
شنبه6 اسفند1401    شماره 1378 پرونده4

شما در اولین تجربه سینمایی خودتان به سراغ مفاهیم 
فلسفی و روانشناختی در یک ژانر کمدی رفتید  که به نظر 
می رسد در سینمای ایران کمتر تجربه شده و این برای یک 
فیلم اولی از نظر گیشه پر ریسک به نظر می رسد این طور 

نیست؟
بله ریسکش زیاد بود. در مجموع یکی از مشغولیت های ذهنی 
من در فیلمسازی این است که اثر هنری جامعیتی داشته باشد که 
هم با مخاطب عام و هم مخاطب خاص ارتباط برقرار کند به نحوی 
که تماشاگران به فراخور سلیقه، تجربه زیســتی و ادراکی   شان 
بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. اکثر آثار کمدی  که در سینمای 
ایران داریم فقط بخشی از تماشاگران را مخاطب قرار می دهند که 
به شخصیت ها و موقعیت های ســطحی و تکراری واکنش نشان 
می دهند. این گونه داســتان ها و موقعیت ها البته به نظر بی خطر 
می آیند و ریسک کمتری دارند اگرچه همان ها هم تضمینی در 
موفقیت  گیشــه ندارند. این که چه فیلمی و تحت چه شرایطی 
در گیشه موفق می شــود،  بحث مفصلی می طلبد چرا که عوامل 
بسیاری در توفیق تجاری یک فیلم دخیل هستند که لزوماً به متن 
یا اجرا بر نمی گردد. در ارزیابی فعالیت های سینمایی فیلمسازان 
باید این دو بحث، یعنی خود فیلم و گیشــه آن را جدا از یکدیگر 
بررسی کرد. فقط به عنوان اشــاره به چند فیلم کمدی که در دو 
سال گذشته گیشه موفقی داشته اند اشاره می کنم. کسی آنها را 
فیلم خوب یا مهمی ارزیابی نمی کند و خودشان هم چنین ادعایی 
ندارند. در حد همین هستند که  یک گردش مالی نسبتاً بزرگ برای 
تولیدکنندگان و ســینمادارها باید به وجود بیاید که خودش فی 
نفسه برای روشن نگهداشتن چراغ سالن های سینما امری مطلوب 
و ضروری است. برای ساخت چنین فیلم هایی یک آرایش فکری و 
استراتژی خاص و یک هزینه نسبتاً باال که به ویژه از عهده بازیگران 
پولساز برآید، باید در نظر گرفته شود تا  فیلم در نهایت در گیشه 
موفق شــود. البته  ماجرای پخش و زمان پخش هم جزو همین 
آرایش ها و استراتژی ها هستند. به غیر این مدل، گیشه ها غیر قابل 

پیش بینی هستند و به اصطالح آمد نیامد دارند.

برخی فیلم کمدی را تنها یک فیلم سرگرم کننده و مفرح 
می پندارند که مخاطب را برای لحظاتی بخنداند و برخی 
دیگر اقتضای هر فیلمی را فرهنگســازی، ارتقای سطح 
فرهنگی و سلیقه مخاطب و همچنین واداشتن او به تفکر 

می دانند، شما چه تعریفی از فیلم کمدی دارید؟

 وضعیت  ایده آل جمع کردن هر دو وجه  است یعنی فیلمی که 
هم بخنداند و هم ارتقای فرهنگی بدهد. فیلم کمدی در تعاریف 
کالسیک خود، ما را به عنوان تماشاگر در موقعیتی قرار می دهد که 
در فضایی مصون از قضاوت و سرزنش،  از باال به اعمال احمقانه ای 
که از انسانها یعنی خودمان  سر می زند، نگاه کنیم و به آن بخندیم. با 
این حس و حال که وقت و فرصت اصالح و تغییر همه چیز را داریم.  
به خاطر همین جای امور قطعی و غیرقابل بازگشتی چون مرگ در 
کمدی های معمول نیست، چون مرگ سرنوشت محتوم و غیرقابل 
تغییر اســت و ما در کمدی معتقدیم دنیا قابل اصالح و امور قابل 

جبران است.  اگر ما به عنوان تماشاگر کمدی، خودمان دچار همان 
نقص های مضحک باشیم با تماشا کردن کمدی خوب به مشکالت 
خودمان آگاه می شویم و اگر آن مشکل در دیگری باشد با استفاده 
از مکانیزم خنده در کمدی به نوعی عقده گشایی کرده و از اعتبار آن 
به دیگری می کاهیم. اگرچه نقص  ها، ایرادها، اشتباهات و فریب های 
ذهنی انسان از زاویه ای دیگر می تواند بسیار وحشتناک و ترسناک 
باشد، اما از منظر کمدی ما پرسپکتیوی را برگزیده ایم که با خنده 
سرو کار دارد و در پی بی اعتبار کردن اموری است که آنقدرها که 
به نظر می آیند محکم و منطقی و بی خلل نیستند.  کمدی در واقع 
آگاه کردن تماشاگر به نقیصه های وجودی خودش و یا جامعه اش 
است اما با زبانی سرخوش و طنز نه جدی و تراژیک. گویی زبان حال 
کمدی این است که مشــاهده کن که کاری که تو یا جامعه ات به 
آن گرفتار هستید چقدر احمقانه و خنده دار است، پس بیا تا زمان 
هست و  با هم خوشیم و شادیم و حال مان حال خنده و سرخوشی 
است و فرصت برای تغییر داریم، به کج و مژی رفتاری مان بخندیم 
و در عین حال دســت از آن برداریم. اگر امر مذموم با کمدی حل 
نشود همین نقیصه ما را به ورطه تراژدی می اندازد و بحث سرنوشت 

محتوم جلو می آید که  دیگر نمی توان آنها را تغییر داد.  

فیلم های کمدی معموال در دسته فیلم های پرفروش قرار 
می گیرند اما همیشه با این انتقاد مواجه بوده اند که سطح 
ســلیقه مخاطب را پایین نگه داشته است. فکر می کنید 
فیلم شما از آن دسته فیلم های کمدی است که در ارتقای 

سطح سلیقه مخاطب می تواند تاثیرگذار باشد؟ 
نمی دانم . باید صبر کنیم زمان بگذرد اما در کل ارتقای سطح 
سلیقه یک امر کوتاه مدت نیست و با یک فیلم و دو فیلم هم حل 
نمی شود چرا که یک سیاست فرهنگی است. سطح سلیقه مخاطب 
را سیاست تعیین می کند. برای این که به کسی بر نخورد از کشور 
همسایه مثال می آورم؛ فرض کنید یک سیاست گذار فرهنگی ترک 
که باالخره قدرتی در مملکت خود دارد، ضمن اینکه می داند انواع 
کمدی وجود دارد و برای هر سلیقه ای باید خوراک مناسب خودش 
را درست کرد، از 2500 سالن ســینما، 2400 تا را  به فیلم رجب 
اودیک بدهد و 100 تا  سالن را هم به فیلمی بدهد که مثال کمی 
اندیشه محورتر است و احیاناً به تعبیر شما ممکن است در ارتقای 
سطح سلیقه کمک کند. حاال ارتقای ســلیقه کجای این جریان 
قرار می گیرد؟ من انکار نمی کنم برخی مردم کمدی های سبک 
و راحت را می پسندند و برخی دیگر از اینکه به چیزهای معمولی 
و دم دستی بخندند عذاب وجدان می گیرند. برخی دوست دارند 
مسائل پیچیده و مهم در کمدی مورد بررسی قرار گیرد و برخی از 
اینکه فیلم سراغ مسائل مهم برود، گریزانند و دوست دارند که مثاًل 
هنرپیشه محبوبشان باز دوباره همان لفاظی ها و جوک هایی که 
در فضای مجازی شایع شده را به خوردشان بدهد. من هم موافقم 
برای هر سلیقه ای باید فیلم وجود داشته باشد اما تعادل و تنظیم 
سلیقه و ذائقه به دست سیاست است و هنرمند زور چندانی ندارد. 

این یک امر بدیهی است.  

برخی از منتقدان بر این باور هستند که این فیلم بین 
کمدی روشنفکرانه و کمدی عامه پسند گرفتار آمده است 

و تکلیف مشخصی ندارد. شما چه فکر می کنید؟
گرفتار نشده بلکه حال و هوای کلی اش  سیر در هر دو  فضا است  
و هر دو فضا را پوشــش می دهد. بالتکلیف نیست بلکه تکلیفش 
ســیال بودن در همین دنیاهای متناقض اســت. برای خود من  
کاماًل واضح بود که پالتوشتری مثل تجریه عینی خودم در زندگی 
شخصی در چند فضای متمایز و متضاد در حال رفت  وآمد است. 
من  به طور عامدانه داســتان فیلم را از این فضاها عبور می دهم. 
فضاهایی که  بسیار متناقض و به لحاظ معرفتی کاماًل دور از هم 
هستند. بعید می دانم تماشــاگران این تناقضات را درک نکنند 
چون آنها هم مثل من در همین دنیاهای متکثر و متضاد زندگی 
می کنند.  فضای فیلم دقیقاً مثل فضای اجتماعی است که ما در 
آن زندگی می کنیم. وقتی صبح از خانه بیرون می روید تا به محل 
کار برسید تا عصر و شــب که دوباره به خانه بازمی گردید از میان 
تعداد بسیار زیادی از فضاها، دنیاها و آدم های متفاوت و متناقض 
عبور می کنید که ممکن است شامل فضاهای  مبتذل، خاله زنک، 
فضاهای فرهیخته و علمی، دنیاهای مومنانه یا مشرکانه، فضاهای 
جوان پسند و فضاهای عصبی و از این دست  باشد. من این تجربه 
را دوست داشتم. اگر یادتان باشد، در فیلم »در مدت معلوم« هم 
شــخصیت میثم با بازی جواد عزتی از یک ســو با دانشگاهیان و 
اصحاب چاپ و نشر سروکار دارد از یک طرف با پیرزنی که در کنار 
لیف و صابون خودفروشی هم می کند. از یک سمت  با اطالعاتی ها 
و امنیتی ها کل کل دارد از یک طرف بــرای بچه های کالس اش 
تئوری می بافد. از یک سو خود را جامعه شناس می داند از یک سو 
هالک دو سه دختر مجردی است که طبقه پایین را اجاره کرده اند.  
در پالتوشتری هم قصه همین است. فرید در دفتر پژوهشی رفت 
وآمد دارد که در حد یک کافه است و از یک طرف به یک دختر خاله 
زنک  درس کنکور می دهد و خودش هم  می تواند با سرهم کردن 
چیزهایی، مقاله ای در مجله فلسفی چاپ کند اما دیپلم هم ندارد. از 
یک طرف سمج، ماجراجو و احساسی است و از طرف دیگر به شدت 
اهل تحلیل و آنالیز. بنابراین کاماًل کنار هم قرار دادن این دنیاهای 
دور از هم جزئی از دنیای فیلم اســت. شرط خوب در آمدنش هم 
این است که میان این فضاهای مختلف انسجام الزم وجود داشته 
باشد که به نظرم در فیلم اتفاق افتاده است. نشانه اش هم این است 

که کنش شخصیت ها درک می شود. 

سطح سلیقه مخاطب را سیاست تعیین می کند
 مهدی علی میرزایی دانش آموخته کارگردانی سینما وهمچنین فلسفه اسالمی است که در کارنامه هنری 
او فیلمنامه نویسی فیلم های سینمایی »گشت ارشــاد«، »هفت معکوس«، »در مدت معلوم«، »پارادایس«، 
»کاتیوشا« و »اولین تولد« دیده می شود. او نخســتین فیلم سینمایی خود را با عنوان »پالتوشتری« در ژانر 
کمدی جلوی دوربین برد که هم اکنون در سینماهای کشور روی پرده است. این فیلم با حضور سام درخشانی، بانیپال شومون، 
بهاره کیان افشار، لیندا کیانی، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد و پریوش نظریه، روایت زندگی پسری جوان است که در 
رشته فلسفه درس می خواند و یک پالتوی شتری رنگ از پدرش به ارث برده که هر وقت آن را می پوشد، برایش دردسرساز 

می شود و افکار وسوسه آمیزی به سرش می زند. گفت و گوی صبا را با نویسنده و کارگردان این فیلم در ادامه می خوانید:

گفت و گو

فاطمه حمیره

گفت وگوی صبا با مهدی علی میرزایی کارگردان فیلم سینمایی پالتوشتری:


