
چهره ماه

که هر جا دیــدم تاریخ دارد بــا درام به یک 
معضل اساسی می خورد و نمی توان آن را حل 

کرد، به درام رأی می دهم.
یکی دیگر از نکاتی که توجه مرا به خود 
جلب کــرد، کابوس های میــرزا محمود در 
ابتدای اپیزودها است. شــکل تکرارشده و 
کلیشه ای اســتفاده از کابوس در سریال ها 
و فیلم ها این گونه اســت که کابوس ها قرار 
است بازتاب تغییرشکل یافته همان وقایعی 
باشند که در زندگی روزمره برای شخصیت 
رخ داده و بر او تأثیر گذاشته اند. این جا به نظر 
می رسد که ماجرا برعکس شده است. میرزا 
محمود در زندگی اش دوست دارد پسر داشته 
باشد و به او تلقین شده که باید ادامه دهنده 
نسل خانواده باشد. اما در خواب هایش مردان 
دارند برایش مشــکل ایجــاد می کنند و در 
عوض مشکلی با زنان ندارد. این حالت چندان 
معمول نیست و برعکسش را بیشتر می بینیم.
در ادامه سریال، همه مدل اش را می بینی! 
من کتابی دارم به اســم »خواب نگاری های 
دوازده ســال و یک بهار« که حاصل نوشتن 
خواب هایی است که طی دوازده سال دیده ام. 
وقتی ایده ایــن خواب ها مطرح شــد برایم 
خیلی جالب بود چون خــودم یک خواب باز 
حرفه ای هســتم. ترکیبی از همه این ها را تا 
پایان خواهیم دید و حتــی در انتها به جایی 
می رســیم که یک غافلگیری هــم در مورد 
خواب ها خواهیم داشــت. به هرحال کابوس 
یا خواب دســت تو را باز می گذارد که کمی 
ســبک بال تر در محدوده درام حرکت کنی. 
یعنی ما به این قاعده هم که گفتید محدود 
نشده و خود این قاعده را هم خواهیم شکست.
پس این ایده یک جور بازیگوشی 

است.
دقیقاً؛ یک جور بازیگوشی که ادامه پیدا 

می کند.
شــما در اوایــل راه از طریــق 
همکاری هایی که با آقای بیضایی 
و آقای امجد انجام دادید شناخته 

شدید...
البته ابتدا با آقای امجد کار کردم و بعد با 

آقای بیضایی...
رویکردی که در »شــبکه مخفی 
زنان« دارید، همان طور که اشاره 
شــد، رویکــردی بازیگوش و 
شبه فانتزی اســت. در مورد آثار 
دیگرتان هم می تــوان این بحث 
را مطرح کرد: از »خسته نباشید« 
تا »خداحافظ دختر شیرازی« که 
الهام گرفته از »دختر خداحافظی« 
بود. خیلی ساده که نگاه کنیم ممکن 
است این انتظار در ما ایجاد شود 
که افشین هاشمی چون از جهان 
نمایشی بهرام بیضایی آمده پس 
حتماً به ســمت رویکرد و الگوی 
اسطوره گرای آقای بیضایی عالقه 
و گرایش دارد. اما آثاری می سازید 

که ناگهان بخش هــای دیگری 
از عالیق شــما را عیان می کنند و 
»شــبکه مخفی زنان« هم چنین 
اثری اســت. برای خودم جالب 
اســت که بدانم ریشه این عالقه 

در کجاست.
اوالً خیلــی ممنونــم که ایــن نکته را 
می گویید چــون این یعنــی ویکیپدیایی 
برخورد نمی کنیــد. خیلــی از خبرنگاران 
وقتی با آدم گفت وگــو می کنند عکس این 
را می گویند؛ نه به این دلیل که کارهایت را 
دیده اند بلکه چون ویکیپدیا را مرور می کنند 
و بر اساس تصوری از چیزی، یک عبارت را به 
شما می بندند: »سکانس ها تئاتری است« یا 
»شما بسیار تحت تأثیر سینمای بیضایی یا 

نوشته های امجد هستید«. من این ادعاها را 
نه رد می کنم و نه تأیید. اما سؤالم این است که 
این ادعا بر چه اساسی مطرح می شود؟ اتفاقاً 
نگاه درست چیزی است که شما می فرمایید. 
ما وقتی با آدم ها کار می کنیم، بسیار از آن ها 
می آموزیم اما این، وقتــی برای خودت یک 
هویت فردی قائل باشــی یا اصاًل یک هویت 
فردی داشته باشــی، به معنای تقلید کاری 
نیست که آن ها می کنند. این یک رابطه استاد 
و شاگردی است و برای من بسیار افتخارآمیز 
خواهد بود اگر لحظه ای از کارم حتی یادآور 
کاری از این بزرگان باشد. بماند که در همه 
آثارم لحظاتی هست که ادای دین تصویری و 
محتوایی به کارهای آن ها دارم و مشخصاً به 
کارهایی ارجاع می دهم که در طول سال ها 

ما وقتی با آدم ها 
کار می کنیم، بسیار 
از آن ها می آموزیم 
اما این، وقتی برای 
خودت یک هویت 
فردی قائل باشی 
یا اصاًل یک هویت 
فردی داشته باشی، 
به معنای تقلید 
کاری نیست که 
آن ها می کنند. این 
یک رابطه استاد 
و شاگردی است 
و برای من بسیار 
افتخارآمیز خواهد 
بود اگر لحظه ای از 
کارم حتی یادآور 
کاری از این بزرگان 
باشد. بماند که در 
همه آثارم لحظاتی 
هست که ادای دین 
تصویری و محتوایی 
به کارهای آن ها دارم
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