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ــزرگ و  ــان ب ــی از کارگردان ــی، یک ــعود کیمیای   مس
ــخصیت در  ــن ش ــت. ای ــران اس ــینمای ای ــذار س تاثیرگ
شــکل گیری دنیــای ســینمای شــما چــه نقشــی داشــته 

اســت؟
سینما در دوران نوجوانی و جوانی برای من 

با فیلم های مسعود کیمیایی معنا می شد. 
عشق به سینمای مســعود کیمیایی، 

تماشای فیلم های او و حسی که از 

آثارش می گرفتم، یکی از دالیل اصلی ورود من به سینما بود و اینکه 
ســینما را به عنوان حرفه ام انتخاب کنم. بسیار خوشحال هستم 
که افتخار داشتم تا در فیلم »خائن کشــی«، به عنوان تهیه کننده 
در کنار او باشــم و از این تجربه بســیار لذت بردم. در این پروژه با 

تمــام توانایی ام کار کــردم تا ایــن تجربه را به 
ثبت برســانم و کمک کنم تا مسعود کیمیایی 
با حال خوب، »خائن کشــی« را که پروژه ای با 

پروداکشن بزرگ است بسازد.
بــرای  شــما  همــکاری    
فیلــم  تهیه کنندگــی 
ــی  ــی« کیمیای ــن کش »خائ
و  گرفــت  شــکل  چطــور 

رفــت؟ پیــش  چطــور 
همان طور که گفتم مســعود کیمیایی 
و سینمای او را بسیار دوســت دارم. از 
قبــل همدیگر را می شــناختیم ولی 
من به ایشان پیشــنهاد همکاری 
دادم. سالیان سال بود که بسیار 
دســتیاری  داشتم  دوســت 
او را در فیلمــی تجربــه کنم، 
ولی متاســفانه هیچ وقت این 
امکان میســر نشــد. شاید 
حــدود 17یا 18 ســال 

پیش، از همان دوران فکر همکاری با آقای 
کیمیایی در ذهن من بــود. و زمانی که به 
نظرم مناســب ترین زمان بــود، به خاطر 
ارادت بســیارم به ســینمای او پیشنهاد 
تهیه کنندگــی دادم و کیمیایــی هم با 

بزرگواری پذیرفت.
کــه  فیلم هایــی  بیــن    
ــاوت  ــد، تف ــی می کنی تهیه کنندگ
ــن  ــود دارد. مهم تری ــیاری وج بس
معیــار و مــاک شــما بــرای حضور 

ــت؟ ــروژه ای چیس ــر پ در ه
در مرحلــه اول، مــالک من برای 
تهیه یک فیلم، فیلمنامه آن است. بعد 
از آن بینش کارگردان نسبت به کاری 
که می خواهد انجام دهد، بسیار برایم 
مهم اســت. یعنی تخصــص به همراه 
داستان خوب مالک های مهمی برای 
همکاری ام در هر پروژه ای محســوب 
می شود. در کنار این دو، حس و حالی 
کــه از آن شــخص می گیــرم هم در 
مجموع تأثیر بسزایی دارد. با توجه به 
این نکات اســت که تصمیم می گیرم 
در پروژه ای حضور پیدا کنم یا آن را به 

دوست دیگری بسپارم. تهیه کنندگی جزو سخت ترین بخش های 
سینماســت. برای تهیه کنندگــی باید به همه وجوه فیلمســازی 
اشراف کامل داشته باشــید تا بتوانید کاری با کیفیت تولید کنید و 
این اشراف داشتن به همه شاخه ها و مسائل فیلمسازی از کارگردان 
و فیلمنامه شــروع می شــود تا انتخاب درست 
فیلمبردار، طراح صحنه، طراح لباس، صداگذار 
و غیره، باید به عنوان یک تهیه کننده بینشــی 
داشــته باشــید تا بتوانید در انتخاب هایتان در 
مســیری پیش بروید که در خدمت فیلمنامه، 
فیلم و کارگردانی باشــد که با او کار می کنید و 
این سخت ترین بخش کار است. این مالک هایی 
که گفتم اصل کار هســتند، و در نهایت تفاوتی 
نمی کند کــه کارگردانی که بــا او کار می کنم، 
فیلم اولی باشد یا اســتاد بزرگ سینمای ایران 
مثل کیمیایی. هرچند که ناگفته نماند این یک 

انتخاب دو طرفه است.
ــه  ــنواره ب ــن دوره جش ــما در ای   ش
ــی  ــور فعال ــم حض ــر ه ــوان بازیگ عن
و  »بی مــادر«  فیلــم  دو  در  داریــد. 
ــم  ــد و ه ــازی کرده ای ــم ب »2888« ه
بوده ایــد. چطــور شــد  تهیه کننــده 
ــد؟  ــور یافتی ــا حض ــن پروژه ه ــه در ای ک
ــمت  ــدام س ــه ک ــتر ب ــما بیش ــل ش تمای

اســت، تهیه کنندگــی یــا بازیگــری؟
حضور من در دو فیلم »بی مادر« و »2888« بسیار کوتاه است. 
در واقع چون خودم تهیه کننده این فیلم ها هســتم، حضور کوتاه 
در این فیلم هــا را پذیرفتم و مثل امضایی اســت در فیلم هایی که 
دوستشان دارم. ولی در فیلم »خائن کشی« نقشی بلندتر نسبت به 
دو فیلم دیگر به دعوت آقای کیمیایی بــازی می کنم. در این فیلم 
آقای کیمیایی نقشی بسیار متفاوت را به من سپردند که آن را خیلی 
دوست دارم. محسن دارسنج گریم سنگینی برای این نقش در نظر 
گرفت و در نهایت به نظرم نقش متفاوتی از آب درآمد. درباره بخش 
دوم سوالتان باید بگویم که تهیه کنندگی و بازیگری دو دنیای جدا 
از هم هســتند، در تهیه کنندگی خلق اثر صــورت می گیرد، فیلم 
می سازید ولی در بازیگری، شخصیتی می سازید که به ساخته شدن 
یک قصه کمک می کند. هر کدام از ایــن دو تخصص، اجزای یک 
پازل هستند که هر دو برای من دلچسب هستند. اگر بخواهم بین 
تهیه کنندگی، بازیگری و کارگردانی یکــی را انتخاب کنم، حتما 

کارگردانی را انتخاب می کنم. 
  اتفاقــاً می خواســتم همیــن ســؤال را بپرســم. شــما 
کارگردانــی ســینما خوانده ایــد و بــا تهیه کنندگــی 
موســیقی کارتــان را آغــاز کردیــد. بعــد بازیگــری و بعــد 
ــد.  ــه کرده ای ــینما را تجرب ــی س ــم تهیه کنندگ از آن ه
ــه  ــت ب ــه در نهای ــت ک ــی اس ــن راه ــد ای ــر می کنی فک
ــما  ــی ش ــه اصل ــود، دغدغ ــم می ش ــم خت ــی ه کارگردان
ــرای  ــده ای ب ــه آین ــت و چ ــینما چیس ــور در س از حض

ــد؟ ــان در نظــر داری مســیر کاری ت
بله، اصاًل ورود من به ســینما با کارگردانی و ساخت فیلم کوتاه 
بود. من 9 فیلم کوتاه تاکنون ساخته ام. بســیار دوست دارم دوباره 
کارگردانی را تجربه کنم و این تصمیم را دارم که در ادامه مســیرم 
در سینما به ســمت کارگردانی بروم. برنامه جدی برای آن دارم و 

امیدوارم همه چیز به این سمت پیش برود.
ــی  ــی از بازیگران ــی« جمع ــن کش ــروژه »خائ   در پ
ــی را  ــعود کیمیای ــا مس ــکاری ب ــابقه هم ــال ها س ــه س ک
داشــته و بعضــی از بازیگرانــی کــه بــرای اولیــن بــار بــا 
ــران  ــی و مه ــر آقای ــد، امی ــته اند مانن ــکاری داش او هم
ــی  ــری و همراه ــدر هم فک ــد. چق ــور دارن ــری حض مدی

ــت؟ ــته اس ــش داش ــران نق ــان بازیگ ــما در چیدم ش
همه انتخاب ها تعامل دو طرفــه بین من و آقای کیمیایی بود. 
در واقع تمــام بازیگران و عوامل فیلم »خائن کشــی«؛ جز چهار، 
پنج بازیگر مثــل حمیدرضا آذرنــگ، اندیشــه فوالدوند، پوالد 
کیمیایی، کیانوش گرامی و ســعید پیردوســت که پیش از این 
با ایشــان همکاری داشــتند، حدود 30 بازیگر برای اولین بار در 
»خائن کشی« با مســعود کیمیایی همکاری کردند. ما یک اتاق 
فکر دو نفره داشــتیم و با هم فکری هم بازیگران و عوامل فیلم را 

انتخاب می کردیم.

علی اوجی بازیگر و تهیه کننده »خائن کشی«:

عشق به سینمای کیـمیـایی مرا به سینما آورد
  زهرا نجفی

ــت.  ــرده اس ــه ک ــینما را تجرب ــاه س ــم کوت ــاخت فیل ــا س ــن ب ــش از ای ــه پی ــد ک ــر چن ــده، ه ــناخته ش ــون ش ــینما و تلویزی ــری در س ــا بازیگ ــی ب ــی اوج عل
تهیه کنندگــی، عرصــه دیگــری بــوده کــه بعــد از مدتــی بــه آن وارد شــده و در چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر، او هــم بــا عنــوان بازیگــر و هــم تهیه کننــده در 
ســه فیلــم ســینمایی حضــور دارد؛»خائن کشــی«، »بی مــادر« و »2888«. بــا او بــه بهانــه حضــور پررنگــش در ایــن دوره از جشــنواره بــه ویــژه تهیه کنندگــی 
ــدی  ــردان در دوره بع ــوان کارگ ــه عن ــی ب ــی اوج ــور عل ــش حض ــه نویدبخ ــی را ک ــم. گفت وگوی ــو کرده ای ــی، گفت  وگ ــعود کیمیای ــی« مس ــم »خائن کش فیل

ــد. ــه می خوانی ــت در ادام ــنواره اس ــن جش ای

در تهیه کنندگی خلق اثر 
صورت می گیرد، فیلم 

می سازید ولی در بازیگری، 
شخصیتی می سازید که 

به ساخته شدن یک قصه 
کمک می کند. هر کدام 

از این دو تخصص، اجزای 
یک پازل هستند که هر دو 
برای من دلچسب اند. اگر 
بخواهم بین تهیه کنندگی، 

بازیگری و کارگردانی یکی را 
انتخاب کنم، حتما کارگردانی 

را انتخاب می کنم


