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روزنوشتهای سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر

یک روز متوسط

نقــد

پرویز جاهد

برخورد جشنواره فجر با سینمای مستند نامحترمانه است

دارد کــه متأثــر از کمدیهــای وودی آلنــی اســت.
از جایی که شــخصیت لیندا کیانی ،همســر ســابق
کوهیــار بــرای بــار دوم وارد قصه میشــود ،فیلم تا
حد زیــادی افت کــرده و جذابیت خود را از دســت
میدهد .ریتم فیلم یکدست نیست و فیلمساز در
خلق موقعیتهــای طنزآمیــز و کمیک موفقیت
چندانی ندارد .با این حال «پالتو شــتری» در میان
کمدیهای سخیف و مبتذلی که این روزها بر پرده
ســینماهای ایران خودنمایــی کرده ،کمــدی قابل
دفاعی اســت که هوشمندانه ساخته شــده و بدون
توسلبهشوخیهایجنسیرکیکومبتذل،روایت
شیرین و بازیگوشانه خود را پیش میبرد.

توگو با «ایران» از این فیلم و حضورش در جشنواره سی و هفتم فجر میگوید:
کارگردان «پالتو شتری» در گف 

تمرکزم بر مخاطب بود
پریسا ساسانی
روزنامهنگار

فیلــم ســینمایی «پالتــو شــتری» ســاخته مهــدی
علــی میرزایــی از آن دســت فیلمهایــی اســت کــه
عــاوه بر «نــگاه نو» در بخش «ســودای ســیمرغ»
ســی و هفتمین جشــنواره فیلــم فجــر نیــز حضــور
دارد« .پالتــو شــتری» فیلــم محترمــی اســت کــه
داســتانی ســاده از جدال و موقعیتهایــی دارد که
بیــن دو شــخصیت با ســابقه دوســتی گذر ســالها
بــه وجود میآید ،در واقع ایــن فیلم روایت رفاقت
انســانهایی اســت که در طول زمان درگیر جدال و
سوءتفاهم میشوند.
مهدی علی میرزایی کارگردان «پالتو شــتری» پیش
از ســاخت ایــن فیلــم ،در حــوزه فیلمنامهنویســی
فعالیت جدی داشــته است و فیلمنامه آثاری چون
«گشت ارشــاد « ،»1درمدت معلوم» و «پارادایس»
را نوشــته اســت و به گفته خودش مشق فیلمسازی
را در ســاخت فیلمهــای کوتاه و تله فیلــم به انجام
رســانده اســت و اکنــون خوشــحال اســت بــا «پالتــو
شــتری» در دو بخش مهم از جشــنواره سی و هفتم
فیلــم فجر حضور دارد .کارگردان «پالتو شــتری» در
توگــو بــا روزنامه ایــران درباره نخســتین تجربه
گف 
فیلمســازی خــود ،نــگارش فیلمنامــه ایــن فیلــم،
حساســیتهای جامعه در روابط و دوستیهای این
دوران و...سخن گفت.
ëëانتخاب نام «پالتو شــتری» برای یک فیلم جذاب
است .در ابتدا کمی درباره فضای کلی فیلم توضیح
بدهید.
فیلم «پالتو شــتری» یک درام اجتماعی اســت که
از جــدال و موقعیتهایــی که بین دو شــخصیت با
سابقه دوســتی طوالنی است حرف میزند .در این
فیلم روابط چند نفر که در حلقه دوستی با یکدیگر
قرار دارند روایت میشــود .در واقع «پالتو شــتری»
ســعی میکنــد داســتانی ســاده و در عیــن حــال
پیچیــده را روایــت کند بــه همین منظور بــا درنظر
گرفتن جدال در رابطه دو دوســت شــخصیتهای
متعــددی وارد داســتان میشــود کــه هریــک بــر
ارتباط این دوســتی تأثیرگذاراســت .از همین رو در
ساخت فیلم بیشترین تمرکزم بر داستانپردازی و

ایلنا

«پالتو شتری» مهدی علی میرزایی؛ روشنفکران متوهم

که به فیلم جهت داد .من دنبال کسی میگشتم که
بر اثر سرطان پستان فوت شده باشد و در ضمن یک
زن معمولی باشد و نه مربوط به یک طبقه خاص.
ëëچرا بهدنبال زنی از طبقه متوسط گشتید؟ دلیل این
تأکید چه بود؟
ایــن هــر دو زنی که در فیلم انتخاب شــدند از یک
طبقــه معمولی آمده بودند تا به تمــام زنان جامعه
تعمیمپذیر باشــند .خیلیها به من پیشــنهاد دادند
کــه فیلــم را با یــک هنرمند یا آرتیســت جلــو ببرم تا
اثرگذارتر باشد .هنرمندی که با چنین مشکلی مواجه
شده باشد اما تصور من این بود که انتخاب این مدل
از شــخصیتها به یک جمع خاصی محدود میشد
و نــه تمــام جامعه .از ســوی دیگــر چون مــن به فکر
نمایش فیلم هم هســتم دلم میخواست مخاطب
هدف فیلم جمع گستردهتری باشد .قشر هنرمندان
آگاهی بیشــتری به چنین مســائل دارنــد درحالی که
این مســتند کار آگاهی بخشــی بــه مردم نــاآگاه را نیز
مورد تأکید قرار داده بود .دلم میخواســت مخاطب
با دیدن سوژههای فیلم خودش را درمیان آنها ببیند.
تا به حال در چند نمایشــی که این فیلم داشته تصور
میکنــم ایــن اتفــاق افتــاده اســت .در همیــن احوال
دوســتی درباره یکی از آشنایانشان به من توضیحاتی
داد کــه یکــی از اقوامشــان شــوهری بوده کــه زنش را
خیلی دوست داشته اما زن بهدلیل این بیماری فوت
کرده است .من با همسر مهناز تماس گرفتم و ایشان
گفــت من تمام زندگیام را جلو روی شــما میگذارم
تــا یــک یــادگاری از مهناز بــه جا بمانــد .کاراکتــر روح
درگذشته تاحدی اتفاقی پیدا شد و در فیلم جا گرفت.
ëëامــا پرداختــن به چنیــن ســوژههایی تا حــد زیادی
ســخت و در جامعه ما سنتشکنی اســت .این طور
نیست؟
درمســتند قرار اســت که وارد زندگی افراد شوی و
این ســرطالن یک مقدار تابو دارد و خیلیها دوست

ندارند بگویند که به ســرطان ســینه مبتال هستند .به
نظر من ســنتهای فرهنگی ما باعث شده است که
این موضوع چندان شــفاف مطرح نشــود و همیشه
گفته شده که یکسری مشکالت زنانه در بیمار وجود
دارد .حــال آنکه ایــن بیماری تنها مختــص به زنان
نیســت و میتوانــد ابعــاد زیادی داشــته باشــد که از
خانواده طرف شــروع شــود و به جامعه تســری پیدا
کنــد .وقتی راجع بــه این موضوع تحقیــق میکردم
متوجه شــدم که چقدر درباره این بیماری تابو وجود
دارد و افراد مبتال به سرطان پستان خجالت میکشند
که بیماریشــان را با همســر و آشــنایان مطــرح کنند.
افــراد مدام این موضوع را پشــت گــوش میاندازند
تــا اینکــه کار بــه فاجعه میکشــد .من متوجه شــدم
کــه دلیل مرگ ومیر این ســرطان به خاطر خجالت
و پشــت گوشاندازی اســت .در کشــورهای پیشرفته
مدام درباره این موضوع آگاهیرســانی میشــود اما
در کشــور ما خود کلمه پستان ممیزی میشود و تابو
دارد و همه به آن ســرطان سینه میگویند .در حالی
که ســینه بخش دیگری از بدن فرد اســت که قفســه
ســینه را شــامل میشــود .وقتی خود کلمه سانســور
میشود شــما میتوانید حدس بزنید که درباره این
بیماری چه میزان پنهانکاری وجود دارد.
ëëبا وجــود موضوعــی که فیلم داشــت شــاید تصور
حضور آن در جشنواره سخت بود .چون فیلم درباره
زنان و مشکالت ناشی از آنهاست .در این باره توضیح
دهید و اینکه اصالً مخاطب این مســتند چه کســانی
هستند؟
مســتند«تمام چیزهایی که جایشان خالی است»
اولین فیلم بلندی اســت که من ســاختهام و طبیعتاً
اولیــن حضور من در جشــنواره فیلم فجر اســت .من
فکــر نمیکنــم فیلــم مختــص زنــان درگیر ســرطان
پســتان باشــد اتفاقــاً شــاید بخــش اعظــم مخاطب
فیلــم زنان باشــند اما مردان را هم شــامل میشــود.

مــن واکنشهــای مثبــت زیــادی از طــرف مخاطبان
مــرد گرفتهام .یعنی هرکســی از ظن خــودش یار این
فیلم میشــود .یکی فکر میکند موضوع آن راجع به
پذیرش مرگ است دیگری به موضوع همسر وفادار
یــا موضوعات دیگر واکنش نشــان میدهــد و برایش
جــذاب اســت .پس از تماشــای این مســتند الیههای
مختلفی برای مخاطبان پیش آمده است و این برای
مــن جالب توجه اســت .مخاطب فیلم بیش از همه
نیمی از مردمان ایران یعنی زنان هستند اما موضوع
تابــو و کنار گذاشــتن ســنتهای غلط شــامل همه ما
میشود .این فیلم برای زنانی که هیچ آگاهیای از این
اتفــاق ندارند خیلی کاربردیتر اســت چون این گروه
نسبت به بدنشان خیلی توجهی نداشته و بیتفاوت
هســتند .به همین دلیل دایره مخاطبان فیلم بســیار
گسترده است و فقط زنان را هم شامل نمیشود.
ëëنکتهپایانی؟
من فکر میکنم همانطور که جشنواره فجر برای
خیلی از فیلمسازان سینمای داستانی اهمیت دارد
بــرای ما هم اهمیت دارد .به این دلیل که جشــنواره
فجر مهمترین جشــنواره ملی کشور اســت و مانور و
پوشــش خبری گسترده رســانهای راجع به آن وجود
دارد .بــه همین دلیل هر فیلم مســتندی میتواند از
چنین فضایی بهره ببرد .واقعاً در ســینمای مســتند
فیلمهــای دیگری وجــود داشــتند که میتوانســتند
در جشــنواره باشــند اما باتوجه به سیاســتهایی که
متأسفانه هرسال عوض میشــود این اتفاق نیفتاد.
یکی از نقدهایی که ما همیشه به جشنواره داریم این
است که تصمیم خودتان را درباره مستند تحت یک
ضابطه کلی دربیاورید و شایســته نیست که این طور
با ســینمای مســتند برخورد شــود .ســینمای مستند
بچــه بیپدرومادری نیســت که هرســال با بیمهری
یکی از والدین مواجه شــود .برخورد جشنواره فجر با
سینمای مستند نامحترمانه است.

پرداخت شخصیتها ،دکوپاژ و در نهایت خروجی
فیلم بود.
ëëهمانطور که اشــاره کردید بیشــترین تالش شــما
هنــگام نــگارش فیلمنامه ،در شــخصیتپردازیها
بــود نکتــهای کــه متأســفانه در ســینمای ایــران تــا
انــدازهای مغفول مانده اســت .بــا توجه به ســابقه
فیلمنامهنویســی که داشــتید ،خواســتید داســتانی
ساده با داستانی پر پیچ و خم را انتخاب کنید؟
در نــگارش فیلمنامههــای خــود همیشــه بــه این
مطلــب توجه دارم که فیلمنامــه وقتی زنده و پویا
اســت که براساس نیاز و حساســیتهای ملموس
تماشــاچی بنــا شــده باشــد .بنابراین قبــل از اینکه
دست به قلم ببرم و بخواهم فیلمنامهای بنویسم
بــه حساســیتها ،نــکات مــورد توجــه ،مســائل و
مشــکالت جــدی کــه جامعــه بــا آن درگیــر اســت
نــگاه میکنــم چون معتقــدم بــرای ورود به زمین
بــازی یــک بازیکــن در درجــه نخســت بایــد زمین
را خوب بررســی کنــد و نگاه تازهای بــه زمین بازی
داشــته باشــد و در این صورت اســت کــه میتواند
درست نشانهگذاری کند و به هدف بزند و من هم
در «پالتــو شــتری» ســعی کــردم به ایــن موقعیت
حســاس و حســاب شــده از خــود ،فیلمنامــه و
کارگردانی برسم.
در پاســخ بــه بخــش دوم ســؤال بایــد بگویــم در
کتابهای فیلمنامهنویسی توصیه عامی وجود دارد
که گفته میشود برای موفقیت یک فیلم بهتر است

داستانی ساده با شخصیتهای پیچیده انتخاب کرد
و این مهم در ســینما جواب داده اســت و من هم با
توجه به تجربههای گذشته خود در فیلمنامهنویسی
از ایــن تکنیک فیلمنامهنویســی اســتفاده کــردم در
واقع داســتانی عامه فهم و جذاب انتخاب کردم که
بتوانم شخصیتها را واشکافی کنم و مخاطب را به
سمت لذت مضاعف تماشاگر سوق دهم.
ëëبــا ایــن اوصــاف روابط بیــن آدمهــا برای شــما از
اهمیت ویژهای برخوردار بود؟
بیتردیــد .وقتــی بــه ارتباطــات و دوســتیهای بین
مــردم در روزگار خودمــان نــگاه میکنــم متوجــه
موقعیتهــای پیچیــده و بزنگاههایــی در روابــط
میشوم که شــیوه رفتاری افراد را تغییر میدهد .به
نظرمن مردم امروز خیلی درگیر پیچیدگی در روابط
هســتند و چون این درگیری وجود دارد به موضوعی
ملمــوس و حســاس تبدیــل شــده اســت .بههمین
منظور ساخت فیلمهایی مثل «پالتو شتری» که این
روابــط را هدف گرفته اســت ،میتواند مخاطب را با
خود همراه کند و مخاطب نیز با آن همذاتپنداری
میکنــد و میتوانــد تجربههــای خــود را روی پــرده
سینما ببیند.
«ëëپالتــو شــتری» از جملــه فیلمهایــی بود کــه این
شــانس را داشــت در دو بخش «نگاه نو» و «سودای
ســیمرغ» حضور داشته باشــد و این موقعیت برای
یــک کارگــردان فیلم اولی درخشــان اســت .با این
اوصاف فکر میکنید چه جایزهای دریافت کنید؟

روابط عمومی فیلم

آنان ،کشــش الزم را برای دنبــال کردن ماجرا ندارد.
فیلم دو یا سه راوی دارد(بخشی از فیلم را مالصالح
مترجم ایرانــی اردوگاه روایت میکند و بخشهایی
دیگــر بــه وســیله دو نفــر از اســرای نوجــوان روایت
میشــود) و وجود همین راویهای متعدد است که
موجب آشــفتگی در روایت شده است .فیلمساز در
پرداخت شــخصیت مالصالح تا حــد زیادی موفق
است .ماهیت او نه تنها در ابتدا برای کودکان روشن
نیست و در هالهای از ابهام و سوءظن قرار گرفته بلکه
بعــد از آزادی از اســارت نیز مورد ســوءظن نیروهای
ایرانی است و بازجویی میشود .جعفری در تشریح
وضعیت عمومی کودکان در اسارت و بیان ترسها و
اضطرابها و آزارهای روحی و جسمی گروهی آنان
موفق اســت اما تالشی برای نزدیک شدن بیشتر به
آنها و نمایش کشمکشها و چالشهای درونی آنها
نمیکند.یکیازبهترینصحنههایفیلم،صحنهای
اســت کــه بچههــا بــرای نمــاز خوانــدن ،چــون آب
ندارند باید با خاک تیمم کنند و این کار را با تکاندن
لباسهای نظامی خود و جمع کردن خاک وطن در
اسارتانجاممیدهند.

زینب تبریزی در مستند «تمام چیزهایی که جایشان
خالی اســت» به ســرطان پســتان زنان میپردازد که
موضــوع بســیار مهم و اساســی به حســاب میآید و
کســی در لــزوم و ضرورت طــرح آن تردیــدی ندارد.
هر ســال زنهای بسیاری به خاطر ناآگاهی و نسبت
بــه بــدن خــود و ســهلانگاری در مراقبــت از آن ،یــا
پستانشــان را از دســت میدهند و یا جانشــان را .در
طول فیلم یک زن که جانش را به خاطر ســرطان از
دســت داده ،درباره بیماریاش با مــا حرف میزند
و ایــن فرصت را فراهم میکنــد که مخاطب از زاویه
دید او به موضوع نزدیک شود .فیلم با تصویر زنانی
عادی آغاز میشــود که هر کدام به کاری مشــغولند
و صــدای راوی میگوید من میتوانســتم هر کدام از
این زنها باشــم و در انتها میفهمیــم که این زنها
موفق شدهاند دوران سخت بیماریشان را پشت سر
بگذارند و زنده بمانند .فیلمساز میکوشد با برجسته
کــردن یکی از آنهــا در برابــر زن راوی از تقابل مرگ
و زندگــی بهعنــوان دو روی بیماری ســخن بگوید .با
زینــب تبریزی دربــاره اولین حضورش در جشــنواره
فیلم فجر و این مستند به گفتوگو پرداختیم.
«ëëوالســی برای تهران» آخرین مســتند شــما بود که
اخیــراًهم اکــران آن به پایان رســید .این فیلم ســوژه
ســختی داشــت .درباره پیدا کردن ســوژه این مستند
بگویید.
یــک مســیر عجیــب وغریبــی طــی شــد تــا مــن
توانســتم بــه این کاراکتر برســم .زمانی که شــروع به
تحقیــق دربــاره این مســأله کــردم به صفحــهای در
فیسبــوک با نــام «حمایــت از موســیقی خیابانی»
برخوردم که این صفحه طرفداران زیادی داشــت و
بســیاری از افــراد ویدئوهای خود را برای هم ارســال
میکردنــد بــه همیــن ترتیب بــا خیلــی از گروههای
موســیقی خیابانی آشنا شــدم و کارهای آنها را رصد
کردم البته خیلی از آثار آنها را نمیپســندیدم چون
نوعی از موســیقی که ارائه میدادند برای من بسیار
مهم بود .به همین ترتیب از طریق یکی از دوســتان
موســیقاییام در رشــت بــا یــک فــردی کــه مغــازه
سازفروشــی داشــت ،آشنا شــدم که توانستم شماره
یکی از دوستان مهرداد مهدی را از او بگیرم و سپس
با مهــرداد مهدی ارتباط گرفتم .پس از حدود چهار
ســاعت صحبــت با او بــه ایــن نتیجه رســیدم که به
طــور قطع کاراکتر اصلی فیلم من اســت و بر همین
اساس به طور کلی قصه فیلم تغییر کرد و براساس
شخصیت مهرداد مهدی نوشته شد.
ëëبا توجــه به حساســیت موضــوع برای پیــدا کردن
ســوژه مســتند «تمــام چیزهایی کــه جایشــان خالی
است» با چه مشکالت وسختیهایی درگیر بودید؟
وقتی تصمیم گرفتم از یک کاراکتر فوت شده در
فیلم استفاده کنم اتفاق جالبی افتاد .من از زبان آن
زن فیلم را روایت کردم و این کار شیوه خالقهای بود

سایت جشنواره سینما حقیقت

بدون محاکمه آزاد کنند ،آشــفته میشود و دست به
گروگانگیری میزند .با اینکه مسأله فیلم به اصطالح
«ناموســی» است و مســتقیماً ربطی به برجام ندارد
امــا بــه شــکلی نمادیــن و اســتعاری ،علیــه برجام و
دیپلماســی دولت روحانی و هرگونــه مذاکره با غرب
اســت .امیر یــک بســیجی ارزشــی و آتش بــه اختیار
است که صراحتاً از آقازادهها و مذاکرهکنندگان انتقاد
میکند.اودرخواستمقاماتنظامبرایآزادیناصر
احتشام(داللنفتی)بهخاطرفشارهایدولتبریتانیا
و مذاکره برای فروش نفت در ژاپن را «باج ناموسی»
خوانده و رد میکند .از دید او این دیپلماســی ،غیرت
نــدارد در حالی که مقــام امنیتی میگویــد در عوض
شــعور دارد و منافع ملی را درنظر میگیرد .مشــکل
بــزرگ ایــن فیلــم ایــن اســت کــه تماشــاگر اساســاً،
مســألهای که موجب این بحران شده یعنی ضرب و
شتم زنی چادری به وسیله مردی دوملیتی آن هم در
پایتخت جمهوری اسالمی را باور نمیکند .شاید اگر
اینموضوعدرکشوریغربیمثلفرانسهیاانگلستان
که گرایشهای اســام ستیزی در آنجا نیرومند است
رخ مــیداد ،قابــل بــاور بود .مســأله دیگر ،آشــفتگی
در کارگردانــی صحنههــای مربــوط به مذاکــره امیر و
گروه بسیجیها با مقامات امنیتی است .فیلمساز در
فضاسازیوایجادالتهابوتعلیقکهویژگیمهماین
نوع تریلرهای سیاسی است موفق نیست و نتوانسته
تصویر درستی از موقعیت جغرافیایی پایگاه بسیج و
کنشی که در آن جاری است ارائه کند.

« 23نفر» مهدی جعفری؛ روایتی مستند از دوران اسارت

«پالتو شتری» ،تجربه تازه و متفاوتی
3
در ژانــر کمــدی و طنــز ایرانی اســت
نگـــاه که بــا رویکردی انتقــادی و طنزآمیز
به وضعیــت فرهنگی جامعه ایران
ســاخته شده .فیلم از یک ســو هجویهای بر فضای
روشــنفکری متظاهرانــه و توهــم زده امــروز ایــران
اســت که درگیر بحثهای فلســفی و روشــنفکرانه
قالبی در کافی شــاپها و دانشگاه هاست و از سوی
دیگــر ،به نقد بورژوازی نوکیســه و قالبی میپردازد
کــه گرفتــار ســنتهای عقــب مانــده و خرافــات و
جادو جنبل است .کوهیار ،نویسندهای خودشیفته،
متکبر و متوهم است که خود را فیلسوف و دیگران
را میانمایــه میپندارد و اندیشــههای زن ســتیزانه
نیچه را دنبال میکند و معتقد است که زن انفعال
محض اســت .اما دوســت او فرید که راوی داستان
اســت ،آدم آس و پاس و بیپول اما منطقی و واقع
بینی است که رفتار متظاهرانه و نارسیستی کوهیار
را تحمل نمیکند و مدام با هم در ســتیزند .روایت
خطی اســت که از دید یــک راوی واحد یعنی فرید
بیان میشود و لحن شوخ طبعانه و بازیگوشانهای

زینب تبریزی از «تمام چیزهایی که جایشان خالی است» میگوید

خبرنگار

«دیدن این فیلم جرم است» رضا زهتابچیان؛ کشمکش فرد با سیستم

تاکنــون فیلمهــای زیــادی در ژانــر
2
جنگ در ایران ساخته شده اما کمتر
نگـــاه فیلمــی بــه دوران اســارت نیروهای
ایرانــی به ویــژه کــودکان و نوجوانان
در عــراق پرداخته اســت و  23نفــر از این نظر فیلم
متفاوتی در ژانر جنگ است که به بازسازی ماجرای
اســارت تعــدادی از نوجوانــان بســیجی بــه دســت
عراقیهــا در جریــان حملــه نیروهــای ایــران بــرای
آزادسازی خرمشهر میپردازد ،ماجرایی که مهدی
جعفری قبالً آن را به شــکل مستند نیز ساخته بود.
فیلم با سکانس پرتحرک حمله نیروهای ایرانی به
خاکریزهای عراقی در حمیدیه در سال  1361شروع
میشــود که منجر به اسارت این کودکان و نوجوانان
میشــود .پس از آن فیلمساز ،داستان اسارت آنها را
دراردوگاهیدرعراقدنبالمیکند.درآنجا،دستگاه
تبلیغاتیرژیمصدامبهکمکبازوهایایرانیخائن
اش ،ســعی میکند بــا زور ،تهدید و شــکنجه آنها را
وادار کنــد که در برابر میکروفــن رادیو و دوربینهای
تلویزیونی ،به دروغ خود را کم ســن و ســالتر از سن
واقعیشــان معرفی کرده و بــه جهانیان بگویند که
جمهوری اســامی آنها را به زور به جبهه فرســتاده
اســت .رویکــرد مســتندگونه جعفــری در بازســازی
ایــن رویداد تاریخی که با اســتفاده از ترکیب تصاویر
آرشــیوی واقعی و تصاویر گرینی و بیکیفیت شــبه
مســتند و بازسازی شده صورت میگیرد از امتیازات
فیلم اســت که باعث میشــود ما همدلی بیشتری
با موقعیت این اســرا نشــان دهیــم اما تعــداد زیاد
شــخصیتها و فقدان شــخصیت محوری در میان
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کامبیز حضرتی

منتقد سینما

«دیــدن ایــن فیلــم جــرم اســت»،
1
فیلمی در ژانر تریلر سیاسی است که
نگـــاه در ســالهای اخیر با ســرمایهگذاری
و حمایــت نهادهــا و ســازمانهایی
مثــل اوج یــا حوزه هنــری ،رونق تــازهای گرفتــه و در
ادامه فیلمهایی مثل «سیانور» و «ماجرای نیمروز»
و «التاری» ساخته شده است .تفاوت این فیلمها با
فیلمهای سیاســی -امنیتی که مثالً در دهه شصت
یا هفتاد ســاخته میشــد در شــکل ،زبان و پرداخت
سینماییآنهاستکهنسبتبهآنفیلمها،پیشرفت
قابل توجهی داشــتهاند .اســم فیلم بیربط اســت و
کارگــردان فیلم ،دلیل انتخــاب آن بهخاطر
بــه گفته
ِ
صحنهای از فیلم اســت که در فیلم فعلی نیســت و
در مرحلــه فیلمبرداری حذف شــده ولی با این حال
همچنان روی فیلم مانده است.
داســتان بســیجی جوانی به نام امیر اســت که
فیلم،
ِ
همســرش در خیابان به خاطــر چادری بــودن مورد
تعــرض و ضــرب و شــتم یــک دالل نفتــی ایرانــی/
انگلیســی مســت به نام ناصر احتشــام قرار میگیرد
و بچــهاش بر اثر ضربات وارده ســقط میشــود .امیر
که فرماندهی یک پایگاه بســیج را به عهده دارد ،این
مرد را دســتگیر و بازداشت میکند اما از مقامات باال
بــه او دســتور میدهند کــه او را آزاد کند ولــی امیر زیر
بــار این دســتور نمــیرود و این نافرمانی و ســرپیچی
از دســتور ،او را در مقابل نظــام قرار میدهد و مجبور
میشــود هماننــد حــاج کاظــم در «آژانــس شیشــه
ای» بــرای برآورده شــدن خواســت قانونی و شــرعی
اش ،یعنــی محاکمــه و مجازات دالل نفتی متوســل
بــه گروگانگیــری شــود امــا« ...دیدن ایــن فیلم جرم
است» ،همانند «آژانس شیشه ای» ،فیلمی در مورد
کشــمکش و جدال فرد با سیســتم اســت کــه از زاویه
امنیــت ملــی روایت میشــود .امیر وقتــی میفهمد
کــه مســئوالن نظام بهخاطــر فشــارهای بینالمللی
بویژه از سوی دولت بریتانیا و یا نقش مهم این دالل
نفتی در مذاکرات نفتی ایران و ژاپن ،میخواهند او را
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دربــاره این مطلــب که فیلــم در دو بخش حضور
دارد واقعــاً خوشــحالم امــا دربــاره ایــن موضــوع
کــه چــه جایــزهای دریافــت میکنــم یــا نمیکنم
تصویــری نــدارم و اساســاً نمیدانــم چــه اتفاقــی
خواهــد افتــاد .موقعیت من ماننــد کارگردان یک
نمایش اســت که شــب اول از اجرای یک نمایش
را تجربــه میکند .به این معنا که کارگردان و گروه
نمایــش ماهها تمریــن کردهاند و حــاال وقت اجرا
است .پیش از نمایش فیلم با صحنهای خاموش
امــا آماده اجرا روبــهرو بودهایم و بــا این قطعیت
کــه همــه مــا کارهــای خــود را بدرســتی بــه انجام
رســاندهایم ،منتظــر دریافت بازخــورد مخاطبان
هســتیم و داوریهــا بــرای مــن از زمــان دریافــت
بازخوردها جدی میشود بنابراین در حال حاضر
بــه داوریها فکــر نمیکنــم و دغدغــه اصلی من
اولین مواجهه تماشاگر با اثر است.
ëëبهعنــوان آخریــن ســؤال دوســت داریــد در چــه
بخشهایی سیمرغ بگیرید؟
هنــگام نــگارش فیلمنامــه یــا ســاخت آن اصالً به
جشنواره فکر نمیکردم و همانطور که گفتم تمام
نگرانــی ،توجــه و دغدغــهام معطوف بــه برقراری
ارتباط تماشــاگران عام با فیلم بود و خوب سیمرغ
بهتریــن فیلم از نگاه تماشــاگران طبیعتاً برای من
وسوســهکننده بــود کــه ایــن اتفــاق در انتخابهای
مردمــی نیفتــاد وبایــد منتظر مانــد و دید تــا پایان
ماجرا چه اتفاق میافتد.

