
»رد خون« می بینیــم و در رفتار، کردار، 
غیرت و یک سری از ویژگی های دیگر 
مثل عصبانیت ســریع و حتی شیرینی 
خاص با شــخصیت همین بازیگر در 
»التاری« تشابهات خیلی زیادی دارد. 
شما می خواهید به یک امضا در روایت 
بعضی از شخصیت ها برسید و آن را به 
تکرار برسانید یا ممکن است این تشابه، 

ادامه پیدا نکند؟ 
این ویژگی هایی که هــادی حجازی فر پیدا کرده، 
ویژگی هایی بود که کاراکتر جذابی را در »ماجرای 
نیمروز« به وجود آورد و ســپس به نوعی دیگر در 
»التاری« دنبال شــد. زمانی هم که قرار شد »رد 
خون« را بسازیم، طبعا باید همان کاراکتر را ادامه 
می دادیم. البته این ویژگی ها لزوما قرار نیست در 

همه فیلم ها ادامه پیدا کنند.

فیلمسازی بازحمت یا شاید فیلمساز 
پرزحمت، عنوانی است که می توان به 
شما چسباند از این جهت که انگار کار 
ساده را دوست ندارید و این را از همان 
اولین فیلم بلند شما می شد فهمید که 
به نوعی بلندپروازی برای اثبات خودتان 
دارید. می توان گفت فیلمسازی با نگاتیو، 
اولین قدم برای شــناخت شمایی که 
شخصیت سختکوشــی دارید هست، 

فیلمسازی با جزئیات صحنه و فضاسازی 
با نگه داشتن هر گونه عناصر از فضای 
زمانی داستان هایی که آن ها را روایت 
می کنید؛ آیا شــما فارغ از کار خودتان، 
شخصیت سختکوشی هم دارید یا برای 
اثبات خودتان بــه دیگران، درگیر این 
کمال  گرایی شدید و اگر تعریف نشنوید 

کامال انگیزه تان را از دست می دهید؟
این واقعیت وجود دارد که هر وقت فیلم می سازیم 
به ناچار دشواری های ســاخت فیلم را هم تحمل 
می کنیم. اگر با اتکا به امکانات موجود و سیستم های 
موجود در سینمای ایران بخواهیم فیلم بسازیم، 
نمی توانیم فیلم ها را تا یک حــد باالتر بیاوریم. در 
دورانی که فیلم ها به سمتی می رفتند که کوچک 
شوند و به موقعیت های آپارتمانی و شهری محدود 
شوند، ما تالش کردیم فیلم های بزرگ و به معنایی 
که در غرب از آن نام برده می شود، یعنی »اپیک« 
بسازیم و تماشاگر را از لذت دیدن فیلم روی پرده 
محروم نکنیم. در همه جا، حتی در کشــور های 
غربی اتفاق های بزرگ و کارهایی که منحصربه فرد 
می شــوند زحمتی بیش از زحمت کارهای عادی 
طلب می کنند. ضمــن آنکه با وجــود همه این 

سختی ها، هر فیلمســازی رغبت دارد که بتواند 
فیلم های بزرگ بسازد و بالطبع این زحمت در خود 
فیلم هم دیده می شود. به طور کلی، در فیلمسازی 
ساده ترین راه را انتخاب نمی کنم بلکه دنبال بهترین 
راه هستم. تا االن نیز هر راهی که به آن رسیده ام 
اگر بهترین بوده، در عین حال سخت ترین هم بوده 
است. این را باید تاکید کنم که برای مخاطب سینما 
فیلم می سازم بنابراین اگر مخاطب به من توجه نکند 
کم انگیزه خواهم شد. به هرحال، بخشی از وجود 
محمدحسین مهدویان را سینما اقناع می کند، اما 
بخش دیگری از او، زمانی اقناع می شود که فیلمش 

مورد توجه مردم قرار بگیرد. 

آیا می توانیــم بگوییم کــه »اوج« یا 
نهاد های متبوع منســوب به نظام یا 
همکاری های دوباره با ســیدمحمود 
رضوی که طبع و سلیقه و تفکر خاص 
خود را در فیلمسازی دارد روی تفکرات 
شما هم تاثیر گذاشــته و احیانا شما را 
از قالب یک فیلمســاز مستقل بیرون 
کشیده یا این که درست تر است بگوییم 
که شــما در کارگردانی با هر نهاد یا هر  
تهیه کننده ای استقالل رأی خود را دارید؟
در مورد همــکاری بــا »اوج« که من با 
آن ها یک فیلم کار کردم معنی اش 
این است که ما بر سر یک فیلم 
مشــخص باهم بــه توافق 
رســیدیم و آن فیلــم هم 
»ایستاده در غبار« بود و 
همکاری ام را با سازمان 

در همه جا، حتی 
در کشور های 
غربی اتفاق های 
بزرگ و کارهایی 
که منحصربه فرد 
می شوند زحمتی بیش 
از زحمت کارهای 
عادی طلب می کنند. 
ضمن آنکه با وجود 
همه این سختی ها، 
هر فیلمسازی رغبت 
دارد که بتواند فیلم های 
بزرگ بسازد و بالطبع 
این زحمت در خود فیلم 
هم دیده می شود
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