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در بازیگری اما این موضوع وجود 
دارد و تقریبا در جشنواره فجر 
می توان حدس زد که چه کسانی 

جایزه می گیرند. 

در مورد جشنواره و جایزه دادن، 
حرف های زیادی دارم؛ مخصوصا 
جشنواره ملی فجر. هیچ وقت 
دوست نداشتم جزو داوران باشم 
چون معتقدم تشخیص درست و 
انتخاب این تعداد جایزه از ذهن 
چند نفر، تقریبا غیرطبیعی است 
و درست دادن این تعداد جایزه 
از میان بیست فیلم، سخت است. 
این توهین به شخصی نیست، 
من خــودم نمی توانم و یک آدم 
درجه یک هــم نمی تواند. این 
کار در فضای فشرده جشنواره، 
به خصوص این سال ها که فضای 
مجازی هم چاشــنی آن شده، 
سخت است برای این که آدم ها 
وقتی به جشنواره می آیند یک 
لشــکر هم در فضای مجازی با 
خودشان می آورند که هیچ کدام 
ماندگار نیستند. حتما نگاه منفی 
هم در دیگران و حتی منتقدان به 
جای می گذارد و اصوال جشنواره 
جای مناســبی بــرای دیدن 
فیلم های ساده و بی تکلف نیست، 
چون این ها زمان می خواهد. این 
را در جشنواره های خارجی هم 
دیده ام که در داوری هم هست 
چون داوران متوجه همه پارامترها 
نیستند. ممکن است جایی اکت 
باشــد و هیجانی در آن باشد 
یا موضوع ملتهب است، این ها 
یادشان می ماند و برای همین به 
آن اغراق که در ذهنشــان ثبت 
شده جایزه می دهند. مثال در حوزه 
تدوین این نــگاه وجود دارد که 
فیلمی که زیاد پالن داشته باشد 
یا صحنه های جنگی و درگیری 
داشته باشد لیاقت گرفتن جایزه 
تدوین را دارد. اگر فیلمی پالن 
کمتری داشته باشد بنابراین نباید 
خیلی دیده شود. خصلت تدوین 
که کمک کردن به قصه گویی است 
و درست گفتن قصه و نگه داشتن 
ریتم در مواقع فیلم متناسب با 
خصلت فیلم است نادیده گرفته 
می شود و با یک تفکر غلط در این 
حوزه، کاندیدا انتخاب می شود؛ 
این درباره بازی هم مصداق دارد. 
مثال می گفتند کارگردانی در آن 
فیلم فوق العاده بود، می پرسیدم 
چرا؟ می گفتند دیدید که توانسته 
بود چقدر آدم های زیادی را در 
یک قاب کنترل کند؟ فکر کردم 
چرا باید این موضوع به کارگردانی 
ربط داشته باشد؟ شما یک نفر 
را در کادر کنترل کنی یا پانصد 
نفر را کنترل کنی چه ارتباطی 
به مهارت در کارگردانی دارد که 
بخواهیم او را کاندیدا کنیم یا به او 

جایزه بدهیم؟!

نمی توانی متوقف بهبودی اوضاع باشی و جا افتادن 
این ارزش ها و نگاه زیبایی شناسانه بین مردم باشی و 
آثارت را تولید نکنی، چون عمر خیلی کوتاه است و 
در این عمر کوتاه، دوست داری تجربیاتت را کسب 
کنی و آن چیزی که فکر می کنی درســت است را 
انجام بدهی. به هر حال همراه شدن با مخاطب کار 
سختی است. می تواند تو را به دام عدول از ارزش های 
سینمایی که کســب کرده ای و به آن اعتقاد داری 
بکشاند و تو را از مخاطب دور کند. به هرحال متعادل 

رفتار کردن هزینه دارد.
چقدر به گيشه و مردم فکر مى کنيد و چقدر 

متعادل رفتار مى کنيد؟
آنقدر خودخواه نیســتم، البته خودخــواه بودن بد 
نیست؛ آثار بزرگ را همیشــه هنرمندان خودخواه 
ساخته اند. خودخواه به آن معنی که اجازه نمی دهند 
توقعات مخاطبان مسیر هنری آن ها را عوض کند و 
به آن چیزی که فکر می کنند و به انباشته شده های 
ذهن شــان اعتماد دارند. به نظرم این خودخواهی، 
خوب است. همیشه در ورک شاپ ها به فیلمسازهای 
جدید می گویم که وقتی یک فیلم خوب ســاختید 
که مورد توجه قرار گرفت اولین کاری که می کنید 
این اســت که همه آن تعاریفی که از شــما شده را 
بیــرون بریزید. انگار کــه می روید روی ســن و به 
تماشــاگر ها می گویید که فیلم تمام شــد، بروید 
بیرون، من می خواهم فیلم بعدی ام را بســازم. باید 
با همه آن هایی که شــما را دوست داشتند و از شما 
تعریف می کردند بی رحمانه برخورد کنید. اگر آن ها 
بخواهند در سالن ذهن شما بنشینند و لحظه به لحظه 
تصمیم گیری هایتان را با مشارکت آن ها انجام دهید 
دست به تکرار زده اید و دیگر پنجره هایی که به سمت 

نوآوری هست را به سوی خودتان بسته اید.
حتى قشر متخصصى که سينما را دنبال 

مى کنند؟
فرقی ندارد. آن ها باید اجازه بدهند شما کار خودتان را 
انجام دهید بعد تعریف کنند. تعریف ها باید برای فیلم 
قبلی بماند. وقتی با پروژه جدیدی مواجه هستیم باید 
حسی از کشف را داشته باشد که این کامال شخصی 

است و به شکل دستوری از سوی مخاطب نمی آید.
این تفکر درباره بازیگری هم درباره شما 
مصداق پيدا کرده و تقریبا با هيچ بازیگری 
چند بار کار نکرده ایــد و در این زمينه هم 
کشف و شهود خاص خودتان را داشته اید؟

تا اینجا به این صورت بوده است! برای من پیدا کردن 
یک استعداد جدید در یک نقش جدید و شکل گیری 
یک شخصیت نو، فرایند هیجان انگیز است و دوست 
ندارم این هیجان را از خودم بگیرم به قیمت این که 
دیگران چیز دیگری دوســت دارنــد و می خواهند 
بازیگر دلخواهشان را در آن نقش ببینند. درنتیجه 
حتی گروه فیلمسازی ام را عوض می کنم، چون برای 
من کار کردن با آدم های جدید جذاب است. احساس 
می کنم بخشــی از تجارب را با آدم های تکراری از 
دست می دهم و خودم را از دنیای نو محروم می کنم.

اما گاهى هسته اصلى را نگه مى دارید؟
مثال؟

مثال فکر مى کنم دومين یا سومين فيلمى 
بود با محسن قرایى کار کردید.

بله! اما من 9 فیلم ساخته ام.
اما اگر کسى به جهان شما نزدیک باشد 

شاید او را نگه  دارید؟
حتما همین طور است.

تا به االن به تجربه گونه متفاوتى از سينما 
مثل ساخت فيلم معمایى یا حتى تخيلى-

فانتزی فکر کرده ایــد؟ مى خواهم بدانم 
به صورت شخصى چقدر به ژانر تعلق خاطر 

نشان مى دهيد؟
 همه این هایی که گفتم در مورد ســاخت فیلم بود 
اما به عنوان یک بیننده از دیدن فیلم های ژانر لذت 
می برم. تنوعــی از فیلم های ژانــر را می بینم، هم 
لذت می برم، هم بــه بهترین هایش غبطه می خورم 
که ای کاش من ســاخته بودم. این رویــا که بتوانم 
نمونه هایی از سینمای ژانر را در شکل های متفاوت 
مثال فانتزی-تخیلی، پلیسی، کمدی را تجربه کنم 

همیشه با خود دارم.
ژانری هست که بخواهيد حتما تا پایان 

عمر فيلمسازی تان تجربه کنيد؟
چیزی که حتما باید تجربــه کنم و فکر می کنم اگر 
تجربه نکنم در کارنامه کاری ام نقصی است، سینمای 

کمدی است.
چه فرم از کمدی را دوست دارید؟

کمدی تلخ و درواقع طنز اجتماعی را دوست دارم و 
فکر می کنم که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که 
تناقض های منحصربه فردی در رفتارها و تربیت های 
اجتماعی مان وجود دارد که در هیچ نقطه ای از جهان 
نمی توانیم آن را ببینیم و این ها می توانند دست مایه 
خیلی از متن های کمدی و ارزنده شوند که امیدوارم 

روزی یک فیلم از این دست بسازم.
به عنوان کارگردان در فرم هر دو اثر، چقدر 
سينمای »قصر شيرین« را دوست دارید 
و چقدر متعلق به فيلم »امروز« یا »دختر« 

هستيد؟
نمی توانم به این صورت بگویم که کدام را بیشــتر 
دوســت دارم اما واقعیت این اســت که فیلم امروز 
تجربه جدید در شخصیت پردازی و قهرمانی بود که ما 
نمونه ای از آن را زیاد ندیده ایم و ممکن است نبینیم. 
از این جهت دالیل زیــادی دارم برای این که داخل 
کشــور خیلی مورد اقبال قرار نگرفت اما در خارج از 
کشور بهتر فهمیده شد. فیلم ها برای من، ایستگاه های 
مختلفی هستند که در هر کدام چیزی یاد گرفته ام که 
اگر هرکدام از این ها را برداریم بخشی از دانش امروزم 
را از دست می دهم و همه آن ها خیلی ارزنده هستند. 
پس از »خیلی دور، خیلی نزدیک« در مسیری افتادم 
که کارهایی را بسازم با کمترین اطالعات و امساک از 
ارایه بیوگرافی خیلی مفصل از کاراکتر ها که بتوانیم 
آن ها را درک کنیم. این مسیر برایم باال و پایین دارد 
و جایی ممکن است موفق باشد و ممکن است موفق 
نباشد، ولی در یک مسیر است؛ یعنی تجربه هر کدام 

به آن یکی کمک کرده است.
نبودن »شيرین« باعث مى شد مخاطب 
شما کم شود چراکه همه فيلم فقط باید با 
یک شخصيت اصلى جلو مى رفت و همين 
ممکن بود حرکت لبه تيغ خطرناکى باشد، 

به آن فکر کرده بودید؟
بله. ممکن اســت وقتی یک فیلم خارجی پلیسی با 
ریتم باال یا فیلم معمایی را می گذارید به خاطر این که 
مخاطب داخل کشور با سریال های تلویزیونی شکل 
گرفته و فیلم هایی که در حال تولید است، با اطالعاتی 
که مسلسل وار گفته می شود تماشاگر جا می ماند. 
بعضی از فیلم ها اصال اطالعات ندارند شما باید فیلم 
را لمس کنید و تمام احساس خود را در اختیار فیلم 
بگذارید و باید پلی بین شما و درون مخاطبان فیلم 
زده شود تا فیلم را بفهمند. طبیعی است بخشی که 

عادت ندارند جا می مانند.
اینجا همان خودخواهى نمود پيدا مى کند.

بله. همــان خودخواهی نمــود پیــدا می کند اما 

خودخواهی که به نفع مخاطب اســت؛ خودخواهی 
که مخاطب را برای کارهای بعدی بهبود می بخشد. 
اگر ما تن دهیم به این که سلیقه مان را براساس سلیقه 
مخاطبان در همه ســطوح طراحی کنیم ســخت 
می شود. فیلم هایی که تا اینجا ساخته ام هیچ کدام 
برای مخاطب خاص نبوده است. وقتی که از مخاطب 
خاص صحبت می شــود یعنی یک طبقه خاص از 
سواد یا موقعیت اجتماعی یا اقتصادی و... اما تا اینجا، 
فیلم های من از هر طبقه ای مخالف یا موافق داشته؛ 
هم آدم باسواد مخالف داشــته، هم بی سواد موافق 
داشته است. مثال »به همین سادگی« مخاطب عام 
گسترده ای ندارد اما از هر طبقه ای با آن ارتباط برقرار 
کردند. این که جمعیت آن ها کم بوده یا زیاد، بحث 
دیگری است چون فیلم متعلق به طبقه خاصی نبوده 
است. همین االن که مدتی است فیلم »قصر شیرین« 
اکران شده، هر روز صبح چندین نقد را در فضاهای 
مختلف جواب می دهم که مــردم عادی می گویند 
رفته اند فیلم را دیده اند و لذت برده اند و این موضوع 
نشان می دهد که فیلم برای قشر خاصی نیست و همه 

می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.
به عنوان مخاطب، سينمای شما را قابل 
حدس مى دانم و همين ممکن است فيلم به 
فيلم از جامعه آماری مخاطب شما کم کند. 
منظورم این است  که مى دانم درباره فرم و 
ژانر است. فيلم های شما در روایت تجربه 
خاصى ندارند؛ مثــال روایت غيرخطى، 
اپيزودیک و.... بــا این روش، مخاطب از 

دست نمى دهيد؟
همیشه بیشتر شــده که کمتر نشده! یعنی فیلم به 
فیلم توانسته ام مخاطب بیشتری از فیلم قبلی همراه 

خود کنم. 
برایتان ریسک نبود که شخصيت اصلى را 
حذف کنيد؟ به فالش بک فکر کرده بودید؟
اصال جنس این کار به فالش بک نمی خورد. سخت 
بود که در یک سفر معین چندساعته بین آدم هایی 
که باهم غریبه هستند و همدیگر را نمی شناسند دو 
بچه و یک پدر و یک شخصیت جدید که زن دوم است 
به شکل منطقی اطالعاتی را در مورد شخص جدید و 
سومی می دهند که نه تنها ما را با شخصیت های داخل 
ماشین آشــنا می کند که ما را با خود آن شخصیت 
هم آشنا می کند. طبیعی اســت که دم دست ترین 
روش این اســت که با فالش بک همه چیز را نشان 
داد اما ســختی کار به این اســت که بدون آن، این 
کار را انجام دهیم. اما درباره سوال؛ بله. ریسک بود. 
من بین کارهایــم چند فیلمنامه کنــار می گذارم، 
فیلمی که حس کنم برای من هیچ کشــفی ندارد 
را کنار می گذارم. »قصرشــیرین« برای من خیلی 

هیجان انگیز بود.
شما عالوه بر ریســک حذف شخصيت 
»شيرین« چند ریسک دیگر هم داشتيد 
مثل روایت داستان توسط کودك، همراه 
شــدن با حامد بهداد از ابتدا تا آخر فيلم 
بدون حتى یک ســکانس بدون او و.... 

»قصر شيرین« فيلم سختى است؟ 
بله. این سه، ریسک های بزرگی هستند که یا به قدرت 
ریسک مربوط می شود یا به این که سن من باال رفته 
است. اما جالب است بدانید که بارها و بارها در طول 
فیلمبرداری تا مرز سکته پیش می رفتم که آیا همه 
چیز درســت پیش می رود یا نه؟! اما وقتی که از آن 
رها می شوم تازه می فهمم آن زندگی پر از استرس 
قشنگ است این که نمی دانم درست عمل می کنم 
یا نه، بخشی از آن را به قلبم می سپارم و جلو می روم. 

فکر می کنم دشمن سازی برای شما از جشنواره بین المللی فیلم فجر بیشتر شد!
جشنواره بین المللی فیلم فجر را برای کسب موقعیت قبول نکردم. اصوال هر اتفاقی که در آن موفقیت باشد برای بعضی ها دردسرساز است. رزومه خودشان را نگاه می کنند دچار 
ناامیدی می شوند، به همین دلیل ترجیح می دهند چیز موفقیت آمیزی جای دیگری وجود نداشته باشد. این موفقیت را من به دست نیاوردم سینمای ایران به دست آورد. من هم 
از روی تفنن این را انتخاب نکردم هر چند می دانستم ممکن است دردسرساز باشد. این همه جشنواره که در کشور برگزار می شود را نگاه کنید، کدام یک موفق بوده و کدام یک 
حاشیه بیشتری داشته است؟ آدم هایی که سرشان به تنشان می ارزد از فجر بین المللی تعریف کرده اند و آدم های قدکوتاه بیشتر به آن نقد دارند. تمام تالشم را می کنم تا زمانی 
که به من احتیاج هست باشم و خیلی اهل قهر کردن نیستم، چون می دانم کسی نیست که نازم را بکشد، اگر هم نباشم به نفر بعدی کمک می کنم، چون این رویداد را دوست دارم.

   مجله   تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره نخست  
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