ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ اﯾﺮان را دارد

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ  /ﺧﺎﻃﺮه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﺻﺮی :ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ ﺧﻮرﺷﯿﺪ آن ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧ ﺳﺘﺎره اﺳﻨﺪری ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎزﯾﺮان ﻣﻄﺮﺣ در آن ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭘﮋﻣﺎن ﺑﺎزﻏ ۱۹ ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۵۳در ﯾ ﺧﺎﻧﻮادۀ  ۵ﻧﻔﺮه در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .در دوران ﮐﻮدﮐ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺪرش ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ۴ ،ﺳﺎل در ﺗﻬﺮان و در ﻣﻨﺎزل ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ
ﻣرود .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و اﻋﺰام ﭘﺪرش ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺮزﻫﺎی آب اﯾﺮان و ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨ،
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎز ﻣﮔﺮدﻧﺪ.ﺑﺎزﻏ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟ در داﻧﺸﺎه آزاد واﺣﺪ ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد
و از ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﮔﯿﻼن در اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻋﺘﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺠﯿﺪ
ﻓﻬﯿﻢ ﺧﻮاه ﺑﺎزی ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ آژاﻧﺲ دوﺳﺘ ﻣﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻬﺮت او
ﻣﺷﻮد و ﺳﭙﺲ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮاﻧ و ﺑﻠﻮغ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻤﺸﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﺎه او در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ان ﻣﺎه ،ﭘﮋﻣﺎن ﺑﺎزﻏ اﯾﻔﺎی ﯾ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﻀﻮر در ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮاﺗﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎزﯾﺮی را در ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﮋﻣﺎن ﺑﺎزﻏ ،ﻧﺎزﻧﯿﻦ
ﻓﺮاﻫﺎﻧ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤ ،ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺻﻤﺪی ،روژﯾﻦ ﺻﺪرزاده ،ﺻﺎدق ﺳﻬﺮاﺑ ،ﻣﻬﺘﺎب ﺟﺎﻣ ،ﻧﯿﺴﺎ ﻧﻮری ،ﺻﺎدق ﺑﻠﻮﭼ ،روژﻧﺎک
ﺷﯿﺮاﻧ و ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮﺑﺎﻧ ، دﯾﺮ ﺑﺎزﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ ﺳﺘﺎره اﺳﻨﺪری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﮋﻣﺎن ﺑﺎزﻏ از ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ان ﻣﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮرش در ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮔﻔﺘﻮﯾ
ﺑﺎ وی اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ در اداﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺬرد:

ﺑﻌﺪ از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﭼﺎﺑﻬﺎر دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺮدم ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﺰ اﻗﻮام ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﻣﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی آﺷﻨﺎﯾ ﮐﻤ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم داﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺳﻔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.ﺗﺼﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ از ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺮدم ﺑﻠﻮچ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﻫﻨ،زﺑﺎن و ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣﺷﻮد.ای ﮐﺎش زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ آن ﻣﺎه،
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﯿﺸﺘﺮی از ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﺸﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﺎره اﺳﻨﺪری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟و ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ؟

از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸ اﺳﺖ ﻣﺘﻦ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ اﺳﻨﺪری ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻠﻮﭼ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺷﻮد.ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑ ﺑﻮد،ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﺪن اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﺎﻟ از ﻟﻄﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ از ﻋﻬﺪه

اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﻢ.

ﺷﻤﺎ اﯾﻔﺎﮔﺮ ﯾ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﮐﻤ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﺗﺎن در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﺿﯿ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟!

ﺑﻠﻪ.ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾ ﺑﻠﻮچ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧ از ﺷﻬﺮ و دﯾﺎر ﺧﻮد رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮد
ﺑﺮﻣﮔﺮدد و ﯾ ﺳﺮی اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﺪﯾﻤ در واﻗ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎدری اش ،دوﺑﺎره ﺗﺎزه ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﺧﻂ اﺻﻠ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ آن ﻣﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺑﺴﯿﺎر .ﺧﻮﺑ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺤﯿﻂ و اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺷﻞ ﻣﯿﯿﺮد.در واﻗ ﯾ
از دﻻﯾﻞ ﻣﻦ در ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺮاز ﻣﺘﻦ زﯾﺒﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد

ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎزﯾﺮی در ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ؛ درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﯿﺪ و اﯾﻨﻪ از ﻧﺎه ﺷﻤﺎ،
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ و وﯾﮋﮔ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﭼﯿﺴﺖ؟

از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻟﺬت ﺑﺮدم.ﺷﺎﯾﺪ ﺑ راه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﻢ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر  ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ اﯾﺮان را دارد و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾ را
در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺎبﻫﺎﯾ زﯾﺒﺎ را در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ آن
ﻣﺎه ،ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼش ﻣﻦ و ﻫﻤﺎراﻧﻢ ،ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.

