
ماي�ا ش�رفي: »م�ا در ده�ه 40 ش�عرها و 
داستان هاي ش�اخص درجه يكي داشتيم، ولي 
اگ�ر در ح�ال حاضر از ش�ما بخواهم ش�اعر يا 
نويس�نده معاصري را نام ببريد ك�ه در ادبيات 
چهره شاخصي داشته باشد، به سختي مي توانيد 
اين كار را بكنيد. يا حتي در موسيقي ما اساتيدي 
داري�م ك�ه اوج كارش�ان در دهه ه�اي 40 و 50 
ب�وده و در زمان حال نيز همين ها هس�تند كه 
اگر هنوز حضور داش�ته باشند در اوج اند. ديگر 
كسي نيست كه روي شما تاثير عميق بگذارد.« 
اينها گفته ه�اي بهرام توكلي كارگردان نس�ل 
نو س�ينماي ايران اس�ت؛ كارگرداني كه با اين 
نوع دس�ته بندي ها ميانه خوبي ندارد. »پرس�ه 
در مه« كه در حال حاضر در س�ينماهاي ايران 
اكران مي ش�ود، چهارمين ساخته بلند توكلي 
است. او كه ابتدا كار خود را در حوزه تئاتر آغاز 
مي كند به دليل همسو نبودن فضاي كاري تئاتر 
با خواسته هايش كار فيلمسازي را پيش مي گيرد 
و پس از ساخت چند فيلم كوتاه، »عقل سرخ« 
را در سال 79 به عنوان اولين تجربه كاري خود 
در حيطه ساخت فيلم بلند سينمايي وارد عرصه 
مي كن�د. اما آنچه توكلي را طي اين س�ال ها به 
چهره آشنايي تبديل كرد »پابرهنه در بهشت« 
)س�ال 87( اس�ت. نكته جالب در مورد ساخته 
اخير او اين اس�ت كه دو فيل�م آخرش فضايي 

كاماًل متفاوت از هم دارند. 
آنچه در ادامه مي خوانيد گفت وگويي اس�ت 
ب�ا بهرام توكل�ي و بيان داليلش براي س�اخت 
فيلمي كه زندگي به بن بست رسيده هنرمندي 

را به تصوير كشيده است. 
---

- ش�ما متعلق به نس�ل نو فيلمسازي سينماي 
ايران هس�تيد. چقدر اين خط كشي هاي نسلي 

را قبول داريد؟
ب��ه نظرم اگر افراد را براس��اس ش��كل آثارش��ان 
تقس��يم بندي كنند، موجه تر اس��ت تا آنكه بخواهند 
اين دس��ته بندي را بر پايه سن و س��ال آنها يا زمان 
ورودش��ان به س��ينما انجام دهند. مهم اين است كه 
فيلم ه��اي افراد را در دوره هاي مختلف ببينيم و بعد 

آنها را تقسيم بندي كنيم.
وقت��ي من فيلم هاي برخي از همنس��ان خود را 
مي بينم، تفاوتي با كارهاي فيلمسازاني كه در نسل هاي 
پيشين فعاليت مي كردند، ندارد يا بعضاً از يك فيلمساز 
70ساله كاري را مي بينيم كه مي تواند متعلق به يك 
فيلمس��از جوان باش��د. به نظرم آنچ��ه اهميت دارد، 
اين اس��ت كه تقسيم بندي اي كه انجام مي شود، چه 
كاركردي دارد. اگر اين دس��ته بندي موجب شود كه 
بتوان به واس��طه آن نوع نگاه ويژه اي را در اين نسل 
پيگيري كرد، مي تواند كار مفيدي باش��د. من خيلي 
نتوانستم نوع نگاه ويژه اي را در نسل خودمان پيدا كنم.
- نسل نو فيلمسازي سينماي ايران وجه تمايزش 

با نسل هاي ديگر چيست؟
ب��ه هر حال به ط��ور طبيعي گرايش به س��مت 
س��ينماي متفاوت در اين نسل بيشتر است. يكي از 
داليل اين اتفاق اين اس��ت كه فيلمس��ازان اين نسل 
بيش��تر از فيل��م كوتاه ي��ا دانش��گاه وارد اين عرصه 
ش��ده اند. اين دو محل ورود به سينما باعث مي شوند 
افراد به سينماي متفاوت تمايل بيشتر داشته باشند 
تا اينكه صرفاً از سيس��تم فيلمسازي مثل دستياري 
بخواهند وارد عرصه ش��وند همان طور كه اين شيوه 
روتي��ن در دوره هاي قبل بوده اس��ت. البته تمايل به 
سينماي متفاوت مي تواند هم بار منفي داشته باشد، 

هم بار مثبت.
- چقدر در فيلم هايتان توانستيد آن دغدغه هايي 

را كه داشتيد اعمال كنيد؟
من هن��وز آن طور ك��ه بايد، نتوانس��تم آنچه را 

مي خواس��تم در كارهايم پياده كنم. بخش��ي از اين 
اتفاق هم به اين بازمي گردد كه هنوز از نظر توليدي 
نتوانسته ام شرايط ايده آلي پيدا كنم. البته منظورم اين 
نيست كه ساير كارگردانان شرايط ايده آلي دارند، نه. 
90 درصد اين افراد در شرايط سختي فيلم مي سازند. 
من هم هنوز تحت فش��ارهاي زيادي كار مي كنم. و 
به س��ختي اين س��ه فيلم را ساختم. اما بخش عمده 
نارضايت��ي من از آثارم، به خ��ودم بازمي گردد. وقتي 
كارهاي خودم را مي بينم، متوجه مي ش��وم كه هنوز 

به آنچه بايد، نرسيده ام.
- آي�ا تا به ح�ال كارگرداني را چ�ه در داخل و 
چ�ه در خارج اي�ران به عنوان الگ�و براي خود 

قرار داده ايد؟
واقعيت اين است كه انسان ناخودآگاه تحت تاثير 
برخ��ي از كارگردانان، چه داخل��ي، چه خارجي قرار 
مي گيرد. حقيقت اين است كه با ديدن فيلم ها، خصوصاً 
آثار كارگردانان خارجي ما به سينما عاقه مند شديم 
و اين فيلم ها تاثي��ر ناخودآگاهي روي ما مي گذارند، 
اما اينكه به ش��كل خ��ودآگاه تصميم بگيرم به روش 

كارگردان خاصي فيلم بسازم، نه، هرگز اين طور نبوده 
است. به نظرم اين كار منطقي هم نيست، چراكه شكل 
اصل��ي ماجرا خود در صحنه وج��ود دارد. نتيجه اين 
الگوبرداري را در سينماي ايران شاهد بوده ايم. در يك 
دوره تعدادي از فيلمسازان دوست داشتند مثل آقاي 
كيارستمي فيلم بسازند و در نهايت هم مي بينيم اتفاقي 
كه براي خودشان افتاد، شبيه بدل هايشان نيست. به 
نظرم شيوه هاي فيلمسازي تقليدپذير نبوده و منحصر 

به سازنده فيلم هاست.
- چه شد كه به سمت سينما آمديد؟

من از حوزه نويس��ندگي وارد س��ينما ش��دم. در 
سال هاي آخر دبيرستان در كاس هاي داستان نويسي 
مرحوم گلش��يري شركت كردم و عاقه اي به سينما 
نداشتم. فضاي نويسندگي برايم جذاب بود و در همان 

سال ها هم يك مجموعه داستان چاپ كردم.
طي سالياني كه مي نوشتم، به واسطه حضور يكي از 
دوستانم وارد عرصه تئاتر شدم و كار نمايشنامه نويسي 
را آغاز كردم. در س��ال هاي آخر دبيرستان وارد رشته 
هنر ش��دم تا بتوانم تئات��ر بخوانم ولي به دليل اينكه 
كارهاي غيررئاليستي و عجيب و غريبي در اين حوزه 
انجام مي ش��د، در همان س��ال هاي اوليه )البته اين 
اتفاق در اين س��ال ها خيلي كمتر افتاده است( از اين 
عرصه خارج شدم و به سمت ساخت فيلم كوتاه رفتم 
و بعد از س��اخت چند فيلم كوتاه وارد فيلمسازي به 
اين شكل ش��دم. در واقع مسير حركتم از ادبيات به 

سمت سينما بود.
- چق�در ادبي�ات را در موفقي�ت س�ينما موثر 

مي دانيد؟
اين امر در كش��ورهاي مختلف، متفاوت است. در 
كشورهايي كه ادبيات محبوبي دارند، خيلي مي تواند 
موثر باشد. كشورهاي خارجي تمام سرمايه گذاري شان 
را روي رمان ها و داستان هايي مي كنند كه فروش شان 
را كرده و مورد استقبال قرار گرفته اند و در گذر زمان 
ماندگاري ش��ان را ثابت كرده اند. آنها اين قبيل آثار را 
تبديل به فيلم كرده و در حوزه سينماي تجاري شان 
از آنها استفاده مي كنند. در حوزه سينماي مستقل شان 
هم همين طور است. آنها به شكلي متفاوت تر سراغ آثار 
ادبي ش��ان مي روند. اقتباس از آثار ادبي در حدود 80 
درصد فيلم هاي خارجي وجود دارد. ولي در كشور ما 
رابطه خوبي در اين زمينه حتي بين فرهيختگان مان 
وجود ندارد و  آثار ادبيات معاصر را چندان مورد مطالعه 
قرار نمي دهند. به همين دليل تاثير ادبيات در سينماي 
ايران متاسفانه خيلي كمتر از آن چيزي است كه بايد 

باشد. اين را مي توان از تيراژ كتاب ها نيز درك كرد.
- چ�ه اتفاق�ي مي افت�د ك�ه ي�ك هنرمند در 
آث�ار ابتدايي خ�ود در مورد به پايان رس�يدن 

خالقيت هاي يك هنرمند فيلم مي سازد؟
اين نتيجه تاثيري اس��ت كه انسان از خودش و 
اطراف��ش مي گيرد. ما در ي��ك جامعه 70 ميليوني 
زندگ��ي مي كنيم كه نقاط، افراد و لحظاتي برايمان 
مهم اس��ت ولي وقتي در دنيا نگاه مي كنيم، متوجه 
مي ش��ويم كشور كوچكي هستيم كه در بسياري از 

عرصه ها دچار بس��ته بودنيم. مثًا در كشور ما )در 
همين س��ال(، 90 فيلم ساخته مي شود و اين آمار 
در كشورهاي خارجي به 15 فيلم مي رسد. در اينجا 
ما از نظر كمي بيشتر از آنها فيلم مي سازيم ولي 99 
درصد اين آثار س��اخته ش��ده فقط به درد خودمان 
مي خورد. ما به يك دور باطل رسيده ايم كه اين اتفاق 
براي كسي در جهان مهم نيست و فقط ممكن است 
دو درصد آثارمان قابل توجه و بررس��ي باش��ند.  در 
ادبيات هم همين طور است. در دهه 40 ما چهره هاي 
شاخص ادبي داشتيم ولي در حال حاضر اگر من از 
شما بخواهم كه چند اثر شاخص ادبي اين سال ها را 
معرفي كنيد، سخت مي توانيد نام افرادي را بياوريد.  
در موسيقي هم همين وضعيت است. استاداني كه در 
دهه هاي 40 و 50 حضور داشتند، اگر امروز در قيد 
حيات باشند، هنوز ماندگارند و كس ديگري نيست 
كه بتواند تاثير عميق روي ش��ما يا دنيا بگذارد. چرا 
وقت��ي صداي يك خواننده ايتاليايي را مي ش��نويد، 
متوجه مي ش��ويد همه دنيا دوس��تش دارند و روي 
آنه��ا تاثير مي گذارد ولي ما ي��ك جامعه محدود و 
بس��ته هس��تيم كه حتي طرفدار داخلي اش را هم 
كم كم دارد از دست مي دهد. به خاطر همه اينها كه 
گفتم، فكر مي كنم به يك بن بست فرهنگي و هنري 
در درون جامعه خودمان رسيده ايم و اين مساله به 
شخص من به تنهايي بازنمي گردد. اين اتفاق شبيه 
يك دور باطلي ش��ده كه تنها در يك صورت آن را 
نمي بينيد؛ اينكه متوهم باش��يد، يعني توهم اين را 
داش��ته باشيد كه همه چيز خوب است و ما هم در 
حال توليد آثار درخش��ان هنري هستيم و دلخوش 
باشيم به اندك آثاري كه در فستيوال ها مورد توجه 
قرار مي گيرند. به نظرم اگر يك مقدار واقع بين باشيم 
اين دايره بس��ته را مي بينيم كه 99 درصد آثارمان 

را دربرگرفته است. 
- چقدر در زندگي دچار بن بس�ت هاي فكري و 

روحي شده ايد؟
دست اندازهايي بوده كه براي همه اين دست اندازها 
وجود دارد، ولي تا به حال چنين بن بست هايي برايم 

به وجود نيامده است.
- چطور ش�د س�راغ شهاب حس�يني رفتيد با 
توج�ه به اينكه اين نقش بس�يار متفاوت بود با 

آنچه شهاب طي اين سال ها تجربه كرده بود؟
من پيش از اين با شهاب كار تئاتر كرده بودم و از 
توانايي او آگاهي داشتم. زماني كه ما مي خواستيم كار 
را ش��روع كنيم، خيلي ها معتقد بودند شهاب انتخاب 
درستي براي اين نقش نيست زيرا از او شناخت درستي 
نداشتند اما من با توجه به آنچه از شهاب ديده بودم، 
اي��ن انتخ��اب را انج��ام دادم. در نهايت هم ديدم كه 
چق��در حين كار انرژي ص��رف كرد و براي اين نقش 
زحمت كشيد زيرا برايش مهم بود. خاطرم هست كه 
گاهي بيش��تر از من براي كار تاش مي كرد. بازي در 
نقش يك آدم غيرمتعادل كار سختي بود اما شهاب با 
پشتكاري كه داشت، اين نقش را خيلي خوب ايفا كرد. 
حس��ن بزرگ شهاب حسيني خصوصاً در جامعه 

فعل��ي بازيگري ما اين اس��ت كه به خودش مطمئن 
نيس��ت و فكر نمي كند ه��ر كاري كه انجام مي دهد، 
درجه يك اس��ت. تا لحظه آخر ترديد دارد و س��عي 
مي كند نواقص را برط��رف كند كه اين خيلي خوب 
است. ما در حال حاضر با افرادي روبه رو هستيم )چه 
بازيگر، چه كارگردان( كه فكر مي كنند هر كاري كه 
انجام مي دهند، بهترين كار جهان اس��ت و نتيجه آن 

اتفاق را هم روي پرده مي بينيم. 
- دليل تان براي انتخاب ليال حاتمي چه بود؟

پاسخ به اين سوال بسيار ساده است. ليا حاتمي 
بهترين بازيگر در دوره س��ني خودش اس��ت. ويژگي 
نق��ش زن مثل مرد در اين فيل��م تلورانس عجيب و 
غريبي نداشت. از طرفي هم فضاي درام داستان اين 
اجازه را به مخاطب نمي داد كه با توجه به ويژگي هاي 
فردي اين شخصيت به او نزديك شود. به همين دليل 
كسي كه اين نقش را ايفا مي كرد، بايد كسي مي بود 
كه مي توانست به راحتي و خيلي زود از طرف تماشاگر 
به عنوان همس��ر اين مرد مورد قبول واقع شود و در 
ضمن به عنوان كسي كه شغلش بازيگري تئاتر است، 
ب��ه نظرم خانم حاتمي تمامي اي��ن فاكتورها را براي 

اين نقش داشت. 
- چرا »پرسه در مه«؟

دليل خاصي نداشت. وقتي فيلمنامه را مي نوشتم 
اي��ن كلم��ات را در يكي از ش��عرهاي ناباكف ديدم و 
سپس با استفاده از آن واژه ها، اين نام را انتخاب كردم. 
- وضعيت اكران و استقبال از فيلم تان را چگونه 

مي بينيد؟
اين فيلم براي شناخته شدن نزد مخاطب عام نياز 
به تبليغات داش��ت )اس��تفاده از بيلبوردها، تيزرهاي 
تبليغاتي و...( اما اين كار انجام نشد و قبل از اكرانش 
هم تبليغي براي شناخته شدنش صورت نگرفت. در 
كنار همه اينها زمان اكران فيلم هم زمان مناس��بي 
نيس��ت چرا كه كس��ي در اين دوره زماني فيلمش را 
ب��ه نمايش نمي گذارد و... اما با تمام اينها من گله اي 
ندارم زيرا وقتي با اين فرم فيلم مي س��ازيد، مي دانيد 
كه چه كاري انجام مي دهيد؛ اكران نوروزي را از دست 
مي دهيد، تيزرها و بيلبوردهاي تبليغاتي را از دس��ت 
مي دهيد و... اين يك انتخاب است و من با آگاهي از 
اين قضيه اين فيلمنامه را مي نوشتم و با شناختي كه 
از سينمادارها داشتم چرا كه شرايط اكران را اين روزها 
آنها هستند كه تعيين مي كنند و مي دانستم كه فيلم 

به چه صورت اكران خواهد شد.
- چرا تبليغات خوبي براي »پرسه در مه« نشد؟

دليلش اين است كه تبليغات بر عهده پخش كننده 
است. او هم بخشي از پولي را كه مي داند به سمتش 
بازخواهد گش��ت، صرف تبليغات مي كند و بعداً هم 
آن پ��ول را از تهيه كننده مي گيرد. بنابراين در جايي 
كه حدس مي زنند فيلم فروش گس��ترده اي ندارد )با 
توجه به زم��ان اكران و همچنين فرم فيلم(، طبيعتاً 
آن هزينه ها را نمي كنند، مضاف بر اينكه يك جريان 
حمايت��ي هم در اكران وج��ود دارد كه اين فيلم آن 

را هم ندارد. 
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فرهادي ب��ه تازگي در گفت وگويي با روزنامه 
پر تيراژ آلماني »دي ولت« روايت جالبي از ماجراي 
تردي��د در زمينه فيلمس��ازي اش در ايران يا در 
خ��ارج بازگ��و كرده و در آن گفت��ه گوش كردن 
موس��يقي ايراني باعث ش��د تصمي��م بگيرد هر 
چ��ه زودتر برگردد و در ايران كامًا فيلم ديگري 
بس��ازد. خبرنگار سايت دي ولت در بخشي از اين 
مصاحبه  از فرهادي پرس��يد: »ايده ساخت فيلم 
در آش��پزخانه اي در برلين به سراغ تان آمد؟« و 
او در ج��واب گفت: »در ماه مارس اينجا بودم تا 
فيلم بسازم. روزي در آپارتمان دوستان، نزديك 
الكس��اندر پاتس در آشپزخانه نشسته بودم كه 
ناگهان از ساختمان بغلي موسيقي ايراني شنيدم. 
برايم معلوم ش��د بايد هر چه زودتر برگردم تا در 
ايران  كامًا فيلم  ديگري بس��ازم.« اين در حالي 
اس��ت كه پي��ش از اين فره��ادي در گفت وگو با 
»اسكرين ديلي« در پاسخ به پرسشي درباره علت 

فيلمسازي او  در ايران گفت: »من در كشورهاي 
خارجي نمي توانم براي طوالني مدت بمانم، همان 
طور كه يك بار كيارس��تمي گفت »تيم فوتبال 
هر طور كه باش��د در كش��ور خودش بهتر بازي 
مي كند«، شايد براي يك سال بتوانم در يك كشور 
بمانم ولي باالخره هميشه نياز دارم به اصل و ريشه 
خودم بازگردم. هرگاه در خارج از ايرانم، هر لحظه 
روزشماري مي كنم بار ديگر به وطنم بازگردم.« 
به گزارش خبرآناين او همچنين در گفت وگو با 
اسكرين ديلي درباره كارهاي آينده خود گفته بود: 
»تصميم دارم يك فيلم در خارج از ايران بسازم، 
شايد در برلين و شايد هم در جايي ديگر با يك 
تهيه كننده خارجي. ايده اي در ذهن من است كه 
خيلي دور نيست و من همچنان به همان سبك 

قديم خودم فيلم خواهم ساخت و اين فقط يك 
پيشرفت خواهد بود. من اخيراً با چند تهيه كننده 

صحبت كرده ام و قسمت هايي از كار نيز انجام شده 
و با تهيه كننده فرانس��وي براي ساخت اين فيلم 
صحبت شده است.« فرهادي در بخش ديگري از 
مصاحبه خود با »دي ولت« درباره فيلم »جدايي 
نادر از سيمين« گفت: »اين فيلم مستقل ساخته 
شده است. دولت به هيچ رو حمايت يا كمك مالي 
نكرد. هنر اين است كه فيلم را جوري بسازيم كه 
دولت اصًا دليلي براي سانس��ور نداش��ته باشد. 
دولت تاكنون درباره فيلم من اظهارنظري نكرده، 
اما ممكن است اين اتفاق بيفتد، آدم نمي داند.« 
»دي ولت« از فرهادي پرسيد: »دقيقاً چه كرديد 
كه گرفتار سانس��ور نشويد« و فرهادي در جواب 
گف��ت: »نكته اصلي اين اس��ت ك��ه هيچ پيام يا 
بيانيه اي نمي دهم، ارزشگذاري نمي كنم و موضع 

نمي گي��رم بلكه كامًا به تماش��اگر وا مي گذارم 
ك��ه چه برداش��تي مي كن��د.« كارگ��ردان فيلم 
تحسين ش��ده »جدايي نادر از سيمين« در ادامه 
گفت: »همسرم پريسا بخت آور نيز كارگردان است 
و براي نمونه فيلم »دايره زنگي« را ساخته است. 
ما در مدرس��ه عالي هنر با هم آش��نا شديم. او و 
بچه ه��ا با من به برلين آمدند، زيرا فكر مي كنيم 
شايد براي مدت كوتاهي در خارج زندگي كنيم.« 
»دي ولت« پرس��يد: »چه مدت؟« اصغر فرهادي 
در ج��واب گفت: »هنوز نمي دانم. س��ارينا دختر 
12س��اله ما اينجا به مدرسه خواهد رفت. دختر 
دوساله مان به مهد كودك. من خودم بين برلين 
و ايران رفت  و  آمد مي كنم. بنابراين اين بحث را 
در فيلم كه آيا بايد به خاطر بچه ها به خارج رفت 
در واقعيت هم داشته ام. اول مخالف بودم. در اين 
فاصله مي بينم كه خوب است اگر بچه ها بتوانند 

راه هاي جديد را بروند.«

گفت وگو با بهرام توكلي كارگردان نسل نو سينماي ايران به خاطر ساخت فيلم »پرسه در مه«

بهبنبستهنريرسيدهايم
فيلم »پرسه در مه« در اكراني محدود با استقبال خوبي روبه رو شده است

نگاه منتقد

سعيد احمدي پويا/s.ahmadipouya@gmail.com:  فيلم »آتشكار« بيانگر 
تنش هايي است كه در فرآيند مدرنيته بر بطن يك جامعه سنتي 
تحميل مي شود. مردمي كه دل در گرو باورها و عقايد خودشان 
دارند، در رويارويي با يك پديده مدرن، دچار آش��وب مي شوند. 
برخي مانند آقاسهراب در اين فيلم، ذهن شان به صحنه جدال 
سنت و مدرنيته تبديل مي شود و ديگر آب  خوش از گلويشان 
پايين نمي رود. برخي ديگر مانند برادرزن آقاسهراب، خود را با 
شرايط تطبيق مي دهند و فقط از ابزار مدرن، و نه فكر مدرن، بهره مي گيرند. فيلم روايت 
واكنشي است كه يك جامعه سنتي به مدرنيته نشان مي دهد و تمامي توانش را به كار 
مي گيرد تا توسعه و پيشرفت يك جامعه را، عقيم شدن آن جامعه، نشان بدهد. مساله 
»وازكتومي« بهانه اي براي ايجاد ساختار دراماتيك روايت است تا بتواند فيلم اليه هاي 

توسعه نيافته يك جامعه را نشان بدهد. 
در نگاه اول روايت فيلم، چالش سهراب با مساله »وازكتومي« است؛ اما اگر دقيق تر 
بنگريم بحران هاي سهراب، يك بحران خصوصي نيست. در اين بحران همكارانش و واعظ 
كارگاه هم درگير مي ش��وند. انگار اين مساله، يك بحران اجتماعي است كه همه را به 
چالش كشيده  است. اغراق در اين مساله، سبب مي شود روايت فيلم بتواند كشمكش هايي 
را كه سهراب با خودش و جامعه دارد، به تصوير بكشد. براي همين است كه در امتداد 
خط روايي اصلي، روايت، خرده داس��تان تعديل كارگران هم در فيلم مطرح مي شود تا 
نشان بدهد اين توسعه نيافتگي به مسائل  بزرگ تر هم قابل تعميم  است. به عنوان نمونه، 
سهراب به حمايت از ساير كارگران به تعديل نيرو اعتراض مي كند اما دوستانش به خاطر 
يك كيسه  برنج، او را تنها مي گذارند و واعظي كه محرم اسرار سهراب بود، بر سر منبر 
اعتراض سهراب به تعديل نيرو را به مساله وازكتومي اش ربط مي دهد! در پايان فيلم، 
سهراب مي فهمد همه همكارانش عمل وازكتومي انجام داده اند اما صدايش را درنمي آورند. 

جامعه اي كه همه در آن عقيم  شده اند اما باروري و مردانگي شان را فرياد مي زنند. 
آقاسهراب چهار دختر دارد اما دوست دارد يك پسر داشته  باشد تا نامش را زنده نگه  
دارد! عقايد و باورهايي كه آقاسهراب دارد با وازكتومي مغاير است. در باور او مردانگي 
اصل اساسي است و افتخار هر مردي را به تعداد پسرانش مي داند. از نظر او و جامعه اي 
كه در آن زندگي مي كند، عقيم كردن و وازكتومي يك تابو به شمار مي آيد. فرويد در 
كتاب »توتم و تابو« هر چيزي را كه به دليل و علتي ترس و اضطراب به دل مي افكند، 
تابو مي داند. سهراب هراس دارد از اينكه وازكتومي  كند و از جامعه مردان حذف شود. 
وونت در كتاب »روانشناسي توده ها« مي نويسد: مفهوم تابو، شامل تمام رسوم و عاداتي 
اس��ت كه در آنها، ترس و هراس��ي ملهم از بعضي اش��يا و نيز اعمالي كه مربوط به آن 
اشياست، منعكس مي شود. مردانگي براي سهراب و اطرافيانش، مهم ترين امر است و 

كوچك ترين خدشه اي به آن برايشان گران تمام مي شود.  
روايت فيلم، عقايد و باورهاي س��هراب را به چالش مي كش��د؛ باورهايي كه ميراث 
پيش��ينيان است و نسل به نسل منتقل شده است. تصوير بهشت و دوزخ، رويايي است 
كه س��هراب از بهش��ت  و دوزخ دارد. رويايي كه از گذشتگان به او به ارث رسيده  است. 
در اين رويا، پدر مرحومش قرار دارد كه به جدال با سهراب مي پردازد. فيلم به صورت 
سمبليك، پدر سهراب را نشان مي دهد كه با اسبش، سهراب موتورسوار را دنبال مي كند 
تا مواخذه اش بكند؛ رويا ها و باورهايي كه يك لحظه سهراب را راحت نمي گذارد و مرتب 

به دنبالش است تا بهش ثابت كند اشتباه مي كند! 
فصل بندي فيلم، بر مبناي خط روايي فيلم اس��ت. در فصل اول، سهراب آتشكاري 
است كه همه زيردستش هستند و به او احترام مي گذارند و زندگي براي سهراب مانند 
بهشت است! در فصل بعدي، بهشت او به جهنم تبديل مي شود و يك لحظه آسايش 
ندارد. همسرش از او رو برمي گرداند و احترام و منزلتش را از دست مي دهد. فصل آخر، 

برزخ تصميم گيري است و سهراب بايد راهش را انتخاب كند. 
فيلم از ساختار كمدي موقعيت براي روايت خويش بهره جسته  است. سهراب آتشكار 
است و محيط كارش، محيطي مردانه است. حتي فيلم با نشان دادن مكرر دودكش هاي 
عظيم كارخانه ذوب آهن، س��عي  دارد در اين نشانه سازي ها اغراق كند. حال كسي كه 
سردسته آتشكار هاست، در موقعيتي قرار مي گيرد كه بايد وازكتومي  كند؛ اين موقعيت، به 
دليل تازگي موضوع آن، براي مخاطب جذابيت دارد و كشمكش هاي داستان، وضعيت هاي 
طنزي را خلق مي كند كه بكر و تازه  است. به عنوان نمونه مي توان به روش هاي همسر 
سهراب براي تحت فشار گذاشتن سهراب به  پذيرش وازكتومي اشاره كرد! كمدي موقعيت 
سبب مي شود روايت، واقعيت  تلخ را با بيان طنز براي مخاطب تشريح كند و گام به گام 

وضعيت بغرنج بحران هاي اجتماعي را به او نشان بدهد. 
هدف از روايت فيلم، رسيدن به نقطه اي نيست كه آقاسهراب را به  پذيرش وازكتومي 
قانع كند. درست است كه او اين امر را مي پذيرد اما مهم ترين دستاورد او از اين چالش، 
رسيدن به اين نكته است كه كاري كه به درست بودنش ايمان دارد، انجام بدهد و به 
عقايد و باور پيشينيان و حرف هاي ديگران اهميتي ندهد. تنها دليلي كه سهراب را به 
درست  بودن كارش قانع مي كند اين است كه با انجام اين كار، يك احساس خوب به 
او دست مي دهد و با انجام  ندادنش يك احساس بد. چه اهميتي دارد كه پدر مرحوم 

سهراب، او را به هزار گرز آتشين حواله بدهد!

اصغر فرهادي در گفت وگو با روزنامه دي ولت آلمان

شايد مدتي از ايران بروم

عباس كيارستمي »پايان« را در ژاپن مقابل دوربين مي برد 
پروژه فيلم جديد عباس كيارس��تمي با نام »پايان« در ژاپن س��اخته مي ش��ود. 
كمپاني فيلم MK2 اعام كرد جديدترين پروژه فيلم عباس كيارس��تمي »پايان« 
نام دارد كه يك درام عاش��قانه خواهد بود و از ماه آوريل در ژاپن س��اخت آن آغاز 
مي ش��ود. به گزارش ايسنا بر اساس اعام مقامات اين كمپاني، فيلم »پايان« ادامه 
ساخته قبلي كيارستمي »كپي برابر اصل« خواهد بود كه از هم اكنون حضور »آئوي 
ميازاكي« بازيگر ژاپني در آن قطعي ش��ده است. »كپي برابر اصل« با نقش آفريني 
ژوليت بينوش آخرين س��اخته كيارس��تمي اس��ت كه بر اس��اس جديدترين آمار 
منتشرش��ده در وب س��ايت هاي مربوط به فروش جهاني فيلم هاي در حال اكران، 
تاكنون فروش��ي بيش از چهار ميليارد تومان در كش��ورهاي نمايش دهنده داشته 
است. اين فيلم كه در كشورهاي اسپانيا، انگليس، فرانسه، بلژيك و اتريش به روي 
پرده رفته اس��ت، از 11 مارس در امريكا اكران خواهد ش��د. »كپي برابر اصل« كه 
در جشنواره كن جايزه بهترين بازيگر زن را براي »ژوليت بينوش« به همراه آورد، 
تاكنون در جش��نواره هاي متعددي چون ريودوژانيرو، ملبورن، نيويورك، ابوظبي و 
شيكاگو نمايش داده شده و اخيراً به جشنواره  انجمن فيلم امريكا نيز دعوت شد. اين 
فيلم اولين اثر كيارستمي بود كه در خارج از ايران و در توسكاني ايتاليا فيلمبرداري 
ش��د و كمپاني »MK2« فرانسه به همراه »آنجلو بارباگالو« از ايتاليا تهيه كنندگي 
آن را برعهده داش��تند. اين فيلم كه س��ال ميادي گذشته جايزه »خوشه طايي« 
جش��نواره  فيلم وايادوليد اسپانيا را براي بهترين فيلم كسب كرد،  براي نمايش در 
كشورهاي نيوزيلند، استراليا، آرژانتين، پاراگوئه، اروگوئه، شيلي، هنگ كنگ، هلند 

و سوئيس به كمپاني هاي توزيع و پخش فروخته شده است. 

 

خبر

ما در يك جامعه 70 ميليوني 
زندگي مي كنيم ولي وقتي در دنيا 

نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم 
كشور كوچكي هستيم كه در 

بسياري از عرصه ها دچار بسته 
بودنيم. مثالً در كشور ما )در همين 

سال(، 90 فيلم ساخته مي شود 
و اين آمار در كشورهاي خارجي 
به 15 فيلم مي رسد. در اينجا ما 
از نظر كمي بيشتر از آنها فيلم 

مي سازيم ولي 99 درصد اين آثار 
ساخته شده فقط به درد خودمان 

مي خورد.
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پرده آخر

نقد فيلم »آتشكار« ساخته  محسن اميريوسفي
جامعهعقيم


