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هادی محمدیان) پویا نما(حسین یاری)بازیگر(ابوالقاسم طالبی)فیلمساز(

صفحه ۸
   دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱4 ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۹۰

این روزها تئاتر برای بســیاری از ما 
یادآور هنری اشــرافی و پــر از حرف و 
ژســت های آنچنانــی و گاه ضد اخالقی 
است. در روزهایی که برخی از نمایش ها 
شأن و حرمت هنر فاخر تئاتر را زیر سوال 
برده اند و به محلی برای تخلیه عقده های 
روانی برخی هنرمندنماها تبدیل شــده 
است، در ایامی که بلیت بعضی از نمایش ها 
میلیونــی خرید و فروش می شــود و ... 
گروهــی از جوانان گمنام و خوش قریحه 
در آوردگاهی به نام »پویش تئاتر مردمی 
ققنــوس« حرف ها و دردهای مردم را به 
صحنه آوردند. بلکه این پویش، مقدمه ای 
باشد برای احیای ققنوس وار تئاتر مردمی 

و انقالبی.
میالد امام رضا)ع( بهانه ای شد تا این 
حرکت طی سه روز متوالی؛ 10، 11 و 12 
مرداد در ایستگاه های مترو تهران اتفاق 
بیفتد. تئاتر خیابانی، نوعی نمایش است 
که ســال ها قبل هم در حاشیه جشنواره 
تئاتر فجر اجرا می شد. اما در این پویش، 
تئاتر خیابانی، بخش اصلی و محوری بود. 
جشنواره ای که سال گذشته نیز در متن 
راهپیمایی عظیم اربعین و در حد فاصل 
نجف تا کربال برگزار شده بود و این تجربه 
باعث شد تا این بار، شهر تهران به عنوان 
محلی برای خودنمایــی گروه های تئاتر 

مردمی تعیین شود.
متولی این برنامه نیز جنبش »رسانه 
انقالب« است. جنبشــی که قبال هم با 
برگزاری همایش سینمایی ققنوس، سعی 
کرده بود تا در زمینه سینمای مردمی و 
عدالتخواه جریان سازی کند. تئاتر، درست 
در روزهایی که دچار درد و رنج بی دردی 
و دوری از مردم اســت، هدف این گروه 

قرار گرفته است. 
محمدرضــا یوســفی، دبیــر پویش 
تئاتر مردمی ققنــوس درباره این برنامه 
می گوید: اواخر خــرداد، فراخوان پویش 
تئاتر مردمی ققنوس را منتشــر کردیم 
که پــس از آن، گروه های تئاتر اقدام به 
ارســال نمایشنامه های خود کردند. پس 
از بررســی های صورت گرفته، پنج گروه 

به این پویش راه یافتند که جلساتی برای 
پروراندن نمایشنامه های آن ها داشتیم تا 
برای اجرا آماده شوند. همه این گروه ها را 
هنرمندان جوان تشکیل می دهند و یکی 
از آن ها نیز یک گروه تئاتر دانش آموزی 
است. در کنار گروه های تئاتر، یک گروه 
سرود هم با موضوع »عدالت« سرودی را 

اجرا می کند.

وی درباره موضوعات نمایش های این 
پویش هم اظهار داشــت: موضوعات این 
نمایش ها را »فقــر و محرومیت زدایی«، 
»عدالت  سرمایه داری«،  و  »اشرافی گری 
و اقتصــاد مقاومتــی«، »ویژه خواری«، 
»محرومیــت و اســتعمار« و »مدیریت 

جهادی« تشکیل می دهند.
حتما دیــدن نمایش هایی با چنین 

موضوعاتــی آن هــم با اجــرای جوانان 
پرشــور و بااســتعداد جذابیت غیرقابل 
وصفی دارد. خاصه اینکه، این نمایش ها 
برخالف آثاری که در تاالرهای نمایشی 
روی صحنه می روند، در میان مردم اجرا 
می شــود و ارتباط با مخاطب، بی واسطه 
اســت. برخالف نمایش هایی که در خانه 
هنرمندان، تئاتر شــهر، تاالر وحدت و ... 
برگزار می شــود و پر از حرکات، اشارات 
و کنایات جنسی و مشمئز کننده هستند 
در نمایش های پویش ققنــوس، درباره 
موضوعاتی چون فقــر، فاصله طبقاتی، 
بیکاری و اختالس حرف زده می شــود. 
قهرمان های این پویش، ســلبریتی ها و 
ستاره های کاذب نیستند، بلکه خود مردم 

قهرمان هستند. 
 درخشش آقازادگی

روز اول پویش تئاتر مردمی ققنوس، 
سه شــنبه 10 مرداد در ایستگاه متروی 
شهدا، ایوان انتظار میدان ولیعصر)عج( و 
میدان امام حسین)ع( برگزار شد. عنوان 
یکی از این نمایش هــا »آقا زادگی« بود. 
موضوعــی که این روزها بــا »ژن برتر« 
پیوند خورده و محل حرف های شوخی یا 
جدی مردم درباره افرادی شده است که 
با پشتوانه پدرهای خود به جاه و ثروتی 
می رسند. به طور طبیعی، مسئوالنی که 
خودشان دارای چنین فرزندانی هستند، 
عالقــه چندانی به اجرای نمایش هایی با 
چنین موضوعی ندارنــد. اما مردمی که 
به تماشای »آقازادگی« آمده اند از دیدن 
و شنیدن انتقادات و حرف های دل خود 
خوشنود می شوند. به همین دلیل هم این 
نمایش با خیل جمعیت مشــتاق مواجه 
می شود. برخی از تماشاچی های نمایش 
هم می خواهند که از مسئوالن هم دعوت 

کنند تا این نمایش ها را ببینند.
 اجرای 

یک نمایش حرفه ای
روز دوم هم نمایشی با محوریت »وام« 
با اســتقبال و تحسین مردم مواجه شد. 

گروه هــای جوان و مردمی این بار تالش 
جوانان برای دریافت وام ازدواج و مشکالت 
و ممانعت هایی که در این راه سر راه آن ها 

قرار می گیرد را محور قرار دادند. 
»مصرف گرایی و اســارت بشر در دام 
تلویزیونی« موضوع ســخت و  تبلیغات 
پیچیده و سنگینی برای یک تئاتر است. 
اما در پویش تئاتر مردمی ققنوس به یک 
گروه نمایــش دانش آموزی فرصت داده 
شد تا درباره این موضوع، خالقیت خود 
را نشــان دهد. بچه ها، با اینکه کم سن و 
سال نشان می دادند، اما پخته و تکنیکی 

عمل کردند.
اما نمایش سوم، تازه به دوران رسیده ها 
را هدف قرار داده بــود. این نمایش هم 
درباره افــرادی بود که با دور زدن قانون 
یک شــبه به پول و ثروت می رسند و ... 
گروهــی که این نمایــش را اجرا کردند 
نسبت به سایر گروه ها سعی کرده بودند 
تا در زمینه گریم و طراحی لباس، کمی 

تکنیکی تر عمل کنند. 
یکی از نمایش ها هم ماجرای مجری 
و همسر یکی از همین آقازاده های »ژن 
خوب« در آن سوی مرزها را روایت کرد. 
موضوعی که مدتی است هدف طنازها قرار 
گرفته و حتی برنامه های طنز تلویزیون نیز 

به آن می پردازند.
البته ایــن نمایش ها با پایــان اجرا 
تمام نمی شوند. تازه بعد از اتمام نمایش 
اســت که برخی از مردم سراغ بازیگران 
نمایش ها می آیند و با آن ها درباره موضوع 
و ماجراهای نمایــش، بحث و گفت وگو 

می کنند.
اما در این روز، یک نمایش حرفه ای هم 
با عنوان »امیرکبیر« اجرا شد. این نمایش 
به توطئه های مهدعلیا، میرزا آقاخان نوری 
و انگلیس برای قتل امیرکبیر می پرداخت. 
این نمایش برخالف ســایر اجراهای این 
پویش، ساختار و تکنیک بیشتری دارد، 
اما در جمع مــردم و بدون فروش بلیت 

اجرا شد.

گزارشی از پویش تئاتر مردمی ققنوس

نمایش عدالت در گذرگاه های شهر
آرین امیدوار

در فیلم »رگ خواب« مینا -شحصیت اصلی- تصمیم خود را می گیرد: »دیگر برای 
فکر نکردن به موانع و مصائب و مشقت های زندگی، پلک ها را نمی بندد و به دنیای 
خــواب و بی خبری پناه نمی برد. بلکه ترجیح می دهد؛ بیدار بماند و با هر آنچه آزار 

دهنده است و با هرچه حکم بلیه دارد، شجاعانه روبرو شود!«
این اتفاق و تصمیم کوچکی نیست! 

بر عکس یک تصور غالب؛ شجاعت به عنوان بن مایه غلبه بر ترس و یک سبب و 
خود جلوه ای از قدرت، ماهیت اکتسابی هم دارد. دستیابی به فضیلت شجاعت، که 
به تعبیری، در دو سوی آن رذیلت »جبن« و »تهور و گستاخی« خودنمایی می کند، 
برای هر فردی از ابنای بشر میسر است. اولین گام برای نایل شدن بدین گوهر؛ همانا 

مواجهه با خطر، مانع، اندوه و مصیبت است. 
موالی متقیان حضرت امام علی )ع( راهکاری برای غلبه بر ترس بیان می فرمایند که 
از آن می توان ، شیوه رسیدن به شجاعت را فهم کرد و برگرفت و به صحنه عمل آورد.

آن امام همام تاکید می کنند:
ْهًَ تََوّقیِه أعَظُم ِمّما تَخاُف ِمنُه« »إذا ِهبَت أمراً َفَقع فیِه فإَنّ ِشَدّ

-»هرگاه از کاری ترســیدی؛ خود را در آن بینداز زیرا ترس از آن کار، بزرگتر از 
خود آن است.«)حکمت 175 نهج البالغه(

مینا موجودی ترســو بوده و درکی از شــجاعت نداشته است. چون خود را قوی 
نمی پنداشته و میان خود با ویژگی »اعتماد به نفس« قرابتی احساس نمی کرده است. 
این زن در کودکی، پدر و مادری شایســته را تجربه نکرده اســت. علم پزشکی 
می گوید؛»عالقه مندی کودک به مزه کردن و یا بلعیدن »خاک« – میل و دلمشغولی 
شدید مینا در کودکی - ناشی از کم خونی است. علتی که سبب ساز تاخیرات فکری 

و فیزیکی است.«
مزه مزه کردن خاک، بازیابی دیرهنگام خویشتن و حس زبونی و...عوارض تاخیرات 

یاد شده است.
پدر مینا دخترش را بابت بلعیدن خاک شماتت می کرده اما به ناآگاهی و از روی 
غفلت، در پی به علت عارضه و درمان نبوده است. در واقع مینا پیش از اینکه قربانی 
عوارض جسمانی و روانی شود، به دلیل استضعاف فکری والدین، پا به مسلخ »ضعف 

و زبونی و ترس و اضمحالل درونی« می گذارد.
او به حدی زبون و ناتوان در طراحی نقشــه زندگی و چینش مهره های موثر در 
حیات خود است که به دمیدن نسیمی مرعوب و اسیر می شود و در اندک مدتی به 

شــکلی کودکانه فریب را می پذیرد و بازیچه هوس و ابزار مطامع پلید »این و آن« 
قرار می گیرد.

او به همان ســادگی که در درست کردن ساندویچ همبرگر و تسلط بر مهارت و 
حرفه ای ســاده مستأصل می شــود، در مدیریت رفتار فردی، اظهار محبت به طرف 
مقابل، تابع و تسلیم مهلت زمانی می گردد و دوست داشته شدن از طرف دیگری را، 

غیرقابل باور و شبیه یک معجزه بزرگ قلمداد می کند.
بنابراین؛ او نیازمند »شــجاعت« ، نیازمند »شــناختن خود و رسیدن به اعتماد 
به نفس« و »قوی شــدن« برای فرار از دام مرعوبیت و دوری از اســارت در چنبره 
خواست و رفتار دیگران است. او نیازمند رویارویی است؛ نبرد با موانع طبیعی زندگی، 
دشــواری معیشت،- و گاه - انسان نمایانی که لذت را در استعمار فکری و جسمی 

دیگران مجسم کرده اند.
مینا، دچار تاخیرات فکری و جسمانی است و باید هر چه زودتر خود را به واقعیت 

»خود و زندگی« برساند.
متارکه با همســری در افتاده به وادی اعتیاد، ابزار شــدن برای مردی بوالهوس، 
حس سربارگی در مقابل دوستی هر چند صمیمی، نهایت دلزدگی از ناتوانی و ترس 
ویرانگر و در نهایــت مرگ پدر به عنوان تنها تکیه گاه ذهنی، موقعیت ها و حوادثی 

است که شخصیت اول فیلم را در جایگاه درست یک انتخاب بزرگ قرار می دهد:
انتخاب دستیابی به شجاعت!

جالب است که تولد دوباره مینا به سبب دست یازیدن به انتخابی بزرگ، پس از 
مرگ آخرین تکیه گاه– همان طور که اشــاره شد- ذهنی اش رقم می خورد. در واقع 
 او با از دســت دادن پدر و ملجاء واپسین، دیگر چاره ای جز »بر آمدن و بر شدگی«

نمی یابد!
حمیــد نعمت اهلل، اگرچه در این فیلم خــود، لحن تلخی دارد که برای مخاطب 
نازک طبع آزاردهنده است اما، هیچ گاه روایت او و همسر نویسنده اش، تباهی محتوم 

را تصویر نمی کند. در رگ خواب، مخاطب صدای دل انگیز تپش امید را می شــنود 
و راه نجات را به روشــنی می بیند. هر چند شخصیت اول داستان، پس از پشت سر 
گذاشــتن آواری از مصائب، در لحظات واپسین فیلم، تصمیم بزرگ زندگی اش را با 

مخاطب در میان بگذارد و باعث می شود که نفسی راحت بکشیم.

انتخابی بزرگ در بیداری عمیق 
نگاهی کوتاه به فیلم سینمایی »رگ خواب«

پژمان کریمی

علی مالقلی پور به رغم اینکه فرزند مرحوم رسول مالقلی پور است اما به هیچ وجه نمی توان 
به او برچسب »آقازاده« زد. چون بیش از آنکه متکی به »ژن خوب« باشد، اهل تالش و کوشش 
اســت. به قول معروف با خاک صحنه خوردن و طی مراحل مختلف از دســتیاری دوم و اول 
کارگردانی شروع کرد و چند فیلم کوتاه و مستند ساخت تا اینکه در سال 1393 نخستین فیلم 
سینمایی خود با عنوان »قندون جهیزیه« را خلق کرد. نگارش دو فیلمنامه با مضامین اجتماعی و 
همچنین آغاز ساخت یک فیلم مستند با عنوان »راه طی شده« درباره مهندس بازرگان، بهانه ای 

برای گفت وگو با علی مالقلی پور شد.
- فیلم »قندون جهیزیه« فراتر از یک فیلم اول بود و همه منتظر فیلم های بعدی 

شما بودند. اما چرا با گذشت سه سال، هنوز هیچ فیلمی نساخته اید؟
یکی از دالیل خودم هستم. بعد از فیلم اول، پیشنهادات زیادی برای کارگردانی فیلم سینمایی 
و سریال شد. اما این فیلمنامه ها توسط دیگران نوشته شده بودند و احساس کردم آثاری نیستند 
که در شــرایط کنونی خیلی راهگشــای مردم باشند و باری از دوش جامعه بردارند یا راه حلی 

دهند. به همین خاطر قبول نکردم. 
شرایط هم عامل دوم است. من طی این مدت دو فیلمنامه سینمایی نوشته ام. یکی درباره 
مسئله بیکاری و تعطیلی کارخانجات و... مسائلی از این دست که مبتالبه جامعه است. منتها مشکل 
این است که به همین راحتی سرمایه گذار برای تولید این فیلم پیدا نمی شود؛ نه سرمایه گذار 
خصوصی و نه سرمایه گذار دولتی. بیش از 90 درصد تهیه کنندگان بخش خصوصی، به سمت 
تولید فیلم طنز رفته اند. آن هم نه طنز هوشــمندانه یا فکورانه بلکه طنز خیلی سطحی که در 
حد شوخی های سخیف هستند. برای من سخت است که خودم را راضی کنم که سمت این نوع 
کار طنز بروم. بخش دولتی هم، چه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و چه برخی از ارگان هایی 
که کار فرهنگی می کنند و در این زمینه بودجه می دهند هم چند اولویت دارند که عموما دفاع 
مقدس است که فیلمنامه های من در این حوزه نیستند. اما فیلمنامه هایم راجع به شعار سال 
هستند و به موضوعاتی مثل اشتغال، تولید، بیکاری، قاچاق و ... می پردازند. اما به نظر می رسد 
که برای هیچ یک از وزارتخانه ها و ارگان ها، شــعار ســال در اولویت نیست! البته ادعای این را 
ندارم که فیلمنامه من کامل و بی نقص است. علت رد شدن فیلمنامه اولم از سوی این نهادها هم 
این بوده که گفتند این فیلمنامه خیلی ملتهب است و حال خشنی دارد. بدیهی است که وقتی 
درباره بیکاری، تعطیلی کارخانجات، قاچاق کاال و بیم و امیدهای چرخه تولید حرف می زنیم، 
نمی توانیم فیلمی بسازیم که گل و بلبل باشد. به هر حال، هم باید بیم را نشان داد و هم امید 
را. در کل، موفق نشــدم. یک فیلمنامه جدید هم همراه با یکی دیگر از دوســتان نوشته ایم که 
محور آن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. پی گیر هستیم و امیدوارم که برای این 

طرح، اتفاقات بهتری بیفتد. 
- فکر می کنید مشکل از کجاست؟ چرا برای تولید این گونه فیلم ها این همه مانع 

وجود دارد؟
مشــکل سینمای ما این است که در آن دو گونه فیلم ساخته می شود. دسته اول فیلم های 
اجتماعی هستند که صرفا طرح موضوع می کنند و راه حل نمی دهند؛ یعنی سازندگان این فیلم ها 
یا از راه حل دادن فراری اند یا بلد نیســتند. به نظر من دلیل دوم درســت است. به دلیل اینکه 
در بین فیلمنامه نویس های ســینمای ایران، میزان مطالعه پایین است. منظورم صرفا مطالعه 
رمان نیست، بلکه مطالعه افکار و اندیشه های مختلف بین نویسندگان سینمای ما کم است. از 
این باب برای طرح معضالت ساده در یک فیلم، نمی توانند راه حل بدهند که این نشان دهنده 
ضعف تفکر و دیدگاه است. البته مشکل را نباید فقط در خود سینما دید بلکه این ضعف ریشه 
در حوزه تفکر و اندیشه دارد. به این معنی که تولید تفکر یا نشر آن کم اتفاق می افتد یا اینکه 
ارتباط اندیشــمندان صالح ما با سینماگران و فیلمنامه نویس ها کم شده است. به همین دلیل 

هم راه حل در فیلم ها نیست.
دسته دوم فیلم ها، آثار طنزی هستند که به شکل سطحی با مسائل سیاسی یا جنسی برخورد 
می کنند که این بدترین حالتی است که برای سینما اتفاق می افتد. چون سینما را از باب تفکر 

و اندیشه دور می کند و تماشاگر را سطحی بار می آورد.
- به نظرتان راه حل چیست؟ چطور می توان سینما را از این وضعیت نجات داد؟ 

یکی از راه حل ها، اصالح مدیریت است. شخصی که به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
انتخاب می شود باید سابقه کار فرهنگی و باور به تاثیرگذاری کار فرهنگی داشته باشد. نمی توان 
یک مدیر امنیتی را در مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب کرد و انتظار رشد فرهنگ 
را داشــت.دولت در انتخاب وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی دچار اشتباه شد. این اشتباه به این 
دلیل اســت که دولت آقای روحانی اصال باور به کار فرهنگی ندارد. در دهه های آینده، یکی از 
مقاطعی که به خاطر غفلت از فرهنگ حتما بررسی خواهد شد، دوره آقای روحانی خواهد بود. 
عدم باور به مقوله تأثیرگذاری کار فرهنگی از ســوی این دولت، لطمات خود را نشــان خواهد 
داد. یکی از وظایف مدیریت فرهنگی باید این باشد که حوزه کتاب، نویسندگی و تولید اندیشه 

اسالمی و فرهنگ اصیل و سالم را به فیلمنامه نویس ها و کارگردان ها پیوند بزند. باید جمع هایی 
برگزار شــود تا این ها همدیگر را پیدا کنند. مدیریت فرهنگی لزومی ندارد حتما بگوید درباره 
فالن موضوع فیلم بسازید. اما اگر بستر پیوند خوردن نویسندگان و فیلمسازان با اندیشمندان و 
متفکران صالح فراهم شود، مطمئن باشید که محصولی که در فیلم ها خواهید دید هم به سمت 
اندیشــه اسالمی خواهد رفت، هم به اندیشمند شدن سینما کمک خواهد کرد و سینما از این 

سطحی و سخیف نگری فاصله خواهد گرفت.
- یکی از معضالت این روزهای سینمای ما همین طور هم که اشاره کردید، بحران 
تورم فیلم های کمدی سخیف است. اما چه ساختارهایی باعث چنین جریانی شده است؟

اگر شما فیلمی دردمندانه و دارای فکر و تحقیق ساخته باشید، حتی اگر دارای جذابیت برای 
مخاطب عام هم باشد در اکران به آن هیچ توجهی نمی شود. چون بیشترین تعداد سینماها حتی 

در روز شروع که معلوم نیست کدام فیلم بیشتر می فروشد در اختیار فیلم های کمدی سخیف 
قرار می گیرد، آن هم در بهترین ساعت ها. هم پخش کننده های دولتی و هم خصوصی در عرصه 
سینما با این کار خود در حال خط دادن به فیلمسازان هستند. یعنی خط می دهند که اگر این 

طوری فیلم بسازید، از تعداد سینماهای بیشتری برخوردار خواهید بود.
مسئله بعدی در مقوله تولید است. نمی گویم که دولت به طور مستقیم به فیلمسازها پول 
دهد، چون صحبت سر این است که دولت باید پای خودش را از سینما بیرون بکشد. اما سؤال این 
است که آیا دولت وظیفه حمایتی ندارد؟ دولت حتی از وام دادن کناره گیری می کند. متأسفانه 
کمترین بودجه برای وزارت ارشاد است و در حوزه سینما کمترین مباحث فکری انجام می شود؛ 
یعنی سینما حتی از حمایت فکری هم بی بهره است. وقتی راجع به مباحث فکری کمتر صحبت 
می شود اتفاق این است که اصال فیلمنامه فرهنگی تولید نمی شود. این درحالی است که فرهنگ 
به قدری مهم است که روی افکار آدم ها و روش زندگی مردم تاثیر می گذارد. حتی اگر ادبیات 
فضای مجازی بین برخی از مردم صرفا به سمت شوخی های زشت رفته به این دلیل است که 

کار فرهنگی در حوزه های دیگر کم نشده است.
- فکر می کنید مهم ترین خأل سینمای امروز ما در تولید چیست؟

یک مقوله مغفول مانده، فیلمسازی راجع به جهاد اکبر است. چیزی که به نظر من جامعه 
امروز ما به شــدت به آن احتیاج دارد. چون انسان ها در روزگار ما زمین خورده نفس خودشان 
هســتند و با این مسئله در جنگ اند. اما متأســفانه در سینمای ما کمترین تعداد فیلم درباره 
مقوله جنگ با نفس تولید شده است که این اشکال هم به فیلمنامه نویس ها بر می گردد، هم 

بدنه سینما و هم متولیان.
- به طور مشخص منظور شما از نمایش جهاد اکبر در سینما چیست؟

به طور مثال، انسانی که دچار اعتیاد است و یک فیلم می تواند این باور را به او منتقل کند 
که تو می توانی برگردی و زندگی ســالمی داشته باشی. این یک نمونه خیلی کوچک است. هر 
فیلمی که به مخاطب خودش بگوید انسان می تواند از معضالت فکری و انحرافات اخالقی پرهیز 
کند و به مسیر درست زندگی برگردد، در این مقوله می گنجد. باید دید مردم در چه زمینه های 
فکری و اخالقی در رنج هستند و اگر روی همین نقاط در سینما کار کنیم، می توان کمک کرد 
که مردم باور قوی تری داشته باشند و با روحیه بهتری به زندگی بپردازند. حتی موضوعاتی مثل 
انفاق و اینکه مردم از حال مســتضعف ها بی خبر نباشند، بیش از هر چیزی به یک باور درونی 
احتیاج دارد. یعنی اول باید روی مقوله گذشت کار کرد. حتی می توان این را گفت که اگر مردم 
انفاق نکنند و در زندگی اجتماعی خود گذشت و فداکاری نداشته باشند در صورت بروز جنگ 
هم نمی توانند شجاعت به خرج دهند و از کشور خود دفاع کنند. اگر می خواهیم مردمی داشته 
باشیم که در جنگ، دست به فداکاری بزنند و روحیه شهادت داشته باشند، ابتدا باید در جامعه 

شهری از مال و عمر خود بتوانند بگذرند.

گفت وگو با »علی مالقلی پور« به بهانه آغاز ساخت مستند »راه طی شده«

سینمایماازفقرفکریرنجمیبرد
آرش فهیم

نگاهی به فیلم »بچه راننده« آخرین ساخته »ادگار رایت«

این چیزی است
که از شما می خواهند 

زمانی توماس مان، نویسنده و جامعه شناس آلمانی )1875- 1955(، موسیقی کالسیک 
اروپا و پُلی فونی )چند صدایی( هارمونیک آن را روح تمدن غرب )تمدن اروپایی( می دانست 
و – در مقاالتی درباره واگنر- معتقد بود؛ جوامع اروپائی بدان سبب سریع تر و منسجم تر 
از دیگر جوامع مســیر پیشــرفت و تحول را پیموده اند که موسیقی کالسیک و در واقع 
هارمونی های پیشــرفته تری را در طول تاریخ تجربه کرده اند و بدین شکل امکان وفاق و 
هماهنگی اجتماعی پیچیده تری را در طول تاریخ کسب نموده اند. اما اینک در قرن 21 و 
در ایاالت متحده، به عنوان نمادی اغراق شده از آرمان ها و تمدن های غربی شده، موسیقی 
هالیوودی در کنار فیلم های هالیوودی، در جایگاه واقعی خود، یعنی در سوداگری و همزمان 

خالی کردن جیب و ذهن مخاطب نشسته است. 
در فیلم »بچه راننده« )Baby Driver(، محصول مشــترک بریتانیا و ایاالت متحده به 
کارگردانی »ادگار رایت«، تک تک سکانس ها نمایشی فریادگونه- همراه با انواع پاپ موزیک 
و موســیقی راک- اســت. آنچنانکه همه چیز در ایاالت متحده و در فرهنگ هالیوودی و 
بالطبع در موســیقی وابسته به آن در حال فریاد و نمایشی اغراق شده است؛ ببینید این 
چیزی نیست که شما می خواهید باشید، این چیزی است که از شما می خواهند باشید! 

 از شما می خواهند که یک راننده ماهر باشید، فالن عینک خاص، پورشه یا شورولت، 
به چشم بزنید،  آی پد فالن در گوشتان باشد و همزمان موسیقی دلخواه قهرمان داستان 
را بشنوید! که می تواند فیوژن و اورینتال )آمیخته با تم های شرقی( باشد و یا R&B و بلوز 
و گاهی هم جز و هیپ- هاپ و البته در مورد قهرمان داســتان )به بازی انســل الگورت(، 
تقریباً همه اینها هســت ولی دنیای واقعــی او در راک بریتانیایی و راک- بلوز آمریکائی 
می گذرد. دنیایی سرشار از خیال و توهم و هیجان و سرخوشی. بدون آنکه بداند یا حتی 

بخواهد بداند فردا چگونه خواهد گذشت! 
 البته بچه راننده فردا را می خواهد، اما از آن می گریزد. او تازه دختر مورد عالقه اش را 
پیدا کرده و می خواهد زندگی ای به دور از بلوا و آشــوب و دزدی و فرار برای خود اختیار 
کند، اما ترجیح می دهد همچنان  آی پدش در گوشــش باشد، دزدی و خرابکاری کند و 

همچنان از فردا تا فردا فراری باشد. 
 »ادگار رایت« نمایشــنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده بریتانیایی در آخرین فیلم 
خود، که تماماً در خیابان ها و بزرگراه های شهر آتالنتا می گذرد، مانند ساخته های پیشین 
خود همچون »ته دنیا«، »پلیس خفن« و مجموعه تلویزیونی »اسپیسد«)Spaced(، نوعی 
هرج و مرج طلبی و آنارشیســم دستکاری شده و خیالی را به تصویر می کشد. آقای رایت 
جایی گفته که از نوجوانی فکر ساخت این فیلم بوده و همواره رؤیای صحنه های رانندگی 
با موسیقی مورد عالقه اش را می دیده! جدا از اینکه او چگونه در نوجوانی رؤیای رانندگی 
در شهر آتالنتا را می دیده در حالی که بزرگ شده بریتانیاست، اما »بچه راننده« احتماالً 
به زودی از فیلم های مشــابه خود در ژانر سرقت یا تعقیب و گریز و حتی دیگر فیلم های 
 Need( »جنون سرعت« ،)Fast &Furios( »ماشین و ماشین بازی مانند »سریع و خشمگین
For Speed( و... در فروش و رکوردشکنی اعداد و ارقام پیشی می گیرد و به قول منتقدان 
آمریکائی و بریتانیایی فیلمی اســت سرشار از لذت و سرخوشی از تکنیک های تدوین و 
فن آوری های فیلم ســازی تا ترفندهای رانندگی و رالی بازی با هیجان انواع راک و بلوز و 

دیگر موسیقی های پرفروش. 
 اما رندی و تجارت مســلکی این دســت منتقدان و فیلمسازان و یا سادگی و بالهت 
امثال بچه راننده ها و دنیای خیالی و متوهمشان وقتی آشکار می شود که پای واقعیت به 
میان کشیده می شود. جدا از بازار داغ این دست فیلم های اکشن و پر از سرعت و هیجان 
و البته همراه با تبلیغ انواع شــورولت و کادیالک، نگاهی به بازار جهانی موســیقی راک 

بریتانیایی و راک- بلوز آمریکائی نیز جالب توجه است. 
 فروش بیش از یک میلیون نسخه در همان هفته اول برای برخی خوانندگان و گروه ها 
و بعد تورهای جهانی. آسیا، اروپا و کمی هم آمریکای جنوبی و البته آفریقایی ها که آهی 
در بساط ندارند از این قاعده مستثناء می شوند. ولی شرکت های بزرگ در تولید و تجارت 
موسیقی، آنها را هم از نظر دور ندارند و استفاده از ریتم ها و رگ )مقام( های موسیقی عرب 
و آفریقایی را نیز برای فروش هر چه بیشتر مد نظر قرار می دهند. همان طور که فرصت 
استفاده از تم ها و ملودی های شرقی را نیز در موسیقی های به اصطالح فیوژن )موسیقی 

ملل( از دست نمی دهند:
 »اما بشردوســتی موســیقی ملل فن ساالرانه است و ســخاوتمندی اش رنگ و بوی 
سوداگرانه دارد، چیزی که مسلماً داده ها را مغلوط و تصویر را کدر می کند. این موسیقی 
به دنبال اجماع اســت: هدف آن اســت که با محصولی ترکیبی که در آن هر کس بتواند 

اندکی از خودش را بازیابد، شنونده های هر چه پرشمارتری ارضا شوند.«*
 این دقیقاً همان کاری است که »بچه راننده« و فیلم های مشابه می کنند؛ ترکیبی 
مغلوط و دســتکاری شده که هر کس چیزی فراخور حال خود در آن می یابد، با شور 
و هیجان موســیقی راک و فیوژن و تکنیک های فیلم برداری و تدوین در صحنه های 
تعقیب و گریز ســاختگی و نمایشــی. همان چیزی که ذات ایاالت متحده و فرهنگ 
بریتانیایی- آمریکایی آن اســت. همان چیزی که از شــما می خواهند قسمتی از آن 
باشــید و نه آنچه حقیقتاً هستید و آنچه هست. و در این ترکیب مغلوط و کدر است 
که هارمونی موسیقی اروپایی تبدیل به ریف های گیتار الکتریک و افکت های صدایی 
فن ســاالرانه می شــود و پلی فونی مد نظر »توماس مان«، در ریتم های راک و ترنس 

محو و بی اثر می ماند. 
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