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افسانه شهر پریان

فیلمساختنکارسختینیست

«رضا» به روایت علیرضا معتمدی در نخستین تجربه کارگردانیاش

اولینبارکهبافیلم«رضا»درجشـــنوار هجهانیفجرمواجهشـــدمغافلگیر
خسرو نقیبی
شدم.منتقدانوفیلمنامهنویساندراینسالهاکمفیلمنساختهاندامامسأله
منتقد
«رضا»ایناســـتکهشایدشخصیترینشانباشـــد.بایکجورسرنترس
ساختهشدهوبیتفاوتیبهقضاوتها.درواقععلیرضامعتمدیچیزیراساختهکهدلشمیخواسته
بســـازد.بهتربگویم؛شایدفیلمیراســـاختهکهخودشدوستداشـــتهروزیتماشایشکندوحین
دیدنش با خودش فکر کند «هی ،چقدر این آدم شـــبیه من است ».با وجود این «رضا» فیلم سرپا و
کاملیهمهســـت.اینشخصیبودنباعثنشـــدهبرایگروهخاصیباشدوشایددریکسینمای
ت و حسابیتر ،نه در گروه هنر و تجربه و میان فیلمهای آرتیستیک ،که در سالنهای بیشتر و در
درس 
یاستکهحینتماشایشبهتماشاگرحسابیخوشمیگذرد،
دسترستریاکرانمیشد،چونفیلم 
به آدمهای داســـتان احســـاس نزدیکی میکند و هر لحظهاش میتواند خودش را میان این جهان
ملموسیکه«رضا»درآنزیستمیکند،تصورکند.سعیکردمدراینگفتوگوباعلیرضامعتمدی
شبیهفیلمخودشبااوحرفبزنم.شبیهرفاقت10-15سالهایکهمیانمانبودهاست.بدونسانسور
ورسمیتهایرایج،وقتیجلویکادرقرارمیگیریم.

ëëرفقای منتقد که فیلم میسازند من به اندازه
خودشان نگران این هستم که فیلمشان خوب
درآمده یا نه .این مسأله سوای آشنایی و دوستی
من با آن منتقد تازه فیلمســـاز شده است .مثالً
صفی یزدانیان را دورادور میشـــناختم اما باز
هم نگران بودم که «در دنیای تو ســـاعت چند
است؟» فیلم خوبی از آب دربیاید.
انگار پای آبروی صنف در میان است!
ëëاین هـــم هســـت؛ اما مهمتـــر از چیـــزی که
گفتی انگار مهم اســـت حرفهایی که پیشتر
از ما به عنوان منتقد شنیده شـــده حاال در آثار
خودمـــان چقدر بـــه منصه ظهور رســـیده و به
اصطالح عامیانه «درآمده»؛ در مورد فیلمت
میخواهم بگویم چه فیلم خوبی ســـاختهای

رضا! خسته نباشی!
خیلی خوشحالم که دوست داشـ ــتی .از اولین
نمایشهـ ــا دلـ ــم میخواسـ ــت بدانـ ــم بچههایی
که سـ ــالها بـ ــا هـ ــم کار کردهایم و نقد نوشـ ــتهایم
ی است.
مواجههشان با فیلم به چه صورت 
ëëآدمهایی که تو را از نزدیک بشناسند با دیدن
فیلم بـــه راحتـــی متوجه خواهند شـــد رضای
فیلمت بســـیار به خودت نزدیک است و حال
و هوای فیلـــم از خودت دور نیســـت .فیلمات
بسیار شـــبیه برخی فیلمهای مستقل سینمای
امریکاســـت .همینها که خود کارگردان نقش
اصلی خودش را هم بازی میکند .از چه زمانی
به این نتیجه رســـیدی که با یک فیلم شخصی
وارد سینما شوی؟

عکس :سارا جاهد نیا

اصالت غریـ ــب فیلمهایی چـ ــون رضا اندک.
نشانه پیشـ ــروی مداوم سـ ــینمای ایران از قضا رضا استودیوی معماری جذابی دارد که در آن مکانهای
نقد است؛ برداشـ ــت بشدت آرامی از ازدواج باستانی و ساختمانهای تاریخی اطراف شهر قدیمی را مرمت
و روابـ ــط عاطفی مـ ــدرن با [چاشـ ــنی] میکننـ ــد ،اما دوران سـ ــختی اسـ ــت و او نمیتوانـ ــد روی کارش
کنایههـ ــای گزنـ ــده کمـ ــدی وودی آلنی .تمرکز کند .او نویسنده هم هست که وجهی اتوبیوگرافیک هم به
قهرمان ریشـ ــو و بامزه فیلـ ــم ،رضا (که شخصیتمیدهد(معتمدینویسنده،شاعروفیلمنامهنویس
علیرضا معتمدی نویسنده و کارگردان است).
دبورا یانگ خیلـ ــی خوب بـ ــازیاش کـ ــرده) ،الگوی رضا شروع میکند به نوشتن داستانی درباره اجدادش و اینکه
ترجمه :هما توسلی رخوت و انفعال است و طنازی بیوقفه چطور بـ ــرای زندگی به اصفهان آمدند .روزگاری دور ،پیرمردی
فیلـ ــم دور زنانـ ــی چـ ــرخ میزنـ ــد که به صد سـ ــاله در راه سفر به حج بیمار میشود و همسفرانش او را
زندگـ ــی او وارد و از آن خارج میشـ ــوند ب 
ی آنکـ ــه دردی از او دوا در بیابـ ــان رها میکنند و میروند .پیرمرد به جای مردن کمکم
کنند .قصه گرچه آرام آغاز میشـ ــود و بیشـ ــتاب پیش میرود ،سالمتیاش را بازمییابد و حتی دوباره ازدواج میکند و بچهدار
به اندازه افسانهای که از دل یک شهر پریان بیرون بیاید جذاب میشـ ــود؛ اشـ ــارهای آشـ ــکار به زندگی رضـ ــا و امیدی کـ ــه برای
نتر دارد.
است .یک فیلم جشنوارهای پرطرفدار برای مشتریان فیلمهای آیند های روش 
مستقل ایرانی که ظرفیتهای بالقوه خوبی دارد.
هر گوشه این کمدی غریب با طنز مالیمش انتظارات مخاطب
رضا با آن فوتبال بازی کردن و ریش قرمز و موی بلوندش انگار را بهم میریزد و کسی چه میداند چه پیش میآید .یک شب
از وسـ ــط وایکینگها بیرون آمده .او با آن شـ ــکم گنده اما قیافه رضا از سر ناامیدی آخر وقت به کافهای میرود و سعی میکند
خواسـ ــتنیاش که شـ ــبیه اسکاندیناویاییهاسـ ــت مدعی است دل گارسون گریان آنجا را به دست بیاورد؛ گارسونی که در واقع
آخرین بازمانده قبیلهای است که قرنها پیش به شهر مقدس صاحب آنجا از آب درمیآید .ویولت (سـ ــتاره پسـ ــیانی) قبول
اصفهان آمدهانـ ــد .او را خوابیـ ــده در آپارتمان پرنـ ــور و دلبازی میکند دوباره رضا را ببیند و آن دو بهرغم سالیق متفاوتشان
میبینیم که پر از اسـ ــباب عتیقه اسـ ــت .بلند میشود تا همان (دختـ ــر از فضاهـ ــای باز خوشـ ــش میآید و رضا از پیـ ــادهروی و
جـ ــا جلوی دوربیـ ــن لباسهایش را عوض کند ،بعـ ــد دوباره به ماهیگیری خسته میشود) وارد رابطه میشوند .درست همان
یگردد.
رختخواببرم 
وقتی کـ ــه رضا خودش را آماده کرده تا ویولـ ــت را برای ناهار به
معلوم میشـــود این کار نوعـــی طفره رفتن بـــرای به تعویق خانهاش دعوت کند ناگهان سروکله فاطی دوباره پیدا میشود
انداختـــن مواجهـــه با بحـــران عاطفـــی عظیمـــی در زندگی و رضا بیمالحظه ویولت را پس میزند.
اوست .همســـرش ،فاطی (سحر دولتشـــاهی) ،دارد از او جدا در پرده آخر در شـــرایطی عجیب و غریب ،رضا با زن سومی
میشـــود .اما این جدایی که بسیار متفاوت از جداییهای تلخ (نســـیم میرزاده) آشنا میشـــود .وقتی رضا ناگهان مریض
بیشـــتر درامهای ایرانی ،از جدایی [نادر از ســـیمین] گرفته تا میشـــود او سوار بر اســـب سر میرســـد و او را به بیمارستان
میرســـاند .رضا هم مثل پیرمرد قصه
بقیه اســـت ،جدایی بین دوستان خوب
به نظر میرســـد که مرده اما به وسیله
اســـت .فاطی هم درست مثل رضا آدم
شاهزاده زیبا نجات مییابد و شاید این
خودخواه و خوشـــگذرانی اســـت .وقتی
همان راهی باشد که ادامه مسیر زندگی
برای طالقشـــان پیش قاضی میروند
رضا را رقم خواهد زد.
وانمـــود میکنند تفاوتهـــای الینحلی
قاب ثابتی که برای بیشتر نماها استفاده
با هم دارند .ســـر آخر فاطـــی باید برای
شده چهرهای منظم و یکدست به فیلم
حاملـــه نبودنـــش مدرکی ارائـــه دهد تا
داده ،هرچند بعد از مدتی خسـ ــتهکننده
طالق نهایی شود.
رضـ ــا که به نظر میرسـ ــد بعد از  9سـ ــال
میشـ ــود ،بهخصـ ــوص وقتی کـ ــه نماها
زندگی زناشـ ــویی از تنهاییاش بهشدت
بیـ ــش از حد تحمـ ــل طول میکشـ ــد .با
ناراحت اسـ ــت ،نمیداند باید چکار کند.
این حـ ــال فیلمبـ ــرداری اغواکننده علی
تخم شـ ــک را قاضی میکارد .در قوانین
تبریزی لحظات جادوییای مانند رفتن
اسـ ــام زوج سـ ــه ماه و  10روز وقت دارند
نور از پنجرههای کرکرهای دارد .موسیقی
ëëرضا
تا نظرشان را عوض کنند و طالق را بهم
نرمآهنـ ــگ فیلم همه جا دلپذیر اسـ ــت
بزننـ ــد .فاطی حتی مطمئن نیسـ ــت که ëëنویسندهوکارگردان:علیرضامعتمدی و هـ ــم خواننـ ــده زن دارد و هم بازسـ ــازی
میخواهـ ــد برود .بـ ــه نظر او رضـ ــا دیگر ëëبازیگـــران :علیرضا معتمدی ،ســـحر ساکسـ ــیفونمحور ترانه «تابسـ ــتان» [اال
دولتشاهی،ستارهپسیانی
جذاب نیست .او سربهسر رضا میگذارد
فیتزجرالد].
ëëمحصول،۱۳۹۷ایران
هالیوود ریپورتر
و میگوید« :اما هنوز خوشگلی» .تسالیی

یک برههای شـ ــروع به نوشـ ــتن یک داسـ ــتان
کردم .داسـ ــتانی که بسـ ــیار شـ ــخصی بـ ــود و قصد
انتشارش را هم نداشـ ــتم .این داستان چند فصل
داشت و فصل آخر آن به عشق اختصاص داشت
و فیلمنامه «رضا» از دل همین فصل قصه بیرون
آمد .در پروسـ ــه رسـ ــیدن به فیلمنامه سعی کردم
از انگیزههای شـ ــخصی قصهام کم کنـ ــم و به یک
کانسـ ــپتی از عشـ ــق برسـ ــم .قصه ،قصه غمگینی
ی است که عاشق میشود و
نیست .قصه یک آدم 
در کنارش زندگی جریان دارد .در ابتدا قصدی برای
ساخت این قصه نداشتم چون یک تنبلیای دارم
کهمیگفتساخت فیلمبهیکعزمجزمنیاز دارد
که به نظرم آن دوره نداشـ ــتم اما بعدتر یکسری
اتفاقات افتاد که مصمم شدم تا این قصه را جلوی
دوربیـ ــن ببرم و کارگردانی را تجربـ ــه کنم .برای آن
ی است و برآمده از
قسمتی هم که میگویی شخص 
ی است .لوکیشنها
حال و هوای خودم؛ بله ،شخص 
و اتفاقاتـ ــی که در فیلم شـ ــاهدش هسـ ــتیم تقریباً
همهشان سهمی در خاطرات من دارند اما سعی
کـ ــردم این خاطـ ــرات را به قصه تبدیـ ــل کنم تا اگر
فردی که من را نمیشناسد هم پای فیلم نشست
بتواند یک قصه ببیند و با آن همراه شود.
ëëتو در این سالها یک فیلمنامهنویس حرفهای
بـــودهای و آثـــار خوبی هم نوشـــتهای .ســـر فیلم
«خرگیـــوش» بـــا مانـــی باغبانی هم که شـــرایط
مشابهی با تو داشـــت درباره این موضوع حرف
زدم؛ فکر میکنی فیلمنامهنویسی تمام آن کاری
نیســـت که باید؟ احســـاس میکنی قصههایت

آنطور که خواستی از آب درنیامدهاند؟ یا نه ،این
تجربه فیلمسازی تنها قرار است محدود به تعداد
خاصی قصه شود؟
فیلمنامهنویسـ ــی خیلـ ــی به من کمـ ــک کرده؛
بخواهم صـ ــادق باشـ ــم ۹۰درصـ ــد قصههایی که
نوشـ ــتهام اصالً قصههای مورد عالق ـ ـهام نبوده و از
دید خودم در نگارششـ ــان یک کار تکنیکی صرف
انجـ ــام دادم .نه اینکه بگویم قصههـ ــام را خراب
کردهاند .اصالً آن جنس سـ ــینما را دوسـ ــت ندارم.
در مورد «رضا» احسـ ــاس کردم یک فرصتی برای
تجربهکردن فراهمشـ ــده و زمین بازی به کل فرق
میکند .من تا به امروز فیلمنامه بیش از ۳۰فیلم و
سریال را نوشت ه و شاهد پروسه تبدیل متن به فیلم
بودهام و به محدودیتهاش آگاه شدم .مضاف بر
این ،فیلمنام ه نوشتن بسیار در کار با بازیگر به من
کمک کرد و از قبل میدانستم که بازیگر چگونه با
فیلمنامهونقشمواجهمیشود.
ëëفیلمت در برخی لحظـــات من را یاد «نُه» راب
مارشـــال انداخت و طبعاً یاد «هشـــتونیم» که
مرجع آن فیلم است .شاید برای اینکه تو هم به
پرســـوناژ اصلی «رضا» از خودت تزریق کردهای.
پیش از ســـاخت ،نیمنگاهی به «هشت و نیم» یا
بازسازیاش «نُه» داشتی؟
بگذار اینجوری جوابـ ــت را بدهم .من «رضا»
را فیلمی درباره عشق میدانستم و میدانم .بعد
با خودم دیدم این فیلم میتوانـ ــد درباره رابطه یا
زنها هم باشد و تنها به یک مفهوم محدود نیست.
سعی کردم در جابهجای فیلم از المانهای مرتبط
به مواردی که گفتم اسـ ــتفاده کنم .مثالً شهر برای
من یک زنانگیای دارد .به خصوص شـ ــهری مثل
اصفهان .یا در جایی دیگر سعی کردم روابط کاراکتر
اصلی قصه را با زنهای زندگیاش نشـ ــان بدهم؛
او با عمهاش ،همسر سابقاش و عشقش در فیلم
مواجه میشود و معاشرت دارد و همه اینها سر و
شکل فیلم را میسازد.
ëëتیتراژ را که نگاه میکردم دیدم تیم همراهی
هم کنارت داشتهای.
بله،تیمهمراهیداشتموسرمایهگذارانیکهبه
خوبی من را درک کردند .بحث تبلیغات نیست اما
سرمایهگذاران فیلم از همان ابتدای نگارش قصه
اصرار کردند تا فیلم را بسازم و حتی گفتند خودت
بازی کن؛ اتفاقی که معموالً برعکسـ ــش میافتد و
سـ ــرمایهگذار در پی آوردن یک استار است .من در
این فیلم به عنوان کارگردان هر کاری دلم خواست
انجام دادم و تیم اجرایی همپای من آمد.
ëëفیلم ساختن کار سختی است؟
نظر واقع ـ ـیام را بگویم؟ نه ،اصالً کار سـ ــختی
نیسـ ــت! حاال عـ ــدهای که با مـ ــن مخالفاند من را
میکشند!

