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ادامه از صفحه 13

راهنما

ëëمنمیترسم/بهنامبهزادی
ســینماهای نمایش دهنده :ایران مال ساعت
 ،19فرهنگ ساعت16:30
ëëقصیدهگاوسفید/بهتاشصناعیها
ســینماهای نمایش دهنده :ایران مال ساعت
 ،21:30فرهنگ ساعت19
ëëعامهپسند/سهیلبیرقی
ســینماهای نمایش دهنده :ایران مال ساعت
 ،16:30فرهنگ ساعت21:30
ëëمردندرآبمطهر/نویدمحمودی
سینماهای نمایش دهنده :ایران مال ساعت
 ،17فرهنگ ساعت22
ëëآبادانیازده/60مهردادخوشبخت
ســینماهای نمایش دهنده :کوروش ســاعت
 ،16:30باغ کتاب ساعت19
ëëآنشب/کوروشآهاری
سینماهاینمایشدهنده :کوروشساعت،19
باغ کتاب ساعت21:30
ëëپوست/بهمنوبهرامارک
ســینماهای نمایش دهنده :کوروش ســاعت
 ،21:30باغ کتاب ساعت16:30
ëëلباسشخصی/امیرعباسربیعی
سینماهای نمایش دهنده :زندگی ساعت ،22
موزهسینماساعت،19:30استقاللساعت17
ëëدوزیست/برزونیکنژادوسعیدخانی
سینماهای نمایش دهنده :زندگی ساعت ،17
موزهسینماساعت،22استقاللساعت19:30
ëëروزبلوا/بهروزشعیبی
ســینماهای نمایش دهنده :زندگی ســاعت
 ،19:30مــوزه ســینما ســاعت  ،17اســتقالل
ساعت22
ëëدشمنان/علیدرخشنده
سینماهای نمایش دهنده :آزادی ساعت ،17
مگامال ساعت ،19:30راگا ساعت22
ëëکشتارگاه/عباسامینی
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی ســاعت
 ،19:30مگامال ساعت ،22راگا ساعت17
ëëدرختگردو/محمدحسینمهدویان
سینماهای نمایش دهنده :آزادی ساعت ،22
مگامال ساعت ،17راگا ساعت19:30
ëëآتابای/نیکیکریمی
ســینماهای نمایــش دهنده :کوروش ســاعت
 ،19:30باغ کتاب ساعت22
ëëابربارانشگرفته/مجیدبرزگر
سینماهاینمایشدهنده :کوروشساعت،22
باغ کتاب ساعت ،17شکوفه ساعت22
ëëپدران/سالمصلواتی
ســینماهای نمایــش دهنــده :بهمن ســاعت
 ،19:30کیان ساعت ،17شکوفه ساعت19:30
ëëبیصداحلزون/بهرنگدزفولیزاده
سینماهای نمایش دهنده :بهمن ساعت،22
کیانساعت19:30
ëëسهکامحبس /سامانسالور
سینماهای نمایش دهنده :بهمن ساعت ،17
کیانساعت،22شکوفهساعت17
ëëخوببدجلف:2ارتشسری/پیمانقاسمخانی
سینماهای نمایش دهنده :آزادی ساعت ،21
گالریاساعت،17تماشاساعت19:30
ëëسینماشهرقصه/کیوانعلیمحمدی،علیاکبر
حیدری
سینماهای نمایش دهنده :آزادی ساعت ،16
گالریاساعت،19:30تماشاساعت22
ëëشنایپروانه/محمدکارت
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی ســاعت
 ،21:30ماندانا ساعت ،17جوان ساعت19:30
ëëخروج/ابراهیمحاتمیکیا
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی ســاعت
 ،16:30ماندانا ساعت19:30
ëëخونشد /مسعودکیمیایی
سینماهای نمایش دهنده :آزادی ساعت ،19
ماندانا ساعت ،22جوان ساعت17
ëëمغزاستخوان/حمیدرضاقربانی
سینماهای نمایش دهنده :ایران مال ساعت
،21فجراسالمشهرساعت19
ëëتعارض/محمدرضالطفی
ســینماهای نمایش دهنده :ایران مال ساعت
،16فجراسالمشهرساعت21:30
ëëروزصفر/سعیدملکان
ســینماهای نمایش دهنده :فجر اسالمشــهر
ساعت16:30
ëëتومان/مرتضیفرشباف
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی ســاعت
 ،18:30گالریا ساعت ،22تماشا ساعت17
ëëخورشید /مجید مجیدی
سینماهای نمایش دهنده:کوروش ساعت
 ،17باغ کتاب ساعت 19:30

مستند و فیلم کوتاه

ëëامتحان/سونیاحداد
سینماینمایشدهنده:فرهنگساعت17
ëëبانو/محمدحبیبیمنصور
سینماینمایشدهنده:فرهنگساعت19:30
ëëبرفهای سپید/محمدرضاوطندوست
سینماینمایشدهنده:فرهنگساعت19:30
ëëدابر /سعید نجاتی
سینمای نمایش دهنده :ایران مال ساعت
19:30

بهنامبهزادیدرگفتوگوبا«ایران»
ازتجربهنمایش«منمیترسم»
درجشنوارهفیلمفجرمیگوید

از معیارهایم
عقبنشینی
نکردهام
محدثه واعظیپور

گفت و گو

ëëبــه نظــرم همینکــه شــما دغدغــه
اجتماعــی در اجرای تئاتــر دارید خیلی
خــوب اســت و نصــف بیشــتر راه را
رفتهایــد .مــن مدتهاســت کــه تقریباً
هر شــب بــه تئاتر مــیروم ولــی اغلب
بــا نمایشهــای فرمالیســتی و بیمعنــا
مواجه میشوم.
تئاتــر بــرای مــن زدن حــرف طبقــه
محروم است .تئاتر برای من از جامعه
دور نیســت .شــما اگر یک بقــال خوب
باشــید و با مــردم رابطه خوبی داشــته
باشــید راه درســت را رفتهایــد و شــاید
بقالهــا از هنرمندان بهتر باشــند .اآلن
اگر تئاتر را ببندید چیز خاصی از دست
نمیدهیــد چــون بــرای مــردم مهــم
نیست.
مــن اصــاً اعتقــاد نــدارم هنرمنــدان
تافتــه جدا بافته هســتند .مــن نماینده
پیرمــردی ســاده و فرودســت در شــهر
کوهدشــت هســتم .مــن صــدای ایــن
افراد هســتم چــون محل زندگــی آنها
روی نقشه هم نیســت .خیلی از مردم
محروم تریبونــی ندارند .به نظرم باید
حرف این افراد باشیم.
ëëبه نظرم آنهایی که به دیدن تئاترهای
اجتماعــی نمیروند در حــق تئاتر ظلم
کردهاند چون این هنر فقط به سرگرمی
نمیپردازد و به اندیشــه هــم توجه ویژه
دارد .خیلی از هنرمندان شهرســتانی از
طبقات فرودست هستند و به جشنواره
تئاتر فجر آمدند تا دیده بشوند و وظیفه
ماست که از شما حمایت کنیم.
صادقانــه بــه شــما میگویم مــن هنوز
معروف نشدم ولی خیلی از هنرمندان
تئاتــر معــروف شــدهاند امــا بــه مردم
توجهی ندارنــد .من به یک تهیهکننده
تئاتــر گفتــم بیاید بــه من کمــک کند و
ســالنی برایم بگیرد چون آنها شناخته
شــده هســتند ولــی کســی کاری برایــم
نکــرد .چــرا ســالنها بــه افراد مشــهور
توجــه دارند و به ما ندارنــد؟ این کارها
باعث شده اســت که تئاتر ما پیشرفت
نکنــد .از تلویزیــون آمدنــد و از نمایش
مــا فیلم گرفتند ولی چــون به طبقات
محــروم پرداختیــم این فیلم را نشــان
ندادنــد .من که ندیدم نشــان بدهند و
خــود کارگــردان برنامه گفــت نمایش
شــما قابل پخش نیســت ولــی اگر یک
هنرمند مشــهور بود حتماً قابل پخش
میشــد .برخی از هنرمندان هستند که
پیگیر ما هستند.
نویــد محمــدزاده خیلی بــه من کمک
کرده اســت و درباره پروژههای بسیاری
بــه مــن خبــر میدهــد ولــی چــون در
شهرســتان هســتم امــکان فعالیــت
نــدارم .یــک هنرمنــدی ســالن اصلــی
تئاترشــهر را گرفتــه و بعــد دیگــران را
تشــویق کــرده اســت کــه بــه جشــنواره
نروید .چرا او ســالن اصلــی را میگیرد
ولــی مــن نــه؟ یکــی دیگــر کارش بــه
جشــنواره نرســیده اســت بعد گفته که
نبایــد هنرمنــدان بــه جشــنواره بیایند.
ایــن آدمهــا فقــط بــه فکــر خودشــان
هستند.
ëëاگر سیاســتگذار جشــنواره بودید چه
کارهایی میکردید؟
بــه نظــرم بایــد اهــداف جشــنواره
مشــخص بشــود .ایــن جشــنواره در
زمانــی خیلــی تأثیــر داشــت چــون از
امیررضــا کوهســتانی تــا نــادر برهانــی
مرند و کــوروش نریمانی در جشــنواره
تئاتر فجر مشــهور شــدند و بــه جاهای
باالتــر رفتنــد ولــی مــن دو ســال پیش
در این جشــنواره جایزه گرفتم و کســی
به مــن توجهی نکرد .حتی یک ســالن
دولتــی هم به من ندادند تا اجرا بروم.
تئاتــر تنهــا راه دیــده شــدن ما اســت و
این جشــنواره هم تنها جا بــرای اعتبار
ماست.
اگــر دو تــا منتقــد و رســانه کار مــا را در
فجــر ببیننــد مــا میتوانیــم پیشــرفت
کنیــم .یک نگاهی در تهــران جا افتاده
کــه میگویند به شــهر خودتــان بروید.
شــهر کوهدشــت ســالن نــدارد اگر هم
بــود خیلــی از مــردم پــول دیــدن تئاتر
ندارنــد .اگــر هــم بخواهیــم بــه تهران
بیاییــم و تئاتــر ببینیــم بایــد  ۴۰۰هــزار
تومان خرج کنیم .خیلی از تئاترها هم
ربطی بــه زندگی مــن ندارنــد چون به
شــکم آدمها کار دارند و به اندیشــه ما
کاری ندارنــد .بایــد کاری کنیم جوانان
شهرســتانی در جشــنواره تئاتــر فجــر
دیده بشــوند و اجــرای عمــوم بگیرند.
چرا مــن اجــرای عمــوم نگرفتم؟ من
خیلــی ناراحت هســتم .بازیگــران من
زحمــت کشــیدند ولــی دیــده نشــدند.
تنهــا یــک منتقــد در جشــنواره تئاتــر
فجــر امســال درباره کار ما نوشــت ولی
برخــی از کارهــای تهرانــی کلــی نقــد
داشتند.

1

www.iran-newspaper.com

گفتن این جمله که «من میترسم» یکی از مهمترین فیلمهای این دوره جشنواره است
پیش از تماشــای همــه فیلمها ،کمی غیرحرفهای و شــاید ناعادالنه باشــد .اما چهارمین
فیلم بهنام بهزادی که کاملترین فیلم او تا امروز است ،تصویری تأثیرگذار و تکاندهنده
از جامعــه امــروز ارائه میدهــد .در این گفتوگو از اینکــه درباره «من میترســم» برای
خواننــده ذهنیت بســازم پرهیز کــردم .با بهزادی درباره مســیر فیلمســازی و نگاهش به
موضوع زنــان و بحرانهای اجتماعی صحبــت کردیم و حتی از فیلــم «وارونگی» هم
حــرف زدیم؛ فیلمی که آنطور که شایســتهاش بود ،دیده نشــد« .من میترســم» خبر از
جسارت فیلمسازی میدهد که با «تنها دوبار زندگی میکنیم» ،پدیده جشنواره بیست و
ششم لقب گرفت و امروز بعد از چند سال به پختگی رسیده است.
ëëشماکارگردانکمکاریهستید،اینموضوع
برایدوستدارانفیلمهایتانیکامتیازاست
و باعث شده با اشتیاق به تماشای فیلمی تازه
از شــما بنشــینند .این کمکاری چقدر آگاهانه
و چــه اندازه محصول شــرایطی اســت که به
ســینمای مســتقل تحمیــل شــده .خصوصاً
که بســیاری از فیلمسازان مســتقل این روزها
مشــغول همــکاری بــا نهادهــا و ارگانهــای
مختلفهستند.
ایــن کــمکاری اصــاً آگاهانه نیســت .بعد از
پایــان هــر فیلمــی ،تصمیم میگیــرم فیلم
بعدی را شــروع کنم اما همانطور که اشــاره
کردید شرایط روز به روز پیچیدهتر شده و این
فاصله را اجتنابناپذیر کرده است .فقط هم
ماجرا ،مربــوط به تأمین ســرمایه و مباحث
مالی نیســت .وقتــی میخواهید فکــر و ایده
مســتقلی دنبــال کنیــد طبیعتــاً موانع پیش
روی شما بسیار است .بخشی از این وضعیت
محصول نابرابری سازمان یافته در سینمای
ماست .
ëëکهمتأثرازفضایجامعههماست.
بلــه ،جامعــه مــا بشــدت بــه ســمت قطبی
شــدن پیــش مــیرود .برخــی فیلمهایی که
توســط نهادهــا و ارگانها ســاخته میشــوند
از یــک کمپیــن رســانهای ویــژه برخوردارند.
ایــن حمایــت از تلویزیون شــروع میشــود و
به رســانههای مکتوب و شــبکههای مجازی
میرســد .این امتیازها را با روابط و قدرتی که
در اکــران وجود دارد ،ترکیــب کنید تا متوجه
شــوید ســهم ســینمای مســتقل از این فضا
چقدر اندک و محدود است.
ëëدر ایــن شــرایط و زمانی که با موانــع روبهرو
میشــوید ،انگیزهتــان بــرای فیلمســازی را از
دستنمیدهید؟فکرنمیکنیدفیلمساختن
رارهاکنید؟
به فیلم نســاختن فکر نکردهام ،اما تصمیم
جدی گرفتهام که این استقالل فکری و مالی
را دســت کم جدا کنم .اســتقالل فکری را اگر
بشود حفظ کرد که خوب است و بخش مالی
ماجرا را به یک تهیهکننده حرفهای بسپارم.
به این دلیل که بتواند از پروژه در مرحله تولید
و اکران حمایت بهتری بکند و من وقت آزاد
بیشــتری برای تمرکز روی کارگردانی داشــته
باشم.
«ëëمــن میترســم» کاملتریــن فیلــم شــما
تا امــروز اســت .قصــه پرتعلیق و پرکششــی

دارد و ســاختار آن کمایراد اســت .چقدر روی
فیلمنامهکارکردید؟
کار روی فیلمنامــه یــک ســال و نیــم طــول
کشــید .خانــم ســحر ســخایی کــه نویســنده
اســت ،از مراحــل اولیــه ایده کنارم بــود .قبالً
فیلمنامــه را بــه تنهایی مینوشــتم امــا این
بــار ،فصــل به فصــل را با هــم میخواندیم،
نکتههایی را اضافه میکردیم و بخشهایی
که نمیپســندیدیم حذف یا اصالح میشد.
این شکل از کار یک امتیاز دارد ،پرسشهایی
که ممکن است بعدها تماشاگر بپرسد شما
میپرســید و تــاش میکنیــد به آنها پاســخ
بدهید .امیدوارم این روند ،نتیجه خوبی برای
مخاطب داشته باشد .در کنار خانم سخایی،
محمدحسن شهسواری نویســنده و مدرس
نویســندگی هم در این پروژه همراهم بود .او
بهعنوان اولین خواننده فیلمنامه در مراحل
مختلف درباره متن ،مشاوره میداد .بهدلیل
حضــور ایــن دوســتان ،در ایــن فیلم بــا درام
جاندارتریروبهروییم.
ëëدر فیلــم «مــن میترســم» بــا بازیگرهایی
همــکاری کردهاید کــه میتواننــد روی فروش
فیلــمو بیشــتردیدهشــدنآن نقــشپررنگی
داشتهباشند.اینمحصولرویکردیتازهبرای
جذبمخاطببیشتراست؟
مهمترین نکته برای من این است که بازیگر
در نقــش جــا بیفتــد .گاهــی جنــس بازیگــر
بــه شــخصیت نزدیــک اســت و گاهــی ،این
نزدیک شدن در مرحله ساخت فیلم اتفاق
میافتد .از دغدغهها و دلمشــغولیهایم در
فیلمسازی کوتاه نمیآیم ،همچنین از اینکه
بازیگــر باید متناســب بــا نقش باشــد وگرنه
انتخابــش نمیکنم .اســتفاده از بازیگرها اگر
تضمینی برای بازگشت سرمایه و بیشتر دیده
شدن فیلم باشد ،امتیاز است.
ëëفیلمهای شما ،شــاید در آن تعریف مرسوم
از «ســینمای اجتماعی» دســتهبندی نشوند،
اما در همه آنها میتوان حال و هوا و نشــانی از
مســائل اجتماعی را دید .اما «من میترسم»
شاید بیشــتر از فیلمهای قبلی متأثر از شرایط
اجتماعیروزاســت.این بار بهموضوعهایی
مثــل شــبکههای اجتماعــی ،مهاجــرت و...
مستقیماشارهکردهاید.
بهعنوان فیلمسازی که در این جامعه زندگی
میکند و با آن ارتباط دارد ،برایم مهم است
تأثیری که از جامعــه میگیرم در فیلمهایم

نمود داشــته باشــد ،برای من ســینما وسیله
سرگرمی صرف نیست .تالش میکنم آن را
آیینــهای در برابر آنچه اطرافــم رخ میدهد،
قــرار بدهم .این فیلم در ســطح اولیه بیانگر
مسائل و مواردی است که دقیقاًاز دل جامعه
برداشت شده و در سطح بزرگتر و سمبلیک،
انعکاس مســائلی است که بســیاری از ما به
نحوی با آن مواجهیم .برای من طرح چالش
و ارتباط فردیت و مســائل اجتماعی دغدغه
است.
ëëدر پایان در «من میترســم» هم نسبت به
دیگــر فیلمهایتــان قطعیت بیشــتری وجود
دارد.
اینجا با نوعی کاتارسیس تراژیک مواجهیم.
بــه نظرم چیــزی که مــا را هوشــیار میکند و
الزمــه وجــود بشــر اســت و در کنار کمــدی و
ملــودرام ،ضروری اســت ،شــکلی 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
بینندهدارد.
ëëفیلمبرداریامینجعفرییکیازامتیازهای
فیلم اســت ،نماهای النگ شــات که از شــهر
گرفته و مثل موتیف تکرار شده تأکیدی است
برزمانومکانوقوعقصه.فیلمبرداریبدون
اینکه جلوهگرایانه باشــد متناســب با فضای
قصهاست.
مــن با امین جعفــری در «قاعــده تصادف»
همــکاری کرده بودم و ایــن فیلم برای هر دو
ما نتیجــه بلــوغ و پختگی اســت .نکته مهم
این اســت کــه فیلمبــردار باید بدانــد حال و
هوای کلــی فیلم چطور اســت و در درآوردن
آن حس و حــال و افزودن چیزی به آن مؤثر
اســت .اینجا ،امین جعفری به شکلی درجه
یک این همکاری را با من داشت.
ëëموسیقیفیلم،باوجودیکهزیادنیستاما
خیلیبجاودرستاستفادهشده.
آهنگســاز این فیلم با من در مرحله نوشــتن
فیلمنامه همراه بود .داســتان و فضای فیلم
را میشناخت و موسیقی اگر اعتباری دارد به
او برمیگردد که درک درستی از فیلم داشت.
آنچــه از موســیقی در ذهــن داشــتم ،محقق
شده است.
 ëëدر سینمای شــما ،یک ویژگی کمیاب وجود
دارد .زنــان در فیلمهایتــان جایــگاه خاصــی
دارند .نــه به این معنا که زنهــا را تحت ظلم
مــردان نشــان بدهیــد و برایشــان ســوگواری
کنید .زنان فیلمهایتان کامالً واقعی و درست
طراحیشدهاند.شهرزاددر«تنهادوبارزندگی
میکنیم» سمبل عشــق و زندگی برای مردی
اســت که به آخر خط رســیده .در «وارونگی»
هم مــا با زنی شــهری و مســتقل مواجهیم که
خانوادهاوراازحقوقسادهومسلمشمحروم
میکند.درسینمامعموالًوقتیازمسائلزنان
حرف میزنیــم ،هنوز نگاهمــان خیلی بدوی
و کلیشــهای اســت .در حالی که از آن شــرایط
فاصله گرفتهایــم و االن نیازمند یک نگاه تازه

به دنیای زنان هســتیم .فیلمهای شــما بدون
حاشــیه و ســر و صدا ،تصویری را از زنان امروز
جامعهومسائلشانمطرحمیکنند.
مــن اصــوالً اهل هیاهــو نیســتم« .وارونگی»
وقتی در جشنواره نمایش داده شد ،جشنواره
به سادگی از کنار آن عبور کرد.
 ëëالبته طبیعی اســت که جشنواره فیلم فجر
به چنین فیلمی توجه نکند اما کمی عجیب
اســت که منتقدان و نویســندگان ســینمایی
سادهازکنارفیلمگذشتند.
جشــنواره بــا خــودش هژمونــی مــیآورد که
همــه را با خود میبرد ،بعد از جشــنواره و در
اکران عمومی ،افراد بسیاری به من گفتند ما
«وارونگی» را زمان جشنواره درست ندیدیم.
من فکر میکنم این بخشــی از فضایی است
کــه مــن در آن کار میکنــم .یعنــی در یــک
قیــاس دور ترجیــح میدهــم فیلمم شــبیه
کتاب باشــد ،نه یک روزنامه که جذاب باشد،
همــان روز خوانــده و فردا فراموش شــود .در
زیست خودم این طور هستم و در فیلمهایم
همیــن دیــدگاه را دنبــال میکنــم .همیشــه
برایم به طور کلی مسائل انسانها و به شکل
جزئیتر مسأله زنان مهم است .زنها نیمی
از جامعه و در اطراف ما هســتند ،نمیشــود
صحبت از انســان 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 ســفارش بدهــم معموالً در
همین چارچوبی که کار میکنم نقش زنان را
پررنگ و برجسته میبینم.
 ëëســتاره پســیانی و النــاز شاکردوســت دو
بازیگــری هســتند که نقشهــای مهمــی را در
فیلم بازی کردهاند .ستاره در «وارونگی» یکی
از نقشهای مکمل را بازی کرده بود .او بســیار
بازیگــر توانایــی اســت و در تئاتــر ،کارنامهای
متنوع و جذاب دارد .همــکاری در «وارونگی»
باعث شد او را برای «من میترسم» انتخاب
کنیــد؟ حضــورش یکــی از امتیازهــای فیلم
است.
مــن ســتاره را از ســالها قبــل از تئاترهایــش
میشناختم و تجربه همکاری در «وارونگی»
به من قبوالند که او بازیگری بســیار مســتعد
است که کمتر دیده شده ،به همین دلیل این
بار یکی از نقشهای اصلی را به او دادم .فکر
میکنــم بازی ســتاره در این فیلم ،به شــکل
برجستهای به چشم بیاید.
 ëëالنــاز شاکردوســت بعــد از «خفهگــی» و
«شــبی که ماه کامل شــد» تالش کــرده طبقه
بازیگــریاش را تغییــر بدهــد .بــازی در «من
میترســم» هم ادامــه منطقی همین مســیر
است ،حتی میشــود گفت اینجا به پختگی
رسیده.
زمانــی کــه پیشــنهاد بــازی در فیلم بــه الناز
شاکردوســت دادم ،ایــران نبــود .در اولیــن
فرصــت برگشــت و به گــروه ما ملحق شــد.
نکتــه مهمی کــه دربــاره شاکردوســت وجود

دارد این است که انگیزه باالیی دارد تا جنس
فیلمهایــی را که در آنها بازی میکرده تغییر
بدهد .پیشــتر هم بازیگرانی داشــتیم که این
کار را کــرده و موفــق بودهاند .امیــدوارم برای
الناز شاکردوست هم اتفاقهای خوبی بیفتد
و بتواند این مسیر را ادامه بدهد.
ëëفکرمیکنمبراییافتنبازیگرمناسبنباید
زیاد تــاش کنیــد .بازیگرها احتماالً دوســت
دارنددرفیلمهایشمابازیکنند.
همــان قدر که انســانهای مختلــف و متنوع
داریــم ،بازیگرهــا هم از این قاعده مســتثنی
نیستند.
 ëëسینمای شما ،واقعگرا و بازیها کامالً شبیه
زندگیوبدونتصنعاست.وقتیبازیگرهایی
از طیفهــای مختلــف توانایــی داریــد،
همسانســازی بازی آنها کار ســختی اســت.
این اتفــاق در مرحله دورخوانــی و تمرین رخ
میدهد؟تمرینویژهایدارید؟
انــرژی زیــادی بــرای کار بــا بازیگــر دارم
(میخندد) .قبل از فیلمبــرداری با بازیگرها
ساعتها تمرین فردی داریم .سر صحنه هم
دربــاره جزئیتریــن اتفاقها بــا هم صحبت
میکنیــم .فکر میکنــم یکــی از مهمترین و
دشــوارترین کارهایی که یک کارگردان موقع
فیلمبــرداری انجــام میدهــد ،یکدســت و
نزدیکترکردن بازیهاســت .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 ســریع با آن جنس از بازی که مد نظر
من اســت ،نزدیــک و هماهنگ میشــوند و
بعضی بیشتر زمان نیاز دارند تا با این مسیر،
همراهشوند.
 ëëپروســه تولید این فیلم چقدر طول کشید؟
فیلم بهصورت ســکانس-پالن گرفته شــده و
فیلمبرداریدراینفضا،سادهنیست.
مــا حــدود دو مــاه صــرف پیشتولیــد و
تمریــن کردیم .فیلم ســاختار خاصــی دارد
و نیاز داشــتیم تمرین کافی داشــته باشــیم.
خوشــبختانه در ایــن فیلم ،یک گــروه درجه
یــک و خــوب داشــتیم کــه بــا وجود شــرایط
ســخت تولید ،همراهــی و همکاریشــان به
فیلم کمک کرد و از شانسهای حرفهای من
بودند.
ëëشــما از کشــفهای جشــنواره فیلــم فجــر
هستید.زمانیکه«تنهادوبارزندگیمیکنیم»
دربیستوششمینجشنوارهرویپردهرفت،
حال و هوای جشنواره را عوض کرد .در فاصله
این سالها خیلی چیزها در سینمای ما عوض
شــده .فکر میکنید امســال هم شــاهد چنین
اتفاقهاییباشیم؟
جشــنواره فیلــم فجــر تابعــی از شــرایط
اجتماعــی و فضــای کلــی ســینمای ایــران
اســت .جشــنواره در ده دوازده ســال گذشــته
هــر چه بیشــتر به پســند بــازار نزدیک شــده
اســت .هیجــان و جذابیــت برای مشــتری از
مهمترین مؤلفههــای قانون عرضه و تقاضا

