یکشنبه ۱۴بهمن  1397شماره ۲۶۹۹

@farhikhtegandaily

w w w . FDN.IR

نگاهی به فیلم «سال دوم دانشکده من»

نگاهی به فیلم «سمفونی نهم»

فقدانخودآگاهیعاملرسیدنبهیکفاجعه

گسستیسادهواساسی
مذکـور ،همان سـادگیای اسـت که به قـول «روبر برسـون»« ،پس

دغدغههـای بـهروز جوانـان و نوجوانـان بود ،در این فیلم ،به ضررش تمام شـده اسـت .نشـان

از عمـری تجربـه و در انتهـای کار بـه بـار مینشـیند ».از این نظر،

داده جوانهـای امـروز را نمیشناسـد؛ اینکه ادعای زیادی اسـت ،باید بگوییم او حتی فضای

محـدودی ماننـد دانشـگاه و نیازهایـش بهعنـوان یکـی از مکانهـای مـورد مراجعـه جوانهـا

مجتبی اردشیری

محدثه علیاکبری

بـه خوبـی پیداسـت که «سـمفونی نهم» برآینـد سـالها تجربهای

را هـم نمیشناسـد :بهرهگیـری از اهرمهایـی چـون تعلیـق دانشـجو ،اسـتفاده از هندزفـری

روزنامهنگار

«رسـول صدرعاملـی» را بیشـتر برای سـاختههای اجتماعـیاش میشناسـیم .فیلمهایی که

دسـت ،کامال نشـان میدهد فیلمسـاز اسـتراتژیک ما تا چه اندازه در سـینمای دهه  70خود

«سـمفونی نهـم» سـاخته محمدرضـا هنرمنـد از جهـات مختلفی

در سـینمای ایـران بیافرینـد و در عیـن حـال بـه دام فرمالیسـم

در دهههـای  60و  ،70از صدرعاملـی ،کارگردانـی دغدغهمنـد و تـا حـدودی آوانـگارد در

دورهای خـود در دهـه  ،70از صدرعاملی و برخی کارگردانهای همسـو بـا وی انجام داد ،حاال

میشـود آن را بـر مبنـای دسـتهبندیهای تـا حـدی جعلـی ایـن

تلاش میشـود در قالب نوعی ساختارشـکنی مینیمالیسـتی به

روزنامهنگار

در دل خـود ،توجـه ویـژهای بـه نقـش زنـان و دختـران جـوان جامعـه داشـته و همیـن رویکـرد
سـینمای اجتماعـی ایران پدید مـیآورد .در دهـه  80و  ،90رویکرد کارگردان به ناگهان تغییر
مییابـد؛ اگرچـه هنـوز از جوانـان صحبـت میکنـد امـا چنـد فیلـم پـرت میسـازد که سـبب
دوری  9سـاله او از دنیـای سـینما میشـود .او حـاال پـس از ایـن دوری  9سـاله ،درحالی قدم

در گـود کارگردانـی گذاشـته کـه بـاز هـم نتوانسـته بـه روزهـای خـوش دهههـای قبلـی خود

بازگـردد« .سـال دوم دانشـکده مـن» در گام نخسـت ،با یک مشـکل بزرگ مواجه اسـت؛ نبود
مسـالهمندی .همیـن فقدان سـبب میشـود که روایـت در گام نخسـت ،دیر اسـتارت بخورد.

یکسـوم فیلـم حیفومیـل میشـود تـا یـک رخداد برخلاف منطـق روایـی ،نبض قصـه را در

دسـت گرفتـه و پـس از آن نیز همهچیز بـه حالت خنثای قبل باز میگردد .نبود مسـالهمندی
در کلیت کار ،یک گنگی ملموس را در شـیوه روایت پدید آورده و توالی رخدادها که در کمال

بینظمـی و عدمضـرورت ،جلـوی چشـمان مخاطـب رژه میرونـد تـا مفاهیمـی از خیانـت و

عشـق مثلثی برای او زنده شـود .حال آنکه «سـال دوم دانشـکده من» راجعبه خیانت نیست؛
انگارههایـش درنمیآیـد؛ خـود کارگـردان هم به این حقیقت معترف اسـت؛ بیشـتر از این هم

نیسـت؛ حتـی مسـتاصلتر از آن نشـان میدهـد کـه یک عشـق مثلثی مرسـوم در سـینمای

ایـران را بـه تصویـر بکشـد .تمـام دادههایـش را در یـک سـفر بیخطر اصفهـان تا تهـران ،یک
دختـر و پسـر و چنـد پلان رنـگورو رفتـه از خرید کردن و سـینما رفتـن آنها تهیه کـرده و چند
دیالـوگ کـه از زبـان مهتاب خطاب به آوا میشـنویم .تمام اینها ،یک هـدف را دنبال میکند:

جاذبـه تدریجـی مهتـاب بـه علـی و دافعـه او از نامـزدش .کلیـت سـاختار داسـتان ،بر همین
نیمخـط اسـتوار اسـت .متـد داستاننویسـی جسـورانه در دهـه  ،70حاال امـروز در نیمـه دوم
دهـه  90از زبـان صدرعاملـی و شـهبازی بیـرون میآیـد و بـه یـک جریـان دمـده غلـط از نوع

رابطـه میرسـد .دو نـام بـزرگ دهههـای اخیر سـینمای ایـران یا نمیدانسـتند یا نتوانسـتند

کـه بـرای رسـیدن بـه چنین متـدی ،باید یـک سـری پیشزمینـه در شـکل روابـط را بازتعریف
کننـد .داسـتان درحالـی وارد فـاز عملیاتـی میشـود که مخاطـب چیـزی از رابطـه آوا با علی
نمیدانـد؛ همچنانکـه رابطه مهتـاب با نامزدش ،کلیدی درجهت آگاهی بیشـتر به مخاطب

نمیدهـد .تکیـه داسـتان بـر رابطه مهتاب با علی اسـت که آن هم همانگونه که اشـاره شـد،

الکـن و منتهـی بـه چنـد دیالـوگ و چنـد پلان خیلی سـاده میشـود .ایـن شـکل رابطههای

الکـن ،همـان دلیلـی هسـتند کـه اجـازه ندادنـد جریـان روایـی فیلـم بـه سـمت خیانـت یـا
حداقـل عشـق مثلثی تغییر فاز دهـد .در نمای کلیتـر ،قهرمان اینبار داسـتان صدرعاملی،
جهانبینـی خاصی نـدارد .نمیتواند نمایندهای برای نسـل دهه  70باشـد که جوانـان امروز

کشـور را تشـکیل میدهنـد .حرکاتـش و البتـهانگیزههایـش چندبعـدی نیسـت؛ نیازهـای

شـخصی خـود در جامعـه پرپیچوخـم و پـر آمـال امـروز را نمیرسـاند؛ نماینـده ایـن نسـل هم
نیسـت .درکنار این بیآالیشـی قهرمان ،صدرعاملی هم آن صدرعاملی پیشـرو نیسـت .اصرار

او بـر اسـتفاده از المانهـای فرتوت سـینمایی کـه روزگاری نمـاد جوانگرایـی و بلندگوی بیان

مشـترک ،خوانـدن آهنـگ خارجـی ،دویـدن دخترهـا در خیابـان و دانشـگاه و مـواردی از این
باقیمانـده اسـت .همـان حمایتهـای بیدلیلی که جشـنواره به دلیل تبیین سیاسـتهای

فیلمی ساختارشـکنانه اسـت .فـارغ از محتوای این اثـر که باعث

دارد اینچنین به نتیجه سـوء میرسـد .وقتی که فیلمسـاز در نشسـت پرسـش و پاسـخ فیلم

روزهای سـینمای ایران ،یک «فیلم اجتماعی» بنامیم« ،سـمفونی

و در کمـال آرامـش عنوان میکند« :هرگز در هیچ کجای جهان فیلمی با این مسـاله سـاخته

ایـن دسـتهبندی؛ یعنی سـینمای اجتماعـی ایران را میشـکند و

خـود ،با اعتمادبهنفسـی عجیـب در برابر هجمههای بسـیار علیه فیلم خـود مقاومت میکند

نشـده اسـت ،»...بایـد نگرانـی جـدی خـود را از بابـت خیلی چیزها اعلام کنیم .ضربـه کاری
سـوم بـه پیکره نحیف فیلم را شـاکله فینال بـه آن میزند .وقتی که مهتاب در یک دگردیسـی
عاطفـی بیمنطـق ،از علـی رانـده و بـه نامـزد خـود برمیگـردد .اوج شـعاری بـودن فیلـم در

همـان دیالوگـی اسـت که مهتـاب از نامزدش میخواهد تـا برای آمدن بـه دنبال او ،خـود را با
وانـت جلوی در دانشـگاه برسـاند .درحالی کـه در ابتدای فیلـم ،او را از ایـن کار منع میکرد و
این کار را بهنوعی کسـر شـأن خود در برابر دانشـجویان دیگر میدانسـت .همین یک پارامتر

را بهعنـوان شـاخص درنظـر بگیریـد و اینکـه مهتاب چه رونـد دگردیسـیواری را از سـر گذراند

کـه بـه انسـان دیگری تبدیل شـد؟ این میـزان جسـارت در اثری کـه در الیههـای زیرین خود،
بهشـدت محافظـهکار اسـت ،نمـود ندارد؛ تشـخص هم نمـیآورد .وقتی داسـتان ،سـفر چند

سـاعته مهتاب با علی را از اصفهان به تهران بولد میکند و آن را بهعنوان شـاخص برای تغییر
مـزاج رفتـاری لحظـهای قهرمـان خـود مالک قـرار میدهـد و درمقابـل ،کمرنگ شـدن میزان
عالقهمنـدی مهتـاب بـه نامـزدش و مهمتـر از آن فهمیـدن نامزد مهتـاب به اینکـه وی با علی

در ارتبـاط اسـت یـا خطری کـه از جانب خواهـر کوچکتر مهتاب بـرای لـو دادن قضیه وجود

دارد و دیگـر مـواردی از ایـن دسـت ،کاملا نشـان میدهد که داسـتان ،عامدانه نخواسـته که
وارد محیط جسـارتآفرینی و شـجاعت شـود .این میـزان احتیاط و محافظـهکاری نامطلوب،

از «سـال دوم دانشـکده مـن» یـک اثر ترسـو و خنثی خلق کـرده که حتی راضی شـده به تنزل
شـعارگرایی بلغـزد ،امـا وارد جریانهـای تـازه و کمتر پرداخته شـده در سـینمای ایران نشـود.
مهمتریـن ضربـهای که داسـتان از این روحیـه محافظهکاری میخورد ،پشـتپا زدن به تعلیق

اسـت؛ تعلیقی که میتوانسـت در این فیلم وجود داشـته باشـد همچنانکه در سـاختههای
جریانسـاز صدرعاملـی در دهـه  70وجود داشـت .اصال یکی از المانهای سـینمای نوگرای

صدرعاملـی در آن زمـان ،تـرس و اضطرابهایـی بـود که در اشـل خانـواده و اجتمـاع بر دختر
و زن قصـه وارد میآمـد ،امـا ایـن تـرس و التهـاب چـه انـدازه در اثـر جدیـد صدرعاملـی وجود

دارد؟ همیـن کـه نامـزد مهتاب میداند ،وی با پسـری غریبـه ارتباط دارد ،چه تـرس یا التهاب

و تشویشـی را در مهتاب پدید میآورد؟ فیلمسـاز نوگرای ما و سناریسـت متبحر سینمای ما را
چـه شـده کـه اینچنیـن از المانهای سـینماهای خـود در دو دهه قبل عقبنشـینی کرده و

حتی نمیتوانند فیلمی مناسـب جوانان دهه  70بسـازند .شـاید تصور آنها بر شـناخت نسل

جدیـد در فروریختـن قبح این مدل ترسـیدنها در دهه  90باشـد ،اما اگر اینگونه هم باشـد،

همـان ادعـای ما را یادآوری میکند که آنها هیچ شـناختی از نسـل جوان امروز و نیازهایشـان
ندارنـد؛ نهتنهـا ندارنـد بلکه حتی در سـینمای دیـروز نیز گمنام مانـده و حال بـرای ماندن در
کـورس و کرسـی نـام خـود ،اینچنیـن

نهـم» از نظـر فـرم روایـت بسـیاری از سـاختارهای تثبیتشـده در
بهعنـوان یـک اثر بدیـع ،الاقل در فـرم روایت تعین پیـدا میکند.

از سـوی دیگـر فیلـم محمدرضا هنرمنـد از این بابت سـاختارگریز

اسـت کـه خـود را از قیود سـینمای کالسـیک ایرانی رهـا میکند

و رئالیسـم سـاده و سرراسـت موجـود در سـینمای پیـش و پس از
انقالب را با گسسـتی هوشـمندانه که میتوان آن را «سوررئالیسم
ایرانی» نامید ،درمینوردد و آن را برای سـاعاتی از ذهن و ذهنیت

مخاطـب سـینمای ایـران میزدایـد .ایـن کار بدیـع ،بهشـدت
دشـوار و در حکـم بار کردن یک راه نو در کنار همه راههایی اسـت

کـه رهروان ،سـالها خـود را از آن کهن هراهها به مقصد رسـاندهاند
و حـاال بایـد بـا حضـور و تاثیـرات یـک بدعـت و بدعتگـذار کنـار
بیاینـد .مهمترین وجه ساختارشـکنی «سـمفونی نهـم» را باید در

اینجـا جسـتوجو کرد.

اسـت کـه سـازند ه فیلـم اندوختـه و بـا پشـتوانه آن میتوانـد

اثـری ساختارشـکنانه ،سـوررئال و گریـزان از روایـت تثبیتشـده

افراطـی و پسـتمدرنگراییهای آبکـی و بیمنطقـی کـه گاه
مخاطبـانِ «از همـه جا بیخبـر» یا منتقدان فـرمزده «از مخاطبان
بیخبرتـر» قالـب شـود ،نیفتـد .قطعـا در جـای خـود میتـوان از

عناصـر پستمدرنیسـم هنـری در «سـمفونی نهـم» هـم سـخن

گفـت و پـای هـر عنصـر پسـتمدرن آن را بـر زمیـن و زمینـهای

محکـم بنـد کرد یا بـه عبارتی برای هـر یـک از آن عناصر ،منطقی
فهمپذیـر جسـتوجو و فراهـم آورد کـه طبـق آن بتـوان در گرایش

فزایند ه امروزیان به پستمدرنیسـم ،سـره را ناسـره تشخیص داد.
امـا فعلا در اینجـا قصد چنین تحلیلی وجـود ندارد ،جـز ذکر این

نکتـه کـه «سـمفونی نهم» خـواه فیلمی پسـتمدرن باشـد ،خواه
نباشـد ،قادر اسـت منطـق و جهـان درونی خویـش را بسـازد و آن

را بـه مخاطبـش ارائـه کنـد؛ بـه ایـن وجـه ،ایـن فیلـم نمونـهای از
آثـار ساختارشـکن و بدیعـی اسـت کـه میتوانـد خـط بطالنی بر

ایـن فریـب کلیشـهای باشـد کـه آوانگاردیسـم و پستمدرنیسـم

هنـری مسـاوی بـا هنـری بیمنطـق ،بیجهـان و گریـزان از هـر

نـوع روایـت ثابـت ،سرراسـت و قابلفهـم اسـت .جهـان و منطـق

هنرمنـد از همـان ابتـدای فیلـم تالشـش را بـرای باز کـردن راهی

درونـی جهانی که در «سـمفونی نهـم» خلق میشـود ،بهگونهای

گیجکننـده  -کـه «را ه گمکردههـا» معمـوال تجربـهاش میکننـد -

جهـان ،هـر کاری کـه بخواهـد میتوانـد بکنـد و عمال هـم چنین

نـو بـه کار میگیـرد و بـه همیـن دلیـل مخاطـب را بـا لحظاتـی
مواجـه میکند .این «گیجـی» که خود واجد یک زیباییشناسـی

تـازه اسـت ،در لحظـات بعـدی تبدیـل بـه یـک تعلیق سـاختاری
میشـود؛ در این لحظـات ،مخاطب بر مبنای آن تعلیـق ،در خودِ

اسـت کـه بعـد از یکسـوم ابتدایـی اثـر ،کارگـردان در دل آن
اتفاقـی میافتـد؛ کارگـردان بـا فـراغ بـال گاهـی پـای ژانرهـای

مختلفـی را بـه میان میکشـد ،فضای وسـترنی میسـازد ،گاهی
کمیـک میشـود ،مخاطـب را همـراه بـا شـخصیتها در مواجهـه

فیلم انتظار چیزی را میکشـد که با آن بتوانـد درخصوص دوراهه

ی میکنـد،
بـا سرنوشـت قـرار داده و بهطـور دفعـی تراژدیپـرداز 

همراهـی با فیلم» تصمیم بگیرد .ساختارشـکنی «سـمفونی نهم»

و . ...در عیـن حـال از یکسـو او به گذشـته سـر میزنـد و قصهها

«همـراه شـدن بـا فیلـم» یـا «ترک کـردن سـالن سـینما و زدن قید
بهگونـهای اسـت که خـود این تعلیـق را تبدیل به زیباییشناسـی

تعلیقـی در یـک اثـر میکنـد و بـر همیـن مبنـا هـر چـه پیشـتر
مـیرود مخاطـب را بـه همراهـی با اثـر پایبندتـر میکند.

در فضایـی ملودراماتیـک میمانـد و نمیمانـد ،جنایـی میشـود
و حکایتهـای سـنتی میگویـد و از سـوی دیگـر آینـده را پیـش

روی مخاطـب نهـاده و بـرای لحظاتـی امـکان پرتـاب شـدن بـه
آینـده را بـرای او فراهـم میآورد و جالب آنکه همه اینها را در بسـتر

ایـن ویژگی «سـمفونی نهـم» که خـود میتوانـد تجربهای تـازه در

زمـان «حـال» بهعنـوان محـور انعـکاس ،داوری و پرتابشـدگی به

پیچیـده میکنـد ،امـا رفتهرفتـه خـودِ فیلم منطـق سـادهاش را بر

نهـم» میدانـد چه میکنـد و برای چـه مخاطبی فیلم میسـازد و

فیلمسـازی ایرانیـان باشـد ،در عین اینکـه فیلم را تبدیـل به اثری
فضایـی کـه بیـن خـود و مخاطـب میسـازد ،حاکـم کـرده و مانع

از کنـده شـدن ذهـن معمولـی مخاطـب از اثر میشـود .سـادگی

گذشـته و آینده پیشـکش میکند .از این رو کارگردان «سـمفونی
بـه خوبـی ،به همیـن مخاطـب ایـن امـکان را میدهد کـه «بداند
چـه میبینـد» ،البتـه اگـر بخواهـد بداند.

میخواهند پشـت آثاری شبهاجتماعی،

مانیفسـت صادر کـرده و رویکردی جدید
در سـینمای خود بیافرینند.

اگرچـه سیاسـتهای کالن سـینمایی

و مخصوصـا جشـنوارهای در تربیـت

غیرملمـوس

کارگردانانـی

ماننـد

صدرعاملـی ،سـبب کجرویهـای دیـروز
آنها شـد اما نسـخه امـروز آنهـا ،مترتب از

هیچ سیاسـت و نگاه کالن مدیریت شده

از بیـرون نیسـت؛ فیلمسـاز مـا تشـخص
و طمانینـه الزم بـرای ورود جسـورانه بـه

مقـوالت صریـح و البتـه درونـی دختـران
و جوانـان امـروز را نـدارد و مهمتـر از آن،

دارای خودآگاهـی هـم نیسـت .درد

اصلـی همیـن اسـت.

گفتوگو
یگانه عرب

روزنامهنگار

رضـا عطـاران ،سـعید آقاخانـی ،مهـران مدیـری و حـاال جـواد
رضویـان .اینهـا افـرادی هسـتند کـه در دهـه  70بـا طنزهـای

آیتمـی تلویزیـون بـه جهـان حرفـهای بازیگـری وارد شـدند و
بعدهـا کارگردانـی سـریالهای تلویزیونـی را هـم تجربـه کردنـد.

آنهـا حتـی به سـینما هم رفتنـد و جلـوی دوربیـن کارگردانهای

مختلفـی قـرار گرفتند .اما تـا اینجای کار تجربههـای آنان با بقیه
همنسالنشـان یکسـان بـود تا اینکـه تصمیم گرفتند در سـینما

هـم کارگردانـی کنند .شـاید در این میـان فقط فیلـم «ردکارپت»

رضـا عطـاران بـود کـه مقـداری موفـق از آب درآمـد .البتـه ایـن

فیلـم هـم یـک اثـر تجربی خـاص بـود و نمیشـد فرمـول آن را به
آثـار دیگـر انتقـال داد .چنانکـه عطـاران هم در فیلـم بعدیاش

مثـل فیلمـی کـه قبـل از «ردکارپـت» سـاخته بـود ،نتوانسـت
موفـق عمـل کنـد .آیـا شـهرت یـک بازیگـر در طنزهـای شـبانه و

سـپس کوچ او به سـینما ،مکانیسـم درسـتی برای مطرح شـدن
بازیگرهاسـت؟ بحـث تخصـص در یـک ژانـر بهخصـوص ،چقـدر

بایـد بـرای بازیگـران اهمیت داشـته باشـد؟ آیـا مشـکالتی که تا
بـه حـال در ایـن خصـوص دیده شـده ،بـه ضعـف خـود بازیگرها
برمیگـردد یـا مشـکل از سیسـتم سـینمای ایـران اسـت؟ ایـن

پرسـشها را در گفتوگـو بـا حسـین رفیعـی مطـرح کردهایـم که

هـم تجربه بـازی جدی در چنـد فیلم رسـول مالقلیپـور را دارد و

هـم کمدیـن بـوده و کار اجرای تلویزیونی را هـم پیگرفته و حتی
در رادیـو هـم سـابقه فعالیـت دارد ،ولـی میگویـد حـاال چهـره

حسین رفیعی در گفت و گو با «فرهیختگان »:

امروزفالوورهایفضایمجازیوزنبازیگرهاراتعیینمیکنند

از نظـر تکنیکـی کار در تلویزیـون و سـینما در یـک سـری مـوارد

متفـاوت اسـت .اصوال در سـینما بـا یـک دوربین کار میشـود و

قبلا حتی نـوع فیلمبـرداری نگاتیـو بود و امـکان آزمـون و خطا

کمتـر در آن وجـود داشـت؛ چـون وقتی دوربین روشـن میشـد
و کار میکـرد ،فرصـت اینکـه کار دوباره گرفته شـود ،نبـود .ولی

تلویزیونـی و سـینمایی بـودن و بهطـور کل مهارتهـای

مجازی توسـط جمعکـردن فالوور بـا تهیهکننده قـرارداد

در تلویزیـون بـه خاطـر اینکـه ویدئو بود ،میشـد بازبینـی کرد و

تعیینکننـده را ایفـا میکننـد.

در جـوار چنـد آدم بزرگ و کار بلـد ،کار کنید ،بعد از چند

بـرای مونتـاژ راحتتـر بـود .امـا در سـینما مجبـور بـودی بـا یک

ببندیـد .بازیگـری هم یک حرفـه کارگاهی اسـت و وقتی

فنی مهم نیسـتند ،بلکه فالوورهـای فضای مجازی نقش

«روزگاری بحث بر سـر هنرپیشـههایی بود که از تلویزیون

فیلـم میتوانـی حرفـهای شـوی .همهجـای دنیـا اصل را

آن هنرپیشـه بـرای مردم شـناخته شـود و همین مسـاله،

آکادمیـک را پشـت سـر بگذاریـد تـا بازیگـر موفقـی

بـر ایـن میگذارنـد کـه بایـد بتوانیـد دورههـای آموزشـی

بـه سـینما میآمدنـد .حضـور در تلویزیون باعث میشـد

بشـوید؛ ولـی اینجـا مـن فکـر میکنـم کمکـم بحـث

بـرای او در سـینما موقعیتـی فراهـم میکـرد .امـا ایـن

تحصیـل علـم کنـار مـیرود و بهجـای شایستهسـاالری

ن بحثهـا از تلویزیون گذشـته و هرکس در
روزهـا همه ای 

رابطهساالریمیآید.

فضای مجازی فالوور بیشـتری داشـته باشد ،در سینما و

تلویزیـون و جاهـای دیگر شـرایط بهتری خواهد داشـت.
آن کسـی هـم کـه سـرمایهگذاری میکنـد ،در سـینما به

دنبـال فـروش فیلـم اسـت و کمتـر از افـرادی کـه گمنـام

بلکـه فالوورهـا و شـبکههای مجـازی تعییـن کننـد ه هسـتند.

جداسـت .برخـی نمیداننـد ممیـزی در فضـای مجـازی چطـور

تلویزیـون یـا سینماسـت ،نباید اجـرا کند و وقتـی مـن کار را اجرا

قوانینـی کـه در سـازمان بهعنـوان ممیـزی وجـود دارد با سـینما

خیلی متفاوت اسـت .در یک فیلم سـینمایی برخی دیالوگها و
رفتارهـا را میشـود انجام داد چـون آن فیلم را افرادی که دوسـت

دارنـد ،پـول میدهنـد و میبیننـد ،امـا در تلویزیـون بـه خاطـر

اینکـه عمـوم مـردم نـگاه میکننـد ،یـک سـری خـط قرمزهایـی

ایـن فضـا را درک میکننـد .در تلویزیـون اولین اشـتباه میتواند
آخریـن اشـتباه باشـد و افـراد بـا یـک اشـتباه ممکن اسـت آینده
کاری خودشـان را تحتالشـعاع قـرار دهند .زمانی کـه ما کارمان

را شـروع کردیـم بـا االن خیلی متفاوت اسـت ،االن دیگـر ورود به
عالـم بازیگری یک آرمان نیسـت .شـما میتوانید در شـبکههای

بالعکـس .مـن نقـش خیلی جـدی هـم داشـتهام ،امـا مخاطب
تـو را سـوق میدهـد بـه سـمت ایـن نقشـی کـه بـازی میکنی.
مـن وقتـی کار طنـز انجـام دادهام و بـرای کـودک بازی کـردهام،

یـک زمانـی مرزبنـدی کـرده بودنـد کسـی کـه تئاتـری

هسـتند ،اسـتفاده میکند .درحال حاضر در سـینما و تلویزیون

در تلویزیـون بایـد شـرایط و قوانیـن سـازمان رعایـت شـود چـون

کسـی در سـینما کار میکنـد ،نتوانـد در تلویزیـون کار کنـد و

جایگاهـش را داشـته باشـد و هـم بـه فعالیتهایـش تنـوع

وجـود دارد .برخـی دوسـتان که در شـبکههای مجـازی به خاطر

اسـت و بـه مـرور آدمهـای خیلـی زرنـگ و باهوشـی هسـتند کـه

بازیگـری در سـینما و تلویزیـون آنقـدر پیچیده نیسـت که وقتی

مـا نسـلی بودیـم کـه سـال  ۷۲وارد تلویزیـون شـدیم و

اسـت بـه تلویزیـون نیاید و کسـی که تلویزیونی اسـت به سـینما

و رادیو ،هیچکدام از کالسهای بازیگری تعیینکننده نیسـتند؛

دوربیـن بگیـری و بعـد مونتـاژ و کارگردانـی کنـی .ولـی عملا

اگـر بـروم سـراغ بخش خاکسـتری ،مخاطب کـودک را از دسـت

خیلی از ما به سـرعت جذب سـینما شـدند و کار کردند.

داشـتن طرفـدار وارد میشـوند ،حسابشـان بـا ممیـزی هـم

بهعلاوه تصاویـر بـا چند دوربیـن گرفته میشـد و وصل کردنش

نـرود .مـن خـودم قربانی این تفکر شـدم ،یعنی کسـی که بازیگر
کـردم ،متهـم شـدم کـه چـرا بهعنـوان بازیگـر مجـری شـدم .امـا

االن ایـن چیزهـا خیلـی پیچیـده نیسـت و از ورزشـکار گرفتـه تـا
بازیگـر همه دوسـت دارند اجرا را هم تجربه کنند و شـما بهعنوان
روزنامهنـگار در برخـی روزنامههـا و مجلات مثلا از بازیگـری کـه

محبـوب اسـت ،دعـوت میکنیـد بهعنوان یـک خبرنـگار با فالن
شـخصیت حـرف بزند.

میدهـم .مـا مکانیسـمی نداریـم کـه بازیگـر در آن بتوانـد هـم
بدهـد .خیلـی از بازیگرهـا مثـل محمـد کاسـبی ،محمـد و علی
عمرانـی ،جهانگیـر الماسـی ،عبـاس محبـوب و محمـد فیلـی

پیشکسـوت هسـتند و عجیب اسـت که در یک فیلم سینمایی،
بـه زور جوانـی را میآورنـد امـا حاضـر نیسـتند از بازیگـری کـه
پیشکسـوت اسـت ،اسـتفاده کنند .دلیـل عمده ایـن مطلب آن
اسـت که در کشـور ما تولید سـینما بسـیار پایین اسـت .االن در

فیلمهـای سـینمایی مـا یـک تیم وجـود دارد کـه از یـک فیلم به

فیلـم دیگـر کـوچ میکننـد و حتـی فرصـت پیـدا نمیکننـد که
گریمشـان را عـوض کننـد».

