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ëëچه فیلمی را برای تماشا پیشنهاد میکنید؟
از فیلمهــای اخیــر ایرانــی ،فیلم «شــبی کــه ماه
کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار را برای مشاهده
پیشنهادمیکنم.
ëëدر جشــنواره فجر امســال ،این فیلــم در گرفتن
ســیمرغ رکــورددار شــد امــا میخواهیــم بدانیم
کــه دلیــل شــما بــرای پیشــنهاد دادن ایــن اثــر
چیست؟
ایــن فیلم ،قطــع نظر از ابعاد فنــی و تکنیکی،
پــردازش خوبــی دارد و بــه مســأله مبتالبــه ما در
ســالهای گذشــته؛ یعنی داعش پرداخته است و
در ایــن پردازش رعایت انصاف را هم لحاظ کرده
است و یک طرفه به قاضی نرفته است .به اعتقاد
من ،هنوز پدیده داعش و تفکر داعشی تمام نشده
و ابعــاد آن بایــد بارهــا مــورد توجه و بررســی قرار
گیرد.
واقعیــت ایــن اســت کــه رگههایــی از نــوع نــگاه
تکفیری در تفاســیری ظاهرگرایانــه و اخباریگرایانه
از شــیعه هم به چشــم میخــورد که شــاید آن وجه
فیزیکــی و خشــونتآمیز داعــش را نداشــته باشــد
اما اشــتراکاتی با آن تفکر ســلفی دارد .عــاوه بر آن،
نگاهی مردمشناســانه نیز در این فیلم جاری اســت
و معرفــی مبســوطی از مــردم بلــوچ ،آداب و رســوم
و روحیــ ِه نوعدوســتانه آنــان را نیــز ارائــه میکند .در

نهایت اینکه ،من «شبی که ماه کامل شد» را فیلمی
سیاسی و اندیشهای دیدم.
ëëمعمــوالً چــه نــوع فیلمهایــی شــما را جــذب
میکند؟
فیلمهایی که هم وجهی اندیشهای و هم وجهی
اجتماعی و سیاسی داشته باشند؛ به تعبیری ،حاوی
یک معنا و پیام باشند .اینکه ما چه تفسیری از معنا
و پیام داریم ،شــاید چندان مورد اجماع نباشــد اما
مــن خــود به شــخصه فیلــم جــدی را میپســندم؛
فیلمــی کــه احســاس کنــم نســبت دیالکتیکــی بــا
جامعــه دارد؛ بیگانه با جامعه و رشــد و اعتالی آن
نیســت و در نهایت فیلمی که مخاطب را در سطح
نگه نمیدارد.
ëëچرا اصالً باید فیلم دید؟
بگذارید من از شــما این ســؤال را بپرســم که چرا
بایــد روزنامه خواند؟ واقعیت این اســت که ســینما

پی

شنهاد

فیلم

هــم مثل روزنامه و کتاب ،یک متن اســت و شــما به
جای اینکه بخوانید ،میبینید و میشنوید .بنابراین،
در سینما شما با انواع و اقسام هنرها مواجه هستید،
بگذریم از اینکه برخی از فیلمها موزیکال هســتند و
خود موســیقی به تنهایی یک متن اســت .بنابراین،
ســینما را میخوانیم ،میبینیم و بســته به مضمون
فیلم به بینش و اخالق ما کمک میکند.
مــا هنــوز هم بــا دیالوگهــای برخــی از فیلمها
زندگــی میکنیم .هنــوز در پــس ذهن ما محــاورات
برخی از فیلمها نقش بسته است .نمیتوان از نقش
سینما غافل شد؛ مخصوصاً سینمای اجتماعی.
سینما ما را متوجه بسیاری از دردها و آسیبهای
اجتماعــی میکنــد کــه ممکن اســت به آنهــا توجه
نداشــته باشــیم .فیلم میتواند به ما نشــان دهد که
در کف جامعه چه میگذرد ،مسائل اساسی مبتالبه
جامعه ما چیســت .نمیتوان فیلم را نادیده گرفت
البتــه بســته به مضمون فیلــم ،نوع اثر و پــردازش و
کیفیت آن ،تأثیرگذاری متفاوتی مییابد.
گاه میبینیــم اثری تالش کرده ولی بیش از آنکه
معناگرایانــه ،محتوایــی و کیفــی باشــد ،رفتارگرایانه
و ظاهرگرایانــه اســت و مخاطــب را عاقــل فــرض
نکرده اســت؛ این نوع از فیلمهــا قاعدتاً نمیتوانند
چندان ماندگاری در جامعه داشــته باشند .اما وقتی
کارگــردان مخاطــب را عاقــل فرض کــرده و هوش و
عقل و احساس او را نشانه میگیرد ،مخاطب را پس
از فیلم هم شکار میکند نه فقط هنگام فیلم .اهالی
ســینما باید تالش کنند تا به مخاطب در این سطح
هم دســت پیــدا کننــد و جذب مخاطب محــدود به
لحظات دیدن فیلم نباشد.
ëëاشــاره کردید ،ما بــا بعضــی از فیلمهــا زندگی
میکنیم ،شما با چه فیلمی زندگی کردهاید؟
بلــه ،ســینما یــک زندگــی اســت و مــن بــا فیلم
«آژانس شیشهای» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا
زندگــی کردم و دلیل آن ،مضمــون ،نوع محاورات و
دیالوگهــای فیلم اســت .بــه اعتقاد مــن« ،آژانس
شیشــهای» زندگــی سیاســی و اجتماعی مــا در دوره
جنگ و پس از آن را بخوبی ترسیم میکند.
فیلــم دیگری کــه بــه نوعی بــا آن زندگــی کردم
«ویالییها» به کارگردانی منیر قیدی و ارسالن امیری
است .این فیلم از آن جهت که به زنان و عقبه جبهه
می پردازد ،ارزشمند است و جای آن در سینمای ما
خالی بود.
امــا اگــر بــه ســالهای دورتــر برویــم ،فیلمی که
مرا درگیــر کرد ،فیلــم «گاو» به کارگردانــی داریوش
مهرجویــی بود .من این فیلم را در ســالهای جوانی
دیــدم؛ وقتی کــه در خارج از کشــور بــودم .این فیلم
«ازخودبیگانگــی» انســان و «مسخشــدگی» او را بــه
تصویر کشیده است.
معتقــدم مفهــوم «ازخودبیگانگــی» کمــاکان
مســأله جدی جامعه ما است و بشر امروز به مراتب
ازخودبیگانهتــر از آن ســالها اســت و مــا کمــاکان
نیــاز داریــم فیلمهایــی مثل «گاو» ســاخته شــود تا
ازخودبیگانگی نوین و نوظهور را به تصویر بکشد .به
نظر میرســد که نوعی ارباب رعیتــی نوینی در حال
تکوین اســت که طی آن انسان خود و قابلیتهایش
را فرامــوش میکنــد حتــی میتــوان مصــداق ایــن
ازخودبیگانگی نوین را در جامعه خودمان هم دید و
فکر میکنم مسئولیت اجتماعی اهالی هنر و اندیشه
ما کشــف ،فهــم و به تصویــر کشــیدن مصادیق این
ازخودبیگانگیهای نوین است.

