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فرهادی تاثير 
مهمی بر نسل 
جوان فيلمساز 
کشور گذاشته 
است، اما اينکه 

من از روی او کپی 
کرده ام، درست 
نيست. من فيلم 

خودم را ساخته ام، 
نگاه خودم را 

داشته ام و اين 
تفسير اشتباه فقط 
و فقط ممکن است 
به خاطر اينکه قصه 

فيلم »هزارتو« از 
نظر تعليق ها، کنش 
و واکنش ها، به حال 

و هوای قصه های 
اصغر فرهادی 

نزديک است، به 
وجود بيايد

شدن نقش داشت، اجرا کرد.
در زمان شــکل گيری داستان، چرا 
طبقه مرفه با زندگی مدرن را انتخاب 
کرديد؟ آيا می خواستيد نشان بدهيد 
ظاهر اين نوع زندگی زيبا اما درونش 
شبيه باتالقی کثيف است؟ می توان 
اين طور برداشــت کرد که شما اين 
جور معضــالت را فقط متعلق به اين 
طبقه می دانيد يا صرفا می خواستيد 
قاب ها و تصاوير شيک تری از ظاهر 

زندگی اين افراد نشان دهيد؟ 
طبقه خانواده »هزارتو« نه باالست و نه پایین و 
قصه ما عمال در یک خانواده تازه به دوران رسیده 
شــکل می گیرد که این موضوع در دیالوگ ها، 
رفتارها، فضاســازی و گذشــته این آدم ها هم 
مشهود است. من معتقدم که بخش عمده ای از 
این اتفاقات، در طبقه تازه به دوران رسیده جامعه 
ما شکل می  گیرد که جنبه رســیدن به رفاه و 
تجمل را ندارند، در نتیجه دســت و پای خود 
را گم می کنند و نمی داننــد چگونه از این فضا 

استفاده کنند .
وقتی از پايان بــاز صحبت می کنيم، 
بيشــتر از روايتی حرف می زنيم که 
می تواند معانی زيادی داشته باشد 
و درواقع تماشاگر است که با سليقه 
خود می توانــد فيلــم را در ذهنش 
ببندد. وقتی حرف از پايانی مشخص 
اســت، نمی توان بی تفاوت از کنار 
مخاطب پرسشــگر گذشت و پايان 
را نبست. آن هم وقتی رخدادی مثل 
دزديده شــدن بچه مطرح باشد که 
90 دقيقه مخاطــب را درگير کرده، 
هسته اصلی داستان بوده و موجب باز 
شدن آن همه گره شده است. برخی 
از منتقدين به پايان بندی شما خرده 
گرفته اند. فکر نمی کنيد بايد پايان  را 

کمی دقيق تر تصوير می کرديد؟
در درجه اول به نظر من  پایان بندی »هزارتو« 
بسته ترین پایانی اســت که یک فیلم می تواند 
داشته باشــد و به هیچ عنوان پایان باز نیست. 
من از شــما که مخاطب جدی فیلم هستید و 
در حوزه فرهنــگ و هنر کار 
می کنید می پرسم که وقتی 
یک بچه، با آن سن و سال در 
فضای متروکه ای قرار گرفته 
که باالرفتن دوربین هم نشــان 
می دهد که چقــدر خارج از 
شهر است، به نظر شما چه 
اتفاقی در انتظــار آن بچه 
است؟! پس پایان فیلم اصال 
باز نیست. تماشاچی امروز 
سینمای ایران تنبل است، 
چون بــه قــدری فیلم های 
معمولی و سطح پایین  دیده 
و ذهنش را درگیر نکرده که از 
سالن سینما بیرون می آید و فیلم 

برایش فراموش می شود. 

ایران راه بیندازد، این نوع نگاه به فیلم ساختن 
در سینمای جهان وجود نداشته است؟ اگر این 
چنین است که باید فرهادی را هم متهم کنیم 
که شــما از روی هیچکاک و فالنــی و بهمانی 
فیلمسازی کرده ای. عمال نمی توان تاثیری را که 
سینمای اصغر فرهادی بر سینمای این مملکت 
گذاشت، انکار کرد؛ چه به لحاظ تعریف درستی 
که از نظام مهندسی نوشتن فیلمنامه به وجود 
آورد و چه به لحاظ فیلمسازی. فرهادی تاثیر 
مهمی بر نســل جوان فیلمساز کشور گذاشته 
اســت، اما اینکه من از روی او کپــی کرده ام، 
درست نیست. من فیلم خودم را ساخته ام، نگاه 
خودم را داشته ام و این تفسیر اشتباه فقط و فقط 
ممکن است به خاطر اینکه قصه فیلم »هزارتو« 
از نظر تعلیق ها، کنــش و واکنش ها، به حال و 
هوای قصه های اصغر فرهادی نزدیک اســت، 

به وجود بیاید. 
ذکر جزئيات، ايجاد ابهام در نمايش 
يک اتفاق و نشــان دادن آدم های 
خاکســتری خيلی وقت اســت در 
ســينمای ايران ديده می شود. شما 
در اين فيلم با اين سبک پيش رفتيد؟ 
آيا اين فرم و تعريــف روايت را در 
فيلم های بعدی هم ادامه خواهيد داد؟

آدم های فیلم خاکســتری هســتند، چون ما 
خودمان هم آدم هایی خاکســتری هســتیم. 
ما همه آدم هایی هســتیم که گاهی اوقات به 
ناحق کارهای اشــتباه انجام می دهیم و از نگاه 
خودمان، حق با ماست و گاهی اوقات هم خیلی 
مظلوم هستیم و ناحقی هایی درمورد خودمان 
می بینیم و موردجفا قرار می گیریم. من معتقدم 
آدم سیاه یا ســفید مطلق نداریم. همه آدم ها 
خاکستری هستند. بخشی از وجود آن ها سیاه 
و بخشی دیگر سفید اســت و در جایگاه های 
متفاوت، یک جایی سیاهی و یک جایی سفیدی 
رخ نشان می دهد. درواقع یک رنگ خاکستری 
در این میان وجود دارد که تونالیته ســفید و 
سیاه آن تغییر پیدا می کند. بنابراین نمی توانم 
درحال حاضر درخصــوص فیلم های بعدی یا 
 شخصیت های بعدی فیلم های خودم قضاوت 
کنم، چون در حال نگارش دوفیلمنامه هستم 
که یکی حال و هوای این چنینی دارد و دیگری 

کمی فانتزی و متفاوت است.
يکی از نقدهايی که در يادداشــتی 
درباره فيلم شــما خوانديم، اين بود 
که افراد در بدتريــن بحران ها هم 
آرايش ظاهری شيکشان را از دست 
نمی دهند. هدف شما از آراستگی اين 

شخصيت ها تا آخر فيلم چه بود؟
من این نظر را قبول ندارم، چون تنها ساره بیات 
در نقش نگار تا یک جایی از قصه چنین ظاهری 
دارد. اگر فیلم را با دقت تماشا کنید، در تیتراژ 
شــروع فیلم ما لحظاتی از فضاسازی مهمانی 
شــب را می بینیم که نگار درحال حاضرشدن 
برای مراسم شب است و عمال وقتی قصه شروع 
می شود نقطه ای است که در آن نگار چند ساعت 
قبل از مهمانی خود را آراسته است. ضمن اینکه 

کاراکتری که برای نگار تعریف شده زنی بسیار 
مغرور و خودخواه اســت که به ســختی گریه 
می کند و حتی وقتی در ســخت ترین شرایط 
هم می خواهد گریه کند، مــی رود زیر دوش 
که صدای گریه اش شــنیده نشود، پس تالش 
می کند ظاهر خود را در هر شرایطی حفظ کند 
تا نگوید من شکســت خورده ام و آسیب پذیر 

هستم.
حضور ســاره بيات در نقش هايی 
اين چنينی با ظاهر مغرور و خودرأی 
که زندگی سردی با همسرش دارد، 
در فيلم های »اتاق تاريک«، »زرد« و 
سريال »عاشــقانه« قبال ديده شده 
است. اين انتخاب تکراری برای شما 

ريسک زيادی نداشت؟ 
نمی دانم باید بگویم متاسفانه یا خوشبختانه، اما 
از میان فیلم هایی که نام بردید من تنها »زرد« را 
دیده ام و هیچ واکنشی نسبت به بازی خانم بیات 
نداشتم که بخواهم از آن استفاده کنم. بیشترین 
چیزی که برای من مهم بود، نزدیک بودن سبک 
رفتاری، ظاهری و بازی ساره بیات به شخصیت 
نگار بود. فکر نمی کنم بازی مشابه خانم بیات 
در ســایر آثار، تقصیری را متوجه من کند. در 
عین حال طبیعی است که یک بازیگر، بخشی از 
فرم و سبکی از بازی را که برای خودش تعریف 
می کند و می آموزد، با خود به فیلم بعدی ببرد و 
این اصال اتفاق بدی نیست. من معتقدم بعضی 
از منتقدنماها و تماشاگرنماها با یک نگاه عوامانه 
به ناحق این برچســب را به کسانی نظیر نوید 
محمدزاده زده اند کــه در همه فیلم ها، عصبی 
بازی می کند، درحالی کــه نوید محمدزاده در 
»ابد ویک روز« با »سرخپوست« بسیار متفاوت 

است.
کاراکتر ساره بيات در فيلم به شکلی 
قربانی ماجرا است، اما ما نمودی از 
قربانی بودن را در صورتش نمی بينيم 
و او با يک تکبر و غرور خاص تا پايان 
فيلم حاضر است. اين شخصيت خود 
بازيگر اســت که روی نقش تاثير 
گذاشته يا خواست شــما به عنوان 
کارگردان است که قربانی را به شکل 

ديگری نشان دهيد؟
به هر حال آدم های قصه »هزارتو« در اصل، 

همگی هم مقتول هستند و هم قاتل. همه 
آن ها به نوعی در نقطه ای خطایی انجام 

داده اند و در نقطه ای دیگر کارمای 
آن خطا به زندگی آن ها برگشته و 

روی زندگی شان تاثیر گذاشته 
است. نگار هم همین است. 
باتوجه به شــخصیتی که 
برای او در قصه تعریف شده 
بــود و صحبت هایی که در 
جلسات دورخوانی و حین 

فیلمسازی داشــتیم، برای آن نقش 
تعریف جدی تری به وجود آمد و ســاره بیات 
هم، آن چیزهایی را که ما از او خواسته بودیم، به 
انضمام پیشنهادهایی که خودش در مسیر بهتر 


