
اما جریانی معتقد است که فیلمساز در 
حوزه کمدی به جز چند اســم شاخص 
اگر کار کند روشنفکر نیست و سطحی 
است. شما درباره سینمای کمدی چه 

نظری دارید؟
فیلمسازی به نام بیلی وایلدر را داریم که او در 
سراسر زندگی خود فیلم های کمدی ساخته و 
اسم او در تاریخ سینمای جهان جاودانه مانده 
اســت، وودی آلن هم فیلم های دغدغه مندی 
ساخته که کمدی هم بودند. خیلی از فیلمسازها 
بودند که فیلم های کمدی ساختند و هنوز هم 
اسمشان در تاریخ ســینما ماندگار شده است 
چه بسا خیلی بیشــتر از کسانی که فیلم های 
جدی و اجتماعی ســاخته اند. کمدی ساختن 
هم خودش یک تخصص است و کسانی که این 
حرف را می زنند جرأت ساخت فیلم کمدی را 
ندارند. فیلم کمدی جرأت می خواهد و ابوالحسن 
داوودی آدمی اســت که جرأت ساختن فیلم 
کمدی دارد و فیلم های کمدی او می فروشــد؛ 
برای مثال »نان، عشق و موتور هزار« که آدم از 
دیدنش لذت می برد. مگر کسی جرأت دارد که 
آن فیلم را بسازد؟ مگر در توان هر فیلمسازی 
هست که آن فیلم را بخواهد بسازد؟ و یا مگر 
در توان کسی هســت که »اجاره نشین ها« را 
بسازد؟ کسی که نمی تواند »اجاره نشین ها« 
بسازد می گوید که فیلم کمدی این طور است. 
مگر داریوش مهرجویی در طبقه  روشنفکران 
تاریخ سینمای ایران نیســت؟ وقتی که این 
فیلم را ساخته به این علت که کمدی است باید 
زیر سؤال برود؟ خیر. اتفاقا »اجاره نشین ها« 
یکی از بهترین فیلم های داریوش مهرجویی 

است. اگر فیلم های او را لیست کنید یکی از 
فیلم هایی که دوستش داریم »اجاره نشین ها« 
و دیگری »آقای هالو« است، یعنی جزو صدر 
فیلم های کمدی است. به نظر من اینکه در این 
وضعیت سانسور شما بتوانید حرفی بزنید که 
تماشاچی سختی کشیده  ایرانی بخندد واقعا 
باید دست آن کارگردان، تهیه کننده و بازیگر 
را بوسید که توانسته اند مردم را بخندانند. به 
همین خاطر است که همیشه بازیگران کمدی 
ما موفق تر بوده اند. برای مثال رضا عطاران که 
چندین سال هست که در صدر فروش است، 
چون بازیگری نداریم که بتواند تماشــاگر 
ایرانی را آن طور بخنداند. به نظر من دست 
کسی را که بتواند مردم ایران را-که این روزها 
دارند آن قدر ســختی می کشند- بخنداند 

باید بوسید. 

بهرام رادان به عنوان یک تهیه کننده 
چقدر روحیات مرسوم تهیه کننده ها 

را دارد؟
بهــرام رادان اگــر بازیگر نبود و اگــر او را 
نمی شناختم، می گفتم که چه تهیه کننده  درجه 
یکی وارد سینما شده است. به نظر من او خیلی 
مدیریت خوبی دارد. ما از ابتدا خیلی با ظرافت 
با هم و با علی اصغری نویسنده  خوب سینما 

در مورد سناریو حرف زدیم و آن را جلو بردیم و 
رادان در مورد همه چیز نظراتش را -چه کارآمد 
باشد، چه به درد کار نخورد ولی از نظر او خوب 
باشــد- می گوید. در مورد فیلمنامه، ساخت و 
پروداکشن همه  نظراتش را می دهد و همیشه تمام 
تالشش را کرده که فیلم خوبی شود و در اینجا هم 
تالشش را کرد. به هر صورت ما با بودجه  شخصی 
داشتیم فیلم را می ساختیم و از این جهت شرایط 
خیلی سخت بود. باید مواظب بودجه می بودیم، 
چرا که بودجه شــخصی بود و با سختی هم این 
فیلم ساخته شد؛ به همین خاطر رادان به خوبی 
از پس آن برآمد. به نظــر من تهیه کننده ای که 
بتواند با بودجه  شخصی یک فیلمی را تمام کند 

تهیه کننده  شریف و کار درستی است. 

به  نظر شما آیا بهرام رادان ویژگی های 
یــک ســتاره را دارد؟ یعنــی ضامن 
فروش شما شده است؟ چون برخی از 
تهیه کننده ها معتقد هســتند که رادان 
ستاره بفروشی نیست. از طرفی انتخاب 
ترالن پروانه هم احتماال ریسک زیادی 
برای شما داشت، از این جهت که بازیگر 
پرحاشیه ای است. درست است؟ ترالن 

پروانه انتخاب شما بود یا بهرام رادان؟
یک دسته از بازیگران هستند که به کار اعتبار 
هنری می بخشند. در مورد ضامن فروش بودن 
همان طور که گفتم مگر ما چند بازیگر را داریم که 
ضمانت فروش می کنند؟ رضا عطاران این طور 
اســت، جواد عزتی هم زمانی که فیلم کمدی 
بازی می کند این طور است. اگر نه فیلم جدی 
او االن در حال اکران اســت ولي به سی، چهل 
میلیارد رسیده اســت؟ خیر. در حال حاضر 

ضمانت فروش یک فیلم بازیگر نمی تواند باشد و 
به نظر من فیلم خوب ضامن فروش است. زمانی 
که »ابد و یک روز« اکران شد نوید محمدزاده 
هنوز بازیگر بفروشی نبود ولی در یک فیلم خوب 
درخشان بازی کرد و فیلم هم فروخت. می خواهم 
این را بگویم که اول اینکه فیلِم خوب مهم است، 
دوم اینکه بازیگر یک وجهه  هنری دارد. بهرام 
رادان یک وجهه  هنری خوبی دارد و به هر حال 
جزو دو، سه بازیگری بوده که دو سیمرغ دریافت 
کرده است و قطعا اعتبار هنری دارد. من روی 
اعتبار هنری او بیشتر حساب باز می کنم و برای 
من مالک انتخاب یک بازیگر فقط فروش نیست. 
در مورد ترالن پروانه باید بگویم که بازیگرانی که 
در این ِرنج سنی باشند خیلی کم هستند و ترالن 
پروانه هم بازیگر خوبی است، حاشیه هم برای 
خودش است و به من مربوط نمی شود و خیلی از 
بازیگران دیگر هم حاشیه دارند. من هم بر اساس 
توانایی، یک بازیگــر را انتخاب می کنم. ترالن 
پروانه در فیلم »فراری« رضا داوود نژاد درخشان 
بازی کرد و به نظر من در آنجا حقش سیمرغ بود. 
چون به نظر من نقش اصلي بازي کردن برای یک 
بازیگر در سن هفده، هجده سالگی به این تر و 
تمیزی، آن هم برای یک فیلمساز بزرگ به اسم 
داوود نژاد کار خیلی سختی است. در اینجا هم 
ترالن پروانه کامال همراه بود و من در بازیگران 
کسی را ندیده ام که سال های سال و از بچگی 
در سینما کار کند و آن قدر ساده و همراه باشد. 
ترالن پروانه جزو بی حاشیه ترین بازیگران این 
فیلم بود، یعنی در طول فیلمبرداری و در طول 
کار هیچ حاشیه ای ایجاد نکرد و همراه بود. سر 
ساعت می آمد و می رفت، تمرین می کرد و به نظر 

من یکی از همراه ترین بازیگران پروژه بود. 

به نقدهای فضای مجازی اشاره کردید و 
می خواهیم بدانیم که به نظر شما در دوره 
اکران چقدر فضای مجازی برای فروش 
شما مهم بوده است و خودتان چقدر به 

این فضا تعلق دارید؟
من تا قبل از اینکــه این فیلم اکران شــود 
اینستاگرامم را بسته بودم. حس خوبی به فضای 
مجازی ندارم ولی از آنجا که ما مجبوریم تا در 
این فضا باشیم و حداقل من دوست داشتم که 
نظرات مردم را بدانم بنابراین به این فضا وارد 
شدم. به هر حال در حال حاضر حضور مردم در 
فضای مجازی بیشتر است و مثل قدیم نیست که 
یک اجتماعی باشد و مردم دور هم باشند و آنها 
را ببینی و حرف بزنی. االن فضای مجازی است 
و در حال حاضر همه چیز آنالین شده است. به 
همین خاطر دوست داشتم که اکران فیلمم را 
از نزدیک حس کنم. من هیچ وقت اعتمادی به 
فضای مجازی نداشــتم. باید بگویم که به نظر 
من از زمانی کــه درون آن قرار گرفتم تا همین 
االن، متناقض ترین فضای زندگی بشر است و 
برای مردم چیزی بیشتر از یک تناقض نیست. 
یعنی این فضا ضد و نقیض است و شما هیچ وقت 
نمی توانید به فضای مجازی اعتماد کنید. اسمش 

هم مجازی است و حقیقی با مجازی فرق دارد.

ما در بازیگرانمان هم 
کسانی را داریم که به 
دنبال حاشیه هستند و 
حاشیه ایجاد می کنند 
تا دیده شوند. یعنی 
با یک جمله نمک بر 
زخم آدم ها می پاشند 
و از این طریق باعث 
می شوند که دیده 
شوند. مردم ما هم 
متاسفانه با همان 
جمله که نمکی بر 
زخم است باز فالو 
می کنند و می بینیم 
که تعداد فالوورهای 
آن آدم نسبت به 
قبل از آن جمله ای 
که ناسزا بوده تا بعد 
از آن، حتی بیشتر 
شده است

 آینده دار


