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آنچه که در فیلم ســینمایی »پسران دریا« 
بیش از همه به وضوح دیده می شود، ساده و 
صمیمی بودِن فضای آن است. روایتی دلنشین 
در فضایی که بسیار واقعی و رئال است. داستان در جهان دو 
جوان روایت می شود که شمال و جنوب بودن محل زیست آنها 
تفاوتی در صمیمیت قصه ایجاد نمی کند و هر دو اپیزود به دل 
مخاطب می نشیند. »پسران دریا« المان هایی دارد که موجب 
می شــود آن را صرفا در محدوده سینمای کودک و نوجوان 
نبینیم. جهانی که از این دو نوجوان تصویر می شود، فارغ از 
معصومیت های کودکانه، احساسات و روابط انسانی را نیز به 
نمایش می گذارد و مفاهیمی مانند عشق و مهربانی را در قالب 
جهان این دو نوجوان تعریف می کند. »پسران دریا« فیلمی 
است دوست داشتنی و می توان با تماشای آن از هم مسیر شدن 
با دو نوجوان ساده و صمیمی لذت برد. پسران دریا فیلمی به 
کارگردانی و نویسندگی افشــین هاشمی و حسین قاسمی 
جامی و به تهیه کنندگی بهروز نشان محصول سال 14۰۰ است. 
در »پســران دریا« مونا فرجاد در کنار دو نوجوان از شمال و 
جنوب کشور به نام های یاسین حبیب پور و منیب بزرگ زاده 
به همراه پیام امیرعبدالهیان، مهنوش شیخی، حسن خلدون، 

علی بحری، آیسان حّداد و افشین هاشمی بازی کرده اند.
به بهانه اکران »پسران دریا«، گفت وگویی با افشین هاشمی 
کارگردان و سناریست و مونا فرجاد بازیگر فیلم داشتیم که 

با ما همراه می شوید.

به نظر می رسد که دو شخصیت نوجوان در دو اپیزود فیلم، بیشتر از 
اینکه بازی کنند، خود واقعی شان هستند. در حقیقت فضای فیلم این 
حس دوست داشتنی را به مخاطب منتقل می کند.  زندگی مجموعه ای 
درهم تنیده از عواطف و احساسات است و فراز و فرودش توأمان. مثال 
در یک مجلس عزاداری ممکن است لحظاتی بخندید یا در شادترین 
لحظات، خاطره ای غم انگیز اشک به چشــمان تان بیاورد. گاهی در 
شادی، تصویری از اشک می بینیم و گاه بالعکس. از این منظر »پسران 
دریا« شبیه به زندگی است و واقع گرایانه. شاید همین توأمان بودِن 
عواطف سبب می شود مخاطب با داستان و شخصیت ها ارتباط برقرار 
کند و قصه ی فیلم برایش ملموس شود و یا آن طور که شما می گویید 

مخاطب با حس خوب از سینما بیرون بیاید. 

در این فیلم با دو نوجوان دهه نودی کار کردید. به نظر شما 
مهم ترین تفاوت نوجوان نسل امروز با نوجوان دهه های قبل 

در چیست؟
بی ترید تفاوت های بسیاری دارند. در دنیای امروز برای آگاهی از 
اتفاقی در آن سوی جهان، یک جستجو در اینترنت راه گشاست. اما دو 
نوجوانی که ما در این قصه داریم خیلی از فضای نوجوان های دهه های 
قبل دور نیستند. منگوش و لوچو، دو نوجوان مدرن در یک کالن شهر 
نیستند، یا دوراند یا تواِن مالِی اســتفاده از تکنولوژی را ندارند. پس 
ارتباط  آنها با محیط پیرامون هنوز به مجاز تبدیل نشده است. از این 

منظر شاید هماننِد نوجوان های دهه ۶0 و ۷0 باشند.

 آنچه که در هر دو اپیزود فیلم به صورت محسوس وجود 
داشت، ارتباط این دو نوجوان با مفهوم عشق و آداب محبت 

بود. آیا چنین مقصودی داشتید؟
واقعیت این است که در دهه های قبل، جامعه ی بسته ای داشتیم 
که رابطه ی دو جنس مخالف، مذموم بود و اساسا َمجاز نبود. اما نوجواِن 
امروز، می تواند درک درست تری از ارتباِط انسانی که عشق و محبت 
هم بخشی از آن اســت، داشته باشد؛ یا دســت کم من دوست دارم 
اینگونه خیال کنم که آنها درک درستی از روابط انسانی، فارغ از نگاه 
جنسیتی دارند. البته نگاه جنسی لزوما غلط نیست و در زمانش خواه 
ناخواه اتفاق می افتد و اتفاقا شاکله ی  آن در نوجوانی شکل می گیرد. 
در این میان، نوجوان امروزی به واسطه ارتباطات گسترد ه ی جهانی، 
و داشتِن هوش اجتماعی باالتر، ممکن است حتی برای ابراز عشق و 

عالقه هم راه هایی کشف کند که به ذهن بزرگ ترها نرسد.    
جست وجوی عشــق، محبت و مهرورزِی انســانی، درون مایه ای 

مشترک است برای همه ی انسان ها. همیشه سعی داشته ام در کارهایم 
به آن بپردازم و گمانم پرداختن به این مفاهیم، الزمه ی جامعه امروز 
اســت. جامعه ای که به نوعی در آستانه ی فروپاشــی قرار دارد. در 
حقیقت دوست دارم در کارهایم موضوعات و مفاهیمی را تصویر کنم 

که آرزومند تحقق شان هستم. 

کمی از چگونگی انتخاب بازیگران نوجوان فیلم بگویید.
انتخاب بازیگر نقش لوچو توسط آقای حسین جامی انجام شد که 
یاسین را در باشگاه های کشتی پیدا کرده بود و به نظر من هم، انتخاب 
بســیار خوبی بود. یاسین تجربه بازی نداشــت اما در دومین جلسه 
بازیگردانی دریافتم که می شــود مثل یک بازیگر حرفه ای با او رفتار 
کرد. در واقع میزانسن ها، سکانس ها، عواطف و احساسات و ... را برایش 

توضیح می دادم و او اجرا می کرد. 
برای اپیزود دوم نیز، به گزینه های مختلفی فکر کرده بودم اما دقیقا 
یک روز مانده به آغاز فیلمبرداری، به همراه احمد ساکت؛ طراح صحنه 
فیلم، در کوچه پس کوچه های جزیره کیــش، در میان نوجوان های 
بومی. منیب را پیدا کردیم. اگر چه شیطنت هایش کار کردن با او را 
سخت می کرد اما شور و هیجانی درون منیب وجود داشت که مناسب 

نقش منگوش بود.   

کار با کدام یک از بازیگران نوجوان برای شما ساده تر بود؛ 
یاسین یا منیب؟

حتی در ســینمای حرفه ای که تمام عوامل حرفه ای هســتند، 
کارگردان موظف ســت پیدا کند که با هر بازیگر چگونه کار کند. در 
نهایت، این نتیجه کار و ثبت اثر اســت که اهمیــت دارد که باید به 
بهترین شکل انجام شود. در خصوص نوجوان های فیلم »پسران دریا« 

هم همین است؛ یاسین و منیب هر دو در برابر دوربین  نابلد و نابازیگر 
بودند و بیرون کشیدن لحظات ناب اجرایشان نیازمند تمهیداتی بود. 

آیا این دو نوجوان پس از تجربه  بازی در این فیلم، دوست 
داشتند وارد جهان سینما شوند و مسیر بازیگری را دنبال 

کنند؟
بازیگری سودایی اســت که در سر خیلی هاست. مخصوصا کسی 
که یک بار لذت آن را تجربه می کند، دوست دارد شیرینی این تجربه 
برایش ادامه داشته باشــد. رفتن کورکورانه به سمت بازیگری، برای 
کســانی که یک بار آن را تجربه کرده اند بســیار اتفاق می افتد. من 
امیدوارم این دو آگاهانه با این مقوله برخورد کنند و تمامی جوانب این 
مسیر را بسنجند. در واقع بازی در این فیلم برای این دو نوجوان یک 
اتفاق بود. مثل این می ماند که هنگام غرق شدن در دریا، موج ها شما را 
به ساحل برسانند. این به آن معنا نیست که شما شناگر خوبی هستید، 
این اتفاق می تواند دری را برای شما باز کند که اگر عالقه به شنا کردن 
دارید تالش کنید شناگر قابلی شوید در غیر این صورت ادامه این کار 
ممکن است منجر به غرق شدن شما شود. من در طول فیلمبرداری، 

مدام به بچه ها این نکته را گوشزد می کردم. 

مونا فرجاد چگونه برای نقش یَمنا انتخاب شد؟ آیا از ابتدا 
در ذهن شما وجود داشت؟

پیش از این فیلم، در سه پروژه دیگر با مونا فرجاد همکاری کرده 
بودیم. ابتدا یومنا را یک زِن بومِی ناشنوا دیده بودم که قرار بر بازِی مونا 
بود. اما به لطِف رضا میرکریمی فیلمنامه ی »نگهبان شب« را خواندم 
که آن جا هم شخصیت زِن فیلمنامه ناشنوا بود. نمی خواستم ایده ی 
دو فیلم عینا شبیه به هم باشــد در نتیجه این مورد را تغییر دادم. با 

پرونده

گفت و گو

سبا فرجاد

افشین هاشمی:  
 »پسران دریا« 

شبیه به زندگی است
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