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واكنش پنجمنگاه

 زنگ ها براي ابتذال 
در سينماي كودك به صدا درآمد

جنايتتپليهاوخروسجنگيها

اين ديگر بحث فيلم »آژانس ازدواج« نيست كه در ��
مترو مدام پوسترهاي تبليغاتي از چشم مان رژه مي رود و 
جاي خالي تبليغ فيلم هاي مهم همچون يه حبه قند و 
سعادت آباد را به رخ مان مي كشد يا بحث پخش فيلم هاي 
نمايش خانگي همچون »ليموترش« نيست، حتي ربطي 
هم به پخش فيلم هاي تجاري شكست خورده سينمايي 
در س��اعات صبح رس��انه ملي ندارد. به بحث ابتذال در 
س��ينما ع��ادت داريم. ديگ��ر مي دانيم ك��ه فيلم هاي 
خوب مانند »كنع��ان« و »هامون« هن��گام پخش در 
رسانه ملي سانسور مي ش��وند و فيلم هايي با مضامين 
تحقير آميز با روي گش��اده مسووالن صدا وسيما روبه رو 
مي شوند.  اين بار صحبت از ابتذال در سينماي كودك 
اس��ت. به بهانه هاي مختلف قرار است سينماي كودك 
جان بگيرد اما چيزي كه مرده اس��ت ش��ايد با تنفس 
مصنوعي ب��راي دقايقي به دنيا بازگ��ردد، اما نمي توان 
مانند فيلم »ال سيد« جنازه مرده سينماي كودك را بر 
اسب س��وار كرد و در اين ميدان مبارزه پول با فرهنگ 
چرخاند.  س��ينمايي كه زماني آنچن��ان در عرش بود 
كه كارگردانانش بزرگان سينما بودند از بهرام بيضايي، 
كيارس��تمي و پوراحمد تا مرضيه برومند، محمدعلي 
طالب��ي، ايرج طهماس��ب و حميد جبل��ي در آن فيلم 
مي ساختند و پروايي نداشتند كه كودكان را خوشحال 
كنند و آرزوهاي بچه ها را به ياد پدر و مادرشان بياورند. 
آن زمان فيلم »مشق شب« كيارستمي ساخته مي شد 
كه معلم ها وظيفه خودش��ان مي دانس��تند حتما آن را 
ببينند و در زنگ ه��اي تفريح با هم درباره اش صحبت 
كنند. آن زمان دغدغه مادران و پدران كمبود وقت بود 
كه فرزندش را به تماش��اي »دزد عروس��ك ها«، »يكي 
بود، يكي نبود«، »پاتال و آرزوهاي كوچك«، »گلنار«، 
»كاله قرمزي و پسرخاله« ببرد. صف هاي طوالني جلو 
در سينماهايي كه گل آفتابگردان داشتند صحنه تكراري 
بود ولي همه به بودن در صف عادت داش��تند. مدام در 
صف ش��ير و نان حتي روزنامه مي ايستادند. حاال همان 
كودكان و نوجوانان بزرگ شده اند و بعضي هايشان جرات 
كرده اند پدر و مادر شوند و گاهي به ياد خاطرات خوش 
گذشته ش��ان بيفتند هرچند توي ذوق شان مي خورد و  
براي رفتن به سينماي كودك از هرنظر محدود هستند. 
از پارسال و اكران نخودي و خاله سوسكه گرفته تا همين 
االن كه تپلي اكران ش��ده است. در اين ميانه »خروس 
جنگي« هم آمده و رفته است. غير از »نخودي« كه به 
پشتوانه تهيه كننده باتجربه آن و بازيگرانش مي شد آن 
را دوباره ديد فيلم هاي ديگر حد ميانه اس��تاندارد را هم 

رعايت نكردند. براي پرورش حس زيبايي شناسي كودك 
حداقل تالشي نشده است. در »خاله سوسكه« كودك 
كه همراه داستان مي ش��ود همه كلمات را كج و كوله 
ياد مي گيرد و با انباني از برخي كلماتي كه نبايد بداند 
راهي خانه مي شود. اما در خاطرش اين داستان قديمي 
مي ماند و همين مي شود سهم اندكي كه انتظارش را از 
سينماي كودك سراغ داريم.  اما جنايت در حق كودكان 
و پايين آوردن سطح سليقه آنها ادامه پيدا كرد. كسي 
فكر نمي كرد كه وضعي��ت فيلم هايي كه در طول يك 
ماه و بدون فيلمنامه ساخته مي شوند سينماي كودك را 
نشانه بگيرند. اين فاجعه آغاز شده است و نمونه اش ادامه 
ساخت فيلم هايي همچون »تپلي« و »خروس جنگي« 
اس��ت.  كل دارايي تصويري  كودك ما از فرهنگ ملي و 
بومي اش قر دادن هاي يك گاو شكم بزرگ باشد.  »تپلي« 
معجوني است از همان ملزومات ساخت فيلم هايي كه 
اين روزها با صفت فيلم هاي مبتذل شناخته مي شوند. 
همان روند فيلم ساختن در فيلم بهرام بيضايي »وقتي 
همه خوابيم« برايمان به تصوير كشيده شد. فيلم »تپلي« 
بر پوستر خود اين تبليغ را دارد؛ فيلمي موزيكال و شاد. 
يك گاو از روستا مي آيد و از او دزدي مي شود. به راحتي 
مي توانند دزد را بگيرند اما خبري از مژدگاني نيس��ت. 
پس او آواره خانه دوس��تان تازه پيدا كرده اش مي شود و 
در همان شب اول هنرنمايي گاو، دختر پولدار خواهان 
اين مي ش��ود كه او در كنارش زندگي كند. دليلي براي 
كارها ارايه نمي ش��ود چون فيلمنامه اي در كار نيست. 
همه قرار است به جاي خانه بزرگ در هتل زندگي كنند 
شايد چون اسپانسر فيلم هتل است يا بايد مدام درگير 
تيپ و قيافه دايي شايان باشيم. حتي در فيلم با عنوان 
»خوشگله« از او ياد مي شود. بايد تماشاگر صحنه خروج 
او از پاركينگ باشيم يا پياده شدن شان از ماشين. مدام 
لباس هاي خاله و دايي عوض مي شوند اما دختر فيلم كه 
قرار است خيلي هم پولدار باشد يك دست لباس دارد 
و يك كاله نقره اي دارد كه آن را برسر مي گذارد. منشي 
صحنه يادش مي رود كه وقتي همه خودشان را از گوني 
بيرون مي آورند دختر كوچك را نش��ان نمي دهند ولي 
بعد خبر مي رسد كه او حالش بد است و قرار است اين 
بار دست فرمان دايي شايان به همه نشان داده شود. به 
همه اينها بايد حضور دو گروه از دزدان و كتك بزن هاي 
حرف��ه اي را در دو نوبت در فيل��م اضافه كرد.  با ديدن 
اين فيلم ها آرزو مي كنيم، التماس مي كنيم كه دس��ت 
از س��ر س��ينماي كودك برداريد احتياجي نيست كه 
مغ��ز كودكان مان را با اين تصاوير مبتذل پر كنيد. اين 
جنايت را در همان س��ينماي بزرگسال ادامه دهيد كه 

تماشاگرانش حداقل امكان انتخاب دارند. 

سعادتآباديكزندگيامروزي

اكران عمومي پنجمين فيلم بلند مازيار ميري ��
با عنوان »سعادت آباد« به پايان نزديك مي شود. 

بعد از آخرين س��اخته وي )كتاب قانون( كه با 
لحن��ي كميك، نوك پيكان انتقادات را به س��مت 
مدعيان بي عمل نش��انه رفته بود ميري اين بار در 
آزمون دش��وارتري خويش را مي آزمايد و به سراغ 
فيلمنامه اي مي رود كه اساس��ا س��اخت اين گونه 
فيلمنامه ها كه كليت ماجرا در لوكيش��ن هاي كم 
اتفاق مي افتد كمتر از راه رفتن روي لبه تيغ نيست. 
به غير از هنر واالي كارگرداني كه بايد باالخص در 
اين فيلم ها تا س��رحد ممكن با چاشني خالقيت 
همراه باشد، به نوعي هنر بازيگران اين آثار و توانايي 
آنها در انتقال مفاهيم در يك فضاي بسته براي فيلم 
و مخاطب از نان شب واجب تر است. پوستر پرستاره 
فيلم مويد همين نكته است كه فيلمساز در ابتداي 
امر و زمان پيش توليد آگاهانه ضمن اشراف به همين 
امر با انتخاب اين بازيگران بخش اساسي اثرش را به 
اقبال واگذار نكرده و به سراغ بازيگراني مي رود تا بار 
اصلي را از روي دوش فيلم بردارند كه البته ميري در 
حوزه انتخاب بازيگران با آنچه در فيلمنامه مشاهده 

مي شود موفق عمل مي كند. 
سعادت آباد روايت گر يك شب سه زوجي است 
كه هر كدام با مشكالت خاص گرد هم مي آيند كه 
هر سه زوج به دنبال جدايي بوده يا شايد به دنبال 
جدايي هس��تند! كه البته اين مهم با نوع عملكرد، 

لحن و رفتار بازيگران مغايرت دارد! 
ياس��ي )ليال حاتمي( زني اس��ت باوقار و آرام، 
شيفته زندگي، فرزند و همس��رش. وي در تدارك 
برپايي جش��ن تولد براي همسري است كه حامد 
به��داد براي آن ايفاي نقش مي كند. پول، بيزينس 
و رابط��ه ب��ا زني ديگ��ر، محس��ن را در اين وجوه 
شخصيتي در زندگي مشتركش با ياسي در نقطه 
تضاد قرار مي دهد. ياس��ي با اين جشن كه انگيزه 
و اش��تياق زيادي به برپايي هرچه بهتر آن دارد به 

دنبال بارقه اي از اميد است. 
بهرام )حس��ين ي��اري( كه عالق��ه چنداني به 
همسرش تهمينه كه زني است كنجكاو و به لحاظ 
سني در جايگاه باالتر ندارد او از يك ازدواج نافرجام 
بازگش��ته و زندگ��ي اش با بهرام پر فراز و نش��يب 
است. بهرام كه شراكت كاري با محسن دارد منكر 
عالقه اش به ياس��ي نيست و گويا تمام داشته هاي 

دنيوي خود را از ازدواج با تهمينه به دست آورده. 
عل��ي )امير آقايي(، فردي اهل فرهنگ و دانش 
كه به دليل توجه زياد به زندگي و همسرش متهم 

به پارانوياس��ت، با الله )مهناز افشار(، زني زندگي 
مي كند كه در قيد و بند زندگي يكنواخت نيس��ت 
و حتي با وجود مخالفت علي با كار كردن، وي براي 
رفتن به يك ماموريت كاري خارج از كشور دست 
به س��قط جنين مي زند كه اين امر كاتاليزور اولين 

اتفاقات جشن تولد محسن است. 
فيلمنامه داراي حفره هايي است كه تا انتها بيننده 
را مي آزارد و نقاط تاريك و ناش��ناخته زيادي را براي 
مخاطبش باقي مي گذارد از جمله تصميم ياس��ي و 
محس��ن! مبحث شخصيت پردازي تنها به ذكر چند 
ديالوگ خالصه مي شود و فيلم كه به شدت بازيگرمحور 
است به دليل كمبود فضاي ديداري براي مخاطب و 
ع��دم رعايت كامل قواعد فيلم ه��اي اين چنيني در 
شناساندن ش��خصيت هاي داس��تان آسيب جدي 
مي بيند. لزوم اس��تفاده بيش از حد از دوربين روي 
دست در بسياري از صحنه ها مشخص نيست! و رد 
پاي دوربين در آرام ترين لحظات خودنمايي مي كند. 
همچنين تعليق هاي فيلم به خصوص در رابطه علي و 
الله به علت ما به ازاي تاريخي بسيار در سينماي ايران 
اندكي نخ نماست! كنتراست ميان حاضران خوب از 
آب در نمي آيد تا جايي كه در فصل ميز شام اگرچه 
فيلم مي كوشد تا رابطه قديمي اين سه زوج را براي 
مخاطبش متجلي كند اما به دليل مشكالت فيلمنامه 
به خصوص آشفتگي و تعجيل در رساندن اطالعات 
براي ايجاد متريال داس��تاني اي��ن امر تا حد زيادي 
الكن باقي مي ماند و تالش تكنيكي فيلمساز به دليل 
ضعف فيلمنامه سرانجام موفقي ندارد. بنابراين قرابت 
ميان سه زوج در اين برهه از فيلم كمكي به گستره 
دامنه معنايي داستان نمي كند. اشاره به ناهنجاري در 
اليه هاي زيرين هم زيستي افراد در يك جامعه اگرچه 
دغدغه اصلي سينماي اجتماعي است اما نياز مبرم 
به يك زبان پالوده براي انتقال مفاهيم اجتناب ناپذير 
است. در لحظاتي فيلم در شيوه روايت چنان دچار 
افت مي شود كه اگر اطوار و طنازي هاي حامد بهداد 
نبود كه او هم با وجود اس��تعدادش مدتي است در 
يك چرخه تكرار دور مي زند، بيننده رمقي به دنبال 
كردن ادامه ماجرا ندارد و ما مي بينيم براي بيننده اي 
كه هدفش از حضور در س��ينما مشاهده يك فيلم 
كامال جدي و اجتماعي است بيش از آنكه در فضاي 
اين آدم ها قرار گيرد لحظات خنده آور كارهاي بهداد 
از جذابيت بيش��تري براي او برخوردار است! نكته 
مثبت هنر ميري در يكدست درآوردن فضاي خانه 
براي باور اتفاقاتي است كه در چند ساعت پيش به 

وجودآمده است. 

نكته 
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داديد�و�بر�اساس�فيلمنامه�پيش�رفتيد؟�
نه به هيچ وجه. فيلمنامه هايي كه به ما بازيگر ها پيش��نهاد 
مي ش��ود دربرگيرنده پرسوناژهايي اس��ت كه در بطن جامعه 
وجود دارند. حال ممكن اس��ت در يك دوره به قش��ر خاصي 
بيشتر يا كمتر پرداخته شود. من خيلي نگران اين قضيه نيستم 
كه نقش��ي در سينما زياد كار شده اس��ت يا نه بلكه پيش از 
هر چيزي خود قصه اس��ت كه توجه م��ن را جلب مي كند و 
سعي مي كنم تا با تفكر خود با قصه ارتباط برقرار كنم و فرقي 
نمي كند كه اين نقش متعلق به چه طبقه اي اس��ت، مهم اين 
است كه چه كاركردي در قصه دارد. بر اساس اين مساله سعي 
مي كنم كه درباره نقش تحقيق كنم و اين بستگي به حساسيت 
نقش دارد زيرا گاهي ممكن است اطالعات اضافه در كنار قصه 
و س��ناريو به ايفاي بهتر نقش كمك كند. به همين دليل هم 
من حتما تحقيق مي كنم ت��ا بتوانم به نتيجه مثبتي در اجرا 
برسم. آقاي ميركريمي از كارگردان هاي دوست داشتني و بسيار 
تجربه گراست و من همه اين روحياتش را بسيار دوست دارم. 
او در فيلم هايش منصفانه به همه چيز نگاه مي كند و به همين 
دليل هم وقتي پيشنهاد اين كار را به من داد من عالقه مند شدم 

و همه تالشم را كردم كه خواسته او برآورده شود. 
Á��تحقيقي�كار�اين�هم�قند«��حبه��»يه�در�تان�نقش�براي�آيا�

و�پژوهشي�را�انجام�داديد؟�
درواقع طبقه روحاني طبقه مطرحي اس��ت كه در اجتماع 
خيلي با آن برخورد داريم مانند ش��خصيت هاي سياس��ي كه 
از طريق رس��انه با آنها در ارتباطيم. اصوال نگاه خاصي به اين 
طبقه در اجتماع وجود دارد و در سينما هم مواظب هستند كه 
چگونه به اين شخصيت ها پرداخته مي شود. به تناسب همين 
حساسيت ها و اينكه اين شخصيتي كه من نقشش را ايفا كردم 
داراي روحياتي بود كه من براي شناخت بيشتر آن سفري به 
قم انج��ام دادم و از نزديك فضاهايي مانند حوزه علميه قم يا 
جمكران را كه روحانيون در آنها حضور دارند بررس��ي كردم و 
حتي در بحثي مانند لباس و ظاهر هم با نظر آقاي شاه ابراهيمي 
قرار بر اين شد كه من خودم پيگير تهيه لباس باشم و به همين 
علت هم جايي رفتم كه لباس هاي روحانيون و شخصيت هاي 
سياسي را مي دوزند و همه مراحل تهيه لباس را خودم گذراندم. 

Á��فيلم�اكران�از�اي�هفته�س�ه�دو،�حدود�اينكه�به�توجه�با��
مي�گذرد�آيا�تا�ام�روز�بازخوردي�از�جامعه�روحانيت�درباره�

اين�نقش�داشته�ايد؟�
در بي��ن م��ردم جامعه نه. اما آن چيزي كه متوجه ش��دم 
اين بود كه هنگام اكران توجه خوبي به اين نقش ش��ده بود و 
منتقدان هم به اجراي من اشاره كرده بودند و لطف شان شامل 
حال من شده بود. در كل احساس خوبي دارم و انرژي مثبتي 
از اين نظرات و اينكه مخاطبان نقش را دوست داشتند، گرفتم. 
اما از آنجا كه برخوردي با طبقه روحاني ندارم از نظرات ش��ان 

مطلع نيستم. 
Á��فيلم�صحنه�سر�متفاوت�لباسي�با�كه�روزهايي�آن�از�آيا�

بوديد�خاطره�اي�داريد؟�
در فيل��م تكيه اي بر لباس روحانيت نبود و بيش��تر فضاي 
ش��خصي اين آدم ها اهميت داشت. حتي شايد تا اواسط فيلم 
عده اي متوجه نشوند كه اين آدم يك روحاني است و از صحنه 
عزاداري اين مساله مشخص مي شود. خاطره خاصي نبود فقط 
مقداري براي پيچيدن عمامه دشواري داشتيم كه توسط يك 

آقاي روحاني آن هم حل شد. 
Á��حساب�به�شما�كارهاي�بين�در�متفاوتي�نقش�نقش،�اين�

مي�آيد.�به�نظر�من�ش�ما�از�آن�دس�ته�بازيگر�هايي�هستيد�
كه�همواره�به�دنبال�تجربه�نقش�هاي�متفاوت�هستيد.�اين�

مس�اله�تا�چه�حد�خودخواس�ته�اس�ت�و�تا�چه�ميزان�فكر�
مي�كنيد�كارگردان�ها�بر�اس�اس�اين�خصوصيت�تان�چنين�

نقش�هايي�را�به�شما�پيشنهاد�مي�كنند؟�
من فكر مي كنم اين مساله به گونه اي گفت وگو و بده بستان 
حرفه اي است كه من و كارگردان ها با هم برقرار مي كنيم. آنها 
اجرا هاي من را مي بينند و شاهد بازتاب آن در جامعه هستند 
آنه��ا هم با توجه به شناس��نامه كاري م��ن فكر مي كنند كه 

مي توانند نقش هاي متفاوتي را به من پيشنهاد كنند.
Á��راضي�كنيد�مي�ايفا�متفاوتي�هاي�نقش�اينكه�از�شما�آيا�

هستيد؟�
بل��ه تا اينجا كه راضي بوده ام. البته اعتقاد ندارم كه در اين 
راه اصال خطايي نداشته ام. حتما خطاهايي بوده و ممكن است 
گاهي انتخاب هاي خوبي نكرده باش��يم. اما در كل خوشحالم 
از اينك��ه در نقش هاي خاص و محدودي محصور نش��ده ام و 
هنوز آزادي عملم را حفظ كرده ام و درباره بس��ياري از نقش ها 
كنجكاوم و فكر مي كنم كارگردان هايي كه در اين سينما كار 
مي كنند هم با همين ديد به من نگاه مي كنند به همين دليل 
هم احس��اس خوبي دارم. من در ژانر كمدي، تاريخي و س��اير 
زمينه ها امتحان هايي پس داده ام كه همه اينها مي تواند مالكي 

براي آينده كاري من باشد. 
Á��نقشي�مانند�متفاوت�هاي�نقش�اين�از�بعضي�است�ممكن�

كه�در�سريال�مختار�داشتيد�براي�مخاطب�دوست�داشتني�
نباشند.�آيا�اين�مساله�شما�را�نگران�نمي�كند؟�

ن��ه، چون من در ابتدا به تفكري كه در يك كار وجود دارد 
توجه مي كنم و بعد هم به مسووليتي كه به من سپرده مي شود. 
فكر مي كنم كه هنرمند بايد بدون قضاوت باشد تا بتواند به همه 
جاي اجتماع سرك بكشد و در مورد همه چيز حرف بزند. به 
نظر من هنرمندي كه درگير قضاوت باش��د در تعدادي نقش 
كليشه مي شود و از ياد خواهد رفت. فرض كنيد وقتي فيلمي 
درباره جنايتي ساخته مي شود بايد از هر طرف به آن نگاه كرد و 
از زاويه ديد متهم، قرباني، خانواده و كساني كه متهم را قضاوت 
مي كنند آن را بررسي كرد. اولين چيزي كه من در عرصه هنري 
ياد گرفتم اين بود كه قضاوت شخصي ام را كنار بگذارم. سعي 
كنم درست ببينم و درست منتقل كنم و اين براي من بيشتر 
از هر چيزي اهميت داش��ته اس��ت. در قصه هاي تاريخي هم 
شخصيت هاي منفي، آدم هاي به شدت تاثير گذاري بوده اند پس 
بايد سعي كنيم آنها را بشناسيم و درست معرفي شان كنيم. زيرا 
كارهايي كه ما مي س��ازيم بايد كاركردي در زمان حال داشته 
باش��د براي همين است كه به اين موضوعات رجوع مي كنيم 
بايد آنها را درس��ت نش��ان دهيم و مهم نيست كه من چگونه 

فكر مي كنم. 
Á��روسري�در�تان،�س�ينمايي�كار�اولين�به�مايلم�اينجا�در�

آبي�اش�اره�كنم.�شما�از�بازيگراني�هس�تيد�كه�از�تئاتر�به�
س�ينما�آمديد.�اصال�چطور�شد�كه�آن�نقش�را�ايفا�كرديد�و�
اگر�قرار�باش�د�اولين�نقش�تان�را�با�نقشي�كه�امروز�در�»يه��
حبه��قند«�داريد�مقايسه�كنيد�به�چه�نتيجه�اي�مي�رسيد؟�

هركاري به نوعي يك تجربه براي بازيگر محسوب مي شود و 
به درواقع آينده كاري و مسيري را كه آن بازيگر در آن حركت 
خواهد كرد ترسيم مي كند. روسري آبي هم جزو اولين تجارب 
من بود كه مس��يري را كه بايد تا ام��روز طي مي كردم ذره ذره 

برايم روشن كرد. 
Á��تجربه�اولين�ك�ه�بوديد�ش�انس�خوش�كنم�مي�فك�ر�و�

سينمايي�تان�را�در�كنار�كارگرداني�
بني�اعتم�اد� رخش�ان� مانن�د�

گذرانديد...�
بله قطعا اين خوش شانسي من بود 
و خوشحالم از اينكه خانم بني اعتماد در 
آن دوره به م��ن اطمينان كردند و آن 
نقش را به من سپردند. بعد از »روسري 
آبي« من فيلم وس��يع تر و سخت تري 
مانند »سفر به چزابه« را كار كردم كه 

واقعا شرايط دشواري داشت اما به لطف خدا آن فيلم هم مورد 
توجه مردم و منتقدان هنري قرار گرفت و درواقع از مهم ترين 
فيلم هايي اس��ت كه درباره دفاع مقدس در اين سال ها ساخته 
ش��ده است و هميشه به آن استناد مي شود به اين ترتيب هر 

تجربه من را به سوي تجربه ديگر سوق داد. 
Á��ها�س�ال�اين�طول�در�خودتان�كاري�كارنامه�به�كه�االن�

نگاه�مي�كنيد�آي�ا�از�روند�كارهايي�كه�انجام�داده�ايد�راضي�
هستيد.�آيا�اگر�به�گذشته�برگرديد�ممكن�است�كه�در�بعضي�

از�اين�فيلم�ها�بازي�نكنيد؟�
قطعا. فكر مي كنم اگر به گذش��ته برمي گش��تم تعدادي از 
اين كارها را انجام نمي دادم. اما جبر زندگي گاهي انس��ان را به 

سمت پركاري سوق مي دهد اما اين خوب نيست و فكر مي كنم 
ش��ايد اگ��ر 40 – 30 درصد از كارهايي را كه انج��ام داده ام را 
انج��ام مي دادم باز هم امروز در همين جايي كه هس��تم بودم. 
اما به هر حال مش��كالتي هم وجود دارد. ما زندگي مي كنيم و 
بعضي اوقات مسايل اقتصادي برايمان مهم مي شود. گاهي هم 
ارتباطاتي داريد و ناچاريد از سر دوستي كاري را انجام بدهيد. 
درحقيقت اين يك بده بستاني است كه در اين حرفه وجود دارد 
و فكر مي كنم همه بازيگرها در اين موقعيت ها قرار مي گيرند و 
من هم از اين قاعده مستثني نيستم. اما فكر مي كنم شايد اگر 
كمي عجله نمي كردم و ترس نداش��تم شايد خيلي از كارهاي 
گذشته به خصوص بعضي كارهاي تلويزيوني را انجام نمي دادم. 

Á��ميزان�چه�تا�داشتيد�تئاتر�در�كه�تجاربي�كنيد�مي�فكر�
به�شما�در�سينما�كمك�كرد�و�آيا�احساس�نمي�كنيد�كه�اگر�
بيشتر�در�تئاتر�مي�مانديد�و�فعاليت�مي�كرديد�وضعيت�تان�

متفاوت�تر�بود؟�
من هر سه عرصه تئاتر، سينما و تلويزيون را دوست داشته 
و دارم و هي��چ ي��ك را از ديگري مس��تثني نمي كنم. هريك 
ويژگي هاي خاص خودشان را دارند. اما به طور مشخص مي توانم 
بگويم كه مسووليت پذيري و شركت در كارهاي تيمي و مراقبه 

در بازيگري را از تئاتر دارم. 
Á����با�اينكه�كارهاي�تئاتري�تان�زياد�نبوده...�

نه كارهاي تئاتري زيادي داشته ام. 
تعدادي از كارهاي تئاتري آقاي عليرضا 
نادري را كار ك��ردم و با كارگردان هاي 
بزرگ��ي كار كرده ام. آخرين كارم هم با 
آقاي حسين پاكدل بود با نام سمفوني 
درد ك��ه در ابتداي دول��ت نهم انجام 
داديم كه بعدها فرصت نشد آن را تكرار 
كنيم. اما چون بعدها مميزي شديدتر 
شد، هرچه دورخيز كردم موفق نشدم. 
به ويژه در چند سال گذشته مديران كم طاقت تر و در تئاتر خيلي 
مسووليت پذير نبوده اند. كار تئاتر براي من هميشه يك كار دلي 
است و چشم داشت مالي و حتي موقعيتي نداشته و دنبال اين 
مطالبات نبوده ام. بيش��تر تفكر تئاتري برايم مهم بوده است و 
فكر مي كنم در ش��ش سال گذشته تئاترها كم جان تر و با نگاه 
انتقادي كمرنگ ت��ري بوده اند. زيرا به نظر من وظيفه تئاتر به 
چالش كش��يدن بسياري از مسايل اجتماعي است كه در اين 

سال ها متاسفانه كمتر شاهد آن بوده ايم. 
Á��ايد؟�نداشته�خوبي�پيشنهاد�يعني�

چرا قطعا پيشنهاد هايي شده است. اما متني نبوده كه اين 
ش��اخصه ها را داشته باش��د. مثال كاري را كه ما با آقاي نادري 

انجام داديم كارهاي انتقادي و بسيار بحث برانگيزي بود و اما در 
سال هاي بعد ديگر نه مديران تئاتري آن جسارت را داشتند كه 
پاي اين متن ها بايستند و مسووليتش را بپذيرند و نه مميزي 

اجازه داد كارهايي از اين دست انجام شود. 
Á��داشته�بهتري�وضعيت�لحاظ�اين�از�سينما�كنيد�مي�فكر�

است؟�
 اتفاقا فكر مي كنم در اين سال ها سينما به شدت از تئاتر 
هم مظلوم تر بوده است. اين روزها متأسفانه هركسي از راه 
مي رسد يك توس��ري هم به سينما مي زند. و كساني كه 
اصال در صالحيت شان نيست به راحتي درباره سينما اظهار 
نظر مي كنند و همين اغتشاش��ي را در تصميم گيري هاي 
س��ينمايي به وجود آورده است. و اين موضوع، مشخص و 

اظهر من  الشمس است. 
Á��وجود�ممي�زي�نظر�از�مش�كلي�قند��حبه��يه�فيل�م�در�

نداشت؟�
فكر مي كنم نيت آقاي ميركريمي براي ساخت اين فيلم بسيار 
بزرگ تر از اين حرف ها بود. پيشنهادي كه او در  اين فيلم مي دهد 
به روز و بسيار روشن بينانه است. و اگر دقت كنيم مي بينيم كه 
پيش��نهاد كارگردان اين اس��ت كه اين آدم ها براي عبور از همه 
مسايلي كه دارند بايد كنار هم باشند. و فكر مي كنم امروز جامعه 
ما هم همين را مي خواه��د. به نظر من حذف كردن و روبه روي 
هم قرار گرفتن ما را به جايي نمي رساند. وفاق و آشتي ملي است 
كه مي تواند راهگش��ا باشد و من اين پيش��نهاد را در فيلم آقاي 
ميركريمي بسيار زياد دوست داشتم. اتفاقات زيادي بين آدم هاي 
فيلم مي افتد اما درنهايت اين آدم ها دور يك س��فره مي نشينند 
و تصميم مي گيرند دوباره با هم باش��ند. البته اين برداشت من 
است. من اين را خيلي مي پسنديدم. يادآوري خانواده و اهميت 
آن در اين فيلم موضوعي دوست داشتني و شرافتمندانه است. و 
به همين دليل هم خيلي نگران مس��ووليتي كه به من داده شد 
نب��ودم. و فكر مي كردم ب��راي كمك به اين تفكر فيلم هرجا كه 
بايستم درست است. و براي به ثمر رسيدن آن در هر نقطه فيلم 
كه قرار بگيرم احساس خوبي خواهم داشت. و مطمئنا سال ها بعد 
از اينكه در چنين مقطعي در چنين فيلمي بازي كردم خوشحال 
خواهم ب��ود.  در پايان بايد بگويم كه تيم بس��يار خوبي در اين 
فيلم حضور داش��تند. و همه عوامل از بازيگرها تا عوامل پش��ت 
دوربين و كس��اني كه در راس كارهاي مهم قرار داش��تند مانند 
آقاي اس��كندري طراح گريم، آقاي ش��اه ابراهيمي طراح صحنه، 
آقاي خضوعي ابيانه فيلمبردار و همه عواملي كه صحنه را مهيا 
مي كردند و بازيگر ها كه همه با عالقه كار كردند و يك همكاري 
فوق العاده  بيادماندني براي همه بود و خوشحالم كه به شكر خدا 

به بار نشسته و تماشاگران فيلم را دوست داشته اند. 

گفت وگو با فرهاد اصالني/ روحاني فيلم »يه حبه قند«

برايعبورازمسايلكنارهمباشيم
سجادصاحبانزند

آخرين ساخته ميركريمي، روايت شاعرانه اي از فراز و فرود 
زندگي است كه آن را بايد، همچون يك چاي تلخ، با يك  حبه  
قند عش��ق، ش��يرين كرد. اين تمثيل از شعر سهراب  سپهري 
برمي آيد: »زندگي جيره مختصريست/ مثل يك فنجان چاي/ و 
كنارش عشق است/ مثل يك حبه قند/ زندگي را با عشق/ نوش 
جان بايد كرد« اين فيلم، داستان نوشيدن يك چاي تلخ است 
كه بايد تلخي اش را با شيريني  يك حبه  قند گرفت تا لذت آن 
را بتوان چش��يد. خانواده اي فراز و نشيب زندگي را با آيين ها و 
سنت هايشان دلپذير مي كنند و به پيوند هايشان، طراوت تازه اي 
مي بخشند.  فيلم بيان سنت ها و رسومي است كه استوانه ها و 
پايه هاي يك خانواده ايراني است. سنت هايي كه در غم  و شادي، 
انسان هاي مختلف را به  هم پيوند مي دهد. در اين مبحث، يونگ 
از مفهومي به  نام ناخودآگاه جمعي س��خن به ميان مي آورد. از 
نظر او، ناخودآگاه جمعي ميراثي از زندگي انسان هاي پيشين 
اس��ت كه در حافظه تاريخي انس��ان ها ثبت شده است و وجه  

مشخصه يك خانواده، گروه يا مقوم است. يونگ پس از پرداختن 
به ناخودآگاه جمعي، اصطالح كهن الگو ها را به كار مي برد. به باور 
او، كهن الگو ها، افكار غريزي و مادرزادي و رفتارهايي اس��ت كه 
انسان ها بر طبق الگوهاي از پيش تعيين شده، انجام مي دهند. 
به عبارت ديگر، كهن الگو ها، تجربيات و رفتارهاي پيش��ينيان 
اس��ت كه به ناخ��ودآگاه جمعي يك قوم راه  يافته اس��ت و در 
اسطوره ها، افس��انه ها، آيين ها و مناسك  مذهبي اقوام مختلف 
نمود پيدا مي كنند. تركيب و پيوند آيين ها و سنت هاي شادماني 
و سوگواري در اين فيلم، بيان همين ناخودآگاه جمعي است كه 
با اين تمهيد به تصوير كشيده  شده است.  يك حبه قند، شيرين 
است اما مي تواند طعم  تلخ مرگ را داشته  باشد. به همين ترتيب، 
مرگ كه قاصد عزاست، مي تواند گشايشي در يك زندگي ايجاد 
كند. روايت فيلم حركت از هس��تي به نيس��تي و از نيستي به 
هس��تي اس��ت. روايتي كه در حركت تعريف مي شود و   همان 
اصل ديالكتيك هگل اس��ت. بر اس��اس اين اصل، يك تز )كه 

در فيلم همان هستي اس��ت( به نقيض خود كه   همان آنتي تز 
است )نيستي(، تمايل دارد و چون اين دو با يكديگر در تناقض 
هستند، تركيب سومي به نام سنتز پديد مي آيد كه اين دو را در 
آن واحد با يكديگر جمع مي كند. اين تركيب هستي و نيستي، 
حركت را پديد مي آورد و بنيان روايت فيلم براساس حركت و 
تقابل تضاد ها در فيلم است. به غير از تضاد بنيادين روايت فيلم 
كه   همان تجميع هستي و نيستي است، به دو تضاد مهم ديگر 
هم مي توان اشاره كرد.  نخست تضاد شادي و غم است. در اين 
باغ، بس��اط شادي برپاست. تمامي اعضاي خانواده، از راه  دور و 
نزديك در كنار هم جمع مي ش��وند و به شادماني مي پردازند. 
خانواده داماد با هلهله، خنچه هاي عق��د را مي آورند و خانواده 
عروس با ش��ادماني از آنها استقبال مي كنند. يك اتفاق، سبب 
مي ش��ود اين شادماني به سوگواري تبديل شود. باز سنت ها و 
مراسم مختلف به اين خانواده ياري مي كند تا آالم خود را التيام 
ببخشند. همان آدم هايي كه تصور مي شد در شادماني و پايكوبي 

استاد هستند، نوحه و سوگ راه مي اندازند تا نيمه ديگر هستي 
خود را به تصوير بكشند. نمونه ديگر، دوقلوهاي فيلم هستند كه 
وقتي يكي مي خندد، آن يكي گريه مي كند!  تضاد مهم ديگر، 
تضاد نور و تاريكي است. در طول مراسم، بار ها برق اين باغ قطع 
ش��د و خانواده با چراغ  نفتي سنتي، روشنايي را به باغ آوردند. 
انگار سنت هاي قديمي، هنوز راهكارهاي خاص خود را دارند و 
ساكنان باغ، با اين تضاد و رويارويي خوگرفته اند. انگار سرنوشت 
هم با آنها ش��وخي اش گرفته اس��ت. برق مي رود و وقتي همه 
 خواب هس��تند، برق مي آيد. عروس كه چراغ نفتي ها را روشن 
كرد، وقتي برق مي آيد، تنها كس��ي اس��ت كه بيدار مي شود و 
برق ها را خاموش مي كند تا كس��ي بيدار نشود!  انتخاب باغي 
در يزد براي بستر مكاني روايت فيلم، اتفاقي نيست. نشان دادن 
بادگير ها، آب و خاك در باغ و آتش همگي بيانگر عناصر اربعه يا 
چهارگانه هستند كه يونانيان باستان آنها را عناصر سازنده جهان 
مي دانستند. به عبارت ديگر باغ  فيلم، در جريان روايت تاثيرگذار 
است و  مانند يك شخصيت، ايفاي نقش مي كند. تمامي هستي 
و نيستي در اين باغ رخ مي دهد و انگار بستر تمامي تحوالت و 

رخدادهاي اين خانواده است. 
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