روزنامه فرهنگ و هنر

علیرضا رئیسیان؛ کارگردان فیلم «مردی بدون سایه» در گفتوگو با «صبا» :
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او فارغالتحصیل کارگردانی از دانشکده صداوسیما و دارای
لیال سلمانی نشــان درجهیک هنری معادل دکترای افتخاری از وزارت
گفت وگو
فرهنگ و ارشاد اسالمی است .فعاليت سينمايي را با دستياري
كارگردان در فيلمهاي كوتاه آغاز كرد اما بهسرعت توانست خودش را در
مقام کارگردانی فیلمهای بلند اثبات کند« .ریحانه» و «بانوی اردیبهشت»
ازجمله فیلمهای موفق او بودند .تقریبا ده سال پیش بود که رئیسیان اولین
فیلم از سهگانهاش را ساخت؛ سهگانههایی با مضمون عشق و مشکالت
عاطفی و اجتماعی« .چهلسالگی» و «دوران عاشقی» دو فیلم این سهگانه
بودند و «مردی بدون سایه» سومین و آخرین فیلم این مجموعه است که
قرار است در جشنواره امسال به نمایش درآید .به این بهانه با این کارگردان
گفتوگو کردیم که آن را میخوانید.

ویژهنامهسیوهفتمینجشنوارهفیلمفجر
شاید بتوان گفت «مردی بدون ســایه» بهعنوان
تکمیلکننده سهگانه «چهلســالگی» و «دوران
عاشقی» شما باشد ،چه مقدار این موضوع را قبول
دارید و به نظرتان آیا این فیلم میتواند نقطه پایان
دو کار قبلی باشد؟
قطعا این سهگانه با این فیلم تمام میشود و آن ایدئولوژی
که من قصد داشتم درباره عشــق و بحرانهای عاطفی در
روزگار کنونی بگویم ،با این فیلم به پایان میرسد؛ درواقع
این موضوع به زبان هنری خودم بســیار نزدیک اســت.
همچنین باید بگویم که با مشکالت زیاد و نامناسب بودن
اوضاع اقتصادی این فیلم را ساختم؛ البته معتقدم این فیلم
میتواند کاملکننده مناسبی باشد.
در این سالها جزو کارگردانهای گزیدهکار بودهاید؛
آیا این گزیدهکاری تعمدی است و حساسیتهایتان
باعث ایجاد وقفههای طوالنی بین کارهایتان میشود
یا دلیل دیگری دارد؟
من در سیوپنج ســالی که در این عرصه فعالیت میکنم
تنها شــش فیلم ســاختم اما بعضیها در پنج سال ،شش
فیلم میسازند؛ باید از آنها پرسید چطور این کار را انجام
میدهند؛ امسال کارگردانی را دیدم که سه فیلم از او اکران
شده بود؛ به نظرم این افراد رکورددار هستند و در شرایط
فعلی برد با این دوستان است .اعتقاد من این است هر زمانی
احساس کنم که نیاز است موضوع و فیلمی را ساخت ،کار
کنم؛ به عبارتی به تناسب شغلم این کار را انجام دهم.
در هر سه فیلم شما ،لیال حاتمی بهعنوان نقش اصلی
زن حضور دارد؛ آیا میتوان گفت این انتخاب به دلیل
این است که بازی لیال حاتمی به سلیقه شما نزدیک
است یا در بین بازیگران فقط حاتمی بازیگر مناسب
این نقشها بود؟ دلیل این انتخاب چیست؟
به اعتقاد من خانم حاتمی برای این نقشها مناسبترین
انتخاب بودند و غیر از او نمیتوان به فرد دیگری فکر کرد.
بهتر است این طور بگویم که برای طرحهایی که از این سه

فیلم در ذهنم داشتم فقط او میتوانست آنها را بازی کند؛
خیلی خوشحالم که با خانم حاتمی همکاری کردیم و فکر
میکنم نتیجه خوبی هم داشته باشد.
باتوجه به این که دو فیلم قبلی شــما موفق ظاهر
شدند؛ چه مقدار «مردی بدون سایه» میتواند مانند
آنها ،هم در جشــنواره و هم در زمان اکران موفق
عمل کند؟
بهطور کلی اگر بخواهم بگویم ،جشنواره و جایزههایی که
اهدا میشود برای من در اولویت نیست و برای آنها فیلم
نمیســازم .ابتدا باید خودم درگیر موضوع شوم و بعد هم
احساس کنم آن موضوع ضرورتی دارد که تبدیل به فیلم
شود؛ درنهایت شروع به ساخت کنم .این دو موردی که ذکر
کردم بیشترین اهمیت را برای من در ساخت فیلم دارند؛
سختگیریهایی هم که نسبت به خودم میکنم به همین
دلیل اســت .فکر میکنم این فیلم نسبت به دو فیلم قبلی
کاملتر و موفقتر خواهد بود زیرا داستان جذابتری دارد.
این فیلم ملودرام است و چالشــی از بحرانهای
انسان معاصر را به تصویر میکشد اما اینطور به نظر
میرسد که رگههایی از ژانر معمایی هم در آن وجود
دارد .چه میزان این تعبیر صحیح است؟
فیلم ژانر معمایی ندارد و از جایی به بعد یکســری رمز و
رازها وارد فیلم میشود که داستان آن را میطلبد .درواقع
احساس من این است که زمان حاضر ،زمان شک و تردید
است و دیگر یقینی وجود ندارد ،به همین علت فکر کردم
عاطفی عاشقانه
باید به مسئله شکاکیت و ایجاد بحرانهای
ِ
بپردازم .در این فیلم تنها با رازهایی روبهرو میشــویم اما
اینکه ژانر معمایی دارد نه؛ بهتر است این طور بگوییم که
رازآلود و در سکانسهایی معمایی است.
باتوجه بــه اینکه «مردی بدون ســایه» به روابط
زناشــویی میپردازد(در دو فیلم قبلیتان هم به
این موضوع پرداخته شــده بود)؛ البته ما شــاهد
این هستیم که این موضوع دســتمایه بسیاری از
فیلمسازان ما شده اســت .با این تفاسیر آیا ما به
آنچه از این موضوع میخواســتیم در فیلمهایمان
رسیدهایم و توانستهایم نمودی از آنچه در واقعیت
جامعه رخ میدهد را روی پرده سینما نمایش دهیم،
بهطوریکه مخاطب بتواند با آن همذاتپنداری کند؛
و به نظر شما چه مقدار برای نشــان دادن این آثار
موفق عمل کردهایم؟
اتفاقا من فکر میکنم در حال حاضر سینماگران زیاد به این
مسئله نمیپردازند .من راجع به دیگران نمیتوانم نظر بدهم
اما میتوانم این را بگویم که ژانر ملودرام یکی از مهمترین
ارکان سینمایی در دنیاست و هیچ وقت به پایان نمیرسد؛
زیرا بسیاری از گفتنیها را میتوان در آن بیان کرد یعنی
هم موضوعات اجتماعی ،بحرانهای شخصی و هم نگاههای
روانشناسانه و جامعهشناسانه را میتوان روی ریل ملودرام
مطرح کرد .کاری که من میکنم حتما از مســائل روزآمد
نشــأت گرفته است؛ اینگونه نیســت که بگوییم هرجای
دنیا این حرفها به همین شکل گفته میشود .کارهای من
مختصاتی دارد که هم شخصیتها پیشینه ایرانی و فرهنگی
دارند و هم اینکه بستر اجتماعی در بطن فیلم وجود دارد؛
بهعنوان مثال پنج سال پیش من در فیلم «دوران عاشقی»
مســئله بحران ارز را مطرح کردم یا در «چهلســالگی»
بورس و مشکالتی که این سیستمها در جامعه سنتی ایجاد
میکنند را ده ســال پیش نمایــش دادم .در این فیلم هم
موضوع جدیدی را به تصویر کشیدهایم که درباره آن بسیار
تحقیق کردهام یعنی مشــکالت اقتصادی و معیشتی که
بحرانهای فرهنگی و عاطفی زیادی را ایجاد میکند .فکر
میکنم این فیلم شناسنامهدار است و فیلمهایی هم موفقند
که شناسنامه هنری داشته باشند نه شعار.
در پایان اگر ناگفتهای مانده ،بفرمایید.
امیدوارم کسانی که این نوع آثار را دوست دارند از این فیلم
هم راضی باشند .ما تمام تالشــمان را کردیم که فیلم در
استاندارد باال و قابل دفاع سینمای ایران ساخته شود و در
پایان امیدوارم از آن استقبال شود.

