
اگر به نقطه ای برمی گشتم در مورد این که تصمیم گیری کنم این فیلم را بسازم با اطالعاتی که اآلن دارم 
این کار را نمی کردم. اما این به معنی نیست که این حاشیه ها را واقعی بدانم! دالیلش چیز های دیگری 
است که دوست ندارم در موردشان فکر کنم. گردش مالی سینمای ما در مقایسه با کشور هایی که 
صاحب سینما هستند خیلی کوچک است و ما هم ادعا داریم جزو آن 10-15کشور هستیم اما گردش 
مالی خیلی ضعیف است. هر از چندگاهی هم موضوع پول کثیف پیش می آید و کسی علم این را ندارد 
که بفهمد پول ها از کجا آمده اند. این موضوع مربوط به یک چارت سازمانی است که در دولت حوزه 
مختص به خودش را دارد و... فکر می کنم قبل از این که سر هم داد بزنیم، هر کسی در هر حوزه ای 
که هست کار خودش را درست انجام دهد و پول سالم تولید کند. من به کسی کاری ندارم اما در کار 
خودم سعی می کنم خیانت نکنم، یعنی سعی می کنم دروغ نگویم، احترام بگذارم، توهین نکنم، با 
ناهنجاری ها و هنجارشکنی های سخیف و موقعیت های چیپ، اخالق اجتماعی و اخالق خانوادگی را 
مورد خطر قرار ندهم. این ها چیزهایی هستند که رعایت می کنم. من به عنوان فیلمساز، اول خودم را 

بررسی می کنم. چقدر از پولی که درآورده ام تمیز است و چقدر کثیف.

این ها در زندگی عادی اتفاق نمی افتند. همه چیز 
عادی است و کامال مشخص است و عواقب آن هم 
قابل حدس است، در سینماست که محملی برای 

این ریسک ها پیش می آید و چرا که نه؟!
حامد بهداد از اول بــرای این نقش 

انتخاب شده بود؟
خیر! بازیگر دیگری بود. محســن قرایی حامد 
بهداد را معرفی کرد و بازی خــوب او را در فیلم 
»سد معبر« دیده بودم و خیلی دوست داشتم و 

خیلی خوشحالم که او را انتخاب کردیم.
فکر مى کنم کار سختى انجام دادید. 
صدرعاملــى برای فيلم »هر شــب 
تنهایى« یک نقش درونگرا به او داد اما 
باز هم در بعضى از مقاطع فيلم »بهداد« 
بودنش از قاب بيرون زد، اما این جا هيچ 
مشکلى از او نمى بينيم، یک راست و 
ساده و پر از سکوت های درست؛ کامال 
در خدمت فيلم و کاراکتر بود. در طول 
فيلم چقدر با او به مشکل برخوردید؟ 

اختالف نظر داشتيد؟
حتما یکی-دو بار پیش آمــده؛ البته در این 
فرایند محسن قرایی به من خیلی کمک کرد. 
درواقع یک ضلع ســه نفره بودیم و باهم گپ 
می زدیم چون مهار کردن این شخصیت کار 
و رســیدن به نقطه مطلوب، نظرهایی غیر از 
من و حامد را هم نیاز داشت. ممکن است به 
اختالف نظر برخورد کرده باشیم اما درمجموع 
به نظرم حامد بهداد این شــخصیت را خیلی 

خوب شناخت.
در فرایند توليد دچار عجز نشــدید 
کــه  ای کاش »بهــداد« را انتخاب 

نمى کردم؟
خیر! هر وقت جلــوی دوربیــن  می آمد خوب 
بــود، هر وقــت جلــوی دوربیــن نمی آمد بد 

بود!)می خندد(.
قصر شــيرین« را مى توان متعلق به 

سينمای کودك هم دانست؟
فکر نمی کنم! به دلیل این که دو کودک در فیلم 
حضور دارند نمی شــود آن فیلم را به سینمای 
کودک هم تحویل داد. بیشــتر به درد والدین 

می خورد.
به این دليل مى گویم که این کودکان 
فقط در فيلم حضور ندارند، به نوعى در 

روایت قصه هم کمک مى کنند.
درست است، قبول دارم، اما فکر می کنم این فیلم 

بیشتر به درد والدین می خورد.
شما در فيلم مانيفســتى هم داده اید 
-که خودآگاه یا ناخودآگاه را نمى دانم- 
و آن این بود که نســل بعدی را نسل 
آرام، مقيد به اخالقيات و حتى راهنمای 

نسل قبل مى دانيد. برخالف خيلى از 
فيلمسازان که مخاطب را از نسل بعد 
و نداشتن اصول اخالقى توسط آن ها 
مى ترسانند. شما آن ها را دارای اصول 
اخالقى دانستيد که از محيط زیست 
مراقبت مى کنند، با والدین درســت 
برخورد مى کنند، بى ادبى نمى کنند و....

این نگاه من در همه فیلم هاست. در »به همین 
سادگی«، »یه حبه قند«، »دختر« و... خواستم 
بگویم که این نسل آینده هستند که حق انتخاب 
دارنــد. در این فیلم چون »شــیرین« به عنوان 
مادر وجود ندارد و ســمبل یک عشق یک طرفه 
اســت که خیلی بی انتهاست و شبیه عشق خدا 
به بنده هایش است که تمام نمی شود، طبیعی 
اســت که چنین دیدگاهی رابطــه صلح آمیز با 
اطرافیان را توســعه می دهد و محبت با دیگران 

را شامل می شود.
نقدی خواندم که محتوای فيلم شما را 
زن ستيز تلقى کرده بود! منفى ترین و 
غيرمنصفانه ترین نقدی که خوانده اید 

چه چيزی بود؟
تا االن نقد منفــی ندیده ام. البتــه در یک یا دو 
یادداشت نوشته بودند فیلم درنیامده و کال خوب 
نیست که نتوانســتم کاری کنم اما به طور کلی 
از خواندن نقد منفی اجتنــاب نمی کنم ولی تا 
االن نقد منفی نخوانــده ام. خیلی ها می گویند 

خانم ها در فیلم من نقش محوری دارند و من به 
دنیای آن ها بیشتر نزدیک می شوم، این به طور 
ناخودآگاه است. من نگاه جنسیتی ندارم. برای 
من انسان به عنوان »انســان« مهم است؛ برای 
تصمیم های لحظه ای کــه در بزنگاه های مهم 
زندگی می گیرد و جنس رابطه ای که با خودش 
و دنیای اطراف خودش برقــرار می کند. این ها 
قهرمان  داستان های من هستند که من براساس 
جنسیت آن ها را انتخاب نمی کنم. ضمن این که 

در این فیلم »جالل« را خیلی دوست دارم.
از چه وجهى »جالل« را دوست دارید؟

صبور بودن، درونیات و عاشقی ای که دارد و او را 
نجات می دهد یا بهتر است بگویم راه نجات را به 

رویش نمی بندد.
برای این دوست داشتن خودتان بود 
که کاری کردید که ما هم او را دوست 
داشته باشيم؟ البته هيچ وقت تکليف 
روشن نکردید که از او تنفر پيدا کنيم یا 

دوستش داشته باشيم.
یک بار سر صحنه به گروه گفتم این شخصیت 
حالتی شــبیه مونالیزا دارد. بیــن لبخند و غم 
معلق او را نگه داشتم. نه »جالل« را به طور خاص 
بلکه همه شــخصیت های فیلم هایم را دوست 
دارم. اصال شــخصیت منفــی در فیلم های من 
پیدا نمی شــود. حتی »داوودی« که در گلخانه 
سیلی می خورد را دوست دارم و فکر می کنم این 
حداکثر مجازاتی بود که باید می شد. بیشتر از این 
نمی شود کاری با او کرد. این اتفاق در فیلمنامه 
و جلوی چشم همه کارگرها و یک فضای شلوغ 
می افتاد اما من میزانسن را عوض کردم و بردم 
جایی که کسی نباشد. می خواســتم احترام او 

را حفظ کنم.
در سينمای شــما همه چيز را واقعى 
مى بينيــم! درحالى که ســينما ذاتاً 
وجهى جادویــى و غيرواقعى دارد که 
فيلمسازان برخالف شــما از آن وجه 
تخيل هــم اســتفاده مى کنند. فکر 
نمى کنيد این خالف جریان شنا کردن 

باشد؟

این یک خلط مبحث اســت. این که قصه واقعی 
باشــد چیزی از تخیل کم نمی کنــد. بگذارید 
شکل دیگری بگویم؛ شــنیدن قصه و خواندن 
داستان حتی شــنیدن خاطرات دیگران به ما 
کمک می کند که بتوانیم خود را در جای دیگران 
بگذاریم که این یعنی تخیل. تــا وقتی از زاویه 
خودمان به داســتان نگاه می کنیم انسان های 
خودخواهی هستیم و رفتارهای غیراخالقی داریم 
و در زمینه رفتار های اخالقی کم داریم. به محض 
این که یاد می گیریم از زاویه دیگران به اتفاق ها 
نگاه کنیم قضاوت هــای آنی و خودخواهی های 
کمتری خواهیم داشت و اخالق مدار تر می شویم. 
سینما به عنوان یک فضای قصه گو در یک سالن 
تاریک که زندگی فشرده عمر یک آدم را در دو 
ساعت به شما نشان می دهد شما را از خودتان 
و زندگی تان جــدا می کند و می برد به چشــم 
بازیگران فیلم که از دریچه نگاه آن ها به زندگی 
نگاه کنید. این تمرین که بتوانید جابه جا شوید 
و از نگاه های دیگر به زندگــی نگاه کنید یعنی 
تخیل. مردمی که تخیل آن ها زنده باشد مردم 
اخالق مدار تری هستند بنابراین هر فیلم بدی هم 
خوب است. منظورم این نیست که از فیلم بد بدم 
نمی آید اما می خواهم بگویم حداقل این خاصیت 
را دارد که قوه تخیل آدم ها را تقویت می کند که 
این مبنای اصولی تمام مکاتب دینی و غیردینی 
است و از اینجا شروع می شود که خودت را جای 

دیگری بگذاری.
بعضى معتقدند که با شــکل خاصى 
از فيلمســازی مى توان به پســند 
جشنواره های خاص نزدیک شد و این 
یک فرمول دارد؛ خودتان فکر مى کنيد 

سينمای ایران این فرمول را دارد؟
ممکن است بعضی ها با این نگاه فیلم بسازند که 
اصوال فیلم های اصیلی نخواهند بود و فیلم های 
تقلبی خواهند بود، من این فرمول را ندارم و اصال 

به آن فکر نمی کنم.
فکر مى کنيد عمر فيلمسازی تان چقدر 

مى تواند باشد؟ آیا دشمن دارید؟
سعی می کنم به آن توجهی نکنم. بعضی اوقات 
در تمرکزم تاثیر می گذارد. این را نمی گویم که 
آن هایی که می خواهند تمرکز آدم را به هم بریزند 
خوشحال شوند، به هرحال فیلمی ساخته ام و از 
آن هم بسیار راضی هســتم ولی همه تالشم را 
می کنم در چشم نباشم. در هر حال تیر در هوا 
زیاد اســت و یکی دو تا از آن هــا باالخره به آدم 

می خورد.
در مورد دســتمزد بازیگران این کار 
آیا خودتان را ملــزم مى دانيد جواب 
مخاطبان را بدهيد کــه چرا این قدر 

دستمزد دریافت کردند؟
اوال چرا فقط من باید پاســخ بدهم. ده ها فیلم با 
همین بازیگران کار شده و دستمزدها را کسانی 
دیگر باال بردند. تلویزیون باال برده، تهیه کنندگانی 
که این روزها خودشــان مدعی هســتند و داد 
می زنند باال بردند و.... مــن کارنامه ای دارم که 
می توانم به آن افتخــار  کنم و هــر فیلمی که 
ســاخته ام چند بازیگر به اندوخته سینما اضافه 
کرده ام. پس یقه کسانی را بگیرید که هیچ چیز 
اضافه نکرده اند و اتفاقا دستمزدهای بازیگرانی 
که ما آوردیم را باال برده انــد. در مورد »ما همه 
باهم هستیم« هم همان دستمزدهای متعارف 
را دادیم؛ چیزی که رقم را باال برده، این است که 

تعداد بازیگر ها زیاد شده است.

این ها در زندگی عادی اتفاق نمی افتند. همه چیز 
عادی است و کامال مشخص است و عواقب آن هم 
قابل حدس است، در سینماست که محملی برای 

این ریسک ها پیش می آید و چرا که نه؟!
حامد بهداد از اول بــرای این نقش 

انتخاب شده بود؟

نسل قبل مى دانيد. برخالف خيلى از 
فيلمسازان که مخاطب را از نسل بعد 
و نداشتن اصول اخالقى توسط آن ها 
مى ترسانند. شما آن ها را دارای اصول 
اخالقى دانستيد که از محيط زیست 
مراقبت مى کنند، با والدین درســت 

خانم ها در فیلم من نقش محوری دارند و من به 
دنیای آن ها بیشتر نزدیک می شوم، این به طور 
ناخودآگاه است. من نگاه جنسیتی ندارم. برای 
من انسان به عنوان »انســان« مهم است؛ برای 
تصمیم های لحظه ای کــه در بزنگاه های مهم 
زندگی می گیرد و جنس رابطه ای که با خودش 
و دنیای اطراف خودش برقــرار می کند. این ها 
قهرمان  داستان های من هستند که من براساس 
جنسیت آن ها را انتخاب نمی کنم. ضمن این که 

در این فیلم »جالل« را خیلی دوست دارم.
از چه وجهى »جالل« را دوست دارید؟

صبور بودن، درونیات و عاشقی ای که دارد و او را 
نجات می دهد یا بهتر است بگویم راه نجات را به 

رویش نمی بندد.
برای این دوست داشتن خودتان بود 
که کاری کردید که ما هم او را دوست 
داشته باشيم؟ البته هيچ وقت تکليف 
روشن نکردید که از او تنفر پيدا کنيم یا 

دوستش داشته باشيم.

فیلم ماه

شما آدمی هســتید که سعی در دوری 
از حاشــیه دارید اما در مورد فیلم «ما 
همه باهم هســتیم» نام شما به عنوان 
تهیه کننده ما را دچار ابهام کرد. از تولید 

این اثر پشیمان نیستید؟


