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  صبا جهانگیریان

ــه  ــن تجرب ــش از ای ــه پی ــادی ک ــن ه محس
ــی«  ــاز گون ــن دای ــتند  »آرازی ــاخت مس س
ــام  ــا ن ــود ب ــد  خ ــر جدی ــته در اث را داش
بــه ســراغ   از رویاهــای مــن«  »یکــی 
وحیــد رجبلــو رفتــه و برشــی از داســتان 
ــه  ــرای مخاطبانــش ب ــد را ب زندگــی وحی
ــا  ــی ب ــت. گفتگوی ــیده اس ــر کش  تصوی
ــتر  ــا بیش ــم ت ــته ای ــادی داش ــن ه محس

ــر آشــنا شــویم. ــن اث ــا ای ب

  مضمــون اصلــی مســتند »یکــی از 
رویاهــای مــن« چیســت؟

از آنجایی که نمی خواهم داستان لو برود آن را 
به طور کامل نمی گویــم اما همانطور که می دانید 
وحید رجبلو در ســه چهار ســال اخیر به شهرت 
زیادی دست یافت و اکنون در کشور ما چهره ای 

شناخته شده به حساب می آید.
من پیش از آنکه وحیــد به عنوان 10 جوان 
تاثیرگذار شناخته شــود و اصاًل پلتفرم خود را 
به طور کامل راه اندازی کند با او آشنا شده بودم 
و این جریانات موفقیت های پــی در پی او در 
آن زمان هنوز شروع نشده بود. آشنایی ما نیز 
به زمانی بازمی گردد که من در حال ساخت 
مجموعه  مســتندی تلویزیونی بودم. در این 
مجموعه من ســراغ افــرادی می رفتم که 
کســب و کارهای جالبی راه می انداختند. 
تقریباً می توان گفت که به دنبال کســب 
و کارهای خرد از آدم هــای معمولی بودم. 
به طــور مثال در یک قســمت به خانمی 
پرداختیم که در مناطق حاشیه نشــین 
کرج زندگی می کــرد و گلیم بافی انجام 

می داد. حتی ایــن فرد به 

خانم های دیگر نیز این مهــارت را یاد داده بود 
و آن ها در کنار او به رونق بخشی کسب و کار کمک می کردند.  

همان زمان خبری خواندم از نمایشگاه توان تک، که جوانی 
در حال راه اندازی یک پلتفرم برای معلولین است، همان زمان 
به سراغ وحید رفتم و با او صحبتی داشتم سپس از او خواهش 
کردم که ما برای مدتی با هم در ارتباط باشیم. البته این موضوع 

برای وحید کمــی تعجب برانگیــز بود، زیرا 
او فکــر می کرد که پروســه مستندســازی 
بسیار ســریع فیلم برداری می شود و به پایان 
می رسد. داســتان او هم جذابیت های خود را 
داشــت و به عنوان جوانی که تنها انگشتانش 
کار می کند و با همین انگشتان برنامه نویسی 
انجام می دهد، می توانســت توجه مخاطب را 

جلب کند. 
من بــه او نگفتم اما با دوســتانم صحبت 
کردم و به آن ها گفتم که احســاس می کنم 
داســتان عمیق تری از آنچه رسانه ها نمایش 
داده اند در زندگی وحید جریــان دارد و من 

می خواهم آن را به تصویر بکشم. برای پیدا کردن این داستان 
من به مدت چهار مــاه با وحید به صورت تلفنــی یک الی دو 

ســاعت یا حتی بیشــتر حرف می زدم و 
تمام آن ها را ضبط می کردم. 

یک روز در نهایت بــه وحید گفتم که 
داستانی را که در جستجویش بودم، پیدا 
کردم. ماجرایی از زندگــی وحید یافتم که 
زنده و دراماتیک بود. زیرا عالقه نداشــتم 
که از خاطرات وحید بگویم. زمانیکه من در 
حال ساخت این مســتند بودم، روند شهرت 
وحید شروع شده بود و تقریباً هفته ای یک بار 
یک رسانه به سراغ وحید می آمد. اینطور شد 
که ما شروع به ساخت مســتند کردیم و این 

کار حدود دو سال طول کشید.
  ایــده اصلــی ایــن مســتند کــه وجه 
ــد از  ــان می ده ــد را نش ــری از وحی دیگ

کجــا نشــأت گرفتــه اســت؟
من دانش آموخته جامعه شناســی هستم و 
برآیند مستندســازی و جامعه شناسی برای من 
به جامعه شناسی بصری تبدیل شده است و داخل 
ســینمای مســتند نیز نگاه جامعه شناسی دارم. 
زمانی که من بــا پدیده ها با نگاه جامعه شــناختی 
برخورد می کنم، سعیم آن است که دنیا را از چشم 
آن افراد ببینم. اساســاً در حوزه معلولین مهم ترین 
موضوع در ایران و جهان این اســت کــه بدانیم این 
افراد انسان هستند و فرقی با ما ندارند. فرق آن ها در 
فرم بدنشان با ما اســت و نوع دیگری از بدن را دارند. 
اینجاست که شناخت افراد دارای معلولیت، همانطور 
که هستند بســیار حائز اهمیت می شود. مانند خود ما 
که نه شــر خالصیم و نه تماماً قهرمانیم آن ها نیز به طور 

کامل شرور یا فرشته نیستند. 
زمانیکه من داستان وحید را شنیدم و به او زنگ زدم، 
از مصاحبت با او بســیار لذت بردم و اینکه من از زندگی 
وحید مستندی به این شکل بسازم، انتخاب من نبوده و به 
نظرم باید همینطور می شــد. اگر مستند از وحید، قهرمان 
دور از دسترسی می ساخت، آسیبی به جامعه و افراد دارای 
معلولیت وارد می کرد. زیرا روند خارج شــدن از انزوای این 

افراد را سخت خواهد کرد.
ــده  ــرای دی ــنواره را ب ــای جش ــان فض   خودت
فکــر  و  می بینیــد  چگونــه  مســتند  شــدن 
می کنیــد اثــر بــا اســتقبال مواجــه می شــود؟

باتوجه بــه محبتی که مردم نســبت به وحیــد دارند، فکر 
می کنم کــه با دیدن فیلــم با داســتانی عمیق تــر از او مواجه 
می شــوند. البته ما پیش از این جشــنواره حقیقت را نیز تجربه 
کردیــم و تقریباً تمــام بازخوردها راجع به فیلــم مثبت بودند. 
از آنجایــی که فیلم نیــز مانند آثار بــا دیالوگ جلــو می رود و 
مصاحبه ای وجود ندارد، موردپسند مردم 
واقع می شــود. تا به اینجا کــه بازخوردها 
مثبت بوده امیــدوارم در جشــنواره فجر 
این رونــد ادامــه پیــدا کنــد. البته من 
 عالقــه دارم بیشــتر فیلم در اســتان ها 

دیده شود. 
اغلب فیلم هایی که مــردم ما در تمام 
این ســال ها از معلولین دیده اند تصویری 
کلیشــه ای از آن ها به عنوان یک قهرمان 
یا یک مظلوم را به تصویر کشــیده است 
اما این بــار اثری متفــاوت خواهند دید. 
این بار معلولیت از کلیشه های رایج خود 
فاصله گرفته و تالش کردم کــه مخاطب فراموش کند، وحید 

معلولیت دارد.

محسن هادی کارگردان »یکی از رویاهای من«؛

حس نمی شود

 وحید معلولیت دارد

اغلب فیلم هایی که مردم 
ما در تمام این سال ها از 

معلولین دیده اند تصویری 
کلیشه ای از آن ها به عنوان 

یک قهرمان یا یک مظلوم را 
نشان داده  است اما

 این بار اثری متفاوت 
خواهند دید


