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نگاهي به فيلم »خانوم« ساخته تينا پاكروان
در ستايش زنانگي
    سعيد احمدي پويا/ 

تمام زندگي زن مصادره مي شود. نماينده بانك، تمام وسايل و اندوخته يك عمر زندگي 
زن را قيمت مي گذارد و با خود مي برد. زن فقط به اين فكر مي كند كه بايد روش��نايي به آن 
خانه خاموش برگردد. حال به بهانه سالگرد ازدواج باشد يا هر بهانه ديگر؛ در آن خانه خالي از 
چراغ، بايد شمع ها روشن شوند تا لبخند به چهره همسرش برگردد. اينچنين فيلم »خانوم« 
ساخته تينا پاكروان آغاز مي شود. »خانوم« روايت زناني است كه تنها هدف شان، روشن نگه 
داشتن چراغ خانه شان است؛ آن هم هنگامي كه مردان روايت، در موقعيتي دشوار گرفتار شده 
و سقف زندگي آنها دارد فرو مي ريزد. هر سه داستان زندگي، روايت درگير شدن يك زوج در 
موقعيتي دشوار است. موقعيتي ناخواسته كه مردان فيلم را عليل و ناتوان كرده است. داستان 
اول، مرد در مخمصه مالي افتاده است و بانك و طلبكاران به دنبال وصول مطالبات شان از او 
هستند. داستان دوم، مرد داستان قرباني بدهكاري مرد داستان اول، شده و به شرب و خمر 
پناه برده است. داستان سوم، مرد داس��تان در كارخانه داس��تان اول، دچار حادثه شده و دو 
دستش را از دست داده است. در هر سه موقعيت، تعادل زندگي هاي شخصيت هاي داستان، با 
يك »اتفاق« به هم خورده و در معرض ويراني قرار گرفته است. كشمكش اصلي داستان، ميان 
شخصيت هاي داستان با جبر زندگي است. در چنين موقعيتي، فرصت مناسبي مهيا مي شود 
كه شخصيت هاي داستان، ظرفيت هاي نهفته خويش را ابراز كنند. در اين وضعيت، نخست 
تفاوت شخصيت هاي داس��تان به نمايش در مي آيد. زنان روايت، با تمام توان خويش براي 
حفظ بقاي زندگي تالش مي كنند؛ ناهيد روبه روي پدرش مي ايستد؛ يلدا تمام اندوخته اش 
را مي گذارد تا پيانوي همسرش را برگرداند؛ طوبي زندگي اش را قمار مي كند و روي ريل قطار 
مي نشيند؛ هر سه زن، هستي شان را مي گذارند تا سقف زندگي شان فرونريزد اما هر سه مرد 
شخصيت منفي ندارند و عاشق زندگي شان هستند ولي منفعل اند. به جاي مبارزه و تالش، 
در جست وجوي راه فرار مي گردند. حميد به فكر گريز از كشور است. خسرو با مستي، از حال 
كنوني خود مي گريزد و رضا در فكر خودكشي و گريز از زندگي است. اين همه انفعال، روايت 
را يك سويه كرده اس��ت. اگرچه كارگردان سعي كرده اس��ت تصوير منفي از مردان فيلم به 
نمايش نگذارد اما براي پر رنگ كردن فداكاري شخصيت زنان فيلمش، از اغراق بسياري براي 

شخصيت پردازي و منفعل نشان دادن مردان فيلم بهره برده است. 
نكته دوم، كشمكش با طبيعت و جبر روزگار، به كشمكش شخصيت هاي فيلم منجر 
مي شود. كشمكش هر سه زوج، بر س��ر واكنش مردان فيلم به وضعيت پيش آمده است و 
اين كشمكش دو شخصيت مرد و زن را در تقابل هم قرار مي دهد. اين هم مزيد بر تاثير نكته 
قبل است و سبب همذات پنداري مخاطب با شخصيت هاي زن روايت مي شود و در برخي 

سكانس ها، كشمكش اصلي را تحت تاثير قرار مي دهد. 
نكته سوم، آن است كه اين گونه كشمكش ها، فرصتي را فراهم مي كند كه خصلت هاي 
بشري به تصوير كشيده شود و كشمكش سبب تحول در شخصيت مي شود و شخصيت ها 
به برداشت تازه يي از توانايي هاي خود مي رسند. شايد فقط براي طوبي اين نكته لحاظ شده 
است. طوبي كه عاشق زندگي با كودكانش است، در موقعيت ايجاد شده، كودكانش را رها 
مي كند و روي ريل قطار مي نشيند و حتي با نزديك شدن قطار از جايش برنمي خيزد اما اين 
تحول و دگرگوني در دو شخصيت زن ديگر ديده نمي شود و اين شايد يكي از نقاط ضعف 
روايت باشد. هر سه داستان اين روايت، به شيوه ظريفي به هم متصل شده اند. حتي اگر از 
نقطه يي باال تر به هر سه داستان نگاه شود، مشخص مي شود كه چه رابطه دومينويي بين 
شخصيت ها و زندگي هاي افراد يك جامعه برقرار است و با وقوع يك اتفاق و از هم پاشيده 
شدن يك زندگي، زندگي هاي ديگر هم فرو مي ريزد. روايت، داستان سه زندگي از سه طبقه 
اجتماعي مختلف است. انگار كارگردان سعي كرده است با اين تمهيد، به روايت عموميت 
ببخشد به عبارت ديگر روايت، در ستايش زنانگي است. زناني كه روياي شان زندگي پايدار 
است و شادي هاي كوچك. هر سه زن، به دنبال لبخند مردان زندگي شان هستند. مرداني 
كه در وضعيت دشوار از زندگي بيزار شده اند و لبخندشان، بازگشتي به زندگي است. طوبي 
در پايان روايت اين بخت ياري را داشت كه لبخند همسرش را ببيند و همين شادي كوچك 
براي او جهاني ارزش داشت. تصوير اين شادي كوچك، سكانس پاياني فيلم است. »خانوم« 
نخستين فيلم كارگرداني است كه تالش كرده است با پرهيز از شعارزدگي، نگاهي انساني به 

آدم ها و واقعيت هاي اجتماع داشته باشد و اين جاي بسي اميدواري است. 

٤ ميليون دالر سهم ايران از كريستيز

اعتماد| هنر ايران با مجموع فروش ٣ ميليون و ٨٠٠ هزار دالري، يك سوم كل فروش 
هفدهمين حراج كريستيز دوبي را به خود اختصاص داد و شب موفقي را به نام خود رقم زد. 

هفدهمين حراج كريستيز دوبي، شامگاه ٢١ اكتبر در سالن گودفين هتل امارات تاورز 
دوبي برگزار شد؛ حراجي كه نزديك به سه ساعت و نيم به طول انجاميد و چنان كه پيش بيني 
مي شد به جهت كثرت آثار اساتيد هنر خاورميانه، شاهد رقابتي نفسگير بود؛ در اين شب ١١٨ 
اثر از هنرمندان ايران، ١٠ كشور عربي و ترك چكش خورد كه توانست فروش اين حراجي را 
براي نخستين بار از مرز ١٢ ميليون دالر باالتر برد و به ركورد فروش سه برابر برآورد اوليه قيمت 
آثار برس��اند كه در اين ميان برخي هنرمندان مان نظير بهمن محصص، ماركو گريگوريان، 
پرويز تناولي، فرهاد مشيري به موفقيت هاي خوبي دست يافتند؛ ضمن آنكه ركورد ايراني 

هنر خاورميانه كه با دو ميليون و ٨٠٠ هزار دالر از آن پرويز تناولي است همچنان پابرجا ماند. 
در كريستيز هفدهم چهار ركورد نخست اين شب از آن كشورهاي عربي شد: دو نقاشي 
از محمود سعيد، هنرمند فقيد مصري به ترتيب ٨٦٩ و ٧٠١ هزار دالر، نقاشي از حامد اويس 
ديگر هنرمند فقيد مصري ٥٥٧ هزار دالر و شفيق عبود، هنرمند فقيد لبناني ٣٨٩ هزار دالر 
چكش خورد؛ اما ايرانيان حضوري پررنگ در ثبت 10 ركورد نخست اين شب داشتند: يك 
نقاشي منحصر به فرد از پرويز تناولي مجسمه ساز در جايگاه پنجم ايستاد و ٣٦٥ هزار دالر، 
شش برابر تخمين اوليه چكش خورد؛ چهار نقاشي سهراب سپهري بهمن محصص و فرهاد 
مشيري ركوردهاي ششم و هفتم را از آن خود كردند: تنه درخت كوچكي از سپهري و نقاشي 
»خالل دندان« فرهاد مشيري هر يك ٢٦٩ هزار دالر فروخته شدند و هفتم شدند و يك اثر 
متفاوت از بهمن محصص و نقاشي انتزاعي از سهراب، هر يك ٢٥٧ هزار دالر به فروش رسيدند 

كه اثر محصص سه برابر قيمت اوليه چكش خورد و جايگاه هشتم را به نام ايران رقم زدند. 
در اين شب دو مجسمه تناولي هم فروخته شد: اثر بدون عنوان ٢٢١ هزار دالر و مجسمه 
شاعر و هيچ ١٨٥ هزار دالر،  نقاشي دو لته اي ركني حائري زاده ١٧٣ هزار دالر، انتزاعي هاي 
معروف كوروش شيش��ه گران ١٦١ هزار دالر، زنده رودي ١٢٥ هزار دالر، تابلوي چشمگير 
آبگوش��ت ديزي ايراني ماركو گريگوريان ١١٩ هزار دالر، نقاش��ي كوزه مشيري و منوچهر 
يكتايي هر يك ١١٢ ه��زار دالر، اثر... ماركو گريگوريان و رضا درخش��اني هر يك ١٠٠ هزار 
دالر، دو نقاش��ي بدون عنوان زنده رودي ٨٨ و ٨١ هزار دالر، اثر قاس��م حاجي زاده ٧٢ هزار 
دالر، ليلي متين دفتري ٦٩ هزار دالر، دو نقاشي ديگر از رضا درخش��اني ٦٣ و ٥٠ هزار دالر، 
نقاشي كوچكي از علي بني صدر، نقاشي از زنده ياد حس��ين كاظمي و اثر روز و شب سيراك 
ملكونيان ٤٤ هزار دالر و فيگوراتيوترين نقاشي انتزاعي بيتا وكيلي كه نمايي زيبايي شناسانه 
از خليج فارس است ٤٠ هزار دالر چكش خوردند. همچنين نقاشيخط سرخ فام علي شيرازي 
كه سوره مباركه حمد را در چرخش دلنشين حروف بازتاب مي دادند ٣٥ هزار دالر، نقاشي 
انتزاعي مسعود عربشاهي ٣٥ هزار دالر، مجسمه بهمن دادخواه ٢٠ هزار دالر و يك تابلوي 
كوچك از كويرهاي كاهگلي معروف پرويز كالنتري ١٥ هزار دالر به فروش رسيدند. اين در 
حالي ست كه در همان آغاز حراج اعالم شد چهار اثر ش��امل دو اثر عرب، يك اثر ترك و يك 
اثر پرويز تناولي به اين دوره نرس��يدند؛ ضمن آنكه چهار اثر ايراني از نصراهلل افجه اي، عباس 

كيارستمي، افشين پيرهاشمي و فرهاد احرارنيا نيز به فروش نرسيدند. 

 عمدتا فيلمس�ازان جوان براي ش�روع نخستين 
فيلم بلند سينمايي خود س�راغ يك كار اجتماعي 
مي روند كه البته با دغدغه هاي آنها همس�و اس�ت. 
شما هم از اين قاعده مستثني نبوديد. اما شما براي 
ساخت نخس�تين فيلم بلند س�ينمايي خود سراغ 
سوژه يي رفتيد كه كامال زنانه است و مشخصا با حذف 
تيتراژ اثر كامال مشخص است كه اين اثرتوسط يك 
كارگردان زن ساخته شده اس�ت. اما نبايد فراموش 
كنيم كه شما قبل از ورود به حرفه كارگرداني در بخش 
توليد در سينماي ايران مشغول بوديد. اين دغدغه 

براي فيلمسازي چطور در شما شكل گرفت؟
تينا پاكروان: م��ن هيچ وقت قرار نبود ك��ه كار توليد 
در س��ينما انجام بدهم. بلكه از همان ابتدا هم مي خواستم 
فيلم بسازم و با همين هدف وارد سينما شدم. من در رشته 
كارگردان��ي درس خواندم و البته نقد فيلم مي نوش��تم تا با 

تحليل آثار كارگردانان بيشتر با آنها و اين حرفه آشنا شوم. 
اما با وجود اينكه در فيلم »س��گ كشي« بهرام بيضايي 
دس��تياري كردم و فيلم كوتاه س��اخته بودم كه جايزه هم 
گرفته بود، مج��وز كارگرداني براي من صادر نش��د. حتي 
فيلمنامه و سرمايه گذار هم براي ساخت فيلم اولم همان 12 
سال پيش داشتم. از آنجايي كه شغلم هم سينماست و در 
همين رش��ته درس خوانده بودم به هر حال بايد در همين 
شغل هم كار مي كردم. خاطرم هست به من پيشنهاد شد تا 
دستيار و برنامه ريز مجموعه تلويزيوني »كاله پهلوي« شوم. 
فكر كردم به هر حال اين يك كار تاريخي است كه مي تواند 
براي من تجربه خوبي باش��د. قرار هم بود اين مجموعه در 
دو سال ساخته ش��ود. اما پيش توليد فقط س��ه سال و نيم 
طول كشيد. بعد از مدتي از شروع كار به دليل همين زمان 
طوالني بيرون آمدم. بعد از آن به شوق ياد گرفتن از داريوش 
مهرجويي به گروه »س��نتوري« پيوس��تم كه هميشه اين 
تجربه بسيار خوبي برايم بود. كم كم به دليل تجربه يي كه در 
بخش توليد به دست آورده بودم، مدام با پيشنهاداتي از اين 
دست روبه رو مي ش��دم. تمام اين سال ها حضورم در بخش 

توليد سينما باعث شد من از حوزه كارگرداني دور باشم. 
  اما فك�ر مي كنم در تم�ام اين س�ال ها همچنان 

دغدغه ساخت فيلم را داشتيد. 
پاكروان: دقيقا. اما در تمام اين سال ها هم فيلم كوتاه و 
تله فيلم ساختم چرا كه اگر درخواست ساخت سريال هم 
ارايه مي كردم مي گفتند بايد تله فيلم بسازي يا درباره مجوز 
كارگرداني هم همين موضوعات را مطرح مي كردند. همين 

شرايط باعث شد تا من از هدفم در اين سال ها دور شوم. 
    فيلمنامه »خانوم« و شرايط توليد اين فيلم چگونه 

فراهم شد؟
پاكروان: دو سال پيش تصميم گرفتم يك فيلم بسازم. 
در همين ارتباط يك جلس��ه يي با آقايان فريدون جيراني 
و رحمان س��يفي آزاد و خان��م الريجاني داش��تم كه خانم 
الريجاني طرحي داش��تند كه درآن يك زن در زندگي اش 
دچار مشكلي مي شود و همسرش به او خيانت مي كند اما او 

ايستادگي مي كند تا زندگي اش به هم نخورد. 
 با اينكه اين طرح جذاب بود اما در همان زمان پرداختن 
به موضوع خيانت در آثار سينمايي ممنوع شد. از طرفي فكر 
كردم كه من مي توانم زنان بيشتري را در اين قصه نمايش 
دهم كه حتي از قش��رهاي مختلف جامعه باشند. زناني كه 
مي توانند با ايستادگي خود دربرابر مشكالت باعث شوند تا 

زندگي شان از بين نرود. البته اين هميشه اعتقاد من بوده كه 
افسار زندگي زناشويي هميشه زن است چرا كه او مي تواند 
با ايستادگي خود مقابل مشكالت زندگي اش را حفظ كند. 
حتي مي تواند باعث به هم خوردگي زندگي ش��ود. او است 
كه مي تواند زندگي را با بي محبتي و پرخاشگري جلو ببرد 
يا با عشق و مهرباني. در اصل اين پايه و اساس اوليه فيلمنامه 
ما شد كه بر اساس آن به سراغ زنان طبقات مختلف جامعه 
رفتيم. بع��د از آن من قصه اپيزود س��وم را نوش��تم، خانم 

الريجاني، قصه دوم و قصه اول را هم با هم نوشتيم. 
 چطور به اين ترتيب دراپيزودها رسيديد؟ اينكه 
مثال قصه طوبي )پانته آ پناهي ها و امين حيايي( بايد 

اپيزود سوم و مابقي دوم يا اول باشند. 
پاكروان: من يك جغرافيا ب��راي فيلم در نظر گرفتم و 
البته به بحث طبقه بندي نسل هاي مختلف هم توجه كردم. 
نسل قبل از ما يعني مادران ما، با مفاهيمي همچون صبر و 
ايستادگي بزرگ شده  اند و هميش��ه آن را سرلوحه زندگي 
خود قرار داده اند و آن را به عن��وان يك اصل در زندگي خود 
قبول كرده اند. اما نسل جديد كه زنان دهه 70 هستند، فكر 
مي كنم چنين مفاهيم و ايستادگي را در زندگي نمي پذيرند 

و حتي به سخره مي گيرند. 
به همين دليل من دهه 50 را مدنظر قرار دادم تا درباره 
زنان اين نسل صحبت كنم. از طرفي قصه را در تهران امروز 
روايت كردم. در اين جغرافيا س��ه طبقه اجتماعي را در نظر 
گرفتم تا بتوانيم كلمه خانوم را به خوبي بسط دهم تا از اين 

طريق به مفهومي كه مي خواستم برسيم. 

 پس اولويت ترتيب بندي اپيزودها چگونه ش�كل 
گرفت و بر چه اساسي اين انتخاب صورت گرفت. 

پاكروان: زماني كه ما فيلمنامه »خانوم« را نوش��تيم 
ش��روع تحريم هاي اقتصادي بود. قطعا مس��ائل اقتصادي 
تاثير مستقيمي روي زندگي افراد دارد. در چنين شرايطي 
عمدتا در جامعه طبقه سوم بيش��تر ضربه مي خورد. البته 
در شرايطي اين طبقه مي تواند از اين موضوع در امان باشد 
كه طبقه باالي جامعه بتواند در ارتباط با مشكل اقتصادي 
ايستادگي كند. به همين دليل من بايد فروپاشي را در ابتدا 
از طبقه باال جامعه نش��ان مي دادم. به همي��ن دليل اپيزود 
اول فيلم »خانوم« متعلق به ناهيد )شقايق فراهاني( است. 
از طرفي بايد اين موضوع را هم در نظر بگيريم كه تحريم هاي 
اقتصادي در ابتدا نخستين ضربه را به طبقه باال جامعه وارد 
مي كند چون آنها م��دام در حال تجارت با خارج از كش��ور 
هستند. اين افراد ممكن اس��ت صاحب كارخانه باشند. اما 
بايد بدانيم كه زيردست آنها تعدادي كارگر كار مي كنند. به 
همين دليل طبقه سوم جامعه هم ناخودآگاه وارد اين چرخه 
مي شود و ممكن است حتي زندگي اش به نابودي بكشد. به 
همين دليل اگر دقت كنيم متوجه مي شويم اين قصه بايد در 
راس هرم قرار مي گرفت. ما بايد اين معضل رادر ابتداي قصه 

قرار مي داديم تا در پايان بتوانيم متوجه تاثير آن شويم. 
 خانم پناهي ها ش�ما از جمله بازيگ�ران حرفه يي 
تئاتر هس�تيد كه حضورهاي بس�يار محدودي در 
سينما داريد. اما من زياد مي شنوم كه در بخش پشت 
دوربين و انتخاب بازيگران نقش پررنگ تري دارند. 
فكر مي كنم بخشي از حضور كمرنگ شما در سينما 
به عالقه شما به بازيگري در عرصه تئاتر برمي گردد و 

اين دو مقوله را كامال از هم جدا مي دانيد. 
پانته آ پناهي ها بازيگر نقش طوبي: درباره اين بحث 
پشت صحنه كه ش��ما مطرح مي كنيد واقعا اگر كمكي از 
دستم بربياد انجام مي دهم. شايد هم بيشتر به اين موضوع 
برمي گردد كه با بچه هاي تئاتر ارتباط بيشتري دارم. اگر از 

دوستان كي به دنبال بازيگري باشد با من تماس مي گيرد. 
من سال ها پيش منشي صحنه در سينما بودم ولي چند 
سالي است چون تمام تمركزم روي تئاتر است وقت حضور 
در پشت صحنه سينما را ندارم. از طرفي فكر مي كنم ديگر 
سن و سالم هم براي كار منش��ي صحنه در سينما مناسب 
نيس��ت چراكه اين حرفه نياز به يك ان��رژي دارد كه ديگر 
در سن من نيست. به همين دليل بيش��تر گرايشم در اين 
س��ال هاي اخير در تئاتر بوده و خيلي خوشحالم كه در اين 
حوزه فعاليت مي كنم. البته اگر زماني دوس��تانم در سينما 
به حضورم نيازمند باشند و فكر كنم كه مي توانم كمكي به 
آنها بكنم قطعا قبول مي كنم. ولي بازيگري در سينما را اصال 
دوست ندارم. نگاهم به تئاتر به گونه يي ديگر است و احساس 
مي كنم يك زندگي در آن جريان دارد كه برايم لذت بخش 

است. 
 فكر مي كنم پس اگر انتخابي هم در سينما داريد 
به نوع�ي خيلي دل�ي اس�ت و به پش�ت صحنه آن 

برمي گردد. 
 پناهي ها: بله دقيقا همين طور است يا اينكه نقش بايد 

برايم از اهميت خاصي برخوردار باشد تا قبول كنم. 
 درباره حضور در فيل�م »خانوم« باي�د بگويم كه 
دركنار دوس�تي كه با خانم پاكروان داشتيد، فضاي 
فيلمنامه و قصه زنانه يي كه اين اثر دارد باعث شد تا 

اين حضور را بپذيريد؟
پناهي ها: تينا پاكروان شايد اگر هر نقش ديگري را هم 
به من پيشنهاد مي داد قبول مي كردم. وقتي فيلمنامه را در 
چند خط كوتاه پاي تلفن براي من تعريف كرد به شدت به 
لحاظ حسي با آن ارتباط برقرار كردم. در اصل در كنار رفاقتم 

با خانم پاكروان به شدت با فيلمنامه هم ارتباط برقرار كردم. 
 اپيزود س�وم »خان�وم«  ب�ه لحاظ حس�ي تاثير 
بيشتري روي مخاطب مي گذارد. چرا كه در اين قصه 
قشري از جامعه به تصوير كشيده مي شود كه در كنار 
نمايش شرايط سختي كه آنها در زندگي دارند تصوير 
متفاوتي از عشق در اين خانواده مي بينيم كه شايد 
كمتر درس�ينما در اين طبقه اجتماعي ديده ايم. آيا 

اين تفاوت  را در اجراي تان مد نظر داشته ايد؟
 پناهي ها: اين نگاه متفاوتي كه ش��ما عنوان مي كنيد 
مربوط ب��ه كارگردان اين اثر اس��ت. اما اين ن��گاه را هم من 
دوست دارم و فكر مي كنم به شدت دلنشين و مثبت است. 
چراكه م��ا چني��ن اف��رادي را در جامعه اط��راف خودمان 
مي بينيم اما چون عش��ق در اين طبقه اجتماعي به تصوير 
كشيده مي ش��ود با مخاطب ارتباط حسي بيشتري برقرار 
مي كند. ما در سختي ها و مشكالت زندگي هم نمي توانيم 

عشق را ناديده بگيريم. مساله اصلي فيلم هم همين است. 
 خانم پاكروان ش�ما مش�خصا از هم�ان ابتدا 
خانم پناهي ها را براي نقش »طوبي« اپيزود سوم 

انتخاب كرده بوديد. 
پاك�روان: بله از همان ابتدا من وي را براي نقش طوبي 
انتخاب كرده بودم. ما قرار بود يك سال قبل از توليد »خانوم« 
اين فيلم را بسازيم. قرار هم بود تك بازيگر با سه گريم در اين 

س��ه اپيزود بازي كند. در آن زمان در همين ارتباط با خانم 
شقايق فراهاني و مهران مديري براي هر سه اپيزود صحبت 
كرده بوديم. اما بعد از مدتي احساس كردم اگر بخواهيم به 
اين شكل فيلم را بس��ازيم ممكن است قصه براي مخاطب 
كمي پيچيده شود. اما وقتي در حال نگارش فيلمنامه بودم 
به اين موضوع فكر كردم كه براي اپيزود اول شقايق فراهاني، 
اپي��زود دوم خانم انديش��ه فوالدوند و ب��راي قصه آخر هم 

بهترين انتخاب پانته آ پناهي هاست. 
   فكر مي كنم خانم فراهاني اين چندمين همكاري 
شما با خانم پاكروان محسوب مي شود. بيشتر البته 
شما در آثاري از او حضور داشتيد كه خانم پاكروان در 
بخش توليد آن فعاليت داشتند، مثل »خواب زده ها«، 
»متروپل«، »تجريش ناتمام« و... البته در تله فيلم يا 
آثار كوتاهي از وي نيز به عنوان بازيگر به ايفاي نقش 
پرداختيد. به همي�ن دليل فكر مي كنم ش�ناختي 
نس�بت به يكديگر داش�تيد و به نوعي ب�ه نگاه وي 
آشنايي داش�تيد. به همين دليل بين ش�ما و خانم 
پاكروان بحث اعتماد متقابل شكل گرفته بود. چقدر 
در رويارويي ب�ا فيلمنام�ه »خان�وم« آن را نزديك 

شرايط فعلي زنان جامعه     مي دانستيد. 
شقايق فراهاني: همان طور كه عنوان شد از ابتدا قرار 
بود فيلمنامه به شكل ديگري ساخته شود و من در سه نقش 
با گريم هاي متفاوت در هر سه اپيزود بازي كنم اما وقتي ما 
به روند فعلي فيلم رسيديم از جهاتي خوش��حال شدم و از 
طرفي ناراحت. چون فكر كردم به هر حال حضور بازيگران 
ديگر مي توانس��ت قصه را جذاب كند ولي اپيزود س��وم را 

خيلي دوست داش��تم و دلم مي خواس��ت در نقش طوبي 
حضور پيدا كنم. اما وقتي در مرحله انتخاب تينا پاكروان به 
پانته آ پناهي ها رسيد. خيلي خوشحال شدم و مطمئن بودم 
كه قطعا نتيجه خوبي خواهد داشت. حاال هم فكر مي كنم 
كه تينا با اين ش��كل فعلي به بهترين نتيجه رسيده است و 
خوشحالم به او اطمينان كردم. من نگاه خانم پاكروان را در 
اپيزود اول خيلي دوست داشتم. وقتي با فيلمنامه و قصه اين 
اپيزود روبه رو شدم كامال حس كردم كه خيلي جنس نگاه و 
نوع ديالوگ هاي متفاوت از آن چيزي اس��ت كه تاكنون در 
چنين فضاهايي در سينما ديده ايم.  خانم پاكروان به عقيده 
من شناخت خيلي خوبي از هر سه طبقه اجتماعي دارد كه 
در فيلم به نمايش گذاشته مي شود و بر اساس همين آگاهي 
نيز ديالوگ نويسي را انجام داده و به شدت احساس مي كنم 
كه هر كدام از زنان اين قصه كامال متعلق به همان جايگاه و 

طبقه يي هستند كه به تصوير كشيده مي شوند. 
 خانم پاكروان آش�نايي خوبي نس�بت به هر سه 
طبقه در جامعه دارند. خصوصا درباره طبقه اجتماعي 
كه در اپيزود دوم به تصوير كشيده مي شود. چرا كه 
اين آدم ها خيلي نزديك به ما هستند. اما همان طور 
كه عنوان كرديد حتي ش�ما طبقه پايي�ن جامعه را 
هم كه در قصه سوم به س�راغ آنها مي رويد از تمامي 

جوانب مي شناسيد. 
پاكروان: بله. تاكيد كردم كه بيش��تر اين دوستان را از 
زماني كه در بخش توليد كار مي كردم مي شناختم. برخي 
از آنها از دستيار دو خدمات كار خود را در سينما آغاز كردند 

و بعد خدمات ش��دند يا كم كم ماش��ين خريدند و راننده و 
بعد ش��دند تداركات و حتي بعد از مدتي در بخش توليد در 
سينما كار كردند. همه اينها از همكاران عزيز من هستند. من 
شاهد رش��د و تغييرات آنها در زندگي بودم. به همين دليل 
واقعا من با همه آنها زندگي كردم. چون بيش��تر زمانم را در 

كار مي گذرانم. 
  اتفاقا فك�ر مي كنم خان�م فراهاني اگر ق�رار بود 
نقش طوبي قصه سوم »خانوم« را بازي مي كرديد كار 
متفاوتي در كارنامه ش�ما مي شد. چون فكر مي كنم 

كمتر در چنين نقش هايي حضور پيدا كرده باشيد. 
 فراهاني: من پي��ش از اين هم تجربه حضور در چنين 
نقش هايي را داشتم. به طور مثال در فيلم »شهرت« مرحوم 
ايرج قادري يا كارهاي ديگري بودند كه من در آنها در نقش 
يك زن از طبقه پايين حضور پيدا كردم. اما شايد اين نقش ها 

تاكنون به اندازه كافي در كارنامه من ديده   نشده اند. 
 يكي از ويژگي هاي خانوم قصه اول، اين اس�ت كه 
ما در طبقه مرفه و باالي جامعه اين بار زني را به تصوير 
مي كش�يم ك�ه در اوج زندگي بي دغدغه و ش�يك 
و مدرني كه داش�ته به يكباره دچار يك فروپاش�ي 
اقتصادي مي ش�ود به طوري كه حتي مجبور اس�ت 
خانه خ�ود را به حراج بگذارد. اما اين ش�خصيت زن 
داس�تان كه ش�ما در آن به ايفاي نقش پرداخته ايد 
با تمام اين مش�كالت لحظه يي حاضر نمي ش�ود كه 
همس�ر خود را ترك كند و مدام در تالش اس�ت كه 
اتفاقا كان�ون خان�واده را حفظ كند و با ايس�تادگي 
در براب�ر اين مش�كالت به فك�ر راه چاره اس�ت. در 
صورتي كه ممكن اس�ت ما از زناني كه در اين طبقه 
اجتماعي زندگي مي كنند چنين تصوري نداش�ته 

باشيم. 
 فراهاني: اتفاقا من با اين موضوع و نظر شما كه عنوان 
مي كنيد ما چنين تصور ايس��تادگي دربرابر مش��كالت 
از زناني كه در اين طبقه زندگ��ي مي كنند، نداريم، كمي 
موافق نيس��تم. چرا كه در اطرافم ديدم زنان��ي كه در اين 
مشكالت حاضرند كنار همسر خود بايستند تا اين شرايط 
را پشت س��ر بگذراند. اتفاقا از همين طبقه اجتماعي هم 
بودند. اما بيشتر اين زناني كه من ديدم متعلق به دهه 40 
و 50 هس��تند. به همين دليل در اين قص��ه رودررويي با 
اين موضوع خيلي برايم دور نبود. چون نمونه هاي آنها را 
ديده بودم. من البته خيلي آشنايي نزديكي با زنان اواخر 
دهه 60 يا دهه 70 ندارم و نمي دانم آنها ممكن اس��ت در 
چنين شرايطي چه واكنشي نشان دهند. نسل ما به چنين 
موضوعاتي معتقد است كه زندگي خانوادگي نقش مهمي 
دارد و بايد به عنوان يك اصل پذيرفته شود. رسيدن به مرز 
طالق و جدايي در نسل ما و مادران ما مساله يي نيست كه 
بتوان به راحتي به آن رسيد. يعني عمدتا زماني اين موضوع 
شكل مي گيرد كه فرد تمامي راه ها را براي حفظ زندگي 
خانوادگي امتحان كرده باش��د و اگر به نتيجه نرس��د در 
نهايت به اين امر روي مي آورد. اما متاسفانه در شرايط فعلي 

طالق به نوعي دم دستي ترين واژه محسوب مي شود. 
   با توجه به اينكه خانم فراهاني عالقه مندي خود را 
به اپيزود سوم فيلم عنوان كردند. چطور فكر كرديد 

كه او را براي قصه ناهيد انتخاب كنيد. 
پاكروان: خانم فراهاني در نس��خه اوليه فيلمنامه هم 
قرار بود در اين فيلم حضور داشته باشند. از طرفي وي چهره 
او بسيار ش��رقي و ايراني است كه فكر مي كنم نزديك ترين 
انتخاب براي فيلم »خانوم« بود. البته خانم فراهاني توامندي 
زيادي در بازيگري دارند. به همي��ن دليل معتقد بودم اين 
فيلم مي تواند شرايطي براي اوبه وجود آورد تا بتواند جنس 
ديگري از بازيگري خود را به تصوير بكشد. حتي فكر مي كنم 
هنوز بخشي از توانمندي خود را به نمايش نگذاشته است. 
به همين دليل معتقدم كه بهترين انتخاب براي نقش ناهيد 

همچنان شقايق فراهاني است. 
من در اين فيلم تالش كردم نگاه متفاوتي به بازيگرانم 
داشته باشم. به طور نمونه در همين اپيزود اول من از حضور 
سيامك انصاري بهره بردم و نقش��ي كه او در اين فيلم بازي 
مي كند كامال جدي است در صورتي كه معتقدم قرار نيست 

او را هميشه فقط در فيلم هاي طنز يا كمدي ببينيم. 
  بل�ه، من ه�م با اي�ن موض�وع موافق هس�تم. 
بازيگ�ران م�ا داراي اس�تعدادها و توانمندي هاي 
هس�تند كه متاسفانه توس�ط هر كارگرداني ديده 
نمي ش�وند و عمدت�ا ت�الش مي كنن�د از آنه�ا در 
نقش هاي تكراري استفاده كنند. كمتر كارگرداني 
ريس�ك مي كند و از بخش ديگر از توانمندي آنها 
اس�تفاده مي كند. در صورتي كه مي ت�وان اعتماد 
كرد و از بازيگر جنس ديگري از بازي خواس�ت كه 

تاكنون ديده نشده است. 
فراهاني: اما من معتقدم كه هم��ه بازيگران ما داراي 
اين اس��تعدادها نيس��تند. به همين دليل خودخواس��ته 
دچار كليشه مي ش��وند و مدام در نقش هاي تكراري قرار 
مي گيرند. چون تمام توانمندي آنها فق��ط در اجراي يك 

نقش هايي ثابت است. 

 به هر ح�ال خان�م فراهاني ش�ما ه�م در چنين 
نقش هايي همچون ناهيد در »خان�وم« پيش از اين 
حضور پيدا كرده ايد؛ زنان�ي از طبقه مرفه و به نوعي 
ش�يك. براي اينكه بتواني�د تفاوتي قايل ش�ويد با 

همفكري با خانم پاكرواني به الگو خاصي رسيديد؟
فراهاني: من عمدتا بازيگر، كارگردان محوري هستم و 
تالش مي كنم به آن چيزي نزديك شوم كه مدنظر فيلمساز 
اس��ت. در اين فيلم هم همين گونه بود و بيش��تر نگاه خانم 
پاكروان نزديك شدم. اگر تفاوتي هم احساس مي شود بين 
نقش هايي كه تاكن��ون بازي كرده ام بيش��تر به كمك وي 
بازمي گردد. البته قطعا بخش��ي هم به تجربيات من در اين 

عرصه مربوط مي شود. 
  ش�ما به عنوان كارگ�ردان اث�ر چقدر ب�ا ايده ها 
يا نظراتي ك�ه بازيگران ب�راي نقش هايش�ان ارايه 

مي كردند همراهي داشتيد يا     مي پذيرفتيد؟
 پاكروان: من هميشه ش��نونده خوبي براي اين ايده ها 
هستم. اما قطعا تا زماني كه به روند فيلم و شخصيت كمك 
كند مي پذيرم. اما زماني كه ح��س كنم برخي از اين ايده ها 
باعث اغراق مي ش��وند يا شخصيت را تغيير كلي مي دهند، 

مخالفت    مي كنم. 
 اما فك�ر مي كن�م در اين فيل�م بيش�تر خانم ها 
ايده هاي جديد براي نقش هاي شان ارايه مي كردند. 

چرا كه محوريت اصلي فيلم زنان هستند. 
پاكروان: نه اتفافا. اشكان خطيبي خيلي ايده آورد و من 

هم استقبال كردم. امين حيايي هم همين طور. 
  در قصه اول همان طور كه خودتان اش�اره كرديد 
ما از ابتدا ب�ا زندگي اي روبه رو مي ش�ويم كه در حال 
فروپاش�ي اس�ت. كه اتفاقا تركش هاي اين اتفاق و 
شكس�ت اقتصادي را ما در قصه سوم هم مي بينيم. 
اما در اپيزود دوم ما با زندگي يك نويسنده يي روبه رو 
هستيم كه متعلق به طبقه متوسط است. در دو اپيزود 
اول و دوم يك عامل بيروني زندگي اين افراد را برهم 
ريخته است اما در قصه دوم اين گونه نيست. بلكه ما 
با مرد معتادي روبه رو هستيم كه شايد خودش عامل 

فروپاشي اين زندگي باشد. 
پاكروان: بله، من در قصه دوم با زندگي روبه رو مي شويم 
كه مرد قصه دچار اعتياد شده و با يك روزمّرگي سر مي كند و 
هر روزش همين شكل مي گذرد. زن قصه هم مي داند كه هر 
روز با وجود اينكه همسرش مي گويد ترك مي كند اما همين 
وضعيت ادامه دارد. اما باز هم تالش مي كند تا برايش انگيزه 

پيدا كند تا شايد از اين تكرار فاصله بگيرد. 
اما در اپيزود سوم اتفاق به دليل همان بحران اقتصادي 
افتاده است اما متاس��فانه هر روز تركش ها بيشتر مي شود 
و ش��رايط س��خت تر مي ش��ود. در هر حال در هر سه قصه 
مديريت ش��رايطي كه پيش آمده يا همان مديريت بحران 
توسط زنان شكل مي گيرد. در قصه اول اين مديريت بحران 
توسط زني شكل مي گيرد كه متعلق به خانواده يي است كه 
دوران جنگ را در ايران سپري كرده اند كه قطعا هم نسالن 
من كامال آن زم��ان را به ياد دارند. وقتي شناس��نامه يي كه 
من از ش��خصيت ناهيد به تصوير مي كشم اينچنين است 
به همين دليل توقع مي رود كه چنين تصميمي بگيرد و با 
تمام شرايطي كه براي همسرش به وجود آمده است، باز هم 

تالش كند تا زندگي اش از هم نپاشد. 
 شما هم از همين نس�ل هستيد. پس فكر مي كنم 

شخصيت ناهيد خيلي دور از شما نبود؟
فراهاني: نمي توانم بگويم به من اين شخصيت نزديك 
است. اما بيشتر او را در چنين شرايطي درك كردم. چون اين 
زنان را مي شناختم. البته شخصا تصميم و راهي كه ناهيد 
براي حفظ زندگي اش در پيش گرفته است را مي پسندم و با 

او صد درصد موافقم. 
  ما در هر حال اي�ن اپيزود پايان مش�خصي ارايه 

نمي كند 
پاكروان: بله همين طور اس��ت. من معتقد هستم كه 
در پايان اين اپي��زود مرد قصه از ايران خارج مي ش��ود. اما از 
طرفي آقاي مصلح تدوينگر فيلم معتقد بود كه اگر ما رفتن 
اين ش��خصيت را نش��ان دهيم در اصل جايگاه زن قصه را 
زير س��وال مي بريم. چرا كه ناهيد از همسرش مي خواهد با 
وجود اين شرايط حتي اگر به زندان برود باز در ايران بماند. به 
همين دليل ما پايان اين اپيزود را به شخصيت يلدا )انديشه 
فوالدوند( كه نويس��نده قصه اول است ربط مي دهيم كه به 

نوعي تصميم گيري كند. 
   پس ش�ما با كمك كارگردان خود را در موقعيت 

شخصيت طوبي قرار داديد. 
پناهي ها: بله. چرا كه من معتقدم اگر بازيگر خود را در 
موقعيت شخصيت فيلم قرار دهد، اتفاقات براي او ملموس 
مي شود. براي من اين وجه از ش��خصيت طوبي جذاب بود 
كه در كنار كار خارج از خانه، تالش مي كرد كه به همسرش 
و خانواده عش��ق بورزد به همين دلي��ل روي اين بخش از 

شخصيت بيشتر تمركز كردم. 

 گفت وگو با تينا پاكروان، شقايق فراهاني و پانته آ پناهي ها
 كارگردان و بازيگران فيلم خانوم

زنانامروزرانميفهميم
        بيتا موسوي/  فيلم سينمايي »خانوم« نخستين ساخته بلند سينمايي تينا پاكروان است كه به تازگي اكران عمومي شده است. اين فيلم اجتماعي 
كامال فضاي زنانه يي دارد و يك فيلم اپيزوديك به شمار مي رود كه در هر قصه ما شاهد زندگي يكي از زنان جامعه در طبقات مختلف اجتماعي هستيم. 
البته نگاه تينا پاكروان به جامعه در اين فيلم كامال متفاوت است چرا كه او محور اصلي فيلمنامه را عشق و ايستادگي زنان قرار داده كه در مشكالت و 
شرايط سخت نيز براي حفظ زندگي شان تالش مي كنند.  از اين رو با او و دو بازيگر زن فيلم پانته آ پناهي ها و شقايق فراهاني گفت وگويي درباره شرايط 

توليد اين فيلم، نگاه متفاوت او به طبقات اجتماعي جامعه، نقش محوري زنان در خانواده، انتخاب بازيگران و... صحبت كرديم. 

سينماي ايران
h o n a r @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

اد
تم

 اع
از/

فر
وي 

وس
ن م

سي
: ح

س
عك

    

ش�قايق فراهان�ي:در اطرافم ديدم 
زناني كه در اين مش�كالت حاضرند 
كنار همس�ر خود بايس�تند ت�ا اين 
شرايط را پشت سر بگذراند. اتفاقا از 
همين طبقه اجتماعي هم بودند. اما 
بيشتر اين زناني كه من ديدم متعلق 
به ده�ه 40 و 50 هس�تند. به همين 
دليل در اين قص�ه رودررويي با اين 
موضوع خيلي برايم دور نبود. چون 
نمونه هاي آنها را ديده بودم. من البته 
خيلي آشنايي نزديكي با زنان اواخر 
دهه 60 يا ده�ه 70 ندارم و نمي دانم 
آنها ممكن اس�ت در چنين شرايطي 
چه واكنشي نش�ان دهند. نسل ما به 
چني�ن موضوعاتي معتقد اس�ت كه 
زندگي خانوادگي نقش مهمي دارد

پانته آ پناهي ها: م�ا چنين افرادي 
را در جامع�ه اط�راف خودم�ان 
مي بيني�م اما چ�ون عش�ق در اين 
طبق�ه اجتماعي به تصوير كش�يده 
مي ش�ود با مخاطب ارتباط حسي 
بيش�تري برق�رار مي كن�د. ما در 
س�ختي ها و مش�كالت زندگي هم 
نمي توانيم عش�ق را ناديده بگيريم. 
مس�اله اصلي فيلم هم همين است. 
من معتقدم اگر بازيگر خ�ود را در 
موقعيت ش�خصيت فيلم قرار دهد، 
اتفاقات براي او ملموس مي ش�ود. 
براي م�ن اي�ن وجه از ش�خصيت 
طوبي ج�ذاب بود ك�ه در كنار كار 
خارج از خانه، تالش مي كرد كه به 
همس�رش و خانواده عش�ق بورزد 

تيناپاكروان:  زناني كه مي توانند با 
ايس�تادگي خود دربرابر مشكالت 
باعث ش�وند تا زندگي ش�ان از بين 
ن�رود. اعتقاد م�ن بوده ك�ه زمام 
زندگي زناش�ويي هميشه در دست 
زن اس�ت چ�را ك�ه او مي تواند با 
ايس�تادگي خود مقابل مش�كالت 
زندگي اش را حفظ كند. زن  اس�ت 
كه مي تواند زندگي را با بي محبتي 
و پرخاش�گري جلو ببرد يا با عشق و 
مهرباني. در اصل اين پايه و اس�اس 
اوليه فيلمنامه ما شد كه بر اساس آن 
به سراغ زنان طبقات مختلف جامعه 
رفتي�م. بعد از آن من قص�ه اپيزود 
سوم را نوشتم، خانم الريجاني، قصه 
دوم و قصه اول را هم با هم نوش�تيم 


