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  »شادروان« چه قصه ای را روایت می کند؟
در »شــادروان« با قصه خانواده ای روبه رو می شویم که پدرشان 
می میرد و مرگ او و مدیریت کردن این اتفاق، برای اعضای خانواده 
دردسر ساز می شــود. این قصه برای کســانی که عزیزی را از دست 

داده اند و درگیر مراسم ختم شده اند، دارای یک لحظات 
آشناست.

  برخــی »شــادروان« را یــک 
در  دانســته اند،  کمــدی  کار 
ــان را  ــما فیلم ت ــه ش ــی ک حال

ــی  ــی معرف ــر اجتماع ــک اث ی
ــر و  ــاره ژان ــد. درب کرده ای

موقعیــت فیلــم بگوییــد؟
کمدی برای من از ژانرهای 

جذاب است و همیشه دوست داشــته ام که یک کمدی رئالیستی 
کار کنم اما واقعیت این اســت که »شــادروان« کمدی نیســت. 
کمدی یک ژانر است و قواعد خاص خودش را دارد. چنانچه فیلمی 
دارای این قواعد باشــد، کمدی محسوب می شــود. خیلی از این 
فیلم هایی هم که االن به عنوان کار کمدی در ســینما می بینیم، 
قواعد ژانر را ندارند و فقط یک قاعده مشــترک دارند؛ اصرار برای 
خنداندن. ما در شــادروان یــک فضای رئال و عــادی داریم 
اما در این موقعیت، ســعی در ایجاد یک حــال خوب برای 
مخاطب شده است. من مشابه این تجربه را در »آپاندیس« 
هم داشــته ام که بعضی ها می گفتند کار کمدی است، در 

صورتیکه نبود.
این طور نیســت که هر فیلمی که مخاطب را بخنداند 
در ژانــر کمدی قرار بگیــرد. همانطور که نمی شــود فیلم 
»مهمان مامان« آقای مهرجویی را کمدی دانســت در حالی 
که در بعضی موقعیت ها مخاطب را می خنداند. عاوه بر این، 
کمدی، پایان بندی خاص خــودش را دارد. درصورتیکه 

پایان بندی شادروان، پایان بندی کمدی نیست.
  فیلم من یک ملودرام عاشــقانه اســت. دلیل 
اینکه من اصــرار دارم که فیلمم کمدی نیســت، 
این است که نســبت به ژانر کمدی همیشه یک 
برداشت اشــتباه وجود داشته و چون کمدی 
می کنــد  شــوخی 
انــگار خــودش هــم 
شوخی اســت و جدی 
گرفته نمی شــود. معموال در 
جشــنواره های ما، فیلم کمدی 
نظــر داوران را جلب نمی کنــد و انگار 
فقط برای سرگرمی ساخته شده اســت. در حالی 
که در ســینمای جهان می بینیم کــه بیلی وایلدر 
فیلم »آپارتمان« را می ســازد و مخاطــب را با آن 
می خنداند و در نهایت اسکار می گیرد. اما در ایران 
برای فیلم »اجاره نشین ها« آقای مهرجویی اتفاق 
خاصی نیفتاد یا »سن پطرزبورگ« آقای افخمی 

با چه اتفاق جشنواره ای روبرو شد؟
  دربــاره انتخــاب بازیگــران بگوییــد و 
ــه  ــدر ب ــی، چق ــای نهای ــه انتخاب ه اینک

ــد؟ ــک بودن ــان نزدی ــای اول ت گزینه ه
جالب است بگویم بعضی از دوستان فیلمنامه 
را خوانده بودند و کســتینگ ما برایشــان عجیب 
بود. ما بازیگرها را در قالــب کاراکترهای جدیدی 

نشــان می دهیم که قبا در چنین نقش هایی دیده نشده اند و این 
برای من یک ریســک بود. در حالی که بعضی هــا به من می گفتند 
این کار، خودکشی حرفه ایست، من سعی کردم کاما از کلیشه های 
موجود قبلی درمورد بازیگران، پرهیــز کنم و به خودم می گفتم که 
اگر نتوانم برای مخاطبانی که بازیگرها را می شناسند یک سورپرایز 
داشته باشــم، پس کاری نکرده ام، باید آدم های به ظاهر نامربوط به 
نقش ها را بگذارم جای کاراکترها و از آن ها بازی درســت بگیرم که 
این اتفاق افتاد و به نظرم این ریســک جواب داد. به طوری که سینا 
مهراد، بهرنگ علوی و نازنین بیاتی تــا به حال هرگز در این نقش ها 
دیده نشده اند. همچنین در این کار از بازیگران جدید استفاده شده 
که در جای درســت قرار گرفته اند و یک ترکیب خوب از بازیگران 

ساخته شد. 
  از چالش های زمان فیلمبرداری بگویید؟

چالش اصلــی ما کرونا بــود. ما در پیک 
پنجم کرونا مشغول ســاخت فیلمی بودیم 
که بســیار پر بازیگر بــود و از آنجایی که در 
لوکیشن بیمارستان فیلمبرداری داشتیم، به 
مراتب شرایط خطرناک تری داشتیم. جدا از 
مسئله کرونا، بزرگ ترین چالش من در پیش 
تولید، پیدا کردن خانه ای بود که قرار بود آنجا 
کار کنیم. خانه ای می خواســتم در حاشیه 
تهران که نه آنقدر بزرگ باشــد، که مال این 
خانواده نباشــد و نه آنقدر کوچک باشد که 
نشود در آن کار کرد. اصرار داشتم که کنارش 
سبزی کاری باشد و این ها برایم خیلی مهم 
بود. این خانه در قصه، خودش کاراکتر است 
و برایم مهــم بود که بی هویت نباشــد. پیدا 

کردن چنین لوکیشنی خیلی سخت بود.
  از نظــر شــما »شــادروان« دارای 
ــه  ــت ک ــی اس ــی خاص ــه ویژگ چ
ــب  ــن مخاط ــد در ذه ــا آن بتوان ب

ــود؟ ــدگار ش مان
فیلم شــادروان یک درام خــوب دارد که مخاطب را خســته 
نمی کند و با یک قصه بکر، در قالــب رابطه گرم خانوادگی، لحظات 
شیرین زندگی را تصویر می کند. با وجود اینکه فیلم، موضوع تلخی 
دارد اما سعی مان بر این بوده اســت که قصه، شیرین روایت بشود و 
حال خوب منتقل کند. با اینکه می توانستم تلخ و گزنده و پر استرس 

به روایت این داســتان بپردازم اما ترجیح دادم مخاطب در شرایط 
کنونی و وضعیت فعلی جامعه، با حال و هوای دیگری به دیدن فیلم 

بنشیند. بنظرم این ها نکات مثبت فیلم اند.
  در ایــن رقابــت ســینمایی، چــه اتفاقاتــی را بــرای 

ــد؟ ــی می کنی ــش بین ــادروان« پی »ش
نمی شود چیزی را پیش بینی کرد چون همیشه جشنواره یک 
سری سورپرایز دارد. من فیلم های دیگر را ندیده ام ولی تا جایی که 
اطاع دارم، فیلمی مثل فیلم ما در جشــنواره نیست و حال و هوای 
فیلم ما را، آثار دیگر ندارند. شــادروان برای مخاطب ساخته شده و 
اگرچه که من به عنوان سازنده این اثر، انگیزه های جشنواره ای هم 
دارم اما در وهله اول، مخاطب عام برایم مهم بوده و هست و احساس 
می کنم که مخاطب با این کار، ارتباط برقــرار می کند. بخش های 
مختلفی در فیلم هست که می تواند دیده شود. اما می دانید 
که یک بخش مهمی از سینما، سلیقه است. 
اگر به جــای داوران عزیز ایــن دوره، نفرات 
دیگری بودند، ممکن بود آرا تغییر بکند چه 
به نفع فیلم من چه بر ضد فیلم  من. بعضی ها 
فیلم های خیلی جدی دوست دارند و بعضی، 
فیلم های دیگر. باید ببینیم سلیقه داوران و 
ترکیب شان به چه فیلم هایی نزدیک تر است.

را  تکمیلی تــان  توضیحــات    
ــد. ــم، بفرمایی ــاره فیل درب

امیدوارم جشنواره خوبی پیش رو باشد 
و باید بگویم کــه مــن در کارگردانی، یک 
کار متفاوت کرده ام که هرکســی ریسکش 
را نمی پذیــرد. هرکســی کــه فیلمنامه را 
می خواند، اصطاحا می گفت این فیلم روی 
دست است و پر پان و پر کات. اما من تعمدا 
دوربین را روی پایه آوردم و برای دوربین به 
دنبال یک شــخصیت بودم. اینکه دو دقیقه 
پان بگیری و داخل پان، بازیگران حرکت 
کنند و ریتم نیفتد خیلی کار ســختی اســت. امیدوارم که داوران 
ببینند که من کار ســخت را انجام داده ام و بر اساس پر پان بودن 
و حرکت فیلم ها، کارگردانی را قضاوت نکننــد. به نظرم همین که 
مخاطب، فیلمی را ببیند که خسته اش نکند یعنی کارگردان کارش 
را درست انجام داده و به نظر من »شــادروان« مخاطبش را خسته 

نمی کند.

حسین نمازی کارگردان »شادروان«

جشنواره  ها »کمدی« را 
جدی نمی گیرند

تبسم کشاورز

»شــادروان« دومیــن فیلــم بلنــد حســین نمــازی پــس از فیلــم ســینمایی »آپاندیــس« اســت کــه 
موفــق بــه دریافــت جوایــزی از جملــه جایــزه بهتریــن فیلمنامــه جشــنواره مونتــرال کانــادا و جایــزه 
ویــژه هیــأت داوران جشــنواره آسیاپاســیفیک شــده بــود. ایــن فیلــم کــه بــه قلــم حســین نمــازی 
بــه نــگارش درآمــده، یــک ملــودرام اجتماعــی اســت کــه داســتان خانــواده ای حاشــیه نشــین را 

ــد. ــه می خوانی ــادروان« را در ادام ــاره »ش ــازی درب ــین نم ــات حس ــد. توضیح ــت می کن روای

این طور نیست که هر 
فیلمی که مخاطب را 

بخنداند در ژانر کمدی قرار 
بگیرد. همانطور که نمی شود 

فیلم »مهمان مامان« آقای 
مهرجویی را کمدی دانست 

در حالی که در بعضی 
موقعیت ها مخاطب را 

می خنداند


