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«مرثیهای برای شب»
در راه آرژانتین

یک فیلم به نمایندگی از ایران در چهارمین دوره
جشنواره بینالمللی فیلم «گوالگوایچو» آرژانتین
حضور دارد.
در این دوره ده فیلم در بخش مســابقه بینالملل
کوتاه جشنواره حضور دارند که در میان آنها نام
یک فیلم ایرانی به چشــم میخورد« .مرثیهای
برای شب» ساخته یوسف کارگر به نمایندگی از
ایران در این جشنواره حضور دارد و با فیلمهایی از
کشورهای اسپانیا ،ایتالیا ،عراق ،مراکش ،فرانسه،
ژاپن ،بلژیک و پرتغال رقابت میکند.
چهارمیــن جشــنواره بینالمللــی فیلــم
«گوالگوایچــو» از  3تا  7دســامبر در آرژانتین
برگزار میشود.

فراخوان جشنواره
فیلم کوتاه هند

هشتمین جشــنواره بینالمللی فیلم کوتاه هند
فراخوان داد.
کلیه فیلمسازان مستقل و دانشجویان میتوانند
با فیلمهای کوتاه داســتانی ،انیمیشن و مستند
زیر  20دقیقه که تا اول ژانویه  2014ساختهاند،
در جشــنواره شــرکت کننــد .عالقهمنــدان
به شــرکت در جشــنواره تا  12دســامبر مهلت
دارند فرم شــرکت در جشــنواره را پــر کنند و
آثارشــان را ارســال کنند .مقــررات و اطالعات
تکمیلــی در وبســایت جشــنواره به نشــانی
http://dbicafilmfestivals.orgدر
دسترس است .هشتمین جشــنواره بینالمللی
فیلم کوتاه هند اول و دوم مارس برگزار میشود.

آغاز ثبت نام نهمین جشنواره
بینالمللی پویانمایی

ثبت نام اینترنتــی برای دریافــت کارت حضور در
نهمین جشــنواره دو ســاالنه بینالمللی پویانمایی
تهران از 8آذر آغاز شد .دانشجویان و فارغالتحصیالن
مقاطع کاردانی ،کارشناســی ،کارشناســیارشد و
دکترای رشــت ه هنر ،هنرمندان و دســتاندرکاران
حــوزه پویانمایی بــرای دیدن فیلمهــای نهمین
دوره جشــنواره پویانمایــی تهــران تــا اول بهمن
فرصــت ثبتنام دارنــد .عالقهمنــدان میتوانند با
مراجعه به پایگاه اطالعرسانی جشــنواره به نشانی
 www.tehran-animafestival.irفــرم
ثبتنام را تکمیل کنند .نهمین جشنواره بینالمللی
دو ساالنه پویانمایی تهران در روزهای 17تا 21اسفند
در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون واقع در
خیابان حجاب برگزار خواهد شد.
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مجلل در خصوص سختترین سکانسی که در این سریال بازی کرده است میگوید« :صحنه درگیری میرزا با حاج احمد کسمایی و خواهرزادهاش که میرزا به خواهرزاده کسمایی سیلی میزند
برای من مشکلترین صحنه بود .از نظر تکنیکی سکانس پالن بود و باید در یک سکانس گرفته میشد .در این صحنه  600یا  700سیاهی لشکر حضور داشتند و نزدیک غروب بود .آقای حقیقی
فیلمبردار گفت که این صحنه را یا باید در  12دقیقه امروز بگیریم ،یا اینکه فردا دوباره این  700نفر را جمع و جور کنیم که سخت است .باالخره این صحنه را یک بار گرفتیم و به خوبی انجام شد».

9صفر1436

پیامک

20008080802
اگر مطلب این صفحه
را میپسندید عدد 8
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عضو شورای سیاستگذاری جشنواره بینالمللی «حسنات»

جشنواره فیلم کوتاه «حسنات» در انتظار حمایت مالی
«حسنات» با اشاره به اینکه تمامی مقدمات اولیه
برگزاری این جشنواره فراهم شده است و تنها منتظر
حامی مالی هستیم ،بیان داشت :برگزاری پنجمین
جشنواره ،مستلزم هزینههای کالن است و بر این مبنا
رایزنیهایی با شهرداری ،استانداری ،اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان اصفهان ،بنیاد سینمایی فارابی،
کمیته امداد ،بهزیستی و اوقاف انجام شده است.
وی ادامه داد :این انتظار میرود که شهرداری اصفهان
و مجموعههای مرتبط فرهنگی برای برگزاری این
جشــنواره که تاکنون تأثیر زیادی در شناســایی
استعدادهای جوانان و نهادینه کردن فرهنگ احسان
و نیکوکاری در جامعه داشته ،همکاریهای الزم را
داشته باشند اما هنوز جواب قطعی در این زمینه به

ســید علی نکویی ،عضو شــورای سیاستگذاری
جشنواره بینالمللی «حسنات» گفت :برای برگزاری
این جشــنواره بینالمللی که در طول ســالهای
گذشته به شکل منظم در اســفند برگزار میشد و
مهمانان داخلی و خارجی ارزشمندی در آن حضور
داشتند با مشکالت مالی روبهرو هستیم.
وی افزود :متأســفانه برخی از ارگانها در سالهای
گذشــته قولهایی در زمینه کمک برای برگزاری
این جشنواره به ما دادند که هنوز عملی نشده است و
مسئوالن جشنواره «حسنات» نیز امسال به تنهایی
نمیتوانند این جشــنواره را برگزار کنند و نیازمند
همراهی مسئوالن استانی هستیم.
عضو شورای سیاســتگذاری جشنواره بینالمللی

ما ندادهاند.
نکویی با بیان اینکه گرچه هزینههای جشــنواره
«حسنات» یک چندم جشــنوارههای دیگر است
اما همیــن میزان نیز از توان ما خارج اســت ،گفت:
جشنواره «حســنات» از ابتدا برای ماندگاری آغاز
شده اما در سال گذشته با توجه به استقبال بیش از
حد مخاطبان در سطح کشور با شرایط و هزینههایی
مواجه شدیم که ادامه راه بدون حمایت ارگانهای
دیگر از توان بخش خصوصی خارج است.
وی با اشــاره به اینکه این جشــنواره دارای تمام
مالکهای مــورد نظر برای پشــتیبانی ارگانهای
دولتی است ،بیان داشت :این نکته نیز قابل ذکر است
که ارگانهــا میتوانند در صورت عــدم توان برای

کمک مالی در زمینــه در اختیار قرار دادن امکانات
اسکان و ترابری نیز به ما کمک کنند.

احسان همتی ،فیلم P.T.S.D 11را به عنوان اثری
در حوزه آسیبشناسی اجتماعی کارگردانی کرده
است .این اثر که به بررسی اختالالت استرس پس
از سانحه در افراد میپردازد ،جزو ژانری است که
تا امروز کمتر روی آن کار شده و به ندرت افراد
متخصص وارد آن شدهاند .همتی معتقد است که
فیلم کوتاه میتواند تأثیرگذاری زیادی در جامعه
داشته باشد ،اما این امر نیازمند سرمایهگذاری و
قطع ًا فرهنگسازی با استفاده از افراد متخصص
است .آنچه میخوانید گفتگوی این کارگردان با
روزنامه صباست.

احسان همتی در گفتگو با صبا مطرح کرد:

الگوهای درستی از
فیلم روانشناختی نداریم
آیا کار جدیدی در حوزه فیلم کوتاه دارید؟
بله .یک کار جدید به نام «چند روز قبل ،یک روز بعد» در
دست تهیه داریم که در مرحله پیشتولید است.
نام فیلم شــما یعنی  P.T.S.D 11کمی
گنگ اســت ،چرا این نام را برای کار انتخاب
کردید؟
 P.T.S.D 11در مورد یک آسیبشناسی اجتماعی
است.درواقعاینناممخففنامانگلیسیاختاللاسترس
پس از سانحه است .در کشــورهای اروپایی و امریکایی

تقریباً مردم چنین مشکلی یعنی اختالل استرس را به
خوبیمیشناسنداماازآنجاییکهدرایراناینگونهنیست
تصمیمگرفتمکهناماثررااینطورانتخابکنمتابهصورت
مستقیم به آن اشاره داشته باشم.
چه چیزی باعث شــد که در این حوزه به
ساخت فیلم بپردازید؟
از آنجایی که من در حوزه روانشناختی و سینمادرمانی
کارمیکنمیکیازعمدهدالیلساختاینفیلمراکمبود
اطالعات مردم درباره این نوع مسائل میدانم .متأسفانه

در کشــور ما هنوز این موضوع یعنی توجه به مســائل
روانشناختیدرفیلمهاوسینمادرمانیرایجنشدهاست
لذا مردم به معنای عموم جامعه شناخت چندانی نسبت
به اینگونه بیماریها ندارند .به همین خاطر من ضروری
دانستم که با بیان سینمایی این کار را انجام دهم.
عــدد  11در انتهای نام ایــن فیلم به چه
معناست؟
در حــال حاضر به افرادی کــه در جنگ تحمیلی دچار
چنین ســانحهای شــدهاند در بین عموم واژه موجی
اختصاص داده شده اســت در حالی که این افراد دچار
اختاللاسترسپسازسانحههستند،امااتفاقاتدیگری
نظیر :سیل ،زلزله ،جنگ و حتی طالق میتواند چنین
آسیبیرابرایافرادایجادکند.مادراینفیلمسعیکردیم
کمیجهانشمولتربهمسئلهنگاهکنیم،لذاداستاناین
فیلم حول زلزله بم و حادثه  11سپتامبر است که از آنها
به صورت یک نماد استفاده کردیم تا نشان دهیم که افراد
چگونه در شرایط و موقعیتهای مختلف به محرکهای

متفاوتواکنشنشانمیدهندواینروندچطورمیتواند
ازسویجامعهوخانوادهدیدهشودیابهعبارتیجامعهچه
مسئولیتی در قبال اینگونه افراد دارد.
با توجه به اینکه ژانر شما نوعی تأثیرگذاری
مستقیم روی آگاهی مردم برای درمان اختالالت
روانی دارد ،چقدر در این حوزه داخل ایران کار
انجام شده است؟
ما دو نوع تعریف از سینمای روانشناختی داریم .نوع اول
گونهای است که در آن کارگردان ،داستانی را به ترسیم
میکشد که در متن آن نوعی آسیب روانشناختی دیده
میشود اما اجرا و نشان دادن آن چندان تعمدی نیست و
ال تخصصی روی آن کار نشده است .روش
به صورت کام ً
نوع اول در اغلب فیلمها دیده میشود زیرا روانشناسی و
آسیبهایاینعرصهدرتمامارکانزندگیدیدهمیشود
اما در گونه نوع دوم روند متفاوت است .یعنی در نوع دوم
ال تخصصی و متمرکز بر روی این مسائل است.
کار کام ً
در واقع این دسته از فیلمها بسیار در ایران کم هستند.

عضو شورای سیاســتگذاری جشنواره بینالمللی
«حســنات» با ابراز امیدواری از اینکه جشــنواره
پنجم نیز همانند سالهای گذشــته با قوت برگزار
شود ،تأکید کرد :تم اصلی جشنواره استفاده از ابزار
تئاتر و ســینما برای نهادینه کردن مبحث احسان و
نیکوکاری در جامعه است.
نکویی ،پرداختن به بحران آب را یکی از محورهای
جشنواره «حسنات» دانست و گفت :مجوز برگزاری
این جشنواره از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت
شده است و هنوز امیدواریم که با همیاری ارگانهای
عالقهمند به تداوم این جشــنواره طی هفته آینده
یا دو هفته دیگر بتوانیم فراخوان این جشــنواره را
منتشر کنیم.
بــا توجــه به
اینکه گونــه فیلم
روانشــناختی باید
دارای تحقیقــات
گســترد هتر و کار
تخصصیتر باشد ،آیا
میتوان دلیل کمرنگ
بودن این ژانر در ایران
را مســائل مالی آن
دانست؟
مشکالت مالی یکی از عمده دالیل کمرنگ بودن فیلم
کوتاه در ایران هستند زیرا در ایران این حوزه به صورت
ال مطرح کردم
حرفهای دیده نشده است در حالی که قب ً
فیلم کوتاه میتواند تأثیر زیادی همگام با سینمای بلند
داشــته باشــد ،البته اگر فیلمها دارای محتوا و ساختار
مناسب باشند و روی فرهنگ فیلم دیدن مردم کار شود.
متأسفانه این اتفاق به خوبی رخ نداده لذا ما به دنبال آن
هستیم که فیلم کوتاه را با هویت اصلی آن احیا کنیم.
با توجه به اینکه ساخت چنین فیلمی هزینه
هنگفتی دارد و قطع ًا نمیتوان برای تمام آثار روی
عدم بازگشت سرمایه و صرف ًا عالقه حساب کرد،
آیا آثار شما توانسته چنین بازگشت مالی داشته
باشد؟
عرصه فیلم کوتاه به نظر من دارای ارزش و منزلتی است
که باید روی آن سرمایهگذاری کنیم .از آنجایی که فیلم
کوتاه مانند فیلم بلند بازگشــت مالی نــدارد تا امروز در
جشنوارههایداخلی،بینالمللیونشستهایتخصصی
و اکرانهای عمومی مختلفی را در محیطهای دانشــگاه
و شهرســتانها تجربه کردهایم اما هنوز عرصه سینمای
روانشــناختی کمرنگ اســت زیرا به صورت متمرکز و
تخصصی در آن کمتر کار شــده است .متأسفانه در اغلب
مــوارد کار با ارگانهــای دولتی صرفاً به ســاخت فیلم
میانجامد و هیچکدام از عوامل ،دریافت و بازگشت مالی
ندارند در حالی که برای انجام یک کار حرفهای در مرحله
نخست باید عوامل متخصص حمایت مالی شوند.

