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آشناییبا
م .فرزانـــه
رضا حائری

چـرا ب هجــای ســاخت
همیشــه دوســتانی میپرســند ـ
صـرف برنام ههــای
مهــای بیشــر ،وقــت و انــرژی را ـ
فیل 
ـازان موردعالقـهات
نمایــش و معرفــی آثــار فیل 
مسـ ِ
شـوخی و جــدی ،ایــن
میکنــی؟ جــواب مــن هــم ،بــه ـ
اســت کــه نمایــش یــک فیلــم خــوب کــم از ســاخت آن
نــدارد .درواقــع ،مثــل بســیاری ،مــن هــم در رؤیــای
مســازان محبوبــم بــودهام .در مــورد
دیــدار بــا فیل 
هــارون فاروکــی یــا کریــس مارکــر ،فرصــت آشــناییام
بســیار کوتــاه بــود و در مــورد ســهراب شــهیدثالث،
زمــان و ســن چنیــن اجــازهای نــداد.
امــا آشــنایی بــا م .فرزانــه در اثــر یــک اتفــاق پیــش
مهــای مســتند
آمــد .در جسـتوجوی نخســتین فیل 
ا ـیـران بــه فیلــم «جز ـیـرهی خــارک» در فیلمخانـهی
ملــی ا ـیـران برخــوردم .فیلمــی جالــب ،بــا موســیقیای
خــاص ،کــه کمــر منبعــی بــه آن اشــاره کــرده بــود.
در مــورد آثــار دیگــر ســازندهاش نیــز در مجــات و
منابــع ســینمایی ا ـیـران ب هســختی نوشــتهای پیــدا
کــردم .پــس ســعی کــردم تــا کارگــردان ایــن فیلــم را
مســازی فرزانــه
چـرا کــه دربــارهی کار فیل 
پیــدا کنــم؛ ـ
مطلقــاً هیــچ نمیدانســتم و فکــر کــردم شــاید بتوانــم
بــا او مصاحبـهای انجــام دهــم .البتــه مــن هــم او را
یشــناختم؛ بهخصــوص در
بهعنــوان نویســنده م 

ویژهنامهمصطفیفرزانه
زمانی که در مورد مرتضی کیوان تحقیق میکردم،
کتــاب «بنبســت» روشـنگرترین متنــی بــود کــه در
نجــا بــود
جـرای اعــدام کیــوان خوانــدم و آ 
مــورد ما ـ
کــه فهمیــدم فرزانــه بیپــرده و بیتعــارف ســخن
ـنفکران بســیار نــادری اســت
میگویــد و از جنــس روشـ
ِ
جـرت و محیــط فرهنگــی
کــه متأســفانه بهعلــت مها ـ
نهــا
کوچــک و ُپرتنــش ا ـیـران ،شــانس درک و دیــدار آ 
ـبـرای نســل مــن فراهــم نشــده اســت .بــه دوســتان و
آشــنایان زیــادی در فرانســه مراجعــه کــردم تــا آدرســی
از او بیابــم .بعضــی ـمـرا از تــاش ـبـرای پیداکــردن
فرزانــه بــر حــذر داشــتند ،بــا ایــن توجیــه کــه محــال
اســت بــا کســی مصاحبــه کنــد.
ســال  ۱۳۹۵بــود و روزی در خانــه بــودم کــه موبایلــم
ب هصــدا در آمــد و پشــت خــط صدایــی بســیار گــرم
و خــاص بــود کــه میپرســید« :شــما دنبــال مــن
میگشــتین؟» بــه لکنــت افتــادم و گفتــم فیلمــی از
شــما پیــدا کــردهام و دلــم میخواهــد کپــی ایــن فیلــم
را برایتان بفرستم ،همین! فرزانه ،که نسخهای از
این فیلم نداشت ،محرتمانه حرفم را جدی نگرفت
و گفــت« :تــا ببینیــم!» خوشبختانــه خانــم الدن
طاهــری ،مدیــر فیلمخانـهی ملــی ا ـیـران ،کپــی خوبــی
از فیلــم تهیــه کــرد و مــن آن را ـبـرای فرزانــه فرســتادم.
وقتــی فیلــم بــه دســت فرزانــه رســید ،بــه مــن گفــت:
ن وســال پریــدم و دســتم را
«از خوشحالــی در ایــن س 
بــه ســقف زدم!»
در فیلــم «خــارک» ،صحنـهای کوتــاه هســت از بانویــی
کــه گردنبنــد مرواریــدی را امتحــان میکنــد .ایــن بانــو
خانــم ز ـهـرا خواج هنــوری (نقــاش) و همســر فرزانــه
اســت کــه در زمــان ســاخت فیلــم ( )۱۳۴۵بــا هــم
نکــه ایــن
ازدواج میکننــد .حــاال از عجایــب روزگار ای 
فیلــم در روز پنجاهمیــن ســالگرد ازدواج دوبــاره بــه
مســازش رســیده بــود .خــب ،گفــن نــدارد
دســت فیل 
کــه ایــن اتفــاق چقــدر خوشحالـ ِـی ـمـرا مضاعــف کــرد.
جـرا ،دوســتیای بیــن مــا شــکل گرفــت
بعــد از ایــن ما ـ
کــه تــا امــروز هــم ادامــه دارد.
چنــد مــاه پیــش ،دربــارهی نمایــش آثــار ایشــان در
ســایت هاشــور پرســیدم و فرزانـهی عزیــز بــا ســخاوت
همیشــگی موافقــت کــرد .پــس ـبـرای نســخههای
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سـراغ خانــم طاهــری در فیلمخانـهی
بهــر دوبــاره بــه ـ
ملــی ا ـیـران رفتــم و ایشــان بــا وجــود بیمــاری از هیــچ
نطــور از
کوششــی ـبـرای همراهــی دریــغ نکردنــد .همی 
انجمن صنفی کارگردانان مستند یاری خواستم که
مهــا را بــا
فــوراً پذیرفتنــد .کار ترجمــه و زیرنویــس فیل 
نهــا را بــا دوســت
خانــم نگیــن صنیعــی و ویرایــش آ 
عزیــزم عاطفــه طاهایــی شــروع کــردم .همچنیــن در
ایــن مــدت ،هــادی علیپنــاه و تیــم هاشورـمســتند
صمیمانــه ـبـرای ایــن برنامــه زحمــت کشــیدند کــه جــای
تشــکر و ـیـژه دارد .بــا وجــود بســتهبودن کتابخان ههــا
و مراکــز اســناد بهعلــت همهگیــری ویــروس کرونــا،
دســتم ـبـرای تحقیــق و پژوهشــی جامــع بســیار بســته
بود .اما با وجو ِد این ،سعید عقیقی منت روشنگری
چ وخــم فرزانگــی» در مــورد آثــار م .فرزانــه
ب هنــام «پی 
بهرشــتهی تحریــر درآورد کــه کار ـمـرا در معرفــی آثــار
نجــا آن
و دور ههــای کاری ایشــان ســاده کــرد و همی 
ی ـنـژاد و
نطــور محمــد تهام 
را خواهیــد خوانــد .همی 
مهــای «مینیاتورهــای
همایــون امامــی در مــورد فیل 
ایرانــی» و «خــارک» بــر اَســاس پژوهشــهای خــود
یادداشـتهایی نوشــتند و محمدرضــا اصالنــی ،کــه
شـاگردان مدرسـهی فنــی سینماســت و فرزانــه را
از ـ
شـاگردی و اســتادی،
اســتا ِد خــود میدانــد ،ب هحــق ـ
مطلبــی را بــا نــام «آقــای فرزانــه» ـبـرای ایــن برنامــه
آمــاده کــرد.
همچنیــن همایــون فرزانــه ـبـرادار ایشــان ،ـگـزارش
خواندنـ ِـی زنــده یــاد هژیرداریــوش از نمایــش فیلــم
«مینیاتورهــای ایرانــی» در فســتیوال ونیــز را برایــم
فرســتادند کــه از همـهی ایــن دوســتان تشــکر
میکنــم .در ایــن فاصلــه ،مــن نیــز ،از طریــق ایمیــل
و گاه بــا تلفــن ،گفتوگوهایــی بــا فرزانــه در مــورد
تهــای ســینماییاش انجــام دادم کــه بــا وجــود
فعالی 
بیمــاری ،بــا صــر و شــکیبایی بــه ســؤالها پاســخ
دادند .این گفتوگو را در ادامهی این منت بههمراه
تصاویــری از کارهــا و فعالیــت حرفـهای ایشــان
آوردهام .بخشهایی از منت کتاب «عنکبوت گویا»،
کــه بهنوعــی زندگینامـهی م .فرزانــه اســت ،گزینــش
و ویرایــش و افــزوده شــده اســت.
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گفتگو با م .فرزانه

رضا حائری

تصویر  : ۱مصطفی فرزانه ،سال  ،۲۰۱۸جنوب فرانسه

هـای آشــنای ســینمای
م ـ
شــما بــا بســیاری از نا 
فرانســه همــکاری کردهایــد .اولیــن همــکاری شــما بــا
ژاک بکــر  ۱چگونــه ش ــروع شــد؟
بهتوصیـهی روســلینی در فیلــم «مونپارنــاس »۱۹
[در ا ـیـران« ،عاشــقان مونپارنــاس»] بهعنــوان
کارآمــوز انتخــاب شــدم و بعــد توانســتم دســتیار
دوم کارگــردان شــوم .کار جالبــی بــود ،بهخصــوص
۲
از لحــاظ کار در اســتودیو .مــا در مدرسـهی ایــدک
نجــا در محیــط واقعــی
اســتودیو داشــتیم ،ولــی در ای 
ســینما بــودم و هرنپیشـهها را میدیــدم .پســر بکــر
طـول کار
خـرش منشــی صحنــه .در ـ
دســتیار بــود و د ـ
ژاک بکر به من بینهایت عالقه پیدا کرد و با احرتام
زیــادی بــا هــم صحبــت میکردیــم .چنــد ســال بعــد،
مشــغول آماد هســازی فیلــم «کــوروش کبیــر» بــودم
کــه در خیابــان همدیگــر را مالقــت کردیــم و رفتیــم تــا
قهــوهای بنوشــیم .او بــه مــن پیشــنهاد داد در فیلــم
«ح ـفـره» ( )۱۹۶۰باهــم همــکاری کنیــم .کــه گفتــم االن
مشــغول کارم .متأســفانه بعــد از آن هــم فــوت کــرد.

ساز فرانسوی ()1960 – 1906
 - Jacques Becker - -1فیلم ِ
 - ۲مدرسهی مطالعات عالی سینما مشهور به ایدک ( ،)IDHECاز معتربترین
مدرسههای سینمایی جهان که مارسل لربیه در سال  ۱۹۴۳آن را تأسیس کرد.
بازیگر فرانسوی ()۱۹۳۰
- Jean-Louis Trintignant - ۳
ِ
بازیگر فرانسوی ()2020 – 1925
- - Michel Piccoli - ۴
ِ

در فیلــم «پاریسـیها» ( )۱۹۶۳بــا ژان-لویــی
ترنتین ـیـان  ۳و میشــل پیکولــی  ۴همــکاری کردیــد
نهــا پذیرفتنــد تــا گفتــار فیلــم را بگوینــد .ایــن
وآ
همــکاری از کجــا شــروع شــد؟
مبــرداری ،بهدنبــال کســانی
مــا بعــد از پایــان فیل 
میگشــتیم کــه گفتــار فیلــم را بگوینــد .بــا ترنتینیــان
دوســت بــودم ،چــون در ســن-ژرمن د ـپـره [محلـهی
پوگفــت
ســن-ژرمن] زیــاد همدیگــر را میدیدیــم و گ 
داشــتیم .بســیار آدم افتــادهای بــود .بــه ســرم زد کــه
بــه او زنــگ بزنــم و گفتــم دو نفــر میخواهــم کــه گفتــار
ایــن فیلــم را بگوینــد و او دوســتش میشــل پیکولــی را
هــم پیشــنهاد داد .مــن گفتــم مــا ـپـول زیــادی نداریــم؛
حــدود  ۵۰۰فرانــک میتوانســتیم دســتمزد بدهیــم.
شـوخ بودنــد و کلــی
کــه دونفــری آمدنــد و خیلــی هــم ـ
شـوخی میکردنــد ،هــم بــا فیلــم
خندیدیــم .هــم بــا مــا ـ
و هــم بــا خودشــان ،بســیار حرفـهای؛ و خیلــی ســریع
کار انجــام شــد.

ویژهنامهمصطفیفرزانه
خب برای این فیلم جالبترین مردان ســینمای
فرانسه را انتخاب کردید.
بلــه؛ وقتــی حرفـهای باشــید ،خیلــی ســریع آد مهــا
شــما را میپذیرنــد .خانـهام در ســن-ژرمن د ـپـره بــود و
همــه مع ـمـوالً همدیگــر را میدیدیــم.

7

فرانســه ،ایدک کامالً تغیر کرده بود و فیلمها را در
ســینماتک آرشــیو کردنــد؛ ولــی هیچوقــت نســخهای
از آن را پیــدا نکــردم.

یــک نمایــش فیلــم هــم ـبـرای ژرژ فران ــژو  ۱بر ـگـزار
و بعــد او را بــه ا ـیـران د ـعـوت کردیــد .چگونــه پیــش
آمــد؟
بهعلــت زلزلـهی قزویــن در صــدد بــودم تــا یــک شــب
نمایــش فیلــم راه بینــدازم تــا کمــک ـبـرای زلزلـهزدگان
جمــع کنیــم .فرانــژو فیلمــش ِ « -تــرز ِدســکه رو»  ۲را
تازه تمام کرده و این فیلم را هنوز اکران نکرده بود.
گفــت حاضــر اســت برنامـهی معرفــی فیلــم را در ایــن
شــب نمایــش انجــام دهــد ،تــا بدیــن وســیله ب هشــکل
همــت عالــی بلیــت بفروشــیم و کمــک جمــع کنیــم.
و بعد هم او را به ایران دعوت کردم.
م ـتـان «بعــد ازظهــر پایی ــزی»
ـوان اولیــن فیل 
ع ـن ِ
اســت .داســتان فیلــم چیســت؟
شـاگردها میتوانســتند
در پایــان مدرسـهی ایــدک ،ـ
یــک فیلــم بســازند .فیلمــی کــه ارتباطــی بــا اســتادها
نهــا کارگردانــی شــود.
نداشــته باشــد و مســتقل از آ 
ایــدهی فیلــم از یــک شــعر بودلــر بــود کــه میگفــت هــر
مریضــی در بیمارســتان فکــر میکنــد اگــر جــای تختــش
یشــود ۳ .ایــدهی آن
عــوض شــود ،حالــش خــوب م 

برایــم جالــب بــود .بعدازظهــری اســت و دخــری کــه
یشــود و کابــوس او
مریــض اســت دچــار کابــوس م 
خــود فیلــم بــود ،بــا دکــوری ســاده در اســتودیوی
مدرســه ،و زمــان فیلــم حــدود  ۲۰دقیقــه بــود.
۴
بنیانگــذار مدرسـهی ایــدک ،یعنــی مارســل  -لربیــه،
مســاز
 کــه بــا سورئالیسـتها ســروکار داشــت و فیل مـرهی
عصــر طالیــی ســینمای فرانســه بــود ،بــه مــن ن ـ
یســابقه بــود.
 ۱۸داد کــه در تمــام ســالهای ایــدک ب 
بعدهــا وقتــی بــه ا ـیـران رفتــم و بعــد از برگشــتم بــه
ساز فرانسوی ()1987 – 1912
 - Georges Franju - 1فیلم ِ
)۱۹۶۲( Thérèse Desqueyroux - 2
« - ۳این زندگی چون بیمارستانی است که در آن هر بیمار پیوسته آرزو دارد تغییر
تختخواب دهد .یکی میخواهد روبهروی بخاری درد بکشد ،دیگری گمان میبرد کنار
پنجره شفا خواهد یافت .من میپندارم که همیشه در آنجایی که نیستم خوشبخت

تصاویر  ۲و  :۳فرزانه ،در حال کارگردانی فیلم «بعدازظهر پاییزی» مدرسه ایدک.

ایــدهی فیلــم بعــدی شــما کــه بــا آن شــناخته
هـای ایرانــی» ،چگونــه
شــدید ،یعنــی «مینیاتور ـ
شــکل گرفــت؟
تــازه مدرسـهی ایــدک را تمــام کــرده بــودم و بعــد
از تجربـهی کار بــا ژاک بکــر ،خــودم قصــد داشــتم
فیلــم کوتاهــی بســازم .هانــری النگلــوآ ۵،پای هگــذار
لکــرده
ســینماتک ،بــه یــک جــوان ســربهراه و تحصی 
ـبـرای کارهــای آرشــیو مــدارک ســینما احتیــاج داشــت.
وقتــی پیشــنهادش را پذیرفتــم ،ســخت خوشــحال
یشــد.
شــد .امــا کار دفــری مانــع از ســاخت فیلــم م 
نکــه صحبــت ســاخت فیلــم را بــا هانــری النگلــوا
تــا ای 
مطــرح کــردم و او ق ـبـول کــرد کــه کمــک کنــد .ایــن
طـول کشــید و مــن دسـتبردار نبــودم.
جـرا بــاز هــم ـ
ما ـ
خواهم بود و این موضوع تغییر مکان یکی از آن موضوعهایی است که همواره دربارهی
آن با دل خود گفتوگو میکنم» مالل پاریس ،نوشتهی شارل بودلر ،ترجمهی محمد
علی اسالمی ندوشن.
Marcel L’Herbier - ۴
)1977 – 1914( Henri Langlois - ۵
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کشــنبه صبــح
عاقبــت هانــری ـقـرار گذاشــت روزهــای ی 
بــه خانـهاش بــروم تــا بــا همدیگــر ســناریو بنویســیم.
طـاع ،هرنشــناس
هانــری مــردی بــود فوقالعــاده باا ـ
و عالقهمنــد و کنـجکاو بــه آنچــه در جهــان ادبیــات،
نقاشــی و مخصوصــاً ســینما میگذشــت .مثـاً از
نکــه خــودش
نادرتریــن فرنگیهایــی بــود کــه بــدون ای 
نشــناس معرفــی کنــد از فرهنــگ اصیــل ایرانــی
را ایرا 
مطلــع بــود و آن را دوســت داشــت .در یکــی از اولیــن
رســالههایی کــه النگلــوا دربــارهی تاریــخ ســینما
نوشــت ،بــر اســاس رباعــی خیــام کــه از «فانــوس
خیال»  ۱یاد میکند ،اخرتاع این هرن را از آن ایرانیها
ذکــر کــرد.
صـرار داشــتم کــه فیلــم بــا هرنپیشــه بســازم و
مــن ا ـ
مهــا را در حــدود
هانــری مخالــف بــود ،ز ـیـرا ایــن فیل 
فشــدن بــا
امکانــات ســینماتک نمیدانســت و از طر 
هرنپیشـهها اِبــا داشــت .ـمـرا تشــویق کــرد کــه فیلمــی
نشــان را
راجعبه هرنهای ایرانی بســازم ،که مهمتری 
بهــای خطــی و مینیاتورهــا میدانســت .جلســات
کتا 
روزهــای یکشــنبه در خانـهاش تبدیــل بــه وراجــی و
شـوخیهای دوســتانه شــد و نتیجـهای نداشــت.
ـ
نکــه مــن جانــم بــه لــب رســید و گفتــم مـیروم
تــا ای 
خــودم کار میکنــم .یکــی از همکالسـیهایم در ایــدک
شـرکت تولیــد فیلــم بــه اســم فارگــو درســت کــرد
یــک ـ
و گفــت بیــا اولیــن فیلــم را تــو بســاز .مــن هــم گفتــم
ســناریویی دربــارهی مینیاتورهــای ایرانــی دارم .او
گفــت ایــن فیلــم خریــداری نخواهــد داشــت .مــن گفتــم
کســانی را میشناســم کــه عالقهمنــد ایــن فیلمانــد و
امــکان خریــد فیلــم وجــود دارد .در نتیجــه فیلــم را
ســاختم.
تصاویــر فیلــم اصـاً شــبیه فیلمبــرداری متعــارف
هـای نقاشــی نیســت .چگونــه
از مینیاتــور یــا تابلو ـ
نهــا را ســاختید؟
آ
یــک دوربیــن ســاخت ـبـرادران لومیــر از لیــون آورده
بودیـ�م .ایـ�ن دوربیــن بهبزرگــی یــک صنــدوق بــود
کــه روی سـهپایهی کار مــا جــا نمیگرفــت .ب هعــاوه
 - ۱این چرخ فلک که ما در او حیرانیم
خورشید چراغدان و عالـ ــم فانـ ـ ــوس

فان ـ ــوس خیال از او مثالی دانیـ ـ ـ ـ ــم
ما چون صوریم کاندر او حیرانیم

ویــزورش [چشــمی] ریــز بــود .بــا آن در اســتودیو
کار کردیمــ .مــا تصویربهتصویــر کارهــا را عکــس
مهــای انیمیشــن .مــن یــک
میگرفتیــم ،مثــل فیل 
اپراتــور داشــتم و او تصویرهــا را روی نوارهــای اِکتــا
مبــرداری شــش
کــروم بــا قطــع بــزرگ میگرفــت .فیل 
طـرف فرانســه بــه فســتیوال
طـول کشــید .فیلــم از ـ
مــاه ـ
ونیز رفت و قرار بود جایزهی اول را بگیرد .اما چون
شـرکت نکــرده بــود ،جا ـیـزه را بــه یــک
طـرف ا ـیـران ـ
از ـ
کارگــردان فرانســوی دادنــد و بــه مــن هــم یــک دیپلــم
دادنــد کــه در اسبابکشــی از پاریــس گــم شــد.

تصویر  :۴بولنت جشنوارهی ونیز.

استقبال از فیلم چگونه بود؟
خیلــی اســتقبال شــد و طــوری موفقیــت پیــدا کــرد کــه
صدایــش بــه ت ـهـران هــم رســید و چنــد مقالــه دربــارهاش
نوشــتند .حتــی پهل ُبــد [وزیــر فرهنــگ و هــر] آمــد فرانســه
برای دیدن فیلم .من یک سالن خصوصی برای اکران آن
گرفتم و بعد از نمایش ،پهلبد گفت آیا میتوانم یک بار
دیگر آن را ببینم و ما هم سئانس دوم را پخش کردیم.
بعــد از نمایــش ،گفــت مــن [تاب هحــال] همچیــن چیــزی
ندیدهام و گفت که ما به تو در ایران نیاز داریم؛ شما بیا
ایران و از من خواست که به ایران بروم و رفتم .اما او در
ت ـهـران نبــود و دو مــاه بعــد از قرارمــان بــه ت ـهـران آمــد!
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و شــما در ایــن فاصلــه کار آماد هســازی فیلــم
هـای
م ـ
«کــوروش کبیــر» را آغــاز کردیــد .در بیــن فیل 
شــما ،ایــن فیلــم بهاصطــاح پروداکشــن و
فیلمبــرداری پرهزینـهای دارد.
فیلــم «کــوروش کبیــر» ـبـرای مراســم جشـنهای
منشــور بشردوســتی کــوروش بــود .شــجاعالدین
شــفا ـقـرار بــود ایــن مراســم را بر ـگـزار کنــد کــه او را
ـاخت ایــن فیلــم اهمیــت
برکنــار کردنــد .برایــم سـ ِ
داشــت ،چــون ـبـرای اولیــن بــار در مملکــت خــودم
مســاز شــناخته شــده بــودم .آن موقــع
بهعنــوان فیل 
نهــا گفتــم اگــر
دقیقـهای ـپـول میدادنــد و مــن بــه آ 
دقیقـهای بخواهــم ایــن فیلــم را بســازم ،فیلــم بــدی
یشــود .وقتــی رفتــم پاســارگاد ،دیــدم هیــچ کمــک و
م
یــا امکاناتــی وجــود نــدارد کــه بتوانــم فیلــم را بســازم.
خـاک .حتــی در
مــا در بــر و بیابــان بودیــم بــا ســنگ و ـ
موزهی ایران باستان هم نتوانستیم کار کنیم ،چون
ضـوع فیلــم بخــورد.
چیــز زیــادی نبــود کــه بــه درد مو ـ
کمــی ســکه داشــتند ،ولــی ســکهها در پاریــس بیشــر
بــود و مــا از پاریــس ســکهها را ـبـرای فیلمبــرداری
آوردیــم .فیلمبــرداری از تختجمشــید و پاســارگاد
در ســه روز انجــام شــد .مــن تــا آن هنــگام پاســارگاد را
ندیــده بــودم ،امــا بــا کمــال تعجــب متوجــه شــدم کــه
ـبـرای ترمیــم ســتونها و محوط ههــای ســنگی ،کارگــر
و بناهایــی را اســتخدام کــرده بودنــد کــه هم هجــا را
مبــرداری در
ســیمانمالی میکننــد .بقیـهی کار فیل 
موز ههــای لــوور ،پرگامــون و مــوزهی بریتانیــا انجــام
شــد.

تصویر  :۵فیلمربدای کوروش کبیر در نزدیکی پاسارگاد.

تصویر  :۶فیلمربداری در موزه لوور پاریس.

نمایش آن در فستیوال کن چطور بود؟
شــب نمایــش در فســتیوال کــن ،آن را ه ـمـراه بــا
فیلــم «ویردیانــا»ی بونوئــل نمایــش دادنــد .مــن
آمــده بــودم بیــرون ســالن و فقــط ـبـرای فیلــم بونوئــل
یکــردم از بــس کــه عاشــق کارهایــش بــودم.
تبلیــغ م 
تاریخنویــس ســینما ،ژرژ ســادول ،گفــت کــه مــا
دربــارهی فیلــم تــو صحبــت کردیــم و تــو دربــارهی
بونو ئــل!
تصویر  :۷فرزانه به همراه رژه لسکو ٬مرتجم بوف کور و نویسنده منت فیلم کوروش کبیر.
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مــن ســه بــار ایــن فیلــم را مونتــاژ کــردم .یــک بــار بعــد
از نمایــش اولیـه ،آلــن رنــه فیلــم را دیــد و گفــت فیلــم
زیبایــی اســت؛ امــا اگــر جــای تــو بــودم ،کوتاهــش
یکــردم .کــه آن را کوتا هتــر کــردم .موزیکــش هــم
م
از ـنـوع موزیــک ســریل ۱بــود ،مثــل موزیــک فیلــم
«جز ـیـرهی خــارک»- .
و بعد فیلم «زن و حیوان» را ساختید که کامالً

متفاوت است.

بلــه؛ ایــن فیلــم بــا ایــده و ســفارش آنــدره مالــرو
بــود کــه میگفــت هــر باســتانی ایرانــی بــر مبنــای زن
و حی��وان اس��ت .و بهدلی��ل نمایشــگاه «هفــت ـهـزار
ســال هــر ا ـیـران» در پاریــس ،ـقـرار شــد ایــن فیلــم را
بسازم .همین فیلم در فستیوال لوکارنوی سوئیس
جا ـیـزهی بهرتیــن فیلــم هــری را گرفــت.

تصویر  :۸اکران کوروش کبیر به همراه ویردیانا اثر بونوئل شب آخر جشنواره کن.

تصویر  :۹ساختمان قدیمی کاخ جشنوارهی کن

بــا ادمونــد آگا ـبـرا فیلــم «وقایــع ایرانــی» را
جـام گرفــت؟
ســاختید .ایــن همــکاری چگونــه ان ـ
ادوارد ســابلیه ،کــه رئیــس بخــش خــر تلویزیــون
فرانســه بــود ،بهمنظــور ســفر ژ ـنـرال دوگل بــه ا ـیـران،
پیشــنهاد ســاخت یــک فیلــم در مــورد روابــط تاریخــی
ا ـیـران و فرانســه داد .کار با ـمـزهای شــد ،چــون از
شهــای
دوســتم ادمونــد آگا ـبـرا خواســتم کــه بخ 
شهــای مربــوط بــه فرانســه،
ا ـیـران را او بگیــرد و بخ 
مثــل خانـهی اصفهــان در موناکــو مــال پرنــس ارفــع
و خیاب��ان ته��ران در پاریــس ،را مـ�ن گرفتمــ .ادمونــد
آگا ـبـرا پــدرش ُکــرد ایرانــی بــود کــه چــون در رومانــی
یک��رد ،در آنج�اـ ازدواج ک��رده ب��ود و ـبـرای
زندگ��ی م 
ـف�رار از جنـ�گ بـ�ا خانـ�وادهاش بـ�ه ا ـی�ران آمـ�ده بـ�ود.
ادمونــد دو دوره پیــش از مــن ایــدک را تمــام کــرده و
باهــم دوســت بودیــم- .
هـای
س ـ
بعــد از آن دوبــاره بــه ا ـیـران رفتیــد و کال 
فنی سینما را تشکیل دادید .این کالسها چگونه
شــکل گرفــت؟

Musique sérielle - 1
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مســازی در
ضـاع فیل 
بهامیــد سـ روصورت دادن بــه او ـ
ا ـیـران ،هــدف خــودم کــه ســاخت فیلــم بــود را کنــار
ضـاع
صـرف بررســی او ـ
زدم و ـقـرار شــد کــه یــک مــاه ـ
کنــم و یــک ـگـزارش ـبـرای پهلبــد تهیــه کنــم تــا ایــدهی
سهــای آمــوزش ســینما بــر اســاس مدرسـهی
کال 
ایــدک را در ا ـیـران پیــاده کنــم .در گزارشــم نوشــتم
کــه اگــر کار در ســینما را بــه یــک ارکســر ســمفونیک
تشــبیه کنیــم ،انــگاری ب هجــای نوازنــدگان ســازهای
مختلــف فقــط رهــر ارکســر داشــته باشــیم .چــه
بایــد کــرد؟ بایــد فنــون مختلــف ســینما را آموخــت و
تشــویق کــرد :کمــک کارگــردان ،کمــک فیلمبــردار،
تدوینکننــده ،سناریونویســی ،صدابــردار ،منشــی
خـره پهلبــد موافقــت
صحنــه ،مدیــر تهیــه و  . ...باأل ـ
سهــا در محــل وزارتخانــه تشــکیل شــد و
کــرد .کال 
یــک بودجـهی تنخوا هگــردان تصویــب شــد .انتخــاب
معلمیــن بهعهــدهی مــن بــود و پذ ـیـرش دانشــجویان
از راه مســابقهی ورودی انجــام شــد .دورهی آمــوزش
شــش ماه بود و یک گواهینامه در پایان تحصیالت
یشــد .دوســتانی کــه تحصیــات ســینمایی
صــادر م 
داشــتند همــکاری در ایــن مدرســه را پذیرفتنــد .در
شـاگردانْ شــش فیلــم
پایــان ســال ،شــش نفــر از ـ
دهدقیقـهای  ۱۶میلمــری ســاختند.
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مهــا را ببینــد .او معاونــی
بعــد پهلبــد خواســت فیل 
داشت بهنام جباری که لهجهی غلیط رشتی داشت
نکــه کســی بــه صالحیــت هــریاش ا ـیـراد
و ـبـرای ای 
نگیــرد ،یــک دیپلــم افتخــاری از دانشــگاه ســیراکیوز
را کــه در ســفری بــه آمریــکا قــاب گرفتــه بــود بــه رخــم
مهــا کــه تمــام شــد ،پهلبــد آمــد و
کشــید .نمایــش فیل 
نهــا
یگــم .ای 
زد روی شــانهی مــن و گفــت تربیــک م 
را خیلــی خــوب تربیــت کــردی .در همیــن لحظــه ایــن
معــاون آمــد کــت ـمـرا کشــید و گفــت تــو پــدر ـمـرا
درآوردی؟ تو خودت اینها را ســاختی؛ این دروغه!
مهــا
حـرف را زد کــه ایــن فیل 
و رفــت بــه پهلبــد همیــن ـ
نهــا کــه بلــد نیســتند
کار ایــن بچ ههــا نیســت و ای 
شـاگردان خیلــی خوبــی از ایــن مدرســه
فیلــم بســازند .ـ
فارغالتحصی��ل ش��دند .از بهرتیــن و باهوشتریــن
شـاگردها اصالنــی بــود ،کــه شــاعر خوبــی هــم هســت.
ـ

تصویر  :۱۰فرزانه ،در حال آموزش دانشجویان مدرسهی فنی سینما

تصویر  :۱۱مدرک کالسهای فنی سینما و اسامی هرنجویان
(تاریخ سینمای ایران؛ نوشتهی جمال امید)

جـرای ســاخت فیلــم «جز ـیـرهی خــارک» از کجــا
ما ـ
ش ــروع شــد؟
سهــای فنــی
فیلــم خــارک را بــا بهرتیــن بچ ههــای کال 
شــروع کــردم .ســناریویی در ت ـهـران نوشــته بــودم
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تصویر  ۱۲و  :۱۳شرح عکس از مکاتبه با ایمیل :برای رفنت از خارک به خارکو قایق نداشتیم ،دست بر قضا یکی از پسرعموهایم دریادار شده بود و سرشناس
نیروی دریایی .بهخاطر او این دستگاه یدکی سربازپیاده ُ
کنی را برای ما اختصاص دادند.

و اطالعاتــم بــر مبنــای کتــاب آلاحمــد و کتابچـهی
تبلیغاتــی کنسرســیوم نفــت بــود کــه بایــد تکمیــل
یشــد .اولیــن قــدم بازدیــد از جز ـیـره بــود .جز ـیـرهای
م
کــه در فاصلـهی کمــی از یــک جز ـیـرهی دیگــر بهاســم
خارکــو و میــان آب الجــوردی ،شــفاف و کمعمــق و
پــر از صــدف و ماهــی و مرجــان ـقـرار داشــت و چشــم
یکــرد .خــارک بینهایــت فقیــر مینمــود
را نــوازش م 
و در کنــار دنیــای صنعتــی جز ـیـره ،کــه خان ههــای زیبــا
و تأسیســات نفتــی داشــت ،غریبــه بــود .کشــتیهای
چنــد صــد ـهـزار ُتنــی در کنــار اســکلههای عظیــم
نهــا پیــاده
نشــان از آ 
لنگــر انداختــه بودنــد و ملوانا 
نجــا کــه فیلمبــرداری از مــردم محلــی
یشــدند .از آ 
نم 
و حتــی کارمنــدان کنسرســیوم را منــع کــرده بودنــد،
ـبـرای نقــل سرگذشــت خــارک مــن از آثــار کهــن کــه
بیشرتشــان در گورســتان و یــک غــار بــر جــای مانــده
بــود اســتفاده کــردم .یــک بــار از چپ هشــدن فیلمبــردار
مبــرداری را
ـر بـیدر جلوگیــری کردیــم و فیل 
از هلیکوپـ ِ
بــه هــر زحمتــی بــود تمــام کردیــم .اوایــل بهــار هــوا گــرم
شـرجی بــود .بــا دکــر ســاعدی ،نویســندهی کتــاب
و ـ
«اهــل هــوا» ،آشــنا شــدیم و بعــد بــه ت ـهـران برگشــتیم
و مشــغول تدویــن شــدیم.

ماجرای تلویزیون ملی از چه زمانی شروع شد؟
اول ،پــروژهی تحقیــق فیلــم دیگــری بــا مهنــدس
آرشــیتکت مقتــدر پیــش آمــد .کــه یــک روز بــه مــن خــر
دادنــد آقــای فریــدون هویــدا بــا شــما ـقـرار دارنــد .مــن
متعجــب شــدم ،چــون فریــدون همیشــه خــودش
بــه مــن زنــگ مـیزد .رفتــم بــه جلســه و دیــدم رضــا
قطبی هم هست که من او را از بچگی میشناختم.
فریــدون گفــت شــماها مأمــور شــدید تلویزیــون ملــی
جـرای مفصــل آن را
ا ـیـران را راه بیندازیــد .کــه ما ـ
بــدون رودربایســتی در کتابــم («عنکبــوت گویــا»)
نقــدر بگویــم کــه روز افتتــاح تلویزیــون
نوشــتم .همی 

بهوســیلهی شــاه ،مــن مســتعفی بــودم .دســتگاهی را
که در ســاخنت آن نهایت ذوق و شــوق را نشــان داده
و اولیــن ســنگ بنایــش را پای هگــذاری کــرده بــودم ـتـرک
قشــناس» ســپردم.
کــردم و آن را بــه دوســتان «ح 
خاطراتــی کــه از ایــن دوران دارم ب هحــدی قیآلــود
طـرات شــومم نمیرســد.
اســت کــه بــه پــای دیگــر خا ـ
ـبـرای مثــال ،یــک روز جمعــه ســاعت  ۷صبــح تلفــن
زنــگ زد و گفتنــد بیاییــد آقــای وزیــر اطالعــات بــا شــما
کار دارنــد .هوشــنگ انصــاری و امیرانــی ،صاحــب
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نجــا پشــت دســتگاه
یهــا» ،در آ 
مجلـهی «خواندن 
«موویــا» نشســته بودنــد و داشــتند فیلمــی را تماشــا
میکردنــد .فیلمــی بهکارگردانــی احمــد فاروقــی
راجعبــه شــهر ت ـهـران تهیــه کــرده بودیــم.
گفتند :مگر شما مسئول این فیلمها نیستید؟
گفتم چطور شده؟
 آبرو برای مملکت نمانده. چه بیآبروییای میبینید؟نهــای چــادری ...آیــا ایــن
 پیادهروهــای خاکــی ...ز اســت ت ـهـران؟
جوواج مانــدم کــه :مگــر از جایــی جــز ت ـهـران
مــن هــا 
زن چادرب هســر در
فیل 
مبــرداری شــده اســت؟ ِ
پیــادهروی آسفالتنشــدهی ت ـهـران راه مـیرود ،کــه
واقعیــت اســت .فاروقــی کــه از خــودش در نیــاورده.
 نهخیــر؛ ایــن چیزهــا را نشــان ندهیــد .آبــرو برایمــانباقــی نمانــده.
گــروه متخصصــی را از پاریــس دعــوت کــرده بودیــم.
مــن بــه ســفری رفتــم .وقتــی برگشــتم ،ا ـفـراد ایــن
گــروه در راهروهــا در انتظــار وقــت مالقــات بــا آقــای
تشــان گالیــه
رئیـسکل قــدم میزدنــد و از اتــاف وق 
داشــتند .هــر روز بــه تعــداد ا ـفـراد ناشــی تلویزیــون
یشــد .یکــی را نخسـتوزیر جــا کــرده بــود،
اضافــه م 
دیگری را شهبانو ،سومی را مادر شهبانو ،چهارمی
را وزیــر آب و بــرق ،پنجمــی را نامــزد رضــا قطبــی...
نکــه زمانــی وقتــی رفتــم بــه اتاقــم ،دیــدم خانمــی
تــا ای 
ســر میــزم نشســته اســت .معاونــم گفــت کــه ایشــان
نجــا! همــان وقــت اســتعفا دادم
موقتــی آمدهانــد ای 
و از تلویزیــون رفتــم .اســتعفایی کــه قطبــی ب هطــور
رســمی نپذیرفــت .امــا دیگــر پایــم را بــه عمــارت
نکــه ا ـیـران را ـتـرک
تلویزیــون نگذاشــتم .بعــد از ای 
کــردم ،امیرعبــاس هویــدا بــه شــوهرخواهرم گفتــه
بــود فرزانــه جاروکشــی در پاریــس را بــه وزارت در
نجــا ترجیــح میدهــد .زهــی هــوش و کیاســت!
ای 
درســت فهمیــده بــود.

 - Henry Miller - ۱نویسندهی آمریکایی ()1980 – 1891
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نام هنــگاری شــما بــا ه ــری میلــر  ۱در مــورد
فیلمنامهی «بوف کور» همیشه برایم جای سؤال
خـره چــه
جـرای ایــن فیلمنامــه باأل ـ
بــوده اســت کــه ما ـ
شــد؟
بــه جایــی نرســید .اولــش بــا پیــر کــورو ،تهیهکننــدهی

فیلــم «ســال گذشــته در مارینبــاد» ،ـقـراردادی
بســتم ،در عــوض همــکاری بــا یــک کمپانــی آمریکایــی
که نشد .بعد یک خانم ایرانی آن را برای هرنی میلر
فرســتاده بــود ،چــون او «بــوف کــور» را خوانــده بــود
و من برای میلر نامه نوشــتم که شــما «بوف کور» را
خواندهایــد و مــن ســناریوی آن را نوشــتم .کــه پاســخ
میلــر را در کتــاب «آشــنایی بــا صــادق هدایــت» چــاپ
کــردم .او نوشــت کــه در آمریــکا امــکان ســاخت آن
نیســت .در ا ـیـران هــم کــه  -فیلمنامــه را بــه ادارهی
هرنهــای زیبــا دادم کــه اصـاً بــه آن توجهــی نکردنــد.
دوســتی بــه مــن خــر داد کــه فیلمنامــه روی میــز
کارگردانــان اســت و حتــی کســی زحمــت خوانــدن آن
جـرا را
خـزاد ما ـ
را بــه خــود نــداده اســت .بعــد فــروغ فر ـ
شنید .آمد و گفت که به گلستان در مورد این فیلم
میگویــد .چــون گلســتان اســتودیوی فیلمبــرداری

داشــت .گلســتان نامـهای نوشــت کــه اســتودیوی او
کتــر از آن اســت کــه چنــد فیلــم بــا هــم بســازد
کوچ 
و فعـاً مشــغول کار فیلــم دیگــری اســت .هــم بــا
ـبـرادرش و هــم بــا خــودش دوســت شــدم .یــک بــار هــم
ـبـرای رمــان «چــار درد» برایــم تربیــک فرســتاده بــود.
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پیچو خمِفرزانگی
سعیدعقیقی

پیش درآمد
ایــن مقالــه مــروری ســت بیــش و کــم گــذرا بــر کار
مســازی مصطفــی فرزانــه ،و بیــش از
نوشــتاری و فیل 
آن درباره محیطی که کم کاری و انزوای او را سبب
شــد ،و نشــانههایی کــه بایــد از ایــن ســوی و آن ســوی
فراهــم کــرد و کنــار هــم چیــد تــا از درون آن  -شــاید -
بتــوان بــه تصویــری اگــر نــه کامــا واضــح ،دســت کــم
ـناخت
واقعــی از او دســت یافــت .شــناخت فرزانــه ،شـ
ِ
گرایشــی از روشــنفکر اصیــل و منــزوی ایرانــی ســت
کــه  -بــه گفتــه خــودش  -جــز «عصیــان» وظیفـهای
چـراغ بــه
ـبـرای ادب ّیــات نمیشناســد  -و از دزدان ـ
ـردن
دســتی نیســت کــه ـبـرای راه بــاز کــردن از فــوت کـ ِ
ـمع دی ـگـران شــروع میکننــد .ـبـرای نوشــن ایــن مــن
شـ ِ
رمان خانه و چند
کتابهای او را دوباره خواندم ،و
ِ
مطلــب از مجموعــه مقــاالتاش یعنــی زبــان ســرخ
 - ۱م .ف .فرزانه .صادق هدایت در تارعنکبوت .انتشارات فروغ (پاریس) .ص216

( )2008را ـبـرای نخســتین بــار .کوشــیدم چــون زبــان
نویســنده صریــح و بیتعــارف باشــم ،و آرزوی او را
بــرآورم:
«امیدوارم روزی برسد که فرزندان گلهمند (به حق)
مــا بــه بررســی کمبو دهــا و ناشایســتگیهای نســل مــا
بپردازنــد»  ۱نمیدانــم مــن از آن دســته فرزنــدانام یــا
نــه ،امــا پیــش از هــر گلــه و شــکایتی ،و بررســی هــر
کمبــود و شایســتگی ،الزم اســت در حـ ّـد ایــن مقالــه
ّ
تکههایــی از ایــن پــازل را کنــار هــم بچینیــم ،شــاید
گرایش روشــنفکران
دســت کم بخشــی از تصویر این
ِ
یشــان در آینـهای
سـره جغرافیــای تاریخ 
ایرانــی در گ ـ
راســت نمــا افتــاد .شــاید روزی جایــی ایــن داســتان را
دنبــال گرفتیــم .شــاید هــم باقــی کار افتــاد برعهــده
دی ـگـران.

ویژهنامهمصطفیفرزانه
سه حادثه
روشــنفکر ایرانـ ِـی فرنــگ دیــده ،چــه آن کــه هرگــز بــه
ا ـیـران بازنگشــت ،چــه آن کــه بازگشــت و از آن چــه
دید سرخورده شد و ماند یا رفت ،چه آن که بود و
میان این و آن سرانجام یکی  -و گاه اصال
در نوسان
ِ
فــرق نمیکنــد کــدام  -را برگزیــد ،بــه هیــچ رو ا ـیـران را
بــه عنــوان یــک مســاله فرهنگــی
چـرا بـرَد؟ از اینــان بســیاری پــس از
از یــاد نـ ُـرد؛ و ـ
یادگیری زبان به ترجمه پرداختند ،داستان نوشتند
ِ
و فیلم ساختند و گاه از بازتاب آن چه دیدند ،حتی
خواندگان نزدیک به خودشان حیران
در میان درس
ِ
ماندنــد .شــاید در قبــال آن چــه میکردنــد از فضــای
پیرامــون خــود ّ
توقعــی داشــتند کــه بــرآورده نشــد،
و شــاید اصــا هرگونــه ّ
توقعــی از فضــای پیرامــون
بیهــوده مینمــود .جما ـلـزاده و هدایــت و علــوی و هــم
صـول ایــن دورهانــد و ســرآمدگان
نشــان مح ـ
قطارا 
دوران خود ،که اغلبشان از ایران ُبریدند و به رغم
ســالها اقامــت در اروپــا بــا ا ـیـران ماندنــد .نخواســتند
ـهروندی فرهنــگ مقصــد را بپذیرنــد.
یــا نتوانســتند شـ
ِ
پــس بــه فارســی نوشــتند و ایــن دوگانگــی را بــه عنــوان
ـس رهایــی در جایــی کــه جــای
ـت زندگــی ،حـ ّ
طبیعـ ِ
خــود نمیپنداشــتند ،پذیرفتنــد .خودکشـ ِـی صــادق
هدایــت ( 19فروردیــن  )1330و تیربــاران مرتضــی
کیــوان ( 27مهــر ،)1333وجــدان همیشــه حاضــر و
ضـران و
ناظــر در نوشــتههای  -تقریبــا  -تمامـ ِـی حا ـ
ـف زندگــی بســیاری
نا ـ
ظـران ایــن نســل ،دو نقطــه عطـ ِ
از روشــنفکران ایرانــی بــوده اســت .ضلــع سـوّم ایــن
مثلــث شــوم 28 ،مــرداد  1332اســت کــه درســت میــان
ایــن دو رویــداد ـقـرار دارد ،و شــاید اگــر خودکشــی
هدایــت را کودتــای او علیــه خویــش بدانیــم ،قتـ ِـل
ـامد بالفصـ ِـل کودتایــی در بیــرون اســت.
کیــوان َبسـ ِ
حـزب تــوده بــود و رفــت و نوشــت و علیــه
هدایــت ضــد ـ
خــود شــورید و کودتــا را ندیــد .کیــوان تــودهای بــود و
مانــد و خوانــد و علیــه قــدرت برتــر شــورید و کودتــا را
دیــد و قربانــی شــد .آیــا بایــد یکــی از ایــن دو نــام ،یکــی
از ایــن دو راه را بــر دیگــری برتــر بدانیــم ،یــا هــر دو راه
را درســت بدانیــم ،یــا اساســا باورکنیــم کــه راه دیگــری
 - ۱همان .ص251
 - ۲همان ص197
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وجــود نداشــت؟ یــا نــدارد؟
مصطفی فرزانه به گمنامیای خودخواسته درست
در ایــن میانــه اســت :او را بیشــر بــا ســه کتــاب دربــاره
متــر  -بــا ُبــن
صــادق هدایــت میشناســند و  -شــاید ک 
بســت (نام ههــای مرتضــی کیــوان) کــه از ایــن میــان
آشــنایی بــا صــادق هدایــت از دو کتــاب دیگــر ـبـرای
اهــل کتــاب آشــناتر اســت .جــدا از ایــن چهارکتــاب،
او دســتیار دوم ژاک بکــر در فیلــم مونپارنــاس19
( )1958کــه بــه واپســین روزهــای زندگــی مودیلیانـ ِـی
ّ
ّ
معلــم ســینما،
یپــردازد ،مستندســاز،
نقــاش م 
شـرکت کننــده در جشــنوارههای ونیــز ،کــن
نخســتین ـ
مهــای مینیاتورهــای ایرانــی ،کــورش
و لوکارنــو بــا فیل 
فارسی
کبیر و زن و حیوان ،داستاننویس ،مرتجم
ِ
ُرمــان قرنطینــه و نویســنده نمایشنامــه مــا ِه گرفتــه و
موسس نخستین مدرسه سینمایی  -زیر نظر وزارت
ّ
یشــود ،در کشــور
فرهنــگ و هــر  -نیــز محســوب م 
خــودش چنــان کــه بایــد شــناخته نیســت .نــام فرزانــه
در دهــه  1370بــا کتــاب آشــنایی بــا صــادق هدایــت بــر
نهــا افتــاد کــه ایــن خــود کــم لطفـ ِـی عظیمــی
ســر زبا 
ـن
ســت در حـ ّـق او .گویــی کســی را بــی در نظــر گرفـ ِ
ـت دیگــری» بنامیــم و صرفــا
هو ّیــت خــودش« ،دوسـ ِ
از ایــن نظــر بــه او اعتبــار بدهیــم؛ «و مگــر روزنامــه
لومونــد هــم پــس از خودکشــی هدایــت تیــر نــزد کــه:
زن تیمســاررزم آرا بــا گاز شــهری خودکشــی
ـبـرادر ِ
۲
کــرد؟ »
شــاید فرزانــه خــود چنیــن میخواســت ،یــا ناخواســته
درپی چیزی رفت که از او چنین شخصیّتی ساخت.
سـرخوردگی او از ـمـرگ هدایــت و  28مُ ــرداد و قتــل
ـ
ـان
کیــوان بــا تغ ّیــر فریــدون رهنمــا نســبت بــه رمـ ِ
چــاردرد درآمیخــت و او را چنــان دلــزده کــرد کــه تــا
ّ
مدتها عطای نوشنت را به لقایش بخشید« .همین
مســازی بــه ســرم آمــد .بــه درک!»  ۲آیــا
کار فیل 
بــا در ِ
ّ
فرزانــه توقــع داشــت کــه انتقــادی ریشـهای از کار او
شهــای زیباییشناســانه دو فیلــم
صــورت نگیــرد؟ ارز 
مینیاتورهــای ایرانــی و زن و حیــوان بــه مراتــب بیــش
تشــان در جشــنوارههای بیناملللــی اهم ّیــت
از موفقی 
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دارد ،و حتــی بــه نظــر میرســد ایــن دو فیلــم بــا
تصاویــر جانــدار و ّ
ّ
ـش
موثرشــان
مقدمـهای ـبـرای جهـ ِ
مســازند؛ جهشــی کــه هرگــز روی نــداد.
بعــدی فیل 
تهــای جهانــی
مســاز فــارغ از تمــام موفقی 
گویــی فیل 
 و مثــا راهیابــی کــورش کبیــر بــه کــن  -از وطــنخــود چیــزی بیــش از ایــن میخواســت؛ شــاید دســت
نوازشــی از ســوی هــم نســان ،یــا ّ
جدیتــی از جانــب
دوســتان .ایــن بــا بــر ســر یکــی از بــا اســتعدادترین
مســازان ایرانــی نیــز آمــد :احمــد فاروقــی قاجــار
فیل 
در دورهای کــه میتوانســت راه تــازهای در ســینما بــاز
سـرخوردگی فرزانــه
کنــد ،کمابیــش در همــان دوره ـ
از فعال ّیــت ســینمایی حوصلـهاش از قرطــاس بــازی
یهــر ـبـرای مدیر ّیــت هــری
یــک سیســتم معیــوب و ب 
مســازی را بــه لقایــش بخشــید
ســر رفــت و عطــای فیل 
و راهــی فرنــگ شــد .شــاید او هــم انتظــار داشــت چیــز
معقولــی  -تنقیــد یــا تحســیناش بــه کنــار  -بشــنود
ـوت خالق ّیــت مســتولی بــر فضایــی
و راهــش را در برهـ ِ
کــه چاپلــوس بیشــر میپــرورد تــا هرنمنــد ،بیابــد.
امــا گویــی آدمهایــی از ایــن دســت بــه زبانــی نامفهــوم
ســخن میگفتنــد یــا شــاید دی ـگـران از ســخن آنــان
معنایــی دیگــر مییافتنــد.
ـک
ایــن همــان حـ ّ
ـس درک ناشــدگی ســت کــه گاه تــک تـ ِ
ـب زمــان و مــکان
روشــنفکران را فرامیگیــرد و برحسـ ِ
نهــا را بــه اَعمالــی وامــی دارد کــه
و روح و روان ،آ 
مخلوطــی ســت از کنــش قهرمــان رمانتیــک و آرمــان
خواهــی تراژیــک .شــاید روشــنفکر ایرانــی بایــد پیـ ِـه
نوعــی کارگــری صادقانــه و کــم اجــر و مُ ــزد را بــه تــن
میمالیــد و موقتــا عطــای پاریســی بــودن را بــه لقایــش
میبخشــید .اتفاقــا عنصــر متمایــز کننــده هدایــت
همیــن بــود کــه بــه رغــم آن همــه نوشــن و دور ریخــن
و تهمــت و تحقیــر بــاز هــم ردیفــی کتــاب از خــود بــه
جــای گذاشــت و بــا آن کــه بــه حــق بــا قلــم تیــز خــود بــر
جــان اغلــب منورالف ـکـران بـیکار عهــد خــود خراشــی
انداخته بود ،نوشنت را همواره ّ
جدی گرفت و کاری
کرد کارستان .گیرم همان فوج عظیمی که به قصد
تنقیــد ّ
موثــر پابــه میــدان گذاشــت ،ابتــدا بایــد از
ـار پرشــمارش میگذشــت .انــزوای
مــرز خوانــدن آثـ ِ

16
هدایــت پیــش از رســیدن کارد بــه اســتخوان ،انــزوای
فعال بود .او در ّ
ّ
حق زندگیاش گفت «به درک» ،و
فرزانه در ّ
حق «کار فرهنگی»اش .اگر قول فرزانه را
بپذیریم که «هدایت زودتر از موعد مشهور شد» ،۱
ایــن ـقـول نیــز دربــاره خــودش صــادق اســت کــه زودتــر
نگارش
از موعد دلزده شد .دست کم فاصله زمانی
ِ
چــاردرد بــا دیگــر داســتانهای او ایــن نکتــه را نشــان
میدهــد .تصـوّر کنیــم او بــا همــان ق ّوتــی کــه رضــی و
مریـ ِـم داســتان را پرورانــده بــود ،بیاعتنــا بــه انتقادهــا
همــان مســیر را ادامــه مـیداد و مینوشــت« .ادبیــات
عصیــان» کــه او همــواره در پـیاش میگشــت و تعهّ ــد
به آن را وظیفهی خویش میدانست ،همان بود که
در چــاردرد آفریــده بــود ،ور نــه در باقــی داســتانها،
مثــل نامهرســان از مجموعــه راســت و دروغ ،ر ّدی
از داســتان پلیسـ ِـی معمایــی میبینیــم کــه بــا از بیــن
رفنت نشانههای زندگی صادق هدایتی به نام حمید
عــارف درآمیختــه ،و کاغذهــای روی رودخانــه هــم
ـادآور نویســندهای ســت کــه یــک بــار بــه قصــد
شــاید یـ
ِ
ـوس خــود
ـمـرگ خــود را بــه رود ِســن انداخــت .آیــا کابـ ِ
ّ
معلمــی کــه معـرّف کتــاب جویــس و ســارتر و
ویرانـ ِـی
مهــای کالیــگاری و دانشــجوی پراگــی و
فرویــد و فیل 
آثــار فریتــس النــگ بــوده ،آن هــم از دســت دادنــی بــه
صورت دلخراش و غمافزا دست از سر ما برمی
این
ِ
ّ
معلــم هدایــت باشــد و دانشــجو
دارد؟ آن هــم اگــر
فرزانــه؟
هدایت در بسیاری از نوشتههای فرزانه ،حتیآنها
کــه دربــاره هدایــت نیســت ،حضــوری آشــکار و نهــان
دارد .وقتــی در مقالــه زیبــای شـبهای  - 112کــه بــا
ـینماگر
آغــاز و پایانــی تصویــری و مانــدگار ،وجــه سـ
ِ
نویســنده را بیــش از هــر چیــز دیگــری عیــان میکنــد
 دربــاره فریــدون هویــدا و ف ـرّخ غفــاری مینویســد،کسی که این سه را به هم وصل میکند جز هدایت
نیســت ۲ .دی ـگـران بــه راحتــی پــدر معنــوی و دوســت
دیریــن خــود از یــاد ُبردنــد و بــه دنبــال زندگــی خــود
پل ههــای ّ
رفتنــد و شــاید برخــاف هدایــتّ ،
ترقــی را
بــا اســتفاده از آن چــه او مذمــوم میدانســت آب و
جــارو کردنــد و بــاال رفتنــد ،حــال آن کــه فرزانــه تــا
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امروز در اندیشه او مانده است .شاید آن دو جمله
ّ
معلـماش دربــاب ن ـفـرت از زبــان فارســی و فارســی
زبانــان در ذهــن او حــک شــده و مصادیـقاش را روز
بــه روز و ســال بــه ســال بیشــر دیــده باشــد ،امــا از
هدایــت کــه عمــری بــه فارســی نوشــته بــود و گردانــده
بــود ،چنیــن جملـهای غریــب نیســت؟ شــاید عاشــقی
وفــادار در لحظـهی اســتیصال ،جایــی کــه حــس
میکنــد بیــش از تــواناش بیاعتنایــی دیــده و دیگــر بــه
معشوق جفاپیشه باز نخواهد گشت ،عشق
دامان
ِ
و دلرب را یکجا نفرین کند .این نفرین هدایت در ّ
حق
زبــان و زادگاهاش همــان قــدر گذراســت کــه لـ ّـذت و
رضایـتاش از یافــن راه تــازهای در نویســندگی ،یــا
دور ریخــن دســت نوشــتههای آخــر ،چنــد روز مانــده
ـان
بــه خودکشــی .گفتــم؛ روشــنفکر ایرانــی قهرمـ ِ
ـراژدی زندگــی خویــش اســت ،و هدایــت
رمانس /ـت
ِ
بیهیــچ وسوســه قهرمانــی ،شــخصیت اصلــی
داســتانی کــه فرزانــه ســالها بعــد ،بــه شــرح دقیــق و
ّ
موثــر آن پرداخــت.
داستان انزوا
ِ
شــاید اکنــون بتوانیــم شــرح ـتـراژدی روشــنفکر
رمانتیــک ایرانــی را بــه فضایــی فراتــر از رابطــه هدایــت
و فرزانــه بکشــانیم .فریــدون رهنمــا ،دوســت دیگــر
فرزانــه ،یکــی از همــان شــخصیتهای رمانتیکــی
ســت کــه در دنیــای شــعر ـبـرای خــود نامــی داشــت
و در ســینمای ا ـیـران بــه ســختی دســت و پایــی زد و
حاصــل کارش شــد یــک مســتند و دو فیلــم داســتانی
ضـوح
یشــد بــه و ـ
کــه در هــر دو صــدای خــودش را م 
شــنید .اگــر فرزانــه رمــان اتوبیوگرافیــک مینویســد،
رهنمــا بــه ســینمای اتوبیوگرافیــک روی مـیآورد ،امــا
کار هــر دو کمابیــش چیــزی جــز انــزوا نیســت.
حاصـ ِـل ِ
ـت چــاردرد مذمّ ــت و مالمــت
رهنمــا کــه فرزانــه را بابـ ِ
ـار نــوآورش
کــرده بــود ،خــود در ا ـیـران مانــد و بابــت آثـ ِ
ّ
والذاریــات افتــاد کــه درد
چنــان ریشــخند شــد و بــه
رواناش بــه جسـماش نیــز راه یافــت و دســت آخــر در
پاریــس جانــش را ســتاند .مدرنیسـ ِـم روبنایــی ســبب
ـوالت هــری کــه
ـدک مح ـ
شــده بــود تــا مخاطــب انـ ِ
ص ِ
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ـدن آثــار کالســیک را پیــدا
تــازه داشــت ســواد خوانـ ِ
یکــرد ســردرگم شــود و روشــنفکر ایرانــی هــم خــود
م
را با روشــنفکر پاریسـیای که چهار ســده رنســانس و
روشــنگری و انقــاب صنعتــی را پشــت ســر گذاشــته
بــود یکســان بپنــدارد .بــه راســتی بــه رغــم آن همــه
جــان فشــانی و دور اندیشــی ،ایرانــی کــه در عصــر
بــوف کــور هشــتاد و پنــج در صــدش روســتایی بــود
یســواد ،بــه داداییســت
و بــاالی هشــتاد درصــدش ب 
و سوررئالیســت نیازمن دتــر بــود یــا روشــنفکر عصــر
روشــنگری؟ قانونگــذار بیشــر میخواســت یــا قانــون
شــکن؟ آن هــم قانونــی کــه هنــوز اصــل پیــدا نکــرده راه
صـره و مــا ّده واحــده یافتــه بــود.
ـفـرار از آن را در تب ـ
آیــا مدرنیتــه روبنایــی بــه تولیــد روشــنفکر روبنایــی
نمیانجامــد؟ و آیــا ایــن روشــنفکر روبنایــی کــه بــه
قصــد ریشــخند و تخطئــه «شــبه روشــنفکر» نیــز
یشــد ،خــود بــه تدریــج بــه بزرگتریــن مانــع
نامیــده م 
رواج اصالــت روشــنفکری تبدیــل نشــد؟ آیــا کشــاندن
ِ
هر مساله اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زیر لوای
یســاخت و تمایــل
سیاســت ،کــه «بــا مــا یــا برمــا» م 
بــه خــط کشــی را اشــاعه مـیداد ،پــروردن دوســت و
پرّانــدن دشــمن را میــان ّ
اقل ّیتــی کــه دســت کــم اهدافــی
یکــرد و روشــنفکر اصیــل
شـرک داشــت ،دنبــال نم 
م ـ
را به انزوا نمیکشاند؟ فرزانه این نکته را به فراست
دربــاره خانلــری هشــدار میدهــد« :مــرد عمــل بــودن،
۱
اجبــارا آلودگــی نیســت»
ر ّد پــای هدایــت در داســتان تمثیلـ ِـی خانــه ( )1983کــه
خانـهاش جــز وطـ ِـن راوی نیســت ،راویای کــه گویــی
جــز فرزانــه نیســت ،آشــکار اســت .داســتان او هــم
خودزندگــی نامـهای (اتوبیوگرافیــک) اســت و هــم
تمثیلــی ذهنــی از آن چــه نویســنده بــه عنــوان مــکان/
هـرا میگفــت در ذهنــت چنــان
خانــه در نظــر دارد« :ز ـ
قلعـهای ســاختهای کــه بیشــر از هــر شــهر و دهــی
برایت واقعیّت دارد» .۲باباجان که با خمیر نان مُ هره
یســازد و ســنگ ـتـراش اســت و در وســط
شــطرنج م 
بازی به راوی میگوید« :پدربزرگت پسر من بود»،۳
پژواکــی ســت از پیرمــرد خنزرپنــزری داســتان مشــهور
طـرهای از او ترکیــب شــده اســت:
هدایــت کــه بــا خا ـ
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فرزانــه در کتــاب آشــنایی بــا صــادق هدایــت بــه بــازی
ّ
معلـماش اشــاره میکنــد و در ترکیــب
ـطرنج او بــا
شـ
ِ
یســازد کــه منبعــی ســت ـبـرای
بــا گــذرا ،تصویــری م 
ـان خانــه:
فصــل ـهـولآور شــطرنج بــا جَ ـ ِّـد راوی در رمـ ِ
«عمــوی بــزرگ پــدرم ،سـ ِـرپیری بــا قــوزی کــه قامتــش
یکــرد ،ایــن بــازی را بــه مــن یــاد داده بــود.
را کمانــی م 
ـس هدایــت برمیامــدم؟» وقتــی هدایــت
امــا آیــا از پـ ِ
میگویــد« :خــودت بــه دســت خــودت نشــان بــده در
کــدام خانــه ماتــت بکنــم!» و وقتــی فرزانــه مینویســد:
طـرف او را نشــان دادم :ایــن جــا!» حــس
«خانــه ُکنـ ِـج ـ
میکنیم با یکی از داستانهای ادگارالن پو ،یا دفاع
لوژیــن ناباکــف رویاروییــم؛ بخصــوص کــه در پایــان
تصویر عمیقا سینمایی میخوانیم« :بازی را باز
این
ِ
من شروع کردم ،و در همان خانهای که نشان داده
بــودم مــات شــدم!» ۱گویــی فرزانــه بــه ماننــد ماکــس
فــن ســیدو در مُ هــر هفتـ ِـم برگمــان بــا ـمـرگ شــطرنج
بــازی میکنــد ،مرگــی دلخــواه کــه در جــان هدایــت
سـرانجام برجســم و رواناش چیره
النه کرده بود و ـ
شد .نیرویی هم زمان طبیعی و ماوراء الطبیعی که
یهــای داستاننویســانی چــون الــن پــو و
بــه درد رازورز 
مســازانی چــون برگمــان ،در مُ هــر هفتــم و ســاعت
فیل 
یخــورد.
ـگـرگ و میــش م 
ـان خانــه خانــه و در پایــان
ـان رمـ ِ
روح هدایــت در جـ ِ
آن جلــوهای مانــدگار یافتــه اســت :آن جــا کــه از
داالن تصاویــر غیــر طبیعــی بــه داســتان بــوف کــور
یشــویم ،و حــاال صــدای هدایــت را
کتــر م 
نزدی 
یشــنویم« :یــک عنکبــوت کوچــک داشــت
حتــر م 
واض 
شـراب تــار میتنیــد .کارش منظــم و
ـگ ـ
بــه دهانــه ُتنـ ِ
انــگار حســاب شــده بــود .انعــکاس نــور در ســطح آب
یخــورد و برگشــت آن
ـنگی اتــاق م 
اســتخر بــه دیــوار سـ ِ
تارعنکبــوت را بنفــش رنــگ جلــوه مـیداد» ۲.بــا رنــگ
بنفــش بــه یــاری تداعــی بــاز بــه رابطــه هدایــت و فرزانــه
برمیگردیــم؛ بــه مــداد بــزرگ بنفشــی کــه هدایــت بــا
آن نوشتههای فرزانه را تصحیح میکرد .آیا در تاثیر
شاگرد/دوست وفادارش
بیچون و چرای هدایت بر
ِ
ا ـغـراق کردهایــم؟ گمــان نمیکنــم چنیــن باشــد .حتــی
گمان ندارم در غیاب هدایت ،نومیدی و یاس چاره
 - ۱آشنایی با صادق هدایت .قسمت اول :آن چه صادق هدایت به من گفت .چاپ پاریس1988 .
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ســاز باشــد .او نــه تنهــا بــه گــواه آثــارش  -و اشــارات
روشــنگر ،منطقــی و تاثیرگــذار فرزانــه کــه امــروز بــه
شــکل یکــی از منابــع اصلــی شــناخت هدایــت درآمــده
  ،کــه بــه دلیــل شــخصیت کاریزماتیــک و فردگرایــیمنحصر به فردش ،ســایه خود را بر داستاننویســی
ایرانی گســرد و بســیاری از داستاننویســان خواســته
متاثــر شــدند .گیــرم کــه ایــن ّ
ّ
تاثــر
یــا ناخواســته از او
در بیشــر نوشــتهها در ســطح روی داده باشــد،
امــا فراگیــری آن بــا هیــچ نویســنده دیگــر تاریــخ
داستاننویســی ا ـیـران قابــل قیــاس نیســت .حضــوری
دائمی که شاید به همان اندازه توان او در نوشنت و
تهاجم او علیه درس خواندگان ّ
قلبی ،نتیجه غیاب
او نیز بود .از این منظر اگر بنگریم ،فرزانه چه خود
بخواهــد و چــه نــه ،پیشــتاز روشــنگری ســت .پرسـهی
ّ
معلـماش،
نهــای آشــنا و غریــب در غیــاب
او در مکا 
چیــزی بیــش از اتوبیوگرافــی ،و احتمــاال بهرتیــن
رمانــی ســت کــه میتوانســت بنویســد .شــاید از ایــن
یشــد
ـاب صــادق هدایــت در تارعنکبــوت م 
جملــه کتـ ِ
داســتان دیگــری درآورد؛ داســتانی کــه مرزهــای
اتوبیوگرافی را بشکند و پیش از هر چیز دیگر واقعا
داســتان باشــد« :برایــم درد ـنـاک اســت کــه قاضــی
متــر از ایــن
آخریــن عمــل هدایــت بشــوم .امــا او را مه 
میدانــم کــه بیاعتنایـیاش را نادیــده بگیــرم و حــق
داشــت بچ ههــای معنــویاش را خودخواهانــه ـتـرک
یشــد صــدای راوی داســتانهای
کنــد»  .۳شــاید اگــر م 
فرزانــه را در صــدای روایــت حــل کــرد ،از پــس چــاردرد
داســتانهای دیگــری در میآمــد کــه نشــان مـیداد
فرزانــه دردبــزرگ را بــه کار بــزرگ بــدل کــرده اســت.
نشانههایی از این کار بزرگ در کارهایش هست ،اما
ننوشنت و بازگشت دوباره به داستاننویسی پس از
سی سال ،او را به نویسنده جوانی بدل ساخته که
منتظــر اســت هدایــت ،احتمــاال تنهــا صاحــب نظــری
َ
بخوانــد
کــه حرفــش را میپذیرفــت ،داســتانهایش را
و نظــر بدهــد .بــه راســتی تمــام داســتانهای مجموعــه
راســت و دروغ چنیــن حــال و هوایــی دارنــد .مانــدن در
حــال و هــوای آن چــه در همــان دوره ترجمههایــش از
داســتانهای سامرســت مــوام ،موپاســان و  -احتمــاال
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 نــگارش نســخهای ایرانــی ا ز آنهــا آموختــه بــوده،ششــان جلــوه
یتــر از تاریــخ نگار 
داســتانها را قدیم 
میدهــد .ســیاه مشـقهایی پیــش از چــاردرد ،کــه بــر
بخشهایی از خانه نیز اثر گذاشته ،اما فقط در نرث
توصیفـ ِـی آن قابــل مشــاهده اســت و فضاســازی آن
همچنــان خــاص باقــی مانــده اســت.
بــا ایــن حــال ،فرزانــه شــخصیتی چنــد وجهــی و
مســتقل دارد .از یــک ســو حقــوق بینامللــل ،روان
شناســی و مــردم شناســی خوانــده و از ســوی دیگــر
شـرت بــا ادب ّیــات و هــر ،نــگارش داســتان و
معا ـ
نمایشنامــه را بــا تحصیــل در انســتیتوی فیلــم
پاریــس و روی آوردن بــه کارگردانــی فیلــم پیونــد زده
اســت .نخســتین مســتند او یعنــی بعــد از ظهــر یــک
روز پاییــزی را متاســفانه ندیــدهام .نخســتین فیلـ ِـم در
سـرس او یــک ســال بعــد در  1958ســاخته شــده
د ـ
صـول فرانســه
اســت :مینیاتورهــای ایرانــی کــه مح ـ
است؛ مستندی اِستاندارد و موضوع  -محور که به
واســطه موســیقی عنــوان بنــدی (کارحســین دهلــوی)
و نقاشـیهای پیــش از آغــاز روایــت (نریشــن) ،در یــک
دقیقــه و نیـ ِـم آغازیــن فضــا را مع ّرفــی میکنــد تــا بــا
وار تصویرهای باستانی
خلق تک فریمهای انیمیشن ِ
بــه ریشـههای نگارگــری در ا ـیـران برســیم .ایــن تکنیــک
بــه خلــق تصویــری خیــال انگیــز ،امــا گسســته از تاریــخ
نقاشــی ا ـیـران کمــک کــرده اســت؛ طبیعتــی کــه خــاص
ـرس
تاریخی مبهم ،منقطع و دور از د ـ
ریشـههای
س ِ
ِ
نگارگری در این سرزمین است .گویی با این روش،
ـگ افســانه گرفتــه و بــه
هــر چــه واقعــی بــوده رنـ ِ
شهــای
سـرس بــدل شــده اســتُ .بر 
چیــزی دور از د ـ
ـت ســبک نقاشــی ایرانــی در
ســریع نقاشـیها بــا تثبیـ ِ
ـفالگری ری بــه روایــت گفتــار شــاعرانه و
ـب سـ
مکتـ ِ
ِ
ـگـره ُگشــای فیلــم تناســب دارد ،و فکــر قطــع شــدن
ـنتور جــاری در موســیقی فیلــم بــه هنــگام
صــدای سـ ِ
ـن راوی از حملــه ا ـعـراب و مم ـنـوع شــدن
ســخن گفـ ِ
ـادن دوبــارهاش بــه شــکل
شــمایل نــگاری ،و راه افتـ ِ
ضـراب پــس از جملــه « ...و هرنمنــدان ایرانــی
چهارم ـ
بــه نقاشــی ادامــه دادنــد» روی پـ ِـن نقاشــی چهر ههــا از
نشان حرکت دوباره نگارگری ایرانی
راست به چپ،
ِ
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ســت .از طریــق شــکل ارائـهی تصویــر ،لحــن راوی و
ـس تــداوم زندگــی و هــر ایرانــی
محتــوای گفتــار ،حـ ّ
ّ
ـت خالفــت
در نقاشـیای
متعلــق بــه بغــداد ،پایتخـ ِ
غـوالن ،دلیــل
اســامی را میبینیــم و پــس از حملــه م ـ
ـت نگار ـگـران ایرانــی بــه نقاشـیهای پیشــین در
بازگشـ ِ
قالبــی اصالــت محــور را میفهمیــم؛ چیــزی کــه دلیــل
زنــده مانــده شــاهنامه در کالم ،و کوشــش ـبـرای
اقتباســی ّ
نقاشــانه از آن اســت؛ آن هــم در دورهای
کــه ســخن گفــن بــه فارســی دشــوار مینمایــد .هــر بــار
یشــود ،موســیقی خامــوش
ســخن از ویرانـ ِـی ا ـیـران م 
یشــود ،و هــر بــار زندگــی بــه دســت هرنمنــدان
م
نقــاش دوبــاره جــان مییابــد ،ســنتور نیــز نواخــن از
ســر میگیــرد .در مســیر تاریخــی کــه فیلــم ترســیم
یشــود
میکنــد ،چ ـهـره ایرانیــان بــه مــرور دگرگــون م 
و ظاهــری متفــاوت بــا گذشــته مییابــد؛ هــم چنــان
کــه نا مهــا و جنسـ ّیتها (همــای و همایــون) و نژادهــا
ـگار چینــی) طـ ّـی زمــان دگرگــون
(شــهزاده ایرانــی و نـ ِ
یشــود و بــه ماننــد هو ّیــت مانــی ّ
نقــاش ،رنگــی از
م
ِ
ـن
افســانه بــه خــود میگیــرد .نشــانههای فاصلــه گرفـ ِ
ـان واقعــی و دل
ـدی مینیاتــور از جهـ ِ
جهــان دو ُبعـ ِ
بســن بــه افســانه هنــگام روایــت تاریخــی ،در فیلــم
گهــا ،شــخص ّیتها ،مشــاغل و
از طریـ ِـق مکــث بــر رن 
یشــود و در ایــن مبادلــه،
بزنگا ههــای تاریخــی بــدل م 
رنگــی از نــرد ایرانیــان در درون و بــرون بــا مفاهیمــی
ـت برســاخته خویــش
کــه آنــان را از اصالــت و هو ّیـ ِ
یــا تصـوّر او از ایــن اصالــت و هو ّیــت جــدا میکنــد،
در الیــه زیرمتنـ ِـی فیلــم بــه چشــم میآیــد .جهانــی
سرشــار از دلــدادگان و اســاطیر ،حاکمــان و وز ـیـران
و دب ـیـران ،جنگجویــان حماســی و بــه پــای دارنــده
پرچــم فتــح ،در ســرزمینی کــه فاتحــان بارهــا از آن
ویرانــه ســاختهاند .فیلــم بـیآن کــه مســتقیما بــه ایــن
نکتــه بپــردازد ،چنیــن مفهومــی را در چارچــوب ّ
کلــی
زدن مینیاتــور از
خــود دنبــال میکنــد ،و دلیـ ِـل تــن
ِ
پرســپکتیو ،مانــدن در دنیــای دو ســاحتی (هورمــزد و
ـردن
اهریمــن) را تلویحــا نشــان میدهــد؛ رعایــت نکـ ِ
ابعــاد ،داســتان گویــی و محتــوا محــوری ،بخشــی از
زیباییشناسـ ِـی نقاشــی ایرانــی را تشــکیل میدهــد،
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و بــه ایــن جهــت دوری از نقاشــی کالســیک ،نســبت
یافــن و حتــی گاه همنوایـیای شــهودی بــا مدرنیســم
غربی نشان میدهد ،که در فیلم به شکل مناسبتی
میــان ّ
کار ماتیــس جلــوه
نقاشـ ِـی داســتان نظامــی و ِ
یافتــه ،و ایــن همــه در حاشــیه صوتـ ِـی فیلــم نیــز قابــل
شــنیدن اســت :گفتــاری شــاعرانه ،موجــز و ّ
موثــر از
ـوی شــیفته خاورمیانــه و ا ـیـران،
روژه لســکو ،فرانسـ ِ
ســنتور صفــوت و پایــور کــه چارچــوب ّ
منظــم سـ ّنتی
غربی عماد رام که نغمههای ایرانی،
دارد ،و فلوت
ِ
مشــخصا هنــگام نمایــش مینیاتــور زندگــی کشــاورز
ایرانــی ،در همراهــی بــا زایندگــی و امیــد بــه زندگـ ِـی
آد مهــای ّ
ینــوازد.
نقاشــی ،چهارمضرابــی در ماهــور م 
مســاز ایرانــی در ایــن مســتند فرانســوی
کوشــش فیل 
ـان هــر سـ ّنتی ایرانــی و فرهنــگ
ـبـرای یافــن نســبتی میـ ِ
ـغـرب ،بــه نوعــی در درون و بــرون فکــر او نیــز ریشــه
دوانــده اســت .او در ا ـیـران درس خوانــده و خیلــی
زود ـبـرای ادامــه تحصیــل راهــی فرانســه شــده و
در نوســانی ظریــف میــان دو ـنـوع زندگــی و دو ـنـوع
فرهنــگ ،بخــت خــود را ـبـرای حرکــت روی طنــاب
باریــک ،یــا اگــر خــوش بیــن باشــیمُ ،پــل ظریــف و گاه
ّ
معلقــی کــه میــان فرهنــگ ـغـرب و تمـ ّـدن ایرانــی ـقـرار
دارد ،آزمــوده اســت .مینیاتورهــای ایرانــی بــه طــور
ناخــودآگاه  -و گاه خــودآگاه  -حرکــت روی ایــن پــل
را ّ
موکــد میکنــد ،آن هــم در ســال  ،1336روزگاری
کــه نخســتین نشــانههای ســینمای جـ ّـدی مســتند
مهــای ابراهیــم گلســتان دیــده
ایرانــی بــه تدریــج در فیل 
یشــد .همــان جــور کــه نقاشـیهای مکتــب ـهـرات بــا
م
مهاجرت نقاشان ایرانی به هندوستان جلوه دیگری
مییابــد ،و همــان جــور کــه مینیاتورهــای افســانهای
بــا توجّ ــه بــه ســبک تزیینــی نقاشــی فرانســوی بــه
واقعگرایــی بیشــری دســت پیــدا میکننــد ،آشــنایی بــا
فرهنگ فرانسوی نیز روشنفکر ایرانی را به بازنگری
در فرهنــگ خویــش ـفـرا می َ
خوانــد .او نیــز بــه ماننــد
یشــود ،جهــان را کامــا دو
مینیاتورهــا دگرگــون م 
ُبعــدی نمیبینــد ،و پرســپکتیو ذهنـیاش نیــز تــا حـ ّـدی
تغییــر میکنــد .بــه روایــت فیلــم ،سـ ّنت هــری ا ـیـران
در قــرن هجدهــم تحــت تاثیــر فرهنــگ ـغـرب کامــا
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یشــود ،کــه البتــه شــاید بتــوان کمــی در
عــوض م 
تاریــخ ایــن تغییــر تردیــد کــرد .امــا بــه هــر حــال تغییــر
ـتغرب ســاخت،
از همــان جنســی ســت کــه ابتــدا مسـ ِ
ســپس منـوّر الفکــر و در نهایــت بــه قــرن بیســتم
رســید و اهم ّیــت بهرهگیــری از هرنهــای مدرنــی چــون
ســینما را در کار تحصیلکردگانــی در حــال ـمـراوده بــا
هــر دو فرهنــگ بــه نمایــش گذاشــت .در کار اغلــب
مســازان ،چــه گلســتان ،چــه رهنمــا و چــه
ایــن فیل 
کالن خــود مســاله
فرزانــه ،فرهنــگ ا ـیـران در مفهــوم
ِ
اصلیســت.
فرزانــه در مســتند بعــدیاش کــورش کبیــر ،برخــاف
محور دوستش فریدون
رویکرد آوان گارد و مکان -
ِ
رهنمــا در مســتند تخــت جمشــید کــه یــک ســال پیــش
از فیلــم او ســاخته شــد ،در همــان مــکان دســت بــه
کاری دیگــر میزنــد و بــا نگاهــی شــخصیت  -محــور
از زبــان کــورش ســخن میگویــد .ایــن بــار نا مهــای
آشــنا در عنــوان بنــدی فیلــم بیــش از آثــار دیگــر فرزانــه
اســت :حضــور مجـ ّـد ِد روژه ِلســکو رایــزن فرهنگـ ِـی
ـت ســفارت فرانســه در ت ـهـران ،شــرق شــناس،
وقـ ِ
مرتجم و دوست مشرتک صادق هدایت و مصطفی
فرزان��ه در مق�اـم گفتارنویــس ،و مازی��ار پرت��و (دســتیار
مســاز فر ـمـول اســتاندارد
مبــردار) .ایــن بــار نیــز فیل 
فیل 
مســازی را رعایــت میکنــد و یــک مســتند کامــا
فیل 
کالســیک ارائــه میدهــد؛ از دورنمــای م ـقـره کــورش
میآغــازد و بــه همــان ختــم میکنــد .ســپس بــا
دیزالوهــا بــه نرمــی درون م ـقـره مـیرود و منشــور
را از دل تاریکــی بیــرون مـیآورد ،برخطــوط مکــث
ـگ فرمانروایـ ِـی
میکنــد و نشــانههای تمـ ّـدن و فرهنـ ِ
ا ـیـران باســتان را در آن میجویــد .او در ایــن جــا نیــز
ّ
معلـ ِـم
بــه ماننــد فیلــم نخســت ،بیشــر بــه ماننــد یــک
صنعتگر/پژوهشــگر عمــل میکنــد تــا یــک هرنمنــد
شــیفته ُفر مهــای پیچیــده .او در ایــن جســت و جــو
ّ
ـگ شــرق و
خطــی را دنبــال میکنــد کــه میــان فرهنـ ِ
ـغـرب کشــیده شــده ،و بــه همیــن دلیــل بــا اســتفاده
از شــیوه رایــج مســتند قــوم نــگار بــا رویکــرد شــخصیّت
 محــور ،میکوشــد کــورش را بــه عنــوان نمــاد ا ـیـرانکهــن بــه نمایــش درآورد .مانعــی کــه بــر ســر راه ایــن
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کوشــش پدیــد میآیــد و بــا تصاویــر دقیـ ِـق ده دقیقــه
آغازیــن نیــز تضــادی واضــح دارد ،صــدای گوینــدگان
نسخه فارسی ست .بی این نقص عمده و کمابیش
آزاردهنــده ،فیلــم خــود حلقـهای ســت محکــم از
ســه گانــه مســتند «تمـ ّـدن ا ـیـران» کــه نشــان میدهــد
ایــدهای کــه بــه آن اشــاره کردیــم ،یعنــی تبییــن جایــگاه
فرهنگی زادگاه نویسنده و فیلمسازی که
تاریخی -
ِ
مدرنیتــه راســتین را در ـغـرب درک کــرده و حــاال بــه
اعتبــار پیشــینهی تاریخــی میهـناش تــاش میکنــد
راهــی ـبـرای پیونــد زندگــی  -هنــوز  -سـ ّنتی امــا در
حــال تغییــر جامعـهاش بــا ایــن پیشــینه ،و هــم زمــان
ـناخت فرهنــگ ـغـرب از ا ـیـران باســتان
محمّ لــی ـبـرای شـ
ِ
بیابــد؟ آیــا حضــور روژه ِلســکو در ایــن مســیر کنــار
مصطفــی فرزانــه ،رســانای همیــن معنــا نیســت؟
کــورش کبیــر نســبت بــه دو فیلــم دیگــر ایــن ســه
گانــه تصاویــر چشـمگیرتری دارد ،کــه بــه معنــای
یتــر بــودن در قالــب یــک مســتند متعــارف
حرفها 
حـرکات نــرم دوربیــن ،نزدیکـ ِـی
اســت تــا بهــر بــودن .ـ
آرام منشــور کــورش بــه آن و مکــث بــر برجســتگی
خطــوط آن قطعــا در آن زمــان فقــط بــا دوربینــی
 35میلــی مــری ممکــن بــوده ،و تاثیــر بصــریاش
بــه شــکلی اســت کــه گویــی در تاریکــی شــب از یــک
ـتانی نیمــه و ـیـران عبــور میکنیــم .شــیوه
بنــای باسـ ِ
بهرهگیــری از نقشــه ،کــه عنصــری متعــارف در میــان
مهــای قــوم شناســانه اســت ،بــا اســتفاده از نوعــی
فیل 
پلــی فونــی در روایــت ،صــدای مــرد کــه از خود/کــورش
ســخن میگویــد و صــدای زن کــه راوی /دانــای ّ
کل
ـودن مــن راه
اســت ،هــم بــه شــخصیت  -محــور بـ ِ
میدهــد و هــم ّ
اطالعــات ضــروری را در اختیــار بیننــده
یگــذارد کــه ایــن خــود یکــی از وجــوه فیلــم نســبت
م
مهــای دیگــر فرزانــه اســت .بــا ایــن همــه ،نــگاه
بــه فیل 
مســاز بــه کــورش بــه رغــم وظیفـهای کــه فیلــم
فیل 
شناساندن بنیان گذار اسطورهای پادشاهی در
برای
ِ
ا ـیـران بــه عهــده گرفتــه اســت ،بیشــر انســانی ســت تــا
اســطورهای  -حماســی .وقتــی راوی در انتهــای فیلــم
از قول کورش میگوید« :من هم آدمیزادهای بودم
ـن
کــورش نــام »...گویــی بــر نیــاز فیل 
مســاز ،یعنــی یافـ ِ
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مجســمهها و
انســانیّت از میــان منشــور و نقــوش و
ّ
ویران ههــا ،بیــش از نیــاز فیلــم کــه ستایشــی ســت از
ـروری شــاه
ـاطیری ا ـیـران باســتان بــه َسـ
نشــانههای اسـ
ِ
ِ
هخامنشــی ،تاکیــد میکنــد.
زن و حیــوان همیــن مســاله ،یعنــی یافــن شــمایلی
انســانی در دل اســطوره را ادامــه و در ســطحی
سـرش میدهــد؛ کمابیــش بــا همــان ریتـ ِـم
وســیعتر گ ـ
فیلــم پیشــین ،بــا ســادگی و مکــث بــر ســوژه و پرهیــز
از آکروباسـ ِـی دوربیــن ،و بــا بهرهگیــری از موســیقی
مجلســی و سرخوشــانهی شــارل راویــه ،کــه ایــن بــار
سـرگردان
نــه کــورش کبیــر ،کــه شــبانانی تهیدســت و ـ
هـزار ســاله بــه امــروز مـیآورد و
را در ســفری هفــت ـ
تشــان
مجســمههایی از خــود و ا ـبـزار زیس 
در هیــات
ّ
ـس خرســندی
بــه نمایــش م 
یگــذارد .وقتــی راوی از حـ ّ
انســانهای عصرباســتان از زندگــی ســخن میگویــد،
دادن مجســمههای بــه جــا مانــده از آن دوران
نشــان
ِ
ترجمـهی تصویــری دقیــق و نیرومنــدی از ایــن بــاور
ارائه میدهد ،چنان که تا چند دقیقه بعد نیازی به
شــنیدن هیــچ گفتــاری نیســت .نشــانههای شــکوهمند
تمـ ّـدن هفــت ـهـزار ســاله ،کــه در نمایــش گاه پاریــس
جلوهای شگفت انگیز دارد ،همراه با موسیقی برای
متقاعــد کــردن هــر بیننــده نســبت بــه پیونــد انســان
مجســمه و چــه ا ـبـزار ،بــا
خـ ّـاق بــا مخلــوقاش ،چــه
ّ
مفهــوم زندگــی کافــی بــه نظــر میرســد .در ایــن پنــج
ـذاب بیگفتــار ،حــس ّ حضــور در نمایــش
دقیقــه جـ ِ
هـزار ســاله ا ـیـران در پاریــس ،آن هــم بــا
گاه هــر هفــت ـ
تکنیکهایــی هرنمندانــه از زوایایــی متفــاوت بــه نحــوی
بیواســطه پدیــد میآیــد؛ تاثیــری چنــان متقاعــد
کننــده کــه در انتهــا نیــازی بــه هیــچ توضیــح اضافـهای
یتــوان نقطــه
نــدارد .از ایــن منظــر ،زن و حیــوان را م 
ـازی فرزانــه دانســت.
عطفــی در کارنامــه مســتند سـ ِ
ایــده جســت و جــوی زیباییشناســانه در دل تاریــخ،
بیننــده فیلــم را بــه یــاد آلــن رنــه میانــدازد؛ چــه آثــار
مستند او  -مثل تمام خاطرات دنیا که در کتابخانه
یگــذرد  -و چــه ّ
تک ههــای مــوزه
مرکــزی پاریــس م 
در فیلــم هیروشــیما عشــق مــن ،کــه دور نمیدانــم
نهــا اثــر گرفتــه باشــد.
ســازنده زن و حیــوان ا ز آ 

ویژهنامهمصطفیفرزانه
یتــوان از نظــر تصویــری
وقایــع نــگاری ایرانــی را م 
ضعیفتریــن مســتند فرزانــه دانســت؛ فیلمــی
سفارشــی کــه ـقـرار اســت بــه روابــط دو کشــور ا ـیـران و
فرانسه بپردازد ،امّ ا عمال از هر چمنی ُگلی میچیند
و مـیرود .تقریبــا هیــچ نقطــه مع ّینــی ـبـرای تمرکــز و
گسرتش وجود ندارد ،و برخالف نمونههای پیشین
نه نماهای کوتاه ناپیوسته قابلیّت تبدیل به پیکرهای
واحــد را دارد و نــه گفتــار مــن توانایــی بر ـقـراری پیونــد
نهــا را .در عــوض ،خــارگ مســتندی ســت در
میــان آ 
ـاخت
توصیــف یــک جز ـیـره بــا قابل ّیــت محــدود امــا بــا سـ ِ
اســتاندارد .نقطــه قـوّت آن نمایــش تدریجــی تغییــر از
روزگار کهـ ِـن جز ـیـره ،اعتقــادات بومــی ،زندگـ ِـی پیــش
و پــس از اکتشــافات نفتــی و نماهــای موثــر حرکــت
هواپیمــا از روی بخــش ُسـ ّنتی جز ـیـره اســت و نقطــه
درشت
ضعف آن ،کمبو ِد خالقیّت در تدوین .نمای
ِ
گــذرای زنــی بــا گردنبنــد مرواریــد بــه تصـو ِّر راهیابـ ِـی
مرواریـ ِـد خــارگ بــه تزیینــات او نــه بــه تصاویــر پیــش از
خــود مرتبــط اســت و نــه در انتهــا قابــل پیگیــری.
زنــان پاریــس ،زنــان پاریــس ( )1963کــه بــا نــام
یشــود،
پاریسـیها ،پاریسـیها نیــز شــناخته م 
بــه آســانی میتوانســت یکــی از مســتندهایی باشــد
مســازان مــوج نــو پیــش از  -و در اوایـ ِـل -
کــه فیل 
نهــا
یشــان ســاختند؛ شــاید هما 
مســازی حرفها 
فیل 
۱
کــه او چنــدان دل خوشــی از ایشــان نــدارد .مشــخصا
مســتندهای شــهری اریــک رومــر را مثــال میزنــم کــه
حــال و هــوای مشــابهی دارد .فیلــم بــا ایــدهای مع ّیــن،
اجرایــی منســجم و تدوینــی دقیــق پیــش مـیرود ،از
آن چــه پاریــس بابـتاش شــناخته شــده  -دنیــای مُ ــد
و زرق و بــرق  -آغــاز میکنــد و بــا رُبایــش لحظههایــی
ّ
ّ
مجلــه مُ ــد لبــاس
زن ســر بــه هوایــی کــه
جــذاب ،مثــل ِ
یخــرد ،ـبـرای ســوار شــدن بــه ترامــوا عجلــه دارد
م
و ضمنــا چیــزی نمانــده کفــش و مجلـهاش  -همــان
نشــانههای امــروزی بــودناش  -را جابگــذارد ،پیــش
سـرگرمیها
مـیرود و بــا عبــور از محیــط کارگــری ،ـ
شهــای هــوش
و مشــاغل زنانــه ،بــا اســتفاده از بر 
زن کارگــری کــه ـبـرای کار بــه عمــق
مندانــه ،مثــل ِ
زمیــن مـیرود ،و زنــی کــه بــا لبــاس مُ ــد روز از پل ههــای
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ـزار نمــای نخســت را
مــرو بــاال میآیــد و جــای صــدای ا ـب ِ
موسیقی سرخوشانه نمای دوم میگیرد ،در نهایت
بــه خلــق هــر فــردی و جمعــی میرســد :فیلــم کــه بــا
ـامل لبــاس،
تصاویــری از هـ ِ
ـر صنعتـ ِـی مُ ِدپاریــس ،شـ ِ
ّ
لهــای فریبنــدهاش
مجلــل و مد 
ـات
آرایــش و تزیینـ ِ
آغــاز شــده ،بــا تصویــری از زنــی هرنمنــد در حــال خلــق
مجســمهای ســاده بــا اســتفاده از مُ ــدل یــک زن ،و
ّ
زنانــی بالریــن در جامههایــی ســاده و یکســان خاتمــه
مییابــد .اعتبــار فیلــم بــه همــان نــگاه سرخوشــانهاش
بــه زندگــی در پاریــس اوایــل دهــه  1960میــادی ســت ،و
زنانــی کــه در تصاویــری ســیاه و ســفید از شــهری پــر از
سـرگرم بهرهگیــری از نشــانههای زندگــی
ریتــم زندگــی ـ
مدرنانــد .فیلــم نــه تصویــری غافلگیرکننــده دارد و نــه
زبانی الکن .صرفا مستندی ست که به یک بار دیدن
مـیارزد.
پی نوشت
ایــن مقالــه صرفــا کوششــی بــود ـبـرای شــناخت
شــخصیّت فرهنگــی مصطفــی فرزانــه کــه شــاید
مهــا کمــک کنــد ،و بیننــده
بتوانــد بــه تماشــای فیل 
مهــا را بــه خوانــدن آثــار ادبــی او ترغیــب و تشــویق.
فیل 
طبعــا بســیار نکت ههــا و گفت ههــا در ایــن بــاب ناگفتــه
مانــده اســت .بــه عنــوان نمونــه ،آیــا لحــن مرتضــی
کیــوان در نامـهای بــه فرزانــه ،آن جــا کــه میگویــد:
«مــا میخواهیــم دکــر بشــویم و برگردیــم بــه وطــن
عزیــز و هــر کــس داالن اســت مــا درش بشــویم و هــر
کــس خــر اســت مــا پاالنــش!» ۲بــه نحــو ح ـیـرت آوری
شــبیه نام ههــای هدایــت نیســت؟ آیــا هــر دو بــه رغــم
تفاوتها به یک نتیجه نرســیده بودند؟ نمایشنامه
مــا ِه گرفتــه در صــورت پــی گیــری ،نمیتوانســت راهــی
در نمایشنامهنویســی ایرانی باز کند؟ آیا مســیرهای
ناتمــام فرزانــه در فیلــم و داســتان و نمایــش ،حاصــل
ّ
تنفســی دائمــی در هــوای غــم انگیــز پــس از زندگــی
ّ
معلـماش نیســت؟
ناتمــام
حـرام زیــادی قائلــم.
ـبـرای مصطفــی فرزانــه ا ـ
طـره و
ـبـرای امانــت داریاش در نگاهداشــت خا ـ
ـوح غیــر
ـگارش آن .ـبـرای و ـ
شــهامتاش در نـ
ِ
ض ِ
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ایرانـیاش در خودنــگاری و ّ
دقـتاش در توصیــف.
ـبـرای میزانسـنهای جـ ّـذاب در دو مســتند مع ـتـرش.
ـبـرای آزردگــی از دنیایــی کــه فرصــت عصیــان را از
طـاح ســر بــه راهاش
ادبیــات و هــر گرفتــه و بــه اص ـ
کــرده اســت؟ کنشــی کــه از پــس ایــن آزردگــی میآیــد
را نمیپذیــرم و بــه نفــع او و نســل بعــدی نمیبینــم،
امــا درک میکنــم و انتخــاب او میدانــم .بــا ایــن حــال
چـرا مســیری کــه بــا رمــان چــاردرد
نمیتوانــم دریابــم ـ
آغــاز شــده بــود ادامــه نیافــت؟ آیــا قهــرو دلزدگــی تمــام
پاســخ بــود؟ شــاید چــاردرد بــا نــوآوری روایــی و ســبک
جـ ّـذاباش در نــگارش ،بیــش از یــک دهــه پیــش از  -و
ـنگ  -ســنگ صبــور صــادق چوبــک
بــا ارزشــی هــم سـ ِ
و ســفر شــب بهمــن شــعلهور جایــی ـبـرای خــود بــاز
یکــرد و راهــی در داستاننویســی ایرانــی میگشــود.
م
شاید ماجرا از آن جا شروع شد که روشنفکر ایرانی
تصمیــم گرفــت بگویــد «بــه درک!»؛ از همــان «بــه
درک»هــای عمــاد در تــک گویــی رضــی ، ۱و باعــث شــود
تصویرهــای ســینمایی رمــان کــه بیتردیــد از تمــام
مهــای فرزانــه ســینماییتر اســت ،ده ههــا بعــد
فیل 
خوانــده شــود .آیــا فرزانــه بــا فکرهــای نوپردازانـهاش
شــبیه راوی زنــده بــه گــور هدایــت رفتــار نکــرد؟
اگــر بــاز پــای هدایــت بــه میــان میآیــد بیدلیــل نیســت.
ـتین
فرزانــه در کنفرانــس ادبیــات فارســی در آسـ ِ
شـوخی احضــار میکنــد
ت ـگـزاس ( ۲ )1991روح او را بــه ـ
تــا حــس کنیــم هــم نفــی روح از ســوی هدایــت را شــرح
ّ
معلـماش
داده و هــم حــس خــود از حضــور روح
را .بــا ایــن حــال ،فرزانــه کمــی دورتــر از ســایه بلنــد
هدایــت بــر او و داستاننویســی ا ـیـران ،میــان تــک
یهــای ّ
موثــر ُدخــی و ممــد و مریــم و رضــی ،جایــی
گوی 
در ادب ّیــات داســتانی را نورپــردازی کــرده و بهرتیــن
فیلم زندگیاش را روی صفحه کاغذ ساخته است:
«یــک شــعله نارنجــی روی میـ ِـز پــر از کتــاب و کاغــذ

 - ۱م .ف .فرزانه .چاردرد .چاپ یکم پاریس .1982:ص 150

 - ۲نگاه کنید به زبان سرخ .ص 15

 -۳چاردرد .ص 127و 128
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میپاشد ...} ...{ .....سایهی میز روی زیلوی کهنه را
میپوشــاند و تــا پــای رختخوابــی کــه لحافــش قهــوهای
ست میافتد } ...{ ....سری که روی میز خمیده یک
ســایه بیضــی شــکل پشــتش مینــدازد کــه ُکنــج طــاق آن
یشــکند و لــوزی میکنــد } ...{ ....صــدای خِ ــرت
را م 
یشــکند .اگــر
خِ ــرت قلــم روی کاغــذ خاموشــی را م 
ـراغ تــوی
چـراغ را خامــوش بکننــد ،ســفیدی ـبـرف و ـ
ـ
چ ِ
۳
جـره تــو میافتــد».
کوچــه از پن ـ
مهــا بــه
چـرا در عنــوان بنــدی فیل 
دوســتی پرســید « :ـ
نــام فــری فرزانــه برمیخوریــم؟» در کتــاب آشــنایی بــا
صــادق هدایــت بــه نــام فــری ملــک برمــی خوریــم کــه
فرزانه همراه او به دیدن هدایت میرود .آیا این تمام
جواب است؟ او در صادق هدایت در تارعنکبوت نیز
جـرات ایرانــی
ی ـ
حضــوری گــذرا دارد ،و از مردهــای ب 
مینالــد کــه نمیتواننــد عالق هشــان را اظهــار بکننــد.
بهــای
آیــا همــان جــور کــه فرزانــه میخواســت بــه خوا 
هدایــت دســت یابــد ،مــا میتوانیــم بــه چیــزی دســت
یابیــم کــه واژهای عمومــی از زندگــی خصوصـ ِـی
مســاز اســت و بــه جــای نــام کوچـکاش نشســته؟
فیل 
ضـوع اهمیتــی نــدارد ،چــه طــور پــس از
اگــر ایــن مو ـ
چهــل ســال میتوانــد پیراهــن اُرگانــدی ســفید دخــر
را ،آن جــا کــه روبـهروی هدایــت َسـ ِـر میــز نشســته،
توصیــف کنــد؟ ایــن اشــاره بــه تصـوّر برنســتین  -یکــی
از شخصیتهای همشهری کین ارسن ولز  -همانند
نیســت کــه تصویــر زنــی از دور ،روی عرشــه کشــتی
ـر آفتابگیـ ِـر ســفیدی در دســت ،بــه
روبـهرو ،بــا چـ ِ
مهمتریــن نمــای زندگـیاش بــدل شــده بــود؟ چیــزی
معــادل رُزبــاد در زندگــی چارلــز فاســر ِکیــن؟ شــاید
بهــر باشــد ســخت نگیریــم ،همــه را فرامــوش کنیــم،
بــه صندلــی تکیــه بدهیــم و بــه جاذبــه مینیاتورهــای
ایرانــی و زن و حیــوان خ ـیـره شــویم .باقــی بقایتــان.
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آقایفرزانه

محمدرضا اصالنی

سال  ۴۴بود ،از پلههای دانشکده پایین میآمدیم،
سـهنفره  -همیشــه ه ـمـراه  -بیاختیــار ،بهواقــع
بیاختیــار ،کــه مــا توجهــی بــه دیــوار چســبانهای
دانشــکده نداشــتیم؛ در جعبـهی اعالنــات دانشــکده
چشـممان  -کــه چشــم دوســتم ،ایــرج انــواری  -بــه
اطالعی هیــی رســید از فرهنــگ و هــر ،وزارت جلیلیــه،
سهــای ســینمایییی کــه میخواســت
ـبـرای کال 
تشــکیل دهــد ،و یــک نفــر از هرنجویــان دانشــکده را
برای رشتهی دکور سینما  -آن موقعها هنوز طراحی
یشــد  -پذ ـیـرش میخواســتند .نــگاه
صحنــه گفتــه نم 
کردم من؛ آخرین روز پذیرش و کنکور بود ،ما سر
ظهــر بودیــم.
صـرار
القصــه ،بعـ ِـد همـهی تردیدهــا و بگومگوهــا ،و ا ـ
شـرکت داشــته
دوســتم کــه میخواهــد در ایــن کالس ـ
جـرا چیســت و چــه اقبــال
باشــد ،کــه بــرود ببینــد ما ـ
دارد ،اشــتیاق ُپرشــور ـبـرای ســینما ،بیتفاوتــی مــن،
فقــط بــه همراهــی بــا دوســت همیشــگی دانشــکده ،بــا
او و دوســت دیگـ ِـر ه ـمـراه ،رفتیــم.
سـهنفری بــه وزارتخانــه رفتیــم پیــاده ،از چهــارراه

عهــا ،ایــن
پهلــوی بــه میــدان بهارســتان .آن موق 
وزارتخانــه ارشــادی نبــود و ورودی بســته از ـبـرای
ســؤال و جــواب کارت معتــر هویــت خــود و اعقــاب
نمیخواســت و نداشــت .هنــوز فقــط ســاختمان
مرکــزی بــود بــا معمــاری هنــوز زیبایــش و پل ههــای
عریــض و گردنــدهاش بــه راهروهــای طبقــات .و
کارگا ههــای صنایــع ظریفــه یــا مســتظرفه ،بیــرون ،در
حواشــی و در ســاختمان.
ُپرســان بــه اتاقــی در طبقـهی دوم رفتیــم ،کــه دفــر

ریاســت ایــن کالس بــود.
مردی خوشایستاده ،خدنگ باالبلند خوشهوش.
نگاهــی همــه از بــاال ،خاصــه بــر مــن کــه ر ـیـزه بــودم
چـرا دیــر آمدهایــد .ســاعتی
کــه میگفتــم .گفــت ـ
دیگــر کنکــور اســت و عکــس میخواهــد و رونوشــت
شناســنامه و اجــازهی ریاســت دانشــکدهتان.
نگویــم چگونــه مــا رفتیــم و بازگشــتیم بــا شناســنامه
و عکــس و تفصیــات در دســت و اجــازهی شــفاهی
آن ریاســت عص اقــورتداده کــه خدایــش بیامــرزد،
جـزء گــروه ذبیــح بهــروز ،و مجلـهی
چــه فاضــل بــود و ـ

ویژهنامهمصطفیفرزانه
ا ـیـران کــوده ،دکــر کیــا  -کــه بعدهــا چــه دردس رســاز
لهــای شــفاهی.
شــد بــر مــن .مثــل همـهی قو 
چـرا مــن هــم داوطلــب شــده بــودم
کــه نمیدانــم ـ
دیگــر ،ه ـمـراه دوســتم ،بــی هیــچ تصــوری از ســینما
خوانــدن و ســینماگر شــدن ،کــه میخواســتم نقــاش
صـرف بــه خانــه رفتــه بــود.
باشــم .و آن نفــر ســوم من ـ
بــاری گفــت آقــای مصطفــی فرزانــه ،رئیــس ایــن
کالس ،در اتاقــش ایســتاده همچنــان.
کنکــور بیســت دقیقـهای اســت شــروع شــده .مکــث و
نکــه «ســگ خــورد؛ برویــد ســر کنکــور».
ای 
بــه طبقـهی همکــف ســاختمان وزارت جلیلیــه هدایــت
شــدیم .ه ـمـراه خــود آقــا ،آقــای فرزانــه.
جدیتــی هدایتکننــده و مهربــان .عد هیــی نشســته
یهــای کنکــوری در اتاقــی ،مــا دو تــا
بودنــد بــر صندل 
هــم رفتیــم قاطــی ایــن عــده .تــا یــادم هســت ،ورقهیــی
ســؤال بــود و ورقهیــی دیگــر از ـبـرای نوشــتاری در
نجــا نشــانمان
بــاب فیلــم «آبشــار ن ـیـاگارا» کــه هما 
زن الهـهوش ،مرلیــن مونــرو .چنــان بــود
دادنــد و آن ِ
ْ
«میزانــس [بــا ســین
کــه داوطلبــی از آن میــان پرســید
آخــر] یعنــی چــه؟» کــه مــن بــه لبخنــدی ،آقــای فرزانــه
بههیئــت معلــم« :میزانســن ،آقــا!» و مــن البتــه ایــن
یشــناختم کــه بــا همدور هیــی تئاتــری
اصطالحــات را م 
حش رونشــری داشــتم و ســر تئاتــر هــم داشــتم.
و بــاری ،پ رکــردن ســؤالها و نوشــن شــرح ُکشــاف،
البــد انشانویســانه ،در بــاب فیلــم؛ کــه آن یکــی دو
ســال ،هفتگی مرتب میرفتم کانون فیلم ،که فرخ
هـرش بــود ،و بیشــر جلســات
غفــاری رئیــس و ر ـ
توضیحدهنــدهی فیلــم بــا بروشــورهای یکصفح هیــی
مهــا را میدیــدم؛
لشــده .فقــط آن فیل 
استنسی 
از «کابینــه دکــر کالیــگاری» تــا کارهــای ت ر وتــازهی
آنتونیونــی و دی ـگـران هریــک ســخنی نــو داشــته.
یهــا بــودم .آقــای فرزانــه
ورق ههــا را دادیــم ،مــن آخر 
یکــرد ،گفــت« :نوشــتید و
کــه ورق ههــا را دســته م 
رفتیــد ،مـ ِـن [نمیدانــم بدبخــت گفــت یــا بیچــاره] بایــد
اینهمــه مزخرفــات را بخوانــم ».کــه مــن بــا پررویــی
چـرا بــا ایــن مــرد نازنیــن
شــهامتیافتهیی  -نمیدانــم ـ
موقــری میتوانســتم شــهامت داشــته باشــم  -گفتــم:
هــر کــه بامــش بیــش برفــش بیشــر .نــگاه متعجــب و

25
«خیلــی پررویی!»گفتنــش هنــوز یــادم هســت.
بعــد ،گذرانــدن یــک جلسـهی حضــوری بــا معلمــان
عهــا تصــورم
آینــده ،کــه غفــاری هــم بــود  -کــه آن موق 
نبــود وقتــی باشــد کــه بــا او رودررو بنشــینم  -در ایــن
نخواســن و همراهــی کــردن بــا دوســت مشــتاق.
طـاح رزرو!
مــن بــودم کــه پذیرفتــه شــدم .و او بهاص ـ
و چــه دلخــوری شــگفتی بیــن مــا .کــه آقــای فرزانــه بیــن
گرفــت و گفــت خــب ،هــر دو بیاییــد .و البتــه مــا کــه
ضـول بودیــم بــه جوانــی و دانشــجوی هــری بــودن،
ف ـ
نمیدانم من یا دوستم ،چه گفتیم که آقای فرزانه
اخمــی کــرد بهتأدیــب کــه« :ســواد نداشــتهتان را بـهرخ
نکشــید ».و راســت میگفت ،ســوادمان نداشــته بود.
کالسها که شروع شد ،چند جلسه بعد ،دوستم
دیگر نیامد .که همچنان دلخور بود از دومی بودن.
و مــن مانــدم .آقــای مصطفــی فرزانــه زیباییشناســی
ســینما درس مـیداد .فــرخ غفــاری تاریــخ ســینما
بوتابــی و هیجــان فصیحــی کــه هنــوز
و چــه آ 
ســخنهاش از آبــل گانــس و دوربیــن /ننوگــذاردهاش
یــادم هســت .کاووســی تاریــخ ســینمای ا ـیـران و بهارلــو
مبــرداری  -چــه ُتــرد و لطیــف بــود و جــوان -
نــور و فیل 
هژیــر داریــوش دکوپــاژ .و یــک معلــم نازنیــن موســیقی
یکــرد .طیــاب
داشــتیم کــه تشــریح موســیقی علمــی م 
یکــرد ـبـرای طراحــی صحنــه .امــا مــن
بــا مــن کار م 
سهــای فرزانــه یادداشــت برمیداشــتم کــه
فقــط از در 
بهواقــع او بــود کــه ســینما را بهمثابـهی یــک بیــان در
یشــناختم نقــادان
یکــرد .و از او م 
تاریخــش طــرح م 
بزرگ را ،چون لوته آیسرن و ژان اپشتاین را و دیگران
بهــای چــاپ
را ،و نــگاه نقاشــانه بــه ســینما را کــه کتا 
فرانسـهاش را از نقاشـیهای رنسانســی بهخصــوص
مـیآورد ســر کالس.
کــه بچ ههــا چــه سرســری ببیننــد و مــن مونــش و
بــروگل را از او شــناختم .چــه عجیــب! و دو کتــاب را
خـراب نشــود .در حــدود چنیــن
ـقـرض کــردم و گفــت ـ
جملـهای .و اشــتیاق مــن بــه شــناخنت هــر رنســانس،
نجــا شــروع
خاصــه مکتــب گســردهی فالمــان ،از آ 
شــد ،کــه در دانشــکدهی مــدرن مــا روتکــو و جاکســن
یشــناختیم .نــه امــا در مســیر راه یــا
ـپـوالک را م 
وان آیــک را ،کــه آن دانشــکده گرافیــک مــدرن را
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مهــای فرانســوی،
میآموخــت و آقــای فرزانــه بــه معل 
سوئیســی آن طعنــه داشــت.
میتوانــم بگویــم ایــن دوره فقــط یــک کالس نبــود.
بــل نحــوی مدیریــت فرهنگــی بــود ـبـرای فهــم داشــن
تهــای آینــدهی یــک ســازمان
تکنیســینها و تکنوکرا 
فرهنگــی رســانهیی.
نهــا تجربیــات و
فرزانــه و غفــاری معلــم نبودنــد .آ 
دانــش خــود را انتقــال میدادنــد .بــا چــه ســعهی
صــدری! یــک بینــش مدیریــت فرهنگــی بــود .کــه مثـاً
در مهنــدس کاظمــی ،بنیادگــذار مدرسـهی هرنهــای
یشــد دیــد
تزئینــی کــه بعدهــا شــد دانشــگاه هــر ،م 
و بعدتــر در مهنــدس رضــا قطبــی دیــدم .خــود آقــای
فرزانــه بینشــی جامــع در هــر داشــت و از هــر چمــن
گلــی نبــود .بــل بینشــی مهــذب و گزینشــمند بــود کــه
ایــن بینــش را میتوانــم گفــت در آغــاز بــه تلویزیــون
ملــی ا ـیـران بــود ،کــه بهه رحــال بهنحــوی تــداوم یافــت.
آن یادداشتهای تندنویسیشده چنان برایم معترب
و عزیــز بــود کــه بــا همـهی بهیغمارفــن تمــام مــدارک و
نوشــتهها در ســالهای بعــد ،دیــدم ایــن یادداشـتها
هنــوز مانــده .و هنــوز هــم دارم.
در همــان دورهی کالس ،ترجمــه آقــای فرزانــه از
«قرنطینــه»ی فریــدون هویــدا درآمــده کــه مــن از
پیــش خوانــده بــودم تنهــا ایرانــی اســت کــه رمانــش
بــه فرانســه جا ـیـزهی گنکــور را بــرده کــه جا ـیـزهی کمــی
نبــوده ،در ردیــف لوکلــه ریــو و دی ـگـران ادبیــات نـ ِـو
فرانســه.
کتــاب را در کتابفروشــی همــان راســتهی شــاهآباد،
کــه گویــا از آن عبدالرحیــم احمــدی بــود ،دیــده بــودم.
و نیــز در کتابفروشــی ســخن در نــادری ،کــه هنــوز
فرســی آن را میگردانــد.
و مــن هــم در همــان بهــار ســال  ۴۴کتــاب «شــعرم» را
درآورده بــودم ،کــه بعدهــا شــد یکــی از ســرآغازهای
مــوج نـ ِـو شــعر مــدرن ا ـیـران .بــه پررویــی دانشــجوی
هــر ،و کمرویــی خــودم ،دفــرم را بــه آقــای فرزانــه
تقدیــم کــردم .و کتابــش« ،قرنطینــه»ی فریــدون
هویدا ،را خواستم .در سکوت ،رفت و آمد و کتاب
را آورد.
ـ سگ خورد! بیا!
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و هنــوز یــادم هســت ،مــن کــه بســیار ـتـرش بــودم.
از ایــن خطــاب نــه کــه نرنجیــدم .بــه لبخنــد رفتــم.
صمیمیــت یــک فرهنگیمَ ــرد ،کــه میتوانســت
دوســت باشــد .و کاش ایــن کتــاب تجدیــد چــاپ شــود
کشــبه خوانــدم
بــا همــان ترجمـهی منقــح ،کــه مــن ی 
تــا بــه صبــح .فارسـییی بــود کــه طعــم مــدرن داشــت.
گمانــم نزدیکتریــن فضــای زبانــی بــه فضــای مــن
اصلی که بهسرعت نایاب شد ،و نایاب شده چنین
ترجمهها یــی.
سهــا کــه ُنــه ماهــه شــد ب هجــای شــش مــاه ،و
کال 
ناظمــش مــردی جــوان بــود و نیکرفتــار  -آقــای
اساســی  -چــون تمــام شــد ،معلــوم شــد کــه پیــش از
ایــن مثلثــی شــده بودنــد ،از مهنــدس رضــا قطبــی،
مصطفــی فرزانــه و فــرخ غفــاری؛ ســه تنــی کــه جــدای
تخصصهاشــان ،فرهنگیمَ ــردان پــروردهی خانــدان
مشــروطیت بودنــد .و بعــدا از نوشــتههای فرزانــه
دانســتم واســطهی آشــنایی قطبــی بــا غفــاری هــم
فرزانــه بــوده .و بگذریــم کــه خــود حدیثــی اســت .کــه
طــرح راهانــدازی تلویزیــون ملــی ا ـیـران را ریختهانــد.
ایــن ســه تــن یــک جنــم فرهنگــی کــه داشــتند ،بیشــر
در طــرح یــک مدیریــت فرهنگــی بودنــد ،نــه فقــط
راهاندازی یک تلویزیون که آن موقع فقط تلویزیونی
خصوصی بود بهنام ثابت پاســال .بهعنوان رســانهی
نهــا از ایــن نیــاز دولــت و
دولتــی و ســخنگوی دولــت .آ 
جامعهی در حال صنعتیشدن به بازپردازی خود،
پایگاهــی در نظــر داشــتند کــه طرحــی نــو در آگاهــی،
بینــش و خالقیــت فرهنگــی در جامعــه دراندازنــد .کــه
بعــد تلویزیــون ملــی مجتمعــی شــد از کســانی چــون
نادرپــور ،ایــرج غریــب ،منوچهــر انــور ،خجســته کیــا،
صفــوت ،فوزیــه مجــد ،فریــدون رهنمــا و بســیارتر
دیگــر ،و ـقـرار بــود فــروغ بــه ایــن جمــع بپیونــدد.
فرزانــه ایــن کالس را در وزارت جلیلیـهی فرهنــگ و
هــر راه انداختــه بــود .بهظاهــر بهعنــوان آماد هســازی
یــک گــروه تکنیســین جــوان از ـبـرای وزارتخان هیــی کــه
فرســوده بــود .کــه نــه امــا ،ـبـرای آن تلویزیــون آینــده
یخــر.
تــدارک دیــده شــده بــود .پهلبــد بهتقریــب ب 
کالس در بهــار ســال  ۴۵تمــام شــد ،و افتتــاح
تلویزیــون ملــی ا ـیـران پاییــز همــان ســال شــد .و غفــاری
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بهتقریب همهی درسآموختگان آن کالس را از برای
تلویزیــون ملــی آینــده اســتخدام کــرد ،ب هجــز مــن.
یخــر رفتــه بــودم بــه کار دانشــکده کــه
و مــن ب 
لهــای شــفاهی کــه بــود،
دردسرســاز شــده بــود و قو 
مناطــی نداشــت.
ـون
و آقــای فرزانــه بــود کــه ـمـرا خواســت بــه تلویزیـ ِ
در حــال تأســیس ،کــه کارم داشــت .مســئله طــرح
آرم تلویزیــون بــود ،رفتــم خدمــت آقــای فرزانــه
در ســاختمان تلویزیــون ،کــه آن موقــع فقــط یــک
ســاختمان دوطبقــه بــود روی تپ هیــی خاکــی ،آخریــن
شـرک
تپ ههــای عباسآبــاد .در د ـفـرش کــه اتاقــی م ـ
بــود هنــوز ،تصویــری از نقــش شــیر همــا از نقــش
پارچ ههــای دورهی ســلجوقی نشــانم داد کــه بــاز
نقش شــیرهای دورهی ساســانی بود عیناً .شــیری که
یــک ســر در میــان داشــت و دو تنــه در دو ســو .زیبــا و
باشــکوه .و گفــت آرمهایــی کــه طــرح شــده ،تلنبــار بــر
یخــورد.
هــم ،بـهدرد نم 
مــن ایــن طــرح شــیر ساســانی  -ســلجوقی را اســتیلیزه
کــردم و گرافیــک .بــا طــرح اولیــه موافقــت شــد .طــرح
را در شــیت بــزرگ ،روی کاغــذ اشــتین بــاخ ،رانــدو
کــردم .یــال شــیر در دو ســری چ ـهـرهاش بــود.
ضـرت نپذیرفتنــد،
روزهــا بعــد صدایــم کــرد اعلیح ـ
کــه یــال شــیر چــون آرایــش موهــای دوســوی چ ـهـرهی
مصریــان شــده ،کــه آن ســالها ،بصیــر عبدالناصــر،
بــا شــاه رابط هیــی نداشــت .چــه مهربــان گفــت اشــکالی
نــدارد .و ـمـرا کــه آه از نهــادم برآمــده بــود ،آرام کــرد.
کــه بیــا ایــن طــرح دیگــر را کار کــن .نقــش دیگــر شــیر
ساسانی-ســلجوقی بــود ،کــه ایــن بــار دو شــیر بودنــد
بههمپیوســته .مــن کار کــردم بــا همــان اســتیل قبلــی،
کار آماد هتــر .آقــای قطبــی دیــد و البــد بــزرگان دیگــر .و
طــرح پذیرفتــه شــد .شــد آرم تلویزیــون ملــی ا ـیـران .در
واقــع ایــن آرم کار آقــای فرزانــه و مــن بــود.
فهــا شــروع شــد .خاصــه
امــا کــه دیــری نپاییــد ،اختال 
بــا غفــاری؛ و فرزانــه ...ایــن مــرد فرزانــه- ...
سـرش خانــم خواج هنــوری /ز ـهـرا خواج هنــوری،
بــا هم ـ
گتــر از او ،هرنشناســی فاضــل
کــه زنــی بــود خدن 
کــه خدایــش نگــه دارد بــه زیبایــی و فرهنــگ /کــه
یخــر ،و
تــازه ازدواج کــرده بودنــد ،بهکلــی رفــت ،ب 
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دانســتم چــه دلزده از هــر چــه ا ـیـران ،بــا آن اشــتیاق
کــه بــه فرهنــگ ا ـیـران داشــت و میدانســت ،کــه از
مســتندهاش معلــوم بــود .چندتایــی دیــده بــودم.
لگــر
هنــوز هالههایــی از فهــم مــدرن و ســاختار تحلی 
بــر غبــار گذشــتهیی مخــدوش- .
و مــن احســاس کــردم کــه دیگــر تلویزیــون جــای
مــن نیســت .گرچــه بعــد بــا حضــور فریــدون رهنمــا،
اســتعفا داده بــودم کــه تلویزیــون باشــم ،برایشــان
کار کــردم چــه در برتاب هیــی ب هنــام «بــزرگان روز»،
صـرار
چــه بعدتــر کــه بخــش پژوهــش تلویزیــون را بــا ا ـ
مــن و طرحــی ارائ هشــده بــه قطبــی بـهراه افتــاد ،کــه
داســتانش دیگــر اســت .و همچنــان تلویزیــون جــای
مــن نبــود .از ایــن حاشــیه کــه بگذریــم ،حیــف شــد کــه
فرزانــه رفــت و ایــن مثلــث کاملکننــده شکســت .ایــن
اولیــن شکســت تلویزیــون بــود .گرچــه هوشــمندی
جـران
مهنــدس قطبــی ایــن پهلــوی ناقــص را تــا دیــری ـ
کــرد و از آن دورهی د هســاله جریــان قدرتمنــد مــدرن
هــری آفریــد .در ســینما و موســیقی بهخصــوص
و خاصــه تئاتــر .امــا ایــن میتوانــم گفــت همچنــان
هوشــمندی قطبــی بــود ،نــه دســتهبندی دی ـگـران ،کــه
میتوانســت راهــی درخشــانتر باشــد کــه بمانــد در
مقالــی دیگــر.
و اینهمــه گفتــم ،گرچــه بهتفصیــل ،امــا هنــوز
مختصر ،که بگویم نقش مصطفی فرزانه ،این مرد
مگــو ،در تأســیس یــک جریــان فرهنگــی ،جوفـهی
ک
رسانه ملی ،بهکلی مسکوت ماند و گمشده مانده.
شــاید درســت باشــد ،اگــر بگویــم ســاماندادن بــه
ســازمان تلویزیــون کار فرزانــه بــود؛ از جملــه دعــوت
از اندیشــمندان و هرنیــان از جملــه فریــدون رهنمــا ،و
یکــردن یــک جریــان
یکــردنْ زیـ ِـر پــا خال 
ایــن زیـ ِـر پــا خال 
فرهنگــی بــود ،کــه ب هحــق چنــان بــر او میتوانســت
لشــکن باشــد کــه نــه از ـتـاک بگویــد نــه از تاکنشــان
د
سـرش را هــم نــگاه نکنــد ،حتــی بــر خــودش.
و پشــت ـ
مســاخنت هــم ،ایــن
و چــه حیــف ،کــه بهگمانــم بــه فیل 
ظرافــت نــگاه ،نگاهــی نکــرد .کــه فقــط دو نمونـهکار
او« ،مینیاتورهــای ایرانــی» و «زن و حیــوان» ،حیــف
طـاع .کــه هــر دو میتوانســت بــه
گفتنــی اســت بــر انق ـ
مهــای اگزوتیــک باشــد .بــا رویکــردی
ســبک زمانــه ،فیل 
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مشــناختی بــه آثــار ایرانــی ،امــا
نشــناختی و مرد 
باستا 
که نه این اســت در آن ســالها ،که با فهمی مدرن،
ارتباطــی خــاق و تحلیلــی از امــر تاریخــی برمینمــود.
ایــن چنیــن نگاهــی افســوس اســت کــه منقطــع شــود.
که از این انقطاعهای دلزده در تاریخ فرهنگ ایران
عهــای فرهنگــی
کــم نیســت ،کــه مــا بیشــر بــا انقطا 
مواجهایــم تــا تــداوم .و ایــن امــر آســیبی اســت کــه
تهــای تنگنظرانــه همــواره بــر فرهنــگ ا ـیـران
رقاب 
همــوار کــرده .او در ا ـیـران میتوانســت معلمــی بــزرگ
و راهگشــای فهم نو از برای ســینمای ایران باشــد .که
حتــی فیلمهایــش را در ا ـیـران بگویــم تــاش شــده در
آن ســانحهی بهظاهــر شــکوفا کــه کســی نبینــد .کــه در
لســالهی بعــد هــم تکلیفــی نیســت.
چه 
اگــر مصطفــی فرزانــه را ،بهدلیــل چــاپ بهتقریــب
ـتی (!) چنــد کتــاب در دهـهی اخیــر از پــس
دسـ ِ
نهــا میشناســند ،چــه معــدود.
ســالها ،کتابخوا 
اما او نهفقط یک ادیب ،رماننویس کمرتشناخته،
نهــا در ســینمای
و مرتجــم ،کــه یکــی از مهمتری 
ماســت .اگــر بهاشــاره یــا بهنمونــه بگویــم ،فیلــم «زن
و حیــوان» یــک فیلـ ِـم ،در آن زمــان ،بیخدشــه،
مســتقیم ،اســتیلیزه در حـ ّـد یــک کریســتال ،کــه
تلنگــر آونگهایــش کیهانــی اســت از هــر ا ـیـران .از
بــدن بهمثابـهی امــر اســطوره ،اندیشــه ،بینشــی
فلســفی از زیباییشناســی کهنالگــوی حجــم ،زایــا
از فر مهــای خامــوش ،تصویــری قاطــع بــی هیــچ
اضافــات نمایشــی .شــجاعانهی خالــص .همپهلــو بــا
«گرنیــکا»ی پیکاســو ،آلــن رنــه و «اســکله»ی کریــس
سـاک زاهدان هیــی دراماتیــک
مارکــر .فیلمــی کــه بــا ام ـ
اســت .گویــی رنــج انســان خــاق و هبهکننــده ،زن
شــکوه ـتـراژدی ابــدی اســت .کــه اگــر همیــن یــک فیلــم
مســاز بــزرگ ایرانــی اســت.
را ســاخته بــود ،او فیل 
بــاری کــه مصطفــی فرزانــه را همــان ســالها،
میدانســتم کــه بــه ایــام جوانــی ،بــا هدایــت آمد وشــد
داشــته ،و بعدهــا کــه رســالهاش در بــاب هدایــت،
«آشــنایی بــا صــادق هدایــت» ،درآمــد ،چــه ریزبافتــی
بــود از دیــدن یــک شــخصیت یکــه.
اگــر در اوایــل جوانــی بــه ترجمــه پرداخــت ،بایــد
گفــت در ا ـیـران مــا دور ههــای ترجمــه داریــم کــه
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باعــث شــکوفایی فرهنــگ و ادبیــات مــا شــده ،از
دارالحکمهی عباسی ،که در اصل دارالرتجمه بوده
از علــوم اوایــل ،مم ـنـوع تــا ســه قــرن ،تــا دارالرتجمـهی
مبارکــه ناصــری ،کــه آخریــن دورهی ســازمان
حکومتــی ترجمــه بــود .و راهدهنــده بــه جهانبینــی
مــدرن ،و اندیشـهی عدالــت و انقــاب مشــروطیت.
و دورهی جدیــد ترجمــه بهواقــع بــا کارهــای هدایــت
یشــود ،ترجم ههــا از اســتفان تســوایک
شــروع م 
کــه آن موقــع بســیار مطــرح بــود ،و کمــی بعدتــر،
مرتلینــگ ،نــه نمایشنام ههــای ســمبلیکش کــه
بیشــر زیستشناسـیاش و کلمــات قصــارش ،کــه
نهــای تســوایک و کلمــات قصــار مرتلینــگ امثــال
رما 
راقیــه بودنــد ،و «بـنگاه معرفــت» ناشــر مفتخــر
کار هدایــت در کنــار
ایــن دو مــن بهترجمــه .امــا کــه ِ
بنیانگذاربــودن مردمشناســی مــدرن در ا ـیـران،
بعــد از ابوریحــان بیرونــی ،در ا ـیـران ،شناســاندن
سورامیــن،
شــخصیتها و آثــار چــون خیــام و وی 
متــر ،شناســاندن کافــکا بــود .بــا ترجمههایــش
مه 
و بــا مقدمـهی فاضالنـهاش .کــه توجهــات و کارهــا،
فقــط یــک سلســلهترجمه نیســت ،کــه راهانــدازی
نتســازی نرثهــا و روایــت و
دورهی جدیــد ترجمــه و م 
اندیشـهی مــدرن در ا ـیـران اســت.
بــه همیــن ســیاق ،فرزانــه در جوانــی رفــت کــه بعدهــا
گفــت:
«صــادق هدایــت مثــل یــک ـبـرادر بــزرگ ،مثــل پــدر،
شـاگرد مدرســه و بعــد دانشــجوی ســاده
بــا مــن ـ
یکــرد ...از لحــاظ عاطفــی،
توبرخاســت م 
نشس 
هدایــت برایــم یــک پــدر دوم ،یــک پــدر معنــوی،
بــود .بهتدریــج یــک همدســتی بــدون تظاهــر بیــن مــا
بهوجــود آمــده بــود».
بایــد گفــت نســل دوران فرزانــه نســل ســوم ترجمــه
اســت .و فرزانــه بــا ترجمـهی «قرنطینــه» ،نهفقــط
نــر مــدرن را بــه فارســی پیشــنهاد داد ،کــه راه داد
ـرو جهــان .کــه گویــا فریــدون
بــه ترجمـهی ادبیــات پیشـ ِ
هویــدا ،فرزانــه و غفــاری هــم ســه دوســت بودنــد .و بــا
نــگاه بــه مســیر ترجم ههــای او ،ایــن ترجمــه بهگمانــم
آخریــن اســت کــه کار کــرده ،دیگــر ترجمــه نــدارد یــا
متــری پرداخــت در
مــن نمیدانــم ،کــه بــه کارهــای مه 
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ا ـیـران .مدرســه بـهراه کــرد ،تلویزیــون را ،و هــم فیلــم
ســاخت .و از اینهمــه چــه مأیــوس ُبریــد.
و البته بعدتر ،در قســم رســالهی «آشــنایی با صادق
پشــدهی محــدود
هدایــت»  -نــه چــاپ ،کــه تکثیــر تای 
یتــوان دیــد کــه ایــن دلزدگــی و کندگــی و تلخــی
م لهــای قبلــی
بیلبخنــد ،کــه در او میدیــدم ،از آما 
جـرای فیلمنامـهی
بــوده کــه بــه ســنگ خــورد .در ما ـ
«بــوف کــور» کــه میخواســت در مورچ هخــورت
بســازدش ،موافقــت هــری میلــر و نامههاشــان ایــن
سناریو ،ظاهراً مورد توجه کارگردانان (!) آمریکایی
نیســت:
«بــه فکــرم زده بــود کــه بــا هیچــکاک مذا ـکـره کنــم،
ولــی صرفنظــر کــردم ،ز ـیـرا میترســیدم کــه نتیجـهی
کارش بــازاری یــا معمولــی از آب درآیــد».
و فرستادن فیلمنامه برای پهلبد و خربآوردن:
ـ چــه نشســتهای کــه ســناریوی «بــوف کــور» در ادارهی
کل سینمایی دستبهدست گشته ،و فعالً (!) برای
مطالعــه بــه اتــاق کارگردانــان فرســتاده شــده.
جـرای دستبهدســت گشــن ایــن چنیــن ،در
کــه ما ـ
وزارتخانـهی جلیلیــه ،فقــط از ـنـوع خــود نبــوده،
گویــا ســنت مألــوف بــوده ،کــه همیــن بــا بــر ســر
فیلمنامـهی «تخــت جمشــید» رهنمــا هــم نــازل بــوده
و البــد دیگرهــا کــه مــن نمیدانــم.
جـرای فیلــم «کــوروش» و حضــورش در
و ایضــاً ما ـ
جشــنوارهی کــن ،بهعنــوان اولیــن فیلــم ایرانــی .و
آمــدن تولیدگــر فیلــم «ســال گذشــته در مارینبــاد»
 کــه بیــا نعــل بــر ســتورم بنــد  - ۱بهخیــال اســتقبالب اشــکوه دولتمــردان ایرانــی از کوروشنامــه ،و بیــش
ضـرات فقــط
از آن ،ـمـرگ نابههنــگام هدایــت .کــه ح ـ
خودکشــی او را دیدهانــد ،و دلواپــس ـبـرای جوانــان
عزیــز! و نــه زمینــه را در جامعـهی خــوابزده ،تــا بــه
چنــد ـهـزار دالر ،تــن بــه همدســتی چــپ و راســت و
راهدادن بــه ملپنیــزم.
«چنــان کــه از قرایــن بــر میآیــد ،مــن یکــی از آخریــن
نزدیکانــش بــودم کــه او را پیــش از ایــن حادثــه دیــدم.
روز اول آوریــل ُ ،۱۹۵۱نــه روز قبــل از خودکشــی ،و
صاحبقلمانــی کــه جامـهی اســتادی پوشــیدند،
سـراییهای لــوس خــود ...تأثراتــم را در در
در نوح ه ـ
نعلین خویش میخی چند
زیر
« - 1نشنیدی که صوفییی میکوفت
ِ
ِ
که بی ـ ـ ــا نع ـ ـ ــل بر ست ـ ـ ــورم بن ـ ـ ــد»
آستین ـ ـ ــش گـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت سرهنگـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی
حکایت شمارهی  3ـ و.
باب چهارم،
ِ
گلستان سعدیِ ،
ِ

29
قســمت مفصلــی از رمــان «چهــاردرد» آوردم ،و در
پاریــس بــا وســایل ناقصــی پلیکپــی کــردم ،در ا ـیـران
تشــمارش در
انتشــار نیافــت و خواننــدگان انگش 
سـرگرمکننده بــوده و
خــارج از ا ـیـران بــا مســائلی ـ
هســتند کــه چنیــن مضمونهایــی برایشــان دلنشــین
نیســت».
شــرح وقایــع آخریــن دیــدار ،و بعــد بهــت از خودکشــی
هدایت و تشییع جنازه در پرالشز را ،خصوصی برای
یبــودن
مرتضــی کیــوان مینویســد ،کــه بــا خصوص 
نامه ،اما کیوان آن را در شمارهی اول مجلهی «کبوتر
صلح» چاپ میکند .بعدتر ،مفصلتر بهدرخواست
یشــود و رمــانوارهی
خانلــری ،در «ســخن» چــاپ م 
جـرا دارد .بگذریــم کــه
سورئالیســتیکی کــه بــر آن ما ـ
اینهمه حکایتی است از فضای بیانعطاف و بگویم
بیرحــم تجــاری جهانــی ،و خــوابزدگان آیین هگــردان
ایرانــی .کــه تــازه آن ســالها ،از نیمـهی پنجــاه تــا حــدود
ـرو
دهـهی شــصت قــرن بیســتم ،یــک هــوای پیشـ ِ
نهــای ادبــی /هــری اوایــل
روشــنفکری ،ملهــم از جریا 
قــرن در کار بــود؛ از لوتــان مــدرن ،تــا حضورمــان در
یشــد فیلمــی چــون «ســال گذشــته در
فرانســه ،کــه م 
نبــاد» ســاخته شــود ،ایــن رهاشــدنها ،وقتــی بــا
ماری 
یشــود،
انتهــای زودرس تلویزیــون ملــی ا ـیـران ه ـمـراه م 
دیگــر عطــای همهچیــز را بــه لقــای همهچیزتــر
یشــود .آنچنــان کــه آن ســوی همــه
بخشــیدن م 
۲
فرهنــگ  -ادب مگیــر و فصاحــت مگیــر و شــعر مگیــر
 کار بانکیکردن ،که سردست روزگار  -از صد هزاردوســت ،یکــی دوســت دوســت نــه  /از صــد ـهـزار مــرد،
یکــی مــر ْد مــرد نــی - ۳.امــا کــه او دلــش هیـچگاه از مهــر
ســرد نــی ،کــه از کارش بــر زندگــی و آموخت ههــای
سـرگش پیداســت.
هدایــت و دیگــر کارهــای بهواقــع ـ
من نمیتوانم در خطابم او را جز آقای فرزانه ،نحو
دیگــری بگویــم .کــه او معلــم مــن بــود ،تنهــا معلــم
مــن در ســینما ،و فرزان هتــر از آن کــه مــن حــق داشــته
باشــم جــز آقــای فرزانــه خطابــی دیگــر داشــته باشــم.
سالمی به شاگردی و افسوسی.
چهارم آبان 99

 - ۲مصرعی از ابوشکور بلخی ـ و.
 - ۳بیتی از شاکر بخاری ـ و.
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مینیاتورهای ایرانی

تفسیری از تاریخهنر و تعاملبینافرهنگی

نقد /پژوهش :محمد تهامی نژاد

مســتند کوتــاه مینیاتورهــای ایرانــی (مصطفــی
شـرکت  Chanzelفرانســه
صـول ـ
فرزانــه )1337 ۱مح ـ
(بــه مــدت 18دقیقــه و 20ثانیــه) ،از عنــوان بنــدی،
مینیاتورهــای ایرانــی بــا موســیقی حســین دهلــوی
شروع میشود و به جز فصل افتتاحیه که با مونتاژ
بوجــود آمــده ،بیشــر بــه قابلیــت تفســیری و بحــث
آفریـ ِـن گفتــار و البتــه مونتــاژ در خلــق معنــا متکــی
اســت .هــال مــاه در آســمان پرســتاره ،دو خــروس،
پرنــدگان و درختــی مــورب از وزش بادصبــا ،در آغــاز
فیلــم ،بازتــاب طبیعــت در هرنایرانــی اســت .نمایــی
از یــک نــگارۀ اســلیمی و ابرهــای اســفنجی هــم در
دنبــال آن میایــد .فرزانــه ،ـبـرای نمایــش عشــق درایــن
فضا ،نقشی را برگزیده که به سه نما تقسیم شده
آن جوانــی اســت کــه بــه بــاال
اســت .نخســتین تمثــال از ِ
مینگرد و دومیناش زنی که به پایین نگاه میکند.
ـبـرای مــن بیــن ایــن دو شــخص از طریــق یــک تصویــر
سوم( باغ ایرانی) که از باال به پایین تیلت میشود،
بــه صــورت ذهنــی پیونــدی عاشــقانه بوجودآمــد.
بع دتــر متوجــه شــدم کــه ایــن ســه نمــا متعلــق بــه
یــک مینیاتــور نیســت بلکــه هــر یــک بخشــی از اثــری
جداگانهانــد؛ در واقــع تدوینگــر فرانسوی(فرانســین
ویــر) ،در ســکانس افتتاحیــه ،از طریــق یــازده نمــای

همای وهمایون  -این نگاره در فیلم به چندین نما تقسیم شده است.

ویژهنامهمصطفیفرزانه
متفــاوت پــای بــه جهــان خیالــی نگارگــر ایرانــی نهــاده،
تصویــر دخــر پادشــاه اقلیــم هفتــم( از کشــور چیــن
و ماچیــن در گنبــد ســفید) متعلــق بــه هفتپیکــر
نظامــی را در برابــر همــای( شــاهزادۀ شــام) ،از کتــاب
همــای وهمایــون تدویــن کــرده ،خــروس و ماهــی را از
مقامــات حریــری برداشــته و جهانــش را بــا تصاویــری
بهــای مختلــف در نقاشـیهای ایرانــی ســاخته
از مکت 
و همیــن تعامــل بینافرهنگــی ،هســتۀ مرکــزی فیلــم
مینیاتو رهــای ایرانــی اســت.
مینیاتورهــای ایرانــی فیلمــی در بــارۀ تاریــخ نگارگــری
سـرۀ مرزهــای فرهنگــی ایرانزمیــن و در
وتاریــخ گ ـ
مهــا
ـزش مینیاتــور ایرانــی بــا هــر اقلی 
توضیــح آم ـی ِ
و اندیشـههای متفــاوت و حــاوی نمونههایــی
بهــای تاریــخ هــر،
ازیادگا رهــای هــر ا ـیـران در کتا 
موز ههــای لــوور و هرنهــای تزئینــی پاریــس اســت.
اولیــن جملــۀ گفتــار legend has itاســت .یعنــی
یشــود یــا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مانــی بنیــان
گفتــه م 
ـگـزار مانویــت ،مقدستریــن وبزرگرتیــن نقــاش ایرانــی
بــود» .پــس از آن نقاشـیهایی از مانــی کــه در تورفــان
( واقع درترکستان شرقی یا ناحیۀ خودگردان سین
کیانــگ چیــن) کشــف شــد و برگهایــی از نوشــتههای
مانــوی بــا خــط ســغدی و انــدک نمون ههــای باقــی
مانــده از مینیاتورهــای متعلــق بــه قــرن ســوم وچهــارم
میــادی را میبینیــم.
رژه لسکو(نویســندۀ گفتــار فیلــم) در توصیــف
نقاشــی قــرن هفتــم میــادی و دوران اســامی ،بــه
برحــذر داشــن از تصویــر ســازی از انســان و حیــوان
اشــاره میکنــد و میافزایــد «ولــی هرنمنــدان ایرانــی بــه
نقاشــی خــود ادامــه دادنــد» .وبخــش مهمــی از گفتــار
فیلــم تفســیر تاریخــی همیــن جملــه و عنایــت بــر پــرواز
شهــای بــدون
خیــال هرنمنــد ایرانــی اســت .تمــام نق 
زمینــه ،مثــل مــرد ایســتاده مقابــل شــر ،معمــاری
اســامی بــا گلدســته ،خــروس روی پشــت بــام،
شـران و دو مــرد کــه روی شــر نشســتهاند و
پــای ا ـ
مــردی کــه برابــر شــر ایستاده(داســتانهای حــارث و
ابوزیــد از مقامــۀ چهــل و ســوم) ،همگــی وابســته بــه
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مصــور ســازی نســخههای خطــی در مکتــب بغــدادو
متعلق به کتاب مقامات حریری هستند که گوینده
میافزایــد ایــن مکتــب ،زیــاد دوام نیــاورد.

صفحهای از نسخه خطی مقامات حریری مربوط به مقامۀ :43
داستانهای حارث وابوزید ،خروسها روی پشت بام معماری دوره بنی عباس
این نگاره در فیلم به چندین نما تقسیم شده است.

در ادامــه شــاهد تصویــر» اسـ َـفنکس /هارپــی»
هســتیم کــه کارگــردان ،بــدون ایــن کــه پژوهشــگر،
بطــور مســتقیم بــر آن عنایتــی داشــته باشــد بــر آن
تأکیــد کــرده اســت .ایــن دو تصویــر بــدون هیــچ
توضیحــی جــدا از مجموعــه بنمایــش در میآیــد و
متعلــق بــه یکــی از نگار ههــای کتــاب مقامــات حریــری
در قــرن پنجــم و ششــم هجــری و دوران بنــی عبــاس
اســت کــه موجوداتــی را بــا ســر آدمــی و بــدن پرنــده
یــا شــیر نشــان میدهــد .و درواقــع « آنهاموجوداتــی

۲

ویژهنامهمصطفیفرزانه
طـرف درخــت
ترکیبی(هیربیــدی) هســتند کــه در دو ـ
نهــای آن درختانــد .و
زندگــی ایســتاده و نگهبا 
تشــان در کتــاب مقامــات حریــری ،بــاز آفرینــی
اهمی 
نقشــی کهــن در دوران اســامی اســت .محققــان
ایرانــی معتقدنــد پیدایــش نقــش «هارپــی( پرنــده)» و
َ
اسفنکس(شــیر) در ا ـیـران ،۳حــدود چهــار ـهـزار ســال
ســابقه دارد.

تصویر اسفنکس و هارپی در صفحهای از نسخه خطی مقامات حریری
این نگاره در فیلم به چندین نما تقسیم شده است.

غـول ،ســقوط
پــس از آن ،دورۀ مهاجمــان م ـ
امپراتوری بغداد[ خالفت بنی عباس] در سال 1258
بــه دســت چنگیــز خان[هالکوخــان] وعصــر ملیگرایــی
و نــو زایــش ـفـرا میرســد .هرنمنــدان ایرانــی خیلــی
زود ،بــه شــخصیتها و اســطورهها و شــاهنامه
جـوع کردنــد .اگــر نویســندۀ گفتــار فیلــم
فردوســی ر ـ
بــه خواجــه غیــاث الدیــن ســفیر بایســنغر بــه چیــن
اشــاره میکنــد و میگویــد ،او تنهــا کســی نبــود کــه
چیــن بــر او تأثیــر نهــاد ،تصویــر فیلــم داســتان فریــدون
فــرخ از پادشــاهان پیشــدادی در شــاهنامه فردوســی
و ســرزمین بســیار پهنــاور نیــای او جمشــیدرا نشــان
گهــای ســاده وبــه
میدهــد و تمثــال فرزنــدان او بــا رن 
شــکلی واقعگرایانــه کشــیده شــده اســت .فریــدون
آن ســرزمین را بیــن ســه پســر خود(کــه نقشآنهــا در
یشــود) تقســیم کــرد :روم و
دقیقــه پنجــم دیــده م 
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خاوران را به سلم ،توران و چین را به تور و ایران را
به فرزند کهرت خود ایرج بخشید .در واقع مصطفی
فرزانــه تعامــل بینــا فرهنگــی بیــن کشــورهای منطقــه
را امــری کهــن میشناســد.
ـونت هجــوم تیمــور از طریــق یــازده ثانیــه
نمایــش خ ـ
ش ِ
تدویــن چهــار نمــای درشــت از یــک مجموعــه عناصــر
بــه هــم فشــردۀجنگ ،مثــل تصویــر ســر دو اســب
هراســان ،شمشــیر ،فــرق شــکافته و تیــری کــه رو بــه
یک سوار نشانه رفته وکمان و سپر ونیزه ،بنمایش
در میاید( .این تجربه ،در اواخر دهۀ  ،1330به مدد
صدا در ایران رشد کرد) .در عین حال در همان دوره،
نقاشـیهای رمانتیــک ابــداع گردیــد .در مینیاتــوری کــه
از روی نســخۀ کتــاب همــای و همایــون موجــود در
مبــرداری شــده و
مــوزۀ هرنهــای تزئینــی پاریــس ،۴فیل 
متعلــق بــه اوایــل قــرن نهــم هجــری اســت ،آســمانی
پــر ســتاره بــر ـفـراز معمــاریای مغولــی در شــب و در
زیــر آن باغــی ایرانــی را در مهتــاب میبینیــم .گوینــده
بــه مــا میگویــد کــه عــروس چینــی بــه دیــدار همــای
میآیــد .ایــن نقاشــی ،رنگارنــگ در نســخۀ ویدیویــی
فیلــم ایســتمن کالــر مینیاتورهــای ایرانــی ،تاحــدودی
از رنگ و روافتاده است .در رنگ واقعیاش ،همای
در لباســی آبــی رنــگ و همایــون در پیراهنــی طالیــی (
متعلــق و منحصــر بــه سلســله پادشــاهی چیــن) در
باغــی بهــاری بــا درختــان پرشــکوفه ،کنــار جویــی بــا
ماهیــان ،ایســتادهاند  . ۵در حالــی کــه بیــرون از حصــار
طالیــی رنــگ و منقــوش ـبـاغ ،آســمان الجــوردی اســت
و همــان هــال مــاه و ســتارگان آغــاز فیلــم کــه شــب را
نمایــش میدادنــد متعلــق بــه ایــن صحنهانــد .گرچــه
در نوشــتههایی بــر ایــن مینیاتــور ،آســمان را شــب
و داخــل ـبـاغ را روز دانســتهاند ،ولــی خــود نگارنــدۀ
نقــش در حاشــیۀ «رفــن همــای بــا ب ـهـزاد بطلــب
همایــون» نوشــته اســت « :مجلــس آراســن همــای در
شــب مهتــاب».
فیلــم پــس از نمایــش صحنــه آرایــی نگارگرایرانــی
از دیــدار عشــاق دو ســرزمین دوردســت ،بــه قــرون
پانــزده و شــانزده میــادی و ظهــور مکتــب ب ـهـزاد در
هرات و مکتب تربیز در عهد صفویه میرسد .نگارگر

ویژهنامهمصطفیفرزانه
ایرانــی نــه تنهــا برداشــت خــود را از شــعر شــاعران
ارائــه میدهــد ،بلکــه نمادهــای کهــن را بــه شــکلی
تــازه بــه کار میگیــرد .مینیاتورهــای صفــوی ،آکنــده
از بازنمایــی قص ههــا و صحن ههــای تاریخــی ،مذهبــی
و اســطوره ای ،جنــگ هــا ،مراســم و جشــن هــا،
دیدا رهــای عاشــقانه ،زندگــی روز ـمـره ،کشــاورزی،
جادوان و دیوها و جلوه گریهای طبیعت و آسمان
نهــای پرشــکوفه و ابداعــات بصــری
طالیــی و زمی 
اســت .اســکندر بــر ـمـرگ داریــوش ،جامــه میدرانــد،
هرچنــد امپراتــوریای ســقوط میکنــد و امپراتــوریای
ســر بــر مـیآورد .درنــگارۀ مالقــات بلقیــس ملکــۀ
ضـرت ســلیمان ،بلقیــس دارای چ ـهـره و
ســبا بــا ح ـ
لباســی چینــی اســت و بــر مبنــای فرهنــگ توراتــی
یشــود شــاه ســلیمان تاجــی از ســرو آتشــین
گفتــه م 
بــر ســر دارد .کــه در تعبیــر تــاج ،ـبـرای ســلیمان از
سـرائیل ممکــن اســت درســت باشــد
پادشــاهان بنــی ا ـ
ضـرت ســلیمان» کــه در فرهنــگ
ولــی در مــورد «ح ـ
نقــاش مســلمان ،پیامــر اســت ،یــک شــگرد شــمایل
پــردازی ـبـرای تمایــز شــخصیتهای دینــی اســت .ایــن
شــعلههای نورانــی را کــه یــک بــار دیگــر هــم دیدیــم،
شــاید از نظــر شــکلی بازنمایــی همــان ســرو باشــد کــه
بــه گفتــۀ دقیقــی ،زرتشــت« یکــی شــاخ ســرو آوریــد از
بهشــت» .بــا وجــود ایــن نظریــۀ رژه لســکو قابــل تأمــل
اســت و میتوانــد مــورد بحــث علمــای تاریــخ هــر ـقـرار
بگیرد .انواع وحوش در اطراف تخت سلیمان حلقه
زدهانــد و روی ایــن صحنــه کــه بــه صورتــی دا ـیـرهای
یشــود.
ســازمان یافتــه ،فلــوت عمــاد رام شــنیده م 
داســتان ب ـهـرام گــور و کن ـیـزک چینــی از هفــت پیکــر
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نظامــی اســت کــه زنــان( از جملــه همــان زن ســکانس
افتتاحیــه) از گنب دهــای خــود نظــاره گرانــد .گــذر
ســیاوش بــر آتــش و خشــم تهمــن بــر ســودابه،
همچنیــن صحن ههــای روز ـمـرۀ مدرســه را میبینیــم و
در هــر بخــش گوینــده رنــگ هــا ،ســبکهای متمایــز؛
شـونده را توضیــح
فهــای ت ـکـرار ـ
قــدرت تخیــل و موتی 
میدهــد .از جملــه تصویــر «مــرد جــوان بــا لباســی
کامـاً رؤیایــی»  ۶کــه کتابــی بــدون صفحــات در دســت
دارد و آن دیگــری کــه «درجهانــی غریــب احاطــه شــده
ا ســت».
آخریــن ســکانس فیلــم بــه مینیاتورهــای گورکانیــان
غـول کبیــر (اکــر شــاه) اختصــاص دارد.
هنــد و دورۀ م ـ
اکــر شــاه هرنمندانــی را از ا ـیـران بــه هنــد دعــوت کــرد
یهــای اگزوتیــک هنــد
کــه بــه کشــف معمــاری وزندگ 
بهــای
کهــا و مکت 
نائــل شــدند .از قــرن هجدهــم تکنی 
متفــاوت در هــر مینیاتــور هنــد و ا ـیـران ظهــور کــرد کــه
بــه ـغـرب نزدیــک بــود.
گفتــار فیلــم توســط رژه ِلســکو نوشــته شــده اســت.
(مــن نســخۀ انگلیســی فیلــم را دیــدم) .رژه ِلســکو
شــرق شــناس فرانســوی ،مرتجــم بــوف کــور بــود کــه
نهــای عربــی ،فارســی وبــه و ـیـژه کــردی تســلط
بــه زبا 
داشــت .تــا پیــش از ایــن فیلــم ،مســتند مســتقلی در
سـراغ نــدارم.
بــارۀ ســیر تاریخــی مینیاتورهــای ایرانــی ـ
رنهــای
در همیــن زمــان در ســازمان ســمعی وبصــری ه 
زیبــای کشــور حداقــل یــک تجربــه صــورت گرفتــه بــود
ولــی فیلمــی مفصــل بــا گــروه کامــل کــه منحصــر بــه
نگارگــری و بــا چنیــن مضمونــی باشــد وجــود نداشــت.
از ایــن رو مینیاتورهــای ایرانــی اثــری بیهمتاســت.
Endnotes

- 1ماكسیمفریفرزانه.
Sphinx/ Harpy- 2
 - 3حســین عابـد دوســت ،زیبـا كاظـم پــور (تــداوم حیــات اســفنكسها
یهــای باســتانی در هــردوره اســامی)  .اســفنكسها موجــودات تركیبـی
وهارپ 
یهـا تلفیقـی از سـر انســان بـا تنـه
از سـر انســان بـا بــدن شــیر هســتند و هارپ 
پرنــده( فصلنامـه تحلیلـی  ـ پژوهشـی تاریـخ ش ــماره 13زمس ــتان  1388).ونــگا.
حـول نقـش هارپـی در هـر
نجیبـه رحمانــی ،فتانـه محمــودی ،بررسـی ســیر ت ـ

ا ـیـرانازدورانپیـشازتاریـختـادورانمعاصـر .نشــریههرنهــایزیبـا ـهرنهــا 
ی
تجسمی .دوره،22شماره،1بهار1396ص53تا67ضمناینكهنقشهاتا
ژازه طباطبایـی هـم ادامـه داشـت .
 - ۴بـه نقـل از  pinterest.comهرنمنـد ناشــناس  ،ـهـرات ،ا ـیـران  .در حــدود
 1420ترســایی .آب رنـگ طـا و مركـب بـر روی كاغـذ.
- ۵همایشاهزادهشاموهمایوندخرتفغفورچیناست.
- ۶نقاشیصفوی،موجوددرموزهلوور.
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درنگیبر «جزیرهی خارک»،
ساختهیمصطفیفرزانه

همایون امامی

«جزیرهی خارک» ( )1345ظاهراً آخرین فیلمی است
کــه مصطفــی فرزانــه ســاخته اســت .فیلمــی صنعتــی
کــه چهــار ســال پــس از فیلــم «مــوج و مرجــان و خــارا»
( )1341ســاخته شــده؛ فیلمــی کــه ابراهیــم گلســتان
تهیهکننــده و نویســندهی گفتــارش اســت و نــام آلــن
پنــدری را بهعنــوان کارگــردان بــر پیشــانی خــود دارد.
هــر دو فیلــم از مشــابهتها و نقــاط افرتاقــی
نهــا را از یــک ســو بــه هــم نزدیــک
برخوردارنــد کــه آ 
و از دیگــر ســو از هــم دور میکنــد .هــر دو فیلــم
بیانــی تصویــری دارنــد کــه گاه بــا ایهامــی شــاعرانه
گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه را چــون ثقــل نــگاه خویــش
بــه واقعیــت نمایــش میدهنــد ،بهانـهای در طــرح
یشــدن جز ـیـره .هــر
ای صنعت 
واقعی 
تهــای حاشــیه ِ
دو فیلــم از مختصــات جغرافیایــی جز ـیـره و جز ـیـرهی
خــرد اطرافــش آغــاز میکننــد .خــارگ و خارگــو و هــر
دو پیشــینهی جز ـیـره و بناهــای باقیمانــده از دوران
دور گذشته را همچون مقدمهای در ورود به
بسیار ِ
بحــث اصلــی برمیگزیننــد .ولــی بــا ایــن وصــف ،نقــاط
نهــا نیســت .ایــن قلــم قصــد
ا ـفـراق کمــی هــم بیــن آ 

نــدارد دو فیلــم را بــا یکدیگــر مقایســه کــرده و مثـاً
بــه ایــن اســتنتاج برســد کــه کدامیــک بهرتنــد .بیتردیــد
ـبـرای ســینمای مســتند آن روز ا ـیـران ،کــه میرفــت
ـژی خشــت اولــی را کــه گــروه
بنیــان گذاشــته شــود و کـ ِ
دانشگاه سیراکیوز نهاده بود به سرانگشت زیبایی،
ن ـبـوغ و قابلیــت خــود بزداینــد ،جریــان موســوم بــه
لکــردگان ســینما در خــارج حادثـهی مهمــی
تحصی 
ً
یشــد .مستندســازانی کــه عمدتــا ،چــون
تلقــی م 
فرزانــه ،دانــش و تجرب ههــای خــود را از دانشــگاههای
غربــی کســب کــرده بودنــد .در ایــن میــان ،حســاب
ابراهیم گلســتان که خالقیت را در ذات خود داشــت
از دی ـگـران جداســت.
فرزانــه در شــروع فیلمــش موقعیــت دو جز ـیـرهی
خــارگ و خارگــو را در کنــار هــم بــه نمایــش گذاشــته
سـاکنان آن میپــردازد.
و در ادامــه بــه نحــوهی زندگــی ـ
در آغــاز ،بیــان فرزانــه روایــی اســت .او در معرفــی
شــیوهی معــاش و ـنـوع گــذران بــه شــیوهای روایــی
سـاکنان
هـراً تنهــا ـ
از زن و مــردی یــاد میکنــد کــه ظا ـ
آن جز ـیـرهی دورافتادهانــد و بــا شــبانی روزگار
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یشــان ُبــزی اســت کــه شــیرش
میگذراننــد .تنهــا دارای 
نهــا را تشــکیل میدهــد .همهچیــز
قــوت روزانـهی آ 
از یــک زندگــی کامـاً ابتدایــی و ب ه ـقـول راوی نباتــی
شـرایطی اســت کــه صنعــت
حکایــت دارد .در چنیــن ـ
نفــت بــه جز ـیـرهی مجــاور ـ خــارگ ـ پــا مینهــد و آنــان را
بــا خــود بــه دنیایــی دیگــر میکشــاند .دنیــای کــه فرزانــه
ناشــناختهبودن و ابهامــش را بــا نمــاد مِ هــی غلیــط،
کــه زن و مــرد و بزشــان را بــه کام خــود میکشــد،
نمایــش میدهــد .لیکــن تردیــد زن و مــرد (منوچهــر
عسکرینســب) در مواجــه بــا دنیــای جدیــد در آغــاز
اندیشـهی خــود آنــان اســت .داوری فرزانــه امــا چنیــن
نیســت .او قاطعانه موقعیت جدید را ،که در قالب
ـاح آن روزهــا زائــد بــه
مشــعلهای گازهــای بهاص ـ
ط ِ
چشم میخلد ،مثبت ارزیابی کرده و چنین ارزیابی
میکنــد:
« ...ولیکــن ایــن شــعله کــه از خــارگ برمیخاســت
نشــانهی امیــد بــود .شــعلهای بــود کــه در شــب و روز
سـوخت و نشــانهی کوشــش انســان بــود».
ی ـ
م
فرزانــه در ادامــه بــا توضیحاتــی در رابطــه بــا وضــع
معیشت مردم که بر صید ماهی استوار است و نیز
نهــا کــه در مــواردی
بــر باورهــا و اعتقــادات مذهبــی آ 
ً
بــه خرافــات پهلــو میزنــد ،چشـمانداز نســبتا روشــنی
نهــا را از
از موقعیــت زندگــی و ســیر اعتقــادات آ 
کیــش زرتشــتی تــا باورهــای اســامی ترســیم میکنــد.
باورهایــی کــه در قالــب بقعـهی میرمحمــد خــود را
ضـاع اقتصــادی
بهچشــم میکشــد .در ایــن میــان ،او ـ
کمرونــق جز ـیـره هــم از قلــم نیفتــاده و مــورد اشــاره
ـقـرا میگیــرد.
فرزانــه در موجزتریــن شــکل ممکــن ،ســیر تدریجــی
ا زســکهافتادن رونــق اقتصــادی تجــارت مرواریــد و
دیگــر منابــع درآمــد اهالــی جز ـیـره در اثــر و ـقـوع زلزلــه
یهــا و دزدان دریایــی
یهــا و هلند 
و اســتیالی پرتقال 
را در تحلیلــی کــه از مناســبات اقتصــادی جز ـیـره ارائــه
ـش
میدهــد بیــان مـیدارد .بــه ایــن ترتیــب ،در نمایـ ِ
سـاکنانش را از
نیــاز جز ـیـره بــه تحولــی کــه بتوانــد ـ
ایــن تنگدســتی نجــات بخشــد ،زمین ههــا یکیــک
فراهــم شــده و قطعههــای پــازل بهگونـهای کنــار هــم
 - 1شــهری بختیارینشــین از توابــع شهرســتان مسجدســلیمان ،کــه در  36کیلومــری
شهرســتان هفتــکل و  55کیلومــری اهــواز در اســتان خوزســتان ـقـرار دارد .ایــن شــهر از
یشــد کــه هماینــک بهدلیـ ِـل خشــکیدن
شــهرهای نفتخیــز خطـهی خوزســتان محســوب م 
چاههایــش از آبادانــی و رونــق اقتصــادی تهــی شــده و مردمانــش ب هســختی روزگار
میگذراننــد.
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شـوند تــا وقتــی صنعــت از راه میرســد،
ی ـ
چیــده م 
کنرتاســت وضــع موجــود بــا موقعیــت جدیــد همــه
حـول صورتگرفتــه
را مجــاب و متقاعــد ســازد کــه ت ـ
مثبــت بــوده اســت .واقعیــت نیــز چنیــن اســت .شــاید
در ابتــدا برخــی بــا چشمداشــت بــه شــهرهایی چــون
نفت سـ�فید  ۱ترســیم چنین چشـماندازی را برای این
شــهر نادرســت ارزیابــی کننــد ،ولــی بایــد توجــه داشــت
کــه خــارگ بندرگاهــی اســت واقــع در یــک منطقـهی
نفتخیــز کــه گچســاران یکــی از مناطــق آن محســوب
یشــود و بــه همیــن دلیــل بــا نفــت ســفید و شــهرهای
م
مشــابه تفــاوت میکنــد .بنابرایــن طبیعــی اســت کــه
فــارغ از چشـمانداز نهایــی اقتصــاد متکــی بــه نفــت،
بتــوان احــداث اســکلهی خــارگ را بــهلحــاظ اقتصــادی
امــری مهــم ارزیابــی کــرد.
تغی ـیـرات یکــی پــس از دیگــری رخ میدهنــد؛ خیلــی
یشــود ،کارخانـهی
زود ســیمای منطقــه عــوض م 
بشــیرین ُ
یشــود ،جاد ههــای آســفالته
کن احــداث م 
آ 
شـوند ،خان ههــای
ی ـ
جایگزیــن جاد ههــای خاکــی م 
شســاخته بــا تهویـهی مط ـبـوع زندگــی
مــدرن پی 
ـاکنان ـ البتــه جدیــد ـ جز ـیـره تــدارک
س
بهــری ـبـرای ـ
ِ
میبیننــد .فرزانــه تأکیــد میکنــد کــه تمامــی ایــن تغییــر
لهــا در ســازش بــا طبیعــت صــورت گرفتــه و
و تحو 
تعرضــی نســبتبه طبیعــت صــورت نپذیرفتــه اســت.
دریــا همچنــان تمیــز و آبــی اســت و زنــان و کودکانــی را
میبینیم که آسوده و بیخیال در آبهای تمیز دریا
نجــا دیگــر از آد مهــای مف ـلـوک قبلــی
شــنا میکننــد .ای 
خــری نیســت؛ آدمهایــی کــه اقتصــاد بیرونــق جز ـیـره
آنــان را در موقعیــت معیشــتی بــدی ـقـرار داده بــود.
در یکی از پالنهای زیبای فیلم ،صیادی را میبینیم
ظـرش را بــه دریــا دوختــه و در پشــت
کــه چشــمان منت ـ
یخــورد کــه
سـ�ر او گرگـ�ور  ۲هــای خالــی بــه چشــم م 
بــه تعــدادی نســبتاً انبــوه و تهــی از هــر ـنـوع ماهــی از
بیرونقــی صیــد ماهــی حکایــت دارنــد.
در ادامــه و در اســتنتاجی موجــز ،راوی کــه از
سرچشــمهی ایــن اعجــاز پرســیده اســت ،خــود ایــن
گونــه پاســخ میدهــد:
«دریــای پــارس ثــروت سرشــار دارد؛ نهفقــط ماهــی
یشــود .در ایــن روش
سهــای ماهیگیــری ساخت هشــده از تــوری گفتــه م 
 - ۲گرگــور بــه قف 
یهــا از یــک دریچــه وارد شــده و راه برگشــت را پیــدا نکــرده و درون قفــس گیــر
صیــد ،ماه 
میکننــد .ایــن گونــه ا ـبـزار ماهیگیــری در کران ههــای ایرانــی خلیــج فــارس رواج زیــادی دارد.
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و آفتــاب ،بلکــه منابــع نفتــی کــه در قعــر آن خفتــه
ا ســت».
ـاهد بهکارافتــادن تجه ـیـزات غولپیکــر
در ادامــه شـ ِ
حفــر چــاه نفــت و کار کار ـگـران هســتیم .مت ههــای
خـره
نقــدر میکاونــد تــا باأل ـ
طویــل اعمــاق دریــا را آ 
بــه نفــت میرســند .ولــی هنــوز کار بهانجــام نرســیده
یشــود:
اســت .راوی یــادآور م 
«سرچشــمهی نفــت خــارگ تنهــا از چا ههــای دریایــی
نیســت .گچســاران تــا دریــای پــارس  120کیلومــر
فاصلــه دارد و منطقـهی عمــدهی تولیــد نفــت ســنگین
ا ســت».
راهــی کــه بخشــی از آن از طریــق کــوه و از ـفـراز
هـره و بخشــی دیگــر از زیــر دریــا
رودخانـهی ز ـ
طـول آن را 40
میبایســت بــه اســکله برســد .کــه راوی ـ
کیلومــر اعــام میکنــد .امــری دشــوار کــه مهندســی
خــاص خــودش را می¬طلبــد و بــی ا ـبـزار دقیــق و
یشــود.
هــوش و کــوش کارشناســان کاربلــد میســر نم 
خـره کار بهاتمــام میرســد ،و نفــت بــدون کمــک
باأل ـ
تلمبــه و از طریــق چهــار لولـهی  122ســانتیمرتی تــا
یشــود .پای ههــای فوالدیــن اســکله
اســکله کشــیده م 
طـول دارد بــه ژرفــای بیــش از  15مــر
کــه  183مــر ـ
در بســر دریــا اســتوار شــده و لن ـگـرگاه میتوانــد بــه
بزرگترین نفتکشهای امروز جهان پناه دهد و در
هــر ســاعت بیــش از  10ـهـزار تــن نفــت بارگیــری کنــد.
تکــش
سـرانجام فیلــم بــا نمایــش دو کشــتی نف 
و ـ
عظیــم ،کــه در کنــار اســکله لنگــر انداختـ ه و بــه
بارگیــری مشــغولاند ،بهپایــان میرســد.
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تدویــن روان فیلــم ،کــه بهخوبــی ضرباهنــگ حاکــم
بــر کار ســخت و دشــوار را بــا خــود منتقــل کــرده ،بــا
استفاده از نوعی موسیقی آتونال در بیان عظمت کار
مشــده بــه توفیــق شــنیداری چشـمگیری
و تــاش انجا 
دســت مییابــد کــه بــر تأثیــر تصاویــر میافزایــد .بــه ایــن
مهــای
ترتیــب «جز ـیـرهی خــارک» نیــز چــون معــدود فیل 
مســتند صنعتــی مــا مـیرود بــا ســاختاری محکــم،
بیــان تصویــری زیبــا و تلفیــق روایــت و بیــان توضیحــی
بــه یکــی از مســتندهای مانــدگار صنعتــی ســینمای
ا ـیـران بــدل شــود.
در قیــاس بیــن «جز ـیـرهی خــارک» و «مــوج و مرجــان و
خارا» ،بیآنکه خواسته باشم پای امتیاز خاصی به
میــان کشــیده و یکــی را بــر دیگــری برتــری دهــم ،بایــد
به یک ویژگی در فیلم «موج و مرجان و خارا» اشاره
کنــم .ویژگــی چشـمگیری کــه ســمتگیری سیاســی
خاصــی بــه فیلــم بخشــیده و آن را بــه طــرح انتقــادی
اجتماعــی وامـیدارد .در صحنـهی پایانــی فیلــم،
تکــش لنگــر برچیــده و بــه ســوی
وقتــی کشــتی نف 
سـرش مقــداری حبــاب
مقصــد بـهراه میافتــد ،پشــت ـ
یشــود کــه گلســتان از آن در ـفـراز پایانــی
تشــکیل م 
طـاح میکنــد .راوی
روایتــش بــه «شــیار کفآلــود» اص ـ
بــا جمل ههــای زیــر از آن بــا ریشــخند بهعنــوان ســهمی
یــاد میکنــد کــه نصیــب صاحبــان واقعــی ایــن ثــروت
سـاکنان تهیدســت فــات ا ـیـران.
یشــود :ـ
م
«و ملــک مرواریــد آرمیــده و مرجــان ماهــی ســپرده بــه
تقدیــر را نصیبــی نرســید ،جــز ایــن شــیار کفآلــود».
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روزنامه اطالعات
یکشنبه  ۲۱دی ۱۳۳۷

روزنامه اطالعات
شنبه  ۱۱بهمن ۱۳۳۷
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سهشنبه  ۱۲مرداد ۱۳۳۸
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فیلمشناسی

م .فرزانه  /فریفرزانه ،کارگردان.

گفتار منت از رژه لسکو ،موسیقی از حسین دهلوی
حضور اولین سینماگر ایرانی در جشنواره ونیز ۱۹۵۹

Chroniques Persanes, 1963
وقایــع ایرانــی :مســتندی دربــاره تاریــخ روابــط ا ـیـران
و فرانســه ()۱۳۴۲
 ۲۳دقیقه

Les Miniatures persanes, 1958
مینیاتورهای ایرانی ()۱۳۳۷
 ۱۹دقیقه

Cyrus le Grand, 1961
کورش کبیر ()۱۳۴۰
 ۲۲دقیقه

Parisienne… Parisiennes, 1963
پاریسی ها ...پاریسیها ۱۹۶۳
 ۲۰دقیقه

کارگردانی مشرتک با اِدموند آگابرا

حضور اولین فیلم ایرانی در جشنواره کن ۱۹۶۱

گفتار فیلم از ژان  -لوئی ترنتینیان و میشل پیکولی

La Femme et l’animal, 1962
زن و حیوان ()۱۳۴۱
 ۱۲دقیقه

L’île de Khark, 1966
جزیره خارک ()۱۳۴۵
 ۱۸دقیقه

بر مبنای نمایشگاه «هفت هزار سال هرن ایران» در پاریس.
دریافت جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره لوکارنو ۱۹۶۲

تدوین از ماهطلعت میرفندرسکی
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همکاران برنامه

		
رضا حائری
		
هادی علیپناه
		
نگین صنیعی
		
عاطفه طاهایی
محسن خیر آبادی
		
قاسم نجاری
		
نوید برهمند
		
فرید متین
		
فرزاد توحیدی
		
فرزاد آذری پور
		
احمد وفایی

کیوریتور
روابط عمومی/تبلیغات
ترجمه منت فیلمها از فرانسه
ویرایش منت فرانسه
تصحیح رنگ
تنظیم زیرنویس
طراح گرافیک
ویرایش منت فارسی
سایت هاشور
سایت هاشور
سایت هاشور
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آبان ماه ۱۳۹۹

