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و شــاهرخ فروتنیــان
آخریــن حضــور کاظــم ســیاحی در ســینماها بــه بــازی در »جهــان بــا مــن برقــص« ســاخته ســروش 

ــردد. ــت برمی گ صح

  از آنجایــی کــه شــما کارگــردان و نویســنده 
»شــهرک« هســتید، دربــاره مضمــون و فیلمنامــه 
برایمــان بگوییــد. ایــده ایــن اثــر از کجــا آمــده اســت؟

در ابتدا در مورد فیلمنامــه باید از اصغــر عبداللهی فقید یاد 
کنم که طی همکاریی هایی که با این اســتاد درجه  یک داشته ام، 
چه در مقام تهیه کننــده برای فیلم هــای »خداحافظی طوالنی« 
و »یک قناری، یک کالغ« و چــه در مقام کارگردان و نویســنده 

مشترک در فیلم »سازهای ناکوک« بسیار از ایشان  آموختم. 
از اصغــر عبداللهی کتاب درجه  یکی به نــام »قصه ها از 

کجا می آیند« منتشر شــده که در آن، مراحل تبدیل 
و توســعه ایده به قصه و ســینما را به شکل جذاب و 
گیرایی روایــت می کند، اما نهایتــا در این کتاب هم 
معلوم نمی شــود که دقیقــا قصه ها و ایده هــا از کجا 

می آیند.ایده این فیلمنامه از دو بخش تشکیل شده است؛ 
بخــش اول، موقعیت و قواعد »شــهرک« و 
بخش دوم، حس شخصیت اصلی فیلم »نوید 

و فرهاد« در آن  شهرک.

  مضمــون »شــهرک« بــه چــه 
ــک  ــما نزدی ــی ش ــه کار قبل ــدازه ب ان

ــت؟  اس
به نظرم هیچ شــباهتی وجــود ندارد، 
»شــهرک« چه در مضمون، چــه در فرم و 
روایت، به کلی با آثار قبلــی که کار کرده ام 
متفاوت اســت. همین تفاوت و نــو بودن، 
انگیزه بســیار زیادی به من و عوامل اصلی 
فیلم داده که حس جدیــدی را با هم تجربه 

کنیم.

ــوان  ــه عن ــرتیپی ب ــی س ــا عل ــکاری ب ــی از هم   کم
تهیه کننــده کار بگوییــد.

ســرتیپی را از قدیم می شــناختم و فعالیت حرفه ای ایشان 
را چه به عنوان تهیه کننده و چه در مقــام مدیریت دفاتر پخش، 
تحسین می کردم. »شهرک« بســیار همکاری خوب و حرفه ای 
بود. ایشــان از ابتدا همدالنه، با انرژی بسیار خوب و مشورت های 
حرفه ای تاثیر بســیاری در هموار شــدن مسیر ســاخت این اثر 

داشتند .

  دلیــل انتخــاب بازیگــران و رســیدن بــه ایــن 
ترکیــب چــه بــود؟

مــا یــک پیش تولیــد تقریبا فشــرده 
داشــته ایم و با تیم حرفــه ای و خوب 
گروه کارگردانی و تولید به ترکیب 
عوامل بســیار خوبی در پشت 

صحنه رســیدیم، همچنین به ترکیب بازیگرانی که ایده آل این 
فیلم و گزینه های اول من بودند.

  در خصــوص مشــکالت ســاخت فیلــم، کمــی 
برایمــان توضیــح دهیــد.

شرایط واقعا سخت و طاقت فرسا بود. همه عوامل پشت صحنه 
با دو یا سه ماسک بیش از دوازده ساعت فعالیت می کردند. نگرانی 
از ســالمت بازیگرانی که جلوی دوربین بی ماسک بودند و 
دیگر عوامل ســر صحنه، همچنین تســت های مداوم 
و رعایت جدی پروتکل های بهداشــتی کار سخت 

فیلمسازی را دوچندان سخت تر کرده بود.

  بــه نظــر شــما »شــهرک« اثــر جشــنواره 
ــندی است؟  پس

به این ســوال جواب مشخص و دقیقی 
نمی توانم بدهم. فارغ از سالیق جشنواره ها، 
»شهرک« می تواند اثر بســیار تاثیر گذاری 

باشد.

»شــهرک«  در  نکتــه ای  چــه    
ــردم و  ــد م ــر می کنی ــه فک ــت ک هس
ــم  ــد و ه ــی می کن ــدان را راض منتق
می توانــد در کارنامــه کاری شــما 

ــود؟ ــدگار ش ــر مان ــک اث ی
راستش اصال دوســت ندارم خودم در 
مورد این اثر، نکتــه ویژه ای بگویم، ولی فکر 
می کنم قصه چندالیه ولی ســاده ای دارد، 
که همین خصوصیت »شــهرک« را به اثری چنــد بعدی تبدیل 
می کند. من فکر می کنم مردم از بعدی با این فیلم ارتباط بگیرند 
و منتقدین از بعــدی دیگر، همین که یک اثــر بتواند روی طیف 
وســیعی از مخاطب تاثیر بگــذارد و به نوعی درگیرشــان کند 

کافیست که اثر ماندگاری باشد و به حساب بیاید.

  چقدر امیدوارید که فیلم شما دیده شود؟ 
حتما خیلی دوســت دارم زحمــت بازیگــران و عوامل اصلی 
پشت صحنه که بار زیادی از فیلم  روی دوش آن ها بوده دیده شود. 
امیدوارم هیات محترم داوران بتوانند همــه آثار را با تمرکز و دقت 
زیاد ببینند و بی تعارف و صریح رای و نظراتشــان را در جلســات 
اعالم کنند. اما نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که 
اختتامیه فقط بخش جذاب یک جشنواره نیست، بلکه اکران های 
مردمی، اکران برای اهالی رســانه، برای منتقدین، تهیه کنندگان، 
کارگردانان و عوامل ســینما می تواند برای هر کارگردانی بســیار 
جذاب باشــد. من فکر می کنم اگر یک اثر پتانســیل داشته باشد 

مباحث خوب و جامعی حول آن شکل خواهد گرفت.

اختتامیه فقط بخش جذاب 
یک جشنواره نیست، بلکه 
اکران های مردمی، اکران 
برای اهالی رسانه، برای 
منتقدین، تهیه کنندگان، 

کارگردانان و عوامل سینما 
می تواند برای هر کارگردانی 

بسیار جذاب باشد


