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فکرمرابهتصویرکشیدهام
فیلم سینمایی »سرکوب« به کارگردانی رضا گوران با بازی رویا افشار، باران کوثری، الهام کردا، سارا بهرامی و جمشید 
هاشم پور به تازگی اکرانش را شروع کرده است. این فیلم داستان لذت مبارزه با رنج است؛ رنجی که به نظر می رسد 
جزیی جدانشدنی از هستی انسان هاســت. با رضا گوران در مورد این تجربه گفت وگویی داشتیم که می خوانید.

فاطمه رستمی

گفت  و گو

رضا گوران؛ کارگردان »سرکوب«در گفت و گو با »صبا« :

در فیلم »ســرکوب« مادری را می بینیم کــه در دوران پیری دچار 
آلزایمر شده و به سبب این بیماری ویژگی های رفتاری خاصی دارد. 
او در صحنه هایی که خودگویی دارد به زبــان مادری حرف می زند 
و در دیالوگ گویی زبانش فارســی می شود. درمورد ویژگی های این 

شخصیت که بیمار هم هست بگویید.
مادر در فیلم »سرکوب« به زبان ترکی قشقایی حرف می زند که برای 
خودم نوستالژی زیادی دارد. وقتی کسی آلزایمر می گیرد چیزهایی 
به یاد می آورد که ممکن است باعث تعجب همه شود. درواقع ذهن با 
این کار سعی دارد خودش را پیدا کند. در فیلم لحظات خیلی شخصی 
وجود دارد و مادر با زبان مادری اش حس می کند به چیزهای تازه ای 
می رســد. کاراکتر مادر برای من ادای دینی به مادربزرگم بود البته 
او بیماری آلزایمر نداشــت، اما به این دلیل که ترکی حرف می زند و 
کودکی های من با او گذشت این ویژگی در فیلم مستتر است و از او 

وام گرفته ام.
در فیلم »سرکوب« بیماری آلزایمر و اختالل اوتیسم مطرح می شود. 
در مورد استفاده از این مشکالت که امروز در جامعه زیاد از آن صحبت 

می شود بگویید.
اوتیسم اختالل رفتاری اســت و اوتیسمی ها اختالالتی مثل ساکت 
بودن، حرکات تکراری و... دارند. ما در جامعه زندگی می کنیم و برای 
بیان واقع گرایانه جامعه در دل فیلــم نمی توانیم واقعیت هایی مثل 
اوتیسم یا آلزایمر را حذف کنیم و این مشکالت به هر حال وجود دارد. 
در این فیلم می بینیم که افراد ارتباط درستی باهم ندارند و در جامعه 

هم این واقعیت را می بینیم و این فضاها را در فیلم هم وارد کردم.
در فیلم افرادی را می بینیم که نسبت های قراردادی باهم دارند، اما 
درحقیقت گسسته هستند و پیوند حقیقی بین آن ها برقرار نیست. 
فکر می کنید این شخصیت ها برای مخاطب تا چه اندازه باورپذیرند؟

اگر دقت کنید آدم ها شاید کنار هم بنشینند، اما سرشان داخل گوشی 
است و خیلی وقت است که گفت وگو کردن به معنای واقعی از دست 
رفته و فرصت نداریم واقعا باهم باشــیم. این نکات برآیند جامعه ای 
است که نه به سمت معاصر شــدن حرکت می کند، نه سنت هایش 
را دارد و نه حتی اســتحاله ای بین این دو را به وجود آورده اند و فقط 
شاهد به هم ریختگی هستیم. این آشفتگی جامعه در آثار هنرمندان 
هم وارد می شود و وقتی فکر می کنیم می بینیم گسست پیوندها در 

زندگی واقعی ما جریان دارد.
شاید در نگاه اول مخاطب احســاس کند با فیلم رئالی روبه رو است، 
اما »سرکوب« ویژگی هایی دارد که به ما می گوید با اثری کامال رئال 
روبه رو نیســتیم مثل پایان بندی فیلم یــا صحنه هایی که بازیگران 
دوربین را نگاه می کنند و... با توجه به این نکات آیا »سرکوب« فیلم 

رئالی است؟ در مورد ساختار این فیلم توضیح دهید.
یکی از دالیلی که بازیگرها بــه دوربین نگاه می کننــد این بود که 
احساس کنیم زاویه دید دوربین درواقع نگاه پدر است و می خواستیم 
از دوربین واکنش های انسانی ببینیم. نگاه بازیگران به دوربین درواقع 
نگاه به جای فرضی شخصیت »پرویز« است. انگار دخترها پدرشان را 

در صحنه های مختلف می بینند.
با توجه به سوابق تئاتری شــما، ممکن است بین فیلم »سرکوب« و 

نمایشنامه »سه خواهر« چخوف ارتباطی پیدا کنیم؟
این فیلم با قصه »سه خواهر« ارتباطی ندارد، اما من از این نمایشنامه 
تاثیر زیادی گرفته ام و مدت زیادی همین نمایشنامه را تمرین کردم. 
شاید وجود سه خواهر در فیلم برآمده از »سه خواهر« چخوف باشد، 
اما ربط مستقیمی بین این دو اثر وجود ندارد. کاراکترهای خواهر در 
فیلم ما مثل نمایشنامه نیستند و اتفاقا رنج و سختی را نپذیرفته اند و 
فعال هستند و می جنگند. لذت مبارزه با رنج، محوریت اصلی ساخت 

فیلم بود.
شما در نمایش هایی که روی صحنه برده اید، بارها زنان و موضوعات 
پیرامون آن ها را مورد توجه قرار داده اید و همیشه به خوبی آن ها را پر 
و بال می دهید. در فیلم »سرکوب« هم چندین کاراکتر زن کنار هم 
هستند و به نظر می رسد بازهم این کار را ادامه داده اید. در مورد این 

ویژگی در فیلم »سرکوب« بگویید.
فکر می کنم نســبت به تئاترهایی کــه به صحنه بــرده ام، در فیلم 
»سرکوب« پرداخت به زنان کمتر بوده و اتفاقا مردان پررنگ تر هستند 
و فقط حضور فیزیکی ندارند. در طول این درام در مورد کاراکتر مرد 
صحبت می کنیم. در ادبیات هم فقدان پدر باعث آغاز درام می شود 
و در بیشــتر نمایشــنامه های بزرگ این اتفاق افتاده مثل روح پدر 

»هملت« که قصه بعد از مرگ پدر »هملت« آغاز می شود.
آیا پیشینه تئاتری شما باعث شده است که در فیلم تان اهالی تئاتر را 

گرد هم جمع کنید؟
فکر می کنم غیر از خانم رویا افشار که تماماً تئاتری محسوب می شود 
هر چند کارهای تصویری زیــادی کرده اند، بقیــه بازیگرهای ما از 
هنرمندان تصویری هستند. من فکر می کنم مهم این بود که بازیگرانم 
درک کنند چه می خواهم و فکر می کنم آن ها بهترین خودشان را ارایه 
دادند. این گروه بسیار همراه و درجه یک بودند. امروز دیگر نمی توان 
بازیگر تئاتری و غیرتئاتری را تقسیم بندی کرد. ستاره های سینما در 
تئاتر وارد شده اند و بالعکس و فکر می کنم بازیگر باید در هر دو فضا 
خوب بازی کند و اگر نمی تواند در مدیوم خاصی موفق ظاهر شــود، 

باید از نظر فن بازیگری روی خودش کار کند.
ظواهر فیلم احساس تماشــای تئاتر یا تله تئاتر را به مخاطب منتقل 
می کند. آیا این نوع طراحی صحنه و شــکل دادن به قاب ها خواسته 

خودتان بود؟
وقتی کاری در یک لوکیشن شکل می گیرد همه می گویند تئاتر است. 
فضای فیلم »سرکوب« براساس نقاشی های ادوارد هاپر است. در آثار 
او سبکی به اسم غم نوســتالژیک وجود دارد. این غم همراه با شادی 
است و چون نقاشی های هاپر به خواست ما نزدیک بود با طراح صحنه 
و لباس تصمیم گرفتیم به این فضا نزدیک شــویم. من نمی خواستم 
در سینما فیلمی بسازم که نه خاصیت داشــته باشد نه تازگی! بلکه 
من جهان خودم را خلق می کنم البته آماده هر نوع نقدی هستم. این 
سینمای من است و فکرم را به تصویر کشــیده ام پس شبیه به هیچ 

کس نیست.
در فیلم از جغرافیای این خانواده و زمان و مکان داستان خیلی باخبر 
نمی شــویم. چطور به چنین قصه ای رســیدید و چرا نمی خواستید 

درگیر زمان و مکان داستان شویم؟
این ما هستیم که به جغرافیا هویت می دهیم یا برعکس. من نیازی 
نمی دیدم که از جغرافیا و زمان و مکان حــرف بزنم. جدال با فقدان 
گسترده تر از محدود شدن در جغرافیاست. چیزی که مخاطب باید 
بداند این است که قصه در جغرافیای ایران و حتما در شهری بزرگ 

اتفاق می افتد.
با سال ها سابقه تئاتری و ساخت فیلم نیمه بلند و حاال فیلم سینمایی 
»سرکوب« که در حال اکران است، فکر می کنید بعد از این کارگردانی 

تئاتر و سینما را چطور دنبال خواهید کرد؟
هر دو برای من ارزشــمند است. تئاتر خانه ای اســت که من در آن 
تربیت شده ام و سینما هم خانه ای است که فعال تصمیم گرفته ام در 

آن اقامت داشته باشم.


