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زمانى که نقشه 
را مى کشيدم 
فکر نمى کردم که 
تهيه کننده و گروه 
توليد زیر بار این 
همه پول برای 
نيازهای نقشه بروند 
اما قبول کردند و 
اميدوارم از این 
دست تهيه کننده ها 
بيشتر شود! یک سو 
کارگردان است که 
چه مى خواهد و یک 
سو گروه توليد که 
چقدر مى توانند در 
راستای خواست 
فيلمنامه و کارگردان 
کمک کنند و خيلى 
از خواسته های ما 
برآورده شد، تنها 
چيزی که ما کم 
داشتيم، زمان بود

تفاوت دارد. هیچ کدام غلط نیســت آن ها به شکلی 
کار می کنند، ما به شکلی دیگر کار می کنیم. آن ها 
نیروهای بیشــتری دارند و برای هر بخش نیروهای 
متفاوتی دارند و اکسســواری که استفاده می کنند 
خیلی بیشتر است. یکی از خوبی های کار آن ها تقسیم 
کار اســت و طراح چیدمان دارند. برای هر کار مدیر 
هنری متعددی وجود دارد و هر بخشی را یک نفر به 
عهده می گیرد که زیر نظر مدیر هنری است. متاسفانه 
ما این موضوع را در سینمای ایران نداریم و همه کارها 
به عهده یک نفر است و چون نیروها متخصص نیستند 
باید نســبت به آن ها حواس جمع تر بود که کارها را 
درست انجام دهند، باید چیدمان را خودمان انجام 
دهیم به این معنی که مسئولیت بسیاری روی دوش 
طراح صحنه است. وقتی فشار کار باالست ممکن است 
خدشه ای وارد شود چون باید کار در دست متخصص 
باشد مثل نقاش برای رنگ کردن، چون شما با خیال 
راحت کار را به دست او می سپاری و خیالت از بابت آن 
راحت است اما من فقط یک نفر هستم و تنها باید کارم 

را انجام دهم و فرد متخصصی نیست.

در هلى شات ها نقش طراحى صحنه به چه 
صورت پيش مى رفت؟

ماکت را از اول بــرای دو چیز ســاختیم؛ اول نیاز 
فیلمنامه، دوم باید می فهمیدیم زندان چه شــکلی 
است و چون به خیلی از قســمت ها نیاز نداشتیم، 
نســاختیم. من نقشه کلی داشــتم و آن را به گروه 
جلوه های ویژه دادم و با تعاملی که باهم داشتیم پیش 
رفتیم. خروجی زندان را کشیدیم ولی با نقشه هایی 
که به آن ها داده بودیم بقیه کار با جلوه های ویژه بود.

 در زمينه نورپردازی تعامل به چه صورت 
بود؟ از آنجایى که زندانى که شما طراحى 
کردید تاریکى های زیادی داشت که باید 
رعایت مى شد با طراح نور در این باره به 

چه تعاملى رسيدید؟
به هر حال وقتی کاری را از صفر تا صد می سازی، 
باید ها و نباید هایی در ذهن هســت از نور که در 
کجا استفاده شود و کجا استفاده نشود، مثال برای 
جاهایی پنجره می گذاری و برای جاهای دیگری 
نمی گذاری، این که قســمت هایی هستند که 
پنجره ندارند یعنی باید فضا تاریک باشد و وقتی 
هست یعنی باید نوری باشــد. این که کارگردان 
طبق ســلیقه طراح صحنه کار کند مهم است. 
هومن بهمنش در ساخت وساز به ما خیلی کمک 
کرد جایی که نیاز داشتیم منبع نور اضافه شود 
اضافه می شد و جایی که احتیاج نداشتیم حذف 

می شد. در کل تعامل بین ما خیلی زیاد بود.

در این زمينه و دربــاره طراحى صحنه 
فيلم »سرخ پوســت« چقدر از فيلم های 

هاليوودی الهام گرفتيد؟
ما فیلم های تخیلی و علمی و... کار نمی کنیم که 
بخواهیم همه  آن را از ذهنیت خودمان استفاده 
کنیم. 99درصــد فیلم هایی کــه کار می کنیم 
براساس واقعیت اســت. در فیلم »سرخ پوست« 
زندان را طراحی کردیم که دلیلی نداشت زندان 
عجیب و غریبی طراحی کنیم. رفرنس هایی وجود 
دارد که در همه کار هایم همیشه سعی می کنم 
آن ها را منبع قرار دهم. میلژن کرکا کلژاکویچ در 
فیلم »محمد)ص(« می  گفت: ما مستند تاریخی 
کار می کنیم که همه المان هــای طراحی مان 
شبیه آن شود اما یک سری رفرنس هایی داریم 
مثل اینترنت و از آن اســتفاده کنیــم. بنابراین 
فکر می کنم برای فیلم هایی طراح باید از تخیل 
استفاده کند تا بتواند صحنه های بهتری داشته 
باشــد. همین زندانی را کــه در فیلم می بینیم 
چهارهزار عکس زنــدان دیدم بــا ترکیب این 
عکس ها و خالقیت خودم توانستم این زندان را 
بسازم و اگر اســم این کار کپی  کاری می شود یا 
نه، برای من مسئله ای نیست و مهم این است که 
این ها تبدیل به خواست فیلمنامه شود و بتوان از 
آن استفاده کرد. من همه فیلم هایی که در زندان 
روایت می شوند را دیدم و اگر شباهتی بوده به این 
دلیل است که همه زندان ها شبیه هم هستند و 
همه یک بند، ســلول و... دارند و همه جای دنیا 

همین طور است.

در کارنامه کاری شما قریب به 10 فيلم 
اســت که نوید محمدزاده هم در آن ها 
به عنوان بازیگر حاضر است این موضوع 

اتفاقى پيش آمده یا نه؟
کامال اتفاقی بوده اســت! من با کارگردان هایی کار 
می کنم که نوید محمدزاده هم با آن ها کار می کند. 
برای ما هم شگفت آور است دوباره باهم کار می کنیم 
و تقریبا همه فیلم های نوید محمــدزاده را ما باهم 
همکاری کرده ایم. معرفی در کار نیســت و کامال 

اتفاقی پیش آمده است.

 نيما جاویــدی چقدر در خــرج کردن 
دستتان را باز گذاشت؟

 خیلی زیاد! به دلیل این که نیما جاویدی هم آشنایی 
با معماری داشــت خیلی دچار چالش نمی شدیم. 
روی نقشه که برایشان توضیح می دادم او تمام نکات 
را می فهمید و می دانست از صحنه چه می خواهد و 
چه نمی خواهد. خیلی در پیش تولید دچار سختی 
نشدیم و زمانی که هومن بهمنش به گروه پیوست به 
جمع بندی های خیلی خوبی رسیدیم، تصمیم های 
زیادی گرفتیم و بعضی از تصمیم ها هم عوض  شد 
و درست  شد. من و نیما جاویدی از یک سو و گروه 
تولید و تهیه از سویی دیگر نقش بسزایی در پیش 
بردن نقشه ها داشتند و کمک کردند و وسایل مورد 
نیاز را می خریدند. زمانی که نقشــه را می کشیدم 
فکر نمی کردم که تهیه کننده و گروه تولید زیر بار 
این همه پول برای نیازهای نقشــه بروند اما قبول 
کردند و امیدوارم از این دست تهیه کننده ها بیشتر 
شود! یک ســو کارگردان است که چه می خواهد و 
یک سو گروه تولید که چقدر می توانند در راستای 
خواست فیلمنامه و کارگردان کمک کنند و خیلی 
از خواسته های ما برآورده شد، تنها چیزی که ما کم 

داشتیم، زمان بود.

شــما در فيلم »محمد(ص)« با یک تيم 
بين المللى کار کردید. این تجربه چقدر به 
شما اثبات کرد که در زمينه طراحى صحنه 
یا لباس با معيارهای جهانى فاصله داریم؟

تفاوت خیلی زیاد است! شــکل نگاهی که آن ها به 
طراحی صحنه دارند با نگاهی که ما داریم بســیار 
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