از روی دست دیگران
حسنلطفی
مستند ساز و منتقد سینمایی

آقاییکهدرجلســهپرســشوپاســخفیلــممغزهای
کوچــک زنــگ زده ،هومــن ســیدی را بــه کپیبــرداری از
فیلمهای شــهر خدا و دارودسته نیویورکیها متهم کرد،
نخســتین کســی نبود که دنبال رد پای دیگران در فیلمی
میگشــت.پیدا کــردن چنیــن کاشــفانی در تاریــخ نقد و
مطبوعــاتایــرانکاردشــوارینیســت.شــایدشــماهم
خواسته و ناخواســته بیآنکه نامتان در لیست منتقدین
ســینمایی باشد بارها چنین کشــفی کرده باشــید.راه دور
نــروم.خودمســالهاپیــشوقــتخواندنرمانشــوهر
آهو خانم علی محمد افغانی متوجه شــباهت زیاد یک
قسمتشبافیلمگوزنهاساختهمسعودکیمیاییشدم.
آنزمانخیالمیکردمفیلمسازمحبوبمبهمنناروزده
است.البتهنگاهمبهفیلمهایدیگرهمهمینطوربود.
بــا دیدن پرندهای در بیشــتر فیلمها خیــال میکردم
کارگــردانفیلمآنصحنــهراازرویفیلمپرندگانآلفرد
هیچکاک کپی کرده اســت .این کشــفها زمانی که فیلم
چارچــوب درســت تــری داشــت یــا ســازندهاش اســم و
رسمدارتربودبرایمجذابترمیشد.خصوصاًوقتیفیلم
طرفدارانبیشــتریپیدامیکرد.شــایدبههمیندلیلتا
ســالها وقتی کســی از بهرام بیضایی تعریــف میکرد از
کپیبرداری او از فیلم ســرگیجه هیچکاک مثال میزدم.
اگر این فیلــم را دیده باشــید احتمــاالًدر یک صحنهاش
متوجــهحرکتترکیبیتراکبهعقبوزومبهجلوشــده
اید.منظورمصحنهایاستکهسوسنتسلیمیدرنقش
مادرقصدداردیکیازبچههایشراسرراهبگذارد.
البتهبرایدرکچگونگیاینحرکتبایدکمیدرباره
کاربــردحــرکاتدوربیــنرویمحورمتحــرکوتغییردر
فاصلــه کانونی بدانید .اما ندانســته هم متوجه حســش
خواهید شد .هیچکاک در فیلمش از این حرکت ترکیبی
بــراینشــاندادنحالــتســرگیجهشــخصیتاصلــی
فیلماســتفادهکردهاســت.امابهرامبیضایــیازآنبرای
نشــان دادن درماندگی و بهتمادر با بازی خوبسوسن
تسلیمی استفاده کرده است .یداهلل صمدی هم در یکی
ازصحنههایفیلمایســتگاهباچنینحرکتیبینندهرابه
شخصیت اصلی فیلم(پرویز پورحسینی) نزدیک کرده
است.آنهموقتیکهاوپسازبمبگذاریمتوجهحضور
زنسابقشدرایستگاهمیشود.درهرسهموردهمنتیجه
باعث ایجاد حس مورد نظر کارگردانان شده است .اینها
نمونهایازکشــفهاییاســتکــهمیتواندتوســطافراد
دیگــرینیزانجامگرفتهباشــد.افرادیکهگمانمیکنند
نوشتنازرویدستدیگرانگناهینابخشودنیاست.
گذشته از شــباهتهای تکنیکی ،همسانی مضمون،
تشــابه شــخصیتها ،اتفاقــات یکســان و ....دامنــه ایــن
کشــفهارابــرایعالقهمندانــشبیشــترهــممیکند.تا
کجایشبســتهبــهدرکیاســتکــهدردورههایمختلف
زندگیبهآنمیرســیم.براینگارندهاینسطورآشنایی
بیشــترباتاریخسینماوهنرباعثشدتابهمرورازجایگاه
کاشــفتقلبدیگــران،بیرونآمدهودرکســوتجوینده
فیلم خوب قرار گیرم.تا پیش از این تغییر حسی عجیب
هنگام تماشــای فیلم آزارم مــیداد .فرقی هم نمیکرد
فیلمراچهکسیوچطورساختهاست.موضوعوپردازش
شخصیتهاشهماهمیتنداشت.
هیچوقــتازهیــچفیلمــیلــذتکافــینمیبــردم.
متأســفانهدلیلــشراوقتــیفهمیدمکهلحظــاتخوب
زیــادی را در ســینما ازدســت داده بودم .همیشــه هنگام
تماشایفیلمناظمیسختگیربودمکهدنبالمچگیری
ازشــاگردانهمیشــهدرمظاناتهامشمیگشت.برایم
اســتادانیهمچــونبهــرامبیضایی،مســعودکیمیایی،
داریــوش مهرجویــی و ...متقلبینی بیش نبودنــد .برایم
تنهافیلمسازمبراازایناتهام،زندهیادعلیحاتمیبود.
فیلمســازی که به تعبیر خودش از زندگی میگرفت و به
ســینمامیداد.امابعدهادانســتمقرارنیستهمهمثل
علیحاتمیباشند.

بعضیازفیلمسازانخوباززندگیمیگیرندوباتجربه
دیگران درســینما ترکیبش میکنند .عدهای هم کارشــان
گرفتن از سینما و دادن به سینما است.کاری را میکنند که
میشود رونویسی از روی دســت دیگران دانست.نه اینکه
کلمهبهکلمهعینآنهابنویسند.نه!عشقودلبستگیشان
باعــث میشــود بــه فیلمهای کســی کــه دوســتش دارند
توجه بیشــتری بکنند .نمونــهاش جوزپه تورناتوره اســت
که فیلم هایش مــرا یاد فدریکو فلینی میانــدازد .یا تروفو
کهدرســینمایشگاهیشــبیهآلفردهیچکاکشدهاست
یــاتارانتینو،نوالن،مکدونا،ایســتوود،هانتکــهو....کههر
کدامشــان در لحظاتی مثل فیلمســازان مورد عالقهشان
م 
یشوند.
درســینمایایــرانهــمهنــوزردپــایزندهیــادعباس
کیارســتمی را توی فیلمهای بعضــی از کارگردانان جوان
میتــواندیــد.نمونههایخــوبوبدشهمکمنیســت.
اصالًمگرمیشــودواردسینماشــدوازکسیتأثیرنگرفت.
البتــه خیلــی قطعیــش نکنیــم .شــاید بشــود.البد بایــد
فیلمســازان از ورود به ســینما و تماشــای فیلم خودداری
کنند .خصوصــاًوقتی فیلمــی از فورد ،هیچــکاک ،ترنس
مالیک،نوالن،کیارستمیو....نشانمیدهند.فیلمسازان
بزرگمعموالًتأثیرگذارترند.بهسمتتلویزیونهمنباید
رفت.بهتراســتخاکرویصفحهاشبنشیند.البتهاین
ندیدنهاهمباعثدوریازشباهتهانمیشود.
مگر دنیا چند فیلمساز با شــرایط اندی وارهول ،گودار،
بالتار ،تارکوفســکی ،پاراجانــف و ...دارد که شباهتشــان به
فیلمسازانقبلازخودشانکمباشد؟(توجهکنیدکمباشد
نهاینکهشبیههیچکسنباشند)مگرچندموضوعمهمو
قابلپرداختدردنیایدراموسینماداریم؟مگرمیشود

فیلمیســاختکهشــباهتبههیچفیلمدیگرینداشته
باشــد .چنین فیلمی را فقط نخستین فیلمســازان تاریخ
سینما(لومیرهاوادیسون)ساختهاند.
اینهــارانمیگویمتاازهمهفیلمهــااعالمبرائتکنم.
تاریخســینماکپیبدهــمکمندارد.اماایــنبهفیلمهایی
مثلمغزهایکوچکزنگزدهمربوطنیست.شایددراین
مورد خاص بتوانیم از حرفهای تورگینف و دولت آبادی
گرتهبرداریکنیموبگوییمفیلمهومنسیدیازدلشهر
خــدایفرناندومیریلــسبیرونآمدهاســت.گماننکنم
اینطــوریچیــزیازارزشفیلمکمشــود.همانطورکه،
وقتیتورگنیفگفتمااززیرشــنلگوگــولبیرونآمدیم،
چیــزیازاعتبارخودشودیگرانکمنکرد.درمورددولت
آبادیهماعترافشبهبیــرونآمدنازتاریکخانههدایت
باعث افت ارزش رمان درجه یک کلیدر نشد .البته این دو
آثارشانچندانشباهتیبهکتابهاییکهگفتهاندندارد.
اماباکلماتشــانمعلــومکردهاند.پروســهخلقهراثر
هنریبرایهنرمندانازصفرشروعنمیشود.اورابینسون
کروزوئه گرفتار در جزیرهای خالی از آدمیزاد نیست بیشتر
به فــردی میمانــد کــه روی دوش دیگران میایســتد تا با
کمکآنهــادنیارابهترببیند.البتهمنظــورمازدیدنفقط
اندیشــه نیســت .خود شــما بهتر میدانید فرم ،ساختار و
عناصر خاص آن هنر در انتقال حس و درونمایه اثر نقش
بســزاییدارنــد.نمونههایخوبــشرادرهمیننوشــتهبا
هم مــرور کردیم .اســتاد صاحب نامی (بهــرام بیضایی)
درآثــارشازاســتادبنــامدیگری(آلفردهیچــکاک)بهره
بردهاســت.خودآناســتادهمالبدازرویدســتدیگران
مشــقکردهاست.مشــقیکهبعضیهاخوبمینویسند
بعضیهابد!مهمایناست:خوب،بد،زشت!
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