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روزنامه فرهنگ و هنر

شهرامخلج
از « ماجراي نيمروز :رد خون» به «صبا» ميگويد

«ماجــرای نیمــروز :رد خون» قســمت
زهرا سادات
مصطفوی دوم از فیلم ســینمایی «ماجراي نيمروز»
گفت وگو
به کارگردانی محمدحســين مهدويان و
تهيهكنندگي سيدمحمود رضوي است که فیلمنام ه این
فیلم توسط حسين ترابنژاد و ابراهيم اميني نوشته شده
است .روایت کلی این فیلم پیرامون اتفاقات پس از پایان
جنگ ایران و عراق در سال 1367و عمليات مرصاد است.
بازيگران «ماجرای نیمروز :رد خون» عبارتند از :هادی
حجازیفر ،بهنوش طباطبایی ،محسن کیایی ،هستی
مهدوی ،حســین مهری ،مهدی زمینپرداز ،امیراحمد
قزوینی و جواد عزتــی .به بهانه حضــور اين فيلم در
سيوهفتمين جشنواره فيلم فجر گفتوگويي با شهرام
خلج؛ چهرهپرداز اين اثر ،داشتهايم كه در ادامه ميخوانيد.
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آقاي خلج يكي از ويژگيهاي بارز كارهاي شما شبيهسازي
است .شما در بحث شبيهسازي بسيار ماهرانه پيش رفتهايد و
ما شاهد اين طراحي و اجراهاي عاليتان بودهايم .در «ماجرای
نیمروز :رد خون» تا چه اندازه به اين موضوع توجه شــده و
سعي شده است كه بحث شبيهسازي بهخوبي صورت بگيرد؟
از نظر من زياد اين اتفاق نيفتاده و تمركز بخصوصي روي اين قضيه
صورت نگرفته است .طبق گفتههاي شــما كه كار من شبيهسازي
اســت بايد بگويم كه گريم تا حدودي به شبيهسازي وابسته است
اما شبيهسازيهاي من كه از نظر مردم هم بســيار خوب بوده اين
ســوءتفاهم را پيش ميآورد كه من شبيهساز خوبي هستم درحالي
كه گريمهايي كــه در آثار مختلــف انجام دادهام خيلي بيشــتر از
شبيهسازيهاي كارنامه كاريام است .باالخره اين اتفاق افتاده و من
فكر ميكنم من فقط شبيهســازي بلد نباشم و در بحث گريم نيز به
همان اندازه مهارت دارم.
آيا در كار شما عوامل ديگر مانند نورپردازي و تصويربرداري
تاثير دارد يا خير؟ و اين موارد تا چه اندازه ميتواند باعث نمود
بيروني كار شما شود؟
مسلما يك ارتباط منسجمي در ميان عوامل پشتصحنه وجود دارد
و اين مسئله باعث انسجام فيلم خواهد شد چه طراح نور ،چه طراح
لباس و حتي كارگردان .اين ارتباط خيلي مهم است اما زاويه دوربين
را كارگردان مشخص ميكند .زماني كه ما يك شبيهسازي ميكنيم
در هر زاويهاي قابل نمايش نيست ،گريم لو داده شده و خراب ميشود.
از نظر من در درجه اول كارگردان بايد زاويه درست را پيدا كند و بعد
از آن فيلمبردار بــا نورپردازي كار او را تكميل كنــد .البته برخي از
فيلمبردارها اين موضوع را قبول نميكنند و ادعا دارند كه ديگر عوامل
بايد كارشان را به درستي انجام دهند ولي خيلي از دوستان در اين باره
با ما راه ميآيند و به خوب شدن نتيجه كار ميانديشند .در اين كار
برخي از همكاران با ما همكاري ميكنند و برخي ديگر نه!
آيا اين تعامل در ميان عوامــل «ماجرای نیمروز :رد خون»
وجود داشت؟
در «ماجرای نیمروز :رد خون» تعامل ميان همه عوامل بســيار بود،
بايكديگر بينهايت دوست بوديم و امكان نداشت هركدام از همكاران
موضوعي را از كارگــردان بخواهد و او به آن مســئله فكر نكند و در
صورت منطقي بودن بدان عمل نكند.

تا آنجايي كه من اطالع دارم در «ماجرای نمیروز :رد خون»
عمليات مرصاد روايت ميشود .شما تا چه اندازه به مستندات،
تصاوير و فيلمها رجوع كردهايد و اگر براي اين موضوع مطالعه
و تحقيقي داشتهايد تا چه اندازه به پيشبرد كارتان كمك
كرده است؟
به هر حال ما تا حدودي نســبت به اين موضوع اطالعاتي داشتيم و
خود من در منطقه عمليات مرصاد ســرباز بودم .من چيزي حدود
بيست ســاعت در اين مورد فيلم ديدم و اين بيست ساعت به همراه
اطالعاتي كه داشتم در اين زمينه بسيار به من كمك كرد تا فضاي
چهرههاي افراد در آن زمان را بسازيم.
شما براي فيلم «ايستاده در غبار» اولين ساخته محمدحسين
مهدويان ،كانديدای ســيمرغ شــديد و جايــزه بهترين
چهرهپردازی را از جشــن خانه سينما دريافت كرديد .فكر
ميكنيد امسال هم كانديدای سيمرغ بشويد؟
من مدتي به جشنواره فجر اعتقاد جايزهاي نداشتم .جشنواره فجر
به هر حال يك جشنواره است و يك جشني است كه براي پيروزي
انقالب و فيلمهاي سينما در نظر گرفته شده است .خودم اعتقادي
نداشتم كه صرفا براي جشنواره و جايزه كار كنم .اما وقتي کسی به
اين موضوع فكر ميكند به اين نتيجه ميرسد كه جشنواره فجر تا چه
اندازه روي ســينمای ايران تاثير دارد؛ اين جشنواره عامل پيشرفت
و يا پسرفت هر اثري ميشود و اين خيلي موثر است .جشنواره فجر
ميتواند يكي را خيلي راحت ببرد باال يا بياورد پايين .براي مثال يك
نفر چند سال كار انجام ميدهد و آن ديده نميشود و اين ضربه بزرگي
را به همه عوامــل آن فيلم در همه رشــتهها وارد ميكند .من اصال
نميخواهم فكر كنم كه در اين فيلم موفق ميشوم يا خير .فيلم اثر
موفقي است و كساني كه فيلم را ديدهاند و نظرات خود را ارائه دادهاند
بدون استثنا از گريمهاي افراد تعريف كردهاند و همگي گفتهاند كه
چقدر گريمها فوقالعاده است اما به اين دليلكه فيلم خوب است و
كار من نيز ديده شده ،الزامي براي دريافت سيمرغ نيست و من دلم
نميخواهد با نگرفتن احتمالي سيمرغ ضربه روحي بخورم .به نظرم
اينكه نظرات درباره گريم مثبت باشــد براي من جايزه است و اين
يعني من كارم را به درستي انجام دادهام.
از نظر شما دريافت سيمرغ باعث بهبود روند كاري هنرمندان
ميشود؟

براي هركسي خير! مثال سعيد ملكان شش جايزه از جشنواره دريافت
كرده اســت و ديگر براي او اهميتي ندارد كه باز هم جايزه بگيرد يا
نگيرد .خود من نيز در سن و سالي قرار دارم كه دريافت جايزه اهميت
چنداني در روند كاريام نخواهد داشت و كار خود را به درستي انجام
ميدهم ولي براي جواني كه كار خوبي به جشنواره ارائه كرده است
دريافت نكردن ســيمرغ ميتواند ضربه بزرگ روحي برايش باشد و
بهطور كل نااميد شود.
همان طور كه شما طراحي گريم فيلم «ايستاده در غبار» را
انجام دادهايد ،در اين اثر جديد از «ماجرای نيمروز» تا چه
اندازه به قالب هاي سابق بازگشتهايد و تا چه اندازه روند كاري
خود را بروز كردهايد؟
به هرحال برخي از تكنيكها ثابت اســت و نميشود گفت هر سال
تكنيكهايي جديدي به وجود ميآيد .اما در روند كار دست گريمور
روانتر ميشــود و در اين مورد تغيرات خاصي رخ نميدهد .اما در
مواردي مثل متريالها براي نشان دادن زخمهاي صورت و غيره سال
به سال پيشرفت وجود دارد .بهطور كل از زماني كه ما «ايستاده در
غبار» را كار كردهايم متريال كاربردي در كارمان بهروزتر شده است و
ما هر سال چيزهاي جديدي در اين حيطه ياد ميگيريم.
شما تا چه اندازه دراين كار چالش و دشواري داشتهايد و از
نظر شما كار تاريخي بيشتر دشوار است يا آثار اينچنينی
و دفاع مقدسی؟
كارهاي تاريخي چارچوبهاي خاص خــود را دارد و از نظرم خیلي
سخت نيست .درست اســت كه كار زيادي ميبرد و تميز بودن كار
خيلي مهم است اما به نظرم فيلمهاي خاص مثل اين اثر خيلي مورد
توجه است ،چه از لحاظ داستان و چه اتفاقات رخداده در فيلم .افراد
و رويدادها بهطور كل بايد حقيقي باشند و حجم كار بسيار براي ما
باال بود .مثال در يك صحنه بايد پنجاه نفر براي كار گريم ميشدند و
در ظرف مدت كوتاهي بايد آنها را خوني و زخمي ميكرديم .از اين
نظر «ماجرای نیمروز :رد خون» بسيار سخت بود ولي نسبت به آثار
تاريخي اصال قابل مقايسه نيست.
در آثار تاريخي شما تا حدود زيادي از روند ذهني و خالقيت
خودتان كمك ميگيريد .اما در آثار معاصر افراد بايد به همان
صورت و با همان تيپ ديدهشــده از سمت مردم باشندکه
هستند تا مخاطب بهخوبي با آنها ارتباط برقرار كند .نظر

شخصي شما دراين باره چيست؟
بله .صددرصد همين طور اســت .اين مســئله بــزرگ در پروژه
«معمای شــاه» براي من وجود داشــت .مردم كامال شخصيتها
را ميشــناختند و با آنها آشــنا بودند .در آثار تاريخــي خيلي از
شخصيتها تخيلي هســتند اما درآوردن آثاري كه مردم آنها را به
چشم ديدهاند براي ما بسيار سخت اســت .البته اين موضوع به نظر
كارگردان و ميزان شبيهسازي او به افراد واقعي بازميگردد.
آيا بازيگران «ماجرای نیمروز :رد خون» از نظر فيزيك و فرم
صورت با ايدههاي اجرايي شما هماهنگ بودند؟
تا حدودي .ما در «ماجرای نیمروز :رد خون» چند شبيهسازي بيشتر
نداشــتيم كه باز هم تمركز چنداني روي آنها نبــود مثال ما روي
شبيهسازي شهيد صياد شــيرازي اصال تمركز آنچناني نداشتيم.
بهطور كل كار مهدويان بهگونهاي اســت كه روي شخصيت خاصي
تمركز ندارد و كل فيلم خيلي مهم است و اين ويژگي از نظر من بسيار
مهم و خوب است.
شما فكر ميكنيد جشــنواره فيلم فجر بهطور كل ميتواند
باعث پيشرفت هنرمندان در همه شاخههاي سينمايي بشود
آيا دراين زمينه راهي باز خواهد شد خصوصا براي جوانان يا
خير؟
صددرصد اين طور است .خصوصا براي بازيگران ،زيرا فيلم آنها در
جشنواره مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد و در نهايت ديده ميشود.
اين ديده شدن چه از لحاظ مثبت و چه منفي خيلي مهم است و باعث
پيشرفت و ديدهشدن آثارشان ميشود.
اگر نكته يا مسئلهاي در رابطه با جشنواره فيلم فجر وجود
دارد بهعنوان سخن پاياني بفرمایيد.
من فقط يك خواستهاي دارم بهعنوان عضو كوچك خانواده بزرگ
سينما .خيلي از افراد اميدشان به اين جشنواره است و خيلي در بهبود
راهشان تاثير دارد .من پيش از اين از اهميت جايزه جشنواره اطالعات
كاملي نداشتم اما چند سالي است كه ميبينم افراد از عدم دريافت
جايزه ناراحت شده و نااميد ميشوند .خواهش من اين است تا آنجايي
كه ميشود هر تعداد فيلم در جشــنواره فيلم فجر حاضر شود .براي
كارگردان يا عوامل آن فيلم جايزه اهميتي ندارد ولي حضور در بخش
جايزه جشنواره فيلم فجر يك قوت قلب بزرگ است.

