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داستان هایی در ژانر وحشت برای من جذاب 
است که پیرامون یک فضای ناشناخته باشد 
و یا از لحاظ روانشناسانه بتواند ترسناک باشد 
و به درونیات آدم ها اشــاره کند. از این بابت 
داســتانی هم که ما به سراغش رفتیم یعنی 
»آن شــب« به نوعی برگرفته از ترس های 
درونی خود آدم هاســت. یعنی ما فیلم »آن 
شب« را با این هدف نساختیم که یک فیلم 
ترســناک ارائه دهیم؛ این کار فیلمی است 
که بیشــتر پیرامون فضای روان شناختانه و 
مرموزانه است و اینکه در آن المان های ترس 
وجــود دارد، برگرفتــه از ترس های درونی 
کاراکترهای داستان است. ما همیشه با میالد 
جرموز که یکی دیگر از نویســندگان فیلم 
است، این صحبت را داشتیم که چه اتفاقی 
می افتد اگــر آدم ها بخواهنــد با ترس های 
درونی شان روبه رو شوند. ما این مساله را در 
این کاراکترها و به شکل اتفاقاتی که در هتل 
برای آن ها می افتد نشان دادیم که نهایتا به 
حقیقت درونی خودشان برسند. اگر خالصه 
بخواهم بگویم، هدف من این نبود که فیلمی 
در ژانر ترس بسازم، بیشتر هدفم این بود تا 
داســتانی را بگویم که فکر می کنم خیلی از 
آدم ها، یعنی نه تنها جامعه  ایرانی بلکه جامعه  
بین المللی بــا آن ارتباط برقــرار می کنند. 
حقیقتی که همه  آدم ها در درون خودشان 
دارند و رازهایی که پنهان می کنند همیشه 
به نوع ترسناکی به دنبالشان است و تا روزی 

که با آن  روبه رو نشوند همیشه باید آن را به 
دوش بکشند. درواقع هدف من از »آن شب« 
نشــان دادن رویارویی با آن ترس ها بود که 
خودش را در فضای ژانر وحشت گنجاند. به 
هر حال خوشحالم که این اتفاق افتاده و من 
همیشه دوست داشتم که فضای فیلم های 
ژانر وحشت در ســینمای ایران باتوجه به 
داستان های خیلی خاص و بومی خودمان، 
بازتر شــود و درواقع برای پرداختن به این 
تیپ داستان ها بتوان فضایی را ایجاد کرد تا 
استقبال بیشتری برای این نوع فیلم ها و این 

ژانر داشته باشیم.
وقتی تجربه دیــدن فیلم همراه 
مخاطب را داشتید، زمان تماشای 
فیلم مخاطب احساس ترس داشت؟

من این فرصت را داشــتم کــه فیلم را هم 
در امریــکا و هــم در ایــران، در زمان های 
متفاوتی به همــراه بیننــده و مخاطب در 
ســینما ببینم. با توجه به چیزی که من در 
فضای سینما احســاس کردم، مخاطبین 
چه ایرانی و چــه غیر ایرانــی زمانی که به 
تماشای فیلم می نشــینند، به شدت درگیر 
و همراه کاراکترهای داســتان هستند و در 
تمام لحظاتی که این کاراکترها در داستان 
با اتفاقاتی روبه رو می شوند به نوعی بیننده 
خودش را همراه آن ها احســاس می کند و 
تمام آن لحظات را تجربه می کند. در نتیجه 
حس می شد که مخاطبین لحظه لحظه را 

احساس می کنند، همان نگرانی ها را دارند 
و در بخش هایی هم کــه کاراکترها با ترس 
روبه رو می شدند آن ترس انتقال داده می شد 
و من هم این ترس را از مخاطبی که در کنارم 
نشسته بود دریافت می کردم. بنابراین بله، 
در جواب می توانم بگویم که این اتفاق افتاد 

و این احساس انتقال داده شد.
آیا طی پروسه تولید می خواستید به 
قواعد ژانر وحشت پایبند باشید یا 
اینکه خیلی به در قالب و ژانر بودن 

توجهی نداشتید؟
 به هر حال این داســتان به دلیل موضوعی 
که دارد و اتفاقاتی که برای این دو کاراکتر 
رخ می دهد ایجاب می کرد که این لحظات 
به همــان اندازه کــه درون آدم ها می تواند 
ترسناک باشد در فضای فیلم هم ترسناک 
باشــد و آن حس انتقال داده شــود. از این 
لحاظ بلــه، ما بر ایــن آگاه بودیــم که در 
بخش هایــی از فیلــم از المان هــای ترس 
استفاده می شود و قطعا ژانر ترس و وحشت 
قواعد خــاص خــودش را دارد اما شــاید 
مهم ترین مساله ای که در ساخت فیلم های 
این ژانر می شــود به آن اشاره کرد و چیزی 
که حداقــل من یاد گرفته ام این اســت که 
فضاسازی یکی از مهم ترین قواعد این ژانر 
است و یک فیلم زمانی می تواند موفق عمل 
کند که بتواند فضای درســتی از جهانی که 
نشان می دهد را ایجاد کند و بتواند بیننده 

من فرصت را 
داشــتم کــه فیلم 
را هم

در امریــکا و هــم 
در ایــران، در 
زمانهای  متفاوتی به 
همــراه بیننــده 
و مخاطب در 
ســینما ببینم. با 
توجه به چیزی که 
من در فضای سینما 
احســاس کردم، 
مخاطبین چه ایرانی 
و چــه غیر ایرانــی 
زمانی که به تماشای 
فیلم مینشــینند، 
به شدت درگیر و 
همراه کاراکترهای 
داســتان هستند


