
چهره ماه

روانی ، کمپلکس ها و پیچیدگی های 
شخصی خودش می شود و این عشق، 

یک عشق واقعی نیست .

 و این نشان می دهد به نظر می آید که 
جزییات خیلی برای شما مهم است.

بله؛ در پروســه  فیلمنامه جزئیات برای 
من بسیار مهم است،  در واقع زندگی و 
جزئیات زندگی همیشــه در فیلم هایم 
خیلی مهم بوده  است و خیلی روی این 
قضیه کار می کنم. شخصیت های مختلف 
زنی که در فیلمنامه هست که همه قوی و 
مهم هستند  از مردهای فیلم قوی ترند 
و دقیقا میدانند چــه می خواهند و این 
شــخصیت های که طراحی میکنم همه 
حتی با وجود کوتاهی بســیار عمیق و 

تاثیرگذار هستند .

نقدی که به فیلم »آتابای« می شــود 
پایان آن اســت و تکلیفی که می شد 
روشــن شــود اما در ابهــام ماند. 
برخالف ســال های قبل حاال دیگر 
روند پایان بندی در ســینمای جهان 
پایان های مشخص و بسته است؛ چند 
بار در ذهنتان این پایان بندی را تغییر 
دادید تا به این برســید و اگر دوباره 
بســازید باز همین پایان را انتخاب 

می کنید؟
از ابتدا همین پایان بندی در ذهنم بود. 
همان طور که گفتم هر فیلمی حرف و فرم 
خودش را دارد ولی به نظر من شخصیت 
آتابای شخصیتی است که تا زمان مرگش 
همین حالت را دارد. یعنی از اول و همیشه 
در یک برزخی از زندگی  خودش دست و پا 
زده چون هیچ وقت آدمی نیست که بتواند 
درست تصمیم بگیرد و یا به موقع اش یک 
کار درســتی را انجام دهد. آدم ها برزخ 
و جهنم زندگی خودشــان را خودشان 
می ســازند و آتابای از این دست است.  
این تصمیم من بود که در پایان در همان 

برزخ بماند .

ســینمای ما از نگاه بین الملل با چند 
ســینماگر خاص معرفی می شود که 
قطعا یکی از آن ها عباس کیارستمی 
است؛ شما در حضور و داوری هایتان 
با چه واکنشی درباره ی سینمای ایران 

مواجه می شوید؟

به نظر من در طی ســال های گذشــته 
فیلم سازان و ســینماگران بین المللی 
زیادی از ایران داشته ایم و همه ی آن ها 
هم فعالیت های مناســبی داشته اند و 
آثارشــان هم دیده شده است؛ عباس 
کیارستمی هم قطعا از هنرمندانی است 
که فیلم هایش زیاد دیده شده اســت. 
سوال شما دو بخش است. درباره ی حضور 

در جشنواره ها می توانم بگویم به هرحال 
هرکس در جایگاه کارگردان مشتاق است 
که نگاه تماشاگران، مخاطبان و بینندگان 
در کشــورهای دیگر را هم همراه خود 
داشته باشد و این خیلی جذاب است که 
تماشا کنی اثرت در خارج از کشورت هم 
تاثیرگذار اســت یا نه. هر آدمی دوست 
دارد فیلمش هم در کشور خودش و هم 
در کشورهای دیگر اکران شود و این یکی 

از جذابیت های فیلمسازی است. 
دربــاره ی مبحــث داوری هــم باید 
بگویم که ســال ها به عنوان داور برای 
جشــنواره های بین المللــی مختلف 
انتخاب شدم که تجربیات جالبی برای 
من رقم زده اســت. در پروسه داوری 
فیلم هایی می بینیــد، نظرات مختلفی 
می شنوید و در نهایت گاهی یک اتفاق 
نظر بین چند داور شکل می گیرد. ولی 
به طور کلی این موضوع برای من در طی 
این سالها باعث اندوخته شدن تجربیات 
جذابی از ســینمای جهان شده است. 
هرچند این را هــم بگویم، زمان هایی 
پیش آمده که پیشنهاد داوری را رد کنم 
و حوصله اش را نداشــته باشم اما اکثرا 
پذیرفته ام چــون همانطور که گفتم به 
چشم تجربه به آن نگاه می کنم؛ فرصتی 
که باعث می شود فیلم هایی را که جایی 

اکران نشده اند، تماشا کنم.

شما سعی کردید در چند جبهه فعالیت 
کنید؛ یعنی بازیگری، فیلمســازی، 
مستند ســازی، ترجمه و… در کدام 
بیشتر با خود خودتان مواجه شدید و 
برای شما یک جور تراپی و آرامش هم 

به همراه دارد؟ 
تقریبا تمام کارهایی که من انجام می دهم 
به هم مربوط اســت و به نوعی همه را با 
عالقه انجام می دهم. مستندســازی را 
خیلی وقت است که انجام نداده ام، در واقع 
من اولین فیلمی که ساختم یک مستند 
بود و بعد از آن دیگر مســتند کار نکردم 

ولی عکاسی و ترجمه می کنم .

صادقانــه بخواهید بگوییــد اقبال 
مخاطب عام برایتان اولویت بیشتری 
دارد یا اجرایی شدن همان چیزی که 
مدنظرتان است و جلب کردن توجه 

مخاطب صاحب فکر؟
فکر کنم از فیلمی که ساخته ام مشخص 
است . اتابای شخصی و بسیار دلی است 
اما قطعا کســی هم هست که این دنیا را 
دوست داشته باشد با آن ارتباط برقرار 
کند . طبیعت هر هنری  این اســت که 
تماشــاچی اختصاصی خودش را دارد. 
یعنی شــما االن اگر حتی فیلم های پر 
فروش را هم نگاه کنیــد، دلیل اینکه 
می روند آنها را می بینند چیست؟ چون 

نه تنها همیشه 
درباره روانشناسی 
خوانده ام بلکه دو، 
سه سال قبل دوره ای 
دیدم که به واسطه 
اینها االن تقریبا 
می توانم روانکاوی 
انجام دهم

آنها تماشــاچی اختصاصی آن دســته 
از فیلم ها هســتند. بنابراین مثل همه  
هنرهای دیگر، هر کســی کار خودش را 
انجام می دهــد و طبیعتا اگر همه  آدم ها 
از یک فیلم خوششــان بیاید دیگر این 
اسمش هنر نیســت. همه  ما سلیقه های 
مختلفی داریم و هر کسی دارد کار خودش 
را انجام می دهد و اصال این طبیعت هنر 
اســت. فکر می کنم که من دیگر بعد از 
پانزده سال فیلمسازی نوع کارم مشخص 

است .

سیستم حاکم با ستاره سازی مخالف 
است چرا که ستاره را الگوی مخاطب 
می داند و احساس می کند با هر رفتار 
اشتباه یک سلبریتی توده تحت تأثیر 
قرار می گیرد و این حاکمیت اســت 
که باید درباره ســلبریتی پاســخ گو 
باشد. شــما به عنوان یک بازیگر که 
صاحب اندیشه هســتید ستاره و یک 
آرتیســت معروف را الگویی می دانید 
که رفتارش جریان ساز است یا او را 


