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ﺳﻬﺮاب ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ :ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺑﺮای ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ
رﺿﺎ ﺣﺎﺋﺮی
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻤﺎرﻩ ٦٣

رﺿﺎ ﺣﺎﺋﺮی :ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ از آﺧﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻤﺎ از ﺷﻬﯿﺪ
ﺛﺎﻟﺚ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ :آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮة ﻣﻦ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم دادم .ﺳﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻮد .رﻓﺘﻢ ﻣﻨﺰﻟﺶ .ﺑﺎ ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻧﺎﺣﯿﻪای از
ﻼ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽهﺎ ﻗﻮ ﭘﺮ ﻧﻤﯽزد و ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻟﯽ.
ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳَﻨﺖ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو وَﻟﯽ در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ .ﮐﺎﻣ ً
ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ؟
ﺑﻠﻪ هﻤﻪ درهﺎ ﺑﺴﺘﻪ .اﺗﺎق ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد .ﻣﺎدرش آدم ﺧﻮشﻣﺸﺮﺑﯽ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ او در ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﻬﺮاب ﻣﯽرود .ﻧﺤﻮۀ
رﻓﺘﻦ ﻣﺎدرش را هﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﻣﻦ هﻢ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ذهﻨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮑﺒﺎر هﻢ ﺑﻌﺪهﺎ
ﻣﺎدر را در ﺧﺎرج ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ دﻋﻮایﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راﺑﻄﮥ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺟﻮر ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺑﺮای ﻣﺎدر هﺴﺖ .ﯾﺎدم
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در هﯿﭽﯿﮏ از ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ ﭘﺪری ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راﺑﻄﺔ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻢ ﻏﺮﺑﺖ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ دوﺳﺖهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزد و ﺳﺎﻋﺖهﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮج روی دﺳﺖ ﻣﺎدرش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﻠﻔﻦﺷﺎن از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦهﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ روﺗﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎرﻩهﺎ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪی .ﻣﺎدرش ﺷﻤﺎرﻩ  ٩آن را ﻗﻔﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﺪ .ﯾﮏ روز هﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎهﻢ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﯿﺮون و راﻩ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮا ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزﻩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .و ﺑﻌﺪش رﻓﺘﯿﻢ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد و آﺧﺮش هﻢ ﻇﺎهﺮًا از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻌﺪﻩ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮد ﻓﻮت ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ؟
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ از ٢٠

ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ آﻧﺠﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او آﻧﺠﺎ ﺑﻮد دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﯾﺎ

ﺷﻬﺮداریهﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ هﻢ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ و هﻢ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزهﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ و هﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنهﺎ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ
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از اﯾﻦ راﻩهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ را ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ از ١٩٩٠

ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺸﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ

ﺗﺪرﯾﺞ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖهﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزهﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﻣﺸﮑﻞ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺎرهﺎ ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﺧﻨﺪﻩآور و ﻣﻀﺤﮏ و ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢهﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﮔﯿﺸﻪ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای او ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ آﻟﻤﺎن را رهﺎ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ رﻓﺖ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﻌﺪ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزد .در
ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ هﻢ ﮐﻪ دﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ٬ﻣﺜﻞ هﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎی آﻟﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﯿﭗ
ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ هﻢ زدﻩ ﺷﺪ آﻣﺪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺷﻬﺮ اِواﻧﺴﺘﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪن را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ آن هﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون هﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ .و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ
ازش ﺧﺒﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽرود ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ داﺳﺘﺎن از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ .در ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ در و ﺧﻮدش را ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ دم در ﺗﺎ در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺪهﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺑﺪن ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻩ
ﺑﻮد .و هﻤﺎن ﺟﺎ ﺗﻤﻮم ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺠﯿﻌﯽ در واﻗﻊ  ...و در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ را ﮐﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ؟
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اواﺳﻂ دهﺔ  ١٩٧٠در اﯾﺮان ﺑﻮدم ﺑﺮای ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن داﻧﺸﮕﺎﻩ آزاد اﯾﺮان.
ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ هﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ در آﻣﺪ .اون روزهﺎ ﻓﯿﻠﻢ »ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽ ﺟﺎن« او ﻣﺜﻞ ﺑﻤﺒﯽ ﺻﺪا ﮐﺮد.
 در ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻬﺮان؟ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢ اﮐﺮان ﻧﺸﺪ.ﺑﻠﻪ در ﻓﺴﺘﯿﻮال .ﻓﯿﻠﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺪا ﮐﺮد و هﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺧﺎرج از اﯾﺮان درﺧﺸﯿﺪ .ﻓﯿﻠﻢ »ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺳﺎدﻩ« هﻢ ﺑﻪ
هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ .وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪۀ ﮐﺎرش ﺑﺎ »ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽ ﺟﺎن« ﺑﻮد ﮐﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ آدمهﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدی ﺑﻮد.

ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﮐﺎرهﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد؟
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖهﺎی ﺟﺎﻟﺒﺶ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ هﻤﺎن ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ اوﻟﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎر
ﺐ ﻋﻮاﻣﻞ
هﻨﺮیﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح رو ﻣﯿﺎن و ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ هﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺶ هﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮد و اﻏﻠ ِ
ﺳﺒﮏاش ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎ ،دورﺑﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ،ﺷﺎتهﺎی ﺑﺎز ،ﺣﺮﮐﺎت آرام ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﺣﺮﮐﺎت ﺧﯿﻠﯽ آرام ﺧﻮد دورﺑﯿﻦ )اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ داﺷﺖ( و ﻧﻤﺎهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت
ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎ را در ﺧﻮدش زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .و ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز .ﻣﺜﻞ ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺮزن دارد ﺳﻮزن را ﻧﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪ در ﯾﮏ
ﮐﻠﻮز آپ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪم .هﺮ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﻮزن را ﻧﺦ ﮐﻨﺪ هﻤﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن
ﮐﻒ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ هﻢ ﻧﻔﺲﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ زن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ او
آدمهﺎی ﻋﺎدی را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽهﺎی ﻋﺎدی آﻧﻘﺪر اهﻤﯿﺖ ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزد.
ﮐﺎراﮐﺘﺮهﺎی ﻓﯿﻠﻤﺶ آدمهﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدی ﺑﻮدن و هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺮدن آدمهﺎی روزﻣﺮﻩ و اﺗﻔﺎﻗﺎت روزﻣﺮﻩ در واﻗﻊ ﮐﺎری ﻧﺒﻮد
ﻼ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ »ﮔﺎو« و دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ راﻩهﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ او ﺳﺒﮏ ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷﺖ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ آن
ﮐﻪ او ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﻗﺒ ً
ﻣﯽﻧﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ .زﻧﺪﮔﯽهﺎی ﻋﺎدی و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺎدی را اﻋﺘﻼ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در دورﻩ ﺷﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻞ و ﺗﺠﻤﻞﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ اهﻤﯿﺖ دادﻩ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ
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ﺷﻬﺮﯾﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺰﻩ ﺷﺪن ،اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آدمهﺎی ﻋﺎدی و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮد.
آن زﻣﺎن آﯾﺎ دﯾﺪاری ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻧﻪ .ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ »ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽ ﺟﺎن« از اﯾﺮان رﻓﺖ .ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ دﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺮان ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﺪ اداﻣﻪ ﺑﺪهﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی و ﺳﺎﻧﺴﻮر را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ« در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻇﺎهﺮًا ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﻨﮓهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ ﺑﺮای ﺗﺮک اﯾﺮان ﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان را داﺷﺖ؟
ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﮔﺮدم .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪ زن ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد و ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ زن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.
در آن ﺳﻪ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ را ﭼﻄﻮر آدﻣﯽ دﯾﺪﯾﺪ؟
آدم ﺗﻠﺦ و رُک ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺪون ﺷﮏ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﺨﯽ¬اش را ﻣﯽ¬ﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﻌﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﺗﻠﺨﯽ زد؟
ﻼ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻮدم را اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺴﺎب
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .اﻣﺎ دﯾﺪش ﺗﻠﺦ ﺑﻮد .ﺑﻪ هﯿﭻ ﻋﻨﻮان آدم ﺑﺪدهﻨﯽ ﻧﺒﻮد .دﯾﺪش و ﻧﮕﺎهﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﺦ ﺑﻮد .ﻣﺜ ً
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﺪارم.
در ﻣﻮرد آﻟﻤﺎن ﭼﻄﻮر؟
در ﻣﻮرد آﻟﻤﺎن هﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻮﻗﺘ ًﺎ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮدش واﻗﻌ ًﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ﯾﺎ در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﯾﯽ را ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﺑﺪهﻨﺪ .ﻣﺪت  ٢٠ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﮑﺎن
ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی دادﻧﺪ و آﻟﻤﺎن ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﻧﺒﻮد ﻣﻦ آن ﺧﺎﻧﻪ را رهﺎ ﮐﺮدم .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪن و ﻋﻤﻖ داﺷﺘﻦ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮاﯾﺶ
اهﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن او از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖهﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ وﻗﺘﯽ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و زﺑﺎن ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ٬ﯾﻌﻨﯽ آﻟﻤﺎن ٬ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و اﺛﺮی از اﯾﺮان در ﮐﺎرهﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز دﯾﮕﺮی دﺳﺖ
ﺑﻪ ﭼﻨﺒﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای زدﻩ؟
ﺑﻠﻪ٬

ﻼ در ﻣﻮرد اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽهﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻓﯿﻠﻢ اوﻟﺶ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ » -در ﻏﺮﺑﺖ« -ﭘﺮوﯾﺰ ﺻﯿﺎد ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺗﺮک را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ
ﮐﺎرهﺎی او در آﻟﻤﺎن اﺻ ً

ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ را .اﻣﺎ در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺳﻮال ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﯿﺮ ﻧﺎدری اﺳﺖ .ﭼﻮن او هﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ و اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻢ اهﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﭘﻠﻪاﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺧﺮاب ﮐﻨﻢ.
ﻼ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ در داﻧﺸﮕﺎﻩ راﯾﺲ در هﯿﻮﺳﺘﻮن
وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎدری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺶ هﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜ ً
دﻋﻮﺗﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﯿﻠﻤﺶ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲ از ﮐﺎرهﺎی ﺟﺪﯾﺪش راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک .ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎ هﻢ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺶ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و او ﺑﺮ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ )ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد( :ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دو ﺗﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ را
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ و اﻣﯿﺮ ﻧﺎدری دو ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٬ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻟﻤﺎن ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ٬ﻧﻘﻄﻪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﯿﻠﻢهﺎی دورة آﻟﻤﺎن او را ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎنهﺎ ﻧﺸﺎن دادم ﺑﺮایﺷﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺘ ًﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
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ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ و ﺳﺌﻮال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻪ در آﻟﻤﺎن و ﻧﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
اﻋﺘﻘﺎد دارم اﻣﺮوز ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ هﺮﭼﻪ رﯾﺰﺗﺮ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن دارﻧﺪ و دلﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺣﺮفهﺎی آﺑﺴﺘﺮﻩ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺑﺰرگ ﺑﺰﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن از ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد
ﺑﻪ ﺣﺮفهﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺣﺮفهﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺛﺎﻟﺚ هﺴﺖ؟
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻓﯿﻠﻢهﺎی اﯾﺮاﻧﯽاش دوﺗﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٢٠ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ ﺳﺎﺧﺖ )ﻣﺜﻞ »رﻗﺺهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺮﮐﻤﻦ«( ﮐﻪ ﻣﻦ
اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ را هﻨﻮز ﻧﺪﯾﺪﻩام .وزارت ﻓﺮهﻨﮓ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ آﯾﯿﻦهﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ٬او ﺳﺒﮏ و ﻧﻮع ﻧﮕﺎهﺶ را ﺑﻪ آدمهﺎی ﻋﺎدی ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﭼﻪ در ﻓﯿﻠﻢهﺎی اﯾﺮاناش و ﭼﻪ در ﻓﯿﻠﻢهﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ .در آﻟﻤﺎن هﻢ آدمهﺎﯾﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻋﺎدی
هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آدمهﺎی ﻓﺮهﯿﺨﺘﻪ و ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﻣﺎن ﻓﯿﻠﻢهﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻠﺦﺗﺮ هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺪی اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ
ﻼ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻞ در »ﮔﻞهﺎی ﺳﺮخ ﺑﺮای اﻓﺮﯾﻘﺎ« ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن زﻣﺎن آﻟﻤﺎن.
ﺑﻪ ﺧﻮد آﻟﻤﺎن در ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣ ً
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرش را ازدﺳﺖ ﺑﺪهﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد هﻤﻪ ﭼﯿﺰش و هﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی و ذهﻨﯽاش ﺑﻪ هﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح وﯾﻼن
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود.
ﻢ ﻏﺮﺑﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ اﺻﻄﻼح دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ هﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺮن وِ«  Fernwehﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺑﺮای ﺟﺎی دﯾﮕﺮ« و در واﻗﻊ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺑﺮای
و اﯾﺮان ﻏ ِ
ﻓﺮار از وﻃﻦ .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ »ﮔﻞهﺎی ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ« وﻗﺘﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .زن و
زﻧﺪﮔﯽاش را از دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از هﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .او ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮود .آﻓﺮﯾﻘﺎ
را ﭘﯿﺶ ﺧﻮدش ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﺎﻻ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﯾﮏ ﻗﺎرﻩ اﺳﺖ٬

ﺟﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺻﺤﻨﻪ آﺧﺮ ﻓﯿﻠﻢ در ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ زﻧﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزﻧﺪ و

درﺑﺎرۀ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺮود ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .ﮐﻪ آن وﻗﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺎ هﻔﺖﺗﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ آﻧﺠﺎ هﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮود .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ
ﻣﺨﻤﺼﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﯽرﯾﺸﻪ ﺑﻮدن ،و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻮدن اﺳﺖ و در واﻗﻊ هﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدن اﺳﺖ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﺪ.
ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻪ دوﻣﺶ را هﻢ ﺗﺮک ﮐﺮد .در ﻣﻮرد ﺗﺮک آﻟﻤﺎن دﻻﯾﻠﺶ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﻠﻢ »ﮔﻞهﺎی ﺳﺮخ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ« ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزم .ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮ دادم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارهﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮم ﺳﻨﺎرﯾﻮهﺎ
رد ﺷﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزم -ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و هﻤﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﺑﺮای
ن ﺷﺪﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺑﻮق ﺳﮓ  ٥ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮدم و ﻏﺬا هﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺗﻠﻔﻦهﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ -اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪ ِ
زﯾﺎدی ﺑﻪ آدمهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽزدم .هﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »آﻗﺎ ﺟﺎن ﯾﻮاش ﺑﺮو«.

ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد وﯾﺮاﻧﮕﺮی در ﺧﻮدش ﻣﯽدﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎدم و ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻦ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ
دادم ،اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را» .وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزم زﻧﺪﮔﯽ هﻢ اهﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ «.اﯾﻦ هﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺷﻮد دﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﯽﮐﺴﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮهﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮدش ﺑﻮد .از هﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ »ﮔﻞهﺎی ﺳﺮخ« .ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ »اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از هﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ »ﭘﺎل« ﻣﻦ
هﺴﺘﻢ «.اﯾﻦ ﭼﻤﻮش ﺑﻮدن ﭘﺎل و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ هﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ هﻤﯿﻦ ﻃﻮر اداﻣﻪ ﺑﺪهﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ.
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ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺎهﯽ اوﻗﺎت از ﻟﻨﺰ ﭼﺨﻮف ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﺨﻮف ،ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .ﺗﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺨﻮف هﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آدمهﺎی ﻋﺎدی ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺎرهﺎی روزاﻧﻪ ﯾﮏ زن و ﺷﻮهﺮ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻮض
اﯾﻨﮑﻪ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺸﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪش روی ﭼﯿﺰهﺎی روزاﻧﻪ اﺳﺖ و هﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ روزاﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﯽدهﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف
ﺧﯿﻠﯽهﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .او ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آدمهﺎی ﻋﺎدی ﻣﺜﻞ داﺳﺘﺎنهﺎی ﭼﺨﻮف داﺳﺘﺎنهﺎی ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .داﺳﺘﺎنهﺎی
ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺎرﻩ آدمهﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻧﯿﺴﺖ  .درﺑﺎرﻩ آدمهﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ هﻤﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪهﺎ او ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﯿﻠﻢهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ او ،ﻓﯿﻠﻢ هﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽاش ﺗﻠﺦﺗﺮ هﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻠﺨﯽ ﭼﻪ هﺴﺖ؟
ﺑﻠﻪ .او هﯿﭻ ﺑﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽدهﺪ هﯿﭻ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻧﻤﯽدهﺪ ﮐﻪ آدم را دﻟﺨﻮش ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ رک و راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ هﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﮔﺶ هﻢ
ﺷﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ اوﺳﺖ.
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎل ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ »ﮔﻞهﺎی ﺳﺮخ« ﺑﺮای ﺧﻮد او هﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .اﮔﺮ ﻣﺜﻞ او ﺧﻮدش را ﻧﮑﺸﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اداﻣﻪ دادن ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰهﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ رﻓﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺪاوﻣﯽ هﺴﺖ هﻢ در زﻧﺪﮔﯽ و هﻢ ﮐﺎرش .اﯾﻦ در واﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻼ زﻧﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ و
ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرش آﻧﻘﺪر ﺑﺎهﻢ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺴﺎزم اﺻ ً
ﻼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﯿﻬﻮدﻩای ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﭼﻮن هﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ زﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ .و ﺳﺎلهﺎی آﺧﺮش هﻢ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻣ ً
اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ.
ﺳﺎلهﺎ ﺑﻌﺪ از آن دﯾﺪار ٬اﻣﺮوز او را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در ﺧﺎرج .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﮐﺘﺎبهﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن .ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل آﻧﺠﺎﺳﺖ .ﺑﺮای هﻤﯿﻦ در هﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبهﺎ درﺑﺎرۀ او
ﺻﺤﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻏﻠﺐ ﻓﻘﻂ اﺷﺎرﻩای ﺑﻪ او و ﮐﺎرهﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
او ﺟﺰو ﻧﺴﻞ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﻮ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻖﮐﺸﯽ در ﺣﻖ اوﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮد ٬و ﺑﺎ ﺳﺒﮑﯽ
ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩهﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺮبﻣﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ٬ﻧﺒﻮد.
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﯾﺎ »ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﻟﻬﺠﻪدار« ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن او از ﺧﺎرج آﻣﺪﻩ ﭘﺲ در ﻣﻮرد آﻟﻤﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺰﻧﺪ .و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺣﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﻟﻤﺎﻧﯽهﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢهﺎی
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و آﻟﻤﺎﻧﯽهﺎﺳﺖ .او ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢهﺎ هﺴﺖ )ﺣﺪود  ١٤ﺗﺎ(
از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻟﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽای ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ هﺴﺖ ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩهﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اروﭘﺎﻣﺪار روی
ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﻣﺜﻞ او ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی او ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد.
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻟﻬﺠﻪدار اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﯾﺪ .آﯾﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ را ﺟﺰو ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮔﺮان »ﻟﻬﺠﻪدار« ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ او ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﻟﻬﺠﻪدار اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻟﻬﺠﻪدار ﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻋﻤﺪۀ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ هﺎﻟﯿﻮود ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن
هﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸﻮ ﻧﻤﺎ ﮐﺮدﻩ .ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ  ٨٠درﺻﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎهﺎ ﻓﯿﻠﻢهﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را اﮐﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎندهﻨﺪة ﻧﻔﻮذ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ اﻣﺮﯾﮑﺎ
در اروﭘﺎﺳﺖ .ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮهﻨﮓ ﻏﻨﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺟﺪّی
دارﻧﺪ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ رﺧﻨﻪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﺼﺮ ﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﭼﻘﺪر رﺧﻨﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻏﺎﻟﺐ هﺎﻟﯿﻮود را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد ،ﭘﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻬﺠﻪ
دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢهﺎیﺷﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،هﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ و هﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﮏ و اﺳﺘﺘﯿﮏ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ﻟﻬﺠﻪدار ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻓﯿﻠﻢهﺎ را ﺑﻄﻮر
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ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺼﻮرت »درزی« ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ از
درزهﺎ و ﺷﮑﺎفهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ هﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢهﺎیﺷﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮔﺮوﻩ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دورﺑﯿﻦهﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ هﺮ ﮐَﻠﮑﯽ هﺴﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻗﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دوﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ هﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزان ﮐﻪ هﻢ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدار هﺴﺘﯿﺪ هﻢ ﺻﺪا ﺑﺮدار و هﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ و هﻤﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﭼﻨﺪﻣَﺮدﻩ ﺣﻼج ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﻢهﺎی اﻏﻠ ِ
ﮐﺎرهﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﯿﻠﻤﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ آن در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن .از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺷﺨﺼﯽ هﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در ﺣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ دارﯾﺪ ﻧﻤﺎهﺎ را هﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاهﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ روی ﮐﺎرﺗﺎن ٬اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ.
ی ﺳﮑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽهﺎﻟﯿﻮود اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻟﻬﺠﻪدار هﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی درزی و ﻣﺤﻠﯽ در واﻗﻊ آن رو ِ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﻢهﺎ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در هﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﭘﺨﺶ هﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ هﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺬهﺐ ،از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن و از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی
زﻧﺪﮔﯽ و از ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻈﺮهﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪﻩای دارﻧﺪ ﺷﺒﺎهﺖهﺎﯾﯽ در ﮐﺎرهﺎیﺷﺎن هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮة ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و
ﻼ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ .دﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢهﺎﺷﺎن اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ دارد ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ دﯾﺪش ﯾﺎ ﺑﺮای
ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ذهﻨﯽ آﻧﻬﺎ .ﻣﺜ ً
ﺣﺎﻻ و ﯾﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﻩ اﺳﺖ .و اﻣﯿﺮ ﻧﺎدری هﻢ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ.
ﻼ ﺗﻢهﺎی ﺳﻔﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮار ﯾﺎ آرزوی
اﻏﻠﺐ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪی هﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی و ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ در ﮐﺎرهﺎیﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻤﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺜ ً
ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻓﯿﻠﻢهﺎی آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﻠﻢهﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در دو ﻧﻘﺶ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺎهﺮ ﺑﺸﻮد .ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢهﺎ روال ﺧﻄﯽ داﺳﺘﺎن ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﻏﻠﺐ داﺳﺘﺎنهﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ و در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺴﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﮐﺎرﮔﺮدان از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮش ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﻠﻢ هﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ و هﻢ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎد
ﺧﻄﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ هﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﯿﺰهﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد.
ِ
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ روال
در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻧﻈﺮ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎرهﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل آﯾﺪﯾﻦ آﻏﺪاﺷﻠﻮ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﺑﻮد ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﯾﻮن راهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ او در راهﮕﺸﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز اﯾﺮاﻧﯽ هﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮد .و
ﻼ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ هﻢ ﺑﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﻮع ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرهﺎی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﮑﺘﺐ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﮐﺎﻣ ً
ﺲ ﭘﺸﺖ هﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺰﯾﯽ و آدمهﺎی ﻋﺎدی ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .وﻟﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮدان را ﭘ ِ
ﻼ ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺗﺄﻣﻞ دورﺑﯿﻨﺶ و ﻣﯽﻧﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدن ﺳﺒﮑﺶ ٬ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣ ً
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻓﯿﻠﻢهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوزی ﯾﮏ ﺟﻮر

ﺗﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﻓﯽاﻟﺒﺪاهﻪﮔﺮاﯾﯽ هﺴﺖ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت در ﮐﺎرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﻨﻪهﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﺒﺪاهﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮی ﺷﺪﯾﺪی در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ اﯾﻨﻄﻮر واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﺮ ﺿﺮب
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﮐﺎر ﺛﺎﻟﺚ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯽداﻧﯿﻢ هﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ دﻗﺖ درﺳﺖ ﺷﺪﻩ و هﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای او ﻣﻌﻨﯽ دارد .و اﯾﻦ
ﺗﻌﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﯿﻠﻢهﺎی او را از دﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﻢهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ هﻢ رﺑﻄﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد؟
ﻧﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺗﻌﻤﺪی ﺑﻮدن ﮐﺎرهﺎی او ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣُﺼﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ اﯾﻦ ﻃﻮری ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزد .او ﺣﺴﺎﺑﮕﺮی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز
داﺳﺘﺎﻧﯽ را داﺷﺖ.
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در ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮔﺪار .ﺑﺎوﺟﻮدی ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎ ﺛﺎﻟﺚ .اﻣﺎ ﮔﺪار هﻢ ﯾﮏ ﮐﻠﻪﺷﻘﯽ ﭘﺸﺖ هﺮ ﺻﺤﻨﻪای از ﮐﺎرش دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻣﻀﺎی ﮔﺪار
ﻣﯽﺷﻮد .در هﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﮔﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ هﻢ ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ در واﻗﻊ اﻣﻀﺎی او را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اوﺳﺖ .ﮔﺪار ﺑﺎ هﺮ ﻓﯿﻠﻤﺶ ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .او هﻢ در ﮐﺎرهﺎی آﺧﺮش ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺎرهﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢهﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
»اﺗﻮﭘﯿﺎ« و ﻓﯿﻠﻢ آﺧﺮش »ﮔﻞهﺎی ﺳﺮخ« ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺮاژدی ﺧﺎص اﺳﺖ .و ﻓﯿﻠﻢ »ﻧﻈﻢ« ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺶ داد ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﯿﺪار ﺷﯿﺪ! ﺑﯿﺪار ﺷﯿﺪ!« ﺻﺤﻨﻪهﺎی
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻀﺎ در ﮐﺎرهﺎﯾﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
در »اﺗﻮﭘﯿﺎ« ﻓﻀﺎی آن ﻓﺎﺣﺸﻪﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ .هﻤﻪ ﺟﺎ درهﺎ ﺑﺴﺘﻪ و هﺮ دری ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و دﺧﺘﺮهﺎ هﻤﯿﺸﻪ
از ﭘﻨﺠﺮﻩ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪام راﺟﻊ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ اﻻن؟ و ﭼﻘﺪر ﮔﺬﺷﺘﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺣﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر در ﯾﮏ زﻧﺪان
هﺴﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ دﯾﻮارهﺎی اﯾﻦ زﻧﺪان داﺋﻤ ًﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﮓﺗﺮ .ﺧﻮد ﻓﻀﺎ از هﻤﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺬاب ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻖ ﻣﺤﻞ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ٬ﺑﻠﻪ .و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ
ن داﺳﺘﺎن ،آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻨﺠﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺳ ِ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎ ِ
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪﺗﯽ از ﻓﺎﺣﺸﻪﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود ﺑﯿﺮون ٬و ﻣﯽﺧﻮاهﺪ در ﺑﺮود .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ٬ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﻞ دوﺑﺎرﻩ او را ﻣﯽﮐﺸﺪ داﺧﻞ و ﺟﺬﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در
واﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﺧﺘﺎﭘﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮدش هﻤﮥ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎی وﺣﺸﺖ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺑﺮﯾﮏ در ﻓﯿﻠﻢ »ﺷﺎﯾﻨﯿﻨﮓ«
[درﺧﺸﺶ] ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﻀﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ آدم اﺳﺖ و ﻣﯽآﯾﺪ و ﮐﺎراﮐﺘﺮهﺎ را در ﭼﻨﺒﺮﻩ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در واﻗﻊ ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎ هﺴﺘﻨﺪ .در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرهﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ .ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ و اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻢﮐﺎری و ﺑﯿﮑﺎری هﺴﺘﻨﺪ و از
ﺧﻮدﺷﻮن ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ و ﺿﻌﯿﻒ هﺴﺘﻨﺪ .و در واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻀﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرهﺎی ﺛﺎﻟﺚ داﺳﺘﺎن را ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻧﻈﺮ دادن
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