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نشست
«تاریخ از منظر پیتر برگ»
نشس��ت «تاری��خ از منظ��ر پیترب��رگ» با
سخنرانی حس��ینعلی نوذری ،امروز ساعت
 10در پژوهش��گاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان ،خیابان
دکتر ص��ادق آیینهون��د ( 64غربی) برگزار
میشود.

نشست
«اسماعیلیانوقلعهالموت»
نشس��ت «اس��ماعیلیان و قلعهالم��وت» با
ارائ��ه حمیده چوب��ک ،کاوش��گر محوطه
قلعهالموت و سیدجالل حسینی بدخشانی،
اس��تاد موسس��ه مطالع��ات اس��ماعیلیان
لن��دن ،ام��روز س��اعت  16در خان��ه
اندیشمندان علوم انس��انی واقع در خیابان
اس��تاد نجاتالله��ی ،نبش خیابان ورش��و
برگزار میشود .گفتنی است شرکت در این
مراسم برای عموم آزاد است.

عک�س علیر ض�ا
گودرزی-جامعهفردا

گفتوگوی پرویز جاهد با فریدون جیرانی درباره «خفهگی»

رقابت با نسل جوان سخت است

نشست زنان پیامبراکرم
و ائمه معصومین

من ملودرامی میسازم که با جنایت تمام میشود

نشس��ت «زنان ائمه معصومین (ع) و زنان
با ائم��ه معصومی��ن(ع)» و «زن��ان پیامبر
اک��رم (ص) و زنان با پیامب��ر اکرم (ص)» با
سخنرانی مرضیه محمدزاده ،امروز ساعت
 16در انجمن زنان پژوهشگر تاریخ واقع در
بزرگراه حقاني(شرق به غرب) ،نبش خیابان
کوشا ،روبهروی ورزش��گاه شهید کشوری،
ساختمان آرش��یو ملی ایران ،طبقه چهارم
برگزار میشود.

گشایش نمایشگاه
«تناولی و آتلیه نیاوران»
دو م��اه بعد از آنک��ه نمایش��گاهی از پرویز
تناول��ی در م��وزه هنرهای معاص��ر تهران
به اتمام رس��ید ،نمایش��گاه دیگری از او به
همراه آثاری از چهار ش��اگردش (مونا پاد،
رامین جمش��یدی ،هوراد گرجی و علیرضا
معصومی) ام��روز در گالری بوم بهنش��انی
خیابان ولیعص��ر ،خیابان ارمغ��ان غربی،
ش��ماره  11برپا میش��ود .این نمایش��گاه
«پرویز تناول��ی و آتلیه نی��اوران» نام دارد
و نمونههای��ی از مجموعهه��ای «هی��چ»،
«ش��اعر»« ،دی��وار» و «دس��ت و قف��س
و عش��اق» در آن ب��ه نمای��ش گذاش��ته
میشود.

نشست «آداب پاتوق»
نشس��ت «آداب پات��وق» با حض��ور مهدی
منادی ،ع��کاس اختصاص��ی زورخانهای و
سمیرا کاظمیفرد ،تنها بانوی دارنده نشان
درجه س��ه پهلوانی ای��ران ،امروز س��اعت
 16در زورخانه ش��یرافکن واقع در خیابان
آذربایج��ان ،بینخ��وش و قصرالدش��ت،
کوچه پورمرادیان ،کوچه ظهرابنیا برگزار
میشود.

نشستی برای معرفی
نامزدهای جایزه
«شاملو»
دبیرخان ه جایز ه شعر «احمد شاملو» به همت
موسس ه الف .بامداد ،در نظر دارد برای معرفی
بیشتر مجموعه شعرهای منتخب مرحل ه اول
س��ومین دوره این جایزه شعر ،امروز ساعت
 15مراسمی ش��امل ش��عرخوانی شاعران
منتخب ،س��خنرانی داوران (رضا چایچی،
علیرضا عباس��ی ،ف��واد نظیری) و جلس��ه
پرسش و پاس��خی با حضور داوران ،اعضای
موسس��ه و دبیر دو دوره قبل جایزه (حافظ
موسوی) در مؤسسه بهاران واقع در میدان
فاطمی ،خیابان جویب��ار ،کوچه نوربخش،
شماره  21برگزار کند.
گفتن��ی اس��ت برن��ده نهایی جایزه ش��عر
ش��املو ب��ه زودی و در مراس��می معرف��ی
خواهد شد.

در سینما
مرزبندی
وجود داشت،
مث ً
ال دوران
آقای بهشتی
اینطور بود
که آقای
حاتمیکیا
میتوانست
فیلم بسازد
و از امکانات
برخوردار
باشد ،هرچند
به مهرجویی
هم امکان
ساخت فیلم
میدادند ،ولی
نکته اینجاست
که نظام به این
نتیجه میرسد
که باید به
طیفهای
مختلف فیلم
بدهد اما
کنترل هم
داشته باشد

فریدون جیرانی در می��ان کارگردانهای ایرانی
موقعیت ویژهای دارد .او عالوه بر فیلمنامهنویسی
و کارگردانی ،س��الها کار مطبوعاتی و رسانهای
ک��رده و در زمینه تاریخ س��ینمای ای��ران بهویژه
سینمای فارسی و ژانرهای آن مقالههای متعددی
از او منتشر شده اس��ت .جیرانی ،یک سینه فیلد
واقعی است و ش��خصا جز مسعود کیمیایی ،هیچ
س��ینماگر ایرانی دیگ��ری را نمیشناس��م که به
اندازه او عاش��ق و دلبس��ته س��ینمای کالسیک
آمریکا بهویژه س��ینمای ن��وآر و ژانر تریلر جنایی
باش��د و این دلبس��تگی را در فیلمهایش از جمله
«خفهگی» نش��ان داده اس��ت .کیفیت معمایی و
رازگونه «خفهگی» ،ش��خصیتهای نامتعادل و
روانپریش و وجود زن فمفتال در آن ،فیلمبرداری
سیاه و سفید ،نورپردازی با کنتراست باال و تیرگی
عم��دی تصاوی��ر از عناصر اس��تتیک س��ینمای
نوآر اس��ت که در «خفهگی» نیز دیده میش��ود.
جیرانی س��عی ک��رده قواع��د ژانر تریل��ر جنایی
و عناصر بصری س��ینمای ن��وآر را ب��ا دقت قابل
توجهی در «خفهگی» بهکار گی��رد و فضا و حال
و هوای��ی نوآرگونه با تصاویر اس��تایلیزه (س��بک
پردازانه) بس��ازد« .خفهگ��ی» را باید یک جهش
در کارنامه س��ینمایی جیرانی به حساب آورد .در
این گفتوگو با جیرانی به مناسبت اکران عمومی
«خفهگی» ،از سابقه تاریخی ژانر جنایی در ایران
و فیلمهای ساموئل خاچیکیان شروع کردیم و به
جایگاه این ژانر در س��ینمای امروز ایران و منابع
الهام بخش جیرانی در «خفهگ��ی» و ماجراهای
پش��ت صحن��ه آن رس��یدیم .از هم��کارم زینب
کاظم خواه ک��ه در انجام ای��ن مصاحبه مرا یاری
داد سپاسگزارم.
ش�ما یکی از کسانی هس�تید که در ژانر
تریلر جنایی و بهنوعی سینمای نوآرگونه
فعالیت داشتهاید .من حتی در مطلبی که
در زمان جشنواره بعد از نمایش «خفهگی»
نوشتم اش�اره کردم که بعد از خاچیکیان
ش�ما از معدود فیلمس�ازانی هستید که
در این ژانر به طور مش�خص فعال بودید
و فیلمهایت�ان عمدتا تم جنایی داش�ته
است .عالقه شما به این ژانر از کجا نشأت
میگیرد؟

واقعیت این است که نمیدانم ریشهها در گذشت ه
و خانوادهام باش��د یا خیر چون گش��تم و چیزی
پیدا نکردم.
الزاما منظورم ریش�ههای روانی نیس�ت

بلکه ریشههای سینمایی است.

ش��ما نامی از خاچیکی��ان بردید ،ایش��ان اولین
فیلمسازی است که روی خیلیها تأثیر میگذارد.
زمانی ک��ه خاچیکی��ان فیل م میس��ازد و مطرح
اس��ت و فیلمهایی مانند «طوفان در ش��هر ما»،
«فریاد نیمهش��ب»« ،یک قدم تا مرگ»« ،دلهره
و «ضربت» را س��اخت ،من سن زیادی ندارم بلکه
روی نسل قبلتر از من که کیمیایی است این روند
تأثیرگذار بود ،البته ما هم این فیلمها را دیدیم ،اما
برای کیمیایی ،خاچیکیان یک فیلمس��از خیلی
مطرح بوده است.
کیمیایی دستیار ایشان هم بوده است.

میآید .این سکانس��ی که تعریف میکنم متعلق
به سال  1340اس��ت و در آن سال ،ساخته شدن
چنین سکانسی بینظیر است.
اخیرا ه�م فیلمه�ای خاچیکی�ان برای
اولین بار در لندن به نمایش درآمد .دنبال
کردهاید؟

بله دیدم.

برای بسیاری از تماشاگران غربی ،جالب
بود که زمانی چنی�ن کارگردانی در ایران
بوده که فیلمهایی مدل فیلمهای جنایی
آمریکایی میساخت.

بله همینطور اس��ت .مثال فیل��م «دلهره» از نظر
تدوین و دکوپاژ یک ش��اهکار است ،درست است
ک��ه نش��انههایی از «ش��یطانصفتان» کلوزو در
این فیلم هس��ت و میتوان گفت فیلمنامهنویس
«شیطانصفتان» را دیده است اما خود خاچیکیان
همیشه گفته که این فیلم را ندیده است .این فیلم
دکوپاژ بس��یار خوبی دارد .من «دلهره» را دو سه
بار دیدهام.

دس��تیارش میشود و اولین س��ناریوهای خود را
پیش خاچیکی��ان برده که خاچیکی��ان کار کند
و بعد هم طبیعتا دس��تیار خاچیکیان میش��ود.
خاچیکیان اولین کسی در س��ینمای ایران است
ک��ه قاعد ه کارگردان��ی را میآموزد و آدم پش��ت
دوربی��ن را معرفی میکند .یکی پش��ت دوربین
است که نور ،فرم و چیزهایی بلد است که دیگران
نباید بازی خ�وب بازیگران�ش را نادیده
بلد نیس��تند ،بنابراین ،این بلد بودن سبب مطرح
گرفت؟ آرمان ،بوتیمار...،
شدن خاچیکیان میش��ود .او از سومین فیلمش
که «چهار راه ح��وادث» اس��ت وارد ژانری به نام کار خاچیکی��ان اس��ت ک��ه بازیگ��ران را مطرح
جنایی میشود .بنده نقدی بر «چهارراه حاتمیکیا شاخصترین میکند ،آرمان ،عبداهلل بوتیمار،
رضا بیکایمانوردی و ...را مطرح
حوادث» در هفتهنام ه س��ینما نوشتم ،چهر ه روشنفکر مسلمان
ای��ن فیلم یک س��کانس دارد که برای در سینمای ایران است .میکن��د .پس از «گن��ج قارون»
س��رقت از طبق ه باال با طناب به پایین به هر حال روشنفکران
س��ینمای این کارگ��ردان لطمه
قبل
میآیند ،درست همزمان با «چهارراه مسلمان در سینمای
میخورد ،فیلمهای��ی که پس از
از اصالحات قدرت
«گنج ق��ارون» میس��ازد مانند
ح��وادث» ،فیل��م ( Rififiریفیف��ی)
بیشتری دارند تا سینمای
«بیعش��ق هرگز» و «سرسام»
نمایش داده میشود و این صحنه شبیه
بعد از اصالحات،
فروش خوبی ندارند.
این فیلم است .خاچیکیان این فیلم را کما اینکه فیلمسازان
بحث خاچیکیان ب�ه این علت
دیده است و نمیشود که ندیده باشد ،روشنفکر عرفی هم
پیش آمد ک�ه تنها فیلمس�از
البته من نبودم که از او س��وال کنم ،اما در سینمای قبل از
صحنه شباهت کاملی با آن دارد.کاری اصالحات موفقترند
ش�اخص این ژان�ر در آن دوره
که آنجا با آباژوری که میافتد و نوری که تا سینمای بعد از
بود و ما بهطور مش�خص کسی
میچرخد میکند و پاسبانی که دم در اصالحات .اصالحات،
را نداری�م که مس�تمرا در این
نسل تازهای وارد سینما
ژانر کار کرده باش�د .سوال من
است که بدیع به نظر میرسد .در فیلم
میکند ،کما اینکه
این اس�ت ک�ه اصوال ای�ن ژانر
«چهارراه حوادث» چند اتفاق میافتد احمدینژاد هم نسل
با توجه ب�ه اینک� ه زمینههای
که ابداع اس��ت .مثال کار نور یا مونتاژ .تازهای وارد سینما
بس�یاری برای شکلگیری آن
بعد از این فیلم ،خاچیکیان فیلمهای کرده است
داریم مثل زندگی در جامعهای
مختلفی میس��ازد ،مثل «طوفان در
که پ�ر از جنایت و جرم اس�ت
ش��هر ما» که در نوع خود فیلم بس��یار
چرا در س�ینمای ایران اینقدر در این ژانر
شاخصی است یا «فریاد نیمهشب» که بسیار فیلم
فقیر است؟ علت اینکه این ژانر در ایران پا
خوبی است.
البته ب�ه «گیلدا»ی چارل�ز ویدور خیلی
نزدیک است.

بهنظ��ر من «گیل��دا» نیس��ت و تص��ور میکنم
خاچیکی��ان ه��م «گیل��دا» را ندی��ده بلک��ه
فیلمنامهنویس ایش��ان «گیلدا» را دیده باش��د یا
در دفت��ر میثاقیه این فیلم را نمای��ش دادهاند .در
«گیلدا» ،گلن فورد آش��نایی قبلی با ریتا هیورث
دارد اما فردین آشنایی قبلی با پروین غفاری ندارد.
زن مرد جنایتکاری عاشق یک پسر جوان
اینکه ِ
بشود از «گیلدا» میآید اما کامال عین آن نیست.
به هر حال فیلم خیلی خوبی است و فینال بسیار
خوبی ه��م دارد .صحنه آخر ک��ه فردین ،پروین
غفاری را خف��ه میکند و خود آرمان هم میمیرد
و فردین به ویدا قهرمانی تلفن میزند و باد پولها
را تکان میدهد به نظرم ش��اهکار اس��ت .تلفن را
میگذارد و از در منزل بیرون میآید و در تاریکی
میرود ک��ه در ادامه صدای آژیر ماش��ین پلیس

نگرفته است چیست؟ حتی پس از انقالب
نیز با فقدان آن مواجهیم.

قبل از انقالب دلیل این بود که «گنج قارون» یک
فرمولی به س��ینمای ای��ران وارد میکند که همه
ژانره��ا را مخلوط میکن��د ،در «گنج قارون» هم
کمدی و هم ملودرام و هم اکش��ن دارید .بنابراین
«گنج قارون» تمام ژانرها را قاطی میکند و از این
فیلم به بعد تحولی در سینمای ایران ندارید .حتی
خود سیامک یاسمی فیلمی به نام «طوفان نوح»
ساخته اس��ت که نیمی از آن فردینی است و نیم
دیگر جیمز باندی است.
چیزی ک�ه در رابطه با مهج�ور بودن این
ژانر در سینمای ایران به نظرم میآید این
است که در ایران برعکس غرب نویسنده
جنایینویس نداری�م .ا گر به کتابخانهای
در لن�دن بروی�د مش�اهده خواهید کرد
که دو قفس�ه پر از داس�تانهای جنایی

از ده هه�ای  30و  40ت�ا ام�روز وج�ود
دارد .میتوانید رمانه�ای جنایی و نوآر
از ریمون�د چندلر ،دش�یل هم�ت ،آگاتا
کریستی ،جیمز ام کین و ...تا المر لئونارد
و جیم�ز الروی را پیدا کنید که س�ینمای
غ�رب را تغذی�ه میکنند و س�ینماگران
آمریکایی از آن رمانها برداش�ت کرده و
میکنند .در مورد فیلمهای شما احساس
میکنم که منبع اقتباس ش�ما بیش�تر از
هرچی�ز تاریخ س�ینما بهویژه س�ینمای
کالسیک اس�ت با ارجاعاتی که به تاریخ
س�ینما در فیلمهایتان میبینیم ،در این
زمینه اش�راف داری�د و فیلمهای زیادی
دیدهای�د .آیا تا امروز از هیچ داس�تان یا
رمانی اقتباس کردهاید؟

در مورد «خفهگی» من فیلمنام ه اول را براس��اس
رمان «باشگاه مش��تزنی» نوشتم که داستان آن
با فیلم��ش تفاوت چندانی ندارد ،وقتی داس��تان
را خواندم دیدم فیلم مبتنی بر داس��تان پاالنیک
ساخته شده اس��ت .حتی اس��م «خفهگی» را از
داستان دیگری از پاالنیک گرفتم که نخوانده بودم
اما از این نام خوش��م آمد .اما در «قرمز» ،حوادث
روز را معیار قرار دادم .بعد از «قرمز»« ،آب و آتش»
و «شام آخر» را ساختم و این موضوع در فیلمهای
من یک فرمول مشخص شد؛ ملودرامی میساختم
که با یک جنایت تمام میش��د و در سه فیلم این
حالت وجود داشت.
اغلب فیلمهای جنایی دنیا هم ملودراماند
جز فیلمهای نوآر.

ژانر ن��وآر متفاوت اس��ت .ملودرامهای جنایی در
فیلمهای امریکای��ی خیلی زیاد ب��وده که با یک
جنایت شروع میش��دند و با یک جنایت به اتمام
میرس��یدند؛ در واقع جنایت ،محور ملودرام بود،
اما فیلمهای نوآر ملودرام کمتری دارند و فیلمهای
سردتری هستند.
بیش�تر از ملودرام ب�ه ژانر گانگس�تری
نزدیکاند.

این ژانر ،گونهای دیگر اس��ت ک��ه جیمز کاگنی و
دوس��تان فعالیت میکنند .در نوآر اگر «شاهین
مالت» را در نظر بگیریم به هر حال س��م اس��پید
عاشق زنی میشود و بین عشق و وظیفه کارهایی
انجام میدهد که خالف است.
در سینمای نوآر ،قهرمانها آسیبپذیرند
و اص�وال خان�واده ندارن�د و تنه�ا
هستند.

یکی از فیلمهای نوآری که بسیار به آن عالقهمندم
«خداحافظ��ی طوالنی » رابرت آلتمن اس��ت که
الیوت گولد نقش کاراگاه مارل��و را بازی میکند،
چندلر دیگری که دوس��ت دارم فیلم «خداحافظ
خوش��گله» اس��ت که در اینجا با نام «قدرتمند»
نمای��ش دادند که راب��رت میچام نق��ش مارلو را
بازی میکند .جای این نوع فیلمها در س��ینمای
ایران خالی است .بعد از انقالب و بعد از اصالحات
که فضای سینما بازتر شد ،س��ینما توانست وارد
سوژههای ملتهبتری شود و شرط تأیید فیلمنامه
برداش��ته شد ،فیلمس��ازها توانس��تند به سمت
قصههایی بروند که درامها و التهابات جنایی در آن
وجود داشته باشد و واقعیتهای جامعه هم با این
التهابات هماهنگ باشد .من «قرمز» را ساختم و
خانم میالنی «دو زن» را ساختند و سپس فیلمهای

متفاوت دیگری مانند «شوکران» ساخته شد که
مخاطب را درگیر خود کردند.
ش�وکران که در واقع یک ن�وع فیلم نوآر
ایرانی است.

بله آن هم تحتتأثیر نوآر است.

بهخصوص فمفتال خوبی هم دارد.

بله ،اما نکته این اس��ت که فمفت��ال آن برخالف
فیلم «جاذب ه مرگبار» در آخر مظلومانه میمیرد
اما فم فت��ال «جاذبهمرگبار» کش��ته میش��ود.
این نکاتی اس��ت که میتوان روی آن بحث کرد.
فضای اصالحات س��بب میشود سینما به سمت
گونههای مختلف��ی برود ،اما این ژانر پا نمیگیرد.
البته محمدعلی سجادی هم «جنایت» و «شیفته»
را در این ژانر ساخت.
خیلی حیف اس�ت که آدم س�ینمای ژانر
را رها کند.

اتفاقاً همین را میخواس��تم بگوی��م که یک نوع
سینمای رئالیس��م اجتماعی روی سینمای ایران
تأثی��ر میگذارد و س��ینمای ای��ران را از ژانر دور
میکند و سینمای ایران تقسیم میشود به بعد از
«دربار ه الی» و قبل از «دربار ه الی».
البته در س�ینمای فرهادی ه�م به نوعی
رگههای تریلر جنایی وجود دارد.

تعلیقی است.

میتوان گفت نوعی از تریلر هیچکاکی در
فیلمهایش هست.

بله خودش مثال زده اس��ت که گفته نئورالیس��م
و تحلی��ل هیچکاک��ی را قاطی میکن��د ،تعلیق
هیچکاکی دارد .به هر حال س��ینمای قبل و بعد
از فره��ادی وجود دارد .س��ینمای بعد از فرهادی
کسانی هستند که سعی میکنند ادای فرهادی را
در بیاورند و جنس سینمای فرهادی فیلم بسازند
به این ترتی��ب وارد یک نوع رئالیس��م اجتماعی
میش��ویم که بهنظرم خیلی ریش��ه ه��م ندارد و
پش��ت آن جهانبین��ی هم به چش��م نمیخورد.
البت��ه بین آنها فیلمهای خوب��ی مانند «ابد و یک
روز» هم داریم.
در همین رئالیس�تهای اجتماعی به نظر
میرسد خشونت زیادی وجود دارد .شما
میگویید که بعد از یک دورهای سینما به
سمتی رفت که به بعد از فرهادی و قبل از
فرهادی تقسیم ش�د ،یک دلیلش شاید
این است که س�عی میشود خشونت زیر
الی ه اجتماعی باش�د و خیلی دیده نشود.
البته این خش�ونت در ادبیات ما هم دیده
نمیشود و وقتی منبع ادبی نداشته باشیم
این در سینما هم نمیآید.

فیلمسازان متأثر از جامعه فیلم میسازند ،منهای
فیلمسازانی که خود را کنترل میکنند که جامعه
را تلطیف کنند و سعی کنند که مث ً
ال اخالقیاتی را
داخل جامعه کنند .به هر حال روشنفکر مسلمان
سعی میکند یک مرزبندی با روشنفکری عرفی
در سینما داشته باش��د .به هر حال آقای فرهادی
موفق میشود بخش روشنفکری عرفی در سینما
را به قدرت برساند یا قبل از آقای فرهادی ،بخش
روش��نفکری عرفی در س��ینما قدرتی را که آقای
فرهادی به این بخ��ش میآورد ،ن��دارد .البته ما
مهرجویی را داریم در ده ه  70و قبل از اصالحات
با «هامون»« ،لیال»« ،س��ارا» و بیضایی را داریم با
«مسافران» و «سگکشی» و ...همچنین کیمیایی

