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 شانزدهمین جشن »حافظ« در گفت و گوی »ایران« با علی معلم:

هنرمندتحقیرشدهبهدردمملکتنمیخورد
نرگس عاشوری

ســه روز قبــل از  موعــد برگــزاری »جشــن حافــظ«، وعــده گفت و گــوی مــا بــا دبیر 
شــانزدهمین دوره این جشــن اســت. کارت های دعوت در حال تقسیم بندی برای 
ارسال است و تب و تاب میزبان فضای متفاوتی به دفتر مجله »دنیای تصویر« داده 
است.  بی خبر از اینکه شاید به فاصله کمتر از دو روز مانده به برگزاری جشن همه این 
تالطم ها به سکون و سکوتی مبهم منتهی شود.  در طبقه دوم اما جنس این تب و 
تاب ها قدری متفاوت است. مدیر مسئول مجله و دبیر این جشن در حال رایزنی برای 
کسب مجوز جشنی است که نامش به صورت رسمی در تقویم ها ثبت شده است و 
مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد اما همچنان شانزدهمین دوره 
آن منتظر تأییدیه نیروی انتظامی و در اختیار قرار دادن سالن برج میالد است. با وجود 
این علی معلم که چندان اهل غرزدن های معمول نیست می گوید که به هم افزایی 
نیروی انتظامی، امنیتی و اجتماعی معتقد است و در عین حال گالیه های ضمنی 
خود را این گونه مطرح می کند: »در تمام این ســال ها بخش بزرگــی از انرژی و وقت  
ما برای اثبات حقانیت این جشن صرف می شود و هنوز بعد از 15 سال نتوانسته ایم 
برادری خود را ثابت کنیم. با وجود فعالیت 30 ساله فرهنگی هنوز برای اینکه اثبات 
کنــم آدم معتقدی به فعالیت در حوزه خودمان هســتم باید یــک جاهایی بروم و 
پای تعهدنامه ها انگشــت بزنم.« جشــن حافظ تنها رویداد سینمایی کشور است 
که از ســوی بخش خصوصی و به همت ماهنامه »دنیای تصویر« از سال 78 برگزار 
می شود. این جشن که آثار سینمایی و تلویزیونی رصد شده از فروردین تا اسفند سال 
گذشــته را داوری می کند در سال های 92-91 به دلیل آنچه علی معلم بها ندادن به 
مخالفت ها برای اهدای جایزه به »ســنتوری« و »قهوه تلخ« می گوید، توقیف شد. 
طبق برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شــده چهره های فرهنگ و هنر برای 
28 تیرماه به برج میالد دعوت شــده اند تا شــانزدهمین دورهمی حافظ نشــان را 
جشــن بگیرند، اما اخباری که ظهر روز شــنبه روی تلکس های خبری قرار می گیرد 
حکایت از آن دارد که زمان برگزاری جشــن به روز دیگری موکول شده است. یک روز 
قبل از مخابره این خبر    با علی معلم درباره اهداف این جشــن، مشــکالت برگزاری 
جشنواره های خصوصی، لزوم برگزاری جشنواره ها و جشن های مختلف سینمایی 

و هم افزایی آنها صحبت کرده ایم که در ادامه می خوانید.
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ë  ســال 78 چه اهــداف و جریانی باعث
شــد علی معلم تصمیم بگیــرد که بدون 
حمایــت ارگان های دولتی جشــنی برای 

خانواده سینما و تلویزیون برگزار کند.
جرقــه اولیــه برگــزاری این جشــن به 
دهــه 70  در  کــه  برمی گــردد  مراســمی 
از طــرف منتقدیــن برگــزار می شــد. در 
مراســمی کــه از مرحــوم علــی حاتمــی 
برای فیلم »دلشدگان« تقدیر شد وقتی 
نام حاتمی اعالم شــد آنقدر هول شــده 
بــود که نزدیک بــود از پله ها بیافتد. روی 
ســن که آمــد خیلی با شــور و پــر حرارت 
چنــد جمله ای گفت و پایین رفت. وقتی 
مراســم تمام شــد گفت: علــی جان من 
خیلــی هــول شــدم. حرف هایــم از یادم 
رفت و یکدفعه رشــته کالم از دســتم در 
رفــت. آن زمــان یــک جملــه ای بــه من 
گفــت کــه ذهنــم را خیلــی درگیــر کــرد. 
گفــت آنقــدر هنرمندان در ایــران تحقیر 
شــده اند که تشــویق شــدن بلد نیستند و 
اگر بخواهیم تشــویق شــویم خودمان را 
گم می کنیــم. گفت که ببین امریکایی ها 
در اســکار چقــدر ســر حال هســتند، نت 
نوشــته  اند و بــا اعتمــاد بــه نفــس حرف 

می زننــد امــا مــن چــون در عمــرم هیچ 
جایــزه ای نگرفتــه ام و تشــویق نشــده ام 
وقتــی خواســتم روی ســن بیایــم هــول 
شــدم. اعتقادش این بود کــه هنرمندان 
ما همیشــه  تضعیف شــده اند. گفت که 
کاش کاری کنیــد ایــن تشــویق شــدن را 
بلد بشویم. آن ســال ها جریان مستقلی 
برای تشــویق هنرمندان وجود نداشــت. 
جشــنواره های رســمی بــود امــا آنها هم 
سیاست های معینی را دنبال می کردند 
و جنبه مردمی و مســتقل نداشتند. بعد 
از این اتفاق تصمیم گرفتیم این جشــن 
را پایه گذاری کنیم و قدردانی را به شــکل 

روتین ادامه بدهیم.
ë  نامگذاری یک جشن سینمایی با عنوان

حافظ سؤال برانگیز است. چرا این نام و 
تندیس را برای برگزیــدگان خود انتخاب 

کردید.
تندیس این جشن می بایست سمبل 
باشــد.  ایرانــی  هنرمنــد  از  نشــانه ای  و 
در حــوزه ســینما، شــخصیتی بــه همــه 
جانبگــی هنرهــای گذشــته  مثل شــعر و 
ادب نداشــتیم در صورتــی کــه حافــظ از 
چند جنبه نمونه و الگوی هنرمند ایرانی 

اســت. از یــک طرف با زبان فاخر ســخن 
گفته اســت کــه ترجمان قرآن اســت و از 
طــرف دیگــر در همه خانه هــای ایرانیان 
در کنــار قــرآن حتماً یکــی دو جلد دیوان 
حافــظ بــا ویرایش هــای مختلــف وجود 
غزلیــات  مهــم  خصیصه هــای  از  دارد. 
حافظ هم که مدنظر ما بود این است که 
با وجود سرشــار بــودن از معانی عرفانی 
بیانــش بــه گونــه ای اســت کــه عــارف و 
عامی بــا آن ارتبــاط برقــرار می کند. یک 
شخصیت جهانی با الگوی تفکر فرهنگ 
ایرانی که می تواند با تمــام مردم ارتباط 
برقــرار کند. ضمن اینکــه حافظ در عین 
حــال کــه از امــور روزمره ســخن می گوید 
یــک فیلســوف و منتقــد اجتماعــی هــم 
هســت. حــال ســینمای مــا اگــر بخواهد 
جای پایــی در هنــر جهانی داشــته باشــد 
اقتدایش به حافظ و الگو برداری از چنین 
شــخصیتی اســت. از جملــه ارادتمندان 
ایــن شــخصیت علــی حاتمی اســت که 
جزو مریدان حافظ بود. باورم این اســت 
که در این ســال ها این عنوان یک نسبت 
غیــر منطقــی و شــهودی بــا جشــن هــم 
پیــدا کــرده اســت و مــن برگــزاری پانزده 
دوره جشــن را بــا وجود مشــکالت به دم 
مســیحایی حافــظ مرتبــط می دانــم اگر 
نــه من علی معلــم خیلــی زوری ندارم. 
قناعت مورد تأکیــد حافظ و خلوصی که 
برای تشویق هنرمندان وجود دارد انرژی 
پشت این جریان است. شما اگر به سابقه 
جشــن نگاه کنید هنرمندان برجســته ای 
را می بینیــد کــه تنهــا جایــزه هنری شــان 
همیــن تندیس حافظ اســت مثــل زنده 
یــاد خاچیکیان و مهدی فتحــی. برای ما 
همین افتخار بس که به جای رسم مرده 
پرستی سعی کردیم در زمان حیات شان 
بــه آنها انرژیی را که منتج از مردم اســت 
انتقــال بدهیــم. ضمــن اینکــه تشــویق 
از ســمت منتقدیــن خیلــی پســندیده تر 
اســت برای اینکه ما در طول این ســال ها 
به اندازه کافی این سینما را نقد می کنیم؛ 
نقد بی تعارف و بعضاً حتی بی رحمانه. 
در حالــی کــه رشــد دوبــال دارد هــم نقد 
و هــم تشــویق. نکتــه دیگر اینکــه اغلب 
در جشــنواره های هنــری فیلم هــای پــر 
مخاطب از دایره بررسی خارج می شوند 
اما ما ســعی کردیم به هر دو بخش نگاه 
کنیم یعنی هم بخش آرتیســت و هنری 
سینما را ببینیم و هم وجوهی که با مردم 
ارتباط برقرار می کند. اگــر به الگوی ازلی 
 ایــن جشــن نگاه کنیــم شــعر حافظ هم

 همین گونه است.
ë  یعنی بــه نوعی وجــوه نامگــذاری این

جشــن تبیین کننده مرامنامه و سیاســت 
داوری آن است؟

و  جشــنواره ها  برخــالف  مــا  قطعــاً. 
جشــن های دیگر فقــط درباره آثــاری که 
به اکــران درآمده یا در تلویزیون و شــبکه 
خانگــی پخــش شــده، داوری می کنیــم. 
بــر ایــن اســاس تیــم داوری فرصت یک 
ســاله برای بررســی آثــار دارد و عــالوه بر 
جنبــه کیفی آثــار فیلم ها در پرتــو ارتباط 
با مخاطب بیشــتر هم ارزیابی می شــود. 
رابطــه  یــک  مــردم  بــا  ســینما  رابطــه 
دموکراتیک است. شما با اجبار به سینما 
نمی روید با خواسته قلبی می روید و برای 
آن هزینه می کنید. یک رابطه کاماًل حالل 
بین سینما و مشتریانش وجود دارد. این 
رابطــه، رابطــه احترام برانگیزی اســت و 
چون آن را دوســت داشــتیم در داوری ها 
بــر آن پایبنــد بودیــم و بالطبــع ارتباط و 
عکس العمــل خوبــی از مــردم گرفتیم. 
خیلی وقت ها آرای هیأت داوران موافق 
با مردم بوده اســت و این بــه اعتقاد من 
باالتریــن میــزان توفیقی اســت کــه ما به 
دســت آورده ایــم. چــون داوری خودش 
داوری می شــود. افکار عمومی باید شما 
را بپذیــرد ممکــن اســت یــک جاهایــی 
ره بــه خطــا ببرد امــا حرکت هــای مردم 
در کل درســت اســت ممکــن اســت در 
جزئیات اشــکال داشته باشد والزم باشد 
با آنها ارتباط برقرار کنیم تا شاخص های 
جدیدتری با مردم درمیان بگذاریم ولی 
در عین حال باید مراقب باشیم که مورد 
توجه آنها قرار بگیرد و مهر تأیید شــد به 
نظریه و داوری ما بزنند. نظر مردم برای 
مــا خیلی اهمیــت دارد. حتی بین اهالی 
ســینما هم مهــم اســت و گالیه هایی که 
می کنند مبنی بر اینکه چرا کارشان دیده 

نشده است برای من شیرین است.
ë  بــه اعتقاد خودتان ایــن اهمیت از کجا

می آید.اعتبــار و پشــتوانه جوایــز جشــن 
حافظ بــرای هنرمندان چیســت. بخش 

مادی جوایز، تأیید تیم داوری و...؟
ایــن ســؤال را بایــد خــود هنرمنــدان 
جــواب بدهنــد ولی تصور من این اســت 

کــه احســاس می کننــد ایــن جشــن یک 
جشن مستقل است و کسی روی آن تأثیر 
نمی گــذارد و از جایــی دســتور نمی گیرد. 
دســته بندی ندارد، کاری به این ندارد که 
قباًل چه کارهایی کرده ای، سالم و علیکی 
با هیأت داوران داشــتی یا نه. بســیاری از 
افرادی که از این جشن جایزه می گیرند را 
من برای نخستین بار از نزدیک می بینم. 
آقــای فرامرز صدیقی کــه جایزه بهترین 
بازیگر تلویزیــون را برای »دایــره تردید« 
بــرد بعد از مراســم به دفتــر مجله آمده 
بود و می گفت برایم خیلی عجیب است 
مــن حتی شــما را یک بار هــم ندیده ام و 
فکر می کردم باید آشــنایی  وجود داشــته 
باشــد. ایــن دیــدن زوایــا خیلــی اهمیت 
دارد و باعث دلگرمی می شود. تالشمان 
این بوده اســت که اســتقالل نظر و عمل 
را حفــظ کنیــم و بی عقــده بــه ســینما و 
تلویزیون نگاه کنیم. بدون پیش اندیشــه  
و بــدون توجــه بــه اینکــه فالن فیلمســاز 
ســالم مــن را علیک گفته یا نــه! من آدم 
ناآشــنایی نیســتم و با این فعالیت ها در 
جشــنواره فیلم فجر، جشن خانه سینما 
و جاهای دیگر آشــنا هســتم و دیده ام که 
برخی جاها چنین اغراضــی وارد جریان 

داوری می شود.
ë  از اســتقالل داورها ســخن گفتیــد آیا در

هیــچ دوره ای اتفــاق نیافتــاده اســت که 
مســئوالن بخواهند مالحظاتی را اعمال 

کنید؟
خوشبختانه با افتخار این را می گویم 
تلویزیونــی،  فعالیــت  طــول  در  کــه 
مطبوعاتی و سینمایی ام هیچ وقت مورد 
فشــار از ســوی کســی قرار نگرفتــم. البته 
یکی دو بــار برخی مســئوالن وقت قصد 
دخالت داشــتند و خواستار ندادن جایزه 
به یکی، دو نفر شدند اما ما اصرار کردیم 
کــه در انتخاب هــا تغییــری ندهیم چون 
اصــوالً جوایزمــان را بــا کســی هماهنگ 
نمی کنیم که منجر شد به یک ناشکیبایی 
و حــدود دو ســال جشــن برگــزار نشــد. 
بخشــی از این توقیف هم برمی گشت به 
جوایزی که به »قهوه تلخ« و »ســنتوری« 
دادیــم و مخالفت هایــی وجــود داشــت 
کــه این آثــار جایــزه نگیرنــد و ما بــه این 
مخالفت ها بهایی ندادیم. فرهنگ و هنر 
حوزه پیچیده ای اســت و خیلی از کسانی 
که مسئولیت می پذیرند باید سعه صدر 
داشته باشند و امروز را نبینند بلکه تاریخ 
را ببیننــد و ســعی کنند نقش خودشــان 
را بخوبــی در تاریــخ ایفــا کند. متأســفانه 
مدیران فرهنگی ما برخی اوقات نسبت 
به استراتژی های فرهنگ و هنر بی توجه 

اگــر  هســتند و غمــض عیــن می کننــد. 
چشم هایشان را باز کنند متوجه می شوند 
که باید تمام کنش ها و تعامل شــان را در 
پهنه تاریخ ببینند. ممکن است فکر کنند 
که فقط دارند با یک فیلمساز و آوازخوان 
و اهــل هنر بد اخالقــی می کنند در حالی 
که غافلنــد از اینکه برخــی از آنها دردانه 
هســتند و ســال ها طول می کشــد تــا مثاًل 
خواننده ای مثل شجریان داشته باشیم. 
ســال ها طول می کشــد تــا یــک بازیگری 
مثل انتظامی داشته باشیم. باید قدردان 
ایــن آدم هــا باشــیم و مثــل یــک میراث 
فرهنگی با آنها برخورد کنیم. از نظر من 
عباس کیارســتمی، داریــوش مهرجویی 
و مسعود کیمیایی خودشــان یک یادگار 
و میراث هســتند و همان طور که به بنای 
آن  دور  و  می گذاریــم  احتــرام  تاریخــی 
حصار می کشیم تا کسی روی آن یادگاری 
ننویســد آنها هــم مراقبــت و نگهــداری 
می خواهند البته که آرتیســت ها به دلیل 
خصلت هیجانی و احساسی شان ممکن 
است بعضی  مواقع چندان با ما همراستا 
نباشــند اما نباید آنها را کنترل احساســی 
کرد اساساً یکی از جنبه های جذاب وجود 
هنرمنــدان همیــن اســت کــه برآشــفته 
می شــوند و دست به خلق یک سمفونی 
یا فیلــم می زنند. نباید از نظر سیاســی و 
جنبه های شخصی آنها را محدود کنیم. 
باید در مدیران فرهنگی نگاه مهربانانه و 
عام نگر وجود داشته باشد و به تاریخ فکر 
کنیم و به این فکر کنیم که ســخن ایرانی 
بایــد در حــوزه فرهنــگ و هنــر در جهان 
شــنیده شــود و ما راهــی جز ایــن نداریم 
که از طریق ســینما و تلویزیــون این کار را 
انجام بدهیم. االن زبان ســخنگوی دنیا، 
زبان جنگ و دیپلماسی نیست زبان هنر 
و فرهنگ اســت و هر کشــوری کــه در این 
حــوزه قدرتمندتر باشــد صاحب ســخن 

است.
ë  ،در مراســم یادبــود عباس کیارســتمی

نصراهلل پورجوادی هــم همین تعبیر را از 
عباس کیارستمی داشتند و گفتند دولت  
میلیون ها تومان خرج می کند تا فرهنگ 
ایرانــی را در خــارج از کشــور بــه نمایــش 
بگذارد؛ اما کیارســتمی با هنــرش و بدون 

بودجه دولتی برای کشورش آبرو خرید.
محمــود  اظهــارات  همچنیــن  بلــه 
دولت آبادی که گفتند سلیقه من اگر چه 
چندان با کیارســتمی همراه نیســت ولی 
ایشــان نکتــه ای از فرهنــگ ایرانی یعنی 
قناعــت را به جهانیان عرضــه کردند که 
شایسته تقدیر است. یک نکته ای که من 
همیشه به آن نقد دارم  این است که چرا 

فکرمی کنیــم بایــد همه طبق ســلیقه ما 
باشــند. ما باید بــر تعدد ســالیق احترام 
بگذاریم اما متأسفانه این تنگ نظری هم 
در میان عامه مردم و هم اهل نظر وجود 
دارد؛ تنگ چشمان نظر به میوه کنند/ ما 
تماشــاکنان بســتانیم. باغ را ببینیم حاال 
اینکــه مــا زردآلــو دوســت نداریــم دلیل 
نمی شود که زردآلوهای خوب را تحسین 
نکنیــم. تا وقتــی که اندیشــه ها در جهت 
بردار کلی رشد باشد این اندیشه ها قابل 
پذیرش هستند. ممکن است فیلمسازی 
فقــط راجــع بــه دوســتی فیلــم ســاخته 
باشــد خود دوســتی مفهوم دینی اســت 
امــا برخی فکــر می کنند ســینمای دینی 
فقــط زندگی ائمه اســت. هــر فیلمی که 
توجــه مــا را بــه طبیعــت و خلقــت هــم 
جلــب می کنــد فیلــم دینی اســت حتی 
اگــر صاحــب اثــر چنــدان مقید بــه دین 
قــرآن  در  خداونــد  اینکــه  بــرای  نباشــد 
تمــام نشــانه های طبیعت را بــا »انظر« 
یــاد می کند. بنابراین شــاید اگــر   با دیده 
بازتری نگاه می کردیم الزم نبود بعضی 
از آدم هــا را محــروم کنیم و با کســانی که 
قصدشان خدمت به فرهنگ و هنر ایران 
بود، رفتار قهرآمیز داشته باشیم چرا یک 
هنرپیشــه را از فیلم خوب و یک خواننده 
را از حضــور در صحنه محــروم کرده ایم. 
در حالی کــه االن می بینیم همان فرهاد 
کــه بــه او مجــوز نمی دادیم، شــعری که 
در رثــای پیامبر خوانده اســت، رو دســت 
ندارد.  یا همین محسن چاووشی که چند 
سال پیش اســمش را هم نمی خواستند 
بیاورنــد، یکــی از زیباتریــن آهنگ هــا را 
راجع بــه بچه های جنگ خوانده اســت. 
چرا انرژی های موجود در کشور را نادیده 

می گیریم.
ë  فارغ از حمایت معنوی دولت که برای

چنین خدمــات فرهنگــی الزم و ضروری 
آیــا  چطــور.  بودجــه  حــوزه  در  می کنــد 
می توانید مدعی شوید که جشن حافظ به 
صورت خصوصــی و بدون هیچ حمایت 

دولتی برگزار می شود.
جشــن حافــظ بــه صــورت کامــل بــر 

دوش مردم و بخش خصوصی چرخیده 
است حتی اسپانسر و حامیان این جشن 
هم اغلب از نهادهای خصوصی هستند. 
کــم و زیاد ســعی کردیم با قناعتــی که از 
آن حرف می زنیم، خــرج اضافه نکنیم. 
بعضی مواقع هزینه های جشــنواره های 
شــبه دولتی یا ســازمانی مــا را به تعجب 
می انــدازد که چطور بــا این همه بودجه، 

نتیجه کار اینقدر فقیرانه است.
ë  می تــوان مجلــه  دفتــر  در  حضــور  بــا 

مشــکالت  و  تــاب  و  تــب  حــدودی  تــا 
برگزارکنندگان این جشن را احساس کرد، 
مســائلی که شــاید برای کســانی که در این 
جشــن حاضر می شــوند قابل پیش بینی 
نیســت. گویــا بــا وجــود تجربه 15 ســاله 
برگزار کردن چنین مراســمی برای بخش 

خصوصی همچنان پردردسر است.
در تمام این ســال ها بخــش بزرگی از 
انــرژی و وقــت  ما بــرای اثبــات حقانیت 
ایــن جشــن صرف می شــود و هنــوز بعد 
از 15 ســال نتوانســته ایم بــرادری خود را 
ثابــت کنیم. هر ســال باید التــزام خود را 
بــه قانون اساســی اثبات کنیــم. ما مردم 
این ســرزمین هســتیم.  من اگــر تخریب 
بشوم چه سودی برای کار خودم خواهم 
داشــت؟! مــن بایــد بــا نشــاط ایــن کار را 
انجام بدهم و متأســفانه این نشاط از ما 
دریغ می شود. چرا سعی می کنند اینقدر 
نقــش منفــی بــازی کنند مگــر بــه آینده 
ایــن ســرزمین و بچه های خودشــان فکر 
نمی کنند. مگر خودشان سینما نمی روند 
و تلویزیون تماشا نمی کنند. مگر شهرزاد 
و مهــران مدیری نمی بیننــد. پس اجازه 
بدهند که آنها تشویق شوند، بارور شوند و 
کارهای بهتری بکنند. هنرمند خموده به 
درد این مملکت نمی خورد. برخی همه 
نیرویشان را می گذارند تا کار خوب انجام 
نشــود یا ســنگ بیاندازند و کار دیگران را 
خــراب کنند. ما تا چــه وقت می خواهیم 
از طریــق لگــد زدن بــه فعالیــت دیگران 
خودمان را باال بکشیم. قصدم این نیست 
کــه از نهــادی خاص گله و شــکایت کنم. 
مــن به این هم افزایــی نیروهای نظامی، 
اجتماعی، امنیتــی و... معتقدم. اگر آنها 
نباشند فعالیت من هم بسامان نخواهد 
بود امــا به این هم فکر کنیم که ما داریم 
در ایــران با هــم زندگی می کنیــم و ایران 
برای همه ماست و اقتدارش آرزوی همه 
ماســت. سال گذشته جشــن ما با تشییع 
پیکر شهدای غواص همزمان شده بود و 
باالترین انرژی و تحسین جشن معطوف 
تجلیــل از این غواصان شــد. بدون اینکه 

دستوری داده باشند.

از نظر من عباس 
کیارستمی، داریوش 
مهرجویی و مسعود 

کیمیایی خودشان یک 
یادگار و میراث هستند 
و همان طور که به یک 

بنای تاریخی احترام 
می گذاریم و دور آن 
حصار می کشیم تا 

کسی روی آن یادگاری 
ننویسد آنها هم مراقبت 
و نگهداری می خواهند 
البته که آرتیست ها به 
دلیل خصلت هیجانی 

و احساسی شان ممکن 
است بعضی  مواقع 

چندان با ما همراستا 
نباشند اما نباید آنها را 

کنترل احساسی کرد
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فیلم ســینمایي »دلبــري«، روایتگر عاشــقانه ها و دلتنگي هاي زنــان صبور و 
فداکار جانبازان است.

دومین ســاخته بلند »ســیدجالل دهقان اشــکذري« پــس از »خانــه اي کنار 
ابرهــا«  شــاید در نــگاه اول به لحــاظ درام و فیلمنامه خیلي مورد اســتقبال 
منتقدان قرار نگرفت اما با نگاهي عمیق تر به لحاظ اجتماعي و احساســي 

داراي قابلیت هاي زیادي است.
فیلم با طنازي ها و دیالوگ هاي صمیمانه اعضاي خانواده که در حال آماده 
شــدن براي حضور در مراســم عروسي هستند، آغاز مي شــود و خیلي زود با 
خروج فرزندان از منزل، فضاي خانه روایتگر دنیاي کوچک »طوبا« )هنگامه 

قاضیاني( و همسرش »میثم« مي شود.
  لوکیشن اصلي فیلم آپارتمان کوچک و آرام آنهاست و  خارج  خانه سرشار 

از هیاهوي جشن عروسي خواهرزاده طوباست.
میثم یک جانباز قطع نخاعي است که قدرت تکلم ندارد و تا پایان فیلم هم 
تصویرش نشان داده نمي شود و تنها راه ارتباطي او با همسرش پاسخ  دادن 
به سؤاالت او با پلک زدن است که کارگردان آن را  با  باز و بسته شدن دوربین 

به مخاطب نشان مي دهد و حس و حال خاصي به مخاطب مي دهد:
-  »روسریم رو دوس داري یا خودمو؟

-  اصاًل دوسم داري؟ 
- االن میرم برات آرایش کنم و...«

و در مقابل این جمالت عاشــقانه طوبا، پاســخ میثم تنها پلک زدن اســت و 
نوع و تعداد این پلک زدن ها آن قدر معني دار اســت که در جایي که انتظار 
دارد در پاسخ سؤالش سه بار پلک بزند، میثم چهار بار پلک مي زند و همین 
یک پلک زدن  اضافه موجب درگیري ذهني طوبا شــده و به نوعي داســتان 

اوج مي گیرد و  مخاطب را هم با احساسات خود درگیر و همراه مي کند.
طوبــا بــه خاطر میثــم در خانــه مي ماند و به مراســم عروســي نمــي رود اما 
تالش هاي اطرافیان و خصوصاً داماد )عباس غزالي( براي پرکردن خأل آنها 

در مراسم، نشان از دلبستگي اطرافیان و تکریم جانباز دارد:
»آوردن ماشــین عروس  جلوي خانه و گرفتن عکس یادگاري دونفره طوبا و 
همسرش با کیک عروسي، تماس هاي مکرر اطرافیان در حین جشن  و بیان 

حال و هوایش براي آنان و...«
در واقع  دلبري، روایتگر دو دنیاي  متفاوت است، یکي دنیاي دروني و زندگي 
یــک زن با همســر جانبازش که دنیایي محدود، در فضایــي کوچک و آرام  با 
هایــش  عاشــقانه  و  غم هــا 
و دنیــاي بیــرون از خانــه کــه 
و  وشــادي  هیاهــو  از  سرشــار 

سروصداست.
دلبري روایتگر عشــق واقعي 
اســت، عشــقي که شــاید این 
روزهــا در جامعــه کمتر دیده 
همســران  عشــق  مي شــود، 
جانبــاز کــه در دنیایي کوچک 
بــا دل هــاي بــزرگ خالصانه 
ابــراز مي کنند و حتــي حاضر 
از  را  هایشــان  غــم  نیســتند 
فضاي کوچک خانه به بیرون 
منتقل کنند و جامعه را درگیر 
سختي هایشان کنند، تا حدي 
که طوبا حاضر نیســت غم از 
دســت دادن همســرش را به 
دیگــران بــروز دهــد کــه مبادا 
دنیاي شاد آنها را خراب کند. 
در واقع کارگردان مي خواهد با نشان دادن  لوکیشن محدود و کند کردن ریتم  
- که ممکن اســت موجب بي حوصلگي تماشــاگر شــود- به مخاطب نشان 
دهد که این زندگي ها چقدر ســخت و محدود اســت و مخاطبي که حوصله 
دیدن یک ساعت از دیدن آن را ندارد، کساني که در دنیاي واقعي سالهاست 

درگیر این نوع از زندگي هستند، چگونه روزگارشان را سپري مي کنند؟
بــا ایــن توصیفات به لحاظ هنــري عالوه بــر توانمندي کارگــردان که بخوبي 
توانسته در فضاي محدود  فیلمي خوب بسازد،  بازي زیبا و بي نقص هنگامه 
قاضیانــي و موســیقي فیلم موجب جذابیت بیشــتر فیلم شــده اســت. یک 
موســیقي ماندگار از »فرید سعادتمند«  آهنگســاز سریال »ارمغان تاریکي« 

و »پروانه« که ذوق و مهارت خاصي در اجراي موسیقي هاي احساسي دارد.
در واقع این موســیقي اســت که  ســکوت حاکــم بر فیلم را مي شــکند، که در 
ابتدا با ریتمي آرام با دیالوگ هاي عاشقانه طوبا همراه مي شود و به مرور به 
تم هاي اصلي و دلنشین خود مي رسد و در لحظات هیجان انگیز  با باال رفتن 
تم موسیقي مخاطب را متوجه اتفاقات مي کند، خصوصاً در لحظه شهادت 
میثم که شاید موسیقي بیش از حرکت بازیگران، مخاطب را متوجه شهادت 

او مي کند.
بــه تعبیــري مي توان گفــت بازیگــران اصلي ایــن فیلم هنگامــه قاضیاني و  
فرید ســعادتمند هســتند که اولي با بازي زیبا و دومي با  نت هاي دلنشــیش 
همپــاي قصه پیش مي رود و حال و هــواي دروني متن و درام را به مخاطب 
منتقل کند.اجراي موفق موســیقي دلبري و نقش اثرگذار آن روي مخاطب، 
نشان مي دهد که شاید زمان آن رسیده است که بیش از گذشته به اثرگذاري 
آهنگســاز و موســیقي متن در تولیدات سینمایي توجه شــود و یقیناً در آینده 
نزدیک دنیاي سینما بیشتر از سعادتمندها و آهنگسازان جوان خواهد شنید.

نگاه

نتهاي»دلبري«
دربارهدلبری

دومینساختهبلندسیدجاللاشکذری

حمید حیدرپناه

ë  دلبــري روایتگــر عشــق واقعي
است، عشقي که شاید این روزها 
در جامعــه کمتــر دیده مي شــود، 
در  کــه  جانبــاز  همســران  عشــق 
دنیایي کوچک بــا دل هاي بزرگ 
خالصانــه ابــراز مي کننــد و حتي 
حاضر نیســتند غم هایشــان را از 
فضــاي کوچــک خانه بــه بیرون 
منتقــل کننــد و جامعــه را درگیــر 
سختي هایشــان کنند، تا حدي که 
طوبا حاضر نیســت غم از دست 
دادن همسرش را به دیگران بروز 
دهد کــه مبــادا دنیاي شــاد آنها را 

خراب کند.


