
اين روزها فيلم »جن زيبا« )1397( به كارگرداني 
بايرام فضلي و تهيه كنندگ�ي مهرداد فريد روي 
پرده سينماها رفته است. نورگل يشيلچاي، فرهاد 
اصاني، مح�رم زينال زاده و لي�ا زارع بازيگران 
اصلي فيلم هس�تند. داس�تان فيلم ه�م درباره 
ش�خصيتي با نام يداهلل)فرهاد اصاني( است كه 
مدتي اس�ت، زنش مرده و شب ها شبح مي بيند 
و ش�بح همان ش�خصيت دالرام است كه نورگل 
يشيلچاي آن را بازي مي كند. نورگل يشيلچاي-
بازيگر تركيه اي اين فيلم- درباره سينماي ايران 
مي گويد:»من س�ينماي ايران را سال ها پيش با 
سينماي عباس كيارستمي شناخته ام. آن فيلم 
درب�اره بچه ها بود و من با دي�دن آن، آنقدر گريه 
كردم كه چشم هايم باد كرده بود«. بايرام فضلي 
از مديران فيلمب�رداري مطرح س�ينماي ايران 
است كه مدير فيلمبرداري »خواب تلخ«)1392( 
محسن اميريوسفي هم بود كه در جشنواره هاي 
بين المللي بسيار درخشيد. او فيلم »باز هم سيب 
داري؟«)1385( را به عنوان اولين ساخته تجربي 
بلند خود جلوي دوربين برد كه پس از كش و قوس 
فراوان در سال 1394 روي پرده سينماهاي هنر و 
تجربه رفت. بايرام فضلي با آخرين ساخته خود 
»جن زيبا« ميزبان سينمادوستان است. فضلي 
مي گويد:»اگر شرايط عالي بود كه اينجا »هاليوود« 

بود!« گفت وگوي ما را در ادامه بخوانيد.

 آق�اي فضلي، لطف�ا درباره ش�رايط اك�ران در 
سينماي ايران بفرماييد. فيلم ش�ما هم از اواخر 

بهمن ماه اكران شده است.
همان ط��ور كه مي داني��د بهمن  ماه و حي��ن برگزاري 
جشنواره فيلم فجر اصال زمان مناسبي براي اكران فيلم 
سينمايي نيست. معموال در اين ماه اشتياق  ديدن فيلم 
كمتر مي شود. البته گروه ما با توجه به شرايطي خاص 
مجبور ش��د، اكران در اين ماه پر از ريس��ك را بپذيرد. با 
خودمان گفتيم حداقل فيلم اكران بشود تا ببينيم چه 
كاري براي ديده شدن فيلم بايد بكنيم. با اين وجود نتيجه 
خوبي تا كنون نگرفته ايم. فيلم »آش��غال هاي دوست 
داشتني« محسن اميريوسفي هم كه فروش خوبي دارد، 
آنچنان اكران خوبي نداشته است. نمي توانيم اين گيشه 
را براي اين فيلم ف��روش بااليي تصور كنيم! براي اينكه 
بازيگران شاخصي دارد. به نظر مي رسد اگر شرايط اكران 
خوبي براي اين فيلم مهيا مي شد با فروش بسيار باالتري 

مواجه مي شد. 
 به نظ�ر مي رس�د همچنان اك�ران ن�وروزي با 
چالش هايي همراه اس�ت. شايد كارگروه اكران با 
فيلم هاي اكران پيش از ن�وروز راه بيايند و فرجه 
خوبي هم به فيل�م »جن زيبا« بدهن�د. احتمال 

مي رود تا عيد نوروز اكران داشته باشيد.
تمام اميد ما به اين اس��ت. اگر اين شكلي بشود شرايط 
خوبي براي ما مهيا مي شود. فكر مي كنم با افزايش يك 
هفته اي زمان اكران فيلم »جن زيبا« اين فيلم بيشتر ديده 

شود و گيشه فروش ما بهتر شود. 
  فيلم »جن زيبا« تبليغات گسترده اي را از هفته 
پيش در مترو و حتي شبكه هاي ماهواره اي آغاز 
كرده اس�ت. اين موضوع هزينه سنگيني هم بر 
دوش فيلمسازان مي گذارد. سوال من اين است 
كه آيا از تبليغات صداوسيما دلسرد شده ايد و به 

سوي شبكه هاي ماهواره اي رفته ايد؟
ما هيچ تبليغاتي به شبكه هاي ماهواره اي نداده ايم. شريك 
خارجي اين فيلم شروع به تبليغات در برخي شبكه هاي 
خارجي كرده است. با اين وجود در مترو هزينه كرديم. اين 
هزينه ها اصال فراوان نبود. هزينه اصلي در بليبورد اتوباني 
اس��ت. ما بليبورد نداريم. فكر مي كنم مهم ترين بخش 
تبليغات و بخش اصلي هزينه ها در بليبوردهاست. البته 
من تخصصي در اين زمينه ندارم و تنها چيزهاي كوچكي 
را مي دانم. من فيلمس��از هستم و آقاي مهرداد فريد كه 
تهيه كننده هستند در اين موارد تصميم گيري مي كنند. 
با اين وجود من فكر مي كنم كه بهترين تبليغات در بخش 

بيلبورد خياباني است. فكر مي كنم بيشتر كاركرد دارد. 
  به نظر مي رسد، هزينه هاي فيلمسازي باال رفته و 
اين موضوع فيلمسازان را اذيت مي كند. از اين سو 
و آن سو به گوش ما مي رسد كه دولت چه از لحاظ 
مالي و چه از نظر پروانه نمايش همكاري هاي خيلي 
خوبي نسبت به سال هاي گذشته با سينماگران 

دارد. 
هزينه فيلمسازي بسيار باال رفته است! خود من هم بيشتر 
مواقع در كسوت مدير فيلمبرداري فعاليت مي كنم. در 
فيلم »جن زيبا« بازيگران چهره داريم. يك س��لبريتي 
بين المللي هم آورده ايم. دولت با ما همكاري كرده است 
و اگر اكران طوالني مدتي به ما بدهد ديگر همه  چيز عالي 
مي شود. اگر شرايط اكران ما بهتر شود، مي توانيم بگوييم 
كه دولت همكاري خوبي هم با گروه ما داشته است. به هر 
صورت مراحل مختلفي را طي كرده ايم. بازيگر خارجي 
آورديم كه اين  اتف��اق در فيلم هاي ديگر ه��م رخ داده 
اس��ت. دولت وامي به فيلم »جن زيبا« نداده است. اين 
فيلم كامال خصوصي است. با اين وجود دوست داشتيم 
كمك مالي هم به ما مي شد)با خنده( واقعا هم ممنون 

دولت مي شديم. 
 صداوسيما همكاري خوبي با فيلمسازان ندارد. 
من يادم مي آيد ك�ه در س�ال هاي دور تبليغات 
خوبي در اين رسانه عريض و طويل براي فيلم هاي 
سينمايي مي شد. مدام هم مي گفتند فان فيلم 
برنامه امش�ب س�ينماهاي تهران و شهرستان 
است. اما در اين سال ها شاهد هستيم كه مديران 
صداوسيما تبعيض قائل مي شوند. برخي فيلم ها 

تبليغ مي شوند و برخي اصا ديده نمي شوند. 
من اصال كانال هاي تلويزي��ون ايران را ندارم و دقيقا هم 
نمي دانم چه همكاري با فيلم هاي در حال اكران دارند. 
فكر مي كنم تعداد خيلي محدودي آنونس به فيلم »جن 
زيبا« در همان ابتدا دادند. البته برآورد دقيقي ندارم. بايد 
اينگونه بگوييم كه صداوسيما با برخي فيلم ها همكاري 
مي كند و با برخي نمي كند. اين موضوع را شما كه اهل 
رسانه هستيد به خوبي مي دانيد. الزم نيست من بگويم. 
 به نظرم خيلي تبعيض آميز است. شايد شاهد يك 

نوعي از بي عدالتي باشيم. 
ش��ما خصوصيت اخالقي من را مي دانيد. آدمي هستم 
كه روي پاي خودم ايستاده ام. من از زندگي خودم زده ام 
تا فيلم بس��ازم. فيلم هاي اوليه ام را خودم تهيه  كردم و 
س��رمايه گذار هم بودم. معموال در اين موارد س��كوت 
مي كن��م. به قول مع��روف نمي آيم در اي��ن موضوعات 
بررسي كنم و بگويم چرا اينگونه شده است. اگر شرايط 
عالي ب��ود كه اينجا »هاليوود« بود!)با خنده( به هر حال 
دوست ندارم به اين چيزها انتقاد كنم. ما در اين مملكت 
با كمبودهايي بزرگ شده ايم. فيلمسازي  ام هم به گونه اي 
بوده كه هميشه مس��تقل مانده ام. خيلي دوست دارم، 
رسانه ها و صداوسيما با ما همكاري كنند. زماني كه فيلم 
»باز هم سيب داري؟« را ساختم، عالقه مند بودم تا روي 

اين فيلم سرمايه گذاري شود و سازمان هاي سينمايي 
هم به من وام بدهد؛ ولي وقتي نش��د هيچ حرفي نزدم 
و انتقادي هم نكردم و نگفتم كه:»واي واويال ش��د!« من 

چنين عادتي ندارم.
 شما يكي از مديران فيلمبرداري سينماي ايران 
هس�تيد. چند فيلم س�ينمايي هم س�اخته ايد 
كه فضاه�اي متفاوتي داش�ته اند. ب�ه طور كلي 
فيلمسازي مس�تقل س�ينماي ايران را چگونه 

مي بينيد؟
من وقتي وارد دانش��كده سينمايي شدم براي فيلمساز 
شدن، آمده بودم. هر چند كه فيلمبرداري را هم خيلي 
دوست دارم. رشته هاي ديگر سينما را هم دوست دارم. 
عاش��ق سينما هس��تم. همه  چيزم را براي سينما كنار 
گذاشته ام. كارگرداني هم قسمتي از سينماست. تجربه 
شگفت انگيزي براي من است. وقتي فيلم هايي مي سازي 
كه آبروريزي نيستند و جواب هم مي گيري خيلي خوب 
است. فكر مي كنم من هم موفق بودم. بايد نظر منتقدان 
و اهالي رسانه را درباره فيلم آخرم بدانم. هنوز ارزيابي هاي 
آنچناني نديدم. من خودم را با اين نظرات ارزيابي مي كنم. 
تماشاگران هم هميش��ه دو دسته هستند: يك عده اي 
دوست دارند و يك عده اي هم بدشان مي آيد. در كل بايد 

بگوم حرفه كارگرداني مورد عالقه من اس��ت. دوستش 
دارم. من يك س��ينماگر هس��تم. با اين عشق به تهران 
آمدم. شايد در شهرستان خودم مي ماندم و زندگي نرمالي 

داشتم همه  چيز بهتر بود.
 البته اين روزها بيش�تر آدم ها به دنبال زندگي 

غيرعادي و شگفت انگيز هستند...
واقعيت ماجرا اين است كه االن فكر مي كنم بايد به دنبال 
زندگي نرمال باشم!)با خنده( سن من واقعا باال رفته است. 

دوست دارم فيلم هايم بفروشد. 
 فيلم هاي شما به هيچ عنوان در راستاي سينماي 
مبتذل سلبريتي محور نيست. آنها گويا تبليغات 
خاصي دارند و حمايت هايي هم از آنها مي ش�ود. 
سينماي مس�تقل چگونه مي تواند با اين فيلم ها 

رقابت كند؟
آقاي رسولي! از زماني كه جريان سينماي پخش كننده ها 
و س��ينماداران وارد بخش اصلي شد و نظارت هم از آنها 
برداشته شد، فاجعه اي رخ داد. اصال هم به نظارت دولتي 
معتقد نيس��تم. ولي اين وضعيت باعث ش��د سينما به 
جاهايي برسد كه خود شما به خوبي مي دانيد، كجاست! 
من نمي توانم چنين فيلم هايي بسازم. اصال دوست ندارم. 
كار سختي هم نيست. به آساني مي توانيد از فيلم هاي 
تجاري ساده كپي كنيد تا بفروشد. من فيلم هاي خودم 
را مي  سازم. سينماي من خصوصيت تجربي دارد و شايد 
هميشه هم جواب ندهد. رقابت خيلي سخت است. همين 
االن فيلم من در كنار چند فيلم ديگر اكران شده است. 
من به آنها اشاره اي نمي كنم. تنها از فيلم »آشغال هاي 
دوس��ت داش��تني« نام بردم. براي اينكه به كارگردانان 
هنري  عالقه دارم. اين نوع س��ينما را دوست دارم. شايد 

هيچ وقت كارگرداني مثل من پولدار نمي شود!
 متاسفانه س�ينماي ايران رويكردي بومي دارد 
و توجهي به بازارهاي جهان�ي و منطقه اي ندارد. 
به نظر مي رس�د فيلم »جن زيبا« اين كليش�ه را 

شكسته است. 
تمام تالش ما اين است ارتباطات سينمايي شكل بگيرد. 
دليل اصلي انتخاب خانم نورگل يشيلچاي هم اين بود. 
اين بازيگر با فاتح آكين كار كرده است. او در سريال هاي 
تركيه اي هم خيلي موفق است. شايد باورتان نشود در 
كشورهاي مختلفي محبوب شده است. اكران فيلم »جن 
زيبا« در كشورهاي تركيه و آذربايجان قطعي است. در 
حال رايزني با كشورهاي ديگر هم هستيم. او در امريكاي 
جنوبي هم محبوبيت دارد ولي هنوز نتوانستيم به آنجا 
برويم. خود خانم نورگل يشيلچاي مي گفت كه در كشور 
شيلي به  شدت محبوب است. براي ما خيلي جالب بود! 
سريال هاي تركي راهش را به آنجا هم پيدا كرده است. 
به نظرم فيل��م »جن زيبا« مي تواند راه را باز كند. آزمون 
و خطاست. كش��ور تركيه تقريبا 3 برابر سينماي ايران 
سالن سينمايي دارد. فيلم هاي هاليوودي را هم نمايش 
مي دهند. مي ش��ود گفت يك بازاري هم در آنجا داريم. 

هرچند كه به آنجا مسلط نيستيم.

بازي هاي روابط انساني

كتاب »بازي ها«ي اريك برن در دسته 
كتاب هاي روانشناسي روابط انساني 
ق��رار دارد. »بازي ه��ا« در واقع ادامه 
مطالب كتاب »تحليل رفتار متقابل«، 
نوشته ديگري از اريك برن است اما اين 
به معناي پيش نياز بودن اين كتاب نيست. طرح كتاب 
»بازي ها« به گونه اي اس��ت كه مي توان آن را مستقل 
خواند و فهميد. با همه اينها احتماال كسي كه سراغ آن 
مي رود با مفه��وم كلي بازي ها از منظر روانشناس��ي 
آشناست. در بخش اول، زمينه الزم براي تحليل و تفهيم 
بازي ها به طور خالصه آورده شده است. بخش دوم تحت 
عنوان »فرهنگ بازي ها« ش��امل توصي��ف انفرادي 
بازي هاست. در اين بخش بازي ها به هفت گروه مجزا 
تقسيم مي شوند: بازي هاي زندگي، بازي هاي ازدواج، 
بازي هاي مهماني،  بازي هاي دنياي تبهكاري، بازي هاي 
اتاق مشاوره و بازي هاي خوب. هر يك از اين گروه ها خود 
شامل چند گونه اصلي هستند كه اريك برن تك تك 
آنها را در قالب مثال بررسي و تحليل مي كند. بخش سوم 
كتاب با عنوان »در فراس��وي بازي ها« شامل مطالب 
باليني و نظريات تازه اي است كه به نظريات قبلي اضافه 
شده تا به درك مفهوم »رفتار خالي از بازي« كمك كند.  
بازي ها سلسله مراوده هايي هستند ميان افراد و براي 
برقرار كردن ارتباط به كار مي روند. تمام اعمال متقابل 
انس��ان ها طبق بازي هاي مرسوم و آدابي كه از دل اين 
بازي ها بيرون آمده، انجام مي شود و مي توان گفت تمام 
رفتار انسان ها بازي است. اريك برن در كتابش بازي را 
اين طور تعريف مي كند: »بازي رشته اي تبادل مكمل 
ب��ا ه��دف نهفته اس��ت ك��ه تا حص��ول ب��ه نتيجه 
پيش بيني شده و كامال مشخص پيش مي رود و جريان 
پيدا مي كند. يعني هر بازي رشته اي تبادل مشخص و 
غالبا تكراري اس��ت، ب��ا ظاهري قابل قب��ول و داراي 
انگيزه اي پنهاني - يا به زبان عاميانه تر رشته اي حركت 
اس��ت با دام يا كلك.« و در ادامه به بررسي نمونه اي از 
بازي هاي رايج ميان زن و شوهرها يعني »اگر به خاطر 
تو نبود...« مي پ��ردازد و از آن به عن��وان الگويي براي 
توصيف ماهيت كلي بازي ها استفاده مي كند. خواندن 
كت��اب »بازي ها« همچون س��اير كتاب ه��اي حوزه 
روانشناس��ي زمانبر است. بعد از آش��نايي با هريك از 
بازي ها به زماني مناسب احتياج داريد تا آنها را در روابط 
خود بيابيد و تحليل كنيد؛ پس نگران كند پيش رفتن 
مطالعه كتاب نباش��يد. كتاب »بازي ه��ا« با ترجمه 
اسماعيل فصيح و از سوي نشر ذهن آويز منتشر شده و 

تاكنون به چاپ بيست وششم رسيده است.

ستاره ام پشت سرم سرنگون شده است

ساهره رستمي

»كوچ ش��امار« رماني به قلم فرهاد 
گوران است و از سوي نشر آگاه و بان 
به بازار كت��اب راه يافته. از اين كتاب 
بايد ب��ه عن��وان فصل س��وم رمان 
»نفس تنگي« ياد كرد. شامار جوان 
كردي اس��ت كه بع��د از زلزل��ه كرمانش��اه، در عين 
س��وگواري به ناگزير مادرش را در يك گور گروهي به 
خاك مي سپارد و با كوله باري از متون آييني، تاريخي 
و خاطرات، از سرزمين ويران شده اش به پايتخت كوچ 
مي كن��د و در يك كمپ ترك اعتياد مش��غول به كار 
مي شود. او كه بايد فهرستي از بيماران كمپ تهيه كرده 
و براي هر يك ش��رح حال بنويس��د، اين بار با دنياي 
ويران شده بزرگ تري روبه رو مي شود كه او را بيش از 
پي��ش در بهت و حي��رت فرو  مي ب��رد. اس��تفاده از 
بن مايه ه��اي اس��اطيري فرهنگ ك��ردي، واژگان و 
مثل هاي آن، در كنار نثري پاره پاره و انقطاع در پيرنگ 
را مي توان از ويژگي هاي بارز زبان و فرم اين اثر دانست. 
»كوچ شامار« برآمده از سنت ها و آيين هاي كردي و 
زاييده زيست انساني است؛ روايتي چنداليه از حوادث 
واقعي و دغدغه هاي انساني كه با نقل قول ها، رسوم و 
آيين ه��اي بومي در كن��ار زندگي مدرن، با س��بكي 

نيمه غربي گره خورده است.
گوران هوشمندانه نش��ان مي دهد كه كمپ چگونه 
مي تواند خارج از خودش گس��ترش ياب��د. تا جايي 
كه تفاوت چنداني ميان گم گش��تگي و تناقض هاي 
آدم هاي بيرون با شخصيت هاي درون كمپ به چشم 
نمي خورد؛ ش��خصيت هايي كه براي گريز از گذشته 
به مرفين و متامفتامين پناه برده اند؛ به رويا، هذيان، 
بيداري هاي ممتد، به وهم. اين گريز از ابتدا تا به انتها 
در بطن اثر جري��ان دارد؛ گويي كه چاره اي جز كوچ 
نيست. »كوچ ش��امار« تمثيلي از آخرين نفس هاي 
يك س��رزمين افيون زده اس��ت. دنيايي است كه در 
آن هيچ كس سر جاي خودش نيست. دانش آموخته 
ادبيات - ميموا - دادزن يك انتشارات است، مستشرق 
تاجر فرش است و مهندس - شامار - دفترداري است 
كه شرح حال معتادها را مي نويسد. همه اين آدم ها در 
يك فساد گروهي، مرگ و فراموشي را به وسيله افيون 
صدا مي زنند. مرگ در سراس��ر داستان حضور دارد 
ولي نه آن مرگي كه خود به سمت آدمي مي آيد؛ اينجا 
آدم ها خودشان مرگ را فرا مي خوانند. راوي جايي از 
رمان ميگويد: »خورشيد به اندازه يك طناب  دار از قله 
دماوند باال آمده بود«؛ طناب داري كه خود تمثيلي از 
تمس��ك به مرگ براي گريز از حقيقت زندگي است. 
تباهي همه جا را گرفته اما شامار كه قبال هم از چندين 
مهلكه  جان به در ب��رده، از اين مرحله نيز مي گذرد و 
در پايان رمان با يك اس��ب ناپديد مي شود؛ يك كوچ 

استعاري ديگر.

سيد حسين رسولي

برخي اعضاي شوراي شهر تهران از عملكرد حناچي گاليه كردند

قوت گرفتن احتمال سوال از شهردار
گفت وگو با شلومو زند، نويسنده كتاب  »اختراع قوم يهود«
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داوود محبي

گفت وگو با بايرام فضلي، كارگردان فيلم »جن زيبا«

هيچوقتكارگردانيمثلمنپولدارنميشود

 اگ�ر ش�رايط عال�ي ب�ود ك�ه اينج�ا 
»هالي�وود« بود!)ب�ا خنده( ب�ه هر حال 
دوس�ت ندارم به اين چيزها انتقاد كنم. 
ما در اين مملكت ب�ا كمبودهايي بزرگ 
ش�ده ايم. فيلمس�ازي  ام هم به گونه اي 

بوده كه هميشه مستقل مانده ام.
از زمان�ي ك�ه جري�ان س�ينماي   
پخش كننده ها و سينماداران وارد بخش 
اصلي ش�د و نظارت هم از آنها برداشته 
شد، فاجعه اي رخ داد. اصا هم به نظارت 
دولتي معتقد نيس�تم. ولي اين وضعيت 
باعث ش�د س�ينما به جاهايي برسد كه 

خود شما به خوبي مي دانيد، كجاست!

 هزينه فيلمسازي بسيار باال رفته است! 
من هم بيش�تر مواقع در كس�وت مدير 
فيلمبرداري فعاليت مي كنم. اگر شرايط 
اكران بهتر ش�ود، مي توانيم بگوييم كه 

دولت همكاري خوبي با ما داشته است.
 م�ن فيلم ه�اي خ�ودم را مي  س�ازم. 
س�ينماي من خصوصيت تجربي دارد و 
ش�ايد هميش�ه هم جواب ندهد. رقابت 
خيلي سخت است. همين االن فيلم من 
در كنار چند فيلم ديگر اكران شده است.
اين نوع س�ينما را دوس�ت دارم. شايد 
هيچ وق�ت كارگرداني مثل م�ن پولدار 

نمي شود!

عليرضا آب آب


