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زهرا نجفی

ــش  ــواره در کارهای ــان هم ــین مهدوی   محمدحس
ــه جــا کــرده و بحث هــای تــازه ای  مرزهایــی را جــا ب
سریال ســازی  جریــان  در  حتــی  و  در ســینما  را 
ــان  ــان در جری ــه ایش ــن روحی ــت. ای ــرده اس ــاز ک ب
ــدا  ــروز پی ــور و ب ــور ظه ــما چط ــا ش ــکاری ب هم
چــه  پروژه هــا  ایــن  در  همراهــی  می کنــد؟ 

ویژگی هایــی داشــته اســت؟
محمد حسین مهدویان همیشــه به دنبال تجربه و  ساخت 
فیلم با فضاهای متفاوت اســت. ایــن فیلم هــم از این قاعده 

مستثنا نیست.
ــان  ــا مهدوی ــکاری ب ــه در هم ــدی ک ــم جدی    فیل

کار کرده ایــد، چقــدر در فضــای 
نزدیــک بــه پروژه هــای قبلــی  
ــای  ــه رگه ه ــه ب ــا توج ــت؟ ب اس
جنایــی موجــود در فیلــم، آیــا 
فیلــم  یــک  انتظــار  می تــوان 
حاصــل  از  را  دیگــر  تریلــر 

داشــت؟ همکاری تــان 
اجازه بدهیــد راجع به فضــای فیلم 
صحبتی نکنم و بگذاریم مخاطب خودش 
با فضای فیلم مواجه شود و آن را قضاوت 

کند.
ــار در  ــن ب ــال چندی ــما قب   ش
اولیــن  و  ســینمایی  پروژه هــای 
ــان  ــین مهدوی ــریال محمدحس س
ــه عنــوان مجــری طــرح و مدیــر  ب
ــته اید.  ــکاری داش ــا او هم ــد ب تولی
چطــور شــد کــه تصمیــم گرفتیــد 
در »مــرد بازنــده« بــه ســمت 

برویــد؟  تهیه کنندگــی 
پس از همکاری موفق در 4 یا 5 پروژه با حســین مهدویان 
و دیگر اعضای گروه، در ایــن فیلم  تصمیم گرفتــم به عنوان 
تهیه کننده حضور داشته باشم و چه چیزی بهتر از تهیه فیلمی 
به همراه گروهــی که با آن ها تجربیات موفق و لذت بخشــی از 

قبل داشتم.
ــما  ــه ش ــت ک ــی اس ــن فیلم ــده« اولی ــرد بازن   »م
بعــد از ســال ها فعالیــت در ســینما بــا عنــوان 
مجــری طــرح و مدیــر تولیــد، بــه صــورت مشــترک 
برایتــان  تجربــه  ایــن  تهیه کنندگــی می کنیــد. 
چطــور بــود؟ چــه تفاوت هایــی بــا تجربیــات 

ــت؟ ــان داش ــما برایت ــته ش گذش
سال هاســت که من به عنوان مجری طرح و  یا مدیر تولید 
پروژه های متعددی کار کــردم. طبعا در 
ســینما هر پروژه ای تجربیات مختص به 
خودش را دارد، کمــا اینکه تهیه کنندگی 
در ســینمای مســتقل و بــا ســرمایه 
خصوصی قاعدتا با شــرایط فعلی سینما 

و اوضاع اقتصادی شرایط دشواری دارد.
  بــا توجــه بــه اینکــه آذر 
ــاخت  ــوز س ــتید مج ــاه توانس م
ــم در  ــد و فیل ــم را بگیری ــن فیل ای
ــدران  ــران و مازن ــن ته دو لوکیش
چــه  می شــد،  فیلمبــرداری 
تمهیداتــی بــه کار بردیــد تــا 
ــود؟ ــاده ش ــع آم ــه موق ــم ب فیل

ما از زمان شروع فیلمبرداری تا شروع 
جشــنواره حدود دو ماه فرصت داشتیم. 
پروژه از شروع فیلمبرداری تا پایان پست 
پروداکشــن  زیر دو ماه انجام شده و این 
امکان پذیر نبود، مگر بــا  همراهی تیمی 

هماهنگ که تجربه سال ها کار مشترک 
را با هم داشتند،  و همین موضوع موجب 
شــد در عین ســرعت عمل، همه چیز با 
دقت، آرامش و انسجام خوبی پیش برود.

ــینمای  ــی س ــت کنون   در وضعی
ــای  ــا و تنگناه ــه کرون ــران ک ای
ــه ایــن عرصــه  ــی فشــاری را ب مال

ــد  ــور می کنی ــد، تص ــل می کن تحمی
فیلــم »مــرد بازنــده« چقــدر بتوانــد 

ــد؟ ــه ســینما بازگردان ــی ب شــور و حال
من امیدوارم با فروکش کردن ویروس کرونا 
در جامعه و رونقی که به سینما دوباره برگشته 

اســت و همچنین برپایی جشــنواره امســال 
شاهد رونق بیش از پیش سینما و گیشه 

فروش باشیم.
از  شــما  پیش بینــی    
ــم  ــنواره فیل ــور در جش حض
فجــر و نتایجــی احتمالــی 
ــه  ــت در زمین ــن اس ــه ممک ک
ــی  ــتقبال مردم ــز و اس جوای
ــود  ــه وج ــنواره ب ــن جش ای

ــت؟ ــد چیس آی
امیدوارم اتفاقات خوبی برای 
فیلم رقم بخــورد و مردم فیلم 
»مرد بازنده« را دوســت 

داشته باشند.

    مــن از ایــن میســوزم کــه اینــا منــو آوردن زنــده کــردن 
کــه خودشــون بکشــن 

)متری شش و نیم(

    آدمــا بــدون غــذا بیســت روز دووم میــارن، بــدون آب دو 
روز، بــدون اکســیژن چنــد دقیقــه، امــا بــدون امیــد لحظــه ای 
دووم نمیــارن. کســی کــه امیــد بــه زندگــی رو بــه آدم میــده 

بیشــترین لطــف رو در حقــش کــرده. 
)بارکد(

    جنــگ برنــده و بازنــده نــداره؛ تــو جنــگ فقــط اونایــی 
ــب( ــه ابوقری ــن. )تنگ ــلحه می فروش ــه اس ــده ان ک برن

ــم  ــن بگ ــی م ــو گفت ــی ت ــی هرچ ــی؟!… یعن ــی چ ــرام یعن احت
ــم؟!…  چش

)زندگی مشترک آقای محمودی و بانو(

    ما هم تموم می شیم؟
-تموم هم می شیم. 

)عصبانی نیستم(

ــگار  ــداره، ان ــی ن ــچ فرق ــم؛ هی ــم کن ــی تن ــر چ ــه ه     دیگ
ــه!  ــی تنم ــت بیچارگ ــش رخ هم

)شعله ور(

    اینو از کجا میشناسی که ماشین رو دادی دستش؟
ــس  ــدم، عک ــش رو دی ــف پول ــه. کی ــمش، مطمئن ــی شناس -م

ــه… ــام توش ام
)رد خون(

دیالوگ های برتر

گفت وگو با کامران حجازی، تهیه کننده فیلم »مرد بازنده«

تکــرار تجربــه های موفــق با مهدویان

پس از همکاری موفق
 در ۴ یا 5 پروژه با حسین 
مهدویان و دیگر اعضای 

گروه، در این فیلم  
تصمیم گرفتم به عنوان 
تهیه کننده حضور داشته 
باشم و چه چیزی بهتر از 

تهیه فیلمی به همراه گروهی 
که با آن ها تجربیات موفق و 

لذت بخشی از قبل داشتم

ــار  ــی کن ــای قبل ــد، در پروژه ه ــه می کن ــی را تجرب ــان تهیه کنندگ ــین مهدوی ــده« محمدحس ــرد بازن ــم »م ــا فیل ــار ب ــرای اولین ب ــه ب ــازی ک ــران حج کام
مهدویــان بــوده و بــا همــکاری کــرده اســت. حجــازی در جدیدتریــن اثــر ایــن کارگــردان بــا همــکاری و مشــارکت امیــر بنــان تهیــه کنندگــی »مــرد 

ــا  او می خوانیــد. بازنــده« را بــه عهــده گرفتــه اســت. در ادامــه گفتگــوی »صبــا« را ب


