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کارگــردان »رنــج زیر پوســت« 
می گوید: برای ساخت این مستند ۱۰ 
سال زمان صرف کردم تا بگویم خشم 
و خشونت خانگی می تواند چه تاثیرات 

مخربی روی انسان ها داشته باشد.
محســن جعفــری راد کــه بــا 
روزنامه نگاری کارش را شــروع کرده، 
بعد از ســاخت ۱۰ فیلم کوتاه مستند 
و داستانی، اولین مســتند بلندش با 
عنوان »رنج زیر پوســت« را سال ۹۸ 
در جشنواره بین المللی مستند ایران 
»سینما حقیقت« اکران کرد. این فیلم از 
شهریور سال جاری در گروه هنروتجربه 
اکران عمومی شد. تهیه کننده این اثر به 
طور مشترک مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی و مهدی مطهر هستند. 
مستند »رنج زیر پوست« همزمان در 
بیش از ۲۰ شــهر ایران در سینماهای 
هنر و تجربه از جمله شــیراز، اصفهان، 
مشهد، اهواز، رشــت، بابل، گرگان و ... 

اکران شده است.
کارگردان »رنج زیر پوست« معتقد 
است؛ این مســتند، سرتاسر حقیقت 
محض از زندگی خودش است و او تالش 
کرده تا موضوع خشونت خانوادگی را از 
لحاظ روان شناسی در این اثر ریشه یابی 
کند. در ادامه گفت وگــوی ایلنا با او از 

نظرتان می گذرد.
***

 چطور خودتان را راضی کردید 
برای ساختن مستند سراغ انتقاد 
از زندگی خود بروید؟ جســارت 
ســاخت آن را چطور به دســت 

آوردید؟ 
 جامعه ایرانی تالش می کند از انتقاد 
از خود و خانواده اش پرهیــز کند، اما 
من احساس می کنم که باید انتقاد را از 
خودمان آغاز کنیم. عباس کیارستمی 
می گفت »باالترین هنر این اســت که 

خودمــان را عریان کنیــم.« و منظور 
از عریان یعنی همان انتقــاد از خود و 
خودشناسی. موضوعی که در مستند 
»رنج زیر پوســت« به تصویر کشیدیم 
در اغلب خانواده ها، چــه کم و چه زیاد 
وجود دارد و فقط گاهی از گفتن آن یا 
حتی درمانش عاجز هســتیم. از نظر 
من یکی از مهمترین جایگاه هایی که 
می توان این موضوعــات را مطرح کرد 
بستر سینماست زیرا فیلمساز می تواند 
با طرح مســئله یک ناهنجاری را طرح 
و دغدغه خود را با عموم جامعه تبادل 
کند. برای ساخت این مستند در ابتدا 
از دوربین تلفن همراه شــروع و سعی 
کردم اتفاقات را به طور نامحسوس ثبت 
و ضبط کنم. در ســال های بعد تقریبا 
از هر دوربینی اســتفاده کردم، از انواع 
مدل های بــاال و پاییــن فیلمبرداری 
استفاده کردیم تا تجربه تاثیر خشونت 
در خانواده را به اندازه ای که می توانم را 

انتقال دهم.
طبق گفته هایتان زمان طوالنی 

صرف کار کردید؛ درست است؟ 
بله، حدود ۹ سال فیلمبرداری طول 
کشید و یک سال و نیم هم صرف مراحل 
پس از تولید و تدوین شــد. من تقریبا 
بخش قابــل توجهی از طــول زندگی 
خودم را صرف ســاخت این مســتند 
کردم. در ایران که سراغ ندارم این اندازه 
زمان صرف ســاخت یک مستند شده 
باشد ولی من به دلیل اهمیتی که به این 
موضوع می دادم از همان ابتدا با هدف 
ساخت یک مستند شــروع به تصویر 
گرفتن از بسیاری از اتفاقاتی کردم که 
شاید مثال در زمان خودشان کم اهمیت 
بودند. من این تصمیم را از ســال ۸۹ 
گرفتم اما برای رسیدن به یک ساختار 
مشخص و فیلمنامه کامل تا سال ها بعد 
صبر کردم. خیلی جالب بود که هرکسی 

فیلم را می دید احســاس می کرد من 
این صحنه ها را به ترتیب مانند یک کار 
داستانی ســاخته ام و همه چیز مقابل 
دوربین ساختگی است. اما همه تصاویر 
و لحظه های فیلم عین حقیقت است 
که من فقط آن ها را در قالب یک فیلم 

مستند قرار داده ام.
دربــاره موضوع خشــم در 
خانواده ها که بتواند برای مستند 
بار محتوایی بیشتری داشته باشد، 
مطالعه و پژوهشی هم انجام دادید؟ 
بله، من سال هاست که منتقد سینما 
هستم، در مجله »فیلم« هم می نویسم 
و در این زمینه مســلما تحقیق هایی 
انجام دادم. اساســا رفتن به سمت یک 
سوژه در سینما بدون تحقیق و پژوهش 
امکان پذیر نیست و من هم از این قاعده 
مستثنی نبودم. مجموع آن پژوهش ها و 
تجربه زیسته من در چنین خانواده ای، 
به من کمک کرد تا مســتند »رنج زیر 
پوست« به ســرانجام برســد. روزگار 
جوری رقم خورد که این مستند، مانند 
یک فیلــم نقاط مقدمــه، گره افکنی، 

گره گشایی و حتی پایان داشته باشد.
خشــونت پدر در مســتند 
بازخوردهای مختلفی را به وجود 

آورد، انتقادی از این منظر که شما 
پدر را در خانــواده مورد نقد قرار 
دادید، نشد؟ البته این خشونت ها 
می توانست از ســمت مادر یک 

خانواده نیز مورد بحث باشد.
خیلی ها معتقد بودند که مســتند 
علیه پدر است؛ اما این موضوع بازخورد 
اشتباهی از کار است. در ابتدای مستند 
من دست و پاهای پدرم را می بوسم، در 
کل کار و حتی در مصاحبه ها هیچ گاه به 
او بی احترامی نکردم و حتی زمانی که 
خاک را روی قبــر می ریزیم می گویم 
»ببخشید!« در واقع »رنج زیر پوست« 
علیه پدر نیســت؛ بلکه علیه خشونت 
خانوادگی است و تالش کردیم تا حدی 
این موضوع را از لحاظ روان شناســی 
ریشه یابی کنیم. همان طور که گفتید 
این خشــونت می تواند از سمت مادر 
یک خانواده باشــد و در مستند دیدیم 
که امیال سرکوب شــده در کودکی و 
نوجوانی موجب می شود که فرد تا چه 
میزان به خشونت در میانسالی و جوانی 
برسد! واقعا محتوای فیلم در جای جای 
خود به این موضــوع می پردازد که آثار 
خشم تا چه میزان غیرقابل تصور است و 
می تواند چه صدماتی را به جای بگذارد.

جامعه ما آغشته به خشم شده و 
در آمارها جزو کشورهایی هستیم 
که نــزاع و درگیری هم در محیط 
خانواده و هم در سطح جامعه باالتر 
از استانداردها است. برای ساخت 
اثری درباره این موضوع، دغدغه  
داشــتید یا صرفا سعی در انتقال 
تجربه زیستن در چنین شرایطی 

در ذهن شما بود؟ 
 در ۳۶ سالی که تاکنون عمر کرده ام، 
نه به کســی اهانت کردم و نه برخورد 
فیزیکی داشته ام. خشــونت مرا اذیت 
می کند و به حدی اســت که زمان راه 
رفتن در خیابان با دیدن این میزان از عدم 
کنترل ارتباطی و هیجانی موجب اندوه 
و ناراحتی من می شود؛ زیرا که سرتاسر 
شهر صدای بوق می آید. این موضوع را 
زمانی درک کردم که در ســفری که به 
اروپا داشــتم تقریبا کسی بوق نمی زد 
و گویی اصال در ماشین هایشــان بوق 
نداشــتند. در واقع ما در زندگی شبیه 
انبار باروتی هســتیم که منتظر جرقه 
است تا منفجر شود. در جامعه  ما ذره ای 
ســکوت و تمرین مدارا وجود ندارد که 
البته تقصیر مردم نیست بلکه شرایط 
زندگی باعث این معضالت شده است. 
این خشم ناخواسته تاثیر خودش را بر 
زندگی می گذارد و باعث می شود تا در 
تمــام دوران زندگی یک ناخودآگاهی 

کنترلی در رفتار ما پدیدار باشد.
از زمانی که بــا دوربین تلفن 

همراه لحظات زندگی شــخصی 
را ثبت کردید، تصمیم به ساخت 

مستند داشتید؟ 
در ابتدا هم به قصد ساختن مستند، 
این کار را شروع کردم اما نمی دانستم 
که در آینده چــه اتفاقاتی رخ می دهد. 
در یکی از اکران ها فردی به من گفت که 
شما »رنج زیر پوست« را طبق فیلمنامه 
از قبل نوشته شده ساخته اید در حالی 
که اینطور نبوده و هر اتفاقی در کار دیده 
شد کامال طبیعی و واقعی رخ داده است. 
برای مثال در سکانسی، ساعت ۴ صبح 
خواهرم با من تماس گرفــت که پدر 
انگشتش را قطع کرده است. من وقتی به 
بیمارستان مراجعه کردم با هوشمندی 
دوربین تلفن همراه را روشن کردم و از 
آن صحنه ها که پدرم به جای خودکشی 
ناشیانه انگشــتش را قطع کرده بود، 
فیلمبرداری کردم. این به این دلیل بود 
که در ذهن من شمای کلی کار وجود 
داشت و دوســت داشتم همه لحظه ها 
کامال واقعی حتی با کیفیت غیرمطلوب 

هم شده فیلمبرداری شود.
نظرات منتقدان درباره فیلم-
مستند »رنج زیر پوست« چطور 

بود؟ 
 در تاریخ ســینمای مستند ایران، 
کارهای بسیار کمی داریم که شخصی از 
زندگی خودش مستند بسازد، اما اینکه 
منتقدی ایــن کار را کند، اصال نداریم. 
اغلب منتقدان هم این موضوع را برگ 
برنده »رنج زیر پوســت« می دانستند 
و باید بگویم که بیش از ۲۰ نقد مثبت 
نوشته شده و حتی یک یادداشت منفی 
درباره کار نبود. من تمام زندگی خودم 
را به قولی روی دایره ریختم و این برای 
کسی که به اندازه من در جامعه  است، با 
یک ریسک همراه بود اما هیچوقت به این 
موضوع حتی فکر هم نکردم زیرا دغدغه 
من بر همه این مسائل اولویت داشت. 
این مستند از آن دسته کارهایی است که 
برای مثال نمی توان گفت فیلمبرداری 
ضعیف یا قوی داشــته، زیرا سرتاسر 

حقیقت محض است.
می توان گفت در مستند شما 

محتوا بر فرم قالب است؟ 
 بله، در اکران جشــنواره ســینما 
حقیقت یک نفر به من گفت »دوربین 
چرا آن قدر تکان می خورد؟« ســوال 
من این بود که شما واقعا متوجه نشدید 
که من به طور مخفیانه آن صحنه ها را 
ضبط کردم؟ در واقع اینکه من مخفیانه 
فیلم برداری کردم بســیار واضح است 
و اگر همراه خود فیلم بردار و صدابردار 
می بردم که پدرم اعتراف به خودکشی 
نمی کرد! من بر اســاس ذهنیتی که 
داشــتم تالش می کردم تا از هر اتفاقی 

در لحظــه تصویر بگیرم تــا در نهایت 
محتوای مناسبی برای تدوین داشته 
باشم. ضمن اینکه خیلی تاکید داشتم 
تا همه صحنه هــا و روایت کامال واقعی 

باشند.
کار کردن روی ســوژه های 
نزدیک بــه خصــوص خانواده 
خودتان، چقــدر کار را برایتان 

سخت تر کرد؟ 
ساختن مستند از سوژه های آشنا 
و نزدیک مخصوصــا عضوی از خانواده 
بسیار روان فرسا و طاقت فرساست. اگر 
بگویم در طول فیلم من سه بار نزدیک 
به سکته رفتم، اغراق نکرده ام. خانواده ام 
تمایل بــه حرف زدن مقابــل دوربین 
نداشتند، ضمن آن که افرادی هم بودند 
که جلوی دوربین حرف می زدند و من 
می دانستم دروغ می گویند. این فیلم 
به اندازه ای روی من اثرگذار اســت که 
۶ بار آن را در ســینما دیدم و هر بار هم 
گریه کردم. واقعا در طول این ۱۰ سال 
و ساخت این فیلم سالمتی و ذهن من 
کامال تحت تاثیر اتفاقات مختلف آن بود 
و این ماجراها رنجش و سختی غیرقابل 

وصفی را در من به وجود آورد.
موضوع مســتند »رنج زیر 
پوســت« می تواند به خیلی از 
خانواده هــا کمک کنــد. برای 
نمایش دادن و صحبت درباره این 
موضوعات در بهزیستی و نهادهای 

این چنینی اقدامی نکردید؟ 
بلــه دقیقا همیــن طور اســت و 
باید بــا نمایــش در نهادهای مختلف 
از جنبه های گوناگون بررســی شود. 
اقدامی نکردیم شــاید در آینده انجام 

شود.

»رنج زیر پوست« علیه پدر نیست؛

 مستندی جسورانه از حقیقت خشونت خانوادگی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فیلم سینمایی »مامان« در بخش مسابقه فیلم های اول 
در پنجاه و دومین جشنواره بین المللی فیلم گوا  هند نمایش 

داده می شود.
به گزارش ایسنا، فیلم »مامان« به کارگردانی آرش انیسی، 
تهیه کنندگــی مجید برزگر  و پخش بین المللی موسســه 
ایریماژ، در نخستین حضور بین المللی، در بخش مسابقه فیلم 
های اول پنجاه و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم هند با 
هشت فیلم از کشورهای هند، اسپانیا، یونان، استونی، آلمان، 

شیلی، سوییس و فرانسه رقابت می کند.
این فیلم پیش از این در سی و نهمین جشنواره ملی فیلم 
فجر، جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرده و در رشــته 
های بهترین بازیگر مرد، بهتریــن بازیگر مرد نقش مکمل، 

بهترین فیلمنامه و بهترین فیلــم اول نامزد دریافت جایزه 
بوده است.

امسال رخشان بنی اعتماد سینماگر ایرانی به عنوان رئیس 
هیات داوران به همراه »استفن وولی« تهیه کننده و کارگردان 
بریتانیایی، »کایرو گوئرا« کارگردان و فیلمنامه نویس اهل 
کشور کلمبیا، »ویموکی جایاســوندارا« فیلمساز و منتقد 
اهل سریالنکا و »نیال مادهاب پاندا« تهیه کننده و کارگردان 
هندی، فیلم های بخش رقابتی اصلی این رویداد سینمایی 

را داوری می کنند.
جشنواره بین المللی هند که یکی از پانزده رویداد رقابتی 
تقویم فیاپف )فدراسیون انجمن بین المللی تهیه کنندگان( 
که از آنها به عنوان جشنواره های الف یاد می کنند،، از ۲۰ تا ۲۸ 

نوامبر )از ۲۹ آبان تا ۷ آذر( سال جاری در شهر ساحلی گوآ در 
جنوب غربی هند برگزار می شود.

رویا افشار، امیر نوروزی، عرفان ابراهیمی، امیر شمس و 
شقایق شوریان بازیگران اصلی فیلم مامان هستند و از دیگر 
بازیگران این فیلم می توان به مرتضی علی عباس میرزایی، 
اسماعیل شفیعی، ندا اسدی، پونه پارسایی و سمیرا خلیلی 

اشاره کرد.
گروه فیلم سینمایی »مامان«: نویســنده، کارگردان و 
تدوینگر: آرش انیسی، مشاور کارگردان: خسرو معصومی، 
فیلمبردار: فرید طهماسبی، آهنگساز: میالد موحدی، طراح 
صحنه: پوریا اخوان، طراح لباس: صدف صالح ایزدخواست، 
طراح گریم: محسن دارســنج، طراحی و ترکیب صدا: زهره 
علی اکبری، صدابردار: سید وحید رضویان، جلوه های ویژه 
رایانه ای: امین پهلوان زاده، دســتیار اول کارگردان: محمد 
داوودی کیا، برنامه ریز: امید طاهری، منشــی صحنه: الناز 
میرزا، عکاس: بهنوش منصوری، مدیر صحنه: آرش رضوانی، 
فیلمبردار پشت صحنه: احمد طوسی، جلوه های ویژه میدانی: 

رضا ترکمان ، مدیر تدارکات: امیــر نژاددریانی، هماهنگی 
تولید: امیر مرسلی، جانشــین تولید: علی نجاریان،  مجری 
طرح: مهدی برزگر، تهیه کننده: مجید برزگر، محصول: مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی و باران خیال.

بنی اعتماد رئیس داوران شد

»مامان« در بخش رقابتی جشنواره گوآ

پردهنقرهای

»رنج زیر پوست« علیه پدر 
نیست؛ بلکه علیه خشونت 

خانوادگی است و تالش 
کردیم تا حدی این موضوع 

را از لحاظ روان شناسی 
ریشه یابی کنیم. محتوای 

فیلم در جای جای خود 
به این موضوع می پردازد 
که آثار خشم تا چه میزان 

غیرقابل تصور است و 
می تواند چه صدماتی را به 

جای بگذارد در تاریخ سینمای مستند 
ایران، کارهای بسیار کمی 

داریم که شخصی از زندگی 
خودش مستند بسازد، اما 

اینکه منتقدی این کار را 
کند، اصال نداریم. اغلب 

منتقدان هم این موضوع 
را برگ برنده »رنج زیر 
پوست« می دانستند 
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 جشنواره نمایش های آیینی
 و سنتی در مسیر برگزاری

در حالی که کرونا عامل تعویق جشــنواره 
نمایش های آیینی و ســنتی شــده اســت و 
بخش هایی از این جشــنواره که قــرار بود در 
آبان ماه برگزار شود؛ به نظر می رسد قصد اداره 
کل هنرهای نمایشی برگزاری این رویداد است. 
صبح دیروز دبیرخانه جشــنواره، آثار برگزیده 
در ســه بخش تخت حوضی )بخش ویژه استاد 
علی نصیریان(، مــرور ۱۴۰۰ )یادواره زنده یاد 
استاد سعدی افشــار( و دانشجویی بیستمین 
جشنواره نمایش های آیینی و سنتی را معرفی 
کردند. طبق اعالم رسمی جشنواره، قرار است 
بیستمین جشنواره نمایش های آئینی و سنتی 
از ۱۴ آذر ماه سال جاری به دبیری داود فتحعلی 

بیگی برگزار  شود.
اعضای انتخاب گــر این بخش ها،  شــامل 
قطب الدین صادقی، امیر دژاکام، ســیدوحید 
فخرموســوی، ابراهیم گله دارزاده و حســین 
جمالی بوده که پس از بررسی ۷۸ اثر رسیده به 
دبیرخانه این دوره از جشنواره، ۱5 نمایش در 
بخش تخت حوضی، 5 اثر در بخش مرور و ۳ اثر 

در بخش دانشجویی معرفی کردند: 
در میــان آثــار انتخاب شــده نــام برخی 
چهره هــای آشــنا از جمله نمایــش »تصویر 
مصور مظفــری« وحیــد نفر، »مبــارک در 
ژاپن« علی فتحعلی، »عــروس فراری« جواد 
انصافــی و »خانــواده آقای هاشــمی« علی 
عامل هاشمی دیده می شود. بخش عمده ای از 
شــرکت کنندگان در این جشنواره چهره های 
کمتر شناخته شده ای هستند که قصد آزمودن 

هنر خویش دارند.

گذری در طبیعت شگفت انگیز چابهار
صورتی خوش  رنگ تاالب لیپار 

دنیا پر اســت از دریاچه ها و تاالب هایی که 
همه در طیف رنگ سبزآبی هستند، اما وقت آن 
رســیده که با تاالبی خارج از کلیشه همیشگی 
آشنا شــویم، تاالبی با عجیبترین رنگ ممکن: 

صورتی.
تاالب صورتی رنــگ لیپار جایــی حوالی 
سیستان و بلوچســتان و ۲۰ کیلومتری جاده 
چابهار به خلیج گواتر واقع شده است که هر ساله 
گردشگران زیادی را به سمت خود می کشاند. 
در زبان بلوچی محــل تالقی آب رودخانه و آب 
دریا را لیپــار می گویند و البته نام دشــتی که 
دریاچه در آن قرار گرفته است، لیپار است، برای 
همین هم این نام را به تاالب اختصاص داده اند. 
یکی از دالیل مهم رنگ صورتی دریاچه فعالیت 
پالنکتون های گیاهی است که از طریق جریانات 
دریایی نیز تعدادشان زیاد می شود. وجود مواد 
آلی و معدنی نیز در این امر بی تاثیر نیست. تعداد 
پالنکتون ها از اواسط خرداد ماه تا شهریور رو به 
افزایش است و در نهایت در آذر ماه به بیشترین 
حد خود می رســند و در زمســتان دریاچه در 
صورتی ترین حالت ممکن اســت پس اواسط 
زمستان تا ابتدای بهار بهترین فصل برای دیدن 
دریاچه سرخ رنگ لیپار است. وجود فالمینگوها 
و حواصیل ها نیز از دیگر جاذبه های دیدنی این 

تاالب است.
به جــرات می توان از تاالب لیپــار به عنوان 

پدیده ای بی همتا نام برد.

تئاتر

گردشگری

فرهنگ و هنر


