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مرادی:
 ما غل و غش را وارد زندگی مان کرده ایم

هاشم مرادی، کارگردان »ایمو«، متولد سال 134۹، اهل شهرستان 
نمین، از شهرستان های استان اردبیل اســت. مرادی، کار حرفه ای 
سینما را از سال 13۸6، در سن 37ســالگی آغاز کرده است. وی در 
این ســال ها به عنوان مدیرفیلمبرداری شناخته شده و»ایمو« اولین 

ساخته اش می باشد.

استقبال مخاطبان از فیلم را چگونه بوده است؟
به دلیل اشاره در مسائل فرامتنی فیلم، گمان می کردم که مخاطب 
عام نتواند بــا آن ارتباط برقــرار کند. اما خوشــبختانه فیلم ایمو در 
مواجهه با مخاطب عام برخالف آنچه که انتظار داشــتم، موفق بوده 
است. مخاطبان کاماًل فیلم را فهمیده و بسیار موشکافانه و دقیق اثر 
را دنبال کرده اند. این پاسخ ها باعث خرســندی من است به هرحال 
هر فیلم سازی دوست دارد فیلمی که می سازد، مورد قبول مخاطب 

واقع شود.

از ساختار روایی »ایمو« تا شکل گیری اثر بگوئید؟ 
»ایمو« داستان جوانی شهرستانی به نام حمید است که برای کار 
به تهران می آید و در کافه ای مشغول به کار می شود. اما به مرور زمان با 
اختالف فرهنگی مواجه می شود. فیلم شامل داستانک هایی است که 
یک نخ تسبیح آن ها را به هم پیوند می دهد. در واقع شخصی در یک 
کافه داستانک هایی را مشــاهده می کند و فیلم بر این اساس ساخته 

شده است. 
این فیلم با هزینه شخصی و عدم دریافت هیچ نوع حمایتی، ساخته 

شد. سعی شــده از اغلب فضاها، من جمله فضای شــادی، کمدی، 
رمانتیک و ... در فیلم گنجانده شود. از زمان شروع ساخت این فیلم، 
بیشــترین تالش ام به ساده ترین شــکل حرفم را بزنم. از این جهت، 
»ایمو« یک فیلم رئالیستی خیلی ساده اســت. این فیلم یک تجربه 
است؛ من ادعای فیلم سازی ندارم و همیشــه خود را در حال تجربه 
کردن می  دانم، به همین دلیل دوست داشتم این فیلم در گروه هنر و 

تجربه اکران شود.

آیا »وجود یا عدم ســاده زیســتی در زندگی افراد« از 
دغدغه های شخصی و اصلی شماست؟ یا صرفا به ساخت فیلم 

با این مضمون، عالقه داشتید؟
باید بگویم که هر جفت اش با هم است. به نظرم هیچ کسی بدون 
دغدغه، چنین مضمونی را کار نمی کند. فیلم ایمو، با توجه به شخصیت 
قصه و خود قصه و حتی به لحاظ تکنیک، متفاوت است. البته نگاه من 
به این موضوع یک عقبه فکری داشته که سوژه اش به دوران کودکی ام 
برمی گردد. »ایمو« تجربه ای را در زندگی یک فرد به تصویر می کشد 
که شاید بســیاری از افراد، یک جایی با آن مواجه شده باشند. وقتی 
کسی از یک شهرستان به تهران مهاجرت می کند، امکان مواجهه با 
چالش های درونی و ارتباطی متعددی خواهد داشت، که قصد من به 
تصویر کشیدن این چالش ها بوده است. تجربه ای که خودم به شخصه، 

کامال لمس اش کرده ام.

 از تجربیات خود در این زمینه بگوئید؟
 چندی پیش به یک سفر خارج از کشــور رفتم. آن سفر در زمینه 
تجربه مهاجرت نتایج زیادی برایم داشــت. شــما زمانی که به خارج 

از کشور می روید، ســعی می کنید به اندازه مطمئنی پول همراهتان 
باشد. چراکه پول به شما این اطمینان را می دهد که اگر در آن کشور 
با مشکلی مواجه شدید می توانید به پشتوانه آن حل اش کنید، اما بعد 
از گذشــت زمان کوتاهی، یک باره متوجه می شوید که با چالش های 
زیادی روبرو هستید و حتی شاید افراد آن کشور به شما نگاهی متفرعانه 
داشته باشــند. زمانی که خودم این موقعیت را به طور کامل لمس و 
تجربه کردم، این ایده در ذهنم شکل گرفت که چنین فیلمی بسازم. 
درحالی که به کار نکردن در حرفه سینما فکر می کردم به این نتیجه 
رسیدم که می توانم این فیلم را بســازم. جدا از آن من اصالتاً اردبیلی 
هستم و از سال ها پیش به تهران مهاجرت کرده ام. این تجربه ام را در 
نگارش فیلمنامه »ایمو« به کار بردم و پس از نوشتن طرح ، آن را به یک 
نویسنده سپردم که قالب ساده ای برای آن طراحی کند. خود فیلم نامه 

هم بارها بازنویسی شد تا به مرحله ای که تماشا کردید، رسید.

چه شد که برای نقش اصلی در فیلم ایمو، حمید پروین را 
انتخاب کرده اید؟ 

قبل از هر چیز باید بگویم، ویژگی اصلی فیلم، ســادگی آن است و 
اگر به جای حمید از یک بازیگر سرشناس استفاده می شد، خروجی 
فیلم چیزی که االن دیده می شود، نبود. اما انتخاب پروین جدا برای 
این نقش کامال یک اتفاق بود.کار اصلی حمید پروین، تاسیسات بود، 
که یک روز برحســب اتفاق، حین کار او را دیدم و احساس کردم که 
چقدر به ذهنیت من شبیه است. هر کسی او را از نزدیک ببینید متوجه 
می شود که چقدر ســاده و نزدیک به کاراکتر اصلی فیلم است. تنها 
مشکل او این بود که در ابتدا توانمندی الزم را نداشت. بعضی از عوامل 
فیلم، معتقد بودند که او به هیچ وجه از عهده اش برنمی آید، اما اصالت 

گفت و گو با کارگردان و بازیگر فیلم سینمایی »ایمو« 

به کسی که صداقت دارد، طور دیگری نگاه می شود
فیلم سینمایی »ایمو« از چهارشنبه  

۱4 دی ماه در سینماهای منتخب 
گروه »هنر و تجربه« اکران می شود. 
این فیلم به نویسندگی، تهیه کنندگی و همچنین 
کارگردانی هاشم مرادی تهیه و تولید شده است، 
حمید پروین جدا، میالد مــرادی، مژده دهقانی، 
فرناز زوفا، رضا شرافتی، علی حافظ پور از جمله 
بازیگران فیلم »ایمو« هســتند.»ایمو« داستان 
جوانی روستایی )حمید( است که به پایتخت آمده، 
به این امید که پس از مدتی کار کردن، بتواند همان جا 
خانه و ســکنی گزیند و بعد، دست زنش را بگیرد 
و از روســتا بیرون آورد تا زندگی دو نفره شان را 
در پایتخت شــروع کنند. او به محض رسیدن به 
تهران، یک راست به کافه یکی از قوم و خویش های 
همسرش )مریم( رفته و در آن مشغول می شود.
درنهایت به لطف محیط کافه و با گذشت زمانی کوتاه، 
تصمیمی درست و منطقی گرفته و از همان راهی که 
آمده، برمی گردد. خبرنگار روزنامه صبا، با کارگردان 
و بازیگر فیلم»ایمو« به گفتگو نشسته است که در 

ادامه می خوانید.

گفت و گو

ندا روزبه


