
نگاه خاص

یک واقع گرای ریسک پذیرم!

جالب است بدانيد که 
سال گذشته قرار بود 
یک کمدی فانتزی 
بسازیم اما نشد چون 
احساس کردیم ممکن 
است کار خوبى نشود 
چراکه تعریف مردم 
از کمدی چيزی است 
که ممکن است کار ما 
نباشد و مردم نپذیرند. 
ما داستان های خودمان 
را داریم و اگر اشتباه 
نکنم من و جمشيد تا 
پنج سال آینده چند 
فيلمنامه داریم.

نوید محمودی در گفت وگو با ماهنامه«صبا»؛ 
درباره لزوم داشتن سبک در کارگردانی

نویسنده
دنيا خمامى

تکنیک یک مقوله است و محتوا بحثی دیگر؛ خیلی از کارگردانان، تکنیک را فدای داستانشان می کنند 
و بیشتر دوست دارند یک روایت سرراست بدون هیچ تجربه  گرایی خاصی در آثارشان وجود داشته 
باشد، مثل اتفاقی که در خروجی اثر کارگردانان تلویزیونی بیشتر شاهد هستیم. در سینما اما وضع فرق 
می کند و نوع کارگردانی و تکیه بر فرم و تکنیک در ارزش  گذاری کار فیلمسازان نمره باالیی می گیرد. با نوید محمودی 
که هر دو گونه را تجربه کرده؛ یعنی روایت ساده و بی غل وغش در تلویزیون و کارگردانی تکنیکی در سینما، درباره 
عالقه مندی هایش در شکل کارگردانی صحبت کردیم و بهانه  اکران  فیلم »شکستن همزمان بیست استخوان« 

فرصت خوبی فراهم کرد تا با او به صحبت بنشینیم. 

در کارگردانى برای شما دو نفر چيزی که 
بيشتر به عنوان دغدغه محسوب مى شود 

»فرم« است یا »محتوا«؟
در »سایه بان« تمام تالشــمان را کردیم که به نوعی 
ســینمایی که برایمان جذاب هست را در تلویزیون 
بیاوریم. به سمت ســکانس- پالن رفتیم، نماهای 
طوالنی تر، گفت وگوی دو نفره را در یک شات دو نفره 
تعریف کردن و... بعد که تمام شد احساس کردیم که 
مخاطب تلویزیون به ریتم و سرعت بیشتری نیاز دارد. 
برای »دلدار« و در زمان طراحی با جمشید محمودی 
به این رسیدیم که به سمت سریال های روز دنیا برویم 
یعنی ببینیم آن ها در سریال هایی که می سازند به 
چه شکل به ریتم می رســند، به سرعت می رسند، 
تقطیع هایی که می زنند کجاست، کجا کات می زنند و 

سعی کردیم آن را انجام بدهیم. 

سليقه شما به کدام سمت است؟ 
اگر بخواهیم سریالی با رویکرد و خواست خودمان 
بسازیم دوست داریم شبیه »سایه بان« باشد اما ما 
برای تلویزیون کار می کنیم و مخاطب مهم ترین 
مشــخصه اش هســت. در ماه رمضان براســاس 

نظرسنجی های سازمان، 57درصد مردم 
ســریال ها را دیدند از آن تعدادی 

که دیدند اگــر درصد بگیریم 
درصد سریال ما را دیدند 

و این یعنــی زیاد 

است. احساس کردم مردم قصه زندگی خودشان را 
می شنوند و طبیعتا برایشان جذاب بوده اما به نظرم 

هنوز »سایه بان« برای ما جذاب تر هست.

تکنيک در روایت را بيشتر دوست دارید 
یا تکنيک در فرم را؟

به نظر من در ســینما همه چیز باید در اختیار 
روایت باشد، دوست ندارم سکانسی را تکنیکی 
بگیرم و روایت آن را لطمه دار کنم، دوست دارم 
روایت درست تعریف شود، چیزی که در مورد 
»ســایه بان« گفتم این بود که ما در آن سریال 
همه چیز را در اختیار قصه گذاشته بودیم اما در 
»دلدار« این طور نبود اگر بیننده دوست داشت 
پالن های دو نفره ببیند ما همــان کار را کردیم 
اما اگر به سلیقه ما باشــد گفت وگوی دو نفره را 

ترجیح می دهیم.
 سينما با تخيل گره خورده و قاب جادویى 
هم همان طور که از اســمش پيداست 
معموال باید فراتــر از واقعيت عمل کند 
اما در مجموعه های شــما رئال بودن 
و نگاه سراســر واقعى با رعایت تمام 
جزیيات، حرف اول را مى زند. این نگاه 
چقدر مى توانــد مطلوب مخاطب 

عام باشد؟
ما آنچه را که در جامعه وجود دارد 
تبدیل بــه درام می کنیم وقتی در 
حال ساخت سریال هستیم باید 
خیال انگیزی را بیشتر کنیم، اگر این 
کار را نکنیم اصال اتفاقی که می خواهیم 
پیش نمی آید. من و جمشید قصه های 
خودمان را ساختیم که همه این ها شبیه به 
زندگی است اما نه قصه ای که شبیه این شهر نیست. 
بعضی وقت ها آدم ها به ما می گویند که یک خانواده 
دیدیم که انگار در ایران زندگی نمی کنند اما ما دقیقا 

برعکس این کار می کنیم.

ایده پــردازی چطور بين شــما دو نفر 
تقسيم مى شود و ســهم کدام بيشتر 

است؟
خیلی باهم کار می کنیم، جمشید فیلمنامه نویس 
خیلی خوبی است و من قلمش را خیلی دوست دارم؛ 
در حدی که فیلمی هم می خواهم بســازم ترجیح 
می دهم جمشید فیلمنامه اش را بنویسد اما چون 
من بزرگ تر از او هستم و شــاید تجربیاتم بیشتر 

هست، ایده ها عمدتاً متعلق به من است.

یک بخش از کار کارگردانى شاید الهام 
گرفتن باشد و شما به عنوان کارگردان 
چقدر از محيط اطراف الهام مى گيرید و 
چقدر از سينمای کارگردانانى که دوست 
دارید ایده مى گيرید نه به معنای کپى، 

به معنای الهام در شکل کار؟
از فیلم ها هیچ چیز، اما از زندگی های اطرافم خیلی 
ایده می گیرم. نزدیک 70-60درصدش برای زندگی 
اطرافم هست چون تمام موضوعات تصویرش در 
ذهنم شکل می گیرد، مثاًل یک ویژگی که در فیلم 
دیگری دیدم را ممکن است استفاده کنم اما اصال 

کپی انجام نمی دهم.

به نظر شما الهام گرفتن و ایده گرفتن 
از آثار دیگران یــک کار غيرحرفه ای 

محسوب مى شود؟
ما خواه ناخواه ســینما را با چشممان یاد گرفتیم. 
من با ســینمای امیر نادری عاشــق سینما شدم. 
سینمای مرحوم عباس کیارستمی مرعوبم کرد و 
جهان و قصه گویی اصغر فرهادی را خیلی دوست 
دارم. ما بعضی وقت ها پالنی را می چینیم که ممکن 
است 20-10درصد آن را از یک جایی دیدیم و این 
خیلی طبیعی به نظر می رسد چون سینما که برای 
ما نیست، سینما از یک جای دیگری به دنیا آمده و 
آنقدر توانمند بوده که همه دنیا را مســخ و درگیر 
کرده اســت. ما نمی توانیم بگوییم یک کارگردان 
را دوســت داریم و از او الهام نگرفته ایم اما هر چه 
سن باالتر می رود کارگردان ها ناخودآگاه ایده های 

خودشان را اجرایی می کنند.

به نظر شــما یک کارگردان لزوما باید 
سبکى داشته باشــد و صاحب سبک 

باشد؟
به نظرم این طور می آید که یک کارگردان وقتی ده 
فیلم را رد می کند ناخودآگاه به یک نگاه و ســبک 
می رسد و وقتی 60-55ســاله می شود ناخودآگاه 
به سمتی می رود که سبک دارد، مثال کیارستمی 
ســبک دارد و وقتی دنیا را تعریف می کند ما این 
تعریف را از دید خودش می بینیم و می فهمیم چقد 

شبیه هم هستند.

اجازه بدهيد در این نکته مخالف باشم چون 
بعضى از کارگردانان در همان چند قدم اول 
ما را با سبک خود آشنا مى کنند مثل عبدالرضا 

کاهانى و سينمایى با گونه ابسورد. 

ایده پــردازی چطور بين شــما دو نفر 
تقسيم مى شود و ســهم کدام بيشتر 

خیلی باهم کار می کنیم، جمشید فیلمنامه نویس 
خیلی خوبی است و من قلمش را خیلی دوست دارم؛ 
در حدی که فیلمی هم می خواهم بســازم ترجیح 
می دهم جمشید فیلمنامه اش را بنویسد اما چون 
من بزرگ تر از او هستم و شــاید تجربیاتم بیشتر 

هست، ایده ها عمدتاً متعلق به من است.
من بزرگ تر از او هستم و شــاید تجربیاتم بیشتر 

هست، ایده ها عمدتاً متعلق به من است.
من بزرگ تر از او هستم و شــاید تجربیاتم بیشتر 

یک بخش از کار کارگردانى شاید الهام 
گرفتن باشد و شما به عنوان کارگردان 
چقدر از محيط اطراف الهام مى گيرید و 
چقدر از سينمای کارگردانانى که دوست 

سليقه شما به کدام سمت است؟ 
اگر بخواهیم سریالی با رویکرد و خواست خودمان 
بسازیم دوست داریم شبیه »سایه بان« باشد اما ما 
برای تلویزیون کار می کنیم و مخاطب مهم ترین 
مشــخصه اش هســت. در ماه رمضان براســاس 

57نظرسنجی های سازمان، 57نظرسنجی های سازمان، 57درصد مردم 
ســریال ها را دیدند از آن تعدادی 

که دیدند اگــر درصد بگیریم 
درصد سریال ما را دیدند 

و این یعنــی زیاد 

ترجیح می دهیم.
 سينما با تخيل گره خورده و قاب جادویى 
هم همان طور که از اســمش پيداست 
معموال باید فراتــر از واقعيت عمل کند 
اما در مجموعه های شــما رئال بودن 
و نگاه سراســر واقعى با رعایت تمام 
جزیيات، حرف اول را مى زند. این نگاه 
چقدر مى توانــد مطلوب مخاطب 

عام باشد؟
ما آنچه را که در جامعه وجود دارد 
تبدیل بــه درام می کنیم وقتی در 
حال ساخت سریال هستیم باید 
خیال انگیزی را بیشتر کنیم، اگر این 
کار را نکنیم اصال اتفاقی که می خواهیم 
پیش نمی آید. من و جمشید قصه های 
خودمان را ساختیم که همه این ها شبیه به 
زندگی است اما نه قصه ای که شبیه این شهر نیست. 
بعضی وقت ها آدم ها به ما می گویند که یک خانواده 
دیدیم که انگار در ایران زندگی نمی کنند اما ما دقیقا 

عکس: غزل رنجبری


