
دبیر تحریریه
دنیا خمامی

درست است که ما انسان های خاطره بازی هستیم اما صحبت از دورانی که درباره آن، آثار سفارشی 
و پر از شعار زیادی ساخته شده که بیشتر از شکل گیری شمایل درست قهرمان و ضد قهرمان، در پی 
حقنه کردن شعار، عبارات و اهداف سیاسی بوده؛ تماشای فیلمی که بتواند در بستر ملودرام، روایتی 
تکان دهنده داشته باشد، کار سختی است که هر کسی از پس آن برنمی آید. این ها کار ذهنی پرسشگر و شخصیت 
طالب مناقشه به معنی مثبت کلمه است که خودش عالقه ای به سیاسی نمایی کاراکترهایش ندارد اما بلد است 
مطالبات سیاسی را از زبان جامعه بیان کند تا مخاطب هم با او درگیر طرح سوال شود. مهدویان در فیلم هایش برخالف 
بعضی از آثار کارگردان های دیگر، حالتی عقل کل ندارد و خودش هم با مخاطب عقب می نشیند و تماشا می کند؛ 
زوال کاراکتر ها یا ته نشین شدن قدرت قهرمانان یا حتی تغییر آرمان ها و اهداف همان کسانی که در گذشته وجود 
داشتند و حاال دیگر اثری از آنان نیست. تقابل درست شمایل انسان ها در هزارتوی زمان، تماشای این چند فیلم از این 
کارگردان را برای ما دارای حالوت و بکارت خاصی کرده که دیگر کم کم می توانیم بگوییم محمدحسین مهدویان دارای 
سینمای مخصوص خودش است.مصاحبه پیش رو، نتیجه  پیگیری سخت و البته هماهنگی سخت تر در طول چند هفته 
برای رسیدن به ماحصل این گفت وگوست، چرا که این کارگردان روزهای شلوغ و پرمشغله ای را برای تولید اثر جدید 
خود سپری می کند. همچنین از حسین المعی عزیز؛ روزنامه نگار و منتقد، برای همراهی و هم اندیشی در راستای ایجاد 

چالش های خاص تر در مسیر شکل گیری محتوای گفت و گو سپاسگزاریم.

من فیلمسازم
دنبال دردسر و حاشیه نیستم!

 گفت و گو با محمد حسین مهدویان؛ درباره ایجاد پیکره فیلمنامه
و ساخت آدم های قصه از کنش تا واکنش
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