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موسســه و فارابــی بنیادســینمایی تهــران، شــهرداری ســرمایهگذار:
تصویرشــهر

ــدون ــژه»ب ــایوی ــکدرجلوهه ــورآرشآقابی ــرح:حض ــلمط ــایرعوام س

ــترین ــمبیش ــرچهل ــادرفج ــدت ــثش ــی«باع قرارقبل
ــد. ــودکن ــامخ ــهن ــارراب ــلدرآث ــورعوام حض

اوامسالدر10اثرشرکتدارد.

انتخاب و تعامل با بازیگران وقت بیشتری بگذارم و ماجرا را آسان نگیرم. 
به نظرم حضور مصطفی زمانی، صابر ابر، پــگاه آهنگرانی و الهام کردا 
ترکیب بسیار خوبی بود. ضمن اینکه این  مجموعه بازیگرها از شانس و 
اقبال ما بود که در »بدون قرار قبلی« نقش آفرینی کردند چرا که ما در 
سینمایی هستیم که در بستر پیش تولید، هم به دلیل کمبود بازیگران 
خوب و هم به دلیل شکلی که آن ها در شــیوه کاری  خود دارند خیلی 
زمان و فضا برای انتخــاب  نداریم، به همین دلیل مــن از انتخاب این 

ترکیب برای فیلم خودم، بسیار خوشحال هستم.
لوکیشــن  فیلــم  »بــدون قــرار قبلــی« در کــدام منطقــه 

یــا مناطــق بــود؟ 
فیلم مدت یک هفته در برلین، ده روز در تهــران و حدود دو ماه و 
نیم در مشهد و اطراف مشهد یعنی )روستای کنگ و منطقه نشتیفان( 
فیلمبرداری شد، به همین دلیل تنوع لوکیشــن زیاد داشتیم. تقریبا 
هر پالن فیلم در منطقه ای فیلمبرداری شده است که از ترکیب آن ها 
سعی کرده ایم فضای متنوعی را در »بدون قرار قبلی« به وجود بیاوریم.

در خصــوص چالش هــای ســاخت فیلــم کمــی توضیــح 
. هید د

تمام فیلم ها با مشکل کرونا مواجه شدند، طبیعتا ما هم از این غائله 
مستثنی نبودیم. سفرهایی که داشتیم برایمان چالش  بودند، اما چالش 
بزرگ و اصلی مــا فیلمبرداری در حرم امام رضا بــود. قرار بود فیلم ما 
در زمان کرونا اتفــاق نیفتد. به همین دلیل ما بایــد تالش دو برابری 
می کردیم. مجبور بودیم قصه خود را با حجم زیادی هنرور بسازیم که 
آن ها بتوانند بــا فاصله از فضای کرونا قصــه را تعریف کنند. به همین 
دلیل این کارمان را ســخت  کرده بود. طبیعتا در ایــام کرونا خیلی از 
فیلم ها با این مسائل درگیر بودند، آن هم در فضای کاری ما که ارتباط 

آدم ها محدود نیست. 
ــم  ــر فیل ــاوه ب ــر ع ــنواره فج ــن جش ــما در چهلمی ش
خودتــان، فیلــم »هنــاس« ســاخته حســین دارابــی را هــم 

ــد. ــکاری بگویی ــن هم ــوص ای ــی در خص ــد، کم داری
حسین دارابی را از ســال های قبل می شــناختم . ایشان سال ها 
تدوینگر بودند و فیلم های کوتاه می ســاختند. به عقیده من حسین 
دارابی جزو کســانی اســت که آینده خوبی دارد، تکنیک ســینما را 

می شناســد و برای کاری که می کند در تالش است. یکی از نکاتی که 
بازی در این کار را پذیرفتم شناخت ایشان و قصه فیلم بود. رابطه زن و 
شوهری که برگرفته از یک واقعیت است. رابطه خوبی که می توانستیم 
با آن همذات پنداری کنیم، در جلســات اولی که درباره فیلم صحبت 
کردیم سعی ما بر این بود به چیزی که مدنظر فیلمنامه است نزدیک تر 
شویم و آن را عمیق تر کنیم. دلیل دیگر من، خود گروه بود. من وقتی 
که بازی می کنم با وقتی که فیلم  می ســازم دو رویکرد متفاوت دارم، 
زمانی که آدم خودش فیلم  می سازد در مرحله انتخاب عوامل و ساخت 
یک  گروه اســت که فضا را به وجود بیاورد. اما وقتی که بازی می کند 
بسیار اهمیت دارد که وارد کدام مجموعه می شود. حقیقتا من در کنار 

گروه »هناس« احساس امنیت داشتم .
همکاری با مریا زارعی در »هناس« چگونه بود؟

همکاری با مریال زارعی بسیار لذت بخش است. من حدود دوازده 
سال پیش فیلم سینمایی »گزارش یک جشن« را با او کار کرده بودم و 

بعد از سال ها مجددا با او همبازی شدم.
مضمون »هناس« چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ 

هر مسئله ای چه ملی، چه عقیدتی و چه احساسی، زمانی در 
قاب تصویر جذاب می شود که بتوانیم یک رویکرد انسانی برایش 

شــکل دهیم. من از این بابت »هناس« را بسیار دوست دارم. 
یعنی زمانی که ما مســئله ملی را با وجود تمام دلخوشی ها 
و نگرانی هایمــان در قالب یــک رابطه عاطفــی بین زن و 
شــوهر یا یک خانواده تعریف می کنیم فضای بسیاری برای 
همذات پنداری وجــود دارد. در واقع فضایــی را به وجود 

می آورد که هرکسی در هر حرفه ای و با هر نگاهی بتواند 
آن را درک کند، و به این صورت اســت که ما می توانیم 

در داستان پردازی مان موفق شویم. به عقیده من این 
بستر در فیلم  »هناس« وجود داشت.

ــر کارگردانــی بازیگــری هــم  می کنیــد.  شــما عــاوه ب
آیــا قصــد داریــد هــردو را بــه شــکل مــوازی بــا هــم پیش 
ببریــد؟ کــدام فضــا برایتــان شــیفتگی و جذابیت بیشــتری 

دارد؟ 
حقیقتا دغدغه و درگیری کارگردانی را بیشتر در خودم می بینم. 
ولی اگر جایی بدانم با یک قصه و فضای خوب طرف هستم دیگر برایم 
اهمیتی ندارد، آنجا ســعی می کنم که جزو آن گروه خوب باشم . مثال 
من دو سال پیش فیلم »مغزاســتخوان« را که ساخته حمید قربانی، 
دوســت عزیزم بود بازی کردم، چون آن قصه و فضا را دوست داشتم 
همراهشان شدم. اگر فیلم خوب باشــد و به آدم ها اعتماد کنم حتما 

استقبال می کنم.
فیلــم  ســینمایی »روز بلــوا« را بــه مینی ســریال تبدیــل 
کردیــد. ایــن خواســت اصلــی خودتــان بــود یــا بــرای فضا 
و شــرایط کرونــا ایــن کار را کردیــد؟ چــه تصمیمــی بــرای 

فیلــم جدیدتــان داریــد؟ 
به دلیل کرونا نبود. در فضای جشــنواره ای سال ۹8 تمام تالش ها 
بر این بود که درباره »روزبلوا« قضاوت شود و این اثر را نادیده بگیرند. 
برای همین ما از این مســئله به شدت دلخور شــدیم، چرا که فیلم را 
با صداقت برای مخاطب ســاخته بودیم، اما قضاوت هــای آن دوره به 
گونه ای بود که فیلم را تخریب کردند. در واقع از آن دوره ما این دغدغه 
را داشتیم که چطور فیلم توسط مخاطب دیده و قضاوت شود. متریال 
و مونتاژ اولیه فیلم این اجازه را به ما می داد که از آن یک  مینی سریال 
در بیاوریم. مجموع تمام این ها باعث شــد که ما به ســراغ این تبدیل 
برویم. خوشــبختانه »روزبلوا« در نماوا پخش شــد و ما بازخوردهای 
بســیار خوبی را گرفتیم، اما فیلم »بدون فیلم 
قرار قبلی« به دلیل شکل ساخت و فضایی 
که دارد، همچین امکانــی را نخواهد 
داشــت و اصوال اینکــه بگویم حاال 
به این شــکل و تبدیــل فیلم هایم 
به مینی ســریال فکر می کنم نه 

حقیقتا اینطور نیست.


