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هادی محقق کارگردان »درب«:

نباید سینما را از زندگی جدا کرد
  تبسم کشاورز

»ِدرب« روایتگــر مامــور اداره برقــی اســت کــه قصــد دارد، بــرق خانــه ای تــک و دور افتــاده را وصــل 
کنــد. هــادی محقــق کارگــردان ایــن اثــر ماننــد فیلم هــای قبلــی اش »ممیــرو«، »ایــرو« همــان ســبک 
را دنبــال کــرده کــه نشــات گرفتــه از مکانــی اســت کــه در آنجــا بــه دنیــا آمــده اســت.  ایــن اثــر 
ــای  ــی از فیلم ه ــد یک ــاید بتوان ــود ش ــوب می ش ــردان محس ــن کارگ ــد ای ــم بلن ــن فیل ــه چهارمی ک
شــاخص و متفــاوت جشــنواره فجــر امســال باشــد کــه همــان ســبک ویــژه هــادی محقــق یعنــی رفتــار 
مســتندوار، عــدم اســتفاده از بازیگــر حرفــه ای  و تاکیــد بــر فضاهــای بومــی و بکــر را دنبــال می کنــد. 
ــه آن  ــته ایم ک ــر »درب« داش ــردان و بازیگ ــنده، کارگ ــق نویس ــادی محق ــا ه ــی ب ــه گفت وگوی در ادام

می خوانیــد. را 

  شــما بازیگــر، کارگــردان و نویســنده »ِدرب« هســتید. 
در ابتــدا بگوییــد کــه ایــن فیلــم در چــه ژانــری اســت و 

ایــده آن از کجــا آمــد؟ 
ژانر فیلم ملودرام اجتماعی است و ایده فیلم برگرفته از زندگی و 
کار دوستی است که رئیس اداره برق شهرسوق در استان کهگیلویه 
و بویراحمد اســت. چندین بار کــه به کار او نزدیک شــدم، متوجه 
این مسئله شــدم که بسیار بیشــتر از وظیفه اش عمل می کند و در 
زمان های مختلف اداری و غیراداری بــرای کمک به مردم خودش 
را می رساند. برای مثال ساعت یک شــب به او زنگ می زدند 
که برق فالن روستا قطع اســت. می توانست کار را به 
فردا موکول کند اما این کار را نمی کرد و شبانه 
برای کمک خودش را می رساند. فراتر از 

وظیفه عمل کردن او  مرا خیلی تحت تاثیر قرار داد و همین شد که به 
حسین اسکندری نزدیک شدم تا با او و کارش بیشتر آشنا شوم، البته 

جالب است که او در سکانسی از فیلم هم بازی می کند.
  معنای »ِدرب« چیست؟

ِدرب به معنای زمین سفت است و واژه ای در گویش لری است.
  عــده ای معتقدنــد »ِدرب« بیشــتر اثــر هنــر و 

ــه  ــان ب ــگاه خودت ــت، ن ــه ای اس تجرب

ــت؟ ــوع چیس ــن موض ای
به نظر من، اول باید به فیلم ها نــگاه کرد و بعد برای آن ها تعیین 

تکلیف کرد. 
ــه  ــتادن ب ــدف فرس ــا ه ــدا ب ــم را از ابت ــا فیل   آی

ســاخته اید؟ فجــر  جشــنواره 
من فیلم را در درجه اول برای خود فیلم ساختم. مثل این می ماند 
که بپرســیم این بچه را برای چه به دنیا آوردید؟ در پاســخ بگویند 
برای اینکه پزشــک شود. در 
وهله اول هدف من ســاخت 

فیلم بود نه فرستادن برای جشــنواره فجر، حقیقتا کار را برای مردم 
ساخته ام و دوست دارم مردم مخاطب »درب« باشند.

اســتفاده  نابازیگــران  از  فیلــم خــود  در  شــما    
ــا  ــود ی ــوم کار ب ــل مفه ــه دلی ــاب ب ــن انتخ ــد. ای کرده ای

بحــث هزینه هــا در میــان بــوده اســت؟ 
ضرورتی نداشــت که بخواهیم از بازیگرهای حرفه ای استفاده 
کنیم. اولین وظیفه ای که یک فیلم دارد این است که نشان دهد یک 
فیلم نیست و به قول معروف رفتار مســتندوار داشته باشد. همیشه 
نگاه من این است که باید کسی را بیاوریم که بیشترین مطابقت را با 
نقش داشته باشد. حقیقتا بحث شرایط تولیدی نبود، ما می خواستیم 
گویش کار لری باشــد، اگر من آدم دیگری را مــی آوردم چرخش 
واژگانی در زبان صورت می گرفت و مشخص می شد که این فرد برای 
این فضا نیست. این مسئله خودش یک انقطاع حسی ایجاد می کرد، 

به کار آسیب می زد و ارتباط حسی را با مخاطب قطع می کرد. 
  بــه نظــر می رســد شــما دســت روی موضــوع خاصــی 
ــد  ــر می کنی ــته اید، فک ــم گذاش ــاخت فیل ــرای س ب
ــت و  ــت اس ــدازه دارای اهمی ــه ان ــب چ ــه مخاط ذائق
ــاوت و  ــار متف ــاخت آث ــا س ــوان ب ــدازه می ت ــه ان چ
نمایــش آن ســلیقه مخاطــب را دســتخوش تغییــر کــرد؟ 
ســینما و فیلم محصول یک فرهنگ اســت . ما نمی توانیم با 
ســاخت یک فیلم تغییری بنیادین ایجاد کنیم، اما چه خوب است 
که آگاهی جامعه به ســمتی برود که فیلم ها را بدون پیش داوری 
تماشــا کنند. نهایتا ســینما هنری سلیقه ای اســت  . هرکسی 
احساس پنهان یا گم شده خودش را در موسیقی یا فیلم  خاصی 
پیدا و دنبال می کند، بنابراین مخاطب بسیار اهمیت دارد. اصال ما 
کار را می سازیم تا مخاطب آن را ببیند. در کل شرایط متفاوتی باید 
دست به دســت هم دهد تا بیننده خودش را آماده دیدن هر سبک 
فیلم و ژانری بکند. بــه عبارتی باید بتواند با ســبد کاالیی متفاوتی 

ارتباط برقرار کند. 
ــاخت  ــکالت س ــا و مش ــوص چالش ه ــی در خص   کم

ــد. ــم بگویی فیل
من اعتقاد به ســختی ندارم، اعتقاد به موقعیت دارم. نگاهم این 
اســت که باید با احتیاط و آرامش جلو رفت و شــرایط را براســاس 
خودش ارزیابی کرد. خوشبختانه کرونا آسیبی به کار ما نزد. من فکرم 
را با برادرم رضا محقق که تهیه کننده کار اســت، مطرح کردم او هم 
موافقت کرد، پس از آن با بقیه عوامل گفت وگو کردیم و کارها راحت 
پیش رفت ، دقیقا مثل انجام  یک کار ســاده یا برنامه ریزی برای یک 
مهمانی بود. من معتقدم نباید ســینما را از زندگــی جدا کرد، نباید 
احساس کنیم که داریم کار ویژه ای انجام می دهیم. خوشبختانه ما 

خیلی راحت کار را ساختیم.


