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ــامکــردا اله

بــه »قورباغــه« بــا تازگــی بــه ابــر صابــر
زیــادی ســروصدای ســیدی هومــن کارگردانــی

بهپاکرد.

تبسمکشاورز

ــتان ــتیآزادازداس ــی«برداش ــرارقبل ــدونق »ب
ــی، ــدیتراببیگ ــممه ــهقل ــتورب ــیمس مصطف
فرهــادتوحیــدیوکارگردانــیبهــروزشــعیبی
اســت.پنجمیــنفیلــمشــعیبییــکجــوردعــوتبه
ــن، ــهدربرلی ــیاســتک خودشناســیاســت،فیلم
ــه ــهگفت ــذردوب ــهدمیگ ــرافمش ــرانواط ته
ــردازی،جنــسســاختارو ــهلحــاظقصهپ خــودشب
ــت.او ــرشاس ــایدیگ ــرازکاره ــتمتفاوتت روای
کارگــردانفیلمهایــیچــون»روزبلــوا«،»دارکــوب«،
»ســیانور«وبازیگــرکارهایــیچــون»گیلــهوا«،»مغــز
اســتخوان«و»طــاومــس«اســت.شــعیبیامســال
بــادوفیلــم»هنــاس«و»بــدونقــرارقبلــی«کــهبه
ترتیــببازیگــروکارگــردانآنهاســت،درچهلمیــن
جشــنوارهفیلــمفجــرحضــوردارد.ایــنکارگــردان
ــواالت ــهس ــا«ب ــهصب ــا»روزنام ــیب درگفتوگوی
چالشهایــش و فیلمهــا ایــن مــادرخصــوص

ــد. ــهمیخوانی ــهدرادام ــخدادهک پاس

ــه  ــگاه ب ــا ن ــی« ب ــرار قبل ــدون ق ــم »ب ــه فیل فیلمنام
ــده  ــته ش ــتور نوش ــی مس ــتان های مصطف ــی از داس یک
ــوب  ــی محس ــر اقتباس ــک اث ــما ی ــم  ش ــا فیل ــت. آی اس
می شــود؟ در واقــع شــخصیت ها پرداخــت خودتــان 
ــتان  ــه در داس ــت ک ــی اس ــق همان های ــا دقی ــت ی اس

ــد؟  ــود دارن وج
ما قرارمان بر این بود که با مضمــون کلی فیلم  قصه ای را طراحی 
کنیم ولی طرح ها و قصه ها آن چیزی که دلخواه مان باشــد، نبود. به 
همین دلیل ترجیح دادم تا زمانی که قصه خوبی در اختیار نداریم فیلم 
را تولید نکنیم، تا این که به پیشنهاد یکی از دوستانم به داستانی کوتاه 

از مصطفی مســتور برخوردم. آقای مستور را 
از قبل می شــناختم و مخاطب داستان های 
ایشــان بودم ولی تا قبــل از آن تلنگری که 
دوســتم زده بود به داســتان های ایشان فکر 
نکرده بودم. به هرحال ما شــروع به کار کردن 
روی یکی از داستان های مستور کردیم. اول با 
مهدی تراب بیگی و بعد هم با فرهاد توحیدی 
هماهنگ کردیم تا این که به داســتان »بدون 
قرار قبلی« رســیدیم. زمانی که این قصه به 
دلخواه ما رســید، مســتور را در جریان قرار 
دادیم. ایشــان با روی گشاده به گروه ما اضافه 
شــدند. در کل باید بگویم فیلــم »بدون قرار 
قبلی« بیشتر اثری اقتباسی است تا برداشتی 

آزاد از داستان ایشان.
ــوا  ــون و محت ــاظ مضم ــه لح ــی« ب ــرار قبل ــدون ق »ب

چقــدر شــبیه آثــار 
ــت؟  ــی شماس قبل

ترجیح مــن ایــن اســت وارد فضــای هر 
فیلمنامه ای که می شــوم با کارهای قبلی ام فاصله داشــته باشد. 

فکر می کنم »بــدون قرار قبلــی« به لحاظ 
قصه پــردازی، جنــس ســاختار و روایــت 
متفاوت تر از کارهای دیگرم باشــد. کارهای 
قبلــی مــن از این حیــث که به ســینمای 
اجتماعی تنــه می زدند و به نوعی در بســتر 
جامعــه می گذشــتند، متفــاوت بودند اما 
این فیلــم به نوعــی درونی تر اســت و زبان 
متفاوت تری دارد. به نظرم تالش ندارد که به 
ســینمای اجتماعی تنه بزند، بیشتر دوست 
دارد قصــه ای را تعریف کند کــه مربوط به 

بازگشت ریشه ها و اصل خود است. 
ــه  ــعیبی چ ــروز ش ــینمای به س
ــه  ــا دغدغ ــت و اساس ــینمایی اس س

ــت؟ ــینما چیس ــما در س ــی ش اصل
عالقه شخصی  من این است که فیلم هایم اصرار به تکرار نداشته 

باشــند، یعنی هر فیلم به لحاظ ســاختار و لحن متفاوت باشد، اما به 
لحاظ مضمون نمی توانم بگویم خیلی متفاوت هستم به این دلیل که 
یک ســری مضامین مانند روابط خانوادگی، پدر، مادر، عشق و عالقه، 
دغدغه های شــخصی من هســتند و تا هر زمانی که احتیاج باشد در 
خصوص شــان حرف می زنم. نگاهم این اســت که ایــن موضوعات 
همیشــه و در هر فضای هنری نیاز به یــادآوری دارند و هرگز تمام 
نمی شــوند. در کل خودم تعریفی از این ندارم که چه ســینمایی را 
دوســت دارم. در هر دوره ای بنا به شــرایطی که در آن قرار دارم یک 

سمت و جهت متفاوتی ممکن است داشته باشم.
ــب  ــما ترکی ــم ش ــه فیل ــب توج ــکات جال ــی از ن یک
ــیدید؟  ــیب رس ــن ترک ــه ای ــور ب ــت. چط ــران اس بازیگ
اصوال تالش من بر این بوده که فیلم هایم را بــا بازیگران توانمند 
کار کنم. عالوه بر چهار بازیگر اصلی »بدون قرار قبلی« تمام بازیگران 
فیلم، حتی آن هایی  که در مشــهد مقابل دوربین رفتند، مثل بازیگر 
خردســال فیلم، حامی ترابی که از میان 200 کودک انتخاب شــد یا 
آقای رضا صابری که از اساتید تئاتر مشهد هستند، همگی فوق العاده 
کار کردند. بنابراین راجع به مقوله بازیگری ســعی کرده ام در مرحله 

بهروزشعیبیکارگردان
»بدونقرارقبلی«وبازیگر»هناس«:

فیلم من 
به سینمای اجتماعی 
تنــه نمی زند

فکرمیکنم»بدونقرارقبلی«
بهلحاظقصهپردازی،جنس
ساختاروروایت،متفاوتتراز
کارهایدیگرمباشد.اینفیلم
تاشنداردکهبهسینمای
اجتماعیتنهبزند.بیشتر
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