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کلیشه ها  حروف  سربی  هستند 

فیلــم ســینمایی »نیوکاســل« در بین چندین کمــدی روی 
پــرده از روزهای اول اکران مورد اســتقبال قرار گرفته اســت و 
با حضور بازیگرانــی مثل حمید گودرزی، نیما شاهرخ شــاهی، 
نســرین مقانلو و معرفی چندین چهره جدید به سینما، در حال 
اکران اســت. قصه فیلم از یک خانه قدیمی و ســاکنان آن آغاز 
می شــود و به درگیری های بعدی بین آن ها بــرای تخلیه خانه 
می رسد. با محســن قصابیان کارگردان این فیلم، گفت وگویی 
در مورد آخریــن تجربه اش داشــتیم که در ادامــه می خوانید.

فاطمه رستمی

گفت  و گو

محسن قصابیان؛ کارگردان فیلم »نیوکاسل«  در گفت  و گو با »صبا«  :

همزمان با فیلم ســینمایی »نیوکاســل« چند فیلم سینمایی 
کمدی دیگر در حال اکران است، »نیوکاسل« را در بین این آثار 

چطور ارزیابی می کنید؟
»نیوکاســل« راه خودش را می رود. با احترام به همه آثاری که 
روی پرده هســتند داوری در مــورد کمیت و کیفیــت فیلم با 

مخاطب است.
این روزها نقدهــای مختلفی به کمدی ها وارد می شــود مبنی 
براین که فالن کمدی ســخیف اســت، مبتذل اســت و... فکر 
می کنید چنین مرزبنــدی واقعا در کمدی وجــود دارد؟ کجا 

می توان کمدی را سخیف یا مبتذل فرض کرد؟
باز هم مالک روح جمعی و کمیت و کیفیت تاثیر فیلم بر مخاطب 
خاص و عام اســت. مهم ترین ویژگی اثر هنری تازگی اســت. 
اصطالحی در ارزیابی آثار هنری رواج دارد به نام کلیشه. کلیشه ها 
حروف سربی هســتند که در چاپخانه در کنار هم می نشینند و 
روزنامه و کتاب و مجله و غیره را می ســازند. اگر کلیشه نباشد، 
رکن چهارمی نیســت که عامــل ارتباط من و شــما به عنوان 
روزنامه نگار و سازنده اثر باشد. کلیشه بد نیست. شیوه استفاده از 
کلیشه ها است که می تواند تازگی در اثر به وجود بیاورد. مرسوم 
است که کمدی فاخر خوب است. کمدی فاخر به تعبیری همان 
کمدی موقعیت اســت. بله، کمدی موقعیت جذابیت بیشتری 
دارد. ساده ترین دلیل آن انگیزه های آدم های فیلم است که در 
کمدی موقعیت برای ما باورپذیرتر اســت. کمدی اگر فقط بر 
رفتار آدم های فیلم متکی باشد، شــاید روند کلی خط داستانی 
را به سمتی ببرد که مخاطب اثر را باور نکند و دوستش نداشته 
باشد. این نوع نگاه به کمدی اگر هم در دو-سه مورد اقبالی داشته 
باشد و مخاطب را درگیر کند به تدریج تازگی خودش را از دست 
می دهد و به مرزی می رســد که به تعبیر شما نام سخیف بر آن 
می گذاریم. به گمان من سه عامل، سالمت اثر هنری را تضمین 
می کند؛ باورپذیری منطق اثر، ریتم و نکته مهم تر درک نیازهای 

مخاطب است.
آیا گروه بندی سنی برای اکران فیلم »نیوکاسل« در نظر گرفته 
شده است؟ دیدگاه شما نسبت به این گروه بندی ها چیست؟ فکر 

می کنید ممکن است باعث ریزش مخاطب شود؟
به گمان من خانواده مبنای اساسی رشــد و تعالی آدم هاست. 
خانواده سالم آدم های سالم برای جامعه می سازد. آدم هایی که 
آموخته اند بودنشان فقط به این دلیل است که برای بشریت مفید 
باشند. بگذاریم خانواده بر اساس مرزبندی های فرهنگی و سنتی 

خود انتخاب کند که چه خوراکی نیاز دارد.
مشــکل تبلیغات و تیزرهای فیلم به کجا رسید؟ تعداد نمایش 

تیزرها و تبلیغات محیطی رضایت بخش است؟
نکته ای در مورد پخش تیزر از تلویزیون داشتیم که قبل از این 
بازگو کردم. واقعیت این است که ســینمای ما نیاز به حمایت 
دارد. چه جایی باید حامی ســینما باشد؟ در این شرایط سخت 
اقتصادی، سرمایه گذار هزینه ســنگینی متقبل می شود و فیلم 
ساخته می شــود، بعد از آن، چه تضمینی برای برگشت سرمایه 

و رغبت سرمایه گذار برای ادامه کار وجود دارد؟ امید همکاری 
سازمان ها و نهادهای اجرایی برای بســط هر گونه اجرا، اعم از 
تئاتر، کنسرت، ورزش و سینما و... بیشتر می شود؟ جامعه سالم، 
آن هم در شهرها و کالن شــهرها با تمام پیچیدگی و مشکالت 
شــهری، نیاز به اقدام اجرایی و نیاز به جمع شدن مردم در یک 
ســالن با یک هدف مشــخص دارد. برای این که افراد تخلیه و 
بازسازی شوند، همچنین برای کســب انرژی و ادامه زندگی در 

شرایط سخت.
در مورد ترکیب بازیگرهای فیلم که تعداد بیشتری از آن ها سابقه 
کمدی داشــته اند بگویید. همین طور معرفــی چهره تازه برای 

کمدی که سینمای ما به آن نیاز زیادی دارد.
»نیوکاســل« فیلــم پربازیگــری اســت. مــن فیلمنامه های 
تک لوکیشن را دوست دارم. منظورم فقط فضای داخلی نیست. 
حتی اگر در کوهستان هم باشیم دوست دارم آدم های قصه در 
محدوده مشخصی گرفتار مشکالت خود باشند. در هر صورت سه 
عامل باعث شد ایده دو جوانی که فیلمنامه را نوشتند برایم جذاب 
باشد. اول از همه وحدت زمان و کلیت فیلم که تنها در یک روز رخ 
می دهد. دوم محوریت خانه که بعد تصمیم گرفتم خانه قجری را 
انتخاب کنم و سوم تعدد شخصیت ها. جدا از بازیگران حرفه ای 
فیلم که قدردان همراهی و همدلی شان هستم و تصور می کنم 
تک تک آن ها در »نیوکاسل« متفاوت هستند، بازیگران جدیدی 
هم داریم که درمجموع از حضور آن ها راضی هســتم و می دانم 
که تعدادی از آن ها جوابگوی همین نیازی هســتند که شــما 
می گویید. رضا نبی لو، محمد ذوقی، امیــن مینایی، آرزو عالی، 
ندا حسینی، میالد آرین، حجت پاشــاپور و ماهان نورمحمدی. 
»یک کوچه آن طرف تر« نام فیلمنامه ای است که امسال قصد 
ساختنش را دارم. این اثر هم تک لوکیشن است و کلی آدم در یک 

ساختمان باهم درگیر هستند.
در فیلم »نیوکاســل« شــخصیت های مختلفی را می بینیم که 
پرداخت و کمدی خودشان را دارند. این تعدد کاراکتر برای شما 

به عنوان کارگردان سخت نبود؟
لزوم حضور هر شــخصیت، برگرفته از قراردادی اســت که در 
نوشتن متن لحاظ شده اســت. ممکن است یک فیلمنامه فقط 
براســاس روابط دو یا سه شخصیت شــکل بگیرد یا حتی یک 
شخصیت. نکته اصلی هدف شخصیت و مانع پیش روی اوست. 
من فیلمنامه ای دارم که ذات شــکل گیری اش رابطه یک دختر 
و پسر جوان اســت. پســری که از آمریکا آمده تا همسرش را 
با خودش ببــرد و کل فیلم تنهایی آن ها در یــک ویالی برفی 
اســت. فیلمنامه های دیگری هم دارم که مانند »نیوکاســل« 
پرشخصیت اســت. البته به طور کلی فیلمنامه های پرشخصیت 
را دوست دارم. در مورد »نیوکاسل« در فیلمنامه ابتدایی که با 
نام »وضعیت ناجور« به من ارایه شد، خیلی از شخصیت ها وجود 
نداشــتند مانند »کتایون« یا »اطمینــان« و »پرویز« یا برخی 
شــخصیت ها پررنگ بودند و من لزومی برای حضورشان حس 
نمی کردم مثل جوانی که می خواهــد گل و گیاه باربد را بخرد و 
در بازنویسی نهایی، تنها دو سه جمله بازگو می کند و آن هم از 
طریق ارتباط تصویری. با نویســندگان جوان فیلمنامه یک ماه 
زمان صرف کردیم و روزی هشت تا ده ساعت کار کردیم تا از دل 
»وضعیت ناجور«، »نیوکاسل« رشد کند و شاخ و برگ بگیرد. در 
بازنویسی نهایی هر بار فیلمنامه را با محوریت یکی از شخصیت ها 
پیش بردم و نیازهای او را بررسی کردم. مثل شخصیت ساعت که 
تمام دیالوگ هایش را براساس لهجه کابلی دوباره نویسی کردم و 
حضور یا عدم حضورش را در سکانس ها بررسی کردم. خیلی ها 
می گفتند چرا »فرید« بخش پایانی حضور ندارد؟ کاری کن که 
»فرید« برگردد و درون ساختمان بماند، اما نیاز فیلمنامه رفتن 
»فرید« به فرودگاه است. دست من نیســت که تصمیم بگیرم 

بیاید یا نیاید.
به نظر می رسد کاراکترها اصراری ندارند در همه لحظه ها کمدی 
باشند و وقتی آن ها را در مجموعه کلی در نظر می گیریم به طنز 
و کمی ماجرا بیشــتر پی می بریم. در مورد طراحی شخصیت ها 

توضیحی دارید؟
تعریف کمــدی دامنــه گســترده ای دارد. شــاید از یک نظر 
»نیوکاســل« به کمدی رمانتیک نزدیک تر باشد، اما با توجه به 
پایان و تلخی بی خانمانی نیوکاسلی ها به کمدی تلخ، پهلو بزند. 
مهم این اســت که من شوخ طبعی را دوســت دارم، اما این که 
موقعیت به وجود آمده چقدر خنده دار باشــد، بستگی به بافت 
فیلمنامه و روایت من کارگردان در ســاخت فیلــم دارد. مهم 
این است آدم های داستان ســعی نکنند بی جهت و بی دلیل ما 

را بخندانند.

شوخ طبعی    را    دوست  دارم


