زﯾﺒﺎ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ
ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﮥ” :ﻃﻼق ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯽ“
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﮑﻮﻫﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ درﺑﺎرۀ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺳﺎل
 1996زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻢ ﻟﻮﻧﺠﻨﯿﺘﻮ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪم .ﻣﺎ ﻫﺮ دو از ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم راﯾﺞ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﻢ  .ﻣﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﯿﻢ ،درﺑﺎرۀ زﻧﺎن ﻣﺼﺮی ) ”ﺻﻮرت ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن“  (1991را دﯾﺪه ﺑﻮدم و ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﺮدم .او ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد :ﺑﺮای او ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی
داﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺼﺐ زده ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،در ﮔﺮوه دوم ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف از ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﻣﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ” :آدم ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ و
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻣﮑﺎن واﺣﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ“ .ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ دادﮔﺎه ﻫﺎی
ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﮥ  1980ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺘﺎﺑﻢ ” ازدواج در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ“)؟(
ﺑﻪ او دادم.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﻻزم آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﮥ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ .ﮐﯿﻢ ،ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺮ دوش
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ،ﮐﺎر دوم را .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ،ﻧﮑﺘﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه
ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدم را ﻫﻢ داﺷﺘﻢ .ﻣﻦ در ﺣﻮزۀ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻮدم و
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم ﺧﻮدم را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی و روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی رواﯾﯽ
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪای
اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺣﻘﻮق
اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﻫﺪف ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﺮوژهای ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎرۀ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،در ﻣﺎه ﻣﺎرس 1996
ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ .در
ﭘﺮوژه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی
ﻏﺎﻟﺐ در ﻏﺮب درﺑﺎرۀ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﺳﻼم را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺼﺪ ﻣﺎ آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪای ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﮑﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ازدواج ،ﻃﻼق
و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻫﺪاﻓﯽ  ،ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ  ،1996ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع داده ﺷﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻤﺎن ﺑﺪون اراﺋﮥ دﻟﯿﻞ رد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﯿﻢ و
ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮوژه را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺧﺒﺮدار ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف ﺷﺒﮑﮥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻬﯿﮥ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ”داﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻌﯽ“ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ داد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اواﺳﻂ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﮥ  ،1997ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدم اﻣﯿﺪ وار ﺑﻮدم ﮐﯿﻢ اﯾﺮان را از
ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺧﻮدش ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و دﯾﺪی از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ
اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
و وزارت ارﺷﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی زﻧﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ از ”ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ“ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ”ﺗﺼﻮﺋﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ از اﯾﺮان“ اراﺋﻪ
دﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ،زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎدران ﺷﻬﺪا.
روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﮐﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬاب و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ داﺋﻤﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ دﻋﻮاﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎص آن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ”ﻣﺜﺒﺖ“ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻻزم
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎن از ”ﻣﺜﺒﺖ“ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﻃﺮف ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه
ﻣﺎن ”ﻣﻨﻔﯽ“ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ
دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﺮان در ﻏﺮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و واژﮔﺎن

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺎدری ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﯿﺪش در راه اﺳﻼم در ﺟﻨﮓ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب در ﻣﻮرد ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآوردن ﭘﻨﺪارۀ ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺪاﮐﺎری و اﯾﺜﺎر در راه ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮاﻧﯽ ”ﻣﺜﺒﺖ“
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻏﺮﺑﯽ ”ﻣﻨﻔﯽ“ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ آن ﺑﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﯽ
ﺷﮏ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﻔﯽ؛ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ زﻧﺎن
ﻋﺎدی را در ﺧﺎﻧﻪ و در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورﯾﻢ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد از
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ
ﻫﺎی راﯾﺞ اراﺋﻪ دﻫﺪ .و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﻮم در ﻏﺮب را ﺑﻪ
زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻤﺮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﻮل دادﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،از وزارت دادﮔﺴﺘﺮی
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از دادﮔﺎه را ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ زﯾﺮا رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﮥ ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺮﮐﺐ از ﻓﯿﻠﻢ
ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه آﻣﻮزﺷﯽ درﺑﺎرۀ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺨﺶ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻗﺼﺪ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﻮز دﻫﻨﺪه در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮوﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎه ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻮزی از راه ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه اوت  1977ﭘﺮوژه ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را اراﺋﻪ دادﯾﻢ و ﻣﻦ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی آن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
ﭘﺮوژه در وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ وزﯾﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﻮد ،دﻓﺎع ﮐﺮدم  .اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان
واﻫﻤﻪ ای از اﯾﻨﮑﻪ از داﺧﻞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .و
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،وﯾﺰاﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﯿﻢ و
ﺑﺮای ﺻﺪاﺑﺮدار ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﻓﻠﺲ)؟( ﺻﺎدر ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری  16ﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺘﺮی و ﺻﺪاﺑﺮداری ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری در ﺗﻬﺮان
ﮐﻤﯽ ﭘﺲ ازورود اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺗﻬﺮان،
 16ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دادﮔﺎه ﺧﺎص دﻋﻮاﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ را
زﯾﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ دﻋﻮاﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺸﺮ ﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ ﺗﺮ و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ اش ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﻮد :راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﻣﺎ در وزارت ارﺷﺎد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺗﻨﻮع دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻋﻮا را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ؛ آﻧﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ از دادﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﻀﺎت ﺷﺮع اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ از دادﮔﺎهﻫﺎی زﯾﺮ ادارۀ ﻗﻀﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری
ﮐﯿﻨﻢ و دﻋﻮاﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
آن از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﻫﯿﭻ دادﮔﺎﻫﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ” ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ“ از ﺧﻼل ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺧﻮد را ﺑﭙﺮوراﻧﯿﻢ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوژۀ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازۀ
زﯾﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﺎﺿﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭘﺮوژه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮده و اﻧﮕﯿﺰهای
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﺠﻨﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( را ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﺮان و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎزار ،ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ .در
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ادارۀ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  36دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،دو دادﮔﺎه ﻣﺴﺌﻮل دﻋﻮاﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﻗﻀﺎت ﺷﺮع اداره ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ :آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ دﻟﺪار ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد و آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﻬﺪوی ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮﻫﺎ دادﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮ دو ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزۀ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از
دادﮔﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن را دادﻧﺪ.
در آﻏﺎز ﻣﺎ از ﻫﺮ دو دادﮔﺎه ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﺎر را ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﻗﺎﺿﯽ دﻟﺪار ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻬﺪوی ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻃﻼق
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ

و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ اﻏﻠﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ دﻻﯾﻞ واﻗﻌﯽ ﻃﻼق ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ دﻟﺪار ﻫﻤﻪ ﻧﻮع دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را در دادﮔﺎه ﺧﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ
داد ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از رواﯾﺖ ﻫﺎ را در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ دادﮔﺎه ﺻﺒﺢ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻫﺮ ،ﻣﻨﺸﯽ دادﮔﺎه ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را داﺷﺖ .او ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﺮد  .در اﯾﻦ ﺣﺎل دﺧﺘﺮ او ﭘﺎﻧﯿﺰ)؟( ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﮥ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ
زود ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﭘﺮوژۀ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﯿﺎت دادﮔﺎه وﻓﻖ داده ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﺎر ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از دادﮔﺎه
ﻗﺎﺿﯽ دﻟﺪار از  15ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ دادﯾﻢ .ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ زن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را در ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮد و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮐﯿﺎن زن ﺟﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻣﯽ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮوه ﻣﺎ )اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ( ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﺧﻮدی )
 (insiderو ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی) (outsiderاز ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دادﮔﺎه
را ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،و ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎد
ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ راﺑﻄﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادﮔﺎه و ﮐﻨﺸﮕﺮان آن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در دادﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﮐﯿﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺑﻮدﯾﻢ و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﯿﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎرۀ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ دادم و
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺑﻌﺪ ،در راﻫﺮوی دادﮔﺎه ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ،روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻢ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ
دﯾﺪم :ﻧﺒﻮد ﭘﯿﺶ داوری ،ﻧﺒﻮد ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﮥ رواﯾﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺮا را
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﺣﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ داد؛ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻣﯿﺪان اﻧﺴﺎن ﺷﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری .ﻫﻔﺘﮥ اول ﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮرد از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ روزﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﺨﺎص ورودﺷﺎن ﺑﻪ
دادﮔﺎه را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﺒﻬﻤﯽ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
از آن ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﻨﯿﻢ ،داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﺮﺧﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ :رواﯾﺖ

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ،و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮏ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﻣﻮرد را در ﮐﻞ آن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺧﺮده ﺧﺮده ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد
ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ.
ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺷﺨﺎص
ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻓﺮاد از آﻧﻬﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ آن روز ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ
ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺎ دو ﻃﺮف دﻋﻮا در راﻫﺮو دادﮔﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دادم و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻪ .اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺠﺐ زده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ را ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪا اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﯾﻢ را ـ در راﻫﺮوی دادﮔﺎه در ﻫﻔﺘﮥ اول ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری – دﯾﺪﯾﻢ ﮐﯿﻢ و
ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ او را در ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺎی دﻫﯿﻢ؛ او ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮرد او ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪه در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻢ .اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﻦ ﺑﺎ او
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺷﻮد .در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﮥ دوم،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد ،روزی ﻣﻦ در راﻫﺮو روی ﯾﮏ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺪم و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل
داﺷﺘﻢ درﺑﺎرۀ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺷﺎﮐﯿﺎن زن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر زﻧﺎن ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد زﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ وارد ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن درآورﯾﻢ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزۀ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺧﻮد را در ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ ” :ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ در ﻓﯿﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ“  .از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن در دادﮔﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﯾﻢ.

در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﮥ اول ،ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ ﻣﺴﯽ)؟( آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎ او ﺧﺎرج از ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ .او ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮدد ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ رواﯾﺖ او را ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺶ
دﻫﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﻢﻣﺎن در ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮش  ،او را ﺑﺮای ﺷﺐ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﺮدای آن روز ﺑﻪ دادﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد
ﺣﺎدی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻋﻮاﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده رﺟﻮع داده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ آن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوژۀ ﺧﻮد را ﺑﺮای او
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ و از او اﺟﺎزۀ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﺣﻞ ﺷﺪ :ﺟﻤﯿﻠﻪ ﻗﺪم اول را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ و ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ .او زﻧﯽ
ﺷﻮخ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮزﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺼﯽ اش را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ داد.
زﯾﺒﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  16ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪه ،ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﻣﺎ ﺑﺎ او و ﻫﻤﺴﺮش  ،ﺑﻬﻤﻦ ،در دادﮔﺎه آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن زﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از او ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮم .ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﺎ
ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و آﻧﻬﺎ از ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد در ﻧﺰد زﯾﺒﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎ ﺟﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺑﯿﺎن در آوردن ﺧﻮد و اراﺋﮥ دﻻﯾﻠﺶ ﻣﯽ داد .او ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻦ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اش،
دﺧﺘﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدواج ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ رﯾﺸﻪ ای ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﮥ ازدواج در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ از ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ازدواج
در ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮا ﺗﺮ از وﺿﻌﯿﺖ آن در ﺣﻘﻮق دارد .ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ دﻋﻮاﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در دو ﺳﻄﺢ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –ﺷﺨﺼﯽ .ﺷﺎﮐﯿﺎن -ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ -در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ازواج و ﻃﻼق
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ،ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺼﺪ ﻣﺎ آن ﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ در ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،.اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ:
آﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺎن را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺎش ﮐﻨﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮ
روی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در واﻗﻌﯿﺖ ،زﻧﺎن در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺧﻼل ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮاﮐﺖ ﺧﻮد در ﻣﯽ آوردﻧﺪ .ﮔﻤﺎن ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را از دﻻﯾﻞ
واﻗﻌﯽ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در دادﮔﺎه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻪ ﺳﺒﮏ
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺧﺎرج از ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه ،ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد دادﮔﺎه و ﭼﻪ در راﻫﺮوﻫﺎ ،ﻣﻦ درﺑﺎرۀ
ﭘﺮوژه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دادم ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺴﺎزم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ  .ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ
زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ،در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻦ از ﺣﻘﻮق  ،زﻧﺎن اﻏﻠﺐ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﻗﺘﯽ در ﺣﻮزۀ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم ،از ﻣﻦ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺎب اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس را از ﺻﻮرﺗﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ و
ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﮥ زﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﺪم ،آن ﻫﻢ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ دارای ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻼق
در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﻫﻢ دﻟﻢ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﺸﻮدم  ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ام ،از ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮدم از ﻃﻼق ﺣﺮف ﻣﯽ زدم .ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺘﺎد ﮐﻪ وارد ﺑﺤﺚ ﻫﺎی داﻏﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ارزش اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺌﻮال داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ – ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮدان -ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
دﻋﻮاﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪی
ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺻﺮار داﺷﺘﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺪﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﻢ و زﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﺣﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ .ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ)؟(
دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .در زﻣﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮد واﺣﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﯿﻢ ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﺮد
و و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﮐﺪام ﯾﮏ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ .او ﺑﺎرﻫﺎ در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﺎت از ﻓﺮط اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد.
در واﻗﻊ اﻓﺮاد ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﻓﯿﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻓﯿﻠﻢ را ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷﯿﻮه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ .ﮔﺎه ،ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯽ)؟(
ﺑﺮای ﻣﻦ از ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن

ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ – ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻠﻪ دﻻﯾﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪن
ﻫﻤﺴﺮش را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ داد -ﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دورﺑﯿﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ.؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺒﺎ ﺧﻮدش را آﻧﻘﺪر راﺣﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻃﻼق را ﺑﭙﺬﯾﺮد اداﻣﻪ ﻣﯽ داد .ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ،ﺣﺘﯽ ﻣﺎ
ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎره ﮐﺮدن رای
دادﮔﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﯾﻢ در ﻣﺸﺎﺟﺮه اش ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺎرج دادﮔﺎه ﺑﻮدهاﯾﻢ؟ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ  5روز زﻧﺪان ﺑﺮای او ﺷﻮد .ﻗﺎﺿﯽ از
ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج دادﮔﺎه ﭼﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،راه
ﺣﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺖ داﺷﺖ :ﻣﺎ درواﻗﻊ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ
را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ در ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ار در آن ﺻﺤﻨﻪ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ
داﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﻢ – ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ در راﻫﺮو
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮای ادای ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﯿﻪ او ،وﻗﻌﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ از دادﮔﺎه ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮔﺎه ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در راﻫﺮو ﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎی
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﭘﺎﻧﯿﺰ)؟( دﺧﺘﺮک ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻫﺮ ،ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ادای
ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه را درآوردن .اﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ رواﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﺑﺘﺪا ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﻗﺎﺿﯽ از دادﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﭘﺎﻧﯿﺰ از ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از
ﮐﯿﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از او ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او ﺳﺮﻧﺨﻮرد ،ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ دارﯾﻢ از او
ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ او ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،وﻗﺘﯽ ﮐﯿﻢ واﻗﻌﺎ
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .او از ﻣﻦ ﮔﻠﻪ ﮐﺮد و ﻣﻦ از او ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮدم و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از او ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺎﻧﯿﺰ)؟( درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش را ﺗﮑﺮا ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارد از او
ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﯾﮏ روز ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﯿﺒﻠﻤﺒﺮداری ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ از ﻗﺎﺿﯽ در ﺣﺎل ﺗﺮک ﺳﺎﻟﻦ
دادﮔﺎه ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﺎﻧﯿﺰ)؟( از ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺎدرش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ
دادﮔﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .او ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوژۀ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ
ﺑﺮای آن ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ .ﮐﯿﻢ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﭘﺎﻧﯿﺰ)؟( را در ﺣﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮥ
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن داد.
ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺑﯿﺶ از  16ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
آورده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮر ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ

ﻣﻮﻧﺘﺎژ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  17ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  6ﻣﻮرد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رواﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﮐﻪ  4ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( .ﺑﺮای
ﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد را ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ دردآور ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﻮاد ﺧﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ازدواج ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻃﻼق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ و رﻧﺞ آور ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دادﮔﺎه در ﺗﻬﺮان ،از درون ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اراﺋﮥ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﺿﺮورت
داﺷﺖ ،ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ داده ﻫﺎ و اﻋﺪاد ﺳﻨﮕﯿﻦ ،و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎﺻﯽ در اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻓﯿﻠﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺪف ﻣﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ و ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻘﻄﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد راﭘﺸﺖ
ﺳﺮﮔﺬارﻧﺪ و دردﻫﺎ – و در ﻋﯿﻦ ﺳﺒﮑﺴﺮیﻫﺎی -ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻼق را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻟﮥ زﯾﺮ اﺳﺖ:
“Negociating the Politics of Gender in Iran: an Ethnography of a Documentary”, in
Richard Tapper(ed.), The New Iranian Cinema: Politics, Representation and Identity,
London, I.B.Tauris, 2002, p.167-199. French Translation: Maite Agopian, Alessandro
Monsutti and Patrick Plattet.

