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با در نظر گرفتن این اصل که ســینما و فیلم
بایستی یک اعجاز و شــگفتی در خودش داشته
باشــد ،امروزه اشکال و مسأله مهمی که در مورد
سینمای رایج و کنونی ایران دیده میشود ،آشکار
و موضوعی گل درشــت اســت .فیلمهای ایرانی
یک ســری ویژگیهای مشــترک پیدا کردهاند.
البته شاید هر از مدتی از روی اتفاقات تک فیلمی
متفاوت هم داشته باشیم؛ ولی فضای کلی سینما
این است که فیلمها شباهتهایی به هم پیدا کردهاند؛ هم به لحاظ موضوعی
و هم به لحاظ سبک.
موضوعــات اجتماعــی امروزه در ســینما خیلی بزرگ اســت و تولیدات
سالهای اخیر سینما ،تنوع ژانری و نوعی ندارند .در نتیجه اغلب فیلمسازان و
کارگردانان به ویژه فیلم اولیها و کمتجربهترها به سراغ موضوع های تکراری
رفتهانــد .به همین دلیل فیلمهای ســینمای ما همه مضمون زده هســتند و
میخواهند پیامی بدهند و یا به نکتهای اشــاره کنند و معمو ًال همه موضوع و
مضمونی با ساختاری تکراری دارند.
فیلمهای تولیدی ســالهای اخیر ســینمای کشورمان به لحاظ گزینش و
انتخاب موضوع و مضمونهای انتخابی و نیز ورود هر ســاله تعدادی فیلمساز
تازه کار (فیلم اولی) که وارد این عرصه میشوند به نوعی تکراری و شبیه به
هم شدهاند؛ دلیل هم این است که هر گاه فیلمی با موضوعی نو مورد استقبال
مخاطبان قرار میگیرد و مطرح میشــود و یا جایــزه میگیرد و یا در اکران
فروش خوبی دارد با همین رویکرد فیلمســازان اســت که سال بعد میبینیم،
در میان آثار تولیدی ،تعداد زیادی از فیلمها به دلیل ســوژه ،مضمون ،ساختار
و قصه شــباهتی کامل با آن فیلم دارند و فقــط به لحاظ انتخاب بازیگران و
فضاهای تعریف شده در فیلمنامه با هم متفاوتند.
البته این موضوع انتخاب صرف ًا مختص فیلمســازان تازهکار نمیشــود و
گاه ًا دیده شــده که حتی فیلمسازان شناختهتر شده هم از این فاکتور استفاده
کردهاند .یعنی شــیوهای امتحان شــده برای جذب مخاطب بیشتر ،البته این
موضوع در میان فیلمســازان جوان به دلیــل اینکه میخواهند خیلی زود هم
خود و هم فیلمشان مورد توجه قرار بگیرند؛ بیشتر رایج است.
اما آنچه قابل توجه و ســؤال است این است که مگر میشود یک موضوع
و مضمون خاص که بارها به فیلم تبدیل شــده است خاصیت جذب مخاطب
داشــته باشــد؟ و یا اینکه آیا موضوع و مضمونی یکســان با قصهای مشابه
میتواند در دست کارگردانی متفاوت به فیلمی خوب و با کیفیت و قابل جذب
مخاطب تبدیل شود؟
طبع ًا و اصو ًال چنین نیســت .به واســطه همین تکرار اســت که میبینیم
بسیاری از فیلمهای تولیدی ســینمای ایران دو سه روز بیشتر در اکرانهای
محدود و گسترده روی پرده نماندند!
چه بسیار خوب و شایسته است فیلمسازان برای آغاز و یا ادامه فیلمسازی
خود تالش کنند ،قصهها و فیلمنامههایی بر اساس موضوع و مضمونهای نو
طراحی و به فیلم تبدیل کنند.
موضوع جنگ تحمیلی و حاشــیههای آن از جمله موضوعهای دستمالی
شــده و تکراری است که طی ســالیان دراز از زاویه دیدهای متفاوت به فیلم
تبدیل شدهاند؛ اما اصو ًال این گروه فیلمها به جز یکی دو فیلم هرگز نتوانستند
به صــورت حقیقی به این موضوع که یکی از حســاسترین دوران تاریخی
معاصر کشورمان است بپردازند و به تصویر بکشند و ادای دین کنند.
مریم دوستی کارگردان فیلم «دریاچه ماهی»  1395هم یکی از فیلمسازان
فیلم نخستی به حساب میآید؛ که بر اساس سوژه جنگ و حاشیه آن نخستین
فیلم خود را ســاخته است .با اینکه دوستی را نمیتوان به عنوان یک فیلمساز
صرف ًا بدون تجربه به حســاب آورد اما او در شــرایطی روی به فیلمســازی
و کارگردانــی آورده که به لحاظ علمی و عملی دارای تجربه و پشــتوانهای
کالسیک قابل بحث بوده است.
مریم دوســتی برای اهالی ســینما و به ویژه فعاالن در عرصه فیلم کوتاه
و دانشــجویان رشته سینما ،نام آشنایی اســت .او که فارغالتحصیل سینما از
دانشــگاه هنر سوئد و اســتاد این رشته در دانشــگاههای ایران است قبل و
بعد از تحصیل در این رشــته با ســاخت نزدیک به سی فیلم کوتاه نخواسته
بدون تجربه عملی به فعالیت آموزشــی در زمینه فیلمسازی بپردازد؛ و به قول
معروف نخواسته عالم بدون عمل باشد و صرف ًا استادی مجهز به تئوریهای
سینمایی باشد.
دوستی که سابقه ســاخت فیلمهای کوتاه زیادی را داشته ،فعالیتش را در
سینمای ایران قبل از ساختن نخستین فیلم سینماییاش به عنوان چهرهپرداز
در فیلم «سرود تولد» آغاز کرد و در قدم بعدی فیلمهایی چون «مانا»« ،دیو و
دلبر»« ،روییدن در باد» و «جاده شهریار» به عنوان طراح چهرهپردازی حضور
داشته است؛ دوستی سال گذشته برای برداشتن نخستین گام در ساخت فیلم
بلند ســراغ فیلمنامهای با مضمون دفاع مقــدس رفت .رویکردی که در نگاه
نخست کمی عجیب به نظر میآید؛ آن هم برای اینکه یک فیلمساز زن فیلم

ایسنا :ســیامک اطلســی که هم در عرصه
گویندگی فعالیت داشــته و هم بازیگری ،بیشتر
تمایل دارد خودش را عضــو انجمن گویندگان
معرفی کنــد و به گویندگی وفادار اســت .این
هنرمند قدیمی درباره فعالیتهای این روزهایش
در عرصه گویندگی ،دوبله و همچنین حضور در
سریالهای تلویزیونی ،سخن گفته است.
ســیامک اطلســی از ایفای نقش در سریال
«هســت و نیســت» بــه کارگردانی حســین
ســهیلیزاده خبــر داد و گفت :در این ســریال
یکی ،دو قســمت بیشــتر حضور نداشتهام و آن
هم مربوط به فالشبکهای این سریال است؛
البته در قســمتهای ابتدایی سریال نقش من
پررنگ اســت اما در ادامه این شخصیت بیشتر
در فالشبکها حضور خواهد داشت.
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«دریاچه ماهی» روایتی دیگر از یک واقعه
حکایت ایمان ،قداست و ضعفهای انسانی

معصومه دهقان پیشه

نخســتی بخواهد نخستین فیلمش را در ژانری بسازد که شرایط تولید راحتی
ندارد و در مقابل حساسیتهای عجیب و غریبی به غیر از سختیهای کار قرار
میگیرد ،خود به خود پرســشبرانگیز است .دوستی خود در مورد این شرایط
عجیب و غریب در یک مصاحبه چنین گفته است« :زیاد با این پرسش روبهرو
میشوم و برایم عجیب است .ژانری که قاعدت ًا (ژانر فیلمهای جنگی) باید کار
کردن در آن راحت باشد ،دارد سرنوشتی مشابه فیلمهای کودک پیدا میکند.
من این فیلمنامه را ننوشــتهام ولی با ادبیات جنگ آشنا هستم .دو فیلمنامه و
یک نمایشنامه در این حوزه نوشتهام».
دوســتی از برخوردهایی که در مسیر ساخت این فیلم دیده ،متعجب است
و چنین گفته« :برخوردها طوری بود که انگار کســانی دوست نداشتند در این
حوزه زیاد کار شــود! ...راحتتر بگویم آدمهایی که فکر میکردم بنا به شرح
وظایفشان از بچههای (فیلمسازان و کارگردانان) فعال در این عرصه حمایت
کنند برخورد متفاوتی دارند! به همین دلیل معتقدم کار کردن با بچهها و فیلم
ساختن در این شرایط واقع ًا دست مریزاد دارد».
در مقابل این شــرایط پیش تولید عجیب و غریب دوستی با تهیهکنندهای
چون ســعید سعدی که تهیهکنندهای آشنا به کار است و سرمایهگذارانی چون
بنیاد سینمایی فارابی و شرکت سینمایی فدک فیلم ،همکاری خوبی داشتهاند
و شرایط راحتی را برای اجرای فیلمنامه فراهم کردهاند؛ روبهرو بوده است.
دوستی خود در مصاحبهای چنین نظری داشته است« :آقای سعدی واقع ًا به
این کار عالقه داشتند و شرایط خوبی را مهیا کردند .قصه طوری بود که تنوع
فضا و لوکیشــن داشت .خوشبختانه تا حد زیادی میدانستم چه میخواهم؛ و
بچهها هم آن قدر درگیر کار شــده بودند که پیشنهادهای راهگشایی بدهند.
مجموع این شرایط تولید فیلم را در چهل جلسه شدنی کرد».
عنوان فیلم «دریاچه ماهی» از نام یکی از مناطق عملیاتی در شــلمچه و
عملیات کربالی  5گرفته شده است .در این عملیات تعداد زیادی از رزمندگان
غواص به شــهادت رســیدند .البته در این موضوع چند فیلم دیگر هم چون
«اشــنوگل» ساخته شــدهاند که با زاویه دیدی دیگر به این موضوع پرداخته
بودند که آن هم به نوعی دیگر حساسیت برانگیز شده است.
شــاید یکی از عواملی که باعث حساسیت نسبت به ساختن فیلم در مورد
ایــن موضوع به وجود آمــده پنهان بودن چگونگــی واقعیتهایی مربوط به
این رخداد باشد که ســاختن فیلم درباره آن برای برخی از دستاندرکاران را
حساسیت برانگیز کرده است.
فیلمنامــه «دریاچه ماهی» را مصطفی رســتگاری نوشــته اســت .این
فیلمنامهنویس آخرین فیلمنامهای را که نوشته فیلمنامه فیلم «چهل سالگی»
بوده است .رستگاری در دریاچه ماهی نگاه متفاوتی به جنگ و موضوع مورد
بحث در فیلمنامه داشــته است و با رویکرد نقد اجتماعی و سیاسی امروزی و
فاصله سی ساله از عملیات کربالی  5این فیلمنامه را نوشته است .موضوع و
مضمون فیلمنامه دفاع مقدسی (جنگ و حاشیه جنگ) است.

اطلســی همچنین از حضور در سریال بهرام
بهرامیان خبر داد و اینکه هنوز نقشــش در این
مجموعه آغاز نشده است.
وی دربــاره وضعیت دوبله نیــز اظهار کرد:
پیش از این آثار کمتری برای دوبله وجود داشت
اما کمکم فیلمها و مســتندهایی بــرای دوبله
خریداری شده اســت و در حال حاضر وضع بد
نیســت .این روزها با آقای قنبری یک ســریال
خارجی را که موضوع فضایی دارد ،کار میکنم.
همچنین در فیلم خارجی با اکبر منانی همکاری
دارم .ضمن اینکه مشــغول کار در یک سریال
کرهای به مدیردوبالژی زهره شکوفنده هستم.
این گوینده پیشکسوت درباره آثاری که برای
دوبلــه و پخش از تلویزیون خریداری شــدهاند،
یادآور شــد :به جهت اینکه ایــام نوروز نزدیک

روایتــی متفاوت و از زاویهای دیگر از شــهدای هنوز بر جای مانده کانال
ماهی دارد .قصه این فیلم نگاهی به وقایع جنگ و حاشــیههای پس از جنگ
داشــته است و داستان چند خانواده را روایت میکند که در نقطه مشترکی به
یکدیگر میرسند و در این میان عشق گمشدهای پیدا میشود.
ساختار کلی فیلم و قصه آن بر بستری سورئال طراحی شده ،اما در بسیاری
از پالنها و سکانسها به واقعیت هم ارجاع شده است.
قصه ســورئال «دریاچه ماهی» با تصویرســازی و روایــت تصویری از
شــخصیتهای اصلی که محوریت قصه فیلم بر اساس محوریت آن طراحی
شــده در دو دوره زمانی دفاع مقدس و زمان جنگ و حال امروزی است .این
نوع رویکرد در روایت خود ریســک بزرگی برای کارگردانی یک فیلم نخستی
بوده است .این رویکرد در نوع روایت از یک سو برای فیلمساز زن آن هم در
مورد موضوع جنگ میتواند ارزشمند باشد البته اگر به طور کامل این رویکرد
به ثمر بنشــیند؛ چرا که در صورت عــدم موفقیت کامل این رویکرد ،با توجه
به اینکه در مورد یک موضوع و موقعیت جنگی و دفاع مقدســی بوده اســت
به تنهایی میتواند حساســیتهای محتوایی و پیامی را از دیدگاه منتقدان و
مسئوالن دستاندرکار سینمایی ایجاد کند.
شــخصیت اول فیلم رضا درویش رزمندهای است که دارای روحی انسانی
اســت که از ذاتش ناشی میشود و اگر بخواهیم از دیدگاهی تقدس مآبانه به
آن نــگاه کنیم .آگاهی و بصیرتی دارد کــه از خداوند و از عالم دیگر در نهاد
او گذاشــته شده است تا بتواند به رســالتش عمل کند و پاسدار حرمت خون
شــهدا و پیامرســان آرمانها و افکار روح پاک و هدف الهی آنها به جامعه و
جوانان و مســئوالنی باشــد که فاصلهای زیاد و قابــل توجهی از آن نیات و
پیامها و تفکرات و ایمان آن رزمندگان گرفته اســت .هر چند همرزمانش در
جبهه جنگ به محتوای افکار و عقاید و گفتارهای او که ریشهای الهی داشته
ایمــان و اعتقادی قلبی داشــتند ،اما در دوران و زمان سیاســت زده امروزی
کــه رضا در آن زندگی میکند و رســالتی که او را بــرای حفظ آرمان همان
شهدای رزمنده حفظ کرده است تا در برابر کجرویها و انحرافات و نامالیمات
سیاســی و اجتماعی زمانه امروزی از نســلی حفاظت کند؛ هر چند که از آن
آرمانها و پیامها به دور ماندهاند و اما هنوز به آن دلبســتهاند و اعتقاد دارند و
سرنوشتشان را به دست آن باورها سپردهاند.
رضا درویش در زمان امروزی چون دوران جنگ همان راه و رسم و شیوه
الهــی و معنوی خود را دارد .چرا که با آن خلق و خو به رســتگاری رســیده
اســت؛ و زندگیاش را بر اساس همان عقاید و افکار بنا گذاشته است .تفاوت
او با آدمهای ریاکار متزور در همین اســت که او هرگز برای رسیدن به منافع
فردی و دنیوی خود آن افکار و پیامهای مقدس را زیر پا نگذاشــته است .اما
او در زمانه و دورانی زندگی میکند که امثال او بســیار نادرند و او باید بیشتر
در رؤیاهایــش به دنبال امثال خود بگــردد .او که به لحاظ فکری و روحی و
آرمانی تنها مانده فقط با رؤیای همســر از دســت رفتهاش زمان میگذراند و

سیامک اطلسی:

خودم را دوبلور میدانم تا بازیگر
اســت ،چندین فیلم و سریال خریداری شده که
اغلب آنها کرهای و چینی هســتند .این کارها
هم اینک در حال دوبله اســت .اطلسی کیفیت
آثاری که در شــرایط فعلی برای تلویزیون دوبله
میشــوند را بیارتباط با بودجه ندانست و گفت:
وضعیــت دوبله به بودجه برمیگردد .برای خرید
فیلم و ســریالهای خوب ،باید بودجه خوبی هم
بدهند .امیدواریم مساله بودجه حل شود.
این بازیگر در پایان گفــت :خود را وفادار به
گویندگی و عضو انجمــن گویندگان میدانم تا

بازیگری .البته در فیلمها و ســریالهای زیادی
بازیگری کردهام .در بیش از  ۷۰فیلم ســینمایی
کار کردهام و سه فیلم را نیز کارگردانی کردهام،
در حال حاضر نیز فیلمنامههایی در دست نگارش
دارم اما هنوز خبری از ساخت آنها نیست و باید
سرمایهگذار داشته باشیم .در شرایط فعلی ساخت
یک فیلم ســینمایی بیش از یک میلیارد هزینه
میبرد و خیلی سخت سرمایهگذار پیدا میشود.
االن کارگردانان معروفی بیکارند و شرایط برای
ساخت آثار سینمایی برایشان مساعد نیست.
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قلبش برای جوانان این آب و خاک و آرمانهای همرزمان گذشــته میتپد و
نگران محو شــدن کامل آن پیامها است .و از ســوی دیگر همچون گذشته
نمیتواند چشــم آگاهی خود را بر روی کجرویها و خط کشیدن بر روی آن
آرمانها ببندد.
روایت قصه زندگی این رزمنده آرمانگرا (رضا) روایت قصه زندگی مرد تنها
و گمنامی است که افکارهای آرمانگرایانهاش برای آدمهای امروزی خوانشی
آرمانگرایانه است که از دل شعار زدگی بیرون میآید؛ اما واقعیت در این نهفته
است که رضا هم در میان نسل خودش و هم در میان مردمان و نسل امروزی
تنها مانده اســت .او تنها است چرا که نور افکار و پیامدهای او با اینکه در دل
تاریکیها چشــمها را خیره میکنند و به خود میخواند ،اما این کجرویها و
نامالیمــات این فضا و تاریکی چنان گســترهای دارد که نور هدایت او توان
مقابله با آن را ندارد!
ســاختار کلی دریاچه ماهی با اینکه بر اساس روایت تصویری بنا گذاشته
شده اما وجود دیالوگهای بســیاری هم با این تصویرها ترکیب شدهاند که
تا حدودی فیلم را شــعارزده کرده است و اگر میان روایت تصویری و کالمی
تعادلی برقرار میشد ساختار کلی فیلم لطمه نمیدید.
«دریاچه ماهی» را به لحاظ ســاختاری و بیان ســینمایی نمیتوان فیلمی
خالی از مشــکل و کمبود به حســاب آورد و با وجــود قوتهای موضوعی و
مضمونــی در معرض برخی از شــخصیتها و تعــادل در پرداخت آنها دچار
ضعفهای آشــکاری است .تعدادی از کاراکترها و شخصیتهای فرعی هیچ
تأثیری در ســاختار کلی قصه نداشــتهاند؛ و با کنار گذاشتن آنها ،قصه هیچ
لطمهای نمیدید؛ بلکه به جای آن میشد برروی شخصیتهای اصلی تمرکز
بیشتری داشت.
گستردگی شــخصیتهای اصلی و فرعی باعث شده ساختار دراماتیک در
قســمتهایی از فیلم دچار چند پارگی شود .کارگردانی و ساخت فیلم معناگرا
و عرفانی پیش نیازهایی را از ســوی عوامل ،اعم از فیلمنامهنویس ،کارگردان
و گــروه تولیدی را میطلبــد از جمله خلوص عقیده و نیــت پاک به اضافه
تواناییهای فنی و علمی .گذشته از این پیش نیازها ،فیلمساز باید این آگاهی
را داشــته باشد که در زمان انتخاب و پرداختن به موضوع و مضمونهایی که
ترکیبــی از واقعیات و تخیالت فیلمنامهنویــس و کارگردان دارای جنبههای
تقدسگرایانه و نیز دارای پیامها و محتوایی معناگرا هســتند ،چنان این ابعاد
تقدسگرایانــه و معناگرایانه را با واقعیات اجتماعی ،سیاســی و عقیدتی آن
موضوعها هماهنگ نماید که در ایجاد و خلق ابعاد انســانی روحانی و تقدسی
شــخصیت مورد نظرش افراط و تفریطی صورت نگیــرد .و برای مخاطبان
باورپذیر و قابل قبول باشــد .قداســتی که صرف ًا جنبه تخیلی و خرافی داشته
باشــد و از واقعیات معنوی انســانها به دور باشــد و جنبه روحانی عرفانی
تقدســیاش فقط از عالم واال ناشی گردد ،از حد اســطوره و الگو فراتر رفته
و برای انســانهای معمولی دست نیافتنی میگردد .بنابراین درک و ارتباط با
آنها ســخت میگردد .به عنوان مثال روایتهایی که تاکنون از شهدا در آثار
گوناگون جنگی شــده است به گونهای بوده که آنها را دست نیافتنی کرده ،و
از آنها اسطورههایی قابل دسترس ساخته است .این در حالی است که عرفا و
شــهدا همواره از نوع و جنس مردم و از درون خواستهها و بطن مردم قد علم
کردهاند .به ظاهر از نوع انســانها بودهاند؛ اما با کماالت و خصوصیاتی الهی
گونه و نه تقدسی آن جهانی .با توجه به این اصول ،شخصیت اصلی «دریاچه
ماهی» در طراحی تا حدودی به یک شــخصیت اسطورهای نزدیک شده ،تا
یک رزمنده زمینی دارای خصوصیات انسانی و اخالق واال ساختن شخصیتی
اســطورهای در چنین فیلمی آن هم در جامعهای چون جامعه امروزی نه تنها
فیلم را تا حدودی غیرقابل قبول و باور جلوه میدهد ،بلکه انسانهای معمولی
را از مقامات معنوی و مقدس دور مینماید.
تیم بازیگران فیلم «دریاچه ماهی» ترکیبی از بازیگران شــناخته شــده و
کمتر شناخته شده شــکل گرفته است؛ که ستاره اسکندری و الله اسکندری
و افشین هاشــمی در بین آنها کارنامه متنوعتری از نقشهای متفاوت دارند.
بازیهای فیلم نسبت ًا اجراهایی هماهنگ با نقشهای محوله داشتهاند.
«دریاچه ماهی» نخســتین ساخته مردم دوستی به عنوان تالشی ارزشمند
از سوی فیلمســازی آگاه به علم و فن فیلمسازی به حساب میآید؛ که شاید
صرف ًا برای ســاختن فیلم و فعالیت در عرصه فیلمسازی ایران اقدام به ساخت
فیلم با موضوع ژانر جنگ نکرده اســت ،بلکه با توجــه به تواناییهای او در
دو عرصه علمی و تئوری و تجربی و عملی ســینما متوجه میشــویم که این
فیلمســاز با پژوهش و آگاهی وارد این عرصه فعالیت شده و با زبان و روایت
سینمایی خودش ،برداشتی شــخصی از چنین موضوع و مضمونی حساس را
ارایه کرده اســت .بنابراین «دریاچه ماهی» نخســتین فیلم این کارگردان با
وجود فضای کم و کاســتیهایش فیلمی با دیدگاهی نو به موضوعی تکراری
اســت ،که خصوصیات روایتی ویژه خودش را دارد؛ که میتواند گامی درست
برای ادامه فعالیت سینمایی او باشد.
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