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ــده  ــت ش ــوژه ای روای ــه س ــول چ ــم  ح ــه فیل   قص
ــت؟ اس

یک خانواده در روزگار کرونایی دور هم جمع شده اند، همه چیز 
خوب پیش می رود تا اینکه ناگهان بحرانی گریبان شــان را گرفته و 

روابط شان را پیچیده می کند.   
ــران  ــاب بازیگ   از انتخ

ــای  ــه گزینه ه ــدر ب ــی چق ــای انتخاب ــد، گزینه ه بگویی
ــد؟  ــک بودن ــان نزدی ــد نظرت م

بسیار پروسه ســختی برای انتخاب بازیگر پشت سر گذاشتیم. 
در کوران ســاخت ســریال های نمایش خانگی قرار داشتیم و همه 
بازیگران مشغول کارهای دیگری بودند و از طرفی، به دلیل شرایط 

فیلمنامه، بیشتر بازیگران را در اکثر سکانس ها احتیاج داشتیم 
و این به معنای نیاز ما به حضــور تمام وقت آن ها بود. حدود 

20 کاراکتــر که اکثرشــان نقش تاثیرگــذاری در فیلم 
داشتند، لزوم حضور بازیگران کارکشــته را تشدید می 
کرد و انتخاب هایمان را محدود کرده بود و از طرف دیگر، 

کرونا هم شرایط را پیچیده تر کرده بود.
برای یکــی از نقش های اصلــی، از زمان 
نگارش فیلمنامه به آقای حسن معجونی فکر 
کرده و آن نقش را بر مبنای ایشــان نوشــته 
بودم. بسیار خرسندم که این همکاری رخ داد 
و همراهی صمیمانه ایشــان را در کنار خودم 
و فیلم تجربه کردم. در نهایت ســعی کردیم از 
تلفیق بازیگران چهره و بازیگران تئاتر استفاده 

کنیم و امیدوارم در این امر موفق بوده باشیم.
  ســاخت ایــن فیلــم، بــا چــه 
همــراه  ســختی هایی  و  چالش هــا 

ــود؟ ب
آغاز پیش تولید کار مصادف شــده بود با 
مرگ و میر باالی کرونا و برقــراری منع تردد 
شبانه در شهر تهران. همین باعث شده بود یک 
فشار روانی بزرگی به گروه در همان شروع کار 

وارد بشــود. از طرفی برای پیدا کردن نقش مادربزرگ به یک بازیگر 
خانم مسن احتیاج داشــتیم و طبیعتا در آن دوران، تمام بازیگرانی 
که به لحاظ سنی به این کاراکتر نزدیک بودند گروه پرخطر محسوب 
می شدند و در خانه هایشان حبس بودند. بعد از آن تصمیم گرفتیم 
از بازیگران میانسال یا حتی جوان تر استفاده کنیم و به وسیله گریم 
های سنگین سن شان را افزایش دهیم اما در این مورد هم با شکست 

مواجه شــدیم. تقریبا در اوج ناامیدی خانم مریم ســعادت از سمت 
طراح گریم، امید گلزاده، پیشنهاد شد.

در وهله اول کمی شــک داشــتم که آیــا ایشــان تبدیل به 
مادربزرگ فیلم می شوند یا نه ولی بعد از گریم خانم سعادت شوکه 
شــدم. دقیقا همان زهرا خانم فیلمنامه من شــده بودند و بدون 
شک بهتر از او برای این نقش وجود نداشت. انتخاب لوکیشن 
هم بســیار روند پیچیده ای را طی کرد، در نهایت با همت 
گروه تولید و امیرحسین حداد طراح صحنه همان خانه 
ای پیدا شــد که گویی فیلمنامه از روز اول بر مبنای آن 

نوشته شده بود. 
  حضــور ابراهیــم حاتمــی کیــا در ایــن فیلــم 
چقــدر بــه شــما و خروجــی کار کمــک 

کــرد؟
ابراهیم حاتمــی کیا هم پدر من اســت و 
هم اســتادم. هر آنچــه را از ســینما می دانم، 
مدیون او هستم. اســتادی سختگیر و در عین 

حــال بســیار حواس جمــع. 
هرچند ایــن فیلمنامه 

نزدیــک بــه جهان 
ایشــان نبود، نظرات 

ریزبینانه-شــان در زمان 
نگارش فیلمنامه بســیار راه گشــا بود. در 

مدت فیلمبرداری هم سعی کردند که حضور 
حداقلی، در اندازه دو جلسه کوتاه مدت داشته 
باشــند و دلیل آن هم نگرش ایشــان بود. می 
خواستند من فیلم خودم را بسازم و تجربه کنم. 
این اعتماد، شاید ثمره فیلم های کوتاهم بود که این باور را به ایشان 
داده بود که می توانم به تنهایی از پس کار بر بیایم. بسیار ممنونم از 

ایشان که به عنوان تهیه کننده به من اعتماد کردند.
  بــه نظرتــان شــب طالیــی، در ذهــن مخاطــب ماندگار 

می شــود؟
این موقعیت که فیلم یا لحظه ای از آن تا مدت ها همراه مخاطب 

باشد، آرزوی هر فیلمسازیست. امیدوارم این اتفاق برای فیلم »شب 
طالیی« هم رخ دهد. فیلمنامه این کار نتیجــه یک نگرانی و بُغض 
است. سعی کردم آن را در حد توانم به بهترین شکل بیان و در طول 
فیلم نمایش بدهم. امیدوارم که موفق بوده باشم و به دل مخاطب هم 

بنشیند.   
  چــه اتفاقاتــی را بــرای فیلم تــان در جشــنواره پیــش 

ــد؟  ــی  می کنی بین
امیدوارم مخاطــب بعد از دیدن فیلم، از وقــت و پولی که صرف 
کرده است، پشیمان نشــود. اگر این اتفاق رخ بدهد، یعنی فیلم تاثیر 
خــودش را گذاشــته و این 
برای مــن بزرگترین 

موفقیت است. 

  فریده مسعودی

ــش روی  ــای پی ــات و چالش ه ــت اتفاق ــه روای ــی ب ــتان خانوادگ ــک داس ــان از دل ی ــه برخی ش ــت ک ــی اس ــای متفاوت ــان قصه ه ــنواره، میزب ــن دوره از جش ای
خانــواده می پــردازد. یوســف حاتمــی کیــا هــم بــرای اولیــن حضــورش در جشــنواره فیلــم فجــر، بــه ســراغ ســوژه ای خانوادگــی رفتــه و اتفاقــات قصــه اش را بــا 

ــا پیونــد داده و راوی داســتانی متفــاوت شــده اســت. از او دربــاره شــب طالیــی و چالش هــای تولیــد ایــن فیلــم پرســیدیم. موضــوع کرون

گفتگو با یوسف حاتمی کیا کارگردان »شب طالیی«

فیلنامه »شب طالیی« به جهان پدرم نزدیک نبود

برای یکی از نقش های اصلی، 
از زمان نگارش فیلمنامه 

به آقای حسن معجونی فکر 
کرده و آن نقش را بر مبنای 

ایشان نوشته بودم. بسیار 
خرسندم که این همکاری رخ 

داد و همراهی 
صمیمانه ایشان را 

در کنار خودم و فیلم
 تجربه کردم


