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تماعی جدر مسائل انسانی و ا عملکرد هر فیلمساز ، برخورد بابندی آنهاو تقسیم وزارت ارشاد با فیلمسازانر رفتا

ها افکنده که بسیاری همچنان و به سیاق همین وزارتخانه، ای بر ذهننان سایهبه تدریج چ ،در فیلمش و تفکرش

ی ای با چه نوع بیان سینماینیست که چه ایده چندان مهم این ی کسی چون جعفر پناهی،زهپندارند در فیلم تامی

به چه دستاوردی بدل شده؛ بلکه مسئله فقط این است که این بار چه انتقاد و اعتراضی با چه میزان تندی و شدت، 

تصور  اند،حاال که نیروهای امنیتی و قضایی هم با برخورد قهری شدیدتر، او را به بند کشیدهمطرح شده است. 

 ای گرفته است. ی شدت این مخالفت، طبعاً اوج تازهعام درباره

از شکل سال پیش ساخته شده بود،  4فیلم قبلی پناهی که ( 2202) "سه رخ"مانند  (2222) "خرس نیست" اام

 یرگی دندانچند جمله شود گفت اگر به قصد ِ یافتن ِدست ِ اعتراض یا اعالم مخالفت، کامالً دور است. میدم

ه معادالت ب دو دوتا چهارتایی به روش هایی که بشوددر جایگاه کلمات قصار یا موقعیت و نقل قول برای استخراج

 بین حکومت و مردم مانند کرد، فیلم را ببینیم، سرخورده خواهیم شد. 

کند، از شرایط اجتماعی ترسیم میی عمق تصویری که ست که دستاورد سینمایی فیلم به اندازهاین در حالی

امعه، و آن ترسیم شرایط جست بیان سینمایی ی یک جورصرفاً تجربهغافلگیری به همراه دارد. آیا این دستاورد، 

ویژه در فضای  به –ی قدیمی نقد سینمایی کلیشه شود آنتر، آیا میبیر سنتیتع های فیلم؟ بهبخشی از درونمایه

ه کند و مدام دنبال تناسب آن دو بکه فرم را از محتوا تفکیک می ؟ همانکرد فیلم سوار را بر روی این -نقد ایران

 د؟ گردعنوان دو عامل جدا از هم می

، هر سه مولد همدیگرند و هر کدام از دل داستان، فرم و معنااین جا از این خبرها نیست.  "خرس نیست"در 

 الر وبسایت فستیوو همین طور د در فستیوال ونیزآمده )هم یلم ف رسمی ه در معرفیشود! آن چدیگری زاده می

شان فیلم( ناظر اصلی آدم انه جعفر )به عنوک کندتأکید می بر دو داستان عاشقانه، تورنتو که تازه آغاز شده(

. ولی نسبت ساختاری او با آنها در شکل بخشیدن به داستان فیلم، نقش بیشتری دارد: یکی از آن دو را شودمی

گذار که خط بین پشت و روی صحنه را های فاصلهبه سبک بسیاری درام کند.خودش دارد کارگردانی می

ار دیگری ابزار ک در گشاید.این درام علیه خالق خود یعنی خود جعفر زبان به اعتراض می دارند، شخصیتبرمی
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. و بدهد، لزدهمتعصبان سنت دو جوان را نزد گیری پیدا کند و عشقکارکرد مچتواند عفر که دوربین باشد، میج

یم مقخواسته با امید واهی دادن و دروغ ساختن، عشاق گیرد که میی اول در مظان اتهام قرار میجعفر در عاشقانه

نشیند بر مسند شاهد میی دوم اما جعفر بزند. در عاشقانه را هر چند خیرخواهانه، گولترکیه و منتظر سفر به اروپا 

 ها را مشخص خواهد کرد. گوید، سرنوشت آدمو این که چه می

 ر خودش درراستش از زمانی که ممنوعیت فیلمسازی برای جعفر رقم خورد و او بدون مجوز، در خفا و با حضو

 ی خودش تا چه اندازه درست است: این کهلم ساخت، تازه دیدم تشخیصش در مورد چهرهجلوی دوربین فی

بازی ، عتناسب کامل دارد. در واق "عجب گیری افتادیم"با موقعیت  ست، میمیک صورتشوقتی جدی و شاکی

 بیش از آن که به هدف و احکام صادرشده علیه او، 22های بعد از سال فیلم نقش خودش در تمام جعفر در

دن او در خورد که گیر افتاباشد، به درد این می یِ پنهانیهای فیلمسازو بازتاب سختی نمایش شرایط ممنوعیتش

 ی. ممنوعیت که در کل زندگباور کنیم بر روی چهره و حالتش، خوب تر از کلیت آن ممنوعیت راوضعیتی وخیم

مین آید، مانند هپیش می "رعایت انسان"هر نوبتی که ضرورتی برای  با جریان دارد. فقط ای اوشخصی و حرفه

ی شرایط همکاران جویی او دربارهی فروریختن متروپل در آبادان یا پیامضای بیانیه در واکنش به فاجعه

نهادهای حکومتی  اف در زندان اوین، باز این ممنوعیت توسطلاحمد و محمد رسو فیلمسازش مصطفی آل

اندازد. اما آن چه جلوی تر میگیرد و او را در حصاری تنگمثل همین بار، جانی تازه می هم گاه شود.یادآوری می

 زئیات،ج رساند که از نظری میوضعبه  "فیلم ساختن به سختی"دهد، جعفر را از آن یش روی میهادوربین فیلم

 ست! از آن موقعیت کلی بدتر

دانم چه قدر توسط پیگیران سینمای ایران و دوستداران سینما در ایران دیده شده، که هنوز نمی "سه رخ"مثالی از 

ن . ایفاش نکنمنمونه نیاورم و اجزای داستان/ساختار/مضامین آن را  "خرس نیست"کند تا از به من کمک می

 رود تا ازبه روستایی در شمال غربی ایران میدر نظر آورید: جعفر با بهناز جعفری  "سه رخ"وضعیت را در 

هناز را به دست ب خودکشی بت عشق ناکامش به بازیگر شدن، خودکشی کرده و فیلمسرنوشت دختری که با

ود شده به دست خند. اما از همان اوایل، بهناز به جعفر شک دارد که نکند تمام اینها بازی چیدهخبر شوبارسانده، 
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دانیم که در حالی که ما در فرآیند تماشای فیلم، طبعاً می بسازد!ی خودکشی خواسته فیلمی دربارهکه می او بوده

ی شود، چهرهآید؛ اما وقتی احتمال دروغ به او نسبت داده میجعفر و اجرای آن می یهمه چیز از فیلمنامه

قع نداشته نوشته و انگار توست. اش در حال پیاده شدن از ماشین و به اصطالح قهر کردن، تماشاییآچمزشده

ز را ا "عجب گیری افتادیم"ست که انگار دارد مصداق همان ناباوریی خودش، چنین حالی از او بگیرد! ساخته

ر شدن به آن را دانیم که او دارد این وضعیت و دچاما میچون همزمان،  زند.ته دل، با خطوط چهره فریاد می

ست یدهد، بازتابیابد و در نتیجه، هر چه در آن روی میی خودش شباهت میفیلم به پشت صحنه کند،می "بازی"

 ربط بهبین، آزاد ِ آزاد هم بود، خصوصیات این جامعه را ای که اگر جعفر در فیلم ساختن در بطن آاز جامعه

بگیر و ببند از نوع ست که مردم در فیلم، اهل این نیمقصودم اصالً  یافت.میننگاه حاکم بر این جامعه همان 

مسیر فیلم ساختن او، ندانسته یا ناخواسته موانعی  به جایش درباشند. نه.  حاکمیت یمورد عالقه یانهمآبقیم

 شود. راه، از آن فیلمسازی در خفا هم مسدودتر می سازند کهمی

صلت همین خ توصیفش کرد، "سه رخ"تر از پیچیدهیک مرحله توان میبه شکلی که به باورم  "خرس نیست"

تاریخ  "فیلم در فیلم"ترین ی مهمی مشهور پیتر هارکورت منتقد بریتانیایی دربارهجمله خودبازتابی را دارد و

خرس "» :که به کار برد توانمی هم "خرس نیست"ی دربارهفدریکو فلینی را  "هشت و نیم"یعنی  سینمای جهان

 «!"خرس نیست"ی ساخته شدن ِ ست در بارهفیلمی "نیست

ماند این که آن وضعیت اجتماعی در گذر جعفر از یک روستای دوردست، چگونه در این بند آخر نوشته، می

عینی  هایگیرد که به جلوهچیزی را هدف میهمین جاست:  الحیل فیلم،و لطایفظرافت ماجرا ست؟ شدنیترسیم

در  ی کسیگری یا سلطهار شود. الزم نیست خشونت یا قضاوتشبیه جوامع شهری امروزی نیاز ندارد تا آشک

ند. در کنهاد قدرت را نقد  از پیش لو رفته، رو و ایاستعاره ا به نمایش بگذارد تا در قالبگری رنسبت او با دی

داشته  ستگاهتوانند کامالً یک خاو تعصب، می ، شفقت"خرس نیست"و  "سه رخ"در ری جارفتارشناسی مردمیِ 

، نفرک ی اری شود. توقعاتدر رفتار کسی ج ،ت با بددلی یا حتی بدرفتاریون ضدیتواند بدباشند. مهربانی می

تواند حق طبیعی او به حساب ، میآورددر بیننده به وجود میرا  "خواهیزیاده چه آدم ِ" اکنشهمان لحظه که و
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اش و واژگان آشنایی چون مهاجرت، قضاوت، ی ظواهر داستانیدر پوسته "خرس نیست"آید. با این اوصاف، 

های درونی منتهی به کار شود؛ بلکه با واکاوی الیهبازجویی، گواهی دادن، لو دادن و راپورت دادن، اجتماعی نمی

 یابد. تری دست مییابی ژرفمیم جماعت، به ریشهو تص

ینان گفت که در روند فیلمسازی این طمشود با ابیند، میدر روزهایی که جعفر، سقف زندان را باالی سر خود می

اش کوشد فیلم بسازد، پناهی امن برای خود یافته است. نوع استفادهسوژه کردن ِ خودش که دارد میبا  دورانش

ود های بیشتر به وقایع فیلم، به پیچیدگی خای که توضیحش در این نوشته بدون اشارهپیچیدهاز مکانیسم درهم

 . ، به کمال رسیده استفیلم بود

بازی ِ الزم را برای تجسم این موقعیت جادویی در آینده دارم که روزی جعفر با آزادی کامل و توانایی و خل

ی واخورده و شاکی خودش را هرههای مخفیانه و کنترل از راه دور، فیلم بسازد اما همچنان خطوط چبدون روش

سوژه کند: جعفری که به قایم کردن تجهیزات تکنیکی و گروه کوچکی که دور از او فیلمبرداری کنند و نتیجه را 

ه تر در دل جامعبیند بندهایی نامرئیبرایش روی هارد اکسترنال بیاورند، عادت کرده و حاال در آزادی ِ کاری، می

اهد افتاد؟ خو "عجب گیری افتادیم"ی تنیده شده. باز به همین قیافه ا محدود کردن آدم،برای اسیر یو مناسباتش 

 که دردسر نیست. تر باشد؛ این دردسرها عیبی ندارد. آرزو کنیم آن روز آزادی کامل، نزدیک و هر چه نزدیک

ای که ندانسته، زنیم یا سانسورشوندهکند که از سانسورچی حرف مینظام سانسورمحور، فرقی نمیدر 

محدودیت، خالقیت "بار ی مرگها یعنی جمله. نوعی گرایش به شعار باب دل دیکتاتوریسانسوردوست شده

حجاب، مصونیت "ی تواند در کراهت و اشمئزاز، هماورد جملهه میک تعبیری[در هر دو وجود دارد.  "آوردمی

ترین ، مانند همان که در خوب"خرس نیست"وشبختانه خالقیت جاری در خاما . ]باشد "است؛ نه محدودیت

ی نتایج محدودیت در جامعه و یم، نه از دل محدودیت، بلکه با نظارهدیدمی "طالی سرخ"کارهای جعفر مثل 

 که سینما را در آوردین دو فیلم اخیر، باز کسانی را به وجد میاال در احکند و ی خود را پیدا میدوران، جلوه

 دارند. تر میکارکردهای تازه دوست


