
زمان داور عادلي اس��ت كه هميشه ثابت مي كند 
براي چه فيلمي زحمت كش��يده شده است. االن 
درباره »چند كيلو خرما براي مراسم تدفين« كه 
متاس��فانه با وجود پروانه نمايش و پخش كننده 
پش��ت اكران ماند، در فضاي مج��ازي چيزهاي 
زيادي مي خوانم و خوشحال مي شوم اما اميدوارم 
هرچن��د محدود اكران آن را روي پرده ببينم. به 
نظرم فيلمي كه س��اخته مي شود اگر فيلم خوبي 

باشد حتماً ديده مي شود پس دلسرد نمي شوم.
- بعضي ه�ا گمان مي كنند چ�ون فيلم هاي 
قبلي ش�ما اكران نشده اند شما سراغ دفاع 
مق�دس و جن�گ رفته ايد. آيا درس�ت فكر 

مي كنند؟
فيلمنام��ه  چ��ون  نيس��ت  اين ط��ور  اص��ًا 
»سيزده 59« چهار سال پيش نوشته شد و هرگز 
به اين فكر نكردم، ضمن اينكه همين فيلم را هم 
خيلي ها مي گويند تلخ است و صحنه هايي دارد و 
حرف هايي مي زند كه ممكن است برخورنده باشد 
و ب��راي اكران به ما كم��ك نمي كند. اما من اين 
س��ينما را بسيار دوست دارم. آنقدر كه حتي در 
»ترانه تنهايي تهران« هم به قصه يكي از آدم هاي 
جنگ پرداختم. او هم در جنگ بيس��يم چي بود 
و ب��ه زندگي امروزش مي پرداخت. آخر فيلم هم 
يك غافلگيري دارم اما تعريف نمي كنم چون قرار 
اس��ت به ش��بكه خانگي بيايد. »سيزده 59« هم 
قصه تنهايي آدم هايي را مي گويد كه بك گراندشان 
جنگ اس��ت. ما اتفاق هاي بع��دي را در زندگي 
آنه��ا مي بينيم. اميدوارم اي��ن فيلم بدون حذف 
به اكران عمومي برس��د چون من براي مخاطب 
فيلم مي سازم اما براي اكران شدن به ساخت فيلم 

سفارشي تن نمي دهم.
- چرا تاكيد داشتيد فيلم »سيزده 59« نام 
داش�ته باش�د در صورتي كه مي توانستيد 
آن را 1359 بخوانيد. متوجه ش�دم كه اين 
ش�ماره يك رمز بود اما چرا س�ال 1359 را 

نشانه گرفته بوديد؟
هميشه نام فيلم براي من مهم بوده. در مورد 
»س��يزده 59« ه��م قبل از دي��دن فيلم يكي از 
پرس��ش هاي اصلي بيننده اين است كه »سيزده 
59« يعني چه؟ و تو مي تواني او را دعوت به ديدن 
فيلم كني، ضمن اينكه »سيزده 59« ديالوگ صابر 
ابر است در نقش بهرام كه مي گويد: رمز كانال هاي 
ماهواره »سيزده 59« است. البته 1359 هم سال 
شروع جنگ است، به هر حال اين »سيزده 59« را 
خيلي ها 1359هم تصور مي كنند ولي من از آنها 
دعوت مي كنم فيل��م را ببينند. من فكر مي كنم 
انتخاب عنوان متفاوت براي فيلم ها كمك مي كند 
كه مخاطب جذب ش��ود. اين در فيلم هاي ديگر 

من هم ديده مي شود.
- خيلي ها وقتي از سالن سينما بيرون آمدند 
از س�وژه بكري كه رويش دس�ت گذاش�ته 

بودي�د ح�رف مي زدند ام�ا برخ�ي معتقد 
بودند كه اين س�وژه را دست خورده كرديد. 
خودتان چقدر فك�ر مي كنيد حق مطلب را 

ادا كرده ايد؟
به هر حال انتخاب سوژه حق فيلمساز است 
اما من به نقد و نظر همه احترام مي گذارم. من 
يك س��وژه انس��اني راجع به يك اتفاق انساني 
به اس��م جنگ را انتخاب كردم و س��عي كردم 
همه ان��رژي ام را بگ��ذارم اما حت��ي اگر كامل 
باش��د يك فيلمس��از نبايد فكر كن��د به كمال 
رس��يده چون نقطه  افول اش همان جاست. من 
بازخورده��اي خوبي از منتقدان ديدم. خيلي ها 
مي گويند بعد از مدت ها اش��ك ما درآمد. روي 
اين تاكيد ندارم اما فيلم بايد جزييات و كليات 
خوبي داش��ته باش��د كه با آن بيننده اينچنين 

همذات پنداري كند.
- گفتي�د پ�در و عمويتان نظام�ي بوده اند. 
چق�در از تجربه هاي خانوادگي در نگارش و 

ساخت اين فيلم استفاده كرديد؟
ه��ر قصه اي از ي��ك س��كانس و تصوير براي 
من ش��روع مي شود. ش��روع قصه »سيزده 59« 
از خاطرات پدر نظامي س��پيدموي من است كه 
به ش��دت واقعي اس��ت و من تصوير قسم دادن 
س��يدجال كه آغازگر فيلم است را از او گرفتم. 
خيلي با پدر حرف زدم، فضاي واقعي جنگ را با 
حرف هاي او شناختم، متاسفانه بعضي فيلمسازها 
موق��ع روايت جنگ يا از اين ور بام يا از آن ور بام 

افتاده ان��د، افراط و تفريط را كنار گذاش��تم. فكر 
كردم مي خواهم يكس��ري آدم را روايت كنم كه 
بعضي وقت ها 40 روز اصًا نمي توانس��تند حمام 
بروند. حاال چه برس��د به كارهاي ديگر. اينها به 
نظرم واقعيت هاي جنگ است. در دفتر خاطرات 
عموي��م مي خواندم كه توي س��نگر كس��اني كه 
س��يگار مي كشيدند يك ماه بود سيگارشان تمام 
شده بود و راهكارهايي براي ساخت سيگار در آن 
فضاي جدي در نظر گرفته بودند. من از همه اينها 
اس��تفاده كردم، هم از تجربيات پدرم هم از دفتر 
خاط��رات عمويم كه نفس به نفس رزمنده ها در 
آن ثبت ش��ده است. به همين دليل اين فيلم را 

به مردان جنگ تقديم كرده ام.
- شما مي خواستيد تنهايي آدم هاي جنگ 
در زم�ان ح�ال را نش�ان دهيد ام�ا خيلي 
مقدمه چيني كرديد تا به زمان حال رسيديد؟

اتفاقي كه براي سيدجال در اين فيلم مي افتد 
اتفاق ويژه و نادري اس��ت. من به عنوان سازنده 
و آقاي پرس��تويي ب��ه عنوان بازيگ��ر اين نقش 
تجربه اي از آدمي كه در بيس��ت و چند سال در 
كما باشد، نداشتيم. افرادي را ديديم كه تا هفت 
هشت سال در كما مانده بودند، با بستگان درجه 
يك شان حرف زديم. نوع، خمودگي، دست و پا و... 
را ديديم و پرسيديم اما آنقدر اين اتفاق ويژه بود 
كه بايد بيننده آن را باور مي كرد و اين باورپذيري 
مقدمه و جزييات مي خواست، با اين حال ما خيلي 

هم زمان را طوالني نكرديم.
-پرويز پرس�تويي نقش مردي را بازي كرد 
كه بيست و چند سال  در كما بود. اين نقش 
را خيلي ها ب�ا نقش نابين�اي »بيدمجنون« 

مقايسه كردند. نظر خودتان چيست؟
اگر بخواهم درباره نقش��ي كه پرس��تويي در 
ساخته شدن فيلم داشت حرفي بزنم بايد بگويم 
اگر پرس��تويي نبود هرگز اين پروژه به اين شكل 
به س��ر و س��امان نمي رس��يد. در ارتباط با نقش 
هم خود من و آقاي پرس��تويي مواظب بوديم كه 
بازي آقاي پرستويي در فيلم شبيه »بيدمجنون«، 
»پاداش سكوت«، »آژانس شيشه اي« و... نشود. 
همه دوس��تان كه ديدند معتقدن��د در اين فيلم 
پرستويي نقش س��ختي داشته. فكرش را بكنيد 
او در اين نقش 50 دقيقه روي تخت بيمارستان 
ب��ازي مي كند و در 15 دقيق��ه پاياني فيلم اصًا 
ح��رف نمي زند و با ميميك ب��ازي مي كند. پس 
بايد بگويم با احترام به همه فيلم هايي كه ايشان 

تاكنون بازي كرده فكر مي كنم در »سيزده 59« 
نقش متفاوتي دارد.

- شما مي خواستيد ش�خصيت اصلي فيلم 
را از روزگار جن�گ به زمان حال بياوريد اما 
خيل�ي محتاطانه اين كار را انجام داديد، به 
ج�اي اينكه بگذاريد او ببيند ترجيح داديد 

از زبان ديگران بشنود. چرا؟ 
به نظ��رم خيلي از چيزهايي كه دوس��تانش 
گفتند نمي توانس��ت ببيند نمي توانس��ت جواب 
منف��ي دختري را ب��ه خاطر اخته ش��دن نامزد 
رزمنده اش ببيند اين را بايد مي ش��نيد. پروس��ه 
تنها ماندن پهلوان يا رفتن رزمنده اي به س��مت 
موادمخدر را بايد مي شنيد، ضمن اينكه من روي 
تنهايي آدم هاي جنگ و وجه انساني كه بين آنها 
مي گذرد تاكيد داش��تم اما به هيچ عنوان معتقد 
نيستم كه به سمت مدرنيته رفتن ايران چيز بدي 
اس��ت. ما االن جايي نشسته ايم كه نماد مدرنيته 
تهران اس��ت. من با پوشش مدرني ظاهر شده ام. 
من مخالفتي با مدرن ش��دن ندارم. مي خواستم 
درباره تنهايي و دلبس��تگي آدم هاي جنگ حرف 
بزنم اما اگر فيلم مي خواس��ت با جغرافيا برخورد 
كن��د بايد مي گفت مدرنيته خوب نيس��ت و اين 

خاف اعتقاد من بود.
- از وقتي فيلم تمام ش�ده خيلي ها آن را با 
ديگر آثار دفاع مقدس مقايسه كرده اند. فكر 
مي كنيد چ�ه چيزي مي تواند آن را از ديگر 

فيلم ها متمايز كند.
»سيزده 59« جزء معدود فيلم هاي ايراني است 
كه در 10 دقيقه ابتدايي قصه تمام س��تاره هايش 
ضربه مي خورند، به خاك مي افتند و نابود مي شوند. 

به نظرم اين ويژگي خاص فيلم است.
- فيلمب�رداري فيلم ديگري را به تازگي به 

پايان رسانده ايد، سوژه آن فيلم چيست؟
فيل��م آخ��رم در فض��ا و جغرافي��اي خاصي 
مي گذرد. راجع به آدمي كه مسوول »گرگر« است.

گرگر يك وس��يله تله كابين مانند بدوي است 
ك��ه آدم ه��ا را از اي��ن ور رودخانه ب��ه آن طرف 
مي برد. قص��ه اش غافلگيري هاي بس��يار زيادي 
دارد. »آيين خواهيم گف��ت« فضاي خوبي دارد 
با گريمي از بازيگرهاي شناخته شده و ناشناس. 
فكر مي كنم بهترين فيلم كارنامه ام است چون از 
تمامي تجربياتي كه داشتم استفاده كردم، فيلم 
جهانش��مولي ك��ه براي مخاطب ايراني س��اخته 

شده است.

سال  پنجم  شماره 1442  چهارشنبه 20 بهمن 1389
يادداشت

سينماي اريان

قاب بيست ونهم: فيلم »مرهم« ساخته  عليرضا داوودنژاد 

قدمبهقدمتاهمزباني

گفت وگو با سامان سالور درباره »سيزده 59«

قصهتنهاييآدمهايجنگ
»سيزده 59« نام فيلم سامان سالور است 
كه امسال در جشنواره حضور دارد. او پيش از 
اين سه فيلم بلند سينمايي ديگر هم ساخته 
كه هر سه در جشنواره هاي بين المللي جوايز 
زي�ادي درياف�ت كرده اند و مورد تحس�ين 
واقع ش�ده اند اما در ايران به اكران عمومي 
درنيامده اند. او در »سيزده 59« سراغ سوژه 
جن�گ رفت�ه و از تنهايي آدم  ه�اي روزگار 
جنگ در دنياي امروز حرف زده اس�ت. اگر 
اي�ن فيلم به اك�ران عمومي درآي�د اولين 
س�اخته سالور است كه مخاطب ايراني را به 
سينماها مي كشاند. با سامان سالور دقايقي 
پس از نمايش فيلمش در س�ينماي اصحاب 
رسانه و منتقدان به گفت وگو مي نشينيم و با 
او درباره سال هايي كه براي سينما كار كرده 
و فيلم اخيرش »سيزده 59« حرف مي زنيم. 
»سيزده 59« روايت زندگي فرمانده جنگي 
است كه در يك عمليات بعد از زخمي شدن 
به كما مي رود و بيس�ت و چند سال در اين 
وضعيت مي ماند. او در زمان حال چش�م باز 
مي كن�د و ناگهان با تغيي�رات زندگي امروز 

روبه رو مي شود.
---

-آيا س�امان س�الور ب�ه آنچه حق�ش بوده 
رسيده است؟

زمان جواب اين سوال را مشخص مي كند اما 
خوش��بختانه فكر مي كنم از سال 76 كه ساخت 
فيلم هاي كوتاه و مستند را شروع كردم اتفاق هايي 
كه براي من رقم خورده اتفاق هاي خوب و مثبتي 
بوده چون من دنبال سينمايي بودم كه بي تفاوت 
نباشد و حرفي براي گفتن داشته باشد. شما وقتي 
يك فيلمساز جوان 27ساله باشي كه فيلم اولت 
در جش��نواره ونيز شانس گرفتن جايزه منتقدان 
را داشته باشد، فيلم بعدي ات بتواند شير طايي 
لوكارنو را بگيرد، فيلم سوم ات در بخش 15 روز با 
كارگردانان كن به نمايش درآيد و در فيلم چهارم 
بتواني با مخاطب ارتباط برقرار كني و حرف هايت 

را بدون شعار بيان كني، موفق بوده اي.
ضمن اينك��ه من فكر مي كن��م انرژي اي كه 
گذاش��تم و ريس��كي كه كردم هدر نرفته است. 
م��ن تمام زندگي ام را روي س��ينما گذاش��ته ام؛ 
فيلمنامه نويسي، كارگرداني، تدوين و... ولي فكر 
مي كنم اتفاق هاي خوب��ي برايم رقم خورده و از 

اين بابت خوشحالم.
- االن از جواي�زي ك�ه در جش�نواره هاي 
بين الملل�ي دريافت كردي�د صحبت كرديد 
ام�ا فيلم هايتان در ايران ب�ه اكران عمومي 
درنيامده. چه چيزي باعث ش�د سرخورده 

نشويد و باز هم فيلمسازي كنيد؟ 
من هميش��ه ب��راي مخاط��ب ايران��ي فيلم 
س��اخته ام. ش��ايد باوركردني نباش��د اما من در 
فس��تيوال هاي خارجي براي زيرنويس فيلم هايم 
دچ��ار مش��كل بودم، چ��ون اين فيلم ه��ا ايراني 
هستند. وقتي شما براي مخاطب فيلم مي سازيد 
وظيفه ت��ان فيلم س��اختن اس��ت. خوش��بختانه 
فيلم هايم در جش��نواره هاي مختلف موج مثبت 
ايجاد كرده اما در اين سال ها سياستي حاكم بود 
كه فيلم هاي متفاوت ديده نش��ده اند. اما من كار 
خودم را به عنوان فيلمس��از انجام مي دهم. سعي 
مي كنم وجدان كاري داشته باشم. هميشه انرژي 
گذاش��ته ام، جنگيده ام و االن كه از بيابان مي آيم 
مي توانم بگويم فيلمبرداري فيلمي را تمام كرده ام 
كه تاثير زيادي بر روي مخاطب مي گذارد، البته 
سعي خودم را هم براي اكران مي كنم. هرگز هم 
دلس��رد نمي شوم چون معتقدم داور بي طرفي به 
ن��ام زمان وجود دارد، چنان كه زمان نش��ان داد 
كه »دونده« فيلم خوبي بوده يا »باش��و غريبه اي 
كوچك« فيلم بي نظيري بوده اس��ت. به نظر من 
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تجربيات متفاوت آنها، به آنها ديدگاهي مغاير با نسل پيشين را مي دهد. نسل پيشين 
به جاي شناخت تحوالت اجتماعي و آسيب شناسي تجربيات متفاوت نسل جديد، به 
س��ركوب آنان برمي خيزد و اين س��بب تقابل و كشمكش ميان نسل ها مي شود و راه 
هرگونه تعامل را مس��دود مي كند.   »مرهم« داستان دختري از نسل جديد است كه 
نمي خواهد مطابق نظرات و سايق نسل پيشين زندگي كند. تفكر مريم با خانواده اش 
مغاير است. برخورد قهرآميز پدرش، سبب مي شود از خانه گريزان شود و به استقبال 
تجربه اي برود كه هيچ  ش��ناختي نس��بت به آن ندارد. در اين بين، مادربزرگ مريم، 
رويكردي متفاوت از دختر و دامادش اتخاذ مي كند. مادربزرگ ابتدا به نوه اش نزديك 
مي ش��ود. او سعي مي كند بدون هيچ پيش��داوري، دنياي نوه اش را بشناسد و بفهمد 
كه خواس��ته هاي او چيس��ت. مادربزرگ قدم به قدم، به دنبال نوه اش مي رود اما كاري 
نمي كند كه نوه اش از حضورش معذب شود بلكه كاري مي كند كه نوه اش به حضور 
او نياز داشته باشد. مادربزرگ براي آنكه حامي نوه اش باشد، حتي حاضر مي شود با او 
براي خريد مواد برود تا مبادا آس��يبي به او برس��د و از سوي ديگر به نوه اش نزديك تر 
شود. مهم ترين وجهي كه از شخصيت مادربزرگ در فيلم تصوير مي شود، صبر اوست. 
مادربزرگ نمي خواهد در يك لحظه، تمام ديدگاه هايش را به نوه اش بقبوالند. او اجازه 
مي ده��د ن��وه اش تجربه كند. او در درون خودش ناآرام اس��ت و نگران تمام خطراتي 
است كه در كمين نوه اش است. مادربزرگ با تمام دل نگراني هايش، فرصت تجربه را 
از نوه اش نمي گيرد و اين س��بب مي شود ش��ناخت نوه اش از جامعه، محصول رنج ها 
و مرارت هاي خودش باش��د و برايش تحميلي نباش��د.  تصويري كه از نسل جديد در 
فيلم ارائه مي شود، بدون اغراق و بزرگنمايي است. نسل جديد، توانايي ها و سايق شان 
نشان داده مي شود. رويكرد فيلم به اين نسل، نمايش نقاط ضعف و قوت شان است تا 
تصويري واقعي از اين نسل ترسيم شود؛ تصويري كه مخاطب در جامعه خود مي بيند 
و با آن  بيگانه نيس��ت! به عنوان نمونه، رضا كه ش��خصيتي متفاوت در نسل خودش 

است، شيطنت هاي خاص خود را دارد و مظهر تمام خوبي ها در اين نسل نيست.

خبر
شمقدري: به فرهادي حق مي دهم نگران پخش فيلمش باشد 

معاون امور سينمايي با اشاره به اينكه بايد با انصاف با يكديگر برخورد كنيم، گفت: 
برخي ها به جاي نقد به دنبال تخريب سينماي ايران هستند. به گزارش ايسنا، »جواد 
شمقدري« با حضور در برنامه »هفت« درباره برخي اتفاقات روزهاي اخير جشنواره به 
اظهارنظر پرداخت. معاون امور سينمايي شب گذشته در ابتداي حضور در اين برنامه از 
برپايي همايش دوروزه »هاليووديسم و سينما« به عنوان يك خبر داغ جشنواره اي ياد 
كرد و گفت: اين همايش كه با برپايي چهار نشست پرشور همراه بود، براي اولين بار در 
دنيا برپا شده و از اين بابت حائز اهميت است. مهمانان خارجي حاضر در اين همايش 
از حضور در ايران به وجد آمده بودند و با ذوق و شوق از اين حضور سخن مي گفتند. 
او گفت: اين خواس��ته تمام سينماگران و انديشمندان مستقل دنياست كه از سيطره 
و تسلط يكجانبه هاليوود كه زير سلطه صهيونيسم است، نجات پيدا كنند. شمقدري 
گفت: كسي در دنيا جرات نداشته چنين همايشي برگزار كند و امسال براي اولين بار 
در جشنواره فيلم فجر اين اتفاق رخ داده است. معاون امور سينمايي پس از اظهارنظر 
مجري برنامه »هفت« درباره تنوع چش��مگير جشنواره امسال و حضور نمايندگاني از 
نس��ل هاي مختلف، با اش��اره به لزوم توجه به اين ويژگي ها گفت: گاهي فكر مي كنيم 
اگر نقد كنيم خيلي هنر كرده ايم... البته من موافق نقد هستم و اصوالً نقد مسير رشد 
را براي هر كس��ي كه مي خواهد رش��د پيدا كند، باز مي كند اما بايد اين نكته را هم به 
مخاط��ب بگوييم كه وقتي دارد نقدي صورت مي گيرد و به عنوان مثال فيلمي را نقد 
مي كنيم، اگر 20 ويژگي و حسن دارد، دو تا عيب را بزرگ نكنيم.  او ادامه داد: گاهي 
وقت ها طوري انتقاد مي شود كه گويي يك فيلم يا يك سينماگر و اثر هنري هيچ گونه 
نقطه قوتي ندارد. شمقدري گفت: البته منظور نظر من اين است كه تعريف و تمجيد 
ش��ما از فيلم ها، كمك به س��ينماي ايران و همراهي با فيلمسازي است كه فيلمي را 
س��اخته. از آن س��و، نقد و تخريب هم، تخريب من نيست بلكه تخريب سينماي ايران 
است. او گفت: بهترين الگو آن است كه با انصاف با يكديگر برخورد كنيم.  معاون امور 
سينمايي گفت: البته من در اين بين يك نگراني هم داشته ام و نگران بودم از اين بابت 
كه مبادا كيفيت پايين بيايد اما در كمال تعجب با ارتقاي توام كيفي آثار جشنواره نيز 
مواجه شدم كه اين خود مولد فضاي نشاط و شور در سينماي ايران است. شمقدري 
به اظهارنظر اخير »اصغر فرهادي« درباره عدم ارائه فيلمش به سينماي برج مياد به 
دليل مشكات صوتي اين سينما اشاره كرد و گفت: وقتي آقاي فرهادي مي گويد من 
فيلمم را چون صداي سينماي برج مياد خراب است، به اين سينما نمي دهم من به او 
حق مي دهم كه نگران پخش صداي فيلم خود باشد چون فيلمسازي است كه در حرفه  
خود زحمت كشيده است و چقدر بايد يك سينماگر كار كند تا به صداي مطلوب فيلم 
خود برسد. شمقدري با اشاره به دستاوردهاي جشنواره بيست و نهم فيلم فجر گفت: 
حضور تعداد زيادي فيلم در جشنواره امسال از سويي نشان مي دهد سينماي ايران از 
نظر امنيت شغلي ارتقا داشته است و از سويي وقتي تعداد فيلم ها افزايش پيدا مي كند 

اين به رونق اقتصادي مي انجامد. 
    

رامبد جوان: قرعه به نام من افتاد 
رامبد جوان گفت: معلم زن فيلم »ورود آقايان ممنوع« با بازي ويشكا آسايش، يكي 
از بهترين شخصيت هاي كمدي است كه در سينماي ايران نوشته شده است. به گزارش 
ايسنا اين كارگردان كه در نشست پرسش و پاسخ فيلم »ورود آقايان ممنوع« شامگاه 
گذشته � 18 بهمن ماه � در حاشيه جشنواره فجر حضور داشت، درباره سومين ساخته 
سينمايي اش اظهار كرد: پيش از اين با پيمان قاسم خاني در فيلم »مكس« كه من در 
آن بازي مي كردم همكاري داشتم و در مجموعه »مسافران« اين همكاري ادامه پيدا كرد 
و »ورود آقايان ممنوع« هم استارتش از آنجا خورد و معتقدم او بهترين فيلمنامه نويس 
كمدي در ايران است. او يادآور شد: سه چهار سال پيش قرار بود اين فيلمنامه توسط 
مرضيه برومند و به تهيه كنندگي منوچهر محمدي ساخته شود كه بعد از انصراف ايشان 
فيلمنامه به دست خانم حكمت و آقاي سرتيپي رسيد و قرعه كارگرداني به نام من افتاد.  
جوان گفت: همه چيز در قصه به خوبي رعايت مي شود و مي خواهيم تماشاگر محترمانه 
بخندد و به نكات ظريفي توجه داشتيم كه در كمدي كمتر رعايت مي شود و من بعد از 
اين كار به پيمان قاسم خاني گفتم حتي حاضرم نوشته هاي روي يخچال خانه ات را هم 
بسازم. اين كارگردان ادامه داد: نقصي در يكي از صحنه ها وجود دارد كه به دليل مشكات 
توليد موفق به گرفتن آن نشديم و اميدوارم براي نمايش عمومي جبران شود و بتوانيم آن 
صحنه را كه در ادامه گفت وگوي شخصيت جبلي با معلم در ماشين است، اضافه كنيم.  علي 
سرتيپي تهيه كننده اين فيلم هم بار اصلي كار را بر دوش منيژه حكمت دانست و گفت: از 
بعد از فيلم »نيش زنبور« و »پوپك و مش ماشاءاهلل« اين سومين همكاري كمدي ما با هم 
بود، كه تصميم گرفتيم اگر بتوانيم سطح كمدي را باال ببريم و در اين فيلم موفق تر بوديم 
چون مرهون فيلمنامه خوب پيمان قاسم خاني و كارگرداني و ساير عوامل كه سنگ تمام 
گذاشتند، هستيم. پيمان قاسم خاني نويسنده فيلمنامه »ورود آقايان ممنوع« هم اظهار 
كرد: هميشه براي نوشتن يك فيلمنامه به خودم سخت مي گيرم و به جاي تمام كردن 
آن در 20 روز، يك سال زمان صرف آن مي كنم و در واقع هنگام نوشتن فيلمنامه جان 
مي كنم. همان سكانسي را كه مربوط به ماشين است و بين عطاران و آسايش سوءتفاهم 

به وجود مي آيد بيش از 30 بار بازنويسي كردم تا آنچه مي خواهم دربيايد. 

كارگ��ردان فيلم س��ينمايي »س��يزده 59« گفت: 
اگرچه جنگ مي تواند موضوع بس��يار خوبي براي 
پرداخت س��ينمايي باشد، اما من در »سيزده 59« 
س��عي كرده ام به قصه تنهايي انس��ان هايي كه در 
زمان جنگ حضور داشته اند، بپردازم.  سامان سالور 
كه در نشست خبري فيلمش سخن مي گفت، ادامه داد: 
جنگ اتفاقي است كه ممكن است براي هر جامعه اي 
رخ بدهد، در اين واقعه اتفاقات ويژه اي رخ مي دهد كه 
اين موارد قابليت پرداخت دارند.  در اين نشست جواد 
نوروزبيگي )تهيه كننده(،  دريا آشوري، مهران احمدي، 
شاهرخ فروتنيان )بازيگران(،  مسعود سامي )فيلمبردار(، 
شهروز وظيفه شناس )مسوول جلوه هاي ويژه( و سهراب 

خسروي )تدوينگر( حضور داشتند. 
س��الور از خاطرات دوران كودكي اش از س��ال هاي 
جن��گ و حضور پدر و عمويش در جبهه ها ياد كرد 
و افزود: طي س��ال هاي جنگ به واس��طه اين اتفاق 
خيلي پدرم را نمي ديديم و تمام مسائل آن سال ها 
اكنون در ناخودآگاه من تاثير گذاشته است، من فكر 
مي كنم ما به نوعي محصول شرايط جنگ هستيم. 
ما افرادي هس��تيم كه در آن سال ها زندگي كرده و 
از بمباران ها گريخته از درس و مدرسه عقب افتاده و 
همكاس��ي هايمان شهيد شده اند. عاوه بر اين من 
فكر مي كنم به غير از »سيزده 59« در فيلم قبلي ام 

»ترانه  تنهايي تهران« به نوعي به موضوع جنگ توجه 
كرده ام، چرا كه يكي از شخصيت هاي اصلي آن فيلم 
هم فردي است كه ادعا مي كند در دوران جنگ در 
جبهه ها بيسيم چي بوده است. اين كارگردان در اين 
نشست در پاسخ به برخي از انتقاداتي كه به فيلمنامه 
»سيزده 59« وارد شده بود، هم پاسخ داد: هر قصه اي 
فاكتورهاي خاص خود را دارد، به هر حال من در اين 
فيلم مي خواس��تم به تنهايي آدم ها و برخورد اين 
آدم ها با جامعه يا تهراني كه به س��رعت به س��مت 
مدرنيته در حركت است، بپردازم. از نظر من اين فيلم 

و موضوع كماي 20 ساله بحث جذابي است كه طي 
اين سال ها كمتر شاهد آن بوده ايم. سامان سالور در 
عين حال معتقد است: البته با اين وجود بينندگان 
اين فيلم مي توانند نظرات متفاوتي در مورد آن داشته 
باشند و من  پذيراي هر گونه انتقاد يا نظري هستم. 
اين كارگردان همچنين در اين نشس��ت به تاثير و 
تاش هاي بسيار پرويز پرستويي در اين فيلم اشاره 
كرد و از عوامل مختلف اين فيلم به دليل زحماتي كه 
كشيده اند، تشكر كرد.  به گزارش ايسنا او همچنين به 
حضور گيتي خامنه در سالن نقد و بررسي اشاره كرد و 

با بيان اينكه از سال هاي كودكي اش خاطرات بسياري از 
اجراي اين مجري برنامه هاي كودك داشته از زحمات او 
طي اين سال ها تشكر كرد.  به گزارش ايسنا، كارگردان 
»س��يزده 59« در بخش ديگري از اين نشست هم 
به انتقاد از وضعيت شهرك سينمايي دفاع مقدس 
پرداخت و گفت: متاسفانه شهرك دفاع مقدس بايد 
مورد بازنگري جدي قرار بگيرد، چرا كه ما براي كار 
كردن در اين شهرك به شدت مشكل داريم و هنگام 
فيلمبرداري به هر س��متي كه بخواهيم دوربين را 
بچرخانيم با يك ساختمان يا سازه مواجه مي شويم. 
تجهيزات نظامي موجود در اين شهرك هم مشكل دار 
است كه من فكر مي كنم با اين امكانات نمي شود، 
فيلم جنگي خوب ساخت.  او در عين حال گفت: با 
تمام احترامي كه براي تاش هاي تهيه كننده فيلم 
قائلم بايد بگويم اين فيلم مانند بسياري از آثار دفاع 
مقدسي نبود كه بخواهد از امكانات بسيار بهره بگيرد. 
»سيزده 59« اثري متعلق به بخش خصوصي است 
و ساخت آن با تاش هاي بسيار عوامل ميسر شده 
است. حتي براي ساخت اين فيلم بسياري از هنروران 
ما، كارگران ساختماني بودند.  سامان سالور در بخش 
ديگري از اين نشست در پاسخ به اين مطلب كه آيا بهتر 
نبود براي قرار گرفتن مقابل پرويز پرستويي به جاي دريا 
آشوري از يك بازيگر حرفه اي استفاده مي شد، توضيح 

داد: به نظر من با توجه به سابقه تئاتري دريا آشوري و 
آنچه امروز در اين فيلم مي بينيم، او به درستي از پس 
ايفاي اين نقش برآمده اس��ت و اكنون خود من نقش 
او و مهران احمدي را بسيار دوست دارم. عاوه بر اين 
دريا آشوري با اشتياق تمام براي اين فيلم حضور يافت و 
پشت دوربين بارها باعث شد كه همه ما چشم هايمان  تر 
شود.  جواد نوروزبيگي تهيه كننده »سيزده 59« هم 
در اين نشست از تاش ها و زحمات پرويز پرستويي 
براي اين فيلم تش��كر كرد و گفت: اكنون حتي در 
صحنه هايي كه پرويز پرستويي در اين فيلم حضور 
ندارد، هم اثر او ديده مي ش��ود. اين تهيه كننده در 
پاس��خ به انتقاداتي كه نسبت به شهرك سينمايي 
دفاع مقدس ص��ورت گرفته بود، گفت: قبول دارم 
كه در اين ش��هرك مشكاتي داش��تيم، اما به هر 
حال مس��ووالن به خواس��ت هاي م��ا خوب جواب 
دادند و در حد امكاناتي كه داش��تند با ما همكاري 
كردند. من طي اين سال ها فيلم هاي دفاع مقدسي 
متعددي ساخته ام و به همين دليل از شرايط آنجا 
كمي آگاهم. البته اين را هم بايد بگويم كه ساخت 
فيلم جنگي شرايط خاصي دارد و اگر برخي موارد 
مهيا نباش��د ما در ساخت اين فيلم ها دچار مشكل 
مي ش��ويم. كما اينكه در همين فيلم هم اين اتفاق 
افتاد و برخي عوامل ما چندين بار تركش خوردند. 

سامان سالور در نشست خبري »سيزده 59«: 
بسياري از هنروران ما، كارگران ساختماني بودند


