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»الک قرمز«
دیده شده در »سفر به چزابه«دیده شده در »شیار143«

گفتگو با »مهسا رضوی« کارگردان فیلم کوتاه »آهو«

فیلمسازی مستقـل 
در تـورنتــو 

مشکالت خودش را دارد
روایت فیلم » آهو« به تصویر کشــیدن غربت در  
مهاجرت اســت. از کارگردان آن درباره چالش های 
فیلمسازی در خارج از ایران و جایگاه فیلم کوتاه در 
کشورمان  ونیز ماجرای مهاجرت پرسیده ایم که در 

ادامه آن را می خوانیم.

  چــه شــد کــه بــه ســمت ســاخت  فیلــم کوتــاه 
ــه رفتید؟ ــن قص و ای

طرح اولیــه  فیلم آهو را  ســه ســال پیش بر اســاس 
تجربه های شخصی و همچنین مشــاهده ام از زندگی زنان 
مهاجر و دانشــجوهای خارجی در تورنتو نوشتم که سعی 
می کنند به رغم تمام مشــکالت زندگی شان را در کشوری 
تازه از نو بســازند.  بِدباگ یا ســاس آفت بعضی از آپارتمان 
های قدیمی - و اکثرا مهاجر نشین - تورنتوست، به سرعت 
تکثیر می شــود و فقط با همکاری همه اهالی ســاختمان 
از بین می رود. اینجا بود که ایده آهو شــکل گرفت، دختر 

دانشــجوی مهاجــری که عــالوه بر 
مشکالت شخصی مثل بی 

حساســیت  پولی، 

شــدید به ســاس، بی خوابی و پایان نامه ای 
که بایــد تا آخر مــاه تمام شــود، باید اهالی 
ســاختمان رو به زوال را به سم پاشی و پاک 
کردنش از ســاس و نمودهای  انسانی اش وا 

دارد، و انگار حل هر مشکل در گرو دیگری 
است.

ــی  ــه وجاهت ــاه چ ــم کوت   فیل
ــران دارد؟ ــینمای ای در س

به نظر من ســینمای آینده ایران 
از دل فیلــم های کوتاه امروز شــکل 
می گیرد. همــان طور که بســیاری 
از فیلــم ســازان خــوب ســینمای 

ایــران و جهــان با تجربــه کــردن و آزمون و 
خطــا در فیلم های کوتاهشــان زبــان و بیان 

 ســینمایی شــان را پیدا کردند و در فیلم های بلندشــان 
ادامه دادند. 

ــب را  ــر  مخاط ــو« نظ ــد »آه ــی کنی ــر م   فک
ــد؟ ــی کن ــب م جل

 مدت زمان زیــادی از پخش و نمایــش آهو نمی گذرد 
به همین دلیل در حال حاضــر نمی توانم با اطمینان جواب 
بدهم. اما بر اســاس پاســخ هایی که از مخاطبان فیلم در 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران گرفتم فضای فیلم و شخصیت 
اصلی و دغدغه اش برای مخاطب ایرانی  آشناســت و با آن 
ارتباط برقرار می کند. قصد دارم نسخه بلند فیلم را بسازم. 
فیلم نامه اصلی طوالنی تر از نســخه فیلم شــده اســت و 
داستان زندگی آهو و زن همسایه است که موازی هم پیش 
می رود اما برای نسخه فیلم کوتاه داستان را روی شخصیت 

آهو متمرکز کردم.

کوتــاه  فیلــم  ســاخت  از  شــما  قصــد    
اســت؟  بلنــد  فیلــم  بــرای  خیزبرداشــتن 
 درام هایی که نیت، کنش و واکنش های شــخصیت ها 
را در ارتباط با آدم های دیگر و محیط اطرافشان کندوکاو 
می کنند  این یک نمود در سینما است و فیلم بلند فضای 

بهتری برای ساختن این درام ها است. 

  چالش های این کار چه بود؟ 
فیلــم ســازی مســتقل در کانادا بــه ایــن معنی که 

ماننــد فیلم »آهــو« فیلم ســاز شــخصا مســئول تهیه 
ســرمایه و پیدا کــردن عوامل و مســائل اجرایــی فیلم 
باشــد مشــکالت خــودش را دارد و ایــن مشــکالت در 
روزگار کرونــا خیلی بیشــتر شــده. مقــررات کار کردن 
از نظر تعــداد عوامل، مــکان، زمان، مــدت  فیلمبرداری 
 و هزینه ها  تغییر کــرده و این مســائل روی تولید آهو هم 

تاثیر زیادی گذاشت . 
چندین بار زمان فیلمبرداری را عقب انداختیم و هر بار 

باید بعضی از عوامل را جایگزین 
می کردیم. بر اساس مقررات 

اتحادیه بازیگران تمرین ها 
بــا هنرپیشــه هــا باید 
آنالین انجام می شــد و 
زمان مجاز برای گرفتن 
در  بیرونــی  نماهــای 
بسیار   فضاهای عمومی 

محدود بود.


