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امپراتوری باشکوه مردی با سه بچه

ترجمهاختصاصی گفتوگویفرانسیسفورد کاپوال بانشریهسینماییامپایر بهمناسبتپنجاهسالگیفیلم«پدرخوانده»

شهرامناظری :سر نخبهجاییوصلاست!
ایــن روزهــا انتشــار آلبــوم «خنیا گــر» -بــر مبنای موســیقی شــمال
خراسان-یکبار دیگر نامشهرامناظریاسطورهموسیقیایرانراسر
زبانانداختهاست.اینخوانندهبزرگدربارهتاخیر چندسالهانتشار
این آلبوم میگوید« :تاخیری که در انتشــار این اثر رخ داده ،مربوط به
جریانهای مملکت است و مسائلی که به دنبال آن بوده .به هر روی
مشکالتی از جمله درگیریهایی که احتماال ناشر اصلی داشته و پس
از آنبحثشیوع کرونادر اینبارهبیتاثیر نبودهاست.البتهمشکالتی
در حــوزه هنر مملکت وجــود دارد که مــن تمایل نــدارم وارد جزییات
آن شــوم؛ اما همه اینها دســت به دســت هم دادند تا این اثــر با تاخیر
به دست عالقهمندان برسد .وگرنه ضبط آلبوم خنیا گر شش یا هفت
سال پیش انجام شــده اســت .در هر صورت همیشــه داستانهایی
پشــت پرده وجود دارد که فکر نمیکنم باز کردن آن زیاد جالب باشد.
چیزی کههستبایدباالخرهسر نخبهجاییوصلباشدتاهمه کارها
بهسادگیوراحتیانجامشود .کسیمثلمن کهمربوطبههیچ گروهو
دستهاینیست،مشکالتزیادیسر راهشبهوجودمیآید».

لباسبلوچیپر حاشیهساختایران

پــوالد امیــن ،شــهروند| بیتردیــد یکــی از
جذابتریــن رویدادهــای فســتیوال کــن در
روزهــای آتــی مراســمی خواهــد بــود کــه بــرای
پنجــاه ســالگی فیلــم «پدرخوانــده» برگــزار
خواهد شــد .مراســمی در کنار نمایش نسخه
ترمی مشــده ایــن فیلــم ،بــا حضــور ســتارگان و
چهر ههــای محبوبی که با گذشــت نیم قــرن از
اولین پدرخوانــده هنوز و همچنــان محبوب و
معتبرندوهنوز وهمچنانمیتوانندقلبهای
پرشماریرابهتپشوادارند.
بــه ایــن بهانــه -یعنــی بــه مناســبت پنجــاه
سالگیفیلم«پدرخوانده»-نشریهسینمایی
امپایــر با کارگــردان این فیلم ،فرانســیس فورد
کاپــوال ،گفتوگویــی خواندنــی انجــام داده
اســت دربــاره فیلمــی کــه بــا هــر متــر و معیاری
یکی از بزرگتریــن و پرطرفدارترین فیلمهای
یشــود .آنچــه در پی
تاریخ ســینما شــمرده م 
تهــای فرانســیس فــورد کاپوال
میآیــد ،صحب 
دربــاره امپراتــوری باشــکوه و رفیعــی اســت در
ســینمای گنگســتری کــه بعدهــا بــر پایــه آن
ســریالها و فیلمهای عظیمی چون بیشمار
«رفقای خوب»ها« ،ســوپرانوها»« ،کازینو»ها
و«ایرلندی»هاپدیدآمدندوعالمگیر شدند.
گذشــت پنجاه ســال از فیلــم «پدرخوانده»
چهحسیدارد؟
خــب ،قطعــا حس عجیبــی اســت .فکــر کردن
به اینکــه  ۵۰ســال از ماجراجویــی «پدرخوانده»
یگــذرد و مــرور ایــن زمــان طوالنــی کــه ایــن
م
ماجراجوییزندگیامرابهشکلیدراماتیکتغییر
داد ،حــس واقعا باورنکردنــی و عجیبــی دارد؛ به
خصوص که امروز خانواده کاپوال را خیلیها یک
خانــواده بــزرگ ســینمایی میداننــد ،بــیاینکه
به این موضــوع فکر کنند که رویای مــن در زمان
تحصیل در مدرسه فیلم یو.ســی.ال.ای تنها در
حد دیدن داخل یک اســتودیو بود .در آن زمان
بــرای مــن و خیلیهای دیگــر فیلمها هنــوز یک
سرزمینافسانهایا کزوتیکبودند.

لبــاس بلوچــی امیــن حیایــی و مجیــد صالحــی در ســری جدیــد
ســریال «ســاخت ایران» حاشیهساز شد.ســیدامیر پروین حسینی،
تهیهکننــده ســریال «ســاخت ایــران »۳در وا کنــش بــه ایــن اعتراض
خطاببه«مردمعزیز سیستانوبلوچستان»نوشته«:منسیدامیر
پروین حســینی -که ســالهای ســال برای شــادی و خنداندن همه
مردم ایــران ،فیلم و ســریال ســاختهام -متهم شــدهام کــه در آخرین
کارم به لباس شــما توهین کردهایم .آنهایی که من و عوامل سریال را
میشناسند،از عشقوعالقهمابههموطنانسیستانوبلوچستانی
آ گاه هســتند .امــا بــرای کســانی کــه مــا عاشــقان اقــوام ایــران را کمتــر
میشناســند این توضیحات را میدهم .ما در ســریال «ساخت ایران
 »۳از این لباس اســتفاده کردیم چون آن را یک اثر هنری میدانیم ،از
لباسزنانبلوچبهرهبردیمچونآنرااثر باارزشیمیدانیم کهقابلیت
انتقــال بــه کشــورهای دیگــر را دارد ،قاچاقچیان هــم از ایــن لباسها
(به بهانه فروش و ســوغات) اســتفاده کردند که پوششــی باشــد برای
کارهایشان.هدفمشخصمادر سریال«ساختایران»همینبوده
است»...

اینکه اعضــای خانواد هتــان در فیلم بودند،
یعنــی همســر و پســرتان و حتــی دخترتــان
سوفیای بیســت روزه در صحنه غسل تعمید
فیلم حضور دارند و خواهرتان تالیا شــر هم به
وضوحدر فیلمنقشمهمیدارد،بهخاطر چه
بود؟چهفکریدربارهایناتفاقداشتید؟
میگویند آدم باید درباره چیزی که میشناسد
فیلم بســازد .من هم خب ،چیزی از گنگســترها
نمیدانســتم و هنوز هم نمیدانم ،ولی خانواده
و ســبک زندگی خانوادگی و تمامی جزییات یک
یشــناختم و بنابرایــن از بســیاری
ضیافــت را م 
از تجربیاتــم بهعنــوان عضــوی از یــک خانــواده
ایتالیایــی در ســاخت «پدرخوانــده» اســتفاده
کــردم .بگذاریــد اینگونه بگویــم که مــن در زمان
ســاخت« ،پدرخوانده» را به نوعی فیلمی درباره
یــک خانــواده میدیــدم کــه دارد بــا همــکاری و
کمکیکخانوادهساختهمیشود.

شرط همکاری آقای آهنگساز باساالر عقیلی!

نبــار کــه کمپانــی
جایــی گفتهایــد کــه اولی 
پارامونــت بــرای کارگردانــی «پدرخوانــده» بــا
شــما تمــاس گرفــت ،جــواب منفــی دادیــد .آیا
میترســیدید که نمایــش فرهنــگ ایتالیایی-
آمریکاییبرایتاندردسر درست کند؟
نــه .قطعــا نــه .دوســت داشــتم فیلمهایــی
شخصیتر بنویسمو کارگردانی کنم.درستاست
که «پدرخوانده» یک کتاب بــزرگ و موفق درباره
مفهوم قــدرت بود ،اما در قیاس با ســینمایی که
مــن دوســت داشــتم ،اثــری عامهپســند و البتــه
به نحــوی احمقانه بــود .البته این حــس من در
مطالعــه اول این کتاب بــود و وقتی دوبــاره رفتم
سراغش ،متوجه شــدم در الی ه زیرینش داستان
ازلــی پادشــاهی کــه ســه پســر داشــت را روایــت
میکرد.چیزیمانندیکنمایشنامهشکسپیری
درباره اینکه چه کسی جانشــین پادشاه خواهد
شد!

بابک زرین آهنگساز در برنامه رادیویی «صباهنگ» برای اولین بار
از دالیل قطع همکاری با ساالر عقیلی پس از تولید آثار ماندگار سخن
گفت .زرین گفــت :خیلی نمیتوان پیرامون این موضــوع درباره نکته
خاصی حــرف زد .جز این که االن احســاس میکنم شــرایط همکاری
با ســاالر عقیلی فعال مقدور نیســت .البته من از ســال ۱۳۹۷تا به امروز
اثر مشترکیرابا آقایعقیلینداشتیمو هرچهبودهاز قبلبودهاست.
به طــور حتم هــم از جانب مــن و هم از جانب ســاالر عقیلــی عالقه به
همــکاری وجــود دارد امــا فعال ترجیــح بر این اســت که فعــا همکاری
وجود نداشته باشــد .من دنبال فضاهای متفاوت هستم و ا گر ساالر
ی مــن و او ادامه پیدا
ایــن کارهای متفــاوت را بخواند طبیعتا همــکار 
خواهد کرد.

ظاهرا در آن زمان مشکل مالی هم داشتید.
درستاست؟!
یتــروپ ،عمال
آن زمان شــرکت مــا ،امریکن زوئ 
ورشکســته شــده بــود .یعنــی چنــد فیلــم بــرای
بــرادران وارنــر ســاخته بودیم ،امــا فیل مهــا مورد

بایددر نیویورکساختهشودو آنهااز اینایدهبه
ششــان نیامد .مورد
خاطر پرخــرج بودنش خو 
اختالف بعدی ســر بازیگرها بود که بــا حضور آل
پاچینو و مارلون براندو مخالف بودند و در جواب
مــن کــه میگفتــم بقیــه بازیگرها -جــز ایــن دو-
برای این فیلم افتضاح هســتند ،یکی از مدیران
اســتودیو میگفــت که «مگــر ممکن اســت همه
بازیگــران افتضاح باشــند؟ نه ،بازیگــران افتضاح
نیستند،این کارگرداناست کهافتضاحاست!»

پســند قرار نگرفته بودند و سرمایهمان برنگشته
بود و از نظر مالی اوضاع نابســامانی داشتیم و به
شدتبه کار احتیاجداشتم،بهخصوص کهیک
بچه جدید هم در راه بود و به شــدت تحت فشار
اقتصادیبودیم.

فیلمبا۲میلیوندالر خیلیسختبودوبنابراین
همه جا پر شد از شایعاتی درباره اینکه قرار است
به زودی اخراج شوم و هر هفته شایعهای درباره
دلیلجدیداخراجمبهراهمیافتاد.

درســت اســت کــه در آن روزهــا ســکانس
فکر کردهاید کــه چــرا در آن روز و روزگار برای رستورانشمارانجاتداد؟
همبلهو همنه.چوننهفقط آنیکسکانس،
کارگردانــی «پدرخوانــده» ســراغ شــما آمــده
بلکــه چیزهــای مختلفــی در مواقع مختلــف مرا
بودند؟
نــه .شــاید چــون فکــر کــرده بودنــد طــرف یک نجــات دادنــد .مثــا یــادم میآیــد کــه بــه همراه
کارگــردان جــوان اســت و هیــچ قدرتــی نــدارد و دوســتم ،مارتین اسکورســیزی ،داشــتیم اسکار
اسکار بهترینفیلمنامهرا
بنابرایــن بهتــر میتواننــد بــه او فشــار آورده و میدیدیم کهوقتیمن ِ
برای فیلــم «پاتن» برنده
لشــان
هــر کاری د 
شــدم ،مارتیــن ب ـ ه مــن
میخواهــد انجــام
فرانسیس فورد کاپوال میگوید :گفت کهدیگر نمیتوانند
دومیــن
دهنــد.
«امروز وقتی اسم کاپوال شنیده اخراجــم کننــد ،چــون
دلیــل هــم احتمــاال
همیــن االن یــک اســکار
ایــن بــود کــه مــن یــک
میشود ،مردم به یاد یک
فیلمنامــه بــردهام .پــس
فیلمنامهنویــس خیلی
افتند.
ی
م
مهم
و
بزرگ
خانواده
کبــار آن اســکار مــرا
ی 
خوب بــودم و فیلمنامه
کبــار یک
اما من زمانی که هالیوود آمدم ،نجــات داد ،ی 
آنهــا هــم ســر و شــکل
یک دانشجوی فقیر بودم که
چیز دیگر وهفتهبعدهم
خوبــی نداشــت .تــا
چیزیمتفاوتتر.یکیاز
حــاال هــر وقــت بــه ایــن
به نداشتن عادت داشتم.
آنقدر ما کارونی و پنیر خورده این نجاتدهندهها هم
موضــوع فکــر کــردهام،
همانسکانسرستوران
عــاوه بــر ایــن دو دلیل،
که
بود-
سنت
19
تنها
که
بودم-
بود ،ولی حتی بعــد از آن
بــه ایــن موضــوع هــم
دچار اضافه وزن شده بودم و هــم کمــا کان شــایعاتی
فکــر کــردهام کــه از نظــر
این اضافه وزن تا همین امروز
درباره اخراجــم به گوش
آنها من یــک ایتالیایی-
میرسید.
آمریکایــی بــودم کــه
هم با من مانده است».
ا گــر بازخــورد منفــی
ب ـ ه نظــر تجربــهدربــاره فیلــم بــه وجــود
کابــوسواری در ایــن
یهــا
میآمــد و ایتالیای 
مثال احســاس میکردند آنها را به شــکل گنگستر فیلمداشتید.
بدترینتجربهزندگیامبود«.اینکآخرالزمان»
نشــان داده و ب ـ ه آنهــا توهیــن کردهایــم ،کمپانی
میتوانست توهینها را به ســمت من روانه کند هم به دالیل دیگری تجربه واقعا ســختی بود .در
که خودم ایتالیایی بــودم .اینها یعنی حضور من کل تجربه کار کردن روی فیلمهایی که به عنوان
یشــوند ،تجاربی
بــه عنــوان کارگــردان «پدرخوانــده» از ســه وجــه بهترین فیلمهایم شــناخته م 
کابوسوار بــوده .در واقع آن فیل مهــا تنها به این
مختلفبه کارشانمیآمد.
دلیــل که من جــوان و سرســخت بودم و تســلیم
یشــدم ،ســاخته شــدهاند .ولی ا گر برگردم به
نهــای نم 
میدانســتید تــا آن موقــع کارگردا 
دیگــری ســاخت «پدرخوانــده» را رد کــرده ســوال اول ،حــس پنجــاه ســالگی «پدرخوانده»
یبــرد کــه ســاخت
ایــن واقعیــت را از بیــن نم 
بودند؟
شــنیده بودم .به خصــوص آن موقع یک فیلم ایــن فیلــم تجرب ـهای افتضاح بــوده ،یــک تجربه
مافیایی دیگر به نام «برادری» به کارگردانی کرک وحشتنا ککابوسمانند.
دا گالس ساخته شده بود که فیلم موفقی نبود.
میتوانیــد بگویید بزرگتریــن چالشتان با
در چنــان شــرایطی تنهــا ایده ســاخت یک فیلم
گنگســتری دیگر بــا هزینهای کــم -در حــدود دو اســتودیو چه بود؟ درست اســت میگویند که
میلیــون دالر -میتوانســت ایــده خوبــی باشــد .شما مجبور بودید برای حضور مارلون براندو و
اما چــون من میخواســتم فیلــم را ماننــد کتاب آلپاچینودر فیلمبجنگید؟
چالش اول زمانی پیش آمد که من گفتم فیلم
در دهه ۴۰و در بســتری تاریخی بســازم ،ساخت

درگیری ســر مارلــون براندو -انتخاب شــما و
مخالفتآنها-چگونهپیشآمد؟
میدانســتم کــه بازیگــر ایــن نقش بایــد نوعی
کاریزما داشــته باشــد .به هر حال همه به نوعی
دور و بر شــخصیت پدرخوانــده میچرخیدند و
او نه تنها مورد پرستش نزدیکانش بود ،که بقیه
ســران مافیا هــم حضــور قدرتمنــد او را پذیرفته
بودنــد .ایــن یعنــی مــا بــه یکــی از بزرگتریــن
بازیگــران حقیقــی جهــان نیــاز داشــتیم .در آن
زمــان دو بازیگــر بــزرگ جهــان الرنــس اولیویــر
و مارلــون برانــدو بودنــد .دو گزین ـهای کــه در
میانشان سن و قیافه الرنس اولیویر مناسبتر
بود ،ولی ایراد او انگلیس ـیبودنش بــود .مارلون
برانــدو امــا نــه ســنش مناســب ایــن نقــش بــود
و نــه ایتالیایــی بــود .امــا وقتــی الرنــس اولیویــر
بــه مــا جــواب رد داد ،جــز مارلــون براندو کســی
باقــی نماند .اســتودیو اما بــا برانــدو مخالف بود
و میگفــت کــه او بــرای با کسآفیــس مناســب
نیســت .بــه هــر حــال فیلــم آخــرش شکســت
خورده بود و در عین حال بازیگر بدقلقی هم به
حساب میآمد ،ولی من اصرار کردم و در نهایت
حتــی آن مخالفــان سرســخت هــم اســتعداد و
نبوغشراپذیرفتند.
باتمامایندرگیریها؛میتوانیدبگوییدچه
زمانیمتوجهشدید«پدرخوانده»موفقشده
است؟!
اولین کســی کــه ب ه مــن گفــت «فیلــم و مارلون
براندو عالی بود» نویســندهای به نــام باب توون
بــود .قبــل از او تقریبــا همــه میگفتنــد کــه فیلم
خیلی طوالنی و حوصل هســربر شــده .به هر حال
تا زمان ا کــران فیلم بســیار نگران بــودم ،در عین
حالهمپولینداشتموباسهتابچهنگرانیهای
زیادی داشــتم .به خاطر همین بیپولــی ،بعد از
پایان«پدرخوانده»پیشنهادبازنویسی«گتسبی
بــزرگ» را خیلی ســریع پذیرفتــم و بنابراین زمان
ا کــران «پدرخوانــده» نیویــورک نبــودم .بــه هــر
حــال اولیــن کســی کــه موفقیــت فیلــم را ب ـ ه من
خبــر داد ،همســرم بــود کــه زنــگ زد و گفــت کــه
دور تــا دور بلــوک صف کشــیدهاند و همــه دارند
ی اســت
میگوینــد پدرخوانــده بزرگتریــن فیلم 
که بــه نمایش درآمده .من اما باید چــارهای برای
نوشــتن فیلمنامه گتســبی بزرگ پیدا میکردم و
به این دلیــل از موفقیت بــزرگ پدرخوانــده اول،
با صفهای کشید هشــده دور تا دور بلوک ،هیچ
لذتینبردم!
این فیلم باید نا گهان زندگیتان را هم تغییر
دادهباشد.نه؟
خــب ،مــن خیلــی زود از کســی کــه هیــچ پولی
نداشــت ،تبدیــل بــه کســی شــدم کــه چندیــن
میلیون دالر داشتم که احساس شگفتانگیزی
یشــناختم
چکــس را در خانــوادهام نم 
بــود .هی 
که ســابقه داشــتن چنین ثروتی را داشــته باشد.
چکــس بودن به شــهرت
در واقــع از یــک فقیر هی 
و ثروتــی قابــل توجــه رســیدم .امــروز وقتی اســم
کاپوال شنیده میشود ،مردم به یاد یک خانواده
بزرگ و مهم میافتند ،اما مــن زمانی که هالیوود
آمدم ،یک دانشــجوی فقیر بودم که به نداشتن
نقــدر ما کارونی و پنیــر خورده
عــادت داشــتم .آ 
بودم -کهتنها 19سنتبود -کهدچار اضافهوزن
شــده بودم و این اضافــه وزن تا همیــن امروز هم
با مــن مانده اســت .با ایــن حــال از آن وضع -که
همیشه دوســت داشــتم جایی جزو گروه اصلی
به حســاب بیایم -موفقیت «پدرخوانده» مرا به
جایی رســاند که عضو آن گروه اصلی شدم و حاال
وقتیدرباره کارگردانهایبزرگدهه ۷۰صحبت
یشــود ،مرا هم در کنار جورج لــوکاس ،مارتین
م
اسکورســیزی ،اســتیون اســپیلبرگ ،برایــان دی
پالماوپلشریدر ناممیبرند.

