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زیر آسمان فیروزه اى

۷ فیلم و یک داور از سینمای ایران در 
جشنواره هند

پنجاه و دومیــن جشــنواره بین المللــی فیلم هند  �
(گوا) میزبان هفت فیلم و یک داور از ســینمای ایران 
خواهد بود. پنجاه و دومین جشــنواره فیلم هند (گوا) 
که از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی در آسیاست، 
از امــروز ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) کار خــود را آغاز کرد و 
در طول هشــت روز برگزاری تا ۲۸ نوامبر (۷ آذر) در 
مجموع میزبان نمایش ۶۲۴ فیلم از ۹۵ کشور جهان 

خواهد بود.
فیلــم «قهرمان» ســاخته اصغر فرهــادی برنده 
جایزه بزرگ جشــنواره کن و نماینده سینمای ایران در 
بخش بهتریــن فیلم بین المللی اســکار ۲۰۲۲ فیلم 
اختتامیه جشــنواره فیلم هند (گوا) خواهد بود و در 
کنار آن فیلم ســینمایی «غیبت» ساخته علی مصفا 
محصول مشــترک ایران، چک و اســلواکی، «پدران» 
ســاخته ســالم صلواتی و «خورشــید آن مــاه» به 
کارگردانی ستاره اسکندری در بخش پانورامای جهان، 
«کشتن خواجه» ســاخته عبد آبست در بخش مدال 
یونسکو گاندی، «مامان» به کارگردانی آرش انیسی در 
بخش رقابتی فیلم های اول و «روسری آبی» ساخته 
رخشان بنی اعتماد نیز در بخش آثار داوران این رویداد 

سینمایی به نمایش گذاشته خواهد شد.
امســال رخشــان بنی اعتمــاد ســینماگر ایرانــی 
به عنــوان رئیس هیئــت داوران به همراه «اســتفن 
وولــی» تهیه کننــده و کارگــردان بریتانیایــی، «کایرو 
گوئرا» کارگردان و فیلم نامه نویس اهل کشور کلمبیا، 
«ویموکــی جایاســوندارا» فیلم ســاز و منتقــد اهل 
سریالنکا و «نیال مادهاب پاندا» تهیه کننده و کارگردان 
هندی، فیلم هــای بخش رقابتی اصلــی این رویداد 

سینمایی را داوری می کنند.
جشــنواره بین المللــی هنــد یکــی از ۱۵ رویداد 
رقابتی تقویم فیاپف (فدراســیون انجمن بین المللی 
تهیه کنندگان) است که از آنها به عنوان جشنواره های 

الف یاد می کنند.
مروری بر آثار تروفو توسط مؤسسه فیلم بریتانیا

تجلیل از فرانسوا تروفو به عنوان یکی از فیلم سازان 
تأثیرگذار نسل خودش و منتقد فیلمی که به کارگردان 
بدل شــد، در سراســر بریتانیا از ژانویه تا فوریه ۲۰۲۲ 

صورت می گیرد.
در برنامه ای که در طول این دو ماه برگزار می شود، 
چندیــن فیلــم از فیلم های تروفــو بار دیگــر اکران 
می شــوند. این مرور فرصتی ایجــاد می کند تا ارزیابی 
جدیــدی از کارگردانی شــود که نزدیک به ۴۰ ســال 
پــس از مرگش امروز تا حــدودی از مد افتاده به نظر 
می رســد و اکنون در بریتانیا شمار محدودی از آثار او 

هنوز مطرح هستند.
این بررســی در چهار موضوع صــورت می گیرد: 
چرخه آنتوان دوانل با نگاهی به مجموعه فیلم های 
زندگینامه ای که تروفو در طــول زندگی حرفه ای اش 
با بازی آنتوان دوانل ســاخته است. دوانل در دوره ای 
۲۰ ســاله در فیلم هــای تروفو در نقــش او بازی کرد. 
«چهار صد ضربه» محصول ۱۹۵۹، فیلم کوتاه «آنتوان 
و کولــت» محصــول ۱۹۶۲، «بوســه های دزدکــی» 
محصول ۱۹۶۸، «کانون زناشــویی» محصول ۱۹۷۰ و 
«عشق در گریز» محصول ۱۹۷۹ در این بخش نمایش 

داده می شود.
در بخش رنوار- تروفو که به بررسی تأثیر ژان رنوار 
بر کارهای تروفو می پردازد، «بچه وحشــی» محصول 
۱۹۷۰، «دختری زیبا مثل من» محصول ۱۹۷۲، «روز به 
جای شب» محصول ۱۹۷۳، «مردی که زنان را دوست 
داشــت» محصول ۱۹۷۷ و «آخریــن مترو» محصول 

۱۹۸۰ به نمایش در می آید.
در ماه فوریــه در بخش ادبیات تروفو از فیلم های 
اقتباسی تروفو یاد می شــود و «ژول و ژیم» محصول 
۱۹۶۱، «فارنهایت ۴۵۱» محصول ۱۹۶۶، «داستان آدل 
اچ» محصــول ۱۹۷۵ و «اتاق ســبز» محصول ۱۹۷۸ 

نمایش داده می شود.
موضوع نهایی در بررسی تروفو بخش هیچکاک- 
تروفو اســت که به بررسی آثاری که با تأثیر هیچکاک 
ساخته شده، پرداخته می شود. تروفو دستیار شماری 
از فیلم های هیچکاک بود و ســبک نوار آمریکایی در 
موج نو فرانســه حضوری پررنگ دارد. فیلم های «به 
پیانیست شلیک کن» محصول ۱۹۶۰، «پوست لطیف» 
محصــول ۱۹۶۴ و «پــری دریایــی می سی ســی پی» 
محصول ۱۹۶۹ که بیشترین تأثیر را از هیچکاک گرفته، 
با بازی کاتریــن دونو و ژان پل بلمونــدو که به تازگی 
در ۸۸ سالگی درگذشــت، در این بخش نمایش داده 

می شود.
با این حال بخشــی به موضوع زنان و کودکان که 
در آثار تروفو حضوری پررنگ دارند، اختصاص نیافته 
است. گربه ها نیز در فیلم های متأخرتر تروفو حضوری 

پررنگ داشتند.
مؤسســه فیلم بریتانیا آثار فرانسوا تروفو را از یکم 
ژانویه تا ۲۸ فوریه در شــماری از سینماهای منتخب 
در سراسر بریتانیا بازپخش می کند. پس از آن در بهار 
این آثار به صورت بلو-ری در دســترس عالقه مندان 

قرار می گیرند.
تروفو زاده ششــم فوریــه ۱۹۳۲ در پاریس در ۲۱ 
اکتبر ۱۹۸۴ درگذشت. او فیلم ساز، نظریه پرداز و منتقد 
سینمایی برجسته فرانسوی و از پیشروان جریان موج 
نو فرانســه بود. اولین اثر سینمایی او فیلم «چهارصد 
ضربه» از شاهکارهای سینمای دنیا و از سه فیلم بلند 
آغازین موج نو محسوب می شود. در فیلم «چهارصد 
ضربه» تروفــو نگاهی به کودکی ناشــادش دارد. در 
ایــن فیلم که آنتوان در نقش تروفو بــازی کرده، او از 
مادرش می گوید که او را نادیده می گرفت و مادر بزرگ 

محبوبش که وقتی هنوز بچه بود، از دنیا رفت.

دریچه

خزاعی: به آثار ضعیف و سخیف 
پروانه ساخت و نمایش نمی دهیم

محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، با حضور  �
در مجلس شورای اســالمی در گزارشی با بیان اینکه 
حوزه ســینما پرچالش ترین حوزه مدیریتی در عرصه 
فرهنگ و هنر اســت، عنوان کرد: بدون شــک، رسانه 
ســینما بســیار تأثیرگذار، نافذ، رخنه گر و جهت بخش 
اســت و به دلیــل گســتره اثرگــذاری و کارکردهای 
اجتماعی و فرهنگی از اهمیت باالیی برخوردار است.

او ادامــه داد: بــا وجــود شــناخت و تجربه های 
ملموس قبلی در یک ماهه اخیر با همکارانم در قالب 
کارگروه هــای تخصصی و شــوراهای راهبری بر روی 
مشــکالت و چالش های ســینما به صورت متمرکز، 
مطالعــه، آسیب شناســی و ظرفیت شناســی کردیم، 
کوشــیدیم پی ببریم چرا با توجه به تغییر مدیران در 
دوره های مختلف در این حوزه چندان شــاهد تحول 

و جهش نیستیم.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره به لزوم بازنگری 
و تغییر در آیین نامه های ســاخت و تولید، ارزشــیابی، 
تحلیل حوزه های عملکردی و ســاختارها و انطباق با 
الزامات و مقتضیات فرهنگی کشور افزود: چهار دهه 
بر مدار پیشــین حرکت کردیم. هنــوز، آیین نامه های 
ســاخت و نمایش ما بر اساس مصوبات سه دهه قبل 

است و قطعا در این زمینه نیاز به تغییر داریم.
او با اشــاره بــه منابع و اعتبارات محدود ســینما 
خاطرنشــان کرد: بــه میزان تأثیرگذاری این رســانه و 
انتظار جامعه و مسئوالن متأســفانه، منابع سینمای 
کشور بسیار ناچیز است. گردش مالی سینما نسبت به 
بسیاری از مشاغل و اصناف اساسا به چشم نمی آید و 
بخش عمده همین منابع هم، صرف هزینه های جاری 
و امور اداری می شــود و پشــتیبانی از تولید سینما به 

منابع و ظرفیت های بزرگ تری نیاز دارد.
او با اشــاره به اینکه ســینمای ایران از استعدادها 
و نیروهای انسانی خوبی برخوردار است، بیان کرد: با 
همین امکانات کم و بودجه اندک هم، خوشــبختانه، 
سینمای ایران سربلند است و فیلم سازان آثار خوبی را 
تولید کردند و نقش مهمی در معرفی فرهنگ ایران به 
دنیا داشــته اند و افتخارات زیادی کسب کردند. این به 
آن معنا نیست که به نقطه ایدئال و مطلوب رسیده ایم. 
بخشی از تولیدات ســینمایی، قابل دفاع نیستند و در 
شأن یک خانواده ایرانی و مسلمان نیست. قطعا از این 
پس به آثار ضعیف و سخیف پروانه ساخت و نمایش 
نمی دهیــم؛ زیرا ســینمای ایران ســینمای فرهنگی، 
اندیشــه محور و ســینمای خانواده مدار است. مسیر 
پیش روی سینما بسیار امیدوار کننده است و با توجه به 
برنامه ریزی ها، تعامالت و افق های پیش بینی شده در 
چهار سال آینده در حوزه تولید، حمایت از سینماگران 
و توسعه زیر ســاخت های ســینما اتفاق های خوبی 

خواهد افتاد.
رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه مردم دوست 
دارند فیلم ســالم ببینند و تالش خواهیم کرد که این 
خواســته برآورده شــود، گفت: ما مخالــف فیلم در 
حوزه های سیاسی یا ژانرهای دیگر نیستیم؛ اما دیگر در 
میان آثار تولیدی، فیلم مبتذل نخواهیم داشت. اگرچه 
سازمان ســینمایی االن با انبوهی از تولیدات دپو شده 
مواجه است که باید مشکالت و اشکاالت آنها مدیریت 
شــود؛ اما در دولت جدید هیچ مجوزی برای ساخت 

فیلم های سخیف و مبتذل صادر نمی کنیم.
او بــا بیان اینکه در زمینه صدور مجوز ســاخت و 
اکران با هنرمندان شفاف خواهیم بود، ادامه داد: اگر 
طرحی دارای ایراد اســت، در صــورت اصالح کامل، 
مجوز ســاخت خواهد گرفــت و با ایــن روش دیگر 
کارگردان و ســازندگان فیلم بعد از ساخت اثر گرفتار 

موانع و آسیب نمی شوند.
او از اصــالح آیین نامه هــای شــوراهای مختلف، 
مؤسسات و جشنواره خبر داد و افزود: احیای سینمای 
خانواده محور را از جمله مأموریت های مهم سازمان 
ســینمایی در دوره جدید می دانم، می توان چشم انداز 
ســینمای ایــران در ســال ۱۴۰۱ را تحقق ســینمای 

خانواده محور، قصه گو و اخالق مدار دانست.
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشاره به 
آســیب های کرونا خاطرنشــان کرد: کرونا به سینما و 
نمایش فیلم ها مانند دیگــر فعالیت های فرهنگی و 
اقتصادی ضربه زده اســت. متأسفانه تعداد زیادی از 
سینماگران در این ایام دچار آسیب شدند که اگر به آنها 

توجه نکنیم، با مشکالت زیادی روبه رو خواهند بود.
او با انتقاد از فضاسازی اشتباهی که درباره میزان 
درآمد اهالی سینما و همچنین مباحث مالیاتی درباره 
دستمزدها مطرح شــده است، بیان کرد: واقعیت این 
است که تنها چند ســلبریتی محدود و انگشت شمار 
شــاید وضعیت مالی خوبی داشــته باشند و بیش از 
۹۵ درصد فعاالن صنوف مختلف هنری و سینماگران 
فاقد فعالیت مستمر شــغلی در طول سال هستند و 
با مصائب بی کاری، فقر، فقدان ثبات اقتصادی و رفاه 

نسبی دست وپنجه نرم می کنند.
خزاعی ادامه داد:  قوانین مالیاتی نباید به شــکلی 
باشــد که معیشت اکثریت قریب به اتفاق سینماگران 
را که درآمد خوبی ندارند، تضعیف کند؛ زیرا آســیب 
بیشتری به این گروه وارد خواهد شد. پیشنهاد می دهم 
کمک کنید تا قانون اخذ مالیات از هنرمندان بازنگری 
و اصالح شود. رئیس سازمان سینمایی گفت: مجلس 
شورای اســالمی و کمیســیون فرهنگی می تواند در 
تأمین منابع گســترده تر و شناسایی مسیرها و مجاری 
قانونــی برای تحقق عدالت فرهنگی و ســینمایی در 
مناطق و اســتان های مختلف کشــور به یاری سینما 
بیاید تا با رونق اقتصاد سینما شاهد پویش های فکری 
و رویش استعدادها و رشد و اعتالی بهتر محصوالت 

سینما باشیم.
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بهناز شیربانی: بدون تردید بسیاری 
از عالقه مندان ســینما، به خصوص 
از  کیمیایی  ســاخته های مســعود 
اینکه پس از گذشت سال ها شاهد 
تصاویری از صحنه و پشت صحنه 
برخی از آثــار ماندگار این کارگردان 
شــد.  خواهند  هیجان زده  باشــند، 
این چیــزی اســت که ایــن روزها 
گالری گلســتان  راهی  را  بســیاری 
می کنــد. تصاویــری دیده نشــده یا 
کمتر دیده شــده از فیلم های «رضا 
«بلوچ»،  آکل»،  «داش  موتــوری»، 
«خاک»، «غزل» و «ســفر ســنگ». 
ســند  نه تنهــا  کــه  عکس هایــی 
تصویری از فیلم هــای خاطره انگیز 
مســعود کیمیایــی اســت بلکــه 
تغییرات شــهری و اجتماعی را که 
دیگر کارکرد عکس فیلم است، در 

این فریم ها می بینیم.
لیلــی گلســتان که ایــن روزها 
در گالــری اش میزبــان مخاطبــان 
نمایشگاه «غزل غزل های کیمیایی» 
این  برگــزاری  ایــده  اســت درباره 
نمایشــگاه به «شــرق» گفت: «دو 
ســال پیش، قبل از کرونا، دو پســر 

جوان (ســینا خزیمه و مانی رضایی) از مشــهد با مــن تماس گرفتند و از 
اینکه مجموعه ای از عکس های پشت صحنه و البته پوسترهای فیلم های 
آقای کیمیایی دارند، صحبت کردند. دو جوانی که عاشــق آثار مســعود 
کیمیایی هســتند و پیگیر به نمایش گذاشتن عکس ها بودند، عکس هایی 
که بســیاری از آنها تا به حال دیده نشده اند. وقتی با این دو جوان صحبت 
کــردم، یاد نوجوانــی خودم افتادم کــه عکس های آرتیســت ها را جمع 
می کردم و از این کار لذت می بردم. از این جهت حرف زدن با این دو جوان 
و کاری که انجام دادند، برایم نوستالژیک بود. بعد از مدتی قراری گذاشتیم 
که عکس ها را برایم بفرســتند و زمانی را برای برپایی نمایشــگاه در نظر 
بگیریــم. د رحین صحبت های من و این دو جوان برای برپایی نمایشــگاه، 
آقای کیمیایی با من درباره برگزاری نمایشگاه نقاشی هایش صحبت کرد. 
تعجب کردم. سال هاســت که آقای کیمیایی را می شناســم و از سال ۴۹ 
که همســرم (نعمت حقیقی) همکاری اش را با او شروع کرد، هیچ وقت 
نشــنیده بودم که آقای کیمیایی نقاشی هم می کشد. بنابراین برایم جالب 
شــد و کارهایش را دیدم. فقط می توانــم بگویم از دیدن کارهایش حیرت 
کردم. نقاشی هایش ابعاد بزرگی دارند و گالری من که میزبان نقاشی های 
او خواهد بود، کوچک ترین گالری تهران است. اما اصرار داشت این آثار در 
گالری گلســتان به نمایش گذاشته شود. طبعا گنجایش گالری به گونه ای 
نیست که تمامی آثارش به نمایش گذاشته شود و به همین دلیل تعدادی 
از نقاشــی هایش را برای نمایش در گالری انتخاب کردم. قطعا بســیاری 
که به دیدن این نمایشــگاه خواهند آمد مثل من از دیدن نقاشی ها حیرت 
خواهند کرد. آقای کیمیایی را خوب می شناســم، اما این حجم از تخیل در 

این ابعاد گسترده را از او سراغ نداشتم».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «مســعود کیمیایی ادعای 
نقاش بودن ندارد، اما آثارش قابل تأمل اســت. به هر روی که نمایشــگاه 
نقاشــی مســعود کیمیایی درســت بعد از نمایشــگاه عکس های «غزل 

غزل های کیمیایی» به نمایش گذاشــته خواهد شــد که بــه نظرم تقارن 
خوبی است».

گلســتان درباره مراحل جمع آوری و چاپ عکس ها گفت: «عکس ها 
ابعاد کوچکی دارند و اغلب آنها دیده نشده اند. حتی من هم که به واسطه 
رفاقت و همکاری همسرم با مسعود کیمیایی در جریان فیلم هایش بودم، 
هیــچ وقت این عکس ها را ندیده بــودم و برایم جذاب بود و اتفاقا بعد از 
افتتاح نمایشگاه متوجه شدم این حس برای بازدیدکنندگان نمایشگاه هم 
وجود دارد و آنها هم از دیدن عکس ها هیجان زده می شــوند. البته جای 
عکس های صحنه و پشت صحنه برخی از فیلم های آقای کیمیایی در این 
مجموعه خالی است مثل فیلم «گوزن ها» که بسیاری سراغ عکس هایش 

را می گیرند. چاپ و قاب عکس ها هم با این دو جوان بود».
او ادامــه داد: «کیفیت برخــی از عکس ها پایین اســت و دلیلش این 
اســت که فریمی از فیلم انتخاب شــده و از آن عکسی چاپ شده است. 
بــه هر حال طبیعی اســت که کیفیت پایین می آید ولی بــاز با همه اینها 
بسیار مجموعه جذاب و دیدنی است. مدت زمان زیادی صرف جمع آوری 

کارها شده و مجموعه قابل اعتنایی 
است».

از  گلســتان در بخــش دیگری 
صحبت هایــش گفت: «مــن تمام 
عکس هایشــان  که  را  فیلم هایــی 
به نمایش گذاشــته شــده اســت، 
زندگی کردم. خاطرم هست زمانی 
فیلم برداری  مشــغول  همسرم  که 
ایــن آثار بود، برایــم از اتفاقاتی که 
در روز و حیــن فیلم بــرداری پیش 
می آمــد صحبــت می کــرد. اینکه 
چقــدر روز خوبی بــود و همه چیز 
عالی پیش رفته یا با چه مشکالتی 
مواجــه بودند. دوره ای از زندگی ما 
با همین فیلم هــا گره خورده بود و 
من با این فیلم ها زندگی کردم. من 
هــم در هیجان هــا و عصبیت های 
حیــن فیلم برداری شــریک بودم و 
پا به پای فیلــم جلو می رفتم. قبل 
از نمایشــگاه، وقتــی عکس هــا را 
نگاه می کــردم حس نوســتالژیک 
عجیبی داشــتم و این مجموعه من 
را به اواخر دهــه ۴۰ و ۵۰ و دوران 

جوانی ام برد».
برگــزاری  دربــاره  گلســتان 
نمایشــگاه نقاشی های مســعود کیمیایی اضافه کرد: «جمعه ۵ آذر ماه، 
نمایشگاه نقاشی مســعود کیمیایی افتتاح می شود و همان طور که اشاره 
کردم جســارت فوق العاده ای در این آثار دیده می شود. معموال شخصی 
که نقاش نیســت، بــوم دومتری را برای نقاشی کشــیدن انتخاب نمی کند 
و نقاشی های کوچک تری می کشــد، چراکه اعتماد به نفس نقاش واقعی 
را ندارد. ولی مســعود کیمیایی ایــن اعتمادبه نفس را دارد و تمام آثارش 
حدود یک متر و پنجاه، یک متر و هشتاد تا دو متر است. دومین نکته قابل 
تأمل در آثارش قصه گوبودن آنهاست، درست مثل فیلم هایش. نگاه نویی 
در نقاشی هایش است که تحســین برانگیز است و نکته بعد این است که 
عناصر مختلفی در آثارش تکرار شــده است، مثل ساعت که برایم عجیب 
است یا ماهی های رنگینی که در آســمان آبی پرواز می کنند. نقاشی های 
او ســاده است اما قصه ای پشــت هر کدام از آنهاست. نکته دیگر هم این 
اســت که مسعود کیمیایی در نقاشــی هایش جسارت رنگ دارد. حقیقت 
این است که چنین آثاری فقط از ذهن یک روایت کننده و پر از خیال بافی و 

مغشوش و قصه گو می آید».
او ادامــه داد: «عنصر خیال بافی در این نقاشــی ها نقش پررنگی دارد 
و اگر آقای کیمیایی را بشناســید که من خوب او را می شناســم، می گویم 
این آثار خود کیمیایی اســت و همین موضوع باعث شــد تا برای برگزاری 
نمایشگاه مشتاق تر شوم. هم زمان با برپایی نمایشگاه نقاشی های مسعود 
کیمیایــی، کاتالوگی توســط ابراهیــم حقیقی آماده می شــود که مقدمه 
کوتاهی درباره نقاشــی های او نوشتم و بخشــی از آن چیزهایی است که 
در این گفت وگو به آن اشــاره کردم. افتخار می کنم که او، گالری گلســتان 
را برای نمایشگاه نقاشــی هایش انتخاب کرد و متأسفم که گالری کوچک 
گلســتان ظرفیت محدودی برای آثارش دارد. تصور می کنم زمان افتتاح 
این نمایشگاه خیابان دروس بند بیاید و چاره ای هم نیست. مردم کیمیایی 

را دوست دارند».

در جســتجوی فریــده یــک فیلــم مســتند به 
کارگردانی و تهیه کنندگی آزاده موســوی و کوروش 
عطائی، محصول ســال ۱۳۹۷ اســت. این فیلم در 
سی وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش 
درآمد و سال ۲۰۲۰ به عنوان نماینده ایران به اسکار 
معرفی شد. این فیلم درباره «فریده» است. دختری 
که ۴۰ ســال پیش در حرم امام رضا (ع) رها شده و 
بعد از انتقال به شیرخوارگاه توسط زوجی هلندی به 

فرزندی گرفته شده و به کشور هلند برده می شود.
فریــده بعــد از فهمیــدن ماجــرای زندگی اش 
همیشــه مترصــد ســفر بــه ایــران بــود و از چند 
ســال پیــش در فضــای مجــازی بــرای پیداکردن 
خانواده اش فعالیــت می کرد. تا اینکه برای مالقات 
با خانواده هایــی که ادعا دارند خانــواده واقعی او 
هستند به ایران سفر می کند. فیلم بخش کوتاهی از 
زندگی فریده در هلند اســت و باقی فیلم به مالقات 
فریده با خانواده های مذکــور در ایران و اقدام برای 
آزمایش هــای دی ان ای برای حصول نتیجه صحیح 

رابطه خانوادگی اش می پردازد.
وقتی داســتان این مســتند را می شنویم احتمال 
دارد خیلی ســریع در این دام بیفتیم که این مستند 
قصــد روایت یــک قصــه را دارد. قصــه ای که در 
فیلم های فارســی یا بالیوود مشابه های فراوان دارد 
تا جایی کــه هند می تواند وزارت کودکان گم شــده 
داشــته باشد. اما واقعیت این اســت که این مستند 
خوب از عناصر کالســیک ادبیات داستانی خصوصا 

تعلیق و نتیجه بری است.
آیا فقط با اســتناد به هم زمانی تاریخ گم شــدن 
فریده و گم شــدن فرزنــدان آن خانواده هــا انتظار 
داشــتیم که فریــده دختر یکــی از ایــن خانواده ها 
باشد؟. نه. هرگز. این قدرها هم ساده نیستیم. اگرچه 
خانواده های مشــهدی رؤیای خودشان را در فریده 
جســت وجو می کردند و امیدوار بودند فریده همان 
دختر گم شده شــان باشــد. از طرفی کارگردان های 
فیلــم هیچ تالشــی بــرای ایجاد تعلیــق و فضای 

رمانتیک نکرده بودند تا وفاداری شــان را به مستند 
نشان دهند. آزاده موسوی می گوید: «فیلم داستانی 
نبود و خود فریده به مفهوم داســتان و خط داستان 
رســید. فیلم مســتند اجازه این گونــه پردازش های 
داســتانی را نمی دهد. برخالف فیلم های داســتانی 
فیلم نامه نویســی مســتند از شــروع ایده تــا پایان 
فیلم بــرداری ادامــه دارد. ما یک ســری تصاویر با 
مفاهیم داریم که در نهایت باید پازل را با این تصاویر 

پر کنیم».
ماجرای فریده ماده خوبی بــرای فیلم به عنوان 
یک امر تصویری اســت و احتماال رســانه های دیگر 
مثال ادبیات کتبی یا شفاهی در بیان این ماجرا ناتوان 
بودنــد. کوروش عطائی با تأییــد این مطلب اضافه 
می کنــد: «اغلــب صحنه هایی که اتفــاق می افتاد 
قابــل بیان نبودند خصوصــا وضعیت های غیرقابل 
پیش بینی و پیچیده ای کــه در صورت خانواده ها یا 
فریده پدیــد می آمد و بهترین راه به تصویر کشــیدن 

بود».
شــروع فیلم از نقاط قوت فیلم اســت. بررسی 
صورت فریده توســط خودش بیننده را با شروع یک 

پرتره مواجــه می کند و نقاشــی های پرتره در خانه 
خانــواده هلندی فریده هم همیــن کارکرد را دارند. 
پخش صــوت آموزش زبان فارســی نشــان دهنده 
آشــنانبودن فریده با زبان فارسی است. این ایجاز در 
روایت خیلی خوب اســت که با نام فارسی فریده و 
فضــای خانه اش و آموزش زبان فارســی در همان 
دقیقه اول متوجه می شــویم فریده یک ایرانی است 
که در ایران بزرگ نشده است. در همان ابتدای فیلم 
گفت وگوی فریده بــا نگار – آرایشــگر ایرانی مقیم 
هلند – نشــان می دهد فیلم «در جستجوی فریده» 
قرار نیســت با مداد سیاه ایران را نقاشی کند تا برای 

جشنواره های خارجی چشم روشنی ببرد.
فریده بیشــتر از جســت وجوی خانــواده اش در 
جســت وجوی پاسخ برای ســؤاالت درونی خودش 
اســت. غافل از اینکــه اتفاق هــا بی چون و چرا رخ 
می دهند. او مجبور می شــود به اکتشــافات بیرونی 
دســت بزند و ایــن فیلم بیشــتر از گم شــدگی یک 
کودک مربوط به گم شــدن یــک زن بالغ در درون و 
بیرون خودش است. نکته جالبی که در گفت وگو با 
کارگردان های این فیلم دستگیر و باعث ذوق هر سه  

ما شد این بود که یکسان بودن تقریبی زمان و تعداد 
تصاویر خارجــی و داخلی در این فیلــم ناخودآگاه 
بوده و احتمــاال روح و جریان فیلــم کارگردان ها و 
تدوینگر را به این ســمت کشانده است. بله فضیلت 

ناخودآگاه است.
فیلــم در جســتجوی فریــده را می تــوان یــک 
محصول انتزاعی دانست. رویکردی که کارگردان ها 
داشــته اند بی شباهت به نقاشان انتزاعی هم نیست 
کــه به قوانین از پیش تعیین شــده تن نمی دهند. از 
طرفــی مواجهــه مخاطب ها با این فیلــم مثل آثار 
انتزاعی متنوع اســت. گروهی این فیلم را گروتسک 
می بیننــد و گروهــی آن را مســتندی در ژانــر درام 
طبقه بنــدی می کنند و به قــول کارگردان های فیلم 
هســتند مخاطبانی که فیلم در جستجوی فریده را 
فیلم داستانی دانسته اند و شــخصیت های واقعی 
فیلم را بازیگــر فرض کرده اند. صد البته غافل کردن 
شــخصیت های واقعی فیلم از دوربین کار ســختی 

است که به خوبی انجام شده بود.
در این فیلم هر تصویــر در خدمت تصاویر دیگر 
فیلم اســت و هــر تصویــر مخاطب را بــه تصویر 
دیگر ارجاع می دهد. وقتی فریده توســط دوســت 
ایرانــی اش آمــوزش حجــاب می بیند بــه حجاب 
خانواده هایی می رسیم که فکر می کنند فریده دختر 
آنهاســت. این چرخه درمورد اغلب تصویرها وجود 
دارد و باعث تمرکز مخاطب روی فیلم می شود. به 
قول آزاده موسوی آنها خیلی از تصاویر زیبا و خوب 
را که ارتباطشان با فیلم ضعیف بود، حذف کردند و 
تسلیم عالقه شخصی شان نشدند و اجازه دادند که 

اتفاق اصلی در تدوین بیفتد.
نمایندگی این فیلم در اسکار ۲۰۲۰ با واکنش های 
مختلــف روبــه رو بــوده اســت و امســال هم در 
جشنواره های مهمی حضور دارد. اما هرچه هست 
فیلم «در جســتجوی فریده» فیلمی مهم در تاریخ 
ســینمای مستند ایران اســت که صد البته به جوایز 
مهم و متعدد داخلی و بین المللی اش ربطی ندارد.

گفت و گو با لیلی گلستان به بهانه نمایش آثار مسعود کیمیایی

نقاشی هایی با عنصر خیال پردازی

به مناسبت حضور این فیلم در جشنواره بین المللی فیلم مراکش و جشنواره منا در هلند در سال ۲۰۲۱
جست وجویى جدید در فیلم «در جستجوى فریده»

فاروق مظلومى


