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تعداد تهيه کنندگان زن در ســينمای ما  کم 
اســت و اکثرا هم کارگردان هايی هستند که 
فيلم های خودشان را تهيه می کنند. از نظر شما 
مهم ترين سختی هايی که در سينما برای يک 
تهيه کننده زن وجود دارد، چه چيزهايی است؟ 
ســینما و تلویزیون از جهت تولید خیلی فرقی ندارند، 
چون تولید یک روند مشــخص دارد و به جز یک سری 
استانداردهای متفاوت در این دو مدیوم تولیدی، وجه 
تمایز خاص دیگری نیست. به نظر من سختی فعالیت 
در این عرصه در سینما بیشتر از تلویزیون نیست و حتی 
شاید بتوان گفت در تلویزیون کار تهیه  و تولید سخت تر 
هم هست چون باید بیشتر پاســخگو باشی و مراودات 
بیشتری داشته باشی و از طرفی کار تو برای عموم مردم 
پخش می شود و مسئولیت بیشتری داری. اما درمجموع 
من برای هرقسمت از ســریال هایم به اندازه یک فیلم 
سینمایی تالش می کنم چون برایم باارزش است. وجه 
تمایز ســینما و تلویزیون فقط در اکران است که باز آن 
هم هیچ ربطی به زن و مرد بــودن و تهیه کننده ندارد.  
فرآیند اکران کال سخت است چون سینما در ایران یک 
صنعت نیست و به صورت یک محفل کامال سنتی اداره 
می شود! تعداد سینماها و حمایت بخش های مختلف 
مملکتی از فرهنگ و هنر ما بســیار کم است و واقعا در 
یک کالم سینمای ایران مهجور است. این را قبل تر درک 
نمی کردم اما االن که خودم به صورت عملیاتی وارد آن 
شده ام، کامال لمسش می کنم. »سمفونی نهم« فیلمی 
کامال فرهنگی و ایرانی است اما خیلی ها به من هشدار 
دادند که سراغ آن نرو و گیشــه ای کار کن، اما من این 
فیلم را دوست دارم و می خواستم فیلم اولم اثری باشد 
که همیشــه به آن افتخار کنم و فکر می کنم این اتفاق 

افتاده است.

اين اتفاق افتاد؟ حاال می توانيد به »سمفونی 
نهم« افتخار کنيد؟

فارغ از اینکه در گیشــه چه اتفاقی افتاده، »ســمفونی 
نهم« سکانس هایی دارد که می تواند ماندگار شود، چون 
گیشه برای کسی که ایدئولوژی دارد، خیلی تعیین کننده 
نیست. همچنین من فکر می کنم سینما جای زنان است 
چون این قشــر از جامعه خیلی دلسوز هستند و حسی 
مادرانه نسبت به نسل های آینده دارند و می توانند چه در 

تلویزیون و چه در سینما تعیین کننده باشند. 

آيا در ســال های آينده شــما را در جايگاه 
کارگردان خواهيم ديد؟! 

من بــه این حــوزه هــم بی عالقه نیســتم. بــا این که 
تهیه کنندگی و کارگردانی بســتر کاری کامال متفاوتی 
دارند، امــا ناخودآگاه کارشــان به هم خیلــی گره هم 
می خورد و فکر می کنم اکثر تهیه کننده ها بعد از مدتی 
عالقه پیدا می کنند کارگردانی را هم تجربه کنند. فعال 
به لحاظ موقعیت کاری به آن فکر نمی کنم، اما شاید در 

سال های آینده کارگردانی را هم تجربه کردم.

خانم تقوايی چطور شد که کارگردان بزرگ 
و کارکشــته ای مثل محمدرضــا هنرمند که 
سال هاست کار نکرده است، شما را به عنوان 
تهيه کننده انتخــاب می کنــد؟ جرقه اين 

همکاری چطور زده شد؟
من همیشــه کارهای قدیمی آقای هنرمند را دوســت 
داشتم، زیرا معتقدم کارهایشان تاریخ انقضا ندارد و ایشان 
امضای خاص خودشان را دارند. اما این همیشه برای من 
سوال بود که چرا کسی مثل محمدرضا هنرمند چندین 
ســال کار نکرده است. خودم با ایشــان تماس گرفتم و 
گفت وگوی بسیار خوبی هم داشتیم. صادقانه گفتم این 
موضوع برای من سوال است و ایشان هم پاسخ دادند. من 
چند طرح برای آقای هنرمند ارسال کردم و این طرح ها 
را پسندیدند. ابتدا قرار بود یک سریال بسازیم که در آن 
مقطع زمانی، شرایطش مهیا نشد. در آن روزها فکرکردم 
حاال که آقای هنرمند اقدام کردند بعد از سال ها اثری تازه 
بسازند، چه خوب است که یک فیلم سینمایی باشد. طرح 
اولیه ای که به من دادند خیلی جذاب بود و فکر می کنم 

»سمفونی نهم« اثر بسیار جسورانه ای شد. 

»ســمفونی نهم« يکی از آن کارهايی است 
که تعدد لوکيشــن دارد و همين در توليد کار 
را ســخت تر می کند، درحالی که خيلی ها به 
کارهای تک لوکيشــن پناه می برند تا کمتر 
اذيت شوند. چقدر با اين ريسک آقای هنرمند 
همراه شديد و آيا تعداد لوکيشن ها بيشتر بود 

و شما کمترش کرديد؟
فکر می کنم من صد درصد با ایشــان هماهنگ شــدم 
و ســعی کردم هرآنچه را که موردنیاز ایشــان اســت، 
فراهم کنم اما در خصوص حذف باید بگویم یک ســری 
سکانس ها بود که مدت زمان فیلم را بیشتر از ۱2۰دقیقه 
می کرد و چون معموال سینما خیلی پذیرش فیلم های با 
این مدت زمان را ندارد، برای مدیریت زمان فیلم، برخی 
سکانس ها حذف شد؛ اما درمجموع کلیت ماجرا همین 

است که روی پرده اکران شده است. 

يک کارگردان پيشکسوت مثل هنرمند معموال 
اجازه نمی دهد کسی در کار انتخاب بازيگر نظر 
بدهد. شما به عنوان تهيه کننده چقدر در زمينه 

انتخاب بازيگر اعمال نظر داشتيد؟
آقای هنرمند کســی هســتند که بازیگــران موفق و 
ســتاره های زیادی را به دنیای ســینما معرفی کردند. 
ایشــان خیلی نســبت به مبحث بازیگری حساســیت 
نداشــتند و فقط به دنبال این بودند که بازیگر به نقش 

نزدیک باشد. در حقیقت چون ایشان در مدیریت بازیگر 
مسلط بودند، انتخاب بازیگران با تفاهم، توافق و اشتراک 
نظر طرفین اتفاق افتاد و ارتباط بســیار خوب و سلیقه 

نزدیکی با یکدیگر داشتیم. 

يکی از محسنات اين فيلم، قرارداشتن بين 
ژانر کمدی و جدی است؛ لحن خاصی که در 
سينما هرکسی در آن تبحر ندارد. شما که يک 
مدل ديگر طنــز را در تلويزيون تجربه کرده 

بوديد، کدام فرم را بيشتر می پسنديد؟
هر کدام از این آثار یک جامعه  هدف دارد. جامعه هدف 
»دودکش« با »ســمفونی نهم« کامال متفاوت و از هم 
منفک اســت. من به عنوان تهیه کننده باتوجه به مقطع 
زمانی هر دو را می پسندم، اما نمی توانم بگویم کدام برتر 
است. یک ســری از طنزها و کمدی ها عمومی تر است و 
یک سری طنزها  انتقادی است که ادبیات خاصی دارد. 
»ســمفونی نهم« ادبیات خاص خودش را دارد که بین 
کمدی و درام اســت. این کار بسیار دشــوار بود و ما هم 
این را می دانستیم و امیدواریم فیلم ماندگاری در تاریخ 

سینمای ایران شود. 

درآخر می پرسم  اين که خيلی ها اصرار دارند  
بگويند شما به جايی وابسته هستيد يا حامی 
بزرگی داريد، چقدر باعث شــده انگيزه شما 

بيشتر يا کمتر شود و گاهی افسرده تان کند؟
طبیعتا زمانی که کســی بــرای کار و زندگی اش تالش 
می کند، از شنیدن این حرف ها دلگیر می شود. عالوه بر 
این که ما در حین این فعالیت ها بی خوابی، بیماری و ... هم 
داریم و نمی توانیم  زندگی و کارهایمان را به صورت عادی 
پیش ببریم. اما از طــرف دیگر وقتی عمیق تر به موضوع 
فکر می کنم، می گویم خدایا شکرت که تو آن قدر به من 
لطف داری که آدم ها فکر می کنند من یک حامی بزرگ 
پشت سرم دارم. باید بگویم من جز خداوند و دعای مادرم 
هیچ تکیه گاهی ندارم و اصال به کسی نیاز ندارم. نمی دانم 
چرا همه دنبال کشف یک ماجرای عجیب در من هستند، 
همین جا به آن ها می گویم اگر پیدایش کردید به من هم 
نشانش دهید! من فکر می کنم همه این حرف ها، از طرف 
آدم هایی ناموفق اســت که اهل کار هم نیستند، چون 
هیچوقت یک آدم موفق و صاحب تفکر و نظر، دنبال این 

بحث ها نیست.


