شکسته شده .شما به عنوان تماشاگر وقتی به آن سکانس می رسید
تصمیمتان را گرفته اید که در سالن بنشینید یا بیرون بروید .اگر در
سالن مانده اید یعنی با این فرم روایت ارتباط برقرار کرده اید.
*مخاطب عادی که "خط فرضی" نمی شناس��د چشمش
اذیت می شود ...گیج میشود...
-عرض کردم ،مخاطب امرو ِز س���ینما اینقدر در فیلمهای روز دنیا
این جور فیلمها را دیده که چش���مش عادت کرده است .مشکل ما
سینمایی ها این اس���ت که از دانش روز سینما عقبیم .دانشجویی
که امروز به دانش���گاه می رود تا سینما یاد بگیرد از لحاظ معلومات
سینمایی انگار دارد در س���ال  1960زندگی می کند! ما هنوز در
کتاب "چگونه کارگردانی کنیم؟" گیر کرده ایم .شما برو ببین این
مال چه تاریخی است؟ بعد بیا ببین در سینمای روز دنیا چه
کتاب ِ
خبر اس���ت؟ چه فیلمهایی ساخته می شود؟ فیلمهای پرفروش چه
دارند؟ آن فیلمساز چه کار کرده؟
* کم��ی هم درباره فیلمنامه حرف بزنیم .ش��ما در ابتدای
فیلم ،در معرفی "زه��ره" از او یک تصویر مثبت و چادری
نشان می دهید که سرش توی کار خودش است .اما در طول
فیلم ،همۀ آدمها اصرار دارند بگویند او زن خطاکاری است
من تماشاگر وقتی در
که به ش��وهرش خیانت کرده .خبِ ،
سکانس اول ،یک دید مثبت نسبت به زهره پیدا کرده ام هر
چه بقیه بگویند خطاکار است باور نمیکنم...
-خدا کند تماشاگران مثل شما فکر کنند...

ِ
خیانت
*راه دیگری ندارند! چون شما مستقیم ًا تصویری از
دهید...
زهره به بیننده نمی
-چرا هس���ت .مثال وقتی پرویز وارد خانه زهره می شود چیزهای
عجیب و غریبی می بیند که تماش���اگر می تواند شک کند .یا در
همان س���کانس اول می بینیم که او چادر ندارد اما وقتی وارد محل
می شود چادر را از کیفش بیرون می آورد و سرش می کند...
*ولی تا آخر فیلم هم ش��ما نمی گویید که این زن خطاکار
است ؟!
 -برای اینکه نیست .شما به همان سکانس برخورد پرویز با مهندس
دقت کنید .از کجا معلوم که مهندس دارد راستش را می گوید؟
*تماش��اگر فرض را بر این می گذارد که دارد راس��ت می
گوید.
-خب این همان چیزی اس���ت که من می خواهم .فیلم "انزوا" بر
مبنای "قضاوت" ساخته شده و شمای تماشاگر باید در طول قصه
همراه شوید و قضاوت کنید...
*بعضی اتفاقها ش��اید با این ه��دف در فیلمنامه گنجانده
شده که وجهۀ معماگونۀ کار را بیشتر کند اما در عمل باعث
س��ردرگمی تماشاگر می شود  .مثال ش��ارژر سوزنی زهره
داخل ماش��ین صادق پیدا می ش��ود و تماشاگر به او شک
می کند اما بعد درباره آن چیزی نمی بینیم یا نویسنده ای

که کتاب��ش را در خانۀ زهره
ما با ای�ن جمعیت 80
میبینیم و رفتاری مشکوک
میلیونی که کشورمان
دارد .تماش��اگر هم��راه با
دارد بای�د 4ه�زار
قهرمان فیلم ،به او هم شک
س�الن س�ینما داشته
میکند ام��ا در آخر متوجه
باش�یم .کو؟ کجاست؟
نمی شود که شکش درست
بوده یا نه؟
من می گوی�م وزارت
-ببینید؛ این کا ِر درستی نیست
ارش�اد بیاید یک سال
که شمای تماشاگر با دیدن این
به جای کمک به تولید
نش���انه ها فکر کنید آن آدمها
فیلم ،هم�ۀ بودجهاش
ریگی به کفشش���ان است .این
را صرف س�اخت سالن
اشتباه است و من همین را می
خواس���تم! همین که قضاوت
سینما بکند
کردن ش���ما را زیر سوال ببرم.
ِ
شما که چیزی با چشم خود ندیده اید نباید درباره اش قضاوت کنید و
ِ
تهمت گنا ِه نکرده بزنید...
به دیگران،
*ولی شما هم به این سوالها پاسخ صریحی نمی دهید...
 -قرار نیست بدهم .من اگر پاسخ صریح و روشن بدهم که دیگر برای
شما فیلم نساخته ام .من نیامده ام که یک چیز را به شما تحمیل کنم.
آمده ام با فیلمم درباره یک قصه با یکدیگر فکر کنیم.

*یکی از سکانسهای درخش��ان فیلم آنجاست که پرویز به
س��راغ علی زالی می رود .در حالیکه می توانستید مثل اکث ِر
فالش بکهای فیلمهای ایرانی ،آنها را رو به روی هم بنش��انید
تا حرف بزنند ولی گذشتۀ آنها را خیلی سریع با تصویر نشان
می دهید .این خیلی خوب است .ولی درونمایۀ آن سکانس و
قضیۀ "یک پا و یک دست و یک چشم" کمی گنگ است...
*پرویز زده یک نفر را ناقص کرده .وقتی ش���ما بزنی یک چشم و یک
دس���ت و یک پای آدمی را ناقص کنی باید دیۀ کامل یک انس���ان را
بپردازی و چون پرویز این پول را نداش���ته به زندان افتاده .ما در این
فیلم عالوه بر بحث روان شناختی ،به مباحث جامعه شناسی هم توجه
داش���تیم .به خاطر همین بود که فیلم ،از طرف قوه قضائیه کاندیدای
دریافت جایزه شد .ما هنگام نوشتن فیلمنامه تحقیقات زیادی داشتیم
و پرونده های واقعی زیادی را مطالعه کردیم .از کارشناس���ان با تجربه
هم استفاده کردیم .اینها به نظرم نقاط مثبت فیلم است .ما یک فیلم
عرق می خورد و نه سیگار می
"سالم" س���اختیم .در ِ
فیلم ما ،نه کس���ی َ
کشد .اس���تعمال مواد مخدر هم نداریم .درحالیکه در بعضی از فیلمها
دیده ایم که جلوی دوربین بساطِ عرق خوری پهن می کنند!
*"انزوا" علیرغم شایس��تگیهایی ک��ه دارد فروش چندانی
نداشته .از شرایط اکران فیلمتان رضایت دارید؟
-اصال و ابدا! به نظرم ش���ورای نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی،
باید کار اصلی اش را بکند .یعنی هم "نظارت" بکند و هم "ارزشیابی".
ارزش���یابی یعنی اینکه فیلمها را براساس ارزش محتوایی شان دسته
سالن سینما بدهد .اگر اینگونه شود
بندی کند و بر همان اساس به آنها
ِ
دیگر به فیلمهای سخیف و مبتذل ،شصت سالن
نمی دهند و به فیلمی مثل "انزوا" ده سالن!
این واقعیت را باید بپذیریم که اگر سینمای ایران
با همین فرمان به جلو برود تمامی مخاطبینش
را از دس���ت خواهد داد .ما نباید گول این عدد و
رقمهای میلیاردی که برای فروش فیلمها اعالم
محصول باال
می ش���ود را بخوریم .این اع���داد،
ِ
شدن تعداد
رفتن قیمت بلیط اس���ت نه بیشتر
ِ
ِ
تماشاگران .ش���ما نگاه کنید سینماهای کشور
یکی یکی دارند تعطیل می ش���وند .مسئولین
فکر نکنند با س���الی 4تا س���ینما ساختن ،شق
القمر کرده اند! ما ب���ا این جمعیت  80میلیونی
که کشورمان دارد باید 4هزار سالن سینما داشته
باشیم .کو؟ کجاست؟ من می گویم وزارت ارشاد
بیاید یک س���ال به جای کمک به تولید فیلم،
همۀ بودجه اش را صرف س���اخت سالن سینما
فیلم خوب هم که جوانها دارند می سازند.
بکندِ .
بعد ببینید که چطور مردم استقبال می کنند و
تعدادسینماروها بیشتر می شود.

پروفسورمحمودحسابی

هرچ�ه انس�ان ،وج�ود
ارزش�مندتری داش�ته باشد به
همان ان�دازه م�ودب و فروتن
است.
*
فعال باش�یم ،ولی مالیم ،عادل
باشیم ،ولی با گذشت.
*
سادگی و عشق از عوامل پیشرفت
اس�ت ،که در قلب م�ا ایرانیان
است.
*
زندگ�ی ،یعن�ی پژوه�ش ،و
فهمیدن چیزی جدید.
*
چهار اصل پیشرفت :مردانگی،
عدالت ،شرم و عشق است.
*
داشتن هدف ،و رفتن به دنبالش،
خوب اس�ت ولی عاش�ق هدف
بودن و گرفتار شدن چیز دیگری
است.
*
يک عمل درس�ت ،بهتر است از
هزار نصیحت
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