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مگر فقط اصغر فرهادی

افسون جاوید: از نویسندگی گرفته تا بازیگری را تجربه کرده است، اما 
خودش معتقد است تخصص اصلی او کارگردانی است. پس از هزاران تیزر 
موفق تلویزیونی، سیزده فیلم کوتاه و شش تله فیلم، حاال اولین فیلم بلند 
سینمایی خود را ساخته است؛ »هزارتو« که منتقدان زیادی درخصوص آن صحبت کرده اند. 
ترابی اما معتقد است تعداد منتقدنماهای سینمای ایران، از منتقدین باسواد و  امیر حسین 
متخصص بیشتر است و بیشتر از آنکه از نقدهای منتشرشده چیزی یاد بگیرد، متاسف شده 
است. ما در این گفت وگو پس از پایان اکران فیلم همه نقدهای منصفانه و غیرمنصفانه را به 
میان آوردیم تا با او مطرح کنیم و پاسخ هایش را بشنویم. آنچه می خوانید حاصل گفت وگو با 

کارگردان جوانی است که شور و حرارت فیلمسازی در او کامال مشهود است . 

آقای ترابی در ابتدا بفرماييد باالخره کدام حوزه برای شما جدی تر 
است؛ نويسندگی، کارگردانی يا بازيگری؟ 

من کارشناسی کارگردانی سینما و کارشناســی ارشد پژوهش هنر دارم. سال ها 
به عنوان دستیار کارگردان در سینما فعالیت کردم و حوزه تخصصی من همیشه 
کارگردانی بوده و گهگاهی هم نوشته ام، چه برای خودم و چه برای دیگران. بازیگری 
هم برای من یک نوع تفریح و برای ایجاد تنوع بوده است. دوستان و همکاران هم بنا 
به دالیلی مثل اینکه یا کاراکتر موردنظر به من می خورده یا از روی رفاقت، همکاری 
و  همدلی نقش را به من سپرده اند و من هم پذیرفته ام وگرنه تخصص اصلی من، 

فقط کارگردانی است.
حاال که مســير کارگردانی را جدی تر پيش گرفته ايد، ديگر بازی 

نخواهيد کرد؟
چرا، شاید این اتفاق برای من بیفتد. ضمن اینکه یادآور می شوم من تازه این کار را 
شروع نکرده ام و از سال 8۰ مشغول فعالیت هستم؛ سیزده فیلم کوتاه ساخته ام که 
شاید بیشترین جوایز بین المللی را در ایران گرفته است، شش تله فیلم، سریال های 
مختلف و بیش از هزار تیزر ساخته ام. به عبارتی بزرگ ترین تیزرهای تلویزیونی را 
من تهیه کرده و ساخته ام. در اصل تخصص اصلی من کارگردانی است و کار در باقی 

حوزه ها، برایم فعالیت جنبی است. 
درمورد »هزارتو« که بخواهيم صحبت کنيم، بايد بگوييم پرداختن 
به خيانت سال هاست در آثار زيادی ديده شده و صحبت از بچه ای 
که گم می شود هم، فکر چندان بکری نيست. شما فکر می کنيد اين 
دو خط داستانی که تکراری هم شده است، چقدر برای مخاطبان 

جذابيت دارد؟
با این صحبت شــما که قصه تکراری اســت، موافق نیســتم، چون اساس تمام 
قصه های دنیا تکراری هســتند. در تاریخ ســینمای ایران و جهان هزاران فیلم 
درخصوص مرگ، عشــق، تصادف و ... ساخته شده اســت و تمام قصه های دنیا 
تکراری هستند؛  مهم این است که شما از چه منظری به آن نگاه کنید و چگونه 
آن را پردازش کنیــد . مثل مادربزرگ ها که قصه های تکــراری را با لحن و بیان 
خودشان برای من و شما تعریف می کردند و هر کدام از ما به شیوه ای متفاوت از 

آن لذت می بردیم.
 خيانت در »هزارتو« نه فقط در رابطه زناشويی، که در رفاقت و حتی 
در برادری هم قابل مشاهده است. جامعه ای که شما تصوير کرديد، 
آن قدر سياه اســت که خيانت در يک خانواده را به چندين شکل 
تصوير می کند. اين نگاه و باور شماست يا صرفا در قالب يک قصه 

به آن نگاه می کنيد که ارزش تعريف کردن دارد؟
به هر حال قصه ای که ارزش تعریف کردن داشته باشد، باید از نگاه و قلب روایت کننده 
بیرون بیاید تا بتواند آن را درســت تعریف کند. قطعا خانواده  قصه »هزارتو«، یک 
جامعه کوچک از جامعه بزرگ ماست که پر از دروغ و ریا و تزویر و خیانت هایی است 
که هرلحظه در اطراف ما در حال اتفاق افتادن است. این دروغ و ریا در تمامی سطوح 
جامعه وجود دارد و تمام اطرافیان ما و خود ما، همه به نوعی دروغ می گوییم. در این 
صورت تنها تفاوت این قصه با فضای واقعی در مقیاس و اندازه آن است. پیرامون همه 
ما چنین قصه هایی وجود دارد، اما گاهی روی آن پرده هایی کشیده می شود تا متوجه 
آن نشویم. با این همه گاهی اوقات یک حادثه، مثل حادثه ای که برای خانواده قصه 

ما اتفاق افتاد، باعث آشکارشدن این رویدادها می شود. 
نوع روايت و نوع نگاه شما به قصه، ما را ياد سينمای اصغر فرهادی 
می اندازد. خودتان با اين موضوع موافق هستيد؟ به طور کلی چقدر 

متاثر از سينمای فرهادی و عالقه مند به کارهای او هستيد؟
سوال من این است که مگر قبل از اینکه اصغر فرهادی این سبک فیلمسازی را در 

این سبک از فیلمسازی را دارد؟!

گفت وگو با اميرحسين ترابی؛ کارگردان فيلم »هزارتو«
 

پيرامون همه نقدهايی که به اين فيلم وارد شد

هرکسی در فضای مجازی منتقد و مفسر شده است!


