
تركيب هيات داوران جشنواره فيلم فجر امسال 
ب�ا واكنش هاي مختلفي از س�وي فيلمس�ازان 
روب�ه رو بود و بس�ياري را وادار ب�ه اعتراض به 
تركي�ب هي�ات داوران ك�رد. اي�ن انتقاده�ا و 
اعتراض ها در طول برگزاري جشنواره فيلم فجر 
ه�م پايان نيافت و در نشس�ت هاي مطبوعاتي 
بارها از سوي سازندگان فيلم ها يا اصحاب رسانه 
مطرح ش�د. روزنامه »روزگار« ضمن احترام به 
انتخاب داوران جشنواره فيلم فجر سراغ چند 
منتق�د رفته و در گ�زارش زير نظرات منتقدان 
را درب�اره بهتري�ن و بدتري�ن فيلم هايي كه در 

جشنواره امسال ديده اند، مي خوانيد.
---

امير پوريا: مفهوم داوري در ابعاد گسترده 
بهترين فيلم: »جدايي نادر از سيمين«

جش��نواره  فيلم  بهتري��ن 
از  ن��ادر  »جداي��ي  امس��ال 
س��يمين« است، در واقع فكر 
مي كنم ب��ه طور كل��ي تاثير 
»درب��اره الي...« روي ش��كل 
پيش��برد  و  فيلمنامه نويس��ي 
اي��ران  س��ينماي  در  قص��ه 
محس��وس ب��ود. طب��ق معم��ول فضاي نق��د فيلم 
كه ع��ادت به مچ گي��ري و ردياب��ي تاثيرپذيري ها 
دارد، نيس��ت. بحثم اين اس��ت كه در بس��ياري از 
فيلمنامه ه��اي فيلم هاي ايران مانند »آقايوس��ف«، 
»آلزايمر«، »اينجا بدون من«، »س��عادت آباد«، »يه 
حبه قند« و... آن شكل از چيدن جزييات فيلمنامه 
كه جايي قرار بگيرند و جاي ديگري تازه معنا پيدا 
كنند، از »درباره الي...« آموخته شده. اين درس ها 
به بهترين ش��كل در فيلم بعدي خود فرهادي نمود 
پيدا كرده اند. من معتقدم در بحث هاي مقايس��ه اي 
دم دس��تي كه دست فيلمس��از را »رو« مي دانند و 
»درباره الي...« را اثرگذارتر توصيف مي كنند، كافي 
بود ترتيب ساخت اين دو فيلم عوض شود. آن وقت 
مي گفتن��د اين بازي بين دروغ و راس��ت يا نگفتن 
همه واقعيت در فيلم اولي تازگي بيشتري داشت... 
ضمن��اً »جدايي نادر از س��يمين« از اين جهت كه 
مفه��وم داوري را در ابعادي گس��ترده تر از »درباره 
الي...« مطرح مي كند و به لحاظ بررس��ي رفتارهاي 
طبقات اجتماعي نيز جامعه شناس��ي وسيع تري به 
نس��بت »درباره الي...« دارد، در نظرم نشان دهنده 

تكامل كار فرهادي است.
بدترين فيلم: »گزارش يك جشن«

بديهي است كه ميان فيلم هاي ضعيف نمونه هاي 
بسيار سطح پايين تر از فيلم اخير ابراهيم حاتمي كيا 
هم يافت مي شد ولي اين فيلم را از آن جهت انتخاب 
مي كن��م كه به هيچ عنوان ب��ا انتظار معمول و بدتر 
از آن با ادعاي س��ازندگانش همخواني نداشت. بعد 
از تقابل اوليه بين ش��خصيت سرگرد )رضا كيانيان( 
و بانو )رويا تيموريان( بقيه مس��ير فيلم تكرار محض 
همان تعابيري اس��ت كه در نخستين كشمكش آنها 
مي بينيم و مي شنويم تا زمان ورود شخصيت سرهنگ 
)داري��وش ارجمند(. باز اميدوار ب��ودم كه گره هاي 
تازه اي از جن��س آن تقابل ديدگاه ها كه حاتمي كيا 
اس��تادش اس��ت، در فيلم بيفتد اما افسوس نه ورود 
س��رهنگ و نه آن ظواهر فريبنده شبه راهپيمايي تا 
رس��يدن به »بوستان پايداري« هيچ رمقي به جسم 

بي جان فيلم نيفزود.

جواد طوسي: جوالن دهي خودجوش
بهترين فيلم: »جدايي نادر از سيمين« و »جرم«

ترجي��ح مي ده��م دو فيلم 
»ج��رم« )مس��عود كيميايي( 
و »جداي��ي نادر از س��يمين« 
)اصغ��ر فره��ادي( را در كنار 
هم به عنوان بهترين هاي اين 
دوره از جش��نواره نام ببرم. با 
آنكه دنياي اين دو فيلمساز و 
زبان ساختاري و اجرايي شان هيچ نسبتي با يكديگر 
ندارد، ولي هر دو به خوبي آدم هايشان را مي شناسند 
و از طري��ق تش��ريح موقعي��ت فرضي آنه��ا به نوعي 

موضع گيري اجتماعي مي پردازند.
دغدغ��ه اصغر فرهادي قصه گويي و حادثه پردازي 
نيس��ت. او دو طبقه اجتماع��ي را در مقابل هم قرار 
مي ده��د تا ببيني��م بحران هاي اخالق��ي تا چه حد 
مي توان��د در جوالن ده��ي خودجوش و بي واس��طه 

موقعيت هاي انساني اختالل ايجاد كند.
ن��گاه فرهادي به روابط عاطفي و كش��مكش هاي 
ميان اعضاي اين دو خانواده و همچنين مواجهه پرافت 
و خيز اين دو طبقه به شدت با رئاليسم جامعه معاصر 
همخواني دارد. از اين جهت »جدايي نادر از سيمين« 
به عن��وان كامل كننده تريلوژي اصغر فرهادي بعد از 
»چهارشنبه س��وري« و »درباره الي...«، هويت مندي 
اجتماعي عميق ت��ر و فراگيرتري دارد. اين بار تلخي 
نگاه فرهادي زي��اد اذيت مان نمي كند، چراكه از دل 
واقعيت جاري بيرون مي زند. »جدايي نادر از سيمين« 
سندي زنده از جامعه اي است كه فضايل اخالقي اش 
را به ش��كل اندوهباري دارد از دست مي دهد. منتها 
هنوز فرهادي از نشان پرده آخر اين انحطاط خودداري 
مي كند و ترجيح مي دهد دختر نادر و سيمين بدون 
حضور ما و دوربين به رئيس محكمه بگويد مي خواهد 

پيش پدرش بماند يا مادرش سيمين...
اما مس��عود كيميايي در »جرم« از طريق همدلي 
و همراهي ضدقهرمان آش��نا و قديمي اش، دست به 
جهت گيري اجتماعي مي زند. در دنياي مس��تقل او، 
حتي يك آدمكش بي خط و خطوط مي تواند خودش 

را باال بكش��د و از بي هويتي به هويت مندي برس��د. 
وقتي آدم��ي با اين شناس��نامه و نيازهاي اقتصادي 
و وابس��تگي عاطفي و خانوادگي بتواند »نه« بگويد و 
انتخاب دلخواه خودش را داشته باشد، قابليت قهرمان 
شدن دارد. فضيلت رضاي فيلم »جرم«، همين حضور 
كنشمند مرحله به مرحله است. مناسك او براي اين 
دگرديس��ي، در كانون اخالقيات و مناس��بات خاص 
مس��عود كيميايي برگزار مي ش��ود. هم��ان طور كه 
»س��لطان« اين ش��عور و آگاهي را داش��ت كه بداند 
نارنج��ك قديمي ب��ه ديوار آويخته را به س��مت چه 
كس��ي نشانه رود، اينجا هم »رضا« اين فهم تاريخي 
را پيدا مي كند كه اس��لحه را به سوي محرمي كه به 
مبارزه ايمان و اعتقاد دارد، نش��انه نرود. مرگ آگاهي 
او در حريم ريش��ه دار »رفاق��ت« معنا پيدا مي كند و 
به آن حضور فاعالنه نهايي مي رس��د. باز كين خواهي 
و اب��راز وجود »رضا« با چاقو و اجرايي بدوي ش��كل 
مي يابد. باز دوره اي ديگر و مجلس��ي ديگر براي رگ 
زدن كس��ي كه خونش حالل است. از گلوي خونين 
اصغر هروئين فروش »گوزنها«، به نامحرم ديگري چون 
»قاسم خان« )مسعود رايگان( مي رسيم كه قصاص اش 
همان بريده شدن رگ گردنش با چاقو است. آدم هاي 
كيميايي در گ��ذر از اين خونخواهي، تطهير و كامل 
مي شوند و با چشمان باز به مرگ خوشامد مي گويند.

بدترين فيلم: فيلم »بد« نديده ام
در مي��ان آن تع��داد از فيلم هايي كه از دو بخش 
»مسابقه« و »نوعي نگاه« ديده ام، فيلمي كه بتوان با 
قاطعيت لفظ »بد« را در موردش به كار برد، نديده ام. 
حتي با آنكه از فيلم »فرزند صبح« خوشم نيامد ولي 
به لحاظ چند نكته مثبت س��اختاري نمي توانم آن را 
فيلم بدي بدانم. توجه داشته باشيد كه گاهي اوقات 
اين تقس��يم بندي ها و مقايس��ه كردن ها جدا از بازي 
ژورناليس��تي مي تواند به يك ادا تبديل ش��ود يعني 
منتقدي براي آنكه بيشتر توي چشم بيايد، به شكلي 
غيرمنصفانه و افراطي تو سر بعضي از فيلم ها مي زند. 
ش��خصاً با اين نگاه متفرعنانه توام با تحقير ميانه اي 
ندارم، مگر آنكه واقعاً فيلمي اس��تحقاق تصاحب اين 

»زرشك زرين« را داشته باشد.

حسين معززي نيا: خيلي نبوغ آميز است؟
بهترين فيلم: »جدايي نادر از سيمين«

از نظ��ر م��ن اي��ن فيلم با 
فاصل��ه نس��بت به آث��ار قبلي 
خود فرهادي و مابقي فيلم هاي 
جشنواره بهترين فيلم جشنواره 
امسال است. دليل اين انتخاب 
هم همه داليلي اس��ت كه در 
ي��ك فيلم خوب وج��ود دارد. 
فيلمنام��ه »جدايي نادر از س��يمين« ح��د و اندازه 
استانداردهاي جهاني را دارد. اجراي آن كاماًل بي نقص 
است و همه مراحل توليد از فيلمنامه تا كارگرداني با 
ظرافتي استثنايي و بسيار دقيق اجرا شده. اين ظرافت 
در س��اخت فيلم »يه حبه قند« رضا ميركريمي هم 
ديده مي شود و اگر فيلم فرهادي امسال در جشنواره 
حضور نداش��ت حتماً »يه حبه قند« ميركريمي را به  
عنوان بهتري��ن فيلم انتخاب مي كردم. اگر كس��اني 
بپرسند دليل اين پافشاري روي انتخاب »جدايي نادر 
از سيمين« چيس��ت، بايد بگويم داليل اين انتخاب 
نياز به نوش��تن يك نقد بلند چند هزار كلمه اي دارد 

كه البته حتماً آن را خواهم نوشت.
بدترين فيلم: »آسمان محبوب«

»آس��مان محب��وب« را ب��ه عن��وان بدترين فيلم 
جشنواره انتخاب مي كنم چون يك سرخوردگي كامل 
است. اصاًل دليل ساخته شدن اين فيلم را نمي فهمم. 
»آسمان محبوب« فيلم  هذياني از نوع بدش است. خود 
سازندگانش هم نمي دانسته اند كه چه كار مي خواهند 
بكنند. فكر كرده اند به خاطر اعتباري كه دارند هرچه 
را بگويند و بسازند ما به عنوان يك فيلم خوب قبول 
مي كني��م. ظاهراً آق��اي مهرجوي��ي در زمان ترجمه 
كتاب »جهان هولوگرافيك« درگير موضوع زندگي در 
جهان هاي موازي ش��ده و فكر كرده فيلمي در همين 
زمينه بس��ازد. در آسمان محبوب داستان شخصي را 
مي بينيم كه زندگي در دنيايي موازي را تجربه مي كند 
و وقتي به دنياي خودش برمي گردد تومور مغزي اش 
از بي��ن رفته، بدون اينكه دليلي براي آن ذكر ش��ود؛ 
دليلش حتماً سلوكي است كه داشته، يا برق چشمان 

عم��و غريب كه يك��ي از غريب ترين ش��خصيت هاي 
سينماي ايران است. اينها ايده هاي نويي است؟ خيلي 
نبوغ آميز است؟ ما اينها را باور كنيم؟ آسمان محبوب 
شبيه فيلم هاي عرفاني ناشيانه ابتداي دهه 1360 است 
كه البته ساختاري شلخته تر از آنها دارد. در ضمن اگر 
دستم براي انتخاب هاي بيشتري در اين زمينه باز بود 
فيلم »جرم« مسعود كيميايي را هم انتخاب مي كردم؛ 
يك تجربه كسالت بار از س��ينماگري كه ظاهراً ديگر 

حوصله اي براي قصه نويسي ندارد.
آرش خوشخو: نمايش سنگدالنه مفرح
بهترين فيلم: »جدايي نادر از سيمين«

»جدايي نادر از سيمين« امتداد 
و  »چهارشنبه سوري«  طبيعي 
»درباره ال��ي...« اصغر فرهادي 
است. هر سه فيلم آخر فرهادي 
تصاويري دقيق، گزنده و گويا از 
طبقه متوسط شهرنشين در دهه 
80 هستند. شايد اين به خودي 
خود چندان ارزشي نداشته باشد اما كافي است يادمان 
بيايد كه هر سه فيلم فرهادي سرگرم كننده هم بوده اند. 
سكوت حيرت انگيز سالن برج ميالد در نيم ساعت آخر 
همين فيلم نش��ان مي داد فرهادي تماش��اگران را در 
موقعيت دراماتيك چيده ش��ده فيل��م خود غرق كرده 
بود. س��ه گانه تكان دهنده فره��ادي در هر فيلم ابعاد 
هولناك تر و كامل تري گرفته است. كلمه هولناك را از 
عمد به كار بردم. قباًل جايي نوشته بودم كاش فرهادي 
با تماش��اگران مهربان تر باشد اما اين آرزو در »جدايي 
نادر از س��يمين« هم برآورده نشد. فشار عصبي اي كه 
در نيمه اول فيلم تحمل كردم تنها در برخي فيلم هاي 
هانكه از سر گذرانده بودم اما بايد بگويم ما به نمايش 
سنگدالنه فرهادي سرگرم مي شويم. ضمناً اگر انتخابي 
براي دوست داشتن فيلم هم در نظر مي گرفتيد حتماً 

فيلم »فرزند صبح« را انتخاب مي كردم.
بدترين فيلم: نمي توانم انتخاب كنم

من چون تع��داد معدودي فيلم ديده ام هيچ كدام 
از آنها به طور مشخص »بد« نبوده اند. پس نمي توانم 

بدترين فيلم جشنواره امسال را انتخاب كنم.

ش�يما شهرابي: روز گذشته بخش اول گفت وگو 
ب�ا رض�ا ميركريمي را خواندي�د و در آن بخش 
ميركريمي درب�اره موضوعات مختلفي صحبت 
ك�رد؛ از فيلمي كه نتوانس�ته بس�ازد، از لحني 
كه ب�راي بي�ان حرف هايش اس�تفاده مي كند، 
از جامع�ه اي ك�ه در آن زندگي مي كن�د و... اما 
درب�اره »يه حب�ه قند« حرفي ن�زد. بخش دوم 
اين گفت وگو به آخرين س�اخته ميركريمي »يه 

حبه قند« مي پردازد. 
---

- در فيل�م »ي�ه حبه قن�د« صحن�ه اي بود كه 
خواهرزاده عروس اصرار دارد براي آوردن خنچه 
همراه مادر و خاله هايش به خانه داماد برود. وقتي 
چند بار اصرار مي كند مادرش با تحكم مي پرسد : 
نمازت را خواندي؟ در صحنه بعد ما دختر نوجوان 
را مي بينيم كه نماز مي خواند، آنقدر تند كه انگار 
دارد كله معلق مي زند. چقدر اين مواجهه دو نسل 

را در مورد مسائل ديني در اجتماع ديده ايد؟ 
اصاًل خودم با دخترم چنين مس��اله اي دارم. البته 
هي��چ  وقت به او اعتراض نكردم ام��ا خيلي تند نماز 
مي خوان��د. بعضي  وقت ها كه موقع نماز خواندنش به 
او نگاه مي كنم فقط حجمي از پارچه را مي بينم كه باال 
و پايين مي رود. مدت ها به نماز خواندن او نگاه كرده ام 
و خنديده ام. راستش من از رسمي كردن فضاي دين 
پرهيز مي كنم. اصاًل دلم مي خواهد اين تابو را بشكنم. 
اول اينكه معتقدم دين فقط آيين و مناس��ك نيست، 
دوم اينكه در همه شئون زندگي ما وجود دارد و هر 
كس��ي هم به يك نس��بتي آن را دارد. چرا بايد همه 
يا خوب  خوب باش��ند يا بد بد، يا كامل كامل باش��ند 
يا ناقص ناقص؟ اين خط كش��ي ها كار را خيلي سخت 
مي كن��د. اين صحنه اي را كه ش��ما بازگو كرده ايد و 
م��ن آن را در فيلم ق��رار داده ام مي توانيد در خيلي 
از خانواده هاي��ي كه كمي مذهبي هس��تند، ببينيد. 
همه ش��ان همين طور هس��تند، بچه هايشان همين 
طور نماز مي خوانند. اش��كالش چيست؟ مثاًل ما اگر 
يك نمازخوان را نشان مي دهيم حتماً بايد نشان دهيم 
كه او با قرائت و طمانينه اي خاص نماز مي خواند. نه، 
من خودم خيلي وقت ها در كودكي به اين ش��كل كه 

در فيلم نشان دادم، نماز خوانده ام. اصاًل در آن زمان 
خيل��ي وقت ها به اصرار پدر و م��ادرم نماز خوانده ام. 
نمي دانم هم آن موقع چقدر كارم درست بوده و چقدر 
غلط. اما قطعاً نمازي كه االن مي خوانم با آن موقع فرق 
مي كند. االن وقتي نگران نماز خواندن هس��تم ديگر 
نگراني ام از جنس نگراني اصرار پدر و مادرم نيس��ت. 
درك ديگري از اين قصه دارم. نگراني ام از جنس يك 
حس دروني است كه مربوط به خودم است. ما نبايد 
از نشان دادن اين چيزها نگران باشيم و من هم اصاًل 
روي اين موضوع گارد نداش��تم و مي خواستم بگويم 

واقعيت زندگي اين گونه است.
- در قس�مت ديگري از اين فيلم آماده ش�دن 
خواهران عروس را براي مراس�م خنچه نش�ان 
مي دهيد. آنها همه تالش شان را براي اينكه زيبا 
باش�ند به كار مي گيرند اما باز هم پايبندي هاي 
مذهبي اين خانواده را در صحنه بعدي كه يكي 
از خواهره�ا )ريما رامين فر( با روي گرفته براي 
قس�مت مردانه شربت مي برد و دنبال شوهرش 
مي گردد كه صورت بزك شده اش را نشان دهد، 
به تصوير مي كشيد. آيا اين تصوير هم از همان 

تصاويري است كه دور و برتان ديده ايد؟
من يك خرده كلي تر به اين س��وال ش��ما پاس��خ 
مي دهم. تقريباً 90 درصد فيلم »يه حبه قند« خاطرات 
كودك��ي خودم اس��ت. من به خاطر ش��غل پدرم كه 
ارتش��ي بود با اينكه زنجاني هستم، در دزفول به دنيا 
آمدم و تا 10س��الگي هم آنجا بودم اما براي عروس��ي 
خاله هايم ما مس��ير دزفول تا تكاب را كه شهر مادرم 
بود، طي مي كرديم. تكاب آن وقت خيلي كوچك بود 
و اين خانه باغ در واقع خانه باغ خاله بزرگ من بود كه 
عروسي ها معموالً آنجا برگزار مي شد. حتي من نقشه 
اين خانه باغ فيلم را هم يك جورهايي از آنجا برداشتم، 
بعد با معماري كوير ادغام ش��د. ب��ا اينكه ما در عالم 
كودكي يك مس��ير طوالني را طي مي كرديم، تا آنجا 
مي رفتي��م و در يك فضاي��ي قرار مي گرفتيم كه همه 
فاميل دور هم جمع بودند، براي ما كه در غربت زندگي 
مي كرديم يك اتفاق بزرگ بود. بيشتر اتفاقات هم حول 
عروسي كوچك ترين خاله ام كه اسمش پسنديده است، 
مي افتد. ما به او پسند خاله مي گفتيم و خيلي از اتفاقات 

فيلم مال آن موقع است كه او عروسي كرد. مثاًل پدرم 
و باجناق هايش يك بار كه بيكار بودند رفتند ته باغ را 
كندند كه ش��ايد گنج پيدا كنند، اين را هم وارد فيلم 
كردم. همه پش��ت صحنه ها و لحظه هاي فيلم را من 
ديده ام، تجربه كرده ام و يادم مانده. خاله ها و خانم هاي 
فاميل را ديده ام كه بعد از بزك كردن دوست داشتند 
قبل از تمام شدن مجلس و پاك شدن صورت هايشان 
حتماً شوهران شان آنها را ببينند. اينها لحظاتي كاماًل 
ايراني اس��ت كه همه مان ديده اي��م و فكر نمي كنم با 

فرهنگ جاي ديگري مطابقت داشته باشد.
- بله، در »يه حبه قند« هم مراسم عروسي كاماًل 
ايراني است و هم مراسم عزاداري. ما در خيلي 
از فيلم هاي مطرح اين مراس�م را بارها ديده ايم 
اما اصاًل ايراني نيس�تند. شما مي خواستيد يك 
فيلم كاماًل ايراني بسازيد و به همين دليل سراغ 
سوژه اي رفتيد كه پرداخت ايراني داشته باشد 

يا حرف ديگري داشتيد؟ 
من از تجربيات گذش��ته ام استفاده كردم كه يك 
ح��رف امروزي بزنم. بحث ايراني بودن فقط در اجزا، 
اكسسوار، معماري و نوع گويش و روابط نيست بلكه 
در انديشه و جنس فكر كردن ما ايراني ها هم هست. 
فيلم دو قس��مت دارد. يك قس��مت شاد و سرخوش 
از خانواده اي كه احس��اس موفق بودن مي كنند ولي 

در واقع ما ملتي هس��تيم كه درست در لحظه اي كه 
خيلي احساس سرخوشي و سرحالي داريم يك تصميم 
غلط مي گيريم. در چنين شرايطي كمتر عقل مان كار 
مي كند و بيشتر احساسي هستيم و اتفاقاً بعضي اوقات 
وقتي موضوع تراژيك مي ش��ود، مثاًل يكي مي ميرد و 
جايش خالي مي ش��ود  اين اتفاق ب��راي ما مثل يك 
نعمت و رحمت مي ماند و باعث مي ش��ود كمي تامل 
كنيم و عقل مان را به كار بيندازيم. اين هم از وجوهي 
بود كه دلم مي خواست در فيلم باشد. ترجيح مي دهم 
خيلي خودم راجع به معاني فيلم و كليدواژه هاي فيلم 
ح��رف نزنم اما اگر با همين الگويي كه گفتم فيلم را 
ي��ك  بار ن��گاه كنيد و فيلم را در مقي��اس خانواده و 
خان��ه اي ببيني��م كه نقش اصل��ي را دارد و حاال اگر 
آن خانه وطن يا كش��ور ما باش��د متوجه مي ش��ويم 
كه ما بعضي وقت ها تصميمات خيلي س��ريعي برايش 
مي گيريم كه نياز اس��ت چه��ل روزي را فكر كنيم و 

بعد تصميم مان را عملي كنيم.
- ش�ما در »به همين سادگي« هم يك عروسي 
بدوي البته در شهر و در يك آپارتمان به تصوير 
كشيديد و در»يه حبه قند« انگار همان عروسي 
را به خانه باغ برديد. چرا دوست داريد عروسي 

را به اين شكل روايت كنيد؟
»ب��ه همين س��ادگي« بح��ث غرب��ت آدم ها در 

كالنشهرهاس��ت. عام��ل مهاج��رت، آدم ه��ا را ب��ا 
فرهنگ ه��اي مختلف در يك ش��هر جم��ع كرده اما 
مدني��ت را با خودش ني��اورده بلكه فقط آدم ها را در 
ساختمان ها روي همديگر تلنبار كرده  است. بنابراين 
براي كمك به قصه بايد عروس��ي به آن شكل برگزار 
مي ش��د يعني اگ��ر آدم ها رفتارهاي ش��هري تري از 
خودشان نشان مي دادند ش��ايد اين غربت و تنهايي 
اص��اًل درنمي آمد اما در»يه حبه قند« بحث من چيز 
ديگري اس��ت. در اي��ن فيلم يك جورهايي دوس��ت 
داش��تم راجع به ايران حرف بزنم. دلم مي خواس��ت 
يك اثري در كارنامه ام باشد كه همه اجزايش ايراني 
باش��د. ش��ما در هر طبقه اجتماعي س��راغ هر كسي 
برويد، مي تواند خاطره اي مشابه اتفاقات فيلم داشته 
باش��د. يعني نمي توانيد كسي را پيدا كنيد كه بگويد 
ن��ه، من چنين زندگي اي را نديده ام يا در بخش��ي از 
زندگي تجربه اش نكرده ام. من در اين فيلم دنبال وجه 
مشترك مي گشتم. نمي خواستم درباره طبقه خاصي 
حرف بزنم. درس��ت اس��ت كه به طبقه كف متوسط 
پرداخته ام ولي به لحاظ فرهنگي و روابط بين آدم ها 
يك الگوي كاماًل شناخته شده ايراني انتخاب كرده ام.
- اين طبقه كف متوس�ط داش�ت با خانواده اي  
از طبقه مرفه وصل�ت مي كرد. البته ما در فيلم 
خانواده مرفه را نديديم و در حرف ها درباره شان 
ش�نيديم. عده اي معتقدند براي برطرف كردن 
تض�اد طبقاتي يا هر تضاد ديگري مثل تضاد دو 
نسل و... بايد هزينه پرداخت شود و عده اي ديگر 
معتقدند مي توان با گفتمان تضادها را كمتر كرد. 

با كدام عقيده موافقيد؟
م��ن در فيلم خانواده مرفه را نش��ان ندادم چون 
نمي خواس��تم آنه��ا را قض��اوت كنم اما درب��اره اين 
هزين��ه اي كه مي گوييد ح��رف زدم. اصاًل فيلم دارد 
درب��اره همي��ن هزينه حرف مي زن��د. فيلم مي گويد 
آيا حاضري��د آخرين حلقه عاطفي خانواده را به عقد 
جاي��ي ديگر درآوريد؟ آيا حاضريد هزينه جاي خالي 
او را بپردازي��د؟ دايي در فيلم ثابت كرد كه هر كس 
مي رود ديگر نيست و جايش خالي مي ماند و اگر پسند 
هم برود همين اتفاق مي افتد. پس��ند كسي است كه 
در خانواده همه را به هم وصل كرده است. او خداي 
فداكاري خانواده اس��ت. ما مي خواهيم او را به جايي 
ديگر بفرس��تيم و قرار اس��ت در نيمه دوم فيلم همه 

به اين فكر كنند كه تصميم مان عاقالنه بوده يا نه.
- پس ش�ما با آن عده كه معتقدند براي از بين 

بردن تضادها بايد هزينه داد موافقيد؟
طبيعي است كه بايد هزينه داد.

گفت وگو با رضا ميركريمي درباره »يه حبه قند«- بخش دوم

اگر آن خانه وطن ما باشد
ما ملتي هستيم كه درست در لحظه اي كه احساس سرخوشي داريم يك تصميم غلط مي گيريم
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گزارش

نگاهي به فيلم »جدايي نادر از سيمين« ساخته اصغر فرهادي

سياهچاله قضاوت
سعيد احمدي پويا: برخي اوقات انسان در موقعيت هايي قرار 
مي گي��رد كه بايد قض��اوت كند و با يك قضاوت، وضعيت  خودش 
و ديگ��ران را تغيير مي دهد. برخ��ي اوقات انتخابي كوچك، تغيير 
وضعيت ه��اي بزرگ در پي  دارد. برخي اوقات آدم  بايد در تنهايي 
خوي��ش زار بزند تا بفهم��د كه چه  كرده  اس��ت. »جدايي نادر از 
سيمين« روايت تمام دلمشغولي ها و هراس هاي انسان ها از قضاوت 
است. انسان هايي كه هنوز شرافت شان رنگ نباخته است و پشت 

هر رفتاري، كرداري دارند كه آنها را به مخمصه مي كشاند و كوچك ترين رفتاري را زير 
ذره بين خود مي گذارد. داستان فيلم، داستان ساده اي است. سيمين مي خواهد ايران را 
ترك كند و نادر به  خاطر بيماري پدرش نمي تواند او را همراهي كند و سيمين تقاضاي 
طالق مي كند. يك داس��تان معمولي و تكراري كه هر روز مش��ابه آن در دادگاه خانواده 
تكرار مي شود. اين قضيه دو جنبه دارد. جنبه نخست قضيه رويكرد كارگردان است كه 
با دس��تمايه  قرار دادن يك داس��تان معمولي، پيچيدگي هاي زندگي را به مخاطب خود 
مي فهماند و نش��ان مي دهد در پس اتفاقات س��اده و كوچك، چه دنياي پيچيده اي از 

قضاوت ها نهفته است و بار سنگين هستي را به انسان يادآور مي شود. 
وجه دوم اين مساله از زاويه ديد مخاطب است. داستاني معمولي كه سبب همذات پنداري 
مخاطبان با ش��خصيت هاي فيلم مي شود. با فروپاشي آنها، مخاطب در خود فرومي ريزد و 
براي مخاطب، اين اتفاق، يك اتفاق ساده نيست. شخصيت هاي فيلم به مباني اخالقي خود 
پايبند هس��تند. آنها زندگي خود را طبق اصولي كه تعريف كرده اند، پيش مي برند. نادر و 
س��يمين با ترمه دخترشان صادق هستند و رويه ش��ان اين است كه همواره بايد سمت و 
س��وي حقيقت را گرفت. هر كس كه از سوي دادگاه فراخوانده مي شود و از آنها مي پرسد 
چه بگويد كه به آنها آسيبي نرسد، آنها ازش مي خواهند حقيقت را بگويد. از آن سو راضيه 
و شوهرش به مباني اخالق سنتي پايبند هستند. براي آنها هنوز مفهوم گناه، حالل و حرام 
مطرح است و نسبت به آن حساس هستند. راضيه براي كوچك ترين كاري- مانند شستن 
پدر پير نادر- به دفتر مرجع  تقليدش زنگ مي زند و از آنها مي پرسد آيا اين كار جايز است 
يا خير؟ براي او مهم است كه زندگي اش با حرام آميخته نشود. هيچ كدام از شخصيت هاي 
فيلم وجه منفي پررنگي ندارند. حتي شوهر راضيه كه رفتارهاي تندي دارد، از واقعيت قضيه 
خبر ندارد و بر اثر تجربياتش، به تمامي افراد بدبين است و تصور مي كند همه مي خواهند 
حقوقش را پايمال كنند. اين نكته مهم فيلم است كه قهرمان و ضدقهرمان ندارد. تمامي 
شخصيت هاي فيلم، آدم هاي معمولي از همين جامعه هستند كه درگير يك داستان معمولي 
مي شوند؛ شخصيت هايي كه مخاطب مي تواند خودش را جاي يكي از آنها بپندارد. فيلم اين 
شخصيت ها را در وضعيت  ساده اي قرار مي دهد كه هرقدر روايت فيلم جلو مي رود، پيچيدگي 
آن بيشتر آشكار مي شود. وظيفه راضيه، نگهداري از پدر پير نادر است. اتفاقي مي افتد و او 
خانه  را ترك مي كند. نادر وقتي به خانه برمي گردد، پدرش را مي بيند كه روي زمين افتاده 
 است. حال پدرش بسيار بد است و او بسيار نگران مي شود. وقتي راضيه به خانه برمي گردد، 
نادر كه عصباني است، او را از خانه بيرون مي كند. راضيه به زمين مي افتد و بچه اش سقط 
مي شود. يك اتفاق، شخصيت هاي فيلم را در تقابل هم قرار مي دهد. وضعيت تقابل اين دو 
خانواده، سبب بزرگنمايي جزييات بي اهميت يك اتفاق مي شود و هركدام از آنها بايد در 

پيشگاه قاضي- يا مخاطب- روايت دقيق خود را از حادثه بگويند. 
هر كدام از اين دو خانواده، در اليه نخس��ت روايت، با خانواده ديگر درگير اس��ت. در 
اليه زيرين مس��اله، هر خانواده اي با خودش درگير مي ش��ود. نادر با خودش، سيمين و 
ترمه درگير مي ش��ود و راضيه هم با خودش و ش��وهرش. اين درگيري دوم، به مراتب 
ويرانگر تر از درگيري اول است. هر دو خانواده در دقايقي كوتاه، محضر قاضي، باهم درگير 
مي ش��وند اما آنها در خانه خودشان و در تمام لحظات  شخصي خود دچار خوددرگيري 
مي شوند. زار زدن نادر هنگام شستن پدرش و نگاه هاي پرسشگر ترمه به پدرش از اين 
سو و اضطراب هاي راضيه از سوي  ديگر بيانگر اين قضيه هستند. چالش ديگري كه در 
اين فيلم مطرح مي شود، بحث دخالت مصلحت در قضاوت است. نادر وقتي در مخمصه 
اس��تدالل هاي دخترش ق��رار مي گيرد، مي گويد »من اگر مي گفت��م كه مي دانم راضيه 
باردار است، به يك تا سه سال زندان محكوم مي شدم. آن وقت در اين مدت چه بر سر 
تو مي آمد؟« اين نوع پاسخ بر مبناي اخالقي خاصي استوار است. در اين وضعيت، فرد 
تالش مي كند چيزي را كه برايش مهم اس��ت و نگران آن اس��ت، مشخص كند، سپس 
مباني اخالقي خويش را بر مبناي آن تنظيم مي كند. در مقابل اين اس��تدالل، مي توان 
پرسشي مطرح كرد كه آيا فرد مي پسندد ديگري نيز همين رفتار را با خودش انجام بدهد؟ 
اين اس��تداللي است كه س��يمين براي نادر آورد و از او خواست خودش را جاي راضيه 
و ش��وهرش بگذارد. اين بحث، مس��اله سازگاري صرف است. وقتي فرد تصديق مي كند 
كه در ش��رايط مش��ابه، ديگران نبايد آن كار را انجام بدهند، اين براي آن فرد يك الزام 
 اخالقي پديد مي آورد. يكي از ايراداتي كه برخي به روايت  فيلم وارد مي دانند، استفاده 
از اصل  غافلگيري اس��ت. آنها بر اين باورند كه در پيشگاه قاضي– مخاطب- روايت بايد 
ش��فاف به پيش رود تا قضاوت مخاطب به چالش كشيده  بشود. در هر قضيه اي همواره 
زوايايي اس��ت كه تاريك مي ماند و ش��ايد هم هيچ گاه فاش نشود؛ اين امر پاشنه آشيل 
قضاوت است. هر شخصيتي براي خود رازي دارد كه روايت او را وادار مي كند آن را بيان 
كند. مخاطب تصور مي كرد نادر از بارداري راضيه آگاهي ندارد اما روايت به گونه اي پيش 
رفت كه نادر در يك واكنش ناخودآگاه عصبي و در بن بست استدالل هاي دخترش، به 
اين قضيه اعتراف كرد. از آن  سوي قضيه، واقف شدن راضيه به حرام  بودن پول  شبهه دار 
سبب آشفتگي راضيه و اعتراف او به تصادف شد. اين نكته بازي روايت با مخاطب است 
تا مخاطب بداند هر اتفاق، زوايايي دارد كه سبب تغيير نگاه قاضي مي شود. فارغ از اين 
بحث، مساله فيلم نتيجه قضاوت نبود بلكه روايت برآن بود تا قضاوت  كردن را به چالش 
بكش��د. فيلم، ش��خصيت ها و مخاطبش را در وضعيتي قرار مي داد كه ناچار به قضاوت 
بشوند و آنها را در آن سياهچاله تنها مي گذاشت. هيچ نوري به اين سياهچاله نمي تابد 

و انسان ها محكوم به زيست  ابدي در اين سياهچاله اند.

نظرخواهي »روزگار« از منتقدان درباره بهترين و بدترين فيلم جشنواره 

همه با هم، »جدايي نادر از سيمين«
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مسعود كيميايي در نشست نقد و بررسي »جرم«:
به من گفتند »جرم« بايد قبل از انقالب اتفاق بيفتد 

روزگار: نشس��ت رس��انه اي فيلم سينمايي »جرم« در برج ميالد برگزار شد. در اين 
نشس��ت مسعود كيميايي كارگردان فيلم، ايرج رامين فر طراح صحنه، اسحاق خانزادي 
صدابردار و صداگذار، تينا پاكروان مجري طرح و مدير توليد و پوالد كيميايي، داريوش 
ارجمند و حامد بهداد بازيگران »جرم« حضور داشتند. در ابتداي اين نشست كيميايي 
درباره بيست و هشتمين فيلمش گفت: »جرم« در اين 30 سال گذشته نزديك ترين فيلم 
به دوران فيلمسازي ام بوده است. ابتدا فيلم نوشت اين فيلم رد شد و به من گفتند قصه 
»جرم« بايد قبل از انقالب اتفاق بيفتد. من هم فيلم را به قبل از انقالب منتقل كردم و 
آن را ساختم. به گزارش خبرنگار ما او ادامه داد: بعد از آن دوران ساخت فيلم هاي سياه 
و س��فيد، »جرم« نزديك ترين فيلم به آن دوران من است. اين فيلم به انسان، خانواده، 
هس��تي انس��اني نه به ميزان دانايي بلكه به ميزان انسانيت اش نزديك است و نگاه ويژه 
دارد. يك آدم را كه به تنهايي از حاشيه آمده و انسان امروز است به نمايش مي گذارد. 
من در اين فيلم با اين انس��ان كار دارم. كارگردان »حكم« گفت: اثر هنري توس��ط يك 
جراح، يك ش��اعر خوب، و يك فيلمس��از در يك رحم پر از پيچيدگي هاي هستي شكل 

مي گيرد. ما سال هاي بسياري است كه در يك رحم ناسالم زندگي مي كنيم. 


