
یاسر سماوات- شــک! پدیده ای که در خویشتن خویش  
انسان که گاه او را از مهلکه  نجات می دهد و گاه برعکس او را 
به قهقرا و نابودی می کشاند. شکی که گاه موسی )ع( را به ذات 
باریتعالی نزدیک تر می سازد و شکی که گاه یاگو به جان اتللو 
می اندازد تا جهان او را به نیستی سوق دهد. نقطه اوج فیلم 
کوتاه »کبود« که به گفته سازنده اش اثری بسیار ایرانی و ویژه 
خانواده های ایرانی است، همین مقوله است. فیلم با صحنه دفن 
فردی در یک گورستان آغاز می شود و صحنه بعدی ما را  وارد 
خانه ای روستایی می کند. آنجاست که درمی یابیم مادر خانواده 
فوت کرده است و اعضای خانواده که همگی از شهر آمده اند، در 
انتظار »مرتضی« پسر بزرگ خانواده اند تا مادر را دفن کنند. 
نقطه اوج در پس این صحنه است، زمانی که مرتضی خودش 
را به روستا می رساند با دیدن آثار کبودی روی بدن مادرش، 
به مرگ او ظنین می شود. پسر تصمیم می گیرد پیکر بی جان 
مادرش را به پزشک قانونی ببرد تا راز مرگ مادر برمال شود 
اما دایی خانواده با این تصمیم مخالف است. سرانجام مرتضی 
به اتفاق برادرش شــبانه مادر را دفن می کنند تا کش آمدن 
ماجرای کبودی های پیکر مادر، زندگی خواهرشــان »زهرا« 
را تحت تاثیر خود قرار ندهد.... در این شماره با علی توکلی 
ســازنده فیلم کوتاه »کبود« گپ و گفت کوتاهی داشتیم . او 
ساخت فیلم کوتاه و بازی در آن را به کارت ویزیت کارگردان و 

بازیگران تشبیه کرد. 

فیلم کوتاه »کبود« به نظر کاری بسیار اگرسیو می آید. تولید 
این فیلم را چه زمانی آغاز کردید و فیلم برداری و تدوین چه 

مدت طول کشید؟
ببینید اگر بخواهم به زمان آغاز کار اشــاره کنم، خب ما مشکالت 
متعددی در آن برهه داشتیم اما با وجود آن ها فیلم برداری را در اسفند 
13۹۹ آغاز کردیم و کار فیلم برداری نیز حدود 10 روز زمان برد. البته 
مراحل پساتولید نیز زمان بر بود و به همین دلیل این فیلم به جشنواره 

سال 1400 رسید. 
جایی خواندم فیلم »کبود« اثری اقتباسی است اما مشخص 

نبود  از چه اثر مکتوبی اقتباس شده، شما این را قبول دارید؟
راســتش را بخواهید فیلم »کبود« هم اقتباسی هست هم نیست! 
این فیلم تشابهی تاریخی دارد و بحث اقتباس در فیلم »کبود« از آنجا 
درمی گیرد که برخی بین داستان فیلم و یک اتفاق تاریخی، تشابهاتی 
می دیدند. همانطور که می دانید ماجرای فیلم، روایت درگذشت مادری 
در یک روستاست که فرزندانش از شــهر می آیند و با مشاهده جسد 
مادرشان به طبیعی بودن مرگ او ظنین می شوند اما چلنج آن ها با اهالی 

روستا که فامیل شان هم محسوب می شوند نافرجام است. 
لوکیشن شما کجا بود؟ به نظر جایی در حومه تهران...

خیر، لوکیشن فیلم »کبود« در روســتای چنار )واقع در دهستان 
حمزه لو(  از توابع شهرستان خمین استان مرکزی بود که طبیعتی به 

فراخور کار ما داشت. 
ابراهیم عزیزی، مژده دایی، محمد اشکان فر و ... به نظر کست 
پر و پیمانی هم داشتید. برای انتخاب این بازیگران وقت زیادی 

گذاشتید؟
همینطور است. یک ماه و نیم طول کشید تا بازیگران فیلم را انتخاب 
کردم. لوکیشــن هم که خارج از تهران بود. از طرف دیگر آغاز کار ما با 
شیوع کووید 1۹ توام شد. اگر خاطرتان باشد آن زمان هنوز واکسنی هم 
برای بیماری کرونا ساخته نشده بود. همه این ها یک طرف و وسواس 
من در انتخاب تیم بازیگری یک طرف! ســرانجام کســت بازیگری با 
حضور هنرپیشگانی که مثال زدید بسته و آماده کار شد. تیمی 30 نفره 

را بستیم و از تهران بیرون زدیم! 
عجب! با این اوصاف تولید فیلم باید خیلی روی دست  تان 
خرج گذاشته باشد. شما برای این کار سرمایه گذار هم داشتید؟

اگر منظورتان اسپانسر است که باید بگویم یکی از دوستان من لطف 
داشت و در این کار سرمایه گذاری کرد. البته پس از تولید »کبود« آن را 
به انجمن سینمای جوانان ایران فروختیم تا بخشی از سرمایه را جبران 
کرده باشیم. البته اگر بخواهیم االن فیلم »کبود« را بسازیم باید مبلغی 

معادل ۵ برابر آنچه دو سال پیش هزینه کردیم، در نظر بگیریم!
سوالی که همیشــه ذهن من را مشغول کرده این است که 
با وجود فقدان بازگشت سرمایه، چرا کارگردانان متعددی به 

ساخت فیلم کوتاه می پردازند؟ 

فیلم کوتــاه االن خیلی اهمیت دارد. نه از نظر مســائل مالی که به 
یقین بازگشت سرمایه ای در کار نیست. فیلم کوتاه اما مهم  ترین کارت 
ویزیتی است که برخی افراد برای خود می سازند. فیلم کوتاه برای برخی 
کارگردانان، بازیگران اصلی و حتــی مدیر فیلم برداری می تواند کارت 

ویزیت خوبی باشد. 
یعنی فقط برای یک کارت ویزیت....

نه! ببینید االن ساخت فیلم کوتاه خیلی هم سخت شده و رقابت در 
آن نیز تشدید شده است. همانطور که می دانید طی سال  های اخیر به 
استثنای جشنواره فجر امسال، همواره بهترین فیلم سازان کارگردانانی 
بودند که به ساخت فیلم کوتاه می پرداختند و در سینمای بلند خود را 

با عنوان فیلم اولی مطرح کردند. 
»کبود« در جشنواره های خارجی به میزبانی هند و کانادا 

شرکت کرد اما توفیقی در کسب جایزه نداشت. چرا؟
راستش »کبود« فیلمی بسیار ایرانی است. اگر همین حاال تلویزیون 
آن را پخش کند، بسیاری از خانواده  ها آن را تماشا می کنند از طرفی 
این فیلم خالی از مقوله های مرسوم ســینمای کوتاه است که فضایی 
روشــنفکرانه دارند یا کارگردانان آن ها در پی روایت های مینی مالند. 
تا دلتان بخواهد در این فیلم دیالوگ داریم و حتی برای زیرنویس در 
جشنواره های خارجی، دیالوگ ها را خالصه می کردیم. با وجود این که 
کبود فیلم بسیار جالبی است و حتی در اصفهان من را با نام کارگردان 

آن می شناسند، جایزه ای نگرفت! 
اینکه فیلم کوتاه پیش درآمد اعطای مجوز ساخت فیلم بلند 

است، تولید فیلم کوتاه را آماتورگونه جلوه نمی دهد؟
نه اتفاقاً برعکس اســت! حاال هفت هشت ســال است که ساخت 
فیلم های کوتاه بسیار متحول شده است. می بینید که در این فیلم ها 
ســتاره های ســینمای ما حضور می یابند. همین کــه می فرمایید 
پیش درآمد ساخت فیلم بلند است، باعث شده سرمایه گذاری در این 

حوزه بیشتر شود. 
و آیا فیلم کوتاه جدیدی هم در دست تولید دارید؟ 

امسال تولید دو فیلم کوتاه را با عناوین »مامور خرید« و »بازسازی« 
را به پایان رسانده ایم و »مامور خرید« به تازگی مراحل پساتولیدش را 

پشت سرگذاشته است. 
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گفت وگوی صبا با علی توکلی کارگردان فیلم کوتاه »کبود« 


