
9سال  پنجم  شماره 1445  يكشنبه 24 بهمن 1389
قاببيستونهم

خبر

سينما

گفتوگوباعبدالرضاكاهانيدربارهفيلمآخرش»اسبحيواننجيبياست«

مي خواستم آدم ها به وضعيت وخيم شان بخندند
كاهاني:حتييكفريمهمازاينفيلمحذفنميكنم

شيماش�هرابي:عبدالرضاكاهانيامسال
همدرجش�نوارهحضوردارد.هياتانتخاب
پنجمينس�اختهاو»اس�بحي�واننجيبي
است«رادربخش»نوعينگاه«قراردادندواو
پيشازآغازجشنوارهدرنامهايبهمديركل
ادارهنظارتوارزشيابيبراينمايشفيلمدر
جشنوارهسهشرطگذاشت.اومميزيهايي
راكهبراياكرانفيلمشدرنظرگرفتهشده
بود،نپذيرفت.فيلمكاهانيحاالبدوناعمال
ممي�زيدرجش�نوارهبهنماي�شدرآمدهو
منتقدانراتاحدوديراضيكردهاس�تاما
تكليفاك�رانعموميفيلمهنوزمش�خص
نيس�ت.دراينگفتوگوباعبدالرضاكاهاني
دربارهآدمها،موضوعاتيكهمطرحميكندو

حواشيفيلمهايشصحبتكردهايم.
---

-س�الگذش�تهوقتي»هيچ«رابراياولين
ب�اردرب�رجمي�ادنمايشدادن�دخيليها
باورش�اننميشدكه»هيچ«س�اختههمان
كارگردان»بيس�ت«اس�ت.ريت�مكندفيلم
»بيست«برايتماشاگرخستهكنندهبوداما
در»هيچ«اينمالآوريوجودنداشت.اصًا
بس�ياريازمنتقداناعتقادداشتندكاهاني
باس�اخت»هي�چ«يكب�اره20،10پلهترقي
رايكجاطيكرده،حاالبايدمنتظرس�اخته
بعدياشباش�يمتاببينيماينجايگاهحفظ
ميش�وديانه.پس»اس�بحي�واننجيبي
است«ازنظركارشناسانسينماحكمسنگ
محكش�ماراداش�ت.خودت�انچطورفكر

ميكرديد؟
باالخره »بيس��ت« فيلم سوم من است و همان 
ط��ور كه هر فيلم��ي مي تواند معايب و محاس��ني 
داش��ته باشد، طبيعي است كه آن فيلم هم معايبي 
داشته باشد و محاسني. اما به هر حال من آن فيلم 
را دوس��ت داش��تم و اگر شما در آن فيلم خستگي 
احساس مي كنيد طبيعي است چون فيلم »بيست« 
متعلق به زندگي مالل آور آدم هاي آن رستوران است 
يعني در اينكه ريتم فيلم كند باش��د تعمدي وجود 
داش��ت. ولي بعد از ساخت آن فيلم احساس كردم 
مي شود زندگي مال ل آور خسته كننده را هم جوري 
با تماش��اگر مطرح كرد كه مالل آوري را حس كند 
اما خيلي خسته نشود. در»هيچ« به نظرم تا حدي 
توانس��تم اين مش��كل را حل كنم چون اساساً در 
فيلم هاي م��ن براي اينكه ش��خصيت پردازي هايم 
درس��ت دربيايد به فضاي مالل آور نياز اس��ت. در 
فيلم»اس��ب حيوان نجيبي است« چون قرار است 
بيش��تر روي اين م��الل آوري، آويزان بودن و معلق 
نش��ان  دادن آدم ها تاكيد كني��م، اين نگراني براي 
خودم وجود داشت كه تماشاگر خسته نشود االن هم 
نمي گويم تماشاگر خسته  نمي شود چون فيلم قصه 
آدم هاي بي هدف است كه اين بي  هدفي بالتكليفي 
به بار مي آورد. بخش��ي از بالتكليفي هم خستگي و 
از حال رفتن و كم جوني اس��ت پس شايد عده اي از 
تماشاگران هم خسته شوند اين خستگي و كسالت 
جزء ذات فيلم است. اين االن ويژگي فيلم هاي من 
شده اما من دارم تالش مي كنم به سمتي بروم كه 
ضمن روايت فضاي مالل آور تماشاگر را خسته نكنم.
-چراآنقدررويمالآوربودنفيلمهايتان

تاكيدداريد؟
راس��تش دليلش را نمي دانم. اين س��وژه ها به 
ذهن من مي رس��د. اغلب آدم هاي معلق و حيران 
و بالتكلي��ف و س��رگردان س��ر از قصه ه��اي من 

درمي آورند.
-اينآدمهاراچقدرميشناسيد؟

خب خيلي زياد. اين آدم ها از زماني كه سينما 
براي من جدي شده در حافظه ذهني من هستند. 
من ب��ه آدم ها خيلي دقت مي كنم و آنهايي را كه 
ويژه هستند، در ذهنم نگه مي دارم يا مكتوب شان 
مي كن��م تا به وقت��ش از آنها اس��تفاده كنم. بايد 
اعت��راف كنم ك��ه بزرگ ترين تفري��ح من ديدن 
آدم هاس��ت. من به رفتار، حرف زدن، س��كنات و 
برخورد آدم ها با هرچيزي به شدت دقت مي كنم. 
مثاًل در فيلم »اسب حيوان نجيبي است« شخصيت 
»پيم��ان« ك��ه نق��ش اش را كارن همايونفر بازي 
مي كند، يك آدم ضدحس اس��ت ش��ايد اگر كس 
ديگري جاي پيمان بود اولين ري  اكش��ن اش پر از 
عصبيت و خش��ونت بود اما پيمان كاماًل ضدحس 
عم��ل مي كند. خب من اين آدم ه��ا را از نزديك 
ديده ام. وقتي ش��ما آدم هاي زي��ادي مي بينيد به 
اين نتيجه مي رس��يد كه اولين چيزي كه شما در 
فيلمنامه به ذهن تان مي رس��د قطعاً درست ترين 
چيز نيست. ممكن است در اليه هاي زيرين آدم ها 
رفتارهاي ديگري وجود داشته باشد كه  براي فيلم 
مناس��ب تر باش��ند. به اين ترتيب شخصيت هاي 
جديدي وارد س��ينما مي ش��وند و من دنبال اين 

موضوع هستم.
-يعن�يبهنوع�يآدمه�ايدوروبرتانرا

روانشناسيميكنيد؟
بل��ه. دقيقاً. پدر من روانشناس��ي خوانده و در 
زندگ��ي خود دائماً آدم ها را روانشناس��ي مي كند 

و اين اخالقش ظاهراً به من هم سرايت كرده.
-اص�ًادركداممحلهبزرگش�ديد؟چقدر

آدمهايزيرمتوسطراميشناسيد؟
من تا زماني كه ديپلم بگيرم، نيش��ابور زندگي 
مي كردم. خدا را شكر نيشابور باال شهر و پايين شهر 
ندارد. آنقدر كوچك است كه نمي شود باالشهر را 

از پايين ش��هر تشخيص داد. ممكن است يكي دو 
خيابانش، خيابان پولدارها باشد اما قطعاً ما در آن 
خيابان ه��ا زندگي نمي كرديم. پدر من معلم بود و 

در يك خانواده پرجمعيت بزرگ شدم. 
-چ�رااينآدمهاييكهواردفيلمهايش�ما
ش�دهاندس�رگردانوفقيرندوب�هنوعيبا

بيپوليدستوپنجهنرمميكنند؟
ممكن اس��ت اين آدم ها در اطرافم زيادتر بوده 
باشند يا قصه شان را بيشتر شنيده باشم اما دقيقاً 
نمي دان��م دلي��ل حضور اين آدم ه��ا در قصه هايم 
چيست. ضمن اينكه من براي اين فيلم نمي سازم 
ك��ه آدم هاي بي پول را نش��ان بدهم. حتي درباره 
طبق��ه خاصي هم فيلم نمي س��ازم. خيلي اتفاقي 
بوده كه فيلم »بيس��ت« و »هيچ« درباره آدم هاي 
پايين شهر است و فيلم »اسب حيوان نجيبي است« 
ه��م كه به عقيده من اصاًل درباره آدم هاي بي  پول 
نيس��ت درباره آدم هاي متوسطي است كه در آن 
شب بي پول هستند اما قيافه ها، قيافه هاي بي پولي 
نيس��ت. درد من در اين فيلم اصاًل بي پولي آدم ها 
نيس��ت بلكه اين فيلم سرگرداني و حيراني آدم ها 
را نش��ان مي دهد. بي پولي هم در اين فيلم و هم 
در فيلم »هيچ« و هم در »بيس��ت« بهانه اي است 

براي اينكه ما به انسان ها نزديك شويم.
-ب�ههرحالش�مادرفيلمهايتانتصاويري
باورپذيربهمخاطبنشانميدهيد.منفكر
ميكنمبخش�يازاينباورپذي�ريبهخاطر
اي�ناس�تكهش�مادردلاجتم�اعحضور
داريد.چقدراززندگ�يروزمرهمردمعادي

خبرداريد؟
من همچنان سعي مي كنم با مترو رفت و آمد 
كنم. ساعت هاي زيادي در روز پياده روي مي كنم. 
گاهي آنقدر مس��افت هاي طوالني را پياده مي روم 
كه پادرد مي گيرم. من معتقدم در پياده روي آدم ها 
مش��اهداتي دارند كه به حافظه ذهني شان سپرده 
مي شود. اين مش��اهدات از دل جامعه و آدم هاي 
واقعي نشات مي گيرد؛ آدم هايي واقعي كه ممكن 

است در فيلم ها و كتاب ها به زحمت پيدا شوند.
-بس�ياريازفيلمسازانمابعدازيكمدت
ازجامعهوزندگيروزمرهدورميشوند.دور
خودشانحصارميكشند،رفتوآمدهايشان
محدودميش�ودوخيليازاس�بابولوازم
زندگ�يروزم�رهم�ردمع�اديرافراموش
ميكنند،مثلاتوبوسسواري،خريدازميدان
ترهبارو...آيابهاينموضوعفكركردهايد؟

بل��ه. اي��ن را مي دان��م كه ت��ا زمان��ي كه اين 
اخالق هاي��م را از دس��ت نده��م، مي توان��م براي 
فيلمنامه نوش��تن و فيلم س��اختن س��وژه داشته 
باشم. من از بچگي اين عادت ها را داشته ام؛ اينكه 
پياده راه بروم و آدم ها را واكاوي كنم. بچه كه بودم 

با مهران احمدي همه شهرمان را دور مي زديم.
-پسبامهراناحمديهمشهريهستيدكه

درهمهفيلمهايتانحضوردارد؟
حضور او در فيلم هاي من به دليل توانايي هاي 
خودش است. من پاي او ايستادم چون مي دانستم 
او اس��تعداد زيادي دارد و حاال خيلي خوش��حالم 
كه در اي��ن فضايي كه براي بازيگري چهره از هر 
چيزي مهم تر است او يكي از پركارترين بازيگران 

جشنواره است.
-م�نفكرميكنمتلخيفيلم»بيس�ت«در
رواي�تفقرخيليزياداس�ت.امادر»هيچ«
گاه�يكنارهم�هتلخيهايناش�يازقصه
مخاط�براوادارميكني�دبياختيارلبخند
بزند.درفيلم»اس�بحيواننجيبياس�ت«
تماش�اگردربعضيلحظاتبهش�دتبهاين
گرفت�اريناش�يازبيپول�يميخن�دد.آيا

نگاهتانتغييركردهاست؟
چيزي كه در فيلم »اسب حيوان نجيبي است« 
براي من مهم اس��ت، اين اس��ت كه آدم ها به آن 
وضعيت وخيمي كه برايشان پيش آمده، بخندند 
و آن وضعيت را مورد تمس��خر قرار دهند. من در 
جامع��ه آدم هاي بي هدف، بالتكليف و س��رگردان 
زي��اد مي بينم و تالش من در اين فيلم رس��يدن 
به يك زبان ش��اخص براي بيان سرگرداني هاست 
كه بيش��تر شبيه مونولوگ است تا ديالوگ. آدم ها 
با خودش��ان حرف مي زنند و جواب سواالت ش��ان 
را نمي گيرن��د يعن��ي يك س��والي از طرف مقابل 
مي كنند، ط��رف مقابل چيز ديگ��ري مي گويد و 
آن وقت اگر شما مجموعه حرف ها را كه كنار هم 
بگذاريد، جواب س��وال  را مي گيريد ولي در لحظه 

اول جواب نمي گيريد. اينها كه گفتم براي من در 
اين فيلم از بي پولي مهم تر بوده اس��ت چون االن 
مش��كالتي كه من در جامعه مي بينم، خيلي فراتر 
از بي پولي اس��ت. مش��كل، مشكل فرهنگي است. 
مش��كل م��ال نگاهي اس��ت كه به آدم ه��ا تزريق 
شده. احس��اس مي كنم آدم ها ول هستند، آدم ها 
بي مسووليتند، آدم ها حرف الكي زياد مي زنند، يك 
جاهايي افسار گس��يخته اند و... و سعي كرده ام در 

اين فيلم به اين موضوع بپردازم.
-ش�ماقبلازگفتوگوازمنپرس�يديدبه
نظرتفيل�مكهكمدينبود؟يعنيآنقدردر
اينفيلمتماشاگربهوضعيتوخيمآدمهاي
فيل�مميخن�ددك�هممكناس�تاينطور
برداشتكندكهكمديديده.فكرنميكنيد
اينفضاممكناس�تبهضررفيلمتانتمام

شود؟
اش��كالي ندارد، بخندند. من مي گويم من اصاًل 
بلد نيس��تم كمدي بس��ازم چون نمي دانم كمدي 
يعن��ي چه. كمدي براي من ي��ك چيز غير واقعي 
اس��ت. تراژدي براي من غيرواقعي است يعني من 
نه كمدي بلدم بسازم نه تراژدي، نه اين دو مقوله 
را اساس��اً مي شناسم. چيزي كه براي من اهميت 
دارد، اين است كه فضا و لحن فيلم شبيه زندگي 
باش��د حاال ش��ايد در اين فضا تماشاگر خيلي هم 
بخندد ولي باز هم مي گويم فيلم من كمدي نيست 
يا اصاًل ممكن است بغض بكند. باز هم من مي گويم 
كه فيلم من تراژدي نيس��ت. فيلم من قرار اس��ت 
عين زندگي باش��د. آدم ه��اي آويزان و بي هدف با 
پرت و پالگويي هايش��ان ممكن اس��ت در فضاي 
س��ينما كم تجربه شده باش��ند اما در فضاي تئاتر 
حضور داشته اند. مثاًل شما وقتي نمايش »در انتظار 
گودو« را مي بينيد، به وضعيت والديمير استراگون 
مي خنديد اما نمي توانيد بگوييد كمدي است حتي 
نمي توانيد بگوييد تراژدي است. چيزي است براي 
خودش. آدم هاي فيلم هاي من هم براي خودشان 
زندگي  مي كنند. در عين اينكه باهم دوس��تند، با 

هم بي ارتباطند. مثاًل در فيلم »اسب حيوان نجيبي 
است« مهتاب كرامتي زن كارن همايونفر است اما 
اين دو اصاًل كنار هم قرار نمي گيرند. باهم رودررو 
نمي ش��وند يك جا هم كه مهت��اب حرف مي زند، 
كارن اص��اًل جواب نمي دهد. آدم هاي من كنار هم 
هستند، حرف هم را گوش مي دهند اما كاري براي 
هم نمي كنند چون هر كدام دغدغه خود را دارند.
-فكرميكنيددرجامعههمآدمهابههمين

شكلباهمرفتارميكنند؟
بله من خيلي فضاي جامعه را ابزورد مي بينم.
-ش�مابااغلببازيگرانيكهدرفيلم»اسب
حي�واننجيبياس�ت«حض�وردارن�دقبًا
همهمكاريداش�تهايد.مبن�ايانتخابتان
آش�نايياس�تيافيلمنامهرابرايآدمهاي

خاصمينويسيد؟
م��ن تا پي��ش از اين فيل��م نقش ه��ا را براي 
هنرپيشه هاي مش��خصي مي نوشتم اما يك اتفاق 
افت��اد ك��ه ديگر تصميم گرفتم اي��ن كار را نكنم. 
راس��تش قبل از اين مي خواستم فيلمي با عنوان 
»من« بسازم. فيلمنامه را با پيمان معادي نوشتيم. 
فيلم كاماًل زنانه بود، 13، 14 زن بايد در آن بازي 
مي كردند. در نتيجه از آنجا كه تصميم داشتم فيلم 
را بس��ازم حين نوشتن به بازيگراني كه فكر كرده 
بودم، اطالع مي دادم. بنابراين يك جماعتي با هزار 
اميد و آرزو براي ساخت فيلم دور فيلمنامه جمع 
ش��دند اما اين فيلمنامه پروانه ساخت نگرفت. آن 
وقت من بايد به تك تك آنها خبر مي دادم كه بچه ها 
ببخشيد، اين طوري شده، پروانه نگرفته و... بعد از 
آن احساس كردم با توجه به سيستم فيلمسازي در 
ايران انتخاب بازيگر حين نوش��تن فيلمنامه واقعاً 
يك ريسك است. ممكن است عده اي از دست تو 
ناراحت شوند. براي همين تصميم گرفتم ديگر در 
سكوت فيلمنامه بنويسم و هر وقت همه چيز مهيا 
بود، با بازيگران صحبت كنم. بنابراين بعد از اينكه 
فيلمنامه »اس��ب حيوان نجيبي است« تمام شد، 
تازه براي نقش ها دنبال بازيگر گش��تم. بازيگراني 
را انتخاب كردم كه احساس مي كردم آنقدر با هم 
رفيق هستيم كه همديگر را درك كنيم و در يك 

فضاي صميمي همكاري كنيم.
-ماش�مارابهعنوانيكفيلمسازمعترض
ك�هازهيچكاريبرايگرفت�نحقشدريغ
نميكند،ميشناس�يم.يكروحيهس�ركش
ومعترضدرخودش�ماب�هعنوانعبدالرضا
كاهانيوجودداردك�هدرآدمهايفيلمتان
وج�ودندارد.چرامااي�ناعتراضرادربين

شخصيتهايقصههايتاننميبينيم؟
ببينيد من زماني كه دارم فيلم مي سازم حالم 
خوب اس��ت، چون در حال انج��ام كار طبيعي ام 
هستم. وقتي فيلم را مي سازم، دردسرهايم شروع 
مي ش��ود. ش��ما دقيقاً زماني من را نمي بينيد كه 
س��ر فيلمبرداري هستم و هميش��ه من را زماني 
مي بينيد كه يا مشغول نجات دادن فيلمم هستم يا 
مي خواهم فيلم جديدي را شروع كنم و با مسووالن 
مش��كل دارم. بنابراين شما فكر مي كنيد من يك 

آدم سركش هستم.
-بااينحالبعضيازمنتقدانشمامعتقدند
شمابرايفروشبيشترفيلمجنجالدرست

ميكنيد.
من معتقدم اين حرف اش��تباهي اس��ت چون 
من جنجال درست نمي كنم. به وضعيتي كه براي 

فيلمم به وجود مي آيد، اعتراض مي كنم.
-چرااينقدربرايفيلمهايش�مامشكلبه
وجودميآيد؟دوفيلماولتانكهاصًااكران
نش�ده.فقطفيلم»بيست«مشكلينداشت.
براي»هيچ«هممش�كاتزي�اديبهوجود
آمد.فيلمجديدهمكهفعًاباتكليفاست.

براي اينكه من فيلم كس��ي را نمي سازم. فيلم 
خودم را مي س��ازم. پش��ت در هيچ مديري براي 
س��اخت اين پنج فيلمم نايس��تاده ام. از هيچ نهاد 

دولتي يك ريال وام نگرفته ام. پس طبيعي اس��ت 
ك��ه چنين آدمي مورد تاييد مديران نباش��د. من 

هيچ وقت فيلم آنها را نساخته ام.
-آيابهشمافيلميسفارشدادهشدهكهاز

ساختنآنسربازبزنيد؟
بله. تعداد فيلم هايي كه به من س��فارش داده 
شده خيلي بيش��تر از فيلم هايي است كه تاكنون 
ساخته ام اما تمام فيلم هاي من به صورت خصوصي 
ساخته ش��ده. ضمن اينكه آنها جلوي اكران فيلم 
م��ن را مي گيرن��د. من هم به عن��وان صاحب اثر 
مبارزه مي كن��م. آنها بايد پ��اي فيلمي كه مجوز 
س��اخت آن را داده اند، بايس��تند. مديران مدام از 
عدالت حرف مي زنند اما برخوردشان با فيلم هايي 
مثل فيلم من ش��بيه فيلم هاي محبوب خودشان 
نيس��ت. اگر همان 35 س��ينمايي كه به فيلم هاي 
ب��ه اصطالح فاخر مي دهند به من هم بدهند، اگر 
فيل��م من را هم به ص��ورت بلند مدت اكران كنند 
و... من هم اعتراض نمي كنم. متاس��فانه آنها فقط 
از عدالت حرف مي زنند و من براي اجراي عدالت 

اعتراض مي كنم.
-فك�رميكنيدچنددرصدمميزيهاييكه
برايفيلمدرنظرگرفتهاند،درستاست؟

هيچ��ي. من حتي يك فريم اي��ن فيلم را هم 
در نمي آورم. من همين نس��خه فيل��م را كه براي 
اهالي رس��انه نمايش داده ش��د، به اكران عمومي 
در مي آورم. چون من فيلمنامه كامل را براي مجوز 
ساخت به ارشاد سپردم. فيلمنامه آنقدر كامل بود 
كه حتي تمام ترانه هاي فيلم را هم نوش��ته بودم. 
مثاًل نوشته بودم در تيتراژ ترانه »بين ما يه عالمه 
راه درازه« خوانده مي ش��ود. اگ��ر قرار بود خوانده 
نشود همان  وقت بايد به من مي گفتند اما االن به 

من مي گويند اين ترانه را سانسور كن.
-اصًامواردمميزيفيلمچهچيزهايياست؟

فعاًل آنقدر نيروي انتظامي روي اين فيلم بحث 
داش��ته كه هنوز نتوانس��ته ايم روي موارد مميزي 
صحب��ت كنيم اما عجالتاً آقاي س��جادپور گفتند 

تيتراژ حذف شود.
-ب�اتوج�هبهاينكهش�مادراينفيلمقصه
يكمام�ورنيرويانتظاميقاب�يراروايت
ميكني�د،ني�رويانتظام�ينس�بتبهاين

موضوعچهواكنشيداشتهاست؟
به دلي��ل اينك��ه هميش��ه دور فيلم هاي من 
حاش��يه زياد بوده ما فيلم را در سكوت ساختيم. 
هي��چ عكس��ي ندادي��م، هي��چ حرف��ي نزديم تا 
فيلمبرداري تمام شد اما به هر حال عكس فيلم را 
بايد به رسانه ها مي داديم. به محض اينكه عكس ها 
منتشر ش��د از طرف نيروي انتظامي با ما تماس 
گرفتند و گفتند لباس ما تن رضا عطاران چه كار 
مي كند؟ گفتيم شما بايد فيلم را ببينيد. اين بود 
كه كارش��ناس نيروي انتظامي آمد فيلم را ديد و 
گ��زارش داد. آن وقت گفتند گزارش مثبت بوده 
ام��ا چند روز بع��د از اداره نظارت تماس گرفتند 
و گفتند از فيلم ش��كايت شده. بايد برويد حرف 
بزنيد. ما رفتيم نيروي انتظامي گفتند يك بخش 
مهمي از نيروي انتظامي متقاعد نشدند و گفتند 
اين فيل��م نيروي انتظامي را مس��خره مي كند و 
شكايت كردند. بعد قرار ش��د دوباره بيايند فيلم 
را ببينند. گروهي آمدند فيلم را ديدند و گزارش 
نوشتند. بعد با ما تماس گرفتند و گفتند فرمانده 
نيروي انتظامي و معاونان و اطرافيانش قرار است 
در جلس��ه اي فيل��م را ببينند. خيل��ي فوري اين 
جلسه برگزار شد و به  رغم مخالفت هايي كه وجود 
داش��ت، اتفاق هاي خوبي در آن جلسه افتاد و در 
نهاي��ت كار به نمايش فيلم براي اصحاب رس��انه 
رس��يد و االن كه با ش��ما حرف مي زنم، مي دانم 
كه نمايش فيلم در س��ينماهاي مردمي هم آغاز 
شده است. پس تصور مي كنم مشكل ما با نيروي 
انتظامي حل شده و حاال بايد ببينيم دقيقاً حرف 

ادار ه نظارت و ارزشيابي چيست.

منتاپيشازاينفيلمنقشها
رابرايهنرپيشههايمشخصي
مينوشتماماديگرتصميمگرفتم
اينكاررانكنم.راستشقبلاز
اينميخواستمفيلميباعنوان
»من«بسازم.فيلمنامهراباپيمان
معادينوشتيم.فيلمكاماًزنانه
بود،14،13زنبايددرآنبازي
ميكردند.درنتيجهازآنجاكه

تصميمداشتمفيلمرابسازمحين
نوشتنبهبازيگرانيكهفكركرده

بودم،اطاعميدادم.

آخرين س��اخته كاهاني، روايت زيرپوس��ت شب هاي 
يك شهر است؛ شهري كه آدم هايش، دو زندگي متفاوت 
دارند و درون خانه شان خبرهايي است كه سعي در پنهان 
ك��ردن آن دارند. كاهاني با ايجاد يك وضعيت نابهنجار، 
س��عي كرده اس��ت آن  روي زندگي آدم هاي اين شهر را 

به تصوير بكشد. 
فيل��م با تصوير جام هاي خالي و رقص س��ايه ها آغاز 
مي شود. ميهماني  شبانه كه سايه پايكوبي ميهمان ها ديده 

 مي ش��ود و نگاه ماموري كه با موتورش از كوچه به پنجره اين خانه نگاه مي كند. تقابل 
مامور با ش��هروندان، وضعيتي اس��ت كه فيلم از آن براي روايت زندگي  دوگانه آدم هاي 
ش��هر استفاده كرده  اس��ت. آدم هايي كه درون  خانه شان، زندگي متفاوتي دارند و براي 
آنكه كس��ي به اين حيطه خصوصي ش��ان تعدي نكند، تن به هر راهكاري مي دهند. اين 

وضعيت، سبب شده  است كه مامور بتواند از آنها اخاذي كند. 
مسعود يكي از شخصيت هاي فيلم است كه سفر شبانه مامور با او آغاز مي شود و با 
او به پايان مي رس��د. مامور دهان مس��عود را بو مي كند و از او مي خواهد براي آنكه 80 
ضربه ش��الق نخورد، 200 هزار تومان بدهد. مس��عود كه پولي ندارد، با مامور به خانه 
تك تك دوستانش مي رود تا پول تهيه كند. دوستانش هم بي پول تر از مسعود هستند و 
همه از او طلب دارند. آنها با مسعود همراه مي شوند تا شايد بتوانند پولي گيرشان بيايد! 
موقعيتي كه مامور دارد، بر س��ه بخش استوار است؛ نخست، لباس و بيسيمي است 
كه در اختيار دارد. اين وس��ايل، به او اين امكان را مي دهد كه س��طح قدرتش را تعريف 
كن��د و ب��ه قول خودش مي تواند كلي نيرو به آنجا بكش��اند. بخش دوم كه به او قدرت 
بيش��تري مي دهد، سوءاس��تفاده از مباني عقيدتي جاري جامعه اس��ت. مامور در پاسخ 
اعتراض جواني كه از او مي خواهد از خطاي آنان گذشت كند، مي گويد پس جواب خدا 
را چه بدهم؟! ش��كاف اعتقادي آدم هاي فيلم با اعتقادات رس��مي، آنقدر در ذهن ش��ان 
پررنگ اس��ت كه خود مس��تعد هستند تا هر ش��يادي آنها را به مخمصه بكشاند. بخش 
سوم اين موقعيت، غافلگيري شهروندان است. آنها در دنياي خودشان غرق هستند كه 
اين مامور به حيطه خصوصي ش��ان پا مي گذارد و آنها را بازخواس��ت مي كند. اين س��ه 
دليل س��بب مي ش��ود آدم ها وقتي در اين وضعيت گرفتار مي شوند، چاره اي جز تسليم 

شدن به خواسته هاي مامور پيدا  نكنند! 
در فيلم، شخصيت مامور، چندوجهي پرداخت شده  است. مامور با اينكه فردي شياد 
اس��ت، اما هر آنچه به دس��ت آورده  است را مي بخش��د. او به كفش هاي آدم ها حساس 
اس��ت و حواس��ش به آنهاست. او مرتب بندهاي كفش برزو را مي بيند كه باز است و آن 
را نبسته است. وقتي مي بيند نسترن، منشي پيمان، دمپايي به  پا دارد، كتاني نو را كه 
از دوس��ت مس��عود گرفته  است، به او مي بخشد. در پايان فيلم هم وقتي نياز مسعود به 
دو ميليون پول را مي فهمد، تمام پولي را كه آن ش��ب كار كرده  اس��ت! به مسعود قرض 

مي دهد تا چند روز بعد آن را پس بدهد! 
س��فر شبانه مامور با مسعود، موقعيتي ايجاد مي كند كه زندگي فروپاشيده آدم هاي 
ش��هر به تصوير كشيده ش��ود. بي پولي، عاملي است كه اين آدم ها را بدون نقاب، با هم 
همراه مي كند. نكته جالب اين اس��ت كه سرخوش��ي و رفتار شخصيت هاي فيلم با اين 
عامل در تضاد اس��ت. آنها به طلب يافتن  پول با هم همراه ش��دند اما از كنار هم  بودن 
ل��ذت مي برند. اين موقعيت يك طنز تلخ درونش دارد. آدم هاي فيلم ديگر كارش��ان از 
گريه  و زاري گذشته و به دليل آنكه همه آنها در موقعيت  مشابه به سر مي برند، از اين با 
هم بودن لذت مي برند. حتي در سكانسي كه ديگر از يافتن پول نااميد مي شوند و ديگر 
جايي را براي رفتن سراغ ندارند، يكي از آنها پيشنهاد مي كند كه به شمال بروند! طنز 
موقعيت، ويژگي خاص فيلم  كاهاني است كه با بهره گيري از آن، رنج شخصيت هايش را 
به تصوير مي كشد.  در كتاب بنياد مابعدالطبيعه اخالق، كانت اين ادعا را مطرح مي كند 
كه تنها چيزي كه مي توان داراي ارزش  مطلق دانست، اراده نيك است. به عبارت ديگر 
فعاليت هايي را كه ريشه در نيازهاي انسان دارند، نمي توان داراي ارزش مطلق دانست. 
درباره نجابت شخصيت هاي فيلم در برابر مامور، نكته ذكرشده صدق مي كند. اگر آنها در 
وضعيت عادي، اين واكنش را نشان مي دادند، ارزش داشت اما هنگامي كه در شرايطي 
قرار گرفته اند كه ترس و نياز به امنيت، آنها را وادار به  پذيرش خواس��ته هاي نامش��روع 

مامور مي كند، اين ديگر ارزشي ندارد و به قول معروف، اسب حيوان نجيبي است!

نگاهيبهفيلم»اسبحيواننجيبياست«

زيرپوستنجابتشهروندانيكشهر

اصراري ندارم همه جزييات قصه ام را شفاف بدانم 

فيلم سينمايي »جدايي نادر از سيمين«  در ميان استقبال گسترده اهالي مطبوعات 
در برج ميالد به نمايش درآمد و پس از آن اصغر فرهادي كارگردان و جمعي از عوامل 

فيلم در جمع خبرنگاران حاضر شدند. 
به گزارش ايسنا اصغر فرهادي در پاسخ به سوالي درباره چگونگي غلبه بر مشكالت 
مختلف و ساخت اين فيلم گفت: ابتدا از تمام تماشاگراني كه اين فيلم را ديدند و حتي 
برخي ايس��تاده فيلم را تماش��ا كردند و افرادي كه اكنون در اين نشس��ت حضور دارند، 
تش��كر مي كنم. مش��كالتي كه براي اين كار وجود داشت، به اندازه هر كار ديگري است 
كه در ايران توليد مي ش��ود. به هر حال اين مش��كالت با همراهي گروه مواجه مي شد و 
گروه بسيار هماهنگي در اين كار حضور داشت. او در عين حال به زمان ساخت »جدايي 
نادر از سيمين« اشاره كرد و يادآور شد: من در همان زمان ساخت فيلم لذتم را از اين 
فيلم بردم و بعد از آن، هر اتفاقي كه بيفتد، برايم مانند يك كادو اس��ت. فرهادي ادامه 
داد: اميدوارم بتوانم مسيري را كه اين چند سال دنبالش بودم، ادامه بدهم و اين مسير 
قطع نشود يا من تغيير مسير ندهم. اين كارگردان سينما در بخش ديگري از اين نشست 
به نگاه نس��بي خود به مس��ائل اشاره كرد و گفت: به هيچ چيز مطلق نگاه نمي كنم و به 
عبارتي به همه چيز نگاهي نسبي دارم. اين مساله جزء باورهاي من است و احتماالً در 
كارهايم هم هس��ت. اصغر فرهادي در اين نشس��ت در پاس��خ به مطلبي كه اين فيلم را 
وامدار دو ساخته قبلي او برشمرده بود، توضيح داد: اين فيلم به نوعي گسترش و تجميع 
مضامين و تم هاي س��ه فيلم قبلي من اس��ت اما اين موضوع حالت ازپيش تعيين شده و 
برنامه ريزي شده نداشت. وقتي قصه اين فيلم نوشته شد، احساس كردم اين فيلم و اين 
قصه مي تواند براي بخش��ي از فيلمس��ازي من حالت پاياني داشته باشد و بعد از ساخت 
آن من به دنبال مسير ديگري در فيلمسازي بروم. اين كارگردان در پاسخ به اين سوال 
كه آيا طي مدت نمايش فيلم عكس العمل تماشاگران از جمله اينكه در برخي سكانس ها 
دست مي زدند، عجيب نبود، اظهار كرد: سر ساخت فيلم قبلي ام »درباره  الي...« عباس 
كيارس��تمي ي��ك خاطره تعريف كرد و گفت س��ر صحنه نمايش اي��ن فيلم يك خانم 
مي خنديد و ديگري گريه مي كرد و من از دست هر دو آنها عصباني بودم. فكر مي كنم 
بايد ما اين اختيار را به تماشاگر بدهيم كه هر آن گونه كه دوست دارد، فيلم ببيند. من 
فكر مي كنم تنها كاري كه تماش��اگر حق ندارد انجام بدهد، حرف  زدن با موبايل حين 
نمايش فيلم اس��ت و اين مس��اله خيلي مرا عصباني مي كند. كارگردان فيلم هايي چون 
»درباره الي...«، »چهارشنبه س��وري« و »ش��هر زيبا« در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
چگونه فيلمنامه مي نويسد، توضيح داد: زماني كه مي نويسم، مانند رانندگي  كردن است. 
اين كارگردان در پايان صحبت هاي خود در پاس��خ به اينكه آيا قرار اس��ت ايده قضاوت 
و دروغ گفتن افراد دوباره در كارهاي او تكرار ش��ود، گفت: واقعاً نمي دانم در آينده چه 
اتفاقي مي افتد اما همواره زماني كه مي خواهم شروع به نوشتن كنم، فاقد يك مضمون 
مشخص هستم. من هميشه قصه اي را شروع مي كنم كه اصراري ندارم خودم هم همه 
جزييات آن را شفاف بدانم. در واقع سعي مي كنم داستان هايم حالت چندوجهي داشته 
باشند و در آنها وجوه مورد نظرم كمي پررنگ تر باشد. اين سبكي است كه مورد عالقه 
من اس��ت و حس مي كنم زماني هم كه فيلم مي س��ازم، الزم اس��ت به گونه اي طراحي 

كنم كه سواالت بعدي تماشاگر، سواالت خود من باشد.
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