ویژهنامه هشتمین جشنواره بین المللی
سینما حقیقت

نگاه دبیر جشنواره درباره ترکیب هیئت داوری بخش شهید آوینی

فیلمهایشهیدآوینیعنصریغیرازتهییجدارد

و تبادل نظر میپردازند .همچنین در این بازار امکان تماشــای
مستندهای تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و آثار
ارائه شده به دبیرخانه جشنواره در فضای ویدئو الیبرری ،فراهم
است .پیشنهاد تغییر فضای اجرایی بازار فیلم با هماندیشی سید
محمدمهدی طباطبایینژاد ،مرتضی رزاقکریمی ،محمد آفریده،
بهمن آقایی ،شیرین نادری ،محمد اطبایی ،کتایون شهابی ،وحید
اسفندیاری ،علی قاسمی ،مرجان علیزاده و مریم نقیبی در مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی مطرح شد.
نزدیک به یک سال است که فعالیتتان را در مدیریت
بخش پژوهش آغاز کردید .بسیاری این بخش را مغز متفکر
مرکز میدانند ،در طول این مــدت چه کاری برای ارتقای
سطح پژوهشی انجام دادید؟

سعی کردیم در این حوزه بخش خصوصی را مورد حمایت قرار
دهیم و آثاری را که در بخش سینما و مستند بر اساس نیازهای
فرهنگی و علمی منتشر میشــوند را به ناشرانی بسپاریم که
تمایل دارند در این حوزه گام بردارند و ما این اطمینان را داریم
که این آثار با کمترین میزان برگشتی در بازار مواجه هستند.
از طرفی تمام تالش ما طی این مدت بــر دانشافزایی بوده به
همین خاطر کیفیت آثاری که ارائه میدهیم برای ما از کمیتش
با ارزشتر اســت ،هر چند که بر کسی پوشیده نیست ارائه کار
با کیفیت زمانبر است ،اما ما نخواســتیم که کیفیت را فدای
کمیت کنیم ،طی این مدت چهار کتاب را در حوزه مســتند
منتشــر کردیم .این کتابها با وجود اینکه به لحاظ مفهومی
در سطح باالیی قرار دارند اما به زبان ســادهتری نوشته شده
ولی این سادگی از ارزش آنها کم نکرده است .به موازات این
کار ما فصلنامههایی را ویژه مرکز گسترش منتشر کردیم .این
فصلنامه صرفاً جنبه خبررسانی یا بولتن داخلی ندارند و در آن
تالش میشــود از افراد فرهیخته و با دانش در کنار جوانهای
عالقهمند به این حوزه اســتفاده شــود و آثار آنها درج شود.
تاکنون سه شماره از این فصلنامه منتشر شده است .تالش ما
بر این بوده از قلم نیرویهای جوان و مستعد در این بخش بهره
بگیریم .البته در کنار بحث نشر سعی کردیم در حوزههای دیگر
هم وارد عمل شویم.
چه حوزههایی؟

درس گفتارهایی را در مرکز گسترش مستند ایجاد کردیم و این
درس گفتارها را در قالب هشت سیدی آموزشی ارائه دادیم.
ضمن اینکه نمایشهای هفتگی را با حضور افراد برجسته به
شــکل منظمی برگزار کردیم .هدف ما بر این بود که پاتوقی را
برای دوستداران آثار مســتند ایجاد کنیم تا در آنجا با حضور
استادهای این عرصه به نقد و تحلیل آثار مختلف در این حوزه
بپردازند ،برگزاری این برنامهها باعث میشــود ،افرادی که در
این کالسها شرکت میکنند با فنون نقد در جمع آشنا شوند و
دریچههای جدیدی برایشان باز شود.
نحوه انتخاب و انتشار کتابها به چه شکل است؟

از طریق شــورای پژوهشــی که در مرکز وجــود دارد ،این
نیازســنجی انجام میشــود و کتابهایی بر اساس این نیازها
تألیف و ترجمه میشود و در اختیار مخاطبان قرار میگیرد ،این
شورا از افراد صاحب نامی نظیر محمد تهامینژاد ،دکتر نامور
مطلق ،محمود اربابی و ...تشکیل شده است.
نحوه واگذاری کتا بها به بخش خصوصی به چه
شکل است؟

طی این سالها ناشران زیادی بودند که عالقه داشتند که
در این حوزه کار کنند ولی شــرایط نامناسبی که در نشر
وجود داشت باعث شد که آنها وارد فرایند نشر کتابهای
مرکز گسترش نشــوند اما شــرایطی را ایجاد کردیم که
افرادی که میخواهند در این حوزه فعالیت داشته باشند
وارد عمل شــوند و از آنها حمایت کردیم .ضمن اینکه
اگــر چاپ اول کتابشــان با موفقیت مواجه شــد در
چاپهای بعدی ،مرکز گسترش و
مستند ذینفع نیست و عواید
حاصل از فروش این کتابها
به ناشــران باز میگردد .از
طرفی اگر یکی از ناشران
تمایل داشته باشد تا حق
انتشار یکی از آثار موفق را
از ما بگیرد و خودش آن را
منتشر کند ما این
امکان را به آنها
میدهیم و کار را
واگذار میکنیم.
تالش ما بر این
اســت که بخش
خصوصــی برای
ورود به این حوزه
تشــویق شود و

ســید محمدمهدی طباطبایینژاد دربــاره دالیل انتخاب محمد
داودی ،محمدرضا جعفر 
ی جلوه و امیر خوراکیان به عنوان هیئت
داوران بخش آوینی جشنواره سینما حقیقت گفت :واقعیت این است
که درباره بخش آوینی این نکته را مدنظر داشتم که چه پدیدهای در
حوزه فیلمسازی شهید آوینی ،او را از دیگر فیلمسازان متمایز کرده
که درنهایت به این نتیجه رسیدم فیلمهای شهید آوینی عنصری
غیر از تهییج دارد.
وی اضافه کرد :تکنیک و توانایی شهید آوینی تنها در ساخت یک
فیلم مستند نیست ،بلکه نگاه معرفتی آوینی وجه تمایز او با سایر
فیلمسازان اســت .با توجه به نگاه معرفتی شهید آوینی بد ندیدم
که در ترکیب هیئت داوران نیز از افرادی که عالوه بر شــناخت از
تکنیکهای سینما متوجه معرفت فیلمسازان در آثارشان هستند،
استفاده کنیم .به نقل از خبرگزاری مهر ،دبیر هشتمین جشنواره
نقش مرکز بیشــتر به یک نقش حمایتی تبدیل شود .به نظر
من دانش با رانتخواری گسترش پیدا نمیکند بلکه باید بستر
را برای افراد عالقهمند فراهم کنیم تا از این طریق به گسترش
دانش کمک کنیم.

اینطور که در خبرها آمده بود قرار اســت همزمان با
جشنواره سینما حقیقت چهار کتاب هم رونمایی شود؟

همینطور است .در این جشــنواره چهار کتاب در شاخههای
مختلف مستند و با رویکردهای متفاوت منتشر میشود ،یکی
از این کتابها نوشته ضابطی جهرمی است .این اثر به چگونگی
گسترش زمینه دانش در مستند میپردازد .شاپور عظیمی هم
در کتابش به خاطرات مستندسازان جهان میپردازد .با خواندن
این کتاب ،مستندسازانی که در داخل کشور فعالیت میکنند،
پی میبرند که بسیاری از مشــکالتی که سر راه مستندسازها
وجود دارد حالت شخصی ندارد و بســیاری از افراد در سراسر
جهان با آن مواجه هستند .احمد طالبینژاد هم کتابی را در قالب
مستندهای عاشورایی را هم در ایام جشنواره رونمایی میکند.
این اثر هم در نوع خودش بسیار مفید و خواندنی است .کتاب
چهارم هم تألیف آقای عبدالعلیزاده است .این اثر از نگاه اهل
نظر به سینما و جهان ایرانی میپردازد.

در این جشنواره چهار کتاب
درشاخههایمختلفمستندو
با رویکردهای متفاوت منتشر
میشود ،یکی از این کتابها
نوشته ضابطی جهرمی است .این
اثربهچگونگیگسترشزمینه
دانش در مستند میپردازد.
شاپور عظیمی هم در کتابش به
خاطرات مستندسازان جهان
میپردازد
به نظر میرسد بیشــتر آثار در مرکز گسترش جنبه
ترجمه داشته است تا تألیف؟

سینما حقیقت در پاسخ به اینکه به نظر میرسد محمدرضا جعفری
جلوه به عنوان یک مدیر ســینمایی وقت الزم برای بررسی آثار را
ندارد ،گفت :اتفاقاً محمدرضا جعفری جلوه یکی از داورانی بود که بر
اساس نظم ویژه خود فیلمها را حتی بدون کوچکترین وقفه مورد
داوری قرار داد .ضمن اینکه من سالها با این مدیر سینمایی کار
کردم و شناخت خوبی از نوع نگاه وی به سینما دارم.
وی متذکر شد :محمدرضا جعفری جلوه از بسیاری از فیلمسازان تراز
اول از ساختار فیلم شناختش بیشتر است ،اما همیشه اولویت برای او
معرفت فیلمساز و پشتوانه فکریاش است.
طباطبایینژاد درباره محمد داودی نیــز گفت :همچنین محمد
داودی عالوه بر اینکه فیلمبردار خبره ،مستندســاز و تهیهکننده
سینماســت وجه ممیزی او معرفت و عرفانی است که در آثارش
دیده میشود.

مدیرعامل مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی درباره
انتخاب امیر خوراکیان نیز توضیح داد :ایــن مدیر احتماالً ارتباط
نزدیکی با سینمای مستند در سالهای اخیر نداشته ،اما به واسطه
فعالیتهایی که در زمان معاونتش در آستان قدس رضوی داشت
جریان مستندسازی ارزشمندی را در آن دوران راه انداخت.
دبیر هشتمین جشنواره سینما حقیقت در پایان بیان کرد :انتخاب
این  3داور برای بخش مستند شهید آوینی بر اساس نگاه معرفتی

نگاهی به «سفر به آمادای» ساخته فرشاد افشینپور در گفتگو با صبا:

حیاتوحشیکسرزمینکهن

مرتضی دهآبادی :فرشــاد افشینپور متولد شهر
گچساران ،در استان کهگیلویه و بویر احمد در رشته
مدیریت تحصیل کرده و فیلمسازی را به روش تجربی
آموخته است .پیش از این سه فیلم به نامهای «دنا» به
سفارش گروه مستند شبکه چهار (سال تولید،)1389 :
«زندگی در قلب دنا» (سال تولید )1390 :و «پرندگان
در سرزمین برف و آفتاب» (ســال تولید )1391 :با
همکاری شبکه استانی ِدنا ساخته است که هر سه در
جشنوارههای پیشین سینما حقیقت حضور داشته و
در این بین ،فیلم «پرندگان در سرزمین برف و آفتاب»
موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم علمی و زیست
محیطی از هفتمین دوره این جشنواره شده است.
نامی از دل قرنها قبل از میالد

به بهانه حضور فیلم مســتند «ســفر به آمادای» در هشتمین
جشنواره سینما حقیقت ،افشینپور در خصوص ساخت این فیلم
در گفتگو با خبرنگار صبا گفت :فیلم «سفر به آمادای» در حقیقت
چهارمین فیلم من است که در جشنواره هشتم شرکت دارد .پیش
از هر چیز باید بگویم «آمادای» به معنای محل تجمع ماده است.
وی افزود :این نام  800ســال پیش از میالد مســیح در کتیبه
«تیگلتسر اول»-پادشاه آشــور-آمده و نخستین نامی است که
به طور رسمی به این سرزمین اطالق شــده است .البته همدان
در طول تاریخ نامهای دیگری هم داشته اســت .مانند امدانه یا
هگمتانه که همگی آنها به نسبت جدیدتر هستند.
او در خصوص موضوع فیلم گفت :موضوع این فیلم تاریخی نیست
و این نام زیبا بهانهای برای آغاز یک سفر رؤیایی به این سرزمین
باستانی است .باید گفت اگرچه آوازه این سرزمین به علت تاریخ
کهن آن است اما جاذبه طبیعی و متنوع آن نیز از جایگاه مهمی
برخوردار است.
دعوتبهکاربهدلیلکسبجوایزفجروسینماحقیقت

افشینپور در پاسخ به این سؤال که چطور شد استان همدان را
برای ســاخت فیلم انتخاب کردید ،گفت :من در مرکز سیمای
استانها با دو فیلم قبلی شناخته شده بودم و بر اساس نمرههایی
که در ارزیابی سازمان کسب کردم و همینطور رتبههایی که در
دو جشنواره متوالی فجر و سینما حقیقت به دست آوردم ،مورد
توجه مدیران شبکههای مختلف استانی واقع شدم و از من دعوت

به عمل آوردند که در آن استانها فعالیت کنم.
من پس از بازدید کوتاهی که از اســتان همدان
داشتم متوجه شدم زمینه و استعداد قابل توجهی
برای ساخت فیلم وجود دارد و به همین دلیل به
پیشنهاد شبکه استانی همدان پاسخ مثبت دادم.
وی در پاسخ به اینکه در پروســه تولید ،چقدر
مطابق خواسته و سلیقه ســفارشدهنده پیش
رفتید ،اظهار داشت :آقای میسر مدیر محترم صدا
و سیمای مرکز همدان بنا به اطالع قبلی ،کام ً
ال
با سبک فیلمســازی مورد عالقه من آشنا بودند
و میدانستند تخصص من در ســاخت فیلمهای حیات وحش و
معرفی تنوع زیستی مناطق مختلف ایران است .ایشان از دغدغهها
و اهداف ما به خوبی اطالع داشتند و به همین خاطر دست ما را باز
گذاشته و فضای مناسبی را برای اجرای ایدههای ما مهیا کردند.
حاصل سالها پژوهش در حیات وحش

وی در خصوص زمان آغاز تحقیقات تا تدوین نهایی فیلم «سفر
به آمادای» گفت :فیلم از اسفند  91کلید خورد و پروسه ساخت
آن تا مهر  93طول کشید .یعنی ما  20ماه درگیر اجرای این پروژه
بودیم .این فیلم یکی از ســنگینترین و پرخرجترین فیلمهای
ســینمای مســتند ایران بوده است .وی خاطرنشــان کرد :کار
تصویربرداری این فیلم  12ماه و مراحل نگارش متن و تدوین آن
نیز  8ماه طول کشیده است .خوشبختانه از همان ابتدا دوستان
خوبی در همدان پیدا کردیم که ما را در جریان نتایج پژوهشهای
چندین ساله خود قرار دادند .اگر محبتها و دلسوزیهای آنها
نبود معلوم نبود زمان ساخت فیلم چقدر طوالنیتر میشد .برخی
از آنها دانشگاهی بودند و بعضی دیگر طبیعتگرد.
تصاویرمنحصربهفرد
ازگرگخاکستریوعقابطالیی

این کارگردان گفت :جا دارد از جنــاب مهندس محمدجعفر
علیزاده که استاد دانشــگاه آزاد و مؤسس موزه حیاتوحش
استان همدان هســتند و در بخش تحقیق درباره پستانداران
به ما کمکهای فراوان کردند تشــکر ویژهای داشــته باشیم.
همچنین از دکتر آریا شــفاییپور که پژوهشهای مربوط به
بخش پرندگان را بر عهده داشــتند و نیز آقای محمد اصغری
هواشناس مشهور کشورمان سپاس ویژهای داریم .وی هزینه
ســاخت مســتند «ســفر به آمادای» را حدود یکصد و چهل

البته اثر تألیفی هم داشتیم ،اما بر کسی پوشیده نیست که کار
تألیف بسیار زمانبر است و شــما برای به ثمر رساندن آن باید
صبورتر باشید .با توجه به وقت کمی که طی این مدت در اختیار
داشتم طبیعی بود که نمیتوانستیم نتیجه سفارشاتمان را در
حوزه تألیف ببینیم .ولی بحث ترجمه هم در مورد آثار فاخر در
همه جای دنیا از اهمیت زیادی برخوردار است .ما سعی کردیم
این دو بخش را به نوعی به موازات هم پیش ببریم.
مرکز مستند و گسترش از آرشیو غنی برخوردار است
یا در این زمینه با کمبودهایی مواجه است؟

آرشیو وجود دارد ،اما نه به آن مفهومی که افراد در ذهن دارند ما
سعی کردیم طی این مدت به این آرشیوها نظم بیشتری بدهیم
و آنها را گستردهتر کنیم ضمن اینکه تالش ما بر این است که
در بخش تئوریک یعنی تألیف و ترجمه گام اساسیتری برداریم.
بسیاری از سیاستگذاریهایی که مرکز به ویژه در
بخش پژوهش و حوزه نشر انجام داده است ،خواسته دوره
مدیریت این دوران است ،فکر میکنید در دورههای بعدی
هم این سیاستگذاری در مقابل ناشران ادامه پیدا کند؟

تجربه طی این سالها نشان داده که معموالً با تغییر مدیریتها
سیاســتگذاریها هم تغییر پیدا میکند اما امیدوارم مدیران
جدیدی که به سر کار میآیند با دلسوزی در اینباره عمل کنند
و اجازه دهند حوزه پژوهش و نشر بدون رانت و در فضای سالم
کارش را دنبال کند.

مستند کوتاه

پرتره

با حضور  42میهمان خارجی از  18کشور جهان

جشنوارهپذیرایمیهمانانخارجیشد

اسامی میهمانان خارجی هشــتمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم مستند ایران ،سینما
حقیقت اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی جشنواره بینالمللی سینما حقیقت 42 ،میهمان خارجی از  18کشور
دنیا به تهران سفر کردند تا در برنامههای مختلف این جشــنواره به ویژه بازار فیلم مستند و
کارگاههای پژوهشی آن شرکت کنند.

اسامی میهمانان خارجی جشنواره سینما حقیقت به این شرح است:
آلیسون لی (اســترالیا/دبیر ارشد کنگره جهانی فیلم مســتند) ،پاول لوزینسکی (لهستان/
فیلمساز) ،جیونا نازارو (ایتالیا/منتقد سینمایی و نویسنده ،عضو هیئت انتخاب جشنوارههای
ویزیون دورئل ،رم ،تورین و لوکارنو ،برنامهریز جشنواره فیلم پوپولی) ،یاقوت جوده سعیدالدیب
(مصر/منتقد سینما) ،ال براون (انگلیس/تهیهکننده و مدیر شرکت پخش وایس) ،کاز بارما
(انگلیس/مدیر پخش و فروش شرکت ساید فیلمز) ،دانیل وولناف (انگلیس/خریدار) ،جیلیان
موسلی (انگلیس/تهیهکننده) ،سارا رامسدن (انگلیس/تهیهکننده ارشد کانال  4انگلیس) ،آدام
پ ایدیان) ،آن تومه (آلمان/برنامهریز جشنواره مونیخ) ،کارول
پوپلینسکی (لهستان/ورکشا 
ادواردز (امریکا/استاد دانشگاه) ،ایتسوشی کاواسه (ژاپن/مستندساز و استاد دانشگاه) ،ترولس
لی (نروژ/مستندساز و منتقد) ،هدی هانیگمان (هلند/مستندساز) ،اوه ریشه یانسون (دانمارک/

که به آثار دارند ،بوده است.
جایزه شــهید آوینی که مختص فیلمهای مستند حوزه مقاومت،
انقالب اسالمی و دفاع مقدس اســت ،امسال به عنوان بخش ویژه
هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت
برگزار شده که در آن  24فیلم با هم به رقابت میپردازند و در آیین
اختتامیه این رویداد ،از سه مستندساز برگزیده این بخش تقدیر به
عمل خواهد آمد .جایزه برگزیدگان این بخش هم تندیس جایزه
شــهید آوینی ،دیپلم افتخار و مبلغ  80 ،100 ،120میلیون ریال
برای کارگردانان سه فیلم مستند بلند ،نیمهبلند و کوتاه برگزید ه
هیئت داوری است .ضمن اینکه تهیهکننده و سایر عوامل فیلمهای
منتخب بخش جایزه شــهید آوینی نظیر پژوهشگر ،تصویربردار،
صدابردار ،تدوینگر و ...امکان برگزیده شدن در بخش اصلی جشنواره
را نیز دارند.

عضو ایدیان ،مســئول پیچ مستند)،
دان مککارتنی سیمپســون (انگلیس/
تهیهکننده) ،ریچارد پتیگرو (امریکا/مدیر جشنواره باستانشناسی تک) ،یینا ساری (یونان/
مدیر بازار مستند تسالونیکی) ،آنیشکا منکیویچز (لهستان/فیلمساز) ،داریو دیبالسی (ایتالیا/
مدیر بخش سینما موزه مردمشناسی) ،ماریو سپتریدیس (یونان/فیلمساز) ،کریستیانا پرشون
(فیلمساز) ،فیلیپو تیکوزی (ایتالیا/فیلمساز) ،ساتورو ایتو (ژاپن/فیلمساز) ،پاتریشیا نهوس
(ماکائو/فیلمساز) ،فاطمه کریمه سونیوسل (ترکیه/تهیهکننده ارشد شبکه تیآرتی) ،سسیل
گامارد (فرانسه/فیلمســاز) ،فردریک تری (فرانسه/فیلمساز) ،یرسا روکافانبرگ (فیلمساز)،
کازنیسکا ریزارد (لهستان/فیلمساز) ،پاول فردک (لهستان/فیلمساز) ،ووژتک سوزلو (لهستان/
فیلمساز ،تهیهکننده) ،خوزه کوهن (مکزیک/فیلمساز) ،سلین کاریدرو (سوئیس/فیلمساز)،
آلین سوتر (سوئیس/فیلمساز) ،مونیکا پاولزوک (لهستان/فیلمساز) ،دیوید لبرون (امریکا/
پ ایدیان) ،ماریون
فیلمساز) ،آمی لبرون (امریکا/فیلمساز) ،کاتارینا شارکا (لهستان/ورک شا 
پوزو (فرانسه/فیلمساز) ،کریستف کوواس (مجارستان/فیلمساز).
ضمناً تقی امیرانی (نماینده جشنواره مستند شــفیلد) ،پدرام خسرونژاد (نماینده جشنواره
مردمشناســی) و مینا راد (فرانسه/مسئول ورک شــاپ وبداک) نیز از ایرانیان مقیم خارج
هستند که در جشنواره هشتم سینما حقیقت حضور دارند.

آیدادرآینهشاملو
«آیدا در آینه شاملو» عنوان
تازهترین اثر مختار شکریپور
است .فیلم پیرامون جایگاه ،جلوه
و نقش آیدا همسر احمد شاملو
شاعر و نویسنده پرآوازه ایران
است که شامل گفتگوهایی با
نزدیکترین افراد به شاملو است،
همان کسانی که امروز در حوزه
فعالیت خود جایگاهی فراز دارند.
این فیلم که اولین نمایش خود را
امروز سهشنبه پشت سر خواهد
گذاشت ،قرار است طی مراسمی
خاص در روز جمعه و همزمان
با اکران دوم فیلم افتتاحیه خود
را در جشنواره سینما حقیقت
رقم بزند.

میلیون تومــان عنوان کرد گفــت :در این فیلم
تصاویر هوایــی منحصر به فــردی از طبیعت به
نمایش گذاشته شــده که تاکنون در هیچ فیلم
ایرانی سابقه نداشته اســت .چیز دیگری که در
فیلم دارای اهمیت اســت ،این اســت که تا به
حال تصاویر خوبــی از گونههایــی مانند گرگ
خاکســتری و عقاب طالیی وجود نداشــت و ما
توانستهایم تصاویر بسیاری خوبی از مراحل تولد
و پرورش تولههــا و جوجههای ایــن دو گونه را
ثبت کنیــم .وی گفت :حتــی تصاویری ناب که
ممکن است در مستند دنیا هم سابقه نداشته باشد ،را به ثبت
رســاندهایم .از جمله تصویر جدال دو جوجه عقاب و کشــته
شدن یکی توسط دیگری!
وی در پاســخ به اینکه آیا صرف مدت زمان  20ماه برای تولید
یک مســتند کمی طوالنی نیست؟ گفت :بیســت ماه کار برای
ساخت یک مستند حیات وحش ،زمان غیر معقولی نیست .اگر به
فیلمسازهای بزرگ دنیا مانند «دیوید آتنبرو» نگاه کنید متوجه
میشوید که گاهی پس از سه یا چهار سال فیلم تولید میکنند.
پس جای نگرانی نیســت که تولید فیلم ما طوالنی شده است.
اگر فیلم در کمتر از این زمان ساخته میشد ،باید به کیفیت آن
شک کرد.
فرار از دست گرگها

افشینپور در خصوص مشکالت ساخت این فیلم اظهار داشت:
ساختن فیلم همیشه با مشکالت مواجه است .بعضی از مشکالت
ناخواستهاند اما بسیاری از مشــکالت با علم و اطالع قبلی پیش
میآیند! تصویربرداری از گرگها به خودی خود خطرناک است
و نزدیک شــدن به آنها با وجود دانســتن این موضوع صورت
میگیرد .ما تصمیم خود را گرفته بودیــم تا به هر نحو ممکن از
زندگی آنها تصویربرداری کنیم و در هر شرایطی خود را به خطر
میانداختیم!
وی گفت :در غروب یکی از روزهــا ،گرگها که نظارهگر نزدیک
شدن ما به النهشــان بودند ناگهان تاب تحملشان تمام شد و به
سمت ما حمله کردند 5 .قالده گرگ سراسیمه به سمت ما آمدند
و ما چارهای جز فرار نداشتیم .خوشبختانه در میان راه از تعقیب
دست کشیدند و ما جان ســالم به در بردیم! جالب اینجاست که
زمین رها
هنگام فرار همه تجهیزات و دوربینهای خود را بر روی 
کردیم و فردای آن روز به محل برگشتیم!

