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به بهانه کارگردانی آیدا پناهنده در «تی تی»
و بازی حامد بهداد در «گیجگاه»

مرتضی شاهکرم نویسنده و کارگردان نمایش«برونسی» در گفتوگو با «ایران»:

جشنواره جان تازهای به تئاتر خواهد داد
صفحات  14و 15

صفحه 16

از مامان تا منصور

تقویم و تحلیل روز ششم جشنواره
نوشین جعفری
نمایی از فیلم «گیجگاه» به کارگردانی عادل تبریزی

عادل تبریزی در گفتوگو با «ایران» از «گیجگاه» گفته است

حالی که دیگر نیست
حامد قریب
خبرنگار

عــادل تبریزی یکی از کارگردانان حاضر در ســیونهمین جشــنواره فیلم فجر اســت که پیش
از ایــن چند فیلم کوتاه ســاخته و در ســمت دســتیار کارگردان ســینما فعالیت کرده اســت.
«گیجــگاه» اولیــن فیلم بلند تبریزی اســت کــه در آن بازیگــران مطرحی همچون جمشــید
هاشمپور ،حامد بهداد ،باران کوثری به ایفای نقش پرداختند .بهگفته تبریزی این فیلم فضای
نوستالژیک دارد و داســتانش در  ۲۰ســال قبل میگذرد اما موضوعش همچنان موضوع روز
توگو پرداختیم.
است .درباره «گیجگاه» و شرایط تولید آن با عادل تبریزی به گف 
 ëëباتوجه بــه توضیحاتی که پیــش از این
دربــاره داســتان فیلــم دادهایــد ،آیــا فکر
میکنید برای حل مشــکالت و چالشهای
امروز باید به عقب برگشت و برای تفهیم
این موضــوع داســتان خود را در گذشــته
تصویر میکنید؟
در فیلم مســألهای اســت که خیلی به
حال جامعــه بخصوص بحث آموزشــی
مربــوط بوده کــه اگــر دربــاره آن توضیح
بدهم داســتان فیلــم لو مــیرود .در این
بــاره یــک مثــال میزنــم .همیشــه نــگاه
کــردن به آلبوم عکسهای گذشــته فقط
ما را به گذشته نمیبرد .شاید نگاه کردن
بــه آن آلبــوم بــرای مــا تلنگری باشــد که
حالــی بهتر را بــه وجــود آورد .البته برای
اینکه چیزی را نســبت به حــال خودمان
پیدا کنیــم و فقط مرور خاطــرات مطرح
نیســت .نگاه کــردن بــه جامعه امــروز از
طریــق «گیجــگاه» برایم همان شــعاری
اســت کــه بــرای فیلــم انتخــاب کردیــم:
«گیجــگاه» فقــط نوســتالژیک

نیســت ،حالــی اســت کــه دیگــر نیســت.
فیلم که دیده شــود بهتــر میتوان در این
باره صحبت کرد.
ëëآیــا حالی کــه میگویید دیگر نیســت را
باید در نوستالژیها پیدا کنیم؟
نخواســتم فقط فیلمی بسازم که تنها
در گذشــته روایت شــود .وقتی میگوییم
حالی اســت که دیگر نیست این میتواند
یــک تلنگــر در زمــان حــال باشــد .شــاید
ســادگی روابــط در گذشــته بیشــتر بوده و
زندگیهــا راحتتــر بــوده اســت .در این
فیلــم برایــم تلنگــر بــه حــال امروزمــان
خیلی مهم بود.
ëëقبــل از شــما نیــز فیلمهــای بســیاری
داشتیم که نوستالژیک بودند .اساساً نگاه
شما به نوســتالژی چه تفاوتی با فیلمهای
پیش از این دارد؟
در فیلمهــای کوتاهی کــه پیش از این
ساختم ،این شــانس را داشتم که سلیقه
خودم را پیدا کنم و فهمیدم که عالقهمند
به ســاخت چــه فیلمهایــی هســتم .مرز

بین درام و طنز ســلیقهای است که سعی
کــردم در گیجگاه نیز به ســمت آن بروم.
ایــن موضــوع در آثــار کوتاهــم نیــز برایم
خیلــی مهم بــود« .گیجــگاه» نیــز همان
شکلی است که در فیلمهای کوتاه دنبال
میکــردم .در خصــوص نوســتالژی بایــد
بگویــم ،ایــن اثر عنصر مهمــی دارد و آن
نــگاه کــردن به قصــه از دریچه ســینمای
آن دوران (دهــه  )۷۰اســت .البتــه فقــط
نگاه کردن به سینمای آن دوران موضوع
فیلــم نیســت .ســینما برایــم پنجــرهای
بــوده کــه از طریــق آن قصــهای را روایت
کنــم .یعنــی تأکیدم تنها روی نوســتالژی
نبوده اســت .کاراکتری که حامد بهداد در
فیلــم بازی میکند ،کاراکتر خیلی مهمی
است که از طریق آن میتوانیم به مبنای
روانشــناختی و جامعــه شــناختی فیلم
دست پیدا کنیم.
ëëدر مصاحبهای گفتهاید که در «گیجگاه»
یــک نــگاه اجتماعــی معاصــر بــه حــال
امــروز جامعــه داشــتید .باتوجه بــه اینکه
در ســالهای اخیر فیلمهــای اجتماعی تا
حــدود زیــادی به یکدیگر شــبیه شــدهاند،
بــرای جــدا شــدن از آن مــدل فیلمها چه
ویژگیهای تازهای در این اثر وجود دارد؟
وقتــی ایــده فیلمنامــه «گیجــگاه» در
ســرم بــود و بــا ارســان امیری مشــغول
نــگارش آن بودیــم ،تمرکــز بــر ایــن بــود
کــه اوالً قصــه در فیلــم روایــت شــود و ما
بتوانیم یک فیلم قصهگو داشــته باشیم.
همچنین میخواســتم نتیجه به صورتی
باشــد کــه یــک خانــواده براحتــی بتوانــد
ایــن فیلم را ببیند و قصــه روی آنها تأثیر
بگذارد.
دربــاره بحــث ســینمای اجتماعــی
نیــز بایــد بگویــم اگــر نــگاه اجتماعــی به
جامعــه امروز را در فیلم بیان کردم ،یک
کمبــودی همیشــه در جامعــه و سیســتم
آموزشــی برایم مطرح بود و میگفتم که
در ســالهای پیش این مســأله وضعیت
بهتــری داشــته اســت .بــه همیــن خاطر
حــس کردم قصه این فیلم مبنای خوبی
اســت که میتــوان از طریق آن به رویکرد
اجتماعــی که امــروز برایم مطرح اســت
نیــز از همــان دریچه ســینما نــگاه کرد.

سینما در فیلم ما خیلی مهم است .هنوز
مخاطبهایــی هســتند که با شــور و حال
ســینمای ایران در دهه  ۷۰خاطره دارند.
گیجــگاه ســعی کــرده از دل آن فیلمهــا
قصه خود را روایت کند.
ëëشــما پیــش از ایــن فیلمســاز فیلمهــای
کوتاه بودیــد و اکنون به گفته خودتان پس
از  ۵ســال دنبــال ســرمایه گشــتن باالخره
اولیــن فیلــم بلند خــود را ســاختید .ورود
از ســینمای کوتــاه به ســینمای بلنــد با چه
چالشهایــی همــراه اســت؟ آیــا صــرف
داشــتن اســتعداد در زمینــه فیلمســازی
میتواند افراد را به ســینمای بدنه وارد کند
یا مسائل دیگری مطرح است؟
عالوه بر ســاخت آثــار کوتاه ،بهعنوان
دستیار کارگردان در سینما فعالیتهای
زیادی انجام دادهام .از سال  ۸۳با فیلم
حکم آقای کیمیایی وارد ســینمای ایران
شــدم و در آن فیلــم در گــروه کارگردانی
بــودم .آخریــن فیلمی که در آن دســتیار
کارگــردان بــودم نیــز فیلــم «النتــوری»
رضــا درمیشــیان بــود .در ایــن مســیر که
دســتیاری کــردم و فیلــم کوتاه ســاختم،
هیچوقت به این فکر نمیکردم که فیلم
کوتاه میسازم برای اینکه زمینهای برای
ســاخت فیلم بلند بشــود .در آن سالها
به هیچ وجه برایم مرز ســینمای کوتاه و
بلند مهم نبوده اســت ،برایم شــور حال
ســینما و فیلمســازی مهــم بوده اســت.
یعنــی همــان قدر که ســر فیلــم کوتاهم
انرژی میگذارم و خوشحالم که در حال
ساخت فیلم هستم ،به همان اندازه سر
گیجــگاه خوشــحال بودم .ایــن هیجان و
عطش فیلمسازی سبب شده تا فقط به
ایــن توجه کنم که این قصه به درد فیلم
کوتاه یــا بلند میخورد .هیچوقت به این
فکر نمیکردم فیلم کوتاه بســازم ،چون
در آینده میخواهم فیلم بلند بسازم.
دربــاره بحث جــذب ســرمایه هم اگر
یک نوجوان و بچهای که سن کمی دارد و
عاشق سینماســت را بخواهیم نصیحت
کنیم که برای ورود به سینما چه کار کند؟
بــه او میگوییــم بــرو انجمــن ســینمایی
جوانــان ،کتــاب بخــون ،فیلم ببیــن ،برو
دانشــگاه ،فیلــم کوتــاه بســاز و در نهایت

یــک مســیر بــرای او مشــخص میکنیم.
وقتــی آن بچــه ایــن کارهــا را انجــام
میدهــد ،بــه ایــن امیــد اســت که مســیر
برایش هموار شــود .ولی متأسفانه اکنون
بــه ایــن صــورت نیســت .اگر شــما بروید
و تمــام تالش خــود را هم انجــام دهید،
در بحث تولید فیلم و ســرمایهگذاری در
ســینما با دنیای غریبی مواجه میشوید.
هیچوقــت در زندگی بلد این کار نبودهام
کــه بدانــم چطــور بــرای یــک فیلــم پول
پیــدا کنــم .بچههایــی کــه تمــام زندگــی
خــود را در ســینما گذاشــتهاند دوســت
دارنــد خــود ســینما بــه آنهــا کمــک کند
ولی اکنون بســیاری از دوســتانم هســتند
کــه ســرمایهگذار پیــدا نکرده و بــه همین
دلیــل نتوانســتند فیلمشــان را بســازند.
آنهــا نوجوانــی و جوانی و زندگــی خود را
بــه ســینما دادند ،عمرشــان را گذاشــتند
تــا فیلمســاز شــوند و تمــام مراحــل را با
تالش خود طی کردهاند .پس باید مسیر
برایشان هموار شود.
 ëëدلیــل اینکــه ایــن دوســتان باوجــود
داشتن اســتعداد و فعالیتهای سینمایی
نتوانستند به عرصه فیلمســازی وارد شوند
چیست؟
این موضــوع نیازمند یک کارشناســی
و بحث اســت .ای کاش میشد آدمهایی
مثل من و چند نفر دیگر جمع میشدیم
و دربــاره ایــن مســأله حــرف میزدیــم.
بــه ایــن موضــوع بایــد از بــاال نگاه شــود.
بایــد پرســید چگونــه آدمــی کــه در حــال
رفتن مســیر درســت در این حرفه است،
نمیتوانــد وارد شــود؟ چگونــه بایــد بــه
ایــن افــراد کمک کــرد تا مســیر برایشــان
هموارتــر شــود؟ یک فرد باید باشــد و آن
 ۵ســالی که مــن بهدنبال جذب ســرمایه
بــرای تولیــد فیلــم بــودم را از بــاال نــگاه
و ارزیابــی کنــد .البتــه مــن تنها نیســتم و
خیلــی افــراد دیگر در ســینما هســتند که
بــا چنین مشــکلی مواجه بوده و هســتند.
این موضوع میتواند یک پرونده اساسی
برای مجــات یا برنامه هفت باشــد .این
موضــوع مســألهای جدی اســت کــه باید
بــه آن توجه کــرد .چراکه ســرخوردگی به
وجود میآورد.

روز ششــم جشــنواره بــه جمعــه افتــاد و جمعیــت بیشــتری در
سالنها حضور داشتند .روز بارانی جشنواره و دو فیلم «مامان» و
«منصور» که در یادداشت امروز به آنها میپردازیم.
ëëمامان؛ یک مادر ایرانی
آرش انیســی پــس از تجربــه کارهای فنی در ســینما که نخســتین
رضا صائمی
کارش در ایــن زمینــه «دموکراســی در روز روشــن» بــود که پس از
منتقدسینما
آن بــه کار تدوین در ســینما پرداخت .انیســی بعــدش فیلمهای
کوتاه «بازتاب یک ذهن ناتمام» و «در ســوگ ســیاوش» را ســاخت و حاال با نخســتین فیلم
بلندش «مامان» در جشــنواره ســی و نهم حضور دارد .گرچه فیلمنامه این کار در ســال 96
نوشــته شــده اســت .فیلم درباره قصه مادری است که از همسرش جدا شــده و با تاکسی کار
میکند .زنی که هنوز برای خانواده شــوهر ســابقش دوست داشتنی است اما فرزندانش او را
پیرزنــی بداخــاق و غرغــرو میدانند .در واقع «مامــان» قصه یک خانواده جنوبی اســت که
پیش از انقالب زندگی راحت و مرفهی داشــتند و پس از جنگ و از دســت دادن شــغل پدر و
مــادر خانواده در شــرکت نفت به تهــران مهاجرت کردند .فیلم دربــاره رنج یک مادر و رنج
مادرانه اســت .حضور رویا افشــار در نقش مادر پس از ســالها دوری از ســینما یکی از نقاط
عطــف فیلم اســت و چه بســا بتوانــد به نقطه عطفــی در کارنامهاش بدل شــود و پس از این
شاهد حضور بیشترش در فیلمها باشیم .تالش این بازیگر در نشاندادن چهرهای خارج از
کلیشــهها درباره مادر ،موفق از آب درآمده است .او توانسته است با نوع بازی خود این نکته
را به مخاطب یادآوری کند که مادر همیشه آن چهره آرام و ازخود گذشته نیست که در همه
زمینهها مورد احترام بچهها باشــد .ظرافتهای بازی رویا افشــار در بهوجود آوردن لحظاتی
ن حــال باورپذیر از زنــی که زندگــیاش در زمان جنگ شــکلگرفته و زندگی
خــاص و در عیــ 
ناموفقی داشته و دورههای بسیار سختی را سپری کرده است تا حد زیادی موفق بوده است.
او با درک درستی که از نقش داشته و احتماالً
تجربههای زیســتهاش در موقعیــت مادرانه
بخوبــی از پــس نقش برآمده و توانســته رنج
و دردها و امید و نگرانیهای یک مادر ایرانی
را به تصویر بکشد .اساساً فیلم مامان روایتی
اســت از مــادر ایرانــی .مــادری کــه در فــراز و
نشیبها و غم و شادیهای زندگی همچنان
مــادر میمانــد و برای فرزندانــش هر چند با
نیــش و کنایــه آنهــا همــراه شــود ،میجنگد.
ضمــن اینکــه بازنمایــی زنــی کــه رانندگــی
میکنــد بــه کنش منــدی اجتماعی او اشــاره
کــرده و از ظرفیــت دراماتیکی این شــغل در
خدمت داســتان بهره برده است .داستانی از
زندگی تراژیک یک مادر در ســه قطع زمانی.
مــادری تنیده در باورهایش کــه گویی همین
مســأله نمیگــذارد تــا او بــه درک دقیقــی از
وضعیت خود و پیرامونش برســد .خاطرات
و رنج گذشــته او از جنــگ و آوارگی در آبادان
زخمهایــی در خاطــره او کاشــته کــه اکنون او
را در چنبــرهای از درد قرار داده اســت .شــاید
ریتــم کنــد قصه نمادی از درون این مادر باشــد کــه زندگی بر او کنــد و آرام میگذرد .فیلمی
جمــع و جــور و ارزان که البته بهعنــوان یک فیلم اولی قابل قبول به نظر میرســد« .مامان»
بواســطه موضوعش میتوانســت به یک ملودرام اجتماعی تمام عیار بدل شــود اما بهدلیل
تاثرپذیری از ادبیات و اندازه نگه داشــتن فیلمســاز در تجلی عواطف ،کمتر درگیر قواعد این
ژانر میشــود .از اینرو فیلم گرچه در راســتای ستایش مقام مادر است اما مرثیه خوانی رنج
مادرانه نیســت که بخواهد برای دیده شدن خود از مخاطب اشک بگیرد .فیلم را میتوان از
جنس فیلمهای هنر و تجربهای دانســت که البته مخاطبان عام تری دارد .اگر در اینجا مادر
را قهرمان قصه بدانیم که باید با ضدقهرمانهای قصه  ،که بیش از همه پسر خودش است،
بجنگد .مادری که در عین مهربانی با پسرانش بر سر مهر نیست یا در برابر آنها بواسطه مهر
مادرانه دچار ضعف و انفعال نمیشود فارغ از اینکه در این نبرد حق با کدام طرف باشد.
ëëمنصور؛ قهرمان ارتش
منصور یک فیلم پرتره از بخشــی از زندگی شــهید منصور ســتاری فرمانــده نیروی هوایی
اســت و تجربه ســاخت فیلم اول ســیاوش سرمدی .فیلمســازی که از مطبوعات آغاز کرد
و چنــد مســتند هم ســاخت .رگههایی از این نگاه مســتندگونه در فیلــم را میتوان ردیابی
کرد .جالب اینکه قرار بود ابتدا مســتندی درباره شــهید منصور ســتاری بســازد اما بهدلیل
فقدان منابع و نیاز به باســازی صحنهها تصمیم میگیرد آن را در قالب داســتانی و فیلم
ســینمایی ارائــه کند« .منصور» چنان که از نام و قصهاش پیداســت یک فیلم شــخصیت
محور است که قصه یک شخصیت واقعی را به تصویر میکشد و فارغ از خوب یا بد بودن
فیلم همین که به سراغ ارتش و یکی از شخصیتهای ارتشی رفته قابل توجه است و البته
بــا یک بازی خوب از محســن قصابیان در نقش منصور ســتاری و چهرهپــردازی حرفهای
که شــباهت زیادی با شــخصیت اصلی پیدا کرده .فیلم به ســراغ همه فرازهای زندگی او
نرفته و یــک فیلم زندگینامــهای به معنای
متعارفش نیست .فیلم شهید ستاری را در
دوران جنــگ دنبــال میکنــد و تالشهایی
کــه در زمینــه احیا و توســعه نیــروی هوایی
کشــور داشــته و موانــع متعددی که بــا آنها
روبــهرو شــده .فیلمــی که فــارغ از نســبتش
بــا قهرمان قصــه ،صنعــت هواپیماســازی
و چالشهــای آن در ایــران را هــم به نوعی
بــه نمایــش میگــذارد کــه ایــن بخشها را
میتوان به ســویه مســتند فیلم هم نســبت
داد .فیلــم قصــه ملتهبی دارد امــا روایت و
حــس و حــال شــورانگیزی ایجــاد نمیکند.
نیمــه اول آن خیلی کند و کــم حادثه پیش
مــیرود و بشــدت دیالــوگ محور اســت؛ یا
مثالً نســبت سنتی بین ســتاری و همسرش
با بازی لیندا کیانی باورپذیر نیســت و بیشتر
نســبت پــدر و دختــری بــه نظر میرســد .با
این حال قهرمانی کنشگر دارد که مخاطب
نســبت به آن ســمپاتی پیدا میکنــد و فارغ
از نگاه سیاســی یا ایدئولوژیک فیلمســاز به
قهرمانش از حیث ســینمایی میتواند شــمایل قهرمان خود را قدرتمند به تصویر بکشد.
فیلــم ســعی میکند بخشــی از مشــکالت نیروی هوایــی در تأمیــن و تعمیــر هواپیماهای
جنگنده را نشــان دهد و شــاید از این حیث فیلم متفاوتی در ســینمای جنگ باشد .گرچه
در ظاهر شاهد نگاه مستقیم سیاسی فیلم به سوژه نیستم و فیلم مدعی پرداخت به یک
موضوع ملی است اما تمایالت سیاسی خود را بویژه در نسبت با دولت وقت لو میدهد و
این شاید پاشنه آشیل فیلم باشد که البته مخاطب عام متوجه آن نشود .منصور قهرمان
خــود را اغلــب در جمــع و درگیــر مســئولیتهای خود نشــان میدهد و کمتر بــه خلوت و
فردیت او میپردازد به همین دلیل چند صحنه محدود مربوط به ارتباط او با همســرش
بــرای مخاطب جذاب اســت وحتی بهعنــوان یک تنفس کوتاه در فرآیند تعریف داســتان
محســوب میشــود .فیلم لحنی افشــاگرانه هــم دارد و تــاش میکند بخشــی از واقعیت
ناگفته یا کمتر پرداخته شــده درباره مدیریت جنگ را به هم تصویر بکشــد .وقتی فیلمی
شــخصیت محــور بویژه درباره یک شــخصیت تاریــخ معاصر و مربوط به انقالب ســاخته
میشــود وجود یک نهاد نظامی بهعنوان پشــتیبان و سازنده آن باعث میشود که اعتماد
مخاطب به تصویرســازی از ســوژه بــا اعتماد کمتری مواجه شــود و هر فیلمی از مؤسســه
اوج دقیقــاً از همیــن نقطه مــورد نقد قرار میگیــرد .کاش این فیلم را خــود نیروی هوایی
میساخت.

