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کلیشه زدایی در سینما
  مسعود کارگر

زنان در سینما
همیشــه و تا کنون با ترســیمی از زن در ســینمای ایران 
مواجه شده ایم که کلیشه بوده است و عمده آثر بر محوریت 
ازدواج، طالق، ناهنجاری های اجتماعــی و اخالقی و اکثرا 
نگاه جنســی بوده اســت، که در فیلم یا با یک زن ضعیف، 
مظلــوم و بیچاره روبــه رو هســتیم و یا فــرای آن با یک 
شخصیت و داستان زن محور جنسیت زده، که نقطه عطف 
آن  محوریت شــخصیت یک زن با گزاره های فانتزی یا فرو 

واقعیتی سیاه بوده است.
کمتر پیــش آمده مــدل واقعی یــک زن ایرانی بدون 
اغراق در سینما به نمایش گذاشته شود و همان چند مورد 

محدود نیز با کلی مالحظه و محافظه کاری بوده است.
در چند ســال اخیر اما رویه در حال تغییر اســت و در 
آثاری جسورانه با مدلی تعریفی از زن مخصوصا زنان چهره 
در سینما مواجه هستیم 
که بی پــرده در خصوص 
مسائل آن ها صحبت شده 
و در مــورد چالش هــای 
زندگــی آنــان پرداخت 
مناســبی رخ داده است. 
یکی از این آثار »هناس« 
است. این فیلم روایتی بیوگرافی از یک همسر شهید است، 
که ســعی دارد با روایت زندگی او به نوعی همه زنان ایران 
و مشکالتشان را از چند جنبه نشــان دهد، زنان ایرانی که 
خاصه همســر و مادران شــهدا بوده و حال برخی از آن ها 
مادر و همسر مجاهدان و مدافعان علمی، عقیدتی و امنیتی 
کشــور هســتند که هر لحظه احتمال فراق برایشان وجود 

دارد.
»هناس« ترســیم بی پــرده چالش زندگی همســران 
شــهدای هســته ای اســت که در دو دهــه اخیــر با پر 
استرس ترین و ملتهب ترین زندگی دست و پنجه نرم کرده 
و شجاعانه پای انتخاب و تصمیمات خود ایستاده اند. در این 
فیلم همه گزاره های وجودی یک زن ایرانی ملموس است و 
اغراقی وجود ندارد و ما با شخصیت زنی روبه رو هستیم که 
کامال قابل درک بوده و به دور از هر کلیشــه، سیاه نمایی و 
اغراق است و این بهترین مدل ترسیم زن در سینمای نوین 

ایران است.

شهدا در سینما
در دهه شــصت و هفتاد عمده آثار با محوریت دفاع مقدس 
و زوایای پیرامونی آن بوده اســت که برخی فیلم ها موثر و 
حقیقی جلوه داشته و برخی کامال با واقعیت های موجودی 
جنگ تحمیلــی فاصله گرفته و صرفا ترســیم غالب ذهنی 
سازنده بوده است. اما از اواســط دهه نود تا به حال نمایش 
چهره جنگ و شهدا در ســینما صورت دیگری پیدا کرده و 
به واقعیت آن بیشتر نزدیک 
شده است. پیش از این ما با 
روایت کامال کلیشه از چهره 
شهدا و شخصیت های مهم 
دفاع مقــدس مواجه بودیم 
که با درک مخاطب فاصله 
زیادی داشــت. اما امروزه 
با تحوالت رســانه ای، شــیوه بیان و تبیین متفاوت شده و 
به طبع در این حوزه نیز تغییراتی ایجاد شــده که مخاطب، 
خاصه مخاطب نســل جدیــد بتوانــد درک عمیق هویتی 
نسبت به چهره های دفاع مقدس داشته باشد و که از بهترین 
آثار این چنینی در ســال های اخیر می توان به »ایستاده در 
غبار« و »موقعیت مهدی« اشــاره کرد که با روایتی ساده و 
در عین حال طرح پیچیدگی شــخصیت ها، هویت واقعی و 
حقیقی چهره ها را برای همه نــوع مخاطب مفهومی و قابل 
درک کرده اســت و این راه درســت معرفی و تبیین پرتره 

شهدا در سینماست.

یادداشت روز

        مسعود کارگرمسعود کارگر

پیــام احمدی نیــا، فعالیــت در عرصــه ســینما را بــه عنــوان دســتیار کارگــردان و فعالیــت در پشــت صحنــه آغــاز کــرد. پــس از آن بــا بــازی در فیلــم »پایــان 
خدمــت« بــه کارگردانــی حمیــد زرگرنــژاد وارد ســینما شــد و بعــد از درخشــش در ایــن فیلــم در آثــاری چــون »حمــال طــا«، »لونــه زنبــور«، »آســپرین«، 
ــن  ــمس در چهلمی ــد ش ــی امی ــه کارگردان ــی« ب ــات خصوص ــم »ماق ــا فیل ــر ب ــن بازیگ ــت. ای ــرده اس ــی ک ــی« نقش آفرین ــه زن ــم« و »صحن ــد«، »زخ »ناهی
ــر و  ــن اث ــوص ای ــا در خص ــواالت م ــه س ــا« ب ــه صب ــا »روزنام ــی ب ــم  در گفت وگوی ــن فیل ــر ای ــا بازیگ ــام احمدی نی ــور دارد. پی ــر حض ــنواره فج دوره از جش

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک ــخ داده اس ــش پاس چالش های

  در ابتــدا از همــکاری بــا امیــد شــمس در »مالقات 
ــی« بگویید. خصوص

امید شــمس را به واســطه فیلم های کوتاهش می شــناختم. 
وقتی که پیشــنهاد بازی در »مالقات خصوصــی« را به من دادند 
فیلمنامه را خوانــدم و چون زمانــی به فیلم اضافه می شــدم که 
کل گروه بســته شــده بود و می دانســتم چه اشــخاصی در کار 
بــازی می کنند و چــون گروه بازیگــران، عوامل پشــت صحنه، 
 نویســندگان همگی درجه یک بودند به همیــن دلیل کار را 

پذیرفتم.
ــم را  ــای فیل ــان فض   خودت

ــتید؟ ــت داش ــدر دوس چق
من کار را بسیار دوست داشتم. 
فیلم هایی که به نوعی به مســائل 
اجتماعی و بزهکاری می پردازند 
را در سینما دیده ایم اما اینکه از 
دل این فقر و بزهکاری یک عشق 
بیرون بکشیم خیلی کار جذابی 
اســت. کاری کــه فکــر می کنم 
 امید شــمس به خوبــی از پس آن 

برآمده است.
ــی    شــما بیشــتر در فیلم های
بــا ژانــر ملــودرام اجتماعــی 
ــه  ــا عالق ــد آی ــازی می کنی ب
ــه  ــا اینک ــت ی ــان اس خودت

ــه شــما پیشــنهاد می شــود؟ ــن نقش هــا ب ای
به هرحال مبحث پیشــنهاد هم هســت. من عمده 
پیشنهاداتم این نقش هاســت اما هیچ وقت فکر نمی کنم 
نقش تکراری بازی کرده باشم. شما هرکدام از این نقش ها را که 
ببینید شکل و کاراکتر خاص خودشان را دارند.  برای مثال در فیلم 

»حمال طال« کاراکترم سیاه نبوده، یا در فیلم »گربه سیاه« که در 
حال اکران است شخصیت منفی به آن معنا ندارم. و این کاراکترها 
اتفاقا آدم هایی هســتند که به جنس آدم های روز شبیه بوده و در 
 شرایط مختلف که قرار می گیرند مجبور به انتخاب و تصمیم گیری 

می شوند.
ــاس  ــما براس ــرای ش ــش ب ــاب نق ــت انتخ   اولوی

ــه؟ ــاس فیلمنام ــا براس ــت ی ــل اس عوام
به هر حال جمع بندی همه مســائل اســت. همیشه معتقدم 
اگر فیلمنامه خوب باشــد و کارگردان بد، فیلمی متوسط تحویل 
 می دهد. ولــی در نهایت همه این  مســائل 

اهمیت دارد. 
ــت  ــال دوس ــنواره امس   در جش
ــما  ــه ش ــم ب ــدام فیل ــتید ک داش
ــازی  پیشــنهاد می شــد کــه در آن ب

ــد؟ کنی
فقط »مالقات خصوصی«.

و  امســال  جشــنواره  فضــای 
می بینیــد؟  چگونــه  را  فیلم هــا 
برخــالف چیزهایــی کــه صحبتــش 
بــود جشــنواره خوبــی اســت. الاقــل 
خــوب  فیلم هــای  میــان  در  روز   یــک 

می بینیم.
  بــا وجــود تمــام ایــن ســختی ها 
ــه  ــد ک ــدر امیدواری ــا چق و چالش ه
ــا  ــی و برنده ــای اصل ــن نامزده ــه، بی در روز اختتامی

باشــید؟
من فکــر می کنم اگر داورها خوش ســلیقه باشــند »مالقات 
خصوصــی« در خیلی از بخش هــا می تواند کاندید باشــد و حتی 

سیمرغ دریافت کند.

پیام احمدی نیا بازیگر: 

»مالقـات خصوصـی«»مالقـات خصوصـی«
عشقی که از دل بزهکاریعشقی که از دل بزهکاری بیرون می آید بیرون می آید

من کار را بسیار 
دوست داشتم. فیلم هایی که 
به نوعی به مسائل اجتماعی 

و بزهکاری می پردازند را در 
سینما دیده ایم اما اینکه از 

دل این فقر و بزهکاری یک 
عشق بیرون بکشیم خیلی کار 

جذابی است. کاری 
که امید شمس به خوبی 

از پس آن برآمد


