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باشگاه های کشتی شــمال پیدا کرده بود و بازیگر 
جنوب را من در کوچه پســکوچه های کیش حین 
بازی فوتبال. هر کدام برای بازی گرفتن راهکارهای 
خودشان را داشــتند. با بازیگر اول می شد با زبان 
بازیگری روی جزئیات نقــش کار کرد. بازیگر دوم 

حین اجرا باید شکار لحظه ها می شد.
موقعیت شرط بندی که تم داستان 
اول اســت چطور به ذهن تان رسید؟ مابازای 

چنین موقعیتی را در دنیای واقعی دیده بودید؟
ایــن از اول در فیلمنامــه کوتاه آقــای جامی بود. 
واقعیت این است که ســر چیزهای مختلفی مانند 
کشــتی، شــرط بندی صورت می گیرد و کشتی 
کودکان هم از این قاعده مستثنی نیست. اما اینکه 
این موقعیت حاصل پژوهشی در زمینه شرط بندی 

باشد خیر.
با توجــه به ویژگی های داســتان، 
شکل گیری یک زوج شــخصیت )در نیمه اول 
مرد و کودک و در نیمــه دوم زن و کودک( در 
فیلم اهمیتی ویژه داشــته. بــرای اینکه این 
بده بستان دو نفره ســر صحنه در نقطه تعادل 
بایستد و پرداخت درستی داشته باشد تمرین یا 

کارگروهی ویژه ای انجام دادید؟
واقعیت اینجاست که هر دو کودک نابازیگر بودند 
و تمرین و کار کارگاهی برای کســانی است که با 
بازیگری آشنا باشند یا در مسیر بازیگری قرار داشته 
باشند. برای کســی که نخستین  بار جلوی دوربین 
آمده و معلوم هم نیست که دوباره چنین تجربه ای 
پیدا کند یا نه، شاید بهتر باشــد برای هر سکانس 

جداگانه با آنها تمرین و سپس فیلمبرداری کنیم.
فیلــم در هــر نیمه یــک مدیر 
فیلمبــرداری دارد. در نیمــه اول دینامیک 
دوربین سیال تر اســت و با توجه به تم داستان 
حرکت بیشــتری دارد. در نیمه دوم هم بیشتر 
با کادرهای ثابت و نماهای بــاز طرفیم که باز 

متناســب با داستان اســت. کار با هر کدام از 
مدیران فیلمبرداری )حســین جامی و علی 
تقدسی( چطور بود و چگونه به دینامیک دوربین 

در هر فصل رسیدید؟
چون جغرافیای جنوب و شمال کاماًل با هم در تضاد 
اســت، تصمیم گرفتیم فیلمبردارهــای متفاوتی 
داشته باشیم تا جلوه بصری دو نیمه فیلم هم مثل 
فضای داستان متفاوت باشد. طبعاً تفاوت نگاه ما به 
فیلم و قصه منجر شده به جنس متفاوتی از قاب ها 

در دو تکه.
خانم فرجاد از کجا به پروژه پیوستند؟

تا یک جایی قــرار بود کاراکتری که ایشــان بازی 
می کنند ناشــنوا و فاقد قدرت تکلم و نقشی بدون 
دیالوگ باشــد. آن زمان به خانم فرجاد فکر کرده 
بودم. بعداً به دالیلی فیلمنامه تغییر کرد و بنا شــد 
این نقش دیالوگ داشته باشد. برای حفظ رئالیسم 
در بیان دیالوگ ها، تصمیم گرفتم از بازیگری آشنا 
با زبان و لهجه اســتفاده کنم. اما آن بازیگر به دلیل 
مشکالت کرونایی، چند روز مانده به فیلمبرداری 
انصراف داد و مــا دوباره به خانم فرجاد پیشــنهاد 

دادیم.
از شــرایط اکران فیلــم، کیفیت 

سانس ها، تبلیغات و... راضی بودید؟
خیلی دیر و چند روز مانده به اکران به ما گفتند که 
قرار است فیلم اکران شود. البته این موقعیتی بود که 
می خواستیم از آن استفاده کنیم، چرا که مشخص 
نبود امکان اکران بهتری داشته باشیم. برایمان مهم 
این بود که فیلم اکران شود، اما به هر حال اکران با 
عجله امکان تبلیغات بهتر را سلب می کند. فروش 
فیلم ها در این دوره چندان خوب نبود و فیلم ما هم 
که با بودجه محدودی ساخته شده و برای گیشه هم 
نیست طبعاً فروش کمتری داشته. اما فکر می کنم 
در ادامه با حضور در سامانه های VOD بتواند دخل 

و خرجش را درآورد.

یک سرزمین، دو دریا
گفت وگو با افشین هاشمی، کارگردان »پسران دریا«

گفت وگو با مونا فرجاد، بازیگر »پسران دریا«

حتی راه رفتنم را هم تمرین کردم! 
مونا فرجاد با حضور متفاوتش در فیلمی که لوکیشن 
و فضاهایی متنوع دارد توانایی اش را در بازآفرینی 
لهجه و تسلط روی کنش های طبیعی یک زن جوان 
بومی نشان داده اســت. هرچند فیلم با توجه به بودجه محدود و 
تبلیغات اندکش شاید چندان دیده نشده باشد اما این نقش در کارنامه 
بازیگری مونا فرجاد یک اتفاق مثبت است و برای او قدمی رو به جلو 

محسوب می شود.

فیلم »پســران دریا« در 2لوکیشن متفاوت در شمال و 
جنوب ایران می گذرد ولی تصویر آشنایی نیست که از شمال و جنوب 
کشورمان می شناســیم و از این جهت خیلی جذاب است. یکی از 
چیزهایی که جزیره کیش را در این فیلم جذاب کرده این است که 
برخالف انتظار، پاساژ و برج نمی بینیم بلکه طبیعت بکر آن منطقه را 
شاهد هستیم و از کلیشه های توریستی فاصله گرفته اید. رابطه شما 

با آن پسر نوجوان هم خیلی خوب درآمده است.
این شخصیت ابتدا دختری ناشنوا بود که قدرت صحبت کردن نداشت. 
بعد به دلیل شباهت با فیلمنامه ای که آقای هاشمی بعد از نوشتن فیلمنامه 
خودشان خواندند، این را حذف کردند چون به نظرشان اخالقی نبود. این را 
در فیلمنامه عوض کردند اما به من گفتند این فیلمنامه کم دیالوگ است. 
چیزی که برایم مهم است عاطفه ای است که باید درصورت و نگاه جریان 
داشته باشد. چندبار به من تأکید کردند که اگر لهجه را خوب درنیاوری 
همه چیز خراب می شــود. خانم زارعــی، مادر دختربچــه ای که نقش 

خواهرزاده من را بازی می کند، با من تمرین لهجه کرد.
قبل از شروع فیلمبرداری چه تمرین هایی داشتید؟ 

در تهران با بازیگر کودک دیگری دورخوانی داشتیم اما به دالیلی نشد بازی 
کند و بعد آقای هاشمی منیب را آن جا پیدا کردند که خانواده اش اصالتا 
بلوچی هستند اما در جزیره کیش زندگی می کنند. البته دورخوانی هایمان 
با لهجه نبود و فارسی حرف می زدم. بعد از کار با خانم زارعی تمام مدت 
تمرین می کردم که لهجه ام درســت دربیاید. گویشی که با آن صحبت 
می کنم مال میناب است. خوشبختانه من می توانم سریع لهجه ها را یاد 
بگیرم. به خاطر دارم که در شهر میناب خیلی ســریع و تقریبا در نصف 
روز لهجه را یاد گرفتم. بعد از آن بیشتر گوش می دادم و تمرین مي کردم 
تا اعراب گذاری را بهتر انجام دهم و خوشبختانه خیلی زود به آن مسلط 
شدم، به گونه ای که برخی محلی ها تشخیص نمی دادند که از اهالی این 
شهر نیستم. یک بار رفتم برای خودم چای بخرم که با همان گویش مینابی 

تقاضای چای کردم. پسری که چای می فروخت با همان لهجه گفت من 
قبال شما را این جا ندیده بودم چون جزیره کوچک است و همشهری ها 
همدیگر را می شناســند. گفتم من تهرانی ام و دارم این لهجه را تمرین 
می کنم. 3-2 تا از دوستانی که به این لهجه اشراف دارند گفتند که کامال 
درست صحبت می کنم. در کل رعایت لهجه خیلی کار سختی بود چون 
همان چیزی را که حفظ کرده بودم عینا باید می گفتم و اصال نمی توانستم 
از هیچ کلمه اضافه دیگری استفاده کنم. ضمن اینکه باید لهجه را رعایت 
می کردم، میمیک صورتم را هم باید حفظ می کردم. حتی راه رفتنم را هم 
تمرین کردم چون وقتی دقت کردم متوجه شدم زنان جنوبی به واسطه 

پوششی که دارند نوع راه رفتن شان کمی با ما متفاوت است.
لهجه بازیگران به خصوص در اپیــزود دوم به طور کامل 
قابل فهم نیســت و برای مخاطب اصلی یعنی کودکان و نوجوانانی 
که درکی از زبان و گویش مینابی و جنوبی ندارند شاید فهم برخی از 

دیالوگ ها سخت باشد.
اتفاقا در فرایند تولید در این باره و استفاده از زیرنویس هم صحبت شد اما 
اگر زیرنویس در فیلم گذاشته شود بیننده و مخاطب فیلم برای دقت کردن 
کلمه به کلمه زیرنویس ها چشم و توجهشــان از فیلم دزدیده می شود و 
طبیعتا قسمتی از اتفاقی که در تصویر در حال رخ دادن است را از دست 
می دهد. اما اگر دید کلی تری به آنچه در حال اتفاق افتادن اســت داشته 
باشیم، داستان و دیالوگ ها تا حد زیادی مفهوم و قابل درک است و نیازی 

نیست مخاطب الزاما تک تک کلمات را متوجه شود.
کار کردن با بازیگران کــودک و نوجوان برایتان چگونه 

تجربه ای بود؟ از بچه ها تست گرفتند؟
من قبال هم تجربه کار با بازیگران کم سن وسال را داشته ام و باید بگویم این 
نسل خیلی باهوش و مسلط هستند. درباره این فیلم، تا جایی که اطالع 
دارم، قبال به کیش رفته بودند و چند پسربچه را دیده بودند. گویا منیب را 
هم دیده بودند اما خودش خیلی تمایل نداشته بازی کند. پسربچه ای را 
انتخاب کردند که خیلی پسر باهوشی بود و بازی خوبی هم داشت. اما به 
دالیلی نشد که در جنوب بازی کند و به تهران برگشت. برای پیدا کردن 
پسربچه دوباره جست وجو کردند و باز به منیب رسیدند. منیب در عین 
اینکه بچه بسیار شیطانی است، کودکانگی و معصومیتی هم در چشمانش 

وجود دارد.
در عین حال نوجوان عاشــقی هم هست و رابطه اش از 
جهاتی یادآور رابطه پسربچه با الناز شاکردوست در فیلم اول روح اهلل 

حجازی )»در میان ابرها«( است. خیلی ها را هم یاد مالنا می اندازد.

دقیقا. فکر می کنم این اتفاق عمدی بوده چون همه تا جایی از فیلم فکر 
می کنند که می خواهد از من خواستگاری کند. بعد می بینیم این کودک در 
عین معصومیت به دنبال خانواده و جایگزین کردن کسی برای مادر است. 

دنبال این است که پدرش سروسامان بگیرد.
چون تنها به واسطه این راه است که می تواند حضور این 

زن را در کنارش داشته باشد.
او می خواهد مادر داشتن را احساس کند. این جمله منگوش در فیلم را 
خیلی دوســت دارم که جایی راجع به دخترعموهایش می گوید دوست 
ندارم پیش آنها بروم چون عموهایم ناراحت می شوند و به پدرم حسادت 
می کنند. امروز شاید موضوع هایی مثل تفاوت دختر و پسر رنگ باخته باشد 
اما در دورانی پسر داشتن رجحان داشت. این را که زنان و دختران چقدر 
تأثیرگذارند نباید فراموش کنیم. برایم خیلی جذاب بود که این جمله را از 

زبان یک کودک بشنویم.
نخستین باری که فیلم را دیدید احساس تان چه بود؟ 

در کل خیلی خوشحال هستم که در این فیلم بازی کردم. مادر من 2بار 
کرونا گرفت و بار دوم خیلی شدید بود و در آی سی یو بستری شد. بعد از 
مرخص شدن از بیمارستان عوارض کرونا خیلی مادرم را ضعیف کرد. 
بعد از تمام شدن فیلم، چون خیلی دوست داشتم مادرم فیلم را ببیند، 
آقای هاشمی لطف کردند و هارد فیلم را به من دادند. با اینکه کار بسیار 
خطرناکی است و اصوال نباید این کار را می کردند. اما قول دادم مثل 
جانم از آن محافظت کنم. نخستین بار فیلم را با مادر و پدرم در خانه 
دیدیم. االن خیلی خوشحالم که برای بار اول فیلم را همراه مادرم دیدم. 
درست است که پدرها و مادرها اصوال از فرزندشان تعریف می کنند اما 
هر دو فیلم را خیلی دوست داشتند. درآوردن این لهجه و کارهایی که 
در فیلم می کنم برای پدرم خیلی عجیب بود. در طول فیلم کار من نان 
پختن است و من پختن این نان مخصوص را یاد گرفتم. آقای هاشمی 
می گفتند بدون اینکه به آن سینی مخصوص پختن نان نگاه کنی باید 
نان بپزی؛ درست مثل زنان محلی. به خاطر همین هم یک بار دستم را 

با تنور داغ سوزاندم.

گپ

نگاهی به فیلم »زاالوا«  
بزنگاه تاریک عشق و ترس

ارســالن امیری با ســابقه فراوان مستندســازی و تدوین و 
فیلمنامه نویسی، برای ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش 
به سراغ مضمونی جذاب و کمتر کارشده رفته که البته تولید 
سنگین و دشواری می طلبد. بازسازی پرجزئیات فضای نیم قرن 
پیش فقط یکی از چالش های سازندگان »زاالوا« بوده که در 
قدم دوم با دشــواری های فرامتنــی در پرداخت قصه همراه 
می شود. استفاده داستانی از پدیده هایی مثل »جن« که در مرز 
خرافه و باورهای مذهبی ایستاده اند کار هرکسی نیست و نیاز 
به ورزیدگی فیلمنامه نویس دارد تا با پروراندن داستانک های 
موازی مؤثر، از محوریت عمــده آن بکاهد و بدون آنکه به دام 
پرسش های ماهوی از چیستی عامل ترس بیفتد، هوشمندانه 
آن را در حد یک »مک گافین« به کار ببرد و چاشنی پیشبرد 

حوادث کند.
امیری با تأسی از فیلمسازان بزرگ کالسیک نظیر هیچکاک یا 
نسل هاي بعدي مانند پوالنسکی، توانسته داستانش را تقریباً بر 
مبنای »هیچ« بنا کند، شکل دهد و جلو ببرد. همان هیچی که در 
تیزر فیلم هم به صورت »یکه به دوی« کالمی میان استوار و جن گیر 
معرفی می شود که بر سر محتوای یک ظرف ظاهراً خالی جدل 
می کنند و در طول فیلم هم بارها با تأکید بر همین شیشه دربسته 
در موقعیت های مختلف به رخ کشیده می شود. در واقع مهم ترین 
چالشی که امیری در مقام خالق اثر با آن روبه رو بوده، برپا کردن 
ساختمان دراماتیک فیلمش روی یک نا بنیان است؛ یعنی بنیانی 
که نه شخصیت های اصلی فیلم و نه مخاطبان، نمی توانند آن را 
به عنوان یک فکت مسلم بپذیرند. فیلم از طرفی اعتقاد روستاییان 
به هجوم اجنه را باوری موهوم و خرافی معرفی می کند و از طرف 
دیگر با فضاسازی و طرح ابهاماتی در حاشیه داستان اصلی، در میانه 
کار قهرمانش را نیزدر این باره به تردید می اندازد و اطمینانش به 
پوچ بودن عملیات جن گیری را اسیر شک می کند. بنابراین شاید 
مهم ترین دستاورد »زاالوا« به عنوان یک فیلم ترسناک آن باشد 
که وحشت آفرینی را نه به واسطه »هیوال«ی ناپیدا، بلکه از همراهی 
تماشاگر با تردید و تزلزل قهرمان نسبت به وجود هیوال استخراج 
می کند و با توسعه گام به گام آن تا رسیدن به تراژدی نهایی چنان 
سامانی به آن می بخشد که مخاطب فیلم را تا مدتی پس از پایان 
همراهی خواهدکرد. نمونه ای دیگر از توفیق در بنا کردن داستان 

بر مبنای هیچ.
فیلمنامه  و داســتان زاالوا با حوصله و دقت طراحی شده اند و با 
وجود صحنه های جلوه گرانه نظیر فاجعه های آغازین و انتهایی، 
سکانس های جن گیری، عملیات پاسگاه ژاندارمری و موارد دیگر، 
انرژی اصلی خود را از پردازش جزئیاتی می گیرد که به شــکل 
موزائیک های ریز و چشم نواز در جاهای درست توزیع شده اند و 
به تماشاگران مختلف در سطوح گوناگون دریافت، امکان می دهد 
که از زوایای مختلف درگیر داســتان شوند و با آن همراه بمانند. 
مثاًل نوشته ابتدای فیلم با ادعای اینکه زاالوایی ها یک قوم مهاجر 
هستند، به باورهای خرافی آنها سویه ای غیربومی می دهد و در 
طول فیلم نیز با جلوه مکرر عناصر دیــداری همچون داس ها و 
آهن پاره های نوک تیز آویخته در کوچه ها، تفنگ های روستاییان 
و چاقو های آماده دریــدن، روی ماهیت تهاجمی و مرگ آور این 
خرافه ها تأکید می شــود. همین بسترسازی هوشمندانه فضای 
مناسبی برای بســط پیرنگ اصلی و خرده پیرنگ های داستانی 
فراهم می کند که حکایت 2عشق پنهان و آشکار فیلم )عشق سرباز 
به دختر نوجوان روستایی و عشق میان خانم دکتر و استوار فرمانده 
پاسگاه( از آن جمله اند. همچنین فیلم با شروع هول انگیزش عالوه 
بر آنکه قواعد داســتانی را بنا می کند و مسیر ورود را به تماشاگر 
نشان می دهد، به نوعی فرجام شخصیت ها را هم عالمت می زند. 
دخترجوان در آغاز فیلم گرچه به ظاهر فقط یکی از قربانیان تهاجم 
نیروی اهریمنی شمرده می شــود که سرنوشت شومی می یابد 
ولی ضمنا حامل هشداری است به خطر پنهانی که دیگر قهرمان 

هم جنس اش در فیلم را تهدید می کند.
از طرف دیگر استوار مســعود در میان انبوه مردانی احاطه شده 
که یا به خرافات باور دارند و یا از بسط آن سود می برند )جن گیر 
و گروهبانی که قراراست جانشــین او در پاسگاه شود( استوار در 
وقوع هر دو ضربه درام در آغاز و انجام فیلم دخالت مستقیم دارد: 
جمع آوری تفنگ های دهاتی ها و ســمبه زدن لوله های تفنگ 
سبب ســاز هردو رویداد تعیین کننده ابتدا و انتهاســت. در این 
میان انگیزه های چندالیه ای که بــرای رفتن یک تنه او به جنگ 
خرافات زاالوایی ها طراحی شده اند هم قابل توجهند: او اول ادعا 
می کند که هدفش حمایت از قربانیــان باورهای خرافی یعنی 
روستاییانی است که در فرایند جن گیری باید هدف گلوله واقع 
شوند. بعدتر در پاسگاه به جانشین اش اخطار می دهد که داستان 
اجنه و شیاطین برای ترساندن ژاندارم ها از گشت زنی در منطقه و 
آزادی عمل شکارچیان غیرمجاز است و تفنگ ها برای همین باید 
جمع  شوند ولی در نهایت در خلوت شبانه اش با دکتر روستا به او 
اعتراف می کند که در تمام اعمالش از انگیزه ای شخصی پیروی 
کرده که مبتنی بر نفرت از آدم هــای خرافاتی و به قصد انتقام از 
آنهاست. این همان انگیزه ای است که در طول فیلم به درستی با 
نشانه های خودمداری و قلدرمآبی در رفتار بیرونی او تزئین شده و 
به نحوی سرنوشت اشخاص بازی فیلمنامه را در نهایت رقم می زند. 
در واقع فیلمساز نمی خواهد مقابله استوار با جن گیر را نمونه ای از 
مبارزه مدرنیزم با سنت یا حتی منطق با نادانی جلوه  دهد بلکه این 
نمودی کامل از جنگ خودمداری با جهل است؛ جنگی بی حاصل 
و ویرانگر که سرانجامی جز بر باد رفتن آرزوهای دیکتاتور خیرخواه 
ندارد و تبعیدش با جشن و  ساز و دهل جاهالن بر سر نعش دانایی 

همراه خواهد بود.
تولید جدی و سخت گیرانه  فیلم و اســتفاده درست فیلمساز از 
کلیشه های ژانر ترسناک )مثل موســیقی وهم انگیز و پرحجم، 
حضور گربه ســیاه، قطع ناگهانی برق، و عبور پرهیب نامشخص 
از پس زمینه آدم های وحشت زده( به خوبی در اجرای صحنه ها 
جا افتاده. اما بزرگ ترین دستاورد ارسالن امیری را همچنان باید 
توفیقش در بنانهادن داستانش بر »هیچ« و پیش راندن ماجراها با 
استفاده از ایماژهای سینمایی دانست. امیری هیچ  جای داستان 
مستقیماً درخصوص راست یا دروغ بودن ادعاهای خرافی موضع 
نمی گیرد و حتی از آوردن شخصیت منفی برای داستان پرهیز 
می کند. تنها شخصیت منفی داســتان همان ظرف شیشه ای 
دربسته خالی است که در 2نمای هوایی سرازیر در ابتدای پرده دوم 
و اواسط پرده آخر به داستان وارد و خارج می شود؛ وگرنه با وجود 
بارها شیاد خوانده شدن جن گیر توسط استوار، فیلمساز نشانه ای 
دیداری برای آن ارائه نمی کند، برعکس با انتخاب زوایای درست 
دوربین و بازی کنترل شده بازیگر )پوریا رحیمی سام( به او موقعیتی 
برابر با استوار می بخشد تا تماشاگر در اتخاذ موضع سرراست بین 

این دو سرگردان بماند.

مادری در رم 
»تصویر مادر در قاب جوانی« 
نوشــته فردریش کریستیان 
دلیوس را محمود حدادی به 
فارســی برگردانده و به تازگی 
از سوی نشر افق منتشر شده 
اســت. کتاب، رمان کوتاهی 
درباره یک زن جوان آلمانی در 

طول جنگ جهانی دوم است که در رم زندگی می کند، 
درحالی که شوهرش در ارتش نازی در شمال آفریقا 
مشغول خدمت است. او قرار اســت به زودی زایمان 
کند و جدا از رمی ها زندگی ای منزوی و محدود داشته 
باشد تا زمانی که متوجه می شــود شوهرش ممکن 
است هرگز بازنگردد. زن به دنبال آشنایی و اختالط با 
رمی ها نیست و آرام آرام به جدایی خود پی می برد، به 
فاصله ای که عمیقا در درونش احساس می کند و این 
حس شروع زیر ســؤال بردن جنگ، موضع آلمان در 
جنگ، رفتار آلماني ها با یهودیــان و ایتالیایی ها و در 
نهایت باورهای نازی هاست. این رمان کوتاه که استادانه 
نوشته شده همزمان شهر رم و حظ درونی زنی پا به ماه 
در شــهری غریب را توصیف می کند؛ شهری که هم 
شیفته آن است و هم از آن وحشت دارد. تصویر مادر در 
قاب جوانی، برنده جایزه معتبر گئورگ بوشنر، با وجود 
عنوان جیمز جویسی، در سبک نوشتاری روان، شاعرانه 
و به سادگی قابل دریافت است و در محتوا بیانگر یک 
تصویر روانشناختی مســحورکننده از نیاز انسان به 
محافظت از معصومیت و صداقت به هر قیمتی است، 
حتی به قیمت حذف واقعیت. این رمان 104صفحه ای 

به بهای 50هزار تومان منتشر شده است.

ارادت همینگوی به استاین 
کتاب »نامه های پاپــا« با زیرعنوان 
»مخلــص گرتــرود اســتاین هم 
هســتیم!« با ترجمه و تالیف سعید 
کمالی دهقان به تازگی از سوی نشر 
افق منتشر شده اســت. این کتاب، 
نامه نگاری های ارنست همینگوی و 
چند شخصیت برجسته زمانه اوست. 

نامه نوشــتن برای همینگوی، تفریحی لذتبخش بود. هم 
می توانست بی پروا هرآنچه را در داستان هایش ناگفته مانده 
بیان کند و هم کمی شیطنت کرده و از الک نویسندگی اش 
بیرون بیاید، غیبت کند، بد و بیراه بگوید، شتاب زده قضاوت 
کند و برای نوشتن یک داستان دیگر آماده شود.در بخشی از 
یکی از نامه ها نوشته شده: » لطفا صحبت هایمان را به گوش 
فاکنر نرســان. حوصله جر و بحث ندارم. اگر بعد از خواندن 
کتاب حاضر بود نقدش کند، هیچ مشــکلی نبود. اما اینکه 
نخوانده قضــاوت کند، خیلی بزدالنه اســت. حوصله بحث 
ندارم. برایش آرزوی موفقیت می کنــم...«. نامه نگاری های 
ارنســت همینگوی با ویلیام فاکنر، جان دوس پاســوس، 
اســکات فیتز جرالد، شروود اندرسون، مکســول پرکینز و 
نقدی از ماریو بارگاس یوسا بر پیرمرد و دریا بخش های این 
کتاب را شکل می دهند. ارنســت همینگوی، از نویسندگان 
صاحب سبک و شناخته شــده جهان، در 21 ژوئیه 1۸۹۹ 
متولد شد. همینگوی بیشتر عمرش سرگرم ماجراجویی بود؛ 
از زخمی شدن در ایتالیا بر اثر اصابت 200 تکه ترکش گلوله 
نیروهای اتریشی در جنگ جهانی اول تا شرکت در خط مقدم 
جبهه های جنگ داخلی اسپانیا یا ســفرهای توریستی به 

حیات وحش آفریقا و... .
نشر افق این کتاب 112صفحه ای را به بهای 50هزار تومان 

منتشر کرده است.

فرایند یادگیری کودکان
کتاب »یادگیری آزاد« نوشته پیتر گری 
با ترجمه مهدی غالمی به تازگی از سوی 
نشر نو منتشــر شده اســت. کودکان با 
اشتیاق شدید به یادگیری متولد می شوند 
و از نظر ژنتیک با قابلیت شگفت انگیزی 
برای یادگیــری برنامه ریزی شــده اند. 
آنهــا در واقــع ماشــین های یادگیری 

کوچک اند. بچه ها تا حدود 4ســالگی حجمــی باورنکردنی از 
اطالعات و مهارت ها را بدون هیچ آموزشــی فرامی گیرند: آنها 
راه رفتن، دویدن، پریدن و باال رفتــن را یاد می گیرند؛ فهمیدن 
و صحبت کردن به زبان فرهنگی را که در آن متولد شده اند یاد 
می گیرند و خواســته ها و تمایالت خود را با آن بیان می کنند. 
وقتی کودکان 5یا 6 ساله می شوند، این طبیعت نیست که میل 
و قابلیت فراوان برای یادگیری را در کودک فرومی کاهد، بلکه 
ماییم که آن را به واسطه سیستم آموزش اجباری کنار می زنیم. 
بازی خودانگیخته و بدون نظــارت به یادگیری خودانگیخته و 
اعتمادبه نفس کودکان کمک می کند. این همان نتیجه لذتبخش 
و قانع کننده ای اســت که پیتر گری در کتاب یادگیری آزاد با 
استفاده از تحقیقات علمی اش در حوزه زیست شناسی تکاملی 

نشان می دهد.
 او فرایند طبیعی و نشانه های یادگیری خودانگیخته در اجتماع 
را بررسی می کند، از ارزش اجتماعی و جسمی و اخالقی »بازی« 
می گوید که مادام العمر اســت و ریشــه ها و پیامدهای کمتر 
بازی کردن در دهه های اخیر را نقد می کند. گری، بینشی عمیق 
و علمی درباره آزادی و یادگیری و بازی به ما می بخشد. یادگیری 
آزاد، کتابی است که مشــتاقانه خواهید خواند و در زمینه های 
مختلف مربوط به آموزش، الهام بخش تان خواهد شــد. نشر نو 
یادگیری آزاد را در 3۸2 صفحه به بهای 1۹0هزار تومان منتشر 

کرده است.

نامه نگاری

مهارت

رمان

پیمان شوقی؛ روزنامه نگاریادداشت

افشین هاشمی، نویسنده و کارگردان باتجربه 
تئاتر که برای مخاطب عام بیشــتر به عنوان 
بازیگر شناخته می شــود چند سالی ا ست که 
کارگردانی و نوشتن را جدی تر از بازیگری دنبال می کند و امسال هم فیلم مستقل و جمع وجور 
»پسران دریا« را در اکران عمومی داشت که با وجود تبلیغ محدودش دست کم از سوی منتقدان 
و مخاطبان جدی تر سینما با واکنش هایی نســبتًا مثبت مواجه شد. با افشین هاشمی و بازیگر 

نقش اصلی فیلمش، مونا فرجاد، به همین بهانه گپ زده ایم.

ایده ساخت پسران دریا از کجا آمد؟
از طرف حسین جامی فیلم کوتاهی برای بازی به من 
پیشنهاد شد که به نظرم می توانستم بسطش دهم. 
به او پیشنهاد دادم به جای فیلم کوتاه به فیلم بلندی 
فکر کنیم که جغرافیای داستانی وسیع تری داشته 
باشد. ایشان استقبال کردند و من فیلمنامه تکه اول 
را حین فیلمبرداری بازنویسی کردم و بعد از پایان 
تدوین تکه اول، بخش دوم را هم نوشــتم و سپس 
ساختم. دو ســر این سرزمین دریاســت و پسران 
دریا راجع به این سرزمین اســت؛ با دو نوجوان از 

دو سوی ایران.
گویا قرار بوده فیلم در شمال، جنوب و 
مرکز ایران قصه هایش را روایت کند و در نهایت 
به روایت داستان در شــمال و جنوب بسنده 

کردید.
فکر کردم بــا روایت قصه در نقــاط مختلف ایران، 
مضمــون عشــق و همراهــی را در جغرافیــای 
گســترده تری نمایش دهیم. به همیــن دلیل به 
شمال، مرکز و جنوب فکر کردیم. اما پس از مونتاژ 
قصه شمال احساس کردم نیازی به داستانی در مرکز 
نیست و شمال و جنوب به تنهایی، بهتر مضمونی را 
که مدنظر بود می رســاند، چون آب های دو سوی 

ایران بخشی از هویت سرزمین ماست.
با توجه به اینکه 2لوکیشن و 2قصه 
مجزا داشــتید، در پیش تولیــد و تولید با چه 

چالش هایی روبه رو بودید؟

به هر حــال این یک فیلم کم هزینه بود و شــرایط 
به گونــه ای نبود کــه بتوانیم زمــان زیادی صرف 
پیش تولید کنیــم و همه  چیز ســاده  پیش رفت. 
چالش هایی داشتیم اما همه  چیز به خوبی انجام شد.
در نیمه اول یکی دو تمهید کوچک برای 
ایجاد تعلیق داشتید. مثل خالص شدن ماشین... 
اینها از آن دســته ایده هایی بود که در اجرا به 

ذهن تان رسید یا در فیلمنامه وجود داشت؟
موردی که اشاره کردید واقعاً سر صحنه اتفاق افتاد 
و من پیشــنهاد دادم برای فیلمبرداری آن اتفاق را 

ایجاد کنیم و به نظرم کارکرد خوبی هم داشت.
در نیمه دوم، عنصر تعلیق در ماجرای 
خواستگاری پســر برای پدرش نمود دارد. این 
یکی به نظر می رسد از زمان نگارش فیلمنامه در 

ذهن تان بوده.
در زمان نوشــتن، یکی بحث تکنیک نوشتن است 
و دیگری بحث های احساســی و عاطفی نگارش. 
گاهی ابتدا ســاختمان کلی قصه را می ســازیم و 
سپس جزئیات آن را شــکل می دهیم. اما مسئله 
خواســتگاری از همــان ابتــدا در ذهنــم بود و 
می خواستم به همان شــکلی که در فیلم می بینیم 

برگزار شود.
2 بازیگــر کودک فیلــم را چگونه 
انتخاب کردید و هر کدام  هنگام فیلمبرداری 

اصطالحاً چه قلق هایی داشتند؟
بازیگر بخــش شــمال را آقای جامــی در یکی از 

محسن خادمیگفت وگو
روزنامه نگار
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