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روزنامه فرهنگ و هنر

زينب تبريزي؛ كارگردان مستند «تمام چيزهايي كه جايشان خاليست» در گفتوگو با «صبا» :
فیلم مستند-داســتانی «تمام چیزهایی که جایشــان

زهرا سادات مصطفوی

گفت وگو

خالیست» روایتگر زندگی دو زن به نامهای مهناز و جمیله

است که هر دو به سرطان پستان مبتال بودهاند .یکی با وجود مبارزهای

طوالنی از دنیا میرود و دیگری بعد از بهبودی کامل ،به فعالیتهای خیریه

و آگاهیبخش به بیماران مبتال مشغول میشود .روایت این فیلم از زبان
مهناز ،زن درگذشته ،بیان میشود که در طول فیلم با جمیله ،شخصیت
بهبودیافته آشنا میشود .به بهانه حضور اين فيلم در جشنواره فيلم فجر
گفتوگويي با كارگردان اين اثر داشتهايم كه در ادامه ميخوانيد.

لطفا يك مقدار از محتــوای كلي اثر بفرمایيــد و اينكه
مسئله سرطان بهویژه سرطان پستان تا چه اندازه دغدغه
شخصيتان بوده و آيا شما با افرادي كه با اين مشكل دست و
پنجه نرم ميكنند ارتباط داشتهايد يا خير؟
موضوعات بسياري براي ساخت يك مستند به من پيشنهاد شد و در
ابتدا اين موضوع دغدغه اصلي براي كار من نبود ،اما بعد از اينكه به
اين مسئله ورود كردم و با خانمهايي كه به سرطان سينه مبتال بودند
آشنا شدم اين موضوع برايم بااهميت و جذاب شد .زماني كه من روي
اين موضوع مطالعه و تحقيق ميكردم بر تاثيرهاي كلي سرطالن روی
زندگي و خانواده آنها پي بردم و از همان جا اين مســئله براي من
اهميت زيادي پيدا كرد .خداراشكر در ميان اطرافيانم فردي به اين
بيماري مبتال نيست كه بخواهم از او الهام بگيرم و تحقيق درباره اين
افراد و بيماري من را جذب كرد .احتمال بهبود در افراد مبتال به اين
بيماري بسيار باالست و الزمه آن تشخيص بهموقع پزشكان است .در
برخي از موارد و تابوهاي اجتماعي خانمهاي مبتال اين مسئله را چه به
دليل خجالت و ترس از طرد شدن پنهان ميكنند .اين موضوع درباره
سرطان در نهايت به يك فاجعه ختم ميشود و من تالش كردم به اين
مسئله و علت مرگ اشخاص در فيلم خود بپردازم.
در سالهاي گذشته شاهد حضور فيلمهاي مستند در بخش
سوداي سيمرغ جشنواره نبوديم ،اما چند سالي است كه اين
اتفاق افتاده و رويكرد جديدي در اين باره شكل گرفته است.
نظر شخصي شما در اينباره چيست؟
روز قرعهكشــي براي فيلمهاي مســتند يكي از بدتريــن روزها در
جشنواره فيلم فجر بود .به اين دليل كه ما تصور ميكرديم فيلمهاي
اين بخش قرار است در كنار ديگر فيلمها اكران شوند ولي اين اتفاق
نيفتاد .اين يك جشنواره ملي براي همه فيلمسازان است اما متاسفانه
دوباره فيلمهاي مستند ،كوتاه و انيميشــن را از فيلمهاي داستاني
جدا كردند و آثار ما در بدترين زمان جشنواره اكران ميشوند و قطعا
هيچكدام از اهالي رســانه و خبرنگاران در ســانس اول براي ديدن
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فيلمها نخواهند آمد .زماني هم كه ما نسبت به دبير جشنواره اعتراض
كرديم گفتند شما جشــنوارههاي تخصصي براي فيلم خود داريد!
به نظرم اين برخورد با ســينماي مستند كه سينمايي شناختهشده
در همه دنياست بســيار توهينآميز اســت .پايه و اساس سينماي
داستاني در بسياري از نقاط دنيا سينماي مستند است و طبق آمار
خانه سينما 85درصد جوايز سينمايي ايران براي سينمای مستند
است و اين سياستگذاريهاي اشتباه باعث تاسف است .ما هم نبايد
هيچ اعتراضي در اين زمينه داشته باشيم! اين جشنواره از مجموعه
فيلمسازان متفاوت تشكيل ميشود اگر ما نباشيم نه دبيري وجود
دارد و نه جشنوارهاي! اين شيوه قرعهكشي بسيار باعث ناراحتي ما شد
و خوشحالي ما از حضور در جشنواره فيلم فجر از بين رفت.
جشنواره سينماحقيقت رويكرد كامال مشخصي دارد و آن
ديده شدن فيلمهاي مستند است و حضور شما در آن باعث
نگاه جديتري به اثر ميشد ،نگاه و رويكرد كلي جشنواره
فيلم فجر را در اين زمينه و در ارتباط با سينمای مستند چطور
ارزيابي ميكنيد؟
در جشنوارهاي كه مطلقا به سينمای مســتند ميپردازد رويكردي
مشــخص وجود دارد و نگاه داوران كامال تخصصي است .جشنواره
ســينماحقيقت براي همه ما مستندســازها محترم است ،انتخاب
فيلمهاي ما در اين جشــنواره معتبر باعث افتخار است و ويتريني از
سينماي مستند است ولي اين به اين معنا نيست كه ما در جشنواره
بزرگتري مثل جشنواره ملي فيلم فجر حضور نداشتهباشيم .البته
كه هر ســال برخوردهاي متفاوت و ســليقهاي با فيلمهاي مستند
ميشود گويا هر ســال با يك زبان بيزباني ميخواهند ما را حذف
كنند و سياستگذارها در اين زمينه به هيچ نتيجهاي نرسيدهاند و اين
برخوردها بسیار اشتباه است .سينماي مستند چطور بايد ثابت كند كه
پيشرفت كرده و مگر امكان ناديدهگرفتن آن وجود دارد؟ در سينمای
مســتند قصهگويي وجود دارد و توانايي رقابت با فيلمهاي داستاني
نيز وجود دارد .حتي به جرأت ميتوانم بگويم ســينماي مستند ما
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بسيار از سينماي داستاني قابلتر اســت و نمونههاي بارزي در اين
باره وجود دارد .در ايران هميشه به سينماي مستند ظلم شده و سعي
شده ويترين جشنواره ملي با اين فيلمها پر شود .سينمای مستند نيز
مخاطب بيشماري دارد و هميشه بهنوعي قضاوتهاي اشتباه درباره
ما و فيلمهايمان صورت گرفته است.
داستان مستند «تمام چيزهايي كه جايشان خاليست» تا چه
اندازه مابهازای بيروني داشته و تا چه اندازه از خط داستاني
شكلگرفته در ذهن شما به وجود آمده است؟
سليقه من در مســتند اين است كه تركيبي از ســينمای مستند و
داستاني را در كنار يكديگر داشته باشــم .به هر حال شنيدن قصه
جذاب است و عالقه دارم مخاطب سينما مستندي را دنبال كند كه
داستاني را روايت ميكند تا برايش جالب باشد .براي همين مسئله،
روح يك مرده را براي روايت داستان انتخاب كردم .سرطان براي همه
ما يك معضل غيرقابل شكست است و همچون يك غول است .بايد
يك هوشمندي درباره شــكل و محتوای كار وجود ميداشت براي
روايت داستان كه من اين سبك را انتخاب كردم.
اگر جايزه بخش فيلمهايمســتند جشنواره به شما تعلق
بگيرد تا چه براي شما اهميت دارد باتوجه به اينكه بسياري
از كارگردانان در طي سالهاي اخير از اين جشنواره فاصله
گرفتهاند؟
ما از كودكي زماني كه با سينما آشنا شديم اسم جشنواره و سيمرغ
مدام در گوشمان بود و در عين حال بسيار جذاب و پرهيجان .يكي
از جذابيتهاي سينما براي من جايزه و دريافت سيمرغ است .براي
فيلمم اين آرزو را ميكنم كه برنده اين جايزه باشد و بعد از آن راه را
براي ما بسيار هموارتر ميكند ،فيلم شناختهشدهتر ميشود و توجهها
را نسبت به خود برميانگيزد .بهطور كلی راه را براي اكران عمومي باز
ميكند و مخاطبان بيشتر و بهتر براي تماشای فيلم به سينما ميروند
و به نظرم كامال تاثير دارد.
خانم تبريزي شما عالقهاي به تجربه سينمای داستاني هم

داريد يا ترجيح ميدهيد مسير خود را در سينمای مستند
ادامه دهيد؟
فضاي سينمای داستاني براي من بسيار محترم است و عمقبیشتری
براي صحبت كردن دارد ،اما اين روزها مشغول پروژه مستندي هستم
كه كامال مستدل اســت و امكان دارد يا بهصورت فيلم داستاني و يا
مستند-داستاني نگارش شود .شايد اگر برخي از موضوعات بهصورت
مستند و داستان در كنار يكديگر روايت شود تاثير بيشتري داشته
باشد و برخي هم نه .بهطور كلی سينمای مستند بسيار برايم باارزش
و مهمتر است و قطعا در اين فضا ميمانم.
استقبال مخاطبان خارج از فضاي جشنواره و در اكران عموم
را چطور تصور ميكنيد؟ از نظر شــما «تمام چيزهايي كه
جايشان خاليست» ميتواند بهخوبي با مخاطب عام ارتباط
برقرار كند يا خير؟
فيلم من در سينماحقيقت جزو پنج فيلم برتر جشنواره بود و بیشتر
مخاطبان جزو افــرادي بودند كه براي اولين بار ايــن فضا را تجربه
ميكردند .بهواسطه تبليغات و موضوع فيلم بسيار از اثر استقبال شد
و من برخالف تصوري كه داشتم به اين نتيجه رسيدم كه فيلم روي
مخاطب عام تاثير ميگذارد و با او ارتباط برقرار ميكند .بهطور كل
بازخوردهاي بسيار مثبتي از مردم عام گرفتم و آثارم هم فقط محدود
به مخاطبان خاصي نيست .من بهعنوان يك مستندساز دوست دارم
روي مخاطب خود تاثير بگذارم .فيلم ما بهواســطه موضوع سرطان
پستان قرار است در ماه اكتبر كه ماه آگاهيرساني درباره اين نوع از
سرطان است در گروه سينماهاي هنر و تجربه اكران شود.
اگر نكته يا مسئلهاي در رابطه با جشنواره فيلم فجر وجود
دارد بهعنوان سخن پاياني بفرمایيد.
من اميدوار هستم در جشنواره يكســري قاعده و سياستگذاري
مشخصي صورت بگيرد تا اين آشفتگيها از بين برود و هدف اصلي
مشخص شود .به اميد آنكه تصميمهاي سليقهاي از بين برود و يك
سياستگذاري كامل و مدون در اين باره شكل بگيرد.

