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  حــدود شــش ســال از ســاخت اولیــن فیلــم 
ــن  ــرز« می گــذرد، علــت ای ــدون م ســینمایی شــما »ب
ــن  ــب اولی ــد از کس ــا بع ــت؟ آی ــی چیس ــه زمان فاصل
جایــزه ســخت گیر شــدید، یــا علــت دیگــری داشــت؟

انتخاب گاهی از روی اختیار اســت گاهی از سر جبر. ناگزیر 
باید بپذیریم که امــروزه به دالیل مختلف اعــم از درگیری های 
شــدید اقتصادی و مســائل بغرنج اجتماعی، جبر پیروزمندانه 
می تازد. می گویند خوشــبخت ترین انســان کســی است که به 
کاری که دلبسته، مشغول است و چه دردناک است که فیلمساز، 

فیلمی که دوست ندارد می سازد.
من همواره تاش می کنم که به اختیــار، انتخاب کنم حتی 
به قیمت رنج. من حرفه ام سینما نیســت، عاشق سینما هستم. 
اگر به عنــوان حرفه به ایــن کار نگاه کنم ناگزیر ســروکله جبر 
پیدا می شــود. معتقد هســتم عشــق زمانی که در دایره تکرار 
 اســیر شــود، معنای اصیل خود را از دســت داده و بی طراوت 

می شود.
بعد از »بــدون مــرز« درگیر موضوعی شــدم کــه نگارش 
فیلمنامه آن دو سال طول کشید. فیلمنامه ای که بسیار دوستش 
می داشتم. کل قصه فیلم در یکی از کشورهای اروپایی رخ می داد. 
به ترکیب جذابی از بازیگران ایرانی، ترک و آلمانی رسیدیم و پس 
از دوماه پیش تولید بدون وقفه در آلمان، مجبور شدیم که دست 
خالی به ایران برگردیم. چون یورو، ریال را بلعیده بود و ســاخت 
آن تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید. این شد که تصمیم گرفتم 

آن فیلمنامه را کنار بگذارم و به قصــه ای دیگر فکر کنم. قصه ای 
ارزانتر و نزدیک تر بــه تولید و البته به ریال، بدین شــکل بود که 

»برف آخر« آغاز شد.
ــر«  ــرف آخ ــوژه »ب ــکل گیری س ــورد ش   در م

ــه  ــه از چ ــرح فیلمنام ــوژه و ط ــد. س بگویی
کســی اســت؟ چطــور شــد کــه 
فیلمنامــه ایــن فیلــم را گروهــی 
بیــن شــما،  نوشــتید؟ همــکاری 
ــن  ــید حس ــدی و س ــد عب امیرمحم
حســینی چطــور بــود و نــگارش 
ــدت  ــه م ــر« چ ــرف آخ ــه »ب فیلمنام

ــید؟ ــول کش ط
در مواجهه با یکی از داســتان های کوتاه 
اســتاد محمد صالح عاء مدهوش شــدم، 
طوری که مدت زمان طوالنی رهایم نمی کرد 
و دائمــاً من را بــه درون خود می کشــید. 
تصمیم گرفتم با رخصت از ایشــان نوشتن 
طرح و پــات قصــه را آغاز کنــم. در ابتدا 
بسیار سخت بود داستان مســیری را برای 
روایت انتخــاب کرده بود که بــرای تبدیل 
شدن به سینما باید مســیر پر پیچ و خمی 

را می پیمودم. به طرح کلی رســیدم و ســید حســن حسینی و 
امیرمحمد عبدی به کمک من آمدند و هر چه توان داشــتند به 

کار بردند و زحمت بسیاری کشــیدند که فیلمنامه »برف آخر« 
بعد از حدود دو سال به ســر انجام برسد. فیلمنامه ای که با وجود 
فاصله ای که از داســتان اســتاد محمد صالح عــاء گرفته ولی 

روحش را مدیون داستان جال آباد است.
ــای  ــر« فض ــرف آخ ــد »ب ــر می رس ــه نظ   ب
»بــدون  بــه  نســبت  متفاوتــی 
مســیر  خودتــان  دارد.  مــرز« 
فیلمســازی تان را تاکنــون چطــور 
می بینیــد؟ آیــا شــما فیلمســازی 
ــدا  ــان را پی ــه راه خودت ــتید ک هس
یــک  در  می خواهیــد  و  کرده ایــد 
ــا  ــد ی ــدم بگذاری ــخص ق ــیر مش مس
بــه دنبــال ایــن هســتید کــه ســینما 
را بــا فضاهــای متفــاوت تجربــه 

ــد؟ کنی
آیا اساساً باید دنبال پیدا کردن راه گشت 
یا ما دائماً در راه و مسیر هستیم؟! در زندگی 
تنها به دنبال تجربه کردن هســتم. کســب 
تجربه برای رســیدن به آگاهی، رسیدن به 
آگاهی برای درک کــردن، درک کردن آن 
چیزی که مرا از درون به بیرون متصل کند. 
احساس می کنم که ســینما برای من راه اســت و برف آخر هم 

ایستگاهی بود در این مسیر.

ــام  ــا تم ــد. آی ــران بگویی ــاب بازیگ ــورد انتخ   در م
ــا  ــد؟ آی ــما بودن ــای اول ش ــی، انتخاب ه ــران اصل بازیگ
ــتر  ــه بیش ــی ک ــد صالح ــی و مجی ــن حیای ــور امی حض
بــه عنــوان بازیگــر طنــز شــناخته می شــوند، در 
فیلــم شــما کــه بــه نظــر فضــای جــدی دارد برایتــان 

ــود؟ ــک نب ریس
به نظرم خطر کردن اســت که پس از گذشــتن از خط پایان 
در هر مسیری شــما را بر آن وامی دارد که با نگاه به عملکرد خود 
احســاس رضایت کنید یا بالعکس. در مورد همکاری با بازیگران 
»برف آخر« باید بگویــم، امین حیایی در بازیگــری به مرزی از 
پختگی و جسارت رســیده که همکاری با او هر فیلمسازی را به 
وجد می آورد. مجید صالحی با معرفت که تاش و ممارست او در 
خلق لحظه حیرت آور است. الدن مستوفی چنان اندازه به نقش 
جان می دهد که گویی خود کارکتر اســت و ایــن اعجاب انگیز 

است.
جشــنواره  چهلــم،  فجــر  فیلــم  جشــنواره    
از  متفاوتــی  نســل  و  اســت  جــوان  فیلمســازان 
فیلمســازان بــا فیلــم اول یــا دوم خــود وارد جشــنواره 
شــده اند. بــه نظــر شــما ایــن رقابــت، چطــور رقابتــی 
می توانــد باشــد؟ بــه نظــر شــما ســینمای ایــن نســل 

ــه ای دارد؟ ــه دغدغ ــت و چ ــی اس ــه جنس از چ
زیبایی هنر این است که چهارچوب ندارد، به این معنا که اگر 
گل بیشــتری وارد دوازه حریف کنی برنده خواهی بود یا اگر دو 
امتیاز بیشتر کسب کنی قهرمان می شــوی. ما در خلق اثر حاال 
چه مجسمه باشد یا نقاشی و چه نمایش باشد یا سینما، با سایق 
گوناگونی مواجه هســتیم. پس به این ترتیب، زمانی که حرف از 
ســلیقه به میان می آید رقابت معنایش را از دســت می دهد. به 
این معنا که یا جهانی را که خلق کرده ایم درک کرده و دوســت 
می دارند و یا براساس ســلیقه آن ها نیست و از آن عبور می کنند. 
زیبایی و جذابیت هنر در همین اســت که پایان ندارد. پس دائماً 
باید بــرای تعالی آن کوشــید. به نظرم جشــنواره فجر موقعیت 

جذابی است برای گردهمایی خانواده سینما.

  زهرا نجفی 
ــن  ــه چهلمی ــر« ب ــرف آخ ــم »ب ــا فیل ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــت در جش ــال غیب ــش س ــدود ش ــد از ح ــگری بع ــین عس امیرحس
ــت،  ــزه گرف ــددی جای ــنواره های متع ــرز« از جش ــدون م ــم »ب ــاخت فیل ــرای س ــت. او ب ــته اس ــر بازگش ــم فج ــنواره فیل جش
ــت  ــل غیب ــگری دلی ــی عس ــر. ول ــم فج ــنواره فیل ــومین جش ــو سی وس ــگاه ن ــش ن ــات داوران بخ ــژه هی ــزه وی ــه جای از جمل
ــد  ــت می کن ــت ارز صحب ــاره قیم ــد. او درب ــدد نمی دان ــای متع ــن جایزه ــطه گرفت ــه واس ــخت گیری ب ــاله اش را س ــد س چن
ــتان های  ــه از داس ــر« برگرفت ــرف آخ ــا »ب ــگری ب ــاال عس ــت. و ح ــته اس ــام گذاش ــش را نیمه تم ــم دوم ــع فیل ــه در واق ک
ــش  ــن فیلم ــا دومی ــاده ت ــنواره آم ــن دوره از جش ــه ای ــد ب ــال احم ــتان های ج ــوای داس ــال و ه ــا ح ــاء، ب ــح ع ــد صال محم
ــه  ــا او ب ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــا در جش ــد از مدت ه ــوان بع ــاز ج ــن فیلمس ــور ای ــه حض ــه بهان ــذارد. ب ــش بگ ــه نمای  را ب

صحبت نشستیم.

زیبایی و جذابیت هنر در 

همین است که پایان ندارد. 

پس دائمًا باید برای تعالی آن 

کوشید. به نظرم جشنواره 

فجر موقعیت جذابی است 

برای گردهمایی 

خانواده سینما

حرفه ام سینما نیست
 عاشق سینما هستم

گفتگو با امیرحسین عسگری
 کارگردان »برف آخر« :


