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تجربههای دهه شصت
در آن سالها برخی فیلمهای خاص که مخاطب کمتری هم نسبت به سایر فیلمها داشتند
دارایاکرانمحدودیبودندکهمثالدرسینمافرهنگوعصرجدیدو...نمایشدادهمیشدند.
سینمای ایران در دهه شصت بنا به نوع مضامین و سوژهها در حال تجربهکردن بود که
به یک بیانی متناسب با فضای فرهنگی آن دوران و فرهنگ ایرانی خود دست پیدا کند.
آنچه در آن دوران اهمیت داشت ،تجربهکردن در بیان سینمایی بود .همواره در سینمای
سید محمد بهشتی*
ایران جریانی وجود داشت که به این جنبه توجه نشان میداد و از این تجربیات هم استفاده
میکرد .به این دلیل است که سینمای ایران صاحب عطر و طعم خاصی است .عموما
کسانی که به سینما نگاه جدیتری داشتند در این دسته قرارمیگرفتند .از بین کسانی که به این حوزه ورود میکنند
طبیعتا عدهای موفق میشوند و کسانی هم شکست میخورند؛ به تعبیری ورود به این حوزه ریسک زیادی میطلبد.
معموال درگامهای نخست ساخت چنین فیلمهایی نباید توقع مخاطب زیاد داشته باشیم.
تأثیرات «هنر و تجربه»
«هنر و تجربه» باعث نهادینهکردن این سبک از فیلمسازی شده و بهنوعی به این جریان رسمیت بخشیده است.
همچنین توانسته ارتباطی بین مخاطبینی که این نوع فیلمها را دنبال میکنند و همچنین سینماگران این حوزه
برقرار کند .اثرات این سینما تنها محدود به محافلی همانند سینماتک نیست ،بلکه بهمرور در کل سینما تأثیرگذار
خواهد بود .سینمای «هنر و تجربه» ،اکنون نقش مکمل را در کل سینمای ایران ایفا میکند.
طرحهای مشابه سالهای گذشته شکست نخورد ،بلکه چون نهادینه نشده بود و از طرفی به دلیل وجود تعداد
محدود فیلمهایی از این جنس ،طبیعتا نتوانست آنطور که باید و شاید موفق باشد .اما االن اوال به دلیل فراوانی زیاد
این نوع فیلمها و تحوالتی که در عرصه تکنولوژی رخ داده که امکان تجربهکردن را به فیلمساز میدهد و ثانیا به دلیل
ظرفیت سالنهای سینمایی که به این گروه اختصاص داده شده ،این سازوکار برایش فراهم شده و باعث شده این
طرح اکنون محقق شود .به نظرم اکنون زمان رویدادی مثل «هنر و تجربه» بود .هرچه بهمرور جلوتر میرویم شاهد
این هستیم که تهیهکنندگان هم تمایل دارند که به این نوع سینما ورود کنند.
«هنر و تجربه» و دیگران
اکران «هنر و تجربه» مزاحم بقیه سینماها نیست .این نوع سینما بخش کوچکی از ظرفیت نمایشی را به خودش
اختصاص داده .انشاءاهلل شاهد این باشیم که کل سینمای ایران به لحاظ مضمون مثل «هنر و تجربه» شود.
سینمای تجربی به معنی مخاطب محدود نیست .فیلمهایی همانند «ناخدا خورشید»« ،اجاره نشینها»« ،باشو،
غریبه کوچک»« ،آژانس شیشهای»« ،شیر سنگی»« ،هامون» و ...از جمله فیلمهایی هستند که هم به لحاظ
مضامین فرهنگی و هم به لحاظ سبک و زیباییشناسی بسیار عمیق و دارای موقعیت بسیار شایسته بودند و دارای
مخاطب فراوانی هم بودند .آروزی ما این است که کلیت سینمای ما دارای این ویژگیها باشد
* گفتاری برای ماهنامه «هنر و تجربه»  -با تشکر از محمدعلی حیدری
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این روزها «همهجا» بحث از «هنر و تجربه» است .از فضاهای مجازی گرفته تا مجالت و
روزنامهها و میزگردهای کارشناسی در فالن شهرستان .همه میخواهند شور و هیجان
این حرکت فرهنگی فروننشیند و «مردم» را برای دیدن «تجربههای سینماییشان» به
سینماها بکشانند .همه اینها درست و خوب .ولی اجازه میخواهم دکمه پاز را برای لحظهای
فشار دهم و درنگی کوتاه به وضعیت عمومی سینما در ایران داشته باشم .چراکه ماجرای
«هنر و تجربه» ذیل کالن سینما قرار دارد .راستش بنا به دالئل مختلف چندین دهه است
علیرضارسولینژاد
که سینما در ایران از حالت طبیعی خارج و تبدیل شده به یک مسأله و مشکل .در این چند
دهه نگاه دولت و اکثر روشنفکران و هنرمندان به سینما ،نگاهی ایدئولوژیک و هدایتی بوده.
این ماجرای طنزآمیز «دلواپسی» چیز جدیدی نیست .قبال در دهههای گذشته استارت این «دلواپسی» نسبت به
ذوق و سلیقه مردم ،توسط دولتها و روشنفکران زده شده است .تمام مشکالت کالن امروز سینما هم ناشی از همان
نوع نگاه است که تا به امروز ادامه دارد .بیایید با خودمان صادق باشیم و مشکالت را دور نزنیم .از اینرو به نظرم ما قبل
از «بحران سینمای ایران» و یا «بحران سینمای هنر و تجربه» ،دهههاست که با بحران و عدم مشروعیت تمام و کمال
«سینما در ایران» مواجهیم .تا وقتی که بحران اصلی ،یعنی تجارت آزادان ه فیلم و سینما در جامعه مدنی ایران به
رسمیت شناخته نشود ،هیچ طرح و پروژه فرهنگی توسط دولت به ثمر نخواهد نشست .زمانی که سرمایهدارن باسلیقه
و یا حتی بیسلیقه ایرانی بهصورت آزادانه حاضر به سرمایهگذاری در حوزه سینما نیستند ،یعنی که نه یکجای کار،
بلکه همهجای کار میلنگد .هم تولید و هم مالکیت سینما در حالت طبیعی در جوامع توسعه یافته در اختیار بخش
ی است .یا میبرند و پیروز میشوند ،یا میبازند و از دور خارج میشوند .در اغلب کشورهایی که سینما حیات
خصوص 
طبیعی دارد ،سوبسیدهای دولت (اگر سوبسیدی وجود داشته باشد ،مثل کشور فرانسه) در کنار بازار آزاد است .ولی
در ایران به علت فقدان بازار آزاد فیلم (و جانشینیاش توسط سرمایهداری دولتی) با یک کلیت دولتی متورم ناکارآمد
مواجهیم .سینمای «مستقل و هنری» در جوامعی رشد میکند که حیات طبیعی سینما در جریان باشد .سینمای
«مستقل» آمریکا رشد میکند ،چونکه در کنارش یک میناستریم قوی حضور دارد و تمام هویتش را در نسبت با آن
به دست میآورد .شکست سینمای میناستریم در ایران باعث ناراحتیاست و نه خوشحالی .سینمای میناستریم در
ایران شکست خورد ،چونکه خیلی چیزها را از سینمای میناستریم جهانی نیاموخت .از درهای بسته استقبال کرد و
عقب ماند .هم از بعد تکنیکال و هم از وجوه دیگر رشد نکرد و شکست خورد.
از سوی دیگر ،عدم حضور سینمای میناستریم جهانی هم در سینماهای ایران یک عقبماندگیاست .هر چه در
خود بیشتر فرو رویم و درها را ببندیم و از رقابت دوری کنیم عقبماندهتر میشویم .نتیجهاش را در این چند دهه
دیدهایم .در خیلی از کشورهای دور و اطرافمان که اتفاقا اشتراکات زیادی با آنها در حوزه دین و فرهنگ داریم این
مسائل حل شده است و سینمای جهان (میناستریم و مستقل) حضور فراگیری در جوامعشان دارد .خودشان را از
فیلم خوب بیبهره نمیکنند و فقط چشم به تولیدات داخل ندارند.
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اعترافات ذهن خطرناک من  /سینما فرهنگ
من می خوام شاه بشم  /موزه سینما
یحیی سکوت نکرد /نشر ثالث (نشست خبری)
یحیی سکوت نکرد /سینما فرهنگ
اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند /موزه سینما
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عوامل «اعترافات ذهن خطرناک من»
با مردم دیدار کردند
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آیین دیدار با
عوامل فیلم «اعترافات
ذهن خطرناک من»
ساخت ه هومن سیدی،
شنبه  ۱۰مرداد در سالن
شماره  ۲سینما فرهنگ
برگزار شد.
جواد نوروزبیگی ،نگار
جواهریان ،عباس
غزالی ،زینب نصراللهی،
پیمان شادمانفر ،حمیرا
نعمتاهلل ،محمد بدرلو و
رعنا امینی از جمله عوامل
فیلم بودند که در مراسم
حضور داشتند.
در این مراسم چهرههایی
همچون ویشکا آسایش،
الهام پاوهنژاد ،نوید
محمدزاده ،سامان مقدم،
روحاهلل حجازی ،مهرداد
صدیقیان ،آزاده نامداری،
محمدرضاغفاری،
بهرنگ علوی ،بهزاد
عمرانی ،اندیشه فوالدوند
و امیر عابدی حضور
داشتند و مجید توکلی
مجری برنامه بود.

در این مراسم که با استقبال مردم و هنرمندان همراه بود ،عوامل فیلم و مهمانان
ویژه و سینماگران حاضر در مراسم ،پوستر فیلم را به یادگار امضا کردند.
مجید توکلی ،مجری برنامه :حضور بابک اسکندری،
طراح چهرهپرداز سینمای جهان را در جشن افتتاح فیلم
به فال نیک میگیریم .او مای ه افتخار سینمای ایران است.
جواد نوروزبیگی ،تهیهکننده :بسیار خرسندم که فیلم
هومن سیدی در گروه «هنر و تجربه» با استقبال خوبی از
سوی مخاطبان روبهرو شده است .از مدیریت خوب و دقیق
این گروه متشکرم .همچنین از همه مهمانان و عوامل فیلم که ساخت آن را
برای ما هموار کردند ممنونم.
عباس غزالی ،بازیگر :این اولین فیلم سینمایی من بود.
امشب آن را برای صدمین بار همراه شما میبینم.
نگارجواهریان،بازیگر:ازاینکهفیلمهومنسیدیراامشب
بر روی پرده میبینم خوشحالم .اما بیشتر از آن خوشحالم که
فیلمراقراراستدرکنارشمامیهمانانعزیزتماشاکنم.

آیین دیدار مستند «من می خوام شاه بشم»
برگزار شد

مهدی گنجی ،کارگردان :از تکتک عوامل فیلم که
توانستند وسواسهای من را در طول مدت ساخت فیلم
تحمل کنند تشکر میکنم .جا دارد در این میان از سحر
رضوی که زحمت پژوهشهای میدانی و کتابخانهای را بر عهده داشت قدردانی
کنم .او  ۶۰۰شخصیت ویژه را در فهرست خود ثبت کرده بود و از میان این تعداد
توانستیم عباس برزگر [شخصیت اصلی فیلم] را انتخاب کنیم و فیلم را به تولید
برسانیم .هر مستندسازی وقتی فیلمش به اکران سراسری میرسد ،نمیتواند
که خوشحال نباشد .با اینحال خیلی ناراحتم که عدهای از حاضران در سالن
سرپاایستادهاند.
حسن مهدوی ،صداگذار :همانطور که در زمینه تاریخ،
تاریخ بیهقی برای من خاطرهانگیز است ،در حرفه مستند این
فیلم بهترین خاطرات را برای من تداعی میکند.
سحر رضوی ،تهیهکننده :مهدی گنجی این فیلم را
در دو نسخه ساخت .یکی را به صورت مجموعهای برای
تلویزیون و نسخهای را با توجه به کاراکتر اصلی فیلم .از
همان ابتدا میدانستیم که کار سخت و زمانبری پیش رو داریم .با اینحال
بسیار خوشحالم از این که فیلم ،امروز در گروه «هنر و تجربه» به اکران
رسیده است
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آییندیدارباعوامل
فیلممستند«من
میخوامشاهبشم»
شامگاهپنجشنبه۸مرداد،
درموزه سینمابرگزار شد.
در این مراسم ،مهدی
گنجی(کارگردان)،سحر
رضوی(تهیهکننده)،
حسنمهدوی(صداگذار
فیلم)وعلیباقری
(عکاس)،بهعنوانعوامل
فیلمحاضربودند.
دراینمراسمهنرمندان
وسینماگرانیهمچون
کامبوزیاپرتوی،
سهیالگلستانی،مجید
برزگر،سروشصحت،
کاظمهژیرآزاد،پیمان
هوشمندزاده،مجتبی
میرطهماسب،هرمز
هدایت،آزادهپورمختار،
حمیدرضاگرشاسبی،
محسناستادعلی،علی
همراز،مهدیبرزگر،حامد
رجبیورامتینلوافی
حضورداشتندوشهرام
شکیبااجرایبرنامهرابر
عهدهداشت.
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نشست رسانه ای «یحیی سکوت نکرد»
برگزار شد

نشست خبری
فیلم «یحیی سکوت
نکرد» سیزدهم مرداد در
کافه کتاب نشر ثالث
برگزار شد .در این
نشست فاطمه
معتمدآریا (بازیگر) ،کاوه
ابراهیمپور (کارگردان)،
تینا پاکروان
(تهیه کننده) ،ماهان
نصیری (بازیگر خردسال
فیلم) و اصحاب رسانه به
بحث پیرامون فیلم
پرداختند .اجرای
نشست را محمدرضا
مقدسیان برعهده
داشت .مسعود فروتن،
سیامک احصایی و
کامبیز درمبخش نیز از
جمله میهمانان ویژه این
نشست به شمار
شماره  17شهریور 1394
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میآمدند.

فاطمه معتمدآریا ،بازیگر :این فیلم پیش از آن که تجربه
شخصی یک کارگردان کار اولی باشد ،فیلمی عاطفی است .به
جرأتمیتوانمبگویمیکیازکمغلطترینفیلمنامههاییبودکه
دراینسالهاباآنبرخوردداشتم.اشتیاقوتالشکارگردانوگروهفیلمسازیجوان
آن نتیجه خوبی به دنبال داشته است .از نظر من «یحیی سکوت نکرد» در بهترین
جایممکندرحالاکراناست،چراکهتوقعاتمخاطبانآنورایاتفاقاتمعمول
سینمای ایران است و در نتیجه به دنبال تفاوت هستند .وقتی شنیدم که فیلم قرار
استدرگروه«هنروتجربه»بهاکرانبرسد،شایدبیشازهرکسدیگریخوشحال
شدم.حضورماهان[بازیگرخردسالفیلم]یکاتفاقخاصبود.اینکودکبازیگری
استثنایی است و از نظر دریافتهای هوشی و دقت به ظرافتهای بازی منحصر به
فرد است .بهطور مثال در سکانس نانوایی شاهدیم در یک لحظه چگونه عاشق لیال
شدواینرادربازیاشمیبینیم.درذاتخوداینکودکجاذبهایوجودداردکهمارا
ازنظرعاطفیبهیکدیگرنزدیککرد.عمهشخصیتیچندگانهداردوایناولینباری
نبودکهباچنینشخصیتیمواجهمیشدم.هرکدامازما یکالیهنداریموشاهدیم
کهعمهنیزعلیرغمظاهرخشکوخشنشدرونیمتفاوتدارد.
کاوه ابراهیمپور ،کارگردان :خانم معتمدآریا بازیگری فوق
ستاره است .هرکس به جای ایشان در این فیلم بازی میکرد،
شایدفیلمامروزچندپلهپایینترقرارمیگرفت.فیلمسازیکهبه
سویهنروتجربهمیرود،میداندکهازسینمایتجاریوبدنهفاصلهگرفتهاست.

عوامل «یحیی سکوت نکرد» با مردم
به تماشای فیلمشان نشستند

آیین دیدار فیلم
«یحیی سکوت نکرد»
شب سوم مردادماه در
سینما فرهنگ برگزار
شد.
فاطمه معتمدآریا
(بازیگر) ،تینا پاکروان
(تهیه کننده) ،ماهان
نصیری (هنرپیشه
خردسال فیلم) ،طال
معتضدی (نویسنده
فیلمنامه) ،ندا جبراییلی
(بازیگر) ،ژینوس پدرام
(تدوینگر) ،علی عابدینی
(طراح صحنه و لباس)،
مهدی چراغی (مدیر
تولید) ،الهام راد (منشی
صحنه) و حامد آزادی
(مدیر تدارکات) از جمله
عوامل فیلم بودند که
روی صحنه آمدند.

حبیب رضایی ،سیامک انصاری ،کمند امیرسلیمانی ،بهاره رهنما ،کیارش
اسدیزاده و محمدرضا غفاری از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.
تینا پاکروان ،تهیهکننده :خوشحالم که باالخره حاصل
دسترنج این بچهها روی پرده سینما دیده شد .و خوشحالم
که سینما فرهنگ برای این نمایش ویژه انتخاب شد که
برای نسل من و کاوه ابراهیمپور [کارگردان] حس نوستالژیکی دارد .از همه
حاضران هم تشکر میکنم که با وجود ترافیک سنگین امشب خودشان را به
مراسم ما رساندند.
فاطمه معتمدآریا ،بازیگر :تشکر میکنم که یکبار
دیگر از یکی از فیلمهای «هنر و تجربه» حمایت کردید؛
فیلمهایی که خاص هستند و در موقعیت خاصی به نمایش
درمیآیند و شما هم خاص هستید که برای دیدن آن آمدهاید
شماره  17شهریور 1394

ما رسالت داریم فرهنگ ملت را حتی شده خیلی اندک باالتر ببریم ،نه این که فقط فرمولهای جوابپسداده را
تکرار کنیم .به دنبال این بودم که یک داستان را بهخوبی تعریف کنم .بههیچ عنوان به فروش فکر نمیکردم و حاال
از اتفاق «هنر و تجربه» رضایت دارم .به هرحال این گروه جریان نوپایی است و تعداد سالنهای کمی دارد .حتی
در میان اطرافیان خود من هم عدهای وجود دارند که نمیدانند «هنر و تجربه» چیست .میشود این مشکل را با
تبلیغات بیشتر برطرف کرد و مخاطبان بیشتری را به سوی این سینمای محترم جذب کرد
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آیین دیدار «اشیاء از آن چه در آینه می بینید
به شما نزدیک ترند» برگزار شد

احسان کرمی،
مجری ،گوینده و بازیگر
تئاتر ،اجرای این برنامه
را بر عهده داشت.
از چهره هایی که در
این مراسم حاضر بودند
میتوان به عبدالجبار
کاکایی ،سیما تیرانداز،
فریبا کوثری ،محمدعلی
ابطحی ،امین تارخ،
عباس غزالی ،محمدرضا
هدایتی ،حسن فتحی،
سروش صحت ،کوروش
سلیمانی ،حافظ ناظری،
منصور ضابطیان ،کاوه
سجادی حسینی،
الدن طباطبایی ،آزاده
نامداری و بیژن نوباوه
اشاره کرد.
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آیین دیدار اولین فیلم نرگس آبیار با نام «اشیاء از آنچه در آینه میبینید
به شما نزدیکترند» ،پنج شنبه  22مرداد با حضور عوامل این فیلم در موزه
سینمای ایران برگزار شد و مهمانان و عوامل فیلم ،پیش از نمایش آن ،به
امضای پوستر فیلم پرداختند.
احسان کرمی ،مجری برنامه :خانم آبیار فیلمهایی
میسازد که فمینیستی نیستند ولی نگاه زنانه دارند.

نرگس آبیار ،کارگردان« :اشیاء »...فیلمی است که
نمایش آن باعث خجالتم نمیشود .این فیلم با پول توجیبی
تهیه کننده (محمدحسین قاسمی) ساخته شده است.
ممنونم که در این دنیای تحت تأثیر ماهواره و رسانهها ،وقت گذاشتید و در
این ترافیک آمدید تا فیلم ما را ببینید.
گالره عباسی ،بازیگر نقش اول :از آقای امین تارخ،
استادم و آقای حسن فتحی ،که به تازگی در حال همکاری
با ایشان هستم تشکر و قدردانی می کنم .به دلیل ازدحام
جمعیت از کسانی که ایستادهاند عذرخواهی می کنم .عوامل فیلم ،مهمان و
حضار ،میزبان آیین دیدار هستند

آئین دیدار با عوامل فیلم «اشیاء از آن چه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند »
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آئین دیدار با عوامل فیلم «اشکان »...

آئین دیدار با عوامل فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من»
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آئین دیدار با عوامل فیلم «گس»

آئین دیدار با عوامل فیلم «راننده و روباه»
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آئین دیدار با عوامل فیلم «یحیی سکوت نکرد»
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آئین دیدار با عوامل فیلم «پنج تا پنج»

آئین دیدار با عوامل فیلم «سی صد و شونزده»
آئین دیدار با عوامل فیلم «فردا»
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آئین دیدار با عوامل فیلم «من می خوام شاه بشم»

اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر /اصفهان
سی صد و شونزده  /مشهد
فردا  /خانه هنرمندان
گس  /خانه هنرمندان
من می خوام شاه بشم  /مشهد
یحیی سکوت نکرد /خانه هنرمندان
یحیی سکوت نکرد /اصفهان
یحیی سکوت نکرد /مشهد
اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر /خانه هنرمندان
فردا  /اصفهان

شماره  17شهریور 1394

19

www. aecinema. ir

«اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»
در اصفهان نقد و بررسی شد

عصر دوشنبه ،دوازدهم
مرداد ،سالن سینمای حوزه
هنری اصفهان میزبان نمایش
و نشست نقد و بررسی
«اشکان ،انگشتر متبرک و
چند داستان دیگر» بود.
دراینجلسهشهراممکری
(فیلمساز)ورامتینشهبازی
(منتقدسینما)دربارهاینفیلم
صحبتکردندوبهپرسشهای
حاضرانپاسخدادند.
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رامتین شهبازی ،منتقد سینما :امیدوارم فرصتی فراهم شود تا فیلمهای کوتاه شهرام مکری هم دوباره دیده
شود؛ به این دلیل که از همان فیلمهای کوتاه میتوانیم به نگاه خاص کارگردان پیببریم و میرسیم به فیلمی
که امروز دیدیم .فیلم «اشکان »...درواقع گونهای نقطهگذاری برای فیلمهای کوتاه کارگردان است .او فیلمهای
کوتاهش را در قالب یک فیلم بلند کامل میکند و سپس با «ماهی و گربه» به تجربههای جدیدتری دست میزند .این
فیلم در زمان ساخته شدنش یعنی همان هشت سال پیش اتفاقی بدیع و جدید در سینمای ایران بود و شاید امروز
کمی قدیمی به نظر بیاید.
شهرام مکری ،فیلمساز :سالهای تحصیلم مقارن شده بود با اوج اید ه پستمدرنیسم در سینما و روی سینمای
ایران هم تاثیر گذاشته بود .در آن دوره در فیلمهای کوتاه ما مسائلی که به زندگی روزمره میپردازند ،خیلی رایج بود و
خب خیلی سخت بود که بخواهیم مسیر متفاوتی را انتخاب کنیم .همان زمان بود که فیلم کوتاه «توفان سنجاقک» را
ساختم و خوشبختانه موفق از آب درآمد و در جشنوارههای داخلی و خارجی خوب دیده شد .همان موقع بود که بعد
از جشنواره فجر ،آقای علیرضا شجاعنوری که یکی از اعضای هیأت انتخاب فیلمها در آن سال بودند ،تماس گرفتند و
فیلم ژانر بسازیم با محاسبه
ایدهای را پیشنهاد دادند :اینکه چند نابینا دست به سرقت میزنند و نظرشان این بود که ِ
دقیق ،مثال از نوع ملویلی .راستش خودم هم تحت تأثیر جریان روز سینمای دنیا بودم و آنچه امروز آن را به عنوان
سینمای پساتارانتینویی میشناسند .با خودم گفتم اید ه آقای شجاعنوری را چهگونه به فضایی ببرم که خودم دوست
دارم؟ فیلمنامه را یازدهسال پیش نوشتم و خب نشد که ساخته شود .مدیران هم با مدل پیچیده و پازلگونهاش مشکل
داشتند ولی کمکم با فیلمهایی مثل «تقاطع» از ابوالحسن داوودی و جریان رایج سینمای روز ،شرایط برای ساخت
این فیلم هم مهیا و با بودجهای اندک ساخته شد« .اشکان »...در جشنوار ه سانتاباربارا که بخشی برای تقدیر از تارانتینو
داشت و ویژ ه فیلمهایی بود که ردی از تارانتینو را در خود دارند ،به نمایش درآمد و مورد توجه قرار گرفت

مشهدی ها به نقد و بررسی
«سی صد و شونزده» پرداختند

جلسه نقد و بررسی فیلم
«سی صد و شونزده»
عصر شنبه ،سوم مرداد،
با حضور سینمادوستان،
پیمان حقانی (کارگردان) و
محمدرضا مقدسیان (منتقد
سینما) در سینما هویزه
مشهد برگزار شد.
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پیمان حقانی ،کارگردان :این شروعی است برای اینکه ببینیم میشود در یک فیلم شخصیت اصلی را ندید؛ آن هم
دریکفیلم«بیوگرافیوار»؟یعنیشمامیخواهیدفیلمیرابسازیددربارهزندگییکزنوتماشاگراورانبیند.معتقدم
سینمای داستانی در کسلکنندهترین فیلمهایش هم باید جذاب باشد .شما هیچ آدمی را پیدا نمیکنید که بهخاطر
خودآزاری بنشیند «تارکوفسکی»« ،بال تار» یا «آنجلوپولوس» نگاه کند .اینکه او مینشیند و فیلمهای امثال این
فیلمسازان را میبینید برای این است که از تصاویر لذت ببرد .بنابراین سینمای داستانی چون رسالت قصهگویی دارد،
محکوم به جذابیت است .من برای اینکه فیلمم جذاب باشد باید جاهایی قاعده خودم را بشکنم ،ولی درست و بهموقع.
درست است که فیلم درباره کفشها و پاهاست اما قرار نیست که فقط اینها را نشان بدهیم .درواقع اساس قصه ما کفش
و پاست .ما در سینما چیزی داریم به اسم «نمای عمومی» .خب چرا نباید از این نما استفاده شود برای اینکه فضا را به
مخاطب القا کنیم؟ من این فضا را نشان میدهم ولی دارم سعی میکنم که قص ه را با همان کفش و پاها را تعریف کنم.
محمدرضا مقدسیان ،منتقد سینما :وقتی شنیدم کل فیلم بر مبنای پا و کفش است ،فکر کردم چه ایده جذابی.
وقتیفیلماکرانشدرفتمتافیلمیازگروه«هنروتجربه»ببینموبهقولخودمحمایتکنم.فیلمراکهدیدمگفتمعجب
فیلم خوبی ،اصال نیازی به حمایت من و امثال من ندارد .کار مهمی که به نظر من پیمان حقانی انجام داده این است که از
نماهاوالمانهاییکهدرسینمادورریزمحسوبمیشوند،استفادهکرده.شماوقتییکفیلمسینماییراتماشامیکنید
احتماالمهمترینچیزیراکهمیبینیدستارهفیلماست؛شکلوشمایلوصورتولباسوخیلیچیزهایدیگر.درواقع
درفیلمهایدیگرکارگردانخیلیبهشمانماییازکفشهاویابندکفشرانشاننمیدهد.درواقعپیمانحقانی براساس
یکسریزوایدسینمایییاموادتصویریدستدوموسومدرسینما،فیلمسازیکرده.اودستمیگذاردرویذائقهبصری
مخاطب و اتفاقا موفق هم بوده .او از داشتههای بصری خودمان استفاده میکند و به بهترین شکل ممکن آنها را دوباره به
خودمانبرمیگرداند.اوداردبهنوعیادایدینمیکندبهبهترینقابهاییکهدرسینمابستهنشدهاند
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جلسه نقد و بررسی «فردا»
برگزار شد

نشست نقد و بررسی فیلم
«فردا» یکشنبه چهارم مرداد
در خانه هنرمندان ایران با
حضور مهدی پاکدل و ایمان
افشاریان (دو کارگردان
فیلم) ،علی عالئی (منتقد
سینما) و سام بهشتی (مجری
مراسم و مشاور رسانهای
فیلم) برگزار شد.
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مهدی پاکدل ،از کارگردانان فیلم :طی صحبتهایی که با ایمان داشتیم فهمیدیم به حکایات موالنا عالقه
مشترک داریم .این بود که سعی کردیم برداشتی شخصی از اشعار این شاعر داشته باشیم که این اتفاق با همکاری
خانم شرحی ،همسر آقای افشاریان ،میسر شد .قبل از نوشتن سناریو ،با یکدیگر به سفر رفتیم و از جنگل و مرداب و
مناطق دیگری که مد نظرمان بود عکس گرفتیم .فیلمنامه را هم در همینجاها نوشتیم و خالصه سکانسها را برای
خودمان یادداشت میکردیم .پروسهای که حدودا ً ۳تا  ۴ماه طول کشید.
ایمان افشاریان ،از کارگردانان فیلم :تمام تالشمان را کردیم تا به شالودهای از حکایات موالنا برسیم .سفر
مشترک و با هم نوشتن ،تنها به فیلمنامه منتهی نشد و ما همزمان تمام صحنهها را دکوپاژ میکردیم .خودمان به
دفعات ،جای بازیگرها برای خودمان بازی و تجربه میکردیم و اتود میزدیم .اص ً
ال به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا
فیلم را بهصورت مشترک کار کنیم چون به ذهنیت مشترکی در مورد فیلم رسیده بودیم.
علی عالئی ،منتقد سینما :برای فیلمهایی از این دست ،کلیدهایی برای درک بهتر وجود دارد که اولین آن ،نام
فیلم است .اینکه چرا اسم فیلم «فردا» است تم اصلی قصه را مشخص میکند .فیلم شامل سه اپیزود است که هرسه
از دیروز و امروز بهره میبرد اما فردا پر از ابهام است و مملو از ندانستن .از این جهت فیلم پیوند خوبی با اسمش دارد
و مخاطب را دعوت میکند به فردا .روایت فیلم بر مبنای خردهپیرنگ یا خردهروایت است .همینجا مرز خطر برای
فیلم پیشمیآید .ما با تکه پارههایی از روایت مواجه میشویم که تحت تأثیر علت و معلول جلو میروند .استادان
بزرگ فیلسازی میگویند که برای فیلم اول ،شخصیتهای زیادی را در داستانتان جا ندهید و حداکثر دو کاراکتر
ت غیرخطی دارد ،هم موازی ،هم دایرهای و هم از چندین شخصیت بهره گرفته.
داشته باشید .اما فیلم «فردا» هم روای 
همه و همه اینها در یک فیلم اول ،کار را برای این دو فیلمساز بسیار مشکل کرده است و هر کدامشان به تنهایی برای
سخت کردن یک فیلم کافی هستند

نشست نقد و بررسی «گس»
انجام شد

نشست نقد و بررسی فیلم
«گس» با حضور کیارش
اسدیزاده (نویسنده و
کارگردان فیلم) ،محمدرضا
غفاری (بازیگر) ،شادمهر
راستین (منتقد سینما) و
محمدرضا مقدسیان (منتقد
سینما و مجری مراسم) عصر
چهارشنبه  ۳۱تیرماه در خانه
هنرمندان برگزار شد.
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کیارش اسدیزاده ،فیمنامهنویس و کارگردان« :گس» در دورانی ساخته شد که تعاملی بین دولتمردان وقت و
سینماگرانوجودنداشت.اینشانسمنبودکهدرستدرچنیندورانیعزمخودراجزمکردهبودمکهواردسینماشوم
وعلیرغمتماممحدودیتهاومشکالتیکهگریبانگیرهمهفیلمسازهامیشدبرایساختنفیلمخودمتالشکردم.
محمدرضا غفاری ،بازیگر« :گس» پنجمین کار سینمایی بود که بازی کردم و حاال اکران آن بعد از چهار سال برایم
بسیارشیریناست.خوشحالمکهدرآنبازیکردمولیفیلم«گس»رابهطورخاص،نهبهعنوانبازیگرآنبلکهبهعنوان
یک تماشاگر حتی اگر در آن بازی هم نمیکردم دوست داشتم چون به جنس سینمای مورد عالقه من تعلق دارد.
محمدرضا مقدسیان ،منتقد سینما و مجری مراسم :سینمای بعد از انقالب مدیون سینمای اجتماعی
است .همه ما میدانیم بضاعت و امکانات سینمایی چه از لحاظ محتوایی و چه از نظر تکنیکی باعث شده تا
سینمای اجتماعی اگرچه یک ژانر محسوب نمیشود اما میان سینماگران بهطور خاص قوت بگیرد و نگاه و تحلیل
فیلمنامهنویسان و فیلمسازان را به سمت زندگی پر فراز و نشیب مردم جذب کند.
شادمهر راستین ،منتقد سینما :در حال حاضر در دوران گذار هستیم .تالشی که دوستانی مثل کیارش
اسدیزاده میکنند تا همدیگر را بیابند و سینمای مستقلی را شکل بدهند ستودنی است و از تغییر نگاه در سینما
میگوید .همواره این سؤال وجود دارد که چرا با سینمای اجتماعی و واقعگرا مخالفت میشود؟ مگر اینها واقعیت
جامعه ما نیست؟ دلیل آن تغییر ذائقه مخاطب و عادتهای اوست .دیگر جنس سینمای  ۲۰سال پیش برای شما
جذاب نیست .البته اگر این قبیل فیلمها خارجی و وارداتی باشند ممکن است مثل فست فود آنها را بپذیرید و از
تماشایشان لذت ببرید اما وقتی قرار است به تماشای یک محصول داخلی بنشینید که داستانش را از واقعیات اطراف
خودتان وام گرفته توقع دارید قابل پذیرش باشد .حقیقت این است که جامعه ما تازه  ۲۰سال است درگیر مناسبات
اجتماعی دنیای مدرن شده و هنوز ظرفیت پذیرش بازتاب خود را ندارد
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مشهدی ها به نقد و بررسی
«من میخوام شاه بشم» نشستند

جلسهنقدوبررسیفیلم
مستند«منمیخوامشاه
بشم»عصرشنبهدهممرداد،
درسینماهویزهمشهدباحضور
مهدیگنجی(کارگردان)و
علیعالیی(منتقدسینما)
جلسهبرگزارشد.
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مهدی گنجی ،کارگردان :من وقتی پیش عباس برزگر رفتم اصال قرار نبود چنین داستانی داشته باشیم و
من از زندگی او چیز خاصی نمیدانستم .یعنی دقیقا من مثل شمای مخاطب به عباس نگاه میکردم .من در
ابتدا فیلمی ساختم از عباس برزگری که آدم موفقی است که سخت تالش میکند و خانوادهاش هم به او کمک
میکنند .همین .در واقع هفت یا هشت دقیقه اول این فیلم ،مستندی سی دقیقهای بود که برای تلویزیون ساخته
شد .اما بعدش که این سوژه برایم جدی شد ،من هم مثل هرکسی دیگر در همان ابتدا بلیت گرفتم و رفتم خانه
عباس و با شخصیتی مواجه شدم خیلی خوش سر و زبان ،باهوش و با روابط عمومی فوقالعاده باال که من را جذب
خودش کرد .اینکه شما در فیلم میبینید الیه الی ه زندگی این فرد مانند پازل کنار هم چیده میشود ،واقعا برای
خود من هم همین اتفاق افتاد.
علی عالیی ،منتقد سینما :داشتن روایت داستانی فینفسه برای یک فیلم مستند اهمیت ندارد اما اگر با یک فیلم
مستند داستانی مخاطب ارتباط خوبی برقرار میکند ،این اتفاق به نفع اثر است .این فیلم به شکل دقیق فیلمنامه
دارد و با ساختار کالسیکی چیده شده .من گاهی که با دوستان مستندساز صحبت میکنم ،از آنها خواهش میکنم
حتما یک پالت برای خودشان داشته باشند .اینکه میگویم فیلمنامه کالسیکی دارد به این خاطر است که در فالن
دقیقه بحران ایجاد میشود ،نقطه عطف دارد و در کل ،شما بیشتر مؤلفههای اصلی فیلمنامهنویسی را میتوانید در
آن ببینید .در دستهبندیهای فیلم مستند ،این فیلم در دسته مستندهای شخصیتمحور اما داستانی محسوب
میشود .بهطور مشخص مستندهایی که امیال و آرزوهای انسان را نشان میدهند ،در گروه مستندهای داستانی
قرار میگیرند و این دقیقا همان چیزی بود که مهدی گنجی در این مستند به تصویر کشیده است .این مستند پر از
الیههای معنایی و مفهومی است و خیلی ریز و جزئی تقریبا به آنها پرداخته است .نقد قدرت ،آرمان ،آرزو ،ثروت و
پیامدهای ثروتمند شدن ،توریسم ،خشونت و خیلی چیزهای دیگر به زیبایی پرداخته شده است

«یحیی سکوت نکرد»
در خانه هنرمندان نقد و بررسی شد

نشستنقدوبررسی«یحیی
سکوتنکرد»،ساخت هکاوه
ابراهیمپور،یکشنبه۱۱مرداد،
درخانههنرمندانبرگزارشد
وعواملفیلمبهپرسشهای
حاضرانپاسخگفتند.
خسرومعصومی،کارگردان
سینما،مهمانویژهاین
نشستبودواجرایجلسهرا
حسامالدینمقامیکیابرعهده
داشت.
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تیناپاکروان،تهیهکننده:درطولفعالیتخوددرسینماهموارهدلشورهسینمایمستقلراداشتهام.دراولینبرخوردبا
فیلمنامه«یحییسکوتنکرد»برایتهیهکنندگیآنپیشقدمشدم.درنهایتبهایننتیجهرسیدمکهباسرمایهموردنظر
یاست.اصوالکارهایسخترادوستدارم.
اینامر،هرقدرهمکهسخت،اماشدن 
آنتونیاشرکا،منتقدسینما:جادووافسونیدر«یحییسکوتنکرد»وجودداردکهمخاطبرادرگیرمیکندوازبعد
سینمایی هم جزو معدود آثار جشنواره فیلم فجر بود که فیلمنامه آن سر و ته داشت .این فیلم تماشاگر را قدمبهقدم به
مکاشفه دعوت میکند و او را با گامهایی محاسبه شده در گیرودار داستان یحیی میاندازد.
ت در ساخت فیلمها و تیزرهای تبلیغاتی ،من را از خودنمایی برحذر
کاوه ابراهیمپور ،کارگردان :تجربه سالها فعالی 
ف رابطهها بودم و به هیچوجه نمیخواستم بیننده را مرعوب کنم.
داشت .در این فیلم بیش از هرچیز در پی کش 
طال معتضدی ،فیلمنامهنویس :در مسیر نگارش فیلمنامه همواره وسوسه میشدم به روابط دیگر آدمهای قصه
هم بپردازم و وارد زندگی تکتک آنها بشوم .اما همواره بر این وسوسه غلبه کردم و تالش کردم مثل کارگردان،
متعهد به قصه عمه و یحیی باقی بمانم .در جریان نگارش فیلمنامه به مدت یکسال در مورد فیلمنامه حرف
میزدیم .این فیلمنامه حاصل تعامل کارگردان و نویسنده است.
ندا جبراییلی ،بازیگر :از ابتدا در انتخاب نقشهای خود دقت کردهام و مسأله انتخاب همیشه برایم اهمیت داشته
است .همواره قصد دارم فیلمنامههایی را بپذیرم که کارگردانی خالق داشته باشد و خودم در نهایت بتوانم فیلم را به
عنوان مخاطب تماشا کنم.
ماهان نصیری ،بازیگر نقش یحیی :آقای ابراهیمپور از من چیزهای آسانی میخواست .ایشان خیلی خوب مرا
هدایت کردند .همه فیلم پر از خاطره است و هربار که آن را میبینیم کلی خاطره به یاد میآورم .فیلم را دوست دارم،
چون خاطره را دوست دارم
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«یحیی سکوت نکرد» در اصفهان
نقد و بررسی شد

دوشنبه پنجم مرداد ،فیلم
«یحیی سکوت نکرد» با
حضور کاوه ابراهیم پور
(کارگردان) و پوریا ذوالفقاری
(منتقد سینما) در سینما
سوره اصفهان به نمایش
درآمد و نقد و بررسی شد.
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پوریاذوالفقاری،منتقدسینما«:یحییسکوتنکرد»یکدرامموفقروانکاوان هکودکاست.یکیازدالیلشمسیری
است که روایت فیلم طی میکند .یحیی ابتدا نزد عمهاش احساس غریبگی میکند ،بعد صمیمی میشود و بعد در پی
صحبتهای بچههای همسایه دوباره اعتمادش را از دست میدهد؛ حتی نوعی جنون خفیف کودکانه را در رفتارش
میبینیم.درآوردناینسیرسینوسیکارسادهاینبوده.ساختارفیلمهمدرخدمتچنینروایتیاستوکاوهابراهیمپور
در اولین فیلم بلند خود به هیچ وجه نخواسته تا خودنمایی کند .حضور کودک در این فیلم ،یک مورد بیسابقه است در
سینمای ایران .اصوالً کسانی که فیلم کودک ساختهاند مانند عباس کیارستمی و محمدعلی طالبی ،یک ریاکشنی از
کودکمیگیرندوآنراکاتمیدهندبهاصلماجراوحتیخودکودکنمیداندداردچهمیکند،ولیاینجابازیگ ِرکودکی
رامیبینیمکهکام ً
المیدانددرمیزانسناستباپالنهایطوالنی.اینسهویژگییعنیسیردرستسینوسی،دیدهنشدن
کارگردانوبازیبازیگرکودک،سهنقط هقوتفیلماستکهآنراسزاواربیشتردیدهشدنمیکند.
کاوهابراهیمپور،کارگردان:تجربههایاولیهامدرساختنتیزرهایتبلیغاتیباعثشدتاهرساختاریراتجربهکنمو
بنابراینهنگام ساختناین فیلم قصدماینبودکههم ه اینساختارهای تجربه شدهرادوربریزمو فقطبهسرراستترین
شکل ممکن داستان تعریف کنم و هر جور بزک اضافی و خودنمایی را حذف کنم .کات کردن یکجورهایی کارگردان را
تیکوالنگشاتاستفادهکنمووقتبدهمبهتماشاگرتادرقاببزرگیکهبرایش
دیکتاتورمیکند.ترجیحدادمازالنگ ْ
چیده شده به دنبال جزئیات بگردد .تماشاگر باید وقت داشته باشد تا روابط تکتک این آدمها را کشف کند .نخواستهام
تا بیش از آن رابط ه نرمال و فاصلهای که ما در واقعیت هم بین هم داریم ،به شخصیتها نزدیک شوم و بنابراین کلوزآپ
نداریم .به نظرم موفق شدهام قدری با تماشاگرم روراستتر باشم .ماهان نصیری (بازیگر کودک فیلم) محصول هنر من
نیست .این بچه واقعاً فوقالعاده است و حضورش شانس بزرگی برای من بوده .البته خوششانسی اولم حضور فاطمه
معتمدآریا بود که ایشان بسیار در بازی گرفتن از کودک به من کمک کردند

نقد و بررسی «یحیی سکوت نکرد»
در مشهد برگزار شد

نشست نقد و بررسی فیلم
«یحیی سکوت نکرد»
شنبه  17مرداد در سینما
هویزه مشهد با حضور کاوه
ابراهیم پور (کارگردان) ،طال
معتضدی (فیلمنامه نویس)
و سحر عصرآزاد (منتقد
سینما) برگزار شد.
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سحر عصرآزاد ،منتقد سینما :فیلم مفاهیم انسانی را به شکلی ساده و روان به تصویر میکشد .مسلما این
ویژگی برآمده از فیلمنامه است و اینکه فیلنامهنویس چه شیوه روایتی را برای شروع قصه انتخاب کند .اما نکته
اصلی این است که فیلم ،قهرمانی کودک دارد اما به شدت جدی است .یعنی آن سطحینگری خیلی از فیلمهای
مربوط به کودکان را ندارد .چه بسا که اگر این موضوع تلخ با زاویه یک آدم بزرگسال مطرح میشد ،فیلمی
وحشتناک و غیر قابل تحمل را تماشا میکردید .انتخاب زاویه نگاه کودک برای فیلم به نظرم از جانکاه بودن و
تلخی فیلم کم کرده و آن را به اثری قابل تحمل بدل کرده.
طال معتضدی ،فیلمنامه نویس :من و کاوه ابراهیم پور مدت یک سال و نیم روی فیلمنامه کار میکردیم .هر آن
چیزی که شما در فیلم میبینید ما برایش به نتیجه قطعی رسیدیم و بعد رفتیم سراغ فیلمبرداری؛ یعنی تمام این
صحنهها حاصل گپ وگفت های طوالنی من و کارگردان بود .این فیلم و این قصه بیشتر برای من ماجرای سفر
یک قهرمان بود .یعنی پسری که وارد یک محیطی میشود و بعد به عنوان قهرمان کنشگر ،عمل دراماتیک قصه
را انجام میدهد ،از مراحلی عبور میکند و بعد به شکلی که شما میبینید تبدیل میشود .چیزی که برایم اهمیت
داشت این بود که قصه یحیی و عمهاش را به سرراستترین روش روایت کنیم .البته باید بگویم که روایت قصه ما
کمی خودخواهانه است و بیشتر دوست داشتیم مخاطب خودش کشف کند.
کاوه ابراهیم پور ،کارگردان :من از لحظه اول با خودم عهده کردم که اصال کات نزم و نماهایم را در النگ شات
بگیرم .من حتی در انتخاب لنزهایم هم همین طور عمل کردم و همان طور که شما دیدید در فیلم حتی یک نمای
کلوزآپ وجود ندارد ،چون من نمیخواستم بیش از حد جزئیات زندگی شخصیتها را به مخاطب نشان بدهم.
من میخواستم همه چیز در خدمت روایت فیلم باشد .ما لیال را در فیلم از دور میبینیم .شخصیتهای ما در قصه،
به اندازه دیالوگهایشان و زمانی که در فیلم حضور دارند برای ما اهمیت دارند و نه بیشتر
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نشست نقد و بررسی «اشکان ،انگشتر متبرک
و چند داستان دیگر» برگزار شد

نشست نقد و بررسی فیلم
«اشکان ،انگشتر متبرک و
چند داستان دیگر» اولین
فیلم بلند شهرام مکری،
یکشنبه  ۱۸مرداد ماه با
همراهی عوامل فیلم و نیما
حسنی نسب (منتقد سینما)
در سالن استاد ناصری خانه
هنرمندان برگزار شد.
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شهرام مکری ،فیلمساز :اسم فیلم را خودم خیلی دوست دارم .آن زمان که فیلمنامه را مینوشتم فکر کردم
ایدهای که روی آن کار میکنم ،یعنی دو داستان اصلی که تعدادی خردهداستان آنها را به هم پیوند میدهند ،شبیه
همه کتابهای مجموعه داستانی است که الگوی خردهروایتها از آنها گرفته شده و اسمهای اینچنین دارند؛ مثل
کتاب «التاری ،چخوف و داستانهای دیگر» .فیلم به نظر من طنز است اما طنز در مرز خندیدن .برای دیدن این فیلم
لحظاتی را در نظر میگرفتم شبیه به لحظاتی که مثال خودم هنگام دیدن فیلمی مثل «فارگو» تجربه میکنم .فیلم
صحنههای بامزهای دارد اما آدم با دیدن آنها برای خندیدن سرریز نمیشود.
سینا رازانی ،بازیگر :روز اولی که برای صحبت درباره فیلم با شهرام مکری قرار داشتم او خیلی صادقانه گفت از
وقتی بودجه فیلم کم آمده و شرایط تولید عوض شد جرقه ایدهای برای او به وجود آمده تا با نگرشی جدیدتر سراغ
این پروژه بیاید .من پیش از آن فیلمهای کوتاه شهرام را دیده بودم و خیلی دوست داشتم با او همکاری کنم .در
حین ساخت ،تجربه بازی در این فیلم برای من بسیار لذتبخش و شیرین بود چون شهرام درباره ایدهای که برای
هرکدام از صحنهها داشت و در جزئیات و ریزهکاریهای بازی با ما بازیگرها بحث میکرد .حتی میزان حرکت
چشمها برای او حساب شده و هدفمند بود.
سعید ابراهیمیفر ،بازیگر :جلوی دوربین شهرام مکری رفتن خیلی دلپذیر است چون او کارگردانی است که
لحظهبهلحظه فیلمنامهاش را قبل از فیلمبرداری با همان دقت در ذهنش ساخته و اجرا کرده .برای من که بازیگری
صرفا یک تجربه است و نه حرفه اصلیام این کار خیلی آموزنده و در عین حال راحت بود.
نیماحسنینسب،منتقدسینماومجریمراسم:یکیازخصوصیاتاینگونهفیلمهاایناستکهنگاهیپارودیک
به موضوعات دارند؛ بهطوری که از فیلمهای کالسیک و مهم تاریخ سینما الگوبرداری میکنند و به نوعی بازخوانی آنها
هستند اما در عین حال که میخواهند به آنها ادای دین کنند شوخی و هجوشان هم به حساب میآیند

«فردا» در اصفهان
نقد و بررسی شد

فیلم «فردا» به کارگردانی
مهدی پاکدل و ایمان
افشاریان بیستونهم تیرماه
در سینما سوره اصفهان با
حضور هر دو فیلمساز و علی
عالیی ،منتقد سینما ،به
نمایش درآمد و نقد و بررسی
شد.
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ایمان افشاریان ،از کارگردانان فیلم :همهچیز بر مبنای دوستی عمیق میان من و مهدی پاکدل شکل گرفت.
همبازی شدنمان در تئاتر و فیلمبینیهای مشترک به عمیقتر شدن این دوستی و دست یافتن به یک ذهنیت
مشترک بسیار کمک کرد .همزمان با نوشتن فیلمنامه برای یافتن لوکیشن با هم راهی سفر شدیم و با توجه به
سابق ه بازیگریمان جای شخصیتها بازی هم کردیم .از همان مرحل ه نوشتن فیلمنامه نگاه دکوپاژی به آن داشتیم
و اینگونه نبود که فیلمنامه را بنویسیم و بعد برویم دنبال شکل اجرا .فکر کردن به شیو ه اجرا و بازی بازیگران همپای
نوشتن فیلمنامه پیش رفت.
مهدی پاکدل ،از کارگردانان فیلم :بازیگردانی را هم به شکل مشترک انجام دادیم .بازیگران فیلم از بهترینهای
تئاتر هستند .فیلمنامه را نسبت به شناخت کاملی که از این بازیگران داشتیم نوشتیم .یکماه قبل از فیلمبرداری
جلسات دورخوانی و تمرین داشتیم .سرصحنه هم هر شب قبل از سکانسهای روز دوباره تمرین میکردیم.
یبُرد هم داشتیم و بازیگران حتی جای خود را در صحنه میدانستند .همهچیز از قبل پیشبینی شده بود.
استور 
حتی تدوینگر ما هم از قبل شناختی از همهچیز داشت .هیچگونه درگیری سرصحنه نداشتیم .هدف مشخصی
داشتیم و با هم به آن هدف نزدیک میشدیم.
علی عالیی ،منتقد سینما :نام فیلم فقط تم فیلم را دربرمیگیرد و در فیلم فقط امروز و دیروز را میبینیم و
خوشبختانه فیلم از مرگآگاهی حرف نمیزند و بیشتر موضوعش ترس و گریز از مرگ و حتی شوخی با مرگ
است .وارد یک درهمتنیدگی از فضای ذهنی به فضای عینی میشویم و ترکیب این دو فضا درام کلی را شکل
میدهد .متأسفانه ما دراممحوری نداریم و این ضعف فیلم است .فیلم از خردهروایتهای ناهمبسته تشکیل شده
کارگردانی قابل قبولی دارد و میزانسنها
که خود را به صورت روابط علت و معلولی کامل نمیکنند .ولی فیلم
ِ
سینمایی است
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نقد و بررسی «اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»

نقد و بررسی «پنج تا پنج»
نقد و بررسی «جایی برای زندگی»
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نقد و بررسی «دختر ،مادر ،دختر»

نقد و بررسی «روز مبادا»

نقد و بررسی «فردا»
نقد و بررسی «گس»
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نقد و بررسی «یحیی سکوت نکرد»

نقد و بررسی «سی صد و شونزده»
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مراسم نکوداشت بهرام بیضایی ،فیلم
«باشو غریبه کوچک» و عدنان عفراویان برگزار شد

خانههنرمندانروز
 25مرداد 94میزبان
سینماگرانوهنرمندانی
بودکهبهبهانهاکراندوباره
فیلم«باشوغریبهکوچک»
بههمتگروههنروتجربه
گردهمآمدهبودندتا
خاطرهآنفیلمویادبهرام
بیضاییرازندهوازعدنان
عفراویانتقدیرکنند.این
مراسمکهازساعت ۱۷وبا
نمایشاینفیلمدرتاالر
ناصریخانههنرمندان
آغازشدباامضایپوستر
فیلموضبطپیامهای
تصویریبرایاستادبهرام
بیضاییتوسطهنرمندان
ادامهپیداکرد.
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پرویزپورحسینی،بازیگرفیلم«باشو:»...کارکردنبابهرام
بیضایی که کارگردان اندیشمندی است بسیار برای یک بازیگر
آموزندهاست؛مخصوصادرتئاتر.هرلحظه،هرساعتوهرروزی
کهاینشخصیتبزرگدرسینماوتئاترایرانحضورنداردیکخسرانبزرگاست.
هر کجای دنیا بود برای شخصی مثل بهرام بیضایی استودیو و مدرسهای ساخته
بودندواوبهتولیدکارهایشادامهمیدادولیمااینجاقدراورانمیدانیم.
جواد طوسی ،منتقد سینما :بهرام بیضایی به شکلی
واقعبینانه فیلمسازی تاثیرگذار و صاحب سبک در جمع
فیلمسازان موج نوی سینمای ایران است .فیلمسازی که
تعریف درستی را از فیلمساز مولف ارائه داد .او فیلمساز و نمایشنامهنویسی است
کهاصراردارددراثرخودغریبههاییحضورداشتهباشندکهقراراستهویتمندی
را رقم بزنند ،هیچ گاه آدمهای منفعلی نیستند و همواره در مسیر و سفری که به
ناگزیر آن را طی میکنند تفاهم را در برابر تقابل قرار میهند.
عدنان عفراویان ،بازیگر نقش باشو :جای بهرام بیضایی و
سوسن تسلیمی در این مراسم خالی است .من با اتاق کوچکی
که در آن زندگی ميکنم و دکهای که دارم روی پای خودم
ایستادهام .امیدوارم خداوند دوباره آقای بهرام بیضایی را سر راهم قرار دهد تا
این بار فیلم باشو غریبه بزرگ را با هم بسازیم.

گزارش :زهرا عزیزمحمدی ،عکس ها :یاسمن ظهورطلب
aecinema.ir

احمد طالبینژاد ،منتقد سینما :تم فیلم بهرام بیضایی
همدلی است .از اول تا آخر فیلم شاهد تلفیق یا درهمآمیزی
آیینها به شکل متقارن هستیم .مسئله فیلم گفتوگوی
خرده فرهنگها است؛ به نوعی پیشگویی آنچه در دهه هفتاد در جریان
سیاسی کشور رخ میدهد یعنی گفتوگوی فرهنگها و تمدنها .خوشبختانه
بهرام بیضایی همیشه از این دست پیشگوییها در همه کارهای خود چه پیش
از انقالب و چه پس از آن دارد.
امیر پوریا ،منتقد سینما :باشو غریبه کوچک به میزانی
فیلم ملی ایرانی محسوب میشود که یک بیننده خارجی
برای آن بیننده نامناسبی است چرا که با یک زیرنویس همه
دیالوگهای آن را متوجه میشود .در حالی که بیننده ایرانی به نسبت درک و
دانش خود از لهجهها و گویشهایی که در فیلم است با آن ارتباط برقرار میکند.
این فهم در طول فیلم و پروسه شکلگیری ارتباط نایی و باشو که یک رابطه مادر و
فرزندی و فراتر از آن است به وجود میآید که چقدر چند قومیتی بودن این کشور
در مقایسهبابسیاریاز سرزمینهای جهانمنحصربه فرداستوچقدربینیازیم
از این فهم دقیق تعابیر و واژگان و زبان .این مفهوم را که فیلمی به جایگاهی از تاثیر
عاطفی و انسانی برسد که فقط همکیشان فیلمساز و شخصیتهایش بینندگان
درست آن باشند ،به ندرت در جای دیگر جهان میتوان پیدا کرد
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آتیالپسیانی،مجیدمظفری،
خسرومعصومی،محمد
رحمانیان،واروژکریم
مسیحی،ایرجرامینفر،پرویز
پورحسینی،حسنآقاکریمی،
سیروستسلیمی،جعفر
پناهی،هوشنگگلمکانی،
احمدطالبینژاد،محمد
متوسالنی،امیدروحانی،
افشینهاشمی،سپیده
عبدالوهاب،بهتاشصناعیها،
محمدسریر،محمدرضا
درویشی،امیرپوریا،هادی
آفریدهوکیوانمهرگانازجمله
مهمانانشرکتکنندهدراین
مراسمبودندواجرایمراسمرا
کیوانکثیریانبرعهدهداشت.
اوجلسهرابایادکردنازنام
وجایخالیبهرامبیضایی
درسینمایایرانآغازکرد
ویادآوریکرد«:باشوغریبه
کوچکفیلمیاستکهدر
بخشخاطرهسینمایهنرو
تجربه اکرانشدهوامروزدوباره
دورهمجمعشدهایمتادرکنار
چهرههایشاخصسینمای
ایرانیاداینفیلمراگرامی
بداریم».ویباتوضیحمسائلی
کهعدنانعفراویاندرسالهای
گذشتهباآندستبهگریبان
بودهاظهارامیدواریکردتا
مشکالتباقیماندهدرزندگی
اوازطریقمسئولینوکمکو
همدلیهنرمندانحلشود.

حسن آقاکریمی ،دستیار بهرام بیضایی و نماینده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :کانون ،طبق
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی تنها ارگانی است که در
ساخت فیلم نیازی به پروانه ساخت ندارد اما برای نمایش عمومی فیلمهایش
نیاز به پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد دارد .فیلم در آن زمان برای
دریافت پروانه نمایش به ارشاد ارائه شد اما این وزارتخانه به دالیل خودش و با
اعتراض به یک صحنه ویژه صالح نمیدانست در آن زمان نمایش داده شود.
در شرایط فعلی خود را موظف دانستیم هدیهای تقریبا معادل بودجهای که
سی سال پیش برای ساخت فیلم صرف شده برای عدنان در نظر بگیریم.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از پیشنهاد اهدای تمام عواید فروش
فیلم به عدنان عفراویان استقبال میکند و از مدیریت گروه هنر و تجربه
میخواهم به این پیشنهاد جامه عمل بپوشاند.
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مراسم نکوداشت بهرام بیضایی و فیلم «باشو ،غریبه کوچک»
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(محصول )1392

عوامل :فیلمنامه نویسان و کارگردانان :ایمان افشاریان و مهدى پاکدل ،مدیر فیلمبرداری :سینا کرمانی زاده ،مدیر صدابرداری:
علیرضا نوین نژاد ،تدوینگر :معین شافعی ،بازیگران :صادق صفایی ،امیررضا دالورى ،علی دهکردى ،مجید آقاکریمی ،سوده شرحی،
محمدرضا علیمردانی ،ستاره اسکندرى و علیرضا شجاع نورى ،تهیه کننده :حسین صابری
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خالصه فیلم« :فردا» فیلمی سه اپیزودى با برداشتی آزاد از سه حکایت موالنا است که با یک تم مشخص در هم
تنیده شده است .فیلم حول محور یک تصادف شکل می گیرد« .فردا» روایتگر  48ساعت از زندگی افرادى است
که هریک به گونه اى با مرگ دست به گریبانند.

35

گفتوگوبامهدیپاکدلوایمانافشاریان،کارگردانان«فردا»-بخشدوم

زهرا مشتاق
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مهدی پاکدل می گوید :وقتی «فردا» را ساختیم ،خیلی ها طوری برخورد کردند که
انگار از جیب آن ها فیلم را ساخته بودیم .دعوا می کردند که :این چه فیلمی است
ساخته اید و« ...فردا» هرچه هست فیلم ماست .تجربه ای است درباره مرگ .با او و
ایمان افشاریان ،درباره تجربه مشترکشان در کارگردانی و نوشتن فیلمنامه «فردا» به
گفت وگو نشستیم که بخش پایانی آن را می خوانید.

آن چیدمانی که ما در خانه مسعود و منیر
میبینیم ،مهیا شدن برای مراسم سالگرد
دخترشان است؟
مهدی پاکدل :بله درواقع منیرهر سال در روزی
که دخترش مرده ،به آن جا می رود و آن اتفاق را
در ذهنش مرور می کند .با دخترش یک بار دیگر
شمال می رود .با هم می روند عکاسی.
ولی پدر نمیتواند این مالیخولیای
همسرش را بپذیرد .میخواهد که منیر
دوباره به زندگی برگردد .برای همین با
درد به او میگوید :من یک زخمی دارم که

تو نمیگذاری خوب بشود.
پاکدل :آره .برای این که مسعود دنیای واقعی را
قبول دارد تا آن روحیه سودایی که همسرش دچار
شده .برای همین برایش سخت است .می گوید تو
هر سال من را می کشانی این جا .بس کن .تو او را
که نیست می بینی ،ولی من را که هستم نمی بینی.
من را نگاه کن .منم مسعود ،همسرت.
یکی از بازیگران خوب این فیلم
محمدرضا علیمردانی است .به نظر من
درخشان بازی میکند.
پاکدل :علیمردانی جدا از این که بازیگر قدیمی
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تئاتر است ،صداپیشه و دوبلور خیلی خوبی هم
هست .تازگی هم در «پایتخت  »4در نقش آقای
بائو بازی می کرد.
اصالانگارچیزیبهنامدوربینرانمیبیند؛
یعنی یک بازی رئال و دوستداشتنی.
گاهی هم با خودش لحظههای کمیک
میآورد .انگار فرصتی برای تنفس ایجاد
میکند.
ایمان افشاریان :علیمردانی نقش همسرایان
را داشت .دیده اید در تراژدی های یونان باستان
همسرایان فرصتی برای تنفس تماشاگران ایجاد
می کنند؟ او هم همین کارکرد را داشت .بین این
همه اتفاقات تلخ ،محمدرضا با خودش لحظه های
خوبی آورد .به خصوص این که خودش هم آدم
طنازی است .حتی سر فیلمبرداری ،سختی های
کار را هم تلطیف می کرد .در کار هم خیلی کنترل
شده ،وگرنه دیدید که چه طنزی دارد.
خب ما در مورد همه اپیزودها حرف زدیم

مگر اپیزود آخر که به نوعی فصل شروع
فیلم هم هست .امیر دالوری و مجید
آقاکریمی یک زمانی در یک برنامه طنز
تلویزیونی بازی میکردند.
پاکدل :بله در تلویزیون بازی می کردند .خیلی
سال پیش.
افشاریان :مجید آقاکریمی از بازیگران قدیمی
تئاتر است .بعد هم در یک دوره ای در تلویزیون کار
می کند .ولی این آدم یک زمان طوالنی فقط تئاتر
کار کرده .من قبل از «فردا» ،حدود ده ،دوازده تا
تله فیلم کار کردم .هروقت زنگ می زدیم نمی آمد.
اصال حاضر نبود وارد سیستم تلویزیون بشود.
یعنی آن کاری را که داشت می کرد آن قدر دوست
داشت ،آن قدر برایش مقدس بود که نمی آمد
تلویزیون .برای همین حضورش در «فردا» واقعا
برای ما مغتنم بود .چون می دانستیم چه انرژی و
پتانسیلی دارد« .فردا» را هم به دلیل رفاقتی که با
ما داشت آمد که به نظر من در اپیزود مرداب خیلی

37

شماره  17شهریور 1394

38

خوب بازی کرده .خیلی خوب.
آره .حسابی لج امیررضا دالوری را با آن
پروانه پروانه گفتنش درمیآورد.
افشاریان :جفت خوبی بودند؛ رفاقت و دوستیشان
در تئاتر و پاس کاری هایی که در فیلم داشتند.
یعنی فارغ از فیلمنامه و دکوپاژ و اتفاقی که قرار
بود بیفتد ،خودشان خیلی درگیر لحظات و واقعی
بودن و باورپذیر بودن آن بودند .و این برای ما خیلی
لذت بخش بود .یعنی می دیدیم بازیگری که کار
ندارد ،نرفته یک گوشه بنشیند جوک تعریف کند.
درگیر بودند بچه ها .نه تنها در این اپیزود ،همه
بچه ها در هر سه اپیزود.
چه بسا پیشینه تئاتری هم کمک کرده
بوده .چون همدلی و همگرایی خاصی با
خودشان وارد کار میکنند.
افشاریان :دقیقا .این روحیه تئاتری است؛ ولی
می دانید ،گاهی می گویند طرف تئاتری است یا
تئاتری بازی می کند ،یعنی یک جورهایی به مفهوم
منفی این را می گویند.
پاکدل :کسانی که این حرف را می زنند تا به حال
یک بار هم تئاتر ندیده اند .مطمئنم.
افشاریان :ولی واقعیت این طوری نیست .همین
االن هم در تئاترهایی که دارد اجرا می شود
مدیوم های زیباتر و
رئال تری وجود دارد.
آقای افشاریان،
نــوشــتــن یک
فیــلمنـــا مه
اپــیــزودیــک
آسانتر است
تـــا نــوشــتــن
فیلمنا مه ها ی

مرسوم؟
افشاریان :مسلما .ولی اتفاقی که می افتد این
است که اگر برایش یک مفهوم مشترک ،شرایط
مشترک و اتفاق های مشترک پیدا نشود ،یعنی
درواقع آن نخ تسبیح از مهره هایی که چیده شده
رد نشود ،کار بیهوده ای اتفاق افتاده .تمام ذهنیت
ما از آن وقتی که ایده مطرح شد این بود که چه
می خواهیم بگوییم .اصال این قصه ها و این ماجراها
چه ربطی به هم دارند و چه می خواهند بگویند.
سختی و آن چهار ماهی که برای نوشتن فیلمنامه
گذاشتیم بیشتر برای یک دست کردن و شانه
کردن این اتفاقات در دل هم بود.
پاکدل :چون ما دیروز و امروز را می بینیم و فردا را
در حقیقت اصال نمی بینیم .من یک چیزی هم در
مورد سؤال قبلی می خواستم بگویم؛ درباره نظم.
من قبل از «فردا» با آقای مجیدی سر فیلم حضرت
محمد بودم و تمام عوامل پشت صحنه ،تقریبا همه
آن ها ،از هالیوود بودند؛ از آدم های بزرگ سینمای
جهان؛ از آقای استرارو بگیرید تا طراح صحنه و
طراح گریم .من نزدیک دو سال با این ها به عنوان
بازیگرهمکاری می کردم .من خیلی دقت می کردم
به این که این ها چه چیزشان با ما فرق می کند.
به هر حال مفهوم عشق در همه فرهنگ ها یک
معنی می دهد؛ مفهوم
محبت ،دشمنی ،همه
این ها یک معنی دارد.
پس چرا فیلم های آن ها
به اصطالح درمی آید
و شــکــلــش درســـت
است ولی مال ما الکن
مــی شــود؟ چه جوری
اســت؟ مگر چــه کار
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می کنند آن ها؟ چه فرقی می کنند؟ مفهوم که
همان مفهوم است .به تنها چیزی که در این دو سال
رسیدم نظم بود .نظم فوق العاده قوی داشتند .یک
هم این که در کار همدیگر دخالت نمی کردند .این
بزرگ ترین چیزی بود که من دیدم؛ برعکس ما
ایرانی ها که در کار همدیگر فقط دخالت می کنیم
و از کار خودمان هم وامی مانیم .دیده ام دیگر:
سر کارهای دیگر ،صدابردار بیشتر حواسش به
فیلمبردار است ،می گوید :بلد نیست یک نور بدهد،
هه هه ..آقا تو کار خودت را بکن .به تو چه؟ در فیلم
حضرت محمد یک کسی بود که فقط مسئول کابل
بود و شما در طول این دو سال یک دانه کابل خاکی
نمی دیدی .یک بار نمی دیدی کابلی قطع باشد .ما
سر یک سریال دو سال هم که کار می کنیم ،هر روز
کابل مشکل دارد .یعنی هر روز صدای کارگردان به
هواست که آقا من تصویر ندارم ،چی شد؟ هر روز.
آن آدم کارش فقط کابل بود .به کار هیچ احدالناسی
هم دخالت نمی کرد .و نظم ،نظم ،نظم و فقط نظم
است که این ها را قدرتمند می کند .کارشان را یک
شکل دیگر می کند .ما در «فردا» سعی کردیم تا آن
جایی که می توانیم از نظمی که در تئاتر حاکم است
بهره بگیریم .مثال من سر فیلم حضرت محمد واقعا
ندیدم که یک کدام از این خارجی ها وقتش را به
بطالت بگذراند .شما مطلقا نمی دیدی که بایستند
زیر سایه سیگار بکشند ،چای بخورند .وقتی کار
می کردند ،کار می کردند .برایشان کارشان مهم
بود .بهش عشق می ورزیدند .عاشق شغلشان
بودند .از کوچک ترینشان تا بزرگ ترینشان .لذت
می بردند از این که دارند کار می کنند .نه وقتشان
به بطالت می گذشت و نه در کار هم دخالت
می کردند و نه پشت سر کسی حرف می زدند .اصال
و ابدا .حتی با من بازیگر هم حرف نمی زدند .کار

خودشان را می کردند .ما سعی کردیم در این فیلم
به یک شکل تجربی در حد و اندازه خودمان ،نه در
حد فیلم حضرت محمد که پروژه بزرگی بود ،در
فیلم کوچولو و دور همی خودمان نظم را رعایت
کنیم و خوشبختانه آن قدر جواب داد ،آن قدر شکل
درستی به خودش گرفت که ما فیلم را  23روزه
ساختیم؛ در آن شرایط سخت .هر کس فیلم را
ببیند باورش نمی شود که می شود فیلم را شما
 23روزه ساخته باشید .تازه یک روزش هم یک
مشکلی برایمان ایجاد شد ،دوباره برگشتیم شمال.
وگرنه بیست روزه تمام شده بود.
افشاریان :بازیگران ما دغدغه شان بود.
پاکدل :فیلمبردار ما یک جوان  25ساله بود؛
سینا کرمانی زاده .امسال تازه  27سالش است؛
جوانی که من مطمئنم تا چند سال آینده یکی
از بهترین فیلمبردارهای ایران خواهد بود .یکی
از امیدهای سینما خواهد شد .خیلی از کار این
جوان لذت می بردم ،چون واقعا عاشق سینما بود.
ما یک اصل داشتیم و آن این که عاشق سینما
باشیم .عاشق کاری که داریم انجام می دهیم .برای
همین می گویم وقتی در جشنواره فیلم اکران شد،
برخوردهایی می دیدیم که می فهمیدیم این ها
اصال با ما مشکلی ندارند ،این ها عاشق کارشان
نیستند .طرف منتقد است ولی اصال شغلش را
دوست ندارد .حالش از سینما بد است .احساس
می کند سینما حقش را خورده .باید حتما بازیگری
چیزی می شده .باید حتما یک چیز دیگری می شده
ولی آخرش سر و کارش افتاده با خودکار و کاغذ .ای
بابا ...اگر عاشق سینما باشی ،فرقی نمی کند کجاش
باشی .خدا را شکر که داری در سینما کارمی کنی.
لذت ببر .خودت را رها کن .در بزرگیش ،در اعتالش
کمک کن .من اشتباه کردم بیا به من بگو .حال کن.
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این برخوردها یعنی این که سینما را دوست نداری.
میخواهم بپرسم چقدر با اکــران و
جداسازی فیلمها در گروهی با تعریف
«هنر تجربه» موافق هستید؟
پاکدل :ما که واقعا از موقعیتی که «هنر و تجربه»
فراهم کرده ممنونیم .ما دو سال پیش که فیلممان
در جشنواره نشان داده شد ،از خود دوستان
سینمائی خودمان برخوردهایی دیدیم که احساس
کردیم که چه اشتباهی کردیم ،چه جنایتی مرتکب
شدیم که این فیلم را ساختیم .کاش می رفتیم
مثال پیتزا فروشی می زدیم .چرا ما فیلم ساختیم!
چرا بچه ها را آن قدر ناراحت کردیم! اصال چرا فیلم
اولمان این قدر عمیق است و فکر کردن می خواهد!
اصال اذیت شدند :چرا کمدی نبود! چرا نخندیدند!
چرا مثال کسی در فیلم ما دیوانه بازی درنیاورد! چرا
دوربین را نبرده بردیم فالن جشنواره مثال معلق
بزنیم و و و ...می دانید ،فضا آن قدر ملغمه ای از
همه چیز شده که اگر کسی کار درست انجام بدهد
در اقلیت است .همه با انگشت نشانت می دهند
که :این دیوانه ها را باش ،رفتند یک فیلم راجع
به مرگ ساختند ،فیلمشان عمیق است ،هاهاها!
باور کنید ،جدی می گویم .من یک چنین حسی
داشتم .بعد مافیای اکران هم که خودش اصال بحث
دیگری است .فراموش کرده بودند که ما این فیلم
را بدون این که یک ریال از کسی پول بگیریم
ساخته بودیم .احسان دالویز پول شخصی خودش
را گذاشته بود .ما از سرمایه جیب خودمان این فیلم
را کار کردیم .یعنی با پول بابای هیچ کس این فیلم
ساخته نشد .ولی نوع برخورد آدم ها با ما طوری بود
انگار که از پول جد و آباء آن ها استفاده کردیم .انگار
می گفتند :اصال برای چی این فیلم را ساختید؟ این
برخوردها را دیدیم .واقعا دیدیم ها .چون من اصوال

آدم اهل گله ای نیستم .ولی واقعا نمی دانید وقتی
فیلم ما در جشنواره اکران شد چه برخوردهایی
دیدیم.
افشاریان :ببینید ،همیشه در جشنواره فیلم هایی
ساخته می شود که همه قشر آدمی را در بر بگیرد.
کمدی ،اکشن ،هنری .اما من فکر می کنم اعتبار
کشور به این نوع فیلم هایی است که ساخته
می شود که حاال هم دسته بندی شده و شده
«هنر و تجربه» .در واقع ما هم اگر عشق احسان
دالویز به ساخته شدن این فیلم نبود ،تا به حال
نمی توانستیم این فیلم را بسازیم و پیش هر تهیه-
کننده ای که می رفتیم می گفت :این فیلم فروش
ندارد .نمی تواند بفروشد .می دانید ،معیارهای
فروش تغییر کرده .در صورتی که وقتی مرور
می کنید می بینید در دهه های  60و  70فیلم هایی
ساخته شده که شما وقتی نگاه می کنید ،می بینید
هنوز برایتان لذت بخش است؛ از همان اساتیدی
که االن فیلم های عجیب و غریب می سازند ،از
همان آدم هایی که االن کامال نظراتشان عوض
شده و شرایط دیگری را دنبال می کنند .این که
«هنر و تجربه» دارد از چنین فیلم هایی حمایت
می کند خودش خیلی غنیمت است .ولی واقعا ای
کاش به همان اندازه که به آن فیلم ها اهمیت داده
می شود و برایشان تبلیغ می شود ،برای گروه «هنر
و تجربه» هم تالش بیشتری می شد.
امیدوارم این اتفاق برای ما هم بیفتد .یعنی «هنر و
تجربه» هم تماشاچی داشته باشد .مردم ما بسیار
باهوش و فهیم هستند .ما فکر می کنیم آن ها در
صورتی به سینما می آیند که یک سری سوپر
استار در یک سری قصه های خاص حضور داشته
باشند؛ حاال طنز ،عاشقانه و ...ولی واقعا این طوری
نیست .واقعیت این است که حتی سریال سازی
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ما هم برمی گردد به این که مخاطب ما چطور
نگاه می کند .یک سری اتفاقاتی در این مدت
افتاد و فیلم هایی ساخته شد که با فروش های
میلیاردی روبه رو شد .به نظر من علی رغم این که
می گویند چقدر خوب شد که بین مردم و سینما
این آشتی اتفاق افتاد ،ولی این ضربه زننده بود.
یعنی برای تهیه کننده ها ماجرایی را به وجود آورد
که بگویند پس حاال که این طور است ،گونه های
دیگر تعطیل .یعنی فراموش شدن ژانرهای دیگر.
هستند تهیه کننده هایی که می گویند ما یک سری
جوک های وایبری داریم ،پرینت گرفتیم ،بیایید
همین ها را سرهم بندی کنید ،یک چیزی
بنویسید ،بسازید ،مردم بخندند ،خوششان بیاید.
چون فیلم های این طوری ساخته شده و فروش
کرده می گویند دیگر .می بینید که دنباله دار هم
ساختند.
پاکدل :ایمان درست می گوید .فکر نکنید مردم با
یک فیلمی حال می کنند .شما باید مردم را تربیت

کنید .روی فکر آن ها کار کنید .این طوری نیست
که فقط بنشینند ،بخندند و بروند و اگر مثال یک
ذره فکر کنند و اذیت بشوند ،نمی روند آن فیلم
را ببینند.
افشاریان :آن فیلم ها هستند که باید درگیر
اکران باشند که آیا اکران می شوند یا نه .از لحاظ
فرهنگ سازی می گویم ها.
چه توقعی دارید شما؛ وقتی در خانههای
حتی متوسط رو به باال هم میروید،
مردم نشستهاند پای سریالهای هندی
و ترکیهای .خب طبیعی است این آدمها
وقتی به سینما هم میروند گزینهای جز
این ندارند.
افشاریان :مقصر این هم خود ما هستیم .چون ما
خوراک مناسبی برایشان فراهم نکردیم .حتی در
قصه هایی که می سازیم سعی می کنیم به آن ها
دروغ بگوییم .واقعیت نشان داده نشود .معلوم است
که نتیجه این می شود .یعنی باعث می شود که
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مردم ما بروند سمت سریال های ترکی .از لحاظ
فرهنگی از ما خیلی دور هستند ،ولی چون دروغی
در آن ها گفته نمی شود و روابط واقعی و راست
است ،ترجیح می دهند آن را نگاه کنند.
در عین حال این نکته را هم نادیده نگیرید
که مردم ما آنقدر دچار فقر فرهنگی و
اقتصادی هستند که اگر یکی ،دو ساعت
فضایی برای تنفس و شاد بودن و سرگرم
شدن داشته باشند استقبال میکنند.
دیدن یک خانه خوشگل و شیک ،چهار
تا آدم با سر و وضع مرتب ...یک جورهایی
سعی میکنند خودشان را با قهرمان فیلم
تطبیقبدهند.
افشاریان :مثل شنیدن موسیقی می ماند .شما
همیشه دوست ندارید موسیقی سنتی ایرانی
گوش کنید .دوست دارید ،ولی در یک شرایط
روحی خاص .در یک وقت خاصی دوست دارید
موسیقی الیت بشنوید ،راک گوش کنید ،یا ...در
فیلم هم همین طور است .من االن در چه مودی
هستم ،دوست دارم چه فیلمی را ببینم ،االن
غمگینم ،دلم می خواهد بروم یک کمدی ببینم
یا بروم اکشن ببینم .مثال با رئیس شرکتم دعوایم
شده ،وقتی می بینم تو فیلم آن یارو ،یکی دیگر
را می زند ،من خوشحال
می شوم .خالی می شوم.
می دانید ،نمی شود
من بگویم فقط فیلم
کمدی بسازید که مردم
بخندند .واقعا نمی شود.
وگرنه در موسیقی هم ما
باید فقط شش و هشت
داشته باشیم .به هر

حال «هنر و تجربه» یک اتفاق خیلی خوب است.
امیدوارم یک موج نباشد و متوقف نشود و مردم هم
به خصوص حمایت کنند.
پاکدل  :من که خوش بین هستم به مدل مدیریت
و فضایی که کم کم دارد رشد می کند .االن هم
مخاطب خودش را پیدا کــرده .مردم می روند
فیلم ها را می بینند .ولی خب ،بازهم مخاطب خاص
است .هنوز مخاطب عام درگیر این نوع سینما
نشده .ان شاءاهلل کم کم این اتفاق می افتد .درست
است که ما همیشه نسبت به فضای فرهنگی کشور
نا امید بودیم ،ولی این بار خوش بین هستیم تا
ببینیم چه اتفاقی می افتد .چون یک جوری این
فیلمسازان مستقل کارشان شده بود فریاد در
بیابان  .هیچ کس صدایشان را نمی شنید.
خودشان با پول خودشان ،با سرمایه خودشان
آمدند فیلم ساختند؛ فیلم های شریف .می بینید
دیگر در «هنر و تجربه» چه فیلم های زیبا و
تأثیرگذاری دارد اکــران می شود .فیلم هایی
که هیچ کس به آن هــا اهمیت نمی داد ،چون
االن ما یکی ،دو تا پخش کننده داریم که آن ها
همه سینماها دستشان است .آدم های با سابقه
استخوان خرد کرده را زمین می زنند؛ ما که دو
تا بچه ایم .برایشان شوخی هستیم .فوتمان کنند
سوت شده ایم هوا.
بااینسیستموبااینمافیا
سینما را میچرخانند.
از فیلمهایی حمایت
میکنندکهفکرمیکنند
درست است .به هر حال
«هنر و تجربه» در دل
تمام این اتفاقات خیلی
خوشیمناست
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(محصول) 1387

دستاوردها :برنده دیپلم افتخار بهترین کارگردانى از جشنواره فیلم فجر ،برنده جایزه بهترین فیلم اول از جشن منتقدان سینماى
ایران ،نمایش داده شده در جشنواره هاى پوسان ،سانتا باربارا ،تفلیس ،سائوپائولو ،گرانادا و بمبئى عوامل :فیلمنامه نویس و
کارگردان :شهرام مکرى ،مدیر فیلمبرداری :پیام عزیزى ،مدیر صدابرداری :على اعالیى ،تدوینگر :آرش رصافى ،بازیگران :سعید
ابراهیمى فر ،سینا رازانى ،سیامک صفرى ،على سرابى ،رضا بهبودى ،هوتن مکرى ،محمد عباسى ،پگاه طبسى نژاد ،هوشنگ قوانلو،
مهدى پاکزاد ،صدف احمدى ،حیدر زرقومى ،عال محسنى ،حمید مقدم ،حسین فرضى زاده ،الهام زارع نژاد ،على امجدیان و سمانه
زندى نژاد ،تهیه کننده :مهدى کریمى
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خالصه فیلم :دو نابینا تصمیم دارند از یک جواهرفروشى سرقت کنند .آدم هاى مختلفى درگیر این سرقت
مى شوند و هرکدام بخشى از داستان را پیش مى برند .پلیس ها ،مال خر ،شریک دزدها و ...همه در یک روز
سرنوشتشان به هم گره مى خورد ...
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شهرام مکری« ،اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» را پیش از «ماهی و گربه»
ساخت .این که چرا اولین فیلمش بعد از دومی و به فاصله ای طوالنی از زمانی ساخت
اکران شده ،پرسشی است که در این گفت و گو کم و بیش به پاسخ می رسد .از آنجا که
فیلم های کوتاه مکری نقش مهمی در شناخت سینمای او دارند ،در این گفت و گو ،به
این فیلم ها و نقششان در آثار بلند مکری نیز پرداخته شده است.

برای صحبت از «اشکان ،انگشتر متبرک
و چند داستان دیگر» باید ابتدا مروری به
اولین فیلم کوتاهت« ،توفان سنجاقک»،
داشته باشیم .آن را کی ساختی؟
وقتی برای تحصیل در دانشگاه از کرمانشاه به تهران
آمدم ،ابتدا شروع به فیلمبرداری برای دوستان دیگر
کردم ولی از سال دوم به این نتیجه رسیدم که باید
خودم فیلم بسازم .ایدهای داشتم و آن ایده از اینجا
شروع شد که یک روز از دانشگاه که به خانه آمدم
تلویزیون را روشن کردم .یکی از داستانهای هزار
و یک شب پخش میشد .داستان این بود که روزی

یک دلقک دربار ،جایی به مهمانی میرود .موقع
خوردن شام در حالی که حرف میزد و میخندید،
تیغ ماهی در گلویش گیر کرد و مرد .از آنجاییکه
صاحبخانه میترسد ،مرگ دلقک گردن او بیفتد،
جنازه را میبرد و جلوی خانه دکتر میگذارد و در
میزند و فرار میکند .وقتی دکتر در را باز میکند،
در به پهلوی جنازه میخورد و جنازه از پلهها سقوط
میکند و پایین میافتد .دکتر فکر میکند ضربه در
و پلهها باعث مرگ دلقک شده .دکتر هم برای سر
به نیست کردن جنازه ،آن را روی پشتبام میبرد
و روی دودکش بخاری خانهای میگذارد .از آن
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طرف صاحبخانه در حال تمیز کردن لوله بخاری
است که ناگهان جنازه به درون خانه سقوط میکند.
صاحبخانه فکر میکند دلقک روی پشتبام بوده
و او که با میله زده ،جنازه از لوله بخاری به خانه
افتاده است .داستان همینطور ادامه پیدا میکند و
آدمهای مختلف فکر میکنند خودشان باعث مرگ
دلقک دربار شدهاند .آخرین نفر را پلیس دستگیر
کرده و به دادگاه برده .البته من هیچکدام از این
ماجراها را ندیدم .یعنی وقتی تلویزیون را روشن
کردم ،قسمت دادگاه در حال پخش بود .وقتی قاضی
میخواست حکم صادر کند ،نفری بلند شد وگفت
که این شخص قاتل نیست و من قاتل هستم .قاضی
گفت :پس تو باید محاکمه بشوی .در ادامه نفر دیگر
بلند شد وگفت :او قاتل نیست و قاتل اصلی من
هستم و همین طور به ترتیب .همانطور که گفتم
من چون از سکانس دادگاه دیدم در نتیجه کامال
تصادفی ،روایت بهصورت معکوس برایم تعریف شد.
این داستان هزارویک شب همان داستانی است که

فرخ غفاری« ،شب قوزی» را براساس آن ساخته
است .بعد از دیدن این فیلم با خودم فکر کردم چقدر
خوب میشود من بتوانم مثل فرخ غفاری داستان
را بهروز کنم ولی مثل سکانسی که دیدم ،روایت
را معکوس تعریف کنم .از مجموعه اینها شروع به
نوشتن فیلمنامه «توفان سنجاقک» کردم .البته اسم
اولیه آن «برقگرفتگی و مگس» بود .فیلمنامه را به
انجمن سینمای جوان وقت دادم .آنها گفتند به نظر
ما روایت فیلمنامه ،روایتی پیچیده و تودرتو است.
اگر ممکن است قسمتهایی از آن را تست بزن تا ما
بتوانیم ببینیم و تصمیم بگیریم .در نتیجه ،من فیلم
را به وسیله یک هندیکم و به کمک همخانهایها
و دوستانم ساختم .فیلم را به سینمای جوان بردم
ولی آنها نپسندیدند .من هم بیخیال فیلم شدم .آن
سال نسخ ه فیلم را به جشنواره دانشجویان سراسر
کشور فرستادم بدون این که امیدی برای دیدهشدن
فیلم داشته باشم .ولی روز اختتامیه با تعجب دیدم
که جایزه بهترین فیلم ،بهترین کارگردانی ،بهترین
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تدوین ،بهترین فیلمبرداری و خالصه همه جایزهها
را به فیلم دادند .آن موقع رییس هیأت داوران ،آقای
کیانوش عیاری بود .فیلم را دیده و خیلی پسندیده
بودند و به این ترتیب همه جایزهها را به من دادند.
من هم مجموع جوایز را که دو یا سه سکه بود فروختم
و همان فیلمرا بهصورت حرفهایتر و جدیتر با نام
«توفان سنجاقک» ساختم .میتوانم بگویم اگر در
آن سال ،آقای عیاری در هیأت داوران نبودند کال
مسیر ساخت این فیلم و ایدههای بعد از آن تغییر
میکرد.
از همان اتفاقات که اگر اینطور نمیشد
پس چی میشد...
بله .که اگر نبود چه میشد؟ اتفاقا آقای محمدعلی
طالبی بعدا به من گفتند که ما فیلم تو را چون دوست
نداشتیم ،کنار گذاشته بودیم .روز جمعبندی ناگهان
آقای عیاری این فیلم را آورد و گفت :دوباره این
فیلم را با دقت تماشا کنید .به این ترتیب رأی همه
داوران را برگرداند و به این ترتیب همه جوایز به
«برقگرفتگی و مگس» تعلق گرفت .کل اتفاقاتی که
برای فیلم «توفان سنجاقک» افتاد به این صورت بود.
اصال نمیدانم اگر سکانس آخر یکی از داستانهای
هزارویک شب را نمیدیدم ،ایده روایت برعکس به
ذهنم میرسید یا نه؟ اتفاقا «توفان سنجاقک» که
ساخته شد ،در جشنواره فیلم کوتاه تهران ،جشنواره
بینالمللی فیلم فجر و ...شرکت کرد و جوایز زیادی
برنده شد.
با تئوری علمی در مورد توفان بالهای
سنجاقک هم آشنا بودی؟
این تئوری را از قبل میشناختم .بعضی جاها به آن
تئوری «بال زدن پروانه» و بعضی جاها هم تئوری
«توفان سنجاقک» میگویند .من فکر کردم این
تئوری مبنای این نوع نگاه به دنیا است .تئوری ای

که از سوی مجری  -کارشناس در فیلم بیان
میشود تئوری جالبی برای نگاه کردن به کل دنیا
و هستی بود.
چیزی که بیننده در نگاه اول از
صحبتهای کارشناس (که تصاویرش هم
برخالف بقیه فیلم رنگی است) در «توفان
سنجاقک» دریافت میکند ،ابتدا تصور
میکند که این یک وصله ناجوری است
و صرفا پاساژ و بهانهای برای پرداخت به
روایت شخصیتهای دیگر قصه است.
ولی در انتها معنا و کارکرد واقعی آن
آشکار میشود .یعنی معلوم میشود
صحبتهای کارشناس از تلویزیون خانه
کاراکتری از فیلم پخش میشود که قصد
خودکشی دارد .آیا فیلمنامه غیر خطی
را ابتدا بهصورت خطی یا خالصه داستان
خطی مینویسی و بعدا آن را غیر خطی
بسط و گسترش میدهی؟
وقتی یک فیلمنامه را مینویسم ،کلیت آن باید
جلوی چشمم بیاید .یعنی باید بتوانم تمام ساختمان
فیلمنامه را از ابتدا تا پایان ،مرتب بچینم .مثل
نویسندگانی نیستم که وقتی شروع به نوشتن
میکنند ،پایان قصه را نمیدانند .میتوانم بگویم
بیشتر ،طراحی یک ماکت مهندسی را انجام
میدهم .یعنی فکر میکنم هر قسمت قصه کجا
باید قرار بگیرد و چند دقیقه باشد .بعد شروع به
اضافه کردن داستان و روایــت می کنم و سعی
میکنم این داستان را مانند روکشی بر روی ماکت
قرار بدهم .در مورد فیلم «توفان سنجاقک» از اول
میدانستم میخواهم داستان را مثل سکانسی که
دیده بودم ،از آخر به اول تعریف کنم .طراحی من به
این صورت بود :پنج ،چهار ،سه ،دو ،یک .بعد از این

اینها از کنار هم میگذرند ...گفتم این فیلمنامه فقط
یک «شکل» است و شکل را هم نمیتوان مثل یک
فیلمنامه چاپ کرد.
«توفان سنجاقک» و «اشکان »...خیلی به
هم شبیه هستند؛ هم به لحاظ درونمایه و
هم به لحاظ فر م و روایت ...دغدغه مرگ
و خودکشی در هر دو وجود دارد .عدم
مسئولیتپذیری و انداختن تقصیر گردن
دیگران ،بحث روانشناس و بیمار و...
هردو فیلم سیاه و سفید هستند ،اساس
هر دو فیلم بر مبنای کات و برش است .و
اینکه روایت را تا جایی پیش ببری بعد
برگردی از مقطع زمانی قبلتر با زاویه دید
شخصیت دیگر دنبال بکنی .فیلمهای
«محدوده دایره» و «آندوسی» هم با
«ماهی و گربه» شبیه هستند و جملگی
بر مبنای نامیرایی زمان ،دور باطل و فرم
برداشت بلند و پیوسته شکل میگیرند.
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طراحی ،وقتی پنج و چهار را دیدم ،فکر میکردم
در داستان سوم تماشاچی دست مرا میخواند .در
نتیجه داستان سوم را به پسری که قصد خودکشی
داشت اختصاص دادم و بعد از داستان دوم به ماجرای
مرگ زن برگشتم .منظورم این است که از ابتدا ،به
لحاظ مهندسی ،یک الگو طراحی میکنم و بعد فکر
میکنم در این الگو چگونه میتوانم اطالعات بدهم
یا اطالعات را حذف کنم .یا مثال در فیلم «اشکان»...
فکر کردم چگونه میتوانم در دقیقه  45داستان یک
کاراکتر جدید وارد کنم؟ «اشکان »...برای من یعنی:
 45دقیقه اول و  45دقیقه دوم و چند داستان دیگر.
یعنی داستانهایی که در این دو  45دقیقه میبینیم.
این مهندسی در ذهنت اتفاق میافتد؟
نه .روی کاغذ میآورم .آن را مثل یک شکل پیچیده
هندسی روی کاغذ میکشم .وقتی این جریان را
میسازم ،شروع به جادادن داستانها در دل آن
میکنم .االن فکر میکنم برخوردی که سینمای
جوان با فیلم «توفان سنجاقک» انجام داد ،یک
برخورد طبیعی بود .چون کسانی که فیلمنامههای
مرا میخوانند به راحتی متوجه نمیشوند مگر این
که خودم فیلمنامه را توضیح بدهم.
یا این که فیلم ساخته بشود و آن را
ببینند.
بله .یک بار ،مجله «فیلمنگار» فیلمنامه «توفان
سنجاقک» را چاپ کرد .بعد به من گفتند فیلمنامه
«محدوده دایره» را هم برای چاپ به ما بده .من
با دوستان صحبت کردم و برایشان توضیح دادم
که با خواندن فیلمنامه «محدوده دایره» نمیشود
چیزی از آن سردرآورد .فقط نوشتهام :یک سری
آدم راه میروند ،این به آن میگوید سالم ،آن یکی
یک چیزی میگوید ،آنها از کنار یکدیگر میگذرند،
دوباره میروند ،این به آن میگوید حالت خوب است؟
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البته همینجا اعتراف کنم «محدوده
دایره» و «آندوسی» را بیشتر از «ماهی
و گربه» دوست دارم.
من خودم «محدوده دایره» را بیشتر از همه دوست
دارم.
به وجوه مشترک دو فیلم «توفان
سنجاقک» و «اشکان ،»...دو پاره شدن
تصویر و نمایش دو تصویر همزمان را هم
باید اضافه کرد .نکته ای که در «توفان
سنجاقک» من دوست دارم ،این است که
روایت ،هم شوخ و شنگ و گرم است و هم
مناسبات و فضای قصه ،ایرانی و ملموس
است .مثال وقتی مردی در مراجعت از
کار وارد خانه اش می شود و همسایه
طبقه باالیی از او می خواهد کاری را
برای او انجام بدهد در مناسبات ایرانی
پذیرفتنی است و یا دعوت به حضور
در جشن تولد و یا همچنین مناسبات
شاگرد برق کار اهل محل و زن صاحبخانه
بسیار ملموس و باورپذیر است .اما در
فیلم «اشکان »...این مناسبات کمتر
ایرانی و باورپذیر است .در «اشکان »...به
نظر می رسد خیلی آگاهانه و کمی زمخت
به این مهندسی
فــکــر شـــده و
برخی صحنه ها
مــکــانــیــکــی
کنار هم قرار
گرفته اند ،این
چید ه شد گی
خیلی بیشتر به
چشم میآید.

نظر خودت چیست؟
موافقم که «توفان سنجاقک» و «اشکان »...محصول
یک دوره هستند .همانطور که گفتم وقتی فیلم
«توفان سنجاقک» را ساختم ،در جشنواره
بینالمللی فیلم فجر ،هم در بخش مسابقه فیلم
کوتاه ایــران و هم در بخش مسابقه فیلم کوتاه
بینالملل ،جایزه سیمرغ گرفتم .یکی از داوران،
آقای علیرضا شجاعنوری بودند که همان روزها از
من دعوت کردند که به دفترشان بروم .به من گفتند
که بیا با هم یک فیلم بلند بر مبنای سرقت چند
نابینا از یک جواهرفروشی ،کار کنیم .من رفتم و
بعد از مدتی با فیلمنامه «اشکان »...برگشتم .من
فیلم «محدوده دایره» را بعد از نوشتن فیلمنامه
«اشکان »...ساختم .به همین دلیل است که «توفان
سنجاقک» و «اشکان »...حتی به لحاظ فاصله زمانی
هم به هم نزدیک هستند و مربوط به دورهای هستند
که با آن روش خاص فیلم میبینم و با همان روش
خاص سینما را دوست دارم .ببینید ،حق با شماست.
هرچه جلوتر میآیم ،فیلمها مهندسی خودشان را
بیشتر نشان میدهند .حتی فیلم «ماهی و گربه»،
نسبت به «اشکان »...بیشتر یک مهندسی قابل رؤیت
دارد و این حرف درستی است که «اشکان »...نسبت
به «توفان سنجاقک» ،مهندسیاش را بیشتر به رخ
میکشد و نمایان میکند
ولی موضوع این است که
خیلی دوست دارم فیلم
را تبدیل به فرمی قابل
دیدن بکنم که تماشاگر
بتواند اسکلت آن را
ببیند .ایدهآلم این است
که بتوانم فیلمی بسازم و
آن را از هر مدل داستانی،
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خالی و تهی کنم و صرفا یک ماکت را برای تماشاگر
نمایش بدهم .البته به شرطی که تماشاگر بنشیند
و آن را تماشا کند .چون هنوز مطمئن نیستم که
تماشاگر دو ساعت بنشیند و چنین فیلمی را تماشا
کند .سعی میکنم این روکش را تا جایی که ممکن
است کمرنگ کنم تا تماشاگر از زیر آن روکش بتواند
آن اسکلت را ببیند .ممکن است اینطور به نظر برسد
که سعی دارم فیلم را از تماشاگر دور کنم .موقع
ساخت «اشکان »...با خودم فکر میکردم آیامیتوانم
هویت را از فیلمم بگیرم؟ این اصطالح فیلم ایرانی را
خیلی شنیدهام و خیلی هم راجع به آن فکر میکنم
که آیا میتوانیم فیلمی بسازیم که هویت ایرانی
داشته باشد؟ همیشه برایم سؤال است که معنای
آن چیست؟ آیا معنایش این است که شخصیتها
دیالوگهای فارسی بگویند یا مثل ایرانیها لباس
بپوشند و یا مثل ایرانیها فکر کنند؟ و بعد فکر
میکنم این اصرار در برابر مسیری که جامعه خود ما
برای جهانی شدن میرود به چه شکل است .به نظر
میرسد جامعه ما سعی میکند مثل دنیا رفتار بکند،
مثل آدمهای دیگر دنیا لباس بپوشد ،حتی سعی
میکند از تکنولوژی ،مناسبات شهری ،زندگی ،مدل
خانه ،وسایلی که استفاده میکند و همه چیز را شبیه
آدمهای جوامع دیگر بکند ولی در سینمای ما اصرار
وجود دارد که مسیر برعکس طی کنیم یعنی بیاییم
و یک سینمای بومی بسازیم .سینمایی بسازیم که
مربوط به خودمان باشد .سینمایی بسازیم که لحن
و زبان خودمان را داشته باشد .همزمان با ساخت
فیلم «اشکان »...با خودم فکر میکردم :مگر میشود
چنین کاری کرد؟ فکر میکردم اینها در تضاد با هم
هستند .در نتیجه فکر میکردم باید فیلمی بسازم
که بر روی همان موجی که جامعه با آن حرکت
میکند سوار باشد .گفتم مثال ما فیلم گانگستری

ن را در فیلمهایمان نداریم
و هفتتیرکشی در خیابا 
ولی آیا این به این معناست که ما هیچوقت نمیتوانیم
فیلم مدل ژانر ،مدل فیلمهای پلیسی سیاه را در
کشورمان بسازیم؟ فکر کردم چرا این کار را نکنیم؟
در واقع فیلم «اشکان »...پاسخی برای سؤالی است
که در ذهنم داشتم.
منظورم سینمای ایرانی و بومی نبود.
بحث من مناسبات ملموس و قابل باور
بین کاراکترها و آدمهای فیلم ،متناسب
با فضای زندگیشان بود .مناسبات،
ملموس و اینجایی است .منظورم فرم
فیلمنیست.
بله .داستان «توفان سنجاقک» در مورد ماجرایی
بود که این ماجرا میتواند خیلی بیخ گوش ما اتفاق
بیفتد .مناسباتی که شما میگویید خیلی نزدیکتر
به مناسبات جهان واقعی بود .اما ایده سرقت چند
نابینا از یک جواهرفروشی ،همراهشدن شخصی که
میخواهد خودکشی بکند و ...به نظرم کل ماجرا
ی و متمایزتر از جهان
احتیاج به یک جهان فانتز 
واقعی داشت .اگر خاطرتان باشد در فیلم ،اشکان
دیالوگی داردکه میگوید :اسلحههایتان را تا وقتی
من از این پلهها باالنرفتهام و از این در رد نشدهام
برندارید .بعد دزد بیرون مـیرود و یکی از آنها
میگوید بریم برداریم؟ و دیگری میگوید :نه ،گفت
تا وقتی من از در رد نشدهام اسلحهها را برندارید.
واقعا میخواستم جهانی به همین اندازه حماقتبار
در فیلم شکل بگیرد .به همین دلیل قبول دارم این
مناسباتی که میگویید از مناسبات روزمره جامعه ما
دور است ،اما تصورم این است که کمی باعث میشود
فیلم ،دنیایی را بسازد که دنیای خاص خودش است.
یعنی دنیایی که منطق خودش بر آن حاکم است.
شکی در آن نیست .نکته دیگر تفاوت
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«اشکان »...و «توفان سنجاقک» از منظر
طول زمان آنها به عنوان فیلم کوتاه و
بلند سینمایی است .وقتی شما یک فیلم
بلند میسازی میدانی که برای مخاطب
گستردهتری فیلم میسازی و برخالف
فیلم کوتاه مقوله اکران عمومی در آن
مطرح است و مواجهه مخاطبان غیر جدی
سینما .این موضوع تفاوت عمده فیلم
کوتاه وبلند به شکل عام است .اما تفاوت
طول زمان در این دو فیلم خاص در فاصله
زمانی رویدادهای سکانسهای مختلف
غیرخطی هم تاثیرگذار بوده است .شما
در فیلم کوتاه «توفان سنجاقک» وقتی
یک روایت سه ،چهار دقیقهای را میبینی
و دوباره برمیگردی و همان ماجرا را در
مقطع زمانی خاص از نقطه دید شخص
دیگر فیلم دنبال میکنی ،شروع ماجرا
در ذهن بیننده هنوز آشناست و خیلی
فراموش نشده است و لذا بالفاصله ارجاع
و اتصال صورت میگیرد .ولی وقتی که
قرار است زمان بیشتری بگذرد و ماجراها
هم بیشتر و گستردهتر بشوند ،از آنجا که
ظرفیت ذهن آدمی محدود است و برخی
رویدادهای گذشته را هم فراموش کرده
است ،وقتی که میخواهد وقایع را به یاد
بیاورد و به هم ربط بدهد به نحوی ذهنش
درگیر میشود که انگار میخواهد یک
معما و پازل حل کند و لذا بیش از حد از
دنیای فیلم غافل میشود .به نظرم این
موضوع هم جدا از مناسباتی که اشاره
کردم باعث میشود طیف متنوع بیننده،
«اشکان »...را مشابه «توفان سنجاقک»،

گرم و سرزنده دریافت نکند .به نظرم در
مهندسی فیلمنامه در توجه به این ویژگی
ذهن انسان که در مواجهه با موقعیتها
ظرفیت محدودی دارد و در یک لحظه
به موضوعات زیادی قادر نیست فکر
کند ،کمتوجهی شده .ذهن انسان مثل
کامپیوتر نمیتواند اطالعات را ثبت و
آنالیز بکند .اینجا هم مخاطب به موقعیت
جدید فیلم که میرسد سعی میکند به
اطالعات قبلی برگردد و شخصیتها و
ماجراهای مختلف را به هم ربط دهد .او
وقتی برمیگردد از اتفاقات جاری فیلم
بازمیماند .بیننده شاید این فیلم را دو،
سه دفعه باید ببیند تا بتواند اتصاالت و
جزئیات ظریف و فکرشده فیلم را کامال
درک کند .اما «توفان سنجاقک» اینطور
نیست و تماشای بار اول آن نهتنها سخت
نیست ،خیلی هم لذتبخش است.
واقعیت این است که هدفم این بوده که در فیلم
«اشکان »...هم این اتفاق بیفتد .فیلم ،داستان
پیچیدهای دارد و سعی کردهام داستان را بهصورت
ساده بیان کنم ولی همانطور که گفتید «اشکان»...
یک فیلم بلند است .فواصل ،طوالنی میشود و وقتی
میخواهی داستان را به سرانجام برسانی و برگردی
سر نقطه اول با فیلم کوتاه «توفان سنجاقک»
متفاوت میشود .ضمن اینکه آنجا روی یک موضوع
متمرکزهستیم.
آنجا وحدت مکان و المانهای لوکیشن
هم وجود دارد و سریع به گذشته ارجاع
میشود.
بله .وحدت مکان دارد .روی یک موضوع محوری،
یعنی مرگ زن متمرکز میشود ولی «اشکان »...پر
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از کاراکتر ،پر از لوکیشن و پر از موقعیتهای متنوع
است و همه اینها باعث میشود فیلم خیلی بیشتر
یک پازل بزرگ به نظر برسد که کنار هم چیدن آن
حوصله و زمان زیادی بطلبد.
دو کاراکتر تبهکاری که برای مالخر کار
میکنند و بازیهای خوب مینیمالیستی
مثل باقی بازیهای فیلم دارند ،در عین
حال که سعی شده آدمهای معمولی به
نظر برسند ولی در صحبتها و درخلوت
خودشان ،ارجاعات و دغدغههای
سینمایی شهرام مکری را بیان میکنند.
از «پالپ فیکشن» تارانتینو بگیر تا
«سامورایی» ملویل و «لئون» لوک
بسون و ...این اشارات در عین حال که
برای مخاطب آشنا به سینما جذاب است
و الیهای جدید از فیلم شکل میدهد
که کشف و همراه شدن با آن لذتبخش
است ،برای بینندهای که این فیلمها را

ندیده بعضا به نحوی در روند دریافت
کلی او از داستان ،اخالل ایجاد میکند.
برای من در این مورد یک فرمول و قاعده
وجود دارد :چه در ارجاعات سینمایی و
چه در ایجاد الیههای مختلف فلسفی،
روانشناختی و غیره ،فیلمساز باید
طوری عمل کند که برای مخاطب ناآشنا
با هرکدام از این ارجاعات ،اخاللی در
دریافت رویه داستانی فیلم به وجود
نیاید .نظر تو چیست؟
بله .قبول دارم .ولی فکر میکنم جریانی که
«اشکان »...متعلق به آن است ،جریانی است که این
مدل ارجاع یا این مدل صحبت درباره متون دیگر
را به صورت یک پایه و اساس میپذیرد .همانطور
که گفتید این الیهها باید کاری انجام بدهند .یعنی
مخاطب را در مرحلهای درگیر کنند و برای مخاطبی
که بیشتر میداند و با متون دیگر آشنایی بیشتری
دارد سطح دوم درگیری را به وجود بیاورند .یعنی
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هر دو الیه را درگیر کنند .قبول دارم باید درگیری
در سطح اول به وجود بیاید .تالش کردم مثال برای
تماشاگری که از ارجاعات آگاهی ندارد در مورد
دیالوگ دو خالفکار دو هدف به وجودبیاید :یک
اینکه تماشاگر متوجه شود این دو در مورد موضوعی
به نام «مهربانی» صحبت میکنند ،فیلمی دیدهاند
که در آن فیلم آدمی مهربان وجود داشته .رفیقشان
که مهربان بوده دچار سرنوشتی شده و عاشق شده و
برای عشقش مرده .حتی راجع به این حرف میزنند
که آیا اصال میتوانند مهربان باشند یا نه؟ و درست
لحظهای که یکی از آنها فکر میکند به مهربانی
رسیده همان لحظه مرگش است! فکر میکنم این
مسیری است که یک تماشاگر به طور معمول در
فیلم «اشکان »...با دیدن این دو نفر طی میکند .اما
مسیر مخاطبی که میتواند الیه دوم را درک کند
چیست؟ من وقتی فیلم «لئون» را تماشا میکردم
همیشه این ایده گلدان و این که روح لطیف یک
آدمکش حرفهای با آب دادن به یک گلدان نشان
داده میشود ،برای من خندهدار بود .شاید بیشتر
وجه پارودی و هجو آن برایم جالب بود تا این که فکر
کنم از این منظر میتوانیم به عشق و مهربانی این
آدم برسیم .فکر میکردم تماشاگری که ارجاع این
صحنه به «لئون» را درک کند ،در انتها بتواند مسخره
بــودن ایــده مهربانی -
درصحنههای آب دادن
به گلدان فیلم «لئون»
 را با مــرگ سیامکصفری اتصال بدهد.
تماشاگر آشنا،
هم این ایده تو را
دریافت می کند
و هم کلی از این
«لئون» و گلدان معروفش

ارجاعات لذت میبرد ،ولی...
آقای میهندوست ،واقعیت این است که حداقل
طراحی من در آن سالها ،با توجه به جوانی و دانشی
که آن موقع داشتم این بود که احتماال در الیه اول
هم ،تماشاگر میفهمد دو آدم میخواهند متأثر از
چند فیلمی که همین شب گذشته دیدهاند ،مهربان
بشوند و در انتها بر اثر همین مهربانی ،میمیرند .حتی
اگر تماشاگر فیلم «لئون» را ندیده باشد حداقل با
این خط ساده روبهرو میشود .ولی فیلم «اشکان»...
برای کسانی که ارجاعات آن را میفهمند ،قطعا فیلم
جذابتری است.
ارجاعات فیلم برای تماشاگر ناآشنا به
این ارجاعات بعضا اخالل در روند قصه به
وجود میآورد و بعضا به وجود نمیآورد.
در «توفان سنجاقک» ارجاع چون در
سطح لحن کلی روایت وجود دارد و یک
الیه مضاعف فلسفی شکل می گیرد،
این اخالل هیچ وقت اتفاق نمیافتد و
تماشاگر با داستان فیلم همراه میشود.
«توفان سنجاقک» فیلمی است که همهچیز را به
جهان خودش ارجاع میدهد ولی فیلم «اشکان»...
به چیزهایی که خارج از دنیای خودش هستند هم،
چنگ میاندازد و به چیزهایی که خارج از متن خود
فیلم هستند هم ،اتکا
میکند .به همین دلیل
اگر کسی این ارجاعات و
این جهان بیرون از متن
را نداند ،اتصالش با فیلم
کمتر میشود .مثال در
جایی از فیلم ،میگوید:
باید برویم و از صندوق،
جــواهــرات بیاوریم.
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می پرسد :چه کدی؟ جواب میدهد :کد  .64من
میخواستم یک کد بگوید .بعد فکر کردم چون اسم
فیلم مایکل وینترباتوم «کد  »64است ،پس بگوید
کد  .64نه به خاطر این که ارتباطی با این فیلم دارد،
بلکه فقط به خاطر این که قرار بود کدی گفته شود
و من فکر کردم چه بهتر که کدی بگویند که قبال در
سینما وجود داشته است .در صورتی که اگر کد 65
هم میگفتند اتفاقی نمیافتاد.
آفرین .مثال درستی زدی .تماشاگر عادی
هم که آن فیلم را نمیشناسد این کد را
صرفا به عنوان یک شماره تلقی کرده و
قصه را دنبال میکند .این از مواردی است
که اخاللی در دریافت تماشاگر ناآشنا با
ارجاعات از خط داستانی ایجاد نمیشود،
ولی اگر به طور مثال ،کسی فیلم
«سامورایی» ملویل را ندیده و از ماجرای
آلن دلون و پرنده فیلم مطلع نباشد ،شاید
زمان اختصاص یافته در فیلم به این قضیه
برایش کشدار باشد.
ممکن است زمان خیلی طوالنی به نظرش بیاید.
ولی شاید چون خودم این ارجاعات را میشناسم
برایم جذاب است.
برای من هم جذاب است .بگذار مثال
دیگری بزنم .دریافت و فهم رابین وود
از فیلم «سرگیجه» هیچکاک با یک
مخاطب معمولی مثل مادر مرحوم
من متفاوت است ،ولی هر دو تقریبا از
تماشای آن فیلم مشعوف میشدند.
اجازه بده مروری به ارجاعات سینمایی
فیلم بکنیم؛ شروع آن ،بحث کیارستمی
و پیشبینی کارائیب است...
بله .من آقای کیارستمی را به عنوان یک آرتیست

درجه یک ایرانی خیلی دوست دارم .یادم میآید آن
زمان نقدهایی که راجع به سینمای کیارستمی وجود
داشت این بود که دائم به این موضوع اشاره میکردند
که اگر کیارستمی در ایران نبود آیا همینطوری
فیلمهایش مورد توجه واقع میشد؟ یا میگفتند:
االن اگر کیارستمی هر کاری بکند همه میگویند
آدم درجه یکی است و ...اما من آن موقع به این فکر
میکردم که هرآنچه آقای کیارستمی هست ،آن
چیزی است که باید باشد .نمیتوانیم با این جمالت
که اگر در ایران نبود ،اگر این کارها را نمیکرد یا...
جایگاهش را تغییر بدهیم .آقای کیارستمی در این
جایگاه هست چون شاید بتوان گفت پیشگوییها
چنین گفتهاند ،چون باید این اتفاقات اینچنین
روی بدهند.
چون درواقع استحقاق آن را دارد.
بله .برای من همیشه اینچنین بوده .بنابراین
میخواستم از نقطه شروع فیلم با این ماجرا شروع
کنم .یعنی ماجرای آقای کیارستمی و ایده کارائیب.
یادم میآید آن موقع تازه نسخه اول «دزدان
دریایی کارائیب» ساخته شده بود و برای من ،در
یک سر ماجرا« ،دزدان دریایی کارائیب» که جزو
فیلمهای سرگرمکننده تجاری بود قرار داشت و
یک پیشگویی را برای سر دیگر ماجرا که آقای
کیارستمی قرار داشت ،انجام میداد.
ارجــاع بعدی که خیلی کنجکاوم
توضیحات تو را بشنوم و خودم ارتباطش
را با موضوع متوجه نشدم« ،اودیسه
فضایی کوبریک» بود .نمایش آن فیلم در
اتاق انتظار محل کار مالخر...
فیلم «اودیسه فضایی» به نظر من فیلم بسیار
رازآمیزی است .آن پالن «اودیسه فضایی» هم برایم
خیلی عجیب است :شخصی در یک دایره یک دور
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کامل میزند و بعد سر و ته میشود و از دایره بیرون
میرود .فکر میکنم در کل فیلمهایم مسیری که
روایت طی میکند ،چنین مسیری است .یعنی
دایرهای که آدمها اول در آن ایستادهاند ،بعد سر و
ته میشوند و بعد از جایی از این دایره بیرون میروند.
به نظرم شکل دایره و حرکتی که در فیلم اتفاق
افتاده چیزی است که سعی کردهام در همه فیلمهایم
اتفاق بیفتد .از طرف دیگر «اودیسه فضایی»
سرمنشأ مدلی از فیلمهای رازآمیز در مورد کیهان
و جهانهای موازی است .اصال خیلی برایم فیلم
ویژهای است .فیلمی که در مورد هوش مصنوعی و
هوشی که از انسان جلو میزند حرف میزند.
آن هم در مقطعی که آن فیلم ساخته شده
با توجه به بضاعت تکنیکی فیلمهای
علمی  -تخیلی فیلم خارقالعادهای
است.
بله .واقعا .بنابراین خیلی برایم فیلم قابل احترامی
بود .این فیلم به نظر من یک جورهایی شبیه
«سوالریس» تارکوفسکی است .راستش ایده اولیه
من برای آن پالن ،فیلم «جنگ ستارگان» بود.
میدانید چرا؟ چون لباسی که تن مالخر بود به نظر
مثل لباس دارت ویدر ،شخصیت بدمن فیلم «جنگ
ستارگان» ،میآمد .روزی که میخواستیم آن پالن
را فیلمبرداری کنیم ،قرار بود دیویدی جنگ
ستارگان را با خودم بیارم تا وقتی هوتن وارد اتاق
میشود ،زیردستان مالخر مشغول دیدن دارت
ویدر فیلم «جنگ ستارگان» باشند ،انگار که اینجا
سفینه فضایی دارت ویدر ،مالخر خود دارت ویدر
و زیردستان هم سپاهیان او هستند .ولی درست
لحظهای که فیلم «جنگ ستارگان» را برمیداشتم،
فیلم «اودیسه فضایی» را هم برداشتم و موقع
فیلمبرداری این پالن را در دو ورژن فیلمبرداری

کردیم .اما چون میخواستم عالقه خودم را به این
شکل فیلم ،یعنی حرکت دایرهای شکل به لحاظ
فرمی ،نشان بدهم ،به همین دلیل در تدوین نهایی،
ورژن «اودیسه فضایی» را گذاشتم.
پس ارجاع به «اودیسه فضایی» کارکردی
داستانی ندارد و یک علقه شخصی و یک
پیشآگاهی در مورد فرم فیلمهایت بوده
که ممکن است برای بیننده ناآشنا قابل
هضم نباشد و یا حتی تعجب برانگیز
باشد.
راستش باید نکتهای را به شما بگویم .به نظرم
گاهی اوقات اتفاقات غریبی در فیلمها میافتد...
مثالی میزنم از فیلم « »Mad Maxکه فیلم خوبی
است و من خیلی آن را دوست دارم .در این فیلم
آخرالزمانی ،یک گروه بدمن گروه دیگری را تعقیب
میکنند و ...درگروهی که تعقیب میکنند ،روی
سقف ماشینشان یک گیتاریست را بستهاند که
در طول مسیر تعقیب ،گیتار میزند و انگار یک
جورهایی موسیقی فیلم را مینوازد .واقعیت این
است که اگر آن گیتاریست را از فیلم حذف کنیم
اتفاقی نمیافتد .یعنی موسیقی فیلم میتوانست
شکل معمولی موسیقایی فیلم را داشته باشد ،ولی در
شکل فعلی وقتی داریم فیلم را میبینیم با خودمان
فکر کنیم :چرا باید یک گیتاریست به سقف ماشین
بسته شده باشد؟ به نظرم فیلم در این شرایط دچار
نقدی شده که به آن نقد برشتی یا نقد فاصلهگذارانه
میگویند .انگار فیلم یک جاهایی تو را از فضای اصلی
دور میکند که تو با خودت بگویی اینها چرا داشتند
«اودیسه فضایی» تماشا میکردند؟ یعنی چیزی که
اتفاقا تو را در مسیر اصلی فیلم قرار ندهد .در فیلم
«اشکان »...شاید چون سکانس «اودیسه فضایی»
فقط در یک سکانس واحد است ،این حسی را که شما

«زندان زنان»؛ فیلمی ایرانی که مکری در «اشکان  »...به آن
هم اشاره دارد.

میتواند کمک کند که هنگام تماشای فیلم صرفا
داستان را تحلیل نکنی .اگر نتوانی شکل را به درستی
تحلیل کنی ،به تحلیل درستی از داستان نمیرسی.
به نظرم فیلم باید یک جاهایی ،سؤاالتی به وجود
بیاورد که نتیجه این سؤاالت این باشد که تو بتوانی به
شکل و فرم بپردازی .فیلم باید چنین فرصتهایی را
در اختیار تماشاگر قرار بدهد که با خودش فکر کند:
چرا در فیلم چنین اتفاقی میافتد؟
و ارجاع بعدی« :زندان زنان».
اول این که خانم آهنگرانی جزو دوستان بسیار خوب
من است .دوم این که در آن زمان به دنبال بازیگری
در سینمای خودمان میگشتم که ...یادتان هست
جلوتر در مورد مناسبات ایرانی «توفان سنجاقک»
صحبت کردیم؟ به نظر من سرباز فیلم «اشکان،»...
در این مناسبات خیلی ایرانی است .تنها آدمی است
که لباسش ،هویت سازمانی او را نشان میدهد و به
تماشاگر میگوید این شخص سرباز نیروی انتظامی
است .او دایی مریضی دارد .بلیتفروش سینما است
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میگویید به وجود بیاورد.
اجازه بده مثال دیگری از فیلم «اشکان»...
بزنم تا منظورم را از تفاوت دو نوع ارجاع
سینمایی بهتر منتقل کنم؛ در صحنهای
یکی از تبهکاران در حال عزیمت به
مأموریتشان ،خودش هفتتیر برمی دارد
و از دوستش میپرسد :تو چه اسلحهای
با خودت میبری؟ او یک چاقوی معمولی
را نشان میدهد .اولی دوباره با تأکید
میپرسد :با این میخواهی بروی؟!
که دومی برمیگردد و یک شمشیر را
برمیدارد و میگوید :نه این را میبرم.
تماشاگر شاید با دیدن شمشیر و این
جمله ،یاد فیلم «بیل را بکش» بیفتد و از
این ارجاع لذت مضاعفی ببرد ،ولی برای
کسی که ارجاع را دریافت نکند ابهام و
سؤالی به وجود نمیآید .چرا که آن را یک
جمله ساده در پاسخ دوستش و در راستای
داستان تلقی میکند .توضیحی که در
مورد «اودیسه فضایی» دادی این بود که
تعمدا کاری کردی که این ارجاع یک جور
کارکردفاصلهگذارانههمداشتهباشد.
نه این که بگویم فاصلهگذارانه ،ولی بعضی اوقات
در فیلم یک چیزهایی احتیاج دارید که آن چیزها
تماشاگر را صرفا در قالب روند داستان گیر نیندازد.
با خودش بگوید :چرا این اتفاق به این صورت اتفاق
میافتد؟ به نظرم اخالل زمانی به وجود میآید که
تماشاگر نتواند از این لحظه عبور کند .فکر میکنم
تماشاگر میتواند این لحظه را از خودش عبور بدهد.
در یک لحظه کوتاه میبیند چند نفر در یک اتاق یک
فیلمی را نگاه میکنند .اگر این سؤال به وجود بیاید
به نظرم میتواند به روند تحلیل فیلم کمک بکند.
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و به یک فیلم ایرانی اشاره میکند .به نظرم کاراکتر
سرباز ،با آن ریش و تناسبی که دارد وقتی انگشتر
عقیق به دستش میرسد ،به انگشتش مینشیند و
ترکیب او کامل میشود .در نتیجه دنبال این بودم
که این آدم ،عاشق یک هنرپیشه ایرانی شده باشد.
میخواستم به این ترتیب یک کمی شمایل شرقی
 به مفهوم ایرانی  -را در سرباز زنده بکنم .همهچیزش مثل مناسبات ایرانی است که شما اشاره
کردید .با خودم گفتم کدام هنرپیشه فیلم ایرانی ،سه
سال کار نکرده است؟ در جریان بودم که پگاه بعد از
فیلم «زندان زنان» ،مدتی فیلم بازی نکرد .در نتیجه
تصمیم گرفتم فیلم «زندان زنان» را انتخاب کنم تا
به این ترتیب جور دربیاید که این سرباز عاشق یک
سوپراستار زیبا یعنی پگاه آهنگرانی شده است.
در جایی هم یک ارجاع کلی شوخ به
«مشکل فیلمنامه در سینمای ایران»
داری.
بله .وقتی مصاحبهها ،مثل مصاحبه من و شما را در

جاییمیخوانیمگاهیباخودمانفکرمیکنیممنظور
از این حرف چیست؟ شنیدهاید که همیشه میگویند
مشکلسینمایایران،مشکلفیلمنامهاست؟
بله .و خیلی کلیشهای هم مطرح میشود.
من خودم هیچوقت نفهمیدهام منظورشان از این
جمله چیست؟ یعنی انگار کارگردانی ،فیلمبرداری،
بازیگری ما مشکلی ندارد و همهچیز سرجایش
است و مشکل ،فقط فیلمنامه است .این جمله
رایج سینماییها است ولی سرباز میگوید مشکل
فیلمنامه نیست ،مشکل من هستم .کل مشکل
سینمای ایران را به خودش تعمیم میدهد .میگوید
مشکل فیلمنامه بهانه است و این من هستم که باید
بیشتر به سینما بروم و فیلم ببینم تا بقیه چیزها
حل بشود.
راجــع بــه «لــئــون» لــوک بسون و
«سامورایی» ملویل توضیح بیشتری
نداری؟
یک بار در مجله «فیلم» یادداشتی به نام «پس از
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باران» از آقای کیارستمی خواندم که نوشته بودند
روزی با یکی از دوستانشان برای دیدن فیلمی
به سینما میروند ولی بعد از چند دقیقه از فیلم
خوششان نمیآید و بیرون میآیند .هوا بارانی بوده
و آنها زیر یک سقفی میایستند که باران قطع بشود.
انتظار آنها و قطع شدن باران ،همزمان میشود با
تمام شدن فیلم و بیرون آمدن تماشاچیها از سالن
سینما .آقای کیارستمی در یادداشتشان نوشته
بودند :میخواستم از تماشاچیها بپرسم که باالخره
تکلیف آن گلدان که شخصیت داستان داشت به آن
آب میداد چه شد؟ من آن موقع مدام داشتم با خودم
فکر میکردم منظور آقای کیارستمی فیلم «لئون»
است .وقتی داشتم ایده فیلم را مینوشتم و به بحث
مهربانی رسیده بودم ،دوباره همان نکتهای که راجع
به «لئون» بهتان گفتم در من شکل گرفت .در واقع
برای خودم سؤال شد که این رابطه چیست؟ چرا
«لئون» مرتب به گلدان آب میدهد؟ به این ترتیب
بود که این ایده را وارد فیلم کردم .ایده «سامورائی»
هم به عالقه زیاد من به آلن دلون برمیگردد و چون
به دنبال یک نمونه آدمکش که اتفاقا مهربان هم
باشد میگشتم با خودم فکر کردم چه چیزی بهتر از
«سامورائی»ملویل.
جمعبندی نهایی از بحث مقوله «مهربان
بودن تبهکار» خیلی خوب و بامزه در آمده
است که درست وقتی ماهی را داخل جوی
خیابان میاندازد و میگوید «مهربان
بودم ،نه؟!» ماشینی به او میزند!
بله .مهربان بودن او زمان مرگش است .در فیلم
«اشکان »...آدمها قرار است به چنین نقطهای
برسند .یعنی چیزی که در ذهنشان است وقتی شکل
گرفت ،آن نقطه ،نقطه پایان داستانشان باشد .مثال
فرشته مقابل اشکان فرود بیاید و آن نقطه ،نقطه

پایانش باشد .مجسمهسازی که مقابل مجسمهاش
زانو میزنند نقطه پایان داستانش است .آدمکشی به
مهربانی برسد و آن نقطه ،نقطه پایانش باشد .سرباز
به سینمایش و به مرخصی برسد و آن نقطه پایانش
باشد .حتی کاراکتر هوتن که باور ذهنیاش این
است که همیشه بدشانسی میآورد و تا انتها هم این
اتفاق برایش میافتد ،در جایی میبینیم که انگشتر
را میدهد و میرود ولی این پایان داستان او نیست
چون او مطمئن است که دستگیر میشود و چون
مطمئن بوده ،حتما دستگیر میشود.
آنجا که انگشتر را درمیآورد و به سرباز
میدهد به نظر میرسد که شانس آورده و
آزاد میشود ولی در حقیقت همان آزادی
موقتی ،بدشانسی اوست و باعث میشود
با منشی مالخر برخورد کند و شناسایی
شود و دستگیرشود .نوع دیگری از این
ارجاعات سینمایی ،شوخی است که با
کپشنهای مشخصکننده زمان و مکان
در فیلمهای حادثهای میکنی .در ارجاع
اول شاید دقیق نفهمیم .منظورم آنجا
است که نوشته میشود« :بعد از سرقت،
جلوی خانه مالخر» .ولی بار دیگر که
تکرار میشود شوخی خود را بهتر نمایان
میکند؛آنجاکهمیگویدونوشتهمیشود
« 25دقیقه بعد ،جای همیشگی».
ایده این بود که همین کار را بکند .این نوشتههای
پلیسی که در پایین فیلم میآیند همیشه به زمان و
مکان و موقعیت خاصی اشاره میکنند.
مثال در فیلمی که مربوط به ترور ژنرال
دوگل است و من اسمش را فراموش
کردهام ،از این کپشنها زیاد استفاده
شده است.
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بله در فیلم «شغال» .دیدهاید که این توضیحات
را چقدر دقیق مینویسند؟ مثال « 37دقیقه بعد،
پلیس بینالملل» .همیشه این اعداد و ارقام را دقیق
مینویسند ولی این عدد ما دقیق نبود .ولی «سر جای
همیشگی» یک شوخی با مکان هم بود .این اعداد
و مکانها در فیلمهای پلیسی همیشه به سندیت
اشاره میکنند ولی سر جای همیشگی یک جای
ذهنی است و جای دقیق آن مشخص نیست.
رابطه جالل نامی با سگش چیست؟ آن
هم ارجاع سینمایی است؟ مثال به «عشق
سگی»ایناریتو؟
البته باید بگویم فیلمنامه «اشکان »...قبل از «عشق
سگی» نوشته شده .وقتی فیلمنامه «اشکان »...را
نوشتم هنوز فیلم «عشق سگی» نیامده بود .رابطه
آدم و حیوان ،از آن رابطههایی است که خیلی در
این مدل فیلمها استفاده میشود .فیلمهایی که
میخواهد بگوید عشق به یک حیوان جایگزین
عشق به یک آدم میشود .مثال آخرین فیلمی که به
این شکل دیدم فیلم «جان ویک» با بازی کیانو ریوز
است .داستان فیلم ،داستان مردی است که نامزدش
قبل از مرگ ،یک سگ به او هدیه داده است .عدهای
به قصد کشتن او میآیند ،خانه و زندگی و ماشینش
را از بین میبرند ولی اصال برایش مهم نیست .ولی
وقتی سگش را میکشند ،او برای انتقام میرود و کل
شهر را به آتش میکشد .انگار یک حیوانی میآید و
جایگزین یک رابطه عاشقانه میشود .آدمها خیلی
درگیر چیزی هستند که نامش مناسبات عاشقانه
است؛ از افسر پلیس گرفته تا اشکان و سارق کور و
حتی جالل .وقتی میگوید عاشق شده بوده اولین
چیزی که به ذهن آدم میرسد این است که عاشق
به مفهوم عشق واقعی است ولی میگوید نه ،عاشق
سگش بوده.

پس آنجا در مورد یک فیلم صحبت
نمیکنند ،درست است؟
نه ،بیشتر داشتم به ایده کلی رابطه انسان و حیوان فکر
میکردم.نمیخواستمبهفیلمخاصیاشارهبکنم.
یک شوخی با کاراکترهای تیپیکال
فیلمهای گانگستری داری که عموما
جفت هستند؛ یکی از آنها خیلی باهوش
با جثه کوچک یا متوسط و دیگری
عظیمالجثه ،کمهوش با روحیه کودکانه.
مشخصا میتوانم به فیلم «ساعات
ناامیدی» ویلیام وایلر اشاره کنم که
همفری بوگارد با یک گانگستر گندهای
دوتاییهمکارند.
از این زوجها در فیلم «اشکان »...زیاد هستند.
بله .اتفاقا یادداشت کردهام :دو سارق
نابینا ،دو تعقیبکننده ،زوج منشی و پسر
مالخر ،پلیس و دستیارش ،دو دانشجوی
پزشکی ،اشکان و روانشناس.خوب
کارکرد این دو  -دو چیست؟
اولین لحظهای که برایم ارتباط در فیلمها شکل
میگیرد ،لحظهای است که دو نفر با هم روبهرو
میشوند .فیلم به جای این که شروع به نمایش
درونگرایی یک کاراکتر بکند ،سعی میکند در
کوتاهترین وضعیتی که میشود شکل بیرونی
را ساخت ،یعنی موقعیت دو نفره ،باقی بماند .در
همه فیلمهایم ،حتی در «محدوده دایره» ،وقتی
که آدمها به هم میرسند یعنی لحظهای که ارتباط
شکل میگیرد ،این موقعیتها ،موقعیت دو نفره
است .در فیلم «آندوسی» ،وقتی شخصیتها با
هم ارتباط برقرار میکنند ،همیشه در موقعیت دو
نفره هستند .در فیلم «اشکان »...هم همینطور.
حتی اگر یادتان باشد لحظهای که موقعیت سه نفره
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میشود  -منظورم صحنه استخر مالخر است -
خیلی سریع میگوید :شما به آن یکی اتاق بروید.
یعنی بقیه صحنه را در یک موقعیت دو نفره ادامه
میدهد .نمیخواهم از اصطالح مینیمال استفاده
بکنم چون میترسم برداشت اشتباهی از آن بشود
ولی مختصرترین لحظهای که میشود رابطه را در
آن شکل داد موقعیت دو نفره است .به نظرم موقعیت
یک نفره به درونگرایی میانجامد و در موقعیت بیش
از دو نفر ،آدمها شروع به فیلم بازی کردن میکنند.
تمنیات درونیشان بارز نمیشود.
به نظرم در موقعیت دو نفره آدمها خالصتر و بیشتر
شبیه آن چیزی هستند که باید باشند.
و امکان برقراری دیالوگ فراهم میشود.
بله.
در انتهای بحث ارجاعات سینمایی تا
فراموش نکردهام این را هم بگویم :در
ی قرمز توسط گانگستر،
صحنه نجات ماه 
یکشوخیهمبابرخیفیلمهایسینمای
ایران که ماهی قرمز در آنها استفاده شده
وجود دارد .از «بادکنک سفید» گرفته تا
«بچههای آسمان» و...
و این فیلم آخر آقای مجیدی؛ «آواز گنجشکها».
بله ،یک شیطنت اینجوری هم در فیلم وجود دارد.
میخواستم به این المان
عرفانی در سینمای
ایران اشاره کنم .ماهی
در سینمای ایــران
مثل انار میماند .حاال
بهصورت تصادفی ،فیلم
بعدی خــودم هم شد
«ماهی و گربه»! و عنوان
ماهی یک جورهایی

به فیلم خودم هم تعمیم پیدا کرد! در سناریوی
یکی از فیلمهای بعدیام ،ارجاعی به همین ماهی
فیلم «اشکان »...میدهم و سؤال میکنم که االن
کجاست؟ طبق ایده فیلم «اشکان ،»...بعد از این
که ماهی در جوی آب میافتد باید جایی از این دنیا
و یا در یکی از آبهای آزاد دنیا باشد .بله برداشتتان
درست است .شوخی با ایده معنویت سینمای ایران
است .اینها هم همیشه در همین ارجاعات هست که
مهربان میشوند دیگر! در «اشکان »...هم درست
لحظهای که ماهی را آزاد میکند همان لحظه ،زارپ!
ماشین به او میکوبد!
و «پالپ فیکشن»؟
فیلم «پالپ فیکشن» تارانتینو برایم فیلم خیلی
مهمی است .حتی در جاهایی از فیلمنامه نوشته
بودم« :مثل فیلم پالپ فیکشن» .وقتی جان تراولتا
رفت به دستشویی و با خودش حرف زد ،بهنظرم آمد
اشکان وقتی به توالت میرود همانطوری است .یا
ق عقب است و کاراگاه و سرباز
وقتی دوربین در صندو 
میآیند و میگویند :صندوق عقب پر شده ،خیلی
دوست داشتم تماشاگر متوجه بشود این فیلم یک
فیلم پساتارانتینویی است .یعنی قرار است فیلمی
شبیه همان فیلمها ببیند .خیلی سعی کردم این
را خیلی واضح و مشخص در فیلمم نشان بدهم.
به نظرم بزرگترین و
پررنگترین ارجاع فیلم،
ارجاع به کل ساختمان
فیلم «پالپ فیکشن»
است.
فکر می کنی تو دیگر
احتیاج به ارجاع به
دنیای بیرون و واقعیت
نداری و به سینما که
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نمایی از «پالپ فیکشن»؛ فیلمی که مکری بیشترین ارجاعات
را به آن داشته.
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ارجاعمیدهیبسنده وکافیاست؟
راستش به نظر من سینما به هر دو مدل این فیلمها
نیاز دارد .مشکل من اینجاست که ما به واسطه یک
مدل اینطوری میخواهیم یک مدل دیگر را محکوم
بکنیم .به نظرم سینماگرانی که فیلمهایشان را به
جامعه ارجاع میدهند ،مشکلشان این نیست که به
این صورت فیلم میسازند .بلکه مشکلشان این است
که مدل دیگر فیلمسازی را قبول ندارند .در حالی
که آن دسته ازسینماگرانی که به خود سینما ارجاع
میدهند ،حسنشان این است که سینماگرانی را هم
که به جامعه ارجاع میدهند را دوست داشته و قبول
دارند .چون ذات سینما برای آنها مهمتر است.
البته از منظری همین سینماگرانی که
به سینما ارجاع میدهند ،به واقعیت
زندگیشان ارجــاع میدهند .اصوال
آنهایی که خیلی عشق به سینما دارند،
بخش عظیمی از زندگیشان با سینما و
فیلمها میگذرد .به تدریج رابطهشان

با مناسبات واقعی و دیگر اقشار جامعه
کمتر و محدودتر میشود .دوستانی
هم که دارند اهل فیلم و سینما هستند،
صحبتهای معمولی که با هم میکنند
از فیلمها اســت ،ناخودآگاه وقتی
مینشینند ،فیلمنامه هم مینویسند،
حتی اگر تحلیل اجتماعی  -سیاسی
میکنند کلیه منبع الهام و تراوشات
ذهنیشان از فیلمها و سینما است.
کامال این موضوع را قبول دارم .چیزی که من خودم با
آن مواجه هستم؛ دنیای من دنیای فیلمهاست .الاقل
تا به امروز اینگونه بوده .واقعیت این است که من،
سفرهای زیادی رفتهام ،دوستان زیادی داشتهام،
با آنها دوران خوشی را گذراندهام ،اما قسمت اعظم
زندگیام را درگیر فیلم بودهام .یا فیلم دیدهام ،یا
پشت صحنه بودهام ،یا سر صحنه فیلمهای دوستانم
بودهام ،یا فیلمنامه میخواندهام ،یا راجع به فیلمهای
دیگران اظهارنظر میکردهام ،یا در جشنوارهها
بودهام .اگر از زندگی من خواب را حذف کنیم ،بخش
عمدهاش حول و حوش سینماچرخیده.
یعنی سینما بخش عمد ه و اعظم زندگی
آن فیلمساز است و از این منظر ارجاع به
واقعیت زندگی خودش است.
بله .زندگی ما تبدیل میشود به زندگیای که در دل
سینما اتفاق میافتد .من خودم فکر میکنم جزو این
دسته از فیلمسازها هستم .من با آن فیلمسازهایی
که در دل جامعه هستند نهتنها هیچ مشکلی ندارم
بلکه خیلی از کارهایشان را هم خیلی دوست دارم.
اصال نمیگویم همه فیلمسازها باید مثل ما باشند.
خیلی از فیلمسازها میتوانند مدل دیگری باشند و
اتفاقا دوستداشتنی هم باشند.
در صحنهای که ماشین به گانگستر
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نجاتدهنده ماهی میزند ،دو مورد
مرا اذیت کرد .یک :آنجا که همکارش
(گانگستر باهوشه) اصال متوجه تصادف
نمیشود و حتی صــدای آن را هم
نمیشنود .اگر از قبل زمینهسازی میشد
که مثال او ثقلسامعه دارد و( ...یادمان
باشد آن دو زمان زیادی در فیلم باهم
حضور دارند) شاید میشد این مورد
را توجیه کرد .ولی وقتی چنین اتفاق
مهیبی رخ میدهد و او متوجه نمیشود
اگر هم شوخی است کمی گلدرشت
است .و مورد دوم :وقتی ماجرا را از منظر
منشی و پسر مالخر میبینیم ،بهانهای
که جور شده تا حواس پسر مالخر پرت
شود و تصادف کند (نبستن کمربند و
اصرار منشی برای بستن آن) خیلی
دمدستی به نظر میرسد.
ببینید ،دنیای این فیلم ،دنیای آدمهایی است که
یک جورهایی احمق هستند .مثال در صحنهای از
فیلم یکی از خالفکاران میگوید :برویم شلیک کنیم
و دیگری میگوید :نه ،بگذار از در بیرون برود بعدا.
این موضوع هم یک جورهایی منطقی نیست .یا
وقتی که اشکان از سقف آنجا آویزان میشود ،درست
در لحظهای که یکی از سارقین نابینا میگوید:
شانسمان گفته ،از سقف به پایین میافتد و بعد کات
میخورد به جایی که به یکی از سارقین میگوید:
پس مطمئنی که به من شلیک میکنند؟ پس
برویم و سرقت را هم انجام بدهیم ...کل ایدههایی
که در فیلم شکل میگیرد ،برمبنای منطق و
چیزی که در دنیای واقعی شکل میگیرد ،نیست.
دنیای فیلم کمی دنیای احمقانهای است .آدمها در
موقعیتهایی ،کاری را که باید بکنند نمیکنند.

لحظهای که باید ریاکشن نشان بدهند ،نمیدهند.
لحظهای که باید شلیک بشود ،همان لحظهای است
که تفنگ گیر میکند .لحظهای که ما میبینیم آدمی
گلوله خورده و باید بمیرد به این نتیجه میرسیم
که پس اشکان رویینتن است و هرچه به او تیر
میزنند ،نمیمیرد .درست در لحظه بعدی ،با همین
باوری که در خود فیلم میسازیم ،باورش را زیر
سؤال میبریم؛ یعنی لحظهای که اشکان از ماشین
پیاده میشود ،میبینیم که گلوله خورده .میخواهم
بگویم فیلم ،مدام این موقعیتها را خودش دست
میاندازد و هجو میکند .یعنی تصادفی به آن مهیبی
اتفاق میافتد اما کات میخورد به این که یارو میآید
باال و میگوید من هرچه میگویم این نمیفهمد
و دوباره میرود و مینشیند .انگار آن لحظه دارد
شوخی میکند .خودش لحظه را دست میاندازد.
این صحنه را هم تعمدا کات زدم به آدمکش دیگر.
تا از آن پشت بلند شود و ما او را ببینیم و با خودمان
بگوییم :همینجا بود .اما انگار دیالوگ دیگری
میگوید ،ماجرا را نمیشنود .دومین نکته این است
که ما تصادف را به حادثه میشناسیم .به نظر من
تصادفیترین اتفاقی که در این فیلم پر از تصادف،
اتفاق میافتد ،کلیشهایترین آنهاست .چقدر در
فیلمها دیدهایم که موبایلی زنگ میخورد و راننده
سرش را برمیگرداند و بالفاصله تصادف رخ میدهد.
یا چیزی روی صندلی عقب است ،برمیگردد که آن
را بردارد ...به محض این که چنین صحنهای میبینیم
منتظر یک تصادف هستیم .به نظرم این فیلم با یک
کلیشه این کار را میکند .یعنی به محض این که
درگیر بستن کمربند میشوند ،تماشاگر میفهمد
که خوب ،قرار است یک تصادف ببینم و ما هم به
صورت کلیشهای ،تصادف را به او نشان میدهیم .ولی
نکته مهم برایم دفعه دومی بود که صحنه را میبینیم:
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یعنی لحظهای که میگوید« :مهربان بودم» .اینجا
دیگر لحظهای نیست که ما منتظر تصادف باشیم.
دفعه دوم ،از تصادف جامیخوریم .قصدم این بود
که دفعه اول که منتظر هستیم ،حادثه اتفاق بیفتد
ولی دفعه دوم ،از آن جابخوریم .این الگویی بود که
فکر کردم در فیلم میتوانم تکرار کنم .دفعه اول که
گلوله به سمت اشکان شلیک میشود فکر میکنیم
که گلوله به او نخورده ،ولی دفعه بعد که اشکان را
میبینیم متوجه میشویم گلوله به او اصابت کرده.
این مورد در سارقین نابینا و اتاق هتل هم
رخ میدهد .دفعه اول که آن دو وارد اتاق
میشوند ما مثل آنها اشکان را نمیبینیم
و سؤالی برایمان پیش نمیآید .ولی
دفعه دوم اشکان را میبینیم .اینجا این
سؤال برایمان پیش میآید که اشکان
که این همه تقال میکند و قطعا سر و صدا
تولید می کند ،چرا سارقین نابینا متوجه
نمیشوند .بهویژه این که گفته میشود
نابینایان گوشهای خیلی حساستری از
بینایاندارند.
این را قبول دارم .در صداگذاری ،این امکان را داشتم
که کاری بکنم .بیشتر میخواستم بگویم نابینای
اول ،فکر میکند که نابینای دوم سر و صدا میکند
و نابینای دوم هم فکر میکند که نابینای اول است
که سر و صدا میکند .قبول دارم که در فیلم میشد
پرداخت درستتری روی این موضوع صورت بگیرد.
در موارد اینچنینی برای آدم سؤال
پیش میآید که در فیلمی که تا این حد
مهندسی دقیق و وسواسگونه انجام
شده ،چرا این موارد نادیده گرفته شده و
کاش فکری برای این موارد میکرد.
بله ،باید صداها را درست میکردم.

خسته نشدی که؟
نه .صحبتهای شما شیرین است.
اگر بخواهی یک خالصه داستان از فیلم
«اشکان »...ارائه کنی چه میگویی؟
میتوانم داستان را از منظرهای مختلف تعریف کنم.
یعنی میتوانم بگویم داستان دو نابیناست که قصد
دارند به یک جواهرفروشی دستبرد بزنند و به کمک
یک شخص بینا احتیاج دارند و یا داستان ،داستان
پسری است که قصد خودکشی دارد ولی هر بار موفق
نمیشود تا این که با دو سارق همکاری میکند و ...یا
داستان یک انگشتر متبرک است که دست به دست
میشود و برای آدمها سرنوشتهای مختلفی را به
وجود میآورد .این خردهداستانها امکان چنین
مانوری را دارند.
میشود از هر جایی شروع کرد .ولی خود
فیلم از ترکیب دوتایی مجسمهساز و
صاحب نمایشگاه شروع میکند.
بله .از مجسمهساز شروع میکند ،یک پیشگویی
در مورد او میشود و فیلم نشان میدهد که این
پیشگویی چگونه به حقیقت میپیوندد.
از عنوان فیلم ،اینگونه دریافت میشود
که فیلم در مورد اشکان است .یعنی
اشکان فــردی است که میخواهد
خودکشی کند ولی موفق نمیشود.
روانشناس به او میگوید باید معجزهای
رخ بدهد و بعد او میرود و تصمیم میگیرد
به عشقش گل بدهد ولی موفق نمیشود.
در محل کارش نشانهای از خودکشی
میبیند ،دوبــاره اقدام به خودکشی
ناموفق دیگری میکند ،با دو سارق
نابینا مواجه میشود و متوجه میشود
آن دو احتیاج به شخصی دارند که با آنها
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خواب شروع میشود .شخصی خوابی دیده است،
همکاری کند و در ضمن ،کشته هم بشود.
بعد انگشتری به او داده میشود .این انگشتر را به
از خدا خواسته ،با آنها همراه میشود و
انگشتش میکند .به نظر میرسد سرقت به درستی
سرقت انجام میشود .ولی در انتها
انجام شده اما بعد میبینیم که پلیس او را دستگیر
میبینیم که او رویینتن است و محافظین
کرده و وقتی انگشتر را از انگشتش درمیآورد و به فرد
که به او شلیک میکنند ،اشکان کشته
دیگری میدهد ،تصور میکنیم شانس آورده است.
نمیشود .چرا عنوان فیلم را اینگونه
در صورتی که برعکس ،بالفاصله دستگیر میشود و
انتخاب کردی؟ «اشکان ،انگشتر متبرک
سرانجام که انگشتر به سرباز میرسد ،نیمه اول فیلم
و چند داستان دیگر».
تمام میشود و سرباز به سمت خوشبختی میرود.
خیلی دوست داشتم اسم فیلم شبیه اسم مجموعه
نیمه دوم با اشکان شروع میشود .داستان اشکان را
داستانهایی باشد که بهصورت کتاب چاپ
تا لحظهای که جلو مجسمه زانو میزند میبینیم .اما
میشوند .مثال «التــاری ،چخوف و داستانهای
قصه سرقت در هر دو نیمه وجود دارد .اگر بخواهیم
دیگر» .بهخصوص این که فیلم ،دو داستان خیلی
ماجرای اصلی را بیان کنیم باید بگوییم دو شخص
پررنگ دارد؛ یکی داستان اشکان و دیگری داستان
نابینا قصد دارند از یک جواهرفروشی سرقت کنند.
انگشترمتبرک.
در بستر این ماجرا در نیمه اول فیلم ،فراز و فرود
در مورد پررنگ بودن انگشتر به لحاظ
حرکت انگشتر و در نیمه دوم فیلم ،کارهایی که
تماتیک حرفت را قبول دارم ولی به لحاظ
اشکان انجام میدهد ،شکل کلی مهندسی و ساختار
داستانی انگشتر پررنگ نیست؛ بحث
اصلی اثر را میسازند.
عنصر شانس و تصادف در برابر علیت که
چرا در عنوانبندی فیلم از رنگ قرمز
به لحاظ تماتیک در فیلم اهمیت درجه
استفاده کردی؟
اول را دارد از طرفی بحث اراده انسانی
تنها رنگی که میخواستم در فیلم باقی بماند ،رنگ
در برابر جبر و تقدیر و شانس .اشکان
قرمز بود .این اتالوناژی که دیدید ،اتالوناژ فینال ما
میخواهد یک عمل ارادی مثل خودکشی
نیست .در اتالوناژ فینال ،فقط عنوان فیلم ،خونی
انجام بدهد ولی موفق نمیشود و از طریق
که از سر سیامک صفری
انگشتر ،مقوله
هنگام تصادف میآید و
تقدیر ،تصادف و
خونی که پشت اشکان
مسائل غیر اراده
است ،قرمز هستند و بقیه
انسانی مطرح
عناصر پالنها سیاه -
میشود.
سفید است .میخواستم
بله .نکتهای کــه در
ارتباطی بین رنگ قرمز
نیمه اول وجــود دارد
خــون ،در قسمتهای
ایــده چرخش انگشتر
مختلف فیلم و عنوان
«اودیسه فضایی»؛ فیلمی که در «اشکان »...ردی از آن هم هست.
اســت .داستان با یک
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فیلم ،به عنوان نشانهای از خشونت ،برقرار باشد .اگر
به یاد داشته باشید ،شعری که در آخر فیلم خوانده
میشود هم درباره خون است .در مورد این که چطور
خون حرکت میکند و به قلب میرسد و از قلب
بیرون میزند و...
محتوای شعر خاطرم نیست .چه بود؟
شاعر آن ابوذر صفاریان است و در مورد گردش خون
در بدن حرف میزند و میگوید که چطور خون
دایرهای را در بدن طی میکند و برمیگردد ولی این
بار به قلب که میرسد ،میبیند قلب آن را به بیرون
از خودش میفرستد .یعنی لحظهای که قلب گلوله
خورده باشد دیگر خون در آن مسیر دایرهای شکل
نمیچرخد و با تپش قلب به بیرون از بدن فرستاده
میشود.
آهان! این شعر در تیتراژ پایانی میآید.
قبل از تیتراژ پایانی شروع میشود .ما چهار ت َِرک
ووکال در فیلم داریم .یکی روی تیتراژ اول میآید،
دومی روی صحنهای است که عاشقی اشکان را
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توصیف میکند ،سومی لحظهای است که اشکان
گلوله خورده .این تا ابتدای تیتراژ پایانی ادامه دارد.
اما تیتراژ اصلی پایانی که باال میرود یک ترک ووکال
دیگر شروع میشود.
به لحاظ دکوپاژی برخی پالنها توجه
را جلب میکنند که به چند مورد اشاره
میکنم :اینسرتی از چشم مجسمهساز
در همان سکانس شروع فیلم؛ جایی
که مجسمهساز داخــل بستهبندی
مجسمهاش رانگاه میکند .و دوربین
انگار از داخل جعبه و از دید مجسمه
چشم او را نشان میدهد.
فیلم با سکانس مجسمهساز شروع میشود و با
موقعیت مجسمهساز خاتمه پیدا میکند .به نظرم
همه فیلم یک پرانتز است که ما ببینیم پیشگویی
کارائیب به حقیقت میپیوندد یا نه .تمام فیلم در
این راستا است که ببینیم حرفی که در اول فیلم زده
میشود در آخر به چه صورت انجام میشود .به نظر
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من وقتی به مجسمهساز گفته میشود که فردی
جلو اثر هنری تو زانو میزند ،انگار که او از دریچه
جعبه مجسمه که بعد میفهمیم فرشتهای در آن
قرار دارد به کل داستان نگاه میکند .میخواستم
تصویر اول برایم اینگونه باشد .یعنی یک جعبه
مرموز که شخصی میآید و چشمش را روی دریچه
آن میگذارد و از راه آن دریچه به کل داستانی که از
این به بعد خواهیم دید ،نگاه میکند .چشم را که
میگذارد ،ما کل قصه را میبینیم و در پایان با نمای
بسته صورت مجسمهساز که مبهوت نگاه میکند،
قصه را تمام میکنیم .آن نگاه ،برای من نگاه به دنیای
داستان ما است.
قضیه اینسرت مرد سبیلو چی؟ شانس
آوردی این پالن دچار ممیزی نشد.
[خنده]
در تعریف خواب سارق جوان نابینا،
بکگراندی از او ایجاد میشود و در
صحنه البی هتل ،بیمقدمه کلوزآپی از آن
میبینیم و بعد کات میشود به دو نابینا که
در البی نشستهاند.
بله .فقط یک لحظه میبینیم یک مرد سبیلو
برمیگردد و این طرف را نگاه میکند .این یک شوخی
بودوخوشحالمکهمتوجهایننکتهشدید.میخواستم
تماشاگر یک لحظه تصور کند که صحنه خواب را
میبیند ولی بعد متوجه میشود که در موقعیت هتل
است.اینمردهاهرجاییممکناستباشند.
راجع به مقوله خودکشی هم مشکلی
پیشنیامد؟
چرا .در این هفت ،هشت سالی که فیلم نمایش
داده نشد یکی از مشکالتش ،ماجرای خودکشی
بود .من هرچه تالش میکردم که بگویم فیلم درباره
خودکشی نیست بلکه اتفاقا درباره این است که تو

نباید خودت را بکشی چون برای مأموریت دیگری
زنده هستی ،آنها نمیتوانستند این ماجرا را درک
کنند.
تو باید فیلم «توفان سنجاقک» را همراه
«اشکان »...به آنها میدادی .در آنجا
هم کارشناس میگوید :کسی مرتب
میخواست خودکشی کند ولی موفق
نمیشد ،به او گفتم تو اگر موفق نمیشوی
به این دلیل است که مأموریتی در زندگی
به تو محول شده.
این دقیقا داستان اشکان است .برایم جالب است که
این نکته را میگویید .اگر دقت کرده باشید اینجا
هم یک روانشناس داریم که میگوید :کسی به
من مراجعه میکرد و میگفت من هر چقدر سعی
میکنم خودکشی کنم ،موفق نمیشوم .من به او
گفتم تو نمیتوانی خودکشی کنی چون تو برای
مأموریت دیگری زنده هستی .این دقیقا قصه اشکان
در فیلم است.
مأموریت اشکان چیست؟ این که در یک
سرقت همکاری کند؟
نه .مأموریتش این است که برود و جلوی اثر هنری
یک هنرمند زانو بزند و این انگیزه را به آن شخص
بدهد که بماند .به نظر من در این فیلم اشکان فدا
میشود تا هنرمند به باوری نسبت به جایگاهی که
دارد برسد.
البته این هم یک نوع هجو و شوخی
است .خب قضیه نور داخل جیب کتی که
نابینای میانسال انگشتر را از آن بیرون
میآورد چیست؟
این هم یک جور شوخی با ایده انگشتر متبرک است.
میخواستم بگویم این انگشتر از خودش نور ساطع
میکند .در ته جیب کت مانده ولی وقتی در جیب
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باز میشود نور آن مشخص میشود .وقتی انگشتر را
درمیآورد ما میبینیم که یک انگشتر معمولی است
ولی وقتی در جیب را باز میکند نور آن مشخص
میشود .البته سارقین نابینا هستند و متوجه نور
انگشتر نمیشوند .هدفم این بود که بگویم انگشتر
واقعا کار میکند و تماشاگر آن را باور کند.
بهتر نبود موقعی که خود انگشتر دیده
میشد نورانی بشود؟ چون انگشتر را
داخل جیب نمیبینیم...
این نور برای تماشاگری است که فیلم را میبیند.
وقتی آن شخص انگشتر را از جیبش درمیآورد ما
میفهمیم که یک انگشتر معمولی است .اما به نظرم
آن جیب به ما نشان میدهد که انگشتر ،متبرک و
یا شاید یک انگشتر افسانهای است .خود شما فکر
نکردید که این نور ،نور انگشتر است؟
نه .همان لحظه نسبت به آن نور کنجکاو
شدم .گفتم شاید از موبایلی است که
روشن شده .خب اگر اشتباه نکنم در
سکانس پنجم فیلم میبینیم که سارق
نابینای جوان ،جلوی منزل مالخر با
حرکت کورمال اغراق شده زنگ در را
پیدا می کند و آن را فشار می دهد .این
افراط در کورمال کورمال رفتن او تعمدی
بوده؟
نه تعمدی در کار نبوده.
شخصی که تــازه نابینا شده باشد
کورمالکورمال راه میرود ،نه شخصی که
از ابتدا نابینا بوده.
فکر میکنم نباید در این حرکت این اغراق وجود
میداشت .شاید این بیتجربگی من در برخورد با
ایده نابینا بودن است .االن میدانم که اشخاص نابینا،
اشخاصی بسیار حرفهای و توانا هستند .آن موقع فکر

میکردم خیلی باید روی این عدد دست بکشد ،ولی
االن میدانم که یک لمس کوتاه و جزئی کافی است.
این یک نکته منفی در فیلم است و نباید اینقدر
اغراق میکردم.
در خانه مالخر دو نوع موسیقی
میشنویم :یک بار موسیقی ایرانی و بار
دیگر موسیقی عربی.
در خانه مالخر ،وقتی در استخر است ،تم اصلی
موسیقی عربی است .موسیقی جعبه جواهرات هم
کمی عربی است .در و دیوار استخر هم حالت عربی
دارد .به نظر من فضای رمزآلود اشخاص پولدار،
تزیینات عربی زیادی دارد.
قصه پلیس عاشق را نیمهکاره رها
میکنی .تقریبا سرانجام همه کاراکترها
مشخص میشود ولی سرانجام پلیسی که
دوست دارد به خواستگاری صندوقدار
فروشگاه برود ،مشخص نیست.
به نظر من قصه اصلی این سکانس قصه سرباز بود.
میخواستم بگویم اول ،عشق مافوق به دختر را
ببینید و چند لحظه بعد سرباز میآید و عشقش را
به دختر مورد نظرش بیان میکند .در این داستان،
قصه سرباز است که به سرانجام میرسد .به نظرم
رضا بهبودی به قدری آن لحظه را شیرین و زیبا
بازی کرد که بار کاراکتر در فیلم ،خیلی بیشتر از آن
چیزی شده که در فیلمنامه مدنظر من بوده .وقتی
بازیگری داری که میتواند توجهات را به خودش
جلب کند ،نقش پررنگتر از آن چیزی می شود
که مد نظر توست .ایده اصلی برای من سرباز بود
و نه پلیس .فقط میخواستم پلیس ،جعبه عقب را
پر بکند و بعد که جعبه عقب پر شد دیگر جا نباشد
که اینها شخص دیگری را سوار کنند و مجبور
شوند به سرباز مرخصی بدهند .در مورد سرانجام

«»Mad Max
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شخصیت ها فکر میکنم بعضی از کاراکترهای
فیلم ،اهم فیاالهم ،این اتفاق برایشان میافتد.
مثال در مورد آدمکش دوم هم این اتفاق میافتد.
یعنی او هم ،پای ماشین رها میشود .با رفتن پلیس
به کالنتری ،دیگر داستان او را نمیبینیم .یا سعید،
شخصیت نابینای اول ،که در خواستگاریاش
ناموفق است ،مانند شخصیت پلیس است که در
خواستگاریاش ناموفق است .در مورد سرنوشت او
هم چیزی نمیفهمیم.
بعد از دستگیری سارق جوان میتوان
حدس زد که احتماال سارق میانسال هم
دستگیر میشود و سرانجام خواستگاری
او هم مشخص میشود ،چون جایی دختر
به دوستش میگوید که خواستگاری او را
رد کرده.
راستش این ایده را هم داشتم و یک بار فکر کردم
که مثل مدل کلیشهای این مدل فیلمها ،در پایان،
عکس همه کاراکترها را بگذارم و بگویم چه اتفاقی
برایشان افتاده .ولی بعد این ایده را کنار گذاشتم
ولی االن فکر میکنم شاید برای پایان فیلم ایده
جذابی میشد.
میتوانست شوخی جذابی با عنوانبندی
پایانی فیلمهای حادثهای در بیاید.
ترسیدم که تأثیر لحظه پایانی کم رنگ بشود.
هرکس که فیلم را در اکران خصوصی دید از پایان
فیلم راضی بود و میگفت خیلی خوب با تماشاگر
ارتباط برقرار میکند و تماشاگر آن را خیلی
راحت میپذیرد .فکر کردم اگر دوباره سرنوشت
کاراکترها را به تماشاگر یادآوری بکنم ،ممکن
است تماشاگر آن حس خوب را از دست بدهد.
به هر حال به لحاظ فیلمنامهای با
تو موافق نیستم که سرباز از پلیس

مافوق پررنگ تر باشد .غیر از بازی
خوب آقای بهبودی ما پلیس مافوق را
جدا از سرباز هم میبینیم .حتی او را با
دستیارش در بحث جذابشان در مورد
ابری و یا آفتابی بودن و این که ساک،
دست سارق بود یا نه ،شاهدیم .هر سه
ورژن نشان داده می شود .ولی سرانجام،
داستان خواستگاری او رها می شود.
به طور مثال حتی اگر میفهمید دختر
مورد عالقهاش نامزد دارد یا ازدواج
کرده ،ماجرا بسته میشد و ذهن درگیر
سرانجام ماجرا نمیشد ،چون موقعیت
ماجرای خواستگاری چنان بامزه است
که در ذهن باقی می ماند.
فکر کردم با دیالوگ ،این که چهار بار رفت و در صف
ایستاد و هر بار یکی آمد و جایش را گرفت ،یک
جورهایی حداقل در فروشگاه در مقابل اتفاقی که
میافتد ،تسلیم شده است.
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یعنی از دید خودت ماجرا را همانجا ول
کردی.
البته نه این که خواستگاری را به طور کلی ول کند،
ولی هدفم این بود که موقعیت را ول کند .منظور شما
را میفهمم .حتما تماشاگر منتظر این است که پایان
قطعیتری از ماجرای پلیس ببیند.
اینسرت نیمرو در اول سکانس
گانگسترها چه کارکردی دارد؟ بعدا
خورده شدن آن را نمی بینیم.
در سکانس گانگسترها ما پالنهای اضافهتری هم
داشتیم .یعنی آنها داشتند مفصال غذا میخوردند.
ولی خوردن غذا را نمیبینیم.
بله .در تدوین کل صحنه خوردن را حذف کردم.
آنها میخواستند نیمرو درست کنند ،تخممرغها
را میشکستند و در روغــن سرخ میکردند و
دیالوگهای طوالنی داشتند و ...ولی در تدوین
تصمیم گرفتم همه این صحنهها را حذف کنم و
ایده را فقط در دیالوگها بگذارم و زودتر از اتاق
بیرون برویم .اصال ایده اتاق آدمکشها ،از قبل از
داخل اتاق شروع میشد .جایی که علی سرابی رفته
بود خرید و با کلی تخممرغ به خانه برمیگشت و
بعد در زیرزمین کل صحنه آشپزی را میدیدیم.
در تدوین این صحنهها را کوتاه کردم ولی اینسرت
نیمرو را باقی گذاشتم
و چون میخواستیم از
فضای سکانس قبلی
هم بکنیم و به فضای
جدید برسیم فکر
کـــردم بـــرای شــروع
سکانس نمای خوبی
باشد.
در صحنهای

میبینیم که یکی از گانگسترها مشغول
بازی دارت است ،آیا چنین صحنهای در
فیلم «لئون» هم وجود دارد؟
نه .در «لئون» چنین صحنهای نیست .در فیلمهای
گانگستری اغلب صحنه ای وجود دارد که به سیبل
تیراندازی می کنند ،یعنی تمرین تیراندازی
می کنند .من ایده دارتبازی را جایگزین شلیک
به سمت سیبل کردم و فکر کردم این اشخاص
که کاراکترهایی کمدیتر ،هجوتر و غیرواقعیتری
هستند بهتر است به جای شلیک به سمت سیبل،
از دارت استفاده کنند .اگر این فیلم یک فیلم
گانگستری واقعی بود حتما کاراکترها به سمت
یک هدف واقعی تمرین تیراندازی میکردند .در
فیلم ،صحبتی از فیلم «لئون» میشود و میگوید
آدمی الغر و ناجور با صورتی به همریخته و بعد رو
به سیامک صفری میگوید :شبیه تو بود .درواقع به
این صورت میخواستم مابهازای ژان رنو در فیلم
«لئون» باشد و سیامک صفری را در آن هیبت
ببینیم .حتی لباسهای سیاه و چرم هم به تنش
کرده بودیم که مثل لئون به نظر برسد و بعدا هم
خودش را مثل لئون فرض کند.
در فیلم ،سیامک صفری به لحاظ ظاهری
خیلی شبیه به ژان رنو است .پس ،از قبل
در ذهنت بوده.
بله.
یک اینسرت هم از
پای منشی در «سر
جــای همیشگی»
نشان می دهی.
بله .این عــادت خودم
اســت .وقتی که جایی
میایستم ،با پایم خیلی
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زیاد بازی میکنم .وقتی میخواستم نشان بدهم
که دختر منتظر است ،دیدم بهتر است شبیه کاری
که خودم انجام میدهم انجام بدهد و با پایش به
دیوار ضربه بزند.
پس شوخی با جای همیشگی خودت
بوده!
[با خنده] بله.
برای شوخی با گشت ارشاد و دیالوگی
که پلیس میگوید« :اول شما بگویید چه
کاره هم هستید» مشکلی پیش نیامد؟
یکی دیگر از مشکالتی که فیلم در این چند سال
به نمایش درنیامد ،کل ایده پلیس بود .میگفتند
باید سکانس پلیسی که حین انجام وظیفه
خواستگاری میکند را کال حذف کنید .با حذف
کردن آن سکانس به کل فیلم لطمه میخورد و
من نمیدانستم با آن چه کار باید بکنم .ما ماشین
پلیس و لباسهای پلیس را تبدیل به ماشین و
لباس شخصی کردیم و دیگر نشانهای از پلیس
و نیروی انتظامی نمانده بود .ولی با این وجود
میگفتند باید این سکانس حذف شود .االن
برخورد نیروی انتظامی کمی بازتر شده واجازه
میدهند کمی با نیروی انتظامی شوخی بشود،
اما آن موقع میگفتند اگر پلیس موقع شلیک مثال
پشتک میزند ،کالهش نباید از سرش بیفتد .ما
میگفتیم مگر چنین چیزی ممکن است؟ کسی
که جنبوجوش میکند در هر حال کاله از سرش
میافتد ،ولی آنها میگفتند :نه ،این توهین به
پلیس است.
پیه این ماجرا در «برخورد خیلی
نزدیک» به تن من هم خورده؛ البته نه از
جانب نیروی انتظامی بلکه از جانب مدیر
نظارت و ارزشیابی وقت! کارکرد این

سه ورژن که افسر دچار شک میشود
که ساک پیش سارق جوان بوده یا نه
چیست؟ چون تنها فرم تکرار شونده و
یک استثنا در فیلم است که یک ماجرا را
برگردیم و سه بار ببینیم.
چند جا در فیلم هست که من سعی کردهام کل
مانیفست درونی فیلم« ،نقش چند زاویه دید»
و «نقش عنصر تصادف» را به مخاطب توضیح
بدهم .یکی همین صحنه است .یعنی یک واقعهای
اتفاق افتاده و این آدم وقتی به آن فکر میکند و
خاطراتش را مرور میکند ،به سه شکل مختلف
میبیند .فکر میکند و دچار شک می شود که
آیا این واقعه به این شکل اتفاق افتاده بود یا به
شکلهای دیگر؟ کل فیلم را به طور خالصه در
آنجا نمایش دادهام .در مورد نقش عنصر تصادف
هم وقتی که دکتر ،شخص پاروغنی را تشریح
میکند ،مانیفست بیان شده است .به نظر من این
دو صحنه فشرده شده کل ایده اجرایی فیلم است.
در فیلمهای دیگر میتوانید این ایده فشرده شده
را حتی در یک دیالوگ بشنوید .به نظر من این
سکانس چنین حکمی دارد .میگوید هر بار که به
خاطرهات برگردی جور جدیدی آن را میبینی .این
ایدهای است که در کل فیلم راجع به منظر و تفاوت
زاویه نگاه میتوانید ببینید .مثال در فیلم ،دوباره به
صحنه اتاق هتل برمیگردیم و هر بار اتاق را یک
جور مختلف میبینیم؛ یک بار بدون حضور اشکان
و یک بار با حضور اشکان .ایده چنین مقوله ای
به صورت فشرده ،در آن سکانس وجود دارد.
صحنه تشریح هم تنها صحنهای است
که تصویر دو پاره میشود .در فیلمهای
کوتاهت این اتفاق افتاده بود اما در اینجا
فقط در همین صحنه شاهدیم.
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کامال درست است .در دو قسمت فیلم به موقعیتها
تأکید میشود .یکی صحنه تشریح که ما «واقعیت»
و «برداشت از واقعیت» را همزمان میبینیم و
دیگری سهگانه بودن مرور خاطرات پلیس است
که هر کدام را جداگانه می بینیم .اینجا دکتر در
یک پاره فیلم برای خودش داستانی سر هم میکند
در حالی که در آن پاره دیگر ،ما میبینیم که اصل
ماجرا چه بوده .این بخش از همان قسمتهایی
است که فیلم سعی دارد رویکرد خودش را در مورد
جهانبینیاش به مخاطب نشان بدهد.
در یک جمعبندی ،صحبتی در مورد
«مرگ عشقی» داری؟
نه .یک شوخی است .با دو مفهوم مرگ و عشق که
هر دو در فیلم وجود دارند یک ترکیب ساختم.
عشق که برای همه کاراکترها به نظر میرسد یک
رابطه ناقص است و در آن به سرانجامی نمیرسند و
مرگ که در واقع میتواند برای برخی ،نقطه پایان و
برای برخی دیگر رسیدن به باورشان باشد.
به نظر شهرام مکری ،جهان قابل
شناخت است؟
به نظر من ،نه .قابل شناخت نیست.
عقل بشر ناقص است یا دانش فعلی؟
دانش فعلی .راستش خیلی معتقد هستم که اگر
عوامل طبیعی باعث مرگ بشر نشوند ،بشر به جایی
خواهد رسید که به جواب سؤاالت بزرگ دست
خواهد یافت.
پس جهان قابل شناخت هست.
قابل شناخت هست ولی نه در حال حاضر.
گاهی من به عنوان تماشاگر فیلم های
«توفان سنجاقک» و «اشکان »...دچار
شک و تردید و دوگانگی میشوم که
آیا کارگردان این دو فیلم عدم امکان

شناخت برای انسان را مطرح میکند؟
یا اینکه می خواهد بگوید اساسا منطقی
بر جهان حاکم نیست که بشر بتواند آن
را بشناسد .این دو موقعیتی که توضیح
دادی بیشتر بیانگر این است ساختمان
ذهن بشر و داشته هایش برای شناخت
واقعیت کافی نیست و اغلب اشتباه
می کند .لحظاتی هم با تأکید به عنصر
تصادف و شانس و زیر سؤال بردن مقوله
علیت ،اساسا هر منطق قابل شناخت
جهان را زیر سؤال می بری .و در ادامه
دیدگاهی را به ذهن متبادر میکند که
انگار از دید تو سرنوشت محتومی وجود
دارد و اراد ه باالتری اتفاقات و واقعیت را
آن سازمان می دهد و بشر کودکانه گمان
می کند از اراده آزادی برخوردار است
در صورتی که تعیین کننده ،اراده برتر
است.
به نظر من تعریف این موضوع به این صورت
نیست که بتوانیم به آن چنگ بیندازیم و بگوییم
حاال گرفتیم و در مشتمان است .هر بار که فکر
میکنیم به شناخت جهان مسلط شدهایم ،به ما
نشان میدهد که جایی بیرون از ما دوباره جریان
پیدا میکند؛ یعنی جایی بیرون از حیطه تسلط
ما .دوباره ابعادی را به ما نشان میدهد که ما تا
آن موقع نشناختهایم .به نظرم چند منظر بودن
در نهایت ،ما را به سمت یک تصویر کلی هدایت
میکند .ما از منظرهای مختلف به یک واقعه
نگاه میکنیم و این به ما اجازه میدهد که از آن
واقعه ،یک تصویر کلیتر بسازیم .حاال فکر کنید
در مقابل همه سؤاالت و مسائلی که بشریت درگیر
آن است ،چنین اتفاقی بیفتد .اگر قرار باشد از هر
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منظری که ممکن است به آن مسأله نگاه کنیم در
نهایت تصویر بزرگ تر و عمومیتری از آن ساخته
خواهد شد .حال باید دید آیا آن تصویر ،تصویر قابل
استنادی هست یا نه؟ آیا میشود وقتی به یک
تصویر عمومی و بزرگ رسیدیم دوباره از منظری
جدید به آن نگاه کنیم یا نه؟ به نظرم اینها مسائلی
هستند که بشر با آنها درگیر است و راجع به آنها
فکر و کنکاش میکند.
نظر خود تو چیست؟
فکر میکنم در نهایت بشر باید به جواب سؤاالتش
برسد.
یعنی این پتانسیل را در آدمی میبینی
که علی رغم عقل ناقصش ،به عنوان کل
بشریت به چنین چیزی برسد؟
به نظرم میتواند .فکر کنید اگر بالیای طبیعی
که محتملترین اتفاق در نابودی نسل بشر برای
همیشه است به وقوع نپیوندد و اگر بشر با دستهای
خودش ،خودش را به نابودی نکشاند ،مسیری که
پیش میرود به سمت یک جواب بزرگ است .ولی
آقای میهن دوست ،تضاد این جاست که این جواب
بزرگ ممکن است این باشد که اصال جوابی وجود
ندارد .به نظرم همه فیلمسازها و آرتیستها در
رشتههای مختلف سعی میکنند یک تصویر بزرگ
بسازند .همه ما در سینما به سمت یک تصویر واحد
پیش میرویم .در کنار آن نقاشها ،مجسمهسازها،
ادبا ،موزیسینها و ...همه در جاهای دیگر یک
تصویر بزرگ را شکل میدهند و در ابعاد دیگر
زندگی آدمها ،سیاستمدارها ،ورزشکاران و ...سعی
میکنیم یک زنجیره پیوسته را بسازیم .یقینا در
حال حاضر این زنجیره گسستهایی دارد ولی به
محض این که یک تصویر کلی ساخته بشود این
گسستها از بین میرود و به جواب بزرگ نزدیک

میشویم .جواب بزرگ این است :که هستیم و چه
کاری میکنیم؟
به سهم خودت تو این رسالت را برای
خودت قائل هستی که عالمت سؤال
ایجاد کنی که آیا جهان قابل شناخت
هست یا نه؟
فعال سهم من این است که سؤال به وجود بیاورم.
به نظرم ما فعال در مرحله طراحی سؤال هستیم تا
پاسخ به سؤاالت .در این مرحله هرچه سؤاالت،
سؤاالت چالشبرانگیزتری باشد ،به جواب رسیدن،
باارزشتر خواهد بود.
آیا قبول داری همین که درمقابل قابل
دستیابی بودن مقوله شناخت ،سؤال
ایجاد میکنی و این که در فیلمهایت
اتفاقات و کنش آدمها را برمبنای روابط
علیت تبیین نمیکنی و یا عالمت سؤالی
جلوی آنها قرار میدهی انگار داری
خودت یک جواب میدهی و در یک
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دید کالن و النگشاتتر ،این معنی را
میدهد که علیرغم این که میگویی در
این اتفاقات ،روابط علیت حاکم نبوده و
تصادف حاکم بوده ،اما داری مستقیم یا
غیرمستقیم مطرح میکنی که همان
اتفاقات به هرحال باید بیفتند و انگار
سرنوشت محتومی وجود دارد و به جبری
قائل هستی که تعیینکننده تحقق
رویداهایی است که گمان میکنیم از
روی منطق علی و رابطه علت و معلولی
رخ میدهند؟ مثال سرنوشت محتوم این
است که اشکان به فرشته تعظیم کند.
به نظر من همینطور است .میخواهیم به این
موضوع اشــاره کنیم که انگار بشر در چنگال
سرنوشت خودش گرفتار است .به این معتقدم.
فکر میکنم که مسیری که میرویم همان مسیری
است که باید برویم .ما هر کاری که انجام میدهیم
در راستای مسیری است که باید برویم .با وجود این
که فکر میکنیم در آن تغییر ایجاد میکنیم .این
همان پارادوکس بزرگ است .ما فکر میکنیم که
داریم تغییر میدهیم اما در اصل تغییر نمیدهیم.
به عبارتی پارادوکس بین اشکان و
انگشتر است.
بله .بین اراده و سرنوشت .اتفاقا فکر میکنم
این پارادوکس ما را به سمت جلو پیش میبرد.
به نظرم ما به جواب میرسیم اما اگر جواب این
باشد که جوابی وجود ندارد ،آن موقع چه کاری
باید کرد؟ انگار اراده و سرنوشت ،دو روی یک
سکه و یک بازی هستند که در دل یکدیگر شکل
میگیرند.
نمیخواهم بحثمان خیلی فلسفی بشود
ولی وقتی میگویی به این جواب برسیم

که جوابی وجود ندارد ،یک جورهایی
به سفسطه هم پهلو میزند .ولی من از
منظری این گونه برداشت می کنم که
فارغ از محتوای آن ،این جواب ،خود
داللت بر رسیدن به شناخت دارد .حتی
اگر محتوای آن الجوابی باشد.
بله .تفاوت وقتی جواب را نمیدانی با وقتی میدانی
جوابی وجود ندارد این است که قسمت دوم با
شناخت است.
در واقع یک آگاهی اتفاق میافتد.
بله.
در پارادوکس مطرح شده بین اشکان و
انگشتر (اراده و سرنوشت) ،تلقی من این
است که کفه شناخت نسبت به الادراکی
و نسبت به سرنوشت محتومی که حاکم
برپدیده هاست ،سنگین تراست.
سؤال اصلی در لحظهای که ما میمیریم این است
که فهمیدیم یا نفهمیدیم که چرا زنده بودیم؟ ما
چرا زندگی کردیم؟ اگر جواب این سؤال را بفهمیم
احتماال انسانهای خوشبختتری هستیم.
منظور من نوعی به عنوان فرد انسانی
نیست بلکه نوع بشریت است.
اصال هر کدام از ما .مثال وقتی من دارم میمیرم
بگویم اصال نفهمیدم چرا زنده بودم و بعد بمیرم
و یا این که بگویم درست است ،من به این خاطر
زنده بودم و بعد بمیرم .این چیزی است که اشکان
در «اشکان ،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»
به آن میرسد .اشکان میفهمد که چرا زنده بوده.
در لحظه آخر به جایی میرسد که متوجه میشود
اینجا آمده تا جلوی فرشته زانو بزند و دلیل زنده
بودنش این بوده .اشکان آدمی است که با این
آگاهی میمیرد

شاید نتوان قصه فیلم «اشکان »...را به مثابه خالصه داستانی که از فیلم ها
ارائه می کنیم تعریف کرد
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مک لوهان ،نظریه پرداز شهیر ارتباطات که از دهکده جهانی سخن گفته بود ،جمله
معروفی دارد که رسانه همان پیام است .بدین معنی که ابزار و فرم و صورت مادی
اشکال ،خنثی نیست و در ذات خود واجد پیام یا همان محتوایی است که به محض ارائه
فرم یا شیوه بیان ،محقق می شود .از این حیث نمی توان به تفکیک ذاتی و ماهوی بین
ابژه و سوژه پرداخت و زمانی که یک فرم در ساحت امکان ظهور می یابد معنی و محتوا
نیز ظاهر می شود .به نظر می رسد از این منظر باید به سینمای شهرام مکری نگریست؛
سیدرضاصائمی
سینمایی که همواره به سینمای فرم مشهور شده .اما این فرم گرایی را نمی توان به
صورت و شکل روایی قصه و شیوه داستان پردازی اش تقلیل داد و باید این فرم را با فلسفه و زاویه دید مؤلف در
یک هم پوشانی دراماتیک ،یکی فرض کرد .درواقع جهان سینمایی اثر را باید در جهان فرمی فیلمساز ردیابی کرد
تا به صورت بندی دقیق تری از سینمای مکری دست یافت .وقتی فیلم های کوتاه او را در کنار فیلم «اشکان »...و
«ماهی و گربه» قرار دهیم متوجه خواهیم شد که فرم روایت مکری ،این همانی جهان معانی و اندیشه ای اوست،
نه لزوم یک شیوه بیان و شمایلی پست مدرن از روایت سینمایی.
در جهان پرتشتت و تفاخر سینمای پست مدرن وطنی ،خیلی ها با بازی های فرمی  -همچنان که در حوزه ادبیات
پست مدرن خیلی ها با بازی های زبانی  -هویت و تشخصی کاذب برای خود می تراشند .زبان و روایت فرمی شهرام
مکری واجد هویتی قابل دفاع و منطقی است که جهان سینمایی او را با جهان بینی او منطبق می کند .در این
صورت سینمایی می توان به یگانگی فرم و محتوا رسید و به نوعی وحدت در عین کثرت را در نسبت شکل و معنا،
صورت بندی کرد .به عبارت ساده ،فرم در سینمای او نه فقط انتخاب یک شیوه از بیان و روایت ،که خود پیام است.
در این نظام معنایی ،پیام ،مضمون و درونمایه اثر ،تنها در همین شکل از فرم خلق و تولید می شود و اگر ازساحت
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این فرم خارج شود از معنی تهی می شود.
یکی از مهم ترین اجزای این نظام معنایی ،عدم قطعیت است که یک ابژه را در نمایش متوازن و متوالی از زاویه
دید گوناگون به شکل صورتی فرمال ،به نمایش می گذارد .نوع چیدمان موقعیت های داستانی در سینمای شهرام
مکری صرفا جذابیت های فرمی یا بصری برای جذب مخاطب نیست ،بلکه یک نوع بازنمایی متداخل و متقاطع
از واقعیت است تا عدم قطعیت آن را در جهان پست مدرنیستی به زبان تصویر بیان و درواقع دراماتیزه کند .به
عبارتی دیگر در اینجا یک کنش یا رویداد و به طور کلی یک موقعیت داستانی صرفا از زاویه دید متفاوت روایت
نمی شود تا مثال هر بار بخشی از واقعیت یا تأویلی از واقعیت در معرض نگاه مخاطب قراربگیرد ،بلکه این فرم ،خود،
نمایش واقعیت و محتوا است؛ واقعیتی که الیه های چندگانه داشته و نمی توان آن را در شمایلی ساده و تک بعدی
درک کرد .درواقع این شکل از روایت ،خود محتوایی است که صورت و ماهیتی فرمیک یافته است .به همین دلیل
شاید نتوان قصه فیلم «اشکان »...را به مثابه خالصه داستانی که از فیلم ها ارائه می کنیم تعریف کرد .بله ظاهر
قصه این است که دو نابینا تصمیم دارند از یک جواهرفروشی سرقت کنند و آدم های مختلفی درگیر این سرقت
می شوند که هرکدام بخشی از داستان را پیش برده و در یک روز پلیس ها ،مال خر ،شریک دزدها و ...سرنوشتشان
به هم گره می خورد .اما این ها پازل ها یا خرده پیرنگ هایی نیستند که در نهایت ،پیرنگ اصلی را تشکیل می دهند
بلکه در اینجا خود فرم ،شاه پیرنگی است که از طریق این چیدمان متداخل و درهم تنیده ،هویت یافته و کنشمند
می شود .شاید بتوان در پس این ساختار نوعی فضای ابزورد ،پوچ انگاری و نهیلیسم فلسفی  -اجتماعی را ردیابی
کرد که به همین دلیل عنصر تصادف در بازنمایی این موقعیت و معنا ،برجسته می شود.
بدون شک فیلم «اشکان »...و در ادامه« ،ماهی و گربه» نشان از ظهور یک کارگردان پست مدرن در سینمای ایران
است که نه بازی زبانی که زبان بازی با فرم را به خوبی می شناسد
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(محصول )1393
خالصه فیلم :شهرت و مقبوليت شيرين است اما انزوا نيز به دنبال دارد.
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عوامل :فیلمنامه نویس و کارگردان :هوتن زنگنه پور ،مدير فيلمبرداري :فرشيد عليزاده ،تدوینگر :عباس عرب ،صدابردار و صداگذار:
سامان شهامت ،آهنگساز :نيما ايوبی ،بازيگران :ليال زارع ،نسيم ادبي ،فرشيد نوابي ،شهرزاد كمال زاده ،فرخ نعمتي ،تهيه كننده:
غالمرضا گمركي

79

گفتوگو با هوتن زنگنهپور ،نویسنده و کارگردان «ذوب شدن پادشاه»

علی اصغر کشانی
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هوتن زنگنه پور قرار است دو فیلم دیگر بسازد تا سه گانه «ذوب شدن پادشاه» تکمیل
شود ،اثری که به قول خودش او را از اندیشه های الهام خواهانه هگلی به رویکردهای
برگرفته از تئوری ناهشیارانه فرویدی کشانده و فیلمی را که قرار است با مابه ازاهای
فلسفی و انسان شناسانه تحلیل شود ،به مباحث روانشناسانه باب روز لغزانده است.
«ذوب شدن پادشاه» هرچند در روایت و قصه پردازی و ساختار ،فقط و فقط گام قابل
قبولی برای یک فیلم اولی به حساب می آید ،اما تجربه جاه طلبانه ای از کارگردانی
دست به قلم است که کنجکاوی دیدن فیلم بعدیش را زیاد می کند.

تو دانش آموخته سینما بوده ای؟ نه؟
نه بابا! دکترای دامپزشکی دارم.
با فیلم کوتاه شروع کردی دیگر؟
دو فیلم نیمه بلند داشتم ،یک مشاور کارگردانی و
یک فیلمنامه نیمه بلند هم از من ساخته شد و خب
سال هاست در نشریه «سینما ادبیات» مقاله و نقد

هم می نویسم.
فیلمسازهای مورد عالقه ات هم شامل
فیلمسازهایی اند که در این زمینه ها
فیلم ساخته اند؟
فون تریه ،آنگلوپلوس ،کــوروســاوا ،برگمن،
آنتونیونی و تورناتوره فیلمسازان مورد عالقه من
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هستند ،اما اگر بخواهم یک فیلمساز انتخاب کنم
الرس فون تریه است .از او هم خیلی متاثرم البته
نه مقلد؛ می دانید که او هم دایم سه گانه می سازد.
به لحاظ تماتیک عالقه به طرح مسائل
فلسفی و روانشناسی در فیلم های
بعدیت هم داری؟
کلی تر؛ یعنی مسائل انسانی که علوم انسانی هم
جزوش می شود مثل روانشناسی و فلسفه و...
فیلمنامه های زیادی در انواع ژانرها برای ساخت
دارم .دغدغه همه شان هم مسائل فلسفی و هویت
انسان و روانشناسی است .اسم سه گانه که «زندگی
در دنیای متن» است را هم از کتاب پل ریکور
گرفته ام.
چرا فیلمت را سیاه و سفید کار کردی؟
می دانید که یکی ازعناصر بصری که خیلی
می تواند به فیلم های روانشناسانه کمک کند
رنگ است ،من نمی خواستم رنگ ذهن مخاطب
را منحرف کند .دیده ام که بحث های عاطفی و

جنسی و معنوی در فیلم های رنگی این کار را
کرده اما فیلم من قطعاتی داشت که به اندازه
کافی از نظر معنایی ،ذهنی و نظام نشانه شناسانه
گویا بود و لزومی ندیدم از رنگ استفاده کنم.
چون رنگ هم در همین نظام نشانه شناسانه
آن قدر با کج رفتاری و افراط مواجه شد که حاضر
نشدم به سمتش بروم .البته اعتراف می کنم که
فیلم با بودجه شخصی ساخته شد و من قدرت
رنگی کارکردن را نداشتم ،چون نمی توانستم
نظام نشانه ای ام را آنقدر پیچیده کنم .چون باید
صحنه ام را از نظر رنگی (دیوارها ،مبل ها و)...
آرایش می کردم و اینها یعنی هزینه .به عالوه،
پایه قصه روی مجادله است؛ مثل دعوایی که روی
صفحه شطرنج اتفاق می افتد و شطرنج هم مثل
فیلم ما سیاه و سفید است.
فیلمت به نظرم طوالنی و کشدار آمد
چون وقایع خاصی در فصل بندی فیلم
رخ نمی دهد و وجود خود فصل بندی ها
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هم به نظرم چه به لحاظ ترتیب و توالی
و چه از نظر ماهیت وجــودی ،منطق
مشخصی ندارد؛ نمونه هایی مثل فصل
چهار گیتار نوازی کاووس یا فصل شش
ایستادن نسترن و تائب در محیط بیرونی
ضد نور .چرا اینقدر مطول کار کردی؟
این موضوعی است که چند دوست متخصص
از جمله منتقد ،بازیگر ،کارگردان و ...هم پس
از اکران خصوصی فیلم به من گفتند .نکته این
است که این یک ویژگی در اثر روایی سینمایی
است .ریتم به فیلم ارزش نمی دهد ،این را سینمای
تارکوفسکی به ما می گوید ،برای مثال در سینمای
تارکوفسکی به خصوص در فیلم «نوستالگیا» بارها
سکانس جابه جایی شمع تکرار می شود ،اما این
ایراد نیست .کارهای برسون و آنگلوپلوس هم
همینطور .به همان نسبت ،ریتم تند هم برای یک
فیلم هالیوودی ویژگی است و نمی توانیم بگوییم
فیلم های خوبی هستند چون ریتم تندی دارند.
قصه من المان هایی دارد که باید در ذهن مخاطب
ته نشین شود .برای همین فیلم نباید ریتم تند
داشته باشد .اما این را قبول دارم که یک جاهایی
ریتم کش می آید و کندتر می شود و ریتم یکنواخت
نیست .این به خاطر خصلت قصه ام است .کسانی
که مخالفت می کنند ذائقه سینماییشان با این
فیلم متفاوت است .مثال طرفدار فیلم های بیلی
وایلدرند .من ریتم را با ساختار روایی فیلم یکی
دانستم ،برای همین فیلم به این شکل در آمد.
به نظر من هم ریتم باید با ساختار روایی
و محتوا تناسب داشته باشد ،به هر حال
برای «طبیعت بی جان» شهید ثالث
نمی شود ریتم تند دید ،همان قدر که
برای «این گروه خشن» سام پکین پا

نمی شود ریتم کند تصور کرد .ولی باید
فرقی باشد بین اینها و مثال فیلم هایی
مثل «زن دوم» سیروس الوند که
سکانس های کشدارش آزاردهنده است
طوری که وقتی از سالن خارج می شویم
احساس کنیم انگار ده ساعت زمان
گذشته است.
می دانی که فیلم سه بخش اصلی دارد؛ بخش اول
صحبت های دکتر که مقدمه است ،بخش دوم هفت
فصل مهم از ماجراهای رمان را می بینیم و بخش
سوم ،فصلی ناتمام است .اتفاقا کارگردانی بخش ها
با هم فرق دارد .بخش دوم برخالف زبان فصل
آخر ،کالسیک است .نیمه رمان مبتذل است؛ دختر
پولدار و پسر فقیر وعشق های آبکی .اما دربخش
سوم ،من زنگنه پور ظاهر می شوم و نیمه رمان در
محاق قرارمی گیرد و رمان مبتذل ،نقد می شود.
دلیل فصل بندیش سه گانه بودن و نزدیک کردن
سینما به ادبیات است.
در مورد محتوای فیلم هم واقعیتش من
احساس کردم پشت دوربین یک آدم
ایدئولوژیست تندرو نشسته و دارد
بیانیه-ای ضد نویسندگان زن ایرانی
که تعدادشان در دهه هشتاد و نود کم
هم نیست صادر می شود ،با واژه هایی
مثل «فمینیست کله خر» یا «هر چه
مرد هست زن باره است» یا «آدم های
هرزه هم از دموکراسی خوششان
می آید» یا «موج روشنفکری از تبعیض
شروع می شود» ،بعد ناگهان وارد فضا
و مخلوطی از تصاویر می شویم ،از
جنگ و گرسنگی و بیماری که من ربط
دراماتیکش را متوجه نشدم و خالصه
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می رسد به اینجا که مریم (نویسنده)
می گوید« :شما مرا به عدم تعهد
محکوم می کنید» .من در بخش سوم
با اینکه مشخص است نویسنده دارد
از سوی شخصیت های رمانش محکوم
می شود و یک درمان روانی دارد اتفاق
می افتد ،به شدت احساس کردم به این
بهانه کارگردان یک بلندگوی دستی
دستش گرفته و دارد با فریاد بلند یک
مانیفست عریض و طویل می خواند .من
نگاه ایدئولوژیک را محکوم نمی کنم ،هر
فیلمسازی حق دارد هر طور می خواهد
فکر کند .ژان لوک گدار هم داشته،
حاال هم دارد ،اما می خواهم از البه الی
فیلمت بدانم تو واقعا کجای این فیلم
ایستاده ای؟
اینکه یک ایدئولوژیست این فیلم را ساخته
حرفت درست است ،اما نه ایدئولوژیستی که
یک تجربه خاص مثل کمونیسم و سوسیالیسم
و لیبرالیسم را دنبال کرده .اتفاقا من به شدت
دشمن ایدئولوژی هستم .ایدئولوژی من نداشتن
ایدئولوژی است .خیلی از اندیشمندان غربی مثل
فوکو که من حرفشان را می پسندم نظرشان این
است که مدرنیته آمده ما را از «قالب» دربیاورد؛
از قالب سنت ها و ...اما ما را وارد قالب محکم تری
می کند .همین ایسم ها و ایدئولوژی های مدرن
مثل سوسیالیسم ،کاپیتالیسم و ...هم در نهایت به
بن بست می رسند و من منتقدشان هستم و جایی
بینشان قرار دارم .شاید التقاطی باشم ،یعنی بگویم
در لیبرالیسم این موضوع درست است اما سایر
حرف هایش غلط است .پس من با ایدئولوژی ای که
من انسان را از هویتش دور کند ،مخالفم.
ِ

در مورد ارتباط تماتیک تصاویر جنگ با
متن فیلم چطور؟
خب این حرفت را که گفتی فیلم یک مانیفست
است تأیید می کنم اما این مانیفست بودن به
نظرم اشکال نیست ،چون احساس می کنم به
این مانیفست ها نیاز داریم .من به عنوان منتقد،
با بیانیه دادن و «این درست است»« ،آن غلط
است» و خالصه شعاردادن و از بد و خوب حرف زدن
مشکل دارم ،چون خودش ایدئولوژی می شود و
من ناقض خودم می شوم .اما اگر جایی در فیلمم
به مانیفست دادن راضی شدم ،چون چاره ای
نداشتم و فکر می کنم به آن نیاز داریم .من خودم
را به عنوان خالق این متن کنار گذاشتم و به
شخصیت هایم گفتم به جان هم بیفتید ،ببینیم از
تویش چه در می آید.
در مورد تصاویر آرشیوی چطور؟
این حرفت کامال درســت بود که گفتی قصه
روان درمانی بهانه ات بوده ،اما ببین فیلم من با
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عنوان روانشناسی شناخته شده ،اما فیلم فلسفی
انتقادی است تا روانشناسی؛ من دنبال پاسخ به
سؤالی در ذهنم هستم که از گفته هگل شروع
شده .او در فلسفه هنر در بخش دیالکتیک آفرینش
هنری ،می گوید :اثر هنری با پنجاه درصد نیروی
ادراک و حس و پنجاه درصد نیروی الهام شکل
می گیرد .وقتی این را خواندم در بخش «الهام»
دچار تردید شدم و پس از جست وجو آن را در بحث
«نیروی ناهشیار» فروید پیدا کردم؛ یعنی چیزی از
جایی به آدم الهام نمی شود .پس قضیه فلسفی ما را
به روانشناسی ربط می دهد.
تصاویر آرشیوی یعنی اینکه شما
به عنوان هنرمند نسبت به مسائل
اطرافتان حساسید؟
ببینید اگر کسی در فلسطین کشته می شود به
خاطر ایدئولوژی است و من به همان نسبت که
در آنجا دردم می آید وقتی نازی ها در هولوکاست
یهودی ها را کشتند هم باید حداقل دردم بیاید.
پس هنرمند باید نسبت به دردهای جامعه واکنش
نشان دهد و حداقل نسبت به ظلمی که می شود،
باید به عنوان هنرمند صدایش دربیاید .من با
نشان دادن تصاویر می خواهم به نویسنده بفهمانم
که این همه درد بود و تو کجا بودی.
خب نویسنده
ایـــن حــق را
نــمــی تــوانــد
داشــتــه باشد
کــه هــر طــور
می خواهد و یا
فکر می کند
درســت است
فــکــر کــنــد و

بنویسد؟ این همان نگاه ایدئولوژیک
نیست؟
بله ،ممکن است به من این انتقاد بشود اما به نظرم
مثل تفاوت اشعار سپهری با شاملو و اخوان ثالث
میماند .ممکن است ببینیم که سپهری اصال دغدغه
اجتماع نداشته .مثال «تا شقایق هست زندگی باید
کرد» چیزی نیست که وقتی من گرسنهام به آن فکر
کنم .اما من میگویم هنرمند این تعهد را چه تعریف
میکند ،نمیگویم دقیقا باید آن را اینطور (واکنش
نشاندادن به آدمی که ظلم شده) تعریف کند ،اما
سؤال مطرح میکنم؛ اینکه میپرسم هویت تعهد
هنرمند را چه چیزی دارد تعریف میکند؟ ببینید
خود نویسنده در آخر میگوید« :شما فیلمها را
نشان دادید برای این موضوع ،در حالی که میدانم
همهاش ساختگی بود».
یعنی صرف طرح کردن سؤال را در
چنین فیلمی کافی می دانی؟
شاید به این سمت برود و وزنه این طرف بیشتر
باشد ،که خب به نظر من هنرمند متعهد کسی است
که از درد و بدبختی بگوید تا زیبایی و گل و بلبل.
اما از آن طرف این طور می شود که پس خیام چه
می شود؟ یعنی او هم هنرمند نیست؟ به هر حال
من در فیلمم فقط امکانات و محدوده تعهد هنرمند
را مورد سؤال قرار دادم.
خب حاال که به آخر
گفت وگو رسیدیم
بگو واقعا می خواهی
سه گانه را کامل کنی؟
آره ،اما نمی دانم بتوانم
به این زودی هــا آنها را
بسازم یا نه ،ولی خب
تالشم را می کنم

«ذوبشدنپادشاه»باحاكميتتامجهانذهني،خودراملزمبهتبعيتازمنطقرئالنكرده
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«ذوب شدن پادشاه» ظاهرا ً فيلمي است روانشناختي از درگيريهاي ذهني يك
رماننويس با شخصيتهاي داستانش اما جهان ذهني به تصوير درآمده به گونهاي
مغشوش و غرق در شعر و شعار است كه به مخاطب فرصت همذاتپنداري نميدهد.
«ذوب شدن پادشاه» با فيلمنامه و كارگرداني هوتن زنگنهپور نخستين تجربه بلند
سينمايي سازندهاش محسوب ميشود كه دو فيلم نيمهبلند در كارنامه دارد و براي اكران
در گروه «هنر و تجربه» انتخاب شده است.
سحر عصرآزاد
فيلم،قصهنويسندهايبهناممريمستودهاستكهرمانجديدش«،ذوبشدنپادشاه»پرفروش
شدهواوبهگونهايغرقرمانوشخصيتهايششدهكهزندگياشمختلومجبورشدهازيكروانكاوكمكبگيرد.
اين موقعيت دراماتيك در فيلمهاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته؛ كشمكش و درگيري خالق با مخلوق و
پناهبردن به دنياي ذهن و تخيل كه ميتوان نمونههاي موفق و ناموفقي براي آن مثال زد .اما اتفاقي كه در فيلم «ذوب
شدن پادشاه» براي اين موقعيت نمايشي افتاده نوعي يك سويهنگري در افتادن به ورطه اوهام و افكار و مفاهيم
دروني است كه دنبال كردن يك خط دراماتيك را در فيلم ناممكن مي كند.
در فيلم ،مرز و فاصلهاي بين جهان واقعي و جهان ذهني مريم ستوده وجود ندارد كه براي همراه كردن مخاطب با
دنيايي كه قهرمان فيلم در آن به سر ميبرد ،ميتواند يك امتياز باشد .اما حاكميت اين جهان بر كليت فيلم بدون آنكه
تابع منطقي باشد ،باعث شده مخاطب خط پيگيري داستان را گم كند و در ذهن اوهامزده نويسنده گرفتار بماند.
اين درحاليست كه قصه ،حركت و پيشرفت رو به جلويي ندارد ،بلكه در همين موقعيت نمايشي ترسيم شده تنها به
اطراف بسط پيدا كرده و عريض ميشود .طبعاً همانطور كه براي اوهام و خياالت حد و مرزي وجود ندارد فيلم هم
با تكيه بر اين فضا ،ساختار مشخص يا غير مشخصي را دنبال نمي كند و همهچيز به شيوهاي بيمنطق و رها پيش
ميرود .به همين دليل با چنين روندي مواجه هستيم:
 40-50دقيقه ابتدايي فيلم به معرفي شخصيتها ميگذرد كه در اين بخش تالش نشده تعريفي كمي تا قسمتي
روشن از كاراكترها يا ارتباطاتشان در رابطه با قصهاي كه جريان دارد ارائه شود.
نسترن ،كاووس و شقايق در جايي شبيه مطب روانكاو حرفهاي جسته و گريختهاي ميزنند كه به جمله قصار و
شعر و شعار ميماند و سپس آنها را در خانه ،كتابفروشي ،طبيعت و ...ميبينيم تا نسبت آنها با هم مشخص شود .در
اين بخش ،سكانس كافي شاپ كه مريم ستوده و نسترن در آن حضور دارند و با پيدا شدن قلب در كيف نسترن به
پايان ميرسد ،كدي از نوع ارتباط آنها ميدهد كه البته مبهم ميماند .پس از چند رفتوبرگشت و گفتوگوهاي
پراكنده و تكراري كه حول يك موضوع ثابت مثل عشق ،نفرت ،جدايي ،ازدواج و ...بين نسترن و تائب ،نسترن و
كاووس ،شقايق و كاووس و ...ميگذرد كنش غريبي بين كاراكترها شكل ميگيرد و نهايتاً با چند قتل ،ماجرا كه
همان قصه رمان است به پايان ميرسد.
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پس از اين بخش طوالني ابتدايي ،قصه اصلي آغاز ميشود كه ورود به زندگي نويسنده و قرار مريم ستوده در خانهاش با
مدير نشر است كه يك ساعت زمان ميبرد .حاال بازيگران همان نقشهاي كتاب يكي يكي سر و كلهشان پيدا ميشود
تا پس از يك مقدمهچيني طوالني انتقامشان را از نويسنده بگيرند .انتقام چه چيزي؟ سرنوشت محتوم و تراژيكي كه در
رمان برايشان طراحي شده و سعي مي كنند به داليل مختلف ثابت كنند كه اين سرانجام ،منصفانه نيست .درواقع آنها با
كلي بحث و جدل ،مريم ستوده را وادار مي كنند پايان داستانشان را تغيير دهد درحاليكه او قصد چنين كاري را ندارد.
رفتوبرگشتهايمداوم،ديالوگهايطوالنيوشعاريوكنشوواكنشهايغريبكاراكترهاباهمپيوندميخورندتا
شاهدمحاكمهشدننويسندهبهدستكاراكترهاييباشيمكهخلقكردهاست.كاراكترهاييكهازهمهچيزوهمه كس
حرف ميزنند ،گله دارند و لحظهاي از گفتن و شنيدن بازنميمانند چون قرار است همه مشكالت جهان را يكباره حل
و فصل كنند .اما اين پايان ماجرا نيست چراكه اين محاكمه ذهني پيوند ميخورد به قرار مالقاتي كه دستيار روانكاو به
توصيهروانكاوبامريمستودهداردودراينمياندوبارهشاهدردوبدلشدنديالوگهاييپرازجمالتقصاروشعروشعار
هستيم كه در نهايت با به صدا درآمدن زنگ در خانه نويسنده توسط دستيار روانكاو كه باز هم يكي از كاراكترهاي رمان
در دنياي ذهني او است به نقطه پايان ميرسد .حسن ختام اين ماجرا شطرنجبازي روانكاو و ذوب شدن مهره شاه است تا
نام فيلم فراتر از عنوان رمان ،مفهوم و تعبير ديگري هم پيدا كند.
در اين روند طوالني كه ساختار و قالب ندارد ،فيلمساز تالش كرده با قرار دادن مياننويس و بخشبندي فيلم به
عناوين مختلف ،سيري نامحسوس و چهبسا ساختاري رمانوار  -برآمده از دنياي قهرمان فيلم و ذهنيات او  -به اين
قصههاي پراكنده و بدون زمانبندي مشخص بدهد .اما متأسفانه در اين هياهوي ممتد كاركردي جز همان عنوان
لحظهاي پيدا نكرده و نميتواند سر و شكل و ساختاري منظم به اين اغتشاش بدهد.
سهگانه«زندگيدردنيايمتن»بابخشبنديهايمختلفكهدرميانآنهافصلبنديهمبهچشمميخورد،بيشازآنكهدنبال
كردناينقصهدرهمراكميتاقسمتيسهلكند،برپيچيدگيغيرالزمكارافزودهودرحدراهكاريناموفقباقيماندهاست.
نقشآفريني بازيگران فيلم ،هم به شكل منفرد ،هم در قياس با نقشآفرينيهاي قبلي آنها ،قابل قبول و راضي كننده
نيست و اين كاستي بيش از هر چيز در بازي ليال زارع جلب توجه مي كند؛ بازيگري درونگرا و خاص كه همواره
كاراكترهايي به ظاهر عام اما با ويژگيهايي منحصر به فرد را با بازي ظريف خود به تصوير مي كشد اما نسترن اين
فيلم وراي ديالوگهاي طوالني و كشدار و تكراري ،ظرافت و حسي از همذاتپنداري به همراه ندارد.
اين نكته مهم را درباره فيلم «ذوب شدن پادشاه» ميتوان مطرح كرد كه هرچند محوريت اصلي در فيلم ،كشمكشهاي
ذهنيودرونيقهرماناستامابههرحالنيازبهيكخطقصهرویيومنطقداستانيبرايپيگيريفيلموطراحيتمهيداتي
براي غالب شدن تدريجي جهان ذهني شخصيت وجود دارد تا وقتي اين جهان ذهني بر كليت فيلم حكمفرما ميشود
مخاطببتوانداينخطسيررادنبالكند.امافيلم«ذوبشدنپادشاه»فاقديكمنطقبيرونيوطراحيبرايحركتبطئي
دراينمسيراستوباحاكميتتامجهانذهنيازابتداتاانتها،خودراملزمبهتبعيتازمنطقرئالنكردهوبههميندليلهم
رويدادنهراتفاقيدراينجهانذهنيودرونيامكانپذيراست.نمونهاشارهشدهاينپرداختهمزمانبنديفيلماست
كهدر 40-50دقيقهابتداييبامعرفيكاراكترهايرمانوبهتصويردرآمدنرمانمواجههستيمودريكساعتبعديهم
شاهدوروداينكاراكترهابهدنيايذهنينويسندهومحاكمهنمايشياوباحجميازديالوگهايطوالنيوتكراريهستيم.
رونديكهكليتفيلمرافاقديكساختارمنسجمومنطقبيرونيحتيدردنيايذهنوخيالمي كند
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نوشتن درباره «ذوب شدن پادشاه» خطر فوران سویة شیطانی ذات نویسنده را در بر
دارد .از آن فیلم هایی است که می شود گوشه رینگ انداختشان و با برشمردن ایرادها،
سازنده را بابت ساختنش و گروه «هنر و تجربه» را بابت اکرانش سرزنش کرد و باز
برگشت سراغ سازنده و از او پرسید :اوال این چه نام فراموش شدنی و بدترکیبی است
که برای فیلم برگزیده و ثانیا چرا با جمع کردن تعدادی بازیگر دست کم سرشناس و
امکان ساخت فیلم در لوکیشن های متنوع (که برای بسیاری از فیلمسازان جوان مهیا
پوریاذوالفقاری
نمی شود) چنین فرصت سوزی کرده است؟
هنگام تماشای فیلم ،یک چشم نگارنده هم به بروشور بود که ببیند داستان فیلم در حد یک یا دو خط چیست؟ اما
متأسفانه در نگارش خط داستانی هم ،بدسیلقگی و (با پوزش از سازنده) فخرفروشی توی چشم می زد .بگذارید
خیلی زود از فیلم بگذریم و برویم سراغ عارضه ای که منجر به ساخت فیلم هایی از این دست می شود؛ بحرانی که
در عالم فیلم کوتاه هم بیداد می کند.
فیلم می خواهد مهم باشد .این بزرگ ترین آفت فیلم (و خالصه داستانش!) است .از سیاه و سفید بودن واقعا
بی دلیلش تا دیالوگ هایی که بین جمله های منسوب به فالسفه تا انشاهای دبستانی ها در نوسانند .پریشانی
دیالوگ ها و بدی بازی ها ریشه در همین اهمیت داشتن حرف فیلم برای کارگردان دارد؛ کارگردانی که انگار
شیفتة طرح اولیه شده است .این وسط باورپذیری رابطه ها و آدم ها به شهادت محصول نهایی در اولویت نبوده
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است .اجرای سردستی ،بازی های تصنعی ،قاب بندی های حیرت انگیز از فرط کج سلیقگی و فقدان مهم ترین
عنصر برای هر اثر هنری یعنی کشش ،سخن گفتن بیش تر درباره فیلم را ناممکن می کند« .ذوب شدن پادشاه»
فیلم بدی است و با توجه به جوان بودن سازنده اش باید این بدی را دائما به او یادآوری کرد؛ بدی ای که نمی گذارد
ما هم در سخن گفتن از فیلم از این حد پیش تر رویم.
برسیم به آن عارضه؛ به نظر می رسد رابطة نقدها و نوشته های سینمایی با سینما ،شبیه ماجرای آن بنده خدایی
شده که برای شوخی کردن با یکی از همسایگان به او گفت :سر کوچه آش نذری می دهند .بعد هم که از طریق
آن همسایه این دروغ دهان به دهان گشت و همة اهل محل کاسه به دست سر کوچه دویدند ،خود این بنده خدا
شک کرد که نکند واقعا آش می دهند و به خانه دوید و کاسه ای برداشت .سال هاست منتقدان و سینمایی نویسان
از اهمیت قصه و جذابیت در سینما می گویند .آن قدر گفته اند که به نظر می رسد خودشان هم باورشان شده
همه این اصل را قبول دارند .اما در عمل ،باز هم عده ای همان راهی را می روند که سال هاست بالی جان سینمای
ایران شده است .حتی منتقدان هم در این بالدیدگی شریکند .فیلمسازان زیادی بابت محتوای فیلمشان تحسین
شده اند؛ بابت آن چه می خواسته اند با فیلمشان بگویند .حتی گاه مهم نبوده چقدر توانسته اند آن حرف را به
زبان سینما برگردانند .همین که نیت خیر داشته اند ،تحسین شنیده و چه بسا جایزه گرفته اند .هنوز هم بسیاری
می خواهند حرفی داشته باشند ،دور حرفشان قصه ای بپیچند و ارائه دهند .این روند معکوس حاصلش می شود
امثال «ذوب شدن پادشاه» .دغدغه داشتن خوب است .حرف مهم داشتن عالی است .ولی باور کنید هنگام روایت
هر قصه ،ناخواسته و کامال ناخودآگاه هر راوی متناسب با طرز فکرش روی نقاط خاصی تمرکز و تأکید می کند.
امکان ندارد خط داستانی واحدی را چند فیلمساز مهم به یک شکل تعریف و تبدیل به فیلم کنند .تفاوت ها از
همین جا می آید .همین فاصله ها خبر از دغدغه می دهند .ولی آن ها که بیراهه رفته اند ،این مسیر را معکوس طی
می کنند .آخرین نمونه اش برای نگارنده بهار امسال بود که پس از تماشای فیلم کوتاه دوستی نازنین از او درباره
قصه پرسیدم (چون چیزی درنیافته بودم) پاسخ دوست این بود که فیلمش داستان نظریة مرگ مؤلف است!
فاصلة عالم نظریه و تئوری سازی با قصه گویی زیاد است و دورانی که عده ای دور هم جمع می شدند ،مانیفستی
صادر می کردند و بر اساس آن فیلم می ساختند واقعا سرآمده است .در شکل فعلی به نظر می رسد دیگر کسانی
دور هم جمع نمی شوند .هرکس در خانة خودش مانیفستی می نویسد و فیلم می سازد و با نشان دادنش به
دوستان نزدیک و هم فکر تحسین می شنود .این مسیر معکوس نظریه تا قصه و بعد محفلی شدن بخش هایی
از سینما که برای نمایش عمومی آثارشان هیچ فکری نشده است ،بزرگ ترین تهدید نسل جدید است؛ کسانی
که قصه گفتن را بلد نیستند ،فیلم هایشان هنوز نامنسجم و پریشان است ولی می خواهند فراتر از فیلمسازی
«سینماسازی» کنند .نگارنده به برکت شغلش فیلم بد زیاد دیده است ولی بد بودن یک فیلم و به قول معروف
«درنیامدنش» با مدعی بودن آن فرق دارد« .ذوب شدن پادشاه» نه قصه گوست و نه ضد قصه (باالخره باید قصه
را بشناسیم که بفهمیم ضدش چه می شود!) به فیلمسازانی از این دست باید خواندن رمان و تماشای فیلم های
داستانی موفق و تا مدتی بی خیال مطالعات فلسفی و تئوریک شدن را پیشنهاد کرد .باید به یادشان آورد در
شرایط فعلی و به عنوان یک فیلمساز اول ،کسی از آن ها هیچ انتظاری بیش از ساختن یک فیلم خوب ندارد.
فیلمی که تماشاگرش را ذوب نکند!

«ذوبشدنپادشاه»اسیرهمانایرادیمیشودکهخودشسعیدرنقدومذمتآندارد
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سینمای ایران همیشه از نقطه فیلمنامه نویسی ،فقدان بدعت در روایت و تازگی در
بیان داستان ها لطمه خورده است .این نقیصه چنان بدیهی و عیان است که بعضا
منجر به تالش هایی برای رفع آن از سوی برخی فیلمسازان هستیم .تالش هایی که
به ندرت منجر به نتیجه ای در خور و ماندنی می شود ،اما به صرف تالش و ردگیری
دغدغه داستان گویی و تزریق کمی تازگی به جریان فسیل شده فیلمنامه نویسی ایران،
می توان با احترام به این آثار نگریست .احترامی از سر حسرت و اندکی ذوق که صد
محمدرضامقدسیان
حیف که این ایده چنان شد و صد شکر که این سوژه عیان شد.
«ذوب شدن پادشاه» هم از آن دسته تالش هایی است که بنا بوده سراغ جریان تکراری و پوسیده فیلمنامه نویسی
نرود و سراغی از ایده های نو بگیرد ،ولی نتیجه تبدیل شده به یک ایده خوب که مجال تبدیل شدن به یک
فیلمنامه مناسب را پیدا نکرده است .مهم ترین و قابل بررسی ترین بخش از مجموعه فعالیت های سینمایی منجر
به ساخت «ذوب شدن پادشاه» ،بررسی ایده اصلی آن و نه فیلمنامه اش است .این فیلم نه در حوزه بازی و نه در
بخش کارگردانی ،به چیزی بیش از یک تجربه و تالش قابل احترام تبدیل نشده است.
ایده اصلی فیلمنامه «ذوب شدن پادشاه» را اگر روی کاغذ بخوانیم بی شک یکی از ایده های تازه و بدیع در
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سینمای ایران تلقی خواهد شد .البته که این ایده در سینمای دنیا چندان تازگی ندارد اما جسارت روایت آن
در سینمای ایران به خودی خود برای ما که محافظه کار شده ایم و به لنگه کفشی در بیابان قانعیم و به طرزی
رقت آمیز کم ترین روزنه ای را به مثابه راه نجاتی می بینیم ،قابل تأمل است.
روایت داستان های تو در تو با هدف تغییر قواعد ذهنی مخاطب برای دنبال کردن اثر در سه مقطع متفاوت ،خط
اصلی روایت در این فیلم را شکل می دهد.
این فیلم روایت زندگی شخصیت های یک داستان سطحی و زرد نوشته یک نویسنده سطحی است که خود آنها
بی خبرند که در دل داستان زندگی می کنند .این شخصیت ها از جایی به بعد ،از این وضعیت باخبر می شوند و
با جریان رخدادهای درون داستان مخالفت می کنند و برای انتقام از نویسنده خودشان  ،سراغ او می آیند تا او را
مجبور به تغییر سرنوشتشان کنند .نکته اما اینجاست که خود زن نویسنده هم ،خلق شده توسط یک نویسنده
دیگر است و هم داستان سطحی الیه اول ،و هم بیرون آمدن شخصیت ها از دل داستان و اعتراضشان به زن
نویسنده ،در دل یک داستان بزرگ تر که در نقش نویسنده آن روانکاو و درمانگر ظاهر شده ،نوشته شده است.
اولین و جدی ترین چالش بر سر راه ارائه داستانی با این سبک ،داشتن توان قانع کردن مخاطب برای همراه شدن
با مدل ذهنی فیلمنامه نویس است .درواقع مادامی که مخاطب نتواند با داستان الیه نخست فیلم ارتباط برقرار
کند ،نمی توان انتظار غافلگیر شدنش و اثربخشی تمهید رودست زدن به مخاطب و تغییر منطق داستان را
داشت .میزان غلیظ سطحی نگری در روایت و اجرای داستان در بخش نخست به حدی است که نه تنها رغبتی
برای دنبال کردن داستان ایجاد نمی کند ،بلکه رمقی هم برای مخاطب باقی نمی گذارد تا بعد از رو شدن دست
فیلمنامه و منتقل شدن فضای داستان به دل الیه دوم ،ادامه کار را متصور شود .در واقع «ذوب شدن پادشاه»
اسیر همان ایرادی می شود که خودش سعی در نقد و مذمت آن دارد .پنجاه و چند دقیقه ابتدای کار ،صرف روایت
داستان سطحی و زرد می شود که نویسنده مجنون فیلم نوشته و این خود به تنهایی کافی است که مخاطب
را از ادامه تماشای کار منصرف کند .الیه دوم کار هم چندان حال و روز بهتری ندارد .درواقع در بخش دوم به
شکلی سطحی و غلو شده ،تالش می شود که سطحی نگری بخش نخست به چالش کشیده شود .اما شعارزدگی
و خام دستی در بیان مفاهیم و فقدان هرآنچه که یک فیلمنامه قابل قبول را سر و شکل می دهد ،باعث شده الیه
دوم داستان به سمبل اغراق ،خام دستی و نخراشیدگی در فیلمنامه نویسی و فیلمسازی تبدیل شود .این همه به
نحوی است که رو شدن دست روانکار و مشخص شدن ریشه تمام داستان هایی که تا به حال دیده ایم هیچ حس
و هیجان ویژه ای در مخاطب ایجاد نکند .تنها حس موجود در این سکانس ،هیجان مخلوط با افسوس است.
دیکته نانوشته غلط ندارد ولی سنگ بزرگ هم عالمت نزدن است.
«ذوب شدن پادشاه» اولین شرط تبدیل شدن به اثری استاندارد و قابل بحث را دارد ،ولی شروط کافی برای
رسیدن به این هدف را ندارد .سراغ گرفتن از ایده ای چنین غامض و پیچیده که بیان شفاهی آن هم برای مخاطب
چندان کار ساده ای نیست ،ریسک بزرگی است که یا از توان و بزرگی الزم برای ساخت آن برمی آید و یا از شور و
شوق و عالقه برای خطرکردن و طعم عدم موفقیت را چشیدن .تنها حسی که این تالش در مخاطب منصف ایجاد
می کند ،افسوس و احترام توأمان است؛ چرا که تنها نتیجه این تالش جسورانه ،ذوب شدن مخاطب مقابل پرده
سینماست و کار به ذوب شدن پادشاه نمی کشد

«ذوب شدن پادشاه»
به روایت کارگردان

اینمنبودمکهمجازاتمیشدم؛منبیشترازسایرنویسندگان
و خالقان آثار هنری .من خود را در چهره او میدیدم.

ازحقیقتگفتن،مثلعریانیاست؛عریانیدرجمعیکهلباسراتقدیسمیکنند.از
حقیقتگفتن،نوعیدلبریاست؛دلبریبرایمجازاتشدن.

او سکوت کرد؛ درباره عشق و وظیفه؟ نه! درباره این که
عشق بزرگ ترین وظیفه بود.

هر چیز را پایانی است ،حتی پادشاه را .مجازات و تنبیه را و حتی نوآوری را .این
پایان همهچیز بود.

پایان رابطه :یک شات زمستانی .فقط یک استعاره.
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میخواستم به حماقت آن که میداند رنج حقیقت دارد و میخواهد
بخندد ،بخندی...

یک جسارت! سیلوئت در سینمایی که با رنگ و لعاب تهییج
میشود...
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فیلم به افسانه های پریان می ماند که در آن کودکی وارد خانه مرموزی می شود و
جادوگر پیر او را طلسم می کند .شبیه همان قصه های ترسناک کودکانه که بچه های
محله درباره عمه یحیی و خانه ترسناکش ساخته و پرداخته اند .اما فیلم به جای آنکه
خانه عمه را مکانی وهم انگیز و خطرناک نشان دهد و به عمه هیبت و شخصیتی مخوف
و هراسناک ببخشد ،ما را با خانه ای قدیمی با پنجره های رنگی و باغچه پر از گل روبه رو
می سازد که زنی تنها و دل شکسته با چهره ای مادرانه در آن زندگی می کند .بعد وقتی
نزهت بادی
اعتماد یحیی و ما را جلب می کند و رابطه ای دوستانه شکل می گیرد ،در دل فضای
به ظاهر آرام و مطمئنی که وجود دارد ،به تدریج حس و حال مشکوک و هراس آوری بر فضای فیلم غالب می کند و
ما را در دنیای کابوس وار آن فرومی کشد و در نهایت آن را به گونه ای به پایان می رساند که هیچ کس انتظار ندارد
داستانی که یک کودک برایمان تعریف می کند ،تا این اندازه تلخ و اندوهبار باشد.

سنگینی چنین رنج عظیمی را در خود تحمل کند و دم برنیاورد؟
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درواقع فیلم درباره کودکی است که با ورود به خانه مرموز عمه اش تازه چشم و گوشش باز می شود و چیزهایی را
می بیند که نباید ببیند و چیزهایی را می شنود که نباید بشنود .در آغاز فیلم ،یحیی را می بینیم که به نشانه قهر
و اعتراض با پدری که در حال ترک کردن اوست ،خودش را در اتاقکی تاریک حبس کرده است اما با چراغ قوه ای
که در دست دارد ،به گوشه و کنار اتاقک سرک می کشد و همه چیز را دید می زند .در صحنه بعدی هم وقتی عمه
او را به اتاق دیگری می برد و جای خوابش را نشان می دهد ،یحیی در تنهایی اش مشغول زیر و رو کردن وسایل
اتاق می شود و در جست وجوگری های کنجکاوانه اش گوشی مخصوص پزشکی را که متعلق به همسر مرده عمه
است ،پیدا می کند و آن را بر روی وسایل و اشیاء مختلف در اطرافش می گذارد و به صدای آنها گوش می دهد.
پس ،از همان ابتدا با تأکید بر دو شیء چراغ قوه و گوشی پزشکی ،یحیی پسرک آرام و خاموشی نشان
داده می شود که همه چیز را می بیند و می شنود و می خواهد از دنیای اطرافش سردربیاورد اما هنوز
آن قدر بزرگ و عاقل و بالغ نشده که بداند گاهی بهتر است آدمی چشم و گوشش را به همه دیدنی ها و
شنیدنی های پیرامونش ببندد و هیچ چیزی نداند و نفهمد .هنوز دشواری های روزگار به او نیاموخته که در
این دنیایی که هیچ گاه جای آرام و امنی نبوده است ،دیدن و شنیدن و فهمیدن می تواند بار درد سنگین و
طاقت فرسایی را بر دل آدمی بگذارد که نه می توان آن را گفت و نه می توان نهفت .هنوز با واقعیت زندگی
مواجه نشده که ببیند چه رازهای دهشت بار و تکان دهنده ای در آن وجود دارد که اگر هر یک از آنها فاش
شود ،می تواند جهانی را به هم بریزد.
درست است که عمه بارها از او می خواهد که نه چیزی ببیند و نه چیزی بشنود و سرش به کارهای کودکی
خودش گرم باشد ،اما وقتی همه چیز آن قدر تیره و تار و مشکوک است که به دنیای بچه ها هم رحم نکرده و فضای
پاک و معصومانه آنها را هم آلوده کرده ،چطور می تواند به بزرگترها اعتماد کند و حرفشان را بپذیرد .درواقع این
یحیی نیست که به دنیای بزرگترها سرک می کشد و درگیر مناسبات و روابط ترسناک آنها می شود ،بلکه این
جهان هولناک و مخوف بزرگساالن است که به طرز بی رحمانه ای به دنیای کوچک یحیی هجوم می آورد و او را در
معرض چیزهای ناگواری قرارمی دهد که هنوز یحیی از آنها درک درستی ندارد .از نگاه یحیی ،همه چیز آن قدر
ساده و پاک و شفاف است که انگار به دنیا از پشت یک تیله رنگی می نگرد .اما تباهی و تیرگی موجود در زندگی
بزرگترهای اطرافش او را هم در کام خود فرو می بلعد.
درنهایت وقتی راز عمه و خانه اسرارآمیزش برایمان عیان می  شود و دوربین از یحیای کوچک در میانه حیاط
فاصله می گیرد و او را با نگاهی مبهوت و دردمندانه رها می کند ،احساس می کنیم هیچ چیزی در جهان از تنهایی
یک کودک ترسناک تر نیست .فیلم می توانست مثل همه قصه های پریانی که تابه حال شنیده ایم ،پایانی خوش
و شیرین داشته باشد و یحیای کوچک ما همچون قهرمان های افسانه ای به سالمت از قلمرو ممنوعه ای که به آن
پا گذاشته ،بازگردد .اگر یحیی کتاب «شازده کوچولو» را خوانده بود و این جمله آن را به یاد می آورد که «بچه ها
باید نسبت به آدم بزرگ ها خیلی گذشت داشته باشند» ،بعد آدم به طرز اندوهباری دلش می گیرد که در زمانه ای
به سر می بریم که قصه های کودکانه مان نیز سرگذشت تراژیک پسربچه تک افتاده ای است که باید راز بزرگترها
را در سینه خود نگه دارد و سکوت کند .مگر قلب کوچک پسرکی همچون یحیی چقدر گنجایش دارد که بتواند
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فیلم «سی صد و شونزده» به زندگی یک زن از دوران پیش از تولد تا لحظه مرگ او
مهدی رضائی
می پردازد.این بازه زمانی شامل سال-های پیش از انقالب تا سال هایی که هنوز فرا
نرسیده اند می شود« .سی صد و شونزده» را می توان با اغماض ،نمونه ای از سینمای آوانگارد ایران در سال های
اخیر به شمار آورد .فیلم های آوانگارد از شیوه های جاافتاده و مرسوم در سینمای بدنه و تجاری بهره نمی برند و
در عوض سعی می کنند با خالقیت در روایت و یا سایر عناصر سینمایی ،مخاطب و البته شاید مخاطبی خاص را
با خود همراه کنند.
در این فیلم هیچ دیالوگی وجود ندارد و ما از ماجراها صرفا از طریق صدای راوی فیلم که قهرمان داستان نیز
هست مطلع می شویم .راوی در ابتدای فیلم به این موضوع اشاره می کند که تصمیم دارد داستان زندگی اش را از
طریق کفش های خود و اطرافیانش برای بینندگان تعریف کند .ایده داستانگویی از طریق کفش های کاراکترها
در فیلم های کوتاه چندان جدید نیست و در سینمای ایران هم نمونه هایی برای آن یافت می شود؛ اما این ایده
در فیلم های بلند داستانی تا حدودی جسورانه به نظر می رسد چرا که با این شیوه عناصر مهمی چون ستارگان
سینما و اساسا مقوله بازیگری از فیلم حذف خواهد شد و این همان مهم ترین دلیل برای جدا شدن این فیلم

ارزشمند و جذاب باشد
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از سینمای تجاری به شمار می رود .با وجود این ،کارگردان فیلم در تعدادی از صحنه ها این قرارداد را رعایت
نمی کند؛ از جمله تصاویر آرشیوی ای که از انقالب و جنگ هشت ساله ایران وعراق ارائه می دهد و یا تصاویری که
در آنها دوربین ،نماهایی باز نشان می دهد ،اما صورت کاراکترها کامل دیده نمی شود .این تمهید گاه از طریق
نشان دادن سایه های کاراکترها اتفاق می افتد و گاه با فلو شدن تصویر و یا حتی به شکل خالقانه ای از طریق یک
آدامس باد شده که چهره کاراکتر اصلی را در زمان هایی متفاوت می پوشاند.
این شکسته شدن قرارداد به فرض تفکیک کردن روایت راوی و فیلمساز از یکدیگر ،می تواند قابل قبول
باشد اما به نظر می رسد زمان طوالنی برخی از تصاویر آرشیوی و یا استفاده از تصاویر فلو شده ،در کل به
فیلم صدمه زده است و فیلمساز می توانست تالش کند تا فیلم با روایت راوی ،نزدیکی و همسویی بیشتری
داشته باشد .از جمله نکات قابل تأمل فیلم ،اشاره فیلمساز به رویدادهای تاریخی و سیاسی  -اجتماعی
است که قهرمان از پیش از تولد تا دوران دانشجوییش همراه با طنزی گاه خالقانه آنها را پیگیری می کند؛
از شوخی با جریان های فکری چپ در ایران پیش از انقالب گرفته تا خود انقالب از دید یک کودک تنها
در خانه مانده و یا لحظه تراژیک و البته به شدت خالقانه پاشیده شدن الک بر روی پای قهرمان در دوران
کودکی که خاطرات موشک باران های دهشتناک دوران جنگ را بازآفرینی می کند .البته متأسفانه
این بستر تاریخی  -سیاسی در فیلم ،از دوران میانسالی زندگی قهرمان کم رنگ و حتی گم می شود و از
این رو «سی صد و شونزده» دیگر جذابیت های آغازینش را ندارد و وجه رئالیستی و گاه کسالت بار دوران
میانسالی و پیری زندگی قهرمان بر فیلم نیز غلبه می کند.
در به تصویر کشیدن دوره های تاریخی نیمه اول فیلم ،فیلمساز سعی در بازسازی این دوران از طریق صدا،
طراحی صحنه و لباس و به طور ویژه انتخاب کفش های کاراکترها دارد .این تالش با در نظر گرفتن بودجه محدود
فیلم قابل تقدیر است اما شاهدیم که در برخی از صحنه ها ،لباس ها و کفش ها با دوره های تاریخی منطبق
نیستند که گاه ممکن است عامدانه اتفاق افتاده باشد و گاه از بابت محدودیت های یک فیلم مستقل.
«سی صد و شونزده» از موسیقی زیبایی نیز بهره گرفته است و هماهنگی خوبی میان تصاویر و موسیقی
به وجود آمده است .همچنین «سی صد و شونزده» از بابت شیوه خاص روایتش موفق به تصویر کردن
لحظه هایی خاص و عاشقانه در سینمای پس از اتقالب ایران شده است که تا کنون در هیچ فیلمی شاهد
نبوده ایم .البته حدود سه دقیقه از فیلم نیز حذف شده است .به نظر می رسد عشق ،موضوع اصلی فیلم
«سی صد و شونزده» باشد چرا که واریاسون های مختلفی از آن را در فیلم شاهدیم؛ عشق زن به همسرش،
مادر به فرزندانش ،فرزند به مادر و حتی پدر ندیده اش و یا حتی عشق توأم با افسوس و عذاب وجدان یک
پدر بی مسئولیت نسبت به دخترش.
«سی صد و شونزده» اما می توانست روایتی خیال انگیزتر از رویدادها ارائه کند ،چرا که راوی در انتهای فیلم
این امکان را فراهم می کند؛ جایی که می گوید همه اتفاقات الزاما برای او رخ نداده اند و طبیعتا اگر این گونه
می شد با فیلمی به مراتب جذاب تر روبه رو می شدیم .در انتها باید به این نکته اشاره شود که تجربه دیدن
فیلم «سی صد و شونزده» برای مخاطب دلزده از سینمای تجاری و کلیشه ای امروز ایران می تواند تجربه ای
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محمدرضامقدسیان هومن سیدی در «اعترافات ذهن خطرناک من» بازهم سراغ دغدغه همیشگی خودش
یعنی روابط و رخدادهای حول و حوش بزه و تبهکاری و آسیبهای اجتماعی مرتبط با این
مقوله رفته است و با روایت مراودات حاکم میان طبقه بزهکار و آسیبخورده از بزه ،داستان فیلمش را روایت میکند.
جدای از شباهت تماتیک این اثر با ساختههای پیشین او ،تالش در جهت نوآوری در میزانسن و چیدمان صحنهها
در کنار خلق موقعیتهای بدیع و تازه و نه چندان قابل پیشبینی به لحاظ بصری نیز به عنوان یکی از نکات برجسته
سینمای سیدی قابل ردگیری است.
ناگفته پیداست که الزمه جنس داستانهایی که هومن سیدی میل به روایت آنها دارد ،رسیدن به شمایل بصری
است که در «اعترافات ذهن خطرناک من» هم شاهد آن هستیم .درواقع در دل همان بستر داستانی است که
شخصیتهای خاص با ویژگیهایی که برای مخاطب تازگی دارد و روابط ویژه و نهچندان منطبق بر عادات رایج
شخصیتپردازی ،خلق میشوند .در دل همان فضاست که موقعیتهای جغرافیایی خاص و بدیع که چندان برای
نگاه مخاطب تکراری نیستند به کمک کار میآیند ،و البته در دل همین اتمسفر است که زاویه دوربین ،شیوه تدوین و
البته میزانسن صحنه و شکل دکوپاژ تعریف میشود .برگ برنده سیدی موفق شدنش در تعریف و تبیین منطق کلی

مبادا رشته کار از دست مخاطب و خود فیلمساز خارج شود
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حاکم بر اثر و معرفی فضای رفتارها و جغرافیای فکری و بصری فیلم در همان ابتدای کار است.
ریسک بزرگی که متوجه سازنده این اثر میتواند باشد ،عدم تطابق منطق ذهنی کارگردان با شیوه نگاه مخاطب
به اثر است .در واقع اگر کارگردان از مرحله قانع کردن مخاطب برای پذیرش منطق رخدادها و فضاهای فیلم با
سربلندی بیرون نیاید ،حتما در ادامه هم راه به جایی نخواهد برد .در صورت فقدان این پذیرش ،وقایع و روابط
پیشبرنده داستان ،همینطور شمایلآفرینی بازیگران و زوایای خاص دوربین و حتی لوکیشنهای نهچندان معقول
و آشنا برای مخاطب کارکرد خودشان را از دست داده و به ابزاری علیه فیلم تبدیل میشوند.
خطر دیگری که آثاری از این دست را تهدید میکند که سیدی توانسته از آن دوری کند ،خطر زیادهگویی و شلختگی
در خلق موقعیتها است .به همان میزان که ناتوانی در انتقال منطق حاکم بر اثر به مخاطب به فیلم لطمه میزند،
زیادهروی در خلق موقعیتهای عجیب یا کشدار شدن داستانکها و موقعیتهای فردی و یا غلتیدن به ورطه
بسط دادن بیش از حد رخدادهای فرعی ،میتواند مخاطب را از خط اصلی داستان دورکند و نتیجهای جز گیجی،
سردرگمی و در ادامه آن ،عدم توان ارتباط برقرار کردن با اثر نداشته باشد.
در فضایی که سیدی برای روایت داستان «اعترافات ذهن خطرناک من» انتخاب کرده است سر و شکل رفتارها و
ظاهر ناصر یا همان فرهاد (سیامک صفری)  ،همینطور شیوه تعاملش با آیدا (نگار جواهریان) و یا دیگر شخصیت
های اثر قابل پذیرش از اب در آمده است .در همین اتمسفر روایت شکل زندگی صحت از رخدادی که در دبستان
برایش رخ داده و دست به قتل همکالسیاش زده تا آنجا که سالها بعد و در بزرگسالی تصمیم میگیرد پدر و مادر
کودک متوفی را برای زیارت به مشهد ببرد و در مسیر در اثر تصادف اتومبیل آیدا با اتومبیل صحت  ،پدر و مادر کودک
هم میمیرند و کل خانواده نابود میشود ،قابل پذیرش است و گلدرشت به نظر نمیآید .در همین فضاست که سراغ
گرفتن فرهاد با آن سر و وضع نامعقول از همسرش که در تیمارستان بستری است معنا پیدا میکند و پذیرفتنی به
نظر میرسد .حتی در دل همین فضاست که نمایش صحنه غافلگیرکننده تصادف آیدا با اتومبیل صحت در جاده
همگون با منطق هنجار شکن رخدادها به نظر میآید و باعث جلب نظر مخاطب میشود.
جدای از اینکه شخصا «اعترافات ذهن خطرناک من» را در کارنامه کاری نهچندان بلند هومن سیدی بهترین
میدانم یا نه  ،باید اذعان کنم که «اعترافات ذهن خطرناک من» پختهترین کار هومن سیدی در مقام کارگردان
است .بعد از کنار گذاشتن همذاتپنداریها و نگاههای سلیقهای و شخصی ،باید گفت که «اعترافات ذهن خطرناک
من» هم از منظر سادگی و سرراستی و بیزایده بودن خط سیر داستانی و هم از منظر سر و شکل کارگردانی و
مدیریت صحنهها و دور شدن از شلختگی بصری ،اثری کم ایراد تر از «آفریقا» و «سیزده» محسوب میشود .خط
سیر داستانی در «اعترافات ذهن خطرناک من» بر خالف ظاهر پیچیده و شکل متفاوت روایت و انتقال اطالعات در
آن ،بسیار منسجمتر و کم شاخ وبرگتر از دو اثر بلند قبلی هومن سیدی است .ایرادی که دو اثر قبلی سیدی و به طور
ویژه «سیزده» با آن دست در گریبان بود ،مطول شدن داستان و شاخ و برگهای اضافی فیلمنامه بود که در نهایت
منجر به آن میشد که سکانسهای دوستداشتنی و ایده کلی جذاب زیر لوای تالش های فیلمنامهنویس برای
جمع و جور کردن و به سرانجام رساندن داستان گم شوند و به حد کفایت قدر نبینند« .اعترافات ذهن خطرناک من»
اما کمتر سراغ داستانهای حاشیهای رفته و تمام تالش فیلمساز معطوف به کنترل خط روایی نامتعارف آن شده تا
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«من می خوام شاه بشم»
به روایت کارگردان
فکرمی کردم کاراکتر جلوی
دوربینم بعضی وقتها تصویر
بزرگ شده ای از خودمه.

خیلی وقتها برای رسیدن به آرزوهامون
نزدیکترین افراد زندگیمون رو آزار میدیم.
زندگیکردن با آدمهای بلندپرواز خیلی سخته.

تنهایی آدمهای رویاپرداز به اندازه
بلندپروازیشونبزرگه.
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میگفت :وقتی میخوام به رویاهام
فکر کنم میرم زیر آب تا هیچ
صدایی نشنوم.

«من می خوام شاه بشم»

محسن بيگ آقا
ساخت فیلم حرفهای است ،لوكیشنها سنجیده انتخاب شدهاند و حس خوبی به تماشاگر
منتقل میکند .نورپردازی اثر و نحوه قرارگرفتن دوربین در مقابل سوژه نیز درست است و به
همین دلیل كیفیت كار ،باال و حرفهاى از كار درآمده است .فضای باز و طبیعی را همراه با نگاه
فیلمساز در روز و شب حس میکنیم .دوربین گاه با شخصیتها حركت میكند و ما را در کارها و
رفتار آنها شریک میکند .اما نمای زیبایی در فیلم است که خالقیت فیلمساز را نشان میدهد:
در تاریکی نوری را میبینیم که گسترش مییابد .نور که زیاد میشود ،میبینیم که دوربین زیر
سیاهچادری قرار گرفته که در حال علم شدن است.
(سينماى تجربی  -بهمن )93
محمدسعيد محصصى
يك مستندساز مى داند كه براى هر صحنه از فيلمش بايد تا چه حد كندوكاو كند .واقعيت سخت
اين است كه گرفتن آن صحنه ها در «من مى خوام شاه بشم» كه عباس با شدت و تلخى حرفى را
كه بيست سال بر دلش سنگينى مى كرده ،با خشونت به دختر سيزده ساله اش مى گويد ،از عهده
هر مستندسازى ساخته نيست.
مستندساز بايد ماه ها و شايد سال ها با شخصيت هايش به سر برده باشد تا بتواند اعتماد آنان
را براى بيان بسيارى از حرف ها كه راز مگو بوده جلب کند ،كه بايد (و وظيفه دارد) به عنوان
مستندساز آن شخصيت را از اين واقعيت آگاه كند كه اين فيلم را ممكن است هزاران نفر ببينند
و او حق دارد از بيان و انجام بسيارى حرف ها و عمل ها سر باز زند.
(ماهنامه فيلم  -اسفند )93
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محمدموسی
فیلم من «میخوام شاه بشم» یک فیلم بیبدیل است از کارگردان جوان ایرانی ،مهدی گنجی.
فیلم با حساسیت و دقت زیاد ما را با دنیای آدم منحصر به فردی آشنا میکند که در رویاها و تفکرات
خودش دستوپا میزند؛ مثل شخصیتهای درگیر و اذیت شده شکسپیر که حتی در سعادت و
پیروزی هم متوقف نمیشوند .دوربین کارگردان خیلی صادقانه و بیطرف تصویر غیر کلیشهای
از ایران را به ما نشان میدهد .به خاطر اعتمادی که فیلمساز به وجود آورده هر کدام از شخصیتها
مثل یک زخم باز شده ،خودشان را برای ما تعریف میکنند...
(شبکه مستند الجزیره  -فوریه )2015
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فیلم علمی  -تخیلی
و ترسناک «موجود»
( )The Thingکه این
روزهــا در سینماهای
«هنر و تجربه» روی پرده
است ،یکی از فیلمهای
علیافتخاری
مــهــم کــارنــامــه جــان
کارپنتر ،کارگردان آمریکایی است که عالقهمندان
سینما او را بیش از همه با فیلمهایی چون
«هالووین»« ،فرار از نیویورک» و «مرد ستارهای»
میشناسند« .موجود» ( )1982هشتمین فیلم
بلند داستانی کارپنتر و اولین همکاری او با یک
استودیو مهم (یونیورسال استودیوز) بود .عنوان

فیلم که کرت راسل نقش اصلی آن را بازی کرد،
به ضدقهرمان اصلی آن اشاره دارد؛ یک موجود
فضایی انگلی که خود را با موجودات زنده دیگر وفق
میدهد و از آنها تقلید میکند .این موجود در یک
ایستگاه تحقیقاتی در قطب جنوب نفوذ میکند و
در بدن محققان آن وارد میشود .به این ترتیب،
فضایی پارانویایی ،گروه را در بر میگیرد.
«موجود» از روی رمان کوتاه «چه کسی آنجا
میرود» ( )1938نوشته جان دبلیو کمبل جونیر
ساخته شد .این کتاب در  1951مبنای ساخت
فیلم «موجودی از دنیای دیگر» به کارگردانی
کریستین نایبی شد که فیلمنامه آن را چارلز
لدرر ،هوارد هاکس و بن هکت با اقتباس آزاد
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از کتاب کمبل نوشتند .فیلمنامه «موجود»
را بیل لنکستر ،پسر برت لنکستر بازیگر ،در
 1981نوشت .موسیقی فیلم را انیو موریکونه،
آهنگساز ایتالیایی ،ساخت که اتفاقی نادر در
سینمای کارپنتر است ،چرا که او عموماً موسیقی
فیلمهایش را خــودش میسازد« .موجود»
در نزدیکی شهر کوچک استوارت ،در شمال
بریتیش کلمبیای شمالی ،فیلمبرداری شد.
ایستگاه فضایی استفادهشده در فیلم در فصل
تابستان ساخته ،اما فیلمبرداری در زمستان و
در سرمای شدید و طاقتفرسا انجام شد .تنها
حضور زنانه در فیلم کارپنتر ،صدای یک بازی
شطرنج کامپیوتری (با صدای آدرین باربو ،یکی از
همکاران ثابت کارپنتر که آن زمان همسر او هم
بود) و همینطور شرکتکنندگان زن اپیزودی از
«بیا قرارداد ببندیم» است که برنامه آنها در یک
نوار ویدئویی ضبط شده است.
فیلمبرداری «موجود» بهجز بریتیش کلمبیای

شمالی در شش استودیو در لس آنجلس هم انجام
شد ،آن هم در شرایطی که بسیاری از بازیگران
و اعضای گروه در سرما کار میکردند« .موجود»
بعد از «هالووین»« ،مه» و «فرار از نیویورک»
چهارمین تجربه همکاری کارپنتر با دین کاندی
بود .کارپنتر همچنین در «موجود» با کرت راسل
همکاری کرد .آنها بعدا ً در دو فیلم «دردسر بزرگ
در چین کوچک» و «فرار از لس آنجلس» نیز
با هم کار کردند .بخش زیادی از جلوههای ویژه
ترسناک «موجود» را راب بوتن و گروه او طراحی
و خلق کرد ،به جز مخلوق سگ که استن وینستن
آن را طراحی کرد .تاد سی رمزی ،تدوینگر ،در
مستند «موجود؛ وحشت شکل میگیرد» ()1998
میگوید او به کارپنتر پیشنهاد کرد که «موجود»
به دالیل خاص ،یک پایان «خوش» داشته باشد و
این در حالی بود که راسل در دسترس بود .کارپنتر
قبول کرد و صحنهای را فیلمبرداری کرد که در آن
مکردی (با بازی راسل) نجات پیدا میکند و بعد از
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آزمایش خون مشخص میشود که آلوده نیست و
همچنان یک انسان است .رمزی در ادامه میگوید:
«موجود» دو نمایش آزمایشی داشت ،اما کارگردان
نیویورکی در هیچ یک از دو نسخه از آن سکانس
استفاده نکرد .کارپنتر در مقام کارگردان حس کرد
پایان نهیلیستی فعلی مناسبتر است .نسخه دیگر
که در آن سالم بودن مکردی ثابت میشود هنوز
نمایش داده نشده است.
«موجود» در گیشههای فروش عملکردی ضعیف
داشت .فیلم 25 ،ژوئن  1982در  840سینما در
ایاالت متحده با درجه  Rروی پرده رفت .فیلم
با بودجهای حدود  15میلیون دالر ساخته شد،
اما در اولین آخر هفته اکران با  3.1میلیون دالر
در رده هشتم جدول قرار گرفت« .موجود» در
نهایت در بازار داخلی  13.7میلیون دالر به دست
آورد .کارپنتر و دیگر نویسندگان این بحث را
مطرح کردند که عملکرد تجاری ضعیف فیلم به
خاطر اکران فیلم «ئی.تی ».به کارگردانی استیون
اسپیلبرگ بود که دو هفته زودتر به نمایش درآمده
بود و نگاهی خوشبینانهتر به حضور موجودات
بیگانه روی زمین داشت («ئی.تی ».با درجه PG
نمایش داده شد)« .موجود » همان روزی اکران
شد که فیلم علمی  -تخیلی «بلید رانر» ،ساخته
ریدلی اسکات ،روی پرده رفت .فیلم اسکات در رده
دوم جدول فروش قرار گرفت .گروهی نیز شباهت
آشکار «موجود» به «بیگانه» ( ،)1979فیلم قبلی
اسکات ،را دلیل موفق نبودن آن میدانند.
کارپنتر ،خود درباره واکنش تماشاگران عادی و
منتقدان سینما به «موجود» میگوید« :من هر
شکستی را خیلی جدی میگیرم .شکستی که
بیش از همه جدی گرفتم مربوط به «موجود»
بود .اگر آن فیلم خیلی موفق از کار درمیآمد،

موقعیت کاری من خیلی متفاوت میشد ...خیلیها
از فیلم متنفر بودند ،حتی طرفداران فیلمها و
داستانهای علمی  -تخیلی .آنها فکر میکردند
من از اعتمادشان سوء استفاده کردهام .تأکید بر
این موضوع جنونآمیز بود .حتی کریستین نایبی،
کارگردان فیلم اصلی هم از من انتقاد کرد».
جلوههای ویژه نوآورانه فیلم نیز با واکنشهای
متفاوت روبه رو شد .گروهی آن را تحسین کردند.
گروهی نیز اعتقاد داشتند جلوههای ویژه فیلم
عالی ،اما به لحاظ تصویری منزجرکننده است.
راجر ابرت ،منتقد شیکاگو سان تایمز ،جلوههای
ویــژه «مــوجــود» را «یکی از پیچیدهترین،
تهوعآورترین و ترسناکترین دستاوردهای
نسل جدید جادوگران تصویری هالیوود» و
خود فیلم را «یک پاکت تهوع عالی» نامید .او
همچنین مشخص نبودن طرح داستانی فیلم
را مورد انتقاد قرار داد و در نهایت به آن دو و
نیم ستاره داد .از سوی دیگر ،وینسنت کنبی،
منتقد نیویورک تایمز« ،موجود» را «یک فیلم
احمقانه و افسردهکننده» نامید .ریچارد شیکل،
منتقد مجله تایم هم ،کار راب بوتن طراح را
«بدیع و فراموشنشدنی» ،اما به لحاظ احساسی
«توخالی» توصیف کرد.
با وجود واکنشهای متفاوت منتقدان« ،موجود»
در وبسایت راتن تومیتوز 79 ،درصد آراء مثبت
منتقدان را دارد و وبسایتهای «فیلمسایت» و
«فیلم» به عنوان یکی از بهترین فیلمهای سال
 1982از آن یاد کرده اند .نیویورک تایمز در 2011
از فیلمسازان شاخص سینمای هراس خواست
ترسناکترین فیلمهای عمر خود را انتخاب
کنند .دو نفر از آنها ،جان سیلز و ادگار رایت ،از
«موجود» نام بردند
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میزگردی در پاسخ به این پرسش :سینمای تجربی چیست؟

حسامالدینمقامیکیا وقتی درباره گروهی سینمایی به نام «هنر و تجربه» به بحث مینشینیم ،اهمیتی بنیانی دارد
که بدانیم چه معنایی را از «تجربه» اراده میکنیم .شهرام مکری و سیفاهلل صمدیان ،که هم
در تجربهگرایی در سینما از پرآوازهترینها هستند و هم در شورای سیاستگذاری «هنر و تجربه» عضویت دارند ،در
کنار رامتین شهبازی که استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سینماست ،ترکیبی ایدهآل را دور میزی تشکیل دادند تا
روشن کنند :وقتی از سینمای تجربی حرف میزنیم ،از چی حرف میزنیم:
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ترکیب «سینمای تجربی» به بعضیها
این احساس را میدهد که فیلم تجربی
را وقتی میسازیم که میخواهیم فیلم
ساختن یاد بگیریم؛ انگار «تجربه» را
معادل «تمرین» میدانند .در حالی که
فیلم تجربی یک فیلم حس ابشدهای
است .برای ما بگویید وقتی از «سینمای
ف میزنیم از چی حرف
تجربی» حر 
میزنیم؟
شهرام مکری :فقط برای این که بحث شروع
بشود .من فکر میکنم توی واژه «تجربه» در
واقع آن ترجمهای که از لغت  Experimentو
 Experimentalمیآید ،همین اشتباهی که
شما دارید به آن اشاره میکنید اتفاق میافتد.

یعنی وقتی ما واژه را به «تجربه» ترجمه میکنیم،
این واژه در فرهنگ واژگان خود ما یک مابهازای
دیگری یعنی «تمرین» هم دارد .میتوانیم کلمات
«تمرین» و «تجربه» را در کنار یکدیگر بیاوریم.
به خاطر همین بعضی وقتها در تیتراژ بعضی از
فیلمها خصوصاً در عرصه فیلم کوتاه میبینیم که
مینویسد« :تجربهای از» .در واقع فیلمساز دارد به
فروتنی خودش اشاره میکند و این که میخواهد
بگوید من داشتم یک تمرینی انجام می دادم .ولی
وقتی که بخواهیم این را در ترجمه ب ا �Experi
 mentهمسان بکنیم ،آن موقع این مشکل به وجود
میآید .در واقع فیلم اکسپریمنتال فیلمی است که
دارد پیشنهاد جدیدی در زبان سینما ارائه میدهد.
یعنی میخواهد بگوید که من میخواهم با قواعد
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سینمای کالسیک ،قواعد مرسوم ،قواعدی که در
سینما جاری است کار بکنم و در این راستا یک
پیشنهاد جدیدتری را ارائه بدهم .یک کار جدیدی
انجام بدهم که به این کار «تجربهگرایی» به این
معنا میگویند.
احتماال «تجربهگرا» بهتر از «تجربی»
میتواند منظور را منتقل بکند؛ ترکیب
«فیلم تجربهگرا» به جای «فیلم تجربی».
مکری :به نظرم شاید این طوری باشد .چون
«تجربهگرا» بودن یک مقداری آن بار «تمرین»
را دارد حذف میکند ،شاید برای ترجمه نسبت به
«تجربی» لغت بهتری است.
صمدیان :زیاد کارکردن فرق میکند با این که آدم
یک کاری یا یک تجربهای بکند بعد از این که خیلی
کار کرد؛ یعنی بعد از این که آن پلهای کالسیسم
هر کاری را پشت سر گذاشت .کاری که مثال خیلی
خیلی شاخص آن پابلو پیکاسو بود .یعنی در چهارده
سالگی در یک اثرش عین هایپر رئالیستها یک

پارچهای را به تن یک نفر کار کرده بود که شما فکر
میکنید شاید از تیسین باشد .چهارده سالگیاش
این است ،بعد به دوران کوبیسم میرسد .میخواستم
بگویم که این آقای پیکاسو یک اجبار درونی دارد در
گذار از این مرحله .یعنی اول باید به قول خودمان
برادریش را در کالسیسم آن کار ثابت بکند ،بعد
بگوید این محیط برای من تنگ است ،فضایی نیست
که من میخواهم .من گفتهام که آقای کیارستمی
بیست ساعت از بیست و چهار ساعت کار میکند.
زیاد مسأله این نیست که تو سرت را پایین بیندازی
و فقط کار بکنی .مسأله این است که یک آدمهایی
وقتی به یک حدی از بیان رسیدند ،بیانهای تازه و
تجربههای نکرده را یا جرأتهای نهفته را یک جوری
در کارشان پیاده میکنند.
این آدم را میبینید که در مراحل مختلف کارش به
هر کاری دست میزند ،تهش همان آدم است؛ چه
ویدئو آرتهایش را ببینید ،چه انتخاب شعرهایش
را ببینید ،چه فیلم سینماییاش را ببینید ،چه یک
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عکس خالیاش را ببینید .میخواهم بگویم اینها
پروسههایی است که هر آدمی نمیتواند فقط به
صرف کارکردن و تجربه کردن آن معنی را بدهد.
آن تجربهگرایی که شما میگویید درست است ،به
شرطی که آن راه رفته را درست رفته باشی.
من یک شوخی با آقای کیارستمی کرده
بودم ،در یک جایی نوشته بودم که ما
یک کتاب مثنوی مولوی برداشتیم،
ط مصرع ها اینتر زدیم و بردیم
وس 
دادیم ناشر ،ناشر گفت این تقطیع را اگر
آقای کیارستمی انجام داده بود منتشر
میکردیم ،بعد پرسیده بودم :شما این
کلید اینتر را چه جوری فشار می دهی
آقای کیارستمی که ناشر قبول می کند؟
به ما هم یاد بدهید .ولی پشت همین
تقطیع ساده ،کار و تجربه نهفته.
صمدیان :بله .و جرأت پیدا میکند.
شهبازی :عرض شود خدمت شما که من ،هم
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میخواهم تصدیق بکنم و هم میخواهم فرمایشات
شهرام مکری و جناب آقای صمدیان را کامل بکنم.
اگر به من اجازه بدهید من از دو منظر به این قصه
وارد میشوم .یکی منظر زبانشناسی است و یک
منظری که در حقیقت در فلسفه هنر در بارهاش
صحبت میشود .از منظر زبانشناسی ،کسانی که
در مورد پایه زبانشناسی صحبت میکنند ،اعتقاد
به دو واژه دارند که در حقیقت بنایش برای ما که
ی بکنیم معموال سوسور
میخواهیم نشانهشناس 
است .به دو واژه استناد میکنند :یکی واژه «النگ»
است بهمعنای زبان و یکی واژه «پرول» به معنای
گفتاراست.
در مورد چی به این واژههــا استناد
میکنند؟
شهبازی :توی زبان .اآلن توضیح میدهم« .النگ»
در حقیقت از منظر دانیل چندلر یک نظامی از قواعد
و قراردادهاست که از پیش موجود و مستقل از افراد
است .حاال نحوه استفاده ما از زبانها با هم متفاوت
است .یک وقتی هست که من میخواهم یک مطلبی
را بگویم .این مطلب میتواند قالب شعرگونه داشته
باشد ،میتواند قالب مقاله داشته باشد ،میتواند قالب
یک یادداشت شخصی داشته باشد ...این «پرول»
است .یعنی «پرول» میشود نحوه استفاده شخصی
هر کسی از زبان .از آن «النگ»ی که وجود دارد.
صمدیان :یعنی منظور بیان شخصی هم میشود.
شهبازی :بله .کریستین متز در دوره دوم مطالعات
زبانشناسی سینما ،سینما را دارای قو ه فیلمی
(النگاژ) میداند.چون تناظر النگ در سینما با زبان
زیر سؤال رفته بود.النگاژ یعنی پارولی که النگ
ندارد.این نگاه بعدها با اشکاالتی موجه شد،اما این
را در نظر بگیریم تا به مرحله بعد برسیم.خب در
دورههای مختلف یک تعدادی از فیلمسازان میآیند
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و درواقع «پرول»هایی را ابداع میکنند .این پرولها
تکرار میشوند .ناگهان یک فیلمسازی میآید و این
پرول را میشکند .میخواهم به صحبتهای آقای
صمدیان برگردم :تا وقتی فیلمسازی در وهله نخست
النگاژ سینما و در وهله دوم ،پرولهای پیشین را
نشناسد نمیتواند آنها را بشکند .چی را میخواهد
بشکند؟ این پرولها را میشناسد و یک جا میگوید
من دیگر نمیتوانم در این حوزه کار بکنم و دنبال یک
پرول جدید هستم .چیزی که استاد صمدیان در
مورد پیکاسو فرمودند.
صمدیان :اصال نمیگوید .خودش جلو میرود.
شهبازی :میرود جلو .منظورم از میگوید این است
که کارش این بوده .پرول را میشکند و پرول جدید
ایجاد میشود .این پرول جدیدی را که جایگزین
میشود ،در سینما همین «سینمای تجربی»
میگویند .این پرول دوباره تکرار میشود .آقای
کیارستمی میآید یک مدلی فیلم میسازد .یک
عده هم میآیند و شروع میکنند شبیه آن فیلم
ساختن .بعد یکهو یک نفر دیگر میآید و میگوید
من دیگر نمیتوانم این را ادامه بدهم .دوباره یک
پرول جدید میسازد .حاال این که این اتفاق در
چه بازه زمانی اتفاق بیفتد و چقدر طول بکشد به
خیلی از مسائل بستگی دارد .به روند اجتماعی ما
بستگی دارد .به تاریخ فرهنگی بستگی دارد .اینها
خیلی خیلی مؤثر هستند .این را میشکنند .پس در
حقیقت تجربه در سینما یا همان سینمای تجربهگرا
یا سینمای تجربی گفتار تازهای است که ما بر قواعد
سینما میگذاریم.حال این امکان وجود دارد که خود
اساس تفکر و ابزارهای مدیومی سینما نیز در اثر این
تغییر پرولها تغییر کند و رمزگان تازهای ایجاد کند
که این رمزگانها پیامهای تازهای را منجر شوند.
اما جریانی دیگر در کنار گفتههای باال در مطالعات

سینمایی وجود دارد.یک خصلت دیگر سینمای
تجربیپدیدارشناسانهدیدنآناست.مث ً
الملودرامی
که دارد بر اساس قواعد و الگوها ساخته میشود یعنی
دارد شما را به یک چیزی قبل از خودش ارجاع
میدهد .ترتیب توی روایت ،ترتیب مکان ،ترتیب
زمان و همه چیز .در واقع شاهپیرنگ معروف با ذهن
مخاطب آشنا است .ناگهان این شکسته میشود.
نگاه ما به زندگی شکسته میشود .همه چیز عوض
میشود .ما روی پرده داریم بی تجربه قبلی و بدون
واسطه با یک پدیده جدید برخورد میکنیم .این هم
از منظر من میتواند سینمای تجربی باشد .به هیچ
چیزی در ذهن من ارجاع نمیدهد؛ نه آن چیزی که
در زندگی دیدهام ،نه آن چیزی که قبال توی سینما
دیدهام .در واقع دارم یک سری مسائل جدیدی را
میبینم که ذهن من برای تجزیه و تحلیل آن باید
به آن فکر کند و مبنا و ساختار جدیدی را برای
خودش تعریف بکند .این هم در واقع همان تجربه
پدیدارشناسانه است که حوزه مطالعات فلسفی
هنر خیلی در بارهاش صحبت میشود .اتفاقی که
در فلسفه در اشکال مختلف توسط هوسرل و هایدگر
بسط یافت،در زمینه سینما نیز ژیل دلوز آن را از نو
مطرح کرد .در پدیدارشناسی سینما روی مخاطب
و ذهن او نیز حساب باز میکند .این بحث بعد از دهه
 1980در مجامع آکادمیک گسترش پیدا کرد.
حاال که روی واژهها هستیم« :سینمای
آوانگارد» یا مث ً
ال «سینمای موج نو» را
ال میشود در این ماجرا راه داد؟ مث ً
اص ً
ال
موج نوی فرانسه ،موج نوی ایتالیا...
صمدیان :همه چی را در همه چی میشود جا داد.
جدی میگویم .بستگی دارد که چسبت چی باشد و
طول و عرضت چقدر باشد.
مثال آقای مکری ترجیح میدهند که
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فیلمشان فیلم «آوانگارد» اسم بگیرد یا
فیلم «تجربهگرا»؟ مختصات اینها با هم
چه فرقی میکند؟
مکری :بگذار من یک نکتهای را راجع به سینمای
تجربهگرا اضافه بکنم و بعد به مبحث سینمای
آوانگارد برسم .ببین ،شاید یکی از چیزهایی که ما
بتوانیم با آن یک مقداری شناسایی دقیقتری درباره
سینمای تجربهگرا انجام بدهیم این است که در
کنارش ببینیم چه مدلهای دیگری از فیلم وجود
دارد .وقتی که به سینمای داستانی نگاه میکنیم،
به سینمای مستند نگاه میکنیم ،ببینیم این فیلمها
چه ویژگیهایی دارند که سینمای تجربهگرا آنها را
ندارد یا این که این چه ویژگیای دارد که آنها ندارند.
فیلمتجربهگرامیتواندداستانگوهمباشد.
مکری :همین .میخواهم راجع به همین صحبت
بکنم .ببینید ،ما یک موقع میگوییم فیلم داستانی،
مستند ،انمیشین ،تجربی .آیا داریم اینها را جدا
میکنیم؟ یا این که میگوییم فیلم داستانی؛ که
فیلم اکسپریمنتال هم میتواند در زیرمجموعهاش
باشد؟ فیلم انیمیشن؛ که فیلم اکسپریمنتال هم
میتواند در زیرمجموعهاش باشد؟ ...به نظر من این
دو جور نگاه متفاوت است .این تعریفی که ما تا اآلن
داریم ارائه میدهیم ،راجع به وقتی است که شما یک
سینمای داستانی دارید اما در دل آن دارید دست
به تجربهگرایی و ارائه پیشنهاد جدید میزنید .یک
سینمای مستند داریم ،داریم دست به تجربهگرایی
در دل آن میزنیم؛ به مفهوم دادن پیشنهاد جدید .آیا
ما میتوانیم به سینمای تجربی به عنوان یک واحد
مجزا هم نگاه بکنیم؟ اگر بتوانیم این کار را انجام
بدهیم یعنی باید در آن ویژگیهایی را پیدا بکنیم
که در سینمای مستند یا داستانی قابل شناسایی
نیستند .به عنوان نمونه :داستان گفتن یا پرداختن به

درام اگر در سینمای داستانی به عنوان یک شاخصه
اصلی مورد توجه قرار میگیرد یا مثال ثبت واقعیت
یا هر آن چیزی که سینمای مستند را دارد شکل
میدهد .اگر سندسازی کردن با فیلم در سینمای
مستند به عنوان یک اصل قرار بگیرد ،آیا ما مدلی از
فیلم داریم که نه داستانگو باشد ،نه درام را پیش ببرد
و نه سندسازی بکند و ویژگیهای سینمای مستند
را با هر تعریفی داشته باشد؟ یا ویژگیهای سینمای
انیمیشن را با هر تعریفی؟
آیا ما میتوانیم یک فیلمی داشته باشیم که در هیچ
کدام از اینها نگنجد؟ یک دورهای در سینما مث ً
ال
دادائیستها ،سوررئالیستها ،اینها شروع کردند
به ساختن مدلهایی از فیلم که در تعاریف قبل
نمیگنجید.
صمدیان :گونههای دو مفهومه.
مکری :حتی نه گونههای دو مفهومه« ،جذابیت
پنهان بورژوازی» را نمیگویم.
صمدیان« :سگ اندلسی».
مکری :مثال «سگ اندلسی» یک نمونه خوبی از
این مدل است.
شهبازی :یا «باله مکانیکی».
مکری :بله« .باله مکانیکی» و فیلمهایی از این
دست .میدانید این فیلمها چه کار میکردند؟ این
فیلمها به جای این که تماشاچی را برای دیدن یک
خط داستانی هدایت بکنند ،میگفتند وقتی تو
داری این فیلم را میبینی ،قرار است از آن ،چیزی
را به عنوان یک حس ،استخراج بکنی که آن حس،
جهانبینی یا نوع نگرش شما به جهان اثر را نتیجه
میدهد .آن «حس» است که دارد این را به شما
میدهد .ما آن موقع برای این مدل فیلم چه تعریفی
میتوانستیم داشته باشیم؟ در تاریخ سینما که نگاه
بکنیم .خیلی وقتها فیلمهای این گروه را هم جزو

درست و حسابی نباشد ولی به تو حسهای جدیدی
بدهد که هیچ وقت جای دیگر نگرفتهای.
مکری :مث ً
ال به نظر من فیل م «پنج» در سینمای
آقای کیارستمی با تعاریف سینمای اکسپرمنتال
نزدیکی بیشتری دارد .چون دارد روی پرده سینما
به ما چیزی را نشان میدهد که برایمان بهسادگی
در دسترس نیست .در فیلمهای مستند ،داستانی،
انیمیشن و چیزی که ما از سینما میشناسیم قابل
تقسیمبندی نیست .اما در یک سری فیلمها ما دست
به تجربهگرایی در زیرمجموعه مدل دیگری از سینما
میزنیم؛ مثال داریم در سینمای داستانی دست به
تجربهگرایی میزنیم یا در سینمای مستند داریم
دست به تجربهگرایی میزنیم .به نظرم میتوانیم این
دوتا پارت را از همدیگر تفکیکشده در نظر بگیریم
و جدا از هم ببینیم .میخواهم بگویم سینمای
آوانگاردی که داریم از آن حرف میزنیم ،نزدیکی
مفهومی دارد به این دسته از فیلمهای اکسپریمنتال.
یعنی وقتی که شما در یک قالب شناختهشده داری
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دسته فیلمهای اکسپریمنتال جای میدهند .یعنی
فیلمهایی که دارند سعی میکنند در مورد ماهیت
کلی سینما پیشنهاد جدیدی بدهند؛ نه این که
در زیرشاخههای شناخته شده سینما پیشنهاد
جدیدی ارائه بدهند.
یعنی در واقع یک جوری یک قواعد
جدیدی را بنا میکنند برای این که بگویند
سینماقراراستبهشماچیبدهد.
مکری :بله .دقیقا .میگویند تو که داری به سینما
میروی ،آمدهای این جا داستان ببینی ،این فیلمی
که من دارم به تو میدهم فقط یک تجربه بصری است
و اصال چیزی به عنوان داستان توش نیست .آمدهای
یک فیلم مستند ببینی به عنوان این که اطالعاتت و
دانشت نسبت به محیط اطرافت زیاد بشود ،فیلمی
که من دارم به تو نشان میدهم این نیست .من فقط
دارم یک سری تصویر به تو نشان میدهم .در نهایت
امیدوار هستم که تو از این تصاویر به یک کلمه برسی.
مثال به «خشم» .مثال به «عشق».
شهبازی :من میگویم پدیدارشناسی دقیقا همین
است.
صمدیان :من یک سطح اضافه میکنم حاال که
شهرام این بحث را پیش کشید .ببینید ،در اوایل
قرن بیستم عدهای هنرهای تجسمی را با سینما
در هم آمیختند .مثال خیلی بارزش همکاری دالی
با بونوئل است .آن یک عالم دیگری است .یعنی
یک برخورد دیگرگونهای با داشتههای خود سینما
است .میگوید من به تو یک مفهومگرایی و یک
اپروچ جدیدی در سینما پیشنهاد میکنم که با
ذهنیت هنرهای تجسمی و ذهنیت قبلی سینما،
یک چیز جدیدی اختراع یا کشف و ارائه بشود تا
چیزهایی که اآلن شهرام گفت را القا بکند و به تو
بدهد .یعنی امکان دارد توش یک داستان خطی
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سعی میکنی سرزمینهای ناشناخته را کشف
بکنی ،آن سینما ،سینمای آوانگارد است .فیلم
آوانگارد یعنی فیلم پیشرو .پیشرو در چی؟ وقتی
که تو برایش یک پشتوانهای داری و داری در همان
حیطه پیشروی میکنی.
یعنی «تجربهگرا» یک کمی غیر معمولتر
از «آوانگارد» است؟
مکری :به نظر من همین طور است .بله .فیلم
آوانگارد اگر به معنی لغویاش نگاه کنیم یعنی فیلم
پیشرو ،انگار که دارد در قالب قواعد شناختهشده
پیشروی میکند ولی فیلم اکسپریمنتال انگار که
دارد کل آن قواعد را دگرگون میکند.
صمدیان :یا عمق بیشتری به آن میدهد.
حاال با این اوصاف ما نمیتوانیم ملودرام تجربهگرا
داشته باشیم اگر بخواهیم این جوری تعریف بکنیم؟
شهبازی :ژانر در تعریف کالسیک خود ارتباط
مستقیم با صنعت سینما دارد زیرا روی موج عادت
مخاطب سوار میشود،این درحالیست که سینمای

تجربهگرا به بخش هنری در سینما میرسد که
طبیعی است،تماشاگرش با تماشاگر معمولی
متفاوت است .چرا .میشود .ما داستان داریم .اطراف
ما همه پر از داستان است .شهرام وقتی فیلم «ماهی
و گربه» را میسازد ،روایت خودش را از این داستان
ارائه میدهد .ممکن بود آقای صمدیان «ماهی و
گربه» را با یک روایت دیگر بسازند.
صمدیان :صد سال سیاه نمیتوانستم بسازم.
شهبازی :نه .با یک روایت دیگری.
صمدیان :من اعتراف میکنم .نه جرأتش را دارم،
نه...
شهبازی :روایت فرق میکند .روایت انتخاب
ما است .صحبتی هم که قبال با شهرام میکردیم
همین بود که تو چه چیزی را میگیری و چه
چیزی را کنار میگذاری .کنار گذاشتن بعضی از
عناصر خیلی مهمتر از این است که در واقع تو چه
چیزهایی را آوردی و توی فیلمت گذاشتی .وقتی که
نوالن فیلم «ممنتو» را میسازد ،در واقع «ممنتو»
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یک فیلم تجربی حساب میشود .چرا؟ چون آن
کار پدیدارشناسانه را که شهرام خیلی بهتر از من
بازش کرد دارد با مقوله زمان انجام میدهد .ذهن
ما زمان را بر اساس یک سری تعاریف کالسیکی
که میشناسیم درک میکند .زمان پیوسته است.
پشت سر هم اتفاق میافتد .چه ذهنیاش را حساب
بکنی و چه در واقع نیوتونی و فیزیکیاش را .یعنی
برایش یک سری تعاریف مشخص وجود دارد .وقتی
که تو میآیی اینها را دستکاری میکنی ،جای آنها
را با همدیگر عوض میکنی ،در حقیقت داری به
مخاطبت یک پیشنهادی میدهی که این پیشنهاد با
آن پیشنهادهای قبلی فرق میکند .پس تو میتوانی
ملودرام داشته باشی ولی یک ملودرام تجربی داری.
ملودرام قبلی را نداری.
در واقــع اگر بخواهیم خیلی ساده
ملودرام عشقانگیز و
بگوییم ،احساس
ِ
اشکانگیز را منتقل میکند ولی با یک
قالب روایی جدید؟
مکری :قالب روایت دارای پیشنهاد جدید است.
یعنی این پیشنهاد جدید ممکن است مشخصاً در
حوزه داستان نباشد .در حوزه روایت کردن داستان
باشد.
صمدیان :ببینید ،من گفتم اگر بخواهیم میشود
همه چیز را به همه چیز ربط داد ولی آدم باید
ورودیهاش را پیدا بکند و ببیند چقدر توش بماند و به
چه دلیلی بماند .نه به هر قیمتی .ببینید ،وقتی فیلم
«خانه سیاه است» ساخته میشود ،این کار کام ً
ال ،هم
آوانگارد بوده ،هم تجربهگرا بوده ،هم یک درام انسانی
تقدیری ،هم موقعیتی به لحاظ جغرافیایی؛ این اتفاق
در سوئیس میتوانست یک معنی دیگری پیدا بکند؛
آن محل نگهداری و آن آدمها .ولی تقدیر همان است.
یک نابینا چه خواهر من باشد چه یک پیرمردی در

نپال؛ تراژدی ،تراژدی است .حاال میماند این که تو
این را با چه جهانبینیای به بیننده منتقل میکنی.
چقدر توش سطحیکاری هست .هانکه میآید آن
روایت عشق را در فیلم «عشق» آن جوری تمام
میکند ولی یک آدم دیگر میتواند یک جور دیگر
تمام بکند .پس ملودرامها و همه این حسها و این
تعاریف میتوانند در هر سینمایی با هر رویکردی
فرق بکنند.
تقریب ًا همه شما اشاره کردید که سینمای
تجربی یا تجربهگرا دارد پیشنهاد
جدیدی ارائه میکند و در واقع یک تجربه
بصری به مخاطب میدهد .نسبت این
مخاطب با فیلم تجربهگرا چیست؟ یعنی
فیلم تجربهگرا ساخته میشود که...
صمدیان :مخاطب خاص یا برای عموم؟
همین .ساخته میشود که قواعدی را
ابداع بکند؟ یا نه ،اگر برای پنج نفر هم
میخواهد نمایش داده بشود ،فقط
میخواهد روی آنها یک اثری گذاشته
باشد .به هر حال در واقع هم آقای مکری
و هم آقای صمدیان این کار را کردهاند.
وقتیبهسراغاینتجربهگراییوشکستن
آن روال معمول میروید ،دارید به چهجور
مخاطبی فکر میکنید؟ اصال این مخاطب
برای شما چقدر تعریف میشود؟
مکری :بگذارید یک چیزی را کلیتر بگویم .بیاییم
سینمایی را که بیشترین مخاطب را در دنیا دارد،
سینمای نئوکالسیک قلمداد بکنیم ،یعنی سینمای
جدید هالیوود .این را به عنوان پرمخاطبترین در
نظر بگیریم و یک سینمایی که کممخاطبترین
فیلمها را دارد ،آن را به عنوان یک سینمایی در
نظر بگیریم شبیه سینمای اکسپریمنتال؛ یعنی
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سینمایی که کمترین تعداد تماشاچی را برای
خودش دارد .میخواهیم ببینیم بین این دوتا چه
تفاوتی به وجود میآید .ببینید ،پیشنهادی که
سینمای اکسپریمنتال میدهد ،همانطور که
گفتم ،پیشنهاد جدید در حوزه زبان سینما است.
یعنی به نظر میرسد که دارد کاری را در دل سینما
و برای سینما انجام میدهد .به این معنا که انگار یک
حرکت درونی در حوزه متن است .یعنی حرکت
دارد در داخل خودش اتفاق میافتد .این حرکت
درونی منجر به این میشود که ابعاد متن گستردهتر
بشود .گندهتر از قبل بشود .در نتیجه کاری که
میکند این است که در نهایت باعث میشود که متن
جای بیشتری برای مخاطب جدیدتر داشته باشد.
میخواهم بگویم کاری که سینمای اکسپریمنتال
انجام میدهد این است که باعث میشود سینمای
کالسیک بتواند تماشاچی بیشتری جذب بکند.
میدانید منظورم چی است؟ میخواهم به رابطه این
دوتا بپردازم .سینمای تجربهگرا کاری است در درون
دل سینما ،برای این که سینما بتواند در ابعاد دیگر
حجم بیشتری مخاطب داشته باشد.
در واقع ایدههایی برای آن نوع سینما
میدهد؟
مکری :بله.
ایدههایی برای نو شدن آن نوع سینما؟
مکری :بله .در نتیجه من میخواهم بگویم مثال شیوه
دکوپاژ کردن نوالن در فیلمی مثل «ممنتو» بعدا در
فیلمی مثل «بتمن» استفاده میشود؛ شیوه دکوپاژ
یعنی استفاده کردن از نماهای بسته ،نوع تقطیع،
نوع استفاده کردن از لنز ...یادم هست اولین باری که
«بتمن» نوالن اکران شد ،منتقدان غربی در موردش
نوشتند که فیلم چقدر نماهای بسته دارد .تصوری
که آنها داشتند «بتمن» تیم برتونی بود .میگفتند

این قدر نماهای بسته در مبارزه کات میخورد که
انگار با کیسه شن توی سر مخاطب زدهاند .دقیقا
اصطالحی که منتقدان به کار برده بودند این بود .ولی
در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ «بتمن»های نوالن نسبت
به «بتمن»های قبل پرمخاطبتر شدند .بتمن تیم
برتون یا بتمن شوماخر با قواعد مرسومتری ساخته
شده بودند.
میدانید چرا؟ به خاطر این که نوالن میتواند
تماشاچی را پرورش بدهد .با قواعد جدیدی که به
سینما پیشنهاد میکند ،میتواند حوزه گستردهتری
از تماشاچی را عالقهمند به دیدن فیلمها بکند .حاال
ممکن است نتیجه این بشود که در دل سینمای
داستانگو از این مدل تجربهها استفاده بشود .از این
مدل روایت استفاده بشود.
صمدیان :ببینید ،چیزی که شهرام میگوید
ایدهآل است .یعنی سینمای هنر و تجربه یا همان
اکسپریمنتال بتواند فضای بیشتری را در ذهن و در
دریافت و شناخت تماشاچی از فیلم ایجاد بکند که
این با فیلم کالسیک ساده ،راحتتر روبهرو بشود.
این یک چیز ایدهآلی است ولی به شرطی که بستر
فرهنگیاش باشد واال با کله زمین میخورد .ما االن
در کشوری هستیم که تلویزیونمان رادیو است .یعنی
هیچ جذابیت بصری توی آن دیده نمیشود .من
همیشه مثال میزنم ،میگویم از این جعبه به جز
صدا چیز دیگری در نمیآید .شما میتوانید توی
آشپزخانه بنشینید و با مادربزرگتان پیاز پوست
بکنید و بفهمید که سریال چی شد .هیچ جذابیتی
توش نیست .پس برای یک همچین مردمی و برای
یک همچین فرهنگی که هنوز ملت گوش هستیم تا
ملت چشم ،هر کاری بکنی ،اینها را به بیراهه کشاندن
است .برای همین ،کار اآلن گروه «هنر و تجربه»
خیلی مشکلتر است که به مردم عادی راهی را
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نشان بدهد که نه آشتی ،که اص ً
ال با این نوع سینما
آشنا بشوند .یعنی به این سادگی که شهرام میگوید
نیست .این ایدهآل است .این نهایت ایدهآلیزم است.
این ،هم خیلی ایدهال است هم خطر دارد اگر ما
قبلش آن زمینه اولیه را در سینمای کلیمان به جایی
نرسانیم .فیلمسازهای کالسیککار ما  -که اصال و
ابدا راهی به نام راه جدید به ذهنشان نمیرسد هیچ،
بیان جدید هم نمیخواهند  -حداقل راه طبیعی
خودشان را بلد باشند .یعنی کالسیسم طبیعی
سینما یا آن النگ سینما را یاد بگیرند .یعنی این که
ما کمتر سینماگری داریم که با گرافیک ،عکاسی،
شعر ،ادبیات و موسیقی یک آشنایی اولیه داشته
باشد .چه برسد به این که درگیرش باشد .پس وقتی
این بستر آماده نیست و کسی نمیتواند حتی یک
فیلم خیلی روراست و ساد ه کالسیک درست بسازد و
تماشاچی با ورود و خروج طبیعی روبهرو باشد ،امثال
این نوع فیلمها شاید یک روشنفکربازی ،شاید یک
ادا درآوردن و غربزدگی توجیه بشود .آنها هم بهترین
بهانهشان است که توی سر این جور سینما بزنند.
یک سؤالی که فکر کنم شاید رامتین بهتر
بتواند جواب بدهد؛ درباره آن چیزی که
آقای مکری راجع به پیشنهادهای جدید
گفتند که درواقع سینمای تجربهگرا
میدهد .در این تعریف ،فرق پژوهشگر
سینما با آن کسی که در سینما کار تجربی
میکند چه میشود؟
شهبازی :باز یک نکته را در تکمیل و تأیید
فرمایشات دو عزیز بگویم .ببینید ،یک مدل ارتباطی
از دهه 1920میالدی تا اآلن هست که همچنان دارد
تدریس میشود و همچنان عمل میکند که در آن
یک طرف فرستنده دارید و یک طرف گیرنده .در
بعضی از دادههای تئوریاش که ما را به بحثهایی

میبرد که اآلن خیلی به کارمان نمیآید ،چون بعضی
از اساتید معتقد هستند فیلم فرستنده نیست و
کارگردان فرستنده است .تئوری زیاد است .حاال
ما میگوییم یک فیلم سینمایی فرستنده است و
مخاطب گیرنده .در واقع دارد پیامی به مخاطب داده
میشود .البته آن تعریف کلیشهای پیام توی ذهنمان
نیاید؛ پیام اخالقی و اینها .یک پیامی دارد میآید.
این پیام دارد توسط یک سری رمزگانهای مشخص
تعریف میشود .در آن حوزه کالسیکی که شهرام
گفت ،این رمزگانها مشخص هستند .ما اآلن این
جا داریم به زبان فارسی با همدیگر صحبت میکنیم.
واژههایی هم به کار میبریم که همه ما متوجه
میشویم چی است .در حقیقت سینمای کالسیک
دارد از واژهها و رمزگانهایی استفاده میکند که
مخاطب عام آن را میفهمد.
صمدیان:یعنی کلیشه.
شهبازی :کلیشه .آقای صمدیان به هانکه اشاره
فرمودند .ما در فیلم هانکه داریم عشق پستمدرن
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را میبینیم .عشق مدرن با عشق کالسیک فرق
میکند .بیان خود این عشق ،متفاوت است .شهرام
مکری به نکته خوبی اشــاره میکند .سینماگر
تجربهگرا یا سینماگر تجربی میآید شروع میکند
به تعریف رمزگانهای جدید برای سینما  .من
معموال سر کالس به بچهها این جوری میگویم:
میگویم من اآلن که دارم به شما درس میدهم،
دارم از ارتباط کالمی استفاده میکنم ولی وقتی
پاورپوینت میگذارم و یک فیلم برای شما میگذارم،
دارم مجراهای ارتباطیام را با شماها گسترش
میدهم .به خاطر این که شما بهتر درک کنید که
من دارم چه چیزی میگویم .این جا میخواهم به
صحبتهای جناب صمدیان برگردم .ما مخاطبمان
را چگونه فرض میکنیم؟ آیا مخاطب میتواند این
رمزگانها را بشناسد؟ یعنی بفهمد؟ یا نه .ممکن
است که مخاطب متوجه نشود و آن وقت مجرای
ارتباطی دستخوش پارازیت میشود.
این رمزگان نیاز به یک تربیت فرهنگی دارد که
جناب صمدیان میفرمایند .شهرام مکری بسیار
زحمت میکشد ،بسیار فیلم میبیند ،بسیار
میخواند و در سینما پارولهای جدیدی به ذهنش
میرسد ،پیشنهاد میکند و در عرصه بینالمللی
هم پذیرفته میشود.این تکرار وقتی از جهان بینی
فیلمساز برآید،او را از
حد یک تکنسین خارج
میکند و آنگاه زبان
سینما(در هر شکلی)
تغییرمیکند.
بستر فرهنگی درک
روایــت و درک بصری
خارجیها از ما قویتر
اســت .چــرا آنها اصغر
نوالن و «بتمن»ی که ساخت

فرهادی را خوب میفهمند؟ به خاطر این که حرفی
که اصغر فرهادی دارد میزند ،در واقع توی فرم
بیان تصویریاش نیست ،فرم بیان تصویریاش
ممکن است ملودرام باشد ولی حرفی که در مورد
قضاوت و نگاه به انسان میزند ،چیزی است که آنها
سالهای سال است دارند میگویند .همین بحث
پستمدرنها است که :عشق یعنی چی؟ یعنی
این که تو نسبت به شخصیتت رفتار آپولونی داشته
باشی یا رفتار دیونیزوسی .در فیلم «عشق» هانکه
میکند ،پیرمرد از ابتدا تا انتها رفتار آپولونی دارد.
لباس پوشیدنش مؤدب است ،به پرستاری که با
زنه بدرفتاری میکند میگوید این مریض است و تو
حق نداری با این بدرفتاری بکنی ،میروند موسیقی
گوش میکنند ،گوش دادن به موسیقی یک رفتار
آپولونی است اگرچه خود نواختنش دیوزینوسی
است ،ولی آخر سر دست به یک رفتار دیوزینسی
میزند :زن را خفه میکند .خب این عشق است یا
نفرت است؟ ما اآلن از این چه تعریفی ارائه بکنیم؟
این همان تعریف عشق پستمدرن است که هم این
است و هم آن ،نه این است و نه آن .یعنی هم عشق
هست ،هم نیست .اصغر فرهادی این حرف را میزند
و آن طرف قشنگ این را میفهمند .آقای صمدیان
مثال خوبی زدند درباره شنیداری شدن تلویزیون.
من میخواهم بگویم
رسانههایی که یک خرده
به مرکز متصل هستند،
دائم دارند همه چیز را دو
قطبی میکنند؛ خوب -
بد ،سیاه  -سفید ،آدم بده
همیشه این جوری است،
آدم خوبه سفید میپوشد
و خیلی خوشتیپ
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است .بحثم را جمع کنم .اگر زمینه درک این برای
مخاطب وجود نداشته باشد ،در حقیقت ممکن است
به پارازیت تبدیل بشود ولی ما نباید از این بترسیم،
یعنی بگوییم :این ممکن است پارازیت بشود ،پس
هیچی دیگر...
مکری :من میخواهم به جمله آخر آقای شهبازی
اشاره بکنم :اگر ما فرض را بر این بگذاریم که مخاطب
با سینمای اکسپریمنتال ارتباط برقرارنمیکند آیا
معنایش باید این باشد که سینمای اکسپریمنتال
چون بسترش مناسب نیست نباید اتفاق بیفتد؟ این
خیلی مهم است که داریم راجع بهش میگوییم .به
نظر من تجربهگرایی کردن در دل سینما کار دیگری
به جز جذب مخاطب دارد انجام میدهد .تجربهگرایی
کردن در دل سینما دارد فرمولهای جدیدی را
میآورد .برای این که سینما بتواند حجم خودش را
گستردهتر بکند .یعنی ما قبال فکر میکردیم فقط با
یکفرمولمیتوانیمداستانبگوییم،اآلنمیدانیمنه؛
با ده فرمول میتوانیم داستان بگوییم .بعدها میبینیم
که میتوانیم با صد فرمول داستان بگوییم .هر چقدر
این ابعاد گندهتر بشود ،میدانید سینمای کالسیک
چه کار میکند؟ سینمای متهورتر میدانید چه کار
میکند؟ میتواند تعداد بیشتری مخاطب را در این
حجم قرار بدهد .یک موقعی وقتی که فیلم «تایم
کد» مایک فیگیس ساخته شد ،میگفتیم چقدر
جاهطلبانه؛ یک فیلم تجربی درجه یک ساخته شده.
ولیامروزمیبینیمازاسپلیتاسکرینکردنوتقسیم
کردن تصویر به شکلهای مختلف حتی ممکن است
در سریالهای خیلی عامهپسند استفاده بشود .یعنی
میتوانیمهمینمدلرااستفادهبکنیم.میدانیدچرا؟
به خاطر این که روزگاری یک آدمی گفت امکان دارد
تماشاچی چندتا پالن را همزمان روی پرده ببیند .این
ل آمریکایی،نصف
پیشنهاد را آورد .یا مثال در یک سریا 

قسمت اول داستان ،راوی زن است و ما داریم داستان
را از منظر زن میبینیم .نصف همان قسمت ،راوی
مرد است و داستان را داریم از منظر مرد میبینیم.
در هر قسمت دارد همین کار را میکند .در ّ
کل یک
سیزنی قرار است که مابفهمیم چه اتفاقی افتاده.
برای تماشاچی پازل پیچیدهای است .چه میشود
که تماشاچی تلویزیون که پای سریال مینشیند،
میتوانددرمقابلچنینپازلپیچیدهایبنشیند؟اگر
تجربهگراییدردلسینماوجودنداشت،یکواقعیتی
در مورد سینمای کالسیک وجود دارد و آن این است
که در یک دورهای به بحران مخاطب برمیخورد ،به
بنبست مخاطب برمیخورد .و اگر جریان سینمای
مدرن و سینمای پستمدرن نیاید و نئوکالسیکها
ساخته نشوند ،به نظر میرسد سینمای کالسیک در
مواجهه با مخاطب به بنبست گرفتار شده .میدانید
چرا؟ چون نمیتوانست ظرفش را بزرگتر بکند .یک
دفعهیکنگاهجدیدیآمد.گفتدرموردروایتدست
به تجربه بزن .مث ً
ال در مورد نوع بازی از بازیگران ،نوع
دکوپاژ کردن و کارگردانی ،در مورد همه اینها دست
به تجربههای جدید بزن .اندازه خودت را بزرگتر کن.
این جا یک بیانصافی وجود دارد و آن
هم این است که فیلمسازان تجربهگرا
به مناسبت امکانات نویی که دارند برای
سینمای تجاری فراهم میکنند ،سهمی
از تجارت آنها نمیبرند .میخواهم بگویم
این ماجرا چه جوری قرار است حل بشود؟
انگار بار این پیشنهادهای جدید و آوردن
مخاطبان جدید به دوش کسانی افتاده که
خودشان نفعی از این نمیبرند.
صمدیان :اصال تاریخ یک همچین بستر نامرغوبی
را ایجاد کرده .شما فکر کنید :ونگوگ آن دورهای
که آن کارهایش را کرد ،مگر کسی او را تحویل
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گرفت؟ مگر کسی از او طرفداری کرد یا به سراغش
رفت؟ اآلن توی سینمای امروز جهان تمام آنهایی که
دارند از سینما پول درو میکنند ،طبیعتا بذرشان را
خودشان نکاشتهاند .اینها دارند سوءاستفادههایشان
را بر همان بستر عادتی تماشاچیان میکنند .آن
بستر عادتی کار را خراب کرده و طبیعتا آدمهایی
که میآیند یک کار جدیدی میکنند ،مطمئن
باشید که اینها پیامبران انقالبی این کار هستند که
از روی مسؤولیت و مبارزه با این نوع سینما این
کار را میکنند .آدمهای اصلیشان اص ً
ال نمیفهمند
برای چه این کار را میکنند .یعنی بی آن که کسی
به آنها دستور بدهد از خودشان و از درونشان این
دستور صادر میشود .همان چیزی که در مورد
پیکاسو گفتم .یعنی این اول نیاز خودش است.
بعد توی جامعه تزریق میشود .گفتم اگر بستر
جامعه خیلی خفه نباشد ،این را در زمان کوتاهی
میپذیرد ،نه در زمان بلندی که خاطره نسلی از
بین رفته و بازیافت همه ابعاد آن کار ،دوباره باید از
نو شروع بشود .آن گروهی که از همین بستر و همین
شخصیت و آبرویی که امثال کیارستمی و فرهادی
در عرصه بینالمللی به این سینما بخشیدهاند ،دارند
چه سودهای شناختهشده و ناشناختهای میبرند،
این قدر به خودشان حداقل از نظر شرافت کاری
اجازه نمیدهند که بگویند گروه «هنر و تجربه» باید
تقویت بشود که این جور فیلمها مثل همین «کپی
در برابر اصل» و فیلمهای دیگری امثال این را بتوانند
نشان بدهند که ما حداقل کار خودمان را بکنیم.
یعنی این قدر درایت یا حداقل زرنگی ندارند.
هم آقای صمدیان و هم آقای مکری ،هر
دو از فیلمسازان تجربهگرا هستید .این
تجربهگرایی چقدر تصمیم است و چقدر
شخصیت است؟ شما تصمیم میگیرید

که فیلم تجربهگرا بسازید؟ یعنی
میگویید :این دفعه یک تجربه جدید
بکنم؟ یا نه؛ شخصیت آقای صمدیان و
آقای مکری غیر از این برنمیتابد که جور
دیگری فیلم بسازند.
مکری :راستش خیلی سخت است .فکر میکنم
برای من همیشه سادهتر است که راجع به دیگران
حرف بزنم تا راجع به خودم .یعنی تقسیمبندی
و تحلیل دیگران کار سادهتری است تا کاری که
خودم انجام بدهم .راجع به خودم واقعیتش این است
که من هم مثل همه آدمهایی که به سینما عالقه
دارند ،عالقهمندیام از سینمای کالسیک و از دیدن
فیلمهای کالسیک توی تلویزیون و ویدئو شروع
شده .سینمای کالسیک ،سینمایی است که بسیار
دوستش دارم .خیلی میفهمم و آن را میپسندم.
اما از طرفی وقتی که میخواهم فیلم کار بکنم ،آن
بخشی از سینما من را به هیجان میآورد که فکر کنم
دانش و آگاهی نسبت به سینما توش دخیل است.
این را به عنوان یک فیلمساز دارم میگویم .به عنوان
یک فیلمساز این بخش سینما برای من جذابیت
بیشتری دارد .وقتی دارم فیلمی را میبینم یا وقتی
میخواهم فیلمی را بسازم که فکر میکنم آگاهی من
را نسبت به تاریخ سینما یا چیزهایی که دیدهام دارد
به چالش میکشد و دارد باهاش بازی میکند ،این
بخش برای من اهمیت بیشتری دارد .شاید به خاطر
همین است که ناخودآگاه به سمت مدل خاصی از
فیلمسازی دارم پیش میروم .فیلمهایی که همه از
آنها تعریف کردهاند برای من جذابیتی ندارد که آنها را
ببینم ،چون فکر میکنم این را که همه میدانند یک
فیلم خوب است ،بگذار من یک فیلمی پیدا بکنم و
خودم پی ببرم که آن فیلم ،فیلم خوبی است.
این برگ نخلهایی که عنوان جایزهها را
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در کاور یا پوستر فیلم توش میگذارند،
انگار قرار است دست فیلم را رو کنند یا ما
را به زور قانع کنند که قرار است یک فیلم
خوبببینیم.
مکری :کشف یک فیلم جدیدی که تو بتوانی به
آدمها پیشنهاد بدهی ،خیلی برای من جذابیت دارد.
فکر میکنم احتماالً در مورد فیلم ساختن هم همین
طوری است .یعنی کشف کردن یک حوزه جدیدی
که بتوانی راجع به آن با آدمها صحبت بکنی برای من
جذابیت بیشتری دارد .البته مطمئن هستم که این
مدل فیلمها حتماً فیلمهای بحث برانگیزی هستند.
آدمهای موافق دارد .مخالف دارد .بعضیها دوست
دارند .بعضیها دوست ندارند و به نظرم خیلی حوزه
پرخطرتری است نسبت به بقیه حوزهها که تو با
خیال راحت بر اساس فرمولی که مطمئن هستی و
همیشهچیدهای.
صمدیان :ببینید ،درباره این که گفتید شما چه
گرایشی دارید و چرا این تیپی کار میکنید ،من سؤال
قبلی را که جواب دادم این را گفتم .اینطور نیست
که بگویی من میخواهم این اتفاقات نسل خودم را
به دیگران منتقل بکنم یا در سینما یک کار جدیدی
بکنم .خودبهخود یک چیز درونیشده به نام سلیقه
شخصی داری .این سلیقه فقط به معنای حسن تو
نیست که مث ً
ال آدم باسلیقهای هستی .منظور این
است که جهانبینی تو از چه مراحلی رد شده .توش
چقدر مطالعه تاریخ انسان هست .نه فقط تاریخ
سینما .چقدر مطالعاتت را زندگی کردهای .اآلن
بزرگترین مشکل جامعه بشری  -که با اینترنت دیگر
بدتر شده و وحشتناک است  -این است که اطالعات
زیاد ،مچالهاش کرده و بچههای امروز اص ً
ال نمیدانند
چه کار بکنند .من یادم هست که ما آن موقع کتاب
عکاسی نداشتیم .فیلم کوتاه نداشتیم .اآلن یک دکمه

میزنند ،قشنگ همه زیر و بم زندگی تمام یک نسل
را میتوانند ببینند .این همه اطالعات پدر آنها را در
آورده .زمان ما اگر یک چیزی گیرمان میآمد ،واقعاً
با آن دنیایی میساختیم .اآلن این قدر زیاد دارند
ولی یک چیز کوچولو هم نمیتوانند بسازند .یعنی
یک دنیا دارند و هیچی نمیسازند .ما با یک چیز
کوچولو ،با یک اتفاق ساده ،با یک مثال عینی به یک
تصویر یا چیزهای دیگری میرسیدیم که ماهها با
آن درگیر میشدیم و این ذهن را ،حاال نمیگویم
خالقتر میکرد ،ولی حداقل درگیرتر میکرد .خوب
است که جهانبینیات در هر محدودهای که رشد
کرده ،تجربه عینی ،حسی و زندگیکردهات باشد تا
این که فقط خوانده باشی .اآلن متأسفانه بزرگترین
مشکلی که در کل دورهها به نقد وارد شده این است
که منتقدان ما بیشتر فقط میخوانند .اگر منتقد ما تا
آن جایی که میتواند درگیر پروسه تولید هم بشود،
حداقل آفرینش ذهنی داشته باشد ،آن وقت هم
نوشتهاش به دل مینشیند...
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نداشتهها است .چون در لحظه شروع اص ً
ال نمیتوانی
هم منصفتر میشود.
صمدیان :هم منصفتر میشود .اص ً
بگویی چرا این کار را کردی .یک خودآگاهی به تو
ال نقد باید
انصاف داشته باشد .اگر نداشته باشد یک آدم کام ً
میگوید شروع کن .بعضیها که میخواهند به این
ال
پز معنایی بدهند میگویند :کشف و شهود .ما از یک
مریض و یک بعدی میشود که متأسفانه اکثریت
لحظهای در زندگی جاریمان یک چیزی را شروع
هم ،یک همچین نشانههایی پیدا کردهاند .در دنیا
میکنیم .این جریان را در یک جایی میبندیم .تمام
ها! نه فقط ایران.
ً
فیلمهای من این جوری ساخته شده .یعنی نود و نه
من اینها را گفتم ،شاید ظاهرا همه پرت و پال باشد.
درصدشان.
اتفاق ًا خیلی مرتبط است.
حاال این کشفها و تجربهگراییها باید از
صمدیان :میگویم شاید در جهت جواب به سؤال
یک جایی وارد آن سینمای تجاری بشود.
شما باشد که پرسیدی چه جور فیل م میسازید .من
از یک طرف دیگر هم باید تئوریزه بشود
سعی میکنم فیلمی را بسازم که با شخصیت من و
و به کار آموزش بیاید .چقدر این اتفاق
با جهانبینی و پسزمینه ذهنی من از داشتههای
میافتد؟
قبلیام و حتی از داشتههایی که منتظرش هستم
شهبازی :ببین ،توی ایران خیلی کم میشود .در
یا آن منتظر من است که بهش برسم ،هماهنگ
حوزه تجسمی با نظریه خیلی مأنوستر هستند.
باشد .اآلن اگر سر من را ببرند وارد سینمای داستانی
سینما و تئاتر در ایران اصوالً ضد نظریه هستند .یعنی
نمیشوم؛ منی که از هفت سالگی خودم را به چه
این که با نظریه میانه خوبی ندارد .وقتی که بحث
ترفندهایی به سالنهای سینما رساندم و فیلم دیدم.
نظری میشود ،همیشه با یک بیحوصلگی برخورد
منی که اآلن ده روز از کل سالم را میگذارم و به کن
میشود که این حرفهایی که تو داری میزنی چی
میروم و روزی چهار ،پنج تا فیلم میبینم که چهل،
است یا اینها به چه درد حوزه اجرایی میخورد .شما
پنجاه تا فیلم روز دنیا را دیده باشم .میخواهم این
یک مشت شکمسیر هستید که کنار نشستهاید و
وسط بگویم که چرا من نمیتوانم به طرف سینمای
درواقع دارید از یک منظر دیگر نگاه میکنید .در
داستانی بروم .چون شخصیت جاافتاده من آن است؛
صورتی که در حقیقت اینطور نیست .تجربهای که
آن ویژنی که به جهان دارم و به خلقت دارم و به انسان
شهرام مکری دارد انجام
دارم؛ در همین سینمایی
میدهد ،تجربهای که
که بیشتر ظاهرا ً از هیچ
جناب صمدیان دارد
چیز نشأت نمیگیرد؛ نه
انجام میدهد ،تجربهای
سناریو دارد ،نه دکوپاژ
که آقــای کیارستمی
دارد ،نه امکانات واقعی
دارد انجام میدهد ،پس
فیلمسازی را دارد .تنها
در باره اینها باید کجا
چیزی که داریم این است
نظریهپردازی بشود؟
یک حجمی از داشتهها و
بعد از آن طرف هم ایراد
حتی بعضی وقتها
«سگآندلسی»؛حاصلهمکارییکنقاشویکفیلمسازتجربهگرا
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میگیرند که ما نظریه نداریم ،نظریهپرداز نداریم .از
این قضیه کجا استقبال شده که نظریهپرداز داشته
باشیم؟ پذیرش جمعی نظریه در ایران پایین است.
چون میگویند به درد ما نمیخورد .در صورتی که
اآلن اتفاقات مختلفی میافتد که میشود اینها را
در حوزههای مختلف نظریهپردازی کرد .البته من
یک چیزی هم اضافه کنم :سینما در ایران یک
هنر واراداتــی است .همان طور که تئاتر به شکل
غربیاش وارداتی است .ما چارهای نداریم جز این
که خودمان را از چشم دیگری ببینیم .یعنی ما اول
باید از نظریههای آنها استفاده بکنیم ،بعد بتوانیم
به نظریه برسیم .همان بحث النگ و پرول است .تا
تو پرولهای قبلی را نشناسی که نمیتوانی پرول
جدید بگذاری .البته این را هم بگویم که دانشجوی
سینما هم نمیپذیرد .دانشجوی سینما خیلی
دوست دارد که سر کالسهای عملی بنشیند .سر
کالسهای فیلمنامهنویسی .کالس کارگاهی .خیلی
هم عالی است .چه بازیگری باشد ،چه کارگردانی،
چه فیلمنامهنویسی به هر حال الزم است .من
همیشه این را میگویم و خیلی هم افتخار کردهام
که بچهها شهرام مکری را دوست دارند .همیشه
خیلی هم مشتاق هستند .کالسهایش غلغله است.
من به چشم خودم دیدهام .خیلی عالی است ولی
از آن طرف همیشه کالسهای نظری خالی است.
باید دانشجو را به زور حضور و غیاب و نمره بیاوری
بنشانی .تحلیل فیلم به او بدهی .مطالعات فرهنگی
به او بدهی .میگوید اینها به چه درد من میخورد!
مکری :آقای شهبازی ،من سر کالسهایم بچهها را
غافلگیر میکنم .به آنها میگویم جلسه آینده در باره
فالن موضوع حرف میزنیم که همهشان سر کالس
بیایند .وقتی که میآیند در مورد یک موضوع نظری
که به نظرم درست و مهم است و باید صحبت بکنم

حرف میزنم.
شهبازی :این نگاه نسل جدید است .نگاه قبلی هم
که متأسفانه چیزی را بر نمیتابد .حتی در مورد
فیلمشان.
خب ،حاال تجربه بصری این جا یا کم است
یا به هر دلیل یک پایش میلنگد و برخورد
با نظریه هم که این شکلی است .فیلمساز
تجربهگرای ما چقدر میتواند همپای
فیلمسازهای خیلی پیشروتر تجربههای
جدید بکند؟ به هر حال باید یک چارچوب
مشخصی را بشکند .یک عادت مرسومی
را خرق کند .وقتی این عادت هنوز درست
شکل نگرفته ،این تجربه درواقع چقدر
میتواند برد داشته باشد؟ چقدر فیلمساز
میتواند قدمهای بزرگ بردارد؟
صمدیان :همه ما عادت کردهایم به این که فکر کنیم
یک چیزی تمام شده .سینما واقعاً هنوز شروع نشده.
به خاطر این که از نظر من عکاسی هنوز شروع نشده.
هنوز هم که هنوز است بعد از صد و شصت و خردهای
سال به آن اتمسفر اصلی که بتواند چیزی را که
میبیند منتقل بکند نرسیده .اجبار شخصی انسان
همیشه و همیشه این بوده که اگر انسان پر کار و با
هدف باشد و هدفمند کار بکند ،هر روزش خالقیت
است .هر روزش روز نو است .اولین روز زندگیاش
روزی است که بیدار میشود و هیچ بدهیای هم به
دیروز ندارد .هیچ طلبی هم از آینده ندارد .میخواهم
بگویم که به نظر من این جا خالقیت به نگاه ما و به
خود زندگی برمیگردد و به آن حیاتی که داریم
و لحظهای که جاری است .خالقیت یعنی شما هر
لحظه نسبت به آن حال و هوای جدیدت یک اپروچ یا
رویکرد جدیدی به قضیه داشته باشید .در سینما هم
هر چه این آرتیستیکتر باشد ،چیزی میشود که ما
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اسمش را هنر و تجربه میگذاریم.
حاال در این خالقیت و تجربهگرایی
خالق اثر چقدر به مخاطب فکر میکند؟
منظورم مخاطب عام نیست .یعنی اآلن
نمیخواهم بگویم چقدر فکر میکند که
فیلمش میفروشد یا نه .ولی چقدر فکر
میکند که برای کدام بینندههای احتمالی
میسازد؟ ممکن است حتی این مخاطبان
سه نفر باشند .میخواهم بدانم این چقدر
در ذهن فیلمساز حضور دارد که چند نفر
این را خواهند دید و این قصد من برای
چه کسانی است؟ یا کام ً
ال شخصی است؟
یعنی کام ً
ال این است که من دوست دارم
این تجربه را انجام بدهم و به فرض این
که هیچ کس هم آن را نبیند ،من این کار
را میکنم.
مکری :ببینید ،این جا برای من دوتا نکته وجود دارد.
یکی این که ما داریم مخاطب را در چه حوزهای و در
چه گسترهای میبینم .در چه حوزه گستردهای داریم
میبینیم .یک موقع منظور ما از مخاطبی که دارد
فیلم را میبیند ،آن کسی است که در دوران اکران
به سینما مراجعه میکند ،بلیت میخرد و فیلم را
میبیند .یک موقع یک تاریخ مد نظر ما است .مث ً
ال
اآلن من فیلم آنتونیونی را با فیلمهای دیگری که
احتماالً در همان دوران در ایتالیا ساخته شدهاند
مقایسه میکنم .مث ً
ال با فیلمهای کمدی که حتی
ما اسمشان را هم نمیدانیم .احتماالً در این ماجرا
در دوره خودش فیلم کمفروشتر و کممخاطبتری
بوده اما در طول تاریخ ،این قدر مخاطب آن فیلم
را دیده که تعداد مخاطبش صرفاً به آن برههای که
دارد اکران میشود محدود نشده ،بلکه انگار این
فیلم برای یک زمان بلندتری ساخته شده .برای یک

زمان طوالنیتری .دومین نکتهای که برای ما خیلی
اهمیت دارد این است که من معتقدم فیلم باید بتواند
جواب بازه اقتصادی خودش را بدهد .چون که دارد
برای آن سرمایه خرج میشود .یعنی دارد پول برایش
هزینه میشود .آن هم چرا؟ به خاطر این که تیمی
که آن فیلم را تولید کردهاند احتماالً باید بتوانند
فعالیتشان را ادامه بدهند .یعنی فیلم بعدیشان را
تولید بکنند .در نتیجه به صورت منطقی باید بتوانند
سرمایه مجدد برای ساخت فیلم بعدیشان را فراهم
بکنند .به نظر من این آن چیزی است که یک فیلم
باید به آن متعهد باشد ،نه تعداد مخاطبانی که دارند
در آن مقطع این فیلم را میبینند .اگر آن تعداد
مخاطب میآیند و به آن فیلم را جواب میدهند
مشکلی نیست ،مث ً
ال من یک فیلمسازی هستم که
یک فیلم ساختهام که قیمت بلیت فیلمم را 10
میلیون تومان گذاشتهام ،سه نفر میآیند فیلم من
را میبینند و به من سی میلیون تومان میدهند.
من با آن سی میلیون تومان میتوانم فیلم بعدیام را
تولید بکنم .به نظر من چه تعداد مخاطب در آن مقطع
دارند فیلم را میبینند دلیل نمیشود که ما فکر کنیم
یک فیلمساز باید دست به آن تجربه بزند یا نزند .این
مهم است که او بتواند باز چرخه اقتصادی فیلمش
را تولید بکند .چون باید دست به تجربههای بعدی
بزند اما تعداد مخاطبی که در آن مقطع دارند فیلم را
میبینند نمیتواند برای آن آدم مالک باشد برای این
که بخواهد ببیند فیلمهای بعدیاش را کار بکند یا نه.
اصال انگار یک جوری یک پیوندی بین
هزینه کم و تجربهگرایی وجود دارد .این
چقدر پیوند اصیلی است؟ یعنی ممکن
است یک فیلم تجربی میلیاردی هم
تولید بشود؟ این چقدر درست است و
اساس ًا چقدر عمری و همیشگی است؟

شماره  17شهریور 1394

صمدیان :ببین در هیچ کاری هیچ فرمول قطعی
وجود ندارد .یعنی تو نمیتوانی بگویی چون با قیمت
کم فیلم میسازی تجربیتر است .تو میتوانی یک
فیلم داستانی قیمت پایین هم بسازی .میتوانی
یک فیلم تجربی با قیمت وحشتناک هم بسازی.
چون میخواهی یک تجربههایی بکنی که هنوز
تکنولوژیاش نیامده .مثال استانلی کوبریک در
«بری لیندون» وقتی که آن صحنه شمع و اینها
را میخواسته بگیرد ،اف یک میخواسته .من
نمیدانم آن موقع قیمت ساختن اف یک چقدر بوده.
منظورم این است که یک هزینهای داشته که من
با آن هزینه میتوانستم در ایران دهتا فیلم کوتاه یا
سینمایی بسازم .با قیمت همان یک لنز .میخواهم
بگویم مالک از سؤال شما اگر اقتصادی صرف است،
یک معنا است یا به قول شهرام اگر آینده سینمای
این تیپی است یک معنای دیگر است .اگر ترکیب
این دوتا است ،باز یک معنای دیگری دارد و یک

جواب دیگری دارد ولی اگر بخواهیم جواب کلیاش
را بگوییم :بستگی دارد به این که چی توی ذهن ما
است .اآلن از نظر خیلیها «هنر و تجربه» سینمای
یک افراد معدود و محدودی است و احتماالً دخل
و خرج خودش را جواب نمیدهد .آینده را امروز
میبینند ،فردا میبینند یا یک چیزی فراتر از این
حرفها که خودشان هم نمیدانند چی هست.
پس شروعش برای این نوع سینمایی که ما داریم
میگوییم ،طبیعتاً یک آزادی عملی میخواهد که
اصلش فرار از دست تهیهکننده است .البته به جز آن
اصلی که خودش است؛ یعنی درونش به او میگوید
تو برو این کار را بکن .حاال میآید میگوید من این را
چه کار بکنم.
درواقع به نظر شما تهیهکننده استقالل
فیلمساز را میگیرد.
صمدیان :استقالل را میگیرد .دولتها هم با اعمال
سانسورهای فرهنگی ،سیاسی ،نیمهفرهنگی و
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نیمهسیاسی ،شبهفرهنگی و شبهسیاسی ،یک
جوری بالی جان یک فیلمساز مستقل هستند.
شهبازی :یک نکتهای وجود دارد .ببین ،سینمای
تجربی در قبال سینمایی که بهش میگویند «بدنه»
و من میگویم سینمای «مرکزی» ،یک حاشیه
حساب میشود .اما تجربه نشان داده حاشیهها
میشوند و مرکز را واسازی میکنند.
همیشه فعال ِ
یعنی حاشیهها همیشه حاشیه نمیمانند .حاشیه
خودش به مرکز تبدیل میشود .در تأیید صحبت
آقای صمدیان ،سینمای حرفهای ما اآلن میتواند
«هنر و تجربه» را قدر بداند .برای این که «هنر و
تجربه» بدون این که خودشان بفهمند دارد یک
خونی را وارد این سینما میکند .چون اگر خود این
«هنر و تجربه» هم به مرکز تبدیل بشود ،خودش
دوباره بازسازی میشود .خودش هم نمیتواند مرکز
بشود .نمیخواهد هم بشود .اص ً
ال تمام اهمیت این
سینما به حاشیهای بودنش است .نکتهای که وجود
دارد این است که این حاشیه اآلن دارد کار میکند.
حاشیه به مرکز حمله کرده .منتها چون مرکز منجمد
است ،نمیخواهد خودش را در مقابل این سینما باز
بکند .دارد مقاومت منفی میکند .در صورتی که به
هر حال این حاشیه اآلن تبدیل به اصل شده.
در دراز مدت ،حاال ده سال دیگر ،بیست سال دیگر،
پنجاه ســال دیگر که
من به عنوان پژوهشگر
میخواهم بیایم درباره
نشانهشناسی فرهنگ
این دوران مطالعه بکنم،
طبیعی اســت که این
فیلمها خودشان را نشان
میدهند .این فیلمها
نشان ه فرهنگی این

دوران میشود.
صمدیان :ما کمکرسان سینمایی هستیم که چه
بخواهد و چه نخواهد انقالب دیجیتال آن را دگرگون
خواهد کرد و کرده .تفکر و اندیشه و برخورد و رویکرد
سینمایی هم عوض شده و خواهد شد .دوستان
باید بدانند این نسلی که دارد با انقالب دیجیتال
کمکرسان پایهریزی مجدد سینما در ایران میشود،
دقیقاً دارد دوبــاره به آنها امکان حیات میدهد.
آنها چه بخواهند و چه نخواهند باید بیایند از این
جوانها و تجربههایشان استفاده بکنند .کما این که
در جشنواره قبلی دیدیم که به طرز عجیب و غریبی
بیش از نصف فیلمها به لحاظ تعریف به این طرف
تمایل داشتند .این سینما دارد میآید و آنها بیخودی
دارند از خودشان مقاومت نشان میدهند به جای
این که بگویند :اینها شاخ و برگهای جدید این
درخت هستند و بگذار ما را سرسبز نشان بدهند.
االن هر دو فیلم آقای مکری که در «هنر
و تجربه» اکران شدهاند ،خیلی فروش
داشتهاند؛ با وجود این که دارند قواعد
جدیدی را پیشنهاد میدهند .مثال به
لحاظ نظری خود آقای مکری هم گفته
بودند که مثال «ماهی و گربه» دارد تعریف
جدیدی از «پالن» میدهد؛ این که این بار،
زمان در پالن به جای
این که طبیعتا رو به
جلو برود ،به عقب هم
برمیگردد.
مکری :امیدوارم واقعاً
بتوانم این کار را بکنم.
چطور میشود یک
فیلمی که دارد قواعد
پیشنهاد
جدید
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میدهد و سواد بصری و سینمایی را هم
ارتقا میدهد و کامال تجربهگرا به حساب
میآید ،پرفروش هم میشود؟ در صورتی
که توقع ما این است که تماشاچیای که
میرود این فیلم را میبیند ،تماشاچیای
است که خیلی با نوآوریهای سینما آشنا
نیست.
صمدیان :قبل از این که جوابت را بدهم بگذار من
صحنه را برای آنهایی که دارند این مجله را میخوانند
تشریح بکنم .در لحظاتی که شما داشتید این سؤال را
میکردید ،آقای شهرام مکری با یک دوربین عکاسی
عاریتی داشت بازیگوشیهای خودش را روی تصویر
یک مجلهای میکرد .داشت به تو گوش میکرد و
ایستاده داشت کارهایش را هم میکرد .همان لحظه
داشت یک تجربه جدیدی از ذهنیت خودش به دست
میآورد .میخواهم بگویم که شما در هیچ گفت و
شنودی در سینمای بدنه یک همچین دیوانههایی
پیدا نمیکنید .حاال شهرام جوابش را خودش ادامه
بدهد.
مکری :جامعه سینمارو ما مثل جامعه آمریکا نیست؛
با آن مناسبات سینمایی .با تعداد جمعیتی که ما
داریم ،فیلمهای پرفروش ما باید حدود پانزده میلیون
تماشاچی داشته باشد تا بتوانیم فکر کنیم این فیلم
پرفروشاست؛اگرجمعیترابینهفتادتاهفتادوپنج
میلیون در نظر بگیریم .باید پانزده میلیون نفر بروند
فیلمهای ما را ببینید .د ر آن صورت فکر کنیم که فیلم
ما پرفروش است به لحاظ آن چه که استانداردهای
جهانیاش است .ولی این اتفاق نمیافتد .یعنی فکر
میکنم اآلن توی ایران برای پرفروشترین فیلمهای
بعد از انقالب ،این عدد ،هفت ،هشت میلیون است.
آن هم مال سالهای خیلی دور .در سال گذشته یک
فیلمی مثل «شهر موشها  »2را در نظر بگیریم .فکر

میکنم دو تا سه میلیون نفر میروند و این فیلمها
را میبینند .این نشان میدهد که بخشی از جامعه
تماشاچی ما دنبال سلیقهاش میگردد اما نمیتواند
آن را توی سالن سینما پیدا بکند .بخشی از این پانزده
میلیون نفر را دارم میگویم .قطعاً اگر این پانزده
میلیون نفر وجود داشتند ،یک بخش کوچکی از
این پانزده میلیون نفر ممکن بود طرفدار فیلمهای
تجربهگرا یا طرفدار فیلمهای آرتیستیتر باشند
اما این بخش کوچک جزو آن دسته بزرگی هستند
که سینما نمیروند و فیلم نمیبینند .احتماالً اگر
فیلمهای این مدلی بتوانند تماشاچی را به سمت
سینما بیاورند ،دارند تغذیه میکنند از آن بخش
ی که مث ً
ال میشود گفت تماشاچی
کوچک تماشاچ 
خاموش هستند .تماشاچیای هستند که فیلم
نمیبینند .تماشاچیای هستند که سینما نمیروند.
البته ما نباید توقع داشته باشیم که این بخش کوچک
بتواند به اندازه بدنه بزرگ سینما کار بکند ولی این
بخش کوچک احتماالً کافی است برای این که بتواند
اقتصاد این نوع سینما را بچرخاند؛ در صورتی که
تصوری که ما از چرخه اقتصادی فیلممان داریم یک
تصور درستی باشد .در یکی از سؤالها راجع به این
حرف زدیم.
صمدیان :ببینید ،بحثهای اصلی ما یک مقدار
تئوریکتر بود .آخرین حرفی که من میخواستم
بزنم این است :اشتباه بزرگ در رابطه با «هنر و
تجربه»  -از طرف هر کس که میخواهد باشد
 این است که این نوع سینما را به تعداد جذبتماشاچیاش فع ً
ال و در این مقطع بررسی بکند
و با آن طرف بشود .این و مقایسه آن با سینمای
بدنه بزرگترین اشتباه است .حتی اگر ما برنده این
مسابقه نامربوط با دوتا وزن بسیار باال و پایینی که
اص ً
ال به هم ربطی ندارند باشیم ،این مقایسه بسیار
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غیرحرفهای و غیرعادالنه است و غیرفرهنگی .من
دارم آن سؤال شما را بهانه قرار میدهم تا این
حرفها را بزنم .خودمان هزارتا مسأله داریم؛ از
تعداد سئانس بگیر تا زمان نمایش و مسائل دیگر.
خودمان هی میخواهیم به یک عدالتی برسیم تا
آن وقت بتوانیم خودشان را با خودشان مقایسه
بکنیم .چه برسد به این که این را با سینمایی
مقایسه بکنیم که جامعه عادت کرده .من همیشه
میگویم فیلم هایی که داخل سالن سینما چه از
نظر عاطفی و چه از نظر احساسات ،شما را اسیر
و گروگان خودشان میکنند ،آن را از مردم دور
بکنیم و بگوییم ما برایتان یک سینمایی پیشبینی
میکنیم که وقتی فیلم تمام میشود در شما شروع
بشود .بخواهیم به این برسیم خیلی طول میکشد.
پس برای آن مردم با این سریالهای تلویزیونی که
از نظر من بسیار ضد انسانی هستند و ضد فرهنگی،
رسیدن به مقایسه بسیار زود است و بسیار نامربوط
است .برای همین ما هم در داخل خودمان داریم
به یک چیزی میرسیم که درست مقایسه کنیم،
طبیعتاً فیلمهایی مثل «ماهی و گربه» استثنایی
هستند .هم ما میخواهیم این را توی سر آنها بزنیم
و هم آنها میخواهند توی سر ما بزنند که این
استثنا است .ما میگوییم فع ً
ال در این مقطع یک
باید تاریخی است .این سینما باید نجاتدهنده یک
گروه بسیار فعال ذهنی و فراموششده میبود و در
آینده به شما کمکی خواهد کرد .این کلیت حرفی
است که بنده میتوانستم به عنوان پایان حرفهایم
در این جمع بگویم.
شهبازی :البته ما در این مجموعه نمیتوانیم نقش
یک سری عوامل تعلیماتی را نادیده بگیریم .به هر
حال یک چیزهای پیرامتنی هست که همیشه متن
را تحت تأثیر قرار میدهد .شاید من یک سری از

فیلمها را ندیده باشم و نمیتوانم اظهار نظر بکنم .اما
در مورد خود شهرام مث ً
ال «اشکان ،انگشتر متبرک و
چند داستان دیگر» ،یک نقطه پایانی برای فیلمهای
کوتاهش است .شهرام مکری یک حرکتی را شروع
کرده و جلو آمده .یکهو خلقالساعه نیامده «ماهی
و گربه» را بسازد .کسی که درگیر سینما بوده
شهرام مکری را میشناخته و طبیعی است که اآلن
برایش جالب است که بداند چه کاری دارد میکند.
شهرام مکری در یک بستر زمانی تعریف میشود.
فیالحال تعریف نمیشود .شهرام مکری را باید با
«توفان سنجاقک» و «محدوده دایره» و این قصهها
میشناختیم که آن موقع حتی در فیلم کوتاه داشت
سعی میکرد که به هر حال حرف متفاوتتری بزند.
حاال او میآید در یک فیلم بلند این تجربه را نشان
میدهد .یک نکته دیگری که باز شهرام گفت این
است که این سینما مخاطب خاص خودش را خواهد
داشت .خیلی طول خواهد کشید .به هر حال بخواهیم
یا نخواهیم زمان میبرد که از مخاطب سینمای آن
طرف هم جذب بکند ولی این خیلی خوب است که
ما میبینیم به هر حال این طرف هم مخاطب خاص
خودش را دارد.
مکری :من به عنوان نکته پایانی در مورد
سینمای تجربی می خواهم روی صحبتهایی که
آقای صمدیان بحث کردند تأکید بکنم .به نظر
من هم سینما هنوز خیلی جوان است .یعنی ما
نباید عمر صد ساله برای سینما را با بقیه هنرها
قیاس بکنیم .فکر میکنم سینما هنوز این قدر
جوان است که ما بعدها و بعدها فکر میکنیم این
قدمهایی که اآلن داریم در مورد فیلم و سینما
برمیداریم چقدر قدمهای کوچک و نوپایی بوده.
واقعاً نباید فکر کنیم که صد سال برای سینما عمر
زیادی است
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فیلمسازانازاکرانفیلمشاندر«هنروتجربه»میگویند-بخشپنجم

در بخش های پیشین این گزارش نظرات کارگردانانی را که فیلم هایشان در گروه
سینمایی «هنر وتجربه» به نمایش درآمده است جویا شدیم و نکات مثبت و منفی و
پیشنهادهای آنان درباره این گروه سینمایی را پرسیدیم .در بخش پنجم این گزارش،
سه کارگردان دیگر به سؤاالت ما پاسخ دادند.
گالره محمدی
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کاوه سجادی حسینی :با «هنر و تجربه» ،امید
در دل ما زنده ماند
کــاوه سجادی حسینی که
اولین فیلم بلند سینماییاش،
«شب بیرون» ،در گروه «هنر و
تجربه» اکران شده در باره نکات
مثبت این گروه سینمایی چنین می گوید« :نکته
مثبت ،اکران فیلمهایی است که باید دیده شوند و
به علت نگاه خاص و به قول معروف ،نفروش بودن،
از دایره اکران بیرون میماندند .این فیلمها باعث
پویایی سینما میشوند چون با ریسک باال و با نگاه و
استراتژی ساخته شدهاند و حرفی برای گفتن دارند
و این یعنی سینما .نه سفارشی هستند و نه حاوی
پیامی آموزشی و مستقیم .آنها رویا میسازند پس
چه خوب که دیده میشوند از این به بعد».
اما از دید او ،آزمون و خطا در برنامهریزی و نگاه ویژه
به یک یا دو فیلم و همچنین اکران انبوه فیلم و نوع

زمانبندیاکرانباعثشدهاستکههمهفیلمهابهیک
اندازهدیدهنشوند.بااینحالاواضافهمیکند«:با وجود
این،فیلمخوبدرهرشرایطیدیدهمیشود».
او پیشنهاد خود را برای گروه «هنر و تجربه»
این طور مطرح می کند« :پیشنهاد من بیشتر شدن
سالن ها و زمان متمرکز برای هر فیلم است؛ در
کنار آن کمتر کردن تعداد فیلم ها و همچنین
اختصاص دادن یک مکان ثابت برای هر فیلم و
همین طور عدم توجه خاص و ویژه به یک یا دو
فیلم در میان انبوهی از فیلم ها».
کارگردان «شب ،بیرون» در پایان ،دو خاطره تلخ و
شیرین را در مورد فیلمش بازگو میکند« :خاطره
شیرین این که وقتی فیلم «شب ،بیرون» را در دوره
سازمان سینمایی قبل در توفانی از شن و درهای باز
مصنوعی ساختم باور نداشتم که این فیلم رنگ پرده
ببیند .فیلم را با خون دل و ترس ،با بیپولی مطلق
که فقط از یک پریشان عاشق بعید نیست ساختم.

دوستانم به کمک آمدند و فیلم ساخته شد .از پرویز
پرستویی طلب کمک کردم تا فیلم در محاق نرود و
دیده شود .با کمک او توانستم جناب ایوبی را ببینم
و او دستور داد در جشنواره فجر سیودوم بخشی راه
اندازی شود به نام «نوعی تجربه» و این آغازی بود برای
اکران این فیلمهای نازنین که با کمک محمد احسانی
و امیرحسین علمالهدی ،امید در دل ما زنده ماند .و
یک خاطره تلخ :در حین اکران ،چندین بار دوستانم
برای تماشای فیلمم به سالنهای «هنر و تجربه»
رفته بودند که مسئوالن سالن ،آنها را بیرون کرده و
گفتهاند که به دلیل نداشتن تماشاچی این فیلم اکران
نمیشود و آنهاگفتهاند :ما مگر چههستیم ،تماشاچی
همین شکلی است! ولی مسئوالن سالن با عزمی جزم
در را بسته و رفتهاند».

معین کریمالدینی :تأثیر «هنر و تجربه» را در
فیلمهای اکران اصلی سینما خواهیم دید
معین کریمالدینی که مستند
تحسین شــدهاش« ،آتــان»
جزو اکــرانهــای نــوروز گروه
«هنر و تجربه» بود ،درباره نکات
مثبت این گروه می گوید« :تشکیل گروه «هنر و
تجربه» از آن اتفاقهایی است که حال خیلیها را
خوب کرد و حال خیلیها را خراب .مدت ها بود که
جریان گیشهای سینمای ایران به سمتی میرفت
که فیلمهای مستقل ،بیمخاطب و بیرمق جلوه
کنند .قبول دارم که مخاطب فیلمهای مستقل،
مخاطب فراگیری نیست اما این را قبول ندارم که
مخاطب ما نمیتواند این سینما را دوست داشته
باشد .معتقدم ما گروهی مخاطب خاموش داریم
که به دنبال چیزی فراتر از جریان روز گیشه هستند
مستقل خوبِ ایران را بشناسند
و اگر سینمای
ِ
گرایش محسوسی به این نوع سینما پیدا خواند کرد.
احساس میکنم گروه «هنر و تجربه» این رسالت را
دارد انجام میدهد .دارد طوری فیلمها را انتخاب و
اکران میکند که موج گرایش به سینمای اندیشمند
روزبــهروز بیشتر شود و فکر میکنم اگر نمودار
استقبال مخاطبین از «هنر و تجربه» را بررسی کنیم
حتما این نکته مشخص خواهد شد».
کریمالدینی بررسی خود را درباره «هنر و تجربه»
اینطور ادامه میدهد« :اگر خاطرتان باشد وقتی
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آرش الهوتی :از سانسهای خوب شب هم به
مستنداختصاصبدهند
آرش الهوتی کارگردان مستند
«راننده و روبــاه» که عالوه بر
حضور در بیش از  ۳۵فستیوال
مستند دنیا برنده جوایز متعدد
بینالمللی شده است ،نظراتش در مورد گروه «هنر
و تجربه» اینگونه بیان میکند« :فکر میکنم حمایت
از فیلمهایی که صرفا برای گیشه ساخته نشدهاند و تا
قبل از این فقط محدود به حضور در چند جشنواره
بودند و به چشم نمیآمدند جزو نکات مثبت این گروه
سینمایی باشد و امیدوارم با جاافتادن سینمای «هنر
وتجربه»بینمخاطبانمستند،اینجریانباعثورود
بخش خصوصی به سینمای مستند شود .اما در کنار
نکات مثبت این گروه نباید از نقطه ضعفهای آن
غافل شد .من فکرمیکنم بهتر است دربرنامهریزی
اکران فیلمها حداقل تعدادی از سانسهای خوب

شب هم به مستندها اختصاص پیدا کند .این نقیصه،
بهخصوص دراکران ماه رمضان بیشتر به چشم آمد
که تمام سانسهای بعد از افطار به فیلمهای داستانی
تعلق داشت .اما در کل قبول دارم که مخاطب فیلم
مستندازسینمایداستانیبسیارکمتراست».
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پردیسهای سینمایی به وجود آمدند مخاطب
سینما این فرصت را پیدا کرد که از بین چند فیلم
یکی را انتخاب کند و همانوقت بود که دست خیلی
از فیلم های نازل رو شد و سطح سلیقه واقعی مخاطب
مشخصتر شد و حاال با شکل گرفتن گروه «هنر و
تجربه»اینروندداردسرعتبیشتریبهخودمیگیرد.
به همین خاطر حال خیلیها هم از این موضوع بد شد
و بد خواهد ماند ،چون اندیشه همیشه دست پوپولیزم
را رو میکند .من فکر میکنم گروه «هنر و تجربه»
لطف بزرگی به سینمای مستقل و اندیشمند کرد و
لطف بزرگتری به مخاطبان سینمای ایران که جایی
برای دیدن فیلمهای خوب و بیادعا برای آنها فراهم
کرد.معتقدماینگروهسینماییجریانیراشروعکرده
کهمنجربهنمودارشدنسلیقهواقعیمخاطبسینما
خواهد شد و تأثیرش را به مرور زمان در فیلمهای
اکراناصلیسینماخواهیمدید».
کریمالدینی نقاط ضعفی را هم در گروه «هنر و
تجربه» میبیند« :من فیلمسازم .نه پخشکنندهام
و نه سینمادار .بنابراین نگاهم را از دید یک فیلمساز
میگویمکهفکرمیکنماگرخیلیعلمینباشدخیلی
بیربط هم نیست .ضمن این که فقط در حوزه کاری
خودمیعنیسینمایمستندصحبتمیکنم.ببینید،
سینمای مستند تازه دارد وارد چرخه اکران میشود.
مخاطب ما تازه دارد متوجه میشود که فیلمهای
مستند را هم میتوان روی پرده دید و لذت برد .توقع
این است که با سینمای مستند به مدارا رفتار شود،
چون در ابتدای راه است و اگر سیاستگذاری در
این زمینه دقیق انجام نشود و این سینما درست در
چرخه اکران به مخاطب معرفی نشود ،در ادامه راه
این کار خیلی سختتر خواهد شد .من نمیخواهم
زیادهخواهیکنم.متوجهظرفیتهایجذبمخاطب
سینمای مستند هم هستم و میدانم هیچجای دنیا

این سینما داعیه رقابت را در گیشه ندارد .منظورم
دقیقا این است :تعداد ،ساعت و ریتم اکران فیلمهای
مستندبایدخیلیبادقتانجامشودتابیشترینحالت
جذب مخاطب در تعداد سانسهای منطقی و معقول
اتفاق بیفتد .اگر استقبال مخاطبان خوب نبود با یک
شیب مالیم تعداد اکرانها کم شود ولی اگر استقبال
مخاطبان خوب بود با یک شیب مالیم تعداد اکرانها
زیاد شود».
کریم الدینی محاسبات دقیق تری هم در تأیید
صحبت های خود ارائه می کند« :حساب کنید
در اولین دور اکران ،فیلم های سینمایی حدود
 120اکران می گیرند و فیلم های مستند حدود
 28اکران .بیشتر ساعت های نمایش فیلم های
مستند قبل از  19و معموال هم وسط هفته است.
من وضعیت کسانی را که جدول اکران را طراحی
می کنند می دانم .متوجهم که من فقط دارم به
سینمای مستند فکر می کنم و آنها باید به هزار
موضوع به اضافه سینمای مستند فکر کنند و باید
جواب خیلی ها از جمله سینمادارها و اصناف و
تهیه کننده های فیلم های دیگر را هم بدهند.
می دانم که نمی توانند روی سانس هایی که
پتانسیل این را دارند که همه بلیت هایشان فروخته
شود ،ریسک کنند .همه این ها را می-دانم .متوجه
این هم هستم که این گروه سعی می کند سینمای
مستند خوب دیده شود .با این حال هنوز معتقدم
تعداد ،ساعت و ریتم اکــران فیلم های مستند
می تواند بهتر از این باشد».
کارگردان مستند «آتالن» ،پیشنهادهای دیگری
هم برای «هنر و تجربه» دارد« :شک نکنید که «هنر و
تجربه» به یک پردیس برای خودش احتیاج دارد .آن
وقت دیگر همهچیز مستقل میشود و سنگهایی
که از اینطرف و آنطرف جلوی پاها میافتد به

«هنروتجربه»درچه
فضاییرشدخواهدکرد؟

دولت و معاونت سینمایی آقای روحانی (که تعلق
خاطر زیادی به بازار آزاد و تجارت دارد) اگر میخواهد
کمکی به حال سینما بکند ،میتواند با بردن طرح و
لوایحی در مجلس ،مشکالت حقوقی در راه تجارت
آزاد فیلم در ایران را حل کند .با نیروهای بهاصطالح
ارزشی و مذهبی بحث و جدل کند و سینما را به
حالت طبیعی برگرداند .واقعا شــرمآور است که
جماعتی سینمادوست ،برای دیدن فیلمهای روز
با کیفیت خوب بر روی پرده سینما راهی ترکیه و
دوبی شوند .همانطور که دولت با سرمایهگذاران
خارجی در حوزه نفت و گاز و صنعت وارد مذاکره
شده است ،سازوکار سرمایهگذاری خارجی و داخلی،
توسط شرکتها و کمپانیها در حوزه سینما را هم به
رسمیت بشناسد و در رفع موانع آن بکوشد و ریسک
سرمایهگذاری در حوزه سینما را پایین بیاورد.
تجربه من به عنوان کارگردان و تهیهکننده دو
تا از فیلمهای حقیقتا مستقل سینمای ایران
(«صحنههای خارجی» و «مینور و مــاژور») و
همچنین ناشر مجله سینمایی «فیلمخانه» در بخش
خصوصی ،این را به من آموخته است که تا وقتی
سازوکار طبیعی یک پدیده در یک جامعه به رسمیت
شناخته نشود ،هرگونه حرکت مستقل محکوم به
شکست خواهد بود .سینمای «هنر و تجربه» در
فضایی رشد خواهد کرد که سینما حیات طبیعی
داشته باشد و نه مصنوعی« .ما» بالی عجیبی بر سر
سینما آوردهایم .امیدوارم خداوند ما را ببخشد
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جایی نمیرسد .امیدوارم قبل از اینکه خیلی زود
دیر شود «هنرو تجربه» صاحب یک پردیس مستقل
برای خودش شود و همگی در جشن استقالل این
گروه شادی کنیم .یک چیز دیگر هم خیلی نگرانم
میکند .بارها دیدهام که آقای علمالهدی با فیلمهای
این گروه مثل بچههایش رفتار میکند .نگرانیهای
ایشان و شوق و تالششان را برای درست دیده شدن
فیلمها بارها دیدهام .چه تضمینی وجود دارد که
مدیر بعدی هم مثل ایشان عمل کند؟ تصور کنید
همین فردا به ایشان حکمی بدهند و ایشان از این
گروه بروند .چه کسی و با چه رویکردی میخواهد
سکان این گروه را به عهده بگیرد؟ امیدوارم این گروه
به نظامنامهای برسد که سیاستهای آن با تغییر
مدیریت و حتی تغییر دولت به فنا نرود».
کریمالدینی در انتها به خاطرهای از دوران اکران
فیلمش اشاره میکند« :نفس اکران «آتالن»
در گروه «هنر و تجربه» یک خاطره باشکوه و
فراموشناشدنی است برای من .همین که یک فیلم
مستند توانست از نوروز تا االن روی پرده بماند و
همچنان با استقبال مواجه شود برایم بزرگترین
خاطره است .بزرگترین فرصتی که اکران «آتالن»
به من داد ،خواندن مطالب و کامنتهای مخاطبانی
بود که درباره فیلم در جاهای مختلف نوشتند و به من
دلگرمی دادند .کسی در فیبسوک برایم نوشته بود:
ما یک گروه ده نفره شدیم که رفتیم و «آتالن» را
دیدیم ،در بین ما آدمهای خیلی سختگیری بودند
که تن به دیدن هر فیلمی نمیدهند و دو بچه هشت،
نه ساله هم بینمان بود و همانقدر که ما جذب فیلم
شدیم آن بچهها هم درگیر فیلم شدند و تا پایان
تیتراژ فیلم را رها نکردند .این برایم خیلی ارزش دارد
که اکران فیلم به من فرصت شنیدن عکسالعمل
مخاطب را داد»

ادامه از صفحه 7
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تاریخچه سینمای مستقل آمریکا  -قسمت دهم

جان کاساویتس در دهه
 1960تعریفی جدید از
سینمای مستقل ارائه
داد .در شماره قبل توضیح
دادیــم که چطور جان
کاساویتس توانست با
حسینعیدیزاده
ساختن «سایهها» خود را
به عنوان فیلمسازی مستقل معرفی کند و چطور این
فیلم از سوی منتقدان با استقبال روبهرو شد .در این
شماره دو فیلم مهم کاساویتس در دهه  1960یعنی
«چهرهها» و «شوهران» میپردازیم.
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«چهرهها»1968 /
جان کاساویتس با این فیلم نامزد جایزه اسکار
بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد ،البته او یک
سال قبلش برای بازی در « »A Dirty Dozenنامزد
اسکار شده بود اما نامزدی اسکار برای فیلمی مثل
«چهرهها» که کاساویتس درواقع همهکار ه آن بود
یک موفقیت بزرگ برای این فیلمساز مستقل به
شمار میرفت« .چهرهها» فیلمی است که میشود
خیلی ساده فقط «کاساویتسی» تعریفش کرد،
فیلمی که با دوربین  16میلیمتری گرفته شده
و تصاویر سیاه و سفیدش کنتراست بسیار باالیی
دارند و از طرفی بخش زیادی از فیلم نماهای کلوزآپ
از چهره بازیگران است ،نماهایی که بر دشواری
زندگی و خفقانی که شخصیتها دچارش شدهاند
بیشتر تاکید میکند.

فیلم ماجرای یک زوج میانسال به نامهای ریچارد
(جان مارلی) و ماریا (لین کارلین) است که چهارده
سال از ازدواجشان میگذرد اما هیچکدام از
شرایط زندگی زناشویی خود راضی نیستند .ماریا
احساس کمبود محبت میکند و در این بین با یک
هیپی (سیمور کسل) و ریچارد هم با جینی (جنا
رولندز) آشنا شده است .این خالصه داستان فیلم
و تقریبا تمام رخدادهای فیلم است؛ فیلمی 130
دقیقهای که بخش زیادی از آن به مکالمههای
بین این شخصیتها میگذرد .کاساویتس در ابتدا
نسخهای شش ساعته از فیلم آماده کرد اما بعد
تصمیم گرفت آن را کوتاه کند« .چهرهها» شاید در
نگاه اول بدون انسجام و غیرحرفهای به نظر برسد
اما در تماشای دوباره و حاال که نزدیک به پنجاه
سال از عمرش میگذرد ،میبینی چه فیلم جدی
و عمیقی است و اصال عجیب نبوده که جشنواره
فیلم ونیز در آن سال پنج جایزه خود از جمله
جایزههای بهترین فیلم و بازیگر مرد برای جان
مارلی را به این فیلم اختصاص داد و کاساویتس
نامزد شیر طالی ونیز هم بود .این فیلم تنها با 275
هزار دالر ساخته شده بود و کاساویتس خودش
کارگردان ،فیلمنامهنویس ،تهیهکننده و یکی از
تدوینگران فیلم بود .نامزدی اسکار فیلم در سه
رشته بهترین فیلمنامه غیراقتباسی ،بازیگر زن
نقش مکمل و بازیگر مرد نقش مکمل نشان میداد
که هالیوود هم کمکم دارد به آثار مستقل روی
خوش نشان میدهد؛ آن هم فیلم مستقلی که با
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اتکاء به بداههپردازی ساخته شده ،جزو فیلمهای
سینماوریته محسوب میشود و از نظر مضمونی
هم بسیار مدرن است .فیلمی که توانایی غریبی در
تصویرکردن احساسات شخصیتهای زن و مردش
دارد و بعدا وودی آلن و رابرت آلتمن اعتراف کردند
به شدت تحت تاثیر این فیلم بودهاند.
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«شوهران»1970 /
آخرین فیلم کاساویتس در دهه 1960یکی از بهترین
فیلمهایاوست«.شوهران»ماجرایسهمردمیانسال
است که دچار بحران میانسالی میشوند و زندگیشان
دستخوش تغییراتی میشود .نقش سه مرد را بن
گازارا،پیترفالکوخودکاساویتسبازیمیکنند.این
فیلم هم به سبک سینماوریته ساخته شده و به گفته
مجله «تایمز» بهترین فیلم کاساویتس است ،هرچند
برخیمنتقداناصال فیلمرادوستنداشتند.اما قبلاز
اینکه ببینیم منتقدان چه نظری درباره فیلم داشتند
بد نیست بدانیم که کاساویتس فیلمنامه «شوهران»
را پس از مدتی بداههپردازی با فالک و گازارا نوشته
است و درواقع شخصیتها را براساس شخصیت خود
بازیگران طراحی کرده است .این دو بازیگر هم ،چنان
از نتیجه کار راضی بودند که بعدا باز هم در یکی ،دو
فیلمباکاساویتسهمکاریکردند.فالکبعدادرکتاب
خاطرات خود نوشت که هرچند او و گازارا در فیلمنامه
«شوهران» به کاساویتس کمک کردند اما خط
داستانی ،ساختار فیلمنامه و انتخاب صحنهها همگی
کار کاساویتس بوده است .این فیلم هم مثل دیگر
فیلمهای کاساویتس خیلی طوالنی بود! کاساویتس
 85دقیقه از نسخه اول فیلم کوتاه کرد تا زمان آن
به  140دقیقه که در قراردادش با کمپانی کلمبیا
پیکچرز ذکر شده بود برسد .کلمبیا پیکچرز هم پس
از واکنش منفی منتقدان 11دقیقه دیگر از فیلم کوتاه

نمایی از «چهره ها»

کرد که بعدا در نسخه ترمیمشده فیلم به آن افزوده
شد اما  85دقیقهای که خود کاساویتس از فیلم حذف
کرد هرگز پیدا نشد« .شوهران» هرچند به مرور زمان
توانست جایگاهی درخورد برای خودش پیدا کند اما
در زمان خودش اصال فیلم موفق و محبوبی نبود و
حتی پالین کیل ،منتقد «نیویورکر» که اغلب حامی
سینمای مستقل بود ،فیلم را «بچگانه و توهینآمیز»
خواند .فیلم تنها در رشته بهترین فیلمنامه نامزد
جایزه گلدن گلوب شد« .شوهران» امروز که سراغش
بروی اما فیلمی است بسیار جذاب و سرخوش ،شبیه
خیلیازفیلمهایپرسهواریکهامروزساختهمیشود
و واقعا اگر کاساویتس این فیلم را نساخته بود تصور
اینکه روزی وودی آلن «شوهران و همسران» را بسازد
یا نوآ بامباک بتواند «تا وقتی جوانیم» را بسازد بسیار
دشوار میشود« .شوهران» شاید در میان منتقدان،
فیلم محبوب و درخشان کاساویتس نباشد ،اما
میراثش تثبیت سینما وریته در سینما و اثرگذاری بر
نسلیازفیلمسازهایآیندهبود

ش سینمای مستقل در آمریکا
 10فیلم پرفرو 

یکی از بازارهای مهم برای فیلمهای مستقل ،بازار آمریکاست و بسیاری از فیلمهای مستقل با نمایش در این
سینماهاست که نامی برای خود دست و پا میکنند و به شهرت میرسند .تکلیف فیلمهای آمریکایی که مشخص
است آنها سعی میکنند با برنامهریزی مناسب در سینماهای اندک روی پرده بروند تا هم به فروش مناسب برسند
و هم نظر مخاطبان را جلب کنند .آنچه در ادامه میخوانید معرفی پرفروشترین فیلمهای مستقل ،مستند و
غیرآمریکایی در حال اکران در بازار فیلم آمریکای شمالی تا نهم ماه اوت است( .این فهرست براساس آخرین
فروش هفتگی فیلمها تنظیم شده است) در هفته گذشته فیلم «هدیه» موفق شد با فروش باالی خود صدرنشین
جدول پرفروشهای سینمای مستقل شود ،هرچند که فیلم مثل یک فیلم تجاری در سالنهای متعددی روی
پرده رفت

هدیه (جوئل اجرتون)

11.854.273

1648

19.000.000

5

دو هفته

راستدستی و چپدستی
(آنتون فوکوآ)

4.701.090

2.274

57.999.000

25

سه هفته

بــره نــاقــا :فیلم (ریــچــارد
استارزاک و مارک برتن)

4.038.962

2320

67.000.000

-

دو هفته

دارگــون بال زد (تادایوشی
یامامورو)

1.817.914

183

60.152.000

-

دو هفته

آقای هلمز (بیل کاندن)

1.261.642

777

13.480.090

-

1

مرد غیرمنطقی (وودی آلن)

836.034

925

2.678.000

-

1

ترور (چوی دونگ-هون)

287.700

33

59.900.000

15

یک هفته

ایمی (آصف کاپادیا)

258.962

149

7.163.000

4.3

1.5

پایان تور (جیمز پانسولت)

252.702

36

538.663

-

دو هفته

فونیکس (کریستینپتزولد)

128.075

27

315.947

-

سه هفته

نام فیلم (کارگردان)
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فروش هفته
(دالر)

تعداد
سالن

فروش جهانی
(دالر)

بودجه
(میلیون
دالر)

مدت
نمایش
(ماه)
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درباره «هدیه ،»The Gift /پیشتاز فروش مستقلها
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«هدیه» یک تریلر روانشناختی است
به کارگردانی جوئل اجرتون که برای
اولین بار است کارگردانی را تجربه
میکند .اجرتون بازیگر استرالیایی 41
سالهای است که در فیلمهایی چون
«امپراتوری جانواران»« ،جنگجو»،
«سی دقیقه بامداد» کاترین بیگلو و
«گتسبی بزرگ» باز لورمان بازی کرده
است و فیلمنامه سه فیلم «میدان»،
« »Felonyو از این دو مهمتر ،فیلم
مستقل جذاب «خانهبهدوش» ،به کارگردانی دیوید میشاد را نوشته است .او در «هدیه» داستان زوج جوانی
به نام سیمون (جیسن بیتمن) و رابین (ربهکا هال) را روایت میکند که به نظر میرسد زندگی بسیار آسوده و
مثالزدنی دارند .آنها از شیکاگو به منطقهای حومهای در لس آنجلس نقل مکان میکنند چون سیمون کاری
جدید پیدا کرده است .آنها وقتی برای خرید وسایل خانه جدید به فروشگاهی میروند با گوردون (اجرتون)،
همکالسی سیمون در دوران دبیرستان روبهرو میشوند و سیمون اصال گذشته و گوردون را فراموش کرده! خیلی
زود گوردون به مزاحمی برای این خانواده نمونه بدل میشود و بهشکلی عجیب هر وقت که سیمون خانه نیست
برای کمک به رابین سر میزند و گاهی هم هدایایی برای او میفرستد .در ابتدا به نظر میرسد که گوردون قصدش
کمک به این زوج است اما خیلی زود با پیدا شدن جسد ماهی در استخر خانه رابین و سیمون و ناپدید شدن
سگشان ماجرا رنگ و بویی ترسناک به خود میگیرد .اجرتون گفته است این فیلم را با الهام از فیلمهای آلفرد
هیچکاک و دو فیلم «جذابیت مرگبار» آدرین لین و «پنهان» میشائیل هانکه ساخته است.
فیلم از طرفی موفق شده است به عنوان یک فیلم مستقل جنایی باهوش نظر منتقدان را به خود جلب کند و
هرچند برخی منتقدان معتقد هستند فیلم از المانهای کلیشهای ژانر جنایی زیادی استفاده کرده اما کارگردانی
و سبک بصری فیلم را ستودند« .هدیه» با بودجه پنج میلیون دالری ساخته شده و تا کنون بیش از  19میلیون
دالر فروش داشته که نشانه موفقیت گیشه برای اجرتون است و راه را برای فیلم بعدی او هموار میکند
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the director is not only bothering but so helpful and pleasant.”
Luca adds: “For sure, when we started to work, something was difficult ingunderstand
for me because I didn’t know Kiarostami but I adapted myself with his conditions as
soon as I could. I worked with many directors during my life but working with him was
totally different because he is a professional photographer and this is why he is special.
Maybe the plans he takes seem too simple for the audience but they are complicated
and depth in beyond.”
But Kiarostami has reasons to have challenge with cameramen and he said that for
him starting is always with an image not a word. He says: “When I think of a dialogue,
it is always started with an image for me, what I love in photography is recording
the moments which are really passing. When you take photo, in the other moment,
everything goes to change. “
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Simple Philosophy for a Complicated Life
Two years before shooting “Certified Copy” in Luciano, he went to London for making
an opera and the he became familiar with William Shimmel. Depth of this relationship
is as much as he prefers him to Robert DeNiro and finally made an opera singer to an
actor. Shimmel is a friendly man, whenever the team is tired he starts to sing an opera!
He believes that: “opera and cinema are really different. First of all, in opera your
distance with the audience is much; also it is started at one time and ends at one time.
The opera is live and it is something like a reception. You prepare it and then eat it and
finish. Only a memory remains from it, but in cinema, the audience can watch your
film as much as he wants. In opera, your distance with people is long and you should
communicate with them by your gestures, voice and music but in cinema, n watch you
much closer and communicate you by your emotions and mentality. So, they are two
different experiences.”
In the role of an English writer, William Shimmel is very comfortable in acting for
Kiarostami. He doesn’t lose himself in front of Julitte Binoche because he knows well
that just in a Kiarostami’s film, unprofessional actor is preferred to a professional one.
Therefore, with high self-confidence he said: “While that was my first time to act, but I
didn’t see it as a hard work, maybe this is because he gave me the opportunity to trial
and error.”
For 30 years, I tried to be natural as a singer of opera. I don’t know if I was successful or
not, however, Kiarostami in cinema asked me to be myself and not to play, it means the
work I practiced it alone in 30 years and now, there was a master with me.”
“I like the restaurant sequence very much, because in my life I’ve never fought with
women or lost my control but this sequence had three takes and I could shout on Juliette
Binoche three times. I’m not sure if I can do it in my personal life again or not. Imagine!
You can shout in Juliette Binoche!!!”
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Challenge in Cinematography
Those who follow Kiarostami’s filmmaking know well that he had challenge with the
cameramen of his work since very early from “Bred and Alley”. This is because of his
different attitude he has to cinematography. Severe importance of sound and atmosphere
has given the feeling of paradox to his cinematographers that where is their situation in
his works? The director worked with number of best Iranian cameramen before digital
devices and then he deleted all the crew also cameraman. But in Italy while he was
making “Certified Copy”, Kiarostami he made his film with a professional technical team.
So, Luca Bigatzi, the Italian cinematographer attracted me but he was smarter than I
can speak him about Kiarostami’s challenge with cameramen. He started his talk with
pointing that the director’s advices are not interference.
“Director’s suggestions are very useful and they are helpful for the final goal of both
director and cinematographer. I am really interested in collaborating with directors who
have special ideas because cinematography is not limited to me but it is a way for
creating a film, a film which risen a director’s ideas. In this case, having same ideas with
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Abbas Kiarostami’s camera. But the Iranian director was tougher than ever, repetition
and recording long plans, also his large obsessions.
Directing an actress like Binoche is not an exciting thing for Abbas Kiarostami, especially
I heard that some of her takes –who is one of the biggest starts in the world- reached
to 15-25!
“Binoche is a really genius actress and she understood fast what kind of acting I want
in the film.” Kiarostami talked about her but Binoche had different idea while she had
worked with number of great directors in the world: “Generally I have no problem with
the main subject of the film also the shooting process. Instantly, I talk before or after
shooting, but exactly during shooting is a completely different thing. I need concentration
to create new thing and if the director wants to control me at that moment, everything
goes to mess”.
Two artists, with different beliefs have reached to each other on the climax of their
careers. One of them as a director who is completely careless about acting and tries
to take realistic act and another one in top of the peak of acting should just have deep
presence rather than a shining and impressive act. Binoche must put all of her techniques
and abilities away and when she stands in front of Kiarostami’s camera, show a different
thing; an intellectual and special presence.
For sure, their challenge must have a thickness as their thick career but something you
saw on the scene was an event; an event which lets Binoche to show another dimension
of her. Maybe, because of this process, she fell in love with this story which had no
rise and fall, while a man with his dark glasses shows a world in a different way to his
audience.
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France and Angelo Babagaluy in Luciano.
Luciano was not similar to Gilan province of Iran at all but I don’t know why everything
wanted to convince me that Kiarostami after years of working with digital camera
returned to a point he left in “Under the Olive Trees”. I asked him about this return and
why he re-backed all the crew he omitted before like cinematographer, me continuity and
set and costume designer and …?
With his natural composure says: “Yes, you are right. That wasn’t any choice. After a
while that I was responsible for everything in my films, now I feel ease with working
an international professional team although it is not easy to tell the team what is my
taste exactly. However, they do not used to interfere when they are specialist in their
own profession and maybe if I do like this, they call me “busybody” but when I am
on shooting, I cannot be silent. Every night I watch all the taken rough cuts with my
son Bahman (Editor of the Film) and then I give some advices to the crew, then after
they saw my ideas generally, they gradually understood that I just don’t want to be a
busybody I their profession and my advices will be for making the film better.”
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Invitation to an Inner Excitement with an Intellectual Presence
Behind the scene of “Certified Copy” with all of its details brings hope to watch a romance
but in Kiarostami’s style; exactly like the love of Hassan and Tahereh which was formed
on the ruins of earthquake and it was so different from those love we saw before.
Inside of Baroque architecture of Luciano village, Julitte Binoche and William Shimmel
were in fully attempt for doing their best performance of a human relationship in front of
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Travel to Six Years Ago Behind the Stage of “Certified Copy”

Discovery of Secrets and Mysteries
of Middle-Age Love in Luciano
With Interviews with Abbas Kiarostami, Juliette Binoche,
Luca Bigatzi and William Shimmel
After six years of making “Certified Copy”, today the DVD version of
the film is screened in Art and Experience Cinematic Group.
Over aesthetic and narrative aspects of the film, the most important point in “Certified
Copy” is the image of men and women relationships as the most challenging issue
among different nations and attitudes. Philosophical and complicated characters in
recent films of Kiarostami who do not define themselves easily but their contacts with
love affairs in middle-age lead them to discover mysteries of human relationships. The
content of the film made based on the thoughts of an Iranian filmmaker, a filmmaker who
was grown up in contemporary Iran and its cultural atmosphere and then introduced
to the world, so we can call it as an Iranian work in some sort. The content which is
universal but based on Iranian thoughts.
Screening of the film in number of movie halls in Iran is our excuse to talk about the film
and its situation in Kiarostami’s career and the way of he made it. Therefore, we go to
Tuscany in Italy first to see how the director whose fame was to image nature and roads
has come to cities in “Certified Copy” and later in “Just like a Lover” and then he started
to talk about complicated human emotional relationships.
Love in Calmness
In a very calm village of Italy, everything was calm. It wasn’t matter for nobody in the
village that Juliette Binoche the big star of France Cinema acted in it or it had a 4-million
Euros budget with producing Marin Karmitz, with Franc 3 Channel, Plus Channel from
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Mina Akbari
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or having dram in feature films as main characters or recording facts in documentary. If
documenting is a principle in documentary, do we have a film, which doesn’t tell story and
dram, not documenting nor having specialties of documentary cinema? Or specialties of
animation or whatever? Can we have a film, which is not in none of these categories? In
a decade in the history of cinema, some artists like Dadaists or surrealist started to make
models of films that were not fit with previous definitions of film.
Samadian: Two-conceptual types.
Mokri: Not even them, I’m not just talking of “The Discrete Charm of Bourgeoisie”.
Samadian: “The Andalusian Dog”
Mokri: Yes, it is a good instance.
Shahbazi: Or “Ballet Mecanique”.
Mokri: Yes. “Ballet Mecanique” or films like it. Do you know what did do? Instead of
leading is audience to a storyline, they told when you are watching the film, it is supposed
to carry out something as a sense and that sense is resulted your ideology, your attitude
to the world of the work. That “sense” made it for you. What were our definitions of the
genre of those films? When we look at the history of cinema, we see that they mostly
categorized under the category of experimental. It means films, which try to give a new
idea to general identity of cinema; not to give new ideas to known sub-categories of
cinema.
Maghamikia: It means sort of funding new rules for telling what cinema supposes to
give you.
Mokri: Yes, exactly. They say you are going to the movie, you came to watch a movie,
but the film I’ll give you is a visual experience and it has not story as you wished.
You came to watch a documentary to raise your knowledge about your environment, but
the film I’m showing you is not that. I’m just showing you a series of images and I hope
you reach to a word finally. Words like “anger” or “love”.
Shahbazi: As very similar to phenomenology.
Maghamikia: It means that experimental is something more extraordinary than AvantGarde?
Mokri: I think yes it is. If we look at just the word meaning of Avant-Garde means
pioneer, it means that it follows known rules and formulas of cinema but experimental it
seems that it changes the whole rules at all.
Samadian: Or gives a more depth to it.
Maghamikia: So, with these definitions we cannot have experimental melodrama or
something like it?
Shahbazi: Yes, we can. We have story. Our environment is full of stories. When Shahram
makes “The Fish and Cat” he gives his personal narrative while if Mr. Samadian wanted
to make it, he made it with another narrative. Because we are speaking about narrative
which is very personal.

of Shahram Mokri and Mr. Samadian. If you let me, I want to look at this issue from two
approaches; one from linguistic approach and one from art philosophy. In linguistics,
people who want to talk about the base of linguistics, believe in to words; “Parole” and
“Langue”. I won’t talk about language here but I will talk about the word “Langue” as the
understanding of image in the mind of each of u. each of us understands image in a
way. Well, in different decades, different filmmakers come and invent “Paroles”. These
paroles are repeated. Suddenly, a filmmaker comes and breaks the parole. I want to
back to Mr. Samadian’s words: until a filmmaker doesn’t know these paroles, he cannot
break them. What does he want to break? He knows paroles well and then one day he
tells himself that I cannot stand these things anymore and I’m looking for a new parole.
Something Mr. Samadian told about Picasso.
Samadian: Actually he doesn’t tell, he goes forward.
Shahbazi: For sure, I mean he says this because he wants to do this. He breaks a
parole and makes new one. The new parole that is replaced is called “experimental
cinema” in cinema. Kiarostami makes a film in a new type. Then a group starts to make
film like him. Then after, another one comes and says that I cannot make film like this
and make a newer parole. Nevertheless, the issue that when the event is happened
and how long will last is dependent on many things. It depends on our social trends,
to cultural history. They are very effective. They break them. So, in fact, experience in
cinema or experimental cinema is a parole that we put it on Langues. Maybe, parole
changes in five years or ten years but the Langue maybe changes in fifty years or
hundred years. It cannot to change fast, so, in fact, a filmmaker who changes his parole
with his knowledge can effect on Langue too and change it.
Maghmikia: Now that we are speaking about words, can we put “Avant-Garde Cinema”
or “New Wave Cinema” in this way? For example, Mr. Mokri prefers that his film be called
Avant-Garde or experimental? What is the difference?
Mokri: Let me add a point about experimental cinema and then talk about avant-garde
cinema. Look, maybe one of the things that we should do is to consider what other
kinds of films we have. When we look at fiction cinema, or documentary to look for what
specialties they have that experimental cinema has not or vice versa.
Maghamikia: Experimental cinema can be narrative too.
Mokri: That’s it. I want to talk about this. Sometimes we say feature film, documentary,
animation, or experimental. Do we separate them? Or when we talk of a feature, it can
be an experimental too? An animation that is experimental…I think they are different
attitudes. The definition that we have until now is about when you have a feature
cinema but you are experiencing and making new ideas at the same time. We have a
documentary cinema and experiencing at the same time; it means for giving new ideas.
Can we look at experimental cinema as a separated unit? It means that if we find those
specialties that are not findable in documentary or feature films. For instance: storytelling
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the common rules and then give a new suggestion, make a new work which it calls
“experimentalism”.
Samadian: I think working hard is completely different with working as an experience;
it means after you pass the classic bridges; instantly like Picasso. In 14 years old he
worked like classics but then he reaches to cubism.
I wanted to say that Picasso has an inner obligation for passing the stage. It means he
firstly should prove himself in classicism and then tells that the atmosphere is small for
me or this is not my favorite space. I told before that Kiarostami work 20 hours of 24
hours. It doesn’t matter to just work and work. The matter is that when you passed a
level then you have courage to find yourself in new areas and experiences. The man
you see is finally the man who experienced everything, but he is that man; in his videoarts, poem-selections, moves, or even just a photo. I just want to say that these are
processes, which not everyone can give the meaning to them just with hard working
or experiencing different works. The experimentalism you talk about is ok but in the
conditions that you passed the right way.
Maghmikia: I did a joke with Mr. Kiarostami, I wrote in somewhere that I took a Rumi’s
book and then I put enter key between verses and then I brought it to a publisher. The
publisher told us that if Mr. Kiarostami put the enter key, we publish it, then I asked how
did you put enter key Mr. Kiarostami that the publisher accept it? Teach us too. However,
I know that behind this simple poem cut, there is experience and hard work.
Samadian: Yes, and he has brave to do that.
Shahbazi: I want to say that I do agree with you too and I just want to complete words

Roundtable

A Roundtable To Answer The Question:
What Is Experimental Cinema?
When we discuss about a cinematic group named “Art and
Experience”, this is very crucial to know what concept we
present from the word “experience”. Shahram Mokri and Seyfollah Samadian
are two of the most famous in experiencing in cinema, also they are member of
strategy-making council of “Art and Experience”, beside Ramtin Shahbazi who is
cinema lecturer and researcher, they made an ideal team to clarify when we talk
about experimental cinema, what we talk about:
Hessamoddin Maghammikia: When we use the compound noun of “Experimental
Cinema” it feels something like we want to learn filmmaking when we make an
experimental film; as if “experience” is synonym of “practice”, while an experimental film
is a managed and programmed one. Tell us when we talk about experimental cinema,
what we talk about?
Shahram Mokri: Just for starting the discussion, I think I have to refer to the translation
of the word experiment and experimental because in Persian language it has the
meaning of “practice” inside. We can use words “practice” and “experiment” beside
each other. Therefore, sometimes we see this sentence especially in short films: “An
experience from…” In fact, the filmmaker is humbling himself and wants to tell us that
he was practicing. But when we want to translate it as “experiment”, then the problem is
risen. In fact experiment film is a film which gives a new idea to the language of cinema.
It means that it wants to say that I want to work with classical principles of cinema,
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Experiences of 60s
In those years, some of special films which had less audience in
comparison to other films had more limited screenings and they were
shown in Farhang and Asr-e Jadid ,… movie halls.
Iranian Cinema was experiencing in 60s based on concepts and
subjects to reach a proper expression with the cultural atmosphere
of that time and Iranian culture. What was important on that time was
Seyed
Mohammad
experiencing in cinematic expression. From very early, in Iranian
Beheshti*
cinema we had a movement, which showed attention to this aspect
and used these experiences.
That was because Iranian Cinema has special scent and taste. Generally, those who
had more serious look to cinema were in this category. Among those who enter this field,
it is expecting that some of them be successful and some of them fail; in other words;
entering the field is so risky. Usually, in first steps we shouldn’t expect much audience
for making these kinds of films.
Effects of “Art and Experience”
“Art and Experience” has institutionalized this style and movement and in sort of
formalized it. In addition, it could make a connection between audience of these films
and filmmakers of the field.
Effects of the cinema group are not just limited to places like cinematheque but it will
have impacts on the whole of cinema. “Art and Experience” cinema has the supplement
role in Iranian Cinema now. Ideas of previous years didn’t fail but because it hasn’t
institutionalized, also because number of produced films in this style was limited, so
naturally it couldn’t be successful as much as it must.
Now, the idea became successful, firstly because of great number of these kinds of films
and changes in technical devices that made opportunity for experiencing for filmmakers
and secondly, because of capacity of movie halls that are allocated to the cinematic
group. I think now was the time of event like “Art and Experience”. How much we go
forward we see that producers also are interested in working in this field and they are
attracted to this cinema.
“Art and Experience” and Others
Screening of “Art and Experience” is not troublemaker for other cinematic groups. This
kind of cinema is just allocated a small part of cinema to itself. If God wills we witnesses
that whole the Iranian Cinema be like “Art and Experience” in subject.
* A note for “Art and Experience” Monthly- With special thanks to Mohammad Ali Haydari

Screening Films

Art and Experience;

An Avant-Garde Group in Iranian Cinema
Tomorrow (2013)

Synopsis: This is the story of a girl who is interested
in photography and goes to a trip with her mother and
something happens for her through. “Tomorrow” has three
episodes with a free adaptation from Molana’s tales with
one theme. Film is around an accident. “Tomorrow” is
the48-hour story of lives of people who all are struggling
with death.
Cast and Crew: Scriptwriters and Directors: Iman Afsharian, and Mehdi Pakdel, Director
of Photography: Sina Kermanizadeh, Sound Manager: Alireza Novinnezhad, Editor:
Moeen Shafei, Actors: Sadegh Safayi, Amir Reza Delavari, Ali Dehkordi, Majid Agha
Karimi, Soudeh Sharhi, Mohammad Reza Alimardani, Setareh Eskandari and Alireza
Shoja Nouri, Producer: Hossein Saberi
A King to Melt (2014)

Confessions of My Dangerous Mind (2014)
Synopsis: The film is narrated in 24-hours and it is the
story of a man who reminds nothing in a full day.
Cast and Crew: Writer and Director: Houman Seyyedi ,
Director of Photography: Payman Shademanfar , Soundrecorder: Mehran Malakouti, Editor: Houman Seyyedi,
Actors: Negar Javaherian, Mitra Hajjar, Roya Nonahali,
Amir Jafari, Siamak Safari, Abbas Ghazali, Chekameh
Chaman Maah, Misagh Zare and Babak Hamidian, Producer: Javad Norouz Beygi
Awards: Winner of "Art and Experience" Award in international section of 33rd Fajr
International Film Festival (May 2015)
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Synopsis: Fame and Acceptability are sweet but loneliness
comes after them.
Cast and Crew: Scriptwriter and Director: Houtan
Zangenehpour, Director of Photography: Farshid Alizadeh,
Editor: Abbas Arab, Sound Recorder and Mixer: Saman
Shahamat, Composer: Nima Ayyoubi, Actors: Leila Zare,
Nasim Adabi, Farshd Navvabi, Shahrzad Kamalzade,
Farrokh Nemati, Producer: Gholamreza Gomroki
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