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گفتوگو

تجسمي

كوتاه درباره چند نمايش كه به زودي روي صحنه ميروند

كارگرداناني كه براي تئاتر كيسه ندوختهاند
بابكاحمدي
رويكردفرهنگيگروهنمايش«جنايتومكافات»
مساله اينجاست كه وقتي رسانه و خبرنگار به انتقاد
از رويكرد بعضي تهيهكنندگان و كارگردانان تئاتر در
قيمتگذاري سرسامآور و كاسبمآبانه بليت نمايش
ميپردازد ،وظيفه دارد با رصد دقيق به عملكردهاي
فرهنگي و منصفان��ه هنرمندان و تهيهكنندگان هم
واكنش مناسب نش��ان دهد .در همين راستا بايد به
اج��راي نمايش «جنايت و مكاف��ات» به كارگرداني
رضا ثروتي اشاره كنيم كه از روز يكشنبه  19خرداد
 98در تاالر وح��دت روي صحنه ميرود .بهاي بليت
اين نمايش در حالي از  80تا  120هزار تومان تعيين
شده كه ثروتي مدتهاست عمال وارد پروسه تمرين
و پيشتولي��د نماي��ش
ش��ده و از  10صبح تا 10
ش��ب با بازيگران پرتعداد
تمرين ميكند .او هم مثل
بس��ياري ديگر كه به تاالر
وحدت آمدند و رفتند بايد
اجارهبهاي سنگين بپردازد
ضمن اينك��ه هزينههاي
ساخت دكور ،طراحي لباس و گريم در مقايسه با سال
گذشته بهشدت افزايش يافته است .در همين راستا
نبايد فراموش كنيم كه مهر ماه سال  97عوامل توليد
و اجراي نمايش «ميسيسيپي نشسته ميميرد» به
كارگرداني همايون غنيزاده ،بهاي بليت اين نمايش
را از كف  90تا س��قف 140هزار تومان تعيين كردند
يا نمايش ديگري كه در يكي از هتلهاي تهران روي
صحنه رفت به تماشاگرانش بليت  185هزار توماني
فروخت .در چنين ش��رايطي است كه تصميم گروه
تهيه و توليد نمايش «جنايت و مكافات» قابل توجه به
نظر ميرسد و نشان ميدهد ،كارگردان و ديگر عوامل
اين نمايش براي فعاليت هنري و فرهنگي خود كيسه
ض رسانهها به دو نمونه اجرا
ندوختهاند .البته كه اعترا 
شده در س��ال  97و توجه اداره كل هنرهاي نمايشي
به بحث قيمتگذاري بليت آثار نمايش��ي بعد از آن
اعتراضها را نبايد ناديده گرف��ت اما ثروتي در تمام
اين سالها همواره نشان داده ،قصد هنر فروشي ندارد.
علي رفيعي نيز از جمله چنين كارگرداناني است .او
نيز سال گذش��ته نمايش «خانه برناردا آلبا» را روي
صحنه داشت آن هم در شرايطي كه هزين ه توليد روز
به روز افزايش مييافت ولي گروه تهيه و توليد نمايش
به��اي  35تا  120هراز تومان��ي را براي نمايش خود
تعيين كردند .به اين ترتيب نام رضا ثروتي نه تنها از
اين منظر كه از نظر رويكرد زيباييشناختي و كيفيت
هنري نيز در كن��ار نام يكي از هنرمندان نامدار تئاتر
ايران قرار ميگيرد .بابك حميديان ،آتيال پس��ياني،
طناز طباطبايي ،مهدي سلطاني ،مينا ساداتي ،پيام
دهكردي ،پانتهآ پناهيها ،اصغر پيران و بهناز جعفري
در نمايش تازه ثروتي ايفاي نقش ميكنند.
محمد رضاييراد با «فرشته تاريخ» ميآيد
محمد رضاييراد ،نويسنده و كارگردان تئاتر به زودي
تازهترين اثر نمايشي خود با عنوان «فرشته تاريخ» را
روي صحنه ميبرد« .فرشته تاريخ» عنوان تازهترين
نمايش��نامه محمد رضاييراد پس از اجراي نمايش
«فعل» اس��ت كه با رويكردي آزاد به روايت آخرين
شب از زندگي «والتر بنيامين» فيلسوف و نظريهپرداز
مشهور آلماني ميپردازد .والتر بنيامين از چهرههاي
متفاوت تاريخ فلسفه در قرن بيستم است كه با وجود
عمر كوتاه و م��رگ زودهنگامش ،تاثي��ر عميقي بر

بسياري از روش��نفكران ،هنرمندان و نظريهپردازان
پس از خود داشته اس��ت .رضاييراد مدت زيادي را
صرف نگارش و تمرين نمايش ك��رده و از اين منظر
يك نمونه قابل ستايش قلمداد ميشود كه همچنان
بر تمرين طوالنيمدت پافشاري ميكند .به ويژه كه
اين روزها تهيهكنندگان گروهها و هنرمندان تئاتر را
به سوي چهرهمحوري ،بازيگرساالري و تمرينهاي
كوتاهمدت سوق ميدهند.
«اليزابت باتوري» اولي�ن تجربه كارگرداني
حساممنظور
روز گذشته خبر رسيد حسام منظور كه نام او پيش از
اين با ايفاي نقش در نمايشهاي آرش دادگر و گروه
تئاتر «كوآنتوم» گره خورده بود ،قصد دارد نخستين
تجربه كارگردانياش را در
پرديس تئاتر شهرزاد روي
صحنه ببرد .البته نام او در
روزهاي اخير بيش از تئاتر
به واسطه حضور در سريال
تلويزيون��ي «برادرجان»
شنيده ميش��ود .منظور
در گفتوگوي��ي ك��ه ب��ا
خبرگزاري مهر انج��ام داده درب��اره اجراي نمايش
«اليزاب��ت باتوري» گفت��ه اس��ت«:اليزابت باتوري،
كنتس خونآش��ام مجارستان در قرن هفدهم است
كه زندگي او تاكنون چندين بار م��ورد اقتباس آثار
سينمايي قرار گرفته است ».براساس اين اطالعات،
تمرينهاي نمايش «اليزابت باتوري» از فروردين ماه
آغاز شده و طبق هماهنگيهاي صورت گرفته ،قرار
است از اول مرداد ماه روي صحنه برود .در اين نمايش
امين طباطبايي ،نس��يم ميرزاده ،رامين يحييزاده،
پي��ام اميرعبداللهيان ،هديه رضاي��ي ،هانيه مهري،
برديا رحمتي ،مهدي حيدريان ،پريسا اسداللهي ،آتنا
قيدي و ارغوان ياراحمدي به ايفاي نقش ميپردازند.
همچنين آرمين خيردان به عنوان آهنگساز و عرفان
ناظر به عنوان مشاور در اين نمايش با گروه همكاري
ميكنند .اليزابت باتوري ،كنتسي مجاري از خانواده
اش��رافي باتوري در پادشاهي مجارس��تان بود كه به
عنوان قاتل زنجيرهاي شناخته شدهاست .او در كتاب
ركوردهاي گين��س لقب نيرومندتري��ن قاتل زن را
گرفت ه اگرچه تعداد دقيق قربانيانش هنوز مورد بحث
اس��ت .باتوري و  4همدست او در سالهاي  ۱۵۸۵تا
 ۱۶۱۰به جرم شكنجه و قتل صدها زن جوان متهم
شده بودند .باالترين تعداد قربانيان باتوري در حين
محاكمه  ۶۵۰مورد ذكر شدهاست .نسيم ميرزاده در
اين نمايش مسووليت ايفاي نقش اليزابت باتوري را
برعهده دارد كه از اين منظر تجربه دشواري را پشت
سر خواهد گذاشت.
مصطفا كوشكي با «كوريوالنوس» ميآيد
در اوضاعي به س��ر ميبريم كه اجراي نمايش��نامه
«كوريوالنوس» نوش��ته ويليام شكس��پير از جمله
ضرورتهاي اين روزگار به نظر ميرس��د .متني كه
نويسنده در آن به سياق تجارب پيشين خود به نقد
ي انسان ميپردازد
رذالتهاي اخالقي و قدرتطلب 
اما در عين حال نوك پيكان انتقاد خود را به س��وي
مردم ني��ز ميگرداند .مصطفا كوش��كي قصد دارد
تا يكي دو ماه آينده اين نماي��ش را نيز روي صحنه
بياورد و به اين ترتيب بعد از نمايشهاي «باد شيشه
را ميلرزاند»« ،روياي يك ش��ب نيمه تابس��تان» و
«روموليت» اين چهارمي��ن تجربه كارگرداني او در
تئاتر مستقل خواهد بود.

ادبيات

مهديدلخواسته

گفتوگو با بهنوش صادقي كارگردان فيلم «خانه ديگري»

وابسته نيستم ،همسر و پدرم هم تهيهكننده نيستند
تيناجاللي
«خانه ديگري» به كارگرداني بهنوش صادقي يك
فيلمپربازيگراستكهبخشاعظمصحنههايآن
در جنوب شهر تهران بين يك خانواده پرجمعيت
روايت ميشود .اين فيلم اگر چه اولين ساخته اين
كارگردان است اما آنطور كه خودش ميگويد از
س�الهاي دور به واسطه بازيگري پا به دنياي هنر
گذاش�ته و همزمان در پش�ت صحنه سينما هم
فعاليت ميكرده و به واسطه همين با چم و خم كار
كردندرسينماآشناييداشتهاست.بهبهانهاكران
نخستينفيلماينكارگردانبرپردهسينماهاباوي
گفتوگويي انجام داديم كه از نظر ميگذرانيد:
   با توجه به اينكه پوستر اولين مواجههمخاطب
بافيلماستوبهتعبيريهويتوشناسنامهيك

اثر تلقي ميش�ود ،وقتي با پوستر فيلم «خانه
ديگري» مواجه ميشويم ،شباهتهايي با فيلم
«جدايي نادر از سيمين» در آن ديده ميشود.
نظر شما چيست؟
اين نكته را همين االن از ش��ما ميش��نوم ولي واقعا
ميگويم كه اگر هم بوده عامدانه نبوده اس��ت .فيلم
«جدايي نادر از سيمين» از فيلمهاي مهم سينماي
ايران است كه پوسترهاي متعددي از آن چاپ شده
است .همانطور كه ميدانيد تقليد از طراحي پوستر
در سينما زياد صورت ميگيرد و من هم زياد ميبينم
كه از روي پوستر فيلمهاي خارجي كپي ميكنند اما
اگر يك درصد هم ما قصد تقليد داش��تيم خيلي آدم
كم هوشي بايد بوده باشيم كه از روي پوستر فيلمي
كه جلوي چشم همه مخاطبان است و همه اين فيلم
را ديدند ،كپي كنيم.
    اي�ن احتم�ال وج�ود دارد كه ب�راي جذب

روايت 1-

خبري خوب براي هريپاتر بازها

رسولآباديان
مجموعهداس��تانهاي تخيلي «هريپاتر» حاال در
سطح جهان معروفتر از آن هستند كه نياز به معرفي
دوباره داشته باشند .اين مجموعه داستانها به اغلب
زبانهاي زنده دنيا ترجمه شدهاند و هنوز هم در تيراژ
باال عرضه ميشوند و مخاطبان خاص خود را دارند.
اين مقدمه از آن جهت عرض شد كه خبر خوبي براي
هريپاتر خوانها داريم .خبر خوبش هم اين اس��ت
كه قرار است به زودي سري كتابهاي الكترونيكي
با عنوانهاي «هريپاتر؛ س��فري در دنياي جادو و
دفاع در برابر جادوي س��ياه»« ،هريپاتر؛ سفري به
دنياي معجونها و گياهشناسي»« ،هريپاتر؛ سفري
در دني��اي پيش��گويي و
طالعبيني» و «هريپاتر؛
س��فر ي ب��ه د ني��ا ي
محافظ��ت از موج��ودات
جادويي» منتش��ر شوند.
جيكيرولينگ ،نويسنده
باس��ابقه اي��ن مجموع��ه
داستانهاي شگفتانگيز
ظاه��را در كارهاي تازهاش ،بخشهايي مس��تند از
علومي كه او را وادار به نوش��تن اين آثار كرده است
هم لحاظ كرده .يعني اينكه هريپاتر و دوس��تانش
قرار نيس��ت صرفا بازيگ��ران وضعيته��اي كامال
تخيلي باش��ند ،بلكه وجه آموزشي كارها هم بخش
عمدهاي را به خود اختص��اص دادهاند .آنگونه كه
گفته ش��ده ،تصويرگري هر چهار كتاب را «روهان
دنيلي ايسون» هنرمند بريتانيايي به عهده خواهد
داشت و اين مجموعه در ابتدا به زبانهاي انگليسي،
فرانسوي ،ايتاليايي و آلماني در دسترس مخاطبان
قرار خواهد گرفت .رولينگ به خاطر انتخاب نامهاي
بهيادماندني و جادويي براي شخصيتهاي داستانش
ش��هرت دارد .او خيل��ي روي انتخاب اين اس��مها

فكر ميكند .بس��ياري از اين نامه��ا ،معناي عميق
و مرتبطي با ش��خصيت آن فرد دارند« .دامبلدور»
به عنوان فردي كه اسمي طوالني دارد ،يكي از اين
نمونههاس��ت« :آلبوس» در التين به معناي سفيد
است كه ميتواند به ريش سفيد اين شخصيت اشاره
داشته باشد .پرس��يوال يكي از شواليههاي ميزگرد
«شاه آرتور» است كه به دنبال جام گمشده رفت.
«وولفريك» ميتواند اشارهاي باشد به «وولفريك»
از هازلبري كه چهرهاي قرن دوازدهمي بود و به انجام
كارهاي جادويي شهرت داشت« .برايان» هم كه تصور
ميشود در زبان س��لتيك كهن ريشه داشته باشد،
به معني نجيب اس��ت .آنگونه كه درباره نويس��نده
مجموعه هريپاتر ميگويند ،او تسلط خارقالعادهاي
به تاريخ و زبان كش��ورش
دارد و ب��ه احتم��ال زياد
نامگذاريهايي از اين دست
ريش��ه در همين شناخت
خوب دارد .ميگويند وقتي
«رولينگ» ميخواس��ت
درباره طلسمهاي جادويي
بنويسد ،تحقيقات مفصلي
درباره زبانها و اس��طورههاي كالسيك در دانشگاه
«اكس��تر» انجام داده .بس��ياري از اين طلسمها در
زبان التين ريشه دارند .به هر شكل مخاطبان جدي
هريپاتر در سراسر جهان بعد از آشنايي  20ساله با
اين مجموعه كتابها ،حتما يكبار ديگر با جهانهايي
ش��گفت روبهرو خواهند ش��د و از خواندن آثاري در
نمونه جادويي لذت خواهند برد .كارهاي رولينگ در
ايران توسط چند مترجم صاحبنام ترجمه و منتشر
ش��دهاند .كارهايي كه همگي در زمره پرفروشترين
كارهاي بازار كتاب هس��تند .رولينگ از آن دس��ت
نويسندگاني است كه توانست يكبار ديگر مخاطب
فراري از كتاب را با اين كاالي مهجور در سراسر جهان
آشتي دهد.

مخاطب به سينما از اين راهكار استفاده شده
باشد.
خير ،اصال اين قصد را نداش��تيم .شايد پوستر ما در
اشلهايي شبيه به پوس��تر مربوطه باشد اما فيلم ما
مطابق بر الگويي خاص برداشت شده است.
  فيلمنام�ه اين فيلم توس�ط مهنوش صادقي
خواهر شما نوشته شده است و بحث خانواده،
اهميت و تكري�م آن در اثر مهم جلوه ميكند.
ميخواهم بدانم براي شكلگيري اين داستان
چه روندي طي شده؟
از رمان يا نمايش��نامهاي بهره نبرديم .همانطور كه
اشارهكرديد،خواهرمفيلمنامهاينفيلمرانوشتهاست.
معموال گپ و گفتهايمان در مورد سينماست و هر
اتفاقي كه در زندگي ما ميافتد از دريچه و زاويه دوربين
به آن نگاه ميكنيم .به همين جهت بخش كوچكي از
اتفاق موجود در فيلم به برههاي از زندگي ما برميگردد.

   يعني بر اساس داستان واقعي اين فيلم شكل
گرفته است؟
كليت داس��تان خير .واقعي نيس��ت .مثل دكمهاي
ميماند كه براي كت اس��تفاده ميش��ود .اين اتفاق
كوچك توسط خواهرم در زمان طوالني پرورش داده
ش��د و روي آن كار كرد تا به صورت دراماتيزه در آمد
و شاكله داستان شكل گرفت .سال  90خانم صادقي
شروع به نگارش فيلمنامه اين فيلم كرد و بعد از پايان
نگارش ،از آن زمان به بعد ما به دنبال جذب سرمايه
براي توليد اين فيلم بوديم تا اينكه سال  94توانستيم
اين فيلم را بسازيم.
   طي نگارش فيلمنامه مش�اوره هم از كس�ي
ميگرفتيد يا خودتان نظر شخصي در فيلمنامه
لحاظ ميكرديد؟
آدمهاي داستان ما واقعي هس��تند و از بطن جامعه
هستند .ما اين آدمها را از جهان ديگري نياورديم به

روايت 2-

مروري بر فيلم «ترور سرچشمه» ساخت ه محمدحسين مهدويان

احضار تاريخ در يك اتاق دربسته

تكرار شگفتي در كتابهاي الكترونيك

هنر و ادبيات

9

حافظ روحاني
از نظ��ر مضمون ي��ا رويكرد به نظر ميرس��د ك��ه «ترور
سرچشمه»راميتوانبيشتربا«ماجراينيمروز»()1395
و «ماجراي نيمروز :رد خون» ( )1397قياس كرد؛ الاقل از
جهتارجاعبهيكجريانسياسيخاصوتقابلمستقيم
فيلمها با آ ن جريان سياس��ي هر سه فيلم شباهتهايي
الجرم با يكديگر دارند .بررس��ي رويكرد فيلمها نس��بت
به رخدادهاي تاريخي البته كار مورخان اس��ت ،اما اصرار
مهدوياندركاربامستنديامستندنماييدراشكالمختلف
همچون ماكيومنتري يا داكيودرم��ا كار مطالعه آثار او را
مش��كلتر و قضاوت رويكرد تاريخ��ياش را دوقطبيتر
ميكند .اصرار او در به كارگيري نگاتيو سوپر 16و تاكيد بر
گرينهاي تصويري ،استفاده
از عدس��يهاي تِلِ��ه (فاصله
كانوني باال) و دقت در چيدن
جزييات صحن��ه و ابزارهاي
مرسومدردورهمشخصمورد
نظر او كه گاه به دلبستگي به
اشيا (فتيشيسم) تنه ميزند.
پس ج��دا از رويكرد تاريخي
او نس��بت به رخداد سالهاي نخست انقالب يا جنگ كه
پيشتر در بسياري از فيلمهايش تكرار شده ،شيوه كار او با
ابزار سينما برخورد و قضاوت آثارش را مشكل ميكند .به
نظر ميرسد كه اصرار او براي اينكه فيلمهايش به واقعيت
تنهبزنند،گاهباعثميشودتماشاگرنسبتوفاصلهفيلمبا
واقعيت را فراموش كند و به اين ترتيب مرز ميان واقعيت و
روايتسينماييدرآثاراوكمرنگميشود.پسشايد«ترور
سرچشمه»ازاينمنظرفرصتيباشدبرايبررسيحدومرز
اينرابطه،رابطهمابينواقعيتوسينماياحدمابينمستند
و مستندنمايي در آثار محمدحسين مهدويان .بخشي از
قياس از طريق تفاوت مابين بريده فيلمهاي باقيمانده از
واقعههفتمتيردرمقابلگفتوگوهاييممكنميشودكه
با شاهدان يا بازماندگان حادثه در يك اتاق انجام ميشود.

خوداتاقازاينجنبهاهميتمييابدكهفرصتياستبراي
ماتادلبستگيفيلمسازبهاشيارادرككنيم؛ازضبطصوت
ناگ��راي روي ميز گرفته تا روزنامهه��ا ،كتابها و تمامي
ابزارهايي كه در يك محيط محدود جمع شدهاند .آيا اين
تالشياستبراياحضاركردنيكدورانازطريقدقتدر
چيدن ابزارها و جزييات صحنه در يك اتاق دربسته؟ الاقل
مهدويان پيشتر به مدد اين دقت كوشيده بود تا يك دوره
را براي ما بازتوليد كند .پس به نظر ميرسد كه از اين جنبه
و در كنار ساير آثار مهدويان واجد اهميت است ،چون در
«ترورسرچشمه»نوعچيدنايناتاقكهمحلگفتوگوبا
بازماندگان و شاهدان ماجراست ،نه فقط به كوششي براي
كپسوله كردن يك دوران تبديل ميشود كه در عينحال
يادآوراينتالشفيلمساز(احضاريكدورهتاريخي)درساير
آثارش هم هست .پس به نظر
ميرس��د كه مساله در «ترور
سرچشمه» بيشتر كوششي
است براي بازي با خود دوران
از طريق چيدن عينبهعين
جزيياتش و هماهنگي آن با
بريده فيلمهاي واقعي .يعني
آنچه مهدويان ميكند ،بيش
ازآنكهتعبيريازيكرخدادباشد،كوششياستدرجهت
بازسازي يك دوره به مثابه امري نوستالژيك .از اين طريق
استكهاوموفقميشود،ديدگاهسياسياشنسبتبهدوره
تاريخيموردنظررابازسازيوبهبينندهمنتقلكند.همين
رويكرد است كه ك موبيش موجب دوقطبي شدن قضاوت
در مورد سينما و نوع نگرش او ميشود .جايي كه بازسازي
واقعيت با خود واقعيت خلط ميشود« .ترور سرچشمه»
اما از اين جهت جالب است كه صفت مستند را بر پيشاني
دارد .پس اگر ساير آثار او براي توضيح نگاه سياسياش به
شرطوشروطوابستهاند«،ترورسرچشمه»مستندياست
دربارهديدگاههايسياسياش،بيآنكهدرقيدوبندبازسازي
گرفتار شود و از اين جهت فرصتي است يگانه براي قياس
تفاوتمابينواقعيتوواقعيتبرساخته.

همين جهت نيازي به مشاوره خاصي نبود .آدمهاي
داستان خانه ديگري براي شما هم به عنوان مخاطب
غريبه نيستند و حداقل يكي از آدمهاي اين داستان
را در اطرافتان ميشناسيد.
   با توج�ه به اينكه فيلم «خانه ديگري» اولين
فيلم كارنامه شماس�ت و معموال كارگردانها
روياولينساختهشانحساسيتخاصيدارند،
با اين وجود براي كليت و ساختمان اصلي فيلم
از چه برنامهريزي بهره برديد؟
شايد باورتان نش��ود اما آنچه در ذهن داشتم ،تمام آن
برنامهها س��ر صحنه به يكباره فرو ميريخت .اصوال
در سينما تصوير ذهني كه فيلمساز دارد با آنچه اتفاق
ميافتد،يكينيست.نميتوانيمآنچهدرذهنساختيم
بهطور كامل اجرا كنيم ،آن هم به شرايط فيلمسازي در
ايران برميگردد كه براي من فيلمساز شرايط آن قدر
سخت است كه نميشود موقعيتها عينيت پيدا كند.
اصالنميتوانتصوركردكهدرجريانساختيك فيلم
چه اتفاقات غير قابل پيشبيني ميافتد .اتفاقا به لحاظ
هزينه فيلم ما لوباجت بود .تعداد بازيگرهاي ما در اين
فيلمخيليزيادبودوهمهآنهادربيشترصحنههاحضور
داش��تند و همه هم براي خود صاحب اس��م و رسمي
هستند .به همين جهت هزينههاي فيلم ما باال بود اما

بودجه فيلم ما بهشدت پايين است و من به شخصه از
خواستهام در بسياري از صحنهها كوتاه آمدم و رد شدم
تا فقط فيلمرابهسرانجامبرسانم.ازآنجاييكهاين فيلم
اول م��ن بود در خيلي از صحنهها برخالف ميلم عمل
كردم تا كار پيش برود.
    فيلمبرداري اين فيلم چند روز طول كشيد؟
ظرف بيس��ت روز ما فيلمبرداري را جمع كرديم .اين
زمان براي يك فيلمس��از خيلي سخت است كه كليه
صحنهها در بيست روز فيلمبرداري شود آن هم با اين
تعداد بازيگران كه در اغلب صحنهها همه با هم بازي
داشتند .متاس��فانه اين نكات بغرنج هنگام نمايش در
فيلم زيرنويس نميش��ود تا مخاطب بداند كه بر من
فيلمساز چه گذشت تا اين فيلم به سرانجام برسد .البته
كه به تماش��اچي ربطي ندارد اما ميخواهم بگويم آن
ساختماني كه در ذهنم شكل گرفته بود قطعا در الهيه
ساخته ميشد ولي خروجي در صادقيه از كار درآمد.
    نميش�د كمي صب�ر و تام�ل ميكرديد تا در
ش�رايط بهتر مالي اولين فيلم را بس�ازيد چون
باالخره هويت فيلمسازي شما از اين فيلم آغاز
ميشود.
نكتهاي كه اينجا وجود دارد ،اين است كه من در زمره
فيلمسازان وابس��ته نيستم .فيلمس��ازي نيستم كه
همسرم يا پدرم تهيهكننده باشد .به همين جهت بايد
با شرايط كنار بيايم .در غير اين صورت معلوم نبود كه
شرايطبهتريچهزمانيبرايمفراهمميشودوآيااساسا
شرايطبهتربرايمنوامسالماوجودداردياخير؟از17
سالگيدرسينمابهصورتغيرمستقيمفعاليتميكنم
كه االن در اين سن بايد بازنشسته ميشدم در صورتي
كه اگر به جايي وصل بودم زودتر از اين بايد فيلم اولم
را ميساختم .به همين جهت وقتي اين فرصت طاليي
براي من پيش آمد از آن نهايت استفاده را بردم و اينجا
با تاكيد ميگويم كه شايد اس��تانداردهاي الزم را اين
فيلم نداشته باشد ولي فيلم الكن نساختم چون در اين
صورت  5عضو ش��وراي نمايش به اين فيلم راي اكران
نميدادند .حتما سر و شكلي دارد كه روي پرده عريض
سينما قرار گرفته است.
   به س�اختار فيلم بپردازيم .بعد از نيم ساعت
شخصيتهاي فيلم رها ميشوند و پيرنگها در
جهت قصه اصلي گام برنميدارند.
لطفا با مصداق براي من توضيح ميدهيد؟
   مثالشخصيتمرد داستان،رفتارش در بعضي
صحنهها غيرمنطقي اس�ت .ف�رض بگيريم كه
شخصيت مرد داس�تان (با بازي پژمان بازغي)
پولدار اس�ت .از پ�در زن خود (ناصر هاش�مي)
قرض صد ميليوني گرفته است .وقتي ميبيند
پدرزنشمخفيانهاحتياجبهپولداردبهاوكمك
نميكند.دختر(بابازيليالزارع)همدرحسابش
ده ميليون ندارد.
آن زمان كه اين فيلم را ساختم ،ده ميليون پول زيادي
بود.منبادالر 3هزارتومانياينفيلمراساختماماخيلي
از پولدارها هستند كه رفتار متناقضي دارند .بعضي از
آنها خانه  5ميلياردي دارند اما در جيبشان  5ميليون
پول هم نيست .بعضي در حسابشان  3ميليارد پول
است اما در خانه مستاجري زندگي ميكنند .به همين
جهت كاراكتر مرد قصه در برههاي از زندگي از پدرزنش
صد ميليون پول قرض گرفته اما االن به دليل مسالهاي
كه با زنش دارد و احساس ميكند اطرافيان پدرزنش
ميخواهنداوراتلكهكننددرلجبازيبازنشقرارگرفته
است اما بهطور كل بگويم من چنين كاراكترهايي را در
اطراف خودم زياد ديدم .مردي كه زنش ميگويد من
تمام خرج زندگي را ميپردازم اما به تو پول نميدهم.
خيلي واضح به او ميگفت براي تو ماش��ين ميخرم و
تمام مايحتاج زندگي را تامين ميكنم ،اما صحبت از
پول با من نكن .نمونههاي اينچنين آدمهاي بيماري
را ما در اطرافمان به وفور ميبينيم .در فيلم هم كامال
مشخص است كه زن و شوهر با هم لج كردهاند و دچار

روايت 3-

دربابپولهايكثيفوساختسريالهايبيمحتوايشبكهنمايشخانگي

بسان يك اسباببازي كوكي
ِ

علي وراميني
بيراه نيس��ت اگر مهمترين مس��ال ه امروز سينما را
سازوكار توليد و سرمايههاي پشت اثر بدانيم و نه خود
اثر به مثابه يك محصول هنري قابل نقد .جشنواره را
كه ويترين سال سينمايي ايران است ديديم ،تعداد
فيلمهايي كه بتوان به آنها پرداخت از انگشتان يك
دس��ت كمتر اس��ت ،تكليف فيلمهايي هم كه اصال
به جش��نواره نيامدند ولي ميلياردي ميفروش��ند،
مشخص است.
اما پولهاي كثيفي كه بدن ه سينماي ايران را آلوده
كرده ،اثرات بسيار مخرب و ماندگاري بر پيكره سينما
وارد كرده است .پرواضح اس��ت كه متوليان قدرت،
آنهايي كه پروانه س��اخت
ميدهند ،نهادهاي نظارتي
و بعد از آن صنوف سينما
هستند كه ميتوانند با اين
جريانها مقابله كنند؛ اگر
ارادهاي باشد .آنها هستند
كه ميتوانند شرط صدور
پروانه را ش��فافيت منابع
مالي س��رمايهگذران بدانن��د ،از ورود افراد بيربط
جلوگيري كنند ،درخواس��ت سود و هزينه كارهاي
قبل��ي را بكنند و بس��يار راه ديگري كه خودش��ان
ميدانن��د و ما نه .اما اينكه متوليان امر به جد حضور
پيدا نكردند و يا نميكنند مسووليت ديگران را ساقط
نميكند .ب ه خصوص كس��اني ك��ه ويترين اين آثار
هس��تند و عكس و نامش��ان مدام روي بيلبوردهاي
تبليغاتي اس��ت .بليبوردهايي كه اج��اره ماهانه هر
ك��دام اندازه ديه ي��ك مرد مذك��ر در ماههاي حرام
هزينهبردار است.
بعيد ميدانم براي آنها كه هم از دستمزدهاي نجومي
و بيپايه خودش��ان خبر دارند ،هم از وضعيت قانون
و عرف كپيرايت در كشور ما ،سوال نباشد پول اين

بيلبوردها و دستمزدهايشان از كجا ميآيد؟
مر قانون دارند و حتي
البته بعضي از آنها تنها التزام به ِّ
زماني كه سرمايهگذار يكي از اين آثار هم دستگير شد
خيليمتمدنانهگفتندتانهاييشدندادگاهصبركنيد.
صبر كرديم ،سريال را ديديم ،آنها دستمزدهايشان
را گرفتند با آن به كار فرهنگي در لسآنجلس و فرشته
مشغولشدندوامروزقطعيشدكههمهآندستمزدها
از پول كثيف بوده است .حال سخن نميگويند ،روزه
سكوت گرفتهاند .شايد گمان ميكنند وقتي دادستان
ميگويد اختالس و پ��ول كثيف؛ منظورش يك پول
عجيب و غريبي اس��ت كه كسي دسترسي نداشته و
اينها برداشتند و اگر برنميداشتند هم اتفاق خاصي
اي��ن پولها حاصل يك
نميافتاد .ش��ايد نميدانند 
عمر گچ خ��وردن ،حنجره
پاره كردن و واريس گرفتن
هزاران معلمي اس��ت كه
كل سرماي ه همه  30سال
خدمتشان اندازه دستمزد
يك ماه آنهاست .حتما يك
توجيهي ب��راي خود دارند
ك��ه وجدانش��ان معذب
نميش��ود و حاضر نميش��وند خود را از اين آلودگي
پاك كنند .بسياريش��ان استدالل ميكنند ما نبايد
استعالم كنيم كه دس��تمزدهايمان از كجا ميآيد.
اين استدالل پيش از هر چيزي توهين به شأن و فهم
خودشان است ،يعني خود را بهسان يك اسباببازي
كوكياي ميدانند كه سكهاي درون آن مياندازند تا
حركت كند و كاري ندارند كه اين س��كه را چه كسي
مياندازد و از كجا ناشي ميشود .ناخودآگاه ياد «ناتالي
پورتمن» ميافتم ،بازيگري ك��ه نه ادعاهاي عجيب
و غري��ب دارد و نه جز بازيگ��ري كار ديگري ميكند،
اما پارسال بود كه از رفتن به اسراييل و گرفتن جايزه
يك ميليون دالري امتناع كرد چراكه رفتار نتانياهو را
خالف اصول انسانياش ميدانست.

طالق عاطفي هس��تند .مرد ب��ه زن ميگويد كه من
همخانهنميخواهم،ميخواهمزنمنباشيوليبااين
حال با هم سر سازگاري ندارند.
   اينكه شما به آن اشاره داريد ،بخش كوچكي
از شاكله داستان است كه پرداخت درستي روي
آن صورت نميگي�رد و بيننده به اين منظوري
كه شما داريد ،نميرس�د .ما با دو فضاي مدرن
و س�نتي در فيلم مواجهيم كه فضاي س�نتي
بر فيلم غالب ش�ده و اين باعث ش�ده دركي از
مش�كالت طبقه مرفه در فيلم به وجود نيايد.

من در زمره فيلمس�ازان وابس�ته نيس�تم.
فيلمس�ازي نيس�تم كه همس�رمي�ا پدرم
تهيهكنندهباشد.بههمينجهتبايدباشرايط
كنار بيايم .در غير اين صورت معلوم نبود كه
شرايطبهتريچهزمانيبرايمفراهمميشود
و آيا اساسا ش�رايط بهتر براي من و امسال ما
وجود دارد يا خير؟ به همين جهت وقتي اين
فرصتطالييبرايمنپيشآمدازآننهايت
اس�تفادهرابردمواينجاباتاكيدميگويمكه
شايد استانداردهاي الزم را اين فيلم نداشته
باشد ولي فيلم الكن نس�اختم چون در اين
صورت 5عضو ش�وراي نماي�ش به اين فيلم
راي اكران نميدادند .حتما سر و شكلي دارد
كهرويپردهعريضسينماقرارگرفتهاست.
البته كه تعداد داس�تانكهاي زياد هم به خط
اصلي ضربه زده است
اتفاقا به نظر من تمام خرده پيرنگها در راستاي هم
قرار گرفته و با هم يك قصه را دنبال ميكنند.
   س�واي از بازي خوب ناصر هاش�مي ،چرا اين
شخصيت هويت مش�خصي ندارد؟ اينكه پدر
داستانبهجنوبشهربازگشتهتاخاطراتخود
را از نو دوباره بس�ازد ،آن ه�م بدون هيچ پيش
زمينهاي ،ب�دون اينكه بدانيم اين آدم اساس�ا
كيس�ت .فهمش براي مخاطب سنگين است و
قابلباورنيست.
پدر داس��تان ما بعد از مدتها به وطنش ،در آنجايي
كه زندگي ميكرده ،برميگردد .پول و سرمايه برايش
مهم نيست و دوست دارد با اين آدمهايي كه وظيفه
مراقب��ت از او را بر عهده گرفتن��د زندگي كند .با اين
آدمها خوش اس��ت .خودش هم در بخش��ي از فيلم
ميگويد كه وقتي ميبينيم اين آدمها خوش هستند
من هم با آنها حالم خوش است.
   در بعض�ي صحنهها ص�داي موت�ور در فيلم
زياد ش�نيده ميشود كه بخش�ي از آن به دليل
زندگي در جنوب شهر است و باعث باورپذيري
فضا ميش�ود اما در بعضي صحنه روي صحبت
كاراكتره�ا قرار ميگيرد .ما حت�ي در اتاقي كه
كاراكترها با هم حرف ميزنند ،صداي موتور را
ميشنويم.
صداي موتور در اين فيلم يك كاراكتر بود .براي اينكه
وقتي در پايين ش��هر قدم ميزني ،صداي ويراژ موتور
بيداد ميكند و اين واقعا عذابدهنده است و اين حضور
زياد موتور در فيلم كامال تعمدي بود .با يكي از دوستانم
كه خان��هاش در جوار اتوبان كردس��تان بود ،صحبت
ميكردم .او ميگفت وقتي تريل��ي از كنار خانه ما رد
ميشودانگارازدرونخانهماردميشود.درخيابانهاي

شهر اين صدا بيداد ميكند.
   ولي بپذيريد كه حجم باالي اين صدا در فيلم
آزاردهنده است.
ما قصد آزار مخاطب را نداشتيم و نميخواستيم اين
صدا روي مخ بيننده باش��د .اين اش��كال حتما از ما
نيس��ت .چون من بارها خروجي فيلم را چك كردم.
احتماال به صداي سالن سينمايي كه شما در آن فيلم
را ديديد ،برميگردد.
   با توجه به اينكه فيلم در جنوب ش�هر روايت
ميش�ود ،بخشهايي كه دوربين به سطح شهر
ميرود تصوير كامال درس�تي از تهران امروز را
نشانميدهدومهمترينويژگيفيلمبهحساب
ميآيد.
با بودجه اندكي كه در اختيار داش��تم ،نميتوانستم
بيشتر از اين صحنههايي از شهر تهران را در فيلم نشان
دهم .خيلي تقال كردم سكانسهايي عميقتر بگيرم.
   از مشكالت فيلم شهري نشان دادن تصوير
مطلوب از شلوغيهاس�ت كه عيني باشد و در
عين حال توي ذوق نزند.
به نكته صحيحي اشاره كرديد .مشكالت ساخت فيلم
شهري را من با گوشت و پوس��تم در اين فيلم لمس
كردم براي اينكه از بس بعضي گروههاي فيلمبرداري
م��ردم را اذيت كردند ،آنها سختش��ان اس��ت با ما
همكاري كنند .به صحنهاي النگشات نياز داشتم كه
كركرههاي مغازهها بايد پايين باشد ولي مغازهدارها با
ما همكاري الزم نكردند .به همين جهت به چند نماي
بسته كفايت كردم.
   سوگواريكهدرفيلمانجامميشودبيشترحالت
نمايش را تداعي ميكند .آيا اين تعمدي بود؟
طبقههاي اجتماعي ب��ا فرهنگهاي مختلف هر يك
عزاداري متفاوت و خاص خودشان را دارند .در هر شهر
به يك روش ب��راي عزيزان خود ناراحتي ميكنند .در
تهران هم به لحاظ باف��ت و منطقهاي كه آدمها در آن
زندگي ميكنند نوع عزاداريشان تفاوت دارد .مرجان
داس��تان ما تحصيلكرده است و از قشر فرهنگي است
و پدر باس��وادي دارد و همين واكنش را در او اينگونه
ترجيح دادم.
   با تمام اين فراز و ف�رودي كه در فيلم «خانه
ديگري» مشاهده ميشود به عنوان فيلم اول
در كارنامه شما ثبت شده است .از نتيجه راضي
هستيد؟
فيلم «خانه ديگري» از من انرژي زيادي گرفت .مراحل
ساختآنيكطرف،موقعيتيكهبراياكرانآنفراهم
ش��د و اجحافي كه در حق اين فيلم روا شد همه با هم
مرا ويران كرد .باور كنيد فيلم «خانه ديگري» براي من
يك دورهمي نبود كه بگويم خب حاال برويم بسازيم .با
بودجه و امكانات محدود تالش كردم در مدت بيست
روز آنچه در ذهن داشتم به بهترين شكل به مخاطب
ارايه دهم .قطعا اگر به عقب برميگشتم جور ديگري
اين فيلم را ميساختم و فيلم ديگري ميشد اما در حال
حاضر هم بعد از چهارسال وقتي به فيلم نگاه ميكنم
همانطوريكهمنبهنوشصادقيآدمديگريهستم،
فيلمخانهديگريراهمشكلديگريمييابم.وليخانه
ديگري را دوست دارم .چون اگر اين فيلم را نميساختم
در جايي كه االن هستم ،نميايستادم .اما به اين دقت
كنيدكهشرايطساختاينفيلمبافيلمهايديگرروي
پرده فرق ميكند .اصال هدفش هم فتح گيشه نيست.
دقت كنيم كه اين فيلم كمدي بزنبرويي نيست .البته
كه حال جامعه ما خوب نيست و مخاطب هم حوصله
تماش��اي غصه خود را بر پ��رده ندارد ام��ا بايد تالش
كرد سليقه مخاطب را ارتقا داد .اگر فيلمهاي كمدي
بيمحتوا عرضه نكنيم مخاطب اين فيلمها را روي پرده
نميبيندوبهديدنايننوعفيلمهاعادتنميكند.بايد
در ذائقه مخاطب تغيير ايج��اد كنيم و اين نكته فقط
توسطمديرانوكسانيكهسينمارامديريتميكنند،
امكانپذير است.

روايت 4-

نگاهي به فيلم بامبلبي

بازگشت به دهه هشتاد فراموششده
احسان صارمي
در باب برتريها و اتفاقات شاهكار سينمايي دهه هفتاد
ميالدي كتابها و مقاالت و سخنرانيهاي بسياري شده
است .بسياري از دهه  70به عنوان واپسين روزهاي عصر
طاليي هاليوود و حتي سينما ياد ميكنند .دههاي كه با
ظهور چند جوان ياغي ،سينماي امريكا تكاني ميخورد
و جريان هنر سينما را از فرانسه و ايتاليا ،به امريكا انتقال
ميدهند.
اما با آغ��از دهه  80گويي زيباييشناس��ي س��ينما به
ت و سويي ديگر رفت .سينما بدل به مديومي براي
سم 
س��رگرمي صرف در قالب نمايشهاي س��بك ،ارزان و
كممحتوا ميشود .بيشتر تصاوير به ياد مانده از سينماي
دهه  80مجموعهاي از آثار
علم��ي -تخيل��ي مرتبط با
فضاييها ،دايناس��ورها و هر
از گاهي ارواح بود .فيلمهايي
كه قصد داش��تند تصويري
جذاب و شاد از علم و تخيل
فراذهني بشر ارايه دهند كه
بهترين مثالش «اي.تي» اثر
اسپيلبرگاست.دهه 80ميالديباآغازفيلمهايمشهور
به سكس و خشونت دهه  90فراموش ميشوند؛ اما تاثير
آنها بر نسل كودك زمانه خود عجيب است.
س��ال گذش��ته فيلم «بامبلبي» يا «زنبور»  -به عنوان
اسپينآففرانشيزترانسفورمرها-موفقميشودبرخالف
بيشتر فيلمهاي علمي -تخيلي برآمده از كاميكبوكها
در ميان منتقدان نظرات مثبت��ي را جلب كند .فيلم در
سايت  Rotten Tomatoesنمره  92دريافت كرد ،آن
هم از منتقداني كه بيشتر آنان در دهه  80كودكي خود
را سپري كردند .اتفاق مشابهي براي سريال «چيزهاي
عجيب» رخ داده اس��ت كه در جوالي  2019فصل سوم
آن منتشر ميشود.
تماماينآثارمحصولافرادياستكهدهه 80رادركودكي

درككردهاندوسينماراباهمانآثارتخيلينهچندانقوي
درك كردهاند .حال آنان در حال بازسازي دهه  80در قد و
قوارهخودشهستند.آناندرحالبازسازيزيباييشناسي
بصري آثار آن زمان ،به همراه شمايل اجتماعي امريكاي
دهه 80ميالدي هستند .تصاويري كه گويي با فيلترهاي
قهوهاي يا س��بز گرفته ش��ده و به عكسهاي پوالرايدي
شباهت دارند ،در كنار مدهاي مبتني بر پانك آن دوران،
بخشيازاينشبيهسازيبهحسابميآيند.
اما مهمترين ويژگي آثاري چون «بامبلبي» و «چيزهاي
عجيب» قهرمان��ان نوجوان اس��ت .به نظر س��ينماي
تينايجري در حال تغيير ش��كل است .تغيير شكلي كه
در آن ديگر مسائل جنسي با طعم كمدي اهميت ندارد؛
بلكه هم ه چي��ز بر پايه هوش و ذكاوت چند نوجوان و در
نهايت ق��وه تخيل عجيبي
اس��ت كه آن��ان را از بخش
بزرگسالجامعهجداميكند.
سينماي پيشرو ،تجليلي بر
دهههشتادياستكهباارايه
س��ادهترين تكنولوژيهاي
مبتني بر رايانه ،كارگردانان
امروز را خالق و نوآور بار آورده
است و اكنون فرصت آن رسيده تا اوج جنگ سرد و دوران
مملوازپروپاگاندايريگان،درسينمايامروزامريكاجذاب
ب��ه تصوير آيد .جايي كه نوجوان��ان در دهه  80وقعي به
حرف سياستمداران نميگذارند و تالش ميكنند با آنچه
بيگانه خطرناكفرضميشود،ارتباطبگيرند.نتيجهكار
تصويري شاد و انساني از جهاني است كه براي بسياري
تيره و تار به حساب ميآيد.
كافي اس��ت اين رويه را ب��ا جهان نوجوان��ان ايراني
آن زمان مقايس��ه كنيم و دريابيم نوجوانان دهه 60
شمسي چه تصويري از گذشته ايران را ميآفرينند .آيا
آنان از قوه تخيل دوران نوجواني خود سخن ميگويند
يا تالش ميكنند تصويري از روايتهاي بزرگساالنه
همان زمان بيافرينند؟!

به بهان ه انتشار فيلم مغزهاي كوچك زنگزده در شبك ه نمايش خانگي

تامل در آنسوي دو جهان مجازي

كامل حسيني
به موازات درازاي زمان اكران يك فيلم در سينما و
يا در زمان پخش در شبكه نمايش خانگي ،ديالوگ
يا گسترش فهم پيشين و حتي گاه شكلگيري تضا ِد
فهم و برداش��تها در عين پيشفرض آشكار روايت
ممكن است هر لحظهاي اتفاق بيفتد؛ اكنون از خود
بايد پرس��يد كه با پايان درازاي زمان س��ياه روايت
جهان
هومن سيدي در دو جهان سينما و خانه فهم ِ
س��ياه واقعيگونه اتفاق خواهد افتاد .سكانس اول
ش مغزهاي كوچك
فيلم ،آغاز كشمكش البهالي كن 
است؛ كنشي كه با سكانس بعدي بازي كودكان در
پسزمينه فاجعههاي زندگي كودكي مسعود گامي
رو به جلوتر ميرود .فيلم
مغزهاي كوچك زنگزده
ب��ا ميزانس��ن س��ياهش،
ديالوگهاي تند و نماهاي
نزديك و نزديك متوسط از
شاهين ،شخصيتپردازي
موفق زندگ��ي فالكتبار
خانوادهاي را بازگ و ميكند
كه با گرهافكني و تعليق ماجراي لو رفتن فيلم خواهر
ش��كور پيرنگ اصلي خودش را آغاز ميكند؛ البته
پي��ش از گرهافكن��ي تعليقآميز ماج��راي لو رفتن
فيلم ش��هره ،سكانس��ي ديگر هم بر شدت و عمق
تعليق ناش��ي از لو رفتن فيلم ميافزايد؛ دقت كنيم
به سكانس حاضر كردن پسربچهاي كه قصد بريدن
گ��وش او را دارن��د .در واقع ،پيرنگي كه بيش��ترين
بحرانه��اي دراماتيك خ��ودش را در بطن همان
ميزانسن سياه برخواس��ته از زندگي سياه پيريزي
كرده اس��ت وحش��يانهترين كنش را ه��م از درون
خودش بيرون ميآورد درس��ت زماني كه شكور در
عين خونسردي كوچكترين برادرش را وادار به خفه
كردن خواهرش ميكند .كنش جنايي تالش براي

خفه كردن خواهرشان بر س��ر قضيه لو رفتن فيلم
از بحرانهايي زاده شد كه نخست ،شاهين و سپس
شكور به سبب مغز كوچكشان نتوانستند از حل آن
برآيند تا سرانجام منجر به چنين كنش وحشيانهاي
توسط يك پسربچه شود كه خود نيز در همان سن
عاطفي قرباني آن ميشود.
البته اين ب��ار مهمترين غافلگي��ري روايت هومن
س��يدي از دل همين تعليق بيرون ميآيد كه خود
نيز به مثابه يك بح��ران ديگر جهت روايت را كامال
دگرگ��ون ميكند و به ط��رز جذابي پيرن��گ را به
پيش ميب��رد .دگرگونيهاي تدريجي ذهن و روان
شخصيت شاهين در عين برخي اشكالهاي آن زير
س��ايه برخي كنشهاي حمايتگرانه پدر ش��كور از
دخترش در ميانه روايت،
تناسب زيبايي با پيشرفت
نهايي كشمكشها و حل
ل دادهاند؛
بحرانها را شك 
تو گوي��ي در درازاي زمان
هر دو مانند همان چوپان
دلس��وز بدل به همان پدر
دلسوز ميشوند .در پايان
بايد گفت فهم رودررويي نگاه پسربچه و شاهين در
پايانيترين س��كانس هم درازاي زمان ميطلبد تا
ماهيت تكثر معنايياش روشن شود كه البته زمان
نخستين تالش براي درك ماهيت اين نگاه متقابل
جهان روايت سينمايي و سپس
رازآلود ،نخست در
ِ
جهان نمايش
جهش اين تالش ب��راي درك آن در ِ
يك شبكه خانگي است اما دوباره تماشاگر همچنان
در ابهام است! اما شايد راز موفقيت كارگردان در اين
جهان مجازي سينما و خانه ما
اس��ت كه از ميانه دو ِ
را به تامل دلس��وزانه در فهم ماهيت واقعي نگاه يك
پس��ربچه و ديگر قربانياني فرا ميخواند كه نسخه
واقعي آنها در آنس��وي دو جهان مجازي ،مدام در
حال تكثير است.

به مناسبت برگزاري كارگاه و نمايشگاه بازآفرش در سالن موزه ملي

فرمان اساطير نايلوني ،استفاده نكردن از نايلون است
فاروقمظلومي
كارگاه و نمايشگاه بازآفرش (با محوريت نايلون) در هفته
موزهها و با هدف حمايت از محيط زيست روز دوشنبه
سيام ارديبهشتماه توسط ايكوم در سالن همايشهاي
موزه ملي و با همت هنرمند مجسمهس��از الهام فالحي
برگزار شدInternational councils of - Icom .
 ايكوم بزرگتري��ن خانواده جهاني موزهشناس��ان وسازمانهايي است كه به نحوي با تعريف موزه در ارتباط
هستند .بيش از نيمقرن از تشكيل كميته ملي موزههاي
ايران -ايكوم -ميگذرد.
گروهي از دانشجويان نقاشي و مجسمهسازي «دانشگاه
هنر ،دانش��گاه تهران ،دانشگاه علمي كاربردي واحد ۴۷و
دانشجويانتوانيابوهنرمندواحدرعد،هنرمندانكارگاه
و نمايش��گاه بازآفرش بودند .حضور و
همراهي آقايان دكت��ر احمد محيط
طباطبايي ،رييس ايكوم ايران ،دكتر
ش��اهين فرزانه از مسوولين بلندپايه
دانشگاهجامعوجبرييلنوكنده،رييس
موزه ملي ايران بسيار تحسينبرانگيز
و مشوق هنرمندان نمايشگاه بود .در
بيانيهايننمايشگاهميخوانيم«انسان
امروز با طبيعت بيگانه است و طبيعت
بااوبيگانهتروهنر،كوششانساناست
براي برخوردار شدن از آنچه بايد باشد.
هنر بعد از آنكه انسان بيش از پيش از
طبيعت گريز كرد و طبيعت را غريب
يافت ،به كمكش ميآيد تا احس��اس
غربت طبيعت تخفيف پيدا كند .هنر
آنامانتياستكهخداوندبهانسانداد تابهزمينوآسمان
وكوههاودرياهازيباترنگاهشود.دراينبيانيهدرموردهدف
نمايشگاه آمده است كه مقصود نمايشگاه تالش هنر براي
نجات طبيعت است و فرهنگسازي براي اقشار مردم در
استفاده درست از نايلون؛ نايلوني كه با توجه به ماندگاري
 200تا 500س��اله آن در طبيعت ،خس��ارات بسيار و گاه
جبرانناپذيري در طول اين مدت به محيط زيس��ت وارد
ميكند .مادهاي بسيار مخرب كه در طبيعت به ذرات ريز
تبديل شده و در خاك وارد منابع خاكي و در آب وارد بافت
ماهيانوديگرجاندارانودرنهايتواردچرخهغذاييانسان
ميشودومشكالتبسياريرابرايسالمتانسانهاوآبزيان
وزيستمندانبههمراهدارد».
الهام فالحي طراح اين كارگاه و گردآورنده آثار نمايشگاه
بود .ايشان فارغالتحصيل نقاشي و مدرس دانشكدههاي
هنر تهران و مجسمهساز است؛ مجسمهسازي كه براي
ساخت مجسمههايش فقط از نايلون استفاده ميكند.

خانم فالحي كه س��الها س��ابقه كار با نايلون و ساخت
مجسمههاي نايلوني را دارد ،ميگويد« :عمر استفاده از
هر كيسه نايلوني براي ما فقط پانزده دقيقه است بعد به
شكل زباله وارد طبيعت ميشود و همين دغدغه باعث
شد كه به آگاهسازي مردم از طريق مجسمههاي نايلوني
روي بياورم .نايلون در صدم ثانيه س��فت ميشود و كار
مجسمهسازي با نايلون بسيار سخت است».
نمايشگاه و كارگاه «بازآفرش» مجموعهاي از حجمهاي
نايلوني مفهوم��ي و انتزاعي بود ك��ه هنرمندان مراكز
آموزش��ي مختلف اجرا كرده بودند .اين نمايشگاه ثابت
كرد كه نايلونهاي بازيافتي به عنوان مادهاي در دسترس
ميتواند از مواد اصلي مجسمهسازي باشد و احتماال تنها
ماده مصرفي مجسمهسازي است كه هنرمندانش آرزو
ميكنند كه روزي ناياب ش��ود و كار مجسمهس��ازي با
نايلونهاي بازيافتي به اتمام برسد.
ام��ا آنچ��ه در آث��ار اين نمايش��گاه
ديده ميش��د اين بود ك��ه هر وقت
نايلون تحت شرايط ويژه قرار گيرد
به دليل غيرقابل كنت��رل بودن اين
ماده ،اش��كال انتزاعي بديعي ايجاد
خواهد شد كه رنگ اين مجسمهها
هم نوعي بداههپردازي با رنگهايي
اس��ت كه حاصل واكنش نايلون به
ميزان كشش و ساير عوامل فيزيكي
روي آنهاست .آثار مفهومي ديگري
كه در اين نمايش��گاه ديده ميش��د
اغلب به ولع و حرص مخرب انس��ان
براي استفاده از نايلون به شكلهاي
مختلف اش��اره ميكرد؛ البته اغلب
مفاهيم و ايدهها بس��يار ساده و مس��تقيم بودند كه در
نمايشگاههاي دانشجويي معمول است.
الهام فالحي كه س��ابقه س��اخت مجس��مه مفهومي و
اس��اطير را هم با اس��تفاده از نايلونهاي بازيافتي دارد
در اين خصوص ميگويد :هنرمندان اين نمايش��گاه در
انتخاب فضاي اثر هنريش��ان آزاد بودند و احتماال هر
كس��ي دغدغههاي خودش را به ش��كل يك اثر هنري
نشان داده است.
پايان نمايش��گاه اجراي پرفورمنسي بود كه حضار در
خوانش يك الاليي و مرثيه با بانويي از خطه كوير ايران
همراهي كردن��د .مرثيهاي در رث��اي تنه درختي كه
نايلونهاي بازيافتي كفنش بودند .اين مرثيه صداي
غمگينزمينبودكهكوهودريايشهمازانسانزبالهساز
در امان نيست و احتماال مجسمههاي نايلوني اساطير
هر لحظه فرمان استفاده نكردن از پالستيك و نايلون
را ميدهند.

ادامه از صفحه اول

توسعه دانشگاه تهران

به نتيجه رسيد و بعد از  20سال باالخره طرح ساماندهي
دانشگاه تهران تعيين تكليف ش��د .بر اساس آنچه در اين
روز به تصويب رس��يد ،از اين پس بايد تملك ابنيه اطراف
دانش��گاه تهران كه تاپي��ش از اين به بهانه طرح توس��عه
دانش��گاه تهران انجام ميش��د ،متوقف ش��ود و در عوض
امالك��ي كه به تملك درآمده در قال��ب طرح جديدي كه
بايد دانش��گاه تهران با همكاري ش��هرداري تهران آماده
كند ،با كاربريهاي فعاليتهاي مرتبط با دانشگاه تهران
ساماندهي شود .بيش��ك صدور اين مصوبه شوراي عالي
شهرسازيومعماريايراندرخصوصطرحهايتوسعهاي
دانشگاههايكشوروبهويژهدربارهطرحساماندهيپرديس
مركزي دانشگاه تهران و دانش��گاه علوم پزشكي تهران و
رسانهاي شدن آن گامي بس��يار مهم و تأثيرگذار در روند
فعاليتهايگروهيازشهروندانتهراني(ساكنانوكسبه
امالك واق��ع در محدوده طرح دانش��گاههاي مختلف) و
دانشجويان مطالبهگر دانشگاههاي تهران و علوم پزشكي
تهران (تشكلهاي سياس��ي ،علمي و صنفي) در دو سال
گذشته ،محسوب ميشود .چرا كه اين گروه از شهروندان
و دانشجويان طي فعاليتهاي مدني خود ،از حمايت هيچ
رسانه يا گروه سياسي خاصي بهرهمند نبوده و حتي بعضا
در بايكوت خبري از سوي نشريات گروهي و خبرگزاريها
موفق ش��دند به اهداف مدنظر خود دست يابند .از سوي
ديگر ،اين فعاليت مدني و پيگيريهاي مداوم مردم ساكن
و ش��اغل در محدوده طرح توسعه دانش��گاههاي تهران و
علوم پزش��كي تهران و همچنين تشكلهاي دانشجويي
كامالدرشرايطيمسالمتآميزوازطريقمراجعذيصالح
قانوني ص��ورت گرفت .در اي��ن اقدام ،م��ردم و نهادهاي
دانش��جويي در كنار يكديگر با هدف روش��نگري و طلب
اس��تمداد و از طريق مكاتبات متعدد با دفتر مقام معظم
رهبري ،رياستجمهوري ،مركز بررسيهاي استراتژيك
رياس��تجمهوري ،كميس��يون عمران مجلس شوراي
اس�لامي ،وزارت راه و شهرس��ازي و شوراي اسالمي شهر
تهران ،مسووالن مرتبط را مورد خطاب قرار داده و اسناد و
مدارك حقانيت ادعاي خود را براي آنها ارسال كرده بودند.
اينروندحقطلبانهدراينمرحلهمنجربهمصوبهفوقالذكر
شوراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران شد .با توجه به
جميعموضوعاتوجوانبفوقالذكر،الزماستايننكتهرا
يادآورشومكهابعادمختلفاينتالشهاتوسطصاحبنظران
رشتههاي مختلف دانشگاهي ميتواند مورد توجه و تامل
قرار گرفته و رس��انههاي مختلف به واكاوي آن بپردازند تا
رويكرد نويني در عرصه شهرس��ازي ،برنامهريزي و علوم
اجتماعي كشور جس��توجو كرده و از اين ره ،راهكارهاي
جديديبرايحلمسائلومشكالتشهرهايبزرگكشور
به دس��تآيد .زيرا اين حس تعلق به مكان و «مسووليت و
تعهداجتماعي»يكيازعناصرمفقودهدرحياتاجتماعي
كنونيايرانياناست .بندهنيزبهبهعنوانعضوياز شوراي
شهر تهران و حسب وظيفه خويش از روزهاي نخست در
كناروهمراهاينعزيزانبودموبههمراهسايرعزيرانيكهبه
عنواننمايندهسازمانهاونهادهايمختلفدراينجلسات
حضور داشتند ،تالش كردم تا ضمن بررسي كارشناسانه
موضوع در راستاي تحقق حقوق شهروندي ،به نتيجهاي
برسيمكههمنفعشهروندانپيراموندانشگاهتهراندرآن
باشدوهمنفعدانشگاهتهرانوسايردانشگاهها.خوشبختانه

مجموعه اين تالشها پس از پيگيريهاي فراوان به صدور
مصوبه 98/2/16شوراي عالي انجاميد .اين در حالي است
كهايننهاد،درادوارپيشينودرمصوباتمورخ 82/7/28و
 94/6/16بدونتوجهبهحقوقمردممحلياقدامبهتعيين
محدودهاي براي طرح توسعه دانشگاههاي تهران و علوم
پزش��كي تهران كرده بود .نتيجه مصوبات پيشين چنين
شده بود كه مردم از حقوق مالكانه خود محروم شده و طي
مدتينزديكبهدودهه،ايشانمجبوربودندكهامالكخود
را به دانشگاه فروخته و از محل سكونت و اشتغال چندين
س��اله خود مهاجرت كنند .اين روند خطرناك مهاجرت
س��اكنان اصيل محالت پيرامون دانشگاه در كنار رويكرد
صرفا كالبدي دانشگاه كه بسياري از امالك تملك شده را
تخريب و به پاركينگ يا اراضي رها شده تبديل كرده بود،
ميتوانست سبب ايجاد و شكلگيري بافتهاي فرسوده و
مسال هدارشهريجديددرمنطقهمركزيشهرشود.
اماباتصويبمصوبهاخيرشورايعاليشهرسازيومعماري
ايران اين طرح وارد رويكرد جديدي شده است .رويكردي
كه مردم ميتوانند از حقوق مالكانه خود بهرهمند ش��ده و
همچنين دانش��گاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران
در اراضي كه تاكنون به ص��ورت كامل تملك كردهاند ،به
اجراي طرح خ��ود با رعايت مالحظات فني  -تخصصي از
جمله ضوابط حفاظتي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري بپردازند .در واقع ،مقرر شد كه رويكرد
دانشگاهاز«گسترشكالبدي»بهسمت«ساماندهياراضي
تملكشده»تغييريابد.اماآنچهدراينميانازاهميتقابل
توجهي برخوردار اس��ت اينكه پيگيري مداوم و نظارت بر
اجراي بندهاي مختلف اين مصوبه توسط همه دستگاهها
و خصوصا دبيرخانه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري
ايران صورت گيرد .چرا كه تجربه عرصه عمل نش��ان داده
هر مصوبهاي از س��وي نهادهاي قانونگذار ،بدون پيگيري
مس��تمر بينتيجه خواهد ماند .الزم است از تدبير رييس
محترمشورايعاليشهرسازيومعماريايران،تالشهاي
دبير آن شورا و نيز حسن توجه ساير اعضاي شوراي عالي و
همچنينكميسيونشهرسازيومعماريشوراياسالمي
شهر تهران كمال س��پاس را داشته باشم .به نظر ميرسد
دانش��گاههاي تهران و علوم پزشكي تهران به عنوان نماد
آموزش عالي كشور بايد رويكرد توسعه و ارتقاي كيفي را
در دس��تور كار خود قرار داده و به جاي صرف بودجههاي
هنگفتدرحوزهتملكوساختوسازجديد،بيشازپيش
به دنبال جذب نخبگان ايراني كه در دانشگاههاي خارج از
ايرانمشغولبهتحصيلياتدريسهستند،باشند.چراكه
حركت تدريجي اين نهادهاي علمي و ساير دانشگاههاي
كشوربهسويدانشگاههاينسلسوموچهارمبيشازآنكه
نياز به س��اختمانها و اراضي جديد باشد ،نيازمند تفكر و
روحيهاينويندربيناساتيدومديرانكنونيايندانشگاه
است .روحيهاي جديد كه پذيراي تفكرات جديد در عرصه
نظريهپردازي و توليد علم باشد .علمي كه نيازهاي كنوني
جامعهايرانيراموردتوجهقراردادهوراهكارهايجديدبراي
رفع مسائل و مشكالت شهرها و روستاها ارايه كند .چنين
دانشگاهيميتواندزمينهسازتوسعههرچهبيشترجامعه
ايراندرعرصههايمختلفاقتصادي،اجتماعي-فرهنگي،
سياسيو...باشدوموجبرونقهرچهبيشتراقتصاددانشي
درقالبشركتهايدانشبنيانوواحدهايفنآورباشد.

