ضروری است ،شکلی از تراژدی است .نوعی که ما را تکان بدهد،
هوشیار کند و پرسشهایی در ما برانگیزد .احساس کردم با این شکل،
فیلم محل تأمل بیشتری برای بیننده دارد.
فیلمبرداریامینجعفرییکیازامتیازهایفیلماست،نماهایالنگ
شاتکهازشهرگرفتهومثلموتیفتکرارشدهتأکیدیاستبرزمانو
مکانوقوعقصه.فیلمبرداریبدوناینکهجلوهگرایانهباشدمتناسببا
فضایقصهاست.
من با امین جعفری در «قاعده تصادف» همکاری کرده بودم و این
فیلم برای هر د و ما نتیجه بلوغ و پختگی است .نکته مهم این است که
فیلمبردار باید بداند حال و هوای کلی فیلم چطور است و در درآوردن
آن حس و حال و افزودن چیزی به آن مؤثر است .اینجا ،امین جعفری
به شکلی درجه یک این همکاری را با من داشت.
موسیقیفیلم،بااینکهزیادنیستاماخیلیبجاودرستاستفادهشده.
آهنگساز این فیلم با من در مرحله نوشتن فیلمنامه همراه بود.
داستان و فضای فیلم را میشناخت و موسیقی اگر اعتباری دارد به او
برمیگردد که درک درستی از فیلم داشت .آنچه از موسیقی در ذهن
داشتم ،محقق شده است.
درسینمایشما،یکویژگیکمیابوجوددارد.زناندرفیلمهایتان
جایگاهخاصیدارند.نهبهاینمعناکهزنهاراتحتظلممرداننشان
بدهیدوبرایشانسوگواریکنید.زنانفیلمهایتانکامالًواقعیودرست
طراحیشدهاند.شهرزاددر«تنهادوبارزندگیمیکنیم»سمبلعشقو
زندگیبرایمردیاستکهبهآخرخطرسیده.در«وارونگی»هممابا
زنیشهریومستقلمواجهیمکهخانوادهاوراازحقوقسادهومسلمش
محروممیکند.درسینمامعموالًوقتیازمسائلزنانحرفمیزنیم،
هنوزنگاهمانخیلیبدویوکلیشهایاست.درحالیکهازآنشرایط
فاصلهگرفتهایمواالننیازمندیکنگاهتازهبهدنیایزنانهستیم.
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ایران جشنواره

فیلمهایشمابدونحاشیهوسروصدا،تصویریاززنانامروزجامعهو
یکنند.
مسائلشانمطرحم 
من اصوالً اهل هیاهو نیستم« .وارونگی» وقتی در جشنواره نمایش
داده شد ،جشنواره به سادگی از کنار آن عبور کرد.
البتهطبیعیاستکهجشنوارهفیلمفجربهچنینفیلمیتوجهنکنداما
کمیعجیباستکهمنتقدانونویسندگانسینماییسادهازکنارفیلم
گذشتند.
جشنواره با خودش هژمونی میآورد که همه را با خود میبرد ،بعد از
جشنواره و در اکران عمومی ،افراد بسیاری به من گفتند ما «وارونگی»
را زمان جشنواره درست ندیدیم .من فکر میکنم این بخشی از
فضایی است که من در آن کار میکنم .یعنی در یک قیاس دور
ترجیح میدهم فیلمم شبیه کتاب باشد ،نه یک روزنامه که جذاب
باشد ،همان روز خوانده و فردا فراموش شود .در زیست خودم این
طور هستم و در فیلمهایم همین دیدگاه را دنبال میکنم .همیشه
برایم به طور کلی مسائل انسانها و به شکل جزئیتر مسأله زنان
مهم است .زنها نیمی از جامعه و در اطراف ما هستند ،نمیشود
صحبت از انسان و جامعه کرد و موقعیت و جایگاه زنان را در این
شرایط در نظر نگرفت .از هر سو که نگاه کنیم شرایط زنان پیچیدهتر و
دراماتیکتر از مردان است .من بدون اینکه خیلی به خودم سفارش
بدهم معموالً در همین چارچوبی که کار میکنم نقش زنان را پررنگ
وبرجستهمیبینم.
ستارهپسیانیوالنازشاکردوستدوبازیگریهستندکهنقشهایمهمی
رادرفیلمبازیکردهاند.ستارهدر«وارونگی»یکیازنقشهایمکملرا
بازیکردهبود.اوبازیگربسیارتواناییاستودرتئاتر،کارنامهایمتنوعو
جذابدارد.همکاریدر«وارونگی»باعثشداورابرای«منمیترسم»
انتخابکنید؟حضورشیکیازامتیازهایفیلماست.
من ستاره را از سالها قبل از تئاترهایش میشناختم و تجربه همکاری
در «وارونگی» به من قبوالند که او بازیگر بسیار مستعدی است که
کمتر دیده شده ،به همین دلیل این بار یکی از نقشهای اصلی را به
او دادم .فکر میکنم بازی ستاره در این فیلم ،به شکل برجستهای به
چشمبیاید.
النازشاکردوستبعداز«خفهگی»و«شبیکهماهکاملشد»تالش
کردهطبقهبازیگریاشراتغییربدهد.بازیدر«منمیترسم»همادامه
منطقیهمینمسیراست،حتیمیشودگفتاینجابهپختگیرسیده.
زمانی که پیشنهاد بازی در فیلم به الناز شاکردوست دادم ،ایران
نبود .در اولین فرصت برگشت و به گروه ما ملحق شد .نکته مهمی
که درباره شاکردوست وجود دارد این است که انگیزه باالیی دارد تا
جنس فیلمهایی را که در آنها بازی میکرده تغییر بدهد .پیشتر هم
بازیگرانی داشتیم که این کار را کرده و موفق بودهاند .امیدوارم برای
الناز شاکردوست هم اتفاقهای خوبی بیفتد و بتواند این مسیر را ادامه
بدهد.
فکرمیکنمبراییافتنبازیگرمناسبنبایدزیادتالشکنید.بازیگرها
احتماالًدوستدارنددرفیلمهایشمابازیکنند.
همان قدر که انسانهای مختلف و متنوع داریم ،بازیگرها هم از این
قاعدهمستثنینیستند.
سینمایشما،واقعگراوبازیهاکامالًشبیهزندگیوبدونتصنعاست.
وقتیبازیگرهاییازطیفهایمختلفتواناییدارید،همسانسازی
بازیآنهاکارسختیاست.ایناتفاقدرمرحلهدورخوانیوتمرینرخ
میدهد؟تمرینویژهایدارید؟
انرژی زیادی برای کار با بازیگر دارم (میخندد) .قبل از فیلمبرداری
با بازیگرها ساعتها تمرین فردی داریم .سر صحنه هم درباره
جزئیترین اتفاقها با هم صحبت میکنیم .فکر میکنم یکی از
مهمترین و دشوارترین کارهایی که یک کارگردان موقع فیلمبرداری
انجام میدهد ،یکدست و نزدیکترکردن بازیهاست .بویژه بازیگران
ما که از مسیرهای مختلف و دور از هم به یک نقطه رسیدهاند .البته در
این مسیر قابلیت و انعطاف بازیگر خیلی مهم است .بعضیها خیلی
سریع با آن جنس از بازی که مد نظر من است ،نزدیک و هماهنگ
میشوند و بعضی بیشتر زمان نیاز دارند تا با این مسیر ،همراه شوند.
پروسهتولیداینفیلمچقدرطولکشید؟فیلمبهصورتسکانس-پالن
گرفتهشدهوفیلمبرداریدراینفضا،سادهنیست.
ما حدود دو ماه صرف پیشتولید و تمرین کردیم .فیلم ساختار خاصی
دارد و نیاز داشتیم تمرین کافی داشته باشیم .خوشبختانه در این فیلم،

یک گروه درجه یک و خوب داشتیم که با وجود شرایط سخت تولید،
همراهی و همکاریشان به فیلم کمک کرد و از شانسهای حرفهای
من بودند.
شماازکشفهایجشنوارهفیلمفجرهستید.زمانیکه«تنهادوبارزندگی
میکنیم»دربیستوششمینجشنوارهرویپردهرفت،حالوهوای
جشنوارهراعوضکرد.درفاصلهاینسالهاخیلیچیزهادرسینمایما
عوضشده.فکرمیکنیدامسالهمشاهدچنیناتفاقهاییباشیم؟
جشنواره فیلم فجر تابعی از شرایط اجتماعی و فضای کلی سینمای
ایران است .جشنواره در ده دوازده سال گذشته هر چه بیشتر به پسند
بازار نزدیک شده است .هیجان و جذابیت برای مشتری مهمترین
مؤلفههای قانون عرضه و تقاضا و بازار است .سینمای ایران هر چقدر
بیشتر به سمت مشتری مداری رفته و پیرو جامعه سرمایه زده ما
بوده ،جشنواره هم ،این مسیر را دنبال کرده است .دستاندرکاران
جشنواره هم دنبال این نیستند که آن جنس سینما مطرح و دیده شود.
سالهاست که هیجان فروش ،هیجان رسانهای و هیجان جشنوارهای
به یک نقطه مشترک رسیده و برخالف همه جشنوارهها که وظیفه و
کارکردشان کشف استعدادهای هنری است ،جشنواره ما محملی برای
رونمایی از آخرین دستاوردهای بازار عرضه و تقاضا است .در چنین
شرایطی امکان حضور فیلمهای هنری و فرهنگی وجود دارد ،اما
فرصتی برای درخشش و دیده شدن آنها نیست.
«وارونگی»دربخشنوعینگاهرویپردهرفت،فکرمیکنید«من
میترسم»برایمخاطبخارجیوجشنوارههاجذاباست؟
«من میترسم» بومیترین فیلمی است که ساختهام .نمیدانم
مخاطب خارجی میتواند با آن ارتباط برقرار کند یا نه .نمیدانم
مخاطب خارجی چقدر میتواند متن و زیر متن این فیلم را متوجه
شود .نکتهای که مهم است و درباره هر فیلمی صدق میکند این است
که اصوالً داشتن دایره وسیعتری از مخاطب خیلی خوب است و اگر
فیلم من نماینده شایسته سینمای ایران در محافل بینالمللی باشد،
باعث افتخار است.
واکنشیکهتماشاگراندرجشنوارهکندرباره«وارونگی»داشتندچقدربا
واکنشتماشاگر،منتقدوروزنامهنگارانایرانیتفاوتداشت؟
این اتفاق از همان مرحله انتخاب فیلم برای کن شروع شد .بسیاری از
آنها که فیلم را ندیده بودند ،یا آنهایی که دیده و از کنارش گذشته بودند
بعد از پذیرفته شدن فیلم در کن ،نسبت به آن دقیقتر شدند .این مسیر
بعد از جشنواره و در زمان اکرانهای خارجی ادامه یافت .شاید یکی از
دالیلی که موقع اکران عمومی بیشتر از زمان جشنواره به «وارونگی»
توجه شد ،همین بود.
معموالًهردورهتعدادیازفیلمهادرفضایجشنوارهدچارموقعیتهای
عجیبیشدند.بهبعضیازفیلمهابیشترازحدالزمتوجهشدهوبعضی
فیلمهانادیدهگرفتهشدهاند.
ما با ماجرایی مواجهیم که خارج از جشنواره مدیریت میشود .شاهد
یک نظام تبلیغاتی و رسانهای و ارتباطات خاص برای بعضی فیلمها
هستیم .به نظرم وظیفه منتقد و نویسنده سینمایی این است که دور از
این جنجالها ،کشف و نظر خود را داشته باشد.
دوستداریدفیلمکدامفیلمسازرادرسیوهشتمینجشنوارهفجر
ببینید؟
دوست دارم فیلم کارگردانهای جوان و مستقل را ببینم.

