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 گفت وگو با محسن توکلی؛ کارگردان فیلم «ایکس الرج»

در فيلم نخواستيم 
به خاطر فروش بيشتر 
از چهره ها استفاده 
کنيم بلکه آن ها را با 
حساب و کتاب و برنامه 
و براساس نياز فيلمنامه 
استفاده کردیم در 
دورخوانى فيلمنامه 
خيلى از سکانس ها 
را به دليل زیاد شدن 
حضور برخى از چهره ها 
و برای این که افراطى 
وجود نداشته باشد، 
حذف کردیم.

نام فيلم شما صرفا یک نام تجاری است 
و بيشــتر به فروش کمک مى کند،دليل 

انتخاب این نام برای فيلم چه بود؟
این که فیلمســاز با مخاطب راحت باشد خیلی 
بهتر از این اســت که یک فیلم تجاری بسازد با 
اسم روشنفکری یا برعکس. همه بازیگرانی که در 
کار ما حضور داشتند با کوله باری از تجربه آمده 
بودند، بیشتر فیلمســازها با یک اسم »پروانه« 
می گیرند و با نام دیگری فیلم را می سازند اما کار 

ما از ابتدا تکلیفش مشخص بود.

شما پيش از این سينمای غيرکمدی را 
هم تجربه کرده بودید، البته در سينمای 
کمدی هم در مقــام تدوینگر برای فيلم 
»اخراجى ها« حضور داشتيد و نسبت به 
همه ژانر ها شناخت خودتان را دارید. این 
نوع کمدی که شــما ساختيد را مى شود 
تغيير جهت ناميد؟ دليل رفتن به این نوع 

کمدی چه بود؟
به عنوان فیلمســاز نمی توانم تغییــر جهتم را 
مشخص کنم جامعه و مردم و سلیقه آن هاست 
که ما را به سمتی حرکت و راه را مشخص می کند. 
هرگز فیلم طنز نساخته بودم ولی تدوین انجام 
داده بودم. چند سال پیش از طرف تلویزیون به 
من پیشنهاد شد اما نپذیرفتم چون آن زمان حق 
انتخاب داشتم و مردم فیلم را می دیدند اما االن 
فضای ملتهب و سختی است و به قدری گرفتاری 

وجود دارد که مردم حوصله دیدن فیلم سنگین و 
تلخ را ندارند تا چه پیش بیاید و چه فیلمی باشد. 
در جایی که من به تنهایی تصمیم گیرنده نبودم 
شرایط پذیرش این فیلم به وجود آمد، پیشنهاد 
ساخت فیلم از سمت حسین فرحبخش مطرح 
شد و شرایط فیلمسازی در دفتر ایشان مهیا تر و 
متفاوت تر از دفاتر فیلمسازی دیگر است. حسین 

فرحبخش در مورد اسم و رسم و شرایط بازیگران 
بیشتر می دانند اما در دفاتر دیگر برای پیدا کردن 
یک بازیگر باید حتما فیلمنامه فرستاده شود. 
وقتی اسم این دفتر فیلم آمد گروه بازیگران 
خیلی راحت همراه شدند و تمام شرایط 
را مهیا کردنــد در هر حال موضوع اصلی 
عوض شــدن ذائقه مردم است که بیشتر 

فیلم طنز را می پسندند.

سينمایى که شما تجربه کردید 
سينمایى هســت که هدف شما 

باشد؟
به عنوان یک فیلمســاز نمی توانم 
جهت خودم را مشخص کنم و بگویم 
فیلم بعــدی چه چیزی می تواند باشــد، 
در حــال حاضر فیلمنامه طنــز دیگری به من 
پیشنهاد شده که متعلق به یک دفتر سینمایی 
معتبر دیگری است. شرایط تهیه کننده و شرایط 
دفتر فیلمسازی خیلی مهم است. ضمن احترام 
به فیلمنامه جدید ممکن است تیم خوبی برای 
فیلم جمع نشوند به همین دلیل باهم صحبت 
نکرده ایم، همه چیز بســتگی به فیلمساز دارد. 
اول سال98 پیشنهادی شده بود که از هر لحاظ 
صالحیت داشت و شرایطش مهیا بود و کارگردان 
می توانست با دســت بازتری فیلم را بسازد که 
تجربه حسین فرحبخش در فیلم »ایکس الرج« 
هم خیلی به ما کمک کرد. حسین فرحبخش 
ذائقه مخاطب را می شناسد اما این دفتر جدید 

که صحبت کردیم به این شکل نبود.

تعــدادی از منتقــدان معتقدند برخى 
فيلم ها برای گيشه ساخته مى شوند و از 
بازیگرانى استفاده مى کنند که برای مردم 
چهره و برای فيلمساز پول ساز هستند، 
شما چقدر با فيلمى که برای هدف تجاری 

ساخته مى شود موافق هستيد؟
در فیلم نخواســتیم به خاطر فروش بیشــتر از 
چهره ها اســتفاده کنیم بلکه آن ها را با حساب 
و کتــاب و برنامه و براســاس نیــاز فیلمنامه 
اســتفاده کردیم در دورخوانی فیلمنامه خیلی 
از سکانس ها را به دلیل زیاد شدن حضور برخی 
از چهره ها و برای این که افراطی وجود نداشته 

باشد، حذف کردیم.

فکر مى کنيد تاثير  گــذاری یک موضوع 
اجتماعى با زبان کمدی چقدر قوی تر از 
طرح کردن همان موضوع با زبان جدی 

است؟
در فیلم ما هر کدام از شــخصیت ها به فراخور 
طبقه زندگی شان درگیر مشــکالتی هستند 
و برای حــل آن باید کنار هم قــرار بگیرند و به 
یکدیگر کمک کنند. هدف اصلی فیلم ما در کنار 
هم بودن است و فکر می کنم اصوال شیوه گفتن 
مسائل اجتماعی با زبان طنز بهتر و تاثیرگذار تر 
است. ســعی کردیم در فیلم مسائل را به شیوه 
طنز بیان کنیم که قابــل فهم تر و قابل لمس تر 

باشد.

مردم حوصله دیدن 
فیلم سنگین را ندارند

فاطمه رستمی | یکی از فیلم های روی پرده در قلب تابستان، فیلم »ایکس الرج« است که عنوان این فیلم 
با توجه به قصه ای که دارد می تواند قابل حدس باشد که متعلق به چه جنس سینمایی است. کارگردان این 
فیلم، محسن توکلی، تجربیات متفاوتی دارد و خودش معتقد است »ایکس الرج« در موقعیت فعلی که 

مردم کام شیرینی ندارند می تواند آن ها را دچار یک فراغت از پیرامون کند. با او گپ کوتاهی زدیم که می خوانید. 


