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فرخ نعمتی r

به کارگردانی علی همراز

«آقای بیکار» به معضل بیکاری
میپردازد

علی همراز پیرامون موضوع این مستند گفت :این فیلم در
ارتباط با بیکاری است اما به طور مستقیم به علل بیکاری
نمیپردازد ،زیرا معتقدم هدف فیلم مســتند همیشــه
ریشهیابی یک مسئله نیست!
وی افزود :تصویربرداری این مســتند با هدف نشان دادن
تأثیر بیکاری روی زندگی ،جایگاه اجتماعی و روابط فردی،
به مدت دو سال و  112جلسه به طول انجامید.
این مستندساز درباره ساختار مستند «آقای بیکار» هم
خاطرنشــان کرد :در واقعیت خیلی داستان میبینیم و
زندگی شبیه به داستانی است که هر روز تعریف میشود.
در این مســتند وجه داستانگویی را تا حدی که توانستم
برجســته کردم تا مخاطب سرگرم شود یعنی ریتم فیلم
به گونهای است که پشــت سرهم اتفاقات تازهای در حال
رخ دادن است .وی در پایان گفت :ویژگی بارز فیلم ،وجه
سرگرمکننده آن است .پالنهایی که روند داستان ،نقاط
اوج و فرود ،کند و تند شدن ریتم و احساسات مخاطب را
هر چند لحظه یکبار تغییر میدهد تا تماشاگر را از دست
ندهد .گفتنی است؛ علی همراز فعالیت فیلمسازی خود
را از ســال  1387آغاز کرده و بیش از  25فیلم مستند از
جمله «جان و جنگل»« ،دیوارهای شهر من»« ،سمفونی
صداهــا»« ،ب مثل برنــج» و ...را در کارنامــه خود دارد.
همچنین وی با ساخت مستند «اتاق تنهایی» کاندیدای
دریافت بهترین فیلم و تدوین ششــمین دوره جشنواره
سینما حقیقت شده بود .مستند «آقای بیکار» محصول
مرکز گسترش ســینمای مســتند و تجربی و استودیو
هیچ است.

در بخش مسابقه جشنواره حقیقت دیده میشود

«آکوج» روایتی از انسان و درخت

از مهمترین آثار سینمایی که نعمتی در آنها نقشآفرینی کرده اســت میتوان به بازی در «برف روی شیروانی داغ»« ،آتش سبز»« ،خواب لیال»« ،راه طی شده»« ،ماهیها
عاشق میشوند»« ،سیندرال»« ،صنم»« ،تابلویی برای عشق»« ،هتل کارتن»« ،جمیل»« ،محموله»« ،تشکیالت»« ،سراب» و «زائر خلف» اشاره کرد.
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یادداشت

مستند کوتاه «آکوج» به کارگردانی نادر شیخاالسالمی
از تولیدات انجمن ســینمای جوانان ایران در بخش
مسابقه هشتمین جشــنواره فیلم مستند حقیقت به
نمایش در میآید.
«آکوج» مســتندی اســت قومنگارانه که فیلمساز با
تکیه بر سوژه اصلی آن ،رابطه مردم منطقه با درختان
جنگلی ،به بررسی آداب و سنتهای ایشان پرداخته
اســت .رابطهای که در زمانی طوالنی ،نسل اندر نسل
شکل گرفته و امروز چنین تنگاتنگ و درهم پیچیده
به نظر میرسد .نادر شیخاالسالمی در قالب پرداختن
به رابطه مردمان جنگلنشین شمال کشور با درختان
ازگیل منطقه و نقش میــوه ،چوب و حتی حضور این
درختان در زندگی این مردمان تالش میکند ،تصویری
زنده و تعریفی انســانی از این رابطه ارائه دهد ،رابطه
انســان با طبیعت ،رابطه انسان با درخت .او میگوید:
در مستند «آکوج» سعی کردم تا به موضوع درخت و
تأثیر آن بر روابط انسانها و خانواده بپردازم ،موضوعی
که متأسفانه انسانها به آن توجه نمیکنند.
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کارگردان انیمیشن «عمو نوروز» مطرح کرد:

انیمیشنکوتاهدرایران
شناختهشدهنیست

نگاه فردیار ،کارگردان انیمیشن «عمو نوروز» معتقد است که این حوزه پویانمایی
کیارش
به اندازه کافی شناخته نشده است .او که نسبت به تخصیص بودجه اندک برای
وفایی
بخش پویانمایی انتقاد دارد ،معتقد است این بخش صرف ًا بر اساس عشق و عالقه
هنرمندان این عرصه اداره میشود و مباحث مالی در آن بسیار کمرنگ است .آنچه میخوانید
گفتگوی صبا با این هنرمند است.
داســتان انیمیشن «عمو
نــوروز» درباره همان افســانه
قدیمی است یا شــکل تاز های
دارد؟

داســتان «عمــو نوروز» ســرمای
زمستان را به تصویر میکشد .حضور
عمو نوروز باعث رفتن ننه ســرما و
تکرار همان افســانه کهن میشود؛
یعنی دوباره این دو دلداده یکدیگر
را مالقات نمیکنند .داستان همان
شکل افسانهای است که این بار با شکل و فرمی نوین
و به سبکی تازه روایت میشود.

به نظر شما چقدر حوزه پویانمایی توانسته
است در ایران جایگاه خود را به دست بیاورد؟

متأســفانه حوزه انیمیشــن در ایران به اندازه کافی
شناخته شده نیست و اغلب جامعه صرفاً آن چیزی
را که در تلویزیون نمایش داده میشــود ،میبینند.
در حالی که بخش سینمایی و فیلم کوتاه این عرصه
بسیار مهم است که سبب فرهنگسازی و نگاه نوینی
میشود .البته برخی از بخشها و ارگانها اجازه اکران
این فیلمهای کوتاه را میدهند و در فضاهای خاص
خودشاناینکاررامیکنند،امایقیناًکافینیستزیرا
اغلبمخاطبانفعاالناینحوزههستندوکمتربرای
مردم اطالعرسانی و فرهنگسازی انجام میشود.
بیــن انیمیشــن کوتاه و ســینمایی و
بخشهایی که در تلویزیون به نمایش گذاشته
میشود ،چقدر تفاوت وجود دارد؟

تفــاوت بین این حوزههــا از هر نظر بســیار زیاد

اســت ،زیرا در نمونههــای کوتاه و
ســینمایی گرافیــک ،داســتان
و همــه عناصر قویتــر و پررنگتر
اســت و زمان بیشــتری صرف آن
میشــود .لذا نیازمند برنامهریزی
و سیاســتگذاریهای جدید برای
اکران و نمایش این بخش هســتیم
تا مــردم بتوانند خــارج از فضای
جشنواره این آثار را ببینند.

با این شرایط که انیمیشن
کوتاه امکان اکران نــدارد ،هزینههای چنین
پروژههایی چگونه تأمین میشود؟

از آنجا که انیمیشــن کوتاه دیده نمیشود کار در
این حوزه صرفاً بر اساس عشق و عالقه هنرمندان
این عرصه شــکل میگیرد .این در حالی است که
جشنوارهها نیز درآمد چندانی ندارد.
به نظر شما برای حل مشکالت مالی در این
حوزه چه باید کرد؟

شنیده بودم که ارگانی مختص انیمیشن در دست
ال اختصاصی و با بودجهای
اجراست تا به صورت کام ً
بیشتر این عرصه را در دست بگیرد .به نظر من چنین
اقدامی یک گام مثبت است ،زیرا این عرصه نیازمند
تمرکز است.
آیا این امکان وجود دارد که این حوزه را به
سمت بخش خصوصی ببریم و سعی کنیم که از
این طریق تأمین درآمد کنیم؟

قطعاً امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی در این
حوزه هست ،اما نیازمند جا افتادن فرهنگ این کار

هستیم .متأســفانه در حال حاضر کل سینمای ما
روی پشتوانه مالی دولت ایستاده است و هنوز حضور
بخش خصوصی در آن پررنگ نشده است؛ در چنین
شرایطی نمیتوان انتظار داشت که بخش انیمیشن
بتواند مستقل عمل کند .زمانی این بحث میتواند
مطرح شود که سینمای داستانی کشور بتواند روی
پای خودش بایستد .مسئله اینجاست که انیمیشن
به اندازه فیلم مطرح نیســت و تعداد مخاطبان آن
بسیار اندک است.
به نظر شما چرا تعداد مخاطبان این بخش
اندک است؟

متأسفانهسیاستهابهگونهاینیستکهمردمبتوانند
کارهاراببینند.یعنیبرنامهریزیهایفرهنگیکشور
به گونهای نیست که بخش انیمیشن کوتاه را به مردم
معرفی کند ،زیرا جایگاهی برای نمایش این عرصه
وجودنداردوصرفاًعالقهمندانوهنرمنداناینبخش
درجریانبرنامههاهستندوبعدازجشنوارههاجایگاه
تازهای برای آن تعریف نشده است.
به نظر میرسد بیشتر انیمیشن کوتاه در
بین مردم به شکل تبلیغاتی و آموزشی شناخته
شده است ،اینطور نیست؟

بله ،اما مطمئناً مبحث انیمیشــن صرفاً آموزش و

فرهنگسازی نیست و نباید مردم تنها آن را در قالب
تبلیغات و تیزر ببینند .به نظرم قابلیت انیمیشــن
بسیار باالتر از این حرفهاست و بخشهای هنری
نظیر انیمیشن کوتاه قابلیتهای بسیار باالیی دارد؛
البته اگر شناخته و دیده شود.
و سخن آخر؟

به نظرم وقــت آن رســیده که بــرای حمایت از
انیمیشــن گامی برداشــته شــود ،زیرا فعاالن و
هنرمنــدان این حوزه کم نیســتند و نســبت به
ســایر بخشها حرفی برای گفتن دارند .بر همین
اساس نیازمند تخصیص بودجه و حمایت جدی از
هنرمندان این بخش هستیم .متأسفانه 90درصد
بودجه سینمای ایران به ســینما و فیلمهای زنده
اختصاص مییابد و تنها 10درصد باقیمانده آن به
پویانمایی میرسد و این وحشتناک است .زیرا ما
در کشور استعدادهای بسیار خوب و هنرمندان
الیقی داریم کــه با این میزان بودجه امکان
کار نمییابند این در حالی است که یک
کارگردان نیز بایــد برای اجرای یک
پروژه درصــدی از آن را تقبل کند
که با وجود مشکالت موجود بسیار
سنگین اســت .به دلیل مشکالت
اقتصادی ،بسیاری از فعاالن حوزه
انیمیشن این کار را در کنار کارهای
دیگری انجــام میدهند تا بتوانند
کســب درآمد کننــد در حالی که
قاعدتاً این امر باعث کاهش کیفیت
کار و انگیزه فعاالن میشود.

