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شمایل یک بازیگر
محسن کیایی سودای فجرهادی حجازی فر سودای فجر »التاری«، »آتابای«، 

»ماجرای نیمروز«
»جشن دلتنگی«، »عصریخبندان«، 

»بارکد«، »سدمعبر«، 
»چهارراه استانبول«

دیده شده در »ایستاده در غبار«

ــژه   ــای وی ــش جلوه ه ــال بخ ــر امس ــنواره فج   در جش
ــادر«،  ــا«، »بی م ــی«، »بی روی ــرار قبل ــدون ق ــم »ب ۱۰ فیل
ــای دروغ«،  ــاس«، »الیه ه ــهرک«، »هن ــی«، »ش »خائن کش
»مــرد بازنــده«، »مالقــات خصوصــی« و »2۸۸۸۸« را برعهده 
ــان کــدام کار را بیشــتر دوســت داشــتید و  داشــتید. خودت

ــود؟ ــز ب ــتر چالش برانگی ــان بیش ــدام برایت ک
تمام فیلم هایی که کار کرده ام دوســت دارم اما اگر بخواهم بر اســاس 
 حجم انجــام جلوه های ویــژه طبقه بندی کنم امســال »خائن کشــی« 
مسعود کیمیایی، »مرد بازنده« محمدحسین مهدویان ، »28888« کیوان 
علی محمدی، »الیه های دروغ« رامین ســهراب و »شهرک« علی حضرتی 
واقعا چالش های زیادی در اجرا داشتند. در این فیلم ها تماما از بُعد جلوه های 
ویژه استفاده کردیم. همه آن ها فضاهای بســیاری مثل باران، تیراندازی، 

انفجار، مه و... داشــتند که باید اجرا می شــدند. تمام 
فیلم هایی که نــام بردم ایــن جلوه هــای میدانی را 
داشــته اند برای همین  نمی توانم بگویم کدام کار باال 
یا پایین بوده اســت همه آن ها در یک ســطح بوده اند 
فقط چالش های آن ها بــا توجه به کارگردان، موقعیت 

جغرافیایی و غیره تفاوت داشته است.
ــختی و  ــا س ــتر ب ــر بیش ــدام اث   در ک

ــدید؟  ــه ش ــش مواج چال
اصوال پشــت کارهایــی که خاص هســتند باید 
پروداکشن قوی  نیز باشد. خوشبختانه جا دارد از تمام 
بچه های گروه تولید، تدارکات و تمام گروه هایی که با 
آن ها کار کردیم تشــکر کنم، به این دلیل که اگر آن ها 
حمایت نکنند مــا خروجی خوبی نخواهیم داشــت. 
حقیقتا آن ها پشــت خط مقدم هستند. در فیلم هایی 
که امسال داشتم همه بچه ها هر چیزی را که خواستیم 
برایمان فراهم  کردنــد و به خواســته های ما احترام 

گذاشــتند. اگر در خروجی اتفاقات خوبی می افتد مطمئن باشــید حاصل 
کار گروهی جلوه های ویژه میدانی و بچه های گروه تدارکات است. از طرفی 
دیگر از آن جایی که کار ما با فیلمبردار ، طراح صحنه و گریم وابستگی هایی 
دارد خوشبختانه در آن  بخش ها هم با ســرگروه هایی کار کردیم که بسیار 

حرفه ای بودند و مشکلی برایمان پیش نیامد.
ــژه  ــای وی ــش جلوه ه ــه بخ ــران ب ــینمای ای ــرا در س   چ

ــود؟  ــه می ش ــم پرداخت ک
جلوه های ویژه هزینه هایی را بر فیلم تحمیل می کند. منظورم این است 
فیلم هایی که از جلوه های ویژه ســنگینی برخوردار هستند قطع به یقین 
سرمایه خاص خودشــان را می خواهند. در حقیقت یک فیلم باید از وقت و 

سرمایه مناسب برخوردار باشد که به خروجی خوبی هم برسد. اما متاسفانه 
برای اکثر سرمایه گذارها و تهیه کننده ها این مهم است که با کمترین هزینه 

کار را زود به اتمام برسانند؛  چرا که بحث بازگشت سرمایه مطرح است. 
موضوع دیگر هم همان طور که اشاره کردید بحث فیلمنامه است که به 
عقیده من باید تخیالت مان را قوی کنیم. ما بیشتر قصه های درام، اجتماعی 
و شهری داریم. در ایران اصال ژانر اکشن وجود ندارد. این جا دیگر فقط بحث 
سرمایه نیست باید مدیر فیلم برداری زاویه های این ژانر را بشناسد و بازیگر، 
شخصی باشد که بتواند یکسری اتفاقات را رقم بزند، اما متاسفانه ما در این  

بخش ها بسیار ضعیف عمل کرده ایم.
ــودش  ــاص خ ــرایط خ ــه و ش ــی، توج ــای میدان   جلوه ه
ــوزه روی  ــن ح ــود در ای ــکالت موج ــا مش ــد. آی را می طلب

ــذارد؟ ــر می گ ــی تاثی ــت خروج کیفی
ببینید، اگر من دستمزد درست بگیرم می توانم 

روی ادوات، آموزش و تربیت بچه های گروهم 
کار کنم. ســرمایه بــه ســینما و صنعت 

فیلم ســازی کمک می کند. برای مثال 
مدتی پیش فیلــم کوتاهی خارج از 

کشور به من پیشنهاد شد، برای 
یــک روز کاری ســاده در حد 
یک تیراندازی و آتش ســوزی 
پیشــنهاد هزار دالری دادند. 
در صورتی که دســتمزد من 
در کشورم بسیار کمتر از این 
حرف هاســت و هیــچ امنیت 

شغلی ندارم، امیدوارم زاویه نگاه  
به این رشته عوض شود که قطعا اگر 

مشــکالت مالی و کمی آن حل شــود، شاهد 
کیفیت بی نظیــری در این حوزه در ســینمای ایران 

خواهیم بود.
ــی در  ــدا و حت ــژه از ابت ــای وی ــراح جلوه ه ــه ط   اینک
زمــان نــگارش در کنــار تیــم تولیــد قــرار گیــرد تــا چــه 
انــدازه می توانــد در تولیــد یــک اثــر خــوب تاثیرگــذار 

باشــد؟
وقتی ما از پیش تولید وارد پروژه شــویم خیلــی به خروجی که 
می خواهیم تحویــل بدهیم کمک می کند. همســو شــدن با نظر 
کارگردان در پروســه پیش تولید به شدت مهم اســت، اما متاسفانه 
خیلی کم برایم پیش آمده که از این مرحله در کارها حضور داشته 
باشــم ، چون همیشــه این تفکر وجود دارد کــه آقابیک هرزمان 

که زنگ بزنیــم کار را برایمان انجام می دهد و این بــرای بچه های تولید و 
کارگردانی هم عادت شده است. در حالی که این قضیه چالش و مشکالت 
خاص خودش را به همراه می آورد. وقتی من از قبل با کارگردان، فیلمبردار و 
طراح  صحنه صحبت نکرده باشم قطعا چالش هایی برای همه ایجاد می شود 

و این اتفاق تمرکز کارگردان و تمام عوامل را از بین می برد.
اگر قصد داریم در بخش جلوه های ویژه کار حرفه ای انجام بدهیم باید 
از پیش تولید وارد پروســه شویم. برای ســکانس های جلوه های ویژه باید 
استوری بُرد داشته باشیم. برای مثال در فیلم »مسخره باز« ما دو ماه پیش 
از آغاز کار هر روز جلسه داشتیم و در خصوص کار حرف می زدیم. به جرأت 
می توانم بگویم خروجی این فیلم یک  کار گروهی و تمیز شده که به کیفیت 
فیلم هم کمک کرده است. پس مدیر جلوه های ویژه باید از ابتدای کار کنار 

پروژه باشد. 
  عــده ای معتقدنــد کــه معمــوال جایزه هــای ایــن بخــش 
ــق  ــدس تعل ــاع مق ــر دف ــا ژان ــی ب ــه فیلم های ــتر ب بیش

ــت؟ ــن اس ــن چنی ــا ای ــرد. واقع می گی
این تفکر وجود دارد که جلوه های ویژه یعنی ژانر جنگ. وقتی سینمای 
ایران را بعــد از انقالب مرور می کنیــم می بینیم که جوایــز این بخش به 
فیلم هایی اهدا شده است که ژانر جنگ داشته اند. اما امروز همه چیز تغییر 
کرده است. ما باید نگاه مان را به این بخش عوض کنیم چون انفجارات فقط 
بخشی از جلوه های ویژه است و بخش های دیگری هم وجود دارند که باید 
به آن ها توجه شود. مثال در زمینه اتمسفرسازی )فضاهای برفی، فضاهای 
مه آلود( یا جلوه های ویژه ای که برای آتش و آتش سوزی استفاده می شود و 

غیره همه این ها جلوه های ویژه محسوب می شوند.
حتی یک شعله زرد و آبی در فیلم، خودش جلوه های ویژه است. وقتی 
این بخش ها دیده نشوند  رشد و ارتقایی هم صورت نمی گیرد. مگر چقدر در 
سال فیلم های جنگی ساخته می شــود. باید بدانیم که فیلم های دیگر هم 

وجود دارند و باید با دقت بیشتری به این بخش نگاه کنیم.
ــما  ــه ش ــن دوره ک ــار ای ــم آث ــن حج ــه ای ــه ب ــا توج   ب
جلوه هــای میدانــی آن را انجــام داده ایــد، احتمــال نامــزدی 

ــد؟ ــان می دهی ــه خودت ــیمرغ ب ــت س و دریاف
از روزی که به طور مستقل کار خودم را شــروع کردم این عهد 
و پیمان را با خودم بســتم که در همه کارهایم تمام توانم را بگذارم 
تا حداقل شرمنده خودم نباشــم و بحث جایزه برایم اولویت نیست،  
یعنی نگاهم این نیســت که بگویم من این کار را می کنم که جایزه 
بگیرم. احساس رضایت مردم و کارگردان برای گروه ما اهمیت دارد. 
مابقی قضیه هم کار داورهاســت. اگر ما کار درست و درخوری انجام 
داده باشــیم و داورها هم قضاوت صحیحی بکنند می توانیم در بین 

کاندیدها قرار بگیریم. 
ــران  ــی را در ای ــژه میدان ــای وی ــت جلوه ه   وضعی

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون
در این بخش مــن واقعا تا جایی کــه در توانم بوده ســعی کرده ام 
همیشــه به روز باشم. شــاید باورتان نشــود ولی در زمان های بیکاری  
نزدیک به 10 ساعت فیلم های مختلف می بینم که مربوط به کار خودم 
می شــود و همیشــه ســعی کرده ام ابزار و ادوات خودم را به روز کنم و 
سرویســی را به فیلم ها بدهم که درخور شخصیت شان باشد. به نظرم 
در ایران جلوه های ویژه رشد چشمگیری داشته است. ما باید خودمان 
را با چند سال گذشته مقایســه کنیم. خیلی ها وقتی بحث جلوه های 
ویژه می شــود فیلم های بیگ پروداکشــن هالیوودی، مدمکس و 
آواتار را با فیلم های ایرانی مقایســه می کنند. حقیقتا این مقایسه 
درستی نیست ما باید ببینیم آن ها از چه پروداکشنی استفاده و چه 
هزینه هایی می کنند. بنابراین بایــد بگویم ما در حد بضاعت مالی 
خودمان بسیار چشمگیر پیشرفت داشته ایم و با کمترین هزینه ها 
اتفاقات بزرگی را رقم می زنیم. برای ادامه دار بودن این مســیر ما 
احتیاج به یکســری قوانین، اصول و مدیریت داریم که به دستاورد 
بهتری در این بخش برســیم. به عقیده من جلوه های ویژه در ایران 

نمره قبولی می گیرد.

در ایران اصا ژانر اکشن 
وجود ندارد. این جا دیگر 

فقط بحث سرمایه 
نیست باید مدیر 

فیلم برداری زاویه های 
این ژانر را بشناسد و 

بازیگر، شخصی باشد که 
بتواند یکسری اتفاقات را 
رقم بزند. اما متاسفانه 

ما در این  بخش ها بسیار 
ضعیف عمل کرده ایم.

آرش آقابیک طراح جلوه های ویژه میدانی:

جلوه های ویژه  فقط انفجار نیست

دیده شده در »خط   ویژه«

  تبسم کشاورز

آرش آقابیــک، طــراح و متخصــص جلوه هــای ویــژه میدانــی در ســینما، تلویزیــون و تئاتــر اســت. او بیــن ســال های ۱۳۷۹ تــا ۱۳۹۰ در بیــش از 4۰۰ اثــر ســینمایی و 
تلویزیونــی بــه عنــوان دســتیار حضــور داشــته و از ســال ۹۰ تاکنــون کار خــود را بــه طــور مســتقل ادامــه داده و حــال پر کارتریــن طــراح جلوه هــای ویــژه میدانــی 
شــناخته می شــود.  آقابیــک در اولیــن حضــور خــود در جشــنواره فجــر بــرای فیلــم »دهلیــز« بهــروز شــعیبی کاندیــد شــد و در ســی وپنجمین دوره جشــنواره 

بــرای فیلم هــای »رگ خــواب«، »یــک روز بخصــوص« و »خفه گــی« ســیمرغ بلوریــن را بــه دســت آورد.
او در چهلمیــن جشــنواره فجــر بــا ۱۰ فیلــم حضــور دارد و بــه گفتــه خــودش اگــر بخواهــد آثــارش را بــر اســاس حجــم انجــام جلوه هــای ویــژه طبقه بنــدی کنــد 
ــراح  ــک، ط ــت. آرش آقابی ــته اس ــرا داش ــش در اج ــادی برای ــای زی ــا چالش ه ــهرک« واقع ــای دروغ« و »ش ــده« ، »۲۸۸۸۸«، »الیه ه ــرد بازن ــی«، »م »خائن کش
جلوه هــای ویــژه میدانــی در گفت وگویــی بــا روزنامــه صبــا بــه ســواالت مــا در خصــوص فیلم هــا و چالش هایــش پاســخ داده اســت کــه در ادامــه می خوانیــد.


