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پالن آخر

نقدي بر فيلم »ماهي و گربه« ساخته شهرام مكري
هندسه هراس

صداي خش خش قدم ها روي برگ هاي ريخته روي زمين و 
صداي تيز كردن چاقو، خبر از حضور شكارچي اي مي دهد كه در 
كمين شكار است و آهسته آهسته به شكارش نزديك مي شود. 
گربه يي كه منتظر حركتي اس��ت تا ماهي ليز و لغزنده را شكار 
كند. اين روايت فيلم »ماهي و گربه« آخرين س��اخته ش��هرام 
مكري است. فيلم با متني آغاز مي شود كه سند واقعيتي است 
كه فيلم بر بستر آن ساخته شده است. هدف از اين آغاز، نه بيان 
مستند بودن فيلم است بلكه س��اختن ذهنيتي براي تماشاگر 

است كه داستان براي تعريف روايتش به آن نياز دارد. ديگر كارگردان نيازي به روايت جزييات 
ندارد. ذهن تماشاگر است كه وقتي كيسه خوني گوش��ت گنديده را دست بابك مي بيند، 
خودش بقيه داستان را مي سازد. پس از آغاز، گروهي جوان نشان داده مي شوند كه راه شان 
را گم كردند و به رستوران مخوف فيلم رس��يدند. آغاز فيلم و اين سكانس گم شدن جوانان 
و... همه از مولفه هاي آشناي فيلم هاي اسلشر هستند. داستاني تكراري از سينماي وحشت. 
تعدادي جوان كه در كمپ دانشجويي دور هم جمع شدند و خوش هستند و مسابقه بادبادك 

بازي دارند و در مقابل، همسايگاني كه به چشم طعمه به آنها نگاه مي كنند. 
نكته تمايز فيلم، فرم متفاوت روايي اين داستان تكراري است. تمام فيلم در يك سكانس 
پالن روايت مي شود و همواره زمان رو به جلو اس��ت اما فيلم با شكست زماني در يك پالن 
همراه است و زمان معناي سنتي خود را از دست مي دهد. رفت و برگشت هاي زماني، فرم تازه 
براي بيان روايت ايجاد مي كند. انگار ابتدا و انتهاي زماني روايت مشخص نيست و داستان در 
دايره هاي تودرتو روايت پيش مي رود؛ به مانند نقاشي هاي موريس اشر )گرافيست و نقاش 
هلندي( كه با بهره گيري از قواعد رياضي در نقاش��ي، پرسپكتيو و مفهوم بي    نهايت را نشان 
مي دهد. كارگردان با تاثير از نقاشي هاي اشر سعي كرده است بي    نهايت بودن چرخه زندگي 
را نشان بدهد؛ بي نهايتي كه هزارتويي از هراس و وحشت مي آفريند. همچنين با تكرار وقايع 
از زواياي مختلف در زمان هاي مختلف، سعي كرده است هر بار، برداشت مخاطب را تغيير 
دهد و اين باور را ايجاد كند كه فقط با تكرار صحنه ها و دقت در جزييات اس��ت كه مي توان 
به حقيقت نزديك شد. حتي در يك كمپ دانشجويي و در يك مكان محصور هم، روايت ها 

آنقدر پيچيده است كه نتوان در يك برداشت به واقعيت ماجرا پي برد. 
مكان فيلم، جايي اس��ت در دل جنگل كه با حصارهاي )واقعي يا ذهني!( محصور شده 
است. مكاني كه آدم ها اگر هم نباشند، داستان ش��ان تا ابد روايت مي شود. مكاني كه هر آن 
امكان دارد زير آب برود، اگر ش��خصيت هاي مرموز داستان، ش��ير فلكه را باز نكند! جهاني 
سراسر تهديد كه تمثيل از واقعيت موجود دارد. دنيايي كه هر آن بايد منتظر اتفاق و تهديد 
تازه بود؛ انگار حصارهاي ابدي اين مكان را به تصرف خود درآورده اند. مكاني كه هر بار به آن 
نگاه شود، باز جزيياتي ديده مي ش��ود كه خود روايت تازه يي از داستان هستند و انگار بايد 

هزاران بار ديده شود تا كاركرد اين خرده روايت هاي پراكنده عيان شود. 
خرده روايت هاي داس��تان، قصه هاي جذابي هستند كه س��رانجامي نمي يابند. انگار 
كارگردان به عمد نخواسته اس��ت نقطه پاياني بر اين قصه ها بگذارد. قصه ها ابزاري هستند 
براي ساختن فرم و كاركردشان ترسيم فضاي روايت فيلم است. فضايي كه با اين قصه ها به 
دنياي خارج از حصار ارتباط پيدا مي كند و نش��ان مي دهد كه حصار بزرگ تري به دور دنيا 
كشيده شده است و چه در كانادا باشي و چه در كرمان، بازهم اين روايت ها به پيش مي روند 
و هيچ كس از پايان ش��ان خبري ن��دارد. مگر به واقع اين طور نيس��ت؟ چه تع��داد از خرده 
داستان هاي روايت هاي زندگي، در هاله يي از ابهام فرو مي روند و فقط با بيان »رخداد عجيب« 

از كنار آنها عبور مي شود. 
رخدادهاي عجي��ب، آدم هاي عجيب هم در پ��ي دارند. ش��حصيت هايي كه كامل در 
اختيار فرم هستند و بنا بر نياز، در روايت حضور مي يابند. هر جايي كه روايت حكم كند، لب 
مي گشايند يا در سكوت، به تماشا مي نش��ينند. به عنوان نمونه، »پيكي« كه از جهان هاي 
ديگر، حواسش هست كه ماهي به چنگ گربه نيفتد و راوي سويه هاي سوررئاليستي فيلم 
است. شخصيتي كه هميشه در صحنه حضور دارد و با باراني بلند خود، حواسش به تك تك 
شخصيت هاي داستان است. از سوي ديگر دختري خاموش كه با يك چشمش، دنيا را جور 
ديگر مي بيند و آنقدر تصاويري كه مي بيند، خوفناك اس��ت كه سكوت را بر سخن گفتن 

ترجيح مي دهد. 
 خوف و وحش��ت در فيلم تصوير نمي ش��ود بلكه روايت مي ش��ود و كارگردان از ذهن 
تماشاگرانش براي به تصوير كشيدن خشونت مستتر در روايت، بهره گرفته است. شخصيت 
داس��تان گربه نازي را مي بيند كه بعد از دقت كردن به گربه، متوجه مي ش��ود در دهانش 
انگشت انسان است. روايت خشونت و تهديد، به مراتب هولناك تر از به تصوير كشيدن آن 
اس��ت. روايتي كه حتي فانوس بادبادبادك هايش مي تواند سوي چشمان انساني را بگيرد. 
»ماهي و گربه« اسم بادبادك هاي شخصيتي است كه در فيلم به قتل مي رسند. صحنه قتل 
دخترك با رويايش براي ديدن گروه موس��يقي مورد عالقه اش و با پرواز بادبادك ها تلفيق 
مي شود. انگار اين جهان ملغمه يي از كابوس ها و روياهاي آدم هايي است كه درتقدير محتوم 
زندگي گرفتار هستند. بادبادك هايي كه در آسمان اوج مي گيرند اما با نخي به زمين متصل 
هستند. آدمياني كه هر چقدر در دنيا خيال و رويا غوطه بخورند با تيغ تيز واقعيت، روياي شان 

كابوس مي شود و خوشي شان عزا. 
»ماهي و گربه« روايت روياي ماهي است كه در چنگال گربه به كابوس بدل شده است 
و اين كشمكش در هندسه هزارتوي هراس، روايت مي ش��ود؛ هزارتويي كه در بازي با فرم 
ساخته شده و تجربه يي جديد و جسورانه از فيلمسازي است كه عاشق بازيگوشي هاي تجربي 

در ساختار فرم است. 

لوكيشني دور براي گفتن از آدم هاي 
آشنا

در آن محي��ط ش��لوغ، ميان رف��ت و آمد 
عوامل فيلم و جابه جايي وسايل صحنه، ميان 
دقايقي كه فيلمب��رداري متوقف ب��ود تا آماده 
برداشت سكانس بعدي ش��وند با فرزاد موتمن 
به گفت وگو نشستيم و در ادامه سعيد آقاخاني 
نقش مح��وري اين فيلم با ما به س��خن گفتن 
نشس��ت. »موتمن« در حالي ك��ه لب تختي 
چوبي از آن تخت چوبي هايي ك��ه قديم ها در 
گوش��ه حياط اغلب خانه هاي حوض دار براي 
خود جايي مخصوص داش��ت، نشس��ت و اين 
گونه شروع به گفتن از »خداحافظي طوالني« 
كرد: »اصغر عبداهلل نويسنده اش است. در واقع 
قصدي براي ساختن اين فيلم نداشتم. داشتم 
خود را آماده مي كردم تا »سراس��ر ش��ب« كه 
فيلمنامه اش را خودم نوشتم جلوي دوربين ببرم 
كه پيشنهاد س��اخت اين فيلم را به من دادند و 
فيلمنامه در اختيارم قرارگرفت تا بخوانم. شروع 
به خواندنش كردم، قصه مسيري را طي مي كرد 
كه دوستش داشتم، داستاني عاطفي، ساخت 
فيلم در اين ژانر س��ينمايي را هميشه دوست 
داشته ام و همين شد كه به پيشنهاد كارگرداني 

»خداحافظي طوالني« پاسخ مثبت دادم. 
 آقاي موتمن، ژانر فيلم هاي عاش�قانه 
در سينما، كمرنگ ترين رنگ را در ليست 
آثار ساخته شده در سينماي ايران دارد. 
ژانري ك�ه هر از چند س�الي اث�ري درآن 
ساخته مي ش�ود كه بعضا زياد هم موفق 
نيس�ت، ژانري كه اكث�را غايب اس�ت و 

جايش خالي است. 
بله دقيقا، درام هاي عاشقانه در سينماي ما 
پر از جاي خالي است. بعد از »شب هاي روشن« 
ديگر فرصت ساخت يك فيلم عشقي را نيافتم. 
وقتي »خداحافظي طوالن��ي« را مي خواندم، 
احساس كردم بار ديگر فرصت ساخت يك فيلم 
عشقي را يافته ام، ساختن در سينمايي كه به آن 

عالقه مندم. 
 »خداحافظي طوالني « اثري نزديك به 

ريتم و فضاي »شب هاي روشن« دارد ؟
نه ! قصه اش خيل��ي تندتر از »ش��ب هاي 
روش��ن « حركت دارد. نكته ديگ��ري كه برايم 
در اين فيلمنام��ه جذاب بود فضاي عاش��قانه 
فيلمنامه با تم وسترن بود. وقتي مي گويم فضاي 
وسترن، ياد اس��ب و هفت تيركشي و... نيفتيد. 
»تخاصم فرد با جمع« تم هميشگي آثار وسترن 
مدنظرم است، اينكه هميشه غريبه يي وارد شهر 
مي شود و شهر دشمن اوست. اينجا هم قصه از 

همين قرار است. 
 س�اخت عاش�قانه وس�ترن! بالطب�ع 

لوكيشن هاي خاصي را هم مي طلبد. 
كارخان��ه،  ايس��تگاه،  ني��م  راه آه��ن، 
جاده ه��اي صنعتي، جاده هاي ميان ش��هري، 
فضاه��اي زندگ��ي در حوم��ه ش��هر در جوار 
كارخانه هاي صنعتي، ... اين مراكز كه شمردم 
لوكيشن هاي مان بود، ميزانسن هايي با فضايي 
وحشي. از آنجا كه فيلمسازي هستم كه ژانرها 
را دوست دارم اين عاش��قانه وسترن بودن اين 
فيلمنامه جذبم كرد و انگيزه يي قوي ش��د كه 
بي ترديد براي ساختش قدم بردارم. يك نكته 
ديگر نيز در اين فيلمنامه باعث ش��د به سوي 
كارگرداني »خداحافظي طوالني« كشيده شوم 
و آن اينكه از نادر فيلم هاي سينماي ايران است 
كه به طبقه كارگر توجه دارد. اصوال درسينماي 
ما اقشار مختلف اجتماع حذف ش��ده اند. نود و 
چند درصد فيلم هاي س��اخته شده در سينما 
در تهران و از چه��ارراه پارك وي ب��ه باال اتفاق 
مي افتد. بخش عمده جامعه كه اتفاقا مشتري 

اصلي آثار هستند، حذف شده اند. 
 جزو سينماي هنري محسوب مي شود 

يا مخاطب عام دارد؟
به نظرم فيلمي است كه مي تواند با مخاطب 
وسيعي ارتباط بگيرد. قصه، داستان پيچيده يي 
نيس��ت، كاراكترهاي فيلم كاراكترهاي گرمي 
هستند كه تماشاچي مي تواند با آنها احساس 
نزديكي كند. دليلي نمي بينم، فيلم تنها براي 

مخاطب خاص باشد. 
 از لوكيش�ن هاي متع�دد در مناط�ق 
س�خت گفتيد و اي�ن توجه م�ا را به نبود 
ش�هرك س�ينمايي مناس�ب در فضاي 

فيلمسازي هاي كشور مي كشاند. 
ش��هرك س��ينمايي نداريم درست است، 
يعني اگر هم هست براي س��اخت هر فيلمي 
مناسب نيس��ت ولي در كنار اين نبود و ضعف 
سينماي ايران، من به شخصه موافق فيلمسازي 
در شهرك هاي سينمايي نيستم، شهرك هاي 
س��ينمايي فاق��د زندگي هس��تند. دكورهاي 
مقوايي هستند حتي اگر با ابزار واقعي ساخته 
شده باش��ند. هيچ وقت فيلم هايي كه كامال در 
دكورها ساخته مي ش��وند باوركردني نبودند. 
هميشه طرفدار كار در مكان هاي واقعي هستم. 
البته كار در لوكيش��ن هاي واقعي نيز زحماتي 
دارد. ص��دا، اتوبان ها، كنجكاوي م��ردم، هواي 
متغير، زمان نور محدود... در لوكيشن واقعي تو 

را به زحمت مي اندازند. يعني همه چيز دس��ت 
به دست هم مي دهد كه تو كار نكني ! ولي مهم 
نيست زيرا يك بخش بزرگي از فيلمسازي در 

همين اتفاقات است. 
 ح�ال در اي�ن فض�اي لوكيش�ن هاي 

حقيقي چقدر همدلي مردم وجود دارد ؟
در اين منطقه واقعا مردم همكاري كردند. 
ما در خانه هاي آنه��ا بودي��م، از خانه و محيط 
زندگي ش��ان فيلمبرداري كرديم ولي مشكلي 
ايجاد نش��د. البت��ه در بعضي لوكيش��ن ها نيز 
ماجراهايي رخ داد. مثال يكي از لوكيش��ن ها در 
يكي از ميادين شهر بود. مردم با ديدن بازيگران 
چهره آشنا و دوربين فيلمبرداري چنان تجمعي 
كردند و فضا شلوغ شد كه پليس براي آرامش 
و ايجاد شرايط مناس��ب براي كار به محل آمد. 
به طور كلي خوب اس��ت ك��ه ي��اد بگيريم در 
خيابان ها و مجامع عموم��ي وقتي با گروه هاي 
فيلمبرداري مواجه مي شويم به فضاي كار آنها 

نزديك نشويم. از قديم مي گفتند: »توقف بيجا 
مانع كسب اس��ت« ما هم در آن محل و فضا در 

حال كار هستيم؛ البته اين را به مزاح گفتم. 
 يك سال و چند ماه بيش�تر از تغيير و 
تحوالت در س�ينما گذشته است، بعضي 
از سينماگران مي گويند اوضاع بهتر شده 
و بعضي هم معتقدند مثبتي در تغييرات 
نمي بينند شما چه نظري داريد؟ سينماي 
ايران را با اين تغيي�رات از آن نفس تنگي 
قبلي خارج شده مي بينيد يا هنوز سينما 

در همان شرايط نفس تنگي است؟
سينماي ايران مشكل خيلي اساسي دارد 
كه به اين س��ادگي ها حل نمي ش��ود. بحراني 
كه در سينماي ما هست، اساس��ا يك بحراني 
اقتصادي است، يعني ربطي به اين جناح و آن 
جناح سياسي، اين مدير يا آن مدير واقعا ندارد. 
مشكل بافت اقتصادي سينماست. سينماي ما 
اصال فاقد بافت اقتصادي اس��ت. اين سينمايي 
كه م��ا داريم، ن��ه س��ينماي فع��ال متكي به 
سرمايه گذاري بخش خصوصي است و نه يك 
سينماي دولتي محسوب مي شود، يك چيزي 
اس��ت ميان اين دو فضا، وقتي چنين شرايطي 

دارد مش��كل به وجود مي آيد، اوال بين توليد و 
اكران يك دره فاصله است، توليد اساسا به ويژه 
در س��ال هاي اخير در اختيار نهادهاي دولتي 
بوده، اكران در دست سينمادارهايي است كه با 

سليقه دهه 40 فيلم اكران مي كنند. 
 و مخاطب م�ا چقدر به دي�دگاه چنين 
توليد كننده ها و سينمادارها و سليقه شان 

نگاه نزديكي دارد؟
بس��يار از هم دور هس��تند. مردم س��ينما 
نمي روند. حتي فيلم هايي كه مي گوييم خوب 
فروخته اند نيز آنچنان مخاطبي نداشتند. بليت 
سينما گران ش��ده ولي محتوايش آنچنان كه 
بايد و شايد خوب نيست كه تماشاچي را به خود 

جذب كند. 
  يعني قصه هاي مان ضعيف است؟

باز مش��كل ب��ه هم��ان باف��ت اقتصادي 
برمي گردد. بخش خصوصي در سال هاي اخير 
بي انگيزه شد و كم كم دست در جيب خود نكرد. 
بخش دولتي باقي ماند، اين بخش نيز پول هاي 
خ��ود را براي س��اخت فيلم هاي��ي مخصوص 
سازمان ها و نهادها متمركز مي كند، بالفاصله 
در اطراف اي��ن بودجه ك��ه تخصيص مي كند 
ديوارهاي بروكراتيك ساخته مي شود، آن دسته 
از تهيه كننده ها و سينماگراني كه به حوزه هايي 
نزديك مي ش��وند و ب��ه قول مع��روف خودي 
مي شوند بخش��ي از اين س��رمايه ها را دريافت 
مي كنند و مابقي سينماي ايران كه قصد نزديك 
شدن به نهادي يا سازماني را ندارد در شرايطي 
قرار مي گيرند كه براي بقاي خود بايد دس��ت 
و پا بزنند. كامال ي��ك مكانيزم غيردموكراتيك 
ايج��اد مي ش��ود، غيردموكراتيكي ك��ه از آن 
مي گوي��م از لحاظ اقتصادي اس��ت. بحثي كه 
سال هاس��ت در جامعه ما موجود است به اسم 
بحث رانت خواري، حاال چند س��الي است كه 
در فضاي س��ينما هم مطرح شده است. بعضي 
از فيلمسازان رانت هايي دارند و با همان رانت ها 
فيلم مي سازند و بقيه سينماگران واقعا با فالكت 
داريم فيلم مي سازيم واين شرايط خيلي فضاي 

فيلمسازي را سخت مي كند. 
بخش خصوصي در سال هاي اخير بيشتر 
شكل كارراه انداز پيدا كرد. يعني در دفاترشان 
نشس��تند منتظر ش��دند يك نفر با س��رمايه 
ميلياردي بيايد تا آنها فيلمسازي خود را شروع 
كنند، درنتيج��ه پروژه هايي جل��وي دوربين 
رفتند كه ابتدا يك س��رمايه كالن پشت شان 
بود و بسياري از پروژه هايي كه بيشتر شايسته 
بودند مس��كوت ماندند. در چنين شرايطي به 
اضافه فضايي كه براي س��اخت آثار سينمايي 
در كشور وجود دارد كه با هيچ كجاي دنيا قابل 
قياس نيست به خودي خود فيلم هاي ما را در 
بهترين وضعيت نيز از واقع گرايي دور مي كند 
و مخاطب چي��زي از زندگي خ��ودش در اين 
فيلم ها نمي بيند. براي همين است كه مخاطب 
تخصصي س��ينما به س��راغ ديدن فيلم هاي 
حرفه يي سينمايي جز سينماي ايران مي رود و 
مخاطب معمولي نيز سريال تركي نگاه مي كند 

و س��ينما نمي رود و فيلم هاي م��ا را نمي بيند. 
مشكالت اقتصادي و مميزي ها بحران سينماي 
ما هس��تند. در دهه 60 يا 70 يك وزارت ارشاد 
بود كه يك اداره امور سينمايي داشت، اين اداره 
امور سينمايي پروانه س��اخت و نمايش صادر 
مي كرد و اما االن، نيروي انتظامي، كميسيون 
اصل 90، مجلس شوراي اسالمي، همه و همه 
درباره يك فيلم نظر مي دهند. در اين ش��رايط 
سينما و فيلمسازي به بحران كشيده مي شود. 
وقتي مي گويند قانون ارشاد و سازمان سينمايي 
و مميزي هاي تعيين ش��ده اي��ن وزارتخانه و 
سازمان يعني همان ارشاد و قوانين آن وزارتخانه 
وس��ازمان نه اينكه هر وزارتخانه و ارگان و نهاد 
براي ساخت يك فيلم و بعد درروزهاي اكران آن 
نظر شخصي خود را اعمال نكنند. من فيلمساز 
در اين ش��رايط و مراحل و قانون هاي رنگارنگ 
يك آدم بي پناه هستم كه بهت زده مي شوم كه 
با اين مسائل عظيم چه بايد انجام دهم و چگونه 
كار انجام دهم. اين فضا نااميدي ايجاد مي كند 

كه منجر به كناره گيري فيلمسازان مي شود. 
 از صنف هاي مختلف خارج از س�ينما 
كه بدون داشتن نگاه تخصصي به سينما 
درباره آث�ار نظر مي دهند و خط و مش�ي 
ص�ادر مي كنن�د صحب�ت كردي�د حال 
نگاهي به صنف خود س�ينماگران داشته 
باش�يم، جش�نواره فيلم فج�ر پيش رو 
است، جشنواره يي كه فيلم »خداحافظي 
طوالن�ي« ك�ه ح�ال در لوكيش�ن آن به 
گفت وگو با ش�ما نشس�تيم ب�ه احتمال 
زياد نخس�تين اكران خود را آنجا خواهد 
داش�ت، نگاه تان به جش�نواره امس�ال 

چگونه   است.
جشنواره فجر سال به س��ال خيلي تغيير 
نمي كند. 30 سال اس��ت كه جشنواره همين 
است، بعضي سال ها مي ش��ود كه بهتر شود و 
بعضي از س��ال ها نيز اتفاق��ات پيچيده يي رخ 
مي دهد. واقعا درباره جشنواره فجر نظر خاصي 
ندارم. جشنواره فجر براي من، فقط از اين جهت 
مهم است كه فيلم قبل از اجراي عمومي امكاني 
مي يابد كه براي تماشاچي متخصص نمايش 

بدهي و بازتاب هاي آن را ببيني. 

سعيد آقاخاني:  لذت  بازي در شخصيتي 
كه از من دور بود

به اينجاي گفت وگو كه رسيديم، كارگردان 
باي��د مي رفت، سكانس��ي ضبط مي ش��د كه 
پش��ت دوربين، كنار فيلمبرداري مي ايس��تاد 
تا برداش��ت انجام گيرد. در اين دقايق »سعيد 
آقاخاني« فرصتي پيدا كرد تا در س��اعت شش 
عصر ناهاري خورده و كمي خس��تگي در كند. 
درهمين دقايق به سراغش رفتم تا گفت وگويي 
درباره شخصيتي كنم كه او آن را بازي مي كند. 
يعني آن مرد كه متهم به قتل مي شود به زندان 
مي افتد اما در نهايت او بي گناه است. آقاخاني؛ 
براي نخستين بار او را جدا از فضاي طنز پردازي 
در دني��اي يك فيل��م اجتماعي، عاش��قانه به 

قول كارگ��ردان نزديك به فيلم هاي وس��ترن 
خواهيم ديد. سعيد آقاخاني با آن گريم خاص 
درحالي ب��ه گفت وگو با ما نشس��ت كه صداي 
س��وت قطارهايي كه مي آمدند و با س��رعت از 
محل دور مي ش��دند هر چند دقيقه يك بار در 
فضا مي پيچيد. اين بازيگر محبوب پشت ميز 
سفيدي نشست و از كاراكتر متفاوتي كه در فيلم 

»خداحافظي طوالني« بازي مي كند، گفت. 
 بازيگ�ر، كارگردان، نويس�نده موفق 
دنياي طنز پ�ردازي ك�ه در تلويزيون و 
س�ينما تاكن�ون ب�ا نقش آفريني هايي 
در كاراكترهاي مختل�ف طنز نقش بند 
لبخند بر صورت تماش�اگران خود بوده 
اس�ت ح�ال اينج�ا در قلب ي�ك قصه 
خاكس�تري، كاراكتر مردي كه نقشش 
هر چه دارد لبخند به صورت ها نمي دهد 
ش�ايد تلخنده. از آن دنياي شاد به اين 

دنياي خاكستري چطور؟

اينكه اين ش��خصيت دور از من بود، برايم 
جذابيت داش��ت. كارآكتري ك��ه هيچ ربطي 
به من ن��دارد. همه چيز در ي��ك فضاي جدي 
مي گذرد و با دنياي قبل��ي بازي هايم متفاوت 
است. اصال برايم عجيب و در عين حال جذاب 
بود كه اين نق��ش را به من پيش��نهاد دادند و 
خواستم به چراي اين انتخاب برسم، همين شد 
كه قبول كردم، آم��دم و »يحيي« خداحافظي 
طوالني ش��دم. نقش م��ردي ك��ه كارگر يك 
كارخانه ريس��ندگي اس��ت، درگيري عاطفي 
دارد، جامعه او را نمي پذيرد آن هم براي كارهايي 
كه پيش تر انج��ام داده و تالش اي��ن آدم براي 
برگش��ت به جامعه، خط اصلي »خداحافظي 
طوالني« است. كاراكتر و دنيايي از بازيگري كه 
نخستين مرتبه، خود را در آن مي آزمايم. بازي 
در اين فيلم نه تنها براي م��ن تازگي دارد بلكه 
بعد از مدت ها سينماي ايران نيز رنگ فيلمي 
عاش��قانه را خواهد ديد. به نظرم »خداحافظي 
طوالني «فيلمي است كه با همه اقشار جامعه 
حرف دارد. مختص يك نوع مخاطب نيس��ت. 
كشش تعليقي آن قادر است همه تماشاگران را 

تحت تاثير قراردهد. 

 گفتيد تاكنون بيش�تر در ژانر كمدي 
فعال بوديد و اينكه چ�را در اين قصه و با 
اين تم و ريتم شما را براي بازي برگزيدند، 
آن هم ب�راي محوري ترين نقش براي تان 
سوال برانگيز اس�ت ولي به نظر مي رسد 
كمدين بودن و در فضاي كمدي بازيگري 
مقبول ب�ودن يعني ت�وان بازيگ�ري باال 
داش�تن. وقت�ي كمدي�ن موفق باش�يد 
مي ش�ود انتظار داش�ت كه در گونه هاي 
 ديگر س�ينمايي ني�ز مي تواني�د موفق 

رخ نمايي كنيد. 
كمدي سخت تر است ولي نمي دانم دراين 
فيلم، بازي اي ك��ه از من ديده مي ش��ود تا چه 

اندازه مطلوب  به  نظر برسد. 
 اين تجربه و اين تفاوت، انگيزه يي شده 
تا باز هم خارج از دنياي كمدي پيش�نهاد 
بازي را قبول كني�د و در فضاي نقش هاي 
اجتماعي تا اين حد رئال هم پررنگ حضور 
يابي�د و جز »يحي�ي« زندگ�ي مردماني 

ديگري از بطن اين قصه را زندگي كنيد؟
هيچ تصميمي ندارم كه در ادامه چه كنم. 
فيلمنامه خوبي به دس��تم برس��د و كار جدي 

باشد، بازي خواهم كرد. 
 گفتي�د فيلمنام�ه خ�وب، خودت�ان 
از فيلمنامه نويس�ان خ�وب محس�وب 
مي شويد از نگاه شما يك فيلمنامه خوب 

چه شاخصه هايي بايد داشته باشد؟
فيلمنامه يي كه بعدا بتواني از آن دفاع كني 

يعني فيلمنامه خوب. 
 دف�اع ش�ما از فيل�م »خداحافظ�ي 

طوالني«   چيست؟
نمي دان��م االن ك��ه كار هن��وز در مراحل 
ساخت است چه بگويم ولي كارگرداني خوبي 

دارد و اميد دارم كه كار خوبي شود. 
  فيل�م از يك قش�ر ضعي�ف جامعه با 
تماشاگر خود حرف مي زند و شما در كنار 
آنها در فضاي لوكيشن هايي كه ساختگي 
نيس�ت از آنه�ا و زندگ�ي آنه�ا گفتيد و 
ب�ازي اش كرديد اي�ن حض�ور در فضاي 
مستند چقدردر پردازش نقش براي تان 

اثرگذار بود؟
با اين نوع زندگي غريبه نبودم، آدمي نبودم 
كه ناگهان به اين فضا بيايم و با يك دنياي جديد 
و نديده مواجه شوم. و اما نقش »يحيي« نقشي 
نيست كه زياد به اين آدم ها نزديك باشد. يك 
كارگر ساده است ولي در كنار اين كارگر ساده 
بودن، خاص اس��ت چون ي��ك تصميمي در 
زندگي اش گرفته كه نه تنها آدم طبقات كارگر 
كه حتي ف��ردي از طبقات ديگ��ر هم گرفتن 
چنين تصميمي برايشان س��خت است و اين 
آدم با اينكه در چنين فضايي از جامعه زندگي 

مي كند به اين تصميم مي رسد. 
 وقت�ي ح�رف ي�ك فيل�م اجتماعي 
مي ش�ود بالفاصله مخاط�ب ذهنش به 
سراغ آدم هاي قشر متوسط رو به ضعيف 
جامع�ه م�ي رود زيرا ت�ا به حال بيش�تر 
فيلم هاي�ي ك�ه در اين گونه س�ينمايي 
س�اخته ش�ده اس�ت از اين طبقه گفته 
اس�ت، انگار كه درد متعلق به اين طبقه و 
تمام خوشبختي براي طبقه مرفه است در 
حالي كه مرفه هاي جامعه هم قصه هايي 
از دردهاي�ي دارند كه ان�گار پرداختن به 
آنها جا مانده است. از نگاه شما كه سابقه 
كارگرداني و فيلمنامه نويسي هاي خوبي 
در پرون�ده كاره�اي هن�ري در عرص�ه 
تلويزي�ون و س�ينما داري�د چ�را درد و 
خوشبختي را اين گونه در قصه هاي مان 

تقسيم    مي كنند؟
دقيقا درس��ت مي گوييد. خود من س��ال 
گذشته قصد ساختن فيلمي در فضاي اعتياد 
داشتم، شخصيت اول داس��تانم دندانپزشك 
بود، همه با س��اخت اين فيلم مشكل داشتند، 
مي گفتند: »مگر مي ش��ود يك دندانپزش��ك 
معتاد باش��د« درحال��ي كه اعتي��اد معضلي 
اس��ت كه در همه اقش��ار جامعه مي توان ديد، 
بيماري اي اس��ت كه ب��ه طبقه و ش��غل نگاه 

نمي كند. 
  آدمي كه مشكلي برايش پيش بيايد، 
آن هم ب�ه بزرگ�ي ارت�كاب ي�ك قتل، 
بازداش�ت ش�ود و حب�س زندان ش�ود، 
درگي�ري عاطفي پي�دا كن�د... مي تواند 
در يك قش�ر ديگر نيز رخ ده�د چرا اين 
كاراكترها بايد مختص اين قش�رجامعه 

باشند. 
اينجا، اينكه يك كارگر ساده از اين سوي 
جامعه به اين تصميم كه باي��د فيلم را ديد و از 

آن دانست مي رسد فيلم را جذاب مي كند. 
    وزنه عاش�قانه بودن فيلم سنگين تر 

است يا گفتن از تلخي ها و سختي ها ؟
وجه عاطفي فيلم بيشتر اس��ت. يك درام 
عشقي اس��ت. از جنس فيلم هاي دهه 60، 70 
است. قصه يك عشق ساده، س��الم و پاك را به 
تصوير مي كشد. »خداحافظي طوالني« قصه 

آدم هاي خوب است. 

گزارشي از پشت صحنه »خداحافظي طوالني« تازه ترين ساخته فرزاد موتمن

عاشقانه يي با    تم   وسترن 
      آزاده مختاري   / دو خانه لب ريل راه آهن، خانه هايي قديمي فرسوده با ديوارهاي 
پوسيده، پر از خاك، اما لبريز از حرف، حرف هايي از قصه ها، داستان هايي كه در ميان 
همان ديوارها جان تصوير گرفتند و مدتي بعد  ميهمان دقايق ما ش�دند. دقايقي در 
فضاهايي به ابعاد كوچك و بزرگ اما وجه مشترك همه تاريك، تاريك و مزين شده 
به پرده هايي نقره يي رنگ با نورهايي كه تصويرگر همان قصه ها هستند، قصه هايي 

شكل گرفته در آن خانه هاي فرسوده با ديوارهاي پوسيده، پراز خاك، پر از قصه... 
وس�ط حياط كهنه يكي از خانه ها ايس�تاده، چش�م ها به زواياي اطراف مي چرخيد 
»ميترا حجار « با لباسي سرخابي با گل هاي آبي سبز و آن چادر طوسي و سفيد و كفش 
مشكي، با چهره يي كه ماهرانه به دست چهره پرداز شكسته ش�ده بود با سرعت از 
در ورودي وارد شد، به س�وي اتاق گريم رفت. با ورود او سعيد آقاخاني از اتاق خارج 
شد، با لباس هايي خاكي رنگ و صورتي كه پير شده بود و دردمند، گريمورها خبره بر 
صورت هاي اين دو بازيگر كار كرده بودند تا چهره آنها را از دنياي حقيقي زندگي شان 
به دنياي نزديك مردمان آن منطقه بكشانند. آنجا در آن خانه هاي قديمي كه بارها 

و بارها لوكيشن فيلم هاي مختلف سينماي ايران ش�ده اند تاكنون، داستان زندگي 
مردي ساخته مي شد؛ مردي قاتل، مردي كه متهم مي شود به يك جنايت، جنايتي 
جنجالي، بازداش�ت مي ش�ود، زندان مي رود ولي بعد از يك سال مي فهمند او قاتل 
نيست. تبرئه مي شود از قتل، آزاد مي شود اما جامعه او را تبرئه نمي كند، همين موجب 
تخاصمي بين او و محيط اطرافش مي شود. حال در اين ميان يكي از شخصيت  ها كه 

دچار درگيري عاطفي شده بايد به اين بحران غلبه كند... 
اينها گفتني هاي كوتاهي از يكي از لوكيشن هاي فيلم »خداحافظي طوالني « است. 
 آخرين فيلم تاكنون ساخته شده توسط فرزاد موتمن به نام »خداحافظي طوالني«

 كه يازدهمين اثري اس�ت كه نام كارگرداني او را با خود همراه دارد. خودش مي گويد 
بعد از »شب هاي روشن « هميشه خواسته اس�ت، باز عاشقانه در سينما بسازد ولي 
نشد تا امروز كه عاشقانه يي به گفته »سعيد آقاخاني « نقش اول اين فيلم مي سازد 
 كه لطيف و پاك و س�اده از عش�ق مي گويد. فيلمي كه قرار اس�ت بهمن ماه امسال 

در سي  و  سومين جشنواره فيلم فجر نخستين اكران شود.

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

سعيد احمدي  پويا

س�عيد آقاخاني: بازي در 
اين فيل�م نه تنها ب�راي من 
تازگ�ي دارد بلك�ه بعد از 
مدت ه�ا س�ينماي اي�ران 
نيز رن�گ فيلمي عاش�قانه 
را خواه�د ديد. ب�ه نظرم 
»خداحافظ�ي طوالن�ي« 
فيلم�ي اس�ت كه ب�ا همه 
اقش�ار جامعه حرف دارد. 
مختص يك ن�وع مخاطب 
تعليقي آن  نيست.كش�ش 
قادر اس�ت همه تماشاگران 
را تح�ت تاثي�ر قرارده�د

موتم�ن:  نكته يي كه برايم 
در اين فيلمنامه جذاب بود 
فيلمنامه  عاش�قانه  فضاي 
با تم وس�ترن ب�ود. وقتي 
مي گويم فضاي وس�ترن، 
ياد اس�ب و هفت تيركشي 
و... نيفتي�د. »تخاصم فرد 
با جمع« تم هميشگي آثار 
وس�ترن مدنظرم اس�ت، 
اينك�ه هميش�ه غريبه يي 
وارد شهر مي ش�ود و شهر 
دش�من اوس�ت. اينجا هم 
قص�ه از همين قرار اس�ت
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حماسه كوي ذوالفقاري  بر مزار شهيد درياقلي سوراني 
اعتماد/ به مناسبت 9 آبان سالگرد حماس��ه كوي ذوالفقاري آبادان و شكست دشمن 
بعثي در نفوذ به اين شهر در سال 1359 مراسمي بي تكلف و خودجوش در بهشت زهرا تهران 
و بر سر مزار شهيد درياقلي سوراني برگزار و دومين تنديس برنزي اين شهيد از طرف مردم 
شهر آبادان به خانواده مرحوم آيت اهلل جمي )ره(، امام جمعه فقيد زمان جنگ آبادان اهدا شد. 
كميته مردمي انتخاب، دليل اهداي تنديس به مرحوم آيت اهلل جمي )ره( را به نوعي يادآوري 
و تشكر مردم آبادان از خدمات امام جمعه شهرش��ان و به پاس تمامي زحمات آن بزرگمرد 
طي دوران هاي مختلف به خصوص زمان محاصره يك س��اله شهر و نقش ايشان در تهييج 
تمامي نيروها براي مقابله با ورود شبانه دش��من به كوي ذوالفقاري اعالم كردند. در همين 
مراسم همچنين از سه دالورمرد اين عمليات سعيد سياح طاهري، مكي يازع، مالصالح قاري 
و مجاهد عراقي، سعد ادهم  و محسن كاظمي مولف كتاب خاطرات روزنوشت آيت اهلل جمي 
در يك سال اوليه جنگ با نام » نوشتم تا بماند« نيز تقدير و تشكر به عمل آمد. سخنرانان اين 
مراسم خودجوش و مردمي، محسن مومني )رياست حوزه هنري(، حجت االسالم ابراهيمي 
)امام جمعه آبادان( مجتبي رحماندوست )نماينده مجلس(، عبدالحسن مقتدايي )استاندار 
خوزستان( و احمد جمي بودند كه با ذكر خاطراتي كوتاه و دلنشين از آن مرحوم به يادآوري 
نقش عظيم ايشان در دادن روحيه به نيروهاي در محاصره مانده شهر آبادان پرداختند. در 
ادامه محسن كاظمي نويسنده كتاب » نوشتم تا بماند« استثنايي بودن اين كتاب را اصرار 
عجيب آن مرحوم در آن وضعيت سقوط ش��هر بر نگارش ريز به ريز وقايع روزانه دانست. در 
اين مراسم هنرمنداني همچون حس��ين ترابي، حميد فرخ نژاد، محمدعلي باشه آهنگر، 
كوروش سليماني، علي صالحي، مجيد ش��تي، مهرزاد ارشد، معصومه آباد نويسنده كتاب 
»من زنده ام«، محمد حسين قدمي خالق برنامه »شب خاطره حوزه هنري« و نيز مهندس 
محمدرضا جعفري جلوه )رياس��ت بنياد س��ينمايي فارابي(، حجت االس��الم دهدشتي و 
حسين دهدشتي )نماينده مردم آبادان در مجلس شورا(، محسن يزدي )مسوول واحد فيلم 
 مستند حوزه(، محمدرضا شرف الدين )مسوول انجمن سينمايي انقالب و دفاع مقدس(، 
دكترخسرو نشان )مشاور فرهنگي استاندار خوزستان(، حبيب احمدزاده و... حضور داشتند 
كه همگي با حضور بر مزار ش��هيد درياقلي س��وراني وبا قرائت فاتحه ي��اد و خاطره تمامي 
شهيدان عمليات 9 آبان كوي ذوالفقاري را گرامي داشتند. شهيد درياقلي سوراني مردي بود 
كه با اطالع رساني به موقع در شب 9 آبان سال 1359 به نيروهاي مردمي و سپاه آبادان و در 
واقع باعدم سقوط اين شهر به نوعي مسير تاريخ جنگ را عوض كرد و خود پس از شهادت به 
صورت غريبانه و گمنام دفن شد و هم اكنون پس از قريب 35 سال داستان اين حماسه واقعي 
در درس فارسي سال شش��م دبس��تان براي فرزندان اين آب و خاك آموزش داده مي شود. 
تنديس اين شهيد براساس نسخه مجسمه نصب ش��ده در كوي ذوالفقاري آبادان و توسط 
ناصر شيخ الحكما ساخته شده و هرساله از طرف مردم آبادان به كساني كه در حفظ و اعتالي 

اين شهر كوشيده باشند اهدا مي شود .


