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عاطفه محرابی| »اورسون ولز صحبت می کند« مستند 
زندگی نامه ای است درباره زندگی اورسون ولز، کارگردان 
بزرگ سینمای کالسیک که به کارگردانی نیما قلیزادگان 
روی پرده ســینماهای گروه هنر و تجربه آمده است. این 
مستند که با استناد به فیلم های آرشیوی ساخته شده؛ 
چنان تصویر کاملــی از ادوار گوناگون زندگی اورســون 
ولز ترسیم می کند که می توان آن را یک مرجع مناسب 
برای دوستداران سینمای کالســیک در ایران نامید. در 
گفت وگوی پیش رو کارگردان اورســون ولز از این فیلم 

می گوید.
به نظر می رسد بخش زیادی از فیلم »اورسون ولز 
صحبت می کند« را با پالن های آرشیوی ساخته اید؛ 
می شــود بگویید این پالن ها چگونه و تحت چه 

مراحلی انتخاب شدند؟
بخش های آرشیوی این فیلم دو بخش گوناگون را شامل 
اســت که یک بخش فیلم های اورسون ولز و بخش دیگر 
مصاحبه های او را دربرمی گیرد. در این بین دسترســی 
به بخش مربــوط به فیلم ها راحت بود، اما قســمتی که 
مربوط به مصاحبه های این کارگردان است و به خصوص 
مصاحبه های او در مجامع دانشگاهی به راحتی به دست 
نیامد، چراکه هرکــدام از این مصاحبه هــا در مکان ها و 
زمان های مختلفی به انجام رسیده بودند؛ یکی در دانشگاه 
پاریس، دیگری در دانشگاه هیوستون و... و البته بخشی از 
این مصاحبه ها هم روی نوارهای قدیمی وی اچ اس بودند 
که هم از نظر کیفی و هم دسترسی کار را دشوارتر می کرد. 
به همین دلیل هم هست که در فیلم از فرمت های مختلفی 
با کیفیت  های پایین  و باال اســتفاده شده است. بعضی از 
پالن ها هم مربوط به برنامه های تلویزیونی می شــدند و 
روی نوارهای ریل قدیمی ضبط شده بودند. مثال خبر فوت 
این کارگردان که در فیلم از آن استفاده شده  است، ازجمله 
این پالن ها بود که فقط یک نسخه تلویزیونی از آن وجود 

داشت...
از چه راه هایی برای یافتن این تصاویر استفاده 

کردید؟
از هر راهی که به ذهن تان می آید. اما در کل بیشــتر از 
اقوامی که در کشــور های خارجی  چون آمریکا و فرانسه 
داشــتم، کمک گرفتم تا این فیلم ها را جمع آوری کنم. 
ممکن است پیدا کردن خیلی از منابع در ایران کار بسیار 
ســختی باشــد، حتی در کتابخانه ملی خودمان هم به 
سختی امکان دارد منابع کافی برای موضوعی پیدا کنیم، 
ولی در آن کشور ها به راحتی این منابع قابل دسترس بود. 
من در یک ایمیل خواسته ام را برای آنها ارسال می کردم و 
آنها به راحتی و سریع یک نسخه را برایم ارسال می کردند. 
به همین سادگی. در اکثر مواقع هم این منابع را به شکل 

رایگان در اختیارم می گذاشتند. 
آیا خودتان فیلم را تا بــدان حد دارای قابلیت 
اســتنادی می دانید که در داخل و خارج از ایران 

منبعی برای شناخت اورسون ولز باشد؟
نمی توان منکر این شد که غربی ها به هرحال شناخت 
بیشتری روی این شخصیت دارند. مثل استاد شجریان 
که با این که چهره ای شناخته شــده و بین المللی است، 
اما قطعا در داخل ایران بیشــتر از خارج با او آشنا هستند 
و منابع بیشتری از او در دســترس است. البته با توجه به 
تحقیقاتی که برای ساخت این فیلم انجام دادم، متوجه 
شدم مستندی که به شــکل کامل و جامع به زندگینامه 
ولز بپردازد، وجــود ندارد، چون این شــخصیت آن قدر 
فعالیت های گسترده ای در زمینه های مختلف داشته که 
نمی شود در یک مستند به همه آنها پرداخت. برای همین 
اکثر مستند هایی که در کشــور های خارجی درباره ولز 
ساخته شده اند، فقط روی یک موضوع از زندگی ولز تمرکز 
داشته اند. مثال فقط روی سه فیلم آخر او فو کوس کرده اند 

یا درباره پشت صحنه همشهری کین فیلم ساخته اند.
جواب ندادید...

به هرحال شــاید این فیلم برای خارجی ها منبع کافی 
به شمار نیاید، اما در کشور خودمان قضیه فرق می کند. 

پس از ساخته شدن این مستند، بسیاری از منتقدان خوب 
کشورمان که خیلی از آنها صاحب قلم و صاحب کرسی در 
دانشگاه های کشور هستند، فیلم را دیدند و از آن استقبال 
کردند. آنها از من خواستند پس از پایان اکران فیلم نسخه 
دی وی دی از آن را برای نمایش در کالس ها در اختیارشان 
قرار دهم. الزم اســت به این نکته اشاره کنم نسخه ای که 
درحال حاضر اکران می شــود، نســخه ای سینمایی از 
مجموعه مستند هایی است که درباره زندگی نامه اورسون 
ولز ساخته ام و نســخه اصلی که به عنوان مرجع می تواند 
مورد اســتفاده قرار بگیرد، پس از پایــان اکران فیلم به 
شکل پنج فیلم یک ساعته که هرکدام حوزه متفاوتی از 
فعالیت های ولز را نشان می دهد، در شبکه نمایش خانگی 

توزیع خواهد شد. 
با توجه به این که در تیتراژ این مستند به منابع 
مکتوب که به زبان فارسی ترجمه شده و در کشور 
خودمان موجود است، اشاره کرده اید، آیا در طول 
تحقیقات خودتان با مواردی روبه رو شدید که این 

منابع فارسی با آنها متناقض باشد؟
متاسفانه در سینمای ایران فیلمسازانی را از سینمای 
کالسیک مورد توجه قرار می دهند که سبک فیلمسازی 
آنها با ســینمای ایران تفــاوت دارد. مثال مــا در مورد 
موضوعات اجتماعی فیلم می سازیم و در مقابل فیلم های 
هیچکاک را مورد بررسی قرار می دهیم. به نظرم باید در 
مورد مطالعه سینمای کالســیک نگاه مان را گسترده تر 
کنیم. هر هنری را که بخواهی در آن وارد شوی ابتدا باید 
نسبت به بزرگان کالسیک آن عرصه آشنایی پیدا کنی 
و سبک شــان را یاد بگیری. مثال اگر موسیقی، نقاشی یا 
معماری بخوانید، نخستین کارتان این است که تاریخ آن 
هنر را ببینید یا بشنوید تا با آن آشنا شوید و به تدریج به هنر 
مدرن در آن رشته به خصوص برسید، ولی نمی دانم چرا 
سینماگران به این پروسه اهمیتی نمی دهند. انگار برای 
فیلمسازان یا دانشــجویان سینمایی در کشور ما سینما 

تازه از  ســال ۲۰۰۰ به بعد معنا پیدا می کند. برای اثبات 
این حرف بگذارید برای تان درباره مصاحبه آزمایشی که 
از یک ســری از آموزشگاه های سینمایی گرفتم، توضیح 
دهم که در پاسخ پرســش »اورسون ولز کیست؟« فقط 
یک نفر گفته بود اورسون ولز همان فیلمسازی است که 
همشهری کین را ساخته و مطمئنم آن یک نفر هم فیلم 
را ندیده و فقط اســم آن را شنیده است. این جای تأسف 
دارد که دانشجویان سینما در کشور ما یکی از بزرگترین 
کارگردانان تاریخ سینما در دنیا را نمی شناسند. بنابراین 
در چنین شرایطی مستند »اورسون ولز صحبت می کند« 
می تواند به باال رفتن سطح آگاهی این دانشجویان کمک 

کند. 
اورســون ولز در ابتدای فیلم می گوید که من 
هیچ وقت از مســائل شــخصی و خصوصی در 
زندگی ام صحبت نمی کنم و مواردی که دانستنش 
ضروری نیســت را باز نمی کنم، در فیلم شما هم 
خیلی کم از زندگی خصوصی ولز اطالعاتی دریافت 

می کنیم و بیشتر به زندگی نامه کاری او پرداخته  
شده است. چرا؟

ولز دراین باره گفته بود چیزهایی که دیگران در 
بیوگرافی ها می گویند من به کســی نمی گویم و 
چیزی که دوست دارم از من گفته شود، شکست ها 

و پیروزی هایم است و آدم هایی که با آنها 
در زندگی آشنا شدم یا کارهایی که 
انجام دادم. منظــور او از این حرف 
این بود کــه دلــش نمی خواهد 
مواردی که درباره زندگی شخصی 
و خصوصی اش بــوده، زیر ذره بین 
قرار بگیرد. البته چنین چیزی عملی 
نیست، چراکه ولز شهرت فراوانی دارد 
و به همین واسطه چه بخواهد، چه 
نخواهد زیر ذره بین قرار می گیرد؛ 

به خصوص وقتی ازدواج دوم او با یک هنرپیشــه معروف  
هالیوودی بوده است. 

برای ساخت این مستند به بازسازی یا استفاده 
از نظرات منتقدان سینمایی و مصاحبه با آنها هم 
فکر کردید یا از ابتدا قصد داشتید صرفا از منابع 

آرشیوی استفاده کنید؟
در ابتــدا اصال فکرش را هم نمی کردم که این مســتند 
بتواند بیشتر از ۷۰ دقیقه بشــود، ولی هرچقدر که جلوتر 
رفتم و منابع آرشیوی ام تکمیل تر شــد، دیدم حتی با دو 
ساعت مســتند هم نمی توانم حق مطلب را درباره ولز ادا 
کنم، برای همین بود که به فکر دو نســخه متفاوت افتادم 
که یکی به عنوان مرجع و دیگری به عنوان نسخه سینمایی 
مورد اســتفاده قرار بگیرد. در ابتدا کــه فکر می کردم این 
مستند بیشتر از ۷۰ دقیقه نخواهد شد به یک سری اساتید 
کارگردانی در ایران مثل بهمن فرمان آرا که به ولز نزدیک بود 
و با او مراوده داشت، مراجعه کردم و از ایشان خواستم برای 
ساخت این فیلم به من کمک کند. آقای فرمان آرا دوستی 
نزدیکی با ولز داشت و رابطه ولز با سینمای ایران به 
واسطه ایشان اتفاق افتاده بود؛ آنها قرار بود با هم 
فیلم کوروش کبیر را در ایران بســازند و برای 
ساخت این فیلم دنبال بودجه می گشتند و در 
فیلم هم به این موضوع اشاره شده است. بعدا 
که حجم آرشیو زیاد شد و دیدم که خود 
ولز به شــکل کاملی درباره فعالیت 
و زندگی اش توضیح داده اســت، 
احساس کردم دیگر نیازی نیست 
از مصاحبه با دیگــران در فیلم 
استفاده شــود؛ چون کمبودی 
بــرای روایــت زندگی نامه ولز 
وجود نداشت که بخواهیم با کمک 
شخص دیگری به جز خود فیلمساز درباره 

زندگی اش صحبت کنیم.

پرفروش ترین مستندهای اکران شده

آی آدم ها

پوالد امین | آی آدم ها به عنوان پرفروش ترین فیلم مستند اکران شده در ایران با حدود 
شصت میلیون تومان فروش؛ مستندی ۶۵ دقیقه ای اســت از رخشان بنی اعتماد که در 
راستای معرفی پروژه ساخت و تجهیز بیمارستان فوق تخصصی جراحی اطفال زنجیره امید 
ساخته شده است. رخشان بنی اعتماد مستند آی آدم ها را ستایشی از انسان و نشانه عشق به 

انسان خوانده است.
بنی اعتماد درباره  داستان شکل گیری فیلم مستند آی آدم ها گفت:  مدتی قبل از یک نفر 
پرسیدم چرا نام زنجیره امید را برای این موسسه انتخاب کرده اند و او بیان کرد در گذشته و 
در دوران دانشجویی بچه های بیماری را از آفریقا شناسایی می کردند و برای درمان به فرانسه 
می آوردند، در این پروژه خانواده های فرانســوی با معرفی بیمارستان سرپرستی کودکان 
بیمار را بر عهده می گرفتند تا این کودکان بعد از درمان دوباره به کشورشان بازگردند. این 
زنجیره، زنجیره امید انسانی بود. اگر مستند آی آدم ها بتواند به عنوان یک حلقه از این نیروی 
عظیم انسانی جمعیتی را که در این مراسم حضور دارند به این زنجیره وصل کند یعنی من 

توانسته ام کار خود را به خوبی انجام دهم.

مدار صفر درجه- ملف گند 

دومین مســتند پرفروش ایران چهل و پنج میلیون تومان فروخته. این مستند ساخته 
محمود رحمانی روایت کودکی محمد غدیرزاده در دوران جنگ اســت که زندگی خود را 
در یک پالن روایت می کند. این فیلم در حضورهای بین المللی اش موفق به کسب جوایز 
متعددی از جمله جایزه بهترین فیلم جشنواره حقوق بشر نورنبرگ، جایزه ویژه هیات داوران 
جشــنواره مونیخ، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره میلینیوم و جایزه منتقدان جشنواره 
میلینیوم شده است... محمود رحمانی عالوه بر ُملِف گند تا کنون فیلم های مدار صفر درجه، 

مادرم بلوط و نفت سفید را نیز کارگردانی کرده است.

من ناصرحجازی هستم

با حدود چهل میلیون تومان فروش؛ این فیلم به کارگردانی نیما طباطبایی داستان زندگی 
ناصر حجازی بهترین دروازه بان قرن آسیا را در پنج فصل با نام های: من رؤیایی دارم، آخرین 
مرد مقاوم، سهراب کشی، از استقالل تا استقالل و پرواز عقاب به تصویر کشیده است که از 
طریق اکران در گروه سینماهای هنر و تجربه و هم چنین شبکه نمایش خانگی در اختیار 
مخاطبین قرار گرفت. نسخهٔ سینمایی آن ۱۰۸ دقیقه و نســخهٔ DVD مربوط به شبکهٔ 
نمایش خانگی ۱۶۵ دقیقه است. نکته مهم در مورد این فیلم این که کارگردانش کوتاه زمانی 

پس از ساخت قسمت اول  من ناصر حجازی هستم درگذشت...

شش قرن و شش سال

این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی مجتبی میرتهماسب با فروشی در حدود سی میلیون 
تومان؛ نگاهی دارد به بازسازی موسیقی رایج در شش قرن گذشته؛ که ساخت آن شش سال 
زمان برده است. این فیلم مستند تاکنون سیمرغ بلورین جایزه  ویژه هیات داوران جشنواره فیلم 
فجر، جایزه جشن مستقل مستند شانزدهمین جشن خانه سینما، تندیس بهترین پژوهش 
از هشتمین دوره  جشنواره  بین المللی سینماحقیقت، جایزه  عمر خیام نخستین جشنواره 
بین المللی فیلم های علمی اهواز، جایزه نتپک )شبکه ارتقای سینمای آسیا(، بهترین فیلم 

مستند جشنواره بین اللملی باستان شناسی TAK آمریکا و... را دریافت کرده است.

آتالن 

فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی معین کریم الدیني با فروشی قابل قبول که به رابطه 
عاشقانه و عاطفی اسب و سوار می پردازد. فیلم داســتان علی، پدرش و برادرانش را روایت 
می کند که مربی اسب هســتند و اسب تمام هستی آنهاســت. ایلحان نام اسبی است که 
مقام های زیادی نصیب خانواده آنها کرده است. علی قرار است با پولی که از جوایز ایلحان و 
بقیه اسب ها در می آورد ازدواج کند اما همیشه در کورس همه چیز بر وفق مراد پیش نمی رود. 

ایلحان در شرایط پیش بینی نشده ای قرار می گیرد و علی می جنگد برای قهرمانی اسبش...

کارگردان »اورسون ولز صحبت می کند« از مستندش می گوید

ستاره زیر ذره بین!

 فیلم های اولیه زینب تبریزی بیشــتر فیلم های کوتــاه و تجربی بوده اند. 
فیلم هایی چون هشــت دقیقه بیشتر و سالطین خیابان ها و... این کارگردان 
همچنین ساخت مســتندی به نام گرافیتی و استریت آرت را نیز در کارنامه 
دارد که البته هنوز به نمایش درنیامده است. جدیدترین فیلم این کارگردان 
جوان والسی برای تهران است که به شرح زندگی یک گروه موسیقی خیابانی 
می پــردازد. زینب تبریزی ادعا می کند دلیل اصلی ســاخت این مســتند 
عالقه مندی اش به سوژه های شهری بوده است. ادامه سخنان این کارگردان 

را می خوانیم...
چه شد حس کردید می شود با محوریت مهرداد مهدی کاراکتر 

اصلی والسی برای تهران فیلم ساخت؟
در روزهایی که درباره گروه های موسیقی تحقیق می کردم، یکی از دوستان 
موزیسین من در رشت مرا با فردی آشنا کردند که در تهران مغازه سازفروشی 
دارد و یک گروه موسیقی خیابانی سازهای شان را برای تعمیر پیش او می برند. 
سراغ او رفتم و از این طریق با اردالن ارجمند، یکی از اعضای این بند آشنا شدم. 
وقتی با اردالن تماس گرفتم، به این دلیل که در سفر بود، شماره مهرداد مهدی 
را داد و بعد از آن بود که به مهرداد زنگ زدم و با او یک قرار حضوری گذاشــتم. 
در نخستین جلسه ای که با هم داشتیم، حدود سه ساعت صحبت مان طول 
کشید و همان جا بود که فهمیدم مهرداد باید کاراکتر اصلی فیلم باشد. قبل از 
آن آشنایی هیچ وقت خودم مهرداد را در خیابان ندیده بودم و فقط ویدیوهایی 
که در فیس بوک از او منتشر شده بود را دیده بودم. از طریق همان ویدیوها هم 
می شد این را متوجه شد که مهرداد موسیقی را به شکل جدی و حساب شده 

دنبال می کند و کارش را بلد است.
شما خودتان ساز می زنید؟

نه من ساز نمی زنم.
پس دلیل عالقه و تحقیق هایتان درمورد گروه های موســیقی 

خیابانی چه بود؟
شــاید بشــود گفت به دلیل نگاه اجتماعی کــه دارم. درواقــع در امتداد 
فعالیت هایی که در زمینه مســتندهای شــهری و خیابانی داشتم، تصمیم 
گرفتم درباره موســیقی خیابانی نیز مستند بسازم. در فیلم های قبلی ام هم 
همیشــه سو ژه ها شهری بودند و به این ســبک کار عالقه زیادی دارم. بعد از 
این که تصمیم به ساخت مستندی درباره موسیقی خیابانی گرفتم، این ایده را 

با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مطرح کردم و در کمال ناباوری آنها 
پذیرفتند از این طرح حمایت کنند. 

در طول فیلم به تالش های بی شــمار مهرداد برای گرفتن مجوز 
اشاره می شود، ولی به جز یک مورد که او به تاالر وحدت می رود، بار 
دیگری مراجعه او به مراکز دیگر در فیلم دیده نمی شود. به نظرتان آن 

یک مورد کافی بوده است؟
البته یک مورد نیست و یک بار هم به فرهنگ سرای ارسباران می رود، ولی 
من از قصد نمی خواســتم هیچ مدیری را جلوی دوربینم ببرم، چون این را 
دیگر همــه افرادی که در این جامعه زندگی می کنند، می دانند که برای هر 
درخواست کوچکی باید هزاران مرحله را طی کنی تا جواب بگیری، بنابراین 
نمی خواستم این مسیر تکراری را در فیلم بگنجانم. از طرفی فیلم گرفتن از این 
مدیران نیز به راحتی امکان پذیر نبود و آنها جلوی دوربین حاضر نمی شدند، 
بنابراین تصمیم گرفتم هربار که مهرداد برای گرفتن مجوز به جایی می رود، 
با دوربینم بیرون منتظر بازگشــت او بمانم تا اتفاقات داخل جلسه را جلوی 
دوربین برایم بگوید. البته ما این را به خوبی می دانســتیم که مهرداد موفق 
نمی شــود آنها را راضی کند که مجوز بدهنــد، ولی به هرحال او تالش خود 

را در این مسیر کرد.
ظاهرا فیلم تان در مرحله ساخت چند ماهی متوقف شده است 

که خودتان در فیلم با میان نویس بهش اشاره کرده و می گویید که 
مهرداد برای 6ماه جواب تلفن های شما را نداده است. آیا در این مدت 

وسوسه نشدید فیلم را با همان متریالی که داشتید، تمام کنید؟
راستش نه. چون مطمئن بودم او باالخره جوابم را می دهد. حدود یک سال 
بود که او را می شناختم و می دانســتم دیر یا زود جواب می دهد، بنابراین در 
این مدت از ادامه دادن مســیر مســتند دست نکشیدم و در طول پنج ماهی 
که او غیبش زده بود، بقیه  راش هایی را که می دانستم به درد فیلم می خورند، 

ضبط می کردم. 
آیا بعد از گذشت 6 ماه توانستید گروه پشت صحنه را با خود همراه 

کنید یا مجبور شدید برای آنها جایگزینی در نظر بگیرید؟
کدام عوامل؟! واقعیتش این است که این مستند به شکل پارتیزانی ساخته 
شد. در غالب اوقات در پشــت صحنه فقط خودم و دوربینم حاضر بودیم و 
عوامل پشــت صحنه به مفهوم رایجش وجود نداشت، البته در بخش هایی 
هم آقای خوشدل فیلمبرداری را انجام داده اند، ولی حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد 
از کار را خودم گرفتم. به دلیل شرایطی که این مستند ایجاب می کرد، گاهی 
مجبور بودم برای ضبط یک صحنه خودم را پشــت یک درخت پنهان کنم 
تــا بتوانم تصویر واقعی تری ثبت کنم. بنابراین باید گروه پشــت صحنه ما 
کوچک می بود تا بتوانم راحت تر کنترلش کنم. به طور قطع فیلمسازی یک 
نفره افت کیفیت خواهد داشت، ولی ساخت این مستند فقط با همین شیوه 

فیلمسازی امکان پذیر بود.
می شود بگویید درحال حاضر مهرداد در چه حالی است؟ 

مهرداد باز هم جواب تلفن من را نمی دهد. نمی دانم چرا از دست من دلخور 
است. روز رونمایی مستند هم هر چقدر با او تماس گرفتم و خواستم در مراسم 
حاضر شود، موفق نشدم. دلم می خواهد بدانم مهرداد چرا جوابم را نمی دهد. 
ولی در مورد این که او االن مشغول چه کاری است، باید بگویم او آلبوم دومش 
درنادئون را به تازگی منتشر کرده است. در این آلبوم مهرداد مهدی به همراه 
آســو کهزادی دونوازی  کرده اند. او هنوز یک سری اجراهای خانگی برگزار 
می کند. در مورد بقیه بچه های گروه هم متاسفانه همه شان از ایران مهاجرت 
کردند و به نوعی در کشورهای دیگر مشغول به کار شده اند. تنها کسی که هنوز 
در ایران مانده خود مهرداد است، ولی مهرداد همان طور که آخر فیلم ما هم 

گفت دیگر در خیابان ساز نمی زند. مگر در مناسبت های خاص.

رودررو با کارگردان والسی برای تهران

آخرین بازمانده یک نسل مهاجر


