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خشت و آينهتيغ و ابريشم
سينماي ايران 10

»حوال�ي اتوبان« اولين س�اخته بلند س�ياوش 
اسعدي دو سال پيش در جشنواره فجر مورد توجه 
منتقدان قرار گرفت. »حوالي اتوبان« اين روزها روي 
پرده سينماها به نمايش درآمده و با وجود فصل سرد 
اكران فروش قابل قبولي داش�ته است. با سياوش 
اس�عدي كارگردان جوان اين فيلم درباره س�ينما، 
فيلم اول، حوالي اتوبان و... به گفت وگو نشسته ايم.

---
- درباره زوج هاي سينمايي چه شنيده ايد؟

درباره زوج هاي سينمايي جسته گريخته زياد شنيده ام؛ 
چيزه��اي خ��وب، چيزهاي ب��د ام��ا پيش زمينه خيلي 

انرژي بخش و مثبتي نداشته ام. 
- پس چطور شد كه نقش اول فيلم »حوالي اتوبان« 

را به همسرتان )نورا هاشمي( داديد؟
نورا در خانواده اي بزرگ شده كه خيلي ماخوذ به حيا 
هستند. وقتي عوامل سينما سراغ دختري با مشخصات و 
سن و سال نورا را مي گرفتند گالب آدينه و مهدي هاشمي 
هيچ  وقت دختر خودشان نورا را معرفي نمي كردند. آنها 
معتقد بودند خود نورا برحس��ب توانمن��دي اش و بدون 
س��اپورت هاي حرفه اي موجود بايد در دل اين سينما جا 
پيدا كند. سينما بايد نورا را پيدا كند و نورا سينما را. من 
نورا را باور كردم و با اطمينان نقش سيما را به او سپردم. 
احساس كردم كه بايد يك جوري استعداد او را به نمايش 
بگذارم. ما از همان مرحله اول كه با س��عيد نعمت اهلل در 
حال نوش��تن فيلمنامه بوديم براي نقش اول به نورا فكر 

كرديم و خوشحالم از اين باور نتيجه بخش. 
- االن درب�اره نوش�تن فيلمنام�ه ح�رف زدي�د، 
مي خواستم بدانم سوژه اي كه شما انتخاب كرديد 
ج�زء دغدغه هاي ذهني تان بود ي�ا فيلمنامه اي با 
اين مضمون به دست تان رسيد و فكر كرديد سراغ 

ساختش برويد؟
بله، كامالً اين موضوع دغدغه من بود. من قبل از»حوالي 
اتوبان« 17 فيلم كوتاه ساخته ام كه در همه آنها گونه اي از 
سينماي اجتماعي، يك بافت منطقه اي و نوعي از آدم ها 
ديده مي شوند. من اين آدم ها، روابط و بافت اجتماعي را 
كه به تصوير مي كش��م خيلي دوس��ت دارم. من و سعيد 
نعمت اهلل قبل از »حوالي اتوبان« قرار بود قصه اي ديگر را 
با جهانگير كوثري كار كنيم اما پروانه ساخت نگرفت. قصه 
درباره تغيير جنسيت بود. بعد از آن با سعيد نعمت اهلل و 
آقاي موسوي سراغ ساخت »حوالي اتوبان« رفتيم، البته 
11 ماه طول كشيد تا »حوالي اتوبان« هم پروانه ساخت 
گرفت، يعني من هر دوشنبه منتظر بودم اين پروانه صادر 

شود و اين انتظار بسيار سخت و كشنده بود. 
- شما درباره آدم ها و بافت خاصي از اجتماع حرف 
زديد كه هميش�ه در فيلم هايتان وج�ود دارد. در 
مصاحبه اي هم گفته ايد فعالً دوس�ت ندارم درباره 
آدم هاي مرفه فيلم بسازم. چرا اين جنس آدم ها و 

اين فضا در ذهن شما پررنگ  است؟
من از زماني كه خودم را پيدا كردم فيلم ديدم. پدر من 
فيلم بين حرفه اي است. او سبك خاصي از سينما را دنبال 
مي كرد و با فضاهاي بعضي از فيلم ها انس و الفت داشت. 
شايد باورش سخت باشد اما انگار همه سبك ها و فضاهايي 
كه پدرم دوست داشته و با آنها زندگي كرده به  صورت ژني 
به من منتقل شده است. مثالً سينما در كودكي براي من 
با فيلم هاي س��رجيو لئونه آغاز شد. موسيقي در خانه ما 
با فرهاد و منفردزاده و بابك بيات حضور داش��ت. فيلمي 
كه من را وارد سينما كرد فيلم »گوزنها«ي كيميايي بود. 
»گوزنها« تار و پود وجود من را به هم ريخت، اصاًل حال 
من را عوض كرد. من اگر اين فيلم را نمي ديدم وارد سينما 
نمي شدم و شايد االن شغل ديگري داشتم. ما با »گوزنها« 
مشق رفاقت كرديم. با »داش آكل« عاشق شديم. »دندان 
م��ار« حالي براي ما ايج��اد كرد كه تا قبل از آن در هيچ 
فيلمي تجربه نكرده بوديم. »دندان مار« نقطه مشترك و 

جزيره تنهايي من و س��عيد نعمت اهلل هم بود و هنوز هم 
اين فيلم براي من تاريخ مصرف ندارد. 

- آن زمان چه ش�رايطي وجود داشت كه شما را با 
اين فيلم ها مرتبط مي كرد؟ 

االن مد ش��ده مي گويند نس��ل اول، دوم، س��وم. من 
نمي دانم نس��ل چندمي هس��تم، فقط اين را مي دانم كه 
نسل من نسل كوچه بود و هست، نه نسل گلخانه اي. من 
و رفقايم براي ديدن هم به كوچه مي زديم. تو اينترنت پي 
دلتنگي هم نمي گشتيم. ما همه چيز را در كوچه و خيابان 
ياد گرفتيم. ما در دوره نوجواني هيچ وقت در خانه نبوديم، 
به عبارتي هميش��ه در كوچه ولو بوديم. مثاًل از مدرس��ه 
درمي آمديم مي رفتيم سينما. تلويزيون نگاه نمي كرديم، 
پي سينما بوديم. سينما مثل خيلي از مفاهيم ديگر زندگي 
براي من در كوچه شكل گرفت. تربيت كودكي و نگاهي 
كه از همان دوره شكل گرفته هنوز باقي مانده است و به 
فيلم هايم راه پيدا مي كند. گاهي فكر مي كنم من االن در 
جواني پدرم زندگي مي كنم با اينكه االن پدرم از آن مرز 
فكري و سليقه اي عبور كرده است و حاال سليقه اش فرق 
كرده. شايد من هم چند سال ديگر شبيه االن پدرم فكر 

كنم. نمي دانم، شايد آره... شايد نه...!
- شما فيلم »نقطه ضعف« را ديده ايد؟

اگر فيلم آقاي اعالمي را مي گوييد، ديده ام. 
- بل�ه، »نقطه ضعف« اولين فيل�م زنده ياد اعالمي 
است كه شباهتي به كار اول يك كارگردان نداشت 
اما مرحوم اعالمي نتوانست جايگاهي را كه با ساخت 
اولين فيلمش به دست آورده بود، حفظ كند. پس از 
آن با توقعي كه ايجاد شده بود كار چشمگيري از او 
نديديم. سياوش اسعدي پس از »حوالي اتوبان« قصد 
دارد به سمت چه فيلم هايي برود؟ چقدر مي تواند 
خودش را در همين ژانري كه پيش گرفته، نگه دارد 
و به سمت و سوي سينماي سطحي و مبتذل نرود؟

جدا شدن از سينماي اجتماعي براي من اتفاق بسيار 
دوري اس��ت. س��ينماي مورد عالقه من سينماي هنري 
نيس��ت كه من را به س��مت س��ينماي تجاري بلغزاند. 
س��ينماي مورد عالقه من س��ينماي ميانه است كه هم 
بعد فرهنگي دارد و هم مي تواند با مخاطب ارتباط برقرار 
كند. بنابراين دليلي ندارد كه به سمت و سويي كه شما 

مي گوييد كشيده شوم. 
- به نظر ش�ما چرا خيلي از آنهايي كه با فيلم هاي 
خ�وب و آبرومن�د ش�روع كردند بع�د از مدتي به 

سينماي سطحي بدنه روي آوردند؟
همه ما غم نان داريم اما غم نان ما نس��بي است. يك 
كسي خيلي تحمل بي پولي و سختي ندارد، براي همين از 
كنار آنچه در نظر داشته، مي گذرد و وارد داستان ديگري 
مي شود تا بتواند راحت تر زندگي كند. من چون هنوز در 
اين فضا قرار نگرفته ام داليل آن را به خوبي نمي دانم. شايد 

اين اتفاق براي من هم بيفتد. 

من بس��يار س��خت وارد اين حرفه شده ام و قدرش را 
مي دانم. نه دايي تهيه كننده داشتم نه عمويي كه در سينما 
برايم كاري كند. خودم تك و تنها آمدم و كلي س��ختي 

كشيدم تا در اين حرفه  پذيرفته شدم. 
- بونوئل: »غم نان دليل فاحش�گي هنر نيس�ت.« 
درباره اين جمله هرچه به ذهن تان مي رسد بنويسيد.

از خداون��د فهم اين جمله را براي خودم و س��ينماي 
ايران آرزومندم.

- از اينجا به بعد مي خواهم سراغ فيلم بروم. ما بعد 
از 10 سال خانم گلچهره سجاديه را بر پرده سينما 
مي بينيم. همكاري بين ش�ما و ايشان چطور شكل 
گرفت؟ در زمان نوش�تن فيلمنامه به ايش�ان فكر 

كرده بوديد؟
من معتقدم در مرحله فيلمنامه بايد به تمام بازيگران 
فيلم فكر شود يا به آنها گفته شود. من در مرحله فيلمنامه 
با همه بازيگران فيلم صحبت كردم اال خانم سجاديه. ما 
نمي دانستيم چه كسي قرار است پرديس را بازي كند چون 

در ذهن مان مابه ازايي برايش نداشتيم. 
- پس چطور شد كه به گلچهره سجاديه فكر كرديد؟

گلچهره س��جاديه براي من از »دن��دان مار« مي آيد. 
طلعت »دندان مار« هميش��ه در ذهن من بود. هميش��ه 
مترصد فرصتي بودم كه با ايشان كار كنم و حوالي اتوبان 

اين فرصت را براي هر دو ما ايجاد كرد. 
- گويا به خاطر عدم حمايت مركز مستند و تجربي 
در تولي�د و س�رمايه گذاري اين كار دچار مش�كل 

شديد؟
ابت��دا قرار بود مركز مس��تند و تجربي روي اين فيلم 
س��رمايه گذاري كند ام��ا در زمان توليد بدون هيچ دليل 
روشني از سرمايه گذاري در اين فيلم سر باز زد. تهيه كننده 
اين فيلم هم روي كمك مس��تند و تجربي حساب كرده 
بود. اوضاع به هم ريخت و من به بچه ها گفتم خداحافظ، 
برويد سر پروژه هاي ديگر اما شهاب حسيني گفت يعني 
چه؟ گفتم: يعني پول نداريم، شهاب جان. ما 40 درصد 
روي سرمايه مركز مستند و تجربي حساب كرده بوديم. 
گفت: 40 درصد چقدر مي ش��ود؟ گفت��م اينقدر. گفت: 
خب من دس��تمزد نمي گيرم. گفتم: خب تو نمي گيري، 
گفت: من با خانم سجاديه، بهناز جعفري، نورا هاشمي و 
افشين سنگ چاپ همه حرف مي زنم كه هيچ كس از تو 
پول نگيرد. من رفتم پيش غالمرضا موسوي گفتم شهاب 
اين حرف را مي زند. آقاي موسوي گفتند: اين حرف ها در 
مرحله عمل اجرايي نيس��ت. دو سه روز بعد گفتم آقاي 
موس��وي دارند مي آيند قرارداد ببندند. باورشان نمي شد 
اما بازيگرها دانه دانه آمدند قرارداد سفيد بدون رقم امضا 
كردند. من از آنها خواهش كردم رقم بنويسند و پول شان 
را در فيلم ش��ريك شوند. براي همين اين فيلم عماًل به 
يك تعاوني تبديل شد. يعني 40 درصد عوامل فيلم در 

فروش شريك هستند. 

- شما كه از ساخت فيلم هاي كوتاه ومستند وارد 
سينما شديد چقدر در فيلم بلندتان دغدغه مستند 

بودن و روايت واقعي را داشتيد؟
ما در سينما بازسازي واقعيت مي كنيم اما مستند كار 
نمي كنيم. اسمش روش است، سينما. اما اينكه فرم را از 
آن بگيريم و به سمت مستند هدايتش كنيم، نمي پسندم. 
سينما براي من يعني اسكوپ، يعني نور، يعني اكسپوز، 
رنگ، طراحي صحنه و... من معتقدم مستند يك رسالتي 
دارد و سينما يك رسالت ديگر. سينما مي تواند باور پذير 

باشد، اما صرفاً مي تواند مستند هم نباشد. 
- در فيلم»حوال�ي اتوبان« چق�در قضاوت وجود 

دارد؟
هيچي. اين فيلم به هيچ عنوان قضاوت نمي كند. 

- در جاي�ي از فيلم بهناز جعفري )طلعت( به نورا 
هاش�مي )سيما( مي گويد: »بهش گفتم ماهي يك 
بار هم كه مرغ نخوري نه قرآن خدا غلط مي ش�ه 
ن�ه چيزي از مخت كم و زي�اد. فقط ازت مي خوام 
كل كوچه را برام چراغوني كني و با يه ماشين كه 
پيكان نباش�ه تا صبح دور شهر بچرخيم.« به نظر 
شما در اين قسمت حرف هاي طلعت نوعي قضاوت 

روي كار سيما نيست؟
ببينيد، نه در فيلمنامه اين فيلم قضاوت وجود دارد، 
نه در ساخت. آدم ها در اين فيلم فقط روايت مي شوند، نه 
قضاوت. آدم هاي اين فيلم نه بد هستند، نه خوب. آدم هاي 
اين فيلم خاكس��تري هس��تند كه حتي در نور پردازي 
و كنتراست ها س��عي كرده ايم با نمايش چهره هايي كه 
يك طرف آن تيره تر و س��مت ديگر آن روش��ن تر است، 
اي��ن موضوع را نمايش بدهيم. آدم هاي اين فيلم هر دو 
وجه را دارند، اين آدم ها همه كمپلكس دارند، پر از گره 
هس��تند. اين گره ها از طبقه و شرايط مالي شان مي آيد. 
خودشان خودشان را نقض مي كنند مثاًل در ديالوگي كه 
اشاره كرديد طلعت مي گويد ماشيني كه پيكان نباشد. 
اين پيكان ناشي از كمپلكس طلعت است. يعني طلعت 
هم مثل س��يما مي خواهد شرايطش را تغيير دهد ولي 

شايد به اندازه سيما جسور نيست. 
- چق�در اين موضوع كه آدم ها در جامعه ما مدام 
تالش مي كنند طبقه اجتماعي شان را عوض كنند 
مدنظرتان بوده. آيا به نوعي مي خواستيد فرار آدم ها 

از طبقه اجتماعي شان را نشان دهيد؟
بل��ه. م��ن خيلي به اي��ن موضوع فك��ر مي كنم. من 
معتقدم كمپلكس هاي آدم ها از طبقه اجتماعي شان ناشي 
مي شود. اكثر كاراكترهاي اين فيلم هم جايشان در طبقه 

واقعي شان گرم نيست. 
- خودت�ان اگ�ر بخواهيد بين آدم ه�اي اين فيلم 

قضاوت كنيد كدام را محق تر مي دانيد؟
همه اين كاراكترها در يك شرايط خاص تصميماتي 
گرفته اند. بايد بگويم همه ش��خصيت هاي اين فيلم هم 
حق دارند و هم حق ندارند. اما كار من اين نيس��ت كه 
بگويم چه كسي محق است يا نيست. بيانيه صادر كنم و 
پيام بدهم. اصوالً پيام دادن در سينما چيز جالبي نيست. 
من فقط يك فيلمساز هستم كه قصه مي گويم. حاال در 
طول اين قصه مفاهيمي تنيده ش��ده اما اگر من به طور 
مس��تقيم آنها را بيان كنم تبديل به شعار مي شود و اثر 

عكس مي گذارد. 
- فكر مي كنيد 10 سال ديگر سياوش اسعدي كجاي 

سينماي ايران ايستاده است؟
واقعاً سوال سختي است؛ از آنجايي كه تاثير پذيري و 
تاثيرگذاري هر دو لذت بخشند، و من لذت تاثير پذيري 
را تمام چش��يدم، حاال مي خواهم ل��ذت تاثيرگذاري را 

تجربه كنم.
- سينما چيست؟

بچه بودم، دل صاف تر و پاك تر از حاالم، روي يه صندلي 
تو يه سالن، رخ تو رخ يه پرده سفيد و تميز. هر دو منتظر يه 
نور بوديم، كه بتابه از آپارات خونه اون سينما حال هردومون 
رو عوض كنه. تو همون بچگي سال ها بود كه ديدم درست 

وسط يك نور و يك پرده گير افتادم... تا حاال... 

نسل من نسل 
كوچه بود و 

هست، نه نسل 
گلخانه اي. من 
و رفقايم براي 

ديدن هم به 
كوچه مي زديم. 
تو اينترنت پي 

دلتنگي هم 
نمي گشتيم. 

سينما مثل خيلي 
از مفاهيم ديگر 

زندگي براي من 
در كوچه شكل 

گرفت. 

شيما شهرابي

نگاهي به فيلم حوالي اتوبان ساخته 
سياوش اسعدي 

فضيلت از دست رفته
تهور و جسارت چشمگير كارگردان جوان 
فيل��م حوالي اتوبان در قبال طرح يك معضل 
بس��يار مهم اجتماعي قابل س��تايش اس��ت. 
سياوش اس��عدي در فيلم اول خود به سراغ 
كار دشواري رفته است كه عمده فيلمسازان 
كش��ورمان ش��ايد از انجام آن هراس داشته 
باشند. در حال حاضر و در ميان كارگردان هاي 
ايران��ي ش��ايد فقط اصغر فرهادي باش��د كه 
دغدغه تصوير ك��ردن معضالت اجتماعي در 
بيش��تر فيلم هايش ديده مي ش��ود، اما آنچه 
در ماج��راي فيل��م »حوال��ي اتوب��ان« ديده 
مي ش��ود، به لحاظ طرح موض��وع بحران در 
زندگ��ي زناش��ويي و معض��الت اخالقي يك 
گام از اكث��ر آث��ار اجتماعي س��ينماي ايران 
پي��ش مي افتد. اگر فيلم را ب��ه لحاظ روايت 
به دو نيمه تقسيم كنيم، نيمه اول آن بسيار 
درخش��ان و اميدوار كننده است. در نيمه اول 
يك زندگي آرام و عاشقانه كم كم و در زماني 
كوتاه با امواجي از سوءظن ها و ترديد اخالقي 
ناخوش��ايند مواجه مي ش��ود كه چهره اوليه 
ش��خصيت ها را هم به سرعت تغيير مي دهد. 
س��يما )نورا هاشمي(، همسرش پاشا )شهاب 
حس��يني( و ي��ك زن خياباني به نام پرديس 
ش��خصيت هاي اصل��ي فيلم هس��تند. نقش 
پرديس را گلچهره سجاديه تقريباً به بهترين 
شكل ممكن ايفا مي كند. نگاه كارگردان به اين 
كاراكتر به گونه اي است كه در اكثر صحنه هاي 
حضور او شاهد بارش باران هستيم كه مي شود 
گفت نمادي از معصوميت اين ش��خصيت به 
حس��اب مي آيد. درس��ت از جايي كه شك و 
ترديد كاراكتر س��يما و ه��راس او از لو رفتن 
گذش��ته اش به وسيله پرديس باعث مي شود 
موقعيت او را به پليس اطالع دهد، داس��تان 
فيلم دچار يك افت فاحش مي ش��ود. مطابق 
منطق روايي فيلم س��ه ش��خصيت اصلي به 
مخاطب معرفي ش��ده اند كه داس��تان از ديد 
آنها پيگيري مي ش��ود. اما پس از انتقامجويي 
پردي��س از س��يما و در نتيجه به هم خوردن 
رابطه س��يما و پاش��ا، هم پرديس به يكباره 
از داس��تان حذف مي ش��ود و هم پاشا. گويي 
حضور اين دو كاراكتر تنها به اين دليل بوده 
كه س��يما از همس��رش جدا شود و به سمت 

خانواده اش برود. فقر اقتصادي خانواده سيما 
تنه��ا توجيه آن گذش��ته غيراخالقي موجود 
در روايت اس��ت. به نظ��رم كارگردان تالش 
مي كن��د ترحم و دلس��وزي مخاطب را روي 
موقعي��ت كاراكترهايش متمرك��ز كند. انگار 
روبه روي مخاطبش ايس��تاده و مي گويد: فقر 
مي تواند هر كس��ي را به اي��ن وضعيت دچار 
كند. اين نگاه كمي شعارزده به نظر مي رسد 
اما در عين حال مي ش��ود درك كرد كه براي 
ط��رح بس��ترها و زمينه هاي ديگ��ري كه در 
واقعيت موجب انحرافات اخالقي مي شود، خط 
قرمزها و محدوديت هاي زيادي وجود دارد. با 
حضور س��يما در خانه پدري اش روايت شكل 
آش��نايي به خود مي گيرد كه با غافلگيري و 
جسارت آغاز فيلم در تضاد كامل است. اينكه 
س��نت هاي زندگي ساده در يك خانه قديمي 
بتواند شخصيت سيما را كه انتقامجو و آكنده 
از عقده است، احيا كند تا حدي كليشه اي و 

غيرمنطقي به نظر مي رسد. 
در نيم��ه اول فيلم ماجرا از ديد س��ه نفر 
روايت مي ش��ود اما در اين نيمه همه چيز به 
احياي فضيلت هاي از دست رفته سيما ختم 
مي ش��ود كه قرار است به ريش��ه و اصالتش 
بازگ��ردد و ب��ه اصطالح متحول ش��ود. حال 
آنكه س��وابق ناخوش��ايند و غيراخالقي او در 
خانه پرديس حاصل همين فقري بوده كه او 
در دوران نوجواني و كودكي اش تجربه كرده 
اس��ت. ديالوگ هاي حوالي اتوبان بدون شك 
نقطه قوت فيلم به حس��اب مي آيد كه كاماًل 
متناس��ب با ش��خصيت ها و طبقه اجتماعي 
آنها نوش��ته شده است. از اين لحاظ مي شود 
امتياز ويژه اي براي فيلمنامه سعيد نعمت اهلل 
قائل ش��د كه درك درس��تي از روانشناس��ي 
شخصيت ها در اقشار مختلف اجتماعي داشته 
است. نكته اي هم درباره موسيقي فيلم وجود 
دارد كه يك كپي از موس��يقي فيلم مش��هور 
بي وفا ساخته آدرين لين است. موسيقي كاماًل 
با ح��ال و هواي فيلم تناس��ب دارد اما براي 
يك مخاطب جدي سينما تكراري به حساب 
مي آي��د. به نظرم انتظار نابجايي نيس��ت كه 
بامداد بيات فرزند مرحوم بابك بيات موسيقي 
كارش را خودش بسازد و ملودي هاي مشهور 

را تكرار نكند.

نيما سيروس كبيري

درباره فيلم »حوالي اتوبان« 
 دود شدن خوشبختي 

در نيمه شب
»حوالي اتوبان« فيلمي درباره زنان و رويا هايشان 
اس��ت؛ زناني كه هر كدام براي رس��يدن به شهر 
رويا هايش��ان، اتوبان��ي را برمي گزينند؛ اتوباني كه 
بسيار بلند و تاريك است و گاهي نرسيده  به شهر 
رويا هايش��ان، در اتوبان گم مي شوند و در حوالي 
اتوبان سرگردان مي شوند. آنها در اتوبان در جدال 
با تاريكي و تنهايي هستند و نمي خواهند بپذيرند 
كه بهشت گمشده اي در انتهاي اتوبان نيست و اين 
اتوبان به ناكجاآبادي ختم مي شود كه كسي از آن 
خبر ندارد.  فيلم درباره وضعيت چهار زن اس��ت. 
روايت، نخس��ت به س��راغ زندگي س��يما مي رود. 
س��يما زني اس��ت كه در كنار رفاه، همسري دارد 
كه دوس��تش دارد. وضعيت زندگي س��يما، يك 
وضعيت رويايي است كه سيما از آن لذت مي برد. 
پرديس رازهايي از زندگي گذشته  سيما مي داند كه 
وجودش تهديدي براي وضعيت زندگي سيماست. 
سيما تالش مي كند پرديس را از خود دور كند. اما 
اتفاقي ديگر، سبب مي شود پرديس در كنار سيما 
بماند و كش��مكش اي��ن دو زن، بخش اول روايت 

فيلم را مي سازد. 
كش��مكش اين دو زن بر مبناي راز بقاست. در 
سكانس بستري شدن سيما در بيمارستان، تلويزيون 
صحنه مبارزه ش��ير و پلنگي را بر سر طعمه نشان 
مي دهد. سيما حضور پرديس را براي خود تهديد 
مي داند و سلس��له اتفاق ها اين تهديد را به زندگي 
سيما مي آورد. دو نكته در وضعيت سيما موثر است؛ 
نخس��ت آنكه سيما براي رسيدن به اين وضعيت، 
بحران هاي بس��ياري را پشت  سر گذاشته  است و 
دوم آنكه او از مصائب زن  بودنش، آگاه اس��ت و به 
انتظاري كه مرد ايراني از جايگاه اجتماعي همسرش 
دارد، واقف است. در صحنه اي كه پاشا سي دي فيلم 
را به سيما نشان مي دهد، به او مي گويد اين فيلم را 
من امشب با پرديس ديدم، بقيه مردم شهر با كي 
مي بينند؟ اين دو نكته، بستر واكنش سيما به حضور 
پرديس در زندگي اش را مي سازد. سيما به پليس خبر 
مي دهد و وضعيت زندگي پرديس ويران مي شود. 
دخترش به بهزيستي سپرده مي شود و بستگانش 
از شغل او آگاه مي شوند. سير روايت كاري مي كند 
كه پرديس كه س��يما را مادرانه دوس��ت داش��ت، 
متحول ش��ود و ازش انتقام بگيرد. كشمكش اين 
دو زن، وضعي��ت هر دو را وي��ران كرد. بخش دوم 
فيلم از سرگشتگي هاي سيما در اتوبان هاي تهران 
آغاز مي شود. سيما كه تنها و بي پناه است، پس از 
ساعت ها پرسه زدن، پيش مادرش برمي گردد. مادر 
و خواهر س��يما، دو زن ديگر هستند كه روايت به 
 بررسي وضعيت آنها پرداخته است. مادر سيما كه 
شوهرش را از دست داده است، با رفتن سيما، زير 
بار سنگين حرف هاي مردم فروريخته است. جسم 
 ناتوان  او، هويت بخش خانه  است. بخش اول فيلم، 
بس��يار درخش��ان تر از بخش دوم است. در بخش 
دوم، شخصيت هاي بخش اول   رها مي شوند و ديگر 
در جري��ان روايت قرار نمي گيرند. اين   رها ش��دن 
ش��خصيت ها، س��ير روايت را به چالش مي كشد. 
به عنوان نمونه، سيما كه زندگي اش برايش بسيار 
اهميت دارد، پس از آن شب مي پذيرد كه همه  چيز 
تمام شده  است و ديگر حتي سراغي از پاشا نمي گيرد 
و فرداي آن روز تالش��ي نمي كند تا زندگي اش را 
بازيابي كند. همچنين سيما وقتي فهميد پرديس 
خانه اش را ترك كرده است، ديگر به  دنبالش نمي رود 
تا او را بيابد؟ اينها مثال هايي هستند كه داستان  فيلم 

را به چالش مي كشند. 
پيوندهاي ضعيف دو بخش فيلم، سبب دوپاره  
ش��دن روايت شده  است. انگار دو فيلم مستقل با 
يك ش��خصيت به  هم پيوند داده  ش��ده است. از 
س��وي ديگر، كنارهم قرار گرفت��ن اين دو بخش 
سبب مي شود از نظر مضموني، ارتباط استنتاجي 
بين دو بخش برقرار شود و انگار بخش دوم، نتيجه 
بخش اول است و كارگردان به جاي مخاطب، نتيجه 
روايت را هم مشخص كرده  است و مخاطب با يك 
توصيه  اخالقي، در پايان روايت روبه رو مي ش��ود. 
سيما در گذشته، ازدواج با مردان  محل  زندگي  اش 
را مترادف با بدبختي مي دانست و در پايان فيلم به 
خوشبختي طلعت و همسرش حسرت مي خورد. 
سيما پس از ديدن  مادر و خواهرش متحول مي شود 
و ديگر نمي خواهد به آن زندگي بازگردد. هرچقدر 
دگرگوني  ش��خصيت پرديس و تبديل  شدنش از 
ش��خصيتي رئوف به ش��خصي مقتنم در ساختار 
روايت قابل باور اس��ت، اما اين تحول درباره سيما 
به نقطه باورپذيري نمي رسد و لحن شعاري مي يابد. 
در بخش دوم، ديالوگ ها با ساختار شخصيت ها 
تناسبي ندارد و انگار كالم بسيار فرهيخته تر از قالب 
شخصيت هاست. ديالوگ هاي مربوط به ريشه هاي 
سيما در خانواده اش، تناسبي با شخصيت طلعت 
ندارد و فرا تر از نقش��ي است كه در روايت برايش 
تعريف شده  است. ديالوگ هايي كه قرار است بستر 
 پذيرش س��يما در خانواده اش را بسازد؛ خانواده و 
خواهري كه بسيار متفاوت از سيما هستند و هيچ 
نقطه  اشتراكي بين سيما و خانواده اش وجود ندارد 
و كارگردان فقط با تمهيد عوض  كردن لباس  سيما، 

سعي  مي كند سيما را شبيه خانواده اش بكند. 
پاي��ان فيلم، همزمان با مرگ مادر، المپ هاي 
ريسه خوش��بختي مي تركد و سيما در آن كوچه 
تاريك تنها مي شود. انگار مادر تا نوبت خوشبختي 
طلعت زنده  مي ماند تا او درد بي كس��ي نچش��د و 
پ��س از رفتن طلعت، مادر ه��م آن خانه را ترك 
مي كند. آمبوالنس مادر، كوچه را ترك مي كند و 
س��يما را با يك خانه تاريك و هزار روياي له شده 
تنها مي گذارد. باز هم نيمه شب است. انگار ساعت 
دوازده ضربه نواخته اس��ت و خوشبختي سيندرال 

دود مي شود و به هوا مي رود!  

سعيد احمدي پويا
s.ahmadipouya@gmail.com

گفت وگو با سياوش اسعدي كارگردان فيلم »حوالي اتوبان«

اگر »گوزنها« را نمي ديدم...
 آدم ها در اين فيلم فقط روايت مي شوند نه قضاوت

عكس:
امير جديدي


