




در ستایش محاسه و مبارزه
انسان تسلمی، حمکوم به فناست!  
راوی روزهای فتح و خون!  
ید فیلمش را بسازد!   بگذار
یخ از لوله تفنگ منی گذرد، از خون شهید می گذرد تار
ایستاده در برابر تندباد 
پرونده ویژه: در چشم سینما 
مسعود با محاسه و مبارزه عجنی بود
از چشم برادر
فردویس سینماست 
شوخ طبع، سرزنده، سخت کوش 
هپلوان شناس و هپلوان ساز  
امیدوارم جوزاین مباند  
پایبند سینمای آبرومندانه
آشنا به سینما و جامعه
یتمند جوزاین سینمای هو
فیلمساز میل    
در چشم باد؛ در بوته نقد  
 !» مرگ بر »هنر برای هنر
سربلند در حرف اول 
کارگرداین با اصالت 
ه

َ
ه، خدا دونه جنگ تفنگ

َ
ه َمرجنگ

َ
َمرجنگ

یران؛ هبشیت که جهمن شد   یتمی خانه و
طنازی در میان محاسه و شور و خشم
جان پناه 
علیه سینمای آپارمتاین
پرونده ویژه: در جست و جوی هویت میل
علیه اجنیب ها! 
به سوی سینمای میل
»شیرسنگی« و  جامعۀ ما  
منتظر شنیدن قصه های ایراین ات می مانمی! 
یشه یایب تارخیی فیلم در مسیر تندباد ر
امتداد تارخیی انقالب اسالمی به روایت » در چشم باد« 
سر متکا پرست سرور منیشه!  
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محمودشمآبادی
دبیرویژهنامه

ینـــد فلســـفه از ســـوال های کوچک و بـــزرگ به وجود  می گو
می آید. تا ســـوایل نباشد و تالیش برای پاسخ به آن، جهان بیین 
بـــه وجـــود منی آیـــد. چه نســـبیت اســـت بـــنی جشـــنوارۀ مردمی 
فیلـــم عمار و مســـعود جعفری جوزاین؟ چرا بایـــد در اختتامیۀ 
دوازدمهنی جشـــنواره، از مســـعود جعفری جوزاین تقدیر کرد؟ 
نســـبت جعفـــری جـــوزاین بـــا هنـــر انقـــالب چیســـت؟ پیش 
از پاســـخ بـــه هر پرسشـــی، به یک پرســـش اســـایس می رســـمی 
کـــه خود جـــوزاین در اولنی و تهنا مســـتندش بیـــان می کند. 
جـــوزاین روزهـــای انقالب را در »مســـتند به ســـوی آزادی« به 
یر کشـــیده اســـت. قســـمیت از گفتارمنت مســـتند با این  تصو
می گذشـــته را ســـرزنش منی کنمی  مجله شـــروع می شـــود: »ما رژ
بـــه خاطر فیلم هایی که ســـاخت، بلکه ســـرزنش می کنمی به 
خاطـــر فیلم هایی که نســـاخت!« جوزایِن جواِن پر شـــورِ دهۀ 
50 ســـر پر ســـودایی داشـــت و می خواســـت فیلم هایی را بسازد 
می گذشـــته نســـاخته بود. شـــاید جهان بیین و فلســـفۀ  که رژ
می شـــاه  فکـــری جوزاین هم از مهنی ســـوال شـــکل گرفت: رژ

چه فیلم هایی را نســـاخته اســـت؟!
فلســـفه اگـــر بـــه مقـــام عمـــل در نیایـــد، فقـــط در حـــد یک 
یه پـــردازی می مانـــد. جـــوزاین به دنبال جوایب به پرســـش  نظر
می شـــاه چـــه فیلم هایی را نشـــان نـــداده بود؟  خـــود برآمـــد. رژ
چـــرا بایـــد بـــرای آن هـــا ســـرزنش می شـــد؟ جـــوزاین در اولنی 
فیلـــم داســـتاین خود دســـت روی موضوع جنگ گذاشـــت؛ 
فیلـــم »بـــا من حـــرف بزن« کـــه در کانـــون پـــرورش فکری 

ݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣهݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
اݤݤݣݣ�ݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣ�ز ݬݬݓ سݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݒ ݣݣݣݣݣݣݣݣحݠماݥسه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣوݤݤݤݤݤ ݣݣݣمٮݫ ا�ی

رد ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
ســـاخت. البته نگاه جوزاین در این فیلم به شـــدت استعاری 
اســـت، درســـت مثـــل فیلم هـــای بعـــدی اش. او دوربینـــش 
را بـــه جهبـــه نبـــرده امـــا جنـــگ را در خانـــه نشـــان می دهـــد. 
خانـــه ای که اســـتعاره از ایران اســـت. فیلمی کـــه از جنگ 
حـــرف می زند، اما در ســـتایش امید اســـت و مبارزه. مســـتند 
بـــه ســـوی آزادی، فیلـــم کوتـــاه بـــا مـــن حـــرف بـــزن و جتربه 
بعـــدی او یعین جاده های ســـرد نشـــان می دهد کـــه جوزاین 
، دغدغـــه ای ندارد جز ترســـمی مبـــارزه. جـــوزاین در  فیلم ســـاز
یر  ســـومنی فیلمـــش، »جاده های ســـرد« کودکی را بـــه تصو
می کشـــد کـــه بـــرای جنات پـــدرش از مـــرگ، در میـــان برف 
ســـنگنی قـــدم در راهی می گذارد کـــه گرگ دارد و ســـوز و 

ســـرما امـــا کمر خـــم منی کند. 
»شـــیر ســـنگی« نقطۀ عطـــی در فیلم ســـازی جوزاین اســـت، 
چـــه آن که با این فیلم، از فلســـفه به عمل می رســـد. جوزاین 
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده کـــه یکـــی از صدهـــا موضوعی که 
در ســـینمای گذشـــته جایگاهـــی نداشـــته، مســـاله اشـــغال 
یین  ایـــران بـــه دســـت بیگانگان اســـت و مبـــارزه و محاســـه آفر
ایراین هـــا. جـــوزاین خـــوب درک کـــرده کـــه فیلم فاریس هـــا 
دنبـــال قهرمان هـــای آبدوغ خیـــاری بوده اند، بـــرای مهنی دنبال 
یـــین قهرمان هـــای واقعی اســـت. قهرمان هایی کـــه از دل  بازآفر
یـــخ می آینـــد و دســـت یافتین هســـتند. جـــوزاین دوربینـــش  تار
را می بـــرد بـــه کـــوه و دشـــت و ایـــالت. ایل هـــای خبتیـــاری 
یـــخ از مهیـــن پاســـداری  و قشـــقایی کـــه مردانـــه در طـــول تار
کرده انـــد. آعلیـــار شـــیر ســـنگی مابـــه ازای واقعـــی دارد. فیلم 
یخ اســـت. »در چشـــم  بعـــدی اش »در مســـیرتندباد« خود تار
خیـــی را نشـــان می دهـــد، از هنضت  بـــاد« هـــم یک امتـــداد تار
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پایی نظامی اســـالمی کـــه عدالت را  جنـــگل و تالش برای بر
برقـــرار  کنـــد و بعد چکمه هـــای رضاخاین کـــه این تالش ها 
را لگدمال می کند تا اشـــغال ایران به دســـت متفقنی. جوزاین 
یخ اگر  ایـــن امتداد تارخیی را به فتح خرمشـــهر می رســـاند. تار
ســـال ها بـــرای مـــا درد داشـــته، اگـــر ســـال ها ایـــراین  مجاعـــت 
پایی عدالت یا ایســـتادگی مقابل دمشن  خواســـته هایی مثل بر
را داشـــته  و بارهـــا شکســـت خورده امـــا جایی هم فتـــح و ظفر 
به دســـت می آورد. این جاســـت که جـــوزاین کات می دهد، 

 ! فتح خرمشـــهر
ســـوال ما از ســـینمای امروز این اســـت که چقدر ظرفیت های 
یـــیت مثـــل جنبش تنباکـــو، هنضت  خیـــی و هو دراماتیـــک تار
مشـــروطه، دیکتاتـــوری رضاخـــاین، وقایعـــی مثـــل کشـــف 
حجـــاب، قیام مســـجد گوهرشـــاد، هنضت میل شـــدن نفت، 
یر کشیده شده  قیام 15 خرداد، انقالب اســـالمی و... به تصو
اســـت؟ جوزاین در ادامـــۀ فیلمســـازی اش و به خصوص فیلم 
، حضور نیروهای بیگانه  »در مســـیر تندباد« مساله اســـتعمار
در جنـــگ جهـــاین، مبـــارزه ایالت قشـــقایی با انگلیســـی ها و 
یر کشـــیده اســـت.  حیت مســـاله کشـــف حجـــاب را به تصو
یاحی با چادر توی کالســـکه  جـــایی در مهـــنی فیلم، شـــهال ر
نشســـته و آژاین را مقابـــل خـــود می بینـــد و با هـــول و وال چادر 
را کنـــار و کالهـــی روی ســـر می گذارد. کدام فیلمســـازی را 

ید که این کاله برداری و کاله گـــذاری تارخیی را  ســـراغ دار
حـــیت در حـــد مهنی ســـکانس در فیلمش نشـــان دهد؟ خدا 
بیامـــرزد مرحوم ســـید ضیاءالدین دری را کـــه »کاله هپلوی« 

ساخت! را 
دخالت بیگانگان توهم نبوده اما شـــبه روشـــنفکران دنبال 
این هســـتند که اشـــغال و دخالـــت بیگانـــه را توهم توطئه 
جلـــوه دهنـــد. جـــوزاین توطئـــه را نشـــان می دهـــد و یک تنه 
بـــا فیلم هایـــش ایســـتادگی می کنـــد در برابـــر تـــز »توهـــم 
را نشـــان می دهـــد کـــه منفعـــل  ملـــیت  توطئـــه«. جـــوزاین 
بزنگاه هـــای  و  تصممی گیری هـــا  در  می خواهـــد  نیســـت، 
خیـــی فعـــال باشـــد نـــه منفعـــل! شـــبه روشـــنفکران  مهـــم تار
اختـــه می خواهند ســـینمای اختـــه را رواج بدهند! ســـینمای 
 نقطـــه مقابل »جاده های ســـرد«، 

ً
یب بـــو و خاصیـــت، دقیقا

»شـــیر ســـنگی«، »در مســـیر تندبـــاد« و »در چشـــم باد«. 
بـــرای مهـــنی اســـت کـــه بایـــد قـــدردان جـــوزاین را باشـــمی! 
پاسداشـــت جـــوزاین، پاسداشـــت ســـینماگری اســـت کـــه 
منی خواهد ســـر تســـلمی فرود بیـــاورد. عدالت، ایـــران، اقوام و 
خیی شـــاکلۀ اصیل  فرهنگ هـــای خمتلـــف و محاســـه های تار
ین  فکـــری جوزاین را شـــکل می دهند. در این میـــان مهم تر
شـــاخصه فیلم ســـازی جـــوزاین، دغدغۀ میل اســـت، آن چه 

شبه روشـــنفکران وطـــین از آن تـــرس دارنـــد!
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آن زمـــان اکثـــر مـــردم معتقـــد بودنـــد که پســـرها بایـــد 3 ماه 
تعطیـــیل ســـرکار بروند تا مرد بـــار بیایند. مغازۀ جنـــاری نزدیک 
خانه مـــان بود که تابســـتان ها پدرم من را آن جـــا می برد. روزی 
پنـــج زار هبـــم می دادنـــد. بعدهـــا فهمیدم کـــه این پنـــج زار ها 
را پـــدرم مـــی داده. کالس هفـــم توی کارخانـــه ی چوب بری 
کار می کردم. اوســـتا اســـداهلل، حاشـــیه درهـــا را ابـــزار می زد. 
می زد تا در کنـــار او  بـــرای ایـــن که چـــوب محل نکـــمن، صـــدا
کار کـــمن. چـــوب می دادم و اوســـتا هـــم ابزار مـــی زد. یک روز 
مهان طـــور که کار می کـــرد و حرف مـــی زد؛ یک مرتبه چیزی 
چســـبید به گردمن. دســـت زدم. خون، ناخن و انگشـــت بود! 
اوســـتا اســـداهلل افتاد تـــوی خاک اره ها و به خـــودش می پیچد 
و خـــون فـــواره مـــی زد. تابه حـــال این قدر خـــون ندیـــده بودم. 

یـــدم بیرون.  بغلش کـــردم و دو
ین سیســـم داشت.  صاحب چوب بری ماشـــنی شـــورلت آخر
تا به مست ماشـــنی رفـــم، گفت: »اصاًل! با تاکســـی ببرش.« 
می ســـخت بود و تابه حال چنـــنی صحنه ای را ندیده  باورش برا
. ماشـــنی ها مهنی که خـــون را می دیدند،  بـــودم. آمـــدمی دم در
روبـــه رویی  می رفتنـــد. مهســـایۀ  و  می کشـــیدند  را  راهشـــان 
تاکســـی داشت و آن طرف خیابان ایســـتاده بود. تا متوجه  ما 

ید تاکســـی اش را آورد و ما را ســـوار کرد.  شـــد، دو
انگشـــتان اوســـتا اســـداهلل را قطـــع کردنـــد و دیگـــر جـــرات 
ایســـتادن در کنار دســـتگاه را نداشت. اوســـتا اسداهلل مردی 
45 ســـاله، از یـــک آدم مقتدر تبدیل شـــد به یـــک درباین که 

ݣݣ! اݤݤ ݣݣݣݣݤݤݤݣݣس�ت
ز

ٮ ز
ݓهݤ ݣݣݣݣݣ� مݥݣݣݣ، ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمحکوم ݣݣݣ� ݡݡسل�ی

ت
سا�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�

ز
اݣݣݣ�

دم در می ایســـتاد. حقوقـــش را هـــم نصف کردنـــد. حتمل این 
وضعیـــت برایش ســـخت بود. برای اوســـتا اســـداهلل شـــکایت 
نوشـــم و بـــه وزارت کار و این طـــرف و آن طـــرف فرســـتادم اما 

هیچ جـــوایب هـــم ندادند. 
بعـــد از تعطیالت به ذهمن رســـید تـــا منایش نامـــه ی این اتفاق 
یســـم. فکر می کردم کار مهمی اســـت که بقیه ببینند.  را بنو
ختت های چویب را گذاشـــتمی و منایش نامه را در مدرســـه اجرا 
کـــردمی. روز دومـــی کـــه می خواســـتمی بـــازی کنـــمی، به غیر از 
پـــدر و مادرهـــای خودمـــان، مهه هجـــوم آوردند به دبیرســـتان. 
خانواده هـــا اعتـــراض کردنـــد و مســـئولنی مدرســـه هـــم اجازه 
ندادنـــد دیگر اجـــرا کنمی. امـــا فهمیدم ما می توانـــمی جامعه را 
می. با یک منایش نامه، دبیرســـتان و یک  ببینـــمی و تأثیر بگـــذار

حملـــه را به هـــم رخیتمی!

میخواستمبیعدالتیرانشاندهم �

زمـــاین کـــه منایش نامـــه »قصه ها غصه شـــدند« را می نوشـــم 
کـــه  کودکـــی  مثـــل  نداشـــم.  ســـیایس  فکرهـــای  اصـــاًل 
یشـــۀ ایـــن تناقض در جامعه اســـت یـــا در فرهنگ  منی دانـــد ر
. چیزهـــایی کـــه می دیـــدم روی مـــن تأثیـــرات عمییق  کشـــور
می گذاشـــت. ســـال 1341 ماجراهای اصالحات اریض پیش 
آمـــد. روســـتاهایی برای شـــکایت به شـــهر هجـــوم می آوردند. 
بـــه ایـــن روســـتایی ها می گفتنـــد »کاله مندی«. چـــون کاله 

گفت وگو با مسعود جعفری جوزانی

»جـــوزانفیلم«برویـــموباعموجانســـینمایایران،مســـعودجعفری روزهـــایدیماهبهدفتر یکـــیاز فرصتـــیدســـتدادتـــادر
.یکســـاعتمصاحبه،نمیتوانســـتجوابگویپرســـشهایبیشـــمار جوزانـــیهمـــکالمشـــویم.فرصتکمبودوحرفبســـیار
دارد،گزیـــدهایازهمینمصاحبهاســـتکهتا پیـــشروقـــرار گفتههـــایآقـــایجوزانیباشـــدامـــاچارهاینبـــود.آنچهدر مـــاونا

حـــدودزیادیجهانفکریمســـعودجعفـــریجوزانیرابـــرایمخاطبترســـیممیکند.



مندی سرشـــان می گذاشـــتند. این هـــا منی توانســـتند بیایند به 
شـــهر چون کالهشـــان را برمی داشـــتند. درحایل که آدم ها در 
طبقـــات خمتلـــف، نان ومنک ایـــن چبه دهایت هـــا را می خوردند. 
منایش نامـــه »قصه هـــا غصه شـــدند« درباره مهـــنی آدم ها بود. 
در منایشـــنامه آورده بـــودم کـــه وقیت هم شـــکایت می کردند، 
دادگاهی در بازار برایشـــان تشکیل می دادند. باالی مغازه ای 
، قایض می شـــد.  می نوشـــتند »التجاره من االمیـــان«. بعد تاجر
آن روســـتایی را حمکوم می کرد و کاله از ســـرش برمی داشت. 
یـــد: »تو را به خـــدا، تو را بـــه عیل، تو  آخـــر منایـــش هم می گو
را بـــه امـــام اویل، کالمهو بدید!« باهاش شـــوخی می کنند و 
کالهـــش را هبش منی دهنـــد. او هم هرچه دارد و نـــدارد را ول 
می کنـــد و کالهش را برمـــی دارد و درمی رود. »قصه ها، غصه 
شـــدند« را ســـاخم تا این یب عدالیت را نشان دهم گرچه برای 
ایـــن کار خییل ایراد گرفتند اما من تســـلمی نشـــدم. تـــازه اول 

بود. یسندگی ام  نو

ازنقدفیلمفارسیتاسفربهآمریکا �

در جـــواین دســـت به قلم خویب داشـــم. برنامـــه ی خپش فیلم 
در ارومیـــه گذاشـــته بودنـــد. علیـــه ایـــن فیلم هـــا نقد نوشـــم. 
نقـــد را دانشـــجوها کـــی و در سرتاســـر شـــهر خپـــش کردند. 
من آذر شـــیوا  یب و خا ، شـــاپور غر یز بعـــد آقایـــان عباس شـــبآو
بـــه ارومیـــه آمدند. مهه بـــه آن ها اعتراض کردنـــد که این چه 
یز خبر  ید؟! به آقای عباس شـــبآو فیلم هاییســـت که می ســـاز
دادنـــد کـــه یـــک جواین ایـــن نقدهـــا را نوشـــته. مـــن را بردند 
پیـــش ایـــن آقایـــان. گفتنـــد: »چـــرا این را نوشـــتید علیـــه ما؟ 
ایـــن چـــه کاری بوده که مشـــا کردید؟ این کار مشا ســـیایس 
، جـــرم.« گفم: »من خپش  اســـت و خپش کردنش توی شـــهر
 هـــم مهنی طور بود. دانشـــجوها خپش کردند. 

ً
نکـــردم.« واقعا

یف کـــردی؟« گفم: »بد  گفتنـــد: »حاال چـــرا این قدر بد تعر
نگفم، مـــن واقعیت هـــا را گفم.« 

مهنی مســـائل باعث شد تا مشتاق سینما شـــوم. پدرم با نوشنت 
مشـــکیل نداشـــت و نوشـــنت را یـــک ارزش می دانســـت. امـــا 
، آن موقع چیز خویب نبود. بعد از ســـربازی  بازی کـــردن توی تئاتر
من.  یکا. البته پدرم منی دانســـت که می خواهم سینما خبوا رفم آمر
دانشـــجو بـــودم و انواع کارهـــا را اجنام می دادم. از بیمارســـتان 
یه ام را  متیـــز کـــردن تا آشـــپزی. بایـــد پـــول درمـــی آوردم تا شـــهر
می مهـــم نبود چون یـــک هدف بزرگ داشـــم. این ها  بدهـــم. برا
باعـــث می شـــد کـــه آدم هـــای خمتلـــف را تـــوی موقعیت های 
خمتلـــف ببیـــمن و بـــا آن ها زندگی کـــمن. حاال کســـی منی تواند 
یســـی که  می جلـــوی دوربنی مصنوعی بـــازی کند. آن تدر بـــرا
 آن 

ً
به صـــورت کالســـیک ســـر کالس یـــاد می دهنـــد، لزومـــا

یـــادی یاد  نیســـت. آدم هـــا بـــا هـــر حرکیت بـــه مشا چیزهـــای ز
می دهند. شـــاید فیلم بـــردار خویب از دانشـــکده ها بیرون بیاید 
ویل فیلم ســـاز نه. فیلم ســـاز بایـــد در درونش چیزی جبوشـــد و 
خبواهـــد مهان را بســـازد. اگر متام دنیا گفتند آن را نســـاز و بیا 
یـــد نه. چـــون دوســـت دارم با مردم  ، بگو فیلـــم دیگری بســـاز
ید: »بـــا من کاری نداشـــته باشـــید تا  من. بایـــد بگو حـــرف بـــز
. فیلمـــی که از  فیلم خودم را بســـازم.« این می شـــود فیلم ســـاز

درون انســـان، جبوشد.

می کـــه موفـــق هـــم  یـــادی دار مـــا کارگردان هـــای صنعـــیت ز
یو می دهـــی. یک  هســـتند. صدایـــش می کـــین و یک ســـنار
پیشـــه هـــم این هـــا را حفـــظ می کنند. دو تا - ســـه  ســـری هنر
تا فیلم بـــردار هم فیلم بـــرداری می کننـــد. دیالوگ های دیکته 
شـــده، گفته می شـــود و متـــام. در واقـــع داســـتان ها را برای مشا 
یـــری می کننـــد. ایـــن فیلم هـــا، فیلم های عمییق نیســـتند  تصو
که برای مهیشـــه مبانند. مثل روزنامه ایســـت که فردا باهاش 
شیشـــۀ خانـــه ات را پاک می کـــین. مثل کتاب نیســـت که 
ین  هبـــش رجـــوع کـــین و تأثیـــر فرهنگـــی بگـــذارد. راحت تر
میزانســـن را دارند. چون میزانســـن کلیشـــه اســـت و مهیشـــه 
فیلم های تکـــراری می بینید. فیلمســـاز باید مـــوج اجیاد کند. 

فیلـــم را که دیدی، شـــوکه شـــوی.

پایشعارهایمانایستادهایم �

جـــوی  کنـــار  انقـــالب  از  بعـــد  روز   4
ختم مـــرغ،  یچ  ســـاندو بـــودم.  نشســـته 
می خـــوردم.  و  بـــودم  گرفتـــه  زار  پنـــج 
دیدم دو تا موتورســـوار آمدنـــد. جوان ها 
صورت  هایشـــان را بســـته بودنـــد. دو تا 
نردبان را این طرف و آن طرف ســـفارختانه 
گذاشـــتند و محلـــه کردنـــد بـــه داخـــل 
یکا. دوربنی به دست شروع  ســـفارت آمر
کـــردم بـــه فیلم بـــرداری. متـــام اتفاق هـــا را 
فیلم گرفـــم. این طرف تر کـــم را درآوردم 
و پیچاندم دور دوربنی که کســـی نبیند. 
اتوبوس آیب ایســـتاد و عـــده ای گروگان را 
ســـوار اتوبـــوس کردنـــد. آن روز دو حلقه، 
فیلـــم گرفـــم. تهنـــا دوربیین کـــه آن روز 

فیلـــم گرفـــت، دوربنی من بـــود. خییل 
را  نگاتیوهـــا  بـــود.  ســـخت 

بـــه  منی توانســـتمی 
یس هـــا  عکا

بدهـــمی. جمبور 
توی  شدمی 



می و نگاتیوهـــا را آن جـــا بـــاز کنـــمی. محـــام وان بـــزار
چندین بار مستند به ســـوی آزادی را مونتاژ کردم اما یک چیزی 
آزارم می داد. تازه انقالب پیروز شـــده بود. یک روز از میدان ونک 
پیـــاده به جام جـــم می رفم. مهنی طـــور با خودم فکـــر می کردم 
می توی مستند شعار  که یک جای این فیلم غلط اســـت. ما دار
می دهمی. شـــعارها آیا درست اســـت؟ االن درست فکر می کنمی؟ 
چقـــدر مطمئنمی که درســـت فکـــر می کنمی؟ چقـــدر مطمئنمی 
؟ فهمیدم که  آدمی که گذاشـــتمی فالن جا، هبتر باشـــد یا بدتر

می مثل مهه شـــعار می دهمی.  مـــا هم دار
بـــا جمیـــد، دوتـــایی نشســـتمی و مهـــنی ســـؤال ها را از خودمـــان 
پرســـیدمی. »آقا چه فیلمی ســـیایس نیســـت؟ چه فیلمی شـــعار 
 صادق باشـــمی. من گفـــم: »مرگ بر فرم های 

ً
منی دهد؟« واقعا

، مرگ  هالیـــوود.« جمید جعفری گفت: »مـــرگ بر هنر برای هنر
بر ســـینما برای ســـینما« ما هم شـــعار مـــی دادمی. ویل 
می.  شـــعارهامیان را باور داشتمی و پایش ایستاده ا

درختباش،قامتراستکن! �

یدن بودمی. حلقه های فیلم را می گذاشتمی  مهیشـــه در حال دو
یر ســـرمان. یک ســـاعت می خوابیدمی باز پا می شـــدمی و کار  ز
می کـــردمی. گاهی 3 روز توی اتـــاق بودمی. فیلم ها را تکه تکه 
یـــزان. بعد از ســـاخت فیلم »جاده های ســـرد«  می کـــردمی و آو
یک روز آقای هبشـــیت زنگ زد و ناهار دعومت کرد. دیدم روی 
میز گل گذاشـــت و گفت: »این گل رو آقای عبایس بابت 
معذرت خواهـــی بـــرات آوردن. فکـــر می کرده بـــا املان های تو 
ید بلیط رو  منیشـــه فیلم ســـاخت. وقیت مجعیت توی صـــف خر
دیـــده، رفته و فیلم رو نگاه کرده و لـــذت برده.« آن زمان فیلم 
خیـــیل فـــروش کرد. چـــون بلیط دو تومان - ســـه تومـــان بود. 

 باالی یک و نمی میلیـــون نفر دیدند. 
ً
یبـــا تقر

جاده های ســـرد یک اصل اســـایس داشـــت که استقبال شد. 
اساســـش، حرکت انســـان بود. بـــه عقیده ی مـــن، فقر وجود 
می. ناتواین موقعی اســـت که  نـــدارد. فقـــر را به وجـــود مـــی آور
انســـان حرکت منی کند و تســـلمی می شـــود. انســـان تســـلمی، 
حمکـــوم به فنا اســـت. وقیت حرکت می کین طبیعت خشـــن، 
یـــت نیســـت. آن جـــا کـــه آقـــای مدیـــر می بینـــد تـــوی  روبه رو
این مهـــه برف، این گیاه رشـــد کـــرده و دارد می آیـــد باال، پای 
یســـد: »بـــرو قوی بشـــو اگر راحت جهـــان طلیب/  ختته می نو
که در نظام جهان ضعیف پامیال اســـت« اگر ضعیی کارت 

است. متام 
انســـان یـــک روز بـــه دنیـــا می آیـــد و یـــک روز می میـــرد. مهم 
این اســـت که در فاصله ی بـــودن و از دنیا رفنت چه تغییری 
تـــوی این دنیا بـــه وجود آورده. از نظر من ایـــن دنیا ناعادالنه 
اســـت. دوســـت دارم هر کاری کـــه از دســـم برمی آید اجنام 
دهـــم تـــا ایـــن دنیا عادالنه تر شـــود. امـــا حیف کـــه منی توانمی 
را  کامـــل  حـــرف  فیلم هـــا  در 
می. یکی گرســـنه است  بیاور
و دیگـــری دارد از ســـیری 
فاصلـــه ی  می ترکـــد. 
به قدری  نبایـــد  طبقاین 
باشـــد کـــه یکـــی چبه 
تو بغل کنـــار خیابان 
منتظـــر اتوبوس باشـــد 
و دیگـــری بـــا ماشـــنی 
بیایـــد  چندمیلیـــاردی 
دختـــر  تـــا  بزنـــد  بـــوق 
کنـــد.  ســـوار  را  مـــردم 
می دهنـــد.  آزارم  این هـــا 
دنبـــال یک دنیـــای ایـــده آیل 
می گـــردم و دغدغـــه ی اصیل ام 

اجیـــاد حداقـــل عدالـــت اســـت. 

فیلمسازفستیوالینیستم �

برنـــده  و  خـــارج  می فرســـتادند  بـــاذوق  را  فیلم هـــا 
منی شـــد. یک روز آقای شجاع نوری خوشحال 
آمد و گفت: مســـعود! برلنی می خواهد فیلم 
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»جاده هـــای ســـرد« را منایـــش دهـــد. قـــرار بـــود دو بـــار اکران 
کننـــد. اما هجـــوم مجعیت به حـــدی بود که جمبور شـــدند 5 
بار نشـــان دهند. بعد فیلم »شـــیر ســـنگی« را فســـتیوال بردم. 
کم کـــم احســـاس کـــردم اگـــر خبواهـــم ایـــن رونـــد را پیش 
بگیـــرم و وارد ایـــن قضیه هـــا شـــوم، خـــودم را گـــم می کمن. یا 
باید برای خواســـته های آن ها فیلم درســـت کمن یا برای مردم. 
می اصاًل امهییت نداشـــت که فســـتیوال فالن بـــه من جایزه  برا
 ، بدهد. 6-5 نفر آدم بنشـــینند و حتت تأثیر سیاســـت یا مد روز
از مـــن خوششـــان بیایـــد یا نـــه. فیلم را بعـــد از 30 ســـال باید 
یـــن اســـت که می مانـــد در ذهـــن مردم.  دیـــد. آن فیلمـــی هبتر
زمـــان می گـــذرد و اگر االن جاه های ســـرد را دیـــدی و کیف 
کـــردی، آن فیلـــم خویب اســـت. اگر هـــم دیـــدی و حالت به 
هم خورد پس بد اســـت. اصاًل هم مهم نیســـت که دنیا چی 

گفته در مـــورد فیلمت.
فیلمســـاز ما جوان است و دوســـت دارد برود از روی فرش قرمز 
رد شـــود. امـــا من مهـــۀ جـــواین ام را آن طرف بودم. آغـــاز کارم 
را تـــوی آکادمیک دانشـــجویی شـــروع کـــردم. »در قفس« 6 
ین فیلم دانشـــجویی را آن  دقیقه بود که ســـاخم، جایـــزۀ هبتر
یکا هبم دادند. تصممی گرفم به جای ســـاخنت  زمان تـــوی آمر
فیلم هـــای فســـتیوایل، »در چشـــم باد« را بســـازم تا متـــام مردم 
یال توی جامعه ی ما گذاشـــت  ببیننـــد. تأثیری کـــه این ســـر
خیـــیل هبتـــر از ده تـــا فیلم فســـتیوایل بـــود. مهم مردم هســـتند 
ینـــد این خوب اســـت یـــا بـــد. مردم  نـــه یـــک عـــده کـــه بگو
تشـــخیص می دهنـــد که چـــه اثری هنری اســـت و چـــه اثری 

مانـــدگار اســـت. بقیه اش مهه تبلیغات اســـت. 

سینماعلیهاشغال �

یخ را یادآوری  »در مســـیر تندباد« ســـاخته شـــد تا به مردم، تار
می حواس تـــان را مجع   کنـــد. در اوج جنـــگ، می خواهـــم بگو
کنیـــد این مملکت اشـــغال شـــود، حتقیر و نابود می شـــود. اگر 
آمدنـــد کشـــور تـــو را گرفتنـــد، تـــو باید بـــروی جلـــوی این ها 
یـــش را نگیـــری،  را بگیـــری. چـــرا بایـــد بگیـــری؟ اگـــر جلو
می کشـــتت، بـــه ناموســـت جتـــاوز می کنـــد. جنـــگ تعـــارف 
نـــدارد. زمـــاین کـــه دزدی در خانـــه ات را شکســـت و وارد 
خانه ات شـــد، یا باید بکشـــی اش یا باید کشـــته شـــوی. راه 

نداری.  ســـومی 
تـــوی فیلـــم می بینمی که یک پزشـــک بـــا یک خان قشـــقایی 

ید:  بـــا یـــک دزد ســـر گردنه، بـــا هم یکـــی می شـــوند. می گو
می. تو پزشـــک  . بیا با هم یکی شـــو »دعوایـــت را بگـــذار کنار
.« در فیلم می بینیـــد که مهه با هم پیوند  هســـیت و من آهنگر
می خورنـــد و دمشن را شکســـت می دهند. به مهـــنی دلیل هم 
آقـــای مرتضـــی ممیز وقـــیت می خواهد پوســـترش را بزند، پوســـتر 

ایـــران را می زند. 

هویتبخشیبهملت �

انســـان، خلیفـــۀ خدا روی زمنی اســـت. خدا وقیت انســـان را 
ید:  درســـت می کند، می فرســـتدش یک گوشـــۀ دنیا می گو
»برو آقا آن گوشـــه را درســـتش کن. اگر خـــراب بود دیگر 
تقصیـــر تو اســـت.« اگر جامعـــه کج وکوله اســـت، تقصیر 
یـــش نایســـتمی و خرابـــش  تک تـــک مـــا اســـت. اگـــر جلو
یخ بـــه زمنی  نکنـــمی، مـــا مقصـــر هســـتمی. اگـــر از بـــاالی مر
نـــگاه کنمی، یک تیله بیشـــتر نیســـت. اما مـــا به قدری مهم 
هســـتمی کـــه متـــام این هســـیت بـــرای ما خلق شـــده اســـت. 
الزم نیســـت انســـان دوبـــاره دســـت بـــه کشـــف و شـــهود 
یـــخ راه را آســـان تر می کنـــد.  بـــه تار بزنـــد. گاهـــی نـــگاه 
یخ هســـت، نقطه ی عطف اســـت.  حرکت هـــایی که در تار
یـــخ نـــگاه کنـــمی و ببینـــمی در کجاهـــا اشـــتباه  بایـــد بـــه تار
می. آن اشـــتباه فاحـــش را بیابـــمی و نشـــانش دهمی که  کـــرد
یخ ملت خودش  دیگر آن اشـــتباه را نکنمی. انســـان باید تار
یخ، فرهنـــگ و ملیت  را بشناســـد. انســـاین که حداقـــل تار
خـــودش را نشناســـد، یعین تکامل انســـاین برایش به وجود 
نیامـــده. منی دانـــد راهـــش چیســـت؟ اصـــاًل منی دانـــد کدام 
یت خبشـــی به ملیت  یـــخ، هو طـــریف باید بـــرود؟ یـــادآوری تار

اســـت کـــه امـــروز دارد زندگـــی می کند.
یخ فاصله گرفتمی، حقیر شـــدمی. تصممی  وقـــیت از هر جـــای تار
یخ 80 ســـاله ایـــران را بیان کند.  گرفـــم فیلمی بســـازم که تار
 دروغ توش نیســـت. از اول گفتمی 

ً
فیلم »در چشـــم باد« واقعا

می که  باید دیالوگ هایش از بطن جامعه باشـــد. فیلمی بســـاز
آرتیســـت ها، مردم باشـــند. مـــردم، تأثیر خودشـــان را در جامعه 
ببینـــد. باید حـــس کنند کـــه قهرمان هـــای جامعه هســـتند. 
 ، آن هـــا هســـتند کـــه جامعـــه را تغییـــر می دهنـــد. بقـــال، جنار
مکانیـــک، خمترع، معلم و بقیـــه افراد جامعه بایـــد این مجله را 
می. ما قهرمان های  بیان کنند: »کشـــور خویب می توانمی بســـاز

کشورمان هستمی.« 
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سینمای جوزانی در یک نگاه کوتاه

آنهابهصـــورتمفصـــلپرداختهشـــود، کـــداماز بناباشـــدبههـــر گـــر مســـعودجعفـــریجوزانـــیفیلمهـــایزیـــادیســـاختهکـــها
فیلمشناســـیجوزانی،شـــخصیتو کنار زیرســـعیدارددر حجمـــیبـــهاندازۀیـــککتـــابرامیطلبدنهیکیادداشـــت!نوشـــتار
مـــرامومســـلکاوراهـــمهویـــداکنـــد.هرچنـــدمخاطببـــارجوعبهفیلمهایاو،باشـــخصیتشهمآشـــنامیشـــود.چـــونآیینۀ

ونویســـندهای،آثارشاســـت! فیلمســـاز هر
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ســـال 1327 در جـــوزان بـــه دنیـــا آمـــدی. روســـتایی نزدیک 
. تـــا پنج ســـالگی در هوای جـــوزان نفس کشـــیدی  مالیـــر
و بعـــد دســـت تقدیر تو و خانـــواده ات را به هتران کشـــاند. 
اولـــنی جرقه های عالقه ات به ســـینما در روســـتا رقم خورد، 
وقیت کســـی فیلمی را روی دیوار روســـتا بـــه منایش درآورد و 
تو مســـحور ســـینما شـــدی. روزهای بعد به آن دیوار دست 
مـــی زدی و معجـــزۀ ســـینما را جســـت وجو می کـــردی. بـــه 
هتـــران آمـــدی امـــا هیچ وقت حـــال و هوای جوزان از ســـرت 
نرفـــت. بعدهـــا کـــه فیلمســـاز شـــدی اســـم مؤسســـه ات را 

فیلم. جوزان  گذاشـــیت 
قد کشـــیده بودی و پشـــت لبت ســـبز شـــده بود. بیکاری، 
عـــار بـــود. رفیت کارخانـــۀ چوب بری. وقـــیت دیدی صاحب 
کارخانـــه در حـــق کارگرش ظلـــم می کند، منایشـــنامه ای 
نوشـــیت به اســـم اوســـتا اســـداهلل. از مهـــان زمـــان یب عدالیت 
بازی هـــم دو  فکـــر و ذهنـــت را مشـــغول کـــرد. زمـــان ســـر
بازی  منایشـــنامه نوشـــیت؛ ننـــه ســـیاه و رســـالت. بعـــد از ســـر
پایت به ینگه دنیا باز شـــد، بورســـیه شـــده بودی تا ســـینما 
پایی جهان  خبواین. اما ســـرت درد می کـــرد برای مبـــارزه و بر
می فعالیت  عادالنه. با دانشـــجوها مجع می شـــدی و علیـــه رژ
می کردیـــد. ســـینما برایت هدف نبود، وســـیله ای بـــود برای 
بیـــان عقایدت. آن قدر پاســـفت بـــودی روی عقیده و مبارزه 
می بورســـیه ات را قطـــع کـــرد. جمبور شـــدی کارهای  کـــه رژ
خمتلـــی کـــین تـــا خـــرج حتصیلـــت را در بیـــاوری. در آن جا 
چنـــد فیلـــم کوتـــاه ســـاخیت مثـــل »در قفـــس« کـــه افکار 
« هـــم  انقـــالیب ات را نشـــان مـــی داد. فیلـــم کوتـــاه »آغـــاز
یکا. نکوهشـــی بـــود بـــر دوران ســـیاه مک کارتیســـم در آمر
ســـال 57 بـــود و طوفـــان حـــوادث در راه. ملت بیدار شـــده 
بـــود و جـــواب بیـــداری داغ و درفـــش بـــود؛ مثـــل مهیشـــۀ 
یور و کشـــتار میـــدان ژالـــه کـــه اتفاق  یـــخ. هفـــده شـــهر تار
افتـــاد، هـــوایی شـــدی و به وطن برگشـــیت. تو حتـــت عنوان 
یـــکایی مشـــغول ثبـــت  خبرنـــگار یکـــی از شـــبکه های آمر
مبـــارزۀ ملت بودی، مســـتند »به ســـوی آزادی« را ســـاخیت. 
یـــکا امـــا دلـــت مانـــده بـــود  بعـــد از ایـــن مســـتند، رفـــیت آمر
ایـــران. طاقـــت نیاوردی و برگشـــیت ایـــران. کارهـــای روی 
یاد بود. چند انیمیشـــن ســـاخیت با اســـتفاده از  زمنی مانـــده ز

منطق الطیـــر عطـــار و ادبیـــات کهـــن. 
ســـال 62  »با من حرف بزن« را درســـت کـــردی در کانون 
بارۀ جنگ که تلخ و ســـیاه نبود.  پـــرورش فکـــری. فیلمی در
حـــیت وقیت کودک کر و الل فیلم، با پیکر برادر شـــهیدش 
روبـــه رو می شـــود؛ شـــروع می کنـــد بـــه هجی کـــردن کلمۀ 
! امـــام مخیین دســـتور داد جایزه ای برای ایـــن فیلم، به  بـــرادر
کانـــون پـــرورش فکری بدهند. دهۀ شـــصت دهـــۀ جماهدۀ 
ملـــت اســـت و تـــو هـــم پابه پـــای ملـــت مشـــغول ســـاخت 
ســـینمای انقـــالب اســـالمی هســـیت. اولـــنی فیلم بلنـــدت را 
یـــان و محیـــد جبـــیل و جمید  می ســـازی بـــا بـــازی عـــیل نصیر

جعفـــری. فیلمـــی کـــه تـــالش کودکی روســـتایی را نشـــان 
می دهـــد کـــه بـــرای جنـــات پـــدرش از مـــرگ، از جاده های 
ســـرد و بـــریف و پـــر گـــرگ عبـــور می کنـــد تا بـــه مقصودش 

برســـد. فیلمی در ســـتایش مبـــارزه و تالش. 
یخ  یـــن فیلم هـــای تار فیلـــم بعـــدی ات، یکـــی از ماندگارتر
یان،  ســـینما می شـــود با بازی عـــزت اهلل انتظامی، عـــیل نصیر
بینـــت را بردی بنی  محیـــد جبیل، علیرضا شـــجاع نـــوری. دور
یر کشـــیدی.  خبتیاری هـــا و سلحشوری هایشـــان را به تصو
خبتیاری هـــایی کـــه منی خواهنـــد ناتور لوله های نفیت باشـــند 
که بـــه جیب انگلیس می رود! ســـال 67 فیلـــم بعدی ات، 
»در مســـیر تندبـــاد« را ســـاخیت، فیلمی در رابطه  با اشـــغال 
ایـــران بـــه دســـت نیروهـــای بیگانـــه در جنگ جهـــاین دوم. 
گفتـــه بـــودی ایـــن فیلـــم را حتـــت  تأثیر ســـفرت بـــه مناطق 
جنگـــی و دیدن فجایع سوســـنگرد ســـاخیت. در مهنی دهه 
یس در مرکز اســـالمی آموزش فیلمسازی  اســـت که به تدر
و  فیلمســـازی  می شـــوی. حاصـــل  مشـــغول  فـــردوس  بـــاغ 
یـــن افراد  یســـت افـــرادی هســـتند کـــه بعدهـــا از مهم تر تدر
یزی، ســـعیدی  الدپوش، کمـــال تبر ســـینما شـــدند؛ حممـــد آ
رئیســـیان،  علیرضـــا   ، حســـن پور یـــدون  فر میـــری،  حاجـــی 
حممود کالری، مجال شـــورجه، حبیب اهلل کاســـه ســـاز و...
در دهـــۀ هفتـــاد چنـــد فیلـــم ســـاخیت مثـــل »دل و دشـــنه«، 
»یـــک مـــرد یـــک خـــرس« ویل هیچ کـــدام به پـــای فیلـــم 
بلـــوغ منی رســـند. فیلمـــی اجتماعـــی و دردمند که پزشـــکی 
را نشـــان مـــی داد کـــه عـــالوه بـــر مـــداوای بیمـــاران دنبـــال 
خانواده هـــای  از  اســـت،  اجتماعـــی  دردهـــای  مـــداوای 
دردمنـــد سرکشـــی می کند و ســـعی دارد مرمهـــی بگذارد بر 

دمل هـــای چرکـــنی جامعـــه.
خـــودت  قـــول  بـــه  ســـاخیت،  را  شـــاهکارت  هشـــتاد  دهـــۀ 
وصیت نامـــه ای بـــرای فرزنـــدان ایـــران و آیندگان؛ »در چشـــم 
یـــر  بـــاد«. در چشـــم بـــاد کـــه خانـــوادۀ »ایـــراین« را بـــه تصو
می کشـــد کـــه پـــدر در رکاب میـــرزا می جنگـــد. شکســـت 
هنضـــت میـــرزا کوچـــک خـــان، روی کار آمـــدن رضاخـــان، 
اشـــغال ایران به دســـت متفقنی، قحطـــی، رنـــج و درد ... اما تو 
یـــخ را بـــا درد متام کین. خـــودت گفته بودی  منی خواســـیت تار
دوســـت داشیت فیلم را با آزادی خرمشـــهر متام کین و با آزادی 
خرمشـــهر هم متام کـــردی! گفته بودی شـــخصیت هایی مثل 
می خییل جالب هســـتند. در چشـــم باد  متوســـلیان یـــا باقری برا
یـــری اســـت که از شـــهید حســـن باقـــری در یک  اولـــنی تصو
یـــوین ثبـــت می شـــود. هنـــوز هـــم شـــاهکارهای  یز یال تلو ســـر
یـــادی داری کـــه ســـاخته نشـــده اند، از اجلهـــاد کـــه درباره  ز
یای  عالمـــه الری نوشـــته بودی تـــا خواجه نصیر طـــویس و پور
و  نســـاخته  محاســـه های  ســـاخت  چشـــم انتظار   ... ویل 
یخ پـــر از درد  می کـــه از دل تار قهرمان هایـــت می مانـــمی! منتظـــر
و خـــون، بازهـــم قهرمان هـــایی را بیـــرون بکشـــی کـــه مردانـــه 

می ایســـتند و می جنگنـــد امـــا ســـر تســـلمی فـــرود منی آورند!
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مســـعود جعفری جوزاین مدرک کارشـــنایس ارشد فیلم سازی 
خود را از دانشـــگاه ایالیت سانفرانسیســـکو گرفته بود. قبل از 
انقالب به ایران آمد و اولنی کارش مســـتند »به سوی آزادی« 
بـــا موضوع جنـــگ خیاباین و روزهـــای انقالب را ســـاخت. با 
ســـاخت مســـتند »به ســـوی آزادی« نشـــان داد که به خاک 
ایـــران و انقالب اســـالمی، عالقه دارد. آقـــای جعفری جوزاین 
اهل ادا و اطوار شـــبه روشـــنفکری نیســـت. انسان عملگرایی 
اســـت و واقعیت ها را می داند. انســـان آگاه و به روزی اســـت. 
متثیـــل بعضی مســـائل را درگذشـــته می بینـــد و درس عبریت از 

یخ متناســـب باحال حاضـــر را روایت می کند. تار
بســـیاری از افـــراِد بااســـتعداد کـــه در نقشـــه ســـینما نبودند، 
کـــه  افـــرادی  شـــدند.  کشـــف  جـــوزاین  آقـــای  توســـط 
عکاســـان خـــویب بودنـــد و بعـــد آشـــنایی بـــا آقای جـــوزاین، 
مدیـــر فیلم بـــرداری شـــدند. مدیـــر فیلم بردارهـــای قـــوی که 
قاب می شناســـند. کســـاین را انتخـــاب کرد که در ســـینما 
بیـــت نیـــرو برای  درخشـــیدند. آقـــای جعفـــری جـــوزاین در تر

ســـینمای ایـــران نقش داشـــت.

بگذاریدبسازد! �

قصد ســـاخت فیلمی به اسم »هبشـــت تهبکاران« را دارد که 
مربوط به دهۀ یس مشســـی اســـت. فلســـفۀ هبشـــت تهبکاران 
ایـــن اســـت کشـــور زماین درســـت می شـــود که قـــوۀ قضاییه 
درســـت عمل کند. امـــا گروهـــی از فیلمنامه ایـــراد گرفته اند 
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گفت وگویی با نادر طالب زاده درباره جهاِن مسعود جعفری جوزانی

درصوریت کـــه از افـــرادی ماننـــد آقـــای جـــوزاین نبایـــد ایـــراد 
ید فیلمش را بســـازد.  گرفـــت. بگذار

هـــوارد  اســـم  بـــه  یـــکایی  آمر شـــهید  مـــورد  در  فیلمنامـــه ای 
یکایِی  یل معلم آمر یل نوشته اســـت. هوارد باســـکرو باســـکرو
یان جنبش مشـــروطه  یز بـــود و در جر یـــال در تبر مدرســـه ممور
یز شـــهید شـــد. ســـفارت  و تـــالش برای شکســـنت حماصره تبر
یـــکا بـــه او ســـفارش می کنـــد کـــه وارد مبـــارزه نشـــود اما  آمر
یـــد بنی من و آن هـــا، این دیوار و پنجـــرۀ کالس درس  می گو
مـــن اســـت و ســـراجنام در یـــک عملیاِت ســـحرگاهی شـــهید 
یل را خیـــیل دوســـت دارم. آن  می شـــود. پروژه هـــوارد باســـکرو
موقـــع صحبـــت بود کـــه بردپیـــت نقشـــش را بازی کنـــد. به 
آقـــای جعفری جوزاین گفـــم بعد از نوشـــنت فیلمنامه، بدهمی 
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یســـد.  یکایی که یـــک بار دیگر بنو یـــس آمر بـــه فیلمنامه نو
یخ ایران بود و می توانســـت  چـــون موضوع فیلم مربوط بـــه تار

کار قـــوی بنی امللیل شـــود. 
پشـــتیباین مـــایل و مقدمـــات تولید فیلـــم را اجنام داده بـــود. اما 
یکا اســـت و  گروهـــی نظـــر خمالـــف می دادنـــد کـــه تبلیـــغ آمر
ســـازمان ها از فیلـــم محایت منی کردند. خب مشـــا کجای کار 
یـــد؟ چقدر دنیـــا را دیدید؟ چقدر  هســـتید؟ چقدر مطالعه دار
یکا به ایران  آینده را می بینید؟ ما اآلن افســـر پنتاگـــون را از آمر
دعوت می کنمی و در رابطه  با ســـردار قاســـم سلیماین صحبت 
می کنـــد. بایـــد صحبـــت کنـــد تا به یـــک وحـــدیت در جهان 
یـــخ را روایت  برســـمی. آقـــای جـــوزاین می خواهد قســـمیت از تار
کنـــد ویل گروهـــی اجـــازه منی دهند. اگـــر برای این ســـوژه ها 
می، دمشنان انقالب اســـالمی می ســـازند.  در ایـــران، فیلم نســـاز

درسینماپیشتازاست �

او از منطقۀ عشـــیره نشـــنی است. کسی اســـت که قوم های 
ایران را می شناســـد و در حرفه اش جمهتد اســـت. آقای جعفری 
جوزاین در ســـینما پیشـــتاز اســـت. فیلم »جاده های ســـرد« را 
یگـــران خوب مثل  ســـاخت و فســـتیوایل شـــد. با انتخـــاب باز

یان فیلم در جشـــنواره ها درخشـــید.  آقای نصیر
یژن اســـتفاده کرد.  در فیلم »در مســـیر تندباد« از دوربنی پاناو
یژن هـــایی کـــه از فیلـــم کاروان و قبل انقالب بـــود. با آن  پاناو
دوربنی هـــا چنـــد پالن گرفـــت. آقـــای جعفری جـــوزاین جتربه 
می کنـــد. کارهـــایی را اجنـــام می دهـــد کـــه دیگـــران جرئـــت 
می کـــه فرمانده گردان بودند و بعد  منی کننـــد. ما افرادی را دار
جنگ، فیلم ســـاختند. اما نـــگاه تارخیی و محایس نداشـــتند. 
نگاهـــی کـــه نشـــان دهـــد نیروهـــای داوطلـــب از مهـــه جای 

یدند. یکـــی از خصوصیات آقای  ایـــران در جنگ محاســـه آفر
یشـــه  جعفری جوزاین نگاه محایس اســـت. این نگاه محایس ر
در ایدئولـــوژی دارد کـــه در وجود بعضی ها مثل آقای جعفری 

جوزاین اســـت. 

قدردانجوزانیباشیم! �

روزی آقـــای خمملبـــاف در حوزه هنـــری، قرآن تفســـیر می کرد. 
کـــه  می گفتنـــد  چبه هـــا  و  داشـــت  قـــرآن  درس  کالس 
کالس هایش را رفیت؟ بعد یک مدیت از مهه چیز برگشـــت. 
یـــط، خـــوب نیســـت. بعضی ها مثل  ایـــن تزلـــزل، افـــراط  و تفر
آقـــای جعفری جوزاین، آن خپتگی و ســـلوک را دارند و امکان 
نـــدارد که برگردند. بعضی افراد منتقد مســـائل هســـتند. چرا 
یاد شـــد مثاًل؟ اگر  این جـــوری شـــده؟ چرا اختـــالف طبقایت ز
فضـــا بازتـــر باشـــد، خییل کارهـــا بـــرای رفع مشـــکالت اجنام 
می دهنـــد. به نظر من مســـدودکردن مســـیر این افراد، اشـــتباه 
اســـت. مشا امروز منی توانیـــد عیل حامتی را برگردانیـــد. آن زمان 
هـــم خیـــیل متوجه نبـــودمی کـــه عیل حامتـــی یب بدیل اســـت. 
ید، دیگـــر منی تواند  وقـــیت مشـــا مانـــع رشـــد هنرمنـــدان می شـــو
صحبـــت کنـــد. در مهه جـــای دنیا مهنی طـــور اســـت. اجازه 
 در وجودش حرف های 

ً
بدهیـــد جوزاین حرفـــش را بزند. قطعـــا

دارد.  شجاعانه ای 
در مـــورد جمهتدیـــِن ســـینما نظـــر ندهـــمی. آن زمـــان که بعضی 
آقایـــان دبســـتاین بودنـــد، آقای جعفـــری جـــوزاین »جاده های 
ســـرد« را می ســـاخت. باید قدردان افرادی مثـــل آقای جعفری 
جـــوزاین باشـــمی کـــه مـــوج ســـاختند، تأثیـــر داشـــتند، متزلزل 
نشـــدند و در متـــام ســـخیت ها ایســـتادند. موهایـــش در این راه 

ید.   یـــد و مانعش نشـــو ســـفید شـــده اســـت، احترام بگذار
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نعمتاهللسعیدی
نویسندهومنتقدسینما

مقدمــــــــــهاول:الفبــــــــــایفــــــــــرم �
ــینما ــ ــ ــ ــیســ ــ ــ ــ ــ ایران

در ســـینمای جنگی و اکشـــین که ما تا به امروز می شناسمی، 
یژگی مهم شـــخصیت و قهرمان های اصیل فیلم و حیت  چند و
حمـــور اصیل داســـتان ازاین قرار اســـت: یک یا چنـــد ابرقهرمان 
بـــا چهره هـــای خونســـرد و یب تفـــاوت و با هیکل های درشـــت 
یکـــی و بـــدین بـــاال،  یـــده و قابلیت هـــای فیز و عضـــالت ورز
یب،  مهارت هـــای شـــاخص در تیراندازی و مبب گـــذاری و ختر
با آشـــنایی کامل با مواد منفجره و اســـتفاده از انواع و اقســـام 
یـــادی از نیروهای دمشن  ســـالح های فوق پیشـــرفته به تعداد ز

در چشم باد؛ سه مقدمه، سه منظره

ݣݣݣ�ݤݤݣݣݣݣدݤݤݤݤ  می ݤݣݣگدز
ݩݩز ݡگ ݣݣݣݣںݧ ٮݩݩݩݩݩݩݩݩݩز ݩݩݩز ڡݧ

ݩݩت
 ݣݣݣݣاݣݣ�ز ݣݣݣݣݣݣلوݥݣݣلهݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ

ݦݦݦݦز
ح ݭݭی ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ا�ݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ

ت
�

ݣݣݣرݤݤݣݣݣݣݣدݤݤݤݤݤݤ  � ݣݣݣݣݣمی ݣݣگ�ذ ݡݠݠه�ی
ݩݩݩݩݒ سݧ
ݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ وݥݣݣ�ن

ذ
 ݣݣݣݣݣݣ�

ذ
ار

یخی هولناک،                                                                                    وایت »مسعود جعفری جوزانی« از چند مقطع تار چرا و چگونه تمام ر
تمامًا آمیخته و انگیخته از رنگ وبوی عشق است؟

یـــادی از آهنا را می کشـــند و جاهای  محلـــه می کنند. تعداد ز
خمتلـــی را منفجـــر می کننـــد. انگیـــزه اصـــیل آهنا جنـــات جان 
تعداد بســـیاری از مردم یک شـــهر یا کشـــور یا جهان اســـت. 
از مهـــه مهم تر اینکـــه، این قهرمان هـــا یا ابرقهرمانـــان منی میرند 
 ذات داســـتان طوری ســـت که 

ً
و نبایـــد مبیرنـــد. یعـــین اساســـا

اگـــر قهرمـــان اصیل مبیرد، فیلـــم اصل معنای خود را از دســـت 
یزد. فوق آخـــر اگر هم در  می دهـــد و چارچـــوب قصـــه فرومی ر
شـــرایطی اســـتثنایی چننی اتفایق بیفتد، در قسمت های بعدی 
یال ایـــن قهرمانـــان دوبـــاره زنده می شـــوند!  مهـــان فیلم یا ســـر
خالصـــه در ایـــن فیلم هـــا اواًل تا یـــک قهرمان تعداد بســـیاری 
از نیروهـــای دمشـــن را هـــالک یـــا مقادیـــر بســـیاری از ادوات 
و جتهیـــزات نظامـــی آنـــان را مهنـــدم نکنـــد، قهرمان حمســـوب 
( قهرمـــان بودن یک قهرمان  منی شـــود. درثـــاین )و از قبیل مهم تر

در این اســـت که زنـــده مباند. 

فکـــرمیکنم،بنـــدهبهعنـــوانیکمنتقـــدوجعفـــریجوزانیبهعنـــوانیـــککارگردانســـینما،یکوجهمشـــترک هـــرچیـــز قبـــلاز
هنـــوزهمبخشعمـــدهایاز خیلـــیجالـــبداریـــم.آنوجهمشـــترکایناســـتکهجوزانی۴۰قســـمتســـریالمیســـازدوانگار
گفتـــهماندهاســـت.طوریکهگوییتازهمقدمهچینیکردهاســـتکهشـــروعبـــهحرفزدنکند!ایـــنحالجوزانی حرفهایـــشنا
راخـــوبمیفهمـــم.خیلـــیوقتهاســـعیمیکنـــممطلبیبراییکفیلمیاســـریالبنویســـموهرچهمینویســـمتهنـــدارد!همان
کـــردنوبازتعریفدوبارهکلمـــاتومفاهیمیمثلدراموتراژدی،عشـــقونفرت،جنگ کـــهتصورمیکنمبدونمعنا حالوهوایـــی
وصلـــح،تاریـــخوجغرافیـــا،تعلیـــق،شـــخصیت،زاویهدیـــد،نما،ســـکانسو...مطلـــبچندانخـــاصودندانگیـــرینمیتواندر
یـــکبرنامـــهتلویزیونیســـوالاصلی چنـــدروزپیشدر

ً
مـــوردســـریالهاوآثـــاریچـــون»درچشـــمبـــاد«گفتیانوشـــت.اتفاقـــا

قابلتوجهوشایســـتهایبرایشـــهیدســـلیمانی هـــمدرجمهـــوریاســـالمیکار دوســـالهنـــوز برنامـــهایـــنبـــودکـــهچرابعـــداز
ایـــنســـوالپاســـخهایمختلفـــیمیتوانســـتداشـــتهباشـــد.ازسیاســـتگذاریغلـــطمدیران

ً
ســـاختهنشـــدهاســـت.قاعدتـــا

گرانمتعهـــد،یاحتیعدموجـــودانگیزهواخـــالصکافیدر فرهنگـــیوانفعـــالآنهـــاگرفتـــهتاعدمحمایـــتازهنرمندانوســـینما
باید اینشـــهیدبزرگوار .امابهنظرمپاســـخدرســـتاینبودکـــهبرایفیلمســـاختناز مجموعههـــایرســـانهایوفرهنگیکشـــور

آنســـینماچنینفیلمیراســـاختیاتماشـــاکرد. ابتـــدایکســـینمابـــاالفبایفیلمســـازیجدیدســـاختتابتـــواندر
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حاال کاری با صحنه های جنســـی و لزوم وجود یک معشـــوق 
 جانش هم 

ً
یبا )نامزد یا مهســـر قهرمان داســـتان( کـــه قاعدتا ز

یـــن انگیزه های  در خطـــر اســـت )و جنـــات او یکـــی از مهم تر
شـــخصیت اصـــیل داســـتان به مشـــار می آیـــد و دیـــر یـــا زود با 
یکدیگـــر بوس و کنار هم خواهند داشـــت!( و حیت مفهومی 
حتت عنوان حتول شـــخصیت و شـــخصیت های خاکســـتری 
می. اما آیا بـــا این عناصـــر و مؤلفه ها  و ازاین قبیـــل مـــوارد نـــدار
می تـــوان برای قهرماناین چون شـــهید مچـــران و باکری و مهت 
 
ً
و ســـردار سلیماین فیلم ســـاخت؟! یا ایهنا خییل وقت ها، دقیقا
یژگـــی نیروهـــای داعـــش و شـــخصیت هایی چـــون ابوبکـــر  و
 مهنی طـــور نبودند؟! 

ً
بغدادی اســـت؟! مگر داعشـــی ها دقیقا

یـــاین« که در گروه هـــای 10 تا  بـــه قـــول یب یب یس، »پیکارجو
100 نفـــره به یک شـــهر محله می کردند و پـــس از منفجرکردن 
یان  ســـاختمان های بســـیار و فتـــح آجنا چندهـــزار از دانشـــجو
افســـری یـــک پـــادگان را بـــه هالکـــت می رســـاندند و ســـر 
یـــن جاذبه هـــای داعـــش  یدنـــد! مگـــر یکـــی از مهم تر می بر
می.  وجـــود موضوعی حتـــت عنوان جهـــاد نکاح نبـــود؟! بگذر
بـــا الفبای ســـینمای هالیوودی بـــرای امثال بـــن الدن و ابوبکر 
البغدادی می توان فیلم ســـاخت نه برای شـــهدایی چون سردار 
ســـلیماین! یعین اصاًل در ســـینمای اکشـــن و جنگِی موجود 
منی توان برای شـــهید و شـــهدا فیلم ســـاخت. شهیدی که باید 
پایان کار او کشته شـــدن و شـــهادت باشـــد. قهرمانان سپاه و 
ارتـــش مـــا تا وقیت شـــهید نشـــوند اصاًل کســـی بـــه فکر فیلم 
ســـاخنت از آن ها منی افتد! یعین یک قهرمـــان نظامی ما تا وقیت 
ین مؤلفه و عنصر قهرماین را ندارد.  شـــهید نشده اســـت، مهم تر
قهرماین که نه تهنا باید در آخر داســـتان شـــهید شـــود بلکه در 

متام عمر هـــم باید مثل شـــهدا زندگی کند! 
امیـــدوارم مهـــنی اشـــارات کوتـــاه کفایت کند که چـــرا ادعا 

یخ انقالب اســـالمی باید  می کنـــمی برای فیلـــم ســـاخنت از تار
یخ فیلم ســـازی و ســـینما انقالب شود. الفبا و  ابتدا در خود تار
 
ً
مبـــاین انتقادی نقد و برریس چننی فیلم هـــا و آثاری نیز قاعدتا
بایـــد تفاوت های بســـیاری بـــا ادبیـــات انتقادی مرســـوم قبیل 
می به چنـــد نکته کوتاه  داشـــته باشـــد. در این مورد نیز جمبور

می.  اکتفا کنـــمی و بگذر
یال »در چشـــم  بله، مهان طور که در قســـمت یس وســـوم ســـر
بـــاد« بیـــژن به عنوان یـــک متخصص مغز و اعصاب و اســـتاد 
یـــکا توضیـــح می دهد، مغـــز ما از  یکـــی از دانشـــگاه های امر
دو قســـمت جداگانـــه ســـاخته شـــده اســـت. نمی کره راســـت 
کـــه بر مســـت چپ بـــدن حکم می رانـــد و نمی کـــره چپ که 
ینـــد لب چـــپ و لب راســـت. مثل  برعکـــس. بـــه آهنـــا می گو
خـــود کره زمنی که اکثر اوقـــات دو ابرقدرت و یـــا امپراتوری 
 ، داشـــته اســـت. مثـــاًل امپراتـــوری ایـــران و روم، کســـرا و قیصر
، خالفت اسالمی و حکومت واتیکان،  کوروش و اســـکندر
یـــش، فرانســـه، روس، آملـــان و...  امپراتوری هـــای اســـپانیا، اتر
آن طـــرف انگلیـــس. بلـــوک شـــرق کمونیســـم و بلـــوک غرب 

یـــکا و چنی.  امر
ً
یکا و شـــوروی، تـــا هنایتا لیبرالیســـم، امر

امـــا به غیـــراز ایـــن دو ابرقـــدرت اصـــیل، مهـــواره قدرت هـــای 
دیگـــری نیـــز در بـــنی کشـــورها و ملت هـــای خمتلـــف وجـــود 
داشـــته اســـت. مهان طـــور کـــه در مغـــز مـــا هـــم لب هـــای 
متعـــددی وجود دارد که اســـم مجع آهنا می شـــود الباب. مهان 
توده هـــای درهم پیچیـــدۀ متعـــددی که بیـــژن آهنـــا را از داخل 
ظـــرف آب در مـــی آورد و بـــه شـــاگردانش نشـــان می دهـــد و 
توضیـــح می دهـــد کـــه هر چـــه هســـت در بنی مهـــنی توده ها 
 
ً
و قســـمت ها و گره هـــای خمتلـــف مغـــز انســـان اســـت. اتفاقـــا
می هم خیـــیل وقت ها ما انســـان ها را »أولـــو األلباب«  قـــرآن کـــر
می نامـــد. یعـــین مهان صاحبـــان مغزهـــایی با لب هـــای متعدد 
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یـــخ و یا خییل چیزهای دیگـــر عبرت بگیرند.  کـــه باید از تار
فاعتبـــرو یا اولـــو االلباب. 

بیـــژن بـــه قســـمت های بزرگـــی از وســـط مغـــز انســـان اشـــاره 
انســـان ها  مـــا  حـــرف زدن  و  تکلـــم  مســـئول  کـــه  می کنـــد 
هســـتند. یعین میلیاردها ســـلول عصیب متعـــددی که در طول 
زمـــان بـــرای ایـــن کار تکامـــل یافته انـــد. بعد کمی وســـط تر 
( بـــه قســـمت دیگـــری اشـــاره می کنـــد کـــه  )و یـــا عمیق تـــر
مســـئول عواطف و احساســـات مـــا انسان هاســـت. نه کاری 
ینیســـم دارم و نـــه نقـــش مغـــز در تفکر و  بـــا فرگشـــت و دارو
احساســـات. حیت در خنستنی فرصت توضیح خواهم داد که 
یال دارم و نـــه نقد هیچ چیز دیگری.  نـــه کاری با نقد این ســـر
یـــن دلیلـــش این اســـت کـــه تازگی ها عادت کـــرده ام  کمتر
یایل را در یک کتاب بـــاالی صدهزار کلمه ای برریس  هر ســـر
کـــمن و تـــازه صدهزار کلمه دیگـــر از آن را بـــرای کتاب های 
بعـــدی بگـــذارم. یعـــین از ایـــن نظـــر مهان طـــور کـــه در ابتدا 
یادی به خود مسعود جعفری جوزاین  اشـــاره کردم، شـــباهت ز
ین دلیلـــش هـــم به ایـــن برمی گردد که  دارم. و گفـــم بیشـــتر
مثل خـــود جعفری جـــوزاین انگار اصـــاًل اهل تفکـــر انتقادی 
و این جـــور قریت بازی هـــای ابطال پذیـــر نیســـم! کمـــی بعـــد، 
کمـــی توضیـــح می دهـــم چرا. یعـــین اشـــاره می کمن کـــه چرا 
جوزاین حیت شـــخصییت مثل رضاشـــاه را نیز نقد نکرده است.
فعـــاًل ســـؤامل این اســـت کـــه اگر کـــره زمنی را به مغز تشـــبیه 
کنـــمی، این غده بـــزرگ چـــریب و دنبه ای که میلیون ها ســـال 
تکامـــل پیدا کرده اســـت برای حـــرف زدن، نقـــش خاورمیانه 
 ایـــران در آن چیســـت؟ بازهـــم کاری نـــدارم چـــرا 

ً
و خمصوصـــا

مغز انســـان این قدر شـــبیه دنبه گوســـفند اســـت امـــا آیا زبان 
فـــاریس هـــم در طول هـــزاران ســـال، تکامل پیدا کرده اســـت 
کـــه ده هـــا قوم و نژاد خمتلف به وســـیله آن بـــا یکدیگر ارتباط 

بگیرنـــد و حـــرف بزننـــد؟ مردمـــی کـــه هر شـــهر و روســـتایش 
بـــان دارد و هـــر زبانـــش ده هـــا هلجه! مردمـــی که حیت  یـــک ز
در پایـــنی پایتختـــش یک جور حرف می زننـــد و در مناطق باال 
بـــان و یک  ! مردمـــی که مهـــان یک ز شـــهرش طـــوری دیگـــر
هلجـــه را هم هر کدامشـــان برای خودشـــان یـــک مدل تکلم 
می کننـــد! بااین حـــال مهه هـــم حرف یکدیگـــر را می فهمند. 
آیـــا لب هـــا و ســـلول های مغـــزی هـــم مهنی طـــوری هســـتند؟ 
 متـــام پیامبـــران در خاورمیانه مبعوث شـــده اند؟ مثاًل 

ً
آیـــا واقعـــا

ین ملت هـــای جهان فـــرض کنمی و  اگـــر آملاین هـــا را منطیق تر
ین  ینشـــان، آیـــا ما ایراین هـــا بالتکلیف تر هندی هـــا را عاطی تر
مـــردم جهانـــمی؟ یعـــین جـــایی کـــه مهیشـــه بایـــد عشـــق و 
عقل مـــان بـــا هم درگیر باشـــد؟ باید مثل لییل و بیژن مهیشـــه 
آواره باشـــمی؟! آن هـــم در ســـرزمنی خودمان؟! یا ســـرزمیین که 
 چرا بنی 

ً
 ایـــن دو بایـــد با یکدیگر آشـــیت کنند؟ واقعـــا

ً
هنایتـــا

متفقـــنی و متحدین مهیشـــه یب طرف بـــودمی و از هـــر دو طرف 
هم خوردمی؟! کدام شـــان عقل نداشـــتند یا عشـــق یا هر دو؟! 

یســـنت چگونه جایی اســـت؟ در چشـــم باد ز

مقدمــــــــــهدوم:نقــــــــــد؛حقطلبــــــــــییــــــــــاتفکــــــــــر �
انتقــــــــــادی

اول کمـــی تکلیـــف ایـــن تفکر انتقـــادی را روشـــن کنمی که 
یال در چشـــم باد شـــخصیت منی ندارد؟!   ســـر

ً
ببینمی آیا واقعا

مگـــر می شـــود بنی این مهـــه آدم مزخـــریف که آن مهـــه فاجعه 
یده انـــد چهـــل قســـمت راه رفـــت و یک شـــخصیت کاماًل  آفر
منـــی پیـــدا نکـــرد؟! آیـــا کارگـــرداین کـــه می خواهـــمی او را 
یک جـــور فیلم ســـاز اســـتاندارد ایـــراین در حـــد جـــان فـــورد و 
یفیث و  هیچـــکاک و اورســـون ولـــز و... بدانـــمی، یـــا حـــیت گر
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یـــن بودند  یـــر و تدو آیزنشـــتاین کـــه بـــه دنبـــال الفبـــای تصو
یه  ین جزئیـــات زاو یعـــین کارگرداین کـــه حیت به کوچک تر
فیلم بـــرداری و نور و رنگ و... دقـــت دارد، این قدر دقت ندارد 
یگری یک شـــخصیت منی مثل رضا شـــش لول بند را  که باز

نبایـــد به ســـعید راد داد؟! 
فعـــاًل )البتـــه مثـــل اکثـــر اوقـــات!( وقـــت حـــرف زدن از ایـــن 
می امـــا قبـــاًل بارهـــا توضیـــح داده ام که تفکر  جزئیـــات را نـــدار
دیـــین شـــاکرانه اســـت نه انتقـــادی. چراکـــه تفکـــر انتقادی 
می که  خیـــیل وقت ها اصاًل تفکر نیســـت! بارها توضیـــح داده ا
یک اندیشی.  روشـــنفکری مهان جهل اندیشی است، مهان تار
خـــود این مجاعت با زبان خودشـــان اعتـــراف کرده اند که ما 
بـــه دنبـــال ابطال پذیری هســـتمی. این یعین چـــه؟! یعین اینکه 
 بـــه دنبال باطـــل می گردد. هـــدف تفکر 

ً
تفکـــر انتقـــادی ذاتا

انتقـــادی در درجـــه اول، پیداکـــردن باطل اســـت نه حقیقت! 
ایـــن تفکـــر احیـــای دوبـــاره و رمسِی سفســـطه و میـــراث مهان 
سوفسطاییاین ســـت که ادعا می کردند حقیقیت وجود ندارد؛ 
یـــا اگـــر وجـــود دارد قابل فهم نیســـت؛ یا اگر قابل فهم باشـــد 
منی تـــوان و منی شـــود آن را بیـــان کـــرد! از هیـــوم تـــا دکارت دو 
یزه کردند و به شـــکاکیت و نســـبیت گرایی  گزاره اول را تئور
پر دو گـــزاره بعدی را به  رســـیدند و از آجنـــا تا امثـــال نیچه و پو

نشاندند. کریس 
یان! کســـی   خمالف این جر

ً
اما جوزاین سینماگری ســـت دقیقا

کـــه انـــگار مهیشـــه تأکیـــد دارد حواس تـــان باشـــد: نه تهنـــا 
حقیقـــت وجـــود دارد که قابل فهم و بیان نیز هســـت. او از آن 
دســـته آدم هایی ســـت کـــه در اکثر آثـــارش می داند که کیل 

حقیقـــت بـــرای گفنت وجـــود دارد و می کوشـــد آهنـــا را طوری 
بیـــان کند که برای دیگـــران هم قابل فهم باشـــد. منی خواهم 
می تفکر دیـــین یا تفکر شـــریق بلکه ذات تفکـــر واقعی  بگـــو
مهـــان حقیقت طلیب ســـت. حیت اگر حقیقت این باشـــد که 
حقیقـــیت وجود نـــدارد! این هم خودش ممکن اســـت یک جور 
ینـــد جمموعه ای  یاضیـــات جدید می گو حقیقـــت باشـــد. در ر
کـــه حامل هتی باشـــد دیگر هتی نیســـت. یعین فـــوق آخر ما 
یمی  می توانـــمی ادعا کنمی جهان پوچ اســـت امـــا منی توانمی بگو
یـــرا حیت اگر حقیقت این باشـــد که  حقیقـــیت وجـــود ندارد. ز
جهـــان پوچ اســـت حـــاال حداقل دیگـــر یک حقیقـــت وجود 
دارد! و آن حقیقت این اســـت که حقیقیت وجود ندارد. چون 
حقیقـــت، گوجه فرنگـــی و خیار نیســـت که گاهـــی در بازار 
می. ذات تفکر حقیقت جویی ست  پیدا بشود یا نشـــود! بگذر
نـــه باطـــل و ابطال جـــویی! تفکـــر انتقـــادی فقـــط خمصـــوص 
علوم جتـــریب و فناوری ســـت. جـــایی و چیـــزی کـــه مـــدام باید 
»عبـــرت« گرفت و اصالح کـــرد. اما انســـان درمانده ای که 
حیت وجـــود خودش را حمصـــول میلیاردها در میلیاردهـــا در ... 
میلیاردها تصـــادف و اتفاقات کاماًل کـــور و یب معین می بیند 
با مغزی که حاال شـــبیه به دنبه گوســـفند اســـت - با شیارها 
و پیچ وخم هـــایی بیشـــتر - چـــاره دیگری ندارد غیـــر از اینکه 
متام تفکر را مســـاوی بـــا تفکر انتقادی بگیرد. ایـــن آدم جمبور 
ید: گر بر فلکم دســـت ُبدی چـــون یزدان ...  اســـت که بگو

برداشـــتمی من این فلـــک را ز میان ... 
مگر می شـــود فلک زده بود و فلک ســـتیز نبود؟! مگر می شود 
یـــک گاری و یـــک درشـــکه بـــا هم تصـــادف کننـــد و مسند 
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بشـــوند؟! اگـــر این طور بود که بیمه باید بـــرای هر تصادیف از 
 عیب ســـاز 

ً
! تصادف ذاتا مـــردم پـــول و جایزه می گرفت! نه خیر

شـــروع  و  می شـــوند  پیـــاده  تصادف کننـــده  طرفـــنی  اســـت؛ 
یـــدن: »مرتیکه  می کننـــد به عیب یـــایب و تفکر انتقـــادی ورز
... ایـــن چه وضع رانندگی کردنـــه؟! این گلگیر بدون رنگ 
در منیـــاد و این چـــراغ راهنما مهه جا پیدا منیشـــه و... . اگرچه 
ین شامپانزه ها  حدود ســـیصدهزار ســـال حلقه مفقوده بنی آخر
و انســـان ها وجـــود دارد امـــا مهه چیـــز حمصـــول میلیاردهـــا در 
میلیاردهـــا تصـــادف کـــور اســـت و مـــن بدخبت تـــر از متـــام 

یل هـــا حاال بیمه نـــدارم چـــه کار کمن؟!«  گور
یل های جهش یافتـــۀ عصباین و  تفکـــر انتقـــادی، تفکـــر گور
یمی تفکر فقط تفکر  ناراحت اســـت! وگرنه اصـــاًل اینکه بگو
انتقادی اســـت یـــک گزاره خودســـتیز و خودشـــکن اســـت. 
یعـــین کســـی منی توانـــد ادعـــا کند کـــه هیچ حقیقـــت ثابیت 
یرا اگر  وجـــود نـــدارد و کار تفکر فقـــط انتقادکردن اســـت. ز
این طـــور بـــود اولـــنی گـــزارۀ »یب ثبایت« کـــه بایـــد از آن انتقاد 

می کـــردمی خـــود مهـــنی ادعا بود! غیـــر از این اســـت؟!
یـــخ را جمموعـــه ای از یب هنایـــت حـــوادث کـــور و  جـــوزاین تار
یب معـــین منی داند. بلکه امروزِ ما حمصول متام آن اتفاقایت ســـت 
کـــه در گذشـــته افتـــاده اســـت و هرکـــدام از تصممی هـــا و 
انتخاب های ما دلیل هایی داشـــته اســـت و معنـــایی. در آیه 12 
 

َ
ْکَمۀ ِ

ْ
ْقَمـــاَن ال

ُ
َقـــْد آَتْیَنا ل

َ
ســـوره مبارکه لقمـــان می فرماید: »َول

 بـــه لقمـــان حکمـــت دادمی 
ً
ِن اْشـــُکْر هلِلَِّ ...« یعـــین قطعـــا

َ
أ

بـــرای اینکـــه خـــدا را شـــکر کند. اصـــل تفکـــر و حکمت، 
ین کار متفکر این است  شـــاکرانه اســـت نه انتقادی. کمتر
کـــه توضیـــح بدهد چرا هـــر چیزی که هســـت، باید باشـــد؟ 

یـــا چـــرا هر اتفـــایق کـــه می افتـــد، باید بیفتـــد؟ این قاعـــده در 
علوم جتریب نیز اســـاس کار اســـت. حیت در عرصه اجتماع و 
سیاســـت نیز کار اصیل یک متفکر این اســـت که توضیح و 
نشـــان بدهد چرا یک جامعه گرفتار شـــده و به اینجا رســـیده 
اســـت؟ مثـــاًل بایـــد توضیح بدهـــد یـــک جامعـــۀ ظلم پذیر یا 
فاســـد بایـــد هم فلک زده باشـــد. ایـــن فقط در صوریت اســـت 
یف کنـــد. مگر  کـــه یـــک متفکـــر بتواند جامعـــه ســـامل را تعر
ممکـــن اســـت آدم ندانـــد دیـــوار راســـت چیســـت و بعـــد ادعا 
 الزم اســـت 

ً
کنـــد که فـــالن دیـــوار کج اســـت؟! حـــاال واقعا

توضیح بدهمی »پراگماتیســـت ها« دیگر چـــه جور موجودایت 
ینش و  هســـتند؟! اگـــر منظـــور »تفکر به عنـــوان مقدمـــه گز
انتخـــاب عمـــل اســـت« کـــه این حالـــت طبیعـــی و اصیل هر 
متفکری ســـت. وگرنـــه آدم تفکـــر می کند که چه بشـــود؟! 
امـــا اگـــر منظور عمل گـــرایی در خود تفکر اســـت، این دیگر 
چـــه جور چرندی ســـت؟! یعین یـــک متفکر بناســـت در عامل 
 وقیت ممکن 

ً
نظر مشـــغول عمل باشـــد؟! این عمل گرایی اکثرا

اســـت که متفکر عمل صنعیت و ســـنیت را با هم قاطی کرده 
می. بدهیی ســـت هـــر چیزی که در مـــورد تفکر و  باشـــد! بگذر
یـــمی در مورد هنـــر و هنرمند نیز صادق اســـت و  متفکـــر می گو
. کمـــا اینکه به زودی ان شـــاءاهلل   هنرمندان متفکر

ً
خمصوصـــا

توضیـــح می دهمی چـــرا و چگونه متـــام روایت جـــوزاین از چند 
 آمیخته و انگیخته از رنگ وبوی 

ً
مقطع تارخیی هولنـــاک، متاما

یبایی  عشـــق اســـت و حاصل تـــالش فیلم ســـاز برای خلـــق ز
اگرچه از آن مهه زشـــیت اســـت؟

کار اصیل یک گوهرشـــناس و کارشـــناس زرگری چیســـت؟ 
یـــک گوهرشـــناس و زرگـــر چرا ســـنگ حمـــک مـــی آورد و یک 
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گوشواره را با عیار نقد می سنجد؟ در درجه خنست، برای اینکه 
تعینی کند عیار این طال چقدر اســـت و یا این جواهرات چقدر 
می ارزد. کار اصیل یک گوهرشـــناس ارزش گذاری است. مثاًل 
ید عیار این گوشـــواره 18 اســـت. یعین حدود  او بـــه مشـــا می گو
90 درصـــد آن طـــالی نـــاب اســـت و بایق نـــه. او کاری نـــدارد 10 
درصـــد بایق مانـــده نقره اســـت یا آهـــن و چدن یا هر آت وآشـــغال 
یالش را  دیگری! جوزاین هیچ کدام از شـــخصیت های منی سر
شـــخصیت پردازی منی کند مگر اینکه بـــه دنبال نکات مثبیت 
در وجودشـــان باشـــد. متام ایـــن حرف هـــا را بارها گفتـــه ام. بارها 
یادآور شـــده ام که تفاوت نقد پاتولوژیک با نقد واقعی چیست. 
نقدکـــردن یک منونـــه ادرار با نقدکردن یک گوشـــواره طال فرق 
دارد. آزمایشـــگاه پزشـــکی در منونه ادرار به دنبال طـــال و اورانیوم 
غین شـــده منی گردد! در اینجا یک کارشـــناس منتقد در درجه 
خنســـت بـــه دنبال میکـــروب و عوامل بیمـــاری می گـــردد. چرا؟ 

چـــون با منونه ادرار طرف اســـت نه گوشـــواره طال!

مقدمهسوم:چهاررابطۀنقدبااثرهنری �
شکلدوم:فاقدجذابیت

بـــرای متجیـــد و تعریف کـــردن یا انتقاد، نســـبت های خمتلی بنی 
یشـــه جمد و متجیـــد و...( یا  یـــک اثر هنـــری و یک »مُمَتِجد« )از ر
منتقـــد می توان تصور کـــرد. اما بنا بر دالییل بایـــد اول از »حالت 
دوم« شـــروع کنمی! در حالت دوم، نه الزم است یک منتقد هنری 
یـــف کند، نه انتقاد. این حالت برای وقیت اســـت  از یـــک اثر تعر
یبایی نداشـــته باشـــد و یا فایده  که یک اثر هنری یا جذابیت و ز
و حمتـــوا. یعین چه؟ یعین هرگونه نقد و برریس آثاری که خماطب 
ندارد )چه مفید و حقیقت طلب باشـــند چه نباشند( و یا حمتوای 
خـــایص نـــدارد )چـــه خماطب داشـــته باشـــند و چه نـــه( کاری 
یب فایـــده اســـت. خیـــیل وقت ها هنرمنـــدان خالق چنـــنی آثاری، 
معمواًل خییل دوســـت دارنـــد که حیت به آهنا فحش داده شـــود! 
بایکـــوت کردن چننی آثـــاری باالترین جمازات و انتقادی اســـت 
کـــه می توان نســـبت به آهنا اجنـــام داد. )و هبترین لطی که یک 
منتقد به خـــودش و دیگران می کند!( اگرچه برای یک هنرمند 

واقعی این باالترین درد اســـت. 

شکلاول:جذاِببیضرر
یف  منتقـــد هنری در یـــک حالت می تواند هـــم از یک اثر تعر
کنـــد هم انتقـــاد. فقط به شـــرط اینکه آن اثر هنـــری جذاب 
و ســـرگرم کننده باشـــد اما مضـــر و گمراه کننـــده نه. )دقت 
کنـــمی کـــه »مضر بـــودن« بـــا »یب فایده« بـــودن فـــرق دارد!( 
البتـــه حـــیت در اینجـــا نیـــز یـــک متفکـــر واقعـــی، در درجـــه 
یرا خود  یف خواهـــد کرد نه انتقـــاد. ز خنســـت از این اثـــر تعر
یبایی، مطلوب ذایت اســـت. به مهنی دلیل بارها  جذابیـــت و ز
می کـــه یک هنرمند واقعی ممکن اســـت هرجور  توضیـــح داده ا
گنـــدی بزنـــد امـــا غیرممکن اســـت کـــه نتواند اثر جـــذاب و 

پرخماطب بســـازد. 

شکلسوم:جذاِبمضر
حالـــت ســـوم نقدکـــردن و ایـــراد گرفـــنت از آثاری اســـت که 
جذابیـــت دارنـــد امـــا مضر یـــا گمراه کننـــده هســـتند. گفتمی 

یـــن جمـــازات یـــک هنرمنـــد این اســـت که نقد اثـــرش را  باالتر
بایکـــوت کنمی. امـــا ایـــن کار در برابر این گونه آثـــار ظاملانه 
اســـت. ظاملانـــه، هـــم بـــه معنای ظلـــم بـــه آن هنرمنـــد و از آن 
. این ظلـــم دوگانه ســـوز در  مهم تـــر ظلـــم بـــه خماطبـــان آن اثـــر
! چون  »حالـــت چهارم« نیز هســـت. آن هم به مراتب شـــدیدتر
یال در چشم باد از مهنی دسته  مســـعود جعفری جوزاین و ســـر
چهارم اســـت، بیشـــتر از این الزم نیســـت در مورد ســـه حالت 
قبـــیل حبث و یا توقف کنـــمی. یعین حالیت که یـــک اثر هنری 
هـــم جذاب و خماطب پســـند اســـت هـــم مفید و ســـودمند هم 

حقیقت طلبانه.

شکلچهارم:جذاِبمفید
یال در چشـــم باد را  حـــیت اگر فعاًل جهت گیری حمتوایی ســـر
یال قبل از هر چیز یـــک اثر جذاب  می، این ســـر کنـــار بگـــذار
و خماطب پســـند بـــوده اســـت. جذابیت و ســـرگرم کنندگی، 
 سینمایی ســـت. ایـــن 

ً
شـــرط الزم یـــک اثـــر هنـــری و خمصوصـــا

یـــن وظیفـــه یـــک هنرمند اســـت، نـــه منتقـــد! مهان طور  کمتر
 تغییر 

ً
یایب خـــود اثـــر و هنایتا کـــه وظیفـــه اصیل نقد هنـــری ارز

دادن ذائقه و ســـلیقه خماطبان اســـت، نه حمکوم کـــردن آن! به 
مهنی دلیل شـــکل گرفنت اصطالحی حتت عنوان »سینمای 
منتقدپســـند« شـــاید قبـــل از هرچیـــز حکایت گـــر یـــک نوع 
بیمـــاری فراگیـــر ذهـــین و رواین در یک جامعه باشـــد تا یک 
مشـــکل اجتماعی! جامعه ای کـــه در آن منتقدان هنری برای 
خودشـــان یک جـــور ژانـــر هنر یا ادبیات منتقدپســـند درســـت 
کننـــد، حکـــم منکـــداین را دارد کـــه کارش بـــه کپک داین 

رســـیده است! 
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کتاب»گـــردشتصویر«اســـت. گزیدههایـــیاز  جشـــنوارههاتاخـــتنـــزده!متنزیـــر

چکمهلیسفرنگیها! �

پایی را چنـــدان جدی منی گرفم  من هرگز جشـــنواره های ارو
و معتقـــد بودم که آن ها برای بیراهه کشـــاندن ســـینماگران 
کشـــورهای جهـــان ســـوم طراحـــی شـــده اند و مهـــواره تـــرس 
مـــن از ایـــن بود کـــه روزی تابع ســـلیقه و عقیده آن ها شـــوم، 
یت خـــود و مهین خـــودم را  می مهم شـــود و هو نظـــر آن هـــا بـــرا
فرامـــوش کـــمن. می ترســـیدم روزی به جایی برســـم کـــه برای 
ســـلیقه آن ها فیلم بســـازم. در حرفۀ ســـینما کســـاین را دیدم 
که در حببوحۀ انقالب خود را از امام هم مســـلمان تر نشـــان 
می دادنـــد امـــا به حمض حضـــور در یک جشـــنوارۀ فرهنگی، 
دنیـــا و آخرت به یک نگاه باختند و خودشـــان چکمه لیس 

فرنگ و فرنگی شـــدند.

دشتهابهآپارتمانتبدیلشده! �

فیلم »شـــیر ســـنگی« درباره چند مرد اســـت که بـــرای هدیف 
یخ مملکت  بـــزرگ تا پای جان می ایســـتند. مرداین کـــه در تار
 
ً
یـــن چننی ســـوژه ای حتما یر می. در الیه هـــای ز فـــراوان داشـــته ا
سیاســـت هـــم می توانـــد وجـــود داشـــته باشـــد. امثـــال آ علیار 
 وقـــیت فکـــر می کـــمن که چـــرا حاال 

ً
می. واقعـــا بســـیار داشـــته ا

منی شـــود که چننی فیلم هایی ســـاخت، با عالمت سؤال های 
متعددی مواجهه می شـــوم. این ایســـتادگی تا رفنت پای مرگ 
ین ســـوژه در ســـینمای جهان است  به ســـوی هدف، هنوز هبتر
اما در ســـینمای خودمان انگار کســـی حاضر به شنیدن این 
قصه ها نیســـت. دشـــت ها به آپارمتـــان تبدیل شـــده و مردها در 

. گوشـــه دیوار به مصرف مـــواد خمدر

ایستادهدربرابرِاشغال �

یت  می بـــود، صف بـــود اما با مهۀ این هـــا اکثر جنـــگ بود، حتر
مـــردم ایـــران بلندقامـــت و یکپارچـــه در برابـــر دمشن ایســـتاده 
بودنـــد. من هـــم به عنـــوان فرزند ایـــن ملت تالش کـــردم که 
یـــن فاجعه ای اســـت که  یـــادآوری کـــمن که اشـــغال بزرگ تر
می توانـــد بر ســـر ملیت بیایـــد. این بود که فیلمنامۀ »در مســـیر 
تندبـــاد« را نوشـــم. در ایـــن فیلـــم بـــه موضـــوع اشـــغال مهین 
پرداختـــه بودم. در مســـیر تندباد کـــوالژی اســـت از آناین که 
مهیشـــه در مقابـــل هجـــوم یب رمحانـــۀ تندبادهایی کـــه بر این 

یده، ســـینه های هپن خود را ســـپر کرده انـــد تا زمخی  دیـــار ورز
یـــز خنورد. بر پیکـــر ایران عز

برای من جنگ مهیشـــه یک دغدغه بوده اســـت و مهیشـــه از 
موضوع اشـــغال نگـــران بـــوده ام. در  1365 بازدیدی از مناطق 
یه  جنگـــی جنوب کشـــور داشـــم. در سوســـنگرد خیـــیل گر
کـــرده ام. بـــه دخترهـــای کم سن وســـال جتـــاوز کـــرده بودنـــد 
و آن هـــا را دســـته مجعی دفـــن کـــرده بودنـــد. حـــدود 36 حلقه 
فیلـــم از آن جـــا عـــکایس کـــرده بـــودم. آن روزها کشـــورهای 
غـــریب طـــوری وامنـــود می کردند که انـــگار ما به عـــراق محله 
کـــرده بودمی، درحایل که مهه می دانســـتند ما فقط از کشـــور 
خودمـــان دفـــاع می کـــردمی و آغازکننـــده جنگ نبـــودمی. این 
دغدغه ها و حس مهین پرســـیت به مـــن ایدۀ نگارش فیلمنامه 

در مســـیر تندباد را داد.

جاسوسانوطنفروش �

خیـــی بـــه مـــن نشـــان مـــی داد که  پژوهش هـــا و مطالعـــات تار
 به 

ً
علت اشـــغال ایـــران در جنگ جهاین دوم را منی شـــود صرفا

ســـیاه کاری و دسیسه های روباه پیر انگلیس، نسبت داد. ما 
من کاری،  می. ندا ین ضربه را از داخل کشـــور خـــورده ا کاری تر
، بیـــکاری، شـــکاف عمیق طبقـــایت، تضاد  یب ســـوادی، فقـــر
منافـــع حکومـــت، نیازهای واقعـــی ملت، یب لیاقیت مســـئولنی 
کشـــور و از مهه مهم تر جاسوســـان وطن فـــروش داخیل، ایران 
را تبدیـــل به لقمه ای آماده و ســـهل الوصول برای اجانب کرده 

بودند.

درستایشمقاومتملت �

من و  در چشـــم بـــاد در واقع به نوعـــی وصیت نامه من بـــه فرزندا
مـــردم این زادوبـــوم به مشار می آیـــد. به این معـــین که جوانان 
می و دولت مردان مـــا هم درک  یســـته ا مـــا بدانند کـــه چگونه ز
کننـــد کـــه اگر از مردم جدا شـــوند و خـــود را تافتۀ جدابافته 
ین نســـمی جابه جا  بدانند، مانند پر کاهی با وزش کوچک تر
یال نشـــان بدهم که  خواهنـــد شـــد. می خواســـم بـــا این ســـر
ملـــت ایـــران با متـــام ســـخیت ها تـــوان ایســـتادگی در مقابل هر 
یـــن خاطرۀ من از این فیلم ســـاخت  دمشـــین را دارا اســـت. هبتر
فصـــل ســـوم آن و ســـفر به خرمشـــهر مظلـــوم بود کـــه بامهت 

یـــز به آغوش وطن بازگشـــت. غیـــور مردان و شـــهدای عز
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عاشقادبیاتکهن �

انقـــالب تازه نفـــس بـــود و مـــن هـــم تازه 
به صداوســـیما آمده بـــودم. کالس هایی 
جـــردن  ســـاختمان  در  اداره  طـــرف  از 
برگـــزار شـــده بـــود کـــه در آن آقـــای مســـعود جـــوزاین درس 
ســـینما می دادنـــد. اولنی بـــار آجنا آقای جـــوزاین را دیـــدم و جرقه 
آشـــنایی مان خـــورد. خیـــیل نگذشـــت کـــه پنـــج جلســـه توی 
کالس هـــای ســـاخت، کارگرداین و نوشـــنت منت بر اســـاس 
قصه های موالنا شـــرکت کردم. عالقۀ من بـــه موالنا و ادبیات 
کم کـــم یک دادوســـتد عاطی و فکـــری بنی مـــا راه انداخت.  
»بـــا من حرف بزن« اولنی فیلم داســـتاین نیمه بلند آقای جوزاین 
بود. این فیلم ســـال 63 ســـاخته شـــد. درســـت وســـط جنگ. 
یری از  بـــا این کـــه موضوع فیلـــم دفاع مقـــدس بود، هیـــچ تصو
جنگ منایش داده نشـــد. امحد، پســـر چبۀ کروالل فیلم به برادر 
بزرگش حممد وابســـته بود. حممد او را به مدرســـه فرستاد تا زبان 
ناشـــنوایان را یـــاد بگیـــرد. معلم بارهـــا از امحد خواهـــش کرد با 
دســـتانش صحبت کند اما نتیجه نداشـــت. امحـــد یاد گرفته 
، دنیای  یـــد. غروب یـــک روز بـــود ویل منی خواســـت چیزی بگو
امحـــد هبم رخیت. خبـــر آوردند بـــرادرش حممد در جهبه شـــهید 
شـــده. امحد، باالی ســـر برادرش رفـــت و برای اولنی بار با اشـــاره 
دســـت هبـــش گفـــت: »با من حـــرف بـــزن« تـــوی آن فیلم که 
به دعـــوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ســـاخته 
شـــد، مـــن دســـتیار اول آقـــای جـــوزاین بـــودم. این اولـــنی جتربۀ 

مهـــکاری جدی مـــا بـــود و از آن به بعد تمی خویب شـــدمی.  
آقای جوزاین حتصیل کرده دانشـــگاه ایالیت سانفرانسیســـکو 
داشـــت. عالقـــه  فیلم ســـازی  بـــه  جتر از  بـــاری  بـــود. کولـــه 
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وزهای همراهی با جوزانی می گوید علیرضا رئیسیان، کارگردان و نویسنده سینما از ر

فوق العـــاده بـــه نثـــر قـــدمی و اشـــعار مولـــوی و عطـــار در کنار 
ر ها 

ُ
 ل

ً
عـــرق مـــیل و شـــناخت قومیت های خمتلـــف - خصوصـــا

 اهل مهـــان جاســـت - آقای جـــوزاین را 
ً
کـــه خـــودش اصالتا

فراتـــر از یـــک کارگردان کـــرده بـــود. جهان بیین و شـــناخیت 
از فرهنـــگ عامـــه مـــردم کســـب کـــرده بود کـــه از اولـــنی اثر 

ســـینمایی اش، »جاده هـــای ســـرد« منـــود پیـــدا کرد. 

نهفقطیککارگردان �

خیـــیل از افـــرادی کـــه اســـم و رمسی توی ســـینما به هـــم زدند، 
توســـط آقـــای جـــوزاین وارد ســـینما شـــدند. جســـارتش بـــرای 
مُیـــر  اســـتفاده از نیروهـــای تازه نفـــس منحصربه فـــرد بـــود. از گر
یگر هـــا، هیچ کدام جتربه  بگیر تا مدیـــر تولید و فیلم بردار و باز
ســـینمایی نداشـــتند. آقای کالری، منصوری، ِجبیل و خود من 
تازه کار بودمی. آقای هبشـــیت موقعیت اولـــنی کارگرداین را برای 
مســـعود جـــوزاین فراهم کـــرد و جـــوزاین این موقعیـــت رو برای 

دیگـــران از مهان فیلـــم ســـینمایی اول فراهم کرد. 
»در جاده هـــای ســـرد« هم منشـــی صحنه بودم، هم دســـتیار 
کارگـــردان و هـــم کمـــک صحنـــه. تـــوی آن کـــوران برف، 
من تا صحنـــه آماده شـــود.  جمبـــور بـــودم خـــودم آســـتنی باال بـــز
برداری شـــد و پالن  یر تعـــدادی از پالن ها حـــوایل اراک تصو
بعـــدی در آبعـــیل و پـــالن ســـوم در بلندی های رودهن. ســـه 
لوکیشـــن خمتلـــف بـــا یـــک رکـــورد ثابـــت. مثـــل االن نبـــود 
کـــه عکس بگیرنـــد و کارگـــردان تأیید کند. خـــود آقای 
جـــوزاین در مهـــه صحنه هـــا حاضـــر شـــد و انتخـــاب صحنه 
بـــا خـــودش بـــود. کار به خاطر شـــرایط مـــایل و رونـــد تولید 
و نداشـــنت هتیه کننـــده و مهـــۀ این ها، ســـه ماه تعطیل شـــد. 
آبعـــیل را ســـه مـــاه بعد از اراک ضبـــط کردمی. در آن ســـه ماه 
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خییل هـــا گفتنـــد: »تولید متوقف شـــده.« 
پاژ و  آقـــای جـــوزاین یک دفتـــر چهل برگ داشـــت کـــه دکو
یو و بقیـــه مطالب تـــوی مهان بـــود. دفتر بیشـــتر اوقات  ســـنار
دســـت مـــن بود و کم کـــم می فهمیـــدم که یـــک کارگردان 
، روان شـــنایس  یگر بایـــد هم زمـــان در ذهنش بـــه تکنیک، باز
، منـــا و مهـــۀ این ها مســـلط باشـــد. وقیت که  ، رنـــگ، نـــور لنـــز
پـــای مونتـــاژ رفـــم و فیلم هنایی شـــد، کامـــل درک کردم که 
یال مادی  یـــک ایده چطـــور از ذهن کارگردان تبدیل بـــه متر
یـــم و آهنـــگ روح  می شـــود و راش هـــا در مونتـــاژ دوبـــاره بـــا ر
می گیرنـــد و پـــروژه متـــام می شـــود. »جاده هـــای ســـرد« که به 
خروجـــی رســـید، خیـــیل بـــا فیلم نامه ســـیامک تیق پـــور که از 
داســـتان های حممدرضا سرشار گرفته شـــده بود فرق می کرد.

یکسینمایدیگر �

ســـینما بعد از انقـــالب دگرگون شـــده بود و قواعد فیلم ســـازی 
شـــکل مشخصی نداشـــت. یکی از هتیه کنندگان معروف قبل 
انقالب رفته بود پیش آقای هبشیت مسئول بنیاد سینمایی فارایب، 
گفته بود: »آقا مگر می شـــود بـــدون اســـتفاده از عناصر جذاب، 
مثل اکشـــن و سوپراســـتار و مسائل جنسی فیلمی ساخت که 
خماطب به آن اقبال داشـــته باشـــد؟« فیلم »جاده های ســـرد« که 
اکـــران شـــد مهان هتیه کننده به آقـــای فارایب گفته بـــود: »حرفم 
را پـــس گرفـــم. نشـــان دادید می شـــود بـــدون آن عناصر هم فیلم 

جذاب ســـاخت. این ســـینما یک ســـینمای دیگری است.«
»جاده هـــای ســـرد« اولـــنی فیلم ایـــراین بعد انقالب بـــود که به 
جشـــنواره های معتبر بنی امللیل راه پیدا کـــرد. مردم انگار مهنی 
فیلم را طلب می کردند و اســـتقبال یب نظیر بود. مسعود جوزاین 
در فیلم »شـــیر ســـنگی« هم قواعد را حفظ کرد و درعنی حال 
یـــان تـــازه ای راه انداخت. در اثر بعـــدی و فیلم »در  حـــرف و جر
مســـیر تندباد« چندتا از النگ شـــات های مهم سینمای بعد از 
انقالب ایران را شـــاهد بـــودمی. اهل فن می داننـــد که چیدن آن 

یر می خواهد.  صحنه جلو لنز شـــناخت خییل دقیـــیق از تصو

خلقوخویحماسی �

یـــخ معاصر که   تار
ً
یـــخ، خصوصا آقـــای جـــوزاین از مـــاده تار

عالقه منـــد هـــم هســـتند، به نفـــع مفاهـــمی و حرف هـــای امروز 
یـــد مـــا ملـــیت باســـابقه  اســـتفاده می کنـــد. می خواهـــد بگو
 
ً
یبا محایس هســـتمی. »شـــیر ســـنگی« دومنی فیلم جوزاین، تقر
متـــام عناصـــر ژانـــر ِوســـِترن را دارد ویل داســـتان کامـــاًل بومی 
یخ  و مـــیل اســـت. مســـعود جـــوزاین به خاطـــر عالقـــه بـــه تار
ایـــران و ادبیـــات فـــاریس، خلق وخـــوی محـــایس پیـــدا کـــرده 
بـــود. تســـلمی منی شـــد. اهـــل عقب نشـــیین نبود. شکســـت را 
به ســـادگی قبـــول منی کرد. مبـــارزۀ تـــوی وجـــودش را هم در 
یتـــش. در کار هـــا و پروژه هـــا،  آثـــارش می بینـــمی هـــم در مدیر
مبـــارزه برای اجیاد شـــرایط هبتـــر را می دیـــدمی و در آثاری مثل 
»شـــیر ســـنگی« و »در مســـیر تندبـــاد« و »در چشـــم بـــاد« 
یـــت روحیه محایس و مبارز خماطب را شـــاهد هســـتمی. در  تقو
می کـــه مـــا را از مهه کشـــور های منطقه  ایـــران عنصـــری دار
متفـــاوت می کنـــد و آن روحیـــه سلحشـــوری و مقاومـــت و 
یـــخ مـــا سرشـــار از ماجراســـت؛ ماجرا هایی  مبـــارزه اســـت. تار
مثـــل خلع رضاشـــاه، کودتای 28 مـــرداد، مشـــروطیت و ... . 
دمشـــن خارجی و خیانت داخیل، عناصر اصیل داســـتان های 

خیی ماســـت.  تار
ســـعید جـــوزاین دغدغه هایـــش گرفتـــارش کـــرده اســـت، با 
موضوعـــایت کـــه در ایـــن مملکـــت باعـــث بـــروز نقـــاط مرتفع 
خیـــی شـــده اند فیلـــم می ســـازد. بـــا ایـــن عناصـــر می شـــود  تار
خیـــِی بـــه دور از شـــعارزدگی ســـاخت. ایـــن از  فیلم هـــای تار
هومشندی هـــای آقـــای جـــوزاین بـــود. آقـــای جوزاین هـــر موقع 

خیـــی بســـازد موفـــق خواهـــد بود. فیلـــم تار
آقای جوزاین بیشـــتر از 5 ســـال است که فیلم نساخته. چرا؟ 
با این خپتگی باید هرســـال یک فیلم ســـینمایی داشـــته باشد. 
یای ویل« را آماده دارد ویل  یوی »پور 5 ســـال است که ســـنار
به مرحله تولید نرســـیده. مســـعود جوزاین و امثال آقای جوزاین 

با این مهه فیلـــم قابل احترام چرا امـــروز کار منی کنند؟  
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ــــــی، � ــ ــ ــــــریجوزان ــ ــــــعودجعفــ ــ ــــــریمســ ــ ــــــۀفکــ ــ درمنظومــ
دارد. پررنگــــــــــی نقــــــــــش ادبیــــــــــات و حماســــــــــه
سرچشــــــــــمۀاولیــــــــــۀایــــــــــنعالقــــــــــهبــــــــــهکجــــــــــا

دد؟ میگــــــــــر بر

پـــدر خیـــیل به ادبیـــات عالقه داشـــت. خودش بـــه خودش 
خوانـــدن و نوشـــنت یـــاد داده بود. حافـــظ را از بـــر می خواند. 
فردویس و ســـعدی را کامل حفظ بود. دوســـت داشـــت که 
ایـــن عالقـــه را پـــرورش بدهـــد. چبه ها هـــم وقیت کـــه عالقه 
یق  تشـــو یـــا شـــعری حفـــظ می کردنـــد،  نشـــان می دادنـــد 
می کرد. در خاطرم مانده وقیت مســـعود شـــعر حفظ می کرد، 

پـــدرم هبش پول مـــی داد.

ــــــکا،فعالیــــــــــت � ــــــهآمریــــ ـــ ــــــفربـ ـــ ــــــدازسـ ـــ ــــــیبعـ ــــــایجوزانــــ آقــــ
مبارزاتــــــــــیداشــــــــــت؟

بله، از مهان ابتدا مسعود جذب شده بود و فعالیت می کرد. 
من هم وقیت رفم بالفاصله جذب شدم و فعالیت می کردم. 

حیت قبل از سرنگوین شاه توی پاسپورت هامیان، عنوان 
می  شاهنشاهی را خط زده بودم. مسعود قبل از سرنگوین رژ
شاه برگشت ایران و از اتفاقات فیلم برداری کرد. بعدازاین 

یکا و  می سرنگون شد، متام فیلم هایش را آورد آمر که رژ
، مستند  یر نشست دوباره مونتاژ کرد. بعد از دل مهنی تصاو

»به سوی آزادی« را ساخت. روی یک نوار زمزمه کردم و 
دادمی به یک نفر که نت می نوشت و پیانو کار می کرد. 

یک مستند ساخته شد.  کارهایش را اجنام داد و موز
یشه اش از آهنگ های لری گرفته شده.   ر

به خصوص از آهنگ »دایه دایه«. 

رݤݤݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݣݣردݤݤݤݤݤݤ ݭݓ ݫ مݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣٮݫ
ݒ

ݡݡس ݭݭݭݭݭݭݭݭݕ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݩݩز ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ اݣݣ�ݧ
وایت   فتح اهلل جعفری جوزانی وری بر فیلم ســــــــازی جوزانــــــــــــــی به ر مر

چــــــــــرااهتمــــــــــامبــــــــــهتصویرگــــــــــریفرهنــــــــــگلــــــــــرینقــــــــــش �
ــــــــــارایشــــــــــاندارد؟ پررنگــــــــــیدرفیلمهــــــــــاوآث

یشـــۀ آدم. از طـــرف دیگر لرها  یک طـــرف برمی گـــردد بـــه ر از
یـــخ این مملکت ویل بســـیار بســـیار  کـــم کار نکردنـــد در تار
کـــم بـــه لرها پرداختـــه شـــده. در نتیجه مســـعود تاحدی که 

در توانـــش بـــوده تـــالش کرده تا به این مســـئله بپـــردازد. 

ــــــاندر � ــ ــ ــــابرادرت ــ ــ ــ ــــماب ــ ــ ــــــکاریشــ ــ ــــــۀهمــ ــ ــ ــــــنتجرب ــ ــ اولی
ــــــــــۀایشــــــــــان ــــــــــهســــــــــومینتجرب ســــــــــینما،برمیگــــــــــرددب
ــــــــــاد«.شــــــــــمانقــــــــــشعلــــــــــی ــــــــــی»درمســــــــــیرتندب یعن
ــــــا ــ ــ ــــــارزب ــ ــ ــــــورومب ــ ــــــــیپرشــ ــ ــــــــد،جوان ــ ــــــــازیمیکردی ــ راب

ــــد. ــ ــ ــ ــــختیهایکاربگویی ــ ــ ــارۀســ ــ ــ ــ ــ ــــه.درب ــ ــ ــ بیگان

خییل مشـــکالت داشـــت از نگاتیـــو گرفته تا هـــزار و یک 
. ویل چـــون امیـــد بـــود تـــوی دل هامیـــان، با  مشـــکل دیگـــر
می، کاری که شـــاید  شـــور و عالقـــه بیشـــتری کار می کرد
امـــروز غیرممکن باشـــد. نگاه مســـعود در ایـــن فیلم نگاهی 
ین جا برای نشـــان دادن  یـــخ هبتر یـــخ بود. تار محـــایس به تار

اســـت. این نگاه 

همــــــــــکاریبعدیتــــــــــانبرمیگــــــــــرددبــــــــــهفیلــــــــــم �
ــی ــ ــ ــ ــد.فیلمــ ــ ــ ــ ــ ــدهاشبودی ــ ــ ــ ــ ــهتهیهکنن ــ ــ ــ ــ ــوغ«ک ــ ــ ــ ــ »بل
ــــــــــارۀپزشــــــــــکیدردمنــــــــــدکــــــــــهدنبــــــــــال اجتماعــــــــــیدرب
ــــروف ــ ــ ــ ــــت.بهقولمع ــ ــ ــــردماســ ــ ــ ــــکالتمــ ــ ــ ــــلمشــ ــ ــ حــ
ــــــــــا ــــــــــد!آی ــــــــــرایاینجــــــــــورکارهــــــــــادردمیکن ســــــــــرشب

ــــــــــهازایواقعــــــــــیداشــــــــــت؟ ایــــــــــنپزشــــــــــکماب

پزشـــک تـــوی فیلم، مهســـایه مـــا بـــود. مســـعود فیلم نامه ای 
از او ســـاخت. آدمـــی بـــود پرشـــور و می خواســـت بـــرای ایران 
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هـــر کاری می توانـــد بکنـــد. می دانســـت دکترهـــایی بودند 
کـــه مطـــب زده بودنـــد و رقم های بـــاالیی می گرفتنـــد ویل او 

می خواســـت پزشـــکی باشـــد در خدمـــت مردم. 

برســــــــــیمبــــــــــهســــــــــریال»درچشــــــــــمبــــــــــاد«کــــــــــهعــــــــــالوه �
ــم ــ ــ ــ ــــشکارراهــ ــ ــ ــــب،پژوهــ ــ ــ ــ ــرطبی ــ ــ ــ ــ ــــشدکت ــ ــ ــ ــرنق ــ ــ ــ ــ ب

ــــــتید. ــ ــــــــدهداشــ برعهــ

پژوهشـــش نزدیک دو ســـال زمان بـــرد. سرتاســـر آن فیلم نامه 
خیی قابل اعتبار اســـت. هیچ جایش نیســـت که  از نظـــر تار
خیـــی نیســـت. حیت موقـــع فیلم بـــرداری  یـــمی مهچـــنی تار بگو
مســـعود می خواســـت تغییری بدهد، به مـــن می گفت فالن 
مســـئله را می خواهـــم. کتاب هـــایی کـــه بـــود را می گشـــم، 

پیـــدا می کـــردم و تلفـــین هبش خبر مـــی دادم. 

ــــــر � ــــــریالبگوییــــــــــد،دکتــــ ازنقــــــــــشخودتــــــــــاندرایــــــــــنســــ
طبیــــــــــب.پزشــــــــــکیکــــــــــهدرمیــــــــــدانجنــــــــــگ،ازگلولــــــــــه
ترســــــــــینــــــــــداردوبــــــــــهرزمنــــــــــدگانرســــــــــیدگیمیکنــــــــــد.

یال خپش شـــد  دکتـــر طبیب هم آدم واقعی بوده. وقیت ســـر
خامنـــش زنـــگ زد اینجـــا و دنبـــال کســـی می گشـــت که 
نقـــش دکتر طبیب را بازی کـــرده. باهاش صحبت کردم، 
خیـــیل برایـــش جالـــب بـــود و می گفـــت مشـــا این هـــا را از 
کجـــا پیـــدا کردید که آن قدر دقیق شـــده؟ گفم دوســـت 
مشـــترکی داشـــتمی که با دکتـــر طبیب رفت وآمد داشـــت. 
از دکتـــر عکـــس و نـــوار داشـــت و برامیـــان آورد و مهنی ها 
می. دکتـــر طبیـــب بیش وکـــم مهـــاین بود  را اســـتفاده کـــرد
کـــه تـــوی فیلـــم می دیـــد. آدم با جـــرایت بود، تـــوی موقعییت 
کـــه مهـــه نیروهـــا ول می کردنـــد و می رفتند، ایســـتاده بود. 
خـــودش بود و پرســـتاری کـــه آجنا بود و رســـیدگی می کرد 

بـــه جمروحنی.

ــینمای � ــ ــ ــ ــروســ ــ ــ ــ ــ ــهدرتفک ــ ــ ــ ــ ــیک ــ ــ ــ ــ ــائلمهم ــ ــ ــ ازمســ
ــــــیر ــ ــــــنگی«،»درمســ ــ ــــــیرســ ــ ــــــــتاز»شــ ــــــــیهســ ــ جوزان
ــــــــــا ــــــــــارزههســــــــــتب ــــــــــاد«مب ــــــــــاد«و»درچشــــــــــمب تندب

ــــــی ــــــهیکــــ ـــ ــــــارزهبـ ـــ ــــــئلهمبـ ـــ ــــــرامسـ ـــ ــــــا.چـ ـــ بیگانههـ
ــــینمایی ــ ــ ــــایســ ــ ــ ــــنمؤلفههــ ــ ــ ــ ازاصلیتری

ــــــــــیتبدیــــــــــلشــــــــــدهاســــــــــت؟ جوزان

آمـــده،  ســـرمان  کـــه  بـــالیی  یـــن  بزرگ تر
حضـــور بیگانـــگان بوده در ایـــن مملکت. 
تـــا وقیت بیگانه هســـت و به مـــا حکومت 
باشـــمی.  خودمـــان  منی توانـــمی  می کنـــد، 
فرامـــوش  نبایـــد  بیگانـــگان  بـــا  مبـــارزه 
را  اشـــغال  مســـئله  مهیشـــه  مـــا  شـــود. 

یـــر  داشـــتمی و مهیشـــه ایـــن مملکـــت ز
ســـلطه بیگانـــگان بـــوده. تالش ما 

ایـــن بود کـــه با فیلم هـــا، مبارزه با 
یـــت کنـــمی.  بیگانـــه را تقو

ــــــــــارشازچــــــــــهجنســــــــــی � قهرمانهــــــــــایجوزانــــــــــیدرآث
هســــــــــتند؟

قهرمان هـــای مســـعود قهرمان هـــایی نیســـتند کـــه از ابتـــدا 
قهرمـــان باشـــند. آدم هـــایی هســـتند که تـــوی شـــرایطی قرار 
می گیرند که باید خودشـــان را نشـــان بدهند. آن جاســـت 
کـــه تصممی می گیـــرد بلند شـــود و مبارزه کند. ایـــن مبارزه 
در درون آدم هـــا اســـت. اگـــر ایســـتادگی نباشـــد، هیچـــی 
نیســـتمی. در مهـــه فیلم هایـــش ســـعی کـــرده ایـــن مبـــارزه را 

بدهد.  نشـــان 

ــــیاز � ــ ــ ــ ــــرایجوزان ــ ــ ــ ــرب ــ ــ ــ ــــخمعاصــ ــ ــ ــ ــرانوتاری ــ ــ ــ ــ ــراای ــ ــ ــ چــ
ــتند؟ ــ ــ ــ ــــوردارهســ ــ ــ ــــیبرخــ ــ ــ ــ ــــتباالی ــ ــ ــ ــــۀاهمی ــ ــ درجــ

در مهـــه فیلم هایـــش، پرچـــم ایـــران حمکـــم ایســـتاده و در 
اهتـــزاز اســـت. مهیشـــه ایـــران حمـــور بـــوده و برایـــش مهـــم. 
یـــخ می پـــردازد، به خاطـــر این کـــه  مســـعود بیشـــتر بـــه تار
یـــخ، می توانمی جلـــوی اشـــتباهات مان را  بـــا نگاهی بـــه تار
می. مســـعود فیلم سازی اســـت که منی گذارد فراموش  بگیر

کجـــا کنـــمی کـــه چی هســـتمی، از 
گذشـــته هامیان  می.  آمد

چـــی بـــوده؟ بادقت 
رفتـــار  در  کـــردن 

 ، شـــته ها گذ
می  درس بگیـــر
و  االن  بـــرای 

. ه یند آ
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یگر سینما مصاحبه با احمد رمضان زاده کارگردان، فیلم نامه نویس و باز
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دانشجویشبودم �

مـــن 4 ســـال ســـینما خوانـــده بـــودم و 
خودم هم درس می دادم. وقیت مســـعود 
 » یـــس »روان شـــنایس لنـــز جـــوزاین تدر
را شـــروع کـــرد، با خـــودم گفـــم: »من 
در ایـــن 4 ســـال پـــس چـــی خوانـــده ام؟ چـــرا این هـــا را بـــه ما 
نگفته انـــد؟« فهمیـــدم هیچی خنوانـــدم. اگـــر االن هم چیزی 
بلـــد هســـم، از آقای جوزاین یـــاد گرفته ام. فقط روان شـــنایس 
یگری  ، فیلم بـــرداری، باز لنز نبـــود، در مورد فیلم نامه مهنی طور
 اســـتاد بود. مســـعود جوزاین ســـینما را 

ً
یت صحنه واقعا و مدیر

لقمـــه می کـــرد و می گذاشـــت تـــوی دهان دانشـــجوها. 
. این قدر کالس هایش شـــلوغ بود  مـــن هم یکـــی از آن 100 نفـــر
که کســـی را منی شـــناخت. هیچ وقـــت از خاطرم منـــی رود، آقای 
جـــوزاین ســـر کالس پیپ می کشـــید. آن موقـــع باید یک فیلم 
یوی مـــرا خواند.  15 دقیقـــه ای می ســـاخم برای پایان نامه. ســـنار
گفت: »فیلم ســـاخنت پول می خواهد. بـــا دو حلقه نگاتیو که 
منی تواین فیلم بســـازی.« گفم: »آقا من شـــب ها با تاکسی کار 
می کمن و پول کار را گذاشته ام کنار.« گفت: »عه! باریکال. 
شـــب ها کار می کین برای فیلم ســـاخنت؟« گفم: »آره.« آقای 
جوزاین که این را فهمید، اســـتاد راهنمایی ما را قبـــول کرد و ما را 
هل داد. توی دانشـــگاه ســـؤال بود این دانشـــجوها کی هستند 

که آقای جوزاین شـــده اســـتاد راهنماشان. 

درنقشخالوقربان �

یدون حســـن پور که در فیلم »در مسیر تندباد« مشاور آقای  فر
جـــوزاین بـــود را می شـــناخم. به ش گفـــم: »من اسب ســـواری 
من اســـب ها را مجـــع کـــمن. هـــر کار دیگـــری هـــم  بلـــدم. می تـــوا
کـــه خبواهید از دســـم بـــر می آید. یک گوشـــه ای به مـــا بده.« 
رایض اش کـــردم. هـــر روز می رفـــم ســـر صحنـــه. مثـــل فرفـــره 
یـــدم و بـــه کارهـــا می رســـیدم. آجنـــا آقـــای جـــوزاین پیپ  می دو
می کشـــید. مهیشـــه پیپـــش را بـــر می داشـــم کـــه اگـــر پیپ 
می: »بفرماییـــد« حیت یک بســـته کبریت  خواســـت مـــن بگـــو
ده تـــایی تـــوی جیـــم بود تـــا اگر کبریت خواســـت اهـــدا کمن. 
خالصه ذره ذره آقای جوزاین من را بیشـــتر شـــناخت تا این که 
یک بار توی مســـابقه اسب ســـواری خودماین، ایشان دید خییل 
اسب ســـواری ام خوب اســـت. به دســـتیارش گفـــت: »این که 
میش تـــوی کار  این قـــدر اسب ســـواری اش خوب اســـت، بیاور
یگر فیلـــم »در  .« این طـــور شـــد کـــه مـــن باز آقـــای حســـن پور
چشـــم باد« شـــدم. از نزدیک آقای جوزاین و انتظامی را می دیدم 

و شـــیوۀ کارکـــردن را یاد می گرفـــم. خییل خوشـــحال بودم.
از وقـــیت آقـــای جـــوزاین فهمید دانشـــگاه قبول شـــدم، یک جور 
دیگـــری با من برخـــورد کرد. خییل آدم عجییب اســـت. به حمض 
ایـــن که فهمید من عالقه مندم، ذره ذره به مـــن آموزش داد. یک 
می کـــرد. رفـــم داخل چـــادرش. کتایب به مـــن داد و  شـــب صدا
یـــد. آن را   می لرز

ً
می واقعا گفـــت: »ایـــن را ببر خبوان.« دســـت و پـــا

بـــردم خوانـــدم. هـــر چه هـــم خواندم متوجه نشـــدم به چـــه درد 
می خـــورد. تـــرس این را داشـــم که آقـــای جوزاین از من بپرســـد. 

خاکایرانراباخودشبرد �

یند. خبش هـــای محایس را  یـــخ را نصفه و نیمه می گو گاهـــی تار
یاد  ینـــد کـــه مغرور می شـــوی و می گـــویی امثال رســـم ز می گو
ینـــد؛ منی فهمـــی اگر حواســـت  داشـــتمی. از شکســـت ها منی گو
نباشـــد، دوباره شکســـت می خوری. در واقع اگـــر فرازوفرودهای 
تارخیی را نشـــان ندهنـــد محاقت کردند. مســـئلۀ جنگ جهاین 
دوم بـــرای ایـــران شـــوخی نبـــود. 4 ســـال اشـــغال بـــودمی. شـــاه را 
برداشـــتند یکی دیگر را گذاشتند. خییل حتقیرآمیز است. خییل 
مـــا را کوچک کردنـــد. جوزاین ایـــن واقعیات را بـــا آن هیجان و 

خالقیت هنـــری، با جزئیات بیشـــتری طراحی و بیـــان کرد. 
کارهـــای بـــزرگ مشـــکالت خـــودش را دارد. االن با تکنولوژی 
100 نفـــر آدم را 1000 نفر نشـــان می دهـــی. آن موقع هنوز این خبرها 
ید، باید ابـــزارش را هم در  نبـــود. وقیت می خواهید کار بزرگ بســـاز
کنـــارش آماده کنید. یعین هتیه کننده اش هم باید هتیۀ کنندۀ 
یگر بزرگی باشـــد. تدارکاتش هم  بزرگی باشـــد. بازیگرش باز
تدارکات بزرگی باشـــد. جتربه ســـینمای ایران آن ســـال ها کم تر 
بود. خبشـــی از مشکالت هم دســـت آقای جوزاین نبود، مربوط 
به بودجه بود. فرض کنید امســـال ما بـــرآورد کردمی یک قیمیت. 
ســـال بعد نرخ بیشـــتر می شـــود. این طوری باالنـــس هتیه کننده 
بـــه هم می خـــورد. باید برود بـــرآورد مایل کند. دوباره تـــمی را رایض 
مثـــال آقـــای میرباقری یا آقـــای جوزاین آدم هایی نیســـتند 

َ
کنـــد. ا

کـــه از کار بزننـــد. جـــایی کـــه 1000 نفـــر آدم می خواهـــد را باید 
1000 نفـــر باشـــند وگرنه منی آینـــد. کاری که ما قرار بـــود ظرف 2 
ســـال متامش بکنمی، شـــد 4 ســـال. برآورد های مایل هبم رخیت و 

مشـــکالت مایل باال گرفت.
یون تاجیکستان بود که در فیلم  یز یندۀ تلو ســـتاره صفرآوه گو
، پنج  »در چشـــم باد« نقش »لییل« را بـــازی می کرد. من چهار
من ســـتاره صفـــرآوه از ایران کـــه می رفت قدری  بار دیدم که خا
می ســـخت بود که پیش  خـــاک با خودش می بـــرد. درکش برا

چشم تاجیکســـتاین ها، ایران چه عظمیت دارد.

فدایاشکوخندۀتو �

راســـتش می ترســـم. می ترســـم هر چـــه راجع بـــه آقـــای جوزاین 
می نه تهنـــا کمکـــی نکنـــد، بلکـــه به خاطـــر دانـــایی و  بگـــو
گســـتردگی آقای جـــوزاین، لطمه ای به ایشـــان بزنـــد. جوزاین 
تـــوی دفتـــر کارش کیل کتـــاب دارد. چندیـــن برابـــر آن در 
 
ً
خانه اش کتاب اســـت. ایشان اگر دو روز مطالعه نکند حتما
مشـــکیل پیدا می کند. من به واســـطۀ مســـعود جوزاین ایران را 
شـــناخم. مشکالتش را؛ فراز و فرودهایش در دوره های خمتلف 
را. ایـــران مهیشـــه مورد حســـادت و محله بوده. مســـعود جوزاین 
یـــد. اگـــر به من  در کارهایـــش فرازوفرودهـــای ایـــران را می گو
می کـــه جوزاین  یف کـــن. می گو ینـــد که جـــوزاین را تعر بگو
فردویس سینما اســـت، برای این که هم خود شاهنامه را خوب 
یر بنای محاســـه هایش در  می شناســـد و هم مذهب تشـــییع را. ز
یـــد: »این  ســـینما عقالنیت و اندیشـــه اســـت. خودش می گو
پایـــه این بـــزرگان بوده.«  مملکت مهیشـــه بزرگاین داشـــته و بر
خـــب االن که فضای جهان به مست تبلیغات و فضای جمازی 
یادی  رفتـــه، گاهـــی اوقـــات آدم یـــادش مـــی رود که بـــزرگان ز
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دارد کـــه می توانـــد راجع به شـــان کار کند. جـــوزاین متام 
ســـعی اش این اســـت که بزرگان و محاســـه های ایـــران را 
برای نســـیل که هســـت و نســـل آینده منایش دهد. آقای 
جـــوزاین جهان را فوق العـــاده خوب می شناســـد و از مهه 

باالتـــر ایران را خوب می شناســـد.
بـــه اعتقاد آقای جوزاین بشـــر از جایی می تواند پیشـــرفت 
کنـــد کـــه بتوانـــد مبـــارزه کنـــد. و اگـــر مبـــارزه نکنـــد 
دیگـــران او را حتـــت ســـیطرۀ خودشـــان در می آورنـــد و در 
مقیـــاس بزرگ تر کشـــورت را حتت ســـلطه خودشـــان قرار 
می دهنـــد. در نتیجـــه مبـــارزه مثل خوین اســـت در رگ ها. 
مســـعود جوزاین قائل اســـت به مبارزه. آدمی نیســـت که 
می پایـــنی، مهـــه چیـــز خوب  یـــد ســـرمان را می انـــداز بگو
اســـت. مهیشـــه می گفت: »قهرمان ها جنات دهنـــده ایران 

هســـتند.« و ایـــن قهرمان هـــا باید توی فیلم باشـــند. 
یخ خودت  مـــن وقیت حرف رهبـــری را دیـــدم که »وقـــیت تار
را منی ســـازی، برایت می ســـازند.« و کـــوروش را می بیمن، قدر 
کارهای آقای جوزاین دســـم می آید. فیلم کـــوروش را باید 
یه تـــان می گیـــرد. هالیـــوود ســـاخته. در واقع ما  ببینیـــد، گر
ین لطمه  می مشـــاهیرمان را از دســـت می دهمی. ایـــن بدتر دار

اســـت به کشورمان.

همهگفتندپوریایولیعالیاست �

مشـــا فکر کنید یک آدمی 5 ســـال وقتش را بگـــذارد روی 
یک فیلم نامه. یک روز از ایشـــان پرســـیدم: »آقای جوزاین، 
فکـــر می کـــین این را می ســـازی؟ شـــرایط مهیا می شـــود؟ 
اصاًل می گذارند بســـازی؟« گفت: »من می نویســـم که 
یند کم کاری شد. نسل بعد می بیند  نســـل های بعد نگو
متـــام ســـعی و تالش مـــان را کـــردمی. شـــد شـــد؛ نشـــد هم 
یای ویل« را با آن گستردگی تارخیی، با مهۀ  نشـــد.« »پور
جزئیاتش نوشت. باید از مسئوالن صداوسیما پرسید چرا تا 
یای  االن ســـاخته نشـــده؟ هر کس در مورد فیلم نامه »پور
ویل« نظـــر داده، گفتـــه اســـت: »عایل اســـت.« حیت برای 
چند هناد و مؤسســـه هم فرســـتاده بودند و تأیید شـــد ویل 

جمموعه ها در ســـاخت این فیلـــم کوتاهی کردند.

ایرانایسرایمن �

یـــد: »ایران مثل  یی آقای جـــوزاین دارد، می گو یـــک تعر
یبا اســـت که مهۀ رنگ ها را به کار بســـته.  یک فرش ز
 بایـــد در جای 

ً
اواًل بایـــد ایـــن را خـــوب بشناســـید. دومـــا

یبـــایی خمصوصـــش اســـتفاده کنیـــد. ایـــن  خـــودش از ز
یش ها، این لباس ها اســـتعداد های  قومیت هـــا، ایـــن گو
ایـــران اســـت.« هـــر قومیـــیت افتخـــار ایـــران اســـت. مثاًل 
یز با روسیۀ آن  بوشهر با انگلیســـی ها درگیر شـــدند. تبر
. هر  موقـــع درگیر شـــد. غـــرب هم به یک شـــکل دیگـــر
جایـــش را مطالعـــه کنـــمی می بینمی قهرمان هـــای مملکت 
خون دادند و در ســـربلندی این مملکت ســـهمی هستند. 
بـــرای مهنی مســـعود جوزاین متـــام ســـعی اش را کرد که 

یادمـــان نـــرود مهه ملت یـــک امت واحد هســـتمی. 



29

اولیــــــــــندیــــــــــدارشــــــــــمابــــــــــاآقــــــــــای �
ــــــــــیازچــــــــــه مســــــــــعودجعفــــــــــریجوزان

ــــــــــیشــــــــــروعشــــــــــد؟ زمان

اوایل ســـال 70 درگیر پایـــان نامه بودم. 
کاری بـــا اقتباس از یکی از آثار مرحوم 
جـــالل آل امحـــد کـــه بـــا دوســـم امحد 
رمضـــان زاده کلیـــد زدمی. امحد، کار را کارگـــرداین کرد و من 
ینگر در پروژه مهکاری داشـــم. آقای مســـعود  بـــه عنـــوان تدو
جعفری جوزاین افتخار داد و اســـتاد راهنمای ما شـــد و از آجنا 

آشنایی شـــکل گرفت.

ــــم»در � ــ ــ ــ ــــکاریدرفیل ــ ــ ــــنهادهمــ ــ ــ ــــیپیشــ ــ ــ ــــهکســ ــ ــ چــ
ــــماداد؟ ــ ــ ــــهشــ ــ ــ ــ ــــاد«راب ــ ــ ــ ــــمب ــ ــ چشــ

یون داشـــت به مناســـبت  یز یـــک روز در خانـــه تهنـــا بودم. تلو
، پشـــت صحنۀ در چشم باد را نشـــان می داد.  آزادی خرمشـــهر
یســـت!  وقـــیت پالن هـــا را دیـــدم با خـــودم گفم: »عجب کار

چه خـــوب بود ســـر این کار بـــودم.« 
 7-8 ســـایل بود 

ً
فردایـــش امحـــد رمضان زاده زنگـــم زد. حدودا

کـــه ازش یب خبـــر بـــودم. پیشـــهناد فیلم »در چشـــم بـــاد« را 
ین  داد. خوشـــحال شـــدم ویل از جـــایی کـــه خمتارنامـــه را تدو
می کـــردم بایـــد از آقـــای میرباقـــری اجـــازه می گرفـــم. آقـــای 
میرباقری با شـــرط تداخل نداشـــنت، موافقت کردنـــد. اجازه را 
گرفم و شـــروع کـــردم به خواندن فیلمنامه. مثـــل رمان، لذت 
یر  بـــردم. فیلمنامه طوری نوشـــته شـــده بود که مهـــه چیز تصو
داشـــت. از حجـــم و وســـعت فیلمنامـــه تعجـــب کـــردم. وقیت 
آقـــای جعفری جـــوزاین را دیدم، گفم: »مشـــا می خواید این را 
ید؟« گفتند: »ســـاختمی. متام صحنه ها را هم گرفتمی.« بســـاز

گــــــــــیشــــــــــخصیتیآقــــــــــایجعفــــــــــریجوزانــــــــــیکــــــــــهاو � ویژ
راازدیگــــــــــرانمتمایــــــــــزمیســــــــــازدچیســــــــــت؟

آقای جعفری جوزاین کاراکتر و شـــخصیت اصیل خودش را 

ݤݤݤݤݤݤ
�ت ݠکوݣݣݣݣݣݣسݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݒ

ز
دݣݣݣݣݣهݤݤݤݤ، ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣس� ݩݩݩز ݣݣ�ݧ ݩز ع، ݣݣݣݣݣݣݣݣݣسر�ݧ ݓ  ݣݣݣݣطٮݫ

ݦݩز
وݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح

ݩݩݒ ݧ ݧ
س

یال »در چشم باد« گفت وگو با مهدی حسینی وند تدوینگر سر

دارد. شـــوخ طبع و سرزنده اســـت. بلند می خندد و انرژی  مثبیت 
دارد. در برخـــورد اول این انرژی به تو منتقل می شـــود.

بعضی هـــا یـــک تامیـــی را دانشـــگاه آمده انـــد و بعـــد هـــم فیلم 
 
ً
ســـاختند. فیلمســـاز خویب هم هســـتند اما آقای جـــوزاین ذاتا
ســـینماگر اســـت. این مطلب را با گوشـــت، پوســـت و خون 
درک کـــردم. باســـواد اســـت و برخوردهایـــش خیـــیل حرفه ای 
اســـت. حیت مدل حرف زدنش ســـینمایی اســـت. اگر کارها و 
پالن هایـــش را مرور کین متوجه خواهی شـــد. میزانســـن هایی 

یگر می دهد بـــه نظرم یب نظیر اســـت. کـــه بـــه دوربـــنی و باز

درفیلــــــــــم»درچشــــــــــمبــــــــــاد«آقــــــــــایجعفــــــــــریجوزانــــــــــی �
ــراندارد. ــ ــ ــ ــ ــــخای ــ ــ ــ ــهتاری ــ ــ ــ ــ ــــیب ــ ــ ــــگاهحماســ ــ ــ ــ ــــکن ــ ــ ــ ی
ــت ــ ــ ــ ــمندیاســ ــ ــ ــ ــانآدماندیشــ ــ ــ ــ ــهایشــ ــ ــ ــ ــ ازآنجاییک
ــــــــــادرمــــــــــوردایــــــــــن ــــــــــامطالعــــــــــهجلــــــــــومــــــــــیرودآی وب
ــــــــــد؟ ــــــــــیکردن ــــــــــاشــــــــــماهــــــــــمصحبت ــــــــــگاهحماســــــــــیب ن

ید: »این ســـکانس را این طـــور مونتاژ  هیچ وقـــت ندیـــدم بگو
کـــن یـــا این کار را اجنـــام بده« مهیشـــه کار را می بیند و بعد 
ید:  راجـــع بـــه آن حـــرف می زنـــد. آن هـــم منی آید مســـتقمی بگو
»من اینجا این نگاه را داشـــم«. وقیت مطابق میلش نیســـت، 
ید. یا یـــک خاطره  یـــخ برایـــت می گو شـــروع می کنـــد و از تار
یـــف می کنـــد و تـــو را بـــه مهـــان جهـــیت کـــه می خواهد،  تعر
ســـوق می دهـــد. بعضـــی وقت ها هـــم کتایب معـــریف می کند 
و تـــو آن را می خـــواین و آرام آرام در آن فضـــا قـــرار می گیـــری. 
در طول مهنشـــیین بـــا او یـــاد می گیری چطور برخـــورد کین، 
چطور مطالعه کین، ســـبک مطالعات چه باشـــد، انواع هنر را 

چگونـــه دقت کـــین و ...

ــــــه»در � ــــــهکشــــــــــففیلمنامــــ ــــــهشــــــــــکلیبــــ ــــــهچــــ ــــــمابــــ شــــ
چشــــــــــمبــــــــــاد«رســــــــــیدید؟چطــــــــــورتوانســــــــــتیدریتــــــــــم

نهفتــــــــــهرابــــــــــرایتدویــــــــــناثــــــــــرپیــــــــــداکنیــــــــــد؟

در واقـــع مونتاژ یک امکان جدید در فیلمســـازی اســـت. یعین 
بعـــد از فیلم بـــرداری می تـــواین دوبـــاره کارت را روتـــوش کین. 
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مهیشـــه ســـعی می کـــمن در ایـــن زمینـــه به جهـــان کارگـــردان 
 چه می خواهـــد. گاهی بـــا مطالعۀ 

ً
نزدیک شـــوم. ببیـــمن واقعـــا

فیلمنامه با آن جهان ذهین آشـــنا می شـــوم و گاهی هم با گپ 
و گفت. ســـعی کردم در فیلم »در چشـــم باد« با فضای ذهین 
آقای جعفری جوزاین آشـــنا شـــوم. در کنارش ســـعی می کردم 
آن چیـــزی را که برایـــش ارزش دارد به حنو احســـن اجنام دهم. 
یـــن می دانـــد و نیازی  درحایل کـــه آقـــای جعفری جـــوزاین تدو
به تدوینگر ندارد اما معتقد اســـت ســـینما کار گروهی است. 

دوســـت دارد هرکـــس کار خـــودش را اجنام دهد. 

اولیــــــــــنتصویــــــــــریکــــــــــهدرچشــــــــــمبــــــــــادبــــــــــاآنمواجــــــــــه �
شــــــــــدید؟

اولـــنی سکانســـی کـــه قرار بـــود کار کـــمن، ســـکانس زامیان 
مـــادر بیژن در آن گاری بـــود و گرگ هایی که دور و بر بودند. 
می خییل جـــذاب بود   حیـــرت کـــردم. بـــرا

ً
وقـــیت دیـــدم، واقعـــا

که در چه شـــرایط ســـخیت ایـــن کارها را گرفتند. ســـکانس 
جنـــگل هم ســـکانس عظیمـــی بـــود و از طـــرف دیگر خییل 
خوب طراحی و ســـاخته شـــده بود. در ســـینمای ایـــران از این 

دســـته پالن ها کمتـــر می بینمی.

ــاظ � ــ ــ ــ ــماازلحــ ــ ــ ــ ــرایشــ ــ ــ ــ ــ ــکانسب ــ ــ ــ ــختترینســ ــ ــ ــ ســ
ــــود؟ ــ ــ ــ ــــکانسب ــ ــ ــــدامســ ــ ــ ــ ــــنک ــ ــ ــ تدوی

لظـــه ای کـــه هواپیمـــای بیـــژن ســـقوط می کند. بـــرای این 
صحنـــه از پـــرده ســـبز اســـتفاده کردنـــد امـــا آقـــای جـــوزاین 
جـــزء   

ً
واقعـــا می خواســـت.  هـــوا  در  متام عیـــار  جنـــگ  یـــک 

ســـکانس های ســـخت بود. آن زمان با نگاتیو کار می کردمی 
و مونتاژهـــای کامپیوتری مثل االن در دســـترس نبـــود و کار را 

می کـــرد.  ســـخت تر 
یـــز هـــم از ســـکانس های زمان بـــر  آن صحنـــۀ تعقیـــب و گر
بـــود. آن چیـــزی کـــه در ذهـــن آقـــای جعفـــری جـــوزاین بـــود 
به ســـادگی در منی آمـــد. آقـــای جعفـــری جوزاین بـــه تکنیک 
امهیـــت می دهـــد. مهـــه چیـــز را از قبـــل طراحی می کنـــد و به 
 
ً
مهـــان انـــدازه که الزم اســـت می گیرد. ســـعی می کنـــد دقیقا
آن چـــه در ذهنـــش هســـت مهان را اجـــرا کند. معتقد اســـت 
اگـــر می خواهـــد کامپیوتـــر به تو کمـــک کند، بایـــد من 60 
درصـــدش را پـــای صحنـــه بگیـــرم تـــا 40 درصد بـــا کامپیوتر 
پاژ شـــده در مونتاژ  برطرف شـــود. در واقـــع ما با یک فیلم دکو

روبرو هســـتمی.

ــــــــــیدرکار � ــــــــــیآقــــــــــایجعفــــــــــریجوزان گ بارزتریــــــــــنویژ
چیســــــــــت؟

قبـــل از این کـــه فیلمنامـــه را کار کنـــد، حســـایب حتقیـــق و 
پژوهش می کند و مســـلط می شـــود. فضـــا و مکان جغرافیایی 
را می شناســـند. حتقیـــق می کنـــد و می دانـــد چـــه می خواهد. 
حـــیت اگر شـــرایط ســـخت شـــود، تـــا بـــه آن ایده خود نرســـد، 
دســـت بردار نیســـت و به ســـادگی رضایت منی دهـــد. حیت در 
مقولـــۀ لبـــاس و طراحـــی صحنـــه، نظرهای جالـــیب می دهد به 

حـــدی کـــه انـــگار در آن زمان تارخیی هســـتمی.
 سکانســـی کـــه ســـعید راد در نقـــش رضاشـــاه جلـــوی آن 
ژنرال هـــا می ایســـتد، امحـــد رمضـــان زاده در مورد آن ســـکانس 
یـــف می کـــرد: »ما بیچاره شـــدمی ســـر این لبـــاس ژنرال ها.  تعر
اوج زمســـتان در رفت وآمـــد بـــودمی تا توانســـتمی لبـــاس را آماده 

کنـــمی. حـــیت مـــدل دکمه هـــا برایش مهـــم بود«.
آقای جعفری جوزاین به شـــدت سخت گیر است. مکاین بوده 
کـــه حیت دوربنی یخ زده اما مـــکان را یک خورده تغییر ندادند 
و در مهـــان شـــرایط ســـخت فیلم بـــرداری کردند. مهـــنی کار را 
ســـخت می کند. خییل باید انرژی بگـــذاری تا راضیش کین. 
چنـــد تا فیلـــم با او کار کـــردم و مدت ها با او رفت وآمد داشـــم 
اما هیچ وقت نفهمیدم باالخره رایض اســـت از این ســـکانس یا 
نـــه. روی یک ســـکانس به قـــدری کار می کمن کـــه با خودم 
 لـــذت می بـــرد ویل هیچ وقت رایض 

ً
می اگـــر ببیند حتما می گـــو

ید خوب اســـت. مهیشه دنبال یک چیز تازه  منی شـــود و منی گو
اســـت. هر چیزی را هـــم که مونتاژ می کین و می بینـــد، تازه به 

یک ایدۀ جدیدتری می رســـد. 

ــد. � ــ ــ ــ ــ ــیکارکردی ــ ــ ــ ــ ــایمختلف ــ ــ ــ ــاکارگردانهــ ــ ــ ــ ــ ــماب ــ ــ ــ شــ
ــــه ــ ــ ــ ــابقی ــ ــ ــ ــ ــــیب ــ ــ ــ ــــریجوزان ــ ــ ــ ــــایجعف ــ ــ ــ ــــاوتکارآق ــ ــ ــ تف

کارگردانهــــــــــاچیســــــــــت؟

بـــا کارگردان هـــای خـــویب کـــه کار کـــردم، مهـــۀ آهنـــا یک 
وجـــوه مشـــترک دارند. آهنـــا وقـــیت می خواهنـــد کاری را اجنام 
دهنـــد، آن کار دغدغـــۀ اصیل شـــان می شـــود. بـــا متـــام انرژی 
می رونـــد ســـراغ آن ایده. اثـــر آن قدر می آید جلوی چشمشـــان 
کـــه مهه چیز را در خدمـــت آن قرار می دهنـــد. از عوامیل که 
می چیننـــد، امکانـــایت کـــه فراهم می کننـــد، برای خودشـــان 
جهـــان ذهین می ســـازند. حاال آدم هـــا با هر توامننـــدی جمبورند 

مچ شـــوند بـــا آن ذهنیت.
آقایـــان میرباقـــری، جعفـــری جـــوزاین، مهرجـــویی و حامتی کیا 
اصـــاًل کاری بـــه خروجی کارشـــان ندارم، شـــاید ما دوســـت 
یژگی را مهۀ آن ها بالاســـتثناء دارند. نداشـــته باشـــمی اما این و

هرکســــــــــی،یــــــــــکســــــــــکانسبرایــــــــــشمیتوانــــــــــد �
ــما ــ ــ ــ ــرایشــ ــ ــ ــ ــ ــد.ب ــ ــ ــ ــــذابباشــ ــ ــ ــاجــ ــ ــ ــ ــ ی ــز ــ ــ ــ ــ خاطرهانگی
بهعنــــــــــوانتدوینگــــــــــرکار،بهتریــــــــــنســــــــــکانسکــــــــــدام

ــــــــــود؟ ب

سکانســـی کـــه پارســـا پیروزفـــر هواپیمایش ســـقوط کـــرد و 
عاشـــقانه هایی کـــه بـــا لیـــیل داشـــت. حاملـــان، خیـــیل خوب 
خراب می شـــد با آن موســـییق. آن صحنه را به شـــدت دوســـت 
داشـــم بـــه نظرم اصاًل کالس درس اســـت برای دانشـــجوها. 
یـــا آن صحنـــه ای که حســـام برمی گـــردد از جنـــگل و زنش 
گلـــدان پـــرت می کنـــد برایش. یا ســـکانس عـــرویس عباس 
کـــه تیراندازی می کنند و عرویس خراب می شـــود. وقیت داماد 
از اتـــاق می آید بیرون، مجعیت شـــلوغ می کننـــد. آرام آرام رنگ 
تبدیل می شـــود به تیره تر شـــدن. کارهایی که ما در ســـینمای 
کالســـیک می بینمی، آقـــای جعفـــری جـــوزاین در فیلم هایش 

اجنام می دهد.  
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کار هنر به وجـــودآوردن قهرمان و متثال 
یـــک  و شـــیوۀ زندگـــی هپلوانانـــه و تراژ
بـــا زندگـــی  و باشـــکوه اســـت. لرهـــا 
هپلـــواین و زندگـــی بر اســـاس اقتدا به 
قهرمان و هپلوانان شـــاهنامه بزرگ می شـــوند. مسعود جعفری 
جوزاین چون لر اســـت، اهل هپلواین اســـت و هپلوان شـــناس 
. روال کارش در ســـینما هم مهنی بوده اســـت.  و هپلوان ســـاز
مســـعود جعفری جـــوزاین به ســـینمای هپلواین و فیلمســـازی 
قهرمان دار عالقه داشـــته و دارد. برای مهنی فیلمســـازی اش 
معنـــادار اســـت. چون هر شـــکل دیگری فیلم می ســـاخت، 
فیلم ســـازی یب معنا می شـــد. مســـعود جعفری جوزاین فیلمی 

بـــارۀ یب معنایی زندگی نســـاخته.  در
جـــوزاین فقـــط فیلمســـاز نیســـت، یکی از کســـاین اســـت که 
ســـینمای بعد انقالب را بـــه وجود آورد. زماین کـــه از آمریکا آمد 
شـــروع کرد به فیلم ســـازی. در زمینه های خمتلف تالش می کرد 
کـــه ســـینمای بعـــد انقـــالب را به وجـــود بیـــاورد. در انیمیشـــن 
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هـــم کوشـــش هایی کـــرد و فیلم هایی ســـاخت و بعـــد به مست 
فیلمسازی داســـتاین رفت. سعی می کرد اســـتودیو داشته باشد 
و چبه هـــایی را که اهل ســـینما هســـتند و اســـتعداد دارنـــد را مجع 
کند و محایت تا فیلم های خودشـــان را بسازند. هیچ وقت دنبال 
کاســـیب جشـــنواره ای و نفرت انگیز و رقت انگیز نبود؛ این که 
چـــه جـــوری گاوبندی کـــین که فیلمت بـــرود خـــارج و جایزه 
بگیرد. شـــانش اجل از این حرف ها بود. خییل از فیلمســـازهای 
یـــل گرفته  پـــایی و آمریکایی حتو مـــا کـــه در جشـــنواره های ارو
می شـــوند، افتخارشـــان بـــه ایـــن اســـت کـــه یب معنـــایی عمیق 
زندگـــی را نشـــان دهند امـــا جـــوزاین در ســـتایش زندگی فیلم 

ســـاخته است.
یخ اســـت. فهمش  مســـعود جعفری جـــوزاین عالقه مند به تار
خیی باعث  خیی و آدم هـــای تعینی کنندۀ تار از ماجراهـــای تار
یال »در چشـــم بـــاد« ســـراغ شـــخصی مثل  می شـــود در ســـر
یـــخ نگاه  شـــهید حســـن باقـــری هـــم بـــرود. نگاهش بـــه تار
درســـیت اســـت. ایـــن کـــه آدم هـــا تعینی کننـــده هســـتند و 
اجنـــام دادن یـــا نـــدادن کار در یک لظـــه به خصوص ممکن 

است دنیا را تغییر دهد.  
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وایـــــــــــت  عــزت اهلل انتظامـــی1  جوزانـــــــــــــــــــــی به ر
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کار او را در جاده هـــای ســـرد دیـــده و پســـندیده بـــودم. امـــا 
خـــودش را از نزدیـــک منی شـــناخم. یک بار به مـــن تلفن کرد 
و گفـــت که می خواهـــد مرا ببیند و من هـــم باتوجه به کاری 
یـــر خـــویب کـــه از او در ذهـــمن  کـــه از او دیـــده بـــودم و تصو
من.  داشـــم، به خانه دعوتش کـــردم. فیلمنامـــه را داد که خبوا
نقـــش مـــن در این فیلـــم، در واقع نقـــش دوم بود، یکـــی از دو 
رئیـــس قبیلـــه و مهان که مســـائل دنیـــای جدیـــد را پذیرفته و 
یادی از ســـنت گرایی دست برداشـــته و برخالف رسم  مقدار ز
اهـــایل اعتقـــاد دارد که قســـم خوردن بـــرای رفع اهتـــام از یک 
جمـــرم کایف نیســـت و بایـــد او را به دادگاه فرســـتاد تا حماکمه 
شـــود. فیلم نامه را که خواندم بســـیار خوشـــم آمـــد. برای من 
فـــرق منی کند که نقشـــم کوچک باشـــد یا بـــزرگ، فقط این 

مهم اســـت کـــه آن نقش را بـــاور کمن.
می مهبم بـــود که آیا  در مـــورد ایـــن نقش فقط یک مســـئله برا
شـــخصی که من نقشـــش را بـــازی خواهم کرد، جاســـوس 
و  اســـت  مدرنیســـم  طـــرف دار  فقـــط  یـــا  انگلیسی هاســـت 
می خواهـــد از عقب ماندگـــی جنـــات پیـــدا کند. او کســـی 
یشـــش را می زنـــد، در خانـــه گرامافـــون دارد،  اســـت کـــه ر
من کســـی  پســـرش کتاب می خواند و غیره. می خواســـم بدا
که مناینده دولت به خانه اش می رود جاســـوس و سرســـپرده 

هم هســـت یـــا نه.
من می خواســـم مســـیر شـــخصیت خـــودم را دنبـــال کمن که 
اگـــر ایـــن شـــخص دست نشـــانده باشـــد پس شـــخصیتش 
متفـــاوت می شـــود. حال آنکـــه در مهـــه گفتگوهـــای او بـــا 
پســـرش یا زنش مشـــخص اســـت کـــه سرســـپردگی نـــدارد. 
فقـــط مدرن بودن را دوســـت دارد. به قـــول خودش می خواهد 
کاری کنـــد کـــه افـــراد قبیلـــه اش پیشـــرفت کننـــد. ســـعی 
بـــان لـــری روی این شـــخصیت ها باشـــد. جوزاین  می کـــردمی ز
ســـر فیلم بســـیار کمک کرد تا آن هلجه لری حفظ شـــود که 

این در ســـینما بســـیار مشـــکل است. 
بـــاره نقشـــم با جوزاین صحبـــت کردم که این شـــخصیت  در
را کمـــی خپته تر کنـــمی. البته اینکـــه در فیلمنامـــه، این نقش 
مهبمـــی بود شـــاید من متوجـــه منی شـــدم. در هر فیلمـــی ابتدا 
من به متاشـــاگر  ســـعی می کمن نقش خـــودم را درک کمن تا بتوا
هـــم انتقـــال دهـــم. در صحنه هـــای متعـــددی از فیلمنامـــه، او 
خصوصیـــات مثبـــیت از خود بـــروز مـــی داد. مثاًل به بازداشـــت 
پـــان و یـــا بعـــد به شـــکنجه کـــردن او اعتـــراض می کند؛  چو
جنـــگ با رئیس قبیله دیگر هم در حایل اســـت که مهدیگر 
را به شـــدت دوســـت دارنـــد و اصـــاًل در آن زمان در آجنـــا، از هر 
کـــس کـــه دالوری می کـــرد و باشـــهامت می مـــرد، ســـتایش 
می کردنـــد و روی گورش یک شـــیر ســـنگی می گذاشـــتند. 
فیلـــم با مهنی مفهوم آغاز می شـــود و پایان می یابـــد. به هرحال 
یژگی هـــا در حـــایل بایـــد بـــروز پیـــدا می کرد کـــه این  ایـــن و
شـــخصیت در جهبه بدهـــای فیلم قرار داشـــت. چننی کاری 
احتیـــاج بـــه ظرافـــت داشـــت و بـــه دقیق کـــردن حـــرکات و 

گفتار این شـــخصیت.
ین فیلم جعفـــری جوزاین  به عقیده من، »شـــیر ســـنگی« هبتر
یبا و قشـــنگ ایراین. در ابتدا به او گفم  اســـت. یک وسترن ز
یه وحتلیل کن  کـــه ایـــن شـــخصیت را کمـــی بـــرای مـــن جتز
، به شـــدت روی ایـــن مســـئله و اصـــالح  و او از ابتـــدا تـــا آخـــر

مجله هـــا و کلمـــایت کـــه در دهان مـــن به خـــویب منی چرخید، 
کار می کـــرد.

اواســـط پاییز 65 کار شروع شد و در دی ماه هم پایان گرفت. 
البتـــه یک بـــار هـــم در میانـــش وقفه افتـــاد. بالفاصلـــه پس از 
یـــن اجنـــام شـــد و بعد شـــروع بـــه دوبله  پایـــان فیلـــم، کار تدو
کـــردمی. دوبلـــه هم خییل خوب شـــد. چون خود جـــوزاین هم 
بـــرای درآمـــدن هلجه هـــا کمـــک کرد و بســـیار فیلـــم خوب و 

شســـته رفتـــه ای از کار درآمد.
امکانامتـــان بســـیار کم بود. زمـــان جنگ بود و موشـــک باران. 
هـــوا هم خییل ســـرد بود. برای هـــر اتاق یک چـــراغ خوراک پزی 
گذاشـــته بودنـــد و به جـــای نفـــت هـــم چیـــز دیگـــری در آن 
یـــان در یک اتاق بودمی. هرچه داشـــتمی  می رخیتنـــد. من و نصیر
می پوشـــیدمی و در آن قلعـــه کـــه بـــودمی، ســـقف اتاق هـــا چویب 
بـــود. از درون آهنـــا مهیشـــه صداهـــایی می آمد کـــه می گفتند 
ممکـــن اســـت مـــار باشـــد. باتوجه به ســـردی هـــوا، ما حـــیت در 
کیســـه خواب را هم می بســـتمی و فقـــط منتظر بودمی کـــه زودتر 
صبح شـــود. پیـــش از انقالب، البتـــه آجنا بروبیایی داشـــته ویل 
بعـــد متروک شـــده، برای فیلم، آجنـــا را رنگ کردنـــد و موتوربرق 
آوردنـــد. به جز آب، باید مهه چیز را از یس کیلومتری می آوردمی. 
زمـــان جنگ هـــم بود و نفت بســـیار کم بود. ســـپاه پاســـداران 
کمـــک کـــرد و نفـــت به مـــا رســـاند. اهـــایل منطقـــه اعتراض 
می کردنـــد کـــه »نفت ما را ندهیـــد به ایهنـــا.« در آن قلعه که 
بـــودمی، موشـــک های عـــراق که به طـــرف اصفهان می رفـــت، از 
باالی ســـر ما رد می شـــد و چون برای صحنه نبرد جیپ و تانک 
آورده بـــودمی، ناگهـــان بـــه فکر افتادمی که نکنـــد عرایق ها فکر 
کنند اینجا هم پایگاه نظامی اســـت و بزنند پدرمـــان را درآورند.
بـــرای صحنه ای که صبح خییل زود فیلم برداری می شـــد، هوا 
 ســـرمای 

ً
آن قدر ســـرد بود که منی توانســـتمی حـــرف بزنمی. واقعا

وحشـــتناکی بود. به هتران که برگشـــتمی انگار بـــه محام وارد 
می. گاهی که خسته می شـــدم، مرحوم زاهد را می دیدم  شـــده ا
و قـــوت می گرفـــم. خالصه مهکاری خوب و دچلســـیب بود، 
بـــدون هیچ گونه مســـئله ای. نـــه دمل می گرفت، نه احســـاس 
می کـــردم کاله ســـرمان می گذارنـــد. مهان احتـــرام هنوز بایق 
اســـت و جوزاین مـــرا هنوز هم »عمو جـــان« خطاب می کند. 
از کار در ایـــن فیلـــم و از نتیجه آن بســـیار رایض ام. بیرون چه 

ســـرد بود و درومنـــان چه گرم.
در کار بعـــدی - در مســـیر تندبـــاد - هم بســـیار رایض بودم. 
امیـــدوارم جـــوزاین مباند و بـــه ورطه ســـیاه کاری و دوزوکلک 
نیفتـــد. البتـــه جوزاین یکـــی از کارگردان های خوب ماســـت 
پر  کـــه من خییل به او معتقدم. ســـاخت چننی فیلم های ســـو
پروداکشـــن در ایران و با امکانات اینجا جسارت می خواهد. 
یبای  مهـــنی حاال هم به جـــز آن صحنه ها، لظه های بســـیار ز
دیگـــری نیـــز دارد. مثاًل مهان هبشـــت گمشـــده اول فیلم که 
شـــبیه آن را در نقایش هـــای ژاپـــین دیـــده ام. حمـــل فوق العـــاده 
ین حنو از آن اســـتفاده کرد. یبـــایی بـــود و جوزاین هـــم به هبتر ز
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امراهللاحمدجو
نویسندهوکارگردان

جعفـــری  ســـینمای  بـــا  بنـــده  آشـــنایی 
»جاده هـــای  فیلم هـــای  بـــه  جـــوزاین، 
ســـرد« و »در مســـیر تندباد« برمی گردد 
کـــه من را با نوع کارشـــان آشـــنا کرد. 
او در کارهایش از »مســـیر تندباد« تا »در چشـــم باد« نشان 
داده که محاســـه را دوســـت دارد و پایبند ســـینمای آبرومندانه 
اســـت، ســـینمایی که فیلم های قابل قبـــول بســـازد. در این راه 
یـــادی کشـــیده اســـت. عالقه جـــوزاین به  هـــم زمحت هـــای ز
زندگـــی ایلیـــایت، قصه هـــای مربوط بـــه این اقـــوام و مهچننی 
خیـــی آن هـــا، از شـــاخصه های مهـــم  آشـــنایی بـــا مســـائل تار
فیلم ســـازی اش اســـت. هرچنـــد از نزدیـــک ایشـــان را ندیده ام 
امـــا خوشـــحامل که مهکاری مثـــل ایشـــان دارم. باعث افتخار 
اســـت که فیلم ســـازی مثل جوزاین فعال اســـت و ای  کاش 

جوزاین های بیشـــتری در ســـینما داشـــتمی. 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
ݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤ ݩݩݩݩݩݩزماݥݥ ݧ ݧ ݧ ݭݭیںݧ ݫ ݫ ݫ دݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسىݫ ىز ىݓ ی ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اݣݣݣىݫ �ݬݬݬݕ

ه دݣݣݣݣݣاݤݤ�ز رݥݥݣݣݣݣوݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡم�ز ݣݣݣٮݓ
ݩݩݩݖ

ݠا



35

ا ݣݣݣ
�ز ݩݩݩݩݩݒ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݣݣݣݣݡسݧ

ݩݩݖ ݧ ݧ
ݠا

ݠما �ݩݩݩݩݩݩز اݤݣݣمعه ݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسىݬی ݬݓهݤݤ ݣݣݣݣݣحݬݬݓ �
خاطرۀ همکاری با آقای جعفری جوزانی1

علینصیریان
بازیگر

بعـــد از انقـــالب یک جـــوان به ســـراغم آمد؛ مســـعود جعفری 
جـــوزاین بـــرای فیلـــم »جاده های ســـرد«. قبول پیشـــهناد برای 
یســـک بـــود. وقـــیت گفـــت فارغ التحصیـــل دانشـــگاه  مـــن ر
سان فرانسیســـکو است، باتوجه به شـــناخیت که از دانشگاه 
 نتیجـــه خویب 

ً
داشـــم، گفـــم در خدمـــت مشـــا هســـم. واقعـــا

داشـــت. جعفری جوزاین بســـیار فرد فهیمی اســـت و شناخت 
خـــویب از جامعـــه، ســـینما، درام و شـــخصیت شـــنایس دارد. 
یاد بـــود در کارهایی که می کـــردمی. موقع  ســـخیت و مـــرارت ز
»فیلم شـــیر ســـنگی« در بیابـــان می خوابیدمی. چـــه چادرها و 
ســـرمایی را حتمـــل می کردمی! یـــک روز از خواب بیدار شـــدمی، 
دیـــدمی ای دادبیـــداد! این مهه زمحت، هیچی دیگـــه! لوله های 
یر  نفـــت کـــه با زمحت بســـیاری بـــرای فیلم ســـاخته بودنـــد، ز

برف مانده بود.  

پاورقی �
1. مصاحبه با آرته پدیا،بخش فعالیت در سینما، قسمت دوم



جوادطوسی
منتقدسینما

هویتملیدرسینما �

در  مـــیل«  یـــت  »هو ماننـــد  مفاهیمـــی 
به صـــورت   

ً
رســـانه عمدتـــا حوزه هـــای 

یـــک مطـــرح می شـــوند. مـــا اگر خواســـته باشـــمی مراحل  تئور
یـــایب کنمی،  یـــین شـــکل گیری ســـینما در دهـــۀ 60 را ارز تکو
فیلم ســـازهای جواین مانند آقای جعفری جوزاین از این دوران 
برآمده انـــد. موقعیـــت معاصر را براســـاس دغدغه هـــای فردی، 
فرهنگـــی، اجتماعـــی و دروین به منایش گذاشـــتند. مســـعود 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݡیݤݤݤݤݤ

ݦݩݩݩز
ں

ݣݣݣݣاݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݬݬݓوݣݣ�ز د ݣݣݣݣحݫ ݢمىز ݬی�ت ݢ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ وݣݣݣى ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ �ه
ݠماݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤ �ݩݩݩݩݩݩز ݡسىی

جواد طوسی از قهرمان و هویت ملی در آثار جعفری جوزانی می گوید

جعفـــری جـــوزاین، حتصیـــالت آکادمیـــک را در جغرافیـــایی 
یـــک مـــا  کســـب کـــرده اســـت کـــه در مناســـبات ایدئولوژ
ضـــدارزش تلیق می شـــود. آقـــای جعفری جوزاین می توانســـت 
یت ایراین خودش پشـــت کند. ویل  یـــکا مبانـــد و به هو در آمر
در مقطع حســـاس تارخیی، بر اســـاس دغدغه ای که داشت 

بـــه ســـرزمنی خودش بازگشـــت. 
یشه دار را به وضوح می بینید  یتمند و ر در مهۀ آثار او، نگاه هو
تا در هنایت شناسنامۀ هنری مسعود جعفری جوزاین می شود. 
یال  یـــد که متر جـــدا از قابلیت هـــای حرفه ای می خواهد بگو
و دیـــدگاه خـــودش را دارد مبتـــین بـــر جهان بیین کـــه دارد به 
، مســـعود جعفری  یـــخ. در مقایســـه با فیلم ســـازهای دیگر تار
یت مســـتقیل را خلق می کند.  جـــوزاین یـــک شناســـنامه و هو
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یتمنـــد را پایه گذاری  می تواند ســـنگ بنای یک ســـینمای هو
کنـــد و در تـــداوم این مســـیر می بینـــمی که بـــا فیلم هایی مثل 
جاده های ســـرد و شیر ســـنگی و در مســـیر تندباد می آید این 

مســـیر را پررنگ تر می کند. 

ساحتقهرمان �

ایـــن هنرمنـــد بـــا نـــوع نگاهـــی که بـــه ســـاحت قهرمـــان دارد، 
یشـــه ها را به خماطـــب منتقل کند. طبق  می خواهـــد مفاهمی و ر
مبـــادی ارزیش، عریف، اقلیمی، بومـــی و منطقه ای، مشاییل خلق 
می کنـــد که زمینۀ انطباق با جغرافیای ایران را داشـــته باشـــد. 
در »جاده های ســـرد« عامدانه معلمـــی را انتخاب می کند که 
یســـد: »برو قوی  معلولیـــت دارد. می لنگـــد ویل پای ختته می نو
شـــو اگـــر راحت جهان طلـــیب.« معلم با کدگـــذاری، الگوی 
ذهـــین و دروین خـــودش را عیل رغـــم آن معلولیت جســـمی اجرا 
می کنـــد. مســـیر بعـــدی را طـــی می کنـــد و با گرگ هـــا درگیر 
می شـــود. در فیلم، شاهد کشمکش انسان و طبیعت هستمی. 
مســـعود جعفـــری جـــوزاین از منطقۀ مالیر اســـت و با شـــرایط 
یســـیت، طبقـــایت و خانوادگی آن منطقـــه آشـــنایی دارد. او با  ز
فیلـــم »جاده هـــای ســـرد« توانســـت فیلـــم روســـتایی، ملموس 
پذیـــر درعنی حـــال تأثیرگـــذار را به عنـــوان اولـــنی فیلـــم  و باور
بلنـــدش ثبت کنـــد. در بعضی آثار دیگر ایـــن هنرمند، جدال 
قهرمـــان و ضدقهرمـــان را می بینمی. آن دغدغه منـــدی، غیرت و 

اعتقـــاد بـــه مبـــاین اخـــالیق و ارزیش در آثارش وجـــود دارد.

انسانمآرزوست �

فیلـــم »بلـــوغ« را می تـــوان اجتماعـــی و معاصـــر گفـــت. فیلم 
« هم با زبان آمیخته با طنز ســـاخته شـــده اســـت.  »ایران برگر
مفاهـــمی و عناصـــری در آثـــار مســـعود جعفـــری جـــوزاین تکرار 
می شـــود: هبـــا دادن، امهیت قائل شـــدن برای مقولۀ انســـان از 
می: »دی شـــیخ با  مجلـــه آهناســـت. در دیـــوان مشِس موالنـــا دار
من  / کـــز دیو و دد ملومل و انســـا چراغ مهی گشـــت گرد شـــهر
آرزوســـت«. مســـعود جعفری جوزاین هم در این پرسه زین های 
، دنبـــال انســـاین اســـت که دیـــدگاه و  مـــداوم و پایان ناپذیـــر
جهان بیـــین دارد. بر اســـاس دیـــدگاه و عقایـــدش می خواهد 
جـــوزاین،  جعفـــری  بکشـــد.  یـــر  تصو بـــه  را  ارزیش  مفاهـــمی 
تلنگرهـــایی بـــه حوزه های اجتماعـــی می زند و برای انســـان ها 

یـــف می کند.   حرکـــت بالنـــدۀ اجتماعی تعر
یاده گـــویی  مســـعود جعفـــری جـــوزاین هیـــچ گاه در آثـــارش ز
و بیـــان پرتکلف نداشـــته اســـت که خماطب خســـته بشـــود. 
یال »در چشـــم بـــاد« رزمنـــدگان وقـــیت کـــه حبـــران و  در ســـر
بـــه می کنند، وقیت شـــعار می دهند،  شـــرایط خماطره آمیـــز را جتر
مانیفســـت فکری و شخصییت خودشـــان را ابراز می کنند. در 
یده گوی اســـت. واقع می شـــود گفـــت که کم گـــوی و گز

ناامیدنمیشود �

یوین مســـعود جعفری جوزاین  یز کارنامۀ هنری و ســـینمایی و تلو
یشـــه دار مبتین  به وضـــوح نشـــان می دهـــد کـــه شناســـنامه ای ر

بـــر چـــه الگوهـــای ارزیش دارد. ایـــن الگوها می توانـــد برای یک 
جامعه ای که از مســـیر صحیح دور شده است، کارساز باشد. 
مـــا بایـــد بیشـــتر به این نـــوع فیلم ســـازها، میـــدان عمـــل بدهمی. 
یال »در چشـــم بـــاد« در نـــگاه و داوری واقع بینانـــه، یکی از  ســـر
یون حمســـوب می شود. مبتین بر دوره های  یز جمموعه های برتر تلو
یال »در چشـــم باد«  تارخیی، قصه پردازی و روایت می کند. ســـر
توانسته یک بازتاب عمیق و مداومی داشته باشد و نشان دهندۀ 
یشـــه های میل،  موفقیت این فیلم ســـاز اســـت. هنرمنـــدی که ر
اقلیمی و بومی دارد. فیلم ســـازی اســـت که با جفا و مرارت هایی 

که دیده، متوقف نشـــده اســـت. عطا را به لقا نبخشـــیده.
آثـــار مکتـــوب بســـیاری دارد کـــه بـــرای ســـاخت مانعـــش 
و  لیـــث«  »یعقـــوب  ویل«،  یـــای  »پور فیلم نامـــه  می شـــوند. 
»هبشـــت تهبکاران« و ... آماده اســـت. هبشـــت تهبـــکاران، 
یـــک دورۀ ملهتـــب اواخـــر دهـــۀ 20 را روایـــت می کنـــد. قتل 
یـــخ، مســـئله عدالـــت و قانومننـــدی  صورت گرفتـــه را بـــه تار
تعمـــمی می دهـــد. یـــک ســـال بیشـــتر می شـــود کـــه فیلم نامه 
»هبشـــت تهبـــکاران« را نوشـــته اســـت. فیلم نوشـــت بســـیار 
شـــده اند.  فیلـــم  تولیـــد  مانـــع  افـــرادی  ویل  اســـت  جـــذایب 
متأســـفانه مدیران و سیاســـت گذاران فرهنگـــی به هنرمندی 
مثل مســـعود جعفری جوزاین جفا می کنند. بســـتر مناســـب 
بـــرای رشـــد حیـــات فرهنگـــی و هنـــری فراهـــم منی کننـــد. 
یژگـــی بارز جعفـــری جوزاین، ناامید نشـــدن اوســـت.  یـــک و
یتمنـــد خودش را  مهچنان ســـعی می کند، نـــگاه و تفکر هو

یـــخ معاصـــر این ســـرزمنی تعمـــمی بدهد. بـــر گســـترۀ تار

سینما؛تعریفهویتدرجامعه �

جامعـــۀ مـــا نیاز بـــه قهرمـــان دارد. قهرمـــاین کـــه عدالت خواه 
یایب بکند. برای آینده  باشـــد، گذشته و حال را به درســـیت ارز
بتوانـــد یک پیشـــهناد راه گشـــا و کاربردی داشـــته باشـــد. از 
یخ در چرخـــۀ سیاســـت گذاری دولیت ما، غفلت  ضـــرورت تار
شـــده اســـت. بـــا وجـــود سیاســـت گذاری منفعل در ســـینما، 
فیلم نامه هـــایی که نام بردم، خاک می خورند. شـــاهد هســـتمی 
هنرمنـــدی مثل مســـعود جعفری جـــوزاین در لیســـت انتظار یا 
یـــای ویل باید 8-7 ســـال قبل  کنـــار گـــود اســـت. فیلـــم پور
ســـاخته می شـــد ویل مهچنـــان در آرشـــیو آقـــای جـــوزاین بـــه 
فرامویش ســـپرده شـــده اســـت. مســـعود جعفری جوزاین سعی 
یتمندی، ارزش گذاری، محاســـه پردازی و  کرده اســـت که هو

پرداخـــنت به اســـطوره و قهرمـــان را تعممی بدهد.
 در مقایســـه بـــا حجـــم انبـــوه آثـــاری کـــه تأثیـــری در حیـــات 
فرهنگی - هنری ســـینما نداشـــته اســـت؛ اگر این فیلم نامه ها 
ســـاخته می شـــد، عامل حمـــرک بـــرای طیف های جامعـــه بود. 
، کنش اجتماعی - فرهنگی  اثر ســـینمایی باید مسبب تلنگر
در جامعه باشـــد. ایـــن مفاهمی باید به صـــورت تأثیرگذاری در 
جامعه تســـری پیدا بکند. اگر آثار ســـینمایی ایـــن مؤلفه ها را 
نداشـــته باشـــند، تولید اثـــر یعین چـــه؟ بودجه را صـــرف تولید 
چـــه اثری می کنـــمی؟ دیگـــر آزمون وخطا کایف اســـت. بعد از 
حـــدود چهل ســـال، باید یـــک نگاه جدی و آسیب شناســـانۀ 
یتمندی را مطابق  راه گشـــا برای جامعه داشته باشـــمی که هو

یف کند.  با زمـــان تعر
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گفت وگو با محمدتقی فهیم دربارۀ مؤلفه های سینمای جعفری جوزانی

محمدتقیفهیم
نویسندهومنتقدسینما

سینماگرملی �

در حـــال حاضر ســـینمای ایـــران، خییل کم ســـینماگر میل 
یخ را بشناســـد و آثار میل  دارد. ســـینماگری کـــه ایران و تار
ین افـــرادی کـــه ایران  و بومـــی بســـازد. یکـــی از برجســـته تر
یـــخ را می شناســـند، آقـــای جعفـــری جـــوزاین اســـت. با  و تار
یخ ایران و مســـائل  ســـبک و فرمـــی کـــه در پرداخنت بـــه تار
اجتماعـــی دارد، رنـــگ و بـــوی ســـینمای ایـــراین را در آثـــار 
مـــیل اش می تـــوان دید. با وجـــود جعفری جـــوزاین و آثارش، 
خـــأ ســـینمای مـــیل را خییل احســـاس منی کنمی. ســـینمای 
ایـــران رتبـــۀ بســـیار خویب بنی ده کشـــور تولیدکننـــده فیلم 
در جهـــان دارد. البتـــه در جـــذب خماطـــب و بیننده ضعیف 
هســـتمی. یکـــی از دالیـــل ایـــن اســـت کـــه فیلمســـاز مـــیل 
نداشـــتمی. فیلم هایی که در یک ســـاِل ســـینمای ایران تولید 
می شـــوند، بیشـــتر متعلق به یک خبش کوچک از خماطبنی 
اســـت. انبـــوه مجعیـــت ایران بـــه ســـینما منی آیند و بـــا فیلم ها 
الفـــیت ندارنـــد. یـــک دلیـــل، تعـــداد انـــدک کارگردان هایی 

ماننـــد جعفـــری جـــوزاین اســـت. امهیـــت او در ایـــن میدان 
یـــایب و تأیید و حـــیت قابل تقدیر اســـت. ز قابـــل ار

ازملیتبهقومگرایی �

می توانـــمی جعفـــری جـــوزاین را فیلم ســـاز میل قلمـــداد کنمی. 
از مهـــنی منظر اســـت کـــه عـــادات مذهـــیب در فیلم هایش 
یژگی هـــای فیلم هـــای جـــوزاین،  تبلـــور دارد. مؤلفه هـــا و و
خماطـــب بـــاالیی دارد. به دلیل اینکـــه از ملیت به قوم گرایی 
اقـــوام،  بـــه ســـراغ  می پـــردازد. فیلم ســـازهایی هســـتند کـــه 
فولکلورهـــا و هلجه هـــای خمتلـــف می رونـــد اما در غالبشـــان 
، گرایـــش مـــیل و  قوم گـــرایی حاکـــم اســـت. در ایـــن آثـــار
یـــر ســـایۀ قوم گـــرایی دیـــده می شـــود. ایـــن موضوع  دیـــن، ز
خطـــری بـــرای امنیت میل کشـــور و ســـینمای ایران اســـت. 
امـــا ســـینمای جعفری جـــوزاین از نگاه ملیـــت و ایدئولوژی 
بـــه قومیـــت و بومی گـــرایی می رســـد. ایـــن حرکت درســـت 
اســـت و توده هـــای مـــردم بـــه آن باور دارنـــد و ارتبـــاط برقرار 
می کننـــد. بیشـــتر آثـــارش در جـــذب گســـتردۀ خماطبـــان 
موفـــق بوده انـــد؛ مثـــاًل چند روز گذشـــته فیلـــم »جاده های 
یـــون خپـــش می شـــد. صداقت، رنـــج و ظلم  یز ســـرد« از تلو
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خیـــی که بـــرای مردم ایـــران قابل ملـــس و باور اســـت، در  تار
یال »در چشـــم  آثـــار جعفـــری جـــوزاین دیده می شـــود. ســـر
یخ هســـتمی. گذشته  باد« ما شـــاهد یک نقد درســـت به تار
را بـــه حـــال متصـــل می کند و پیامـــی برای آینـــده دارد. این 
یال، ایســـتادگی و مقاومـــت مـــردم ایـــران را به درســـیت  ســـر

تبیـــنی و تفســـیر می کند. 
یال »در چشم باد« فرم ســـینمایی دارد.  جالب اســـت که ســـر
فیلمســـازهای دیگری هســـتند کـــه در این موضوعـــات ادعا 
، تکنیـــک و فرم از  دارنـــد، امـــا به دلیل فقدان تســـلط بر ابـــزار
نظر ســـینمایی آثارشـــان کامل نیســـت. حیت ضد آچنـــه که از 
فیلم شـــان انتظار داشـــتند، اثر ساخته می شـــود. آقای جعفری 
یس کرده  جـــوزاین دنیا را می شناســـد و در خارج کشـــور تدر
اســـت. به مهـــنی دلیل با انتقال مفاهیمی مانند دلبســـتگی به 

ســـرزمنی، آثارش دلنشنی است. 

حماسهازبطنمردم �

یـــخ رفتـــه اســـت بـــا بعضی  تفـــاوت فـــردی کـــه بـــه ســـراغ تار
یـــخ فیلم ســـاخته اند؛ در  بـــارۀ تار روشـــنفکران کـــه گاهی در
مردمـــی بودن اســـت. دوربـــنی جعفری جـــوزاین از بطـــن مردم 
بـــه بیرون نـــگاه می کند و این محاســـه می ســـازد. مـــردم برای 
حفـــظ مرزهای ایـــران با دمشـــن جنگیدنـــد و شـــهید داده اند. 
وقیت تولید فیلم با یک نگاه بیمار شـــبه روشـــنفکری باشـــد، 
محاســـه تبدیـــل بـــه ذلیل کـــردن مردم می شـــود. در ســـینمای 
می و از چـــه  می کـــه کجـــا ایســـتاده ا جـــوزاین متوجـــه می شـــو
یژگی های ســـینمای  می. یکی از و یکـــی عبور کرده ا داالن تار

جعفـــری جـــوزاین، موضوع ایثار اســـت. ایثـــارِ مـــردم در قالب 
یژگی های  ایثار فردی و هم ایثار به شـــکل مجعـــی و میل. از و
دیگـــر می تـــوان بـــه پایان هـــای محـــایس و امیدوارانـــه در آثـــار 

جـــوزاین اشـــاره کرد. 
مؤلفـــه مقاومت در متـــام آثار آقای جعفری جـــوزاین خودمنایی 
یـــخ ایـــران فیلـــم تولیـــد  می کنـــد. وقـــیت در مـــورد مـــردم و تار
می شـــود، به مســـئلۀ مبـــارزه بـــا اســـتعمار پرداخته می شـــود. 
یـــخ معاصـــر ایـــران، کشـــور بـــه دلیـــل فقـــدان  چـــون در تار
حکومـــت مســـتقل، حتـــت ســـیطره اســـتعمار و غـــارت بوده 
اســـت. دغدغه هـــای جعفـــری جـــوزاین به عنـــوان مؤلفه های 
آثارش قابل شناســـایی اســـت. مؤلفه های مقاومت و اســـتعمار 
و از خودگذشـــتگی بـــرای وطـــن، جزو مؤلفه های ســـینمای 
جـــوزاین اســـت. در فیلـــم »جاده هـــای ســـرد« بـــا مضمـــون 
مقاومـــت، نشـــان داد که انســـان تا پـــای جانـــش در مقابل 

محلـــه گـــرگ مقاومـــت می کند. 
مدرنیســـم  برابـــر  در  را  بالنـــده  ســـنت های  جـــوزاین  آثـــار 
مدرنیتـــه،  و  ســـنت  تقابـــل  ایـــن  می کنـــد.  ارزش گـــذاری 
تقابـــل ســـبک زندگـــی جدید با گذشـــته اســـت. بـــا انتقال 
ایـــن مفاهـــمی منی خواهد ژســـت روشـــنفکری داشـــته باشـــد، 
بالعکـــس حســـرت روزهـــای ازدســـت رفته را دارد. در فیلـــم 
بلـــوغ، موضـــوع اجتماعـــی بـــود و مـــا دلتنگـــی بـــرای روابط 
مبتـــین بـــر فرهنـــگ ایـــراین اســـالمی را می بینمی. بـــه خماطب 
منتقـــل می کنـــد که راه رســـیدن بـــه آرامش، انتخاب شـــیوۀ 
صحیـــح زندگـــی اســـت. جممـــوع مهـــه مؤلفه هـــا، جعفـــری 
جـــوزاین را به عنوان یک فیلم ســـاز میل کـــه ایدئولوژی دارد، 

متمایـــز می کنـــد.
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در  و  بارهـــا گفتـــه ام  را  ایـــن حرف هـــا 
اینجـــا به مهنی اشـــارات کوتـــاه اکتفا 
یرا امجااًل اشـــاره کردمی که  می کـــمن. )ز
چـــرا خـــود ادبیـــات انتقادی ما نیـــز نیاز 
بـــه حتـــول و انقـــالب دروین دارد.( پـــس فعاًل فـــرض می کنمی 
یال در چشـــم بـــاد یـــک اثـــر  می کـــه اواًل خـــود ســـر توافـــق دار
یال نـــه کاری به دالیل شکســـت  انتقـــادی نیســـت. این ســـر
یشـــه های دو جنـــگ جهـــاین و  هنضـــت جنـــگل دارد و نـــه ر
نـــه تبعات ایـــن جنگ ها بـــرای کشـــورها و ملت هـــایی چون 
مـــا و نـــه آسیب شـــنایس هنضـــت مشـــروطه و سیاســـت های 
نظـــام هپلـــوی و غیـــره. خوب اســـت مهنی جـــا از خود بپرســـمی 
چـــرا بایـــد یـــک کارگـــردان ایفـــای نقش رضاشـــاه را )شـــاید 
یگری مثل »ســـعید  یال!( به باز ین شـــخصیت این ســـر منی تر
 منی توانـــد نقـــش 

ً
یگـــری کـــه ظاهـــرا راد« بدهـــد؟! یعـــین باز

یال در چشـــم باد هم  منـــی بازی کنـــد! در ثاین، اگرچه ســـر
مثـــل هر اثـــر هنری دیگـــری در نســـبت با یک ایـــده آل ذهین 
یبـــایی نیز مثل حقیقت،   ز

ً
کاســـیت هایی دارد )چرا که اساســـا

 مهان 
ً
وجـــود و نور ماهییت تشـــکیکی دارد؛ نور یک مشـــع ذاتا

قـــدر نور به حســـاب می آیـــد که نـــور ده مشع و صد مشـــع و... 
یـــک خورشـــید و هزار خورشـــید!( امـــا نه ما فرصـــت پرداخنت 
می و نـــه حیت اگر چننی فرصیت داشـــتمی،  بـــه این مـــوارد را دار
چنـــنی چیـــزی ضـــرورت داشـــت. نقـــاد زرگـــری کاری ندارد 
ناخالصی هـــای یـــک قطعه طال چیســـت و چقدر اســـت. آن 
ین دالیل  هم وقیت بعید اســـت حیت بتوانمی به برخـــی از مهم تر

می و عیـــار آهنـــا را تعینی کنمی.  یال بپـــرداز توفیـــق این ســـر
ین شـــکل خـــود، روایت  در چشـــم بـــاد را می توان در ســـاده تر
داســـتان زندگی و شـــهادت یک ســـرباز و یک نظامی ارتشی 
و بســـیجی )یـــا یک بســـیجی ارتشـــی( دانســـت؛ از خنســـتنی 
روزهـــای قـــدرت گرفـــنت نظـــام هپلوی تا ســـقوط آن و شـــروع 

. »در چشـــم بـــاد« یک قدم  جنـــگ حتمیـــیل و فتح خرمشـــهر
جلوتـــر از ایـــن منی آیـــد چـــون منی توانـــد کـــه بیایـــد! مهنی جا 
توصیـــه می کـــمن متام کســـاین که سال هاســـت از خودشـــان 
می پرســـند »چـــرا ســـینمای مـــا منی تواند داســـتان شـــهدای ما 
را روایـــت کنـــد؟« بـــه این نکته اخیـــر دقت کننـــد. جوزاین 
تازه موفق شـــده اســـت داســـتان زندگی یک بســـیجی ارتشی 
 کامـــل روایـــت کنـــد. یـــک افســـر خلبـــان ارتـــش 

ً
را نســـبتا

رضاشـــاهی که صدها ســـال گذشـــته اســـت تا بعـــد از ده ها 
ســـال جان کندن ایـــن مردم، تـــازه فرصت خوب مـــردن را پیدا 

کنـــد؛ خـــوب زندگی کـــردن که جـــای خود!
 »بیـــژن« یـــک منونـــه کامل و ایـــده آل از مهان آدم هایی ســـت 
ینـــد؛ در زمان هپلوی ها بزرگ شـــدند و بعد  که راســـت می گو
 مهان 

ً
در دفاع از شـــرف و ناموس شـــان شهید شـــدند. او دقیقا

شهیدی ســـت که متام روشـــنفکران دلســـوز انقالیب و مبارزان 
آزادی خـــواه و هنرمنـــدان آرمانگرای نظام هپلـــوی آرزوی دیدن 
و روایـــت کردنش را داشـــتند و نتوانســـتند و ندیدند! او مهان 
یباتر از او را هیچ کدام از متفکران  قهرماین ســـت که باالتر و ز
منطـــیق و هنرمنـــدان خیال پرداز ایـــن مرزوبوم نه می توانســـتند 
! از دهخدا و عشـــیق بگیر تا مرحوم  یـــف کننـــد و نه تصور تعر
ملک الشـــعرای هبار و میـــرزا ملکم خان ها و حیت کســـروی ها 
یعیت! قهرماین که متام »حســـن آقا حســـیین  و... تا مرحوم شـــر
بایـــد  ســـابق  فیلمفاریس هـــای  جوجه ملپهنـــای  و  قشـــنگه« 
 هر وقت هـــم آهنا را دیده اند 

ً
یش لنـــگ بیندازند و انصافا جلو

انداخته اند. 
یـــاد تکرار کرده ام.  ایـــن حرف ها را در نوشـــتارهای قبیل خود ز
یـــر  حـــاال یـــک فیلم ســـاز خیـــیل از مهـــنی حرف هـــا را بـــه تصو
کشـــیده اســـت! بیشـــتر از این به مشـــکالت خـــود ادبیات 
انتقـــادی اشـــاره منی کـــمن. این مقـــدار را فقط بـــرای آن نگفم 
یال  کـــه چـــرا ضـــرورت خـــایص منی بیـــمن از مشـــکالت ســـر
من. بله، مثـــاًل جـــوزاین صحنه های  »در چشـــم بـــاد« حرف بـــز
اکشـــن جنگـــی را شـــاید خیـــیل کالســـیک )یـــا مشـــا بگـــو 
قدمیـــی( می ســـازد اما مهنی موضـــوع هم دلیـــل دارد. اواًل هرچه 
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یال جلوتر مـــی رود مهنی ســـکانس های جنگـــی نیز اوج  ســـر
می گیرنـــد و مثـــاًل در جنـــگ هوایی یـــا محله ایل قشـــقایی به 
ارتـــش انگلیـــس فراتر از حـــد اســـتاندارد ظاهر می شـــوند. یا 
مثـــاًل در ســـکانس محله ایراین ها بـــه قطار شـــوروی آدم را یاد 
یـــکایی می اندازنـــد و کارهـــای خطرناکی  »جـــان فـــورد« امر
یـــد« خـــودش اجنـــام مـــی داد! یـــا حـــیت در  کـــه »هارلـــد لو
ســـکانس های دفـــاع مقـــدس خیـــیل وقت هـــا از خیـــیل از 
کارهـــای مشـــابه قوی تر ظاهـــر می شـــوند. در ثـــاین، جوزاین 
 آدم عاشیق ســـت و حـــیت در مهـــنی ســـکانس های 

ً
اساســـا

یرکشـــیدن گوشـــه هایی از  جنگی نیـــز اصل مطلـــب به تصو
پر قهرمانانه! یا  یر اکشـــن و ســـو مهنی عشـــق اســـت نه تصاو
یال ُکنـــد به نظر  یم برخی از ســـکانس های ســـر مثـــاًل بلـــه، ر
می رســـد امـــا برای خماطیب کـــه این روزها مهیشـــه عجله دارد 
ین شـــاهکارهای ســـینمایی جهان را  و حـــیت می توانـــد بزرگ تر
نیـــز بـــا دور تند ببیند! وگرنـــه قصد اولیه جـــوزاین وادار کردن 

خماطـــب بـــه درنگ کردن اســـت. 
صبورانـــه  کارگـــردان  انـــگار  نیـــز  ســـکانس ها  مهـــنی  در 
شـــکیبایی می ورزد و می خواهـــد به خماطب فرصت فکرکردن 
بدهد. فکرکردن به جزئیات یا حیت بســـیاری از کلیات که 
شـــاید به خاطـــر مهـــنی کیل بودنشـــان دیـــده منی شـــوند؛ مثاًل 
»اشـــغال یک ســـرزمنی توســـط نیروهای بیگانه«. ایـــن را باید 
یر در ذهنش  یـــک خماطب ایراین کامـــاًل بادقت ببیند و تصاو
یـــری که جـــوزاین منی خواهـــد خماطبش  رســـوب کنـــد. تصاو
آهنـــا را نادیده بگیرد یا زود فراموش کند. ســـکانس هایی که 
یگر فردی خـــایص ندارند!  خیـــیل وقت ها هیـــچ قهرمـــان و باز
ســـکانس هایی کـــه انـــگار شـــخصیت اصیل داســـتان، یک 

شـــهر و یک ملت هســـتند. 
یایل ســـت که حداقـــل هر ایـــراین باید از  »در چشـــم بـــاد« سر
آن جانبداری کند. حیت بســـیاری از مردم کشـــورهای منطقۀ 
مـــا و متام جهان ســـومی ها از تاجیکســـتان و بایق کشـــورهای 

اســـتقالل یافته از شـــوروی ســـابق گرفتـــه تـــا هند و هلســـتان 
و... منی تواننـــد آن را قابل تقدیـــر نداننـــد. دیگـــر کشـــورها و 
یـــکا و ... هـــم اگر  ملت هـــایی چـــون انگلیـــس و آملـــان و امر
آن قدر یب ذوق باشـــند کـــه آن را نپســـندند، آن قدر یب انصاف 
نیســـتند کـــه به جـــای عذرخواهـــی از کشـــورها و ملت های 
 امثـــال این 

ً
دســـته اول، بـــه فکـــر ایـــراد گرفـــنت باشـــند! واقعا

دســـته دوم، نـــه فقـــط در ایران و عـــراق و غیره بلکـــه در کل 
جهـــان چه غلطـــی کردند؟! با مـــا به جای خود، با خودشـــان 
چـــه کردنـــد؟! اگـــر خبواهم بیشـــتر از ایـــن مقدمه چیین کمن 

یال بپـــردازم.  ممکن اســـت اصـــاًل فرصت نکـــمن به خود ســـر

آیینگفتگوودیالوگ �

یـــادی از مغـــز بـــرای مهـــنی موضـــوع تکامـــل پیـــدا  خبـــش ز
کـــرده اســـت. مغـــز اگـــر تـــوان کلمه ســـازی و کلمه فهمـــی 
نداشـــت، اصـــاًل متوجـــه منی شـــد چـــرا شـــبیه دنبه گوســـفند 
اســـت. گوســـفندها چریب هـــای اضافه مانده از مغزشـــان را در 
دنبه شـــان ذخیـــره می کنند کـــه مثل مـــا آدم ها این قـــدر رنج 
و ســـخیت نکشـــند! آهنا اصـــاًل منی دانند رنج و لذت چیســـت 
و ایـــن موضـــوع چقـــدر لذت خبش اســـت! گوســـفندها برای 
یخ ندارند. زنبورها و مورچه ها میلیون ها ســـال اســـت  مهنی تار
کـــه مهنی جور کندو می ســـازند. گوســـاله ها از غارنشـــیین و 
کوچ نشـــیین بـــه یک جانشـــیین و آپارمتان ســـازی نرســـیده اند 
که بفهمند »اشـــغال شـــدن« وطن یعین چی؟! بزها میلیون ها 
ســـال اســـت کـــه خـــواص درمـــاین بســـیاری از گیاهـــان را 
می شناســـند و به وســـیله مهـــان مغزهـــای کوچک شـــان ایـــن 
علـــوم و جتربه هـــا را بـــه نســـل های بعـــدی منتقـــل می کنند. 
امـــا ما انســـان ها اگـــر نتوانمی حرف بزنـــمی یا حرف مـــان را بزنمی 
دوبـــاره بایـــد از اول شـــروع کنـــمی. پـــس از اول شـــروع کنمی و 

بزنمی. را  حرف مـــان 
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یال »در چشـــم بـــاد« از یک بندر مه آلود شـــروع می شـــود  ســـر
و در قســـمت یس و دوم در مهـــان بندر خامتـــه می یابد. دوباره 
یکی دو قســـمت طول می کشد که داســـتان دوباره به »لب 
بـــان فاریس تکامل پیـــدا کرده  ایـــران« برســـد و اوج بگیـــرد. ز
من »فتح اهلل  کـــه مهـــه بتواننـــد بـــا آن حـــرف بزنند. مـــن منـــی دا
 اهل قم بود یا جاســـوس کارکشـــتۀ ژاپین؟ چون 

ً
مقـــی« واقعا

ژاپین هـــا هـــم مثل انگلیســـی ها و غریب ها متوجه شـــده بودند 
کـــه تا ملت های دیگـــر جهان را کامل نشناســـند، منی توانند 
هـــوس امپراطوری راه انداخنت داشـــته باشـــند. تصـــرف واقعی 
جهان، »فهم« آن اســـت. در مهـــنی پیچ وخم های یب مشار این 
تـــودۀ چـــریب دنبه مانند اســـت که جهـــان، موجود می شـــود و 
من که »ایـــران« یک کـــره زمـــنی کامل و  تصـــرف. امـــا مـــی دا
در ابعـــاد کوچک تـــر اســـت. یعـــین دســـت کم بیشـــتر از نود 
 شـــبیه به یکی 

ً
درصـــد مـــردم و نژادهای جهان می توانند دقیقا

از هم وطنـــان مـــا باشـــند! )طـــوری کـــه هنـــوز هـــم منی دانـــمی 
من   مقـــی بود یا جاســـوس ژاپـــین؟!( می دا

ً
»فتـــح اهلل مقـــی« واقعا

کـــه تکلیف هنایی این دنیا نیز در مهنی دوروبر ما مشـــخص 
خواهـــد شـــد. مـــایی کـــه صدها ســـال اســـت منی توانـــمی بنی 
شـــرق و غـــرب به یـــک طـــرف بپیوندمی. یعـــین منی توانـــمی این 
پیچ داخـــل مججمه مان را دنبه گوســـفند  تـــوده چـــریب پیچ در
، ابزار تفکر  فـــرض کنمی! مغز ما مغز ماســـت نـــه خود ما. مغـــز
و احســـاس اســـت نـــه خـــود آهنـــا. هـــوش مصنوعـــی می توان 
ســـاخت اما شـــعور مصنوعی نه. مهنی مهندســـان شهرســـازی 
ژاپـــین بـــا کپـــک پنیـــر امتحـــان کردند؛ به جـــای هرکـــدام از 
مراکز خدمایت شـــهر توکیو یک تکه پنیر گذاشـــتند )هر چه 
آن مرکـــز مهم تر بود، تکه ای بزرگ تر می گذاشـــتند( و دیدند 
 نقشـــه طرح توســـعه شـــهری توکیو 

ً
مهـــنی کپـــک پنیـــر دقیقا

را هبتـــر از طراحـــان شـــهری اجـــرا کرد! چـــه جـــاده و خیابان و 
 از کجا به کجا! 

ً
اتوبان هـــایی و با چه عـــرض و طویل و دقیقا

کپـــک پنیر هم ممکن اســـت مثل دنبه گوســـفند گســـترش 
پیـــدا کنـــد و پیچ وخـــم به خود بگیـــرد اما شـــعور ندارد. 

سهمنظرهماندگاردرچشمباد: �
یک.پرترهازاقلیموسرزمین

یال در چشـــم باد  یـــن خنســـتنی قســـمت ســـر ســـکانس آغاز
یـــک پرتره هیچکاکی از بیژن اســـت و یک شـــهر بندرگاهی 
 چنـــدان 

ً
 و واقعـــا

ً
در جنـــوب ایـــران. بندرگاهـــی کـــه ظاهـــرا

تفاوت خایص با شـــهر بنـــدری فیلم »پرنـــدگان« هیچکاک 
یکا  پـــا و امر یا بســـیاری دیگر از ســـینماگران کالســـیک ارو
می از بندر خرمشـــهر و بوشـــهر  نـــدارد. یعین تازه متوجه می شـــو
در ایـــران گرفتـــه تـــا بصره در عـــراق و لندن در انگلیـــس و ... 
آمسان بســـیاری از بندرگاه های کره زمنی مهنی رنگ اســـت؛ 
یبا و غمگـــنی، جایی  یـــب و آشـــنا، ز باشـــکوه و دلنشـــنی، غر
یـــا، بـــا رنگ هـــایی بنی ســـیاه - ســـفید و  میـــان خشـــکی و در
رنگـــی، در مـــرز حمدودیـــت و یب کرانگـــی، بـــودن و نبـــودن. 
جوزاین از مهنی ابتدا نشـــان می دهد کـــه کادربندی و رنگ 
و حرکـــت دوربـــنی را خوب می شناســـد. یعـــین از نظر فنون و 
ظرایـــف فیلم برداری )با متام جزئیات فین و حمتـــوایی و فرم و...( 
او را باید یک کارگردان اســـتاندارد ایراین و جهاین دانســـت. 
یـــن حد خـــود، جوزاین می داند کـــه بنی کادربندی  در کمتر
یـــه فیلم بـــرداری و ترکیب بنـــدی رنگ هـــا و میزانســـن و  و زاو
بایق موارد حمتوای آن مناها و ســـکانس ها ارتباطات مستقیمی 
 بدانمی از 

ً
وجـــود دارد. مـــا حداقـــل از نظر حســـی، بایـــد دقیقـــا
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یـــک منـــا یـــا ســـکانس چـــه می خواهـــمی و چـــه منی خواهـــمی. 
غم، شـــادی، افســـردگی، نشـــاط، دهلـــره، آرامش یـــا هر چی. 
کارگـــرداین کـــه خـــودش منی دانـــد چـــه می خواهـــد بکند، 
منی توانـــد یک ســـری ادا و اطوار مســـخره دربیـــاورد و بایق کار 
را به شـــانس و یا کشـــفیات منتقدان بســـپارد. عـــرض کردم 
حداقـــل از نظـــر حســـی وگرنـــه از نظـــر منطـــیق و عقالین هم 

 مهنی اســـت.
ً
ماجـــرا دقیقا

یکاســـت؛ یعین  جـــوزاین یـــک ســـینماآموختۀ آکادمیک از امر
جایی که صنعت و هنر ســـینما هم زمان با فرانســـه و انگلیس 
و... از مهـــان ابتدا فرصت داشـــته که قدم به قـــدم با اختراعات 
جدید فن آورانه و کشـــفیات نوظهور علمی خودش را ســـازگار 
کنـــد و توســـعه بدهد و یا از جنبه های دیگـــر از »عکس« به 
یر متحرک برســـد و یا از ســـینمای صامت به صـــدا و یا از  تصاو
. اگر  تئاتـــر به رمـــان و دوباره به فیلمنامه و خییل از مـــوارد دیگر
می، »توســـعه  فعـــاًل جهات مثبت یا منی حمتوایی را کنار بگذار
یافتگـــی« )چـــه از لـــاظ صنعـــت بودن ســـینما و چـــه از نظر 
یکا و هالیوود  یژه امر جنبه های هنری( در ســـینمای غریب و به و
یشـــه دار و تدرجیی و فرگشـــیت بوده اســـت؛ نه مثل کشور ما  ر
»ســـوغات فرنگ« امثال ناصرالدین شـــاه و فتحعیل شاه! یعین 
»قلمبـــه« و ناگهاین و یب قواره و غافل گیرانه و هنجارشـــکن. 

ایـــن مطلـــب اخیـــر را بـــا یـــک مثـــال توضیـــح بدهـــمی؛ در آن 
مســـابقه معروف ایران و اســـترالیا یک نکته خییل عجیب بود! 
و آن اینکـــه آدم خیال می کرد تمی ایـــران یک دفعه دارد خییل 
حرفه ای تـــر و جذاب تر از مهیشـــه بـــازی می کند. مثـــاًل تا به 
می که چرا مســـابقات فوتبال باشـــگاه های  حـــال دقت کرده ا
پـــایی خییل جذاب تـــر از فوتبال ما به نظر می رســـد؟ خبش  ارو
عمده ای از ایـــن جذابیت ارتباط خایص به خود بازی فوتبال 
 مربوط می شود به تکنیک های فیلمبرداری 

ً
ندارد. بلکه دقیقا

یوین این مســـابقات. وگرنه هروقت  یز و کارگرداین خپش تلو
مهـــنی تمی هـــای ایـــراین بـــا باشـــگاه ها یـــا کشـــورهای غـــریب 
مســـابقه می دهند، بازی خییل جذاب تر از مســـابقات داخیل 
بـــه نظـــر می رســـد. تأثیر مهنی موضوع ســـاده تا بدان جاســـت 
کـــه حـــیت می تـــوان حـــدس زد خبـــش عمـــده ای از جذابیت 
پایی  یکا حیت برای خود کشـــورهای پیشـــرفته ارو کشـــور امر
 در مهـــنی راستاســـت. یعین تـــوان و نوآوری هالیـــوود در 

ً
دقیقـــا

یکا. جوزاین  یربرداری از شـــهرها و اقلمی امر تکنیک های تصو
یر  یال، خماطب را با تصاو از مهان خنســـتنی سکانس های ســـر
دیگـــری از کشـــور ایـــران روبـــه رو می کند. تا جـــایی که اگر 
شـــخصیت های داستان شـــروع به گفتگو منی کردند )و البته 
به اضافه یک ســـری از نشانه شـــنایس های برجســـته در فیلم( 
بـــوط به یکی از بنادر خلیج فارس  یر مر معلـــوم نبود این تصاو

یک و رودخانه رایـــن و غیره؟!  اســـت یا بنـــدر مکز
بـــه مهنی ترتیـــب، جـــوزاین انـــگار می داند ســـینما و عکایس 
یـــرا  بـــط دارنـــد و نزدیـــک هســـتند. ز چقـــدر بـــه یکدیگـــر ر
می دانـــمی کـــه ابتـــدا صنعـــت یـــا هنـــر عـــکایس آغـــاز شـــد و 
ین  به شـــکوفایی رســـید و ســـپس ســـینما. او مهچنان تـــا آخر
یال هـــرگاه فرصـــیت پیـــدا می کنـــد، انگار  قســـمت های ســـر
از اقلمی هـــای خمتلـــف ایـــران و مناظـــر و معمـــاری آن عکایس 
یج  یخ ایران و ایـــراین که به تدر می کنـــد. عکس هـــایی از تار
جـــان می گیرنـــد و متحـــرک می شـــوند. طـــوری کـــه حرکت 
دوربـــنی او را می تـــوان انتقـــال از یک پرتره بـــه پرتره های بعدی 
دانســـت. پرتره هایی کـــه در آهنا کوه و جنگل و دشـــت های 
وســـیع پوشـــیده از برف و جاده هایی کـــه در دل انبوه درختان 
راه بـــاز کرده انـــد. گـــویی مهگـــی شـــخصیت گرفته انـــد و 
می خواهنـــد با خماطـــب وارد گفتگو شـــوند. خالصه جوزاین 
از معـــدود کارگردان هـــایی اســـت که می داند لوکیشـــن ها و 
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یه دوربنی نیز درســـت به  آکسســـوار صحنـــه و حرکـــت و زاو
یگـــران فیلم در روایت داســـتان نقش و شـــخصیت  انـــدازه باز
دارنـــد. تـــا جایی کـــه گـــویی بســـیاری از قاب هـــای ثابت او 
یـــم و حرکت دروین دارند و در بســـیاری از ســـکانس های  ر
فیلـــم زمـــان را می توان متوقف شـــده فرض کـــرد و به جزئیات 
خمتلـــف حرکات عناصـــر داخل مناهـــا یا حرکـــت دوربنی در 

داخـــل آهنا خیره شـــد.

دو.پرترهازتاریخوشهیدانش

دوران کودکـــی بیـــژن داســـتان زندگـــی، عشـــق و شـــهادت 
»عمو عباس« اســـت؛ تازه دامادی که روایت کشته شـــدن او 
بـــا پایان کار هنضت جنگل مهراه شـــده اســـت. مهان دوراین 
یـــر چکمه های  کـــه پدربزرگ بیـــژن هم اعـــدام و عینکش ز
یـــک قـــزاق لـــه می شـــود! حـــاال دوران قاجـــار بـــه پایـــان خود 
یـــادی بـــرای دیدن بـــایق منانده  نزدیـــک شـــده و شـــاید چیـــز ز
یال  اســـت! ســـکانس های بســـیاری از این قســـمت های سر
 ســـاختاری نزدیک به تئاتر دارند و شـــاید مهنی موضوع 

ً
یبا تقر

نیـــز باعث شـــده اصالـــت تارخیی بیشـــتری را بـــه خماطب القا 
، خـــود تئاتر نســـبت به ســـینما  یـــرا قبـــل از هـــر چیز کننـــد. ز
بســـیار قدمیی تـــر اســـت و انـــگار مهنی مطلـــب نیز بـــه حال و 
یک داســـتان های مربوطه شدت و عمق بیشتر  هوای نوســـتالژ
داده اســـت. »اســـد« عاشق و شـــهید بعدی ست که خونش 
دوران جـــواین بیـــژن را رنگـــی می کنـــد و ایـــن دوره مصـــادف 
اســـت بـــا پایـــان دوران رضاشـــاهی. یعـــین دوره ای کـــه دیگر 
یک  فرصت شـــهید شـــدن برای هیچ قهرماین نیست و کار چر
مبـــارز و کهنـــه کاری مثـــل »رفیق حســـام اف« بـــا آدم فرویش 
و آدم کشـــی و... حرکـــیت انهتـــاری شـــبیه بـــه خودکشـــی 
خامتـــه می یابـــد! کودتـــای 28 مرداد نیـــز نقطه پایاین ســـت بر 
چیـــزی حدود صد ســـال قیام و هنضت های خمتلـــف و متعدد 
مشـــروطه طلیب و آزادی خواهـــی. تـــا وقـــوع انقالب اســـالمی و 
 ســـه مقطع 

ً
یبا آغـــاز جنگ حتمییل و شـــهادت خـــود بیژن. تقر

زماین مشـــخص با ســـه شـــهید برجسته.
در یکـــی از داســـتان های فرعـــی، بیـــژن و لیـــیل توســـط یـــک 
می می شـــوند و بناســـت بـــا لباس مبـــدل و با  هنرمنـــد تئاتـــر گر
شـــکل و مشایـــل دو نوچـــه »حســـن آقا حســـیین قشـــنگه« 
بـــه خانـــه برونـــد. یـــک نکتـــه عجیـــب و جالـــب این اســـت 
یال تا اواخـــر این ســـکانس متوجه  کـــه اکثر خماطبـــان ســـر
منی شـــوند ماجرا چیســـت! یعین ما بینندگان هم مثـــل آژان ها 
اواخـــر  تـــازه  و  می  می خـــور یـــب  فر رویس  جاســـوس های  یـــا 
می حدود یکی دو دقیقه  ســـکانس اســـت که متوجه می شـــو
می!  اســـت لییل و بیژن را با نوچه های حســـن آقا اشـــتباه گرفته ا
به نظرم این ســـکانس کم نظیر با بســـیاری از سکانس های 
مشـــابه در فیلم های پلیســـی و کارآگاهی )که قهرمان یا ضد 
می و چهره خـــودش را عـــوض می کند(  قهرمـــان داســـتان، گـــر
یـــک تفاوت اســـایس دارد. و آن اینکه جوزاین به چشـــم های 
خماطبـــان خـــودش هنیـــب می زنـــد کـــه بـــا پیش داوری هـــای 
کلیشـــه ای و عـــادت زدۀ ذهـــین بـــه مهـــه چیز نـــگاه نکنند! 
اشغال شـــدن حتقیرآمیز یک کشـــور توســـط نیروهـــای بیگانه 
اصاًل چیز ســـاده و یب امهییت نیســـت. اشـــغال کشـــوری که 

مـــردم و ملـــت آن قرن هـــا نادیده گرفته شـــدند!
»در چشـــم بـــاد« را قبـــل از هـــر چیـــز می تـــوان پرتـــره ای از 
یـــخ معاصـــر ایران دانســـت کـــه پارچـــۀ بوم نقـــایش آن از  تار
پودهـــای »عشـــق و جنـــگ«  جمموعـــه ای از حلقه هـــا و تارو
بافتـــه شـــده اســـت. عشـــق ها و جنگ هـــایی کـــه خیـــیل 
وقت هـــا در دو جهـــت خمتلـــف حرکـــت و یکدیگـــر را قطـــع 
 رقم خـــورده اســـت، مهان 

ً
کرده انـــد. امـــا نقشـــی که هنایتـــا

من در ایـــن مقال  موضوع »شـــهید و شـــهادت« اســـت. منـــی دا
یخ«  و جمال هـــای کوتـــاه چه طـــور می توان از رابطه بـــنی »تار
یـــخ هر قوم و ملیت را »شـــهید«  و »شـــهادت« حـــرف زد؟! تار
و شـــهیدان آهنـــا می تواند روایـــت کند و »شـــهادت« بدهد. 
آن ضرب املثـــل رویس کـــه حســـام اف  برخـــالف  حقیقـــت 
نقـــل می کنـــد فقـــط از لولـــه تفنـــگ منی گـــذرد بلکه خبش 
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عبـــور  شـــهید  یـــک  رگ هـــای  از  خـــون  چـــون  آن  مهم تـــر 
می کنـــد. هرچـــه جلوتر می آیـــمی ســـکانس های جنگی این 
 پرتعداد هم هســـتند( بیشـــتر شـــبیه به 

ً
یال )کـــه نســـبتا ســـر

می، فقط جنگ و  »جهـــاد« می شـــوند و هرچه عقب تر مـــی رو
»درگیری« هســـتند. جنگ ها و درگیری هـــایی که رفته رفته 
کشـــته های آن شبیه شـــهید می شوند. شـــاید به مهنی دلیل 
 با طناِب اعدام شـــهید 

ً
هم هســـت که »عمـــو عباس« هنایتا

می شـــود نـــه گلولـــه و آتـــش و خـــون. پس خنســـتنی شـــهید 
ایـــن داســـتان »خـــون« ندارد. و تـــا وقیت خون شـــهید جاری 
یان و حرکت خایص خنواهد داشـــت. یعین  یخ جر نشـــود تار
مـــا مردمـــی را می بینمی کـــه انگار صدها ســـال اســـت بدون 
یســـته اند! مثـــاًل هفده شـــهر قفقاز در یـــک جنگ و  یـــخ ز تار
ده هـــا شـــهر دیگـــر در جنگ هرات از این کشـــور اشـــغال و 
جـــدا می شـــوند و انـــگار هیـــچ اتفاق خـــایص در ایـــن بوم و 
دیـــار رخ نـــداده اســـت. غیر از اینکـــه یک قلـــدر ظامل جای 
خـــودش را بـــه دیگـــری داده اســـت! آن هـــم مردمـــی کـــه از 
بان  »پنجعـــیل« لوطـــی گرفته تا حیدرخان قشـــقایی و خالوقر
یاســـاالر  ُکـــرد و حاج حســـن رّزاز کشـــیت گیر و... حـــیت در
« آدم هـــای باغیـــرت و وفـــادار بـــه دیـــن و ناموس و  »باینـــدر
وطن در بنی شـــان کم نیســـت. یعـــین مهه را منی تـــوان امثال 
»ناصرخان« قشـــقایی و تیمســـار خنجـــوان و غیره دانســـت.

یال »در چشـــم بـــاد« جمبـــور اســـت حجم بســـیاری  پـــس ســـر
از رویدادهـــای ســـیایس را کنـــار بگـــذارد و فقـــط در حاشـــیه 
داســـتان زندگـــی ســـه شـــهید بـــه آهنـــا اشـــاره کنـــد. مـــا وقیت 
یـــمی فقـــط در جنگ جهـــاین اول حدود حداقل بیشـــتر  می گو
از ده میلیـــون از نفـــوس این کشـــور )نیمی از مجعیـــت ایران در 
آن دوره!( کشـــته شـــدند، نبایـــد تصـــور کنـــمی کـــه این فقط 
یایض ســـت! چـــرا که مثـــاًل یکی از هـــزاران  یک عدد ســـاده ر
ســـرباز ملـــوان ما که در جنگ جهاین دوم شـــهید شـــد، جوان 
 
ً
برومند و جنیب و دالوری ســـت مثل »اســـد«. سربازی که قطعا
پنج« کم  مثـــل او در میـــان ارتش ســـیصدهزار نفری »رضـــا میر
نبودنـــد امـــا رجاله های حقیـــر و یب بوته ای که از نیمه شـــب تا 
 هشـــت صبح جـــرأت نکردند و نتوانســـتند به 

ً
ســـاعت حدودا

اعیل حضـــرت خبـــر بدهنـــد کل مملکت بـــه اشـــغال نیروهای 
بیگانـــه درآمـــده اســـت، فرصت شـــهادت و خـــوب مـــردن را از 

تک تـــک آهنـــا گرفتند. 

سه.پرترهازبزنگاهتاریک
اســـد توســـط محالت هوایی نیروهای ارتش ســـرخ به شهادت 
« جانباز شـــد و حســـام اف به دستور  رســـید و ســـروان »دژگیر
خـــود اســـتالنی به مهلکـــه شـــکار »لواکوف خبیـــث« رفت. 
یـــت خلق های ســـتمدیده و  یـــن امیـــد اکثر یک ها آخر بلشـــو
حمرومـــان جهـــان بودنـــد، در برابـــر ســـرمایه داری زالوصفیت که 
هرچـــه خـــون می مکیـــد و می خـــورد ســـیری نداشـــت. مهان 
پروتستانیســـمی کـــه حـــاال در کســـوت جدیـــد فاشیســـم 
هیتلـــری ســـر بـــرآورده بـــود. وگرنه بـــه خرده بورژواهـــای یب بته 
یـــیت مثـــل تیمســـار خنجـــوان و فروغـــی و منصـــور و ...  و یب هو
 مزدور جهان ســـرمایه داری بودند هیـــچ امیدی نبود. 

ً
که رمســـا

امـــرای ارتـــش و وزرا و رجـــایل کـــه حیت جربزه نداشـــتند قبل 
از تســـلمی ارتش شاهنشـــاهی در برابر بیگانگان به خود شـــاه 

خبـــر بدهند! اگـــر از حمافل خاله زنک بازی و باملاســـکه های 
لـــوس طبقـــه اشـــراف و شبه روشـــنفکری کـــه ده ها ســـال بود 
یک مشـــت اصطالحات فرنگی )مثل رفورمیســـم و رمانتیسم 
و ناتورالیســـم و ...( را بلغـــور می کردنـــد و یـــک کلمـــه حرف 
حســـاب از دهان شـــان بیرون منی آمد )روســـوفیل و فرانسوافیل 
یا انگلوفیل شـــان چـــه فریق می کـــرد؟!( کاری برمی آمد، این 

مردم انقـــالب اســـالمی منی کردند. 
 بـــه بزنگاه های اصـــیل تارخیی می برد 

ً
جـــوزاین خماطـــب را دقیقا

یـــن »اراده«هـــای معطـــوف بـــه قـــدرت موجـــود  کـــه اصیل تر
در جهـــان بـــه جـــان یکدیگـــر افتـــاده بودنـــد. اعـــالم یب طریف 
چکمه پوش دلقکی مثل رضاشـــاه که خـــودش و یک طیف 
از افســـران مالیخولیایی اطرافش را با یک مشت اوهام فاشیسیت 
ســـرگرم کرده بود، چه تأثیری در این بزنگاه ها داشـــت؟! البته 
رضاشـــاه امحـــق بـــود. اگر فـــرض کنـــمی رجاله نبود؛ مســـتبد و 
یمی خائـــن نبـــود؛ مال مردم خور بـــود. اگر  قلـــدر بود. اگـــر بگو
یمی  فـــرض کنـــمی وطن فـــروش نبـــود؛ یب شـــرف بـــود. اگـــر بگو
یب جربـــزه نبـــود! با وجود متـــام ایهنا شـــاید نبایـــد فراموش کنمی 
 چندان 

ً
کـــه بودونبـــود ایـــن چهره هـــایی کـــه در اصـــل و ذاتـــا

تفـــاوت خایص نیـــز بـــا یکدیگـــر نداشـــتند، )به طوری که در 
ســـکانس جشـــن باملاســـکه می بینمی( ربط خایص به مســـیر 
یخ گذشـــته ما نداشـــت. چرا؟ برای اینکه هرچه که بودند  تار

و می منودنـــد فقط نقـــاب و »ماســـک« بود. 
بلشـــویک ها »ماســـک« نبودنـــد. افســـری کـــه از روی پینـــه 
دســـت ها تشـــخیص مـــی داد چه کســـی کارگر اســـت و چه 
 بـــاور کـــرده بـــود که انقـــالب کارگـــری و 

ً
کســـی نـــه، واقعـــا

یت ملت های جهان است.  ین شـــانس اکثر سوسیالیسیت آخر
افســـران جاســـوس آملـــاین نیز کـــه دینامیـــت به خود بســـته و 
می  مهمان ناصرخان قشـــقایی شـــده بودند، اگرچه استادانه گر
می کردنـــد و تغییر قیافه می دادند اما هیچ کـــدام از این کارها 
 
ً
و حرف هایشـــان اداواطـــوار در آوردن به مشـــار منی آمد. آهنا دقیقا
مهان شـــکیل بودند کـــه باید می بودند. این فقـــط امثال امرای 
ارتـــش رضاخان بودند که ســـر تا پایشـــان کاذب بود و نه تهنا 
لیاقـــت مششـــیر افســـری بلکـــه لیاقـــت هیچ کـــدام از حرف ها 
و ادعاهـــایی را که می کردند نداشـــتند! بعید اســـت بشـــود در 
خالل یک یادداشـــت سینمایی بیشـــتر از این اشـــاره کرد که 
چـــرا »غرب زدگی« در اصل خودش معلـــول چیزهای دیگری 
! وگرنه حیدرخان قشـــقایی  بـــود نه علت خییل چیزهای دیگر
کـــه نـــه کراوات داشـــت و نـــه در خـــالل حرف هـــا و تعارفات 
 نتوانســـت بر 

ً
صادقانـــه اش لغات فرنگـــی بلغور می کرد، هنایتا

ســـر ســـفره خودش مهمان کشی نکند.
یخ بایـــد با جزئیات  چنـــنی مقاطـــع و بزنگاه های مهمـــی از تار
هرچه بیشتر و دقیق تر برای ملت هایی چون ما ترسمی و روایت 
شـــود. حیت با خبش عمده ای از منایش خیمه شـــب بازی های 
عروسکی شـــان و انواع و اقســـام ترانه های مردمی و شـــعارها و 
... اشـــعار و معرهای خمصوص سیاه مســـهتای آخر شیب شـــان! 
یـــری و احســـایس یـــک مـــردم  چنـــنی آثـــاری موزه هـــای تصو
یخ پشـــت ســـر  اســـت کـــه منی تواننـــد خودشـــان را در این تار
گذاشته شـــان تصور کنند. تارخیی که گاه جمبورشان کرده 
اســـت از ســـفارت انگلیس پـــول بگیرند و بـــر علیه انگلیس 

تظاهرات کنند. 
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»ݠه�
نگاهی به مستند »به سوی آزادی« ساختۀ مسعود جعفری جوزانی

نویسنده:محمدمهدیخالقی
مستندسازونویسنده

یشـــن  نر مســـتند،  شـــروع  در  جـــایی 
یـــد: »مـــرگ بـــر  ایـــن مجـــالت را می گو
فرم هـــای هالیـــوودی ... مـــرگ بـــر هنـــر 
« این شـــاید درون مایه اصیل  برای هنـــر
بیشـــتر آثار کارگردان بزرگ ســـینمای ایران »مسعود جعفری 
جـــوزاین« باشـــد. حقیـــر جعفـــری جـــوزاین را در ســـال های 
نوجـــواین بـــا »شـــیر ســـنگی« شـــناخم. یکـــی از فیلم هـــای 
کالســـیک داســـتاین بعـــد از انقـــالب بـــا قصه ای جـــذاب و 
یخ. یک فیلم طراز برای ســـینمای مردمی  بیرون آمـــده از دل تار
ســـامل و جـــذاب. امـــا ســـال ها گذشـــت تـــا این کـــه فهمیدم 
اســـتاد جعفری جوزاین روزگاری با ســـاخت مستند، سینما را 

آغـــاز کرده انـــد. 
مســـتند »به ســـوی آزادی« اولـــنی فیلمی اســـت کـــه جعفری 

یکا و برگشـــت بـــه ایراِن  جـــوزاین پـــس از حتصیـــالت در آمر
در حببوحـــه انقالب اســـالمی، کارگرداین کـــرد. یک جموز از 
یـــکایی اجـــازه فیلم بـــرداری در تظاهرات  یک شـــبکه مهم آمر
هـــا و حتـــوالت انقـــالب اســـالمی را فراهـــم می کنـــد و پس از 
آن یافـــنت آرشـــیوهایی ارزمشند از خاندان هپلوی و جشـــن های 
یکا کـــه خط دوم  پیـــش از انقالب در ســـفارت ایـــران در آمر

موازی مســـتند را تشـــکیل می دهد. 
تکنیـــک برش موازی و اجیاد مقایســـه ذهین بنی زندگی مردم 
مســـتضعف و خانـــدان هپلوی یکـــی از تکنیک های مرســـوم 
بســـیاری از مســـتندهای آن دوره انقالب اســـالمی است که 
جعفـــری جوزاین در این مســـتند از آن اســـتفاده کرده اســـت. 
ایـــن پالن هـــای مقایســـه ای کـــه در نیمـــه اول مســـتند دیده 
یشین متفاوت اســـت که تلفییق از حس،  می شـــود، مهراه با نر
، شـــعار و مفاهمی بنیادین انقالب اســـالمی را به خماطب  شـــور
منتقـــل می کند. این خبش های مســـتند نشـــانه هایی روشـــن 
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از فکـــر عدالت خواهانـــه آن روزهـــای مستندســـاز و نیـــاز آن 
روزهای جامعه ایـــراین دارد. 

»به ســـوی آزادی« یـــک مســـتند حمض بـــا ارجاعـــات فرامتین 
اســـت. مســـتندی که متکی بـــه آگاهی باالی مـــردم انقالیب 
یـــادی بـــرای بارش  ســـاخته شـــده و به مهـــنی دلیل تـــالش ز
اطالعـــاِت مکان هـــا و زمان هـــا بـــه خـــرج منی دهـــد و خـــود را 
بـــه در و دیـــوار منی کوبـــد. حرف مســـتند به خـــویب از البه الی 
راش هـــا و توایل و تضادشـــان مشـــخص اســـت. گـــویی مهه 
خماطبـــان از مهـــه وقایـــع آگاهـــی دارنـــد و ایـــن مســـتند نوعی 
یـــادآوری یـــا خاطـــره نـــگاری بـــرای خماطب اســـت. شـــاید به 
مهـــنی دلیـــل اســـت کـــه »به ســـوی آزادی« یـــک ســـال پس 
از پیروزی انقالب اســـالمی و درســـت شـــب پیـــروزی یعین 21 
یـــون مـــیل ایـــران خپش می شـــود. شـــاید مهان  یز هبمـــن از تلو
یـــون با هر کـــدام از راش های  یز شـــب مردم انقـــالیب پای تلو
یســـته و خاطرات یـــک انقالب  ایـــن مســـتند خندیـــده و گر
بـــزرگ و باشـــکوه را بـــه یـــاد آورده انـــد و هـــر خماطـــب آیینه وار 
خـــود را در البه الی راش های ارزمشند مســـتند جســـته اســـت. 
یـــن خپـــش مســـتند »به ســـوی آزادی« نیســـت.  امـــا ایـــن آخر
خاصیت مســـتندهای بزرگ و کالســـیک این است که بعد 
از اولـــنی نوبت هـــای خپش نه تهنـــا در اذهـــان می مانند که تا 
ســـال ها به اشـــکال خمتلـــف در برنامه ها و مســـتندهای دیگر 
مورداســـتفاده قـــرار می گیرنـــد. »به ســـوی آزادی« هـــم از این 

قاعده مســـتثین نیســـت. به احتمال خماطباین که این مستند 
را بـــه شـــکل کاملـــش می بیننـــد، پیـــش  از ایـــن بســـیاری از 
راش هایـــش را در برنامه هـــای دیگـــر دیده و به یـــاد می آورند. 
یـــه، چنـــد ســـکانس تکان دهنـــده و  »به ســـوی آزادی« در جتز
منحصربه فـــرد دارد. در درجـــه اول تصاویر واقعی جنازه شـــهدا در 
چند سکانس مســـتند اســـت و در کنار این سکانس یب نظیر 
جنـــگ مردم با تانک ها در شـــب 22 هبمن کـــه با وجود کمبود 
نـــور و ضعف دوربنی هـــای آن دوره، بازهم تأثیرگذار و نفس گیر 
اســـت. مهچننی ســـکانس سوارشـــدن آمریکایی ها به اتوبوس 
یـــک از اســـناد مهم انقـــالب در رفتار بـــا خارجی هـــا در روزهای 
پیـــروزی به حســـاب می آید. جمموعـــه این ســـکانس ها در کنار 
ســـکانس های انهتایی که مربوط به ســـفر یاسر عرفات به ایران 
اســـت، نشـــان می دهد که میزان دســـتریس فیلم ســـاز بـــه وقایع 
دســـت اول و شـــخصیت های طـــراز اول انقـــالب که مهاهنگی 
الزم را اجیـــاد می کرده انـــد، بســـیار خوب بوده و مهچننی نشـــان 
می دهـــد که رهبـــران انقالب قدر و ارزش مستندســـازی و عمل 

رســـانه ای را به خـــویب می فهمیده اند. 
»به ســـوی آزادی« فـــارغ از یـــک فیلـــم مســـتند یکـــی از آثـــار 
ماندگار ســـینمایی و یک میراث فرهنگی متام عیـــار برای ایران 
یث  اســـت. ایـــن اثر می توانـــد و بایـــد به عنـــوان یکـــی از موار
معنـــوی ایـــران نه تهنا ثبت کشـــوری که ثبت جهاین شـــده و 
در منایاندن و شناســـاندنش کوشـــش بیشـــتری به عمل آید. 
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معینعارفی
پژوهشگرومنتقدسینما

ینـــد وقـــیت شـــیپور جنـــگ نواخته شـــود، مـــرد از نامرد مشـــخص  می گو
می در مهـــان هنگام فـــرق ســـینماگر هـــم از برگ  می شـــود، مـــن می گـــو
! جـــوزاین یس و خورده ای ســـالۀ ســـینما درس خوانـــدۀ از فرنگ  چغنـــدر
 اولـــنی فیلـــم داســـتاین اش را بســـازد، 

ً
برگشـــته وقـــیت می خواهـــد رمســـا

می رود ســـراغ ســـاخت فیلمی جنگی، آن هـــم در کانون پـــرورش فکری 
کـــودکان و نوجوانـــان! جوزاین در »با من حـــرف بزن« چنان حرف هایی 
می زنـــد کـــه خییل ها حـــیت جرئت فکرکـــردن بـــه آن ها را هم نداشـــتند، 
آن هـــم درســـت در وســـط جنگ. مهـــنی هم بود کـــه امام هـــم در مجاران 
چنـــان از ایـــن هنر در صحنه و جســـور به وجد آمده بود که ســـپرده بود 
باعـــث و بانیان این فیلم را پیدا کنند و صلۀ ایشـــان را به آنان برســـانند.
، پســـر  »بـــا من حرف بزن« قصۀ خانواده ای ســـه  نفره در هتران اســـت؛ مادر
جوانش که عزم جهبه کرده و کودک ناشـــنوایی که وابســـته برادر است، 
. مهنی شخصیت و ایده کایف بود تا فیلم ساز چنان  عاشـــق و شـــیفتۀ برادر
کار را تلـــخ و ســـیاه کنـــد که نـــه از جنگ که حـــیت از زندگی خماطب 
را فـــراری دهـــد، اما »با مـــن حرف بـــزن« حرف هایش را مهـــان اول می زند، 
 ، ید »تکلیف شـــرعی اســـت مادر یب هیـــچ تـــرس و خجالیت، پســـر می گو
ید: »وظیفـــه، وظیفه اســـت ویل ...« و مجله مادر  بایـــد رفـــت«. مادر می گو
مهچون غذایش بر ســـر ســـفره نامتام می ماند، چون آنگاه که صحبت از 

وظیفه و تکلیف اســـت هرچه غیر اســـت فرع اســـت و بدون ویل.
جهـــان فیلـــم از نگاه کودک روایت می شـــود که عیل رغـــم فاصله اش از 
جنگ گویی موشـــک های شـــلیک شـــده به مست دزفـــول راه خانه او را 
پیـــدا کـــرده و قرار اســـت به زودی خانـــه آن ها را نیـــز در وضعیت جنگی 
یون خانه و از  یز قـــرار دهد، درســـت مانند گزارش خبری که از قـــاب تلو

آینه پشـــت ســـر او را در مرکز منطقه جنگی قرار داده اســـت.
در گـــزارش خبـــری مـــادری را می بینـــمی که قنداقـــه نوزاد شـــهید خود را 
مقتدرانـــه بـــر سردســـت گرفتـــه و مـــردم در ســـتایش صبر و اســـتقامتش 
یند، ســـینماگر حرف آخـــرش را اول زده اســـت، و گزارش  تکبیـــر می گو
مهان خالصۀ فیلم جوزاین اســـت که قرار اســـت به متاشـــایش بنشینمی. 
یه و مرثیه و تراژدی آمده اید ســـالن ســـینما  یـــد اگـــر برای دیدن مو می گو

را بد انتخـــاب کرده اید.  
کودک به مدرســـه ناشـــنوایان می رود تا حرف زدن بیاموزد و اما هجر فراق 
بـــرادر چنان او را می ســـوزاند کـــه طبیبش فقط امید وصال برادر اســـت، 
آمـــوزگار در انتظار اســـت تا کودک بیاموزد و با حـــرف بزند و کودک در 
انتظـــار اســـت تا برادر را باز بینـــد و برادر با او حرف بزنـــد. قصه می گذرد 
تـــا روز موعود می رســـمی، روزی کـــه وصال برادران در پیش اســـت، یکی 

شهید و دیگری شاهد.
منـــای از بـــاالی ورودیه به کودک به حیاط خانه و رســـیدن او به تابوت برادر 
شـــهید از چشـــم فیلم ســـاز هیچ رنگ مرثیه نـــدارد و رنگ محاســـه ای آئیین 
به خود گرفته اســـت، محاســـه ای که در نشکســـنت مادر امتـــداد می یابد، 
یـــز از صالبت به خـــود گرفته اســـت و با  مـــادری کـــه در قـــاب مشایـــیل لبر

حـــرف زدن کـــودک با برادر شـــهید و لبخنـــد معلم به امید خم می شـــود.
جوزاین می توانســـت مثل خییل از روشـــنفکران در قبال جنگ ســـکوت 
کنـــد، یـــا مرثیه خبواند و ناله ســـر دهد، اما قصه کوچکـــش را از جنگ 
در اولـــنی فیلـــم داســـتاین اش رنـــگ امید و اســـتقامت می دهـــد. چون او 
مست مردم ایســـتاده اســـت و شـــاهد و راوی صادق محاســـۀ آن ها اســـت، 
راوی ایستادن آن ها و نشکسنت هایشـــان، راوی امیدهایشان. اینجاست 

که فیلم ســـاز در جنـــگ فرقش را نشـــان می دهد. 
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گفت وگو با محمدرضا سرشار درباره اقتباس 
»جاده های سرد«

محمدرضاسرشار
نویسندهومنتقدادبی

گربابابمیرد« � چگونهداستان»ا
به»جادههایسرد«رسید؟

داســـتان »اگـــر بابـــا مبیـــرد« را ســـال 1352 نوشـــم. در حومـــۀ 
میاندوآب از شهرســـتان های آذرباجیان غریب، معلـــم بودم. ایده 
اصـــیل را از یـــک اتفـــاق واقعـــی گرفـــم و با تغییـــرایت تبدیل به 
داســـتان »اگر بابا مبیرد« شـــد. بعد مدت ها، یکی از دوســـتان 
به صورت داوطلبانه داســـتان را به دفتر نشـــر فرهنگ اســـالمی 
یـــل داده بـــود. بعد از دو ســـه ماه در آجنـــا تصویب و چاپ  حتو
شـــد. من کتاب را برای تبدیل به فیلمنامه ننوشـــته بودم. آقای 
، داســـتان را به فیلم نامه تبدیل کـــرد و فیلم در  ســـیامک تیق پور

یق بنیاد فارایب ســـاخته شـــد.  دهۀ شـــصت از طر
رئوس کیل داســـتان حفظ شـــده بود ویل تغییرایت هم داشت. 
فیلم شـــیکی ســـاخته شـــده بود. این فیلم در چند جشـــنواره 
بنی امللـــیل نشـــان داده شـــد. گفته می شـــد اولنی فیلـــم ایراین 
اســـت که بعد از انقالب به جشـــنواره های بنی امللیل راه پیدا 
کـــرده اســـت. به دلیل حمتـــوای بومی و فرهنگ روســـتایی که 

داشـــت، موردتوجه واقع شـــده بود.  

ــان � ــ ــ ــ ــ ــدنکتابت ــ ــ ــ ــاسوتبدیلشــ ــ ــ ــ ــ ــاناقتب ــ ــ ــ ــ درجری
بــــــــــهفیلــــــــــمبودیــــــــــد؟

»اگـــر بابا مبیرد« اولنی داســـتاین بود که برای تبدیل شـــدنش 
بـــه فیلـــم قـــرارداد بســـم. مبلغـــی پرداختند و بـــا اجـــازه خودم 
تبدیـــل به فیلم کردند. مبلغ قرارداد 10 هزار تومان بود. نســـبت 



بـــه مبالـــغ فیلم نامه هـــا، مبلـــغ کمـــی بـــود. بعد مدیت دلشـــان 
ســـوخته بود، 5 هـــزار تومان دیگر هم دادنـــد. چون متویل اش 
یافت کردم.  ینـــه در بنیاد فـــارایب، یک ســـازمان دولیت بود؛ هز
یـــان آقای مهـــدی ارگاین، عضو  البتـــه عامل مهـــم در این جر
شـــورای فیلم فارایب بود که مراحل قرارداد درســـت طی شـــد. 

یان در دهۀ شـــصت، اتفـــاق مبارکی بود. ایـــن جر

ــارزه � ــ ــ ــ ــ ــتایشمب ــ ــ ــ ــــیدرســ ــ ــ ــردفیلمــ ــ ــ ــ ــایســ ــ ــ ــ جادههــ
ــرو ــ ــ ــ ــ ــت،فق ــ ــ ــ ــ ــاطبیع ــ ــ ــ ــ ــیب ــ ــ ــ ــ ــارزهکودک ــ ــ ــ ــ ــت.مب ــ ــ ــ اســ
ــــــــدرش. ــ ــــــرایپ ــ ــ ــــــهداروب ــ ــ ــــــیدنب ــ ــــــرایرســ ــ ــ ــــاب ــ ــ گرگهــ
ــۀ6۰ ــ ــ ــ ــــۀدهــ ــ ــ ــ ــینماوجامع ــ ــ ــ ــــالشدرســ ــ ــ ــ ــارزهوت ــ ــ ــ ــ مب

ــــــت؟ ــ ــــــیداشــ ــ ــ ــــهبازتاب ــ ــ چــ

یـــان شـــبه روشـــنفکری هنـــری مـــا  تأثیـــرات فرهنگـــی بـــر جر
در دوره هـــای خمتلـــف حاکـــم بـــوده اســـت. کشـــور در دهه 
یرانگـــر روبه رو بـــود. مردم  شـــصت بـــا یک جنگ طـــوالین و و
بـــا حداقل ها حـــیت در خورد و خوراک هـــا زندگی می کردند. 
زندگـــی ســـاده ای داشـــتند ویل امیـــد، تـــالش، خودبـــاوری و 
بـــاور به ارزش های اســـالمی و انقالیب خییل قـــوی بود. طیف 
هنرمندان و ســـینما هم خواســـته یا ناخواسته حتت تأثیر بودند. 
بعـــد از پایـــان جنگ حتمییل با تغییرایت کـــه در دولت ها پدید 
آمـــد و تفکر زمامداران اجرایی بـــه مهۀ جامعه، از مجله جامعۀ 
هنـــری، منتقـــل شـــد. جامعـــه در دهه شـــصت سراســـر آرمان، 
امیـــد، تعهـــد و وفـــاداری بـــه ارزش هـــا بـــود. در دهۀ هفتـــاد با 
یـــاین که بـــه کارگزاران  روی کار آمـــدن دولـــت لیبـــرال و جر
شـــهره شـــد، جامعه به ســـوی دنیاپرســـیت و دنیاخواهـــی رفت. 
اتومبیل هـــای لوکـــس وارد زندگـــی مـــردم شـــد. گرایـــش به 
یق شـــد.  یق مســـئوالن اجرایی مملکت به جامعه تزر رفاه از طر
اتفاقـــایت افتـــاد که مهچنان شـــاهد اثـــرات آن هســـتمی. نگاه 
بـــه زندگـــی در جامعه تغییر کـــرده بـــود و روی هنرمندان هم 
تأثیر گذاشـــت. افرادی در ایران با ســـاخت فیلم های سیاه منا، 
ســـعی در نشـــان دادن چهرۀ خییل عقب افتاده و غیرانســـاین از 
جامعۀ ما داشـــتند. به وســـیله این افراد با جایزه و کمک های 
مـــایل و قـــول مهاجـــرت خبشـــی از ســـینمای ایـــران بـــه مســـت 

ســـیاه منایی کشـــیده شد.

ــمت � ــ ــ ــ ــهســ ــ ــ ــ ــ ــیب ــ ــ ــ ــ ــریجوزان ــ ــ ــ ــ ــعودجعف ــ ــ ــ ــرامســ ــ ــ ــ چــ
ــه ــ ــ ــ ــ ــهنرفت ــ ــ ــ ــنفکریوبیدغدغــ ــ ــ ــ ــازیروشــ ــ ــ ــ فیلمســ

ــــت؟ ــ ــ اســ

دارد،  اصالـــت خانوادگـــی  اســـت کـــه  شـــخصی  جـــوزاین 
به قول معـــروف ســـر ســـفرۀ پـــدرش بـــزرگ شـــده اســـت. آقـــای 
جعفـــری جـــوزاین، کارگردان باســـلیقه ای اســـت کـــه نگاه 
یبـــا منعکـــس شـــده اســـت. آقای  ایشـــان در آثـــار روشـــن و ز
جعفـــری جوزاین اصالـــت دارد. حاضر نیســـت وطن، فرهنگ 
و مـــردم خـــودش را بـــرای جایزه و اقامت به کشـــورهای غریب 
بفروشـــد. کارگرداین که وامدار بیگانگان نیســـت و چشـــم 
امیـــدی بـــه آن ها نـــدارد. شـــهامت، وطن دوســـیت و غیـــرت در 
آثـــارش منـــود پیـــدا کـــرده اســـت. نـــگاه عزمتندانه به کشـــور 
یبایی هـــای بصـــری در آثـــار آقای جعفـــری جوزاین  و مـــردم و ز

پیشـــه و لوکیشـــن ها، نگاه  برجســـته اســـت. در انتخاب هنر
هنـــری و معنـــوی دیده می شـــود. 

ــه � ــ ــ ــ ــ ــیب ــ ــ ــ ــ ــرد،جوزان ــ ــ ــ ــایســ ــ ــ ــ ــمجادههــ ــ ــ ــ ــ ــدازفیل ــ ــ ــ ــ بع
ســــــــــمتســــــــــاختفیلمهــــــــــایتاریخــــــــــیوحماســــــــــی
مثــــــــــلشــــــــــیرســــــــــنگی،درمســــــــــیرتندبــــــــــادودرچشــــــــــم
بــــــــــاد،بــــــــــهمســــــــــئلهتاریــــــــــخمعاصــــــــــرایــــــــــرانپرداختــــــــــه
ــــــــت ــ ــــــأروای ــ ــــــران،خــ ــ ــــــینمایایــ ــ ــــــرادرســ ــ ــــــــت.چــ اســ

ــود؟ ــ ــ ــ ــــاسمیشــ ــ ــ ــراحســ ــ ــ ــ ــــخمعاصــ ــ ــ ــ تاری

یـــخ  عامـــل کمتـــر پرداخـــنت بعضـــی از کارگردانـــان بـــه تار
، این اســـت که پیشـــینه و مطالعه تارخیی ندارند. وقیت  معاصر
یخ معاصر آشـــنا اســـت، سعی می کند مردم را  کارگرداین با تار

یخ آشـــنا کند تـــا ارزش شـــرایط فعیل خـــود را بدانند.  بـــا تار
یســـنده ها و دوســـتان عـــرض کـــرده ام کـــه بعضـــی از   بـــه نو
می هپلوی  کارگردان هـــا در دورۀ قاجـــار متوقـــف می شـــوند. رژ
ســـعی می کـــرد هنرمنـــدان را بـــه مســـت دوران قاجـــار بـــا یک 
نـــگاه مبالغه آمیـــز منـــی ســـوق بدهـــد. درحایل  کـــه اتفاقات 
منـــی دوران قاجار کمتر از هپلـــوی نبود. یک دلیل دیگر این 
اســـت که منی خواهند وارد حاشـــیه ها بشـــوند. برای خودشان 
دمشـــن بســـازند و مورد هجمـــه قرار بگیرنـــد. چـــون در خارج 

می هپلـــوی بایق مانده انـــد.  ، تفاله هـــای رژ کشـــور
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یان یدون شهباز دیداری تازه با موسیقی فیلم »شیر سنگی« ساخته فر

محسنصفاییفرد
نویسندهوپژوهشگرتاریخموسیقیانقالب

مهه چیز از اینجا شروع شد که انقالب 
یشـــنت در  در هنـــر با »بازگشـــت به خو
« فهمیده شـــد. هنر ایراین و ســـنیت و  هنر
حمـــیل »در مقابـــل« هنر غریب و طاغویت تفســـیر شـــد و هر نوع 
اعتنـــا و ارجـــاع به هنـــر ایران و ایـــراین که این معنـــای تقابل با 
یـــین بـــا آن را یافت، ارزِش بر ســـر دســـت  هنـــر غـــریب و جایگز
گرفـــنت و به رخ کشـــیدن پیدا کـــرد. مقاومت و محاســـه های 
قـــوم لر یکـــی از گنجینه هایی بـــود که در چننی فضـــایی مورد 
توجـــه قرار گرفـــت. وقیت یک قصه مقاومت خبتیـــاری می تواند 
یـــری اصیل از »ســـینمای ایران« را در چشـــم بنشـــاند چرا  تصو
عاشـــقانه دلکش خبتیاری یک موســـییق فیلم ماندگار نشود؟   
جالـــب اســـت کـــه چیـــزی به نـــام »موســـییق فیلـــم ایـــراین« از 
مهنی جـــا و از فیلـــم بـــه فیلـــِم دهـــه شـــصت بـــود کـــه خاطره 
باشـــکوه خودش را می ســـاخت. انگار متام قصه هـــای بومی و 
تارخیی نوشـــته و ســـاخته می شد تا موســـییق فیلم بومی شکل 
بگیـــرد و ژانـــری تازه بـــرای هنـــر دوران انقالب را شـــکل و قوام 
یال های کودک که  یـــون به جز موســـییق ســـر یز بدهـــد. در تلو
بـــرای خـــودش دنیایی از خاطره و جتربه هنری اســـت، موســـییق 
یال های »ســـربداران« و »بوعـــیل ســـینا« توســـط فرهـــاد  ســـر
فخرالدیین ســـاخته می شـــود و در ســـینما موســـییق فیلم »شـــیر 
یان. شـــاید امروز بعد از یس و  یدون شـــهباز ســـنگی« توســـط فر
یمی که  پنج ســـال از ساخت شیر سنگی بتوانمی به راسیت بگو

ایـــن ترانه تیتراژ لری فیلم اســـت که ما را بـــه خاطره فیلم ارجاع 
می دهد و امهیت موســـییق ماندگار خودش را نشـــان می دهد.  
شـــیر ســـنگی یـــک محاســـه لـــری در مقابل اســـتعمار اســـت؛ 
ین   هبتر

ً
اثـــری در ژانر ســـینمای اســـتقالل و میل اســـت و طبعا

دســـتمایه برای ســـاخت موســـییق آن، موســـییق لری است که 
سرشـــار از عاشـــقانه های محـــایس قـــوم خبتیـــاری اســـت. دو 
منونـــه »دایـــه دایـــه وقت جنگـــه« و مهـــنی ترانه »مـــر جنَگه 
مـــر جنَگه، خدا دونه جنگ تفنَگه« در تیتراژ شـــیر ســـنگی 
ین منونه هـــای موســـییق لری بـــرای مردم ایران اســـت. مت  آشـــناتر
اصـــیل موســـییق فیلم مهـــنی ملودی لری اســـت که بـــا اجرای 
ارکســـترال در ســـکانس های خمتلف تکرار می شـــود و نقشی 
مانـــدگار از ایـــن ملـــودی در حافظه خماطبان خـــود می کارد 
و می نشـــاند. صدای غمگنی تـــورج زاهدی اگرچه شـــاید با 
هلجه اصیل لری اندکی فاصله داشـــته باشـــد امـــا رنگ گیرا 
و صمیمیت صدا آن را برای ما شـــنیدین و دلپذیر کرده است.
یبایی و ســـاختار هنری آن  اما ارزش ترانه شـــیر ســـنگی فقط ز
نیســـت؛ مســـئله امهیت کشـــف ایـــن ملودی هـــا و ترانه های 
از چنـــنی  ایـــراین  مـــیل  موســـییق  تغذیـــه  و  اشـــراب  و  حمـــیل 
ســـرمایه هایی است. مســـئله ارجاعی اســـت که موسییق فیلم 
ایـــراین می توانـــد در مهـــه فرم هـــای ارکستراســـیون از مجلـــه 
ســـاختار ارکسترال به موســـییق فولکلور و حمیل بدهد و از دل 
یت به ســـازد. آچنـــه امروز  یـــت و هو ایـــن ارجـــاع برای خـــود مز
بعد از ســـه دهه فاصله از »شـــنیدن شـــیر ســـنگی« در قالب 
آلبوم موســـییق فیلم اش می توانمی درک کنمی فقط تاثیرگذاری 
و مهچنـــان تازگـــی ایـــن آثار نیســـت بلکـــه هنر اســـتحصال 
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موســـییق فیلـــم ایراین از دل موســـییق حمیل اســـت. 
مر جنگه مر جنگه، خدا دونه جنگ تفنگه

مر زوره مر زوره، خدا دونه دورس ناجوره
و یب، خدا دونه جنگ برَنو یب

َ
و یب، مر ا

َ
مر ا

و یب، خدا دونه جنگ برَنو یب
َ
و یب مر ا

َ
مر ا

، خدا دونه پیرهن گرامی شاد اوی آ عیل یار
تا صد سال دال خبوره، خدا دونه الش حرامی

مر جنگه مر جنگه، خدا دونه جنگ تفنگه
مر جنگه مر جنگه، خدا دونه جنگ تفنگهنامدار خان 

گرامی خدا دونه دسم به شالت
المشه با خوت ببر خدا دونه برنو حاللت

مر او یب مر او یب خدا دونه جنگ برنو یب
مر او یب مر او یب خدا دونه جنگ برنو یب

دمشن کله پوسیت خدا دونه لنگاس مالری
نتری جنگ بکین خدا دونه با خبتیاری
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نگاهی به فیلم »در مسیر تندباد«

آرشفهیم
نویسندهومنتقدسینما

دوراین  حمصـــول  تندبـــاد«  مســـیر  »در 
اســـت کـــه می تـــوان آن را عصـــر طلوع 
از فیلم ســـازها و ظهـــور  تـــازه ای  نســـل 
نـــوع متفاویت از فیلم هـــا در ایران دانســـت؛ در آن مقطعی که 
این فیلم ســـاخته شـــد و روی پرده ســـینماها رفت - سال های 
65 تـــا 75 - آثـــار مهـــم و مانـــدگار دیگری نیز درخشـــیدند؛ 
«، »کانیمانـــگا«، »افـــق«،  مهچـــون »دیده بـــان«، »مهاجـــر
«، »ســـجاده آتـــش« و  »هـــور در آتـــش«، »بـــدوک«، »پـــدر
، ابراهـــمی حامتی کیـــا،  ... و جوانـــاین چـــون رســـول مالقیل پـــور
یـــزاهلل محیدنژاد، مرحوم ســـیف اهلل داد، جمید  مجال شـــورجه، عز
جمیـــدی و ... به عنـــوان هنرمنـــداین صاحب ســـبک و ســـیایق 
یان غالب بر ســـینمای ایران - فیلم فاریس و شـــبه  ورای دو جر
روشـــنفکری - شـــکوفا شـــدند. اما مســـعود جعفـــری جوزاین 
زودتـــر از آن هـــا به عنـــوان یک فیلم ســـاز متخصـــص و متکی 
ین ســـینمای ایـــران، با فیلم هایی  بـــه فن و تکنیک در موج نو
چـــون »شـــیر ســـنگی« و »جاده های ســـرد« خودمنـــایی کرد؛ 
هـــر دو، فیلم هایی بودند که نگاهی منادپردازانه اما به شـــدت 
یـــخ معاصـــر ایـــران، خاصـــه در تقابـــل بـــا  دراماتیـــک بـــه تار
اســـتعمار داشـــتند. به طـــور مثـــال در فیلم »جاده های ســـرد« 
یان« بـــا گرگ ها در  ســـکانس نبـــرد معلم روســـتا »عـــیل نصیر
یـــخ و تقابل  یک عصر ســـرد زمســـتاین، اســـتعاره ای از این تار
خون بـــار و پرکشـــمکش اســـت. امـــا یب گمـــان، »در مســـیر 

تندبـــاد« را می توان یک نقطه عطف و بلـــوغ در کارگرداین و 
روایت گـــری در بنی فیلم های دهۀ 60 دانســـت. مهچنان که 
ین  جعفـــری جـــوزاین نیز »در مســـیر تندبـــاد« را به عنـــوان هبتر
ین تعلـــق خاطر را به  ید: »بیشـــتر اثـــرش یاد می کند و می گو
ایـــن فیلم دارم چـــون به نوعی مهه ملت ایـــران را در برمی گیرد 
و یک نوع احترام به آدم هایی اســـت که سینه هایشـــان را سپر 

می کردنـــد تا ایـــران را نگـــه دارند«.
»در مســـیر تندبـــاد« حمصـــول ســـال 1367 ســـینمای ایـــران، 
ســـومنی فیلم ســـینمایی در کارنامۀ مســـعود جعفـــری جوزاین 
بعـــد از »جاده های ســـرد« و »شـــیر ســـنگی« اســـت. در واقع 
بـــاره  یلـــوژی )ســـه گانه( در می تـــوان ایـــن ســـه اثـــر را یـــک تر
مقاومت طایفه ها و ایالت خمتلف قوم لر مقابل اســـتعمارگرها 
و اشـــغالگران بیگانـــه در قـــرن اخیـــر دانســـت. »جاده هـــای 
ســـرد« روایت گـــر لرهای خرم آبادی اســـت، »شـــیر ســـنگی« 
بـــه خبتیاری هـــا می پـــردازد و »در مســـیر تندباد« قشـــقایی ها را 
حمور و مرکز داســـتان خودش قرار داده اســـت. اما »در مســـیر 
تندبـــاد« هم به حـــوادیث واقعی در یک مقطـــع چالش برانگیز 
می پـــردازد و هـــم این کـــه در آن بـــا دقت و جزئیات بیشـــتری 
بـــه قوم نـــگاری قشـــقایی ها دســـت زده شـــده اســـت. طـــوری 
خیـــی، با یـــک اثر  کـــه مـــا عـــالوه بر یـــک فیلـــم ســـینمایی تار
بـــاره حنوه زندگـــی، باورها و اعتقـــادات، نوع  مردم شـــناخیت در
می.  پوشـــش و مسکن و آداب  و رســـوم یک قوم مواجه می شو
یخ  امـــا بـــدون تردید ایـــن فیلم به خاطـــر بازمنایی خبشـــی از تار

معاصـــر ایـــران حائز امهیت اســـت. 
»در مســـیر تندبـــاد« بـــه روایـــت، و شـــرح حال و هـــوا و اوضاع 
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مردم ایران طی ســـال های اشـــغال کشـــورمان توســـط متفقنی 
در خالل جنگ جهاین دوم »ســـال 1320 مشســـی« می پردازد. 
واپســـنی روزهـــای حاکمیـــت هپلـــوی اول و در واقـــع مثـــره این 
حکومـــت، چیـــزی جز هرج ومـــرج، ناامـــین، اســـتبداد داخیل، 
یـــراین نبود.  ، گرســـنگی، بیماری و و اســـتیالی خارجـــی، فقر
یـــکا که شـــامل گزارش های  اســـناد وزارت امـــور خارجه آمر
بـــاره اوضاع اقتصـــادی و اجتماعی ایـــران در اواخر  مفصـــیل در
حکومـــت رضاخـــان می شـــود، حاکی اســـت در ســـال 1941 
ین ســـال حکومـــت رضاخان«، ایران به ســـرزمیین  »یعـــین آخر
یـــران مبدل شـــده بـــود که مردمش حـــیت نان بـــرای خوردن  و
نداشـــتند. مـــردم هتـــران چندین بار در ســـال 1940 بر ســـر نان 
یکا در طول سال های  شـــورش کردند. کارمندان سفارت آمر
یـــادی بـــه اقصی نقـــاط ایـــران منوده و  1940 و 1941 ســـفرهای ز
مشـــاهدات خود را مفصاًل ثبت کرده انـــد. برخی از گزارش ها 
بیان مشـــاهدایت اســـت کـــه این افـــراد در ارتبـــاط با وضعیت 
اســـفبار ملت ایـــران دارند. شـــواهد موجود در ایـــن گزارش ها 
 صحت گفته های آرتور چســـتر میلســـپو »رئیس هیئت 

ً
قطعا

یـــکا« را تأییـــد می کند که: »رضاشـــاه  مستشـــاران مـــایل آمر
یب رمحانـــه رعیـــت ایراین را کـــه توده مردم را تشـــکیل می دهد 
اســـتثمار کرد.« »به نقل از مقاله »عصر رضاشـــاه در اســـناد 
یه  یکا« منتشـــر شـــده در مشاره 62 نشر وزارت امور خارجه آمر

یـــخ معاصر ایران«. دوران؛ ماهنامـــه الکترونیکی تار
رضاشـــاه به رغـــم مهـــه الطـــایف کـــه بـــه قدرت هـــای خارجی 
- به خصـــوص انگلیســـی ها - داشـــت و فقـــط در یـــک منونه 
، ســـه خبـــش از خـــاک ایـــران »کوه هـــای آرارات در  خفت بـــار

مشـــال غـــریب، سرچشـــمه رود هیرمند در شـــرق و ارونـــدرود در 
جنوب غـــریب« را به خارجی هـــا واگذار کرده بـــود، اما بازهم 
مقهور سیاســـت های اســـتعماری و اشـــغالگرانه آهنا شـــد و از 

سلطنت اســـتعفا داد. 
در ایـــن شـــرایط و درحایل کـــه ارتـــش رضاخـــاین، تاب وتوان 
ایســـتادگی نداشـــت، این قـــوای مردمی بودند کـــه در نقاط 
، هسته های مقاومت را علیه اشغالگران بسیج  خمتلف کشـــور
می کردنـــد. فیلم »در مســـیر تندباد« نیـــز راوی این موقعیت و 
منایشـــگر یکی از هســـته های خودانگیخته برای رودررویی با 

متجاوزان بیگانه و مزدوران آهناســـت.  
یـــک افســـر نظامـــی بـــه مهـــراه نیروهایش، تشـــنه و زمخـــی در 
بیابان ســـرگردان هســـتند که هـــدف راهزنان قـــرار می گیرند. 
افســـر زنـــده می مانـــد امـــا جمـــروح و یب رمـــق از هوش مـــی رود. 
وقـــیت چشـــم باز می کند خود را بیمـــار و جمروح در ســـیاه چادر 
یکـــی از ایالت قشـــقایی می یابد. ناچار به خانـــواده اش نامه 
یســـد و می خواهد کـــه به یاری او بشـــتابند. در نتیجه،  می نو
دکتـــر راســـتان، بـــرادر مهســـر ایـــن افســـر کـــه یک پزشـــک 
روشـــن ضمیر و آگاه بـــه مســـائل زمانه اســـت، به آجنـــا می رود 
تـــا وی را جنـــات دهـــد. او بعـــد از ورود بـــه طایفه، بـــه آن مردم 
دل بســـته می شـــود. به مهنی دلیل هم حیت بعد از بازگشـــت 
، وقیت می بینـــد مهه چیز در خدمت اشغالگرهاســـت  به شـــهر
از کارش اســـتعفا می دهـــد و به ایل برمی گردد تـــا به آن مردم 
که ســـخت گرفتـــار بیماری هســـتند کمک کنـــد. اما وقیت 
رنـــج و گرفتاری هـــای آن مـــردم و مهچنـــنی مظامل اشـــغالگرها 
و طـــرف داران آن هـــا را می بینـــد، مهـــراه اهـــایل ایـــل لبـــاس رزم 
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می پوشـــد و بـــه مقاومـــت می ایســـتد. دکتـــر راســـتان، مردی 
بیـــزار از اســـلحه و جنـــگ اســـت، اما شـــرایط اشـــغال و ظلم، 
چـــاره ای جز جنگی شـــدن بـــرای او بـــایق منی گـــذارد. خبش 
ین عوامل  یگـــری و مهم تر قابل توجهـــی از چهره های مطرح باز
تولید فیلم در آن وقت، برای ســـاخت »در مســـیر تندباد« گرد 
یگراین چون عـــزت اهلل انتظامی، جمید مظفری،  هـــم آمدند؛ باز
یاحـــی و ... این فیلـــم مهچننی در هفتمنی جشـــنواره  شـــهال ر
ین فیلم و  یده دو ســـیمرغ هبتر فیلم فجـــر عالوه بر اینکه برگز
 مهه رشـــته ها 

ً
یبا ین صداگذاری شـــد در 9 رشـــته که تقر هبتر

ین شـــد. درحایل که این فیلم  را در برمی گیـــرد نیـــز نامـــزد هبتر
بـــا امکانـــات ســـخت افزاری دهـــه 60 ســـاخته شـــده و از این 
، یک دســـتاورد بزرگ و قابل ســـتایش فـــین و تکنیکی در  نظر

ســـینمای ایران حمســـوب می شود.
یکی از شـــاخصه های ســـبک فیلم ســـازی جعفـــری جوزاین 
کـــه در فیلم »در مســـیر تندبـــاد« نیز به خویب اتفـــاق افتاده، 
یخ اســـت. ایـــن اثر هم  پرداخـــت هنـــری و دراماتیـــک بـــه تار
بـــه معنـــای واقعـــی کلمـــه یک فیلـــم ســـینمایی اســـت و در 
یگـــری و  آن متـــام قواعـــد، از روایتگـــری و درام گرفتـــه تـــا باز
یبایی شـــنایس بصری رعایت شـــده اســـت.  طراحی صحنه و ز
چـــون معمواًل در چننی آثـــاری امکان این کـــه فیلم به مست 
یـــری بـــرود هم هســـت، اما »در  یخ نـــگاری یـــا مقالـــه تصو تار
یری  مســـیر تندبـــاد« در مســـیر ســـینما و نـــگاه هنـــری، تصو
یر کشـــیده   کامـــل و جامـــع از زمانـــه مدنظر به تصو

ً
نســـبتا

شـــده اســـت. طوری که خماطـــب هنگام متاشـــای این فیلم، 
غـــرق در لـــذت هنری و ســـینمایی می شـــود امـــا درعنی حال، 
خیی  یـــر و تصـــور دقییق هـــم از یک مقطـــع تار می توانـــد تصو
تلـــخ و پرادبـــار نیز بـــه دســـت آورد. به طور مثال، ســـکانس 
خیی اســـت اما مهه  افتتاحیـــه فیلم، پـــر از اطالعات ناب تار
در میزانســـن کامـــاًل ســـینمایی و یـــادآور فیلم هـــای وســـترن 
ترســـمی شـــده؛ گروهان ارتشی ســـرگردان در بیابان، با اینکه 
بـــه کمـــک نیـــاز دارنـــد امـــا وقـــیت یـــک خـــودروی نظامـــی 
خارجـــی از بـــر آهنـــا می گـــذرد، هر چـــه عجزوالبـــه می کنند 
هیچ توجهی منی بینند و نادیده گرفته می شـــوند. در آن ســـو، 
یـــاد می زنند کـــه ما ایراین  وقـــیت به راهزنـــان برمی خورند و فر

هســـتمی، گویی حرفشـــان باور منی شـــود.
نکته دیگر ســـبک فیلم ســـازی جعفـــری جوزاین این اســـت 
یژگی  یخ را در بســـتر جغرافیـــا روایت می کنـــد. این و کـــه تار
در فیلـــم »در مســـیر تندبـــاد« به حداعـــال رســـیده اســـت. در 
اغلـــب ســـکانس های فیلم، طبیعت بکـــر ایران زمـــنی پدیدار 
اســـت. جـــوزاین باظرافت و وســـواس خاص خـــودش تالش 
کـــرده تـــا هـــر صحنـــه ای از این فیلـــم، یک قـــاب عکس یا 

هـــم یـــک موضـــوع تابلـــوی چشـــم نواز از آب دربیایـــد. این 
قابل تأمـــل 

ه  ر بـــا ر د
ایـــن فیلـــم و 

بـــا  آن  تفـــاوت 
ســـبک و ســـیاق 

فیلم  ســـازان ایـــن دوران اســـت. در مســـیر تندبـــاد، حـــیت در 
ین مقاطع گذشـــته  بازمنـــایی دوراین کـــه یکـــی از نکبت بارتر
ایـــن ســـرزمنی اســـت، امـــا جعفـــری جـــوزاین در ایـــن بازمنایی، 
بـــر  بـــود  از آچنـــه  را ســـیاه تر و تلخ تـــر  به هیچ وجـــه واقعیـــت 
یبایی های انســـاین و طبیعی و اجتماعی  منی ســـازد؛ بلکـــه به ز

نیـــز اشـــاره می کنـــد. 
فیلم هـــای تارخیی، گرچه به گذشـــته می پردازند امـــا در اصل 
، با رجـــوع به  بـــرای حـــال و آینده انـــد. درواقـــع، این گونـــه آثـــار
قباًل، ســـعی در بازســـازی و بازخـــواین اکنـــون و آیت دارند. »در 
مســـیر تندباد« نیز فیلمی اســـت کـــه یک ســـر آن، تذکر این 
یـــخ تکـــرار می شـــود و یک ســـر دیگرش  مهـــم اســـت کـــه تار
آینده نگـــر اســـت. بـــه طـــور مثـــال، خبشـــی از فیلـــم یـــادآور 
گوشـــه ای از ماجراهای کربالی ســـال 61 هجری مقری است؛ 
آجنـــا که نیروهـــای انگلیســـی، آب را بـــه روی طایفه هایی که 
حاضـــر به کرنش در برابر آهنا نیســـتند می بندنـــد. در این فیلم 
نیز مهه گفتمان های ســـیایس امـــروز در حـــوزه روابط بنی امللل 
حضـــور دارند؛ از افراد آفتاب پرســـت صفت کـــه یک روز نوکر 
انگلیـــس هســـتند و روزی دیگر خـــادم آملان نازی تـــا آن هایی 
که تهنا راه زنده ماندن را در وابســـتگی به یکی از قدرت های 
زمانه می دانند و معتقدند که برای بقا به اســـلحه نیاز اســـت و 
برای اســـلحه هم باید تـــن به مهراهی با یکی از اســـتعمارگرها 
داد. امـــا در هنایت این هســـته های مقاومت هســـتند که پیروز 

می شـــوند و می تواننـــد ســـرافراز و آزاد بایق مبانند. 
البتـــه مهان طور که تأکید شـــد، »در مســـیر تندبـــاد« مهه این 
یـــر و درام بیـــان می کنـــد. بـــه طور  اندیشـــه ها را بـــا زبـــان تصو
یبـــا در منطقـــه ای که حمل اســـکان  مثـــال، نقطـــه ای بســـیار ز
ایـــالت قشـــقایی در فیلـــم اســـت و از ســـوی ایـــن مردم بـــا نام 
هبشـــت شـــناخته می شـــود. اما مهنی نقطه نیز پـــس از حضور 
قوای اشـــغالگر - به خاطر مســـدودکردن رودخانه - خشـــک 
می شـــود؛ فیلـــم بـــا زبـــان اســـتعاری و 
یـــری این مفهـــوم را منتقل  تصو
حضـــور  کـــه  می کنـــد 
اســـتیالی  و  اســـتعمار 
بیگانـــه، حیت هبشـــت را 

هـــم جهـــمن می کنـــد. 
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جایگاه طنز در آثار مسعود جعفری جوزانی

محمدرضاشهبازی
نویسندهوطنزپرداز

فیلم کمدی ســـاخنت ســـخت اســـت، 
امـــا ســـاخت لظـــات و صحنه هـــای 
کمـــدی در دل یـــک فیلم غیر کمدی 
ســـخت تر است. خلق شخصیت های طنز ســـخت است، اما 
خلـــق شـــخصیت های طنز در کنـــار شـــخصیت هایی جدی 
، کنـــار یکدیگر  ســـخت تر اســـت. و از مهه این ها ســـخت تر
قـــرار دادن ایـــن صحنه ها و شـــخصیت ها در کنـــار یکدیگر 
اســـت به گونـــه ای کـــه مهگـــوین صحنه هـــا و موقعیت هـــا و 
شـــخصیت ها به هم خنورد و مهنی یکی از اتفاقات درخشـــان 

»در چشـــم باد« اســـت.
چـــرا »در چشـــم بـــاد« را بارهـــا و بارهـــا می تـــوان دیـــد؟ چـــرا 
دانســـنت ابتدا و انهتای قصـــۀ آن، از جذابیتش کم منی کند؟ 
چـــرا متاشـــای شـــخصیت هایی که حـــیت ممکن اســـت برخی 
دیالوگ هایشـــان را از بر باشمی هم کســـل کننده منی شود؟ در 
کنـــار مهه جواب هـــای تکنیکی و فرا تکنیکـــی که به این 
ســـؤال ها می تـــوان داد، نبایـــد از ســـهم مهـــنی درهم آمیختگی 

طنـــز و جد، و اشـــک و لبخند غافل شـــد.
نگاهـــی دقیق بـــه شـــخصیت های در چشـــم بـــاد، ظرافت 
هنرمندانـــه ای که در طراحی و بافت آهنا به کاررفته اســـت 
ین شـــخصیت ها مهچنان  را عیـــان می کنـــد. حـــیت جدی تر

طراحـــی شـــده اند کـــه گاهـــی شـــوخی های دچلسبشـــان 
یـــک  می توانـــد حـــس متاشـــای شـــخصییت در نقطـــه اوج 
اثـــر کمـــدی را اجیـــاد کنـــد و از آن ســـو، شـــخصیت های 
کمدی تـــر و طنزتر داســـتان، جـــوری شـــکل گرفته اند که 
یک  در موقعیت هـــایی یـــک پرده شـــورانگیز از یک اثـــر تراژ
را بـــه منایـــش می گذارنـــد. بـــرای مثـــال صحنه تیـــر خوردن 
ید. شـــخصییت  حســـن آقا حســـیین قشـــنگه را به یـــاد بیاور
کـــه در متـــام طـــول داســـتان مـــا بـــه لودگـــی و الـــوایت او 
می و اکت و لن و صداســـازی اش   گر

ً
می و اساســـا خندیده ا

بـــرای چیـــزی جـــز خندانـــدن نبـــوده، در آن صحنـــه حـــس 
 
ً
محاســـه را به خـــویب به خماطـــب منتقل می کنـــد و این حتما
یگـــری و کارگـــرداین، از ظرافت هـــای  عـــالوه بـــر هنـــر باز
شـــخصیت پردازی خبـــر می دهـــد. یـــا آن دیگـــری، پاســـبان 
دون پایـــه ای کـــه تکـــه کالمـــش، قســـم بـــه درجه هـــای 
نداشـــته اش اســـت. او هـــم با متـــام جزئیـــات در مشایل یک 
شـــخصیت کمدی ســـت، اما مهو، به وقتـــش و در گفتگو 
بـــا یک مادر کـــه از هتیه نان برای فرزندانش عاجز اســـت، 
یر  بـــوین و اســـتضعاف یـــک ملـــت حتقیر شـــده ز به خـــویب ز
چکمه هـــای دمشـــن خارجی را به منایش می گذارد. ســـخن 
کوتـــاه، آنکـــه بـــه نظر حقیـــر حیت در چشـــم باد بیشـــتر از 
ایران برگـــر تســـلط و توانـــایی جعفری جـــوزاین در امر طنز را 
بـــه رخ می کشـــد. امیـــد آن که بـــاز فرصت و خبت متاشـــای 

آثـــاری چون در چشـــم باد را داشـــته باشـــمی.
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سحردانشور
نویسندهوپژوهشگر

مســـعود جعفری جوزاین کجا ایستاده 
اســـت؟ این ســـؤایل اســـت که بعـــد از 
متاشـــای دوباره »شـــیر ســـنگی« و مرور 
»در چشـــم بـــاد« و »در مســـیر تندباد« 
از خـــودم پرســـیدم. البته طرح این ســـؤال و رســـیدن به پاســـخ 
بدون توجه به بافت قالب ســـینمای این ســـال ها و داستان ها 
، زندگی و  یـــر شـــهر یـــرش ممکـــن نبـــود. تثبیـــت تصو و تصاو
مناســـبات شـــهری بـــر پردۀ ســـینما و قـــوام یافنت چهرۀ انســـان 

، داســـتان های پرده نقره ای  شهرنشـــنی ایراین در دهه های اخیر
یـــف  را در حمـــدوده جغرافیـــایی، مـــکاین و زمـــاین خـــایص تعر
یـــخ و جغرافیای گســـترده  کـــرده اســـت. در ایـــن حمـــدوده تار

ایـــران امهیت خـــایص ندارد.
یخ و جغرافیا و حمدود ماندن در دایرۀ بستۀ  چشـــم بســـنت بر تار
یال های آپارمتاین، ســـینما را  تولیـــدات معروف بـــه فیلم ها و ســـر
بـــه موجودی شـــبیه می کند که مهاننـــد خود آثـــارش در یک 
آپارمتـــان حمدود اســـیر اســـت. این وضعیـــت برای مـــدیت کوتاه 
قابل حتمـــل خواهـــد بود، به گونـــه ای که ســـوژه های آثار تولید 
شـــده در چننی شـــرایطی برای مدیت تازگی دارند؛ اما گذشت 
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یج ســـینمای اســـیر در حمیط تنگ را به ســـینمایی  زمـــان، به تدر
ضعیف، خســـته، تکراری، رو به عقب، فاقد توان درک واقعیت 
موجـــود در جامعـــه و کلیشـــه زده بدل می کند. این ســـینما در 
، می توانـــد به مرز مـــرگ و جنون  قامت انســـاین خســـته و اســـیر
نیـــز برســـد، کما  این که مـــرور آثار تولید شـــده در دهـــۀ اخیر و 
مرور دیدگاه های منتقدین و کارشناســـان نشان می دهد، رمق 
چنداین در ســـینما »از نظر تولید و گیشـــه« دیده منی شـــود. در 
چننی شـــرایطی چه چیـــزی می توانـــد امیدی اندک بـــرای بدنه 
خماطبنی و تولیدکنندگان اجیاد کند؟ این پرســـش خبشـــی از 
پاســـخی است که به پرســـش اولیه این ســـطور دادم، چرا که 

مســـعود جعفری جـــوزاین در این نقطه هبتر فهم می شـــود.
جعفـــری جوزاین بر لبه آپارمتاین ایســـتاده اســـت که ســـینمای 
ایران در آن اســـیر اســـت، درســـت مثـــل یک جان پنـــاه، دیواری 
بـــرای حفظ بقـــا. تصاویری که او در دو اثر شـــیر ســـنگی و در 
مســـیر تندبـــاد بـــه ما نشـــان می دهـــد، این امـــکان را بـــه نگاه 
یر  کلیشـــه زده متاشـــاگران ســـینما می خبشـــد تـــا بـــه دوراز تصاو
یخ معنایی  معمـــول، بـــه جغرافیایی دیگر که در نســـبت بـــا تار
یخ و جغرافیای انســـان  یژه تـــر می یابد؛ نگاه کننـــد. پیوند تار و
ایراین به دور از شـــهر و مناســـبات شـــهری، خاک های نشســـته 
بـــر حافظۀ ســـینما و متاشـــاگرش را عقب می زند، تا قادر شـــود 
حـــیت زندگی انســـان شـــهری را بـــا تارخیی که چنـــدان روایت 
یر پونز نقشـــه ســـینمایی پهنان  یا ز نشـــده و جغرافیایی که گو

شـــده اســـت؛ بسنجد. از دل این ســـنجش و از دل امکان فهم 
ایران به عنوان جغرافیایی گســـترده و متنوع است که عیار فهم 
خماطـــب از آثـــار تولیدی ســـینما و مهنی طور مســـائل موجود در 

جامعه باالتـــر می رود. 
یرکشـــیدن انسان شهری  اگر ســـینمای آپارمتاین در یپ به تصو
یه  یخ مردم از زاو یرکشـــیدن تار است، جان پناِه سینما با به تصو
خود مردم و آچنه از ســـر گذرانده اند، در یپ فهم کیسیت انسان 
یا و  یرکشـــیدن این انســـان به مثابه موجودی پو ایراین و به تصو
در حرکت اســـت. این گونه اســـت که عناصـــر قومی، بومی، 
ایلیـــایت در دو اثـــر در مســـیر تند بـــاد و شـــیر ســـنگی پررنگند. 
عناصـــری که در ســـینمای این چنـــد دهه چندان مـــورد توجه 
نبوده و نیســـتند، اما آیا این بدان معناست که چننی عناصری 
دیگـــر در زندگی مردم ایـــران وجود ندارند؟ بدهیی اســـت که 
هنوز هم می تـــوان اصول رفتـــاری و ایده آل های فکری متفاوت 
و خمصـــوص بـــه زندگـــی اقوام خمتلـــف را در میان مردمان شـــان 
یافـــت »هرچند به دالیـــل خمتلف این عناصر بســـیار کم رنگ 
شـــده اند« امـــا طننی این عناصـــر در کدام خبش ســـینمای ما 
 ، یر دیده و شـــنیده می شـــود؟ طننی صدای انســـان ایراین، تصو
قصه هـــا و تارخیـــش بـــا متـــام تکثـــر و گســـتردگی می توانـــد 
نفس ســـینمای راکد این روزها باشـــد، نکتـــه ای که جعفری 
جـــوزاین به خویب آن را فهم کرده اســـت تـــا در مقام جان پناهی 

اهلام خبش برای روزهای ســـخت ســـینما ایفـــای نقش کند. 
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بهنازمظلومی

قصههایتکراری�

ینه آپارمتاین در ســـینمای ایران  زماین کـــه تولید فیلم های کم هز
بـــاب شـــد کمتر کســـی تصور داشـــت کـــه پس از گذشـــت 
حـــدود یـــک دهـــه معیـــار مرزبنـــدی و حمـــک ســـینما این گونه 
آثـــار نازل قـــرار گیرد. اکثـــر فیلم هـــای آپارمتایِن ســـال های اخیر 
سینمای ایران کشـــمکش های فردی را موردتوجه قرار داده اند. 
در آثـــار آپارمتاین، فرصت چنداین برای خلق تصاویر به  اصطالح 

»ســـینمایی« وجود ندارد. 
با پیشـــرفت امکانات و اعتبارات آثار هنـــری، انتظار می رود که 
آثـــار تارخیـــی و ... بر ســـینمای آپارمتاین غلبه کند. امروزه شـــاهد 
ســـینمای آپارمتاین با قصه های تکراری هستمی که حرف تازه ای 
بـــرای بیننـــده ندارنـــد. در ایـــن میـــان کارگردان هـــایی از جنس 
جعفـــری جـــوزاین بســـیار کم هســـتند که آثـــاری متناســـب با 

ســـینمای میل تولید کرده باشـــند.

سینما،آینۀملت�

ســـینمای میل به فلســـفۀ اخالق و فرهنگ و ریشه های تارخیی 
یـــک ملـــت مرتبط اســـت. آچنـــه در ذات یـــک ایراین اســـت و بر 
اســـاس آن آداب و ســـنت هایش را در زندگـــی روزمـــره بـــه کار 
می گیـــرد، در ســـینمای مـــا دیر زماین اســـت دیگـــر جلوه گری 
نداشـــته اســـت. هجـــوم فیلم هـــای ســـخیف کمـــدی و دیگـــر 
بـــزن  در رو، جـــای نفـــس  ساخت وســـازهای غیراســـتاندارد و 
کشـــیدن بـــرای ســـینمای حقیـــیق و مـــیل را تنگ کرده اســـت. 
در ســـینمای بعد انقالب، آثار شـــاخصی مانند »شیر سنگی«، 
»در مســـیر تندباد«، »در چشـــم باد« توانسته اند سینمای میل را 
تا حدودی احیا کنند. انتخاب لوکیشـــن های طبیعی، فضای 
فیلم هـــا را بـــه فضـــای اصـــیل روایـــت نزدیک می کننـــد. حتقیق 

یگـــران بر هلجه و  یخ ایران و مترکز باز دربـــاره فرهنگ بومـــی و تار
پذیری آثار جعفری جوزاین یب تأثیر نیســـت. در  زبـــان حمیل بر باور
یم و زاویه دوربنی مهه  شـــکل قاب بندی ها، حرکت دوربنی، ر
ویژگی هـــای خـــاص خـــودش را دارد و مهـــه در خدمت اهداف 

فیلم های او هستند.
موضوعات تارخیی در ســـینمای آپارمتاین منی گنجـــد و این خأ 
یخ به منایش دربیاید و جلوه داده  را دوچنـــدان می کند. وقـــیت تار
یخ  شـــود، جذابیتش چندبرابر می شـــود. ما بیش از نمی قرن از تار
کشـــور را در »در چشـــم بـــاد« می بینـــمی که بـــرای خماطب هم 

کشـــش فراواین دارد.

لوکیشنهایگمشده�

جاذبه هـــای طبیعی ایـــران آن قـــدر دیدین و بکر اســـت که اگر 
یربرداری کند، به طورقطع  یـــک دوربنی معمویل هم از آن ها تصو
بـــرای هر بیننده داخیل و خارجی جـــذاب خواهد بود. باید تفکر 
فیلم نامه نویســـان و کارگردانـــان برای تولید آثار ســـینمایی تغییر 
کنـــد و بـــه مست معـــریف لوکیشـــن های طبیعی متمایل شـــود. 
لوکیشـــن نیـــز از مجلـــه مواردی اســـت که بـــه پررنگ کـــردن و 
جـــال دادن فیلم هـــا تأثیـــر فـــراوان می گـــذارد. عمده فیلم ســـازان 
مـــا اصرار غرییب بر ســـاخت فیلم شـــان در پایتخـــت دارند. حیت 
آثاری که در شهرســـتان ها نیز تولید شده اند نشاین از مؤلفه های 
جغرافیـــایی و فرهنگـــی را ندارند؛ یعین آثار اغلب هترانیزه شـــده و 
یســـیت آن منطقه در فیلم نیســـت. ما در  خبـــری از ویژگی های ز
ســـینمای جعفری جوزاین موقعیت و زمان شـــنایس برای انتخاب 
لوکیشـــن های طبیعی و حمیل می بیمن که برای خماطبنی سینما، 
جذابیت دارد. آقای جعفری جوزاین در »شـــیر ســـنگی« هلجه و 
ســـبک زندگی ایلیایت را نشـــان داده و به مهنی دلیل در ذهن ها 

ماندگار شـــده است.
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گفت وگو با دکتر محمدصادق کوشکی دربارۀ بازنمایی حضور اشغالگران و مساله استقالل در آثار جوزانی

دکترمحمدصادقکوشکی
مدرسدانشگاه،نویسندهومنتقدسینما

ــینمای � ــ ــ ــ ــماســ ــ ــ ــ ــرشــ ــ ــ ــ ــهنظــ ــ ــ ــ ــ ب
ــــــــــتاشــــــــــغال انقــــــــــالباســــــــــالمی،روای
ــا ــ ــ ــ ــ ــارات ــ ــ ــ ــوربیگانههــ ــ ــ ــ ــرانوحضــ ــ ــ ــ ــ ای
چــــــــــهانــــــــــدازهترســــــــــیمکــــــــــردهاســــــــــت؟

در ســـینمای ایـــران قبـــل و بعـــد از پیـــروزی انقـــالب آثار کمی 
یـــن اثـــر در قبل  بـــا ایـــن مضمون ســـاخته شـــده اســـت. مهم تر
یال دلیـــران تنگســـتان اســـت. چند اثـــر دیگر  از انقـــالب، ســـر
هـــم ســـاخته شـــدند که بـــه طـــور ضمین بـــه ماجرای اشـــغال 
جنـــوب ایـــران می پردازنـــد. قبـــل از پیـــروزی انقالب، ســـینمای 
ایران رویکردی در این مســـئله نداشـــته اســـت. بعد از انقالب 
کارهـــای پراکنده ای صورت گرفت، بـــرای مثال فیلم »ردپایی 
می. موضوع فیلم  بر شـــن«، بـــه کارگرداین آقـــای هنرمنـــد را دار
اشـــغال اســـتان خراسان توســـط نیروهای اشغالگر شـــوروی در 
مقطـــع جنگ جهـــاین دوم اســـت. آقای جعفری جوزاین شـــاید 
، در مســـیر  تهنـــا کارگـــرداین اســـت کـــه دراین رابطه، ســـه اثر
یال در چشـــم باد را دارد. به نظرم در  تندباد، شـــیر سنگی و ســـر

پرداخـــنت به موضوع اشـــغال رکـــورد دارند. 

ــردمدر � ــ ــ ــ ــ ــۀم ــ ــ ــ ــ ــردقهرمانان ــ ــ ــ ــزانرویکــ ــ ــ ــ ــ ــهمی ــ ــ ــ ــاچــ ــ ــ ــ ــ ت
ــــور ــ ــ ــ ــــنگیمتبل ــ ــ ــــیرســ ــ ــ ــــمشــ ــ ــ ــ ــــران،درفیل ــ ــ ــ ــــــخای ــ ــ تاری

ــــت؟ ــ ــ ــدهاســ ــ ــ ــ شــ

»شـــیر ســـنگی« دربـــارۀ حضور شـــرکت های نفـــیت انگلیس 
در ایـــران اســـت. در آن مقطع زماین، نیروهای مســـلح انگلیس 
حضـــور نـــدارد و اشـــغالگرهای اصـــیل، شـــرکت های نفـــت 
انگلیس هســـتند. در این مقطع زماین، پاســـباین دولت ایران از 
منافـــع انگلیس دیده می شـــود. تلخی خـــایص دارد که دولت 
ایـــران در خدمـــت امپراطوری انگلیس اســـت. اســـطوره هایی از 
ایـــل خبتیاری در مشال خوزســـتان حضور داشـــتند که مهیشـــه 
به عنـــوان یک عنصر غیرمتند و بیگانه ســـتیز از وطنشـــان دفاع 

کردند. اما متأســـفانه در فیلم »شـــیر ســـنگی« اشـــاره می شود 
کـــه خبشـــی از نیروهـــای خائـــن، از داخـــل و بومـــی هســـتند. 
دوقطـــیب را در بـــنی خبتیاری هـــا می بینمی. افرادی که خودشـــان 
را تســـلمی کردند و مدافع منافع انگلیس شـــدند و عده ای که 
مقاومـــت کردند تا بیگانه در کشورشـــان نباشـــد. در دیالوگ 
مشـــهوری که بنی دو شـــخصیت خبتیاری بیان می شـــود، این 
تقابـــل مشـــهود اســـت. فیلـــم »در مســـیر تندبـــاد« هـــم روایت 
پیامدهای تلخ حضور انگلیســـی در جنگ جهاین دوم است. 
یال »در چشـــم باد«  اوج پرداخـــت بـــه موضوع اشـــغال در ســـر

خـــودش را نشـــان می دهد.

روایــــــــــتنهضــــــــــتجنــــــــــگلکــــــــــهدرفصــــــــــلاولســــــــــریال �
ــــــــــهشــــــــــدهاســــــــــتراچطــــــــــور ــــــــــادپرداخت درچشــــــــــمب

ــــد؟ ــ ــ ــ ــــیمیکنی ــ ــ ــ ارزیاب

یال در چشـــم بـــاد،   نـــگاه آقـــای جعفـــری جـــوزاین در ســـر
نشـــان دادن دوران دفـــاع مقـــدس بود. مقدمه چیـــین می کند تا 
یخ صد و بیست ســـالۀ کشـــور بشـــود. در  خماطـــب متوجـــه تار
یال، قهرماین به نام بیژن ایراین خلق می شـــود. بیـــژن ایراین،  ســـر
اشـــغال ایـــران در اواخـــر قاجـــار و حضـــور نیروهـــای متفقـــنی و 
یال، پیروزی ایران را هم  شکســـت ها را دیده اســـت. قهرمان ســـر
می بینـــد. منـــاد این پیـــروزی در دفاع مقدس، خرمشـــهر اســـت. 
بـــرای نشـــان دادن امهیـــت و موفقیت دفـــاع مقـــدس، آن مقدمه 
طوالین از هنضت جنگل تا اشـــغال ایران توسط متفقنی را روایت 
می کند. این نگاه هنرمندانه اســـت. یعین برای برجسته ســـازی 
و منایـــش امهیـــت پیروزی مـــا در دفـــاع مقـــدس، پس زمینه تلخ 
اشـــغال ایـــران توســـط قدرت هـــای بیگانـــه و شکســـت مـــا در 
مواجهـــه اشـــغالگری در دوران خمتلف تارخیی را نشـــان می دهد. 

ــــتعارهاز � ــ ــ ــــاد،اســ ــ ــ ــ ــــمب ــ ــ ــریالدرچشــ ــ ــ ــ ــادرســ ــ ــ ــ نمادهــ
اســــــــــطورههادارنــــــــــد؟

شـــاید ده هـــا منـــاد پیدا کنمی. در چشـــم بـــاد به انـــدازۀ دوازده 
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کـــه  اســـت  طبیعـــی  اســـت.  داشـــته  کار  ســـینمایی  فیلـــم 
به اندازه دوازده فیلم ســـینمایی، مناد، اســـتعاره و کنایه داشـــته 
یـــن مناد، بیـــژن ایراین اســـت. بیژن یک اســـطورۀ  باشـــد. مهم تر
شـــاهنامه ای اســـت. بیژن ایـــراین بـــا دختری از تاجیکســـتان 
ازدواج می کنـــد و دارای فرزنـــد می شـــوند. مهان طـــور کـــه در 
شـــاهنامه، ازدواج یک ایراین با دختری از ســـرزمنی افغانستان 

موجـــب تولد رســـم می شـــود. 
فرزنـــد بیـــژن ایـــراین جـــزو رزمنـــدگان اســـالم می شـــود و در 
یال در  دفاع از خرمشـــهر حضور دارد. بیژن در قســـمیت از ســـر
جســـتجوی فرزنـــدش اســـت. فرزنـــدش را پیدا می کنـــد و به 
شـــهادت می رســـد. این مورد هم از شـــاهنامه اســـتعاره است. 
در شـــاهنامه وقـــیت رســـم و ســـهراب مهدیگـــر را می بیننـــد، 
یال  منی شناســـند. دو اسطورۀ شـــاهنامه ای برای من در این سر

خیـــیل شـــاخص بودند. 
حـــیت اســـم فرزندشـــان کـــه عبـــاس اســـت، اســـطوره قلمـــداد 
می شـــود. بیـــژن ایـــراین در دفاع از ایـــران در جنگ جهـــاین دوم 
موفق منی شـــود امـــا عباس ایـــراین موفق می شـــود. مـــا در دفاع 
مقدس با توســـل به دین و عاشـــورا موفق شـــدمی. مناد عاشـــورا، 
ابوالفضل العبـــاس اســـت. عبـــاس ایـــراین هـــم کـــه یکـــی از 

رزمندگان اســـالم اســـت.
خانـــواده بیژن ایراین متدین هســـتند اما خودش خییل متشـــرع 
یـــکا بود و  نیســـت. مهنی انســـان قبـــل از دفاع مقـــدس، در آمر
یـــده بـــود، دوباره  برگشـــیت پیـــدا کرد. کســـی کـــه از وطن بر
به خاطـــر دفـــاع مقـــدس به وطـــن برمی گـــردد. در ســـن پیری، 
یـــت دیین پیدا می کنند و جز رزمندگان اســـالم می شـــود.  هو
البته پســـرش عباس ایراین شـــاهد پیـــروزی ایران اســـت. اینجا 

آقای جـــوزاین، متثیل و اســـتعاره های جالیب اســـتفاده می کند. 
عـــدم موفقیت بیـــژن ایـــراین کـــه می خواهـــد باتکیه بـــر ایراین 
بـــودن، پیـــروز بشـــود ویل جلـــوی دمشن شکســـت می خـــورد. 
دلیـــل پیروزی در دفاع مقدس، انســـان ایراین اســـت که مسبل 
آن عبـــاس ایـــراین نشان داده شـــده اســـت. یعـــین انســـان ایراین 

باهویت دیین توانســـته اســـت پیروز بشـــود.

رویکــــــــــردحماســــــــــیدرآثــــــــــارآقــــــــــایجعفــــــــــریجوزانــــــــــی �
ملمــــــــــوساســــــــــت.رویکــــــــــردحماســــــــــیدرســــــــــینمای

ــــــــــدهمیشــــــــــود؟ حــــــــــالحاضــــــــــرچقــــــــــدردی

یال در چشـــم بـــاد نقد هـــم دارم اما به ســـهم خودم  مـــن به ســـر
تشـــکر می کمن از آقای جعفری جوزاین. هنرمندی که متوجه 
جامعـــه و مردمـــش اســـت. چشـــم هایش را روی واقعیت هـــا 
منی بندد. این شـــرافت ســـتودین اســـت. آقای مســـعود جعفری 
جـــوزاین به عنـــوان یـــک هنرمند نشـــان داد که حقایـــق و مردم 
یخ کشـــورش برایش مهم اســـت. به عنوان هنرمند ســـعی  و تار

کـــرد، دینـــش را ادا کند.
متأســـفانه ســـینمای ما در این مســـیر وارد نشـــده و کم کاری 
کرده اســـت. قصه های اشـــغال ایران توســـط نیروهای اشغالگر 
یـــخ فـــراوان اســـت. اما آثار ســـینمایی با ایـــن موضوعات  در تار
از قبـــل انقـــالب تـــا االن، ده اثر نیســـت. با کمال تأســـف برای 
یـــخ و هویت کشورشـــان مهم  بســـیاری از ســـینماگران ما، تار
نیســـت. این معضل اگر نایش از ندانســـنت است که می توان 
یـــخ ایـــران را می دانند امـــا اعتنا  گفـــت فاجعـــه اســـت. اگر تار
منی کنند، باید در وطن دوســـیت و ایراین بودنشـــان شک کنمی.  
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یه داشـــته باشند. ایران که  ممکن اســـت با انقالب اسالمی زاو
برایشـــان مهم اســـت. چرا بـــرای جزایر ســـه گانه ایراین و ســـایر 
یره هـــای ایـــران کـــه از حـــدود بیـــش از صد و پنجاه ســـال  جز
پیـــش اشـــغال بود، اثری نســـاخته اند. این را چـــرا نگفتند؟ چرا 
ین فیلم نســـاختند؟ این ها  درمورد اشـــغال و از دســـت  رفنت حبر

کـــه دیگر ربطی بـــه انقالب اســـالمی ندارد.
خـــایل بـــودن دســـت ســـینمای ایـــران از پرداخـــنت بـــه مقولـــۀ 
اشـــغالگری، به نوعـــی باج دادن به اشـــغالگران اســـت. اما این 
یادی از سینماگران ایراین  سؤال مطرح هســـت که چرا خبش ز
در این مورد ســـکوت حمض هستند. این سکوتشان یعین باج 

دادن بـــه اشـــغالگران و تأیید آن ها.  
یـــز نیســـتند و کارهـــای خوب تارخیـــی را  یـــخ گر مـــردم مـــا تار
می بیننـــد. ایـــن ســـینمای ایران اســـت کـــه وظیفـــه اش را اجنام 
یادی از ســـینماگران ما  نداده اســـت. چون متأســـفانه تعـــداد ز
یخ و هویت کشـــور برایشـــان مهم نیست.  عرق میل ندارند؛ تار
بعضـــی از افـــراد، دل در گرو مهر مهان اشـــغالگرها دارند. یعین 
چپ گـــرا هســـتند یـــا گرایـــش غـــریب و ... دارنـــد. متأســـفانه 
بدنه ای از ســـینماگران، با تفکر شـــریق و غریب در برابر اشـــغال 

ســـکوت کردند.

ــــــــــارآقــــــــــایجعفــــــــــری � ــــــــــابتبعــــــــــاتاشــــــــــغالدرآث بازت
ــد؟ ــ ــ ــ ــ ــورمیبینی ــ ــ ــ ــرانراچطــ ــ ــ ــ ــ ــینمایای ــ ــ ــ ــــیوســ ــ ــ ــ جوزان

یـــن اتفـــاق ممکـــن اســـت. بـــرای   حتقیـــر انســـان ایـــراین تلخ تر
انســـان ایـــراین حتقیر خییل کشـــنده تر اســـت از گرســـنگی و 
مـــرگ. در عرصه هـــای متفـــاویت، حتقیر نشـــان داده می شـــود. 
وقـــیت اطالعیـــۀ ارتـــش رضاشـــاه خوانده شـــد که بایـــد ترک 

مقاومـــت شـــود. هنگام بازداشـــت بیـــژن ایراین در کشـــورش 
توســـط ســـرباز بیگانـــه. وقیت که بیـــژن ایـــراین در خانه اش و 
مردم ایران در خانه شـــان باید پهنان بشـــوند و بترســـند از سرباز 
یکایی و رویس غـــرور ایراین  بیگانـــه و ســـرباز انگلیســـی و آمر
یر پا گذاشـــته می شـــود.  توســـط نفوذی هـــا و عوامـــل دمشن ز
فرمانده هـــای رضاشـــاه به بیـــژن و دوســـتانش توهنی می کنند 
، نقش حکومت هپلوی  کـــه نباید مقاومت کننـــد. در این اثر
را نشـــان می دهـــد. حکومـــیت کـــه تســـلمی و ذلیـــل در برابـــر 
اشـــغال اســـت. آقای جعفـــری جـــوزاین، هنرمندی اســـت که 
یخ کشـــورش شده و نشـــان دهنده آزادگی و شرافت  آیینۀ تار

ایشـــان است. 

ــــــــــیرا � مؤلفههــــــــــایســــــــــینمایآقــــــــــایجعفــــــــــریجوزان
ــــد؟ ــ ــ ــ ــورمیبینی ــ ــ ــ چطــ

 آقـــای جعفری جـــوزاین هنرمندی اســـت کـــه می فهمد باید 
آیینـــۀ واقعیت باشـــد. مطالعه، وجدان، شـــرافت و شـــجاعت 
راســـت گویی را دارد کـــه نتیجـــۀ این مؤلفه ها را در آثارشـــان 
می بینـــمی. هنرمند می خواهـــد هر کادرش با جزئیات باشـــد. 
بـــاد«،  در چشـــم  پرزمحـــت  یال  ســـر از ظرافت هـــای  یکـــی 
بـــه آزادســـازی  عملیـــات بیت املقـــدس اســـت کـــه منجـــر 
، شـــاهد تلفیـــق صحنه های  خرمشـــهر می شـــود . در ایـــن اثـــر
بـــرای  یال هســـتمی.  بـــا صحنه هـــای ســـر و مســـتند  واقعـــی 
یال، مســـتندات واقعی  صحنه هـــای بازســـازی شـــده در ســـر
وجـــود دارد. آقـــای جعفری جوزاین به پشـــتوانه مهنی اســـناد 
نشـــان داده کـــه دنبـــال تبلیغـــات نبـــوده و واقعیت را نشـــان 

داده اســـت.



65

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣملی
ݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤ ݠماݥݥݥ ݩݩݩݩݩݩݩز ݧ �ݧ ݓه ݣݣݣݣݣݣݣݣسوݣݣݣݣݣیݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسىی �

سخنرانی مسعود جعفری جوزانی در محضر رهبر انقالب1

بـــا ابـــراز خرســـندی از فرصـــیت کـــه پیش آمـــده تـــا یب واســـطه 
حرف هامیـــان را بـــه گـــوش رهبـــر معظـــم انقـــالب برســـانمی. الزم 
من.  یا مطالیب را به عرض برســـا من یب پرده و موجز و به دور از ر می دا
امـــام مخیـــین )ره( با آگاهی و علم به ایـــن واقعیت که در جهان 
، فیلم قادر اســـت بیشـــتر از هر رسانۀ دیگر به طور مستقمی  امروز
، سلیقه، گرایش های اعتقادی، سیایس، اقتصادی،  سطح فکر
اجتماعـــی و متایـــالت پهنـــاین روحـــی، رواین ملـــیت را بـــه منایش 
بگـــذارد و به مهـــنی دلیل امـــروزه به عنوان شـــاخص فرهنگی و 
شـــخصیت میل کشـــورها حمســـوب می شـــود؛ پس از ورودشان 
به ایران در اولنی ســـخنراین به چیزی که مســـتقمی اشـــاره کردند 
این بود »ما با ســـینما نیســـتمی، ما با فحشا خمالفمی.« حاصل این 
تدبیر در کمتر از یک دهه، سینمای اندیشمند ایران را به وجود 
آورد که انعکاس متایالت، گرایش ها و شـــخصیت نوین ملت 
اندیشـــناکی بـــود که بـــرای جهانیان بـــه منایش گذاشـــت. اما 
می میانگنی  امروز نه با شـــرمندگی که با افســـردگی بایـــد بگو
فیلم هـــای ســـاخته شـــده، در شـــأن ملـــت بـــزرگ ایران نیســـت؛ 
علـــت ایـــن امر فرســـودگی در ابزار نیســـت چون نیـــروی خالقه 
بـــا مهنی ابزار فرســـوده آثار بســـیار خویب بـــه وجـــود آورده، بلکه 
عـــدم مترکـــز تصممی گیـــری برای ســـاخت حمصـــوالت فرهنگی 
اســـت. فیلم ســـاز امروز با کســـب جموز از وزارت فرهنگ و ارشاد 
یایل  اســـالمی و یا صداوســـیما وقیت می خواهد فیلم بســـازد یا سر
را هتیـــه کند به هر وزارختانه و هنادی برای اســـتفاده از امکانات 
یو طلب  یا مکان های موجود مراجعه می کند؛ دوباره از او ســـنار
می کننـــد، ماه ها باید دوندگی کرد و بعد هـــم با پرداخت وجوه 
قابل مالحظـــه ای ممکن اســـت اتـــایق در اختیار مـــا بگذارند. ما 
در مورد ســـینمای میل صحبت می کنمی یعین شـــخصیت ملیت 
را بـــا ســـینما بایـــد انعـــکاس بدهمی و بـــه جهانیان نشـــان دهمی. 
یخ معمواًل توســـط قدرمتندها نوشته می شـــود، خشک نوشته  تار
یـــایب کنند که  می شـــود. امـــروزه وقـــیت می خواهنـــد ملـــیت را ارز
چـــه گرایش هـــای دروین در آن وجـــود دارد، از نظـــر رواین چـــه 
گرایش های اعتقادی دارد، به فیلم های ســـاخته شده آهنا نگاه 
می کننـــد چون به طور مســـتقمی منایش داده می شـــود، از لباس 
پوشیدنشان، غذا خوردنشـــان و اعتقادات دیین شان، اعتقادات 
روحی و رواین پهنان شـــان که به وســـیلۀ نشانه ها در فیلم آشکار 
می شـــود. چنـــنی ســـینمایی، فیلم ســـاز اندیشـــناک با شـــهامت 
می خواهد، فیلم ســـاز حتقیر شـــده کـــه برای هر ابـــزار کوچکی 
که به دســـت بیاورد باید ماه ها بدود و پشـــت در اتاق ها بایستد، 
منی توانـــد جوابگوی ملت غیرمتند و بزرگ ایران باشـــد. این ملت 

با این عظمت ســـینما گری می خواد که بتواند آیینۀ او باشـــد و 
او را انعـــکاس بدهـــد، من فکر می کمن از این فرصت اســـتفاده 
کنـــمی و متنا کنمی، خواهش کنمی به ایـــن وزارختانه ها، به هنادها 
ییـــد عـــزم میل برای ســـاخت ســـینمای میل، برای ســـاخت  بگو
شـــخصیت میل، برای منایش دادن آن شـــخصیت میل به جهان 
 با پدیده این 

ً
یایب می کنند، صرفا داشـــته باشـــند، تا وقیت ما را ارز

کـــه یـــک دوربنی در دست شـــان بگیرند و گـــزارش کوچکی 
از خیابـــان یا شـــخصی چـــه در وطن یـــا دور از وطن هتیه کنند؛ 

نســـبت به ما قضاوت نکنند.
 ما ملیت هستمی که فرهنگ ســـاختمی، فرهنگ صادر کردمی، به 
جهان اندیشـــمنداین چـــون خواجه طوس ارائـــه دادمی، به جهان 
علم حتویل دادمی و جهاین را اداره کردمی. این ملت، ســـینماگری 
یافت کند.  را می خواهـــد که باشـــهامت حقـــوق خـــودش را در
یـــایل این که شـــخصی حقـــوق بگیرد،  حقـــوق مـــن به معین ر
نیســـت. به این که حق داشته باشـــد از امکانات این مملکت 
اســـتفاده کند، از مکان هـــای این مملکت اســـتفاده کند. برای 
یک لقمه نان به انـــدازۀ چند خدا باید بود؟ از چند نفر باید اجازه 
می؟ این حرف های موجـــز و کوتاهی بود  می که فیلم بســـاز بگیر
که خدا کمک کرد من مســـتقمی به گوش مقام معظم رهبری 

من تا ایشـــان چه تدبیر کنند. برسا

پاورقی �
1. دیدار جمعی از هنرمندان سینما با رهبر انقالب،1389/04/12
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ݩݩݩݒ »ݣݣݣݣݣسݧ

علیدائمی
کارشناسارشدادبیاتنمایشی

خالصۀداستان �

فیلم »شیر ســـنگی« روایت گر داستان 
اهـــایل یکـــی از طایفه هـــای خبتیـــاری 
اســـت که با اکتشـــاف نفـــت و ورود انگلیســـی ها به منطقه 
بـــرای اســـتخراج آن، دچار مشـــکالیت شـــده اند. آعیل یـــار )با 
یـــان( بزرگ ایل اســـت کـــه در مقابل فشـــار  بـــازی عـــیل نصیر
حکومـــت بـــرای یک جانشـــیین عشـــایر مقاومـــت می کند و 
بـــه فعالیـــت  انگلیســـی ها خوش بـــنی نیســـت. پـــس از مرگ 
مشـــکوک یک ســـرباز انگلیســـی، دولت انگشـــت اهتـــام را 
به ســـوی ایل عیل یـــار می گیـــرد و از آن ها می خواهـــد قاتل را 
یـــل دهند. ترس هـــا و تردیدهای اهایل ایل باعث می شـــود  حتو
)بـــا بازی علیرضا شـــجاع نوری( خـــود را معریف کرده  کوهیار
و بـــرای جنات ایـــل، به قتِل ناکـــرده اقرار کنـــد. دخالت های 
دولت و اصرار بر نســـبت دادن قتل به ایلیایت ها باعث شـــروع 
یـــزی می شـــود و ایـــن نـــزاع، پایـــاین جـــز مرگ  جنـــگ و خونر

نـــدارد.  عیل یار 

دوگانههایمعنایی �

یـــایی خـــود را از تقابـــل دوگانه های  فیلم نامۀ شـــیر ســـنگی پو
 ، معنـــادار می گیـــرد؛ دوگانه هایی هم چون استقالل-اســـتثمار
از  مهم تـــر  و  کوچ نشیین-یک جا نشـــیین  ســـنت-مدرنیته، 

سالهاســـتمنتقدانونظریهپردازانســـینمادرپیدســـتیابیبهتعریفدقیقیازمفهوم»ســـینمایملی«هســـتند؛سینمایی
فـــرمومحتوایآنجلوهگرشـــود.علیرغماختالفات کـــهبازتابدهنـــدۀارزشهـــاوهنجارهاییکملتباشـــدوفرهنگملیدر
یـــککالمهویت گرانایرانیبهســـنتها،ارزشهـــاودر تبییـــنمصادیـــقســـینمایملـــیوبیتوجهیبرخـــیســـینما موجـــوددر
ونشـــیبســـینمایایـــران،آثـــاریرامیتواننـــامبردکهتاحـــدزیادیبـــهمعیارهای»ســـینمایایرانی« فراز تاریـــخپر ایرانـــی،در

اســـت. اینآثار نزدیکشـــدهاندوبدونشـــک»شـــیرســـنگی«یکیاز

مهـــه آرمان گرایی-مصلحت ســـنجی. از مواجهـــۀ ایـــن تزهـــا و 
آنیت تزهاســـت که خماطب فرصت تفکـــر دربارۀ مضمون اصیل 
یافت کند. به مهنی خاطر  را می یابـــد و می تواند پیام فیلـــم را در
فیلم شـــیر ســـنگی با وجود اینکه حمصول دهۀ 60 اســـت اما از 
زمـــان خود جلوتـــر بوده و حرفـــش، حرف امروز اســـت. در یک 
می که کنش و اندیشه اش  ســـو شـــخصییت مثل عیل یار را دار
آرمانگرایانـــه، انقالیب  و ضداستعماری ســـت و در ســـوی دیگر 
نامدارخـــان )با بازی عـــزت اهلل انتظامی( که حکومت مرکزی 
را در اطاعـــت از انگلیـــس حمق می داند و پیشـــرفت مـــردم را در 
ســـپردن متـــام امور بـــه غریب ها می بینـــد. نامدارخان هـــر چند از 
مهـــان طایفۀ عیل یار اســـت امـــا زرق و برق تکنولـــوژی مدرن و 
تکنوکـــرایس غـــریب او را مســـحور خـــود کرده اســـت؛ تا آن جا 
که انگلیســـی ها را در هر کاری توامننـــد و هم والییت های خود 
ید:  را در هـــر امـــری ناتـــوان می بینـــد. عیل یـــار دربـــارۀ او می گو
»اســـب مهون اســـبه، تفنگ مهون تفنگه... اما مـــرد مهون مرد 
نیســـت!« نامدارخان آگاهانه یا ناآگاهانه اندیشـــه ای را رواج 
می دهد که زمینه ســـاز اســـتعمار هر ملیت ســـت. در ســـکانس 
مانـــدگار جمادلـــۀ عیل یـــار و نامدارخان -که مانیفســـت فیلم 
حمســـوب می شـــود- نامدارخان ورود اجنیب به کشـــور را نه به 
قصـــد قشون کشـــی و جنگ، بلکـــه با نیـــت آبـــاداین و اجیاد 
اشـــتغال می دانـــد. ایـــن مهـــان تفکری ســـت کـــه دولت هـــای 
یالســـت با متســـک به آن راه نفوذ در کشـــورهای مستعمره  امپر
را گشـــوده  و حامیـــان بســـیاری هـــم در ایـــن کشـــورها پیـــدا 
کرده انـــد. غرب زدگی نامدارخان از جنـــس مهان غرب زدگی 
افراطی ایســـت که جـــالل آل امحد در دهۀ 40 زبان به شـــکوه 
از آن گشـــود. شـــخصیت نامدارخـــان جتیل این ســـخن جالل 
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اســـت کـــه »آدم غـــرب زده هرهری مذهب اســـت. 
بـــه هیچ چیـــز اعتقاد نـــدارد امـــا به هیـــچ چیز هم 
یب اعتقاد نیســـت. یک آدم التقاطی است و نان به 
یه  نرخ روز خور اســـت. مهه چیز برایش عیل الســـو
اســـت. خـــودش باشـــد و خـــرش از پـــل بگـــذرد، 

دیگـــر بـــود و نبود پل هیچ اســـت!«

علییارورهبریجامعه �

در شـــرایطی کـــه افـــرادی مثل نامدارخـــان بر نظم 
یالیســـم گـــردن هناده  و نســـبت  ســـلطه گرانۀ امپر
یانۀ تکنیکـــی بـــا منابع سرزمیین شـــان  اســـتیالجو
را پذیرفته انـــد، عیل یـــار »قانـــون قـــرآن« را بـــر مهـــه 
چیـــز مقـــدم می دانـــد و منی گـــذارد توســـعه طلیب 
نصفه نیمه، عدالـــت را پامیال کند. کنش و کالم 
عیل یـــار ضداســـتعماری، انقـــالیب و در عنی حال 
اخـــالیق و مومنانه اســـت. در این میـــان، اهایل ایل 
مظهـــر قشـــر خاکســـتری جامعه اند کـــه دغدغۀ 
معیشـــت آن هـــا را حمافظـــه کار کرده و ســـازش با 
بیگانـــه را به جنـــگ ترجیح می دهنـــد. عیل یار نه 
ســـازش کاری پیرمردهـــای ایل را قبـــول می کند و 
نه تســـلمِی افراطی گری و جنگ طلـــیب جواین مثل 
خبت یـــار )بـــا بـــازی اصغـــر مهـــت(  می شـــود. این 
آرایش شـــخصیت ها و دیدگاه های متفاوت آن ها 
به خـــویب منایان گر تضـــارب آرا در جامعه ایســـت 
یســـت می کند. با گذشت  که فیلم ســـاز در آن ز
بیش از ســـه دهه از ساخت شیر سنگی، هنوز هم 
مسئلۀ فیلم، مسئلۀ بنیادین کشور ماست؛ تقابل 
دو طیف ســـیایس که یکی راه جنات را در سازش 
توســـعۀ  و  می دانـــد  اســـتعمارگر  دولت هـــای  بـــا 
اقتصـــادی را به هر قیمـــیت الزم می دانـــد و دیگری 
کـــه جنگ را بر ســـازش با دمشن ارجـــح می داند و 
گاه ممکـــن اســـت مثل خبت یـــار به ورطـــۀ افراط و 
هیجانات کاذب بیفتد. از مهنی روســـت که فیلم 
شـــیر ســـنگی را متعلق به یک دورۀ خـــاص و بازۀ 
می  زماین حمدود منی دانـــمی و با اندکی تأمل یپ می بر
که داســـتان آن شباهت بســـیاری به مسائل امروز 

دارد.  جامعه 

کالمآخر �

ســـخن آخـــر آن کـــه در ازدحـــام آثـــار یب مســـئله 
و یب نســـبت بـــا زمانـــۀ ما، شـــیر ســـنگی دغدغۀ 
»اســـتقالل« و »اصالت« دارد؛ شـــیر های سنگی 
شـــجاعت  منـــاد  بـــاز  دیر از  کـــه  خبتیـــاری  قـــوم 
و دالوری بـــزرگان ایـــن قـــوم بوده انـــد، بـــه منـــاد 
گذشـــتۀ اصیل و آزادی خواهانۀ مـــردم ایران بدل 
یـــت ایراین مان می اندازد؛  گشـــته و ما را به یاد هو
از این حیث باید شـــیر ســـنگی را »جتیل سینمای 

دانســـت. میل« 
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وایت هویتی برای مسعود جعفری جوزانی به پاس چهار دهه ر

دکترمجیدرحمانی

یســـنده و  مســـعود جعفـــری جـــوزاین نو
کارگـــردان مالیری، فعالیت هنری خود 
را از ســـال 1358 بـــا مســـتند »به ســـوی 
آزادی« آغاز و در ســـال 1363 خنســـتنی 
فیلـــم خـــود را با نـــام »جاده های ســـرد« 
بـــر روی پرده هـــای ســـینمای ایـــران برد. 
ین فیلم ســـازان  بـــه تعبیـــر برخی از اهـــایل ســـینما وی از ایراین تر
کشـــور حمســـوب می شـــود و ایـــن پایبنـــدی مشـــخصه ثابت 

فیلم هـــای تارخیـــی و حـــیت آثـــار امروزی اش اســـت.
در دنیـــای ذهـــین ایـــن فیلم ســـازِ مؤلـــف و صاحب ســـبک، 
یخ ایران، تعلق خاطـــر به مهین، پرداخت  محاســـه پردازی در تار
یت مـــیل، بازنشـــر ارزش هـــای مذهـــیب، فرهنگ  یشـــه های هو ر
یســـت بوم های سراســـر  بومـــی و فولکلـــور و توجه به جزئیات ز
یشـــه در جوهره  یژه ای برخوردار اســـت که ر ایـــران از جایگاه و

دروین و ذات هنـــری جعفـــری جـــوزاین دارد.
برای شـــناخت جوزاین، خواندن کتـــاب زندگینامه »گردش 
« و یا دیدن مســـتند پرتره »عمو جـــان« درباره اش کایف  یر تصو
نیســـت و به واقع وی را باید در مهه کارهایـــش دید. جوزاین در 

ید  ییت و متـــدین در ایـــران می گو کل آثـــارش از یـــک خـــط هو
و متعهدانـــه فرهنـــگ غـــین دیـــروز و امـــروز ایراین مـــان را با شـــیر 
ســـنگی، در مســـیر تندبـــاد، دل و دشـــنه، بلـــوغ، پشـــت دیـــوار 
یر کشـــیده و قهرماناین از جنس مردم را  ســـکوت و... به تصو

در ســـینمای ایران رومنایی کرده اســـت.
یت ایراین و شـــخصیت پردازی محایس  یژه وی به هو پایبنـــدی و
در آثـــارش از وقـــیت مشـــهودتر شـــد کـــه بـــرای حتصیل رشـــته 
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ســـینما در ایـــاالت متحـــده از وطـــن دور شـــد، لکـــن فرهنـــگ 
ایـــراین اســـالمی را از دور هبتر دید و آگاهانه تـــر بدان پرداخت. 
اجیـــاد انگیـــزه و حتـــرک در جامعـــه دغدغه مهیشـــگی جوزاین 
بـــوده به حنوی که با نشـــان دادن تضادهای رفتـــاری و گفتاری 
در شـــخصیت های داســـتان هایش، در جهـــت پـــرورش کمال 
انســـاین گام بـــر مـــی دارد. احتاد مـــردم از آرمان هایی اســـت که 
 خماطب را در مـــوردش به فکرکردن 

ً
جـــوزاین در آثـــارش عموما

واداشـــته و بـــا یادآوری فرهنـــگ اصیل ایـــراین و دیین در جهت 
آگاهی خبشـــی تالش کرده اســـت.

یـــن تولیدات  مترکـــز این نـــگارش کوتاه، بـــر روی یکی از مهم تر
هنری زندگی جعفری جوزاین اســـت که در 60 ســـالگی اش رقم 
خـــورد و خـــودش آن را وصیت نامه اش نیز خوانده اســـت. جوزاین 
پس از دو ســـال نگارش فیلم نامه در مهر 1382 ضبط خبش اول 
یالش را در گیالن آغاز کرد و اواخر ســـال 1387 آن را به امتام  ســـر
رســـاند و راوی قصه ســـه نســـل در جمموعه فاخر و مانـــدگار »در 
یال در چشم باد به عنوان خنستنی پروژه الف  چشـــم باد« شد. ســـر
ویـــژه تلویزیون، شـــش ســـال زمان برد و بـــرای ســـاخت آن از 480 
لوکیشـــن در بیش از 10 شهرســـتان هبره برده شد. ایفای نقش 150 
بازیگـــر در نقش های اصیل و درکل بیـــش از 300 بازیگر در 50  
قســـمت 50 دقیقه ای )2500 دقیقه( به چهار مقطع تارخیی ایران با 
خصوصیات متفاوت در حکومت های قاجار، هپلوی اول و دوم و 
انقالب اسالمی و جنگ حتمییل پرداخت. اگرچه این جمموعه را 
باید متعلق به مهه کساین که در آن کارکرده اند دانست لکن 
نقش جوزاین به عنوان نویســـنده، هتیه کننده، کارگردان و راوی 

، یب بدیل اســـت. در این تولید فاخر
یـــوین ثابـــت کرد کـــه می داند  یز یال تلو جـــوزاین در ایـــن ســـر
یـــخ و گذشـــته یـــک ملـــت را کـــه  چگونـــه تکه پاره هـــای تار
یـــخ جا مانـــده اســـت را بیابـــد و به گونـــه ای  در جای جـــای تار
، به مهـــراه خرده روایت هـــای تراژیک عرضه  دراماتیـــزه، پـــر غرور
کنـــد کـــه بـــر ذائقـــه خماطـــب امـــروزی بنشـــیند. فیلمســـازی 
مؤلـــف کـــه در خأ تولیـــد ادبیات منایشـــی تارخیی، خـــود وارد 
گـــود پژوهش شـــده و بیـــش از 138 جلد کتـــاب را می خواند 
 کشـــف و روایـــت مناید. چراکـــه وی به 

ً
تـــا حقیقت را شـــخصا

خـــود متعهد اســـت کـــه تک تک دیالوگ هـــای فیلـــم را ازروی 
خاطـــرات مکتـــوب و کتاب هـــای معتبر برداشـــت مناید.

در چشـــم باد، داســـتان خطی زندگـــی خانواده ای اســـت که 
ین زندگی شـــان از اواخر هنضت  رویدادها و لظات تلخ وشـــیر
یر کشـــیده می شـــود و مت  جنـــگل تـــا فتـــح خرمشـــهر بـــه تصو
داســـتاین فیلم بر هناد خانواده و وقوع عشـــق نافرجام در بســـتر 
یـــخ تاکیـــد دارد. داســـتان از زمـــاین در گیـــالن آغاز  ناامـــن تار
می شـــود که میرزا کوچک خان جنگیل پس از سال ها مبارزه 
، به روزهای پایاین اش  یخ معاصر کشـــور در دوران پر حادثه تار
می رســـد. پـــدر خانواده معـــروف به میرزاحســـن ایـــراین، از یاران 
میرزا کوچک اســـت که پس از شـــهادت میرزا کوچک، مهراه 
خانـــواده اش بـــه هتـــران کـــوچ می کند و بـــا دایر کـــردن یک 
چاخپانه فعالیت های ســـیایس اش را یپ می گیرد. ادامه داستان 
فیلـــم در هتـــران قدمی می گـــذرد و با اشـــاره به رخدادهـــای دوره 
هپلـــوی اول بـــه اشـــغال ایران در جنـــگ جهاین دوم می پـــردازد. 
یال شـــخصییت مسبلیک  اعضـــای خانـــواده ایـــراین در این ســـر
به منزلـــۀ کل ایـــران اســـت؛ خانـــواده ایـــراین طـــی ســـه جنگی 
کـــه رخ می دهـــد گرفتـــار طوفاین می شـــوند و زندگی شـــان را 
حتت الشـــعاع قـــرار می دهـــد و در ایـــن جنگ ها مرداین از ســـه 

نســـل حضور دارند.
ین داستان از جنگل های  انتخاب درســـت و جذاب نقطه آغاز
گیـــالن و پرداخنت به گوشـــه ای از مبارزات هفت ســـاله یاران 
ین تصمیمات  ین به ایران از مهم تر ســـردار جنگل علیه متجاوز
جعفـــری جـــوزاین در این فیلم اســـت، اندیشـــه ای کـــه این اثر 
ییت و داســـتاین از ســـایر آثار متمایز  تارخیـــی را در خط ســـیر هو
منود. پرداخنت به وقایع ســـیایس و اجتماعی در ســـه برهه زماین 
1299، 1320 و 1360 نیازمنـــد مطلعـــی دراماتیـــک و اهلام خبـــش 
بـــود که باید اذعـــان منود کـــه انتخاب مقاومت سلحشـــورانه 
میـــرزا کوچک و یارانـــش به عنوان آغاز داســـتان مبارزات علیه 
متجاوزان و ظهور قهرماناین در نســـل های بعدی خانواده ایراین 
یال انتخایب  از میـــان ایـــن مقاومت هـــای تارخیی بـــرای این ســـر
یال  هومشندانه و صحیح بود. اگرچه تهنا پنج قســـمت اول ســـر
در گیـــالن می گـــذرد لکـــن بـــه بـــاور نگارنـــده می توانســـت 
یال بـــه تبیـــنی ایـــن مقطـــع  خبش هـــای بیشـــتری در ایـــن ســـر
یـــخ ایـــران و زندگی خانـــواده ایراین پرداخته می شـــد و حیت  تار
می توانســـت روایت های هنضت جنگل مربـــوط به مقاطع اوج 
مبارزات میرزا کوچک و منعکس کننده پیروزی هایش مقابل 
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قوای متجاوز روســـیه تزاری یا انگلیسی های متجاوز در جنگ 
جهـــاین اول، از ایـــن مقاومت مردمی اهلام خبش، حمور ســـاخت 

قـــرار می گرفت. 
جعفـــری جوزاین در ســـاخت فیلم های جاده های ســـرد و شـــیر 
ســـنگی و حیت در مســـیر تندباد از اقوام و مناطـــیق روایت کرد 
کـــه خود پیوند کودکـــی و خانوادگی با آن ها داشـــت، لکن 
یرگری  جـــای حتســـنی دارد کـــه در ایـــن جمموعـــه نیـــز از تصو
یســـت بوم متفاوت گیـــالِن یک  جـــذاب روایـــت زندگـــی در ز
یربـــرداری در  قـــرن پیـــش نیـــز به خـــویب برآمـــد و دشـــواری تصو
یـــد. از  این رو قســـمت های  جنگل هـــای گیـــالن را به جان خر
یال  ین خبش های ســـر هنضـــت جنـــگل و گیـــالن از حمبوب تر

بوده و بســـیار نیـــز خوش آب ورنـــگ ازکاردرآمده اســـت.
یبایی شـــنایس یـــک فیلـــم در پرداخـــنت بـــه جزئیـــات اســـت،  ز
روایی، حنـــوه  یـــری، عناصـــر  ترکیـــب حمتـــوا و ســـاختار تصو
پـــردازش، چیدمان ها و انتخاب لوکیشـــن ها، حرکت دوربنی، 
خودمنـــایی  به خـــویب  ابتـــدا  از  شـــده  خلـــق  شـــخصیت های 
می کنند. تهنا مهنی قســـمت های هنضت جنـــگل حرف های 
بســـیاری در این زمینـــه دارد به عنوان منونه، جـــوزاین برای بازی 
یال، جمید  نقـــش میـــرزا کوچـــک خـــان جنـــگیل در ایـــن ســـر
یگر کمتر دیده شـــده ای را انتخـــاب منود که در  گیاهچـــی باز
میی نداشـــت. این در حایل ست  عنی شـــباهت، نیاز به هیچ گر
یال ســـاخته شـــده دیگـــر  کـــه در دو فیلـــم ســـینمایی و دو ســـر
کـــه تاکنون مســـتقمی به نقش ســـردار جنـــگل پرداخته اند، را 
یژه ای  می و یگراین شـــاخصی ایفاگر این نقش بودند و با گر باز

جلوی دوربـــنی رفتند. 
پیش ازایـــن نیـــز بـــه حتلیـــل حمتـــوا، ســـاختار و رویکـــرد ایـــن 
یال پرداختـــه شـــده اســـت لکـــن درکل باید اذعـــان کرد  ســـر
یخ 62  یخ ایـــران، جمموعـــه ای که بدین شـــکل تار کـــه در تار
یم مناســـب  ســـاله را با این گســـترۀ زمـــاین و مکاین در کنار ر
روایی و داســـتاین بـــا هم پیش ببـــرد جتربه ای موفـــق و ماندگار 
به مشـــار می رود. تـــالیق روایتگری تارخیی و درام داســـتاین دارای 

پیچیدگی هایی که کمتر کارگرداین جســـارت آن را داشـــته 
کـــه در آن ورود کند.

، در چشـــم باد را در کنار ســـه نسل  این فیلمســـازِ پژوهشـــگر
از میـــرزا کوچـــک تا جهـــان آرا، محاســـه گونه روایـــت می کند 
یخ ایـــران و پرداخنت به  تـــا ضمن ارائـــه هنری حتلیل خـــود از تار
ییت، نگاه انتقـــادی خود را نســـبت به عملکرد  یشـــه های هو ر
حاکمان در حبران های ســـیایس و اجتماعی ارائه کند. جوزاین 
یال بـــه دوراز ســـیاه منایی های مقبول جشـــنواره های  در ایـــن ســـر
خارجی، در کنار تاکید بر نقش مردم و قهرماناین از میاِن مردم 
در بزنگاه هـــای تارخیـــی، بـــه  نقـــد اندیشـــه ها و رفتارهای یک 
ملـــت نیـــز می پـــردازد. وی در ایـــن فیلم بـــه فرزنـــدان ایران زمنی 
هشـــدار می دهـــد کـــه اگـــر در جایـــگاه زماین و مـــکاین که 
قرار گرفته اید، درســـت حرکت نکنید و کنار بکشـــید، آینده 

روشـــین در انتظار مملکت مان نیســـت. 
بـــه قول خودش، ابزار مبـــارزه امروز از مششـــیر و قلم عبور کرده 
یـــر ابزار حکمراین بر جهان اســـت. از این منظر  و رســـانه و تصو
جـــوزایِن هنر ایـــران به دنبال این بـــوده که مردمانـــش را از قاب 
ید  یال با الگـــوی ایـــراین و بومی آگاه ســـازد و بگو فیلـــم و ســـر
می«  می و چـــه راه درازی را پیموده ا »که هســـتمی، کجا ایســـتاده ا
ایـــن روایت ها نیز نـــه از جنس میل گـــرایی کاذب، بلکه مهراه 

یخ رقم خورده اســـت. با یک انصـــاف زمان شناســـانه از تار
این منت، یادداشـــیت است از نســـیل که کودکی و جواین اش 
یـــخ این معلم نشســـته و با فیلم های  را پـــای درس جـــذاب تار
در  اکنـــون  و  منـــوده  ســـرافرازی  احســـاس  جـــوزاین  جعفـــری 
پاسداشـــت بیـــش از چهـــار دهـــه روایتگـــری متعهدانـــه ایـــن 
فیلم  ســـازِ پژوهشـــگر چند ســـطری از او و آثارش نوشته است. 
منتظـــر  مهچنـــان  مردمانـــت  ایـــران؛  فیلم ســـازِ  یـــن  ایراین تر
یخ سراســـر  خوانش های هنـــری و روایت های خالقانه ات از تار

محاســـه و آرمان خواهانه شـــان خواهنـــد مانـــد. 
عموجـــان ســـینمای ایران؛ منتظر شـــنیدن قصه هـــای ایراین ات 

می مانمی!
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یــخ معاصــر را واگویــه می کنــد  دکتــر ســید یوســف مــرادی در ایــن گفت وگــو ابعــادی از تار
کــه کمتر کســی آن را شــنیده اســت.

یـــخ  ایـــالت جنـــوب ایـــران در طـــول تار
خصلت های خایص داشتند مثل آزادی، 
عدالت خواهـــی و وابســـته نبـــودن به دنیا. 
یادی در این منطقـــه بودند و  روحانیـــون ز
ایالت هم ارتش روحانیـــت. در اوایل قرن 
قبل کـــه نفـــت وارد مناطق جنوب شـــد 
به تبع آن پای انگلیســـی ها هم به آن جا باز 
شـــد، مهنی روحیۀ آزادگی ایالت باعث شد که انگلیسی ها هر 

رویش را بـــه کار ببرنـــد تـــا به ایالت تســـلط پیدا کنند. 
در کتایب آمده بود که انگلیســـی ها متوجه شـــدند عشـــایر در 
شب نشیین ها، شـــاهنامه می خوانند. رضاخان شاهنامه خواین را 
یرامحد ممنوع کرد. حیت چند  یه بو در مناطق خبتیاری و کهگیلو
نفر هم کشـــته شـــدند. اما مـــردم شـــاهنامه ها را در کوه ها خمی 
می کردنـــد و خمفیانـــه می خواندند. ایـــن روح آزادگی در عشـــایر 

نشات گرفته از شـــاهنامه خواین است.
در زمـــان جنگ جهـــاین دوم، آملان ها از طریق یکی از ســـناتورها 
بـــه نام نیک خبت وارد ایران شـــدند. آقای شـــولتز آمده بـــود ایران 
تـــا بتواند عشـــایر جنوب را هر طور شـــده با آملان هـــا مهراه کند و 
زمان ورود آملان ها به ایران با مشـــکل روبرو نشـــوند. تا بتوانند در 
اینجا جتدید نیرو کنند و به مست شـــوروی بتازند. انگلیسی ها و 
آمریکایی ها هم بـــرای ضعیف کردن ایـــران به خصوص مناطق 
قشـــقایی چند تا کار اجنـــام دادند. ارتش خصویص قشـــقایی ها 
که صدهزار ســـوار داشـــت و از ارتش رضاخان هم قوی تر بود را 
منحل کردند. مهان بالیی را که بر ســـر اسب های سرخ پوستان 
آوردنـــد اینجا هـــم اجرا کردنـــد. بیماری های گســـترده ای را بنی 

اســـب ها رواج دادند و اســـب ها را منقرض کردند. 
می دانســـتند که بـــا جنگ منی توانند قشـــقایی ها را شکســـت 
ین  بدهند. چون آن ها تا پای جان ایســـتادگی می کردند. هبتر
یـــق شـــخصی به نـــام حممد  شـــیوه، شـــیوۀ آمـــوزش بـــود. از طر
هبمـــن بیگی و اصـــل 4 ترومن در چند دهه توانســـتند فرهنگ 

یرامحدی و جنـــوب را حتت تأثیر قـــرار دهند. چبه ها  قشـــقایی، بو
را از خانواده هایشـــان جـــدا کردنـــد بـــه هبانـــۀ درس خوانـــدن و 
کم کم ســـبک زندگی ها تغییر کرد. با مدارس شـــبانه روزی، 
یرامحـــدی را هم  تربیت نســـل جدیـــد قشـــقایی، خبتیاری ها و بو

دادند.   تغییر 
یال »در چشـــم بـــاد« را  جـــوزاین فیلم »در مســـیر تندباد« و ســـر
ســـاخت و خبشـــی از اتفاقات تارخیی را بیان کـــرد. دیگر خبری 
از حکومـــت هپلوی نبود که جلویش را بگیـــرد. راحت خییل از 
حرف هـــا را زد و وارد آن فضاها شـــد. اما متأســـفانه از نظر تارخیی 
دیگـــر کســـی ایـــن راه ادامـــه نـــداد. درحایل که عشـــایر قبل از 
انقالب در میل شـــدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد، کشتار 
یه طلبان در اوایل انقالب خییل  فیضیه و مهچننی ســـرکوب جتز

کردند.  کمک 
امـــا متأســـفانه حقایق بازگـــو نشـــد و کار به جایی رســـید که 
عشـــایر حممد هبمن بیگی را یک قهرمـــان می دانند. درحایل که 
یخ درست روایت  یخ ایران هســـتند. اگر تار خودشـــان قهرمان تار
می شـــد، می دیدنـــد که اســـناد جاســـویس هبمن بیگـــی از النه 
یکا بیرون آمده اســـت. متأســـفانه به این مســـائل  جاســـویس آمر
یدگـــی تارخیـــی رخ داده کـــه خـــود  نپرداختـــمی و آن انقطـــاع و بر

ایالت هم دچار اســـتحاله شـــدند. 
انقـــالب،  از  قبـــل  در  مناطـــق عشـــایری  واقـــع حمرومیـــت  در 
زندگی کردن مردم در ســـخیت و ناامین، ممنوع شـــدن ســـالح در 
دوران هپلـــوی، هیچ جا دیده نشـــد. حیت عشـــایر در جنگ هم 
دیده نشـــدند. ارتش برای تک تیراندازهایش از عشـــایر استفاده 
می کـــرد. فقط امســـال دیـــدم در فیلـــم تک تیرانداز بـــه این مورد 
اشـــاره شـــده اســـت. در کل، ایـــران خالصـــه شـــده در هتـــران و 
یبای مشال و عشق  یال هایی که پر شده از لوکیشـــن های ز ســـر
و عاشـــیق های مبتـــذل. دمشـــن هم دوســـت نـــدارد کـــه جاهای 
دیگر ایران دیده شـــود. ســـینما هم یب تفاوت اســـت و ذائقه مردم 

هم دارد تغییـــر می کند.
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دکترسعیدخورشیدی

چشـــم  »در  یال  ســـر راهبـــردی  یـــت  مز
بـــاد« در کنـــار حماســـن متعـــددی که 
یـــخ کشـــور  دارد، روایـــت خبشـــی از تار
را  خماطـــب  دراماتیـــک،  بیـــان  اســـت. 
مهـــراه می کند. »در چشـــم باد« نشـــان 
می دهـــد که کنـــش انقـــالیب، کنش 
احســـایس و عاطی صرف نیست. غرب 
یزما، انقالب  تالش می کند با ادبیات ســـازی حتت عنوان کار
اســـالمی را حاصل یک کنش احســـایس نشـــان بدهـــد. »در 
چشـــم باد« نشـــان داد که کنش عقـــالین - انقالیب اصالت 
 انقالب 

ً
دارد و از نســـیل به نســـل دیگر منتقل می شـــود. اساسا

یشـــه دار اســـت و خانواده های  اســـالمی یک متنـــای تارخیـــی ر
ایـــراین ایـــن متنـــا را در ســـر می پروراندنـــد. خانـــواده ای کـــه پدر 
در هنضـــت جنگل حضـــور دارد. فرزندان خانـــواده در انقالب 
اســـامی و دفـــاع مقـــدس فعالیـــت دارنـــد؛ درنتیجه خانـــواده در 
مقاطـــع تارخیی خمتلف، کنـــش انقالیب دارد. انقالب اســـالمی 

بلـــوغ این کنش ها اســـت. وقـــیت کنش ها به مثر برســـد، بازهم 
مـــردم پاســـداری می کنند. 

الیه هـــای عمیق تر فرهنگ و جامعۀ ایـــراین و آرمان هایی که در 
یـــن فرهنگ ایراین  یر انقالب اســـالمی طرح شـــد، در الیه های ز
تثبیت شده اســـت. متنای انقالب اسالمی با یک انسان ایراین 
مهراه بود. در مشـــهد یک نفر پیدا کردمی کـــه پدرش در واقعۀ 
گوهرشاد شهید شـــده بود. خودش فعال انقالب بود و پسرش 
در دفاع مقدس شـــهید شـــده بود. ممکن اســـت مهنی خانواده 
در مدافعـــان حرم ســـهمی داشـــته باشـــند. این نشـــان می دهد 
پـــود ایـــن خانواده  کـــه کنش، متنـــا و آرمـــان انقـــالیب، در تارو
تنیـــده شـــده اســـت. ایـــن امتـــداد تارخیـــی نشـــان می دهد که 
اصالـــیت برکنش های انقالیب حاکم اســـت و انقالب حاصل 
ید مجهـــوری اســـالمی با  یـــک هیجـــان نیســـت. غـــرب می گو
 آن ها با 

ً
پاگانـــدا، ملـــت را بـــه مســـت آرمان ها می بـــرد. اتفاقـــا پرو

پاگانـــدا قصد دارنـــد، افراد را جذب خودشـــان کنند.  پرو
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چشممردتنبلهودستشزرنگ! �

دو ســـاعت مانده به اذان صبح اما هنوز چینش مطالب برای 
صفحـــه آرا بایق مانده. خواب ارتشـــی می شـــود به چشـــم های 
یب دفاعـــم محله می کند اما یـــاد دیالوگ پدربـــزرگ بیژن ایراین 
»در چشـــم باد« می افم: »چشـــم مرد تنبله و دســـتش زرنگ 
من را می کشـــند! بایـــد بیدار  من جور چشـــما عموجان«. دســـتا
بـــود، بایـــد کار کرد. یکی از برکات امســـال جشـــنوارۀ عمار 
این بود که بیشـــتر و عمیق تر با مســـعود جعفری جوزاین آشنا 
یه را شـــروع کردمی و از شهرســـتان  شـــدم. زماین که کار نشـــر
آمـــدم هتـــران، فکر منی کـــردم با ایـــن حجم از بدقـــویل مواجه 
شـــوم. حـــیت کار جایی بـــه ناامیدی می رســـید امـــا بازهم این 
جـــوزاین بود کـــه مثل معلـــم فیلـــم »جاده های ســـرد« به من 
درس مـــی داد: »اصـــل مطلـــب مهینه روله حرکـــت، حرکت، 

مهت، این ســـبب ســـازه ...«

گرقصهماعبرتتاریخشود � وایا

فیلم هـــای جـــوزاین از جلـــوی چشـــمم رژه می رونـــد. یکی از 
یـــد آن قـــدر حـــرف جـــوزاین توی  چبه هـــا بـــه شـــوخی می گو
ایـــن اتـــاق اســـت که هـــر لظـــه ممکن اســـت در باز شـــود 
و جـــوزاین بیایـــد تـــو! گویی در یـــک یب زمـــاین و یب مکاین 
خایص به ســـر می بـــرم. حیت صدای مصاحبه شـــونده ها توی 
گوشـــم زنگ می خورد. دکتر ســـید یوســـف مرادی از ممنوع 
ید! آن  کـــردن شـــاهنامه خواین در بـــنی ایالت و لرهـــا می گو
هـــم کی؟ زمـــان رضاخان! فکـــر می کمن چرا شـــاهنامه باید 
ممنـــوع شـــود؟ چـــون نباید ملت محاســـه داشـــته باشـــد! ملت 
بیگانـــه با محاســـه، راحت اللقـــوم دمشن اســـت! برای مهنی 
اســـت کـــه جـــوزاین مثل یـــک فیلســـوف مدام تـــوی گوش 
یخ و محاســـه  کـــر ما جـــار می زنـــد که آقا حواســـتان بـــه تار
و قهرمـــان باشـــد. ملـــت یب قهرمـــان، حمکـــوم به تســـلمی و فنا 
اســـت! حـــاال از مصاحبه هـــا و جوزاین پرت می شـــوم به زمان 

حـــال، ســـاعت ســـه و یس دقیقه نیمه شـــب! هندزفـــری توی 
گوشـــم اســـت و یکی می خواند: »وای اگـــر قصه ما عبرت 

یخ شـــود...« تار

بنویسازآنانکهگفتندیامرگیاسرفرازی �

من  دوبـــاره پرت می شـــوم تـــوی قصه ها و دنیای جوزاین. چشـــما
پـــر از خـــواب اســـت. وقـــت تنگ اســـت و هر لظه می ترســـم 
مصداق شـــعر ســـعدی شـــوم: »خواب نوشـــنی بامداد رحیل/ 
بـــازدارد پیـــاده را ز ســـبیل«. امـــا دوبـــاره پدربـــزرگ بیـــژن ایراین، 
ید: »ســـر متکاپرست  جلوی چشـــمم ســـبز می شـــود و می گو
یسم اما کار اصیل  ین کلمات را بنو ســـرور منی شـــه!« باید آخر
را نعمـــت اهلل ســـعیدی کرد که یادداشـــت مبســـوط و دقییق بر 
»در چشـــم باد« نوشت. خدا به قلمش برکت دهد! امید دارم 
که یادداشـــت بلند ســـعیدی، آن قـــدر ادامه پیـــدا کند که به 

کتاب تبدیل شـــود.
دوبـــاره پرت می شـــوم توی کارهـــای جوزاین. اول در چشـــم 
بـــاد کـــه بیـــژن دارد تبعیـــد می شـــود از ایـــران. یک کشـــیت 
انگلیســـی، پرچـــم انگلیـــس کـــه بـــاد تکانـــش می دهـــد و 
بیـــژین کـــه بایـــد از کشـــورش تبعید شـــود. دور تنـــد فیلم را 
! جـــایی کنـــار مســـجد  من و می رســـم بـــه قســـمت آخـــر مـــی ز
. جواناین که دمشن را خاک وطـــن بیرون کرده اند  خرمشـــهر
و سرمســـتانه پرچـــم ایـــران را تـــکان می دهند! چه شـــکوهی 
یـــد؟ خدا بـــه مســـعود جعفری  هبتـــر از ایـــن قـــاب ســـراغ دار
جـــوزاین هـــم عمر بابرکـــت بدهد تا مهچنـــان برامیـــان از دل 

یـــخ قهرمان هایـــش را روایـــت کند. تار
یک ســـاعت مانده به اذان، جلوی چشـــمم کتاب »شعرهای 
مانـــدگار جنگ« قـــرار دارد از ســـید حممد ضیاء قامسی شـــاعر 
یســـنده افغانســـتاین. کتـــاب را بـــاز می کمن، می رســـم به  و نو
 :» شـــعری که باالیش نوشـــته بـــه »مدافعان دلیر خوننی شـــهر
یـــس از آنـــان که گفتنـــد یا مرگ یـــا ســـرفرازی/ مردانه تا  »بنو

یـــس آری« مرگ رفتنـــد بنویس، بنو







ــی  ــاد« به نوعــــــــ ــم ب ــی:  »در چشـــــــــ ــری جوزانـــــ ــعود جعفــــ مســـ
ــار  ــه شمـــــــــــ ــوم ب ــم و مــردم ایــن زادوب ــه فرزندان وصیت نامــۀ مــن ب
می آیــد. بــه ایــن معنــی کــه جوانـــــان مــا بداننـــــــد کــه چگونــه 
ــردم  ــر از م ــه اگـــــــ ــد ک ــم درک کنن ــا ه ــردان م ــته ایم و دولت م زیســـــ
جــدا شــوند و خــود را تافتــۀ جدابافتــه بداننــد، ماننــد پــر کاهــــــــی 
کوچک تریــن نســـــــیم جـــابه جــــا خواهنـــــــــــــــد شــد.  بــا وزش 
می خواســــــــتم با ایـــــن ســریال نشــان بدهــم که ملــت ایران بــا تمام 
سختی ها توان ایســـــــــــتادگی در مقابل هر دشــــــمنی را دارا است.

دی ماه 1400


