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درباره دو فیلم و یک کنسرت موسیقی

فرار از
مردساالری

چند خرده روایت از چند اثر هنری

روزی روزگاری...
موج نیوز

نظرم جزو بازیهای بشــدت تأثیرگذار
فیلم امیر است.
ëëحــــــرف پایانــی و ناگفتــهای اگـــــر
باقیمانده.
آرزو میکنــم امثــال فیلــم «امیــر»
جایشــان را در انتخــاب مخاطــب پیدا
کننــد و در صفحــات تاریــخ گــم و گور
نشــوند .ایــن صرفــاً آرزو اســت و گــذر
زمــان ثابــت میکند که یــک اثر چقدر
تأثیرگذار یا بیاثر بوده است.
ëëنتیجــه اکــران «امیــر» در مســیر
فیلمسازیشماتأثیریخواهدداشت؟
فــروش قطعــاً روی مســیر فیلمســازی
کارگردان و نویســنده تأثیــر میگذارد به
این خاطــر که دوره ،دوره فروش اســت.
آدمهــا خیلــی درگیر این نمیشــوند که
آیــا فیلمــی قابــل دفــاع ســاختهاند ،به
جریانــات معمــول ســینما پــا ندادهاند
و ســعی کردهانــد مســیر خودشــان را
برونــد؛ مســیری کــه قطعــاً تــاوان دارد.
خوشــبختانه مــن آدم خوششانســی
بودم و تا این لحظه آدمهای درستی در
مسیر کاریام قرار گرفتند و کمک کردند
فیلم به اکران برسد .جای امید است که
فیلمهایی مثل «امیر» اکران شوند و در
معرض انتخــاب مخاطب قرار بگیرند.
تا همین جا هم به اعتقاد من معجزه و
اتفاق عجیبی است .امیدوارم مخاطب
به مرور فیلم را دوســت داشــته باشــد و
آن را جزو یادگاریهای ســینمایی
ذهنش قرار دهد.

تم انکار خیلی
انسانی و شخصی
است و جامعه
ما درگیر آن
است یعنی
همیشه به جای
مسئولیتپذیری
مشکالت را با
انکار حل کردهایم
صورت مسأله را
پاک کردهایم یا
دنبال آن بودهایم
که تقصیر را گردن
دیگری بیندازیم

راهنمایفرهنگ

ëëو همیــن نــگاه مبنــای تصمیمگیری
و تســلیم شــدن تمام شــخصیتها در
پایــان فیلم اســت تــا جایی کــه اغلب
آنهــا آن چیزی راکــه در طولفیلم برای
آن جنگیدهاند ،رها میکنند و قیدش را
میزنند.
ایــن تــم یعنــی «انــکار» هــم از همان
دســت دریافتهایــی اســت کــه خــود
مخاطــب بایــد بــه آن برســد .راه حــل
ســاده تمــام کاراکترهــا ایــن اســت کــه
انــکار میکننــد .مخاطــب در امیــر
ســکوت میبیند و در بقیــه انکار .این را
در صحبتهــای علی خطــاب به امیر
میشــنویم که «همه مــا میدویم و تو
میایستی نگاهمان میکنی ».تم انکار
خیلیانسانیوشخصیاستوجامعه
مــا درگیــر آن اســت یعنی همیشــه به
جای مســئولیتپذیری ،مشکالت را با
انــکار حــل کردهایم ،صورت مســأله را
پــاک کردهایم یا دنبــال آن بودهایم که
تقصیر را گردن دیگری بیندازیم.
ëëدیــدار امیــر و پــدرش از تلختریــن و
تأثیرگذارتریــن ســکانسهای فیلــم
است ،جایی که پدر سر بر شانههای امیر
گریه میکند و به ناتوانی و شکســتش در
زندگیاعترافمیکند.
بلــه و جــای پــدر و پســر بــه نوعــی
عــوض میشــود .ایــن هــم از تبعــات
معناباختگی و چیزهایی از این دســت
است که جای آدمها را عوض میکند.
تا جایی که در توانــم بوده تالش کردم
در فیلــم اولم این را در فرم و قصه هم
رعایــت کنــم .امیــدوارم «امیــر» دیده
شود و مردم نترسند از اینکه با بخشی از
زندگیشان روبهرو شوند .انکار چیزی را
حل نمیکند باالخره جایی گریبان آدم
را میگیرد.
ëëاگــر چــه حوصلــهای کــه بهعنــوان
کارگردان فیلم اولــی در دادن اطالعات
بــه مخاطــب بــه خــرج دادهایــد قابل
تحسین است اما درباره کاراکتر امیر در
دادن اطالعات به خســت رســیدهاید.
از همــان نمــای اول که امیر را پشــت به
دوربین میبینیم تا اتاق در بســتهاش و
خلوتش ،اجازه نمیدهید که مخاطب
اطالعات چندانی راجع به او به دســت
بیاورد.
در ســادهترین شــکل ممکــن ایــن هم
بخشــی از کاراکتــر خــود امیر اســت .او
متفاوت از بقیه شخصیتهاست و یک
بخش ناشناخته از این کاراکتر همیشه
وجود دارد .البته این بخش ناشــناخته
راجع به همه کاراکترها پدر ،مادر ،ریما
و غزل و نمونه فرمیک رواییاش یعنی
اردالن وجــود دارد که عمالً تا پالن آخر
دیــده نمیشــود .این موتیــف در همه
آنها هســت به این دلیــل که مخاطب
خــود تصمیم بگیرد که جای کدامیک
از کاراکترهاســت و به در بسته خودش
رجوع کند .قرار نیست فیلم یک لقمه
حاضر و آماده باشــد و پشــت ســر هم
اطالعاتی به مخاطب بدهد الزم است

خــود مخاطب هم ســراغ کاتارســیس
دراماتیــک بــرود .ترجیح مــن این بود
که اگر قرار است کاتارسیسی هم اتفاق
بیفتد ذهنی باشد و در قیاس مخاطب
بــا کاراکترهایــی کــه در فیلــم میبیند
اتفاق بیفتد و با هر کدام از کاراکترها که
دوست دارد همراه شود.
ëëچه اتفاقی باعث میشــود که در این
پالن (آخــر) تصویــر کاملــی از اردالنی
ببینیمکههمیشهدرحاشیهقراردارد.
بــا توجه به منطق قصــه و کاراکترها ،از
جایی که یک نفر پای اردالن میایستد
و ایــن زخــم عمیــق او را وادار به طلب
ســیگار میکنــد انــگار بچه وجــود پیدا
میکنــد .از جایــی کــه متفــاوت عمــل
میکنــد و میرســد بهلحظــهای کــه
آنقدر با امیر احساس نزدیکی میکند
کــه امیــری کــه همیشــه در مواجهه با
او ســیگارش را خامــوش کرده ،ســیگار
میکشــد .در جواب درخواست اردالن،
امیــر به جای ســیگار بــه او چوب شــور
میدهــد و میگوید ســیگار چیز خوبی
نیســت .اینجا امیر هم انــکار میکند و
هم در همان مسیری میافتد که بقیه
قــرار دارنــد .درســت در همیــن لحظه
اســت که ما اردالن را میبینیم .باز هم
اگر مخاطب متوجه نشده ضعف من
اســت و اگر هــم متوجه شــده از هوش
خود اوست.
ëëشــرایط روحی غمزده همه کاراکترها
با حــال و هوای ســرد فیلــم و رنگهای
شسته مطابقت دارد .همه آدمها شبیه
انبوهمانکنهاییکهدربالکنقراردارند
بیجان و فاقد شــور زندگی هســتند اما
شخصیت سرایدار از جنس این آدمها
نیســت و بــا فــرم و روایــت همخوانی
ندارد .به نظر میرســد تکهپرانیهای او
بــرای جلوگیــری از کســالت مخاطب
لحاظشدهاست.
از نظــر مــن جریــان زندگــی امــری
ناخــودآگاه اســت و هــر چــه بهصورت
ناخودآگاه بــا آن برخــورد کنید زندگی
شــادتری داریــد .فــارغ از اینکــه چنین
شــادی را قبول داریم یــا نه میخواهم
بگویــم که میشــود این مدلــی هم به
زندگــی نگاه کــرد و حــال خیلی خوبی
هم داشــت .جبرئیل جملهای دارد که
کلید کاراکترش اســت .در پاســخ علی
کــه بــه او میگویــد زمیــن کثیف شــد و
مجبــوری تمیــز کنی ،جــواب میدهد:
«تمیــز نکنــم چه کنــم .برخــی اوقات
خودم کثیف میکنم و تمیز میکنم که
بیکار نمانم ».ماجرا خیلی سیزیفوار
اســت .بــه روایتــی میگوینــد ســیزیف
آدم خوشــبختی اســت بــه ایــن خاطر
کــه میداند چــه کار میکنــد ،از لحظه
لحظــه آن رنــج هــم لــذت میبــرد و
ت در کاراکتــر
شــادی آبــزورد یــا متفــاو 
ایــن چنینــی وجــود دارد .جبرئیــل بــا
پذیرفتن شــرایطی که بهنظر سختتر
از شــرایط بقیــه آدمهاســت ظاهــراً
زندگی خوشحالی هم دارد و به همین

خاطر متفاوت از همه آن آدمهاســت.
حضــور او در قصــه ربطــی نــدارد بــه
پســند مخاطــب و اینکه ایــن کاراکتر را
گذاشــتهام تا فیلم تلخم شیرین شود!
این نســبت در خــود جامعه هم وجود
دارد؛ یکســری آدمهــا در اوج شــرایط
ســخت هم آدمهای شــادی هستند و
زندگیشان را پیش میبرند.
ëëمیــاد کی مــرام بــا آرامش ،ســکوت
و نــگاه نافــذش در نقــش امیــر بــازی
خیرهکننــدهای دارد .چطــور بــه ایــن
انتخابوبازیرسیدید.
در جامعــه ســینمایی کــه اصــوالً بازی
بیرونــی و واکنشهــای اوراکــت بــرای
مخاطب و سیستم جشنوارهای داخلی
جذابتر است برای بازیگر سخت است
که چنین بازی درونی داشته باشد .قبل
از «امیر» فیلم کوتاهی با همین فرمت
کار کرده بودم به اســم «ریما» که قصه
همان خواهر امیر اســت .میالد که این
فیلم کوتاه را دید بیشتر متوجه فضای
روایی و نگاه شخصی من شد و پای کار
ایســتاد .یعنی صرفاً فقط بازیگر نبود،
در مسیر تالش برای یافتن سرمایهگذار
همپای مــا بود و همزمــان تمرین هم
میکرد .آنچه من بهعنوان نویســنده و
کارگــردان خلق میکنم یک تصویر دو
بعدی روی کاغذ است ،با اضافه شدن
بازیگر و تعامل او با نویسنده و کارگردان
بعد ســوم بــه کاراکتر اضافه میشــود،
بشــدت قائلــم به اینکــه بازیگــر حتماً
باید آورده داشــته باشــد .ترجیحم این
است که با بازیگر کشف و شهود داشته
باشــیم و در مســیر ،تعارضها و نقاط
مشــترک آدمها پیداشــود .نمیتوانم
ادعــا کنم همــه آن چیزی کــه از میالد
میبینیــد صددرصــد برای من اســت
ایــن در مورد ســایر نقشها هم صدق
میکنــد .کاراکتــر امیر حاصــل تعامل
 6الــی  7ماهه ماســت .به نظــرم امیر
خیلی درســت بازی شده اگرچه قطعاً
ضعفهایی دارد کــه خود من و میالد
به آن آگاه هستیم.
ëëچگونه سحر دولتشــاهی را برای بازی
کوتاهدرنقشریماراضیکردید؟
خانم دولتشاهی به نسبت میالد دیرتر
به گــروه اضافه شــد بنابرایــن به لحاظ
تمرین وقت کمتری داشــتیم ولی او در
همیــن زمان محــدود تمام انــرژیاش
را گذاشــت و  24ســاعته درگیــر نقــش
بــود .او بازیگــر فوقالعــادهای اســت
و خوشــبختانه آنقــدر باهــوش اســت
کــه براحتــی بــه نقــش نزدیــک شــود و
تحلیل کنــد؛ البته این ویژگی ،کار شــما
را بهعنوان کارگردان ســخت میکند به
ایــن خاطر که بایــد بتوانید پاســخگوی
ایــن همه تــاش و اســتعداد بازیگرتان
ل هستم
باشید .از آنجایی که اهل تعام 
ن سر جزئیات کاراکتر،
در جلسات تمری 
واکنشهایــش و اینکــه ریمــا چه نوعی
از بیمــاری دارد خیلی بحــث کردیم .از
ی هم راضــی بودیم ،به
محصول نهایــ 
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ëëنمایشگاهعالیجنابخروس
سهایپیمان
ëëعک 
هوشمندزاده
ëëگالریAG
 20ëëدیتا 2اسفند
ëëازساعت 12تا21
نمایشــگاه «عالیجناب خروس»،
نمایشگاهی از عکسهای پیمان
هوشــمندزاده اســت کــه ایــن
روزهــا در گالــری  AGبرپاســت.
عکــس اول کــه گرفته شــد ،کامالً
شانســی بود .عکس دوم ،عکس
ســوم ،همهشــان در مرحلــه اول
یــک شــانس بــزرگ بــه حســاب
میآمدنــد .امــا وقتی عــکاس به
مجموعه عکسهایش نگاه کرد،
ایدهای در ذهنش شکل گرفت که
حاال بهنــام «عالیجناب خروس»
در معــرض دیــد قــرار گرفتهانــد.
هوشــمندزاده پــس از تماشــای
عکسهــای خــود متوجه شــد که
خروسهــا شــمایلی انســانگونه
دارنــد و بــه همــان انــدازه هــم
میتــوان برداشــتی انســانگونه از
آنها داشــت .میتوان مردساالری
نهفتــه در دنیای خروسهــا را به
مردســاالری نهفته در فرهنگ ما
نســبت داد .در این صــورت رفتار
ما ،آن انــدازه که خودمان فکرش
را میکنیم ،از زاویه موجودی برتر
و اندیشــمند روایــت نمیشــود.
تماشای آثار این نمایشگاه ،بیشتر
از هــر چیــز به ما کمــک میکند تا
از آن قوه تعقل انســانی اســتفاده
کنیم و شــاید بتوانیــم تغییری در
رفتــار و نگاهمان بدهیم .البته که
تمام این اتفاقات ،به یک اما و اگر
بزرگ بستگی دارد؛ اگر بخواهیم.


آیا آگوتا کریستف را
میشناسید؟
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پیشنهاد تئاتر

ســتون ایــن هفته منحصــر به یــک فیلم
ن خاطــر که قرار
خــاص نیســت .اول به ای 
اســت این جــا از آثــار هنری حــرف بزنیم
و حیــف اســت بــه کنســرت «شــبهای
جنــوب» اشــاره نکنیم که یکــی از بهترین
صوفیا نصرالهی
تجربههــای موســیقایی امســال را رقم زد
و دوم اینکــه در مواجهــهام با دو فیلمی که میخواهــم از آنها بگویم
 4رویکرد نسبتاً مشابهی دارم.
تــا امروز کمتر پیــش آمده دیدن فیلمــی را توصیه کنم کــه خودم به
لحــاظ عاطفــی بــا آن ارتباط برقــرار نمیکنم .اما معتقــدم بهعنوان
منتقــد و از آن مهمتــر مخاطــب جدی ســینما باید تــوان تمیزدادن
احساســات شــخصی را از کیفیت فیلمها داشــت .همانطور که مثالً
در زمینه ادبیات ممکن اســت از ســهراب ســپهری خوشتان نیاید اما
نمیتوانید منکر این شــوید که او شاعر خوبی است .یک سری چیزها
اســتاندارد اثر هنری هســتند و بخشــی هم ســلیقه .با این پیشزمینه
میخواهــم بگویم فیلم «داســتان ازدواج» آخرین اثر نوآ بومباک که
دوســتش ندارم از اســتانداردهایی برخوردار اســت که میتــوان آن را
جزو فیلمهای متوســط به باالی امسال دانست اما ایراداتی هم دارد
که باعث میشود نتوانم براحتی با فیلم ارتباط برقرار کنم .به همین
دلیــل مواجهه با فیلم آخر بومباک و نوشــتن از آن برایم کار ســختی
است.
دوســتان مزدوج و مطلقه معتقدند که فیلم بــرای آنهایی که تجربه
زندگــی مشــترک ندارند شــاید ملموس نباشــد .فرضیــهای که جای
بحــث دارد چون مــا از دیدن فیلمهای وحشــت و زامبیها و فانتزی
پریــان و خیلــی چیزهــای دیگــر
هــم لــذت میبریــم بــیآن کــه
تجربهشــان کرده باشــیم .اینکه
فیلــم «داســتان ازدواج» را
بپســندید یــا نــه تــا حــد زیــادی
بــه ارتباطتــان بــا کارنامــه
فیلمســاز یعنی نوآ بومباک هم
برمیگــردد .بومبــاک فیلمســاز
مکتب نیویورکی اســت .از سالله
مکتب نیل سایمون و وودی آلن
با همان نگاه شوخطبعانه سیاه
به رابطه و آدمها .نیویورکیهای
روشــنفکر کــه بــه زندگــی طبقه
متوســط امریکایی دید انتقادی
 ëëداستان ازدواج
دارنــد .ایــن نــگاه را میشــود از
 ëëکارگردان :نوآ بامباک
فیلــم «ماهی مرکــب و نهنگ»
 ëëبازیگران :آدام درایور،
تــا «داســتانهای مهیهروویتــز»
اسکارلت یوهانسون
در آثــار بومباک دیــد .چیزی که
لورا درن
«داســتان ازدواج» کــم دارد آن
 ëëژانر :کمدی-درام
جزئیــات ظریــف در پرداخــت
 136 ëëدقیقه
شخصیتهاســت .این جا البته
ëëمحصول  2019امریکا
همانطور که اسم فیلم میگوید
شــاهد یک داســتان دربــاره یک
ازدواج یــا بهتر بگوییــم پایان یک ازدواج هســتیم .در نتیجه بومباک
تمام انرژیاش را روی روایت این جدایی گذاشــته و انگار یادش رفته
که روی شــخصیتهایش متمرکز شــود .فیلم البتــه لحظات خوب و
تأثربرانگیزی دارد مثل سکانس دعوای زن و مرد در خانه ،مثل اولین
سکانسی که اشک اســکارلت جوهانسون جاری میشود ،یا سکانسی
که آدام درایور در کافه میان دوســتانش آواز میخواند و شاه سکانس
فیلم و شــاه ســکانس بازی درایور اســت .در حقیقت هرجا روی زوج
جــوان تمرکــز داریم فیلم موفق میشــود آن رگههــای بومباکی را به
مخاطب نشــان بدهد اما جایی که پای قانــون و وکال و تقابل فرهنگ
لسآنجلســی و نیویورکی پیش میآید همه چیز به شــیوه دم دستی
پیش میرود .بخصوص الرا درن در نقش وکیل زن که طرفدار حقوق
زنان اســت آنقدر دیالوگهای گلدرشــت دارد که آدم را یاد جنبش
 metoo#میانــدازد .با این حال فیلــم آدام درایور درجه یکی دارد که
بهخاطر بازی او میارزد فیلم را ببینید و قصهاش را هم سرراســت و
بیدستانداز تعریف میکند.
فیلم تحســینبرانگیز دیگر امسال که شخصاً با آن رابطه نگرفتم اما
نمیتوانم از ستایش فیلمبرداری ،بازیها و کارگردانیاش خودداری
کنــم «فانــوس دریایی» ســاخته رابرت ایگرز اســت .فیلمی پریشــان
(بهمعنای مثبت کلمه در القای آن حس آشفته حالی و دیوانهسری
کاراکترهــا) کــه اتمســفری نفسگیــر در یک جزیــره دورافتــاده خلق
میکنــد و فقط دو کاراکتر دارد .دو فانوسبان فانوس دریایی که برای
یــک ماه بایــد با تنهایی مهیــب جزیره ،کابوسهایشــان و خودشــان
کنار بیایند .از آن فیلمهایی اســت که ارجاعات بسیاری به اسطورهها
و افســانهها دارد .ویلــم دفــو در نقــش فانوسبــان کهنــهکار و رابرت
پتینسون در نقش دستیار جوان او بازیهای تأملبرانگیز و درخشانی
دارند .مسیری را که بهسمت جنون طی میشود جانفشانه به نمایش
میگذارند .جارین بالشــک مدیر فیلمبــرداری «فانوس دریایی» نام
آشــنایی نیست ولی بعد از این باید او را ب ه خاطر بسپاریم .قابهایی
که ثبت کرده شــبیه نقاشــیهای اکسپرسیونیستی اســت و آن فضای
ســیاه و سفید رعبآور اســت .با این حال فیلمســاز آنقدر در تصویر
اتمســفر جنون گرفتار میشــود که حقیقتاً داستان فیلم خستهکننده
میشود و از جایی به بعد اگر درگیر تصاویر فیلم نباشید لذت چندانی
نصیبتاننمیکند.
ســتون را میخواهم با کنســرتی بــه پایان ببرم که هفته گذشــته چند
شب در فرهنگسرای نیاوران اجرا داشت .پدرام نیکسیرت با مؤسسه
ســازباز هر سال شــبهایی تحتعنوان جشــنواره جز برگزار میکند.
کار فوقالعادهای اســت چون گوش مخاطب ایرانی با ســبک جز هم
در ســالهای اخیر خو گرفته اســت .گوش دادن به هر سبک موسیقی
دریچهای جدید اســت کــه از طریق آن میتوانید بــا خودتان و جهان
به صلح برســید .در چهارمین شــب از این سری کنسرت که با عنوان
«شــبهای جنوب» برگزار شــد ماهان میرعرب ،نوازنده گیتار سبک
جز با تریویش از اتریش حضور داشتند و رضا کولغانی هم در قسمت
دوم کنسرت بههمراه حمز ه یگانه ،پیانیست آنها را همراهی کرد .به
جرأت میتوانم بگویم یکی از بهترین اتفاقات هنری امسال در ایران
بود .اجرای تمیز ،موسیقی قوی ،هوشمندانه ،تلفیقی از جز و موسیقی
فولکلور جنوب و عربی و حتی کالسیک ،پرفورمنس دوستداشتنی،
شوخطبعی در قطعات و اجرا و در نهایت کنسرتی که همه چیزش به
اندازه بود .آلبوم ماهان میرعرب بهنام «آن سوی ایرانی جز» در ایران
هم منتشر شده که بعضی از قطعاتی که در کنسرت اجرا کرد از همین
آلبوم بود .شــنیدنش به نظرم یک تجربه جدید موســیقایی است که
هــم لــذت عمیقی به مخاطبــش میدهد و هم شــما را با موســیقی
جدی و در عین حال شوخطبعانه و متفاوتی آشنا میکند.

آگوتا کریســتف ،نویســندهای با نثر
روان و دنیــای فانتــزی اســت .در
تریولــوژیاش « -دفتــر بــزرگ»،
«مــدرک» و «دروغ ســوم»-
آنچنــان از شــیطنتهای زبانــی
اســتفاده کــرد کــه خوانــدن ایــن
تریولــوژی یکــی از خاطرههــای
خوشــایند زندگــی هــر انســانی را
رقــم میزنــد .اما اینجا مــا به جای
پیشــنهاد کتــاب ،در حــال نوشــتن
یکپیشنهادتئاترمتفاوتهستیم.
بــه همیــن دلیل اســت که شــما را
به تماشــای «جــان و جــو» دعوت
میکنیــم .نمایشــی کــه روزهــای
پایانی اجرایش را در ســالن شماره
یک عمــارت نوفل لوشــاتو پشــت
سر میگذارد و فقط چند اجرا از آن
باقیماندهاست.دقیقتربخواهیم
بگوییــم بــرای تماشــای «اوضــاع
کامالً مغشوش» این داستان ،فقط
سه اجرا فرصت دارید .داستان این
نمایش درباره دو دوســت قدیمی
اســت کــه در کافــهای مینشــینند
و در پایــان متوجــه میشــوند پــول
کافی برای پرداخت صورتحســاب
ندارند ،یکی از آنها مجبور میشود
پــول را حســاب کنــد و بــه ازای آن
بلیــت بختآزمایــی دوســتش را
از او میگیــرد .درایــن موقعیــت
خــاص هــم لبخنــد از روی لبــان
شــما برداشــته نمیشــود ،بــه این
دلیل کــه این بلیــت بختآزمایی
برندهمیشود .
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