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گفتوگو با همایون اسعدیان درباره فیلم «یک روز بخصوص»
و مسائل این روزهای سینمای ایران

گاهی سقوط آزاد را هم
تجربه میکنیم

در یک دوره هشت ساله طوری فساد علنی شد که برطرف
کردنش با چند نسل هم امکانپذیر نیست

عکس:مهر

سمیرا جعفری

«دراینفیلمنتیجهبرایممهمنبود،بلکهدوستداشتمموقعیتیخلقکنمکهتماشاگر
بگوید،اگرمنبودمچهمیکردم؟»،بهگفتههمایوناسعدیاندر«یکروزبخصوص»
خود ،عوامل و مخاطباناش را در چنین موقعیتی قرار داده است .کارگردانی که معتقد
استپایانبندیمتفاوتیمیتوانستبرایفیلمبهتصویربکشدتابسیاریازتماشاگران
به جای کشـــیدن یک نفس راحت از انتخابی که قهرمان قصه میکند ،نگویند این یک
دروغ است .با همایون اســـعدیان کارگردان «یک روز بخصوص» درباره شرایط اکران
فیلمها،دغدغههایشدراینفیلموانحطاطاخالقیجامعهایکهدرآنزندگیمیکنیم
توگوکردهایمکهدرادامهمیخوانید.
گف 

روایتی واقعی از واقعیات جامعه ایرانی
کامیاب امین عشایری
طراح صحنه فیلم «یک روز بخصوص»

یادداشت

قـــرار نبـــود در ایـــن کار از ابتدا کار به شـــکل
دکـــور باشـــد ،ولی با توجـــه به دشـــوار بودن
هماهنگی بین بیمارستان و گروه فیلمسازی
و عدم اجـــازه حضور در هیچ بیمارســـتانی،
مـــا تصمیـــم گرفتیـــم کارمـــان را به شـــکل
دکـــور انجـــام دهیـــم .بـــه همیـــن علت کل
سکانسهای داخلی بیمارستان را در دکوری
که خودمان در ســـاختمان وســـیعی طراحی
کردیـــم ضبـــط کردیـــم .در فیلمهایـــی کـــه
بخش عمده آن در فضاهای شـــلوغی مانند
بیمارســـتان میگذرد انتخاب دکور راحتتر
اســـت .چرا که کارکردن در فضای واقعی به
لحاظ تولیدی و بصری سخت است .شخصاً
از چیزی که از ابتدا ســـاخته میشـــود بشدت
استقبال میکنم.
به این دلیل که هم تمام جزئیاتش دسـ ــت
تیم سـ ــازنده اسـ ــت و هـ ــم اینکه مشـ ــکالت

فضاهـ ــای عمومـ ــی را ندارد .مشـ ــکالتی که
ناشـ ــی از مزاحمـ ــت عوامـ ــل فیلمسـ ــازی و
پرسـ ــنل بیمارسـ ــتان بـ ــرای یکدیگر اسـ ــت،
بیشـ ــتر از سـ ــختیهای سـ ــاخت دکور است؛
چـ ــرا که باید اصول و قواعـ ــد خاصی رعایت
شـ ــود .البته تقریباً دراین فیلم سعی کردیم
بـ ــه سـ ــراغ فضاهایـ ــی برویـ ــم کـ ــه خودمان
ایجاد کردیـ ــم .حتی در مـ ــورد دفتر روزنامه
هـ ــم میخواسـ ــتیم ایـ ــن کار را بکنیـ ــم کـ ــه
خوشـ ــبختانه دفاتـ ــر یکـ ــی از روزنامههـ ــا بـ ــا
چیزی که در ذهنمان بود همخوانی داشت
و با توجـ ــه به اینکه زمـ ــان مخصوصی برای
حضورمـ ــان در نظر گرفتند دیگـ ــر نیازی به
ساخت دکور نداشتیم.
قصه «یک روز بخصوص» قصهای است که
در جامعه و واقعیـــت زندگی ما وجود دارد،
به همین دلیـــل دنبال اِلمـــان خاصی برای
رســـیدن به دکور نبودم؛ چون همه چیز باید
به نوعـــی واقعی میبود .همچنین رســـیدن
بـــه چیزی که بویـــژه در دو فیلـــم اخیر آقای
اســـعدیان مشـــهود بود ،کار چندان دشواری
نبود.

عکس :مهدی دلخواسته

 ëëظاهرا فـــروش در ابتدای اکران خیلی
راضیکننـــده نبـــوده اســـت؛ درســـت
است؟
«یـــک روز بخصـــوص» و «آباجان»
در هفتـــه اول اکـــران خـــود کـــه قبـــل
از تعطیـــات نـــوروز بـــود وضعیـــت
فوقالعـــاده بـــدی داشـــتند .البتـــه به
شـــخصه اگر میخواســـتم در آن زمان
که همزمان با چهارشنبه سوری بود به
ســـینما بروم ،قطعاً یک فیلم کمدی را
انتخاب میکردم.
ëëیکی از دالیل سخت شدن کار شما هم
رقبای جدی در ژانر کمدی بودند.
دقیقاً.موضـــوع همیـــن اســـت .دو
فیلم خوب کمدی همزمان با دو فیلم
جـــدی روی پرده بودنـــد و قطعاً مردم
انتخابشـــان در ایـــن ایـــام فیلم کمدی
اســـت .ولـــی خوشـــبختانه هفتـــه دوم
اکران کـــه با تعطیالت نـــوروزی همراه
شـــد جهش خیلـــی خوبـــی در فروش
اتفاق افتاد که شامل هر دو فیلم جدی
در حال اکران شد .یعنی میزان فروش
چهار پنـــج برابر شـــد که همیـــن روند
تاکنون ادامه داشـــته اســـت .همچنین
در حال حاضر که تعطیالت تمام شده
اســـت ،امیدواریـــم با پخـــش تیزرهای
تلویزیونی که سینما رفتن شکل دیگری
به خود میگیرد موقعیت بهتری را به
دست بیاوریم.
ëëچندی پیش آمـــاری از  40درصد افت
فـــروش وهمچنین کاهـــش مخاطب
در ســـینما منتشر شـــد .برخی معتقدند
گران شدن بلیت سینما و توقف پخش
تیزرهـــای ماهـــوارهای این ریـــزش را به
همراه داشته است؛ نظر خودتان دراین
مورد چیست؟
بهتر است مسألهای را درباره فیلم
خـــودم بگویـــم .زمانـــی که «یـــک روز
بخصوص» را فیلمبرداری میکردیم،
میدانســـتم کـــه قـــرار نیســـت بـــا یک
فـــروش نجومـــی و میلیـــادری ماننـــد
فیلمهای ســـال گذشـــته آن هم برای
چنین فیلـــم جدی ای روبهرو شـــویم.
این ادعا مربوط به همان زمان اســـت
نـــه االن که فیلـــم روی پرده اســـت .ما
اگـــر بتوانیم مخاطب خودمـــان را پیدا
کنیم و فروش معقولی داشـــته باشیم؛
راضی هســـتیم .فروش معقول یعنی
سرمایه فیلم برگردد و کارمان را تداوم
ببخشیم .طبیعتاً تصور اینکه این فیلم
یا فیلمهایی در ایـــن ژانر فروش دهها
میلیـــاردی کنند برای کســـی اســـت که
به اوضاع ســـینمای ایـــران و مخاطبان
اشراف نداشته باشـــد که فکر نمیکنم
شخصاً چنین آدمی باشم.
ëëولی بـــدون رودربایســـتی باید گفت
فروش خوب ســـال گذشـــته تا اندازهای
وابســـته به پخش تیزرها در شـــبکههای
ماهوار های بود.

درســـت اســـت؛ اتفاقاً همان ســـال
پیش بود که پخش تیزرهای ماهوارهای
آغاز شد و نه تنها در اکران نوروزی بلکه
در تمام ســـال نقـــش تعیینکنندهای
در فـــروش فیلمهـــای ســـینمای ایران
داشت .تعیینکننده به این مفهوم که
اطالعرسانی به شـــکل خیلی وسیعی
صـــورت گرفـــت .وقتـــی در روز بارهـــا
آنونـــس فیلـــم از شـــبکههای پربیننده
پخـــش میشـــود قطعـــاً شـــرایط فرق
میکنـــد تـــا اینکـــه یـــک تیـــزر 30-20
ثانیـــهای از تلویزیـــون خودمان پخش
شـــود .قطعـــاً ایـــن دو قابـــل مقایســـه
نیســـتند .در حال حاضر مـــن تیزر 30
ثانیـــهای به تلویزیـــون دادهام که روزی
ده بار پخش میشود .این چند ثانیه در
بین برنامههای تلویزیون گم میشود و
قطعاً تأثیر کمتری دارد.
ëëعالوه بـــر آن ،بحث میزان مخاطب
هم مطرح است.
بلـــه .هـــم میـــزان مخاطـــب و هم
تعداد و زمان تیزرهـــا .بهعنوان رئیس
شـــورای صنفـــی نمایش آمـــار هفتگی
فروش را دریافت میکنم؛ نمونههایی
وجـــود داشـــت کـــه فکـــر میکردیـــم
فروشاش به زور به یک میلیارد برسد؛
ولـــی به محض پخش تبلیغاتاش در
شـــبکهای ماهوارهای ،فروشـــش سه تا
چهـــار برابر شـــد و در نهایت فروشـــی
معـــادل چهار میلیـــارد پیدا کـــرد .این
تجربههایی است که به عینه دیدهایم.
ëëپـــس بـــه نوعی شـــما موافـــق پخش
تبلیغـــات از شـــبکههای ماهـــوارهای
هستید؟
بله .اتفاقاً ســـال گذشـــته جلسهای
دربـــاره ایـــن موضـــوع داشـــتیم کـــه
متأســـفانه نـــه تنها به نتیجـــه مطلوب
نرسیدیم ،حتی مسئوالن نتوانستند ما
را قانع کنند که اشـــکال پخـــش تیزرها
از شـــبکههای ماهـــوارهای چیســـت؟!
در صورتـــی که میتـــوان از این زاویه به
موضوع نگاه کرد که اگر تیزر فیلمهای
ایرانی از شـــبکههای خارجی که فرض
کنیم شـــبکه معاند هم هستند پخش
شـــود ،مخاطب را به ســـمت سینمای
ایران ســـوق میدهد .یعنی مســـتقیماً
میگویـــد از تماشـــای برنامههـــای این
شبکه دســـت بکشـــید و بروید خوراکی
را که جمهوری اســـامی ایران برایتان
در نظـــر گرفته ببینید .بـــه همین دلیل
اشـــکالی در این قضیه نمیبینم چون
بـــا ایـــن تبلیغـــات کاالی خـــودش را
تبلیغ نمیکند و اگر این اطالعرســـانی
به ســـینمای ایران کمـــک میکند چرا
باید آن را از ســـینما دریغ کنیم! این در
حالی است که بسیاری از تهیهکنندگان
و فیلمسازان ســـرمایه شخصی خود را
برای ســـاخت فیلم صـــرف کردهاند و
جالب است در این شرایط ،محصوالت

خوراکی ایرانی در شـــبکههای خارجی
تبلیغ میشود و هیچ برخوردی با آنها
نمیشود ،این محدودیت فقط شامل
ســـینمای ایـــران می شـــود کـــه بخش
فرهنگی جامعه است.
ëëالبته فضای مجازی هم در این مورد و
البته فیلم شما خوب عمل کرده است.
فضای مجـــازی روزبـــه روز در حال
پیشـــرفت اســـت ولی قطعاً گستردگی
شبکههای ماهوارهای که سرتاسر ایران
را در برمـــی گیرند ندارد .ولی ما بخش
جدی از تبلیغاتمان را بر عهده فضای
مجازی گذاشـــتیم و اتفاق مثبتی که در
این فضا افتاد حمایت هر شش فیلم و
عواملش از یکدیگر بود .بهعنوان مثال
ســـعید ســـهیلی مردم را به تماشـــای
فیلـــم «ماجـــرای نیمـــروز» و در ادامه
بقیه فیلمها تشویق کرد.
ëëاتفاقی که به نظر میرسد نخستین بار
است رخ میدهد؟
بله .ما تـــا به حال چنیـــن چیزی را
نداشتیم .چون تا قبل از این همه تصور
میکردند اگر مردم را به تماشای فیلم
دیگری تشـــویق کنند از مخاطب فیلم
خودشان کم میشـــود .رسیدن به این
آگاهی بیشک به سینمای ایران کمک
شایانی میکند.
ëëپیشـــنهاد جدی شـــما برای این روزها
چیست؟
شـــخصاً فیلم «خوب ،بـــد ،جلف»
را خیلی دوســـت داشـــتم .فیلم آقای
ســـعید ســـهیلی و هاتف علیمردانی را
هـــم توصیه میکنم .حتی فیلم «ســـه
بیگانـــه» را هم کـــه شـــاید در بین این
جمع ،فیلم ضعیف تری به نظر بیاید
پیشـــنهاد میکنم؛ چـــون باید بپذیریم
که مردم ســـایق گوناگونـــی دارند .در
نهایت امیـــدوارم تلویزیـــون خودمان
در شـــرایطی کـــه مـــا بـــه شـــبکههای
ماهوارهای تبلیـــغ نمیدهیم و ممکن
اســـت لطمات بدی بخوریم همراهی
بیشتری با ما داشته باشد.
ëëچه اتفاقـــی افتاد که بعد از ســـاخت
دو فیلـــم اخالقی مذهبـــی یعنی «طال
و مس» و «بوســـیدن روی ماه» ســـراغ
ســـوژهای اجتماعـــی و البتـــه اخالقـــی
رفتید؟
من «بوســـیدن روی مـــاه» و «طال و
مس» را هم دو اثر اجتماعی میدانم.
ëëدرســـت اســـت ولـــی در آن دو فیلم
اخـــاق بـــه تبعیـــت از مذهـــب بـــر
بیاخالقی غلبه کرد و این بار ارزشهای
دیگری حاکم بود.
در ایـــن زمینه اختالفنظـــر داریم.
بارهـــا گفتـــهام که بـــاور نـــدارم «طال و
مس» فیلمی دینی است .چون اصوالً
اعتقاد نـــدارم که وقتی دربـــاره اخالق
حـــرف میزنیـــم؛ یعنـــی بحـــث دینی
میکنیم .اخالق ،بخشـــی از دین است
ولی در همه جوامع ،حتی در جوامعی
که چندان دین مدار نیستند معنا دارد.
ëëالبتـــه ایـــن روزهـــا در جامعـــه ما هم
معضل اصلی توجه نکـــردن به اخالق
است.
دقیقـــاً .روابـــط انســـانی بـــرای این
وضع شـــده اســـت که انســـانها در کنار
هـــم با آرامش بیشـــتری زندگـــی کنند.
همانطـــور که گفتید در شـــرایط فعلی
جامعه ما مشکل زیر پا گذاشتن اصول
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ارتباط انسانها است.
ëëالبته موضوع اخـــاق و بیاخالقی و
مقابله این دو با هـــم بارها و بارها در آثار
مختلف به تصویر کشـــیده شـــده است.
نگـــران نبودید انگ بـــه تکـــرار افتادن
نصیبتان شود؟
جالب است حمالتی که در جشنواره
به فیلم من میشد ،از این منظر بود که
موضـــوع اخالقی نخ نمایـــی را مطرح
میکنـــد .در صورتی که همـــه ما آنقدر
آلوده بیاخالقی شـــدهایم که دوســـت
نداریم کســـی دربـــارهاش صحبت کند
یا فیلم بســـازد .یقیناً همـــه ما حاال کم
یـــا زیـــاد از اخـــاق دور شـــدهایم؛ برای
همین فکرمی کنیـــم اخالق موضوعی
نخ نما شـــده است و نیازی به پرداخت
ندارد .متأســـفانه این روزهـــا همه چیز
عادی شـــده اســـت .دروغ ،فساد ،رشوه
و ....این روزها خیلی راحت از اختالس
در فضای مجـــازی صحبت میکنیم و
جوک میسازیم.
ëëمی خواهم بـــه این ســـؤال صادقانه
پاسخ دهید؛ شما اگر جای حامد بودید و
خواهرتان نیاز به قلب داشت چه کاری
میکردید؟
اتفاقـــاً این ســـؤال را بارهـــا از خودم

پرســـیدم .من هم ممکن بود این کار را
انجام دهم.
ëëکاری که حامد نکرد .پس میتوانستید
فیلم را به گونهای دیگر تمام کنید؟
بله .میتوانســـتم ایـــن کار را انجام
دهـــم کـــه حامـــد حاضـــر میشـــود در
فهرست پیوند اعضا دست ببرد .اینکه
حامد در رودربایســـتی بـــا خواهرش و
نجات جان او این کار را میکند.
ëëو چه شـــد که در نهایت به این نتیجه
رســـیدید که پایـــان فیلم خـــاف چیزی
باشد که خودتان انجام میدهید؟
اگر حامد ایـــن کار را میکرد تا پایان
عمـــرش باید با عذاب وجـــدان زندگی
میکرد .شـــخصاً اگر این کار را میکردم
تمام آیندهام را با عذاب وجدان همراه
میکـــردم .البته شـــاید ماننـــد برخی از
آدمها بـــرای فرار از این عذاب وجدان،
خـــود را توجیـــه میکردم؛ کـــه مثالً اگر
مـــن این کار را نمیکردم دیگری انجام
یداد.
م 
ëëهمیـــن شـــکل از توجیـــه را در فیلم با
وجود زن و شوهر کنار تخت منیژه نشان
دادیـــد که اگـــر قلب به خواهـــر من هم
نرسد با وجود این زن و مرد به آن پیرمرد
نمیرسد.

حرف این فیلم،
انتخاباست.
چون انتخاب اول
بهایبعدی
انتخا 
را تحت تأثیر قرار
میدهد .و برای
همه این انتخابها
توجیه داریم .اگر من
رشوه نگیرم دیگری
میگیرد .با شما
موافقم که اگر حامد
تصمیم اول خود
را میگرفت حق به
حقدار نمیرسید ولی
او با انتخاب نهایی
خود به نوعی خودش
را نجات داد .به
نظر من هیچ آدمی
یکشبه تبدیل به دزد،
خالفکار و ...نمیشود
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اصالً حرف این فیلم ،انتخاب است.
چون انتخاب اول انتخابهای بعدی را
تحـــت تأثیر قرار میدهـــد .و برای همه
ایـــن انتخابهـــا توجیه داریـــم .اگر من
رشـــوه نگیرم دیگری میگیرد .با شـــما
موافقـــم که اگر حامد تصمیم اول خود
را میگرفت حق به حقدار نمیرســـید
ولی او با انتخاب نهایـــی خود به نوعی
خـــودش را نجات داد .به نظر من هیچ
آدمی یکشـــبه تبدیل به دزد ،خالفکار
و ...نمیشود .همه ما اگر به گذشتهمان
برگردیم متوجه میشویم که نخستین
قدمهایـــی که ما را به اینجا رســـانده 20
سال پیش برداشـــتهایم .شاید آن قدم
و انتخاب را پیـــدا نکنیم ولی در نهایت
بـــرای تبدیـــل شـــدنمان بـــه یـــک آدم
سودجو و منفعت طلب توجیه داریم.
ëëبرای پایانبندی متفاوتی که از آن یاد
کردید تصویری هم داشتید؟
بله .این دختر را برای پیوند قلب به
اتاق عمل میبردم و حامد در محوطه
بیمارستان مینشســـت و گریه میکرد.
یعنی گریه که عـــذاب وجدان آینده در
آن دیده میشـــود و اینکه دیگر آرامشی
نخواهد دید.
ëëو فکر میکنید تماشـــاگر با مدلی که در
فیلم دیده شد چه برخوردی کرد؟
بســـیاری معتقـــد بودنـــد کـــه دروغ
اســـت .اکثریـــت معتقـــد بودنـــد هـــر
کس جای حامـــد بـــود میپذیرفت که
خواهـــرش عمـــل شـــود .در صورتی که
قهرمانهای ســـینمای ما قرار نیســـت
کاری را انجـــام دهنـــد که مـــا میکنیم.
قهرمانها کاری را انجـــام میدهند که
مـــا نمیکنیم .میخواهم این ســـؤال را
بپرســـم؛ چند نفـــر از ما آقایـــان حاضر
هســـتیم ماننـــد شـــخصیت اول فیلم
«تایتانیک» ،برای نجات زنی دیگر جان
خودمان را از دست بدهیم؟!
ëëیک در صد هم وجود ندارد!
یـــک در میلیـــون هم وجـــود ندارد.
زن را پرت میکنیـــم و جان خودمان را
نجات میدهیم .ولی شـــخصیت جک
و انتخابش را دوســـت داریم چون این
قهرمان را دوســـت داریـــم و آنقدر این
قهرمان را خوب نشان دادند که باورش
کردیم .اگر قهرمانان ما و انتخابشـــان
را دروغ میپندارند نشـــان از ضعف در
پرداخت ما است نه ضعف موضوع.
ëëپس دلیل اینکه مخاطب کار قهرمان
فیلـــم شـــما را دروغ میدانـــد ،ضعـــف
کارتان است؟
زمانی کـــه این فیلم را میســـاختم
تمام توان خود را به کار بردم و اثری که
روی پـــرده میبینید همه چیزی بود که
به آن فکر میکـــردم .قطعاً فیلمی که
میسازیم به مفهوم کامل بودن نیست.
بعـــد از ســـاخت فیلم بارهـــا و بارها به
تکتک جزئیات فیلم فکر میکنم .در
مورد «یـــک روز بخصوص» هم خیلی
فکر کردم که کاش چالشهای بیشتری
ایجاد میکردم .ولی همه اینها به درد
فیلم بعدی میخورد.
ëëوقتی مخاطب براحتـــی پایانبندی
فیلم را دروغ میدانـــد ،یعنی انحطاط و
ســـقوط اخالقی را به وضوح میبینیم.
شـــما این انحطاط را دیدید که «یک روز
بخصوص» را ساختید؟
بله .قبالً هم گفته ام .به اعتقاد من
ایـــن انحطاط محصول یک یا دوســـال
نیست .این موضوع نیازمند یک بحث
اجتماعی مفصل اســـت .فقـــط این را
میدانم که در یک دوره هشـــت ســـاله
آنچنان فســـاد نهادینه و علنی شـــد که
برطرف کردن آن با چند نســـل و دولت
هم امکان پذیر نیست.
ëëبه نوعی در این فیلم هم نشـــان دادید
که سالم بودن در چنین جامعهای کاری
سخت و گاهی هم نشدنی است.
واقعـــا همینطـــور اســـت .چـــون
بســـیاری از مخاطبـــان پایـــان فیلـــم را
دروغ میدانستند .پس این بدان معنا
است که ارزشها تغییر کرده است .اگر
این فیلم ده ســـال پیش ساخته میشد
نظر مردم فرق میکرد .در گذشـــته اگر
کسی در اداره رشوه میگرفت به فردی
منفور تبدیل میشـــد ولی این روزها از
چنین افرادی بهعنوان زرنگ و توانمند
یاد میشـــود .ما بـــرای توجیه رفتارمان
کلمات جدید را وارد کردیم.
ëëشما در این فیلم دو انتخاب را مطرح
کردید .انتخاب حامد و منیژه .شما روی
انتخـــاب حامد به انـــدازه کافـــی مانور
دادیـــد ولی منیژه و انتخابـــش را در یک
یا دو ســـکانس کوتـــاه خالصـــه کردید.
چرا ســـعی نکردیـــد این شـــخصیت و
چالشهای ذهنیاش را بـــرای انتخاب
مرگ و زندگـــیاش در مقابـــل اخالق و
بیاخالقی بیشتر به تصویر بکشید؟
قطعاً این چیزی که شـــما میگویید
نقطه ضعف فیلم است.
ëëو ایـــن بحـــث درمـــورد شـــخصیت
سودابه با بازی پریناز هم صدق میکند.
درست است؛ برخی از شخصیتها
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شاید پرداخت مناســـبی نداشته باشند
و بـــا تمـــام تالشـــی که کردم احســـاس
میکنم هنوز چیزی کم دارد .ولی خب
در کنار آن شـــخصیتهایی هســـتند که
بخوبی پرداخت و اجرا شدهاند.
ëëمثـــل کاراکتـــر ســـازگار بـــا بـــازی
فرهاداصالنی.
بله .بوفه چی که خودم به شـــخصه
خیلـــی دوســـتش داشـــتم .البتـــه یک
نکتـــه بگویم که به هیچ عنـــوان توجیه
ضعفهای فیلم نیســـت .من حامد را
در ایـــن فیلم آدم تنهایی میدانســـتم
که در راهـــی که انتخاب کـــرده به هیچ
کسی نمیتواند اطمینان کند .در طول
مســـیری که حامـــد تصمیـــم میگیرد
خواهـــرش را عمل کند تـــا پایان فیلم
فقط یک جا از ســـودابه میپرسد« :اگر
خواهر خـــودت بود چه کار میکردی؟»
هیچ کجـــا هیـــچ توضیحـــی نمیدهد
چون خـــودش میداند چه کار میکند.
بـــه نظر میرســـد باید ســـرش را پایین
بیندازد و تنهایی حرکـــت کند و در این
مســـیر خرد شـــود .ایـــن آدم نمیتواند
دردش را به کسی بگوید و مجبور است
دروغهـــای متعدد بگوید بـــدون اینکه
بتوانـــد بـــا دیگران مشـــورت کنـــد .این
تنهایی حامد را دوست داشتم.
ëëو البته مصطفی زمانی میتوانســـت
بهتر از این ،چنین شخصیت پیچیده و
تنهایی را بازی کند .کاری که پریناز ایزدیار
و حتی بازیگر نقش سودابه میتوانستند
برای پررنگتر شدن نقش انجام دهند.
کاری که فرهاد اصالنی با نقش ســـازگار
کرد.
من خیلی صادقانه اعتراف میکنم
در ابتدا به بازیگـــر ایراد نگیریم .بازیگر
برای اینکه توانایی خودش را به نمایش
بگذارد باید نقش بخوبی برایش شکل
گرفته باشـــد .اگر من نتوانسته باشم در
نـــگارش فیلمنامه نقـــش را پخته کنم
هر بازیگری باشـــد نمیتوانـــد آن را به
اوج برساند .وقتی نقش ،نقش درستی
اســـت و بازیگر آن را بخوبـــی ایفا کرده
طبیعتاً به دل مخاطب مینشیند .من
در تواناییهای خانم ایزدیار و مصطفی
زمانی و محسن کیایی شک ندارم بلکه
به توانایی خـــودم در نگارش فیلمنامه
تردید دارم.
ëëظاهـــراً بـــرای نقـــش حامـــد قبـــل از
مصطفی زمانی با حامد بهداد صحبت
کرده بودید .فکر میکنید با حضور بهداد
چـــه اتفاقی بـــرای فیلم و نقـــش حامد
میافتاد؟
بله ولی در ادامه دچار مشکل شدیم
و خیلی محترمانـــه از هم خداحافظی
کردیـــم .االن نمیدانم با حضور حامد
بهداد چـــه اتفاقی بـــرای فیلم و نقش
میافتاد ولی خوشـــحالم که مصطفی
این نقش را بازی کرده است.
ëëحرف و حدیثهـــای زیادی در فضای
مجـــازی در خصوص اســـتفاده از رانت
دولت برای این فیلم شنیده میشود .در
حالی که شما بارها از این فیلم بهعنوان
یک فیلم مســـتقل یاد کـــرده اید .در این
مورد توضیح میدهید؟
متأسفانه تهمتهای زیادی در این
مورد شـ ــنیده ام .اینکه وزارت بهداشت
هزینه این فیلم را داده است .در حالی
که اگـ ــر چنیـ ــن اتفاقی میافتـ ــاد ،برای
ما هم خوشـ ــایند بود و قطعـ ــاً نام این
ارگان را هـ ــم در تیتـ ــراژ میآوردیم .در
صورتی که مـ ــا حتی اجازه فیلمبرداری
از داخل بیمارستان را نداشتیم و تمام
سـ ــکانسهای داخلی بیمارستان دکور
بود.
ëëبرخـ ــی صحبتها هم مبنـ ــی بر این
اسـ ــت که هزینه ایـ ــن فیلـ ــم را فارابی
تأمین کرده است.
ما هم مانند همـ ــه فیلمها از بنیاد
فارابـ ــی وام گرفتهایم و بایـ ــد این پول
را پس بدهیم .سـ ــرمایهگذار این فیلم
همانطور که در تیتراژ آمده است ،من
و آقای سرتیپی هستیم .هیچ مشارکتی
هم با فارابی نداشتیم و قطعاً باید پول
را پس بدهیم.
ëëبرخـ ــی از منتقدان بر ایـ ــن باورند که
بعـ ــد از «بوسـ ــیدن روی مـ ــاه» و «طال
و مس»« ،یـ ــک روز بخصـ ــوص» یک
عقبگـ ــرد بـ ــرای همایون اسـ ــعدیان به
حسـ ــاب میآید .خودتان چطـ ــور فکر
میکنید؟
مـ ــن نظـ ــری نـ ــدارم و فقـ ــط این را
میدانم که قشـ ــنگی حرفه فیلمسازی
به همین اسـ ــت .شما چند کارگردان را
در جهان سراغ دارید که فیلم به فیلم
به جلو پیشرفت کرده باشند؟ خیلیها
معتقدند فیلم «فروشنده» و «جدایی
نادر از سـ ــیمین» از فیلم «درباره الی»
اصغر فرهادی ضعیفتر اسـ ــت .ولی
آن دو در جشـ ــنوارههای جهانی موفق
میشـ ــوند .پـ ــس قشـ ــنگی ایـ ــن حرفه
به ایـ ــن فـ ــراز و فرودهاسـ ــت .همه ما
عقبگردهـ ــای سـ ــنگین داریـ ــم و گاهی
سقوط آزاد را هم تجربه میکنیم.

