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در ســـینمای ایران ســـیمای زنی اســـت که با طاهره «به همین ســـادگی» و
طوبای «دلبری» بر ذهنمان نشســـته اســـت .الهه «یک قنـــاری یک کالغ»
هم از همان دســـت نقشهایی اســـت که حجم زیادی از بار فیلم را به دوش
میکشـــد؛ زنی کم حرف کـــه در همین دیالوگهای کوتاهـــش باید بخوبی به
کلمات هویت بدهد ،زنی که موســـیقی را میشناسد و در بزنگاه یک انتخاب
در خلـــوت زنانهاش با آواز و احساســـش تصمیم میگیرد ،زنی که با ســـبک
ن در قاب دوربین از خانوادهای که دیده نمیشـــود شناســـنامه
و فـــرم راه رفت 
میدهد و در نهایت زنی که قرار اســـت تا پایان فیلم به صورت یک راز باقی
بماند .و همه اینها شـــاید همان شاخصههایی اســـت که اصغرعبداللهی را
برای ســـپردن نقش الهه به هنگامه قاضیانی مصممتر کرده است؛ بازیگری
که موســـیقی را میشناســـد ،با ادبیات و کتاب مأنوس اســـت و در ســـینما و
تئاتـــر تجربههای درخشـــانی دارد« .یک قناری یک کالغ» نخســـتین تجربه
کارگردانـــی فیلمنامهنویـــس کهنهکار ســـینمای ایـــران ،اصغرعبداللهی به
تهیهکنندگی علی حضرتی و با بـــازی حبیب رضایی و هنگامه قاضیانی این
روزها در ســـینماهای گروه هنر و تجربه در حال اکران است.به همین بهانه با
هنگامه قاضیانی گفتوگویی داشتهایم که در ادامه میخوانید.

مسائلحساسباشدوورودکند ،نداشتم .در
کارهای دیگر فقط هنگام ثبت قرارداد و سر
قضایایمالیباتهیهکنندهصحبتمیکنیم
و نهایتاً یکی دو بار سـ ــر صحنه احوالپرسـ ــی
میکنند و دیگر او را نمیبینید اما سـ ــر «یک
قنـ ــاری یـ ــک کالغ» کارگـ ــردان تهیهکننده را
میخواسـ ــت و نظر او را جویا میشـ ــد حتی
راجـ ــع بـ ــه لبـ ــاس و گریـ ــم .مجموعـ ــه این
همکاری اطمینانی را در من به وجود آورده
بود که قرار نیست با شتاب فیلم را بگیریم و
کار تمام شود بلکه روی جزئیترین مسائل
فکرمیشود .اتفاق خوشایندیکه در آخرین
کارم یعنی «اردک لی» هم تجربه کردم.
ëëدر مقابل حضور شـــاعرانه زن که لطیف و
از جنس آرامش است مرد قصه هر لحظه با
ورود به خانه همراه خود تشـــویش میآورد.
چقدرقائلبهایننظامنشانهشناسیهستید؟
نظـ ــام فکـ ــری من اساسـ ــاً نظام نشـ ــانه
شناسـ ــی اسـ ــت .چون ذهن فلسـ ــفی دارم،
همیشهدنبالنشانهوپرسشوپاسخهستم.
در خیلی از فیلمها این گونه است اما در این
فیلم اصالً در بند هیچ نشـ ــانه شناسی برای
خودمنبودم.

گفتوگو با هنگامه قاضیانی درباره همنشینی تئاتر ،ادبیات ،موسیقی و سینما در «یک قناری یک کالغ»

خواهرانههایی برای غربت و دلتنگی

ëëبهنظر میرســـد این اتفـــاق تبدیل به یک
رویهشـــدهاســـتکههرکسقصدداردتمام
بار فیلمش را روی دوش یک بازیگر بیندازد و
فقط با یک بازیگر کار کند ،سراغ شما میآید.
این اتفاق بعد از «به همین سادگی» در فیلم
«دلبری» و فیلم اخیرتان یعنی «یک قناری
یک کالغ» ادامه یافـــت .این ویژگی در عین
حال که خطرناک اســـت و اساساًاز سینمای
محافظـــهکارایرانبعیدبهنظرمیرســـداما
فوکوسبودندوربینبریکبازیگر،جذابیت
های زیادی برای بازیگران دارد و در عین حال
آنهارادریکموقعیتخطیریقرارمیدهد
که کوچکترین حرکاتش از چشمان تماشاگر
دورنمیماند.دوربینهمشرایطراسختتر
میکند و در تدوین نمیشود خطای بازیگری
را روتوش کرد .چقدر فیلمنامه و توصیههای
کارگردانبهکارآمد؟
درسـ ــت اسـ ــت در «روزهـ ــای زندگی» و
«بیداری رویاها» هم به نوعی همین اتفاق
میافتد.حتیدرصحنههاییدرفیلمیمثل
«برادرم خسـ ــرو» هم باز میبینی به همین
دلیلسراغتآمدهاند.
ëëریســـکپذیری این نقشها زیاد اســـت و
انرژیزیادیهـــممیخواهد.ایناصرارخود
شماســـت که از گزینههای پیشنهادی چنین
نقشهاییرابپذیرید؟
گاهـــی در انتخـــاب فیلمنامههـــای
پیشـــنهادی میگویم بس است دیگر ،کار
آســـانتر را قبول کن اما در نهایت نمیشود
که نمیشـــود .البته شـــاید هم یک روز این
اتفاق بیفتد چون نمی توان راجع به آینده
با ثبات صحبت کرد و دگرگونی وجود دارد.
داستان همینی است که میگویید دلیل آن
هم شاید به زندگی شخصیام برمی گردد
که بر روند کاری هم تأثیر داشته است .من
نقشهای کوچک را حتی در زندگی عادی
هـــم نمیتوانم تحمـــل کنم .این ســـؤال
باعث شد که به عقبتر برگردم ،به دوران
دبیرســـتان و راهنمایی و دانشـــگاه و حتی
مهاجرتم به امریکا؛ اینکه میتوانستم کنار
عمهام زندگی راحتی داشـــته باشم اما به
سانفرانسیسکو رفتم چون تحمل یکسری
اســـتانداردهای معمولـــی که از مـــن آدم
معمولی میســـاخت را نداشتم .حاال این
که من ســـراغ این نقشها میروم یا شاید
ســـینما عادت کرده است ســـراغ من بیاید
بـــاز به همین دلیل برمیگردد .شـــاید این
نگرشکههدفازسینماانسانسازیاست
شعاری باشد اما برای من تنها وجه بیرونی
این مأموریت انسانسازی مدنظر نیست
بلکه بخش اعظم آن وجه درونی و میسر
شدن این انسانسازی برای خودم هست.
همانطور که در مهاجرت؛ شهری را برای
زندگی انتخاب میکنم که چالش بیشتری
داشته باشد نقشهایی را انتخاب میکنم
که جای کار بیشـــتری دارد حتی اگر نتیجه
کار هم دیده نشود از این انتخاب پشیمان
نیســـتم .به عنوان مثال میشد «دلبری»
فیلم خیلی قویتری شـــود و زحمات من
هم بهتر دیده شود (آنقدر فشار کار زیاد بود
که روز هفدهم بخشی از ابروی من ریخت)
با وجود این وقتی از من ســـؤال میشود که
پشیمان نیســـتی میگویم بابت یک چیز
پشیمان نیستم و آن این استکه طوبی به
من خیلی چیزها آموخـــت .طوبی تجلی
یک زن قدرتمند اســـت .در شرایطی که در
خانه انگار هر لحظه پا روی مین میگذارد
اجازه نمیدهد این تشویشها به بیرون از
خانه و مراسم عروســـی منتقل شود حال
اینکه خیلی از ما رفتاری بالعکس داریم.
«یک قناری یک کالغ» هم شـــاید در نگاه
اول ســـاده به نظر برسد اما حجم زیادی از
بار این فیلم بـــه علت نقش به عهده من
بود در شـــرایطی که در تمام صحنهها یک
چشم را هم بست ه بودم.

ëëبستن یک چشم چقدر میتواند روی زبان
بدنومیمیکتأثیربگذارد؟
ایـ ــن را هـ ــم مدنظر داشـ ــته باشـ ــید که
بازیگـ ــران زن ایرانی از حرکت موی سـ ــر هم
محـ ــروم هسـ ــتند در چنین شـ ــرایطی بازی
کردن با یک چشم سختتر است .عالوه بر
این ،این نقش حتی به آن شکل دیالوگ هم
ندارد و هفتاد درصد فیلم صدای سر است؛
یعنی باید با یک چشـ ــم تمام حرفهایت
را بزنی .در ایام فیلمبردای در حالت عادی
هم چشمهایم را باز نمیکردم تا عادت کنم
اما وقتی یک چشـ ــم را میبندی به چشـ ــم
دیگر فشـ ــار وارد میشـ ــود .در این وضعیت
هم باید با یک چشم پلههای وحشتناک را
با ضرباهنگی خاص بـ ــاال و پایین میرفتم.
اما با این نقش به این تفکر رسیدم که نبودن
یک دریچه نگاه به جهـ ــان چقدر روی همه
چیز تأثیر دارد .یک چشم که نداشته باشی
عدم تعادل ایجاد میکند و انگار تمام مدت
دست و پایت را بستهاند ،گاهی اوقات حتی
فکر میکردم که دهانم را هم بسـ ــتهاند .ما
فکر میکنیم با قبول این نقشها البد لطف
بزرگی به فیلمسـ ــاز کردهایم در حالی که به
اعتقاد من پیشـ ــنهاد ایـ ــن نقشها فرصتی
است تا ما به کشف جهان بیرون و درون خود
برسیم.
 ëëشماازآندستآدمهاییهستیدکهموقع
حرفزدنهمهچیزراتصویرمیکنند.هنگام
مطالعهفیلمنامهوقتیبازنیمواجهشدیدکه
یکچشمندارد،تجربهزیستهاینزنراچطور
تصورکردید؟
کودکانه و واقعیاش این است که وقتی
فیلمنامه تمام شـ ــد گریه کـ ــردم آن هم نه
از جنس گریههای سـ ــانتی مانتـ ــال یا حتی
ترحـ ــم ،بلکه دلم برای جهـ ــان عجیب این
زن سوخت؛ اینکه یک بار خواسته حرفش را
بزنداماایناتفاقوحشتناکبرایاومیافتد.
همین برداشت نخستین بعد از شخصیت
ایـ ــن زن بود کـ ــه برایم جلوه کرد شـ ــاید یک
بازیگر دیگر به این قضیه توجه نکند اما این
وجه شـ ــخصیتی بود که در ابتدای امر مچم
را گرفت و کلیدی شد برای ورود به الیههای
زیریـ ــن شـ ــخصیت او .به این فکـ ــر کردم که
چرا ایـ ــن زن هیچ وقت حرف نزده اسـ ــت و
چرا حرفهایش اینقدر روی هم تلنبار شـ ــده
است؟!درنهایتبهایننتیجهرسیدمکههر
چه بوده به خاطر محافظه کاری نبوده است
چرا که چندین سـ ــال پای یک نفر ایسـ ــتاده
است .و سؤال دیگر اینکه اگر حرفش را نمی
زند اشتباه اوست یا ویژگی اکتسابی است؟!
به این نتیجه رسیدم که علت این نیست که
بلد نیست حرف بزند بلکه همیشه سکوت
را ترجیـ ــح داده اسـ ــت .در مرحلـ ــه بعد به
این رسیدم که سرسنگینی دو عاشق چقدر
سخت است و جان میبرد .و باز به این فکر
کردم که با صدای سر صحبت کردن چقدر
وحشـ ــتناک اسـ ــت؛ چیزی که مـ ــا در زندگی
شـ ــخصی ،محیط کار ،خانـ ــواده ،ارتباطات
عاطفی و اجتماعیمان هم تجربه میکنیم
و دائم در سـ ــرمان صحبت میکنیم .حرف
که از دهان خارج شـ ــود پرواز میکند اما این
صدای سـ ــر انگار پرندهای است که به قفس
میخورد و برمی گـ ــردد .و در نهایت به این
اندیشـ ــیدم که من بهعنوان بازیگر برای این
صدای سـ ــر چه کار باید بکنم .چقدر این زن
با صدای سـ ــرش در این خانـ ــه زندگی کرده
اسـ ــت و چقدر ایـ ــن زوج در سرشـ ــان حرف
زدهاند .او میخواهد با نوشتن ،صدای سر را
از سرش خارج کند اما خارج نمیشود چون
دوست دارد حرف بزند .میخواهد بگوید که
تو میدانی چقدر با یک چشم دنیا را دیدن
سـ ــخت اسـ ــت و چه حرفهایی بایـ ــد به تو
میگفتم که نگفت ـ ـهام .اینها همه الیههای
شخصیتیاینزنبودکهاوراپیچیدهمیکرد.
الهه زن پیچیـ ــدهای بود پیچیدگی نه به این

معنا که حرکات عجیب و غریب از او ببینیم،
از این منظر که گاهی اوقات برخی آدمها با
یک نگاه ده خط حرف و تحلیل دارند.
ëëکه اتفاقاً تأثیرش هم بیشتر است .به قول
آقایکیارستمییکزمانییکقطرهاشکدر
چشمانیکبازیگرتأثیرشبیشترازآناست
کهساعتهاشیونکند.
یکی از خواسـ ــتهها آقای عبداللهی هم
همین بود که نمیخواسـ ــت زن به سـ ــمت
تـ ــراژدی بـ ــرود و گریههای عجیـ ــب غریب
بکند .بهعنوان مثـ ــال جایی که برزو به او گل
میدهد واقعاً از شـ ــدت بغضی که در حال
ترکیدن بود قلبم داشت میلرزید اما چون از
من خواسته بودند در حد یک قطره اشک از
همانچشمنابیناوزیرچشمبندفقطاشک
را ببینم احساسـ ــم را نظم بخشیدم .در این
 18سال هیچ وقت از قطره اشک مصنوعی
استفاده نکردهام و هر جا گریه کردم گریه آن
شخصیت بوده است چون نوع گریه آدمها
فرقمیکندوگریهدرموقعیتهایمختلف
هم با هم فرق دارد.
ëëسکوت میتواند نشانه قدرت باشد و گاهی
اوقات هم نشانه ضعف .این پارادوکس را در
وجودالهههممیبینیم.چقدراینسکوترا
ازضعفالههمیدیدید؟
ضعـ ــف نمیدانسـ ــتم چـ ــون او خانـ ــه
پدری خوبی داشـ ــت .اگر چـ ــه خانه پدری را
نمیبینیـ ــم اما همین نـ ــوع آقاجان گفتن و
لحن کالم الهه به او شناسـ ــنامه و بار خاص
میدهـ ــد ،حتی نـ ــوع راه رفتنش که نشـ ــان

حالت انزواسـ ــت .فروغ هم در شعرهایش
حالت برونریزی دارد .البته آقای عبداللهی
اشارهای به فروغ نداشتند و این تشبه االن به
ذهنم رسید که زن قصه ما هم همین است و
درنوشتههایشحرفمیزند.
ëëبجزنشانههاییچونلباس،ماشینو...به
نظرمیرسدفیلمزمانومکانندارد!
زمان و مکان ندارد ولی از نوع پوشـ ــش،
چمـ ــدان و کاله و ماشـ ــین و ...تـ ــا حـ ــدودی
میتوان فهمید که داستان در دهه  1320به
بعد اتفاق میافتـ ــد .دههای که مرز عجیب
رفتاری هم هست؛ خانمها کاله میگذارند،
دو پی اس میپوشند ،و مثل اینکه از فضای
حرمسرایی و قجری بیرون آمدهاند و تبدیل
به شخصیتهایی میشـ ــوند که میتوانند
راجع به زندگیشـ ــان تصمیم بگیرند؛ البته
دوره آغاز این تغییرات است.
ëëبهایندلیلمیگویمفیلمجغرافیاوزمان
خاصی ندارد که بر اساس نشانهگذاری فیلم
میتوان روابط بین ایـــن زوج را به امروز هم
تعمیمدهیـــم.اتفاقیکهبینایـــنزنومرد
افتاده اســـت را در روابط عاطفی و انســـانی
جامعه امروز هم میبینیـــم .ما امروز کمتر با
همصحبتمیکنیم.شـــبیهالههوبرزوباید
نوشـــتههایدرخلوتراهمبخوانیمتاپیبه
فضایذهنییکدیگرببریم.
برداشت درستی است .طراحی لباس و
نوع کالم و ادبیات گفتاری برای امروز نیست
اما در همه دورهها یکسری مسائل مشترک
وجوددارد.بهعنوانمثالجهلهمیشهروی

در هنگام صحبت کردن ناخواسـ ــته ماشـ ــه
کشیده میشود اما کسـ ــی که اسید میخرد
برنامهریزی کـ ــرده و در ذهنـ ــش آن را مرور
کرده است .در اسیدپاشی آنی وجود ندارد و
این ابراز پشیمانی و نفی هر گونه اراده در این
اقدام برای آرام کردن دل خود فرد اسـ ــت و
اصالًقابلپذیرشنیست.
 ëëفیلم طراحی صحنه بسیار زیبایی دارد اما
سردیرابطهایندونفررویاینجذابیتهای
بصرینشستهاست.شمابهعنوانبازیگرکه
بایدسردیرابهمخاطبتالقامیکرد،چهکار
کردید؟
با وجـ ــود اینکه تمام ابزار و وسـ ــایل الزم
خریداریشدهبوداماخیلیازآنهادرصحنه
استفاده نشد چون خواسته آقای عبداللهی
این بود که سادهترین اشیا در صحنه باشد تا
ضمن اینکه کدهایی از شخصیت زن قصه
ارائه میدهد نگاه مخاطب را به خود جلب
نکند یعنی اشیای داخل فیلم با یک منطق
عجیبیانتخابشدندکهمبادابازیگردراشیا
گم شـ ــود بلکه ضمن اینکه معرف سلیقه
زندگی این دو نفر است همه چیز در سادگی
باشد تا انسان را در حجم انبوهی از اشیا گم
نکنیم.
ëëسردی فضا و ارتباط عاطفی این دو آدم
عاملی میشـــود تا مخاطب هیچ فضای
عاشقانهای بین برزو و الهه دریافت نکند.
اگر چـــه تـــک صحنههایی مثل نقاشـــی
وجـــود دارد اما این ســـردی آنقدر غالب
هســـت که دوره عاشـــقانه و گرمی ارتباط

میکند دیگـ ــر ایـ ــن زن را باور نـ ــدارد و برای
همیـ ــن رفتارهای سـ ــرد نشـ ــان میدهد .در
عیـ ــن حال میشـ ــود عشـ ــق را در صحنهای
دید که الهـ ــه میگوید کاش وقتی این حرف
را م ـ ـیزدم به طـ ــرف آیینه بـ ــودم و خودم را
میدیدم یعنی تحلیلی روانشناسی از دهان
خودشخصیتمیشنویمکهالههچهچیزی
بـ ــوده که برزو عاشـ ــق او میشـ ــود .به خاطر
نوع ادبیات آن دوران اسـ ــت کـ ــه این دو نفر
همدیگر را شما خطاب میکنند در حالی که
در ادبیات امروز «شما» هیچ بار عاشقانهای
ندارد.بهنظرمیرسدآنزمانتعبیرازعشق
بیشتراحترامبودهاست.عشقبازمانتغییر
میکند .مثالً در ادبیات کالسـ ــیک انگلیسی
از زبان شـ ــخصیتهای چارلز دیکنز چیزی
را میشـ ــنویم کـ ــه در زبان شـ ــخصیتهای
تی.اس .الیوت یا شکسپیر نمیبینیم اما در
کشـ ــورهای اروپایی و امریکایـ ــی ،وقتی زمان
را به عقب برمیگردانند مـ ــردم زمان حال
را فراموش میکننـ ــد و کامالً در آن فضا قرار
میگیرنـ ــد ،مکالمهها و عشـ ــق آن دوران را
بـ ــاور میکنند و همه چیز را برای خودشـ ــان
تعریف میکنند .اما عبور از زمان برای ما کار
خیلی مشکلی شده است شاید به این دلیل
که بشـ ــدت از ادبیات دور شـ ــدهایم ،حتی از
موسیقیوترانهخوبهمفاصلهگرفتهایمو
بههمیندلیلهمذاتپنداریبازمانهراهم
از دست دادهایم .در قدیم جنس دیگری از
عشقاحساسمیشدکهشایدامروزبرایما
لوس به نظر برسد.

ادبیات،
موسیقی ،تئاتر و
سینما خواهران
مهربان من
هستند که در
زندگی زمینی
(نقشهایی که
میزنم) هروقت
به بنبستی
میخورم به
کمک من
میآیند و حتی
در حس غربت
در جهان به سراغ
من میآیند ،آنها
بهترین معاشران
من هستند

دقایقی شعر ،موسیقی ،نقاشی و فلسفه و عشق

یادداشت

از همـ ــان ابتـ ــدا تا به امـ ــروز ورودم به سـ ــینما ،تمام سـ ــعی و قدرتم
بـ ــر یادآوری بـ ــود؛ یادآوری اسـ ــاتیدم به فیلمهای نساختهشـ ــان ،به
قصههای ناگفتهشان و ...به یاد اساتیدم آوردم آرزوهایشان را ،دالیل
ورود به سینمایشـ ــان را ،همین .به خودم هم گوشزد می کردم همه
دغدغههایانسانوجامعهبرکرهزمینخیانتواسیدپاشیواعتیاد
نیست .گوشزد می کردم همه فرم سینما دوربین روی دست نیست،
علی حضرتی
کههمهالحانتپقهایروزمرهنیست،همهپایانهابازنیست.آرزوی
تهیهکننده
خودم برسینما را زحمتمیکشیدم،نامالیمتیهاکهبودهوهستو
خواهد بود ،اما این گالیهها را به کار و اجرا و عمل تبدیل میکنم و اما «یک قناری یک کالغ» بعد از
«خداحافظیطوالنی»ولذتهمکاریباایرجخانکریمیدرنیم«رخها»،سختبودلذتبردن
از قصه ،کارگردان و تیم اجرایی ۳.سال صبر کردم تا آن جلسه اتفاقی با اصغر عبداللهی در فضای
آراموخلوتدفتر،نمیدانمتابشنورآفتابازپنجره،فضارادراماتیککردهبودیانتهایپخش
شده باخ در فضا یا این قصه در حال تعریف...هر چه بود این قصه زن و مرد مرا به خودش دیوانه
کردهبود .ازهمانمعجزه ذهن تا حقیقت این تصویریکماه انتظارکافیبود.هنگامهقاضیانی با
نگاه نافذ و فیلسوفانهاش در لنز دوربین هزاران حرف ناگفته را با یک چشم گفت و حبیب رضایی
ترس و وهم را زندگی کرد .تا همه همکاران و دوسـ ــتان این کار که به جرأت میگویم دغدغه آنها

میدهد تشخصی را در خانواده تجربه کرده
اسـ ــت که اینگونه از پلهها پایین میآید .او را
ضعیف ندیدم بلکه بیش از هر چیز یک زن
عاشق میدیدمش ،یک عاشق واقعی و این
عشـ ــق گاهی ممکن است تعبیر به ضعف
شـ ــود همانطور که در داستانهای عرفانی
هم رنگ زرد و ضعف ،نشـ ــانههای عاشقی
تعبیرمیشود.
ëëیعنیشـــماســـکوتالههراتعبیربهعشق
میکنیدوآنرانشانهضعفنمیدانید؟
عشـ ــق ضعف نیسـ ــت .زن مـ ــدرن هم
گرفتـ ــار چنیـ ــن بحـ ــران عاطفی میشـ ــود.
بهعنـ ــوان نمونه فـ ــروغ فرخزاد کـ ــه الگوی
خیلیاززنانیاستکهمیخواستندمدرنیته
را بـ ــا الگوبرداری از او شـ ــروع کنند هم وقتی
دچار بحران عاطفی میشد سکوت همراه
با انزوا داشـ ــت جایی از زبان خدمتکار خانه
فروغ میشنویم که خانم زمانی که شکست
عشقی خورد ساعتها در اتاقماند و ما غذا
را پشت در میگذاشتیم و او غذا نمیخورد.
شکس ـ ـتهای عشـ ــقی در زنی مثـ ــل فروغ
فرخـ ــزاد کـ ــه در صدد شکسـ ــتن سـ ــکوت و
طغیانبرایحرفزدنزناناست،بازهمان

زمین وجود داشته اسـ ــت؛ در قرون وسطی
جهل وجـ ــود دارد ،در رنسـ ــانس هم جهل
وجـ ــود دارد .زن دیروز صدای سـ ــر دارد و زن
امروز هم که انتخاب میکند زیر یک سقف
با همسرش در طالق عاطفی بماند سرش
توگوهایی
پر از حرف است .صدای سر ،گف 
استکهبایدبیانشوداماهیچوقتدرقالب
کالم در نمیآید و در سر تکرار میشود .این
هوشمندی و درایت نویسنده است که شاید
نوع ادبیـ ــات و پوشـ ــش لبـ ــاس و معماری
اشـ ــاراتی به زمان خاص داشـ ــته باشـ ــد اما
قصدش بیان مسـ ــائلی است که محدود به
زمانخاصنمیشود.
ëëشـــخصیتمرد«یکقنـــارییککالغ»
در خشم آنی و شـــاید ناخواسته به چشم زن
آسیبمیرساندامازناورامیبخشد.وقتی
با مردانی هم که مرتکب اسیدپاشی شدهاند
همصحبت شـــویم میبینیـــم از آن لحظه
خشم پشـــیمان هســـتند .این فیلم احتماالً
چنینتوصیهایراکهبهجامعهندارد؟
برزو تپانچه را به دسـ ــت گرفته است که
بگویـ ــد من برای رسـ ــیدن به تـ ــو بارها با این
اسلحه تهدید به خودکشی کردهام و در ادامه

کمتر از ما نبود ...از نقاشیهای متحرک کیوان معتمدی تا نتهای دیالوگگونه شورا کریمی .من
فقط جمعی هنرمند را آرزومند کردم و این کافی بود تا دقایقی نقاشـ ــی ،رمان ،موسـ ــیقی ،شعر،
حضور و فلسفه زندگی و عشق را در سینما بر پرده آرزوهامان مرور کنیم.

این دو رنـــگ میبازد و بـــه همین خاطر
مخاطب با تصمیـــم الهه برای ماندن در
این خانه و دوست داشتن برزو همراهی
ندارد.
این برداشـ ــت مخاطب شـ ــاید درسـ ــت
باشـ ــد اما امیدوارم مخاطـ ــب همچون من
بکگراندی به گذشته بزند .وقتی فیلمنامه
را خوانـ ــدم خیلـ ــی در گذشـ ــته فـ ــرو رفتم،
ایـ ــن رفتارهای عاشـ ــقانه را در اطرافیانم در
داییهای مادرم ،داییهای پدرم و عموجان
و زن عمویـ ــم میدیدم .من ذهن تصویری
عجیبی از کودکی دارم و بشـ ــدت عاشق این
دوران هستم .نه به این معنا که دوره خیلی
شاد و خرمی داشتم بلکه تصویرسازی قوی
از کودکی در ذهن دارم .زوجهای زیادی را به
خاطر دارم که عاشـ ــقانه همدیگر را دوست
داشـ ــتند اما این عشـ ــق خیلی درونـ ــی بود.
روابط خیلی رسـ ــمی بـ ــود و خیلی کم دیده
میشد که جمالت عاشقانه امروز را استفاده
کنند .بخشی از این تصویر کودکی برای من
دفترچـ ــه راهنما بود تا این دو شـ ــخصیت را
درک کنم .مسـ ــأله بعدی این است که برزو
از زمانی کـ ــه تفکر تقاص پـ ــس دادن را باور

ëëطبیعتاًموقع خواندن فیلمنامه تصوراتی
برایخودتانساختهبودید.چقدرکارگردانی
بهآنچیزیکهدرذهنساختیدنزدیکبود؟
صادقانـ ــه بخواهم جـ ــواب بدهم همه
چیز کامالً مطابق با تصوراتم بود .یک زبان
مشترک و تعامل عجیبی بین ما ایجاد شده
بود و البته به سـ ــادگی و به سادهترین چیزها
تسلیم نمیشدیم .رهبری یک مجموعه که
درستباشدهمهعواملاحساسمسئولیت
و مشارکت میکنند .شاید باورکردنی نباشد
اما سـ ــر جنس یک چشم بند ،جلسات یک
ساعتهیا دوساعته داشتیموحتی ازخودمن
هم نظر میخواسـ ــتند .روزی که چشم بند
قالببافی را دیدم ،دیدم که چقدر انتخاب
درستی است و این هم از وجود شاعرانه این
زن میآید .کارگردان فقط به این اکتفا نکرده
اسـ ــت که برای این زن یک نقش شـ ــاعرانه
بنویسدبلکهازالمانهاییکهبهاینشاعرانه
بودن کمک میکرد استفاده کرده بود .برای
من خیلی جالب بود که چقدر تهیهکننده و
کارگردان سـ ــر کوچکترین مسأله حساسیت
داشتند و با هم مشورت میکردند .من تا به
حال چنین تجربهای که تهیهکننده سر این

ëëآوازخوانیشمابرایتیتراژوفیلمازابتدادر
فیلمنامهلحاظشدهبود؟
در ابتدا فقط میدانسـ ــتم ایـ ــن زن باید
آواز بداند چون شـ ــعری را در آشـ ــپرخانه در
یک گوشه موسـ ــیقی باید اجرا میکردم اما
خواندن تیتراژ توسط من و آقای کریمی بعد
از تدوین تصمیمگیری شـ ــد .شـ ــورا کریمی
بشدتدرآهنگسازیآدمعجیبیاستهمه
چیـ ــز را بخوبی دریافت میکرد و هر کلمه را
تبدیلبهنتمیکرد.
ترانهای هم سـ ــرود که حـ ــال و هوای آن
سـ ــالها را داشـ ــته باشـ ــد .همان ترانه که در
صحنهای از فیلم با صدای خود شورا از رادیو
میشنویم و در تیتراژ پایانی هم توسط من و
شوراکریمیهمخوانیشد.
«ëëیکقنـــارییککالغ»مرزبینســـینما،
موســـیقی و تئاتر را برداشـــته اســـت ،همان
چیزی که در فعالیت فرهنگی هنری شما هم
شاهدهستیم.کتابترجمهکردهاید،موسیقی
کارکردهایـــدودرتئاتروســـینماهمفعالیت
کردهایـــد .در این فیل م هم بـــا تکیه بر همین
تواناییهـــانقشرااجرامیکنیـــد.کدامیک
برایتاناولویتبیشتریدارد؟
ترجمـ ــه جزو اصول و اهـ ــداف زندگی من
نبود .سالی که از امریکا برگشتم به فکر نوشتن
یک سفرنامه بودم ولی وقتی کتاب «سرزمین
مرد سرخپوسـ ــت ،قانون مرد سفیدپوست»
نوشـ ــته ویلکومب واشـ ــبرن را مطالعه کردم
تمام آنچه که دوسـ ــت داشتم راجع به ایالت
متحده امریکا صریح بیان کنـ ــم در آن کتاب
دیدم و بهتر دیدم ایـ ــن کتاب را ترجمه کنم.
اگر نـ ــه عالقهای به ترجمه نـ ــدارم اما ادبیات
و موسـ ــیقی با منزاده شـ ــده است .موسیقی
همیشـ ــه در زندگی ما جریان داشـ ــت چرا که
در خانواده مادریام رسـ ــم بود که همه زنان
آواز بخواننـ ــد .صـ ــدای مادربزرگم هم خیلی
به صـ ــدای قمر الملوک وزیـ ــری نزدیک بود.
نوار کاس ـ ـتهای قدیمی دارم که حتی شـ ــب
عروسـ ــی مادر و پـ ــدرم ،بعد از اینکـ ــه همه از
باشگاه افسـ ــران جدا میشـ ــوند آنها دور هم
جمع میشـ ــوند و آواز میخواننـ ــد .به خاطر
دارم از  5سـ ــالگی همراه بـ ــا هر صفحهای که
در گرامافون گذاشته میشد آواز میخواندم،
این آواز خواندن از ما طلب میشد .من بدون
موسـ ــیقی و کتاب اصالً نمیتواسـ ــتم نفس
بکشـ ــم .وارد کالس اول دبسـ ــتان کـ ــه شـ ــدم
کتابخانه مـ ــن  84جلد کتاب داشـ ــت .من تا
 8سـ ــالگی تک فرزنـ ــد خانواده بـ ــودم و همه
حواسشـ ــان معطوف به من بـ ــود .این عادت
همیشـ ــگی پدر و مادرم بود که روزهای شنبه
برایم یک صفحه بخرند و روزهای یکشـ ــنبه
یک کتـ ــاب .این عالقهمندیهـ ــا هم از طریق
ژن به من رسـ ــید و هم اکتسابی است .غریزه
و اکتسـ ــاب که دسـ ــت به دسـ ــت هـ ــم دهند
میشـ ــوند دو خواهر همزاد که نمیشود آنها
را از هـ ــم منفک کرد .پایان بندی مصاحبه و
این سؤال این تصویر را به ذهنم متبادر کرد
که در این فیلم مثل کسـ ــانی که چند سیب
را با هم به هـ ــوا میاندازند و با ترفند خاص
ت در
تعادل آنها را حفظ میکنند ممارس ـ ـ 
ایـ ــن حوزهها به من کمک کرد که این نقش
را بازی کنـ ــم .برای این نقش هـ ــم از تئاتر و
سینمامددگرفتموهمازموسیقیوادبیات.
اگر از ادبیات شـ ــناخت نداشتم نوع دیالوگ
گفتن این زن خیلی سرد و مسخره میشد.
به قول چخوف کلمه به تنهایی هویت ندارد
و بازیگر باید به آن جان بدهد و متجلیاش
کند .چخوف میگوید بار کلمات روی دوش
بازیگر اسـ ــت و اگر نمیتواند نبایـ ــد وارد این
حرفه شود .ادبیات ،موسیقی ،تئاتر و سینما
خواهران مهربان من هسـ ــتند که در زندگی
زمینی (نقشهایـ ــی که میزنم) هروقت به
بنبسـ ــتی میخورم به کمک من میآیند و
حتی در حس غربت در جهان به سراغ من
میآیند،آنهابهترینمعاشرانمنهستند.

