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شاید زمانی که وحشی بافقی 
در حال سرودن این بیت بود 
هرگز به ذهنش خطور نکرده 
بود که قرن هــا بعد هم بیت او 
زبان روز خواهد بود؛ آن هم 
در عرصه های هنری. سینمای هالیوود نکته ای قریب 
به همین مضمون را امروز نسخه تمام دنیا کرده! بحث 
در خصوص نقاط تمایز و تفاوت هالیوود با سینمای 
اقصی نقاط عالم گفتگوی مهم و قابل تأملی است که 
سال ها در میان مجامع مختلف فکری و فرهنگی ادامه 
داشــته و دارد. و آنچه از این بحث دراز دامن نصیب 
مخاطبان شــده تنها تمایزات تکنیکی و امکاناتی را 
شــامل می گردد درحالی که این کوچک ترین بخش 
تمایز میان هالیوود و ســینماهای دیگر کشورهای 

جهان است.
پروداکشــن عظیم و امکانات بی نهایت و هزینه های 
گزاف و درنهایت خروجی صحنه های مسحورکننده 
نمای ظاهری ســینمای هالیوود را تشکیل می دهد و 
همین امر اســت که مخاطب، منتقد و محقق عرصه 
سینما را به اشتباه انداخته که هالیوود امکانات دارد؛ 
ازاین رو امکان توسعه پیداکرده. درحالی که نقطه تمایز 
و برتری هالیوود مطلقًا این نکته نیست. یا الاقل تنها 

این نکته نیست.
آنچه زمینه برای تسلط و برتری هالیوود بر سینمای 
جهان  را فراهم آورده دو نکته بسیار مهم است. نخست 
اینکه، هالیوود جریان پخش را در سرتاسر عالم زیر 
نظر خود دارد ازاین رو با ســیطره مطلق بر پخش در 
دنیا تکلیف اقتصاد سینما و هنر را تعیین می کند؛ این 
تسلط مطلق تا اندازه ایســت که کار را از تأمین نیاز 
مخاطبان فراتر برده و امروز به طور مشــخصی برای 
مخاطبان تعیین نیاز می نمایــد. به عبارت دیگر، این 
مخاطب اســت که در مواجهه با هالیوود باید تسلیم 
نسخه های او باشــد و انفعال و بی برنامگی ازجمله 

خصوصیات ذاتی او است.
تمایز دیگری کــه هالیوود با ســینمای اقصی نقاط 
عالم دارد در نحوه روایت سینمایی است. قصه یکی 
از دو رکن اصلی ســینما و به عبادتی سانتریفیوژ این 
هنر تکنولوژیک است. ســینما بیش از هر چیز برای 
مخاطبش قصه می گوید و این همان نکته ایســت که 
»جنی زوکر« صاحب کمپانی معظم »پاراموند« آن را 
خوب فهمیده بود به همین دلیل توانست در رقابت با 
ادیسون و دستگاه کنیتسکوپش و برادران لومیر گوی 
ســبقت را از همه آن ها برباید و با استخدام بازیگران 
تئاتر برادوی، زمینه رشــد هنر داستان گوی سینما را 

فراهم سازد.
رفته رفتــه مدیران باهوش هالیوود بــه این نکته پی 
بردند که هر چه روی عنصر قصه بیشتر کار کنند توان 
آن ها را در تسخیر افکار عمومی جهان باالتر خواهد 
برد و برای بیرون راندن رقبا از میدان هم در تمام دنیا 
جشنواره هایی را تعبیه کردند تا از توکیو تا تورنتو به 
فیلم سازانی که به زعم آن ها دگر اندیشند و فیلم های 
مستقل می سازند جایزه دهند؛ اما همه این جشنواره ها 

تک مضرابی خاصی را می نواختند آن هم نفی قصه در 
ســینما بود. برای همین آرام آرام گونه ای از ســینما 
در میان مردم مشــهور شــد تحت عنوان »سینمای 
جشنواره ای«؛ همانی که امروزه ما در ایران نمونه های 
فراوانی از آن را سراغ داریم. آثاری که عمومًا با اقبال 
مخاطب مواجه نیستند و اصاًل قرار هم بر این نیست 

که در چنین مسیری گام بردارند.
سینمای جشنواره ای بیش از هر خصوصیت دیگری 
در ضد قصه بودن و دگرگویی اســت که شــناخته 
می شود. سینمایی با مؤلفه های کش دار بودن روایت، 
نداشــتن قهرمان، تالش در نوعی واقع نمایی، نور و 
رنگ و ساختار متفاوت و درنهایت ضرب آهنگ کند 

و مرارت آور.
هالیوود درواقع پی به ایــن نکته مهم برده بود که تنها 
نمی تواند در مسیر فاصله گرفتن از رقبا به پروداکشن 
و ســرمایه بســنده کند چراکه ممکن است قصه ای 
فارغ از پروداکشــن عظیم و صحنه های ویژه دارای 

جذابیت های ذاتی باشد و همین امر یعنی وجود رقیب 
قوی در میدان مســابقه. و چه چیزی از این بهتر که 
رقیب را متقاعد کنی ســاق های اسب راهوار خود را 

بشکند و بعد پای در میدان مسابقه گذارد.
این اتفاق نامبارک در ســینمای مــا به خصوص در 
ســینمای بعد از انقالب به شکلی افراطی دنبال شد و 
امروز مسئولین معّزز سینمای ایران در کارتابل های 
متعدد خــود هیچ ندارند جــز کرورکــرور جوایز 
ریزودرشت جشنواره های بین المللی. فارغ از اینکه 
توجه نمایند هالیوود جشنواره واقعی اش را در میان 
افــکار عمومی جهان به پا کرده و آنچــه او را بالنده 

می کند قصه گویی مفرط آن است. 
جشــنواره فجر امســال بیش و پیش از هر موضوع 
دیگــری از همین معضــل رنج می بــرد. فیلم های 
فراوانی که به زعم دوستان اهل رســانه هرگز آغاز 
نمی شــدند و یا اگر احیانًا نیمچه آغازی داشــتند به 

پایان نمی رسیدند.
قصه در جشــنواره امسال بی داســتانی بود و بیان 
موقعیت هــای برش گونــه از زندگی شــبه عرف 
انســان های خارج از عرف ســینمای ایران! به نظر 
می رسد مسئولین سینمایی کشور هر چه سریع تر باید 
برای قصه و قصه گویی در سینما فکری بکنند وگرنه 
ســینمای ایران هم به همان سرنوشتی دچار خواهد 
شد که سینمای دیگر کشورهای صاحب سبک دچار 
شده و امروز وقتی می خواهیم از ژانرهای منطقه ای 
ســینما نام ببریم عمومًا احاله بــه تاریخ می دهیم و 
به طور مثال در مورد سینمای ژاپن می گوییم کروساوا 
، میازاکی و یا اوزو. ســینمای روسیه ارجاع به همان 
شوروی سابق می شود و سینمای لهستان و فرانسه و 
حتی ایتالیا هم امروز در زیر ســایه سنگین هالیوود 

نفس های آخر را می کشند.
بدین قرار، جشنواره امسال زنگ خطر بزرگی برای 
سینمای ایران بود و اگر سریعًا فکری برای آن نشود 
روزی خواهد آمــد که ما هم وقتــی می خواهیم از 
ســینمای ایران یاد کنیم به قرار »من آنم که رستم بود 
پهلوان« ارجاع به تاریخ خواهیم داد؛ چنان که امروز 
کم وبیش در مقام بررســی ســینمای دهه نود آرا با 

سینمای دهه شصت مقایسه می کنیم.  

از پشــت بام تا به ثریا از آن تواز سطح خانه تا به لب بام از آن من        

سیدمحمد حسینی
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فیلم »محمد رســول اهلل« فیلمی ارزشــمند و قابل تقدیر از 
کارگردانی ارزشمند و متعهد است؛ فیلمی که درباره قبل از تولد 
تا 12 سالگی پیامبر است. در این اثر ارزشمند مجیدی، زندگی 
پیامبر را با توجه به روایات و تحقیقات بسیار و البته محققان و 
دانشمندانی قابل اعتنا و ارزشمند روایت کرده است. اتفاقات و 
ماجراهایی که هر یک از ما ایرانی ها به جهت دین، آیین و کتاب های دینی خود با آن 
آشناییم. موضوع چینش روایات و داستان به جهت آشنایی ما وظیفه سنگین دیگری 
است که مجید مجیدی از عهده آن برآمده است و اما بعد... .                                                                  
فیلم با عبارت »بسم اهلل الرحمن الرحیم«، اسم فیلم و یادداشتی از مجید مجیدی  که 
هرکدام در قالب خالقیتی ساده و به دوراز رنگ و لعاب است شروع می شود. فیلم با 
صحنه ای تأثیر گزار به مدد تصویربرداری و جلوه های ویژه و البته صدابرداری آغاز 
می شود. صحنه طلوع خورشید از پایین به باال در عین زیبایی و همزمان شخصی سوار 
بر اسب از سوی خورشید به طرف تماشاگران می تازد. او حمزه -عموی پیامبر- است. 
در ادامه مسیر تاختن وی  بیابان های عربستان به تصویر کشیده می شود که به راستی 

قابل ستایش است. در ادامه شــهر مکه، خانه خدا و فضای پیرامون شهر را در سال 
دهم بعثت می بینیم که به واقع دست مریزادی برای مجید مجیدی به همراه دارد. سپس 
ابوسفیان به تصویر کشیده می شود که در حال شکنجه ساموئل یهودی است و حمزه 
سر می رسد و زبان به اعتراض می گشاید. در ادامه طی جلسه ای که ابوسفیان با سران 
شهر مکه در مورد شعب ابوطالب  دارد ابوطالب وارد می شود. سران می روند و طی 
صحبت هایی که بین این دو ردوبدل می شود ابوطالب به دیدار پیامبر که خانه اش باال 
و راه رسیدن به آن  ســخت  که البته برای ابوطالب سخت تر است می رود. در بین راه 
خسته شده و می نشیند و با شنیدن سوره مبارکه فیل از درون خانه و از زبان پیامبر، در 
ذهنش به یاد گذشته می رود  و فیلم به زمان حاملگی آمنه و واقعه سپاه ابرهه فالش بک 
می خورد و سپس همه زندگی پیامبر تا 12 سالگی اش به تصویر کشیده می شود و در 
پایان به صحنه شروع فالش بک و چهره ابوطالب برمی گردیم که از یاد خاطرات گذشته 
بیرون می آید و با صدای موال علی)ع( که او را برای دعوت به نزد پیامبر فرامی خواند  به 
نزد پیامبر می رود.پیامبر جریان خورده شدن عهدنامه توسط موریانه را به وی می گوید 
و ابوطالب  فردای آن شب به یاری خدا با  رسوا شدن سران مکه به خصوص ابوسفیان 

مجید مجیدی؛ پیام رسان رحمانیت اسالم 
به کاریکاتوریست های اروپایی

نقد و بررسی  فیلم »محمد رسول ا...«

مصطفی زبرجد
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بعد از بازگشایی عهدنامه، به تبعید در شعب ابی طالب پایان می دهد.در آخر پیامبر در 
مقابل خانه اش سخنرانی کرده و با خواندن آیه ای مردم را دعوت به درستکاری می کند. 
و صحنه پایانی دستان، افراد مختلف را روبروی هم نشان می دهد که در آب قرار داده 
می شود و نهایتًا دست پیامبر که  در قسمتی از آب که ماه نقش بسته  قرار می گیرد.           
بیانی که گذشت سی دقیقه از فیلم 200 دقیقه ای »محمد رسول اهلل« است که جدا از 
اهمیت آن به جهت موضوع زندگی پیامبر عظیم الشان، این حجم بیان داستان در ادامه 

و در راستای نقد الزم به نظر می رسید.                                                                             

بازی
فیلم با  حضور بازیگران خوب به مدد صدای دوبلورهای قدرتمندی چون اســتاد 
اسماعیلی قابل تقدیر است. بازی علیرضا شجاع نوری و داریوش فرهنگ قابل تقدیر 
است؛ داریوش فرهنگ که نقش ابوسفیان را دارد هنرنمایی مطلوبی داشته است.علیرضا 
شجاع نوری در نقش عبدالمطلب بسیار قوی تر از نقش خود در  فیلم »روز واقعه« 
هنرنمایی می کند. مهدی پاکدل در نقش ابوطالب خوب بازی کرده اســت. محسن 
تنابنده نیز در نقش ساموئل مثل همیشه به خوبی از عهده ایفای نقش خود برآمده است.                                                  
لوکیشن:  فیلم لوکیشــن های جذاب و منحصربه فرد زیادی دارد و البته پر بازیگر؛ 
لوکیشن هایی چون  بیابان، دشت، قبرستان، کلیسا، کنیسه و دریا و شهر مکه که هرکدام 
تنوع خاص خود را دارند و به جذابیت و عدم خستگی در مخاطب کمک کرده اند.                                                      

تصویربرداری و جلوه های ویژه   
تصویربرداری و جلوه های ویژه این فیلم مسیر نوینی در سینمای ایران است. بیابان ها 
خوب تصویر شده است. صحنه حمله سپاه ابرهه به خانه خدا فوق العاده و قابل تأمل 
است. صحنه دریا و نجات زن و فرزندانش توسط پیامبر و آوردن ماهیان توسط موج 
دریا فوق العاده است. برخی صحنه ها که به واقع معرف سبک سینمایی مجیدی و تکیه او 
بر استفاده از نمادها و نمادسازی است؛ در تصاویر مربوط به پیامبر، بزرگی و کراماتش 
مشهود است. صحنه چسبیدن قاصدک به عبای پیامبر و جداسازی آن توسط پیامبر 
و سپس رفتن پیامبر و واژگون شــدن قاصدک مخاطب را متأثر می کند.صحنه های 
ازاین دست در معرفی مهربانی و بزرگی پیامبر در فیلم قد علم می کند که قطعًا حکمت 

و عرفانی آمیخته با پیام های مجید مجیدی در پشت آن نهفته است.                     

صدا و موسیقی
صدابرداری متناسب با صحنه ها کارشده اســت که قابل تقدیر است. موسیقی فیلم 
مذهبی،خاص و بر اساس صحنه ها تنظیم شده که از نقاط قوت است. موسیقی پایانی 

فیلم از نکات مثبت فیلم است که  وجهه بین المللی آن حائز اهمیت است.

محتوا و فیلم نامه
فیلم نامه بر اساس داســتان ها و روایات زندگی پیامبر تنظیم شده است. داستان ها و 
روایاتی که هر یک از ما از دوران کودکی، دوران تحصیل و در مراســم و روضه ها و 
هیئات شنیده ایم و می دانیم. روایت دوران کودکی پیامبر یک به یک به جلو می رود و 
ما روایت را شــاید به جهت اطالع از زندگی پیامبر گم نمی کنیم. فیلم خوشبختانه از 
بار اتکای تحقیقاتی قوی و مناسبی برخوردار است و این خود جای تقدیر ویژه دارد. 
بیان مواضع و تالش های یهود برای پیدا کردن پیامبر بعد از تولد و سکونت در حجاز 
و در آخر، اقدام به کشتن پیامبر موضوعی است که  در دنیا به دنبال این بوده و هستند  
که مطرح و پرداخته نشــود، امری که شاید در فیلم پیام آور)محمد رسول اهلل(ساخته 
»مصطفی عقاد« به این موضوع که یهودیان عامل اصلی جنگ احزاب بوده و نیز هزینه 
جنگ ها علیه پیامبر را تأمین می کردند، به طور ماهرانه ای از پرداختن بدان امتناع شد. 
بنابراین پرداخت و توجه مجید مجیدی به واقعه تاریخی ستودنی است. مورد بعدی، 
بحث تائید کشیش مسیحی بر رسالت، حمایت و نجات پیامبر است که قابل توجه است. 
روایت برخی جزئیات که شاید مخاطب اطالع کامل نداشته از نکات قابل توجه فیلم 
است. نمایش روابط عاطفی به ویژه روابط بین پیامبر و حلیمه در فیلم ستودنی است. 
بیان صحنه هایی که به بزرگی و کرامت و مهربانی پیامبر می پردازد؛ مثل بحث زنده به گور 
کردن دختران از نیمه فیلم است که به نظر می رسد به جهت حذف یک  یا یک ساعت 
و نیم از نسخه اصلی فیلم اولین صحنه در این زمان از  فیلم دیده می شود. نورپردازی 
به ویژه بر روی صورت برخی شخصیت های  ارزشمند چون آمنه و عبدالمطلب همراه 
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با خالقیت قابل توجهی است.                                                                    

 دیالوگ
دیالوگ های فیلم در عین سادگی خالقیت دارند که نمونه آن دیالوگ های یهودیان و 
پیامبر است.مکالمات یهودیان به زبان عبری و در قالب زیرنویس فارسی و نیز زبان 
حبشی از یک سو و لهجه و اجرای خوب بازیگران از سوی دیگر از نکات دیگری است 
که باید به مجیدی در این باره نیز تبریک گفت. نکته دیگر دیالوگ های پیامبر نسبت به 
دیالوگ های سایر شخصیت هاست که از بیان عامیانه تری برخوردار است که شاید به 
جهت کودکی پیامبر قابل تأمل است.شاید یکی از بهترین دیالوگ ها از زبان ابوطالب 
بیان می شود.زمان  انتخاب نام برای پیامبر که عبدالمطلب از درون خانه خدا بیرون 
می آید و می گوید محمد و مردم لب به اعتراض می گشایند و می گویند این نام خدایان 
نیست! این چه اسمی است؟ ابوطالب به جلو می دود و می گوید: محمد است،ستوده 

شده.ستایش بر او و عبدالمطلب فریاد می زند:محمد.

کارگردانی و نمادسازی)مجید مجیدی(
 صحنه های وضعیت جغرافیایی عربستان  اعم از بیابانی سنگی و دشت  خوب  تصویر 
شده است. تصاویر پیامبر که مجیدی مدت ها روی آن کارکرده بود و به دنبال چهره و 
اندامی بود که امام خمینی به آن عالقه داشتند در فیلم به تصویر کشیده شده است،اما نه 
صورت پیامبر.در طول فیلم چه در زمان نوزادی و چه در دوران کودکی صورت نشان 
داده نشد.پیامبر از شولدر بک نمایش داده می شد.مجیدی به انحاءمختلف از زوایای 
مخالف با حرکات دوربین و بازیگر مخاطــب را ترغیب و مجذوب می کرد تا ببیند 
درنهایت چهره پیامبر چگونه است اما درصحنه دریا که صحنه پایانی کودکی پیامبر 
است او که دور است برمی گردد و متوجه می شویم که حائلی روی اوست و به اصطالح 
شطرنجی شده اســت. و در آخر چهره از نزدیک و با نور پوشانده شده است.به نظر 
می رسد تالش های مجیدی نتیجه نداده و او موفق به رضایت مسئولین برای نشان دادن 
چهره پیامبر نشده و بعدها با نوری چهره بازیگر را پوشانده است.نکته بعد چهره مبارک 
حضرت علی است که در ســیاهی مختصری که فردی دیده می شود اما چهره و بدن 
قابل تشخیص نیست در یک صحنه آن هم در ابتدای فیلم مشغول کمک به فقرا نمایش 
داده می شود.معجزات زمان تولد پیامبر خوب نمایش داده شده است ازجمله شهاب 
باران آسمان و بهت و حیرت شخصیت ها. اما نمادسازی ها هنر دیگر مجید مجیدی 
است که در این فیلم به وفور می بینیم.صحنه رفتن ابوطالب به خانه پیامبر و سختی آن 
می تواند نماد هرکدام از ما باشد که دررسیدن به کمال و نقطه اصلی جامانده ایم و یا باید 
به سختی تالش کنیم.مجیدی شاید می خواهد بگوید راه رسیدن به خدا و والیت حتی 
برای ابوطالب نیز سخت است. و باال بودن و دور بودن خانه نشان از تفاوت پیامبر دارد و 
اینکه او باوجود سختی ها و مردمی که دارد تنهاست و تنهایی را ترجیح می دهد. صحنه 
دیگر که نماد است  بعد از مرگ آمنه و مریض شدن پیامبر و قرار دادن او در آب توسط 

ابوطالب است.صحنه دیگر صحنه ایست که عبدالمطلب به 
پیامبر می گوید:این ها اعمال 

طواف را با شرک آلوده کرده اند بیا تا طواف درست را باهم انجام دهیم،که عبدالمطلب 
بعد از هفت مرتبه دور خانه خدا گشتن حالش بد می شود و در بستر مرگ می افتد.شاید 
بتوان گفت هفت دور و رسیدن به خدا.اینکه اگر خدا را درست بخواهی و بخوانی به او 
می رسی،به وصال. صحنه گرفتن لباس پیامبر توسط قاصدک از صحنه های تأثیرگذار 
فیلم است.صحنه پایانی فیلم نیز با همه حکمت و عرفان مدنظر مجید مجیدی ما را 
یاد این دیالوگ فیلم از زبان پیامبر می اندازد که خطاب به ماه می گوید هر جا که من 

هستم تو نیز هستی.                      

نقاط چالشی                                                                                                                                                                                        
 شاید یکی از اشکاالت فیلم فالش بکی است که با آن از زمان پیری پیامبر به دوران 
کودکی اش می رویم که باعث می شود مخاطب در ابتدای فیلم دچار سردرگمی شده 

و خط روایت را از دست دهد. چهره شخصیت های سیاه پوست شاید طبیعی به 
نظر نمی رسد و جز سیاه پوستان سپاه ابرهه که واقعی تر جلوه می کنند، سایر 

شخصیت های سیاه پوست این ویژگی را ندارند. تصویر با همه کیفیت و 
خوب بودنش در برخی مواقع تارمی شود که جای سؤال دارد.                  

به تصویر کشیدن بزرگی، کرامات و نیز معجزات پیامبر با توجه 
به دشــواری پردازش تصویر در سینما و جذب و باورپذیری 

مخاطب موردی اســت که به دلیل پیش بینی در پس زدن 
مخاطب داخلی و خارجی، نگرانی  راقم ســطور را به 

همراه دارد. موضوع حمله سپاه ابرهه شاید بر اساس 
داشته ها و شنیده های ما توقع زیادی را در ما برای 

دیداری شدن آن پدید آورده بود، به نحوی که 
شاید انتظار داشتیم سپاه همراه اسب ها و 

فیل ها با خاک یکی شوند اما درصحنه 
فیلم افراد زخمی شده و می میرند و 

اسب ها و فیل ها فرار می کنند.
موضوع یهودیت و عنادشــان با 
پیامبر که در فیلم مطرح می شود و 
پایان فیلم) تائید ساموئل یهودی 
خطاب به ابوسفیان بر حقانیت 
پیامبر( را بیان می کند شــاید از 
نگاه بین المللی با  بازتاب روبرو 
شود.   موضوع تائید و حمایت 
مسیحیت از پیامبر که در  فیلم 
آمده شاید از نگاه بین المللی با 
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هجمه هایی مواجه گرد.                                                                                                                                            

 بررسی و تحلیل  برخی انتقادات:
عده ای معتقدند داســتان »محمد رسول اهلل« ضعیف 
اســت که این اعتقاد  را باید به حساب آشنایی قبلی، 
مطالعات و دانســته ها از زندگی پیامبر گذاشت که 
همچون یک فیلم نامه یا داســتان پردازش یافته در 
ذهن برای افراد نیســت. نمونه بارز آن صحنه سپاه 
ابرهه است که شــاید اگر پیش فرضی در ذهن نبود 
در نابودی سربازان و حیوانات نظر مخاطب تأمین 
می شد. به هرحال باید دید نظر بین المللی دراین باره 
چگونه خواهد بود. مخاطبینی که شاید اطالعاتشان 
از پیامبر در حد مخاطب ایرانی نبوده و شــاید اصاًل 

اطالعاتشان غلط باشد. 
دیالوگ های »محمد رســول اهلل« 
بحث دیگری اســت 
که از آن 

انتقاد می شــود و با دیالوگ های سریال مختارنامه 
مقایسه می شود. اساسًا چنین مقایسه ای غلط است. 
موضوع سریال مختار سیاست و جنگ و بصیرت است 
که طبیعی است دیالوگ ها در آن حماسی و قابل تأمل 
و تعمق باشــد. این در حالی است که »محمد رسول 
اهلل« موضوعش مهربانی و بزرگی و کرامت پیامبر و 
علی الخصوص کودکی آن بزرگوار است  و اساسًا نیاز 
به سادگی دیالوگ دارد، نه دیالوگ هایی که سنگین و 

حماسی باشد.                  
مقایسه فیلم مجیدی با سینمای هالیوود و مشخصًا 
فیلم مصطفی عقاد از موارد دیگر است که بیان می شود. 
اساسًا این مقایسه اشتباه است. ما باید بر اساس سینما، 
امکانات و وضعیت مالی سینمای خود قضاوت کنیم. 
در ثانی در پردازش یک موضوع  توســط صاحب 
آن، محیط زندگی، دین، عقایــد، فرهنگ و ... مؤثر 
است؛ بنابراین مقایسه »محمد رســول اهلل« و فیلم 
پیام آور)محمد رسول اهلل(مصطفی عقاد اشتباه است؛ 
چون مقدمه آن مقایسه مجید مجیدی و مصطفی عقاد 
را می طلبد که آن هم با توجــه به ویژگی های 
دو طرف که گفته شد اساسًا غلط 
اســت. ثالثــًا، فیلم 

مصطفی عقاد مربوط به دوره دیگری از زندگی پیامبر 
اســت؛ حال این که فیلم مجیدی مربــوط به دوران 
کودکی پیامبر است. لذا این مقایسه از پایه غلط است.                                                                                                                  
به تصویر کشیدن بدن و چهره پیامبر از مواردی است 
که به هرحــال انتقاداتــی را در داخل و به خصوص 
جامعه بین المللی داشته اســت. در ایران پوشاندن 
صورت پیامبر با نور، نشان می دهد که مخالفت ها در 
این مورد به نتیجه رسیده است و در فضای بین المللی 
نیز اعتراض اهل تسنن و تحریم دانشگاه االزهر مصر 
نســبت به فیلم مجیدی به جهت جسم فرض کردن 
پیامبر بخش دیگری است که مجیدی و فیلمش باآن 
روبروست. باید دید نگاه جهانی به این فیلم در آینده 
و نیز نگاه مخاطب ایرانی در زمــان اکران چگونه 

خواهد بود. 

نتیجــه                                                                                                                                                                                                                                   
فیلم »محمد رسول اهلل« فیلمی با ساختاری جدید و 
متفاوت در ســینمای ایران است که نمی توان سبک 
سینمایی، نمادسازی و پیام های مجید مجیدی را در 
آن ندید یا از آن جدا کــرد. با تمام هجمه هایی که به 
بودجه این فیلم وارد شد و عده ای نیز در بیرون ادعا 
می کنند که اگر ما همین میزان بودجه داشتیم ساختن 
فیلم کاری نداشــت، به واقع در تمام طول انقالب و 
جمهوری اســالمی ایران  که کسی برای پیامبر دین 
خودش حتــی کاری نکرده و فقط حــرف و لقلقه 
زبان است؛ مجید مجیدی با این کار سیر جدیدی در 
سینمای ایران برافراشته است. حال که کسی پیش قدم 
و ســپر بالهای این راه شده باید دنباله رو و در مسیر 
این راه باشیم.  یاد جمله عموجان سینمای ایران)استاد 
جعفری جوزانی( می افتــم که گفت »ایران برگر« را 
یک بار برای خنــده و یک بار برای تأمل ببینید. باید 
بگویم »محمد رســول اهلل« را  بایــد بارها دید، اما 
یک بار برای تأمل و یک بار برای تعمق ببینید. سال 
آینده، ســال مجید مجیدی است؛ به امید آن که فیلم 

او مبدأ جدیدی در سینمای ایران به حساب آید.
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»بدون مرز« از آن دســته 
فیلم هایــی اســت که هم 
ساختنشان مشکل است و 
هم تماشایشــان. در وهله 
اول شــاید به نظر برســد 
ساخت فیلم با سه بازیگر در یک فضای محدود 
و بســته اتفاقًا کار کارگردان را ساده تر می کند، 
ولی اگر هدف جذب و نشاندن مخاطب پای فیلم 
باشــد آن وقت می بینیم که مأموریت کارگردان 

بسیار سخت تر است.
سه شخصیت در یک کشتی قدیمی به گل نشسته. 
البته شــخصیت سوم در یک ســوم پایانی وارد 
می شــود و بیشــتر زمان فیلــم را دو کودک 
پرکرده اند. ما با فیلم خاصی طرفیم. بدون بازیگر 
حرفه ای و بسیار خلوت با دیالوگ های معدود 
که قرار است با فضاســازی و تصاویری که از 
شخصیت اصلی ماجرا و حوادث پیرامونش به ما 
نشان می دهد، منظور اصلی خود را به ما برساند 
و تا حد زیادی هم در این کار موفق اســت. در 
فقدان دیالوگ ها، نشان دادن فعالیت های روزمره 
پسرک در کشتی و سپس وارد شدن پسرک دوم 
که بعد می فهمیم یک دختر است و کشمکش های 
این دو بر سر تقسیم فضای کشتی و ورود سرباز 
و کشــمکش های دو کودک با وی و درنهایت 
دوستی و هم زیستی مسالمت آمیزشان، بار بیان 

حرف های کارگردان را به بر دوش می کشند.
فیلم باوجود محدودیت در تعداد شــخصیت ها 
و فضا و ســکوت حکم فرما بر بیشتر زمانش، 
ازلحاظ تصویــری بیننده را خســته و دل زده 
نمی کند و می توانــد مخاطب خــود را تا انتها 
پای دیدن این تصاویر نگه دارد. شاید مخاطب 
عام عالقه مند به دیدن چنین فیلمی نباشــد، اما 
مخاطبینی که با نگاهی عالقه مندانه تر ســینما 
را دنبال می کنند در انتها راضی از سالن نمایش 

بیرون می آیند. 

بدون مرز
نگاهی به فیلم »بدون مرز«

حامد تقی زاده
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جشنواره سی و ســوم جشــنواره فیلم اولی ها بود. آثاری همچون 
»چهارشنبه 19 اردیبهشــت«، »بدون مرز«، »ماهی سیاه کوچولو« 
و »نزدیکتر« ثابت کردند که سیاســت گذاران جشنواره باید در عدم 
امکان شرکت فیلم اولی ها در بخش سودای سیمرغ تجدیدنظر کنند 
چراکه آثاری که نام برده شد از بسیاری آثار ارائه شده در بخش مسابقه 
سینمای ایران به مراتب بهتر بودند و حضور آن ها می توانست رقابت 
در آن بخش را نیز داغ تر کند. »چهارشنبه 19 اردیبهشت« نیز همچون بدون مرز یک فیلم کامل 
و خوش ساخت و واجد مسئله و دغدغه است. یک فیلم نامه پخته، مدرن و اپیزودیک که بدون 
آویزان شدن به حربه های روشــنفکرمآبانه قصه جذابی را روایت کرده و به کمک کارگردانی 
ساده و بی تکلف و دکوپاژهای حساب شده و با پرهیز فرم های پیچیده و الکن توانسته محتوای 
موردنظرش را به مخاطب انتقال دهد. »چهارشنبه 19 اردیبهشت« از سه اپیزود بازمانی غیرخطی 
تشکیل شده است که در اپیزود سوم و در زمان حال به هم چفت می شوند. قصه این فیلم با انتشار 
یک آگهی در روزنامه آغاز می گردد که در آن یک خیر اعالم کرده است می خواهد سی میلیون 
تومان را به یک مستحق ببخشد. جمعیت بسیاری برای حل مشکلشان به محل ذکرشده در آگهی 
هجوم می آورند و قصه فیلم در سه اپیزود قصه دو تن از این گرفتاران و این خیر عجیب وغریب را 
روایت می کند. فیلم نامه از ظرایف بسیاری برخوردار است که با توجه به صبغه فیلم نامه نویسان 
آن چندان هم دور از انتظار نیست. گروه فیلم نامه نویسان برای طراحی شخصیت های اصلی 
و مسئله و مشــکالت آن ها خالقیت قابل تحسینی را به کاربرده اند و به خوبی توانسته اند حس 
همذات پنداری مخاطب را به اوج برســانند. بازی بازیگران بسیار خوب هدایت شده است. 
جلیلوند در اولین اثر خود عالوه بر خلق اثر قابل تحسین پدیده جدیدی را در بازیگری به سینما 
معرفی کرده است. ســحر احمدپور بازیگر اپیزود دوم که برای اولین بار جلوی دوربین سینما 
ظاهر می شود به خوبی از پس نقش خود برآمده است و در چند صحنه کلیدی به راحتی توانسته 
است در بین بازیگران حرفه ای کنترل صحنه را به دست بگیرد. جلیلوند برای ایفای نقش ستاره 
دست به انتخاب هوشمندانه ای زده و بازیگری را مقابل دوربینش آورده که حجب ذاتی اش و 
دزدیدن نگاهش از دوربین به خوبی توانسته شخصیت معصوم و محجوب ستاره را دربیاورد. 
سحر احمدپور با حضورش باحجاب کامل در مراسم رونمایی از فیلم، آن هم در جشنواره ای 
که تصاویر نامتعارف حاضران آن این روزها در حال تبدیل شدن به یک عرف ناخوشایند است، 
تصویر به مراتب ماندگارتری را از خود در جشنواره سی و سوم به یادگار گذاشته است تا همگان 

عالقه مند شوند کارهای بعدی او را نیز تعقیب کنند.

شاید به جرئت بتوان گفت که »چهارشنبه 19 اردیبهشــت« در بین تمام فیلم های حاضر در 
جشــنواره تنها اثری است که در سال فرهنگ و اقتصاد توانســته حرفی را بزند که هم به درد 
فرهنگ این مملکت می خورد و هم به درد اقتصاد آن. یکی از گفتمان های اصلی این فیلم احیای 
فرهنگ جوانمردی در جامعه است که در صورت فراگیر شدن بسیاری از مشکالت فرهنگی 
و اقتصادی این کشور را حل خواهد کرد. جلیلوند در نقد اجتماعی اش بر مسئله خوبی دست 
گذاشته و جنس نقدش نیز از جنس نقد مصلحانه است ولی به عقیده نگارنده این سطور کمی 
زیاده روی کرده است. وحید جلیلوند از آن جنس هنرمندانی است که می توان انتظارات خاصی 
از او داشت و مطالبه بیشتری از وی کرد. روایت جلیلوند از دردهای جامعه قابل توجه است ولی 
راه حل ناقص و پایان بندی تلخ و گزنده اش اثر او را مستعد سیاه نمایی می کند. جلیلوند در اثرش 
بر این نکته تأکید می کند که قضاوت درباره آدم ها و تعیین اینکه حق با کیست تنها کار خداست 
ولی هیچ یک از شخصیت های اثرش، حتی ستاره با آن ظاهر الهی قلبی محجوبش، برای درمان 
درد خویش یک بار هم روی به جانب حق نمی آورند. چرا هنرمندانی همچون وحید جلیلوند که 
از اثرشان بوی ایمان به مشام می رسد از اینکه حرف خود را کامل بزنند می ترسند. درست است 
که تمام مخاطبان از یک جنس و با یک سطح از اعتقادات اخروی نیستند درست است که حرف 
زدن از ماورا و عالم باال در سینما و ساخت درامی قابل قبول و باورپذیر که برمدار حضرت حق 
بچرخد کاری بسیار ســخت و صعب و مستعد شعارزدگی بی تأثیر است، ولی این صعب بودن 
توجیه قابل قبولی برای گریز از این مسئولیت نیست. تشویق مخاطب به گرفتن دست نیازمند 
حرف پسندیده ای است ولی کافی نیست. فیلم ساز ایرانی مسلمان اگر نتواند به مخاطب مسلمان 
ایرانی اش حتی به اندازه ذره ای گوشزد کند که اولین چاره برای دردهای بی درمان توکل است و 
پس ازآن صبر، دیگر چه فرقی با هنرمند غربی ملحد یا حتی موحد دارد. احیا کردن این تفکر که 
در برابر داده و نداده حضرت حق باید شاکر بود و تسلیم، وظیفه هنرمندان نیست؟ برادر گرامی 
آقای جلیلوند شما که خود می دانی نشستن به جای خدا چقدر سخت است چرا جالل آشتیانی، 
خیر بی خیر قصه ات را در این جایگاه نشانده ای؟ فیلم ساز ارجمند شاید پاسختان در برابر این نقد 
تأکید بر منزه نبودن جالل و احمقانه بودن کار باشد ولی باید مراقب بود که نکند مخاطب این همه 
درد و تلخی گزنده را به جای امتحان و مصلحت صاحب این دنیا، خدای نکرده به بی عدالتی اش 
نسبت دهد. سینماگران این سرزمین چه بخواهند و چه نخواهند، چه بپذیرند و چه نپذیرند باید 
بدانند که در گفتمان دین مدار تراژدی وجود ندارد و هر چه بال و مصیبت بیشتر شود ندای »ما 

رأیت اال جمیال« انسان موحد بلندتر خواهد شد. 

تلخی بی پایان یا پایان تلخ
نقد فیلم »چهارشنبه 19 اردیبهشت«

سهیل سلیمی

سحر احمدپور با حضورش باحجاب کامل در مراسم رونمایی از فیلم، آن هم در جشــنواره ای که تصاویر نامتعارف حاضران آن این روزها در 
حال تبدیل شدن به یک عرف ناخوشایند است، تصویر به مراتب ماندگارتری را  از خود در جشنواره سی و سوم به یادگار گذاشته است تا همگان 

عالقه مند شوند کارهای بعدی او را نیز تعقیب کنند.
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»چهارشـنبه 19 اردیبهشـت« یک فیلم رئال با مضمونی اجتماعی 
اســـت که علی رغم بیان واقعیت های تلخ جامعه از ســیاه نمایی به 
دور است. فیلم آکنده از دیالوگ هایی است که بیانگر نقدی جدی از 
وضعیت تأثر برانگیز اکثریت اقشار جامعه است. دیالوگ های فیلم به 
قدری باور پذیر و ساده هستند که هر بیننده ای را متأثر ساخته و به فکر 
فرو می برد. عالوه براین، بازی آقای امیری بســیار خیره کننده است. 
همچنین بازی خانم احمدپور در این فیلم نوید حضور یک بازیگر مســتعد و خوش آتیه در 

سینمای کشورمان را می دهد. 
این فیلم داستان فردی به نام جالل آشتیانی )با بازی درخشان امیر آقایی( را روایت می کند که 
از بی مهری همنوعانش در اجتماع ضربه خورده و زخم بر دل دارد. اما در روزنامه یک آگهی 
با این مضمون چاپ می کند که مبلغ سی میلیون تومان به یک شخص نیازمند واقعی کمک مالی 
خواهد کرد و واجدین شرایط برای پرکردن فرم ذیربط باید به مکان مشخصی مراجعه کنند. در 
نتیجه، جمعیت کثیری از مردم در روزی معین به آدرس اعالم شده که دفتر یکی از دوستانش 
در خیابان سهروردی اســت، هجوم می آورند. به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت و اعتراض 
همسایه ها، پلیس وارد عمل شده و موفق می شود تا حدودی اوضاع را کنترل کند. مرد نیکوکار 
به همراه دوستش تمام درخواست ها را بررسی می کنند، اما انتخاب اولویت دارترین فرد نیازمند 
برایشان بسیار مشکل است. نهایتًا آقای آشتیانی مبلغ مورد نظر را به یکی از سه مراجعه کننده ای 
که در طول فیلم داستان زندگیشان بیان می شود، می پردازد. و او کسی نیست جز یک تازه عروس 
با بازی ســحر احمد پور که برای پرداخت دیه به خانواده عمه اش و اخذ رضایت از آنان برای 

آزادی شوهرش از آشتیانی طلب کمک مالی می کند. 
نقطه قوت فیلم، بیان معضل جامعه با پرهیز از سیاه نمایی است. آقای جلیلوند با ساخت این فیلم 
اعتراض نمی کند، بلکه بی پیرایه یکی از واقعیت های تلخ جامعه امروزی که دور شدن آدم ها 

از یکدیگر است را به تصویر می کشد. پر واضح است آنچه این فیلم را از 
سیاه نمایی و شعارزدگی دور می کند، بیان صادقانه مشکالت مردم و امید 

دادن به انسان های نیازمند است. اگر قهرمان داستان  اقدام نیک 
خود را به صورت آگهی در روزنامه فریاد می زند و به قول پلیس 
یک عمل خطا و ریاکارانه را مرتکب می شود، به این دلیل است 
که در همین روزنامه ها آگهی اعطای وام های بهره ای و تنزیلی 

نیز فراوان اســت. هرچند آشتیانی اشتباه خود را به گردن 
می گیرد و به پلیس و دوستش می گوید خراب کرده 
است، ولی بی طرفانه معتقدم جلیلوند سوژه خوبی 

را دست مایه روایت داستان خود قرار 
داده است؛ زیرا در روزنامه ای که هر نوع 
آگهی با هدف سرکیسه کردن مردم و 
اغفال و فریب آن ها چاپ می شود، 
چرا آگهی کمک بالعوض به مردم 
چاپ نشود! آشــتیانی عقده ای 

ندارد و هدفــش تظاهر و 

خودنمایی نیست. دغدغه او دیده شدن نیازمندان جامعه است. او بسیار انسان دوست است. وی 
طعم تلخ نیازمندی را چشیده است؛ دوران تنگ-دستی را تجربه کرده است. قهرمان داستان به 
دلیل عدم حمایت مالی دیگران، فرزند 5 ساله اش را از دست داده است. او درد بی کسی را کشیده 
است. اما نه تنها تحمل مشکالت زندگی برای او عقده نمی شود و وی را نسبت به همنوعانش 
بی تفاوت نمی کند، بلکه در این امتحان الهی در زندگی اش نیز سرافراز بیرون می آید. او آرزو 
می کند که ای کاش بیشتر از این ها مال و ثروت داشت تا بتواند به همه نیازمندان کمک کند. در 
پاسخ به سؤال همسرش که مگر او می تواند مشکالت همه را حل کند می گوید: به اندازه وسعم 
که می توانم. آری، اگر هر انســانی نور ایمان را در قلب خود متجلی سازد و به اندازه وسعش 
دست نیازمندی را بگیرد تا وی از مشکالتش رها شود، بازتاب رضای خداوند در درون خود و 
تبلور برکت در زندگیش را شاهد خواهد بود. چرا که این وعده خداوند است. شـخصیت اصلی 
داسـتان نه تنها بی مهری دیگران را تالفی نمی کند، بلکه قصد می کند مبلغی که برای یک معلم 
تمام دارایی اش محسوب می شود را برای کمک به نیازمندان هبه  کند تا با انجام این وظیفه انسانی 
و اسالمی به آسایش خیال و آرامش درونی برسد. او با صدای بلند فریاد می زند: اگر هر کسی 
به خصوص مرفهین جامعه به افراد بی بضاعت یا کم بضاعت فامیل خود کمک مالی کنند، این 
کشور اسالمی گلستان می شود. اقدام آشتیانی مبنی بر اعالم کمک خیرخواهانه او با صدای بلند، 
ریاکارانه نیست بلکه او می خواهد بر سر ثروتمندان متکبری که در مال اندوزی از یکدیگر سبقت 
می گیرند، فریاد بزند که یک روز هم ممکن است نوبت شما برسد. مگر نه اینکه یکی از نیازمندان 
معرفی شده در این فیلم، روزگاری ثروتمند بوده است. بیشترین مخاطبین فیلم از طیف مردمانی 
هستند که فقط به فکر ثروت اندوزی بوده و هدف آن ها تنها دسترسی بیشتر به مال دنیا است. 
آدم هایی که پول نزول می دهند و برای خوردن لقمه حرام از یکدیگر سبقت می گیرند. افرادی 
که به هر بهانه ای دیگران را سرکیسه می کنند. شاکیانی که یک جو گذشت ندارند و دیه گرفتن 
را فرصتی مناسب برای کسب در امد می دانند و... .  هم نزول خواران از تعداد کثیر نیازمندان در 
جامعه آگاه هستند و هم قهرمان داستان »چهارشنبه 19 اردیبهشت« از وجود چنین افرادی در 
جامعه اطالع دارد. اما به نظر می آید که او تالش می کند به این افراد دنیا پرست و 
نزول خواران بی رحم و عاطفه تلنگری بزند تا شاید وجدان به خواب رفته شان 
بیدار شود. مرفهینی که از کنار نیازمندان با بی تفاوتی عبور می کنند و اگر 
در مقام پاسخگو قرار گیرند این عمل قبیح و سنگ دلی خود را به هر 
شکلی توجیه می کنند. آشتیانی فیلم می تواند نماد یک مسلمان 
واقعی باشــد که در کنار انجام فرائض دینی خود به مقوله 

انسان دوستی نیز اهمیت می دهد. 
 به راســتی چه خوش گفت استاد سخن و 

شیخ اجل سعدی نکونام:
 بنــی آدم اعضــای یکدیگرند
  که در آفرینــش ز یک گوهرند
 چو عضوی به درد آورد روزگار      
 دگــر عضوهــا را نماند قرار
 تو کز محنت دیگران بی غمی        
 نشاید که نامت نهند آدمی    

تو کز محنت دیگران بی غمی
نقد فیلم »چهارشنبه 19 اردیبهشت«

محسن دهقان

نقطه قوت فیلم، بیان معضل جامعه با پرهیز از سیاه نمایی است. آقای جلیلوند با ساخت این فیلم اعتراض نمی کند، بلکه 
بی پیرایه یکی از واقعیت های تلخ جامعه امروزی که دور شدن آدم ها از یکدیگر است را به تصویر می کشد. 
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درگیری های سیاسی در انتخابات ســال 88 نقطه عطف 
مهمی در تاریخ سیاســی نظام جمهوری اســالمی ایران 
محسوب می شود، ولی سینمای ایران آن چنان که بایدوشاید 
به این مسئله نپرداخته اســت. مسعود جعفری جوزانی در 
زمان مناسبی به سراغ این موضوع رفته، زمانی که التهابات 
فروکش کرده، اهالی ســینما از هر فرصتــی برای اعالم 
ترجیع بند »حال ســینما خوب است« اســتفاده می کنند و احتمال آنکه عوامل 
فیلم های سیاسی باکمی درون مایه حمایت از نظام را مورد لطف قرار دهند بسیار 
کم اســت. نگاه جوزانی به مســئله نگاهی کم وبیش منصفانه و ریشه ای است و  
استفاده از زبان کمدی نیز فضای مناســبی را برای نقد رفتارهای سیاسی جامعه 
در اختیار او قرار می دهد. »ایران برگر« روایت ناکجا آبادی به نام »شین« است 
که به تازگی در آن  اورانیوم کشف شده و اهمیت پیدا کرده و حال باید نماینده ای 
از این روســتا انتخاب گردد. جوزانی در »شــین« جهانی تمثیلی ساخته و با 
نمادسازی تا حدودی توانسته است عناصر مختلف بازی های سیاسی را در قصه 
خود جا دهد، از انتخابات و وعده ووعیدهای توخالی گرفته تا تبلیغات ساختگی،  
دم زدن از فضای باز و دموکراسی، خریدن رأی، آویزان شدن به گروه های مرجع، 
نداشتن جنبه باخت در انتخابات و بسیاری موارد دیگر. »ایران برگر« در حوزه 
فنی یک فیلم قابل قبول است، البته با اغماض، و با اندکی دقت می توان فهمید که 
گروهی باتجربه پشت میزانســن های خوب، فیلم برداری چشم نواز و بازی های 
روان فیلم قرار دارند ولی بازهم مشــکل همیشگی یعنی فیلم نامه سرجای خود 
باقی است. اولین مشــکل فیلم نامه »ایران برگر« پرگویی است. فیلم نامه نویس 
در فیلم نامه 120 دقیقه ای خود به کوه انبوهی از معضالت اجتماعی تنها به اندازه 
چشیدن قطره ای پرداخته و همین امر نیز سبب شــده که همه چیز بگوید و هیچ 
نگوید. در »ایران برگر« همه چیز هست؛ فمینیست بازی بی معنی، کنایه جاسوس 
انگاشتن اهالی رسانه، تنگ کردن فضای عاشقی برای جوانان، گروه های فشار، 
هجوم افسارگســیخته مدرنیته به جوامع ســنتی، عدم شایسته ساالری، موش 
دوانی مشاورانی که یک پایشان اینجاست و یک پایشان آن طرف آب ها. به تمام 
این موارد اضافــه کنید ارزش هایی که فیلم نامه نویس می خواســته پاس بدارد، 
ولی فرصت نکرده؛ ارزش هایی همچون تحکیم جایگاه بزرگان و ریش سفیدان 
و روحانیون در هدایت صحیح جامعه، تقدیر از دلســوزانی که بی چشم داشت 
وظیفه خود را انجام می دهند و پاسداشــت زنانی که شاید در ظاهر از فمینیسم 
وارداتی حــرف می زنند، ولی چون به خلوت می رونــد آن کار دیگر می کنند و 
خانواده را بر همه چیز مقدم می شــمارند. فیلم نامه »ایران برگر« نتوانسته است 
برای بیان پیام خود ســاختاری محکم بیافریند که با بهره گیری از مسئله، گره و 
موقعیت دراماتیک و شخصیت های جذاب مخاطبش را جذب کند و به جای آن 
با دست آویز قرار دادن داستان کلیشــه ای دعوای امراللهی و فتح اللهی و عشق 
پســر فتح اللهی به دختر امراللهی برره ای پرزرق  و  برق تــر خلق کرده که تمام 
جذابیتش را مدیون بازی بازیگران طنازی است که در ساخت تیپ و بازی های 
بداهه استادند. ژانر کمدی بیش از سایر ژانرهای سینمایی به ذوق ذاتی فیلم ساز 
وابسته است و اساسًا هرکســی نمی تواند در عرصه تصویر طنازی کند. مسعود 
جعفری جوزانی، کارگردان کارکشته و سرد و گرم چشیده ای است؛ ولی نه او و 
نه هادی کریمی نتوانسته اند برای طنزهای خود موقعیت های کمدی به یادماندنی 
بیافرینند، کاری که مهران مدیری و رضا عطاران و ســعید آقاخانی و معدودی 
دیگر به نسبت از پس آن برآمده اند، آن هم بدون بهره گیری از دکوپاژهای عریض 
و طویل و پرخــرج »ایران برگر«. درمجموع باید گفت کــه »ایران برگر« فیلم 
شــریفی اســت که هدفش نقد مصلحانه بوده، ولی باید پذیرفت که به عمل کار 

برآید به سخن دانی نیست.  

ایران برگر: رومئو و ژولیت در برره
یادداشتی برای فیلم »ایران برگر«

امیرحسین
منصوری
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مســعود جعفری جوازی نام 
محترمی است؛ یک فیلم ساز 
کار بلد که انســان شــریفی 
هم هســت. اما فیلم را باید 
با ادعایش ســنجید. »ایران 

که یک کمدی سیاسی است. برگر« مدعی است 
فیلم نه کمدی اســت و نه سیاســی. کمدی فیلم یا 
سخیف و پوست موزی است یا سیاست زده و ادایی.  
قصه در ناکجاآبادی رخ می دهد که تبدیل به همه جا 
نمی-شود. فیلم ناخواسته به مردم توهین می کند و 
دست آخر ناخواسته تبدیل به ضد خودش می شود.

داســتانک های فیلم عمدتًا بی مورد است و کمکی 
به قصه نمی کند؛ گروه فیلم ســازی ای که به روستا 
می آیند نقششان صرفًا جهت صحنه آرایی و تسهیل 
دکوپاژ اســت وگرنه حذف کردنشان هیچ لطمه ای 
به فیلم نمی زنــد. حمومی فیلم هــم بدتر از گروه 
فیلم سازی اســت. بیشــتر قرار بوده به قر و فرش 
بخندیم که نمی خندیم. فیلم با کلیشه های سینمای 
فیلمفارســی می خنداند: زن شهری با چهره و اندام 

جذاب و مردان هیز روستایی که همه، حتی عاشق 
دل خسته فیلم نیز به دنبالش راه می افتند. دعواهای 
زن وشوهری بر ســر این که چه کسی چایی بریزد و 
چند صحنه زمین خوردن و بزن بزن و البته بازیگری 
به نام محسن تنابنده که همه دارایی فیلم را تشکیل 

می دهند.
شــاید تنها چیزی که می توانست مردم »شین« را و 
درنهایت فیلم را نجات دهد شــخصیت آقا نوراهلل 
اســت. آقا نوراهلل می گوید من فقط یک رأی دارم، 
قبول. اما چرا این آقا نوراهلل با مردم صحبت نمی کند؟ 
چرا معیاری برای انتخاب معرفــی نمی کند؟ فقط 
یک رأی دارم؟ همین؟ نه همین کافی نیست. همین 
می شود که فیلم به ضد خودش تبدیل می شود. مردم 
می شــوند یک مشــت نان به نرخ روز خور که هم 
پیتزای فتح اهلل را می خورند، هم قیمه ی امراهلل و دست 
آخرم هم »یه هویی«! به آقا معلــم رأی می دهند. 
همه چیز به خوبی و خوشــی به پایان می رسد. البته 
فراموش کردم؛ عاشق و معشوق آبکی فیلم هم دست 

به دست هم می دهند و پایان.

حاال باید پرسید فیلم چه چیزهایی ندارد؟ اول ازهمه 
کمدی است. کمدی حاصل تضاد و تناقض و شوخی 
با خط قرمزهاســت. تضادی در کار نیست. فتح اهلل 
و امراهلل که هر دو و به خواســت فیلم ساز دو روی 
یک ســکه اند. آقا معلم هم که در حد همین اســم 
باقی می مانــد و با یک صحنه ی ســه تار نوازی و 
آوازخوانی  تبدیل به یک تیپ شبه عارف تکراری 
و دستمالی شده در سینمای این سال ها می شود. پس 
کدام تضاد؟ بد من کیست ؟ قهرمان کجاست؟ نکند 
قهرمان سهراب است؟ سهرابی که با مصیبت فراوان 
زیر مهتابی معشوقش می رسد، اما به محض این که 
زن جذاب قصه با ماشــین آخرین سیستمش از راه 
می رسد هوش از سرش می پرد و بدون خداحافظی 

با معشوق سوار ماشین می شود؟
»ایران برگر« ملغمه ای است از سیاست زدگی دهه 
هفتاد و عرفان آبکی دهه شصت سینمای ایران، که 
کمی برره و اخراجی ها »3« به آن اضافه شده است. 
فیلمی که البته جزء فیلم های تحمل پذیر و البته کمی 

ُمفّرح جشنواره درخشان امسال بود! 

تفریحی معمولی،برای یک روز کسل کننده
نقدی بر فیلم »ایران برگر«

سیدحسام الدین 
حسینی
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کفش های مردانه ام را می پوشم،  نفســم را در سینه حبس 
می کنم صبح زود زودتر از خروس خوان کارمندان ادارات 
با ژستی اجتماع پســند بیرون می زنم و در این میان نگرانی 
دوگانه کودک و همســرم مرا به کنشی  دوسویه وا می دارد. 
احساس تلخ خســتگی و درماندگی که شاید بازتاب رفتار 
همسرم در طول روزهای گذشته باشد وجودم را فراگرفته. 
دخترم را به مأمن امن مادربزرگ می سپارم و برای یافتن راز درماندگی همسر جوانم 

راهی خیابان های بی رحم پایتخت می شوم.
اخراج از شرکت، درماندگی و استیصال کاری، کاله برداری همکار سابق، نزول و 
ربا گرفتن از مردان بی رحم حرام پیشه و درنهایت هوس ثروتمندی یک شبه که شاید 
من هم در ساخته شدن این آرزوی بی مورد دخیل بوده ام تمام نصیبی است که از این 

جستجوی بی تکلف در زمستان خشک خیابان های تهران عایدم می شود.
شب، زمان بازگشــت به خانه لباس هایم را تعویض می کنم جلوی آینه می نشینم و 
قدری خودم را مرتب می کنم و بعد در آشپزخانه پخت وپز را آغاز می کنم تا تسکینی 

باشم به این کوه مشکالت عدیده که بر سر شوهرم فروریخته. 
درب ورودی واحد آپارتمان اجاره ای معنای خود را تغییر داده، انگار اینجا فصل 
تغییر نقش این روزهای من در زندگی مشترک است؛ صبح وقتی از آن عبور می کنم 
همتی مردانه نیاز دارم و شب زمانی که خســته و درمانده از این همه تالش در کف 

خیابان ها به خانه برمی گردم باید واجد لطافتی زنانه باشم. 
شک رهایم نمی کند. ذهنم در تشویشی بی پایان گرفتار آمده. از همه چیز و همه کس 
وحشت دارم. مادرم، خواهرم نزدیک ترین کسانم و درنهایت خود شوهرم که ناگهان 
با تفنگی در دست وارد خانه می شود و آتشی می شود بر خرمن متالطم و طوفان زده 

خاطر بی رمق من ... .
اما من زن ایرانی ام! 

با وفا و باوقار! 
به شوهرم اعتماد دارم به اندازه تمام تاریخ! 

او را دوست دارم حتی به قرار نداشــته هایش و نگفته هایش که از من پنهان کرده و 
می کند و حتی باوجود پرخاش ها و تهدید و ضرب و شــتم بی مورد من زمانی که 

متوجه شد من برای کشف راز او قدم به میدان نهاده ام. 
من زندگی ام را دوست دارم و نمی خواهم چند سال بعد دخترم نظیر دختر همسایه پایینی 
با چشمانی نگران سایه ســتبر مرد غریبه ای را به نظاره بنشیند که هیچ سنخیتی با او 
ندارد و تنها ابراز عالقه مرد به مادرش باعث شده او در این میدان ناخواسته وارد شود. 

نه من نخواهم گذاشت چنین سرنوشتی نصیب فرزندم شود.
صدای مادر در گوشــم می پیچد و مرا که انگار در خوابی نــاز و به دوراز واقعیت 
فرورفته بودم به خود می آورد که، تو پای از گلیمت فراتر نهاده  بودی و این مصائب 
و مشکالت امروزت ناشی از آن نگرش اشراف مآبانه دیروز تو به زندگی است و اگر 
از ابتدا با خودت و زندگی ات صادق بودی و قناعت پیشه می کردی، چه بسا امروز 

هرگز شاهد چنین ماجرایی نبودی.
من باید مشکالتم را حل کنم!

آنچه گفته شد احساسی است که با دیدن فریبا در فیلم زیبای »شیفت شب« ساخته 
خانم نیکی کریمی  نصیب مخاطب می شــود. فیلمی قواره مند، داستان گو و از همه 

مهم تر واجد قهرمان؛ قهرمانی از جنس زمانه و جنسیت زنانه.
نیکی کریمی در »شیفت شــب« با دوربینی نجیب، باحیا و بی تکلف ضمن رعایت 
حدود و قیود اجتماعی به روایت زندگی مشترک فریبا، فرهاد و دخترشان  می پردازد. 
خانواده ای کوچک با مشکالتی بسیار بزرگ تر از قواره خود که شاید بخش عمده این 
مشکالت مربوط به خودشان باشد، اما بخشی هم ناشی از عوامل اجتماعی محیط 

زندگی و روزگار آن هاست. 
در این میان فریبا زنی با فیگور عادی و شمایلی شبیه به غالب زنان اجتماع ماست، که 
همه کم وبیش با او آشناییم و بارها و بارها او را دیده ایم. با این تفاوت که این بار بناست 
حکایت همیشگی این زن آشنا برای ما روایت شود تا بدانیم در کنارمان در همین حوالی 
کوچه فراموشی خودمان یک قهرمان سال های سال است که با ما زندگی می کند و ما 
بارها  و بارها صبر و استقامت و پایداریش را دیده ایم، اما هرگز متوجه شکوه و فر و 
فریبایی آن نشده ایم. آری فریبای قصه آشنای خانم کریمی این بار در نقش قهرمان 
تصمیم به نجات خانواده می گیرد و تالش هایش را به دوراز منت گذاری های اومانیستی  

متداول در  سینما و تلویزیون ایران بی ریا و تکلف نصیب خانواده می کند.
او در این میان عالوه بر جوهره درونی نیاز به محرک های بیرونی نظیر مادر پخته و 
تجربه مند  و  همچنین خواهر مهربان و برادر دلسوزش دارد و عالوه بر همه این ها 
آیینه ای جادویی که فریبا بتواند آینده و احتماالت متعدد آینده را در دل آن جستجو 
کند و این شاید اولین خواسته درونی او باشد که به شکلی معجزه وار برآورده می شود.

آیینه فراروی فریبا، زن و دختر همســایه هستند  که شاید بارها فریبا از کنار آن ها 
رد شده، اما هرگز حتی برایش سؤال هم نشده که روزگار چه بر سر این ها آورده و 

شاید هم شده اما اهمیتی برایش نداشته و امروز اتفاقات زندگی اش او را به قاعده 
این همانی مجاب به توجه در آیینه زندگی همســایه گردانیده. زن و دختری تنها 
که ســال ها پیش در تالطم این چنین کشتی زندگی شان درهم شکسته و آن ها وادار 
شده اند در  زورقی تکه پاره به کنجی خزیده و پناه جویند و اکنون تالش زن همسایه 
برای ازدواج مجدد و ترمیم آالم گذشته به قیمت از دست دادن نگاه مهربان و شوخ 
و زیبای دختر تمام می شود و این معنا به زیباترین صورت در نگاه سرد و چشمان 

نگران دختر در آستانه در برای فریبا آشکار می شود.
فریبا از جنس زنان سریال های ابلهانه شبه اجتماعی تلویزیون نیست 

او زنی است به غایت ایرانی با مؤلفه های آشنا و شمایلی شناخته شده. ازاین رو در 
خصوص مشکالتش رازداری می کند و جز مادر و نزدیکان آن هم در بخشی کوچکی 
از رازها و مشکالت هیچ کس را در زندگی خصوصی خود دخیل نمی کند، مگر زمانی 
که تشخیص بدهد دیگر به تنهایی توان فائق آمدن به این مشکل را ندارد. سکانس 
خبر کردن برادر برای پایین آوردن  تفنگ از باالی کابینتی که او دســتش به آنجا 

نمی رسد بهترین نمونه برای بیان این موضوع است.
پرخاش فرهاد به او، بی اعتنایی های بی پایانش و حتی فشردن گلویش توسط فرهاد 
هیچ کدام باعث سرد شدن انگیزه و عزم فریبا در ســکان داری خانواده کوچکش 

نمی گردد.

شیفت شب  یا شیفت روز؟!
نقد فیلم »شیفت شب«

سیدمحمد حسینی
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او قصد تسلیم شدن ندارد همان گونه که به زعم خواهرش بعد از تحصیل عزم را بر 
خانواده و خانه داری جزم کرد و از نگاه خواهر این یک حماقت محض بود. اما فریبا 
هم در سن و سال و هم در سطح درک و عقل و فراست از او برتر است و نگاهش به 

زندگی با او متفاوت است.
یکی از زیباترین ســکانس های فیلم صحنه گل ریزان زنانه ای است که به احترام 
گیسوان سفید مادر در خانه او تشکیل شــده و زنان برای تشریک مساعی در حل 
مشکالت این خانواده کوچک گرد هم آمده اند و  قصد دارند با اهدای  مبالغی خرد یا 
کالن سهمی در بیرون کشیدن چرخ به گل نشسته زندگی فریبا ایفا کنند؛ سنتی زیبا که 
باعث می گردد  فردای همان روز فریبا با پرداختن پول نزول خوار قصه بزرگ ترین 

مشکل را از فراروی فرهاد بردارد.
این ســکانس در عین زیبایی کارآمدی جلسات زنانه و روضه خوانی های به ظاهر 
ساده سنتی متداول در اجتماع ما را به تصویر می کشد؛ کاری که بازهم خالف آمد 
سنت متداول سینماســت و کارگردان با این کار تابوشــکنی بزرگی را در تصویر 
جلسات روضه زنانه ســینما انجام می دهد. درزمانی که تمام آثار سینمایی تالش 
می کنند چنین جلساتی را به سخره بگیرند و مخاطب سینما هم علی رقم واقعیت های 
موجود اجتماعش بــه خاطر تکرار و پروپاگاندای جــاری عادت کرده هر زمان 
دوربین به این جلسات نزدیک می شود منتظر تماشای نمادی از سنت زدگی سخیف 
و سطحی نگردی ابلهانه شبه دینی باشــد که علنًا توهین به دین در آن مستتر است.  
بااین حال خانم کریمی در میزانسنی هوشمندانه این جلسات را نه تنها تائید می کند 
بلکه برای آن ها نقشی محوری و اساسی قائل می شود که می تواند راه گشای بسیاری 

از مشکالت اجتماعی ما باشد.
فرهاد هم انسان بی قیدی نیست او به اشتباهش پی برده، اما می اندیشد  بازگو کردن 
کوه مشــکالتش در خانه نه تنها کمکی به او نخواهد کرد بلکه باعث آزار فریبا هم 
خواهد شد؛ فارق از اینکه آزاردهنده ترین موضوع برای فریبا نه مشکالت مالی و 
اعوجاجات کاری بلکه همین ســردی فرهاد در زندگی است، اما همچنان فرهاد 

ترجیح می دهد خودش باشد و مشکالتش.
فیلم »شیفت شب« قصه سرراستی دارد قصه ای شبیه به همان چیزهایی که هرروز 
در زندگی روزمره با آن ها مواجهیم، اما با این تفاوت که مخاطبانش را به ضیافتی 

مملو از باوفایی و محبت و خانواده محوری دعوت می نماید. 
فیلم به قرار سیاق داستانی خالف آمد تمام محصوالت شبه اجتماعی سال های اخیر 
سینما و تلویزیون اســت که تمام قد کوس جدایی و تفرد و تفرق  می زنند و از مردم 

می خواهند جدایی را باور داشته باشند. 
این فیلم نمونه نابی از همان سینمایی است که ضمن داشتن صداقت در بیان و نجابت 
در تصویر به جای سیاه نمایی و مشکل تراشــی بی مورد برای مخاطب مبادرت به  
ایجاد انگیزه در وجود او می کند و از دل تاریکی روشنایی بیرون می کشد. حکایت 
رنج های یک خانواده که نه تنها موجب به زانو درآوردن و از هم گسستن آن نمی گردد؛ 
بلکه زمینه ای  می شود برای تجربه درس های بزرگی نظیر قناعت و صبر و تعاون و 
درنهایت محبت و عشق و ازخودگذشتگی، و تجربه ای شیرین برای مخاطب فیلم 

که در این آینه خود را وزندگی فردی و اجتماعی خود را بنگرد.
فیلم به لحاظ نمادین هم حرف بزرگی خطاب به مسئولین دارد؛ همان حرفی که از 

تقابل دو دیدگاه فرهاد و فریبا نشأت گرفته.  
هر دو نفر به دنبال حل مشکل پیش آمده هستند؛ یکی در میان خیابان ها و با دست 
انداختن به مزون های مزخرف زنان مولتی میلیاردر و ثروتمند و دیگری در درون 
خانــواده و با کمک گرفتن از نزدیکان خود و احترام نســبت به ســنت و اصالت 

خانوادگی اش و پیروزی نهایی فریبا حکایت از درستی عقیده او دارد. 
عقیده ای که در تمامی شئون خرد و کالن اجتماعی از خانواده تا کشور را می تواند 
شامل شود و ما را متوجه این موضوع کند که تمام مشکالت حتی به بزرگی تحریم 
ناجوانمردانه هم چاره دارد به شرط آنکه تو بتوانی از راهش با موضوع برخورد کنی 

و خود و نزدیکان و دلسوزانت را با خود همراه سازی.
»شیفت شب« فیلمی است که می شود تمام قد آن را به خانواده ایرانی تقدیم کرد و از 
همه دعوت به عمل آورد  برای تماشای این درام خانوادگی اجتماعی زیبا پا به سالن 
سینما گذارند و اطمینان داشته باشــند تماشای آن به همراه همسر و خانواده سبب 
استحکام بیشتر زندگی شان خواهد شــد و زمینه را برای مبارزه بیشتر با مشکالت 

روزمره زندگی فراهم خواهد کرد. 
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»عصر یخبندان« از فیلم هایی است که در جشنواره فیلم فجر 
نگاه مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد و نامزد چند بخش در 
جشنواره نیز بود. داستان فیلم از یک پارتی آغاز می شود که در 
آن مرد جوانی به دلیل مصرف بیش ازاندازه مواد اُور دوز می شود 
و می میرد. به تبع این اتفاق داستان های دیگری پیرامونش پیش 
می آید و ما باشخصیت های فیلم آشنا می شویم. منیر زنی با نقش آفرینی مهتاب کرامتی 
است که در یک آرایشگاه کار می کند و مدتی است که شوهرش بابک با نقش آفرینی 
فرهاد اصالنی به او مشکوک شده است و احساس می کند که منیر به او خیانت می کند. 
منیر در محیط آرایشگاه به لیدا معروف اســت و چندان عالقه ای که وقت خود را با 
خانواده بگذارند ندارد و مرتبًا از شــوهر خود فراری است. در مورد گذشته این زن و 
شوهر که شخصیت های کلیدی داستان هم هستند خیلی توضیح داده نمی شود که دقیقًا 
مشکل منیر با شوهرش چیست که مرتبًا از او فراری است و حتی در غیاب شوهرش در 
پارتی شرکت می کند و تصمیم دارد که به خاطر شخص دیگری شوهرش را ترک کند. 
در طول فیلم مرتبًا منیر را در حال مصرف مواد می بینیم و مشخص نمی شود که چرا منیر 
به استفاده مواد روی آورده است؟ آیا مشکالت گذشته او با شوهرش باعث پناه آوردن 
او به مواد شده است. این برخوردهای منیر در حالی است که بابک به شدت به زندگی اش 
عالقه مند است و هرچه که همسرش می گوید عمل می کند. حتی ماشین را همیشه در 

اختیار همسرش می گذارد و بابت این موضوع به هیچ وجه شاکی نیست.
شخصیت فرید با نقش آفرینی بهرام رادان به عنوان بد من فیلم نیز تعریف درستی ندارد. 
تنها در فیلم اشاره می شود که او یک آقازاده است و پدرش آدم مهمی است و به همین 

دلیل او با خیال آسوده قانون شکنی می کند.                                                                     .
 »عصر یخبندان« فیلم دیگری از مصطفی کیایی است؛ کارگردانی که با توجه به سوابق 
قبلی اش به اصطالح دستش راه افتاده است. این فیلم نیز همچون فیلم های دیگر او از 
مضمونی اجتماعی برخوردار است. مضمونی اجتماعی و البته با برخی دیالوگ های 
طنز اعم از سیاسی و غیرسیاســی که کارگردان حرفش را در لفافه می زند. فیلمی که 
خیانت، کم توجهی و شک در خانواده را در قالب اعتیاد به تصویر کشیده است. داستان 
با گردآوری  و ترکیب همــه این تم ها به جلو می رود. فیلم از ترکیب چند داســتان 
تشکیل شده که در قالب غیرخطی روایت می شود. درصحنه هایی که نماهای باال یا 
به اصطالح هوایی گرفته می شود خوب عمل شــده است. فیلم مطلق نگری و تلخی 
فراوان دارد  و اصوالً راه صحیح یا نقطه گشایش مشکل ندارد. فیلم با بازی های خوب 
بازیگران از این لحاظ خوب از آب درآمده است. تصویربرداری خوب است. فیلم در 
بعضی صحنه ها اغراق آمیز و دور از واقع است مثل کشتن بهرام رادان در فیلم یا جا زدن 
محسن کیایی و آنا نعمتی به جای پلیس امنیت در صحنه دیگری از فیلم. شاید اگر فیلم 
به جای روایت غیرخطی روایت خطی داشت جذاب تر بود. پیام فیلم این است که هر 
کاری کنید بازهم چیزی درست نمی شود و شما باید خودتان برای نجات زندگی تان 
کاری کنید. ازاین روست که در صحنه پایانی خواهر بابک)مینا ساداتی( بر اساس همان 
روش فرهاد که گذاشتن میکروفون در عروسک است روی می آورد و سپس صحنه 
تکان خوردن عروسک که نشان می دهد این رفتارها و شکاکیت ها زندگی را لرزان 
می کند. نکته ای که مخاطب را دچار ســردرگمی می کند رفتار و اعتقاد در نقشی که 
محسن کیایی بر عهده دارد است. او اصواًل آدم اخالقی است و مخالفت با کار خالف 
می کند، اما در پایان فرید را به قتل می رساند که این خود چفت نشدن مفهوم، ساختار و 
عدم باورپذیری را برای مخاطب به همراه دارد. نکته دیگر در فیلم رو بودن صحنه های 
استعمال مواد مخدر است که پسندیده نیست و به نوعی آموزش استعمال شیشه در این 
فیلم برای مخاطب محسوب می شــود. به هرحال، فیلم مصطفی کیایی باوجود نبوغ 
کارگردانی اش و ایجاد توازن بین گیشه و مخاطب خاص خالی از ضعف نیست و در 
بعضی صحنه ها ضعف بیشتر هم می شــود. باید دید در آینده او چه کار دیگری را به 

سینمای ایران معرفی می کند. 

ماتمکده ای شیک برای آموزش اعتیاد
نقدی بر فیلم »عصر یخبندان« ساخته مصطفی کیایی

مصطفی زبرجد
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می گوینــد هیچکاِک بزرگ 
جایی گفته اســت که برای 
داشــتِن یک فیلِم خوب سه 
چیز بایــد در اولویت قرار 
داده شــود: اّول فیلم نامــه، 

مــه و  م فیلم نا و سوم فیلم نامه! چه هیچکاک د
چنین حرفی زده باشد و چه این گفته را به او نسبت 
داده باشــند، این که فیلم نامۀ یــک فیلم و قّصه و 
محتوایی که فیلم به آن می پردازد، مهم ترین بخش 
آن فیلم اســت؛ تقریبًا مورد تائید تمام سینماگراِن 
بزرگ تاریخ است. یک فیلم نامۀ قوی حتّی باوجود 
یک اجراِی متوســط نیز می تواند به اثری ماندگار 
تبدیل شود و البته اگر با اجرایی دقیق و قوی همراه 
شود، منجر به خلِق یک شاهکاِر سینمایی خواهد 
شــد؛ اّما بدون شــک هیچ فیلمی بدوِن فیلم نامۀ 
خوب و داستانی درست، حتّی در بهترین حالت نیز 
نمی تواند به اثری ماندگار در ذهن سینما دوستان 

تبدیل شود.
با این مقدمه می توان بسیاری از آثار این سال های 
ســینماِی ایران را فاقــد معیارهــای الزم برای 
تبدیل شــدن به یک فیلِم خوب دانست و متأسفانه 
ســینمای این روزهای ایران بیشتر از جایی ضربه 
می خورد که سابقه ای دیرینه در آن دارد، و این یعنی 
فیلم ســازاِن ایرانی نمی توانند برای مخاطبانشان 

»قّصه گو«های خوبی باشند.
اّما متأســفانه در چنین وضعیتی که بســیاری از 
فیلم سازان هنوز در تعریف یک داستاِن خطی برای 
مخاطبینشان با مشکالت عدیده مواجه اند، شاهد 
انواع و اقســام بازی های فرمی و شکست قواعد 
داستان گویی در فیلم هاِی سینمایی هستیم، غافل از 
این که پرداختن به فرم های مدرن و زیر پا گذاشتِن 
اصوِل کالسیک داستان گویی اولین شرطش تسلط 

به کالسیک سازی است.
فیلِم »ارغوانِ« کیوان علی محمدی و امید بنکدار 
نیز دقیقًا از چنین مشکلی رنج می برد. فیلم  تالش 
دارد با یک روایت غیرخطی و رفت وبرگشت های 
زمانی، به روایِت داســتاِن زندگِی چند شخصیت 
بپردازد که نقطۀ اتّصال این شــخصیت ها، دختری 
به ناِم ارغوان اســت. همان طور که سازندگاِن اثر 
در نشست های مطبوعاتی شان به آن تأکید کردند، 
»موسیقی و عشق« قرار است تِم اصلِی داستان را 
تشــکیل دهند اّما فرم زدگی آن چنان در سرتاسر 
فیلم ریشــه دوانده که مجالی بــرای عرض اندام 
برای محتوا باقی نمانده اســت. حرکت های آرام 
و تکراری و تراولینگ مداوِم دوربین، افکت های 
صوتی ِ گاه وبیگاه کــه هرچند لحظــه یک بار بر 
سر مخاطب آوار می  شــود و دکوپاژ، موسیقی و 
بازی هاِی اگزجره که فضاِی کار را بیشتر به سمِت 

یک تله تئاتر سوق داده است، همه و همه باعث شده 
که همان قّصۀ الغری هم که قرار است فیلم برایمان 
تعریف کند، به چشم نیاید و ما بیشتر درگیر رنگ 

و لعاب فیلم شویم.
»ارغوان« فیلمی است که داســتان جذابی برای 
جلب نظر مخاطبان خود ندارد و همچنین اتفاقات 
فیلم بیشتر از اینکه بخواهد مخاطب را به داستان 
فیلم نزدیــک کند بــا ســکانس های عجیب و 

غیرملموس او را از داستان فیلم دور می کند.
بازی ضعیف بازیگران را هم می توان به نقاط ضعِف 
فیلم اضافه کرد که نشــان می دهد باوجود داشتِن 
بازیگراِن سرشناسی چون مهتاب کرامتی، مهدی 
احمــدی، آزاده صمدی و شــقایق فراهانی، عدم 
وجود سناریو و شخصیت پردازی خوب می تواند 

این بازیگران را هم به بازی غیر جذاب وا دارد.
 درنهایت، می توان گفت که »ارغوان« فیلم خوبی 
نیســت و نارضایتی مخاطبان فیلم در جشــنواره 
هم مؤیّد همین موضوع است و به نظر می رسد که 
کارگردانان اثر برای اینکه آثار بعدی شان این گونه 
شور )یا بی نمک( از آب درنیاید و فیلمشان به جز 
سازندگانش عالقه منداِن دیگری هم پیدا کند، باید 
در رویّۀ فیلم سازِی خود تغییراتی اساسی به وجود 

آورند.

آشپز که دو تا بشه...
نگاهی به فیلم »ارغوان« ساختۀ کیوان علی محّمدی و امید بنکدار

سعید دارابیان
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»مزار شریف« در زمان مناسبی ساخته شده، ولی ساختار 
آن با محتوای واقعه ای که زمینه ســاز ساخت این فیلم بوده 
چندان متناسب نیست. در جهانی که فعالیت های تروریستی 
گروهک های تکفیری منطقه خاورمیانه به تیتر اول رسانه ها 
تبدیل شــده، رفتن به سراغ ســاخت اثری که موضوع آن 
شهادت مظلومانه دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران در 
محدوده تحت کنترل طالبان است نشان از هوشمندی فیلمساز دارد. برزیده پس از 
سال ها دوری از ســینما به جای آویزان شدن به نقدهای اجتماعی سیاه و سطحی 
به دنبال موضوعی رفته که مدتهاســت روی زمین مانــده و از این حیث تالش و 
انگیزه او برای ساخت »مزار شریف« قابل تقدیر است. »مزارشریف« اگر با دقت 
بیشتری ساخته می شد، سینمای ایران در ســال 93 عالوه بر فیلم »محمد رسول 

اهلل صلوات اهلل علیه« حرف دیگری برای مخاطب جهانی داشت؛ ولی افسوس!
روایت مزار شریف، بر اساس داستان واقعی حمله به کنسولگری جمهوری اسالمی 
ایران در سال 1377 و کشته شدن دیپلمات های وزارت امورخارجه ساخت شده 
اســت و تبعًا موضوع حساسی است که ســاخت آن دقت دوچندانی را می طلبد. 
فیلم نامه نویس »مزارشــریف« دو موقعیت دراماتیک خوب به عنوان ماده خام 
فیلمنامه در اختیار داشته است؛  روایت شــهادت دیپلمات ها و فرار 19 روزه اهلل 
مدد شاهسون- تنها بازمانده کشتار- برای رسیدن به ایران. به این ماده خام اولیه 
مرغوب همچنین اضافه کنید پیرنگ های فرعی احتمالی با موضوع رابطه شاهسون 
با افغان های تحت ستم طالبان در مسیر فرار و تعلیق درگرفتن جنگی خانمان برانداز 
بین ایران و طالبان. ولی آنچه که در نهایت بر پرده ســینما نقش بست، همه این ها 
هست و هیچ کدام نیست. مهدی شیرزاد برای خلق این روایت از تکنیک بازگشت 
به گذشته استفاده کرده است که برای اثری که می خواهد تعلیق و جذابیت و کشش 

ایجاد کند انتخاب نادرستی است؛ چرا که مخاطب 
در سکانس افتتاحیه زنده بودن شاهسون را 

دیده است و ســهم قابل توجهی از انگیزه اش برای دنبال کردن داستان شاهسون 
از بین می رود. نیمه ابتدایی فیلم و تا قبل از شــروع فرار شاهسون از مزار شریف 
نیمه دراماتیک تر، خوش ریتم تر و خوش ســاخت تر اســت که اشتباهات ویران 
کننده در نورپردازی، جلوه های ویژه بصری، طراحی صحنه و ســاخت دکورها 
حس این نیمه خوش ساخت را ضایع کرده اســت. در نیمه دوم طراحی صحنه و 
نورپردازی و کروماکی ها کمرنگ تر شــده و جای خود را به قاب های چشم نواز 
علیرضا زرین دست داده، ولی این بار این ریتم و کارگردانی است که افت کرده و 
روایت را الکن باقی می گذارد. مهدی شیرزاد در »مزارشریف« فرصتی طالیی برای 
خلق یک قهرمان به یادماندنی در اختیار داشــته، ولی با شخصیت پردازی ضعیف 
و عدم به کارگیری خالقیت در طراحی صحنه ها و پیرنگ های فرعی قهرمانش را 
با ســهل انگاری در پیچ و خم قصه اش می کشد. بزرگترین مشکل »مزار شریف« 
این است که آن چنان که باید درباره واقعه کشتار دیپلمات ها اطالعات نمی دهد و 
در ترسیم حال و هوای مزارشریف در زمان حمله طالبان به این شهر ناتوان است. 
قصه مقدمه خوبی دارد ولی هرچه از زمان فیلم می گذرد کنترل روایت به مرور از 
دست فیلمساز و فیلمنامه نویس خارج شده و نتیجه روایتی نیمه تمام و با حداقل 
اثرگذاری است. »مزارشریف« نیز همچون سایر آثار ایرانی که درباره افغانستان 
ساخته می شوند در پرداختن به شخصیت افغانســتان و افغان ها با ضعف مواجه 
است و فیلمسازان ایرانی هنوز متوجه این مهم نشــده اند که افغان ها تنها ساکنین 
کشور همسایه نیستند، بلکه برادرانی هستند هم زبان و هم کیش که خطی قراردادی 
آن ها را از ما جدا کرده است. تصویر مزار شریف از افغانستان همچنان به خانه های 
کاهگلی، جاده های خاکی و گاری و ماشین های قراضه خالصه می شود و به غیر از 
چند صحنه محدود و کم اثر از کمک و فداکاری زن افغان در حق شاهسون خبری 

از هویت انسانی افغانستان نیست.
»مزار شریف« نشان داد که گوشه گوشه این سرزمین قصه های فراوانی برای گفتن 
دارد و اگر فیلمسازان قدری از شــهرهای بزرگ و طبقه متوسط مدرن آنها فاصله 
بگیرند و به قصه های همچون »مزارشریف« روی آورند قادر خواهند بود آثاری فاخر 
و البته مردم پسند بسازند، مشروط بر اینکه به تکلیف و مسئولیت خویش بیش از پیش 

واقف باشند. 

یک فیلم شریف ولی نه چندان عظیم
نقدی بر فیلم »مزار شریف«

امیرحسین 
منصوری
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فیلم »شــرفناز« صرفًا یک 
فیلم حادثه ای است و احتمااًل 
بتواند تماشاچی زیادی را به 
سینما بکشاند. این فیلم یادآور  
فیلم های حادثه ای ساخته شده 
در دهه اول و نیمه ابتدایی دهه دوم انقالب اســت. 
فیلم هایی همچون »تاراج، قافلــه، عقرب و ...« با 
بازی بازیگـــرانی همچون جمشـید هاشـم پور و 
فرامرز قریبیان؛ با ایــن تفاوت که این بار با موضوع 
قاچاق مواد مخدر مواجه نمی شــویم؛ بلکه بسیار 
وحشتناک تر از آن اســت. موضوع قاچاق انسان 
اســت. خریدوفروش کودکان محروم در کشــور 
پاکستان و پرورش آنان برای عضو شدن در گروه های 
تروریستی. به طورقطع ساخت چنین فیلمی جسارت 
می خواهد؛ هم ازلحاظ برگشت سرمایه و هم ازلحاظ 
سیاســی و امنیتی؛ و آقای نجفی چنین ریســک و 
خطری را پذیرفته است. با همه این اوصاف اگرچه 
خالق فیلم خالقیت هایی را در به تصویر کشاندن یک 
حادثه واقعی به خرج داده است، اما سهواً یا به عمد 
به جز بیان محرومیت عمیق مرزنشینان پاکستان، در 
بیان مضامین انسانی ضعیف عمل کرده است. به طور 
مثال به موضوع اصلی فیلم که تعلیم و تربیت کودکان 
محروم و به کار گماردن آنان در عملیات انتحاری و 
به عنوان یک فاجعه انســانی است که در این منطقه 
اتفاق می افتد، خوب پرداخته نمی شود. و یا »شرفناز« 
عشق مادری را بیشتر در برابر الیاس نشان می دهد 
و مرگ پسر اولش را به راحتی می پذیرد. و یا پدران 
و مادران، به راحتی از فرزندانشان دل می کنند و آنان 
را به ثمن بخس می فروشند! اصاًل معلوم نمی شود در 
آن منطقه محروم دالر به چه درد آن ها می خورد. و 
یا جمعه که برای آســــایش خانواده اش به دنبال 
کار می گردد و برای انتخاب شغل به دلیل اعتقاداتش 
بسیار سخت گیر است، خیلی سریع و راحت حرفه 
کثیف تبهکاری را پذیرفته و سریع تر از آن به قدری 

در این کار و گروه آلوده می شود که حتی حاضر است 
زن و بچه خود را هم بکشد. امید و آرزوی »شرفناز« 
برای نجات از آن همه مصیبــت، فقر و در یک کالم 
فاجعه به خوبی نمایش داده نمی شــود. و تصمیم او 
به فرار بســیار ناگهانی اتفاق می افتد و مخاطب با 
»شــرفناز« در آرزوی نجات او از این جهنمی که در 

آن گرفتار اسـت، هم ذات پنداری نمی کند.
»شرفناز« داســتانی واقعی از زندگی یک خانواده 
پاکستانی در یک روستای مرزی است. پدر خانواده 
به نام جمعه، به دلیل بیکاری خانه نشین است و تنها 
دو فرزند پسر وی برای کمک به خانواده و پرداخت 
بدهی های پدرشان به کار حمل بنزین قاچاق مشغول 
هستند. احمد پسر بزرگ خانواده دریکی از روزها در 
حین کارکشته می شود و همین موضوع باعث می شود 
تا جمعه انســانیت و جوانمردی و اعتقادات خود را 
فراموش کرده و علی رغم شماتت همسرش شرفناز 
به گروهی تبهکار و تروریســت پیوسته و به مرور 
تبدیل به یک جانی شود. و شرفناز هم از ترس اینکه 
مبادا فرزند کوچکش نیز به سرنوشــت احمد دچار 
شود، سعی می کند بدون اجازه شوهرش از این منطقه 
کوچ کند. لذا به همراه الیاس به آن ســوی کوه-های 
زیبا و رنگی که همیشه آرزوی دیدنش را داشـت، 
می گریزد. در این فیلم پدران نه به زور، بلکه داوطلبانه 
در قبال اندک دالری فرزندان خود را به قاچاقچیان 
انسان و دالالن می فروشند. خریداران نیز از کودکان 
برای اهداف سوء خود ازجمله تربیت آنان برای انجام 
عملیات انتحاری و تروریستی بهره برداری می کنند. 
»شرفناز« شروعی جذاب و گیرا دارد. اولین سکانس 
فیلم به بیننده بشــارت تماشای یک فیلم حادثه ای 

جذاب را می دهد. فیلــم در ابتدا 
دارای ریتم تند و نفس گیر است، 
ولی به مرور کند شــده و در بیان 
مضامین مسیر اصلی را گم  می کند. 

به طوری که بیننده نمی داند، پیام فیلم چیست. بدون 
شک »شــرفناز«، فارغ از چند پالن مبهم )ازجمله 
پالنی در ســکانس آغازین فیلم که جمعه با اسلحه 
خود، خودرویی را هدف گیری می کند( که ناشی از 
یک تدوین نامناسب است، فیلمی خوش ساخت و 
آکنده از قاب های زیبا از طبیعت کویری و کوهستانی 
است. آلبومی از تصاویر خوش الوان و خوش فرم که 
برای هر بیننده جذاب است. به یقین کارگردان فیلم 
وسواسی قابل تحسین در تهیه فیلم به خرج داده است 
و فیلم بردار را در خلق تصاویری از مناظر بی بدیل 
و بکر کویری کشورمان که هرکدام به تنهایی عکس 
کاملــی از مناظر زیبا و خوش رنگ اســت، به نحو 
احسن هدایت نموده اســت. بازی خانم ریاضی و 
اوسیوند عالی است و فقط لهجه آقای اوسیوند خوب 
از آب درنیامده و لهجه ایشان بیشتر به یک عرب زبان 
شبیه است تا یک بلوچ. لوکیشن ها با توجه به فضا 
و مضمون فیلم انتخاب شــده اند. اما اگر کارگردان 
در سکانس مربوط به فرار شرفناز به جای نماهای 
کلوز آپ، نماهای دور و یا نســبتًا دور از شــرفناز 
می گرفت، بهتر می توانست تنهایی و استیصال قهرمان 

فیلم را نشان دهد. 
خالصه آن که ســاخت چنین فیلمی در کشور با این 
مضمون، مرور فیلم های قدیمی سینمای ایران و به 
نوعی برگشت به عقب به نظر می رسد؛ چراکه به جای 
پرداختن به الیه هــای زیرین قصه و مضامین دینی، 
فرهنگی و سیاســی، تنها به موضوع قاچاق انسان 
توسط یک گروه خالف کار و بدون بیان دقیق و کامل 

علت آن می پردازد. 

برگشت به عقب در سینما
نقدی بر فیلم »شرفناز«

محسن دهقان
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هر چه فکــر می کنــم دلیلی منطقــی یا وجه 
تسـمیه ای برای انتخاب نام »کوچه بی نام« برای 
فیلم پیدا نمی کنم. از طرفــی نمی توان اینگونه 
نتیجه گیری کرد که آقــای هاتف علیمردانی از 
روی ناچاری و صــرف وقت زیاد به یکباره این 

نام به ذهنش خطور کرده باشد. 
فیلم »کوچه بی نام« داســتان زندگی دو خانواده از قشر نسبتًا متوسط 
جامعه است که محل سکونت آنها در کوچه ای به نام شهید علیرضا بی نام 
در محله ای از جنوب شــهر تهران است. حاج مهدی )فرهاد اصالنی( 
مردی مؤمن، آرام و معتمد محله اســت. او سرپرستی خانواده ای را به 
عهده دارد که هر کدام از اعضای آن )سه فرزند دختر و همسر( دارای 
افکار و اعتقادات مختلف هستند. آن ها در خانه قدیمی دو طبقه ای زندگی 
می کنند که در طبقه پایین آن زن بی سرپرستی به نام فروغ )پانته آ بهرام( 
با دو فرزند پســر و دختر زندگی می کند. یکی از دختران حاج مهدی 
عالقه مند به پسر فروغ است، اما فروغ مخالف است. دختر دیگر حاج 
مهدی نیز به یک مرد شوهر دار به نام بابک )امیر آقایی( عالقه مند است 
و دائمًا در سرتاسر فیلم یا یکدیگر را مالقات می کنند و یا برای یکدیگر 
پیامک می فرستند و فقط دختر بزرگ او ازدواج کرده است. پسر فروغ در 
واقع پسر شرعی حاج مهدی است و این موضوع که فروغ )زن برادر حاج 
مهدی(، همسر سابق او نیز است را نه تماشاچی و نه کس دیگری تا پایان 
فیلم نمی داند. هنگامی که پسر فروغ قصد عزیمت به شهرکرد را می کند، به 
اصرار حاج مهدی با هواپیما مسافرت کرده و در نتیجه در سانحه هوایی 
جان خود را از دست می دهد. خانواده حاج مهدی به توصیه او قصد نصب 
حجله را دارند که فروغ با این باور که پسرش در هواپیما نبوده و کشته 

نشده است با این عمل به شدت مخالفت می کند. 
بزرگترین ضعفی که این فیلم دارد، فیلم نامه ضعیف آن است. قصه فیلم 
به گونه ای است که بیننده نمی داند شخصیت اصلی داستان کیست؟ 
پیام داستان چیست؟ یا گره داستان کجای قصه شکل می گیرد؟ در 
خانواده حاج مهدی و فروغ موضـوعات زیادی مطرح اسـت که 
معلوم نمی شود چه موضوعی از بقیه مهم تر اســـت؟ آیا اعتراف 
حاج مهدی نزد دخترش گره گشای داستان است؟ اگر افشای راز 
حاج مهدی گره گشایی داستان است، پس چرا در هیج کجای 
فیلم اشاره به این راز نمی شــود که بیننده در انتظار کشف آن 
باشد؟ چرا حاج مهدی، اینقدر به اتفاقات و رفتار خانواده اش 
بی تفاوت است؟ چرا فروغ از دختر حاج مهدی متنفر است؟ 
آیا مرگ پســر فروغ نقطه اوج داستان است؟ ضرورت خلق 
شخصیتی مثل بابک در داستان چیست؟ آیا اگر او نبود داستان 
پیش نمی رفت؟ از همه مهم تر چرا بابک متأهل اســت؟ چرا 
باید محدثه )باران کوثری( عاشق یک چنین فردی شود و بعد 
خیلی بی مقدمه و بدون القای پیامی ســازنده به بیننده، پی به 
اشتباه خود ببرد؟ چرا پدرش وقتی از رابطه دخترش با یک 
مرد غریبه و نامحرم آگاه می شـود، تنها با جمله »دخترم! فقط 
بدان که خدا تو را می بینه« اکتفا   می کند؟ چرا مادر مؤمن او که 
دائمًا در مراسم دعا و نیایش دیده می شود و  نذری می دهد، 
با موضوع رابطه دخترش با نامحرم خیلی زود کنار می آید؟ 
علت مغرقانه نشان دادن عالقه فروغ به پسرش و باور نکردن 
مرگ او چیست؟ شخصیت اصلی داستان کیست؟ آیا قهرمان 
فیلم محدثه اســت؟ و یا حاج مهدی و یا حتی پسر فروغ؟ 
در هر لحظه از فیلم به یکی از شــخصیت ها و خلق و رفتار 
آن ها پرداخته می شود. نقش پدر در خانواده بسیار خنثی 

و اعصاب  خردکن است. شــخصیت فروغ به خوبی معرفی نمی شود. علت رفتار های او 
برای مخاطب مبهم است. چرا نام یک کوچه برای نام فیلم انتخاب شده است؟ و چرا نام 
کوچه شهید علیرضا بی نام!؟ نام شهید! آیا این اتفاقی است یا تعمدی در کار بوده است؟ 
اگر خانواده حاج مهدی نماد جامعه ایران است، پس کوچه که به نام شهید نیز مزین است 
نیز باید نام کشور باشد! آیا آقای علیمردانی قصد این را داشته که بگوید مردم این کشور 
شهید پرور شبیه خانواده حاج مهدی هستند؟ آیا تفاوت رفتار محدثه با رفتار پدر و مادر 
مذهبی اش بیانگر اختالف نظر و تفاوت عقیده بین نسل های جامعه مان است؟ اگر چنین 
باشد، به-واقع نویسنده می خواهد رفتار یک دختر سست ایمان که دائمًا در خانه و نزد 
معشـوقه اش لوندی و عشوه گری می کند را به تمام دختران سـرزمینمان تعمیم دهد و این 

نه بی انصافی بل بی رحمی است. 
اگر موضوع اصلی فیلم »کوچه بی نام« در رفتار محدثه خالصه شود و قهرمان داستان 
نیز او باشد، که بیشتر چنین می نمود، بدون شک می توان گفت »کوچه بی نام« یک فیلم 
ضد دینی و ضد فرهنگ اسالمی است. به طور حتم بازی خانم کوثری در این نقش قابل 
تحسین بود، لیکن آنچه بازی ایشان را برجسته تر می نمود و دوستداران فیلم فارسی را به 
وجد می آورد نقش ایشان و نمای های کلوزآپی اسـت که فیلم بردار به سفارش کارگردان 
از عشوه های اغراق شــده و حرکات اروتیک چهره وی در طول فیلم و به خصوص در 
زمان صحبت با بابک گرفته است. وجود یک دختری به گستاخی محدثه در خانواده های 
مذهبی این مرز و بوم باور پذیر نیست. اگر هم باشد بسیار اندک و انگشت شمار هستند 
چنین دخترانی که برای آن هم باید دالیل قابل تأملی وجود داشــته باشد. اگر محدثه و 
رفتار های او را با همسر محجبه )سحر احمدپور( یک سرایدار در فیلم »چهارشنبه 19 
اردیبهشت« مقایسه کنیم، باور خواهیم داشــت که خالق اثر می توانست به جای خلق 
یک چنین شخصیتی در داستان، که سر تا پا اهانت به یک خانواده مذهبی ایرانی اسـت، 

شــخصیت معقول تر و محترم تری خلق نماید. 
در این فیلم، نویسنده بدون گره افکنی و ایجاد نقطه اوج در طول داستان، به یک باره و بدون 
هیچ گونه تعلیقی، رازی را افشــا می کند که اصاًل تماشاچی از کشف آن لذتی نمی برد. از 
همه مهم تر اینکه این راز از طریق یک مونولوگ ساده توسط حاج مهدی بیان می شود که 
از این شیوه ساده تر در داستان سرایی شیوه ای وجود ندارد. مختصر آنکه تمام اتفاقات این 

فیلم مثل دانه های تسبیح پاره شده ای می مانند که نخ 
آن گم شده است. متأسفانه آقای علیمردانی در 

برقراری ارتباط خرده پیرنگ های داستان 
به یکدیگر ناتوان بوده اســت و به نظرم 
اصرار به بیان ایــن همه خرده پیرنگ 
باید برای ساخت یک سریال انجام 
گیرد نه یک فیلم سینمایی. در فیلم 
»من دیه گو مارادونا هستم« نیز افراد 
مختلف دو خانواده فامیلی با رفتار ها 

و شخصیت های متفاوت وجود دارد و 
اتفاقات متفاوتــی در این خانواده رخ 
می دهد، لیکن داستان نه تنها شبیه به یک 

تسبیح پاره شده نیست، بلکه از یک انسجام 
خوبی نیز برخوردار است. ضمنًا انتخاب آقای 
امیری برای ایفای نقش بابک نیز انتخابی بد و 
نامتجانس بود، هرچند از آقای امیری بازیگر 

با استعداد و توانمند سینمای کشورمان که با بازی 
قابل تقدیر در فیلم  »شیفت شب« و همچنین 

بازی درخشــان و خیره کننده اش در فیلم 
»چهارشنبه 19 اردیبهشت« در جشنواره 

فیلم فجر امسال نیز این انتظار می رفت 
که بازی در نقش بابــک در فیلم 

»کوچه بی نام« را نپذیرد.  

»کوچه بی نام«، نام فیلمی بی نام
نقدی بر فیلم »کوچه بی نام«

محسن دهقان
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داســتاِن فیلم »ابوزینب« 
ســاختۀ علی غفــاری که 
پیش ازایــن ســاخِت فیلِم 
فاخری چون »اســترداد« 
را بر عهده داشــته است، در 
مورد عملیاِت استشــهادِی جوانی به نام »عامر 
کالش« ملّقب به ابوزینب اســت که با این حرکت 
دلیرانه، سال ها در دل شبه نظامیان فاالنژ و نظامیاِن 
صهیونیستی که لبنان را اشغال کرده  بودند، رعب و 
وحشت می اندازد. فیلم به بهانۀ این داستاِن واقعی 
و مستند، به بیاِن بخشــی از تاریخ لبنان و اشغاِل 
هجده سالۀ این کشور توســط اسرائیل پرداخته و 
همچنین چگونگِی تشــکیل حزب اهلل و مقاومت 
شــیعیان لبنان و درنهایت پیروزی آن ها در برابر 

هجوم اسراییل را به نمایش می گذارد.
اگر بخواهیــم اندکی دربارۀ »ابوزینب« ســخن 
بگوییم باید حواسمان باشد که یک طرفه به قاضی 
نرویم. فیلم »ابوزینب« از ایــن لحاظ که دربارۀ 
یکی از موضوعاِت مهم و اســتراتژیک سال های 
اخیر خاورمیانــه یعنی مقاومِت اســالمی لبنان 
ساخته شده، فیلمی ارزشمند است. این موضوع که 
سینماِی ما دربارۀ مسائل روز منطقه و تحّوالت آن 

تقریبًا بی تفاوت است و باوجود سوژه های متنّوعی 
که دراین باره وجود دارد، کمتر فیلم ســاز ایرانی 
در این سال ها به ســراغ ساخت فیلم با دست مایه 
قرار دادن این گونه سوژه ها رفته است؛ موضوعی 
است که مطلقًا مطلوِب سینماِی جمهوری اسالمی 
نبوده و این کم کاری باید در سال های آینده جبران 
شــود. اگر از این زاویه به فیلِم »ابوزینب« نگاه 
کنیم باید به سازندگان آن تبریک گفت که سختِی 
چنین کاری را به جان خریده و با ساخت فیلم در 
کشوری غیر از ایران و با موضوعی فرامنطقه ای، 

کار بزرگی انجام داده اند.
اّما صــرِف پرداختن به یک ســوژۀ خوب نباید 
ما را از نقد و بیان کاســتی های فیلــم غافل کند. 
بدون شــک بزرگ ترین ایرادی که به »ابوزینب« 
ضربه زده اســت، ضعِف فیلم نامه  است. متأسفانه 
فیلم نامه نویس اثر تحت تأثیــر این که فیلمش را 
در فضایی کاماًل غیرایرانی ســاخته قرارگرفته و 
فیلمش را با این فرض ساخته که تماِم مخاطبانش 
از رخدادهاِی سپری شده در سال های اشغاِل لبنان 
باخبرند و به همین دلیل شخصیت  های فیلم تا حّد 
زیادی ضعیف و گنگ پردازش شــده اند که همین 
موضوع نیز باعث شده که بیشتر مخاطباِن ایرانِی 

اثر نتوانند مختصات داســتانِی فیلــم را به خوبی 
درک کنند.

همچنین بار تعلیق داستان که بر دوِش معلوم نبودِن 
هویت ابوزینب و تالش اشغالگران برای شناخِت 
این شــخصیت مبارز اســت، به هیچ عنوان برای 
ایجاِد تعلیق در سرتاســر زماِن فیلم کافی نبوده و 
پس از آن که در اواسط فیلم هویت ابوزینب برای 
مخاطب فاش می شود، جذبۀ داستان نیز برای او 
به پایان می رسد. به بیان دیگر، این که در نیمۀ دوم 
فیلم دست فیلم ســاز کاماًل از محتوا خالی شده و 
این بخش از فیلم تنها با نشــان دادن صحنه های 
راز و نیاِز ابوزینب و صحنه های خداحافظِی او با 
خانواده اش سپری می شود که بیشتر هدِف نمایِش 
این صحنه ها نیز پرشــدن زماِن فیلم به عنوان یک 

فیلِم بلند سینمایی بوده است.
در پایان می توان گفت، بدون شک ساخِت چنین 
آثاری که مضامینــی ماننِد مقاومــت و بیدارِی 
اسالمی را مطرح می کنند کاماًل پسندیده و ضروری 
است؛ اّما باید توّجه نمود که جغرافیاِی دیده شدِن 
این گونه فیلم ها باید فراتر از کشوِر سازندۀ آن در 
نظر گرفته شده و پیام فیلم به نحوی انتقال یابد که 

مردم تماِم جهان بتوانند آن را درک کنند. 

فیلمی لبنانی با کارگردانی ایرانی!
نگاهی به فیلِم» ابوزینب« ساختۀ علی غّفاری 

پوریا دارابیان
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این که چگونه می توان فیلمی ساخت که نه قّصه ای داشته 
باشد، نه فرمی به معنای واقعِی کلمه و نه هیچ چیز دیگری 
که بتــوان به عنوان نقطۀ قّوت فیلــم از آن یادکرد، خود 
البته هنری است و می توان از آن به این عنوان یادکرد که 
احتمااًل ســازندۀ فیلم کاماًل بر فرم و محتوا تسّلط داشته 
و به عمد خواسته فیلمی بسازد بر ضد این دو! از این لحاظ می توان کارگرداِن 
چنین فیلمی را با دانش آموزی قیاس کرد که توانسته تماِم سؤاالت کنکور را 
غلط جواب دهد که رخ دادن چنین اتفاقی برحسب احتمال، شانسی نزدیک 

به صفر درصد دارد!
البته کارکرد دیگری که فیلِم »بوفالو« می تواند داشته باشد و بدون شک از پس 
آن نیز به خوبی برمی آید، استفاده به عنوان قرص خواب برای کسانی است که 
از بی خوابی رنج می برند که این مسئله نیز با توّجه به ریتم تنِد آغازیِن فیلم و 
سپس کند شدِن پیوستۀ آن )شما بخوانید آب بسته شدن به فیلم( کاماًل جواب 

داده و به مرور بیمار مذکور را به خوابی عمیق فرومی برد!
اّما سه سؤالی که پس از تماشای این فیلم در ذهِن نگارنده شکل گرفته که البته 

تا حدود زیادی ربطی به جریاِن فیلم ندارد این است که:
اواًل: دلیِل ساخته شدن یک فیلم چیست؟ این سؤال در مورِد فیلِم مذکور، تمام 
ابعاِد فیلم از ناِم آن گرفته تا ســوژۀ مدنظرش و اتفاقی که قرار است تا انتهای 
فیلم رخ دهد را در برمی گیرد. این کــه ما یک دکمه پیدا کنیم و بخواهیم برای 
آن کت بدوزیم، پیش ازاین در  فرهنِگ ما یک مزاح محســوب می شده، اّما 
انگار سینماِی به خصوص این اواخِر ایران، باقدرت درصدد به واقعیت تبدیل 
کردِن این طنز برآمده است و دوستاِن فیلم ســاز به محض پیدا کردن دکمه به 
دوختِن کت برای آن می پردازند و اصواًل هم برایشان تفاوتی ندارد، جنس این 
دکمه طالست یا پالستیک و صرف دکمه بودن برایشان کفایت می کند! جالب 
اینجاست که گویا دوختِن پیراهن برای دکمۀ مذکور دوستاِن فیلم ساز را ارضا 
نکرده و حتّی به ساخت غیر از فیلم بلند فکر هم نمی کنند که چه بسا شاید این 
ســوژه های کوچک تبدیل به فیلم های کوتاه یا نیمه بلنِد خوبی شوند که این 

مورِد اخیر برای فیلِم موردبحث این یادداشت حتمًا صدق می کند.
ثانیًا: چه کســانی قرار است این مدل فیلم های روشــنفکر مآب و فرم زده را 
ببیند و لّذت ببرند؟ که البته این سؤال استفهاِم انکاری است و جواب آن کاماًل 
معلوم! وقتی مخاطبان خاص ســینما که جشنواره را برای دیدن فیلم انتخاب 
می کنند، نتوانند یک فیلم را بدون خمیــازه و نگاه های چندین و چندباره به 
ساعت به پایان برســانند )البته درصورتی که پیش از اتمام فیلم سالن را ترک 
نکرده باشــند!(، دیگر تکلیف مخاطب عام معلوم است و سرنوشت تماِم این 
فیلم ها در جذِب مخاطــب کاماًل محتوم به نظر می رســد و البته نکتۀ جالب 
اینجاست که رونِد ســاخِت این گونه فیلم های بدون مخاطب یا بهتر بگوییم 
ضد مخاطب نه تنها قطع نشــده، بلکه روزبه روز در سینمای ایران ساخِت این 
فیلم ها در حال افزایش اســت! انگار مخاطب در هیچ جاِی پلِن فیلم سازان 
پرمّدعای ما جایی ندارد و این »دِل« فیلم ساز است که در اولویت قرار داشته 

و خواسته که فیلم بسازد!
و باالخره سؤال ســوم این که؛ جناب آقای پرویز پرســتویی، به کجا چنین 

شتابان!؟

چه کسی بوفالو را کشت!؟
نگاهی گذرا به فیلم »بوفالو« ساختۀ کاوه سّجادی حسینی

پوریا دارابیان
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جشنواره ای که نام دهه فجر 
انقــالب اســالمی را یدک 
می کشــد و تنها یک فیلم به 
موضوع انقــالب پرداخته 
آن هــم از زاویــه دید یک 
ضدانقالب. »ماهی ســیاه کوچولو« روایتی است 
خیالی که در بســتر قائله آمل و شــورش نظامی 
مائوئیست های اتحادیه کمونیست های ایران معروف 
به جنگلی ها شکل می گیرد. »ماهی سیاه کوچولو« 
قصه زنی به نام شــهرزاد، از چریک های پرآوازه 
مائوئیست است که مدتی اســلحه را کنار گذاشته 
و حال فرصتی فراهم شــده تا خائنی که همسرش 
را لو داده بیابد. »ماهی سیاه کوچولو« فیلم خوش 
ساختی اســت، در اغلب زمان فیلم بیان سینمایی 
جالب توجهی دارد، از دیالوگ هــای به یادماندنی 
و تأمل برانگیزی اســتفاده کــرده، تصاویر زیبایی 
را عرضــه می کند و چندین مرتبــه نیز مخاطب را 
غافلگیر می کند. کارگردان فیلم اولی اثر توانســته 
چند سکانس اکشن درخشان در فیلمش خلق کند 
که نفس مخاطب را در ســینه حبس می کند، مانند 
سکانس اتوبوس و یا سکانس درگیری شهرزاد و 
مازیار بر سر جان دختر نقاش داخل پاسگاه. »ماهی 
سیاه کوچولو« توانسته تصویر باورپذیری را از تفکر 
فرقه ای به مخاطب ارائه دهد؛ فرقه هایی که در آن ها 
افراد مختلف به نام یک آرمان و هدف و غالبًا با شعار 
خدمت به خلق زیــر علمی گرد می آیند ولی تقریبًا 
همه به جای سینه زدن زیر این علم سنگ خود را به 
سینه می زنند و در آخر نیز تمام دودها به چشم همان 

خلق بیچاره ای می رود که قرار بوده تکریم شود.
»ماهی سیاه کوچولو« می خواسته به زوایای ناگفته 
انقالب اســالمی ایران بپردازد ولی تنها نشانش از 
انقالب همان چند جمله معرفی است که در ابتدای 
فیلم آمده است. فیلم می خواهد درباره انقالب حرف 
بزند ولی انقالبی عمل نمی کند. زمانه بدی است در 
کشوری که یک دنیا آن را به نام انقالبش می شناسند، 
جوانی پیداشده و می خواهد گوشه ای از این انقالب 
را به تصویر بکشد ولی ازآنجاکه می داند سهم غالب 
مخاطبان و منتقدان فیلمش عالقه ای به این موضوع 
ندارند برای به دست آوردن دل آن ها آن قدر حرفش 
را پیچانده و از به زبان آوردن برخی مفاهیم ترسیده 
است که باید با ذره بین انقالب را در اثرش جستجو 
کنیم. فیلم نامه نویس برای نزدیک شدن به موضوع 
قائله آمل انتخاب خالقانه ای کــرده و از منظر دو 
تن از مائوئیســت ها قصه اش را روایت می کند ولی 
حتی این میزان نزدیکی به ســوژه نیز نتوانســته به 
نســل چهارم انقالب تصویر نصفه و نیمه ای از این 
جانوران عجیب وغریب ارائه دهد. »ماهی ســیاه 

کوچولو« نه ضدانقالبش را خوب تعریف می کند نه 
مقاومت مردم آمل را و اگر معرفی اول فیلم نبود این 
قصه می توانست به هر زمان یا مکانی منتسب گردد. 
مائوئیست ها در ایران سال هاســت که به زباله دان 
تاریخ پیوسته اند، سه شخصیت مائوئیست فیلم نامه 
نیز هر یک بــه دلیلی غیر از آرمان های پوســیده 
کمونیســت در میان این معرکه اند، از ســوی دیگر 
فیلم نامه نویس نیز هیچ تالشــی برای معرفی آن ها، 
طرز تفکرشــان، ابتدا و انتهایشان صرف نمی کند و 
نتیجه آن می شــود که برای غالب مخاطبان جوان 
تفکر مائوئیست چریک اسلحه به دست همان قدر 
بی معنا و متأسفانه بی ضرر خواهد بود که دیالکتیک 
هگل. فیلم در رابطه با انقالب است ولی بدنه مردمی 
انقالب و تالششــان برای دفاع از انقالبشان دیده 
نمی شود و تنها تصویر از مقاومت مردم آمل مرگ 
تراژیک آن هاســت. نکته تأمل برانگیز در »ماهی 
ســیاه کوچولو« بازی مریال زارعی است که دوره 
گذشته سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را به خود 
اختصاص داد ولی در این فیلم در حد و اندازه های 
خود ظاهر نشــد. مریال زارعی در »شیار 143« به 
معنای واقعی کلمه و به ظریف ترین شکل ممکن یک 
زن روستایی ساکن جنوب کشور را بر پرده نقره ای 
نشان داد ولی در »ماهی سیاه کوچولو« از پس بازی 
یک شخصیت اکشــن و پویا برنیامد، حتی به اندازه 

دویدن مانند یک چریک کارکشته. 

روایت از چشم کفتار
نقد فیلم »ماهی سیاه کوچولو«

امیرحسین منصوری
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»روباه« تله فیلمی مناسب بعدازظهر یک جمعه، بعد از یک 
آبگوشت چرب است! البته همین هم در بین فیلم های عمدتًا 
خواب آور جشنواره سی وسه غنیمت است. اما وقتی موضوع 
فیلم این چنین حساس و بحث انگیز است، پرداختی متناسب 
را می طلبد: حضور برادر بنیامین نتانیاهو)نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی( در ایران برای به راه انداختن دور جدید ترور دانشمندان هسته ای 
به منظور توقف روند مذاکرات هســته ای دولت یازدهم و کشورهای 1+5. عجب 
موضوع مهمی! کافی است؟ خیر. فیلم پر اســت از شوخی های )با ربط و بی ربط( 
شخصیت های فیلم و موقعیت های کمیک )خواسته  و ناخواسته(، که کارگردان آن 
را ُحسن فیلم می داند. اما وقتی موضوعی به این مهمی را با مزه پرانی های مدام همراه 
می کنیم و فضا را برای مخاطب طوری آماده می کنیــم که هرلحظه آماده خندیدن 
است، چه تضمینی وجود دارد که وقتی می خواهیم حرفی جدی هم بزنیم نخندد و 
آن را جدی بگیرد؟ بازیگوشــی های فیلم که خیلی زیاد است و این از ویژگی های 

شخصیتی فیلم ساز سرچشمه می گیرد: به یاد بیاورید دارسنج را در نقش دارسنج!
 چند جای فیلم مأمور اطالعاتی ایران حرفه ای مهمی می زند که مخاطب قاعدتًا باید 
آن را جدی بگیرد، اما مخاطب آن را پس می زند. یکی آنجا که به خانه حمید می رود 
و به او می گوید )نقل به مضمون(: شما برای کاسه بشقاب کار نمی کنید، برای سرویس 
امنیتی اســرائیل کار می کنید. یکی آنجا که بعد از دستگیری مأمور امنیتی اسرائیل 
پشت تلفن برایش سخنرانی می کند و یک تنه گره گشایی فیلم را بر عهده می گیرد، که 
واقعًا میزانسن مضحکی است. یکی هم در پایان فیلم که مأمور امنیتی ایران ناگهان در 
نقش راوی فیلم ظاهر می شود و نریشن می گوید و نتیجه گیری می کند. گویی فیلم ساز 
حوصله ساختن قسمتی از فیلم را نداشته و آن را به شکل نریشن دردهان شخصیت 

فیلم گذاشته و خالص! اسمش را هم گذاشته فیلمی که هم حرف برای گفتن دارد و 
هم سرگرم می کند. »سرگرمی« و »پیام« را نمی توان به صورت مکانیکی باهم جمع 
کرد. این دو باید باهم به وحدت برسند تا اینکه نتوان مرز آن را دقیقًا تشخیص داد.

در »روباه« همه چیز سردستی است. انتخاب بازیگران بد است. بازی ها به استثنای 
چند لحظه از خوشمزگی های حمید گودرزی، خوب نیست، به خصوص بازی تخت 
و بی روح جالل فاطمی. فیلم برداری و دکوپاژ از سطح تلویزیون هم پایین تر است. 
شخصیت پردازی ها بی مایه و بی ربط است. بَدمِن فیلم احمق و غیرقابل باور است. 

آیا آقای افخمِی سینما بلد این ها را نمی داند؟
اینکه حوصله ساختن فیلمی جدی درباره یک موضوع جدی نداریم )یا بلد نیستیم 
بسازیم( حق نداریم فرار به جلو کنیم و برای اینکه پیام فیلممان گل درشت به نظر 
نرسد فیلم را در فرم و محتوا، به شــوخی برگزار کنیم. »قالده های طال« فیلم بهتر 
و مسئله دارتری در همین ژانر بود. در آن فیلم هم گاهی دیالوگ های بامزه وجود 

داشت، اما هرگز مسئله فیلم را مخدوش نمی کرد.
آقای افخمی گفته بود: »از این فیلم های افسرده ی ملول و مأیوس و فلسفه بافی که 
می بینم دیگر خسته شــده ام و فکر می کنم تماشاچی هم خسته شده است. بنابراین 

دوست داشتم یک فیلم بسازم که گرم و سرخوش باشد« 

آیا خستگی از ســینمای افسرده و اراده به ســرخوش بودن انگیزه ای کافی برای 
ساخت یک اثر خوب در ژانر جاسوسی و پلیسی، آن هم با موضوعی به این مهمی 
اســت؟ موضوعی که به امنیت ملی و حتی وجهه خارجی و جنبه استراتژیک نظام 
مربوط می شود. وقتی خودمان فیلم ســازی را جدی نمی گیریم، مخاطب چرا باید 

جدی بگیرد؟ 

سیدعلی سیدان

روباه؛ کمدی-سیاسی 
یا جاسوسی-پلیسی؟! یا هیچ کدام؟

یادداشتی برای فیلم »روباه«
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بازهــم مشــکالت طبقــه 
متوســط، بازهم تم خیانت، 
بازهم بحران های ساختگی 
انســان مدرن بی ریشــه. 
»چاقــی« نیــز جزئــی از 
خانواده عیال وار ملودرام های خانوادگی اســت 
که در آن ها به بهانه آسیب شناسی جوامع امروزی، 
خانواده به عنــوان یکی از اصلی تریــن نمادهای 
امنیت به بــازی گرفته می شــود ولــی در پایان 
به جای نمایاندن راهی برای عبور دره ای عمیق تر 
به ســرزمین هزار دره فیلم ســازان این روزهای 
سینمای ایران افزوده می شود. راما قویدل تا آنجا 
که می توانسته ســعی کرده تا با حفظ اخالق فیلم 
شرافتمندانه ای بسازد و تذکری خیرخواهانه بدهد. 
حذف شــخصیت رامین از رابطه شادی و امیر در 
میانه داستان و پرهیز از نمایش عشقی مثلثی و البته 
نامشروع گواه از تعهد و شــرافت فیلم ساز گواهی 
می دهد، ولی بزرگ ترین مشــکل او و بسیاری از 
همکارانش این اســت که نهایت افقشــان اخالق 
و وجدان اســت. مهم ترین ویژگــی هنرمند دیدن 
چیزی اســت که دیگران نمی بینند؛ ولی چرا اغلب 
هنرمندان عرصه تصویر سرزمین من نمی خواهند 
بدیهی ترین مسائل را ببینند. هنرمندان گرامی! اینجا 

ایران است، ایران اسالمی، اینجا جشنواره فجر 
است، جشنواره دهه فجر انقالب اسالمی ایران. 
آیا رواست که در ســرزمینی که اراده و قدرت 

ایمان مردانش جهانی را انگشت به دهان کرده، شما 
مردی را به تصویر بکشید که باوجود داشتن زندگی 
خوب و مرفه، کانون خانــواده ای گرم و صمیمی، 
دختری شیرین زبان و همســری مهربان، دلسوز و 
خانواده دوســت و حتی زیبارو، به طرفه العینی و 
بی هیچ دلیلی با شــنیدن صدای فتانه ای دل و دین 
ببازد و پشت پا بزند به هرآنچه که دارد؟! دست آخر 
هم مرد قصه »چاقی« تنها بــه مدد نیروی وجدان 
اخالق گرا و نــه چیز دیگری راه رفتــه را با همان 
سرعت بازمی گردد و نقطه سر خط، نه خانی آمده 
و نه خانی رفته. این است تمام آنچه شمای هنرمند 
می خواهید برای نســل چهارم انقالب بگویید و او 
را در بزرگ ترین و خطرناک ترین پیچی که تاریخ 
این ســرزمین به خود دیده است، به سالح بینش و 
بصیرت تجهیز نمایید. برای بشــر مدرنی که به لبه 
پرتگاه بی هویتی و بی معنایی رسیده است و  دچار 
بحران چهل سالگی و روزمرگی می شود، داد سخن 
دادن از اخالق بســیار هم کار پسندیده ای است، 
ولی برای ساکنان قلب تمدن جهان که قرن هاست 
نگاهش به آسمان بوده و درستی و نادرستی رفتار 
و کردارش را بــا یک بینای ندیــده تنظیم می کند 
سخن گفتن از اخالق عقل گرای خالی بیشتر شبیه 
شوخی است. شاید بتوان پذیرفت که نسخه فیلم ساز 
برای قشــر و طبقه ای پیچیده شــده است که 
سال هاست به سبک و ســیاق همان ساکنان 
لبه پرتگاه معنا زندگی می کنند، قبول. ولی آیا 

این همه بها دادن به این قشر و طبقه خاص در اکثریت 
آثار ســینمای ایران نتیجه ای جز تثبیت جایگاه و 
طرز و تفکر آن داشته اســت؟ روایت »چاقی« بر 
انتخاب بین عشــق و وجدان تأکید دارد. تکلیف 
عشقی که بی هیچ دلیلی شکل بگیرد و تنها  تصویر 
آن نیز چند ظرف غــذای خانگی و ردوبدل کردن 
کادو و تیمار معشوق سرماخورده کنار بخاری برقی 
باشد، مشــخص است. عشــق به ظاهر عمیق امیر 
نریمان به شــادی که از او دور اســت ولی درکش 
می کند. در بخش قابل توجهی از فیلم در برابر نگاه 
مادی و سطحی رامین به عشق قرار می گیرد تا از این 
طریق مخاطب را به معرفت حقیقی عشق رهنمون 
سازد، ولی افسوس که همان عشق امیر نریمان نیز 
تا عشق عارفانه فرسنگ ها فاصله دارد. معرکه بین 
عشق و وجدان هم که تنها به تنهایی های شخصیت 
اصلی و بازی با افکت های صوتی و افتادن به جان 
درون و بیرون یخچال در نیمه شــب ختم می شود. 
تالش رامــا قویدل برای عمق بخشــیدن به حس 
صحنه ها از طریــق به کارگیری به جا و مناســب 
نمادهای بصری، افکت های صوتی و بازی روان و 
درون گرا و زیرپوستی علی مصفا قابل تقدیر است، 
ولی مشکل »چاقی« نه از کارگردان، نه از فیلم نامه 
که از معرفت شناسی فیلم ساز و نگاهش به مفاهیم 

عمیقی چون عشق و اخالق نشأت می گیرد.   

چاقی وجدان 
به قیمت الغر کردن عشق و تعهد

نقد فیلم »چاقی«

امیرحسین 
منصوری
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ناِم فیلم: »آزادِی مشروط«! 
مواد الزم: یک پسربچۀ داراِی مشکالِت روحی روانی، 
یک روانشــناِس روان پریش، یک مادِر مطّلقۀ افسرده، 
یک دانشــجوی روانشناســِی ســرگردان، یک وکیِل 
بی احساس به عالوۀ یک رییس کانوِن اصالح و تربیِت 
داناِی کل و یک افســر پلیِس مصلِح اجتماعی و باالخره یک منشــِی وکیِل 

قاتل به عنوان ادویۀ فیلم!
بله! »آزادِی مشروط« ماننِد آشی اســت که البتّه جا نیفتاده و آب و دانه اش 
کاماًل از هم جدا هســتند! فیلم نامۀ اثر ملغمه ای است از همه چیز و هیچ چیز! 
فیلم ســاز معلوم نیســت چه می خواهد بگوید و به همین دلیل یک ســری 
شــخصیِت پادرهوا در فیلمش قرار داده که شاید از بین آن ها یکی خوب از 
آب درآمده و به داد فیلم برســد و آن را از وضعیت فالکت بارش نجات دهد 

که نمی دهد!
جناِب فیلم نامه نویس جدیداً کارگردان شده؛ انگار از زمانی که به شغِل جدید 
مشغول شده، پیشــۀ قبلِی خویش را کاماًل از یاد برده و البته شغل جدید را نیز 
به خوبی نیاموخته است! یاد آن داســتان قدیمی به خیر که در آن، کالغی که 
می خواست راه رفتن طاووس بیاموزد، راه رفتن خویش را هم فراموش کرد! 
بگذریم... . »آزادی مشروط«، بد شروع می شود، بد ادامه پیدا می کند و بد تمام 
می شــود. فیلم اّدعای اجتماعی بودن دارد اّما در پرداخت، ساده ترین عناصِر 
یک فیلم اجتماعی هم رعایت نشده اند. کاراکترها به شّدت تصنعی و به دوراز 
واقعیت هســتند، به نحوی که هیچ حسی نســبت به آن ها در مخاطب ایجاد 
نمی شود. حتّی زمانی که پسِر بزهکار داســتان، به قتل محکوم شده، مخاطب 
اندکی براِی او که قرار است نقش قربانِی رفتارهاِی دیگران را بازی کند، نگران 
نمی شــود. و اّما قتل! قتلی که به خاطر فراموش کردن یا اهمیت ندادن به روز 
»ولنتاین« توسط منشِی وکیلی انجام شده که ازقضا این وکیل خواستگاِر مادِر 
پسری اســت که او وکالت پروندۀ  بزه او را در دست دارد و البته دوسِت دایِی 
پسر نیز محسوب می شود! واقعًا باید به جناب فیلم ساز و نویسندۀ اثر به خاطِر 
خلق چنین روابِط پیچیده  و گره های دقیقی خسته نباشید گفت. اّما معلوم نیست 
که جناب فیلم ساز چه دشمنِی دیرینه ای با جامعۀ روانشناسی داشته که آن ها 
را در این فیلم این چنین سرگردان و بی خاصیت به تصویر کشیده و خطاب به 
آنان از زباِن رییس کانون اصالح و تربیت )که گویی خود فیلم نامه نویس است 
با نقِش داناِی کل!( می گوید: »شــما فکر نکن چــون دکتردکتر بهت میگن، 
هرچی میگی درسته« و سر آخر نیز رهنمودهای روانشناساِن فیلم به کمک 
هیچ کســی نیامده که هیچ، زندگِی تماِم شخصیت ها را در ُشُرِف اضمحالل 
قرار می دهد تا این که سر و کّلۀ پلیِس مهربان و همه چیزدان ماجرا به لطِف 
قتِل وکیِل فراموش کار به فیلم بازشده و او که بیشتر از پلیس بودن شبیه به 
پیراِن خردمنِد دنیادیدۀ داستان های بوستان و گلستان است با چند دقیقه 
نصیحِت پســِر بزهکار و حل چندثانیه ای پروندۀ قتل، به تماِم مشکالت 

الینحل فیلم پایان می دهد و تمام!
می گویند نقِد یک فیلم، آیینه یا در نسخۀ به روزتر، اسکن آن فیلم است. 
پس مشخصًا نمی توان برای یک فیلم شلوِغ بی سروته انتظاِر یک نقِد 
شسته ورفته داشت. نگارنده تنها امیدوار است که فیلم ساز اثر در پِس 
این اتّفاِق نامیمون، راه رفتِن خویش را فراموش نکرده و بازهم بتوان 
فیلم نامه های خوبی از او را که البته دیگری کارگردانی شــان کرده به 

تماشا نشست. 

کار هر کس نیست...
نگاهی به فیلِم »آزادِی مشروط« 

پوریا دارابیان
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از همان بیســت دقیقه اول 
تکلیف مخاطب با فیلم روشن 
می شــود. فیلم ساختاری 
فرمیک و کمی سورئال دارد و 
قرار نیست قصه ای پرکشش 
با روابط علی و معلولی و منطقــی را به مخاطبش 
عرضه کند. آنها که ســینما را با قصه می شناســند 
فیلم را نخواهند پســندید که البتــه حق هم دارند؛ 
سینما بدون قصه سینمای به معنای اصیل آن نیست 
و آن اقلیتی که مخاطب خاص محسوب می شوند 
برداشتی شــاعرانه و متفاوت از عشق را تجربه می 
کنند که در این وانفسای فیلم های عشق های آبکی و  
هوس های عشق آلود بی شک غنیمتی گرانبهاست. 
»در دنیای  تو ســاعت چند است« و »بدون مرز« 
هر دو از یک سوراخ گزیده شده اند، معضلی به نام 
ســاختن فیلم برای مخاطب خاص، کمینگاهی که 
»چهارشنبه 19 اردیبهشت« به سالمت از آن گذر 
کرد. صفی یزدانیان در اولین اثر سینمایش داستانی 
دختری به نام » ُگلی « را روایت می کند که ناگهان 
و بی دلیل پس از بیست سال به زادگاهش رشت باز 
می گردد؛ ولی با غریبه ای مواجه می شود که تقریبا 
همه چیز را درباره او می داند. پر رنگ ترین عنصری 
که در فیلم به چشم می خورد عشق پاک و منحصر به 
فرد فرهاد به ُگلی است. عشق فرهاد به گلی با وجود 
همه ظاهر نوستالژیک و رنگ و لعاب غربی فضاهای 
عاشقانه اش به شدت شرقی و شبیه به عشق مجنون 
به لیلی است. عشــقی که در آن عاشق جسمانیت و 
حتی دوست داشتن معشوق را طلب نمی کند و همین 
قدر که معشوق او را به یاد بیارد برایش کافی است. 
فرهاد همه زندگیــش را با گلی تنظیم می کند حتی 
ساعت اتاقش را که به وقت پاریس تنظیم شده است. 
او هیچ چیز را برای خود نمی خواهد و همه زندگی 
و فکر و ذکرش را به شکلی شاعرانه وقف عشق به 

کسی کرده که حتی او را نمی شناسد.
فیلم نامه، اگر بتوان واقعا آن را فیلمنامه داســتانی 
نامید، ریتم بسیار کندی دارد و بخش اعظم آن ایستا 
بوده و زوایای مختلف عشق شاعرانه فرهاد به گلی 
را تکرار می کند. ولی در عوض، بعد تصویری فیلم 
از ســاختار هنری خوبی برخوردار است. رنگ و 
نور با ساختار حســی فیلم متناسب است، طراحی 
صحنه و لباس با ظرافت و دقت و خالقانه صورت 
گرفته، موسیقی تلفیقی فیلم شاید چشمگیرترین و به 
یادماندنی ترین جز آن برای اکثر مخاطبان به حساب 
می آید، تقریبا تمامی بازیگران و به ویژه علی مصفا 
بازی های قابل قبول و کم نقصی را ارائه کرده اند که 
سهم بسزایی را در انتقال فضای  حسی فیلم به عهده 

داشته است.   

عاشقانه شاعرانه بی قصه
نقد فیلم »در دنیای تو ساعت چند است«

محمد حق جو
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مرتضی 
اسماعیل دوست

فیلم »بدون مــرز«، اولین ســاخته بلند امیرحســین 
عســگری، یکی از شانس های مسلم ســیمرغ بهترین 
فیلم نگاه نو از سی و ســومین جشنواره فجر می باشد و 
این رهیافت نه از بابت تقسیم بندی های جناحی، بلکه از 
زاویه نگاهی برآمده از مؤلفه های ساختاری سینما و پس 
از تماشای فیلم حاصل گردید. نگره ای کارشناسانه که بخشی از دالیل آن در 

ادامه به رشته تحریر درمی آید.
فیلم به شــدت فضایی هنرمندانــه از قاب هایی بصری می ســازد. نورهایی 
سایه روشــن که منطبق با حسی دوگانه از احوال کودکانه و امیدبخش پسرک 
درون ِکشــتی اســت و نگاهی نیز  به تاریکی رؤیایی دارد که در آن لوکیشن 
کوچک و متروک به گل نشسته است. حس خالقانه منعکس در نماهایی متنوع، 
منطبق با جهان اثری اســت که به دنبال پویایی و تالش برای زنده بودن بسر 
می برد. پسرکی ســیه چرده از جنوب که رزق هرروزه اش را از داخل ِکشتی 
به گل نشسته در مکانی دورافتاده جســتجو می کند و صید ماهی و مهره هایی 
از دریــا را برای روزهایی متوالی از آن خود می دانــد تا این که در دقیقه 20 
از فیلم با ورود عاملی بیرونی به درون دهلیز تنهایی اش، موجودیت زیســت 
خود را درخطر می بیند و در همین نقطه عطف اول از فیلم به دنیای کشمکش 
سرسختانه و گاه کودکانه دو موجود با هویت هایی دور از هم می رسیم که هیچ 
دســتاویزی برای فهم احوال هم ندارند و عدم وجود زبانی مشترک به عنوان 

فهمی قاعده مند از ارتباط، خطی فاصله میانشان می سازد.
لوکیشــن قالب در فیلم »بــدون مرز« ِکشــتی بوده که همچــون عنصری 
هویت بخش از شخصیت پردازی غریب و بی روزن پسر عمل می کند. در این 
فیلم، نماها هستند که در کمبود دیالوگ، حکم راوی را در قاب هایی هدفمند 
بازی می کنند و مسیر نور در فضایی کاماًل منحصر شده از زیستگاه به درستی 

هدایت می گردد.
در ادامــه ورود میهمانی ناخوانده در جزیره تنهایی پســر در کشــتی، فیلم 
را بــه فضایی مبتنی بــر تقابل در پــرده دوم از فیلم نامه می برد کــه ابتدا با 
جهت گیری های سرسختانه ای از هر دو طرف به پیش رفته و تدوین با شتاب 

نماها به این عامل محرک، تأثیری مضاعف می بخشد.
فیلم بدون مــرز، دریچه ای در آن ســوی مرزهای غریبگــی می آفریند که 
برخوردی معنادار از حق حیات را در سخت ترین محدوده زیست در داخل 
کشتی جستجو می کنند و دنیای پیرامون از زیستن برایشان چنان دست نیافتنی 
است که به همان اندک کاشانه عریان هم چنگ می اندازند و حتی برای تصاحب 
جایگاه زندگی و شاید ســهمی ازدســت رفته، به روی هم اسلحه می کشند. 
گذاشتن نخ هایی حائل توســط آن ها در محوطه ای از کشتی تداعی گر قرار 
گرفتن در خط کشی های مرسوم مرزی است که موجب قراردادهایی قانونمند 
می گردد، اما در برزخ تهاجمی ناخواسته از سوی دشمنی که گام های ظلم را 
در سایه زیستن برمی دارد، قاعده ای دیگر را باید جست و این پیمایشی است 

که پسر در پیش دارد.
جهان انتزاعی موجود در جغرافیای فیلم بدون مرز در ادامه به شــخصیت دو 
نوجوان فیلم نیز ســرایت می کند. آنجا که در نقطه عطف دوم درمی یابیم که 
نوجوان عرب برای در امان مانــدن از مخاطرات احتمالی، خود را به هویتی 
دیگر از موجودیت پوشــش داده بود. اگرچه فیلم در هنگامی که به ســمت 
دیالوگ می رود، اندکی از فرم مهندسی شــده ابتدایی دور شــده و در ادامه 
کمبود بافت داســتانی، کشمکش الزم برای درگیری ذهنی مخاطب را ندارد، 

اما فرم های تمثیلی و گاه غیرطبیعی چنان در ذات داســتانی قرار می گیرد که 
موجب توجه بیننده می شــود. از طرفی عنصر صدا به عنوان ذاتی هویت مند 
در فضای بســته لوکیشن به خوبی الهام بخش حســی متضاد با دنیای خلوت 

محصور در کشتی است.
فیلم »بدون مرز« با اســتفاده از نماهای قابل ارجاعــی به الیه های درونی 
شــخصیت ها و مضمون روایی فیلم نزدیک می گردد، بدین نحو که از منظری 
نشانه شناسانه می توان به تصویری از گهواره آویزان پسر و برمال شدن چهره 
پیدا و ناپیدای هستی و نیستی نگره کاراکتر رســید و به مفهوم عشق انسانی 
نهفته در چهره پسرک بعد از درک حقیقت رنج دختر رسید که دیگر وجودی 
حمایت کننده را برای خود تصور می کند و این ســرآغاز تکاملی است که با 
مرتب کردن وسایل در مکان زیستن آغاز می گردد. درواقع، فضای محصور 
و بی قیدوبند از تمایالت دنیای مدرن برای پســر به مانند غاری تحول ساز در 
جهت پیمایش به اصالت وجود می شــود و در این استحاله رخ داده، مرزها از 
میان برداشته می شود و رازهایی نهان از جنگ و تنهایی بهانه ای برای پنداری 
واحد از میان زبانی غایب می گردد. جایی که جنگ، هویت را از آدمی گرفته 

است و شخصیت ها را در محاصره دنیایی مصیبت زده قرار می دهد.
حضور سرباز آمریکایی برای مأموریتی ناخواسته در نقطه صفر مرزی میان 
ایران و عراق که به مانند نزدیک ترین نقطه در مدار هم آوایی اســت، به مثلثی 
از رنج هایی واحد از سه نوع نگره ذهنی و فرهنگی بدل می شود و در ادامه با 
به بند درآمدن سرباز آمریکایی توسط دختر عرب، به چالشی فلسفی مبنی بر 

تغییر ماهیت در قدرت می رسیم.
فیلم بدون مــرز همانند دیگر فیلم های فرم گرا با اســتفاده از غیبت دیالوگ 
به ســمت امتداد صوت و تصویر می رود و از طریق نقش عناصری دیگر به 
هارمونی موردنظر دست می یابد. از طرفی با وجود تدوینی مناسب از افتادن 

ریتم فیلم به سمت سراشیبی جلوگیری می شود.
فیلم بدون مرز با قابی برآمده از واژه گســترده انســانیت، مرزهای محدود 
جغرافیایی را درمی نوردد و به چهره آدمیان از زاویه ای بی نقاب و بی تراز از 
صورت بندی های نژادی و قومی نگاه می کنــد. فیلم در پی جهانی صلح آمیز 
به سر می برد و البته این نگره، متفاوت از تقسیم بندی های رایجی است که از 
سینمایی موسوم به ضد جنگ ســخن دارد. به طور حتم جنگ افروزی برای 
ایرانی مســلمان، امری دور و بدون پذیرش خواهد بود و تنها زمانی مبارزه 
هدف می گردد که در برابر تهاجمی از سوی دشمن بتوان دفاعی شرافتمندانه 
داشــت. همان میدان عاشــقانه ای که 8 ســال بر روح و جان مردمان ایران 
شکفت و نسیم شهادتی مؤمنانه را در راه مســیری عارفانه وزیدن ساخت. 
اما فیلم »بدون مرز« نه در پی نفی آرمان دیروز اســت و نه ســر بر گریبان 
دشــمنی آتش افروز دارد. درواقع، نمایش گریه های سربازی آمریکایی نه 
تثبیت همدردی از نــوع حقانیت حضور آن ها در خط مرز کشــورها، بلکه 
بابت شکست از زیستی است که بابت جنگ طلبی صاحبانی مستکبر حادث 
می شود.  سرباز آمریکایی با تماشای عکسی در جیبش، اشک های دردآلودی 
را بر پیکر سیاست مرگ بار کشورش به جا می گذارد. جایی که خانواده، عشق 
و دوستی ها در پشــت مرزهای جنگ طلبی آمریکایی ها در منطقه جامانده و 

اجازه ورود به مرز انسانیت را نمی یابد.
فیلم بدون مرز، حدیث آرزومندی های خالصانه ای اســت که در زیر فاجعه 
مصیبت و جنگ به گوشه ای افتاده است و حال در لوکیشنی سرد و غریب به 
دنبال رسیدن به مرز بلوغ انســانی است. جایی که مرزها نه از پی جغرافیایی 

پژواکی از انسانیت در زیر سایه جنگ
نقد  فیلم »بدون مرز«
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طبیعــی بلکه از خاســتگاه قلب هایی خســته 
تعریف می شود. آنجا که به جای جنگ در جهت 
تصاحب می توان به همدردی با ظلمی نشســت 

که منجر به تباهی شده است. جایی 
که بچه به عنوان زایــش از جنگی 
ســیاه به آغوش مهاجم آمریکایی 
درمی آید تا پرچم صلح خواهی از 

پس انسانیت برافراشته گردد.
این فیلم درصدد ســاختاری صلح 
طلبانه و درواقع نقدگرایانه از ماهیت 
جنگ افروزانه آمریکایی است که از 
دریچه قساوت و با نگاهی غارتگر 
وارد قلمــروی جســمی و روحی 
مرزهای انســانی می شــود. بدون 
مرز به لحاظ فرم روایی، ساختاری 
همچون فیلم جزیره آهنی دارد و به 
لحاظ تفکر ســینمایی به جهان بینی 
فیلم های ابوالفضــل جلیلی تمایل 
می یابد و این نزدیکی بیراه نیســت 
که در تیتراژ پایانــی، نامی از این 
فیلم ساز کارکشته به عنوان مشاور 

اثر به چشم می خورد.
 »بدون مرز« جهانــی بی مکانی و 
بی زمانی را ارائــه می دهد که تأثیر 
موجود بر وجود به ســمت سیری 
مطلوب و ارزنده درحرکت اســت. 
ســاختار روایی این فیلم هم راستا 
باروح صلح طلب دین اســالم بوده 
که با تصورات جنگ طلبانه غربی ها 
در تعارض می باشد و این نگره در 
کشــوری که خود قربانی بخشی از 
این درنده خویی ها است به شکلی 

ارزنده بازتاب یافته و موجب دیده شــدن فیلم 
در جشــنواره فیلم توکیو در سال 2014 شده 
است. سوغاتی ارزنده در بیست و هفتمین دوره 
از برگزاری آن برای سینمای ایران و فیلم ارزنده 
بدون مرز که با عنوان بهترین 
فیلم بلند آســیایی به دست 
آمد. فیلمی که نشــان دهنده 
دنیایی به تاراج رفته از شلیک 
گلوله های سیاه ظلم بر پیکر آرزوهایی سپید 
از زندگــی اســت. فیلم بدون مــرز با کمک 
ســاختاری هویت مند از مؤلفه های سینمایی 
باورپذیر به پیش می رود تا جهان را در سیری 
از تطور همگام باشــخصیت ها قرار دهد و به 
جهانی آرامش بخش و بی جنگ و غارتگری 

دعوت نماید.
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مصاحبه گر: فیلم بدون مرز دارای چه قابلیت های خاص 
سینمایی است؟

امینــی: »بــدون مــرز« دارای فیلم نامــه خــاص و 
حساب شده ای اســت که با اجرای مناسبی توسط گروه 
فنــی و کارگردانی همراه بوده اســت و محور اصلی این 
فیلم، پیرامون جنگ و نوجوانان می باشــد که خوشبختانه تالش افراد به نتیجه 
خوبی ختم شد و امیدوارم در سی و سومین جشنواره فیلم فجر این فیلم بتواند به 
جایگاه ارزنده ای دست یابد. بچه های گروه خیلی برای این فیلم زحمت کشیدند 
و روزهای بسیاری در جنوب بســر بردند. ما سعی کردیم باحوصله و دقت به 
یک محصول موفقی برســیم؛ اثری که می تواند ابعاد گسترده ای از لشکرکشی 

آمریکایی ها در منطقه را به چالش بکشد.
مصاحبه گر: به نظرتان، حضور جوانان تا چه حد می تواند در این جشنواره نقشی 

ارزنده داشته باشد؟

امینی: مــا در این دوره حتی در بخش ســودای ســیمرغ و دیگر بخش های 
جشــنواره، شــاهد حضور پرباری از سوی فیلم ســازان جوان هستیم و این 
نشان دهنده بروز نســل تازه ای از کارگردان های بااســتعداد کشور است. این 
فیلم ســازان دارای اطالعات و تجربه کافی هســتند. به طور نمونه امیرحسین 
عسگری، کارگردان فیلم »بدون مرز«، سال های بسیاری درزمینه ساخت فیلم 
مستند و سریال فعالیت داشته و حاال در اولین فیلم بلند خود به خوبی توانسته 

است لیاقت خود را در ساخت اثری ارزنده نشان دهد.
مصاحبه گر: پیش بینی شما از وضعیت فیلم »بدون مرز« چگونه است؟

امینی: به نظرم اتفاقات خوبی برای این فیلم در پیش است، چراکه فیلمی سالم و 
انسانی است و در زمینه فنی با دقت و حساسیت خاصی ساخته شده و ارزش های 
بسیاری در این فیلم لحاظ شده که می تواند مورد تحلیل کارشناسان قرار گیرد. 
فیلم نامه این فیلم بسیار حساب شده و با وســواس نوشته شده است و به همه 
جزئیات در طی روند شخصیت توجه شــده است. فیلم بدون مرز، پیام بزرگ 

فیلم برتر »جشنواره بین المللی توکیو«
 را بیشتر بشناسیم

گفتگو با مجتبی امینی، تهیه کننده فیلم »بدون مرز«

مرتضی
اسماعیل دوست

فیلم »بدون مرز« از دنیایی انسانی سخن می گوید که حق زیستن در آن از سوی متجاوزینی غارتگر و سردمداران غربی به چالش درافتاده 
است. فیلم، حدیث آرزومندانه ای از عشقی تاراج رفته و قلبی واژگون شده در حیات انسان هایی مظلوم است. گفت وگوی صورت یافته با 

مجتبی امینی، تهیه کننده فیلم »بدون مرز« در این زمینه می باشد.
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انسانی دارد که جهان شمول است. ما هدفمان از 
ابتدا ساخت فیلم جشنواره ای نبود و به دنبال این 
بودیم که فیلمی جهان شــمول در مورد مســائل 

انسانی را مطرح کنیم. 
مصاحبه گر: چه تمهیداتی برای تهیه چنین فضای 

ارزنده ای به کاربردید؟
امینی: پیش تولید این فیلم از اواخر دی ماه سال 
گذشته آغاز شــد و ما برای انتخاب لوکیشن ها 
سفرهایی به آبادان داشتیم و پیرو فیلم نامه شکل 
یافته به دنبال لوکیشــن مناسبی برای فیلم بدون 
مرز بودیم تا این که در نقطه صفر مرزی توانستیم 
لوکیشــن های اصلی خودمان را انتخاب کنیم. 

جالب این که برای انتخاب بازیگران از پنج هزار 
کودک هنرجــو و دانش آموز تســت گرفتیم که 
درنهایت دو نفر از میان آن ها انتخاب شدند و پس 
از حدود سه ماه پیش تولید، فیلم را در آبادان کلید 
زدیم. با توجه به پیــش تولید خوبی که برای این 
فیلم در نظر گرفتیم، به دنبال نتیجه خوبی بودیم که 
خوشبختانه با انتخاب بهترین فیلم در جشنواره 
معتبر توکیو این مسئله اتفاق افتاد. چراکه ما برای 

این فیلم با وسواس زیادی عمل کردیم. 
مصاحبه گر: فیلــم »بدون مرز« تا چه حد دارای 

بُعدی بین المللی است؟
امینی: فیلــم بدون مرز قابلیت هــای ارزنده ای 

برای جشــنواره های مختلــف دارد، چراکه از 
جهانی حرف می زند که مردمان مظلوم زیردست 
مستکبرین مورد ستم قرار گرفتند. فیلم ما به دنبال 
نشان دادن حضور غارتگران در منطقه می باشد 
که حق حیات افراد را ساقط کرده است. ما تاکنون 
در اکران های خصوصی این فیلم با بازخورد های 
بسیار خوبی از سوی اهالی مطبوعات و منتقدان 
سینما مواجه شدیم و حتی برخی از منتقدان، فیلم 
بدون مرز را به عنوان پدیده  جشــنواره امسال و 

فیلمی جریان ساز عنوان نمودند.
مصاحبه گر: با تشکر از جنابعالی که فرصت گپ 

وگفت صمیمی را به ما دادید.
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فیلم »بدون مرز« اولین اثر امیرحسین عسگری است. کارگردان 
جوانی که با ساخت این فیلم نشان داد آتیه ای روشن پیش روی 
اوست. »بدون مرز« از معدود فیلم های جشنواره است که دوستش 
دارم. فیلمی در مذمت جنگ و تجاوز و استعمارگری که در بطن 
خوددوستی های بین مردم دنیا را تشــویق کرده و صلح را تبلیغ 
می کند. به شخصه، دیدن »بدون مرز« برایم یادآور دیالوگ های 
چارلی چاپلین در پایان فیلــم »دیکتاتور بزرگ« بود. جایی کــه چاپلین تمام آمال و 
آرزوهایش برای بهتر شدن روابط انسان ها و جلوگیری از وقوع جنگ های جهانی مطرح 
می کند. بدون مرز فیلمی صلح طلب و ضدجنگ است. اثری که نشانه ی مظلومیت و غیرت 
ما ایرانی ها در هنگام تجاوز و دفاع است. این فیلم داستان بسیار خوبی دارد و در دل این 
داستان پیام ها و حرف های بسیار زیادی است. چالش های داستانی فیلم نامه بسیار به موقع 
و خوب هستند، چالش هایی که هرکدام عالوه برداشتن عنصر هیجان مخاطب را به فکر 
فرومی برند و سرشار از عناصر نشانه شناسی هستند. کودکی جنوبی )علیرضا بالدی( که 
عربی هم بلد نیست هرروز مخفیانه به کشتی در گل نشسته و تکه پاره ی جنگی که در نقطه 
صفر مرزی قرار دارد می رود و آنجا به ماهیگیری مشغول می شود. او کشتی را تبدیل به 
محیطی برای زندگی خویش نموده و اکثر امکانت اولیه را برای خود فراهم کرده است. از راه 
صید ماهی و فروش گردنبندهای صدفی دست ساز اندک هزینه های خود را تأمین می کند 
و روزگار می گذراند. جالب اینجاست که خریدار ماهی های او مردی است که در یک کپر و 
به نوعی کلبه ای کوچک زندگی می کند، اما دستان همسر او که برای لحظه ای از پنجره بیرون 
آمده تا نان را به پسر تحویل دهد پر از النگوهای طالست. در ادامه پسر متوجه می شود در 
کشتی تنها نیست و ماهی هایش را کودکی دیگر که عراقی و عرب است و هرروز از مرز 
رد می شود برمی دارد. او با کودک عراقی درگیر می شود و آن را از کشتی به بیرون می راند، 
اما کودک عراقی در بازگشت با اسلحه ی کالشینکفی در دست باز می گردد و به زور اسلحه 
کشتی را با طناب به دو قسمت تقسیم می کند. این سکانس از فیلم یادآور دیوار حائلی است 
که رژیم صهیونیستی سال ها قبل در بیت المقدس ایجاد کرد و حقوق بسیاری از مردم را با 
ساخت آن زیر پا گذاشت. در ادامه کودک ایرانی بخش مربوط به خود را رنگ آبی میزند 
تا به واسطه ی آن متوجهی رفت وآمد مهمان بدون دعوت نامه خود شود. به مرور روابط دو 
کودک تغییر می کند. کودک عراقی برای ماهی هایی که برمی دارد پول می گذارد و تا حدی 
اعتماد طرف مقابلش را جلب می کند، اما هنوز روابط بین دو کودک تحت تأثیر اسلحه ای 
است که در دست کودک عراقی است. به یک باره سکانســی کاماًل شبیه به فیلم »باران« 
ساخته ی مجید مجیدی تکرار می شود. پسر در کمال ناباوری متوجه می شود کودک عراقی 
)زینب ناصر پور( دختر است و این به شــدت بر روی او اثر می گذارد. اندکی بعد دختر با 

چشمانی گریان و به همراه کودکی شیرخواره )که احتماالً خواهر یا برادر اوست( وارد کشتی 
می شود و مخاطب به همراه شخصیت اصلی فیلم می فهمد به سبب آتش جنگ مهاجمین، 
دیگر خانه و خانواده ای برای کودک عراقی در کار نیست که بخواهد به خاطر آن برگردد و 
او در کشتی ماندنی است. حال که مظلومیت و ناتوانی دختر عراقی و نوزاد همراهش برای 
همنوع ایرانی اش اثبات شده دوستی آن ها شکل می گیرد. میزبان برای میهمان غذایی تهیه 
می کند و برای نوزاد شیر خشک می خرد. به شخصه معتقدم سکانس های نگهداری نوزاد 
توســط این دو کودک عالی بود و دیگر اسلحه در میان آن دو معنایی نداشت. در چالشی 
دیگر یک سرباز آمریکایی وارد کشتی می شود و دختر را به گروگان می گیرد. اما ازآنجاکه 
اسلحه ی کالشینکف در دستان کودک ایرانی است سرباز کوتاه می آید و با هوشیاری کودک 
در کابینی از کشتی محبوس می شود. بعد از گذشت دو روز سرباز از فرط تشنگی و برای 
جلب اعتماد پسر و نوشیدن جرعه ای آب اســلحه ی خویش را به پسر می دهد. به مرور 
می فهمیم سرباز آمریکایی از آن دسته سربازانی است که ناخواسته وارد جنگ شده و او هم 
دغدغه اش صلح و خاتمه ی جنگ و بودن در کنار خانواده اش است. سکانس صحبت های 
ضد جنگ سرباز با خودش در مذمت حمله ی آمریکا به عراق و در دست گرفتن عکس 
خانواده اش با چشمانی اشــک آلود به خوبی نشان دهنده تفاوت رفتار و تفکر بسیاری از 
مردم آمریکا با دولتشان است. هرچند پســر حرف های سرباز را نمی فهمد، اما اندکی به 
ذات خوب او پی می برد. درست زمانی که او می خواهد به سرباز آب دهد دختر جلوی او 
را می گیرد و مانع او می شود. ذات صلح طلب پسر با روحیه و قلب خسته از جنگ دختر 
تضاد دارد و این باعث بروز دعوا مابین آنها می شود. در نهایت این پسر است که به عنوان 
نماد صلح طلبی عطش سرباز را سیراب می کند. اندکی بعد جالب ترین سکانس فیلم اتفاق 
می افتد. با بازکردن درب کابین سرباز توسط پسر، هرسه نفر دور یک سفره می نشینند و غذا 
می خورند و این مصداق بارز صلحی است که به راحتی دست یافتنی است. اینکه چرا سرباز 
آمریکایی بعد از آن باز نمی گردد معلوم نیست. در پایان، پسر وقتی برای خرید شیر خشک 
به بیرون از کشتی می رود به هنگام بازگشت ناباورانه کشتی را به هم ریخته می بیند و دیگر 
اثری از دختر و نوزاد و سرباز آمریکایی نیست. فیلم به صورت تقریبًا باز پایان می یابد. این 
فیلم ویژگی ها و شاخصه هایی دارد که در نوع خود بی نظیر است. اول اینکه ایده ی خالقانه 
و نویی دارد. دوم اینکه یکی از کم دیالوگ ترین فیلم های تاریخ ایران است. چرا که درکل 
فیلم یک صفحه بیشتر دیالوگ وجود ندارد. سوم این که روایت فیلم متفاوت از دیگر فیلم 
ها در این حوزه است. چرا که »بدون مرز« فیلمی ضد جنگ است و نشان دهنده ی منش و 
خوی صلح طلب ما ایرانی هاست. اما در عین حال نشانگر این است که ما به وقت تجاوز به 
خاک کشورمان دفاع یادمان نمی رود. سکانس ورود کودک عراقی به کشتی و درگیری اش 

با کودک ایرانی مصداق همین کالم است. 

بدون مرز
نقد فیلم »بدون مرز«

منصور شفیعی
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سرانجام بعد از سالها فرایند درست تربیت هدایت و تولید در 
کشور توسط مجموعه انقالبی موسســه شهید آوینی به تحقق 

رسید .
موسسه شهید آوینی که بعد از شــهادت سید شهیدان اهل قلم 
و در راستای به تحقق رساندن تفکرات بلند این متفکر بزرگ 
سینمای ایران تشکیل شد همواره در تالش بود تا بتواند در پوییدن مسیر هنر انقالبی 
و متعهد گامهای بلنــدی را بردارد تا این که در دوره جدید و با حضور  حمید بهمنی و 
مجتبی امینی در کنار هم و تلفیق تجربه و جوانی با یکدیگر اقدام به راه اندازی دوره 
های آموزش ســینما نمود و این امر نهایتا به تولد اجشــنواره ای انجامید که مزین به 
نام مبارک سید شهیدان اهل قلم اســت و بنا دارد تولیدات جوانان پرشور دوره های 

آموزشی خود را در یک ویترین زیبا در معرض دید عالقمندان به سینما گذارد .
جشنواره سما یا همان مخفف نام مبارک سید مرتضی آوینی جشنواره ایست که می توان 
آنرا از لحاظ اجرایی یکی از منحصر به فرد ترین فعالیتهای هنری کشور به شمار آورد 
به این دلیل که ســما کار خود را ابتدا نه از فراخوان بلکه از دو سال پیش و در جریان 
آموزش آغاز کرد و بعد از گذراندن فرایند گزینش و آموزش جوانان متعهد و عالقمند به 
سینما امروز در مقام نمایش و تهیه یک میترین برای هنرمندان جوانش قرار گرفته است .
از طرفی جشنواره ســما بر آن است تا با ایجاد زمینه شناسایی استعدادهای هنری در 
اقصی نقاط کشور ضریب تاثیر گذاری موسسه شهید آوینی را در نقاط مختلف کشور 
افزایش دهد . در همین خصوص گفتگویی داشــتم با مجتبی امینی قائم مقام موسسه 

شهید آوینی و دبیر نخستین دوره جشنواره فیلم کوتاه سما 
وی در این گفتگو ابتدا با بیان تاریخچه ای از موسسه شهید آوینی چنین گفت :

این موسسه بعد از شهادت شــهید سید مرتضی آوینی کار خود را شروع کرد و وظیفه 
اصلی خود را تربیت و کادر ســازی در حوزه فیلم سازی، مســتند، انیمیشن و نشر 
قرار داده اســت. همانطور که می دانید در حوزه آمــوزش و فرهنگ و هنر در فضای 
ژورنالیستی مجله سینما رســانه را دارد. سیاست این مجموعه توجه به نسل جوان و 

تربیت نیروی انسانی و حمایت از آنها است.
ایشان ادامه داد : 

موضوع اصلی جشنواره مربوط به ســبک زندگی اسالمی و ایرانی است و قالب های 
قابل ارائه شــامل داستانی، مستند و پویانمایی اســت. همانطور که می دانید در حال 
حاضر محورهای اصلی سبک زندگی درحال فراموشی است و زندگی رو به مدرنیته 
پیش می رود و وظیفه اصلی هنرمندان است که این مســائل را با فیلم و انواع هنرها 

نمایش دهند.
 25 دی ماه تا 10 اســفندماه 93 حداکثر زمان الزم برای ارســال آثار به جشنواره 
است. نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر بیش از 2000 اثر به دبیرخانه رسیده و 
برنامه ما این است که 21 فروردین ســال 94به مدت یک هفته تا 28 فروردین این 
جشنواره را برگزار کنیم. مخاطبان از اســتان های مختلف به این جشنواره می آیند و 
عالوه برآن ما کارگاه آموزشی اکران و نقد آثار فیلمسازان را داریم. اکران آثار ویژه 
در شهرستان ها به صورت هفته فیلم انجام می گیرد و از همه فیلمسازان می خواهیم در 
این جشنواره شــرکت کنند. همچنین باید یادآور شد که هنرجویان موسسه آوینی نیز 

در این جشنواره حضور دارند.
و نکته پایانی که دبیر محترم جشــنواره در گفتگوی با ما ه آن اشاره داشت نکته قابل 
تامل است نکته ای که نشان می دهد در جشنواره سما نگاه به سبک زندگی و خانواده 

نگاهی وسیع و وثیق است .
ایشان در این خصوص ابراز داشتند :

یکی از مسائل مهم در سبک زندگی خانواده است و 10 الی 15 موضوع کالن را بررسی 
می کنیم تا فیلمسازان در این حوزه آثار خود را ارائه دهند اما محدودیت خاصی برای 
ارائه آثار قائل نمی شــویم. عالوه براین تنها آثار را نقد و ضعف ها را بررسی نمی کنیم 
بلکه نقطه امید و راهکارهای موجود را نیز مورد توجه قرار می دهیم. بستر کلی سبک 
زندگی اسالمی و ایرانی ایجاد خانه ایرانی اســت که اگر چنین شرایطی بوجود آید، 

بسیاری از مسائل اخالقی و مشکالت حل می شود. 

نخستین نشست مطبوعاتی 
جشنواره فیلم کوتاه »سما« برگزار شد
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* استاد! بنده را به خاطر برخی ســؤاالت کلیشه ای ببخشید نسل 
عوض شده است و در این تغییر سریع چند نسل ها  و عدم فیلم سازی 
شما در طی 17 ســال اخیر، جنابعالی را نسل چهارم و پنجم بیشتر 
با سریال »در چشم  باد« می شناسند. نســل تبلتی و اپلیکشن های 
مدرن، خاطره ای زنده از دیدن فیلم »شیر سنگی« روی پرده سینما 
ندارد. مشتاقانه می خواهم گذشته را مرور کنیم، آن هم به روایت خودتان. شاید نسل شما اگر 
با »جان فورد«  و »هاکس« خاطره های فراوان دارد، اما ما دهه شــصتی ها  با »شیر سنگی« و 
»جاده های سرد« خاطرات خوشــی داریم، با علیار و نامدار خان بزرگ شدیم. نسل قبلی ما 
با »قیصر« خاطره دارد و ما با علیار و نامدار خان. قبل از اینکه قهرمانان محوری عمل گرای 

»تارانتینو« مثل شوشــانا دریفوس )لعنتی های بی آبرو( یا کاراکتر عروس )بیل را بُکش(  را 
درک کنیم، سحر بانوی فیلم»دل و دشنه« را شناختیم.  قبل از اینکه قهرمان های محوری زن، 
از این جنس در دهه  90  میالدی در هالیوود ســر جنباندند، »سحر بانو«ی سرآمد ایلیاتی را  
فارغ از دروغ های مجازی هالیوود درک کردیم. هنوز هم نمی توانیم شیر سنگی و جاده های 
سرد را در تلویزیون تماشــا کنیم، من برای دیدن فیلم »شیر سنگی« مدت ها صبر کردم تا با 
امکانات سینمایی فیلم را دوباره روی پرده ببینم تا حس و حال فیلم را بهتر درک کنم. بی پرده 

استاد! ریشه در کجا دارید؟
جعفری جوزانی: چه خوب که در این دیار هنوز عده ای سینما را دوست دارند و با عشق و عالقه از 
آن یاد می کنند. ریشه من هم در گوشه ای از پهن دشت ایران زمین است. در خیابان پارک مالیر به 

من قسم خورده ی این ملت هستم!
گفت و گو با مسعود جعفری جوزانی به بهانه ساخت فیلم »ایران برگر«

علیرضا پورصباغ

»مسعود جعفری جوزانی« یکی از فیلم سازانی است که نامش با دهه پرشکوه شصت در سینما گره خورده است. دهه ای  که شور سلحشورانه ای در تولیداتش موج 
می زد. قهرمانان سینمای دهه شصت از جنس مردم بودند و شکوه سینما رفتن با شیر سنگی ها، دل و دشــنه ها و جاده های سرد معنا پیدا می کرد. پس از 16 سال 
غیبت خودخواسته، »مسعود جعفری جوزانی« با فیلم دیگری قرار است پرده سینماها را تسخیر کند. این بازگشت باشکوه با فیلم »ایران برگر« دوباره، ایلیاتی های 
محبوبمان از جنس پرسوناژهای جذاب جوزانی را  روی پرده سینما آورده است. فیلم سازی که تصاویر باشکوهی از اقوام ایلیاتی  در دهه شصت پیش چشم روی ما 
نهاد. در یک روز صمیمی و دل چسب با ایشان به گفتگو نشســتیم و خاطره خوب فیلم های گذشته را در خاطراتش جستجو کردیم. هرچند در ایامی که این گفتگو 
منتشر می شود مخاطبان از دیدن آخرین ساخته اش در جشنواره   مسرور و دل خوش هستند که جان فورد ایرانی و محبوب ما، شکوه سینمای قهرمانی دهه شصت 

را بار دیگر برایمان زنده می کند .آنچه در پی خواهد آمد بخش نخست این گفتگو است.
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دنیا آمدم، تا پنج سالگی در جوزان زندگي کردم. اسباب بازی 
کودکی ام، طبیعت بود، با بانگ خروس و شیهه  ی اسب و بع بع 
گوسفندان بیدار می شدم و با گوش سپردن به قصه های شبانه 
مادر به خواب رفتم. آن روزها که هنوز به وضوح در خاطرم 
نقش بسته، از مور و ماهي و پرنده تا چشمه و درخت و آهو 

و آسمان و ستاره ..... همبازی ام بودند.

* حاال می توانم ادعــا کنم که در این گفتگــو داریم از 
کلیشه های مرسوم فاصله می گیریم. چون خاطرات شما 
مثل عکس های های فیلم های شما در آثار ماندگار شماست. 
مثل آن صــورت زیبای  جغد در »دل و دشــنه«، آهویی 
که مجید  مظفری در»مســیر تندباد« سراغش می رود. 
به عبارتی دیگر، بخشی از زیباشناسی آثار دهه شصت شما 
ریشه در تصاویری دارد که شما آن را از دوران کودکی 

در خاطر دارید؟
جعفری جوزانــی: دوران کودکي بخــش قابل توجهی از 
شخصیت انسان را می سازد. شنیده ام که انسان در کهن سالی 
خاطرات میان سالی را فراموش می کند، اما خاطرات دوران 
کودکی اش زنده تر می شود. من هنوز روزهایي را که در همان 
دوران کودکي با برادرم به صحرا می رفتم به وضوح در خاطر 
دارم. یک بار، اوایل اردیبهشت ماه بود که راهي صحرا شدیم، 
ناگهان رگبار شروع شد، ما رفتیم زیر یک درگاهي که خیس 
نشویم. وقتي رگبار قطع شد نگاهي کردم به عمق کوچه باغ 
و تصویري را که در آن لحظه دیدم، تا پایان عمر فراموش 
نخواهم کرد. تا چشم کار می کرد صحرا بود و رنگ ...، هنوز 
به خوبی به یاد می آورم که گل هاي زرد از ترک دیوار کاه گلی 
باغي که در سمت راستمان بود سرک کشیده بودند. رایحه 
گل های وحشــي رنگارنگ با بوي کاه گل درهم پیچیده و 

مستم کرده بود.

* عین همین تصاویر موصوف در سریال »درچشم باد« 
تجلی پیدا کرد.

جعفری جوزانی: به هرحــال، این تصاویر از ذهن من پاک 
نخواهد شد. روستای جوزان تمامًا کاه گلی، بسیار زیبا بود  
و معماری فوق العاده ای داشــت. درست در وسط روستا، 
یک میدان بود. یک طرف آن تکیه ای بود که پدربزرگ من، 
احد خان چگینی ) طرف مادری ام چگینی هستند( این تکیه 
را وقف کرده بود که هم تکیه بود و هم مسجد. تمام مراسم 
مذهبی و آئین های جمعي در  آنجا برگزار می شد، روبروي 
در تکیه یک درخت کهن سال توت بود  که وقتي چند وقت 
قبل رفتم جوزان، باکمال تأســف دیدم آن را بریده اند، دلم 
گرفت. در زمین وقفي تکیه یک مسجد ساخته بودند، منتها 
معماری اش خوب نیست، چون آن میدان قدیمی را از بین 
برده اند. به هرحال، آن روزهاي دور هر آئینی در این میدان 
برگزار می شد: عزا، عروســي و گردهم آیی ها... . درواقع، 
یک مرکز تجمع و محل ارتباط برقرار کردن مردم با هم بود. 
آن درخت توت کهن ســال هم برای من خاطره بود، چون 
من دیدن سبزه قباها را روی آن تجربه کرده بودم. نمی دانم 
چرا باید درختی را که چند صدســال قدمت آن بود ببرند! 
نمی دانم... ! آن روزها در هیچ خانه ای در طول روز بسته 
نبود، یعنی شما منزل هرکسی که می خواستی، می رفتی. صبح 
درها را باز می کردند و شبانگاهان بسته می شد. این هم از آن 
دسته اتفاقاتی است که مؤید اعتماد و ارتباط مردم با یکدیگر 

است. همه خانه ها، خانه ما بود.

* این حالت زیست صمیمانه و گروهی مردم  در »یک مرد 
و یک خرس« پدیدار می شــود ،شاید در یک مرد و یک 
خرس خیلی شهری به نظر آید، اما  متأثر از زیست زیبای 
روستایی اســت. همان زندگی جمعی بانشاطی است که 
توصیف کردید در فیلم مذکور نمود دارد. آیا شما دل تنگ 

همان سبک زندگی خاص و دسته جمعی هستید؟
جعفری جوزانی: به هرحال، زمانه متغیر و پویاست. سخن 
این است که انســان موقعی معنا پیدا می کند که به صورت 
اجتماع زندگی کند و انسان ها همدیگر را بشناسند. من اآلن 
در آپارتمان های شهرک غرب، پردیسان، زندگی می کنم. 
روزهای اول که رفته بودم آنجا، برایم خیلی عجیب بود که 
ســاکنین آپارتمان خبر نداشتند در واحد کناری چه کسی 
زندگی می کند! من برای اینکه این قانون کسل کننده شهری 
را بشکنم، هرروز که از منزل بیرون می آمدم هرکس را که 
می دیدم بلند و رسا سالم وعلیک می کردم! به تدریج همه با 
من سالم وعلیک کردند و شاید هیچ کدامشان هم نمی دانستند 
اسم من چیست؛ ولی همین کار آغاز رابطه گرفتن بود! یعنی 
دیدن هم و سالم کردن می تواند شروع کننده آشنایی باشد. 

*  این اعتراضاتتان نسبت به وضعیت اجتماعی شهری، در 
فیلم »بلوغ« تصویر کردید .

جعفری جوزانی: حس شما درست است، در »بلوغ « همه 
انگاره های غلط ضد روابط انســانی پشت سنگ و آهن 
و سیمان و شیشه شهری پنهان شــده اند. اصاًل در این فیلم 
میزانسن به گونه ای بود که گویی همه را در گذر و ناپایدار و از 
پشت شیشه می بینی. آدم ها محاط در آسمان خراش و سیمان 
و آهن و شیشه اند. جدا افتاده، گیج و گول، فراموش شده و 
گمشده اند. این جدا افتادگی است که باعث بیچارگی ما شده 
است. البته می شــود درک کرد که کشور ما مثل هر کشور 
دیگری به سوی صنعتی شدن گام برمی دارد، اما هیچ گاه اقدام 
عاجلی برای پاسداري از روش زندگي ایراني و سنت های 
پسندیده در این رود خروشان مدرنیته انجام نداده ایم. اولین 
چیزی که از صنعتی شدن آموختیم، نشناختن یکدیگر است. 
تمام جنایات عجیب شهری که به وقوع می پیوندد، در اثر 
عدم شناخت است؛ اگر با اندیشه ای سازنده، ارتباط جمعی 
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برقرار کنیم، میزان جنایت پایین می آید، میزان ارتباط باال می رود. وقتی آدمی نمی تواند ارتباط 
برقرار کند، روانی می شود! درگذشته، هیچ کس تنها نبود، حتی اگر کسی بود که ازنظر ذهنی با 
دیگران تفاوت داشت، در جمع می زیست، حتي با شوخی هایی که با این فرد می شد، او را به جمع 
خود می کشیدند، زندگي ایراني به گونه ای بود که در شهر و روستا افراد یک محل با یک دیدار 
کوچک، باهم آشنا می شدند، دل ها و دست ها باز بود. مشکل کالن شهرهایی که در جامعه مدرن 
به وجود می آید، فقط این نیست که ما مجبوریم در آپارتمان زندگی کنیم، )اشکالی ندارد که در 
آپارتمان زندگی می کنیم( اما می توانیم یکدیگر را بشناسیم. شما در مجموعه آپارتمان هایی که در 
ایران ساخته شده است دقت کنید) که اکثراً هم دعواهای عجیب وغریبی در آن ها پیش می آید( مثاًل 
برای تعویض یک المپ در راهرو بین همسایه ها دعوا می شود! متأسفانه این روزها، همسایه ها در  
شادی ها و غم های یکدیگر کمتر شریک می شوند. باهم بودن و درک متقابل زندگي را شیرین تر 
می کند. آن روزها، اگر کسي دردي داشت، در اولین نشست،  داستان غصه هایش را برای سایرین 

تعریف می کرد و بارش سبک تر می شد. 

* چه سالی آمدید تهران؟ 
جعفری جوزانی:پنج سالم را تازه تمام کردم که به تهران آمدیم.

* این جغرافیایی که توصیف کردید  قطعًا در فیلم »جاده های سرد« تجلی پیدا می کند؟
جعفری جوزانی: نمی دانم، یعني وقتي می خواهم فیلم بسازم به این چیزها فکر نمی کنم. قصه گویی 
را دوست دارم، پس قصه می گویم. ولی وقتی به آن فکر می کنم، می بینم شاید همین طور بوده که 

شما می گویید، به هرحال همه این خاطرات در وجود آدم زنده است .
 

*  اخیراً به جوزان رفته اید؟!
جعفری جوزانی: سال های 1371 یا 72 بود که من رفتم به همان روستا و با یک ماشین پاترول 
باالی کوه ها رفتم، حوالی اردیبهشت ماه بود، یک گله بزرگ کبک، کنار ماشین ما می دویدند. 
این پرنده ها وقتی می خواهند بپرند باید بدوند. من خیلی آرام می راندم و من به شوخی دستم 
را بیرون می بردم و به بچه هایم می گفتم اآلن یکی از این ها را می خورم! بچه ها به ســر و کولم 

می پریدند، که بابا  آن ها را نگیر.

* آن جشن و سروری که در »دل و دشــنه« به بهانه نیمه شعبان نشان می دهید در آن تکیه 
وسط جوزان برگزار می شد؟

جعفری جوزانی: خب، مسابقه اســب دوانی و این کارها طبیعي بود، نه درست مثل فیلم. اما از 
اتفاق های معمول به شمار می رفت. نوروز هم که می شــد، نوروز خوانی داشتیم، با بچه ها راه 
می افتادیم توی کوچه ها و نوروز خوانی می کردیم، شلوغ می کردیم، مردم به ما تخم مرغ رنگي و 
کلوچه می دادند. ما حاجی فیروز نداشتیم ولی دو نفر بودند که به آن ها »درشت نقالدی« می گفتند؛ 
راه می افتادند و می خواندند:  نقالدی گنده گنده، چل رفتــه پنجاه مونده! درواقع نمایش اجرا 
می کردند. جفتشان مرد بودند، اما یکی از آن ها نقش زن نقالدی را بازي می کرد و آن دیگری هم 
مرد نقالدی! دو نفر دیگر هم بودند که یکي طبل و دیگري ُسرنا  می زد و خبر می دادند که نقالدي 
آمده، مردم در میدان جمع می شدند و نمایش نقالدي در میدان شهر اجرا می شد. یا مثاًل روزي 
بود که می گفتند در این روز زمین نفس می کشد. آن روز را مردم می رفتند صحرا که نفس کشیدن 
زمین را ببینند. دقیقًا نمی دانم چه روزی بود،  مثل همین سیزده به در، در آن روز هم همه اهالی 
می آمدند صحرا تا نفس کشیدن زمین را ببینند. ما هم چشم هایمان را به زمین می دوختیم تا ببینیم 
زمین چطوري می خواهد نفس بکشد؟ این ها تصاویری است که در ذهن  من مانده و دوستشان 
دارم. طبیعتًا من وقتی فیلم می سازم، اصاًل به این فکر نمی کنم که این مؤلفه های بصری  از کجا آمده 
است. کشف این مسائل با امثال شما و کسانی است که فیلم را می بینند. وقتی فیلمی را می سازم 
خودم نمی دانم چرا می خواهم فیلم مدنظر را بســازم. مثاًل من می خواستم فیلم »شیر سنگی« 
بسازم، وزارت ارشاد 9 تا اشکال گرفت و آن فیلم را رد کرد، خدا جدوآباد و آیندگان و گذشتگان 
آقای انوار را بیامرزد که آن موقع معاون وزیر بود. رفتم پیش ایشــان و گفتم آقا من می خواهم 
این فیلم »شیر سنگی« را بسازم، نمی گذارند و فیلم نامه را رد کردند. 9 تا ایراد گرفته اند: مثاًل 
می گویند: »چرا گفته ای قانون و قرآن«! )جالب اینجاست که فیلم بعد از ساخته شدن به دلیل 
اســتفاده از این دو واژه در کنار هم از حوزه علمیه  جایزه هم گرفت!( یا »چرا شخصیت هایت 
این قدر زیادند؟!« آقا اصاًل به شما چه؟ من می خواهم این فیلم را بسازم! آقای انوار دستور کتبی 
داد که اجازه دهید این فیلم را بسازد. یک جواز مشروط به من دادند که برو این فیلم را بساز. اگر 
از من بپرسید که چرا می خواستید این فیلم را بسازید، پاسخي ندارم، اما آن موقع حاضر بودم 

تمام زندگی ام را بفروشم و این فیلم را بسازم .

* با این عکس هایی که در خودآگاه و ناخودآگاه شما وجود دارد، من فکر می کنم فیلم سازی 
یک کار علمی نیست، من فکر می کنم تصاویر موصوف و نگرش ذاتی شما موجبات نبوغ در 
فیلم سازی را فراهم کرده است، پس بخشی از فعالیت هنری به غریزه و محل زیست هنرمند 

بازمی گردد. 
جعفری جوزانی:  بدیهي است که هیچ انســاني قادر به گریز از خویش نیست. اما لزومًا شیوه 



39

سال بیست ویکم | شماره457 | د ی وبهمن 1393

پرورش آدم هم فیلم ســاز یا هنرمند نمی سازد. به هرحال 
سینما یک پدیده صنعتي هم هست.

* من می گویم هر کنش و فعالیت هنری غریزی است.
جعفری جوزانی: جاي باز کردن این مطلب در یک مصاحبه 
نمی گنجد، اما به هرحال سینما یک پدیده صنعتي و تولید 
جمعي است و براي فیلم ساز شــدن پیش از هر چیز باید  
تکنولوژي و فن مرتبط را بیاموزي. هرچند پیش از رفتن 
به طرف آن باید جوهر این کار در وجودت باشد، تا بخواهي 
به دنبال فراگیري صنعت و فوت وفن آن بروي. ســاده تر 
آن که خواستن کافي نیست، همان طور که داشتن استعداد 
و خالقیت کافي نیســت. هنرجو بایــد جوهر موجود در 
وجودش را پــرورش  بدهد. باید بیامــوزد. این آموزش 
از پرورش و رشــد خالقیت تا فراگیري علم و صنعت را 

دربرمی گیرد.

* نخستین بار کی و کجا سینما را تجربه کردید؟
جعفری جوزانی: برای اولین بار در همان روستای جوزان، 
در سن 5 سالگی )اواخر اقامتمان در جوزان(، یک ماشین 
باری آمد و با بلندگو اعالم کرد که می خواهیم فیلم نشــان 
بدهیم، همه امشــب در میدان جمع بشوند. ما هم با مادر و 
بقیه افراد خانواده جمع شدیم و رفتیم در همان میدان روستا 
که برایتان تعریف کردم، کنار همان درخت کهن سال توت. 
یک نفر رفت و پارچه چلواري بــه دیوار نصب کرد و بعد 
ناگهان شــاخه های نور از ابزار غول پیکری که روي وانت 
بود بیرون آمد و به چلوار سفید روي دیوار خورد. جادویي 
بود. مثل قصه های هزار و یک شب دیوار شکافت و مرا به 

دنیاي دیگري برد.

* چه فیلمی  را برایتان نمایش دادند؟
جعفری جوزانی:  مهم نبود چه فیلمي است. جادوي نمایش 
مهم بود که مرا شــیفته کرد. عجیب ترین چیز برای من این 
اتفاقي بود که افتاد. نه اینکه فیلم چه بود. یادم هست گیج شده 
بودم، حس می کردم در یک برنامه جادوگری شرکت کرده ام، 
انگار در افســانه های هزار و یک شب یا قصه امیرارسالن 
پرســه می زنم  و جادوگری آمــده و کاری محیرالعقولی 
انجام داده است؛ حس غریبی بود. البته، روزهاي پی درپی 
پس ازاین اتفاق من می رفتم روي دیواري که روي آن فیلم 
پخش شده بود دست می کشیدم که بفهمم چه اتفاقي افتاد؟ 

آن نور از کجا آمد.

*  نسل امروز چون همه چیز برایش حاضر و آماده است، 
نمی تواند آن چنان عاشق سینما بشود.

جعفری جوزانی: خب بله، هر زمانه، حرف وحدیث خودش 
را دارد. امروز هر بچه ای می تواند به ســادگی با موبایل از 
صحنه ای فیلم بگیرد. توقع از تصویر و فیلم پایین آمده؛ البته 
عرصه دیجیتال هم، عرصه جدیدي است و نباید جلوي آن 
ایستاد. من تردید ندارم که مردم به مرور به این درک خواهند 
رسید که درست است اآلن دیدن فیلم و تصویر سهل الوصول 
شده و همه می توانند عکاسي و فیلم برداری دیجیتال انجام 
دهند، اما هر عکسي عکس نیســت، و هر فیلمي فیلم ... 
تردید ندارم در آینه هم ناگهان با یک عکس یا فیلمي مواجه 
می شوند که کاماًل متفاوت است. شاید در آن روز ارزش های 
هنري را بیشتر حس کنند. نمی دانم باید صبر کرد و دید. حاال 
هم که صنعت به سرعت به طرف سه بعدی سیصد و شصت 

درجه هم پیش می رود.

* یعنی دوبعدی رنگ می بازد.
جعفری جوزانی: مگر با به وجود آمدن دوربین، نقاشی از 
بین رفت؟ مگر باوجود دیجیتال عکاسی از بین رفته است؟ 

مگر عکاسی سیاه وسفید از بین رفته است؟ خالقیت در هر 
شرایطي خودش را نشان می دهد. هنری که به این دنیا بیاید 
هرگز از بین نخواهد رفت، تکامل پیدا خواهد کرد. هر هنری 
اصالت داشته باشــد، جایگاه خودش را نگه می دارد. مثاًل 
سرامیک هنوز هم که هنوز است  با سرشت ما پیوند دارد. از 
ساختارش لذت می بریم. از بوي گل آن لذت می بریم. من 
به سرشت پاک انسان اعتقاد دارم و همواره امیدوارم. ممکن 
اســت اجتماعي براي مدتي ذوق زده شود، اما به سرشت 
روشــن بین و پاک  خود بازخواهد گشت. سینما که دیگر 
جاي خودش را دارد و هر چه جامعه پیش رفته تر شود نیاز 
بیشتري به آن دارد. سینما غریبه ها را باهم آشنا و آشناها را 

باهم آشناتر می کند.

*  درواقع، سینما یک متریال برای جمع شدن است.
جعفری جوزانــی:  بله یک بهانه برای جمع شدن و حس و 
اندیشه مشترک. چیزي که جامعه شهري به شدت به آن نیاز 
دارد، سینما براي شهروندان خاطرات و احساسات مشترک 

به وجود می آورد.

* کی احساس کردید می خواهید سینما بخوانید؟
جعفری جوزانی: از زمانی که دبیرستانی بودم آرزویم این بود 
که فیلم ساز بشوم، ولی جرئت اینکه به کسی بگویم نداشتم. 
در دبیرستان که بودیم بیشتر همکالسی هایم آرزو داشتند 
فیلم بازی کنند. دبیرســتان دولتي بابکان، یک ساختمان 
دوطبقه آجري بود. در راهرو تخت و پرده می گذاشــتیم، 
من نمایشنامه می نوشتم و به کمک دوستانم در آنجا اجرا 

می کردیم.

* پدرتان دوران فیلم سازی شما را دیدند؟
جعفری جوزانی:  متأسفانه. نه.

*  چه سالی فوت کردند؟
جعفری جوزانی:  من در آمریکا بودم، یک ســال بود که از 
ایران رفته بودم آمریکا. پدرم که فوت کرد من حدود یک 
سال بعد فهمیدم! درواقع، خوابی دیدم و نگران شدم و زنگ 
زدم گفتند حال پدرت خوب نیســت. یک سال بعد، وقتی 
برادرم فتح اهلل که آن وقت 16 سالش بود آمد آمریکا، به من 
خبر داد که پدر یک ســال پیش فوت کرده است، ما به تو 
نگفتیم چون می دانستیم برمی گردی ایران و این وصیت پدر 

بود که نگذارید برگردد و دردسر درست شود.

*  روزی که اولین فیلم تان را ســاختید دوست نداشتید 
پدرتان باشد؟

جعفری جوزانی: واضح اســت که دوســت داشــتم. دلم 
می خواست بدانم چه حسي دارد، چون او هرگز نمی خواست 
من فیلم ساز بشوم. مثاًل وقتی در نوجواني تئاتر کارکردم، 
هرگز به پدرم نگفتم که من بازی می کنــم، به او گفتم من 
فقط می نویسم، از نوشتن خوشش می آمد. می گفت نوشتن 
خیلی خوب است. پدر من هرگز ســینما نرفته بود، فقط 
یک بار به زور او را بردیم و گفتیم فقط بیا ببین چگونه است! 
آمد و شاید 15-10 دقیقه تحمل کرد و آمد بیرون، گفت: 
»دلم گرفت، شما همه دیوانه اید، برای چه وقتتان را در این 
جای تاریک هدر می دهید؟« پدرم یک بار تلویزیون نگاه 
کرد آن هم بازی ایران و اسرائیل بود، خواهرم در یک خانه با 
ما زندگي می کرد؛ تلویزیون داشتند اما پدر تماشا نمی کرد. 
رادیو را خیلی دوســت داشت. پدرم بیشتر، شعرخوانی را 
در من تقویت کرد چون موالنــا و حافظ کتاب بالینی اش 
بود.ده شاهی یا یک قِران به من می داد بابت هر شعری که 
حفظ می کردم! هم من و هم برادرانم. من هم چون همیشه 
حافظه ام خوب بود، شعرها را حفظ می کردم و او از زیر پتو 

من قسم خورده ی این ملتم. اگر فرهنگ ایراني را از من بگیري گم می شوم، می میرم ... فرهنگ ایراني، نه از 
مذهب جداست و نه از ملیت. من از اســتخر ژنتیک قوم بزرگ و میهن پرست لرستانم. طبیعي است که به 
این خاك و اندیشه های جاودانه اش عشــق بورزم. طبیعي است که معیارهاي سنجش و روشن زندگی ام از 

آموخته های مذهبم جدا نباشد.
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یک قِران یا 10 شاهی به من می داد. معنی شــعرها را نمی فهمیدم، ولی آهنگ داشت و خیلی 
خوشم می آمد، حفظشان می کردم. می رفتم دوزانو روبروی بابا که همیشه روی پتو می نشست 
می خواندم. تئاتر کارکردم اما هرگز به کسی نگفتم می خواهم فیلم بسازم. هیچ وقت هم نرفتم 
به پدرم بگویم می خواهم فیلم بازی کنم، چون می دانستم خوشش نمی آید ولی هر چیزی که 
می نوشتم را می خواند و دوســت داشت نویسنده بشوم. می گفت می توانی خوب بنویسی. من 
همیشه انشایم را 20 می شدم، فقط یک بار 19 شــدم؛ آن هم در امتحان نهایي ششم دبستان. 
آن وقت ها، تصدیق ششم ابتدایي خیلي مهم بود. به این دلیل امتحان ششم دبستان ناحیه ای و 

خیلي سخت گیرانه برگزار می شد.

*  هدف شما از رفتن به آمریکا تحصیل در رشته سینما بود؟
جعفری جوزانی:  اول تئاتر، نویسندگی و تلویزیون و این قبیل مسائل. در مرحله اول فوق دیپلم 
برای تلویزیون و سینما گرفتم ولی طبیعتًا عاشق سینما بودم. بعد رفتم دانشگاه سانفرانسیکو 
لیسانس گرفتم دو هفته هم به »یوسی ال ای« رفتم. نتوانستم دوام بیاورم چون از لس آنجلس 
خیلی بدم آمد. ولی سانفرانسیسکو خیلی محیط سالم و فلسفی بود و ما در آنجا جمع های عظیمی 
داشتیم. بعضي مسئولین بلندپایه در جمهوري اسالمي هم آن زمان هم گروه ما بودند. بحث ها 
و جدل ها و تظاهرات سیاسي داغ بود.  بنابراین، برگشتم سانفرانسیسکو و فوق لیسانسم را هم 
از دانشگاه ایالتي سانفرانسیسکو گرفتم.  بعد هم چون می خواستم درس بدهم، جواز تدریس 
گرفتم. همزمان کار مونتاژ هم انجام می دادم. آن موقع فیلم های خبری با 16 میلی متری ریورسال 
گرفته می شد. گروهی بودند که اتحادیه ای کار می کردند و قرارداد می بستند و کارهای آن ها را 
ما به صورت مخفیانه و زیرمیزی انجام می دادیم، چون پول کمی می گرفتیم، یعنی یک پنجم پول 
را می دادند ما فیلم را مونتاژ می کردیم و به آن ها می دادیم. آن ها هم از این راه پول درمی آوردند. 

یک مدت در البراتوار کارکردم و کار قطع نگاتیو و ... انجام می دادم  تا پول دربیاورم.

* یک مسیر هیچکاکی   طی کرده اید.
جعفری جوزانی: هیچکاکی اش را نمی دانم، اما از آشــپزي تا میوه چینی و کارگري کارخانه 

کمپوت سازي، تا مونتاژ و قطع نگاتیو و فیلم برداری، انجام دادم، تا پول دانشگاه را درآوردم.

* شما قبل از انقالب سیاسی بودید؟

جعفری جوزانی: هیچ کسی  نمی خواهد سیاسی شود، سیاسی شدن خودبه خود اتفاق می افتد. 

*  اما شما غیر از کسوت فیلم سازی از افراد باسابقه سیاسی قبل از انقالب هستید!
جعفری جوزانی: آدم سیاسي پرورش می یابد. اجتماعي که ما در آن به سر می بردیم سیاسي مان 
کرد. پدرم در ســال 1332 زنداني بود، اتفاقي که تنفري را نسبت به نظام پیشین در من ایجاد 
کرد. مردان موردستایش پدرم همه سیاسي و زنداني کشیده بودند. بعدتر هم که با چشمان باز 
پیرامونم را می دیدم، هرروز بیشتر احساس می کردم زندگي به شیوه موجود عادالنه نیست... و 
بعدتر که نوجوان شدیم و کتاب خوان. زیر میز »بی نهایت کوچک ها« و »خرمگس« و »مادر« 
را می خواندیم. محرم که می شد، در خانه صغرا خراسوني تکیه می زدیم و همه جا گپ و گفت... 

سینما و پرسوناژهاي آن هم به ما یاد می داد که براي قهرمان شدن باید دست به عمل زد.

*  اتفاقًا پرسوناژ خاله خراسانی را گذاشته بودید در فیلم »یک مرد، یک خرس«. نذری درست 
می کند و مقتدر محل است  و تقریبًا هدایت محله  را بر عهده دارد.

جعفری جوزانی: خوب، خاله خراسوني یا صغرا خراسوني یک قهرمان واقعي مردمي بود. او 
هیچ نداشت و همه چیز داشت. خودش تعریف می کرد که یک روز مردي به او و شوهرش گفته 
بود من تنها هستم، شما بیایید در خانه من )همان خانه سر نبش کوچه سوهاني که تکیه می شد( 

بیایید اینجا، کرایه هم نمي خوام.
خاله خراسوني و شــوهرش هم رفته بودند. اما مرد رفته بود غیبش زده بود،  صغرا خراسوني 
خودش می گفت، یک قطره آب شد و در زمین رفت؛ درواقع، خانه را براي آن ها گذاشته و رفته 
بود. خاله خراسوني و حسین آقا هم که بچه نداشتند، ما را بچه های خود می دانستند و هرسال 

تکیه می زدند.

*  کارهاي شما نشان می دهد که آدم مذهبي هستید.
جعفری جوزانــی: من قسم خورده ی این ملتم. اگر فرهنگ ایراني را از من بگیري گم می شوم، 
می میرم ... فرهنگ ایراني، نه از مذهب جداست و نه از ملیت. من از استخر ژنتیک قوم بزرگ و 
میهن پرست لرستانم. طبیعي است که به این خاک و اندیشه های جاودانه اش عشق بورزم. طبیعي 

است که معیارهاي سنجش و روشن زندگی ام از آموخته های مذهبم جدا نباشد. 

»ادامه دارد«



پرونده: ابوالفضل جلیلی

وقتی هالیوود با دویست هزار تومان تحقیر شد
حدیث نفس یک بی نفس

دت  مثل دختر
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* بگذار ازاینجا شــروع کنیم، اگر فیلم ســاز  
نمی شدی کدام شغل را انتخاب می کردی؟

جلیلــی: من  قبل از اینکه کار فیلم ســازی بکنم 
همیشه دوست داشــتم خبرنگار بشوم. همیشه 
می گفتم من دوســت دارم اوریانافاالچی ایران 
بشــوم. برای اینکه هنوز هم معتقدم که سیســتم خبرنگاری ما یک 
سیستم کالسیک جهان سومی اســت. همان  موقع  در دوران جوانی 
به خودم  می گفتم می خواهم خبرنگار آزاد بشــوم. می گفتند خبرنگار 
آزاد یعنی چه؟ می گفتم خبرنگاری که هرجایــی بتوانم بروم و وقتی 
درجایی وارد می شوم پشــت هر هنرمند، اقتصاددان یا سیاستمداری 
بلرزد و بگویند اوه ...فالنی  آمد! یعنی چه؟ یعنی اینکه مثاًل یک موقع 
می آمدند با من مصاحبه بکنند، مــن می گفتم راجع به چه می خواهید 
مصاحبــه کنید؟ می گفتند مــا می خواهیم راجع بــه فیلمت مصاحبه 
کنیم. می گفتم خب فیلم من را ببینید، مرا در اثــرم خواهید دید! مثاًل 
می گویند: این شــخصیت را چگونه انتخاب کردید؟ شما نگاه کنید در 
فیلم ها، هر فیلم سازی درواقع خودش را انتخاب کرده است. یعنی تمام 
فیلم های مرا که ببینید، تمام شخصیت های اصلی من، خود من هستم. 
در ایران که متأسفانه فیلم های من نمایش عمومی نداشت؛ یک سری 
از منتقدین هم که همیشه یا بیخودی دفاع کردند یا بیخودی کوبیده اند! 
من چون از آن دسته کارگردان هایی نیستم که اگر کسی از من تعریف 
کند خوشحال بشوم، اتفاقًا من عاشق آن کسانی هستم که به اصطالح به 
من آمپرگاد می زند. در نقد جدیدی آمپرگادی آنان است که من رشد 
می کنم. من همیشــه می گویم اگر من را نــوازش می کردند من هیچی 
نمی شدم! آن زدن هاست، آن مشــت هایی که به صورت آدم می زنند 
است که ناگهان آدم به خودش می آید، بلند می شود و حاال می خواهد 
حرکت کند. بنابراین وقتی می گویم که بیخودی از من تعریف می کردند 
یا بیخودی من را می کوبیدند دلیــل دارم. تصور کنید »رقص خاک « 
در سال 1370 ساخته شد. من روی این فیلم خیلی کارکردم. کارم هم 
این بود که درواقع خودم را تطهیر کردم، یعنی همیشه می گفتم خدایا آن 
چیزی را من بگیرم که تو دوست داری، تصویری که پاک بودم، آن قدر 
سبک بودم که احساس بی وزنی می کردم. بنابراین آن موقع که ساخته 
شد، فکر می کردم یکی از عارفانه ترین فیلم های اسالمی در جمهوری 
اسالمی ساخته شد.  البته یک فیلمی را اوایل انقالب آقای داریوش کریم 
مسیحی ساخت که حدود 20 دقیقه است به نام »سلندر«؛ من همیشه 
می گویم یکی از فیلم های شاخص عارفانه ای که  بعد از انقالب ساخته 
شد، فیلم »سلندر« داریوش کریم مسیحی است. فیلمی هم ساخته شد 
به نام »نار و نی« از سعید ابراهیمی فر، خیلی زیبا و خوب بود، بعد هم 
که من این فیلم )رقص خاک( را ساختم. حاال همان سال بدترین مصائب 

گفتگوی پنج ساعته با ابوالفضل جلیلی 

وقتی هالیوود 
با دویست هزار تومان تحقیر شد 

علیرضا  پورصباغ

»ابوالفضل جلیلی« آثار متعددی را در کارنامه سینمایی اش داشته اســت. فرم خاص فیلم سازی وی سال هاست در سینمای ایران مرجع و منبع گرته برداری 
و اقتباس فرمی بوده است. فیلم سازان بســیاری وامدار جریان جلیلی بوده اند از محســن مخملباف تا مجید مجیدی. طلیعه سینمای تقریبًا خاص جلیلی را 
می توان در نوع خاصی از سینمای ایران جستجو کرد. فیلم سازی که سال هاست آثارش اکران نمی شوند، اما در  اغلب شبکه های خارجی نمایش داده می شود 
و در فستیوال های بسیار مهمی شرکت  کرده است. آنچه در پی خواهد آمد ماحصل گفتگوی 5 ساعته با این کارگردانی است که در همه دنیا او را می شناسند؛ 

اما در ایران چندان شناخته شده نیست. 
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سینمایی بر ســر من آمد. یعنی انوار که آن موقع 
رئیس سازمان سینمایی بود، )معاونت سینمایی 
وقت( با من برخورد توهین آمیزی کرد، بهشتی... .

* چرا؟ دلیلش چه بود؟
جلیلی: نمی دانم . هیچ وقت دلیلش را نفهمیدم.

* مثاًل کیارســتمی فیلم را نســاخته، بهشــتی 
پوسترش را می فرستد َکن)روایتی که یوسفعلی 
میرشکاک بارها برایم تعریف کرده است(. همه 
اهالی ســینما با این واقعیت کیارستمی نوازِی 
بهشــتی و انوار  آشنا هســتند، اما سینمای شما 
تفاوت چندانی با کیارستمی ندارد، چرا چگونه و 

چنین با شما چرا این کار را کردند؟ 
جلیلی: دلیلش را نمی دانم ولی آن قدر به من توهین 
کردند که من دو بار به خاطر ســینما گریه کردم. 
یعنی شخصیتم خرد شــد که گریه کردم نه اینکه 
گریه ای از روی آه و ناله کرده باشــم. یک مورد 
در میان تعداد بسیار زیادی از همکاران در دفتر 
جشنواره سینما فرهنگ، جلوی بهشتی  بود، یعنی 
واقعًا دیگر طاقتم دیگر تمام شــده بود که گریه 
کردم، یک بار هم جلوی انــوار. به خاطر اینکه 
گفتم : آخر چرا؟ آخر بگویید دلیلش چیست! که 

من بفهمم دیگر!
*چه جوابی می دادند؟

جلیلی: هیچی واهلل! می گفتند خودت می دانی که 
چه کاری داری می کنی. مــن می گفتم : نمی دانم! 
برایم روشــن کنید من چه می کنــم. به هرحال 
می خواهم برســیم به اینکه من آن موقع که این 
فیلم ها را ســاختم بااینکه آن موقع اکثر منتقدین 
)اکثر که می گویم، آن موقع 5-4 تا منتقد بیشــتر 
نداشــتیم که در مجله فیلم بودند( نوشــتند  که 
ابوالفضل جلیلی زده به ســیم آخر! یعنی دیوانه 
شده. یا مثاًل اولین باری بود که من با کردها فیلم 
ساختم، تمام بازیگرانم هم کرد بودند. حاال مثاًل 
10 سال بعد کسان دیگری فیلم ساختند و گفتند 
ما برای اولین بار با کردها کارکردیم، در صورتی 
که من ســال 1370 )10 ســال قبل از آن ها( با 
کردها کارکرده بودم. البتــه این حرف ها چندان 
مهم نیست، اما آن موقع معتقد بودم که برای اینکه 
ما به یک زبان جهانی برسیم باید از دیالوگ پرهیز 
کنیم و به همین دلیل کاًل دیالوگ نویسی من اصاًل 
خوب نیســت. ولی مثاًل در مجله فیلم نوشتند: 
منظور جلیلی چه بوده؟ آیا می خواهد بگوید ملت 
ایران الل هســتند که بدون دیالوگ فیلم ساخته 
است؟ حاال ببین من چه رنجی می کشیدم از اینکه 
پدرم درآمده یک فیلمی را بدون دیالوگ فقط با 
زبان تصویر )یعنی سینمای ناب( تصویر کرده ام 
و حاال این برخورد با آن صورت می گیرد! چنین 
کنش هایی باز برایم مهــم نبودند، مهم این بود که 
هرکدام از فیلم های من که حاال به بعد از 8 سال یا 
بعد از 10 سال یا بعد از 5 سال می رفت به اروپا، 
مردمی که می آمدند و با مــن صحبت می کردند 
مخصوصًا در هلند، ژاپن و آلمان، این اتفاق خیلی 

می افتاد، خیلی خوب فیلم را می فهمیدند. 
*رابطه ات با برلین و کن چطور بود؟

جلیلــی: شــاید فیلم هایم در این حد نبوده، ولی 
زمانی هم که باید می رفتیم، نمی گذاشــتند .مثاًل  
فیلم »رقص خاک« از طرف کن دعوت شد ولی 
آن زمان آمدند و به من گفتند برو بگو من در حال 

مونتاژ هستم، اجازه نداری فیلم را ببری.
*چه کسی این حرف را زد؟

جلیلی: حــاال آن موقع یک شــخصی از طرف 
مسئولین فارابی این حرف را زد.

*گفت فیلم را به َکن نبر؟
جلیلی: نه گفت به این آقا که آمده و دعوت کرده 

بگو من در حال مونتاژ فیلم هستم.
*تناقضی عجیبی از سوی مسئوالن سینمایی بین 

رفتار با شما و کیارستمی وجود داشت !
جلیلی: آن ها یک مســئله ای هســتند که به من 
ارتباطی ندارد و باید از خودشــان سؤال کنید. 
می خواهم برســم به اینجا که بعدها یک دختری 
در هلند آمد که دانشــجوی سینما بود، گفت من 
اجازه دارم مثاًل راجع به فیلم شــما یک نکته ای 
بگویم؟ گفتم : بگو! گفت: من احســاس می کنم 
تمام بازیگران این فیلم ها خودت هستی، درست 
است یا نه؟ گفتم: از کجا فهمیدی؟ اصاًل به وجد 
آمده بودم، همیشه آرزو داشتم یک منتقدی این 
حرف را بزند. گفت: به خاطــر اینکه نگاهش، 
چشمش، حرکات دستش، لحنش و همه چیز مثل 
خودت است. گفتم که دقیقًا درست می گویی! بعد 
به خبرنگاران می گفتم چرا وقتی کســی فیلمی 
می ســازد می آیید با او مصاحبه می کنید؟ )اآلن 
هم می خواستم به تو هم همین حرف را بزنم!( من 
همان چیزهایی هستم که در فیلم هایم دیده ای. من 
مثاًل خودم آدم درون گرایی هستم، شخصیت ها و 
آدم های فیلم هایم هم همین طور هستند، آدم های 
درون گرایی هستند، اصاًل در فیلم هایم بچه پررو 
ندارم! یــک کارگردانی مثــاًل در کودکی، بچه 
شلوغی بوده است، شلوغ به معنای انرژی درونی. 

* انرژیک به مفهوم بروز کنش های متعدد؟
جلیلــی: بله. مثــل آقای پوراحمد! ایشــان در 
تمام فیلم هایش، بچه ها همه شــلوغ اند، زبل اند، 
می پرند این طرف و آن طــرف! ولی من این طور 
نبودم، من در درون، شلوغ بودم. بازیگرانم را که 
می بینی، همه درون گرا هستند، آرام هستند ولی 

در وجودشان، شلوغ هستند. 
*قرار است خیلی راجع به متن فیلم هایت حرف 
بزنیم، اما یک ســؤال تاریخــی. چون فیلم های 
اولتان را دیده ام مثــل میالد، بهار و دیده ام قصه 
بچه های نوجوانانی است که در شرایط مختلفی 
تحت تأثیر وقایع انقالب و جنگ هستند، در همه 
آثار تعلق و عالقه خودت را نسبت به مملکتت 
نشان می دهی، به نظرم می ترســیدند تو از این 
مملکت بروی بیرون، مثاًل در َکن  تعریف کنی از 
جمهوری اسالمی و مواضع میهنی و ملی اتخاذ 
کنی و  از موضع جمهوری اسالمی حرف بزنی، 
چون بارها هم این کار را کرده ای و همیشه سعی 
کرده ای نماینده رسمی جمهوری اسالمی باشی، 
ولی سایر دوستان که آقای بهشتی پوسترشان را 

می فرستادند کن، این گونه نبودند. این ترس را 
همیشه مســئوالن آن دوره داشتند. اآلن که این 
تاریخ را می شــکافیم، ازیک طــرف ابوالفضل 
جلیلی قربانی یک جریان مدیریتی داخلی  بوده 
و از طرف دیگر فیلم ســازان بدنه فضایی ایجاد 
کردند که آثــارت تحت تأثیر جبــر مدیریتی 

دیگری اکران نشود.
جلیلی: من نمی توانم از جانب آن ها صحبت کنم. 

نه اینکه می ترسم.
*خب برخوردشان را بگو.

جلیلی: من در اغلب مصاحبه هایی که داشــته ام 
گفته ام که به نظر من بهترین دوران سینمای ایران 
دورانی بود که بهشتی و انوار در رأس کار بودند. 
منی این حرف را می زنم که شش تا از فیلم هایم 
را همان این دو نفر توقیف کرده اند، ولی آدم های 
باسوادی بودند؛ یعنی آقای بهشتی، اسالم را خیلی 
خوب می شناسد، باسواد است و سینما و هنر را 
خیلی خوب می فهمد. حاال من حسم این است که 
این ها با من یک مقدار لج بودند. حسم این است!

* لج بودنشان فردی بود؟  
جلیلی: من فکــر می کنم این طــوری بود. فکر 
می کنم! چون یادم هســت زمانی که من فیلم نامه 
»میالد« را نوشتم، آن موقع مثاًل 22 سالم بود، رفتم 
در دفتر طرح و برنامه ای کــه انوار در تلویزیون 
رئیسش بود، بهشتی هم مشاورش، مدیر تولید بود 
و کرباسچی ) که شهردار بود( او هم رئیس بخش 
بود. من قرار شد داســتان فیلمم را تعریف کنم. 
یادم هست آن قدر زیبا تعریف کردم که شاید یک 
ساعت طول کشید، پالن به پالن تعریف می کردم و 
همه این افراد همین طور محو مانده بودند از اینکه 
یک تازه جوانی دارد به این زیبایی تعریف می کند. 
وقتی تمام شد، بهشــتی یک جمله ای گفت و از 
اتاق رفت بیرون که من اآلن دقیقًا جمله اش یادم 
نیست، ولی گفت که این ظرف، جای آن مظروف 
نیست. یک چیزی در همین مایه ها. من این حرف 
برای همیشــه در ذهنم ماند . وقتی این حرف را 
زد من آمدم بیرون، به مــن گفتند کجا می روی؟ 
گفتم: می روم ، دیگر نمی خواهم تصویبش کنید. 
بعداً  نمی دانم به وحید نیک خواه بود یا شــخص 
دیگری ولی پرسیدم: منظور بهشتی از این حرف 
چه بود؟ گفت منظورش این اســت که او خوب 
تعریف می کند، اما نمی تواند بسازد! یک هم چین 
چیزی! هرچه با خودم فکر کردم که چرا بهشتی 
این حرف را زد، چون من برای ساخت آن فیلم، 
چند تا فیلم کوتاه ساختم، چون به من گفتند این 
را بساز، بعد برو آن را بساز، این را هم بساز، بعد 
برو آن را بساز! و من احساس می کنم شاید یک 
مسئله شــخصی بود، نمی دانم. بعدازاین اتفاق، 
واکنش بهشتی همیشــه روی من تأثیر گذاشت. 
متقاباًل بهشتی هیچ وقت با من هم برخورد خوبی 
نداشت.  فیلم هم که  می ساختم، حتی می دانم که 
برخی از فیلم هایم  را حتــی نمی دیدند یا اینکه 
فکر می کردند، اگر از فیلم های من ایراد نگیرند ما 
می رویم و می گوییم این ها چیزی نمی فهمند! چون 
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من یادم هست که همان سال ها آقای خسرو سینایی یک فیلم مستند ساخته بود 
راجع به تاریخ در نیشابور، یک مدیر گروهی در تلویزیون بود که خیلی جوان 
بود. آن موقع مثاًل سینایی 40 سالش بود و یک آدم جهانی بود، باشخصیت بود، 
کارش را می دانست، ولی این آقای مدیر گروه، یک جوان 25 ساله بود! می گفت 

من می خواهم حالش را بگیرم، فیلمش را باید تیکه تیکه بکنیم.
*اسمش چه بود؟

جلیلی: اسمش مهم نیست.
*اآلن هم مدیر است؟

جلیلی: نه. اآلن مدیر نیست. اصاًل فِید شد! به من گفت تو بیا من به تو می گویم 
کجاهای فیلم سینایی را دربیاوری، تکه تکه اش کنی! گفتم: من این کار را نمی کنم. 
همین که گفتم این کار را نمی کنم، همان مدیر گروه با من اختالف پیدا کرد و کلی 
مانع کارم شد. یک مقدار خصومت های شخصی هم فکر می کنم وجود داشت، 
البته بازهم نمی دانم. باید از خودشان بپرسید. اتفاقًا به نظر من خیلی خوب است 
که  همین اآلن بروید ســراغ بهشتی و بگویید در زمان شما شش تا از فیلم های 
جلیلی توقیف شده است، دلیلش چیست؟ با جواب او  خود من هم بفهمم  چیکار 
کردم که این گونه با من رفتار شد، چون برای خودم هم مسئله است! در خارج از 
کشور هم همیشه از من می پرسند که چرا فیلم های تو توقیف می شوند؟ می گویم 
نمی دانم. ببین من آقای مهدی ارگانی را خیلی قبول دارم، خیلی دوستش دارم، 
یک بار به من گفتند تو که این قدر از این شخص دفاع می کنی، در ایران یک نابینا 
را گذاشته اند رئیس تلویزیون! این موضوع  را چگونه توجیه می کنی؟ گفتم: شما 
عادت کرده اید همیشه با چشمی که در صورت است ببینید، بعضی اوقات با دل 
هم می شود دید. من واقعًا این حرف را قبول دارم. واقعًا ارگانی از بهترین مدیران 
تلویزیون بود. خیلی خوب می فهمید، یک بار من می خواستم یک فیلم را بسازم 
به نام پسر ساعت، ارگانی به من گفت بساز ولی یک شرط دارد! گفتم چه شرطی؟ 
گفت: بازیگرانت را از هنرپیشه های معروف انتخاب کن. گفتم: چرا؟ گفت: چون 
تو مسائل را با آدم های عادی، آن قدر قابل لمس می سازی، مردم باور می کنند، 
ما می خواهیم داستان تو را باور نکنند! یعنی بفهمند که این روایت، فیلم است، 
واقعیت نیست!  حاال در آن فیلم هم برخوردیم به بچه ای که نیاز به کمک داشت 

و کاًل داستان عوض شد.
*کاًل قصه عوض شد و تبدیل شد به »یک داستان واقعی«.

جلیلی: بله ، هنوز هم در همه جای دنیا بیشــتر احترامی که به من می گذارند به 
خاطر فیلم یک داستان واقعی است.

*هیچ وقت از جمهوری اسالمی بد نگفتید در این جشنواره ها!
جلیلی: نه. یادم نمی آید! یک موقع هایی در دل خودم شده که فحش بدهم ولی در 
جمع نه! هرگز! البته انتقاد می کنم به خاطر اینکه از نوجوانی همیشه می گفتم اگر 
یک روزی من به عنوان مسلمان، یک کاره ای بشوم، یک اسالمی نشان می دهم 

که همه کیف کنند و بگویند عجب مکتب قشنگی است!
*این حرف را در فیلم »ابجد« هم گفتید.

جلیلی: بله. ولی زمانی که دیدم ایدئال های فردی من محقق نمی شــود، برخی 
مواقع انتقاد کرده ام اما اینکه بخواهم نظــام حاکم بد بوده، اصاًل پیش نیامده که 

بخواهم بد بگویم.
*داشتید در مورد »رقص خاک « حرف می زدید. در این فیلم بیشتر روشنفکران 

با شما مواجه داشتند یعنی بیشتر جریان ماهنامه فیلم مخالف آن بود. 
جلیلی: به نظر من خیلی خوب اســت که مثاًل با گلمکانی یا طالبی نژاد در این 

رابطه صحبت کنند.
*چهره هایی مثل نامبردگان  که باید به مدل سینمای شما عالقه داشته باشند، 
اصاًل فیلم ساز کشی در ماهنامه فیلم زمانی رسم بوده، مثل کاری که در قبال 

امیر نادری کردند و موجب کوچ او از این سرزمین شدند. 
جلیلی: عالقه دارند به این موضوعات فکر کنم. اینکه می گویم منظورم این نیست 
که اصل موضوع را رد کنم،  منظورم این اســت که آن سالی اولی که این فیلم را 
ساختم باید حرفش را می زدند، حمایت می کردند، هرچند  من نیاز به حمایت 
هیچ کس ندارم. اتفاقًا پدرم همیشــه به من می گفت تو هیچی نیستی! تو هیچی 
نشدی! من این طوری عادت کرده ام که وقتی من را می کوبند، من بیشتر تالش 
می کنم برای رشد! یعنی کوبیدن ها  زمینه ساز رشد من می شود. یک بار در آمریکا، 

یک تهیه کننده ای گفت: من تمام چیزهایی که تو دوســت داری به تو می دهم، 
یک فیلم نامه ای داشت که می خواست برایش بسازم، گفتم این فیلم خوبی از آب 
درنمی آید. گفت: چرا؟ گفتم: من عادت کرده ام )به قول نادری( به ایمپاســیبل! 

نشدنی ها! وقتی ناز و نوازشم بکنید، احساس می کنم دیگر نمی توانم کارکنم. 
*ولی در آن مقطع، کوچک ترین نقدی بر مدیران وقت  تأثیر داشــت و قطعًا 
راهگشا بود، اما روشنفکران ماهنامه مورداشاره حسابی سنگ برداشته بودند 

برای بی اعتنایی و حمله؟
جلیلی: تا به امروز من کمتر نقدی را در مورد فیلم هایم خوانده ام، چه خارجی، 
چه ایرانی. همیشه یک نفر پرسیده آیا فالن نقد را خوانده ای؟ فالن حرف را در 
مورد فیلمت نوشــتند. به یک جواب  خب بابا اکتفا کرده ام.  بگذریم. برویم سر 
موضوع دیگر! اصاًل برایم مهم نیســت. چون همیشه معتقدم خود آدم می فهمد 
کارش درست شده یا نه. من عاشق آوازم، برای کسی نمی خوانم اما برای خودم 
گاهی می خوانم. برای من مثل عبادت می ماند وقتی درســت می خوانم و روی 
نت می خوانم، خودم از خودم تشکر می کنم، موقعی که خارج می زنم، می گویم 
نشد، خراب شــد! یعنی خودم منتقد خودم هستم. اما در آن سال 1370 که من 
این فیلم »رقص خاک « را ساختم، دوست داشتم در موردش صحبت و بحث 
شود، نه اینکه خوب بنویسند یا بد بنویسند. چهار نفر آدم باشعور، منتقد خوب 
که می فهمند، فیلم را قشنگ ببینند و در موردش صحبت کنند، اصاًل بد بگویند، 
اشــکال ندارد، اما من از بد گفتن آن ها پند بگیرم، یاد بگیرم. اما این که: جلیلی 
زده به سیم آخر! یعنی چه ؟! یعنی دیوانه شده! آن که می گوید: منظور جلیلی این 
است که همه ملت ایران الل هســتند، به نظرم آمد این مطلب خیلی چیپ است 
یعنی چه که الل هستند؟ اگر بخواهم بگویم همه مردم ایران الل هستند، می گویم 
الل هســتند، چرا باید 90 دقیقه فیلم بسازم که بگویم مردم ایران الل هستند؟! 
آن هم با چه استداللی؟ اینکه یک فیلم بدون دیالوگ ساخته ام و باعث افتخار 
شد چه اشکالی دارد؟  آن وقت همان آدم ها وقتی 8 سال بعد، این فیلم مجوز پیدا 
کرد و رفت در اروپا، تمام جاهایی که  باید می رفت، می نوشــتند که یک پدیده 
نو در سینمای ایران! حاال همه شروع کردند که بگویند این فیلم خوب است و 
فالن اســت! بعد می گفتند: نقد ما را خواندی؟ می گفتم: نه آن نقد 9 سال قبلت 
خواندم و نه نقد حاال را می خوانم، چون معتقدم که فیلم خوبی بود. اینکه از آن 
تعریف می کنم به این دلیل است که آن شــبی که می خواستم این فیلم را بسازم  
)بارها این را گفته ام( تمامًا اســتوری بورد کشیده بودم برایش، نقشه ریختم در 
بیابان، باد، بوران ! سه ماه روی آن کارکرده بودم، همه استوری بوردها ریختم 
دور. گفتم خدایا من حاال می خواهم یک فیلم به تو تقدیم کنم، تو به من بگو من 
چه کار کنم، من همان را بگیرم. شب می نشستم تا صبح، نظام کیایی صدابردارم 
و عطاءاهلل کیایی فیلم بردارم شاهدند، ما سه تا در یک اتاق بودیم. در یک اتاق 
دوتخته می خوابیدیم، آن هــا روی تخت می خوابیدند، من یک پتو همیشــه 
دارم می انداختم زیرم و یک بخاری برقی کنارم می گذاشــتم و تا نزدیک صبح 
می نشســتم کارم را می کردم و صبح نمازم را می خواندم و برمی گشتم سرکارم. 
حدود یکی دو ســاعت فقط می خوابیدم. هرروز این کار من بود. چون آن قدر 
پاک بودم، این پاکی که می گویم خیلی مهم اســت، شما موقعی که چشمت را 
می گذاری پشت ویزور ، وقتی با نگاه پاک تصویرت را نگاه کنی، یک تصویر به 
تو می دهد، وقتی نگاهت ناپاک باشد، یک تصویر دیگر! برای اینکه ممکن است 
باز برخی بگویند نمی فهمیم چه می گویی این را دارم می گویم، شما وقتی یک 
هنرپیشــه دختر انتخاب می کنی، درست است می روی یک دختر زیبا انتخاب 
می کنی، اما یک موقع زیبایی را انتخاب می کنی برای بیان موضوعی، یعنی یک 
زیبای مظلوم و معصوم. یک موقع یک زیبای اروتیک انتخاب می کنی. این ها 
باهم فرق می کند. آن موقع که چشمت را می گذاری پشت ویزور، مثل زمانی که 
دختر زیبایی در رقص خاک اســت، من معصومیت را در این دختر می دیدم که 
این دختر به این زیبایی، مجبور است در این خاک،)که هر هفته هم یک عقرب 
یکی از این بچه ها را می زد و می کشت( در اینجا باید بزرگ شود و زندگی کند 
و دلم برایش می سوخت، این موضوع  در فیلم حس می شود. یک موقعی است 
که تو یک دختر زیبا داری که اروتیک اســت، مثل خیلی از بازیگران فیلم ها، 
وقتی نگاهش می کنی، به جای اینکه تو مثاًل دلت بسوزد برای اینکه او یک آدم 
قدیس است، می گویی عجب تیکه ای است! این بار نوع نگاه و گفتن منفی است! 
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به این دلیل می گویم که هم خودم پاک بودم، هم 
نگاهم پاک بود هم فیلم پاک درآمد، وقتی تمام شد 
با خودم گفتم این فیلم در سینما ماندگار می شود و 
ماندگار هم شد. هرچند بماند که 8 سال پدر من را 
درآوردند؛ آن قدر زجر کشیدم، آن قدر گرسنگی 
کشــیدم که گاهی می آمدم زنگ خانه را می زدم، 
زنم می گفت: پول آوردی برای شــام؟ می گفتم 
نه از کجا بیاورم؟ یعنی این قدر ســختی کشیدم 
که گفتنش صحیح نیســت، اما  لذت داشت چون 
می گویند وقتی آدم عاشــق باشد، رنج عشق هم 

برایش زیباست. 
*همه رنج های شــما محدود به »رقص خاک « 
نمی شــود بازهم ادامه پیدا می کند. از بهشتی و 
انوار که عبور کنیــم، بازهم در دوره ها و مقاطع 
مختلف، بازهم اجازه ندادنــد فیلم هایتان اکران 

شود. 
جلیلی: اتفاقًا دوست دارم که شما یک کار جالبی 
بکنی و بروی از نقدنویس های مجله فیلم سؤال 
کن. از مسئولین سؤال کن. مثاًل برو از آقای بهشتی 
بپرس که جلیلی می گوید من نمی دانم چرا 30 سال 
سانسور شدم، دلیلش چیست؟ چون همه جا من را 
به عنوان آدم مذهبی می شناسند، من موقعی که فیلم 
»دت یعنی دختر« را ساختم، آقای بهشتی یکی 

از کسانی بود که ایراد شدید گرفت، اصاًل 
ایرادی که واقعًا خجالت می کشم بگویم، 
این قدر ســهل بود این ایراد که اصاًل بهتر 
است بگذریم و بعد فیلم توقیف شد و بعد 
که رفت و در دنیا نمایش داده شد، نشریه 
لیبراسیون، روزنامه لوموند چه نقدهایی 
روی فیلم نوشــتند. جان میشل فرگون 
می گفت: من یک آدم الئیک هستم، اصاًل 
مذهب را قبول ندارم، ولی مذهب جلیلی 
چقدر با من شوخی های قشنگ می کند، 
دوست دارم این مذهب را ! من همه جای 
دنیا به عنوان کارگردان مذهبی شــناخته 
شــدم ولی اینجا اصاًل قبولم ندارند! مثاًل 
فرانسه موقعی که برای اولین بار در سال 
1998 میالدی من را دعــوت کردند، از 
آن ها پرســیدم از من چــه می خواهید؟ 
گفتند: برای بچه های ما فیلم مذهبی بساز. 
اما اینجا هیچ وقــت نفهمیدم که آیا من را 
به عنوان کارگردان مذهبی قبول دارند یا 

ندارند؟
*»دت یعنی دختــر« و » رقص خاک« 
به نوعی رنــج آدمی و پذیــرش تقدیر 
را نشــان می دهد )در »دت مثل دختر« 
این گونه است( به نظر زیباشناسی مذهبی 
جذابی درون فیلم مستتر است، اما مریضی 
دخترک فیلم  و افسردگی او برخی اقشار 
خاص روشــنفکر ســیاه برمی شمرند یا 
گروه های فکری دیگر زیست غیرشهری 
و غیر مدرن »رقص خاک« را می گویند 
سیاه نمایی. اما بقیه همکاران و هم صنفان 
شما که فیلم هایشان در کن و برلین جایزه 

می گرفت، آن ها را مسئولین وقت )همین آقایان 
بهشتی و انوار( نمی گفتند سیاه است! چرا؟

جلیلی: نمی دانم. شــاید فکر می کردند )می گویم 
شاید چون من نمی دانم باید از خودشان پرسید( 
شاید فکر می کردند پیش خودشــان که ما باید 
از کســانی حمایت کنیم که می دانیــم برای ما 
ماندگار می شوند، شاید جلیلی برای ما ماندگار 

نمی شود...!
*یعنــی مثــاًل می ترســیدند که شــما فضای 

فیلم سازی را رها کنید و بروید خارج؟
جلیلی: نه. مثاًل فکر می کردند شاید بروم آن طرف 
و ماندگار شــوم و دیگر برای جمهوری اسالمی 

فیلم نسازم. بازهم می گویم شاید. نمی دانم.
*آن موقع که مخملباف را داشتند، مخملباف که 
خیلی باعث رسوایی بیشتری برای همین آقایان 

انوار و بهشتی شد.
جلیلی: آن موقــع فکر می کردنــد مخملباف از 

خودشان است و ماندگار می شود. 
*مخملباف برای آن ها ماندگار نشد ولی آن ها 

فکر می کردند، برایشان می ماند.
جلیلی: خب خیلی از کســانی که فکر می کردند 
برایشان ماندگار می شود، ماندگار نشدند و حتی 
اآلن هستند، بازهم دارند حمایت می شوند ولی به 

نظر من این ها ماندگار نیستند.
*مانــدگار نیســتند، یعنــی در ایــن مملکت 

نمی مانند؟
جلیلی: نه اصاًل بحث ماندن در مملکت نیســت. 
ببین، پــدر من یک آدمی مثل شــهید طیب بود. 
به قول امــام )ره( الت جوانمــرد! آدمی بود که 
هم مذهبی بود و َمشتی، آدم خاصی بود، تعصب 
نداشــت ولی همیشــه به من می گفت که مثاًل به 
روحانیت احترام بگذار، می گفت بزرگ که شدی، 
هر ُگهی هم که شــدی، به روحانیت بی احترامی 
نکن، این ها ســربازان امام زمان )عج( هستند، 
خوب و بدشان را احترام بگذار، به تو ربطی ندارد 
که کدام خوب است و کدام بد! یا مثاًل همیشه به من 
بازور می گفت باید نمــاز بخوانی، وقتی کوچک 
بودم ها! وقتی بازور می گفــت من عکس العمل 

نشان می دادم.
*این ها را در فیلم »ابجد« نشــان داده ای، ُمکّبر 
مسجد هم بودی؟در فیلم »ابجد« خودت هستی؟

جلیلی: بلــه. وقتی بازور به مــن می گفت  نماز 
بخوان من عکس العمل نشان می دادم و می گفتم 
نمی خواهم بخوانم، بعد می گفــت باید بخوانی! 
وقتی می ایســتادم به نماز می گفت: گم شو برو 
نمی خواهم بخوانی! می گفتــم: پس چرا در این 
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هوای سرد من را بیدار کردی؟ می گفت: باید عاشــقانه نماز بخوانی. مثاًل این 
حرف که باید عاشقانه نماز بخوانی را من 30 سال بعد متوجه شدم. نمی فهمیدم 
یعنی چه! چون من در یک محیط )به دید خودم( آزمون وخطا، اســالم را قبول 
کردم، یعنی آن قدر شک کردم، تردید کردم، خودم با خودم کلنجار رفتم و باالخره 
رسیدم به این مهم که من  فیلم ساز مسلمان هستم، که خیلی ها هم می گفتند چه 
اصراری داری هر جا می روی بگویی من آدم مذهبی هستم؟ می گفتم: خب چون 
هســتم دارم می گویم دیگر! و من با مذهب زندگی می کنم، مذهب من را هیچ 
قدرتی نمی تواند بگیرد، ولی خیلی از مذهبی ها هستند که فرمالیستی، مذهبی 
شــده اند. می دانید؟ یعنی چون جمهوری اسالمی هست، این ها هم مذهبی اند و 
این افراد همیشه خطرناک اند ولی متأسفانه، مسئولین این افراد را بیشتر حمایت 
می کنند چون می گویند بیان این عده، بیان اسالمی است، من نمی گویم پس دل 

چه می شود؟!
*این سؤال من است و شــما هر طور که خواستید می توانید جواب بدهید اما 
»دت یعنی دختر« و فیلم »دلبران« بعداً دستمایه گرته برداری شد و  تبدیل شد  
به فیلم »باران « مجید مجیدی یا همین رفیق شفیق من ابراهیم معیری وامدار 
سینمای شماست؛ می گفت من از سینمای آقای جلیلی الهام گرفتم، یا »بچه های 
آســمان« که می گویند اصاًل یک فیلم جلیلی وار است و حتی می گویند حتی 
مسیری که جلیلی رفت، موجب تولد طلیعه ای از گرایش ها و فرم های متفاوت 
در سینما شد. با این حساب چرا خود شما مهجور مانده اید؟ ساختار و فرمی که 

منتسب به شماست که تقریبًا مؤلف است ریشه در چه نگره ای دارد؟
جلیلی: چون من درگیر چیزهایی دیگری هســتم. من خودم گاهی مثاًل بعد از 
نماز می نشینم و باخدا صحبت می کنم، از بچگی همین طور بودم، می گویم خدایا 
اصاًل من چه هستم؟ اصاًل من مذهبی هســتم یا نه؟ اصاًل مذهب من را تو قبول 
داری؟ مثاًل یک بار راجع به اذکار روزانه می گفتم خدایا من این اذکار روزانه را 
می گویم، تو اصاًل قبول داری؟ اصاًل واقعًا تو این اذکار را گفته ای؟ اصاًل این اذکار 
واقعی است یا نه؟ آن قدر باخدا حرف می زنم که در مورد همین ذکر گفتن یک 
اتفاقی برایم افتاد و آن اینکه من به یقین رسیدم. یعنی وقتی اتفاق افتاد، شروع 
کردم به شــکر گذاری از خدا  و به خدا گفتم خدایا فکر نکنی برای اینکه کارم 
را راه انداختی دارم از تو تشــکر می کنم، چون من کاًل از خدا هیچ وقت تشکر 
نمی کنم! اصاًل در وجودم نیســت چون فکر می کنم خدا آن قدر بزرگ است که 
دارد خداییش را می کند، اصاًل الزم نیســت من از او تشکر کنم ولی بعداً که سر 
همین اذکار روزانه شروع کردم به تشکر کردن؛ گفتم خدایا فکر نکنی چون کارم 
حل شده، با گفتن این اذکار دارم از تو تشکر می کنم، بلکه از تو تشکر می کنم چون 
من را به یقین رساندی نسبت به خودت. می دانید یک زمانی من مریض شده بودم، 
دکتری به من گفت باید بروی و فالن کار را بکنی. گفتم: من این کار را نمی کنم. 
گفت: تو از آن هایی هستی که می گویی من خودم باید ولی باشم و برای خودم 
حکم کنم. گفتم: دقیقًا من همین طوری هستم. یعنی من باید خودم به یقین برسم، 
من در مذهبم به یقین رســیدم و کارهایی که می کنم الهام گرفته از مذهبم است، 
تکنیکم هم، تکنیک شجریان است! من در تمام دنیا گفته ام: استاد سینمایی من، 
یک آوازه خوانی به نام محمدرضا شجریان اســت! البته اآلن که همه دنیا او را 
می شناسند، آن موقع که همه دنیا نمی شناختندش، می گفتم. بعد می گفتند چه طور 
می شود که یک آوازه خوان به تو درس سینما بدهد؟ یک بار به خودش گفتم آقای 
شجریان! من در هرکجای دنیا می روم می گویم استادم شما هستید و همه تعجب 
می کنند که چطور ممکن است یک کسی که آواز می خواند، استاد یک سینماگر 
به اسم ابوالفضل جلیلی باشد. شجریان گفت: من یک استادی داشتم، یک بار به 
من گفت همه هنرها، در جوهره یکی هستند، فقط ابزار است که فرق می کند. من 
ریتم، نوگرایی، مثاًل دکوپاژهای من را که ببینید، مرکب خوانی شجریان است و 
باز خوشحالم که این موضوع  را منتقدی که اآلن اسمش یادم نیست از لوموند 
فرانسه به من گفت که وقتی فیلم های تو را می بینم احساس می کنم این دکوپاژها 
از یکجایی می آید. گفتم: از کجا می آید؟ گفت: از موسیقی می آید. از موسیقی 
ایرانی. همچون چیزی هست یا من اشتباه می کنم؟ من آن قدر خوشحال شدم که 
به او گفتم من تو را به شام مهمان می کنم! گفت: چرا؟ گفتم: من یک عمری این 
کار را کرده ام ولی هیچ کس در هیچ کجای دنیا این را نفهمید! ولی تو فهمیدی. 
من حتی موقعی که فیلم برداری می کنم، خودم فیلم برداری می کنم، یک دستگاه 

موســیقیایی از ابتدا، برای آن فیلم انتخاب می کنم. مثاًل می گویم این فیلم را در 
دستگاه شور می ســازم، این فیلم را در دستگاه ماهور می سازم، یعنی با ماهور 
شروع می کنم و می روم به دیلمان یا سه گاه، چهارگاه و سایر دستگاه ها. بس که 
به موسیقی ها و صدای شجریان از نوجوانی گوش کرده ام در وجودم هست. من 
فیلم حافظ را با لنز دوربین تله 250 گرفتم و حرکت های دوربین با یک چنین 
لنزی خیلی سخت است ولی سیال است، اصاًل حسش نمی کنی. تمام مدت که 
فیلم برداری می کردم، زمزمه می کردم. مرکب خوانی، دستگاه نوای شجریان را 
در وجودم زمزمه می کردم، اصاًل ریتم و همه چیزم آن است. این تکنیک است و 
در محتوا هم همه چیز عناصری که اثرم را با آن خلق می کنم  مذهبی است. چون 

با مذهبم، حال می کنم. 
*دهه 70 دهه ابوالفضل جلیلی بود، فیلم هایت هم اینجا اکران نمی شــد، اوج 

فستیوال رفتنت بود.  اولین فستیوالی که رفتی کدام فستیوال بود؟
جلیلی: اولین فستیوالی که در زندگی ام رفتم، فستیوال فیپای کن بود، فیلم های 

تلویزیونی در کن فرانسه، در کاخ کن برگزار می شدند. 
*استقبال چطور بود؟

جلیلی: اســتقبال فوق العاده بود. من یادم هست که ایرانی های خارج از کشور  
می گفتند که شــما پول داده اید که فیلمتان را اینجا نمایش می دهند؟ می گفتم: 
نه! می گفتند آخر پس چطور می شــود که فیلم ایرانی به اینجــا راه پیدا کند؟ 
می گفتم  بروید فیلم ها را ببینید. وقتی فیلم ها را می دیدند می گفتند تو در خارج 
بزرگ شــده ای؟ می گفتم:  نه! می گفتند: پس این کارها را از کجا یاد گرفته ای؟ 

من در یک محیط )به دید خودم ( آزمون و خطا ، اســالم را قبول کردم ، یعنی آنقدر شک کردم ، تردید کردم ، خودم با خودم کلنجار رفتم و 
باالخره رسیدم به این مهم که من  فیلمساز مسلمان هستم ، که خیلی ها هم می گفتند چه اصراری داری هر جا می روی بگویی من آدم مذهبی 

هستم؟ می گفتم :خب چون هستم دارم می گویم دیگر! و من با مذهب زندگی می کنم ، مذهب من را هیچ قدرتی نمی تواند بگیرد 
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گفتم: یاد گرفته ام دیگر!
*یعنی قریحه اش در اعماق نامکشــوفت وجود 

داشته؟
جلیلــی: بله، در »ابجد« هــم می بینی دیگر، من 
از بچگی اول عاشــق آواز بودم، همیشه می گفتم 

دوست دارم بخوانم برای حضرت علی )ع(.
*خانواده ات نگذاشت؟

جلیلــی: بلــه. مــادرم می گفــت در قیامــت 
می سوزانندت!

*این ترس را همیشه دارید؟
جلیلی: بله. هنوز هم دارم.

*بااینکه عاشق موسیقی هستید؟
جلیلی: من همه هنرها را بلدم. هر هنری را بگویی، 

در حد خوب )نه عالی( بلدم.
*در »ابجد« نشان دادی خطاطی می کردی، این 

مورد هم ازکاراکترخودت برداشتی؟
جلیلی: بله. 

*یعنی در نوجوانی از این راه درآمد داشتی؟
جلیلی: بله خطاطی، نقاشی، عکاسی، آواز حتی 
حرکات بدن و ورزش های نرم مثل ایروبیک هنر 

است! حرکات بدن که لزومًا به رقص نمی انجامد 
اما توجه به این هنر الزم اســت. شــما یک بار 
گوشــت را بگیر ببین حرکات این مجری های ما  
چقدر مضحک اســت، ولی در ایتالیا این اتفاق 
نمی افتد چون آکســون های زبــان آن ها با این 
حرکات، سینک اســت. ما اگر بخواهیم حرکت 
بکنیم باید در دستگاه ماهور، دستانمان را حرکت 
بدهیم یعنی اکشــن دار نباید حرکت بدهیم، باید 
نرم دستانمان را حرکت بدهیم چون گویش ما به 
قول تمام خارجی ها، موسیقیایی است می گویند 
زبان فارسی، موسیقیایی است مثل زبان فرانسه، 
ولی زبان ژاپنی این طور نیست. اکشن دارد. مثاًل 
ما وقتی ســالم می کنیم می گوییم سالم! حالت 
چطوره؟! ولی در ژاپنی یک دفعه می گویند: های! 

یک دفعه حالت اکشن آن ها نمود پیدا می کند. 
*حاال بیا روراســت باش. بیا  در مورد ســیاه 
نمایی حرف بزنیم که برخی اعتقاددارند  در موج 

فیلم های تو و عباس کیارستمی موج می زند.
جلیلی: در مورد ســیاه نمایی به شما عرض کنم 
که البته هیچ وقت به من نگفتند که ســیاه نمایی 

می کنم، من فکر نمی کنم مردمی که فیلم های من 
را می بینند این حس به آن ها دســت بدهد، حتی 
مسئولین. اما گاهی چنین چیزهایی شنیده ام. ببین 
دوران ابتدایی ما در آن  زمان برای بچه های فقیر 
خصوصًا زمان عید که می شد یک پاکت هایی به 
ما می دادند و می گفتند این را به پدرانتان بدهید. 
پدرمان پولی در پاکت می گذاشــت و ما هم در 
پاکت را می بســتیم و می بردیم به مدیر مدرسه 
می دادیم. مدیر مدرسه می رفت با این پول برای 
بچه های فقیر لباس می خرید که بعد از عید همه 
بالباس نو بیایند مدرســه. من همیشــه از اینکه 
بچه ای از من فقیرتر وجود داشته باشد ناراحت 
بودم. یادم هســت چون برای آن ها رنگ دودی 
می خریدند، همیشه لباس های آن ها دودی بود و ما 
می فهمیدیم که این ها شاگردان و همکالسی های 
ما، آدم های  فقیری هســتند. یادم هست که روز 
14 فروردین که می رفتم مدرســه یادم هست  با 
تیغ نوک کفشــم را بریدم و پشت کت نوی خودم 
را  می بریدم. کتک مفصلــی هم از پدرم خوردم. 
گفت چرا این کار را کردی؟ گفتم که اتفاقی شد، 
عمداً این کار را می کردم و  پدرم هم  می دانســت 
که اتفاقی نیست اما نمی توانستم واقعیت را به او 
بگویم.  من این کار را کرده بــودم تا وقتی وارد 
مدرسه می شوم همه بچه ها فکر کنند من از همه 
فقیرترم. این موضوع امری  فطری در کنش های 
عاطفی من است، حاال از کجا آمده؟ ازاینجاکه از 
بچگی مادرم همیشه می گفت که حضرت علی)ع(  
یتیم ها را خیلی دوست  داشته و به بچه های فقیر 
کمک می کرده!  حاال نگاه کن، ظاهر این مســئله 
سیاه نمایی اســت اما بطن ماجرا را که کندوکاو 
می کنی، می بینی ریشه در مذهب دارد. یعنی من به 
خاطر اینکه حضرت علی می رفته و به بچه های 
فقیر کمک می کرده همیشــه دوست داشتم فقیر 
باشم، همیشه دوســت داشتم از همه فقیرتر باشم 
و به همین دلیل وقتی یک بازیگر فقیری را برای 
فیلمم  اســتفاده می کنم برایم قابل لمس اســت، 
حس می کنم او مذهبی تر است، شاید هم اشتباه 
می کنم ولی مسئول و مدیر فرهنگی  می گوید او 
قصد دارد سیاه نمایی کند. چه سیاه نمایی؟! ضمن 
اینکه خب شما ســیاهی را از بین ببرید. ما یک 
موقع وقتی در تهران فیلم برداری می کردیم همه 
دادوفریادشان درمی آمد که آقا این چه پالن هایی 
است که گرفته اید؟ می گفتم آقا تهران همین طور 
است دیگر! ولی بعداً به تدریج تهران زیباتر شد. 
من خودم در آن زمان به یکی از مسئوالن سینمایی 
می گفتم  بده همه خیابان ها را بشورند، رنگ کنند، 
تمییز کنند. اآلن شما اصواًل نمی توانی پالن سیاه از 
تهران بگیری چون همه چیزش شیک شده است. 
* یک ســری از فیلم هایی کــه در منطقه مثاًل 
سعدی گرفته می شــود مثاًل در فیلم طال و مس 
هنوز زیســت کاراکترهای زیست 50 سال قبل 

است؟
جلیلــی: مناطقی این شــکلی  در همه جای دنیا 
هست، در نیویورک هم بروی هست، در پاریس 
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هم هســت البته در پاریس می گویند ما می خواهیم همین طور بماند، قشنگ و 
بامزه است! مثاًل محله عرب ها، محله هندی ها، شلوغ هستند ولی کثیف نیستند. 
ما اگر از آن محله ها هم فیلم بگیریم می گویند رفته و ســیاهی ها را نشان داده 
است، درصورتی که این طور نیست. من اصاًل چیزی به عنوان  مقوله سیاه نمایی 
در سینما را  قبول ندارم، مگر اینکه بعضی از فیلم ســازانی که تازه کار هستند 
می آیند و نگاه می کنند و می بینند که مثاًل فیلم هایی که در آن ســوی دنیا جایزه 
گرفته اند چه بوده؟ می آیند تقلید می کنند بدون اینکه به اصل آن توجه کنند فقط 
ظاهرش را می گیرند، آن وقت یک سری تصاویر عجیب وغریب می گیرند که به 

آن اصطالحًا سیاه نمایی می گویند. 
*نکته ای قابل بحث این اســت  که در زمان ســاخت فیلم »دت یعنی دختر«، 
امکانات پزشکی در حد امروز نبود، یعنی چندان هم در مورد کمبود امکانات 
پزشکی سیاه نمایی  نشده اســت.  اما نکته ای هم در مورد فیلم وجود داشت 
مسئوالن سینمایی وقت می گفتند که تو به سنن و آداب ایرانی توهین کردی، 

ادعای مسئوالن وقت را چگونه ارزیابی می کنی؟
جلیلی: اصاًل نمی دانــم موضوع چه بود، آن فیلم اصاًل یــک فیلم نمادین بود. 
وقتی به من گفتند تو به ســنن و آداب ورسوم مردم توهین کرده ای و زیر سؤال 
برده ای، اصاًل آداب ورســومی که من در آن فیلم گذاشته ام، هیچ کدامش واقعی 
نیست. اصاًل کدام بیماری یا کدام آداب ورسوم راداریم که روی بدن یک مریض 
دعا بنویسند آن هم از سرتاپا که شفا پیدا کند؟ یا مثاًل پارچه سبز قیچی کنیم به 
موهایش ببندیم تا بهبود پیدا کند؟ یا موسیقی درمانی اصاًل در ایران حاال شاید 
در جنوب باشد مثل مراسم زار. اما تمام این گزاره ها، من درآوردی و تخیالت 
من بودند ولی بحث من چیز دیگری بود، من می خواستم بگویم یک جامعه ای، 
یک ســرزمینی بیمار می شود، افسرده می شــود )یعنی بیماری اش افسردگی 
است(، فاحشه نمی شــود بلکه افسرده می شــود، مثل جامعه خودمان، برای 
بهبود آنچه باید کرد؟ حرف من در فیلم »دت یعنی دختر« این اســت. بعد یک 
نفر می آید از طریق موســیقی درمانی، یک نفر از طریق دعانویسی، یک نفر از 
طریق پزشکی و همه ادیان و ایدئولوژی ها و همه تفکرات می آیند برای بهبود 
حال این دختر که درواقع نمادی از سرزمین ست و چه چیز او را خوب می کند؟ 
مهر! محبت! وقتی برمی گردد، پزشک می گوید دیگر کاری از دست من ساخته 
نیست، موسیقی درمانی کاری از دستش ساخته نیست، همه می گویند کاری از 
دست ما ساخته نیست، تنها یک نفر امیدوار است، آن یک نفر کیست؟ برادرش. 
برادرش هنوز می رود شمع آخر را روشن می کند در امامزاده، یعنی ایمان دارد 
به خدا. بعد وقتی که خوب می شود، چه کسی او را خوب می کند؟ وقتی در راه 
بازگشت، ناگهان انگشتان دختر شروع به حرکت می کند و اسم برادرش را می برد 
و می گوید: شوآن، این یعنی چه کسی موجب تسکین و بهبودی او شده است؟ 
همه یاهیچ کدام؟ می خواستم بگویم شاید همه باعث شدند این دختر خوب شده 
است. شــاید این دختر یک نمادی بود که همه تفکرات و گروه ها  جمع بشوند، 
همه متوجه این مملکت بشــوند، همه برای بهبودش تالش کنند، آن وقت این 
مملکت خوب می شود. حرف من این بود. و با توکل به خدا و با توکل به مذهب 
که برادرش انجام داد این رویداد محقق شد. منتها این ها )منظورم بازبین کنندگان 
در آن زمان( این مســائل را نمی فهمیدند، یعنی به نظر من شعورشان پایین بود 
)شاید، نمی دانم!( می آمدند مثاًل من یک یک بار تصویر یک ساعت را در راه آهن 
گرفته بودم، ایســتگاه راه آهن بود که روی آن نوشته بود 3 ، من این 3 را برای 
زیبایی تصویر گرفته بودم یعنی کنار کادر با مشکی نوشته بود 3 ، از باال عقربه 
ســاعت می آید، چون گوینده اعالم می کند تا دقایقی دیگر، قطار سریع السیر 
اهواز بر روی سکوی سه متوقف می شــود، این را می خواستم بگویم، به همین 
ســادگی، اما پدرم درآمد تا با رعایت فاصله و کادربندی از ساعت و این عدد 
سه، این تصویر را بگیرم. بهشتی یکی از ایرادهایی که از من گرفت و دیگر من را 
دیوانه کرده بود، این بود که می گفت: منظورت از این سه چیست؟ می گفتم: یعنی 
ساعت سه! می گفت: نه تو فکر کرده ای که ما نمی فهمیم؟! گفتم: حاج آقا اگر شما 
می فهمید به من بگویید این نشانه چیست تا حداقل خودمم بفهمم، چون برخی 
مواقع پیش آمده که یک ایرادی از من گرفته اند و من با خودم گفتم عجب تفسیر 
قشــنگی! و بعدازآن هر کس در مورد آن صحنه می پرسید من می گفتم من این 
حرف را می خواســتم بزنم، به هرحال بعد از کلی التماس، درنهایت به من گفت 

 آرزو می کردم که دولت بیاید جلوی این فیلم را بگیرد و من همه جا بگویم که من داشــتم یک شاهکار می ساختم و دولت آمد و جلوی من را 
گرفت. هیچ کس نیامد! یعنی ازآنجایی که خواست خدا بود، هیچ کس نیامد از من ایراد بگیرد.
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که: تو می خواهی خط سه را تبلیغ کنی.
*خط سه ای هستی یعنی چی؟

جلیلی: نمی دانم. از من پرسید تو یعنی نمی دانی؟ 
گفتم واهلل نمی دانم. آن موقع یک تفکری بود که به 
آن خط سه می گفتند، من هنوز هم نمی دانم یعنی 
چه. من گفتم خــب در موردش توضیح بدهید تا 
اگر قشنگ باشــد من در این مورد پز هم بدهم! 
گفت: تو خودت بهتر می دانی! سر همین موضوع 
هم، فیلمت توقیف می شــود! یا مثاًل فیلم حافظ 
را که من ســاختم، حافظ واقعًا به معنای کشف 
و شهود اســت، من در همه جای دنیا گفتم که من 
رفتم حافظ را بسازم، حافظ من را ساخت! چون 
در همان دقایق اول فیلم به یک چه کنم چه کنمی 
گرفتارشده بودم که اصاًل نمی دانستم که باید چه 
کنم، یعنی آرزو می کردم که دولت بیاید جلوی این 
فیلم را بگیرد و من همه جا بگویم که من داشــتم 
یک شاهکار می ســاختم و دولت آمد و جلوی 
من را گرفت. هیچ کــس نیامد! یعنی ازآنجایی که 
خواســت خدا بود، هیچ کس نیامــد از من ایراد 
بگیرد. بدون مجوز هم ساختم، ولی پدرم درآمد تا 
ساختم. باَوَرت نمی شود که من خیلی از صحنه ها 
را استخاره می کردم ) هنوز هم این کار را می کنم 
البته ( یعنی می گفتم خدایا من که نمی دانم، تو به 
من بگو این صحنه را بگیرم یا آن یکی را. با قرآن 
اســتخاره می کردم و بعد به نظر خودم توانستم 
دوگانگی شــخصیت، اینکه انسان باید شریعتی 
باشــد یا طریقتی یا اصاًل جفت این ها یک بهانه 
است برای رســیدن به وحدانیت خدا  را توانستم 
دربیاورم، توانســتم به این معنا که خداوند به من 
فهماند و من توانستم ضبطش کنم. وقتی که فیلم 
رفت که مجوز نمایش بگیرد، آقای شورجه آمد 
و گفت که این چه کاری بود که با اســالم کردی؟ 
گفتم: چه کاری کردم؟ گفــت: خیلی لطمه زدی! 
گفتم: خب اگر لطمه زده ام پس ولش کنید، نمایش 
ندهید. بعداً اعضای همان شورا به من زنگ زدند 
و گفتند تو چرا جواب شورجه را این طور دادی؟ 
باید جلوی او می ایستادی، مگر تو به خاطر خدا 
کار نمی کنی؟ گفتم: چرا ولی من چون هم به مذهب 
شــورجه احترام می گذارم )چون به نظر من آدم 
مؤمنی است ( و هم به نظرم تخصص سینما دارد، 
گفتم به احترام او اشکالی ندارد. البته برایم عادت 
شده است، همین اآلن هم که فیلمی بسازم می گویم 
این فیلم قابل پخش نیست، دیگر برایم مهم نیست، 
ولی آن موقع ها برایم مهم بود، می خواستم پخش 
بشود و مردم ببینند، نه اینکه من را تشویق کنند، به 
خاطر اینکه باالخره بفهمم )به قول پدرم( باالخره 

گهی شدیم یا نه! 
*اآلن دیگــر می توانم به راحتــی در خصوص 
چند فیلم به پیوست هم صحبت کنم، »ابجد« که 
نمایشی از نگره خودت به جهان بود، اما جلیلی 
همراه با مردم و رویدادهای تاریخی را می توان 
در فیلم  »میالد«جســتجو کرد ، ترس و نگرانی 
که در »بهار« وجــود دارد، تأثیری پذیرفته  از  
هشت ســال دفاع مقدس است و این همراه شدن 
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با مردم در همه این فیلم ها متجلی است. خودت در آن شرایط قبل از انقالب، 
آدم انقالبی بودی؟

جلیلی: من قاری قرآن بودم، در هیئت های هفتگی، قرآن را با تالوت  می خواندم، 
ولی نه برای اینکه قرآن بخوانم، برای اینکه آواز را دوســت داشــتم، اآلن هم 
خیلی ها هستند که همان آواز را دوست دارند ولی شهامتش را ندارند که بگویند 

ما آوازش را دوست داریم. 
*این دو باهم همخوانی ندارد! کاراکتر »امکان« که سمبلی از خودتوست  در 
فیلم »ابجد«، ویولن را برمی دارد و می برد در مســجد ! خب اآلن در شرایطی 
که ما هم  به یک درک جدیدی داریم می رســیم، می دانیم که ساز در مسجد، 

چیز خوبی نیست. 
جلیلی: اتفاقًا من اآلن به این رسیده ام که ابزار مهم نیست، اینکه چه استفاده ای 
از ابزار می کنیم مهم است. من برخی اوقات برای اینکه یک حس خوب و یک 
حس مذهبی به من دست بدهد مثاًل شروع می کنم به زمزمه کردن. مثاًل آوازی 
را می خوانم، این آواز به نظر من )البته این ها همه تفاسیر من است شاید اشتباه 
باشد( غم باد گرفته اســت، دل آدمی می گیرد و غم باد می زند، من نمی دانم چرا 
فکر می کنم، زمانی که انســان آواز می خواند، این غم باد ره می شود، یعنی آرام 
می شود. با خودم می گویم  همین موسیقی و آواز  که هنوز هم گاهی با خودم نجوا 
می کنم نکند حرام باشد یا حالل باشد، حس می کنم اگر درست به کار بگیری، 
تا چه اندازه می تواند به آدم ها کمک کند، یعنی حتی به جای گناه، ثواب شــاید 
محقق شود. متوجه هستی؟ مثاًل من یک بار به کلیسایی در فرانسه رفتم، داشتم 
فیلم برداری می کردم، یک مجموعه هفت قسمتی راجع به پاریس ساختم، بعد 
رفتم در مراسمی دریکی از کلیساهای پاریس، وقتی فیلم برداری می کردم یک 
تعدادی از این راهبه ها ویولن می زدند و یک عده هم فلوت می زدند، من پشت 
دوربین خیلی گریه کردم، چون در همان لحظه نواخته شدن موسیقی، دختری 
جلوی مجسمه مسیح زانوزده بود و داشــت به اصطالح دعا می خواند و طلب 
عفو می کرد، اصاًل به نظرم قدیس آمده بود. خب این تأثیر همان موســیقی بود. 
البته همان موسیقی را می توان برد در یک کافه زد تا  رقاصه ای  با آن برقصد و 
همه چیز مفهوم عکس پیدا کند. مهم این اســت که از ابزار چگونه استفاده کنیم. 

مشکل ما این اســت که تفهیم نمی کنیم. ببین، من یک تعریفی دارم که می گویم 
بین واقعیت و حقیقت، یک تفاوت است، واقعیت آن چیزی است که می بینیم و 
برایمان قابل لمس است، مثاًل من با شما در حال صحبت هستم، اگر کسی از شما 
بپرسد جلیلی اآلن مشغول چه کاری است می گویید دارد با پورصباغ گفت وگو  
می کند، این واقعیت است. یک چیزی هم هست به نام حقیقت. حقیقت را هرکسی 

قادر به دیدنش نیست یا قادر به لمس کردنش نیست.
*قبول داری سینما مثل همان موسیقی کلیسایی اگر نمایشگر زانو زدن دخترک 
در مقابل مسیح )ع( باشد بدل به آینه تابانی از حقیقت توأم با اشراق خواهد شد؟

جلیلی: حقیقت آن است که من دارم با تو مصاحبه می کنم، ولی  هزاران تصویر 
را در مغزم می چرخاند، آن حقیقت است اما تو تصاویر را نمی بینی. من از ابتدای 
فعالیتم به دنبال ســینمایی بودم که از مدخل واقعیت بگذرد و به حقیقت برسد. 
چون واقعیت و نئورآلیسمی را سینمای ایتالیا سال ها پیش بازنمایی کرده بود.  
من می خواستم از سینما به حقیقت برسم. تمام تالش من این بود اما هیچ وقت 
هیچ کس نمی فهمید، هیچ وقت کمکم که نمی کردند هیچ، همیشه جلوی کارم را 
هم می گرفتند. چه شــد که اولین بار این جرقه به ذهن من رسید؟ من سر کار، 
مشغول کار بودم و هر کاری که به کســی می سپردم می گفت چشم آقا و سریع 
می دوید ولی کار انجام نمی شــد! می گفتم که این افراد در واقعیت با من هستند 
ولی در حقیقت با من نیستند. اکثراً سر فیلم برداری ها که بروی، می بینی همه به 
کارگردان می گویند چشم آقا چشم! ولی در ذهنش، اصاًل دشمن کارگردان است! 
فیلم بردار با کارگردان اختالف دارد اما چیزی نمی گوید، ولی به نظر من در اثر، 
تأثیر می گذارد. من می گفتم کاش دوربینی وجود داشت که زمانی که من فیلم 
می ســاختم می رفت در مغز این آدم ها، تصاویری که در مغزشان می چرخد را 
فیلم برداری می کرد و بعد نگاه می کردیم و می دیدیم که ما داریم یک فیلم انسانی 

می سازیم آن هم با آدم هایی که تفکرات ضد انسانی دارند. 
* به نظر بسیاری از منتقدان جهانی اعتقاددارند بهترین فیلم تو  »یک داستان 
واقعی« اســت. این فیلم را کسی عامل شد بســازی که با چشم دنیای ما را 

نمی دیدید، اما نور شگرفی در دل داشت . 
جلیلی:  »یک داســتان واقعی« را   به آقای ارگانی مدیون هستم. من این فیلم 
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را برای شبکه دو ساختم، وقتی به جلسه برآورد 
رفتیم، من گفتم 200 هــزار تومان به من بدهید! 
همین طوری! گفتنــد : بابت چه؟ به آقای ارگانی 
گفتم: من این 200 هزار تومان را می خواهم تا اگر 
یک فقیری آنجا دیدم ، به او کمک کنم، همین! و 
هیچ کس هم نباید از من حساب وکتابی بخواهد. 
آقای ارگانی قبول کرد و داد. وقتی شــخصیت 
محوری فیلم  )صمد خانی ( به پست ما خورد و 
آن مشکل زخم سرطانی را در پایش داشت، من 
اولین چیزی که به ذهنم رســید گفتم خب ما این 
200 هزار تومــان را بابت درمان او می پردازیم، 
ولی وقتی دکتر گفت او بایــد چهار نوبت عمل 
شــود و با این پول درست نمی شود و 60 درصد 
احتمال مرگ دارد و 40 درصد احتمال زندگی،  
حقیقت جرقه خورد! آن فیلم، خیلی فیلم بزرگی 
اســت. فیلم خوِدخوِد خودم است. نمی توانم در 
موردش صحبت کنــم، آن موقع هم در موردش 

صحبت نکردم. 
*ولی یک بار برای همیشــه بیــا راجع به آن 
اتفاقات حتی حوادث جشنواره »ونیز« صحبت 

کن!
جلیلی: اآلن می خواهم در موردش صحبت کنم. 
اصل هنر اســالمی در آن فیلم نهفته اســت، اگر 
بنشینند و خوب فیلم را تماشا کنند و نگویند که 
جلیلی ســیاه نمایی کرده است. فیلم سازی، قرار 
است فیلمی بســازد، دنبال یک بازیگر نوجوان 
می گردد، این بچه با هزار زحمت انتخاب می شود، 
خداوند می گوید او را مگر نمی خواستی؟ بفرما! 
این مال شما! بعد که می خواهی از او استفاده کنی 
و فیلمت را بگیری، حاال می گوید او یک مشکلی 
دارد و تو باید به او کمک کنی، به جای اینکه او به 
تو کمک کند. حاال تو چه کار می کنی؟ این همان 
حقیقتی اســت که دارد از سینما جرقه می خورد. 
اولین فکری کــه به ذهنم رســید گفتم آن 200  
تومانی که آقای ارگانی داده اند را می دهیم او را 
درمان می کنیم، وقتی دیدیم نمی شود، همسرم به 
من گفت: تو چه کار می کنی؟ گفتم: هیچی! خب 
او را رها می کنیم و می رویم دنبال یک نفر دیگر! 
200 تومان را هم به او می دهیم. همســرم گفت: 
اگر بچه خــودت بود چه کار می کــردی؟ گفتم 
خب درمانش می کردم. گفت : تو اگر او را درمان 
نکنی من می روم به تمام مجالت و روزنامه های 
ســینمایی می گویم، آقــای ابوالفضل جلیلی که 
می گفت من زندگی ام را وقف کــودکان کرده ام 
دروغ می گفت، چون این اتفاق افتاد اما او بچه را 
رها کرد.گفتم: چه کار کنیم؟ گفت: بیا پول فیلم را 
بده و او را درمان کنیم، فیلم را رها کن اصاًل نساز. 
گفتم: اگر نسازیم که فردا پدرمان را درمی آورند 
فــردا می گویند پول فیلم را چــه کار کردی؟ اما 
خوب دقت کن؛ هنر زمانی متجلی می شــود که 
خودت متجلی بشــوی. اما از ایــن موضوع هم 
ترس نداشتم، ناراحت بودم که چرا حاال که بعد از 
سال ها می خواهم یک فیلم بسازم، چرا باید پولش 
را بدهم یک نفــر را درمان کنم؟ این حقیقت بود، 

واقعیت این بود که می گفتــم تهیه کننده هم  ایراد 
می گیرد که پول من را گرفته ای و برده ای داده ای 
یک نفر را مــداوا کنی! همســرم گفت: این همه 
فیلم ســاخته ای هیچ کدامش پخش نشده، خب 
این دفعه بگذار خــودت را توقیف کنند! ببینم تو 
روی حرفت هستی که می گویی من می خواهم از 
کودکان و نوجوانان حمایت کنم؟ من یادم هست 
که آن موقع ما یک دفتری داشتم که خانمی به نام 
مهندس بادکوبه )او هم برای تهیه فیلم خیلی کمک 
کرد( که دفتر کارش را به عنوان دفتر تهیه فیلم به ما 
داد، گفت: من دفترم  تقدیم می کنم به شما برای این 
کار. من ساعت 3 نصفه شب رفتم در آن دفتر، گفتم 
خدایا 10 دقیقه به تو فرصت می دهم به من بگویی 
من چه کار کنم؟ حقیقت فیلم اینجاست، واقعیت آن 
چیزی است که شما روی پرده می بینید اما حقیقت 
این است همان چیزی که هیچ کس نمی تواند ببیند. 
گفتم خدایا 10 دقیقه فرصت می دهم به من بگویی 
چه کار باید بکنــم ؟ گفتم الهام هم قبول نمی کنم . 
یادم هســت پرده ای لوردراپه بود گفتم باید این 
پرده بلند شود برود باال و پایین تا من بفهمم تو با 
من حرف زدی. بگو که من در این شرایط چه کار 
کنم؟ همین طور که داشــتم فکر می کردم ، 7-8 
دقیقه گذشــت یک دفعه گفتم: خب همین قصه 
را بدل به  فیلــم می کنم! که من دنبال چنین آدمی 
بودم و ناگهان این فرد به پستم خورد! هم پسر را 
مداوا می کنیم و هم اینکه فیلممان را ساخته ایم. 
اینجاست که حقیقت وارد سینما شد. یعنی ما از 
مرزهای نئورآلیسم گذشــتیم، سینمای ایران به 
حقیقت وارد شد. همه آمدند کمک کردند و  وقتی 
این فیلم در سرتاســر دنیا  درخشید. سه ساعت 
فیلم تولید شد و نســخه اولیه که تو دیدی همان 
نسخه سه ساعته است .در این فیلم حقیقتی هست 
که همه را پای فیلم و همان حقیقت نگاه می دارد. 
چرا این فیلم درخشید؟ به خاطر تکنیک من؟ نه! 
بازیگری؟ نه! موسیقی که نداشت؟ داستان؟ چه 
چیزی نگه می داشت؟ حقیقتی که در آن نهفته بود 
و بازهم فرانسوی ها فهمیدند. گفتند : اولین باری 
است که حقیقت وارد سینما شد، یعنی سینما از مرز 

واقعیت عبور کرد. 
*اتفاقی که برای این فیلم افتاد در نوع خود جالب 
اســت، )به روایت نادر طالب زاده ( شما با یک 
فیلمی که حقیقت نماســت )نمی دانم چه واژه ای 
مناسب است اما از واژه سیاه نمایی عبور کنیم( 
ساختید و همان سال بزرگ ترین فیلم هالیوودی 
را در همان جشنواره ونیز که این فیلم به نمایش 
درآمد تحقیر کردید، یعنــی »دنیای آبی«! من 
دوست دارم این اتفاق را  با جزئیات از زبان خود 

شما در مورد جشنواره ونیز در آن سال بشنوم.
جلیلی: سال 1997 بود یعنی سال  1376 شمسی 
خودمان. در آن سال »کوین کاستنر« با دنیای آبی 
به جشنواره ونیز  آمده بود. آمریکایی ها  همیشه  
سینمایشان حرف اول در تمام جشنواره ها  می زند 
و با دبدبه و کبکبه ای وارد جشنواره ونیز شدند. 
فرض کن با 12-اکیپ و فالن و آدم های چنان، 

خالصه خیلی مراسم شیکی برگزار می کنند.  فیلم 
هم موقعی که خود کوین کاستنر آمده بود، نمایش 
داده شــد. اما مردم فیلم دنیای آبــی را تحویل 
نگرفتند، سینما را ترک کردند، حوصله شان سر 
رفته بود و فیلم کاستنر را با آن عظمت  هو  کردند! 
حاال  پس از دو روز بعد قرار بود فیلم من نمایش 
داده شود، فیلم کاستنر باآن همه تکنیک و عظمت 
و تشکیالت، 90  دقیقه بود، اما فیلم من آن موقع 3 
ساعت و 10 دقیقه بود! آن هم دوربین روی دست، 
برخی سکانس ها و پالن ها را  لنگان لنگان گرفته 
بودم! ترس برم داشته بود، یادم هست همان روز 
نمایش در جشنواره ونیز، مرا به عنوان کارگردان 
در جایگاه مخصوصی نشاندند، آن موقع حدود 
60-50 خبرنــگار و عــکاس، نزدیکی های 
پایان فیلم درســت روبروی من نشسته بودند  با 
دوربین های آماده که وقتی فیلم تمام می شــود 

بالفاصله از واکنش من عکس بگیرند.
*فکر نمی کردید این فیلم سه ساعته با آن ریخت 
مستند گونه و نزدیک به واقعیت توسط مخاطب 

پس زده شود؟
جلیلی: چون افراد دیگری  فیلــم را دیده بودند 
و پای آن ایســتادند. خودم فکر می کردم موفق 
می شــود اما بااین وجود ترس داشــتم. ترسم به 
خاطر خودم نبود. من این حرف را بارها گفته ام ، 
من اینجا ممکن است بارها علیه مسئولین  دولتی 
چیزی بگویم، جلوی خبرنگاران چیزی بگویم 
ولی وقتی من می روم آن طــرف آب ها، نه اینکه 
بترسم )این را یادتان باشد که من هرگز از چیزی 
نمی ترسم(، من  در آن سوی آب ها می شوم نماینده 
همین جمهوری اسالمی. در جشنواره ونیز،  فیلم 
کوین کاســتنر را هو کرده بودم ترس داشتم مبادا 
جمهوری اسالمی را هو بکنند، نه ابوالفضل جلیلی 
را. تمام مدت این 3 ســاعت من دعا می خواندم! 
همواره خدا را قســم می دادم به خاطر شهدا، به 
خاطر مادران شــهدا، به خاطر خانواده شــهدا، 
آبروی ایران را حفظ کــن. بعد یک اتفاق خیلی 
عجیب وغریبی هم که افتــاده بود، بابک کریمی 
که آن موقع در جشــنواره ونیز کار می کرد، تمام 
زیرنویس های مــن را در کامپیوتر ترجمه کرده 
بود. یک روز قبل از نمایش، برق می رود و تمام 
زیرنویس های  فیلم من از بیــن می رود. بابک 
کریمی شروع می کند به صورت یک خط در میان 
ترجمه کردن، یعنی یک جمله را ترجمه می کند، 
یکی را نمی کند، چون فرصت کم بود و تمام مدت 
نشســته بود زیر پرده و هر وقت دیالوگی گفته 
می شد او باید دکمه ای را فشار می داد که زیرنویس 
دیجیتالی بیاید، نه زیرنویس روی پرده. همه این ها 
مزید بر علت شده بود و وحشت من را گرفته بود، 
وقتی فیلم تمام شد، یک باره من دیدم همه مردم 
بلند شدند و پای کوبیدند و با مشت های گره کرده 
رو به پرده، یک حرفی را تکــرار می کردند. من 
خیلی دوست داشــتم عکس آن  لحظه از قیافه 
خودم را ببینم که چه شــکلی بوده ام! همین طور 
فریاد می زدند و من نمی فهمیدم دارند تو می کنند 
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یا فحش می دهند؟ چه می گویند؟ من فقط می دانم که ملت از ســینما بیرون هم 
نمی رفتند! آن شــب بدون اغراق بگویم که 15-10 دقیقه طول کشید که مدیر 
فستیوال ) جری براون ( بود که من و فیلمم را دوست داشت اما از این ناراحت بود 
که کوین کاستنر آمریکایی  توسط مردم هو شده و حاال این فیلم سه ساعته درباره 
یک  پسر چالق این قدر مورد استقبال بوده است. مدام با بلندگو تکرار می کرد 
که سینما را ترک کنید، مردم سالن را ترک نمی کردند. من ازیک طرف اضطراب 
داشتم که خدایا این ها چه می گویند؟ چه اتفاقی افتاده است؟ آمد به من گفت: 
برو بیرون! عصبانی شده بود از این قضیه. گفت:  برو بیرون دیگر ابوالفضل! گفتم 
مگر نباید از این سمت بروم؟ گفت: نه برعکس برو که مردم به خاطر تو بروند 
بیرون. من آمدم پایین و مردم همچنان داد می زدند، من هم دادمی زدم: بابک! 
بابک! بابک هم معلوم نبود کجاست، وقتی باالخره بابک آمد دیدم چشم هایش 
پر از اشک شــده گفتم: بابک این ها چه می گویند؟ می خواستم بفهمم که خیالم 
راحت بشــود دیگر! گفت: این ها دارند می گویند که ســینمای ایران قهرمان 
دنیاست! قهرمان جهان! و من از این بابت خیلی خوشحالم. حاال کاری نداریم، 
به هر ترتیب من آمدم بیرون و خیالم راحت شد، من اولین سؤالی که بعد از بیرون 
آمدن از مردم کردم این بود که: می دانم این فیلم بلند بود و باید کوتاه شــود اما 
نمی دانم کدام قسمت را کوتاه کنم. به من کمک کنید و بگویید کجای آن طوالنی 
بود؟ همه مردم گفتند: هیچ کجا! یادم هست که یک آقایی گفت: دو سه فریم از 
دوچرخه سواری، بعد گفت: نه همان را هم درنیاورید! و بعد خیلی مشتاقانه از 

مدیر فستیوال درخواست کردند و یک ساعت بعد دوباره فیلم اکران شد. 
*یک ساعت بعد دوباره اکران شد!؟

جلیلی: اصاًل چنین چیزی در تاریخ بشریت وجود ندارد که در یک فستیوال به 
آن عظمت یک فیلم، آن هم ایرانی، دو بار اکران شود. 

*این موفقیت را متعلق به خودتان می دانستید یا سینمای ایران؟
جلیلی: من برگشــتم ایران، منی که وجود ندارد، اما یادت باشد  اآلن مثاًل شما 
می گویی سینمای آمریکا، می گویی سینمای ژاپن، می گویی سینمای فرانسه، 
نمی گویی سینمای ژان پیر ملوین. من آمده بودم می گفتم : بابا ! تمام دنیادارند 
برای این ســینمایی که از مرز واقعیت به حقیقت نزدیک شــد دارند برای ما 
بزرگداشت می گیرند، از این موضوع استفاده کنید!  اما در داخل مرا می کوبیدند! 

*چه کسانی؟
جلیلی: آن موقع فارابی همین بهشتی و معاونت سینمایی  وقت ضرغامی ...!

*بااینکه تلویزیون، فیلم را حمایت کرده بود. 
جلیلی: بله. شبکه دو ساخته بود، پول داده بود. 

*ولی ضرغامی حمایت نمی کرد. 
جلیلی: هیچی.

*آن فیلم هم همین طور پرماجرا بود؟ منظورم در فستیوال های خارجی است. 
جلیلی: بله. مثاًل من یادم هســت که وقتی این فیلم در ژاپن، نمایش داشت. هر 
جا که می رفت مردم اشک می ریختند، اشک شوق! یادتان باشد که ما در برخی 
از فیلم هایمان افتخار می کنیم که گریه همــه را درآورده ایم! گریه همه را برای 

چه درآوردید؟
*این اقبال ها به خاطر  چه بود. خودت نشستی فکر کنی چرا؟

جلیلی: ســال ها بود هر جا می رفتم، یک خانم سیاه پوســتی که عکاس کایدو 
ســینما بود می آمد و به من می گفت: ابوالفضل! من یک چنــد تا عکس از تو 
بگیرم! آن موقع هم آنالوگ بود، یعنی دیجیتال نبود من هر جا در هر کشوری که 
می رفتم این خانم می آمد و می گفت من یک چند تا عکس از تو بگیرم! یک بار 
من پیش خودم گفتم: احتمااًل این خانم دیوانه است چون عکس هم می گرفت 
و می رفت یعنی نه گیری می داد و نه هیچ چیز دیگری. البته تا زمانی که عکس 
نمی گرفت، گیر می داد اما همین که اجازه می دادم و عکس می گرفت می رفت! 
من پیش خودم گفتم این خانم  احتمااًل خل اســت! بعضی مواقع می ایستادم و 
بعضی مواقع می گفتم بابا چقدر عکس از من می گیری! تا اینکه بعد از 7-6 سال 
من در جشنواره ونیز بودم، حین همان فیلم »یک داستان واقعی« بود، مصاحبه 
مطبوعاتی داشــتم. مصاحبه مطبوعاتی در آنجا 20 دقیقه است، سر 20 دقیقه 
زنگ را به صدا درمی آورند و همه باید بروند بیرون، دیگر من بمیرم، تو بمیری 
نداریم! من دو دقیقه به شــروع مصاحبه مطبوعاتی مانده بود، زیر دوش بودم! 

نادر طالب زاده هم که مترجم من بود گفت من به عنوان مترجم نمی آیم )اآلن به 
یاد ندارم علتش چه بود( من هم داشتم با خودم فکر می کردم، اآلن چطور خودم 
را به موقع به آنجا برسانم، اگر هم می دویدم فقط 10 دقیقه باید می دویدم،  داشتم 
فکر می کردم که برای ترجمه چه کنم، چون من می توانم منظورم را با انگلیسی 
برسانم، خود خارجی ها همیشه می گویند حرف هایت را انگلیسی بگو، آن قدر 
بامزه می گویی که ما می فهمیم چه می گویی! ولی خب طول می کشید تا بتوانم 
حالی شان کنم. داشتم زیر دوش به همه این مسائل فکر می کردم که تلفن زنگ زد، 
تلفن را از توی حمام جواب دادم دیدم همان خانم عکاس از کایدو سینماست! 
گفت ابوالفضل من این پایینم می خواهم از تو عکس بگیرم! گفتم اصاًل حرفش 

را هم نزن و تق! گوشی را گذاشتم. آقا من از زیر دوش آمدم بیرون، خیس، لباس 
را پوشیدم و گفتم تا همان جا می دوم، طالب زاده هم که گفته من نمی آیم، ظاهراً 
8-7 دقیقه هم دیر خواهم رسید. در همان لحظه این خانم گیر داد که اال و باهلل من 
باید از تو عکس بگیرم! من یک دفعه اصاًل قاطی کردم یعنی به نوعی صفر شدم، 
تسلیم شدم، گفتم اصاًل گور پدر مصاحبه! ایستادم و گفتم بیا عکس بگیر! تِقی 
عکس گرفت و گفت برو! گفتم: همین؟ دیگر نمی خواهی بگیری؟ گفت: نه برو! 
من رفتم و به محل مصاحبه رسیدم، سال قبلش که با فیلم »دت یعنی دختر« به 
آنجا رفته بودم، 35 خبرنــگار برای مصاحبه آمده بودند، بنابراین این بار هم با 
خودم حساب کرده بودم که خب 35 نفرند باالخره به نحوی از آن ها عذرخواهی 
خواهم کرد دیگر! وقتی وارد شدم دیدم 250 خبرنگار آمده است! )برای همین 
فیلم »یک داستان واقعی«( مسئول جلسه گفتگو، پرس، شروع کرد به دری وری 
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گفتن که چرا دیر آمــدی؟ 10 دقیقه دیر کردی؟ 
گفتم: بابا ما در ایران 10 ســال دیر می کنیم هیچ 
اتفاقی نمی افتد! بماند از اینکه رفتم باال گفتم اینجا 
کسی نیست بتواند فارسی را ترجمه کند؟ دیدم یک 
نفر دست بلند کرد گفت: من هستم. کی بود؟ احمد 
رفعت که از ضدانقالب های تیر است اآلن هم با 
بی بی سی کار می کند! آمد و من با خودم گفتم یا 
ابوالفضل! این آمد اآلن چه خواهد شــد! من چه 
بگویم و او چه ترجمه خواهد کرد معلوم نیست! در 

آن محل، یک مانیتور بزرگ بیرون از سالن وجود 
داشت که آن عده که نتوانسته بودند داخل بیایند، 
مصاحبه را از خیابان می دیدند. خبرنگاری یک 

سؤال سیاسی از ما کرد. 
*چه سؤالی؟

جلیلی: دقیقًا یادم نیست ولی منظورش این بود که 
در مملکت شما هیچ کس، هیچ کس را قبول ندارد! 
رئیس جمهور )هاشــمی رفسنجانی(، مجلس را 
قبول ندارد، رئیس جمهور مــردم را قبول ندارد، 
مردم هم اصاًل هیچ کس را قبول ندارند این وسط 
تو چگونه زندگی می کنی و نظرت چیســت و از 

این حرف ها! یک دفعــه همین آقای احمد رفعت 
)ضدانقالب تیر( همان پشــت میکروفون گفت: 
ابوالفضل باید یک جوابی بــه این یارو بدهی که 
خواهرش و مــادرش ....! گفتم: رفعت؟ صدای 
ما بیرون دارد پخش می شود! گفت: این مرتیکه 
هدفش این است که به ایران توهین کند باید اینجا 
جلوی او بایستی! یعنی بااینکه خودش ضدانقالب 
بود و همیشه دری وری می گفت اما در آن موقعیت 
حیثیت ملی اش گل کرده بود و می گفت باید حال 

این یارو را بگیــری! کاری نداریم، به هرحال ما 
حال او را گرفتیم. بعداً به رفعت گفتم: می دانستی 
صدایت بیرون از ســالن پخش می شــد؟ گفت: 
من اصــاًل آن موقع در حال خــودم نبودم. یک 
ســاعت و 20 دقیقه هم مصاحبه ما طول کشید 
که وقتی آمدیم بیرون همان مســئول پرسش و 
پاسخ  گفت: آنارشیست هســتی، همه چیز را به 
هم می ریزی، همه برنامه ما به هم خورده اســت! 
چون ســر 20 دقیقه زنگ را زد، مردم هم گفتند 
ما می مانیم! به هرحال فیلم ما کاندید شیر طالیی 
شد. مدیر فستیوال، نماینده اش را فرستاد و گفت 

به ابوالفضل بگو نرود، کاندید شده ای نباید بروی 
)یعنی برنگرد ایران(. طالب زاده گفت، ضرغامی 
گفته  که اال و باهلل باید برگردی! من هم آن موقع 
که عقلم نمی رســید، احمق بودم، برگشتم. شش 
ماه بعدازآن من رفتم یونان، فســتیوال »تســالو 
نیکی« داور بودم.  آنجــا یک روزی دیدم همان 
زن سیاه پوست، عکاس کایدو سینما آمد و گفت: 
ابوالفضل؟ گفتم: جان مــادرت دیگر من را رها 
کن! گفت: نه می خواهم دعوتتان کنم. گفت من از 
کارگردانان کشورهای مختلف عکاسی کرده ام، در 
اینجا نمایشگاهی برپا کرده ام، ساعت 8 بیا برای 

افتتاحیه نمایشگاه. 
*در یونان؟

جلیلی: بله. گفت: از ایران هم عکس تو و عباس را 
گذاشته ام) به کیارستمی می گویند عباس(؛ گفتم: 
باشد ولی پیش خودم گفتم من که نمایشگاه برو 
نیستم! نمی دانم چه شد که ساعت 8 با سایر داوران 
به همین نمایشگاه رفتیم) به اجبار(. من یکی یکی 
عکس ها را دیدم یادم هست مثاًل عکس »ژولیت 

بینوش« را دیدم که آن موقع جوان بود.
*آن مواقع ها ژولیت بینوش با »بیمار انگلیسی« 

گل کرده بود.
جلیلی: ولی یک سیگار دســتش بود و به نظرم 
خیلی بامزه و بانمک آمد. همین طور که داشــتم 
نگاه می کردم، یک دفعه جلوی یک عکس خشکم 
زد و با تعجب گفتم: مــن ؟! همین طوری جلوی 
عکس ایستادم و می گفتم: من؟! من ؟! این منم؟! 
بعد همه آمدند و گفتند چه شده؟ گفتم: این منم! 
می دانی چه اتفاقی افتاده بود؟ تمام این سال ها که 
این خانم عکس می گرفت می خواست خود من 
را بگیرد، در عکس هایش به خود من نمی رسید، 
آنجا به من گفت:چه شــده؟ چرا ایستاده ای؟ بیا 
بقیه عکس ها را نگاه کــن. گفتم: نه، این عکس 
را به من می دهی؟ گفت: نه! گفت: چقدر تا حاال 
بابت عکس به من فحش داده ای؟ گفتم: نه آخر 
این خود خودم هستم! گفت: من هم می خواستم 
خود خودت باشــی. تنها روزی که خود خودت 
بودی همان روزی بود که خیس از زیر دوش آمده 
بودی و بی اختیار گفتی عکس بگیر! خود خودت 
شده بودی و یک عکس از تو گرفتم. بعدازآن من 
تازه شدم یک عکاس عرفانی، چون از هرکسی 
عکس می گرفتم می گفت چقدر این عکس قشنگ 
است! یادم هست در جشنواره استرالیا، یک خانم 
خبرنگاری  بود که  من از او عکس گرفتم، به من 
پرید که از من عکس نگیری. گفتم: چرا؟ گفت: 
من زشتم و بدم می آید کسی از من عکس بگیرد. 
گفتم: باشد نمی گیرم! ولی از او عکس گرفتم، از 
خیلی های دیگر  هم عکس گرفتــم. وقتی بعداً 
عکس را به آن خبرنگار زن نشان دادم همان حال 
من به او دســت داد گفت من در تمام عمرم کسی 
این چنین از من عکــس نگرفته بود، این را به من 
بده! گفتم: نمی دهم! گفت که چطور گرفتی که من 
این قدر قشنگ شــده ام؟ من رسیدم به اینکه همه 
انسان ها زیبا هستند، چه چیز انسان را از زیبایی 



54

لی
جلی

ل 
ض

الف
بو

: ا
ده

ون
پر

درمی آورد؟ آن منقبض شــدن، آن از خود خارج شدن و اینکه هرآن چه واقعًا 
هستی را جلوی دوربین نشــان نمی دهی. وقتی خودت بودی جلوی دوربین، 
قشنگ هستی!  هر انسانی یک لحظه خلوصی دارد که آن لحظه خلوص زیباست 
و آن خانم سیاه پوست هم لحظه ای که من از خودم خالص بودم عکس گرفت. 

من این موضوع را همه جا تعریف کردم، اما آن عکس را هرگز به من نداد. 
*اگر می داد هیچ جا از او تعریف نمی کردی!

جلیلی: نمی دانم ولی اولین بار بود حس کردم خودم هستم. میدانی چه می گویم؟ 
معمواًل وقتی عکس خودت را می بینی فکر می کنی یک نفر است که شبیه توست، 
در ناخودآگاهت این حس وجود دارد یا می گویی مثل من است. اما آن عکس، 

خود خودم بودم! 
*برای همین دوســت دارید به گونه ای فیلم بسازید که خود زندگی را نشان 

بدهید؟ 
جلیلی: نه. می خواهم به آن خلوص برسم. 

*با هر نگاهی که به کارنامه شــما نگاه کنیم، خیلی فراز و نشیب دارد. اول با 
مناسبات معمول ســینما، مثل همه فیلم را می سازی و می بری در اتاق دوبله، 
دوبله می کنی، نشان می دهی، به سینمای داستانی عالقه داری، ناگهان کات، 
در »گال« نزدیک می شوی به صدا سر صحنه، فرم جدید، دوربین روی دست 
جشنواره ای، بعد یک مسیر دیگری را با فیلم های دلبران ،رقص خاک ،دت یعنی 
دختر طی می کنی سپس  با »یک داستان واقعی« نقطه عطفی رقم می زنی  تا 
برسیم به »گل یاپوچ« که از میان این فیلم صدای فریاد زدنت شنیده می شود. 
تبدیل می شوی به یک معترض اجتماعی. باالخره چه روشی در این میان تنوع 

بصری و فرمی مطلوب شما بوده است؟
جلیلی: در فیلم  »میالد« و »بهار« من از حرفه ای ها اســتفاده کردم. بعد به این 
نتیجه رسیدم که حرفه ای ها، آنی که من می خواهم نیستند، آنی که من می خواهم 
نمی شود! متوجه هستی؟ یعنی بر مبنای دســتمزدی که می گیرد می پرسد من 
اینجا باید چه نقشی را بازی کنم؟ مثاًل یک فردی دارد نقش یک انقالبی را بازی 
می کند درصورتی که خودش انقالبی نیســت. من آنجا با خودم گفتم: تو اشتباه 
کردی! دیگر نباید از حرفه ای ها استفاده کنی. )برای کارهای خودم می گویم، نه 
اینکه منظورم کل سینما باشد( گفتم برای این قبیل کارها که دلی هستند، تو باید 
اهل دل انتخاب کنی. تو نمی توانی با پول، شخصی را اهل دل کنی، من در آن فیلم 
می خواستم آدم ها را با پول اهل دل کنم. بنابراین، وقتی »گال« را ساختم، دیگر 
از خود بچه ها استفاده کردم، با آن ها کارکردم و درواقع خود اهل دل ها را گذاشتم 

جلوی دوربین بازی کردند. 
* اعتقاددارم که ســینمای شــما بعد از »یک داســتان واقعی« متوقف شده 
یعنی دیگر مؤلف نیســت و حتی مؤلفه های قبلی جلیلی در آن متجلی نیست، 

اعتقاددارم که ابوالفضل جلیلی نمی تواند مثل گذشته فیلم خوب بسازد.
جلیلی: یه جوری حرف می زنی که جلیلی تمام شــده بااینکه خودت عاشــق 
فیلم های من هســتی! چرا این طوری فکر می کنی؟ البته من تا یک مقطعی، به 
دولت کلک می زدم یعنی مثاًل مــن هرگز نرفتم به تلویزیون بگویم که من »دت 
یعنی دختر« را می خواهم این گونه بســازم او هم بگوید بفرما این پول را بگیر! 
من یک داستانی می نوشتم، می دادم و می رفتم و کار خودم را می کردم. بعد آن ها 
شاید کمی به همین خاطر لج می کردند، توقیفش می کردند یا هر چیزی! ولی از 
یک مقطع خاص زمانی به بعد که وقتی خدا تا این حد به آدم نزدیک است، چرا 
باید دروغ بگوید؟ علنًا می رفتم به آن هــا می گفتم که مثاًل می خواهم یک فیلم 

بسازم انتقادی! می گفتند: نه، نمی خواهیم.
* سینمای خودتان را یک جریان انتقادی می دانید؟

جلیلی: در برخی مــوارد بله. انتقــاد دارم منتها انتقادی کــه درواقع در بطن 
ماجراست. مثل چی؟ مثاًل همان »گل یاپوچ« که ســاختم، آن فیلم هم به نظر 
اثر عجیب وغریبی است که خوب دیده نشــد، نگذاشتند دیده بشود. در اغلب 
رسانه های  دنیا نوشتند: یک فیلم کمدی سورئال رئال قابل باور. من خیلی جاها 
ســورئال می زنم، ولی قصه ام را  تو باور می کنی. این طور نیست که تو باورت 
نشود، درصورتی که وضعیت سورئال را آدمی باور نمی کند. در حق گل و یا پوچ 
هم  به نظر من اجحاف شد ولی فیلم کمدی بود. در اسلوونی، وقتی نمایش این 
فیلم تمام شد، حین سخنرانی در مورد این فیلم در کشور هلند، یک جوانی در 

همین سن و سال های تو و هم تیپ شما، دست انداخت و پیراهن من را گرفت و 
گفت وایستا کارت دارم! همین طور می خندید ولی لباسم را گرفته بود و می گفت 
وایستا! بعد مدیر فستیوال به او پرید و گفت: تو اجازه نداری یقه او را بگیری من 
گفتم: چرا؟ اشکال ندارد، بگذار بگیرد، یقه من را خیلی جاها می گیرند بگذار 
یک بار هم او بگیرد! بعد ایســتادم و گفتم: چه کار داری؟ گفت: من 90 دقیقه 
خندیدم، ته فیلم گریه کردم که چرا من 90 دقیقه خندیدم! )نمی دانم ســؤال تو 
چه بود که من به این رسیدم ( بعد گفتم: خیلی هم خوشحالم اتفاقًا من همین را 
می خواستم بگویم! بعدازآن دیگر نگذاشتند من فیلم بسازم. من همین اآلن )در 
همین دولت روحانی ( نمی توانم فیلم بسازم. من در زمان دولت احمدی نژاد هم 

نتوانستم فیلم بسازم، کمک نکردند.
*آخر فیلمی که توده سینما رو برود ببیند نمی سازی! یعنی مثل بچه آدم فیلم 

نمی سازی!
جلیلی: من فیلم فرمایشــی نمی توانم بسازم چون من آدم مسلمانی هستم. آدم 
مسلمان، تفکر دارد، تفکرش چیســت؟ تفکرش الهی است، تفکر من که مال 

خودم نیست.
*یعنی مجموعه مســتند »یک زندگی ســاده« که برای تلویزیون ساختید، 

سفارشی نبود؟
جلیلی: فقط تهیه کننده بودم، به خدا  برای امرارمعاش بود.  ولی مستندهای قوی 
و کاملی  نیستند. قوی نیســت به خاطر اینکه فرصت کافی نداشتیم، ما خیلی 
سریع آن ها را ســاخته بودیم ولی نه، محتوایش را قبول دارم. من هرگز حتی 
برای امرارمعاش فیلمی که به آن اعتقاد ندارم نساخته ام. من یک فیلم مستندی از 
نمایشگاه قرآن برای امرارمعاش ساختم ولی خودم آن را یکی از بهترین کارهای 
مستندم می دانم، در چهار ســاعت هم آن فیلم را ساختم، یعنی با دوربین رفتم 
در نمایشگاه، نمایشگاه که تمام شدآمدم بیرون! خیلی روح داشت، هیچ وقت 
هم فکر نمی کردم نمایشگاه قرآن، این قدر باروح باشد. اول که می خواستم بروم 
فکر کردم قرار است بروم یکجایی که همه دارند قرآن می خوانند، یک عده ای هم 
دارند شعار می دهند! ولی این قدر روح قشنگی داشت که فیلم بسیار زیبایی شد. 
*وقتی باهم حرف می زنیم، در اغلب مواقع، چه اآلن و چه در سال 87 که آمدم 
و فیلم »گل یاپوچ« را در دفتر شــما دیدم، خیلی هم امید به اکرانش نداشتید، 
همیشه احساس می کردم یک غمی در صدای شما وجود دارد از اینکه صدای 
کف و سوت خارجی را در جشــنواره های خارجی شنیده اید، ولی اینجا دیده 
نشدید و همچنان ناراحتید؟ دوست داشتید آثارتان روی پرده سینما دیده شود؟

جلیلــی: نه. یک بار من در جشــنواره ای هم جایزه مردمی را گرفته بودم و هم 
جایزه اول فستیوال را. 

*کدام فستیوال؟
جلیلی: فستیوال »نانت«. 

*کدام فیلم؟
جلیلی: همین »یک داستان واقعی«. وقتی که جشنواره تمام شد، رئیس فستیوال 
به من گفت: ابوالفضل چرا خوشحال نبودی؟ گفتم: من خوشحال بودم! گفت: نه، 
باید می خندیدی، انگار خوشحالیت را بروز نمی دادی. چون خیلی باهم رفیق 
بودیم، به او گفتم: اگر به تو بگویم شاید خنده ات بگیرد. گفت: چرا؟ گفتم: ببین من 
همیشه چندان مؤمن نیستم، اما همیشه می گویم چه موقع آدم خوشحال خواهد 
بود؟ می گویم آن موقعی که کاری انجام بدهی که بدانی خدا خیلی با این کار تو 
حال کرده است، وقتی اینجا هستم، درست است که جایزه مهم است من اآلن بر 
سکوی بلندی ایستاده ام، اما آن لحظه می گویم خدایا من اآلن در چه جایگاهی 
هســتم؟ خدا می گوید خودت ببین چقدر جایگاهت پایین است. چون در این 
فکرها هستم، معمواًل آن شادی که تو می خواهی در چهره ام وجود ندارد. یا مثاًل 
یک مرتبه در هلند داشتم در مورد فیلم »حافظ« صحبت می کردم، حرف های 
مذهبی هم می زدم، یک خانمی از انتهای سالن بلند شد و گفت من یک احساسی 
در مورد شما دارم می توانم بیان کنم؟ گفتم: بفرمایید! گفت: من احساس می کنم 
شــما دارید با ما حرف می زنید، اما خودتان اینجا نیستید. گفتم: درست است. 
گفت: کجا هستید؟ گفتم: حاال در آن مورد، بحث طوالنی است که کجا هستم! نه 
اینکه بخواهم بگویم من یک آدم آسمانی هستم! من همیشه در اروپا هم گفته ام 
شاید اگر فیلم های من را نمایش می دادند من اآلن یک آدم پولدار بی خاصیتی 

من همیشه در اروپا هم گفته ام شاید اگر فیلم های من را نمایش می دادند من االن یک آدم پولدار بی خاصیتی بودم . اتفاقا راضیم از اینکه نمایش 
نداده اند. چیزی که من را غمگین می کند این است که من تجربیات معنوی زیادی دارم و  من را محروم می کنند از اینکه به دیگری یاد و انتقال 

بدهم ، این موضوع مرا اذیت می کند.
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بودم. اتفاقًا راضی ام از اینکــه نمایش نداده اند. 
چیزی که من را غمگین می کند این اســت که من 
تجربیات معنوی زیــادی دارم و  من را محروم 
می کنند از اینکه به دیگری یاد و انتقال بدهم، این 

موضوع مرا اذیت می کند.
*یک اطالقی هم در خصوص شــما و سینمای 
شــما به کار مــی رود تحت عنوان»ســینمای 
جشنواره ای«. واقعًا شــما فیلم ساز جشنواره ای 

هستید؟
جلیلی: بله. من فیلم ساز جشنواره ای هستم! 

*یعنی محل ارتزاق شما جشنواره ها بوده است؟ 
جلیلــی: نه. ولی از کودکی همیشــه می گفتم من 
می خواهم اســالمی که در ذهنم دارم  را به دنیا 
بشناسانم. بله من فیلم می سازم برای جشنواره ها. 
در تمام جشنواره هایی که من از بدو عمرم تابه حال 
رفته ام همیشه راجع به مذهبم صحبت کرده ام. شما 
کاری مهمی که باید کنید  این اســت که دوستان 
مخالف سینمای من و ســینمای جشنواره ای را 
جمع کن  نوارهای صحبت های من و حضورم در 
جشنواره های فرنگی را  ببینند. یک بار نشده در 
خصوص سیاست حرف بزنم، شاید یکجاهایی 
یک چیــزی گفته باشــم ولی همــواره در تمام 
جشــنواره های دنیا در مورد ایدئولوژی ام حرف 
زده ام. اآلن هم فیلم می سازم برای جشنواره ها. 
من باید حرف بزنم دیگر! من اگر بخواهم حرفم 
را بروم در جشنواره فجر حرفم را بزنم باید فیلم 
بســازم. البته برخی رفقای مدیــر و مطبوعاتی 
می گویند جلیلی  پررو شده، نگذارید فیلم بسازد. 
برای من اصاًل اهمیتی نــدارد! ضمن اینکه ما در 
کشور خودمان، آن قدر دیگران از مذهب می گویند 

که شاید برخی ضد مذهب بشوند! ولی من خودم 
نیاز دارم که چهار نفر که اصاًل با مذهب من آشنا 

نیستند را آشنا کنم. 
*یعنی می خواهی به نوعی هم خودت را راضی 
نگه داری و هم اینکــه ایدئولوژی ات را پرزنت 

کنی؟ 
جلیلی: جمهوری اســالمی می خواهد راجع به 
اســالم و خدا تبلیغ بکند. متوجه هســتی؟ پس 
چرا من سفیر این کار نباشم؟ خدا به من گفت من 
نیاز به تبلیغ ندارم، تمام کائنات را من آفریده ام، 
تو می خواهی تبلیغ من را بکنی؟! گفتم: پس من 
باید چه کار بکنم؟ گفت مرا بشناسان به دیگران. 
من می روم که مذهبــم را بشناســانم، نه اینکه 
تبلیغ کنم. من وقتی که سالگرد 11 سپتامبر رفتم 
آمریکا، گفتم که من شیعه هســتم. گفتند: شیعه 
یعنی چه؟ گفتم: یعنی اینکه آقای بن الدن که این 
اتفاق را رقم زده وهابی است، طالبان است، آن ها 
تصورشان این اســت که اگر سه شیعه مثل من را 
بکشند می روند بهشت! گفتند: عجب! پس آن ها 
با شما فرق دارند؟ گفتم: بله خیلی هم فرق دارند. 
همه گفتند: آن ها چه جور فرقه ای هستند؟ گفتم: 
آن ها وهابی هستند. گفتند: عجب! ما چنین چیزی 
را نمی دانستیم. گفتم: بله، بهتر است این مسائل را 
بدانید! همین که من به آن ها وهابیت را شناساندم، 
فهمیدند کــه پس جمهوری اســالمی با طالبان 
نیست، باهم اختالف 180 درجه ای دارند. همین 
برای من قشنگ بود! حاال من خیلی کارهای دیگر 
هم کرده ام ولی همین یک نمونه را تعریف کردم! 
ما هیچ وقت نتوانستیم به آن ها بفهمانیم که بابا ما 
با طالبان فرق داریم، اصاًل نگاه ما به اسالم با نگاه 

آن ها فرق دارد.
*نگاهی که به فیلم سازان جشنواره ای می شود 
معمواًل این است که شــماها در این جشنواره با 
فیلم و کالم و حضورتان وطن فروشی می کنید و 

آبروی مملکت و مردم را باهم می برید؟
جلیلی: چنین تفکری ریشــه در حسادت دارد. 
آدم هایی که در داخل این انگ ها را به من و امثال 
من می زنند، حسادت می کنند. چون بسیاری از 
این عناصر در کالبد فعال فرهنگی نه تنها در داخل 
برای تبلیغ نظام و دین کاری نمی کند، بلکه سبب 
می شوند مردم از هنر و فعالیت فرهنگی و حتی 
انقالب دور شوند و در مقابل این افراد مردم  پز 
مخالف بگیرند. خــود طرف انگ زن  مخالف ما 
می بیند ما با کمترین امکانات پرچم نظام و دین را 
باال می بریم در قلب مناسبات فرهنگی فرنگی باال 
می بریم، معلوم است که حسادت کند و انگ بزند. 
اگر شناساندن اسالم ناب، وطن فروشی است، بله 
من وطن فروشم! من اصاًل نه اینکه بگویم آدم ها 
را حساب نمی کنم، نه، همیشه امام )ره( می گفتند 
عالم محضر خداســت، من همیشه سعی می کنم 
خود را در محضر خدا حــس کنم، نه اینکه باور 
کنم، چون اگر باور کنیم که می سوزیم، اما سعی 
می کنم حس کنم، برای من فقط او مهم است اما 
برای من اصاًل مهم نیست این جناح مخالف آثار 
من  چه می گوید. مثاًل اآلن خود شــما، در تمام 
اوراق نشــریه ات تا می توانی از من بد بنویس، 
اگر دیدی من گله بکنــم، اصاًل برعکس، خوب 
بنویس! اتفاقًا وقتی بد می نویســند من احساس 
رضایت دارم چون من تا حدی هم مالمتی هستم. 
می دانید که در زمان حافظ یک قشری بودند به نام 
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مالمتی! می گفتند همیشه کاری کنید که مردم فکر کنند شراب خوارید، آدم های 
بدی هستید تا علیه شما سخن بر زبان رانند. من اتفاقًا موقعی که از من تعریف 
می کنند، اذیت می شوم، خود خدا این را می داند که اذیت می شوم. اصاًل برایم 
مهم نیســت که چه در مورد من می گویند. من موقعی که در خصوص حجاب 
در توکیوی  ژاپن صحبت به آن زیبایی کردم )می گویم صحبت زیبا چون خدا 
دردهانم گذاشت( که خودمم هنوز حیران هستم که چقدر قشنگ صحبت کردم، 
کیف می کنم. حاال همه علیه من بگویند که بد است، اصاًل برایم مهم نیست. من 
اصاًل نیازی به بشــر ندارم )البته ازنظر روحی(. مثاًل بگویم نیاز دارم که کسی 
از من تعریف کند. مثاًل شــما می بینید وقتی به یک فیلم ساز یک سیمرغ کمتر 
می دهند، خودش را به درودیوار می زند، بعد مقایسه کن با من که این همه سال 
زده اند توی سرم، فیلمم را نمایش نداده اند، پول به من نداده اند، به نان شب نیاز 
پیداکرده ام، هرگز به کســی نگفتم، بازهم دارم دفاع از مذهب و ایدئولوژی ام 
می کنم. خوب من عملکردم بهتر بــوده یا این بچه نق نقویی که کار به اصطالح 

برای انقالب می کند و تازه طلبکار هم هست. 
*اآلن اگر ســفارت فرانسه بخواهد به شما نشان شــوالیه بدهد چه واکنشی 

نشان می دهید؟
جلیلی: خیلی خوشحال می شوم!

*چرا؟
جلیلی: برای اینکه مهم است برای من! اتفاقًا علیزاده هم که گفت من نمی گیرم، 
من نوشتم اشتباه کردی. ما که با معنویت مشکل نداریم، خود آمریکا هم اگر به 
من نشان درجه یک بدهد من کیف می کنم. چون من یک آدم مسلمانی هستم که 
فیلم هایم همیشــه لبریز از موضوعات مذهبی است و آثارم همیشه  معنویت را 

منتقل کرده است.
*خب ببین منتقدان، از هر دو ســر طیف، روشنفکر و محافظه کار ،این وری و 

اون وری، این اعتقاد را در مورد فیلم های شما ندارند و معتقدند آثار شما بیشتر 
انسانی است تا مذهبی. 

جلیلی: به خاطر اینکه فیلم های من دلی است و من حرف دلم را می زنم.
*مــن دغدغه ات را در خصوص جنــگ و انقالب خــوب می فهمم، بارها و 
بارها گفتی که من دوســت دارم در مورد جنگ فیلم بسازم ولی هر دفعه در 
هر محفلی دیده ایم که مسئولین می گویند اگر به ابوالفضل جلیلی پول بدهیم 
تا فیلم جنگی بسازد، می رود فیلم ضد جنگ می سازد! خودت یک ترسی را 
به وجود آورده ای که به تو اطمینان نکنند؛ بارها گفته ای من با خانواده شهدا 
همراهم و دغدغه مردم و مملکتم رادارم ولی چرا مسئولین در مورد این طور 

قضاوت می کنند؟
جلیلی: مهم نیســت اصاًل مدیران برای من مهم نیستند، مدیران به میزشان فکر 
می کنند، من به وجدانم فکر می کنم. من یک پســرخاله ای داشــتم که شــهید 
شــد، خیلی مؤمن بود، یعنی یادم هســت وقتی ما بچه بودیم، شوهرخاله من 
در روزهای عید لباس های مندرس می پوشــید با بچه هایش هم همین کار را 
می کرد. من می گفتم چرا؟ آن موقع می گفت چــون آیت اهلل طالقانی و آیت اهلل 
منتظری در زندان اند. ما که اصاًل نمی فهمیدیم یعنی چه! می گفتیم دیوانه است، 
ببین این قدر مؤمن بودند. بعد پســرخاله من خیلی دوست داشت برود جبهه و 
ســپاه و باالخره هم رفت، با زحمت هم رفت. موقعی که از جبهه برمی گشت، 
قبل از اینکه برود خانواده اش را ببیند می آمد در همین خانه ای که اآلن من و تو 
نشسته ایم، من را می دید. من هم آن موقع داشتم این خانه را می ساختم، این خانه 
را خودم ساختم، دیوارهایش را خودم چیده ام، گل مالی هایش را خودم کرده ام 
با کمک یک تعدادی از دوستان که بنا بودند. یادم هست من آن انتها داشتم دیوار 
حیاط خلوت را می کشیدم، پســرخاله ام آمد، لباسش را درآورد و گفت من هم 
کمک می کنم. گفتم: محمد تازه از جبهه آمده ای برو خانه! گفت: نه دوست دارم 

زمانی که من »یک داستان واقعی « را می ساختم ، یک صحنه ای بود که می خواســتم پسره گریه کند، خیلی وقت صرف این کردیم ، با او حرف 
زدم ، تله پاتی کردم ، حتی خودم بغض کردم که بلکه او گریه کند ، گریه نمی کرد! یکی از منتقدین معروف سینما گفت بابا بزن توی گوشش ، 
گریه اش را بگیر برویم پی کارمان ، این همه آدم را معطل کرده ای! سینماست! گفتم : من دارم این فیلم را می سازم که کسی توی گوش این 

پسر نزند آن وقت خودم بزنم توی گوشش؟!
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باهم صحبت کنیــم. بعد موقع صحبت به او گفتم: 
محمد، فالنی را می شناسی؟ گفت: بله. گفتم: خیلی 
مرد است. گفت: ابوالفضل خان! فرق بین مرد و 
نامرد در جبهه مشخص می شود، نه در تهران! آن 
موقع که آتش حمله می ریزند که بیابان تبدیل به 
قیامت می شــود، همین طور سر و دست است که 
تکه و پاره می شود و می رود روی هوا، آن موقع 
اگر به رفیقت کمک کردی، مرد هستی؛ ولی اینجا 
همه مرد هستند، من اگر فیلم جنگی نمی سازم، به 
این دلیل است که می ترسم نتوانم این را بفهمانم، 
نه اینکه من ضد جنگ باشم. معلوم است که ضد 
جنگ هستم، هیچ انسانی جنگ را دوست ندارد. 
آن ها که می گویند ضد جنــگ، نمی فهمند، باید 
بگویند فالنی ضد دفاع از سرزمین است. وگرنه 
که همه از جنگ بدشان می آید. جنگ، حاصلی 
به جر فقر و فســاد و فحشا برای کشور ندارد اما 
وقتی کســی به ســرزمینت، یا اصاًل به خانه ات 
حمله کرد می روی دفاع می کنی دیگر! سرت را 
هم از دست بدهی داده ای! آن را می گویند دفاع 
مقدس. می گویند دفاع به حق. نباید گفت مقدس، 
باید گفت دفاع به حق! یادم باشــد بعداً در مورد 
عبارت دفاع مقدس صحبت کنم، خیلی مهم است. 
به هرحال هیچ احمقی نیست که ضد دفاع به حق 
باشد. پس ناموس برای چیست؟ اصاًل ایدئولوژی 
برای چیســت؟ برای اینکه از آن دفاع کنی. من 
خودم هم جبهه بوده ام، دو ســه بار جبهه بوده ام 

البته نه برای جنگ.
*برای فیلم برداری؟

جلیلی: برای فیلم برداری. یک فیلمی امیر نادری 
در اوایل جنگ ســاخت که همین آقای بهشتی 
توقیفش کرد، به نام »جستجو«، خود جنگ بود. 
رفته بود در خود جنگ. نگذاشتند قطع نگاتیوی 
بشود همان طور توقیفش کردند. ترس من از این 
است که نتوانم ِدینم را ادا کنم، می فهمی؟ نه اینکه 
دینم را به جمهوری اسالمی نتوانم ادا کنم )ما که 
همیشه دین ادا نکرده داریم(، بلکه نتوانم دینم را به 
آن هایی که رفتند و با آن مردانگی شهید شدند ادا 
کنم و درست فیلم را  دربیاورم، بنابراین می ترسم، 

نه اینکه نخواهم بسازم. 
*با شــهید آوینی چه طوری بودی؟ نظرش در 
مورد کار نو خصوصًا در مــورد گال و میالد و 

بهار چه بود؟
جلیلی: ســید مرتضی )آوینــی( را خیلی من را 
دوست داشت، من هم خیلی او را دوست داشتم. 

من که عاشقش بودم.
* آوینی فیلم های کیارســتمی را قبول نداشت 
ولی ســینمای شــمارا تأیید می کرد! اصاًل این 
پارادوکس برای من خیلی عجیب وغریب است.

جلیلی: چــون ارتباط من و شــهید آوینی دقیقًا 
ارتباط دلی بود؛ اصاًل یک عشق عجیب وغریبی 
بود. من با افــکارش زیاد موافق نبــودم، ولی 
عاشقش بودم. من به او می گفتم تو ولِی سینمایی 
منی! می گفت: نه امام )ره( ولی توست. می گفتم: 
ولی یعنی اوج عشق، نهایت عشق، یعنی من مطیع 

توام. هرچند با افکارش مشــکل داشتم و بعضی 
از نظراتش را  قبول نداشــتم، ولی می گفتم اگر 
تو کاری را از من بخواهی من سرســپرده، برایت 

انجام می دهم.
* شد که باهم فیلم برداری کنید؟

جلیلی: نه. 
*نظرشان راجع به کارهای شما چگونه بود؟

جلیلی: نمی دانــم . هیچ وقت نخوانــدم. گفتند 
خوشش آمده بود و تعریف می کرد اما من هرگز 

نخواندم. 
*یک بنده خدایی که معروف است به بچه لوس 
و نُُنر سینما، خودتان هم قباًل به او اشاره کردید، 
گفتیــد که یک بار »رقص خاک« اکران شــد و 
همین بچه لوس و ننر سینما جلوی سید مرتضی 
آوینی بلند شد و فریاد زد که آی بیایید که فالن 

شد و چنان شد .
جلیلی: من آن قضیه را شــنیده ام اما خودم نبودم 
که ببینم دقیقًا چه گفته است. در این مورد چیزی 
ننویس درست نیست. زمانی که من »یک داستان 
واقعی « را می ســاختم، یک صحنــه ای بود که 
می خواستم پسره گریه کند، خیلی وقت صرف این 
کردیم، با او حرف زدم، تله پاتی کردم، حتی خودم 
بغض کردم که بلکــه او گریه کند، گریه نمی کرد! 
یکی از منتقدین معروف ســینما گفــت بابا بزن 
توی گوشش، گریه اش را بگیر برویم پی کارمان، 
این همه آدم را معطل کرده ای! سینماست! گفتم: من 
دارم این فیلم را می سازم که کسی توی گوش این 
پسر نزند آن وقت خودم بزنم توی گوشش؟! او هم 
دیگر چیزی نگفت. می خواهم بگویم ما داریم فیلم 
می سازیم که به عشق برسیم، به معرفت برسیم، به 
هم بدوبیراه نگوییــم. البته یک موقع هایی خودم 

گفته ام اما خب اشتباه کرده ام، بگذریم.
*اما نکته مهمی اســت که خیلی ها در سالخی 
کــردن ابوالفضل جلیلــی نقش قبلــی و بعدی 
داشــته اند، یکی اش همین مورد بچه لوس و نُُنر 

سینماست. 
جلیلی: این اعتقاد شــخصی من اســت که )البته 
نمی دانم مذهبی اســت یا نه ( می گویم وقتی ما 
به دنیا می آییم مثل یک کریســتال هستیم، چون 
از جانب خدا می آییم، پاک و مطهر هستیم، یک 
نفر می گفت اگر جلــوی آن نوزاد بتوانی خودت 
با چشــمت چیزی را جابجا کنی، آن نوزاد هم 
جابجا می کند، چون در آن لحظه گیرنده اســت. 
منتها آرام آرام آلوده می شویم بعد که می خواهیم 
برگردیم به ســوی خدا )اعتقاد من این است که( 
دوباره باید کریستال شویم، تا کریستال نشویم، 
اناهلل و انا الیه راجعون اتفــاق نمی افتد. حتی آن 
قاتل کــه می خواهند اعدامش کنــد، به نظر من 
در آن لحظه آخر تطهیر می شــود و بعد به سوی 
خدا برمی گردد. چون ناپاک نمی تواند به ســوی 
خدا برود به همین دلیل گاهی به خودم می گفتم: 
نکند بروی اینجا بمیری! بعد می گفتم نه نمی میرم. 
می گفتند: چرا؟ می گفتم: چون هنوز پاک نشده ام 
که بتوانم بمیرم، آدم در لحظه مرگ پاک می شود، 

تطهیر می شود. 
*موقع فیلم برداری در جبهه نمی ترسیدی؟

جلیلی: می ترسیدم اما ترس از مرگ نبود، نمی دانم 
ترس از چه بود. از مرگ نبود شاید ترس از این 
بود که نتوانم شهامتی را که بچه های جنگ داشتند، 
داشته باشم ضمنًا نگفتم که دوست دارم فیلم دفاع 
مقدسی بسازم. گفتم می خواهم فیلم هایی بسازم 
که اآلن الیقش نیستم. نگاه کن زمانی که ما راجع 
به شــهید یا دفاع مقدس صحبت می کنیم، چون 
ممکن است عده ای بگویند این ابوالفضل جلیلی 
هم قافیه را تنگ دیده و گریز زده به دفاع مقدس.

*خداوکیلی من این فکر را در موردتان کرده ام! 
گفتم حاال فیلم هایش اکران نشــده حاال دارد شو 
بازی می کند که یا فیلم هایش اکران شود یا برود 

دوباره فیلم بسازد!
جلیلی: می دانی چرا این فکر را می کنی؟  )هم تو 
و هم تمام کســانی که این فکر را می کنند( چون 
تعریف من از کسی که شهید می شود با تعریفی که 

توداری فرق می کند!
*چه فرقی؟

جلیلی: تو فکر می کنی کســانی می روند شــهید 
می شــوند که به اوج ایمــان و اعتقادات مذهبی 
می رسند، نماز می خوانند، نماز شب می خوانند، 

خمس می دهند زکات می دهند.
*خیلی ها این طور بودند.

جلیلی: می دانم من هــم نمی خواهم رد کنم. اما 
تو فکر می کنی چنین کسی به شهادت می رسد، 
حاال ابوالفضل جلیلی که قیافه اش به این حرف ها 
نمی خورد، چطور دارد دم از شهادت می زند؟! من 
می گویم کسی شهید می شــود که به علم الیقین و 
عین الیقین برسد. یعنی هیچ چیزی را جز حضور 
خدا نبیند، من به آن مقام نرسیده ام. دوست دارم 
برســم اما چون تابه حال نرسیده ام اظهار می کنم 
که مثاًل عشق این آدم ها هستم. برای اینکه آن ها 
رسیده اند به آن نقطه اوج و مطلوبی که در ذهن من 
است ولی من خودم به آن نرسیده ام. من این طور 
نگاه می کنــم. یک نمونه بگویم که در نوشــتار 
برایت واضح تر بشــود، من مدتی که در فرانسه 
زندگی می کردم در اتاقی بود که آن ها به آن اتاق 
می گویند استودیو، یعنی خانه ای که کمتر از 20 
متر باشد را می گویند استودیو. همه چیز دارد اما 
خیلی کوچک است، من در یک چنین استودیویی 
زندگی می کــردم، اجاره ای بــود. روبروی من 
یک محوطه بازی بــود، من طبقه اول بودم، یک 
پنجره هم داشــتم توی پالس یعنی میدان. یک 
میدانچه مانندی بود که کسانی که فرانسه رفته اند 
می دانند هوبیدال یا بلوار بیمارستان، قدیمی ترین 
بیمارستان فرانسه روبروی اتاقی بود که من در آن 
زندگی می کردم. چون از همه جای دنیا به آنجا 
مریض می آورند معمــواًل عرب می آمد، فارس 
می آمد، ترک می آمد. مریضخانه های آنجا با ما 
فرق می کند، به همه خوب رســیدگی می شود و 
همه چیز مهیاست، ولی به هرحال کسانی که آنجا 
مریض داشــتند باید می رفتند و می آمدند و به 
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مریضشان ســر می زدند. روزهای چهارشنبه )شاید هم دو روز در هفته ، یادم 
نیست( یک مینی بوس آنجا بود که تبدیل می شــد به آشپزخانه، یعنی ماشین 
بود ولی دروپیکرش را که باز می کردی تبدیل می شد به آشپزخانه ! یک سری 
می آمدند آنجا پول می دادند و ســوپ پخش می کردند به دید ما، آش پخش 
می کردند! به چه کسی می دادند؟ هرکسی که ازآنجا رد می شد اگر دوست داشت 
می گرفت و می خورد. مثاًل بارها دیدم که مثاًل یکــی از مقام های مهم دولتی 
ازآنجا آش گرفت و خورد. کنار یک عده آدم هــای بی خانمان و کثیف، باهم 
می ایستادند و حرف می زدند و  آش می خوردند. من یک مجموعه 7 قسمتی در 
مورد پاریس ســاختم، یک بار رفتم به خانمی گفتم: ببخشید ما در ایران وقتی 
برایمان مشــکلی پیش می آید، مثاًل خانواده مان مریض شود می گوییم خدایا 
مریض ما را شــفا بده ما به جای آن مثاًل 100 تا غذا به فقرا می دهیم، شما چه 
جور نذری می کنید؟ گفت: یعنی باخدا خریدوفروش می کنید؟ گفتم: نه ! نذر 
می کنیم. گفت: نمی فهمم چه می گویید. گفتم: شما اآلن به چه دلیلی آمدید پول 
دادید و گفتید 1500 تا سوپ پخش کنند؟ گفت: هیچی. پول داشتم گفتم بدهم 
آن کسانی که دوست دارند بیایند ســوپ بخورند. گفتم: باخدا هیچ معامله ای 
نکردی؟ هیچ چیزی به خدا نگفتی؟ گفت: نه! آنجا احســاس کردم من مذهبی 
نیستم، احساس کردم من خداپرست نیستم، من خدا را دوست دارم به شرطی 
که خدا هم من را دوست داشته باشد، من درراه خدا کار می کنم به شرطی که خدا 

به من جواب بدهد. یعنی معامله می کنم . اما آن ها این طور نبودند!
* نشــان دادن رنج این آدم هایی که در فیلم هایت می بینیم که مثاًل پروســه 
مریضی را طی می کنند، یک وضعیت خوبی ندارند، یا »دلبران« که راجع به 

مهاجران افغانی است، به دلیل همان معامله باخداست؟ 
جلیلی: ببیــن در دنیا اکثر منتقدیــن مهم دنیا در مــورد فیلم های من این را 
می گویند چون شما فکر نکنید که خارجی ها احمق هستند، خارجی ها خیلی 
خوب ایران را می شناسند، من بارها داور بودم، فیلمی از ایران آمده در مورد 
فقر، و داور خارجی برگشــته با صدای بلند گفته: شت! یعنی گند بزنند به این 
فیلم که رفته اند و فقرهای دروغین درست کرده اند و فکر کرده اند ما احمقیم! یا 
مثاًل یک فیلمی از یک کارگردان صاحب نام ایرانی آمده در همان جشنواره ای 
که من داور بــودم، داور خارجی گفت: کارگردان این فیلــم فکر می کند ما 
خارجی ها احمق هســتیم و می خواهد با احساسات ما بازی کند. سیلی زده 
در گوش پســربچه که گریه کند تا ما ترحم کنیم! این طور نیست، آن ها خیلی 
خوب ایران را می شناسند و همیشه در نقدهایی که در مورد فیلم های من نوشته 
می شود، می نویســند ما فیلم های ابوالفضل را دوست داریم برای اینکه نشان 
می دهد آدم هایی که مشــکل دارند با تمام وجود از البیرنت فقر و مشکالت 
بزرگ می گذرند و به ســوی نور می رسند. هیچ کدام از فیلم های من نیست که 
حتی فقر را نشــان بدهد و در همان فقر، فیلم را تمام کنم همیشه عبور می کنم 

و موفق می شوم من این کار را دوست دارم.
*چیزی که در مورد شما وجود دارد خیلی جالب است! شما فیلم نمی بینید.

جلیلی: نه!
*فیلم خارجی هم نمی بینید؟

جلیلی: نه! 
*قبل از انقالب هم سینما نرفته بودید؟



59

سالبیستویکم| شماره457| دیوبهمن1393

جلیلی: چرا رفتــه بودم ولی نــه به عنوان اینکه 
بخواهم بروم تا فیلم ساز بشوم، چون اگر انقالب 

نمی شد من هیچ وقت فیلم سازی نمی کردم. 
*انگیزه اصلی فیلم ســازی شــما، این انقالب 
است؟ انقالب که شد در خود شما هم انقالب به 

وجود آمد؟
جلیلی: نه. انقالب که شد )حاال بخواهیم شرعی 
بگوییم ( ســینما که حالل شد، من وارد آن شدم. 
اگر انقالب نمی شد، فیلم سازی را دوست داشتم 

ولی فیلم ساز نمی شدم.
*نکته ای که برایم در کارنامه شما مهم است و 
خیلی هم گل درشت به نظر می رسد خود ابوالفضل 
جلیلی اســت. آدمی که فیلم نمی بیند، راجع به 

سینما هم مطلب نمی خواند.
جلیلی: نه. هیچی! اصاًل نمی خوانم. حتی نشریه 

شمارا هم تابه حال نخوانده ام. 
*فیلم های خارجی هم کم دیده اید؟

جلیلی: بله. اصاًل زیاد فیلــم نمی بینم. چون من 
ســینما را ابزار نمی دانم. متوجه هستی؟ من هر 
زمان که بخواهم فیلم بسازم، صدای شجریان را 

زیاد گوش می دهم. 
* و همین فیلم ندیدن برایتان دردسر نشده است؟

جلیلی: نه. همیشــه به من می گویند فیلم های تو 
شــاید برای این اورجینال اســت که اصاًل فیلم 

نمی بینی.
*تا این حد که »تام هنکس« را نشناسی؟

 جلیلی: دل خجسته ای داری پورصباغ ! فیلم هایم 
را اکران بکنند، اگر یه ذره حالم خوب بود شاید 
به این موضوعات فکر می کردم  یک مقدار کمکم 
می کردند. وضع و حالم در این سال ها خوب نبوده 
که سینما شناسی دغدغه ام باشــد. گاهی به نان 
شــب محتاج بودم، چون واقعًا درآمدی نداشتم. 
من سر »رقص خاک« خیلی مشقت کشیدم. اصاًل 

خانواده من همیشه مشقت کشیدند.
*چرا مطیع نشدید؟ چرا سیستم رایج فیلم سازی 

را نپذیرفتید؟ 
جلیلی: من سیســتم را پذیرفته ام کــه دارم فیلم 

می سازم!
*منظورم سیستم فرهنگی و تولید و فیلم شعاری 

و به سبک »میالد« و به سبک »بهار« است.
جلیلی: من یادم هســت وقتی جنگ شــده بود 
من در یک صحنــه ای از جنگ گیر افتادم، )رفته 
بودم برای فیلم برداری( حاال یک ماجرایی پیش 
آمد که داســتانش را بارها در تلویزیون گفته ام، 
وقتی که ازآنجا خالص شــدیم، من با تلویزیون 
تماس گرفتم )آن موقع با تلویزیون کار می کردم(، 
گفتم یک دوربین برای من بفرســتید، من دیگر 
نمی آیم. گفتند: نه تــو باید برگردی. گفتم ک من 
به خاطر جنگ و به خاطر حکومت نیســت که 
نمی آیم، من اینجا شــخصیتم خرد شد یعنی فکر 
می کردم بعدازاین همه ســال کــه مذهبی بودم و 
فالن و قدرت دارم، آدم عارفی هستم ولی آمدم 
اینجا و دیدم کسانی که هیچ ادعایی ندارند، خیلی 
عارف تر از من هستند. خیلی پردل و جرئت تر از 

من هستند. من می خواهم این قدرت را پیدا کنم 
و برگردم، من می خواهم کنار این ها بمانم بلکه از 
این ترس بیایم بیرون، از این صفر بودن الاقل یک 
شماره بگیرم، حداقل 7 بگیرم تا بتوانم تک ماده 
کنم! شــهید کالهدوز با ما دوســت بود، می آمد 
تلویزیون و به کار فرهنگی خیلی عالقه داشت، 
به من گفت برگرد مــن کارت دارم، بیا من یک 
کاری به تو می گویم بعد بــرو. وقتی آمدم تهران 
به من گفت: آن ها کار رزمی می کنند تو به خاطر 
هدف آن ها، کار فرهنگی می کنی. تو باید بمانی. 
و من ماندم وقتی نمی گذارند کار فرهنگی بکنم! 
من خیلی مغز فرهنگی دارم. من راجع به همه چیز 
مملکت می توانم نظر بدهــم. خیلی تجربه دارم 
وقتی نمی گذارند، از آن ناراحتم. در ســینما هم 
برای همیــن کار می کنم. منتها وقتی در کشــور 
خودم نگذاشــتند بگویم، اآلن برای کشورهای 
خارجی می سازم. من وقتی که آن فرهنگ عقل، 
انتظار ، انتظار برای رســیدن به عدالت، که همین 
فلسفه انتظار برای رســیدن به امام زمان )عج( 
اســت، وقتی من می توانم این را دنیا مطرح کنم، 
برای من مهم نیست که در ایران به من این اجازه را 
می دهند یا نه. در جای دیگری کار می کنم. فیلم را 
برای همین می سازم. اگر زبان خارجی بلد بودم، 
شاید می رفتم سخنران می شدم. اگر می توانستم 
به خوبی زبان فارســی، به زبان سایر ملل حرف 
بزنم، می رفتم سخنرانی می کردم راجع به مذهب، 
راجع به خداوند، راجع به خلقت صحبت می کردم.

*حاال تام هنکس را می شناسی؟
جلیلی: من تنها کســی بودم که از ایران دو بار در 
بخش مسابقه جشــنواره ونیز بودم. آنجا در روز 
نمایش فیلمتان یک مراســمی می گیرند که تو را 
با یک عده ای که همراهت هستند می برند به یک 
سالنی، که در آن ســالن خبرنگاران بی شماری 
هستند و آدم های مهم فســتیوال می آیند و از تو 
استقبال می کنند. درواقع به هم معرفی می شویم. 
من چون فیلم نمی بینم خب نمی دانستم اصاًل تام 
هنکس کیست! مدیر فستیوال شروع به معرفی کرد 
که این فالنی است و آن فالنی است، من را هم به 
آن ها معرفی کرد و گفت از ایران. بعد که ایستادیم 
تا باهم عکس بگیریم، من برای اینکه جلوی آن ها 
کم نیاورم، خواستم مثاًل یک حالت گفتگو باشد. 
تام هنکس را هم که نمی شــناختم، آمد نزدیک 
 excuseme! What is your :من، من گفتم
name?  )ببخشید اسم شما چیست؟!( دیدم همه 
میخ شدند! گفت: I'm Tom Hanks )من تام 
هنکس هســتم!( گفتم: اوکی! بازهم نمی دانستم 
 excuse me! :تام هنکس کیست! دوباره گفتم
What is your job? ) شغل شما چیست؟( که 
 come :مدیر فستیوال دست من را گرفت گفت
on! )بیا( دســت من را گرفته بود و با من فقط 
می دوید ! من گفتم: چه شــده ؟! گفت : بیا! بیا که 

ضایع کردی! داستان این طور بود.
*آخرین فستیوالی که رفتید کی بود؟

جلیلی: آخرین فستیوال؟ فســتیوال فیلم اربیل 

رفتم، همین چند ماه گذشته. 
 *دوست داری فیلم هایت اکران شوند؟ 

جلیلی: اصاًل دوست ندارم فیلم هایم اکران شوند.
*چرا؟

جلیلی: مثل آدمی می ماند که یک ریاضتی کشیده 
برای رســیدن به حقیقت و حاال به او می گویند: 
حاضــری در ازای این ریاضتی که کشــیدی ما 
چیزی به تو بدهیم که ایــن ریاضت را فراموش 

کنی؟ می گوید: نه! آن ها عشق بودند.
*دوست ندارید »حافظ« اکران شود؟

جلیلی: نه. البته بدم نمی آید اکران شود ولی زیاد 
هم مهم نیست. 

*در صحبت هایم که نگاه می کنم در مورد »نار 
و نی« هم حرف زده ایم؛ مثاًل آوینی خودش یک 
جریان بود، او مخملباف را دوست نداشت، گاهی 
با »نار و نی« حال نمی کرد، البته با شما مشکل 
نداشت اما این متأســفانه این جریان مدیریت، 
بیست و اندی سال، فیلم های شما را توقیف کرده! 
جلیلی: ببین من عاشق ســینه چاک آوینی بودم. 
خب؟ همیشــه به او می گفتم: هیچ کس به اندازه 
من تو را دوست ندارد حتی می گفتم نزدیک ترین 
کســت هم به اندازه مــن تو را دوســت ندارد، 
نمی دانم چرا دوستش داشتم. دوستش داشتم اما 
نمی دانستم چرا! آوینی آن تصویری که اآلن از او 
ســاخته اند نبود. آوینی هم یک آدم معمولی بود، 
منتها یک چیزی داشت که به نظرم آن چیز، مرهون 
شیری است که مادرش به او داده بود. یک چیزی 

داشت که نمی دانستم چیست. 
*چرا مناسبات معمولی تهیه کنندگی فیلم سازی 
را قبول نمی کنــی؟ یعنی یک فیلم داســتانی 
بسازی، اکران شود، از سود و پولش بتوانی فیلم 
خودت را بسازی. خانواده بابت فیلم سازی شما 

ناراحت اند؟ 
جلیلی: خیلی!

*شــده به این فکر کنید که سراغ شغل دیگری 
بروید؟

جلیلی: نــه. نمی توانم. نه اینکــه نتوانم، من همه 
کار بلدم، حتــی مدتی بنایی می کردم! عاشــق 
بنایی هســتم. اصاًل جاهایی کــه بنایی خاصی 
می خواستند، من می رفتم و بنایی می کردم. همه 
کار هم بلدم. طاق ضربی ، گنبد می توانم بسازم. 
یک معماری از من پرســید گنبد زنی را کجا یاد 
گرفته ای؟ گفتم : همین طوری! اما نه اینکه شغلم 
را عوض کنم همین طوری می رفتم. داشتم این را 
می گفتم، یک بار از »جان میشل فرودون« سؤال 
کردم که در ایران به مــن می گویند برو یک فیلم 
بفروش بساز که پولدار بشوی، به نظرت این کار 
درست اســت یا نه؟ گفت: تو نمی توانی. گفتم: 
می توانم. گفت: نمی توانی. فهمیدم که منظورش 
این است که افکارت اجازه نمی دهد ، اگر افکارت 
اجازه می داد خب می رفتی می ساختی دیگر سؤال 

نمی کردی! 
*اصاًل تحصیالت آکادمیک سینمایی داشتی؟ 

جلیلی: دو بار رفتم دانشــگاه و هــر دو بار رها 
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کردم چون هیچ چیز در دانشگاه به ما یاد نمی دهند چون من از 15سالگی سینما 
را شــروع کردم این قدر تجربه کردم اآلن من می روم خارج برایم ورک شاپ 
می گذارند راجع به سینما صحبت می کنم، خود مدیران دانشگاه ها می گویند چه 
می گویی به دانشجویان ما که دیگر حرفهای ما را قبول نمی کنند؟ می گویم آن 

چیزهایی را می گویم که به دردشان می خورد. 
*پس نمی توانی فیلم بفروش بسازی؟

جلیلی: می توانم ولی ببین من یک ماشــینی داشــتم، جیپ بــود، موقعی که 
می خواستم بفروشــم، وقتی از در همین حیاط بیرون می رفتم گفتم خدایا من 
می خواهم این را بفروشم، نه دوست دارم رنگش کنم و نه حتی بشورمش، چون 
نمی خواهم به کسی کلک بزنم. دلم می خواهد خودت یک آدمی که کرد باشد، 
زحمتکش باشــد، بگذاری جلوی پای من که این را بخرد. داشتم می رفتم اوج 
فیلم، مونتاژ. نزدیکی های تجریش دو تا کرد را دیدم که عالمت دادند و گفتند 
فروشی اســت؟ گفتم: بله. وقتی که آمدند و ماشین را دیدند گفتند یک میلیون و 
450 هزار تومان بابتش می دهیم. من گفتم: من یک میلیون و 350 تومان به شما 
می فروشم. یک نگاهی به من کردند من گفتم فکر نکنید دیوانه هستم! چون خودم 
فکر می کنم بیش از این نمی ارزد. بعد گفتند باشد. پرسیدم که شغلتان چیست؟ 
گفت: من کشاورزم و برادرم هم مکانیک است. گفتم: ببین این ایرادها را دارد.
گفت: باشد، خودم درســتش می کنم. وقتی رفتیم محضر، یک میلیون و 250 
تومان به او فروختم یعنــی 200 تومان به او تخفیف دادم. گفتم نروید و بگویید 
طرف دیوانه بود! نه! من چون خالصانه از خدا خواســتم خریدار ماشینم کرد و 
زحمتکش باشد و خدا به من داد و خودش شمارا جلوی پای من گذاشت، خب 
این 200 تومان را بابت آن به شما تخفیف می دهم. بعد هم از ماشین تشکر کردم 
و نوک کاپوتش را هم بوســیدم و گفتم خیلی ممنون، تو را می فرستم جایی که 
فکر می کنم به تو بد نمی گذرد. عرض خواهم کرد. به همین دلیل دوست ندارم 
دروغ بگویم  به نظر من ســینمای بفروش سینمای دروغ گو است، سینمایی که 
واقعیت را بگوید خیلی خریدار ندارد.  شما زمانی که واقعیت زندگی هرکسی را 
به او نشان بدهید، شاید چندان برای دیدنش اشتیاق نداشته باشد ولی وقتی یک 
زندگی کاذب به او نشان بدهی، بیشتر دوست دارد. ما یک مجموعه ای کارکردیم 
، همان که می گفتی، »یک زندگی ســاده« من تهیه کننده اش هســتم و همسرم، 
کارگردانش است، من گاهی تصویربردارش را هم انجام داده ام، اصاًل می رویم 
می گوییم آقا این برنامه قابل پخش اســت؟ می بیند و می گوید: بله دوباره نیم 
ساعت قبل از پخش می پرسیم آقا اوکی است؟ می گویند بله. تو هم زنگ می زنی 

به همه خبر می دهی و ناگهان می گویند پخش نمی شود!
* از شبکه مستند پخش می شود.  

جلیلی: نه. شبکه یک. شخصیت آدم را خرد می کنند. می دانی چه می گویم؟ همه 
اآلن می گویند دروغ گفت، چرا دروغ گفــت؟ اآلن می خواهم زنگ بزنم چرا 

پخش نمی کنند؟ خیلی در این سیستم با روح ما بازی کرده اند.
 *حاال واقعًا چرا همه قهرمانان فیلم های شما کودک و نوجوان هستند؟

جلیلی: برای اینکه خلوصشان بیشتر اســت. من دوست دارم بازیگرانم واقعًا 
با دل بازی کنند با باورشان )به قول آقای ارگانی( بازی کنند. آدم های بزرگ 
همه به فکر چیزهای دیگر هســتند، مثاًل من همیشــه می گویم اگر یک سری 
آزادی های اجتماعی در کشور بدهند شــاید 80 درصد از عالقه مندان سینما 
بروند دنبال کار خودشان! می دانی یعنی چه؟ یعنی خیلی از کسانی که به سینما 
عالقه نشان می دهند، عاشق هنر سینما نیســتند، عاشق این هستند که مطرح 
بشوند. درواقع می خواهند مشهور بشــوند، محبوب بشوند. چون همه درها 
بسته است، این همه عاشق ســینما داریم. من اآلن عاشق سینما هستم، شما بیا 
زندگی من را نگاه کن! چه زندگی اســت؟ اآلن ماشین من را می بینی؟ هرروز 
که می خواهم بروم جایی تا کمر باید روی موتورش خم بشوم و تعمیرش کنم 
که استارت بخورد و من را تا جایی برساند. عاقبِت عاشق سینما این است. چرا 
پس بازهم این همه عاشق سینما داریم؟ این ها عاشق سینما نیستند، چون همه 
درها بسته است می خواهند از این طریق خودشان را مطرح کنند. من با این تیپ 
آدم ها نمی توانم کارکنم، اآلن اخیراً چهارتا فیلمم را خودم فیلم برداری می کنم، 
خودم صداگذاری می کنم، خودم مونتاژ می کنم ، برای اینکه عاشق دلباخته به 

عرصه هنر، کم می بینم. 

*پس یک آینده ای هم برای مسیر فیلم سازی شما وجود دارد، شما می سازید 
که اکرانش کنید. درست است؟

جلیلی: صد در صد! من موقعی که می خواســتم فرانسه کار کنم به من گفتند که 
هر کاری می خواهی بکن، هر چیزی دلت می خواهد بســاز، علیه ما، به نفع ما، 

آن به خودت مربوط است ولی کاری بکن که مردم برای تفکرت صف بکشند.
*تابه حال در این ضیافت های سفارتخانه ای هم دعوتتان کرده اند؟ 

جلیلی: بله. خیلی زیاد.
*مثاًل پیش آمده که سفارتخانه ای کمک مالی بکند؟

جلیلی: نه! هیچ وقت. این دروغ است. این ها چیزهایی هستند که گاهی اوقات 
برخی از آدم هایی که خودشــان آرزویشان اســت این اتفاق برایشان بیفتد، و 
نمی افتد، مثاًل از روی حسادت از این حرف ها می زنند. سفارت اصاًل روی ویزا 
هم گاهی به آدم کمک نمی کنند چه برســد که بخواهد کمک مالی بکند! اصاًل 

چنین چیزی نیست!
* یک فیلم ســاز که می رود در فرانســه فیلم می ســازد، طبیعتــًا با کمک 

گفتم: محمد تازه از جبهه آمده ای برو خانه! گفت: نه دوست دارم باهم صحبت کنیم. بعد موقع صحبت به او گفتم: محمد، فالنی را می شناسی؟ گفت: 
بله. گفتم: خیلی مرد است. گفت: ابوالفضل خان! فرق بین مرد و نامرد در جبهه مشخص می شود، نه در تهران! آن موقع که آتش حمله می ریزند که 
بیابان تبدیل به قیامت می شود، همین طور سر و دست است که تکه و پاره می شود و می رود روی هوا، آن موقع اگر به رفیقت کمک کردی، مرد 

هستی؛ ولی اینجا همه مرد هستند، من اگر فیلم جنگی نمی سازم، به این دلیل است که می ترسم نتوانم این را بفهمانم، نه اینکه من ضد جنگ باشم. 
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کمپانی های خصوصی که نمی سازد؟ 
جلیلی: پس با چی است؟

*دولتی است دیگر!
جلیلی: نه! اصــاًل در هیچ کجــای دنیا به غیراز 
ایران، سینما دولتی نیســت. در هیچ کجای دنیا 
این طور نیســت که مثاًل فارابی بیاید کمک کند! 
اصاًل چنین چیزی مــا در دنیا نداریم! آن ها یک 
ســری فوند هســتند یعنی چه؟ یعنی اینکه مثاًل 
ابوالفضل جلیلی اگر فیلم ساز مهمی است )ازنظر 
آن ها( یعنی جوایز معتبر داشته باشی، پرونده ای 
داشته باشی که بشناســندت، سناریو خودت را 
می فرستی، اگر در آن موضوعات جهانی را مطرح 
بکنی، نه موضوع شــخصی، مثاًل در مورد کمبود 
آب در جهــان یا فقر، گرســنگی، عدم آزادی و 

سایر مســائلی که موضوعیت جهانی دارد باشد، 
آن ها می خوانند اگر ببیند که فروش خواهد کرد 
یعنی ازنظر فروش و بازتاب، خوب اســت، یک 
کمک هایی می کنند آن هم کمک در این حد که شما 
می توانی از استودیوهای فرانسه برای صداگذاری 
یا میکس استفاده کنی.  ولی برای من که تابه حال 
چنین اتفاقی نیفتاده و از کسی هم تابه حال چنین 
چیزی نشنیده ام. نه به ما، حتی در مورد کشورهای 
دیگر هم نشــنیده ام که پول می دهیم بیاوبرو فیلم 

بساز! چنین چیزی نیست. 
*حرف نگفته ای باقی مانده؟ 

جلیلی: من امروز داشــتم می آمدم خانه، چون 
خیلی ها پشت سرم می گفتند که جلیلی خودش 
هم دوســت ندارد که فیلم هایش اکران بشــود، 

پیگیری نمی کرده، مثاًل یک بار یکی از مسئولین 
این حرف را زده بود. یا یــک جوانی چند روز 
قبل به من گفت: نکند شــما ســوپاپ اطمینان 
سیستم هستید مگر می شود آدم 15 فیلمش اکران 
نشود و بازهم فیلم بسازد؟  گفتم نمی دانم شاید 
هم هستم و خودم نمی دانم! امروز رفته بودم در 
اداره ای کار داشتم و بعد داشتم پیاده بر می گشتم، 
از جلوی رسانه های تصویری عبور کردم، گفتم: 
آقای رضا داد هســت؟ گفتند: بله. گفتم بروم با 
آقای رضا داد صحبت کنم و بپرسم باالخره به ما 
کمک می کنید یک فیلم بسازیم یا نه؟ چون یک 
سال و نیم اســت که این دولت من را معطل کرده 
است. من می خواســتم با یک تهیه کننده ژاپنی 
کارکنم آقای ایوبی گفت نه خودمان به تو کمک 
می کنیم )پارسال گفت( و حتمًا امسال باید برای 
جشنواره فیلم داشته باشی، شما و آقای تقوایی 
و... گفتیم: باشــد! من 200 میلیون از او کمک 
خواســتم آن هم به عنوان قرض، گفتم: بده اگر 
فیلمم را دوست نداشتی بعداً به شما برمی گردانم. 
یک ســال و نیم من را معطل کرد و آخر هم نشد 
چون آقای جعفری جلوه خوشــش نیامد! یعنی 
در یک خط که تعریف کردم مخالفت کرد و فکر 
کنم به خاطر همین کمک نکردند. البته نگفتند که 
کمک نمی کنیم، همین است که واقعًا بد است! ببین 
در خارج رک هر حرفی را به تو می گویند ، مثاًل 
می گویند می خواهیم یا می گویند نمی خواهیم. اما 
اینجا پدرت را درمی آورند و آخرش می گویند: 
نه! این خیلــی لطمه می زند. با خــودم گفتم از 
رضا داد بپرســم باالخره به من کمک می کنید یا 
نه؟ رفتم نیم ســاعت معطل شدم چون در جلسه 
بود. بعد خودم از خودم بدم آمــد گفتم که مگر 
نمی گویی آدم باید روی پای خودش بایســتد؟ 
پاشو و برو و معطل نشــو. می خواهی بیاید و به 
تو بگوید نه؟ این همه نه گفتند و شــخصیتت را 
خرد کردند می خواهی یک بار دیگر هم بشنوی؟ 
پاشدم خداحافظی کردم و آمدم و او راندیدم. بعد 
که آمدم بیرون همان طور که می آمدم )آن قدر که 
زیاد با خودم فکر می کنم و حرف می زنم یکی از 
دالیلش همین اســت( با خودم گفتم : به نظر تو 
چرا ســینمای دینی در این کشور رشد نکرده؟ 
همه هم در خدمت دین هســتند اما ما هیچ فیلم 
دینی نداریم که مسئولین و خود فیلم ساز با تمام 
وجودش بگوید یک! یک شــد فیلممان! نداریم 
چنین چیزی. همیشــه در لفافه که انشااهلل خوب 
شده، حرف می زنند. گفتم: به نظر تو چرا این طور 
است؟ خودم یک تعریفی ارائه دادم! گفتم: هرگاه 
فیلم ساز، فیلمی بسازد که بخواهد به دینش کمک 
کند، آن موقع آن فیلم، فیلم خوبی می شود اما دین 
دارد کمک می کند که فیلم ساز، فیلم دینی بسازد، 

این دلیلش است. جواب مفهوم بود؟
*خیلی خوب.

جلیلی: این هم حرف آخر من بود!
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برخالف آن تحلیل های نسبتًا مرسومی که سینمای اجتماعی 
ابوالفضل جلیلی را سینمایی جمع گرا و جمع محور می نمایانند، 
جلیلی معمواًل کوشیده در سینمایش، از دریچه ی فرد، مدخلی 
برای ورود به اجتماع موردنظر خود و معرفی و نمایش و رصد 
و تحلیل آن از طریق روایاتی گزارش گونه و قاب هایی شبه 
مستند در هر اثر بیابد؛ در »گال« از طریق روزنامه فروشی »حامد« نام که به دلیل پخش 
اعالمیه بر ضد نظام سلطنتی دستگیر و روانه ی دارالتأدیب می شود، در »رقص خاک« 
از طریق نوجوانی تنها و »ایلیا« نام که در کوره پزخانه ای قدیمی کار و زندگی می کند، 
در »بهار« از طریق حامد که پس از گم کردن پدر و مادرش در جریان بمباران و اشغال 

بستان به اردوگاه مهاجران جنگی در شمال کشور منتقل می شود و... .
حال، »ابجد« نیز به عنوان دهمین اثر جلیلی، از قاعده ی پیشینیانش مستثنا نیست 
و در آن، از طریق روایت داستان زندگی نوجوانی »امکان« نام که در محیط مذهبی 
به غایت متحجر منبعث از تعصبات شدید خانواده و اطرافیان، به هنر عالقه مند است، 
از پس محاکات کردن عینی تناقضــات خودپندارانه ی میان این عالقه )هنر( و آن 
وظیفه )مذهب( گذری جامعه شناســانه بر خانواده ی او، محل زندگی و اهالی آن 
و همســایه های او، مدرسه و مدیران و معلمان و همکالســی های او، قهوه خانه و 
پیتزافروشی )پیتزا ایتالیا( و مسجد شهر او و البته عشق یهود مذهب و »معصوم« نام 
او، در بستر ســیری زمانی و در قالب یک پرتره ی شخصیت و اثری اتوبیوگرافیک 
می اندازد که ازقضا موجب شــده تا تم اصلی که »ابجد« از آن بهره می گیرد، شاید 
نام آشناترین در تاریخ سینما باشد؛ تقابل فرد با جامعه ی پیرامونی اش که ذیل همان 
عالقه ی امکان به ورزش، هنر، نقاشی، موسیقی و ســینما، در جامعه ای به لحاظ 

مذهبی به شدت متعصب، موضوعیت و مصداق می یابد.
نخستین موهبت »ابجد«را شــاید بتوان در این نکته یافت که فیلم ساز در راستای 
مقصود خود در قالب به تصویر کشیدن تمامًا رئالیستی داستان زندگی اش، همانند 
سایر آثار سینمایش، به ســینمای تجاری و یا حتی ســینمای جریان اصلی باج 
نمی دهد؛ از تقلبات و ترفندهای رایجی که معمواًل در قالب اغراق آمیز کردن وقایع و 

افزایش غلظت دراماتیکشان، افزایش تحرک شخصیت ها و اعطای کنش های زائد 
به آن ها، در جهت جذابیت بخشــی های غالبًا کاذب به اثر صورت می گیرد، پرهیز 
می کند و اصرار دارد واقعیت بیرونی و عینی را که تجربه کرده است، به نحوی خالص 
و بدون تبدیل به فراواقعیت، به حقیقت سینمایی بدل کند؛ برخالف بسیاری از آثار 
سینمایی همنوع خود که مطابق با سرشت متداول و خواه ناخواه سینما )که حقیقت 
ســینمایی را برگرفته از فراواقعیت و نه واقعیت می شناسد( واقعیت بیرونی و عینی 
را با اعمال همان تقلبات و ترفندهای مذکور، ابتدا به فراواقعیت و سپس به حقیقت 

سینمایی بدل می کنند.
در راستای همین مشی اســت که »ابجد« به تبع روایت صادقانه و سیر طبیعی و نگاه 
واقع گرایانه اش، در اجرا، کم وبیش باورپذیر از آب درآمده و این موهبت را مدیون و 
مرهون تجربه ای است که خالقش در زندگی شخصی اش در مقاطع نوجوانی و جوانی 
داشته و حال، همان واقعیت عینی را به نحوی قابل قبول، در قالب حقیقت سینمایی، 

روی پرده ی سینما بازسازی کرده است.
»ابجد« به لحاظ روایی، پالت مرکزی و خط داســتانی مدونــی، حداقل به معنای 
کالسیکش ندارد و بیشتر مشــمول برش هایی است از شــخصیت امکان، در گذر 
از موقعیت هایــی متعدد و متنوع که روایتگر چند ســال زندگــی او از نوجوانی تا 
بزرگ سالی اند. در این مسیر، که چه به لحاظ روایت و چه به لحاظ میزانسن و قاب بندی 
تصاویر و نوع تصاویر و چه به لحاظ کاراکترپردازی، مسیری تجربی و به غایت متفاوت 
از مسیر مرسوم سینمای کالسیک قصه گو است، آن هم برای فیلم سازی تجربی همچون 
جلیلی، عالوه بر مواهب، وجود اجتناب ناپذیر چنــد نقصان نیز طبیعی و البته برای 

مخاطب آزاردهنده است که عبارت اند از :
1-   ایده ی مرکزی ای اساسًا مســتند گونه، در خدمت ساخت و پرداخت یک درام 
داســتانی قرارگرفته اســت. کوتاه، سریع، موجز و گزارشــی و گاهی حتی خبری 
بودن بیش ازاندازه ی اغلب فصــول و موقعیت های پرتعداد در »ابجد« از ماجراهای 
مدرسه )تنبیه به خاطر نقاشــی چهره و انشا از روی کتاب های داستایوفسکی، معلم 
توده ای، تعویض مدیر مدرسه، شــورش دانش آموزان به رهبری امکان( و مسجد 

نگاهی به سینمای جلیلی با محوریت فیلم ابجد 

حدیث نفس یک بی نفس

کاوه قادری
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)مکبر بودن امکان و اخراج از مسجد به خاطر حمل 
ســاز در آن و مشــورت هایش با روحانی محل( و 
کالس قرآن، عالقه مندی امکان به موســیقی و ساز 
خریــدن او، رویارویی هایش با یوســف درباره ی 
معصوم، عالقه اش به عکاســی و دوربین عکاسی به 
دست گرفتن، عالقه اش به خوشنویسی و حضور در 
کالس های فوق برنامه ی خوشنویسی مدرسه و تصمیم 
پدر به مقابله با مدیر آموزش وپرورش تهران جهت 
ابقای امکان در مدرسه گرفته تا مراجعت به حوزه ی 
علمیه ی قم، جذب به سوی سینما و شیشه نویسی برای 
تبلیغ فیلم های به نمایش درآمده در سینما، بازداشت 
به دلیل فعالیت های سیاسی، چاقوکشی علیه شهردار، 
کمک به فقرا و هیئت های مذهبی، وقوع انقالب، مرگ 
پدر، مراجعت به مدرسه ی شبانه، پانزده روز حبس به 
جرم ایجاد مزاحمت برای معصوم، مهاجرت به تهران، 
مرگ مادر و وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله، مجال 
چندانی برای شــکل گیری تام و تمام عناصر روایی 
موردنیاز در یک درام داستانی حتی اتوبیوگرافیک را 
فراهم نمی آورد و همین آسیب در شخصیت پردازی 
نیز مخاطب را ناگزیر می کند تا منهای شــخصیت 
امکان، سایر آدم ها و شخصیت ها ازجمله پدر و مادر 
و پدربزرگ و دایی امکان و... را تنها از روی نشانه ها 
و کنش های به غایت قلیل در نظر گرفته شده برای آن ها 
بشناسد و همین مسئله نیز طبعًا از بار دراماتیک اثر 
می کاهد. لهذا چه بهتر می بود اگر فصول و موقعیت های 
مذکور )که هرکدامشان مشروط به پرداخت و تمرکز 
بیشتر، بالقوه توان تبدیل شدن به خرده داستان های 
فرعی مکمل داستان مرکزی و ایجاد فرازوفرودهای 
به مراتب بیشتر و به لحاظ داســتانی پرمالط تر و به 
لحاظ دراماتیک غنی تر را داشتند( حداقل در یک فرم 
روایی و ساختاری "درام-مستند" جای می گرفتند و 

نه در یک ساختمان تمامًا دراماتیک.
2-   به تبع موجز بودن فصول و موقعیت ها، نحوه ی 

روایــت در قاب ها نیز غالبًا به صورت گزارشــی و 
خبری اســت؛ به گونه ای که تصاویر درون قاب های 
جلیلی، گویی آلبوم عکســی خطی و واقعه نگارانه 
را شکل داده اند که البته انســجام تماتیک بایسته ی 
اثری صرفــًا اتوبیوگرافیک را داراســت اما برای 
درامی داستانی، کم مایه به نظر می رسد که البته جلیلی 
کوشــیده با بهره گیری از قاب های استعاری حاوی 
تصاویری همچون کندن شــاخه ی سیب از درخت 
توسط امکان و دادن آن به دســت معصوم همزمان 
با جمالت شــاعرانه ی امکان در قالب نریشن، قدم 
زدن امکان به همراه معصوم همزمان با پخش تصنیف 
شجریان، نمازخواندن امکان و معصوم )به گونه ای که 
امکان سمت راست کادر را پر می کند و معصوم سمت 
چپ کادر را( ، به آتش کشیده شدن مدرسه و کتاب ها 
و ســینماها در جریان انقالب، پنهان شدن ماه پشت 
ابرها و تیره شدن آسمان در شب مرگ پدر، از سویی 
به برخی وقایع کلیدی موردنظر خود در درام، جنبه ای 
شاعرانه دهد و از سوی دیگر، مفاهیم غالبًا عارفانه ی 
مدنظر خود را بر گرده ی تصاویر این آلبوم بیندازد و 
همچنین با افزودن تصاویری حاوی فرجام برخی از 
آدم های فرعی داستان )همچون معلم توده ای که ساز 
به دست در خیابان های تهران قدم می زند و صاحب 
پیتزا ایتالیا که قصد مهاجرت از ایران را دارد و روحانی 
حوزه ی علمیه که به کار قضاوت مشغول شده است( 
به آلبوم عکس مخلوق خود، جنبه ای نوســتالژیک 

نیز اعطا کند.
3-   در شرایطی که داستان »ابجد« در سیری زمانی 
از نوجوانی تا بزرگ سالی امکان، واقع در دهه های 
50 و 60 می گذرد، از سویی شاهد هستیم که حداقل 
تا میانه های فیلم )که پرچم رژیم گذشته و پوستر آثار 
ســینمایی پیش از انقالب در فیلم به تصویر کشیده 
می شود( فضای شهر و لوکیشن ها، نه فقط هیچ قرابتی 
با فضای دهه ی 50، بلکه هیچ تفاوتی با فضای دهه ی 

80 کشورمان و فضای سال 81 به عنوان زمان ساخت 
فیلم ندارد و از سوی دیگر، گذشت حداقل ده ساله ی 
زمان را نه فقط در گریم و صدا و چهره ی شــخصیت 
امکان، که در شمایل ظاهری هیچ کدام از دیگر آدم های 
داستان هم نمی توان حس کرد تا ضعف در فضاسازی و 
گریم، عنصر زمان که طبیعتًا در یک پرتره ی شخصیت، 

نقشی اساسی دارد را مخدوش کرده باشد.
4-   می دانیم که امکان، شخصیتی سرگردان است؛ به 
این معنا که هر بار مقصودی برای خود معین می کند 
اما به دالیلی به آن نمی رسد؛ گاه مقصودش هنر است 
و گاه دین و گاه عدالت و گاه عشــق؛ بی آنکه به نحو 
بایسته ای به هیچ کدامشان نائل آید. این سرگردانی، 
حتی می تواند وجه اصلی جهــان تماتیک »ابجد« 
نیز باشد؛ کما اینکه نخستین قاب نخستین سکانس 
فیلم، حاوی تصویری از این سو به آن سو و از آن سو 
به این سو دویدن شــخصیت اصلی »ابجد« است و 
به نوعی در مقام خالصه ی کل فیلم. در این میان اما 
آنچه نامبارک جلوه می کند، سرایت این سرگردانی 
به محورهای متن داســتان است؛ به گونه ای که نقاط 
هزیمت و عزیمت شــخصیت اصلی داستان را گاهًا 

دفعتی و بی مقدمه و بی دلیل می نمایاند.
بااین همه اما »ابجد«، سوای مواهب و کمبودهایش، از 
این منظر که حدیث نفس شخصی و تا حدی سینمایی 
خالقش می باشد نیز حائز اهمیت است؛ حدیث نفس 
یک بی نفس. تماشــای »ابجد« برای نخستین بار، 
اگرچه می تواند برای مخاطبان ســینمای قصه گو، 
خاصه کالسیک پسندهایشان، امری کسالت بار باشد 
اما مطمئنًا تماشای دوباره اش، به ویژه برای مخاطبان 
پر و پا قرص سینمای کالسیک، می تواند دریچه ای 
نو به سمت ســینمایی متفاوت،  با نحوه ی روایت و 
قاب بندی و کاراکتر پردازی نوعًا متفاوت بگشــاید 
که هنوز در حال تجربه و آزمون وخطا است تا پخته 

شود خامی.
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ابوالفضل جلیلی بیش از هر چیزی فیلم ســازی اســت 
اجتماعی، که بر مبنای »دریافِت حسی« خود از محیط 
و شــرایِط اطرافــش، در بهترین فیلم هایش توانســته 
کاراکترهایی با پس زمینه های قوی اجتماعی و سیاسی 

خلق کند، و به بیان مصائب و رنج هایشــان 
پردازد. اگرچه او از دوره ای دیگر به ساخِت فیلم های معنازده 
و عرفان گرایانه ای چون»رقص خاک« پرداخت، و از آن مسیر 
اولیه اش دور شــد. »ِدت مثل دختر« روایت »شــوآن« است. 
پسری که در یک کارگاه ســاختمانی کار می کند. فیلم از همان 
ابتدا سعی در ســاختِن محیط اطراف او دارد. تا از این طریق به 
تبیین طبقه اجتماعی اش بپردازد. در ابتدا او را در حالی می بینیم 
که دارد برای کارگرها غذا می کشــد و گویا این غذا درســت 
کردن، کار هرروزه اوســت و کارگرهایی که فیلم ساز قصد دارد 
با تکیه بر جزئیاِت زندگی شــان، آن ها را متمایز کند. اما چیزی 
که ما در عمل می بینیم، انبوه خوردن ها و خوابیدن هایی است که 
مبین هیچ ویژگی فردی، و ســپس جمعی خاصی نیستند. برای 
ساختن یک جمع، باید از فرد شــروع کرد. هیچ »کل« واحدی 
وجود ندارد. باید برای ساخت یک »کل«، از اجزا شروع کرد. 
جزئیات را کنار یکدیگر نهاد و از جمِع آن ها، کلیتی را خلق کرد. 
فیلم ســاز از به کارگیری این جزئیات در جهِت ساخت یک کل، 
عاجز اســت. روابط تمامًا گنگ و تعریف نشده است. نه رفاقتی 
را داریم؛ و نه هیچ چیز دیگری. رابطه »شوآن« با این کارگرها 
چیست؟ آیا با آن ها دوست است؟ ما تنها چیزی که از کارگرها 
می بینیم، آواز خواندن های محلی شبانه است و یک عروسی در 
پایان، که اصاًل فلسفه وجودی اش مشخص نیست. و وقتی هیچ 
پیش زمینه ای را نداریم، آن رفتار شوآن و آن نوع پول جمع کردن 
و به مراسم عروسی بردنش، برایمان باورپذیر نمی شود. در این 
میان یک مرد »کفترباز«را هم داریم کــه هرازگاهی می آید، و 
گویا کارکرد حضورش این اســت که در پایان بیاید و پولی که 
شــوآن برای خریدن آن حیوان کم دارد را پرداخت کند! بدون 
آن که بدانیم او کیســت؟ چرا فیلم ســاز در چندین پالن با نوع 
دکوپاژ، سعی دارد تصویری تهدیدآمیز از او را به ما نشان دهد. 
چرا فیلم ساز بر کفترباز بودنش تأکید می کند. داستان آن بچه ها 
و کلیدی که گم شده در این وسط چیست؟ بودن و نبودِن تمامی 
این سکانس ها چه تفاوتی با بودنشان دارد؟ شوآن در دل همین 
بالتکلیفی است که پدرش با خواهر مریضش سر می رسد. خواهر 
از همان نخســتین نما، تا آخرین لحظه حضورش، به مانند جسم 
بی جانی است که گوشه ای افتاده و ما در دیالوگ متوجه می شویم 
که فلج شده است. پدر چهره ای مغموم و غم زده دارد و از همان 
ابتدا تا آخرین لحظاِت حضورش، مدام ســر را به پایین انداخته 
و به نقطه نامعلومی خیره شده است. این اوج کار فیلم ساز برای 
ساختن یک رابطه پدر و دختری و در ســطحی باالتر ساختن 
یک خانواده اســت. ما از پدر حتی تیپ یک انســان دلسوز را 
نمی بینیم. ما یک انسان منفعلی را می بینیم  که حتی در یک پالن 
چیزی به نام »محبت« بــه دخترش عرضه نمی دارد.  گویا اصاًل 
این دختر برایش مهم نیست، و صرفًا باری است که مجبور است 
از گوشه ای به گوشــه دیگر حملش کند. در همین راستا رابطه 

خواهر و برادری نیز نمی بینیم. دریغ از یــک پالن محبت آمیز. دریغ از یک 
نگاه سرشار از عشق. دریغ از یک لحظه نگرانی برای حال خواهر. همه چیز 
اغراق آمیز و در سطحی ترین الیه خود اســت. وقتی که این دختر رابطه اش 
با پدر و برادرش مشخص نیســت، وقتی که ما »برادری« و »پدری« را در 

نگاهی به فیلم دت مثل دختر ابولفضل جلیلی

فیلم مفهومی یا مفهوم زده؟!

روزبه   جعفری
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فیلم نمی بینیــم، وقتی که از دختــر چیزی جز 
جســمی بی جان نمی بینیم، طبیعی است که به 
علت تمامی ایــن ضعف های پرداختی نگرانش 
نمی شویم. ما برای چه باید نگراِن حال »بلوط« 
بشویم؟ فیلم ساز عماًل شــخصیتی در فیلمش 
ندارد. و تیپ هایی که ســاخته سمپاتی ندارند. 
آن هم برای این نوع از ملودرام، که اساســش 
بر مبنای تأثیرگذاری به مخاطب اســت. پس 
کار فیلم ســاز خالصه می شــود در مونولوگ 
گویی های پی درپی دکترهــا؛ که بیایند و نظریه 
بدهند که دختر افسرده اســت و حالش چنین 

می شود و چنان می شود! دیگر فیلم خالصه شده 
در سکانس هایی بی معنی و کلیپ مانند، که در 
آن یا دختر از این بیمارســتان به آن بیمارستان 
در حال رفت وآمد اســت، و یا دارد تحت عمل 
دعانویسی قرار می گیرد و تخم کفتر در دهانش 
می اندازند. با نشــان دادن چند سنت- درست 
یا غلط- مذهبــی و آیینی، نمی تــوان فیلم و 
کاراکترهایــش را دارای معنا کــرد. نمی توان 
صرفًا با نمایش ســطحی اعمال مذهبی، آن ها 
را دارای پیش زمینه مذهبی معرفی کرد. در این 
میان شوآن نیز ســرگردان و همچنان بی دلیل و 

بی هدف حرکت می کند. و فیلم ســاز در مقابل 
او، عشق ســطحی کودکانه پرداخت نشده ای را 
قرار می دهد، و درجایی دیگر که ریتم فیلمش 
کاماًل ازدســت رفته، با بیمار کردن دخترک- و 
معالجه ســریع او- می خواهد در بیننده ایجاد 
چالش کند که سخت ناموفق است. برای ایجاد 
چالش در بیننده، باید در ابتدا انســان ساخت. 
انسان هایی مشــخص  و معین که دارای نگاهی 
خاص به جهان هســتند والبتــه دارای کنش 
هستند. اخالق شــخصی دارند و ما با آن ها و 
دنیاهای منحصربه فردشــان روبه رو هســتیم، 
با تمام ابعاد درونی و بیرونی شــان. و این گونه 
می شود که آن ها می توانند برایمان مهم شوند و 
نسبت بهشان احســاس نزدیکی کنیم. با مشتی 
کاراکتر منفعل و بی پرداخت، نمی توان حســی 
را منتقل کرد. مگر آنکه مانند فیلم ساز دست به 
دامان دیالوگ و مونولوگ های طوالنی شویم.

فیلم ســاز اجتماعی ما، در طول فیلم سعی دارد 
با نشــان دادن تضادهای طبقاتــی، بر فقر این 
کاراکترها تأکید کند. اما نگاه فیلم ســاز بر این 
فقر چگونه اســت؟ آیا آن را تحقیر می کند؟ آیا 
آن ها را به سبب فقیر بودنشان، مقدس و تطهیر 
می کند؟ موضع فیلم ســاز مشــخص نیست، و 
آنچه در این میان می مانــد، طبقه اجتماعی ای 
است که در طول فیلم شــکل نمی گیرد. شوآن 
متعلق به طبقه کارگر اســت. امــا چه انتظار و 
چه نگاهــی دارد؟ به دنبال چه چیزی اســت؟ 
این کاراکتر بالتکلیف تر از این حرف هاســت 
که بخواهد جواب این پرســش های ما را بدهد 
و به همین سبب مایه  های به اصطالح اجتماعی 
فیلم خالصه شــده در نمایش چند مکان لوکس 
و کات کردنش به فضای مخروبه ای که شوآن و 

همراهانش در آن زندگی می کنند.
تالش بالهت بار پدر و شــوآن درنهایت ختم 
می شــود به نذری که او انجام داده. شــوآن به 
دنبال ادا کردن نذرش می رود، تا شــاید به این 
طریق خواهرش شفا یابد. اما چیزی که در انتها 
می بینیم، دور باطلی است که با بازگشت خواهر 
بیمار به روســتا تکمیل می شــود؛ یک پوچی 
بالهت بار. ما برای چه باید بنشینیم و انفعال  این 
انسان های بی اراده را تماشــا کنیم؟ تا در انتها 
به این برســیم که کودک افسرده درمان نشد؟ و 
فیلم سازی که می خواهد به زور امید دهد. ناگهان 
زنی در حال زایمان در گوشه ای پیداشده و در 
ســکانس آخر، نوزادی به دنیــا می آید و این 
یعنی امید؟! شــوخی می کنید؟ در جهان سهل و 
ساده انگار فیلم، گویا باید همین بانگ بی معنا را 
به امید تفسیر کنیم. وقتی که فیلم ساز از ساختن 
جهان منحصربه فرد خود عاجز اســت، بیننده 

چاره ای جز دست بردن به احتماالت ندارد.
»دت مثل دختر«، نمونه بارزی است از فیلمی 
مفهوم زده، کــه انبوه جزئیاتــش را نمی تواند 

درنهایت تبدیل به یک کلیت واحد کند.





سینمای بینالملل

تحلیلی نشانه شناختی بر »ارباب حلقه ها«
ساختن قابی از هنر بی تکلف در اطراف بلوغ
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»جان رونالد روئل تالکین« ، نویســنده و زبان شــناس 
بریتانیایی، با نام اختصاری »جی. آر. آر. تالکین« در جهان 
ادبیات شناخته می شــود. او خالق نوِل »ارباب حلقه ها« 
است که پس از انتشارش، آوازه تالکین و کتاب در جهان 
ادبیات زبانزد شد  و »ارباب حلقه ها«  به عنوان »ایلیاد و 
ادیسه« دوران ُمدرن نام گذاری شــد. با این حال، بحث های مفصل و متفاوتی 
درباره کتاب تالکین وجود دارد، اما در این مقال و مجال،خالق این سطور سعی 
کرده از کلیشه های تحلیلی مرســوم فاصله بگیرد و خوانندگان پیش رو  را به 
مکاشفه ای نشانه شناختی بر اساس آموخته هایش دعوت کند. تحقیقات مفصل 
نگارنده درباره تالکین و ارباب حلقه ها و هابیت ها  از زمانی  آغاز شد که حدود 
سیزده سال قبل در موقعیت ویژه موفق شدم نخستین برداشت اقتباسی- سینمایی  
از مجموعه آثار تالکین را روی پرده سینماتماشا کنم. از آن روز باشکوه تا امروز 
سیزده سال گذشته است، اما در طول این ســیزده سال، همچنان هر مجالی که 
رخ دهد در جهان مکتوب تالکین و گرته ناقص بصری پیتر جکسون غوطه ور 
می شوم. آنچه در باقی سطور نگاشتم حجت نیست، بلکه برداشت نگارنده با فهمی 
عاجز از مسیحیت و یافتن چند نشانه ناقص از تطبیق ها، تمثیل ها و روایت های 

کالس های میتولوژیستی از بیضایی اســتعاری اســت که در حاشــیه 
نشانه شناختی که از جستجوهای آموختم و به پیوســت آن خوانشی 
حریصی چون من برآمده که همواره 

اشتیاق برای آموختن در وجودش خاموش نمی شود.    
تحلیل های اســاتید داخلی از افســانه های تالکین مبتنی بر مفاهیمی است که 
هویت و ماهیت اثر تالکین را تا حدودی مخدوش می کند. َمثَِل خوانده ام تئوری 
آرماگدونیســم الهام بخش ارباب حلقه هاست و ایسم های دیگر آخرالزمانی را 
به متن و محتوای ارباب حلقه ها نســبت داده انــد! چنین تحلیل هایی منجر به 

برداشت هایی می شود که ذهن مکاشفه گر به قعر عالم ُدخان افتد.
افسانه، همیشه افسانه است و اسطوره همواره اسطوره؛ تنها ارتباطی که این دو 
با عالم واقع دارند، تمثیل از واقعیت اســت، نمی توان افسانه را با واقعیت مرتبط 
دانست، اگر چنین شــود، به بازار مکاره تحلیل های مغرضانه یکسونگر دامن 
خواهیم زد. همان طور که اشاره کردم، ساحت ارباب حلقه ها پیکره ای هومری 
دارد، با این تفاوت که تالکین ســعی کرده روایتی هومری خاصی را خلق کند 
که اصالتی  انگلیسی- مسیحی  داشته باشــد؛ روایتی شبیه افسانه های شمال 
و غرب انگلیس. تالکین می خواســت افســانه ارباب حلقه ها هیچ شباهتی به 
اسطوره های یونانی و رومی اطراف دریای مدیترانه نداشته باشد. تا قبل از نگارش 

ارباب حلقه ها، اســاطیر و افســانه ای چنین شاخص در 
کالبد فرهنگ انگلیسی وجود 

تحلیلی نشانه شناختی بر »ارباب حلقه ها«؛ شاخص ترین اثر »جی.آر.آر. تالکین« 

به خاطر رنج های در جنگ

علیرضا پورصباغ
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نداشت و تالکین تصمیم گرفت جای خالی  اساطیر 
و افسانه ای خاص و منحصر به فرد  را در فرهنگ 

انگلیسی پر کند. 
برای خلق این داســتان اســاطیری، تالکین از 
تجربیات خود در دنیای مدرن، افسانه ها و اساطیر 
محبوبش در روایت های باســتان الهام گرفت. او 
داستان های اساطیری و سنت های قرون وسطایی 
متفاوت فراوانی را تجزیــه و تحلیل کرد و بعد از 
جابجایی، معکوس کــردن و گاهی الهام گرفتن 
در متون، روایت ها، افسانه های قدیمی و اساطیر، 
افسانه انگلیســی خویش را خلق کرد. تالکین از 
بسیاری عناصر اساطیری روایت های انگلیسی 
قدیم و اســکاندیناوی بهره برد. بیوولف، شــاه 
آرتور، حماســه های وایکینگی، حضورش در 
جنگ جهانی اول، الهامات کاتولیکی و....، منابع 
الهام بخــش ارباب حلقه ها هســتند. پیوندهای 
باستانی روایت ارباب حلقه ها از چیدمان روایت 
آغاز می شود. در اسطوره شناسی اسکاندیناوی، 
دنیا از سه طبقه تشکیل شده است، بلندترین جهان، 
آسگارد، جایگاه زندگی خدایان است. پایین ترین 
جهان، دنیای زیرزمینی مردگان اســت. بین این 
دو دنیایی است که ســاکنانش دورف ها، ارک ها، 
گابلین ها و الف های کوتوله هستند. این 
طبقــه، میدگارد 

-به زبان نروژی باســتان-  نام دارد که به معنای 
»سرزمین میانی« است. در دنیای تالکین، سرزمین 
میانی ریشه در نظم اسطوره ای اسکاندیناوی قدیم 
دارد، آنگلوساکسون ها آن را »میدانگیرد« تلفظ 
می کنند. از منظرکیهان شناسی »نورس« میدگارد 
صرفًا به معنای زمینی است که میان آسمان و جهنم 
قرار گرفته و اقیانوس ها احاطه اش کرده است. در 
ارباب حلقه ها »فرودو« باید در ســرزمین میانی 
سفر کند و حلقه شیاطین را نابود کند. این حلقه، 
کانون تمرکز داستان اســت که خود این حلقه از 
افسانه های پیشین الهام گرفته است. روایت »ارباب 
حلقه ها« روی بیست حلقه جادویی تمرکز می یابد 
که در سرزمین میانی پیدا می شود. برخی از آن ها 
شفابخش هســتند، برخی دیگر عمر را طوالنی 
می کنند، اما یکی از حلقه هــا از بقیه  قدرتمندتر 
است، نامش بی همتاست. این حلقه در انگشتان 
هر کس قرار گیرد او را ناپیــدا و نامرئی می کند. 
حلقه ای که می تواند انسانی را نامرئی کند، ایده ای 
اســت که نقش کلیدی در اربــاب حلقه ها دارد، 
ولی این ایده روایی کاماًل اورجینال نیســت. این 
ایده را می توان در اسطوره ای ترین داستان قرون 
وسطی هم یافت، داستان دیگری از شجاعت در 
زمان خطر. در افسانه »آرتور شاه و شوالیه های 
میزگرد«، یک حلقه نامرئی کننده است که دوشیزه 
»لونت« آن را به شوالیه »اویان« می دهد وشباهت 
جالبی میان دو داســتان 

اسطوره ای وجود دارد که به فاصله هزار سال خلق 
شــده اند، با این تفاوت که حلقه »فرودو« کاری 
بیشــتر از نامرئی کردن صاحبش انجام می دهد 
و حتی ممکن اســت صاحبش را به انتهای مرز  
فساد و تباهی بکشــاند. حلقه بی همتای افسانه 
»ارباب حلقه ها« را »ســایرون«، اربابی شیطان 
صفت ساخته است و نیروی ویرانگر خود را در آن 
دمیده است. سایرون وقتی که این حلقه را ساخت، 
بخشــی از وجود خودش را در این حلقه دمید. 
این حلقه ذاتًا شیطانی اســت و وقتی حلقه وارد 
انگشت مالکش شود، نمی توان برای هیچ هدف 
مقدسی و خوبی از آن استفاده کرد و قطعًا صاحب 
انگشــتر به نفع شــیطان منحرف قدم برخواهد 
داشــت. حلقه بی همتا در اصل یک روح بدخواه 
دارد، بخشی از روح سایرون درونش زنده است 
و این روح بدنهاد به روی آدمیان اثر می گذارد و 
مسیر آن ها را تغییر می دهد و از آن ها سوء استفاده 
می کند تا دست به اعمال شیطانی بزنند. این حلقه 
اعتیادآور است و هر چه بیشــتر با آدمی همراه 
باشد، تمایل به نگهداری، حراست و داشتن حلقه 
بیشتر می شــود و همچون گودالی بی انتهاست. 
حلقه شیطانی ریشه و خاستگاهی در حماسه ای از 
اسکاندیناوی قدیم به نام حماسه »ولسانگا« دارد. 
بسیاری از حماســه های اسکاندیناوی بر مبنای 
تاریخ های خانوادگی نگاشــته شدند و ترکیبی 
بســیار ســرگرم کننده از موضوعات تاریخی و 
سنت های اسطوره ای را در آن ها می توان جستجو 
کرد. حماسه ولسانگا حماسه ای ایرلندی 
اســت که 
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در ســال های 1300 میالدی نوشته شــده و بر مبنای ســنت قدیمی است، با 
مجموعه ای از قهرمانان فرهنگــی ژرمنی ارتباط پیدا می کند که تا حدی بر پایه 
چهره های تاریخی شکل گرفته که در دوران پیش از قرون وسطی وجود داشتند، 
یعنی در پایان امپراطوری روم غربی. این قهرمانان و اشعار حماسی درباره آنان 
و حتی نقش جنگجویان ژرمنی در تاریخ اســاطیر بســیار مهم است. وقتی که 
اسکاندیناوی ها در ایسلند ساکن شدند، سنت های اساطیری را همراه خودشان 
بدان سرزمین بردند. شباهت های بسیار جالبی میان حماسه »ولسانگا« و »ارباب 
حلقه ها« وجود دارد. در بخشی از حماسه»ولسانگا« آمده است پادشاه حلقه 
طالیی ویژه ای دارد که ثروت و مکنت باورناپذیری را دراختیارش قرار می دهد، 
ولی فرزند شــاه این حلقه را برای خود می خواهد و وسوســه او را به زانو در 
می آورد. او پدر خود را می کشد و حلقه را به چنگ می آورد. سپس، آن را برداشته 
و در غاری پنهان می کند. در این غار، حلقه شیطانی شاهزاده را به مار ترسناکی 
بدل می کند. این داستان، درس عبرتی است درباره خطر حرص و آز؛ ترسی که 

در ارباب حلقه ها بازتاب می یابد.
این روایت از برخی جهات خیلی شبیه  قصه »گالوم« است، در ارباب حلقه ها 
،گالوم هابیتی است که روزی به همراه دوستش »دیگل« به ماهیگیری می روند. 
دیگل، شیئ براقی را در کف رودخانه می بیند، آنرا بیرون می آورد. این شیئ همان 
حلقه است و بسیار زیباست. اما گالوم که در آن زمان نامش را تغییر نداده بود و 
»اسمیگل« او را خطاب می کنند، میل به خواستن حلقه در وجودش می جوشد 
و آنقدر به حلقه طمع پیدا می کند که بهترین دوستش را به قتل می رساند. گالوم 
حلقه را بر می دارد و در غاری پنهان می کند، درســت همانند شاهزاده حماسه 
ولسانگا به یک مخلوق خیلی زشت با عمر طوالنی، ولی رقت انگیز بدل می شود. 
کل زندگی گالوم، صرف نگاهداری این حلقه می شود و این حفاظت توأم با زجر 
و رنج فراوان است، این حلقه ذهن او را تسخیر می کند. گالوم بعد از نگاهداری 
حلقه به مدت تقریبًا 500 سال آن را گم می کند، کمی بعد حلقه تصادفًا به دست 
هابیت ساده دلی به اسم  »فرودو بگینز« می افتد. فرودو نام جالب و غیرمتعارفی 
است در اسکاندیناوی و انگلوساکسون قدیم به معنی »خردمند«. فرودو همان 
کسی است که گرفتار حلقه می شود. سفر فرودو از سرزمینی با تپه های پست و 
بلند و مزارع سرسبز شایر آغاز می شود. سرزمین موصوف خاستگاه نژاد اوست، 
هابیت ها. »هابیت ها« مردمان ریزنقش 120 سانتیمتری هستند که گاهی از این 
مقدار کوتاهترند. کفش نمی پوشند، چون کف پایشان بسیار ضخیم است و روی 
پاهایشان انباشته از مو است. آنان موجودات فوق العاده خانه دوستی هستند و 
عالقه ای به ماجراجویی ندارند. توصیف جزئی نگر زندگی در شــایر، بازتاب 
دوران کودکی نویسنده »جی. آر.آر. تالیکن« در روستایی در غرب انگلستان 
است. به نظر می آید تالکین از برخی جهات خودش را در هابیت ها مجسم کرده 
است. بسیاری از آرمان های او در هابیت ها متبلور است؛ مثل میل به ایده آل های 
روستایی، میل به زندگی ساده، فضایل خوب و معمولی قدیمی در مقایسه با تجمل 
و تظاهر. این که هابیتی ریزنقش، دنیا را از شّر شیطان نجات دهد، بسیار دور از 
انتظار است، اما فرودو بگینز با سایرین فرق دارد. فردو یک هابیت معمولی نیست؛ 
چون داناست، به الف ها و کوتوله ها و بیگانگان عالقه مند است و تا حدی از دنیای 
بیرون بی خبر است. دنیای بیرونی وی آنقدر برایش مهم هست که بخواهد تمام 
چیزهای را که بدان دل بســته، فدا کند. در اسطوره های اصلی خود قهرمان ها را 
می بینیم که در واقع، همان جنگجویان هستند. اما تالکین این داستان را دستمایه 
قرار می دهد و آنرا از چشم یک قهرمان غیرمحتمل بازگو می کند. یک جنگجوی 
بی میل و به نظر من، این ویژگی منحصر به فرد روایت ارباب حلقه هاست. فرودو 
حلقه بی همتا را از عمویش »بیلبو«، به ارث می برد که آن را در غار گالوم یافته 
اســت. هنگامی که که به نیروی ویرانگر حلقه پی می برد عزم می کند تا نابودش 
کند. اما خیلی زود مجذوب نیروی شیطانی حلقه می شود. از همان ابتدای روایت 
سفر نابودی حلقه، فرودو وسوسه می شود حلقه را به انگشتش بیندازد و فرار کند 
و دوستانش را پشت سر گذارد. فرودو  این مرحله از آزمون را با موفقیت پشت 
سر می گذارد، اما به مرور وسوسه اش افزون می شود. سفر پر ماجرای فرودو برای 

نابود کردن حلقه قلب اسطوره ارباب حلقه هاست. 

در 1977 بیش از بیست سال از انتشار نخستین چاپ ارباب حلقه ها، طرح اولیه 

فراموش شده اش پیدا شد و برای نخستین بار آشکار شد که بلند پروازانه ترین 
داستان اساطیری عصر مدرن در اصل، چگونه آغاز می شود. این داستان روایت 
آفرینش است که پیوندهای جذابی با انجیل مسیحیت دارد. ارباب حلقه ها یک 
اسطوره مدرن با پیوندهای مستقیم به افسانه ای ترین داستانهای تاریخ است. دنیای 
اساطیری »جی. آر.آر.تالکین« آنقدر کامل و مفصل، ارجاعات انجیلی دارد  که 

حتی کلمه ای برای توصیفش نمی توان خلق کرد. 
»می توپیا«)Mythopoeia(؛ این کلمه عبارتی است که به  مکان های اساطیری 
اشاره دارد که البته، منظور دنیایی کامل است پر از جمعیت و با جغرافیایی کامل. 
چنین می توپیایی، توانایی تمام عیار برای ترســیم دنیایی خالقانه را دارد. اگر 
بخواهیم یک مثال در دنیای مدرن سینما بزنیم، می توانیم به»می توپیای«  جنگ 
ستارگان اشــاره کنیم. »می توپیای« تالکین، بر خالف سایر می توپیاهای خلق 
شده، یک داستان آفرینش هم دارد که توضیح می دهد چطور سرزمین میانی، قبل 
از ارباب حلقه ها به وجود آمده است. ولی این داستان تا زمان مرگ وی چاپ 
نشد. طرح سرزمین میانی در کتابی به نام »سیلماریلیون« آمده است. این کتاب 
شامل تمام داستان  های باستانی پیش زمینه ارباب حلقه هاست. تمام چیزهایی که 
هزاران سال قبل از حیات هابیت ها رخ داده است. کتابی که  بیش از 60 سانتیمتر 
ضخامت دارد و مجموعه ای اســت از تاریخ و اشعاری که به زبان الف ها و زبان 
انگلیسی نوشته شده است و ناشران، دهانشان از تعجب باز مانده بود و نمی دانستند 
چگونه آن را منتشــر کنند. اما در مقدمه کتاب ارباب حلقه ها، داستان آفرینش 
روایت می شود و در شیوه آفرینش به مهمترین نکته ای که اشاره می شود، وجود 
خدای یگانه در داستان های تالکین. در میان جهان های فانتزی که تا به حال خلق 
شده اند، جهان تالکین از معدود جهان های تک خدایی است. در انجیل این طور 
آمده که خداوند فرشتگانی دارد که وی به کمک آنها امور جهان را تدبیر می کند. 
مشابه همین موضوع در رابطه »ایلوواتار« با »واالر« دیده می شود. داستان طرد 
شدن شــیطان به عنوان یکی از قدرتمندترین فرشتگان بسیار مشابه آن چیزی 
است که برای »ملکور« اتفاق افتاد. ملکور نیز مانند شیطان تمام پلیدی ها را به 
دور خود جمع می کند و وظیفه مؤمنان انکار مداوم اوست. از سوی دیگر، تشابه 
روایت نوح )ع( و الندیل به ارجاعات انجیلی ارباب حلقه ها دامن می زند، هر دوی 
این اشخاص از طوفانی که ناشی از خشم خدا بود با کشتی که خود ساخته بودند، 
نجات یافتند. هر دو نفر را فقط تعداد کمی از مؤمنان همراهی می کردند. تالکین یک 
کاتولیک بی نهایت معتقد بود به دالیلی مثل ایمان شخصی و همین طور تاریخچه 
خانوادگی. مادرش ایمان کاتولیکی عمیقی داشت و خانواده اش به همین خاطر 
او را طرد کرده بودنــد. او دو فرزندش را کاتولیک تربیت کرد و وقتی که تالکین 
خیلی کودک بود، مادرش به خاطر بیماری دیابت ُمرد، اما تفکرات و گرایشات 
مادر همچنان بر روی تالکین تأثیر گذاشته بود. پس از مرگ مادرتالکین، کشیشی 
کاتولیک، تالکین و برادرش را به فرزندی قبول کــرد و از آنها مراقبت کرد. در 
طول سالیانی که کشیش کاتولیک نقش سرپرســت تالکین را ایفا می کرد او با 
نقش تاریخی روایت های انجیلی آشنایی کاملی یافت و در رویکردها و نظریات 
اسطوره ای تالکین که با تفکری کاماًل کاتولیکی شکل گرفته، تأثیر فراوان داشت. 
تفکر موصوف در روش خلق تالکین در خلق اساطیر و افسانه ها تأثیر شگرفی 
گذاشت، مخصوصًا در داستانهای آفرینش و نقشی که آفریننده در ارباب حلقه ها 
در پیش گفتار و پس گفتار ایفا می کند. یک خدای برتر وجود دارد که »ایلوواتار« 
نام دارد. خدای روایت تالکین، موجودات فرشــته مانندی به »آنی یور« خلق 
می کند که چنان ترانه های زیبایی می خوانند که دنیا از آن ترانه ها زاده می شود. 
دنیا با یک ســمفونی کالن با به اصطالح »آنی یوری« خلق می شود و وقتی که 
فرشتگان ترانه هایشان را در برابر اریکه ایلوواتار می خوانند، کل تاریخ دنیای 
آینده را ترسیم می کنند و ایلوواتار آنرا به واقعیت تبدیل می کند. چنین رویدادی، 

آغازی برای سرزمین میانی است؛ و نیز صحنه رویدادهای آتی ارباب حلقه ها.
 تا سال 1928 تالکین چارچوب داستانی اساطیری اش را کاماًل شرح داده بود؛ 
او انتظار نداشت کسی جز دوستان نزدیکش این داستان را ببینند. ولی بارقه ای 
از الهام درخشید تا این استاد دانشــگاه 36 ساله به استاد مدرن اسطوره نگاری 
بدل شود. الهام اصلی تالکین از جایی آغاز می شود که می گویند تالکین داشته 
برگه های امتحانی را تصحیح می کرده که یک دانشجو برگ سفید داده و تالکین 
به روی آن می نویسد: »در حفره ای توی زمین یک هابیت زندگی می کرد.« از 
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این یک جمله، دری به دنیای جدید  تالکین گشوده 
شد. او نمی دانســت که معنی این جمله چیست و 
داستانش را از همان یک جمله بسط داد. او هیچ 
پیش زمینه زبانی مشخصی برای کلمه هابیت در 
ذهن نداشــت. با این وجود، این واژه خیلی شبیه 
کلمه »َهبیت« به معنای »عادت« یا به زبان التین 
قدیمی »هبیتس« است .این عنوان در زبان التین 
به »مخلوق عادت« یا مخلــوق انعطاف پذیر که 
دارای زندگی خیلی معمولی و تکرار شــونده ای 
دارد، نسبت داده می شــود. بازی با کلمات برای 
تالکین عنصر تازه ای در سیر شکل گیری آثارش 
نبود. او از همان دوران کودکــی، ابداع عبارات 
خاص خود را آغاز کرد. ایــن عبارات زیربنای 
زبان های بسیاری شــدند که در ارباب حلقه ها 

کاربردی شدند، مخصوصًا زبان الف ها.
تالکین پیش خودش می گفت خوانندگان کتاب، 
نباید »الف ها« را با» هابیت ها« اشــتباه بگیرند، 
آن ها نژادی تقریبًا ایده آل و فناناپذیر هســتند؛ 
نماینده مقامی که انســان ها می توانستند جایگاه 
آنان را به دست آورند، با این شرط که به گناه بزرگ 
آدم و حوا آلوده نشده باشــند. الف ها به چندین 
لهجه متمایز صحبت می کنند و کامل ترین و رشد 
یافته ترین زبان های ســرزمین میانــی را دارند. 
بخشی از قسمت های زبان الفی بر پایه زبان واقعی 
فنالندی بنیان گذاشته شــده است. تالکین حین 
مطالعه اسطوره ملی فنالند، »کاله واال« این زبان 
را یاد گرفت. »کاله واال« داستان حماسی اسطوره 
مردم فنالند است، این حماسه، شاکله اساطیری 
کوتوله ها و الف ها را در ارباب حلقه ها شکل داده 
اســت و به این ترتیب، کاراکترهای آشنایی دارد 
که احتمااًل الهام بخش نوشــته های بعدی تالکین 
بوده است. زبان ســایر مخلوقات هم نقش مهمی 
در این داســتان ایفا می کند، حتــی زبان »گفتار 
سیاه« که ســایرون به این زبان سخن می گوید، 
حسی از صفات  شخصیتی این اسطوره شیطانی 
را منتقل می کند و با کمک زبان کاربردی تالکین، 
حس ماهیت وجودی سایرون عیان می شود. در 
مجموعه آثار مرتبط با ارباب حلقه ها زبان های 
هر نژاد، بخشی از ماهیتشان را افشا می کند. چنین 
رویکردی به صورت روایــی و صریح، بلکه به 
صورت غیر مستقیم، اشاره به عقوبت انسان در برج 
بابل و تغییر زبان انسان ها دارد. در ارباب حلقه ها 
زبان دیگری وجود دارد که متعلق به کوتوله هاست.

گروهی از کاراکترهای کوتاه قد و قوی هیکل که زیر 
زمین زندگی می کنند. الفبای آن ها الهام گرفته از 
حکاکی های اسکاندیناوی است که باستان شناسان 
چند سالی است که آن ها را یافته اند؛ الفبایی که به  
روی الواح باستانی »رونزستون« ثبت شده است.

الفبای رونزستون، اغلب برای عالمت گذاری 
اشیاء بسیار مهم استفاده می شد، به عنوان مثال 
شمشیرها و گهگاه مقبره هایی که قرار بوده به 
عنوان میراث واگذار شود. بعضی اوقات در 
نوشته های رونز معماهای کوتاهی داریم که 

مشکل بیشتری برای مفسران این زبان به وجود 

می آورد. 
برای درک 

بخشی از ارباب 
حلقه ها، نخست باید 

الفبای رونز را بخوانید 
و بعد بفهمید که معنی معما 

چیست. تالکین به نخستین 
رمان چاپ شده اش زبان »رونیک 

رونز« افزود که مقدمه حماسی ارباب 
حلقه هاست؛ با عنوان هابیت.

روایت این کتاب بر خالف ارباب حلقه ها روی 
»فرودو« متمرکز نیست و اتکای روایت به روی 
کاراکتر »بیلبو بگینز« )عمــوی فرودو ( متمرکز 
است؛ هابیتی که در جستجوی گنجینه مسروقه ای و 
یافتن سر نخ های این گنجینه روی نقشه ای باستانی 
است. نقشه مذکور با زبان »رونیک رونز« پنهانی 
نوشته شده است که تنها در نور ماه دیده می شود. 
تالکین می خواســت زبان رونز نماینده یک زبان 
واقعی باشد، البته می خواســت زبان انتخابی با 

زبان های ابداعی خودش پیوند داشته باشد. 
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نوشــته جادویی روی نقشه بیلبو را به النه »اســماگ«، هولناک ترین اژدهای 
سرزمین میانی، هدایت می کند. »اسماگ« همان هیوالیی است که گنجینه را نگاه 
می دارد. این هیوال، آخرین بازمانده اژدهای طالیی بزرگ است که تمام ثروت 
سرزمین کوتوله ها را جمع کرده است و مثل یک کوه غول آسا آن ها را تلنبارکرده 
است. اژدها در این روایت همچون هر افسانه انسانی، نماینده طمع انسان است، 
ولی در ارباب حلقه ها واقعًا شــاخ و برگ داده شده، چون او مخلوقی هیوالیی 
است که تنها عالقه اش جمع آوری و نگهداری طالست .»بیلبو بگینز« شجاعانه 
به النه اژدها وارد می شــود و یک جام طال از گنجینه او را می دزد و »اسماگ« 

برای تالفی با خشم به روستایی در همان نزدیکی حمله می کند.
داستان اساطیری بدین سیاق در افسانه های مختلفی مطرح می شود، اما چه چیز 
در مورد »اسماگ« الهام بخشش بوده است؟ داستان اژدهایی که کوهی از طال 
نگهبانی می کند کاماًل آشنا به نظر می آید. اژدهای ارباب حلقه ها به سان اژدهای 
»حماسه بیوولف« است. »بیوولف« یکی از معروف ترین اسطوره های تاریخ بشر 
است و یکی از داستان های محبوب تالکین. داستان قهرمانی از اسکاندیناوی که 
سلطان سرزمین مادریش می شود و با سخت ترین آزمون ها مواجه می گردد. در 
حماسه بیوولف،  اژدهای نفس آتشــین  از گنجینه پادشان دوران قدیم نگهبانی 
می کند. برده ای که اتفاقی به النه اژدها راه پیدا می کند و گنجینه را می یابد و متوجه 
می شــود که اژدها خواب اســت و پنهانی جام طالیی را می دزدد. این داستان، 
شباهت های آشکاری با داســتان رمان هابیت ها دارد  و هر دو تمثیلی از خطر 
طمع هستند. در هر دو روایت اساطیری، حرص به گنجینه، واکنشی زنجیره ای 
با پیامدهای هولناک را بر می انگیزد. تالکین ایده اژدها را از بیوولف گرفته و به 
یکی از کانون های اساسی کل داستانش تبدیل کرده است. بیوولف یکی از منابع 
مکتوب حماسی- افسانه ای است  که تأثیر بسیاری بر ارباب حلقه ها داشته است. 
پس از کشف برخی اشــارات و ارجاعات در حماســه ارباب حلقه ها باید به 
بخش هایی از کتاب اشــاره کنم که برداشتی از واقعیت است؛ واقعیتی که پس از 
کشف آن در دوران نوجوانی ذهن جستجوگر نگارنده نسبت به ساحت جایگاه 
بشریت در نسبت با تاریخ پیشین مخدوش شــد. در آغازین روزهای توسعه 
مدرنیسم انسانی، جنگ جهانی اول رخ داد. تجربه ای دردناک در تاریخ بشریت 
که بر اساس حماقت صاحبان قدرت روی داد. این تجربه دردناک بشری در کتاب 
ارباب حلقه ها تجلی بی واسطه دارد. تجربه ای از زندگی واقعی که از صفحات 
کتاب و افسانه های دیگر به ارباب حلقه ها سرایت نکرده بود، بلکه نمود واقعیت 
بود که در افســانه مذکور صورت تلخ تری به خود می گرفت. جنگ جهانی اول 
در شکل گیری ارباب حلقه ها کاماًل مؤثر بود و تالکین ضربه روحی دهشتناکی 
را از تراژدی »خون و مــرگ« اول خورده بود. آنان که تاریخ نخوانده اند، حتمًا 
 )Somme( خندق های معروف جنگ جهانی اول در »وردون« - جبهه سوم
در آثار تلخی همچون »یکشنبه نامزدی طوالنی« )ژان پیر ژونه(، »اسب جنگی« 
)استیون اسپیلبرگ( و فیلم همیشه ماندگار »روزهای افتخار« )استنلی کوبریک( 
دیده اند. رگبار گلوله های ژرمنی، سنگر متفقین را می لرزاند. گروهی از سربازان 
بریتانیایی برای یافتن مکانی امن تالش می کنند و همچون کرم، وجب به وجب 

به جلو می خزند.
میان آن ها ســتوان دوم بیست و چهار ســاله - »جان رونالد روئل تالکین« - 
 )Somme( نویسنده آتی ارباب حلقه ها در این نبرد طاقت فرسای جبهه سوم
حضور دارد. تجربیات او از جنگ و جبهه ســوم)Somme( تأثیر عمیقی بر 
اساطیر ســرزمین میانی در کتاب ارباب حلقه ها دارد. وقتی ارباب حلقه ها را 
می خوانیم، به شــرح نبردهایی بر می خوریم که توصیفی از خونریزی و نابودی 
طبیعت است. همه این ها شرح و توصیف جنگ است. جنگ جهانی اول، صحنه 
مرگ و خون در مقیاســی باورناپذیر بود و کتب تاریخــی، آنرا جنگ بزرگ 
می خوانند. هنگامی که انسان ها به خاطر چندین متر گل و الی هم دیگر را سالخی 
می کردند. تالکین و مردمی که در جنگ جهانی اول حضور داشته یا درکی از این 
رویداد دارند، این اتفاق تاریخی را به عنوان نوعی خشونت منحصر به فرد بشر 
درک کردند. جنگ، فی نفسه خونین و خشونت باراست، ولی در جنگ خندقی 
شمال فرانسه )جبهه سوم( در نزدیکی شهر »وردون«، وحشت به خصوصی حاکم 
بود. تالکین در بخشــی از خاطرات خود اشاره می کند: باید منتظر می ماندی تا 

ببینی که گلوله توپ با کدام یک از سربازان برخورد می کند! 

پاهای سربازان آنقدر توی آب خندق می ماند که 
شکل پاهایشان تغییر می کرد و به این وضعیت 
فیزیکی تهــوع آور جنــگاوران، »پاخندقی« 
می گفتند. گوشت پای سربازان با کمی گاز خردل 
از استخوانشان جدا می شود و حمالت بسیاری 
شــکل می گرفت و تالکین تمام این صحنه ها را 
بارها با چشــم دیده بود. ستوان تالکین در نبرد 
ســوم وارد عملیات می شود. بن بست وحشیانه 
دوم در نبرد ســوم)Somme( به مقیاســی از 
کشتار انجامید که بشر دیگر در تاریخش به خود 
ندید. نبرد ســوم)Somme( چهار ماه بی امان 
ادامه داشــت. یک و نیم میلیون نفر کشته شدند 
و در نهایت، دو سوی این تخاصم یک سانتی متر 
پیش روی نداشتند و تنها جان یک و نیم میلیون 
سرباز بی گناه  از دست رفت. تالکین بعد از حدود 
یک سال خدمت، تب خندق گرفت، نوعی اسهال 

خونی یا تیفوس.
ستوان نویسنده ارباب حلقه ها بستری شد و به 
خانه بازگشت و مدت بسیار زیادی طول کشید 
تا بهبود پیدا کند. پس از طی دوران نقاهت، دیگر 
به جنگ بازنگشت، اما تالکین آسیب دیده جنگ 
بود. روحش از جنگ زخمی شــده بود و ضربه 
خورده بود. ضربه روحی تالکین، مسلمًا روی 
خلق و توصیف ضربه ای که »فرودو« در ســفر 
برای نابودی حلقه متحمل می شود، تأثیر گذاشته 
است. قسمت اعظم روح تالکین به درون هابیت ها 
راه پیدا کرد و از دریچه چشم هابیت ها دهشتناک 
و هولناک بودن خندق های ســوم را در ارباب 
حلقه ها توصیف کرد، آن هم به سبک تالکینی و با 

لفافه ای نازک از تمثیل و استعاره.
در ارباب حلقه ها »فــرودو هابیت« از باتالقی 
به نام »مرداب مردگان« گذر می کند؛ جایی که 
هزاران سال قبل نبرد بزرگی صورت گرفته است، 
در مکان موصوف ارواح در زیر آب همچنان در 
کمین هســتند. در توصیفی تمثیلی و مصداقی 
در کتاب ارباب حلقه ها  آمده اســت: »آن ها در 
تمام آبگیرها خفته اند، صورت های رنگ پریده 
آن ها را در اعمــاق ژرف زیر آب می توان دید؛ 
صورت شیطانی و صورت های غمگین، ولی همه 
گندیده، همه در حال فساد و همه مرده. در مرداب 
مردگان، یک چشم انداز در حال فساد داریم که 
اجساد یک جنگ قدیمی آنجاست و آنچه از زبان 
فرودو در کتاب ارباب حلقه ها توصیف می شود، 
خاطرات خندق منحوس سوم)Somme( را 
یادآور می شود؛ خاطرات اجساد در حال فساد 
سربازانی که در نبرد شوم وردن قتل عام شدند. 
این توصیف هایی کــه در ارباب حلقه ها وجود 
دارد، تصویری از یک نبرد قهرمانانه نیست، بلکه 
تصویری از مرگ، نابودی و ویرانی است؛ و از 
نبرد مذکور آنچه باقیمانده، صرفًا مردگان هستند. 
وحشــت  از جنگ جهانی اول، نخستین باردر 
پیش درآمد ارباب حلقه ها، »هابیت«، بروز کرد. 
داستان در نبرد پنج ارتش مختلف به اوج می رسد 
که همگی برای گنج اژدها با هم رقابت می کنند. 
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کاراکتر اصلی بیلبو بگینز می بیند که بســیاری از 
همراهانش در میدان نبرد کشته می شوند و به این 
ترتیب، بیهودگی جنگ را درک می کنند. تالکین 
هم مانند بیلبو، شــاهد مرگ همراهانش در نبرد 
است. در فرانسه او همراه سه تن از قدیمی ترین و 
صمیمی ترین دوستانش جنگید. دو دوست تالکین 
تا نوامبر 1916  زنده ماندند، اما در نهایت، آنان نیز 
به مرداب مرگ فرو غلطیدند. وقتی مخاطب عادی 
نبردهای مقدمه ارباب حلقه ها، هابیت را می خواند، 
حس بودن با همرزمان در ارتش که با دشــمنی 
ظاهراً شکست ناپذیر مواجه شده را درک می کند و 
وحشتی که از جنگ و نبرد کامالً  ً محسوس است. 
وحشــت و مصیبت جنگ جهانی اول، نه تنها در 
مصائب قهرمانان سرزمین میانی، بلکه در بی رحمی 
شروران بازتاب می یابد. شاید تجربه جنگی تالکین 
در هیچ کجا به اندازه شــرارت شیطانی و هولناک  
ارک ها آشکار نشده باشد. ارباب حلقه ها مخلوق 
تخیلی زنده و پویاســت، اما ورود حقایق سوم و 
»ورودن« به صورت اساطیری و افسانه ای در قلب 
تألیفات تالکین مشهود است و  صورت باستانی 

پیدا کرده، شکلی تلخ، گزنده و هولناک.
تالکین نبرد نیروهای خیر و شّر را توصیف می کند 
و میدان نبرد نهایی در این تعارض جهنمی سوزان 
با عنوان »موردور« است. در قلب »موردور«، کوه 
»فنا« قرار دارد؛ آتشفشانی که حلقه ای بی همتا در 
آن  ساخته شده است. موردور همان جایی است 
که فرودو هابیت باید حلقــه را نابود کند، قبل از 
اینکه قدرت های شــیطانی حلقه بر او غلبه کنند. 
چیدمان این بخش از مشهورترین کتب آسمانی 
الهام گرفته اســت. اگر نگاهی به انجیل بیندازیم، 
درخواهیم یافت که جهنــم، مکانی پر از آتش و 
گوگرد برای عذاب ابدی گناهــکاران توصیف 
شده است. تالکین موردور را که توصیف می کند، 
زمین لم یزرع سیاهی به ذهن متبادر می شود که این 
چشم انداز پیوند تنگاتنگی با توصیف »دانته« از 
جهنم دارد. دانته اشاره می کند دشت سوزانی در 
جهنم وجود دارد، شبیه یک بیابان. بیابان خشکی 
که از آســمانش آتش می بارد، حتی نام موردور 
طنینی شیطانی دارد  و این موضوع تصادفی نیست. 
واژه »موردور« در اصل شبیه »مورثو« است که 
در آنگلوساکســون »مورث« عنوان می شود و 
به معنی »قاتل« اســت. این عبارت با فرهنگ و 
زبان اسکاندیناوی قدیم هم پیوند دارد که در آنجا 
مورث به همین معنی است؛ یعنی قاتل. کسانی که 
به موردور وارد می شــوند، تقریبًا مرده محسوب 
می گردند، این ســرزمین توسط نژاد بی رحمی از 
سربازان پیاده پاسداری می شود به نام »ارک ها«. 
ارک ها خیلی ترسناک هستند؛ گوژپشت و زشت و 
تهوع آور. گفته می شود که آن ها در اصل، الف هایی 
هستند که به خطا رفته اند؛ نیروهای شیطانی آن ها 
را منحرف کرده اند و به این نژاد ترســناک تبدیل 
شده اند. آن ها مخلوقاتی هستند که مجذوب ماشین 
آالت و شیفته ساختن تجهیزات هوشمندانه هستند 
و میل منفعت طلبی در وجودشــان رشد سریعی 

دارد و سعی می کنند ســایرین را مجبور کنند که 
برایشان کار کنند و در واقع، این سیستم توصیفی 
از نظام ســرمایه داری و سرمایه داران است که در 
لفافه نازکی پیچیده شده است. ارک ها کاماًل فاسد 
هستند و آن ها منحط شده اند. در ابتدا موجودات 
خوبی بوده اند، اما حرص و ولع سبب شده اراده شان 
را کاماًل روی شرارت متمرکز کنند. نژاد شیطانی 
موردور، مانند بسیاری از مؤلفه های ارباب حلقه ها 
برگرفته از اسطوره باستانی »بیوولف« است. در 
صفحه 512  اســطوره بیوولف، توصیفی از تمام 
مخلوقات شیطانی نســل قابیل نگاشته شده و به 
این مهم اشاره می کند که قابیل، برادرش هابیل را با 
کمک ایوتناس، اوند، یلفه، اوند و اورکیناس کشت. 
ارکنیاها در بیوولف موجــودات اهریمن مانندی 
هستند،کیفیت روح مانندی دارند، اما موجوداتی 
با روح اهریمنی محســوب می شوند، منفورترین 
اهریمنان سرزمین میانی از قلب سایر حماسه ها 

و افسانه ها برخواسته اند.
 اما الهام بخــش یکی از اصلی تریــن قهرمانان 
تالکین -گاندالف جادوگر- از قلب کهن الگوی 
حقیقی انجیل آمده اســت. در اربــاب حلقه ها، 
گاندالف فرودو را در ســفر پر مخاطره اش برای 
نابودی حلقه شیطانی سایرون هدایت می کند  و 
شاید تا قبل از ارباب حلقه ها در اغلب افسانه ها، 
حماسه ها و حتی روایت های مذهبی- تاریخی، 
جادوگــران نقش منفــوری در قصص مختلف 
داشــتند، اما  گاندالــف به الگــوی جادوگران 
پورتاگونیســتی برای ســایر قصص و حتی در 

سینما بدل شد. 
تا قبل از ظهور اربــاب حلقه ها و گاندالف، جادو 
مولفه ای اهریمنی محســوب می شد و رنگ ضد 
مسیحی و شیطانی به خود می گرفت،  اما گاندالف 
در ارباب حلقه ها چهــره ای کاماًل ایمانی دارد؛ او 
سعی می کند بهترین کنش رهایی بخش ممکن را 
برای تمام موجودات ســرزمین میانی بروز دهد. 
سرنخ هایی درباره خاستگاه گاندالف را می توان در 
اسطوره شناسی اسکاندیناوی یافت. در روایت های 
اســکاندیناوی قدیم گاندالف بــه معنی »اَلف« 
جادوگر است. البته، گاندالف از نژاد »الف« نیست. 
ولی قطعــًا یک چهره جادویی اســت که قدرت 
فوق العاده ای دارد. گاندالف چیزی بیشتر از نامش 
را از اسطوره اسکاندیناوی گرفته است؛ ظاهراً او 
از قدرتمندترین خدایگان اسکاندیناوی، »اودین« 
نمونه برداری شده است. برای اسکاندیناوی های 
قدیم، »اودین« نماینده ســرفصل های اساطیری 
بسیاری بود؛ او خدای خرد جنگ، مبارزه و زمین 
بود. گاندالف، صفت خدایــی اودین  را ندارد؛ اما 
اودین الهام بخش گاندالف بوده اســت. گاندالف 
به مثابه اودین از نقاب ها و هویت های گوناگون 
استفاده می کند  و اسامی متعددی  دارد، صدها اسم 
و چهره مبدل؛ وقتی که روی زمین ســفر می کند، 
اغلب کســوت خانه به دوش خاکستری خاصی 
دارد، قبای خاکستری می پوشــد، کاله لبه پهنی 
بر ســرمی گذارد. گاندالف، مثل اودین سال ها در 
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سرزمین میانی پرسه می زد و بی سروصدا تالش می کند تا نیروهای شیطانی این 
سرزمین را نابود کند. ولی جادوگر ارباب حلقه ها، همان طور که عصای موسی)ع( 
را با خود حمل می کند، از چهره مذهبی- آسمانی دیگری هم تأثیر پذیرفته است. 
بسیاری میتولوژیست ها، گاندالف را با مسیح )ع( مقایسه کرده اند. »تریسی آن 
کوپر«، محقق ادیان و اسطوره پژوه در این رابطه می نویسد: »طبق آنچه در بطن 
افسانه ارباب حلقه ها آمده است، گاندالف خودش را فدا می کند و می میرد و پس 
از چندی با لباس سفیدی باز می گردد؛ یعنی در مقام گاندالف سپید دوباره زنده 

می شود.«
گرته برداشتن از پرسوناژ و قصه مسیح )ع( از نمونه هایی است که می توان بدان 
استناد کرد تا پایبندی تالکین به اصول کاتولیک را اثبات کرد. گاندالف، عیسایی 
غیر مسیحی با چهره ای مبدل و یک منجی از نو زنده شده است و تالکین سعی 
می کند برای باشکوه تر شــدن چهره قدرتمند گاندالف در دنیای باستانی- از 
کهن الگوی مذهبی - مســیحی گرته بردارد. تالکین مهارت های فراوانی در 
پیوند دادن اصول مسیحی به الگوهای حماسی دارد. تأثیرات مذهبی پنهان در 
ارباب حلقه ها در اوج این حماسه بر مال می شود. وقتی داستان به پایان نزدیک 
می شود، گاندالف منجی نیست، بلکه »فرودو« در مقامی است که باید دنیا را 
نجات دهد. لحظه روشنگر این اسطوره در فصلی اساسی از زندگی مسیح الهام 
می گیرد. »موردور« جهنم آتشین سرزمین »ارک ها« و ارباب اهریمنی حلقه 
»سایرون« ، آخرین ایستگاه ســفر فرودو برای نابودی حلقه است. زمانی که 
»فرودو« با آخرین وسوسه حلقه مواجه می شــود، که »فرودو هابیت« خود 
را در پایان ســفری جانکاه از فراسوی سرزمین میانی در »موردور« می یابد. 
سفر فرودو در موردور  برای رســیدن به »کوه فنا« پایان می یابد، اما آزمون 
حقیقی اش به زودی آغاز می گردد. برای نابود کردن حلقه بی همتا فرودو باید 
از کوه باال رود و حلقه را به درون آتشفشــانی بیاندازد؛ آتشفشانی که حلقه از 
آن ساخته شده است، اما حلقه بی دردســر به دورن آتش نمی افتد، تصادفی 
نیست که نماد شرارت یک حلقه اســت. این حلقه همان طورکه توصیف شد، 
تمام ویژگی های شــخصیت آدمی را عیان می کند. درست مثل هر نوع اعتیاد 
دیگری تا جایی که آدمی دیگر به چیزی به جز آن حلقه فکر نمی کند. وقتی که 
فرودو از کوه فنا باال می رود، حلقه او را مجذوب می کند و روحش را به چالش 
می کشــاند تا مأموریتش را رها کرده و تسلیم قدرت حلقه شود. این بخش از 
ارباب حلقه ها نبرد نهایی با وسوسه است؛ کشمکشی درونی میان نور و تاریکی 
که از جهان بینی مسیحی نویسنده الهام گرفته است. همان طور که نگارنده اصرار 
دارد، کل این اثر تحت تأثیر تفکر مسیحی شکل گرفته، مخصوصًا پایان داستان 
که تالکین »دو خواهش آخر دعای خداوند«را به حماســه ارباب حلقه ها و 
فرودو اضافه می کند. این دعا می گوید: ما را به وسوسه وانگذار و از شر شیطان 
نجات ده! آخرین لحظات فرودو با حلقه یکی از معروف ترین متون انجیل است. 
مسیح )ع( می خواهد 40 روز روزه بگیرد و شیطان به زمین می آید تا مسیح)ع(  
را در بیابان وسوسه کند. او مسیح را با قدرت، غذا و حکومت وسوسه می کرد. 
در انجیل آمده است که مسیح)ع( در مقابل وسوسه های شیطان مقاومت می کند، 
ولی برای جلوگیری از عدم همســانی روایت و مسیح  به نظر نرسیدن فرودو، 
بر خالف قدرت مسیح در مقابل شــیطان، ضعف فرودو در مقابل وسوسه ها 
عیان می شود. البته، این موضوع بخشی از پژوهش متدولوژیست های معاصر 
است، یعنی رفتارشناسی یک قدیس و پرســوناژ مذهبی یا قصه مرتبط به او 
را در ظرف پرسوناژ یک کاراکتری معمولی که عمدتًا مخلوق نویسنده است، 

ریخته می شود.  
فرودو تا شــکاف کوه فنا می آید و در لبه پرتگاهی در آتشفشان که حلقه آنجا 
ساخته شده است، می ایستد. حلقه از زنجیر فرودو آویزان شده، اما نمی تواند 
نابودش کند، حلقه به بخش بزرگی از شخصیت وی بدل شده است. او وسوسه 
می شود و با خودش می گوید من رســالتی را که به خاطرش اینجا هستم باید 
انجام بدهم، انتخاب نکردم؛ حلقه متعلق به من اســت و حلقه را در انگشــت 
خود فرو می برد. حلقه بالفاصله فرودو را نامرئی می کند، ولی او تنها نیســت. 
گالوم، مخلوق شروری که صدها سال حلقه را نگاه داشته بود، فرودو را تا کوه 
فنا تعقیب کرده  از او عاجزانه می خواهــد حلقه را پس بگیرد و حاال فرصتی 
به چنگ آورده است. گالوم انگشــت فرودو را گاز می گیرد و می َکنَد؛ گالوم 
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حلقه را به چنگ مــی آورد و در عوض  می افتد 
در شعله های سوزان آتشفشــان و حلقه، بدین 
صورت نابود می شود. حلقه آشــکارا گالوم را 
نابود می کند و به نوعی فرودو  از چنگال افسون 
حلقه نجات پیدا می کند. گالوم با همه شرارتش، 
با انجام یک کنش شرورانه ســرزمین میانی را 
نجات می دهد. اگر گالوم این کار را انجام نمی داد، 
دنیای میانه نجات پیدا نمی کرد. رفتارشناســی 
گالوم مصداقی استعاری در جهان مسیحی پیدا 
می کند. گالوم، نمونه ای  ســمبلیک و نمادین از 
پرسوناژ »یهودا اســخریوطی« است. بنا بر باور 
مســیحیان، »یهودا«، یکــی از دوازده حواری 
مسیح با دریافت سی ســکه نقره رشوه، او را به 
حاکمان یهودی رم نشان داد. آنان نیز عیسی)ع( 
را به شیوه دردناکی به صلیب کشیدند. در کتاب 
مقدس و در انجیل َمتی درباره یهودا گفته شــده 
است که وی با شــتاب از این عمل خود پوزش 
خواســت و پس از بازگرداندن سی سکه نقره، 
خود را حلق آویز کرد. نزدیک به دو هزار ســال 
است که نام »یهودا«، سی سکه نقره پاداش وی 
و بوسه ای که به عیســی)ع( داد تا خود و عیسی 
را به سربازان رومی بشناساند، به عنوان نمادهای 
خیانت در فرهنگ غرب مطرح است. گاز گرفتن 
گالوم مصداقی از همان بوســیدنی اســت که به 
اسارت مسیح )ع( منجر شد و رنگ زرد و طالیی 
توصیف شده حلقه در واقع، توصیفی نمادین از 
سکه های زرد رنگی  است که یهودا برای خیانت 
به مسیح دریافت کرده است و همچنان که گالوم 
در آتش می سوزد و فنا می شود؛ چونان یهودا که 
خود را در حلقه دار می اندازد و فنا می شود؛ هر 
چند که  از دریچه تحلیلگران مسیحی، اگر یهودا 
خیانت نمی کرد، دنیا و بشریت نجات پیدا نمی کرد 
و گالوم هم با این حرکت آزمندانه سرزمین میانی 
را رهایی بخشیده است. با یک پیچش داستانی 
و تغییر 180 درجه پرســوناژ محــوری، تمام 
رویدادهایی که پیوسته به نجات سرزمین میانه 
منجر می شــود، رویکردی  مسیحی- انجیلی به 
خود می گیرد. فرودو موفق نمی شود که حلقه و 
جادوی شیطانی را نابود کند، اما ماهیت وجود، 
تقدیر وگالوم های یهودا صفت، موجب تقدیری 
می شــود که تضمینی برای بشــریت ساکن در 

سرزمین میانی است. 
اما آنچه همیشــه دغدغه من در مواجه با تحلیل 
کتاب، فیلــم و هر اثر هنری دیگری به شــمار 
می رود، مخصوصًا در عمده آثاری که ارجاعاتی 
و الهاماتی دینی و اســاطیری دارند، پرداختن به 
شیوه پایان بندی اثر است. داستان ارباب حلقه ها 
از اصول مسیحی تالکین و سنت های اساطیری 
فاصله می گیرد. معمواًل قهرمان تراژدی هر اتفاقی 
برایش رخ دهد، حداقل می تواند آسوده خاطر 
باشد که رسالتش را درست انجام داده است، اما 
فرودو چنین عاقبتی ندارد. علی رغم شکســت 
فرودو و نتیجــه نهایی که حاصلــش پیروزی 
برای سرزمین میانی است، بازتاب باور مسیحی 

پیروزی خیر بر شــّر محقق می شــود، اما  این 
پیروزی بهایی دارد؛ بعد از نابودی حلقه فرودو و 
هابیت ها به شایر باز می گردند، آنها از دیدن آنچه 
در انتظار آنهاست به وحشت می افتند؛ می بینند 
که شــایر به ویرانه تبدیل شــده است. کابوسی 
صنعتی بادســتگاه های بزرگ فوالدی شایر را 
احاطه کرده است، به مردم ظلم می شود و شایر 
به سرزمینی زشت،کثیف و آلوده بدل شده است. 
این تصویری از فناوری لجام گســیخته، یکی از 
بدترین هراس های تالکین بود. در انگلستان، او 
شــاهد همین تغییر و تحوالت در دوران صنعتی 
پساجنگ اول بود و فرآیند توسعه صنعتی شدن 
خیلی نگرانش می کرد و به دلیل مورد اشــاره، 
فرآیند صنعتی شــدن  در ارباب حلقه ها بازتابی 
از فساد انسان اســت؛ یعنی میل به صنعتی شدن 
در ذهن او پیوند ناگسســتنی با انگیزه ســلطه 
داشت و به نظر تالکین، این نمود همان تمایل به 

سلطه گری بود.  
وقتی که فرودو از سفر پرماجرای نابود کردن حلقه 
به خانه باز می گردد، بی تاب می شود، خواب های 
ترســناکی می بیند و نمی تواند خود را با زندگی 
در شــایر وفق دهد. فرودو مانند نویسنده ای که 
خالقش بود، روحی داردکــه خاطرات هولناک 
دگرگونی صنعتی آزارش می دهد؛  فرودو زخمی 
شــده و تجربه ای تلخ را پشت سر گذاشته است 
و به همیــن دلیل، دیگر هیچ وقــت نمی تواند به 
زندگی عادی بــاز گردد. او زخم جســمش را 
تحمل می کند ولی در عیــن حال، زخمی هم در 
میان وجودش بی مرهم می ماند.  از طرفی، چنین 
احوالی آزرده ، استعاره ای است از آنچه تالکین به 
خاطر رنج های ناشی از جنگ در وجودش داشت. 
به نظر نویسنده، اشتراک عجیبی در زخم خوردگی 
روحی در فــرودو و تالکین وجود دارد که بعد از 
پایان داستان، به عبارتی بعد از پایان جنگ جهانی 
اول شادی و مسرت از زندگی آنان رخت می بندد. 
بی قراری و کسالت مداومی که در فرودو می بینیم 
که شاید به خاطر طمع به حلقه است و زندگی او 
را به اضطرار می اندازد، در مورد تالکین هم این 
موضوع را می توان گفت کــه تالکین هم دچار 
نوعی اضطراب مداوم است. تالیکن بعد از تجربه 
تکان دهنده جنگ جهانی اول و دیدن انسان های 
بی شماری که در باتالق های شمال فرانسه سالخی 
شــده بودند، زخم عمیقی از نبرد بــر تن دارد و 
قهرمانش - فرودو- در جستجوی آغازی دوباره 
در زمین های مقدس سرزمین میانی شایر را برای 
همیشه ترک می گوید و بلندپروازانه ترین داستان 
اســاطیری عصر مدرن این گونه پایان می یابد. 
می شود گفت که این داستان واقعًا همان چیزی بود 
که کل ژانر ادبیات تخیلی امروز را بنیان نهاد؛ ایده 
خلق دنیایی که واقعًا در نوع خودش تمام و کمال 
است. محبوبیت ارباب حلقه ها موضوعی کاماًل 
قابل توجه است از بسیاری جهات؛ هرچند خیلی 
سنگین و پیچیده است، ولی برای خوانندگان عام 

همیشه زنده است و دست اول! 
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موضوع بچگی به طرز غیرقابل باوری ساده است؛ آن قدر 
ساده که کسی در ســینمای قصه گو تابه حال آن را تجربه 
نکرده اســت. بچگی زندگی یک پسربچه به نام میسون و 
به همراه خواهرش ســامانتا و والدینشان در تگزاس را به 
تصویر کشیده و از شش ســالگی تا هجده سالگی او را در 
زمان واقعی دنبال می کند. کارگردان برای ســاخت این فیلم هنرپیشه هایش را 
هرســال چند روزی دورهم جمع می کرده و اپیزودهــای جدید را فیلم برداری 
می کرده است. این روند 12 سال تکرار گردیده تا سرانجام بچگی رنگ پرده های 
سینما را می بیند. البته این سبک فیلم سازی یکی از ویژگی های بارز فیلم سازی 
لینکلیتر است که پیش ازاین نیز در سه گانه پیش از غروب نشان داده بود، می تواند 
ساده ترین داستان ها را به نحوی عمیق و سرشار از احساسات تأثیرگذار، و البته 
در مدت زمان طوالنی، تعریف کند. در بچگی نیز لینکلیتر برای بیان مفاهیم فلسفی 
عمیق خود پیچش چندانی به روایتش نداده و در همان حین که شخصیت های او 
به ســادگی راه می روند با یکدیگر گفتگو می کنند این مفاهیم نیز جاری شده و از 

پرده بیرون می ریزند.
لینکلیتر برای تعریف کردن یک داســتان واقعی، محیط فیلمش را نیز به واقعیت 
تبدیل کرده و اجازه داده تا هنرپیشه های اصلی فیلمش هم زمان با گذشتن زمان 
روایت بزرگ شوند. فیلم برداری بچگی 
در 39 روز و بین سال های 
2002 تــا 

2013 انجام شده که نمونه های مشابه آن به طرز قابل توجهی اندک اند: بزرگ شدن 
بازیگران مجموعه هری پاتر، مجموعه فیلم های آنتونی دوینل بازیگر فیلم های 
تروفو که در آن یک هنرپیشه و یک شخصیت به مدت 20 سال دنبال می شوند و 
سه گانه پیش از غروب، دیگر اثر لینکلیتر، که در آن دو شخصیت در فواصل زمانی 
 »Up «مختلف در طول 18 سال یکدیگر را مالقات می کنند و یا مجموعه مستند
ســاخته مایکل آپتد که در آن زندگی چند بریتانیایی در یک بازه زمانی تقریبًا 
50 ساله از 7 ســالگی آن ها به تصویر کشیده می شود نمونه های بارز این سبک 
فیلم سازی هستند. دنبال کردن شخصیت های اصلی در طول 12 سال و طی کردن 
یک زمان واقعی و خطی کارگردان را قادر ساخته تا به هدفش که به تصویر کشیدن 
یک زندگی واقعی با پرداختی هنری و غیر مستند باشد دست یابد. به موازات بزرگ 
شدن بچه ها، هاک و آرکوئته در نقش والدین آن ها نیز به کارگردان اجازه داده اند 
که گذر عمر آن ها از سی ســالگی تا میانه چهل سالگی را به نمایش بگذارد که به 
صداقت و واقع پذیری فیلم بسیار کمک کرده است. استفاده از این روش درواقع 
ژانر جدیدی را خلق کرده اســت که در آن یک درام خیالی به واسطه یک فضای 

واقعی تصویر شده و شکل گرفته است. عواملی همچون متن و دیالوگ های 
سبک و ساده که خود را چندان در اثر نشان نمی دهند، استفاده از 

مجموعه ای از بازیگران حرفه ای و نابازیگران، برجسته 
کردن گذر زمان در قصه و تالش کارگردان 

برای محو کــردن مرزهایی که به 
اثر روایت ســینمایی 

به  می بخشد 

ساختن قابی از هنر بی تکلف در اطراف بلوغ
نقد  فیلم »بچگی«

امیرحسین  منصوری
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این هدف کمک کرده اند. زمان روایی در بچگی 12 
سال به طول می انجامد و جهش های زمانی مرتبًا 
تکرار می گردد ولــی در هیچ یک از این جهش ها 
کارگردان نخواسته تا با درج کردن یک تاریخ در 
قاب تصویر گذشــت زمان را به تماشاگر بفهماند 
و به جای آن از مجموعــه ای از عناصر فیزیکی، 
فرهنگی، سیاســی و حتی تکنولوژیک بهره برده 
است. در هر جهش زمانی ظاهر میسون و سامانتا 
و والدینشــان به عنوان محورهــای روایت تغییر 
می کنــد. رخ داده ای فرهنگی شــاخص نیز یکی 
دیگر از ترفندهایی اســت که لینکلیتر برای نشان 
دادن گذشت زمان و تزریق واقعیت به اثرش بهره 
برده است. رونمایی از کتاب های هری پاتر، شنیده 
شدن ترانه های مربوط به خوانندگان و گروه های 
موسیقی مختلف از زبان بازیگران در مقاطع مختلف 
نمونه هایی از این عناصر فرهنگی است. بچگی یک 
سیر کامل از تکنولوژی های روز را در دهه اول قرن 
بیست و یکم به نمایش می گذارد که در آن تلفن های 
بی سیم به مرور به گوشی های همراه مدرن موتورال 
و تلفن های هوشمند با امکان ارتباط تصویری ارتقا 
می یابند. بازی های رایانه ای نیز از کنســول های 
دستی به X-box و سپس فناوری کینکت تبدیل 

می گردد.
در این اثر لینلکیتر سعی نکرده تا توجه مخاطب را 
به مفاهیم کم وبیش عمیق اثرش جلب کند بلکه 
با به کارگیری سبکی مشــاهده گرانه در 
ساخت بچگی به مخاطب 
این امــکان را داده 
اســت که در زندگی 
روزمره میسون و 

خانــواده اش 
سرک کشــیده و 
به نظــاره رفتار آن ها 
بنشــینند. حتــی می توان 
گفت که پس از مدتی از شــروع 
تماشای فیلم صفحه سینما برای مخاطب 
آمریکایی به آینه ای تبدیل می شود که زندگی 

خود او را بازتــاب می دهد. لینکلیتر پس از خلق 
چنین دریچه ای به زندگی یک خانواده، در میانه 
همین ســادگی مفاهیم و احساســات عمیقی را 
در گوشــه این زندگی جاگذاری کرده و به نوعی 
توانسته تمام دنیای سبک زندگی آمریکایی های 
طبقه متوسط ساکن شهرهای کوچک را در قطره 
بچگی جا دهد. ولی بااین وجود تمام فیلم بچگی 
درواقع تأکیدی اســت بر مســئله بزرگ شدن و 
موانع و ســختی های آن. عزاداری میسون برای 
پرنده مرده در ابتدای فیلم و یا پاسخ پدر در اولین 
صحنه از سالن بولینگ که در مقابل اصرار میسون 
به استفاده از ضربه گیرهای کمکی برای بردن بازی 
به او می گوید "زندگی به کســی ضربه گیر کمکی 
نمی دهد" ازجمله ســینمایی ترین اجزای این اثر 

واقع گرایانه برای بیان این درون مایه هستند.
شــاید بزرگ ترین نقطه ضعف بچگی مدت زمان 
طوالنی آن باشد که تحمل آن با خرده پی رنگ ها 
به جا و با تعلیق نه چندان زیاد تا حدودی امکان پذیر 

می شــود. 
عــالوه بــر این 
بچگی چندان به مذاق 
فمینیست ها خوش نخواهد 
آمد. در بچگی زندگی یک پسر 
و یک دختر دنبــال می گردد ولی 
میسون در مقایسه با ســامانتا تحول 
کامل تری را طــی کرده و بــه باورهای 
جدیدی می رسد. میســون در پایان فیلم از 
یک بچه منفعل و ساکت و منزوی به مرد جوانی 
با تفکراتی عمیق تر از هم ســن و ساالنش تبدیل 
می گردد درحالی که بارزترین و پایدارترین ویژگی 
شخصیت سامانتا در تمام مقاطع زمانی کمی لودگی 
و بامزگی اســت و زمانی که به کالج وارد می شود 
یک جور لمپنیسم و عصیانگری و صفت موردعالقه 
آمریکایی ها، یعنی باحال بودن، نیز به شخصیت او 
اضافه می گردد. پدر نیز در مقایسه با مادر به مراتب 
با خرد بیشتری با مسائل برخورد می کند. در طول 
بچگی پدر از شخصیتی بی مسئولیت و متزلزل به 
کسی تبدیل می شود که به یک کار دائم می چسبد و 
با یک زن از یک خانواده مذهبی محافظه کار ازدواج 
می کند. در نقطه مقابل مادر شــخصیت به مراتب 

منفعلی است که تنها واکنشش در برابر مشکالتش 
فرار کردن است. مادر همیشه در کنار بچه هاست 
ولی شکست های متعدد او در ازدواج زندگی بچه ها 
را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در مقابل پدر 
در اکثر مواقع در کنار آن ها نیست و مسئولیتی را نیز 
قبول نمی کند ولی هر مرتبه که در کنار فرزندانش 
قرار می گیرد، گرما و صمیمت و حتی خرد و منطق 

چشم گیری بر صحنه حکم فرماست.

چند پرده از سبک زندگی آمریکایی

موسیقی میراث مشترک نسل ها
کارگردان بچگی برای نشان دادن گذر زمان و اشاره 
به دوره های خاص از عواملی مانند ظهور و افول 
سبک های موسیقی، ظهور فناوری های جدید و 
رخ دادهای سیاســی و فرهنگی بهره می برد. اما 
ازاین بین موسیقی نقش به مراتب عمده تری را بر 
عهده دارد، مضاف بر اینکه کارکرد موســیقی در 
بچگی تنها به تصویــری کردن گذر زمان خالصه 
نمی شود. در جامعه آمریکایی موسیقی موردعالقه 
هر فرد چون اثرانگشــت منحصربه فــرد بوده و 
نشــان دهنده ویژگی های فردی و صنفی اوست. 
انســان های آمریکایی  مدت هاست که از دریچه 
موسیقی به یکدیگر نزدیک شده و حتی با توجه به 
نوع موسیقی موردعالقه یکدیگر را برای دوست 
داشتن انتخاب می کنند. در برخی صحنه های فیلم 
نیز این مضمون در گفتار شــخصیت های مختلف 
تکــرار می گردد که برای جلب توجــه دیگران و 
به ویژه جنس مخالف تنها کافی است وارد یک گروه 
موسیقی شوی حتی اگر نوازنده خوبی هم نباشی. 
با توجه به همین درجه از اهمیت از موسیقی است 
که کارگردان در اپیزود مربوط به تولد پانزده سالگی 
میسون، با اســتفاده از موسیقی اصلی ترین گزاره 
فیلمش را بیان می کند. در این فصل پدر آلبومی را که 
خود از تک آهنگ های اعضای سابق گروه بیتل ها 
)به عنوان سرشناس ترین گروه موسیقی راک( جمع 
کرده و به پسرش هدیه می دهد. این آلبوم خاص 
در ظاهر از کنار هم قرار گرفتن گوشــه های پرت 
زندگی آدم ها ساخته شده اســت ولی در کنار هم 
تصویر کاملی از یک چرخه زندگی را در ســبک 
زندگی آمریکایی ارائه می دهــد. در این چرخه 
اعضای گروه بیتل ها به ترتیب از مهمانی و لذت و 
تفریح، خدا و عشق و رنج می گویند و درنهایت به 
این نقطه می رسند که باید از هر آنچه اکنون داریم 
لذت ببریم و این درســت همان پیامی اســت که 
در دیالوگ آخر بین میســون و دختری که به نظر 
می رسد قطعه گمشده اوست به عنوان پیام اصلی 

فیلم شکل می گیرد.

روزمرگی در روزمرگی
روزمرگی از نگاه کارگردان شاید مهم ترین بحران 
زندگی آمریکایی اســت که در اثر او به اشکال 
مختلف نمود می یابد. بخش اعظم زندگی میسون 
با خانواده اش یک چرخه تکراری اســت که در 



78

لل
الم

ن 
 بی

ای
نم

سی

آن مادر با مــردی ازدواج می کند، بعد از مدتی طالق می گیرد، بچه هایش را به 
دندان می گیرد و به شــهر جدیدی می رود و دراین بین مرتب از مسئولیتش در 
قبال فرزندانش حرف می زند و دائم از آن ها می خواهد کمربند ایمنی ماشــین 
را ببندند! با رسیدن به شهر و محله جدید مادر باز فرزندانش را مجبور می کند 
تا از دوستان و خانه و تمام تعلقشــان دل بکنند و خانه و دوستان جدیدی را 
پیدا کنند. خانه ها و دوستان جدید هم بسیار شــبیه به خانه و دوستان قدیمی 
هستند و در همه آن ها پســرها با بازی های رایانه ای بازی می کنند و دختران 
ادای خوانندگان محبوبشــان را درمی آورند. ولی همین که میســون و سامانتا 
می خواهند به شرایط جدید عادت کنند بازهم ماجرا تکرار می شود. میسون و 
سامانتا در زمان هایی که به نقل مکان کردن مشغول نیستند نیز درگیر روزمرگی 
بودن با پدرند. بازهم گردش های آخر هفته، بازهم همان تریای سالن بولینگ و 
نصیحت های پدر که یا در نقد سیاست های بوش سخن می راند و یا فرزندانش 
را به استفاده از ابزارهای پیشگیری از بارداری تشویق می نماید. مخاطب غیر 

آمریکایی همچون نگارنده هم نمی تواند بفهمد با این سطح از آموزش های 
عمیق آن هم در دوران بچگی، چرا بازهم انسان آمریکایی درصحنه های 

مهم و خطیر داخلی و بین المللی خود تا این حد منفعل و خام دستانه 
عمل می کند و مشــخص نیســت در این میان کدام غلط است، 
برداشت صاحب این قلم از تصویر انسان آمریکایی یا برداشت 
کارگردان از هم وطنانش؟ فیلم ساز در انتقال بهتر این روزمرگی 
نیز به خوبی از موسیقی بهره برده است و بخش قابل توجهی از 
متن ترانه هایی که در پس زمینه پخش می شوند به عنوان مثال 
ترانه ای که در هنگام رفتن میســون و پدرش به کمپ جنگلی 
از پخش خودرو به گوش می رسد، به همین روزمرگی اشاره 
دارد. یکی از درخشان تری قاب هایی که لینکلیتر برای نمایش 
این روزمرگی و تسلسل بی پایان به تصویر کشیده صحنه ای 
است که در آن زنی در نیمه شب کنار پیاده رو با موسیقی بی رمقی 

در حالتی خلســه وار می رقصد و حلقه ای را مرتبًا دور بدنش 
تاب می دهد. در نگاه کارگردان انسان آمریکایی هر چه بکند نیز 

راهی برای گریز از این روزمرگی نمی یابد. مادر با تالش فراوان 
استاد دانشگاه در رشــته روان شناسی می شود ولی او نیز همچون 

شوهر الکلی سابقش که استاد او نیز بوده است تنها بلد است خوب 
درس بدهد ولی از پس شناخت روان خود و بچه هایش و یا برقراری 

ارتباط صحیح با خانواده اش بر نمی آید. تقریبًا تمام شخصیت های 
لینکلیتر سردرگم اند و راه خود را نمی یابند. اینان حتی اگر شغل 

خوبی هم داشته باشند، حتی اگر متمول هم باشند، حتی 
اگر استاد دانشگاه هم باشند بازهم به آنچه 

می خواهند نمی رسند و ممکن 

است مانند دیوانگان ساعت 3 بعد از نیمه شب در گوشه یک غذاخوری بنشینند 
و با خود حرف بزنند.

کارگردان برای رهایی از این روزمرگی و یاس ناشی از آن راه حلی را پیشنهاد 
می کند که به نوعی پاک کردن صورت مســئله اســت؛ زندگی کردن در لحظه. 
استفاده لینکلیتر از ساختار اپیزودیک برای روایت داستانش که در آن لحظه ها 
به خودی خود مستقل و مهم هستند نیز فرمی است مناسب برای بیان این محتوا. 
میسون به عنوان شخصیت اصلی و کسی که قرار است الگو باشد در تمام فیلم نه 
نگران آینده است و به جز یک مورد هیچ گاه به گذشته رجوع نمی کند. با نزدیک 
شدن به انتهای فیلم نیز این پیام مرتب از زبان شخصیت ها تکرار می شود. پدر 
میسون به وی نصیحتی می کند با این مضمون که »در این دنیا تنها خودت باید 
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برای خودت مهم باشد.« برای شهروند آمریکایی 
خود مهم ترین شخص در زندگی و زمانی که اکنون 
در آن زندگی می کند مهم ترین لحظه زندگی اوست 
و مکانی که در این لحظه در آن سکنی گزیده است 
تنها خانه اوست چراکه مشخص نیست فردا باید 
به کجا نقل مکان کنــد و خانه ای جدید بیاید. در 
آخرین دیالوگ از فیلم نیــز لینکلیتر به دریافت 
جدیدی از زندگی کردن در لحظه می رسد: »در 
لحظه نباید زندگی کرد بلکه این لحظه اســت که 
در تو زندگی می کند، زمــان را متوقف می کند و 
به بی نهایت پیوند می خورد.« گویی لینکلیتر نیز 
می خواهد میسون در همان بچگی زندگی کند و 

این لحظه را تا ابدیت بی هدف کش دهد. 

ماشین ها به مثابه انسان ها
خرید اولین خــودروی زندگی یکی 

از مراحل اصلی بلوغ یک انســان 
آمریکایی اســت و تقریبًا اکثر 
آمریکایی ها را می توان با اولین 
خودرویی که خریده اند مورد 
تجزیه وتحلیل روان شناختی 

قــرارداد. لینکلیتر نیز به خوبــی از این ویژگی 
سبک زندگی آمریکایی برای شخصیت پردازی 
و شکل دهی محتوای اثرش بهره برده است. اولین 
خودرویی که در فیلم شــاهد آن هستیم یک ولو 
استیشــن متعلق به الیویا، مادر میسون است. نام 
خودروهای ولو همواره با ایمنی سرنشینان همراه 
بوده است که به نوعی بازتاب شخصیت حامی و 
مسئولیت پذیر الیویا در فیلم است. پدر یک فورد 
GTO، یک ماشین عضالنی و عصیانگر و یکه تاز 
جاده است و در اپیزودی که پدر به ثبات رسیده و 
با زنی مذهبی ازدواج می کند، جای خود را به یک 
مینی ون خانوادگی می دهد. میسون نیز یک وانت 
رنگ و رو رفته زشت و بی روح است که هیچ گاه 

باری را حمل نمی کند. ماشین ها در سبک زندگی 
آمریکایی گاه بسیار باارزش تر از آدم ها می شوند. 
پدر میســون در دوســوم فیلم در نگاه مخاطب 
مردی بی مسئولیت و بی ارزش است که به سختی 
می تواند از ســوی کارفرمایانش موردپذیرش 
قرار گیــرد، ولی فورد GTO او از ســوی یک 
کلکســیونر باقیمت باالیی خریداری می شود. 
میســون هیچ گاه پدرش را به خاطر شرایطی که 
برای او و خانواده اش پدید آورده مالمت نمی کند. 
برآشفتن میسون در برابر شنیدن این خبر که پدر 
فورد را بدون اجازه او فروخته است تنها موردی 
است که میسون را در برابر پدرش قرار می دهد. 
میسون تنها در این صحنه است که به گذشته پیوند 
خورده و به خاطراتش رجوع می کند. فورد پدر 
در نگاه میسون تنها میراثی است که باید از پدرش 
به او برسد و با فروختنش نقطه عطف خاطرات 

میسون نیز در گردوغبار زمان گم می شود.

 سخن آخر
بچگی از معدود آثار سینمایی هالیوود است که 
در سال های اخیر به نقد زندگی اجتماعی جامعه 
آمریکایی پرداخته اســت و از این حیث برای 
ســینماگران ایرانی که این روزها میل و اشتیاق 
فراوانی برای ساخت این گونه آثار دارند، نمونه 
قابل توجهی به شمار می آید. لینکلیتر در بچگی به 
زندگی آمریکایی های طبقه متوسط در شهرهای 
کوچک پرداخته و تصویــر بدیعی را از زندگی 
یکی از اصلی ترین گروه های جمعیتی این کشور 
ارائه کرده اســت. نگاه همه جانبــه و مصلحانه 
لینکلیتر سبب شده است تا در عین ارائه بازتابی 
شفاف و واقع گرایانه از مشکالت روزمره مردمان 
کشورش، تصویری به دوراز سیاه نمایی بر پرده 
سینما نقش بسته و در پایان نیز مسیری جدید در 
پیش چشم تماشاگر بازگردد. شخصیت های فیلم 
لینکلیتر باوجود تمام نقص هایشان به کلیت اصول 
زندگی آمریکایی پشــت نمی کنند و حرکتشان 
به ســوی بهتر شدن اســت نه فرار کردن. ولی 
باکمال تعجب در این گوشه دنیا و در کشوری 
که درخت زندگی مردمانش در خاک غنی 
فرهنگ ایرانی - اسالمی  ریشه دوانده، 
هرســال چند فیلم با بیت المال همین 
مردم ساخته شده و به نام نقد اجتماعی 
تصویری از زندگــی آن ها را ارائه 
می دهند که نه نقد مصلحانه است 
و نه کلیت اجتماع ایرانی مسلمان 
را در برمی گیرد. کاش مفهوم 
نقد اجتماعی در ســینمای 
ایران به چیــزی بیش از 
ایراد گرفتــن و یا بدتر 
از آن تصفیه حساب با 
برخی از آرمان های 
بلند این سرزمین 

تبدیل شود.
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»ما امروزه بحمدهلل ظرفیت ســاخت فیلم مان باالســت... توصیه ی من فقط موضع دفاعی نیســت؛ اما موضع اثباتی، موضع تهاجمی و موضع 
حرکت صحیح باید داشته باشیم« 

برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری )مدظله( در دیدار شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 92/9/19
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یک فانتزی جالب: سحر و جادوی فمینیستی!  
سفر دور دنیا برای رونمایی از این آخرالزمان

LEGO اقتصاد سیاسی انیمیشن



82

شن
می

انی

»در پیشگویی ها آمده که دختری یا پسری خواهد آمد که 
طومار هژمونی و ســلطه بالمنازع ارباب و رییس جمهور 
تجارت را درهم خواهد پیچید.« این جمله ای اســت که 
ویتروویوس رهبر، حکیم نابینای پیر و درعین حال جادوگر 
گروه ضد هژمون، در ابتدای لگو فیلم انیمیشــنی2014 1،  
خطاب به رییس جمهور تجارت، خبر از آمدن ناجی می دهد. در این پیشگویی 
پیامبرگونه با مایه های آمدن ناجی آخرالزمانی که در متون مقدس ادیان ابراهیمی 
آمده اســت، »برگزیده« پیدا می شــود و قطعه مقاومت را برای از کار انداختن 
کراگل-که وسیله ای مهم و کارآمد است اما رییس جمهور تجارت آن را ربوده تا 
به وسیله آن، منویات شیطانی خویش را محقق سازد- به کار می بندد. ویتروویوس 
برای برگزیده ویژگی هایی از قبیل نابغه ترین، خارق العاده ترین، بااستعدادترین، 
جذاب ترین، نماد خوبی، دشمن بدی، مهم ترین آدم روی زمین و ابر استاد سازنده 

برمی شمارد. 

فیلم پس از نمایش این مقدمه، با بیدار شدن قهرمان فیلم یعنی »امت« یا »امیت« از 
خواب و با گفتن اصطالح »روز از نو و روزی از نو«، به طور رسمی آغاز می شود 
که کنایه از روزمرگی و گرفتار شدن بشر در فعالیت های روتین از پیش تعیین شده 
می باشــد. امت قهرمان، یک فرد و کارگر معمولی و ســاده است و تنها هنرش 
استفاده از یک آچار آبی رنگ آن هم جهت انجام کار ویژه ای که به وی واگذارشده 
می باشد. زندگی خود را بر پایه دفترچه راهنما یا کتاب دستورالعمل روزانه قرار 
داده است به طوری که روز خود را با قدم های گام به گام چندگانه شروع کرده و 
یک به یک آنان را انجام می دهد.)مثاًل به ترتیب قدم نفس عمیق، لبخند به زندگی، 
ورزش صبحگاهی، دوش، اصالح ســروصورت، صبحانه کامل کنار عزیزان، 
مسواک، شانه موها، پوشیدن لباس، سالم به همسایه ها، رعایت قوانین راهنمایی و 
رانندگی، گوش دادن به موزیک و...( این دستورالعمل تنها برای امت نیست چراکه 
همه افراد جامعه از بیدار شدن و مقدمات رفتن تا طی مسیر به محل کار و همچنین 
هنگام حضور در محل کار و باالخره تا پایان روز، این سلسله مراتب تعیین شده 
را رعایت می کنند و ظاهراً از نظمی که در آن هستند خوشحال و راضی و حتی 
از اینکه تحت هژمونی و نظم ریخته شده ارباب تجارت هستند، خبر هم ندارند و 
رییس جمهور تجارت را آدم خوب و الیقی هم می پندارند و خبر از نقشه هایی که 

وی برای روز جشن تاکو دارد ندارند. 

در بخشی از این دســتورالعمل امت هنگام تماشــای تلویزیون، صحبت های 
رییس جمهور تجارت را می شنود که می گوید: »اوامر را فراموش نکنید و خودتان 
را برای جشن تاکو آماده کنید.« آدمیان تحت سلطه رییس جمهور تجارت، باور 
دارند که باید درست طبق دستورالعمل و طبق قانون مشخص و معلوم، همه چیز 
را بسازند و برای ساختن هم باید تیمی و گروهی عمل کنند. چراکه می پندارند 
رییس جمهور تجارت به دلیل فراهم آوردن امکانات رفاهی، ماشین اخذ رأی، 
اطالعات امنیت، موزیک، شیر پاکتی و برنامه تلویزیونی و مانند این، انسان خوب 
و رعایت دستوراتش الزامی است. این نکته از مباحثه امت هنگام دستگیری اش 
توسط پلیس بد روشن می شــود. نکته ای که در مورد پلیس بد وجود دارد این 
است که وی دارای چهره ای مهربان هم می باشد که می توان این ویژگی را نماینده 
دوبعدی بودن روح انسان دانســت که همواره در درون او میان نیروهای خیر و 
شر، کشمکشی بی پایان و دائمی برقرار است اما رییس جمهور تجارت توانسته 
بخش خیر و روحانی وجود آدمیان را پاک کرده و بخش بد آنان را در راســتای 

سودآوری بیشتر خود به کار گیرد. 
 

The LEGO Movie  اقتصاد سیاسی انیمیشن

رضا  عزیزی
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ارباب بیزینس هنگام تصمیــم به انجام آزمایش 
اولیه سالح چسباننده خویش بر روی پدر و مادر 
این پلیس دو چهره و واگذاری این تکلیف به وی، 
با تردید و درگیری بیــن چهره بد و خوب پلیس 
مواجه می شــود و باالخره بــا غلبه قوای خوب 
پلیس، وی از انجام آن سرباز می زند. در این هنگام 
ارباب تجارت سالح را ابتدا بر روی چهره خوب 
پلیس اجرا می کند و بخش روحانی و خیر وی را 
پاک می کند. بدین ترتیب پلیس دو چهره که دیگر 
چهره خوب خود را ازدست داده با گفتن عبارت 
»شرمنده پدر باید به کارم برســم«، سالح را بر 
روی پدر و مادرش اجرا و آنان را در جای خود 
بی حرکت می کند. درواقع آدمیان هرکدام مشغول 
ایفای نقش در ساختاری هستند که رییس جمهور 
تجارت آن را پی ریخته است و از این بابت هرکدام 
کارویــژه خاصی را عهده دار می باشــند. در این 
بخش امیت با پخش صحبت هــای همکارانش 
توسط پلیس بد متوجه می شــود که دوستانش 
وی را یک فرد دســت وپا چلفتی، غیر خاص و 
محتاج ترحم معرفی و خود را افرادی دارای کار 
ویژه های خاص معرفی می کنند. هنگامی که پلیس 
بد می خواهد امیت برگزیده را ذوب کند تا نتواند 
کار کراگل را برای همیشــه یکسره کند، لوسی از 
راه رســیده وی را نجات می دهد. لوسی دختری 
اســت که خود می خواســته که برگزیده باشد و 
قطعه مقاومت را پیدا کند. نکته قابل توجه هنگام 
رفتن این دو به داخل تونل فرار مخفی می باشــد 
که با اســتنکاف و خودداری امت مواجه می شود 
چراکه وی می پندارد رفتن به داخل تونل خالف 
دســتورالعمل اســت و با غافلگیری لوسی، وی 
به داخل آن کشیده می شــود. نقش لوسی در این 
پویانمایی کمتر از امت نیست چراکه امت در بخشی 

از فیلم وی را عامــل برانگیختن نیروهای درونی 
وجود خود)مثاًل می گوید تابه حال هیچ کس من 
را نابغه و بااستعداد نخوانده بود و وقتی تو به من 
این القاب را دادی، سعی کردم همانی شوم که تو 
توصیف کردی( می داند. این زوج مذکر و مؤنث، 
باهم، برگزیده هســتند چراکه نقش مکملی را در 
انجام وظیفه خوددارنــد و ویتروویوس هم گفته 
بود دختر و پســری خواهند آمد. مثاًل وقتی امت 
فداکارانه نمی گذارد که کــراگل دنیا را نابود کند 
و خود در این راه کشــته می شود، لوسی به وسیله 
ویدئوکنفرانسی به همه مردم روند چگونگی امت 
شدن و برگزیده شدن وی را معرفی و از همه مردم 
می خواهد که همچون امت نیروهای درونی خویش 
را باور کنند و هرکدام ایده های تداعی شــده در 
ذهن خویش جهت رهایی از دست رییس جمهور 

تجارت را به کارگیرند.
 

لوســی مأموریت دارد امت را به پیشــگو یعنی 
ویتروویوس معرفی کند و خبر از پیدا شدن قطعه 
مقاومت دهد. در این حین الزم اســت تذکر داده 
شود که استادان ســازنده ازجمله لوسی، بت من، 
ســوپرمن، وایکینگ ها و دزدان دریایی تابه حال 
تمام تالش خود را برای آمادگی جهت اینکه خود 
برگزیده شــوند کرده اند اما به دلیل ذهن مشغله 
دار آنان، برگزیده از بین کسانی انتخاب می شود 
که کاماًل خالی الذهن اســت و امت این ویژگی را 
دارد. این نکته را از صحبت هــای ویتروویوس 
هنگامی که بــه مغز امــت ورود می کند می توان 
فهمید: »استادهای سازنده سال ها تالش می کنند 
تا ذهنشان را خالی کنند و بتوانند باالیی)خدا( را 
ببینند اما امت ذهنش کاماًل خالی است و به شرط 
اینکه ایمان داشته باشــد و به غریزه خود اعتماد 

کند می تواند این نقــش را ایفا کند.« افزون بر این 
استادان سازنده تمام تالش خود را در پهنه زمین و 
زمان به کار گرفته اند تا هژمونی ارباب تجارت را 
به زیر بکشند اما تابه حال نتوانسته اند و ناتوان از 
مبارزه، منتظر تحقق پیشگویی پیر حکیم و پیامبر 
جادوگر هستند. ازجمله نکات این است که پیشگو 
درعین حال که خاصیــت پیامبرگونه و خیرخواه 
دارد، سحر و جادو هم می کند. این درآمیختن هم 
برای خود نکته ای است. پیشگو به امت می گوید 
که برگزیدگی توســط یک نیــروی خارق العاده 
فوق بشری انتخاب می شــود و اکنون به تو الهام 
شده است که برگزیده ای)شبیه فرایند نزول وحی 
توســط جبرییل(. پس ازاین، قرار بر این می شود 
که همه باهم به شهر ستاره ها، شهر جادویی پر از 
شوالیه ها و استادان سازنده یعنی کوکولند بروند و 
در آنجا امیت به آنان معرفی شود. کوکولند بر پایه 
صحبت های شاهزاده گربه تک شاخ، شهری است 
که در آن هیچ گونه رنج و درد و ناخوشــی وجود 
ندارد و همه انرژی ها مثبــت، همه افراد در آنجا 
شاد و خوشحال و مشــغول تفریح و سرگرمی و 
بازی هستند و هیچ گونه نکته منفی ازنظر وی در 
آن نیست. ازاین رو وی هنگام معرفی شهر به امت 
می گوید: »ما اینجا بی نیاز از هر نوع حکومت و 
قانون و نظم هستیم.« حتی نقطه ورودی این شهر 
هنگام طی مسیر به سمت خورشید می باشد که به 
نظر می رسد تداعی کننده اتوپیای شهر خورشید 

کامپانال باشد. 
 

او در روایت داستان شهر ایدئال خویش، مالکیت 
خصوصی را از بین می برد، ساعات کار در روز را به 
چهار ساعت تقلیل می دهد و هر کس اندازه نیازش 
کار و اندازه نیازش به او مزد داده می شود و زمان 
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باقی مانده هم برای بازی و سرگرمی به کار گرفته می شود. درمجموع یک جامعه 
بی طبقه مارکسیستی را به تصویر می کشد. درواقع کوکولند نمونه آرمان شهری 
است که گروه استادان سازنده و ضد سلطه ارباب تجارت برای تمام شهرهای زیر 

سلطه ارباب بیزینس دنبال می کنند.
نکته بســیار مهم در این انیمیشــن بی پایگی و دروغ بــودن موضوع نیروی 
باالیی)خدا(، پیشــگویی، برگزیدگی و ناجی می باشــد. این مطلب را یک بار 
ویتروویوس هنگام جدا شدن سر از بدنش و سخن گفتن با شمایل روح مانند خود 
در آخرین هماوردی با رییس جمهور تجارت به امت می گوید: »پیشگویی حقیقت 
ندارد و این را گفتم تا بتوانم انگیزه خوبی برای بیدار کردن قوای درونی خویش 
بیابی.« همان طور که مالحظه می شود مایه های تفکر اومانیسم در این انیمیشن 
بسیار قوی است به طوری که ارتش ضد سلطه و ضد هژمون ویتروویس در این 
پروژه رهایی، نماد افراد دارای خالقیت و ابتکار و به خاطر نبوغ و اختراعاتی که 
در طول زمان و مکان انجام داده اند به اســتاد سازنده مشهور و معروف شده اند. 
این ارتش شامل افرادی نظیر فضانورد دهه 1980، سوپرمن، آبراهام لینکلن، مرد 

ریش آهنی و مانند این از همه زمان ها و دوران ها می باشند. 
 

در این بخش تمام مســائل ماوراء طبیعی و متافیزیکی تا حد انگیزه بخشــی 
قوای درونی افراد تقلیل پیدا می کند و این طور بیان می شــود که هر چه هست 
عقالنیت خود بنیاد تک تک افراد بشر است و باید این خود بنیادی را زنده کرده 
و در راســتای بالفعل کردن قوای درونی به کار گرفــت. در این عقالنیت خود 
بنیاد از تکثر، تنوع، ســرگرمی، تفریح و شادی بی حدوحصر تا حد مرگ دفاع 
می شود. درواقع این انیمیشن در پی فرار و از بین بردن تمام مقرراتی است که این 
انتخاب های بی حدوحصر را به چالش بکشاند. مبارزه آنان هم با ارباب تجارت 
تنها به خاطر این است که خالقیت و به کارگیری استعداد را از بشر می گیرد و همه 
را در ساختار، کار ویژه ها و دستورالعمل های تجویزی و دستوری از باالی وی 
گرفتار می کند. FOX news نقدی از این انیمیشــن ارائه داده و گفته است که 
"ضد سرمایه داری" است که در نگاه اول درست به نظر می رسد چراکه نشانه هایی 
از موضوع مبارزه طبقاتی موردنظر مارکس در فیلم دیده می شود مثاًل همین که 

قهرمان داستان یعنی امت خود یک کارگر ساختمانی آچار به دست می باشد. یا 
اینکه رییس جمهور ملقب به تجارت و ارباب تجارت است و قوای اهریمنی را 
در اختیار دارد، یا اینکه قطعه ای که قرار است کراگل را از کار بیندازد معروف به 
قطعه مقاومت است و شهر کوکولند هم نمادی از شهر ایدئال کمونیستی می باشد. 
اما باکمی دقت درصحنه های پایانی فیلم و نتیجه ای که از این مقاومت و مبارزه و 
ایستادگی گرفته می شود این نگاه کاماًل تغییر می کند. درواقع وجود ایده مبارزه تا 
صحنه های پایانی از اینکه جامعه هدف نتیجه ای خالف ضد سرمایه داری بودن آن 
بگیرد جلوگیری می کند اما در چرخشی محیرالعقول، سرمایه داری تطهیر می شود. 
رییس جمهور تجارت در پایان ماجرا تحت تأثیر بیانات فاخر امت، تسلیم قطعه 
مقاومت می شود و آن را در محل مربوطه کراگل قرار می دهد و بدین ترتیب ارباب 
تجارت هم از اتهام سوداگری و اهریمنی تطهیر و پاک می شود و به دامان توده ها 
بازمی گردد. از سوی دیگر نظم رییس جمهور تجارت هم، نظم مدرنی است که 
بشر را در قفس آهنین عقالنیت ابزاری گرفتار کرده است. باوجوداینکه این نظم 
با ایده های پست مارکسیســتی و پست مدرنیستی به چالش کشیده می شود اما 
تأکید این مکاتب منتقد ســرمایه داری بر تکثر، تنوع، سرگرمی، تفریح و شادی 
بی حدوحصر تا حد مرگ، اهداف رییس جمهور تجارت که ســودآوری بیشتر 
است را تأمین می کند و نظم موردنظر وی را مشروع، مستقر و درونی می سازد. 
درواقع پروژه رهایی ویتروویوس همراه با ارتش استادان سازنده اش یک پروژه 
رهایی از تمام قیودات و محدودیت هاست که درنهایت مطلوب طبقه سرمایه دار 
فراملی است. نظام های انسانی به لحاظ عملی نمی توانند بدون قرار دادن مقررات 
و نظم اداره شوند ازاین رو هر قیدی بد نیست و هر محدودیتی هم بیهوده نیست. 
مهم این است که قیودات و محدودیت ها در راستای چه هدفی به کار گرفته شوند، 
نکته ای که ارباب تجارت آن را رعایت نمی کند. ارباب تجارت از این موضوع 
که ساخته هایش را افراد در همان کار ویژه ای که ساخته شده به کار نمی گیرند و 
مردم با خالقیت و ابتکار بر پایه آن ها، سازه های دیگری را می سازند، ناراحت 
است. لوسی وقتی پروژه ارباب تجارت را برای امیت توضیح می دهد به این نکته 
اشاره می کند و می گوید پیش از اینکه رییس جمهور تجارت بر مردم مسلط شود 
همه مردم دنیا می توانســتند هرجایی که می خواهند بروند و هر چیزی را هم که 
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می خواهند بسازند اما رییس جمهور تجارت آمد و 
برای کنترل بهتر مردم مرزها را بین آن ها ایجاد کرد 
و قوانینی را وضع کرد که مردم در ساختار موردنظر 
وی زندگی کنند. ساختار مستقری که سودآوری 
بیشتر رییس جمهور تجارت را تضمین کند. این 
معنا را ارباب بیزینس درجایی از این انیمیشــن 
اذعان می کند و می گوید: »من قویی ترین سالح 
دوران)اسپری کراگل روی همه چیز و همه کس( 
را در اختیاردارم که به وسیله آن می توانم همه چیز 
را در جای خود بگذارم تا دیگــر مردم نتوانند، 
ساخته هایم را انگولک کاری کنند. چراکه تجارت 

این است و من هم رییس جمهور تجارتم.«
 

به علت ردیاب و حســگر الکترونیکی که به پای 
امیت وصل شده است شهر کوکولند توسط عامالن 
رییس جمهور تجارت، شناسایی و در یک حمله 
همه جانبه به شهر خورشید همه چیز نیست و نابود 
می شود و استادان سازنده دســتگیر می شوند و 
دوباره دچار یاس از رهایی می شوند. در این هنگام 
امت که توانسته است به همراه لوسی، ویتروویوس 
و بت من با ایده کاناپه دوطبقه خود فرار کنند در 
اقیانوسی معلق اند که در این هنگام ریش آهنی از 
راه رسیده و با کشــتی دزدان دریایی هم قطاران 
خود را نجات می دهد. اما این بار امت با سخنرانی 
تأثیرگذاری آنان را روحیه می دهد تا به فکر یک 
استراتژی جدید علیه رییس جمهور تجارت باشند. 
این بخش از فیلم بسیار مهم است چراکه امت علت 
برگزیدگی خویش را نشــان می دهد. این نکته از 

صحبت های وی مبنی بر اینکه شما استادان سازنده 
هرکدام به تنهایی یک نابغه و مشکل اینکه تابه حال 
نتوانسته اید به پیروزی برسید، پیگیری فعالیت های 
منفرد و غیرتیمی بوده است. امت به آنان می گوید: 
»اگر باهم یک تیم و گروه باشیم می توانیم پیروز 
شویم.« اســتراتژی امت با این سؤال از استادان 
سازنده آغاز می شود: »باید بفهمیم استادان سازنده 
چه کاری می توانند انجام دهند که رییس جمهور 
تجارت انتظارش را نــدارد؟!« امت گام هایی را 
جهت تحقق عملی استراتژی خویش با گفتن این 
جمله: »همان دســتورالعمل های ارباب تجارت 
که به صورت تیمی کار می کنــد را به کار بگیریم 
و قدم به قدم عهده دار بخشــی از انجام استراتژی 
واحد و بزرگ علیه وی شــویم.« برمی شمرد. او 
می گوید: »باید طبق نقشه و دستورالعمل جلو رفته، 
از تکنیک های ساخت و فناوری هایی که ارباب 
تجارت به کار می گیرد استفاده کنیم.« درواقع امت 
راهبرد شکست ارباب تجارت را بازگشت به همان 
گام های دفترچه راهنما که در اول فیلم با آن روز 
خود را آغاز می کند می داند و به این نکته هم اشاره 
می کند. برخی از تقســیم کاری که امت در قالب 
گام های عملی استراتژی خویش صورت می دهد 
به ترتیب شامل فراهم آوردن قطعات الزم جهت 
ساختن سفینه، آوردن سفینه به محل ورودی درب 
آسمان خراشی که رییس جمهور تجارت همراه و 
کراگل در آن می باشد، اســتفاده از آثار باستانی 
جهت استتار-رییس جمهور تجارت این آثار را 
در اتاقی محبوس کرده اســت- از کار انداختن 

سیســتم حفاظتی کراگل، دیدبانی ویتروویوس 
که مطمئن شوند کســی به دنبال آنان نیست، در 
آخرین بخش استراتژی هم امت و لوسی با قرار 
دادن قطعه مقاومــت در جایگاهی که در کراگل 
برای آن در نظر گرفته شده است، به پروژه رهایی 
عینیت می بخشــند. درواقع افــراد گروه هرکدام 
عهده دار کاری مشخص و معین شبیه نظم سیستمی 
رییس جمهور تجارت می شوند. با شکست پروژه 
در این مرحله ارباب تجارت قطعه مقاومت را از 
امت گرفته در اتاق اشیای باستانی جای می دهد. 
این نکته نشانگر این است که ازنظر رییس جمهور 
تجارت جای قطعاتی که مزاحم تجارت هستند در 
آثار تاریخی است. ارباب تجارت باالخره موفق 
می شود در روز جشن تاکو و در فضای بی خبری 
مردم با دستگاه مخوف چســباننده خود، بر فراز 
شهر زیر ســلطه خویش بیاید و مشغول کراگل 
کاری مردم شــود. در این بخش از فیلم، امت که 
توانســته بود از انفجار آسمان خراش جلوگیری 
کند خود را در اتاقی می بیند که پسربچه ای مشغول 
بازی با قطعات هم چین می باشــد. مخاطب در 
این هنگام متوجه می شود که تمام ماجرا تا اینجا 
محصول تخیالت این پســربچه بوده است. پدر 
هنگام ورود به اتاق کار خود به پسرش می گوید: 
»چرا با این اســباب بازی ها بازی کردی؟ این ها  
ویژه کار من می باشد.« پدر وقتی می بیند که تمام 
قطعات، دستکاری شده به پسرش می گوید: »هر 
چیزی حساب وکتاب دارد و بیا باهم یک بازی نو 
انجام دهیم و آن برگرداندن همه قطعات سر جای 
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خودش می باشد.« امت از نگاه پدر یک کارگر معمولی ساختمان است که باید به 
کار مشخص خود بازگردد درحالی که کودک معتقد است امت قهرمان می باشد. 
در این هنگام پسربچه از غفلت پدر استفاده کرده و امت را به داخل شهر می اندازد 
تا پروژه رهایی را به اتمام برســاند. نتیجه گیــری از فیلم در همین صحنه های 
پایانی گرفته می شود. وقتی که پدر متوجه دقت و مهارت کامل پسرش در چیدن 
قطعات با شیوه کودکانه می شــود و در جریان پروژه کاری پسر خردسال خود 
قرار می گیرد. پدر از اینکه پسرش ارباب تجارت را نماد انسان بد قرار داده است 
ناراحت می شود و تحت تأثیر عواطف کودک خویش قرارگرفته و می گوید: »اگر 
امت بخواهد جمالتی را به ارباب تجارت بگوید چه چیزی می گوید؟!« در این 
هنگام امت در مقابل رییس جمهور تجارت قرارگرفته و درحالی که او می خواهد 
مانع قرار دادن قطعه بر ســر جای خود در کراگل شــود، امت به وی می گوید: 
»تو اصاًل الزم نیست آدم خیلی بدی باشــی، تو بااستعدادترین، جذاب ترین و 
خارق العاده ترین آدم روی زمین هستی برای اینکه تو خود یک برگزیده ای، اصاًل 
همه ما، تک تک برگزیده ایم، همه ما منحصربه فردیم و تنها باید خودمان را باور 
کنیم، پیشگویی ها حقیقت ندارد و ما خود سازنده جهان خویش می باشیم و هیچ 
نیرویی غیر از خود ما دخیل نیست. مردم با چیزهایی که تو می سازی چیزهای 
جدیدتر می سازند.« در اینجا امت پیرو صحبت های ویتروویوس این سخنان را 
ایراد می کند و باعث تغییر رییس جمهور تجارت می شود. به طوری که وی سالح 
ضد کراگل را می سازد و به دنبال از بین بردن سازه های اهریمنی خویش می باشد. 
در اینجا با بازگشــت به صحنه در بغل گرفتن پسر توسط پدر، متوجه یک نکته 

نمادین می شویم: »آشتی توده ها با طبقه سرمایه دار فراملی.«
 
 

نتیجه گیری
این فیلم می خواهد از تنوع طلبی، نسبی گرایی، تکثر و سبک های زندگی گوناگون، 
تفریح، خوشی، شادی و ســرگرمی های بی حدوحصر حمایت کند و سرشار از 
ایده های اومانیستی در پیگیری فردگرایی و عقالنیت خود بنیاد است. به طوری که 
نقش پیشــگویی و آمدن ناجی و نیروی باالیی یعنی خدا در زندگی انسان نفی 
می شــود و تنها نقش آن برانگیختن فرد در جهت باور افراد به قوای درونی شان 
می باشد. انسان طبق این دیدگاه به دنیا آمده است تا تنها با عقل خودش و بدون 
دخالت هیچ نیروی دیگری دنیای موردنظر خود را بســازد. البته اینکه انسان 
دارای اختیار است حرف صحیحی اســت اما اگر اختیار فرد با مقوله هنجارها 
و ارزش های الهی-انسانی مقید نشود سرنوشت شــومی را برای بشر به دنبال 
خواهد آورد. از منظر فیلم انسان با تن دادن به قیودات مادی و غیرمادی، محصور 

در ساختاری می شود که از شکوفایی خالقیت و استعدادش جلوگیری می کند. 
ازاین رو باید از قید قیودات و محدودیت ها خود را رها کرد. درواقع فیلم به دنبال 
رهایی از تمامی قیودات و قوانین و مقررات است. این نگاه خود را در مکتب عدم 
قطعیت گرایی یعنی پست مدرنیسم جلوه گری می سازد. درواقع پست مدرن ها 
هم از قیودات ماوراءطبیعی و متافیزیک و هم از قیودات پوزتیویســتی سبک 
زندگی مدرنیته انتقاد می کنند و راه رهایی بشر را رهایی از تمام قیودات مادی و 
غیرمادی می پندارند. درواقع این فیلم ظاهری ضد سرمایه داری را یدک می کشد 
اما نتیجه ای که از آن می گیرد سرمایه داری را تطهیر و راهبردی که ارائه می دهد 
روند سرمایه داری سوداگر را تسهیل می کند. چراکه سرمایه داری قرن بیست و 
یکم تنها به سودآوری فکر می کند و این هدف را از هر راهی که بتواند پیگیری 
می کند. ازجمله این راه ها بسط اندیشه نسبی گرایی، تنوع طلبی، سرگرمی و تفریح 
بی حدوحصر است که روند سوداگری سرمایه داری را تضمین می کند. این ایده ها 
خود را در آفرینش نیاز بدون اینکه محملی واقعی داشته باشد دنبال می کند. مثاًل 
فرد از بی حوصلگی ناشی از دنیای فراصنعتی و تکنولوژیک رنج می برد و برای 
رفع آن به تفریحی روی می آورد که ســرمایه داری برایش آفریده است نه اینکه 
واقعًا به آن احتیاج داشته باشد. در این نگاه حیات افراد تنها فاصله تولد تا مرگ 
تعریف می شود و ازاین رو بشــر نباید با محصور کردن خود در ساختار قیودات 
خود را از لذت های گذرا و آنی مادی محروم کند و می بایست هر آنچه غریزه به 

او حکم می کند انجام دهد. 
فیلم اگر ارباب تجارت را هم سیبل انتقاد خود قرار می دهد نه به خاطر ساختار 
موردنظر وی بلکه به خاطر این اســت که وی به افراد اجازه ســاختن از روی 
ســازه های خود را نمی دهد. اما با ابراز اطمینان امت به رییس جمهور تجارت 
که مردم نمی خواهند که ســازه های تــو را نابود کنند بلکه با ســازه های خود 
بیشتر تو را مطرح می کنند و الگوی خود می ســازند، وی از دنبال کردن پروژه 
خود منصرف می شــود. یعنی وقتی که می فهمد سودآوری اش تضمین می شود. 
درواقع نگاه سازندگان فیلم آگاهانه یا ناآگاهانه، نگاهی پساساختارگرا است 
که نظم ساختاری مبتنی بر نظریه پوزتیویســت را رد می کند. نهایتًا اینکه فیلم 
مرزبندی های بین خیر و شر، انســان خوب و انســان بد، پلیدی و پاکی را با 
درآمیختن ویژگی های شــیطانی و روحانی در کاراکترهای اصلی خود از بین 
می برد و به دنبال القای این مطلب اســت که همه انسان ها بدون محدودیت اند و 

هیچ چیز و هیچ کس هم نباید این برای او حدومرزی قرار دهد. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The LEGO Movie .1
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استادان وکارشناسان سواد رسانه ای درباره ی مجموعه ای 
از اصول که به عنوان بخشی از سواد رسانه ای مورد بحث 
قرار می گیرند به توافق نسبی دست یافته اند. یکی از این 
اصول آن است که رسانه ها ساختگی اند و همه ی اموری که 
آن ها به نمایش می گذارند ، منطبق با واقعیت نیست و در واقع، در روزگار مجازی1 
و شبیه سازی2 کامپیوتری، دیدن عین باورکردن نیست. اصل دیگر آن است که 
نمایش های رسانه ای ، بازسازی واقعیت هستند. این بدان معناست که میان شیوه 
ی ارائه وقایع به وسیله ی رسانه ها وشیوه ی درک این وقایع از سوی ما به عنوان 

مصرف کنندگان رسـانه ها ، یک رابطه ی انکارناپذیر وجود دارد. 

مادران نو اندیش، بسترساز کسب سواد رسانه ای برای کودکان
فراگیری و آموختن سواد رسانه ای به کودکان در ادبیات مدرن ارتباطی، یک 
ضرورت به حساب می آید که البته پیش نیاز آن، ارتقاء سواد رسانه ای مادران 
به عنوان سکان داران کشتی پرتالطم خانواده خواهد بود. متاسفانه، بي انگیزگی 
ویا عدم آگاهی مادران از این مسئولیت نوخاسته، باعث شده تا منشا بسیاری 
از آســیب ها و تغییر رفتار فرزندان برای پدران و مادران مغفول بماند.  امروزه 
کودکان و نوجوانان با پیام های رسانه ای فراوانی تحت بمباران وسیع اطالعاتی 
قرار گرفته اند. محققان این امر را تأیید می نماینــد که قرار گرفتن در معرض 
خشونت های رسانه ای، رفتارهای خشونت آمیز را افزایش می دهد و کودکان 
را به ســمت رفتارهای پرخاشگرانه سوق دهد. بیشــترین قربانیان پیام های 
نامطلوب رسانه ها را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. بر اساس تحقیقات 
انجام گرفته ،کودکان بیشــتر اوقات خود را پای تلویزیون می گذرانند. امروزه 
اکثر کودکان و نوجوانان و حتی بزرگساالن ، شخصیت های رسانه ای را به عنوان 
الگوی اعمال  رفتار خود برمی گزینند و این ُمعضل رسانه های نوین ارتباطی 
را نیز محمل جدید خود ساخته است. به عنوان مثال، اینترنت توانسته است تا 
یک مکان هیجان انگیز و پُر از ابزار و منابــع یادگیری و کاوش برای کودکان 
و نوجوانان باشــد. کودکان می توانند از راه های مختلفی در منزل و یا خارج از 
منزل به اینترنت دسترســی پیدا کنند و درباره ی موضوعات متنوع و گسترده، 
ارتباط با دوستان و خانواده به وسیله ی پُست الکترونیکی، گپ )chat ( و.... 
با دیگر کاربرهای کامپیوتر و موج ســواری بر روی وب لّذت ببرند. البته، این 
ابزار می تواند موارد خطرناک بســیاری را نیز در بر بگیرد: مگر آن که والدین 
تدابیر الزم را اتخاذ نموده که ممکن است برای کودکان چندان خوشایند نباشد. 
به هر حال، همان طور که والدین، فرزندانشــان را در حاشیه یا مجاورت یک 
بزرگراه پر تردّد بدون ایمنی رها نمی کنند، در مواجهه ی کودکان با پهنای باند 
وسیع اطالعاتی نیز رسالتی به مراتب پیچیده تر در قبال ایشان خواهند داشت. 
در این مجال ، قصد ارائه راهکارهای مواجهه با مشکل مذکور را نداریم، اما باید 
مسأله اصلی را در نظر بگیریم که هرگونه تصمیم حذفی یا کنترلی بدون شناخت 
دقیق رسانه ها و اشراف نســبی به ماهیت رسانه در قرن حاضر، منجر به اتخاذ 
تصمیماتی ناکارآمد و احساسی از سوی والدین نسبت به کودکان خواهد شد که 

قطعًا عوارض منفی را نیز خواهد داشت.  

بازی های رایانه ای؛ کارکردهای مثبت و منفی
گروهي از روان پزشکان معتقدند بازي هاي رایانه اي و فکري به دلیل داشتن 
تنوع زندگي براي کودکان مفید اســت.    آن ها براین باورند که این بازي ها به 
سرعت واکنش و گسترش فضاي دیداري کودکان اضافه مي کند. این دسته از 
کارشناسان بر این باورند که برخالف نظر والدین، این بازي ها عالوه بر موارد 
گفته شده با آموزش اولویت هاي مکاني و زماني و رقابت سالم، آن ها را براي 
ورود به اجتماع آماده مــي کند.  البته وقتي کودکان تا حدي درگیر این بازي ها 
شــوند که از دیگر فعالیت هاي خود باز بمانند، یا در مواردي که با استفاده از 
آموخته هاي خود از این بازي به بزرگ ترها یا همســاالن خود آسیب بزنند، 
والدین باید به طور موقت انجام این بــازي را ممنوع کنند. عده اي معتقدند که 
رایانه باعث منزوي شدن کاربر و ایجاد بیماري هایي مثل چاقي و تغییر یافت 

سواد رسانه ای؛ نیاز امروز خانواده ها
پیش درآمدی درباب بازی های رایانه ای

مهدی احمدی
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اسکلت بدن ) قوز، انحراف مهره هاي ستون فقرات 
و ... ( مي شود که تا حدود زیادي نیز درست است، 
ولي البته جنبه هاي مثبت به کارگیري رایانه در 
آموزش کودکان نیز غیرقابل انکار است : مواردي 
مثل دیکتــه، ریاضي و درک متــون و خیلي از 
مهارت هــاي دیگر؛ همچنیــن تقویت مهارت 
حرکتي ظریف کودکان و ســرعت عمل آن ها با 
این بازي ها عملي است . اما خطر مهم این است 
که رایانه جاي روابط اجتماعي کودک را بگیرد و 
کودک به جاي پیدا کردن دوست با این وسیله و 
کاراکترهای مجازی ارتبــاط برقرار کند و خود 
را از برقراری تعامالت اجتماعی و فعالیت های 

جمعی بی نیاز بداند.

1. آثار مثبت ومنفی بازی های رایانه ای
ماهیت تاثیرگذار رسانه ها مانند سینما و تلویزیون 
مدت هاست که به دل مشــغولي روان شناسان 

کودک تبدیل شده اســت، اما اکنون این مسئله 
مطرح است که تاثیرگذاري بازي هاي رایانه اي 
با قابلیت ها و ویژگي هاي خاص خود، از سینما 
و تلویزیون نیز باالتر است. وقتي کودک مشغول 
تماشاي فیلم است، با یک روایت یا داستان مواجه 
مي شود که تا حدي بر او تاثیر مي گذارد؛ اما این 
روایت بسته است و کودک نمي تواند آن را به میل 
خود تغییر دهد. در مقابل، هنگام بازي هاي رایانه 
اي، داستان وجود دارد، با این تفاوت که داستان ها 
عمدتًا باز هستند و کودک مي تواند به میل خود 
آن را تغییر دهد یا انتخاب کند. این مسئله به کودک 
احساس آزادي مي دهد. در این بازي ها بسیاري 
از اصول یادگیري مانند هم ذات پنداري، تمرین، 
تکرار و پاداش و تقویت به کار رفته اســت و مي 

تواند اثر شگرفي بر کودک داشته باشد. 
افزایش پرخاشــگري و لذت بردن از خشونت 
در پي استفاده افراطي از بازي هاي خشن رایانه 

اي اجتناب ناپذیر است. در بدو ورود بازي هاي 
رایانه اي به بازارهاي آمریکا، هراس بزرگي در 
میان والدین، مربیان و مراقبان اخالقي جامعه به 
علت خشــونت موجود در این بازي ها به وجود 
آمد؛ هراســي که چندان هم بي پایــه نبود. زیرا 
محتواي خشن برخي از این بازي ها به گونه اي 
است که بچه ها به صورت گروهي یا فردي در پي 
ضربه زدن، متالشي کردن ، له کردن و نابودي برمي 
آیند. اگر به چهــره ی آن ها هنگامي که در بازي 
و در برابر رقیب تصویــري خود یا مانع فیزیکي 
گرافیکي قرار مي گیرند، نــگاه کنید، به راحتي 
آثار خشــم توام با اضطراب را مي توانید ببینید. 
بعضي از بچه ها از این حالت هم فراتر مي روند و 
ناخواسته فریاد مي کشند. این حالت از نظر رواني 
به تدریج در ذهن و روح بچه ها باقي مي ماند و در 

رفتارهاي روزمره آنان مشاهده مي شود. 
بســیاري معتقدند بازي هــاي رایانه اي جنگي 
که در آن کودکان بــا قرار گرفتن در نقش مهاجم 
جنگجو و ســعي در از بین بردن دشمنان فرضي 
خود دارند، به نوعي تمرین خشونت محسوب مي 
شود.  افزایش خشونت، محدود کردن خالقیت و 
کم تحرکي سه عارضه ی مهم استفاده بیش از حد 
از بازي هاي رایانه اي است و این بازي ها به علت 
چارچوب و طراحي محدودي کــه دارند، نمي 
توانند به اندازه کافي و الزم در پرورش خالقیت 

هاي کودکان موثر باشند. 
بازي هاي فیزیکي، فکري و حرکتي کودکانه مثل 
توپ بازي و پازل دستي )جورچین(  براي تقویت 
خالقیت هاي فکري و حرکتي کودک در مقایسه 
با بازي هاي رایانه اي فکري و ورزشــي موثرتر 
اســت و والدین باید زمان و فضاي الزم را براي 
بازي کودک فراهم کنند؛ چراکه تفریح در پارک ها 
به همراه پدر و مادر بیشتر از بازي هاي رایانه اي 
براي کودکان لذت بخش است.کودکاني که به طور 
مداوم با این بازي ها درگیرند، درون گرا و در جامعه 
منزوي و در برقراري ارتباط اجتماعي با دیگران 
ناتوان مي شوند. روحیه انزواطلبي باعث مي شود 
کودک از گروه همساالن خود جدا شود که این خود 
سرآغازي براي بروز ناهنجاري هاي دیگر است. 
وقت گذاري و ارتباط درســت میان پدر و مادر و 
فرزندان هر اندازه بیشتر باشد، زمینه ی چنین بازي 
هایي کم تر فراهم مي شود. از سوي دیگر، در بعضي 
خانواده ها که زن و مرد شــاغل هستند و درکنار 
هم بودن خانواده کمتر شده، بازي هاي رایانه اي 

مشکالت را دوچندان کرده است. 
اما نباید از آســیب هاي جسماني ناشي از بازي 
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هاي رایانه اي غافل شد. به عنوان، هنگام بازي چشم به دلیل خیره شدن مداوم 
به صفحه نمایش رایانه و کاهش دفعات پلک زدن به شدت تحت فشار نور قرار 
مي گیرد و دچار عوارض مختلفي مي شود. نوجوانان چنان غرق بازي مي شوند 

که توجه نمي کنند تا چه حد از لحاظ بینایي و ذهني بر خود فشار مي آورند. 
مهم ترین عالیم بینایي ناشي از بازي رایانه اي به مدت طوالني خستگي چشم، 
خشکي چشم، سوزش، اشک ریزش و تاري دید است.  علت این است که وظیفه 
اصلي اشک چشم مرطوب نگه داشتن و شست وشوي مداوم سطح کره چشم و 
رساندن اکسیژن و مواد غذایي به قرنیه است. یکي از مهم ترین دالیل خشکي و 
سوزش چشم هنگام کار با رایانه کاهش دفعات پلک زدن است. این مسئله به همراه 
خیره شدن به صفحه نمایشگرو تمرکز روي موضوع کار سبب مي شود پلک ها 
مدت بیشتري باز بمانند و در نتیجه اشک روي سطح چشم سریع تر تبخیر مي شود. 
 از ســوي دیگر، به دلیل این که کودک در یک وضعیت ثابت تا ساعت ها مي 
نشیند، ستون فقرات و استخوان بندي او دچارمشکل مي شود. همچنین، احساس 
سوزش و سفت شدن گردن، کتف ها و مچ دســت از دیگر عوارض کار نسبتًا 
ثابت و طوالني مدت با رایانه است. ایجاد تهوع و سرگیجه به ویژه در کودکان 
و نوجواناني که زمینه صرع دارند، از دیگر عوارض بازي هاي رایانه اي است. 
بازي هاي پرهیجان رایانه اي که در آن صفحه نمایشــگر رایانه، پي درپي از 
فالش ها و شعاع هاي خیره کننده نوري پوشیده مي شود، در نوجوانان که از نظر 
عصبي ضعیف اند و براي ابتال به صرع آمادگي دارند، هیجانات شــدید عصبي 
پدید مي آورد. ضمن این که، در حدود یک درصد از کودکان غیرمبتال به بیماري 
صرع، به نور حساسیت دارند، این حساسیت و تحمل تغییر مداوم شدت و ضعف 

نور در بازي هاي رایانه اي براي این گروه نیز مشکل ایجاد مي کند. 

2. آیا نظارت کافی بر بازی های رایانه ای اعمال می شود؟
تنها 20 درصد از کل بازي هاي تولید شده در جهان به بازي هاي خشونت آمیز 
و یا داراي صحنه هاي مستهجن و غیر اخالقي اختصاص دارد و 80 درصد بقیه 
عاري از هر گونه خشــونت و صرفًا به منظور به کارگیري قوه تخیل، ادراک و 
تصمیم گیري کاربران طراحي شده است؛ اما جدا کردن این بازي ها از یکدیگر 

نیاز به یک نهاد نظارتي دارد. 
در بسیاري از کشــورها روي هر لوح فشــرده بازي، رده سني مختص به آن 
مشخص شده و فروشــنده موظف است آن را در اختیار گروه سني خاص قرار 
دهد؛ همچنین ناشــران و توزیع کنندگان بازي هاي رایانه اي هنگام خرید به 

والدین، رده سني بازي را متذکر مي شوند، اما در ایران این طور نیست. 
نبود یک نهاد نظارتي قوي براي نظارت بر ورود بازي هاي رایانه اي خارجي 
به کشور، رواج مفاهیمي چون خشونت، شهوت، ترس، تضعیف باورهاي دیني، 
کشتار را به دنبال دارد. این بازي ها به صورت نسخه برداري و با نازل ترین قیمت 
در اختیار کاربران قرار مي گیرد. به دلیل نبود نظارت، کاربر ایراني هر نوع بازي 
را که حتي برایش مضر باشد مي خرد. بد نیست بدانید بر اساس آمار غیررسمی، 

هر هفته بین هفت تا 10 عنوان بازي وارد ایران مي شود. 
این در حالي اســت که بازي هاي رایانه اي به عنوان بخشــي از فناوري هاي 
نوین، تاثیر ماندگاري بر فرهنگ، رشد و تکوین شخصیت افراد و روش هاي 
آموزشي گذاشته است و به دلیل پر کردن بخشي از اوقات فراغت جمعیت سني 
کودک، نوجوان و جوان نیازمند توجه جدي است. متاسفانه به دلیل ناآشنایي 
والدین با عارضه هاي ناشي از این بازي ها و همچنین نبود قوه نظارتي قدرتمند 
و تاثیرگذار در کشور، دایره آسیب پذیري کودکان ایراني بیش از دیگر کودکان 

در دنیاي بازي هاي رایانه اي است. 

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد نظارت مســتمر و موثر در بازار نشر و 
عرضه بازي هاي رایانه اي وجود ندارد. بازي هاي رایانه اي به گونه اي طراحي 
و ساخته مي شوند که مخاطب را وادار کند تا به هر شکل ممکن، به گمان خود به 
انتهاي بازي و در نهایت برتري در آن دست یابد. این نقطه آغازین حمله به ذهن 
و روح یک کودک یا نوجوان است. استرس و اضطراب ناشي از برتري جویي 
از همان لحظات اول بازي، ذهن و روح او را تحت فشار مي گذارد.  رشد سریع 
فناوري هاي اطالعات، تاثیرات بسیاري بر عرصه فرهنگي داشته است و بازي 
هاي رایانه اي و ویدئویي هم به عنوان بخشــي از فناوري هاي نوین تاثیرات 
ماندگاري بر فرهنگ، رشد و تکوین شــخصیت افراد و روش هاي آموزشي 
گذاشته و به دلیل پر کردن بخشي از اوقات فراغت جمعیت سني کودک، نوجوان 

و جوان ما نیازمند توجه جدي است. 
خوشــبختانه، اخیراً  با تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر تقویت بعد نظارتی بر 
محتوای بازی های رایانه ای در کشــور، ضرورت تاسیس بنیادي براي بازي 
هاي رایانه اي در دستور کار شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار گرفت  تا برنامه 
ریزي، هماهنگي و حمایت از فعالیــت هاي مرتبط با صنعت بازي هاي رایانه 
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اي را در تمامي زمینه هاي فرهنگي، هنري، فني و 
اجرایي به عهده بگیرد واین مهم در قالب تاسیس 
»بنیاد ملی بازی های رایانه ای« مدتی اســت که 
رســمیت یافته و در حال انجام فعالیت می باشد؛ 
هرچند که بنیاد مذکور برای تامین استانداردها و 
بهداشت روان کاربران مخاطب بازی های رایانه 
ای و تولید محصوالت فاخر راهی بس دشوار و 

طوالنی پیش رو دارد.

3. مادران چه باید بکنند؟
به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم بازي هاي 
رایانه اي، بخشــي از زندگي مدرن امروز شــده 
است. تقریبًا غیرممکن است که کودکان را از رایانه 
یا بازي هاي رایانه اي دور نگــه داریم. پس چه 
باید کرد؟ حال که نظارت ها ضعیف اســت و شما 

نمي توانید به این سیســتم نظارتی تکیه ویا بسنده 
کنید، بهترین روش آن است که خیلي آرام و ایمن 
به این گروه بپیوندید. پدرها و مادرها مي توانند با 
مطالعه مقاالت و نکاتي درباره بازي هاي رایانه اي، 
درباره ابعاد گوناگون این بازي ها مطلب بیاموزند. 
آن ها با کسب دانش و ســواد رسانه ای مي توانند 
دســت به هر کاري بزنند تا مطمئن شوند فرزندان 

آن ها به طور صحیح رشد و پرورش مي یابند.
در مواجهه با بازی های رایانه ای، توصیه های زیر 

را جدی بگیرید: 
  همیشــه با فرزنــدان خود رفتار دوســتانه اي 
داشــته باشــید و بدانید چه بازي هایي مي کنند. 
دستورالعمل هایي را که در مورد هر نرم افزار داده 
شده مطالعه کنید و توصیه ها و نکات مناسب روي 

برچسب بازي ها را سرمشق خود قرار دهید. 

.  با فرزند خود رابطه شفافي داشته باشید و دوستي 
و احســاس راحتي خود را آن قدر باال ببرید تا 
او تجربه ها و ترس هاي خود را با شــما در میان 
بگذارد. هنگام خریــد بازي هاي رایانه اي، آگاه 
و محتاط باشید و درباره ادعاهاي شرکت سازنده 
آن ها پرس و جو کنیــد.  اطمینان حاصل کنید که 
فرزند شــما با اعتماد به نفس، درک و کنجکاوي 
باال بزرگ مي شود و کودکي شاد است. هر گونه 
پنهان کاري، پرخاشــگري یا خشونت غیرقابل 

توجیه او را تحت نظر بگیرید.
  از بازي کردن به منظور افزایش عالقه ی فرزند 
خود اســتفاده کنید و بازي هایي را انتخاب کنید 
که نیازمند اســتراتژي و تصمیم گیري اســت. 
بازي هاي خشــونت آمیز و آن هایــي را که تنها 

شامل تیر اندازي، تخریب یا حمله است کم کنید.



92

ین
 نو

ای
ه ه

سان
ر

  زماني که براي خریدن یک بازي رایانه اي، مانع فرزند خود مي شوید، دالیل 
خود را براي او توضیح دهید و بگذارید درک کند که چرا شــما او را از انجام 
بازي هاي خاصي منع مي کنید. به عبارت دیگر، کسب سواد راسانه ای مرتبط و 
استفاده از تجربیات موفق دیگران در کنترل مصرف بازی های رایانه ای، میزان 

مقبولیت تصمیم شما و تکمین آگاهانه ی فرزندان تان را افزایش می دهد.

4. القائات بازی های کامپیوتری 
همزمان با ظهور بازی های ویدئویی، عرصه ی انتقاد از این بازی ها هم متولد شد 

که در ابتدا بیشتر به جنبه های منفی فیزیولوژیک این بازی ها پرداخته می شد. 
شاخص ترین موضوعات بازی های رایانه ای کدامند؟ از شاخص ترین موضوعاتی 
که در محصوالت بازی های رایانه ای موجود در بازار مصرف ایران وجهان ارائه 
می گردد، می توان به یکسری گزاره های مشترک در تولید محتوای آن ها اشاره کرد:

  بازی های رایانه ای و مقوله ی آخرالزمان 
  اخالق ستیزي در بازي های رایانه ای
  اسالم هراسي در بازي های رایانه ای
  ایران هراسی در بازی های رایانه ای

  اسطوره گرایي در بازي های رایانه ای
  بازی های رایانه ای و ترویج جادوگرایي 

  دین ستیزي در بازي های رایانه ای
  ترویج روش زندگي آمریکایي )American LifeStyle( در بازي های رایانه ای

  القای رفتارو تفکر شیطانی در بازي های رایانه ای
  ترویج زنای ذهنی و زندگی دوم )Second Life( در بازی های رایانه ای و ... .

در این مجال، به توضیح اجمالی برخی از موارد فوق الذکر خواهیم پرداخت تا 
اهداف آشکار و پنهان  تولید کنندگان بازی های رایانه های و همسویي آن ها با 

سیاست های کالن اسکتبار جهانی بیش تر و بهتر رخ بنماید.

القای رفتار شیطانی در قالب بازی ها کامپیوتری
امروزه از صنعت سرگرمی برای تلقین افکار شیطانی استفاده می شود. با نگاهی 
سطحی به این بازی ها می توانید نمادهای شیطانی، از قبیل مدل های تک چشم و یا 
تصاویر غیراخالقی ای را که با تالش تهیه کنندگان این بازی ها در حال تبدیل شدن 
به یکی از جنبه های عادی زندگی روزمره است، مشاهده کنید. سازندگان این بازی ها 
می خواهند از کاربر خود فردی بسازند که به راحتی به همسر خود خیانت کند، با 
بی رحمی با والدین خود بدرفتاری داشته باشد و به جنگ همسایه خود برود. آن ها 
شما را در متن بازی هایشان به موقعیت های غیرممکنی می برند و سپس می بینید 
که به راحتی از این موقعیت دشوار، خارج می شوید؛ این همان فرمولی است که در 
اکثر فیلم های هالیوودی نیز دیده میشود: برنده شدن قهرمان در آخر تمام داستان ها.

نگاهی به صنعت بازی های ویدئویی بیندازید:  اکثر کسانی که پیش از دهه 80 
میالدی به دنیا آمده اند، از میزان تسلط این بازی ها بر ذهن کاربران اطالع چندانی 
ندارند. در این بازی ها، کاربر طعم قهرمان بودن را در محیط مجازی می چشد 
و برای رسیدن به »اهداف عالیه«  تصمیماتی اتخاذ می کند؛ این چیزی است که 

هر کسی را می تواند جذب کند.

عدم درک مرز میان خیال و واقعیت، شروعی بر یک ماجرای خونین 
حال فکر کنید که کاربر این بازی ها، یک بار اتفاقًا خود را در محیطی مشــابه 
بازی ها ولی این بار در دنیای واقعی بیابد. همین کافی خواهد بود تا پشت پرده 
بسیاری از اخبار دستگیر شدن قاتل هایی را که جنایت خود را بارها و بارها در 

بازی های ویدئویی شبیه سازی کرده بودند، درک کنید. گاهی اوقات حتی این 
جنایتکاران موفقیت خود را مرهون این بازی ها می دانند.

البته تمام تقصیرها متوجه بازی های ویدئویی نیست. کاربر باید بداند که شرایط 
حاکم بر فضای مجازی بازی ها لزومًا با شرایط موجود در زندگی واقعی مطابقت 
نمی کند؛ ولی باز هم عاملی هســت که باعث می شود کاربر برای مدتی هر چند 
کوتاه و شــاید چند ثانیه ای، این مرز تفاوت را متوجه نشود. این عامل چیزی 
نیست جز استرس و هیجان؛ افراد هنگامی که دچار استرس می شوند، در حقیقت 
دچار وحشت می شوند و البته با از یاد بردن قرار داشتن در شرایط واقعی، به دنبال 
راه گریزی از آن وحشت می گردند. بهترین کار نیز از نظر این افراد وحشت زده، 
فکر کردن به شرایط مشابهی است که قباًل در بازی های ویدئویی تجربه کرده اند؛ 
شرایطی که همیشه متضمن خروج موفقیت آمیز و صحیح و سالم کاربر بوده است. 

 ذکر چند مصداق ملموس )با نگاه آسیب شناسانه(
امپراطوری والت دیزنی )Walt Disney( را بهتر بشناسیم

انیمیشن ها یکی از جذابیت های شگفت انگیز دوران کودکی هستند. »غول های 
رسانه ای« از اصطالح های آشــنای دنیای امروز است. یکی از این غول های 
رســانه ای کمپانی بزرگ »والت دیزنی« است. کودکان بســیاری در دنیا و نه 
فقط ایران وقت زیادی از زندگی خود را صرف تماشای فیلم هایی می کنند که 
محصول کمپانی بزرگ والت دیزنی است. فیلم هایی که با شخصیت های جذاب و 
رنگارنگ خود حامل پیام ها و معناهای فرهنگی گوناگون هستند. تولیدکنندگان 
این فیلم ها با به کارگیری پیشــرفته ترین امکانات، تســخیر تمام فضای ذهنی 
مخاطبان خود را هدف قرار داده اند؛ آن هم مخاطبانی که در دوره  سنی ای قرار 
دارند که به دنبال منابعی برای شکل دادن به هویت فرهنگی خود می گردند و چه 

منبعی جذاب تر و قدرتمند تر از والت دیزنی؟!
سؤال این جاست قدرت والت دیزنی چگونه قدرتی است؟ به نظر می رسد قدرت 
والت دیزنی از جنس امپراطوری است. این امپراطوری همان است که »نگری« 
و »هارت« در کتابی با همین عنوان، یعنی »امپراطوری« به تعریف تازه ای از آن 
پرداخته اند؛ آن ها می گویند، »امپراطوری جدید، بیش از تمامی امپراطوری های 
تاریخ، در بسیاری از ابعاد زندگی در سراســر جهان رسوخ کرده است.« این 
امپراطوری جدید به گفته  آن ها ویژ گی ها و مؤلفه هایی دارد و هم چنین ابزارهایی 
که به واســطه ی آن ها بر قدرت خود می افزاید. قدرت این امپراطوری قدرتی 
همه جایی اســت. این امپراطوری هیچ مرکز قدرت سرزمینی ای را بنا نمی کند 
و به مرزهایی ثابت و مشخص تکیه ندارد. »امپراطوری هویت های چند تباره 
را از طریق تنظیم و تعلیق شبکه های ســلطه سازمان دهی می کند«. رنگ های 
ملی متمایز نقشه امپریالیستی جهان، در رنگین کمان جهانی امپراطوری در هم 

آمیخته و ادغام شده اند.
بی شک یکی از ابعاد وسیع قدرت این امپراطوری، قدرت رسانه ای آن است. رسانه ها 
در شکل های مختلف خود ابزار گسترش این امپراطوری هستند. قدرتی که در همه 
جا حضور دارد و همه ابعاد زندگی کودکان را در بر گرفته اســت. کودکان امروز 
با محصوالت والت دیزنی و شــخصیت های آن زندگی می کنند، آن ها با تماشای 
انیمیشن های والت دیزنی بزرگ می شوند، خود را به جای شخصیت هایی همچون 
میکی ماوس و سیندرال و... قرار می دهند و حتی از بزرگ ترهای خود می خواهند 

که آن ها را باور کنند و با نام های شخصیت های محبوبشان  آن ها را بخوانند.
محصوالت والت دیزنی حامل معانی فرهنگی بسیاری هستند. آن ها حامل معانی 
از فرهنگی هستند که همواره خود را برتر و واالتر می دانسته؛ این محصوالت به 
کشورهایی با رفتار و زمینه های فرهنگی مختلف سفر می کنند و کودکان بسیاری 
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را با خود همراه خواهند کرد.
کمپانی والت دیزنی هوشمندانه، ذهن گروهی از 
مخاطبان را نشانه گرفته است که هنوز نقشی بر 
آن ننشسته و در مراحل آغازین اجتماعی شدن به 
سر می برند؛ بنابراین، نفوذ به ذهن آن ها به مراتب 
آسان تر می باشد. شــخصیت های والت دیزنی 
بایدها و نباید ها را برای کودک تعریف می کنند؛ 
به او می گویند چه چیزهایی را دوست بدارد و از 
چه چیزهایی بپرهیــزد. به او می آموزند، چگونه 
دوست بدارد و محبت کند و چگونه انتقام بگیرد.

آن ها جهان اجتماعی کودک را شکل می دهند و 
ارزش های حاکم بر این جهان را مشخص می کنند. 
در خیلی از موارد آنچه آن ها به شیرینی و در پرده، 
آموزش می دهند با آنچه کودک از ســوی نظام 
فرهنگی و اجتماعی کشور خودش با آن روبرو 
اســت و به او عرضه می شود در تضاد و تعارض 
قرار می گیرد. و این جاست که قدرت والت دیزنی 

آشکار می شود.
والت دیزنی روزبه روز گسترده تر می شود و تالش 
می کند جنبه های بیشتری از زندگی مخاطبان خود 
را پوشــش دهد. به نظر می رسد سردمداران این 
کمپانی به همه  چیز فکر کرده اند؛ احداث پارک های 
تفریحی در قاره های مختلف و تولید محصوالت و 
کاالهایی که به تکراِر معرفی شخصیت های دیزنی 
اصرار دارند، والت دیزنی را وارد همه  بخش های 
زندگی حتی خصوصی ترین قسمت های خانه ها 

یعنی اتاق خواب و آشپزخانه کرده است.
بنابراین، والت دیزنــی در همه جنبه های زندگی 
کودکان نمود و حضور دارد. یک کودک ایرانی را در 
نظر بگیرید؛ صبح با صدای ساعتی از خواب بیدار 
می شود که به شکل »میکی ماوس« طراحی شده 
است، پتویی را از روی خود کنار می زند که منقش 
به عکس »میکی ماوس« اســت، در ظرف هایی 
غذا می خورد که طــرح »میکی ماوس« در کف و 
جداره  ی آن ها حک شده است. در دفتری تکالیف 
مدرســه اش را انجام می دهد که جلد آن با تصویر 
»میکی ماوس« تزئین شده است. در اوقات بیکاری 
با عروسک »میکی ماوس« بازی می کند و سرگرم 
می شود و مهمتر ازهمه، کارتون »میکی ماوس« 

را تماشا می کند و با او همذات پنداری می نماید.
ما قبل از تولد کودکانمان آن ها را به پیوستن به این 
امپراطوری بزرگ دعوت می کنیم. نگاهی به اتاق 
خواب های نوزادان ایرانی و فروشــگاه هایی که 
سرویس خواب و سایر لوازم مورد نیاز نوزادان 
را عرضه می کنند، نفوذ امپراطوری والت دیزنی به 
فضاهای فیزیکی زندگی را برای ما روشن می کند. 
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نوزاد ایرانی در فضایی خالی از نشانه های فرهنگ ملی اش چشم باز می کند و 
رشد می کند. ما ناخواسته او را با سبک زندگی ای مأنوس می کنیم که خود شاید 

بسیاری از ارزش های حاکم بر آن را نمی پسندیم و شایسته نمی دانیم.
دیزنی در معنای عام آن، مالک خیال های کودکان ماســت. شــخصیت های 
محبوب کودکان تنها بر روی صفحه های نمایش تلویزیون و در خیال کودکان 
باقی نمی مانند، بلکه تولید همزمان کاالهای مربوط به آن ها و مصرف این دسته 
از کاالها از ســوی کودکان باعث امتداد انیمیشن ها در فضای فیزیکی زندگی 
گودکان و به عبارتی، زندگی روزمره ی آن ها شده است. این کاالها وارد فضای 
اتاق خواب کودکان می شوند تا نه تنها کودکان شخصیت های محبوب خود را از 

یاد نبرند بلکه با آن ها زندگی کنند.
اتاق خواب کودکان، بهشــت مصرف گرایی آن هاســت. ردیف هایی از انواع 
عروسک های باربی، قفسه هایی از اسباب بازی ها و لوازم التحریر های طرح دار، 
پرده ، ملحفه، روتختی، فرش، سرویس خواب، ساعت و...همه نشان دهنده ی  
جهان کوچک شده ی  والت دیزنی است. خصوصی ترین فضای متعلق به کودکان 
در انحصار انیمیشن ها درآمده است.این همان قدرتی است که از طریق ابزارهای 
مختلف در ناخودآگاه ذهن ما خانه کرده است، بی آن که به ماهیت آن بیاندیشیم.

نگاهی به بازی های پرطرفدار و عناصر تشکیل دهنده ی آن ها

2011 CATHERINE  
یک قطعه هنری که داســتان خود را از ماجرای برج بابل اقتباس کرده است؛ 
مردمانی که شبیه گوسفند هستند، جادوگرها، عفریته ها، شیطان )عنصر همیشه 
حاضر در بازی ها( و غول ها از عناصر تشکیل دهنده این بازی هستند. کاربر با 
موفقیت در طی کردن هر مرحله، دسترسی به مراحل باالتر را ممکن می سازد و 
همچنین امتیازی به جمع امتیازاتش افزوده میشود. اما این مراحل عبارتند از: 
رسیدن به جایگاه خدایی در محیط بازی، غلبه بر دیگر خدایگان موجود و تبدیل 
شدن به پسر طالیی. عالوه بر این ها، در جریان بازی این گونه به نظر می رسد که 

وینسنت، قهرمان بازی در حال خیانت به نامزد خود است. 

قهرمان داستان هر شب کابوس می بیند. وی در این کابوس مورد پرس و جو قرار 
میگیرد و هم چنین خود را در حال باال رفتن از برجی می بیند که در حال خراب 
شدن از پایین است. این تنها یک رویاست ولی وقتی قهرمان ما از خواب بیدار می 
شود، در تمامی مراحل باال رفتن از برج، به گوسفندانی برمی خورد که در حقیقت 
مردانی هستند که به دلیل خیانت و عدم وفاداری، در این محیط به دام افتاده اند.

به خاطر داشته باشیدکه شــما کاربر هستید و در حال هدایت کاراکتر وینسنت 
هستید. شما این بازی را به صورت آنالین ادامه میدهید و برای ادامه بازی باید به 
سواالت مطرح شده از وینسنت پاسخ دهید. این پاسخ ها در همان سیستم آنالین 
جمع آوری میشود. شما در انتهای بازی میتوانید 6 فرجام و عاقبت مختلف داشته 
باشید که البته رسیدن به هر یک از آنها به میزان صداقت شما در پاسخ به سواالت 

طرح شده و مهارت شما در باال رفتن از برج بستگی دارد.

2010 BAYONETTA  
عناصر موجود در این بازی عبارتند از جادوگران، فرشتگان، شیاطین، انتخاب 
خوبی در برابر شر، تغییر شکل، جاذبه های جنسی، عفریته های فاسد االخالق، 
اسلحه، مبارزه با” خدا “  از شکست دادن” خدا “ آغاز و پایان هستی و غیره. 
موفقیت در این بازی یعنی اجرای داستان های موجود در تورات: کشتن فرشتگان، 
تجربه یک ســاعت جادوگر بودن و پادشاهی بر آســمان ها. قمران این بازی 
جادوگری است که پس از 500 سال، از خواب موقت بیدار شده و دلیل این خواب 
عمیق را نیز از یاد برده است.  ولی او میخواهد این دلیل را پیدا کند و در این مسیر، 
به زندگی روزمره انسان ها وارد میشود و با عواطف انسانی همچون عشق و نوع 
دوستی آشنا میشــود. ولی با این حال او هنوز هم یک جادوگر است و نیروهای 
اسرار آمیز او همه جا همراهش هستند. وی به زودی در مییابد که عضوی از گروه 
جادوگران متخاصم بوده که قصد داشــتند” چشم های جهان “را به کنترل خود 
درآورند. وی با جادوگری دیگر که از جناح مخالف درگیر میشود ولی موفق میشود 
غول ها را برای کمک به خود فراخوان کند )برای این فراخوان میبایست بخشی از 

نیروی کاراکتر درون بازی را مصرف کنید(. 
 قهرمان داستان از میان بهشت، برزخ و جهنمی که بسیار مشابه تعریف »دانته« 
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است رد می شــود و فرشتگان، ارواح و همچنین 
غول های سر راه خود را سالخی می کند. پاداش 
او برای انجام ایــن کار در محیط بازی، توانایی 

کنترل زمان و تبعًا جهان خواهد بود.

CALL OF DUTY & OTHER FPS  
عناصر این بازی نیز شــامل ترور، شکنجه، قتل، 
افتخار، سرزمین، اسلحه، اسلحه و باز هم اسلحه 
می شود. اهدافی که باید بدان رسید نیز عبارتند از:  
ازخود گذشتگی، اژدهای درون، تنفر از میمون ها 
و زیر گرفتن و کشتار مردم با ماشین. این می تواند 
کاربر را تشویق به شرکت در میادین جنگ و دفاع 
از میهن کند؛ ولی کاربر بیچاره تنها طعم افتخار دفاع 
از وطن را در این بازی می چشد و هیچ تجربه ای 
نسبت به واقعیات وحشت آور جنگ کسب نمیکند. 
در این بازی خبری از جســدهایی که در کنار هم 
ردیف شده اند، نیست و اثر مخرب جنگ بر طبیعت 

در حد جلوه های ویژه تصویری است.
 

بازی هــای ویدئویی؛ ابزاری برای دســتکاری 
واقعیت اند 

کاربر هیچ اطالعی نسبت به آسیب های حاصل 
از جنگ بر جسم و جان شهروندان غیرنظامی و 
حیوانات کسب نمی کند. کاربران در فضای بازی 
 ،)Modern warfare( دست به اعدام در بازی
 Modern( کشــتار افراد بی گنــاه در بــازی
warfare2(، کنتــرل ذهن دیگــران در بازی 
)Call of Duty: Black Ops( و تصفیه نژادی 
در بازی )Killzone( می زنند تا فقط بر آنچه از 
نظر طراح بازی غیرعادی بوده غلبه کنند، اهداف 

عالیه را نهادینه کنند. ســالح ها و شخصیت های 
درون بازی شباهت بسیار زیادی به محیط واقعی 
دارند و برای طراحی آن ها تالش بسیاری صورت 
گرفته است. صحنه های پاشــیده شدن خون و 
جلوه های صوتی از عوامــل کلیدی در موفقیت 
یک بازی هستند، ولی هنوز هم برگ برنده اصلی 
در کیفیت گرافیکی اســت.  تمام این صحنه ها و 
جلوه های صوتی و تصویری برای واقعی تر کردن 
عملیات کشتار برای کاربر است، کاربر می تواند 
تمامی شلیک ها و حتی صدای از هم پاشیده شدن 
جمجمه های دشمنان خود را بشنود و حس کند. 
چه خدایان مار پیکر باشید و چه یک تروریست، 
آرزوی مشترک شــما یک چیز است: کشتاری 

بی عیب و نقص. شــاید نیازی به گفتنش نباشد، 
ولی همین عناوین مهیج، شــور و شعف منتقدین 
را بر می انگیزد و باعث می شود که از لوح فشرده 
یک بازی چندین میلیون نسخه به فروش برسد. 
بازیهای بســیار دیگری نیز در ایــن زمره قرار 
دارد که پرداختن به آن ها از حوصله متن خارج 
 Dante’s Inferno)( است؛ بازی هایی مانند
Devil May Cry( ،)God of War(،( و 
بسیاری عنوان بازی دیگر که در سال 2012 به 
بازار آمده اند. امروزه بازی های ویدئویی دیگر 
تنها یک ابزار آموزشــی برای قتل نیستند، بلکه 
وسیله ای برای خلق دستکاری شده ی  واقعیات 
هســتند. نیروهای نظامی در سرتاســر دنیا از 
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این گونه بازی ها برای آموزش های نظامی و چشاندن طعم جنگ و درگیری در 
فضای مجازی استفاده می کنند.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده، این سوال مطرح است که براستی بانوان 
جامعه ی ما، در مواجهه بــا موج عظیم واثرگذار بازی های رایانه ای در محفل 
خانواده و تسخیر فکری فرزندان، چه استراتژی هوشمند و موثری را باید دنبال 
کنند تا بتوانند نقش هدایتی و عاطفی خود را در قبال تربیت نســل آتی جامعه 
ایفا نمایند؟ آیا رفتار منفعالنه و حذفی، مشکلی را حل می کند؟ یا این که باعث 
موضع گیری هرچه بیشتر فرزندان نسبت به والدین و نهایتًا، عدم تمکین آن ها 
از تصمیمات خانواده خواهد شــد؟ در این بخش به اجمال، توصیه هایي را به 

خانواده های محترم بویژه مادران گرامی عرض می نماییم:
  همه ی بازی های رایانه ای مخرب نیســتند، بلکه بعضی از بازی ها مي توانند 

زمینه ساز رشد خالقیت فرزندانمان بشوند. 
  تشــخیص مفید یا مضر بودن بازی های رایانه ای در حد بضاعت کارشناسان 
است؛ پس بهتر است همیشــه با مراکز تخصصي ذیصالح به ویژه »بنیاد علمي 
بازي هاي رایانه اي« به آدرس)www.ircg.ir( در ارتباط باشید و اطالعات 
خود را نسبت به بازي هاي جدید بروزآوري نمایید. داشتن ارتباط بی وقفه با 

مراکز اینچنینی می تواند مادران را در موارد ذیل مدد رساند:
  از درجه سني بازي در دسترس فرزندمان آگاه باشیم.

  ابزار و وسایل بازي هاي ویدئویي را در اتاق خواب فرزندانمان نصب نکنیم.
  میزان ساعت و تعداد دفعات اجازه بازي فرزندانمان را کنترل کنیم.

  تمام رسانه هایي که فرزندمان از آنها استفاده مي کند را کنترل نماییم.
  چه خوب است اگر در بعضي بازي ها همبازي فرزندانمان باشیم.

  از تجربیات موفق دیگر والدین و مراکز ذیصالح استفاده کنیم.
  هرقدر ما والدین وقت بیشــتري را با فرزندان صرف کنیــم، کودکان کمتر به 
سراغ بازي رایانه اي مي روند. به عنوان مثال رفتن به پارک، زمین هاي بازي و 

ورزش و محل هایي که کودکان بتوانند در آنجا انرژي خود را تخلیه کنند، یکي 
از عواملي است که مي تواند توجه کودکان را از بازي هاي رایانه اي برگرداند.

  شرکت هاي ســازنده ي دســتگاه هاي رایانه اي قســمتي را براي والدین 
درنظرگرفته اند تا والدین بتوانند بازي هاي قابل دسترس کودکانشان را محدود 
ویا کنترل نمایند. استفاده ي مفید از این آپشن ها مي تواند مصداق حقیقي سواد 

رسانه اي مادران در مواجهه با این دستگاه ها تلقي شود.
برای مطالعه و نقد وبررسی آخرین بازی های رایانه ای به سایت ها و وبالگ های 
http://( تخصصی و معتبر از قبیل وبــالگ »مرکزنقد بازی« بــه آدرس

naghdebazi.blogfa.com( مراجعــه نموده، اطالعــات خود را بروز 
رسانی نمایید.

برای این پرسش ها جواب منطقی وتحلیلی بیابید
*  رابطه ی بازی های رایانه ای با تغییر سبک زندگی فرزندان ما چیست؟

*  مهم ترین آسیب های جســمانی ناشی از انجام طوالنی بازی های رایانه ای 
کدامند؟

*  آیا رابطه ی بین تکلیف گریزی و نافرمانی کودکان از والدین و اعتیاد آنها به 
بازی های رایانه ای وجود دارد؟

*  چه عواملی بازی های رایانه ای را تا بدین حد برای مخاطبان، جذاب نموده 
است؟

*  چه ارتباطی بین سوء تغذیه ی کودکان و بازی های رایانه ای می تواند وجود 
داشته باشد؟

*  بازی های رایانه ای چه نقشی در پرخاشگری، خشونت و انزواطلبی کودکان 
ما دارند؟

*  تولید بازی های فاخر ملی چگونه می تواند نقش مثبتی در تربیت و رشد عرق 
ملی و اعتقادی فرزندان ما داشته باشد؟ 






