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حاال گروه هنروتجربه سومین حضور
خود را در جشنواره فیلم فجر تجربه
میکند ۱۶ .فیلم در  ۳سینمای تهران به
نمایش درمیآیند تا بخش هنروتجربه
امسال هم حضوری پررنگ در جشنواره
داشتهباشدوبخشیازتولیداتسینمای
ایران را به مخاطبان عرصه کند .در میان
این  ۱۶فیلم ۷ ،فیلم در بخش اصلی
مسابقه سودای سیمرغ حضور دارند
که  ۴تای آنها فیلم اول کارگردانانشان
هستند .یکی از فیلم های این بخش هم
در بخش چشم انداز جشنواره حاضر
است .دوستداران سینمای هنروتجربه،
امسال در سالنهای کورش ،چارسو و
خانه هنرمندان میتوانند آثار برگزیده
هنروتجربهراتماشاکنند.

(چشمها)
خالصه فیلم :رویا در تالش است
زندگی خود را در آرامش نگه دارد،
از طرفی نمیخواهد شوهرش از
گذشتهاش باخبر شود .او در این
مسیر با مشکالتی مواجه میشود.
عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :مهران مهدویان ،مدیر فیلمبرداری:
احسان اسکندری ،مدیر صدابرداری :سعید بجنوردی ،طراحی و ترکیب
صدا :بهروز معاونیان ،طراح چهرهپردازی :محمود دهقانی ،طراح لباس :مجید
مظفری ،طراح صحنه :زهرا محبی ،تدوین :مهران مهدویان ،موسیقی :علیرضا
جمالی ،مدیر تولید :محمود ناقل ،منشی صحنه :آوا باالور ،طراح پوستر :فرزانه
شکری ،مشاور کارگردان :محسن قرایی ،بازیگران :شیوا مکی نیان ،نادر فالح،
دیبا زاهدی ،حسام محمودی ،کریم امینی ،کمیل علیپور ،محمد احمدی ،تهیه کننده :علی فاتحی

خالصه فیلم :در خالصه داستان
«ایتالیا ایتالیا» که فیلمی موزیکال،
فانتزی و کمدی است و فیلمنامه آن
بر مبنای داستانی از جومپا الهیری
نوشته شده ،آمده است :من دوستت
دارم و این به تو هیچ ربطی نداره.
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عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :کاوه صباغزاده ،مدیر فیلمبرداری :معین
رضا مطلبی ،تدوینگر :ژینوس پدرام ،طراحی و ترکیب صدا :علیرضا علویان،
صدابردار :جهانگیر میرشکاری ،طراح گریم :علی بهرامیفر ،طراح صحنه و
لباس :زیبا موسوی ،انتخاب موسیقی :کاوه صباغزاده ،جلوههای ویژه :ایمان
کرمیان ،عکاس :ناصر سجادیحسینی ،بازیگران :حامد کمیلی ،سارا بهرامی،
فرید سجادی حسینی ،همایون ارشادی ،رضا سخایی ،جهانگیر میرشکاری،
ناصرسجادیحسینی،دانشاقباشاوی،فائزهعلویوآنامهراخالقی،تهیهکننده:مهدیصباغزاده

خالصه فیلم :فیلم داستان زندگی
یک روز از خانوادهای حاشیهنشین
در شهر تهران است که هر کدام با
مشکالتی دست به گریباناند و برای
رهاییمیجنگند...
عوامل :کارگردان :فاطمه ثقفی ،فیلمنامهنویس :امیرحسین ثقفی،
تدوینگر :مستانه مهاجر ،طراح صحنه و لباس :شراره سروش ،تهیهکننده
و مجری طرح :علیاکبر ثقفی ،مدیر فیلمبرداری :مجید گلسفیدی ،دستیار
اول کارگردان و برنامهریز :کاوه قاسمزاده ،مدیر صدابرداری :مهران ملکوتی،
طراح گریم :محمدرضا قومی ،منشی صحنه :مرجان شاهسون ،مدیر تولید:
امیرحیدر طاری ،عکاس :محمد دارایی ،بازیگران :بهار کاتوزی ،میثاق زارع،
روحاهلل مهرابی ،اشکان مهری ،میثم غنیزاده ،فریبا شاهسون و مهران ملکوتی ،تهیهکننده :علیاکبر ثقفی

خالصه فیلم :موضوع فیلم قصهای
عاشقانه در بستر یک سفر شهری در
تهران است .طی این سفر نگار (پریوش
نظریه) در تالش برای حفظ تعادل بین
چهار بعد شخصیتی زن (معشوقه،
مادر ،آمازون و مادونا) است.
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عوامل:فیلمنامهنویسوکارگردان:اسماعیلمیهندوست،مدیرفیلمبرداری:
مسعود امینی تیرانی ،تدوینگر :سمیرا غالمزاده ،صدابردار :کامران کیان ارثی،
صداگذار :بهمن اردالن ،طراحان چهرهپردازی :فاطمه کمالی ،زهرا کمالی،
جلوههایویژهبصری:مرتضیمشهودی ،مدیرتولید:پروانهزبانفهم،بازیگران:
پریوشنظریه،آتشتقیپور،نیکانراستقلم،الهامطهموری،ایرانمسعودی،
النا آهی و با حضور افتخاری :مهتاب کرامتی ،رضا کیانیان ،ویشکا آسایش،
مهوشافشارپناه،بارانکوثری،مهردادصدیقیانو،...تهیهکننده:اسماعیلمیهندوست،محصولنورانفیلمآریا
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خالصه فیلم :در جهانى كه بر اثر وقوع
جنگ و پديدههاى تروريستى ،يكى از
بزرگتريننعمتهاىالهىيعنىامنيت
ازبينرفتهاست،گاهىعشقدرالبهالى
آثار ويرانى و جنگ و مهاجرت ،نماد و
قدرتواقعىخودرانشانمىدهد.
عوامل :کارگردان :علی فخرموسوی ،فیلمنامهنویسان :کاترین تورچانیکووا،
علی فخرموسوی ،ویکتور ویلهلم (بر اساس داستانی از علی فخرموسوی)،
انتخاب بازیگر :ویکتوریا لینهارتووا ،طراح لباس :آل ِنا زاویدیوسکا ،مدیر تدوین:
پیساچنکو ،موسیقی متنُ :رمان
الکسانددر ن ِدبایف ،طراح صحنهُ :رسالن
ِ
کروتین ،مدیر صداگذاری :نیک استریل ِسکی ،مدیر فیلمبرداری :دیمیتری
ویشنیاک ،بازیگران :نازنین احمدی شاهپورآبادی ،الکساندر ایگناتوشا،
ِمیتر ل ِنارتوویچ ،تاتیانا یوریکووا ،گالینا یابلونسکا ،ن ََظر ِرگوش ،تهیهکنندگان :ویکتور ویلهلم و سیدامیر سیدزاده
د ُ

خالصه فیلم :سایه که بهخاطر
ازدواج ،از شش سال پیش ارتباطش
را با خانواد ه قطع کرده است ،زمانی
به خانه برمیگردد که طبق وصیت
پدرش ماموران ،جسد او را به اتاق
تشریح منتقل میکنند ،اما ...
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عوامل :فیلمنامهنویس ،تهیهکننده و کارگردان :اصغر یوسفینژاد ،مدیر
فیلمبرداری :حمید مهرافروز ،مدیر صدابرداری :حمید سلیمانینیا ،تدوین و
تصحیح رنگ :امیر اطمینان ،طراحی و ترکیب صدا :حسین قورچیان ،طراح
صحنه ،لباس و چهرهپردازی :بهمن ارک ،مدیر تولید :علیرضا فرشیمیالنی،
عکاس:علیرضاعلیزاده،بازیگران:محدثهحیرت،رامینریاضی،غالمرضاباقری،
صدیقهدریانی،نرجسدلآرام،پرینازپاشازاده،سیروسمصطفی،اکبرشریعت،
میثمولیخانی،فریباسهرابی،وحیدهنویدی،رضامحمودی،حامدغفارپورو،...سرمایهگذار:صفیهاصالنی

خالصه فیلم :صحرا مشرقی که در
بيمارستان روانی نرس باسابقهای
است ،در ارتباط با يک زن جوان روانی
وارد ماجرايی عجيب میشود.
عوامل :نويسنده ،كارگردان و تهیهکننده :فريدون جيرانى ،مجرى طرح:
الهام صفوى زاده ،مدير فيلمبردارى :مسعود سالمى ،طراح چهرهپردازى:
ايمان اميدوارى ،طراح صحنه :محسن نصراللهى ،طراح لباس :مارال جيرانى،
تدوين :بهرامدهقانى،صدابردار:داريوشصادقپور،صداگذار:حسينابوالصدق،
موسيقى :كارن همايونفر ،مديرتوليد :عبداهلل شهباززاده ،عكاس :احمدرضا
شجاعى ،بازيگران :نويد محمدزاده ،الناز شاكردوست ،پرديس احمديه ،پرويز
پورحسينى،غالمحسينلطفى،احسانامانى،ماهاياپطروسيانوپوالدكيميايى،مديرپروژه:حميدپنداشته

خالصه فیلم :داستان مردمانی
است که در شرایط ناگواری گرفتار
شدهاند و در جستوجوی رهایی
هستند.
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عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :ناهید حسنزاده ،مدیر فیلمبرداری:
علی محمد قاسمی ،تدوینگر :ناهید حسنزاده ،صدا :روحاهلل جعفربیگلو،
موسیقی :امید رئیس دانا ،طرح صحنه و لباس :یوسف بهشتی ،مدیر تولید:
محمد عبدیزاده ،منشی صحنه :سارا معینی ،تصحیح رنگ :سامان مجد
وفایی ،تهیهکنندگان :فری ملک مدنی ،ناهید حسنزاده
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خالصه فیلم :دختری میانسال که
زمان ازدواج او به تاخیر افتاده ،با توجه
به مشکلی که دارد ،در تالش است
هر چه سریعتر ازدواج کند تا بچهدار
شود.

عوامل:فیلمنامهنویسوکارگردان:محمودغفاری،مدیرتولید:محمدسیدزاده،
مجری طرح :مهدی پورموسی ،صدابرداران :مهدی ابراهیمزاده و حمید
محمودی،عکاس:رویاحسینی،مدیرفیلمبرداری:اشکاناشکانی،مدیرصحنه:
مهدی سلیمی ،دستیار کارگردان :مهناز جارچی ،بازیگران :زهرا داودنژاد ،بابک
حمیدیانومهردادصدیقیان،سرمایهگذاران:سیدمحمدسیدزادهومحمودغفاری،تهیهکننده:سیدامیرسیدزاده

خالصه فیلم :در یکی از روزهای
سرنوشتساز پاییز نامهای مشکوک به
دست پسر جوانی میرسد .او درگیر
ماجراییکارآگاهیمیشود،ولی...
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عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :علیرضا رسولینژاد ،فیلمبردار :رضا
تیموری ،تدوینگر :حسین توکلی ،صدابردار :شاهین پورداداشی ،صداگذار:
آرش قاسمی ،محمدمهدی جواهریزاده ،موسیقی :انتخابی ،تنظیم :حمید
خداپناهی ،نوید خداوندی ،عکس :پانتهآ هاشمی ،مدیر تولید و مجری طرح:
محمدرضا رسولینژاد ،دستیار اول کارگردان :سهند سرحدی ،بازیگران:
بهراد موسوی ،نگار تاجر ،نیلوفر نیکسار ،شاهین بازیل ،حسام نورانی ،آیدا
ذاتی ،دانا جعفری ،آرش لطفی ،با حضور حمیدرضا صدر ،راوی :سعید مظفری ،تهیهکننده :علیرضا رسولینژاد

خالصهفیلم:داستاناینفیلمدرمورد
یک شکارچی و تاکسیدرمیست به نام
دکتر احمد کوپال است که درست قبل
ازتحویلسالنودچاریکچالشبسیار
غریبدرزندگیاشمیشود.
عوامل :فیلمنامهنویس ،تهیهکننده و کارگردان :کاظم مالیی ،مشاور هنری
و طراح صحنه :محمد اکبری ،مدیر فیلمبرداری :مجید گرجیان ،طراح
چهرهپردازی :محمود دهقانی ،مدیر صدابرداری :حامد صمدزاده ،طراحی و
ترکیب صدا :حسین قورچیان ،موسیقی متن :بابک میرزاخانی ،تدوینگران:
عماد خدابخش ،کاظم مالیی ،طراح لباس :میترا آسیایی ،جلوههای تصویری:
امیر مهران ،مربی حیوانات :محمد طالبی ،عکاس :علی دلکآبادی ،بازیگران:
لوونهفتوان،نازنینفراهانی،پوریارحیمیسام،حسینشمسآبادی،وهانسلیمزاده،مجتبیعلیزادهو...

خالصه فیلم :در محلههای پرآشوب
تــهــران ،در پیچاپیچ خیابانها
و کوچهها و در پستوی خانهها
سرگردان و حیران .آیا این جستوجو
را فرجامی هست؟
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عوامل :کارگردان :محمدحسین مهدویان ،فیلمنامهنویسان :محمدحسین
مهدویان و ابراهیم امینی ،مدیر فیلمبرداری :هادی بهروز ،طراح گریم :محسن
دارسنج ،طراح صحنه و لباس :بهزاد جعفری ،تدوینگر :سجاد پهلوانزاده،
صدابردار :هادی ساعد محکم ،صداگذار :مهرشاد ملکوتی ،موسیقی :حبیب
خزاییفر ،جلوههای ویژه :محسن روزبهانی ،عکاس :سحاب زریباف ،بازیگران:
مهرداد صدیقیان ،احمد مهرانفر ،هادی حجازیفر ،مهدی زمینپرداز ،حسین
مهری،محیادهقانی،لینداکیانی،امیراحمدقزوینی ،جوادعزتیو ،...تهیهکننده:سیدمحمودرضوی
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خالصه فیلم :چهار دوست جوان که
قصد دارند در آخرین شب حضور یکی
از آنها قبل از خدمت سربازی ،تولدش
را جشن بگیرند درپی پیداکردن
محلی برای تفریح و خوشگذرانی
هستند.
عوامل :کارگردان :سید مهدی احمدپناه ،مجری طرح :سید سعید
رضویان ،فرهاد فروتنیان ،فیلمنامه نویسان :سید مهدی احمدپناه،
مژده دایی ،علیرضا سردشتی ،عباس ناصری و پانته آ تاج بخش ،مدیر
فیلمبرداری :امین جعفری ،تدوین :محمدافشاری ،صدابردار :سید وحید
رضویان ،صداگذاری و ترکیب صدا :سید علیرضا علویان ،طراح صحنه
و لباس :مهشید جوادی ،مدیر تولید :سید سعید رضویان ،بازیگران:
محمدرضا آبانگاه ،بهنام خرم نیک ،علیرضا کی منش ،امین مقدسی ،تهیه کننده :امیر شهاب رضویان

خالصه فیلم :نگار دختر خانوادهای
نیمه مرفه و اصیل است .پدر او در
یک معامله اقتصادی شکست خورده
و به خاطر فشارهای زیاد مرده است.
این تحلیلی است که پلیس نسبت به
مرگ او اعالم می کند .اما...
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عوامل :کارگردان و تهیه کننده :رامبد جوان ،فیلمنامه نویس :احسان
گودرزی ،مدیر فیلمبرداری :بهرام بدخشانی ،صدابردار :وحید مقدسی،
طراح صحنه :امیرحسین قدسی  ،طراح لباس :نگار نعمتی ،طراح گریم:
سودابه خسروی ،صداگذار :حسین ابوالصدق ،آهنگساز :حامد ثابت،
بازیگران :نگار جواهریان ،محمدرضا فروتن ،علیرضا شجاع نوری ،اشکان
خطیبی ،مانی حقیقی ،آتیال پسيانى ،افسانه بایگان و فریبا کامران

خالصه فیلم :والدراما نام پسری
بیشناسنامه است که بهخاطر موهای
فری که دارد ،به والدراما در آبادان
معروف شده است .او مجبور میشود
بهخاطر اتفاقاتی که برایش رخ
میدهد ،آبادان را ترک کند...
عوامل :کارگردان :عباس امینی ،فیلمنامهنویسان :عباس امینی ،حسین
فرخزاد ،مدیر فیلمبرداری :اشکان اشکانی ،تدوین گران :مجید برزگر،
حمید برزگر ،صداگذار :آرش قاسمی ،صدابردار :رضا تهرانی ،آهنگساز:
مهران قایدیپور ،طراح صحنه و لباس :لیال نقدی پری ،مدیر تولید :مهدی
برزگر ،گریم :پدرام زرگر ،بازیگران :حامد علیپور ،نفیسه زارع ،گیتی
قاسمی ،طیبه نیکآزاد ،رابعه مدنی ،وحید نفر ،رضا زالپور ،اسداهلل منجزی ،تهیهکننده :مجید برزگر

خالصه فیلم :کیانوش ،پسر
نوجوانی که نوازنده دورهگرد است،
در خیابانهای شلوغ شهر تهران
ویولن میزند تا به خانوادهاش که در
شهرستان زندگی میکنند ،کمک
کند .یک روز...
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عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :محمدعلی طالبی ،مدیر فیلمبرداری:
بهنام آقازاده ،تدوینگر :آرش خزایی ،صداگذار :بهروز شهامت ،صدابردار:
حامد قنبریفر ،مدیر تولید :لعیا پالیزبان ،بازیگران :کیانوش شهنازی ،صبا
فدایی ،پیمان مقدمی ،علیرضا طالبی و سامان نودهی ،تهیهکننده :محمدعلی طالبی
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سالن سینما سوره اصفهان شنبه،
بیست وهفتمین روز آذرماه ،میزبان
نمایش فیلم « مات» شد .بعد از نمایش
فیلم نشست نقد و بررسی آن با حضور
صبا کاظمی (کارگردان) ،میالد
نیازی (نویسنده) و ژاله بلمه (بازیگر)
این فیلم برگزار شد.

روز چهارشنبه ،اول دیماه ،نشست
نقد و بررسی مستند «موج نو» در
سینمای هنر و تجربه شیراز ،همزمان با
یادمانفیلمسازجوان،نیماطباطبایی،
برگزار شد .یوسف آفرینی (منتقد) و
ندا محمدیان (مجری برنامه) در کنار
احمد طالبینژاد (کارگردان) ،حضور
داشتند.
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عصر دوشنبه ،ششم دی ماه ،سینما
سوره اصفهان میزبان نمایش و نشست
نقد و بررسی مستند «موج نو» به
کارگردانی احمد طالبینژاد ،با حضور
کارگردان بود.

نشست نقد و بررسی فیلم «جاودانگی»
روز چهارشنبه ،هشتم دی در سینمای
هنر و تجربه شیراز برگزار شد.
در این نشست مهدی فرد قادری
(کارگردان) ،اتابک نادری (بازیگر)
و علیرضا عیسوی (منتقد) حضور
داشتند.

نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی
«مات» روز شنبه ۱۱ ،دی ماه ،با
حضور صبا کاظمی (کارگردان)
و میالد نیازی ( فیلمنامهنویس و
تدوینگر) در مشهد برگزار شد.
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نشست نقد و بررسی فیلمهای
«تعزیه»« ،تمرین آخر» و «تمرین
کشتی» ساخته ناصر تقوایی روز
یک شنبه  ۱۲دی ،در خانه هنرمندان
برگزار شد .در این نشست مرضیه
وفامهر و امیر پوریا (منتقد) حضور
داشتند .ناصر تقوایی به دلیل آلودگی
هوا و توصیه پزشک نتوانست در این
جلسه شرکت کند.
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نشست نقد و بررسی فیلم مستند
«ثانیههایسربی»ساختهسیدرضا
رضوی سهشنبه ۱۴ ،دی ،در خانه
هنرمندان برگزار شد .سیدرضا رضوی
و علی عالیی (منتقد) در این نشست به
گفتوگو با حاضران پرداختند.

نشست نقد و بررسی فیلم « تمرین
برای اجرا» روز چهارشنبه ،شانزدهم
دی ،در سینمای هنر و تجربه شیراز
برگزار شد .در این نشست محمدعلی
سجادی (کارگردان) و محمدرضا
سکوت (مدیر فیلم برداری) و
حمیدرضا مومنی (منتقد) حضور
داشتند.
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نشستنقدوبررسیفیلم«قبیلهمن»
عصر روز شنبه ،هجدهم دیماه ،با
حضورغالمرضاآزادی(کارگردان)
و فریال بهزاد (تهیهکننده) در مشهد
برگزارشد.

خانه هنرمندان میزبان نشست
نقد و بررسی فیلم «تمرین برای
اجرا» ساخته محمدعلی سجادی در
یک شنبه ۱۹ ،دی ،بود .در این نشست
محمدعلی سجادی ،محمد ساربان
(بازیگر) و عزیزاهلل حاجی مشهدی
(منتقد) حاضر بودند.

نشست نقد و بررسی فیلم «سرزمین
رها» ساخته فرهاد مهرانفر روز
یکشنبه سوم بهمن در خانه هنرمندان
برگزار شد .این نشست با حضور
فرهاد مهرانفر ،بهزاد جعفری مذهب
(بازیگر) و جابر قاسمعلی
(فیلمنامهنویس و منتقد سینما)
برگزار شد.
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شنبه شب ۱۸ ،دیماه ،سینما فرهنگ
میزبان یکصد و هفدهمین آیین دیدار
گروه سینمایی هنروتجربه بود که به
فیلمسینمایی«وارونگی»اختصاص
داشت.
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یکصد و یازدهمین مراسم آیین
دیدار گروه هنروتجربه که به فیلم
سینمایی «خاطرات اسب سیاه» به
کارگردانی شهرام علیدی اختصاص
داشت ،دوشنبه شب ۲۹ ،آذرماه ،در
محل سالن شماره دو سینما فرهنگ
برگزار شد.

یکصد و دوازدهمین آیین دیدار
گروه سینمایی هنروتجربه به «فصل
باران های موسمی» نخستین ساخته
مجید برزگر اختصاص داشت که
آ ن را هفت سال قبل کارگردانی
کردهاست .موزه سینما شامگاه شنبه،
چهارم دی ماه ،میزبان این مراسم بود.
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یکصد و سیزدهمین مراسم آیین
دیدار گروه سینمایی هنر و تجربه که
به فیلم «گاو زخمی» ساخته سعید
دولتخانیاختصاصداشت،دوشنبه
شب ،ششم دیماه ،در محل موزه سینما
برگزار شد.

آیین دیدار فیلم «انتهای زمین»
ساخته ابوالفضل صفاری شامگاه
چهارشنبه ،هشتم دیماه ،در موزه
سینما برگزار شد.

یکصد و پانزدهمین مراسم آیین
دیدار گروه سینمایی هنروتجربه
شنبه شب یازدهم دیماه در محل
موزه سینما برگزار شد؛ مراسمی که
به فیلم مستند «آقای نخست وزیر»
اختصاص داشت و با دقایقی حضور
صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی و حجتاهلل ایوبی رئیس
سازمان سینمایی همراه بود.
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صدوشانزدهمین آیین دیدار گروه
سینماییهنروتجربهبرایمستند
«خونه» به کارگردانی خدایار قاقانی،
شامگاه چهارشنبه ،پانزدهم دیماه ،در
موزه سینما برگزار شد.
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)محصول (1388
خالصه فیلم :پسر نوجوانی در آستانه جدایی پدر و
مادرش زندگی جدیدی را تجربه می کند .این زندگی
ساده که در تنهایی و پرسه های طوالنی می گذرد ،او را
ناگزیر به انتخاب های جدید می کند.

عوامل :کارگردان :مجید برزگر ،فیلمنامهنویسان :مجید برزگر ،حامد
رجبی ،مدير فيلمبرداري :امين جعفري ،صدابردار ،طراح صدا و صداگذار:
مهران ملکوتی ،تدوينگر :جواد امامي ،طراح صحنه و لباس :ليال نقدي
پري ،طراح چهرهپردازي :الهام صالحي ،بازيگران :نويد اليقيمقدم ،مرضيه
خوشيتراش ،محمد حسيني عاليي ،الناز حبيبي ،ژاله شعاري ،مهران
خدايي ،محمدمهدي ليالز ،آرش پوركابر ،ميالد زرينخاك ،ميثم نوروزي،
تهيه كننده:منوچهرشاهسواري
شماره  / 34بهمن 1395

22

آیدا مرادیآهنی

درباره «فصل باران های موسمی» ،ساخته مجید برزگر
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آنچه هولدن کالفیلد را هنوز در جهان ما زنده نگه میدارد ،عبارت است از اینکه کنشهای تخریبی او،
عاری از انگیزههای منسوب به شرارت است .با جهان پیرامونش میجنگد ،چون نوجوانی یعنی مرزی که
حواس نسبت به درک جهان حساستر است .مثل کسی که صداهایی را ورای صدای معمولی میشنود.
هولدن در حال عبور از دنیای معصومیت کودکی به دنیای بزرگسالی است .باید چیزهایی را بگذارد و
برود .دلیل آن همه بدخلقی ما در سالهای نوجوانی که یا شکل یاغیگری داشت یا افسردگی ،نفرت
از ورود به جهان جدید نبود؟ جهانی که روشنتر از پدر و مادرها ،تعفن آن را درک میکردیم؟ مدینه
فاضلهای که آنها از ما میخواستند مطابق قوانینش رفتار کنیم ،تنها یک جهنم بیانتها بود که خودشان
هم هیچ دل خوشی از آن نداشتند.
سینای «فصل بارانهای موسمی» روی همان مرز است .پدر و مادرش در مرحله جدایی از همدیگر،
مثل دو کودک قهر کردهاند .و بهعنوان اولین رویارویی جدی سینا با جهان بزرگترها از او میخواهند

شماره  / 34بهمن 1395

رفتار کودکانه دنیایشان را بپذیرد .از او تقاضای مسئولیتپذیری دارند وقتی خودشان برای لجکردن با
یکدیگر بزرگترین مسئولیتشان را در آپارتمان رها کردهاند .قواعد دنیای بزرگترها مجموع همین ضد و
نقیضهاست .و او این را از روزی فهمیده که مجبور شده همه کاری بکند تا از بازی کثیف یک آدم بزرگ
دیگر برود بیرون.
کارهای او برخالف آنکه به چشم میآیند ،برای لطمه زدن به این دنیا نیستند .او میفهمد که جهانی با
وجود آدمهایی مثل مسعود را نمیتواند تبدیل به جای بهتری کند .در مقابل برای تبدیل دنیای خودش
به محیطی آرامتر قدم برمیدارد .سعی میکند پول را جور کند و از این بازی وحشتناک بیرون برود .حتی
اگر بهخاطرش مجبور باشد از شرایط احمقانه بزرگترها استفاده کند و از پدر و مادرش پول بگیرد .اگر
برخالف قوانین خانه و حتی ساختمان و عرف و ...به دختری پناه میدهد ،به این خاطر است که به گمانش
دارد حباب کوچک امنی دور آن دختر میکشد .به موازات سینا دوستش را میبینیم که تن به قواعد بازی
بزرگترها میدهد ،و با مسعود معامله میکند .حاال از نظر سینا ،دوستش هم مثل مسعود است و همه
آنها آدمهایی هستند که مثل جهانشان قالبیاند .پس هیچوقت نمیتوانند به قوانین آن جهان وفادار
باشند .برای آنکه مثل دیگران نشود ،ترجیح میدهد اسباب خانه را بفروشد .او در هر مرحله یکی از قوانین
دنیای بزرگترها را زیر پا میگذارد تا دنیای کودکی را حفظ کند .مثل شکاری از دستهای شکارچی
کودکی میگریزد .اما باالخره لحظهای میرسد که برای آخرین بار مقابل مسعود قرار میگیرد .میتواند
پولها را بگذارد ،یا دستکم مسعود را نجات بدهد .یا حتی میتواند بدون گفتن کلمهای -همانطور که
اغلب ساکت است -از آنجا برود .اما برخالف انتظار ما و خودش میایستد و همانطور با مسعود حرف
میزند که زمانی او با سینا حرف میزده .آیا این اولین قدم او در دنیای جدیدی که تا حاال نفی میکرده،
نیست؟ یا به معنای آن نیست که در مبارزه با دیگران کمکم شبیه آنها شده؟
شاید جواب این سوالها را وقتی میدهد که در مقابل حرفهای پدر و مادر به اتاق میرود .پشت دری که
روی دنیای بزرگساالن و کودکان با هم بسته میشود

25

سحر عصرآزاد

گفتوگو با مجيد برزگر ،کارگردان «فصل بارانهاي موسمي»
مجيد برزگر بعد از سالها فعاليت در عرصه فيلم كوتاه ،مستند و همچنين ساخت تيزر،
اولين فيلم سينمايي خود را در سال  88كارگرداني كرد« .فصل بارانهاي موسمي» با اينكه
در نمايشهاي جشنوارهاي و محافل فرهنگي حضوري موفق داشت ،اما در مواجهه با سد اكران،
محكوم به توقف شد .درنهايت اكران اين فيلم بعد از اكران موفق «پرويز» در گروه هنر و تجربه و
حضور «يك شهروند كامال معمولي» در جشنواره سيوچهارم ،به اين گروه سينمايي رسيد تا پس از
هفت سال با مخاطب خود ديدار كند .آن چه در ادامه می خوانید ،حاصل گفت وگوی ماست با مجید
برزگر به بهانه اکران نخستین فیلم بلندش.
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از سه فيلمي كه تاكنون كارگرداني
كردهايد ،فيلم دوم در گروه هنر و تجربه
اکران موفقی داشت و فیلم سو م هم در
جشنواره سيوچهارم فجر به نمايش
درآمــد .در این شرایط اكران اولين
فيلمتان كه در سال  88ساختهايد ،چه
حسوحالي دارد و نگاه امروز شما به
«فصل بارانهای موسمی» چیست؟
وقتی «فصل بارانهای موسمی» را میساختیم،
احساس کاری متفاوت را داشتیم و در حد خودش
در آن سالها – به نظرم -یک فیلم قابل قبول بود؛
آن هم در زمانه آنالوگ .امروز بسيار سهل و بهسرعت
میتوانیم به تولید برسیم ،اما در آن سالها  -که
آنچنان هم از امروز دور نیست  -چنین چیزی
امکانپذیر نبود .طبعا برای من تجربه خوشایندی
نیست که فیلمم با این فاصله زمانی اکران شود.

دوست داشتم اين فيلم در دوره خودش بهخوبي
ديده و بررسي میشد؛ هرچند در جشنوارههاي
متعددي شركت كرد .به نظر خودم در این سالها
کمی باتجربهتر و پختهتر شد ه و به فیلمهایی چون
«پرویز» و «یک شهروند كامال معمولي» رسیدهام.
امروز بیشتر یک حس تاریخی دارم ،اين فيلم براي
من به مثابه مرور دورانی در گذشته است.
اتفاقا اين فيلم در محافل فرهنگي و
دانشگاهي،نمایشهایپرمخاطبیداشت.
بله ،خیلی پرمخاطب بــود .در همان سال 88
زمزمههای جلوگیری از نمایش فيلم شنیده میشد
و به همین دلیل از هر دعوتی برای نمایش فیلم
در دانشگاهها و فرهنگسراها استقبال میکردم.
خوشبختانه فیلم پرطرفدار بود و نقدهای جدی
در موردش نوشته شد .یک سال بعد هم در جشن
خانه سینما جایزه بهترین فیلم اول را به دست آورد.
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البته امروز خیلی سختگیرتر شدهام و وقتي به فيلم
نگاه میكنم ،فکر میکنم میتوانست شکل دیگری
باشد .حتما میتوانست و این طبیعی است.
يعني اين فاصله زماني به شما امكاني داده
تابتوانيدازبیرونبهفیلمتاننگاهکنید؟
حتما اين كار را میكنم و نقدهایی به آن دارم .تنها
نسخهای که از فیلم وجود داشت ،یک نسخه 35
میلیمتری بود و ما برای نمایش در گروه هنر و تجربه
مجبور بودیم آن نسخه را به دیجیتال تبدیل کنیم .در
این پروسهای که صدا و تصویر را درست میکردیم،
چند بار فیلم را بیصدا مرور کردم و يك جاهایی
احساس میکردم ایراد دارد .بعضی جاها اصرار زیادی
بر نوعی از دکوپاژ داشتم که آن موقع فکر میکردم
درست است؛ یعنی حذف سومشخص .ولی حاال
میبینم این نگاه کمتجربگی بود .من شیوهای را
انتخاب کرده بودم که به زعم خودم ،حضور کارگردان
در فیلم احساس نشود ،اما اتفاقا بيشتر حس میشود.
قاطعانه میتوانم بگویم در آن دوره فیلمهایی با این
لحن بسيار کم بود .ولی در چهار ،پنج سال گذشته
شتاب در فیلمسازی اینقدر زیاد شده که حاال به نظر
میرسد این فیلم کهنه است؛ درحاليكه در زمان
خودش لحن تازهای داشت.
فيلم لحن نو و جسورانهای دارد و یکی
از ویژگیهای كار این است که با انتخاب
یک نوجوان ،جز اینکه در انتخاب
قهرمان جسورانه عمل کردهايد ،در
فيلمهاي بعديتان حضور سه نسل را
با تداوم زماني مورد توجه قرار دادهايد؛
پسر نوجوان ،مرد ميانسال و پيرمرد بر
انسان تنهاي در تقابل با
محوری
بستر تم
ِ
ِ
اجتماع .آن زمان به ساخت يك سهگانه
فكرمیكرديد؟
آن زمان فکر نمیکردم سهگانهای بسازم ،اما امروز
میتوان این سه فیلم را به هم ربط داد .همانطور
كه اشاره كرديد ،سه نسل از مردان در این سهگانه

وجود دارند؛ یک پسر نوجوان ،یک مرد  50ساله و
يك پيرمرد  85ساله؛ مردهایی تنها در یک اجتماع و
شهر .من تهرانی نیستم ،ولی از زمانی که برای درس
خواندن به تهران آمدم ،نیمی از عمرم را در تهران
گذراندم .بااينحال اینجا را شهر خودم نمیدانم و
از دور به این شهر ،آدمها و روابطشان نگاه میکنم و
فکر میکنم این نگاه و رفتار ،از درون خودم میآید.
من سال  79برای اولین فیلم سینماییام تقاضای
پروانه ساخت کردم و به دالیلی به مشکالت جدی
ت زمان
برخوردم و پروانه كار لغو شد .درواقع مد 
زیادی پشت ديوار ساخت فیلم اول ماندم و اینقدر
درگیر کارهای دیگر شدم که فرصتی برای ساخت
فیلم دست نمیداد .میخواستم فیلم اولم را بسازم،
ولي نمیخواستم به هر قیمتی وارد سینما شوم.
آن سالها این امکان وجود داشت که بهراحتی
وارد جریان اصلی سینما شوم ،اما خودم در مقابل
این جریان مقاومت کردم .فکر میکردم وقتی
چنین فیلمهایی را دوست ندارم ،چطور میتوانم
یکی مانند آنها را بسازم؟! سال  86مصمم شدم
فیلمم را به هر قیمتی بسازم و آن زمان به چند

میخواستم فیلم اولم را بسازم،
ولي نمیخواستم به هر قیمتی
وارد سینما شوم
است و طبیعی بود که در ادامه این روند به این سمت
کشیده شوم .امروز بعد از چند سال فاصله گرفتن
از «فصل »...اشکاالت کارم را متوجه میشوم ،اما
بههرحال فیلمی است که نمیتوانم از کارنامهام
حذفش کنم.
نكته مهم هم اين است كه اثر شأن دارد
و بهعنوان اولین فیلم یک كارگردان در
ذهن میماند .نشان میدهد فیلمساز
دغدغه داشته و باری به هر جهت وارد
سینما نشده كه بهسرعت مسيرش را
تغيير بدهد .اسم استعاری و شاعرانهای
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نکته فکر کردم؛ یکی اینکه تا چه حد میتوانم برای
ساخت یک فیلم شخصی ،تهیهکننده را تحت فشار
قرار بدهم؟ فکر کردم روی داشتهها و شناختم از
موقعیت ،سرمایهگذاری کنم .به این فکر کردم که
شهری مانند تهران دارم و به پرسه زدن فکر کردم که
ن سالها خوب یاد گرفته بودم .حس کردم
در تمام ای 
ممکن است با بازیگر سخت بشود کار کرد و به همین
دلیل یک نوجوان را بهعنوان قهرمان قصه انتخاب
کردم .درواقع بدون اینکه تصمیم دقیقی داشته
باشم ،این انتخابها از درونم میآمد .همه اینها
را روی میز قرار دادم و یک داستان نیمهبلند درباره
بلوغ را که از قبل نوشته بودم ،به آنها اضافه کردم.
به هر صورت طرح اولیه آماده شد و فیلمنامه «فصل
بارانهای موسمی» را به اتفاق حامد رجبی -که آن
موقع فیلمساز دانشجو بود و فیلم کوتاه میساخت-
نوشتیم .فیلمنامه را بازنویسی کردیم و در همین
مسیر با آقای منوچهر شاهسواری که در حوزههای
دیگری با هم همکاری داشتیم ،شروع به کار کردیم.
البته آقای شاهسواری تهیهکننده گزیدهکاری است
و همیشه فیلمهای خاصی را انتخاب کرده است.
ايشان در سینما عقاید بهخصوصی دارد که ممكن
است با من متفاوت باشد .مثال معتقدند در عین
اینکه یک فیلم از هر نظر باید درست و کامل باشد،
حتما باید به مرحله اکران برسد و توسط تماشاگران
دیده شود .من آنچنان قائل به این قضیه نبودم،
ولی ایشان با بزرگواری پذیرفتند تهیهکنندگی
فیلم را به عهده بگیرند .سال  87مقدمات کار آماده
شد و پروانه ساخت گرفتیم .آقای شاهسواری تا
پایان تدوین بزرگواری به خرج دادند و چیزی از من
نخواستند .دستم را کامال باز گذاشتند و شرایط را
مهیا کردند که هیچوقت این لطفشان را فراموش
نمیکنم .وقتی ساخت فیلم تمام شد  -حتی قبل از
اینکه به جشنوارههای مختلف راه پیدا کند -فیلمی
بود که من را به ادامه راه مصمم کرد .همان سال 88
در نمایشهای محدودی که داشت ،بازخوردهای

مثبتی گرفتم و بالفاصله دست به کار ساخت
«پرویز» شدیم .این فیلم از این نظر برایم فیلم مهم
و عزیزی است و بعد از ساخت آن ،به این فکر نکردم
که باید سراغ سینمای دستبهعصا و محتاطتر بروم.
در این چند سال اخیر فیلمسازان جوان و تازهکاری
روی کار آمدند كه به لحاظ تکنیکی فیلمهایی قوی
ساختند .شايد «فصل بارانهای موسمي» از این نظر
ضعف داشته باشد و قطعا اشکاالتی دارد .اگر االن
فیلم را میساختم ،چه بسا همین لحن را ترمیم
میکردم و گواهش فیلم «پرویز» است که دقیقا
در ادامه همین لحن و رفتار است .من سعی کردم
به کمک نقدها و بازخوردهای تماشاگران اشکاالتی
را که در فیلم اولم وجود داشت ،در فیلم دوم ترمیم
کنم .بعد از «پرویز» هم چند فیلم را در همین مسیر،
تولید و تهیه کردم و در آخر هم به ساخت «یک
شهروند كامال معمولي» رسیدم .به نظر خودم «یک
شهروند »...نسبت به دو فیلم قبلیام ،سینماییتر
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هم دارد كه میتواند در حالوهوای فیلم
تاثیر داشته باشد .از چه زمانی این نام
را به خود گرفت و چه بار معنايي وراي
برداشتهاي مختلف ،براي شما داشت؟
از همان ابتدا که قصه فیلم انتخاب شد ،این اسم را
برایش در نظر گرفتم .بارانهای موسمی در آسیای
شرقی و قسمتهای دیگری از مناطق استوایی اتفاق
میافتد؛ ناگهان سیلآسا میبارد و سریع هم قطع
میشود و میرود تا فصل بعد .وقتی انسان از دوران
بلوغ میگذرد ،بقیه روزهایش مثل هم است ،ولی
این بلوغ یک بار ب ه صورت ناگهاني و سیلآسا اتفاق
میافتد.
بلوغ مضموني همهگير ،بااهميت و
بهشدت دراماتيك است كه از دل آن
قصههایی درمیآید که مخاطب با
آن ارتباط خوبی برقرار میکند .ولی
به داليل نوشته و نانوشته كمتر به اين
دوره پرداخته شده و در جنس سينماي
مجيد مجيدي با نگاه معنوي و كيومرث
پوراحمد با نگاه طنازانه خالصه شده،
درحاليكه يك وجه مغفول رئال دارد كه
در فيلم شما میبينيم .زمانی که تصمیم
گرفتید به این موضوع بپردازید ،چه
ذهنیتی از فیلمی با محوریت نوجوان و
دوران بلوغ داشتید و چه زاويه نگاهي
مورد نظرتان بود؟
زمینه اصلي این کار داستانی بود که از قبل نوشته
بودم .ولی بعد که نوشتن فیلمنامه جدی شد ،شروع
به تحقیق کردیم تا ببینم چه فیلمهایی در این زمینه
ساخته شدهاند .در فیلمهای کودک و نوجوان ما
نوجوانان حاشیه ،اصل بودند؛ چه
اساسا کودکان و
ِ
قبل از انقالب که در کانون پرورش فکری ساخته
میشدند و چه بعد از انقالب .بهطور عمده در اين
فيلمها به طبقه فرودست که پر از حاشیه و داستان
است ،پرداخته میشد و بهندرت میتوانید فیلمی

در مورد نوجوانان پیدا کنید که در فضای شهری،
طبقه متوسط و بدون دغدغه مالي ساخته شده
باشد .مگر فیلمی مثل «دیشب باباتو دیدم آیدا»
آقای رسول صدرعاملی .حتی در «من ،ترانه ،پانزده
سال دارم» هم به قشر فرودست پرداخته میشود.
موضوع فقر خودش پر از داستان و ماجراست .مثال
بچه فقیري وقتی پول ندارد ،دست به دزدی میزند
و در پی آن ممکن است آدمکشی هم رخ بدهد.
بنابراین در چنین شرایطی اتفاقات از پی هم رخ
میدهند .ولی یک آدم معمولی و متوسط ،ظاهرا
قصه دراماتیکی ندارد که تبدیل به یک موقعیت و
بحران شود .سینای قصه ما خانه و اتاق خودش را
دارد ،کامپیوتر و موبایل دارد .او همه چیز دارد ،اما
پدر و مادرش در آستانه جدایی و متالشی کردن
زندگی هستند و او در این میان برای تغییر و فرار از
شرایط ،با دختری بزرگتر از خودش آشنا میشود.
شهرکهای بزرگ همیشه برایم جالب بودند و هر
سه فیلم من در شهرک میگذرند .من این شهرکها
را به مثابه یک شهر میبینم و برایم وجهی استعاری
دارند .وقتی در فیلم یک کوچه یا خیابان معمولی

شهرکهای بزرگ همیشه برایم
جالب بودند و هر سه فیلم من در
شهرکمیگذرند
همین سردی میرسید .به آدمهایی میرسید که
زندگی همدیگر را نمیفهمند ،یا همسایههایی
که سالهاست در کنار هم زندگی میکنند ،ولی
سالموعلیکی با هم ندارند .عالوه بر این سردی
روابط آدمها ،همانطور که شما اشاره کردید ،در
نگاه مدرن به داستان ،مولف سعی میکند چیزهای
اضافی را حذف کند؛ یعنی حذف غیرضروریها
در درام .وقتی حذف میکنید و توضیح کمتری
میدهید ،درام خودبهخود کمرنگتر میشود .وقتی
آدمی با این حال از خانه خارج میشود ،یعنی دیشب
اتفاقاتی در خانه افتاده که ضرورتی نداشته مخاطب
ببیند ،ولی میفهمد به دالیلی به این سردی
رسيده است .درواقع این سردی از شیوه فرمی
داستان مدرن یا حتی پسامدرن میآید .یعنی لحن
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را نشان میدهيد ،مشخص نیست در کجاي شهر
ک نشاندهنده یک شهر
میگذرد ،اما فضای شهر 
بزرگ است .من قبل از ساخت این فیلم روزهای
زیادی در شهرك اکباتان پرسه میزدم تا زاویه و
لوکیشن مناسبی پیدا کنم .حتی به بچههایی
که دور هم جمع میشدند ،دقت میکردم و تازه
میفهمیدم شناخت كمي از آنها دارم .ادبیات و
موضوع حرفهایشان برایم متفاوت بود و عجیب بود
که اینقدر بیپرده صحبت میکردند .البته امروز اين
وضعیت تشديد شده و واقعيت اين است كه مفهوم
عشق ،دوستی ،شوخی ،خانواده و ...با زمان ما کامال
متفاوت شده است .این راکه کدام درست است،
نمیدانم ،اما تفاوت را کامال احساس میکنم .همه
این تحقیقها و تفاوتهایی که دیدم ،در بازنویسی
فیلمنامه تاثیر گذاشت .تصویر يك نوجوان از این
منظر برای خودمان هم تازه بود.
به نظرم فقر بهتنهایی میتواند یک قطب
تعیینکننده باشد و هر درامي را تحت
تاثير خودش قرار بدهد.
دقیقا .از معدود آثاری که تصویر دیگری از نوجوان
نمایش داده و سعي كردهاند زندگی شهری را به
تصویر بکشند؛ سهگانه آقای صدرعاملی هستند؛
«دختری با کفشهای کتانی»« ،دیشب باباتو دیدم
آیدا» و تا حدودی «من ،ترانه 15 ،سال دارم» .من
سعی کردم تا حدی زندگی مردم شهرنشین ،طبقه
متوسط و کسانی را که در دانشگاه درس خواندهاند،
به تصویر بکشم .درواقع آن چیزی را به نمایش
ی از نزدیک حس کرد ه و در
درآوردهام که در زندگ 
آن شرایط زندگی کردهام .اگر میخواستم به زندگی
قشر فقیر و طبقه فرودست جامعه بپردازم ،تبدیل
به یک نگاه رقتانگيز و از بیرون میشد .اما من
میخواستم با نگاه خودم و روش خودم فیلم بسازم.
ی نگاه شما این است که روابط
یک ویژگ 
و مناسباتی را که ترسیم میکنید ،به
واسطهموقعیتیکهانتخابکردهاید،سرد

و دروني هستند و شاهد روابط تنگاتنگ
نيستیم .درواقع این كيفيت نگاه باعث
میشود مسیری که قهرمان قصه انتخاب
میکند ،متفاوت باشد .این سردی و روابط
ازهمگسیخته ،از نگاه مدرن به درام
میآید،يافقطسليقهاياست؟
اسلوب و الگوهایی که منجر به رفتار مدرن با درام
میشود ،باعث این سردی است .البته بخشی از این
سردی به موقعیتهای زیستی ما برمیگردد .فکر
میکنم دقیق شدن در روابط شهری در تهران به
ما نشان میدهد با وجود هیجانات ظاهری ،روابط
در الیههای پنهان بهشدت سرد است .یعنی رابطه
آدمهــا آن چیزی نیست که نشان میدهند ،و
اگر بخواهید این روابط را دقیق نشان بدهید ،به
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خاکستری دادن به قصه و کم کردن هیجان یا حذف
کردن شیوههای قدیمی مثل سهپردهای بودن ،اوج
گرفتن ،گرهافکنی و گرهگشایی .این شیوهای بود که
در نظام استودیویی رواج داشت ،ولی جریان دومی
در اروپا ایجاد شد و افرادی مثل آنتونیونی ،برسون،
اوزو و ...سعی کردند در این لحن تفاوت ایجاد کنند و
نگاه متفاوتی به درام داشته باشند .حذف توضیحات
غیرضروری از فیلم ،آن را به سمتی میبرد که به نظر
میرسد لحن سردی دارد.
با چنین نگاهی درام به سمت آثار
شخصیتپردازانه میرود .شخصیت
مهمتر از مسیر دراماتیک میشود
و درواقــع با مسائل درونــی کاراکتر
م شما،
سروکار داریــم .هر سه فیل 
هم شخصیتمحورند ،هم مسائلی
که کاراکتر را به حرکت واميدارند،
درونیاند .شخصیتها رفتار بيروني
پررنگي ندارند و به همین دلیل ریشههای
رفتار آنها برجست ه میشوند .تحليل
شما از اين مولفههاي مشترك چيست؟
در این سالها در سینما فیلم موثری را به یاد
نمیآورم که شخصیتمحور نباشد .بهندرت فیلمی
دیدهام که حادثهمحور باشد .فکر میکنم جزء به
مثابه کل گرفتن جواب میدهد؛ یعنی یک آدم به
مثابه آدمی در یک موقعیت به مثابه جهانی .در این
فیلم از طریق یک نوجوان و در «پرویز» از طریق
یک مرد میانسال ،مسائل آدمی را واکاوی کردهام
که از دل آن به یک کل میرسیم؛ یا دستکم سعی
کردم .در اغلب فیلمهایی که دیدهام ،این «جزء به
مثابه کل» وجود داشته و تالشم این بود که در
آثار خودم هم دیده شود .فکر میکنم امروزه
حرفهای وزین زدن ،استفاده از جمالت قصار
یا موقعیتسازی در سینما بهشدت دِمده شده
است .وقتی آدمی را با خصوصیات ویژهای انتخاب
میکنید ،با او جلو میروید و او را در موقعیتهایی

قرار میدهید که منجر به نتایجی میشود ،تماشاگر
با او همذاتپنداری میکند .یعنی از دل شخصیت
وارد جهان بزرگتری میشویم ،که این اتفاق در
مورد سینا و پرویز میافتد.
چون دو فیلم بعدی شما قبل از فیلم اول
به نمایش درآمد ،ناخواسته به فیلمهای
بعدیتان تعمیم داده میشود .حتي
میتوان تاكيد شما بر ادامه اين نوع نگاه
را مورد تحليل قرار داد كه به نظر میآيد
به نوعي تشخيص رسيدهايد كه اين نگاه
را بر بستر درامهاي مختلف جاري كنيد.
شاید این اتفاق امتیازی محسوب شود تا بتوان درک
کرد این سه فیلم چه ویژگیهای مشترکی دارند .اگر
این فیلم در دوره خودش نمایش داده میشد ،چه
بسا لحن و معنایش توسط مخاطب درک نمیشد ،یا
دیده نمیشد .البته بايد بگويم این تشخیص من بود،
اما موفقیت «فصل » ...باعث نشد به این تشخیص
برسم .بعد از اینکه این فیلم در زمان خودش اکران
نشد ،پیشنهادهای دیگری به منشد که در سبک
دیگری فیلم بسازم .ولی این اتفاق حتی مصممترم

امروزه حرفهای وزین زدن،
استفاده از جمالت قصار یا
موقعیتسازی در سینما بهشدت
دِمده شده
است .به همین دلیل سعی کردم در فیلمهای خودم
هم همین نکته را رعایت کنم .احترام یعنی تصویر
زن را همانقدر که میشود و الزم است ،نشان بدهم.
به نظرم با اینکه فضای فیلمهایم تا حدي مردانه
است ،اما ضدزن نیستند.
اگر قرار بود جهان فیلمهایتان ضدزن
باشد ،کاراکتر زن عامل تحول یا اوج و
فرود مرد نمیشد.
اگر قرار بود جهان فیلمهايم ضدزن باشد ،البد از زن
استفاده ابزاری میشد.
در قصه شما وقتی سينا در آستانه
طالق پدر و مادر قرار میگیرد ،شرایطی
فراهم میشود که درگیر معضالت
اجتماعی شود .با انتخاب این قصه میشد
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کرد و احساس کردم راه درستی را در پیش گرفتهام.
فقط باید درام را دقيقتر پرورش میدادم تا خودم را
ثابت کنم .حاال بعد از نمایش دو فیلم آخرم میتوان
به اين نتيجه رسيد كه این سه فیلم چقدر عناصر
مشترک دارند .اين نكته نشان میدهد از آن سال تا
به امروز تصمیم من ساختن فیلم با این نگاه بوده و
حداقل دنیا را اینگونه دیدهام.
حضور زن در فيلمهای شما بهتدریج
پررنگتر شده و در «یک شهروند »...با
حضور تاثيرگذارتر و دراماتیکتري از
زن مواجه هستيم .این تغيير ناشي از نياز
درام بوده ،يا تكامل نگاه شما؟
برای خودم بیشترلزوم درام بوده است .فکر میکنم
کاراکتر زن در «فصل »...نقش مهمی دارد؛ اوست
که باعث تغییر سینا میشود و حضورش مانند
رگبارهای موسمی بر زندگی سینا فرود میآید.
البته او دختری است که ما چیزی از او نمیدانیم.
دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره
کنم که ما به زن نزدیک نمیشویم و او
تنها بهعنوان عاملی برای تحول سینا در
قصه حضور دارد.
ممکن بود در فیلمنامههایم شخصیت محوری
را یک زن قرار بدهم و داستان را با او جلو ببرم،
اما همیشه این احتیاط را دارم تا در مورد آنچه
نمیشناسم ،کار نکنم .دو نکته جدی در این مورد
وجود دارد؛ اول اينكه من شخصیت و درون یک زن
را بهخوبی نمیشناسم ،دوم اينكه ما براي نمایش
ن در آثارمان آزادی نداریم و این معذوریتها ما را
ز
از واقعیت دور میکند .اگر بخواهم فیلمی در مورد
یک زن بسازم ،نمیتوانم او را در خلوت خودش و
موقعیتهای فیزیکیاش نشان بدهم ،درحاليكه
این مسائل جزو خاصیتهای زن است و اگر در
این موقعیتها نشان داده نشود ،فیلم زنانه نخواهد
بود .بهطور کلی نمایش همهجانبه زن بهعنوان
شخصیت اصلی کار سختی است؛ مگر اینکه

نگاه غمخوارانه یا مادرانه به زن داشته باشیم که
نمونههایش – به شکل درخشان -در سینمای
خانم رخشان بنیاعتماد دیده میشود .وقتی
خانم بنیاعتماد این انتخاب را میکند ،از تمام
محدودیتها آگاه است ،ولی مسائل مهمتری پشت
آن قرار دارد كه بهخاطر آنها ،محدودیتها را نادیده
میگيرد .اما من هیچگاه نمیتوانم خودم را با ایشان
مقایسه کنم ،چون در درجه اول ایشان کارگردان
بزرگی هستند و در درجه دوم خودشان زن هستند و
به خصوصیات زنانه اشراف بیشتری دارند .من برای
ضرورت درام تا اندازهای نیاز به حضور زن داشتم
و سعی کردم او را به شکل محترمانهای در فیلم
قرار بدهم .براي من فیلمی که بهعنوان تماشاگر
و مخاطب به من احترام میگذارد ،ستایشبرانگیز
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انتظار داشت با یک فیلم اجتماعی و
آسیبشناسی نوجوانان مواجه شویم.
م به این دام نیفتد و در
برای اینکه فیل 
عین حال شخصیتپردازانه و واقعی
باشد ،چه طراحیای در ذهن داشتید؟
مهمترین راه برای رسیدن به این لحن ،انتخاب فرم
بود .در قصه قرار بود سینا یک بسته کوکایین را
برای یک قاچاقچی جابهجا کند ،اما از ترس پلیس
آن را دور میاندازد و حاال مدتهاست به آن مرد
بدهکار است .حاال بهتنهایی در معرض فشار و مخدر
قرار میگیرد .با این داستان هیجان فیلمنامه بیشتر
میشد ،اما من فکر کردم تا چه میزان میتوانم از
جوزدگی و ذوقزدگی درام مرسوم جدا شوم و تنها
راهم انتخاب فرم بود .یعنی چسبیدن دوربین به
سینا با یک لنز عدسی  50که به اندازه چشم آدمی
است و تمام مدت همراه بودن با پسر .دوربین مدام
از نگاه پسر پَن میکند و همه آدمهای اطراف را
از روایت حذف میکند .درواقع سعی کردم با این
ل شخص و النگتیک گرفتن ،به این نکته
تمهید او 
برسم که قصههای دیگر فقط برای پیشبرد داستان
هستند .آنها بهانههایی برای تعریف داستان بودند.
با اينكه بسياري از این خردهقصهها
وسوسهکننده هستند و میتوانندتبديل
به قصه اصلي شوند؟
اینها الیههای اجتماعی هستند .اگر فرض
کنیم فیلم در دنیایی ساخته میشد که مثال مواد
مخدر ممنوع نبود ،آن وقت فیلم ارزشی نداشت.
درحاليكه اگر این فیلم  50سال قبل یا حتی در یک
مکان یا جغرافیایی دیگر ساخته میشد ،وقتی پدر و
مادر سینا در آستانه جدایی قرار میگيرند ،به همین
میزان گرفتار مسائل ساده میشد و با یک دختر
آشنا میشد .یعنی سعي كردم مفاهیم کلیتری را
برجسته کنم ،به این معنی که به شخصیت بیشتر
بپردازم .مسائل اجتماعی متعددي در فیلم دیده
میشوند ،اما در حد اشاراتی در پسزمینه باقي

میمانند.
نکتهای که گفتید ،از ویژگیهای
ن است .یعنی در عین اینکه با
فیلمهایتا 
آدمهایی از این جغرافیا سروکار داریم،
ولی زاويه نگاه شما باعث شده همهشمول
شوند .یعنی از موضوعی حرف میزنند که
ريشهاي و فطري بشر است و در جغرافیا
و زمان و مكان دیگری هم قابل تعميم
است .این ويژگي تا چه حد آگاهانه و از
پیش تعیینشده بود؟
حتما آگاهانه است ،البته نه به این معنا که فیلم
امکان ایجاد دیده شدن در همه جا داشته باشد.
واقعا فکر نمیکردم فیلمهایم در خارج از ایران
موفق باشند ،چون تصویر متعارفی که در مورد ایران
در خارج از کشور وجود دارد ،در این فیلمها دیده
نمیشود« .فصل »...و «پرویز» شبیه زندگی شهری
مردم اروپاست ،یا هر نقطهای از جهان .با هر سه
فیلم ارتباط خوبی در خارج از ایران برقرار شده
و شاید یکی از دالیلش این باشد که دنبال تقلید
یا تزریق میزانی از اینجایی بودن نبودم .عدهای

من فکر کــردم تا چه میزان
میتوانم از جوزدگی و ذوقزدگی
درام مرسوم جدا شوم و تنها
راهم انتخاب فرم بود
همچنان در این زمینه فعال است .بقیه عوامل را هم
از بین اطرافیانمان انتخاب کردیم و با همان گروه
چند فیلم دیگر کار کردیم.
این اتفاق خوبی است؛ نهتنها در سینما،
بلکه در کشور ما! چون کار گروهی در
درازمــدت تا حدي غيرممكن به نظر
میآيد!
در این گروه همه ما متوجه شدهایم که چطور دور
هم جمع شویم و طوری فیلم بسازیم که دوست
داریم .همه بچهها میدانند که این فیلمها بهسختی
ساخته میشوند و همه سعی میکنیم نتیجه کار
فیلمي شریف و محترم باشد .هیچکس از دیگری
شکایت نمیکند که تو بیشتر دیده شدی ،یا
دستمزد بیشتری گرفتی .در این چند فیلم همه
فیلم
میدانستند چه کار میکنیم .یک الگویِ
ِ
کوتاهی که از سینمای جوان با من بود ،این است که
همه به يكدیگر کمک میکنند و هیچکس انتظاری
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میگفتند آثارت شبیه سینمای داردنها،هانکه یا
گاس ونسنت است ،اما اگر شبیه به آنها بودند،
بدون شک پس زده میشدند .اتفاقا این فیلمها در
جشنوارههایی نمایش داده شده و مورد توجه قرار
گرفتند که آثار این کارگردانها هم حضور داشتند.
فیلمهاي من بیشتر از اینکه تقلید باشند ،انتخاب
مسیر بودند؛ همان مسیری که این فیلمسازان هم
رفتهاند ،اما از فیلتر خودم عبور کرده است .متاسفانه
فیلمهای کمدی ،حادثهای یا عاشقانهاي که در ایران
ساخته میشوند ،کامال از نمونههای خارجی الگو
میگیرند .به همین دلیل فیلمهای کمدی یا پلیسی
ما هیچوقت در خارج از ایران موفق نمیشوند ،چون
خودشان نمونههای درخشانتری از آنها را دارند.
فیلمهایی از ایران بیشتر در جهان مطرح میشوند
که نگاه بومی داشته باشد؛ چه در قصه چه در روایت.
اگر فضای امروز تهران را که ظاهرا قابل توجه به نظر
نمیرسد ،خوب به چنگ بیاورید ،قابل عرضه خواهد
بود ،نه اینکه لزوما یک روستای برفی زیبا از مناطق
کردستان را در فیلمتان بگنجانید .فیلمی که متعلق
به فرهنگ ما باشد ،میتواند در نقاط دیگر جهان
کشف شود .این فرهنگ لزوما بتهجقه و طبیعت و
دشت و شعر نیست .درست است که فرهنگ امروز
تهران فرهنگ بدی شده ،اما بههرحال فرهنگ
ماست.
چطور به انتخاب این بازیگران نوجوان
و جوان رسیدید؟ فکر میکنم پيدا
كردن بازیگراني با این سنوسال یکی
از چالشهای فیلم ،بهخصوص در زمان
خودش ،بوده است.
از وقتی برای ساختن این فیلم مصمم شدم ،انتخاب
بازیگر اصلی بیش از شش ماه طول کشید .از
نوجوانهای زیادی تست گرفتم و درنهایت نوید
الیقیمقدم برای این نقش انتخاب شد .این اولین
فیلمی بود که نوید بازی میکرد .با این تست
انتخاب شد و بازیگر ماند .ما یک پسر  16 ،15ساله

میخواستیم که در دبیرستان درس بخواند و یک
دختر که دانشگاهش را تمام کرده ،ولی میخواهد
به یک بهانهای در تهران بماند .ناهید باید بزرگتر و
باتجربهتر از سینا میبود .انتخاب هر دو نفر سخت
بود .مرضیه خوشتراش تجربه بازیگری داشت و
قبال او را در فیلم آقای خسرو معصومی دیده بودم.
اما درکل انتخاب سینا سختتر بود .تصوری از او
در ذهنم داشتم و میدانستم قیافهاش باید چطور
باشد .شانسی که در مورد نوید آوردیم ،این بود که در
هنرستان بازیگری میخواند و با این مقوله آشنایی
داشت .بعدتر هم در فیلمها و سریالهایی بازی کرد و
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از دیگری ندارد .عدم نگراني براي بازگشت سرمایه
و حتي انتخاب بازیگر را هم از فیلم کوتاه با خودم
آوردهام .از این نظر فرمولهای حرفهای در مورد ما
جواب نمیدهد و از اینکه غیرحرفهای تلقی شوم،
ترسی ندارم ،حتی خوشحال هم هستم.
با توجه به اينكه با «پرويز» اكران هنر و
تجربه به نوعي آغاز شد و رونق گرفت
و پيشبيني اكران فيلم سومتان در اين
گروه ،چه تحليلي از وضعيت امروز اين
گروه سينمايي داريد؟ بهخصوص در
مورد اكران فيلمهاي روز.
فکر میکنم کسی تا امروز در گروه هنر و تجربه
به اندازه من فیلم نداشته است .سه فیلم بهعنوان
کارگردان و سه فیلم بهعنوان تهیهکننده داشتهام.
من با اصرار خودم را متعلق به این نگاه و جریان
میدانم .تنها مشکلی که در مورد این فیلمها وجود
دارد ،تامین بودج ه و بازگشت سرمایه است .اما باز
هم گالیهای ندارم ،چون کسی که به این سبک
فیلممیسازد ،میداند چقدر درآمد خواهد داشت.
من هیچوقت مخاطبان فیلمم و سالنهایی را که در
اختیار دارم ،با فیلمی مثل «سالم بمبئی» مقایسه
نمیکنم .چون آن فیلم با رویکردی ساخته شده که
حقش این میزان سالن و مخاطب است .ما هدفی
در ساختن این فیلمها داریم و تعدادی از مخاطبان
در ذهنمان است که در بهترین حالت بخشی از
آنها را میتوانیم در اختيار داشته باشیم .امیدواریم
همان تعداد مخاطبی که انتظار داریم ،به سینما
بیایند ،چون آنها هم کم نیستند .تجربه «ماهی و
گربه»« ،پرویز» و «خواب تلخ» نشان داده مخاطبان
اینفیلمها کم نیستند و اتفاقا مخاطبانی هستند
که فیلمهای دیگر را نمیبینند .مهم این است
که این گروه را برای فیلم دیدن انتخاب میکنند.
ما مخاطبان خفتهای داریم که اگر بتوانیم خوب
اطالعرسانی کنیم ،اکران موفقی خواهیم داشت.
در مورد اكران فيلمهاي روز در اين گروه سينمايي،

من هم جزو مخالفان این تصمیم هستم و موافق
روشن نگه داشتن چراغ سينماهاي اين گروه به هر
قیمتی نیستم .گروهی راهاندازی شده که میدانیم
فیلمهایش شاید بیش از  10مخاطب نداشته باشد.
این فرصت به تماشاگر داده شده که فیلمهای روز را
در سینماهای دیگر ببیند ،اما برای دیدن فیلمهایی
که ارزش هنری دارند ،این فرصت در سینماهای
دیگر به مخاطب داده نمیشود .این فیلمها برای
فروش ساخته نشدهاند و وظیفه فرهنگی ما نمایش
آنها برای عالقهمندانشان است .به نظرم اکران
فیلمهای دیگری غیر از این گروه ،خطا و تردیدی
در مسیر هنر و تجربه است .هنر و تجربه به ارفاق،
سالن شلوغ و تماشاگر زیاد نیاز ندارد و من میخواهم
فیلمم را با محدودیتهای خودش اکران کنم .وقتی
فیلم «طبیعت بیجان» سهراب شهیدثالث اکران
میشود ،کامال روشن است که مخاطبان کمی
خواهد داشت ،اما این کار راهاندازی دوباره یک ذهن
برای نسل جدید است .همین مخاطبان کم شاید
رویایشان دیدن این فیلمها روی پرده باشد و به
عقیده من تاثیر این کار فراموشنشدنی است

نیوشا صدر

درباره شخصیت نوجوان در «فصل باران های موسمی»
«همه انسانها شاهزاده متولد میشوند ،سپس پدر و مادر آنها را میبوسند و به قورباغه بدل میکنند»  -اریک برن
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نظم و بینظمی ،هر دو به یک اندازه زندگی نوجوان را تهدید میکنند ،شاید مانند هر انسان دیگری .همانطور که
نظم کامل و محتوم ،از آنجایی که طالب ثبات است ،او ،استعدادهایش و جوهر انسانیاش را به بند میکشد و روح
آزادش را سرکوب میکند ،بینظمی کامل نیز تفاوتها را برایش از میان میبرد ،قدرت تصمیمگیری و اراده را
بیمعنا میکند و به سکون نیروی محرک انگیزهاش منجر میشود .همواره باید خطوط قرمز مشخص و کارآمدی
باشند تا حتی عصیان نوجوان در میان این خطوط و با عبور از آنها معنا بیابد .باید نقاط ممنوع روشنی باشند تا
هدف عصیان نوجوان قرار بگیرند.
درک اینکه نوجوان کجای مرز میان کودکی و نوجوانی ایستاده است ،اغلب برای پدر و مادر دشوار است.
مسئولیتهایی بر دوشش میگذارند که درحقیقت بر شانههای نحیف یک کودک سنگینی میکند و
پیشفرضهایی نسبت به او ،گستره اعمال و حد و حدود امیال و آرزوهایش دارند که شاید مدتها قبل از
آن عبور کرده باشد .در عین حال خود او نیز پیوسته در درک قابلیتها و درک جایگاهش سردرگم میشود و
نبود قاعده و مرز به این سردرگمی دامن میزند .او ظاهرا قادر است مانند یک بزرگسال تصمیم بگیرد ،اما در
لحظه آنچه را به نظرش بهتر میرسد ،انتخاب میکند .ذهن بیتجربه او هنوز به سنجیدن عواقب خو نگرفته
است .تصویری که برزگر از سینای نوجوانش ارائه میکند ،تصویر او در چنین شرایطی است که میتوان آن را در
واژه بیپناهی خالصه کرد .هیچکس تکیهگاه عاطفی او نیست و عمال ،بدون اینکه کسی در کالم بر آن تاکید
کند ،طرد شده است .او در دنیایی رها شده که نه قواعدش را میشناسد و نه میتواند از پس آن بربیاید ،و از
آنجایی که بهطور موقت و با تصمیمهای آنی قادر است همه چیز را در ظاهر متعادل نگه دارد ،خودش نیز از این
گمشدگی آگاه نیست .او را به خودش سپردهاند و این مسئولیت بسیار سنگین ظاهرا خودش را نیز قانع کرده
که باید نقش یک مرد را ایفا کند .سینا دستوپا میزند و در لحظه تمام تالشش را میکند که در قالب یک مرد با
پیشفرضهای آشنایش جای بگیرد .اما بیشتر و بیشتر فرومیرود .حتی تالش او برای یافتن تکیهگاهی عاطفی
و موفقیت ناپایدار آن نیز بیش از پیش به حس طردشدگیاش دامن میزند.
گریه پایانی سینا ،بیش از آنکه گریه فرد بالغی باشد از سر خستگی و درد ،گریستن کودکی است که به بیپناهی
خود آگاه شده است
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)محصول (1394
خالصه فیلم :سهیل پس از چندین سال ،نشانی نیلوفر
را پیدا کرده و به سراغش آمده است .رابطه آن ها که در
گذشته ناکام مانده ،حاال درآستانه شکل گیری دوباره
است.

عوامل :كارگردان :بهنام بهزادي ،مدير فيلمبرداري بهرام بدخشاني ،طراح
صحنه و لباس :بابك كريمي طاري ،صدابردار :رشيد دانشمند ،بازيگران:
سحر دولتشاهي ،علي مصفا ،ستاره پسياني ،رويا جاويدنيا ،عليرضا آقاخاني،
شيرين يزدانبخش ،تهيه كننده :بهنام بهزادي
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حمیدرضاگرشاسبی

موضوعاصلی«وارونگی»،تاثیرپذیریآلودگیروابطخانوادگیازآلودگیهواست
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«در شرايط عادي ،و در اولين اليه مجاور زمين ،هر چه از سطح زمين فاصله بگيريم و به طرف باال پيش برويم،
هوا سردتر ميشود .اگر وضعيت توزيع عمودي دما در اين اليه برعکس بشود ،به آن وارونگي دما ميگويند.
به عبارت ساده ،و در شرايط عادي ،همواره هواي مجاور زمين گرمتر و هواي اليههاي باالتر سردتر است.
اما وارونگي دما زماني است که اين شرايط ،وارونه يا برعکس بشود؛ يعني وارونگي دما داللت دارد بر اينکه
هواي مجاور زمين سردتر از هواي اليههاي باالتر باشد ».این تعریفی ساده است از پدیده وارونگی که میتواند
مسبب بروز فاجعه شود .در سینمای جریان اصلی و بهویژه درهالیوود ،با چنین موضوعی برخوردی میشود
«وارونگی» بهنام بهزادی میبینیم .این چنین موضوعی جان میدهد برای ساخت
فیلم
ِ
به غیر از آنچه در ِ
فیلمی که در گونه فاجعه قرار میگیرد .نمونههایش را زیاد دیدهایم .در سینمای فاجعه ،ما شاهد مهابتی
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میشویم که یک شهر یا جمعیتی عظیم را در معرض ویرانی قرار میدهد .درواقع اث ِر رعبآور یک پدیده
فاجعهآمیز را در گسترهای فراخ به ارزیابی مینشینیم .اما در فیلم «وارونگی» تاثیر این پدیده آبوهوایی به
سطح یک خانواده تنزل یافته و شهر در چشمدید خالق فیلم ،در الیه بعدی قرار میگیرد .آنچنانکه دوربین
کمتر در گوشه و کنار شهر حرکت میکند و ما چیز زیادی از فیزیک و شیمی وارونگی نمیبینیم و به تعبیری
دیگر آلودگی هوا در گستره شهر نمایان نمیشود .اما موضوع اصلی ،تاثیرپذیری آلودگی روابط خانوادگی
از آلودگی هواست .درست مثل جابهجا شدن تودههای هوای سرد و گرم .اینجا جابهجایی در رفتارشناسی
آدمهاست .اولین چیزی که همواره آدمهای یک خانواده از یکدیگر طلب میکنند ،حمایت است .اما وقتی
وارونگی اتفاق میافتد ،دعوا و پشت یکدیگر را خالی کردن ،جایگزینش میشود.
«وارونگی» از آن دسته فیلمهایی است که نقطه عزیمتشان ،رسیدن شخصیت اصلی به یک تصمیم و
اصرارش بر انجام آن تصمیم است .از همین حیث است که تا شخصیت راه نمیافتد ،فیلم نیز بیحرکت است،
چراکه کنا ِر شخصیتی حرکت میکند که سرگردان و منفعل است .درواقع آنقدر بیاراده است که انگیزهای را
در ما ایجاد نمیکند که همراهش شویم .گاه حتی از اینکه اینچنین واکنشی عمل میکند ،از دستش خسته
میشویم و حرص میخوریم .تا پیش از آنکه بخواهد در برابر هجوم خانواده بر زندگیاش بایستد ،صرفا به
واکنشهایی خنثی بسنده میکند و کنشی از او سر نمیزند .او تا به این نقطه ،همواره در جهت خوشداشت
دیگران حرکت کرده و برای آنها بوده .به گونهای که تا برایش تصمیم میگیرند زندگیاش در تهران را جمع
کند و به شمال برود ،بهراحتی پذیرای آن میشود .اما از جایی دست به طغیان میزند و قصد میکند اوضاع
را به نفع خود عوض کند؛ همانطور که بقیه آدمهای زندگیاش همواره به منافع شخصی خود فکر کردهاند
و او را در حاشیه قرار دادهاند .حاال وقتش شده که او خودی نشان دهد .اکنون میخواهد برای خودش باشد.
مشکل نیز از همین نقطه آغاز میشود .چه میشود که او دیگر نمیخواهد آن آد ِم سابق باشد؟ «وارونگی»
خالی از کنش ،موقعیت یا لحظهای است که بتواند به این سوال پاسخ بدهد؛ سوالی اساسی که در ذهن بیننده
شکل میگیرد و بیپاسخ میماند
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سحر عصرآزاد

گفتوگو با بهنام بهزادي ،کارگردان «وارونگی»

بهنام بهزادي نويسنده -كارگرداني است كه تنها با ساخت سه فيلم صاحب يك لحن و
سبك شخصي در فيلمسازي شده است« .تنها دو بار زندگي ميكنيم»« ،قاعده تصادف» و
«وارونگي» حاصل دغدغهمندي او به مسائل دروني انساني بر بستر درامهاي مختلف با تجربه
فرمهاي مختلف روايي و تصويري است كه هر يك فيلمهايي منحصربهفرد در سينماي ايران هستند.
كارگرداني كه معتقد است فيلمسازي براي او محلي براي پيدا كردن خودش و كنار آمدن با دغدغههاي
مضمونياش است.
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با توجه به اينكه دست به قلم هستيد و
نگارش فیلمنام ه آثارتان را خودتان به
عهده داريد ،از ایده اولیه تا رسیدن به
مرحله کاغذ و قلم ،چه مسیری را طی
میکنید؟
اين مسير در هر فیلمنامهای متفاوت است .ضمن
اینکه خو ِد فیلمنامه هم حاصل جمع مدتی فکر
کردن حولوحوش یک موضوع ،شخصیت یا داستان
است .دقیقا نمیتوانم بگویم نقطه آغاز فیلمنامه
کجاست ،اما میتوانم بگویم که مدتي طوالنی به
یک فیلمنامه فکر میکنم ،در مورد آن یادداشت
برمیدارم و با دوستانم گپوگفتی دارم ،اگر هم

الزم باشد دربــارهاش تحقیق انجام میدهم .این
اتفاق معموال چندین ماه طول میکشد .بعد از اين
مرحله برای چند هفته همه وسایل ارتباطیام را
قطع میکنم و فقط فیلمنامه مینویسم .روند کارم
همیشه ثابت است و در روز 13،12ساعت مینویسم.
در این ميان تنها کاری که میکنم ،این است که راه
میروم! معموالدو نسخه فیلمنامه آماده میکنم؛
نسخه اول را از ابتدا با دیالوگ مینویسم .بعد یک
روز كار را تعطیل میکنم و پس از آن فیلمنامه را
میخوانم و دوبــاره نسخه اولیه را بهطور کامل
بازنویسی میکنم .بعد از این بازنویسی دوم ،تازه از غار
تنهایی بیرون میآیم .در اين مرحله میتوانم بگویم
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نسخه اولیه فیلمنامهام را در دست دارم.
لزوم این بازنویسی مجدد صرفا تفاوت با
نسخه اولیه است؟ ساختار چه جايي در
اين بازنويسي دارد؟
برای من بخش مهمي از فیلمنامه ،مهندسی آن
است که خیلی روی این بخش کار میکنم .ایدههای
ساختاری دارم که آنها را باید پیاده کنم .برخی از
اینها جزو یادداشتها و برنامههای اولیهام هستند
و برخی دیگر مواردي هستند که موقع نوشتن به
وجود میآیند .اولین بازنویسی که روی فیلمنامه
انجام میدهم ،بیشتر برای سروشکل دادن به
ساختار داستان است که اگر اشکاالتی در نوشته
ف کنم .اصوال فیلمنامههایم را
اولیه باشد ،برطر 
زیاد بازنویسی میکنم .حاال ممکن است در این
بازنویسیها تغییرات کلی باشد یا جزئی .امکان دارد
يك فیلمنامه را تا  10بار هم بازنویسی کنم ،اما اولین
بازنویسی را بالفاصله بعد از نوشتن نسخه اولیه انجام
میدهم.
چ ه حجمي از اين بازنویسیها متاثر از
وجه کارگردان بودن شماست؟ به گفته
بهتر آيا ميتوانيد موقع نگارش ،اين
وج ه را حذف کنید و در مراحل بازنویسی
بهعنوان کارگردان وارد عمل شوید؟
از آنجا كه من این توانایی را نــدارم که موقع
فیلمسازی دست به فیلمنامه بزنم ،درنتیجه سعی
میکنم خیلی دقیق بنویسم و موقع فیلمبرداری
عین فیلمنامه را بسازم .برای همین هر اتفاقی که
قرار است در فیلم نهایی بیفتد ،در فیلمنامه اعمال
میشود .بنابراین نهتنها نمیتوانم وجه کارگردانی
را از خودم جدا کنم ،بلکه از اولین نگارش به آن
فکر میکنم .اگر اولین نگارش فیلمهای قبلیام را
ببینید ،کامال میتوانید شکل نهایی فیلم را در آنها
پیدا کنید .فیلمنامه «تنها دو بار زندگی میکنیم»
از ابتدا یک فیلمنامه غیرخطی بود .در فیلمنامه
«قاعده تصادف» مفهوم سکانس و صحنه چندان

مشخص نبود و فیلمنامه «وارونگی» همان چیزی
است که اکنون در فیلم میبینید.
تا به حال به همکاری مشترک فکر
کردهاید ،یا بهخاطر نوع نگاهتان به
این نتیجه رسیدهاید که فقط خودتان
میتوانید همكار نويسنده خودتان
باشيد؟
همیشه دوستانی دارم که بهعنوان همكار در مراحل
مختلف فيلمنامهنويسي در كنار من هستند .کسانی
که در مراحل اولیه شکلگیری ایده با آنها حرف
میزنم و دوستان دیگری که بعدا ممکن است
فیلمنامه را به آنها بدهم تا بخوانند و از نظراتشان
استفاده کنم .اینها طیف وسیعی را دربر میگیرند؛
از یک خانم خانهدار تا يك فیلمنامهنویس .ولی
میتوانم بگویم ثابتترین آدمی که همیشه کنار
من بوده ،محمدحسن شهسواری ،رماننویس
و معلم رماننویسی ،است .ایشان پای ثابت همه
کارهای من تا امروز بودهاند .همواره از مرحله
شکلگیری کار گپوگفتهای زیــادی با هم
داریم ،درباره ساختاربندی کار صحبتهای زیادی

نهتنها نمیتوانم وجه کارگردانی
را از خودم جدا کنم ،بلکه از اولین
نگارش به آن فکر میکنم
فکر میکنم برای من واژه «جرقه» مناسب نیست!
بیشتر شبیه فتیلهای است که آرامآرام پیش میرود
تا اتفاق نهایی بیفتد.
نتیج ه كار هم مشخص ميكند هر چند
نبَر است ،اما منجر به
اين شيوه زما 
ِ
کیفیت مخصوص به خود فيلمهايتان
ميشود .اين ويژگي نشان ميدهد
حسی و درونی جلو میروید ،نه بر اساس
تکنیکهای آشنا و الگوهاي متعارف.
حتما بخشی از آن چالش برای من این است که
مضامين سطحی و هیجانانگیز روز را در نظر نگیرم
و خودم را گرفتار جریانهای حاکم سینمایی نکنم.
برایم جالب است بدانم فتیلهای که باعث
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میکنیم ،حفرههای فیلمنامه را بررسی میکنیم
و دربارهشان حرف میزنیم .ایشان اولین خواننده
همه فیلمنامههاي من هستند .یک جورهایی براي
من همکار فیلمنامه هستند ،اما ترجیح میدهند
بهعنوان مشاور از ايشان یاد شود .ربع قرن است
که با هم دوست هستیم و ایشان ،هم مرا خوب
میشناسند ،هم مقوله فیلمنامهنویسی را.
وقتی قصه در ذهنتان شكل ميگيرد،
چطور به انتخاب فرم و ساختار ميرسيد؟
«تنها دو بار »...موضوعی بهشدت درونی
با ساختاري اوهامگون دارد كه فضاي
سورئال قصه را تشديد ميكند .در
«قاعده تصادف» قصهای ملموستر را
با فرم نمايشي تئاتر پیش بردهاید .در
«وارونگي» هم سراغ موضوعي ملموس
رفتهايد که میتواند در هر خانوادهای
جاری شود .فرمی که برای اين فیلم
انتخاب کردهاید ،ساده و روان و به نظرم
بهترین فرم برای بیان تصویری و روایت
این قصه است .در انتخاب فرم و ساختار
و تناسب آن با محتوا ،تابع حسهایتان
هستید یا نگاه تكنيكي داريد؟
اصوالفیلمسازی برای من جایی است که تا حد
زیادی خودم را در آن پیدا میکنم .با فیلم ساختن
چیزهایی را پشت سر میگذارم و چیزهایی یاد
میگیرم .فیلمسازی برای من جایی است که با
دغدغههای مضمونیام کنار میآیم و از آنها رد
میشوم .گمان میکنم مهمترین نکته این است
که در هر کار یک جور چالش برای خودم تعریف
میکنم و بخش بزرگی از لذت و اهمیت فیلمسازی
برای من این است که بتوانم بر آن چالش غلبه کنم.
ش از آنکه بخواهم خودآگاه دست به انتخاب
پی 
بزنم ،این چالش در ذهنم آرامآرام شکل میگیرد و
برایم هیجانانگیز میشود که با این ایده یا قصه چه
میخواهم بکنم؟ اینکه بخواهم خودآگاه این ماجرا

را تعریف کنم ،امکانپذیر نیست .درواقع فیلمسازی
برای من بیشتر شبیه یک جور مجسمهسازیاست.
از سوژهام دور میشوم ،نزدیکش میروم ،چیزهایی
را کم میکنم ،چیزهایی را زیاد میکنم تا رفتهرفته
پیداکنم که فرم و محتوا قرار است چگونه کنار هم
باشند .در مورد «وارونگی» هم نمیتوانم خودآگاه
توضیح بدهم .فقط حس میکردم قرار است فیلمی
بسازم که مختصات فرمی دارد .این حس از مرحله
فیلمنامه تا زمان فیلمبرداری همراه من است .همین
روزها که داریم با هم صحبت میکنیم ،همزمان در
ذهنم به چالشی بین یک فرم و یک داستان فکر
میکنم و برای کار بعدیام یادداشت برمیدارم.
درواقع وقتي جرقه در ذهنتان روشن
میشود ،آن را رها نمیكنید و تا انتها
پیش میروید.
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شد «وارونگی» بهتدریج شکل بگیرد و به
نتیجه برسد ،از کجا روشن شد؟
همیشه برای من سوالی مطرح بــوده؛ آیا ما در
روابطمان از روابطی که در جامعه جریان دارد ،الگو
میگیریم ،یا با باال رفتن موقعیت اجتماعیمان،
ی خودمان را در جامعه اعمال
الگوي روابط بینفرد 
میکنیم؟ «وارونگی» برای من تالشی است برای
جواب دادن به این پرسش .اگر در رابطه فردی
میتوانیم خواسته یا ناخواسته به هم جفا کنیم،
آیا این تبدیل میشود به الگویی که بعدا رابطه بین
قدرت و مردم را شکل ميدهد؟ احساس میکنم
بخش بزرگی از شکل رفتارهايمان با هم در جامعه،
ش از اینکه تابع قوانین نانوشته سیاسی،
بی 
اجتماعی و فرهنگی باشد ،تابع رفتاری است که
در درون ما نسبت به آدمهای اطرافمان در الگویي
کوچکتر در جریان است .يعني بسیاری از آنچه
در جامعه به خودمان روا میداریم ،انگار نمونههاي
ی است که نسبت به اطرافیانمان
بزرگشده آن چیز 
در روابط بینفردی انجام میدهیم.
یعنی به نظر شما نوك پيكان از جامعه به
سمت فرد نیست ،بلکه از فرد به سمت
جامعه است؟
درواقع برای من این پرسش مطرح است که اگر من
امروز نسبت به اطرافیانم رفتاري دارم ،آیا بازتاب
ی است که در جامعه نسبت به من اعمال
آن چیز 
ی است که در درون خودم
میشود ،یا بازتاب چیز 
دارم و فردا اگر موقعیت بزرگتری به وجود بیاید،
همان را نسبت به جامعه اعمال میکنم؟ ما چگونه
میتوانیم به دیگران جفاکنیم ،بدون آنکه متوجه
باشیم؟ یا ترجیح میدهیم چشممان را نسبت به
جفا کردن ببندیم و خودمان را راضی کنیم که کار
بدی نکردهایم؟
با این دغدغه ،انتخاب یک زن نسبتا
جوان بهعنوان كاراكتر محوري با يك نیاز
دراماتیک درونی ،مي تواند واكنشي به

تفكر غالب جامعه مردساالر ما باشد؟
این اتفاق چندان آگاهانه نبود .فکر میکنم شاید یک
واقعیت بیرونی این است که ما در جامعهای زندگی
میکنیم که بههرحال زنها موقعیت شکنندهتری
دارند .الاقل در یک برداشت کلی میشود گفت زنان
گذشت بیشتری دارند .وقتی بهطور ناخودآگاه به
گشادهدستی ،شکنندگی و آسیبپذیری فکر
ش از هر چیز به یاد یک زن میافتم.
میکنم ،بی 
بهگمانم برای این موقعیت ،بهترین انتخاب یک
دختر  35 ،30ساله نبود ،بلکه تنها انتخاب من بود.
اگر نخواهم نگاهم را جامعهشناسانه ارائه بدهم،
میتوانم بگویم دستکم در پیرامون خودم هر بار
به الگویی اینچنینی فکر میکنم ،به یک خانم
میرسم.
«وارونگي» ،هم به جهت سليقه هنري
هم به جهت همذاتپنداري با مضمون
محوري ،فيلم محبوب من است .اما نكته
مهمتر براي من درك این مسئله بهشدت
دروني از طرف یک آقا و مطرح کردن آن
با اين شرح و بسط و جزئيات در یک فیلم

وقتی به گشادهدستی ،شکنندگی و
شازهر
آسیبپذیریفکرمیکنم،بی 
چیزبهیادیکزنمیافتم
این اتفاق به شكل خوبي در فيلم افتاده
است .آلودگي هوا هم موتور محرکی
است که با وخامت حال مادر ،درام را
پیش میبرد ،هم یک نشانه واقعی از
شرایط جامعه روز ماست و به واسطه
قرینهپردازی با موقعيت نيلوفر عمق
بيشتري پيدا ميكند .به نظرم قصهای که
ی سادهاي دارد ،به واسطه
چنين یکخط 
چنين پرداختي است كه ميتواند عمق،
قوام و جذابيت پيگيري پيدا كند.
همیشه دوست دارم در الیههای زیرین فیلمم
چیزهای جدید برای كشف مخاطبان قرار دهم .اما
چون بعضی وقتها نمیخواهم این مسائل را در
الیههای رویی فیلم مطرح کنم ،اینقدر به الیههای
زیرین میروند که درک و دریافتشان کمی مشکل
میشود.
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است .بهخصوص كه وجه زنانه فيلمهاي
قبلي شما چنين انتظاري را به وجود
ی شما هر چند
نميآورد .در فیلمهای قبل 
زنها تأثیرگذار بودند ،اما لزوما به مسائل
خاص و دروني آنها نميپرداختيد .اين
فيلم یک جور سرکشیدن محترمانه به
اندرونی مسائل زنان است كه ميخواهم
بدانم از كجا نشئت گرفته است؟
ی است
به نکته جالبی اشاره کردید .به نظرم طبیع 
که دستکم میتوانم بهعنوان آدمی که اطرافش
را نظاره میکند ،مشاهدهگر خانمهایی باشم که
اطرافم هستند؛ مادر ،خواهر ،همسر و غیره .اگر
بنا باشد چیزی را در اطرافم مشاهده کنم ،چون
نیمی از افراد پیرامونم را خانمها تشکیل میدهند،
طبیعی است که خانمها را ببینم .البته معتقدم
خیلی بیشتر از نصف مسائل پیرامون من متعلق
به خانمهاست ،پس باز هم طبیعی است که آنها
را ببینم .در دو کار قبلیام هم خانمها بهعنوان
عوامل موثر و تعیینکننده حضور داشتند ،ولی فکر
میکنم رفتهرفته این نگاه کمی بالغتر و پختهتر شد،
همچنانکه سنم باالتر رفته است .طبعا وقتی بهتر
میبینید ،بیشتر به عمق مسئله پی میبرید.
ويژگي ديگر فيلم اين است كه چنين
ی با مسائل دروني
قصه و قهرمان محور 
را با نشانههاي جامعه رئال روز با ظرافت
پيوند دادهايد ،و به همين دليل مفاهيم
فيلم فراتر از جهان رئال بسط پيدا
ميكند .مصداق حرفم کاربرد ماجرای
آلودگی هوا و تقارنی است كه با موضوع
فیلم پیدا میکند؛ هم نشانهاي واقعي
است ،هم دراماتیک و بسيار استعاری
و تمثیلي .چطور به چنین طراحيای
رسیدید؟
این نكته از مضاميني بود که از روز اول ،داستان
با آن شکل گرفت .این عین همان مسئلهای است

که در مورد پرداختن به یک زن مطرح کردم .برای
من این دو موضوع قرینه یکدیگر بودند .ما در قلب
شهری زندگی میکنیم که تقریبا همه روزهایش با
ماجرای آلودگی هوا پیوند خورده .حتی روزهایی که
هوا آلوده نیست ،به کوههایی اشاره میکنیم که باالی
تهران دیده میشوند ،انگار یک اتفاق بزرگ است.
درواقع ما اینقدر با این مسائل درگیر هستیم که
نمیبینیمشان .فکر میکنم تا زمانی که یک اتفاقی
نیفتد و همه چیز زیرورو نشود ،اصوال متوجه حضور یا
غیابشان نمیشویم .این دو موضوع از روز اول در کنار
هم در فیلمنامه وجود داشتند و خوشحال میشوم
که بدانم این تقارن در فیلم بهخوبی درآمده است.
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در جنس قصهگویی شما ،از مستقیم و
سرراست حرف زدن ،پرهیز میشود
و پیچش ايجادشده فضا را پررمزوراز
ميکند ،به گونهاي كه مفاهیم دیگری را
در درون خود يدك ميكشد .این نگاه از
کجا میآید؟
فکر میکنم بخشی از این ماجرا از ادبیات میآید .من
به كتابهايي عالقه دارم که وقتي آنها را ميخوانم،
با آنها ارتباط برقرارکنم .بعد از تمام شدن ،كتاب
را روی تاقچه میگذارم و مدتی بعد دوباره و سهباره
سراغش میروم .اینبار داستان را میدانم ،اما حاال
به دنبال چیزهای دیگری میروم .درواقع دوست
دارم اگر کسی فیلمم را دوباره دید ،حاال که داستان
را میداند ،به جزئیات و نکات تازهای پی ببرد و
مسائلی را کشف کند که برایش جالب است .شاید
بار اول ارتباط این وجوه در کلیت داستان با آنچه
میبیند ،مرتبط نباشد .مثال در «وارونگی» کسی که
اولین بار فیلم را میبیند ،شاید شکالت دادن برادر به
خواهر در ابتداي فیلم برايش مفهومی نداشته باشد و
بخشی از روند زندگی عادی باشد .اما امیدوارم کسی
که فیلم را دوباره میبیند ،این شکالت دادن برایش
مفهوم دیگری داشته باشد.
شخصيتها رنگآميزي و پرداخت
ی يك
خاصي دارنــد؛ كاراكتر اصل 
قوی نامتعارف است .زني
شخصیت
ِ
كه براي گرفتن حقش پرخاش یا تندی
نميکند ،ولی وقتی كه باید یک تصمیم
انتحاری بگیرد ،از قالب زن منفعل خارج
شده و بهشدت تعیینکننده میشود.
در کنار نيلوفر ،خواهرش را ميبينيم
که بهراحتي همجنس خودش را ناديده
ميگيرد ،همانطور كه برادر در مسائل
اساسي ،نيلوفر را به حساب نميآورد،
اما با گرفتن يك جعبه شكالت ميخواهد
دل او را به دست بياورد .در مقابل،

مردي كه با نيلوفر رابطه عاطفي دارد،
دچار انفعال است و نميتواند تصميم
بگيرد .اينها نشانگر این است که به
شخصیتها به واسطه جنسيت نگاه سياه
و سفيد نداشتهايد و به آدمها در موقعیت
ق میدهید ،نه اینکه کارشان
خودشان ح 
درست باشد .چطور به اين رنگآميزي در
شخصيتها براي رسيدن به يك خوانش
جديد از قصهاي آشنا رسيديد؟
نکتهای را فراموش نکنید؛ آنچه همه این سالها
در مورد سینما تحلیل یا تدریس شده ،این است
که شخصیتهایتان را در یک موقعیت بغرنج
با موانع قوی و نوعا بدون بازگشت قرار بدهید تا
به چالش کشیده شوند و حرکت کنند .راستش
خود من همیشه به این فکر کردهام که در پیرامونم
آدمهایی که وضعیت بغرنج و غیرقابل بازگشت
داشته باشند ،نیستند یا کم هستند ،اما آدمهایی
که تغییر نکرده باشند ،وجود ندارند .همیشه با
خودم فکر کردهام که این آدمها از سر چه چیزی
تغییر کردهاند؟ وقتی تحقیق کــردهام ،متوجه

آدمهــای این فیلم بیشترین
شباهت را به آدمهای معمولی
جامعه دارند و این برایم یک
چالش بزرگ بود
یک نکته دیگری هم وجود دارد؛ وقتی ما در شرایط
پایداری هستیم ،کمتر به این مسائل توجه میکنیم.
احتماال شبیه همان انگشت زخمی است که به همه
جا میخورد .در حالت عادی هم آن انگشت به خیلی
جاها میخورد ،اما چون زخم نیست ،دردش حس
نمیشود .در روزهایی که يك آدم حالش بد است،
حساسیتش بیشتر میشود و با حساسیت بیشتری
به رفتار آدمها نسبت به خودش نگاه میکند.
در اين شرايط طبعا شاخکهایش
حساس میشود که چرا پايش در رابطه
با آدمهاي مقابلش ميلنگد .پس در
جای درستی قرار نگرفته و باید جایش
را عوض کند...
دقیقا .این همان ضعفی است که در درد انگشت هم
وجود دارد .این ضعف بنیادینی است که شخصیت
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شدهام که اتفاقهای خیلی کوچک؛ اتفاقهایی که
فاجعهبار نیستند ،میتوانند آدم را تغییر بدهند.
اتفاقهای کوچک معموال پیرامون آدمهایی مثل
خودم و اطرافیانم رخ میدهند که در معرض یک
واقعه خیلی هولناک نیستیم ،اما تغییر میکنیم.
آدمهای این فیلم بیشترین شباهت را به آدمهای
معمولی جامعه دارند و این برایم یک چالش بزرگ
بود؛ اینکه آیا میشود در یک فیلم فاجعه به آن
شکل که در ذهن همهمان وجود دارد ،اتفاق نیفتد،
ولی زمینه برای تحول ،تغییر و یک جور حرکت
و آگاهی به وجود بیاید؟ برای این کار به آدمهایی
احتیاج نداشتم که آنقدر بد باشند تا دست به کار
فاجعهآمیز بزنند ،بلكه به آدمهایی احتیاج داشتم
که شبیه آدمهای معمولی جامعه باشند و میزانی از
مفهوم مطلق خوب بودن و بد بودن را داشته باشند
و بعد ببینم این آدمها چه بالیی میتوانند سر هم
بیاورند! یا این آدمها میتوانند باعث چه اتفاقها و
چه تحولهایی شوند؟ دلم نمیخواست آدمهای
این فیلم و اتفاقهایی که برایشان پیش میآید،
 1در 10میلیون باشند .دوست داشتم این آدمها
و اتفاقهای پیرامونشان  1در  100هزار باشند ،تا
ببینم میشود با چنین چیزهایی فیلم ساخت .اگر
این نگاه را عام کنیم ،میبینیم آدمهای پیرامونما نه
آنقدر بد هستند و سیاه که موجب موقعیت تاریک
و عجیب و غریبی شوند و نه آنقدر سفید که بتوانند
فرشتهگونباشند.
البته ميتوان این برداشت را داشت
که همدلی شما بهعنوان نویسنده و
کارگردان با کدام شخصیت بیشتر است.
به نظرم همدلی شما در فيلم با زن و بهطور
خاص نيلوفر است.
حتما همینطور است ،اما آدمهایی که روبهروی
این زن هستند ،الزم نیست حتما جنایتکار باشند.
کافی است آدمهای غافل یا خودخواهی باشند که
یک آدم را از حقوق اولیه خودش محروم کنند .حتما

نگاه من با شخصیت زن اول است .برای اینکه او
کسی است که مورد جفا قرار میگیرد و دچار تحول
میشود.
اتفاقی که در شخصیت نیلوفر میافتد،
يعني تقارن بحران در خانواده و بحران
در رابطه عاطفی ،از آن نقاط طالیی است
که کمک میکند يك تغییر بطئی مهم در
او اتفاق بيفتد كه باورپذیر و دراماتیك
است .از مرز واقعیت هم فراتر نمیرود،
چراكه در زندگي واقعي هم معموال
بحرانها برآمده از هم هستند و از
خودمان مي پرسيم چرا همهچیز با هم
پیش آمد؟
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اصلی ما دارد و نسبت به آنچه از طرف دیگران
برایش اتفاق میافتد ،آگاه نیست.
درواقع كاراكتر نيلوفر پذیرنده هر چیزی
است که از طرف دیگران برایش به وجود
میآید و يك جايي ميخواهد به اين روند
ايست بدهد!
بله .احتماال اگر از خودش میپرسیدیم ،میگفت
من آدمی هستم که به همه روا دارم .همه را میبیند
و با رواداری از کنار مسائل میگذرد .اما وقتی آگاهي
پيدا ميكند ،با مسائل طور دیگری برخورد كرده و به
خودش نگاه میکند.
به نظرم چنین آدمهایی فکر میکنند
هرچند این مسائل را به زبان نمیآورند،
اما اطرافیان گذشت و فداكاري آنها
را درک میکنند .ولی نيلوفر به جایی
میرسد که متوجه ميشود هويتي
مستقل ندارد ،برایش حقي قائل نیستند
و اين كارها را وظيفهاش ميدانند و
اينجاست كه طغیان میکند.
احتماال بسامد این ماجرا باعث شده این قضیه
برای خود من جالب باشد؛ بسامدی که در جامعه
میبینم.
در ارتباطی که بین نسلهای مختلف،
مادر ،دختر (نيلوفر) و خواهرزاده (صبا)،
وجود دارد ،نکت ه جالب برایم این است که
از كنار موضوع تقابل و شكاف بين نسلها
كه هم مهم است هم كليشهاي شده ،آرام
و باطمأنینه ميگذريد .طوري كه بهعنوان
یکی از الیههای درونی فیلم در ذهن
ميماند تا مخاطب بيشتر به آن فكر كند،
اما بیرون نمیزند .چطور به این تعادل و
كنترل آگاهانه رسيديد؟
در روزهایی که فیلم را میساختم ،شوخیای بین
بچهها بود که میگفتند فالن وجه فیلم خوب
است و حتما به چشم میآید و ...اما من همیشه

میگفتم این فیلم از آن فیلمهایی است که قرار
است چیزی در آن به چشم نیاید .فکر میکنم یکی
از مهمترین اتفاقهایی که برای من افتاد ،این بود
که میخواستم ببینم چقدر میشود همهچیز را
سايید! به شکل طبیعی ،انتظار داشتم وقتی اين
سايش اتفاق ميافتد ،خیلی از چیزها دیده نشوند.
اما ويژگيای كه اشاره كرديد ،از اين نکته میآید كه
دوست ارجمندم آقای شهسواری همیشه میگوید:
«بزرگترین چیزی که میتواند تو را ُبکشد،
ُگلدرشتی است!»
دقیقا .به نظرم نسبت به این قضیه آلرژی
دارید!
در این فیلم آنقدر سعی کردم این گلدرشتی را از
هر طرف بسايم ،فکر میکنم اصل بسیاری از چیزها
ی همان
هم تا حد زیادی ساییده شده است! یک 
ماجرای صبا است .کسی که در بسیاری از صحنهها
یک ناظر خاموش است و آرامآرام متوجه میشود که
نزدیکترین آدمهای خانوادهاش میتوانند همان
رفتاری را با او بکنند که با خواهرشان دارند .احتماال
تنها فرق او با خالهاش این است که میبیند اگر

من همیشه میگفتم این فیلم از
آن فیلمهایی است که قرار است
چیزی در آن به چشم نیاید
آدمی برای اینکه بتواند اختیار آنچه را به خودش
مربوط است داشته باشد ،حاضر است بجنگد،
هرچند ممکن است بعدا هیچ استفادهای نبرد.
انتخاب بازیگر يكی از مراحل پیچیده
فيلم شماست .آنچه شخصیتها را براي
مخاطب ویژه و بهیادماندنی کرده ،سه
عامل است كه اولین مورد ،شکلگیری
تمام و كمال کاراکتر روی کاغذ است و
اینکه چطور وجوه مختلف شخصيت
در رفتارهای جزئي و زیرپوستی نمود
پيدا كند .دومین مورد به انتخاب شما
برمیگردد؛ اينكه سعی کردید با
تصویری که از كاراكتر در ذهن داشتید،
خالف تصویر کلیشهای مخاطب از بازیگر
حرکت کنيد .مثل انتخاب علی مصفا یا
سحر دولتشاهی كه تصويري متفاوت
از آنها ميبينيم .سومین مورد ارتباط
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ابتدا به ساکن واکنشی نشان ندهد ،میتواند به یک
نیلوفر دیگر تبدیل شود .تفاوت دیگر او با نيلوفر این
است که صبا سعی میکند خیلی زود در مقابل آن
اتفاق کاری بکند و و اكنش نشان بدهد .درحقیقت
خوشبینی من نسبت به نسل آینده این است که
نخواهند تن به بازیهای طبیعی بدهند.
درحقیقت آینهای مقابل صبا قرار دارد
که میتواند آیندهاش را ببيند ،بهخصوص
كه این نسل خیلی تیز است و مثل نسل
ما انعطافپذیر نیست .چیزی در روحیه
ما بود و هنوز هست که هر وقت بلند
میخندیم ،منتظر يك اتفاق بد هستیم
و خوشی محض را حق خودمان نمیدانیم.
به نظرم صبا میتواند این تصویر را در
نیلوفر ببیند و امیدوارم این نسل بتوانند
حق را به خودشان بدهند.
واقعا نمیدانم چرا و چطور ،ولی میدانم اتفاقی که
افتاد ،این بود که نسل ما درحقیقت بیشتر از هر
چیزی ،پذیرا و تمکینکننده شرایط موجود بود و
شاید حتی اين آگاهي را نداشتيم و در ذهنمان
فکر نکردیم هم ه چیز میتواند شکل دیگری داشته
باشد.
حتی میتواند ایده زیرپوستی فیلم این
پيام به نسل جديد باشد که «این تصویر
را ببین و نخواه که اینگونه باشی».
دستکم میتواند بگوید «آگاه باش در چه موقعیتی
هستی ».همیشه اینطور نیست که بخواهیم
بهطور مطلق بر ضد هم باشیم و علیه هم شورش
کنیم ،ولی باید نسبت به آنچه حقمان است ،آگاه
باشیم .این فیلم بنمایهای دارد که میگوید اختیار
تصمیمگیری برای خود ،یک اختیار بنیادین است.
ممکن است تصمیم غلط بگیرم و ممکن است همان
تصمیمی را بگیرم که تو میخواهی ،ولی مهم این
است که اختیار تصمیم دست خودم باشد.
قضیه انتخابگر و فاعل بودن در اشل

کاراکتر و قصهای که ترسیم میکنید،
قابل درك است .در عين حال ميتواند
قابليت ارجاع داشته باشد و در اشل
وسيعتري مطرح شود تا فراموش نکنیم
چقدر میتوانیم مهم باشیم.
چیزهایی در نهاد ما ذاتی است .فکر میکنم همچنان
که بشر ذاتا دوست دارد آزاد باشد ،ذاتا دوست دارد
اختیار هم داشته باشد و احتماال برای داشتن این
اختیار میتواند بجنگد .ولی این همکه از این اختیار
چه استفادهای بکند و با داشتن آن در معرض اشتباه
و مسئولیت کار غلط قرار بگیرد ،واقعی است .ذات
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درست كارگردان با بازیگر است که
توانسته تصویري دقيق از کاراکتری که
روی کاغذ خلق شده ،ارائه دهد .این سه
مرحله تحلیل من است و ميخواهم بدانم
به آن قائل هستيد؟
به نظرم تحلیل بسیار درستی داشتید .از وقتی که
کمتر با نابازیگر کار کردم و رفتهرفته به مزایای
بازیگر پی بردم ،از جنبههایی کار برایم آسان شد و
از جنبههایی دشوار .آسان از این جهت که میتوانم
موقع فیلمنامه نوشتن یک کاراکتر عینی را در نظر
بگیرم و دشوار از این جهت که دیگر مثل سابق
نمیتوانم یک کاراکتر فرضی را در نظر بگیرم و بعد
بگردم تا او را پیدا کنم .ولی شخصا مزایای كار با
بازیگر را به آزادی ذهنی خودم ترجیح میدهم.
در این فیلم که با بازیگر کار کردم ،متوجه شدم
داشتن بازیگر خوب چه موهبتی است .در کار با
نابازیگر همواره این مزیت را دارید که مخاطب هيچ
پيشفرضي از آدمی که مقابل دوربین میآورید،
ندارد و پرسونای آن آدم برای بیننده ناآشناست .اما
همیشه این ایراد را دارد که باید انرژی زیادی صرف
کنید تا او را به پرسوناژی که میخواهید ،برسانید.
ولی اگر بازیگر خوبي داشته باشید ،باعث میشود
انرژیتان را صرف ارتقای کار او کنید .در این فیلم
از این جهت خیلی خوششانس بودم و البته کمی
هم برای خودم چالش تعریف کرده بودم .همانطور
که شما گفتید ،دلم میخواست علی مصفا و سحر
دولتشاهی را در یک نقش بهکلی متفاوت نشان
بدهم .این چالش ،هم در کار وجود داشت ،هم
میتوانست ذهنیت بیننده را بهکلی تغییر دهد .ولی
فکر میکنم تمام مزایایی که بازیگر دارد ،این نیست.
اگر کارگردان خوششانس باشد و بازیگرهای خوبی
انتخاب کند ،این مزیت وجود دارد که بازیگر هنر و
تجربه خودش را كه خیلی بیشتر از تجربه کارگردان
در حیطه بازیگری است ،بیاورد و به نقش چیزهایی
اضافه کند .مثال در مورد سحر دولتشاهی ،همه

آنچه از او میدانستیم و در ذهن بیننده هم وجود
داشت ،به چهرهای اضافه کنید که ظرفیت زیادی
دارد تا حسهای متفاوتی داشته باشد .این چهره
یک سویه تهاجمی دارد و یک سویه مظلوم .به نظرم
خیلی مهم است که خود بازیگر بتواند حسها را
درونی کند و به بیننده ارائه دهد .میتوانم در مورد
تکتک بازیگرهاي فیلم به مواردي اشاره كنم .مثال
علیرضا آقاخانی تصویر عمومیاش چیزی بود که از
«تنها دو بار »...میآمد ،اما اینجا تصویر متفاوتی از
او میبینیم .ستاره پسیانی ،رویا جاویدنیا و شیرین
یزدانبخش نيز کسانی هستند که به شکلگیری
کاراکترهایی که در ذهن من وجود داشت ،کمک
زیادی کردند .این کار واقعا تجربه جالبی برایم بود و
باعث شد تکلیفم با بازیگر روشن شود .حاال میدانم
که دوست دارم همیشه با بازیگرهای خوب کار کنم.
ويژگيای که باعث شده آلودگی هوا
و موضوع فیلم از هم منفک نشوند و
گامبهگام پیش بروند ،تصاویر عمقداری
اســت که از آسمان در پسزمينه
صحنههاي خارجي نشان میدهید.

دلم میخواست علی مصفا و
سحر دولتشاهی را در یک نقش
بهکلی متفاوت نشان بدهم
«تنها دو بار »...هزار و خردهای کات داشتم که از
میانگین کاتهای یک فیلم معمولی خیلی بیشتر
است .همیشه فکر میکردم دیگر فیلمی نسازم که
این همه کات در آن وجود داشته باشد ،ولی در
این فیلم متوجه شدم کاتهای بیشتری داشتم!
وجه چالشبرانگیز این بود که من میتوانستم با
تجربهای که در «قاعده تصادف» داشتم ،با یک
دوربین متحرک خیلی بیشتر این میزانسنها را
پوشش بدهم .ولی برایم جالب بود به دوربینی برسم
که تا حد زیادی ثابت است و میزانسنها با تقطیع و
تغییر جای دوربین به دست بياید .تجربه جالبی بود
و از جهاتی چون ترکیب تجربه دو فیلم قبلی بود ،به
نوعي کاملکننده ایده اولیه در دکوپاژ هم بود.
ميتوان گفت این سه فیلم به جهت
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درواقــع این کدی است به مخاطب
تا حس کند این عامل طبیعی به جز
اینکه تهديدكننده و پیشبرنده درام
است ،حضور تصويري هم دارد .این فرم
تصویری را از مرحله دکوپاژ در ذهن
داشتید؟
یکی از دشوارترین بخشهای کارگردانی این فیلم
قسمتهایی بود که در شهر میگذشت .بهخصوص
برای چند پالنی که در ماشین میبینید ،چندین
روز وقت صرف کردم .بهرغم اینکه تقریبا همه
این فضاها را از قبل دیده بودم ،ولی فرصت زیادی
صرف فیلمبرداری این پالنها شد .برای خودم خیلی
مهم بود که وقتی دائم در مورد آلودگی هوا صحبت
میکنیم ،اين وجه عمق داشته باشد و دیده شود.
نکته مهم ديگر این است که برخالف تصور همه
ازجمله خودم ،در روزهایی که آلودگی زیاد است،
وقتی فیلم میگیریم ،تصویر کامال تصنعی میشود
و به شکل عجیبی چشم ما به دیدنش عادت ندارد.
آلودگی شاخصههایی دارد که شهر در عمق کمرنگ
میشود .در صحنههایی که داخل ماشین گرفته
میشد و میخواستیم این عمق را ببینیم ،ماجرا
پیچیدهتر بود .باید جاهایی میرفتیم که هم خیابان
را ببینیم ،هم آن عمق را و هم بخشی از آسمان را كه
كار را سخت ميكرد.
به جهت تكنيكي و فنی «وارونگي» چه
تجربیات جديدي نسبت به دو فيلم قبلي
براي شما به همراه داشت كه به مثابه
همان چالشهاي شخصي شما محسوب
ميشود؟
«وارونگی» برای من کاملکننده پازلی بود که از
«تنها دو بار »...شروع شد .در «تنها دو بار »...درواقع
فیلم بر مبنای مونتاژ ساخته شده بود و مبتنی بر
جامپکات بود« .قاعده تصادف» مبتنی بر میزانسن
بود و کمترین میزان کات را داشت« .وارونگی»
فیلمی است که اگرچه مبنایش بر میزانسن است،

ولی تعدد جای دوربین دارد و مونتاژ نقش زیادی
در كليت كار دارد .از جهتی فکر میکنم این شکل
کار کردن ،سختترین کاری بوده که تابهحال
داشتم .چون این میزان تعدد جای دوربین و پالن،
در فیلمی که قرار است کامال واقعنما باشد و رسیدن
به حسوحال واقعی که بیننده همه کاتها و جاهای
دوربین را فراموش کند و در خود داستان غرق
شود و بهخصوص به رئالیته فیلم لطمه نخورد،
کار بسيار مشکلی بود و فکر میکنم ساليان قبل
نمیتوانستم چنین فیلمی بسازم .احتیاج به تجربه
و نوعی از مهارت و اعتمادبهنفس داشتم که فکر
میکنم تازه در این کار به دست آوردم .بسيار برایم
چالشبرانگیز بود که بتوانم فضاهای واقعی را طوری
تقطیع کنم که به حس داستان لطمه وارد نشود .در
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کارگردانی و شکل اجرا ،بهنوعی سهگانه
شما محسوب ميشوند؟
البته سهگانه را بیشتر مبتنی بر وجوه مشترک
میگیرند ،اما این سه فیلم مبتنی بر وجوه افتراق
هستند.
میتوان گفت هر فیلم گامی است برای
تکمیل کردن تجربه فیلم قبل.
این سه فیلم برای خودم سه وجه مختلف در
کارگردانی بودند که هم باید تجربهشان میکردم،
هم مهارت کسب میکردم .در هر کدام از اینها باید
بخشی از خودم را پیدا میکردم و همچنین بخشی
از روایت داستان را.
فیلم شما در گروه آزاد و هنر و تجربه
ی شما در مورد
اکران شده است .نگاه کل 
هنر و تجربه و ارزيابيتان از اكران فيلم
در این گروه چيست؟
خیلی سال پیش وقتی قرار بود «تنها دو بار »...اکران
شود ،در بدترین فرصت سال و در چند سینمای
محدود اکران شد و همواره از من میپرسند «مگر
این فیلم اکران شده؟» هر وقت یاد اکران ناکام این
فیلم میافتم ،به این فکر میکنم که چقدر در همه
این سالها جای هنر و تجربه خالی بوده است .برای
همه آنهایی که بیرون از این گود مینشینند و در
مورد اینکه هنر و تجربه چیست ،چرا باید باشد و چرا
نباید باشد ،حرف میزنند ،فقط این را میتوانم بگویم
که فیلم اکراننشده برای یک فیلمساز ،دستکمی
از یک فیلم ساختهنشده ندارد .اگر ایرادی در گروه
هنرو تجربه میبینند ،بهگمانم باید مطرح و برطرف
شود .اما اگر بهکلی منکر چنین شرایطی برای اکران
هستند ،برایشان آرزو میکنم یک بار فیلم بسازند و
ندانند چه کار باید بکنند .باید لذت اکران شدن در
این گروه را بچشند تا بفهمند چقدر جایگاه گروه
هنر و تجربه اهمیت دارد .نمیخواهم از نمونههای
دیگری که همه جای دنیا وجود دارد ،صحبت کنم،
چون به اندازه کافی در موردش صحبت شده ،ولی

برای خود من هنر و تجربه گروه بسیار جالبی است،
چون خیلی وقتها فیلمهایی را آنجا میبینم که
امکان دیدنشان در جای دیگری وجود ندارد یا
شرایطی برای اکران شدن ندارند .در سینمای ما که
کموبیش همه چیز محدود و محصور به تصمیمات
مدیریتی یا سلیقهای است ،هنر و تجربه یک اتفاق
بسیار خوشایند برای فیلمسازان و عالقهمندان
سینماست .من «وارونگی» را بعد از یک سال در
یکی از بدترین موقعیتهای سال و چند هفته مانده
به جشنواره فجر اکران میکنم .ما در مورد فیلمی
صحبت میکنيم که بازیگر دارد ،فیلمی است که
برای اکران عمومی ساخته شده ،به فستیوال کن
و جشنوارههای خارجی رفته و همه شرایط را برای
یک اکران بزرگ و موفق داشته ،ولی متاسفانه در
شرایط اکران جایی قرار گرفته که فقط در چند
سینما آن هم ب ه صورت محدود در حد دو ،سه سانس
نمایش دارد .طبیعتا نمیتوانم خوشحالی خودم را
ابراز نکنم از اینکه هنر و تجربه با سینماها و شرایطی
که برای اکران دارد ،بهنوعی به کمک این فیلم آمد و
از این بابت تنها میتوانم قدردانشان باشم

عزيزاهلل حاجي مشهدي

انتخاب نام «وارونگي» براي چنين فيلمي بسيار آگاهانه بوده است
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«وارونگي» ،سومين فيلم سينمايي بهنام بهزادي ،بهخوبي نشان میدهد كه يك فيلمساز نوآور و خالق میتواند
با نگاهي مستقل ،جدا از هرگونه تاثيرپذيري مستقيم از فيلمسازان موفق و صاحبسبك روزگار خود ،كاري
خوشساخت و قابل تامل ارائه دهد.
بهزادي بسياري از نشانههاي موجود در فيلم «تنها دو بار زندگي میكنيم» ( )1386را در فيلم تازه خود نیز جاي
داده است .پايان باز داستان فيلم ،يكي از آنهاست و تاكيد بر عدم قطعيت و داوري يك پديده مشخص از زواياي
مختلف ،از سوي آدمهاي متفاوت با نگاههاي گوناگون نيز يكي ديگر از همان نشانههاست .مشکل نيلوفر (سحر
دولتشاهی) كه زير آوار بيامان بايدها و نبايدها و تصميمگيريهاي بيقيدوشرط و غيابي اطرافيانش ،دستوپا
میزند ،از نگاه تكتك آدمهاي نزديك به زندگي او ،متفاوت به نظر میرسد.
انتخاب نام «وارونگي»( ( )Inversionبهعنوان يك پديده ج ّوي و هواشناختي در شاخه آبوهواشناسي (�Clima
 )tologyبراي چنين فيلمي نيز بسيار آگاهانه بوده است .از نخستين صحنههاي فيلم كه معارفه تدريجي
آدمهاي اصلي فيلمنامه شكل میگيرد ،با پديدار شدن گفتارها و كردارهايي از سوي آدمهاي اطراف نيلوفر
روبهرو میشويم كه بهعنوان تظاهر پندارها و نگاههاي نامتعارف و غيرعادي ،معنا و مفهوم وارونگي را به ذهن
وارونگي روابط ميان آدمهاي داستان فيلم – از فرهاد (علي مصفا) برادر
مخاطب فيلم متبادر میكند .درواقع
ِ
نيلوفر گرفته تا خواهر بزرگش يا همسر برادر و دامادشان – آشكارا تداعيكننده همين رفتارهاي غيرعادي و
به دور از صميميتهاي متعارف و معمول ميان يك خانوده متحد و به هم دلبسته است .نويسنده فيلمنامه
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آگاهانه تالش میكند نسبت معناداري ميان عنوان فيلم (وارونگي) با فضاي حاكم بر روابط اخالقي آدمهاي يك
خانواده – بهعنوان برشي از يك بافت اجتماعي خانواده در روزگار ما – پيدا كند و آن را موشكافانه ،زير ذرهبين
بگذارد و به گونهاي براي هواي مسموم و آلوده كه بهطور معمول در اوج آلودگيها با هشدار رسانههايي چون
راديو يا تلويزيون و ديگر وسايل ارتباط جمعي همراه میشود ،در فيلم ،برابرنهادي مثل رفتار يا كردار مسموم و
آلوده را در نظر بگيرد كه بيترديد از پندارها و افكار مسموم سرچشمه میگيرد .حتي اگر رفتارهاي زباني آدمها
را نيز جلوههايي آشكار از نوع نگاه و انديشه و تفكر آنها بدانيم و رابطه اثباتشده و علمي ميان زبان و تفكر را
بهعنوان يك نظريه پذيرفتهشده علم زبانشناسي ( )Linguisticsبپذيريم ،اين تلنگر آشكار فيلم براي مخاطب
اثر پررنگتر جلوه میكند كه همچنانكه هنگام باال رفتن ميزان آاليندههاي هواي تنفسي در كالنشهري
مثل تهران ،به مردم هشدار داده میشود ،كاش براي افزايش ميزان آلودگيها و مسموميتهاي زباني ،رفتاري
و كرداري آدمهاي يك خانواده يا يك جامعه نيز هشدار داده شود ،تا اينچنين شاهد باال رفتن ميزان تنشهاي
زباني و رفتاري نباشيم!
براي نيلوفر -بهعنوان خواهر كوچك خانواده -از سوي آدمهاي ديگر ازجمله فرهاد و خواهر بزرگتر او و حتي
توسط دامادش – غيابي تصميمگيري میشود و بهسادگي كارگاه كوچك دوزندگي او كه براي چند زن ،محل
درآمد و نانآوري بوده است ،به اراده ديگران – بيآنكه خود او در چنين تصميم سرنوشتسازي نقشي داشته
باشد – تعطيل میشود! اكنون پس از سالها قرار است يك رابطه نيمهكاره عاطفي و احساسي ،بار ديگر از سر
گرفته شود كه پيش از هركس ،هما (ستاره پسياني) دوست و همكار نيلوفر و صبا خواهرزاده جوان او كه گويي
سخت شيفته شخصيت نيلوفر است ،از آن باخبر میشوند! در چنين فضايي ،اعضاي خانواده ،حكم به تبعید
ناخواسته نيلوفر به يكي از شهرهاي شمالي كشور میدهند تا به توصيه و تجويز پزشك معالج مادر نيلوفر (شيرين
يزدانبخش) ،او را بهخاطر ريههاي ناسالمي كه توان نفس كشيدن در هواي آلوده تهران را ندارد ،به شمال ببرد
و از زندگي در تهران چشمپوشي كند و از سهيل نيز كه پس از سالها بهتازگي نشاني او را پيدا كرده و به سراغش
آمده است ،دور شود! عنصر گريز و جدا شدن و رهايي از همه عناصر و عواملي كه سرچشمه رفتارها و رابطههاي
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مسموم و آلودهاند ،براي حركت خودخواسته نيلوفر در
فصل پاياني فيلم ،تغيير و تحول تازهاي در شخصيت او
را به مخاطب فيلم نويد میدهد.
بخش عمدهاي از همذاتپنداري ميان مخاطب فيلم
با شخصيت نيلوفر را بايد حاصل تصميم نهايي او
براي دل كندن و گريز آگاهانه او از همين شرايط
بهشدت غيرعادي دانست .كسي كه درست در بزنگاه
مرخص شدن مادر بيمارش از بيمارستان و آماده
كردن او براي رفتن به شمال ،يكباره از همراهي
مادر خودداري كرده است ،اكنون در فصل پاياني
داستان فيلم ،مشتاق است که با مادرش به شمال
برود .اين تصميم خودخواسته ،ديگر بوي تحميل
يك فرمان و حكم غيابي را نميدهد و او خود ،آگاهانه
میخواهد كه مادرش را از هواي آلوده و مسموم
تهران نجات دهد و درواقع حاال ديگر بايدی در كار
نيست و او بهعنوان يك آدم رشديافته و مستقل،
خودش دارد براي سرنوشت و آينده و كار و عشق و زندگياش تصميم میگيرد! انگار روشنترين درس
عبرتآموز از چنين رفتاري ،اين است كه سادهترين و مناسبترين راه رهايي از هر فضاي آلوده و مسمومي،
گاه دور شدن و فاصله گرفتن از آن فضاست.
تنشي كه ميان نيلوفر و سهيل بعد از آشكار شدن مسئله وجود يك پسربچه  9 ،8ساله – حاصل ازدواج ناموفق
و بيدوام سهيل – به نشانه نوعي پنهانكاري از سوي سهيل ايجاد میشود ،بهويژه با توجه به تصميم تازه نيلوفر
براي رفتن به شمال ،اگرچه به مخاطب فيلم پاسخ روشني نميدهد كه بر سر رابطه عاطفي تازه آغازشده ميان
اميدبخش نزديك شدن يك سامانه بارشي و پديدار شدن باد و
نيلوفر و سهيل چه خواهد آمد ،اما با شنيدن خبر
ِ
باران در روزهاي نزديك ،دگرگونيهاي مثبتي در اوضاع ج ّوي شهر ايجاد خواهد شد كه از ديدگاه معناشناسانه،
نماد و نشانهاي آشكار از خوب شدن حالوهواي روحي نيلوفر نيز تلقي میشود.
سومين فيلم بهزادي ،بهعنوان يك درام خانوادگي – اجتماعي از همه نشانههاي روانشناختي و جامعهشناسانه
روزگار ما بهخوبي بهره برده و درمجموع راه برونرفت از فضاهاي خفقانآور را تسليم شرايط دشوار نشدن و
تالش براي گريز و رهايي از آن فضاي آلوده میداند.
سومين فيلم بهزادي با وجود برخورداري از داستاني ساده و در عين حال پركشش كه بهخوبي با مخاطب
خود ارتباط برقرار میكند ،تصاوير حسابشده و غبارگرفته متناسب با فضاي داستان (كار بهرام بدخشاني)
و بازيهاي قابل قبول بازيگران – بهويژه بازي بسيار متفاوت و باورپذير سحر دولتشاهی  -شايد به دليل
تاكيد بيش از اندازه كارگردان بر واقعنمايي رفتاري شخصيت محوري فيلم و غفلت از پرداخت دقيقتر
برخي شخصيتهاي ديگر– ازجمله سهيل – و نيز به دليل نداشتن موسيقي متن اثرگذار و متناسب با فضاي
خفقانآور موقعيتهاي مكاني فيلم ،تا حدودي آسيب ديده است .هرچند كه در كارنامه فيلمسازي بهنام
بهزادي بهعنوان كاري قابل قبول و بهيادماندني ثبت خواهد شد
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(محصول )1394
خالصه فیلم :شاهین که پس از سال ها به شهر
زادگاهش سفر کرده ،در دوراهی اخالقی قرار می گیرد
که در آن مفهوم خوبی و بدی ،اخالقی و غیر اخالقی قابل
تشخیص نیست.

عوامل :کارگردان :بابک بهرامبیگی ،فیلمنامهنویسان :پیام ناصر ،بابک
بهرامبیگی ،مدیر فیلمبرداری :محمدرضا تیموری ،طراحی و ترکیب صدا:
انسیه ملکی ،صدابردار :حسن شبانکاره ،جلوههای ویژه بصری :فرهاد نجفی
فرد ،طراح صحنه :کاوه کاظم زاده ،آرش باقی پور ،طراح لباس :سمیرامیس
مهندسان ،طراح گریم :هادی برجی ،بازیگران :رضا بهبودی ،شبنم مقدمی،
علیرضا آرا ،مرتضی یونسزاده ،باران ابراهیمی ،تهیهکنندگان :بابک
بهرامبیگی ،مرتضی یونسزاده
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سیدرضا صائمی

«یک روز طوالنی» روایت نسبیت و پیچیدگی اخالق در زندگی انسان است
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باید میان پیچیدگی و نسبیت در اخالق ،نسبت منطقی برقرار کرد و همین وضعیت چندگانه و گاه پارادوکسیکال
است که قضاوت درباره دیگران را دشوار میکند .بابک بهرام بیگی تالش کرده در «یک روز طوالنی» از طریق
قرار دادن آدمها در موقعیتهای متعارض ،این گزاره اخالقی را دراماتیزه کند و نمایش دهد .شاید سینما تنها یا
دستکم بهترین ابزاری است که با تکیه بر ذات بصری خویش میتواند موقعیتهای متعارض و نسبی اخالقی
را از طریق ساختار نمایشی ،قابل تفهیم کند .درواقع کارکردهای نمایش میتواند مفاهیم دشوار و انتزاعی
فلسفی ،هستیشناختی و اخالقی را به موقعیتی ملموس و قابل فهم بدل کند .در «یک روز طوالنی» ،آدمها در
تقاطع رویارویی و مواجهه اتفاقی با هم ،پیچیدگی موقعیتهای اخالقی در زندگی روزمره را ترسیم میکنند.
این بازنمایی البته صورتی ناخودآگاهانه دارد ،اما دستکم علی (رضا بهبودی) قهرمان خسته و غمگین فیلم
متوجه این پیچیدگی شده و شاید حس ماللی که در رفتار و منش او میبینیم ،ناشی از نوعی درماندگی از این
پارادوکسهای اخالقی باشد که شاید به واسطه سالها دوری از وطن و عدم آگاهی از تغییر و تحوالت جامعه
برمیآید .در جایی از فیلم ،نیلوفر به علی میگوید اینجا همه چیز خیلی سریع در حال تغییر است و گویی علی
از عمق این تغییرات پرتعارض ،گیج و منگ است؛ از اینکه برخی از آدمها به جبر تغییر نه عوض که عوضی
شدهاند! در خالصه داستان فیلم جملهای آمده با این مضمون که «زمان آدمها را دگرگون میکند ،اما تصویری
را که از آنها داریم ،ثابت نگه میدارد .هیچ چیزی دردناکتر از این تضاد میان دگرگونی آدمها و ثبات خاطره
نیست!» علی ظاهرا از ثبات شخصیتی برخوردار است که دور از عالقه او به نقاشی و هنر و درونگرایی ناشی از آن
نیست ،حاال او در مقابل جامعهای متزلزل و متغیری قرار گرفته که سالها از آن دور بوده و به نظر میرسد بهخاطر
همین روحیه نیز در غربت رنج میبرد .اما این رنج در بازگشت به وطن و قرار گرفتن در موقعیتی که به واسطه
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برادرش سامان برای او ایجاد شده ،به بهت و دوگانگی بدل شده و او را بالتکلیفتر از قبل میکند .خاصه وقتی
متوجه رابطه سامان و نیلوفر میشود ،انگار به نوعی سرخوردگی و مالل اخالقی دچار شده و حس میکند که
دیگر آدمهای زندگیاش و جامعهای را که در آن بزرگ شده ،نمیشناسد .علی هنوز از نسل همان مردان مردی
است که جوانمردی و انسانیت را فدای مصلحتاندیشی و منفعتطلبی فردی نکرده! گرچه فردیت او از حیث
شخصیتشناسی بیش از دیگران است.
«یک روز طوالنی» سرشار از داللتهای اخالقی و روانشناختی است که هم میتوان در نسبت با شخصیتها
آن را جستوجو کرد و هم در واکاوی هویت مستقل هر کدام از آنها .از سوی دیگر فارغ از قضاوتهای اخالقی
درباره آدمهای قصه ،موقعیت نسبی اخالق در جهان انسانی نیز بهدرستی و با اتکا به مولفههای درام صورتبندی
میشود تا در پس آن نوعی جبریت اجتماعی هم در این واکاوی اخالقی دخیل باشد .به این معنی که آدمها
در موقعیتهای مختلف شاید به ظاهر ،کنش و واکنش غیراخالقی از خود نشان دهند ،اما این یک برساخته
اجتماعی است ،نه لزوما یک منش فردی .مثال علی میخواهد  9میلیون به همسر سابق نیلوفر کمک کند تا از این
طریق هم دختری دور از پدرش نباشد و هم خود او از طریق پرداخت بدهی طلبکار برادرش ،دینش را به خانواده
خودش ادا کند .اما همین موقعیت اخالقی درست در جایی تحقق مییابد که نیلوفر به بهانه این اتفاق و بازداشت
همسر سابقش میخواهد بهانهای محکمهپسند فراهم کند تا حضانت دخترش را بگیرد .این دو موقعیت انسانی
در یک درهمتنیدگی اخالقی ،چنان پیچیده و بغرنج میشود که علی نمیداند کدام عملش اخالقی و انسانیتر
است؛ دادن یا ندادن پول!
فیلم به نوعی روایت بیاعتمادی به آدمهاست که در پس تغییر به دگردیسی هویتی دچار میشوند« .یک روز
طوالنی» درواقع روایت نسبیت و پیچیدگی اخالق در زندگی انسان است که «زندگی انسانی» را به مفهوم و
موقعیتی چندقطبی و دوگانه بدل میکند که رمزگشایی آن بهسادگی میسر نیست .آدمها به قول مارکس به
دست خودشان زندگی را میسازند ،اما نه آنطور که خودشان دوست دارند ،آنطور که جامعه و خود زندگی
اقتضا میکند .و این حقیقت تلخ ناگزیری است که در «یک روز طوالنی» بازنمایی میشود
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ایلیامحمدینیا

گفتوگو با بابک بهرام بیگی ،کارگردان «یک روز طوالنی»

بابک بهرام بیگی را شاید بتوان نخستین کارگردانی نام برد که در هنگامه راهاندازی گروه
هنر و تجربه اولین اثر بلند سینمایی خود را صرفا جهت اکران در گروه سینمایی هنر و
تجربه کارگردانی و آماده نمایش کرده است .او که متولد  1357کرمانشاه است ،در کارنامه خود تدوین
فیلمهای بسیاری ازجمله «باغهای گمشده» ،ساخت ه هادی آفریده« ،زیمل بلوچستان» به کارگردانی
مازیار مشتاق گوهری و «دریاچههامون» محمد احسانی را دارد .بهرام بیگی در مقام کارگردانی نیز
فیلمهای «ساز شکسته»« ،آشوب»« ،پس از 17روز» و «روز قزلآال» را ساخته است .با او به بهانه
اکران فیلم «یک روز طوالنی» به گفتوگو نشستیم که میخوانید.
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«یــک روز طوالنی» تقریبا تمام
مختصات یک فیلم برای اکران عمومی
در گروههای سینمایی اعم از بازیگران
شناختهشده ،فیلمنامه قابل اعتنا،
کارگردانی استاندارد و فیلمبرداری
درخور را داشت .چرا به اکران عمومی
فکر نکردید؟
از همان ابتدا که در نظر داشتم فیلم را کارگردانی
کنم ،به اکــران در گــروه هنر و تجربه فکر

میکردم .دوست داشتم فیلمی را تولید کنم که
استانداردهای اکران در گروه هنر و تجربه را داشته
باشد.
فیلم را چه سالی تولید کردید؟
سال  ،94دقیقا زمانی که گروه هنر و تجربه
رفتهرفته سروشکلی رسمی یافته بود.
ایده فيلمنامه «یک روز طوالنی» که به
صورت مشترک توسط شما و پيام ناصر
نوشته شده ،از کجا میآید؟
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ايده از خاطرهاي ميآید که دوستي براي من
تعريف کرده بود .موضوع از این قرار بود که کسی
طلبي را میخواست بگیرد .بچهاي در آنجا بود
که جلوي چشمانش پدرش را دستگير میکنند
و اتفاقات ناخوشایندی برايش میافتد .دوستم
وقتی تعریف میکرد ،بهخاطر آن بچه دچار عذاب
وجدان شده بود که البته عذاب وجدان او به من هم
منتقل شد که کاش آن لحظه من هم آنجا بودم و
شاید میتوانستم کاري میکردم و اين من را اذيت
میکرد .رفتهرفته این موضوع در ذهنم رسوب
کرد .ایده اولیه را با پیام ناصر در میان گذاشتم.
با کمک پيام شروع به نوشتن فیلمنامه کرديم و
مدت طوالني وقت گذاشتيم.
نوشتن فیلمنامه چقدر طول کشید؟
يک سال کامل درگيرش بودم .چند بار بازنويسي
کرديم و در این میان پيام براي من خطکش بود.
من فیلمنامه را مينوشتم ،پيام میديد .شیوه
کارمان اینگونه بود که به پيام میگفتم تو يک
مقدار بيرونتر از گود نوشتن باش که زواید را
بتوانی بهتر ببيني .پیام میخواند و میگفت چه
جاهايي خوب است و چه جاهايي مثال درام قصه
شکل نگرفته و من دوباره مشغول نوشتن میشدم.
ولي در ديالوگها کار او بيشتر از من بود .من
فحواي ديالوگها را مینوشتم و پیام چون ادبيات
بهتري داشت ،سعي میکردم خودش اجرا کند.
يعني ديالوگها را مینوشت و براي من میفرستاد
و من میگفتم اينجا زياد است و اين ماجرا اتفاق
نيفتاده ،من میخواهم اينطور باشد .اينها را
دوباره اصالح میکردم و او ويرايش میکرد .تا
کمکم فیلمنامه نهایی شکل گرفت.
نکته جالب و بــارز فيلم «یک روز
طوالنی» این است که خيلي ديالوگ
ندارد ،ولي تصوير زياد دارد .آنجاييکه
بايد دیالوگی باشد ،به همان اندازهای
است که بايد باشد .تقريبا اضافهگويي

کمتری را در فیلم شاهد هستیم .فکر
میکنم اين حاصل تجربه مشترک شما
و پيام ناصر باشد.
حتما همينطور است .ذات فيلمهاي مينيمال
اینگونه میطلبد .به استايلي فکر کردم مثل
فيلمهايي که روي من هم تاثير گذاشته بودند.
اينطور بود که همه زواید و اضافات را کنار بگذاريم
و يک سکانس را ببينيم و به سکانس بعدي پرش
کنيم ،و اگر مثال يکسري سواالتي هم براي بيننده
میماند ،جوابش را با پرش بعدي متوجه میشود.
در سکانس بعد دوبــاره میگويد اين چيست و
آن چيست .اين سبک فيلمنامه شايد از برسون
میآيد .برسون هم همين جوري است .او با تدوين
هم اين کار را میکند ،يعني يک تعليق براي
ميزانسن ايجاد میکند .با همديگر اين سبک را
پيش رفتيم .از يک طرفي هم میگفتيم هر آنچه
مفيد است ،بايد در فيلم بماند .منتها در نسخه
اوليه فيلمنامه که نوشته بودم ،اين ماجرا پيش
آمد :دوستانی که فیلمنامه اولیه را خوانده بودند،
به من میگفتند درست است که شخصيتپردازي

يک سال کامل درگير نوشتن
فیلمنامه بودم .چند بار بازنويسي
کرديم و در این میان پيام براي من
خطکشبود
شخصيت شاهین را از روي شخصيت يک نقاش که
چندین بار دیده بودمش ،وام گرفتم .سرگذشتش
همين بوده .درآلمان زندگي کرده و اين اتفاقها
براي او افتاده و تقريبا يک شخصيت شبيه اين در
واقعيت هم هست.
شاهين خيلي زودبــاور نشان داده
میشود .او بدون هيچ واکنشي حاضر
میشود جلوي در خانه خسرو برود تا
برادرش به خواسته خود برسد.
آدمهايي چون شاهين در روابط خود با ديگران
دچار مشکل هستند .آدمهاي توداري هستند که
عزلتنشیني را بيشتر میپسندند .او مدتهاست
از کشور خارج شده و از خيلي از مناسبات خبر
چندانی ندارد .زندگي در جايي که شاهين از آنجا
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فیلمنامه مدرن است ،اما بايد بدانيم شناسنامه آن
شخصيت چيست .يکسري اطالعات را بايد به
مخاطب بدهيم که اين باعث شد يکي دو سکانس
به فیلمنامه اوليه اضافه کنم تا درنهايت اطالعاتي
که فيلم من میدهد ،در حد خودش کامل باشد.
اين اطالعات بيشتر و اضافهگویی ،در
ديالوگهای بين نيلوفر و شاهين اتفاق
میافتد که مکالمهای طوالنيتر به
نسبت ساير سکانسهاي فيلم را در آن
شاهد هستیم.
بله ،سکانس ديگري به فیلم اضافه نشد .دقيقا
همان سکانس بسط و گسترش بیشتری پیدا کرد.
شايد بهخاطر اينکه فيلم «یک روز طوالنی» فيلم
نخست من بود و برای اينکه از من نپرسند اين چرا
آمده ،یا مثال اين چرا اينطور شده و ...تن به این
کاردادم .شايد بايد راه ديگري را پيش میبردم،
يعني برای رفع مشکل ،تکنيک ديگري به خرج
میدادم.
به نظر میرسد که اين سکانس خيلي
مورد عالقه شما هم نيست .يعني يک
جورهايي مجبور شديد که اين اتفاقات
بيفتد و به قول شما اگر فرصت بيشتري
داشتيد که روي فيلمنامه کار کنيد ،قطعا
به راهحلهاي بهتري میرسيديد .حاال
به سوالی در مورد شاهين برسيم .چرا
شاهين اینقدر کمحرف است؟ چرا در
مواجهه با برادرش در دنياي ديگري
است و انگار در اين جهان نيست؟
شاهين يک شخصيت يونيک است .نمونه بارز اين
شخصيت را من اطراف خودم ديدهام .آدمهايی
بهشدت درونــي هستند .احتماال زندگيهاي
سختي را داشته اند و شاید حتي به مرز خودکشي
هم رسيده باشند .شاهين يکسري خصوصيات
ویژه دارد .قرص میخورد ،دچار اختالالت دروني
هم هست .اين از ندانستنش نيست .اتفاقا خيلي

هم میداند .اطالعاتش از دنیا کم هم نيست .آدم
کتابخوان آرتيستي است .آدمي است که زندگي
کرده و تجربهگراست .ارتباطش با برادرش کامال
قطع شده 18 .سال ايران نبوده و هيچ ارتباطي
نداشته و مدتها بوده با پدر و مادرش تماسي
نداشته است .بعد از مدتها آمده و رابطه سردي
بين خودش و برادرش وجود دارد که انگار قبح
دارند يک چيزهايي را به همديگر بگويند .من
دوست داشتم رابطه سرد آنها شکل بگيرد .از پالن
ابتداي فيلم که برادرش جلوي ماشين ايستاده
و سيگار میکشد ،برادر را میبينيم و در آخرین
پالن فيلم هم رابطه سرد بين برادران را شاهد
هستیم .اطرافمان چنين آدمهايي داريم که به يک
مرزهايي میرسند و به اين شکل درآمدهاند .من
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آمده است ،سادهتر از اينجاست .آدم دورويي
نيست ،ساده است .به همين جهت خيلي زود
تن به خواسته برادرش میدهد .اما خيلي زود پي
به اثرات نامطلوب اين مواجهه میبرد که برايش
عادي نيست.
و تالش میکند به نحوی آن را جبران
کند؟
بله ،در مواجهه با چيزي که فکرش را هم نميکرد،
تالش میکند شرایط را تغییر دهد.
مخاطب از شاهين چيزي نميداند ،در
اینباره تعمدي داشتید؟
در فيلمنامه اين فيلم هيچ تدوين موازي وجود
ندارد .هميشه مخاطب شخصيت اصلي فيلم را
دنبال میکند .به قاعدهاي پايبند بوديم که از
لحظهاي که فيلم شروع میشود ،گويا يک حال
استمراري بيان میشود .از لحظه ورود فيلم به
زندگي کاراکترها فيلم شروع میشود و ادامه
پيدا میکند .اين يک شيوه و سبکي است که
من آن را تجربه کــردم .سعي کــردم يک جور
شخصيتپردازي مدرن را ارائه بدهم.
يعني اصراري نداشتيد که مخاطب
از گذشته شخصيتهاي فيلم چيز
چنداني بداند؟
بله ،به نظرم الزم نبود .مهم اين بود که از آغاز فيلم
مخاطب با شخصيتها همراه شود و با واکنشهايي
که شاهين در مواجهه با ديگران از خود نشان
میدهد ،مخاطب در ذهن خود آن شخصيتها
را بسازد .در داستاننويسي هم همينگونه است.
نويسنده شرحي از شخصيتها میدهد و هر
خواننده اثر ،شخصيت خود را از آن چيزي که
نويسنده خلق کرده ،میسازد .اين قاعدهاي بود که
چه در فيلمنامه و چه در اجرا و ميزانسنها به آن
پايبند بوديم.
درحقيقت تو تماشاگر را درگیر
شخصیتهای فيلمت میکنی که بيشتر

فکر کند و شخصيتها را با توجه به
نشانههايي که میدهی ،تحليل کند و
در ذهنش پرورش دهد .مثل استفاده
از مچبند براي شاهين ،که يادآور
میشود که احتماال او در گذشته تجربه
خودکشي داشته است.
درســت اشــاره کرديد .در مــورد مچبند خيلي
نميخواستم تاکيد کنم .دوست داشتم بيننده آن
را حدس بزند که مثال تنهايي شاهين ناشي از
شکست عشقي ،يا زندگي در شرايط سخت غربت
و ...باشد.
در فيلم «روز قزلآال» شخصيتي داريد
که دست به خودکشي میزند .درست
همان نقطه و دستي که نشانههايش را
در شاهين میبينيم .آيا شاهين ادامه
شخصيت فيلم «روز قزلآال» است که
حاال برای جستوجوی زندگی بهتر به
گمان خود به خارج سفر کرده است .به
آن فکر کرده بوديد؟
به هر جهت اين مسئله در ناخودآگاه من وجود

در فيلمنامه اين فيلم هيچ تدوين
مــوازي وجود نــدارد .هميشه
مخاطب شخصيت اصلي فيلم را
دنبالمیکند
جواب میدهم .که خوشبختانه به من زنگ زدند و
گفتند که حتما میآيند و تا االن هم پشتيبان من
بودند و در اين فيلم با من همراه شدند.
اولين گزينه براي نقش نيلوفر ايشان
بودند؟
کسي مثل من که فيلم اولي است و خيلي هم
خارج از گود سينماست و ارتباطهاي زيادي ندارد،
نميتواند قطعي بگويد که اين اتفاق با خانم مقدمي
میافتد .يکي از گزينههاي اصلي من خانم مقدمي
بودند ،ولي اين احتمال را میدادم که حق دارند
به هر دلیلی نپذیرند .شايد سر کاري باشند ،يا
اصال فيلمنامه را دوست نداشته باشند .به جز
ایشان گزینههای دیگری هم بودند ،اما همچنان
که گفتم ،گزینه نخست من ایشان بودند.
و نقش شاهین؟
براي نقش شاهين خيلي میترسيدم .شاهين
يک شخصيت بهظاهر ساده است ،ولي در درونش
پيچيدگي زيادی وجود دارد .بازي پيچيدهاي هم
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داشته ،اما خيلي مستقيم نبوده اســت .کال
شخصيتهايي که در زندگي به اين مرز میرسند،
بــراي من دوستداشتني هستند .چون فکر
میکنم دنيا را از زاويه دید متفاوتي نگاه میکنند.
با توجه به اينکه فيلم صرفا برای اکران
در گروه هنر و تجربه توليد شده ،و
میدانیم تعداد صندلیها و اکران فیلم
محدود است ،چقدر صرف تولید آن
کردید؟
با هزينه کمي فيلم را ساختم .فيلمنامه را به دفاتر
متعددي بردم .اما همه تهيهکنندهها معتقد بودند
که فيلم با هزينه کمتراز  350ميليون تومان به
توليد نخواهد رسيد .میگفتند اگر بخواهي با
هزينه کمتري شروع کني ،قطعا توليد فيلم تمام
نميشود .اما من تصميم خودم را گرفته بودم .در
اين راه البته مدير فيلمبرداري و هنرمندان جوان
قزويني کمک شاياني کردند .البته نبايد کمکها و
حمايتهاي بازيگران خوب فيلم ،خانم مقدمي و
آقاي بهبودي و عليرضا آرا را فراموش کرد.
بيشترين هزينههاي فيلم در کدام
بخش بود؟
بيشتر هزينههاي توليد شامل خورد و خوراک،
اسکان و دوربين بود.
چقدر هزينه توليد فيلم شد؟ از اين
جهت اين پرسش و پاسخ آن مهم است
که کساني اگر خواستند در حوزه هنر و
تجربه فيلمي بسازند ،برآوردي حداقلي
از توليد فيلم داشته باشند.
چيزي حدود  150ميليون تومان.
براي من جالب بود که شبنم مقدمي،
برنده سيمرغ بلورين جشنواره فیلم
فجر که بازيگر شناختهشدهاي هم
هست ،چطور قبول میکند در فيلم يک
کارگردان گمنام حضور پيدا کند .چطور
مجابش کرديد؟

خانم مقدمي يا بازيگراني که شبيه ايشان هستند،
هميشه حمايت میکنند .حتي من شاهد بودم که
بعضي از بازيگران در فيلمهاي کوتاه بازي کردند.
فيلمنامه را برايشان فرستادم و درواقع شانس
خودم را امتحان کردم .ايشان فيلمنامه را دوست
داشتند و بعد فيلمهاي کوتاه من را ديدند .البته من
برايشان توضيح دادم که فيلم قرار است در هنر و
تجربه اکران شود و ايشان هم پذيرفتند و گفتند
که براي من هم جالب است و وجهه هنري سينما
را بيشتر دوست دارم .گفتند فکر میکنم و به شما
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دارد ،يعني در عین سادگي بايد کامال دروني اجرا
کند .آدمي است که حس دروني عجيب و غريبي
آن
دارد و خيلي سخت بودآدمي را پيدا کنم که ِ
اين کار را داشته باشد.
آقاي بهبودي را کجا ديديد؟
آقاي بهبودي را قبال از تئاتر ايشان میشناختم
و بازي ايشان را در تئاتر خيلي دوست داشتم.
تئاتر «در انتظار گودو» را که بازي ايشان شاهکار
بود ،دیده بودم و البته تئاترهاي ديگر ایشان را
دنبال کردم .واقعا خوب بودند .پيشنهاد يکي از
دوستان خوبم بود که گفت رضا بهبودي را انتخاب
کن .فيلمنامه را خواندند و چون کارگردان تئاتر
بودند ،به من شک داشتند .میگفتند حوزه ،حوزه
سينماست .با هم صحبت کردیم که ايشان هم
خدارا شکر فيلمنامه را دوست داشتند و قبول
کردند در «یک روز طوالنی» حضور یابند .و چون
در تمام سکانسها ايشان حضور دارنــد ،تمام
روزهاي فيلمبرداري کنار ما بودند .تقريبا پالني
نيست که ايشان حضور نداشته باشند .از بازي
ايشان خيلي راضي هستم .به نظر من بازي دروني
کامال درستي ارائه دادند.
به نظر میرسد بازي بازيگران فيلم
شما ،هم خانم مقدمي و هم بهويژه
رضا بهبودي ،از سر رفع تکليف نبود.
احساس کردم نقش را باور کردند و اين
خيلي خوب بود .آيا شما دورخواني هم
داشتيد؟
بله ،ما دورخــوانــي داشتيم ،تمرين داشتيم
و مفصل با هم گپ زديــم .بهعنوان مثال اين
شخصيت(شاهین) قبلش چطور بــوده ،کي
به خارج از کشور رفته ،کي برگشته ،آنجا چه
وضعيتي داشته ،و او را شبيه کرديم به يک
شخصيت واقعي .و اين خيلي کمک کرد ،يعني هر
لحظه و ديالوگي از فیلم تحلیل داشت .میدانستيم
اين را اگر بگويد ،به اين دليل است که زندگياش

اينطور بوده و قبال چنين اتفاقي برايش افتاده
است .ممکن است بيننده آنها را نبيند ،ولي ما بايد
میدانستيم تا آن حس مورد نظر از ايشان دربيايد.
در جلسات دورخواني پيشنهادی از
طرف بازيگران صورت میگرفت که
ديالوگي عوض شود ،يا چيزي شبيه
اين؟
قطعا پيشنهاد میدادند .ولي میتوانم به ضرس
قاطع بگويم که تقريبا  98درصد ديالوگهايي
که نوشته شد ،همان ديالوگ درواقع ادا شد .چون
در ديالوگها سعي کرديم يک لحني ،يک سبکي
را ايجاد کنيم .تقريبا همان است ،مگر اينکه يک
مقدار تغييرات جزئي در آن ديالوگها اتفاق افتاده
باشد .چون بازيگران ديالوگها را از آن خودشان
کرده بودند ،يعني احساس نميشد ديالوگهاي
فيلمنامه را میخوانند.
خاستگاه هر دوی اين بازيگران ،شبنم
مقدمی و رضا بهبودی و حتي عليرضا
آرا ،تئاتر است .استفاده از بازيگراني که
در اين عرصه کار کردند ،يک ريسک

میتوانمبهضرسقاطعبگويمکه 98
درصد ديالوگهايي که نوشته شد،
همانهااداشد
پاتوق شود؟
شايد يکي از عوامل موثر در اين جريان ،نمايش
مستمر فيلمهاي باکيفيت باشد و البته تبليغاتي
که نياز به توجه بيشتري دارد .وقتي به خيلي از
هنرجويان خودم میگويم که مثال فيلم «يک روز
طوالني» در هنر و تجربه اکران شده است ،از وجود
آن اظهار بياطالعي میکنند.
عدهاي معتقدند که میبايست براي آثار
اين گروه جشنوارهاي مستقل تعريف
شود .شما تا چه حد با اين نظر موافقيد؟
اينکه با توجه به حجم برگزاري جشنوارههاي
سينمايي با موضوعات مختلف ،به فکر برگزاري
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محسوب میشود .چه کار کرديد که
اين فضا را به سمت بازيهاي سينمايي
ببريد؟
اول اينکه خود من هم ترس داشتم .البته از خانم
شبنم مقدمي خيلي فيلم ديده بوديم و تجربه
خيلي زيادي در سينما داشتند .بيشتر بازيگر
سينمايي هستند .در صورتي که خاستگاه اصلي
ايشان هم تئاتر است .آقاي رضا بهبودي هم هر
چند که بازيگر بسيار توانايي در تئاتر بودند ،فکر
میکردم نکند که اين اتفاق بيفتد .ولي اين را هم
میدانستم که تئاتر عوض شده .آن حالت اغراقي
که در گذشته در تئاتر میديديم ،االن ديگر کم
شده .االن تئاترهاي مدرن و جديد را میبينيم،
بازيها آن غلو قديمي را ندارند .من با اولين
برخوردي که با آقاي بهبودي داشتم و با دیدن
تکههايي از فيلمهايي که ايشان بازي کرده بودند،
متوجه شدم که ايشان اين مديوم را خیلی خوب
میشناسند ،و اتفاقا از خود من هم بيشتر وسواس
داشتند .درنتیجه خیلی نگراني نداشتم .من فکر
میکنم تجرب ه آقاي بهبودي در سريال «روزگار
قريب» که آقاي کيانوش عياري بزرگ ساخته
بودند ،باعث شده بود به درک خیلی خوبی از مديوم
تصویر ،چه در تلویزیون و چه در سینما ،برسند و
درنتیجه هيچ اغراقي در بازی نداشته باشند .در
فیلم «طبقه حساس» هم نقش کوتاه و بسيار
تاثيرگذاری داشتند.
فکر میکنيد هنر و تجربه جاي خوبي
براي اکران فيلم شماست؟
بدون شک همينگونه است.هنر و تجربه يک اتفاق
فرهنگی خوب و دوستداشتني است که سالها
زودتر از اين میتوانست اتفاق بيفتد .دغدغه بزرگ
بسياري از فيلمسازان جوان و تجربهگرا بود که
چنين فضايي را داشته باشند .اگر گروه هنر و تجربه
نبود ،من امکان کارگرداني فيلم را نداشتم .اگر در
گذشته فيلمي در این حوزه توليد میشد ،نگاه به

جشنوارههاي خارجي داشت ،وگرنه امکان نمايش
نمييافت .هنر و تجربه به ما ياد داد که با مبالغ کم و
با اقتصادي خرد راه فيلمسازي خود را ادامه دهيم
و نگران اکران فیلم نباشیم .هنر و تجربه اتفاق
خوبي است که اميدوارم استمرار داشته باشد.
اين شيوه مرسوم اکران فيلم در گروه
هنر و تجربه را میپسنديد؟
به نظرم شيوه درستي را اتخاذ کردهاند .فيلمهاي
تجربي در اکران طولي به موفقيت میرسند .تعداد
زياد سالنها و اکران در زماني محدود مناسب
فيلمهاي اين گروه نيست .چيزي که اين روزها
ذهن مرا مشغول کرده ،اين است که چرا هنوز
نمايش فيلمها در اين گروه تبديل به پاتوق
فرهنگي نشده است .البته قبول دارم جريان
نوپايي است و احتياج به زمان دارد.
هنر و تجربه چگونه میتواند تبديل به
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جشنوارهاي تازه باشيم ،به نظرم خيلي جالب
نيست.
پيشنهادي در اين زمينه داريد؟
به نظرم بهتر است به جاي برگزاري جشنواره ،آثار
به نمايش درآمده در گروه هنر و تجربه در پايان
سال در قالب يک جشن مورد ارزيابي قرار گيرند.
مثل همان شيوهاي که هاليوود براي
جوايز اسکار در نظر گرفته است؟
بله ،یعنی ابتدا فيلمها اکران شوند و داوري آثار
درباره فيلمهاي اکرانشده اين گروه در پايان
سال نمايش باشد نه آثاري که هنوز روانه اکران
نشدهاند .از طرفي اين کار باعث میشود مردم هم،
با استفاده از نرمافزارهای اینترنتی در طول سال
در داوري فيلمها مشارکت کنند .يعني هم داوري
فيلمها در طول سال ادامه دارد و هم اينکه آثار به
نمايش درآمده براي مردم امکان رقابت میيابند.
تم اصلي فيلم «يک روز طوالني» را
شايد بتوان در جملهاي که سامان
در ماشين خطاب به برادرش شاهين
میگويد ،خالصه کرد؛ آنجا که در
ماشین خطاب به شاهین میگوید:
«آدمهــا انتخاب نميکنند ،مجبور
میشوند ».به نظر میرسد کاراکترهاي
فيلم شما در اين شرايط قرار دارند .از
همان ابتداي نوشتن فيلمنامه به اين تم
فکر کرده بوديد؟
من هميشه به فرم در فيلمسازي اعتقاد داشتم.
معتقد بودم اگر فرم يک اثر هنري (فرم به معناي
يک سيستم کلي که از تمام جزئيات میآيد؛ از
فيلمنامه گرفته تا دکوپاژ و فيلمبرداري و ...همه
مجموعه موجود که یک فرم را میسازد) درست
عمل کند ،آنگاه از آن اثر هنري که میتواند
حاصلش فيلم باشد ،تاويلها و تمها و پيامهاي
مختلف بروز میکند .بله ،به نظرم درست حدس
زديد .مضمون اصلي فيلم مسئله انتخاب است.

انتخاب بين خوب و بد ،که البته آنقدر شرايط
جامعه تغيير کرده که گويي خوب و بد با هم
مخلوط شده و تميز اين دو کار سختي شده است.
يعني اينکه ديگر معني خير و شر خيلي هم
مشخص نيست .الاقل ماآن را درک نميکنيم.
يعني همان چيزي که شاهين خطاب
به نيلوفر میگويد که «کي میدونه شر
چيه و خير چيه»؟
بله ،در طول فيلم آدمها در معرض انتخاب قرار
میگيرند .گاه حتي کار اخالقي نتيجه غيراخالقي
به دنبال دارد.
اما به نظر میرسد که آدمهاي فيلم شما
مجبور به انتخاب هستند .مثل شاهين
که مجبور است واقعيت را بپذيرد ،ولو
اينکه نميپسندد.
بله ،آدمهــا مجبورند .جملهاي خواندم با اين
مضمون که جهان خيلي ساده است ،اما ذهن انسان
آنقدر پيچيده است که قادر به درک اين سادگي
نيست .اين پيچيدگي ذهن آدمهاست که باعث
میشود همه چيز را با هم درآميخته میبينند.

در طول فيلم آدمها در معرض
انتخاب قرار میگيرند .گاه حتي
کار اخالقي نتيجه غيراخالقي به
دنبال دارد
در نوشتن فيلمنامه تحت تاثير ايشان بودم .آنچه
در سينماي فرهادي برايم جذاب است ،تالش و
دقت و مهارت ايشان در نوشتن فيلمنامههاست.
فيلمنامههاي ايشان يک مهندسي دقيق دارد.
از اين منظر خيلي از ايشان آموختم .در نوشتن
فيلمنامه هم تالش کــردم همه چيز دقيق و
مهندسي شده باشد .اينکه چقدر موفق شدهام،
نميدانم .قضاوت با مخاطب است .اما من در
تالش هستم در روايت و فرم سينمايي تجربههايي
درخور داشته باشم.
به نظر میرسد با توجه به صحبتهايي
که کرديد ،عالقهمند باشيد فيلم
بعديتان را در حوزه هنر و تجربه
کارگرداني کنيد.
فيلمنامهاي هست که خيلي دوست دارم با نگاهي
تجربي آن را بسازم .اميدوارم شرايط اکران فيلم
در هنر و تجربه به گونهاي باشد که امکان توليد
فيلم بعدي را فراهم آورد .تا پيش از اين فيلم هيچ
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عنصر غافلگيري در فيلم شما بهعنوان
يک قالب جذب مخاطب نمود بارزي
دارد .مخاطب بيآنکه توسط کارگردان
به بازي گرفته شود و بهاصطالح بازي
بخورد ،پيشبينيهايش غلط از آب
درمیآيد .مثل آنجايي که شاهين بعد از
مکالمه با نيلوفر به بانک مراجعه میکند
و دودل است که آيا با پرداخت پول باعث
آزادي خسرو شود ،يا با پرداخت نکردن،
موجبات رسيدن دختر به نيلوفر فراهم
شود .در بانک نماهاي دوربين به نحوي
گرفته میشود که مخاطب حدس کاملي
نميتواند بزند .يا در جايي که نيلوفر و
شاهين در ماشين هستند ،مخاطب از
لحن صحبت شاهين احساس میکند
که او به نيلوفر عالقهمند شده ،اما در
انتها متوجه میشود که به نحوي بين
نيلوفر و سامان ،بــرادرش ،عالقهاي
وجود دارد .و مواردي از اين دست ...آيا
اين موارد در فيلم فکر شده بود؟
بله ،به تمامي موارد در حين نوشتن فيلمنامه فکر
شده بود .میخواستم مخاطب خودش حدس بزند
که آيا مثال شاهين پول آزادي خسرو را پرداخت
کرده ،يا نه ترجيح داده نيلوفر با زنداني شدن
خسرو حق حضانت فرزندش را به صورت قانوني
به دست بياورد.
درپايان فيلم هم پاسخي مشخص داده
ِ
نميشود که باالخره شاهين چه کار کرد.
بله ،فيلم درباره شدن و نشدن است .نميخواستم
بهعنوان کارگردان تکليف خسرو و شاهين و نيلوفر
را روشن کنم .میخواستم مخاطب خود درگير
کاراکترهاي فيلم شود و پايان خودش را حدس
بزند.
آثار اصغر فرهادي را دنبال میکنيد؟
بله حتما ،و عالقهمند به سينماي ايشان هستم.

در آثار فرهادي همچون «درباره الي،»...
«جدايي نادر از سيمين» و «فروشنده»
عنصر غافلگيري بهعنوان يکي از
فاکتورهاي مهم فيلمنامه حضوري
پررنگ دارد .بهعنوان نويسنده
فيلمنامه «يک روز طوالني» چقدر تحت
تاثير فرهادي بوديد؟
فرهادي براي نسل ما فيلمساز بزرگي است و من
قطعا در نوشتن فيلمنامه از ايشان تاثير گرفتم.
فيلمهاي ايشان را بسيار دوست دارم و ناخودآگاه

73

شماره  / 34بهمن 1395

74

تجربهاي در گروه سينمايي هنر و تجربه نداشتم.
فقط اميدوارم به اندازه بضاعت فيلم ،صندلي براي
نمايش وجود داشته باشد و مردم هم استقبال
کنند ،تا به کمک اين گروه بتوانم فيلم بعدي خودم
را کارگرداني کنم.
فيلم شما بدون موسيقي است .اين
فقدان ناشي از کمبود بودجه بود يا بنا بر
ضرورت فيلمنامه؟ کداميک؟
خيلي دوست داشتم يک موسيقي مينيمال و
تکساز در فيلم داشته باشم .با چند نفر صحبت
کردم که نتيجه مورد رضايت من نبود .خانم انسيه
ملکي که صداگذار فيلم بود ،پيشنهاد دادند به
جاي موسيقي از تجربه ديگري استفاده کنيم.
پيشنهاد دادند از افکتهايي استفاده کنيم که
موسيقي نيستند ،اما حس موسيقي را به مخاطب
منتقل میکنند .کمي در اينباره مطالعه کردم
و متوجه شدم در دنيا بعضا از اين شيوه بهعنوان
موسيقي پروگرامي ياد کرده و استفاده میکنند.
وقت زيادي صرف اين کار کرديم و نتيجه برايم
اميدوارکننده بود.
پس لزوما بهخاطر کمبود بودجه مجبور
به اين کار ،يعني استفاده از موسيقي
پروگرامي ،نشديد؟
يک جوري بود و نبود .وقتي امکان استفاده از
موسيقي را نداشتم ،اين کار برايم بسيار راهگشا بود.
در موسيقي فيلم عالقهمند هستم به گونهاي کار
کنم که بهاصطالح از فيلم بيرون نزند.
به نظر ميرسد اين خاصیت فيلمهايي
است که با بودج ه کم توليد میشود و
شما را مجاب میکند بيشتر از آنکه به
جيبتان نگاه کنيد ،به خالقیت خود اتکا
داشته باشيد.
بله ،همينطور است .جالب اينکه عمده کساني
که فيلم را ديدهاند ،متوجه عدم استفاده از
موسيقي نشدهاند.

به نظر میرسد اصرار داشتيد شهري
که وقايع فيلم درآن روي میدهد،
جغرافياي خاصي را در ذهن تداعي
نکند.
بله ،نميخواستم جاي خاصي را در ذهن مخاطب
تداعي کند.
اما جغرافیای فیلم لو میرود.
بله ،من فکر کردم از جغرافياي خالقانه استفاده
کنم و شهري کوالژگونه ترسيم کنم .میدانستم
آن خيابان شايد لوکيشن شهري فيلم را لو بدهد،
اما آنقدر آن خيابان را دوست داشتم که از آن
استفاده کردم ،با اميد به اينکه شايد کمتر کسي
آن را بشناسد .که گويا اينگونه نشد .قزوين خيلي
پالنها و نهادهاي معروف دارد که از آن گذشتم.
اما از اين خيابان نتوانستم بگذرم .اميدوار بودم لو
نرود ،که البته اينگونه نشد.
حرف آخر؟
اميدوارم اکران خوبي براي فيلم فراهم شود.
آرزو دارم فيلم ديده شود تا بتوانم گام بعدي را
بيدغدغه بردارم

)محصول (1386
خالصه فیلم :حجت مرد ميان سالي است كه خانه و
زندگي خود را در شمال ايران رها مي كند و با پاي پياده
به سوي جنوب ايران حركت مي كند .او تصميم مي گيرد
تا انتهاي دنيا پياده برود و بميرد ،او بعد از يك سال
پياده روي به درياي عمان مي رسد و در آن جا  ١٧سال
دور از شهر و جامعه زندگي مي كند .او در اين سال ها
به عنوان رابينسون كروزو ايراني مشهور مي شود ،اما
شخصيت هايي به او سر مي زنند و باعث بروز مشكالتي
براي او مي شوند.
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دستاوردها :برنده زردآلوي طالیي بهترين فيلم جشنواره فيلم ارمنستان،
کسب عنوان بهترين فيلم و برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره
بينالمللي فيلم كيش
عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان:ابوالفضل صفاری ،مدیر فیلمبرداری:
بایرام فضلی ،تدوینگران :ابراهیم سعیدی ،مجید عاشقی ،صدابردار :مهرداد
دادگری ،موسیقی :شهرام غالمپور ،طراح لباس و صحنه :ابوالفضل صفاري،
صداگذار :محمدرضا يوسفي ،بازیگران :حجتاهلل قزوینی ،مسعود مهرگان،
شهاب فرضعلی ،نیلوفر ادیبفر ،سعید معظمی ،ابراهیم بحرالعلومی ،النا فرر،
جف ملیجک ،ماهخاتون پیرآکند ،وحید خدیر و بیژن سیفان ،سرمایهگذاران:
ابوالفضل صفاری ،علیاکبر فتوحی ،تهیهکننده :سید مسعود اطیابی

شادی حاجیمشهدی

طنزمایه تلخی در الیههای عمیقتر فیلم «انتهای زمین» نهفته است
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نمایش تنهاییها و گریز آدمی از دنیای مدرن امروزی و پناه بردن او به آغوش طبیعت دغدغه اصلی فیلم است.
بر آدمی چه میرود که او را اینچنین از امنیت ،عشق ،تعلق و بالندگی میرهاند و در طبقه نخست هرم مازلو نگه
میدارد؟ چه میشود که انسان ُعزلت و آسایش را در دوری از همنوعانش میجوید؟ فرار آدمی از چنگال مدرنیته
سرد و سنگی و پناه بردن او به آغوش مادر طبیعت برای یافتن ماوایی که در آن آرامش یابد ،دستمایه اصلی فیلم
«انتهای زمین» است.
طرح این پرسش تلنگری است که فیلمساز به مخاطب میزند تا او را متوجه سازد ،که فقدان رابطه و درک متقابل
صرف نظر از تنها بودن یا نبودن انسانها مشکل بزرگی است که ما را در دنیای مدرن و پرهیاهوی دوروبرمان
رفتهرفته تنها و تنهاتر کرده است.
ابوالفضل صفاری در اولین تجربهاش که پس از  11سال اجازه اکران یافته است ،بدون اشاره به شرایط پیشین
شخصیت اصلی فیلم ،به نمایش تنهاییها و گریز او از دنیای مدرن و زندگی روزمره در میان جامعه شهری
پرداخته است.
حجت مرد تنهای ساحلنشینی است که 17سال از عمرش را در نقطهای مرزی در انتهای زمین سپری کرده است.
او که با پای پیاده از شمال ایران به راه افتاده و پس از عبور از دشتها و کوهها و گذر از دره مریخی با مرگ دستوپنجه
نرم کرده است ،عاقبت در ساحل چابهار آرام میگیرد .برای حجت امنیت ،خانواده ،عشق و اعتمادبهنفس در کلبه
دستساخته کوچکش خالصه میشود و این ماوای کوچک ،همه دنیای اوست .روحی که ملول از دنیای ناآرام و دل
سخت آدمهاست ،زخمخورده و رهاشده ،همنشین آرامش دریا و تنهایی خاک میشود.
فیلمسازبیشازحددرخصوصیاتفردیچنینشخصیتیجذبشدهاستواساساپرداختفیلمنامهراکهبهشکلی
کالسیک پیش نمیرود ،با اشکاالتی مواجه کرده است .فرم اپیزودیک و مستندگونه روایتها و رویارویی حجت با
آدمهایدوروبرشوکنشهایاوبهعنوانشخصیتمحوریدرشکلگیریحوادثفیلم،بهدلیلعدمپرداختعمیق
ومناسب،بدونجذابیتهاوتاثیرگذاریماندگاراست.بهطورمثالهمزیستیحجتباسربازمرزبانآذری،حضوردو
مستندسازفرانسویزبانومصاحبهبااوبهعنوانرابینسونکروزوئهایرانییامدلشدنبرایزنجواننقاشوشیطنت
با توریست عکاس ،همه و همه میتواند پیرنگهایی باشند که به قصه قوام بیشتری دهند .همچنین ،در فصل پایانی
فیلم،حضوردخترآفتابسوختهومهربانبومیکهازتعصبکورمردانقومشگریختهوبهکلبهحجتپناهبردهاست،
میتوانستنقطهاوجخوبیبرایپایانتنهاییحجتباشدکههمانندقبلرنگمیبازد.
صدای حجت که به شکل گفتار متن ،اتفاقاتی را که بر او گذشته روایت میکند ،مخاطب را بیشتر به زندگی سوژه
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نزدیک و هم ه چیز را شفاف بیان میکند.
اگرچه فیلمساز آگاهانه و به ضرورت ،این عزلت را برای
حجت برمیگزیند و تا پایان بر انتخاب تنهایی و دوری
از همزیستی با دیگران برای حفظ این آرامش تاکید
دارد ،اما طنزمایه تلخی که در الیههای عمیقتر فیلم
نهفته است ،میتواند نقطه قوتی برای آن به شمار آید
که کمتر به آن پرداخته میشود .بهطور مثال برای مرد
بیپیرایهای که با حفظ فاصله از آدمها ،در دایره کوچک
حیات ساده خویش در گریز از جامعهای شهری روزگار
میگذراند و با کمترین امکانات و احساس نیاز به داشتن
ملزومات زندگی میکند ،این طنز گزنده و تلخ وقتی
ملموستر میشود که برای گرفتن 300بلوک سیمانی
وعده دادهشده از سوی نامزد انتخابات شهر به دفتر او
مراجعه میکند و عاقبت نیز ،از خیر گرفتن  50بلوک
آمادهشده میگذرد و زیستن در کلبه چوبی حقیر خود
را به مجادله با آدمهای پیش رویش ترجیح میدهد.
زندگی برای چنین شخصیتی مجموعهای از تباینهاست .او با شادیهای کودکانهاش در ُکشتی گرفتن و شنا
کردن یا شکار ماهی و دوباره به آب افکندنش سعی در حفظ روحیه نشاط و رخوتزدایی از خویش دارد و در تضاد
با این موضوع با یادآوری خانه و خانوادهاش ،گریان بر سر گورهایی که با دست خود از تخته سنگهای بزرگ و
کوچک ،در ساحل دریا ساخته است ،مویه میکند.
جالب اینجاست که چنین منشی ،شرافت و بزرگواری منحصربهفردی به حجت میبخشد و اما نگاهی میشود
برای آرامش یافتن اغتشاشات روحی آدمهایی که به او رجوع میکنند .هر کسی که آرامش این مرد یگانه را به هم
یبَرد .اما او همچنان بینیاز است و خلوتگزین!
ی َکند و به سود خود م 
میریزد ،ازخلوت او تکهای م 
قابهای تصویری بایرام فضلی و غروبهای زیبایش کارت پستالهایی بهیادماندنی در ذهن بر جای میگذارد
و کلوزآپهای هدفدارش در خدمت شخصیتپردازی و چهارچوب قصه است .بازیها اما مستندگونهاند و فاقد
حس زیرپوستی بازیگری حرفهای ،اما با حسوحال شخصیتها و لحن فیلم تناسب دارند.
تالش فیلمساز برای معطوف کردن ذهن مخاطب به سوی درک متقابلی از اهالی تنهاییطلب و جمعگریز در
این فیلم جالب است و درک این موضوع اهمیت دارد که عاقبت انسان در آشفتگی و هیاهوی پیشرونده زندگی
مدرن امروز ،به ماهیت یگانه خود و تنهایی وجودی خویش توجه کند و با پرداختن به زوایای نهان درون خویش،
رفته رفته موجب آشتی او با خود و پیمودن راه بینیازی و کمالشود.
به قول نیچه -فیلسوف بزرگ آلمانی -که رنج عمیق درون را باعث پاالیش انسان میداند و ممارست و تمرین
در پرداختن به خویش را موجب واالتر شدن روح او ،در پالن پایانی فیلم «انتهای زمین» ،سرانجام حجت را
که با خلوت دیرینهاش انس گرفته و دلبسته چیزی یا کسی نیست ،در میان گورهای خالی از جسد میبینیم
که بیهراس از تنهایی ،خشنود آرمیده است و اینچنین است که این مرد تنها و یگانه ،با دلیری کودکانهاش و
درونبینی و همدلی ذاتیاش ،پالوده و رستگار میشود
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گفتوگو با ابوالفضل صفاري ،کارگردان «انتهای زمین»
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آنها كه ١٢سال پيش موفق به ديدن «انتهاي زمين» در جشنواره فجر شدند ،در ميان تعداد
چشمگيري از فيلمهايي كه به شلختگي بصرياش مباهات میورزيدند ،شاهد وسواسهاي
فيلمسازي بودند كه اولين تجربه سينمايياش را از سر میگذراند .فيلمي با قابها ،ميزانسن و تركيب
بصري دقيقي كه نشان از اهميت دادن سازندهاش به كار در سينما میداد .صفاري پيش و پس از «انتهاي
زمين» نشان داد كه چقدر دلبسته جنوب است .انگار فيلمساز يزدي ما يكجور مسحور رنگها ،فضا و
چشمانداز بكر منطقه شده و قصد ندارد حاال حاالها آنجا را رها كند .با صفاري كه سالها پيش به طرز
عجيبي موفق به ديدن حجت داداشي شخصيت فيلمش شد ،ساعتي را به گفتوگو نشستيم و عالوه بر
كنكاش در اليه اليه فيلمش ،به بسترهاي شكلگيري و قوام سينمايي كه دوست دارد ،اشاره كرديم.
گفتوگو با اين بزرگشده كوير و فيلمساز دريا را با هم میخوانيم.

تو سالها پیش برای ساخت مستند
از مردم بلوچ به چابهار سفر کردی.
آن اقلیم و مردمش در آن مقطع چه
ویژگیهایی داشتند؟
من بــراي اولين بار  16سال پيش و به قصد

مردمنگاري در مورد فرهنگ بلوچستان براي يك
مستند كه آن را قرار بود براي شبكه زد.دي.اف
بسازم ،چابهار را ديدم .منطقه بكر بود و جذاب و اين
باعث شد من به فعاليتم در اين رابطه ادامه بدهم.
پتانسیل تبدیل آن اقلیم به عناصر
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تصویری چقدر است؟ یعنی اگر االن
هم پس از سالها به آنجا سفر کنی ،با
ایدههای بکری مواجه خواهی شد ،یا
تغییرات عمدهای رخ داده و از زندگی
بکر و بدوی فاصله گرفته شده؟
فضاهاي بياباني و طبيعت يكي از نمادهاي اصلي
فيلمهاي من است ،و به نظرم چابهار يكي از آن
فضاهاي طبيعي دستنخورده بود .البته ابوالفضل
جليلي هم در آن خطه فيلم ساخته بود .من در
فيلمهاي بعدي خودم هم فضاهاي تصويريام را به
اينگونه محيطها بردم .از همه مهمتر ،دغدغه من
در سينماي داستاني دغدغه اجتماعي است؛ چيزي
كه مورد نظرم بود و در آنجا با آن فضا و شخصيت
قابليتش وجود داشت .مكانهاي تصويري اولويت
اول من است و سوژه براي من تعيينكننده مكان
است .اصوال فضاهاي شهري را دوست ندارم.
کوههای کوچک و سرخ مریخی كه
بخشي از جغرافياي فيلمت را شكل
داده ،چه جاذبههایی برای دیده شدن در
عمق تصاویر یک اثر سینمایی یا مستند
دارند؟
كوههاي مريخي اولين جايي است كه شخصيت
من با آن برخورد میكند .آنجا بدون شك شبيه
به مريخ است .كوههاي دو سه متري و داالنهايش
شبيه كوچههاي قديمي كوير است .آنجا يكي از
بينظيرترين مناطق روي كره زمين است و شايد
اگر اين لوكيشن هر جاي ديگر دنيا بود ،از آن خيلي
استفادههاي ديگري میشد.
تو اصالتا بچه یزدی و باید کویر رویای تو
باشد .با این وجود مستندهای «رویای
مروارید»« ،دریای پارس» و «نفت و
دریا» را ساختهای که زمینههای جنوب
و همينطور لوكيشن دریا دارند .چرا
اینقدر به دریا و جنوب برای کار تصویر
عالقه داری؟

درســت اســت .من در كوير بــزرگ شــدهام ،اما
مستندهاي من دريايي بوده ،چون سوژههايي
را انتخاب میكردم كه در موردش كار نشده بود.
واقعيت اين است كه من دوست داشتم اين سوژهها
ماندگار شود .دوست داشتم موضوعات بديع را كار
كنم .فرهنگهاي حاضر در خليج فارس بهخاطر
اهميتش برايم جذابيت داشته و آواهاي سنتي
و بادباني قديمي آنجا ،برايم هميشه مهم بوده
است .البته مستندهايي در كشورهاي ديگر هم
ساختهام ،اما اينها شاخص شد ،چون اين مستندها
نگاه جديدي داشتند و به همين خاطر اهميت پيدا
كردند.
چرا قالب مستند داستانی را برای این
ماجرا در «انتهای زمین» انتخاب کردی؟
بههرحال من مستندساز هستم و از  ١٨سالگي
مستند ساختهام .البته به قالب كنوني «انتهاي
زمين» نميشود مستند داستاني گفت ،چون
تنها چيزي كه در اين فيلم مستند است ،خود
حجت است كه يكجور رابينسون كروزو ماست.
اما باقي چيزها ساختهشده ذهن من است ،فيلمنامه

فضاهاي بياباني و طبيعت يكي
از نمادهاي اصلي فيلمهاي من
است
جلوي دوربين قرار گيرد.
نگاه تو به تغییر جغرافیایی او از شمال به
جنوب کشور سمبولیک هم بود؟
نه .شايد اگر به سمت غرب میرفت ،معناي خاصي
میداد .اما او فقط راه رفته تا جهان را به پايان
برساند .راه رفتن او را به يك واقعيت وجودي
رساند .او يك سال طول كشيده تا از شمال ايران
به جنوب ايران برود .وقتي به زاهدان میرسد،
به او مشكوك میشوند و او را دستگير و زنداني
میكنند .دو سه ماهي او را نگه میدارند و بعد
متوجه میشوند نيت مشكوكي ندارد و خب آزاد
میشود .او حركت میكند تا به جنوب نزديك دريا
میرسد و از كشتيهايي كه از آنجا عبور میكردند،
غذا میگرفته و میخورده است .وقتي میبيند به
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دارد و بر اساس طراحي جلو رفته است .میتوانم
بگويم اين فيلم اثري داستاني است كه شخصيت
آن واقعي است .درحقيقت من تالش كردم از
مولفههاي مستندگونه در قالب داستاني استفاده
كنم.
به نظرت مهمترین انگیزه حجت از
سفرش از شمال به جنوب ایران ،آن هم با
پای پیاده ،چه بود؟
دليل اصلي انگيزه حجت را خود من هم متوجه
نشدم .حجت يك آدم تحصيلكرده و داناست .به
نظرم اين حركت او يك نوع طي طريق است .ما
قبل از شروع فيلمبرداري چهار سال با هم دوست
شديم و من خيلي چيزها از حجت ياد گرفتم .او آدم
روشنفكر و عميقي است .اينكه چرا با پاي پياده
آمده و چرا اين شكل از زندگي را انتخاب كرده،
رازي است كه كسي نميداند .اين سوال را او به
كسي پاسخ هم نميدهد.
چطور با این آدم بدوی که در مرحله اول
به طرف تو سنگ پرتاب کرد ،توانستی
ارتباط برقرار کنی و دست آخر او را به
بازی در فیلمت راضی کنی؟
اين اتفاق عجيبي بود .ما مشغول بازديد بوديم و يك
گروه خارجي هم با من همراه بودند .ناگهان ديديم
يك نفر مانند جن از الي كوه با شورت بيرون آمد،
همه را شوكه كرد و غيب شد .من هر چه گشتم،
نتوانستم او را پيدا كنم .فرداي آن روز يك آدم
محلي را پيدا كردم و با موتورش به دنبال حجت
گشتيم .ديدم او كسي است كه در يك غار زندگي
میكند .نزديك او كه شدم ،به من گفت نزديك
نشو .من به حرفش توجه نكردم ،شروع به پرتاب
سنگ كرد .وقتي ديد من آدم سمجي هستم ،ديگر
واكنشي نداشت .به او نزديك شدم و بعد از ديدن
برخورد و رفتار من ،به من چاي داد و دوستي من و
او با همان چاي شروع شد.
تو پیشتر از «انتهای زمین» فیلم کوتاه

«خدایم کجاست؟» را با حجت داداشي
کار کردی .فضای آن فیلم و قصهای که بر
اساس حضور حجت نوشتی ،چگونه بود؟
خيلي سخت بود .راضي كردن او چهار سال طول
كشيد .من از كسي فيلم ساختم كه  20سال
خودش را از ديد مردم پنهان كرده بود .االن هم
با مدت زمان  ١٢سال گذشتن از اكران ٣٢ ،سال
شد .حجت در راهي كه پيش گرفته بود ،بيشتر نقد
اجتماعي به جامعهاش داشت .درحقيقت او اين
جامعه را قبول نداشت و از اين جامعه آزردهخاطر
بود .او را آزار داده بودند و میخواست از اين جامعه و
مردم دور باشد .درهرحال وقتي چند شب با او بودم
و با هم فيلمنامه را خوانديم و با هم بيشتر آشنا
شديم و شام و ناهار خورديم ،باالخره راضي شد
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دريا رسيده و نميتواند پياده ادامه دهد و با هواي
هميشه معتدل روبهرو میشود ،همانجا ماندگار
میشود و به زندگي بــدوياش ادامــه میدهد.
میدانيد كه زمستان و بهار چابهار يكي است ،به
اصطالح چهار بهار دارد.
چرا یکجور طنز نهفته در فیلمت به کار
بردی؟ میخواستی احساس تضاد بین
فقر و عقبافتادگی این نوع زندگی را
نشان بدهی؟
در زندگي حجت از نظر من عقبافتادگي و فقر
نيست .درست است كه اين زندگي ساده و بدوي
است ،اما از نظر من خيلي هم غني و پربار است.
زندگي بدوي لزوما زندگي فقيرانه نيست .اگر يك
زندگي از مدرنيته و آسايش و زندگي شهري دور
باشد و همزيستي با طبيعت داشته باشد ،نميتوان
نامش را زندگي در فقر و عقبافتادگي گذاشت .به
نظرم میتواند از خيلي زوايا باالتر از زندگي شهري
باشد.
چه عالقهای بود که برای این نوع محتوا،
این ساختار بازیگوشانه را انتخاب
کردی؟
من در مستندهايم هم به همين ساختار وفادار
بــودهام و در زندگي طبيعي و ساختار ذهني و
تجربياتم هم به همين شكل عمل و رفتار میكنم.
از بازيگوشي و طنازي خوشم میآيد و در فيلمهايم
درام و قصه را كمرنگ میكنم و سعي میكنم
شخصيت را با زندگي روزمره و حادثههاي اوليه جلو
ببرم .اين ساختار ،ساختار مورد عالقه من است.
در همه فيلمهايم مثل ساختار ذهنيام همينطور
هستم .من اينطور به زندگي و تجربههاي زندگي
نگاه میكنم .در فيلمهايم درام را كمرنگ میكنم
و سعي میكنم شخصيت را با زندگي روزمره و
حادثههاي خيلي اوليه جلو ببرم.
«انتهای زمین» فیلم بلند اول تو است.
معموال فیلم اولی سازها مثل تو اینقدر

با وسواس فیلم اولشان را نمیسازند.
چرا تا اين حد به فيلمت اهمیت دادی و
برخالف سنت رایج ،خیلی حرفهای فیلم
اولت را ساختی؟
درست است ،من دو سال روي فيلمنامهام كار كردم.
وسواسي را كه براي «انتهاي زمين» به خرج دادم،
در مورد همه فيلمهايم به خرج میدهم .سينما
اگر سينماي داستاني میشود ،اگرچه مستقل
است ،از نظر من تمام عوامل و شرايط آن بايد در
نهايت حرفهايگري باشند .اگر شرايط استاندارد
در فيلمسازي باشد ،خروجي خوبي هم خواهيم
داشت .يكي از موفقيتهاي «انتهاي زمين» هم
همين بود .مسئله ديگر در اين فيلم اين بود كه من
به هيچ عنوان تن به سانسور ندادم و حاال پس از ١٢
سال فيلم دارد به نمايش درمیآيد .متاسفانه براي
فيلم «از تهران تا بهشت» ناچار شدم تن به سانسور
بدهم .نزديك به  ١٢دقيقه از فيلم كم شد و خيلي
به نمايش آن فيلم در داخل كشور ضربه خورد .در
صورتي كه آن فيلم هم مثل «انتهاي زمين» در
خارج از كشور اتفاقهاي خوبي برايش افتاد.

وسواسي را كه براي «انتهاي
زمين» به خرج دادم ،در مورد
همه فيلمهايم به خرج میدهم
عمدهاي نميتوان ديــد؛ نه در سياستهاي
اجتماعيمان ،نه ديگر حوزهها ...البته به نظرم الزم
است باز هم بنشينم و با بيننده امروزي فيلم را
ببينم .البته من حاال يك عده مخاطب جديد دارم
كه آن زمان  ١٠ساله بودند و حاال  ٢٢سالشان است.
بايد ببينم اين مخاطب چه برخوردي با فيلم و
شخصيتي كه من در فيلم معرفي میكنم ،خواهد
داشت .از طرفي فكر نميكنم فيلم شعارزده باشد،
چون بههرحال يك نوع نگاه طنازانه در ساختار آن
وجود دارد و اگر جاهايي از فيلم شعارزده باشد،
بهخاطر همين نوع بازيگوشي كه گفتم ،تماشاچي
آن را میپذيرد.
تو دانشآموخته عکاسی بودی و همان
سالها جایزه بهترین فیلمبرداری را از
جشنواره کیش گرفتی .با رنگهای گرم،
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آدمهایی که با حجت مواجه میشوند،
طبق چه المان دراماتیکی انتخاب
شدند؟ اینها قرار بود چه وجه از وجوه
ماجرا و این شخصیت را نشان دهند؟
میخواستی هر کدام نماینده قشر
خاصی از اجتماع باشند (دختر جوان
نقاش ،دختر فراری ،مردی که دوست
دارد مثل حجت زندگی کند ،مردی که
نامزد انتخابات است ،پسری که پناه
آورده و میخواهد موتور بخرد و)...؟ آیا
افراد و شخصیتهای دیگری هم مدنظر
داشتی؟ اصال شکل روایتی و ترتیب
آمدورفت آدمها در مواجهه با حجت بر
چه اساسی تعریف شد و چرا این شکل و
ترتیب را انتخاب کردی؟
خط قصه اصلي فيلم به اين شكل بود كه يك آدمي
از اجتماع خود فرار میكند .چرا فرار میكند و
میخواهد تنها زندگي كند؟ چون از اين اجتماع
ناراضي است ،يا اجتماع او را پس زده و براي او
رفتارهاي اجتماع صحيح نيست .درنتيجه اين آدم
تنهايي را انتخاب میكند .به كنج عزلت میرود و
حاال در كنج عزلت يك اتفاق ديگر برايش میافتد.
در اطراف میپيچد كه يك رابينسون كروزو دارد
در اين منطقه زندگي میكند .اين اتفاق جديد
آغاز دوباره همان مسائل در اجتماع است ،يعني
دوباره اجتماع با تنشهايشان وارد حريم خصوصي
او میشود و زندگي اين آدم را تحتالشعاع خود
قرار میدهد .به نظر من شخصيتهايي كه انتخاب
شدهاند ،میتوانند هر كدام نماينده يكي از اقشار
جامعه باشند؛ جوان ،پير ،سياستمدار ،تاجر و...
اما واقعيت اين است كه اين شخصيتها هر كدام
بهتنهايي بخشي از قصه فيلم را جلو میبرند و
زوايايي از زندگي اجتماعي دوروبــر را جلوي
ديدگانمان میگذارند.
تو با آوردن این تیپهای اجتماع و

بهرهگیری از گفتوگوهایي كه بينشان
ردوبدل میشود ،به دنبال یکجور نقد
اجتماع در آن دوره بودی؟
بههرحال تمام كارهاي من نقد اجتماعي است
و به نظر من نقد اجتماعي میتواند در جامعه
تاثيرگذارتر باشد.
حاال که فیلم را بعد از سالها میبینی،
اینجور انتقاد اجتماعی در فیلم را
یکجور شعارزده احساس میکنی ،یا
به نظرت در گذر زمان جایگاه خودش را
حفظ کرده است؟
چون اصوال جامعه تغيير آنچناني نكرده و همان
جامعه  ١٢سال پيش است ،به نظرم تغييرات
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با جلوههای تابش نور خورشید بر دریا
و نماهای کارت پستالی زیبای غروب
خورشید و عبور جذاب کشتی با آن نماي
باز و برداشت بلند به دنبال یکجور نگاه
زیباییشناسانه از منطقه چابهار بودی ،یا
به المانهای فراتر از متن فکر میکردی؟
بههرحال تصوير و قاب البته با توجه به ساختار
فيلم و فيلمنامه براي من مهم است .درحقيقت
اينها اين اجازه را به كارگردان میدهند كه با چه
دكوپاژ ،چه نوع ديد و با چه كادر و حركتي فيلم
بايد طراحي شود .در اين فيلمنامه آنچه براي
شخصيت من مانده ،زمين است ،درياست ،شب
است ،روز است ،خورشيد است و ...اين طبيعت است
كه به شخصيت من غذا میدهد و او را كمك میكند
كه به زندگياش ادامه دهد .درنتيجه اين طبيعت
بايد به زيبايي و با شرايطي خاص ،با كادرهاي زيبا و
حركات همنشين به بيننده منتقل شود تا به بيننده
هم اين احساس منتقل گردد .به نظر من طبيعت
يكي از شخصيتهاي فيلم محسوب شود.
تو این فیلم را نزدیک به  10سال پیش
ساختی .تولید فیلمهایی با شکل و
شمایل «انتهای زمین» را چقدر برای
سینمای کنونی ایران ضروری میدانی؟
به نظرم يك مشكل اساسي در سينماي ما وجود
دارد و آن اين است كه يك نوع از سينما توسط
حاال بگوييم كارگردانهاي موفق سينماي ايران
برجسته میشود و همه را دنبالهروی خودش
میكند .براي مثال يك زمان آقاي كيارستمي
برجسته شد و همه دنبالهروی او شدند و فضاي
فيلمها شباهت بيچونوچرايي به فيلمهاي او پيدا
كردند .حاال هم مدتي است سينماي فرهادي و
آپارتماني و قصههاي اين شكلي و فضاهاي
اينطوري برجسته شده و دنبالهرو پيدا كرده است.
به شخصه من براي خودم هر چند ضعيف ،خوب يا
بد ،يك ساختار ،شيوه و سينماي مربوط و مختص

به خودم را دارم .البته قضاوت درباره خوبي و بدي و
ضعف و توانايياش با تماشاچي است .اما من دوست
دارم شيوه خودم را داشته باشم و آن را ادامه دهم و
خواهيد ديد در فيلم جديدم «بيسايه» هم همين
اتفاق افتاده است .به نظرم جوانها بايد از قالبها،
كليشهها ،تقليدها و از اين دست رويكردها فاصله
بگيرند و به دنبال فضاهاي متفاوت باشند.
فكر میكني با شرايط كنوني چقدر
میتوان اميدوار بود؟
با يكي از مديران جشنوارههاي خارجي ديدار
داشتم .از او پرسيدم چرا ديگر از ايران فيلم براي
جشنوارهتان انتخاب نميكنيد؟ در پاسخ به
من گفت :بابا! ما بيچاره شديم از بس فيلمهايي
ديديم كه ماجرايش در آپارتمان میگذرد .البته
شايد بهخاطر بودجه يا هر چيز ديگري اين فيلمها
در فضاي داخلي ساخته شده باشند ،اما میشود
فيلمهايي ساخت كه بودجه كمتري ببرند و بشود
قصههايشان را از آپارتمان بيرون كشيد و آنها را در
فضاهاي بازتر ،فضاهاي خياباني و دشت و بيابان
روايت كرد .اين نياز به تامل و هوشمندي دارد

)محصول (1394
خالصه مستند :عمارت قدیمی میرزا حسن مستوفی
الممالک (از سیاستمداران دوره قاجار) بعد از عمر
 125سالهاش در حوالی گلوبندک تهران ،روایتهای
ناگفتهای را از وقایع رخداده در خود دارد« .خونه» برای
.این روایت از خواب بیدار میشود و به خواب میرود
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عوامل :طراح ،مجری طرح ،پژوهشگر ،تدوینگر و کارگردان :خدایار قاقانی،
مدیر تصویربرداری :داود عباسی (با یادی از شهید سیدمهدی میرافضلی)،
صدابرداران :ایمان بازیار ،عرفان ابراهیمی ،صداگذار :عرفان ابراهیمی ،با
حضور :آیدین آغداشلو ،محمدرضا اصالنی ،اشکان امینیان ،سیدعبداهلل
انوار ،زندهیاد فریدون حافظی ،نصراهلل حدادی ،ویگن داودی ،زندهیاد
محمدعلی سپانلو ،همایون شهنواز ،محمدرضا مدنی ،زندهیاد شهین
مستوفی الممالک ،علی معلم ،لیال معیری ،ناصر ملکمطیعی ،سیدعلیرضا
میرعلینقی ،زندهیاد احسان نراقی ،جهانگیر هدایت ،لوریک ترهوانسیان و
امیرهمایون ابراهیمیان (پسر بچه) ،تهیهکننده :خدایار قاقانی ،تهیه شده در
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

زهرا مشتاق

گفتوگو با خدایار قاقانی ،کارگردان مستند «خونه»
خدايار قاقانى بيش از فيلمساز بودن ،روزنامه نگارى است كه با تمام جوانى اش ،سالها درباره
هنر نوشته است .از نقد و گفتوگوى فيلم تا پژوهش جدى در حوزه موسيقى« .خونه»،
نخستين فيلم مستند اوست .فيلمى در ستايش تهران قديم و نگاه و تفكر و منش تهرانى هاى قديم كه در
مرور شناسنامه يك عمارت كهنسال روايت مى شود .فيلمى كه با جملهاى تأثیرگذار آغاز مى شود:
ارزش هر مكان به واسطه آدمهايى است كه در آن زيستهاند.
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«خونه» با حضور مرد نازنینی چون
جناب عبداهلل خان انوار شروع میشود.
استاد عبداهلل انوار یکی از نوادر تاریخ ایران است.
یادم است صحبتی در مراسم نکوداشت محسن
سیف گفته شد ،که همیشه این دارد تکرار میشود؛
به آدمها میگوییم منشوری ،یعنی چندوجهی.
درحالیکه این درباره همه آدمها مصداق ندارد.
ولی در مورد آقای انوار واقعا مصداق دارد .چون
ایشان نجوم میداند ،ریاضی میداند .موسیقی
میداند .درواقع بزرگترین نسخهشناس فعلی
ایران است .در حوزه تهرانشناسی هیچکس روی

دستش نیست .حتی در یک جنبههایی ارزش
کاری او از جعفر شهری هم باالتر است .آدم بسیار
عجیبی است .یکی از مهمترین تصحیحهای
موسیقی کبیر فارابی ،تصحیح ایشان است.
هیچکس نتوانسته این کتاب را به این دقت و با
خوانشی به این درستی ،تصحیح کند .بسیار آدم
ارزشمندی است .من واقعا خیلی شانس آوردم که
در فیلم «خونه» آقای انوار حضور دارند .که نسبت
هم دارند با متن فیلم .چون پدرشان سیدیعقوب
انوار ،وکیل دوره چهارم مجلس ،کسی بود که میرزا
حسن مستوفی را استیضاح کرد .و هم این که خود
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آقای انوار بهعنوان یک نمونه بسیار ارزشمند دلم
میخواست حتما در این فیلم باشند .ما متاسفانه
درواقع آدمهایی را که در دایره رسانهها هستند،
بیشتر میشناسیم .این هم یک امر تاریخی است.
مربوط به امروز نیست .معموال با آدمهایی که یک
مقدار کار پایهایتر و جدیتر انجام میدهند،
فاصله داریم.
به نظرم حضورش با همه آدمهای دیگر
متفاوت است.
ایشان هیچ جایگزینی ندارد .مقام بسیار بزرگی
است .با وجود شاگردهای بزرگی که در حوزههای
مختلف دارند ،ولی خیلی خیلی من شانس داشتم
که ایشان در «خونه» حضور پیدا کردند.
البته در فیلم اشارهای گذرا به نسبت
ایشان و این فیلم میشود.
ایشان روایتکننده استیضاح میرزا حسن
هستند .یعنی مدرس نتوانسته بود مستوفی را
استیضاح کند و درعوض یعقوب انوار استیضاح را به
سرانجام میرساند .من به شخصه ،فیلمی که تاکید
بگذارد ،خیلی موافقش نیستم .یک جور بازی با
مخاطب است .یعنی مخاطب اگر متوجه یکسری
موضوعات در طول فیلم نشد ،آن ته فیلم به او
بگویم تو رکب خوردی .تو حواست نبود .من گفتم.
درواقع اینجا فالن چیز را گفتم .یا آنجا فالن
اطالعات داده شده است .بهخاطر همین تاکید
نمیگذارم روی موضوعات.
یعنی شما متکی به دقت مخاطب خود
هستید.
البته بــرای مخاطب فیلم مستند .چون یک
موقعی هست شما فیلم داستانی کار میکنید،
خب مخاطب با قصه طرف است .با قصه همراه
است .قصه او را پیش میبرد .شاید تاکیدها حتی
الزم باشد .چون قصه دارد تعریف میشود .ولی
فیلم مستند ،من خودم مدلم اینطوری است
که وقتی فیلم مستند میبینم ،به همه اجزایش

دقت میکنم .فیلم چه کار دارد میکند ،چه دارد
میگوید .شاید یک جنبهاش به این خاطر است که
خودم آدم رسانه بودهام و کدها همیشه برای من
مهم بودهاند .و همینطور دوست دارم کدها برای
مخاطب هم مهم باشند .قطعا این شکلی که ما در
این فیلم راجع به آن صحبت میکنیم ،یک سلیقه
است .یک معیار مشخص نیست .یک سلیقه است.
کسی ممکن است سلیقهاش این باشد ،یا نباشد.
ولی من فکر میکنم حاال که دارم چیزهایی به
مخاطب میدهم که ممکن است برایش جذاب
باشد ،پس باید با بقیه چیزهای من هم همراه
باشد .بههرحال فیلم مستند مدلی از سینماست
که در آن واقعا وجوه مختلفی میتواند رصد شود .از
دغدغهها و مسائل مختلف .بنابراین مخاطب فیلم
مستند باید حواس جمعتر باشد .اینکه من یک
سوژهای را دیدم و حاال تمام شد ،من با این مخاطب
خیلی حرفی نــدارم .حاال دربــاره یک سوژهای
شنیده ،فیلمی درباره عمارت مستوفی؛ نه .ما فقط
با عمارت کار نداریم .درباره چیزهای دیگری هم
حرف زدهایم .نه حاال این فیلم .فیلمهای دیگر،

ماهیچآدممتخصصتریازآیدین
آغداشلو در حوزه نقاشی نداریم
کههمتحلیلگردرستیباشدوهم
نقاشیراباایندقتبشناسد
نه ،ربطی به پیشینه من ندارد .فیلم با یک جمله
شروع میشود .شرف المکان بالمکین .یعنی
هر مکانی شرف و برکتش به حضور صاحبان و
مالکان و حاضران در آنجاست .ما داریم راجع به
یک عمارت قدیمی حرف میزنیم که بههرحال
لوکیشن و موقعیت جغرافیایی خاصی برای
آمدوشد عدهای از آدمها بوده است .خب چیزی
که مشخص است ،بخش عمدهای از آن آدمها
از بین رفتند یا نیستند .طبیعی است که برویم
سراغ آدمها .یک دیالوگی آیدین آغداشلو در فیلم
میگوید که خانهها نمیتوانند با ما حرف بزنند .پس
آدمها جای خانهها حرف میزنند .تصویربرداری
همه صحنهها روی کرین انجام شد .هیچکدام از
مصاحبهها روی سهپایه گرفته نشده است .چون
این فرم فیلم است .شروع فیلم از بیداری یک رویا،
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فیلمسازهای دیگر .خیلیها این کار را کردهاند.
قطعا آدمهای عمیقتر و جدیتری هستند که
دارند این کارها را میکنند.
ترکیب آدمهای فیلم برایم جالب بود.
آدمهای خیلی مهم و موثری در «خونه»
حضور دارند .آیا همه آنها با «خونه»
نسبت دارند؟
همه آدمها نسبت دارند.
این شامل همان کدهای ریزی میشود
که شما در اثنای فیلم به مخاطب ارائه
میکنید؟
بله .اوال که این خانه سالهای سال لوکیشن فیلم
بوده .اولین فیلمی که در این خانه ساخته میشود،
«سلطان صاحبقران» علی حاتمی است .و بازیگر
مشهور آن فیلم ناصر ملکمطیعی است .گرچه
جمشید مشایخی هم هست .ولی من به چندین
دلیل سراغ ناصر ملکمطیعی رفتم .یک اینکه
موقعیت ناصر ملکمطیعی خیلی شبیه خود این
عمارت است .مثال جمشید مشایخی فعال بوده
بعد از انقالب .ولی آقای ملکمطیعی مثل این خانه
فعالیتی نداشته .ساکت بوده .ناصر ملکمطیعی
آدم مهمی در سینما بوده .بازیگر مهمی بوده .ولی
کسی به او دقت نکرده بود .من خیلی خوششانسم
که بعد از انقالب و بعد از این فترت طوالنی آقای
ملکمطیعی ،با فیلم «خونه» به سینما برمیگردد.
یا مثال در مورد آیدین آغداشلو؛ ما هیچ آدم
متخصصتری از ایشان در حوزه نقاشی نداریم
که هم تحلیلگر درستی باشد و هم نقاشی را با
این دقت بشناسد ،توضیح بدهد و بفهمد .در مورد
آدمهای دیگر هم همینطور است .مثال زندهیاد
فریدون حافظی تعریف میکند که در این خانه
رفتوآمد داشته است و با پسر مستوفی دوست
بوده است .سیدعبداهلل انــوار را هم که گفتم.
میگویم هر کدام با یک نسبتی وارد فیلم میشوند.
کسانی هم هستند که نسبت فامیلی

دارند و صاحبان اصلی این عمارت
محسوب میشوند.
بله .یا آدمهایی که نسبت این شکلی پیدا
نمیکنند ،ولی حضورشان به اهمیت موضوع ربط
پیدا میکند .مثل زندهیاد محمدعلی سپانلو ،که
هیچکس به اندازه ایشان زبان تهران را به شعور
تبدیل نکرده است .و حضورش برای «خونه» واقعا
غنیمتی بود .بقیه هم همینطور.
چیزی که خیلی توجه من را جلب کرد،
گفتوگومحور بودن فیلم است که به
نظرم آمد به پیشینه مطبوعاتی شما
برمیگردد .برای همین فیلم پوزیشنی
مصاحبهمحور پیدا کرده.
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بیداری از یک خواب طوالنی است .فیلم نقش
این بیداری را بازی میکند .یک تاریخ خفتهای
از دل خانه بیدار میشود و سراغ آدمها میرود.
آدمها را فرامیخواند .برای توضیح .اولین کسی
که وارد خانه میشود ،صاحبخانه است .نوه
مستوفی .باقی آدمها هم به مرور میآیند .و وقتی
این آدمها از خانه خارج میشوند ،این رویا دوباره
به خواب میرود .این را هم بگویم که «خونه» سه
قسمت است .درواقع سه فیلم است .این «خونه»
یک است« .خونه» دو ،اسمش «تهران بانو» است
که االن در حال تدوین است و «خونه» سوم درباره
ایران است .درباره وطن .در فیلم «خونه» بیشتر
راجع به خانه صحبت شده است که ما اصال به
کجا خانه میگوییم .لفظ «خونه» هم به این دلیل
است که بیشتر تهرانیها به خانه ،خونه میگویند.
شهرستانیها معموال میگویند خانه .یا جاهای
دیگر هر کدام اصطالحات خودشان را دارند .ما
جاهای مختلفی داریم که به آن خانه میگوییم.
یکی سقفی است که زیر آن زندگی میکنیم .علی
معلم در جملهای از فیلم میگوید ما جاهایی که
زندگی میکنیم ،عین هتل است .شب میرویم
توش ،صبح میآییم بیرون .ولی این خانهها مامن
است .جای امن است .این فیلم شاید یک یادآوری
مجدد به آدمهاست .که توضیح داده شود جایی
که در آن زندگی میکنیم ،اهمیت دارد .شما
همین نسبت را یک کمی بازترش کنید .میشود
شهرمان ،کشورمان .شهر ما هم خانه ماست .شاید
االن خیلی آدم داشته باشیم در همین تهران ،که
در این شهر زندگی میکنند .تفریحشان ،کارشان،
لذتهایشان ،خیلی چیزهایشان در این شهر است.
ولی درنهایت دارند به این شهر فحش میدهند.
میگویند چه شهر مزخرفی است .چقدر آلوده
است ،فالن است .در صورتی که این تهران هر بالیی
هم سرش آمده ،توسط همین مهاجران بوده است.
پاسدار این خانه نیستند .نگهبان خوبی برای این

خانه نیستیم .چه خانههای پدریمان ،چه ...یک
عده هستند ،خانههای پدریشان را میفروشند
که زودتر پولی به جیب زده باشند .یا برج بسازند.
به نظر من این موضوع برای جامعه ما یادآوری
مهمی است.
چون شناسنامه ماست ،پیشینه ماست،
هویت ماست.
محل امن است .تنها نقطه امن هر فرد خانهاش
است .شما هر بار از مسافرت برمیگردید ،میگویید
آخیش ،هیچجا خانه آدم نمیشود .خانه یک چنین
چیزی است .اینجا عمارت مستوفی را بهعنوان
یک سمپل ،یک نشانه ،یک خط معیار میبینیم.
حاال هر کس میتواند خانه خودش را داشته باشد.
چون در هر جامعهای طبقه آریستوکرات ،طبقه
معیاری جامعه است .برخالف جوامع چپگرا که
همه را دارند یکدست و یکجور میبینند ،طبقه
معیار ،طبقه آریستوکرات است .طبقه اشراف
است .طبقه اشراف نه به معنی میزان پول آنها.
بلکه منظور فرهنگ است .اگر فرهنگ نباشد،
نمیدانی کدام سمت و کجا باید بروی .ما االن این

همین شمیران زمانی ده بوده و
در یک دوره از تاریخ محل زندگی
طبقه آریستوکرات ،االن ببینید
تبدیلبهچهشدهاست
وطن کردند .وگرنه خاک که خاک است .ارزشی
نــدارد .اگر این شهر اهمیت دارد ،به واسطه
محمدعلی سپانلو است .این جمله شرف المکان
بالمکین ،خیلی جمله دوستداشتنیای است .که
یادم بماند ،این وطن اگر وطن شده ،به واسطه
حضور همین آدمهاست .آدمهای وطنپرست.
آدمهایی که هنرشان را به این خاک بخشیدهاند.
اعتبارشان را .از خود میرزا حسن مستوفی .این
سرزمین خیلی آدمهای ویژه داشته .نه فقط برای
خودش ،برای تمام جهان .مثل پروفسور حسابی.
حضرت حافظ .حضرت حافظ جهانی را امیدوار
میکند .یک هستی را امیدوار میکند .نه فقط
برای خاکش ،برای کل این هستی حضرت حافظ
اهمیت دارد .یکسری آدمها هستند در دایره
وطنی خودمان مهم هستند .کسانی که تاریخ،
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طبقه را در جامعه نداریم.
طبقه آریستوکرات جای خودش را به
طبقه نوظهور نوکیسگان داده است.
همین شمیران بهعنوان یکی از محلههای قدیمی
تهران ،که زمانی ده بوده و در یک دوره از تاریخ
محل زندگی طبقه آریستوکرات ،االن ببینید
تبدیل به چه شده است .آدمی که تا دیروز جنوب
تهران مینشسته ،االن آمده قیطریه مینشیند،
دروس مینشیند ،چیذر مینشیند.
بدون آنکه آن جایگاه فرهنگی را
داشته باشد.
فقط جیبهایش پر پول شده .فرهنگ کجاست؟
فیلم «خونه» هم درباره همین موضوعات دارد
صحبت میکند .حاال آنهایی که باید بفهمند،
میفهمند .و آنهایی هم که نباید بفهمند ،خب
نمیفهمند دیگر.
فیلم با این جمله شروع میشود :ارزش
مکانها به آدمهایی است که در آن
زیستهاند .دوست داشتم بدانم خب
بقیه قصه چه میشود؟ داستان چه
کسانی را قرار است بشنویم؟ و قصه
ادامه پیدا میکند .بلند و طوالنی .ولی
خستهکننده نیست .حداقل من را
خسته نکرد 75 .دقیقه فیلم .البته واقعا
آرزو کردم کاش فیلم را خودتان تدوین
نمیکردید .مطمئنم اگر یک آدمی مثل
بهرام دهقانی فیلم را تدوین میکرد،
سر و شکل فیلم کال تغییر میکرد .و
بهخصوص ریتم سریعتری هم پیدا
میکرد.
بخشی از شکل تدوین یک اثر ،سلیقه است.
«خونه» محصول فکر من است .طبیعتا چیزی
است که من میپسندم .و قطعا اندازه سواد من
است .شاید اگر اندازه سواد و تجربه من بیشتر بود،
«خونه» میتوانست سرنوشت بهتری پیدا کند.

ولی یک چیزی در مورد فیلم «خونه» وجود دارد
که غایتش است .من ته دلم ،انرژی و وجودم را
گذاشتم برای این فیلم .هر آنچه عالقهمندی من
بود به این وطن ،به این خاک را سعی کردم برای
ساخت این فیلم به کار بگیرم .فیلم تقدیم شده
است به علی حاتمی ،واروژان و شهید سیدمهدی
میرافضلی و تمام کسانی که دلسوخته مرز و
بوم این مملکت هستند .و باالی این تقدیم ،این
جمله نوشته شده است :شرف المکان بالمکین.
تکتک این آدمها ،این وطن را وطن کردند .آیدین
آغداشلو ،سیدعبداهلل انوار .از حضرت حافظ تا علی
حاتمی تا عباس کیارستمی تا ناصر ملکمطیعی.
از کمالالملک تا ...همه این آدمها این وطن را
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هنر و همه داشتههایمان را به ما یادآوری کردند.
به همین دلیل است که ما در فیلم «خونه» با آدمها
حرف میزنیم و گفتوگو میکنیم .این چیزها را
در و دیوار و آسمان نمیتوانند به ما بگویند .نریشن
نمیتواند بگوید .یک صدایی بگذاریم روی فیلم
و تمام شود ،نه .طبیعتا برای شکل دادن به این
ماجرا ،سلیقه من است که فیلم و آدمهایش را
شکل میدهد.
نمیدانم من دارم اشتباه میکنم یا واقعا
در نسخه بلندتر فیلم بوده؛ پالنی که
آقای حافظی در خلوت و سکوت شروع
به نواختن ساز میکنند.
چه نکته بامزهای .این طراحی در نقطه صفر
فیلم بود .قبل از فیلمبرداری .میخواستیم این
پالن را در حوضخانه بگیریم ،که نشد .یعنی به
این نتیجه نرسیدیم که در حوض خانه چنین
تصویری بگیریم .به این نتیجه رسیدیم که آقای
حافظی بهعنوان کسی که با مرضیه و بنان و رهی
معیری در این خانه رفتوآمد داشته ،با تارش
در حوضخانه باشد .که وقتی جناب حافظی
آمد ،دیدیم کهولت سن اجازه چنین کاری به
ما نمیدهد .بهخصوص اینکه سرمای شدیدی
در عمارت بود و ایشان اصال سازش را هم نیاورده
بود .ما هم نمیتوانستیم استاد حافظی را یک بار
دیگر برای ساز زدن بکشانیم آنجا .همان یک بار
هم شانس بزرگی بود .بههرحال ما اصال چنین
پالنی نگرفته بودیم .ما یک نمایش داشتیم و
نسخه  90دقیقهای نشان داده شد .اتفاقا خیلی
هم استقبال خوبی شد .ولی من خودم فکر کردم
یکسری چیزها را میتوانم از آن چشمپوشی کنم
و کوتاه بیایم 10 .دقیقه از فیلم را کم کردم .با آقای
وحید قاضی نشستیم و فیلم را کم کردیم .ببین ،ما
داریم راجع به یک موضوعی حرف میزنیم که به
زعم خود من ،باید در مورد همه ابعاد آن صحبت
کنیم .نمیشود راجع به یک جایش توضیح داد

و یک جای دیگرش را همینطوری رها کنیم.
مخاطب فکر میکند مثال اینجای فیلم چه بود.
شاید او به این اندازه از جامع نگری که ما داریم،
نیاز نداشته باشد .من این را میفهمم .برای همین
به یک جاهایی میرسیدیم ،میگفتیم چه لزومی
دارد راجع به این موضوع حرف بزنیم .پس از فیلم
درمیآوردیم .االن من از تکتک پالنهای فیلم
دفاع میکنم .پشتش میایستم و میگویم فالن
صحنه چرا اینطور است .اصال چرا فرم تصویری
ما اینطوری است؟ اگر کج است ،چرا کج است؟
چون برای کج بودنش هم دلیل داشتم!
اتفاقا یکی از سوالهای من این است
که شما چرا این اندازه از لنز فیشآی
استفاده کردید؟
اول اینکه خیلی استفاده نکردیم و در حد چهار،
پنج پالن است .ولی از واید تا حدودی .ولی دلیلش
خیلی واضح است .دوربین ما زاویه دید چه کسی
است؟ من؟ مسلم است که نه! دوربین ما درواقع
یک روح خفته است .رویایی است که از خواب
بیدار میشود و پایان فیلم دوباره به خواب میرود.

متاسفم که استاد حافظی دو ماه
بعد از تصویربرداری ما فوت کرد.
یکسالبعدازفیلمهممحمدعلی
سپانلوازبینمارفت
اینجایش را اینطوری میکردم .یا از این آدمها
جور دیگری استفاده میکردم .و سوال من این
است که میتوانم بپرسم شما چه میکردید؟
شما با آدم  90سالهای مثل سیدعبداهلل انوار ،آدم
 85 ،84سالهای مثل ناصر ملکمطیعی چه کار
میتوانید بکنید؟ همه آدمهای این فیلم سن باال
هستند .خیلی متاسفم که استاد حافظی دو ماه
بعد از تصویربرداری ما فوت کرد و از دنیا رفت .یک
سال بعد از فیلم هم محمدعلی سپانلو از بین ما
رفت .آدمهای ما ،آدمهای خاصی بودند .بعد آن
عمارت سرد است .باید این دوستان میآمدند
در این شرایط کار میکردند تا ببینیم چند مرده
حالج هستند.
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مسلم است یک جاهایی باید از حالت نرمال خارج
میشدیم.
یعنی به روح خانه کاراکتر بخشیدید؟
با استفاده از لنزهایی مثل واید و
فیشآی؟
خانه ناظر همه چیز است در تمامی سالهایی
که پشت سر گذاشته .بله ،حداقل از سه ،چهار
لنز استفاده شده است .علتش هم واضح است.
اول اینکه تمامی تصویربرداری فیلم روی کرین
گرفته شده .یک کرین دستساز .چون این روح
خفته ما باید بتواند سیالگونه با آدمها برخورد کند.
سیالگونه برود و بیاید .شما اگر نگاه کنید ،هیچ
چیزی به آن صورت کادرهشده نیست .یک جاهایی
حتی اگر با یک آدمی دارد راه میرود ،باز هم دلیل
دارد .یعنی روح دچار یک تکاپویی شده است .این
یک بخش است .اما اینکه حاال درآمده باشد یا نه،
میشود راجع به آن حرف زد .ولی واقعیت این است
که بدون دلیل و فقط برای زیبا بودن ،کاری نکردیم
که حاال تصویرمان واید و محدب باشد یا چی ،نه.
من اسمش را دلیل نمیگذارم .من به آن
سلیقه میگویم .کماکان اینکه اگر  10تا
فیلمساز دیگر این فیلم را کار کنند ،هر
کس مدل خودش این فیلم را میسازد.
مثال من دوست داشتم و فکر میکنم
آدمها میتوانستند در میزانسن بهتر
و مناسبتری قرار بگیرند .بهخصوص
میشد از این شکل مصاحبهمحور
که آدمها صاف جلوی دوربین قرار
میگیرند ،فاصله گرفت .یا برای مثال
حتما از لنز ماکرو استفاده میکردم.
برای نشان دادن جزئیات بیشتر.
مثل دیوار نمگرفته و ریخته .یا سر
فرشتهها ،سنگفرش ،درها و پنجرهها،
نقاشیهای درخشان سقف ،پروانهها و
خیلی چیزهای دیگر.

ببین ،االن موقعیت فیلم «خونه» ،یعنی اگر کسی
بهعنوان فیلمساز االن با این موقعیت برخورد
کند ،یک موقعیت سهل و ممتنع است .این را از
تجربه نمایشهایی که داشتیم ،میگویم .سهل
و ممتنع یعنی چون با یک سهلی روبهرو است
که فکر میکند اگر من بــودم ،خب این کار را
میکردم .در صورتی که فکر نمیکنم کسی این
تجربه را داشته باشد .در مورد کاخ گلستان فیلم
ساخته شده .درباره عمارت و جاهای مختلف .ولی
یکچنین تجربهای را من در کاری دیگر ندیدهام
که خود عمارت یا لوکیشن تبدیل به کاراکتر شده
باشد .بد نیست بگویم دوربین اصال از عمارت خارج
نمیشود .از خونه بیرون نمیرود .چرا؟ به نظرم
تماشای این فیلم یک مقدار دقت الزم دارد .برخی
وقتی با این فیلم برخورد میکنند ،میگویند من
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یعنی محدودیتهای لوکیشن یا
وضعیت خاص آدمها در فیلم شما هم
تاثیر گذاشت؟
البته .شما یک فیلم به من نشان بدهید که
مصاحبههایش را روی کرین گرفته باشد .کدام
فیلم را داشتیم؟ همه سهپایه میگذارند ،مصاحبه
میگیرند .نمیخواهم بگویم که این کار فضیلت
است و فیلمهای گفتوگومحوری که روی سهپایه
گرفتهاند ،بد هستند و ما خوبیم! نه! این ،شکلی
از یک تجربه است و نتیجه منطقیای که برای
فرم این روایت به دست آوردیم .من اتفاقا با نگاه
شما موافق نیستم که از لغت سلیقه استفاده
میکنید .ما واقعا با منطق و دلیل پالنها را کنار
هم چیدهایم .سلیقه یعنی اینکه من مثال رنگ
صورتی را میپسندم .شما میگویید نه ،آبی .این
سلیقه است.
ببخشید ،نمایی که مثال آقای انوار یا
آدمهای دیگر جلوی دوربین نشستند
و دارند صحبت میکنند ،چه لزومی به
استفاده از کرین هست؟
دارم میگویم .فرم فیلم است .شروع فیلم چه
جوری است؟ آن صداهایی که شنیده میشود ،از
کجا میآید؟ چرا آن صداگذاریها میشود؟
نه ،آن صداگذاری کارکرد درستی در
فیلم دارد.
خب ،این هم ادامه همان فیلم است! ما از یک
نقطه صفر شروع میکنیم دیگر .هر فیلمی یک
نقطه شروع دارد .فیلم ما با سینما شروع میشود.
سینما مظهر چیست؟ رویا .درست میگویم؟ ما
با یک فیلمی شروع میکنیم که یک آدمی دارد
میگوید آتش آتش آتش .آتشی ظاهر میشود.
بعد ما متوجه میشویم که این همانجایی است که
ما روبهرویش هستیم .همان عمارت است .آتشی
که روی این خانه سوار شده است .این آتش رویای
خانه را بیدار میکند .پس از همین فرم است که ما

مثال به آقای انوار میرسیم .به همه آدمهای دیگر.
اینکه میگویم فیلم استدالل دارد ،همین است.
چون تکتک این ماجراها پشت سر هم میآید و
همه به هم ربط دارند .از ابتدا تا انتها.
یک جایی نوه خانواده اشاره میکند
که عموی بزرگشان عادت داشته از
همه فامیل عکس و فیلم میگرفته.
تصاویری که در یک آتشسوزی از بین
میرود .هیچوقت فکر نکردید به سراغ
آلبومهای شخصی این خانواده بروید و
قصه آدمهای دیگری را که زمانی در این
عمارت زندگی میکردهاند ،در البهالی
فیلم روایت کنید؟
ببینید ،عمارت مستوفی یک بهانه است .به
انــدازهای که ما به صاحبخانه بپردازیم .یعنی
میرزا حسن مستوفی .خانم معیری نماینده
صاحبخانه است .به اندازه الزم به او پرداخته
میشود .چون مبنای این فرم و روایت ما رویا است.
شما را به یک پالن ارجاع میدهم در انتهای فیلم
که لیال معیری میآید و میگوید این خانه را سال

در این گشتوگذارها با عمارت
مستوفی برخورد کرده بودم .آن
زمان هنوز نمیدانستم لوکیشن
فیلم هم بوده...
گفت که من کمکت میکنم .بیا برویم این کار
را انجام بده .ما سال  83رفتیم چند جلسه از
شهین خانم مستوفی مصاحبه گرفتیم .بعد که
رفتیم سراغ عمارت ،دیدم که با یک دوربین 150
کوچک دیوی ،چیزی جواب نمیدهد .ما باید
امکانات میداشتیم .ریل و تراولینگ و ...شکوه
عمارت باید درمیآمد .گفتم سید صبر کن ،ببینم
چه کار میشود کرد .باید یک پولی جور کنیم
که بشود واقعا فیلم ساخت .میشود همینطوری
یک دوربین دستمان بگیریم ،ولی حیف است.
متاسفانه بعد از اینکه من کار را چند جا بردم و
قبول نمیکردند ،سید هم شهید شد .در هواپیمای
سی  130خبرنگاران .بعد از شهادت سید من دیگر
دست و دلم به کار نرفت که بدون او این کار را
انجام بدهم .چون خانههایمان هم تقریبا به هم
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فالن ،اداره پست از ما خرید .او در این پالن دستش
را روی شومینهای که آتش ندارد ،گرم میکند.
این پالن تاکید دوباره است به کلیت رویاگونه این
فیلم .تصاویر سوختهشده .چرا دوربین ما آکس
پروژکتور و آپارات است؟ این پالن را که حتما
یادتان هست؟ ما اگر میخواستیم آن شکلی نشان
بدهیم ،میرفتیم پشت دوربین .پشت آپارات .ولی
چون رویا است ،میآییم جلوی آپارات .ما با این
رویا مسافریم .همه مبنای ما همین است .از ابتدا
که بیدار میشود ،تا انتها که باران میبارد.
من افتتاحیه و پایانبندی فیلم را
دوست داشتم .خود شما چطور این
عمارت را پیدا کردید؟ به واسطه
عالقهمندی به فیلمهای علی حاتمی
است ،یا قصه دیگری دارد؟
من از سال  80حوزه تهرانشناسی برایم حوزه
مهمی شد .به واسطه آشنایی با بزرگمردی به
نام نصراهلل حدادی .که خود ایشان االن یکی از
درخشانترین چهرههای تهرانشناسی است.
ایشان آن موقع کارمند وزارت ارشاد بودند و هنوز
بازنشسته نشده بودند .شعفی که من از دیدار
آقای حدادی داشتم ،باعث شد که فکر کنم چرا
من هنوز تهران را نمیشناسم .سن کمی داشتم.
ولی عالقهمندیام به تهران خیلی بیشتر شد .و
شروع به عکاسی از خانههای قدیمی تهران کردم.
نه لزوما خانههایی با معماریهای عجیب و غریب.
خانههایی که آدمهای شاخصی در آن زندگی
کرده بودند .با این تمرکز که آدمهای فرهنگی و
هنرمند در این خانهها زیست داشتهاند .در این
گشتوگذارها با عمارت مستوفی برخورد کرده
بودم .آن زمان هنوز نمیدانستم لوکیشن فیلم
هم بــوده .یکی از همکاران مطبوعاتی من که
روزنامهنگار درجه یکی هم هست و بسیار در حوزه
ورزش مشهور است ،محمدرضا مدنی است که
سالها در دوران کودکی ساکن همین عمارت

هم بوده است .او گفت راستی فالن عمارت را
دیدهای؟ این موضوع مال سال  82است .گفتم
یک بار رفتم .ولی گذرا رد شدم و رفتم .گفت
خیلی عجیب و غریب هستها ،بیا یک بار با هم
برویم .رفتم با دقت بیشتر نگاه کردم .خیلی برایم
جذاب شد .یعنی ماجرا برایم جذابتر شد .بعد
قرار گذاشتیم که دختر میرزا حسن مستوفی،
یعنی شهین خانم مستوفی را ببینیم .گفتم
خیلی دلم میخواهد دربــاره این عمارت فیلم
بسازم .یک همکاری داشتیم خدا بیامرز شهید
سیدمهدی میرافضلی که عکاس ایرنا بود .عکاس
خیلی خوبی بود .فیلمبرداری هم میکرد .من
آن موقع پولی نداشتم که فیلم بسازم .آقا سید
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نزدیک بود .من خبرگزاری ایلنا بودم ،او ایرنا .با
هم هممسیر میشدیم و اصال با هم میرفتیم
سمت خانه .سال  90 – 89بود که یک طرحی
را من به مرکز (مرکز گسترش سینمای مستند
و تجربی) دادم درباره تصنیف «بردی از یادم» که
بخشی از این مستند را کار کرده بودم ،و طرح رد
شده بود .آقای خورشیدی گفت که چه اصراری
داری این را بسازی ،یک طرح دیگر بیاور .ولی
من این طرح را دوست داشتم و با آقای مصطفی
گرگینزاده آهنگساز آن هم گفتوگو گرفته
بودم .خالصه گفت چه اصراری داری «بردی از
یادم» را کار کنی؟ گفتم چون به نوعی با تهران
نسبت دارد .گفتم نه ،اصراری ندارم .گفت طرح
دیگری داری؟ داستان همین عمارت را گفتم.
گفت خب بیا انجامش بده .درجا برای من اوکی
گرفت .یعنی خودش کار را قبول کرد .حضور آقای
خورشیدی واقعا به من کمک کرد .حتی زمانی که
من میخواستم از «عروسی خوبان» استفاده کنم،
میترسیدم .رفتم صحبت کردم ،گفت استفاده
کن .خیلی حمایت کرد .من به لحاظ مالی سر
این فیلم خیلی ضربه خوردم .ما زمستان  90فاز
اول این فیلم را کلید زدیم ،که آن موقع شهین
مستوفی متاسفانه فوت کرده بود.
ولی شما مصاحبه ایشان را گرفته
بودید؟
البته از آن مصاحبههای قدیمی در فیلم ،فقط دو
تا پالن کوتاه استفاده شده است .چون مشکل فنی
داشتیم دیگر .آن موقع تصاویر دیوی بود .تصاویر
چهار به سه .حاال ما داشتیم فول اچدی  16به 9
میگرفتیم.
بله ،رزولوشن تصاویر از زمین تا آسمان با هم
فرق داشته .امکاناتمان یک ذره بیشتر شده بود و
میخواستیم خوب کار کنیم .و انرژی بگذاریم .من
به لحاظ مالی در مرکز ،دوره آقامحمدیان خیلی
اذیت شدم .بعدیها هم البته کمکی نکردند.

بودجه این فیلم  13میلیون تومان بود .درحالیکه
من  22تومان خرج کردم .هنوز که هنوز است ،سر
این فیلم بدهکارم .چون خرج کردیم .واقعا برای
این فیلم زحمت کشیدیم .ولی قصهاش واقعا این
است .از سال  83این فیلم با من بود تا زمستان
 90که یک فازش را گرفتیم .یک فاز دیگر هم
 .91تقریبا بین بهار و تابستان .خرداد  .91چون
میخواستیم هر دو فضای فصلی خانه را داشته
باشیم؛ هم خشکی هم سرسبزی حیاط .و هر دو تا
فضا در فیلم هست .بهخاطر همین باید منتظر این
دو فصل میشدیم.
گرفتن مجوز برای ورود و فیلمبرداری از
عمارت سخت بود یا آسان؟
نه .سخت نبود .خانه االن مال پست است و اداره
پست خیلی هم کمک کرد.
استقبال کردند؟
نمیگویم استقبال کردند ،ولی همراه بودند.
خیلی به من کمک کردند .من واقعا از روابط
عمومی پست ممنونم .خیلی کمک کردند.
ولی خب میگویید بدهکار شدید سر

من هشت ماه بعد از فیلمبرداری
حضور ناصر ملکمطیعی را در
فیلم اعالم کردم
در موزه سینما است ،که اصال باغ فردوس خانه
معیرالممالک بوده است .شجرهنامه مفصل و
پیچیدهای دارند .از آن سمت خانواده مستوفی
نام بزرگتری از میرزاحسن در خود دارد و آن
هم پدرش میرزا یوسف است؛ خانوادهای بهشدت
سالم ،درست ،تمیز ،پاکدست و درویشمسلک.
به قواعد ساده زیستی معتقد بودند و به رغم ورود
به دربار ،سادهزیستی خود را حفظ میکنند .اینها
زمینهای زیادی داشتند .این  70هزار متر که البته
بیشتر هم بوده ،در یکی از نقشههای اولیه و معروف
تهران ،که در فیلم هم آمده است ،در محله چاله
حصار خانه مستوفی مشخص است .یعنی همین
عمارت فعلی .اصال روی نقشه نوشته شده است
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فیلم...
من سوالم اصال همین است؛ اصال چه اصراری
است ما کار فرهنگی کنیم؟ چه اصراری است
روزنامهنگار باشیم؟ کار تحقیقی کنیم؟ من
 16سال تمام است پژوهش موسیقی میکنم.
محصول این  16سال برای من از دست دادن
جفت چشمهایم است .که یکی از آن ها پیوندی
است .من کتابی داشتم به نام «ترانهنامه» .یک
کتاب مرجع که جلد اولش آماده چاپ شده .پنج
سال است ناشر آن را نگه داشته است .واقعا آدم به
این نتیجه میرسد که چه اصراری به کار فرهنگی
است؟ اگر برای پول است که خب بهتر نیست
بروید پفک بفروشید؟ یا بالل و چیزهای دیگر؟
بعضیها میخواهند دیده شوند .تو شو باشند .من
اصال پرهیز دارم .من هشت ماه بعد از فیلمبرداری
حضور ناصر ملکمطیعی را در فیلم اعالم کردم.
روی همین حضور ،هر کس دیگری بود ،کلی مانور
میداد .من اهل این کار نبودم .پوستر فیلم را نگاه
کنید ،عمارت است .نشانهای از ناصر ملکمطیعی
و این همه آدم درجه یک این مملکت در فیلم
نیست .ولی من دوست داشتم فیلم بسازم .دوست
نداشتم شو برگزار کنم .از اکران فیلم فقط دنبال
یک چیز هستم .پالک ثبتی خانه .پروندهاش به
جریان بیفتد و جلوی خانه پالک ثبتی نصب شود.
من اصال دنبال این قصهها نیستم .که یکی بیاید
بهبه کند ،یا اهاه کند .واقعا برای من فرقی ندارد.
پالک ثبتی یعنی اینکه خانه دیگر در
معرض تخریب نباشد .بازسازی شود و
در میراث فرهنگی نیز ثبت شود.
بله ،ثبت در میراث فرهنگی .این همه خواسته
من است .پالک ثبتی که نصب شود ،دیگر کسی
نمیتواند آن را تخریب کند .اگر هم تخریب شود،
بانی دارد .مسئولیتش با بانی است.
در ده ونک هم خانهای است که لوکیشن
فیلمهای بسیاری بوده و هست .آن

خانه هم مربوط به مستوفیالممالک
است .من کلکسیون بسیار بزرگ و
منحصربهفردی از پروانههای کمیاب در
آن خانه دیدهام .مدل معماری و نقاشی
دیوارها درست مثل همین عمارت
پانزده خرداد است .آیا ملک ده ونک
ادامه همین  70هزار متری است که خانم
شهین مستوفی در فیلم به آن اشاره
میکنند؟
طبیعتا  70هزار متر نمیتواند چنین فاصلهای
باشد .آن عمارت سالمتر است ،چون عروس
خانواده مستوفی در آنجــا زندگی میکند.
خانواده مستوفی با همه قومها و خانوادههای
مهم زیادی ازجمله فرمانفرمایان ،معیرالممالک
و هدایت وصلت کردهاند .مثال افتتاحیه فیلم ما
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عمارت مستوفیالممالک .دلیلش هم این بوده
که ناصرالدین شاه خیلی میرزا یوسف را دوست
داشته است .میرزا یوسف پدر میرزا حسن بوده
است .ناصرالدین شاه چنان احترامی برای میرزا
یوسف قائل بوده که در تمام نامههایی که برای او
مینوشته ،او را آقا خطاب میکرده است .شاه به
میرزا یوسف مینوشته :حضرت آقا .اینها خیلی
نکته است .حتی در بعضی نامههای بهجامانده
نوشته :عالیجناب ،آقا .که البته بهخاطر مرام
درویشی و بزرگمنشی میرزا یوسف بوده است.
میرزا یوسف حاضر نبوده بیاید در کاخ گلستان
زندگی کند .برای همین ناصرالدین شاه این
زمین را به او میدهد تا خانهای بسازد که نزدیک
خودش باشد .که این زمین چسبیده به باغ و خانه
معیرالممالک بوده ،همین محله شاپور امروزی.
بخش دیگری از زمینهای مستوفی االن شهرت
دارد به یوسفآباد.
بله ،هنوز به بخشی از محله یوسفآباد،
یوسفآباد مستوفی گفته میشود.
بله ،درست است .درواقع میرزا یوسف برای اینکه

شماره  / 34بهمن 1395

102

در دوره قحطی سال  1298قمری به مردم کمک
کند ،زمین را به آنها میبخشد .میگوید روی
زمین کار کنید .هر کس آن را آباد کرد ،همان
تکه آبادشده مال خودش است .که اسم او روی
محله یوسفآباد میماند .مثال همه فکر میکنند
میدان حسنآباد به نام میرزا حسن مستوفی است.
در صورتی که اینجوری نیست .به نام پدر میرزا
یوسف است .چون اسم پدر میرزا یوسف هم حسن
بوده است .میدان حسنآباد هم به همین دلیل این
اسم را دارد .یا مثال کالج .خود میرزا حسن زمین
را به آمریکاییها میبخشد .همینجایی که االن
هم به چهارراه کالج معروف است .تا آمریکاییها
روی آن زمین برای ایرانیها دانشگاه درست کنند.
یا دانشگاه الزهرا ،ده ونک .اینها همه زمینهای
مستوفیالممالک بوده است .همین فرحزاد ،بخش
عمدهای از فرحزاد متعلق به مستوفی بوده است.
خب ،حرفی نکتهای...
همه آرزویم این است که خونه صاحب پالک ثبتی
شود .همین .پروندهاش به جریان بیفتد .اصال تمام
تالشم برای اکران این فیلم ،حفظ همین عمارت

وضعیتشهرتهرانخیلیدردآور
است.اینشهرمیتوانستعروس
خاورمیانهباشدوبوده
و درستی برقرار بود .و اتفاقا همان منتقدها حاال
کجا هستند؟ بنیاد جعل امکان ندارد باقی بماند.
چه خوشمان بیاید ،چه بدمان بیاید .آن چیزی هم
که از تهران دارد فرو میریزد ،اصل تهران نیست.
چون عدهای هستند که حواسشان به تهران هست.
مراقبش هستند .اتفاقا جایی که دارد ویران میشود،
شمیران است .شمیران فعلی هیچ ربطی به شمیران
سابق ندارد .قدیمها که شمیران میآمدی ،کیف
میکردی .سرت را که باال میکردی ،آسمان
بود .نه برج .در کوچه  10متری برج ساختند 20
طبقه .مالک همه چیز پول شده است .ما آمریکا
را نفی میکنیم میگوییم نظامش کاپیتالیستی
است .ما خودمان اجراکننده آن شدیم .اصال
مدافع سرمایهداری شدیم .بعد میآییم الکی شعار
مارکسیستی میدهیم
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بوده است .چون اداره پست فقط مالک این خانه
است .کاری برای آن انجام نداده است .درحالیکه
این عمارت نگهداری و مرمت میخواهد .سرایداری
هم که خانه دارد ،فقط هست که ستونها را کسی
ندزدد! متاسفانه تهران واقعا نابود شده .بی پدر
و مادرترین شهر دنیاست .هیچ شهری در ایران
نیست که مدیرانش اهل همانجا نباشند .شما
خوزستان بروید ،مدیرانش همه خوزستانی
هستند .در اصفهان آدم غیراصفهانی را شهردار
نمیکنند .در تبریز آدم غیرترک نمیگذارند .اما
تهران ...شهردارش مشهدی است .استاندارش اهل
یک جا ،فرماندارش اهل یک جای دیگر .انگار همه
آمدند از تهران انتقام بگیرند و عقدهگشایی کنند.
وگرنه چطور میشود چنین ُدر درخشانی دست
کسی باشد و اینطور به آن گند زده شود .بعد از
انقالب یک شهردار تراکمفروشی راه انداخت و
آن وقت همین آدم را قهرمان میدانند! قاتل این
شهر را قهرمان میشناسند .این شهر را این آقا ،به
چه حقی فروخته است؟ آقای کرباسچی فروخت
این شهر را .هوایش را فروخت .خیابانهایش را
فروخت .آسمانش را فروخت .درختهایش را
فروخت .پرندههایش را فروخت .وقتی قهرمان ما
چنین آدمی است ،شهر ما هم این شکلی میشود.
وضعیت شهر تهران خیلی دردآور است .این شهر
میتوانست عروس خاورمیانه باشد و بوده .همه
فکر میکنند ما داریم درباره تهران دهه  40و 50
صحبت میکنیم ،نه .تهران تا اوایل دهه  70که
هنوز این آقا نیامده بود ،تهران بود .تهران االن شهر
نیست .کجای تهران قاعده یک شهر را دارد؟ من
خبر موثق دارم شورای شهر تهران مصوب میکند
که به میدان فوزیه سابق و امام حسین فعلی دست
نزنند .شهرداری شبانه بولدوزر میآورد ،و به اسم
مذهب چنین گندی به یک میدان قدیمی میزنند.
میدان را زدند نابود کردند .سینماهایش را از بین
بردند .سینماها را خراب کردند!

این موضوع در همه حوزهها صادق است .ولی
جعل هیچوقت پایدار نمیماند .چه من بپسندم،
چه نپسندم! این شهر جعلش فرو میریزد .آدمهای
جاعلش فرو میریزند .شما اگر مسجدی بسازید،
بر اساس جعل ،کسی نمیرود در آن مسجد نماز
بخواند .اما یک نمازخانه کوچک بساز صادقانه،
میبینی صف میبندند .علی حاتمی وقتی زنده بود،
کسی برایش کف نزد .هورا نکشید .تمام منتقدهایی
که امروز از او تعریف میکنند ،نقدهای ثبتشده
دارند که به فیلم «مادر» و «دلشدگان» چه گفتند.
به فیلم «حاجی واشینگتن»« ،کمالالملک».
همین آدمهایی که االن او را ستایش میکنند .ولی
علی حاتمی باقی ماند .چون درونش یک راستی
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)محصول (1394
خالصه مستند« :آقای نخستوزیر» روایتی است از
 ۲۸ماه نخستوزیری دولت ملی دکتر مصدق؛ روایتی
که تجربه ملت ایران را برای نسل امروز بازگو میکند؛
روایتی که همه می دانند ،ولی کسی یارای گفتنش را
ندارد.

عوامل :کارگردان :محمدرضا امامقلی ،گفتار متن :ناصر طهماسب،
پژوهشگر :سید یزدان حبیبی ،تدوینگر :هادی بهرامیان ،تهیهکننده :امین
حسنی ،تهیه شده در :سفیرفیلم
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یزدان سلحشور

نگاهی به مستند «آقای نخستوزیر» ،ساخته محمدرضا امامقلی
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دالیلی برای کاسپاروف نشدن!
آیا ما هنر «واقعگرا» داریم یا هنر «واقعنما»؟ شاید اگر به همین یک سوال اساسی ،پاسخی درخور داده
میشد 90 ،درصد آثاری که با پیشفرضی اشتباه شکل گرفتهاند ،نه تولید و نه عرضه میشدند! میگویم
«شاید» ،چراکه بخش اعظم استعدادهایی که با تولید هنر «واقعگرا» به هدر رفتند ،یا مدیون آرمانی سیاسی
بودند یا مفتون آن! و چه کسیاست که نداند قدرت یا آرمان سیاسی ،قدرتمندتر از هر تحلیل یا پاسخ عقالنی
است! توجه داشته باشید با چنین پیشفرضی که مطرح میکنم ،بحث بر س ِر درستی یا نادرستی یک آرمان
ترجمان هنری آن است!
یا قدرت سیاسی نیست ،بلکه بحث اصلی،
ِ
«واقعگرا» یا «واقعنما»؟ اتصال به واقعیت بهعنوان یک «فرامتن» ،بدون کمترین شانس در رسیدن به
«باورپذیری متن» ،یا دوبارهسازی واقعیت یا شبیهسازی آن بهعنوان «متن» ،با باالترین شانس برای
«باورپذیری» آن برای مخاطب؟
سینمای مستند ،از آغاز بهعنوان هنری در خدمت «ارائه ناب واقعیت» مطرح شد ،اما فقط کافیاست بهترین
آثار این نوع از سینما را از نو به تماشا بنشینیم تا به این نتیجه برسیم که از تدوین گرفته تا لنزهای به کار
انسانی غالب بر
گرفتهشده و انداز ه نماها و شیوه صدابرداری یا حذف صدا[در سینمای صامت] و صدای
ِ
فیلم[در سینمای ناطق] ،نه «ارائ ه ناب واقعیت» که «ارائ ه ناب جعل واقعیت» است!
«مستند تاریخی» یک ترکیب «متضاد» است اگر «آرمانگرایانه» به «واقعیتی به نام تاریخ» استناد کنیم

و ترکیبی «همگون» است اگر بپذیریم در بهترین شکل ممکن[مثل عدم دخالت عوامل فرامتنی در تغییر
مسیر «روایت درست تاریخ» که محتمال مهمترینشان «قدرت سیاسی غالب» است] یک روایت شخصی از
منظری شخصی است .با این همه ،حساسیت مخاطبان و منتقدان و حتی تاریخنگاران ،نسبت به این گونه
سینمایی ،بیش از سینمای داستانیاست که به نظر میرسد فیلمسازانش ،تاریخ را تنها بهانهای برای روایت
خود میدانند ،نه مبنایی برای این روایت.
«مستند تاریخی» اما همچنان درگیر پرسش ابتدای این متن است« :واقعگرا» یا «واقعنما»؟ البته در
مورد مسائل مناقشهبرانگیز ،همیشه مستندساز تاریخی ،اگر هوشمند باشد« ،منظر شخصی» خود را در
زیرگفتارهای متن پنهان میکند و «متنی خودکفا» را شکل میدهد که به انداز ه واقعیت ،باورپذیر باشد.
«آقای نخستوزیر» محمدرضا امامقلی ،اما سعی میکند با کمک مصاحبهها و فیلمهای آرشیوی قدیمی،
زدن وقایع تاریخی و گفتار
«واقعگرا» باشد و به کمک صدای تاثیرگذار و خاطرهانگیز ناصر طهماسب ،دور ِ
متنی که سعی شده در مورد شخصیتهای مورد عالق ه فیلمساز [مثل آیتاهلل کاشانی] کوبنده و بدون اما
و اگر و شک و شبهه باشد ،مخاطب را به شیوه مستندهای «واقعنمایانه» آمریکایی یا اروپایی ،کیش و مات
کند .به گمانم امامقلی ،پیش از آنکه در سودای کاسپاروف شدن باشد ،باید قوانین شروع بازی ،وسط بازی
و پایان بازی را میآموخت!
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فیلمی دربار ه ستایش تحریم!
یادم هست در دوره اصالحات ،گروههای اصولگرا ،برای پیروزی در انتخابات مجلس ،پوستر و پارچهنویسی
و انواع تبلیغات بصری را در شهرستانها به کار میگرفتند با نام احزاب تازهمتولد و با عکس رئیس دولت
اصالحات در یک سو و عکس دکتر مصدق در سوی دیگر و نامزدهای خود در میانه و با تیت ِر «به چهرههای
ملی-مذهبی رأی دهید»! بنابراین شخصا از دیدن فیلمی اصولگرایانه در ستایش فداییان اسالم و آیتاهلل
مصدق «پراشتباه» با حضور اعضای «جبهه ملی ایران» و «نهضت آزادی» که
کاشانی «بیاشتباه» و دکتر
ِ
ِ
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گفتارمتن «آقای نخستوزیر»
عمال احزابی ممنوعالفعالیت هستند ،حیرت نکردم! من در یک مورد با
ِ
موافقم :برای درک بهتر وضعیت کشور ایران ،باید فیلم «آلیس در سرزمین عجایب» را دید!
من از همین لحظه اعالم میکنم اگر این فیلم ،در جهت اجرای اهداف خود برای مطابقت دادن وضعیت
تحریم زمان ملی شدن نفت با دوره فعلی تحریمها و رویکرد «دلواپسانهاش» در محکومیت سیاست خارجی
دولت یازدهم[با شبیهسازی سیاست خارجی مصدق با دولت فعلی در اعتماد به آمریکا!] موفق میشد تا
به فیلمی «واقعنما» و «خودکفا در متن» بدل شود ،از آن دفاع میکردم بهعنوان اثری هنری ،اما چنین
موفقیتی به دست نیامده .به قول مسعود فراستی« :فیلم باید به این پرسش پاسخ میداد که مردمی که در
سی تیر  32چنین به میانه میدان میآیند ،چه میشود که در  28مرداد همان سال منفعل و بیاراده میشوند.
کشیدن چهار کاریکاتور و پخش کردن چند شایعه آن مردم را به این مردم تبدیل نمیکند .اختالف مصدق با
آیتاهلل کاشانی و جبهه ملی چقدر در این امر دخیل بود؟ در فیلم حرف تازهای زده نمیشود ،اما همین که بعد
از اینهمه سال فیلمساز به چنین موضوعی میپردازد و از طیفهای مختلف در فیلم سود میبرد ،یک خرق
عادت است .فیلم به لحن روایی خودش نمیرسد و البته انتظار هم نداریم که برسد ،چون اساسش مستند
آرشیوی است .ضمن اینکه مستند باید حسی در درون خود داشته باشد که مرا رها نکند و این فیلم با حس
من چنین نمیکند؛ گرچه همانطور که گفتم ،فیلم خوبی است[ ».البته اینکه فراستی با این همه دلیل در
انکار موفقیت این فیلم ،باز هم میگوید فیلم خوبی است ،بهخاطر عالیق مشترک او و فیلمساز در تقدیس
طیفی از قدرت سیاسی است ،وگرنه تقریبا تمام مردم ایران به استناد برنام ه تلویزیونی «هفت» میدانند
که تنها به اتکا به یکی از همین دالیل ،فیلمهای غیرهمسو با طیف سیاسی مورد عالق ه او ،بدل به «زبالههای
فرهنگی» میشوند! فراستی هم دچار مشکلی است که «آقای نخستوزیر» دچار آن است« :واقعنمایی»
نمیداند!]
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تاریخ را بردار و فرار کن!
من شخصا به رمان «آلیس در سرزمین عجایب» عالق ه ویژهای دارم ،چون نویسنده موفق میشود هرآنچه
«پدید ه غیرواقع» را بدل به «پدیده واقع» کند ،یعنی «باورپذیر» کند .در سینمای داستانی ،وقتی درباره
تاریخ فیلم ساخته میشود ،کسی دیگر نگران این نیست که لورنس یک جاسوس انگلیسی بوده که توانسته
ِ
بدویت قبایل مناطق خاورمیانه ،یک امپراتوری را بهطور کامل ویران کند و حکومتهای مرتجعی را
با درک
بنیان نهد که از دل آنها ،القاعده و طالبان و داعش برآمدهاند؛ البته اگر فیلم بدی ساخته شود ،همه اینها
هست ،اما فیلم دیوید لین نه روایت آن جاسوس ،که روایت شاعری است که فرصت مییابد به طبیعت و
انسان و آرزوهایش ،بازگشتی دوباره داشته باشد در دل دنیای مدرن! اگر در قرن بیستویکم ،فیلمی را دیدید
جهان مدرن مقابلش ایستاد و او
که آدولف هیتلر را نقاشی تصویر میکند که میتوانست ونگوگ شود اما
ِ
علی ه این جهان شورید ،حیرت نکنید! همه اینها را گفتم که بگویم هیچ مشکلی با «معمای شاه» ورزی و
نسخ ه مستندش «آقای نخستوزیر» ندارم اگر هر دو فیلمساز به قول فراستی به ریتم و فرم و به قول خودم
به ساختار توجه داشتند و جهانی شخصی را خلق میکردند که آدمها و شخصیتهایش ،بینیاز به جهان
بیرونی ،هویت مورد نظر آنها را کسب میکردند[.راستی! من فیلم دوم وودی آلن-بعد از «چه خبر سوسن
بلند آسیایی؟» -را هم خیلی دوست دارم« :پول را بردار و فرار کن!» چون به «پول» ماهیتی شخصی و فراتر از
باورهای مخاطبان بخشیده .آقای امامقلی! برادر! تاریخ را بردار و فرار کن!]
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ایلیامحمدینیا

محمدرضا امامقلی ،کارگردان «آقای نخست وزیر»
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روایت و بازنمایی تاریخ معاصر ایران در اشکال مختلف آن اعم از کتاب شامل رمان و قصه ،فیلم
(چه مستند و چه داستانی) و ...همیشه در روزگار ما با کنشها و واکنشهای گاه متناقض و گاه
غیرمنصفانه از منظر اشخاص ،احزاب و گروههای مختلف همراه بوده و هست .در این میان حوادث منجر
به ملی شدن صنعت نفت و وقایع  28مرداد ماه  1332در رأس این مناقشات است که گویی حواشی
پیرامونی آن تمامشدنی نیست.
محمدرضا امامقلی ،کارگردان مستند «آقای نخستوزیر» ،متولد  1368در قزوین و دانشجوی
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،در فیلم خود تالش دارد نگاهی منصفانه به شرایط منجر به
ملی شدن صنعت نفت و وقایع کودتا و  28ماه صدارت دکتر محمد مصدق داشته باشد .امامقلی اولین اثر
خود را در سال  1387با عنوان «زندگی شبکهای» با موضوع شبکههای اجتماعی در ایران و جهان تولید
کرد و در سال  1393مجموعه «کاالی کشتار» را به ثمر رساند .او کارگردانی مستند «کربالی  »۹۴را نیز
برعهده داشته است.
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دکتر مصدق ،ملي شدن صنعت نفت،
قضاياي  28مرداد  32و ...ازجمله مسائل
تاريخي است که بسيار به آن پرداخته
شده و فيلمها و سريالهاي متعددي
درباره آن توليد شده است ،ازجمله
همين سريال «معماي شاه» ،و البته
هميشه هم محل مناقشه بوده است.
چه چيزي باعث شده که به سراغ چنين
سوژه ملتهب و پرحرف و حديثي برويد؟
درباره اهميت پرداختن به مسائل مهم تاريخي کمتر
کسي است که آگاهي نداشته باشد .يکي از برههها
و مقاطعي از تاريخ معاصر که در سالهاي اخير
نگاهي موشکافانه و دقيق به آن نشده بود ،همين
مسئله ملي شدن صنعت نفت و کودتاي  28مرداد
ماه  1332و درنتيجه سقوط کابينه مصدق است.
فيلمهاي داستاني که نگاهي دقيق به اين موضوعات
داشته باشند ،نداريم و البته در حوزه سينماي
مستند نيز فعاليت درخوري را شاهد نبوديم .در
پارادايم مستند ،ما بايد به دنبال عبرتآموزي از
وقايع و اتفاقات تاريخي باشيم .رسالت اجتماعي
و فرهنگي فيلم مستند تاريخي همين است .بايد
بدانيم که چرا مستند تاريخي را میسازيم .پس بايد
مقطعي از تاريخ را انتخاب میکرديم که به درد امروز
جامعه ما بخورد .به نظرم شباهت بسياري مابين ايام
ملي شدن صنعت نفت و شرايط امروز ما وجود دارد.
در مورد ملي شدن صنعت نفت و دکتر
مصدق فيلمهاي بسياري ساخته شد
که به صورت مستقيم يا اشارهوار به اين
موضوعات پرداختند .وقتي فيلم «آقاي
نخست وزير» را کارگرداني میکرديد،
اعتقاد داشتيد آن فيلمها حق مطلب را
بهدرستي ادا نکردهاند؟
يکي از کارکردهاي فيلم مستند تثبیت نگرشها
و باورها و گفتمان غالبي است که فيلمساز سعي
میکند داشته باشد .به نظرم غالب فيلمهايي

که در اين موضوع ساخته شد ،آثاري نبودند که
بتوانند تاريخ را به گونهاي روايت کنند که جنبه
عبرتآموزي داشته باشد .معموال نگاهها جناحي و
طيفي بود .اگر بخواهيم صراحتا بگوييم ،اين دست
از فيلمها جهتگيري خاصي را دنبال میکردند.
خيلي از اين فيلمها هم توليد داخلي نبود .شبکههاي
تلویزیوني همچون بيبيسي درباره تاريخ معاصر
فيلم میساختند و طبيعي است که تاريخ را آنگونه
تعريف میکردند که منافع آنها را تامين کند.
يعني معتقديد که آثار توليدشده به
تاريخ وفادار نبودند؟
بله ،شايد بتوان گفت يکي از علتهاي اصلي
آن اين بود که بسياري از اين فيلمها وفادار به
تاريخ نبودند .ضمن اینکه فحواي کالم فيلم آن
چيزي نبود که عبرتآموزي براي نسل امروز
داشته باشد .بازنمايي اين آثار از مسائل و وقایع
تاريخی هميشه با جهتگيريهای خاص ،که
منافع آنها يا جرياني را دنبال میکرد ،همراه
بود .عموما هم اين جهتگيريها اينگونه بود که
دامن خود را از هرگونه دخالت يا اثرگذاري مخرب

در پارادايم مستند ،ما بايد به
دنبال عبرتآموزي از وقايع و
اتفاقات تاريخي باشيم
در «سفير فيلم» جلسات محتوايي داريم و به بحث
پيرامون مباحث مختلف تاريخي میپردازيم .يکي
از مباحث مطرحشده در اين جلسات مبحث ملي
شدن صنعت نفت بود .که چون در جلسات آن حضور
داشتم و جزو عالقهمنديهاي من بود ،تصميم
گرفتم آن را کارگرداني کنم .درحقيقت ايده اوليه
با عالقهمندي من کمکم شکل و سروساماني گرفت
و آقاي حبيبي بهعنوان مسئول پژوهش در پروژه
همکاري کردند.
شکل تعامل شما با پژوهشگر اصلي فيلم
چگونه بود؟
آقاي حبيبي خالصه پژوهشها را آماده میکرد و در
جلسات هفتگي با ايشان بحث میشد و رفته رفته
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و موثر پاک کنند .فيلمهاي مستندی که خارج از
کشور ساخته میشود ،متاسفانه گفتمان انقالب
ما نيست.
اما توليدات داخلي در حوزه مستند
درباره مصدق و  28مرداد کم نبود .فکر
میکنيد آنها هم جريانات آن سال را به
نفع خود مصادره میکردند؟
عموما همينگونه بود .در مستند گونه سياسي که
«آقاي نخست وزير» در همين ژانر و گونه تعريف
میشود ،به نظرم درست است که توليد کم نداشتيم،
اما عموما اين آثار بيشتر طعنه سياسي میزنند.
درنتيجه بر مبناي آن فيلم ،نميشود تاريخ را قضاوت
کرد ،چون حرفهاي کلي زده شده و کمتر به مسائل
ريز و جزئيتر نگاه میشود .به نظرم با وفاداري به
تاريخ ،جا داشت که بار ديگر به وقايع آن سالها
پرداخته شود.
فيلم با جملهاي شــروع میشود با
اين مضمون 60« :سال قبل وقتي
سياستمداران انگليسي و آمريکايي
قصد سفر به ايران را داشتند ،به آنها
توصيه میشد فيلم «آليس در سرزمين
عجايب» را ببينند ».توضيح میدهيد
اين جمله را از کجا آورديد؟
اين جمله از کتاب «کودتا :روابط ايران و آمريکا»
نوشته آقاي آبراهاميان که به کودتاي  28مرداد
ماه  1332پرداخته ،آمده است .در آن مقطع
سياستمداران پيش از سفر به ايران به هم ديدن
فيلم «آليس در سرزمين عجايب» را توصيه
میکردند .يا اينکه خواندن کتاب داستانش را
به هم پيشنهاد میدادند ،چراکه شرايط سياسي
آن روزهاي ايران را به قصه فيلم و داستان نزديک
میديدند .شرايط سياسي عجيب و غريبي در آن
روزها وجود داشت .اينکه گروه يا فردي در رأس
امور قرار گيرد و خيلي سريع برکنار يا حذف شود،
امري به نظر طبيعي در حوزه سياست بود که البته

اين شرايط بيربط هم به کتاب «آليس در سرزمين
عجايب» نبود .جالب است بدانید در آن سالها
تصوير دکتر مصدق یک بار بهعنوان چهره سال
روی جلد مجله تايم منتشر میشود که البته مقاله
مرتبط که در داخل مجله چاپ میشود ،سراسر
توهين به ايشان است .درحاليکه در جلد مجله به
نظر از او بهعنوان يک سياستمدار آزاديخواه نام
برده میشود .همین نشان میدهد شرايط ويژهاي
درآن سالها حاکم بود.
شيوه کار در تهيه مستند «آقاي نخست
وزير» چگونه بود؟ به عبارتی پژوهش و
فيلمنامهای از قبل وجود داشت و شما
تنها در مقام کارگردان فیلم حضور
یافتيد ،يا اينکه از ابتداي کار پژوهش در
کنار گروه بوديد؟

113
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شکل کلي فيلمنامه شکل میگرفت.
درباره «سفير فيلم» توضيح میدهيد؟
پيش از اين فکر میکردم زيرمجموعهاي
از سازمان سينمايي اوج است .چراکه در
تيتراژ فيلم نامي از اوج برده میشود.
سفير فيلم مجموعهاي متشکل از بچههاي
دانشجوي دانشگاه شريف است که در محدودههاي
 88-89تصميم گرفتند وارد فعاليت در عرصه
هنر شوند .هسته اوليه سفير فيلم شکل گرفت و
اولين توليدشان فيلم «يزدان تفنگ ندارد» بود
که رفته رفته مجموعهاي از تهيهکنندگان را دربر
گرفت .دوستان حاضر در سفیر فیلم را کساني
تشکیل میدهند که نسبت به مسائل پيرامونشان
دغدغهمند هستند .معتقدند کاري که در حوزه هنر
توليد میشود ،بايد مسئلهمحور باشد .درحقيقت
سوژهمحور نبودند .اعتقاد دارند که فيلم مستند براي
جامعه بايد حرف داشته باشد .از بدو تاسيس سفير
فيلم اين سياست مدنظر بود و همچنان در توليد آثار
نقش محوري دارد.
بودجه سفير فيلم چگونه تامين میشود؟
درحقيقت میتوان گفت سفير فيلم در بخش
خصوصي میگنجد .بخشي از منابع مالي از محل
فروش آثار به دست میآيد .ساخت تيزر ،فيلم و
کرايه تجهيزات از ديگر منابع مالي سفير فيلم است.
بنا بر گفته شما ،سفیر فیلم وابسته به
جريان ،نهاد و موسسه خاصي نيست.
عدهاي جوان عالقهمند به حوزه هنر
هستند که دغدغه دارند و دوست دارند
با زبان هنر حرفهاي خود را بزنند.
بله ،همينطور است .البته ممکن است از طرف نهاد
يا موسسهاي حمايت شوند ،مثل موسسه سینمایی
اوج ،که از یکجايي به بعد از فيلم «آقاي نخست
وزير» حمايت کرد.
اما معتقديد سازمان سينمايي اوج در
مواجهه با سفير فيلم بهعنوان نهاد مادر

عمل نکرده است؟
بله ،کامال مستقل از هم هستند .سازمان سينمايي
اوج بعد از ساخت و توليد «آقاي نخست وزير» از آن
حمايت کرد .فرايند توليد فيلم به صورت کامل در
سفير فيلم اتفاق افتاد.
دربارهشکلگيريفيلمنامهبگوييد.
آذر ماه  93نوشتن فيلمنامه شکل جديتري
گرفت و تيم پژوهش شامل آقاي حبيبي ،من
و آقاي حسني ،تهيهکننده فيلم ،درباره شکل
روايــت فيلم و پژوهش به بحث و تبادل نظر
میپرداختيم .تابستان  94بود که فيلمنامه آماده
شد و تصويربرداري آن را آغاز کرديم .در اين بخش
ابتدا مصاحبهها را گرفتيم که پرسشهايي که از
دل پژوهشها میآمد ،در کنار پرسشهايي که در
حين مصاحبه به ذهنمان خطور میکرد ،ترکيب
شدند و از مصاحبهشونده ها میپرسيديم .اين
مصاحبه که محدوديتي به لحاظ زماني براي آن در
نظر نگرفته بوديم ،گاه تا دو ساعت طول میکشيد.
در حين مصاحبه جهتگيري خاصي را دنبال
نميکرديم .منتظر میشديم که مصاحبهشونده

بيشترين حجم پژوهش فيلم را
کتابها ،مقاالت و پاياننامهها
تشکيلمیدادند
عمال انجام مصاحبه را غيرممکن میکرد .از طرفي
ترجيح داديم از لحاظ تصويري تصاوير ما يکدست
باشد که حضور عدهاي در خارج از کشور اين امر
را دچار اختالل میکرد .البته بخشي از کساني که
در داخل کشور حضور داشتند ،حاضر به مصاحبه
نشدند .درنتيجه مصاحبهها تمام آن چيزي بود که
میتوانستيم داشته باشيم.
يکي از نکات جالب فيلم حضور اعضاي
جبهه ملي و نهضت آزادي ،آن هم در اين
حجم ،بود .تا پيش از فيلم شما ،چنين
اتفاقي افتاده بود؟
گمان نميکنم .حداقل اينکه به ياد نميآورم.
آنها راحت پذيرفتند جلوي دوربين
شما قرار بگيرند؟
طبيعتا در شروع کار کمي مقاومت وجود داشت ،اما
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هر آنچه به ذهنش خطور میکند ،بگويد.
پروسه تصويربرداري چقدر طول کشيد؟
حدود يک ماه و نيم صرف تصويربرداري شد.
بالفاصله هم تدوين را شروع کرديد؟
بله ،با پایان تصويربرداري تدوين کار را شروع کرديم.
در اين بخش بيشترين وقت گروه را جمعآوري آرشيو
فيلمها و صداها گرفت .بيشترين حجم پژوهش فيلم
را کتابها ،مقاالت و پاياننامهها تشکيل میدادند.
سعي کرديم در حوزه پژوهش هيچ کتابي را کنار
نگذاريم تا پژوهش دچار لکنت نشود .در بیشتر
کتابها نويسندگان گرايشهاي خود را دنبال
میکردند .آبراهاميان نگاه چپ را وارد کرده بود و
اعضاي جبهه ملي يا نهضت آزادی ديدگاههاي خود
را منتشر کرده بودند .ما سعي کرديم نگاهي جناحي
يا شخصي به کتابها نداشته باشيم .سعي میکرديم
نقدها و پرسشهاي جناحهاي مقابل را در مواجهه
با مصاحبهشونده ها از آنها بپرسيم .تالش داشتیم
بيطرفانهبهقضايايآنسالهابپردازيم.
تاکيد داريــد که بگوييد بيطرفانه
عمل کردهايد ،اما اکثر کساني که مورد
مصاحبه قرار گرفتهاند ،اعضاي جبهه
ملي يا نهضت آزادي هستند و البته يک
نفر آقاي عبد خدايي از فداييان اسالم.
چرا از گروه و جريانهاي ديگر کسي در
فيلم حضور ندارد؟
مهمترين دليلش اين بود که ما اصرار داشتیم با
کساني مصاحبه کنيم که شخصا در بطن آن حوادث
و اتفاقات بوده و حضور داشتند .نمیخواستیم از
کارشناسان مسائل سیاسی و تاریخ معاصر استفاده
کنیم .همين مسئله دست ما را میبست .افرادي که
در فيلم میبينيد ،باقيمانده همان افراد از آن سالها
بودند .مثال از فداييان اسالم ،فقط عبد خدايي بود
و از نهضت آزادي يا جبهه ملي ،همينهايي که در
فيلم ديديد.
يعني از تودهايها کسي نبود؟

چرا بودند ،اما در کلیت فيلم خيلي دنبال آن نبوديم
که به حزب توده بپردازيم .اگر وارد جريانات حزب
توده میشديم ،فيلم خيلي مفصل و طوالني میشد.
بحث من اين نيست که مفصل به قضاياي
حزب توده پرداخته شود .شما همانگونه
که از منظر فداييان اسالم و جبهه ملي و
نهضت آزادي به قضاياي  28ماه نخست
وزیری مصدق پرداختيد ،از منظر نگاه
حزب توده هم اگر میپرداختيد ،فيلم
کاملترينميشد؟
بله ،بخشی از اين امر بهخاطر عدم دسترسي به
اعضاي حزب در کشور بود .بسياري از آنها يا از دنيا
رفته بودند ،يا اينکه ساکن خارج از کشور بودند .که
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رفته رفته وقتي نوع نگاه ما به مقوله  28ماه صدارت
دکتر مصدق را ديدند ،همکاري خوبي کردند.
فيلم را به اعضاي جبهه ملي و نهضت
آزادي نشان داديد؟
بله ،آقاي دکتر يزدي فيلم را ديدند و از به تصوير
کشيدن وقايع  28مرداد و ...راضي بودند و معتقد
بودند که هنوز جريانهاي خارجي به دنبال توطئه
علیه کشور هستند .آقاي هرمیداس باوند و نماينده
آقاي برومند که فکر کنم دختر خانمشان بودند،
در مراسم رونمايي فيلم حضور داشتند .آقاي عبد
خدايي هم فيلم را ديدند .اما نبايد فراموش کرد که
ما با همه اينها مصاحبه مفصلي داشتيم که بهطبع
نميشد در يک فيلم  70يا  80دقيقهاي همه را آورد.
طبیعتا و از سر اجبار بخشي که به موضوع و مضمون
اصلي فيلم مربوط میشد ،در فيلم گنجانده شد و
مابقي را آرشيو کرديم.
وقتي که میخواستيد براي مستند
«آقاي نخست وزير» از اعضاي جبهه
ملي يا نهضت آزادي استفاده کنيد ،واقف
بوديد که اين امر میتواند توسط اشخاص
يا جريانهاي مخالف با تعابير ديگري
تفسیرشود؟
بله ،اينها را میدانستيم .کسي که وارد حيطه فيلم
و مستندسازي میشود ،بايد صابون اين واکنشها
را به تنش بمالد .اگر قرار بود عافيتطلبانه به قضايا
پرداخته شود ،بهتر است در سينماي مستند را تخته
کنیم .خاصيت فيلم مستند همين است که شما
را به جاهايی میبرد که سخت بتوان وارد شد .از
همان ابتدا میدانستيم فيلم نقدهاي زيادي را با
خود خواهد داشت و خود را براي اين شرايط آماده
کرديم .ما فقط میخواستيم به قضاياي ملي شدن
صنعت نفت پس از نزديک به  60تا  70سال نگاهي
بيطرفانه داشته باشيم .اگر نگران نقدها و واکنشها
بوديم ،قطعا کار به توليد نميرسيد.
يکي از نقدهايي که به فيلم شما وارد

میکنند ،اين است که شما تاريخ را صرفا
از منظر موافقان دکتر مصدق نگاه کرديد
و تنها آقاي عبد خدايي بهعنوان عضوي
از فداييان که با بعضي سياستهاي
دکتر مصدق مخالف بود ،در مستند شما
حضور داشت و همين نقيصه باعث شد
که فيلمتان جامع همه نظرات نباشد .این
انتقاد را میپذیرید؟
البته نقش گفتار متن روي فيلم را نبايد فراموش
کرد .ما سعي کرديم بيطرفانه به مسائل نگاه
کنيم .سعي کرديم راوي صادق تاريخ باشيم.
گمان میکنم دوستان باید سر لوله تفنگ را رو به
جریانهای خارج از کشور نشانه بگيرند .آمريکا و
انگليس کودتايي در کشور راه انداختند که حداقل
 50سال کشور را عقب نگه داشت .اثرات کودتا ديگر
براي همه روشن است .حال به جاي پرداختن به اين
موضوع برويم به مسئله جبهه ملي و نهضت آزادي
بپردازيم که آيا از آنها بايد استفاده کنيم و به سراغ
آنها برويم يا نه .چرا نبايد به سراغ اين افراد برويم .در
بطن حوادث آن سالها بودند و نقش داشتند .ما بايد

اگر قرار است عافيتطلبانه به
قضايا پرداخته شود ،بهتر است
در سينماي مستند را تخته
کنیم
يک سکانس کامل به اقتصاد ملي پرداختيم.
تنها اشاره فیلم در این موضوع از زبان
دکتر يزدي اتفاق میافتد که گفت
مصدق  28ماه اقتصاد بدون اتکا به نفت را
تجربه کرد .و حتي صادرات کشور در اين
مدت از واردات نيز بيشتر شد.
از زبان آقاي موسويان به مسئله اوراق قرضه اشاره
کرديم.
بله اشاره داريد ،اما درحاليکه ما در عصر
حاضر نيز با همين مسئله ،يعني اتکا به
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در يکسري مسائل منافع ملی را در نظر بگيريم .اين
اختالفات داخلي چيزي جز ضرر براي کشور نداشته
و نخواهد داشت.
در توليد فيلم چقدر استقالل خود
را حفظ کرديد؟ آيا موردي بوده که
مسئوالن سفير فيلم خواستار تغيير آن
باشند؟ مثال مصاحبهاي باشد يا نباشد ،يا
چيزهايي شبيه به آن؟
حتي يک فريم از فيلم را هم سفارشي کار
نکرديم .اينکه شيوه و ساختار فيلم برای اغناي
مخاطب چگونه باشد ،در يک فرايند گروهي
اتفاق میافتاد .بهعنوان کارگردان حرفهايم در
فيلم فصلالخطاب بود .سفير فيلم تنها در حوزه
بسترسازي توليد فيلم حضور داشت و هيچگونه
اعمال فشاري از سوي آنها نبود .فيلم آن چيزي
بود که من مدنظر داشتم.
يکي از نکات برجسته فيلم شما استفاده
از صداها و فيلمهاي آرشيوي بود که براي
نخستين بار رونمايي میشد .مثل تصاوير
مربوط به دکتر مصدق تا کاشاني ،سفراي
آمريکا و انگليس و ...چگونه به اين آرشيو
درخور توجه دسترسي پيدا کرديد؟
طبيعتا بهسختي همه اينها فراهم شد .آن زمان
تکنولوژي تصويربرداري در ايران خيلي ضعيف
بود .اگر اخباري به صورت تصويري گرفته میشد،
غالبا توسط آمريکاييها و انگليسيها گرفته میشد.
بخش اعظم اين تصاوير از طريق اينترنت گردآوري
شد .بخش ديگري را هم از طريق موسسه مطالعات
تاريخ معاصر ،فيلمخانه ملي ،مرکز اسناد انقالب و
آرشيو مرکزي صدا و سيما توانستيم جمع کنيم .که
البته عموما شامل عکس میشد .همه اين مراکز يک
روال اداري و بوروکراسي عجيب و غريبي دارند که
بسيار فرسايشي است .مثال از مراکز اسناد انقالب
اسالمي  10فريم عکس انتخاب کرديم که همان
زمان سرور کامپيوتري آنها خراب شد و دو ماه کار

عقب افتاد و درنهايت به دستمان نرسيد.
االن منابع خارجي در اينترنت در
دسترس است؟
بله ،االن موجود اســت .در اين زمينه بايد به
تکنيکهاي سرچ يا جستوجو در اينترنت اشراف
داشت .يکي از کارهاي ما اين بود که به زبانهاي
مختلف وقايع و اتفاقات تاريخي را در اينترنت
جستوجو میکرديم که گاهي نتايج در قياس با
زبان انگليسي بسيار شگرف بود.
فيلم درباره  28ماه نخست وزيري دکتر
مصدق است و قرار بر اين گذاشته شد
که فعاليتهاي ايشان در اين  28ماهه
به نقد کشيده شود .چرا به يکي از نکات
درخشان دوران صدارت دکتر مصدق که
پس از تحريم نفتي ايران توسط انگليس
و آمريکا شکل گرفت ،اشاره نکرديد؟
يعني  28ماه مملکتداري بدون اتکا به
نفت و دالرهای نفتی.
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نفت در اقتصاد کشور ،مواجه هستيم،
شما خيلي گذرا از اين بخش از کارنامه
درخشان دکتر مصدق عبور کرديد .به
نظر میرسد مباحث سياسي فيلم شما
سايه سنگيني روي ديگر مباحث مهم آن
دوران دارد.
در فرايند کلي کار ،به اندازهاي که میبايست ،به
قضاياي اقتصاد بدون اتکا به نفت پرداخته شده و
اشاره داشتيم .با توجه به اتفاقات مهمي که در آن
برهه تاريخي روي داد ،زمان کمي را به اقتصاد دوران
دکتر مصدق اختصاص نداديم .نگاه کنيد از زبان
آقاي موسويان ،دکتر يزدي و حتي آقاي عبد خدايي
به اقتصاد ملي پرداختيم.
اجازه بدهيد به قول فردوسيپور قانع
نشوم .به نظرم مسئله اقتصاد بدون اتکا
به نفت آنقدر مهم بود که شايد الزم است
در يک فيلم مستقل به آن پرداخته شود
م چنانکه گفتم ،مباحث
و در فيلم شما ه 
سياسي بر مباحث ديگر چربش بيشتري
داشت.
بله ،خودم دوست داشتم بيشتر به آن بپردازم .اما
زمان فيلم اجازه چنين کاري نميداد .اينکه آیتاهلل
کاشاني و دکتر مصدق برای حمايت از توليدات
داخلي لباسهاي خود را از نساجي کازرون تهيه
کردند و حتي دکتر مصدق دستور میدهد که همه
مطلع شوند که او کت و شلواري با توليدات نساجي
کازرون میپوشد ،بسیار برای من جالب بود .شاید
به قول شما بهتر است به شکل مستقل به این قضیه
پرداخته شود.
ملي شدن صنعت نفت ايران هميشه با
نام دکتر مصدق عجين شده است .در
فيلم شما هنوز بحثي از ملي شدن صنعت
نفت نشده ،درست در دقيقه  7فيلم روي
تصويري از نواب صفوي ،گوينده متن
فيلم میگويد که او ،يعني نواب صفوي،

نگران ملي شدن صنعت نفت ايران است.
در اينباره توضيح میدهيد؟
اين را که ايشان (نواب صفوي) مستقیما نگران
ملي شدن صنعت نفت باشد ،تاييد نميکنم .بلکه
شاید نگرانی از عدم استقالل کشور باشد .اما اين
راکه نقش فداييان اسالم در آن دوره چه بوده،
میتوان به صورت مستقل در فيلمي آورد .نقش
فداييان اسالم آنجايي در فيلم «آقاي نخست
وزير» اهميت پيدا میکند که اين گروه با از ميان
برداشتن هژير و رزمآرا فضايي را مهيا میکند براي
اينکه دکتر مصدق در مقام نخست وزير قرار گيرد.
البته که بين دکتر فاطمي و گروه فداييان اسالم
مالقاتهايي صورت میگيرد و توافقاتي حاصل
میشود .فداييان اسالم نگران جاري شدن احکام
اسالم بود و معتقد بودند شاه توانايي اداره کشور
را ندارد .به همين جهت وقتي وزير پيشنهادي
شاه يعني رزمآرا جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس
میرود و میگويد شما توانايي ساخت يک لولهنگ
(آفتابه) را هم نداريد ،با او برخورد میکنند .اينکه
قضاوت کنيم که نــواب صفوي فقط بهخاطر

اين را که نقش فداييان اسالم
در آن دوره چه بوده ،میتوان به
صورت مستقل در فيلمي آورد
هدف اين بود که صرفا اشارهاي به اين موضوع شود.
در روايت مستند خود ،نياز به گرههايي داشتيم که
به فهم بهتر جريان اصلي کمک کنند .اما پرداختن
به خود اين موضوع میتوانست ما را از مسير
اصلي مستند درباره دکتر مصدق منحرف کند.
میخواستم مخاطب متوجه شود که در حاشيه 28
ماه صدارت دکتر مصدق چه اتفاقاتي روي داد .و
اينکه ملي شدن صنعت نفت چه فرايند مشکلي
را طی کرد که به سرانجام رسيد .و دکتر مصدق و
همکاران او و مردم ایران با چه دشمنان قدرتمندي
دستوپنجه نرم کردند.
درحقيقت میشود گفت در مقام
کارگردان جاهايي اشــارهوار از کنار
بعضي مسائل رد شديد و بهواقع از
مخاطب خواستيد که با عنايت به اين
اشارهها که در فيلم آمده ،کمي خارج
از متن فيلم که فرصت طرح مفصل آن
نبود ،مطالعه کند؟
بله ،دقيقا مدنظرم همين بود .فيلم يک فرايند
ارتباطي با مخاطب را دنبال میکند .کدهايي در
فيلم هست که هر چقدر مخاطب بيشتر کدگشايي
کند ،بهتر به درک درستتري از شرايط تاريخي
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قضاياي نفت نگران بوده ،قطعا چنين نيست.
اما به نظر میرسد تعمدا نام فداييان
اسالم و مشخصا نواب صفوي بهعنوان
يکي از پايهگذاران ملي شدن صنعت
نفت در فيلم شما معرفي میشود.
پايهگذار که نميتوان نام برد ،اما بهعنوان زمينهساز
اين جريان میشود به آن اشاره کرد .در مبحث
ملي شدن صنعت نفت فداييان اسالم با زمينهسازي
کردن شرايط براي ظهور دکتر مصدق درحقيقت
شرايط را براي ملي شدن صنعت نفت فراهم آوردند.
دکتر مصدق چه در مقام نمايندگي مجلس و چه
در مقام نخست وزيري اقداماتي انجام میدهد که
باعث ملي شدن صنعت نفت ايران میشود .چه
بسا اگر دکتر مصدق میتوانست روابط خود با گروه
فداييان اسالم را گسترش بدهد ،شايد در قضاياي
 28مرداد و ديگر قضايا موفقتر عمل میکرد .اما
همچنانکه میدانيد ،در اوايل نخست وزيري ايشان
فداييان دستگير و روانه زندان شدند .بايد گفت سهم
پيروزي يک اتفاق برای يک نفر نيست ،همچنانکه
سهم شکست نيز برای يک نفر نيست.
جايي در فيلم اشاره میشود به حضور
سرهنگ  MI6به همراه نماينده انگليس
در ايران جهت انجام مذاکره درباره موارد
اختالفی درباره نفت ،که بهخاطر بدگماني
نمايندگان ايراني جلسه به هم میخورد.
درباره دليل بدگماني صحبتي نميشود.
و اینکه ماموريت سرهنگ مورد نظر چه
بوده است.
در مستند اشاره میشود که نماينده انگلستان به
همراه خود سرهنگی از  MI6بهعنوان مترجم را
میآورد که اين قضيه که او مامور مخفي است ،لو
میرود و همين مسئله باعث کدورت میشود .فکر
میکردم در همين حد کفايت میکند.
در آن سالها همچنانکه در فیلم شما
آمده است ،وقتي به خانه نماينده

شرکت نفت انگليس در ايران هجوم
برده میشود ،اسناد عجيب و غريبي از
ميزان دخالت شرکت نفت انگليس و
دولت انگلستان در اقتصاد و دولت ايران
کشف میشود .چرا از کنار این اسناد مهم
اينقدر راحت عبور میکنيد؟
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آن روز میرسد .درحقيقت سرنخهايي به مخاطب
میدهيم که او خود براي کشف آن اقدام کند.
يکسري اتفاقات در آن مقطع تاريخي روي داد
که نميتوانستيم خيلي مفصل به آن بپردازيم و
در همين حال نميتوانستيم بدون اشاره به آن از
کنارش عبور کنيم .تالش کردم اين سوال در ذهن
مخاطب شکل بگيرد.
االن که فيلم «آقاي نسخت وزير» را روانه
اکران عمومي سينماهاي گروه هنر و
تجربه کردهايد ،درباره دکتر مصدق چه
فکرمیکنيد؟
من تحليل خودم را میگويم .مصدق آدم بزرگي بود.
اگر اين معادله را که آدمهاي بزرگ اشتباهات بزرگي
هممرتکبمیشوند،قبولداشتهباشيم،بايدبپذيريم
کهاشتباهاتيازايشانسرمیزندکهمنجربهکودتاي
 28مرداد ماه  1332میشود .که میتوانست با تدبير
ايشان چنين اتفاقاتي نيفتد .به نظرم دکتر مصدق نه
يک اسطوره است که نشود به آن دست يافت و نه يک
انسان عادي .بههرحال نقش ايشان در ملي شدن
صنعت نفت نقش پررنگي است .در اشتباهات ايشان
بيبصيرتي خواص آن زمان کم نبود ،اما به هر جهت
ايشان قدرت را نمايندگي میکرد و به قبول دکتر
يزدي در فیلم« ،رهبر بايد رهبري کند» و خوشبینی
او به کمک دولت آمریکا موجب شد که ایران  25سال
دردیکتاتوریغوطهورشود.
فيلم قضاوت نميکند؛ چه درباره دکتر
مصدق ،چه آيتاهلل کاشاني و چه نواب
صفوي و فداييان اسالم ،آيا شما اين
مطلب را قبول داريد؟
اگر بخواهم فيلم را منصفانه قضاوت کنم ،میگويم
نقد بيطرفانه .يعني میشود منتقد باشي و بدون نگاه
جهتدار به موضوع يا اشخاص نگاه کني .سعي کردم
فيلمنگاهيمنتقدانهوبدونسمتوسوداشتهباشد.
حرف پاياني؟
ميخواهم پيشنهاد کنم فيلم را بــدون هيچ

پيشداوري ببينند .آنهايي که تاکنون فيلم را
بدون پيشداوري نگاه کردهاند ،خیلی از فيلم
راضي بودند .بهعنوان فيلمساز وقتي واقعهاي
را بدون غل و غش به تصوير میکشيد ،اين امر
باعث میشود مخاطب به اثر شما اعتماد کند.
و اعتماد موجب اقناع مخاطب میشود .وقتي
اين اتفاق بيفتد ،يعني بهعنوان فيلمساز موفق
عمل کردهايد .اينکه بينندگان فيلم اعتقاد دارند
که فيلم جهتگيري خاصي نداشته ،اين براي
من ارزش دارد .چيزي که باعث شد اين فيلم را
بسازم ،عبرتپژوهي تاريخي بود که چه در گفتمان
قرآن و چه ائمه وجود داشت .در وصيتنامه امام
علي(ع) به امام حسن(ع) در بندي چنين آمده
است« :تاريخ را مطالعه کن و از گذشته براي آينده
چراغي بساز ».وقتي اينها را مطالعه میکنيم،
متوجه میشويم که بايد تاريخ را چگونه ديد .قطعا
بايد تاريخ را همانگونه که هست ،ديد ،نه آنگونه
که خودتان میخواهيد برداشت کنيد« .آقاي
نخست وزير» بيطرفانه ساخته شد و دوست دارم
بيطرفانه دیده شود

)محصول (1393
خالصه مستند :دشواری های فیلم ساختن برای یک
قشر خاص! صنفی که مهم و مطرح است و تقریبا همه ما
.فقط یک شناخت ظاهری از آنها داریم
عوامل :تهیهکننده و کارگردان :صادق داوریفر ،تصویربرداران :صادق
داوریفر ،سید وحید حسینی ،مهدی آزادی ،نفیسه ظهیری ثانی ،علی
جانب الهی ،تدوینگر :احسان لهراسبی
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پیروز کالنتری

مشکل فیلم داوری فر در الغر بودن موضوع و ایده برای یک کار بلند است
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کریستف کیشلوفسکی در شروع فیلمسازیاش فیلمهای مستند زیادی ساخت و فیلمهای خوبی هم ساخت.
با آن دنیا مانوس بود و جواب میگرفت و جواب هم میداد .یک روزی مستندسازی را کنار گذاشت و شروع کرد
به داستانی ساختن .در شرح این تغییر فضا و احوال گفت به جایی رسید که دید در ساختن فیلمهای مستند
مدام برمیخورد به مانع ورود به ساحت شخصی زندگی آدمها .هم باید رعایت اخالق رابطه را بکند و هم مدام
در برخورد به ممانعتهای آنها یا حقوق رابطه دوربین با آنها خودسانسوری کند .این شد که عطای مستند
ساختن را به لقایش بخشید و آمد به سراغ ساختن فیلم داستانی ،تا خودش را از آن ماجراها دور نگه دارد .او البته
در عوالمی کامال جدا از محتوا و فرم و ساختار فیلمهای مستندش فیلم داستانی ساخت .ولی کن لوچ را هم داریم
که فیلمهای داستانیاش گویی تجسم احوال مستندسازی است که همانند کیشلوفسکی در گریز از گرفت و
گیرهای عالم مستندسازی رو آورده به ساختن فیلم داستانی ،اما برای پیگیریهای همان دلمشغولیهای یک
مستندساز ششدانگ برای ورود به عوالم فردی یا اجتماعی حاد!
داوریفر کارگردان فیلم مستند «فیه مافیه» در جایی از فیلمش که موضوع آن دردسرهای ساختن فیلم مستند
از روحانیون است ،تکههایی از فیلمهای داستانی ایرانی درباره  -یا با حضور -روحانیها را ردیف میکند («زیر نور
ماه»« ،طال و مس»« ،مارمولک»« ،رسوایی»« ،پابرهنه در بهشت»« ،او» و )...و حسرت میخورد و انتقاد میکند
چرا در فیلم داستانی میشود و در فیلم مستند نمیشود به جزئیات زندگی جاری و روابط انسانی و عاطفی این
قشر از جامعه نزدیک شد .جای خوبی از فیلمش هم این کار را میکند .نزدیک به اواخر فیلم است و ما ناکامیها
و سر به سنگ خوردنهای فیلمساز را در دوندگیها و پیگیریهایش برای پیدا کردن روحانیای که به او لبیک
بگوید ،دیدهایم و با تماشای صحنههای موفق فیلمهای داستانی در پیش رو گذاشتن احوال جاری و روزمره و
نسبتا درونی روحانیون ،به عمق تفاوت این دو دنیا و این دو ساحت رابطه با روحانیون ،در فیلم داستانی و فیلم
مستند ،پی میبریم .داوریفر که خود روحانیزاده است و معتقد و نزدیک به این فضا به عالم آنها نگاه میکند،
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در دستچین کردن همین صحنهها از فیلمهای داستانی هم ُحجب و خوددار بودن و نیز اتصالش به جایگاه و
مصالح موضوع کارش را نشان میدهد .از انتخاب بسیاری از صحنههای مسئلهدار برای موقعیت روحانیون
اجتناب میکند و تنها از باب اشاره به این تفاوت وضعیت در سینمای داستانی و مستند سریع و خنثی از این
فیلمها عبور میکند .مفارقتش را ثابت میکند ،و در عین حال بیثمر بودن این اثبات خودی بودن و حسن ظن
و نظرها را در نتیجه کار!
همین موقعیت و جایگاه روحانیزاده بودن فیلمساز و گذر از خوانهای اول تا پنجم و ششم مجوزها و موافقتها
و توقف در خوان هفتم ،یعنی ورود به ساحت زندگی جاری تکتک روحانیون انتخابشده اوست که موضوع
فیلم و جستوجوهای بیحاصل و حسرت فیلمساز را برجستهتر جلوی روی ما میگذارد و از خودمان میپرسیم
وقتی او نمیتواند ،آن دیگر فیلمساز رهاتر از این مناسبات و خواستار رابطهای امروزی و رودررو با این عالم اعال
کجای دستوپنجه نرم کردن با این فضا و این موضوع قرار دارد؟ شاید هم حاصل و نتیجه عکس باشد و کلنجار
رفتن و گفتوگو در آن مناسبات و آن جهانهای متفاوت و جالب برای هم و خواهان رابطه و تماشای همدیگر
جواب دیگری بدهد.
مشکل فیلم داوریفر در الغر بودن موضوع و ایده برای یک کار بلند است .او مدام بر طبل ناکامیها و بیحاصل
بودن پیگیریهایش میکوبد در احوالی که تماشاگر از همان اوایل کار میداند و در جامعه دیده و از شنیدهها
دریافته که مصلحتها و حرف و حدیثها در این ماجرا یکی و دو تا نیست ،درنتیجه در پیگیری فیلم منتظر
است یکی بله بگوید ،یا کار پیگیریهای فیلمساز به جاهای باریک بکشد و فیلم حادثهای یا جنایی شود! که
هیچکدام هم نمیشود.
فیلمساز البته نرم پیش میرود و اختیار ضرباهنگ و مسیرگذاری برای فیلم ،در روایت و در تدوین ،حدودا
دستش هست .فیلم را با گفتههای خواهرهای متعددش شروع میکند که رو به دوربین از محذورات روحانیون
برای جلوی دوربین نیامدن میگویند (رسانهها ،محرمیت خانواده ،حرف و عمل ،جایگاه مذهبی و اجتماعی.)...،
بعدتر است که میفهمیم آنها روحانی زادهاند .یا حضور نرم و راحت پدرش را موتیف فیلمش میکند و
صحنههایی از راشهای فیلمش را همراه او تماشا میکند (با آن لبخندهای ملیح و در عین حال معنیدارش!)
و از طریق همین حضور است که درمییابیم محذور نه صرف روحانی بودن ،که جایگاه واال و اعالی تعریفشده
روحانیت در جامعه است ،وگرنه امثال پدر فیلمساز که خود را در این دایره نمیبینند و تعریف نمیکنند ،به رابطه
دیگری با دوربین میرسند .یا خرج کردن باز هم موتیفوارتجربه فیلم قبلی و موفق فیلمساز (شیخ شوخ کاشی)
که از آقای قرائتی ساخته شده بود و در جشنوارهای جایزه جسارت گرفته بود و بهتدریج به مشکالت و موانع
جوراجور و نهایتا عدم موافقت آقای قرائتی با نمایش فیلم انجامیده است .یا رابطه با آقای راستگو که  15سال در
تلویزیون در لباس یک روحانی برای بچهها برنامههای شوخ و جذاب اجرا کرده ،اما نهایتا در البی خانهاش در برابر
دوربین ظاهر میشود ،آن هم فقط برای اینکه بگوید از دو مرحله فکر و مشورت گذر کرده و شب قبل به استخاره
رو آورده و جواب نه گرفته است!
در صحنه پایانی فیلم فیلمساز حسرت موقعیت دختر جوان ناشناسی را میخورد که صدای صحبت راحت و
خودمانیاش مدام پشت تصاویرش میآید و با دوربین غیرحرفهایاش امام خمینی را در احوال زندگی جاری
و امور و اعمال روزمره دنبال میکند و حضور راحت و گفتههای نرم و از سر شوخی و مالطفت از ایشان تحویل
میگیرد.
پیام این پایان چیست؟

125

ایلیامحمدینیا

آیا عجیب است که یک روحانی شناختهشده نخواهد دوربین خلوت او
و خانوادهاش را نشان دهد؟
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وقتی دو سال پیش ،همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر ،نمایش فیلمهای گروه هنر و تجربه در سالنهای
کوچک زیرزمین برج میالد آغاز شد ،فیلم مستند «شیخ شوخ کاشی» در قالب همین گروه روی پرده رفت و
البته پیش از اکران فیلم حواشی پیرامون نمایش آن آنقدر بود که در هنگامه اکران فیلمهای سینمایی در سالن
اصلی ،خیل گستردهای از مخاطبان را مجاب به دیدن فیلم کند .آنچه این عالقهمندی را زیاد میکرد ،نه فیلم،
که مضمون و سوژه اصلی آن بود .فیلم مستند پرترهای بود درباره یکی از چهرههای شاخص و رسانهای روحانیت،
یعنی حجتاالسالم محسن قرائتی.
اینکه چگونه آدم شناختهشدهای چون آقای قرائتی که در سالهای پس از انقالب در قالب برنامه جذاب و
پرمخاطب «درسهایی از قرآن» هر هفته مهمان خانههای مردم بود و گاه با بذلهگوییها و شوخیهایش
مفاهیم عمیق قرآنی را برای مردم از هر طبقه ،قشر و گروهی تفسیر میکرد ،حاضر میشود در مقابل دوربین یک
فیلمساز مستند قرار بگیرد و بخشی از زندگی خود را برای مخاطبان گستردهاش رونمایی کند ،یک سورپرایز
واقعی بود .چراکه اگر تا دیروز از قاب کوچک تلویزیون تصویر ایشان در مقام مجری و مفسر قرآن در برنامه
«درسهایی از قرآن» با شیرینزبانی و تحلیلهای ساده و روان و شوخیهای جذاب و دلنشین همراه بود،
حال مخاطب تصویری بازتر از ایشان را شاهد خواهد بود که تا پیش از آن حتی فکرش را هم نمیکرد .تصویر
ایشان در پس سالها اجرا در تلویزیون همیشه در نمای النگ شات دیده میشد ،اما حاال صادق داوریفر در
مستند خود نمایی نزدیکتر از زندگی این خطیب آشنا را در منظر دید عالقهمندانش قرار داده است .بعد دیدن
فیلم پیشبینی اینکه فیلم «شیخ شوخ کاشی» به محاق توقیف برود ،خیلی هم سخت نبود .این را زمزمههای
پس از دیدن فیلم در جشنواره فیلم فجر و سالن کوچک نمایش فیلم گواهی میداد .هرچند دستنوشته آقای
توآمدهای فراوان و فرساینده داده بود ،در فیلم خودنمایی
قرائتی که اجازه نمایش فیلم را به کارگردان پس از رف 
میکرد .فیلم البته خیلی زود به لیست فیلمهایی که هیچگاه پرده نمایش را نخواهند دید ،پیوست .اما اینبار نه
ممیزان وزارت ارشاد یا نقدها و نوشتههای مطبوعات و رسانه ،که خود آقای قرائتی مانع اصلی نمایش فیلم بود.
گویی شور و مشورت ایشان حتی پس از اعطای اجازه کتبی به کارگردان فیلم همچنان ادامه پیدا میکند تا
سرانجام در نوشتهای دیگر خواستار جلوگیری از نمایش و اکران فیلم میشود.
سوال اینجاست که چرا؟
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چرا حجتاالسالم قرائتی از اجازه کتبی خود نیز عدول میکند؟ جواب روشن این مسئله را شاید بتوان در
صحبتهای یکی از خواهران کارگردان فیلم «فیه مافیه» جستوجو کرد« :شاید یک نفر آنها را در خیابان
بشناسد که خانمت این بود که بچههای ایشان اینها بودند .ترس و واهمه با وجود رسانهها و اینترنت باعث شده
که اجازه نمیدهند».
کارگردان در ابتدای فیلم در چند نوبت تاکید دارد که میخواسته فیلمی درباره روحانیون بسازد ،که البته مشکل
اصلی فیلم از همینجا و همین جمله خود را نشان میدهد .به نظر میرسد او صرفا قصد ندارد درباره روحانیون
فیلم بسازد .او بیشتر تمایل دارد درباره افراد شناختهشده و معروفی فیلم بسازد که دست بر قضا ملبس به لباس
روحانیت هستند .مشکل اصلی ورود فیلم و صد البته کارگردان به این موضوع همین است که به نظر میرسد
خود از آن آگاهی ندارد .به همین جهت هم معادلسازی او در به تصویر کشیدن برشی از زندگی پدرش که
روحانی است ،به چشم مخاطب نمیآید و مورد قبول قرار نمیگیرد .چراکه قیاس بین زندگی پدر ایشان در مقام
یک روحانی و مثال آدمهای شناختهشده و معروف روحانیت همچون آیتاهلل جنتی ،راشد یزدی ،محمدحسن
راستگو و محسن قرائتی قیاس معالفارق است .چراکه لباس روحانیت پدرش با کسانی که برشمردیم و داوریفر
قصد ساخت فیلمی پیرامون آنها را داشت ،تنها فصل مشترکشان بود .اگر داوریفر همانگونه که در فیلم متذکر
میشود ،قصد ساخت فیلمی درباره روحانیت داشت ،بهراحتی میتوانست با کمترین مشکل فیلمش را بسازد و
سوگنامهای چون «فیه مافیه» را به تصویر نکشد.
آیا این عجیب است که یک روحانی شناختهشده نخواهد یا دوست نداشته باشد دوربین خلوت او و خانواده
و خانهاش را نشان دهد .به نظر میرسد این مشکل نه در میان روحانیون شناختهشده که در میان بسیاری از
چهرههای معروف عرصه سیاست و فرهنگ هم شیوع دارد .اساسا در فرهنگ ایرانی چه دوست داشته باشیم و چه
دوست نداشته باشیم ،عالقهای به پردهبرداری از زندگی اشخاص دیده نمیشود؛ مشکلی که در میان همه قشرها
و طبقات فرهنگی و هنری البته با دوز پایینتر یا باالتر هم دیده میشود و این امر مختص قشر روحانیت نمیشود.
«فیه مافیه» فیلمی درباره نشدن است نه نتوانستن
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خالصه فیلم :گروهی از جوانان تالش می کنند که در
ناحیه کردستان ترکیه زبان کردی را آموزش دهند.
جایی که دیکتاتوری ترکیه آموزش این زبان را ممنوع
کرده است .بخشی از کار این گروه چاپ و تکثیر مخفیانه
کتاب های کودکان برای مدارس زیرزمینی (پنهانی)
است .آسیکا یکی از دختران گروه در حین ماموریت
کشته می شود .دوستان او تصمیم می گیرند آخرین
وصیت او را به جا بیاورند .او که با یک اسب سیاه بزرگ
شده است ،حاال در جایی دورافتاده در میان کوه های
آناتولی است و آخرین درخواستش این است که اسب
سیاهش را برای آخرین بار ببیند .ورود اسب به حوادث
دور از انتظاری می انجامد.

عوامل :فیلمنامهنویس و کارگردان :شهرام علیدی ،طراح صحنه :اشکان
اشکانی ،تدوینگر :هایده صفییاری ،موسیقی :کیهان کلهر ،صدابردار:
احمد صالحی ،ترکیب صدا :حسین مهدوی ،گریم :سودابه خسروی،
بازیگران :مریم بوبانی ،براک توزوناتاچ ،ویلدان آتاسور ،شوال سام،
تهیهکننده :شهرام علیدی

محمد تقیزاده

«خاطرات اسب سیاه» فیلمی جذاب از حیث فیلمبرداری و انتخاب
لوکیشنهای بکر است
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به یمن وجود گروه هنر و تجربه ،دومین فیلم شهرام علیدی پس از «زمزمه با باد» ،برای اولین بار در سینماهای
ایران روی پرده رفت .فارغ از جوایز متعددی که فیلم دریافت کرده« ،خاطرات اسب سیاه» فیلمی بهشدت برای
مخاطب خاص و مخاطبانی است که از سینما چیزی ورای سرگرمی و وقتگذرانی طلب میکنند .سینما و
دنیایی که شهرام علیدی در فیلمهایش دنبال آن است ،دنیایی است که بهشدت مورد عالقه جشنوارههای هنری
اروپایی است .جوایزی که دو فیلم بلند سینمایی علیدی دریافت کرده ،بهخوبی موید این مطلب است که او عالقه
و سیاستهای جشنوارههای هنری را شناخته و کامال بر طول موج آنها حرکت میکند.
مفاهیمی چون تولد و مرگ ،جنگ و صلح ،پیوند انسان با طبیعت و عشق ازجمله مهمترین مفاهیمی است که
علیدی در سینمایش قصد تصویر کردن آنها را دارد .جوایزی که این دو فیلم کسب کرده ،اکثرا از جشنوارههای
درجه دو و سه اروپایی است و تنها فیلم اول علیدی در بخش نوعی نگاه کن به نمایش در آمده است .بهطوریکه
کال میتوان شهرام علیدی را یکی از مهمترین عالقهمندان جشنوارههای هنری مانند ونیز ،کن و لوکارنو دانست
که بهشدت فیلمهایش الهامگرفته و متاثر از آن نوع فیلمها به حساب میآید.
«خاطراتاسبسیاه»بهعنواندومینفیلمعلیدیداستانیکگروهچندنفرهدرکردنشینترکیهراروایتمیکند
که دغدغه یادگیری زبان کردی مردم آن سرزمین را دارند و بدین سان مخفیانه و با وجود جو دیکتاتوری آن منطقه،
بهطورمخفیبهتبلیغزبانمادریآنسرزمیناهتماممیورزند.اینخطداستانیکهفیلمباآنآغازمیشود،اگرچه
شاید تا حدی ناآشنا و غریب برای مخاطب به نظر برسد ،ولی همانقدر هم جذاب است که چرا یک گروه با چنین
خطراتیدستهوپنجهنرممیکنندوباچهپشتوانه مالیومعنویبهاینکارخطیرو مهمادامهمیدهند.
پس از مدتی فیلم وارد فضای دختربچهای میشود که در اثر مبارزات برای ترویج زبان کردی به شهادت
رسیده و آن گروه چند نفره که پیشتر ذکر شد ،سعی دارند وصیت این دخترک نوجوان به نام ئاسکه را اجرا
کنند .از اینرو به سراغ اسبی میروند که از بچگی دخترک با آن مانوس بوده و فیلم قرار است واکنشهای این
اسب را که حامله هم هست ،به مرگ صاحب و دوست دیرینهاش نمایان کند .نماهای بسته از صورت اسب
سیاه و اشکهایی که در چشمانش جمع میشود ،بیش از آنکه ایدهای جدید برای ارتباط انسان و حیوان
و انس و دوستی این دو باشد ،فیلم «اسب تورین» ساخته بالتار را به یاد میآورد که خیلی قبلتر این ایده
درخشان و بکر را در قالب رنج انسان معاصر از زیست در این دنیا نشان داده بود.
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از ارتباط اسب و دخترک که بگذریم -که البته قطعا میتوانست تاثیرگذارتر باشد و با تمرکز بیشتر روی ارتباط
آنها نمود و جلوه بیشتری داشته باشد -ادامه فیلم به نمایش مصایب جنگ در این منطقه کردنشین و مردم
مجروح میپردازد که دیگر فیلمساز خودش دست به کار شده و مستقیما وارد عمل میشود و جلوی دوربین
میآید و نقاب از چهره برمیدارد تا صورت خود بهعنوان یکی از آسیبدیدگان جنگ در این منطقه از کره زمین
و مصایب و بالهای این مردم بختبرگشته را به تصویر بکشد.
بامرورهمینچندبندازداستانمیتوانبهایننتیجهرسیدکهحجممفاهیموداستانکهاییکهفیلمسازبراینمایش
یکساعتواندیدقیقهرویپردهانتخابکرده،آنقدرباالستکهعمالهیچکدامبهفرجامخوبینمیرسدوهمهدر
حد یک ایده ناب و حتی شعار و ادعای نژادپرستانه تلف میشود .داستان احیای زبان کردی توسط یک گروه داوطلب
چندنفره،رابطهانسانوحیوانوبهطورکلیطبیعتودرآخرمصایبجنگوبالیایآنبرسرمردممفلوککردنشین
ترکیههمهمیتوانستخودشایدهمرکزینگارشیکفیلمبلندداستانیباشدکهاینجافیلمسازبادستمایهکردن
همه بهطور یکجا نه توانسته هرکدام را بهخوبی تشریح و تبیین کند و نه توانسته پیوند مناسبی بینشان برقرار کند.
بهترین مثالی که خود فیلمساز در فیلمش از آن استفاده کرده است ،نقش سینما و نمایش فیلم بهعنوان یک عمل
تشریفاتیبرایسرگرمکردنمردمروستاوانجامعملیاتنجاتدختراست.گوییکارکرداصلیسینمابرایفیلمساز
درواقع همیناستواوفیلمرابهعنوانابزاریبراینمایشومطرحکردنایدههاوایدئولوژیهایشکهتاحدزیادینیز
نژادپرستانهبهنظرمیرسد،انتخابکردهواصالتسینماوفیلمبرایشبهخودیخوددراولویتنبودهونیست.
گروهبازیگرانوپشتصحنهفیلمازدیگرمواردقابلاشارهفیلمهایعلیدیاست.حضورهایدهصفییاری،محمدرضا
دلپاک و کیهان کلهر به ترتیب بهعنوان تدوینگر ،صدابردار و آهنگساز فیلم به همراه فیلمبرداری درخشان
«خاطرات اسب سیاه» و قاببندیهای چشمنواز و تماشایی فیلم ،از «خاطرات اسب سیاه» با وجود ایرادهایی که در
نگارشفیلمنامهداشتهاست،فیلمیجذابودیدنیازحیثفیلمبرداریوانتخابلوکیشنهایبکرودیدهنشده،به
وجود آورده است .فیلمبرداری در شهر ماردین ترکیه که از شهرهای تاریخی این کشور است ،انجام شده و بازیگران
فیلمنیزاکثراترکوازهنرپیشههایاصلیسریالهایترکیمانند«حریمسلطان»و«ایزل»انتخابشدهاند
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خالصه فیلم :سربازان آلمانی شهر را به دنبال جورجیو
مانفردی جستجو میکنند ،اما او با پریدن روی پشت
بام ،از دست آلمانها میگریزد .کشیشی ،به نام دن
پیترو پالگرینی به نهضت مقاومت ایتالیا ،از طریق رد
و بدل اطالعات و پول کمک میکند .دن پیترو ،طبق
برنامهریزیهای قبلی قرار است کشیشی باشد که مراسم
ازدواج پینا را برگزار میکند .نامزد پینا ،فرانچسکو است،
که چندان مذهبی نیست ،اما با این وجود ترجیح میدهد
که مراسم ازدواجش ،به جای یک فرد فاشیست ،توسط
کشیشی از هموطنانش اجرا شود .پسر او ،مارچلو ،و
دوستاناونقشهایکوچکیدرنهضتمقاومتدارند...
عوامل :کارگردان :روبرتو روسلینی تهیهکننده :روبرتو روسلینی ،جوزپه
آماتو ،فروچیو دی مارتینو ،نویسنده :فدریکو فلینی ،سرجیو آمیدئی،
بازیگران :آلدو فابریزی ،آنا مانیانی ،مارچلو پالی یرو ،موسیقی :رنزو
روسلینی ،فیلمبرداری :اوبالدو آراتا ،تدوین» ارالدو داروما ،شرکت تولید:
مینروا فیلم ،زمان ۱۰۵ :دقیقه ،کشور :ایتالیا

امیر پوریا

خورد
در «رم ،شهر بیدفاع» ابداع و اوج ،یکجا رقم می َ
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در مستند سنجیده «اینگرید برگمن از زبان خودش» (استیگ بیورکمان ،)2015 /وقتی به مقطع ازدواج
خانم برگمن با روبرتو روسلینی  -یکی از ارزشمندترین ازدواجهای تاریخ سینما -میرسیم ،نکته عجیبی
در زمینه نقطه شروع این آشنایی درمییابیم :بازخوانی یادداشتهای شخصی برگمن که در فیلم با صدای
آلیشیا وی َکندر در نقش برگمن میشنویم ،به ما میگوید که همه ماجرا با تماشای فیلم «رم ،شهر بیدفاع»
توسط برگمن آغاز شد .برگمن بعد از دیدن فیلم ،بهشدت به فکر و تامل فرو رفت و مدتی که گذشت ،اثر
نئورئالیستی اصیل دیگر روسلینی «پاییزا» را هم دید .سپس به او نامهای نوشت تا ستایش و شیفتگی
خویش نسبت به کار کارگردان ایتالیایی را ابراز کند .این نامه ،سرفصل تازهای در زندگی هر دو گشود و به
دیدار و ازدواج و فرزندانی چند و البته چندین همکاری انجامید که از دل آن ،گوهرهای گرانبهایی چون
«استرومبولی» و «سفر در ایتالیا» به یادگار مانده است؛ فیلمهایی که واقعنمایی بیپیرایه روسلینی را
با پردازش و فضاسازی آیینی درمیآمیزند و دریچه تازهای در سینما میگشایند که از آثار هم شعرگونه
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و هم عینیتگرای زندهیادان خودمان شهیدثالث و کیارستمی تا انبوهی تلفیقهای مشابه دیگر و متاثر از
کیارستمی در سینمای دنیا ،امتداد درخشانی داشته و دارد.
بهت و کنجکاوی اصلی برگمن به گفته خودش ،بیش از هر چیز به شیوه بازیگری افراد جلوی دوربین
روسلینی در «رم ،شهر بیدفاع» برمیگشت .در این فیلم بهخصوص ،روسلینی یکی از آنهایی بود که
همزمان با ابداع یا تثبیت یک شیوه ،آن را به اوج هم میرسانند .معموال انتظار میرود نوآوریها بهتدریج و در
مسیر زمان ،به تکامل و تعالی منجر شود و سالها بعد به نقطه اوج برسد .اما در «رم ،شهر بیدفاع»« ،ابداع»
خورد .کسانی که کامال «بازیگر»ند – همچون آنا مانیانی و آلدو فابریتسی -در کنار
و «اوج» ،یکجا رقم می َ
نابازیگران و کودکان حاضرند و نتیجه کارشان به لحاظ میزان واقعنمایی ،ضرباهنگ حرکات و کالم و نوع
بده بستان با نقشهای مقابل ،بهراستی تفاوتی با هم ندارد .آنچه امروز در جلوههای گوناگونی از سینما با
تاکید بر نزدیک شدن بازیگر به شکلی از اجرا که نشانی از بازی کردن در آن نباشد یا تالش برای همانند شدن
کار او به کار نابازیگر میبینیم ،در روزهای اولیه بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم در «رم ،شهر بیدفاع»
بنا نهاده شد.
از مطالعات تاریخ سینمایی ،همه میدانیم فیلم در شرایطی ساخته شد که بهندرت استودیوی دایر و
تخریبنشدهای در ایتالیای بعد از جنگ به جا مانده بود .وقایع فیلم البته در خانهها و خیابانها تصویر شد ،اما
بعد از فیلمبرداری و حتی برای مراحل تدوین و فنی فیلم هم نمیشد بهراحتی امکانات را فراهم کرد .روبرتو
روسلینی تمام اینها را با سرمایه و کوشش فردی تامین کرد و همینها به سنگ بنای نئورئالیسم بدل گشت
که با مردم معمولی و زندگیهایشان سروکار داشت .اما شاید این را ندانیم که روسلینی در مستندی ساخته
ژان ماری کلدفی میگوید وقتی فیلم را در جشنواره کن سال  1945نمایش میدادند« ،احتماال فقط خودم
بهتنهایی در سالن نشسته بودم»! البته فیلم جایزه بزرگ هیئت داوران را از همان جشنواره دریافت کرد.
وانگهی بر این نکته از این جهت تاکید میکنم که یادمان بیاید برخی خالقیتها تا چه اندازه در زمان خودشان
ناشناخته میمانند؛ درحالیکه هم شروع و هم قله یک سبک تازه به حساب میآیند.
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روسلینی حتی در زمینه ارائه فیلم نیز از برخی ابعاد ،ناچار به رعایت جانب احتیاط شده بود .عباراتی که در
افتتاحیه فیلم روی تصاویر به چشم میخورد ،توضیح میدهد که فیلم «اگرچه از داستان قهرمانانه و غمانگیز
زندگی مردم رم در طول  9ماه اشغال توسط آلمان نازی ،واقعیاتی را به تصویر میکشد ،هر گونه شباهت میان
شخصیتها و اتفاقات آن با افراد و حوادث واقعی ،تصادفی است ».به بیان دیگر ،نئورئالیسم از شدت تقارنی که
با واقعیات دارد ،در گامهای نخستین ناگزیر است از واقعی تلقی شدن ،برائت بجوید تا امکان پخش پیدا کند.
این مسئله بهخوبی نشانمان میدهد که بدعتهای تازه در زمینههایی که به نبض تپنده جامعه و زمانه روز
ربط دارند ،در نسبت با نوآوریهای صرفا سبکی و خارج از ابعاد سیاسی و اجتماعی ،با چه دردسرهای دیگر و
گستردهتری روبهرو میشوند.
اما غریب آن است که «رم ،شهر بیدفاع» در قیاس با اغلب تجربههای مشهور نئورئالیستی دیگر که بعد از آن
ساخته شدند ،ذوقزدگی کمتری نسبت به سبک بیانی خود دارد و از سرسپردگی افراطی به آنچه شعارها یا
ادعاهای این سبک را شکل داد ،دور است .فیلمهایی مانند «دزد دوچرخه» (ویتوریو دسیکا« ،)1948 /زمین
میلرزد» (لوکینو ویسکونتی )1948 /یا «برنج تلخ» (جوزپه دسانتیس ،)1949 /هیچکدام نه طنز البته گزنده
فیلم روسلینی را دارند و نه عناصر فیلمنامهای کامال کالسیک و درامساز مانند «پیشداستان» و «تعلیق»،
به این شدت در آنها کارکرد پیدا میکند .سکانس مربوط به رفتن پسربچه و دون پی یترو (فابریتسی) به
طبقات ساختمان اشغالشده و تخلیهشده توسط آلمانها از آن نمونههای دلهرهزایی است که میتواند
تماشاگر محدود به ارزشهای صرف نئورئالیستی را شگفتزده کند .یا حرکت دوربین معروف فیلم در نمای
نقطه نظر فرانچسکو (فرانچسکو گراندجکت) که پشت کامیون آلمانیها اسیر است و دویدن و فریاد زدن و به
رگبار بسته شدن محبوبش پینا (آنا مانیانی) را میبیند ،از اصرار سبکی نئورئالیسم به پرهیز از جلوهگری کار
دوربین ،بسیار دور است .برخی طنازیهای  ironicجاری در دیالوگهای فیلم ،حتی از آرمانهای واقعگرایی
افراطی در مکتب نئورئالیسم ،بعید به چشم میآید .مثال وقتی مردم از فرط فشار گرسنگی به نانپزی حمله
میبرند و یکی از آنها با عصبانیت میگوید «حتی کیک هم داره؛ ولی الکی میگه آرد ندارم نون بپزم»،
اصرارش به دون پی یترو برای برداشتن یکی دو نان کوچک ،با خودداری کشیش مواجه میشود« :من خادم
کلیسام .اگه از این نونها بردارم ،میرم جهنم ».جوابی که به او میدهند ،طنزی طعنهآمیز در دل خود دارد:
«پس برو توی همون بهشت غذا بخور ».این را میگویند و نان را از او پس میگیرند! یا وقتی درام اصلی و هنوز
اندوهبار رابطه عاشقانه پینا و فرانچسکو مطرح میشود ،وجود پیشداستان در فیلمنامه و دیالوگهایی که
نوع آشنایی آنها بر سر یک دعوای اساسی را یادآوری میکند ،از آن اصول قصهگویی درامپردازانه است که در
قاموس نئورئالیسم و اجتناب آن از شاخ و برگ دادن به داستان و همچنین ،در زمان حال ماندن و فالشبک
نزدن ،نوعی تخطی به شمار میرود .بدیهی است که اینجا هم فالشبک نداریم ،اما دیالوگها و توصیفها،
بهروشنی موقعیت آشنایی و مسیر ارتباط زن و مرد تا این مقطع را در ذهنمان ترسیم میکنند.
ا ِشغال رم و دستگیری فرانچسکو و کشته شدن پینا ،هر سه درست در همان روزی روی میدهد که بنا بود
آنها ازدواج کنند .این نوع همزمانی وقایع مهم زندگی فردی و حوادث بزرگ و تلخ ملی را سینمای ایتالیا
هنوز وامدار «رم ،شهر بیدفاع» است .نقطه عزیمت روایت پرسوز و شور فیلم «مالنا» (جوزپه تورناتوره/
 )2000را به یاد آوریم :دوچرخهدار شدن رناتو در اوان نوجوانی ،دیدن مالنا اسکوردیا (مونیکا بلوچی) و آغاز
جنگ جهانی دوم ،همه در یک روز مقارن میشوند .دامنه تاثیرات فیلم مادر و مرجع روبرتو روسلینی ،بسی
فراتر از محدوده نئورئالیسم آن سالهاست

ساسان گلفر

«رم ،شهر بی دفاع» در چه شرایطی و با چه نگاهی ساخته شد؟

شماره  / 34بهمن 1395

«خوب مردن کار سختی نیست .این خوب زندگی کردن است که سخت است».
کشیش مبارز و با وجدان «رم ،شهر بیدفاع» در یکی از صحنههای پایانی فیلم ،دوست همکیش خود را با گفتن
این جملهها تسلی میدهد .سخنان عارفمسلکانه آن شخصیت در مورد زندگی و مرگ را میتوان نقطه مرکزی
فیلم دانست .جملههایی که اندکی دیر ادا میشود ،همچنانکه در هر فیلم با یک شخصیت محوری قدیسگونه
در چنین جایی ،چنین جملهای نیز وجود دارد؛ ازجمله در «مردی برای تمام فصول» (نمایشنامه رابرت بولت و
فیلم فرد زینهمان) که سِ ر تامس مور به جالد خود میگوید« :از اینکه وظیفهات را انجام میدهی ،بیمی به دل
راه نده ،تو داری مرا به نزد پروردگار میفرستی ».یا شخصیت اصلی «ژاندارک» (ویکتور فلمینگ )1948 /که
میگوید« :حاال برایم روشن شد« ،پیروزی» من ،شهادت من است« .فرار» من ،مرگم است».
اکنون که بیش از  70سال از ساخته شدن و اکران اولیه «رم ،شهر بیدفاع» به کارگردانی روبرتو روسلینی
( )1906-1977میگذرد ،میتوان بیطرفانهتر دربارهاش قضاوت کرد و از سیطره نوعی نگاه رمانتیک بر اثر
و برخورد ملودراماتیک با مسائل حیاتی جهان و برقرار شدن گفتمانی سخن گفت که دنیا را در نیمه دوم قرن
بیستم بهشدت تحت تاثیر قرار داد و آثار آن همچنان در عرصه مسائل ژئوپلیتیک و سیاست و اقتصاد جامعه
جهانی خود را نشان میدهد.
برای درک مسائل فیلم «رم ،شهر بیدفاع» الزم است در مورد شرایط خاص سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و
اقتصادی آن دوران توضیحی داده شود.
داستان فیلم در آخرین سال جنگ جهانی دوم و در قلب کشوری میگذرد که سالها تحت حکومت فاشیستها
به رهبری بنیتو موسولینی بوده و از 1938به شکل رسمی در کنار آلمانیهای نازی جنگیده ،اما با پیشروی
نیروهای متفقین و تضعیف و شکست جبهه متحدین در دو سال پایانی جنگ به این وضع افتاده است .موسولینی
ملقب به دوچه که از آوریل  1943به متحدش هیتلر پیشنهاد میکرد در جبهه شرق با شوروی استالین نجنگد
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تا بتواند در غرب و همچنین در آفریقا نیروهایش را برای مقابله با انگلستان ،آمریکا و سایر متفقین متمرکز کند،
سه ماه بعد در ژوییه  1943از سوی همفکرانش در حزب فاشیست برکنار شد و بهدنبال آن مخالفان به رهبری
شاه امانوئل سوم توانستند قدرت را در دست بگیرند و با متفقین وارد مذاکرات صلح شوند .دو ماه بعد از آن،
در سپتامبر  1943آلمانیها ایتالیا را اشغال کردند و موسولینی را که زندانی شده بود ،آزاد کردند و به قدرت
برگرداندند .اما مقر او به شهر سالو در شمال ایتالیا منتقل شد و شهر رم ،پایتخت همیشگی ایتالیا ،در آن دوره دو
ساله بهعنوان «شهر بیدفاع» ( )Open Cityاعالم شد .این اصطالح در عرف دیپلماسی و واژگان جنگ یعنی
شهر تحت کنترل یک نیروی خارجی که حق بمب ریختن یا عملیات نظامی غیر از رژه نیروها در آن وجود ندارد و
این اعالم ب ه منظور حفظ جان غیرنظامیان و جلوگیری از آسیب به بناهای تاریخی شهر صورت میگیرد.
موسولینی در  28آوریل  1945یک روز بعد از آنکه به دست پارتیزانهای دارای پشتیبانی متفقین افتاد ،اعدام
شد ،اما فیلم «رم ،شهر بیدفاع» پیش از مرگ او و بالفاصله بعد از آنکه متفقین آلمانیها را از رم بیرون کردند،
ساخته شد .نگارش فیلمنامه در ماه اوت  1944آغاز شد و فیلم در ژانویه  1945با کمترین امکانات فیلمبرداری
شد؛ نکتهای که بسیاری از کاستیهای فیلمبرداری و تدوین و بازی و البته پدید آمدن ظاهر نئورئالیستی فیلم
را توجیه میکند .بخش مهمی از سرمایه اولیه تولید فیلم را پیرزن متمولی فراهم آورد که میخواست مستندی
در مورد کشیشی به نام دون پیهتو موروسینی بسازد که به پارتیزانها کمک میکرد و آلمانیها اعدامش کردند.
او به روبرتو روسلینی مراجعه کرد که در آن زمان کارگردان مشهوری بود ،گرچه پیش از آن دوستی نزدیکی با
پسر موسولینی داشت و س ه فیلم میهنپرستانه ساخته بود که به «سهگانه فاشیستی» شهرت داشتند و در این
زمان فیلمی به نام «هوس» را در دست داشت .روسلینی فیلم «هوس» را نیمهکاره رها کرد و همراه با نویسنده
چپگرایی به نام سرجو آمیدئی که در سالهای بعد «واکسی»« ،پاییزا» و «ژنرال دالروره» را برای ویتوریو
دسیکا و روسلینی نوشت و برنده اسکار شد و فدریکو فلینی که هنوز سبک منحصربهفردش را وارد سینما نکرده
اما استعدادش را در فیلمنامهنویسی نشان داده بود ،به نگارش فیلمنامه مشغول شد .خانم سرمایهگذار موافقت
کرد که هزینه تولید مستند دیگری را در مورد کودکانی که با اشغالگران نازی مبارزه میکردند ،بپردازد و
آمیدئی و فلینی به روسلینی پیشنهاد کردند که به جای دو مستند ،فیلم داستانی بلندی بسازد که هر دو مورد
را شامل شود .البته در ایتالیای جنگزدهای که از صنعت سینما و استودیو چینهچیتای معظم آن ویرانهای باقی
مانده بود ،سرمایه شخصی اولیه کفاف همه هزینههای فیلم را نمیداد .روسلینی از سر ناچاری و برای تامین
هزینههای فیلم روشی را به کار گرفت که به الفبای سینمای نئورئالیستی بدل شد؛ بهکارگیری نابازیگران (در
کنار چند بازیگر حرفهای) ،استفاده از امکانات و لوکیشن موجود و استفاده از فیلم خام نامرغوب .گرچه ذات
ملودراماتیک داستان و شخصیتهای فیلم سبب میشود این فیلم بر خالف آنچه پنداشته و گفته شده است،
در مکتب نئورئالیسم ایتالیا نگنجد.
«رم ،شهر بیدفاع» بههرحال در کنار «پاییزا» ( )1946و «آلمان ،سال صفر» ( )1948سهگانهای را تشکیل داد
که به «سهگانه نئورئالیستی» روسلینی مشهور است .فیلم در سپتامبر 1945در ایتالیا به روی پرده رفت و بعد از
نمایش در سایر کشورها (گرچه در چند کشور مانند آلمان غربی و آرژانتین نمایش آن برای سالها ممنوع بود)
ازجمله در آمریکا ،توجه منتقدان و مردم را در سراسر دنیا به سینمای ایتالیا جلب کرد و به همان علت بیش از
پیش در وطنش مورد استقبال قرار گرفت .منتقدان بینالمللی فیلم را تحسین کردند و «رم ،شهر بیدفاع» برنده
جایزه بزرگ جشنواره کن  ،1946جایزه اسکار بهترین فیلمنامه (برای آمیدئی و فلینی) در سال  ،1947بهترین
فیلم غیرانگلیسیزبان هیئت ملی نقد فیلم آمریکا و همچنین منتقدان فیلم نیویورک و بهترین فیلم سندیکای
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ملی روزنامهنگاران سینمایی ایتالیا در سال  1946شد.
روسلینی و آمیدئی از ماجرای واقعی زنی به نام پینا که در ماه مارس  1944در خیابانی در رم کشته شد ،الهام
گرفتند و آمیدئی داستان یک پارتیزان به نام چزاره نگارویل را که در زمان جنگ در خانه خود او پنهان شده
بود ،وارد فیلم کرد و این دو داستان در ترکیب با دو موردی که قرار بود در موردشان مستند ساخته شود ،به
شخصیتهای «رم ،شهر بیدفاع» شکل دادند.
مهندس مانفردی (مارچلو پالیهرو) که کمونیست است و از رهبران جنبش مقاومت ،خانه به خانه میگریزد
و در خانه دوستش فرانچسکو (فرانچسکو گراندیژاکه) پنهان میشود که تازه با بیوهای به نام پینا (آنا مانیانی)
ازدواج کرده است .پسر پینا با گروهی از بچههای محل ضمن بازیهایشان حرکات تاکتیکی ایذایی و ازجمله
بمبگذاری علیه آلمانیها انجام میدهند و دون پیترو کشیش (آلدو فابریتزی) که آشنا و مورد اعتماد همه است،
مخفیانه به مانفردی و پارتیزانها کمک میکند .سرگرد برگمن (هری فِیست) از گشتاپو و همکاران آلمانی و
فاشیست ایتالیایی در تعقیب مانفردی از مارینا (ماریا میکی) معشوقه سابق مانفردی کمک میگیرند...
روسلینی اگرچه مذهبی معتقدی نبود ،اما حس شیفتگی خاصی به نمادهای کاتولیکی داشت که بارها در
فیلمهای او پدیدار شد .همکاری او با آمیدئی کمونیست زمینهساز بروز دیدگاهی شد که اگرچه او بهتنهایی
پدیدآورندهاش نبود ،اما در تقویتش نقش داشت؛ دیدگاهی رمانتیک با رنگوبوی ملودراماتیک که همه
چیز را در دو طیف متضاد خوبها و بدها طبقهبندی میکرد و مرگ را بهعنوان عاملی رهاییبخش و سبب
پیروزی معنوی معرفی میکرد .این تصویر اگرچه در نیمه دوم قرن بیستم الهامبخش بسیاری از جریانهای
ضداستعماری و پیدایش شمایلهایی همچون چهگوارا بود ،اما با گذشت چند دهه ،در آغاز قرن جدید معنای
مثبت و زیبای ابتدایی را از دست داد و به ضد خود بدل شد .وقتی فقط مرگاندیشی ماند ،زمینه پیدایش
تکفیریها و انتحاریها پدید آمد و نیروهایی در مخالفت همان جریان اولیه از آن بهره بردند .شاید بهتر بود در
این جمله دون پیترو بیشتر دقت میشد که «خوب مردن کار سختی نیست .این خوب زندگی کردن است که
سخت است».
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«سینما نیمکت» بعد از «كانسر» (كه هنوز ديده نشده) دومین اثر سینمایی کارگردان و نویسنده معروف
و توانمند تئاتر ،محمد رحمانیان ،است .اثری سینمایی -تئاتری که بعد از دیدنش دوست داری به احترام
این هنرمند کاله از سر برداری و سر تعظیم فرود بیاوری؛ به احترام هنرمندی که با عاریت گرفتن از جمالت
فیلمهای تاریخ سینما در خدمت خلق متنی منسجم و بازی بازیگرانی توانمند« ،عشق» را میسازد .فکر کنم
این خصوصیت کارگردانهای تئاتری است که به سینما رو میکنند ،مثل علی رفیعی كه با «ماهیها عاشق
میشوند» ،عاشقانهای تمامعیار ساخت که همه عمر میتوان با آن لحظهها را قشنگتر کرد.
رحمانیان در گفتوگویی بهانه ساخت «سینما نیمکت» را سانسور دهه  60و زمان ممنوعیت ویدیو اعالم کرده
است .روند داستان هم این را تایید میکند ،اما این فقط بهانهای برای شکلگیری داستانی است تا او بتواند
شخصیتهایش را در بستری قرار دهد که رشد کنند ،شکوفا شوند و عشقشان را بروز دهند .گفتم عشق .به نظر
میرسد این اصلیترین بهانه ساخت «سینما نیمکت» است؛ عشق.
فيلم با پسري كه انگار چيزي زير بغل دارد و دوان دوان جادههاي برفي را زير پا ميگذارد و خيلي سريع «مشق
شب» عباس كيارستمي را يادآوري مي كند ،شروع ميشود .پسر ميدود تا خبر مهمي را به كسي برساند؛ به
ناصی نیمکت که در اتاقی در یک روستا مشغول بازی نقشی بود .ناصي بعد از شنیدن خبر آزادی ویدیو شال و
کاله میکند و راه میافتد .کجا؟ شاید به سوی آزادي استفاده از ويدیو .ولی این تنها چیزی است که نمیبینیم و
داستان به جای ادامه راه ناصی و حضور در دنيايي آزاد ،ما را به گذشته او میبرد؛ به «چند سال پیش» ،وقتی که
ناصی بهخاطر فیلمهای ویدیویی به شش ماه حبس محکوم شده بود.
از آنجا که خدا همیشه آدمهایی را سر راه هر کس قرار میدهد تا او را به سر منزل مقصود برساند ،ناصی در زندان
با یک دوبلور آشنا میشود .فرد اخير ،آدرس گنجینهای پر از فیلم ویدیویی را به او میدهد و این آغاز راهی است
تا از او بازیگری بسازد که تمام نقشهای کوچک و بزرگ ساختهشده در عالم سینما و شاید عالم واقع را بازی
میکند و هر لحظه به رنگ و نقشی درمیآید تا ما را با خود به دنیای خیال ببرد و خودمان را جای شخصیتهای
جورواجور ناصی نیمکت (بخوانید جای خودش) بگذاریم و «مهمان تخیل»مان شویم و راه عشق پیش بگیریم؛
راه ناصی نیمکت ،عشق به سینما ،عشق به آدمها ،عشق به رویا و خیالپردازی.
البته رحمانیان تالش میکند در روند شکلگیری داستان ،با اضافه کردن شخصیتهای دیگر مثل صبا که ساز
میزند ،عطا که کار جلوههای ویژه میکند و ملی که بازیگر زن فیلمهای ناصی میشود ،روند تکوینی فیلمسازی
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را نشان دهد تا با ما از راز و رمز و شگفتیها و حرفههای
مختلف سینما بگوید .اما به نظر میرسد پیش از این ،ما
راسواراسبخیالمیکندتامثلشخصیتهایشساده
دوست بداریم ،ساده مهربان باشیم و ساده عاشق شویم.
ببينيدناصيچطورسادهبهصباكهژندهپوشسادهدلي
است و «همه موسيقيهاي دنيا را ايراني ميزند» ،اجازه
همراهي ميدهد .يا ملي چطور ساده براي عطا كه تب و
لرز كرده بود ،دلسوزي مي كند .يا شاغالم چقدر ساده
كافهاش را در اختيار ناصي ميگذارد .يا مهمتر خود
ناصي چطور مهربانانه و بيمنت همه را دور خود جمع
مي كند و به همه فرصت حضور ميدهد .حتي وجود
«رئيس»ونوچههايشكهشكلغيررسميازسانسوررا
ارائه مي كنند نيز باعث نميشود حس لطيف و عاشقانه
فيلم دريافت نشود .چراكه ناصي براي اينكه به هدف
عاشقانه خود برسد ،با خواست  هاي غيرمنطقي آنها
صبورانهتعاملمي كندواينيعنيعشق.
رحمانیان با مهارت قصهای میسازد که به هیچ جغرافیا و هیچ تاریخی تعلق ندارد و همین جهانشمولی،
ماندگاری اثرش را به دنبال دارد .تذکرهای «چند سال پیش» یا «چند سال بعد» هیچ تاریخ مشخصی ارائه
نمیدهد و اگر گفتوگوهایش را نخوانیم ،سریع متوجه نمیشويم كه داستان در چه زماني روايت ميشود.
همچنين شخصيتها را در موقعيتها و مکانهایي قرار ميدهد كه در همه جاي دنيا ،در همه جاي ايران وجود
دارند و تعلقي به منطقه خاصي ندارند و هیچ آدرس دقيقي به مخاطب نميدهند ،مثل آسایشگاه روانی ،مدرسه،
مردمی که فقط مثل آكسسوار صحنه ،گودي درست كردهاند تا ناصي قصهاش را روايت كند ،حتي هيچكس
فرصتي براي حرف زدن پيدا نمي كند تا احيانا لهجه و گويش خاصي به مخاطب منتقل نشود .بازيگران اصلي هم
كه اصال لهجه و گويش خاصي ندارند.
رحمانیانبا این فیلم ،مخاطب رابهناکجاآبادی سورئال،بهکوهستانهایپر ازبرف،بهکافه شاغالم میبرد تابا آنها
از عشق بگويد .شايد اين تنها آدرس مشخص كارگردان باشد« :كافه شاغالم» كه چقدر آشناي همه ماست .اسمي
كه در حافظه جمعي همه ايرانيان جايگاه خاصي دارد و همين يك نام نيز اثر را جهانشمول مي كند .رحمانيان
مخاطب را با وانت قدیمی (که چقدر شبیه دلیجانهای فیلمهای وسترن است) یا با نیمکت بر دوش شخصیتها به
آسایشگاهبیمارانروانیونابینایانوکوچهپسکوچههایزندگیمردمومدرسهبچههامیبردتانشاندهدکهفیلم
و سینما چه قدرت شگفتانگیزی دارد ،که «تراپی» میکند دردهای ناشناخته را ،كه باز میکند درهای بسته را به
روی هر کس که عشق میورزد .شايد براي همين ناصي را در پالني ميبينيم كه در سكوت و با چهره پوشيده چشم
به ملي دوخته است و حتي وقتي او را به آتشكده دوران ساساني ميبرد تا با او از دوست داشتنش بگويد ،پيشنهادش
در هالهاي از تمثيل ارائه ميشود تا راز عاشقيت سر به مهر بماند .شايد براي همين است كه در پالن آخر ،ناصي
بهتنهايينقشعشقيرافقطبادستهايحلقهشدهبهدورخودنشانميدهدودوربيندرآسمانيروشنازباالدور
او ميچرخد تا مخاطب نيز مثل آسمان و ستارهها به دور «عشق» طواف كند
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محمد تقیزاده

اولین نکته جذاب فیلم «موج نو» شاید شخص احمد طالبینژاد باشد
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مستند «موج نو» ساخته احمد طالبینژاد که بیشتر بهعنوان منتقد و نویسنده سینمایی شناخته میشود،
ویژگیهای جذابی دارد و برای کسانی که عالقهای به سینمای ایران دارند و کموبیش با نقد و نوشتههای
سینمایی َآشنایی دارند ،میتواند جذابتر و کنجکاویبرانگیزتر باشد.
اولین نکته جذاب فیلم «موج نو» شاید شخص احمد طالبینژاد باشد که همیشه عادت به خواندن نوشتههای
تند و تیزش بهعنوان منتقدی صاحب امضا داشتهایم .او عقاید و سالیق خودش را داشته و به این مسیر ادامهداده
است .خرق عادت اینجاست که منتقد پیشین اینبار به جای نقد فیلم به ساخت فیلم شخصیاش ،آن هم با
موضوعی کامال مرتبط و مشخص درباره موج نوی سینمای ایران پرداخته است.
دومین جذابیت فیلم طالبینژاد همین موضوع پرچالش و مناقشهبرانگیز و بسیار مهمش است که حاال
دستمایه ساخت فیلمی مستند شده است تا شاید بتواند سندی تاریخی برای آیندگان و منبعی قابل رجوع
برای بررسی و شناخت و تاثیرگذاری موج نوی فیلمسازان ایران بعد از انقالب باشد ،و بتوان از آن بهعنوان یک
سند تصویری برای بررسی و واکاوی دوباره موج نوی سینمای ایران که با فیلمسازانی چون تقوایی ،کیمیایی،
مهرجویی ،عیاری ،فرمانآرا و کیمیاوی و نادری آغاز شد و در مستند «موج نو» بهخوبی به آن اشاره شد ،نام برد.
سومین نکته جذاب فیلم بازیگران جلوی دوربین هستند که خودشان زمانی کارگردانهای فیلمهای مهم و
تاثیرگذاری از سینمای ایران بودند که به موج نو مرسوم است .تماشای مهرجویی در کنار فرهادی ،شهبازی در
کنار فرمانآرا و مکری در کنار عیاری و گپ و گفت این بزرگان به خودی خود برای کسانی که با سینمای ایران
و تاریخش آشنایی نسبی دارند و سینما را تا حدی جدیتر دنبال میکنند ،جذاب و تماشایی به نظر میرسد.
نکته آخر ولی مهم در باب این مستند ،طرح دوباره موضوع پرچالش و حلنشدنی رابطه فیلمساز و منتقد است که به
نظر میرسد هنوز که هنوز است ،رابطه بین این دو صنف مهم سینمایی نامعین و البته بیشتر گلآلود است .عدهای
منتقدان را روابط عمومی فیلمها تصور میکنند و عدهای آنها را فیلمسازانی شکستخورده که توان ساخت فیلم
منتقدان دوست و همراهی
را ندارند و از آن سو به نوشتن روی آوردند ،تلقی میکنند .از آن طرف برخی فیلمسازان،
ِ
دارند که همواره و در هر شرایطی به تحسین و تمجید کارهایشان میپردازند .بنابراین توازن بین این دو صنف قابل
احترام سینمای ما همچنان برقرار نیست .در مستند «موج نو» نیز کممحلی و بیتفاوتی نسل اول سینماگران به
فیلمساز -منتقد ،از کنایههای ریز عیاری تا قهر کردن آشکار مهرجویی ،بهروشنی قابل تشخیص و رویت است .به
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اینهاعدمحضورکیمیاییجلویدوربینطالبینژادبهدلیلاختالفاتشخصیوهمچنینپیشنهادجالبتقوایی
برای استفاده بازیگر به جای شخصیت ناصر تقوایی در یک فیلم مستند را هم اگر اضافه کنید ،عیار بهتری از رابطه
فیلمساز-منتقددرجمعسینماییایراندردهه 90شمسیدستتانخواهدآمد.
از جذابیتهای موضوعی و نوآوریهای فیلمساز در فرم فیلم و جمع کردن این افراد دور هم و مصاحبههای
دوبهدوی اینها و رجوع به فیلمهایشان که بگذریم ،مستند «موج نو» برخالف نامش که قرار است به موضوع مهم
موج نوی سینمای ایران بپردازد ،اصال موفق به این مهم نمیشود و کامال به دستاوردها و استنتاجهای شخصی
احمد طالبینژاد (خود فیلمساز) اشاره دارد و بههیچوجه نگاهها و نظرات متفاوت و مختلف دیگر صاحبنظران
سینمای ایران درباره این موج نو ،پدیدآورندگان ،تاثیرات و ادامهدهندگان این راه مورد بررسی و تحلیل قرار
نمیگیرد و تنها از میان صحبتها و گپهای مربوط و نامربوط بازیگران و خود فیلمساز در طول مستند میتوان
به اطالعات جدید و نظرات متفاوتی در اینباره رسید.
به عبارتی بهتر ،فیلمساز به جای طراحی یک میزانسن تحلیلی و عمیق ،به یک دورهمی از فیلمسازان موج نوی
سینمای ایران و ادامهدهندگان فعلی آن موج و آن فیلمسازان (البته از نظر شخص خودش) بسنده کرده است و
جذابیتها و تالشهای بیوقفه و قابل تحسینش برای این دورهمی را فدای یک مستند تاریخی و تحلیلی در باب
موج نوی سینمای ما کرده است تا بیشتر بتوان بهعنوان یک منتقد سینمادوست و سینماشناس از فیلمش لذت
برد ،نه اینکه بتوان بهعنوان یک سند بصری برای تحقیق و تفحص درباب موج نوی سینمای ایران به آن رجوع کرد.
مقایسه موج نوی سینمای ایران و فرانسه از دیگر مباحثی بود که شاید تماشا و تحلیل آن در مستندی با این
عنوان خیلی انتظار زیادی نباشد ،اما گویی فیلمساز بیشتر به همان دورهمیها و گپها و گفتوگوها و قرار
گرفتن دو سینماگر مهم سینمای ایران در یک قاب اکتفا کرده و رضایتش حاصل شده و دیگر با وجود تالشهای
اندکی هم که در نزدیک کردن بحث به موضوع اصلی انجام میدهد ،به فرجام نرسیده ،و به دالیل مختلف و
تعمدی و غیرتعمدی مستند «موج نو» مستند موفقی درباره دوره مهمی از تاریخ سینمای ایران ،یعنی موج نوی
سینمای ایران ،به حساب نمیآید
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مستند «موج نو» را باید در رده مستندهای پژوهشی جای داد
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«موج نو» ( )new waveيكي از تركيبهاي واژگاني آشنا و شناختهشدهای است كه به جنبشهاي پيشگام
در رشتههاي مختلف هنري و ادبي اشاره دارد .از ديدگاه سبكشناختي ،بهطور معمول ،نامگذاري سبكها و
شيوههاي برجسته در هنرهاي مختلف ،همواره سالها بعد از پيدايش ،رشد و شكلگيري يك سبك يا شيوه
خاص هنري ،صورت میگيرد و چنين نيست كه گروهي از هنرمندان يا اديبان در مقطع زماني خاصي با نوعي
ميثاق و عهد و پيمان روشن ،تصميم به ايجاد يك سبك يا شيوه ادبي بگيرند.
يكي از معروفترين جريانهاي هنري موج نو در تاريخ سينما به موج نوي فرانسه ()French New Wave
مربوط میشود كه در دهه  1950ميالدي در فرانسه شكل گرفته است .در سينماي ايران نيز ،از اواخر دهه 40
خورشيدي چنين جرياني آغاز شد و در كنار اين جريان برجسته سينمايي ،در شعر نوي ايران نيز جريان «شعر
موج نو» شكل گرفت .در تاريخ هنر جهان نیز ردپاي اينگونه جريانهاي پيشگام و نوآور را در ساير رشتههای
هنري ازجمله موسيقي (در شاخه موسيقي راك) شاهد بودهايم.
احمد طالبينژاد كه عمده شهرتش به حضور در عرصه نقد فيلم برمیگردد ،يكي از كساني است كه فعاليتهاي
هنري خود را با حضور در سينماي آزاد اصفهان در سال  1352آغاز كرده است و سالها بعد ( )1368با نگارش
طرح اوليه فيلمنامه «دندان مار» – يكي از كارهاي قابل اعتناي مسعود كيميايي  -و دو سال بعد ( )1370با
نگارش فيلمنامه «ايليا ،نقاش جوان» (ساخته ابوالحسن داوودي) در كنار نوشتن نقد فيلم ،در عرصه فيلمنامه
نيز تجربهاندوزي كرده است و در سال  1383با نويسندگي و كارگرداني نخستين فيلم سينمايي خود« ،من بن
الدن نيستم» ،تجربه كارگردانياش را نيز به معرض داوري منتقدان و سينمادوستان گذاشته است.
او در سال  ،1394پس از يك دهه فاصله گرفتن از نخستين تجربه حرفهای خود در ساخت فيلم ،با ساخت
مستند بهنسبت متفاوت «موج نو» با هدف معرفي اين جريان اثرگذار در پيدايش سينماي متفاوت و بهاصطالح
جريان روشنفكرانه سينماي ايران ،كار قابل اعتنايي را در كارنامه فيلمسازي خود به ثبت رسانده است.
چند سال پيش ،زماني كه مسئوليت مديريت مدرسه كارگاهي فيلمنامهنويسي در حوزه هنري را در كنار
سردبيري ماهنامه تخصصي نقد سينما برعهده داشتم ،در همان مدرسه ،فيلمنامهای با عنوان «بچههاي
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خاك» از طالبينژاد به تصويب رسيده بود كه حتي قرارداد ساخت آن نيز بسته شد .اما به رسم معمول و صد
البته بسيار ناپسند رايج در بسياري از مراكز فرهنگي -هنري كشور ،با تغيير مديريت ،ساخت آن فيلم نيز در
مديريت بعدي منتفي اعالم شد! اميد كه طالبينژاد بتواند روزگاري نهچندان دور ،اين فيلم دلخواه خود را كه از
قضا ماجراي آن در فضاي زادگاه خود او (نايين) و در منطقه كويري میگذرد و نگاهي هم به مقوله آب و كاريز و
سنتهاي مردمان آن ديار دارد ،بسازد.
طالبينژاد كه به گواهي صحنههايي كوتاه از فيلم «موج نو» با واسطه دوستاني چون جواد طوسي و هوشنگ
گلمكاني (مشاور كارگردان) براي حضور ضروري برخي از فيلمسازان پيشگام در موج نوي سينماي ايران
ازجمله مسعود كيميايي و ناصر تقوايي تالش بيثمري داشته است ،صرفنظر از چهرههايي كه ديگر زنده
نبودند ،يا سالهاست كه در غربت زندگي میكنند ،با چينش آگاهانهاي ،به رويارويي يا بهتر است بگوييم به
همجواري و گفت و شنود سه گروه دونفره از پيشگامان موج نوي سينماي ايران ،با تركيب مناسبي از روحيات
متفاوت آنها (داريوش مهرجويي -اصغر فرهادي ،بهمن فرمانآرا – پرويز شهبازي ،كيانوش عياري -شهرام
مكري) دست زده است كه شايد ايجاد هرگونه تغيير در اين تركيب ،جريان شكلگيري مباحث مربوط به روند
پيدايش و شكلگيري جريان موج نو در سينماي ايران را نيز به گونهای ديگر پيش میبرد.
در كنار اين سه گروه دو نفره – بهعنوان نمايندگان دو نسل متفاوت از پيشگامان موج نوي سينماي ايران-
صد البته طالبينژاد نيز در جايگاه نويسنده ،كارگردان و همچنين منتقد فيلم حضوري هميشگي دارد و با
آنها همراهي میكند و با وجود برخي نكتههاي ظريف ،گوشه و كنايهها و حتي اعتراضهاي كوچكي كه
از آنها میشنود ،خم به ابرو نميآورد و دغدغه اصلياش به سامان رساندن چنين مستندي است .از ميان
مجموع چنين مباحثي ،شايد حرفهايي كه بين بهمن فرمانآرا و پرويز شهبازي و نيز ميان كيانوش عياري
و شهرام مكري شكل میگيرد ،لحني جديتر و تا حدود زيادي فنيتر و تخصصيتر دارد و با وجود همجواري
دو فيلمساز صاحبنام همچون داريوش مهرجويي و اصغر فرهادي ،شايد به دليل روحيه ركگويي و لحن
شكوهگر مهرجويي ،فرصت چنداني براي شكلگيري مباحث نظري خيلي عميق و بهاصطالح فني و تخصصي،
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پيش نميآيد و بيشتر به يادآوري برخي خاطرهها و موفقيت اثر ارزندهای مثل فيلم «گاو» و چند تجربه فني
در فيلمهاي «ليال» و «سارا» و ...بسنده میشود .حتي در جايي كه مهرجويي جريان شكلگيري موج نو در
سينماي ايران را يك حركت آگاهانه و به نوعي برنامهريزيشده گروهي میداند ،حرفهايش آشكارا با نظريات
دقيق و آكادميك مسئله پيدايش سبكها و مكتبهاي هنري و ادبي در جهان در تناقض است! در عين حال،
ِ
داشت چنين فيلمي
اين تفاوت ديدگاهها نيز به نوبه خود طبيعي و پذيرفتني به نظر میرسد و نميتواند كم
تلقي شود.
اين فيلم را به لحاظ گونهشناسي بايد در رده فيلمهاي مستند پژوهشي جاي داد كه با داشتن ساختاري
منسجم و جذابيتهاي بصري و ديگر كششهاي الزم ،میتواند افزون بر امتيازهاي مربوط به خوشساخت
بودن يك كار مستند ،در وجه استنادي نيز اثري آموزشي و دربردارنده اطالعات ارزنده براي نسل جوان و هر
پژوهشگر عالقهمند به آشنايي با رون ِد اوج و فرودهاي سينماي ايران ،باشد .فيلم ،از ديدگاه مخاطبشناسي
نيز تنها میتواند براي مخاطبان خاص و عالقهمندان به شناخت تحليلي سينما ،جذاب و سودمند باشد و به
هيچ روي نميتواند مخاطب عام داشته باشد.
استفاده از تمهيدات تصويري ويژهای مثل حضور يك پاكبان نارنجيپوش جارو به دست ،هم تداعيكننده
فيلم شناختهشدهای از داريوش مهرجويي است و هم انگار تصاوير خاطرهانگيز فيلمهايي چون «سنگام»،
«گنج قارون»« ،قيصر»« ،شب قوزي»« ،آرامش در حضور ديگران»« ،خشت و آيينه»« ،شوهر آهو خانم»،
«رگبار»« ،چشمه»« ،كندو»« ،شطرنج باد»« ،نار و ني»« ،مغولها»« ،درباره الي »...و ....از ميان آثار پرتنوع
دهههاي پيشين سينماي ايران را از ذهن ما پاك میكند تا شايد روزگاري ،تصاوير تازهای جايگزين آنها
شود .بهويژه گپ و گفتهاي صميمانه و به دور از تنشهاي معمول مربوط به جدلهاي لفظي در فضايي
مهمانيوار ،و بازسازي صحنههايي از فيلم «شبح كژدم» (كيانوش عياري) و حركت در مسيری كه بازيگران
فيلم «نفس عميق» را به درياچه سد كرج نزديك میكند و بسياري فضاهاي ديگر ،موجب شده است تا تركيب
كلي كار ،پرتنوع و تماشايي جلوه كند .اگرچه بهراستي هنوز جاي برخي از چهرهها ازجمله مسعود كيميايي،
پرويز كيمياوي و ناصر تقوايي و ...در اين فيلم خالي است و حضورشان میتوانست بر جذابيتهاي چنين اثري
بيفزايد .با اين همه ،فيلم «موج نو» حتي با همين تركيب كنوني خود نيز میتواند كار قابل اعتنايي به حساب
آيد .بهويژه كه در البهالي گپ و گفتهاي گرم و جدي اين گروههاي دو نفره در كنار كارگردان فيلم ،گاه
برشهايي از فيلمهاي معروف خود گفتوگوكنندگان نيز بهعنوان نمونههايي از كارهاي مربوط به موج نوي
سينماي ايران به نمايش درمیآيد و بر جذابيتهاي بصري چنين اثري میافزايد.
مستند «موج نو» به مدد فيلمبرداران خود (فرهاد طالبينژاد و مرتضي خانمحمد) تصاوير و نماهاي
خوشآبورنگي ارائه میدهد و تدوينگر و صداگذار فيلم (بابك حيدري) نيز كوشيده است تا با توجه
به گفتوگومحور بودن چنين اثري ،با انتخاب ضرباهنگ مناسبي در تدوين اثر ،از كسالتبار شدن فيلم
پيشگيري كند .شايد محدود بودن دامنه اطالعاتي كه به مخاطب خاص در فيلم ارائه میشود و نيز بيبهره
ماندن از ديدگاههاي برخي فيلمسازان غايب در اين فيلم را كه از جامع بودن نظرات همه پيشگامان جريان
موج نوي سينماي ايران كاسته است ،بتوان تنها كمداشتهاي قابل يادآوري چنين اثري دانست .يك
نكته كوچك و قابل توجه در عنوانبندي پايان فيلم نيز اين است كه در بخش ويژه «با تشكر از »...با وجود
چانهزنيهاي بينتيجه براي حضور كيميايي در اين فيلم ،نام جواد طوسي دو بار در اين بخش از عنوانبندي
ديده میشود!

سیدرضا صائمی

نگاهی به فیلم «گاو زخمی»
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«گاو زخمی» را باید یک درام روانی-اجتماعی دانست که در بستر روانشناسی اجتماعی قابل فهم و تاویل
است .وقتی از روانشناسی اجتماعی حرف میزنیم ،یعنی به دنبال دالیل اجتماعی میگردیم که بر رفتار،
شخصیت ،خلقیات و وجوه عاطفی احساسی انسان تاثیر گذاشته و آن را به اقتضای مثبت یا منفی بودن
خود ،دچار کنش و واکنش میکند .شخصیت اصلی فیلم پسر جوانی است که بعد از دو سال از نامزدی
او با لیال هر روز وضعیت شغلی و مالی او خرابتر شده و این موجب درگیری و اختالف نظر او با نامزدش
میشود ،بهطوریکه درنهایت لیال از این وضعیت خسته شده و در شک و تردید بین ماندن و رفتن ترجیح
میدهد به این رابطه پایان دهد .این سویه فیلم اگرچه خیلی سهم عمدهای در بازنمایی معنایی قصه ندارد،
اما به بازنمایی شخصیت اصلی قصه و شرایط روحی روانی او کمک میکند .خاصه سکانسی که آنها در
باالی ساختمان نیمهساخته بر سر تمام یا ادامه دادن رابطه عاطفیشان جدال میکنند .در آنجا بخشی از
شخصیت مرد قصه از طریق نقدی که نامزدش از رفتار و اخالق او میکند ،آشکار میشود و مخاطب میتواند
به برخی از دالیل عصبی بودن و پرخاشگریهای او پی ببرد .مثال اینکه او پشتوانه خانوادگی ندارد ،انسان
تنهایی است ،درونگرایی باالیی دارد و ضمنا فرد بسیار آرمانطلب و کمالگرایی است .از سوی دیگر او در
این دو سال بهتدریج به دلیل همین خصوصیات اخالقی موقعیتهای شغلی خود را مثل معاون یک شرکت
و کارمند بانک بودن از دست داده و حاال یک کارگر ساده ساختمانی است؛ شغلی که به نظر میرسد او نه

شماره  / 34بهمن 1395

از سر ناچاری که گویی برای مبارزه با خود و کشمکشی که با خویشتن خویش دارد ،برگزیده است .درواقع
مبنا و منطق روانشناختی «گاو زخمی» را میتوان فرایند فروپاشی درونی یک انسان بر اثر ناکامیهای
اجتماعی و فردی دانست و آن را با نظریه ناکامی -پرخاشگری تبیین کرد .اما پیچیدگیهای مرد قصه
بیش از این است که بتوان درک موقعیت او را صرفا به این نظریات تقلیل داد .حتی به نظر میرسد که او
دچار استیصال فردی و اضمحالل اجتماعی به شکل یک فرایند طبیعی نشده و این وضعیت را انتخاب کرده
است .گویی نوعی خودآگاهی پشت کنشمندیهای او وجود دارد که میتوان اینگونه تعریفش کرد که او
در مقابل خودشکوفایی یا شکست و ناکامی در مسیر خودشکوفایی ،خودویرانگری را برگزیده است! او به
واسطه عدم تسلط بر نابسامانیها و نامالیمات جبری زندگی ،آگاهانه تن به این خودویرانگری داده است.
اگرچه درنهایت از این انتخاب راضی نیست« .گاو زخمی» دارای یک رویکرد عمیق روانکاوانه به قهرمان
قصه خود است که میتواند شرایط بغرنج بسیاری از نسل جوان تحصیلکرده به بنبست رسیده و سرخورده
را بازنمایی کند .نسلی که به واسطه ناکامی و سرخوردگیهای جبری که خارج از اراده فردی و برساخته
وضعیت خشن و بیرحم جامعه است ،بهتدریج دچار استیصال روانی شده و قدرت تصمیمگیری خود را از
دست میدهند .فشار نظام اجتماعی در قضاوت آنها از یک سو ،آرمانگرایی و کمالطلبی اتوپیایی خودشان
از سوی دیگر و نیازهای فردی و اجتماعی که بالفطره در وجودشان نهفته و مدام ناکامی را تجربه میکند ،از
هر سو فشار میآورد و آدمی را به گاوی زخمی بدل میکند .دردها را میتوان درمان کرد و حتی تحمل ،اما
زخمها بهسادگی ترمیم نمیشود و با مسکنهای موقتی نمیتوان بر آن مرهم گذاشت .جای زخم تا مدتها
میماند و وای به حال اینکه مدام بر این زخم نمک پاشیده شود .بسیاری از حرفهای لیال نمک پاشیدن بر
زخم نامزدش بود که از نامردی روزگار شکسته است« .گاو زخمی» در یک ساختمان نیمهکاره و زمخت و
سیمانی روایت میشود که بین ساخته شدن و نیمهکاره بودن رها شده و این نمادی از شخصیت اصلی قصه
است که در یک بالتکلیفی مدام ،نیمه ناتمامش تمام نمیشود .ساختمانهای نیمهکاره ،عشقهای نصف و
نیمه و رویاهای ناتمام در این شهر کم نیست! آن را میتوان در خشونت و عصبیت شهر بازشناسی کرد
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فريبا اشوئي

داستان «گاو زخمی» روي يك خط طوالني و صاف به كندي پيش میرود
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يحيي در شب چهارشنبهسوري با نگهبان افغان برجي در حال ساخت ،كه خودش نيز در آن مشغول به كار است،
زدوخورد ميكند .آخرين روز سال ،كارگران ساختمان براي تسويه حساب نزد كارفرمايشان میروند و با دريافت
حقوق و عيدي پايان سال ،همگي رهسپار خانه و كاشانه خود میشوند .يحيي اما به دليل ماجرايش با نگهبان
برج ،مورد تنبيه كارفرما قرار میگيرد و دريافت حقوقش منوط به حمل دستي يك وانت بلوك آجري ،پياده و
بدون آسانسور ،به طبقه آخر برج میشود .بهانههاي يحيي در مورد برادرش كه در مركز بازپروري معتادان منتظر
اوست ،يا نامزدش ليال كه در شب عيد در طالقان براي رسيدن او روزشماري میكند ،هيچكدام دل كارفرما را نرم
نميكند .يحيي ناگزير است براي دريافت حقوقش كه به امانت نزد نگهبان برج است ،تا اتمام پروژه تنبيهياش ،با
نگهبان در برج بماند .فيلم پس از اين به مرور خاطرات يحيي از كودكي تا اكنون و آينده میپردازد.
«گاو زخمي» فيلمنامهاي كالسيك و سه پردهاي دارد .پرده اول وقوع حادثه زدوخورد يحيي با نعيم ،نگهبان
برج ،در شب چهارشنبهسوري است .نقطه عطف در آغاز پرده دوم رقم میخورد؛ چالش جريمه و تنبيه در كار .در
ادامه ما شرح حالي از گذشته تا امروز يحيي را مرور میكنيم .و باالخره پرده سوم استحاله يحيي.
«گاو زخمي» به كارگرداني سعيد دولتخاني نسخهاي ايرانيزه شده از فيلم موفق «گاو خشمگين» مارتين
اسكورسيزي است .اگرچه اين قياس ،قياسي غريب است ،اما مقدمهاي است بر طرح اين سوال مهم و چالشي كه
چرا اساسا فيلمسازان به اقتباس و برداشت آزاد روي آوردهاند؟ چرا مهارت قصهگويي و پرداخت روايت ،از درجه
اهميت پاييني برخوردار است و فيلمسازان ما بهويژه نسل جديد ،ناگزير به ساخت كپيهاي ناشيانه و ضعيف از
آثار مطرح جهاني شدهاند؟
پاسخ سوال ،فيلمنامه است .اين گروه از فيلمسازان براي ورود به جرگه حرفهاي سينما عجولاند .فرصت مغتنم
برايشان تنها فيلمسازي است و متن و فيلمنامه اولويت آخر .واضح و مبرهن است كه فيلمنامه نقش مهم و
تعيينكنندهاي در شكلگيري يك فيلم داستاني دارد و بيترديد اگر تمام اتفاق شكلگيري و ساخت يك فيلم
متكي به آن نباشد ،با اطمينان بيش از نيمي از موفقيت آن را تضمين خواهد کرد .اما مهمتر از متن يك فيلمنامه
موفق ،ايده آن است .نيمي از اقبال يا عدم اقبال فيلم در برقراري ارتباط با مخاطب ،در زمان انتخاب ايده آن كليد
میخورد .گرايش به نوگرايي و جسارت در انتخاب ايده ،جستوجو براي ايدههايي جذاب و در عين حال بكر و تازه
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براي مخاطب ،همچنين توانايي كشف ايدههاي بالقوه و به فعل رساندن آن ازجمله وظايف اصلي و عمده نويسنده
فيلمنامه وكارگردان اثر به شمار میروند.
«گاو زخمي» اما ايده ندارد .عناصر ساختاري مهم ،يا همان استراكچر داستان اين فيلم ،همه الگوبرداري
شدهاند .آنچه مخاطب بر پرده سينما میبيند ،بازنمايي است .يك بازنمايي نخنما و ضعيف از يك تجربه
موفق در سينماي آمريكا .سعيد دولتخاني در «گاو زخمي» كاريكاتوري از رابرت دنيروي «گاو خشمگين»
اسكورسيزي با برند وطني را ساخته كه در آن آرش مهاجر در قالب شخصيت يحيي ايفاگر نقش دنيرو شده است.
اين بهاصطالح اقتباس ،عملكردي كامال ناشيانه در اجرا و پرداخت دارد .پرداخت ايده كه در مرحله نگارش شكل
میگيرد ،در اين فيلم با مشكل اساسي و ماهوي روبهرو است .روايت يحيي از زندگي شخصياش در «گاو زخمي»
بستر موضوعي مناسب و الزم را دارا نيست .فراز و فرود و موقعيتهاي دراماتيك خاص جز همان اتفاق تنبيه
يحيي از سوي كارفرما ،براي هيچكدام از شخصيتها بهويژه شخصيت خود يحيي ،شكل نميگيرد .داستان
روي يك خط طوالني و صاف ،بدون هيچگونه چالش و نقطه عطفي به كندي پيش میرود .مخاطب اين روايت
متاسفانه بيشتر از آنچه «بايد ببيند» ،تنها «ميشنود».
تمامي بار دراماتيك اين فيلم بر دوش گفتار (نريشن) آن قرار داده شده است؛ اتفاقي كه در سينماي داستانگو
مويد عملكرد آماتورمآبانه و غيرحرفهاي سازنده اثر است .مخاطب در اين فيلم قرار است داستان را به جاي تلمذ
و رويت ،تنها بشنود .درست مثل اينكه پاي درددل جواني نشسته باشيم .كارگردان در فيلم «گاو زخمي»
در مقام فيلمنامهنويس اثرش هم آنقدر غرق در ايده كپياش شده كه اصال فراموش كرده ميان يحياي «گاو
زخمي» با جیک الموتاي «گاو خشمگين» اختالف از زمين است تا آسمان؛ اختالفاتي فاحش و عميق و قابل
تامل در شخصيتپردازي .اينكه مخاطب تنها بشنود كه يحيي پدر و مادرش را بر اثر خفگي با گاز از دست داده،
در كودكي مدام از پدرش كتك خورده ،شغلهاي مختلفي عوض كرده ،يا دو بار عاشق شده ،شخصيتپردازي
نيست .يحيي در «گاو زخمي» منفعل و درمانده است .او قهرمان يك طرح خام و ناپخته است كه جايي ميان
سطح و عمق دستوپا میزند ،و سرانجام كار نيز ناكام میماند .شخصيتهاي مكملش نيز به تبعيت از او همين
انفعال را دنبال میكنند ...ناتواني نويسنده در ايجاد يك تنه قدرتمند داستاني براساس بذري كه در ايده بايد
میكاشت ،معموال عامل اصلي عدم موفقيت يك فيلمنامه است ،كه فيلمنامه «گاو زخمي» نيز از اين قاعده
مستثنا نبوده است.
شكلگيري ناقص و ابتر شخصيتها و پرداخت ناموفق ،فيلمنامه را دچار چالش جدي کرده و از آن فيلمي ناموفق و
كسل ساخته است .شخصيتپردازي معنايش اغراق در ويژگيهاي يك تيپ نيست .اينكه مدام دعوا كند ،كودكي
زيادكتكخوردهباشدو...مبينرنگآميزيدرستشخصيتنيست.موقعيتهايدراماتيكداستانيكبهيكدر
طولروايت،متولدنشدهمیميرند.مثلحضورتكسكانسيطنازنامزداوليحيي،آمدندوستيحييكهبسيارهم
دروغ میگويد ،يا حضور وقت و بيوقت پیرزن همسايه يحيي ...اينكه قرار است اينها چه تاثيري در روند تغييرات
شخصيتي يحيي داشته باشند ،همه ابتر میماند .يحيي با فقدان والدينش وارد چه چالش حسي در زندگي شده
است؟ طناز (ليندا كياني) ،نامزد او كه اخالق خوشي هم نداشته ،تمام ارتباطش در زندگي او در خريد يك پيكان
و فخرفروشي خالصه شده است .دليل اين خودنمايي و برانگيختن حسادت طناز از سوي يحيي چيست؟ يحياي
پرخاشگر چرا سير نزولي را براي زندگياش انتخاب كرده و ليال (بهار نوحيان) و نعيم ،نگهبان افغان ،متعلق به
سراشيبي سرنوشت او هستند يا ارمغان سربلندياش؟ شخصيتها در اين فيلم از تنهايي رنج میبرند ،اما آنها كه
پختهترند،آرامترند.استحالهپايانيچهوقتكليدخورد؟آياشاهكليددردستاننعيمبود؟
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درباره مستند «ثانیههای سربی» ،ساخته سیدرضا رضوی
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«در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد .این دردها را نمیشود به
کسی اظهار کرد ...،بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی ...است* ».
اما آنچه آپاراتچی فیلم «ثانیههای سربی» به کارگردانی سیدرضا رضوی ،از پشت شیش ه پنجر ه اتاق محل کار
و زندگیاش حدود  38سال پیش دیده بود ،نه از جنس اتفاقات رخداده برای داستانگوی متن فوق بوده و نه او
توان بیانش را با آن فصاحت و بالغت دارد.
نرگس آبیار ،کارگردان بنام سینمای ایران ،اینبار نه در کسوت یک کارگردان ،بلکه بهعنوان بازیگر یک درام
مستند – داکیو دراما – تصمیم دارد در مورد اتفاقی تاریخی و بسیار مهم در سرزمین خودمان فیلمی بسازد ،که
گویی بنا به مصلحت کمتر بدان پرداخته شده است ،اگر هم پرداخته شده ،حق مطلب چندان ادا نشده است.
چراکه وقایعی از این سنخ را نمیتوان در قالب یک فیلم – یا سریال تلویزیونی  -که سراسر آن بازی کردن نقش
است ،نشان داد .کارگردان شناختهشده در فیلمی که خودش هم یکی از دو نقش اصلی را بر عهده دارد ،در
خانهای ساده و محقر زندگی میکند .او به دنبال ساخت فیلمی از یک روز تاریخی مهم است که در آن قرار است
کسی نقش بازی نکند .از این روی سراغ پیرمردی میرود که در جوانیاش از قضا ،از پشت شیش ه پنجر ه محل کار
و زندگیاش شاهد وقایعی بوده که مدنظر کارگردان – یا کارگردانان – است .این وقایع بازمیگردد به رویدادی
تاریخی در  17شهریور سال  ،1357وسط این شهر بزرگ .این رویداد تلخ در جمعهای معروف به «جمعه سیاه»
قبل از وقوع انقالب رخ داده و شاید اصال بتوان آن را سرمنشا انقالب  57دانست .در آن روز سیاه حدود  100نفر
شهید شدند ،میدانی که این حادثه در آن رخ داده بود ،از «ژاله» به «شهدا» تغییر نام یافت و برای بسیاری از اهالی
نسل حاضر در آن دوران و حتی نسلهای کمی بعد ،تصویر دستی خونین که بر دیوار به جا مانده بود ،تداعیگر آن
واقعه است .برخالف تصوری که فیلمها و سریالهای تاریخی در اذهان ایجاد کرده ،این فیلم توصیف مستقیمی از
رخدادهای آن دوران ندارد و تنها حاوی اشاراتی است از سوی یک آپاراتچی شاهد و ناظر واقعه که در ابتدای فیلم

*بخشهایی از داستان «بوف کور» اثر صادق هدایت

شماره  / 34بهمن 1395

از هرگونه نقل و روایتی از آن روز امتناع میکند ،اما بعدتر با وجود اصرارهای بانوی کارگردان تا حدی متقاعد
میشود برای همکاری با او.
توصیفات مهدی کیمیایی ،آپاراتچی جوان ،در فیلم مستند «روز خدا» به کارگردانی شاهد سلطانی که اندکی
پس از انقالب ساخته شده است ،بسیار پرشور و حرارت است و میزان هیجان او در مواجهه با آن واقعه را ابراز
میدارد .اما چند سال بعد که پا به سن گذاشته و شور جوانیاش کمرنگ یا بهتر بگوییم بیرنگ شده ،دیگر تمایلی
به اشتراکگذاری حرفهایش با تماشاگر ندارد ،تا جایی که دوربین ،این واسط ه تماشاگر و راوی ،را از آپاراتخانه
بیرون میکند .پس تماشاگر منتظر در سالن سینمای سوت و کور ،تنها از پشت شیش ه پنجر ه آپاراتخانه ،چهره
و صورت پیرمرد سرخوردهای را میبیند که تمام اشتیاق جوانیاش را از دست داده و با دلمردگی و بیمیلی
روایتش را تنها برای بانوی کارگردان فیلم بازگو میکند .او پس از سالها ،گویی از کرد ه خود پشیمان است؛
چه فکر میکرده و چه شده! میخواسته فیلمبرداری زبده شود ،اما تنها یک آپاراتچی ساده باقی مانده .زمانی
آرزوهای بلندپروازانهای داشته و حال با گذشت سالها بدانها که نرسیده هیچ ،پوچ و دروغین بودن آنها بیش از
پیش میآزاردش .زمانی در مقابل دوربین با شهامت حرفهایی زده ،اما حال گوشهگیر و منزوی و مردمگریز شده
در وانفسای روزگار نو .جایی دیگر از فیلم ،همین کارگردان و آپاراتچی در مقابل پردیس شکوفه ،سینما سیلوانای
سابق ،ایستادهاند و مهدی کیمیایی از خاطرهای دیگر از آن روز سیاه میگوید و باز هم تماشاگر را محرم ندانسته و
نوای موسیقی نوازندگان دورهگرد ،به جای خاطرات کیمیایی شنیده میشود .هر چند که در ذهن پیرمرد ناکام،
سیاهی روزمرگی زندگی خودش تیرهتر است از جمعه سیاه.
زخمهای این آپاراتچی ناکام ،سالهاست مثل خوره در انزوا روح او را میخورند و میتراشند ،دردهایش را
نمیتواند و نمیخواهد به کسی اظهار کند ،چراکه هنوز چاره و دوایی برایشان نیافته و تنها داروی آن فراموشی
است
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«مات» فیلم خوشریتمیاست
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قبال هم نوشتهام االن هم مینویسم و احتماال آن موقعی که به سن حاالی کرک داگالس هم برسم ،خمیده
خمیده و در صد سالگی خواهم نوشت« :نقد نوشتن درباره سینمای ایران سخت است!» و البته اضافه خواهم
کرد« :نوشتن درباره کارهای خوب ،سختتر از نوشتن درباره کارهای بد است! چون کار بد را میتوان تکه تکه
[آنالیز] کرد ،چون خودش تکه تکه است .اما کار خوب ایرانی را نمیشود تکه تکه کرد ،چون دلمان نمیآید!
یک موجود واحد است ،مثل تولیدات قدیمی صنایع ایران است که همه چیز را جوش میدادند! درحالیکه
جوشی» ایران،
جنس فرنگی ،با پیچ از هم وا میشد و بسته میشد!» به همه اینها اضافه کنم که «سینمای
ِ
سینمایی غریزی[سینمای جوششی] است نه کوششی ،یعنی حتی جوشهایش هم پیرو قواعد خاصی
حال جوشکار خوب باشد ،کار ،درست در میآید .اگر بد باشد ،فاجعه در میآید! مشکل سینمای
نیست و اگر ِ
ما ،مشکل تمام سینماهایی است که هنوز بدل به صنعت نشدهاند و احتماال هم قرار نیست بشوند! «مات»
صبا کاظمی متعلق به چنین سینمایی است .فیلمی دیدنی است ،اما همچنان به سمت نقد ،دست تفاهم و
دوستی دراز نمیکند.

نوشتم« :فیلمی دیدنی»! درست نوشتم و حاال اضافه میکنم« :نه در خاطرماندنی!» و باز هم درست نوشتم!
مثل فیلم «مات» به کرات در سینمای ایران ساخته شده و گاهی هم در جشنوارهای یا جشنوارههایی مورد
ِ
توجه قرار گرفتهاند؛ باز هم دقیقا مثل «مات»! که اولین جایزه «عباس کیارستمی» سائوپائولو را دریافت
کرده؛ دست داوران آن جایزه درد نکند ،تبریک به صبا کاظمی ،اما احتماال اگر اسم کیارستمی روی این جایزه
نبود ،زیاد هم برای ما ،این جایزه تقریبا یا تحقیقا مهجور ،مهم نبود!
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فیلمسازی که با ِ
بلیت فیلمسازی دیگر سوار این هواپیما شده!
نه صبا کاظمی را میشناختم نه پیشینهاش را میدانستم .نسخهای از «مات» هم به دستم رسیده بود که
ظاهرا تیتراژ نداشت ،یعنی فقط اسم صبا کاظمی را داشت .فیلم که با نمای دوم و باال رفتن زن از پلهها و ورود
اولین شخصیت به آپارتمان شروع شد [و هی تمیز کردن آپارتمان طول کشید] ،فکر کردم یا تهیهکننده این
ی است ،یا ایده فیلمنامه مال اوست ،یا ...اما بعد از ورود زوج اول و بعدش زوج دوم ،کامال
یکی هم کیانوش عیار 
مطمئن شدم که عبدالرضا کاهانی ،یا فیلم را تهیه کرده یا ایده را داده یا فیلمنامه را نوشته! این تصور تا آخر
فیلم عوض نشد!
«مات» امضای کاهانی را با خودش دارد ،گرچه سعی کرده در استفاده از سکانس-نما و اجرای زنده و بازی
مسلط بازیگران و کمهزینه درآمدن فیلم به شیوه شهرام مکری عمل کند .با این همه به گمانم امضای
آفریدن ریتم
کاهانی[در شکل گرفتن کمدی موقعیت ،با اضافه شدن زیرگفتارهای سیاسی-اجتماعی و
ِ
و دیالوگ و شخصیت –تقریبا -از هیچ] در فیلم مشخص است .آیا این نکته ،عیبی دارد؟ آیا برای فیلم اول،
عیبی دارد؟ آیا عیبی دارد که عدهای بخواهند شبیه فیلمسازانی دیگر فیلم بسازند ،اما فیلمهای دیدنی
بسازند؟ آیا اینکه از سال  1990تا سال  ،2005ما بیش از « 50تارانتینو» در کل دنیا داشتیم و نزدیک به 90
درصد تولیدات هالیوود با متر و معیارهای سینمای تارانتینو ،فیلمنامهشان شکل میگرفت و غیر از سینمای
چین و ژاپن و روسیه و ،...بالیوود هم همین کار را میکرد با مقداری «بومیسازی!» ،عیبی داشت؟
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فیلمی فستفودی!
«مات» فیلم خوشریتمی است ،یعنی خستهکننده نیست به رغم اینکه قرار است در یک نما شکل
بگیرد[منهای نمای اول و نمای آخر که چنین نیستند و نماهای مستقلی هستند از رانندگی در خیابان-در
نمایی نهچندان محو و نهچندان واضح -و کودک داخل ماشین] و یک امتیاز است برای فیلمسازی که کار
اولش است و قرار است در سینمایی فیلم بسازد که فرقی نمیکند که شما «هنری» بسازید یا «سینمای
بدنه» ،در هر دو حالت ،در  90درصد موارد ،تماشاگر چرتش را در سالن سینما میزند تا پولی که برای بلیت
داده ،هدر نرفته باشد! «مات» از این نظر ،چیزی مدیون تماشاگر نیست یعنی قرار نیست صبا کاظمی ،بیرون
سالن بایستد و پول بلیت را به تماشاگران فیلمش پس بدهد!
«مات» فیلم سریعی است ،مثل یک غذای سریع ،مثل فستفود! زود آماده میشود ،از آن لذت میبرید،
اما خدا نکند که «غولساندویچ» باشد یا «پیتزای تافتونی» و شما یک جعبه مقوایی بگیرید و ببریدش
خانه که بعدا گرمش کنید و بخورید! برای صرفِ بعدی جواب نمیدهد! البته این مشکل «مات» نیست
فقط ،کال سینما یا داستان معمایی یا آثاری که به هر عنوان ،جذابیتشان در پنهان ماندن قاتل ،ایده ،قصه
یا خو ِد موضوع است ،دچار همین مشکلاند و «یکبارمصرف»اند ،مگر اینکه «ایدههای پشتیبان» داشته
باشند که «اجرا» شوند نه فقط بدل شوند به استعارههای سیاسی-اجتماعی که مثال این خانه ،همان
کشور است ،با حضور اقوام مختلف در آن و آخرش یک جوری باید با هم کنار بیایند و دو نمای مجزای اول
و آخر هم ،نشان این باشند که «مهاجرت» هم ،نوعی انتخاب است[.اینها به ذهن من رسیده و به نظرم
به ذهن خیلیهای دیگر هم رسیده ،حتی اگر کاظمی بگوید که چنین منظوری نداشته ،اما «متن» که
چنین منظوری دارد و مولف هم -که همه میدانیم -مرده!] استعارههای اینچنینی «مفهوم» هستند
نه «اجرا و چشمانداز دراماتیک» ،یعنی الصاق میشوند به اثر نه اینکه در تار و پود اثر بروند تا مخاطب
سعی کند برای رسیدن به «چگونگی بافت» دوباره به اثر برگردد« .مفهوم» برای اطالعرسانی است مثل
برگهای پشت د ِر مطب دکتری مشهور« :دکتر تا دو ماه دیگر در سفر هستند» شما دو ماه تمام پشت در
نمیایستید تا  60رو ِز تمام ،همین نوشته را بخوانید!
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اگر این فیلم کوتاهتر میشد ،چه میشد؟
وقتی که فیلم وارد شبکه نمایش خانگی شد ،لطفا فیلم را دوباره ببینید و اینبار ،هر دو دقیقه به دو دقیقه ،یا
پنج دقیقه به پنج دقیقه فیلم را جلو ببرید؛ بزنگاههای فیلم هم که مشخص است؛ نه! آنها را رد نکنید! آنقدر
جلو بروید که بتوانید بگویید فیلمی  25دقیقهای را دیدهاید! چه چیزی را از دست دادهاید؟!
یک نکت ه دیگر بگویم و خداحافظ! آنجایی که شخصیت آخری دارد با موبایلش ،سرقت را به کالنتری خبر
ِ
شخصیت
میدهد ،دوربین چرا نقش جاسوس را بازی میکند؟ چرا دارد خودش را قایم میکند؟ اصال این
پشت دوربین ،در فیلمنامه و فیلم چطور تعریف شده؟ این «نظرگاه» اضافی برای چه وارد فیلم شده؟ قرار بوده
غیر از کاهانی ،ژیگا ورتوف هم در این بازی« ،گرگ» باشد؟!
اصال به من چه؟! یکی فیلمش را ساخته ،جمعیتی رفتهاند آن س ِر دنیا ،به جای اینکه در خیابان بزنند
و برقصند یا علیه رئیسجمهور سابق این کشور آمریکای جنوبی شعار بدهند ،نشستهاند از این فیلم
آسمان سائوپائولو! من این وسط چه
زیرنویسدار استقبال کردهاند و کیارستمی هم که خندان بوده در
ِ
کارهام؟!

حسینسلطانمحمدی

«نفس» برای بیان ذهنیات یک دختربچه وجوه متنوعی را به کار گرفته
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فیلم سینمایی «نفس» از چند منظر قابل بررسی است؛ دختربچه فیلم ،زمان و مکان ،متن و تصویر ،و البته
استنباطهایی که قابل دریافت است.
سازنده فیلم ،پیش از ورود به عرصه سینما و تصویر ،در عرصه داستان و ادبیات حضور داشته است و طبیعی
است که بتواند حرکت در فضای تصورات و تخیالت و پیشبرد روایت را با اصول نوشتاری بهراحتی انجام دهد.
اما این موضوع در برداشت سینمایی ،باید به طریق دیگری بروز پیدا کند؛ موضوعی که در این اثر ،نیازمند
تامل است .همچنین از نظر نگاه به جامعه مطرح در روایت ،نکاتی برای طرح وجود است.
موضوع حول محور دختربچهای به نام بهار پیش برده میشود که مادرش از دنیا رفته و او با یک خواهر و دو
برادر با پدر و همچنین زنبابای پدرش که حکم مادربزرگ ناتنی برای این بچهها را دارد ،زندگی میکند.
داستان بازیهای بچگانه و سرخوشیهای کودکانه همراه با دقت و سختگیری مادربزرگی که باید در طول
روز مواظب این چهار بچه پرانرژی باشد تا پدرشان بیاید و البته قانون انضباطی قدیمی خود را اعمال میکند
و در مواردی ،با سختگیری به تنبیه اینها میپردازد ،در این اثر ،بارها و بارها نشان داده میشود .اصال آغاز
روایت با یکی از این سرخوشیهای کودکانه و برسر هم کوفتن بالش و متکای خانه و تنبیه عادالنه یا ناعادالنه
بچهها آغاز میشود .راوی داستان بهار است و با قضاوت و ذهنیت او ،به جلو میرویم .او میگوید که مثال برادر
و خواهرش شیطنت کرده اند و او تنبیه شده یا فضولی و خبرچینی میکنند و او گرفتار میشود ،یا اینکه به
او چه میگویند درباره عالقههایش به کتاب خواندن یا انتخاب فراگرفتن قرآن نزد پدربزرگ یا خانمی که با
سختگیری به او قرآن آموزش میدهد و امثال اینگونه موقعیتها .از دریچه ذهن او با حالوهوای داستان
خواندن و اینکه هرکسی با داستان به جلو میرود ،در فضای داستان غرق شده و از اوضاع پیرامونی خویش
غافل میشود ،با استفاده از انیمیشنهایی ،رویارو میشویم .از این ابعاد ،نویسنده داستان و کارگردان که
هر دو یکی است ،سعی وافری به خرج داده است .تصور و تخیل در فضای کودکانه و البته دخترانه ،با توجه به
اینکه کارگردان زن است ،بسیار دیده میشود .ذهنیت نسبت به خندیدن دخترانه یا صحبت کردن دختران
نزدیک به بلوغ با پسران در همان موقعیت ،یا چادر سر کردن و مراقبت از بچه کوچک به او سپردن ،از همین
نگاه زنانه به دوران کودکی دختران بروز پیدا کرده است .پناه گرفتن دختربچه نزد پدر تا ننه آقا ،یا عالقه
داشتن به فراگیری قرآن از پدربزرگ تا خانم معلم قرآن ،بازتاب دیگری از همین نگاه و ویژگی زنانه است.
البته این بازتاب ،مختص دوران معاصر است ،وگرنه در آن دوران ،برای خیلی از افراد این رفتارها و واکنشها،
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طبیعی و عادی بود و بعدها خود همین دختران در موقعیت مشابه ،همین قضاوت و بازخورد را داشتهاند .اما
نگاه امروزی به چنین رفتارهای سنتی ،نسبت به آنها نقد دارد و برای همین در بیشتر موقعیتهای فیلم،
دختر را در جایگاه معصومانه و افرادی چون ننه آقا یا خانم معلم قرآن را در جایگاه سختگیرانه میبینیم.
البته همانند هر بچهای که در عین تنبیه شدن ،باز نخستین پناهگاهش مادر و خانه است ،در این فیلم هم،
این موارد را بعضا شاهدیم .اما نگاه غالب داستان ،نگاه منتقدانه به این رفتار است و حتی هنگامی که از افتادن
در رودخانه یخزده توسط یک خانواده دیگر نجات داده میشود ،در ذهنیت دختر بیان میشود که ای کاش
بچه آنان بود ،یا آنان پدر و مادرش بودند .برای همین در موقعیتی دیگر ،بسیار بیربط ،آن خانواده که وساطت
میکنند ،دختربچه بهسادگی حرف آنان را میپذیرد و از اتاقی که خودش را در آن محبوس کرده بود ،بیرون
میآید .بیربطی حضور آنان از این جهت بود که جغرافیای سکونت آن خانواده با این خانواده داستان «نفس»،
بسیار فاصله داشت و در آن لحظه بهطور مشخص ،علت حضور آنان در آن صحنه و موقعیت ،مشخص نشد.
مجموعه داستان ،با نگاه امروزی به رویدادها و تصمیمهای قدیمی به پیش برده میشود ،اما هر نکتهای در
زمان و مکان خودش باید ارزیابی شود و نه اینکه با نگاه دیگر و برداشتها و نگرشهای متفاوت به قضاوت
گذشته بپردازیم.
این روایت در خیلی مواقع ،از توالی و اتصال زمانی و مکانی و همچنین تغییر چهره در گذر زمان ،بیبهره است.
داستان از سال  56تا سالهای ابتدایی جنگ و به قول سیناپس اعالمشده در تبلیغات فیلم ،تا سال  ،62ادامه
دارد .در گذر این چند سال ،دختربچه فیلم فقط از نظر چادر و روسری ،متمایز شده ،همانطور که خواهر و
برادرانش و نیز دایی طلبه(!) هم بیبهره از گذر زمان به جلو آورده شدهاند .تغییر زمان بر چهره پدر ،فقط در
کوتاه کردن موهای سر یا گذاردن موقتی ریش در دوران مجروحیت و سپس بیرون آمدن از همان چهره در
نماهای آخر فیلم دیده میشود .گذر زمان در این فیلم ،تنها در تغییر جغرافیا از حومه کرج به یزد ،یا گاراژ
خیابان شوش ،نمود دارد .چند صحنه از غربتیها ،که فقط نقل یک خاطره و پرکردن زمان است ،با تظاهرات
رفتن شاه و آزادی فامیل از زندان شاه با قیافه امثال چریکهای فدایی خلق و نه قیافه خانواده مذهبی و سپس
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بحث تکراری و بدون کارکرد زنعمو که پسر دارم و عمو رفته زن دیگر گرفته چون دختر میخواهد و نمایش
فیلم هندی از آپارات ،و سپس بدرقه کاروان کمکهای مردمی به جبههها ،هم در فیلم وجود دارد که البته
بیشتر کارکرد گذر زمان را دارد .اینها هم بهاجبار است تا برسیم به ماجرای مرگ دختربچه بر اثر بمباران.
چرا بهاجبار است ،چون در رویدادهای زمان گذشته و حال ،مردم همان رفتارها را دارند که در زمان نظام
جدید .همان رفتار انفرادی ،همان پدربزرگ همیشه در حال قرآن خواندن ،همان تلویزیون بدون هیچ تغییر
برای دختر چون از گذشته تاکنون منتظر نمایش نقاشیاش است ،همان دایی طلبه که در هر دو دوره در
خانه کتاب میخواند و قسعلیهذا .حتی مبارزان زندان شاه مذهبی نیستند با آن چهره مشخص .به زعم
این روایت ،انقالب هیچ تغییری ایجاد نکرده است .از گذشته ظالمانه هم که فقط داستان کتک خوردن
شیرینیفروش بهخاطر ریختن آجیل در پاکت درستشده از عکس ولیعهد آن هم نه از سوی مأموران که
توسط یک خریدار و دوستش را داشتیم که میتوانست توسط هر الت و لوط زمان گذشته رخ دهد .یا گفتار
دایی که ساواک دنبال این کتابهاست و اطمینان میدهد که به خانه اینها نمیآید و نیامد .یا داستان کمک
پدر به یک نفر برای توزیع اعالمیه علیه شاه که نتیجهاش خیلی در زندگی اینها اثرگذار نشد .بهجز اینها،
چیز نامطلوب و ویژهای نداشتیم تا رسیدیم به داستان جنگ .حتی طی این چند سال ،دایی طلبه تغییری در
رفتارش ایجاد نشد و مثال به حوزه علمیه برنگشت تا درس بخواند و تنها از خانه حومه کرج به روستای یزد برده
شد با همان شمایل .او حتی پیشرفت در درس هم نداشته در این چند سال ،تا بهظاهر یک لباس روحانیت
بر تن کند .این عنصر به نظر میآید بیشتر برای مراعات ویژگی زمانه فعلی و اینکه تلخی نقد رفتار سنتی
گرفته شود ،در داستان است .وگرنه همانند فیلم «یک حبه قند» و فرهاد اصالنی ،باید یک بار هم که شده،
لباس روحانیت بر تن او میکردند .تلویزیون هم بدون تغییر دوره از رژیم گذشته به حال است ،چون بعد از
مرگ دختر در دوره جدید ،نقاشی او را – که احتماال همان نقاشی است که سالهاست از دوره گذشته تا امروز
منتظر نمایشش از تلویزیون است  -نشان میدهد و باعث میشود پدر برای رفتن دوباره به جبهه (احتماال)
برانگیخته شود .حتی در عزاداری شب اول محرم غربتیها و بیان عبارت این غذای امام حسین(ع) است،
یعنی همان زمان هم این عزاداری بوده و محترم و چیز جدیدی در دوران جدید نیامده است.
به زعم روایت ،مردم زندگی خودشان را داشتند و خیلی به انقالب کاری نداشتهاند .انقالب هم تغییری در رفتار
مردم ایجاد نکرده و شاید تنها نفعی که به آنان رسانده ،انتقال اینها از کرج به گاراژ میدان شوش ،آن هم بعد از رفتن
غربتیها به کشور خودشان است .انقالب ،گاهی هم آسیبزننده نمایان میشود ،چون تنگی نفس پدر که درمان
نشده ،بروز جنگ را هم درپی داشته است و پدر را هم با آسیب جدیدتری از جنگ همراه کرده است .حتی قهرمان
داستان ،بهار ،را به این ذهنیت میرساند که پسر شود بهتر است تا دختر بماند ،چون در رفتار سنتی نسبت به
خودش تغییری احساس نمیکند .درنهایت هم ،برای رساندن دختر به این آرزویش که از دختر بودن خارج شود ،در
پالنهایی زیبا ،او را در موقعیت تاببازی قرار داده و در نهایت با گشودن دستهای او به سوی آسمان ،به عروج از دنیا
و شاید خروج از دختر بودن و رفتن به سوی موقعیتی جدیدتر ،او را به زمان مرگ در بمباران میرساند.
یک ویژگی دیگر این روایت ،عدم رعایت گذر زمان و توالی روایت است .مثال بچه نمیتواند تشخیص دهد
که «دوزندگی» چگونه خوانده میشود ،اما تشخیص میدهد داستانهایی که میخواند ،چه مفهومی دارد
و آنها را تعریف میکند! داستانهایی که بیشتر ابزار کارگردان برای تعریف زمانه رفتار ظالمانه است.
داستانهایی که برای خالی نبودن عریضه ،به «داستان راستان» شهید مطهری هم میرسد تا مشخص
شود بعد انقالب هستیم .داستانهایی که نمونه دینیاش در رژیم گذشته و در همان قم موجود بوده ،اما

شماره  / 34بهمن 1395

دایی طلبه(!) ،در میان آثار طلبگیاش ،فقط این داستانهای خاص را داشته است .اگرچه مشخص نمیشود
چرا دایی معترض کتاب خواندن دختر میشود .یا درحالیکه در زمان گذشته ،هر روز دختر با پدر و همراه
برادرانش به یک مدرسه میرود ،چرا در روزی که چکمه هدیهگرفتهاش را به پا دارد ،باید تنها در بیابان و در
محاصره حیوانات درنده نشان داده شود؟ آیا فقط برای اینکه او را به آن خانواده برسانیم و آن آرزوی زندگی
کردن با آنها را طرح کنیم؟ در رفتن از کرج به یزد ،با هیچ تغییر فصولی رویارو نیستیم .یادمان هست که
محرم سال  57در زمستان بود و مردم در تظاهرات ،ولی در اینجا نشان میدهند که غربتیها در میدان
شوش عزاداری عادی میکنند و در یزد ،شبیهخوانی سنتی و البته همیشه هم فضای روستای یزد ،سبز و
خرم است .پدر گرفتار آسم ،در چنین فضای پاکی ،سالمت میماند یا روستای حومه کرج و کار با ماشین
انتقال کفش ّبل به فروشگاههای شهر؟ اگرچه در گذشته اصال حرف آلودگی هوا مطرح نبود .حرف آلودگی و
فضای سالم برای سالمت ،بیشتر حرف امروزی است که در داستان چیده شده است ،وگرنه االن هر بیمار با
تنگی نفس به روستا میرود تا اینکه در شهر بماند .این تمهید بیماری پدر فقط به کار تعریف آرزوی دختر
برای دکتر شدن و مداوای پدر میآید؛ آرزویی که در نتیجه عدم تغییر رفتار سنتی با این دختر ،او را به آرزوی
دکتر شدن برای مردگان رساند! و کارگردان با استفاده از جنگ ،او را به آنجا سوق داد.
«نفس» برای بیان ذهنیات یک دختربچه ،وجوه متنوعی را به کار گرفته است ،اما برای تلفیق آن با نگاه
منتقدانه به امروز از جهت بعضی رفتارها ،با نوعی عناصر روایت و تعاریف متفاوت زمان و مکان و ناهماهنگ،
آمیخته شده و همین داستان را بدون تناسب کرده است .بازتابهای بروزکرده نسبت به این اثر ،عمدتا
جزئینگرانه بوده تا کلی .یکی از ضدجنگ نبودن آن میگوید و دیگری از بیان شاعرانه و نگاه معصومانه به
دنیای کودکانه و دیگری از ساختارهایی اجتماعی در حوزه خانواده یا محیط زندگی داستان .اما هر چه هست،
تخیل ادبی در انطباق با قواعد تصویر سینمایی ،دچار ناهمگونی و پرسشهای بسیاری است .این اثر ،بیشتر
نوعی اعتراض زنانه امروزی – اگر نگوییم فمینیستی  -به بعضی سنتها و قواعد در حوزه زنان است تا تقدیس
جنگ و زیبایی تخیالت کودکانه
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رضا حسینی

نگاهی به هفت فیلم کوتاه امیر تودهروستا
شاید این انتظار وجود داشته باشد که در چنین مجموعههایی ،فیلمها به گونهای پشتسرهم
قرار گیرند که روند تدریجی پیشرفت فیلمساز به چشم بیاید و چگونگی رسوب تجربه در او و
تغییر و پختگی عملکردش در ساختن فیلمهای بعدی دیده شود .اما این انتظار در مجموعه فیلمهای
انتخابی امیر تودهروستا (که  16فیلم کوتاه در کارنامه دارد) محقق نمیشود و دو فیلم پایانی ،اختالف
قابلتوجهیباپنجفیلمدیگردارند.درواقعپنجفیلمابتدایی(بااینکهدوفیلمموفقیتهایجشنوارهای
به دست آوردهاند که میتواند توجیهی برای حضورشان در این مجموعه باشد) رویهمرفته آثار قابل
اعتنایی نیستند ،اما دو فیلم آخر ،یعنی «رادیولوژی یک پرتره» و «جای منو توی اتاق بنداز» آنقدر
خوب هستند که بتوان تماشای این مجموعه را به هر عالقهمندی توصیه کرد.
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«سالم آقای اویل»؛ ظهور فیلم سازی متفاوت
ایده اصلی «سالم آقای اویل» نهفقط جالب به نظر میرسد ،بلکه در
دوره و زمانهای که فیلم در آن ساخته شده است ،کامال جاهطلبانه
است .فیلم محصول سال  1380است ،زمانی که اولین نسخههای
سیستم عامل ویندوز و بازیهای ویدیویی و رایانهای ،و اصال اولین
نسلهای رایانههای خانگی (یا همان پیسیها) با قیمتهای گزافی

(که به نسبت چندبرابر لپتاپهای پیشرفته امروزی بودند) در دسترس عموم قرار گرفتند .حتی جایی
در مشخصات فنی فیلم آمده است که تصاویر با دوربین بتاکم گرفته شدهاند .در این شرایط یک فیلمساز
جوان چقدر باید جسور باشد که برای روایت داستانی با محوریت غلبه مخلوق بر خالق  -یا دقیقتر ماشین
بر انسان  -سراغ یکی از نسخههای اولیه بازی محبوبی با نام «رزیدنت اویل» برود و بخواهد با توسل به چنین
مصالحی بهنوعی به تجربه ترکیب واقعیت و خیال هم دست یابد و اثری تازه و متفاوت را با کمترین امکانات
فیلمسازی روز بسازد؟ (از این جهت استفاده از زبان انگلیسی بهعنوان زبان اصلی فیلم ،بهخوبی در خدمت
خلق یک دنیای داستانی متمایز است ).در برخورد اول ،این همان عاملی است که دستکم میتواند نوید
ظهور فیلمسازی متفاوت را بدهد که با کسب تجربه میتواند به هنرمندی چیرهدست بدل شود .اما همانطور
که تاریخ سینما نشان داده است ،توسل به جلوههای ویژه و تمهیدهای بصری در سینمای تجاری هم ،در گذر
زمان محکوم به تباهی است؛ مثال اغلب فیلمهای اکشن برتر دهههای گذشته امروز قابل دیدن و لذت بردن
نیستند .پس جاهطلبی تودهروستا در «سالم آقای اویل» در گذر زمان به پاشنه آشیل فیلمش هم بدل شده
است و حاال دیگر نمیتوان ارتباط نزدیکی با اثر برقرار کرد ،بهخصوص که بازیها ،دیالوگها و در کل ساختار
فیلمنامه (که چندان منسجم نیست) و حتی کارگردانی (شامل مکثهای متعدد ،نماهای تکراری و اجراهای
با تاخیری که به ضرباهنگ فیلم آسیب زدهاند) هم مانع برقراری ارتباط تماشاگر امروزی با فیلم میشوند.
عالوه بر اینها ،لحن فیلم هم در ابتدا مشکل دارد و عناصر رازگونه و تعلیقآمیز (از اولین جملهای که فضای
اثر را معرفی میکند تا موسیقی و عنوان فیلم) در کنار عناصری به کار گرفته شدهاند که شوخطبعانه به نظر
میرسند (از توضیح بامزهای که دلیل استفاده از زبان انگلیسی را بیان میکند تا نوع فونتهای بهکاررفته
 که بهطور طبیعی بخشی از فرم به حساب میآید  -و .)...قدرت سینمای کالسیک به داستانگویی وشخصیتپردازی استادانه برمیگردد و به همین خاطر است که هنوز میتوان از فیلمهایی لذت برد که برخی
حتی بیش از صد سال پیش ساخته شدهاند و به دوران سینمای صامت تعلق دارند.
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«دزد شکالتی»؛ سرراست تر با بازی های قوی تر
این فیلم در مقایسه با فیلم کوتاه قبلی این مجموعه ،سرراستتر و
منسجمتر است و به نظر میرسد تکلیفش بیشتر با خودش معلوم
است .با وجود اینکه بازی بازیگران هم در کل بهتر از «سالم آقای
اویل» است ،اما «دزد شکالتی» نیز نقاط ضعف خاص خودش را
دارد .فیلم مثل تجربه قبلی کارگردانش با جملهای آغاز میشود
تا حالوهوای داستان از همین ابتدا بنیان گذاشته شود .در این
جمله ،فیلم ابتدا به دزدان و سارقان تقدیم میشود ،ولی بعد این
واژهها (احتماال بهخاطر بار منفیشان و درواقع شوخی با ممیزی) حذف میشوند و «کسانی» جای آنها
را میگیرند که به «کاهدون» (که ابتدا «بانک» جای آن مینشیند) میزنند .از همان اولین تصویر فیلم،
مغایرت انتظاری که بهواسطه عنوان و جمله ابتدایی در تماشاگر به وجود آمده است ،با آنچه فیلمساز
برای او تصویر میکند ،آغاز میشود .دوربین از روی سالح روی میز عقب میکشد و مردی را میبینیم که
شکالتخوران روی صندلی راحتی تاب میخورد و ظاهرا فکرش حسابی درگیر موضوعی است .در وهله اول
چرا فیلم به صورت سیاهو سفید گرفته شده است؟ پای طنز سیاه و تلخ هم در میان نیست که بشود توجیهی
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برای این موضوع یافت .درواقع بیشتر با یک کمدی موقعیت با شخصیتی عقبافتاده طرف هستیم که حتی
میتوانست همقطاری هم داشته باشد تا زوجی مثل پت و مت یا شخصیتهای جیم کری و جف دنیلز در
«احمق و احمقتر» ( )1994خلق شود؛ نوع دلهدزدی میوه در پیادهروی شلوغ یا سرقت از بانکی که همه
پولهایش را انتقال میدهند ،گواه تالش برای خلق چنین شخصیتی است .در ادامه چرا هیچ تالشی برای
شخصیتپردازی سارق بانک نشده است؟ بهعنوان نمونه چرا از خانهای که او در آن مستقر است ،استفادهای
نشده و این پناهگاه هیچ سرنخ یا وجه شخصیتی از او را برمال نمیکند و اینقدر بیهویت است؟ لطفا بهانه
امکانات و ...آورده نشود که سینمای مستقل و داستانگوی معاصر آمریکا پر از فیلمهای ارزانقیمتی است که
بهترین استفاده را از امکانات موجود در لوکیشنها میبرند و میزانسنهایی درخور تامل را عرضه میکنند.
بهترین نمونه برای اشاره به توسل فیلمساز به موقعیتهای ظاهرا بامزه ولی بدون کارکرد ،صحنهای است
که وارد دنیای خیالی پسرک کالهکابویی در بانک میشویم و خلع سالح سارق را میبینیم .چرا فیلمی که از
خلوت یک سارق شروع میشود و با بازگشت و شکست همان خلوت به پایان میرسد و اصال ویژگیهای الزم
برای یک اثر سوبژکتیو را ندارد ،ناگهان پا به دنیای خیالی یک شخصیت فرعی میگذارد؟
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«شیوا»؛ ارائه قطره چکانی اطالعات
این فیلم با اینکه سه ،چهار سال پس از «سالم آقای اویل» ساخته
شده است ،اما بیشتر مشکلها و نقاط ضعف آن فیلم را دارد و حتی
فاقد ایده جاهطلبانه آن است .البته در اینجا هم کلیت داستان روی
کاغذ جالب به نظر میرسد و استفاده از تمهید ارائه اطالعات به صورت
تدریجی و قطرهچکانی برای روایت و مکاشفه در رابطه عاطفی که
در گذشته به جدایی انجامیده ،درست است ،اما مشکل در استفاده
و چگونگی عرضه این مصالح در قالبی واحد و در کنار هم است .وگرنه
استفاده از تمهیدها و فرمولهای جوابپسداده بهخودیخود نه فیلمی را به موفقیت میرساند و نه باعث
شکست آن میشود .بدون شک آنچه باعث تمایز فیلمهایی با ساختارها و مضامین و حتی داستانهای
مشابه میشود ،شیوه اجرا و پرداخت فیلمساز و نحوه تعاملش با دیگر اعضای گروه فیلمسازی در جهت خلق
یک اثر هنری است .در «شیوا» شاهد داستان مردی با نام سهیل هستیم که ظاهرا پس از ماه عسل از همسرش
جدا شده و حاال شاهد بیرون کشیدن جسد او از دریاچه است؛ اتفاقی که حکم یک تلنگر را پیدا میکند تا
او به چرایی و چگونگی رابطه و عالقهاش به شیوا فکر کند ،و شاید بهخاطر عذاب وجدان است که «حاال»
میخواهد بیشتر او را بشناسد و حتی دوباره با او دیدار کند! متاسفانه اطالعات الزم و شخصیتپردازی مورد
نیاز برای پذیرفتن چنین بازگشت و احساس گناهی از سوی سهیل به تماشاگر داده نمیشود و اصال فیلم از
نیمه ،تغییر مسیر میدهد و با نمایش فروپاشی ذهنی مرد و تصمیم غیرقابل باورش برای مصرف قرصهایی
که او را به خلسه و دیدار شیوا میبرند ،وارد ساحت دیگری میشود .حاال بد نیست بهطور مصداقی ،و البته
اجمالی ،بعضی از نقاط ضعف اصلی فیلم مرور شود .اجرای صحنهها تصنعی و غیرقابل قبول است .بهعنوان
مثال در ابتدا سهیل ،که در نمای دور یکوری به تنه درختی تکیه داده است ،عینکش را برمیدارد و خیلی
«محترمانه» زیر گریه میزند ،و این در حالی است که دارند جنازه همسرش را از آب میگیرند! درخصوص
معیوب بودن ساختار فیلمنامه هم میتوان به مواجهه ناگهانی با مرگ شیوا و قرار گرفتن تماشاگر در موقعیت

همذاتپنداری و درک شخصیت سهیل اشاره کرد .اگر هدف این نبوده ،پس چرا مرگ و رویارویی سهیل
و بازگشت او به خانه ویالیی اینطور با طمانینه تصویر میشود و موسیقی تالش میکند تا حالوهوای
غمانگیزی را جا بیندازد؟ بهطور طبیعی وقتی شخصیتها هنوز معرفی نشدهاند و برای تماشاگر اهمیتی
نیافتهاند ،اتفاقی که برای آنها میافتد ،هر چقدر هم که تلخ و ناخوشایند باشد ،به رویدادی ناگوار برای
تماشاگر بدل نمیشود و مخاطب با فاصله همه چیز را نظاره میکند .در این مواقع مکث و اجراهای کشدار
حتی میتوانند بهسرعت تماشاگر را پس بزنند .عدم تطابق آنچه میبینیم و آنچه در قالب دیالوگها به
گوش میرسد ،دیگر مشکل فیلم است که در صحنه ورق زدن آلبوم عکسهای خانوادگی توسط سهیل نمود
بارزی مییابد .در آلبوم عکسها فقط یک تصویر دیده میشود که در آن چهره کسی مشخص نیست و شماره
تلفنی پشت آن نوشته شده است .اما وقتی سهیل با زنی در آن سوی خط وارد صحبت میشود ،در کمال
تعجب به عکسهای زیاد او با همسرش اشاره میکند و اینکه از او چیزی نشنیده است ،اما میداند که او و
همسرش بعد از جدایی او زمانهای زیادی را با هم میگذراندند .درواقع حالوهوای بیشتر دیالوگهای فیلم
همینگونه است و انواع و اقسام سوالها و تردیدها را درخصوص منطق روایی و روابط شخصیتها و حتی
تالش فیلمساز برای گسترش داستان به ذهن میرسانند! بهعنوان نمونه سهیل در جایی میگوید« :روبهروی
عکسهاش میشینم ،اما نه میتونم چهرهش رو بهخاطر بیارم و نه از یاد ببرم!» استفاده از نماهای تکراری و
بهره نبردن از ایجاز بصری و کالمی ،دیگر نقطه ضعفی است که در «سالم آقای اویل» هم به ضرباهنگ فیلم
آسیب رسانده بود.
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«تأللو»؛ غلبه ابزار بر خالق اثر
اگر تا اینجا همیشه احساس آشنایی نسبت به انتخاب ایدهها و
فضاهای آثار کوتاه تودهروستا وجود داشت و بهنوعی تاثیرپذیری او
از سینمای روز جهان احساس میشد ،اینبار از همان عنوان فیلم،
اثر درخشان استنلی کوبریک یادآوری میشود؛ که البته این موضوع
هیچ ربطی به خود فیلم ندارد و فقط در حد همین عنوان باقی میماند.
توجه به پیشرفتهای روز و استفاده از فناوری  -چه در دنیای داستانی
و به منظور خلق درام و چه در پشت دوربین و استفاده از جدیدترین
امکانهای تولید  -یکی از ویژگیهای آثار این فیلمساز جوان است که او را در جهت رسیدن به جهانهای
داستانی متفاوت یاری میکند .اما متاسفانه در «تاللو» بهنوعی همان بالیی سر فیلمساز آمده است که در
«سالم آقای اویل» سر خالق بازی محبوب میآید؛ یعنی غلبه ابزار و فناوری بر خالق و اثر .فیلم از زیر آب و با
افتادن پسری در استخر آغاز میشود .پسر شنا بلد نیست و نمیتواند خودش را نجات بدهد .دوربین از آب
بیرون میآید و در نمای کرین ،بیرون کشیدن جسم او ،و شیون و گریه مادر و اطرافیان نشان داده میشود.
پس از آمدن آمبوالنس و انتقال جسد پسر ،دوربین به آسمان میرود و از آسمان قبرستان بر سر جماعت
عزادار پایین میآید .جنازه درون قبر گذاشته میشود و دوربین پایین میآید .در نمای بعد ،از داخل گور
(نمای نقطه نظر مرده) سوگواران دیده میشوند و در نمای پایانی ،دوباره تاللو نور آفتاب بر کف استخر به
تصویر کشیده میشود .کل فیلم همین است .آیا این فیلم هفتدقیقهای چیزی جز ذوقزدگی فیلمساز در
استفاده از جدیدترین ابزار تولید دوره و زمانه خودش (یعنی کرین) را در خود دارد؟ واقعا اینطور به نظر
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نمیرسد و در این مورد نگارنده عالقهای به تفسیر حرکت از آب (زندگی) به خاک و گورستان (مرگ) و...
ندارد ،چون بیتردید سینما ،هنر بیان مفاهیم در قالب فرمهای مناسب و درخور است؛ همان «چگونه گفتن»
و نه تمرکز بر «چه گفتن».
«سیاه سفید»؛ رفتن برق و برگشتن صمیمیت
«سیاه سفید» در این مجموعه ،اولین تجربه حرفهای تودهروستا
به شمار میرود ،البته از این حیث که در مقابل دوربین از بازیگران
شناختهشدهای چون ماهایا پطروسیان و کامبیز دیرباز در نقشهای
اصلی (و البته تنها نقشهای داستان) استفاده شده و در پشت دوربین
هم عوامل حرفهای حضور دارند .بااینحال ،همچنان داستان و
ساختار فیلم بالتکلیف به نظر میرسند ،یا به عبارت دقیقتر ،خوانش
اشتباهی از به تصویر کشیدن «برش زندگی» یک زوج جوان است.
فیلم با تصاویری از شستوشوی ظرفها توسط لیال در حالتی عصبی آغاز میشود تا اینکه حامد به خانه
بازمیگردد .بدون هیچ سالموعلیک و زمینه داستانی بهخصوصی ،دعوای زن و شوهر (یا در اصل زن با شوهر)
شروع میشود و تا پایان نیز ،در دیالوگهای کلی و اغلب بیمعنی که بین آنها ردوبدل میشود ،آشکار
نمیشود که دلیل این تنش و رابطه آسیبدیده چیست .فقط با رفتن برق ،ترس جالب و بامزه زن از تاریکی
برمال میشود و حالوهوای تلخ فیلم با لحنی کمیک درمیآمیزد .در این مورد هم تنها یک جمله از زبان زن
شنیده میشود که تماشاگر به موجب آن ،از قطع برق بازار در پنج سالگی او و تجربهای ناخوشایند باخبر
میشود؛ و اینکه رفتار امروز لیال ریشه در آن اتفاق دارد .اما این موضوع واقعا چه ربطی به رفتار تعریفنشده
زن دارد؟ حامد چرا همه چیز را تحمل میکند و دائم زن را بهعنوان بیماری نیازمند کمک در نظر میگیرد؟ آیا
تماشاگر نباید برای همراهی با این زوج به درکی از آنها برسد؟ آیا عدم ارائه درست اطالعات و روایت داستانی
بیخطوربط را میشود برشی از زندگی دانست؟ در پایان هم زمان گرهگشایی فرامیرسد و تماشاگر میفهمد
که دلیل قطع برق خود حامد بوده است و درواقع بهواسطه این تدبیر هوشمندانه اوست که رفتار لیال تحت
کنترل درمیآید و صمیمیت به کانون این خانواده بازمیگردد!
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«رادیولوژی یک پرتره»؛ غافل گیرکننده
همانطور که اشاره شد ،این فیلم و «جای منو توی اتاق بنداز»،
دو اثر غافلگیرکننده و تماشایی این مجموعه هستند« .رادیولوژی
یک پرتره» ساختار سنجیدهای دارد و از نظر تماتیک و احساسی هم
بهخوبی تماشاگر را با خود همراه میکند .اما جالبترین نکته درباره
فیلم این است که بدون استفاده از حتی یک کلمه ،و فقط با توسل
به تصویر و میزانسن و حاشیه صوتی ،داستانش را به گونهای روایت
میکند که هر تماشاگری (حتی اگر به زبان سینما هم آشنایی نداشته
باشد و قابکج و قرار گرفتن در سهکنج دیوار برایش بیمعنی باشد) میتواند آن را بفهمد و با قهرمان داستان
به همذاتپنداری برسد .فیلم با قابکجی از شستوشوی یک مرد آغاز میشود که از سرما به خودش میلرزد

و کلیدی هم بر گردن دارد .او که بهنوعی در کنج دیوار قرار گرفته است ،با حسرت به پنجرهای در باالی دیوار
روبهرو نگاه میکند که میلههای آن گویای اسارت مرد در این محیطاند .خیلی زود مشخص میشود که او
در یک آسایشگاه بیماران روانی بستری است .خیال مرد به پرواز درمیآید و او از آسایشگاه میگریزد تا شاید
بتواند خانه و خانوادهای را که در گذشته پشت سر جا گذاشته است ،یک بار دیگر بیابد و به آرامش روحی
برسد .در اواسط داستان است که بهواسطه جلوههای صوتی ،هویت واقعی مرد برمال میشود؛ او یک رزمنده
موجی از دوران دفاع مقدس است که حاال انگار جایی در این جامعه ندارد و باید در همان آسایشگاه آرام بگیرد.
او که سهم خودش از زندگی را از دست داده است تا از کشورش دفاع کند ،حاال میخواهد دوباره به خانه
رویاهایش برسد ،ولی در راه رسیدن به آن بیرحمانه مورد تهاجم عابران و ماشینها قرار میگیرد .هرچند
در نمایش این تهاجم کمی افراط شده است ،اما درنهایت به پایانبندی فیلم در مقابل خانه ختم میشود که
تاثیرگذارترین لحظه فیلم است و بهنوعی با مفهوم دستنیافتنی بودن گذشته ،خانواده فروپاشیده و آرامش
(برای یک قربانی جنگ) تکمیل میشود( .یاد پیمان ابدی بهخیر و روحش شاد که نامش در عنوانبندی
پایانی فیلم ،یادآور روزهای غمانگیز و ضایعهای جبراننشدنی در سینمای ایران است).
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«جای منو تو اتاق بنداز»؛ راهنما برای فیلم سازان جوان
این فیلم نهفقط بهترین و کاملترین اثر در مجموعه آثار کوتاه
امیر تودهروستا است ،بلکه بهراحتی میتوان آن را اثری نمونهای به
شمار آورد که میتواند راهنمایی برای فیلمسازان جوان در چگونگی
پرداخت ایده ،روایت داستان ،معرفی شخصیتها و روابط میانشان
در قالب فیلم کوتاه ،چیدن درست میزانسنها در محیطی کوچک
با شخصیتهای متعدد بدون خودنمایی کارگردان ،بهرهگیری از
ایجازهای بصری و کالمی و ...باشد .فیلم با نمای نقطه نظری از پشت
پنجره شروع میشود که در آن بهخوبی سنگ بنای درام گذاشته میشود .باران میبارد و سه نفر در حال
کشیدن نایلون روی حجله فرد مرحوم هستند .ماشینی از راه میرسد و مرد و زنی وارد خانه میشوند( .در
مرور دوباره فیلم و زمانی که نسبت و حساسیت بین این مرد و زن آشکار میشود ،میتوان به توجه فیلمساز به
جزئیات و گسترش ایده مرکزی داستان از همان اولین نمای اثر پی برد ).بیننده این اتفاقها خواهر کوچکتر
متوفی ،سمیه ،است که پشت پنجره ایستاده است .خواهر بزرگتر که پیش از این در آشپزخانه در تنهایی
خودش گریه میکرد ،نزد او میآید و معلوم میشود مرد و زنی که وارد خانه شدهاند ،امیرعلی و آذر هستند؛
برادر و همسر مرد درگذشته .از همینجا ذهنیت حاکم بر اعضای خانواده خودش را نشان میدهد و داستان
را وارد فاز تازهای میکند.
در بخش دوم فیلمنامه هم این موقعیت بهدرستی شاخوبرگ پیدا میکند و دیگر آدمهای داستان در آن
سهیم میشوند .اما در بخش پایانی این آذر است که تنها در سوگ خود اشک میریزد و صبح روز جدید را
هم با بیاعتنایی و برداشتها و قضاوتهای یکطرفه اهالی خانه آغاز میکند .نمای توجه پدر خانواده هنگام
اقامه نماز به امیرعلی و آذر که روی دو مبل جدا از هم ،اما تقریبا نزدیک به یکدیگر نشستهاند ،از لحظههای
بهیادماندنی فیلم است که در قالب نمای روبهرو از پدر و نمای معکوس از پشت سرش به بهترین شکل
موقعیت و تصور ذهنی برآمده از دیدگاه مذهبی او را بازگو میکند
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پوریا ذوالفقاری

در این صفحه هر ماه درباره یک فیلم کالسیک
ایرانی از جنس «هنر و تجربه» خواهید خواند
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دربارة «اون شب که بارون اومد» ،ساخته کامران شیردل
معموالً هنگام تماشای آثار تاریخساز سینما لحظاتی پیش میآید که باید به خود یادآوری کنیم این فیلم
در فالن سال ساخته شده و آن زمان چنین تمهیدهایی بسیار تازه بوده .دائماً باید آثار همدورة فیلم پیش
رویمان را زیر لب زمزمه کنیم و بعد بگوییم احسنت به کارگردانی که در آن وضعیت چنین فیلمی ساخته .زیاد
نیستند آثاری که از آزمون زمان تمام و کمال سربلند بیرون آمده باشند .انگشتشمارند فیلمهایی که در بند
زیباییشناسی دورانشان اسیر نمانده و مخاطب در مواجهه با آنها نیازبه یادآوری شرایط روزگار تولید فیلم
نداشته باشد« .اون شب که بارون اومد» بیتردید از این گروه است .ساختاری که کامران شیردل برمیگزیند،
جهانی که میسازد ،طنز غریبی که گاه تا مرزهای گروتسک و سیاه میرود و نریشن هوشمندانهای که نصرت
کریمی هم در بیانش سنگ تمام میگذارد ،فاصلهای که فیلمساز از سوژهاش انتخاب میکند و الیههای ظریفی
که بدون آسیب رساندن به روایت اصلی یا بیرون زدن از دنیای اثر بر جذابیتش میافزایند« ،اون شب که بارون
اومد» را در فهرست بهترینهای تاریخ سینمای ایران قرار میدهند .فیلمی که به پاداش همة نوآوریهایش و
حتی با وجود دریافت جایزة بزرگ ششمین جشنوارة فیلم کوتاه تهران ،شش سال توقیف شد!
شاید همین توقیف ورودی خوبی به دنیای فیلم باشد« .اون شب که بارون اومد» هجو بوروکراسی هم هست .در
دورانی که سفارشی بودن از سر و روی فیلمهای مستند میبارید و مشخص بود که انتظار نهادهای رسمی از این
سینما پرداختن به زندگی اقوام و محلیها و صنایع دستی و جذابیتهای توریستی نقاط مختلف ایران است،
ساختن فیلمی که در آن عالوه بر اتخاذ رویکرد متفاوت ،این توقع به باد طعنه گرفته شود ،نمیتوانست پاداش
نیکویی داشته باشد .کافیست به بخشی از نریشن در همان اوایل فیلم دقت کنیم که انتظار وزارت فرهنگ
و هنر وقت از سینمای مستند را با نشان دادن تصاویری از روستای الملنگ به سخره میگیرد« :جنبههای
دهسازی در ده الملنگ ...کوچهبندی در ده الملنگ ...شور و شوق بچهها در ده الملنگ ...معماری سنتی در ده
الملنگ ...کدبانوگری بانوان در ده الملنگ »...و در ادامه و مقابل چشمان ناباور ما میرسد به «:کرشمة مرغان در
ده الملنگ ...گپ زدن آقایان در ده الملنگ ...و باالخره صنایع دستی در ده الملنگ »...شیردل همان ابتدا کار
را یکسره میکند .هم از جهتگیری فیلمش پرده برمیدارد و هم لحن آن را مشخص میکند .وقتی در ادامه
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روزنامهنگار و مدیر و متولی را با کت و شلوارهایی اتوکشیده و جدیتی بیش از حد نیاز برای توضیح و توصیف
واقعة اصلی فیلم تصویر میکند ،وقتی این چهرههای جدی با قاطعیت حرفهایی میزنند که تضادی آشکار
با گفتههای دیگران دارد ،جهان شاید گروتسک فیلم کمکم ساخته میشود .موتیفی که شیردل هوشمندانه
از بین مجموع مصاحبهها برگزیده و جابهجای فیلم و بین همین اظهارنظرها از ان استفاده میکند ،شاید
هوشمندانهترین ترفند فیلم و یکی از درستترین کارکردهای موتیفوار یک دیالوگ در تاریخ سینمای ماست.
تصور کنید البهالی انبوهی مصاحبه با مردانی که با جدیت و قاطعیت حرف میزنند ،این جمله را بشنوید که:
«دروغ محضه آقا ».این جمله نمیگذارد به هیچ یک از حرفها اعتماد کنیم .ما را دنبال فیلم میکشاند که
باالخره حرف اصلی را بشنویم و وقتی اواخر فیلم میرسیم به مصاحبه با رییس قطار باری که صاحب همان
صدای بارها شنیده شده در طول فیلم است ،میفهمیم این «دروغ محضه آقا»ی فیلم را کسی گفته که خودش
هم بخشی از این بازی است .آنقدر دروغ محض بودن ماجرا در ذهنمان رخنه کرده که حتی خود گویندهاش را
هم نمیتوانیم جدی بگیریم و به دانستهها و گفتههایش اعتماد کنیم.
گفتیم که لحن و رویکرد «اون شب که بارون اومد» هیچ ربطی به آثار مشابه دورانش ندارد .گویی شیردل از
منبعی دیگر تغذیه شده است .با آثاری متفاوت مواجه بوده و با ذهنی غنی و نگاهی منسجم و دلبستگیهای
سینمایی دیگرگونهای پشت دوربین نشسته .از عالقة شیردل به سینمای ایتالیا و فرانسه خبر داریم .اما توانایی او
در تبدیل یک فیلم سفارشی به شاهکاری هنری که پس از نزدیک به پنج دهه همچنان تر و تازه و سرپا جلوه کند،
از آن مواردی است که با استناد به عالقههای سینمایی و آثار محبوب کارگردان ،توجیهشدنی نیست .در مراسم
تجلیل از او چند سینمایینویس و منتقد قول انتشار کتابی دربارة کامردان شیردل را دادند .امیدواریم هرچه
زودتر تدارک دست کم یکی از این آثار آغاز شود .شیردل رازی ناگشوده در سینمای ماست و همین یک فیلم
برای پی بردن به دنیا و نگاه یکسر متفاوتش کفایت میکند؛ برای درگیر شدن و لذت بردن و در خود فرو رفتن و
سؤال پرسیدن .یک فیلم باید دقیقاً چه دستاورد دیگری داشته باشد تا شاهکار بخوانیمش؟
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درباره «کاگه موشا» ،ساخته آکیرا کوروساوا
کوروساوا این فیلم را زمانی ساخت که شاهکارهایش را به تاریخ سینمای جهان ارائه داده بود .شاید
کسی توقعی از او نداشت .بهویژه که پنج سالی می شد فیلم نساخته بود .ولی «کاگه موشا» که به روایتی
پرخرج ترین فیلم تاریخ سینمای ژاپن تا آن زمان بود ،در حکم یک ضرب شست اساسی و پیام جوانی و توانایی
کوروساوا مرزها را در نوردید .داستانی جذاب ،فیلمی پرانرژی و طوالنی (سه ساعت) و مضامینی هم چنان
تازه از کارگردانی که وارد  70سالگی شده بود .کوروساوا تازه پنج سال پس از «کاگه موشا» فیلم «آشوب»
را جلوی دوربین برد و تمامنشدنی بودن خود را به رخ جهانیان کشید .او که پیش تر دو اسکار بهترین فیلم
غیرانگلیسیزبان را برای فیلم های «راشومون» و «درسو اوزاال» برده بود ،با «کاگه موشا» در  70سالگی نخل
طالی کن را هم از آن خود کرد .انگشت شمارند کارگردانانی که ژانرهای مختلف را تجربه کرده و در همه
آن ها به یک اندازه موفق بوده باشند .کوروساوا اگر نگوییم در صدر فهرست این کارگردانان می نشیند ،قطعا
از باالنشین ترین های این فهرست است.
«کاگه موشا» در نگاه نخست داستان یک دروغ ساده است .بزرگ یک خاندان قدرت در آستانه مرگ وصیت
می کند تا سه سال کسی از نبودنش مطلع نشود .بازماندگان او تصمیم می گیرند یک دزد را که در پی
شباهت بسیارش به این بزرگ (تاکدا شینگن) تا جایگاه تبدیل شدن به «بدل» او باال آمده ،در این سه سال
جایگزین شاه کنند .نقش این شاه و بدل را تاتسویا ناکادی بازی می کند که تا آن زمان با نقش آفرینی در
آثاری مثل «شورش سامورایی»« ،کوایدان»« ،هاراکیری» (ماکسی کوبایاشی) و دو همکاری با کوروساوا در
«یوجیمبو» و «هفت سامورایی» جایگاهی رفیع داشت و جای خالی توشیرو میفونه را در فیلم های کوروساوا
(در پی قطع همکاری محترمانه آن دو پس از «ریش قرمز») پر می کرد.
«کاگه موشا» در روایتی ظریف مناسبات قدرت و نیز سیر تحول شخصیت بدل را با هم پیش می برد.
تاکدا شینگن (بزرگ خاندان تاکدا) در آستانه فتح یک قلعه تیر می خورد .سپاهیان او با وجود قطعی بودن
پیروزی شان عقب نشینی می کنند و همین نکته شایعه مرگ او را بین خاندان های دیگری که در رقابتی
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همیشگی با هم قرار دارند ،تقویت می کند .پس از وصیت شینگن ،وظیفه بدل پنهان کردن این واقعیت و
ناامید کردن رقبا از مرگ شینگن است .بدلی که به قول معروف یک دله دزد است .او ناخواسته در مناسبات
قدرت و سیاست گیر می کند .سادگی او گرچه باعث می شود جاهایی خرابکاری کند ،اما هم زمان ارتباط
بی واسطه ای بین او و اطرافیان به وجود می آورد .مثال نوه شینگن که کودکی خردسال و جانشین پدربزرگش
است ،ارتباط خوبی با این بدل برقرار می کند و کم کم خود بدل هم از این بازی لذت می برد .کوروساوا پیش
از این هم بی قدری جان انسان را در تار و پود قدرت تصویر کرده بود .ولی در «کاگه موشا» وقتی کار به تالش
رقبا برای پی بردن به واقعیت مرگ یا زنده بودن تاکدا شینگن می رسد ،انگار فضا برای او بسیار مهیا شده
تا این واقعیت را با صدایی بلند گوشزد کند .دشمنان حتی از راه انداختن جنگی ساختگی به قیمت کشته
شدن انبوهی سرباز برای پی بردن به حضور یا غیبت تاکدا شینگن خودداری نمی کنند .درنهایت هم بدل بند
را آب می دهد .سوار بر اسب سرکش شینگن می شود .اسبی که فقط بزرگ خاندان توان مهارش را داشته.
اسب او را به زمین می کوبد .همسرانش برای مداوای او لباس از تنش خارج می کنند و نشانی از جای زخم
شمشیر عمیق و کهنه او نمی بینند .بدل اخراج می شود .قدرت در دست پسر شینگن قرار می گیرد؛ مردی
در رنج از سایه همیشه سنگین پدر و مترصد فرصتی برای خودی نشان دادن .تا این جا داستانی را شاهدیم
با باال و پایینی دراماتیک .ولی کوروساوا در متن قصه کجاست؟ آن نگاه هنری و سینمایی که «کاگه موشا»
را زنده نگه داشته ،در کجای فیلم قرار دارد؟ بگذارید بگویم مهر کورساوا تمام و کمال پس از اخراج بدل و
نخستین جنگ خاندان تاکدا به فرماندهی پسر شینگن روی فیلم می خورد .سپاهیان تاکدا به سمت دشمن
می تازند و تار و مار می شوند .کمی دورتر بدل را می بینیم که خود را به میدان رسانده و از مرگ سپاهیان اشک
به چشم می آورد .گویی هنوز کمی از باور نقش شینگن در او مانده است .از مرگ سربازانش مغموم می شود
و در انتها و پس از نابودی همه سربازان ،وقتی صندلی فرماندهان را خالی می بیند ،خودش نیزه به دست
می گیرد و به سمت دشمن می تازد .این ترجمان عملی جمله ای ا ست که در طول فیلم دو بار از زبان بدل
قدیمی تاکدا شینگن شنیده ایم .او دوبار می گوید بدل مثل سایه است و سایه بهتنهایی معنایی ندارد .گویی
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برای این بدل هم پس از سه سال حضور در نقش تاکدا شینگن ،بودن به جای او و تبدیل شدن به سایه ای از
یک پادشاه ،معنای زندگی شده است .چنانکه پیش تر خود را به مراسم ترحیم تاکدا شینگن رسانده بود،
حاال مثل فرمانده ای که پس از مرگ همه یارانش ،خود در مقابل دشمن سینه سپر می کند ،به سمت آن ها
می تازد .پایان فیلم جایی ا ست که او تیر خورده و خون آلود خود را به دریا رسانده است .جایی که جنازه تاکدا
را در آن انداختهاند .گویی سایه به صاحبش می پیوندد .همین استعاره سایه در طول فیلم یک بار به کار گرفته
می شود؛ وقتی بدل از بین همسران تاکدا برمی خیزد و راهی اتاق خواب می شود و سایه اش بر سقف می افتد
و دوربین نه او که سایه اش را تعقیب می کند .سایه یک دله دزد که با این بازی هویتی یافته و اندک لذتی
هم برده .لذتش جایی ا ست که پس از شوخی با همسران تاکدا شینگن رو به بدل قدیمی چشمکی می زند.
در آموزه های کالسیک و حاال دیگر کهنه و چه بسا بی معناشده ،می گویند فیلم یا شخصیت محور است یا
ماجرامحور« .کاگه موشا» می توانست بهراحتی یکی از این دو باشد .یا داستان بدل را پی بگیرد ،یا ماجرای
کالف سیاست را وقتی در پی مرگ بزرگ یک خاندان در هم می پیچد .ولی کوروساوا در ابتدای دهه 80
میالدی با این فیلم شخصیتی پیش چشمان ما می گذارد که بدون ماجرای کلی فیلم هیچ است و ماجرایی
که عمیقا به این شخصیت متکی است.
یکی دیگر از مهرهای محکم کوروساوایی فیلم در نبرد پایانی جایی زده می شود که واقعیت تار و مار
شدن سربازان را از ما پنهان می کند .شلیک گلوله ،نگاه فرماندهان و نگاه بدل دائم به هم کات می خورد.
شلیک هایی که ادامه دارند ،فرماندهانی که نگاه هایشان دائم نگران تر می شود و بدلی که چشمانش کمکم
از اشک سرخ می شود .کوروساوا اصل واقعه را به ما نشان نمی دهد .این تمهید را تا جایی که آخرین سربازان
خونین و لنگان چند قدمی پیش می روند و نقش زمین می شوند ،ادامه می یابد .حذف واقعه و تصویر تاثیرش
تصمیم بزرگی ا ست .در فیلمی پر از صحنه های جنگ و زد و خورد باید آرتیست باشی و از کار خود مطمئن تا
به چنین وسوسهای تسلیم نشوی و راهی دیگر بروی و بر ارزش هنری اثرت بیفزایی .همین ها «کاگه موشا»
را سزاوار بارها دیدن می کند .شاهکار یک فیلم ساز  70ساله

حسین عیدیزاده
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نگاهی به فیلم «اهداکننده» ( ،)The Donorساخته کیوو زانگ
زندگی یانگ با و همسر اعصابخردکن و پسر نوجوان در آستانه کنکور دانشگاهش را اپیزودهای تکرارشوند ه
مگس پراندن در تعمیرگاه ،جر و بحثهای بیهوده با همسر و تالش مذبوحانه برای نزدیکی به پسرش بائو
تشکیل داده است .زندگی آنها ترجیعبندی کشدار دارد به نام سکوت .یانگ دارد پا به سن میگذارد و
حوصله و مجالی برای عرض اندام و ایجاد تغییر هم ندارد و شاید برای همین هم باشد که دل خوش کرده به
پسرش و قبولی او در دانشگاه که چندان آرزوی دستیافتنیای نیست.
در «اهداکننده» که در جشنواره فیلم پوسان به نمایش درآمده ،دوربین آرام کیوو زانگ که قبال دستیار ژانگ
ییمو در کارهای پرخرج و اکشن ییموی چینی بوده ،استراتژیای را در پیش میگیرد که بیشتر یادآور دوران
اولیه کاری ییمو است؛ زمانی که ییمو با فیلمهای «ذرت سرخ»« ،داستان کیو جو» و «زیستن» نشان داده بود
دوست دارد به زندگی طبقه فرودست سرک بکشد و تضاد طبقاتی و تبعات آن را بررسی کند .کیوو زانگ در
اینجا نیز ما را به همین دنیای خشن تضاد طبقاتی میبرد؛ جایی که یانگ بای درمانده با دیدن آگهی خرید
کلیه ،تصمیم میگیرد باری دیگر نه به خودش ،بلکه به خانوادهاش این شانس را بدهد که از زندگی در آلونک
نجات یابد و شاید خودش هم فرصتی پیدا کند بدون شنیدن صدای غرغر ممتد همسرش ،سیگاری بکشد یا
خیره به گوشهای زل بزند.
ماجرای «اهداکننده» خیلی ساده است؛ یانگ بای فقیر تصمیم میگیرد کلیه خود را به خواه ِر مردی ثروتمند
به نام لی اهدا کند و با پولش زندگی جدیدی را آغاز کند .این قصه تکراری با این موضوع دستمالیشده
میتوانست راه به فیلمی باز کند که نمونههایش را بسیار دیدهایم .اما سه چیز از افتادن «اهداکننده» به
دام احساساتگرایی و شعاری بودن جلوگیری میکند .اولی شاید شخصیت اصلی فیلم باشد .یانگ با چنان
سکوت سنگینی که در زندگی و رفتار خود دارد ،انگار در حال مراقبهای طوالنی است .انگار در دنیایی دیگر
سیر میکند و میخواهد با این سکوت و درگیر نشدن ،با این آرامش نابجا و خدشهناپذیر شرایط زندگیاش را

شماره  / 34بهمن 1395

تغییر دهد .درواقع از همان ابتدای فیلم متوجه میشویم یانگ با شبیه دیگر قهرمانهای فیلمهای واقعگرای
اجتماعی نیست و بیش از آنکه در سودای ستاندن حق خود از دیگران باشد ،نظارهگر شرایط موجود است
و در فکر فرو رفته ،شبیه جنگجویی که دورانش به سر آمده و دیگر میل و امیدی به مبارزه ندارد .دومی
همین عبارت توصیفی «واقعگرای اجتماعی» است .فیلم کیوو زانگ از نظر بصری و روایتش با اینکه تمامی
المانهای فیلمهای واقعگرا و اجتماعی را دارد ،اما از آنها فاصله عمیقی هم دارد .فیلم در لوکیشنهای
واقعی ،با کمترین دستکاری در صحنه ،با بازیگرانی که شبیه نابازیگران هستند ،یک داستان تند و تلخ
اجتماعی ،یعنی فروش اعضای بدن را روایت میکند و با ورود خریدار کلیه ،بر فاصله طبقاتی جامعه و قدرت
ویرانگر پول تاکید میکند .تقریبا همه چیز برای یک فیلم احساساتی فراهم بوده ،اما زانگ در همین فیلم
اولش بهعنوان کارگردان نشان میدهد گزارشگر نیست که بخواهد فقط تصویرگر بدبختی مفلوکان باشد و
به لطف اگزوتیسم جاری در فقر به موفقیتی برسد .برعکس او نگاهی تغزلی دارد .نماهایی که از خانه فکسنی
یانگ با گرفته ،بیش از آنکه تحقیرکننده باشد ،بیانگر نوعی زیبایی در ویرانی است ،که خانه یانگ با را از
خانه همه بیچارگانی که در فیلمهای مختلف دیدیم ،متفاوت میسازد .زانگ در دل خیابانهای حاشیه شهر،
خانههای ویران این مکانها و اسباب و وسایل رنگپریده آدمهای این طبقه ،زیبایی و سکون متعالی میبیند
که از دید بسیاری پنهان مانده است .سومین چیزی که نمیگذارد «اهداکننده» شبیه کارهای مشابهش
باشد ،پایان آن است؛ پایانی که هر چند سیکل بدبختی و گرفتاری ابدی یانگ با و آدمهای طبقه او را تکمیل
میکند ،اما از آدمی مثل یانگ با بعید بوده ،و این غافلگیری بسیار تیز و نیشدار است ،چون انتظارش را
نداریم ،چون از یانگ با که انگار راهبی است در اندیشه هستی ،بعید است به چنین کاری دست بزند.
«اهداکننده» در گام اول ،فیلمی است که آدم را به دیدن کارهای بعدی کیوو زانگ امیدوار میکند .شاهکار
نیست و قرار هم نبوده باشد .شاید کمی طوالنی باشد ،اما نوید ظهور فیلمسازی را میدهد که قدر تصاویر و
سکوت را میداند و بلد است از پرداخت خامدستانه دغدغههای اجتماعی پرهیز کند ،و روزمرگی و فالکت را
در قالب شعری اندوهبار بریزد
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نیوشا صدر

معرفی کتاب «سینمای جادهای»
(مجموعه مقاالت از نویسندگان مختلف)
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درآمد کتاب ،مقالهای است از استیون کوهان و اینارائه هارک با
ترجمه شهریار وقفیپور درباره اهمیت جاده به مثابه فضایی میان
شهر و روستا در فرهنگ آمریکا که در آن بسیاری از فیلمهای
درخشان و پراهمیت این ژانر و دالیل جاودان شدن آنها از قبیل
«ایزی رایدر»« ،در یک شب اتفاق افتاد» و «در راه» (در جاده)
فهرست شدهاند و در این بین به مشخصههای فراگیر آثار جادهای
از قبیل اتکایشان به زوج و ایجاد صمیمیت میان آنها و اتحاد به
واسطه دلدادگی یا ارتکاب جرم اشاره شده است.
مقاله دوم به قلم بنت شایر و با ترجمه امید نیکفرجام با روایت
بسیار جالبی به قلم ویلیام شایرر از چندوچون عالقه هیتلر به
سینمای هالیوود ،کمدی موزیکال و اپراهای واگنر آغاز میشود و
نویسنده از این موضوع برای تاکید بر تشابه میان سینما و سیاست
استفاده میکند و از این مقدمه به تشریح ویژگیهای فیلم جادهای به مثابه امری سیاسی میپردازد و نیز به
این موضوع که چگونه فیلمهای پیش از جنگ که عمدتا محصول استودیوهای هالیوودی هستند ،از جاده
بهعنوان ابزاری سینمایی برای نمایش حضور مردم ،همه مردم با ویژگیهای متفاوت و متنوعشان ،استفاده
کردهاند و چگونه جاده به محملی برای نمایش «مردم» بدل میشود و در عین حال به سراغ این موضوع
میرود که فیلمهای پس از جنگ که عمدتا محصول سینمای مستقل هستند ،نگاهی تجربی به جاده دارند
که غیبت مردم در آن مشهود است.

شماره  / 34بهمن 1395

شاری رابرتز در مقاله سوم که برگردان آن را سیمون سیمونیان بر عهده داشته است ،با این پیشفرض که
نمادگرایی سرحدات بر مردانگی و تصور خاصی از هویت ملی آمریکایی استوار است که بر محوریت فردیت
و پرخاشگری میچرخد ،به ژانر و جنسیت در فیلمهای جادهای میپردازد .از وسترن و وحشت مردان به از
دست دادن برتری مینویسد و ایدئولوژی ملیگرای مردانه وسترن و مردانگی ذاتی آرمانی موجود در تصویر
هویت ملی آمریکایی را پیشدرآمد فیلمهای جادهای میداند و عقیدهاش را در مورد اینکه حتی فیلمهای
زنانه جادهای نیز ،به واسطه نوع حضور زنها در آن ،نمایانگر مردانگی فطری این فیلمها هستند ،تشریح
میکند.
مقاله فصل چهارم که نویسندگان متعددی دارد و با ترجمه دکتر فرهاد ساسانی به چاپ رسیده است ،به سراغ
مفهوم خانه و چندگانگی این مفهوم در فرهنگ آمریکایی ،خانههای سیار و آدمهای ناکارآمد در فیلمهای
جادهای میرود .فصل پنجم نوشته کوری ک .کریکمور با ترجمه احسان نوروزی ،به موضوع شهرت و زوجهای
یاغی در سینمای آمریکا میپردازد و درصدد بررسی چندوچون این موضوع برآمده است که تقابلهای
فرهنگیای که جادههای مدرن آمریکایی مسبب ایجاد آن هستند ،در دو شکل سینمایی متفاوت جلوهگر
شده است؛ موزیکالهای هالیوودی و فیلمهای جادهای .یا به زبان صریحتر قصد تشریح این مسئله جالب و
دور از ذهن را دارد که فیلمهای جادهای که بر پایه زوج یاغی ساخته میشوند ،درحقیقت موزیکالهایی تغییر
شکل یافته هستند.
در مقاله فصل بعد استیون کوهان به فرهنگ نمایش و سفرهای جادهای هالیوود در دهههای  40و 50
پرداخته که نیما ملکمحمدی برگردان آن را بر عهده داشته است .در فصل هفتم مارک آلوی با ترجمه دکتر
آزیتا افراشی به سراغ کاربرد جاده بهعنوان عاملی داستانی و مضمون بنیادین مجاز در سریال اکشن «جاده
 »66رفته است که آن را اقتباسی آزاد از رمان «در جاده» محسوب میکنند.
«جادهای به ناکجاآباد» عنوان مقاله بعدی کتاب است که نویسنده آن ،باربارا کلینگر ،در آن «ایزی رایدر» را
بهعنوان نمونه شاخص فیلم جادهای در یکی از جنجالیترین دورانهای تاریخ آمریکای قرن بیستم ،محور
نوشته خود قرار داده است و نشان میدهد که چگونه فیلمهای جادهای به واسطه سفری که در دل خود دارند،
نقش خالق و گستردهای را در توصیف شرایط کشور و به تصویر کشیدن و ثبت مناظر و چشماندازهای آن ایفا
میکنند .برگردان این مقاله را نیز نیاز ساغری بر عهده داشته است.
دو مقاله بعدی کتاب با عنوانهای «ترس از پرواز» نوشته اینارا هارک و «پایان راه» نوشته جویس کرول
اوتس ،با برگردان احسان نوروزی ،به ترتیب ،به نمادهای بیزاری عامه مردم از فعالیتهای اقتصادی دهه 80
و سبک زندگی نوکیسهوار عدهای که از دل همان فعالیتهای اقتصادی برخاسته بودند و زندگی ،نثر و نگاه
جک کرواک رماننویس و شاعر آمریکایی و نویسنده «در جاده» میپردازند .اینکه چگونه ناگهان با چاپ
این رمان و انتشار نقدی در آن در تایمز که برخالف سایر نوشتهها که آن را مهمل خوانده بودند ،رمان را اثر
برجسته هنری و اقبالی تاریخی لقب داده بود ،بخت به او روی آورد و چگونه بهسرعت این اقبال به قهقرا رفت.
مقاله آخر کتاب ،با عنوان «مردانگیهای ازهمگسیخته و جغرافیای جاده» با ترجمه علی عامری به بررسی
شیوههای رهایی مردانگی از فضا و گستره فیلم جادهای میپردازد.
«سینمای جادهای» (مجموعه مقاالت از نویسندگان مختلف) که به کوشش احسان نوروزی گرد آمده است،
در سال  1395در دو هزار نسخه و با همکاری فارابی و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در  351صفحه به
چاپ رسیده است
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سام بهشتی

کارگردانان از اکران فیلمهایشان در «هنر و تجربه» میگویند -قسمت یازدهم

«هنر و تجربه»؛ فرصتی برای فیلم سازان

کارگردانان سینمای ایران و جوانانی که فیلمهایشان در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران
شده است ،نظرات خود را درباره مزایا و معایب اکران در این گروه سینمایی عنوان کردند و
ت کرده ،که در گزارش زیر
هرکس از تجربیات خود در زمان اکران فیلمش در این گروه سینمایی صحب 
آمده است.
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کمالتبریزی:
هنر و تجربه محمل خوبي
برايعرضاندامفيلمهاست
كمال تبريزي ،كــارگــردان
پيش كسوت سينماي ايران در خصوص اكران
فيلمش در گروه سينمايي هنر و تجربه گفت :به نظر
من اصوال و بهطور کلی نحوه اکران در سینمای ایران
و در هر گروهی یا نحیف و ضعیف و غیر تخصصی
است ،یا دچار فساد و تقلب است .بنابراین تا اطالع
ثانوی امکان اظهار نظر در این خصوص وجود ندارد.
راه درازی تا رسیدن به شرایط مطلوب در پیش
است و مادامی که روندی صحیح و کامال تخصصی
و حسابشده برای این امر حیاتی طراحی نشده
باشد ،کماکان دچار این معضل خواهیم بود .گرچه
باید نکته حائز اهمیت دیگری را نیز در چرخه اکران
در نظر داشت و آن محدودیت تعداد سینماهای قابل
قبول برای نمایش است که همواره توجیه اقتصادی

سرمایه در سینما را دچار خدشه اساسی می سازد.
او در پاسخ به اين سوال كه با چه مشكالتي در
زمان اكران فيلم «دونده زمين» در گروه هنر و
تجربه مواجه شده است ،گفت :همان طور که اشاره
کردم ،مشکالت جدی اکران در همه گروه ها وجود
دارد ،اما در هر صورت باید اعتراف کرد که گروه
هنر و تجربه محمل خوب و مناسبی برای عرض
اندام فیلم هایی است که قبال به هیچ وجه امکان
نمایش برای آن ها فراهم نبود و این وجه را باید
مهم ترین خاصیت گروه هنر و تجربه به حساب
آورد .اما این گروه هم مانند سایر گروه ها هنوز
تفاوتی میان انواع این دسته از فیلم ها در مقطع
تبلیغات و نحوه خبررسانی به مخاطبان ویژه هر
فیلم قائل نیست .شاکله یکنواخت و همگانی تبلیغ
در سینما کماکان مانند خفاشی کور بر سر نحوه
نمایش فیلم ها سنگینی می کند و مادامی که اتاق
فکری تخصصی در این خصوص تشکیل نشود،

خسرومعصومی:
«تابو» مصداق هنر و تجربه
نبود
خسرو معصومی ،کارگردان
پیشکسوت سینمای ایــران ،یکی دیگر از
چهرههایی است که فیلم آخرش با عنوان «تابو»
در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شد .معصومی
که معتقد است فیلمش نباید در این گروه اکران
میشده است ،درخصوص اکران «تابو» در هنر و
تجربه گفت« :تابو» نباید در این گروه سینمایی
اکران میشد و این هم ربطی به مدیران این گروه
ندارد ،بلکه تهیهکننده فیلم ،آقای نوروزبیگی ،به
دنبال پخشکننده برای این فیلم نبود و ما را رها
کرد .فیلم من مصداق هنر و تجربه نیست و باید
سرگروه در اختیار این فیلم قرار میگرفت که این
اتفاق نیفتاد .اما دوستان در این گروه سینمایی
تالش کردند فیلم اکران مناسبی داشته باشد ،اما
این شکل اکران مدنظر من نبود.
کارگردان فیلم «رسم عاشقکشی» درباره مشکالت
اکران در این گروه سینمایی گفت :سینما بدون
تبلیغات فروشی نخواهد داشت و دیده نمیشود.
اکران فیلمها در گروه هنر و تجربه هم با محدودیت
تبلیغ مواجه است .در طول اکران فیلم همه از من
سوال میکردند مگر فیلم تو اکران شده است؟ روزی
یک سانس برای اکران فیلمی همانند «تابو» یعنی
فاجعه .در برخی از روزها هم که فیلم اصال اکرانی
نداشت .من فکر میکنم فیلم «تابو» این پتانسیل را
دارد که دوباره بهطور گسترده در سینماهای کشور
اکران شود ،چون اصال فیلم دیده نشد و مهجور ماند.
خسرو معصومی در پایان حرفهایش یادآور شد:
من مشکلی با مدیریت هنر و تجربه ندارم و معتقدم
که باید این سینما وجود داشته باشد .فیلم من
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مشکل بزرگ نحوه عرضه محصوالت سینمایی
ادامه خواهد داشت .برای روشن شدن مطلب
مثالی می زنم :فروشنده ای را در نظر بگیرید که
همه نوع محصول قابل عرضه به مشتری های خود
را دارد ،اما همه آن ها را در یک ویترین و کنار
هم در معرض فروش گذاشته و اعالم می کند
که این جا فروشگاهی صرفا برای فروش است و
همه محصوالت در عین تنوع بسیار فرق چندانی
باهم ندارند .بنابراین از این بابت اول این که افراد
زیادی به این فروشگاه مراجعه نخواهند کرد چون
نمی دانند چه چیزهایی را می توانند بخرند .و
دوم این که افراد محدودی که از فروشگاه خرید
می کنند خودشان کشف می کنند که چه چیزی
و با چه کاربردی خریده اند .و فروشنده در مورد
کاال نه تنها اطالعات دقیقی نمی دهد ،بلکه همه
اجناسش را در یک بسته بندی ثابت عرضه می کند
که خریدار تا آن را باز نکند ،نمی داند داخل آن
چیست .و این بالیی است که گریبان فیلم ها را در
فروشگاه های سینمایی یعنی سالن های اکران،
گرفته است.
كــارگــردان فيلم «امــكــان مينا» در تكميل
حرف هايش براي بهتر شدن مسير اكران فيلم ها
در اين گروه سينمايي  ،يادآور شد :به نظر می رسد
که با توضیحات قبلی تا حدودی راه کار مناسب به
دست آمده باشد .تشکیل یک اتاق فکر تخصصی
و خالق برای نحوه تبلیغات و بسته بندی های
متفاوت برای عرضه مشخص هر فیلم؛ کاری که
البته دشوار و هزینه بر است و عالوه بر آن زمان
و پیش فعالیت الزم را برای اکران هر فیلم و به
تناسب آن الزم دارد .درست مثل پیش تولیدی که
برای تولید هر فیلم ضروری و اجتناب ناپذیر است.
شاید بتوان به این نتیجه هم رسید که مقدمات
اکران هر فیلم باید از زمان شروع پیش تولید آن
آغاز شود و در طول ساخت اثر به نحوه تبلیغ و
نمایش آن نیز اقدام کرد؛ کاری که سال هاست

در نمایش فیلم های سینمایی سایر نقاط جهان
متداول است.
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نباید در اینجا اکران میشد که حاال تهیهکننده
ما را رها کرد و این اتفاق افتاد .من فکر میکنم باید
بحث تبلیغات در گروه سینمایی هنر و تجربه با
جدیت بیشتری پیگیری شود.
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محمدحسینمهدویان:
اکـــران طــولــی بــه نفع
فیلمهاست
محمدحسین مهدویان که از
بهمن ماه پارسال تا امروز از او بهعنوان یک پدیده در
کارگردانی یاد میکنند و با فیلم «ایستاده در غبار»
توانست جای پای خود را بهعنوان یک کارگردان
خالق در سینمای ایران به اثبات برساند ،درخصوص
تجربه اکران فیلمش در این گروه سینمایی گفت:
اکران فیلم «ایستاده در غبار» در گروه هنر و تجربه
برای من فرصت خوبی بود .اکران فیلم در گروه آزاد
به اتمام رسیده است و این روزها هرکس به من
میگوید که میخواهم فیلمت را ببینم ،به آنها
میگویم که میتوانید این فیلم را در گروه سینمایی
هنر و تجربه دنبال کنید.
فیلمهایی همانند «ایستاده در غبار» نیازمند زمان
هستند تا در طول این زمان مشخص با مخاطبان
خود ارتباط برقرار کنند و هنر و تجربه این امکان
را فراهم کرد.
کارگردان فیلم «ایستاده در غبار» درخصوص
مهمترین ویژگی این گروه سینمایی ،گفت :من
فکر میکنم مهمترین ویژگی این گروه سینمایی
این است که فیلمها اکران طولی دارند ،و محدود
به یک زمان مشخص نیستند و این میتواند یک
ویژگی مهم تلقی شود .اما از سوی دیگر بحث
پراکندگی سانسها هم وجــود دارد که فکر
میکنم بزرگترین مشکل گروه سینمایی هنر و
تجربه همین مسئله پراکندگی سانسها باشد.
فکر میکنم با یک برنامهریزی درست و منسجم
این مشکل هم مرتفع شود و مخاطبان این گروه

سینمایی از این سردرگمی که چه فیلمی را کجا
ببینند ،رها میشوند.
هادی محقق:
شورای سیاستگذاری هر
چند وقت یک بار تغییر کند
سیدهادی محقق یکی از
فیلمسازان جوان سینمای ایــران است که بعد
از ساخت فیلم «ممیرو» توانست موفقیتهای
بسیاری را در عرصه جهانی کسب کند .محقق در
خصوص اکران فیلم «ممیرو» در این گروه سینمایی
گفت :اکران این فیلم در این گروه سینمایی تجربه
بسیار خوبی بود و اینکه این فیلم توانست فرصت
اکران در ایران پیدا کند ،برای من اتفاق خوشایندی
است .من در مدت اکران فیلمم به دلیل اینکه
مشغول فیلمبرداری فیلم تازهام بودم ،نتوانستم به
شهرستانها سفر کنم و فیلم را در کنار مردم در
شهرهای دیگر ببینم .اما بازخوردهای خوبی گرفتم
و خوشحالم که فیلم «ممیرو» در شهرهای مختلف
دیده شد.
محقق در خصوص مشکالتی که در طول اکران
فیلم «ممیرو» در این گروه سینمایی با آنها
مواجه شده است ،گفت :کلیت هنر و تجربه یک
فرصت فوقالعاده برای فیلمسازان ایجاد میکند.
نمیخواهیم منکر ایــن شویم که ایــن گروه
سینمایی پر از مشکل است ،اما من فکر میکنم
عمدهترین مشکل گروه هنر و تجربه این است که
باید سانسهای اکران به صورت عادالنهتری میان
فیلمها تقسیم شود و نگذاریم با اکران فیلمهای
سینمای بدنه ،مخاطب گمراه شود و آدرس غلط
به او بدهیم .فیلمهایی که سرگروه مشخص دارند
و مصداق هنر و تجربه نیستند ،به کلیت این گروه
لطمه وارد میکنند .چرا باید اکران فیلمهایی که از
جنس هنر و تجربه نیستند ،ما را از این دایره خارج
کند؟ میتوان با تصمیمگیریهای اصولیتر گروه

هنر و تجربه را حفظ کرد.
کارگردان فیلم «ممیرو» در پایان حرفهایش
برای بهتر شدن مسیر این گروه سینمایی ،اضافه
کرد :پیشنهاد ویژه من برای ادامه حیات این
گروه سینمایی این است که هر چند وقت یک
بار ،اعضای شورای سیاستگذاری گروه هنر و
تجربه تغییر و تعریف مشخصی از هنر و تجربه
ارائه کنند .باید سلیقههای گوناگونی را در این
ماجرا دخیل کرد تا تنوع بیشتری ایجاد شود.
اینکه شورای سیاستگذاری همیشه متشکل از
چند نفر باشد ،باعث میشود شاهد یک جنس و
یک سلیقه حاکم در انتخاب فیلمها باشیم و این
به دور از خالقیت است.
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کریم لکزاده:
هنر و تجربه به هویت خودش
افتخارکند
کریم لکزاده هم از چهرههای
جوان سینماست که آخرین ساختهاش با عنوان
«قیچی» در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شد.
این کارگردان جوان سینمای ایران در خصوص اکران
فیلمشدراینگروهسینماییگفت:اگربخواهیمغرغر
کنیم که چرا جایی برای اکران فیلمهای ما نیست،
حرف ناحقی است .چون هنر و تجربه این فرصت را
فراهم کرد که فیلمهای من و کسانی که در فیلمسازی
نگاهتجربیدارند،درکمدخاکنخورندوفرصتاکران
داشته باشند .من به نوبه خود بسیار خوشحالم که در
این مسیر قدمی برداشته شده و فیلمها راهی اکران
میشوند .اما دیگر زمان آن نیست که بخواهیم سر
تعظیم در مقابل فیلمهایی که در سینمای بدنه اکران
میشوند ،فرود بیاوریم .چون هویت هنر و تجربه به
رسمیت شناخته شده است .دو سال از تولد این گروه
سینمایی میگذرد ،اما از بیرون که نگاه میکنیم،
انگار هنر و تجربه هنوز نیازمند سینمای بدنه است.
شگفتزده نباشیم که فیلمهایی خارج از سینمای

بدنه در این گروه اکران میشود و مخاطب خودش را
دارد .باید قدم بعدی را محکمتر از قبل برداریم .این
روزها همه جا هنر و تجربه را به رسمیت میشناسند و
نبایدبهراحتیاجازهدهیمکهراحتهرکسیفکرکند
میتواندفیلمشرادراینگروهاکرانکند.هنروتجربه
دارای یک هویت و شناسنامه است ،زمان آن گذشته
که خوشحال باشیم و باید به ادامه بقا و حیات این گروه
سینماییفکرکنیم.
کارگردان فیلم «قیچی» در ادامه حرفهایش درباره
معضالت اکران در گروه سینمایی هنر و تجربه عنوان
کرد :من فکر میکنم بزرگترین مشکل این گروه
این است که همچنان ذوب در سینمای بدنه است،
خودشراکوچکترمیداندوسرتسلیمفرودمیآورد
و فیلم مربوط به سینمای بدنه برایش جالبتر است.
این نهال کوچک امروز به یک اقتداری رسیده است
و باید به هویت خودش افتخار کند .در صورتی که
میبینیم برای آنها مهم است که فالن فیلم مربوط
به سینمای هنر و تجربه چقدر فروخته است و همین
تفکرها لطمه میزند .نباید این را هم فراموش کنیم
که مدیریت فرهنگی در این کشور کار دشواری است.
زحمات امیرحسین علمالهدی را کتمان نمیکنم و
کالنتربهکلیتماجرانگاهمیکنم.
لکزاده در پایان حرفهایش با ارائه راهکار برای
برونرفت از این بحران پیش رو در هنر و تجربه،
یادآور شد :من و همنسلهایم ،به امید هنر و تجربه
فیلم میسازیم .برای فیلم جدیدم درخواست
پروانه ویدیویی ارائه کردم ،چون میدانم که
میخواهم این فیلم را هم در این گروه سینمایی
عرضه کنم .بهترین راهکاری که میتوانم برای
این اتفاق ارائه کنم ،این است که مدیران هنر و
تجربه برای عرضه فیلم برنامههای بهتری داشته
باشند و ارائه کنند .ما یک بیلبورد در سطح شهر
تهران نداشتیم و اگر این اتفاق بیفتد و تعاملی با
شهرداری تهران صورت بگیرد ،فکر میکنم اتفاق
بزرگی برای هنر و تجربه رقم خورده است
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A Note on “The Hole”, Written And Directed By Ali Karim
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Gholamreza Is the Most Important Part of the Film
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Gholamreza became alone in his town after the earthquake. His new address is the
abandon road of Sabz Tappeh and a ruined café. He got married to a young wife who
has a same destiny like him, loneliness put them beside each other, but Gholamreza
always feel ashamed and unsecured of his marriage to the young girl. As a mechanic
he works during days in the abandon road and his hope to hear from his son who
works in Japan, remains him alive.
“The Hole” challenges habits and routines at first look. From the very first sequence
in opening the film narrates its unique way of thinking and their reaction in special
situation by roaming in the minds of characters. Before and after of these characters
have tied to road, so the road is the bed for making these events. Undoubtedly, road
is the life itself. Road is the way that we pass it in our lifetime while we experience
unpredictable events through; events that we maybe count them as the holes of life.
Stories of the passengers with their different concerns tie to the stories of
Gholamreza, the crane and the garage when they fall into the hole of the abundant
road. Passengers of the road are the passengers of the life road who tell their stories
of lives and routines to the audience. As you see the lost people in the road, you see
the challenges in the film; challenges that Gholamreza experiences them every day
but the director never enter them.
He forces his audience to see alone and pass alone like when we pass a road
and see whole the road in passing. The only thing remains for the audience is
Gholamreza himself and a hole which is his mate. Gholamreza is in between good
and bad but his audience believes and feels sympathy with it. Events which happen
to the character of Gholamreza during the film make root for him. The audience
believes that he has a new plan and definition for his life. In some moments, they
taunt him and some moments later, they approve him. They believe his behaviors
to stay alive and accept it.

Review

Azizollah Haji Mashhadi
Film Critic

A Review on Bench Cinema Directed by Mohammad Rahmanian

Bench Cinema is the first film of “Mohammad Rahmanian” as his first serious
cinematic work after “Cancel”. He is famous because of his 35-year-old activities in
theatre as director and playwright, also with some rewriting scripts in both cinema
and theatre like “Like Cloud in Spring” (directed by Saeed Amir Solaymani 1990),
“Book of Law” (Maziar Miri 2008), “Family Man” (Parviz Sabri 1992), “Reward” (Kamal
Tabruzu 2008), and “Shirin” (Abbas Kiarostami 2008). Because of his special feelings
and infatuation about cinema, he always has had a deep look to cinema in some
of his plays like “Hamoun-Lovers” (2015), and “My Cinemas” (@015). It is good to
remember that many of theatre figures in Iran has had attempts and experiences to
make film before him like Ali Rafiee, Hamid Samandarian, Hamid Amjad, Hossein
Farrokhi, …that was company with different reactions.
Rahmanian in his work as a simple classic film in an attractive style of drama points
to some of the most important plays and films ever in the history of cinema with
profiting from heavy and breath-taking acting of two main characters “Ali Omrani”,
and “Mahtab Nassirpour” with presence of actors like Houman Barghnavard, Ashkan
Khatibi, Reza Naji, …he tries to present a different work that makes some good
feelings about cinema. He was successful because the images are remained in mind
and can be unforgettable.
Presence of the film in “Art and Experience Cinematic Group” and being aside from
the main section of 34th FIFF can be weird because in comparison with some other
works in the festival also TV films which participated and were present in the main
schedule is very questionable.
The main idea of the script is an indebt to “Art-Industry of Cinema” and memorizing
sections and cuts from sweet memories of cinema while it is not a new idea but
it especially can be attractive and absorbing for filmgoers and special audience of
cinema.
Joint of the idea with a story from late 60s in Iran, prohibition of video-player device,
beside indirect showing of serious social changes in Iran, has given a anthropological
side to the work that unfortunately didn’t find the opportunity for watching the direct
effects of social happenings in 80s.
The only weakness of Bench Cinema is its pace that it could be faster while the music
of the film is brilliant and the cinematography is remembering too.
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Playing with Sweet Memories
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A Review on Bench Cinema Directed by Mohammad Rahmanian
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Love Is the Main Subject of Bench-Cinema

187

After “Cancer” (which is not still seen) “Bench-Cinema” is the second work of
the famous Iranian theatre director and writer Mohammad Rahmanian. This is
a cinematic-theatrical work that after watching it, you like to put off your hat in
respect of the artist and bow to him; in respect of such an artist that makes love with
borrowing some dialogues and sentences of the films of history of cinema in creating
a comprehensive text and acts of powerful actors. I think this is the characteristics
of a theatre director who comes to cinema like “Ali Rafeie” who made a full romance
in “Fish Fall in Love” that you could draw the picture of the world for all season more
beautiful than previous with it.
In an interview, Rahmanian informed that the main idea of making Bench-Cinema
came from censorship in 80s and the time of banning the video-player device in Iran.
the story also has proved his words but this is just an excuse to shape the story and
put the characters in such situations to grow, blossom and show their love. I said love.
It seems that this is the main excuse of making Bench-Cinema; love.
The film is started with a boy who carries something under his arm and runs in snowy
roads very fast which reminds Kiarostami’s “Homework” very soon. The boy runs
to reach important news to somebody; to Nasi-Bench who was playing an act in a
village. Nasi starts to walk after he finds out that video-player is not banned anymore.
It is expected to see what he does after getting the news but the story carries us to
some days before when he was sentenced to six month in prison because of video
films.
In prison, he becomes familiar with a dubber who gives him number of videos and
in continue he changed to an actor who can act all small and big roles of the world
of cinema. Way of Nasi Bench is love to cinema, love to people, love to dream and
fiction.
However, Rahmanian tries to show the history of evolution of cinema in the story of
the film with adding some characters like Saba who plays an instrument, Ata who
works in special Effects, and Meli who is the actress of Nasi’s films but it seems that
he rides us on the horse of fiction to be like his hero; to love simple, to be simply kind
and simply fall in love.

Interview
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and scene was not clear anymore, and “Inversion” script was exactly whatever you
see in the film.
Have you ever thought of having cooperation with a writer or you’ve found out
that you are the co-pen of yourself?
I always have some friends as my colleagues who stand beside my during the different
processes of scriptwriting; those who I talk with them in primary days about the main
idea and some others that maybe I give them the script to write and profiting from
their comments. They are a wide range; from a housewife to a scriptwriter. However,
I can say that the very permanent person who had been always beside of me was
Mohammad Hossein Shahsavari, the novelist and the writing teacher. He is the first
reader of all of my scripts. In fact, he is the cowriter but he prefers to mention him as
an advisor. During last 25 years old we were friends and he knows me very well also
scriptwriting.
Where does the primary idea of “Inversion” come from?
I was always curious to know that if we take pattern in our relationships from the
relations we see in society or we apply our pattern after upgrading of our situation.
“Inversion” is an attempt for finding the answer for this question. If in our individual
relationship, we persecute each other, wanted or unwanted, is it changed to a pattern
in future that shape the relationship between power and people? I feel a big part of
our behaviors in the society is a mirror of our behavior we do in a smaller pattern
toward our surrounding people. It means that many of what we give from society,
seems that is a magnified sample of what we do toward our surrounding people in
our inter-personal relations.
The way of your storytelling is indirect. Why?
I guess it comes from literature. I’m interested in those books which I can communicate
with them. After I finish them, I back to them in different time again and again and I look
for something different in them. I like that my films be the same for its audience too.
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An Interview with Behnam Behzadi, Director of “Inversion”

I Wanted To Not Being Seen
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Behnam Behzadi, is a writer and director who has a personal style in filmmaking
while he has just made three films; “We Only Live Twice”, “The Rule of Accident”,
and “Inversion” are his works which focus on the interior concerns of human being
in different narrative and drams with various visual form; however, each of them is
unique work in Iranian Cinema. Behzadi is one of those directors who belives that
filmmaking is a place for finding himself and dealing with conceptual concerns.
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While you are writer and you write the scripts of your films, how do you write
the script from the primary idea into writing it?
The way is different in every each script while the script is itself a result of thinking on
one subject for a while, a character or a story. I cannot tell you exactly where is the
beginning point of script but I can say that I think of it for long time, take note and talk
about it with my friends, and if it needs, I will research about it too. After passing this
stage, I disconnect all of my communication ways and I just focus on writing the script.
The trend and process of my work is fixed and I write for 12-13 hours a day. The only
act I do in these days is walking! Generally I make to versions of script; the first one is
written with dialogue from the very first. Then I quit for a day and then I read the script
and after that I rewrite the first draft completely. After the second draft, I come out from
my cave. In this stage I can say that I have the first version of my script in hands. I also
have to say that basically rewrite my scripts for many times. Maybe these revises be
general or detail; but sometimes it happens that I rewrite for more than 10 times, but
the first revision is just after the first draft.
How much your being director has had influenced on all of these revisions?
While I cannot be able to change the script when I’m making a film, so I try to write so
punctual and in the time of shooting I try to be totally loyal to the script, so whatever
is supposed to be happened in the film it must be written in the script from before. In
such a situation I cannot even separate my being director but I just can think of the
process from the first draft. If you see my previous scripts, you can completely find
the final shape of the films in them. The script of “We Only Live Twice” was non-linear
script from the very first. In “The Rule of Accident” script, the concept of sequence
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In “Rome, Open City” Innovation and Climax Happened
Simultaneously

In thought-out documentary “Ingrid Bergman In Her Own Words” (Stig Biorkman/2015)
when we reach to the chapter of marriage of Mrs. Bergman to Reberto Resselliniwhich is one of the worthiest marriages of history of cinema-we find out a strange point
about the beginning point of their familiarity; reviewing personal diaries of Bergman
in the film with the voice of Alicia weekender in the role of Bergman, which tells us
that all the story has been begun with watching “Rome, Open City” by Bergman. After
watching the film, Bergman thought deeply and after a while whe watched another
naturalist work of Rossellini named “Paisa”.
He wrote a letter to his to show her passion to the Italian director. The letter opened a
new chapter in the lives of both of them and leaded to their meeting, marriage, several
kids and for sure several cooperation which gems like “Stromboli” and “Journey to
Italy” have remained; films which pure realism of Rossellini with ritual editing and
atmosphere being mixed together and opened a new window to cinema that continued
in poetic and objective works of even some Iranian directors like Shahid Saleth and
Kiarostami and many other works from various directors
According to her words, the main awe and curiosity of Bergman back to the style
of acting of actors in front of the camera of Ressellini in “Rome, Open City”. In this
special film, Rossellini was one of those directors that he invented and fixed also
sublimed this style at the same time.
Generally, it is expected that innovations become mature during a time and after a
while -maybe in years- it reaches to its climax, but in “Rome, Open City”, “innovation”
and “climax” happen simultaneously; those who are really actors like Anna Manniani
and Aldo Fabristi are present exactly beside of non-actors and children and it doesn’t
seem that they are different at all. In fact, the result of their work, in comparison
with the non-actors in pace, actions, movements, dialogues and some other things is
same. Now, we can say that, what today in acting we talk about sense of realism, it
was happened on the first days after WWII in “Rome, Open City”.
Italian Cinema is still indebted to “Rome, Open City”. We can remind the passionate
narrative of “Malena” (2000/Tornatore); owning a bicycle of Renato, seeing Malena
and beginning of WWII, that all of them began in one day; they are all the following
influences of “Mother and Origin” of Roberto Rossellini which is far from New-Realism
of those far days.
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Inviting to Sublimation
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“A Long Day”; The Narrative of Relativity and
Complication in Human Lives
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When People Are Changed
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It must to have balance between complication and relativity in morality while the
multifold and sometimes paradoxical situation makes the judgment hard about
others. Babak Bahram Baygi has tried to dramatize and show this moral issue in “A
Long Day” by setting people in paradoxical situations. Maybe cinema is the only or
at least the best device which can make this issue understandable with leaning to its
visual nature and showing complicated and relative moral situations also profiting its
dramatic identity.
In fact, functions of showing some issues can change abstract and difficult
philosophical issues to tangible and understandable situations. In “A Long Day”
characters draw complications of moral situations in routine life in accidental facing
with each other but at least Ali (Reza Behboudi) the tired and sad hero of the film
understands these complications and we see feeling of tiredness in his behavior and
style which comes from kind of insolvency of moral paradoxes because of years
being far from Iran and not knowing about some changes in the country and society.
In a sequence, Niloufar tells Ali “Here everything is being changed fast”, it seems that
Ali is completely confused of all these paradoxical changes; because some people
not only have been changed but also misused of some social changes. the synopsis
of the film tells: “Time change people but keep their image fixed.”
Nothing is more suffering than the contrast between changes of people and stability
of memory. It seems that Ali’s personality is stable which is not far from his character
whose interested in painting and introverting due to that. Now he is confront of a
shaking and changing society that was far from it for many years and it is obvious that
he suffers from this morale.
“A Long Day” is full of moral and psychological implications which can be found in
characters also their individual identities.
On the other hand, without moral judgment about characters of the story, relative
situation of moral in the human world is shaped truly and based on dram characteristics
which comes from some social forces. It means that behaviors of people is not just
based on their individual decisions but many times it comes from a bigger discourse
which is the society they live in.

Fih-e-Fimah

Screening Films

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

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

Injured Cow (2014)

Inversion(2015)

Synopsis: After several years, Soheil, found Niloufar’s
address and came for him. Their relationship has been
lost and now it is on the threshold of beginning again.
Cast and Crew: Director: Behnam Behzadi, Director of
Photography: Bahram Badakhshani, Set and Costume
Designer: Babak Karimi Tari, Sound Recorder: Rashid
Daneshmand, Actors: Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa,
Setareh Pesyani, Roya Javidnia, Alireza Aghakhani,
Shirin Yazdanbakhsh, Producer: Behnam Behzadi
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Synopsis: An Iranian labor who is not in a healthy
psychological situation fights with an Afghan labor.
Because of this fight, the Iranian labor fined heavily and
has been put in a dangerous situation.
Cast and Crew: Writer and Director: Saeed Dolatkhani,
Director of Photography: Hassanali Asadi, Editor: Masoud
Dolatkhani, Make-Up: Soudabeh Khosravi, Set and
Costume Designer: Saeed Dolatkhani, Sound Mixer: Amir
Hossein Sadeghi, Sound Manager: Arsalan Kian Erthi, Music: Sahand Mehdizadeh,
Actors: Arash Mohajer, Bahar Nohian, Azita Lachini, Hamidreza Hedayati, Linda Kiani,
Mohammad Amin Sahebzadeh, Nikan Rast Ghalam, Kazem Alizadeh, Amir Sedighi,
Sepidar Tari, Amir Forouzan, Mehran Rajabi, Producer: Seyed Amir Seyedzadeh
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Screening Films

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

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

1395  بهمن/ 34 شماره

Synopsis: The documentary is about the old mansion
of Mirza Hassan Mostofiol-Mamalek (one of the Qajar’s
period’s politicians) which is 125 years old; it has many
untold stories inside. For telling some of these stories the
“Home” awakens and then goes sleep again.
Cast and Crew: Executive Manager, Researcher, Editor,
and Director: Khodayar Ghaghani, Director of Photography:
Davoud Abbasi (With a memory of Martyr Seyed Mehdi
Mirafzali), Sound Recorders: Iman Bazyar, Erfan Ebrahimi, with Presence of Aidin
Aghdashloo, Mohammadreza Aslani, Ashkan Aminian, Seyed Abdollah Anvar, Late
Feraydoun Hafezi, Nasrollah Haddadi, Vigen Davoudi, Late Mohmmad Ali Sepanloo,
Homayoun Shahnavaz, Mohammadreza Madani, Late Shahin Mostofiolmamalek,
Ali Moallem, Leila Moayyeri, Nasser Malek Moteeie, Seyed Alireza Miralinaghi, Late
Ehsan Naraghi, Jahangir Hedayat, Lorik Terhwansian, and Amir Homayoun Ebrhimian
(Little Boy), Producer: Khodayar Ghaghani, Produced in DEFC
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Cinema Bench (2015)

Synopsis: During 1989 to 1992, a man sitting on a
bench in the suburbs of big cities, perform sequences of
great ever movies of the history of cinema for people. He
faces with many changes during these years…
Cast and Crew: Writer and Director: Mohammad
Rahmanian, Director of Photography: Touraj Mansouri, Set
and Costume Designer: Mohssen Shah Ebrahimi, Actors:
Mahtab Nassirpour, Ali Omrani, Houman Barghnavard,
Ashkan Khatibi, Producer: Touraj Mansouri

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

Screening Films

Art and Experience;

A Long Day

The End of the Earth (2005)
Synopsis: Hojjat is a middle-aged man who left his
family in north of Iran and started to tarevl toward south
of Iran barefoot, he decides to go until the end of the
world barefoot and die. After an hour walking he reaches
to Amman Sea and he lived there 17 years away from city
and society. He became famous as the Iranian Robinson
Crusoe while some people came to and bothered him
also making some problems.
Achievements: Winner of Golden Apricot from Armenia International Film Festival,
Winner of Best Film and Best Actor from Kish International Film Festival

1395  بهمن/ 34 شماره

Synopsis: Shahin who has traveled to his hometown
after years, now he faces to a moral dilemma that the
concept of goodness and badness, moral or immoral is
not recognizable.
Cast and Crew: Director: Babak Bahram Baygi,
Sciptwriters: Payam Nasser, and Babak Bahram Baygi,
Director of Photography: Mohammadreza Taymouri,
Sound Mixer: Ensiyeh Maleki, Sound Recorder: Hassan Shabankareh, Special
Effects: Farhad Najafi Fard, Set Designer: Kaveh Kazemzadeh, and Arash Baghipour,
Costume Designer: Semiramiss Mohandesan, Make-Up: Hadi Borji, Actors: Reza
Behboudi, Shabnam Mmoghaddami, Alireza Ara, Baran Ebrahimi, Producers: Babak
Bahram Baygi and Morteza Youneszadeh
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