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  از انتخــاب بازیگــران بگوییــد. گزینه هــای انتخابــی 
ــک  ــان نزدی ــه مد نظرت ــای اولی ــه گزینه ه ــدر ب چق

ــد؟  بودن
از ابتدا تصمیم داشتیم که از حضور بازیگران تازه نفس در کنار 
بازیگران با تجربه استفاده کنیم، از آغاز می دانستیم که کار سختی 
در پیش داریم چرا که بازی در مقابل دوربین سینما بسیار سخت 
است و ظرایف خاص خودش را دارد. در جلسه های تمرین، سعی 
کردیم که شخصیت ها را برای بازیگران بشکافیم و وجوه پررنگ و 
در حاشیه مانده شخصیت ها را برایشان تشریح کنیم، خوشبختانه 
حضور هامون قاپچــی که به همــراه زهرا شــاه حاتمی نگارش 
فیلمنامه را به عهده داشــتند، به عنوان بازیگــردان کمک کرد تا 
ذهنیت و خواســته های من و خودش را بهتر به بازیگران منتقل 

کند. در این فیلم، سعی در نمایش واقع گرایی رایج که در فیلم های 
سینمای ما به شدت باب شده را نداشتیم. جلسه های تمرین قبل 
از فیلمبرداری به ســه بازیگر جوان ما کمک کرد تا بیشتر و بهتر 
بتوانند در جهان شخصیت های داستان، قرار بگیرند. فکر می کنم 
هــر کارگردانی بعد از گذرانــدن تمامی مراحل فنــی، با خودش 
»ای کاش هایی« دارد و فکر می کند که اگر فیلم را دوباره بســازد، 

احتماال فیلمی منسجم تر، بهتر و با نقاط ضعف کمتری می سازد.
متاسفانه شرایط تولید در سینمای ایران، روز به روز سخت تر 
می شود. وظیفه کارگردان بیشــتر از پرداختن به متن، رسیدن به 
حاشیه ها و شرایط نا به سامان تولید است. به این شرایط، وضعیت 
وخیم کرونا در سال گذشــته را هم اضافه کنید. در مرحله انتخاب 
اولیه، از نظر فیزیک به بازیگرانی که می خواستیم، رسیدیم. حضور 
همایون ارشادی و رامین ناصرنصیر یک اتفاق دلگرم کننده و زیبا 
بود. رفتار حرفه ای و صبورانه و با اشتیاق این عزیزان به من بسیار 

انرژی می داد. در کنار هم قرار گرفتن دوســتان با تجربه در کنار 
بازیگران تازه کار و جویای نام، معموال ترکیب خوبی می شود.

ــنواره  ــرای جش ــم ب ــاخت فیل ــه س ــن تجرب   اولی
فیلــم فجــر، بــا همــه حساســیت و رقابتــی کــه در ایــن 

ــود؟ ــور ب ــود دارد، چط ــنواره وج جش
صادقانــه باید بگویم که در ابتدای ســاخت ایــن فیلم هدفم 
نه شرکت در جشــنواره و نه رقابت بود. به نظرم رقابت در سینما 
معنا ندارد. همه دســت اندرکاران ســینما برای هدفی خاص و با 
یک مسئولیت اجتماعی و انســانی پا به این عرصه می گذارند. نه 
برنده ای وجــود دارد و نه بازنده ای. هدف مــن و گروه ما کمک به 
انسان هایی بود که شــاید در مراحل درگیری و دست و پنجه نرم 
کردن با ســخت ترین روزهای زندگی شــان، بارقه هایــی از امید 

به زندگی خودشــان بتاباننــد.کاری که تنها و تنها به خودشــان 
بستگی دارد. متاســفم که فیلم های دیگری که بی شک شایسته 
حضور در جشــنواره بودند از این فرصت بازماندند و امیدوارم که 
برای فیلم های این عزیزان، بهترین اتفــاق بیفتد. از روزی که آغاز 
به کار کردیم، تصمیم گرفتیــم که عواید فــروش فیلم را صرف 
درمان کودکان ســرطانی بکنیم. بنابراین جایزه ما شــنیدن این 
خبر است که روند درمان بیماران مبتال به سرطان تسهیل شود و 
برای آن ها شرایط  ویژه ای در نظر گرفته بشود. وضعیت اقتصادی 
زندگی روزمره برای مردمی که درگیر بیماری نیســتند بســیار 
سخت شــده، حاال بیمارانی را در نظر بگیرید که بسیاری از داروها 
و درمان هایشان تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد و سیاست های 
حمایتی هم شامل شان نمی شود. همه ما در جامعه به هم متصل 
هستیم و باید همدرد یکدیگر باشــیم. وظیفه ما به عنوان هنرمند 
رســاندن صدای این قشر مظلوم به مسئوالن اســت. نجات جان 

حتی یک نفر باید برای همه ما اهمیت داشته باشد.
ــم چقــدر  ــن فیل ــی شــاه حاتمــی در ای   حضــور عل

ــرد؟ ــک ک ــی کار کم ــما و خروج ــه ش ب
بی گمان حضور و حمایت های ایشان در روی ریل قرار گرفتن 
این پروژه، نقش اساسی ایفا کرد. اگر تجارب ایشان نبود نمی شد با 
صرف چنین هزینه ای، فیلمی را ساخت که در چندین شهر ایران 
فیلمبرداری شده است. آن هم در زمان کرونا که شرایط کار و سفر، 
بسیار ســخت تر از قبل بود. اما باید بگویم که در طول پروژه رابطه 
ما کامال رابطه یک تهیه کننده و کارگردان بود که البته مناسبات 
حرفه ای هم، همین گونه ایجاب می کند. برای همین ایشان هم در 

اموری که مربوط به من بود، ورود نمی کردند.
ــه  ــژه ای دارد ک ــه وی ــا لحظ ــه ی ــه نکت ــان«، چ »ماه

ــود؟ ــدگار ش ــب مان ــن مخاط ــد در ذه بتوان
به نظرم یک فیلم نمی تواند تنها یک لحظه ویژه داشــته باشد 

یا بگوییم نکته فیلم همین یک لحظه اســت و تمام. هر فیلم به 
تعداد بیننده خودش می تواند معنا داشته باشد  اما می توانم 
بگویم که فیلم ماهان درباره این اســت که بیماری یک فرد 
تنها مربوط به خود او نیست و هر فرد در اجتماع مثل حلقه ای 
از زنجیر به دیگری پیوند دارد. ما در این فیلم از امید صحبت 

می کنیم. در مرحله پژوهش و در بررسی های میدانی متوجه 
شدیم که امیدوار بودن در روند درمان، بسیار تاثیرگذار 

اســت. بیمار با ســپری کردن دوره های درمانی، 
رفتارهای متناقضی از خود نشــان می دهد و 
گویا تولدی دوباره دارد. فیلم »ماهان« همراه 
با یک بیمار بــه ســفر دور و درازی در عمق 
شــخصیت او می رود. بــا واکاوی هراس ها و 

گسست ها، ترس از دست دادن و تمام شدن...
ــان  ــتین حضورت ــوان نخس ــه عن   ب

در جشــنواره فجــر، چــه پیــش بینــی ای 
ــد؟  ــان داری ــرای فیلم ت ب

فیلم »ماهان« فیلم خاصی اســت. از این رو 
که با جریان متداول ســینمای بدنه ایران که در 
این روزها رایج شده متفاوت است. سعی می کند 
شاعرانه به زیبایی زندگی یک فرد نگاهی دوباره 
کند. زمانی که فکر می کنی قرار است در این دنیا 
نباشی شاید جهان را از منظر دیگری ببینی. برای 

فیلمم پیش بینی خاصی نــدارم و همین که این 
امکان برای من و گروه ســازنده ماهان برقرار شده 
که زحماتشان دیده شود، راضی هستم. قضاوت را 
به داوران و مردم می سپاریم. به امید آن که مقبول 

و کارگشا باشد.

   فریده مسعودی 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی اش پرداخت ــخصی و اجتماع ــی ش ــرد در زندگ ــی ف ــاری و فروپاش ــئله بیم ــه مس ــش ب ــم و بی ــران ک ــینمای ای در س
داســتان هایی از تــالش آدم هــا بــرای دهــن کجــی بــه طبیعــت بیمــاری و جبــرش و تــالش امیدوارانــه بــرای زنــده مانــدن. تــالش بــرای غریــزه ای کــه 
نامــش بقاســت. ایــن کــه چگونــه، لحظــات پــر از رنــج را رنــگ آمیــزی کنــی و راوی داســتان خــودت باشــی. ماهــان اولیــن فیلــم بلنــد حمیــد شــاه حاتمــی 
ــا  ــه حضــور ماهــان در بخــش ســودای ســیمرغ چهلمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر ب ــه بهان ــد. ب اســت کــه یکــی از همیــن داســتان ها روایــت می کن

کارگــردان ایــن اثــر، بــه گفتگــو نشســتیم.   

گفتگو با حسین بیرانوند  بازیگر »بیرو«؛

همیشه دوست داشتم مثل 
»علیرضا بیرانوند« باشم

  تبسم کشاورز

»بیرو« فیلمی از زندگی علیرضا بیرانوند به نویســندگی و 
کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی است. نکته جالب توجه 
فیلم، حضور »حسین بیرانوند« است که تاکنون سابقه بازی در 
هیچ فیلمی را نداشته و معتقد است وارد شدنش به پروژه »بیرو« 
خودش قصه درازی دارد. حسین بیرانوند بازیگر فیلم سینمایی 
»بیرو« در گفت وگویی با روزنامه صبا به سواالت ما در خصوص این 

فیلم و چالش هایش پاسخ داده است که در ادامه می خوانید.

ــرای  ــازی ب ــای مج ــه در فض ــی ک ــق فراخوان   از طری
ــش  ــن نق ــرای ای ــد ب ــرو« داده بودن ــینمایی »بی ــم س فیل

ــدید؟ ــی ش معرف
حقیقتا وارد شــدن من به پروژه »بیرو« قصه درازی دارد. من پیش 
از بازی در فیلم ســینمایی »بیرو« فوتبال بازی می کردم و جزو باشــگاه 
بروجرد بودم. سال 98 سه ماه تابســتان را که وقت داشتم به تهران آمدم 
و جزو آکادمی بیرانوند شــدم. آن زمان برای جای خواب در رســتوران 
کار می کردم پس از آن یک عکس در آکادمی بیرانوند از خودم منتشــر 
کردم. تا این که مجتبی زرینجو که در ارشــاد خرم آباد بودند مرا به گروه 
کارگردانی »بیرو« معرفی کردند. آن جا جیرانی از من ویدئویی گرفت که 
به آقای عباس میرزایی نشان دهند. وقتی آقای عباس میرزایی مرا دیدند 

خوششان آمد و مرا برای کار به تهران دعوت کردند.
  بــازی کــردن نقــش »علیرضــا بیرانونــد« چــه حســی 

داشــت؟
علیرضا بیرانوند الگوی فوتبالی من بود. همیشــه دوست داشتم یک 

روزی مثل او باشم و افتخاراتی را که او به دست آورده من هم کسب کنم.
ــش در  ــای نق ــردن و ایف ــای کار ک ــی از چالش ه   کم

ــد. ــان بگویی ــرو« برایم »بی
روزهای پیش تولید بســیار ســخت بر من  گذشــت. ســه روز اول 
فیلمبــرداری را جوری آغاز کردند کــه من نبودم. وقتــی فیلمنامه را 
خواندم خیلی نگران شــدم چرا که من بازیگر نبودم و تجربه کار کردن 
در این حیطه را نداشــتم. من حتی در نگاه کردن هم مشــکل داشتم 
و بیجا به دوربین نگاه می کردم و یا می خندیــدم. خالصه با صحبت ها 
و راهنمایی های آقای عباس میرزایی و آقــای محمد علی محمدی که 
نقش پدرم را در فیلم بازی می کردنــد کم کم کنار آمدم. حقیقتا 
از کل گروه و عوامل بــرای امید و انگیزه ای کــه به من دادند 

متشکرم.
ــه  ــی داد ک ــزه م ــما انگی ــه ش ــزی ب ــه چی   چ

ــد؟  ــل کنی ــختی ها را تحم ــن س ای
به خاطر خانواده و مادرم خیلی دوســت داشتم این نقش 
را بازی کنم. آقای علیرضا بیرانوند شــخصی بود که من همیشــه 
دوست داشتم برای یکبار هم که شده او را از نزدیک ببینم، اما 
حاال موقعیت و شانســی برایم پیش آمده بود که نقش 
او را بازی کنــم. تمام این ها باعث شــد تا با امید و 

انگیزه به سمت انجام صحیح این کار گام بردارم.
ــد چقــدر در کنــار    علیرضــا بیرانون
»بیــرو« حضــور  عوامــل  و  گــروه 
داشــتند و چــه انــدازه بــه شــما برای 

ــد؟ ــک کردن ــان کم ــای نقشش ایف
عکس هــا و فیلم هــای مرا بــرای آقای 
بیرانوند فرســتادند بســیار خوششان آمد. 
ایشــان یکبار هــم در مرحلــه پیش تولید 
»بیرو« به گروه ســر زدند. با حرف هایشان به 
من روحیه و انگیزه دادند و ســفارش مرا پیش گروه 

کردند.
ترجیــح شــما  ادامــه مســیر  در    

فوتبــال اســت یــا ســینما؟ 
چندین سال است که فوتبال را دنبال می کنم 
و آن را هرگز کنار نمی گذارم. بعد از جشــنواره هم 
مصمم بــه کارم ادامــه می دهم اما اگــر در کنارش 
پیشــنهاد بازیگری هم به من شــود حتمــا قبول 

می کنم.

گفتگو با حمید شاه حاتمی کارگردان »ماهان« :

تصویر امید روی پرده سینما
»ماهان« 


