
-رض�ا كريم�ي دوس�ت دارد ب�ه عن�وان 
كارگردان فيلم هاي بدنه ش�ناخته ش�ود يا 

يكي از كارگردانان بفروش سينما؟
به نظرم دامن زدن ب��ه نخبه گرايي افراطي و 
همي��ن طور حمايت هاي متعصبانه از س��ينماي 
روش��نفكرانه و خاص و مستندگونه و... از جانب 
برخي دوستان كه شامل دوستان مطبوعاتي هم 
مي ش��ود، اين دو عنوان را كه اشاره كرديد لوث 
ك��رده، پس من هم طبعاً عالقه مند به اين القاب 
نيستم. دوست دارم به عنوان كارگرداني شناخته 
ش��وم كه كارش را بلد است، سينما را مي شناسد 
و همين طور قصه گفتن را به واس��طه س��ينما و 
تصوي��ر مي داند و مي خواه��د مخاطب عام را به 
سينما جذب كند اما نه به هر قيمتي و به شعور 
تماشاگر احترام بگذارد. رسيدن به اين اصاًل كار 
سهلي نيست بلكه آنقدر دشوار است كه خيلي ها 
قيدش را مي زنند و عالقه مند به كار در زمينه هاي 
ديگ��ر مي ش��وند و نام هاي ديگري ب��ر اين گونه 

سينما مي گذارند.
-پس مي توان اين طور پرس�يد كه سازوكار 
س�اختن فيلم ه�اي اي�ن گونه در اي�ران و 
كش�ورهاي ديگر چ�ه تفاوت هاي�ي از نظر 

شما دارد؟
اين گونه سينما كه اشاره مي كنيد اصاًل گونه 
عجيبي نيس��ت و ادامه همان سينمايي است كه 
ده ها سال پيش اختراع شده است. حال در كنار 
اين گونه سينما چه در ايران و چه در كشورهاي 
ديگري كه صاحب س��ينما هستند يك سينماي 
تجرب��ي هم وجود دارد. در كش��ورهاي ديگر با 
ديدن يك فيلم تجربي و خاص كه احتماالً جذاب 
هم هست، اساس سينماي حرفه اي و استاندارد 
زير س��وال نم��ي رود بلكه س��ينماي حرفه اي و 
استاندارد جايگاه خودش را دارد اما فكر مي كنم 
در ايران نسبت به سينمايي كه قرار است مردم 
براي ديدن فيلم هايش به سالن بروند يك گاردي 
وجود دارد، در صورتي كه فلسفه وجودي سينما 
همين اس��ت و به جاي تخطئ��ه بايد حمايت و 
هدايتش كنيم تا به نقطه اي برس��يم كه فيلمي 
كه مردم براي ديدنش به سينما هجوم مي  برند، 
فيلم ارزش��مندي باش��د. س��ينما يعني همين. 
سينما را نمي توان از نو اختراع كرد. در كنار اين 
سينماست كه سينماي تجربي يا هنري مي تواند 

به حيات خودش ادامه دهد.
-به نظر كس�ي كه در اين نوع سينما حضور 
دارد اص�ل در اي�ن ن�وع فيلم ها چيس�ت؛ 
فروختن، م�ورد توجه منتقدان قرار گرفتن 
و تاثيرگذاري اش بر مردم و استقبال از آنها؟

مطلوب ترين ش��كل اين اس��ت كه همه اين 
مش��خصات را پيدا كند كه البته رس��يدن به آن 
اصاًل س��اده نيس��ت و اگر يك فيلمسازي به آن 
برس��د يك اتفاق در پرونده اش افتاده است. پيدا 
كردن نمونه اش در گذشته و حال سينماي ايران 

چندان سخت نيست.
-ولي چطور مي توان جميع اين فاكتورها را 

در كنار هم داشت؟
در وهله اول اعتقاد به اين سينما اهميت دارد 
و براي رس��يدن به آن فيلمس��از نيازمند دانش، 
تجربه، شناخت و تالش است. چون فيلمساز ديگر 
به دنبال ميانبر نيست كه براي رسيدن به شهرت 
و موفقيت فق��ط به فروختن فيلم فكر كند يا نه 
فقط به توجه و تاييد منتقدان فكر كند، اينها به 
نظرم راه هاي ميانبري است كه تنها موفقيت هاي 

مقطعي را به دنبال دارد.
-آيا از روند فيلمسازي تان كه بدون هيچ اوج 

و فرود خاصي بوده، راضي هستيد؟
به هر حال مس��يري بوده ك��ه خودم انتخاب 
ك��رده ام و در آن اتكا به هيچ حمايت و ارتباطي 
نداش��تم. همه چيز بر اساس توان خودم و عاليق 
شخصي ام بوده است. كاماًل مستقل شروع كردم 
و مس��تقل ادام��ه خواه��م داد و از اين بابت هم 

كاماًل راضي ام.
-تفاوت كار و تاثير بازيگران شناخته شده اي 
همچ�ون مهت�اب كرامتي و مهناز افش�ار با 
بازيگراني كه كمتر شناخته ش�ده هس�تند 

در چيست؟
طبيعتاً بازيگران شناخته شده تجربه بيشتري  
دارن��د، فيلم هاي بيش��تري ب��ازي كرده اند، با 
كارگردان ه��اي مختلفي كار كرده اند و س��ينما 
را بيش��تر مي شناسند، پس براي هدايت درست 
آنها نياز به تس��لط و ش��ناخت بيشتري از اين 
حرف��ه داريد. بازيگراني از اي��ن طيف قاعدتاً با 
اصول بازي در س��ينما آش��ناتر هس��تند، پس 
بده بس��تان با آنها راحت تر اس��ت ت��ا بازيگري 
كه خيلي با مديوم س��ينما آشنا نيست. من در 
مرحله تمرين و روخواني قبل از فيلمبرداري با 
بازيگران در مورد ظرايف ش��خصيت نوشته شده 
زياد صحبت مي كنم تا به دريافت مش��تركي از 
نقش برسيم و بر سر كليات اجراي نقش توافق 
مي كنيم. پ��س از آن در مرحله فيلمبرداري بر 
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سعيد احمدي پويا

پنج دليل براي ديدن فيلم آدمكش

فيلمي نزديك به استاندارد

عصر جمعه بي پايان

1- ديدن فيلم سينمايي »آدمكش« تصور مردم از نوع قضاوت شان نسبت به افراد 
را تغيير مي دهد. در داستان اين فيلم اين نكته يادآوري مي شود كه نگاه آدم هايي كه 
ب��ه ناخودآگاه ديگران دس��ت پيدا مي كنند و رفتار آنه��ا را فقط از روي گفته ها تعبير 

نمي كنند چقدر با ديگران فرق دارد. 
2- من به عنوان كس��ي كه فيلمنامه اين فيلم را نوش��ته ام، فيلم »آدمكش« را به 
همه كس��اني كه مدت هاست دنبال تماش��اي يك فيلم جدي با پيچيدگي هاي روايي 
عميق هستند، توصيه مي كنم. با توجه به اينكه سينماي ايران را مدت هاست پيگيري 
مي كنم، مدت هاست فيلمي كه همه عوامل آن با جديت به خاطر فيلم شان تالش كرده 
باش��ند نديده  ام يا حداقل در طول اين س��ال ها بسيار كم بوده است. اين فيلم در بازار 
كمدي هايي كه بر پرده اكران هس��تند فيلمي جدي اس��ت و از معدود فيلم هايي است 

كه همه دست اندر كاران آن سعي كرده اند كار خوبي ارائه دهند.
3- دليل ديگرم اين است كه تماشاگر مي تواند دو ساعت فيلم ببيند و سرگرم شود 
بدون اينكه به شعور او به عنوان مخاطب توهين شود. فيلمنامه نويس در نگارش اين فيلم و 
كارگردان با اجراي درست آن و بازيگران با جدي گرفتن كار به تماشاگر احترام گذاشته اند.
4- ن��ام فيل��م خود دليل ديگري اس��ت. چون همه عوامل اين فيل��م از كارگردان، 
نويس��نده و حتي بازيگران كارهاي قبلي ش��ان در فضايي عاش��قانه و آرام بوده و اينكه 
فيلمي به نام آدمكش با تصوري جنايي از آنها اكران شده كار تازه اي است و حتي نام 

فيلم مي تواند مخاطب را براي ديدن فيلم ترغيب كند.
5- به نظر من در شرايط فعلي و اكران هاي سال89 اين فيلم در مقايسه با فيلم هاي ديگر 
كه همزمان با آن اكران شده، فيلم آدمكش به استانداردهاي سينماي مطلوب نزديك تر است. 
*نويسنده فيلمنامه آدمكش

»عصر جمعه« ساخته مونا زندي فيلمي است كه به زيرپوست زندگي زنان ايراني مي رود 
و سعي مي كند با برشي حساب شده، گوشه اي از مصائب و مشكالت زنان را به تصوير بكشد. 
فيلم روايت زناني است كه در وضعيتي ناخواسته قرار مي گيرند و آن وضعيت، خط سرنوشت 
آنان را تغيير مي دهد. در يك جامعه، هر چقدر زنان با پارامترهاي س��نتي دست  به  گريبان 
باشند، احتمال بروز وضعيت هاي ناهنجار برايشان بيشتر است. اين فيلم، قصه زني را مي گويد 
كه كودكي اش در معرض دس��تبرد حوادث قرار گرفته  اس��ت. به همين دليل او از خاطرات 
كودكي اش گريزان است. اتفاقي كه كودكي اش را ويران كرد، در يك عصر جمعه رخ داد؛ عصر 
جمعه اي كه سايه اش چنان بر زندگي اش گسترده شد كه هيچ وقت آن عصر جمعه برايش به 
پايان نرسيد. شقايق دختري است كه مورد آزار جنسي قرار مي گيرد و از خانه رانده مي شود. 
وضعيت شقايق، تا قبل از آن عصر جمعه، وضعيت يك دختر پانزده ساله اي بود كه در حمايت 
خانواده اش قرار داشت. با يك حادثه، وضعيت او تغيير مي كند و دختر سرگرداني مي شود كه 
در ترمينال سرگردان است و دستگير مي شود و در زندان بچه اش را به دنيا مي آورد. شقايق 
كه شخصيتش از بين رفته  است، هويتش را تغيير مي دهد و اسم خودش را سوگند مي گذارد. 
انگار با خودش سوگند مي خورد كه ديگر ارتباطي با خانواده اش نداشته باشد. سوگند، بعد از 
زندان مشكالتش پيچيده تر مي شود. او فرزندي دارد كه بايد برايش هويت بسازد. كشمكش 
اصلي فيلم، ارتباطي است كه فرزند با والدين خود دارد. كشمكشي كه سوگند با پدرش داشته  
است، حال با فرزندش »اميد« دارد. سوگند، قرباني ديدگاه هاي تربيتي نسل قبلي است. پدرش 
پس از يك اتفاق، حتي به حرف هاي دختر گوش نمي كند؛ فقط قضاوت مي كند و سوگند را 
از چتر حمايت خودش خارج مي كند. اما سوگند با فرزندش حرف مي زند و همه كار مي كند 
تا فرزندش در چارچوب خانواده باقي بماند. گره داس��تان با اين كش��مكش تعريف مي شود. 
سكانس به سكانس، ابعاد اين كشمكش پرداخت مي شود. سوگند آرايشگر است و به سبب 
ش��غل و شخصيتش، كشمكش هاي خاصي با فرزندش دارد كه بسيار بجا و درست ساخته 
شده اند. درگيري اميد با مادرش، بعضي وقت ها با يك نگاه به مخاطب نشان داده مي شود. اوج 
اين كشمكش، هنگامي است كه اميد مي فهمد مادرش درباره پدرش به او دروغ گفته  است. 
اين نقطه اوج، بسيار كليشه اي و معمولي است. اميد چيزي را مي شنود كه نبايد بشنود؛ از 
خانه مي گريزد و خالف مي كند. اين نقطه اوج، تناسبي با سكانس هاي حساب شده قبلي ندارد. 
بعد از اين س��كانس، روند گره گش��ايي در فيلم آغاز مي شود. ابزار اين گره گشايي حرف  زدن 
خاله اميد با اوست. آن هم خاله اي كه اميد تا به آن روز، از وجودش بي خبر بود. از اين ساده تر 
و راحت تر راهكاري پيدا نمي شد كه براي گره گشايي استفاده بشود. نقطه عطف فيلم، بيان 
حادثه عصر جمعه توسط سوگند است؛ رازي كه سال ها در سينه اش حبس شده بود و آن روز 
را برايش تمام ناشدني كرده  بود. سوگند، براي اولين بار بغض فروخورده اش تركيد و راز 15 ساله 
را به خواهرش بنفشه گفت. اين سكانس، با بازي رويا نونهالي را مي توان بهترين سكانس  اين 
فيلم دانست. صداي ضجه هاي سوگند و التماس هاي او در آن عصر جمعه، هميشه در خاطر 
مخاطب مي ماند. شخصيت سوگند، بعد از اين نقطه عطف دچار تحول مي شود. او از اين بار 
فارغ مي شود و سبكبار و آسوده تر مي شود و مي فهمد كه مي تواند ببخشد اما فراموش نكند. 
سوگند، بعد از اين اتفاق، تصميم مي گيرد پدرش را ببيند. آدم هاي اين فيلم، بسيار به واقعيت 
نزديك هستند. شخصيت ها در تاروپود همين جامعه شكل گرفته اند و سياه و سفيد نيستند. 
شخصيت سوگند يك زن  معمولي با تمام خواسته ها و نيازهايش در زندگي است. نه راهبي 
است كه تارك دنيا باشد و نه كسي است كه فرزندش را فراموش كرده  باشد. او نياز به زندگي 
و آرامش دارد و در پي  آن است. زن فال گيري كه سوگند را در بي پناهي، پناه داده  است. اين 
شخصيت كارش فال گيري است اما خصيصه هاي مثبتي دارد كه سبب مي شود براي سوگند 
مادري كند و او را حمايت كند. پايان عصر جمعه، سرشار از اميد است. سوگند براي ديدن 
پدرش مي رود و اميد به شالي كه مادرش بافته  است، دست مي كشد. در اين فيلم، عصر جمعه 
تمام مي شود و هفته  جديدي آغاز مي شود اما در واقعيت، عصر جمعه هاي بسياري هستند كه 

فقط مرگ مي تواند بر آنها مهر پايان بزند. 

 طبقه سوم
كارگ�ردان: بيژن ميرباق��ري/ بازيگران: 

مهناز افشار و پگاه آهنگراني 
»بي��ژن  فيلمس��ازي  تجرب��ه  چهارمي��ن 
ميرباق��ري« نيز در لوكيش��ن محدود بيش��تر 

قصه حول روابط ش��خصيت هاي اصلي داس��تان است. داستان آن هم در فاصله زماني 
ش��ب تا صبح مي گذرد. دختر جواني پس از فرار از يك ميهماني شبانه ناخواسته وارد 
خان��ه زني مي ش��ود. حالت هاي دخت��ر و واكنش اين زن با حرك��ت دوربين در داخل 
خانه بين آشپزخانه، سالن اصلي و اتاق خواب در اين فيلم به تصوير كشيده مي شود. 

 نفوذي 
كارگردانان: احمد كاوري، مهدي فيوضي/ 
تهيه كنن�ده: جم��ال ش��ورجه / بازيگران: 
جمشيد هاشم پور،  امير جعفري، نسرين مقانلو 
فيلم، زندگي اس��يري را روايت مي كند كه 

بعد از 20 س��ال  به وطن بازگش��ته اس��ت. او وقتي به ايران مي رسد دستگير و زنداني 
مي شود. اين فيلم اقتباسي از يك داستان است. چند سال قبل كتابي به نام »حكايت 
زمس��تان« به قلم »س��عيد عاكف« كه مربوط به زندگي يك آزاده است و اتفاقاتي كه 

براي او در اردوگاه مي افتد به دست شورجه مي رسد.  

 عصر روز دهم 
كارگردان: مجتبي راعي / بازيگران: هانيه 

توسلي، احمد مهرانفر، صغري عبيسي
داس��تان اين فيلم از خرمشهر و در دوران 
جنگ ايران و عراق آغاز مي شود و زندگي يك 

خانواده را به تصوير مي كشد كه جنگ باعث جدايي آنها مي شود و بعد از وقايع ديگري 
از جمله سقوط صدام و جنگ امريكا و عراق آنها همديگر را پيدا مي كنند.

سر جزييات هر سكانس يا پالن در صورت لزوم 
گفت وگو مي كنيم. همه اينها امتيازاتي است كه 
كار ب��ا بازيگران حرفه اي دارد ولي اساس��اً من 
همه تالش��م را مي كنم تا بازيگر را به نقشي كه 
بازي مي كند نزديك كنم حاال چه شناخته شده 

باشد چه نباشد.
-در فيلم هايي كه ش�ما مي سازيد اين نكته 
كاماًل مبهم است كه بر اساس بازيگر سناريوي 
خود را انتخاب مي كنيد و مي نويسيد يا جزء 
آن دس�ته از كارگرداناني هس�تيد كه فقط 
دوس�ت دارن�د بازيگران شناخته ش�ده در 

فيلم هايشان حضور داشته باشند؟
من هرگز بر اس��اس بازيگر س��ناريو انتخاب 
نكردم و ننوش��تم و فكر مي كن��م پس از انقالب 
ب��ه ندرت چني��ن اتفاقي افتاده باش��د اما اينكه 
دوس��ت داشته باشم صرفاً بازيگران شناخته شده 
در فيلم هايم بازي كنند، نه اين طور نيس��ت. اين 
ش��ايد در مورد جوان هايي صدق  كند كه روياي 
اين را دارند كه با بازيگران مش��هور كار كنند. به 
نظرم شما با اين سوال از بحثي كه شروع كرديد، 
منحرف شديد. خاطرتان باشد بحث بر سر گونه اي 
از سينما بود، همان گونه سينمايي كه صحبتش 
را مي كرديم ايجاب مي كند كه شما از بازيگراني 
اس��تفاده كنيد كه مردم آنها را مي شناسند و به 
آنها عالقه مندند؛ همان طور كه اين گونه سينما 
يك قصه منس��جم را مي طلبد و يك كارگرداني 
س��نجيده را. بدون هر ك��دام از اينها آن اتفاقي 
ك��ه باي��د نمي افتد. ص��رف حضور چن��د بازيگر 
شناخته شده در فيلم كافي نيست و اين موفقيت 
فيلم را تضمين نمي كند. اين اهميت دارد كه آنها 
چه قصه و ش��خصيتي را ب��ازي مي كنند و با چه 

كارگرداني كار مي كنند.
-نح�وه كارگرداني به خص�وص با بازيگران 
شناخته ش�ده چگونه است، آيا سختي هاي 

خاص خودش را دارد؟

بازيگران شناخته شده هم در وهله اول بازيگرند 
ام��ا بازيگران��ي كام��اًل حرفه اي. آنها به س��رعت 
تش��خيص مي دهند با چه نوع كارگرداني روبه رو 
هستند. همان ابتدا به من اعتماد مي كنند چون 
به س��رعت متوجه مي ش��وند من تصور كاملي از 
شخصيتي كه قرار است ساخته شود، دارم و آنها 
را نيز كاماًل سنجيده انتخاب كرده ام. اينها كار با 

بازيگران را براي من راحت مي كند.
-آيا اج�ازه مي دهيد بازيگ�ران آنچنان كه 
دوس�ت دارند با تغييراتي در فيلمنامه بازي 
كنند يا همه چيز بايد آن طور باشد كه شما 

مي خواهيد؟
همه چيز بايد آن طور كه كارگردان مي خواهد 
اتف��اق بيفت��د. من قبل از اينك��ه فيلمبرداري را 
شروع كنم بايد فيلمنامه ام كامل باشد و به نظرم 
زمان فيلمبرداري زمان مناس��بي براي تغيير در 
فيلمنامه نيس��ت. ش��ايد تغييراتي در فيلمنامه 
و ديالوگ ه��ا اتفاق بيفتد ام��ا اين تغييرات قطعاً 
جزيي اس��ت. ضمن اينكه روش كارم با بازيگران 

را پيشتر توضيح دادم.
-بعد از اين س�وال هاي كلي كه شناختي از 
شيوه فيلمسازي فيلم هايي همچون »يك« 
و »انعكاس« مي دهد به سراغ فيلم آخرتان 
آدمك�ش مي رويم. مي توانيد به اين س�وال 
متداول هم جواب دهيد كه ايده اوليه فيلم 

آدمكش چگونه شكل گرفت؟
ط��رح اوليه آدمك��ش متعلق به خان��م آزيتا 
موگوي��ي بود و ب��راي توليد آن ب��ا آقاي محمد 
پوس��تي به توافق رسيديم و نگارش فيلمنامه آن 
را به دوس��تم آقاي محمدهادي كريمي سپرديم. 
ما در انعكاس با ايش��ان تجربه همكاري خوبي را 
داش��تيم و اينجا هم فيلمنامه ايشان همان طور 
كه توقع داش��تم، فيلمنامه خ��وب و حرفه اي از 
كار درآم��د، البته من فيلمنامه را قبل از ش��روع 
فيلمبرداري مطابق فضاي��ي كه مورد نظرم بود، 

بازنويس��ي كردم و به نظرم چ��ون فكر اوليه كار 
عميق و جذاب بود باعث ش��د كار از همان ابتدا 

مسير درستي را طي كند.
-ش�ما در فيلم هاي قبلي خود نيز به مساله 
خيانت و عشق هاي چند نفره پرداختيد. چرا 

اين سوژه برايتان مهم است؟
در آدمكش مطلقاً عشق سه نفره به قول شما 
يا مثلث عشقي وجود ندارد. من تنها در يك فيلم 
به اين موضوع پرداختم كه همان فيلم اولم »عشق 
+2« ب��ود. در »انعكاس« هم اص��اًل بحث مثلث 
عش��قي نيس��ت. اگر بخواهيم برايش يك شكل 
هندس��ي تصور كنيم در واقع يك مربع عش��قي 
اس��ت كه آن هم فقط در خدمت بيان مضموني 

است كه فيلم دارد.
-نق�ش خان�م كرامت�ي نقش�ي اس�ت كه 
مي توانست سبب ش�ود ايشان اين فيلم را 
ب�ازي نكند. چطور توانس�تيد با ايش�ان به 

توافق برسيد؟
نمي دانم اشاره به كدام مشخصه نقش داريد؟ 
نق��ش رويا ملك زاده نقش اصل��ي زن قصه و در 
واقع هس��ته مركزي قصه است و همچنين كاماًل 
متفاوت با نقش هايي اس��ت كه پيش از اين خانم 
كرامتي بازي كرده اند. ايشان اساساً عالقه مند به 
ايفاي نقش هاي متفاوت و تامل برانگيز هس��تند. 
فكر مي كنم اين مشخصات كافي بود كه با خانم 

كرامتي به توافق برسيم.
-در مورد گريم ها تدابير شديدي مطرح بود 
كه عكس هايش منتشر نشود. چرا، آيا اين از 

ترفندهاي تبليغاتي بود؟
تدابير چندان ش��ديدي نبود، بلكه همان  طور 
كه اشاره كرديد سياست تبليغاتي بود كه دوستان 
روابط عمومي در نظر گرفته بودند. مي خواستند 
كنجكاوي ها را بيش��تر تحريك كنند و عكس ها 
تدريجاً منتشر ش��ود. گاهي خالف معمول عمل 

كردن اصاًل بد نيست.

-چندي اس�ت كه مجموع�ه فيلم هايي كه 
مي توان ب�ر آنها تحليل هاي روانش�ناختي 
داش�ت زياد ش�ده است. خود ش�ما چرا به 

سراغ اين موضوع رفته ايد؟
نمي دانم منظورتان از مجموعه فيلم ها، كدام 
فيلم هاست. اتفاقاً به موضوعاتي از اين دست بسيار 
كم پرداخته مي شود. اين نظر غالب آدم هايي است 
كه فيلم هاي سينماي ايران را دنبال مي كنند. به 
همي��ن دليل فكر مي كنم براي س��اختن چنين 
فيلم��ي دنباله رو جرياني نب��ودم. ما طرح جذابي 
داش��تيم كه پرداختن به آن چني��ن حال و هوا 
و نگاه��ي را مي طلبيد. الزم اس��ت اش��اره كنم 
كه پرداختن به موضوعات اينچنيني كار س��هل 
و س��اده اي نيس��ت. درآوردن چنين قصه هايي و 

ساختنش كمي توام با ريسك است.
-فكر مي كنيد پرداختن به اين گونه مسائل 
در قال�ب فيلم هاي�ي ب�ا حض�ور بازيگران 
مطرح مي تواند موثرتر باش�د ي�ا پرداختن 
ب�ه اين مس�ائل در فيلم ه�اي اجتماعي و با 

رويكردي ديگر؟
اگر بحث تاثير بر مردم اس��ت پس بايد مردم 
در س��طح گسترده بيننده فيلم باشند. طبيعتاً به 
دنبال تاثير بر قشرهاي خاص و محدود نيستيم. 
ضمن اينكه اين قانون نيست كه الزاماً در فيلم هاي 
اجتماعي نبايد از بازيگران مطرح اس��تفاده كرد. 
همان طور كه قباًل اشاره كردم اساساً تعاريف در 
سينما مخدوش شده اس��ت. استفاده از نابازيگر 
و رواي��ت تصويري الكن به هيچ وجه نش��انه هاي 

سينماي اجتماعي نيست.
-ب�از هم حامد بهداد خودش را تكرار كرده 

است. شما نخواستيد يا نشد؟
حامد بهداد كاماًل متناسب با نقش بازي كرد. 
اي��ن ش��خصيت يعني حميد زاهدي ش��خصيت 
ت��ازه اي براي حام��د بهداد بود و ب��ه نظرم اصاًل 
تكراري بازي نكرده است. احتماالً آنچه باعث شده 
شما تكراري تصورش كنيد مجموعه ويژگي هايي 
اس��ت كه حامد بهداد به عنوان يك بازيگر براي 
هر نقش��ي با خودش دارد و به آن نقش طراوت 

مي دهد.
-در نهايت اين فيلم نيز نظير ديگر آثار شما 
از يك فروش مش�خص تاكن�ون برخوردار 

بوده است.
اين خودش به تنهايي مي تواند يك حس��ن و 
ويژگي باش��د. اتفاقاً اگر فيلم هايم را دنبال كرده 
باشيد اين مسير مستقيم و رو به باالست، ضمن 
اينكه هر حركتي اگر فكر ش��ده و سنجيده باشد 

حكم يك دورخيز را دارد.
-از جايگاه فيلم تان در سينماي ايران راضي 

هستيد؟
اگر گونه مورد بحث مان ديگر براي ش��ما جا 
افتاده باش��د به نظرم شريان حياتي سينماست 
كه باعث مي ش��ود اقتصاد س��ينما سر پا بماند. 
اگر مردم ارتباط ش��ان را با س��ينما حفظ كنند 
س��ينما به لحاظ مضموني و س��اختار پيشرفت 
سينمايي ش��ان  صفحات  روزنامه ه��ا  مي كن��د. 

همچنان پابرجاس��ت و....

رض�ا كريمي كارگرداني اس�ت كه ب�ر پايه بازيگران مش�هور و داس�تاني كه مي تواند 
جذابيت دنبال كردن داش�ته باشد فيلم هايش را مي سازد. انكار هم نمي كند كه فضاي 
روشنفكرانه مرسوم در فيلم هايش موج نمي زند. او به مسائلي همچون عشق، خيانت، 
زندگي ه�اي زناش�ويي بربادرفته و دزدي مي پردازد؛ فيلم هاي�ي كه هر كدام مي تواند 
در يك آخر هفته ديده ش�ود، بدون اينكه طنزهايي مبتذل در آن وجود داشته باشد. 
فيلم هايي كه بر مبناي همان روند س�رگرم كنندگي س�اخته مي ش�ود و قصد دارد در 
يك محدوده با تماش�اگرش ارتباط برقرار كند. او تس�ليم بازيگران نيست و بازيگران 
ه�م همي�ن طور. گفت وگو با كارگرداني كه فيلم هايش در روند روش�نفكرانه مرس�وم 
نمي گنجد درباره اين ش�كل س�ينما فرصتي اس�ت تا بار ديگر به مقول�ه فيلم هايي از 

جنس ديگر در سينماي ايران پرداخته شود. 

گفت وگو با رضا كريمي كارگردان فيلم آدمكش

سينمارانميتوان
ازنواختراعكرد
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درحاشيهفيلمآدمكش
 حضور بازيگران شناخته شده در كنار داستانگويي 
سرراس��ت يك��ي از ويژگي ه��اي فيلم هاي��ي نظير 
»آدمكش« اس��ت. اين فيلم، هم بازيگرانش را دارد 
همچون بهرام رادان و مهتاب كرامتي و مهناز افشار 
و حام��د بهداد و هم داس��تاني كه دنب��ال كردنش 

سخت نيست.
 گريم ه��اي مهتاب كرامت��ي در فيلم هاي آخر او 
نش��انه اي از همان ش��كل معمولش ن��دارد. او كه از 
فيلم بيس��ت س��اخته كاهاني به اين طرف مدام در 
فيلم ها قبول كرده اس��ت كه در شكل ها و نقش هاي 
مختلف و عجيب و غريب و غيرمتداول حضور داشته 
باش��د حال مي تواند يك زن زنداني و قاتل باش��د يا 

يك زن كارگر بيوه. 
 اين فيلم بعد از فيلم هاي »عش��ق+2« )1378(، 
»ه��زاران زن مثل من« )1379(، »تب« )1381( و 
»انعكاس« )1386( پنجمين ساخته سينمايي رضا 

كريمي است. 
 بهرام رادان درباره اين فيلم گفته است: »»آدمكش« 
تجربه بس��يار خوبي بود و يك كار جدي با گروهي 

حرفه اي بود كه نتيجه آن رضايت بخش است.«

 حام��د بهداد هم يكي ديگ��ر از نقش هاي منفي 
خودش را بازي كرده و گفته اس��ت: »خوشحالم كه 
در اي��ن فيلم حضور داش��تم. اين فيلم تجربه خوبي 
بود كه در كنار اس��تاد قطب الدين صادقي باشم كه 
پيش از اين در دانشگاه يكي از شاگردان وي بودم.«

 بيش��تر س��كانس هاي اين فيلم در تهران و بقيه 
در لواسان و حوالي رامسر فيلمبرداري شده است.

 »آدمكش« نيز از س��وي هيات انتخاب جشنواره 
فج��ر در بخ��ش خارج از مس��ابقه ق��رار گرفته كه 
تهيه كننده آن فيلم را از جشنواره بيرون كشيد و در 
نامه اي نوشت: »ان شاءاهلل اين اتفاق به دليل مطلوب 
نب��ودن حاصل زحمات حرفه اي ترين و باتجربه ترين 
هنرمندان سينماي ايران رخ داده باشد، نه براساس 

مسائل خارج از خود فيلم.« 


