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  شخصيت الفت )مريال زارعي( در شيار 
143 نمونه يي از قهرمان پروري اس�ت كه 
ش�بيهش را )برخالف ادبي�ات( كمتر در 
سينماي ايران شاهد هستيم. اگر بخواهيد 
قهرمان فيلم خ�ود را تعريف كني�د آن را 
در ك�دام دس�ته از قهرمان هاي مرس�وم 
مي گذاريد؟ به نظر مي رسد الفت در شيار 
143 نمونه ي�ي از قهرمان هايي اس�ت كه 
در پي برانگيختن غلياني از تاثر و اش�ك 

مخاطب است؟ 
اتفاقا برخالف نظر ش��ما م��ا خيلي تالش 
كرديم فضاي داس��تان به سمت ملودرام صرف 
نرود. مثال حجم موس��يقي شيار 143 برخالف 
اين گونه فيلم ها بسيار اندك است و آن جاهايي 
هم كه موسيقي به كار رفته كامال جنبه افكتيو 
داشته و به قول آقاي سخاوت دوست )آهنگساز( 
موس��يقي اين فيلم از آن دست موسيقي هايي 
است كه اگر باشد احساس نمي شود و اگر نباشد 
احس��اس مي ش��ود. در بخش هاي ديگر هم از 
تم��ام ابزارهايي كه بخواه��د باعث برانگيختن 
مصنوعي احساس��ات تماش��اگر ش��ود دوري 
كردم، ش��ما در طول داس��تان جز در يكي دو 
صحنه كوتاه هيچگاه گريه الفت را نمي بينيد در 
حالي كه مي توانستم از ابزارهايي مثل اين براي 
تحريك بيشتر مخاطب اس��تفاده كنم اما سر 
فيلمبرداري به خانم زارعي مي گفتم مي خواهم 
قدرت دروني تان را نشان دهيد. عبوس و خيلي 
سخت باشيد چرا كه براي من مهم تر از همه چيز 
موضوع داس��تان بود. شما درس��ت مي گوييد 
آثاري هستند كه مي خواهند مخاطب را به زور 
احساسي كنند يا گاهي نويسنده و كارگردان با 
توجه به موضوع خودشان احساسي مي شوند و 
واقعيت هايي كه الزم است را نمي بينند، كه خب 
در چنين موضوعاتي احساسي شدن نويسنده 
و كارگردان به اي��ن ش��كل كار را كامال خراب 
مي كند. در اين فيلم س��عي كردم ب��ا توجه به 
تجربه ديگران در اين زمينه و مشاهده نتيجه اش 

خودم در اين ورطه نيفتم. 
  گفتيد ك�ه موضوع براي ش�ما از درجه 
اهميت بيشتري برخوردار اس�ت. در اين 
فيلم موضوع ش�ما مادر ش�هيد اس�ت يا 

الفت؟
الفت و در كن��ارش مقوله انتظ��ار. االن كه 
داستان لو رفته و همه مي دانند الفت مادر شهيد 
است و در همه خالصه داستان ها هم اين موضوع 
نوشته ش��ده اما خيلي ها در همان نمايش هاي 
اوليه تا پايان داس��تان حدس نمي زنن��د كه او 
مادر شهيد است. يك پس��ري پيدا شده و حاال 
چند نفر جل��وي دوربين در خصوص گذش��ته 
مادر اين پس��ر حرف مي زنند. خيلي ها تا پايان 
داستان انتظار داش��تند يونس برگردد، اما اين 
نكته براي��م جالب تر اس��ت كه اتفاق��ا خيلي از 
دوستان سينمايي من بار اولي كه فيلم را ديدند 
به گفته خودشان از نيمه هاي فيلم تحت تاثير 
قرار گرفتند ام��ا همان ها، ب��ار دوم از ابتدا متاثر 
بودند چرا كه مي دانستند قرار است چه اتفاقي 
در پايان براي الفت رخ دهد و اين براي من بسيار 
ارزش��مند اس��ت، االن هم اكثر آدم هايي كه به 
سينما مي روند مي دانند پايان فيلم چه مي شود 

اما باز هم متاثر مي شوند. 
  مفهوم انتظار ب�ا توجه به عقبه مذهبي 
آن در اي�ران مفهوم�ي اس�ت ك�ه پايان 
وعده داده ش�ده اش خوش�ايند است اما 
در ش�يار 143 اين انتظار نه براي الفت كه 
براي مخاطب بسيار تلخ و تاثرانگيز است. 
چ�را در بين دو انتخاب پيدا ش�دن يونس 

و بازگشتش به ش�كل زنده و سالم، و پيدا 
شدنش به شكل شهيدي كه فقط چند تكه 
استخوان از او به جا مانده دومي را انتخاب 
كرديد؟ آن هم با توجه به اينكه تقريبا دو 
سوم فيلم حجم عظيمي از نگراني همراه 

الفت و مخاطب است؟
گفتم كه اين فيلم موضوعش الفت است. اين 
انتظار است كه روح الفت را پااليش مي كند و او را 
مي سازد، صحنه يي كه بعد از ديدن خواب يونس 
راديو را پس از سال ها از كمرش باز مي كند و به 
خدا مي گويد خودم را به تو سپردم انتظارش به 
پايان مي رسد. جايي سيد علي )مهران احمدي( 
به الفت مي گويد تو از اين پس��ر بت ساخته يي و 
انگار الفت ناگهان تكان مهمي مي خورد. بعد از 
آن است كه الفت با اين مفهوم كه پسرش امانتي 
از س��وي خدا بوده كنار مي آيد و خ��ودش را در 
دستان حكمت خدا رها مي كند و پسرش پيدا 
مي شود. اين رضا و تسليم بودن در برابر مشيت 

الهي را در خيلي از مادران شهيدمان مي بينيم. 
  اينكه شما مي گوييد حقيقتي غير قابل 
انكار است اما سوال من اينجاست كه چرا 
اين پايان بندي؟ دليل اينكه نخواس�تيد 
پايان خوشي حداقل براي مخاطب وجود 
داش�ته باش�د چه بود؟ به هر حال در نگاه 
الفت مهم پايان انتظار به هر نحوي است و 
اين نكته چند بار در يك سوم پاياني فيلم 
به آن اش�اره مي ش�ود اما ب�راي مخاطبي 
ك�ه در ذهنش نهادينه ش�ده پايان انتظار 
خوشايند است و هميشه به آن اميد دارد، 

اين پايان بندي تلخي سنگيني دارد. 
دلي��ل س��اده يي دارد. من براس��اس يكي 
از رمان ه��اي خودم به نام »چش��م س��وم« اين 
فيلمنام��ه را نوش��تم و آن رمان هم براس��اس 
داستاني واقعي نوشته شده. ضمن اينكه چرا فكر 

مي كنيد در اين فيلم اميد وجود ندارد؟
به اين دليل ك��ه در يك س��وم ابتدايي ما با 
الفتي مواجه مي ش��ويم كه به ش��دت پرانرژي، 
شوخ و شنگ و پر از لبخند و اميد است اما هر چه 
در ورطه انتظار فرو م��ي رود عبوس، بي حوصله 
و كم حرف تر مي ش��ود و اين رون��د تا پالن آخر 
هم ادامه دارد. حتي ديگ��ر به دخترش فردوس 
)گالره عباس��ي( توجه و عالقه گذشته را نشان 
نمي دهد و عالقه ي��ي از او به ن��وه اش را در طول 
داستان نمي بينيم. خب به اين ترتيب مخاطب 
مي بيند كه الفت با وارد ش��دن به عرصه انتظار 
تبديل به آدم تلخي مي ش��ود و مفه��وم انتظار 
خيلي به اين تصوير نزديك نيست و شايد نبايد 

باشد. 
به اين نكت��ه دقت كنيد كه الف��ت در برزخ 
به س��ر مي برد. وقتي اين اتفاق براي او مي افتد 
انگار لحظه به لحظه تكه هايي از وجودش كنده 
مي شود. همان گونه كه در صحبتش با سيد علي 
هم مي گويد وقتي نمازمي خوانم به فكر يونسم، 
اس��تغفراهلل مي گويم و دوباره شروع مي كنم اما 
يونس از ذهنم بيرون نم��ي رود. اين يعني او در 
بيم و اميد دايمي اس��ت. الفت 15 سال راديو به 
كمرش مي بندد به اين اميد كه از يونس خبري 
ش��ود، تمام حركات او در طول داس��تان حاكي 
از اين اس��ت كه امي��د دارد فرزن��دش بازگردد. 
خب چنين مدل انتظاري واقعا جانكاه و طاقت 
فرساس��ت، اينكه آدم 15 سال بين ترس و اميد 
زندگي كند توان زيادي مي طلبد و در شرايطي 
اينچنيني طبيعي است كه الفت سال به سال از 
گذشته يي كه شما در ابتداي داستان مي بينيد 
دورتر شود اما زماني كه الفت تسليم و از برزخي 
كه در آن گرفتار است رها مي شود، آرام مي گيرد، 

راديو را از كمرش باز مي كن��د و حتي زماني كه 
خبر پيدا ش��دن يونس را به او مي دهند يك ته 
لبخندي در صورت او ديده مي شود. اما اثرات 15 
سال جان كندنش به دليل انتظار به اين سادگي 
قابل رفع ش��دن نيس��ت. نكته يي كه در نشان 
دادن الفت س��عي ك��ردم آن را رعايت كنم اين 
بود كه او را اس��طوره يي نشان ندهم بلكه خيلي 
شبيه انسان واقعي باشد. اگر هر كسي به اندازه 
الفت عاشق پسرش باش��د واقعا نمي تواند مثل 
گذشته خوش و خندان باشد و طي كردن چنين 
مسيري برايش خيلي دور از ذهن نيست. ضمن 
اينكه به اين نكته هم دقت كنيد، الفت يك زن 
روستايي است كه در جواني شوهرش را از دست 
داده، سرپرست خانواده است و ناگهان تنها مرد 
زندگي اش كه پسرش است هم از او دور مي شود، 
در چنين شرايطي واقعا نمي توان انتظار داشت 

كه او همچنان همان آدم قبلي باشد. 
  ب�ا توجه به اينكه داس�تان ش�ما حول 
محور الف�ت مي چرخد و روايت داس�تان 
هم به شيوه كالسيك است ما با چند خرده 
داس�تان مواجه مي ش�ويم كه دليل قرار 
گرفتن آنها در فيلم توجي�ه خاصي ندارد 
و تا حدودي ذه�ن مخاطب را از داس�تان 
دور مي كند. مثال س�كانس هايي كه سيد 
علي به تنهايي به سراغ يافتن فرزندش به 
ميدان جنگ مي رود، يا آن سكانس�ي كه 
فردوس و فرزند س�يد علي در حياط خانه 
الفت با شيطنت به هم نگاه مي كنند كه اين 
تصور به وجود مي آي�د عالقه يي بين اين 
دو نفر جاري اس�ت اما زماني كه فردوس با 
مرد ديگري ازدواج مي كند آن سكانس به 
نوعي گول زننده و شايد در كليت داستان 

بي معني مي شود. 
ب��ه هر ح��ال يك س��ري كليش��ه در ذهن 
مخاطب هميشه وجود دارد كه با ديدن يك سري 
چيزها آن را نش��انه يي مي داند براي اتفاق هاي 
بعدي. در حالي كه سر سكانسي مثل بازي هاي 
چشمي فردوس و پسر سيد علي من فقط يك 
لحظه را نش��ان دادم. لحظه يي از شيطنت و در 
عين حال حجب و حياي دختر و پسرهاي جوان 
روستايي. اتفاقي كه بارها ممكن است به همين 
شكل مابين همه آدم ها رخ دهد و پاياني شبيه 
آنچه هميش��ه در ذهن مان داريم هم رخ ندهد. 
ضمن اينكه مي خواس��تم در كنار زندگي الفت 
يك برش��ي هم از زندگي آدم هاي روستايي در 
زمان جنگ نشان دهم. اينكه اهالي يك روستا 
كه فرزندان ش��ان را به جنگ مي فرستادند چه 
حال و هواي��ي را در آن دوران تجربه مي كردند. 
در حقيقت من چند خانواده از اين روس��تا را به 
ش��كل يك خانواده نگاه كردم. اي��ن اتفاق براي 
بسياري از خانواده هاي روستايي زمان جنگ رخ 
داده و خودشان به تنهايي براي پيدا كردن و خبر 
گرفتن از فرزندشان به ميدان جنگ مي رفتند به 

خصوص خانواده مفقوداالثرها. ضمن اينكه سيد 
علي وقتي مثل بقيه جلوي دوربين قرار مي گيرد 
تا روايت خود را از اين اتفاق بيان كند به اين نكته 
هم اش��اره مي كند كه براي پي��دا كردن بچه ها 
و خبر گرفتن از آنها حتي تا مناطق جنگي هم 
رفته و اين به نظرم توجيه منطقي و درستي براي 

نمايش آن سكانس است. 
  الفت يك جاهايي بسيار منطقي و عاقله 
زن نشان داده مي ش�ود ولي يك جاهايي 
رفتارهاي�ي از خودش ب�روز مي دهد كه با 
شكلي كه قبال ديديم همخواني ندارد. مثال 
اين زن در بدترين ش�رايط حاضر نيست 
پيش مرد كتاب باز كني كه همه معتقدند 
مي تواند به پيدا شدن پسرش كمك كند 
بنشيند چرا كه اين را خرافات مي داند ولي 
از طرفي به ش�نيدن صداي س�گ و گرگ 
ي�ا آواز كالغ حساس�يت و آن را بديم�ن 

مي داند. اين تناقض از كجا شكل مي گيرد؟
عشق الفت به پسرش او را به شدت حساس 
مي كند. همه آدم ها ممكن است در حالت عادي 
برخي چيزها را خراف��ات و غي��ر واقعي بدانند 
اما در ش��رايط خاصي كه قرار مي گيرند ميزان 
حساسيت شان به همه چيز 100 برابر مي شود. 
مدام به نشانه س��ازي روي مي آورند. مثال شما 
مي خواهيد به يك جلسه مهم برويد. شايد واقعا 
رنگ لباس شما هيچ تاثيري در روند آن جلسه 
و نتيجه اش نداشته باشد اما شما با خودتان فكر 
مي كنيد اگر فالن لباس را بپوشم ممكن است 
تاثير بيشتري داشته باشد. شما در شرايط خاص 
به ش��كل كامال طبيعي هر نش��انه يي را جدي 
مي بينيد و به آن فكر مي كنيد. در صحبت هاي 
فردوس حتي مي بينيد كه مي گوي��د الفت در 
تكان دادن نردبان هم نش��انه هايي مي بيند. اما 
از يك طرف الفت در مس��ير بزرگ شدن روحي 

است و اين در تصميم گيري هايش تاثير زيادي 
دارد. مث��ال اول كه تلفنچي ب��ه او مي گويد مرد 
دعا خ��وان به يكي گفته كه عزي��زش زنده ولي 
در بند اس��ت او كنجكاو مي ش��ود كه سري به 
آن م��رد بزند ولي زمان��ي كه فض��ا را از نزديك 
مي بيند به واقعي نب��ودن ادعاهايي كه در مورد 
مرد مي ش��ود پي مي برد و آنجا را ترك مي كند. 
الفت با تمام اينكه زن خودس��اخته يي اس��ت 
كه حتي در بدترين ش��رايط روحي هم دست از 
زندگي عادي اش نمي كشد، دخترش را عروس 
مي كند، ب��راي گوس��فندهايش خانه جديدي 
درست مي كند و در ظاهر هيچ كدام از كارهاي 
روزمره اش را ترك نمي كند اما همين آدمي كه 
در ظاهر همه چيزش كامال منطقي اس��ت يك 
جنون منحصر به فردي دارد و آن هم اين است 
كه 15 سال به كمرش راديو مي بندد. سال هاست 
جنگ تمام شده، صليب سرخ ديگر اسامي اسرا 
را اعالم نمي كند ولي او همچنان موج راديو عراق 
را گوش مي دهد تا ش��ايد خبري شود. خب در 
ظاهر او با اين ميزان منط��ق نبايد چنين كاري 
كند ولي شرايط خيلي چيزهاي خاص را به آدم 
تحميل مي كند كه در شرايط عادي شايد اصال 
به فكر انجام دادنش نباشد. اين همان پارادوكس 
و پيچيدگي آدم هاس��ت كه در مورد هر كسي 

مي تواند شكل خاصي داشته باشد. 
  از دوران كودكي يونس خيلي سريع به 
دوران بلوغ او مي رسيد. چرا اينقدر فاصله 
دوران كودك�ي و نش�ان دادن روابط بين 
اين مادر و پسر كه باعث عشق بي انتهاي 
مادر به او مي ش�ود را كوتاه و در عين حال 
با فاصل�ه زماني زياد نش�ان دادي�د؟ اگر 
اين روند با كش�ش بيشتري انجام مي شد 

تاثيرگذاري اش بيشتر نبود؟
من در اين فيل��م حدود 40 س��ال را روايت 
مي كنم. براي اينكه صميمت بي��ن اين مادر و 
پسر را نشان دهم به يك سري روايت نياز داشتم 
و روايت هايي كه آدم ها جلوي دوربين از زندگي 
الفت ارايه مي كنند به نوعي پركننده اين خلئي 
است كه ممكن است تماش��اگر احساس كند. 
ضمن اينكه من فقط آن چيزي را نش��ان دادم 
كه ب��راي برقراري مخاطب با ش��خصيت الفت 
نياز داشتم حتي يك سري تصاوير آرشيوي هم 
داش��تيم كه ديدم واقعا نيازي نيس��ت بخواهم 
اس��تفاده كنم. ش��ما اين را هم در نظر بگيريد 
كه من باي��د از تمام مقاطع مهم اين 40 س��ال 
بخش هاي��ي را روايت كنم به همي��ن دليل آن 
جاهايي كه مي ديدم كه با حذف شان داستان و 
شكل گيري روابط ضربه نمي خورد حذف كردم. 

  ش�ما در ابت�داي مصاحب�ه گفتيد كه 
تالش�ي براي احساس�اتي كردن عامدانه 
تماشاگر نداشتيد اما طراحي سكانس آخر 
و مواجهه مادر و فرزند واقعا يك سكانس 
حماسي بود كه از نظر پرداخت خيلي شبيه 
مابقي داستان نبود. دليل اين مدل طراحي 
سكانس چه بود؟ سكانسي كه با آن جنس 
نوا و موسيقي مي تواند هر نوع مخاطبي را 

منقلب كند. 
همين اول اين را بگويم كه الفت قرار نبود در 
آن سكانس گريه كند. من به خانم زارعي گفتم 
دوس��ت ندارم مخاطب هيچ وق��ت گريه الفت 
را ببيند اما در عين ح��ال در اين حد اختيار را به 
خانم زارع��ي دادم تا بتواند راحت تر حس��ش را 
ابراز كند. چرا كه واقع��ا در اين فيلم خانم زارعي 
در شخصيت الفت حل ش��ده بود، واقعا كمر او 
همان قدر خميده ش��ده بود كه ش��ما در فيلم 
مي بينيد و به نظرم در آن شرايط اينكه بخواهم 

به عنوان كارگردان زور بزنم كه حتما نظر نهايي 
نظر خودم اجرا شود مي توانست ضربه زيادي به 
حس و حال نقش بزند. حتي احترام به پرچم در 
فيلمنامه وجود داشت اما اينكه پرچم را بگيرد، 
ببويد و آن طور ببوسد ايده خود خانم زارعي بود 
وقتي صحنه را ديدم احساس كردم صحنه بسيار 
زيبايي خلق شده و به همين دليل آن را استفاده 

كردم. 
  پس خودتان هم يك جايي به اين نتيجه 
رسيديد كه احساساتي ش�دن چيز بدي 

نيست؟
فرق ماجرا اينجاس��ت كه من زور نزدم كه 
اين لحظات حسي به وجود بيايد بلكه روند فيلم 
خود به خود چنين موقعيت هايي را در اختيار ما 
گذاشت. اگر كمي احس��اس مي كردم از حالت 
طبيعي خارج شده مسلما جلويش را مي گرفتم 
ولي واقعا همه چيز خيلي طبيعي و ب��دون ادا و 
اطوار بود. الفت خيلي باشكوه و بدون زنجه موره 
اش��ك ريخت. خيلي آرام بچه اش را در آغوش 
مي گيرد و ياد گذشته مي افتد. حتي جالب است 
بدانيد به من گير دادند اتاقي كه يك شهيد در آن 
قرار دارد چرا اينقدر اس��ت ولي از نظر من شكل 
طبيعي چنين سكانس��ي همين قدر خلوت و 
بدون ادا بود كه در نهايت هم همان را اجرا كردم. 

  مريال زارعي بدون ش�ك با ايفاي نقش 
الفت يك ش�اه نقش ب�ه كارنام�ه دوران 
بازيگري خود اضافه كرده اس�ت. اما شايد 
مهم ترين و كليدي ترين نكته اين باشد كه 
تعامل بين دو زن يك�ي در مقام كارگردان 
و ديگري در مق�ام بازيگر چگون�ه بود كه 
نتيجه اش اين شد؟ به نظرم يكي از دو طرف 
اعتماد بيشتري به طرف مقابل كرده چون 
در حالت تعادل ش�ايد نقش تا اي�ن اندازه 

صيقل خورده از كار درنمي آمد. 
جالب است بدانيد كه ما در روزهاي ابتدايي 
كار كمي با هم مشكل داش��تيم چرا كه بايد به 
نقطه يي مي رس��يديم كه بتوانيم همديگر را به 
خوبي پيدا كنيم و زبان مان مش��ترك شود. اما 
يك جايي ديگر حرف مان يكي شد. از زماني كه 
فيلمنامه را براي خانم زارعي فرستادم ساعت ها 
با هم صحبت كرديم، حتي يكي، دو تا مستند و 
يك سري عكس هم به خانم زارعي دادم تا تصور 
اوليه مناسبي از آن چيزي كه براي شكل گيري 
شخصيت الفت نياز داش��تم برايش ايجاد شود. 
س��ر صحنه هم هر كجا كه فرصتي بود س��عي 
مي كرديم با هم جلس��ه بگذاريم و در خصوص 
جزييات سكانسي كه قرار اس��ت فيلمبرداري 
كنيم حرف بزني��م. اما يك نكته ش��ايد در اين 
بين به ما خيلي كمك كرد. من آدمي هس��تم 
كه لجاجت و س��خت گيري هاي خ��ودم را در 
كارگرداني دارم و اگ��ر آن چيزي كه مورد نظرم 
اس��ت اجرا نش��ود احس��اس مي كنم يك آجر 
را بد گذاشته ام كه در نهايت مي تواند همه چيز 
را خراب كند و به همين دليل تا آن آجر را س��ر 
جايش نگذارم جل��و نمي روم، ام��ا خانم زارعي 
در ط��ول كار روزه مي گرف��ت و اين امس��اك از 
خوردن حس و حال خاص��ي به آدم مي دهد كه 
خب نقش الفت خيلي به اي��ن حس و حال نياز 
داش��ت و در همين حال و هوا هم واقعا ايده هاي 
جالب و جذابي در خصوص نقش الفت به ذهن 
خانم زارعي مي رس��يد كه وقتي با من درميان 
مي گذاش��ت مي دي��دم چق��در ب��ه درد نقش 
مي خورد و به همين دليل جن��س تعامل ما در 
طول كار هر چه جلوتر رفتيم بهتر و پخته تر شد 
و از همه مهم تر تعامل ما تا آخرين روز به خوبي 

ادامه پيدا كرد. 
  يكي از ويژگي هاي الفت در ش�يار 143 
اين اس�ت كه هر چند م�ادر مفقوداالثر و 
در نهايت شهيد اس�ت اما هيچ گونه شعار 
سياس�ي و اعالم موضعي در ش�خصيت و 
كالمش ديده نمي شود. انگار الفت درگير 
هيچ كدام از مناسبات سياسي و اجتماعي 
اطرافش چ�ه در زمان جنگ و چ�ه بعد از 
آن نيست. علت خالي بودن او از اين گونه 
موضع گيري هاي مرسوم، روستايي بودن 
و ش�ايد در بطن اتفاق�ات جامعه نبودنش 

است؟
نه به نظرم روستايي ها هم مواضع خودشان 
را نس��بت به انق��الب و اتفاقات كش��ور در آن 
سال ها داش��تند. يادم هس��ت مادر بزرگ خود 
من هميشه يك راديوي س��ياه كوچك داشت 
كه از طريق آن اخبار را گ��وش مي كرد و آدم بي 
اطالعي نبود. حتي يك عك��س كوچك و رنگ 
و رو رفته از امام خميني )ره( هم داشت كه الي 
درز ديوار مطبخ گذاشته بود كه هميشه جلوي 
چشمش باشد. اما واقعا اين آدم ها اهل آرمان هاي 
آن چناني به مفه��وم امروز نبوده ان��د، آنها يك 
اعتقاد قلبي به سيدي داشتند كه انقالب كرده 
و خيلي چيزهايي كه آنها دوس��ت داشتند را در 
مملكت جاري كرده اس��ت، الفت هم از همين 
جنس زن هاس��ت. الفت يك مادر جهاني است، 
هم��ه مادرها در هم��ه جاي جه��ان مي توانند 
خصوصيات و جنس اخالق��ي و رفتاري الفت را 
داشته باشند به همين دليل هم فيلم تقديم به 
همه مادران اين سرزمين است. اما ويژگي هاي 
اين مادر ايراني بودن، مس��لمان بودن است كه 
معتقد اس��ت پس��رش براي دفاع از سرزميني 
كه به آن حمله شده كار درستي كرده كه روانه 
جبهه ها شده اس��ت؛ مادرهاي ش��هداي ما در 
ايران مادرهايي هس��تند با خصوصيت تسليم 
و رضا و هيچ كس نمي تواند اي��ن را انكار كند يا 
كوچك بش��مارد، با اين حال اين م��ادران هم 
انسانند و دلتنگي بخشي از انس��ان بودن است. 
آنها در برابر آنچه براي شان مقدر شده تسليمند 
ولي به هر حال خيلي طبيعي است كه دلتنگ 
فرزندان شان هم باشند. اين مادر قطعا متفاوت 
است با آن كسي كه جنگيدن در آن هشت سال 
را پوچ و بيهوده مي داند و از دست دادن آدم ها را 

بي دليل مي خواند. 

گفت وگو با نرگس آبيار، كارگردن شيار 143

مادراندربرزخبيمواميد
  محمدصادق شايس�ته / ق�رار گفت وگو با نرگس آبي�ار، كارگردان 
»ش�يار 143« گذاش�ته ش�ده، قبل از گفت وگو يك بار ديگر سري به 
س�ينما مي زنم تا فيلم را مجددا و بعد از زمان جشنواره ببينم، داخل 
س�الن يك گروه خانم آمده اند كه انگار دس�ته جمعي از طرف نهاد يا 
ارگان خاصي براي ديدن اين فيلم دعوت شده اند. منتظر شروع فيلم 
هس�تم كه ناگهان يكي از همان خانم ها كه رديف پش�ت من نشسته 
مي گويد: »ش�نيده ام هر كه آمده اين فيلم را ديده با چش�م گريان از 
س�الن بيرون رفت�ه...« نفر كنار دس�تي اش ب�ا لحني توام ب�ا نگراني 

مي گويد: »يعن�ي ما هم گريه م�ان مي گي�رد؟!« و جواب مي ش�نود: 
»نمي دانم!« فيلم آغاز مي ش�ود و در يك س�وم پاياني از تقريبا تمام 
رديف هاي پشت س�رم صداي گريه مي آيد و در س�كانس هاي پاياني 
اين گريه به اوج مي رس�د. وقتي قبل از مصاحبه اين داس�تان را براي 
آبيار تعريف مي كنم انگار ماجرايي تكراري را برايش تعريف كرده ام با 
اين تفاوت كه گوينده ماجرا تازه نفس است! به نظرم رسيد بهتر است 
مصاحبه را از همين جا ش�روع كني�م. از همين جا كه چرا يك س�ري 
مخاطب با دي�دن الفت )مريال زارع�ي( آن چنان متاثر مي ش�وند كه 

اش�ك مي ريزند. كارگردان »ش�يار 143« با س�عه صدر نشست و به 
سواالت پاسخ داد، سواالتي كه به گفته خودش جنبه هاي انتقادي اش 
بيش از بقيه بود، ش�ايد در اي�ن مدت به دليل مضم�ون و محتواي اثر 
كمتر كس�ي به س�راغ برخي چرايي هاي موجود در فيلم رفته است و 
زماني كه به آبيار گفت�م با يك چمدان »چرا« ب�راي مصاحبه آمده ام، 
گف�ت: خيلي هم خ�وب! البته مصاحبه بس�يار طوالني ت�ر از اين بود 
ولي ب�ه دليل محدودي�ت فضا براي انتش�ار چكيده ي�ي از مهم ترين 

صحبت هاي آبيار در ادامه آورده شده است. 
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م�ن در اي�ن فيل�م حدود 
40 س�ال را روايت مي كنم. 
براي اينكه صميمت بين اين 
مادر و پسر را نش�ان دهم به 
نياز داشتم  يك سري روايت 
و روايت هاي�ي ك�ه آدم ها 
جل�وي دوربي�ن از زندگي 
الفت ارايه مي كنند به نوعي 
پركننده اين خلئي است كه 
ممكن است تماشاگر احساس 
كند. ضمن اينك�ه من فقط 
آن چيزي را نش�ان دادم كه 
براي برق�راري مخاطب با 
ش�خصيت الفت نياز داشتم

ماشين لباسش��ويي مي چرخد و مي چرخد. ماشين 
ثابت گوش��ه اتاق اس��ت اما در درونش، توفان تكه هاي 
لب��اس برپاس��ت. پرويز هم كنار ماش��ين لباسش��ويي 
نشس��ته اس��ت. صداي هن هن نفس هاي��ش در طول 
فيلم، خبر از آش��وبي در درونش دارد. فيل��م »پرويز« 
روايت آش��وب هاي دروني، فردي اس��ت كه هميش��ه 
ناديده گرفته شده اس��ت و پس از طرد شدن كامل، به 
يكباره تمام آشوب هاي درونش را به پيرامونش منتقل 

مي كند. 
پرويز، مردي اس��ت كه در آستانه 50 س��الگي، هنوز به بلوغ كامل نرسيده 
اس��ت. هنوز مخفيانه از س��ر بطري آب مي خورد و مرتب مورد انذار و نصيحت 
ديگران قرار مي گي��رد. پرويز تمام تالش��ش را مي كند كه م��ورد توجه پدر و 
ساكنان ش��هرك باش��د؛ س��عي مي كند تمام كارهاي آنها را انجام بدهد و در 
س��كوت، به پند و توصيه آنان گوش دهد. مس��اله فيلم زماني آغاز مي شود كه 
اين تعادل به هم مي خ��ورد؛ پدر تصميم مي گي��رد ازدواج مجدد بكند و پرويز 

بايد از اين خانه و شهرك برود. 
پرويز از وقتي خود را شناخته است، ساكن اين شهرك بوده است و هويتش 
در اين شهرك تعريف شده است؛ با تصميم پدر همه زندگي پرويز فرومي ريزد 
و تمامي هويت اجتماعي خودش را از دس��ت مي دهد؛ از آنج��ا كه پرويز ديگر 
در ش��هرك س��كونت ندارد، س��اكنان ش��هرك ديگر نمي خواهند ك��ه پرويز 
كار هاي شان را انجام بدهد و پرويز از آن ش��هرك طرد مي شود و هويت خود را 

از دست مي دهد. 
»هويت« بش��ر با زندگي روزمره اش درآميخته اس��ت و هم��واره با محيط 
پيرامون ش��خص در ارتباط اس��ت؛ ب��ه عبارت ديگ��ر، هوي��ت، دروني كردن 
المان هاي��ي از محيط پيرامون اس��ت كه ش��خص بر آنها چيره ش��ده اس��ت. 

كريستين نوربرگ شولتز درباره اين رابطه مي گويد: 
»ما ناگزيريم ك��ه محيط زندگي مان را دوس��ت داش��ته باش��يم تا ردپاي 
وجودي اش را به دس��ت بياوري��م. زماني كه اي��ن ردپا ها را بفهمي��م، آنها با ما 

آميخته مي شوند و بشر، هويت و اصالتش را بازمي يابد.«
هايدگر هم در كتاب »سكونت، ساختن و تفكر« دريافت هويت را از طريق 
سكني گزيني و در ارتباط با فهم اش��يا مي داند. هويت پرويز از شهرك و تمامي 
اشيا و س��اكنان شهرك گرفته ش��ده است و طرد او از ش��هرك، گرفتن هويت 

پرويز از اوست و تمام هستي او بر سرش ويران مي شود. 
بعد از اين اتفاق، ش��خصيت پرويز دگرگون مي ش��ود و سعي مي كند اثرات 
فقدان حضورش را به پدر و تمامي اهالي ش��هرك اثبات كن��د. اين دگرگوني 
آرام آرام از ش��خصيت »محكوم« پرويز، يك ش��خصيت »حاكم« مي سازد. در 
نمايي از فيل��م، پرويز در صندلي راس��ت، روبه روي پدر، مي نش��يند و غذايش 
را مي خورد و به پرخاش هاي پدر گوش مي دهد. بعد از طرد ش��دن از شهرك، 

پنهاني به خانه پدر مي آيد و تنها، بدون حضور پدر، روي صندلي مي نش��يند. 
در صحنه آخر، پرويز جاي پدر مي نش��يند؛ دگرگوني شخصيت پرويز با تغيير 

موقعيت پرويز در نماهاي تكراري، نشان داده مي شود. 
صداي نفس هاي پرويز، به مانند هيواليي اس��ت كه درون او در حال بيدار 
شدن اس��ت. هيوالي درون پرويز، از پرويز ش��خصيت بي رحمي مي سازد كه 
ديگر به حيوانات و انس��ان ها رحم نمي كند و هيچ مرز اخالقي را نمي شناسد. 
او وقتي مي فهمد پدرش در جلسه س��اختمان حضور داشته است و در حضور 
پدر تصميم به خلع يد از پرويز و گرفتن مسووليت هايش )در ساختمان( شده 
اس��ت، تصميم به انتقام از پدر مي گيرد. همه ش��هرك مي دانند كه پدر پرويز 
از س��گ ها متنفر اس��ت و او براي انتقام از او، با گوشت هاي مس��موم، تمامي 
سگ هاي ش��هرك را مي كش��د تا پيش اهالي ش��هرك، پدرش در مظان اتهام 

قرار بگيرد. 
اين كار آغازي براي پرويز است كه سويه ش��ر خود را كشف كند و به سراغ 
اميال سركوب ش��ده اش برود و توفاني كه پش��ت نفس هاي سنگينش پنهان 
ش��ده بود، تمامي پيرامون پرويز را ويران كند؛ او با پاپوش درست كردن براي 
اكبرآقا، جاي او را مي گيرد و سرنگهبان مركز خريد مي شود. اين روند تا جايي 

ادامه دارد كه از پرويز يك قاتل خونسرد و بي احساس مي سازد. 
شخصيت »پرويز« با بازي عالي لوون هفتوان به گونه يي پرداخت شده است كه 
هيچ نشانه يي از احساسات در چهره و رفتارش نمايان نشود. در طول ماجرا، لحن 
صداي پرويز تغيير نمي كند و نشاني از ش��ادي، عصبانيت يا غم در چهره اش ديده 
نمي شود. وقتي سويه خير پرويز، كنترل او را در دست داشت، اين چهره سنگي، او را 
به موجودي بي آزار و حاشيه نشين تبديل مي كرد؛ اما وقتي سويه شر پرويز طغيان 
كرد، چهره سنگي و خالي از احساس او، وجه ترسناكي براي اين كاراكتر ايجاد كرد؛ 

شخصيت قاتلي سنگدل كه در خونسردي كامل، جان يك آدم را مي گيرد. 
در اين روايت دو ش��خصيت  زن حضور دارند كه بس��يار منفعل هستند؛ آذر 
و مادر اشكان. شايد كارگردان به عمد خواسته اس��ت شخصيت هاي زنانه كه با 
احساسات گره خورده اند، در روايت كمرنگ باش��ند تا تصويري سنگي از اهالي 
يك شهرك ترسيم ش��ود با اين فرض هم ش��خصيت آذر و رابطه اين شخصيت 
با پرويز، به درس��تي پرداخت نمي ش��ود؛ در ابتداي روايت، آذر سعي مي كند با 
پرويز ارتباط برقرار كن��د و جاي خود را در روايت باز كند ام��ا به تدريج از روايت 
حذف مي شود و در آخر روايت، به ناظري خاموش بدل مي گردد؛ از سوي ديگر، 
واكنش هاي پرويز به او، بس��يار خفيف تر از واكنش نسبت به ساير اهالي شهرك 
است. در حالي كه با حضور آذر در خانه پرويز است كه تعادل زندگي پرويز به هم 
مي خورد. ش��خصيت »پدر« هم مانند ش��خصيت »پرويز« خالي از احساسات 
اس��ت. پدر در مكالمه با پروي��ز جواب هاي كوت��اه مي دهد و تا ح��د امكان از 
صحبت با او پرهيز مي كن��د؛ حتي فراموش مي كند جري��ان ازدواج مجددش 
را به پرويز بگويد. رفتار خالي از احساس��ات پدر، سرمنش��ا رفتار و منش پرويز 
اس��ت. طرد كردن و بي اهميت انگاش��تن پرويز، از او موجودي منزوي با اميال 
سركوب شده ساخته است. تمام اهالي شهرك، به پرويز نگاه ابزاري دارند و بعد 
از طرد ش��دن از خانواده، در يك تصميم جمعي، او را از شهرك طرد مي كنند. 
اهالي ش��هرك، به جاي آنكه با او همدردي كنند، نفر ديگ��ري را جايگزينش 
مي كنند. در يك ديالوگ، پرويز به آذر مي گويد: »بعضي ها تا يه ذره هوا تاريك 

مي شه، زود چراغ ها رو روشن مي كنن.«
اهالي ش��هرك هم س��عي كردند، همه چراغ ها را روش��ن كنند اما نشد كه 

نشد! مجبور شدند براي حفاظت از شهرك، تا صبح نگهباني بدهند. 
سكانس آخر، پرويز پدرش را پاي ميز مي نشاند اما نه در جاي قبلي! پرويز، 
جاي پدر مي نش��يند و او را به محاكمه مي كش��د. اين بار پرويز است كه به پدر 
نهيب مي زند و مي خواهد ك��ه حرف هايش را بگويد. با آغ��از حرف هاي پرويز، 
قصه پرويز به پايان مي رس��د و ش��خصيت »پرويز« در زمره شخصيت هاي به 

يادماندني و دوست داشتني سينماي ايران ثبت مي شود. 

نگاهي به فيلم »پرويز« به كارگرداني مجيد برزگر
توفاني پشت نفس هاي سنگين يك مرد... 

سعيد احمدي پويا


