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سمیرا جعفری
شهاب حسینی ،هنگامه قاضیانی و ناصر هاشمی در نمایی از «برادرم خسرو» /عکس علی نیک رفتار

اینکـــه بتـــوان در هیاهـــوی انتخابـــات و البتـــه همزمان بـــا اکران
فیلـــم «نهنگعنبر ،»۲مخاطبان ســـینما را برای تماشـــای فیلمی
متفاوت راهی سینما کرد کار ســـختی است .ولی «برادرم خسرو»
بواســـطه ســـوژه متفاوتی که دارد و کاراکتری که شهاب حسینی آن
را به نمایش گذاشـــته ،توانست مخاطبان ســـختگیر این روزهای
ســـینما را با خود درگیر کند .نخســـتین فیلم بلند احســـان بیگلری
که پیشـــتر تجربه همـــکاری با کارگردانـــی نظیر اصغـــر فرهادی را
داشته ،از آن دست تجربههایی است که از او آموخته که به دنبال
سبک خود باشـــد نه اینکه فیلمســـازانی همچون او را الگوی عین
به عیـــن خود قرار دهد .بیگلری در نخســـتین ســـاخته خود تالش
کرده تا فیلمی به ســـبک و ســـیاق خود بســـازد .فیلمـــی درباره دو
برادر که یکی از آنها (شـــهاب حســـینی) به بیماری روحی و روانی
دچار اســـت و حضـــورش در خانه برادر بزرگ تر(ناصر هاشـــمی)
مشـــکالت فراوانی را به وجود میآورد .تا جایی کـــه برادر بزرگتر
تصمیم غافلگیرکنندهای در خصوص خســـرو میگیرد .فیلمنامه
برادرم خســـرو را احســـان بیگلری به همراه پریسا هاشمپور نوشته
است و شهاب حســـینی به همراه ناصر هاشمی ،هنگامه قاضیانی
و بیتـــا فرهی در آن ایفای نقش میکنند .با احســـان بیگلری درباره
عالقهاش به مسائل روانشناختی ،خسرو ،ناصر و انتخابهایی که
به آنها نرسید گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.

نمی خواســـتیم این راز را کســـی غیر
از خســـرو بفهمد .اگر هر شرایط دیگری
پیـــش میآمـــد بـــاز هـــم تنشـــی ایجاد
میشـــد و ما میخواســـتیم آنجا پایانی
برای این تنش باشد.
 ëëالبتـــه کـــه غافلگیرکننـــده بـــود ولی
قطعاً خودتـــان نســـخههای دیگری در
ذهنتان داشتید؟
بلـــه .مثالً بـــه این فکر کردیـــم که این
فیلم را ناهید -خواهرشان -میدید و کار
به دادگاه و شـــکایت میرسید .ولی اینها
را حذف کردیم که فـــرم اصلی کار از بین
نرود و خانواده از هم نپاشد .در نهایت این
خسرو است که تصمیم میگیرد قصه را
چطور تمام کند .ولی رابطهشان قطعاً به
یک تلخی بیپایان میرسد.
 ëëکسانیکهدچاراینبیماریهستندتمایل
زیادیبهروابطجنسیدارند.چرابراینقش
خسروهیچپارتنریدرنظرنگرفتید؟مثالًیک
همسر؛ قطعاًمردی که به سن چهل سالگی
رسیدنیازمندخانوادهاست.
ایـــن موضـــوع را درفیلمنامـــه اعمال
کردیـــم که متأســـفانه قبل از رســـیدن به
مرحله تولید سانسور شد .هم خشونت کار

گفتوگوی «ایران» با احســان بیگلری کارگردان فیلم سینمایی «برادرم خسرو»

تماشاگر را به تأمل دعوت کردم

ëëاینکهدرنخستیناثرسینماییتانبحث
بیمـــاران روحی و روانی را پیش کشـــیدید
از دغدغههای شـــخصیتان بود یا انگیزه
دیگری داشتید؟ سوژهای که در سینمای ما
کمتربهآنپرداختهشدهاست.
دغدغـــه اصلـــی مـــن سینماســـت.
اینطور نیست که فیلم را برای این بسازم
که مســـائل روانشـــناختی را در آن مطرح
کنم .اصالً چنین انگیزهای نداشتم .اصل
ماجـــرا ایـــن بود کـــه باید قصه مناســـبی
برای فیلـــم اولم پیدا میکردم که شـــبیه
فضای خودم باشد و به لحنم ،تجربههای
شـــخصیام و عالقهمندیهایـــم نزدیک
باشد .یکی ازموضوعاتی که همیشه به آن
عالقه داشتم مســـائل روانشناختی است
و همان نکته که شـــما اشـــاره کردید  -در
سینما به این موضوع کمتر پرداخته شده
اســـت -انگیزهام را بیشتر کرد .همچنین
میخواســـتم موضوعی را برای نخستین
اثر خودم انتخـــاب کنم که تاریخ مصرف
نداشته باشد و صرفاً به مسائل روز اشاره
نکند .در واقع برای جامعه کنونی باشـــد
ولـــی در هر زمان قابلیت تماشـــا داشـــته
باشد.
 ëëو چقدر با ما به ازای عینی چنین افرادی
سروکارداشتید؟
در مســـیر زندگیام با چنین آدمهایی
ســـر و کار داشـــتهام و افـــرادی کـــه دچـــار
مشـــکالت روانـــی هســـتند بـــرای مـــن و
همینطور خانم هاشمپور مهم هستند.
ولی هیچ گاه مشخصاً به یک بیمار روانی
نپرداختهبودم.
 ëëچه شد که چنین بیماری را دستمایه اثر
خود قرار دادید .بیماری که کمتر کسی با آن
آشناست؛ با ما به ازای بیرونی آن برخورد
داشتیدیاتصمیمداشتیدبیماریرامعرفی
کنید؟
اتفاقاً تصمیم نداشتیم نام بیماری را
مطرح کنیم .اما احساس کردیم حاال که
وارد این فضا میشـــویم اطالعاتی هم از
این بیماری به مخاطـــب بدهیم که فکر
نکنند بیمار دو قطبی چیز عجیبی است.
داستان فیلم هم بنا به اسم این بیماری
رابطه دو قطبـــی بین دو برادر اســـت .در
واقع فضـــای دو قطبی جامعه ماســـت.
هر چه جلوتر رفتم بیشتر به این بیماری
دوقطبی رســـیدم و اینکه این سوژه قصه
را جذابتر میکند .همچنین برای اینکه
از کلیشـــههای بیمارهای روانی در سینما
فرار کنیـــم این بیماری کمتر شـــناخته را
در فیلمنامه آوردیم .در آثار ســـینمایی از
یک بیمار روانی بیشـــتر برای یک فضای
ترســـناک اســـتفاده شـــده ولی ما ســـعی
کردیم به شـــیوه دیگری بـــه این بیماری
بپردازیم.
 ëëدرستاســـت.تاجاییکهمخاطبدر
سینماخودشراجایخسرومیگذاشتو
حتی به خودش میگوید نکند ما هم دچار
چنینبیماریباشیم.
بلـــه .ولی ما دیگر شیشـــه ماشـــین را
نمیشـــکنیم .این شـــخص دیگر به مرز
بحران رسیده است.
(ëëخنده) درست است .ولی جنونهای
آنی گاهـــی گریبانگیر بســـیاری از مردم در
ظاهرعادیهممیشود.
دقیقاً .طبق آمار به دست آمده حدود
 60درصـــد مردم تهران بـــه بیماریهای
روحـــی و روانی مبتال هســـتند .نـــه اینکه
حتماً بستری شوند ولی از این بیماریها

رنج میبرنـــد .و این از معضالت جامعه
کنونی ما اســـت و متأسفانه این بحرانها
و بیماریهـــا جـــدی گرفتـــه نمیشـــود.
بیماریهـــای جســـمی بـــا دارو برطـــرف
میشـــود ولی بیماریهای روانی صرفاً با
دارو کنترل نمیشـــود .این نـــوع بیماری
نیاز به مراقبت خانواده و شرایط درست و
تعادل در رفتار دارد که باید با یک ســـری
بحرانها کنار بیاید .مسأله روحی و روانی
بشـــدت پیچیـــده ای دارد و ایـــن قابلیت
خوبـــی بـــرای کار کـــردن داشـــت .حتـــی
سعی میکنیم این مســـیر را ادامه دهیم
و قصههـــای جذابتـــر و متنوعـــی را فکر
میکنیم مناسب است را میسازیم.
ëëقطعـــاً در رونـــد نـــگارش فیلمنامـــه
تحقیقـــات میدانی هم داشـــتید .در این
تحقیقات مشـــخصاً با چنیـــن بیمارانی
روبهرو شده اید؟
درهنگامنگارشفیلمنامهبهبیمارستان
روزبـــه میرفتیم و بـــا بیمـــاران متعددی
برخورد و رفتار آنها را بررسی میکردیم .نه
اینکه ما به ازای عینی دقیق پیدا کنیم ولی
این رفت و آمـــد و تعامل با بیمارها باعث
شد که چیزی که از بیماران روحی روانی در
ذهنمامیگذرد ،بشکند.متوجه شدیم که
این افراد جور دیگری هستند و ما تصورات
خودمان را داشـــتیم و قطعاًاین تحقیقات
خیلی کمکمـــان کرد .ولی ذهنمـــان را در
قصهبازگذاشتیموقصهراباتوجهبهحضور
این دو برادر و قصه اصلیمان ســـاختیم و
مرحله بعد به ســـراغ تحقیـــق رفتیم .این
تحقیقدرادامهبهماکمککردکهقصهرابه
سمتوسوییدیگرسوقدهیم.
ëëیعنیدرامقصهبرایتانارجحبود؟
دقیقاً.
ëëولیانتقادهاییبهفیلمشدمبنیبراینکه
این فیلم بین اثری درام و فیلم آموزشی در
خصوصبیماریروحیبالتکلیفاست.
قطعاًبرایمادرامفیلممهمتربودولی
اینکه وجه آموزشی آن غالب شده ،اتفاقی
اســـت که باید منتقدان درباره آن صحبت
کنند .در واقع تالش ما ایـــن بود که کار را به
بهترین شـــکل و با توجه به ایدههایی که در
ذهنمانداشتیمپیشببریم.
ëëهنگام نگارش با دو شخصیت متفاوت
با دو روحیـــه و رفتار خـــاص درگیر بودید،
چقـــدر خودتـــان را جای شـــخصیتها
گذاشتیدوبهکدامیکبیشترحقدادید؟
بهعنوان نویســـنده قطعاً درگیر قصه
و شـــخصیتهایش میشـــویم .و در هـــر
ســـکانس خودمان را جای آن شخصیت
و در موقعیـــت آن قـــرار میدهیم .ولی با
ویژگیهای شـــخصیتی خودم نمیتوانم
جای آن کاراکتر باشـــم وبرایش تصمیم
بگیرم .بنابراین مجبورم به جای آن فکر
کنم و آن کاری را انجام دهم که این آدم با
چنینویژگیهاییودرموقعیتموردنظر
انجام میدهد .به این شـــیوه قصه را جلو
میبرم .ولی بهعنوان فیلمساز نمیتوانم
به هیچ کدام از شـــخصیتها حق بدهم.
این کار را به عهـــده مخاطبان میگذارم.
در این فضای دو قطبی مخاطب تصمیم
میگیرد که کدام شـــخصیت درســـتتر
زندگی میکند و تصمیم میگیرد .چرا که
معتقدم هم ناصر و هم خسرو مشکالت
خودشـــان را دارند و هر دو دچار مشـــکل
روانشناختی و اخالقی هستند .تماشاگر با
توجه به تجربیاتی که پشت سر گذاشته با
شخصیتهاهمراهمیشود.

ëëفیلم با توجه به صحبت خودتان بیشتر
بر پایه درام پیش میرود .به نوعی بیشتر از
اینکه بیماری ،سوژه فیلم باشد ،بیمهری
اهمیتدارد.وپررنگکردناینبیمهری
از طرف شما نشانگر این است که شما هم
ماننداکثرمخاطبانحقرابیشتربهخسرو
میدهید.
به نظر مـــن افراد پایبنـــد به اصول،
طرفدار ناصر هســـتند .افراد قاعدهمند
کـــه با قاعـــده خاص خودشـــان محبت
میکنند؛ رفتـــار میکننـــد و ....به نظرم
چنیـــن افـــرادی موافق سیســـتم ناصر
هســـتند .چنیـــن آدمهایـــی زیـــاد هـــم
هســـتند .ما در کشـــورمان فاشیســـم کم
نداریم.
ولـــی با این اوصـــاف معتقدم ناصر
هم درگیریهای خودش را دارد .آدمی
اســـت با وســـواسهای فکـــری خودش

هـــر بازیگر رنـــگ خـــودش را دارد آقای
هاشمی هم با حضورشان رنگ دیگری
به نقش دادند و به نظرم بعد از سالها
که حضور کمتری داشتند ،نقش آفرینی
خوبی کردند.
ëëدر صحنههایی از فیلـــم ،به نوعی قصد
داشـــتید ناصر را یک بیمار روحی نشـــان
دهیـــد .چرابیشـــتررویاینقضیـــهمانور
ندادید؟
بیمـــاری ناصـــر بـــه آن معنـــا پررنگ
نیســـت کـــه ماننـــد خســـرو ســـالها دارو
مصـــرف کند .ناصـــر دچـــار بیماریهای
پنهـــان اســـت ماننـــد خیلـــی از آدمهای
روشنفکر یا دیکتاتور روشنفکر که در ظاهر
زندگی خوبـــی دارنـــد یا مدیـــران خوبی
هســـتند ولـــی از درون مشـــکالت زیادی
دارند و متوجه نیســـتند که سیستم شان؛
اطرافیان را آزار میدهد .چنین افرادی در

تماشـــاگر به جـــای اینکه خیلـــی درگیر
هیجانات فیلم شـــود ،بیشـــتر فکر کند.
قطعـــاً میتوانســـتیم روی صحنههـــای
مختلف خیلی مانور دهیم ولی این کار
را نکردیم و متوجه هستم که مقداری از
جذابیتهای فیلم کم شده است .شاید
میتوانستیم هر پنج دقیقه مخاطب را
با یک اتفاق روبهرو کنیم.
ëëگزینههاییهمداشتید؟
بله مثالً ما به سقط بچه میترا هم فکر
کردیم.
ëëحتیمخاطبهمتاپایـــانفیلمانتظار
چنیـــنچیـــزیرامیکشـــید.بخصـــوص
درصحنه رانندگی میترا و دعـــوای دو برادر.
شایدبهاینعلتمخاطبحقبیشتریبه
ناصرمیدادکهبهفکرقتلبرادرشبیفتد.
ببینید این قتل خیلی عمدی نبود .به
نوعی ناصـــر دچار جنونی میشـــود و اگر

 ëëکدام یک از ســـکانسها بـــرای خودتان
بتربود؟
جذا 
راســـتش را بخواهیـــد خـــودم فیلم را
دوست ندارم.
ëëچرا؟مخاطبانفیلمرادوستداشتند.
ایـــن ویژگی اخالقی من اســـت که
وقتـــی فیلم تمام میشـــود از آن رها
میشـــوم .وقتی فیلم را با درد و رنج
زیادی به ســـرانجام میرسانی از آن
فـــرار میکنـــی و میگویی ایـــن فیلم
من نیســـت .مـــن خیلـــی وابســـته به
فیلـــم نیســـتم و تالشـــم را کرد هام و
از ایـــن به بعـــد فیلم برای تماشـــاگر
است.
ëëایـــن درد ورنجـــی کـــه از آن یـــاد کردید
دخالتهـــای بیرونی اســـت که به شـــما
تحمیلشد؟
همه اینها دخیل است .گاهی اوقات

آشفتگیهای دو قطبی در چارچوب واقعگرایی

این روزها کل سینمای
ایران تحت تأثیر سینمای
اصغر فرهادی است
و خیلیها فیلمهای
متوسطی میسازند که
میخواهند در شمایل
آثار اصغر فرهادی باشد.
خب دوست نداشتم
چنین اتفاقی بیفتد .این
همه سال تالش کردم تا
به نقطهای برسم که فیلم
خودم را بسازم .این را
آموختم که سبک خودم
را در آثار داشته باشم

یادداشت

نخســـتین چیزى کـــه بعـــداز خواندن
فیلمنامهیادم هســـت شـــعف فراوان
بود چون فیلمنامه بسیار من را تحت
تأثیر قرار داد .همیشـــه زمان خواندن
فیلمنامه ذهنم درگیر تجسم فضاهاى
مرتبط به فیلم میشود و مرحله بعد
بابک کریمی طاری
شخصیت پردازى .خوشبختانه آنقدر
اطالعات و تحقیقات احســـان بیگلرى
طراح لباس
در مـــورد دوقطبیهـــا زیاد بـــود که به
کمک من آمد .من تا قبل از این فیلم
در مـــورد دوقطبیهـــا اطالعات کمى داشـــتم و در کل با ایشـــان
جلسات بســـیارى در مورد کل فیلم داشتیم .همچنین براى من
بیمار بودن شخصیت اصلى بسیار غم انگیز بود.اما وظیفه طراح
کمک به روند فیلمنامـــه درجهت القای مفاهیم به مخاطب به
لحـــاظ فـــرم گرایى و بصرى اســـت .در بخش لبـــاس ،تنوع براى
شـــخصیت اصلى باید کنترل میشـــد چرا که تعویض هم براى
مخاطب به لحاظ بصرى بـــراى ارتباط برقرار کردن خوب نبود و
هم بى مورد تعویض کردن مضر.
شـــخصیت اصلى عالقهمند به موسیقى و هنر بود و این موضوع
در نوع پوشش مؤثر و شخصیت عصیانگرش اجازه آنکادر شدن
را نمیداد اصطالحاً فرم کژوال (غیر رســـمى) ســـازگارتر و قابل
درک ترى نســـبت به فرم رســـمى داشت .ســـعى کردم آشفتگى
درونى شـــخصیت را با توجه به آناتومـــى بازیگر با انتخاب فرم و

که معتقد اســـت خانـــواده خیلی خوب
و خوشـــبختی دارد ولـــی نمیدانـــد این
رفتارهـــا از درون بـــه همه چیز آســـیب
زده اســـت .از جهاتی به او هم میتوان
حـــق دارد .ولی قبـــول دارم که در فیلم
موضعگیری به سمت خسرو است.
ëëو مخاطـــب بـــرای همین اســـت که به
خسروبیشترحقمیدهد...
امکانش اســـت و البته به دلیل بازیگر
این نقش هم است.
ëëو عمدی هم داشـــتید در این انتخاب که
با حضور بازیگری مثل شـــهاب حســـینی
مخاطب را به این شخصیت سوق دهید
وبهنوعیقهرمانپروریکنید؟
یـــک مقـــدار .از ابتـــدا هـــم شـــهاب
حسینی را برای این نقش در نظر گرفته
بودم .البتـــه در مقابل برای نقش ناصر
هم انتخـــاب دیگری داشـــتم .بازیگری
که به لحاظ چهره شـــبیه شـــهاب باشد
ولـــی این اتفـــاق نیفتـــاد و از آنجایی که

برخی موقعیتها رفتارهای غیرمعقولی
ی دهند.
از خودشان بروز م 
ناصر هم بـــا خوردن قـــرص خواب و
جدا کردن زندگیاش از خانواده به نوعی
نشـــان میدهد کـــه دچار نوعـــی بیماری
است .شـــاید اگر بیشتر نشـــان میدادیم
قصه سمت و سوی دیگری پیدا میکرد.
ëëبا توجـــه به حضور کاراکتـــری با بیماری
اینچنینی که رفتار متناقصی از خود نشان
میدهـــد و اســـتفاده از بازیگـــر توانمندی
چون شهاب حســـینی انتظار صحنههای
خاصتری داشتیم .صحنههایی همچون
دعوای دو برادر در آشـــپزخانه و شکســـتن
شیشهماشینتوسطخسرو...
ببینید ما تصمیم داشتیم روند فیلم
آرام و متعادل شـــروع شـــود و کم کم از
این حالت خارج شود .خیلی دنبال این
نبـــودم که فیلم تنش داشـــته باشـــد .بر
عکس فیلم کوتاهم که پر از تنش است.
در ایـــن فیلـــم عامدانـــه ترجیـــح دادم

رنگ و دوخت لباس همســـو کنم .در طراحى لباس بقیه هم به
خاطر بـــاور پذیرى مجبور به دوخت شـــدم ،البته در لباس آقاى
هاشـــمى بلند شدن قد ایشـــان هم مدنظرم بود .بخش طراحی
صحنه هم شـــامل مـــوارد خاصی بود .فرم خانه برداشـــتى که از
فیلمنامـــه و تعامالت با کارگردان به حالت منفى تعریف شـــد و
این فرم به لحاظ بصرى در راســـتاى رونـــد فیلم از حالت عادى
به سمت ســـقوط تعریف شد یعنى از ســـطح به زیر .در طراحى
اتاق خســـرو قبل ازهر اتفاقى هدف این بود که واقعگرایانه باشد
و از حالت طبیعى خارج نشود چون بهعنوان میهمان وارد خانه
میشد اتاق اســـتقرار برای فرزند خانواده بود که در نتیجه هدف
ســـادگى اتاق بود .در وجـــه اغراقآمیز بیمارى خســـرو ،هم باید
مراقب بودیم تا از چارچوب رئالیته خارج نشود و در کنترل کردن
رنگ و همچنین فرم از قالب اصلى دور نشـــویم ،مراحل بعدى
به هم ریختگى اتاق بدلیل تشدید بیمارى بود.
طراحـــى اتاق ناصر ابتدا بر پایه نظـــم و اصول و همچنین عقاید
شخصیش استوار بود به نوعى منظم بودن بیش از حدش باعث
میشـــد در فرم اتاق تأکید و ایســـتایى حاکم باشد .ولی عالقه به
آرشـــیو کردن صفحات گرامافون پدر و کتابهـــا و ...فضاى اتاق
را شـــلوغ میکرد .در نهایت کار کردن با احســـان بیگلرى بســـیار
جذاب و آموزنده بود و اســـباب انتظار بـــراى تجربه اى دیگر .کار
کنار شـــهاب حسینى که ذهن بســـیار پویا و فعالی دارد و پراز ایده
است و البته چند تجربه کارى دیگر با ایشان داشتم مثل همیشه
جذاب بود.

به خاطر سقط یا هر اتفاق دیگری چنین
کاری میکرد خیلی چیزها تغییر میکرد
و ما از قصهمان دور میشدیم .همچنین
اگر ما به خلق چنین صحنههایی مجبور
میشدیم ،همه چیز گل درشت میشد.
ëëپس عامدانـــه هیجـــان را از فیلـــم دور
کردید؟
درســـت اســـت .میخواســـتیم ایـــن
تجربه را داشته باشیم که آیا میتوانیم
روایـــت ایـــن دو بـــرادر را کـــه به شـــکل
اجبـــاری بـــه همزیســـتی دو هفتهای که
بـــه یک مـــاه میرســـد آرام آرام به یک
بحران شـــدیدتر در پایان برسانیم ،ولی
رونـــد آرام باشـــد .نمیدانم تماشـــاگر
امروز میتواند در ســـالن سینما بنشیند
و ایـــن روند آرام را تحمـــل کند یا دنبال
هیجانات دیگر است .ولی من این فیلم
را اینگونـــه دیدم و نتیجهاش این شـــد.
قطعاً در تجربیـــات بعدیام فضا کمی
متفاوت خواهد بود.

تجربههـــای تلخـــی اتفـــاق میافتد که
خود فیلم درد آور میشـــود .ولی فیلم
خوشـــبختانه طرفدارهـــای خـــودش را
دارد و آرام آرام هـــم بیشـــتر میشـــود.
شـــاید فیلمی نباشـــد که همـــه مردم را
درگیر کنـــد ولی مخاطبانش دوســـتش
دارند و حمایتش میکنند.
ëëدوســـت ندارید از تجربههای تلخی که
مطرحکردیدحرفیبزنید؟
نه .به احترام سینمای ایران سکوت
میکنـــم .ولی تشـــکر میکنم از ســـعید
ملکان که در ســـاخت ایـــن فیلم با من
همراه بود و کمک زیادی کرد .همچنین
پریســـا هاشـــمپور و همه عوامل پشـــت
صحنه که برای ساخت این فیلم کمک
کردند.
ëëپایانبندی دیگـــری متفاوت از چیزی که
در فیلم بود هم در نظر داشتید؟ با توجه به
نوع بیماری خسرو واتفاقی که برایش افتاد
انتظارچنینپایانبندیایرانداشتیم.

بیشتر بود وهم به مسائل جنسی پرداخته
بودیـــم که بـــا ممیزیهای وزارت ارشـــاد
دستخوشتغییراتشد.
ëëدرتدوینهمحذفیاتداشتید؟
خیر .فقـــط برخـــی از موســـیقیها با
ممیزی مواجه شد.
ëëشهابحسینیبرایایننقشتغییراتیدر
فیزیکشدادهبود؟بهنظرچاقترشدهاست.
بلـــه لباسهایـــی کـــه بابـــک
کریمی(طراح لباس) و من با همفکری
هم تن ایشان میکردیم به نوعی نشان
دهنـــده این بود کـــه ایـــن آدم خودش
را رهـــا کـــرده و چـــاق شـــده .در حرکات
و حتی نگاهـــش لختـــی دارد .قطعاً به
ایـــن موضوع در لبـــاس ،فیزیک و گریم
صورتش فکر کرده بودیم.
ëëازانتخابشهابحسینیبگویید؟
همانطـــور که گفتم مـــا از ابتـــدا برای
نقش خســـرو به ایشـــان فکر میکردیم.
ســـیناپس اولیه را هـــم در اختیار ایشـــان
گذاشیم که خوششان آمد و در نهایت به
گروه پیوســـتند و بخشی از سرمایه را برای
ساخت فیلم با خود آوردند.
 ëëانتخاب ناصر هاشـــمی هم نظر شهاب
حسینیبود؟
بله .در واقع تمایل داشـــتند که ایشان
باشـــند .من هم فیلم را بـــرای دو برادر با
اختالف ســـنی پایینتر نوشته بودم .برای
همین کمی طول کشـــید تا بپذیرم آقای
هاشـــمی نقش مقابل را بـــا این اختالف
ســـنی بازی کنـــد و بعد از قطعی شـــدن
حضـــور ایشـــان فیلمنامـــه را بازنویســـی
کردیـــم و تغییراتی را اعمال کردیم که به
نقش آقای هاشمی نزدیک شویم.
ëëو قرار بود نقـــش میترا با بـــازی هنگامه
قاضیانی را هم ســـاره بیات بازی کند .چرا
ایناتفاقنیفتاد؟
خـــدا رو شـــکر خانـــم قاضیانـــی در
این فیلم حضور پیدا کـــرد .خانم بیات
خودشان از گروه خارج شدند و من هیچ
اصراری نکردم .ایشـــان در مقطعی ما
را تنهـــا گذاشـــت کـــه زمان کمـــی برای
جایگزینی داشتیم ولی خانم قاضیانی
زنانگـــی کردنـــد و مـــا را در ایـــن طـــرح
همراهی کردند.
ëëشـــما پیـــش از ایـــن بـــا کارگردانهای
متعـــددی از جملـــه کیومـــرث پوراحمد
و اصغـــر فرهـــادی کار کرده بودیـــد .اصغر
فرهادی این روزها الگوی تمام عیار برخی
از کارگردانهای جوان شـــده است .چقدر
تالش کردید که ردپای این کارگردان در اثر
شمادیدهنشودوازفضایفیلمسازیایشان
دورشوید؟
خیلی زیـــاد .این روزها کل ســـینمای
ایران تحت تأثیر سینمای اصغر فرهادی
اســـت و خیلیهـــا فیلمهای متوســـطی
میســـازند کـــه میخواهنـــد در شـــمایل
آثار اصغر فرهادی باشـــد .خب دوســـت
نداشـــتم چنین اتفاقی بیفتـــد .این همه
سال تالش کردم تا به نقطهای برسم که
فیلم خودم را بســـازم .این را آموختم که
سبک خودم را در آثار داشته باشم.
ëëظاهـــراًفیلمنامـــه جدیدتـــان هـــم بـــا
محوریتبیماریهایروانشناختیاست.
بله.در حال حاضر مشـــغول کار روی
فیلمنامـــه جدیـــد هســـتیم کـــه قصهای
پـــر هیجان و متفـــاوت دارد .اگـــر نگارش
فیلمنامه آن به اتمام برســـد پایان ســـال
کلیدمیخورد.

