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احمد آقالو

آخرین فیلم سینمایی که آقالو به ایفای نقش در آن پرداخته ،فیلم سینمایی «پاداش» به کارگردانی کمال تبریزی است که سال  ۱۳۸۷ساخته شده است.

سینما

سال دوم شماره  124چهارشنبه 9مهر 6 ۱۳۹3ذیالحجه ١٤٣5

روی نقطه عطف حرفه ای این پنج کارگردان

سالهای دور از خانه
این روزها سینماهای ایران پنج فیلم جدید
روی پرده سینماها دارند« ،خانوم» به
کارگردانی تینا پاکروان« ،آرایش غلیظ» به
کارگردانی حمید نعمتاله« ،خوابزدهها»
به کارگردانی فریدون جیرانی،
«آتشبس »2به کارگردانی تهمینه میالنی
و «شهر موشها »2به کارگردانی مرضیه
برومند ،کارگردانهایی که هر کدام با یک
فیلم خاص ،حال و هوای تازهای را در
سینما ایجاد و چه بسا دریچه تازهای را
به دنیای سینما باز کردند .در ادامه نگاهی
داریم به این کارگردانها از این دریچه:

تینا پاکروان
«خانوم» اولین فیلم تینا پاکروان اســت و
نمیتوان خیلی در مورد اینکه آیا این فیلم
نقطه عطف فیلمسازی او است ،حرفی زد ،اما
بسیاری از بازیگران فیلمش عقیده دارند که
او کارگردانی اســت که به خوبی میداند که
قرار است چه کاری انجام دهد ،شاید به نام و
سن و سال در سینمای ایران جوان باشد ،اما
تجربه زیادی دارد .تا به حال مجری طرح و
تهیهکنندگی فیلمهای خوبی را در کارنامه
کاریاش دارد ولی درنهایت باید صبر کرد
و فیلمهای بعدیاش را دید .بعد از آن است
که میتوان اینطور گفت که آیا اولین فیلم او
نقطه عطف کارنامه کاریاش هست یا نه؟

حمید نعمتاله
بدون هیچ شــک و تردیدی میتوان گفت
که «بوتیک» نقطه عطفــی برای کارگردان
«آرایش غلیظ» اســت ،فیلمی که سال 82
توانست ســیمرغ بلورین بهترین فیلم اول
را از بیســت و دومین جشــنواره فیلم فجر
دریافت کند« .بوتیک» چند ویژگی مثبت
داشــت ،اما یکی از پررنگترین ویژگیهای
این فیلم بازیهای آن اســت که از آن پس
رنگ و بوی جدیــدی هم بــه فیلمها آورد
و در همیــن «آرایــش غلیظ» هــم تکرار
میشود.
تهمینه میالنی
سال  77فیلمهای خوبی در سینمای ایران

تولید و به اکران در آمد .یکی از همین فیلمها
«دو زن» تهمینه میالنی بود .میالنی قبل از
ســاخت فیلم «دو زن» فیلمهای زیادی را
ساخت ،اما با این فیلم سبک و سیاق تازهای
را وارد سینمای ایران کرد ،فیلمهایی که در
آن قهرمان اول زن بود و تمام داستان حول
محور او میچرخید و رنجهایی که میکشید
را به تصویر در میآورد.
فریدون جیرانی
یکی دیگر از فیلمهای تأثیرگذار ســینمای
ایران که در ســال  77به نمایــش در آمد،
«قرمز» فریدون جیرانی بود.
فیلمی که در آن دو سوپراستار به سینمای
ایران اضافه شــدند و داستانی که ساختش

در آن ســالها جرئت زیــادی میطلبید.
اینگونه «قرمــز» تبدیل بــه بهترین فیلم
او شد.
مرضیه برومند
مرضیــه برومنــد یکــی از تأثیرگذارترین
کارگردانهــا در حــوزه کــودک اســت،
کارگردانی که به خوبی با حال و هوای بچهها
آشناســت و آنها را میشناســد .فیلمها و
ســریالهای زیادی را در همین حوزه از او
دیدهایم.
از ســریالهایی همچون «قصههای تابهتا»
و «خونه مادربزرگه» تا فیلمهای سینمایی
«شهر موشها ».بســیاری عقیده دارند که
فیلم سینمایی «شهر موشها »1نقطه عطف

کارنامه کاریاش است ،اما از سویی دیگر این
عده عقیده دارند تمام کارهای مرضیه برومند

نکته

گفتگو با رحمان سیفی آزاد نویسنده و تهیهکننده فیلم «خوابزدهها»

برهم زدن دو دو تا چهارتای
زندگیمدرن
رحمان سیفی آزاد فارغالتحصیل رشته
نمایش است و سالی یکبار هم که شده
نمایشی را روی صحنه میآورد ،اما او
در تئاتر و سینما بیشتر تهیهکنندگی
و نویسندگی را به عهده دارد و از
طرف دیگر در تلویزیون سالهاست
که مدیریت میکند سیفیآزاد این
روزها فیلم «خوابزدهها» را در اکران
سینما دارد .فیلمی به کارگردانی
فریدون جیرانی که او ،هم تهیهکننده
و هم نویسندهاش است .به این بهانه
گفتگویی با او انجام دادیم.
عاطفه محرابی

تهیهکننده و نویسنده بودن به صورت
همزمان برای این کار برای شما بار اضافه نبود؟
این همزمانی هــم میتواند امتیاز مثبتی داشــته
باشد هم منفی .ولی برای من تجربه خوبی بود .این
موضوع باعث شــد برای تحقق آن فضای ذهنی که
در فیلمنامه داشــتم در مرحله تولید بیشتر تالش
کنم .اگر دقت کرده باشید این فیلم از لحاظ تولیدی
فیلم بســیار گرانی بود و در لوکیشــنهای گرانی
فیلمبرداری شــده بود .من تمام تالشم را کردم تا
نویسنده و تهیهکننده بودنم همزمان در این کار به
تولید اثر لطمهای وارد نکند.
ایده «خوابزدههــا» از کجا به ذهنتان
رسید؟
ایده این فیلم در فضای شهری جامعه امروز برای من
ایجاد شد .مردم در زندگی امروز با اعداد و ارقام روبهرو
هستند و به نظر میرســد همه چیز برای آنها با دو
دوتا چهارتای منطقی جلو میرود .بنابراین کمیت
از کیفیت بیشــتر مورد توجه قرار میگیرد .در زمان
گذشــته دیدن یک خواب بسیار مورد توجه قرار
میگرفت .خواب برای بیننده خواب مقدس
تلقی میشد ولی انسان مدرن دیگر
برای خوابهایی که میبیند اهمیتی
قائل نمیشود و به آنها
توجهی نمیکند.
تنها چیــزی که
بــرای او حائــز
اهمیت اســت
اعداد و حساب
کتاب منطقی

است .در این فیلمنامه هم صرف اینکه خوابی دیده
شده به آن توجهی نمیشــود بلکه این تعداد خواب
بینندگان اســت که باعث شــده موضوع مهم جلوه
کند .بنابراین میبینیم که باز کمیت است که باعث
توجه به موضوع شده نه کیفیت .چرا که هرچه تعداد
بیشــتری یک خواب را ببینند احتمال وقوع آن نیز
بیشتر میشود ولی در گذشته که سقف خانهها آنقدر
کوتاه نبود خوابها از اهمیت ویژهای برخوردار بودند.

اینکه اکبر عبدی در نقش زن به ایفای
نقش بپردازد ایده شما بود یا آقای جیرانی؟
این ایده خواســت کارگردان بود .ما برای ســاخت
این فیلم به ارتبــاط نزدیک بین کاراکتــر اصلی با
خاله و مادرش احتیاج داشــتیم .بنابراین از طرفی
محدودیتهای موجود در سینمای ایران و از طرف
دیگر توانمندی آقای عبدی باعث شد ایشان را برای
این نقش انتخاب کنیم .به نظر من این نقشآفرینی
آقای عبدی در نقش زن از بهترین بازیهایی بود
که ایشــان در نقش زنپوش ارائه دادهاند.
چون نگاه در استفاده از ایشان نگاهی
از روی شــوخی نبوده است و اکبر
عبــدی کام ً
ال به عنــوان یک زن
پذیرفته میشود .یک نکتهای را
هم همینجا متذکر شوم .اینکه
مهمترین آســیب از نظر من
ضعف در ایجاد موقعیتهای
کمدی اســت .طنزی که در
سینمای ما وجود دارد بیشتر
مبتنی بر کالم و رفتار اســت.
شــاید به این دلیل باشد که
مخاطب ما بیشتر به طنزهای
کالمی میخندد ولی
از نظر من این

چند نکتهای که باید قبل
از تماشای «آتشبس»
بدانید

موقعیتهای برخاســته از کمدی موقعیت است که
اصالت خنده را در پی دارد .اصالت خنده که معموالً از
تضاد شکل میگیرد براساس طنز موقعیت است که
به وجود میآید .البته بعضی نیز در مورد خنده از آن
طرف بوم افتادهاند .آنها براساس تعریفی که از طنز در
ادبیات ارائه شده است ،میگویند که طنز باید گزنده
باشد و اگر گزنده نباشد طنزی سخیف است ولی من
این موضوع را به این شکل سختگیرانه قبول ندارم.
البته باید توجه داشت که نگارش در حوزه کمدی و
طنز کاری بسیار دشوار است.
در «خوابزدههــا» کاراکتر اصلی فیلم
کسی را در خواب میبیند و متوجه میشود
چیز زیادی از عمــرش باقی نمانده و درصدد
حاللیت طلبیدن بر میآید .این موضوع ،هم
در ســینمای ایران و هم در سینمای جهان
پرداختهایی در درام داشته است .به
نظر شــما روایت «خوابزدهها»
چه تفاوتی با اینگونه روایتها
داشت که باعث شد به آن
بپردازید؟
در آن فیلمهــا ایــن
خــود خواب اســت
کــه نفســاً اصالت
پیــدا میکنــد ولی
در «خوابزدههــا»
خواب ،محور حرکت
نیست بلکه این تعداد
خواب بینندههاســت
که خواب را مهم جلوه
میدهد .همانطور که
گفتم برای من در

این فیلم پرداختن به کمیت به جای کیفیت موجود در
جامع ه شهری اهمیت داشت .تعداد کسانی که خواب
دیدهاند مهم هستند نه خود خواب .حتی در فیلم هم
میبینیم که کاراکتر اصلی برای حاللیت طلبیدن،
باز به ســراغ اعداد و ارقام و معامله برای بخشــیده
شدنش میرود .پس مسئله بخشیده شدن در اینجا
اصالت پیدا نمیکند بلکه این بیدار شدن از زندگی
خوابزدهاش است که اصالت پیدا میکند.
در بعضی از قســمتهای فیلم ،خرده
داستانهایی مطرح میشــوند که به دنبال
آنها روایت دچار پیچیدگی شده و خط اصلی
داستان تحت تأثیر قرار میگیرد .مث ً
ال داستان
فرعی شخصیتی که شقایق فراهانی نقشش را
بازی میکند و سعی دارد از شخصیت اصلی
به نوعی کالهبرداری کنــد یکی از این خرده
داستانهاست که در روایت ایجاد پیچیدگی
کرده و ما را از داستان اصلی دور میکند .این
پیچیدگیها از نظر شما تا چه حد توجیهپذیر
است؟
از نظر مــن قصه پیچیــدهای وجود نــدارد .همه
قصههای مطرح شــده در جهت تکامل داســتان
اصلی و در همان راســتا مطرح میشوند .همه افراد
در این داســتان به نوعی سعی میکنند در راستای
رسیدن به خواستههای خود در کنار کاراکتر اصلی
قرار بگیرند و با حضور خود به تکمیل روایت داستان
کمک کنند.
چقدر فرهــاد اصالنی در بــازی خود
توانسته نقشی که شما در نگارش فیلمنامه
مد نظر داشتید ،ایفا کند؟
نه تنها فرهــاد اصالنی بلکه تمــام بازیگران حاضر
در فیلم به بهترین شــکل توانســتند بــه ایفای
نقش بپردازند و تمام توان خــود را برای خلق
شخصیتهایشان به کار بســتند .حتی آقای
عبدی که بارها در نقش زنپوش ظاهر شده
در این فیلم شخصیت کام ً
ال متفاوتی از خود
نشان میدهد.
کار جدیــدی در دســت تولید
ندارید؟
درصدد هســتم اولین تجربه کاریام در
زمینه کارگردانی را ارائه دهم و این روزها
در حال نگارش فیلمنامه آن هســتم .این
کار یک فیلم ســینمایی اســت که طبق
پیشبینیهای انجام شــده تــا آبان ،کار
نگارش آن به انجام میرسد.

دیدگاه

مردهایمیالنیمحکومهستند
احمد طالبینژاد از منتقدان جــدی فیلمهای تهمینه
میالنی اســت .به عقیده او میالنی در فیلمهایش تمام
مردان را بد ،خائن و خبیث نشــان میدهد و از واقعیت
فاصله میگیرد .او در یــک گفتگو با یکی از روزنامههای
صبح درباره فیلم «آتشبس »2حرفهای جالبی زده که بخشهایی از آن را در ادامه
میخوانید:
یکی از مهمترین ویژگیهای خانم میالنی در «آتشبــس» و مجموعه فیلمهایی که
درباره روابط زن و شوهری ساخته ،این است که احساس میکند در این جدال مردان
هستند که حق زنها را میخورند .از نظر ایشــان در این فیلمها مردها همه محکوم
هستند .این تصور غلطی است.
بارها درباره آن نوشتهام و به خود خانم میالنی هم گفتهام که چرا تصور میکنی مردها
عامل تیرهروزی و بدبختی زنها هستند؟ چرا فکر میکنید مردها ذاتاً خائن ،خبیث،
زورگو و مستبد هستند؟ یکبار به شــوخی به ایشان گفتم شما بهترین همسر دنیا را
داری ،نمیدانم این خشم و غضب نســبت به مردان از کجا میآید؟ زنان ما خودخواه
شدهاند .به این دلیل که در طول قرنها مورد ستم جامعه مردساالر بودهاند و االن که
تحصیالتی کسب کردهاند ،احساس میکنند باید مستقل باشند و نباید به شیوه سنتی
مطیع مرد باشند .بحرانها از همینجا شروع شده...

دیالوگ باز

فیلمسینمایی«دوزن»

خوب بوده و نمیتوان بهترین را در کارنامه
کاریاش انتخاب کرد.

فیلم سینمایی «دو زن» به عقیده بسیاری از منتقدان یکی از
بهترین فیلمهای کارنامه تهمینه میالنی است .فیلمی که زنانه
بودن آن به اندازه دیگر فیلمهای میالنی چندان محســوس
نیست ،به طوری که مردان نیز به خوبی توانستهاند با آن ارتباط
برقرار کنند .سکانس پایانی فیلم «دو زن» یکی از تأثیرگذارترین لحظات این فیلم بود :فرشته:
پس هیچ وقت نمیفهمه من اینجا بودم /رؤیا :نه هیچ وقت
فرشته :فک کنم دوسش داشتم مثل یه زندانی که زندانبانشو دوس داره .دلم نمیخواست
بمیره ...دلم براش میسوخت .رؤیا؟ /رؤیا :چیه عزیزم؟  /فرشته :حاال من باید چی کار کنم؟ /
شوهر رؤیا :زندگی /فرشته :مطمئن نیستم بتونم .یادم رفته .باید فکر کنم .باید بچههارو دست
تنهابزرگکنم.یعنیمیتونم...؟بایدصبوربودوواقعبین.بچههابایدباباشونوببینن...بایدبفهمن
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عکسنوشت
تا همین چند وقت پیش در
مسابقات والیبال بانوان هنرمند
شرکت میکرد ،به مجامع عمومی
و خیریه سر میزد و هرقدر در
حوزه کاریاش (بازیگری سینما
و تلویزیون) کم کار شده بود،
بیشتر در بین مردم میشد او را
دید .حاال خبر رسیده که «شهره
سلطانی» 45ساله ،دچار بیماری
سختی شده ،بیماریای که بازیگر
فیلمهای «قرمز»« ،آدم برفی» و
«حس پنهان» و سریال «روزی
روزگاری» را به بیمارستان
کشانده است .برایش دعا کنیم
به بهانه همین عکس که در
تلهفیلمی به نام «زیگزاگ» بازی
کرده و آخرین فعالیت هنریاش
محسوب میشود.

این روزهــا جدیدترین فیلم تهمینــه میالنی با
بازی بهرام رادان ،میترا حجار ،گوهر خیراندیش،
مهرانه مهین ترابی ،آتیال پســیانی و ...روی پرده
سینماهاست .فیلمی که در هفتههای اول اکران با
اقبال خوبی از سوی تماشاگران روبهرو شده است و
بهنظرمیرسدکهایناستقبالهمچنانادامهداشته
باشد .اگر هنوز فرصت تماشــای فیلم را به دست
نیاوردهاید به شما پیشنهاد میکنیم که همین چند
نکته اساسی را در مورد فیلم بخوانید و بعد تصمیم به
دیدنفیلمبگیرید.
یک :برخالف «آتشبس »1این فیلم را باید دارای
محتوایی غنیتر دانســت و آمیختهای از مفاهیم
روانشناسی نوین و اسالم در آن به چشم میخورد.
هر چند کــه نویســنده و کارگردان ایــن کار در
مصاحبهای گفته بود که حرفهای قدیمی مذهبی
نمیزند و علم روز روانشناسی را به تصویر کشیده
است ،اما به نظر میرسد حتی ناخودآگاه مفاهیمی
اسالمیهمدراینفیلمجایگرفتهاند.شایدبهترین
تعریف محتوامحور را خود خانم میالنی ارائه داده،
آنجا که گفته اســت« :آتشبس 2انتقادی طنز به
روابط زوجهایی اســت که تحصیلکرده و امروزی
هستند ،اما در روابط بین خود دچار مشکلند و باید به
مشاور مراجعه کنند».
دو :هر چند دکتر مشاور راهنماییهای خوبی هم
به این زوج میکند ،اما متأسفانه یکی از مهمترین
مشــکالت را نادیده میگیرد و هیچ توجهی به آن
نمیکند ،آنجا که به شــیوه آشــنایی این زوج که
منجر به ازدواج شده اشــاره میشود ،عشق دختر
به پسری در کافه تریا آن هم به خاطر خال گوشتی
پشت گوش که از نظر دختر شبیه قورباغه و جالب
است ،معیار ازدواج است؟ چه بسا یکی از دالیل مهم
اختالفات خانوادگی همین نحوه آشناییها و عدم
توجه به معیارهای اســامی و حتی عرفی جامعه
اصیل ایرانی است.
سه:یکیازنکاتمثبتفیلمجملهایاستکهاززبان
دکتر مشاور صادر میشود و آن این استکه« :عیب
یکدیگر را باید پوشش دهیم نه اینکه زن و شوهر
عیوب یکدیگر را به رخ هم بکشند».
بههماننکتهاول،اینکه
چهارمیننکتهبازمیگردد 
تهمینه میالنی در تمام فیلم نشــان داده است که
مشاور خانواده هیوالی بزرگی نیست .او به شدت
دوست دارد در فیلمهایش این تابو را بشکند که «اگر
به دکتر روانشناس مراجعه کنیم ،حتماً دیوانه و
مجنونهستیم»اوبهخوبیوبهروشنیقصدداردبه
خانوادههایایرانینشاندهدکهمشکالتبرایهمه
وجود دارد و اگر به این مشکالت رسیدگی نشود،
تبدیل به کوه بزرگی خواهد شــد که از بین بردن
آن ،راحت نیست .درنهایت با یک نگاه کلی میتوان
اینطور گفت کــه فیلم «آتشبــس »2یک فیلم
خانوادگی است و خانواده و بنیانش را دوست دارد.

