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شــما عــاوه بــر کارگردانــی »بی رویــا« نویســندگی آن 
را هــم بــر عهــده داشــته اید. در ابتــدا کمــی در خصــوص 
ایــده فیلمنامــه و اینکــه چــه انــدازه بــا فیلم هــای کوتــاه 

شــما تفــاوت دارد بگوییــد.
»بی رویا« از نظر مضمون و قصه کمی جسورانه تر از کارهای قبلی 
من اســت. البته این را بگویم که مثل فیلم های کوتاهم این رویکرد 
را داشــتم که توقعات بیننده را برآورده نکنم  و بــه تدریج انتظارات 
مخاطب را زیر سوال ببرم، فکر می کنم  »بی رویا« هم  مانند بقیه آثارم 
سرراست نیست. حقیقتا ســعی کردم این تفاوت در کار بلندم اتفاق 
بیفتد اما در عین حال این قضیه برایم بسیار اهمیت داشت که بیننده 
بتواند قصه را دنبال کند و باعث عدم تمرکز او نشوم که کار را از جایی 

به بعد رها کند.
در »بی رویا« با چه قصه و ژانری مواجه هستیم؟ 

بیشــتر می توان گفت »بی رویا« یک فیلم  معمایی است. یعنی 
فیلم  از المان های سینمای اجتماعی اســتفاده می کند اما به آن ها 
محدود نمی شــود. اوایل فیلم  ممکن اســت بیننده احساس کند با 
فیلمی اجتماعی طرف اســت، اما به مرور تغییر شکل پیدا می کند. 

از این نظر فکــر می کنم فیلــم ترکیبی از ژانرهای متفاوت اســت. 
خیلی کنجکاو هستم بدانم برخورد مخاطبی که به دیدن فیلم های 

اجتماعی عادت کرده با »بی رویا« چگونه خواهد بود.
از نــگاه شــما معضــل عمــده فیلمنامه نویســان 
ــوب  ــای خ ــن حرف ه ــت بی ــیار اس ــاوت بس ــت؟ تف چیس
ــم   ــا، مفاهی ــیاری از فیلم ه ــرف زدن، بس ــوب ح زدن و خ
ــراد  ــا اف ــن فیلم ه ــا در ای ــا لزوم ــد ام ــری دارن معتب
ــوم در دل  ــع مفه ــد. در واق ــی نمی زنن ــای مهم حرف ه

ــود. ــس نمی ش ــداد ح روی
من دقیقا به این موضوعی که شما اشــاره کردید واقف بودم، به 
همین دلیل می توان گفت حدود دو سال گذشت تا فیلمنامه بعدی ام 
را بنویسم، یعنی می دانستم مدیوم نوشتن فیلم بلند پروسه متفاوتی 
دارد. وقتی وارد ســینمای ایران می شــوید متوجه این مسئله هم 
می شــوید که فیلمنامه خوب همیشــه یکی از ضعف های سینمای 
ما بوده است، در واقع پاشنه آشــیل فیلم ها، فیلمنامه   است. نوشتن 
فیلمنامه خوب کار بسیار دشواری اســت، نه به این معنی که خالق 
بودن یا ایده جالب داشتن کار سختی اســت، بلکه به این معنی که 

کار مســتمر روی یک فیلمنامه و رها نکردنــش در زمانی که فیلم 
اولت هست و اصال مشخص نیســت به ساخت می رسد یا نه پیچیده 
است. دومین موضوع هم از نظر من تسلط پیدا کردن به تکنیک های 

فیلمنامه نویسی است که این کار هم بسیار دشوار است .
ــران  ــینمای ای ــوب در س ــه خ ــود فیلمنام ــل نب دلی

ــت؟ چیس
متاسفانه، سینمای ایران هیجان زده است، حتی حاضر هستند  
پول زیــادی را برای تولید خــرج کنند، اما پروســه زمان بری مثل 
فیلمنامه نویســی که خروجی عینی ندارد ته صف قرار می گیرد. در 
واقع می خواهند سریع تر به مرحله ساخت برسند و این قضیه باعث 

ضعف فیلم ها می شود.
از همــکاری بــا هومــن ســیدی کــه یکــی از 

بگوییــد.  شماســت  فیلــم   تهیه کننــدگان 
چندین ســال پیش هومن ســیدی داور جشــنواره ای بودند 
که من در آن اثری داشــتم. خوشــبختانه فیلم  من در آن جشنواره 
دیده شــد و جایزه گرفت. بعد از این قضیه ایشــان به من گفتند هر 
زمان قصد داشــتی کار بلندی بســازی من را در جریان بگذار شاید 
توانســتم کمکی کنم. درکل حمایت از استعدادهای جوان همیشه 
دغدغه آقای سیدی بوده اســت. خالصه از آن ماجرا چندین سال 
گذشت تا من سر ساخت »بی رویا« با آقای سعید سعدی آشنا شدم. 
آقای سعید سعدی و هومن ســیدی سر این فیلمنامه معتمدترین 
آدم هایی بودند که من می شناختم. ابتدا آقای سعدی تهیه کنندگی 

کار را بر عهده گرفتند و بعد آقای سیدی 
به گروه ما اضافه شــدند. حقیقتا قدردان 
این عزیزان هستم، چون در شرایط کرونا 
که سرنوشت فیلم و اکران ها متوقف شده 

بود ریسک بزرگی کردند.
کمــی در خصــوص چالش هــای 
ــان  ــم در زم ــم آن ه ــاخت فیل س

ــا بگوییــد. کرون
در زمان ســاخت »بی رویــا« هنوز 
واکسن نیامده بود به همین خاطر استرس 
کرونا مدام وجود داشت. ما لوکیشن های 
داخلی متمرکزی داشــتیم که به ناچار 
چند روز باید در همان محیط می ماندیم 
اما خوشبختانه اتفاق بدی نیفتاد و در آن 

ایام کسی مبتال به کرونا نشد .
چگونــه بــه ایــن ترکیــب بازیگــران رســیدید، 
ــده  ــته ش ــان نوش ــش برایش ــا از پی ــا نقش ه آی

بــود؟
کاراکتر »شادی کرم رودی« را به واسطه همکاری  های 

قبلی و بر مبنای اینکه او قرار است بازی کند نوشتم. حقیقتا 
ســه بازیگر اصلی فیلم نقش هایشــان برای مخاطب 

ایرانی، پیچیده و حتی غیر آشناســت. ایفای 
این نقش ها، هم حساس بودند و هم انرژی 

و تمرکز زیادی را از بازیگران می گرفتند . 
خوشحالم که آقای صابر ابر و خانم طناز 
طباطبایی از همان ابتدا از متن خوششان 
آمد و برای بــازی در »بی رویــا«، کارهای 
دیگری که همزمان به آن ها پیشنهاد شده 

بود  نپذیرفتند، تا کنار ما باشند.
ــا«  ــم »بی روی ــما فیل ــگاه ش از ن
چــه نقــاط قــوت و شــاخصه هایی دارد کــه هــم نظــر 
مــردم و منتقدیــن را جلــب کنــد و هــم در کارنامــه کاری 

شــما یــک اثــر مانــدگار باشــد؟
»بی رویــا« ســعی دارد قصه پــردازی کند. یعنــی قصه اش 
کنجکاوی را برمی انگیزد. فکر می کنم از این مدل فیلم هایی هست 
که ضمن اینکه بیننده یک سری سواالت در پایان دارد، اما می تواند 
با فیلم همراهی کند. البته این سواالت از جنس گیج و گنگ بودن 
همه چیز نیست، منظورم این است که بیننده را کنجکاو می کند تا 
شاید دوباره کار را تماشا کند. به عقیده من برد اصلی »بی رویا« در 
این است که فیلم در چیزی که فقط تو می بینی خالصه نمی شود و 

سعی می کند الیه های دیگری هم داشته باشد.
ــه  ــت ک ــی اس ــا« فیلم ــت »بی روی ــوان گف می ت

ــد؟ ــیدن وادار می کن ــه اندیش ــب را ب مخاط
یکی از چیزهایی که در »بی رویا« برایم بســیار مهم بوده و به 
نظرم در شاکله کار دیده می شود همین موضوع است که مخاطب با 
دیدن فیلم من با یکسری سواالت مواجه شود و نسبت به مفاهیمی 

که اطراف خودش وجود دارد کنجکاوتر شود.
چقــدر امیدواریــد کــه در روز اختتامیــه بیــن 

باشــید؟ ســیمرغ  برنده هــای  و  کاندیدهــا 
جوایز فجر به ترکیب داوران بســتگی دارد. از آنجایی که همه 
فیلم ها را ندیده ام نظر دادن کار سختی است. به عقیده من »بی رویا« 
در بخش بازیگــران، فیلمنامــه، طراحی صدا و موســیقی نکات 
برجسته ای دارد که امیدوارم مورد توجه 

هیئت داوران قرار بگیرد.  
*نظر شما در خصوص جشنواره فجر 

امسال چیست؟
یکی از نکات منفی جشــنواره فجر 
امســال به نظرم نرســیدن یکســری از 
فیلم ها به جشنواره است که بزرگ ترین 
نقطه ضعف جشنواره محسوب می شود. 
در مقابل اگــر بخواهم به نــکات جالب 
توجه جشنواره اشــاره کنم یکی از آن ها 
انتخاب فیلم اولی ها بوده اســت. به نظرم 
هیئت داوران مصمــم بوده اند که فضا را 
برای فیلمســازان جوان و کار اولی بازتر 
کنند، البتــه در این بین عــده ای به این 
موضوع فکر می کنند که ما این اســامی 
را نمی شناســیم و ممکن اســت همین مســئله باعث 
شود مشــتاق دیدن کارها نباشــند. من امیدوارم این 
اظهارنظرها را به بعد از جشــنواره و دیدن کارها موکول 
کنند. این را از یاد نبریم که سال های زیادی، افراد بزرگی 
در جشــنواره حضور داشــتند، اما خروجی جشــنواره، 
فیلم اول و دومی ها بوده اند. بــه نظرم باید این گارد را 

کنار بگذاریم. 
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آرینوزیردفتری،نویسندهوکارگردان»بیرویا«:

»بی رویا« یک فیلم  معمایی است


