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گفتوگوی « ایران» با یاسر طالبی کارگردان مستند «دلبند»

ثبت خاطرات یک نسل شکوهمند
پریسا ساسانی
خبرنگار

مستند ســینمایی «دلبند» برخاســته از فرهنگ احترام به زمین و خاک است که همه
این فرهنگ را در دلبستگی فیروزه خورشــیدی زن 83ساله شمالی به گاوهایی که دارد
میبینیم«.دلبند»ساختهیاسرطالبیوباتهیهکنندگیالههنوبختاستکهدرمرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده است .یاسر طالبی مستندساز تلویزیونی
استکهبا«دلبند»نخستینفیلمسازیمستقلخوددرسینمایمستندراتجربهکرده
است.اینفیلمدرسیوهفتمینجشنوارهفیلمفجرحضورداردوپیشازایندربخش
مسابقه«ایدفا»(جشنوارهفیلمهایمستندآمستردام)حضورپیداکردوتوانسترتبه
باالدرلیست 10مستندبرتراینجشنوارهرابهخوداختصاصدهدوقراراستهمزمان
بانمایشاینفیلمبهعنوانتنهانمایندهایراندرشصتونهمینجشنوارهفیلمبرلین
دربخش«(،»CulinaryCinemaسینماوفرهنگغذا)نیزحضورپیداکند.یاسرطالبی
توگوبا«ایران»دربارهتجربهحضوراینفیلمدرعرصه
کارگردانفیلم«دلبند»درگف 
بینالملــل،چراییجذابیتاینفیلمبرایمخاطبانخارجازکشــور،دراختیاربودن
سوژه،دوریازساختقهرمانجعلیومسائلپیرامونسینمایمستندصحبتکرد.

 ëëبرای آغــاز دربــاره تجربه حضور مســتند
ســینمایی «دلبنــد» در جشــنواره «ایدفــا»
بگویید.
در جشــنواره فیلــم «ایدفــا» ،مســتند
«دلبنــد» بســیار خــوش درخشــید و جــزو
 5فیلــم برتــر از جهــت تعــداد حضــور
مخاطب بــود .به این ترتیب کــه این فیلم
 5سانس طبق جدول داشت و به 6سانس
فوقالعادهنیزرسیدوبااستقبالتماشاگران
هلندی روبهرو شــد« .دلبند» یک اثر ســاده

است و بیش از اینکه سوژه در خدمت فیلم
باشد ،این فیلم اســت که در خدمت سوژه
قرار دارد.
 ëëساخت فیلمهایی مثل «دلبند» بهدلیل
سادگیدرنوعروایتهمآسانوهمسخت
اســت .آســان از ایــن جهــت کــه بهعنوان
کارگردان فیلم با سوژهای سر راست مواجه
هستیدوســختازاینجهتکهمخاطب
بخصوصتماشاگرایرانیگمانمیکندفیلم
راحتیبودهاستوناخودآگاهدچارقضاوت

قرارمیگیرید.درحالیکهکارکردنبایکزن
سالخورده 83ســاله خیلی سخت و دشوار
اســت.درحالیکهفیروزهدر 70دقیقهفیلم
«دلبند» خیلــی خوب با دوربیــن کنار آمده
بود.
من در سرزمین فیروزه به دنیا آمدهام و
از کودکی این آدمها را میشناختم و اساساً
ایــن فیلــم را تقدیم بــه مادربزرگــم کردم،
چراکــه زنان مازنی همــراه و همپا با مردان
پیش میآیند و خبری از جامعه مردســاالر
در ایــن جوامــع نیســت در نتیجه تصمیم
اصلــی را زن در کانــون خانــواده میگیــرد.
امــا واقعیت این اســت ،در زمانهای زندگی
میکنیم که بهدلیل گســترش شهرنشینی
و مهاجــرت و درنهایــت تغییــر ماهیــت
زندگی انسان گسست ارتباطی شکل گرفته
و متأســفانه ایــن نســل از مادربزرگهــا و
پدربزرگهــا یــا از دنیا رفته و یا در روســتاها
تنهــا ماندهانــد .بنابرایــن اشــاره بــه نســل
فیروزههــا بــرای مــن بهعنوان مستندســاز
تکلیفبود.
 ëëزنانیمثلفیروزهباقومیتهایمختلف
در کشــور ما زیاد هســتند حاال یکی مثل این
زندرارتفاعــاتالبرزجنوبشــرقیزندگی

میکند ،دیگری در کردســتان و غرب کشور و
برخیدیگردرجنوبوشرقایران.چراسراغ
فیروزهرفتید؟
هــدف اشــاره بــه نســل فیروزهها بــود و
همانطــور که گفتم ،شــناختم از آن مراتع
و مناطــق خوش آب و هــوای کوههای البرز
بیشــتر بود .به همین دلیل ســاخته شــدن
فیلمی درباره از یاد رفتههای فرهنگ اقوام
و بخصــوص ارتباط انســان با طبیعت یک
تکلیفبود.

 ëëخیلی از هم صنفیهای شما فیلمهایی از
جنسنمایشزندگیفیروزهساخته اند؟
نکته درســتی است و این موضوعی بود
کــه من هم بــه آن فکر میکــردم و مدام با
خــودم مــرور میکردم که بــا توجه به اینکه
امثال فیروزه در کشور ما زیاد است و دوستان
بسیاری هم در قالب فیلم مستند درباره او
فیلم ســاختهاند ،بنابراین مــن میخواهم
چــه فیلمــی بســازم که اصــل حــرف از آن
درآید؟
ëëپاسخبهسؤالچهبود؟
در بررســیهای مختلفــی کــه انجــام
دادم بــه این نتیجه رســیدم «دلبنــد» قرار
است برای مخاطب هدفی ساخته شود که
جامعه ایرانی را نمیشناسد و اگر قرار باشد
یــک زن ایرانی موفق که در فرهنگ ســنتی
متعلق به ایران رشــد کرده را نشان دهیم،
آدرس فیلــم «دلبنــد» و فیــروزه را بدهیم.
زمانــی که بــا مخاطب بینالمللــی مواجه
شــدم نظرشــان این بــود ،فیــروزه انســانی
است که گذشــته را در امروز زندگی میکند.
ایــن نوع نگاه تماشــاگر برای مــن بهعنوان
یک فیلمساز بســیار ارزشــمند بود .ضمن
اینکه برای من کشف ناشناختههای زندگی
فیروزهمهمترازرئالیسمبود.
 ëëیکــیازنــکاتقابــلتوجهفیلــمازمنظر
تماشــاگر ایرانــی توصیه به برگشــت نســل
بخصوصجوانبهخــاکوزمینبهعنوان
مهدپرورشوجودانساناست.
بــودا تــک عبــارت جالبــی دارد کــه
میگوید هیچ فرزانهای نمیدرخشــد و اگر
انســانهایی امثــال فیــروزه و فرهنگــی کــه
پشتوانه آنهاست را من بهعنوان فیلمساز و
شمابهعنوانخبرنگارمطرحنکنیم،بهقول
بودا هیچ فرزانهای نمیدرخشــد .بنابراین
دیدن هســتی به قول موالنا به ما انســانها
برمــی گــردد که چطــور زندگــی را باشــکوه
ببینیــم و مــن ســعی کــردم در ایــن فیلــم
فیروزه و زندگی گالشی (دامداری) را باشکوه
ببینــم .نکتــه دیگر اینکــه فیروزه ســختی و
مشــقتهای زندگــی خــود را آنقــدر خوب
تفسیرمیکندکهمنبهعنوانیکفیلمساز
خود را ملزم دانستم که از این شکوه زندگی
سادهفیروزهفیلمبسازم.
 ëëمســتند«دلبنــد»عــاوهبــرویژگیهــای
خاص در بیــان شــیوهای از زندگی ،به حفظ
کیانخانوادهورعایتاخالقنیزتأکیددارد.
درهمینراستاآیادرتحقیقوپژوهشبهاین
موضوعاتفکرکردید؟
بعــد از دو ســال کار با فیــروزه ،او یک بار
بــه من گفت کــه حاال مادر و فرزند شــدیم.
یعنیتوانستماعتماداوراجلبکنم.خوب
برای رســیدن به این نقطه تالش بســیاری

کردم و زمانی که فیروزه به این نکته اشــاره
میکنــد بالطبــع بــه این معناســت کــه در
ارتبــاط با او موفــق بودم وهمــه اتفاقهای
زندگی شخصیاش را از روی اعتماد با من
درمیان گذاشت و این اعتماد برای من قابل
تقدیر بود .در واقع شیوه رفتاری که در طول
مســیر با هم داشــتیم همان رعایت اصول
اخالقی در مواجهه با ســوژه بود و این شیوه
رفتاری برخاســته از حال و هوای ســوژه و در
مقابــل روبهرویی ما با ســوژه بــود .بنابراین
این فیلــم میتواند نماینده خوبی از حیث
نشان دادن ارزشهای انسانی و ملی باشد.
تأکیدمیکنمفیلممستند«دلبند»نماینده
خوبی برای سینمای ایران در جشنوارههای
بینالمللی خواهد بود و به جرأت میگویم
کــه ایــن فیلــم بــدون یــک فریــم سانســور
قابلیت پخش از تلویزیون را دارد.
 ëëحضــورایــنفیلــمدرجشــنوارهبرلینرا
چطورارزیابیمیکنید؟
خیلی منتظر نمایش فیلم در جشنواره
برلیــن هســتم و مشــتاق هســتم ببینم که
تماشاگر فیلمهای جشنواره برلین چگونه
به فیروزه و فیلم «دلبند» نگاه میکنند.
 ëëپیــشازبرلینجشــنوارهفیلمفجــررادر
راه داریــد؟ منتظر واکنــش مخاطب ایرانی
نیستید؟
قطعــاً تماشــاگر ایرانی مهم اســت اما
مسأله من این است که از ابتدا میخواستم
یــک زن ایرانــی را برای مخاطبــان خارجی
بــه تصویــر بکشــم واگر قــرار بر این بــود که
این فیلم را فقط مختص مخاطبان ایرانی
بسازم ،قطعاً اینگونه نمیساختم و اساساً
فیلم را به این ســادگی نمیدیدم و با ریتم
تندتری فیلم را میساختم .چون مخاطب
ایرانــی و اساســاً مخاطــب شــرقی حوصله
دیــدن و شــنیدن قصههای کهن شــرقی را
نــدارد .امــا بازخوردی کــه در «ایدفــا» با آن
مواجه شــدم بــا بازخــوردی که از تماشــاگر
ایرانی در «ســینما حقیقــت» دیدم خیلی
متفاوتبود.تماشاگران«ایدفا»اینفیلمرا
بهدلیل سادگی دوست داشتند و میگفتند
کهیادفیلمهایکیارستمیافتادند.
 ëëبهعنــوان آخریــن ســؤال ،فکــر میکنید
دستپرازبرلینبرمیگردید؟
دیده شدن ذات کار سینماست و من هم
بهعنوانیکفیلمسازبیتردیددوستدارم
دســت پر برگردم .اما واقعیت این است که
بازخورد مخاطب و چگونگی مواجه شــدن
او بــا فیلم بــرای من مهم اســت ،چراکه در
حوزه مخاطب شناســی خیلی نکات مهم
رامیآموزم.همانطورکه«ایدفا»دریچهای
بســیار خــوب و درس تــازهای بــرای مــن از
جهتمخاطبشناسیبود.

حاشیهنگاری روز هفتم جشنواره فیلم فجر

دیدن این فیلمها جرم است
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به بهانه حضور حامد بهداد در «قصر شیرین»

از جنس زندگی

سینمای مستند همیشه در حاشیه فجر قرار داشته است
کامبیز حضرتی

خبرنگار
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ëëحضور مستند در جشنواره فجر امسال
با حاشیههای زیادی همراه بوده است .به
نظرشــماچقدرمستنددرجشــنوارهفجر
جدیگرفتهمیشود؟
جشــنواره فجــر یکــی از مهمتریــن
جشنوارههای ایران است و برای سینمای
مســتند اهمیت زیــادی دارد .متأســفانه
سینمای مستند همیشــه در حاشیه این
جشــنواره قرار گرفته و اجازه داده نشده تا
این بخش جای خــودش را در بین انواع
فیلمهای جشــنواره فجر باز کند .به نظر
من حضــور فیلــم مســتند در جشــنواره
فیلم فجر درست و ضروری است و هیچ
منافاتــی با جشــنواره فیلمهای مســتند
مانند جشنواره حقیقت یا جشنوارههای
دیگــر نــدارد .ایــن جشــنواره میتوانــد
بهصورت مســتقل برای خودش بخشی
را برای نمایش فیلمهای مســتند داشته
باشد .همچنین رقابتی بین این فیلمها
ایجادمیکند.
ëëاز نگاه شــما دلیل درحاشیه قرار گرفتن
مستندچیست؟
بخشــی از آن بــه خاطــر تغییــر
مدیریتها و دبیر جشــنواره بوده است و

بخــش دیگری بهدلیل تغییــر کلی حال
وهوای جشنواره است که هرساله با تغییر
مواجه میشــود .به عقیــده من باید یک
آییــن نامــه واحد و کلــی برای جشــنواره
نوشــته شــود تا همه اهالی ســینما بستر
کاری خــود و نســبت خــود را با جشــنواره
بفهمند .این تغییرات باعث سردرگمی
مخاطبان و مستندســازان میشود .مثالً
در بعضی از سالها از 10فیلم و سالهای
دیگــر از  5فیلــم نام برده میشــود که در
جشــنواره حاضر شــوند .یک ســال از سه
تندیــس نام میبرند و یک ســال دیگر از
یک تندیس .به نظر من واحد کردن این
نگاه و رسیدن به یک انضباط در جشنواره
کار خیلــی پیچیــدهای نیســت و بایــد آن
را به دســت خــود فیلمســازان یا صنوف
ســینمای مســتند بســپارند .این اصناف
میتواننــد یک آیین نامــه منظم تدوین
کنند .این بخش حتی میتواند یک دبیر
بخش مستند نیز داشته باشــد تا بر اجرا
و انجام درســت آن نظارت داشــته باشد
تا به این وضعیت سروســامان بدهد .در
کنارسینمایداستانیبایدموقعیتیبرای
نمایش و اکران ســینمای مستند فراهم
شود تا این فیلمها نمایش داده شود.
ëëدر مراسم قرعه کشــی مستندسازان به
این حاشیهنشــینی اعتراض کردند .دلیل

آنچهبود؟
امسال هنگام قرعه کشی در سینمای
رسانهدوستانمستندسازاعتراضکردند
که فقط ســانس اول و یک ســانس مرده
به ســینمای مســتند اختصــاص دادند.
درهمیــن رابطــه انجمن مستندســازان
یــک اعتراضــی کــرد و بیانیهای هــم داد
اما این رویکــرد میتواند خیلی منظمتر
و منطقیتــر دنبال و در جشــنواره اعمال
شود.
ëëیعنــی مستندســازان مــا بــرای اینکــه
آثارشان در جشــنواره فجر حضور داشته
باشــدبایــدمــداماعتــراضکننــدتــابــه
حقشانبرسند.رویکردشماچیست؟
اعتــراض و انتقاد میتوانــد تأثیرگذار
باشد اما باید این انتقاد درست و حسابی
و فکر شــده باشــد .یعنی بایــد اصولی را
دنبال کند که به نتیجه و یک قانون مدون
برســد .به عقیده من بهتریــن کار باید از
جانب صنف انجام شــود .یعنی اصناف
مستند باید این کار را انجام دهند .یعنی
کارگروههــای جشــنواره ایــن موضــوع را
هرساله دیده بانی و سال به سال این روند
را بهتر کنند .ما برای سینمای مستند این
کار را انجــام میدهیــم و بحث منفعت
شــخصی در آن مطــرح نیســت .حضور
بخــش مســتند در جشــنواره فجر بحث

منتقدسینما

جشــنواره روز هفتم خود را هم پشــت سر گذاشت و دســت کم در پردیس ملت و
سینمای رسانهها در یکی دو روز گذشته فیلمی که بتواند رضایت قاطع منتقدان و
اهالی رسانه را به همراه داشته باشد به نمایش درنیامده ،همین مسأله غرولندها
را بیشتر کرده و خیلیها به سطح کیفی فیلمها معترضند .با این حال فیلمهای
بحثبرانگیــزی در روز هفتــم به نمایــش درآمد از جمله فیلم«دیــدن این فیلم
جــرم اســت» فیلمی که پیــش از فرارســیدن زمــان نمایــش آن در پردیس ملت
گمانهزنیهای بســیاری درباره ســوژه آن و مضمون سیاســیاش انجام شده بود و
بسیاری آن را نسخه خفیفی از «آژانس شیشهای» ابراهیم حاتمیکیا میدانستند.
نشست پرسش و پاسخ این فیلم نیز نکات جالبی را به همراه داشت ،کارگردان این
اثر علت نامی که برای فیلمش در نظر گرفته است را دیالوگ یکی از سکانسهایی
دانست که بهدلیل مشکالت فنی حذف شده و در نسخه نمایش داده شده وجود
نداشت .همچنین او از نیروی انتظامی نیز بابت حذف یک سکانس دیگر که درباره
تقابل نیروهای امنیتی و بســیج بود گالیه کرد .با احتساب مستند «نتهای مسی
یک رؤیا» در سانس ابتدایی ،سومین فیلمی که در روز سهشنبه به نمایش درآمد،
اثــری بــا حــال و هوا و مضمون دفــاع مقدس بود به نــام « ۲۳نفر» بــه کارگردانی
مهــدی جعفــری ،این فیلم بــه ماجرای  ۲۳نوجــوان ایرانــی که در اســارت عراق
بودند و صدام ســعی داشــت تا از آنها سوءاســتفاده تبلیغاتی کند پرداخته است.
« 23نفــر» حــال و هوای متفاوتی را به پردیس ســینمایی ملت بخشــید خصوصاً
زمانیکه تعدادی از رزمندگان جنگ در کنار بازیگران نوجوان این فیلم در مراسم
اکران و نشست خبری حضور پیدا کردند.
ســانس پایانی جشــنواره فجر در روز هفتم به فیلم «پالتو شــتری» ساخته مهدی
علی میرزایی اختصاص داشت؛ فیلمی که کمدی متفاوتی را به تماشاگر نمایش
میدهد .با این حال فیلم آنطور که به نظر میرســید در جلب نظر اهالی رســانه
و منتقــدان موفــق عمــل نکرد .از مســائل جالب توجه نشســت خبــری این فیلم
اظهارات کارگردان آن بود که تأکید کرد هدف خاصی از ساخت این فیلم نداشته و
به نظرش کمدی آن مختص تحصیلکردههاست.
پردیــس ملت در روز هفتم جشــنواره میزبان چهرههایی چــون محمدرضا باهنر
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،ســعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی
و هنری شــهرداری و حجتاهلل ایوبی رئیس اســبق ســازمان ســینمایی و دبیرکل
کمیسیون ملی یونسکو بود .حاشیهای که این یکی دو روز داغتر شده به آرای بخش
مردمی مربوط میشــود که شــاهد یک حذف و اضافه دائم در گردش و چرخش
آن هستیم .در روز سهشنبه  ۱۶بهمن هفت فیلم برتر آرای مردمی سی و هفتمین
جشــنواره فیلم فجر هم اعالم شد و در نهایت فیلم «قصر شیرین» به کارگردانی
رضــا میرکریمی از دور رقابت کنار رفت .فیلمهای « ۲۳نفر»« ،غالمرضا تختی»،
«متری شــیش و نیم»« ،سرخپوست»« ،ماجرای نیمروز :رد خون»« ،شبی که ماه
کامل شد»« ،جان دار» هشت فیلم برتری هستند که توانستهاند نظر مخاطبان را
جلب کنند و باید دید در پایان کدام فیلم میتواند سیمرغ این بخش را از آن خود
کند و تا روزهای پایانی جشنواره در جلب نظر مخاطبان موفق باشد.

بابک بهداد از مستند «بهارستان ،خان ه ملت» میگوید

فیلم مســتند «بهارســتان ،خانه ملت»
را بابــک بهداد تهیــه و کارگردانــی کرده
اســت .بهــداد در فیلــم جدیــد خــود
جغرافیــای تاریخــی و اجتماعی منطقه
بهارســتان تهــران را از دوره ناصرالدین
شــاه تــا ســال  1357بــه تصویر کشــیده
است .فیلم ،فضایی شهری دارد و تهران
مدرن را مــورد توجه و تأکید قرار میدهد
و از طریق بهارســتان به بازخوانی تاریخ
معاصــر ایــران میپــردازد .بهــداد که با
این فیلــم حضــور موفقی در جشــنواره
ســینما حقیقت داشــته حاال با مســتند
«بهارســتان خانــه ملت» به جشــنواره
فجر آمده است .با این مستندساز درباره
جشــنواره فجر و مستندش به گفتوگو
پرداختیم.

سیدرضا صائمی

تازهای نیســت .حتی صحبتهایی شده
بودکهباتوجهبهجشنوارهسینماحقیقت
ایــن بخــش مــوازی کاری اســت و باید از
جشنواره فجر برداشته شــود .در صورتی
که ســینمای مســتند هم میتواند مانند
فیلمکوتاهوانیمیشندرجشنوارهحضور
داشــته باشــد و مخاطبان خودش را هم
داشــته باشد .اما این مســأله باید به یک
ترکیب و سازوکار درستی برسد .نباید این
رویه مدام تغییر کند .وقتی شــما در یک
سال نتیجه درستی از روش و رویکردتان
میبینید بایــد آن را ادامه دهید و تثبیت
کنید.نبایدباتغییریکدبیراینبخشها
به ســلیقه افراد واگذار شــود .ما باید یک
آییننامه درســت داشته باشــیم و طبق
آن آییننامــه مثــل تمام جشــنوارههای
بینالمللــی عمــل کنیــم .ایــن موضوع
نبایدبااعتراضوجنجالهرسالهصورت
بگیــرد و حــل وفصــل آن کار پیچیدهای
نیست .بهترین کار پایبندی به آییننامه
بخشمستنداست.
ëëمستند شــما درباره فضای تهران در دل
تاریخاست.
مســتند «بهارســتان ،خانــه ملــت»
یک مســتند تاریخی است که جغرافیای
سیاســی و اجتماعــی بخشــی از ایــران را
مطرح میکند و به یک بخش از لوکیشن

بهارســتان کــه میــدان و بــاغ بهارســتان
و مجلــس ســرای سپهســاالر و مســجد
سپهســاالر اســت ،میپــردازد .در ایــن
جغرافیا شــاهد اتفاقات تاریخــی زیادی
بودیم ،تمام اتفاقات سیاسی در مجلس
و تصمیماتی که گرفته و بررسی میشوند
یا پیشنهادهایی که مجلس ارائه میدهد
روی بخــش بدنــه سیاســی ایــران تأثیــر
زیــادی میگــذارد .همین مســأله باعث
میشــود خیلی از تجمعات و تظاهرات
در خــود میدان و مجلــس صورت بگیرد
کــه واقعــه  30تیــر ،کودتــای  ۲۸مــرداد،
تــرور  ۴-۳نخســتوزیر در خــود میــدان
بهارستان از این دست اتفاقات است.
ëëامــافیلــمدرآســتانهانقــاببــهپایان
میرسد.
ایــن فیلــم را بــا محوریــت اتفاقــات
تاریخــی سیاســی در آن منطقه ســاختم
که از دوره ناصرالدین شاه شروع میشود
و بــه چگونگــی شــکل گرفتن بهارســتان
میپــردازد و ادامــه پیــدا میکنــد و اول
انقــاب هم فیلــم تمام میشــود و البته
ایــن تصمیم معنــادار اســت .جســارت
داشــتن در ســاخت فیلم مستند به خود
مستندســاز و شــرایطی کــه در آن فیلــم
میســازد ،بســتگی دارد .باالخــره خــط
قرمزهایــی در این مســیر وجــود دارد که
موجب میشــود مستندســاز خــودش را
سانســور کنــد ،چرا که باید فیلمــش را به
ارشاد یا تلویزیون ارائه دهد و آنها نیز یک
خط قرمزهایــی دارند که تا یک حدی به
فیلم مستند اجازه میدهند به یکسری
مســائل بپــردازد .مخصوصــاً فیلمهای
مســتند اجتماعی که در حال حاضر یک
مقدار به ســختی تولیــد میشــوند و پر و
بال میگیرند .برای من البته این منطقه
و نشان دادن وقایع آن مهم است .اولین
ســاختمان مجلــس هــم در بهارســتان
اســت و وقتی که شــکل میگیرد اتفاقات
مهمسیاسیهمانجابهوقوعمیپیوندند
و آدمهــای مهم سیاســی بــه آنجا رفت
و آمد میکنند .تحقیــق این فیلم تقریباً
سه ســال ونیم طول کشید و روزنامههای
دوره مشروطه ،قاجار و پهلوی اول و دوم

دیدگاه

را مطالعه میکردیم .اســناد و مدارک را
جمعآوری کردیم و ســعی کردیم دراین
پژوهش به نکاتی بپردازیم که تا به حال
در کمتر فیلمی به آن اشاره شده است.
ëëدرمستند«بهارستان،خان هملت»شما
از اهالی ســینمای مســتند بهعنوان راوی
استفادهکردید.دراینبارهتوضیحدهید.
مــن بــرای صــدای شــخصیتهای
تاریخــی و از صــدای مستندســازهایی از
جملــه آقــای تهامینــژاد ،محمدرضــا
اصالنــی ،ارد عطارپــور ،ارد زنــد ،مهــدی
باقــری ،محســن اســتادعلی ،مرتضــی
شاملی ،محمد دامن زن ،محمد آفریده،
ابراهیــم مختــاری و … اســتفاده کــردم.
دلیــل من ایــن بود کــه خواســتم تجربه
تــازهای انجــام بدهم و البته پیــش از این
کسی دست به چنین کاری نزده بود.
ëëبهنظــر خودتــان ایــن تصمیــم چقدر
درستبود؟
خوشــبختانه ایــن تصمیــم در عمل
جواب داد و مخاطبان فیلم این صداها را
دوستداشتند.حتیخیلیهافکرکردند
از دوبلورهای حرفهای در فیلم اســتفاده
کــردم .این فیلم ویژگیهای تجربی دارد
و ســعی کردم در ساختار و روایت تجربه
تازهای داشته باشم .بخشی از این تجربه
برای خودم تازگی دارد.

محدثه واعظیپور

روزنامهنگار

در سالهای آغازین دهه هشتاد ،حضور حامد بهداد در سینمای ایران یک اتفاق
بود .او که در فیلم کمتر دیده شده همایون اسعدیان «آخر بازی» نامزد دریافت
سیمرغبلورینشدهبود،خیلیزودبهگزینهاولبسیاریازکارگردانهاتبدیلشد.
البتــه نقشها و انتخابهای بعدیاش با کاراکتر آرام پویا تفاوت داشــت .حامد
بهداد با شخصیت عاصیاش برای مخاطب جذاب بود ،با یک بازی برونگرایانه
که خشم و اعتراض بخشی از آن بود .با «بوتیک» (حمید نعمتاهلل) به شهرت
رسید و پس از آن اغلب او را در قالب نقشهایی دیدیم که پرسونای او را به عنوان
جــوان عصیانگر شــکل داد .اگرچــه در همین دوره او در «کافه ســتاره» (ســامان
مقــدم) هــم حضوری قابل توجه داشــت ،اما جامعه او را با آن پرســونا دوســت
داشت .آنچه باعث میشد در همه این سالها ،گروهی حامد بهداد و بازیهایش
را نادیــده بگیرند ،بخشــی از رفتارها ،عکسالعملهــا و اظهارنظرهایش بود .او
میخواست متفاوت باشد و این متفاوت بودن همیشه به نفعش تمام نمیشد.
اگرچه برای عــدهای ،بویژه جوانها رفتارهایش جذاب و منحصر به فرد بود ،اما
اغلب جامعه ،فضای رســانه و اهالی ســینما به این سبک زندگی واکنش منفی
نشان میدادند و او را متهم به نمایشگری و تصنع میکردند.
او کارنامهای متنوع دارد ،شاید بسیار بیشتر از ستارههای یک نسل قبل و یک نسل
بعــد از خــود .در روزهایــی که گمان میرود ســتاره اقبالش دیگر درخشــش ندارد،
قادر است دوستدارانش را شگفتزده و امیدوار کند .این ویژگیهاست که تماشای
بازیاش را دوســت داشــتنی کرده است .در «قصر شــیرین» بهداد فرصت کرده،
ترکیبیازهمهآنچهدرخودداردودرانعکاسآنمهارتدارد،بهواقعیترینشکل
ممکن متبلور کند .جالل یک شخصیت تلخ و درونگراست ،مردی که ظاهراًبرای
این که تماشاگر از او متنفر شود ،همه چیز دارد ،اما بازی بهداد مانع از آن میشود که
ارتباطمخاطببااوقطعشود.حتیوقتیتماشاگرمتوجهمیشودقلبهمسرش
را فروخته تا مشــکالت مالیاش را حل کند .جالل ،دیوی اســت که در طی مســیر،
عاقبــت از پــا درمیآید و به زندگی لبخند میزند .جادوی عشــق شــیرین ،این دیو
عصبی و کالفه را که حتی حاضر نیست به بچههایش ،مهر بورزد آرام میکند .در
طول فیلم ،این تحول درونی را میشود در بازی بهداد دید ،در سکوتها ،نگاههای
ســرد خیره و در حرکاتش میشــود مردی را دید که برای ادامه راه ،انگیزهای ندارد.
حامد بهداد با فاصله از همه نقشهای گذشته ،حتی از بهترینهایش ،در «قصر
شیرین» بدون هیچ خودنمایی ،بخش مهمی از فضای واقعگرای فیلم است .در
کنار نابازیگرانی که قرار است ،فضای فیلم را به زندگی نزدیک کنند ،او تنها بازیگر
حرفهای اســت که کوشیده و توانســته بدون آنکه به چشم بیاید و خودنمایی کند،
نقشش را بازی کند .اگر امسال پیمان معادی در «متری شیش و نیم» ،هوتن شکیبا
در «وقتی قرص ماه کامل شــد» و امین حیایی در «درخونگاه» درخشــان نبودند،
حامد بهداد تنها گزینه دریافت سیمرغ بلورین نقش اول بود.

