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 در "کننده مصاحبه" نقش در نفر سه ما از یک هیچ واقع در و نیست مرسوم سیاق به گفتگویی این

 انقالب از بعد سینمای به ،"سلطان" فیلم اکران با همزمان که است میزگردی واقع در. ایم نشده حاضر آن

 انگیزه" تیتر-میان با میزگرد آغازین بخش. پردازد می آن نداران دوست و دوستداران های واکنش و کیمیایی

 :دهد می توضیح را آن نزول شأن ، "کلیات و

* 

* 

 اول قسمت

 کلیات و انگیزه 

 طرح ما انگیزۀ بار این اما. شده برگزار جلساتی ایبهانه هر به هایشفیلم و کیمیایی دربارۀ: پوریا

 مربوط جریانات هم آن. دارد محسوسی اهمیت کیمیایی مورد در ایرانی، فیلمسازان میان در که است مبحثی

 به پرداختن بدون طبعاً که ها،سال این در هایشفیلم نقدهای بررسی نوعی یعنی است، هایشفیلم بررسی به

 فیلم سر بر درگرفته قلمیِ جدالِ شاید که فیلمسازی کار. پرداخت موضوع این به تواننمی هافیلم خود

 مهمترین از یکی الاقل یا است، ایران سینمایی مطبوعات در نقدنویسی به مربوط اتفاق ترینمعروف او قیصر

 و بیاییم هم بار یک ما که است مهم. شود بررسی آثارش نقد مطالعۀ منظر از باید آن، تاریخ هایجنجال

. کنیم صحبت شده، او مورد در که هاییبحث و منتقدان مواضع هایش،فیلم نقد مسألۀ همین سر بر منحصراً

 از که کنیم ورمر دوباره و بپردازیم ایم،کرده مطرح هایشفیلم دربارۀ دیگران و خودمان که نکاتی به مقداری

 و شرایط به چقدرش و بوده منصفانه چقدرش داشته، واقعیت هاحرف کدام جلسه، در حاضر دوستان نظر

  .گرددبازمی ایحاشیه مسایل و هاسوءتفاوهم
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 که است امری است، شده تثبیت و مطرح دوستان اکثر بین و است کلی خیلی که نکته یک

 چند بررسی با. اندکرده مطرحش هایشاننوشته در شکلی به هم نموافقی خود حتی مخالفان، از نظرصرف

 از قبل هایفیلم با او انقالب از بعد هایفیلم که گفتند همه اولیه، سال چند همان در کیمیایی اولیۀ فیلم

 او انقالب از قبل کارهای با فیلم به فیلم کیمیایی، دربارۀ هایماننوشته در ما همۀ. شده متفاوت انقالبش

 در هاتفاوت این ببینیم خواهیممی اینجا. نالیدیم آنها از گاه و ستودیم را آنها گاه شدیم، قایل هاییتفاوت

 بتوان که معنایی آن به تفاوت اصالً و است؟ زوایایی چه از است؟ حد چه تا اخیر، آثار کلیت و ماهیت

 هر فیلم هر که است طبیعی این ؟دارد وجود کرد، بندیتقسیم کاری دورۀ دو به را فیلمساز پروندۀ

 ایدوره و شده طی ایدوره یک که نیست معنا این به لزوماً این. است متفاوت اشقبلی فیلم با فیلمسازی،

 انقالب از پس هایسال در تازه دوران آغاز این کیمیایی مورد در آیا. شده آغاز دیگر هاییویژگی با دیگر

 را هاتفاوت این دلیل و ریشه شودمی آیا و آمده؟ پدید هاییتفاوت چه بله، اگر و چرا نه، اگر افتاده؟ اتفاق

 کرد؟ پیدا

 عنوان به او که زمانی از. متفاوتند هم با البته کیمیایی انقالب از بعد و قبل سینمای: درستکار

 و آیدمی ودوج به ایران سینمای در جدیدی جریان شود،می ایران سینمای ایحرفه مناسبات وارد کارگردان

 و ریزدمی هم به را قبلی مناسبات فیلم هر با که کندمی معرفی سازجریان فیلمسازی فیلمش، دومین با را او

 به آمده، وجود به که اجتماعی تغییرات به توجه با و دارد خودش پیرامون دنیای از که شناختی به توجه با

 ایحرفه مناسبات در مؤثر هم. است چندسویه ارتباط نای البته. کندمی برقرار ارتباط جدید نسل با نوعی

 دیگری ارتباط هم و شوندمی ایران سینمای وارد طریق این از جدیدی هایکارگردان هم و است پرده پشت

 ...است یکدیگر بر اجتماع و سینما تأثیرهای دهندۀنشان که دارد جامعه با
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 سینمای وارد قیصر و کیمیایی طریق از دیگری ازانفیلمس گفتید که این از منظورتان ببخشید،: پوریا

 چیست؟ شدند، ایران

 که است فیلم این هایموفقیت از بعد. آوردمی وجود به قیصر که است فضایی منظور: درستکار

 ...شودمی مهیا جدید افکار و هاجوان ورود برای زمینه

 با همزمان. ندارم قبول سویهیک شکل نای به الاقل. ندارم قبول را پیشقراولی این من البته: پوریا

 که شودنمی دلیل نیست، هم قیصر به امعالقه نصف گاو به من عالقۀ اینکه و شده ساخته هم گاو قیصر،

 و خشت به تردید، ایذره بدون را پیشقراولی این من. بگیرم نادیده ترمحبوب فیلم نفع به را همزمانی این

 وقت آن اندازد، راه به جریانی بالفاصله نتوانست آیینه و خشت که بگویید اگر منتها. دهممی نسبت آیینه

 سه حداقل ها،سال آن سینمای پوسیدۀ بدنۀ در آیینه و خشت مثل مهیبی انفجار تأثیر و رسوب که گویممی

 منجر نادری و مهرجویی و بیضایی و کیمیایی مثل هاییآدم کردن خطر به تا داشت الزم وقت سال چهار

 در هنوز را آیینه و خشت از فیلمسازان این تمام مشخص و روشن کامالً تأثیرپذیری حتی من. دشو

 گلستان شاهکار حد در فیلم چندین بیضایی مثل هایشانبعضی است ممکن اگرچه بینم،می هایشانفیلم

 آن از رد،ندا مستقیم ارتباط ما بحث به چون و گفتم ضمنی ایاشاره عنوان به را این. باشند ساخته

  .گذریممی

 مناسبات و گذاردمی قیصر که تأثیراتی که کنیم نفی توانیمنمی را نکته این هرحال به: درستکار

 این ساخت موقع از که ایدهه یک طول در خودخودبه کند،می دگرگونی دچار کلی به را ایران سینمایی

 این اول آدم لقب حد در چیزی. کرد بدل سازانجری فیلمساز به را کیمیایی شد، سپری انقالب وقوع تا فیلم

. کند خلق متفاوت سینمایی توانسته ها،آدم و عوامل همان با و ایحرفه مناسبات همان دل از که آدمی. سینما

 تماشاگران، تأیید مورد هم و است منتقدان تأیید مورد هم که نظر این از حداقل دوره آن در آدم این
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 که هرچند. است آمیزیموفقیت دهۀ سینمایش و کیمیایی مسعود برای دهه این لهرحا به. است پیشقراول

 انقالب از بعد هایفیلم به تا شودمی رنگبی و رنگکم تأثیرات این بعد، به غزل از درست یعنی دهه نیمۀ از

  .کندمی تبدیل دیگری مقولۀ به را او سینما اصالً که رسیممی

 نوع به داد رجوعی باید اول افتد،می کیمیایی برای نقالبا از بعد که اتفاقی مورد در

 جامعه در که هاییارزش طبیعتاً انقالب، پیروزی از پس. است مهمی نکتۀ واقعاً چون. وقت هایسپاسگزاری

 که هاییآدم که گویندمی کنار و گوشه در ایعده یک یعنی. شودمی هاییدگرگونی یک دچار است، مطرح

 خاطر به رسمی، تفکر دیگر، طرف از اما. کنند کار نباید دیگر اند،کرده کار سینما این در انقالب از پیش

 که سیستمی همین! بزرگ تناقض یک با. کندمی تأییدشان داشتند، سابق نظام با هاآدم این که ناسازگاری

! شودمی هم هایشانلمفی اولین نمایش مانع کند،می حمایت را نو موج فیلمساز پنج چهار و کیمیایی مسعود

 اهل که آدمی عنوان به حداقل خواهدمی تقوایی. شودمی کارشان طبیعی بستر در هاآدم این حرکت مانع

 کوچک غریبۀ باشو. شوندمی مانعش بسازد، فیلم جنگ، یعنی افتاده آنجا در که اتفاقی دربارۀ است، جنوب

 یک هرحال به که نسلی این بگویم خواهممی. دست این از مواردی و دهندمی نمایش بعد هاسال را بیضایی

 خودش راه سر بر را موانع عمالً است شده واقع هم رسمی تأیید مورد و دارد هم احترام و وجاهت جور

 نسل و بیاید وجود به جدید دوره و جدید روحیۀ یک خواهندمی ناظران چون. دارد دلیل البته این. بیندمی

 سنگین سایۀ ضمناً و باشند کرده رشد جدید فضای این در که شوند عرصه وارد و دبیاین فیلمسازان جدید

 در دو هر بدشان، و خوب هاینمونه که افرادی تا شودمی آماده عرصه پس. باشد نیفتاده آنها سر بر نو موج

 عمل ابتکار آن خودخودبه سپاسگزاری، واقع در! کنند کار به آغاز رقیب، بدون دارند، حضور فعلی مجموعۀ

 اولیۀ هایسال در و کردند گم را خودشان زمانۀ آنها و گرفت نسل آن فیلمساز از را مناسب ابزار آن و

 اعالم را حضورشان طوالنی وقفه یک از پس دوباره کمکم تا شدند محو اصالً انقالب از پس فیلمسازی
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 با اما دارد ایجداگانه کیفیت نو وجم فیلمسازان از کدام هر برای حضور این هرچند چگونه؟ اما. کردند

 است، همراه شدید هاینشیب و فراز با کیمیایی چون آدمی برای اصالً و نیست همخوان رسمی هایگرایش

 اشاصلی جایگاه به تواندنمی وقت هیچ هاسال این طول در و دهدمی دست از را اشقبلی عملِ ابتکا

 !بازگردد

 انتزاع تا گوییقصه از

 بپردازیم نکته این به باید بشویم، ساختاری هایویژگی بحث وارد کمکم بخواهیم اگر خب،: اپوری

 کردند،نمی اشاره صراحت به نقدهایشان در اگر حتی ها،سال آن در کیمیایی سینمای به مندعالقه منتقدان که

 داستانگوی و کالسیک ینمایس به مشخصاً و بودند آمریکا سینمای به مندعالقه منتقدان نوعاً خودشان ولی

 عمیقی شیفتگی همان ایرانی و جور و جمع خیلی نسخۀ واقع در کیمیایی، به نسبت آنها شیفتگی. آمریکا

 هافیلم خود اصالً بگذریم که قضیه این از. کردندمی ابراز آنها امثال و مان آنتونی و هاوکز و فورد به که بود

 با اکثراً که مضامینی. داشتند هاقهرمان و مضامین و هاقصه ماهیت و روایت نوع در را خصایص همین

 مثل شخصی، انتقام مثل بود، همراه هاشخصیت عملی و عینی هایواکنش و کنش و بیرونی هایجلوه

 آمریکا سینمای داستانگوی آثار در معموالً که بیرونی کامالً و غیرذهنی حالت همان یعنی. ظالم با درگیری

 کیمیایی خود شیفتگی و عالقه آن، و رسید موضوع این به شودمی هم دیگری زاویۀ از. تاس جاری بیشتر

 هافیلم که گشتبرمی این به منتقدان، ناحیۀ از تأثیرپذیری این شدن تأیید. است سینما نوع این به نسبت

 بودند، داستانی ادبیات از متأثر شدت به آمریکا کالسیک سینمای مثل و داشتند ایساده و سرراست روایت

 پرهیز کنند، بیان توضیحی دیالوگ با را اثر اصلی مسایل از بعضی و باشند داشته زیاد دیالوک اینکه از

 از قبل هایفیلم در. بردندمی پیش کالسیک روایت نوع همان سبک به را چیز همه واقع در و کردندنمی

 و رابطه. نبود کم آنها در کنایی و ایحاشیه اتنک که القولندمتفق نکته این سر بر همه کیمیایی، انقالب
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 شکل به فیلمی کمتر در کند،می بازی زادهفنی مرحوم را نقشش که عصبی جوان آن و قدرت شخصیت

 مبارزین به اشاره آنها دوی هر شخصیت که فهمدمی هم آدم ترینکودن حتی االن. شده مطرح هاگوزن

 این. بزند کنایه صراحت آن به انقالب پیروزی از قبل سال سه کسی که نبود آسان موقع آن اما است، سیاسی

 پرده در را هاحرف این آنکه وجود با ولی بود، همیشه کیمیایی هایسال آن هایفیلم در ضمنی هایاشاره

 در تمثیلی بیان و سمبل مثالً. ساختنمی خارج اشداستانی و سرراست قالب آن از را روایت زد،می

 گوییقصه اصلی مسیر از را تماشاگر و بزند ذوق توی که شدنمی دیده مشخص شکل آن به هایشفیلم

 عناصر و عوامل گهگاهی هفتادش دهۀ هایفیلم در بخصوص و انقالب از بعد هایفیلم در. کند منحرف

 و ساه هایروایت همان دوستداران و موافقان همۀ طرف از هم این که شودمی دیده هایشفیلم در انتزاعی

 شبیهند شوخی ب که هاییحرف به حاال. کرده تغییر کیمیایی نگاه آری، که شده تأیید فیلمش کالسیک

 کامالً تجریدی هاینشانه این اما. هااین امثال و مدرنند پست سینمای نمونۀ هااین مثالً اینکه به ندارم؛ کاری

  .عیانند

 همه اینکه وجود با که است ابریشم و تیغ یمیاییک هایفیلم در هاگرایش این نمونۀ شصت، دهۀ در

 زندان. است زیاد سمبلیک بیش و کم هایاشاره هم شده کوتاه نسخۀ همین در شده، سانسور خیلی دانیممی

 سگ بر سفر مسیر تأکیدهای نیست، بایکوت فیلم سورئال و غریب و عجیب زندان به شباهتبی فیلم این

 و هاماهی پرورش محل آن و محزون علی هایحرف و هادویدن آن یا ریمظف مجید عقرب یا معززی اکبر

 رها دوباره کوتاه مدتی برای سیر این. شودمی یافت وفور به ابریشم و تیغ در تمثیلیشبه مسایل خالصه

 کامالً داستان پیروی خط حال هر به اما داریم، مفصل و گسترده روایتی باز اگرچه سرب در و شودمی

 و نجفی احمد خوردن هندوانه مثل هانشانه اینگونه از استفاده مار دندان در. است سرراست و مستقیم

 معلق، پایان یا درخشان افتتاحیۀ آن یا خندان رضا و صدیقی فرامرز کاریکتک با همزمان سجادیه گلچهره
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. کندنمی مخدوش را فیلم خطی روایت باز البته و است ظریف و جاافتاده و درست فیلم اجزای بقیۀ مثل

 ظهور ایآبستره شکل یک سلطان و ضیافت و گرگ ردپای و گروهبان در هفتاد، دهۀ هایفیلم در ولی

 لحاظ به اینجا. نیست سیاسی صبغۀ خاطر به فقط هاگوزن پوشانۀپرده هایحرف مثلِ دیگر که یابدمی

 تمام در تفاوت این من نظر به نییع. سیاسی محتوای لحاظ به نه است، سمبلیک تماماً شناختیزیبایی

 این به تجارت بین این در البته. اوست نگرش نوع و نگاه زاویۀ و دید تغییر از ناشی کیمیایی اخیر هایفیلم

 پیدا راه هم کیمیایی کارهای دیگر هایبندیتقسیم از یک هیچ به که طورهمان شود،نمی وارد جرگه

 در فیلم این و فیلمساز این نام آوردن از من. ماندمی او جدی هایفیلم بقیه هزل و هجو به اصالً و کندنمی

 ایگونه به را فضا کیمیایی جاهمه ها،سال این هایفیلم بقیۀ در اما. شوممی اسف و شرم دچار هم، کنار

 ضایر و گذاشته اثر هم هافیلم هایدیالوگ بر حتی ویژگی این. است آمیخته تجرید و رمز با که بیندمی

  .کنندمی صحبت مَثَل و تشبیه از پر و تمثیلی بسیار زبانی به گاه سلطان سلطانِ و گرگ ردپای

 به فقط این و است انتزاعی بسیار که دهدمی نشان بستری بر سلطان در را عشق کنونی، کیمیایی

 سو این هب را او حاکم فضای و مالحظات که نیست مربوط این به فقط. نیست مربوط ممیزی مناسبات

 این از ترصریح داد،می نشان گرگ ردپای یا گروهبان در او که عشقی حادتر، شاید شرایطی در. کشاندمی

 نمایش خیلی شود،می تکرار بکفالش صورت به بعداً که گرگ ردپای اول صحنۀ آن در مخصوصاً. بود

 در که بینیممی حاال. است نمایان آن در هم عشق نفسانی و جسمانی بازتاب حتی است، روشنی و صریح

 آن که کنمنمی فکر من. دهدمی نمایش انتزاعی و نهان اینقدر را عشق یعنی. رسیده انتزاع این به سلطان

 باز که این و فضاسازی آن یعنی. دانست رئالیستی ایصحنه بشود را بلبل ناصر انداختن راه بازیآتش صحنۀ

 که آتشی همان به زندمی و رودمی و داندنمی ایدوارکنندهامی نکتۀ را دختر آمدن سلطان صبحش فردا

  .آیددرنمی جور عشق پیرایۀبی و ساده روایت با هااین خواست،می
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 در او بودن تأثیر تحت آن و دارد اهمیت کیمیایی دربارۀ گمانم به که امری یک به رسیممی حاال

 در فیلم 02 که کیمیایی آیا که کنممی طرح سؤال صورت به را این. است سینمایی نویسندگان نقدهای قبال

 هم را روشنفکران دل خواهدمی حاال کند،می مقاومت اند،کرده متهمش هالمپن فیلمسازِ به گاه کهاین مقابل

 نسل که دانممی. مانده من ذهن در طور همین پاسخبی تردیدآمیز پرسشِ یک عنوان به این بیاورد؟ دست به

 او یعنی. دارند محکمی فکری و شخصی رابطۀ او با کیمیایی، سال و همسن ادیبانِ و نقاشان و شعرا

. نباشد چیزی چنین که است این ترشمعقول البته دارد؟ نگه راضی هم را آنها تجرید، این با خواهدمی

 پرهیز ساخته،می وارد هایشفیلم به را لمپنیسم اتهام که مسایلی آن از کیمیایی. است ساده هم دلیلش

 آن با گرگ ردپای مثل فیلمی در. پردازدمی قبلی هایآدم همان به قبلی حالت همان با او. کندنمی

 به هنوز هادیالوگ لحن جسد، افتادن شاتِالنگ شدۀرنگ آسمان آن حتی و تکرارشونده هایبکفالش

 ایراد موضوع این به اًشخص من خود است ممکن. شناسدمی هاآدم این از کیمیایی که است شکلی همان

 فقط خواهدنمی دیگر آگاهانه کیمیایی که اینند نشانگر هاکیفیت. است دیگری موضوع این ولی باشم، داشته

  .گیردمی کار به هم را دیگری بیان آگاهانه. بگوید داستان

 منفی؟ یا است مثبت این نظرتان به حاال: درستکار

 سلطان در نظرم به ارزشی نظر از. پرداختم آن به صرف «ویژگی» یک چشم به من اینجا تا: پوریا

  .زائد و ضعیف گرگ، ردپای در و است کارآمد و خوب نسبتاً

 ببینید،. دارم مسأله شما با گرگ ردپای سر ولی. ندارم دفاعی سلطان مورد در من برعکس،: درستکار

 انقالبش از قبل هایفیلم ییداستانگو کالسیک فرمول نسبت به فیلمساز این اخیر هایفیلم اینکه

 در ماندن متوقف و محدود یعنی( گرگ ردپای) سینما این در رئالیسم اصالً. است طبیعی کامالً ترند،انتزاعی

 جایگزینی به توجه با بخصوص و نیست سازگار کیمیایی تشنۀ و عاصی آدم با که هست آنچه چهارچوب



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
71  کد مطلب/505550 از    9 صفحه     

 

 راست، و رک خیلی اینکه خاطر به. باشد داشته را قبل لهجۀ صراحت آن تواندنمی دیگر آدم این ها،ارزش

 آن. کرد تکرار انقالب از پس سینمای در را هاگوزن سید و قدرت دونفرۀ صحنۀ آن مثالً شودنمی دیگر

 تواندنمی( شکلش آن به حداقل) فعلی سینمای در وقت هیچ هست قیصر در مثالً که پرستیناموس وجه

 چیزها این. رفت سراغش به تواننمی دیگر اصالً خب، که غزل مثل وضوعیم مورد در. شود تکرار

 مهرجویی سینمای یا بیضایی سینمای کیارستمی، سینمای مثالً مگر. بردمی انتزاع بهسمت را آدم خودخودبه

 ...و زنندمی حرف لفافه در آنها همۀ. است انتزاع اشهمه نیست؟ انتزاع با توأم

 هایویژگی از پر رگبار مثالً که بگویم را این خواهممی. ندارم قضیه این نفس به کاری: پوریا

 مثالً مسافران و دیگر وقتی شاید حاال و کند،می بیداد انتزاعی فرم اصالً که مه و غریبه در یا. است انتزاعی

 قصد. نداشته بیان عنو این کار به کاری قبلی دورۀ در اساساً کیمیایی. دارد انتزاعی هایویژگی آنها برابر دو

  .کنیم دنبال را تازه گرایش این دلیل که است این من

 او اتفاقاً نظرم به نه؟ یا شده واقع مناسبی شرایط در آدم این اینکه به گرددبرمی دوباره این: درستکار

 در او هنر. کندمی کسب موفقیت که است انتزاعی فضای همان خلق در اتفاقاً و است موفق گرگ ردپای در

 از. بیاید بیرون است، اجتماع و علم موضوع و است محسوس و عینی آنچه قید از کوشدمی که است این

 ردپای. شودمی ساخته درست بنا این گرگ ردپای در ولی. کندمی عدول کند، پیروی باید که خاصی اصول

 به که آدمی ماجرای. استرؤی یک نوعی به اصالً. شودمی دیده رؤیابین فیلمساز یک منظر از اصالً گرگ

 گستاخ، مهاجم، کس،بی هراس،بی باشد، داشته را تنها گرگ یک خوی و خلق تواندمی شریعتی دکتر قول

 به که است این سرراستش شکل حاال که دلیلی به بنا شده، محبوس زمانی یک در که آدمی. غریب و مستقل

 گذشته، سال 02. کندنمی چندانی فرق رویابینانه ۀمواج این در راستش که افتاده، زندان به کسی قتل جرم

 در دارد هنوز واقع در. آیدنمی کنار آمده، تازه هایارزش جایش و شده عوض که هاییارزش با آدم این
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 ما فیلمساز. کندمی زندگی گرفته، سرچشمه شدنش زندانی از قبل زمان از که خودش خیالی و ذهنی فضای

 است چگونه فعلی، اجتماع جاری وضع با او تضاد که ببیند خواهدمی و آوردمی ونبیر زندان از را آدم این

 ما چون آید،درمی انتزاعی فضا این. است دیدنی پیرامونش تاجرانه دنیای در آدمی چنین بیقراری حاال و

 استفاده یخط روایت سادۀ سیستم از... کنیممی نگاه فیلم به آمده گذشته از آدم یک رؤیای منظر از اصالً

  .بیندمی دارد انتزاع این زاویۀ از را هایشمشغولیدل تمام و کند،نمی

 نقدی در هم قبالً و دارد را فیلم انتزاعی معمای این کلید نقش که هست گرگ ردپای از ایصحنه

 به خمیز درگیری، یک از پس و شده آزاد زندان از رضا. امپرداخته آن به کامالً نوشتم، مجله همین در که

 زاویۀ از تصویر شود،می باز در و زندمی در و شودمی وارد وقتی. آیدمی( سجادیه گلچهره) طلعت خانۀ

 کند، درک را این که کسی. شودمی «فوکوس» تصویر کمکم بعد و است، «فلو» طلعت چهرۀ و رضاست دید

 به دادن حرکت و خلق در. است فیلمساز رؤیای. رؤیاست منظر از روایت این تمام که شودمی متوجه

 تو وقت آن کند،می پیدا را خودش جهان و آیددرمی خوب فیلم این در انتزاع این وقتی. هاشخصیت

 ...بتازی شهر دل در و بشوی هم اسب سوار زمانه و سال این در رؤیا، این در توانیمی

  تجریدی پرداخت و اجتماعی واقعیت

. بسنجیم کیمیایی هایفیلم دیگر هایویژگی گرفتن نظر در با را یویژگ این باید دیگر حاال: پوریا

  خیر؟ یا آیددرمی جور آنها با اصالً دارد؟ همگونی و هماهنگی چقدر دیگر، وجوه کنار در ببینیم یعنی

 ذهن از دور خیلی. شده تلقی اجتماعی هایمایه با توأم همیشه کیمیایی هایفیلم صورت هر در

 و است فراواقعی و سمبلیک فیلمش فالن مثالً بگوییم و بدانیم منفک هایشفیلم از را سایلم این ما که است

 جامعه که کند تأکید مسایلی بر و باشد زمانه روحیات بازتاب خواهدمی فیلمش همواره. نیست اجتماعی

 نبوده غیدا موضوع وقت هیچ یعنی. نبوده صریح سلطان شکل به وقت هیچ حالت این البته. است درگیرش
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 ایرسانه هایبحث و هاروزنامه در اینقدر ،...و شهرداری اعمال و شهر توسعۀ و سازیبرج مسأله مثل که

 ...باشد مطرح

 در و است زیاد اشزمانی این و واقعی ارجاعات که است همین در هم سلطان اشکال: درستکار

! اینشانه به کَرَم نابودی و نهکه تفکر یک برای سلطان شخصیت شدن مسخ به منجر ارجاعاتش اصل

  .است انجامیده

 خب،. بوده اجتماعی هایویژگی این هم دیگر هایفیلم در حال هر به. ندارم کاری این به: پوریا

 جامعه. باشد همراه نماییواقع اصول کردن لحاظ با باید آن، قلب به رفتن و ات واقعی پدیدۀ یک جامعه

 خیالی کلیپ تا 022 حاال تا من بگوید شود،می واردش دارد که اعتمادبنی رخشان مثالً که نیست ایپدیده

 02 جامعۀ. دربیاید هم خوب و بسازم اجتماعی فیلم امآمده حاال و امنکرده کار هم مستند یک و امساخته

 بیرون، آمده حاال و بوده تحوالت از خبربی که گرگ ردپای رضای مثل کسی برای مملکت یک بعدِ سال

 عدد اینکه خاطر به طوری همین را 02 عدد فیلمساز که شودنمی. بخواند اشزمانه مقتضیات با باید طبیعتاً

 تحول و تغییر یک واقع در و دارد چیزی یک پشتش سال 02 این. باشد کرده انتخاب است، روندی

 رسانده، اقتصادی یتموقع آن به فیلم این در را خان صادق که عواملی. دهد نشان خواهدمی را اجتماعی

 یک از که هستند هاییآدم هم آنجا. نیست مار دندان فیلم پولدار هایآدم باالبرندۀ عوامل به شباهتبی

 در حاال... اجتماعی شرایط و قاچاق و احتکار و کوپن و زن... اندرسیده وضعیت آن به اجتماعی بلبشوی

  .است مطرح مسایل همین هم گرگ ردپای

 به موفق بازگشت و است حیثیت اعاده اصلی مایۀ گرگ ردپای در که اساسی توفیر یک با: درستکار

  .سینما این اصیل هایشناسه
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 نوع آن با را دست این از اجتماعی فیلم شودنمی نظرم به که بود این اماشاره مورد نکتۀ: پوریا

 آفریده، خیالی ایجامعه یعنی داشته،ن گرایانهواقع هایداللت به کاری طرف اصالً بگوییم که ساخت انتزاعی

. مکانند و زمان به قائل جزء تا کل از کیمیایی هایفیلم. آفرینندمی مکان و زمانبی هایفیلم که دست آن از

 سنتی و اجتماعی و فرهنگی جزئیات از بسیاری به او آثار. کندمی صدق نکته این هم جزئیات مورد در حتی

 به حتی هافیلم این. است تقدیر شایستۀ نفسهفی واقعیت، و انتزاع بحث از فارغ که اندوابسته ایران مذهبی و

 یا جواد، یا رضاست، یا نیست، عرشیا یا پژمان وقتهیچ کیمیایی قهرمان یک اسم. اندوابسته هم هاآدم اسم

 از دوری باتی،مناس چنین دل در. سلطان مثل لقبی شودمی بشود، غیرمتعارف بخواهد که هم خیلی... علی

  .رسدنمی نظر به واقعیات به وابستگی این با همسو و متناسب زیاد تجرید، به آوردن روی و واقعیت

 ابهام نوعی با و اشارت زبان با شودنمی را اجتماعی گراییواقع اساساً که است این منظورتان: معلم

  کرد؟ بازگو

 طورهمین حاال تا اول از! کنم تحریک صحبت عشرو به را شما توانستم باالخره اینکه مثل: پوریا

 حذف را «اساساً» کلمۀ که شرطی به ولی گفتید، شما که است ایجمله همین منظورم... ایدنشسته ساکت

  .بگذارم جایش را «کیمیایی هایفیلم جنس از آثاری در» عبارت و کنم

 هم خیلی و گرفته نشأت رانهشاع تخیل از است، شعر شکل ترینمثالی حافظ شعر ببینید،: معلم

 که شویممی محظوظ و خوانیممی طورهمان را حافظ شعر امروز ما کهچنان. نیست مکان و زمان به وابسته

 و مشخص مفهوم به اجتماعی از نشانی شما اشعار، این در حتی. خواندندمی پیش سال ششصد در مثالً

 به هااشاره کمترین شاید حافظ شعر در که است درست بینید؟نمی گیریم،می سراغ آن از امروزه که قطعی

 زبان به اجتماعی مسایل مورد در جاها خیلی ولی باشد، داشته وجود روشن خیلی مفهوم به زمانه مسایل
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 و زمان و داستانگویی از بیشتر اشارت و نشانه و تخیل آن در که است زبانی هم شعر زبان. گفته سخن شعر

  .است نزدیک مثالی عالم به سینما از بیشتر شعر زبان یعنی. است دخیل فضا،

  :گویدمی حافظ

 «بگشایند ریا و تزویر خانۀ در که مپسند خدایا ببستند میخانه در»

 یک در که اجتماعی در تواندمی باشد، افتاده اتفاق تواندمی حافظ زمان جامعۀ در که عمل این یعنی

 طور به ندارد، اشاره واقعی هایریشه به عینی و روشن خیلی فهومم به آنکه با. بگیرد صورت هم دیگر زمان

 و روشن زبان یک از نباید کیمیایی هایفیلم زبان که بگوید کسی اگر واقع در. است اجتماعی دقیق

 را اجتماعی گراییواقع هااشاره این و برسد اشارت زبان به کالسیک روایت ساختار با حتی و نگراجتماعی

 همین اصالً که بگذریم. کندمی نفی را جامعه به نگاه با آن همراهی و شعر مثالی عالم دارد د،کنمی نفی

 مثل فیلمی در. داشته را خودش خاص هایچاله همیشه کیمیایی هایفیلم در گوییم،می که کالسیکی روایت

 دنبال و ،شده مشکل دچار که چریکی یعنی. است غلط منطقی نظر از داستان شروع اساس هاگوزن

 عالم در خب. شود پناهنده او به و داشته دوستی از پیش سال 02 که خیالی دنبال برود گردد،می پناهگاهی

 که کسی نه چیست؛ اشفعلی شرایط که دانیممی و شناسیمشمی که شویممی پناهنده کسی به ما واقع

 یعنی. خواهدمی چه و کندمی چه و دهش آدمی جور چه مان،ارتباط قطع طوالنی هایسال طول در دانیمنمی

 بر داستان باز دارد، مکانی و زمانی نظر از یکدستی و روشن خیلی روایت اتفاقاً که هاگوزن فیلم همان در

  .است اشتباه دچار گوییقصه منطق نظر از داستان اساس اصالً و شده بنا خیالی واقعیت یک

 در. است مربوط فیلمساز و تماشاگر بین قرارداد به. ستنی مربوط پردازیخیال به اصالً این: پوریا

 نه ولی. خواندمی فرا وین به را مارتینز هالی بزند، مردن به را خودش خواهدمی که الیم هری هم سوم مرد

 آن که کسی دانش و درک به برعکس، بلکه دهم،نمی راه شک خودم به غیرمنطقی عمل این باور در من تنها
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 و قدرت به متکی و قراردادند، هااین. هیچکاک هایساخته در هاموضوع همین یا. کنممی کش نکند باور را

  .ندارند ربطی او پردازیخیال به. فیلمساز خالقانۀ هوش

 آثار با هیچکاک هایفیلم یعنی. است متفاوت هم با دو این جنس ببین، ولی. دارم قبول: معلم

 که است این ایران در سینما نظری مباحث اشکال اساساً که کنم اشاره مه نکته این به. ندارد تفاوتی کیمیایی

 به کردید، اشاره شما که چیزی. است موضع اعالم برای نیست، هاویژگی تعیین منظور به عموماً اظهارنظرها

. دارد هاییویژگی چه هرکس که کنیم بررسی نظر، اعالم بدون و بیاییم یعنی. است مهم خیلی نظرم

 اصالً هایشانفیلم که هستند فیلمساز هشت هفت گفت شودمی ایران در. دارد هاییویژگی چه شسینمای

 جهان این اینکه حاال. است تشخیص قابل آنها در فیلمساز خاص جهان یعنی. است جهانی یک دارای

 سینما از یا نره از من توقع با چقدر و واقعیت از من برداشت با چقدر من، سلیقۀ با چقدر فیلمساز به متعلق

 چیست، کس هر سینمای هایویژگی اینکه به شدن نزدیک. است ایجداگانه بحث خواند،نمی یا خواندمی

 است شناسانهزیبایی نظر و سلیقه بحث آن. نه یا بوده پسند مورد هاویژگی این اینکه تا دارد اهمیت بیشتر

  .دهدمی رارق ارزشگذاری عنوان به اظهارنظر دوم مرحلۀ در را ما که

 به که بینیممی را سیری کیمیایی هایفیلم در کنیم، دقت هاآدم سینمایی خصایص به بیشتر اگر

 و روشنفکران موردپسند و مستندنما و روشن خیلی مفهوم به اجتماعی گراییواقع از بیشتر. شده طی تدریج

 عالم یک به دوران، آن حاکم نظام به مستقیم سیاسی/  اجتماعی پرخاش نوعی با همراه دهه، آن هایآدم

 اینکه از نظرصرف که هست، سرب فیلم یا گروهبان مثل هایشفیلم بعضی در که رسدمی سرگردانی

 در این به دست،یک و خاص بیانی و زبان کردنِ اختیار و سیر همان پیگیری نظر از نیستند، خوبی هایفیلم

 که تجارت طور همین. است مبهمی و مخدوش جهان ها،لمفی این جهان. سرگردانند و زنندمی در آن و

 یا اجتماعی خیال نوعی به بازگشت از هاییرگه ضیافت در. داد قرارش رده همین در شودمی احیاناً
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 هم مار دندان فیلم در. سرب فیلم در تا دارد بیشتر آن در روز مسائل در که شودمی دیده خیالی نگریجامعه

 که صورتی به یعنی نماید،می ترموفق که است وجه این در کیمیایی نظرم به. هست باز روز اجتماعی مسائل

 .بود روتر و تررئال خیلی که گذشته از ترخیالی و تررمزی کمی: بیندمی را اجتماع االن

 که گرددبرمی این به اساساً کیمیایی، انقالب از بعد یا قبل سینمای طرفداران گیریموضع اصل، در

 اجتماعی رئال نوع آن. نیست موجود االن گراییواقع نوع آن برای جایی اصالً نخواهد، چه و بخواهد چه

 فیلمساز یک دل از خم موفق نمونۀ این اما. هست هم خوبش نمونۀ که اعتماد،بنی هایفیلم شودمی نهایتاً

 جریانات سردمداران از یاییکیم که است ایدوره دانشجوی اعتمادبنی رخشان هرحال به. آیدمی ترجوان

 دارد اعتمادبنی نسل دید. دارد رواج کیمیایی اجتماعی رئالیسم که زمانی همان در یعنی. است آن اصلی

 گرایانۀواقع هایالیه با اجتماعی سینمای نوعی تواندمی موقع این ترجوان ساختار بنابراین. گیردمی شکل

 وضعیت کیمیایی ولی.  آیدمی ذهنیتی چنین از که نرگس یا آبی روسری مثل باشد، داشته روشن خیلی

 را این باید رسد،می حالت دو به گذاشتن، سن به اثر در انسان که این به بشویم قابل اگر. دارد دیگری

 در که است این هم مورد دو آن. پروراندنمی خود در را هاسال آن سودای دیگر کیمیایی ذهن که بپذیریم

 که هااین و لگد و مشت و فریاد بیند؛می دیگری نوع را جهان یعنی. شودمی ترپخته آدم اوالً شدن، پیر اثر

 در بیند،می را جهان باالتر موضع از کم یک نیست؛ خیلی پیری در است، متکی هم نیرو آن به جوانی در

 عالم در البته. شودمی ترحوصلهکم مقداری ثانیاً. کرده «بکزوم» امورش و جهان به نسبت نوعی به واقع

 که هستند فیلمسازانی کوروساوا و لین دیوید یعی. است موجود اآلن من تئوری این نقض نمونۀ فیلمسازی

  .نشدند حوصلهکم زیاد شدند، هم پیر وقتی اتفاقاً

 در که کندمی ایتازه کارهای یعنی. شده هم ترپرحوصله رؤیاها و آشوب با که کوروساوا: پوریا

  .نداشت را اشحوصله یا جسارت یجوان
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 یکی. ندارد وجود دیگر جاهای در که هست ایروحیه فقدان یک هرحال به سوم جهان در اما: معلم

 بیشتر جهان این در شرایط با نبرد چون شوند،می خسته زودتر هاآدم که است این سوم جهان هایویژگی از

 به توجه کیمیایی هایفیلم در انگار که بینیممی هم ما حاال. محتمل امری زودرس، پیری و خستگی و است

 جاها بعضی در. دارد حوصلگیبی از نشان و شده ضعیف مقداری پالوده، تکنیک و گوییداستان و جزئیات

 «خیابانی فیلم» قالب به برگشت با سلطان البته که شود،می چیده صحنه مثالً اینکه از شده گرفته فاکتور اصالً

 منتقدان از بعضی اینکه ولی. دهدمی ارائه قضیه این برای مجددی حلراه است، صحنه و دکور از زنیابی که

 به فیلم رساندن در تعجیل و فیلمبرداری کردن تمام زود و زدگیشتاب به را این هایشانگفته یا هانوشته در

 این درونی ماهیت در اشریشه اساساً و ندارد اعراب از محلی چندان من نظر به دهند،می نسبت جشنواره

  .است مقطع

 از پیش سینمای اصلی هایشاخصه از یکی. آوردمی یاد به هم را دیگری مسألۀ سن، نکتۀ: درستکار

 ولی. است عادات اینگونه و پرخاشگری و عصیانگری روحیه فردی، انتقام چون مسایلی کیمیایی، انقالب

 کندمی پیدا را انتزاع زبان همین برای. کردند اشاره دوستان که ردندا را سابق شکل سینما این انقالب از بعد

 عادی و مادی نیاز با سینما، در کشیدن نفس برای تالش این. بکشد نفس نوعی به بتواند همچنان که

 با که کسانی و کیمیایی درباره باریکی خیلی نکتۀ. دارد فرق خیلی کارشان تداوم به حاضر نسل فیلمسازان

 «سینما» به غریبی و عجیب عشق یک هااین. دارد وجود ساختند، فیلم هم انقالب از بعد و مدندآ نو موج

 و صحنه پشت همین اگر کنید، حذف هاآدم این زندگی از را سینما اگر. امدیده نزدیک از را این من و دارند

 حیات تداوم همان آنها ایبر سینما در کار تداوم. مُرد خواهند عمالً کنید، حذف را ساختن فیلم و حضور

  .است

 دوم قسمت در میزگرد ادامۀ


