6

سهش��ــــنبه  6مــــردادمـــــ��اه 1394
 11ش��ـــوال  28 1436جــوالی 2015

ذهــن زيـــبا

فیلم من از میان
 3هزار اثر برگزیده شد

با مهدي فردقادري؛ كارگردان نیشابوری
بعد از موفقیت در جشنواره يوتا امريكا:

مرجان قندي

با ش�ور و هيج�ان ح�رف ميزند.
از فيلمس�ازي و تجربههاي�ش كه
ميگويد انگار در اين راه مو سفيد
كرده ،كار ب�ا دوربين فيلمبرداري
بهتري�ن تفريح «مه�دي فرد قادري» اس�ت .او 7
فیل�م کوتاه داس�تانی و تجربی بهنامهاي «س�ایه
مه»« ،تناوب»« ،زندگی خورش�ید»« ،گرامافون»،
«دایرههایمعکوس»«،روایتآینهایداستانهای
س�اده» و «ماجرای یک شب بارانی» ساخته که در
 30جشنواره داخلی شرکت داشتهاند و برنده بیش
از  10جای�زه ش�دهاند .ای�ن آثار از جش�نوارههای
جهان�ی نیز  10جای�زه بهدس�ت آوردهاند .نگارش
ت
 3فیلمنام�ه س�ینمایی 2 ،دوره عضویت در هیأ 
داوری دانش�جویی جش�نواره فج�ر ،عضویت در
ت انتخ�اب و داوری چند جش�نواره داخلی و
هی�أ 
تدریس در انجمن س�ینمای جوان و دو مؤسس�ه
دیگر ،از فعالیتهایی است که مهدي در این سالها
در عرصه فيلمسازي و سينما داشته است« .ايران
ج�وان» به بهانه برنده ش�دن «ماجراي يك ش�ب
باراني» در جش�نواره يوتا امريكا و دريافت جايزه
بزرگ بهترين فيلم و جايزه منتخب تماش�اگران با
مهدي فردقادري ك�ه از كارگردانان جوان و موفق
نیش�ابوری اس�ت ،گفتوگويي انج�ام داده كه در
ادامه ميخوانيد.

همین محدودیتها باعث میشد دوباره پشت دوربین
قرار بگیرم تا فیلمی س��خت بس��ازم ،در واقع چیزی که
باعث لذت بردن من از س��ینما میش��ود همین است،
ساختن فیلم در شرایط سخت!
ایده س�اخت اي�ن فيلم از کجا آغاز ش�د و
موضوع آن چه داستاني را روايت ميكند؟
ای��ده اصلی مثل قص��ه فیلم «در ش��بی بارانی» به
ذهنم رسید .داشتم به مفهوم انتظار در زمان حقیقی و
زمان مکانیکی فک��ر میکردم .اینکه چطور چند لحظه
انتظار در زمان مکانیکی که مث ً
ال فقط یک دقیقه اس��ت
با اس��تفاده از زمان حقیقی یا هم��ان زمانی که فقط در
ذهن ما اتفاق میافتد و در بیرون فشرده تر است ،تلفیق
کرد .یعنی عقربههای س��اعت فقط چند ثانیه گذش��ته
باشند اما ذهن تو درگیر سالهای زیادی باشد .برهمین
اس��اس ،داس��تان فیلم قصه پیرمردی اس��ت که شب
تولدش تنهاست و منتظر است تا بچههايش بیایند؛ در
یکی از زمانها آنها از راه میرس��ند و در یکی از زمانها
هیچکس آنجا نیست ...
«ماجراي يك ش�ب باراني» بهتازگي برنده
جاي�زه ب�زرگ بهترين فيل�م و جاي�زه منتخب
تماشاگران از جشنواره يوتا آمريكا شده ،در اين
باره هم توضيح ميدهي؟
از زمان��ی ک��ه پخش جهان��ی «ماجراي يك ش��ب
باراني» را ش��روع کردیم این فیلم موفقیتهای زیادی
در امریکا به دس��ت آورده است .در جشنواره «سینمای
جدی��د» هالیوود و جش��نواره «کلون��ی» اوهایو جایزه
بهترین فیلم را کس��ب کردیم .س��پس فیلم در آکامی
واش��نگتن نامزد چهار جایزه فیلمنامه و بازیگری ش��د
که در صورت دریافت جایزه به آکادمی اس��کار معرفی
خواهیم شد .همینطور در بخش مسابقه جشنوارههای
«ریورساید» کالیفرنیا و «کان» فیالدلفیا نیز به نمایش
در آمد .جش��نواره «یوتا» بزرگترین جش��نواره هنری
غ��رب امریکاس��ت ک��ه در  3روز به نمای��ش و اجرای
تئاتر ،موس��یقی و فیلم میپردازد و ساالنه  80هزار نفر
از ای��ن رویداد دی��دن میکنند .امس��ال از بين  3هزار
فیلم ارس��الی تنها  40فیلم برای نمایش انتخاب شدند
و در نهای��ت جایزه بزرگ جش��نواره ب��ه «ماجراي يك
شب باراني» اهدا ش��د .اما مهمتر از آن ،جایزه منتخب
تماش��اگران بود که هم از لحاظ کمی با این گستردگی
به فیلم رأی دادند و هم نشاندهنده ارتباط وسیع مردم
با این فیلم اس��ت که من را ب��ه اکرانهای بعدیمان در
امریکای شمالی امیدوار میکند .البته برای من مخاطب

نمایی از فیلم کوتاه «ماجراي يك شب باراني»

آق�ای فردقادری ،از چ�ه زمانی و چطور
ش�د ب�ه س�اخت فیل�م و کارگردان�ی روی
آوردی؟
اولي��ن ب��ار در س��ال  ،83وقتي  18س��اله بودم
دورههای فیلمس��ازی انجمن سینمای جوانان ایران
را گذراندم و وارد عرصه س��ینما شدم .بالفاصله بعد
از اتمام دوره انجمن ،اولین فیلم کوتاهم را ساختم و
به واسطه موفقیتهایی که با ساخت آن فيلم كسب
كردم ،خیلی زود به س��اخت فیلم به صورت حرفهای
رو آوردم.

فرم هم باید بگویم س��اختار تک پ�لان فیلم از دل قصه
بیرون میآید و فقط یک ش��و نیست که ما بخواهیم به
ی که ميان قصه و
فیل��م تحمیل کنیم .در واقع تنیدگ�� 
فرم وجود دارد در موفقیت فیلم تأثیر داش��ته است .من
با آگاهی به اینکه گرفتن تمام فیلم از پش��ت س��ر یک
کاراکتر خیلی سخت است ،فیلمبرداری را به این سبک
انجام دادم تا ذهنیت ش��خصیت اصل��ی را بهتر منتقل
کنم كه در جشنوارههای امریکایی بسیار از این موضوع
استقبال شد.
انتخاب بازيگ�ر درفيلمها را معموال چطور
انجام ميدهي؟
انتخاب بازیگ��ر برای من کار زمانبری اس��ت چون
در این م��دل فیلم عالوه بر اینکه به ی��ک بازیگر خوب
احتیاج دارم به آدمی نیاز است که قدرت تمرکز باالیی
داشته باش��د و همینطور بسیار باهوش باشد .من درک
میکنم که ب��رای بازیگر حفظ تمرک��ز در فیلمی تک
پالن خیلی سخت است ،اما قبول هم نمیکنم که چون
فیلم یک تکه است بازیها ضعیف باشد یا مانند بسیاری
از فیلمه��ا بداههپردازی انجام ش��ود ،در نتیجه معموالً
قبل از فیلمبرداری تمرینهای زیادی با بازیگرها انجام
میدهیم .برای «ماجرای یک شب بارانی»  150بازیگر
از آموزش��گاههای مختلف را دیدم تا ب��ه ترکیب فعلی
رسیدم .به نظرم منوچهر علیپور ،زهره رمضانی و مهسا
فقهای��ی (بازيگران اي��ن فيلم) بازیه��ای خوبی ارائه
کردند .با اينكه خیلی معمول نیس��ت بازیگرهای فیلم
کوتاه در جش��نوارههای خارجی موفقیت کسب کنند،
اما  3بازیگر اصلی ما در آکادمی واشنگتن کاندید جایزه
بازیگری هستند.
چ�را اين روزه�ا رغبت و عالق�ه جوانان به
کارگردانی فیلمهای کوتاه زياد شده است؟
بهنظرم دالیل زیادی دارد ،ب ِرند اجتماعی فیلمس��از
بودن یکی از آنها است .همینطور باتوجه به بافت کشور
ما فیلم کوتاه ،رس��انه در دسترس��ی برای بیان حرفها
و دغدغههاي جوانان بهش��مار ميآي��د .از طرفی با در
اختيار داش��تن امكاناتي مثل دوربینهای دیجیتال و
دوربینهای با کیفیت تلفنهاي همراه ،خیلیها سعی
میکنند شانسش��ان را برای فیلمس��از ش��دن امتحان
کنند.

تاکنون چند فیلمنامه نوشتید و چند فیلم
ساختید؟
من ب��ه دلیل نوع س��اخت فیلمهایم ک��ه فیلمنامه
و کارگردان��ی خیل��ی نزدی��ک ب��ه هم هس��تند ،فقط
فیلمنامهه��ای خودم را کارگردانی میکنم .اما عالوه بر
 7فیلمی که کارگردانی کردهام چندین فیلمنامه کوتاه
هم دارم که هنوز فرصت ساختشان فراهم نشده است،
چون خیلی با فاصله فیلم میس��ازم و در هر سال نهایتاً
یک فیلم را کارگردانی میکنم.
درب�اره فیل�م «ماجرای یک ش�ب بارانی»
بگویید؟
«ماجرای یک ش��ب بارانی» از عالقه ش��خصی من
به س��ینمای تک پالن نش��أت میگی��رد .مدتها بود
تصمیم داش��تم در ادامه دو فیل��م قبلیام که به صورت
س��کانس  -پالن س��اخته بودم ،بازهم فیلمی را در یک
پ�لان کارگردانی کنم ،فیلمی ک��ه عالوه بر محدودیت
سینمایی از لحاظ کات نداشتن ،بتواند محدودیتهای
دیگری را هم تحمیل کند« .ماجرای یک ش��ب بارانی»
محدودیت فضا را هم داش��ت چون فیل��م دریک خانه
اتف��اق میافتد .محدودی��ت کاراکت��ر و از همه مهمتر
محدودیت قاببن��دی هم دارد چرا ک��ه در همه فیلم
از اورش��ولدر (پشت س��ر) یک پیرمرد روایت میشود.

داخلی هم بسیار مهم اس��ت و در جشنواره فیلم کوتاه
تهران شاهد استقبال بینظیر تماشاگران بودیم و بعد از
آن هم در برنامههای مختلف تلویزیونی درباره این فیلم
صحبت شد كه از این بابت بسیار خوشحالم.
به عنوان نويس�نده و کارگردان نقطه قوت
فیلمنامه را در کجا میداني؟
به نظرم مهمترین ويژگ��ي اين فيلم همگونی فرم و
محتوا و همانطور که در بیانیه هیأت داوران هم اش��اره
ش��د ،نش��ان دادن تصویری متفاوت از خانواده ایرانی
است ،چرا که در فیلم معموال یا اساس خانواده را از بین
میبریم یا اینکه بهش��دت آن را ستایش میکنیم و من
مخالف تعریف بیش از حد و یا نقد دور از انصاف هستم.
بهنظرم سینمای روش��نفکری و سینمای سفارشی هر
دو از یک جنس هس��تند .پس در این فیلم سعی کردم
همان چیزی را که وجود دارد نش��ان دهم به این معنی
که اگ��ر اعضای خانواده کنار هم باش��ند چه فضایی به
وجود میآید و اگر نباش��ند چه اتفاقی میافتد .در مورد

کارگردانه�ای ج�وان فیلمه�ای کوت�اه
معموالً با چه مشکالتي روبرو ميشوند؟
من  10س��ال اس��ت که فیلم کوتاه میسازم .در
این مدت مدام گفتیم و ش��نیدیم که مشکل بودجه
داریم و این کمبود بودج��ه از کم اهمیت بودن فیلم
کوتاه در کشور ما نشأت میگیرد و وقتی ما بخواهیم
وارد رقابت با محصوالت خارجی ش��ویم ،مش��خصاً
از لحاظ امکانات تولید و پس��ت پروداکش��ن خیلی
عقبتریم.
فكر ميكني چهزمانی اولين فيلم بلندت را
بسازي؟ برنامهاي در اين رابطه داري؟
چند هفت��ه قب��ل مج��وز کارگردانی اولی��ن فیلم
س��ینماییام را گرفت��م و در ح��ال حاضر پی��ش تولید
فیلم را ش��روع کردم .فیلمنامه این فیلم مربوط به چهار
سال پیش اس��ت و همانطور که میدانید در مختصات
سینمای ایران ،اینکه یک کارگردان فیلم اولی بخواهد
فیلم��ی کام ً
ال تجربی و مس��تقل و البته حرفهای تولید
کند ،بسیار سخت است اما امیدوارم امسال بتوانم اولین
فیلم بلندم را بسازم.

