
کنیم .سال گذشته که از جشنوارة یاس به تهران

ناصر حجازی کاری کرد که بعد
از پنج ،شش دقیقه جرزینهو را
بهشدتمجذوبخودشکرد
آقای یحیوی مراسم آشنایی من با آقای رفیعی
صورت گرفت.
و قبول کردی که فیلم را بسازی.
بله ،چون همیشه دلم میخواست دربــاره ناصر
حجازی فیلم بسازم .به من گفتند یکسری
راشهای مصاحبه از گروه قبلی باقی مانده؛ اما من
گفتم تا آنها را نبینم تضمین نمیکنم از آنها
استفاده کنم .در ادامه کار متأسفانه یا خوشبختانه
بخش عمدهای از راشها کنار گذاشته شدند .چون
بعضی از آنها از لحاظ کیفیت واقعاً پایین بودند .از
دید من خیلی بیهدف و پرت با یکسری از افراد
مصاحبه شده بود.
هیچکدامشان را استفاده نکردی؟
چرا بعضیشان را استفاده کردیم.
پس این تفاوت تصویر و قاببندی در
بعضی از مصاحبهها به همین دلیل است.
البته اگر دست من بود بسیاری از مصاحبهها را
تکرارمیکردم؛ اما چون پروژه خصوصی بود ،امکان
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برگشتم دنبال طرحی بودم که برای پروانة ساخت
فیلم سینمایی به وزارت ارشاد بروم .چون برای
ساخت فیلم سینمایی رزومة کافی داشتم.
سالها دستیاری و برنامهریزی و حضور
در پشت صحنه تجربة فوقالعادهای
اســت؛ بهخصوص بــرای کسانی که
میخواهندفیلمبسازند.
دقیقا .به نظرم کسی که میخواهد فیلم بسازد اگر
تجربة دستیار کارگردانی و تدوین نداشته باشد و سر
صحنه برود ،اذیت میشود .وقتی تجربة کار پشت
صحنه داشته باشی ،یاد میگیری آدمها را بهصورت
حرفهای مدیریت کنی .بعد از اتمام این فیلم با حسن
قلیزاده که فیلمبردار و یکی از سرمایهگذاران
فیلم بودند به مؤسسة رسانههای تصویری رفتیم
تا درمورد شرایط خرید فیلم سؤال کنیم .گفتند
فیلم را بیاورید تا ببینیم .ما فقط رافکات داشتیم
اما گفتند همان رافکاتها را بیاورید .فیلم را دادیم و
بعد بهدنبال مراحل بعدی مونتاژ و ساخت موسیقی
رفتیم و من ک ً
ال فراموش کردم که فیلم را به آنها
داده بودم .یک روز با بهمن حیدری سر صداگذاری
بودیم که با من تماس گرفتند و گفتند فیلم شما جزو
بیست فیلمی است که به بخش مسابقة جشنوارة
یاس راه یافته .بعد از جشنواره که به تهران آمدیم،
پاییز  93جواد یحیوی که در همان فیلم مستند
با حضور جرزینهو با هم همکار بودیم با من تماس
گرفت؛ چون میدانست فوتبال را خوب میشناسم
و به آن عالقهمندم .همچنین میدانست زمانی که
مهدی کرمپور یک مستند ورزشی را کار میکرد
در آن کار دستیارش بودم .از من دعوت کرد که
به منزلشان بروم و با یکی از دوستانش در مورد
مستندی گپ بزنیم .آنجا با آقای امیر رفیعی و
خانم نیاز کیا ،سرمایهگذار همین کار آشنا شدم.
امیر رفیعی دوست خانوادگی آقای حجازی بود و
خانوادة آقای حجازی برای ساخت فیلم به او اختیار
تام داده بودند .نمایندهشان هم سعید رمضانی،

داماد خانوادة حجازی بود .یک سال قبل گروهی را
انتخاب کرده بودند و میخواستند با آنها کار کنند
اما به نتیجة الزم نرسیدند و کار را خوابانده بودند.
این کار تجربة اول آقای رفیعی بود و
تجربة دیگری در سینما نداشتند؟
بله کار اولش بود؛ اما از سری افراد باهوشی بود
که خیلی سریع روابط و موقعیتها را در این کار
یادگرفت .انصافاً کارهایی را به سرعت یادگرفت
که خیلی از دوستانی که سالها است در این
حرفه هستند از انجام دادنش عاجزند .در منزل
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تکرارشان نبود .شاید میشد بعضی از آنها را
پیداکرد و دوباره مصاحبه کرد اما از نظر مالی یک
فشار غیرطبیعی به تهیهکننده وارد میشد .ما تا
هفتة اول بهمن راش نگاه میکردیم و اتود میزدیم و
با تهیهکننده جلسه میگذاشتیم که کدام راشها را
استفاده کنیم و کدامها را کنار بگذاریم.
این اتودها چه بودند؟
اگر راشها را میدیدید متوجه میشدید؛ درصورت
استفاده از آنها ،در بهترین حالت تبدیل میشد
به برنامهای که ساعت پنج بعدازظهر از تلویزیون
پخش میشد.
بهجز آن خاطرهای که تعریف کردی،
دیگر چهچیز آقای حجازی برایت جذاب
بود که میتوانست برایت انگیزه ساخت
فیلمباشد؟
ناصر حجازی آدمی خودساخته بود و پلهپله باال آمد.
حجازی با تالش ،خودش را دو مقطع باال کشید .سر
قانون  27سالهها هر شخص دیگری بود از نظر روحی
له میشد ،همانطور که همدورههای ناصر حجازی
له شدند .اما او زیر بار این فشار طاقت آورد و تبدیل
به قهرمان شد .اگر روزی بخواهم فیلم سینمایی

ناصر حجازی را بسازم حتماً مقطع بنگالدش را
کار میکنم .خیلی دوست داشتم بودجة بیشتری
داشتیم تا روی دو بخش دیگر بیشتر کار میکردم.
یکی بخش بنگالدش بود و دیگری دوران کودکی
ناصر حجازی .در مورد کودکیاش اینقدر دستم
بسته بود که برای بازسازی فضای کودکی مجبور
شدم از تعدادی بچه بهصورت محدود و قابهای
بسته در حین تیروکمانبازی و بادبادکبازی فیلم
بگیرم.
البته در ترکیب با عکسهای قدیمی
خوب نشسته و فضای خوبی ساخته.
بله درست است .جدا از این ،دوستداشتم پالنهایی
از هند و بنگالدش بگیرم .بخشی که آقای پرستویی
درمورد سهرابکشی خواندند روی چنین پالنهایی
بهتر جواب میداد .ناصر حجازی در هند شبها در
واگنهایمتروکةقطارمیخوابید.همینشخصیت،
خودش را در بنگالدش باالمیکشد و تبدیل به یک
قهرمان میکند .در دوران مربیگریاش هیچگاه
تن به بازی با قدرت نداد و هیچگاه در مقابل آوردن
بازیکنی به تیم ،پول نگرفت .هرچه در زندگی داشت
براساس تالش و کوشش خودش به دست آمده بود
و به نظرم حق او بیشتر از اینها بود.
درواقع یکشبه به این جایگاه و موقعیت
نرسیده بود.
اگر هم پولی به دستش رسیده بود به ناحق نیامده
بود .این روایت از یک راوی بسیار معتبر نقل شده
است که در دوران مربیگریاش در استقالل
شخصی از ناصر حجازی میخواهد اسم پسرش را
در لیست تیم بنویسد ،مبلغی هم به آقای حجازی
پیشنهاد میکند و از او میخواهد حتی پسرش را
بازی ندهد و بعد از یک سال بیرونش کند تا به این
وسیله سال بعد به عنوان اینکه بازیکن استقالل
بوده ،در یک تیم معتبر انتخاب شود .از این اتفاقها
در فوتبال ما زیاد میافتد .اما آقای حجازی نپذیرفت
و گفت اوالً با وجدان خودم چه کنم؟ دوماً بچهای

ناصر حجازی آدمی خودساخته
بود و پلهپله باال آمد .او با تالش،
خودشرادومقطعباالکشید
گفتی با خسرو نقیبی به این نتیجه
رسیدید که به روایت برگردید و آن را
تقسیم به پنج بخش کنید و...
این مسأله را در جلسه با آقای رفیعی هم درمیان
گذاشتیم و تصمیمگرفتیم نوشتن روایت را شروع
کنیم .من با قضیه خیلی سینمایی برخورد کردم
و گفتم بدون سناریو کار نمیکنم .خسرو شروع به
نوشتن نریشنها کرد و از من پرسید :اگر آزاد بنویسم
میتوانی برای مابهازای نوشتهها تصویر آرشیوی
پیدا کنی؟ گفتم :اول آزاد بنویس و به محدودیتها
فکر نکن .اگر بتوانم روایت خوب از قصه بگیرم و
تصویر عینبهعین آن را پیدا کنم ،استفاده میکنم.
اگر نتوانستم با مصاحبههایی که باید اضافهتر بگیرم
این جاها را پرمیکنم و اگر دیدم هردوی این اتفاقات
شدنی نیست ،به تو میگویم در برخی قسمتهایی
که نوشتهای دست ببری .اما در پیداکردن مطالب
آرشیوی واقعاً به مشکل برخوردیم و فکر میکنم
این مشکلی است که تمام مستندسازان ما با آن
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که در جنوب شهر با بدبختی فوتبال بازی میکند و
نسبت به پسر تو بازیکن بهتری است ،حقش خورده
نمیشود؟
ابعاد پیرامون ناصر حجازی اینقدر
گسترده است که در مرحلة اول ،رفتن
به سمتوسوی چنین شخصیتی را
سخت میکند .به این دلیل پرسیدم
چهچیزی در ناصر حجازی برایت جذاب
بود .رویکردت به فیلم چطور؟ قرار شد
همهچیز درباره حجازی گفته شود و هر
چیزی که درمورد او وجود دارد را مطرح
کنی ،یا شروع به کنارگذاشتن چیزهایی
کردید؟
ما هیچچیز را کنار نگذاشتیم و همهچیز را
عنوانکردیم .نسخة اصلی فیلم 160دقیقه است
و این نسخه قرار است توسط مؤسسة رسانههای
تصویری در دو قسمت ارائه شود .زندگی آقای
حجازی را کامل تعریف کردیم و سعیکردیم چیزی
را جانیندازیم .سعیکردیم مواردی را مطرح کنیم
که با مدرک و سند باشد.
تا آن زمانی که قرار شد فیلم را بسازی
چه تحقیق و پژوهشی انجام شده بود؟
در تیتراژ ،نام تهیهکننده به همراه یک
نفر دیگر به عنوان پژوهشگرآمده .چون
میگویی اتود زدید ،میخواهم بدانم بر
چه اساسی اتود زدید؟
برای کاری مثل زندگی ناصر حجازی خیلی راحت
میتوانید با یک گشتوگذار در هر کتاب و روزنامه
یا حتی اینترنت ،زندگینامهاش را پیدا کنید .اما ما
میخواستیم کار متفاوتی انجام بدهیم .آقای رفیعی
جزوهای داشت که از دید خودش یک طرحی نوشته
بود .بعد به این نتیجه رسیدیم که آن طرح را پیاده
نکنیم و طرح دیگری را اجرا کنیم .از زمان دورة
دوم مربیگری آقای حجازی ،به دلیل حضور آقای
رفیعی در کنار ایشان ،مواردی را میدانست که ما

از آنها اطالعی نداشتیم .در خانة آقای حجازی هم
یک انباری بزرگ وجود داشت که پر از روزنامههای
قدیمی بود و آقای رفیعی تعدادی از آنها را جدا کرده
بود و به همراه تعدادی روزنامة جدید در اختیار ما قرار
داده بود .اما اینها کامل نبودند .ما اینها را از کانال
خودمان عبور دادیم .معموال در کار مستند خروجی
نهایی از دید کارگردان است .آقای رفیعی خیلی
زحمت کشیده بود و این روزنامهها را جمعآوری
کرده بود ،اما در ابتدا به آنها دست نزدیم چون اول
میخواستیمبهیکفرماجراییرواییبرسیم.
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برخورد داشتهاند .بعضی از روزنامهها هیچ آرشیوی
ندارند .شاید تنها آرشیو کاملی که از دوران قدیم تا
به حال باقی مانده ،روزنامة کیهان است .چیزهای
جالبی در آن وجود دارد مثل تیتر «اشک مقدس
برای پیروزی» .آن را خسرو پیداکرد و نوشت .اما به
او گفتم ممکن است نتوانم اصل آن را پیدا کنم .من
و امیر رفیعی حدود شش ساعت در آرشیو کیهان
ورزشی داشتیم میگشتیم .خسرو آن را نوشت
و بخشی از تصویرها را در اینترنت سرچ کردیم،
اما چیز دندانگیری پیدا نکردیم .تنها چیزی که
وجود داشت بازیهای تیم ملی ایران در جام جهانی
 1978آرژانتین بود .به آقای رفیعی گفتم باید از
طریق آرشیو صداوسیما این فیلمها را پیدا کنیم.
سازمان صداوسیما واقعاً لطف زیادی به ما کرد و
حدود دو هفته یا بیشتر در آنجا فیلم دیدیم .در انتها
دیدیم چهقدر فیلمهای جذابی به دست آوردهایم.
لحظة آخر ،فیلمهای المپیک را پیداکردیم و چون
این فیلمها را با دوربین 16میلیمتری گرفته
بودند طبقة باال در حال تبدیلشدن بود .یکی از
دوستان آرشیو لطف کرد و آنها را برایمان آورد و در
اختیارمانگذاشت.
فیلم و تصویر آرشیوی جدیدی هم پیدا
کردیدکهدرمتنهابهآناشارهنشدهبود؟
بله .فیلم افتتاحیة جام جهانی را پیدا کردیم که اصالً
فکر نمیکردیم در ایران وجود داشته باشد .المپیک
مونیخ خیلی اتفاقی پیدا شد و جزء بخشهایی بود
که قبل از پیداکردن راشها میخواستیم کوتاهش
کنیم .فکرمیکردیم سختترین بخش ،پیداکردن
آرشیو برای بخش شهاب حسینی است؛ اما آن بخش
را که بستیم تازه با مشکل پیداکردن تصویر برای
بخش آقای پرستویی مواجه شدیم.
متن همینطور بخشبخش نوشته میشد
وجلومیرفتید؟
پردهپرده مینوشتیم و جلو میرفتیم.
درواقع میخواستید هر فصل را ببندید

و بعد تکلیف فصل بعد را مشخص کنید.
ترتیب فصلها از قبل مشخص بود؟
بله .راستش ما خیلی سینمایی جلو رفتیم .من
ترجیحدادم به سمتی بروم که در آن خوب بلدم
کارکنم .پس تصمیم گرفتم سینمایی برخورد کنم
و همهچیز را از اول روی کاغذ بیاورم و اتفاقات را
مشخص کنم؛ احساس کردم با این روش موفقتر
عمل میکنم.
ایدة استفاده از بازیگران به عنوان راوی
از کجا شکل گرفت؟
پدرم که از تهیهکنندگان قدیمی تلویزیون بود
همیشه میگفت اگر با تهیهکنندة بخش خصوصی
کار میکنی باید کاری کنی تا تهیهکننده درآمد
داشته باشد و تو بتوانی فیلم بعدیات را با او
بسازی .اگر تو فیلمی بسازی که پول سرمایهگذار
برنگردد ،تو هم شکستمیخوری و دیگر نمیتوانی
کارکنی .اوالً سرمایهگذار من بخش خصوصی بود،
دوم این که نیاز داشتم این کار توسط مخاطبان
بیشتری دیده شود .و اگر بگویم به فکر گیشه
نبودم دروغ گفتهام .سوم اینکه من عاشق سینما
هستم ،خصوصاً سینمای داستانی و قصهگو .حاال

پدرم میگفت اگر با تهیهکنندة
بخش خصوصی کار میکنی باید
کاری کنی تا تهیهکننده درآمد
داشته باشد
بحرانی که آقای رایگان در موردش صحبت میکند
در مورد  11هفتهای است که آقای حجازی مربی
پیکان بود و بعد از این 11هفته آن اتفاق افتاد .در این
11هفته فشارهای زیادی روی آقای حجازی بود و
همچنان سکوت میکرد و این مسأله در نسخة کامل
بهخوبی نشان داد شده است .ما مجبور بودیم که این
فصل را کمی کوتاه کنیم .فکر میکنم کوتاهکردنش
به این بخش از فیلم لطمه زده.
یک نکته دیگر هم در این بخش هست
که میخواهم دربارهاش حرف بزنیم.
جاهایی در همین فصل به نظر میآید
تنها از زاویه حجازی به موضوع نگاه
شده .در صورتی که شاید میشد زهر
بعضی کلمات را گرفت و به من مخاطب
که شاید خیلی فوتبالی هم نیستم و از
موضوع اطالعی ندارم ،اجازه بدهی خودم
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خیلی از مستندها هم داستانگو شدهاند و با قصه
جلومیروند .من هم میخواستم قصه تعریف کنم
و برای این کار چه کسی بهتر از دوستانی که با
متن تو صرفا به عنوان نریتور برخورد نمیکنند و با
لحن صدایشان برای تو بازی میکنند .عالوه بر این،
هرکدام از بخشهای فیلم ،حسوحال متفاوتی
دارند و ما افــرادی را پیداکردیم که بتوانند این
حسوحال را به ما منتقل کنند.
اما ما صرفا صدایشان را نمیشنویم؛ با
تصویری که از آنها در استودیو و هنگام
ضبط نریشن نشان میدهی ،حضورشان
را پررنگتر کردهای.
فاصلهگذاری و جدایشان کردهام .اگر میخواستم
از این بازیگران برای ساخت یک فیلم سینمایی
استفاده کنم میدانید چه بودجة هنگفتی باید
خرج میکردم؟ پس باید احترام آن بازیگران را
نگهمیداشتم .وقتی دیدم روز اکران خصوصی
390نفری که برای تماشای فیلم آمده بودند ،هنگام
خروج از سالن حال خوبی دارند متوجه شدم کارم را
درست انجام دادهام.
در بعضی از بخشها با توجه به متنی که
راوی درباره اتفاقات دارد روایت میکند،
فیلم به نظر مونوتون پیش میرود؛
مثل آنجایی که به موضوع بحرانهای
آخرین دورة سرمربیگری حجازی اشاره
میشود .به نظرم روایت فیلم میتوانست
فضایی را بسازد که من را با تعلیق
بیشتری روبهرو کند و...
اگر فیلم 160دقیقهای را ببینی دچار این معضل
نمیشوی.
االن هم معضل نیست؛ فقط به نظرم
مخاطب میتوانست در بعضی از صحنهها
با تعلیق بیشتری مواجه شود .مث ً
ال آقای
رایگان طوری از یک بحران صحبت
میکند که قبل و بعد از آن بحران را هم

به همان شکل روایت کرده .به نظرت
حس
نمیشد در بعضی از صحنهها این ِ
بحران ،اینکه من فکر کنم حاال چه
میشود و چه اتفاقی میافتد ،باموسیقی
یا در روایت بیشتر پرداخته شود؟
هنگام تدوین و کاتزدن ،موسیقیهای تستی زیر
کار میگذاشتیم تا حسوحالش را بفهمیم .اغلب
موسیقیها از آثار هانس زیمر بودند .بخش آقای
رایگان یک بخش 45دقیقهای بود و اگر کار را با
آن موسیقی ببینی حسوحالت بهتر میشود .اما
در بهترین حالت در ایران کسی را نداریم که بتواند
موسیقیهای هانس زیمر را برایمان بنوازد .این
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به نتیجه برسم و قضاوت کنم.
اما من قضاوت نمیکنم .سفارش فیلم از طرف
خانوادة آقای حجازی داده شد ،بنابراین باید از
زاویة دید ناصر حجازی نگاه میکردم .من واقعاً
بیطرفانه برخورد کردم .در این فصلی که اشاره
میکنی ،درواقع در دو مرحله رابطة حجازی و
قلعهنویی را به چالش کشیدم .اگر مدارک بیشتر
و دقیقتری هم داشتم عین آن را در کار میآوردم.
یک جا آقای برومند جملهای را به آقای حجازی
گفته که عین تصویرش را از برنامة «نود» گرفتیم.
یعنی این فیلم را تا این حد با دقت چیدم ،چون
میدانستم متأسفانه در ایران با مستندی که
چالشبرانگیز باشد منطقی برخورد نمیشود،
بنابراین حواسم به تمام مدارک بود .مگر آقای
قلعهنویی از آقای حجازی شکایت نکرد؟ مگر
زمانی که آقای قلعهنویی همزمان مربی استقالل
و تیم ملی شد آقای حجازی نگفت دنیای عجیبی
شده ،خوشحالم که دستیارم سرمربی شده! مگر
همیشه آقای حجازی از رودرور شدن با قلعهنویی
دوری نمیکرد؟ اینها چیزهایی بود که در واقعیت
و در مطبوعات بود و خانوادهاش هم تأیید میکنند.
ولی من به این بازیهای ژورنالیستی تن ندادم که
بخواهم آقای قلعهنویی را خراب کنم.
با نوع نگاه خودت به ناصر حجازی که
میگویی این آدم خودساخته و ...است
و با توجه به کارنامهاش و مسیری که
فیلم طی میکند ،میشد به این موضوع
هم طور دیگری نگاه کرد یا اص ً
ال به آن
نپرداخت؟
طبیعتاً یک فیلم نیاز دارد که به اتفاقات مختلفی
بپردازد .من در فیلمم کام ً
ال احترام آقای قلعهنویی را
نگهداشتم و هرچه بیان کردم با مدرک و سند است.
ضمن اینکه میدانم هر دوی این افراد اسطورههای
باشگاهشانهستند.
در ابتدای صحبتمان به مشکالتی که

حین کار داشتی اشاره کردی؛ اگر امروز
بخواهی فیلم را در شرایط ایدهآلتری
بسازی چه چیزهایی به آن اضافه میکنی
و چه چیزهایی از آن کم میکنی؟
یکی از دوستانی که چند روز پیش باهم گفتوگو
میکردیم از من سؤال کرد :چرا فیلم را به یک فیلم
راشمحور تبدیل کردهای!
اتفاق ًا به نظر من این یکی از نقاط قوت
فیلم است .این نگاه یا یک نگاه تلویزیونی
است که هیچ اهمیتی به آرشیو نمیدهد
یا اینکه هیچگونه آشنایی با سینمای
مستند نــدارد .تو در فیلمت تقریبا
مابهازای هر آنچه در فیلم گفته میشود
آرشیو پیدا کردهای و نشان میدهی .با
محدودیتهایی که در آرشیو داریم
باید بگویم که کار خیلی سختی را
پیشبردهای.
وقتی چیزی کارکرد دارد نباید به آن دست بزنی.
ولی دوستداشتم فضاسازیهای بیشتری برای
بخش کودکی فیلمم داشته باشم .دوستداشتم در
بخش کودکی ،صحنة دنبال ماشین دویدن را بهتر

من در فیلمم کام ً
ال احترام آقای
قلعهنویی را نگهداشتم و هرچه
بیان کردمبامدرکوسند است
راستی چرا فیلم با مرگ شروع میشود؟
مرگ ،به نظرم باشکوهترین بخش زندگی ناصر
حجازی بود.
این تحلیل خودت است؟
برداشت من و نویسنده بود .وقتی ایشان فوت کرد
او را شبانه به خانهاش بردند ،فردایش به بهشت
زهرا برده شد و از آنجا به استادیوم آزادی بردند.
مردم هم خبر نداشتند داستان ازچهقرار است .این
خداحافظی در استادیوم بسیار باشکوه بود.
حتی در برابر زندگیاش؟
زندگی کرد تا به این شکوه و افتخار برسد.
زندگیاش هم باشکوه و پرافتخار بود،
نبود؟
قبر دو نفر در بهشت زهــرا هست که همیشه
شستهشده و تمیز است ورویش گل ریخته شده.
یکی قبر محمدعلی فردین است ودیگری قبر
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بگیرم .ناصر حجازی یک دورهای در زندگیاش بالل
میفروخته چون غرورش اجازه نمیداده از پدرش
پول بگیرد .اگر امکانات بیشتری داشتم تا چنین
فضاهایی را بسازم خیلی بهتر بود .اما به نظرم همین
حاال هم فیلم کار میکند و امیدوارم مردم ارتباط
خوبی با آن برقرارکنند و فروش خوبی داشته باشد.
به نظرم سینما یکجور بیزنس است و باید فروش
خوبی داشته باشد.
فکرمیکنم مخاطب عادی حتم ًا با
فیلم ارتباط برقرارمیکند .نظر خود
فوتبالیها چه بود؟
بعدازاکرانخصوصیکسانیبودندکهنمیخواستند
درباره فیلم مصاحبه کنند و نظرشان را بگویند تا
مبادا بحث و جدلی راه بیفتد؛ فقط تشکر کردند و
«خسته نباشید» گفتند .روز اکران خصوصی آقای
کوثری به من گفتند این فیلم از حد انتظار من خیلی
باالتر بود .همان لحظه دیدم خانم پوری بنایی پشت
سرم ایستادهاند و چشمانشان پر اشک شده است.
از من پرسیدند :چگونه میتوانم این فیلم را تهیه
کنم؟ حتی آقای کالنی هم با انرژی خوب از سالن
خارج شدند .متأسفانه بعضی از دوستان فوتبالی
به خاطر جهتگیریهایی که بین خودشان وجود
دارد ،انتقاد میکنند .یکی از خبرنگارهای ورزشی
با من تماسگرفت وشروع به انتقاد کرد .گفتم :چرا
نمیگویید دستت درد نکند که این حجم آرشیو
را برای ما پیداکردی؟ درواقع من تاریخ فوتبال
مدرن ایران را در این فیلم نشان دادم .در نسخة
160دقیقهای اولین قهرمانی ایران در سال 1968
را میبینید که قلیچخانی و کالنی گلهای ایران را
میزنند و اسرائیل را میبرند.
در نسخة 160دقیقهای چه چیزهایی
هست که در این نسخه وجود ندارد؟
یکی همین بازی ایران و اسرائیل در سال .1968
از فضای زندگی و جامعه در آن سالها
چطور؟

 روزشمار بازی سال  86است که هفتهبههفته با آن
جلو میرویم.
یعنی فضای پیرامون فوتبال و زندگی
آقای حجازی را هم میبینیم؟
بله .راشهــایــی داریــم که آنهــا را بــرای نسخة
160دقیقهای نگهداشتهایم؛ مثل گپوگفت با یکی از
دوستاندورانکودکیایشان.یابازی 1968بااسرائیل
که شوت قلیچخانی گل میشود .درگیریهای آقای
حجازیباآتابایقبلازجامجهانیو...
نسخة 160دقیقهای را وارد بازار نمایش
خانگیمیکنید؟
بله.
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ناصرحجازی درقطعة نامآوران.
در رفتوبرگشت دیالوگها بین
سومشخص و اولشخص در متن گفتار،
جاهایی این برداشت ایجاد میشود که
انگار یادداشتهای خود ناصر حجازی
است .آیا حجازی چنین یادداشتهایی
داشته؟
به این شکل چیزی نداشته ،فقط گاهی شعر
میگفته .ما سعیکردیم حسوحال فیلم خیلی
شبیه به حالوهوای خود ناصر حجازی باشد.
انگار خودش راوی است و زندگیاش را
تعریف کرده و قبال آنها را نوشته.
دو مقطع از روایت از زبان خودش است :کودکی
و دوران هند و بنگالدش .این دو مقطع تنها
مقاطعی هستند که ناصر حجازی در آنها تنها
بود و حداقل مصاحبه را برای این بخشها درنظر
گرفتهام.
خب ،چیز دیگری به ذهنت میرسد که
بخواهی در موردش صحبت کنی و من در
پرسشهایم مطرحش نکردم؟
میخواهم این را بگویم که اگر میخواهیم مستند
بسازیم باید دقتکنیم کسی که میخواهد این
مستند را ببیند ،دلیلی ندارد اداهای روشنفکری ما
را ببیند .باید به بیننده خوراکی بدهیم که لذت ببرد.
اوالً باید جذابیتهای تصویری برایش ایجاد کنیم
که هم از آنها لذت ببرد هم حرفی که میخواهیم
در فیلم بزنیم را بفهمد و متوجه شود؛ چون هر
فیلمسازی فیلم میسازد برای اینکه حرفی بزند.
دوم اینکه باید بتوانیم از لحاظ بودجه تفاوتهایی
ایجاد کنیم .باید کاری کنیم مردم به سمت هنر و
تجربه بیایند و مستندهای خوبی ببینند و اطالعات
بیشتری پیداکنند .من برای این کارم یک گروه
خوب داشتم و از گروهم تشکر میکنم .تهیهکننده
از لحاظ حاشیههایی که وجود داشت و همچنین
کار با سرمایهگذار خصوصی واقعاً تحت فشار بود و

با سختی کار را پیش برد .از سرمایهگذار و خانوادة
آقای حجازی تشکر میکنم که به ما زمان الزم برای
ساخت فیلم را دادند.
باید هم زمان میدادند؛ البته اصل حرفت
را رد نمیکنم که ما فرهنگ صبرکردن
نداریم و همیشه دوست داریم خیلی
سریع به نتیجه برسیم.
ً
اینکه دوستان با ما راه آمدند واقعا برای ما امتیاز
بود .در این کار از دوستانی چون خسرو نقیبی،
مهدی مهرنیا ،مهدی اکبریانپور ،سیاوش زندی،
محمد خرمینژاد و ...تشکر میکنم و دوست دارم
اسمشان برده شود .یکی از دوستانی که خیلی
زحمت کشید کیخسرو کاووسی دستیار تدوینمان
بود .این دوستمان از روز اولی که شروع کردم به
دیدن راشهای گروه قبلی همراه ما بود .برای
پیداکردن مطالب از روزنــامـههــای قدیمی
یک ماه ونیم زحمت کشید .واقعاً زحمت زیادی
کشید و جدا ً به او خسته نباشید میگویم .امیدوارم
این فیلم بتواند با مخاطبش ارتباط خوبی برقرار
کند .ما در این فیلم قصد توهین به هیچکس را
نداشتیم و من سعی کردم با تمام وجودم تمام
حقایق را نشان بدهم.
زمانی که شروع به ساخت کردی گروه
«هنر و تجربه» راه افتاده بود و فیلم را به
نیت اکران کار کردی؟
من تمام انرژیام را گذاشتم که یک فیلم خوب
بسازم و بعد بر اساس خروجیای که دارم انتخاب
کنم فیلمم کجا برود.
مستندسازی را باز هم ادامه میدهی؟
اگر سوژة خوبی به دستم برسد چرا که نه؟ به شرط
اینکهتهیهکنندهایداشتهباشیمکهمثلتهیهکنندة
این فیلم بهراه باشد .گروه مونتاژی داشته باشیم که
پابهپایمان بیاید .همچنین سوژهای باشد که بتواند
ماندگار شود .من مستندسازی را دوســتدارم اما
هدفگذاریامهمیشهسینمایداستانیبوده

خسرودهقان
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 )1حاال دیگر می شود به مسیر چهل ساله (که در واقع  50سال) کارنامه داریوش مهرجوئی نگریست .دیگر
وقت اش است .مانی حقیقی این مواد را فراهم کرده است .و فیلمی در این باره و در توضیح ایشان ساخته است.
 )2در یک داوری منصفانه و با معدل گیری (حتی سخت گیرانه) می توانم بگویم که از منظر سلیقه ،کارهای
مهرجوئی را می پسندم .و کمی که پیش تر بروم جرأت می کنم که با نگاه نقادانه بگویم او یکی از مهمترین
کارگردان های تاریخ سینمای ایران است.
بیتردید.
با فرازها و فرودها.
که بدیهی است
که طبیعی است
 )3طنز او را دوست دارم .نگاه ( absurdهیچ و پوچ) اش را می پسندم و توجه اش را به جزئیات ارج می نهم .و
معتقدم که در عبوس ترین و جدی ترین نظریات اش الیه ای نرم و نامحسوس و مالیم از شوخی و  absurdو
ریزه کاری مینیاتوری نهفته است.
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 )4هر کس به هر شکل و در حد مقدورات اش بتواند چیزی و ّ
اطالعی بر دانسته های من درباره او اضافه کند
دست مددکننده را می فشارم .و به پایش می ایستم .مانی حقیقی و این فیلم بر دانش و شناخت من از مهرجوئی
افزود و این خوب است .من حاال کمی بیشتر و بهتر او را می شناسم .که البته نه شناختی خطی و مستقیم و رو
به باال که چند وجهی و منشوری و با ابعاد است .و فیلم ،من را صاحب دانسته هایی کرد که قب ً
ال به این روشنی
نمیدانستم.
 )5فیلم معقول است .این جنس فیلم ها بیش و کم همین است .کار بیشتر و مهمی تری نمی توان کرد.
محدودیت هایی دارد .در چارچوب و مقدورات و محدودیت ها فیلم پذیرفتنی است.
 )6و ا ّما
پینگ پونگ ورزش مورد عالقه من است .می گویند پینگ پونگ برغم ظاهر ساده و پیش پا افتاده اش
سخت ترین و سنگین ترین ورزش جهان است .آری درست می نویسم .سخت ترین و سنگ ترین.
که بحث آن خارج همین محدوده است .و خود حکایت دیگری است.
 )7و ا ّما در اینجا ساختار پینگ پونگ فیلم مرا آزار داد .خسته و ملول ام کرد .دلخور شدم و دلپذیر نبود .این
که تو بگویی و آن بگوید .تو ضربه بزنی آن جواب بدهد .بی درنگ و پشت سر هم و یک نفس ،برایم خوش آیند
نیست .از بحث پینگ پونگی ،از مجادله پینگ پونگی ،از شخصیت هایی که رو در روی هم با هم پینگ پونگ
بازی می کنند خوشم نمی آید .منتقد نظرش را می دهد که محترم است .فیلمساز نظر دیگری دارد که آن هم
محترم است .ا ّما رو در رو قرار دادن این گفت و گوی روبروی هم را نمی پسندم .بنظرم قرار نیست هر نکته ای
قابل پاسخ گویی باشد .هر مسئله ای قابل طرح کردن نیست .این که تو مطرح کنی و طرف بالفاصله و بدون فوت
وقت و بی تأمل و اندیشه جواب بدهد .زیبنده نیست .ساختار پینگ پونگی را دوست ندارم.
 )8فیلم برایم ماالمال از ّ
اطالعات جدید بود .دوست دارم باز هم بیشتر و بهتر بدانم .بنابراین تا فیلم بعد و
شماره 2این فیلم و ّ
اطالعات تازه تر و جدید ،روزشماری می کنم.
ا ّما لطفاً کمی بدون پینگ پونگ .ضربه در برابر ضربه را تاب نمی آورم
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«مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله» ،فیلم جامعی نیست اما لحن ویژه ای دارد
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در یک نمای کلی «مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله» مستند پرتره جذاب و خوشریتمی است .همین که درباره
یکی از بهترین فیلمسازها و چندتا از بهترین فیلمهای سینمای پس از انقالب است آن را جالب توجه میکند.
بهخصوص اینکه در شروعش شخصیت خصوصیتر مهرجویی را معرفی میکند و تصویری متفاوت از مؤلف
چندتا از فلسفیترین فیلمهای تاریخ سینما ارائه میکند که اتفاقاً خیلی شاد ،شوخطبع و بیمالحظه است.
به همین دالیل هم هست که بهراحتی میتوان فیلم را با همه نواقص و شلختگیهایی که در روند خود دارد،
دوستداشت و مجذوبش شد.
یکی دیگر از برگهای برنده این مستند که این جذابیت را شکلداده ،پرداخت دراماتیک آن در دیالوگهاست.
هر فیلم از مهرجویی که مانی حقیقی به آن پرداخته و گفتوگوها را بر اساس آن پیشبرده ،نکتهای جذاب برای
دراماتیکشدن و پیگیری دارد .درست مثل روش سکانسبندی در نگارش فیلمنامه یا تحلیل یک فیلم ،میتوان
فیلم حقیقی را هم تحلیل کرد و هر بخش از آن را که به یک فیلم از مهرجویی پرداخته ،هم فارغ از طرح کلی فیلم
مستق ً
ال مورد ارزیابی قرار داد و هم اینکه با توجه به یک طرح کلی مورد پرسش و نقد قرار داد .بدیهی است که حضور
منتقدینمخالفوموافقباهرفیلمسببسازهمیندراماتیزهشدنومناظرهشکلبودنفیلمشدهاست.
فیلم با لحنی متفاوت از تعقیب صرف کارنامه مهرجویی پس از انقالب شروع میشود .این شروع مربوط به تعقیب
مقطعی از زندگی مهرجویی است و صحبت دوستان نزدیک و محفلی او همچون گلی ترقی (داستاننویس)،
رضا علوی (مترجم) ،داریوش شایگان (فیلسوف) ،فریار جواهریان (طراح صحنه) و ...را شامل میشود .آنها از
اخالقیات «داریوش» ،عالیق او و فضای کلی زندگی جمعیشان میگویند .بهنوعی زمینه شخصی زندگی
فیلمساز مورد بحث ،آنجا معرفی میشود .زمینه مؤثری که به جای کلیت جامعه در کلیگوییهای تاریخی
و اجتماعی ،روابط و زندگی خصوص مهرجویی را نشان میدهد .اما این تصاویر ،گفتوگوها و اطالعات جذاب
ناگهان بهواسطه بررسی فیلمها متوقف میشود و از همان ابتدا فیلم را دچار قطعی ناخوشایند و دوپارگی
میکند .درست است که گفتوگوها درباره فیلمها که بیشتر شامل مسائل زیباشناسانه آنها میشود خودبهخود
جذاب و الزم است ،اما فیلمساز نتوانسته لحنی را که با آن شروع کرده است در دل بررسی کارنامه مهرجویی
جا دهد و پیوندی بین خود او  -بهعنوان همان داریوشی که در ابتدا معرفی میشود  -و فیلمهایش ایجاد کند و
این بیشتر از نقص ،نوعی حسرت درباره فیلم است که از نقطهای جذاب و بسیار ناشنیدهتر از مهرجویی شروع
میکند اما به نگاهی کلی و گذرا درباره فیلمها تقلیل مییابد.
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در یک کالم ،فیلم حقیقی فیلم جامعی نیست؛ هرچند حرفهای جذاب و ناشنیده کم ندارد .پرشهای
«مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله» از موارد بسیاری ،ایجاد سؤال و ابهام میکند .معلوم نمیشود که چرا فیلمساز
از روی آثاری مثل «بمانی»« ،دختردایی گم شده»« ،مهمان مامان» و ...میپرد و به آنها نمیپردازد در حالی که
اتفاقاً این آثار نقاط متفاوت و چالشبرانگیزی در کارنامه مهرجویی محسوب میشوند و هرکدام نوعی تغییر لحن
و موضع در روند کارهای مهرجویی بودهاند.
ریتم مناسب فیلمحقیقی یکیازبهتریننکاتاثراوست.اینریتمبیشترازهرچیز،برآمدهازرهاییخاصیاستکه
او به گفتوگوها داده و مالحظه و محافظهکاری را تا جایی از گفتوگوها گرفته و این به بدنه کلی فیلم هم نفوذ کرده
است .از سوی دیگر این رهایی از خود مهرجویی هم میآید ،میتوان این رهایی را در این فیلم بیش از هر جای دیگری
دید .بخشی از این امر بدیهی است که از شخصیت خود حقیقی و توانش در ایجاد چنین گفتوگویی هم برمیآید.
دستکمدرموردمستند«ماندن»،ساختهقدیمیترحقیقیکهآنهمگفتوگومحوربودوبهعدممهاجرتهنرمندان
به غرب در سالهای آغازین انقالب میپرداخت ،یا دو فیلم داستانی او« ،کارگران مشغول کارند» و «پذیرایی ساده»،
این پرداخت رها و نفوذ آن در لحن و ریتم و گفتوگوها را با تحسین دیده بودیم .اینجا هم گفتوگوها بدون سانسور و
مالحظه،حالتنوعیمناظرهرابهخودگرفتهاند.نظراتمختلفسعیشدهبارهاکردنمصاحبهشوندههاجلویدوربین
ازخودمهرجوییگرفتهتابقیه-بهطوردقیقوالبتهباورپذیروخالیازشعاروکلیگوییبیانشودوگاههمینرهاییسبببهچالشکشیدهشدننظراتشده.بهتریننمونهاینچالشرامیتواندرموردفراستیبهعنوانمنتقدمخالف
فیلمهای مهرجویی دید که رهاکردن او جلوی دوربین و احتماالً شیوه درست نزدیکشدن به او و پرسیدن سؤاالت،
سببشدهکهخودفراستیگاهنگاهخودرانقدکندوموردبازنگریقراردهد.
«مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله» فیلمی کلی برای آشنایی با مهرجویی نیست ،برای همین اگر چندین فیلم
جامع هم درباره مهرجویی ساخته شود باز هم فیلم حقیقی به سبب نوع خاص لحن و گزینش در رویکرد به
فیلمهای مختلف ،جایگاه خاص خود را خواهد داشت که همواره برای شناخت فیلمساز منحصربهفردی مثل
مهرجویی ،منحصربهفرد باقی خواهد ماند
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دربارة مستند «حمی ِد هما» ،ساخته محمدعلی سجادی
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نه مشکل فیلم بلکه دردسر محمدعلی سجادی از همان عنوان آغاز میشود .با دو نامی طرفیم که دربارة بخشهای
مختلف زندگی شخصی و حرفهای هریک میتوان چند مستند درجهیک و تماشایی ساخت .حاال محمدعلی
سجادی آمده و همة اینها را در یک ظرف ریخته و کوشیده به هر زاویه تا حد ممکن بپردازد و سرنخی از راه طیشدة
حمید سمندریان و هما روستا در زندگی شخصی و بعد اجتماعی و بعد مشترک و بعد هنریشان به دست دهد.
دردسر دوم سجادی باز ریشه در عنوان فیلم دارد« .حمی ِد هما» این تصویر را به ذهن میآورد که قرار است
حمید سمندریان را از زبان هما روستا بشناسیم ولی در عمل خود روستا به حدی دوستداشتنی و زندگیاش
آنقدر پرفراز و نشیب است که درک میکنیم چرا سجادی دلش نیامده از این قسمت بگذرد .روایت روستا از
کودکی و رابطهاش با پدر و جلسات سیاسیای که در خانهشان تشکیل شده ،بخشهای ناگفتهای از رخدادی
تاریخی است که چون در ذهن همای کودک و بیخبر حک شده ،بی هیچ جانبداری و سویة سیاسی روایت
میشود و اص ً
ال مشکل فیلم هم دقیقا همین است که سجادی در هریک از این روایتها عمیق شود ،میتواند
نکات مهمی به تاریخ سیاسی و فرهنگی و هنری ما بیفزاید .رابطة سجادی با سمندریان و روستا و حضورش در
آموزشگاه سمندریان بهعنوان مدرس سینما از قریب یک دهة پیش این امکان جلب اعتماد سوژة اصلی فیلم و
بعد دسترسی به فیلمها و عکسهای قدیمی و خانوادگی را مهیا کرده است .فیلمی از حمید سمندریان و هما
روستای جوان در کنار دریا و همراه با زندهیاد هوشنگ حسامی و همسرش یا حمید سمندریان و پسرش کاوه -
در دو ،سه سالگی -در ساحل و فیلمهایی از نمایشهای سمندریان در سالهای پیش از انقالب و روایت روستا
از بالیدن و بازگشتن به ایران و آشناییاش با سمندریان و پررنگشدن مهرشان در جشن هنر شیراز و بعد آغاز
زندگی مشترک و وقوع انقالب و روایت دقیق روستا و حمید لبخنده از ماجرای تصمیم سمندریان برای تعطیل
کردن کار تئاتر و بازکردن کبابی و انبوهی دانسته و خبر و عکس و فیلم دیگر ،از «حمید هما» یکی از پر موادترین
مستندهای سالهای اخیر را ساخته است که نوشتن دربارة آن هم تقریبا به اندازة کار محمدعلی سجادی دشوار
است .چون فیلم ورودیهای زیادی دارد و از هریک وارد دنیایش شوی ،دستاوردی خواهی داشت .حضور حمید
لبخنده در کنار هما روستا در مقام مصاحبهکنندهای که در بخش زیادی از را ِه آمدة سمندریان و روستا در
سالهای پس از انقالب همراهشان بوده ،به تصحیح روایت روستا کمک میکند و چهبسا نکاتی شیرین به روایت
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میافزاید؛ مثل غیبت سمندریان سر صحنة «تمام وسوسههای زمین» (تنها فیلمی سینماییاش) و یافتن او
باالی یک درخت گردو در حال چیدن و خوردن! یا شرح واقعة برخوردی که دم در تاالر وحدت با سمندریان شده
و آغاز روزهای تصمیم گروه برای بازکردن رستوران و دوریگرفتن از تئاتر به نشانة اعتراض .سجادی حواسش
به احتمال خستهشدن مخاطب در مواجهه با انبوهی اطالعات تاریخی هم بوده است .گرچه صدای هما روستا و
آرامشش در روایت قصة زندگی خود و حمید تا حد زیادی به دلنشینشدن فیلم کمک کرده است ولی سجادی
هم هر از گاه با گنجاندن بخشهایی مثل آشپزی و ظرفشستن سمندریان یا شوخی او باشاگردانش سر کالس
مجالی برای نفس تازه کردن به مخاطب میدهد .مشکل فیلم همانی است که در ابتدای نوشته آمد :هیچیک
ازسرنخها را نمیتوان تا انتها پیگرفت .نمیشود در هیچکدام عمیق شد و فیلم بیآن که رویکرد سطحی داشته
باشد ناخواسته روی وقایع تاریخی و شخصی زندگی حمید و هما پرسهای میزند.
درواقع «حمید هما» برای کسانی که این دو نام بزرگ تاریخ تئاتر را میشناسند تنها بهانهای برای خاطرهبازی
مهیا میسازد و مخاطب اصلیاش انگار کسی است که هیچچیز دربارة این دونفر نمیداند .این هم رویکردی
است و چهبسا ارزش کار سجادی کمی دیرتر مشخص شود .با روندی که تئاتر و سینما میپیمایند شاید یک دهة
بعد با تماشای حمید هما به یاد آوریم زمانی در این دیار هنرمندانی میزیستند که کارشان را جدی میگرفتند
و حتی به قیمت خانهنشینی ،حاضر به تندادن به ابتذال نمیشدند .کسانی که چیزی از زمانهشان طلب
نداشتند و حتی هنگام روایت آنچه جفاکارانه بر سرشان آوردند ،تنها لبخند میزدند؛ به لبخند و تأسف پنهان
هما روستا در سکانسی دقت کنیم که ماجرای شستن صحنههای نمایش را پس از انقالب و به دست تعدادی
از جوانان و نوجوانان کاتولیکتر از پاپ شده تعریف میکند .وقتی میگوید صحنهها را به این دلیل میشستند
که معتقد بودند نجس هستند و باید پاک شوند ،حتی حمید لبخندة نشسته در مقابل او حیرت میکند .همین
نکات و همین روایتها از «حمید هما» مستندی تماشایی میسازد؛ فیلمی که روند نداشتن و حتی در جاهایی
آشفتگیاش تقریبا شبیه وضعیتی میشود که زمانه بر دو هنرمند بزرگش تحمیل کرد .این آشفتگی موجه
نیست ولی ریشه در هیچ انتخابی ندارد .جبر زمانه است و تکرار قصهای قدیمی
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*

«احتمال باران اسيدى» كهنالگوهاى آشناى جهان را به بازى مى گيرد...
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اگر فيلم را نديده ايد متن زير را نخوانيد:
« )١احتمال باران اسيدى» بهتاش صناعى ها ،شعرى درباره عشق است؛ عشق و جست وجو براى بازگشتن
به خانه! خانه؟ مگر نه آن كه در آغاز فيلم منوچهر رهنما به جست وجوى دوست روزگار نوجوانى اش از پس
سال ها ،سرانجام خانه اش را ترك مى كند؟ پاسخ اين پرسش را بايد در اجزاء ُجست.
فيلم با نمايى باز از نانوايى اى تك افتاده در ناكجايى سرسبز آغاز مى شود؛ نانوايى اى در گرگوميش كه تنها
يك مشترى دارد  -قهرمان فيلم  -و از آن صداى ناصر وحدتى شنيده مى شود .نواى موسيقى و بافت جنگلى
پسزمينه بهسرعت مخاطب را به گيالن مى برد .بعد كوچههاى فومن و بعد خانه رهنما با اثاثيه دهه چهل و
بعد صبحانه و بعد تنهايى بى پايان پيرمرد و بعد ،همه اينها از نو! به اينها بيفزاييد رفتن به دفتر كارى كه ديگر
پذيراى رهنما نيست و با اينهمه ،پيرمرد اصرار دارد هرروز پس از صبحانه به آنجا برود .اين زيست بى فرازوفرود،
در آسمان ابرى و كوتاه گيالن  -يا هر جاى ديگر  -و تكرار بى پايان آن ،دوزخ ماللآور و كشنده پيرمرد است؛
تنهايى ،بى سرانجامى و تكرار .او دوستى ندارد جز يكى در خاطرات دور؛ خاطرات سى سال پيشش! او خسرو
دوانى است .خسرو خوبان منوچهر رهنما كه از پس سهدهه نقش چهرهاش از خاطر پيرمرد پاك نشده است.
همين يك نفر ،همين يك دوست ،همين مه ِر قديمى ،مى شود صخره نجات رهنما در درياى بى پايان روزمرگى
كشندهاش .آخر مگر مى شود دوزخ تكرار مالل را خانه دانست؟ پس خانه را بايد جايى ديگر ُجست .خسرو دوانى
سالهاست كه از فومن به تهران رفته و حاال همين بهانه كافيست كه رهنما بشود اوليس و سفر پيچدرپيچش را
بياغازد .دوربين هم يادآورى مى كند اين آغاز اوديسه رهنماست؛ آنجا كه دوربين در پايان فصل نخست فيلم
براى اولينبار حركت مى كند و سهپايه ثابت را ترك مى گويد و پيرمرد در خانهاش را مى بندد و بيرون مى زند و
راهى سفر مى شود؛ پيرمردى در جستوجوى اودسا ،يا اوليسى در رجعت به پنه لوپه!
 )٢اين كه نام پيرمردى بى دست وپا ،وسواسى ،جهان نديده و تنها كه در جست وجوى خاطرات نوجوانى اش
راهى سفرى ناشناخته شده است را بگذارى «رهنما» در نگاه نخست مطايبه آميز به نظر مى آيد .با اين همه
اندك اندك اين نام در طول فيلم پوست مى اندازد و سرانجام معنا مى شود .رهنما كه در آغاز ،خود بيش از
هر كسى در بستر فيلم گم گشته و بيچاره به نظر مى رسد ،در فصل دوم فيلم در زمينه اى تازه قرارمى گيرد.

* کارگردان تئاتر
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منوچهر رهنما مردمانى گم گشته تر از خود مى يابد.
مردمانى كه گرچه چون او در تنهايى مالل آور دوزخى
تكرارشونده زيست نكرده اند ،با اين همه اميدى ندارند.
مهسا كه كار مى كند و نه ماه دنبال پولش مى دود ،در
آسايشگاه بسترى مى شود و از آن مى گريزد و ...دوست
مهسا كه در جست وجوى بهشت ،سوداى مهاجرت دارد
و اغراق آميزتر از همه ،كاوه كه تصميم گرفته به كاروان
مسافران سفر بى بازگشت به مريخ بپيوندد!
در اين ميانه است كه پيرمرد سرگشته با آن نام
مطايبه آميزش ،سرانجام به واقع بدل به «رهنما»
مى شود .او نقش دايى خارج نشين مهسا ،قوم وخويش
كارمند دادگسترى اش و سرانجام نقش پزشك معالج
مهسا را ايفا مى كند تا در اين نقش آفرينى ها ،خود
نيز دچار كاتارسيس شود .رهنما مردمان سرگشته
پيرامونش را مجموع مى كند و به زيستشان  -حتى براى
اندك زمانى  -معنا مى بخشد .چرا كه تنها اوست كه هدفى خاص را پى مى گيرد؛ جست وجوى يار قديمى.
« )٣احتمال باران اسيدى» كهن الگوهاى آشناى جهان را به بازى مى گيرد .پيشاپيش مى دانيم كه وقتى
اوليس به جست وجوى اودسا پا در راه سفر مى شود ،رسيدن به مقصد هرچند دشوار باشد اما ناممكن نيست.
عادت كرده ايم كه قهرمان را در كام اژدهاى ناكامى ببينيم و باور نكنيم كه ممكن است به كام دل نرسد.
اين جا اما كهن الگوها تكه تكه مى شوند و به هم مى پيوندند و الگوهاى تازه مى سازند .وقتى وصل اوليس و پنه
لوپه نزديك مى شود ،نويسندگان فيلمنامه  -مريم مقدم و بهتاش صناعى ها  -الگو را بدل مى كنند .ناگهان
درمى يابى قهرمان روايت نه اوليس كه گيلگمش است؛ او كه از درياى ظلمت مى گذرد اما سرانجام ساقه
جاودانگى را از كف مى دهد و دست خالى به خانه بازمى گردد .اما آيا حقيقتا گيلگمش با دستان خالى از سفر
دراز خويش بازگشت؟ رهنما چطور؟
 )٤رهنما از آغاز تا انجام داستان پوست مى اندازد؛ او كه حتى به ماشين لباسشويى اش اعتمادى ندارد و
خيره تماشايش مى كند تا مبادا كارش را درست به انجام نبرد؛ او كه قاشق و چنگال هاى هتل را تك به تك بو
مى كشد .او كه بالش هتل مشمئزش مى كند .او كه گوشواره را با دستمال درمى آورد .او كه آن قدر محافظه كار
است كه در زندگى اش حتى قرص نخورده .او كه در تمام طول فيلم چترش را با خود يدك مى كشد از ترس
آن كه مبادا خيس شود .در درازناى روايت فيلم ،به قول خودش «مواد مخدر» مصرف مى كند .و در يك سوم
پايانى بالل كباب شده را با كاوه شريك مى شود .و در پايان با چترى بسته در دست ،زير باران مى ايستد! او
ديگر همان منوچهرى نيست كه پا در راه سفر گذاشته بود .او ديگر آنى نيست كه حتى خود مى شناخت.
او به سادگى كسى ديگر شده است .گرچه آن چه ساقه جاودانگى مى انگاشت به كامش ننشست اما يكسره
پوست انداخت ،آن چنان كه خيال كنى دوباره زاده شد
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دربارة «جاده» ،ساخته فدریکو فلینی
در فصلی از فیلم ،زامپانو (آنتونی کویین) این گونه توصیف می شود« :سگی که دلش می خواد حرف بزنه ولی
فقط می تونه پارس کنه» .روندی که این تقابل را به ترکیب می رساند و نزدیکی ای که بین مردی سراسر غریزه
و بیگانه با فکر و احترام با دختری قدردان که با هر محبت و هر اتفاق نیکی دهانش به لبخندی و چشمانش از
شوقی کودکانه گشوده می شود ،شکل می گیرد هنوز هم تماشایی است.
هنوز هم قدرت فیلمنامه و بازی ها و شخصیت پردازی و قاب بندی های فیلم را می توان جداگانه موضوع بحث
و نوشتن ساخت .می شود پرسه زنی جلسومینا در کنار دریا در سکانس افتتاحیه و گریة زامپانو بر ساحل در
انتهای فیلم را بهانة نوشتن متن های پراحساس کرد .می توان پرسید فلینی چه کرده که جلسومینای سراسر
بخشش و بیگانه با کینه و دریادلش برخالف بسیاری از فیلم های کالسیک در تماشای هزاربارة فیلم ذره ای
گل درشت و شعاری جلوه نمی کند .می شود پرسید پس از وقوع قتل وقتی زامپانو می خواهد جلسومینا را از
خود براند و به او می گوید به خانه بازگرد ،این دیالوگ کوتاه از کجا به عقل فلینی و همکاران فیلمنامه نویس
رسیده که در دهان جلسومینا بگذارند« :اگه من پیشت نمونم ،کی می مونه؟»؛ دختری که دل گیری اش از
بی مهری های زامپانو جای خود را به هراسش از او پس از ارتکاب قتل می دهد و حتی حاضر به نزدیک شدن به
او نیست ولی هم چنان می داند اگر و فقط اگر یک راه به رهایی زامپانو باشد ،حضور خود اوست و از همین رو
بودن سراسر هراس و ناامیدی خود را از زامپانویی که گاه تا حد یک دیو تنزل می یابد ،دریغ نمی دارد.
می توان فقط از فصل حضور یک شبة این زوج بی ربط در یک صومعه نوشت و پرسید :چگونه جلسومینا
در این فصل ،یک مریم مقدس منزه (یا بی خبر) از گناه و زشتی تصویر می شود باز بی آن که فیلم به ورطة
سانتیمانتالیسم بلغزد؟ کیست این جلسومینا که نخستین بار که در گوشة خیابان رها می شود تا صبح از
جایش تکان نمی خورد و در نهایت هم اوست که زامپانو را می یابد و باز او به می پیوندد؟ چگونه وقتی باری
دیگر شب تا صبحی را مقابل ادارة پلیس به انتظار زامپانو ایستاده در لحظة دیدا ِر زامپانو با ردوبدل شدن
دیالوگی که گواه دیگری بر زاللی جلسومینا و بدویت زامپانو است ،پوشاندن کاپشن پاره به تن زامپانو این
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چنین عاشقانه جلوه می کند؟ جلسومینا چگونه تصویر شده که لبخندش در مقابل توصیفات زامپانو از زندگی
خانوادگی او و رفتار زنندة این مرد با زنی بدکاره در کافه ای در مقابل چشمان دخترک ،ابلهانه جلوه نمی کند؟
باور یک شبه اش به این که هر موجودی در دنیا برای فایده ای آفریده شده و تطبیق این باور با جایگاه متزلزل
خودش در زندگی زامپانو و تبدیل آن به آرمان و معنای حضورش در این دنیا و تا آخرین لحظه ایستادنش پای
این آرمان ،پای این مرد سنگی ،چگونه این چنین باورکردنی و دلنشین و تحسین برانگیز از کار درآمده است؟
آن رازی که فلینی در حاشیه نشینی و ولگردی یافته بود ،چیست که «جاده» را چنین بی شباهت می کند
به آنچه از سینمای ایتالیا (تا زمان ساخت «جاده») می شناسیم و از آن فیلمی یکه می سازد؟ در آن نگاه رو
به آسمان آنتونی کویین در سکانس پایانی و بغض و اندوه و ضجه اش چه نهفته و آن میزانسن ساده چگونه
ما را در عمیق ترین احساس زامپانو شریک می کند که این مرد حاال فهمیده بدون جلسومینا هیچ نیست؟
تازه دریافته چقدر تنهاست و چقدر خوش بخت بوده است .بگذارید همین طور احساساتی پیش برویم و
اعتراف کنیم آن چه دربارة «جاده» گفته شده :همة اشاره ها و تأکید ها به جایگاه آن در روند سینمای ایتالیا و
کارنامة فلینی و سند زندگی حاشیه نشینان و ولگرهای سرزمین بالدیده و کلی گویی هایی مثل اعتقاد فلینی
به انسانیت و صلح و عشق و همه و همه می توانست در «جاده» باشد ،ولی «جاده» بدون نکتة اصلی چیزی
نشود که حاال هست.
پرسش ها را دربارة این فیلم می توان ادامه داد و برای یافتن پاسخ هریک مقاله ای نوشت و از تاریخ سینما و
مصاحبه های سازنده اش سند آورد ولی آن چه فیلم را ماندگار کرده و دستاورد بزرگ فلینی در «جاده» ،روح
سینمایی اثر است .همان چیزی که جادوی سینما می خوانیمش و به بازی ها و فیلمنامه و قاب بندی و همة
داشته های فیلم جهت می دهد .زیاد نیستند فیلمسازانی که به این جادو رسیده اند .فلینی یکی از این جمع
کم شمار است و همین نکته شهرت و محبوبیت «جاده» را از مرزهای زمان و مکان فراتر می برد و به رازی
دوست داشتنی تبدیلش می کند؛ رازی که انگار جذابیتش در همین رازبودنش نهفته است؛ در پرسش هایی
که پاسخشان جلوی چشممان است ولی نمی بینیم ،چون یکی آن جا ،پشت دوربین جادویمان کرده است
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«سهراب شهیدثالث حساسترین انسانی بود که در زندگیام شناخته  ام».
«او و کیارستمی مانند دوقلوهای سینمایی هستند و طرز فکر و سبکشان شبیه هم است ولی شخصیتشان اص ً
ال
شباهتی به هم ندارد و شاید به همین دلیل زیاد باهم کنار نمیآمدند».
«چخوف محبوبترین نویسندهاش بود .تمام دوستانش هم از عشق او به چخوف خبر داشتند .زمانی به روسیه
رفت و فیلمی شخصی و زیبا دربارة چخوف ساخت».
«شهیدثالث به شدت مینیمالیست بود و دوستداشت همهچیز را کنترل کند».
«به شخصیتهای فیلمهایش نگاهی محترمانه و مهربان داشت».
«نکتة حیرتانگیز فیلمهای شهیدثالث وضوح و خلوص بصری آنهاست .کیفیت ساده ولی قدرتمند فیلمهای
او از تعهد و اعتقادش به تصویری که از دنیا داشت ،نشأت گرفته بود».
آنچه آمد ،بخشهایی از یادداشت امیر نادری در هشتمین سالگرد خاموشی سهراب شهیدثالث است.
یادداشتی که با ترجمة مانی پتگر در شمارة  349ماهنامة فیلم چاپ شد و بهجای تبدیلشدن به مرثیهای دربارة
شهیدثالث ،کلیدهایی برای ورود به دنیای آثار و حتی شخصیت پیچیدة او به دست میدهد؛ نوشتهای که بازتاب
تصویر شهیدثالث و آثارش در ذهن یک فیلمساز دیگر (و نه یک منتقد یا سینمایینویس) است.
این نوشته به ما میگوید شهیدثالث سر صحنه همهچیز را کنترل میکرد و اجازه نمیداد اتفاقی خارج از
چهارچوبهای ذهنیاش بیفتد .بخش دیگر این یادداشت از غنای تصویری آثار شهیدثالث خبر میدهد.
نشانههای این دو ویژگی را بهوضوح در «طبیعت بیجان» او میتوان دید؛ فیلمی که پس از «یک اتفاق ساده» و با
شرایطی معقولتر و منطبق بر تعریف نهچندان سادة عبارت «دنیای چخوفی» ساخته شد؛ زندگی ُکند و کشدار
سوزنبان پیر و همسرش .صدای سوت قطار که تنها چیزی است که سکوت را هرازگاه میشکند و خبر پایان کار
سوزنبان بهعنوان یک اتفاق شاید.
این دنیای سرد و بسته و رقتانگیز یادآور تعریفی است که زمانی ناباکوف از نویسندة محبوب شهیدثالث به
دست داد« :مسائل از چشم او ،هم مضحک بود و هم غمانگیز .اما اگر آدم متوجه مضحک بودنشان نشود ،غمانگیز
بودنشان را درک نمیکند» .این دقیقا وضعیت سوزنبان و زن اوست« .طبیعت بیجان» به هیچ توصیفی راه
نمیدهد .چنانکه تالشها برای انتخاب صفت برای دنیای چخوف تهش میرسد به «چخوفی» ،برای توصیف
سینمای شهیدثالث هم جز چنین عنوانی چیزی برای متوسلشدن وجود ندارد .سینمایی حداقلگرا ،سرشار از
اندوهی که تراژیک نیست یا دستکم تراژیکبودنش عیان نیست .آدمهایی که سردی و درونگراییشان ربطی
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به مثال روشنفکری یا مرموزبودن ندارد .آدمهایی یکیشده با محیط که باز بهترین توصیفشان را باید از ناباکوف
در تشریح شخصیتهای چخوف وام گرفت« :مردان و زنانی که او خلق کرده جذابند چون بیخاصیتند» .این
بیخاصیتی به آن معنای توهینآمیزی که ابتدا به ذهن میرسد ،نیست .چراکه نگاه چخوف به این شخصیتها
هرگز از موضعی فراتر نبوده است .این خصلت دقیقا در سینمای شهیدثالث هم وجود دارد و نادری نیز در
نامهاش به آن پرداخته است؛ به عالقة شهیدثالث به شخصیتهایش و احترامی که برای آنها قائل بود (این از
خصلتهای مشترک سینمای او و کیارستمی هم هست؛ منزلت داشتن آدمها در دنیای فیلمساز).
بیخاصیتی در نقطه مقابل تعریف شخصیت کالسیک و قهرمان سینمایی قرارمیگیرد .آدمهای شهیدثالث
در رفتن و آمدن و نشستن و چاینوشیدن و انتظارکشیدن تعریف میشوند .این همة سرنخی است که او از
آدمهایش به ما میدهد و مکث بر همینها سینمایش را بادوام و همیشه قابلتفسیر میکند.
ملموسبودن زندگی متفاوت و  -در بدو امر  -خستهکنندة سوزنبان و زنش برای مایی که در سالهای اخیر
انبوهی فیلم با استدالل «تصویر زندگی روزمره» دیدهایم و باورشان نکرده یا تأثیری از آنها نگرفتهایم ،ریشه
در دنیای ذهنی فیلمسازی دارد که به استناد ساختهها و شنیدهها غرق شده در ادبیات و بعد سینما توانست در
ابتدای دهة پنجاه ،سینمای ایران را با مسیر جدیدی آشنا کند .توانست جهانی بسازد با قواعد و آداب و رسومی
مشخص؛ واقعگرایی در ساخت و پرداخت و در مواردی تطبیق زمان واقعی و سینمایی (سوزننخ کردن پیرزن
در همین فیلم که بارها به آن اشاره شده است) و مکثهای بیتأکید دوربین بر رفتارهای عادی روزمره که گسترة
تأویلی غنیای را پیش پای ما میگسترد و دیالوگهای فشرده و موجز و حداقلی .اینها از سوی فیلمسازی به
سینمای ایران پیشنهاد شد که بخش عمدة کارنامه و زندگیاش را با خود به سوی دیگر مرزها برد و چنان که
زندگی و سینمایش شبیه کسی نبود ،مرگش هم نسخة اصل و اوریجینال زندگی او را کامل کرد.
«طبیعت بیجان» هنوز هم جایگاه یک شاهکار را دارد .چراکه برای تماشای آن الزم نیست دائم به خود یادآوری
کنیم :فیلم متعلق به فالن سال است .فیلم هنوز هم تماشایی است و یادآوری زمان ساختش فقط باعث حیرت
بیشتر از میزان نبوغ جاری در آن و پیشرو بودن سازندهاش میشود!
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مفاهیم و رویکردها در سینمای تجربی  -قسمت اول

سینمای تجربی سینمایی آرمانخواهانه است .مانند همه جنبش های پیشرو ،شاید اصلی ترین دغدغه
سینمای پیشرو هم چیزی جز رسیدن به اصل ،به ریشه ،به تجربیات محض و رادیکال نیست.
هرگونه جست وجو برای نابیت و اصالت یک پدیده  -اینجا سینما  -نوعی فعالیت رادیکال و آرمانخواهانه است
که اگرچه به مقصد نمی رسد اما در راه رسیدن چیزهای تازه ای را کشف می کند که خود در طول زمان کم از
هدف ابتدایی ندارند .جست وجوی «نابیت» و «امر مطلق» به نوعی برای هنری آغشته به صنعت و هنرهای
دیگر ،چیزی جز خواست محال نیست.
سینما همواره به عنوان هنری ترکیبی ،برایند استفاده زیباشناسانه و حتی ابزاری از هنرهای دیگر بوده است.
استفاده از ادبیات (در روایت) ،تئاتر (در میزانسن) و هنرهای تجسمی (در صحنه پردازی) و ...سینما را به
شکل طبیعی تبدیل به هنری ترکیبی کرده است که پیش از هر چیزی متکی بر اصول روایت ،داستانگویی و
تمهیدات هنرمندانه بصری است .با این اوصاف خواست سینمای ناب ،افتادن در راه پیچیده ای است که تمام
این نیروهای برسازنده را نفی می کند و یا برای هدفی خودبسنده و غیرقابل قیاس به کارمی برد که از درونش
انواع مختلفی از رویارویی با پدیده دوربین ،دیدن و روایت اتفاق می افتد.
ایده سینمای مطلق در ادامه تحوالتی که پس از جنگ جهانی دوم رخ داده بود در پی رسیدن به سینمای ناب
بود؛ چیزی که جنبش آوانگارد در هنرهای دیگر هم در پی همین بود .نقاشی ناب ،موسیقی ناب ،شعر ناب و...
حتی در هنرهایی که به روایت وابستهتر بودند  -مثل رمان  -این پیشرو بودن و جستوجوی نابیت بهشدت جان
گرفت و خاصه در پردازش زبان ،انواع و شاخههای تازهای را موجب شد .آرزوی رهانیدن سینما از قید و بندهای
محتوا و ساختارهای روایی و میل به-کارگرفتن امکانات این رسانه همچون شکلی ناب در هنر ،سینمای آوانگارد
یا تجربی را خلق کرد؛ سینمایی که در پی زیر پا گذاشتن قلمرو مادی و مرسوم سینما و فرا روی از مرزهای آن بود؛
سینمایی که در جستوجوی تعریفی تازه و اصیلتر از این پدیده تعریفناپذیر و بیذات بود.
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هانس ریشر ،نقاش ،گرافیست ،هنرمند آوانگارد ،فیلمساز تجربی و تهیه کننده« ،سینمای مطلق» را در برابر
سینمایی که ترکیبی از هنرهای مختلف و تقلیدی از واقعیت است مطرح کرد و آن را به یک قطعه موسیقی
ناب مانند یک فوگ از باخ تشبیه کرد.
نکته اصلی در این جست وجوی ناب بودن و مطلقیت این است که سینمای تجربی را بیشتر از آنکه در جهت
کاری متفاوت قراردهد معطوف به هدفی هستی شناسانه در باب سینما قرارمی دهد .فیلمساز تجربی در
رهایی از روایت ،محتوا ،تقلید و حتی بازنمایی ،به دنبال متفاوت بودن صرف نیست ،بلکه در جست وجوی
یافتن موجودیتی تازه از هنر فیلم و تغییردادن تجربه مواجهه با آن است .یعنی حتی نظام تولید و توزیع
در سینمای تجربی متفاوت و فردی تر است .مسأله تنها در دگرگون کردن روایت ها و یا بدعت نیست ،بلکه
سینما و هنر فیلمسازی و فیلم دیدن باید دگرگون شود .اینجا فیلمساز تجربی در جست وجوی آن چیزی
است که سینما می تواند هویت خود را در آن بیابد و از هرگونه هنر دیگری مستقل گردد .برای همین هم انتزاع
و خودبسندگی موسیقی نه فقط برای ریشر (سازنده فیلم هایی همچون « 8در « ،»8سونات شطرنج در 8
موومان»« ،سالم بر همه»« ،اروپا رادیو»« ،هر روز» و )...نوعی آرمان بود ،بلکه برای همه فیلمسازان سینمای
تجربی نوعی ایده آل و البته حسرت محسوب می شود .این حسرت از آنجا ناشی می شود که کم کم در سینما
مشخص شد که نابیت امری محال است .هیچکدام از سینماگران تجربی نتوانستند نابیت را تجربه کنند،
بلکه تجربه های ممکن در سینما را گسترش دادند و گاه این را متأثر از هنرهای دیگر انجام دادند .سینما ذاتاً
از هنرهای دیگر وام می گیرد و اصوالً خود ناب بودن و مطلقیت در هر هنری امری مبهم است که به راحتی
نمی توان آن را به چنگ آورد.
اما این تالش آرمانخواهانه برای رسیدن به سینمای مطلق در رسیدن به هدفش یعنی ناب بودن نیست که
اهمیت داشته و دارد ،بلکه اهمیت آن مربوط به پیشنهادهای تازه و خالقیت دور از تصوری است که سینما را
به راه ها و شکل های متفاوتی کشانده و حتی سرگرمی را از سطح حماقت آلود کلیشه های مبتذل به سطحی
نخبه تر و فرهنگی پیچیده تر و فعال تر ارتقاء داده است
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بازخوانی مکاتب و سبک های سینمایی  -قسمت دوم :نئورئالیسم

در این صفحه هر ماه درباره یکی از سبک ها یا
مکاتب هنری خواهید خواند
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بسیاری از سبکها و مکاتب مشخص سینما ،برآمده از جنبشهایی هستند که در تاریخ و جغرافیای مشخص
ریشه دارند .یکی از این سبکهای فیلمسازی نئورئالیسم است.
نئورئالیسم بهمثابه یک جنبش ایتالیایی در اواسط دهه 1950به پایان رسیده بود اما بهمثابه یک سبک در کشورها
و دورههای مختلف ادامه یافت .از آمریکا تا هندوستان فیلمسازانی چون الیا کازان و ساتیا جیت رای این سبک
را گسترش دادند و بسیاری از فیلمسازان اواسط و اواخر دهه پنجاه میالدی در بریتانیا فیلمهایی با مشخصات
نئورئالیستی میساختند .اما این جنبش که رگههایی از آن را در برخی از آثار مایک لی و در اغلب آثار برادران داردن
میتوان سراغگرفتچهمشخصاتیداشتکهاینچنیندر سینماباقی ماندو تاریخسینمارابهخودآغشتهکرد؟
بیشترآثارنئورئالیستینمایانگررویکردهایسیاسیمشخصیبودندکهوجهیانتقادینسبتبهناعدالتیتوسعههای
اقتصادیوسیاسیواستبدادمیانهاروپاداشتند.اینفیلمهابیشترساختاریبیقیدوبندوغیرسبکپردازانهداشتند
که هدفشان نمایش برشی از زندگی آسیبپذیرترین الیههای اجتماعی بود .طراحی در اینگونه فیلمها پاکیزه و
برنامهریزیشدهنبودوحتیفیلمنامههافاقداصولدرامپردازیخوشساختوداستانگوییرویاپردازانهبودند.بیشتر،
جبر زمینههای اجتماعی از جمله طبقه و تبار و محله و شهر بود که شخصیتها را در جایگاه نامطلوب فعلی آنها
قرارمیداد.فیلمهاینئورئالیستیازگریموطراحیبرایشخصیتپردازیتهیبودندودربیشترمواردآنچهمیدیدیم
صورتی واقعی و ژستی فرودستانه در برابر ژست و صورت بورژوازی پاکیزهشده اوایل ظهور سینما بود .مکانهایی
بهلحاظواقعیشناسنامهدار،نورپردازیطبیعیوبازیگرانغیرحرفهایفیلمراشکلمیدادند.شخصیتهاهیچویژگی
بهخصوصوخارقالعادهاینداشتندواغلبتهیازفردیتبودند،چراکهفیلمسازتالشداشتبهجایشخصیت،زمینه
زندگیاورانشاندهدوهمینوجهسادهانگارانهنئورئالیسمدرابتدابودکهفیلمسازانیچونمایکلی،کنلوچوبرادران
داردن در طول سالها فیلمسازی خود تالش کردند این سادهانگاری ،نگاه بدوی و چپزده به افراد را تعدیل کنند و
شخصیتراواردسبکیکنندکهازجنبشنئورئالیسمایتالیاباقیماندهبود.البتهاینجااینتوضیحضروریاستکهخود
مایکلیوکنلوچوداردنهابهنوعیچپگرامحسوبمیشونداماهمانطورکهچپدرجهانکمیبالغترشدهاست،
فیلمسازانشهمدرسبکورویکردبالغتربهواقعیتپرداختهاند.
اگر خصومت اولیه نئورئالیسم در فیلمهای روسلینی ،دسیکا و ویسکونتی با فاشیسم و ارزشهای بورژوازی
بود و آرمان انسان را رهایی از فقر میدانستند ،برادران داردن انسان را همچون فاعلی محق بر بستر ناعدالتی
صاحب اراده کردند .النگشاتهای نئورئالیسم اولیه حاال جایش را به دوربینی متحرک و عاصی داده است که
به شخصیت نزدیک میشود و او را در زندگی خصوصی هم نشان میدهد ،هرچند که همچنان حاشیههای شهر
زمینه اصلی داستانپردازی در سینمای نئورئالیستی است.

برادران داردن
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البته این تحوالت ریشه در صرف تحوالت فیلمسازی ندارد بلکه دوشادوش پختگی و رشد ابزار سینما ،رویکردها
هم تعدیل شده است .شکست پیاپی سیاستهای چپگرایانه در سراسر کره زمین ،فیلمسازان همچنان
چپگرای نئورئالیستی را وادار به پیچیدگی بیشتر ذهنی و نگاه به واقعیت کرده .واقعیت نشانداده که جهان،
پیچیدهتر از جهان سادهشده و احساساتی نئورئالیسم است.
مهمترین ارزش نئورئالیسم در هر مقطعی حفاری و استخراج واقعیت است .رسیدن به واقعیت تبدیل به آرمانی
شد که هر روز پیچیدگی خود را بیشتر به رخ فیلمسازان و همه هنرمندانی که بهنبال واقعگرایی بازنمایانه بودند
میکشید و لذا محصوالت آنها را هم پیچیدهتر کرد .چزاره زاواتینی از مشهورترین فلیمنامهنویسان تاریخ سینما
که جایگاهی پیامبرگونه در جنبش و سبک نئورئالیسم داشت فیلمسازی را «اختراع داستان» نمی دانست بلکه
این فرایند را جستوجویی فعال برای آشکارکردن واقعیت میپنداشت و برای همین رسیدن به بازنمایی زندگی
روزمره ،اصلیترین مسأله هنر فیلم نزد او بود .تأثیری که نئورئالیسم بر هنر سینما داشت همین بود؛ مواجههای
پروهشگرایانه با واقعیت و زندگی روزمره ،آن هم در بعدی طبقاتی؛ چراکه برادران لومیر هم در ابتدا کاری جز
بازنمایی زندگی روزمره نکرده بودند .اما حاال در نئورئالیسم سینما وجهی تازه در این بازنمایی پیدا کرده بود
که سیاسیتر و معترض بود؛ معترض به نظم طبقاتی جوامع انسانی با ادعای نمایش صدای محذوفین واقعیت،
بهجای رویاهای رنگی و سرگرمکننده .همین زیر سؤال بردن بازنمایی در هنر فیلم و همچنین تبدیل سینما
به یک ابزار سیاسی ،مهمترین کاری بود که بهلحاظ تجربی نئورئالیسم با سینما کرد .آن را از داستان-گویی به
واقعیتسازی برد و سینما را بهجای سرگرمی تبدیل به یک مشغولیت پژوهشی  -سیاسی و حتی مبارزاتی کرد.
از همین بُعد هم آنچه سینمای متفاوت ایران و موج نو نامیده میشد به شدت متأثر از نئورئالیسم بود.
باوجود تعریف تازه نئورئالیسم از سینما و هنر فیلم و تجربه متفاوتی که در شخصیت و وجه اجتماعی فیلم و
فیلمساز ایجاد کرد اما همچنان نئورئالیسم از جهت رویکرد جانبدارانه سیاسی و همچنین مشکوکبودن و
دیریابی واقعیت در فرایند بازنمایی ،سبکی قابل نقد و حتی تحریفشده میتواند باشد؛ سبکی که بخشی از
واقعیت را تقلیلگرایانه و عصبی ،بهجای همه واقعیت نشان میدهد
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بیشک از نخستین اهداف هر فیلمسازی ارتباط با مخاطب است و فیلمساز پیش از اینکه اثر خود را مقابل دوربین ببرد،
حتی زمانیکه نویسنده آن را بر کاغذ مینویسد ،نحوه شکلگیری ارتباط با مخاطب خود را در ذهن گسترش میدهد .از
این شماره ،ماهنامه «هنروتجربه» قصد دارد در هدفی آموزشی به معرفی کتابهایی بپردازد که در مؤثرشدن این شکل
از ارتباط میتواند مفید باشد .بنابراین هدف از نوشتار این صفحه ،معرفی کتاب در شکل عرفی آن ،چونان که در نشریات
دیگر اتفاق میافتد نخواهد بود و بیشتر همچون یک طرح درسی خواهیم کوشید کتابهایی را که حتی از چاپ آنها
چند سالی میگذرد ،اما در دسترس عموم هستند انتخاب کرده و نحوه بهکارگیری آن را برای مخاطب عالقهمند به حوزه
نقد فیلم و حتی افرادی که قصد دارند به تازگی قدم در راه فیلمسازی بگذارند معرفی کنیم .این کتابها لزوما کتابهای
سینمایی نبوده و اتفاقا بهصورت غالب از میان آثار میانرشتهای خواهند بود ،اگرچه کتابهای سینمایی مؤثر نیز از نظر
دورنخواهندماند.
درشمارههایبعدیبیشتراینمقدمهگسترشخواهدیافت.امابراینخستینشمارهسراغحوزهایخواهیمرفتکهیکی
از نخستین شیوههای ارتباط با مخاطب را مدنظر قرار می دهد« :نشانهشناسی» .نشانهشناسی مقولهای است که در حوزه
علوم انسانی مطرح شد ،اما بسیار سریع راه خود را در علوم دیگر نیز گشود و از دهههای ابتدایی قرن بیستم که فردینان دو
سوسوروچارلزسندرسپرسآنراچونانعلمیآکادمیکمطرحکردند،تاامروزدستخوشدگرگونیهایبسیاریشده
ودرچندکشورباحلقههایاندیشهایخاصموردمطالعهواستفادهقرارگرفتهاست.ایراننیزجزومعدودکشورهاییاست
که در این حوزه دارای حلقهای مؤثر است که قریب به 15سال است به بسط و مطالعه این مقوله در ایران پرداختهاست.
نشانهشناسی به استفادهکنندهاش کمک میکند تا جهان اطراف خود را معنا کرده و بهواسطه این معنا ،با دیگران ارتباط
برقرار کند .ما بهعنوان کنشگران اجتماعی در جهانی از نشانهها زندگی میکنیم و تقریبا بدون استفاده از نشانهها امکان
زندگی روزمره از ما سلب خواهد شد.
نشانهشناسی در سینما نیز از همان روزهای نخستین مطرحشدن این شاخه مطالعاتی ،مورد مناقشه بسیار قرار گرفت،
زیراکه برخی اعتقاد داشتند سینما دارای زبان است و بهاینترتیب میتوان همچون نظامهای زبانی دیگر سراغ عناصر
نشانهشناسی برای سینما رفت و برخی دیگر که معتقد بودند سینما دارای نظام زبانی نیست ،راههای دیگری را برای وضع
قوانیننشانهشناسیدرسینمامدنظرقرارمیدادند.
اما پیش از اینکه قصد داشته باشیم بصورت مفصل به نشانهشناسی در سینما بپردازیم ،به نظر میرسد میتوان دو کتاب
نخستین نشانهشناسی آشنا
پایهای را در این حوزه معرفی کرد که این دو کتاب می توانند عالقهمندان را با پایهها و مبانی
ِ
کنند.نخستینکتاب«نشانهشناسیکاربردی»تألیفدکترفرزانسجودیاستودیگری«مبانینشانهشناسی»نوشته
دانیل چندلر و ترجمه مهدی پارسا .این هردو کتاب سعی دارند مخاطب را در گامهای نخستین با تعاریف اولیه عناصر
مرتبطبانشانهشناسیآشناکنند.
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دکترسجودیدرکتاب«نشانهشناسیکاربردی»کهتوسطانتشاراتعلم
در سال  1387به چاپ رسیدهاست ،ابتدا عناصر شکلدهنده به نشانه از
منظر سوسور و پرس را تبیین کرده و تاریخچهای مختصر از نشانهشناسی
ساختگرا تا نشانهشناسی پساساختگرا ارائه میکند .در ادامه ،گذار از نشانه
به متن مورد بررسی قرارگرفته و تفاوتهای ایجاد معنای ضمنی و معنای
صریح در کنار عناصری همچون استعاره ،مجاز ،مجاز مرسل و کنایه بیان
میشود .بحثهای استعاره و مجاز مرسل از جمله بحثهایی هستند که
در سینما بسیار کاربرد داشته و در هردو نظام کالسیک «نظریه مونتاژ» و
«برداشتبلند»میتوانکاراییآنهارامدنظرقرارداد.
مفهوم عنصر پایهای دیگر در نشانهشناسی ،یعنی رمزگان ،فصل بعدی
است که در آن نیز شیوههای شکلگیری رمزگانها و معرفی رمزگانهای مختلف مدنظر قرارمیگیرد و در پایان
پس از توضیح مفاهیم گفتمانساز در نشانهشناسی ،دکتر سجودی تز خود را پیرامون «نشانهشناسی الیهای»
مطرح میکند .نشانهشناسی الیهای در بطن خود به شیوههای پیچیده رمزگذاری اشاره کرده و میکوشد نشان
دهددرنظامهایالیهای،رمزگانهایمختلفچگونهدرتعاملبایکدیگرنظامهایتولیدمعنارابرقرارمیسازند.
اماکتاب«مبانینشانهشناسی»اثریاستکهیکیازکتابهایپایهایدر
این حوزه محسوب میشود .این کتاب ترجمهشده نیز مخاطب را با بیانی
دیگربهسویمفاهیمنخستیننشانهشناسیسوقمیدهد.درمقدمهاین
کتابباعناوینیچون«تعاریفمتداولدرحوزهنشانهشناسی»«،سنتهای
تاریخیکهدرتکویناینمقولهکوشیدهاند»«،روشهاینشانهشناسی»و
در پایان پاسخ به این سؤال مهم که «چرا نشانهشناسی بخوانیم؟» روبهرو
میشویم .فصلهای بعد نیز با برخورد جزئینگرانه با تعاریف کلی که در
مقدمهآمدادامهپیدامیکند«.الگوینشانه»«،نشانههاوچیزها»«،تحلیل
ساختارها»« ،چالشهای لفظی» (که چندلر در این بخش نیز همچون
سجودی به شیوههای بالغی زبان پرداخته و عناصر مجازین هر زبانی را
به بحث مینشیند)« ،رمزگان»« ،برهمکنش متنی» و «محدودیتها و
قابلیتها»نیزدیگربخشهایاینکتابمحسوبمیشوندکهتوسطانتشاراتسورهمهربهچاپرسیدهاست.
درباره شیوه کاربرد این کتابها میتوان در رجوع به یکی از فصول مشترک آنها اظهار کرد :چندلر در بخش
«چالشهای لفظی» ،آنگاه که درباره تفاوتهای استعاره و مجاز مرسل مینویسد ،به نقل قولی از رومن
یاکوبسن اشاره میکند که سینما اصوال بر پایه مجاز مرسل شکل میگیرد و بحث استعاره در حوزه تئاتر کاربرد
بیشتری دارد .یعنی نظامهای معناساز در سینما بر اساس محورهای همنشینی است و در تئاتر بر پایه جانشینی.
این توضیح چالشهای بسیاری را بین عالقهمندان در حوزههای نظری برانگیخت چرا که نظریهپردازان مکتب
توجوی نظامی بودند که از قطع نماهای غیرمتعارف به یکدیگر
مونتاژ و یا پیگیران سینمای شاعرانه در جس 
به معناهایی استعاری دستیابند که این نماها در توالی معمول کارکرد چندانی نداشته و نمیتوانست معنای
ضمنی مورد نظر ایشان را القا نماید .بنابراین توضیح عناصری اینچنین چالشبرانگیز میتواند مورد استفاده
عالقهمندان به حوزه تحلیل و تولید فیلم قرار گیرد و بحثهای ادامهداری را موجب شود
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پس از سالهای سخت و راکد سینمای ایران در دولت مهرورزی ،سازمان سینمایی دولت
تدبیر و امید ،در همان زمان آغازبهکارش ،پس از بازگشایی خانه سینما ،امیدی در دل
سینماگران افکند .ناامیدیها هنوز کم نیستند ،اما طرحکردنشان ،مجالی دیگر میطلبد .گزارشی که
در ادامه خواهید خواند ،مروری است بر چند دستاورد و نقاط قوت گروه «هنر و تجربه» که به همت
سازمان سینمایی دولت یازدهم به راه افتاد و یکی از نقاط امیدبخش کارنامه مدیریت ایوبی به شمار
میرود« .هنر و تجربه» که در نگاه اول ،اتفاقی ساده در عرصه سینما به نظر میرسد ،نهفقط در کارنامه
سازمان سینمایی این دولت ،بلکه مجموعا در مرور عملکرد فرهنگی آن ،با توجه به فکر و ایدهپردازی و
توانی که صرف آن شده ،یک رخداد به شمار میآید ،رخدادی که بهواسطه آن ،عده بیشتری از مردم با
سینمای آلترناتیو آشنا میشوند و انس میگیرند ،و این یعنی در آیندهای نهچندان دور ،میتوان به
رقابت شانهبهشانه سینمای بدنه و سینمای آوانگارد ،امیدوار بود.
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تثبیت قیمت بلیت ،جنبشی فرااقتصادی
سینمای «هنر و تجربه» پس از نوروز  ،94در
حالی که کمتر از 6ماه از فعالیتش گذشته بود،
بلیت هایش را گران نکرد ،و این تثبیت قیمت،
آن هم در عرضه یک محصول فرهنگی اتفاقی
فوق العاده بــود ،آن هم درســت در سالی که
کارشناسان اقتصادی تورم 14درصد را پیش بینی
کردند و قیمت بنزین هم آزاد شد و به لیتری هزار
تومان رسید؛ درست در همین سال ،سینمای
«هنر و تجربه» با شعار «با احترام به هزینه شما،
بلیتمان را گران نمی کنیم» اتفاقی فرهنگی -
اقتصادی را رقم زد؛ اتفاقی که البته در هیاهوی

بازار داغ مذاکرات هسته ای لوزان ،و تأثیر آن بر
قیمت ارز و نفت و طال ،گم شد و حتی دیده
نشد .با یک حساب سرانگشتی ،در شرایطی که
در همین سال ،سینمای تجاری 20درصد مبلغ
بلیتش را گران کرد ،و بلیت گران ترین فیلم تاریخ
سینمای ایران« ،محمد(ص)» به کارگردانی مجید
مجیدی با مبلغی استثنایی و 40درصد گران تر
از رقم متداول دیگر فیلم ها ،قیمت گذاری شد
و بلیت های تئاتر نیز افزایش 25درصدی قیمت
داشتند ،می توان فهمید این اقدام «هنر و تجربه»،
تنها یک ترفند تبلیغاتی برای جلب مخاطب نیست
و اتفاقی است حتی فرااقتصادی ،درخو ِر محصولی

که این گرو ِه سینمایی ارائه می کند؛ اتفاقی توأم با
احترام به شعور مخاطب ،سلیقه ،و حتی جیبش!
با چنین اقدامی ،این گروه سینمایی ،فرصت
تماشای فیلم هایش را به همه اقشار مردم داد ،نه
فیلم
لزوما قشر خاصی از مردم ،که سینمارفتن و ِ
غیرتجاری دیدن جزو روزمره آنهاست.

سینمای«هنروتجربه»باشعار
«با احترام به هزینه شما ،بلیتمان
را گــران نمیکنیم» اتفاقی
فرهنگی-اقتصادیرارقمزد
حاکی از بهروز بودن ایده آن داشت .فاصله نداشتن
از استانداردهای جهانی ،نهفقط در بخش ساخت و
تولید ،بلکه در بخش اکران و عرضه نیز از اهمیت باال
برخوردار است و این اهمیت را در دوران کنونی،
شاید تنها «هنر و تجربه» جدی گرفته است.
شکستن رکورد مدت اکران
استقبال از فیلمهای «ماهی و گربه» و «پرویز» در
گروه «هنر و تجربه» باعث شد رکورد طوالنیترین
زمان نمایش یک فیلم در تاریخ سینمای ایران
بعد از انقالب شکسته شود .فیلمهای «ماهی و
گربه» به کارگردانی شهرام مکری و «پرویز» به
کارگردانی مجید برزگر که از زمان آغاز به کار گروه
«هنر وتجربه» اکران شدند ،توانستند رکورددار
طوالنیترین زمان نمایش یک فیلم در تاریخ
سینمای ایران شوند« .ماهی و گربه» که  13مهرماه
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توجه ویژه به تکنولوژی روز
در شرایطی که نسلی تازه و دورانی تازه در سینمای
جهان به وجود آمده که بر سینمای ایران هم تاثیرات
خودش را گذاشته ،بیشک بهروزبودن ،الزمه
پیشبرد هر ایدهای است ،که ایده «هنر و تجربه» هم
از آن مستثنی نیست و به نظر میرسد سیاستگذاران
این گروه سینمایی ،به آن توجه ویژه نشان دادهاند.
تکنولوژی ،مهمترین عامل ایجاد این دوران و
نسل تازه است .امکانات فیلمسازی در اختیار
همه قرارگرفته و نیاز به مجوزهای دستوپاگیر
کمتر از گذشته شده .قدیمترها فیلمسازی احتیاج
به امکاناتی داشت که در اختیار گروه اندکی بود
اما حاال در اختیار همه هست .تا همین چند سال
پیش فیلمساختن نیاز قطعی به جلب موافقت
یک تهیهکننده و پیشبینی استقبال تماشاگر عام
داشت .این مسأله باعث میشد کلیشههایی به وجود
بیاید كه اساسشان توجه به سليقه عامه تماشاگران
بود .هر طرح و داستانی که ارائه میشد اولین سؤال
این بود که آیا تماشاگر انبوه برای دیدن فیلم حاصل
از این طرح و داستان به سینما میآید یا نه؟ در دوران
جدید الزاماً نیاز به این فاکتورها دیگر نیست و با
پايينآمدن هزينههای توليد فيلم ،و امكانات متنوع
عرضه فيلمها ،ميتوان برای گروههای كوچكتری
فيلم ساخت و ديگر نيازی به راضی كردن جمعيت
ميليونی برای تماشای یک فیلم نيست .شکل عرضه
فیلمها هم عوض شده .همه میتوانند فیلم بسازند و
آن را از طریق امکانات شبکههای اجتماعی عرضه
كنند یا در مكانهای كوچك به نمایش بگذارند.

هیچکدام از این راهها نیازی به مجوزگرفتن ندارد
و دغدغه راضیکردن مخاطب عام هم در كار
نيست .به دلیل این تنوع امکانات و تنوع راههای
نمایش ،هرکسی میتواند هر فیلمی خواست بسازد.
این امكانات ،باعث گسترش زبان تصویر و ارتقاي
زیباییشناسی سینما و ویژگیهای بصری آن
ميشود« .هنر و تجربه» اما در این بین ،شانس
دیدهشدن این دست از این فیلمها (نمونه بارزش:
«روغن مار» علیرضا داوودنژاد که هماکنون نیز روی
پرده است) را به وجود آورد« .هنر و تجربه» فضایی را
در اختیار فیلمسازانی که از روشهای متداول فنی
برای ساخت یک فیلم پیروی نمیکنند قرارداد ،که
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 93اکران شد ،هنوز در گروه «هنر وتجربه» روی
پرده میرود و پس از آن فیلم «پرویز» که از 16
آبان سال گذشته اکران شده ،یک سال است که
همچنان نمایش داده میشود .بیرون از روتین بودن
قواعد «هنر و تجربه» در همه امور ،آن را تبدیل
به یک اتفاق تماما پیشرو کرده .همین که قواعد
اکران فیلمهای سینمای بدنه بر نمایش فیلمهای
این گروه حاکم نیست ،یکی از دستاوردهای آن
یعنی شکستن رکورد مدت اکران را رقم زد.
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ماه گذشته شانسی برای دیدهشدن فیلمهای کوتاه،
مستند و تجربی که اغلب ساخته سینماگران جوان
هستند فراهم کرده ،آثار شاخص و نوستالژیک
فیلمسازانی همچون بیضایی ،شیردل ،کیارستمی
و شهیدثالث را نیز که سالهاست فیلمی از آنها
روی پرده نرفته نمایش داده .اکران «یک اتفاق
ساده» سهراب شهیدثالث« ،اون شب که بارون
اومد» کامران شیردل« ،سازدهنی» امیرنادری،
«گاو» داریوش مهرجویی و «کپی برابر اصل» عباس
کیارستمی اتفاقی بود که به معجزه شبیه است؛ از
آن جهت که نسل جوان ،سالهاست فیلمی از این
کارگردانهای جریانساز تاریخ سینمای ایران را
روی پرده ندیده و با نمایش این فیلمها می-تواند
فرصت مواجهه با آثار کارگردانهای شاخص تاریخ
سینمای ایران را داشته باشد.

پرکردن خأل نمایش فیلم خارجی
در این گروه سینمایی ،از همان بدو امر ،فیلم های
خارجی نمایش داده شدند .در شرایطی که
مافیای پخش و اکران ،از این که مخاطب فیلم
خارجی را در سینما ببیند هراس دارد ،مبادا
شانس فروش فیلم ایرانی کاهش یابد ،سینمای
«هنر و تجربه» امکانی فراهم کرد تا اتفاقا
مخاطب با تماشای برترین های سینمای جهان
روی پرده ،عادتِ تماشای فیلم در سینما را که در
چند سال اخیر به واسطه دی  وی دی های قاچاق
فیلم خارجی و شبکه سینمای خانگی و دانلود
غیرقانونی از یاد برده بود ،دوباره به یاد آورد و
لذت تماشای جمعی فیلم ،روی پرده نقره ای را
باز تجربه کند .در این گروه سینمایی نمایش
فیلم هایی همچون «همشهری کین» ساخته
اورسن ولز :2001« ،یک اودیسه فضایی» به
کارگردانی استنلی کوبریک و «چهارصد ضربه»
ساخته فرانسوا تروفو ،نه تنها فرصت مغتنمی
برای دلباختگان سینمای جهان بود ،بلکه مجال
آشتی مخاطب با سالن ،به واسطه قدم گذاشتن
در آن به بهانه تماشای درجه یک ترین فیلمهای
سینمای دنیا فراهم شد.

ایجاد فرصت برای درصفماندگان
«هنر و تجربه» با اکــران فیلمهایی که سالها
در صف اکران مانده بودند ،نهتنها به آنها شانس
دیدهشدن داد ،بلکه مجالی ایجاد کرد برای مواجهه
سازندگانشان با مخاطب .اکران «اشکان ،انگشتر
متبرک و چند داستان دیگر» شهرام مکری
پس از 8سال و همینطور «خواب تلخ» محسن
امیریوسفی پس از 12سال ،یکی از دستاوردهای
«هنر و تجربه» از جهت ایجاد فرصت برای
درمحاقماندگاناست.
با این اوصاف ،با وجود نقاط قوت و دستاوردهای
پرشمار این گروه سینمایی که در این نوشتار تنها به
شماری از آنها اشاره شد ،امید میرود تا در آیندهای
نهچندان دور ،بر تعداد سالنهایی که در اختیار این
گروه سینمایی است افزوده شود و قلمرو «هنر و
تجربه» روزبهروز گستردهتر شود

باردیگربیضایی،شیردلوکیارستمیرویپرده
عالوه بر این که «هنر و تجربه» در یک سال و یک

*برگرفته از عنوان فیلم سهراب شهیدثالث با نام «یک
اتفاق ساده»

Review

Alireza Naraghi
Film Critic

“Mehrjui, Forty Years Career” Directed By Mani Haghighi

Free Like Dariush
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“Mehrjui, Forty Years Career” Is Not A Complete Film
but It Has A Special Voice

137

Generally, “Mehrjui, Forty Years Career” is a fascinating and well-paced portrait documentary.
The point that the film is about one of the best filmmakers of Iranian post-revolutionary cinema
is the attracting side, especially when it introduces the more personal side of Mehrjui and
presents a more different image and a happy, funny, and even careless portrait of the writer of
several philosophical films of Iranian cinema history. Therefore, you can like the film with all of
its problems and weaknesses and be fascinated of it.
One of the other winner tickets of this documentary which made it attractive is the dramatic
structure of it in its dialogues. Every film of Mehrjui which Mani Haghighi talked about it and
guided dialogues based on it has an attractive point to be dramatized and followed. Exactly like
sequencing in scriptwriting or analysis of a film, you can analysis Haghighi’s film and every
section which talks about a Mehrjui’s film is evaluating separately also it was questioned and
criticized with considering a general idea. It is obvious that presence of agree and disagree
critics with each film causes dramatic atmosphere of the film.
Film is started with a different voice from just reviewing the career of Mehrjui after revolution.
The beginning is about following a part of Mehrjui’s life and talks of his close friends like Goli
Taraghi (Author), Reza Alavi (Translator), Dariush Shayegan (Philosopher), Faryar Javaherian
(Set Designer),…they talk about Dariush behaviours, his interests and the general atmosphere
of their public life. So, you can find the personal life of the filmmaker at there. This is the very
effective introduction for the film instead of just some historical and social generalities. It prefers
to focuses on Mehrjui’s personal life.
But these images, interviews, and attractive information suddenly have been stopped and make
the film hard to follow. This is true that having these interviews are fascinating and essential
while they are more about aesthetics but the filmmaker couldn’t continue the voice which he
started with until the end.
However, Haghighi’s film is not a complete one while it has many attractive, fascinating and
less-heard words . but this is the question that why the filmmaker just considered some of his
films and why did he ignore some other. Moreover, the rhythm of the film is one of the best
specialties of it.

Interview
* It is just a part of a long interview prited in Persian Section.
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If you agree, we supposed that the main motif of “Colorful Island” is “We
Should roll up our sleeves for a better life”.
Exactly, exactly, when he sees those soil and sands he said they are our wealth! We
shouldn’t waste it. At the end of film, the two characters are talking beside two war
tanks. One of them says the world sees us, we should see the world too. This is very
important. However, the main atmosphere of the film was the reflective of the island’s
one which was so impressive.
Did you have written script? And did you worked on it and revised many times?
Yes but very fast because I spoke with Farabi and I told could we finally make “Winter
Train” or not? They told me that they do not have budget, If you can give us the
cheaper script. During Norowz holiday, I started to write the script and finished it.
Fortunately, it hadn’t any correction. I believe that we shouldn’t concentrate our
cinema just in Tehran because when our actor even the best one wants to imitate
the accent of one city everything goes wrong. Now the audience is more experienced
than ever that we could do the same like past. Once the audience of cinema assumed
that now he is watching film but now his mind is completely changed and everything
must be believable in cinema. I just laugh when a Tehranian actor wants to imitate an
accent. I cannot believe him or her, even his face. In “Colorful Island” all the cast are
from Hormoz Island except than Mehdi Ahmadi and Tyyabeh Dehghan.
I think the Colorful Island can even have tourism attraction.
you are completely right. I just want to say that if we are talking about the documentarylike atmosphere, we exactly talk about the acting of the cast. I tried as much as I could
to take acting very close to reality that you never feel that he or she plays or acts. One
of the best characteristics of Abbas Kiarostami is working with non-actors. He works
with them in such a way that it seems that they act themselves while it is not. I know
that this is related to the type of a film. However, when we talk about the feature-real
feature- which we use professional cast, the story becomes completely different.
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Interview

Homayoun
Khosravi Dehkordi
Film Critic

An Interview with Khosrow Sinayi About “Colorful Island”

I'm Grateful of Documentary Cinema that
Taught Me A Lot
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The last time that a film of Khosrow Sinayi's film was on the screen has been many
years ago. He is an experimental filmmaker while he has such movies like Bride
of Fire in his career too that was welcomed warmly by audience and critics. Now
he has come with Colorful Island to the cinemas of Art and Experience Cinematic
Group. Sinayi is knowledgeable in some fields which are useful in experiencing.
He educated in music, architecture and cinema. We talked with him about Colorful
Island, cinema and many other things:
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I really avoid of some cliché questions but ge nerally readers of the magazine
intend to know some biographical information. If you are interested too, can
you please give us some information?
If you allow me, I just answer you very quick and short. I was born in January 19th
1940 in Sari, northern of Iran. After high school education, I found myself writing
poems, then fom that moment I felt something undersigned in my life.
The family plan was traditionally becoming doctor but I versed poem! So, I started with
music and the common instrument of that time was accordion like today youth who
play guitar or start with playing it. Then I started a music band and had many concerts
live and on TV. Later on I went to Vienna to educate music but at the same time, I
educated architecture too for three years and playing accordion. Then I came back
Iran and started filmmaking with going to Fine Arts Faculty. I started with documentary
and short films and then long feature until now!
It is interesting that many f filmmakers are architect too. One of your last films
which is screened in Art an Experience Cinematic Group is “Colorful Island”.
Let’s talk about it.
You know, in this world that is full of darkness and wars, I think we can have even a
small role in make the world more beautiful. I remember that once upon a time I asked
a religious man that who goes to heaven he said: I think someone goes to heaven that
from his birth moment to death tries to make the world more beauty and better world.
I just want to show this sentence in my mind.

Interview
*This is a short part of a long interviews printed in Persian section of the magazine.
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When it had screening in Locarno Film Festival, Marco Muller who was the director
of the festival said maybe I did wrong Abolfazl to bring the film in Piatsa Grande.
Piatsa Grande is a course which had the second big screen of cinema in the world.
Everybody protested that why did you bring here such a film which has no story, no
music, no dialogue. Then he said go and speak about the story because I’m worried
if people protest too. I went to the stage and I said that the festival director said to
me that the film has no story, dialogue, dramatic scene, action, subtitle or anything
else. Go and tell people! Now I want to tell the festival director on behalf of you that
the film has nothing what did you bring it to Piatsa Grande? People just looked at me. I
continued; but the film has a love which you never see such this in anywhere else. Just
follow this love. Then I went down. I never dare to see film with the audience because
I’m worried if they Hu or scoff.
After your speech, Mr. Muller didn’t say anything?
Marco brought me to the exit door and told me when you see people go and go
then you will understand what you said. During all the screening time I was sending
Salavat and pray, I told that God for the blood of martyrs, for those you love them
nobody exit the movie hall. Then I did wring to mak film and blah blah blah…but
nobody went out. I mean even they screen the strongest films of the world, from 12-13
thousands audience, at least 500 ones went out but nobody went out on mine. When
the film was finished Marco Muller hugged me and said how wonderful to show it. I
said but three exited. Marco told me they went to bathroom and returned.
Such a big success!
Thanks! I just want to say that from the very first I didn’t want to show poverty or
something like this. This is very pre-mature look. This is like somebody holds M.A
and you ask him multiplication a table! If you see the main film well, it will carry you
to a special atmosphere; an infinitive atmosphere which the poverty is not seen in
it anymore, no misery, nothing else, your energy will be floated in somewhere else.
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Interview

Zahra Moshtagh
Film Critic

An Interview with Abolfazl Jalili About “Dance of Soil”

They Burst Me to Tear
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Me and my friend Zahra Haj Mohammadi were young girl when we became familiar
with Abolfazl Jalili. In that time Jalili always had humanistic subjects for scriptwriting
or directing. After a while he became like our older brother and we asked him for
advice, and followed his works. His wife, Maryam Ashrafi was even kinder than him.
In that time, cellphone wasn’t invented and Maryam was always been our connector.
If we had any works, interviews, news or etc. we followed it from her.
Now there is so much time after those shiny days. Me and my friend passed our
40-years-old and having our personal lives. So, when I wanted to speak with Abolfazl
Jalili about Dance of Soil suddenly I reminded all the enthusiastic past, those years
that were full of good films and cinema was a inseparable piece of our life.
However, Jalili was not the guy of those days. He had no passion for screening of his
film. He didn’t speak in details like those days and he wanted to foil the discussion
as sooner as possible. We became old or the time was cruel with the filmmaker that
in a time had a permanent chair in Cannes and many other film festivals.*
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There were years that Iranian Cinema was known with films like “Dance of
Soils”. In those years there were those who committed filmmakers like you to
“blackwashing”. Also I think this film was banned for several years too…
Answer of this question is a bit long but I guess I have to answer it. Look, when I was
a child I saw a poster of Imam Ali (A.S). He always carried a bag on his shoulders and
fed orphans on their homes. In that moment, I wished to be like him and take care of
orphans. This motivations changed my life. I’ve never forgotten this. One of those
years I went to school. After Norowz holidays (Iranian New Year) I torn my new shoes
with a blade as my toes went out of it for my classmates to think that I’m poorer than
them. I just want to say that something is innate. I know that each country has its rule
and regulations and customs but I think everyone must be floating, like a boat, all
waves come and go. When I make film, I never think that the film be about wealth or
poverty. It was for 70s and it was finished. These words are for pre-revolutionary. Now
the world is seeking truth, justice and calmness.
As I remind you, your films have special atmosphere and Dance of Soil is the
same too.
From the very first, I looked for making a film to calm people. Dance of Soil was
banned for 8 years and when it was screened everybody said it was a phenomenon.

Review

Ahmad Talebinezhad
Film Critic

“Bitter Dream” Directed by Mohsen Amir Yousefi

Joking with death and judgment day has a long record in literature and art. From
Ardavirafnaameh written in Sasanid age which its subject was traveling to the other world and
the news which comes from it to us in this world to Divine Comedy of Dante, the Italian poet
thousand years later, the objective travel to heaven and hell that surprise everybody because
of its huge bravery and imagination; until some rare happenings about death and life which are
funny while they are serious. I just remember that Graham Green, the great writer, becomes
depressed when he was young and decides to commit suicide.
In a six-month process, in the beginning of every month he takes a gun and loads a bullet
then goes to a forest to end his life but every six times the bullet doesn’t work. Later, he talks
about this event as a tragic comedy. Mohsen Amir Yousefi, the filmmaker who joke very serious
subjects in his cinematic works, at least in his two films “Bitter Dream” and “Fire-Worker” had
a great joke with death and even broke taboos in this field. For instance, in “Fire-Worker” he
has portrait a funny image of heaven and hell. Wondering of the main character in the hell and
seeing some promised behests in religions, wanted or unwanted, remind Dante to mind..
However, “Bitter Dream” is not about death. It is about preliminaries and preparing for the
judgement day. An old man in a village/town in suburbs of Isfahan works in a mortuary, so his
life is full of loneliness and now he is on the threshold of death. Therefore, he chose a young
man as his assistant and teaches him the principles and regulations and rules of his job. On the
other hand, the old man considered the conditions of his gravestone also the way of his funeral
with the badger of the village and prepares to death.
One of these days, the young guy’s mother has brought some food, at the moment the old man
sees his mother, he falls in love with her, so he loves living. Now, this is the struggle between
death and life. The type of narrative and structure of the film is tragic but it is funny that
releases the audience from the fear of death and thinking of it.
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Divine Comedy
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Review

Nima Abbaspour
Film Critic

“Highlight” Directed by Farzad Motamen
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Gone with the Wind
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Writing about “Highlight” is not easy. The film is not related to mainstream cinema of Iranian
Cinema, it is not the follower of it, it tries to offer a new type or lesser-seen type to Iranian
audience. It is well-made one and it seems that there is so much work behind it and the director
has tried hard to do whatever he could to make his perfect one and portrait the script; but some
points have caused all these efforts go wrong.
First Problem: The film doesn’t tell the straight story and wonders its audience until the end
and doesn’t reply to the questions has made in his mind. This is the point which is not colorful
in the beginning of the film while it is subcategorized as a thriller but later on it just helps to
make the story unclear and ambiguous, however, the story is not beginning and end at all.
Whenever a sign is appeared and the audience feels that a tie goes to open, the scriptwriter
and then the director feels to face with another tie. They mislead the story again and again and
add the ambiguity of the story more and more. It seems that they didn’t want to open the tie of
the story and give a convincing explanation at last. It seems that they lost the border between
realty and fiction and they were/ are not aware of it. Even at the end of the film, which we wait
to see solution of all of the problems and ties we do not faced with it. Ambiguity is the necessity
of every each thriller but opening the ties and pitches also is vital for it and the biggest problem
of the film is this one.
Second problem: Everything in the film is repetitive, from being writer of the main character to
deface the border between reality and fiction. Maybe if the main situation of the story was less
cliché the problem became lesser.
Third Problem: Farzad Motamen is a good director. He has a good and high understanding
of cinema and its genres but he must know that Iranian mainstream cinema is much more
different with American one. Its audience also is different, so, it is not the host of every story or
genre. Iranian audience can watch every foreign TV series in his home small TV but he cannot
accept the Iranian weak model of it to watch on the big screen of cinema.

Synopsis: Dr. Ahmad Nad Alian has endowed all of his life
to beauties and residents of Hormoz Island…
Cast and Crew: Writer and Director: Khosrow Sinayi,
Director of Photography: Ali Loghmani, Editor: Alireza
Karimi, Sound Recorder and Sound Mixer: Alireza
Karimi, Composer: Louris Tzeknavarian, Actors:
Mehdi Ahmadi, Tayyebeh Dehghan, Menshadi, Narges
Hormozi, Mostafa Shab Taari, Abdorasoul Darya Payma, and Mohammad Salamati,
Producer: Khosrow Sinayi

Screening Films

Colorful Island (2014)

Temporary (2014)

Synopsis: Moving to a new home makes a situation for
a family that they involve in some unwanted problems.
Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Amir
Azizi, Director of Photography: Ali Tabrizi, Editor:
Kianoush Ayyari, Set and Costume Designer:
Amir Hossein Ghodsi, Soun Recorder: Mehdi
Ebrahimzadeh, Jahangir Mirshekari, Sound Mixer:
Arash Ghassemi, Make-Up Designer: Morteza Mottaghi, Actors: Negar
Javaherian, Pegah Ahangarani, Nazanin Farahani, Babak Karimi, Producer:
Hassan Agha Karimi

Synopsis: The documentary is a review on artistic and
personal lives of late artists Hamid Samandarian and
Homa Rousta
Cast and Crew: Producer, Editor and Director: Mohammad
Ali Sajjadi, Director of Photography: Arman Fayyaz, and
Arash Khazayi, Sound Recording: Saman Shahamat, with
presence of Homa Rousta and Hamid Labkhandeh

An Elegy for Yashar (2013)
Synopsis: Yashar is a young who entered London with
student visa. when he finishes his English language
classes in college he faced with some financial problems
and at the same time he misses his family in Iran too.
Now, he is wondering between staying and leaving.
Cast and Crew: Director: Babak Khorramdin, Scriptwriters:
Babak Khorramdin, Yalda Sarhaddi, Cinematographer:
Mehrdad Azmin, SoundRecorders: Mohsen Ghaffari, Edris Petrosian, Sound Mixer:
Behrouz Moavenian, Editors: Hossein Tavakoli, Micheal Ghahhari, Actor: Yashar Ali
Shenas, Producer: Babak Khorramdin
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Homa’s Hamid (2013)
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Highlight (2013)

Synopsis: Ramin is a middle-aged man who has
Alzheimer and a woman helps him to recover his
memory…
Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Farzad
Motamen,
Director
of
Photography:
Payman
Shademanfar, Sound Recorder: Reza Tehrani, Set
Designer: Afsaneh Sarfejoo, Costume Designer: Rana
Amini, Make-Up: Iman Omidvari, Actors: Shaghayegh Farahani, Mohammadreza
Foroutan, Producer: Seyd Jamal Sadatian
Dance of Soil (1981)
Synopsis: A teenage named Illia, lonely and forlorn who
works and live in a brick-factory. A little girl named Limoa
who works and lives with her mother in the same brickfactory becomes friend with Illia. Illia hears whispers
in his ears as if somebody call him. What calms him is
the pattern of Limoa’s hand on the raw brick when it is
cooked in the furnace; a pattern and a brick which fell in
the depth of a well finally. With arriving of rainy days, brick-factory becomes closed
and Limoa and her mother decide to return t their town alongside the others and Illia
whispers the pray of heal in farewell of her.
Achievements and Awards: Winner of Silver Leopard Locarno Film Festival
Switzerland (1998) in Modern Cinema section also winner of Environment Award
and Art and Experience Award in the festival, winner of Best Asian Film in Tokyo
Film Festival (1998), Participating in many international film festivals.
Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Abolfazl Jalili, Director of Photography:
Ataollah Hayati, Set Designer: Mohammad Taghi Jalili, Sound Recorder: Nezamoddin
Kiayi, Sound Mixer: Eshagh Khanzadi, Actors: Limoa Rahmani, Mahmoud Khosravi,
Jamil Mousavi, Maryam Zarei, Saleh Seydabadi, Taymour Salimi, Shaban Shabani,
Zolaykha Seydabadi, Ameneh Khanom, Producers: Haydar Ali Omrani, Majid
Modrresi, Mohammad Mehdi Dadgoo
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Bitter Dream (2003)
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Synopsis: An old man who worked in funeral home feels
that he will die soon after working in this job for all life.
Cast and Crew: Scriptwriter, Editor and Director:
Mohsen Amir Yousefi, Director of Photography: Bayram
Fazli, Sound Recorder: Hossein Ghourchian, Sound
Mixer: Hossein Mahdavi, Mohammad Reza Delpaak, Set
and Costune Designer: Mohsen Amir Yousefi, Actors:
Abbas Esfandiari, Mohsen Rahimi, Delbar Ghasri, Yadollah Anvari, Asghar Kazemi,
Producers: Mohsen Amir Yousefi, Rohollah Baradari

An Avant-Garde Group in Iranian Cinema
I am Nasser Hejazi (2014)

Synopsis : The documentary is about the life and
activity of the legend Iranian coach and goalkeeper
Nasser Hejazi in five seasons named I have a dream,
Last resistant man, Killing Sohrab, Esteghlal to Esteghlal
and Flight of Eagle.
Cast and Crew: Director: Nima Tabatabayi,
Scriptwriter:Khosrow Naghibi, Sound: Mohammad
Mortezayi, Edit: Mehdi Mehrnia, Narrators: Shahab Hosseini, Bahram Radan, Parviz
Paradtouyi, Masoud Rayegan, Mehran Modiri, Roya Taymourian, Producers: Amir
Rafeiee, Mostafa Elmifard

Screening Films

Art and Experience;

Avalanche (2014)

Possibility of Acid Rain (2014)
Synopsis: The story of the film is about old man named
Monfared who is retired and lives lonely for many years.
He is in severe challenge with his routine living in
loneliness and...
Achievements: Honor Diploma of Best Screenplay in
New Look section in 33rd Fajr International Film Festival
Cast and Crew: Director: Behtash Sanaeeha,
Scriptwriters: Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam, Director’s Advisor: Kambozia
Partovi, Director of Photography: Mohammad Reza Jahan Panah, Set and Costume
Designer: Iraj Raminfar, Sound Recorder: Reza Haydari, Actors: Shams Langroudi,
Maryam Moghaddam, Habib Pour Yousefi, Arsalan Abdal Elahi, and Easa Hosseini,
Producers: Samira and Rohollah Baradari
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Synopsis: A middle-aged mother whose son went out
from Iran and has problem with one of her patients in a
hospital she works in. Her husband wants to be a writer.
The woman feels lonely and misery and it causes that
her days become cold and tiring.
Achievements and Awards: Winner of Special Prize from
33rd Fajr International Film Festival
Cast and Crew: Director: Morteza Farshbaf, Scriptwriters: Nasim Mar’ashi, and
Morteza Farshbaf, Director of Photography: Houman Behmanesh, Sound Recorder:
Vahid Moghaddasi, Editor: Pouya Parsa Magham, Set Designer: Behzad Kazzazi,
Costume Designer: Sara Khaledi, Composer: Hamed Sabet, Sound Mixer: Alireza
Alavian, Make-Up: Mehrdad Mirkiani, Special Effects: Arash Aghabayk, Computer
Effects: Javad Matouri, Actors: Fatemeh Motamed Aria, Ahmad Hamed, Maryam
Shirazi, Amir Nassiri Yekta, Shirin Yazdan Bakhsh, Producer: Javad Norouz Baygi
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