منابع شما قص ه «باشگاه مشتزنی» بوده
اس�ت ،اما به نظر من آمد ک�ه نگاهی هم
به بعضی از نوآرهای مش�هور و کالسیک
تاریخ سینما مانند «چراغ گاز»« ،شوک»
و «ربکا» هم داشتهاید .یک نوع سینمای
جنایی روانکاوان ه ک�ه در آن مردی برای
کشتن یا به س�رحد جنون رساندن یک
زن دست به توطئ ه میزند.

قاعدهمندتری��ن پ�لات ای��ن ن��وع س��ینما،
«ش��یطانصفتان» هان��ری ژرژ کلوزو اس��ت که
خیل��ی معروف اس��ت و من خیلی آن را دوس��ت
دارم اما پیش از آنکه به «ش��یطانصفتان» وفادار
باشم ،یکس��ری از فیلمهای جیمز کِین را دیدم،
همچون «غرامت مضاعف» و فیلم الرنس کازدان
و فیلمهای ش��ابرول را دیدم .شابرول را به عنوان
فیلمس��ازی که تفکر چپ را وارد جنایت میکند
خیلی دوست دارم.
خب شابرول خیلی تحت تاثیر هیچکاک
هست .ش�اید بهتر اس�ت بگوییم تالقی
هیچکاک و مارکس است.

تعبیر جالبی اس��ت .آخرین فیلم ش��ابرول به نام
«تش��ریفات» ،رگههای چپ دارد .من شابرول را
خیلی دوست داشتم.
یک سکانس آسانسور هم دارید که خیلی
آدم را یاد «آسانس�ور به س�وی س�کوی
اعدام» لویی مال میاندازد.

من آن فیلم را قب ً
ال دیده بودم و خیلی آن را دوست
دارم ،زی��را آن فیلم اید ه جنایت دارد و آسانس��ور
سبب جنایت میش��ود .آن اولین فیلم لویی مال
اس��ت که او را مطرح میکند و خیلی فیلم خوبی
است .برای ساختن «خفهگی» فیلمهای بسیاری
دیدم.

را داریم .اما نکته اینجاس��ت که فرهادی از نسل و
خون و رنگ تازهای است که در شرایط تازه سبب
میش��ود فیلمس��ازان عرفی ما بتوانن��د با قدرت
بیش��تری واقعیات جامعه را که ریشه در خشونت
دارد نشان بدهند.
اولینبار اس�ت ک�ه اصطالح روش�نفکر
عرفی و روشنفکر مس�لمان در سینمای
ایران را میشنوم .لطف ًا توضیحی بدهید
ک�ه مش�خص ًا نمونهه�ای روش�نفکران
مس�لمان در س�ینمای م�ا چه کس�انی
هستند؟

البته م�ن وقتی میگویم ک�ه «خفهگی»
مرا به یاد «چراغ گاز»« ،شیطان صفتان»
یا «رب�کا» میان�دازد .در س�ینمایی که
سینمای ژانر نیس�ت و بیشتر گرایش به
رئالیس�م اجتماع�ی دارد و س�ینماگری
نداریم که تاریخ سینما بشناسد ،دغدغه
فیلم داش�ته باشد و س�ینمای کالسیک
برایش مهم باشد به نظرم اینها وجه مثبت
برای فیلمی است که در س�ینمای ایران
ساخته میشود ،فکر میکنم این مسائل
برای شما مهم است و این عالئق خود را در
سینما نشان میدهید.

دوست داشتم این کار را انجام دهم ،گاهی وقتها
توانس��تهام و گاهی وقتها خی��ر ،گاهی ترجیح
دادهام که با زمان ه روز همراهی کنم مانند «من مادر
هس��تم» اما زمانهای که میتوانستم «خفهگی»
را س��اختم .اما اینکه بعدا ً بتوان��م یا خیر خیلی در
سینمای ایران روشن نیست که فیلمسازان بتوانند
مسیری را مشخصاً دنبال کنند ،زیرا مسیر توسط
شرایط هم تعیین میشود.
در رابطه با س�بک تصوی�ری «خفهگی»
صحبت کنی�د .این که چق�در به آن فکر

میبینی��د نه از بیرون ،حتی دع��وا را هم از داخل
ماشین میبینید ،زیرا ما سعی کردهایم که سقف
را حفظ کنیم و فضای بیرون و سقف حس خفگی
به تماش��اگر بدهد و ش��ما وقتی فیلم را میبینید
احساس خفگی که یک سقف باالی سر بوده است
را احساس کنید.
یعنی همان حس کالستروفوبیک یا نوعی
ترس از خفه شدن در فضای محصور؟

بله ،ما قصد داشتیم این مسئله را در فضای جنایی
حس کنیم .دلمان هم نمیخواست آدمها پر شور
و شر باش��ند ،از اول هم به بازیگر یعنی خانم الناز
شاکردوس��ت گفتیم آهس��ته راه برو و نگاه کن،
واکنشهای زیادی به خرج نده و بعد س��عی کن
تبدیل بش��وی به موجودی که خیلی سرد است،
فضای مرگ و فضای یکجور خوف هم قصد داشتیم
در بازیها باش��د ،چه در ب��ازی نوید محمدزاده و
چه دیگران.
آن بیمارستان مابهازای خارجی ندارد؟

اص ً
ال وجود ندارد .آن بیمارس��تان در یک مدرسه
ساخته شده ،چیزی که ما در سناریو نوشته بودیم
بیمارس��تان کهن�� ه قدیمی براس��اس تختهای
قدیم��ی ،درهای قدیمی و ...بود .اینها گش��تند و
گفتند به نتیجه نمیرس��یم اج��ازه بدهید آن را
بسازیم و تیم طراح صحنه به مدرسهای رفتند که
در خیابان سوم اسفند سابق و سخایی فعلی است
آنجا بیمارستان را س��اختند .طراح لباس من که
دخترم اس��ت گفت حاال در این بیمارستان و این
فض��ا اجازه بدهید ما لباسها را به ش��کل دیگری
طراح��ی کنیم و وقت��ی لباسه��ا را طراحی کرد
دیدیم ک��ه لباسها یک جوری ش��د که با فضای
ما نزدیک��ی بیش��تری دارد ،بنابراین این طراحی
صحنه ،لباس و فضا را دگرگون کرد .با فیلمبردار
هم ابتدا به تکرنگ رسیده بودیم و سپس به سیاه
و س��فید رس��یدیم و من هم خیلی سیاه سفید را
دوست دارم و همیشه عاشق اسکوپ هم بودهام و
ایشان گفتند که من برای شما اسکوپ در میآورم.
سیاه سفید شدن فیلم در سینمای امروز
یک ریسک نبود؟بیش�تر تهیهکنندهها
معتقدند که تماشاگر نمیپسندد.

بله ریس��ک بود ،هم االن هم وقتی میخواس��ت
نمایش داده شود همه میگفتند این فیلم تاریک
است و نمیفروشد ،اما پریشب که فیلم را در سینما
دیدم با اینکه مقداری تاریک بود اما تماشاگری که
بیرون آمد راضی بود.
یعن�ی خلاف برداش�ت عموم�ی
تهیهکنندگان بود؟

بل��ه تهیهکنن��دگان معتقد نبودند ک��ه این فیلم
میفروش��د ،اما چیزی که من در تماشاچی دیدم
خالف آن را ثابت کرد ،امروز تماش��اچی و نس��ل
جدید خود را با زیباییشناسی وفق میدهد ،خیلی
نکت ه مهمی است که یک نفر برود و بگوید زیبایی
تصاویر فیلم من را مسحور کرده است ،هیچ وقت
در سینما نمیگویند زیبایی تصاویر بلکه صحبت
از روایت و داستان است ،اما اولین بار است که من

کردند ،من همیشه گفتم این فیلمها در جشنواره
دیده نمیشود.
نکته دیگر اینکه درس�ت است که فیلم
فضای س�ینمای کالس�یک ده ه  50و 40
آمریکا را دارد ،اما از نظر زیباییشناسی،
آن فضای سرد و آن بیمارستان و آدمها و...
تصویر س�یاه و سفید یک مقدار از جنس
سینمای اروپای شرقی بهویژه فیلمهای
بالتار هست.

من فیلم هایش را ندی��ده ام ،اتفاقاً همه همین را
به من گفتهاند.
ی�ا فیلم «ای�دا» پ�اول پاولیکوفس�کی
لهستانی که جدیدا ً ساخته شده.

من این فیلم را هم ندیدم.

چهره و بازی خانم الناز شاکردوست خیلی
آدم را یاد «ایدا» میاندازد.

خیر من ایدا را ندیدم و ای کاش میدیدم.

در ابت�دای بحث مطرح ش�د که ش�ما به
فیلمه�ای روانشناس�ان ه جنایی عالقه
خاصی دارید« ،قرم�ز» اولین فیلمی بود
که در این ژانر ساختید و بسیار موفق بود،
آیا این موفقیت باعث نش�د که پس از آن
ش�ما را قلقلک بدهد که باز به سراغ این
ژانر بروید؟

من پ��س از آن فیلم «آب و آتش» را س��اختم که
شاید یک ژانر نوآر است که اشکاالت خاص خود را
دارد ،البته امتیازات خاص خود را نیز دارد ،پس از
آن نیز «شام آخر» را ساختم که باز هم ملودرامی
است که جنایت و ...را دارد ،اما پس ا ز آن نتوانستم
بس��ازم و فضا و ش��رایط جامعه به گونهای شد که
فیلمهای من زیر سوال رفت و من پس از شام آخر
مجبور شدم به س��مت کمدیِ رمانتیک بروم و به
عمد این مس��یر را انتخاب کردم ،به هر حال وارد
دور دوم اصالحات شده بودیم و فشارها به سینما
زیاد شده بود و مخالفان اصالحات سعی میکردند
با زدن س��ینما کار خود را پیش ببرند .شام آخر با
انتقادات بس��یاری از جانب دوستان روبهرو شد و
اینطور ش��د که من سعی کردم فیلمهایم را تغییر
بدهم و بروم وارد فضای دیگری شوم .اما باز دوباره
با «ساالد فصل» برگشتم که یک جنایی عاشقانه
بس��ازم و باز در «پارک وی» یک اسلشر ساختم.
نوسان شرایط سبب میشد من دائم چرخشهای
مختلفی داشته باشم.
به قصه ش�ما و َفمفتال فیل�م بازگردیم.
اگر این فنفتال را با مش�خصات ده ه 50
نگاه نکنی�م میبینیم که در عین حال که
«ش�یطانصفت» اس�ت ،معصومیتی هم
دارد .شما از ابتدا ابهامی در شخصیت این
زن درست کردید که خوب پیش میرود،
اما اگر یک مثلث عش�قی را در اینجا و در
رابطه بین ش�خصیتهای اصلی فیلم در
نظر بگیریم ،به نظرم به آن دو ضلع دیگر
کمتر پرداختهاید و انگیزههایشان خیلی
روشن نیست.

آقای��ان مجی��د مجی��دی ،میرکریم��ی ،ابراهیم
حاتمیکیا و ...ما نس��لی داریم ک��ه پس از انقالب
فیلمسازی را شروع میکنند و این نسلی که نسل
سوم هس��تند و پس از انقالب ش��روع میکنند و
تربیتش��د ه مدارس س��ینمایی پ��س از انقالب
هس��تند .اینها نزدیک به قدرت هستند و قدرت
هم سعی میکند رویشان کار کرده و حمایتشان
کند .بنده در خاطر دارم که فارابی س��عی میکرد
به آقای حاتمیکیا امکانات بیشتری بدهد و ایشان
از امکانات بیشتری برخوردار شود.
یعنی همان سینماگر خودی و غیرخودی
و آن مرزبن�دی ک�ه بی�ن این دو دس�ته
سینماگر وجود داشت؟

ش�اید بتوان گف�ت «ب�دوک» ادام ه نگاه
مخملباف در «دستفروش» است.

بله به هر ح��ال «بدوک» خیلی تند اس��ت و اگر
االن آن را مشاهده کنید خیلی تندتر از فیلمهای
فیلمسازان عرص ه امروز است ،اما فیلم در فضایی
دیده میش��ود که روی آن مان��ور و تبلیغ وجود
ندارد و به عنوان فیلم س��یاه مطرح میش��ود .در
مورد حاتمیکی��ا اگر «از کرخ ه ت��ا راین» به بعد
را مطالعه کنید میتوانید به «آژانس شیش��های»
برسید که فیلم بس��یار قابل تأملی است و باز یک
نقد اجتماعی تند است.
فیلمی است که هم به روشنفکران میتازد
و هم به دولت آقای خاتمی.

به هر حال همهچیز در آن وجود دارد .حاتمیکیا
شاخصترین چهر ه روشنفکر مسلمان در سینمای
ایران اس��ت .به هر حال روش��نفکران مس��لمان
در س��ینمای قبل از اصالحات قدرت بیش��تری
دارند تا س��ینمای بع��د از اصالح��ات ،کما اینکه
فیلمسازان روشنفکر عرفی هم در سینمای قبل از
اصالحات موفقترند تا سینمای بعد از اصالحات.
اصالحات ،نس��ل تازهای وارد سینما میکند ،کما
اینکه احمدینژاد هم نس��ل تازهای وارد س��ینما
کرده است.
در مورد «خفهگی» اشاره کردید که یکی از

ما یک فیلمنام ه اولیه داشتیم که در واقع برادری
به آن صورت در آن وجود نداشت ،یعنی پوالد یک
برادر بود اما خیلی کم حضور داش��ت .نکته دیگر
اینکه ما بعدا ً بازیگر جوانی داش��تیم که نقش اول
را بازی میکرد گفتیم خ��ود این جوان نمیتواند
کار را بکند و در جایی این مسئله را توضیح دادم.

نگاهی به فیلم «خفهگی»

سیاه ،سفید ،خاکستری

این همان شخصی است که اخیرا مصاحبه
کرده؟آقای پاشا؟

بله ،ایشان این فیلم را راه انداخت ،پسر بسیار جوانی
بود و بسیار عالقهمند به سینما ،گفت میخواهم
بازی کنم و با من هم سالها دوست بود و قرار شد
فیلم را راه بیندازد و استارت فیلم را زد.
ایشان بازیگرند؟

خیر ،بازیگر نیس��تند .یک عالقهمند به بازیگری
است که در دفاتر مختلف حضور پیدا میکند و به
من گفتند که سرمایهگذاری میکنم.

مازیارفکریارشاد
منتقد

قرمز
محص��ول س��ال
1377

خودش سرمایهگذاری کرد؟

رفت که س��رمایهگذار گیر بیاورد و واقعا هم چند
م��اه دنبال س��رمایهگذار گش��ت و در واقع نهایتا
نتوانست سرمایهگذار کامل برای فیلم پیدا کند،
اما گفت که خودم مبلغی پول دارم و سرمایهگذاری
میکنم ،مبلغی هم که گذاشت تقریباً  60درصد
بود .دوستی که اینجا هست گفت من  40درصد را
از دوست دیگری تأمین میکنم و براساس حرف
ایش��ان که گفتند من تأمین میکنم ما اس��تارت
فیل��م را زدیم .به ایش��ان هم گفتیم که ش��ما که
 40درصد سرمایه میگذارید بدانید که بازیگر ما
امیر پاشاس��ت و ایشان نقش اول است و بازیگران
دیگ��ر را میتوانیم انتخاب کنیم ک��ه بعد از آن با
خانم الناز شاکردوست قرارداد بستیم ،بعد دیدیم
ش برادر را
ممکن است پاشا نتواند فیلم را بکشد نق 
پررنگ کردیم و گفتیم پاش��ا تو به پوالد زنگ بزن
که دوستت است و از او بخواه که مقابل تو نقش دوم
را بازی کند ،پوالد هم چون یک س��ابق ه بازیگری
با من داشت...
چرا خودتان از پوالد نخواستید؟

میتوانس��تم خودم بخواهم ،اما به او گفتم چون
نق��ش مقابل تو را ب��ازی میکند و پ��والد بازیگر
مطرحی است ،اگر بخواهد نقش یک چهر ه جوان
را بازی کند باید در رابطه باشد ،طی تماس تلفنی
پاشا با پوالد ،پوالد آمد و با هم صحبت کردیم و من
توضیح دادم که این کار را انجام میدهیم و قرار بود
با آمدن پوالد ،در قسمت دوم قصه ،برادر مسعود
همهکاره ش��ود و در انتهای قصه هم برادر ،همسر
مسعود را بکشد .این را نوشتیم و این نسخه را هم
داریم ،با آن نسخه و نقش پوالد که در انتهای قصه
منفی بود ،جلو رفتیم و تیکههایی گرفتیم .پسر در
قسمتهای اول در خان ه بازی نداشت و یک پالن
هم با پاش��ا بازی داش��ت که خوب بود ،اما جلوی
منزل برادر را خواستیم بگیریم پاشا نتوانست بازی
کند و ما از صبح ساعت  9صبح تا  2بعدازظهر مدام
تمرین کردیم و تمرین کردیم و من وحشت کردم
و ترسیدم اگر همین روال را بخواهم با این بازیگر
جوان ادامه دهم نه س��نم اجازه میدهد و نه توان
آن را دارم ،بنابراین مجبور میشدم فیلم را تعطیل
کنم زیرا سرمایهگذا ِر آن بود .پس از ظهر که همه
ناهار خوردیم به او گفتم به خانه برو و به این نیتام
بودم که فیل��م را تعطیل کنم و تا جایی که گرفته
بودم میگفتم که خداحافظ ببخش��ید و معذرت
میخواهم .س��رمایهگذار دوم ب��ه من گفت که ما
تو را کمک میکنیم که بازیگ��ر دیگری بیاوری،
این کمکی که آنه��ا کردند که ما بازیگر دیگری را
بیاوریم باعث ش��د که فیلم بماند .حدود ساعت 6
بود که خانه بودم و بسیار حالم گرفته بود ،دوستان
گفتند چ��ه کار میکنی؟ ما قص��د داریم به نوید
محمدزاده زنگ بزنیم ،گفتم بازی نمیکند .گفتند
تماس میگیریم .سنگ مفت و گنجشک مفت.

شام آخر
محص��ول س��ال
1380

ساالد فصل
محص��ول س��ال
1383

چرا تصور کردید نوید بازی نمیکند؟

گفتم که با ش��رایط موجود بازی کردنش سخت
است و بازی نمیکند.
شما او را در آن نقش میدیدید؟

از ابتدا او را ندیده بودم ،اما به هر حال میتوانستم
ببینمش ،اما از روز اول چون آن پسر جوان بود به
هیچکس دیگری فکر نکرده بودم.
نمایی از فیلم «خفهگی»

بل��ه مرزبندی وجود داش��ت ،مث� ً
لا دوران آقای
بهشتی اینطور بود که آقای حاتمیکیا میتوانست
فیلم بسازد و از امکانات برخوردار باشد ،هرچند به
مهرجویی هم امکان س��اخت فیلم میدادند ،ولی
نکته اینجاست که نظام به این نتیجه میرسد که
باید به طیفهای مختلف فیل��م بدهد اما کنترل
هم داشته باشد .نکته اینجاست که از دل ده ه 60
یکسری فیلمساز مانند رسول مالقلیپور ،ابراهیم
حاتمیکیا ،مجید مجیدی ،مجتبی راعی و نسل
بعدتر رض��ا میرکریمی و ...به وج��ود میآیند ،اما
شاخصترین آنها مخملباف است که بعد مسیرش
را هم تغییر میدهد یعنی از «توب ه نصوح» شروع
میکند و به «گبه» و فیلمهای بعدی میرسد .اما
از «دستفروش» وارد فضای روشنفکری میشود
و س��پس وارد س��ینمای دیگری میش��ود .نکته
اینجاست اینها روش��نفکران مسلمان هستندکه
س��عی میکنند وارد س��ینما بش��وند .مثال فیلم
«بدوک» مجیدی که در دهه 60س��اخته ش��ده،
نسبت به زمان خودش از نظر نقد اجتماعی ،فیلم
بسیار تندی اس��ت ،اما بعدا ً این فیلمساز صاحب
نگاهی میش��ود که واقعیتهای اجتماعی را در
«بچههای آسمان» تلطیف کند.

ديدگاه

کرده بودید .این ریتم و این فضای س�رد
و آدمهایی که خیلی کند حرکت میکنند
از کجا آم�ده؟ این ریتم ،خیل�ی خوب با
ای�ن زیباییشناس�ی تصوی�ری چگونه
جنس�یت مکان و فضای آن بیمارس�تان
به دس�ت آمده؟ فیلمبردارتان ،مس�عود
که بسیار مکان غریبی است ،جور است.
سلامی چقدر با اِل ِمانهای نوآر و فضای
شروع فیلم را که دیدم تصور کردم دوره
پرکنتراست نوری آشنایی داشت؟
جنگ جهان�ی اول یا جن�گ جهانی دوم
تهران اس�ت ،بعد که موبایل و ابزار جدید آقای سالمی چون رشت ه کارگردانی خواندهاند به
هر حال شیفت ه کارگردانی هستند.
را میبینی�م میفهمی�م که
آیا ب�وده ک�ه ش�ما صحنههایی
مربوط به امروز است ،آیا این فیلمسازان متأثر از
از فیلمهای�ی را ک�ه ن�ام بردی�د
مسئله تعمدی بوده؟
جامعه فیلم میسازند،
روزی که ما فیلم را در فستیوال فجر منهای فیلمسازانی که
به ایش�ان نش�ان دهید ک�ه این
نشان دادیم ،دوستی که منتقد است خود را کنترل میکنند صحنهها را اینطور در بیاورد؟

چنین چیزی میشنوم ،مثال در یک پیام دیدم که
گفته شده بود چه تصاویر خوب و زیبایی ...نگفته
بود چه داستان خوبی!

گفت که کاش موبایل ،تلگرام و اسم
پونک در فیلم شما نبود که المکان
و الزمان میشدید .زمانی که شروع
به س��اخت فیلم کردی��م از اول من
با فیلمبردار ،ط��راح صحنه و طراح
لباس که صحبت کردم میدانستم
قرار است وارد فضای سرد بشوم و در
این فضای سرد اولین کاری که باید
بکنم این است که از زیر سقف بیرون
نیایم .اگر دیده باشید ما اصال صحنه
خارجی نداریم .یعنی من فیلمنامه
را طوری نوشتم که داخلی به داخلی
کات میشود و در واقع اص ً
ال دوربین
به خیابان نیاید.
ول�ی ی�ک صحنه ج�اده در
شب دارید.

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 باشد .به هر
حال آقای فرهادی
موفق میشود بخش
روشنفکری عرفی در
سینما را به قدرت برساند
یا قبل از آقای فرهادی،
بخش روشنفکری عرفی
در سینما قدرتی را که
آقای فرهادی به این
بخش میآورد ،ندارد

آن جاده هم تازه در ماشین است ،ما مجبور بودیم
به خاطر قت��ل بیرون برویم و آن ه��م به این فکر
رسیدیم که دوربین را از زیر سقف ماشین بیرون
نیاوریم ،ش��ما حتی جنایت را از داخل ماش��ین

خیر اینطور نبود .ما سناریو نداشتیم
و در جلس��های قصه را ب��رای آقای
سالمی ،حس��ین نصراللهی و مارال
جیران��ی تعری��ف کردی��م و آنها از
قصه خیلی خوشش��ان آم��د ،البته
گریمور هم بود و به ایشان گفتم کار
شما خیلی سخت اس��ت .بنابراین
پس از آنک��ه فیلمنامه آماده ش��د
همه ب��ا عالق��ه وارد فیلم ش��دند.
یک عالقهای در پش��ت فیلم شکل
گرفت که ما وارد فضایی بشویم که
دردناک باش��د و فیلمب��ردار خیلی
کوش��ش کرد که این فض��ا را کام ً
ال
در بیاورد و به نظر من در حق ایشان
در جشنواره فجر اجحاف شد.

جوایز خیلی اهمی�ت ندارد .مهم
این اس�ت که ش�ما از نتیج�ه کار راضی
باشید.

درست است خیلی اهمیتی ندارد ،من حتی قصد
نداشتم فیلم را به جشنواره بدهم ،دوستان اصرار

منظورتان کدام است؟

بهط�ور مش�خص مس�عود و زن�ش ک�ه
انگیزههایشان گنگ است و ما خیلی دیر
به نیت آنها پی میبریم.

در نس��خهای که االن در سینما هس��ت زودتر به
نیتها پی میبرید .زیرا االن  3نسخه از فیلم وجود
دارد که یکی از آنها 120دقیقه است.
من فیلم را زمان جشنواره دیدم.

بنابراین ش��ما نس��خ ه  120دقیقهای را دیدهاید.
نسخهای که االن در اکران داریم  107دقیقه است.
وقتی که اولین بار من در سینما آزادی فیلم را دیدم
به فکرم رس��ید آن را کوتاه کنم ،اما نمیتوانستم
جلوی نمایشهای فیلم را بگیرم و نسخه را جابهجا
کنم ،اما بعد نس��خه را جابهجا ک��ردم و اکنون در
نسخ ه  107دقیقهای تقریباً زودتر به نیات آدمها
پی میبرید .اما نکتهای وجود دارد که غیر از کاراکتر
پوالد کیمیایی یعنی برادر منص��ور که در قص ه و
فیلمنام ه اولی ه به صورت دیگری بود که بعدها به
دالیلی اضافه شد ،در رابط ه با مسعود و همسرش
بیش از این تمایلی به باز کردن موضوع نداش��تم،
کما اینکه به این نتیجه رسیده بودم که االن سینما
دیگر یکسری مسائل را باز نمیکند ،اینکه دختر
چرا از تاریکی میترسد را در دیالوگهایم داشتم
اما آن را حذف کردم .یک جا راجع به ناپدریاش
صحبت میکند ک��ه او را زندانی میکرده و حتی
فالشبک زندانی کردن او را هم داشتم ،اما کمکم
آنها را درآوردم و گفتم یک مقدار مینیمالیستیتر
به قضایا نگاه کنیم .این اولین فیلم من بود که سعی
کردهام توضیحات را از فیلم در بیاورم ،اما رابط ه دو
برادر باید تقویت میشد که چون ما این را در نسخه
اول نداشتیم و در نسخ ه دوم اضافه کردیم ،نشد.
یعنی ش�خصیت پوالد را بعدا ً به داستان
اضافه کردید؟

چند درصد از کار را با پاشا گرفتهاید؟

دو سکانس گرفتیم که یکی را نتوانست بازی کند
و یک سکانس هم ماند .ساعت  6با نوید محمدزاده
تماس گرفتند و گفت سناریو را بفرستید .ساعت 7
سناریو به دستش رسید و ساعت  10به دوستمان
پیام داد که من از فیلمنامه خوش��م آمده است اما
اجازه بدهید که فردا تکههای مونتاژ شده را ببینم.
به تقریب من  20دقیقه مونتاژ شده بود ،ساعت 11
به استودیوی ایران نوین رفت و قسمتهای مونتاژ
ش��ده فیلم را دید و از آنجا به دفت��ر آمد و قرارداد
بست ،یعنی در عرض  48ساعت قرارداد نوید بسته
شد ،آن هم برای فیلمی که قرار بود تعطیل شود.

پارک وی
محص��ول س��ال
1385

پوالد هم همانجا آمد.

وقتی نوید آمد دیدیم در این صورت نیازی نیست
که قص ه دوم را کار کنیم و باید قص ه اول را کار کنیم،
من در مصاحب�� ه دیگری هم گفتم که پوالد با من
تماس گرفت که من دیگر نیایم و درست هم فکر
میکرد و قرار بود که نیاید و ما به او زنگ زدیم که
بیاید و من چون او را دوس��ت داشتم گفتم بیاید و
او هم به من اعتماد ک��رد و آمد ،وقتی حضور پیدا
کرد قرار بود در حالتی که این دو هستند فکرهایی
بکنی��م ،اما در اج��را فکری به نظرمان نرس��ید و
آرامآرام صحنههایی که داش��ت یک مقدار کمتر
ش��د و ما نتوانس��تیم برای فینال ارتباط دو برادر
فکر اساس��ی بکنیم و بنابراین فوالد شخصیتش
ــ مقصودم خودش نیس��ت ــ روی هوا باقی ماند
و نشد .ما اشتباه کردیم که پوالد را نگاه داشتیم و
باید بازمیگشتیم...
اما بازیاش در این فیلم خوب است.

به نظر من یکی از بهترین بازیهایش اس��ت ،اما
او توقع نقش زیادتر هم داش��ت .به نظر من پوالد
کیمیایی یکی از بهترین بازیهایش را آنجا انجام
داده است .کاش به حرف خودش گوش کرده بودیم
و گفته بودیم برود و بازیگر دیگری میآوردیم که
میزان کوچک نقش برادر را بازی میکرد.
بهنظر ش�ما «خفهگی» از این مناس�بات
چقدر آسیب دید؟

به ه��ر حال آس��یباش این اس��ت ک��ه االن ما اگر
فیلمنام��ه اولیهای که نقش برادر در آن درس��ت بود
را پی میگرفتیم ابهامات موجود در فیلم کمتر بود.

من مادر هستم
محص��ول س��ال
1389

«خفهگی» روایتی کالس��یک و دستمایهای
کلیش��های دارد که میخواهد آن را در فرمی
مدرن بگنجاند .در حقیقت این فرم استیلیزه
و مینیمالیس��تی به نقطه اتکای اثر بدل شده
و همه چیز حول مح��ور همین فرم نامتعارف
( برای چنین متنی) میگ��ردد .اما آیا همین
نکته به فیل��م وجاهتی میبخش��د و آن را در
رده ی��ک فیلم قابل اعتنا و مهم س��الیان اخیر
مطرح میکند؟ بیایید برای رس��یدن به پاسخ
این پرسش کمی به عقب برگردیم و از تسلط
جیران��ی به مباحث تئوریک ،تاریخ س��ینما و
بلندپروازیهایش برای گام زدن در مسیرهای
نرفته سینمای ایران بگوییم .جیرانی شناخت
عمیق و دقیقی از مختصات سینمای ایران اعم
از شرایط تولید ،س��لیقه مخاطب و شیوههای
ارائه فیلم به مثابه ی��ک کاالی فرهنگی دارد.
اما عجیب اس��ت هنگامی که فیلم میس��ازد
این دانستنها به کارش نمیآید یا عامدانه آنها
را به کار نمیبندد .ش��ور سینما و دیوانهسری
عاشقان ه جیرانی در انطباق تعریف مفهوم ژانر
در سینمای ایران ،خیلی وقتها به عاملی برای
شکستهای ناخواس��ته تبدیل شده است .اما
اینها برای جیرانی مهم نیست .مهم شیفتگی
او به موضوعاتی اس��ت که به فیلم تبدیلش��ان
میکند.
فریدون جیرانی را میتوان تنها فیلمس��از ژانر
در س��ینمای امروز ایران دانست .فیلمسازی
ک��ه میکوش��د در حیط��ه محدود و بس��ته
داستانپردازی در سینمای ایران ،مفهوم ژانر
را در تعاریف کالس��یکش بازتاب دهد .آرمان
جیرانی گش��ودن راههایی ت��ازه و منظرهایی
متفاوت از روایت قصههای کمانعطاف ایرانی،
در قالب فیلمسازی مطابق با ریشههای یک ژانر
است .اما آیا سینمای ایران این قابلیت و توان را
دارد؟ آیا فیلمهای اخیر جیرانی در این زمینه
موفق عمل کردهاند؟
«خفهگی» چنان درگیر فرم متفاوتنمای خود
است که برخی ظرایف روایتی را رها میکند .از
جمله ریتم کش��نده فیلم که به نظر میرسد
عامدانه میخواهد مخاطب را در سالن سینما
به نوعی از احس��اس خفگی و آزردگی برساند
که در این ام��ر هم موفق عم��ل میکند .این
کندی در بخش معرفی ش��خصیتها بیشتر
رخ مینماید .شخصیتها یکبهیک ،با حوصله
و ذکر جزئیات پرداخت میشوند .به تدریج از
دل ویژگیهای شخصیتی و روابط این آدمها
قصهای دراماتیک و پرکشش شکل میگیرد.
اما فیل��م آگاهان��ه و عامدانه از این کش��ش و
ظرفیتهای نهفته در متن استفاده نمیکند.
شکلیازسترونیوسکوندرروابطشخصیتها
و طی پیشبرد پیرنگ دیده میشود که گویی از
شیوهروایتگریتاثیرپذیرفتهاست.قصهجذابی
داریم ک��ه آگاهانه بال و پ��رش را میچینیم و
مانع گسترشاش میش��ویم ،بیآنکه دالیل
قانعکننده و توجیههای منطقی برای این روند
داشته باشیم.
اس��تراتژی س��اختاری فیل��م از س��ینمای
اکسپرسیونیستیآلماندرنیمهاولقرنبیستم
الهام گرفته شده است .رگههایی از فیلم نوآر هم
در متن تزریق ش��ده که ویژگیهای خود را به
دنبال میآورد .نورپردازی اکسپرسیونیستی و
خلقفضاییسردوبیروح،کنتراستطیفهای
سیاه ،سفید و خاکستری و کدر بودن همه چیز
حتی ص��ورت زن اول قصه (که به نوعی یادآور
زنان فیلم نوآر اس��ت) ،برقی که دائما میرود و
زمینه را برای نورپردازی و ایجاد سایههای بلند
و تیز فراهم میکند ...اما این قضیه قطع برق آن
قدر تکرار میش��ود که تاثیر و معنای خود را از
کف میدهد .درس��ت مثل صدای دائمی زوزه
باد ک��ه تقریبا در تمامی ط��ول فیلم به گوش
میرس��د و به عنصری دیگ��ر در جهت درگیر
کردن ذهن مخاطب با فضاسازی بدل میشود.
اما این ساختار همزمان دارد از متن دور و دورتر
میش��ود.در «خفهگی» فضاس��ازی ،لحن و
شمایل گرافیکی فیلم (در ترکیب فیلمبرداری،
تدوین و طراحی صحنه و لباس) همگی ذهن
مخاطب را سازماندهی میکنند تا به نتیجهای
روشنبرسند.اماازاینزمینهچینیهایپردقت
و وسواس بهره الزم گرفته نمیشود .فضاسازی
فیلم اس��ت که مخاطب را به عالم وهم و خیال
میبرد ،ولی در نهایت شیوه کشف معما کامال
رئالیستی است .رازها و نیتهای شخصیتهای
قصه به سرراستترین شکل ممکن ،یعنی در
دیالوگهای مستقیم این شخصیتها ،عیان
میش��ود .در حالی که با چنان ساختارمندی
هوشمندانهووسواسیکهدرچینشموقعیتها
و فرازهای متن در پیش گرفته شده ،این شیوه
گس��ترش پیرنگ روایی س��ادهانگارانهترین
رویکرد ممکن اس��ت .این تناقضی اس��ت که
مانع از ش��کوفا ش��دن ظرفیتهای نهفته در
متن میشود.
فضاسازی استایلیزه ،جنس تصاویر مونوکروم،
شیوهبازیبازیگرانونوعشخصیتپردازیهمه
یک قصه بیزمان و بیمکان را حکایت میکنند.
اما برخی اشارات از قبیل بردن نام محلههایی
مثل پونک و سبالن ،نقش کلیدی تلفن همراه
در چارچ��وب فیلمنامه یا مونیتورهای کهنه و
بزرگی که در تیمارستان دیده میشوند ،به متن
هویت و بُعدی جغرافیایی و تاریخی میبخشند
که این هویت ،با ایده اولیه فیلم و شکل روایتش
در تضاد ق��رار میگیرد .همچنین باید به نحوه
هدایت بازیگ��ران و کنترل تمامی حرکتها و
گویش کاراکترها اش��اره کرد که از نقاط قوت
«خفهگی» به شمار میرود.

