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  ي يه حبه قنددرباره

  »خيالي هايسرزميندر «

 ahosseinioun@gmail.com   امين حسينيون

 

كنيم كه معناي شاهكار را و ما در دوراني زندگي نمي. شاهكار نيست ] 1389رضا ميركريمي، [ »يه حبه قند«

بسيار خوشگل است، خوش آب و رنگ » يه حبه قند«ام كه مكررا در روزهاي اخير شنيده. فراموش كرده باشيم

 اند و هر جا كار فيلمبرداري به ايشانبله هست، دست آقاي ابيانه درد نكند، زحمت بسيار زيادي كشيده. است

خوب است، » يه حبه قند«دوم اين است كه مكرر اما مدعاي . سپرده بوده است، محصول جز زيبا چيزي نبوده

تعبيري كه البته رضا اميرخاني (چون ايراني است، بومي است و به تعبير رضا اميرخاني، شبيه فرش ايراني است

چه ايراني و بومي و مبلغ سبك زندگي آيا هر. 1: توان پرسيدچند سوال مي.) از علي حاتمي وام گرفته است

شود؟ آيا اين يك شكل جديد سنتي ايراني باشد خوب است؟ يا اين قضيه فقط شامل فرش و پسته و فيلم مي

نمايش داده شده است، دوست داشتني » يه حبه قند«آيا اين سبك زندگي كه در . 2گرايي افراطي نيست؟ از ملي

. 3اي دلنشين است؟ خواهيم يا صرفا برايمان خاطرهي را دوست داريم و مياست؟ آيا ما واقعا اين سبك زندگ

اي براي اين سبك از مرثيه» يه حبه قند«هاي بزرگ دور هم زندگي كنيم؟ فيلم آيا قرار است ما دوباره در خانه

است؟ من ي فرهنگ ايراني آيا اين سبك زندگي، اصال نماينده. 4زندگي است، يا دعوتي به آن؟ يا هردو؟ 

  . دهم، يعني اول به سوال آخرسواالت را برعكس جواب مي

مثل اين است كه گبه را به تنهايي . ستنادي فرهنگ ايراني توان نمايندهرا به هيچ وجهي نمي» يه حبه قند«

فرهنگ شود آنچه در يه حبه قند نمايش داده مي. ي ايرانيي فرش ايراني بدانيم يا ازگيل را تنها ميوهنماينده

اند و عموما كلفت كردههاي چندهزار متري كه چندين نفر در آن زندگي مياين خانه. بخشي از مردم ايران است
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اين زندگي اقليتي . اند و بزرگ فاميلي در آنها بوده است، مخصوص اكثريت مردم ايران نبودهو نوكري هم داشته

اند؟ چند هاي پر كيا و بيايي داشتهوستايي چنين زندگيكجا رعاياي ر. ثروتمند ـ يا كمي ثروتمند ـ بوده است

شبانه روز پلو دادن به بيش از بيست نفر آدم، همين االن هم در توان اقليتي از مردم است، چه برسد به اوايل 

ي ثروت و خاستگاه اجتماعي، كه طبيعتا گذشته از مسئله. خوردميقرن كه هر چند سال يكبار قحطي ايران را 

اند كه چنين كنند اين خاندان مطنطن چه كاره بودهاند و اصال معلوم نميميركريمي از رويش جست زدهآقاي 

و غيره ترك ندارد؟ شود؟ ايران كرد ندارد؟ ارمني ندارد؟ بلوچ ندارد؟ ي تنوع اقليم چه ميملكي دارند، مسئله

  ندارد؟

آيا . ان از فقير و غني چنين سبك زندگي وجود داردي مردم ايري همهحاال فرض كنيد ما پذيرفتيم كه در خاطره

اين سبك زندگي واقعا خيلي خوب بود؟ اگر به ما فرصت بدهند حاضريم به همان خانه برويم و همانجا 

زندگي كنيم؟ اصال قرار است اين اتفاق بيافتد يا نه؟ باالخره تكليف اين فيلم با خودش چيست؟ بگذاريد 

اي براي اين مادر به طور مشخص و آشكار مرثيه. اثر علي حاتمي» مادر«و » به قنديه ح«اي كنيم بين مقايسه

ي مادري كه عنصر وحدت بخش اين خانواده. اند تا مرگ مادر را ببينندهمه جمع شده. سبك زندگي است

ي هم خيل. در يه حبه قند مرگ تازه وسط فيلم است. شودبا مرگ مادر فيلم تمام مي. عظيم و رنگارنگ است

گيرد و و بعد تازه عشق و عاشقي پا مي. شوديك مجلس ختمي بايد برگزار شود كه مي. اتفاق مهمي نيست

) + اي كه گفتيمبا مقدمه(اگر قرار است اين فيلم تبليغي براي زندگي سنتي. كندآيد راديو را تعمير ميقاسم مي

اي است براي اين اگر مرثيه. ست، نخواهد شدبايد گفت هرچقدر هم تبليغ كنيم آنچه شدني نيلپتاپ باشد، 

و صرفا يك فيلم . كنيم هيچكدام از اينها نيستسبك زندگي، كه چرا اين همه شادي و خوشي؟ حاال فرض مي

. و اصال تبليغات براي يك سبك زندگي خاص نيست. 1390ي يك فاميل يزدي، در سال رئاليستي است درباره

  .رسيم به سوال بعديمي

ي شد همهاگر مي. كردندمردم سرزمين ايران، اين سبك زندگي را دوست داشتند، االن اينطوري زندگي مياگر 

ي اين سبك زندگي، و تجربه. كردندهاي چندهزار متري زندگي كنند، همان زمان ميباغمردم ايران در خانه

 حريم خصوصي امري است الزم،شهري،  براي زندگي. اي است دلنشيني در بهترين حالت خاطرهچنين مراسم

بدون داشتن اتاقي از آن خود، كه درش را . هايي عمال وجودش غيرممكن استها و خانوادهكه در چنين خانه
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شود و اين موضوع را ي خيلي از امور بسته ميبشود بست و صداي ديگران را نشنيد و در آن كار كرد، پرونده

اما فرض كنيم اين حرف من هم اشتباه . انديا وولف به دقت توضيح دادهدر كتاب اتاقي از آن خود، خانم ويرجين

  برسيم به سوال اول، . ي جهانيان ـ هستي ايرانيان ـ بل همهاست، و اصال اين سبك زندگي آرزوي قلبي همه

 شود انگار مثال نفس عميق شهبازياين عبارت يك جوري هم گفته مي(اينكه فيلم مثال بومي و ايراني است

و احتماال ناخدا خورشيد تقوايي هم آمريكايي  فيلمي است تايلندي، يا فيلمسازان ايراني اكثرا فرانسوي هستند

مگر اينكه فرض كنيم هرچيزي كه به . ، هرطور حساب كنيد هيچ ارتباطي به كيفيت هنري فيلم ندارد)است

را هم و زنبورك ت چهارميخ سنت كهن ايراني وصل است، خيلي خوب و هنري و زيباست كه در اين صور

و در ضمن فراموش نشود كه تنبور را هم اگر بلد نباشيد بزنيد، صدايش . هنري برشمرد يبرجسته بايد از آثار

و فيلم بايد . اي داشته است، واال اصفهان ميدان زياد داردميدان نقش جهان، معماران برجسته .شوددلنواز نمي

  .هاي قشنگهاي خوب باشد، نه فرششبيه فيلم

اي بدون هيچ مشكلي اول عروسي بگيرند، و بعد بدون هيچ مشكلي مجلس ختم مورد نظرشان را اينكه خانواده

اگر فرض كنيم اصال سينما قرار نيست و نيازي ندارد . ي درام تناقض داردبرگذار كنند قطعا با اصول اوليه

هنر واقعيت است و محمل انتقال پندهاي اخالقي خالص توانيم منكر اين باشيم كه سينما دراماتيك باشد، نمي

شود جاي آيا قرار است مشكالت كوچك اعضاي خانواده كه گه گداري جسته گريخته به آنها اشاره مي. نيست

خالي درام را پر كند؟ چطور است در فيلم بعدي صد نفر را بياوريم و هر كدام در يك دقيقه مشكالت 

  . ماليستي بودند، و بگوييم خيلي هم مينيزندگيشان را بگويند و برو

البته بد كه چه عرض . كشند، و دنبال گنج هستندپوشند، سيگار ميدر يه حبه قند، دامادهاي بد شلوار جين مي

اند يا شغلي سنتي مثل بنايي دارند، بال به دامادهاي خوب هم كه از كربال آمده. كنم، اندكي خرده شيشه دارند

گويا در بهشت برين آقاي ميركريمي تنها محل تحصيل . صيالت عاليه دانشگاهي داشته باشددور اگر كسي تح

ي اصلي اهميتي ندارد، نكته. حاال ممكن است كسي بگويد چنين نيست و غيره و ذلك، بگذريم. حوزه است

  . جاي ديگري است
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هاي يانچو چسبانند، فيلم را با فيلمشود كه فيلم ميركريمي را به سينماي هنري اروپا و جهان بتالش زيادي مي 

آنچه ما به عنوان . سينماي هنري اروپا، هيچوقت در تاييد ايدئولوژي حاكم نبوده است... . كنند و قياس مي

شناسيم همگي انتقادي هايي مثل بونوئل، فون ترير، فليني و ديگران ميسينماي هنري اروپا و از طريق آدم

فيلم ميركريمي به . كنندرا حمل مي» شودنابرده رنج گنج ميسر نمي«تر از ر پيچيدههايي بسياهستند يا انديشه

هايي كه ممكن است همين سياست. هاي روز حكومت استاي در تاييد سياستطور واضح و مشخص و زننده

مي در واقعا دشوار بتوان پذيرفت كه توليد فيل. فردا تغيير كنند و سبك فيلمسازي ميركريمي هم عوض شود

  !ي نفري هزار متر زمين و خانه باغ تصادفي باشدخانه باغ، همزمان با سخنان رييس جمهور درباره

. هاي روز حكومت استفيلم همانقدر در تبليغ سياست. فيلم ميركريمي را بايد با مثال روز استقالل مقايسه كرد

اما . كند هم همانقدر جعلي استتصوير مياي كه جامعه. جهان اخالقي اش همانقدر خنده دار و جعلي است

هاي فيلم هم نيمي از ديالوگ. كه اي كاش داشت . هاي ويژه ندارد و اكشن هم نيست، داستان هم نداردجلوه

هاي تبليغاتي هاليوود ديالوگ اقال فيلم. براي من واضح نبود كه البد به خاطر ضعف من در گويش يزدي است

  . ميدوارم منظورم را واضح و رسا بيان كرده باشما. هايشان قابل فهم هستند


