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گفتگو با سید مرتضی فاطمی، کارگردان »بی مادر«:

سینما برایم ابزار خودشناسی است

از مطبوعــات شــروع کردیــد،  را  کار خــود  شــما    
تهیه کنندگــی، مستندســازی و حتــی اجــرای برنامــه را هــم 
ــاخته اید.  ــان را س ــن فیلمت ــاال اولی ــد و ح ــه کرده ای تجرب
چــه چیــزی شــما را بــه ســمت ســاخت اولیــن ســینمایی تان 
کشــاند؟ آیــا از ابتــدا چنیــن برنامــه ای داشــتید یــا در ادامــه 
ــی رســیدید؟ ــه کارگردان مســیری کــه پیــش رو داشــتید، ب

آن چیزی که بسیار برای من جذاب است، فراتر از سینما، برنامه سازی، 
مستندســازی و یا هر چیزی دیگری از این دست، آن لحظه یا آنی است که 
آدم ها می توانند در بزنگاه ها خودشــان را جای دیگــران بگذارند. این نکته  
و مقام را اصل زرین زندگی می نامند. اینکه شــما بتوانیــد خودتان را جای 
دیگری بگذارید، می تواند به هر صورتی اتفاق بیفتد، در یک مســتند، تئاتر 
تلویزیونی، مطبوعات یا ســینما. برای من مهم این است که به یک جامعه 
اتوپیا و آرمانی برســیم و ما به این جامعه نخواهیم رســید، مگر اینکه افراد 
جامعه یاد بگیرند در بزنگاه ها، برای رســیدن به آرامش خودشــان را جای 

دیگران بگذارند.
شرط اول برای انجام این کار، خودشناسی اســت. و سینما ابزار بسیار 
مهم و موثری برای رســیدن به خودشناســی و خودآگاهی است  چون در 
ســینما می توانید خودتان را جای کودک بگذارید، جای یک فرد کهنسال 
بگذارید، می توانید به جای یک پادشاه زندگی کنید، فقیر باشید و هر چیزی 
را که شما به ذهنتان می رسد  می توانید در ســینما تجربه کنید. به همین 
دلیل به نظرم سینما جای مناسبی برای رسیدن به آن چیزی است که من به 
دنبال آن هستم. و اگر سوالتان این است که از ابتدا چنین برنامه ای داشتم، 
بله از ابتدا چنین برنامه ای داشتم و فقط منتظر فرصتی بودم که خوشبختانه 

ایــن دو ســال اخیر و 

آرامش دوران کرونا برایم فراهم کرد. تقریباً حدود یک سال از این دو سال را 
به نگارش فیلمنامه »بی مادر« اختصــاص دادم و از تیر، مرداد ماه هم تولید 

را شروع کردم.
  بــا توجــه بــه ســوابق و کارنامــه شــما، آیــا شــما اندیشــه 
خاصــی را پیــروی می کنیــد کــه حــاال بــه ســینما رســیده و 
بــه ایــن دلیــل وارد ســینما شــده اید کــه حرف هایتــان را در 
قالــب ســینما بگوییــد؟ آیــا مخاطبــان ســینما بایــد انتظــار 
ــند  ــته باش ــی را داش ــم انتقادی-اجتماع ــک فیل ــای ی تماش

ــت؟ ــای شماس ــه دغدغه ه ــه در ادام ک
تمام اندیشــه ها برای من محترم هســتند، من به اندیشــه ها گوش 
می کنم و به نقاط مثبت آن ها فکر می کنم. سعی می کنم آن چیزهایی که 
با اخالقیات و عقالنیت من در تعارض است کنار بگذارم. من از اندیشه ها و 
آن چیزهایی پیروی می کنم که فکر می کنم برای رســیدن به یک زندگی 
درســت و حال خوب برای خودم، دیگران و جامعه مفید هســتند. فارغ از 
اینکه آن اندیشــه از زبان و فکر چه کسی اســت. بنابراین من به آن معنا از 
اندیشه خاصی پیروی نمی کنم ولی فکر می کنم بانک عاطفی و ذهنی من 
به جایی رسیده بود که می توانســتم تبلور آن را در سینما ببینم. و در ادامه 
باید بگویم که فیلم من انتقادی نیســت، اجتماعی است. حتی اگر انتقادی 
هم باشــد، با آن تعریف که از ســینماگر ایرانی توقع داریم، متفاوت است. 
من بیشتر خودپرسشگری کردم. خودپرسشگری جایی است که فلسفه و 
سینما به هم می رسند. آن جا خود پرسشگری و خودکاوی صورت می گیرد. 
فیلم من هم فیلمی پرسشــگرانه از انسان هاســت نه به معنای انتقادی-

اجتماعی که مدنظر شماســت. درســت می گویید یک روزگاری بود که 
دغدغه هایم را در قالب برنامه های تلویزیونــی انتقادی ارائه می کردم، ولی 
امروز به این نتیجه رسیده ام که اگر بخواهیم میزان انتقاداتمان را به مسائل 
اجتماعی کم کنیم، باید یک پله عقب تر برویم و روی ساحت انسانی و خود 

انسان ها کار کنیم.
  دربــاره انتخــاب ســوژه فیلــم »بی مــادر« بگوییــد. چطــور 

ــیدید؟  ــه رس ــن فیلمنام ــوژه ای ــه س ب
نــگارش فیلمنامــه چقــدر طــول کشــید؟ 
ــدر در  ــادر« چق ــی م ــد »ب ــر می کنی و فک
ســینمای ایــران کــه بیشــتر فیلم هــای 
ــاخته  ــی س ــودرام اجتماع ــر مل آن در ژان

می شــوند، حــرف جدیــدی دارد؟
ســوژه فیلم »بی مادر« در حیــن مطالعه کتابی 

از مایکل سندل )فیلســوف آمریکایی( به ذهن من رسید. در این کتاب یک 
پرسش فلسفی طرح شده بود که تصویر ذهنی از آن پرسش برای یک لحظه 
در ذهن من شــکل گرفت و دیدم که چقدر این موقعیــت می تواند، خطیر 
و پیچیده باشــد. مدام و مدام آن تصویر و تاثیرش در ذهنم بزرگ تر شــد. 
پرسش هایی برای خودم درباره آن تصویری که در ذهنم جرقه زد ایجاد شد. 

آن پرسش ها را آرام آرام برای خودم گسترش دادم و 
همین طور که در پاسخ به سؤال قبلی گفتم، چندین 
بار فیلمنامه را بازنویسی کردم. نگارش نسخه اولیه 
خیلی کوتاه تر بود، ولی بازنویسی ها بسیار زمان برد. 
حدود یک ســال روی نگارش فیلم نامه »بی مادر« 

وقت گذاشتم.
فیلم من به معنی مصطلح ژانر، اجتماعی نیست. 
در سینمای ایران که ما به آن معنا ژانر نداریم، گونه 
داریم و عمده فیلم های ما در گونه اجتماعی ساخته 
می شــوند. اما به آن معنایی که شما متصور بشوید، 
»بی مادر« اجتماعی نیست. فکر می کنم مخاطب با 
اثری مواجه می شود که او را تحت تاثیر قرار می دهد 
و می تواند ســاعت ها درباره موقعیت هــای فیلم و 

شخصیت های آن فکر کند.
  چطــور به ایــن ترکیــب بازیگران رســیدید؟ میتــرا حجار، 
امیــر آقایــی، پردیــس پورعابدینــی و پژمــان جمشــیدی. آیــا 
ــر  ــران فک ــن بازیگ ــه همی ــه ب ــگارش فیلمنام ــدای ن از ابت
می کردیــد؟ مــا در ســینما شــاهد حضــور نســل جدیــدی از 
فیلمســازان هســتیم، ولــی بــه نظــر می رســد در بازیگــری 
ــت  ــت. دس ــم اس ــف قدی ــان طی ــش در می ــان چرخ همچن

شــما چقــدر در انتخــاب بازیگــر بــاز بــود؟
انتخاب بازیگر قواعد متفاوتی دارد. من بیشــتر به شیمی بازیگران در 

انتخاب آنان توجه می کردم؛ قاعدتاً در زمانی که فیلمنامه را می نوشــتم، 
اســامی متنوعی از ذهنم عبور می کرد ولی من از همــان ابتدا در ترکیب 
بازیگران، زوج های فیلم، شیمی و روابط بین شــخصیت ها برایم مهم بود. 
درباره اینکه آیا از ابتدا به این بازیگران فکــر می کردم یا نه، می توانم بگویم 
به طور نسبی و کم وبیش بله اما تغییراتی هم وجود داشت که طبیعت کار 

است.
دســت من در انتخاب بازیگر باز بود و کسی جز من بازیگران را انتخاب 
نمی کرد. این پردیــس پورعابدینی اولین نقش اصلی اش در ســینما را در 
بیست سالگی در» بی مادر« بازی کرده اســت. حاال باید مخاطبان فیلم را 
ببینید و قضاوت کنند که آیا پردیس پورعابدینی با 20 سال سن برای بازی 
در نقش مادر مناسب بوده اســت؟! اما من اعتقاد ندارم که چرخه بازیگری 
در دست عده خاصی است. هرکســی که واقعاً زحمت بکشد، از فرصت ها 
اســتفاده کند، برای کاری که می کند انرژی بگذارد و انگیــزه الزم را برای 
درخشیدن داشته باشد، می تواند دیده شود. کما اینکه در فیلم ما هم حتماً 
خواهید دیــد که چقدر ترکیب بازیگــران، انرژی که برای کار گذاشــتن، 
انرژی خوبی است. حتماً باید از نسل جدید هم استفاده کنیم، فکر می کنم 
جدیدتر از پردیس پورعابدینی با 20 سال سن نداشته باشیم. در مورد بقیه 
شخصیت ها هم از نظر سنی در شرایطی قرار داشتند که نمی توانستم برای 

آن ها از نسل جدید بازیگران استفاده کنم.
  در مــورد ایــن دوره از جشــنواره 
ــم  ــنواره فیل ــد. جش ــر بگویی ــم فج فیل
ــازان  ــنواره فیلمس ــم، جش ــر چهل فج
از  متفاوتــی  نســل  و  اســت  جــوان 
ــا دوم خــود  ــا فیلــم اول ی فیلمســازان ب
ــه نظــر شــما  وارد جشــنواره شــده اند. ب
ــد  ــی می توان ــور رقابت ــت، چط ــن رقاب ای
ــن  ــینمای ای ــما س ــر ش ــه نظ ــد؟ ب باش
ــه  ــت و چ ــی اس ــه جنس ــل از چ نس

دغدغــه ای دارد؟
امیدوارم رقابت یا بهتر بگویم جشــن خوبی 
باشــد. به عنوان یکی از کارگردانان بیست و دو 
فیلم حاضر در این رقابت همه تالشــم را کرده ام 
تا اثری درخور نگاه و توجه مخاطبان بســازم تا برایشــان محترم باشد. 
جشنواره فیلم فجر بعد از چهل ســال، یک آیین ملی است. وقتی امری 
چهل سال مداومت داشته باشد به یک امر ملی تبدیل می شود. در حال 
حاضر هم مردم می دانند که ســینمای ایران در بهمــن ماه به مدت 10 
روز جشــن و دورهمی دارد. هم وطنان از آن اطالع دارند، دوستش دارند 
و برایش برنامه ریزی می کنند. باید قدر این دوســت داشــتن را بدانیم و 
جشنواره را به روزهای اوجش بازگردانیم. بسیار مشتاق هستم که فیلم را 

در کنار مخاطبان ببینم.

  زهرا نجفی
ســیدمرتضی فاطمــی بــا اولیــن فیلــم ســینمایی اش »بی مــادر« بــه چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر آمده اســت 
ــر از انتقــاد کــردن از مســائل اجتماعــی بایســتد و نگاه هــا را متوجــه  ــه خــودش یــک پلــه عقب ت ــه گفت ــا ب ت
ــه اش دارد.  ــی را در کارنام ــای تلویزیون ــریال ها و برنامه ه ــی س ــابقه تهیه کنندگ ــد. او س ــانیت کن ــاحت انس س
اجــرای برنامــه و مستند ســازی و حتــی ستون نویســی در مطبوعــات هــم از کارهایــی اســت کــه ســابقا انجــام 
داده اســت. ولــی ایــن اولیــن بــار اســت کــه  فاطمــی یــک فیلــم داســتانی بلنــد را کارگردانــی می کنــد تــا 
ــود. او در ایــن گفت وگــو  ــا مدت هــا درگیــر کــرده ب مخاطبانــش را درگیــر ســوال فلســفی کنــد کــه او را ت

دربــاره دالیــل حضــورش در ســینما ســخن گفــت.

سینما ابزار بسیار مهم و 
موثری برای رسیدن به 

خودشناسی و خودآگاهی 
است. چون در سینما 

می توانید خودتان را جای 
کودک بگذارید، جای یک 

فرد کهنسال بگذارید، 
می توانید به جای یک پادشاه 

زندگی کنید، فقیر باشید 
و هر چیزی که شما 
به ذهنتان می رسد


