
گپ

ساعد سهیلی، بازیگر «ماالریا» و «پل خواب»
پرویز  شهبازی غافلگیرم کرد

بهناز شــیربانی: «ماالریا» و «پل خواب» دو فیلمی اســت که ساعد 
سهیلی در آنها ایفای نقش می کند. اولی فیلمی از یکی از کارگردانان 
باســابقه و خوشــنام ســینما و دیگری از کارگردانی که نخســتین 
قدم هایش در ساخت فیلم بلند در سینمای ایران را برمی دارد و وجه 
مشترک این دو فیلم حضور ساعد سهیلی در مقام بازیگری است که 
همچنان تجربه کردن را دوست دارد و تالش کرده تا وجه دیگری از 
بازیگــری اش را در این دو فیلم به نمایش بگــذارد. به بهانه حضور 
این دو فیلم در ســی وچهارمین جشنواره فیلم فجر، با ساعد سهیلی 

گپ وگفتی داشتیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم: 

  نظرات متفاوتی درباره تازه ترین اثر پرویز شــهبازی مطرح شده  �
اســت. برخی ایــن فیلم را در مقایســه با فیلم های قبلــی او، فیلم 
متوسط تری می دانند و برخی خالف این نظر را دارند. به عنوان یکی از 
بازیگران فیلم، زمانی که بازی در این فیلم پیشنهاد شد و البته در حین 

فیلم برداری چه نظری درباره حاصل کار داشتید؟ 
قبــل از هرچیز باید ایــن را بگویم کــه بعد از دیدن فیلــم «ماالریا» 
شــگفت زده شدم. به شدت از نتیجه کار راضی هستم و یکی از فیلم های 
محبوب من اســت. زمانی که بــرای بازی در این فیلم آماده می شــدم، 
فیلم نامه ای به من داده نشــد، البته این شــرایطی بود که برای بازیگران 
دیگر هم در نظر گرفته شده بود مثل سایر آثار آقای شهبازی که به همین 
شیوه عمل می کند. هرچند نخستین چیزی که باعث شد برای حضور در 
ایــن فیلم اعالم آمادگی کنم، حضور پرویز شــهبازی در مقام کارگردان و 
ســابقه درخشان او بود و قاعدتا اعتماد کردم. بعد از بازی در «ماالریا» با 
آرامش می خوابیدم و یقین داشــتم که فیلم همان چیزی خواهد شد که 
انتظارش را دارم. در مورد بخشــی از سؤال شما مبنی بر نظرات مختلف 
منتقدان هم باید بگویم که من هم نظرات مختلفی درباره فیلم شــنیدم 
که یا صفر هستند یا صد. از نظر من نیاز است تا با گذشت زمان درباره آن 
قضاوت کنیم تا به قول معروف فیلم در ذهن کمی ته نشین شود و شاید 

بهتر باشد که باعجله تصمیم گیری نکنیم. 
  نبود فیلم نامه در حین بازی برای بســیاری از بازیگران آزاردهنده  �

اســت. خصوصا بازیگرانی که به این شیوه عادت ندارند. در این فیلم 
در کنار شــما نابازیگرانی حضور داشتند که طبعا با این شیوه راحت تر 

برخورد می کردند. آیا این نبود فیلم نامه کار شما را سخت نمی کرد؟ 
اتفاقــا راحت ترین تجربه بازی برای مــن، در این فیلم اتفاق افتاد و با 
مشورت و صحبت های زیاد با کارگردان همه چیز پیش می رفت. معموال 
وقتی فیلم نامه فیلمی به دســتم می رسد آن قدر می خوانم و نکاتش را 
زیرورو می کنم که روز آخر، فیلم نامه کهنه و غیرقابل خواندن اســت. اما 
در فیلم «ماالریا» شــیوه کار به شــکل دیگری بود. با کارگردان به توافق 
رسیدیم که باید به شیوه دیگری کار کرد و وقتی می پذیرم که در این فیلم 

حاضر شوم باید شرایط کار را هم قبول کنم. 
  پرویز شهبازی در این فیلم هم نشان داد که شناخت خوبی نسبت  �

به نسل جوان دارد. نظر شما در مورد نگاه پرویز شهبازی به نسل جوان 
در این فیلم چیست؟ 

پرویز شهبازی با این فیلم مرا غافلگیر کرد. خصوصا در این بخش که 
شما اشــاره کردید. برای من هم جالب بود که چه نگاه جدیدی به نسل 
جوان دارد و دیالوگ های خوبی نوشته شده است. پرویز شهبازی جامعه 
و نسل جوان را به خوبی می شناسد و براساس همین شناخت می نویسد. 
رفتار و جزئیات این فیلم تماما نشــان دهنده بخشــی از نسل جوان امروز 

ماست و این ویژگی بزرگی برای این فیلم است. 

  کار با نابازیگران در این فیلم سخت نبود؟  �
مــن پیش از ایــن هم تجربه بــازی بــا نابازیگــر در فیلم هایی مثل 
«چندمترمکعب عشــق»، «کالشــینکف» یا «او خوب ســنگ می زند» را 
داشتم. خوشحالم که در« ماالریا» هم مثل فیلم های گذشته ام انتخاب ها 
درســت بود و بازیگرانی که برای اولین بار مقابل دوربین رفتند با انگیزه و 

پرانرژی بودند و برای من همبازی شدن با آنها خوشایند بود. 
  امسال عالوه بر بازی در فیلم یک کارگردان نام آشنا، در فیلم «پل  �

خواب» اکتای براهنی هم بازی کردید؛ کارگردانی که نخســتین فیلم 
بلند سینمایی اش را ساخت و بازی بسیار خوب شما در این فیلم توجه 
بسیاری را جلب کرد. پیش از بازی در این فیلم با اکتای براهنی آشنایی 

داشتید؟ 
اکتای براهنی را نمی شناختم و به دلیل فیلم نامه خوبی که خواندم، 
پیشــنهاد بازی در این فیلم را پذیرفتم. تجربه بسیار خوبی با هم داشتیم 
و خوشــحالم که با او آشــنا شــدم. از نظر من او از هنرمندان بااستعداد 
سینمای ماســت. من کار خاصی انجام ندادم و فقط مثل همیشه تالش 

کردم با تمام وجودم نقش را باور کنم تا مخاطب هم آن را بپذیرد. 
  تصور می کنم رســیدن به نقــش یک معتاد در این شــمایل کار  �

ساده ای نبوده است؟ 
بازی در این فیلم و نقشی که برای من در نظر گرفته شده بود به شدت 
پیچیده بود و نیاز به تحقیق داشــت. آدم های زیادی را باید می دیدم که 
چنین خصوصیتی داشــته باشند. با آدم های مختلفی صحبت کردم و از 
نزدیک شــرایط زندگی و رفتارشان را دیدم. تحقیق میدانی هم شیوه های 
مختلفی دارد. به نظر من اگر این شیوه در مسیر درست اتفاق نیفتد نتیجه 

معکوس خواهد داشت و حتی می تواند شرایط را سخت تر کند. 
  بازی اکبر زنجانپور و همبازی شدن شما به عنوان پدر و پسر فیلم، از  �

نکات قابل توجه فیلم بود. همکاری با اکبر زنجانپور چطور بود؟ 
خیلی خوشــحالم که این فرصت پیــش آمد تا با ایــن بازیگر بزرگ 
همبازی شــوم. چیزهای زیادی از او یاد گرفتم و تمام لحظاتی که با هم 

بازی داشتیم لذت بخش بود. 
  به نظر می رســد بعــد از تجربه ها و موفقیت هایی که در ســینما  �

کســب کردید هنوز هم به دنبال تجربه های جدید هستید و اعتماد به 
کارگردان های جوان هم از همین روحیه نشئت می گیرد. 

کارگردانان جوان ویژگی خوبی که دارند، این اســت که انگیزه باالیی 
دارند و تمام انرژی و توانشان را برای کیفیت کار می گذارند و فکر می کنم 
همیــن موضوع وجه مشــترک من و کارگردان های اول اســت که باعث 

می شود با هم راحت تر باشیم. 

تماشاخانه

از  نمایش چمدان 
می ترسم

ترســناک ترین  نمایــِش چمدان 
اثــری اســت کــه تا به حــال بازی 
کــرده ام، اگرچه به ظاهر هیچ چیزی 
برای ترســیدن در آن وجــود ندارد 
و در طول آن گاه شــاهد خنده های 

تماشاگران هستم.
می ترســم  چمدان  نمایــش  از 
به خاطر همه حرف هایی که دارد اما 
پنهانش می کند؛ فریادش نمی زند... 

شعار زده و سطحی نیست. 
بغــض  چمــدان،  نمایــش 
فروخورده نسل من است که فرهاد 
آییــش آن را (یا بخشــی از آن را) 

فریاد می زند... .
چقــدر فریادهای آییــش وقتی 
مــادر را صدا می زنــد، وصف حال 
کــودکان بی پناهی اســت که دیگر 

مأمن و پناهی ندارند. 
اگر بخواهم از میــان آثار فرهاد 
آییــش ســه اثــر را برگزینــم و بــا 
خاطراتــش زندگــی کنم بی شــک 
آنهاســت؛  از  یکی  نمایش چمدان 
نمایشی که پس از ۲۲ سال در یاد و 

جان بینندگانش زنده است.
* کارگردان و بازیگر

پالتو

درباره گنجفه اثر نوشین تبریزی
بالتکلیف بین خانواده 

و جامعه
سحر سلطانی: نمایش گنجفه برشی 
از تاریخ معاصر است و به انحطاط 
و ابتذال نظام اشــرافی گری به ویژه 
در دوره قجر اشاره می کند؛ نمایشی 
کــه می تواند بسترســاز رویدادهای 
نابی باشــد که به لحــاظ دراماتیک 
در ســاختار بالتکلیف است بنابراین 
آنچــه می بینیــم در لحظاتــی مــا 
را تحت تأثیــر قــرار می دهــد و در 
بیانگر دالیل  نیز نمی تواند  لحظاتی 
متقــن برای بــاور آنچــه می بینیم 

باشد. 
گنجفــه می خواهــد ابتــذال و 
انحطــاط را در روابــط خانوادگــی 
نشــان دهد؛ شازده بزرگی که عالوه 
بر ســه زن عقــدی، یــک کلفت را 
صیغــه می کنــد و البتــه پیــش از 
صیغه کــردن، زن را بچه دار کرده و 
حاال حسام الدین همان کودک است 
که بدون مادر در این خانواده رشــد 
کرده و دارد به اعضای خانواده مهر 

می ورزد. 
این  برای همین نمی دانــد بچه 
خانه است و نسبت برادر و خواهری 
با آنها دارد و این موضوع، دردسرساز 
می شــود؛ چنانچه ماه دولت عاشق 
حســام الدین می شود بی آنکه بداند 

برادر و خواهر هستند. 
بــه  منجــر  موضــوع  همیــن 
مرگ شــازده بــزرگ، پدر ایــن دو، 

خواهد شد. 
البتــه بعــدا درمی یابیــم کــه 
جهانگیر، پسر شــازده، پدر را کشته 
چــون از محبت شــازده بــزرگ به 
حسام الدین حسادت می کرده است.
 ســر آخر همــه ایــن گره ها باز 
می شــود کــه به نفع حســام الدین 
خواهــد بود کــه حــاال دولتمرد و 
قاضی دادگســتری است و به ضرر 
جهانگیــر که خودش را می کشــد؛ 
کســی که روی میز قمــار  داروندار 

خاندانش را بر باد داده است. 
اینکــه روابــط خانوادگــی گره 
می خورد به مســائل سیاســی، که 
کاســته  توانمندی متن  از  همین جا 
می شــود چــون بضاعت ایــن متن 
این قــدر نیســت از ایــن رو از همان 
ابتــدا مســائل بیرونــی مهم تــر از 
مســائل خانوادگی به نظر می رسید 
درحالی که تراژدی در خانواده اتفاق 

افتاده است.
مــادر  ملک بانــو،  چنانچــه   
جهانگیر، گلزار، مادر حسام الدین، را 
در باغی دیگر و به دست کلفت های 

آنجا از بین برده است. 
بنابراین فعال بین قبول و ردکردن 

این روابط درمی مانیم!
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جدول ب) برترین تولیدات 25 سال گذشته در «عالم هنر» در بازار داخلى

در قسمت اول، (سه شنبه ششم بهمن) برترین تولیدات 
۲۵ ســال گذشته در «گیشــه» بازار داخلی ارائه و کوشش 
شد با بررسی جدول پرفروش ترین ها، این سؤال مدنظر قرار 
گیرد که «آیا واقعا هر فیلمی که خوب می فروشــد، خوب 
است؟». این ســؤال به نوبه خود، ســؤال دیگری را پیش 
کشــید که «آیا هر فیلمی که توجه نخبگان هنر (بخوانید 
عالم هنر) را برانگیخت، فیلم تر اســت؟» سؤاالتی که قرار 
اســت ما را به سمت بررسی یا شاید رسیدن به معیارهایی 
بــرای فیلم خوب رهنمون کنند. صــورت عام و نظری این 
ســؤاالت می طلبند برای رسیدن به پاســخی درخور، ابتدا 
مصادیق آنها مورد بررســی قرار گیرند. پــس به پیروی از 
قسمت اول، این بار عملکرد برترین تولیدات ۲۵ سال گذشته 
«عالم هنر» بررسی می شود. باز هم به پیروی از قسمت اول 
که در آن ارزش هنری برترین های اقتصادی (همان درجه 
مخاطبان  آی ام  دی بی در ستون آخر) ارائه شد، این بار ارزش 
اقتصــادی برترین هــای هنری ارائه می شــود. الزم به ذکر 
اســت این «دوگانه» های مفروض، قدمتی به درازای تاریخ 
زیبایی شناســی دارند و تلخیص و تخفیــف آنها به این دو 
سؤال، صرفا برای سهولت کار بوده است؛ اهل فن، بر بند بند 
این گزاره ها، قیدهــا و تبصره ها افزوده اند؛ مثال در نگاه اول 
شاید بســیاری فکر کنند «گیشه» یا فروش، تابع معیارهای 
«عالم هنر» اســت، چراکه قاعدتا مخاطــب محصولی را 
می بیند که حاصل یک تجربه زیبایی شناســانه اســت. اما 
در طول تاریخ ســینما، خالف این امر ثابت شــده، تا جایی 
که بســیاری را به این باور رسانده است که مخاطب عادی، 

توجهی به ارزش های زیبایی شناســانه ندارد و «فیلم های 
هنری» و «فیلم های تجاری» معموال از معیارهای یکدیگر 
تبعیت نمی کنند. کار بررسی و مقایسه این دو جدول را در 

قسمت های بعدی پی خواهیم گرفت. 
۲- بین اهالی ســینما رسم است که هر ۱۰ سال یک  بار، 
برترین فیلم های تاریخ ســینما را با رأی گیری انتخاب کنند. 
در این رأی گیری تاریخی، کــه برخالف ارزش گذاری یومیه  
آی ام دی بی که از ســوی عموم کاربران انجام و بالفاصله 
کنار هر عنوان درج می شود، عده معدودی از نخبگان هنر 
سینما (معموال منتقدان و کارگردانان) حق رأی دارند و هر 
۱۰ ســال یک  بار، تاریخ ســینما را ورق می زنند تا ۲۵۰ فیلم 
برتر از سراسر جهان را انتخاب کنند. در بین این رأی گیری ها، 
رأی گیری مجله سایت اندساوند، بیش از همه معروف است 
(برای سهولت کار رأی گیری مجله فیلم را نسخه فارسی آن 
در نظر بگیرید). آخرین رأی گیری این مجله در ســال ۲۰۱۲ 
انجام شد و در آن به اذعان سردبیران مجموعه از مجموع 
۸۴۶ فهرست تاپ تن به دوهزارو ۴۵ عنوان فیلم رسیدند که 
از آن میان، «سرگیجه» با ۱۹۱ رأی، برترین فیلم تاریخ سینما 
انتخاب شــد و به صدر نشینی ۵۰ســاله «همشهری کین» 

پایان داد و این فیلم با ۱۵۷ رأی دوم و «داســتان توکیو» با 
۱۰۷ رأی سوم شد. اما از آنجایی که در جدول قسمت اول، 
صرفا به محصوالت ۲۵ سال گذشته پرداخته شد، اینجا نیز 
محصوالتی از این فهرست استخراج شدند که در ۲۵ سال 
گذشته تولید شده اند. در جدول زیر این ۲۹ عنوان به ترتیب 
رتبه از باال به پایین، بیشــترین امتیاز را کســب کرده و با ۴۲ 
رأی « در حال و هوای عشــق» فهرست شده اند. در این بین 
در مقام بیســت وچهارم فهرست سایت اند ساوند و الجرم، 

جایگاه اول جدول زیر قرار می گیرد. 
در ســتون دوم این جدول رتبه اقتصــادی این فیلم ها 
بر مبنــای فروش داخلــی (آمریــکا و کانادا) به اســتناد 
باکس آفیس موجو درج شــده است که به عنوان مثال «در 
حال و هوای عشــق» با فروشــی تقریبا برابر با ۱۲ میلیون و 
۸۰۰هزار دالر، در رتبه پنج هزار و۸۶۹ فروش ها می ایســتد. 
پس از آن «جاده مالهالند» قرار دارد که رتبه بیست وهشتم 
فهرست سایت اندساوند را با ۴۰ رأی به دست آورده است و 
فروشی تقریبا برابر با ۲۰ میلیون و صد هزار دالر داشته است 
و در رتبه چهار هزار و ۷۲۶ باکس آفیس موجو می ایستد که 
باالتر از «در حال و هوای عشــق» است. اگر بنا بود بر مبنای 

برتری اقتصادی، جدول تنظیم شــود، «وال  ای» با فروشی 
تقریبا برابــر با ۵۲۱ میلیون و ۳۰۰ هــزار دالر و جایگاه ۱۲۳ 
فروش ها در صدر قرار می گرفت و «داستان های عامه پسند» 
با فروشی تقریبا برابر با ۲۱۳میلیون و ۹۰۰هزار دالر و جایگاه 
۵۴۲ فروش ها، پس از آن می ایســتاد. امــا این دو فیلم به 
ترتیب رده های ۲۰۲ و ۱۲۷ منتخبان «عالم هنر» یا خواص 
را به دست آورده اند و ناچار در رده پایین تری نسبت به «در 

حال و هوای عشق» و «جاده مالهالند» می ایستند. 
در ســتون های بعدی، فروش هــای داخلی و خارجی 
و مجمــوع فروش جهانی قــرار دارند. تفــاوت عمده این 
جدول با جدول پیشــین، خالی بودن ستون فروش داخلی 
با احتســاب تورم است؛ هیچ کدام از این عناوین با احتساب 
تــورم بلیت در بیــن ۲۰۰ فیلم پرفروش بــازار داخلی قرار 
نمی گیرند. دربــاره برخی از عناوین ایــن جدول حتی آمار 
فروش آنها در باکس آفیس موجو هم ثبت نشــده اســت 
که متأسفانه منجر شده بخشــی از جدول خالی بماند (۹ 
عنــوان از ۲۹ عنوان)، البته منابع دیگــری برای یافتن آمار 
فروش آنها وجود داشــت که برای پرهیــز از چندگانگی و 
خطاهای احتمالی از آنها صرف نظر شد. در ستون آخر نیز 
درجه بنــدی کاربران  آی ام دی بی حضور دارد که مقایســه 
ارزش گــذاری هنری کاربــران آن، با ارزش گــذاری هنری 
فهرســت سایت اندساوند جای تأمل بســیار دارد. به عنوان 
نمونه از این مقایســه به راحتی می تــوان نتیجه گرفت که 
حکم ابتدای این مقاله نقض می شــود: فروش یا «گیشه»، 

تابع معیارهای خواص یا «عالم هنر» نیست. 

 حمیدرضا   
   نعیمى*

 به مناسبت ۲۵سالگی IMDB و پدیده جنگ ستارگان (قسمت پایانی)
معماى مخاطب: یک خوانش اقتصادى

بابک گرانفر . فیلم ساز و کارشناس سینما

عسل عباسیان: «کفش هایم کو؟» آخرین ساخته 
کیومرث پوراحمد با بازی درخشان رضا کیانیان 
در سی وچهارمین جشــنواره فیلم فجر نمایش 
داده شــد؛ فیلمی با محوریت آلزایمر که در آن 
به مسئله مهاجرت و فراموشی پرداخته شده و 
نامزدی کیانیان را برای تصاحب سیمرغ بهترین 
بازیگر مرد به دنبال داشــته است. با کیومرث 

پوراحمد درباره این فیلم گفت وگو کردیم. 

 «کفش هایــم کو؟» فیلمــی متفاوت در  �
کارنامه فیلم سازی کیومرث پوراحمد به شمار 
می رود. پوراحمدی که «اتوبوس شــب» و 
«قصه های مجیــد» را در کارنامه خود دارد، 
چه می شود که امسال «کفش هایم کو؟» را با 

محوریت آلزایمر می سازد؟ 
«کفش هایم کــو؟» حال وهوایی شــبیه به 
همه فیلم هایم دارد. خانواده و عشق و زندگی 
و مهاجــرت و غربت را مجددا دســتمایه قرار 
داده ام؛ بــا این تفاوت که آلزایمــر در این فیلم 

اضافه شده و وجه تفاوتش هم همین است. 
 از نظر ســاخت و پرداخت سینمایی هم  �

کمی با دیگر فیلم هایتان متفاوت است؟ 
این طبیعی اســت وقتی مضمون متفاوت 
می شود، ساخت و پرداخت هم متناسب با آن 

مضمون انتخاب می شود. 
  نقش اصلــی فیلم را که مبتال به آلزایمر  �

است، کال برای رضا کیانیان نوشته بودید؟ 
نه، برای رضا کیانیان نوشته نشده بود. 

 چه شد که ایشان را انتخاب کردید؟  �
فکر کردم او بهترین گزینه است. 

 نقش به کس دیگری هم پیشنهاد شده بود؟  �
بله، ولی به این جمع بندی رســیدم که رضا این نقش را بازی کند. من سر 
ایــن فیلم یک فرمول پیدا کردم و آن هم این اســت که از این به بعد فقط با 
کسی کار کنم که او هم دلش بخواهد با من کار کند و برای حضور در کار من 
اشــتیاق داشته باشد. من برای نوشتن هر سطر فیلم نامه ام، برای هر جمله و 
کلمه، بال بال می زنم، گریه ها می کنم، خلوت ها دارم، خون دل ها می خورم. 
برای همین فکر می کنم کســی که با مــن کار می کند، چه جلوی دوربین چه 
پشت دوربین، دوتا بال کوچک بزند! حاال مثل من چندین ماه بال بال نزند؛ ولی 
اشتیاقش را نشــان بدهد دیگر! رضا کیانیان برای بازی در «کفش هایم کو؟» 
این اشتیاق را نشان داد یا مجید مظفری نازنین که هم اشتیاقش را نشان داد و 
هم کارکردن با او بسیار دلپذیر بود. مظفری روحیه جوان و سرزنده و تسلط به 
نقش و توان باال در بازیگری دارد. با او هیچ صحنه ای نبود که مشکل داشته 

باشم. واقعا خیلی درجه یک بود. 
  بعد از ۴۰ سال حضور در سینما، وقتی فیلمتان به جشنواره ای می رود،  �

نه فقــط در فجر، بلکه در هر جشــنواره ای در هر جــای جهان، چقدر به 
جایزه گرفتنش فکر می کنید؟ 

اصال فکر نمی کنم. قبال گفته ام کــه هیچ جایزه ای در جهان کوچک ترین 
اهمیت بنیانی ندارد، به جز اسکار. اسکار تنها جایزه ای است که کاندیدایش 

هم که می شــوی زندگی ات از این رو به آن رو می شود. خانم شهره آغداشلو 
۳۰ ســال آمریکا بود، چه کار می کرد؟ کار مهمی نکرد. کاندیدای اسکار شد 
برای «خانه ای از شــن و مه»، امروز ســرش را هم نمی تواند بخاراند! اصغر 
فرهادی اسکار گرفته، مسیر زندگی اش تغییر کرده. هر قصه ای را در هر جای 
جهان بخواهد بســازد، امروز برای او سرمایه هست. فقط اسکار این ویژگی را 
دارد. بســیاری را می توان اسم برد که نخل طالی کن گرفتند و رفتند و امروز 
دیگر هیچ اثری و خبری از آنها نیســت یا شیر ونیز و خرس برلین گرفتند و باز 
همین وضعیت را دارند. پس این جایزه ها تأثیری ندارند مگر اینکه در مواردی 
که برنامه ریزی می شود از سوی دولتها که یک فیلم سازی را مطرح و جهانی 
کنند و آن فیلم ســاز هم ظرفیتش را داشته باشد، برایش هزینه و برنامه ریزی 

می شود، آن وقت این جوایز تأثیر می گذارد. 
 شما یک کاراکتر همیشــه منتقد دارید که نه فقط در فیلم هایتان که در  �

دیگر فعالیت های اجتماعی و صنفی تان نیز این وجه از شــخصیت شما 
هویداســت؛ درحال حاضر مهم ترین دغدغه شما راجع به سیاست گذاری 

سینما چیست؟ 
پاســخ این سؤال دشــوار است. از یک طرف خوشــبینم به آقای ایوبی و 
آقــای ایل بیگی و آقای تابــش. آدم هایی فرهنگ مدارند و بــا قبلی ها زمین 
تا آســمان فرق دارند. قبلی ها می گفتند برو بنشــین تــوی خانه ات، تو اصال 
حــق نداری فیلم بســازی! امروز آقای ایوبی نگران اســت که من فیلمم را 
بســازم حتما. این تفاوت امروز با گذشــته است؛ ولی واقعا از طرفی هم این 
را که برنامه ریزی شان چه قدر درست است را نمی دانم. پول هم که نیست، 

چون دولت قبل جارو کرد؛ وقتی پول نیســت 
خیلی چیزها نیست. از طرفی می بینیم وزارت 
ارشــاد نمی تواند جلوی خیلی چیزها بایستد. 
روزگاری فیلم که می ساختیم فقط یک مبصر 
داشتیم و آن هم وزارت ارشاد بود و والسالم. 
امروز همه ُمبصر ســینما شده اند. کاش الاقل 
خودشان فیلم ها را ببینند. در این شرایط واقعا 
کارکردن سخت است، هم برای ما و هم برای 

وزیر ارشاد و معاونش و باقی مسئوالن. 
�  هر فیلمــی برای فیلم ســازش حدیث 
نفس است. می توان «کفش هایم کو؟» را نوعی 
حدیث نفس نســبت به شرایط کنونی جامعه 
دانست؟ شــخصیت اصلی این فیلم آلزایمر 
دارد و ارتباطش را با زمان و مکان از دســت 
داده. می توان گفت این شــخصیت بازنمای 
وضعیت امروز ماســت که دچار فراموشــی 
شــده ایم و رابطه مــان را با تاریــخ و اکنون 

خودمان گم کرده ایم؟ 
به هرحال این فیلم بــا یک قصه چندالیه، 
تأویل پذیر اســت و می توان از این فیلم چنین 
برداشــتی کــرد. بــرای مــن بخــش حدیث 
نفس گونه اش، به مادرم مربوط اســت. مادرم 
۱۰ ســال آلزایمر داشــت که در واقع ۱۰ سال 
از زندگــی ما را درگیر خودش کــرده بود. یک 
رمان هم سال گذشته خواندم با عنوان «هنوز 
آلیــس» که به قدری تکان دهنده بود که ذهن 
مرا به ســمت ماجــرای آلزایمر مــادرم برد و 
ترغیبم کرد که تحقیق کنم و درباره این بیماری 
فیلم بسازم. نهایتا یک بهاریه نوشتم برای مجله فیلم که نوروز گذشته منتشر 
شــد و آن بهاریه، فصل اول این فیلم شــد و ادامه فیلم نامه را هم به کمک 
فرید مصطفوی نوشتم. این تفاســیری هم که می گویید، می تواند صدق کند 
و عوالمی اســت که برای مِن فیلم ساز جاری می شود. فیلم ساز متأثر از زمانه 
خودش اســت. ما هم سال هاســت به آلزایمر تاریخی دچار بودیم و هستیم 

متأسفانه. ما همیشه چرخ را از اول اختراع می کنیم. 
 مصداقش همین توقیف ها در سینما و هنر است... . �

بله، علی عصمت زمانی یک فیلم ســاخته که رؤیــا تیموریان در آن یک 
ظاهر مردانه ای دارد و موهایش را از ته تراشیده، به همین دلیل فیلم را توقیف 
کرده اند؛ گفته اند اشــکال دارد. پیش از این زهرا داوودنژاد در «بچه های بد» 
موهایش را تراشــیده بود، در فیلم ســرب آقای کیمیایی هم فریماه فرجامی 
موهایش را تراشــیده بود یا مثال در «زندان زنان» هم این بود... برای هیچ یک 
از این فیلم ها موردی پیش نیامد و حاال به یکباره فهمیده اند که چنین چیزی 

ممنوع است!  
 با این اوصاف به آینده چقدر امیدوارید؟  �

به آینده ســینما که خیلی امیدوارم. با این همه استعدادهای جوانی که 
به عرصه فیلم ســازی آمده اند به آینده امیدوارم. مجید برزگر، شهرام مکری، 
هومن ســیدی، ابراهیم ابراهیمیان، امیر ثقفی و... در این ســال ها فیلم های 
خارق العاده ای ساخته اند. ممکن اســت االن هنوز چندان مخاطبی نداشته 

باشند اما به زودی راهشان را پیدا می کنند.

گفت وگو با کیومرث پوراحمد، کارگردان «کفش هایم کو؟»

همه ُمبصر سینما شده اند
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