
  فرآيند شناخت و اجراي نقش را چگونه 
طي كرديد، با توجه به اينكه شخصيت كاوه 

داراي وجوه دروني نيز هست؟
به هر جهت شرايط بيروني و دروني كاوه به 
جهت اينكه در يك زمان خيلي كوتاه بايد بيان 
مي شد يعني مدت زماني كه فيلم طي آن روايت 
مي شود، من بايد هم زواياي معنوي شخصيت 
كاوه را ارائه مي كردم و هم وضعيت و مناس��بات 
جهان بيروني ش��خصيت كاوه را، در عين حال 
بايد چگونگي رفتارهاي ش��خصيت را روش��ن 
مي كردم و هم چرايي اش را، در نهايت بايد نسبت 
ش��خصيت كاوه و قضاوت او در مورد شخصيت 
خاتون را نشان مي دادم. اينكه جامعه فعلي ما آيا 
يك چنين زني را مي بخشد و آيا گذشت مي كند؟ 
اما س��ينما مي بخشد. س��ينما كمك مي كند و 
گوش مي كند و قابليت معنوي بودن را دارد. به 
دليل همين امنيت معنوي است كه مي شود به 
س��ينما پناه آورد و ماهيت اين امنيت از آنچه به 

لحاظ معنوي تجربه كرده ايم، متفاوت است. 
  مش�خصا هر دو ش�خصيت مرد فيلم 
در يك وضعيت دراماتي�ك قرار گرفته به 
عنوان بازيگر نقش كاوه نسبت شخصيت 
كاوه ب�ا خات�ون و زن به طوركل�ي چگونه 
اس�ت؟ ما چقدر تجرب�ه زيس�ته يي اين 
شخصيت را در مواجهه با اين زن مي بينيم؟

بايد برگرديم به آنجايي ك��ه اين فيلم تمام 
خاصيتش در اين اس��ت كه ما نمي توانيم صرفا 
برپايه اس��لوب و رويكرد علي و معلولي تحليل 
كنيم يعني نمي توانيم براي تحليل شخصيت ها 
صرفا به اين مس��ائل بپردازيم. اگ��ر بخواهيم به 
حقيقت اين ش��خصيت ها دس��ت يابيم. صرفا 
نمي توانيم بپرسيم كاوه چه نگرشي نسبت به اين 
زن دارد و به مقوله زن در زندگي خصوصي اش. 
اگر بخواهيم به اين سواالت جواب دهيم در واقع 
يك چيز اصلي را از دس��ت مي دهيم كه در واقع 
آن هم غريزه انسان است يعني اينكه تو يك جا 
ي��ك كاري را انجام مي دهي و ش��ايد دليلش را 
نمي داني و براي توجيهش بتواني هزار دليل پيدا 
كني. مثل اينكه شما مي خواهيد برويد جبهه. 
هزار س��وال منطقي وجود دارد ولي يك سوال 
معنوي همه آن منطق را ج��واب مي دهد. هزار 
دليل مي تواند وجود داشته باش��د كه چرا كاوه 
هيچ تمايلي به خاتون نداشته باشد يا حتي اگر 
پيدا هم بكند، فيلم به آن اش��اره يي ن��دارد و به 
آن نيم نگاهي هم ندارد. ما هي��چ چيزي درباره 
نس��بت كاوه با زنان نمي بينيم، هيچ كدام اينها 
توضيح داده نمي ش��ود و فقط ي��ك اصل وجود 
دارد و آن هم اين اس��ت كه خود اين كنش، كه 
مثال »تو اينجا باش ما نمي ذاريم كسي حق تو رو 
بخوره...« اين يك حركت غريزي انساني است كه 
در روزگار امروز ما گم شده است. يعني اگر مثال 
فردي را در خيابان مي بيني��د كه در حال كتك 
خوردن اس��ت، يا وقتي مي بينيد كيف آدمي را 
در خيابان مي دزدند، شما مي توانيد هزار سوال از 
خودتان بپرسيد كه اگر بروم دخالت كنم ممكن 
اس��ت چاقو بخورم، اصال مگر سراغ من آمده اند، 
مملكت قانون دارد و... اما يك پاس��خ هست كه 
همه اينها را جواب مي دهد و آن در غريزه انسان 
است يعني يك جا واكنش انساني نشان مي دهي 
و اين واكنش انساني هيچ دليل و توجيهي ندارد. 
چنين اتفاقي بيرون از تحليل است. به نظر من 
خود فيلم مي خواهد از اين سوال هايي كه ما در 
طول روز از خودمان مي پرسيم فرار كند. جامعه 
امروز ما يك جامعه محافظه كار شده، يعني اگر 
ما كاري انجام مي دهيم يا باي��د آن كار با منافع 
ما همسو باشد يا اينكه در كل منافع ما را تامين 
كند و براي ما به صرفد. اين محافظه كاري در اين 
فيلم نيست يعني اين فيلم مخالف محافظه كاري 
اس��ت. ما وقتي محافظ��ه كار مي ش��ويم اول از 
همه بايد داليل را بس��نجيم. چرا؟ اصال اين زن 
خودش رفته وارد زندگي مردي ش��ده و زندگي 
او را پاشيده است. اين زن بايد اصال محاكمه شود 
و سوال هايي از اين دس��ت، همه اين بدبيني ها 

وجود دارد اما اين فيلم از آن فرار مي كند. 
  اين در واقع يك نوع رجوع اخالقي مرد 
فيلم در كاوه مشخص اس�ت و برگرفته از 
همان اصول اخالقي س�ينماي كالسيك 

است. 
بله

  و چق�در از اي�ن روك�ش را  از زندگ�ي 
روزمره گرفته يي؟

ما بازيگر ها س��عي كرديم اين كار را بكنيم و 
فقط آن روكش را كمي تقويت كنيم كه فيلم مان 
به سمت شعار و استعاره نرود. به سمت اين نرود 
كه ما فضاي رئال را بخواهيم بشكنيم. روكشي 
براي خود ايجاد و آن را تقويت كرديم. اما قاعده، 
قاعده كالسيك است. يعني فيلم كامال با چند 
نمايش انتظار و نگاه هاي��ي كه به هم مي كنند و 
چوب بيليارد دارد كام��ال آن دوئل نهايي كه در 
وسترن ها بين خير و ش��ر به وجود مي آيد و در 
واقع بي عدالتي و عدال��ت را نويد مي دهد و فيلم 
به اين نقطه مي رسد. فيلم كامال قاعده كالسيك 
دارد و شما يك فيلم كامال كالسيك را مي بينيد 
اما با دو ضرباهنگ. يك ضرباهنگ اوليه است كه 
كامال داراي يك گرامر خاص است و از زماني كه 
ما وارد متروپل مي ش��ويم يك ضرباهنگ ديگر 
وجود دارد با يك گرامر ديگ��ر و با درامي مواجه 
مي ش��ويم كه درام انسان مقابل انس��ان است. 
براي همين اس��ت كه در آن صحن��ه پاياني به 
محض اينكه در باز مي ش��ود و دو زن همديگر را 
مي بينند همه چيز تمام مي شود. يعني وقتي در 
باز مي شود و اين دو تا زن پشت در هستند در واقع 
يكي هستند و جفت شان سختي كشيده اند اما از 
زماني كه خاتون مي گويد من مي خواهم ببينمت 
و شيشه را باز مي كند و نصف صورتش را مي بيند 
همه چيز تمام مي شود و يك باد آرامي مي وزد و 
كينه تمام مي شود و چشم در چشم مي گويد كه 
من فقط احترام مي خواستم، پول نمي خواستم. 
يعن��ي كيميايي اي��ن را به مخاطب پيش��نهاد 

گفت و گو    با پوالد كيميايي به مناسبت اكران آخرين فيلمش

متروپل  خون در برابر  خون نيست
    محم�د بيات/ آدم ه�اي كيميايي زخمي هس�تند و معت�رض و الجرم رنگ ش�ان قرمز 
ام�ا در متروپل خ�ون در برابر خون نيس�ت، تالش�ي اس�ت براي ب�ودن اگ�ر مهاجمان 
اجازه دهن�د و قايل به گفت وگو باش�ند. زني براي نجات زندگي اش به س�الن س�ينمايي 
قديمي پناه مي ب�رد كه صاحبان�ش دو برادرند س�اكن س�ينما و خاطراتش. ب�ا اينكه از 
روزگار زخم برداش�ته اند، س�رخ نيس�تند و راضي به ج�دال البته تا زمان�ي كه ضرورت 

حقيقت آن�ان را وادار به مب�ارزه نكند. پ�والد كيميايي كه در فيلم ه�اي متاخر كيميايي 
ادامه دهنده راه قهرمانان عاصي كيميايي بود، اين بار آرام اس�ت و از مب�ارزه پرهيز دارد 
ام�ا نمي تواند ب�راي بي پناهي ي�ك زن كناره گير باش�د. در گفت وگوي پيش رو به س�ير 
 حضور پ�والد كيميايي در جه�ان فيلم ه�اي كيمياي�ي مي پردازيم و تف�اوت حضورش

 در متروپل و فضاي متفاوت مترو پل. 

نمي تواني يك چيز ديگر، يك عنصر ديگر، يك 
پيام ديگر باشي. خود اين قاب يك پيام دارد و تو 
در اين پيام شريك هس��تي اما مي توانم به رنگ 
ديگري باشم. بعضي وقت ها مي توانم آبي باشم 
بعضي وقت ها س��فيد و بعضي وقت ها سياه اما 
مفهوم من در آن تابلو يكي اس��ت. در زماني كه 
در سينماي كيميايي هس��تم چون يك نقاش 
كاركش��ته، نقاش��ي مي كند و پيام نقاشي اش 
هميش��ه يك چيز اس��ت و م��ا آن را مي دانيم 
يعني رفاقت و دوستي و عدالت جويي كه همه 
اينها در تابلوهاي كيميايي نقاش��ي شده است 
اما بعضي اوقات در آن مش��كي هستي، بعضي 
وقت ها دو رنگي، اينها همه چيزهايي است كه تو 
موقع فيلم نوشت به آنها مي رسي و آنها را كشف 

مي كني. 
  فكر مي كني�د در مترو پل آب�ي و آرام 

بوديد؟
در متروپل من آرامم. 

  در فيلم متروپل چه رنگي داشتيد؟
من كال آبي ام. 

  در يك�ي، دو س�ال اخير راج�ع به اين 
موض�وع خيل�ي صحبت ش�ده ك�ه اگر 
مي خواهيد و شرايط خوب بود شروع كنيد 
به فيلم ساختن آيا در س�ال 93 اين اتفاق 

خواهد افتاد؟
االن كه داريم با ه��م صحبت مي كنيم يك 
تهيه كننده بسيار محترم سينما كه خيلي او را 
هم دوست دارم فيلمنامه ام دست ايشان است و 

اگر نظرشان مثبت باشد شروع به كار مي كنيم. 
  تيتراژ اين فيلم يك تيتراژ متفاوتي بود. 

ايده هايش چگونه برايتان شكل گرفت؟
من در دانش��گاه كار انيميش��ن انجام داده 
بودم، در تورنتو و رش��ته ام ديجيتال آرت بود و با 
زمينه هاي كارهاي گرافيكي آشنايي داشتم و كار 
مي كردم. يكبار به صورت خودماني صحبت شد 
و پدرم گفت كه چرا تيتراژ فيلم مرا نمي سازي و 
از همان جا كار شروع شد. تمام الهام من در اين 
كار از يك شيار شروع ش��د و يك خط شكسته 
روي ديوار بود كه به تدري��ج مي آيد و به فضايي 
از شهر كه حاكم است، مي رسد، روي اين ديوار 
شكسته يي كه دارد فرو مي ريزد و انگار كه خاطره 
اين ديوار اس��ت كه دارد در اين عكس ها نمايان 
مي شود اما مهم آن شيار اس��ت و آن خطي كه 
دنبال مي كنيم و نام ها همه كنار آن خط حركت 
مي كند و به يك پوستر پاره از بازيگران مي رسد و 
دوباره حركت مي كند و مي رسد به يك پنجره 
شكس��ته و جلوتر به يك آپ��ارات از كار افتاده و 
جلوتر به كالغ هايي كه منتظرند و نشسته اند و 
دارند نگاه مي كنند و اين فضاي سخت و سرد كه 
در تيتراژ وجود دارد، دست خوني كه روي ديوار 
است. يك عبور زمان است، يك عبور تاريخ است.

  چقدر وقتي كه داشتيد اين فيلم را كار 
مي كرديد هم از نگاه بيرون�ي و هم از نگاه 

بازيگر، نوستالژي داشت؟
بله. م��ن يك رويكرد كامال نوس��تالژيك به 
اين نقش داش��تم و به همين خاطر هم بود كه 
دوستش داشتم كه بازي اش كنم. اين فيلم كامال 
نوستالژيك است و زواياي عادي كاوه مهم نيست 
و مهم سايه اش است و آن چيزي كه يك لحظه 
شما را ياد يك آدم مي اندازد. بعضي وقت ها يك 
آدمي را مي بيني و مي گويي كه چقدر من را ياد 
مادرم يا برادرم مي ان��دازد و اين آدم يك لحظه 
قرار است ش��ما را ياد يك آدمي در تاريخ سينما 

بيندازد .  همين. 

و فضاي بازيگري س��ينماي ايران جدي گرفته 
نمي شود. االن بازيگراني هستند كه خودشان را 
بزرگ مي دانند و ادعاي خيلي بااليي در سينما 
دارند اما به اين شرايط اصولي قايل نيستند. من 
با خيلي از اين بازيگران كار كرده ام اما عارش��ان 
مي آيد كه بيايند و جلوي تو بنشينند و تمرين 
كنند. من اولي��ن كاري كه مي كنم اين اس��ت 
كه مي روم و روب��ه روي بازيگري كه با او ديالوگ 
دارم مي نش��ينم و تمرين مي كنم. در سينماي 
كيميايي، دورخواني به شيوه مرسومش نداريم. 
اما در فيلم ه��اي كيميايي تمري��ن داريم و اين 
اتفاق در مورد متروپل هم افتاد و من عاش��قانه 
اين دوستانم را دوس��ت دارم و هر بازيگري را كه 
با او بازي مي كنم عاشقانه دوست دارم چون در 
دنياي من اس��ت و من در دنياي او هستم و ما با 
هم جهان يك فيل��م را مي س��ازيم. وقتي دارم 
باالترين حسم را مي گيرم در نهايت به چشم او 
نگاه مي كنم پس آن حسي كه او به من مي دهد 
و آن حسي كه من به او مي دهم مهم ترين چيز 
اس��ت و فراتر از همه اينها بازيگر باي��د از لحاظ 
تكنيكي اين آمادگي ومهارت را داش��ته باشد. 
باور ن��دارم بازيگري كه تمرين نك��رده و بازيگر 
روبه رويي اش را كش��ف نكند به نتيج��ه و بازي 
چش��مگيري برس��د، اگر اين تعامل حرفه يي، 
تكنيكي و احساسي نباشد نه صحنه وسكانسي 
شكل مي گيرد و نه فيلمي و در نهايت هيچ زيبايي 
خلق نمي ش��ود. در مورد اتفاقي كه شما به آن 
اشاره كرديد بايد بگويم آن روز خيلي شلوغ بود 
و احساس مي كردم كه اتفاق بدي مي افتد چون 
شيشه ها خيلي ضخيم بود و قرار بود شيشه ها 
شكسته شود، كل گروه روبه روي ما بودند يعني 
اگر ما اين شيش��ه را مي شكس��تيم به س��مت 
جمعيت پرتاب مي ش��د و اگر به صورت كسي 
نمي خورد تعجب برانگيز بود. من داد و فرياد زدم 
كه از اينجا برويد عقب، من نگران شما هستم. اگر 
اين شيشه ها بريزد روي زمين و يك بازيگر اينجا 
س��ر بخورد، خدايي نكرده شيشه مثل گيوتين 
مي برد. خالصه هيچ كس گوش نك��رد و در آن 
پالن به خودم اين قضيه برگشت و آمدم شيشه را 
بشكنم، دستم رفت توي شيشه و يكي از بازيگرها 
در آن درگيري مرا هل داد و رفتم توي شيشه و 
سه تا از تاندون هايم پاره شد كه االن خداروشكر 
خوب شده ولي س��ه تا از تاندون هاي انگشتانم 
قطع شد بعد به بيمارس��تان رفتم و پيوند زدم و 
االن كه يكس��ال و خرده يي كه مي گذرد خوب 

شده است. خدا را شكر مي توانم دوباره ساز بزنم. 
  خود شما هم اش�اره كرديد كه كاراكتر 
كاوه خيلي ب�ه آن معنا بيروني نيس�ت و 
خيلي احساس�اتش را به ص�ورت بيروني 
ارائه نمي دهد. كال قرار گرفتن در نقش كاوه 
چقدر نسبت به ديگر فيلم هاي قبلي آقاي 
كيميايي براي شما نقطه اشتراك داشت و 
چقدرش در مواجهه با خود كاراكتر جديد 
بود و به ق�ول خودتان آورده يت�ان به اين 

نقش چه بود؟
من هميش��ه حت��ي در جهان س��ينماي 
كيميايي س��عي كردم كاراكترهايي را كه بازي 
كرده ام تكرار نكنم منتها اين تعمدي نيست كه 
مثال بگويم اين نقش را م��ن ديگر نزديك به آن 
نگيرم. اين جوري نيس��ت و در خ��ود نقش اين 
اتفاق مي افتد و خود نقش به من اجازه مي دهد 
كه مي تواني در بعضي جاها متفاوت باش��ي. در 
يك جاهايي نمي توانم متفاوت باشم چون همه 
سينماي كيميايي يك قاب است و تو در آن قاب 

مي كند؛ رو به رويي، گفت وگو. ديگر اينجا انتقام 
نيست. 

  كاوه در فيل�م در واق�ع اب�زاري دارد 
ك�ه موتوس�يكلت اس�ت. اي�ن موتور ها 
هم چ�ه بس�ا س�رگرمي اش اس�ت و هم 
آنه�ا را مي فروش�د. اين موتوره�ا بيانگر 
چه وجه�ي از ش�خصيت كاوه هس�تند 
در  چق�در  موتوس�يكلت ها،  اي�ن  و 
ش�خصيت پردازي به ش�ماكمك مي كرد 
و ب�راي كاراكت�ر كاوه موت�ور را چگون�ه 
مي ديديد؟ اين موتورها چقدر عشق اين 

آدم است و چقدر كاركرد دراماتيك دارد؟
اين موضوع به فيلمنامه اضافه ش��د يعني 
مساله فروش موتورها چون اضافه شد. يك چيز 
عجيبي كه هميشه راجع به موتورها در ذهن و 
يادم هس��ت. پالني اس��ت در فيلم كه ما از باال 
النگ شات مي بينيم كه سالن سينماست و همه 
موتورها چيده شده اند و انگار كه به جاي مردم و 
مخاطب، موتور است كه نشسته است. چندين 
بار اشاره مي شود كه »مي داني چه كساني موتور 
مي خرند؟« و نصف ش��ب يكس��ري آدم هايي 
مي آيند كه موتورهاي غي��ر قانوني مي خواهند 
مي گويد كه مجوز ش را داري كه مي گويد دارم. 
من همين قدر را مي توانم بگويم و شما مي توانيد 
تا آخ��رش را برويد. من فكر مي كن��م موتورها 
نماينده يكسري آدم هاست. آدم هايي كه دارند 
اين سينما را خراب مي كنند. اين نظر شخصي 
من است شايدهم درست نباش��د. به نظرم اين 
موتورهايي كه االن جاي انسان ها نشسته اند اينها 

هستند كه اين سينما را به اين روز انداخته اند. 
    نماينده يك نوع تفكرند؟

 نسبت به موتوسيكلت مي توان چند نوع نگاه 
كرد. اگر چند موتوسيكلت زيبا و گنده ببينيم 
يك بحث است امادر مورد اين موتورها اصرار بر 
اين بود كه موتور معمولي كوچه و خيابان باشد. 
همين هايي كه زياد درخيابان ريخته است. مثل 

هند. فكر مي كنم خيلي گويا است. 
  فيلم متروپ�ل در يك فض�اي محدود 
و بس�ته مي گذرد و مش�خصا ش�خصيت 
ش�ما در همين فضا وارد درام مي شود. اين 
محدوديت چقدر برايت چالش برانگيز بود؟

فكر مي كنم آقاي وارطان آوانس��يان معمار 
آن س��ينما بوده ك��ه اين ش��خص آدم مهمي 
اس��ت در تاريخ س��ينماي ما و معماري معاصر 
تهران اس��ت. او س��ينما ركس را ساخته است و 
اين معماري اص��ال خودش يك حرف��ي براي 
گفتن داش��ت. از روز اولي كه ما در متروپل را باز 
كرديم، مي توانستم تصور كنم آدم هايي را كه از 
اين پله ها پايين مي آمدن��د و خريد مي كردند، 
س��الن هاي س��ينمايي كه درهاي چرم بزرگ 
داشتند و بوي عجيبي مي دادند. اين سينماهاي 
تنها و تك افتاده يي كه من در تيتراژ هم آوردم. 
اين س��ينماهاي تنهايي كه در اين الله زار گله 
به گله هنوز متروكه هستند اين وضعيت خيلي 
آدم را به هم مي ريزد و خيلي با احساساتت بازي 
مي كند كه چرا اين سينماها كه پر از خاطره هاي 
تكرار نشدني هس��تند همه يا بسته هستند يا 
دارند خراب مي ش��وند. صاحب آن س��ينما هم 
قصد ف��روش آن را داش��ت. خيل��ي آدم متاثر 
مي شود. خيلي آدم غافلگير مي شود كه چرا در 
مراكز فرهنگي اين جوري بسته شده است. چرا 
اين ميراث فرهنگي حفظ نشده در صورتي كه 
اينها بايد جزو آثار فرهنگي باش��د به اين خاطر 
كه بي نظير و هويت ته��ران قديم و هويت ايران  

هس��تند. روزبه روز اين ميراث ه��اي فرهنگي 
خراب مي شوند و تعمير نمي ش��وند چرا كه به 
اين مي��راث فرهنگي و معنوي ب��ا ديدي صرفا 
مادي نگريسته مي ش��ود. به نظر من زيباترين 
كاري كه كيميايي مي توانست انجام دهد، انجام 
داد. يعني رفت س��راغ يكي از اين سينماها و در 
آن را باز كرد و يك فيلم س��اخت و اسم آن را هم 
متروپل گذاش��ت. شايد اين س��ينما پنج سال 
ديگر خراب ش��ود و اين فيل��م نماينده آخرين 
غول سينماس��ت. آخرين غولي كه يك زماني 
در آن پر از خاطره بوده اس��ت. من جزو آن افراد 
نيستم و آن زمان را نديدم اما باالخره بخشي از 
آنجا متعلق به من هم مي شد. دوست داشتم كه 
يك فيلمي مي ساختم و در آنجا اكران مي شد. 
سينمايي كه شما االن در پاريس و رم مي بينيد 
ساليان سال، صد س��ال، قدمت دارد. چه بسيار 
سالن هاي اپراي زيباي قديمي كه يك گچ از آن 
نريخته اس��ت و همه اين ساختمان ها با زيبايي 
تمام نگه داش��ته اند. اما اينجا هر روز همه چيز 

خراب   مي شود. 
  در تيزري كه از فيلم متروپل پخش شد 
فيلم هاي كالسيكي مثل جاني گيتار، در 
بارانداز، نيمروز، بيلياردباز و... را مي بينيم، 
چقدر به اي�ن فيلم ها احس�اس نزديكي 
داري�د وچقدر ط�ي زماني درگي�ر كار در 
فيلم متروپل بوديد ب�ه اين فيلم ها رجوع 

مي كرديد؟
من همه اين فيلم ها را از بچگي مرور كرده ام 
و ديده ام چون اينها عاشقانه هاي پدرم بوده اند و 
به علت عشق پدرم به اين فيلم ها و محشور بودنم 
با اين فيلم ه��ا از كودكي به جه��ان اين فيلم ها 
آموخته ش��ده ام. من هم راجع ب��ه اين فيلم ها 
ش��ناختي دارم كه باعث عالقه ش��ديدم به اين 
فيلم ها مي ش��ود. مثال س��كانس تنهايي گري 
كوپر، يا وقتي استرلينگ هيدن كه مي خواهد 
اس��بش را آخر فيلم جا بگذارد ولي مي بيند كه 
اسبش تنهاست و برمي گردد و با اسبش مي رود، 
يا ادي تنددست در فيلم بيليارد باز آنجايي كه 
حالش خوش نيست و به بشكه مي گويد كه»من 
مي برمت، تو رو مي برم، م��ن به تو قول مي دم«، 
ش��رط بندي مي كنند و بعد بشكه مي گويد كه 
»قبول« و بعد به دوستش مي گويد كه»هرچي 
داري بذار وس��ط، اون يه بازنده اس��ت«... يعني 
مي فهمد آدمي كه اينقدر بل��وف مي زند و اين 
همه هيجان زده اس��ت، بازنده است. ادي چون 
بازنده اس��ت اينقدر دارد مي گوي��د من برنده ام 
و من مي برم��ت... ول��ي آخرش بازنده اس��ت. 
فيلم هاي زيادي هس��تند كه من ب��راي كار در 

متروپل به آنها رجوع كرده ام. 
  فيلم�ي هم بوده ي�ا بازيگري ب�وده كه 
به آن فيلم، ش�خصيت يا بازيگر احساس 

نزديكي يا عالقه بيشتر داشته باشيد؟
ادي تنددس��ت در بيلياردب��از را خيل��ي 
دوس��ت دارم. من پل نيومن را از بقيه بازيگران 
ه��م دوره اش بيش��تر دوس��ت دارم. بازيگراني 
همچون مارلون بران��دو. البت��ه او را نيز خيلي 
دوس��ت دارم به اين دليل ك��ه او اوج يك دوران 
بازيگري اس��ت. به عبارتي او يك هنگامه است. 
ولي پل نيومن را خيلي دوست دارم. به خصوص 
تيرانداز چپ دس��ت را هم خيلي دوست دارم. 
آن فيلم مربوط به فيلم متروپل نيس��ت ولي به 
يك نحوي مي توان ربط شان داد. خيلي دوست 
داشتم كه اين ش��خصيت كاوه را با آن شيريني 
ادي تنددس��ت ببينم و بازي ام حال وهواي آن 

شخصيت را داشته باشد. 
  در گفت وگويي كه پي�ش از اين با خانم 
افشار داشتيم از روحيه تعامل و همكاري 
شما در طول فيلمبرداري گفتند، اين عامل 
چقدر براي شما اهميت دارد و در كار شما 
تاثيرگذار است؟از طرف ديگر طي روزهاي 
فيلمبرداري خبري آمد كه ش�ما در حين 
كار دس�ت تان در اث�ر بريدگي به ش�دت 
آس�يب ديد آيا اصطالحا در نقش وفضاي 
فيلم غرق ش�ده بوديد يا ماجراي ديگري 

رخ داده بود؟
من براي خانم افش��ار خيلي احت��رام قايلم 
و معتقدم كه ايش��ان پوس��ت انداخته اند و وارد 
مرحله ديگري از بازيگري شده اند كه آن مرحله 
بركت اس��ت يعني آنقدر خودشناسي ات قوي 
مي شود و آنقدر به آرامش و ثبات مي رسي كه در 
واقع از يك جزيره كوچكي كه بازيگران در آنند و 
ساليان س��ال در آن بوده يي دور مي شوي. خانم 
افشار سعي كرد از س��ينماي بدنه به سينماي 
تفكر بيايد و در اين سال ها اين كار را انجام داد و 
سختي هاي زيادي كشيد. من با ايشان دوست 
هستم يعني دوس��ت از زماني كه ايش��ان وارد 
سينما شدند من ايش��ان را مي شناسم. محمد 
رضا فروتن هم دوس��ت خوب من است. وقتي 
محمد رضا سينما را شروع كرد من كنار او بودم. 
اينها دوستان خوب من هستند. فارغ از اين من 
معتقدم كه در س��ينما، ديگ��ر دوربيني وجود 
ندارد و تو مي ش��وي دوربين و سينما. وقتي در 
حال كار و ايفاي نقش هستم حواسم به بازيگر 
مقابلم هس��ت. من نمي توانم ب��ازي ام را بدون 
در نظرگرفتن واكنش بازيگر مقابلم انجام دهم 
طبيعتا بازيگري در كن��ش و واكنش دو بازيگر 
رخ مي دهد و بر اساس كنش بازيگر مقابل است 
كه واكنش من ش��كل مي گي��رد و بالعكس. در 
رفت و آمد و بده بستان دو بازيگر است كه درام 
شكل مي گيرد و اين مي شود خالقيت. مثال يك 
جا ش��ما بغض مي كني، يا يك جا صدا را پايين 
و باال مي كني و همه اينها وابسته به بازي بازيگر 
مقابل شماست. اما همين امور بديهي در سينما 

وقتي در ح�ال كار و ايفاي 
نق�ش هس�تم حواس�م به 
بازيگ�ر مقابلم هس�ت. من 
نمي توانم ب�ازي ام را بدون 
در نظرگرفتن واكنش بازيگر 
مقابل�م انجام ده�م طبيعتا 
بازيگري در كنش و واكنش 
دو بازيگ�ر رخ مي ده�د و 
بر اساس كنش بازيگر مقابل 
اس�ت كه واكنش من شكل 
مي گيرد و بالعكس. در رفت 
و آمد و بده بستان دو بازيگر 
است كه درام شكل مي گيرد 
و اي�ن مي ش�ود خالقي�ت

ديــدگاه 

 نقدي بر فيلم »زندگي مشترك
 آقاي محمودي و بانو« ساخته روح اهلل حجازي

قاعده گمشده
موج هاي آب حوض حي��اط، نمي گذارن��د تصوير 
خانه روي آب آرام بگيرد. ان��گار خانه دارد مي لرزد 
و هر آن ممكن اس��ت ف��رو ريزد و ديگر نش��اني از 
آن خانه باق��ي نماند. با اين تصاوي��ر، فيلم»زندگي 
مش��ترك آقاي محم��ودي و بانو« آغاز مي ش��ود. 
زندگي مشتركي كه مانند تصاوير آن خانه قديمي 
با يك موج ساده مي لرزد و هر آن ممكن است نابود 

شود. 
آق��اي منص��ور محم��ودي و همس��رش محدثه، 23 س��ال اس��ت كه 
زندگي مش��ترك خود را آغ��از كرده اند و دختري 14 س��اله ب��ه نام نگين 
دارن��د. آنها تصمي��م دارند ك��ه تغييري در خانه ش��ان بدهند ك��ه ميراث 
گذش��تگان اس��ت. س��اناز، خواه��رزاده محدثه، پ��س از هفت س��ال، به 
 بهانه ايج��اد تغيي��رات در اين خان��ه، به هم��راه همس��رش رامتين، قدم

 به اين خانه مي گذارند. 
ش��يوه زندگي س��اناز و رامتي��ن، در تقابل با س��اختار س��نتي خانواده 
آق��اي محم��ودي اس��ت. منص��ور ك��ه 20س��ال اس��ت ب��راي س��يگار 
كش��يدن به توال��ت انته��اي حياط م��ي رود، ب��ا زن��ي روبه رو مي ش��ود 
كه بي پروا، س��رميز ش��ام، س��يگارش را روش��ن مي كن��د. زني ك��ه بوي 
س��ير ، پي��از و آش��پزخانه نمي ده��د و ب��ه ق��ول منص��ور »اجتماع��ي« 
 اس��ت. در ظاه��ر خان��واده محم��ودي مش��كلي ندارن��د و از زندگ��ي

 با يكديگر رضايت دارند.
 باآمدن عام��ل بيروني -س��اناز و رامتين- تع��ادل اين خان��واده به هم 
مي خورد و به پوچ بودن آن احس��اس رضايت، پي مي برند. منصور با ديدن 
ساناز، احس��اس خأل در زندگي خود مي كند و ديگر كدبانوگري محدثه به 
چشمش نمي آيد. او از محدثه مي خواهد از آش��پزخانه بيرون بيايد و كمي 
به خودش برس��د. در مقابل رامتين حسرت آش��پزي ايراني را دارد و آرزو 

دارد كه ساناز كمي از كدبانوگري محدثه ياد بگيرد. 
اين عدم رضايت از زندگي و جس��ت وجوي خوش��بختي گم شده، وجه 
بارز تمام ش��خصيت هاي فيلم اس��ت. آدم هاي اين روايت، حسرت زندگي 
ديگري را دارند و نمي بينن��د هر آنچه دارند. حتي در سكانس��ي محدثه به 
رامتين مي گويد از زندگي اش راضي است اما خودش هم مي داند كه دروغ 
مي گويد؛ در سكانس اتاق خواب، منصور و محدثه هر كدام يك سوي تخت 
نشته اند و هر كدام نگاه شان س��وي ديگري است. انگار فاصله هايي است كه 

خودشان را در خصوصي ترين زواياي زندگي به رخ مي كشند. 
از سوي ديگر، فيلم روايت زندگي سه نس��ل متفاوت از زنان است. نسل 
اول، محدثه اس��ت كه با عقايد سنتي خو گرفته اس��ت و جواني اش را برسر 
اين عقايد گذاش��ته اس��ت. او در دهه چهارم زندگي، با يك عالمت س��وال 
بزرگ روبه رو ش��ده اس��ت و احس��اس مي كند زندگي اش را باخته اس��ت. 
نسل دوم، ساناز اس��ت كه جس��ارت تغيير دادن زندگي خويش را دارد و بر 
تمامي قواعد نانوش��ته اجتماعي عصيان مي كند. نسل سوم، نگين است كه 
فقط نظاره گر است و ش��يفته دنياي جديد. احس��اس مي كند زندگي پدرو 

مادرش، پر از سدهايي است بر سر راه او براي لذت بردن از زندگي. 
مضمون اصلي رواي��ت، درباره مرزهاي عصيان اس��ت و تا ب��ه كجا بايد 
پيش رفت. خانه، نماد زندگي اين زوج اس��ت. ساناز و رامتين آمده اند تا اين 
خانه را جاي بهتري براي زندگي كنند اما آيا با برداشتن ستون ها و ديوارها، 
سقف اين خانه پابرجا خواهد ماند؟ محدثه در واكنش به برداشتن ستون ها 

و ديوارها مي گويد: 

»قاعده از دستمون نره!«

منصور هم در پاسخ مي گويد:

 اصال قاعده چي هست؟

هدف روايت، يافتن قاعده گمشده يي است كه ستون اين خانه است و با 
از بين رفتنش، سقف يك زندگي پايين مي آيد و يك زندگي ويران مي شود 

هر چند كه سال ها قدمت داشته باشد. 
خانه، ش��خصيتي اس��ت كه در روايت حضوري نمادين دارد و روايت با 
تصوير او آغاز مي شود. با اين توصيف، حضورش در فيلم كمرنگ مي شود و 
فقط در چند ديالوگ به آن اشار مي شود. ضعف فيلم، ساختن فضايي است 
كه خانه را به رخ بكشد و روند ويراني اش را تصوير كند. شخصيت خانه بايد 
در فرآيند گره افكني و طرح كش��مكش هاي اهالي خان��ه، جايگاه بارزتري 

مي يافت. حتي بهتر بود سكانس پاياني با ويراني خانه، تلفيق مي شد. 
سكانس پاياني با نگاه بهت زده دختر منصور و محدثه به پايان مي رسد. 
ش��خصيت اين دختر، در طول رواي��ت فراموش مي ش��ود و فقط در برخي 
صحنه ها، حضور دارد و تنها در يك س��كانس همراه س��اناز مي ش��ود و در 
يك س��كانس ديگر، هم صحبت ب��ا رامتين. از س��كانس پايان��ي مي توان 
نتيجه گرفت كه كارگردان قصدش س��اختن ش��خصيت ناظ��ر براي نگين 
اس��ت؛ لذا بايد در روايت، نگين ناظر ويراني رابطه پدر و مادرش باش��د كه 
در تضاد با وجه پنهانكاري خانواده هاي س��نتي اس��ت. اين موقعيت، سبب 

شخصيت پردازي ضعيف نگين شده است. 
شخصيت س��اناز، با بازي ترانه عليدوستي بس��يار خوب پرداخت شده 
است. زني اغواگر كه در چارچوب قواعد س��ينماي ايران تعريف شده است. 
ش��خصيت پيچيده كه ضمن عصيانگري ب��ر فرهنگ پنهانكارانه س��نتي، 
اليه هايي از زندگي اش را پنهان مي كند. زني كه شاد است و در هر جمعي، 

حضورش را به رخ مي كشد اما در كنج اتاق، هق هق گريه سر مي دهد. 
اين دوگانگي و عدم ش��فافيت در خواس��ته ها و عقايد، وج��ه بارز تمام 
شخصيت هاي فيلم اس��ت. منصور كه دوست دارد همس��رش مانند ساناز 
اجتماعي باش��د، در مقاب��ل كوچك ترين تالش همس��ر و دخترش موضع 
مي گيرد. رامتين كه نمي خواس��ته اس��تعداد س��اناز در آش��پزخانه از بين 
برود، شيفته سفره س��نتي ايراني اس��ت. اين دوگانگي ها در زندگي اين دو 
زوج، سبب ش��ده اس��ت فاصله يي بين آنها بنيان نهاده ش��ود و هر كدام از 
آنها زندگي جداگانه يي براي خودش��ان ش��كل بدهند. عنوان فيلم، زندگي 
مشترك آقاي محمودي و بانو است كه در اين وضعيت و در غياب آن قاعده 

گمشده، به زندگي منفصل اين زوج بدل شده است. 

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

ادي تنددست در بيلياردباز را خيلي دوست دارم. من پل نيومن را از بقيه بازيگران هم دوره اش 
بيشتر دوست دارم. بازيگراني همچون مارلون براندو البته او را نيز خيلي دوست دارم به اين 
دليل كه او اوج يك دوران بازيگري است. به عبارتي او يك هنگامه است

روزبه روز ميراث هاي فرهنگي خراب مي شوند و تعمير نمي شوند 
چرا كه به اين ميراث فرهنگي و معنوي با ديدي صرفا مادي 

نگريسته مي شود

29
87

ره 
شما

م  
زده

ل يا
 سا

  2
01

ن 4
ژوئ

 18
  1

43
ن 5

شعبا
 20

  1
39

د 3
ردا

2 خ
8 

به 
شن
هار

چ

اد
تم

 اع
از/

فر
وي 

وس
ن م

سي
: ح

س
عك

    

سعيد احمدي پويا


