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ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز ﺗﻮﻧﺴﯽ ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽاش ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاﻧﮕﯿﺰی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ــ زﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮود و از ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﮏ دﺷﻮاری را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖ آﺷﮑﺎری دارد؛ او روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺐ دراز و ﻫﻮﻟﻨﺎک را
در  ۹ﻓﺼﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﮑﺎﻧﺲِ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎری ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﺸﺪار و ﻓﻘﺪان ﯾﮏدﺳﺘﯽِ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﭼﻨﮓ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﻫﻢزﻣﺎن ﻓﯿﻠﻤﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺮاﻓﺖوﺧﯿﺰ و رﺳﺎﻟﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﻎ ﺗﻮﻧﺲ،
ﺷﺒﻪﻣﺴﺘﻨﺪی درﺑﺎرهی ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ زﻧﺎن در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ آزادیِ ﻋﻤﻞ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ،
ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺮض آﺷﮑﺎر ﻣﺮدان ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﻣﯽﭘﺮدازد.
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰهی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺨﺶ« ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه »ﮐﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در دﯾﮕﺮ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﯿﻠﻢ آنﻗﺪر ﻫﻤﻪﮐﺲﻓﻬﻢ و )ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ( داغ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی ﻫﻨﺮیِ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺠﺮم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه ،در ﺳﺎل  2013در آنﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽِ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﺮﯾﻢ ،داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺠﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽِ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽای را در ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده
اﺳﺖ )در ﮐﺘﺎب ،او  28ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺰد دارد( .او در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﺸﺖِ ﺳﺮِ اﯾﻦ و آن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﯽرﻗﺼﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻮان
ﺧﻮشﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﺳﻒ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ او ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ در
دﺳﺖﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﺮﮔﺮم آراﯾﺶ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس و ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽرود .ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﺪیﮐﻢ در ﯾﮏ ﻧﻤﺎی روان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﯽآنﮐﻪ دورﺑﯿﻦ از اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ دور ﺷﻮد .از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽِ
ﻣﻌﻨﯽدار و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارِ اﻣﯿﻦ ﺑﻮﺣﺎﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﯿﺎر اول ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدار ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺼﻞ دوم ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﮑﺎﻧﺲ دوم آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﯾﻢ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻂﭼﺸﻤﺶ روی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
و ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ .دارد در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽدود و ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ از او ﻋﻘﺐﺗﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺧﻮدروی ﭘﻠﯿﺲ از ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪوﺿﻮح در ﭼﻬﺮهی ﻫﺮ دو دﯾﺪ .ﮐﻢﮐﻢ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ اول و دوم ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ
ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش او ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽاش را در ﮐﯿﻔﺶ در ﺧﻮدروی ﭘﻠﯿﺲ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﺗﺠﺎوز ﻣﺤﺘﺎج ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻪ ﺑﺮ وﺧﺎﻣﺖ
اوﺿﺎع ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی او ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺘﻠﺰم اراﺋﻪی اﻇﻬﺎرﯾﻪ ﯾﺎ ﮔﺰارش ﮐﻼﻧﺘﺮیِ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز در آن رخ
داده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﺳﻔﺮ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮای ﻣﺮﯾﻢ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻫﺒﻮط ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻪ
دوزخ دﯾﻮانﺳﺎﻻریِ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮگ آﻗﺎی ﻻزارِﺳﮑﻮ اﺛﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﭘﻮﯾﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ زنﺳﺘﯿﺰی ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﺳﺮاﺳﺮ داﺳﺘﺎن ،ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺒﺎدیِ آداب ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﺮﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﮔﺮوه دﻓﺎع ﮐﻨﺪ :ﭘﻠﯿﺲﻫﺎی ﺑﯽﻧﺰاﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻫﻤﮑﺎران
ﺧﻮد و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﭘﻠﯿﺲ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯽﻋﺮﺿﻪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﺠﺎوزان از ﮐﻤﮏ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﭼﻪ ﺑﺮ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻮانِ ﭘﺮﯾﺸﺎنﺣﺎل ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد زﯾﺮا درﻫﺎی ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﺳﺎﻋﺖ  10ﺷﺐ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .او ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی
ﺧﻮدش ﺑﺒﺮد ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ زن ﻣﺠﺮد در ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺗﺠﺎوز ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ« ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺸﻮر »را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮده
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﺎدی ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﯾﻮانﺳﺎﻻری و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮداﻧﻪ و ﻣﺮدان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ،ﺑﻪﺷﺪت ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و زﻧﺎن ﭘﻠﯿﺲ در ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎی
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﻃُﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ ﯾﮏ زن ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ]ﯾﻮﺳﻒ[ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ
او را ﮐﺸﺎنﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽزﻧﺪ «:اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺶ زﻧﺪاﻧﻪ! »آنﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را از اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻬﻤﺎﻧﯽِ ﻣﺮﯾﻢ ،ﭼﻨﺪان ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ــ ﺑﺪﺑﯿﺎری ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ در اﺑﺘﺪای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻟﺒﺎﺳﯽ را از دوﺳﺘﺶ
ﻗﺮض ﮐﻨﺪ ــ و ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪای ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺎدی ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ« ﺧﻼفﻫﺎ »ﺗﺠﺎوز را ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺗﺠﺎوز ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ« ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺸﻮر »را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﺎدی ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ،ﯾﻮﻫﺎن ﻫﻮﻟﻤﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺣﺮﮐﺎت دورﺑﯿﻦ ﻣﻮزون اﺳﺖ .ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢ
ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮِ ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺣﺎل و ﺑﯽرﻣﻖ در ﮐﻼﻧﺘﺮی روی زﻣﯿﻦ دراز ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﺎرش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺠﺎوز را ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺤﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ( .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اواﺧﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽِ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮِ ﻣﺮﯾﻢ آﻣﺪه؛ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
داﺷﺘﻪ ،ﭘﻠﯿﺲ واﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ .اﯾﻦ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖِ رواﯾﯽ ،ﻫﻢذاتﭘﻨﺪاریِ ﻓﻮریِ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ را دﺷﻮارﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ آنﻗﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺟﺬاب و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را در اﯾﻦ ﺳﻔﺮِ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽﮐﻨﺪ[1].
*

*

*

ﮐﺎرﻟﻮس آﮔﻮﺋﯿﺎر :آﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ« در ﭼﻨﮓ ﻋﻔﺮﯾﺖ »را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؟
ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ :ﻫﺮ دو .ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم ،و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص را ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎل 2012
رخ داد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ واﻗﻌﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرهاش ﻧﻮﺷﺖ .ﺷﻬﺎﻣﺖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﯿﺮت واداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺒﯽ را از ﺳﺮ
ﮔﺬراﻧﺪه و ﭼﻪ ﻓﺸﺎری را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ «،اﯾﻦ ﯾﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻣﺮوزﯾﻪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺷﻪ» .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﻋﺎدی ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ و دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ دروﻧﯽِ واﻗﻌﯽ و ﻗﺪرت ﺣﻘﯿﻘﯽاش را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰهام از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
آﮔﻮﺋﯿﺎر :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻧﺲ ،از ﻧﻈﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭼﻘﺪر دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﻠﯿﺲ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ :در ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  .2011ﺗﻮﻧﺲ دارد ﺑﻪ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻄﻤﺌﻦام ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺴﺎزم .وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺷﺮوع ﮐﺮدم ،اوﻟﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را از دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ،از ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽِ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ از دوﻟﺖ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪﺷﺪت
اﻧﺘﻘﺎدی درﺑﺎرهی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﺑﻌﺪاً ،وﻗﺘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﻦ راه ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻮﻧﺲ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﻧﺴﯽ در ﺟﺸﻨﻮارهی ﮐﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ واﻗﻌﺎً ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
آﮔﻮﺋﯿﺎر :ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺟﻮان ﻧﻘﺶ اول ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﺮﯾﻢ اﻟﻔﺮﺟﺎﻧﯽ ،را ﭼﻄﻮر ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﺪ و ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ درد اﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﻣﯽﺧﻮرد؟ ﺑﺎزی در اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر او را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽِ ﺗﺮوﺗﺎزهای اراﺋﻪ دﻫﺪ؟
ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ :ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻢ .ﻋﺪهی زﯾﺎدی را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮﯾﻢ اﻟﻔﺮﺟﺎﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻢ .آنﭼﻪ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ،در آنِ واﺣﺪ ،ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﭼﻬﺮهای ﻣﻌﺼﻮم و اﻧﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻬﻮتاﻧﮕﯿﺰ داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آدﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﻮد و واﻗﻌﺎً دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزی
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ در ﻓﮑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽِ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی دارد ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ،ﻃﺮز راه رﻓﺘﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮیِ او در ﻃﻮل ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدﯾﻢ.

آﮔﻮﺋﯿﺎر :ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻪرﻧﮕﯽ ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﻨﻮان
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ دارد .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﺪ؟
ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ :ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﻬﯿﺞ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻮآر را دوﺳﺖ دارم .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮر ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارم و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم
ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮﯾﻢ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽاش ]زﯾﺒﺎرو و ﺳﮓﻫﺎ [ﻫﻢ ﺑﻪ« دﯾﻮ و دﻟﺒﺮ »ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺑﯽِ ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن اﺳﺘﻌﺎری اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم «،ﻣﺮﯾﻢ زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮓﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ
آدمﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻔﻪ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﺪ» .ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽِ ﻓﯿﻠﻢ را دوﺳﺖ دارم ﭼﻮن اﯾﻦ
روﯾﺎروﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

آﮔﻮﺋﯿﺎر :ﯾﮑﯽ از ﺟﺴﻮراﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺗﻌﺮض وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻞ
داﺳﺘﺎن ﺣﻮل ﻣﺤﻮر آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ :ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرهی ﺗﺠﺎوز ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺻﺤﻨﻪی ﺗﺠﺎوز را ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﺟﻨﺠﺎلآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﭘﻨﻬﺎن »ﻋﻼﻗﻪ دارم ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ .در ﻓﯿﻠﻢ
ﮐﺴﯽ ﺗﺠﺎوز را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺮم در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻬﯿﻢاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ دو رواﯾﺖ وﺟﻮد دارد .ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎوز ،ﻓﯿﻠﻢ را ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﺮد؛
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارم .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک وﻗﺘﯽ ﻫﯿﻮﻻ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ،ﻫﯿﻮﻻ ﻫﻮﻟﻨﺎکﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ،ﺧﻮدداری از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎوز آن را ﻫﻮﻟﻨﺎکﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﮔﻮﺋﯿﺎر :ﺟﺪا از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﻓﯿﻠﻢ در ﺷﺐ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦام ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﮐﻞ داﺳﺘﺎن در ۹
ﻓﺼﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﻗﺒﻞ دﻗﯿﻘﺎً ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻓﻨﯽِ
دﺷﻮار و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی دﺳﺖ زدﯾﺪ؟
ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ :ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪِ ﺑﺪون ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدﯾﻢ .او ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﻨﻪ از
ﻧﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر واﻗﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻮراﻓﮑﻦﻫﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت  360درﺟﻪ
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﻮرﭘﺮدازیِ ﮐﻞ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﻮد
ﭼﻮن وﻗﺘﯽ زﻣﺎن رواﯾﯽِ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن
در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﻨﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﯿﻠﻢ را ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻃﻨﺎب ﻫﯿﭽﮑﺎک را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻬﯿﺞ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮری ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و در ﺗﮏﺗﮏ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ﺗﻨﺶ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ دﻻﯾﻞ،
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺮی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺳﺮِ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
درﺳﺖ دﺳﺘﻤﺎن آﻣﺪ و ﻫﻤﻪی ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﯽ )ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ،دﺳﺘﯿﺎر اول ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدار ،ﺻﺪاﭘﺮداز و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ(
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ .راﻫﺮوﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺜﻞ رﻗﺺ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ.
آﮔﻮﺋﯿﺎر :ﻓﯿﻠﻢ ﺷﻤﺎ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی ﺟﻨﺒﺶ« #ﻣﻦﻫﻢ »ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی در آﻣﺮﯾﮑﺎ را زﯾﺮورو ﮐﺮده و
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﯿﻠﻤﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽِ زﻧﺎن ﺗﻮﻧﺲ
ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ دارد؟
ﺑﻦ ﻫﻨﯿﻪ :ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﺳﯿﺎرهی ﮐﻮﭼﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آنﭼﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ رخ داد ﺑﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺶ« #ﻣﻦﻫﻢ »در اروﭘﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﻗﻀﺎ اﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮی درﺑﺎرهی ﻫﺎروی واﯾﻨﺴﺘﯿﻦ و در اواﯾﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶ« #ﻣﻦﻫﻢ »ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦﺟﺎ و آنﺟﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و در ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ زﯾﺎدی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم و درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮف ﻣﯽزدم .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ در ﺗﻮﻧﺲ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽِ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﻓﯿﻠﻤﻢ را ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ آزار ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
اﺑﺰاری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ[2].
ﺑﺮﮔﺮدان :ﻋﺮﻓﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ

ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮ

