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درســت هنگامــی کــه بــرای ایجــاد شــهر مطلــوب در حــال
واپـسروی بودیــم ،تعبیــر هوشــمندانة بازآفرینــی شــهری در
جهــت توســعة اندیشــة ایرانشــهری مطــرح شــد کــه بــه
دقــت نشــان میدهــد ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری تــا
ســطح مطلــوب ابتــدا بایــد در ارتقــای کیفیــت اندیشــیدن
بــه ابعــاد مطلوبیــت زندگــی شــهری تجلــی یابــد .برنامــة
فرهنگــی «جســتار کیفیــت در تجربههــای بازآفرینی شــهری
در چارچــوب اندیشــة ایرانشــهر» کــه از ســال  1393بــه
همــت شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری
ایــران راهانــدازی شــده اســت ،بــا پیگیــری منــش فکــری
متفاوتــی کــه متکــی بــر اشــتراک بیناالذهانی اســت ،ســعی
دارد بــا برنامهریــزی و برگــزاری نشس ـتهای هماندیشــی،
بــه گرایــش قابــل تأملــی کــه در دهــة حاضــر نســبت بــه
گفتوگــو و تعامــل میــان رشــتهای در حــوزة شــهر شــکل
گرفتــه و امــروز رواج قابــل توجهــی یافته اســت دامــن بزند و
ـف مرتبط
بــا کمک گرفتــن از اندیشــمندان رشــتههای مختلـ ِ
بــا ایــن پدیــدة متکثر (شــهر) ،مفهــوم مطلوبیــت را از زوایای
گوناگــون مــورد بررســی قــرار دهــد و بــا روی هــم گذاشــتن
دانســتهها بــرای تحقــق حیــات مطلــوب شــهری بکوشــد.
یکــی از تأکیــدات اصلــی در سلســله نشسـتهای «نــگاه بــه
کیفیتهــای زندگــی شــهری در محدودههــا و محلههــای

هــدف بازآفرینــی از دریچــة هنــر و ادبیــات» آن اســت کــه
شــهر را بــه عنــوان پدیــداری بپذیریــم کــه بــا انســانهایش
تعریــف میشــود و بــرای پرداختــن بــه شــهر ،ابتــدا بایــد
دنیــای ســاکنانش را دریافــت؛ دنیایــی کــه بیشــتر از آنکــه
معطــوف بــه معقــوالت باشــد ،قائــم بــه محسوســات اســت
و نمیتــوان تنهــا بــا انتظامبخشــی مبتنــی بــر عقالنیــت
کارشناســانة مکانهــا ،زندگــی را در شــهرها بــه جریــان
انداخــت .انســانها پیــش از آنکــه بــا عقــل و منطــق بــا
شــهر روبــهرو شــوند ،شــهر را از دریچــة حــواس خویــش
درک میکننــد؛ و واضــح اســت کــه اگــر در نســبت با شــهر
اینگونــه بیندیشــیم ،انســان و برداشــت حســی او اهمیتــی
دوچنــدان مییابــد .هــر فــرد ،بــا جــا گرفتــن در شــهر و
تجربــة مســتقیم زندگی ،رفتــه رفته شــهری در درون خویش
برپــا میکنــد تــا بتوانــد در آن قــرار گیــرد .هنگامــی کــه
شــه ِر پیــدا از هندســه و رنگهــای چش ـمنواز تهــی شــود،
ســیمای شــهر پنهــان او کمرمــق میگــردد .هــرگاه آوای
گوشنــواز شــهر بیرونــی خامــوش شــود ،شــاعرانگی شــهر
درون ـیاش رو بــه سســتی میگــذارد .بالعکــس بــا قــدرت
گرفتــن رنــگ و رایحــة شــهر ،او روحیــه میگیرد و شــادمان
در شــهر ذهنــی خــود بــه خاطرهســازی میپــردازد .اگرچــه
ایــن شــهر پنهــان بــا شــهر آشــکاری کــه مــا میشناســیم
تفاوتهــای ظاهــری دارد ولــی محتوایــش همــان اســت.

شــهر درونــی انســان بازنمــای تمــام تجربههــای حســی
و برداش ـتهای عقلــی او از شــهر پیــدای بیرونــی اســت.
بــر همیــن اســاس و بــرای دســت یافتــن بــه مختصــات این
شــهر ذهنــی و کشــف و تفســیر ارزشهــای حقیقــی نهفتــه
در آن ،دو حــوزة هنــر و ادبیــات میتواننــد عــاوه بــر ارائــة
تعریفــی صمیمانــه و نزدیــک بــه واقعیــت از کیفیــت زندگــی
شــهری ،بــه بازتعریــف و بازتولیــد مطلوبیــت حیــات شــهری
مــدد رســانند .ایــن حوزههــا از دو جهــت حائــز اهمیــت
هســتند .نخســت آنکــه آرزوهــا و خواس ـتهای انســانی را
بــه ســادهترین شــکل عرضــه میدارنــد و بــه شــهر درونــی
انســانها نزدیکترنــد ،و دوم آنکــه شــه ِر زیســته در ذهــن
و قلــم هنرمنــدان و نویســندگان کــه گیرنــدگان حســاس
واقعیتهــای جامعــه هســتند نمــود بیشــتری دارد .در ایــن
سلســله نشسـتها ،از هنرمندان ،هنرشناســان ،نویســندگان و
کارشناســان حــوزة ادبیــات کــه تجربیــات و پژوهشهایی در
زمینــة شــهر داشــتهاند دعــوت بــه عمــل آمــده تا بــه تحلیل
نمــود کیفیتهــای زندگــی در ســینما ،عکاســی ،ادبیــات
داســتانی ،شــعر و موســیقی بپردازنــد؛ و ســعی میشــود بــا
نقــد و بررســی دســتاوردهای آنــان و آثــار فاخــر هنــری ـ
ادبــی مرتبــط بــا شــهر ،مفهــوم و چشـمانداز متفاوتــی بــرای
کیفیــت مطلــوب حیــات شــهری ترســیم گــردد.
نخســتين نشســت از ايــن مجموعــه كــه در آينــده ادامــه پيدا
خواهــد كــرد ،بــا موضــوع «نــگاه بــه کیفیتهــای زندگــی
شــهری در فضاهــای عمومــی بافــت تاریخــی شــهرها از
دریچــة ســینما و ادبیــات» در هفدهــم مــرداد  1395در خانة
گفتمــان شــهر و معمــاری (خانة وارطــان) با ســخنرانی دکتر
حســین (پرویــز) اجاللــی ،دکتــر امیرمســعود انوشفــر و دکتر
ســید ابوالحســن ریاضــی و بــا حضــور دکتــر محمدســعید
ایــزدی ،معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت
مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران ،دکتــر
محمدحســن طالبیــان ،معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری ،و دکتــر منــا عرفانیــان ســلیم ،مدیــرکل دفتــر
مطالعــات کاربــردی و امــور ترویجــی شــرکت مادرتخصصی
عمــران و بهســازی شــهری ایــران ،برگــزار شــد .در ایــن
نشســت ،بــه دلیــل جدیــد بــودن رویکــرد اتخــاذ شــده،

ترويج كيفيـت در شـهر

در آغــاز نشســت ،دکتــر ایــزدی بــه بیــان مقدمـهای در مورد
ضــرورت توجــه بــه کیفیــت پرداخــت« :مدتهاســت کــه در
برنامهریزیهــا کمتــر بــه مقولــة کیفیــت توجــه میشــود
و کیفیــت در زندگــی و در مجموعــة اقدامــات مــا تقریبـ ًا بــه
فراموشــی ســپرده شــده اســت .سالهاســت کــه عمدتــ ًا
درگیــر کمیــت بودهایــم و بــه همیــن دلیــل از مقولــة کیفیت
دور ماندهایــم .تــاش مــا در وزارتخانــه ایــن اســت کــه بــا
تأکیــد بــر مفاهیــم دربردارنــدة ایــن واقعیــت بتوانیــم حداقل
در پروژههایــی کــه در حــال انجــام اســت ،تفکــر کیفیتگــرا
را ترویــج و گســترش دهیــم».
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تجربــهای شــخصی افــزود:
«میخواهــم بــا اشــاره بــه چنــد داســتانی کــه خوانــدهام،
مثــال کوتاهــی بزنــم از اینکــه چطــور تصــورات مــن بــه
عنــوان یــک معمــار صرفـ ًا بــه مؤلفههــای بســیار محــدودی
در حوزههــای فضــای کالبــدی خالصــه میشــد .یکــی از
آنهــا داســتانی بــود از اورهــان پامــوک کــه در آن تصویری
از شــهر اســتانبول ترســیم کــرده بــود .اولین بــار بود بــه این
موضــوع دقــت میکــردم کــه چطــور یــک نفــر میتوانــد
شــهری را بــا بوهــا و رنگهــا و صداهایــی کــه از آن در
خاطــرش مانــده ترســیم و تصویــر کنــد .ایــن حــس بــا
خوانــدن محلــة گمشــده از پاتریــک مودیانــو و آثــار دیگــر
ادامــه پیــدا کــرد و مــن بــه فکــر افتــادم کــه مقولــة کیفیــت
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دامنــة موضــوع تــا انــدازهای بــاز در نظــر گرفتــه شــد تــا بــا
تعریــف حــدود و ثغــور مفاهیم ،در جلســات بعــدی موضوعات
مشــخصتری مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.
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میتوانــد خیلــی گســترده باشــد و ابعــادی انســانی داشــته
باشــد ،ابعــادی کــه شــاید مــا معمــاران و شهرســازان کمتــر
بــه آنهــا توجــه کردهایــم».
ایــزدی در مــورد فرصتهایــی کــه توجه بــه نــگاه هنرمندان
فیلمســاز فراهــم میســازد اظهــار داشــت« :یــک بــار بــا
آقــای مجیــد مجیــدی دربــارة فیلمــی کــه در محلة ســنگلج
ســاختهاند صحبتــی داشــتم و ایشــان بــه نکتــة جالبــی
اشــاره کردنــد و گفتنــد چنــد مخاطــب از کشــورهای مختلف
داشــتهاند کــه میخواســتند لوکیشــن ایــن فیلــم را ببیننــد.
مــن فکــر میکنــم مخاطبهــای ایرانــی هــم ایــن طــور
هســتند .در فیلــم ایشــان ،فضــا بهقــدری زیبــا بــه تصویــر
کشــیده شــده کــه ایــن ارتبــاط را بــا گروههــای مختلفــی
برقــرار کــرده اســت .در نقطــة مقابــل ،فیلــم ابــد و یــک روز
کــه اخیــراً ســاخته شــده توانســته فقــر شــهری را بــه زیبایی
هرچــه تمامتــر بــه نمایــش بگــذارد .ســینماگران تصاویــر
منحصــر بــه فــردی خلــق میکننــد .تصاویــر متفاوتــی
کــه هنرمنــدان از وضعیــت شــهرهای مــا ارائــه میدهنــد
فرصتهایــی بــرای مــا سیاســتگذاران و برنامهریــزان
فراهــم مـیآورد تــا این نــگاه متفــاوت را بفهمیم و بــه نوعی
بــه ایــن کیفیتهــا توجــه و آنهــا را در نظــام برنامهریــزی
خــود منعکــس کنیــم .کدامیــک از نظامهــای برنامهریــزی
شــهری مــا بــه کیفیتهایــی نظیــر خاطرهانگیــزی بوهــا
در شــهر توجــه داشــتهاند؟ کدامیــک از مــا بــه ارزشهــا
و میــراث معنــوی کــه در گوشــه گوشــة شــهرها وجــود دارد
توجــه کردهایــم؟ بایــد گفــت متأســفانه نهتنهــا توجهــی
بــه آنهــا نداشــتهایم ،بلکــه بســیاری از ایــن ارزشهــا را
نیــز آگاهانــه و ناآگاهانــه از بیــن بردهایــم .بــه نظــر مــن
وقــت آن رســیده ،و حتــی شــاید دیــر هــم شــده باشــد ،کــه
بــه ایــن کیفیتهــا توجــه کنیــم .ایــن برنامــه هــم تالشــی
اســت بــرای جلــب توجــه حوزههــای مختلــف برنامهریــزی
و عزیــزان حــوزة نظــر ،سیاسـتگذاری و تصمیمگیــری بــه
ایــن جنبههــای مغفــول مانــده تــا دوبــاره شــاهد شــکوفایی
شــهرهایمان باشــیم».

عکاسـی شهـری

دکتــر انوشفــر در ســخنرانی خــود بــا عنــوان «از پــروژة
عکاســی شــهری تــا حــذف زوائــد از نماهــای شــهری» بــا
اشــاره بــه تجربــة شــخصی خــود دربــارة آسیبشناســی یک
اغتشــاش بصری ،به شــرح فعالیتش در الجزایــر پرداخت« :از
آنجایــی کــه مــا در چارچــوب دانشــگاه فعالیــت میکردیــم،
بــا مقامــات شــهر کنســتانتین صحبت کردیــم تا ببینیــم نگاه
آنهــا بــه نمــای عجیــب شــهر چگونــه اســت و دیدیــم کــه
اساس ـ ًا زوائــد نمــا بــه چشــم آنــان نیامــده اســت و شــکل
خاصــی را کــه الحاقــات بــه نمــای شــهر بخشــیده بودنــد
عجیــب و غریــب نمیبیننــد .امــا بــا اصــرار مــا بــر وجــود
یــک ناهماهنگــی ،گفتنــد شــاید هــم حــق با شــما باشــد چرا
کــه بــا یــک دیــد دیگــر و از بیــرون بــه ایــن موضــوع نــگاه
میکنیــد .در نتیجــه جویــا شــدیم کــه ببینیــم آیــا قوانینــی
بــرای ســازماندهی نماهــای شــهری دارنــد ،و متوجه شــدیم
هیــچ قانــون مشــخصی در ایــن مــورد وجود نــدارد .بــا وجود
اینکــه سیســتم اداری الجزایــر خیلــی شــبیه فرانســه اســت،
از قوانیــن مشــخص و مدونــی کــه در فرانســه بــرای نماهای
شــهری بــه عنــوان حــق عمومــی مــردم وجــود دارد ،هیــچ
کــدام در آنجــا دیــده نمیشــد .حتــی از مــا خواســتند در
قالــب کادر دانشــگاهی بــه آنهــا پیشــنهاداتی ارائــه بدهیــم.

مــا هــم در آتلیــة شهرســازی دانشــگاه الویلــت ایــن کار را
پیگیــری کردیــم .اولیــن اقدامی که بنــده انجــام دادم برپایی
نمایشــگاهی بــا عنــوان "پارازیتکتــور" بود و ســعی کــردم با
هــدف عکاســی در یــک چارچــوب مشــخص و با حساســیت
عکاســانه ،حداقــل بــه عنــوان یــک معمــار ـ عــکاس ،قضیه
را بــه یکبــاره خیلــی پررنــگ کنــم و در نتیجــة ایــن تأکیــد،
نمایشــگاه مــورد اســتقبال قابــل توجهــی قــرار گرفــت».

ســخنران بعــدی دکتــر ریاضــی بــود کــه بــه بررســی «منظر
ذهنــی شــهر در ســینما و ادبیــات» پرداخــت و بــا اشــاره
بــه تقابــل دو روایــت رســمی و غیررســمی از شــهر گفــت:
«روایتهــای رســمی در قالــب گفتارهــای برنامهریــزان،
مدیــران شــهری و کســانی کــه بــه اشــکال مختلــف در
ســاختار قــدرت جــای دارنــد بیــان میشــود و در برابــر آن،
تصویــر و روایــت دیگــری از شــهر وجــود دارد کــه بــه نظــر
میرســد چنــدان در دســترس نیســت ،ولــی در واقــع مــا
بیشــتر بــا آن روایتهــا زندگــی میکنیــم».

وی بــا بیــرون کشــیدن برخــی از ایــن روایتهــای
غیررســمی از دل ادبیــات و دو مجموعــة داســتان و شــعر
بــه شــکل کامـ ً
ا انتخابــی ،بــه بررســی زوایــای نــگاه ذهنی
شــاعران و نویســندگان بــه تهــران پرداخــت .همچنیــن بــا
اشــارة گــذرا بــه موضوعاتــی چــون ســبک مــکان (پیوســته
یــا گســیخته بــودن) ،مفصلبنــدی فضــا ،روح فضــا ،خاطرات
منــدرج در فضــا ،آرزوهــا ،توازنهــای زمانــی (بــه ایــن معنــا
کــه «برخــی از فضاهــا فضــای گذشــتهاند و برخــی فضــای
آینــده ،و تداخــل فضاهــا و ســینکرون یــا غیرســینکرون
[همــگام یــا ناهمــگام] بــودن افــراد بــا فضاهــا و مرزهــای
فضاســتکــه باعــث میشــود بتوانیــم آنهــا را جــدا کنیــم
و تشــخیص دهیــم کــه در چــه فضایــی قــرار داریــم») و
ســازمان قــدرت ،بیــان داشــت« :منظــر ذهنــی آن محیــط
تصــور شــدهای اســت کــه گفتمانهــا ،نشــانهها ،اســتعارهها،
نمادهــا ،تصــورات شــهری و تخیالتی را کــه در تجربة مدرن
از زندگــی در شــهرها معنــا پیــدا میکننــد بازنمایــی میکنــد.
بــه عبارتــی اگــر مــا ایــن فرصــت را داشــته باشــیم کــه بــا
یکدیگــر بــه گفتوگــو بنشــینیم ،متوجــه خواهیــم شــد کــه
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وی بــا تأکیــد بــر ویژگیهــای خــاص نــگاه حســاس هنرمند
و نقــش تأثیرگــذار آن در تغییــر بینــش مدیریــت شــهری،
خاطرنشــان کــرد« :آنچــه فرامــوش شــده ایــن اســت کــه
چگونــه میتــوان یــک رابطــه بیــن هنــر و مســئلة شــهری
پیــدا کــرد و آن را بــه ســازمان متولــی داد و پیــش بــرد .مــا
بایــد بــه صــدای هنرمنــدان گــوش کنیــم و حساســیتهای
هنرمنــدان را ببینیــم .آنهــا شــاخکهای حســاس جامعــه
هســتند و فغانــی کــه برمیآورنــد فغــان درســتی اســت.
ســازمانهای مــا خودشــان تولیدکننــده و فروشــندة زوائــد
و پارازیتهــای شــهری ،ماننــد تابلوهــای یکدســت و متــری
مغازههــا ،هســتند .کجــای دنیــا تابلــو داریــم؟! نوشــته داریم.
ســازمانها یــک تعــداد تابلوســازی دارنــد کــه بــا خودشــان
در ارتباطانــد و در خیابانهــای شــهر جــوالن میدهنــد!»
انوشفــر در خاتمــة صحبــت خــود بــه یــک واقعــة تاریخــی
دربــارة نقــش هنرمنــدان حوزة موســیقی در ســاختار مدیریت
شــهری اشــاره کــرد و گفــت« :یک زمانــی کیوان خســروانی
بــا یــک گروهــی بــه عنــوان آرتیســت ریختنــد در عودالجان
و بــه پشــتوانة عمــوی او کــه ســاواکی بــود بــه تخریبهــای
عودالجــان اعتــراض کردنــد .نکتــة قابــل توجــه این بــود که
اعتــراض یــک گــروه هنرمنــد چگونــه میتوانــد تلنگــری
باشــد بــه مدیریتهایــی کــه سیاســت شــهر را پیــش
میبرنــد».

شـهري كه بود ،شـهري كه هسـت
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ســازههای ذهنــی نزدیــک بــه هــم یــا بســیار گســیخته و
دور از هــم در مــورد یــک شــهر مشــترک داریــم .بــه همیــن
دلیــل بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکنــم کــه شــهر همــان قــدر
کــه یــک منظــر فیزیکــی دارد کــه خیلــی روشــن اســت،
مناظــر ذهنــی و چشـماندازهایی هــم دارد کــه روح فرهنــگ
را بــرای مــا آشــکار میســازند .مــا معانــی را بــر فضــا بــار
میکنیــم و معانــی را از فضــا برمیداریــم ،یعنــی معانــی
بــر مــا بــار میشــوند و نمیتوانیــم حتــی روابــط خــود را
در زندگــی روزمــرة شــهری ،خــارج از ایــن چرخــه ســازمان
دهیــم .شــهر محیطــی اســت کــه از برهمکنــش کردارهــا،
رخدادهــا و روابــط پیچیــده شــکل میگیــرد و پیچیدگــی آن
مانــع از آســان بــه تصویــر کشــیده شــدن آن میشــود .برای
همیــن اســت کــه مــا بــا صفتهــای متعــدد بــا شــهر روبهرو
هســتیم ،در حالـی کــه یــک شــهر موضــوع بحــث ماســت».
ریاضــی ســپس بــا نــام بــردن از چنــد کتــاب و نویســندة
منتخــب از جملــه تجربــة مدرنیتــه اثــر مارشــال برمــن ،و بــا
تشــریح چنــد بخــش از متــون و اشــعار ،بــه بازنمایــی شــهر
در ادبیــات پرداخــت و افــزود« :بــه عنــوان مثــال ،بودلــر در
یکــی از اشــعار خــودش تصویــر یــک کافــه را در شــهری که
در حــال ســاخت و ســاز اســت ترســیم میکنــد کــه یــک
عاشــق و معشــوق در آن در حــال گفتوگــو هســتند .آن
چیــزی کــه کل ایــن رابطــه را مخــدوش میکنــد ســاخت
و ســازی اســت کــه در بیــرون کافــه در حــال انجام اســت».
وی دفعــات مکــرر چــاپ و توجــه بــه بافتهــای تاریخــی و
ســنتی را دو معیار انتخاب آثار نویســندگان و شــاعران ایرانی
برشــمرد و از جملــه بــه داســتانهای گلــی ترقــی ،رمــان
ســرخی تــو از مــن اثــر ســپیده شــاملو ،اشــعار محمدعلــی
ســپانلو ،فــروغ فرخــزاد و اندیشــه فوالدونــد اشــاره کــرد.
همچنیــن آوازهایــی را کــه در مــورد تهــران خوانــده شــدهاند
و طنیــن دارنــد و جــای خــود را در خاطــرة جمعــی نســل
جدیــد بــاز کردهانــد جــزو آثــار منتخــب خــود ذکــر کــرد.
او در مــرور ادبیــات افــزود« :تجربــة منظــر ذهنــی را اولیــن
بــار در کارهــای هدایــت در مــورد تهــران میبینیــم .یعنــی
یــک تهــران واقعــی وجــود دارد و یــک تهرانــی کــه هدایــت
آن را میبینــد .تهرانــی کــه حضــور رضاخــان در آن هســت
و در کنــارش فضاهایــی کــه ســاکت و آرام اســت و مــردم

در آن زندگــی میکننــد ،ولــی زندگیشــان ناامــن اســت.
بعــد هــم شــعر معــروف فــروغ فرخــزاد را مثــال میزنــم
کــه در عیــن اینکــه شــهر را در جایــی کــه بــه چوبــة دار و
میــدان اعدامــش میرســد خشــن نشــان میدهــد ،امــا ایــن
طــور هــم نــگاه میکنــد کــه روشــنی چقــدر خــوب اســت،
چقــدر دلــش میخواهــد یحیــی یــک چهارچرخــه داشــته
باشــد ،چقــدر پشـتبام خــوب اســت ـ یعنــی رابطــة انســان
بــا آســمان ،چیــزی کــه فرامــوش شــده ـ چقــدر بــاغ ملــی
خــوب اســت ،ســینمای فردیــن خــوب اســت ،و چیزهــای
خــوب ،خــوب اســت و اینکــه وقتــی شــاعر بــا شــهر مواجــه
میشــود چــه چیزهایــی میبینــد».
همچنیــن بــه گزیــدهای از داســتانهای گلــی ترقــی
اشــاره کــرد« :خیابانهــای اســتامبول و اللــهزار دو جــادة
بهشــتیاند کــه از میــان خــواب و خیــال عبــور میکننــد و پر
از وعدههــای کیـفآور و اتفاقهــای مســحورکننده هســتند:
مغازههــای پوشــاک ،ســینماها ،عکسهــای هنرپیشــههای
فرنگــی ،کوچــه برلــن و ســروصداهایش ،التهــا ،متلکهــا،
نیشــگونها ،و کتابفروشــی معرفــت تــه خیابــان الل ـهزار،
مرکــز شــعر و ادبیــات دنیــا ،آن همــه کتــاب ،آن همــه
کلمــه ،آن همــه فکــر ،آن همــه خوشــبختی .کالفــه و گیــج
و دســتپاچهایم ،بــرای بــزرگ شــدن عجلــه داریــم ».و بــه
بخشهایــی دیگــر« :کوچــه پسکوچههــای الهیــه پــر از
ســایههای کی ـفآور اســت .جلــوی بــاغ امینــی میایســتیم،
جــوی آب بزرگــی پــای دیــوار و زیــر درختهایــش .آب
خنــک و زالل اســت .از قنــات خانــم فخرالدولــه میآیــد.
کفشهایمــان را درمیآوریــم و دســت و صورتمــان را
میشــوییم».
ریاضــی شــرح داد« :از دیــد گلــی ترقــی ،تهــران زیبایــی
جادویــی داشــته اســت .اینهــا عبارتهایــش هســتند:
«آســمان تهــران صافتریــن آســمان جهان اســت  . . .تهران
بــا آن حــرف بازیگــوش «ر» کــه زیــر زبــان میغلطــد و آن
«آ» کشــیدة بلنــد مثــل دهانــة وسوس ـهانگیز بــازار رنگیــن
اســت ».خانــه در کارهــای گلــی ترقــی مــکان امــن اســت
در دل محلـهای آَشــنا کــه افــراد بــا همدیگــر ارتبــاط دارنــد.
تهــران یــک شــهر دوستداشــتنی اســت .الل ـهزار جــادهای
بهشــتی اســت .تهــران شــهر خــواب و خیــال اســت ،شــهر
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رؤیاســت ،شــهر خوشــبختی اســت ،شــهر امنیــت اســت،
شــهری اســت کــه بوهــای خــوش و رنگهــای خیرهکننــده
دارد .در البهــای کارهــای فــروغ و ترقــی ،اقاقیــا جــزو
بوهــای تهــران اســت .هنوز هــم در چهــارراه اســتانبول ،بوی
قهــوه بخشــی از خاطــرات افــراد زیــادی اســت .یــا صــدای
گنجشـکها و طوطیهــا .تهــران جایــی داشــته کــه محلــة
طوطیهــا بــوده اســت .تهــران شــهر گنجش ـکها بــوده و
االن شــهر کالغهــا شــده اســت .چیــزی کــه در کار خانــم
ترقــی بــه دفعــات تکــرار میشــود پیونــد تهــران بــا طبیعــت
اســت ،نوعــی یگانگــی بیــن آســمان و زمیــن ،جایــی کــه
پرنــدگان ،درختــان پرســایه و جویهــای پــرآب دائمــ ًا در
آن بــه چشــم میخورنــد».
ریاضــی ســپس به ســراغ آثــار محمدعلی ســپانلو رفــت« :چه
ظهــری ،کــه ســایة رکــس را بــه راغــه برگردانــد؟ مســدود
کنــد ورودی ایــران را بــا آجــر قزاقــی ،بنویســد بــاالی در
البــرز ،پارکینــگ ،ظرفیــت تکمیــل  . . .افتادیــم امــا از اصــل
نیفتادیــم ،بــا ایــن مــردم غریــب ،کــه حتــی یــک لحظــه
نمیداننــد بــر روی چــه پــا گذاشــتند .کجاســت اللـهزار مــا،
ســرکار؟!  . . .محلههــا جــا عــوض میکننــد ،پامنــار بــه
پاریــس میآیــد ،نــواب بــه فخرالدولــه میرســد ،چــه بــود
صحبــت ایــن پایتخــت؟ غرغــر دودآلــودی از گلــوی غــول
خــول  . . .شــنیدی و دیــدی کــه هــر چیــز در جــای خــود
نیســت کــه ایــن کوچــه آبشــار اســت بـیآب و ایــن کــوی
دردار اســت بــیدر و دروازه غــار بیغــار و دروازه شــمران،
تالقــیگاه شــش خــط بیقــواره کــه راهــی بــه شــمران
نــدارد ،پــل آهنــی کــه مرســوم از یــک چوبــی مــرده دارد».
پــس از آن بــه شــعر اندیشــه فوالدونــد پرداخــت« :در
تصاویــری کــه در جهــان شــعر مطــرح میشــود ،بخشــی
کــه جــای بحــث زیــادی دارد شــعر خانــم فوالدونــد در
ن ـ طهــران اســت کــه متعمدانــه دو تهــران را مطــرح
تهــرا 
تهران
میکنــد :بــا «ت» و «ط» .شــروع روایــت فوالدونــد از
ِ
بیحوصلگــی اســت و یــک پیشآگاهــی میدهــد کــه بــا
یــک فضــای غیردوســتانه و غیرجــذاب روبــهرو خواهیــم
بــود .دشــواری زیســتن در فضــای مونولــوگ و تکگــوی
تهــران از دیــد شــاعر را از همــان ابتــدا میتــوان شــاهد
بــود .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه جــای نوشــتن،

تــاش و خواســتی بــرای صحبــت کــردن و گفتوگو اســت،
چیــزی کــه وجــود نــدارد .تهــران یزدانـی ـ فوالدوند شــعری
پرخاشــگر ،پرسشــگر و در عیــن حــال پاســخگو اســت .از
یــک ســو بــه دنبــال ســؤال ،از طــرف دیگــر گفتوگــو ،و
همزمــان پاســخ را هــم بــه همــراه دارد .بــا وجــود تنــدی
و عصیــان و خشــم ،در جس ـتوجوی نرمــی و آشــتی هــم
هســت .انتخــاب دو حــرف الفبــای آغازیــن بــرای پایتخــت،
تهــران ـ طهــران ،چالشــی نســلی را در سرتاســر شــعر پیــش
چشــم میگشــاید .شــاید بــه همیــن دلیــل واژههــای ســؤال،
شــک ،بحــران ،مــرگ ،بیخوابــی ،عصبانیــت ،لــت و پــار،
تیــغ بــر روی رگ ،و منگــی واژههــای شــروع ایــن شــعر بلند
اســت .تهــران قهرمــان داســتان مخاطــب اصلــی شــعر و در
واقــع شــاعر اســت .شــهر شــخصیتی زنــده ،مؤثــر و البتــه
حاکــم بــر مخاطــب خــود دارد .شــخصیتی کــه گفتوگــو،
یــا تــاش بــرای گفتــن و شــنیدن بــا او ،محملــی بــرای
گفتوگــوی میــان نســلی یــا گالیههــای نســلی اســت .امــا
دلیــل خطــاب قــرار دادن و صفــت مخاطــب هــم شایســتة
توجــه اســت .تهــران پایتخــت دود و گوگــرد اســت و دلیــل
بــه ســخن درآمــدن عشــق میــان ایــن دو یــا حداقــل نســل
جــوان بــا ایــن شــهر دودآلــود اســت .جایــی کــه مــی گویــد:
اگــر عاشــقت نبــودم ،پــا نمـیداد ایــن ترانــه».
وی در ادامــه افــزود« :عاشــقانة تهــران نقاشــی تلخــی از
خاطــرات کودکــی ،نوجوانــی و جوانــی نســلی اســت کــه بــه
رســمیت شــناخته نمیشــود .خاطــرات او موشــکباران،
تشــییع جنــازة شــهیدان جنــگ ،غــم مــادران و انــدوه پــدران
اســت ،کودکــی نســلی کــه در ایــن کالنشــهر بــه قرنطینــه
فرســتاده شــده اســت .اتوبانهایــی کــه هیــچ پیچــی ندارنــد
کنایــه از آمریــت و فقــدان انعطــاف در زندگی اجتماعی شــهر
اســت .عــدم مفاهمــه و قضاوت دائمی بخشــی از شــهروندان
و فقــدان زمینــه بــرای رفتارهــای آزادانــة جوانانــی که شــاعر
ســخنگوی آنــان اســت باعــث شــده تــا چــوب تنبیه بر ســر
آنــان باشــد و بــه دنبال تطمیــع و دادن حقالســکوت باشــند.
ن ـ طهــران فضــای اجتماعـی ـ فرهنگــی پایتختــی را
تهــرا 
ترســیم میکنــد کــه گروهــی از ســاکنان خــود را بــه حاشــیه
رانــده ،نادیــده گرفتــه و تحــت فشــار قــرار داده و میدهــد.
بــا ایــن همــه ،طهــران قدیــم و تهــران جدیــد یــک شــهر
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هســتند کــه مشــکل آن ناتوانــی در بازتولیــد و حفــظ خاطــرة
جمعــی اســت .از جملــة این مــوارد روزهای جنــگ در حافظة
ایــن شــهر اســت .گسســت میــان ایــن نســل و شــهر ریشــه
در انــزوای آن خاطــرات در شــهر و فقــدان حافظــة جمعــی
در میــان ســاکنان دارد .امــا مــا را چیــزی فراتــر از ایــن دو
بــه یکدیگــر گــره میزنــد .دلبســتگی یــا وابســتگی همیــن
نســل بیخاطــره بــه تهــران دودآلــود و پرآژیــر و سرشــار از
بنبســت .گویــی بــرای ایــن نســل ،جایــی جــز ایــن شــهر
نیســت .راوی ایــن قصــه ،شــبیه ســایر روایتهــا ،دلــش
بــرای تهــران تنــگ میشــود و گویــی از جایــی نــه چنــدان
دور بــه بعــد ،تحمــل جدایــی از تهــران را نــدارد .فوالدونــد
مبــدأ و مقصــد ســفرهای نســل خــود را تهــران میدانــد.
زیــرا هــر بــار کــه در ایــن جــادة روزانــه و مســیر زندگی ســر
و تــه میکنــد ،بــه تهــران بــاز میگــردد .بنابرایــن تهــران
بــرای او تنهــا جایــی بــرای زیســتن نیســت ،بلکــه انگیــزه و
هــدف تــاش و دلیــل زیســتن او اســت».
ســخنران تأکیــد کــرد« :ایــن حــد از وابســتگی را در ســایر
داســتانها هــم میتــوان دیــد .شــاید مهمتریــن تصویــر
ذهنــی شــاعر از تهــران فضــای آشــتیجویانة شــهر اســت،
اینکــه زمــان مرهمــی اســت بــرای پایــان گالیههــا و حــل
شــدن اختالفهــا ،و اجبــار هــر دو تهــران در گــذر زمــان
بــه مواجهــه و قــرار دیــداری بــرای آشــتی و یکــی شــدن.
اســتقبال گســترده از اثــر یزدانــی ـ فوالدونــد میتوانــد
شــاهدی بــر ایــن مدعــا باشــد کــه منظــر ذهنــی شــعر بــا
منظــر ذهنــی مخاطبــان پرشــمارش یکــی یا حداقــل نزدیک
بــوده اســت ،ذهنیتــی تلــخ و همزمــان آرزومنــد و خوشــبین
بــه پایــان دوگانگیهــای حاکــم بــر فضــای تهــران ،زیــرا
اگرچــه بــا دو فضــا ،یکــی تهــران حاکمــان و دیگــری تهران
محکومــان ،شــهری بــا انگارههــای ایدئولوژیــک و از اســاس
غیرایدئولوژیــک روبـهرو هســتیم ،در جهــان واقــع یک شــهر
بیشــتر وجــود نــدارد و چــارهای جــز پذیــرش دیدگاههــای
متفــاوت ،ســبکهای مختلــف زندگــی ،رفتارهــای متنــوع و
اعتقــادات متکثــر در ایــن کالنشــهر وجــود نــدارد .تحلیــل
فضــای شــهر تهــران در شــعر فوالدونــد نشــان از مکانــی
گســیخته ،دارای مرزهــای فرهنگــی بــرای ســاکنان کــه
تخطــی از آن بــا مجــازات همــراه اســت ،شــهری بیتــوازن

از نظــر رؤیاهــا و خاطــرات ،شــهری درگیــر میــان گذشــته
و آینــده ،و ســرانجام فضایــی اقتدارگــرا از نظــر ســازمان
قــدرت دارد».
ریاضــی در جمعبنــدی ســخنان خــود گفــت« :بــدون درک
درســت از ذهنیــت شــهروندان ،هــر نــوع سیاس ـتگذاری و
برنامهریــزی بــا همــان دشــواریهایی روبـهرو میشــود کــه
تــا امــروز بــوده اســت .درک منظــر ذهنــی و تصــور از شــهر
بــه معنــای درک روایتهای شــخصی مــردم محلــی در برابر
روایتهــای رســمی سیاســتگذاران اســت ،و رســانههای
جمعــی ،مدیاهــا ،داســتان و شــعر ابــزار درک ایــن منظرهــا
هســتند .در مــورد تهــران ،گسســت میــان سیاس ـتگذاران
و برنامهریــزان و تصویرگــران مناظــر شــهری بــه دالیــل
مختلــف وجــود داشــته ،امــا بــه نظــر میرســد کــه تشــدید
شــده اســت .یعنــی انــگار تعمــدی وجــود دارد کــه هرچــه
اینهــا یــادآوری میکننــد کــه منظــر ذهنــی شــهر چــه باید
باشــد ،مــا به مســیر عکــس میرویــم .کالنشــهر تهــران به
واســطة سرشــت موزائیکــی خــود از کثــرت منظــر و تصویــر
در ذهــن ســاکنان خــود برخــوردار اســت .بنابرایــن هــر نــوع
برنامهریــزی و طبیعتـ ًا سیاسـتگذاری متمرکــز و از بــاال بــه
ن طــور که
پاییــن و آمرانــه راه بــه جایــی نخواهــد بــرد ،همــا 
تــا بــه امــروز نبــرده اســت .مــدرن شــدن و بهویــژه رشــد
فردیــت در مناظــر ذهنــی شــهروندان تهرانی بــا رویکردهای
همانندســاز و ایدئولوژیــک از اســاس ناســازگار اســت».

سـينماي شـهر از انتزاع تا واقعيت

ســخنران آخــر نشســت دکتــر اجاللــی بــود کــه بــه بازتــاب
زندگــی در شــهرهای ایــران در فیلمهــای ســینمایی پرداخت
و اظهــار داشــت« :بــه نوعــی میتــوان همــة فیلمهــا را
بــه شــهرها نســبت داد امــا تعــداد فیلمهایــی کــه مختــص
شــهرها باشــند کــم اســت  . . .ســؤال ایــن اســت کــه چــه
فضاهــا و ســبکهایی در فیلمهــا بازنمایــی شــدهاند و
بــه چــه دلیــل؟ ایــن امــر وابســته بــه زمــان اســت ،یعنــی
ســبک زندگــی در هــر دورهای بــا دورة دیگــر متفــاوت
اســت .میخواهیــم ببینیــم ایــن فضاهــا چگونــه بازنمایــی
شــدهاند .بدیــن معنــا کــه چــه نســبتی بیــن تصویــر زندگــی
در فضاهــای موجــود در فیلمهــا و واقعیــت زندگــی در آنهــا
برقــرار بــوده و زندگــی جــاری در واقعیــت تــا چــه حــد بــه

زندگــی نمایــش داده شــده در فیلــم شــباهت داشــته اســت.
ایــن موضــوع مهمــی اســت چــرا کــه ســینمای عامهپســند
بیشــتر تخیلــی اســت و با واقعیــت تفاوتهــای فراوانــی دارد
کــه جامعهشــناس بایــد ایــن تفاوتهــا را مشــخص کنــد.
بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه دو فیلــم دختــر شــیرفروش
و اشــکها و لبخندهــا اشــاره کــرد کــه در دورة خــود بــا
واقعیــت زندگــی در ایــران ارتباطــی نداشــتهاند .لــذا ایــن
مســئلة بســیار مهمــی اســت کــه فضــای موجــود در یــک
فیلــم تــا چــه حــد بازتابدهنــدة واقعیــت اســت».
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وی افــزود« :ســؤال بعــدی ایــن اســت کــه فیلمهــا از زاویــة
دیــد کــدام گروههــای اجتماعــی و از چــه طبقــات مختلفــی
بــه شــهر نــگاه کردهانــد؟ در اکثــر فیلمهایــی کــه از آغــاز تا
دهــة  50بــه روســتاییان میپردازنــد ،آنهــا را انســانهایی
بســیار ســاده مثــل بچههــا نمایــش میدهنــد .مثـ ً
ا در فیلــم
صفرعلــی ،معمــو ًال آنهــا را فریــب میدهنــد و پولهایشــان
را میدزدنــد تــا جایــی کــه از شــهر فــرار میکننــد و بــه
روســتا بازمیگردنــد .پــس ایــن فیلــم یــک کارکــرد ضــد
مهاجرتــی داشــته اســت .امــا در فیلــم هــای دهــة  50مثــل
فیلــم خــاک ،روســتاییان خشــنی را میبینیــم کــه در بیــن
آنهــا الت و روســپی وجــود دارد و خشــونت عجیبــی هــم
در روســتا بــه چشــم میخــورد .در مجمــوع در ایــن دوره،
میــزان خشــونت در فیلمهــا بســیار بیشــتر از آن حدی اســت
کــه در واقعیــت وجــود داشــته اســت».
اجاللــی پرســش بعــدی را چنیــن مطــرح کــرد« :تغییراتــی
کــه در نــگاه بــه شــهر در فیلمهــا دیــده میشــود و
تصویرهایــی کــه فیلمســازان ارائــه دادهانــد ،تحــت تأثیــر

کــدام تحــوالت اجتماعــی بــوده و هــر بــار چگونــه تغییــر
کــرده اســت؟ آیــا دلیــل آن تغییــر روحیــات و احساســات
تماشــاگران بــوده اســت؟ بــه نظــر میرســد ایــن تغییــر
روحیــه ناشــی از تغییــر تــوازن در زندگــی شــهری و متأثــر از
مســائلی از جنــس مهاجــرت ،افزایــش فاصلة طبقاتــی ،تراکم
شــهری ،گســترش ســکونتگاههای غیررســمی ،گســترش یا
محدودیــت رفتــن بــه ســینما در بیــن طبقــات اجتماعــی و
مقوالتــی از ایــن دســت بــوده اســت .نکتــة بســیار مهــم آن
اســت کــه فیلمســازان بــرای مــردم فیلــم میســازند .در
نتیجــه ،بــا تغییــر مخاطبــان ،آنهــا نیــز نــوع فیلمهایشــان
را تغییــر میدهنــد .اگــر بــه فیلمهــای پــس از انقــاب
دقــت کــرده باشــید ،هنرپیشـهها در هــر دهــه همــان گونــه
لبــاس میپوشــند کــه مــردم در شــهر میپوشــند .بنابرایــن
فیلمســازها معمــو ًال بــا مــردم حرکــت میکننــد».
وی خاطرنشــان کــرد« :مهمتریــن مســئله در ســینما ایــن
اســت کــه بتواننــد شــهرها را نشــان دهنــد .بــرای ایــن امــر
بایــد بــه خیابــان رفــت و مــردم در حــال عبــور را متوقــف
کــرد .بهتریــن حالــت بــه تصویــر کشــیدن شــهر ،اســتفاده
از دوربیــن روی دســت اســت کــه بــه توانایــی باالیــی نیــاز
دارد .فیلمســازان ایرانــی در ابتــدا ،بهجــز در مــواردی خــاص،
توانایــی نمایــش شــهر را نداشــتند .بــه همیــن دلیــل شــهر
تــا مدتهــا در فیلمهــای ایرانــی ناپیداســت .آنچــه هــم
از شــهر نشــان میدهنــد خیلــی جالــب اســت .بــه عنــوان
مثــال ،در اول فیلــم دوربیــن را روی یک بالکــن میگذارند و
میدانــی را نشــان میدهنــد کــه مــردم در آن در حــال حرکت
هســتند و بعــد تیتــراژ فیلــم بــا یــک آهنــگ یــا ترانه شــروع
میشــود .در همیــن حــد بــه شــهر میپرداختنــد و مابقــی
داســتان در فضــای خصوصــی ادامــه پیــدا میکــرد .عمومـ ًا
داخــل خانههــا یــا در نهایــت یــک پــارک را نشــان میدادند.
بنابرایــن مــا در فیلمهــای اولیــه بهنــدرت تصویــری از شــهر
داریــم .بــا وجــود ایــن ،در همیــن دوره یک تصاویــری هم از
شــهر وجــود دارد  . . .مثـ ً
ا در فیلــم خشــت و آینــه ،تمامــی
جریانــات در بطــن شــهر رخ میدهــد و نمایــش شــهر بــدون
خلــوت کــردن آن صــورت میپذیــرد».
او دربــارة نمایــش ســنت در فیلمهــا بیــان داشــت« :در
ســال  48بــا مــوج ســرد جدیــدی در فیلمهــای ایرانــی
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روبــهرو میشــویم .اولیــن آنهــا فیلــم قیصــر اســت کــه
داســتان آن در یکــی از محــات ســنتی تهــران و در بطــن
جامعــة محلــی اتفــاق میافتــد .گرایشــی کــه در آن زمــان به
نمایــش ســنت در فیلمهــا بــه وجــود میآیــد واقعگرایانــه
نیســت ،یعنــی چنیــن گرایشــی در مــردم وجــود نــدارد ولــی
کارگردانــان عالقــة زیــادی بــه نمایــش گذشــته دارنــد .هنوز
ن گونــه روایــت میکننــد
هــم کســانی فیلمهایشــان را ای ـ 
کــه شــاید بتــوان گفــت از زمــان عقبتــر هســتند .یــک
نــوع گرایــش بــه برانگیختــن حــس نوســتالژیک در بیننــده
بــا اســتفاده از وســایلی کــه در زمــان حــال دیگــر مســتهلک
شــدهاند .ایــن نــوع فیلمســازی هنــوز هــم بهخصــوص در
تلویزیــون رواج دارد .بــرای مثبــت و قابــل احتــرام جلوه دادن
ســنت ،فیلمهایــی دروغیــن میســازند و بــرای اثرگــذاری
بــر احساســات از خانههــای قدیمــی بــه عنــوان لوکیشــن
اســتفاده میکننــد ،در حال ـی کــه زندگــی در آنهــا جریــان
نــدارد و ایـن حــس کــه در محــات جنــوب تهــران یــا بافت
تاریخــی واقعانــد و زندگــی در آنهــا جــاری اســت انتقــال
نمییابــد .پــس از فیلــم قیصــر و بــا گســترش ایــن مــوج،
فیلمســازان بــه بافتهــا و محــات قدیمــی و فاقــد ســکنه
در تهــران و اصفهــان و کاشــان میرونــد و بــا بازیگــران
خــود ،محلــه را دارای ســکنه نشــان میدهنــد  . . .دربــارة
فیلمهــای اول انقــاب نیــز بایــد گفــت کــه بــه هیــچ وجــه
شــهری نیســتند .بیشــتر حالــت انتزاعــی دارنــد و همــه یــک
داســتان در ســتایش انقــاب هســتند ،روایــت حادثــة انقالب
در مکانهــای مختلــف بــا کشــتن اربــاب و رئیــس بــد.
بــا شــروع جنــگ ،فیلمهــا معطــوف بــه موضــوع جنــگ
میشــوند و بــا هــدف تهییــج افــکار عمومــی بــرای مبــارزه
و رفتــن بــه جنــگ ،در خــود جبهههــا ســاخته میشــوند.
ولــی پــس از مدتــی ،عالقــة مــردم بــه فیلمهــای جنگــی
کــم میشــود و فیلمهایــی جــذاب میشــوند کــه مشــکالت
مــردم را در دوران جنــگ و پــس از آن در شــهرها و جبهههــا
نمایــش میدهنــد ،مثــل نمایــش شــهرهای جنـگزده مانند
خرمشــهر در زمــان اشــغال یــا تهــران در زمــان بمبــاران
صــدام».
اجاللــی دربــارة فیلمهای دهــة  70اظهار داشــت« :تصویری
کــه در فیلمهــای دهــة  70از شــهر داریــم تقریب ـ ًا همــان

ســکونتگاههای فقیرنشــین و حاشــیهای اســت که مهاجرت
وســیع بــه تهــران را نشــان میدهنــد .مثـ ً
ا فیلــم روســری
آبــی داســتان دختــری کارگــر بــا مــادری معتــاد اســت کــه
در محــات کورهپــزی حاشــیة شــهر زندگــی میکننــد و در
یــک ماجــرای عشــقی مشــکالت این بافــت هم نشــان داده
میشــود .فیلــم زیــر پوســت شــهر هــم خانــوادهای فقیــر را
بــه تصویــر میکشــد کــه در داخــل کالنشــهر تهــران در
خان ـهای بســیار کوچــک زندگــی میکننــد .در اواخــر دهــة
 70و اوایــل دهــة  ،80برخــی فیلمهــا ســاخته میشــوند
کــه در آغــاز مالیــم هســتند و بــه مــرور ریتــم آنهــا تنــد
میشــود .موضــوع ایــن فیلمهــا شــهر اســت ولــی در آنهــا
بــا جوانانــی روبــهرو میشــویم کــه ســرکوب شــدهاند و
فرصــت شــادمانی از آنــان گرفتــه شــده اســت .جوانانــی کــه
از انجــام هــر کاری تــرس دارنــد .ســپس مشــکالت آنهــا
مطــرح میشــود ،اینکــه عصیانشــان از خانــواده شــروع
شــده و بــه جامعــه و نهادهــای اجتماعــی رســیده اســت .در
واقــع زندگــی روزمــرة جوانــان و مشــکالت آنهــا و اتفاقاتی
را کــه در درون شــهر میافتــد بــه نمایــش میگذارنــد».
وی در جمعبنــدی صحبتهــای خــود گفــت« :بــ ه طــور
کلــی ،تصویــر کــردن شــهر در ســینمای ایــران از مراحــل
گوناگونــی عبور کــرده و تصویرهای متفاوتی از شــهر نمایش
داده شــده اســت .بیشــتر ایــن تصاویر منفــی بودهانــد و کمتر
تصاویــر شــاد از شــهر داریــم .همچنیــن بیشــتر مکانهــا
و فضاهــای عمومــی معینــی ماننــد کافههــا و کابارههــا
نمایــش داده شــدهاند .فضــای دیگــری کــه در فیلمهــای
پیــش از انقــاب پررنــگ بــود محلــه اســت .فیلمهــای کمی
راجــع بــه شــهر داریــم ولــی محلــه بســیار دیــده میشــود.
محلــه هســت و جاهلهــای محــل .در فیلمهــای قبــل از
انقــاب ،امامــزاده در بســیاری از فیلمهــا وجــود دارد ،یعنــی
تــا قهرمــان دچــار مشــکلی میشــد بــه امامــزاده میرفــت
یــا مثـ ً
ا زنهــای خطــاکار بــه امامــزاده میرفتنــد و آب توبه
روی سرشــان ریختــه میشــد .همــه بــه امامــزاده متوســل
میشــدند و مســجدی در کار نبــود .ولــی در فیلمهــای
بعــد از انقــاب ،آرام آرام مســجد پیــدا میشــود کــه حالــت
مــددکار دارد».

