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سیدمحسنماهینیدرگفتوگوبا«صبا»:

«عشقوالنس»

یککمدیموقعیت
متفاوتاست
گفتوگو

علی ظهوریراد

سیدمحسن ماهینی اولین فیلم خود را در فضایی کمدی ساخته و خودش میگوید سعی
کرده در این فیلم نگاه متفاوتی به عشق و مقوله عشق داشته باشد .گفتوگوی او را با «صبا»
در اینجا میخوانید.

آقای ماهینی تهیهکننـده فیلم در مصاحبهای
کـه بـا «صبـا» داشـته بـه مـا گفتـه کـه
«عشـقوالنس» بـا سـایر کمدیهایـی که این
روزهـا در سـینمای ایـران تولیـد میشـود
متفـاوت اسـت و وجـه اجتماعـی آن خیلـی
بیشـتر اسـت ضمن اینکه موضوع جدیدی را
بیـان و دنبـال میکنـد .شـما بهعنـوان
نویسـنده و کارگـردان ایـن کار بفرماییـد که
ایـده اولیـه کار از کجـا بـه ذهنتـان رسـید و
تفاوتـی که تهیهکننـده به آن اشـاره کرده ،در
کجای داستان شما وجود دارد؟
ایده اصلی «عشــقوالنس» را یکی از دوستانم سه-
چهار ســال پیش با من مطرح کرد و من از آن ایده
اصلی اولیه بسیار خوشــم آمد .این ایده همینطور
در فکر من بود که آن را بپرورانــم آنهم باتوجه به
اینکه ایده دوســت من با موضوع عشق بود و عشق
چیزی اســت که این روزها همه در موردش حرف
میزنند و شما میبینید که در فیلمها و قصهها مدام
نام عشــق میآید .بنابراین میتوان گفت عشق یک
موضوع روز است و همیشه در همه جای دنیا مطرح
است اما دوست من شکل جدید و زاویهای جدید از
پرداختن به موضوع عشق را برایم مطرح کرد که برای
من خیلی جذابیت داشت و طرح اولیه خوبی بود که
بخشهایی از آن را دوست داشــتم و تمایل داشتم
بخشهایی از آن را هم عوض بکنم .این طرح آرامآرام
در ذهن من شکل گرفت و طرح اولیه را نوشتیم که
کمی روی آن کار کردیم.
نکته دیگر این است که باتوجه به شغل من که مدرس
کنکور هستم و در تهران و سراســر کشور بهشکل
اســتاد پروازی تدریس میکنم بــه همین دلیل با
دانشآموزان مقطع پیشدانشــگاهی که کنکوری
هستند خیلی درگیرم و حتی بسیاری از این افراد بعد
از کنکور و در زمان دانشجویی با من بهعنوان مشاور
تحصیلی در تماس هستند و ارتباط دوستانهای باهم
داریم و بهعنوان یک معتمد دغدغههایشان را به من
میگویند در طی این گفتوگوها و همصحبتیها با
نســل جوانتر دیدم که ماجرای عشق بین جوانها
خیلی بیشتر از سنین دیگر مطرح است و برای آنها
این مسئله سوال بزرگی است .به همین خاطر دیدم
دغدغه پرداختن بــه آن وجود دارد ضمن اینکه در
دنیایی که در حال حاضــر در آن زندگی میکنیم با
اقسام عشق سروکار داریم هم مفاهیم متعالی از آن
استخراج میشــود و هم مفاهیمی که گاهی اوقات
وقتی انســان به آن نگاه میکند حــس میکند با
چیزی دیگر روبهرو اســت که تنها نامی از عشق را
برخود دارد.
اتفاقی که این روزها در دنیــای ما در حال پیش
آمده این است که عشــق را با چیزی که مخالف
خودش است بهشــکلی مخلوط کردهاند یا شاید
باتوجه به اقتضــای جامعه ما بهنوعی عشــق و
خیانت مخلوط شــده که درواقع ایــن دو واژه
متناقض آن تبدیل به مفاهیمی در هم پیچیده
شدهاند یعنی گاهی شخصی ممکن است چیزی
را به نام عشــق ببیند اما درواقع آن مســئله
خیانت باشد یا برعکس آن اتفاق بیفتد .اینها
مسائلی اســت که در جامعه و فضای مجازی
متأســفانه بهوفور میبینیم و ما باتوجه به این
موضوعات گفتیم باتوجه به دغدغه و درگیری
که نوجوانها دارند بتوانیــم کاری کنیم تا در
مورد عشــق کمی برای آنها روشنگری شود.
چند بــار روی فیلمنامه کار کردیــم و بارها با
افراد مختلفی مشورت کردیم و بهطور متناوب
درمورد داســتان «عشــقوالنس» با دوستان
متعددی که فیلمنامهنویس بودند یا نبودند اما
در مسائل اجتماعی صاحبنظر بودند صحبت

کردیم و پس از گرفتن نتیجــه نهایی تالش کردیم
کالم خود را بهشکل یک زبان گویا بیان کنیم .دیدیم
بهترین شیوه این است که داستان را در فضای طنز
بیان کنیم و دیگر اینکه از مدیوم سینما برای بیان
آن استفاده کنیم و خدا را شکر پس از پیگیریهای
متعدد موفق به انجام این کار شدیم.
برداشـت مـن از حرفهای شـما این اسـت که
در چهـار سـال اخیـر طـرح فیلـم را در ذهن
خـود داشـتید اما مدتـی قبـل از فیلمبرداری
آن را به انسجام رساندهاید.
نه ،همان چهار ســال گذشــته وقتی طرح اولیه را
یکی از دوســتان برایم تعریف کرد براساس آن یکی
دو نسخه از فیلمنامه را نوشــتم .در طی این سالها
وقتی با دوستان مختلف مشورت میکردم مث ً
ال یک
سکانس در یک بخش را مینوشــتم یا مث ً
ال خالصه
سکانسهای چند بخش را مشخص میکردم .گاهی
اوقات هم اتفاق افتــاد که بخشهایی از داســتان
را بهطور کلی حــذف میکردیم و آن را با مســائل
جدید جایگزین میکردیم .ایدهای که من در ابتدای
نگارش این فیلمنامه داشــتم این بود کــه گویا ما
میخواهیم مجســمهای طراحی کنیــم پس بهتر
است یک تختهسنگ بیاوریم و آن را بتراشیم چون
گاهی اوقــات برعکس این عمل میشــود و عدهای
برای نوشتن فیلمنامه بر داســتان اصلی ایدههایی
را اضافه میکنند اما سعی کردیم که کلیت ماجرا را
در نظر بگیریم و اضافات آن را دور بریزیم تا درنهایت
فیلمنامه ما بهشــکل یک تندیس زیبــا دربیاید و
امیدوارم این اتفاق افتاده باشد .چون دغدغه من این
بود که مخاطب عام و مردم از این کار خوششان بیاید
و آن مفهومی که مفهوم واقعی عشــق است آنگونه
که در دیدگاه ما بوده مطرح شود امیدوارم که مردم
هم از این فیلم استقبالکنند.
در مـورد مراحـل تولید توضیح دهید.آشـنایی
شـما با آقـای باکیـده کـه از عوامل حرفـهای و
قدیمی سینماست در کنار گروه بازیگران کمدی
فیلم ،نشـاندهنده این اسـت که با فیلم جالبی
روبهرو هسـتیم .حتی بازیگـری مثل لعیا زنگنه
کـه تا به حـال در یک کار کمدی حضور نداشـته
ازجملهبازیگرانفیلمشماست.
باید توضیحی در مورد نوع کمدی «عشــقوالنس»
بگویم .نوع کمــدی ما در یک فضای رئال اســت و
بهنوعی فیلم ما کمدی موقعیت را در درون خود دارد
یعنی داستانی که در فیلم است بر این فرض نگاشته
شده که ممکن است این اتفاق برای هر کسی بیفتد و
به این شکل نیست که مث ً
ال ما طنزی را داشته باشیم
با موقعیتی منحصربهفرد که قرار باشــد فقط به آن
وضعیت بخندیم همان کمدی موقعیت که در باالتر
به آن اشاره کردم در فیلم وجود دارد که در زندگی
همه ما هم نمونههای آن پیدا میشــود .زندگی هر
انسان شامل لحظات شاد ،غمگین ،عاطفی و ...است.
بنابراین در فیلم ما تمام ایــن لحظات را میبینید و
سعی کردیم این اتفاق در واقعیترین حالتش بیفتد.

دغدغهمناینبودکهمخاطبعام
ومردمازاینکارخوششانبیایدو
آنمفهومیکهمفهومواقعیعشق
استآنگونهکهدردیدگاهمابوده
مطرحشودامیدوارمکهمردمهم
ازاینفیلماستقبالکنند

بنابراین باتوجه به آنچه گفتــم در فیلممان طبیعتاً
نقشهایی داریم که الزمهاش این نبوده تا از بازیگر
کمدین در این نقش استفاده کنیم یعنی نقشهای
جدی داریم که در فضای طنزآلود کار ما موقعیتشان
یک موقعیت خندهدار میشود و بازی بازیگران فیلم
هم جدی است .مثالی که شما در مورد خانم زنگنه
زدید از این دســت مثالها است .او یک نقش جدی
دارد اما فضای کار بهشــکلی بود که باعث میشود
که نقش وی هم درنهایت خنــدهدار از کار دربیاید.
در مورد تهیهکننده(باکیده) باتوجه به آشــنایی که
با برادر وی داشــتم و باتوجه به صحبتهایی که با
او کردیم قبول کرد که تهیهکنندگی کار را بر عهده
بگیرد و با مشــورتهایی که با او داشــتم به سراغ
انتخاب گروه بازیگران رفتیم .اما موضوع جالبی که
میخواهم به آن اشاره کنم این است که در پایان کار
دیدم خدا پروژه ما را خیلی زیاد دوست داشته است.
معموالً در ابتدای کار بازیگران شاید به این نوع کار
روی خوشی نشان ندهند و جریان هم به این شکل
نبوده که ما این گــروه بازیگران را از ابتدا داشــته
باشیم .ما حدود یک ماه با بازیگران مختلف صحبت
میکردیم و بسیاری از آنها وقتی در جریان داستان
فیلمنامه قرار میگرفتنــد ،میگفتند ما به این کار
نمیآییم چون نمیدانیم قرار اســت درنهایت فیلم
چه شــکلی پیدا کند .اما با لطف خدا بعد از یک ماه
قضیه کامال برگشت و دوستان بازیگر آمدند و در کار
بازی کردند و نتیجه نهایی آن هم آن چیزی است که
اکنون برایتان قابل مشاهده است.
باتوجـه بـه اینکـه ظاهر فیلـم از دور شـبیه
فیلمهـای کمـدی معمولـی اسـت کـه ایـن
روزهـا در بـازار میبینیم و تفاوتی که شـما به
آن اشـاره میکنیـد را در اقلام تبلیغاتـی آن
نمیبینیـم .آیا شـما این ترس را نداشـتید که
ایـن فیلم بـه پای سـایر کمدیهای سـینمای
ایـران بسـوزد و تفـاوت آن دیـده و احسـاس
نشـود؟ وقتـی که فیلمـی با چنیـن موضوعی
سـاخته شـود قطع ًا کارگـردان دوسـت دارد
فیلـم بهتر دیده شـود و هـم تاثیـر اجتماعی
بیشتری داشته باشد.
اینجا میتوان چند حدس را مطرح کرد یکی اینکه
وقتــی در فضای ســینما ،کار تمام شــده و فیلم را
ساختهاید اتفاقاتی میافتد که بخش زیادی از آنها در
دست شما نیست یعنی شما به جلو پیشروی میکنید
و کارتان را انجام میدهیــد مخصوصا اگر خیلی در
فضای سینما نبوده باشید و کمکم به آن وارد شوید
مثل من که قب ً
ال کارهایی در سینما کرده بودم اما این
اولین کار حرفهای من اســت .در کل فضا بهگونهای
اســت که خیلی از کارها را در دســت شما نیست و
در بعضی جاها شــما ایدههایی در ذهــن دارید ولی
شرایط موجود در اجتماع شخص را مجبور میکند
که تصمیمش را عوض کند و آن هم فقط به این سبب
است که فیلم حذف نشود .در حوزه تولید ،پیشتولید،
پس از تولید ،پخش و تبلیغات اهرمهایی وجود دارد
گاهی شما مجبور میشوید چیزی را به خود تحمیل
کنید که این اتفاقات در کار هم افتاده است.
صحبت پایانی در مورد فیلم ندارید؟
شاید در مورد عشــق خیلی حرفها زده شده اما ما
در «عشقوالنس» ســعی کردیم حرفی را بزنیم که
احساس میکردیم در جاهای دیگر کمتر زده شده
یا نشــده و این حس ما بود .در حال نوشــتن چند
کار هم هســتم امیدوارم بهزودی و پــس از اکران
«عشقوالنس» با تامل کافی به ساختن آنها بپردازم.

