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نکته جالب:  حضور پدر و پسر در کارگردانی و 

تهیه کنندگی

»هوتن شکیبا« در دوره سی وهفتم، توانست 
سیمرغ بلورین بهترین نقش اول مرد را برای بازی 

در »شبی که ماه کامل شد.« از آن خود کند.

و پس از تولید، بســیار صاحب نظر بود و کمک می کــرد و واقعا برای 
ساخت این فیلم جنگید. در پروســه اخذ مجوزها از اداره ارشاد و قوه 
قضاییه و ســازمان زندان ها، همه را قانع کرد که این فیلم هیچگونه 
آســیب اجتماعی برای جامعه ندارد. به دلیل این که من تازه کار بودم 
و این سازمان ها با رویکرد فیلمسازی من آشــنا نبودند، به راحتی به 
فیلم، مجوز نمی دادند اما آقای بنان شناخته شده بود و ایشان توانست 
اعتماد ســازمان های الزم را جلب کند و مجوز بگیــرد. به طور کلی 
همکاری خوبی شکل گرفت و این تعامل، پشتوانه خوبی برای من در 

فیلم اولم بود.
ــکل  ــان ش ــا در ذهن ت ــتان از کج ــن داس ــده ای   ای

ــت؟ گرف
من و علی ســرآهنگ، قبال یک مســتند برای قــوه قضاییه کار 
کــرده بودیــم کــه در زندان های مختلــف مصاحبــه می گرفتیم. 
آنجا بود که با این ســوژه عجیب درباره زندان زنان آشــنا شــدیم. 

در واقع، داســتان »مالقات خصوصــی«، الهام گرفتــه از آن تجربه 
و یک داســتان واقعیســت. بعد از آن مســتند با علی ســرآهنگ، 
ایده را پرورش دادیم و به یک نســخه رســیدیم کــه در نهایت قرار 
شــد من این کار را بسازم و شــروع کردیم به بازنویســی فیلمنامه 
که در ایــن مرحله، بهمــن ارک و نادره ســادات ســرکی به گروه 
 ما اضافه شــدند و حضــور موثــری در نهایــی کــردن فیلمنامه 

داشتند. 
  چقدر از خروجی کار راضی هستید؟

من ایده اولیه قصه را در حین ســاخت آن مستندی که برای قوه 
قضاییه کار کرده بودم، زیســت کرده ام و تقریبا به آن نزدیک شده ام. 
البته هر فیلمی تا نقطه ایده آل فیلمســاز، فاصلــه دارد اما در نهایت 
فکر می کنم فیلم »مالقــات خصوصی« از تصور اولیــه ام در نگارش 

فیلمنامه، دور نیست.
ــی ای دارد  ــه ویژگ ــی« چ ــات خصوص ــان »ماق   به نظرت

کــه بــا آن در ذهــن مخاطــب مانــدگار شــود؟
بنظــر مــن، عاشــقانه عجیــب و غریــب ایــن فیلــم، باعث 
مانــدگاری اش در خاطــر مخاطــب می شــود. فیلم، یک بســتر 
اجتماعی دارد و آنقدر عاشــقانه  اش قالب شــده اســت که می توانم 
 بگویم ژانر فیلم، عاشــقانه اســت و یــک رابطه عجیــب و غریب را 

روایت می کند.
  بــه نظــر شــما در جشــنواره فیلــم فجــر چــه اتفاقاتــی 

ــد؟ ــان می افت ــرای فیلم ت ب
من از االن نمی توانم چیزی را ادعا کنم، چون هر فیلمســازی که 
فیلم می ســازد، به گمان خودش بهترین فیلم را ساخته است و توقع 
دارد همه جایزه ها را بگیرد. من ادعایی ندارم. این اولین فیلم من است 
و همه تالشم را برای خوب ساختنش کرده ام و دوست دارم دیده شود 
ولی باالخره هر اتفاقی بیفتد برایم مهم اســت که مخاطب دوستش 

داشته باشد و البته امیدوارم 
فیلــم،  از  هــم  داوران 

خوششان بیاید.

 »علــف زار« چــه داشــت کــه بــازی در آن را 
بپذیریــد؟

وقتی اســامی کســتینگ مخصوصا آقای بهرام رادان را به 
عنوان تهیه کننده کار دیدم متوجه شدم که پروژه درستی است 

به همین جهت ترغیب شدم که در »علف زار« بازی کنم.  
خــود اتفاق فیلم هــم برایم جالــب بود؛ موقعیــت مادری 
که  بچه هایش مــورد تعرض قرار گرفته اند و خانواده ای بســیار 
محافظه کار دارد. این نقش تابوهای بســیاری داشــت و آنقدر با 

ذات زندگی من فاصله داشت که نقش آفرینی آن را پذیرفتم.
  بــه نظــر شــما فیلــم »علــف زار« چــه نقــاط قــوت 

و شــاخصه هایی دارد کــه هــم 
نظــر مــردم و منتقدیــن را جلــب 
کنــد هــم در کارنامــه کاری شــما 

یــک اثــر مانــدگار باشــد؟
حقیقتا پاسخ درستی نمی توانم به 
این سوال بدهم. بهتر است منتقدین 
و مــردم کار را ببیننــد و خودشــان 
اظهارنظر کنند، امــا این را می توانم 
بگویم که موقعیــت و قصه این زن 
و خانــواده برایم جالب بــود. تا به 
حال چنین نقشــی را بازی نکرده 
بودم. عــالوه بر این خــودم را هم 
در علف زار امتحان کردم و محک 

زدم.
می کنیــد  فکــر    
ــه  ــی زنان ــف زار« فیلم »عل
ــا  ــان زن ب ــت و مخاطب اس
ــرار  ــاط برق ــر ارتب آن بهت

؟ می کننــد
امیدوارم زن ها با شرایط 
زنانگی فیلم همذات پنداری 
کننــد. ما انــواع و اقســام 
تعــرض را داریــم. واقعا با 
چند صحنه هــا در فیلم 
گریه کردم. یکی از آن 
صحنه، زمانی بود که 

سارا بهرامی با دادستان در اتاق است و داستان تجاوز 
را برایش تعریف می کنــد. به عنوان یک زن بســیار تحت 
تاثیر قرار گرفتم که چرا ما باید ســکوت کنیم شــاید اگر 
می گفتیم و حرف می زدیم خیلــی زودتر از این ها جلوی 

خیلی از مشکالت را گرفته بودیم. 
ــب  ــه مخاط ــه ب ــی اینگون ــاخت فیلم های   س
ــی  ــروز خیل ــد از ب ــد و می توان ــی می ده آگاه

از مســائل جلوگیــری کنــد؟ 
بله، ایــن ساختارشــکنی ها از یک جایــی آغاز 
می شود. با یک فیلم، موسیقی، نقاشی و... این تابوها 
شکسته می شود. متاســفانه جوری با مسئله تجاوز 
برخورد می شــود که انــگار هرگز وجود نداشــته 
است. این یک حقیقت است ما باید آن را بپذیریم . 
خیلی ها می گویند چرا یکدفعــه کلی فیلم  درباره 
تجاوز ساخته می شود. این ها طبیعی است گاهی 

یکدفعه مســئله ای برای تو روشن می شــود و ذهنت را درگیر 
می کند. اما در کل معتقدم ســاخت فیلم هایی 

از این قبیل سکوت ها را می شکند.
چالش هــای  خصــوص  در  کمــی    

ــد! ــا بگویی ــرایط کرون ــم در ش ــم آن ه ــاخت فیل س
همانطور که آقای بهرام رادان هم در نشست فیلم »علف زار« 
گفتند یکی از نگرانی های ما نبود واکســن بود. ما منتظر بودیم 
که به ما واکسن بزنند اما متاسفانه هیچ خبری نشد. این نگرانی 

بزرگ ما در حین فیلم برداری بود.
ــان  ــازی خودت ــالن از ب ــم در س ــدن فیل ــد از دی   بع

ــد؟ راضــی بودی

امروز که خودم را روی پرده دیدم بــه خودم بی رحمانه رای 
دادم اما بازی تمام بچه ها را بسیار دوست داشتم.

  بــه عقیــده شــما نــکات عطــف »علــف زار« 
چیســت؟

به نظرم یکی از نکات عطف »علف زار« ایــن بود که در کنار 
لحظات دردناک لحظات طناز هم داشتیم . اتفاق جالب و صادق 
فیلم خانواده ای بودند که برای شناســنامه کودکشان به دادسرا 
آمده بودنــد. این خالقیت و نگاه صحیح کاظم دانشــی اســت 
که در وســط این همه درد، گریه و... خانواده  را ســوی دیگری 
به مخاطب نشــان می دهد که بــا وجود تمام مشــکالت خود 
 واقعی شــان هســتند. حقیقتا من به نقش »صدف« در علف زار 

حسودیم شد.

ماهان
رویا جاویدنیا بازیگر »علف زار«:

به نقش صدف در »علف زار« حسودیم شد
  تبسم کشاورز

رویــا جاویدنیــا بازیگــر ســینما و تلویزیــون کــه ایــن روزهــا بــا فیلــم ســینمایی »علــف زار« کاظم دانشــی 
در جشــنواره فیلــم فجــر حضــور دارد مــی گویــد »نقــش مــن در علــف زار تابوهــای بســیاری داشــت و 

آنقــدر بــا ذات زندگــی مــن فاصلــه داشــت کــه نقش آفرینــی آن را پذیرفتــم.«
جادونیــا پیــش از این هــا در فیلم هــای ســینمایی »در وجــه حامــل«، »وارونگــی«، »گــس« و... ایفــای نقــش 
ــا  ــه صب ــا روزنام ــی ب ــف زار« در گفت وگوی ــینمایی »عل ــم  س ــر فیل ــا، بازیگ ــا جاویدنی ــرده اســت.  روی ک

ــاره ایــن فیلــم و چالش هایــش پاســخ داده اســت کــه در ادامــه می خوانیــد. ــه ســواالت مــا درب ب


