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سينماي ايران

يكشنبه  8مرداد 1391

آينههاي روبهرو
نگاهيبه فيلم «پرسه در مه» ساخته بهرام توكلي

سه ماه و هشت روز

*

محسن جعفريراد

زعم امين فاقد خالقيت اس��ت  /تقابل روايتي كه امير از
زندگي ش��خصي خود دارد – زندگي روزمره فاقد وجد
و وج��ود  -با زندگي هنري مبتني بر زايش و خس��تگي
ناشي از آن  /تقابل زايش فرزند توسط رويا با زايش قطعه
موسيقي توسط امين و از همه مهمتر تقابل شكلگيري
روايت توسط امين به عنوان راوي فيلم با روش بيان نبوغ
موسيقايي به عنوان آهنگس��از ،در همه اين رويدادها و
رخدادها ،نوعي تناس��خ ميان حقيقت  -چيزي كه بايد
باشد  -و واقعيت  -چيزي كه هست  -مشاهده ميشود.
حال ببينيم اين تقابلها و تضادها در ساختار فيلم به چه
طريق پرورش يافته است؛ ترسيم رنگمايههاي بيروح
خان��ه امين با فضاي گ��رم خانهاي ك��ه در روايت تئاتر
ميگذرد .تقابل خانه تئاتر با فضاي سرد بيمارستان كه از
نظر تصويربرداري با رعايت درست نورپردازي در خدمت
پيشبرد درام و در ادامه ملودرام فيلم هستند.
در ط��ول فيلم ،چندين بار با تصاوي��ري به اصطالح
 moveو با س��رعت ش��اتر پايين روبهرو هستيم كه شايد
در نگاه اول يك نوع تجربهگرايي بصري صرف تعبير شود
ام��ا در ادامه ميبينيم كه وجه پيشبرنده روايي نيز دارد و
نوعي معناشناختي در اين ايده بصري طراحي شده است تا
جايي كه به عنوان پاساژ زباني فيلم هم ميتوان به آن نگاه
كرد .مثال صحنههاي جش��ن پيوند امين و رويا كه نوعي
سرخوش��ي موقت و ناپايداري عالقه آنها را القا ميكند .يا
فصل انتظار رويا در كوچه .امي��ن از دور ميآيد ،رنگ زرد
تاكسي القاي ناامني ميكند (تاكسي زردرنگ در مشاجره
لفظي و فيزيكي امين با رانن��ده نيز در كنار خيابان ديده
ميشود) و دلسرد شدن رويا از انتظار ،اين ناامني را تشديد
ميكند .يا حضور رويا در مهد كودك فرزندش كه ش��ايد
بازهم به موقتي بودن اين سرخوشي اشاره دارد .توجه كنيد
تقابل دوربين روي دس��ت اين صحنهها ب��ا دوربين روي
سهپايه و كرين صحنههاي ديگر باز هم در راستاي فضاي
متشنج محيط و محاط پيرامون زندگي زوج فيلم است و
در القاي ن��وع روايت راوي نيز كارك��رد دارد .هر جا راوي
ميخواهد موقعيته��اي نامطلوب ميلش را روايت كند با
سرعت شاتر پايين به مثابه پلك زدن مدام و هرجا كه راوي
در جستوجوي آرامش است دوربين نرم و سيال حركت
ميكند .مهمترين نقطه قوت فيلم ويژگي خودارجاعي و
خودبس��نده بودن آن است .در شرايطي كه در سينماي
ايران بدون آنكه روايت غيرخطي با محتوا همخواني داشته
فيلمهايي نظير كافهستاره و تقاطع كه با همين فرمول
ساخته شدند ،پرسه در مه از محدود فيلمهايي است كه
از روايت غيرخطي كامال متناسب با ذهنيت راوي در كما
استفاده شده است.
ادامه در صفحه 15

ولي كاش يك ذره نقدمان ،نقد بود .نقد دو
شكل دارد .زماني كه ما خودمان پاي يك
تابلو ميايستاديم تا آن را نقد كنيم اول به
نكات مثبتش اشاره ميكرديم بعد نكات
منفي و اگر ميخواستيم به نكات منفي
اش��اره كنيم حتما با راهكار پيشنهادي
با همكارم��ان صحب��ت ميكرديم .ولي
متاسفانه اينجا فقط نيمه خالي ليوان ديده
ميش��ود والغير حتي راجع به قيافه من
صحبت ميكنند ش��ايد راجع به كار من
صحبت نكنند .عيبي ندارد خيلي طبيعي
است.

Á Áميهمانان ويژه چهارمين مجموعهاي
است كه ش�ما با تلويزيون كار كرديد .از
مجموعه داستان مشخص است كه ظاهرا
قرار بوده در نوروز پخش ش�ود .چرا اين
اتف�اق نيفتاد و با مجموع�ه ديگر عوض
شد؟

بحث آماده نبودن و نرسيدن كار نبود.
صالحديد ش��بكه بود .متاسفانه كسري
بودجه در پروژه در  25اس��فند منجر به
تعطيلي كار شد تا پنجم خرداد كه دوباره
كار را شروع كرديم در حالي كه 15درصد
از كارمان مانده بود.

 خودتان فكر ميكنيد آدم نقدپذيري
هس�تيد .يعني اگر نقدي بش�ود كه نقد
درستي باشد قبول ميكنيد؟

Á Áچنددرص�د از كار را ضب�ط ك�رده
بوديد؟

حدود 85درصد را آماده كرده بوديم.
Á Áاالن بقيه را آماده كرديد؟

كال تدوي��ن را مجددا انج��ام ميدهيم.
االن ولي در تمام مراحل خودم هم هس��تم
و پالنهايي كه گرفته ش��د خودم نسبت به
دوستان اش��راف بيشتري داشتم .در نهايت
س��عي كرديم از پالنهايي كه گرفته بوديم
نهايت اس��تفاده را ببريم .ترجي��ح دادم كه
خودم در تمام مراحل باالي سر كار باشم.

Á Áاين مجموعه از چه جايي شروع شد؟
داس�تان و طرحش مال خود شما بود؟
درس�ت اس�ت كه يك جورهايي حال
و ه�واي كارهايي را دارد كه از خودتان
قبلا ش�اهد بودهايم اما فك�ر ميكنم
يك مقدار به لحاظ س�اختاري نسبت
به كاره�اي ديگرت�ان مثال «ق�رارگاه
مس�كوني» ي�ا همين كاري ك�ه نوروز
امسال پخش شد ،متفاوتتر است.

ايده از آقاي «محس��ن كيايي» بود .ايش��ان در مقام يك
تلهفيلم قصهاي را به دس��ت من رساندند كه البته به همين
نام «ميهمان ويژه» بود .اين تلهفيلم را مطالعه و احساس كردم
در متن آن پتانس��يلهاي نهفته زيادي وج��ود دارد و بعد از
صحبتهايي كه با شبكه و خود آقاي كيايي شد ،قرار شد يك
كار 14قسمتي باشد كه به لحاظ ريتم تندي كه به خود گرفت
در  13قسمت كامل شد.
Á Áطرح اوليه ب�ه همان صورت بود .يعن�ي در مورد يك
خانواده شهرستاني بود كه پسر موفقي در تهران داشتند؟

بله ،اصل داستان همين بود.

Á Áچه داستانهايي اضافه شد؟

عمده موقعيتهاي��ي كه ميبينيد ،يعن��ي درگيريها و
تنشهايي كه بين اين دو خانواده به وجود ميآيد در طرح اوليه
بيشتر به اين موارد اشاره شده بود كه ما آن اتفاقات را يكييكي
باز كرديم .از قسمت چهار به بعد هر آنچه كه ميبينيد اتفاقاتي
است كه به فيلمنامه اصلي اضافه شده است.
Á Áب�ه نظ�رم يكي از نق�اط ق�وت اين مجموع�ه حضور
بازيگراني مثل آقايان خمس�ه ،بابك و صديق اس�ت .اين
تركيب خواست شما بود؟

بل��ه ،از همان ابتداي كار همين دوس��تان مدنظرم بودند.
حاال با يكي ،دو كانديدا جابهجايي داش��تيم كه خوشبختانه
فكر ميكنم انتخابه��اي بدي نبودند و دوس��تان وقتي در
كن��ار هم قرار گرفتند ضعفهاي من را هم پوش��اندند يعني
هر ايرادي كه مربوط به من و حس��م بود قدرت بازي بچهها
اين نقاط را پوشش داد كه االن واقعا احساس ميكنم حضور
آقاي خمسه اگر در يك قسمت كمتر است تماشاچي انتظار
حضور ايش��ان را دارد يا در مورد بقيه بازيگران بچهها خيلي
خوب همديگر را پوش��ش دادند .استاد سمندريان يك جمله
داشتند كه ميگفتند« :اگر ميخواهي به چشم بيايي سعي كن
پارتنرت به چشم بيايد ».در اين كار من نمونه بارز اين اتفاق را
از طرف بزرگان اين حرفه مثل آقاي خمسه و استاد بابك واقعا
ديدم كه چطور فضا را براي بچههاي جوانتر باز گذاشته بودند.
خانم «آشا محرابي» فوقالعاده بودند .خانم «صدرايي» كه جزو
باتجربههاي تئاتر بودند ولي متاسفانه شايد خيلي مخاطب با
ايشان آشنا نبود .شكر خدا حضور ايشان در كار ما يك اتفاق
خيل��ي خوب بود .فكر ميكنم دو انتخاب خوبي كه داش��تم
س��واي عزيزان باتجربهاي كه نام برديم حضور «ايمان صباغ»
و خانم «مرضيه صدرايي» بود.
Á Áش�ما خودتان بازيگري هستيد كه به نظر ميرسد در
نقشهايتان خيلي تابع فيلمنامه نيس�تيد .به نظرم كمتر
كارگردان�ي ميتواند از ش�ما بازياي بگي�رد كه خودتان
نخواهي�د .اما داريد با بازيگران�ي كار ميكنيد كه نه تنها
صاحب س�بكاند بلكه تاب�ع فيلمنامه و كارگ�ردان نيز
هس�تند .مثل آقاي خمس�ه كه در ح�وزه كمدي صاحب
س�بك هستند و در دو ،سه سال اخير نقشهاي متفاوتي
را بازي كردند.

متاس��فانه فكر ميكنم يا ش��ما در مورد بازي من اشتباه
كردهايد يا من خيلي در عرضه چيزي كه از من انتظار ميرفته
و خواسته شده كمتوان بودهام .در بازيگري سعي ميكنم آدم
تابعي باش��م .نه بازيگرم و نه كارگ��ردان .در توان آدمي كه به
اين رشته عالقه دارد در اين كار فعاليت ميكنم .درست است
هنر خواندهام اما رش��تهام بازيگري نبوده .به من در اين حرفه
ب��ه عنوان يك عالقهمند نگاه كنيد .من هيچگاه خودم را آدم
حرفهاي نميدانم.
 Á Áج�ور ديگ�ري س�والم را مط�رح ميكن�م .ش�ايد
كارگردانهايي كه با آنها كار كردهايد پتانسيلي كه در شما
هست را كشف نكردهاند .شما يك دوره با آقاي «مديري»
كار ميكرديد .آن دوره خيلي دوره خوبي بود ،يا بازيهايي
كه در فيلمهاي سروش صحت داشتيد .اما بازيهاي بعدي
ادامه همان بازيها بوده است.

متاس��فانه اگر از كارگردانها يا نويس��ندههاي خوب ژانر
كمدي كش��ورمان نام ببريم به تعداد انگشتان يك دست هم
نميرس��د .چه توقعي از من بازيگر ميشود داشت؟ البته من
ك��ه خودم را بازيگر نميدانم ش��ما مرا بازيگ��ر ميدانيد .من
واقعا خودم را در دس��ت كارگرداني كه با ايش��ان كار ميكنم
واگذار ميكنم .سعي ميكنم سر صحنه هر فيلمي كه ميروم
آوردهاي با خودم ببرم .ممكن است بعضيها خوششان نيايد
و بعضيها استقبال كنند .تحقيق خودم را راجع به نقشي كه
قرار اس��ت بازي كنم انجام ميدهم .روي لحن ،گويش ،رفتار،
راه رفتنها و عادات نس��بت به كاري ك��ه انجام دادهام تفاوت
وجود داشته باشد .شايد يك كارگردان از من همان بازي قبلي

عكس :امير جديدي ،شرق

كن��ار آت��ش نشس��تهاند .روي��ا ب��راي امي��ن متن
نمايش��نامهاي را ميخواند كه در حال تمرين آن است
ولي امين با اينكه به او خيره ش��ده است حواسش جاي
ديگري اس��ت .متن رويا لح��ن س��ردي دارد و امين با
سيبزمينيهاي گرم داخل آتش بازي ميكند  /رويا در
كوچه منتظر است تا امين به خانه بيايد و با خبر بچهدار
شدنش او را غافلگير كند .امين به خانه ميآيد اما اصرار
دارد كه بايد به موس��يقي گوش كند .رويا از امين توجه
ميخواهد اما امين به تنها چيزي كه فكر ميكند مراحل
تدريجي رسيدن به ساخت آهنگ دلخواهش است .او غذا
را سرد ميخورد .رويا از او ميخواهد كه گرمش كند اما
او بيتفاوت است .رويا براي او سبزي ميآورد تا رنگي گرم
به سرماي سفره اضافه كرده باشد و امين اين حركت او
را به رل بازي كردن تعبير ميكند .در پيوند اين صحنه با
صحنه مشابه تئاتر ،رويا روبهروي مردي شام ميخورد كه
برخالف صورت سرد و آشفته امين ،صورت منظمي دارد
و بسيار گرم و مشتاق غذا ميخورد  /امين مدتي را كنار
معدنچيها زندگي ميكند و در كنار ضبط آوازشان ،گاهي
از آنها عكس گرفته است .معدنچيها سرد و يكنواخت و
ساكن به دوربين خيره شدهاند همانند آدمهاي حاضر در
كافه كه بيآنكه پلك بزنند براي امين توهم توطئه ايجاد
ميكنند .اما در كنار رخوت معدنچيها همزمان ،حركتي
در پسزمين��ه كادر ،ايجاد گرما ميكند .ش��بيه حركت
واگن يا حركت دستهجمعي آنها .با ترسيم روابط فرمي
و بصري اين موقعيتها ،نكتهاي كه قابل شناسايي است
تقابل شخصيتها با همديگر و محيط پيرامون است.
تقابل سرما و گرماي دروني شخصيتها ،تقابل تحرك
رويا با رخوت امين ،تفاوت لحن آرام و پيوسته رويا و لحن
تند و گسسته امين و حتي معناي امن اسم امين و معناي
آرزووار اسم رويا ،تفاوت صرف دو آدم به عنوان دو كاراكتر
و يك زوج نيست بلكه تفاوت دو دنياي خالق و نااخالقي
است كه در چالش با محيط رقم ميخورد؛ تفاوت زايش
هن��ري و مبتني بر متافيزيك حضور ب��ا زايش مادي و
مبتني بر كهنالگوهاي رفتاري قشر هنرمند .اين تقابلها
چ��ه از نظر فرم و چه از نظر محتوا در فيلم با المانهاي
روايي و ساختاري ظريفي طراحي شده است كه ميتوان
با بررسي روابط بينامتني آنها دغدغههاي دو دنياي مورد
نظر فيلم را بيشتر و بهتر شناخت .مهمترين اين المانها
نوع روايت قصه است .تقابل امين بهكمارفته و فاقد تخيل
با اميني كه خالق تفسير ميكند و روياپرداز است /تقابل
زندگي ش��خصي رويا و ش��وهرش با زندگي مش��ابه در
اجراي تئاتر  /تقابل ذهنيت ساختارش��كن و ايدهآليست
امين با فضاي دگم و متحجر دانش��گاه و استادي كه به
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جواد رضويان كارگردان سريال «ميهمانان» ويژه:

اگر لكه ننگ هستم كنارم بگذاريد
فرزانه ابراهيمزاده
مجموعه تلويزيوني «ميهمانان ويژه» به كارگرداني «جواد رضويان» خيلي بيسر و صدا و آرام در روزهاي ميانه تيرماه به آنتن
شبكه پنجم سيما اضافه شد؛ مجموعهاي كه با داستان ساده و دور هم جمع شدن شماري از بازيگران صاحبسبك در كمدي
ايران مانند عليرضا خمسه ،رضا بابك ،اميرحسين صديق و آشا محرابي توانست توجه مخاطبان رسانههاي ملي را به خود
جلب كند .براي بينندهاي كه كارهاي رضويان را دنبال ميكند او را شاخصه سبكي از كمدي عامهپسند ميداند .اما اين مجموعه
با آثاري كه از او ديده شده بود كمي متفاوت بود .اين سريال فرصتي بود كه با او درباره نحوه كارگرداني صحبت كنيم؛ بازيگري
كه در سينماي ايران نشانه ابتذال شناخته ميشود و در صداوسيما چهارمين اثرش را كارگرداني ميكند و اتفاقا مورد استقبال
مخاطبان قرار ميگيرد .نداشتن پيشداوري درباره نحوه حضور رضويان و بازيهايش كار آساني بود .هرچند شنيده بوديم او اين
روزها بابت انتقادهاي زيادي كه به كارش شده است كمتر قراردادي براي بازي امضا ميكند .اين گفتوگو در روز پنجشنبهاي
صورت گرفت كه صبح خبر درگذشت «استاد حميد سمندريان» منتشر شده بود و رضويان بابت اين موضوع ناراحت بود و
گفت بسياري از اتودهاي كارهايش را با سمندريان در ميان ميگذاشته است.

را انتظار داشته باشد ،من نميتوانم مخالفت كنم .آدمي هستم
كه س��عي ميكنم در خدمت كارگردان باش��م و حرف اول و
آخ��ر را در يك پروژه كارگردان ميزند .اينجا هم بچهها همه
حرفهاي و در خدمت پروژه و قصه بودند نه كارگردان .آنها در
خدمت روايت س��ادهاي كه قصه ما داشت ،بودند .يعني سعي
كردند سادگي حكايت ما را با ساده بازي كردنشان همانطور
با سادگي و صداقت به مخاطب منتقل كنند .آقاي «معقولي»
فيلمبردار اين فيلم كال آدم صاحبس��بكي است ،نور و رنگ
متعلق به خودش را دارد و قاببنديهايش خيلي ش��خصي
است .ما هم سعي كرديم تعليقي در آن سادگي قصه به وجود
نياوريم و ما هم با سادگي ،دكوپاژها و ميزانسنهايي گذاشتيم
كه اتفاقات و صحنههايي كه سناريو داشت همانطور ساده به
مخاطب منتقل شود چون قصه فارغ از پيچيدگي و تعليقهاي
عجيب و غريب اس��ت .شايد يكس��ري عوامل قلقلككننده
براي ادامه و ديدن قصه وجود داش��ته باشد اما من اسمش را
تعليق نميگذارم .اسمش را ميگذارم عوامل ابزاري كه دست
نويسنده بوده كه مخاطب را قلقلك بدهد.

Á Áفكر ميكنم اين قصه ،داس�تاني نيست كه پشت سر
هم حادثه داشته باشد .ما عادت كردهايم كه در قصه مدام
يك حادثه يا تعليق رخ دهد .فكر ميكنم اين فيلم ريتم را
خيلي آرام پيش برده است.

بگنجاند .حاال شايد مجيد قصه ما در قسمتهاي اول يك مقدار
شلخته بوده .البته شلخته به اين عنوان كه كثيف باشد نيست
ولي ميدانيد كسي كه زندگي دانشجويي دارد و اينطور وقت
براي درس خواندن ميگذارد قطعا نميتواند خيلي به زندگي
شخصياش برسد .قطعا از درست كردن يك نيمرو هم عاجز
است كه اين را در قصه هم ديديم.

Á Áهمين نكتهاي كه شما ميگوييد زندگياش تغيير كرده
است مثال در صحنهاي كه ميروند براي خريد كامال معلوم
اس�ت؛ اينكه خانواده ميايستند و ميگويند ما نميآييم
كت و ش�لوار 400هزار توماني بخريم .مثال يك فهرس�ت
بلندباال برايش ميفرس�تند كه س�فارش خريد ميدهند
انگار به نوعي آنها هم در حال تغيير هستند.

به قول خواهرش كه ميگويد از اين ش��معهايي كه روي
آب ميايس��تد بخريم حتي اسم اين شمعها را هم نميداند.
ميگويد شمعهايي كه روي آب ميايستد خيلي كالس دارد.
قطعا زندگي شهري تاثيرات خودش را روي روند زندگي ساده
شهرس��تاني ميگذارد و خدا كند اين تاثيرات مثبت باشد .ما
اصال حكمي صادر نميكنيم كه زندگي ش��هري خوب است
و زندگي شهرس��تاني بد اس��ت يا بالعكس .اميدوارم تاثيرات
صحيحي روي هم داشته باشند.

Á Áيكي ،دو س�ال اس�ت كه ش�ما در بازيگ�ري كمكار و
االن ه�م كه روي كارگرداني متمركز ش�دهايد .آيا فضاي
بله .يك قصه نرم و س��اده اس��ت و تنشهايي كه در كار
خاصي حاكم ش�ده كه شما كمتر بازي
وجود دارد تنش بين دو خانواده است
ميكنيد؟ چون ميدانم در اين سالها
يعني ما اگر يك قصه حاشيهاي هم به
ميگويم نقد كنيد ولي كارم را نه
وجود آورديم و يك خانواده ديگر را هم خودم را .بياييد درباره كار من چند خيلي انتقاد نس�بت به ش�ما بوده كه
شايد بگوييد بخشي اشتباه است .انگار
در قصه معرفي كرديم قطعا اين موضوع
تا حرف منطقي بزنيد
ش�ما يك دوره نماد س�ينماي كمدي
انگيزه مخاطب را باال ميبرد.
كه من هم در كارهاي بعدي بتوانم
شده بوديد.
مجيد
بي�ن
Á Áاي�ن همه تف�اوت
از نقد شما استفاده كنم ولي وقتي
ب�ه عن�وان ش�خصيت اصل�ي با
ايرادي ندارد .من براي اين دوستان
قرار است شما بگوييد حضور اين
خان�وادهاش عجي�ب نيس�ت؟ به آدم موثر نيست بايد برود .اگر من متاس��فم چون ميدانم كه اين كارها
نظر ميآي�د حتي جاهايي خانواده واقعا لكه ننگ سينما هستم خوب مغرضانه اس��ت و اصال راجع به ايشان
من را كنار بگذارند
نميدانن�د كه او چقدر پيش�رفت
صحبت نميكنم .به منتقدي ميگويم
كرده .اين قضي�ه در ريتم ابتدايي
دوس��ت عزيز حداقل فيلمي كه روي
داس�تان آدم را دچار تض�اد ميكند اما در ادامه درس�ت
پرده و در حال اكران اس��ت نقد نكنيد و بگذاريد اكران تمام
ميشود.
شود و حداقل اجازه بدهيد دو ،سه چراغي كه در سينماي ما

ش��ايد خيلي از عالمت سوالهايي كه در قسمتهاي اول
وجود داش��ت در قسمتهاي بعدي حل ميشد .ميدانيم كه
يك استاد دانش��گاه خيلي نميتواند از نظر مالي تا اين اندازه
متمول باشد يا در اين سن و سال دكترا داشتنش نميتوانست
خيلي باورپذير باش��د .در قسمت بعدي سكانسي نوشته شده
ب��ود كه اين آدم در اصل هنوز دكترا نگرفته چون وقتي كه با
سارا صحبت ميكند ،ميگويد من هنوز دكترايم را نگرفتهام.
چون من شاگرد ممتاز بودم به من در دانشكده اجازه تدريس
دادن��د و خانهاي هم كه در آن زندگي ميكنم از لطف همين
رييس دانشگاه است كه در اختيار من قرار دادهاند و قرار است
کمکم پولش را به آنها بدهم .يعني عالمت س��والهايي كه در
قسمتهاي اول است سعي كرديم در قسمتهاي بعدي از ذهن
مخاطب پاك كنيم .اينكه فرموديد تضادي كه بين شخصيت
مجيد و پرسوناژهاي ديگري كه از شهرستان ميآمدند قاعدتا
آدمي تحصيلكرده است كه از شهرستان براي درس خواندن در
دانشگاه ميآيد قطعا تحتتاثير دانشگاه و فضاي زندگي شهري
قرار ميگيرد و خودش به اين نتيجه ميرس��د كه مثل خانه
پدري كه همه چيز راحت در اختيارش نيست و خيلي راحت
نميتواند بيرون بيايد فض��اي آپارتمان روي زندگياش حاكم
ميشود .رفت و آمدهايش ،گويش ،لباس پوشيدن و رفتارش
كنترل ش��ده و همه اينها در راستاي درس خواندن و دانشگاه
رفتن و پايتختنش��يني قطعا تحتتاثير ق��رار ميگيرد و اين
تضاد نيس��ت ،در اصل تكامل است .يعني كسي كه ميآيد در
شهر و سعي ميكند خوبيهاي فضاي شهري را در زندگياش

كورسو ميزند روشن بماند .در جواب من ميگويد همانطور
ك��ه ما داريم قيافه ت��و و فيلمهايت را تحمل ميكنيم تو هم
نقد ما را تحمل كن .من با اين آدم قرار اس��ت بنشينم بحث
كنم؟ اين آدم اسم خودش را منتقد ميگذارد؟ يعني اين آدم
ميخواهد بگويد من دشمن جواد رضويانم كه راجع به قيافه
من صحبت ميكند .چون كال با بنده مشكل دارد .يا دوستان
ديگ��ر كه محبت و در جراي��د ديگر خيلي نقدهاي عجيب و
غريبي داشتند .ايرادي ندارد من كار خودم را ميكنم.
Á Áمن اين س�وال را پرسيدم چون يكي از دوستان گفت
ظاهرا ش�ما تصميم داريد تحتتاثير اين فضا چند سالي
كارنكنيد.

نه دلم ميخواس��ت ديگ��ر اصال كار نكن��م چون خودم
فارغالتحصيل رشته نقاشي هس��تم .اگر واقعا حضورم باعث
ميشود دوستان اينقدر آزار ببينند و اذيت شوند دليل ندارد
من حضور داش��ته باشم .خدا شاهد اس��ت من هم اصراري
براي حضور نداش��تم .باور كنيد ش��ايد س��الي  10تا فيلم و
كلي س��ريال رد ميكنم ،اگر سالي يكي ،دو تا هم كار كردم
و منجر به ناراحتي دوس��تان شدم واقعا شرمندهشان هستم.
من خيلي نسبت به اين حرفه تعلق خاطر ندارم .ولي هرچه
را بلدم آوردهام و در اين دو دهه كه در تلويزيون و سينما كار
ميكنم هيچ ادعايي ندارم و دوستان هرطور كه دوست دارند،
ميتوانند من را سالخي كنند ،من گردنم از مو باريكتر است.
شايد چون تحصيلكرده اين حرفه نيستم به خودشان اجازه
ميدهند هر طور دوس��ت دارن��د راجع به من صحبت كنند

باور ميكنيد من هميش��ه يك گوش
ش��نوا بودم .چون آدم تحصيلكردهاي در
اين حرفه نيستم .من االن خيلي مطالعه
ميكنم و فيلم ميبينم و كتاب ميخوانم،
ش��ايد آدم سمجي در اين حرفه باشم اما
اص�لا اصراري براي حض��ور در اين حرفه
ندارم.

 ن�ه منظ�ورم اين اس�ت كه ش�ما
ميگوييد وقتي نقد ميكنند نقد خوب
باشد...

بله ،من ميگويم نقد كنيد ولي كارم را
نه خودم را .بيايي��د درباره كار من چند تا
حرف منطقي بزنيد كه من هم در كارهاي
بعدي بتوانم از نقد شما استفاده كنم ولي
وقتي قرار است شما بگوييد حضور اين آدم
موثر نيست بايد برود .اگر من واقعا لكه ننگ
سينما هستم خب من را كنار بگذارند .من
هيچ اصراري به حضور در سينما ندارم.

شايد يك دليل ديگر واقعا شما نباشيد ،گروهي هستند كه
نوعي از كمدي را به سمت كمدي سبك بردهاند.

متاسفانه من سمبل اين گروه شدهام كه هرچه ميخواهند
درب��اره آن گروه بگويند از من ش��روع ميكنن��د .هيچ وقت
جوابيهاي ندادهام و از خودم دفاع نكردهام .عيبي ندارد من آدم
ساكتي هستم .بگذاريد احساس كنند امكاني پيدا كردند راجع
به س��ينماي به قول خودشان سخيف و مبتذل كه نميدانم
چيس��ت؟ صحبت كنند؛ آيا در س��ينماي جمهوري اسالمي
ميتوانيم سينماي مبتذل داشته باشيم اگر ميتوانيم ،اصال من
آدم سينماي سخيف و مبتذل هستم ،هرچه دوست دارند به
دوستان من بگويند به من هم بگويند ،ايرادي ندارد.
Á Áپس معلوم اس�ت كه نس�بت به اين موضوع عصباني
هستيد .

نه! آخر واقعا هنوز بعد از اين همه س��ال كه دارند راجع به
اين مس��ايل صحبت ميكنند ،نميدانم از چه منظري اينقدر
ناراحت هستند كه هر مجله را باز ميكني يك چيز نوشتهاند؛
مثال «هجوم ش��انه تخممرغيها به خانههاي مردم ».اصال من
نميفهم��م يعني چه .بعد هم كله من را ميزنند و اين تيترها
را ميروند .آخر يك ذره انصاف بايد داشت ،به عقل و تحصيلي
كه كردهاي رجوع كن .منتقد باسواد ما نوشته است« :آمدم بروم
سوپرماركت خريد كنم .جلو در يك نفر را ديدم به تمام قد من
ميخندد و نيش��ش باز اس��ت .نميدانم من تا كي بايد عكس
ايشان را سردر سينما و در تلويزيون تحمل كنم .در سوپرماركت
هم من را ول نميكند ».خب اين آدم مشكل دارد .منتقد من
مردم هستند ،مردم نمره كارهاي من را ميدهند .تا زماني هم
كه مردم لطف دارند و پذيراي من هستند و در خيابان شرمندهام
ميكنند نوكريشان را ميكنم .در اين  18سال هم كه در حال
كار كردن هستم لطف و كرم خدا بوده كه در اينجا ايستادهام.
هر روز هم كه بگويند برو ،ميروم ،به خدا كسي كه من را از اين
حرفه بيرون كند دستش را ميبوسم و ممنونش هم هستم بابت
اينكه حداقل رش��تهاي را كه براي آن زحمت كشيدم و تالش
كردم و هشت سال درس خواندم در راستاي آن ادامه ميدهم.
Á Áشما به عنوان يك كارگردان وقتي اين داستان را با اين
سروشكل ميسازيد يعني به هر حال ميتوانيد روند رو به
رشدي داشته باشيد .كار بعديتان بهتر از اين كار خواهد
بود .اين قضيه اين امكان را به شما ميدهد كه در بازيگري
هم متفاوت كار كنيد .مثل پاورچين يا مامور بدرقه.

ش��ما چند كار من را پشت س��ر هم مثال ميزنيد .اينها
همه كارهاي من در اين سالهاس��ت .س��عيام را ميكنم كه
در كارهايم بهتر از كار قبلي باشم ولي وقتي كارگردان فراتر از
اين از من نميخواهد نميتوانم خودم را تكهتكه كنم .خودم را
به كارگردان واگذار ميكنم .هرچه از من بخواهد سعي ميكنم
انجام دهم و پيشنهاد خودم را ميآورم ولي وقتي كارگردان اين
را از من ميخواهد...
Á Áيعني به همين دليل االن كار نميكنيد؟

قطعا ترجيح دادم كه كار نكنم .به دليل ضعف متن و ضعف
كارهايي كه پيشنهاد ميشود .به يكي از كارگردانها گفتم به
نظ��ر من اينجا مش��كل دارد ،اين كار نه گره ،ن��ه فراز و فرود
دارد .به من گفت ما جواد رضويان را داريم ديگر بسمان است.
(عين جمله را عرض ميكنم) متاس��فانه اين حرف براي من
كه قرار اس��ت جلو دوربين بروم خيلي دردآور است .وقتي به
م��ن ميگويد ما جواد رضويان را داريم يعني من قرار اس��ت
شقالقمركنم؟
Á Áفكر ميكنم اگر ش�ما چنين كاري را قبول ميكرديد
باعث ميش�د ،بگوييم همان حرفهايي كه راجع به شما
زده ميشد درس�ت بود و وقتي كه كار را قبول نميكنيد
يعني ميخواهيد جلو اين كار را بگيريد.

يقين داشته باشيد به واسطه حرفهاي منتقدان عزيز كه
اي��ن حرفها را زدهاند م��ن اين كار را نكردهام .قطعا به خاطر
خ��ودم و اذيت نكردن ذهن مخاطب ع��ام اين كار را نكردهام.
آنقدر كه مخاطب برايم عزيز است حرفهاي صدمن يك غاز
اين دوستان برايم ارزش نداشته.
Á Áسر دو كار آخر فكر ميكنم خيلي اذيت شديد .به نظرم
كار با تلويزيون خيلي سخت بود.

عيبي ندارد سختياش را به جان ميخريم.

Á Áاالن اين قضيه كمبود بودجه را كه مطرح كرديد مگر از
اول با تهيهكننده قرارداد نداشتيد؟

ش��ايد باز كردن اين مباحث مالي توس��ط من خيلي كار
درست و حرفهاي نباشد و در حيطه كاري من نيست .شايد به
مديرتوليد و شبكه ارتباط داشته باشد.

يادداشت شفاهي

تفكر؛ مشكل اصلي تلويزيون
رضا درستكار
ژانر كمدي به معناي عام آن اصال در كش��ور ما
وجود ندارد .ما سينماي كمدي داريم و يك شاخه
محدودي از كمدي كه متاس��فانه آنقدر هم تكرار
ش��ده كه ديگر براي مخاطب جذابيتي ندارد .علت
اين امر هم محدوديتهايي است كه در اين حوزه
وجود دارد و دس��ت تئوريس��ينها و نويسندههاي
اين آثار را بس��ته است .اصوال كار در شاخه كمدي
و طنز برخالف نگاه غالبي كه وجود دارد سختتر
از آثار جدي اس��ت زيرا خنداندن مردم از گرياندن
آنها س��ختتر است .از سوي ديگر چيزي كه مكرر
مصرف ش��ود باعث دلزدگي ميش��ود و محدوده
كمدي مثل تراژدي نيست كه تكرار صدباره آن هم
جذاب باش��د .اگر به عنوان مثال يك لطيفه براي
بار دوم تكرار ش��ود ديگر موجب خنده نميش��ود
بنابراي��ن كار طنز نياز به خالقي��ت و نوآوري دارد.
عالوه بر اين بايد به اين نكته توجه كنيم كه توليد
طنز نيازمند فضایی اس��ت ت��ا بتوانيم با نگاهي به
مسايل اجتماعي ،واقعيتها را به شكل ظريفي براي
م��ردم بازگو كنيم .اما به دليل محدوديتهايي كه
وجود دارد فيلمسازان ما غالبا از برخورد مستقيم با
پديدههاي اجتماعي حذر میکنند .به عنوان مثال
آقاي مهران مديري كه فرد مطرحي در حوزه طنز
اس��ت براي به تصوير كشيدن جامعه مجبور است
به دورانهاي تاريخي بس��يار دور متوسل شود كه
م��ا اصال آنها را به خاطر نداري��م .او تالش ميكند
ت��ا در يك ظرف نامعي��ن زماني و مكاني مخاطب
را بخنداند .از س��وي ديگر هر طنزي كه در كشور
ساخته ميشود به عدهاي برميخورد؛ اينكه سازنده
بتواند اثري را بس��ازد كه مخاطب را بخنداند و به
تيتي��ش قباي فالن فرد يا فالن مدير هم برنخورد
يكي ديگر از مس��ایل اين حوزه است .االن شرايط
بهگونهاي است كه در مورد فيلم نميتوان يك نقد
ساده كرد در نتيجه حوزه مسايلي كه ميتوان با آن
شوخي كرد ،محدود است و قدرت مانور سازندهها و
تهيهكنندهها در اين عرصه هم ضعيف ميشود .دو
طيف موجود تالش دارند مدام همديگر را تخريب
كنند و دستاويز آنها آثاري است كه بر پرده سينما
ميرود .اينها تالش دارند تا اين آثار را چماق كنند
و بر سر هم بكوبند .نمونه آن هم فيلم گشت ارشاد
و حواش��ي پيرامون آن .منظور اين اس��ت فيلمي
كه در خود نظام توليد ش��ده تحمل نميش��ود و
ج��و منفي در مورد آن به وج��ود ميآيد .حال اين
مسايل در مورد تلويزيون بدتر است .مشكل اصلي
تلويزيون تفكر اس��ت و اين مح��دود به حوزه طنز
نيس��ت و به اعتقاد من كلي��د برونرفت تلويزيون
از اي��ن وضعيت موجود تحول بزرگ در سيس��تم
تلويزيون اس��ت .اگر برنامههاي اخبار ،گفتوگوها
و فيلمها و س��ريالهاي تلويزيون را بررسي كنيد
متوجه ميشويد كه در همه برنامهها ما دچار تكرار
مكررات هستيم .كپيبرداري از شبكههايی كه عمر
كوتاهي دارند و شايس��ته صدا و سيماي ما نيست.
پ��س خالقيت خودمان كجا رفته اس��ت؟ كاركرد
رسانه آموزش ،س��رگرمي ،اطالعرساني و افزايش
همبس��تگي اجتماعي است .امروز جنبه سرگرمي
برنامههاي تلويزيون ما كجاست؟ اطالعرساني اخبار
ما چگونه است؟ آيا اين درست است كه فقط يك
منبع خبري را پوش��ش دهي��م .مخاطب امروز به
آس��اني به منابع ديگر اطالعاتي دسترسي دارد .از
سوي ديگر عدم اعتماد مخاطب به تلويزيون باعث
ميش��ود تلويزيون قدرت اقتص��ادي خود را هم از
دست دهد زيرا آگهيدهندگان رسانههاي ديگري
را براي سفارش كاالهاي خود انتخاب ميكنند .ما
در شرايطي به سر ميبريم كه مخاطبان دسترسي
بااليي به منابع تصويري دارند؛ سرعت ورود فيلمها
به ايران به قدري است كه من منتقد در برخي موارد
از مخاطب عام جا ميمانم! در س��ال  500فيلم در
آمريكا توليد ميشود و بيش از هزار فيلم در هند .اگر
محاسبه كنيد ،ميبينيد سالي س ه يا چهار هزار فيلم
با باالترين استانداردهاي توليد و تدوين در دسترس
تماشاگر ايراني است .از سوي ديگر ما راه خالقيت
فردي هنرمندانمان را ميبنديم و مخاطب هم با
وجود منابع متعدد ديگر معطل توليدات تلويزيون
نميماند .امروز كس��اني ك��ه در اين حوزهها فعال
هستند نسبت به حوزه خود ديدگاهي ندارند و اگر
هم انتقادي صورت ميگيرد هيچ پاسخي دريافت
نميشود .تا به حال شنيدهايد كه مديران تلويزيون
در مورد انتقادات موجود واكنشي نشان دهند؟ صدا
و سيما مالك بدون رقيب شبكه پخش تلويزيوني
ايران است ،از سوي ديگر با وجود مالكيت هفتهنامه
س��روش ،روزنامه جام جم و رس��انههاي متعددي
كه دارد باز هم احس��اس ضعف ميكند! تلويزيون
با فرهنگ و زندگي روزمره مردم ارتباط دارد و مثل
يك دانشگاه ميتواند انسان تربيت كند .اما متاسفانه
امروز ارتباط جامعه با تلويزيون کم ش��ده است .در
گذش��ته افراد متخصص در حوزههاي گوناگون به
تلويزيون ميآمدند و مسايل از ديدگاههاي مختلف
بررسي ميشد اما امروز حضور تفکر منتقد کم شده
است .نمونهاش همين برنامه هفت است .من اصال
به تفكرات و ديدگاههاي سياسي افراد كاري ندارم
اما در اين كشور حدود  500كارگردان وجود دارد.
شما كارشناسان اين برنامه را ببينيد كه چه كساني
هستند .با توجه به همه اين مسايل به نظر ميرسد
تحول عظيم الزمه ادامه حيات تلويزيون است .اگر
تلويزيون به دنبال اثرگذاري و حفظ جايگاه خود در
ميان افراد مختلف جامعه است بايد از دانش روز و
آخرين تئوريهاي جهان استفاده كند.

