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گفت گو با »رامین سهراب« کارگردان »الیه های دروغ«
می خواهم اکشن سینمای ایران را 

به دنیا معرفی کنم 

احسان علیخانی سرش شلوغ شد
من تهیه کننده »برف آخر« شدم

حسن مصطفوی، تهیه کننده »برف آخر« :

الیه های اکشن

امیرحسین عسگری، کارگردان »برف آخر« :
حرفه ام سینما نیست

عاشق سینما هستم

عبداهلل اسکندری چهره پرداز سینما:
سطح گریم 

از سینما جلوتر است
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چهل سالگی جشنواره فجر
  مسعود کارگر

چهل ســالگی را عموما ســن بلــوغ عقلی 
برمی شمارند و هر انسانی به احتمال در این سن 
به کمال عقلی و فکری می رسد و گویند که اگر 
نرســد دیگر تا آخر عمر، بی خرد خواهد ماند و 
این رسیدن به کمال بیشــتر به خود شخص و 
خواست او نیز بستگی دارد و این خواست ارتباط 
مســتقیمی با محیط، شــرایط و از همه مهمتر 

درک و ضرورت سنجی دارد.
انقاب اســامی در حالی وارد 43 سالگی و 
دهه پنجم خود شــده که در طول این چهار دهه 
با فرازونشیب های متعددی مواجه و دست و پنجه 
نرم کرده اســت و گاه به سوی تعالی و کمال قدم 
برداشته و در آن موفق بوده و گاه به سکون، درجا 
زدن و حتی پسرفت در مقاطعی تنزل یافته است.

جشنواره فجر نیز که یکی از اعضا و بدنه این 
انقاب است در همین شاید و بایدها و بسیاری 
خم و راســتی ها در تاطم بوده و گاه به ماهیت 
اصلی وجودی خود نزدیک و گاه فرسنگ ها دور 

شده است.
جشــنواره فیلم فجر در این 39 ســال و در 
آستانه چهل سالگی عاوه بر تاطم های خودش 
تا رسیدن به حدودی از مســیر تعالی و کمال به 
یکباره با بحران جهانی کرونا نیز مواجه شــده و 
طی دو ســال اخیر به شــرایط خاص و سختی 
تن داده اســت که اثر بدی روی روند مرسوم آن 

گذاشته است.
جشــنواره فیلم فجر از اولین روزهای تولد 
قرار بود یک جشــنواره ملی و انقابی باشد که 
به ســوی اهداف و آرمان هــای تمدنی، میهنی 
و انقابی حرکت کنــد و مجالی بــرای بارتقاء 
ســطح آثار نمایشی و نیز بســتری برای کشف 
و پرورش اســتعدادهای این عرصه باشــد و با 
تولید محتواهایــی دغدغه مند، عــاوه بر ارائه 
شــمه ای از هنر بتواند جریان سازی مطلوبی در 
سطح ملی داشته باشد. اما در خیلی از مقاطع با 
رویکردهایی سلیقه ای یا جناحی این رسالت به 

حاشیه رفته و دچار افراط و تفریط شده است.
عمده نگاه برخی از اهالی هنر و ســینما به 
این جشــنواره، کارزاری برای دیده شدن و نیز 
بهره بردن از امکانات و تســهیات مالی، منقول 
و غیر منقول حاکمیتی و سیســتمی در جهت 
رزومه ســازی اســت و نه یک نگاه هنری، هنر 
متعالی و جریان سازی ملی یا انقابی، از این رو 
بسیاری از دوره های این جشنواره ما با تولیداتی 
مواجه هستیم که هیچ نسبتی با ملت و انقاب 
آن نداشــته و گاها بر علیه آن و حتی مضامین 
تمدنی و آیینی قیام کرده است و در نمونه هایی 
کاما خنثــی و بی هیــچ دســت  آورد هنری، 

فرهنگی و استراتژیکی بوده است.
حال در آستانه چهل سالگی این مهمترین 
رویداد ســینمایی کشــور و پس از دو ســال 
درگیری با کرونا و نیز تحریم بخشــی از اهالی 
سینما برای عدم شــرکت در آن به خاطر وقایع 
چندســال اخیــر، بایــد دیــد در دوره جدید 
مدیریت اجرایی کشور و با سکان داری یک فرد 
سینمایی ســرانجام این دوره چه خواهد شد و 
به کجا خواهد رســید و آیا یک تحول ساختاری 
و رویکردی برای حفــظ و ارتقا جایگاه ملی و در 
عین حال انقابی این آوردگاه خواهد شــد و یا 
کمافی السابق گرفتار سلیقه و جناح گرایی شده 

و پیش می رود.

گفتگو با حسن مصطفوی، تهیه کننده »برف آخر«؛یادداشت روز

احسان علیخانی سرش شلوغ شد
من تهیه کننده »برف آخر« شدم

ــا امیرحســین عســگری آشــنا شــدید. و چطــور    چطــور ب
شــد کــه تصمیــم بــه همــکاری گرفتیــد؟ فاصلــه زیــادی بیــن 
تهیه کنندگــی فیلــم اولتــان بــا »بــرف آخــر« وجــود دارد. چــرا 

ــد؟ ــی آمدی ــراغ تهیه کنندگ ــه س ــاره ب دوب
مــا از دوســتان قدیمــی هســتیم و زمانی که امیرحســین عســگری 
دستیارکارگردانی می کرد، او را می شناختم. سال ها باهم کار کردیم، حتی او یک 
فیلم کوتاه ساخت که من مدیر تولید این فیلم بودم. در فاصله بین تهیه کنندگی 
این دو فیلم، من مدیریت تولید و تهیه کنندگی سریال برعهده داشتم و مجری 
طرح فیلم های مختلفی بودم.  البته یکی از مســائل مهمی که باعث شد فیلم 
»برف آخر« را تهیه کنم )که در ابتدا احســان علیخانــی تهیه کننده کار بود(، 
فیلمنامه جذاب فیلم بود. آقای عســگری در فضا و اتمســفر کامًا متفاوتی از 
سینمای ایران این فیلمنامه را نوشته بود که برای من هم بسیار جذابیت داشت. 
از طرف دیگر، مشغله کاری آقای احسان علیخانی به خاطر تولید سری جدید 

برنامه »عصر جدید« باعث شد تا تولید و تهیه کنندگی این کار را بپذیرم.
  شــما ســابقه زیــادی در مدیریــت تولیــد و اجــرای طــرح در 
ســینما داریــد. بــا توجــه بــه تجربه هایتــان مهم تریــن ویژگــی 

ــی  ــی فیلم ــود تهیه کنندگ ــث می ش ــه باع ک
را قبــول کنیــد چیســت؟ کارگــردان، 

ــور  ــری؟ چط ــاله دیگ ــا مس ــه ی فیلمنام
ــه  ــر« را گزین ــرف آخ ــه »ب ــد ک ش

مناســبی بــرای تجربــه دومیــن 
دیدیــد؟ تهیه کنندگی تــان 

قطعاً مهم ترین چیزی که 
برای من در اولویت اول قرار 

دارد، فیلمنامه اســت، 
بعد از آن کارگردان 

و گروهی که می خواهم با آن ها کار کنم. وقتــی فیلمنامه »برف آخر« را از ابتدا 
تا انتها بدون توقف مطالعه کردم، آنقدر برایم جذاب بود و فضای کامًا متفاوتی 

داشت که با افتخار آن را پذیرفتم.
  فضــای فیلــم »بــرف آخــر« بــه لحــاظ لوکیشــن و آب و هوا 
ــن ســابقه  ــا پیــش از ای ــه نظــر می رســد. آی بســیار ســخت ب
ــه خصــوص کــه در دوران  کار در چنیــن فضایــی را داشــتید؟ ب
ــرداری  ــردی فیلمب ــوای س ــن آب و ه ــا در چنی ــیوع کرون ش

داشــتید. ایــن مســاله را چطــور مدیریــت کردیــد؟
بله، من چندین فیلم با آقای بهمن قبادی کار کردم؛ هم در کردستان، هم 
در روستای قاچیان. همچنین در سرما چندین فیلم کار کردم و آشنایی کامل با 
شرایط سخت این فیلم داشتم. تمام گروه هم از ابتدا به این موضوع واقف بودن 
و با قبول این موقعیت بود که پذیرفتند در کنار ما باشند. در مورد شرایط کرونا 
هم بله این فیلم در اوج شیوع ویروس کرونا ســاخته شد و تمام بچه های گروه 
پروتکل ها را رعایت می کردند. ضمن اینکه تیم پزشکی داشتیم که سر صحنه 
می آمدند و از عوامل تســت می گرفتند. به همین صورت بود که خدا را شکر به 
کسی آسیبی نرســید و تنها یک نفر از عوامل بود که برای مدت کوتاهی درگیر 

کرونا شد و حال این شخص هم خیلی زود خوب شد.
  ســخت ترین چالشــی کــه در ســاخت »بــرف آخــر« بــا آن 

مواجــه شــدید چــه بــود؟
سخت ترین چالشی که داشتیم همین مســائل غیرقابل پیش بینی به 
لحاظ آب و هوا بود که معموالً کار ما را ســخت تر می کــرد. بعضی مواقع به 
دلیل بارش برف زیاد راه بسته می شد، گاهی عوامل در بوران برف و سرما گیر 

می کردند و این شرایط آب و هوایی بود که ساخت فیلم را برایمان 
سخت تر می کرد. ولی خوشبختانه آن قدر در 

گروه همدلــی وجود داشــت که با 
رفاقت و مهر این سختی ها 

را از سر گذراندند.

  در مــورد نحــوه همکاری تــان بــا آقــای عســگری بگوییــد. 
ــه لحــاظ انتخــاب  معمــوالً چقــدر در کار دســت کارگــردان را ب

ــد؟ ــاز می گذاری ــد ب ــن و تولی ــر، لوکیش بازیگ
من هیچ مشــکلی به لحاظ انتخاب بازیگر، لوکیشن یا امکانات نداشتم. هر 
آنچه که کارگردان می خواست با توجه به بضاعت موجود تمام تاشم را می کردم 
تا در اختیارش بگذارم. عاقه ای ندارم که در کار کارگردان دخالت کنم. اما خود 
آقای عسگری هم آنقدر کارگردان درجه یکی هستند که با تمام شرایط ما بسیار 

سازگار بودند.
  از آنجــا کــه برخــی تــا آخــر عمــر در یــک رشــته فعالیــت 
می کننــد بــرای شــما ایــن مســیر چگونــه اســت؟ چــون شــما 
بعــد از تهیه کنندگــی دوبــاره بــه ســراغ مدیریــت تولیــد رفتید 
ــن  ــد. مهم تری ــی آمدی ــراغ تهیه کنندگ ــه س ــاره ب ــد دوب و بع
ــرف  ــا »ب ــت؟ آی ــی چیس ــیر تهیه کنندگ ــما در مس ــه ش دغدغ

آخــر« در راســتای همیــن دغدغــه اســت؟
بله، کامًا اینطوری است که شــما گفتید. ولی من همچنان خودم را یک 
مدیر تولید حرفه ای می دانم و در تهیه کنندگی ادعایی ندارم. من سال هاست که 
عاشق سینما هســتم و تمام زندگی ام را برایش گذاشتم و در این سال ها تاشم 
این بوده اســت که فیلم خوب و دغدغه مند کار کنــم. مهم ترین نکته برای من 
خود فیلم است، نه عنوانی که در آن فیلم به من داده می شود. هیچ وقت این که 
عنوانم مدیر تولید باشــد، یا مجری طرح یا تهیه کننده برایم مساله نبوده است. 
اینکه فیلمی خوبی ساخته شود، مخاطب را به تفکر وادارد و تاثیرگذار باشد، برایم 
بسیار مهم تر اســت. به همین دلیل دوباره به سمت تهیه کنندگی رفتم و »برف 
آخر« را تهیه کردم چون جنس این فیلم از آن فیلم هایی است که مخاطب را به 

فکر فرو می برد و باعث می شود تا با شخصیت ها درگیر شود.
  فضــای جشــنواره فیلــم فجــر امســال را چطــور می بینیــد؟ 
آیــا انتظــار واکنش هــای مثبــت از منتقــدان و داوران جشــنواره 

را داریــد؟
فضای جشنواره که همیشه به یک شــکل بوده است، ولی اتفاقی که ماجرا 
را سخت تر می کند، ممیزی هایی اســت که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به 
ما اباغ می شود. وقتی با مسئوالن ارشاد صحبت می کنیم، متوجه می شویم که 
بخشی از این فشارها از خارج از وزارت ارشــاد به آن ها وارد می شود. اما چیزی 
که آن ها باید در نظر بگیرند این اســت که ما »برف آخر« را با سرمایه صددرصد 
شخصی ســاخته ایم. من و احسان علیخانی برای ساخته شــدن این فیلم پول 
گذاشته ایم و این شرایط سخت و ممیزی ها به صاحبان و مالکان فیلم می تواند 
آســیب جدی بزند. چون برخی از این سانســورها و ممیزی هــا به فیلم لطمه 
می زند و باعث می شــود که فیلم نتواند ســرمایه اش را بازگرداند و این موضوع 
باعث می شود که ما دیگر رغبتی به فعالیت در این عرصه نداشته باشیم. در مورد 
واکنش مثبت منتقدان یا داوران نمی توانم اظهارنظر قطعی بکنم ولی مهم این 

است که ما همه تاشمان را کرده ایم تا فیلم خوبی بسازیم.
  بــا توجــه بــه فضــای کنونــی ســینما کــه بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا، ظرفیــت آن کاهــش یافتــه و اکــران آنالیــن بســیار مورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. چــه برنامــه ای اکــران »بــرف آخــر« 

در نظــر داریــد؟
من فکر می کنم که سینما دوباره رونق خواهد گرفت و ان شاء اهلل 
با گذراندن دوره سخت بیماری کرونا قطعاً شرایط راحت تر خواهد 
شد. برای اکران فیلم در سینماها ما هم تمام تاشمان 
را مثل همه همــکاران خواهیم کــرد که اکران 
مطلوبی داشته باشــیم و برنامه هایی هم برای 

اکران داریم.

  زهرا نجفی
ــت.  ــگری اس ــین عس ــی امیرحس ــه کارگردان ــر« ب ــرف آخ ــم »ب ــده فیل ــوی، تهیه کنن ــن مصطف حس

ــرده  ــه ک ــت« تجرب ــم »دربس ــا فیل ــی را ب ــم تهیه کنندگ ــر ه ــار دیگ ــن، یکب ــش از ای ــوی پی مصطف
ــی از آن تجربــه هفــت ســال می گــذرد. در تمــام طــول ایــن ســال ها، حســن مصطفــوی  بــود. ول
ــوده اســت. او  ــه فعالیــت ب ــد حرفــه ای مشــغول ب ــوان یــک مدیرتولی ــه عن ــران ب در ســینمای ای

ســابقه همــکاری بــا اصغــر فرهــادی، محســن تنابنــده و نیکــی کریمــی را در کارنامــه اش دارد. 
ــر تولیــد باشــد،  ــوان کار نمی کنــد، برایــش مهــم نیســت مدی ــرای عن ــه گفتــه خــودش ب ب

ــت.  ــش اس ــاختن اولویت ــوب س ــم خ ــده. فیل ــا تهیه کنن ــرح ی ــری ط مج
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  حــدود شــش ســال از ســاخت اولیــن فیلــم 
ــن  ــرز« می گــذرد، علــت ای ــدون م ســینمایی شــما »ب
ــن  ــب اولی ــد از کس ــا بع ــت؟ آی ــی چیس ــه زمان فاصل
جایــزه ســخت گیر شــدید، یــا علــت دیگــری داشــت؟

انتخاب گاهی از روی اختیار اســت گاهی از سر جبر. ناگزیر 
باید بپذیریم که امــروزه به دالیل مختلف اعــم از درگیری های 
شــدید اقتصادی و مســائل بغرنج اجتماعی، جبر پیروزمندانه 
می تازد. می گویند خوشــبخت ترین انســان کســی است که به 
کاری که دلبسته، مشغول است و چه دردناک است که فیلمساز، 

فیلمی که دوست ندارد می سازد.
من همواره تاش می کنم که به اختیــار، انتخاب کنم حتی 
به قیمت رنج. من حرفه ام سینما نیســت، عاشق سینما هستم. 
اگر به عنــوان حرفه به ایــن کار نگاه کنم ناگزیر ســروکله جبر 
پیدا می شــود. معتقد هســتم عشــق زمانی که در دایره تکرار 
 اســیر شــود، معنای اصیل خود را از دســت داده و بی طراوت 

می شود.
بعد از »بــدون مــرز« درگیر موضوعی شــدم کــه نگارش 
فیلمنامه آن دو سال طول کشید. فیلمنامه ای که بسیار دوستش 
می داشتم. کل قصه فیلم در یکی از کشورهای اروپایی رخ می داد. 
به ترکیب جذابی از بازیگران ایرانی، ترک و آلمانی رسیدیم و پس 
از دوماه پیش تولید بدون وقفه در آلمان، مجبور شدیم که دست 
خالی به ایران برگردیم. چون یورو، ریال را بلعیده بود و ســاخت 
آن تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید. این شد که تصمیم گرفتم 

آن فیلمنامه را کنار بگذارم و به قصــه ای دیگر فکر کنم. قصه ای 
ارزانتر و نزدیک تر بــه تولید و البته به ریال، بدین شــکل بود که 

»برف آخر« آغاز شد.
ــر«  ــرف آخ ــوژه »ب ــکل گیری س ــورد ش   در م

ــه  ــه از چ ــرح فیلمنام ــوژه و ط ــد. س بگویی
کســی اســت؟ چطــور شــد کــه 
فیلمنامــه ایــن فیلــم را گروهــی 
بیــن شــما،  نوشــتید؟ همــکاری 
ــن  ــید حس ــدی و س ــد عب امیرمحم
حســینی چطــور بــود و نــگارش 
ــدت  ــه م ــر« چ ــرف آخ ــه »ب فیلمنام

ــید؟ ــول کش ط
در مواجهه با یکی از داســتان های کوتاه 
اســتاد محمد صالح عاء مدهوش شــدم، 
طوری که مدت زمان طوالنی رهایم نمی کرد 
و دائمــاً من را بــه درون خود می کشــید. 
تصمیم گرفتم با رخصت از ایشــان نوشتن 
طرح و پــات قصــه را آغاز کنــم. در ابتدا 
بسیار سخت بود داستان مســیری را برای 
روایت انتخــاب کرده بود که بــرای تبدیل 
شدن به سینما باید مســیر پر پیچ و خمی 

را می پیمودم. به طرح کلی رســیدم و ســید حســن حسینی و 
امیرمحمد عبدی به کمک من آمدند و هر چه توان داشــتند به 

کار بردند و زحمت بسیاری کشــیدند که فیلمنامه »برف آخر« 
بعد از حدود دو سال به ســر انجام برسد. فیلمنامه ای که با وجود 
فاصله ای که از داســتان اســتاد محمد صالح عــاء گرفته ولی 

روحش را مدیون داستان جال آباد است.
ــای  ــر« فض ــرف آخ ــد »ب ــر می رس ــه نظ   ب
»بــدون  بــه  نســبت  متفاوتــی 
مســیر  خودتــان  دارد.  مــرز« 
فیلمســازی تان را تاکنــون چطــور 
می بینیــد؟ آیــا شــما فیلمســازی 
ــدا  ــان را پی ــه راه خودت ــتید ک هس
یــک  در  می خواهیــد  و  کرده ایــد 
ــا  ــد ی ــدم بگذاری ــخص ق ــیر مش مس
بــه دنبــال ایــن هســتید کــه ســینما 
را بــا فضاهــای متفــاوت تجربــه 

ــد؟ کنی
آیا اساساً باید دنبال پیدا کردن راه گشت 
یا ما دائماً در راه و مسیر هستیم؟! در زندگی 
تنها به دنبال تجربه کردن هســتم. کســب 
تجربه برای رســیدن به آگاهی، رسیدن به 
آگاهی برای درک کــردن، درک کردن آن 
چیزی که مرا از درون به بیرون متصل کند. 
احساس می کنم که ســینما برای من راه اســت و برف آخر هم 

ایستگاهی بود در این مسیر.

ــام  ــا تم ــد. آی ــران بگویی ــاب بازیگ ــورد انتخ   در م
ــا  ــد؟ آی ــما بودن ــای اول ش ــی، انتخاب ه ــران اصل بازیگ
ــتر  ــه بیش ــی ک ــد صالح ــی و مجی ــن حیای ــور امی حض
بــه عنــوان بازیگــر طنــز شــناخته می شــوند، در 
فیلــم شــما کــه بــه نظــر فضــای جــدی دارد برایتــان 

ــود؟ ــک نب ریس
به نظرم خطر کردن اســت که پس از گذشــتن از خط پایان 
در هر مسیری شــما را بر آن وامی دارد که با نگاه به عملکرد خود 
احســاس رضایت کنید یا بالعکس. در مورد همکاری با بازیگران 
»برف آخر« باید بگویــم، امین حیایی در بازیگــری به مرزی از 
پختگی و جسارت رســیده که همکاری با او هر فیلمسازی را به 
وجد می آورد. مجید صالحی با معرفت که تاش و ممارست او در 
خلق لحظه حیرت آور است. الدن مستوفی چنان اندازه به نقش 
جان می دهد که گویی خود کارکتر اســت و ایــن اعجاب انگیز 

است.
جشــنواره  چهلــم،  فجــر  فیلــم  جشــنواره    
از  متفاوتــی  نســل  و  اســت  جــوان  فیلمســازان 
فیلمســازان بــا فیلــم اول یــا دوم خــود وارد جشــنواره 
شــده اند. بــه نظــر شــما ایــن رقابــت، چطــور رقابتــی 
می توانــد باشــد؟ بــه نظــر شــما ســینمای ایــن نســل 

ــه ای دارد؟ ــه دغدغ ــت و چ ــی اس ــه جنس از چ
زیبایی هنر این است که چهارچوب ندارد، به این معنا که اگر 
گل بیشــتری وارد دوازه حریف کنی برنده خواهی بود یا اگر دو 
امتیاز بیشتر کسب کنی قهرمان می شــوی. ما در خلق اثر حاال 
چه مجسمه باشد یا نقاشی و چه نمایش باشد یا سینما، با سایق 
گوناگونی مواجه هســتیم. پس به این ترتیب، زمانی که حرف از 
ســلیقه به میان می آید رقابت معنایش را از دســت می دهد. به 
این معنا که یا جهانی را که خلق کرده ایم درک کرده و دوســت 
می دارند و یا براساس ســلیقه آن ها نیست و از آن عبور می کنند. 
زیبایی و جذابیت هنر در همین اســت که پایان ندارد. پس دائماً 
باید بــرای تعالی آن کوشــید. به نظرم جشــنواره فجر موقعیت 

جذابی است برای گردهمایی خانواده سینما.

  زهرا نجفی 
ــن  ــه چهلمی ــر« ب ــرف آخ ــم »ب ــا فیل ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــت در جش ــال غیب ــش س ــدود ش ــد از ح ــگری بع ــین عس امیرحس
ــت،  ــزه گرف ــددی جای ــنواره های متع ــرز« از جش ــدون م ــم »ب ــاخت فیل ــرای س ــت. او ب ــته اس ــر بازگش ــم فج ــنواره فیل جش
ــت  ــل غیب ــگری دلی ــی عس ــر. ول ــم فج ــنواره فیل ــومین جش ــو سی وس ــگاه ن ــش ن ــات داوران بخ ــژه هی ــزه وی ــه جای از جمل
ــد  ــت می کن ــت ارز صحب ــاره قیم ــد. او درب ــدد نمی دان ــای متع ــن جایزه ــطه گرفت ــه واس ــخت گیری ب ــاله اش را س ــد س چن
ــتان های  ــه از داس ــر« برگرفت ــرف آخ ــا »ب ــگری ب ــاال عس ــت. و ح ــته اس ــام گذاش ــش را نیمه تم ــم دوم ــع فیل ــه در واق ک
ــش  ــن فیلم ــا دومی ــاده ت ــنواره آم ــن دوره از جش ــه ای ــد ب ــال احم ــتان های ج ــوای داس ــال و ه ــا ح ــاء، ب ــح ع ــد صال محم
ــه  ــا او ب ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــا در جش ــد از مدت ه ــوان بع ــاز ج ــن فیلمس ــور ای ــه حض ــه بهان ــذارد. ب ــش بگ ــه نمای  را ب

صحبت نشستیم.

زیبایی و جذابیت هنر در 
همین است که پایان ندارد. 

پس دائمًا باید برای تعالی آن 
کوشید. به نظرم جشنواره 
فجر موقعیت جذابی است 

برای گردهمایی 
خانواده سینما

حرفه ام سینما نیست
 عاشق سینما هستم

گفتگو با امیرحسین عسگری
 کارگردان »برف آخر« :
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گفت گو با »رامین سهراب« گفت گو با »رامین سهراب« 
نویسنده، تهیه کننده و کارگرداننویسنده، تهیه کننده و کارگردان »الیه های دروغ« »الیه های دروغ«

می خواهم اکشن سینمای ایران را می خواهم اکشن سینمای ایران را 
به دنیا معرفی کنمبه دنیا معرفی کنم  

برگ برنده:  حضور امین حیایی و مجید صالحی
نکته جالب:  فضای برفی فیلم، گریم متفاوت امین 
حیایی و حضور احسان علیخانی پس از چندسال در 

سینما

 
برگ برنده و نکات جالب 
هر دو اثر اکرانی روز

فیلم: الیه های دروغ
ژانر: اکشن

ــازی را  ــون« فیلمس ــم »ویل ــا فیل ــهراب ب ــن س ــردان: رامی  کارگ

آغاز کرد.
تهیه کننده: رامین سهراب، محسن صرافی و یوننا انروث

محســن صرافــی در مقــام تدوینگــر فیلــم »زن ســمی « را در کارنامــه 

دارد.
بازیگران: کامران تفتی، نادر فاح و ارسان قاسمی

ــینمایی  ــار س ــه« از آث ــت« و »پایان نام ــن اس ــب وکار م ــرگ کس »م

شمایل یک فیلم

برف آخر

ــه  ــی رو ب ــای ایران ــه کارگردان ه ــه اینک ــه ب ــا توج   ب
ــند  ــته باش ــن درام داش ــه مضامی ــد ک ــی می آوردن ژانرهای
چــه شــد کــه شــما ژانــر اکشــن را انتخــاب کردیــد. ژانــری 

ــود. ــته می ش ــت گذاش ــر روی آن دس ــه کمت ک
من از کودکی رزمی کار می کردم و کا با اکشن بزرگ شدم. هرروز 
تمریــن ورزش های رزمی می کــردم. همه این هــا از  کودکی در من 
نهادینه شــد. از ابتدا قصدم این بود که سینمای اکشن ایران را به دنیا 
معرفی کنم. در ایران آنقدرما فیلم های آپارتمانی و غمناک می بینیم 
که پیش خودم فکر کــردم چرا باید من هم همان ژانــر را تکرار کنم. 
حقیقتا ریسک بسیار بزرگی کردم یا مخاطبان کار را دوست خواهند 

داشت یا می گویند این چه چیزی است که ساخته اید.
  در خصوص ایده فیلمنامه »الیه های دروغ« بگویید.

ایده فیلمنامه از من بود. داســتان بسیار پیچیده ای نیست چرا که 
فیلم اکشن است. اگر دقت کرده باشــید در فیلم های اکشن شخص 
یا یک چیزی را از دســت می دهد یا باید چیزی را به دســت بیاورد. 
تماشاچی هم با هیجان کار را دنبال می کند تا ببینید شخصیت اصلی 

فیلم در نهایت به خواسته اش می رسد یا خیر .
من در وهله اول قصدم معرفی ســینمای اکشن ایران  به دنیا بود. 
»الیه های دروغ« در خصوص زندگی یک آتش نشــان  است. خود این 
شغل بسیار شریف است و کمتر کســی در حقیقت به سراغ این حرفه 
می رود به نظرم خود آتش نشــان ها قهرمان هستند و در فیلم من هم 
قهرمان یکی از آن هاســت. فکر کردم که این آتش نشــان باید درامی 
داشته باشد. در داستان مشــکاتی برایش پیش می آید که قصد دارد 

از ایران خارج شود اما به خاطرعشق خوشبختی خود را پیدا می کند.
ــوی ای  ــن ق ــینمای اکش ــران س ــد ای ــم مانن ــد ه   فنالن
ــه عنــوان همــکار خــود انتخــاب  ــد را ب ــدارد. چــرا فنالن ن
ــا حمایــت  کردیــد؟ شــنیده شــده کــه »الیه هــای دروغ« ب
ــد ســاخته شــده اســت. ایــن قضیــه  شــخص ســفیر فنالن

ــت دارد؟ ــدر صح چق
کاما درست می گویید. فناند هم آنچنان سینمای اکشن قوی ای 
ندارد. من گفتم حاال که دارم ریســک می کنم بهتر است دست روی 
این موضوع بگذارم و ســینمای اکشــن ایران و فناند را باهم به دنیا 

معرفی کنم حاال یا جواب می دهد یا نه . 
متاسفانه کشور فناند اصا ما را حمایت 
نکرد تنها حمایت ما از طرف ســفیر فناند 
بود که بســیار به ما کمک کرد. همانطور که 
می دانید ارشاد در ایران هم به راحتی مجوز 
به فیلمســازان فیلم اولی نمی دهد. ســفیر 
فناند در این امر بســیار به ما یاری رساند، 
به ایران آمد و چندین جلسه با ارشاد جلسه 

گذاشتیم و در خصوص کار صحبت کردیم.
  ســینمای اکشــن مــا وامــدار 
»ســاموئل  چــون  افــرادی 
چــون  بازیگرانــی  و  خاچیکیــان« 
اســت.  هاشــم پور«  »جمشــید 
ــید  ــا جمش ــی ب ــما در کودک ــا ش گوی

ــد. ــاره بگویی ــته اید  در این ب ــکاری داش ــم پور هم هاش
من در پنج ســالگی نقش کوچکی در فیلم سینمایی »یاران« 

کنار »جمشید هاشم پور« داشتم. اتفاقا برای 
»الیه های دروغ« به ســراغ ایشان هم رفتم  
آقای هاشم پور مرا یادشان بود و گفت وگوی 
خوبی باهم داشــتیم. در ابتدا ما در فیلممان 
نقش یک مربی را داشــتیم که متاسفانه این 
نقش بعــد از فیلمنامه حذف شــد. حقیقتا 
بسیار دوست داشــتم آقای هاشم پور نقش 
مربی من را در فیلم بازی کنند که نشد.  چرا 
که اولین ادیت فیلممــان 150 دقیقه بود به 
همین دلیل مجبــور شــدیم کار را کوتاه تر 

کنیم .
نــام  بازیگــران  لیســت  در    
»آرمــان  و  گرامــی«  »روشــنک 
ــی در  ــود. کم ــده می ش ــش« دی دروی
ــد. ــان بگویی ــم برایم ــران فیل ــاب بازیگ ــوص انتخ خص

ما خانم »روشنک گرامی« را در فیلم نداریم، »آرمان درویش« 

  تبسم کشاورز

رامیــن ســهراب از وقتــی کــه ایــده ابتدایــی »الیه هــای دروغ« را در ذهــن می پرورانــد، 
بی شــک در پــی خلــق یــک فیلــم اکشــن امــروزی بــوده اســت. ژانــری کــه چــه در 

ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت ــر  ب ــد کمت ــینمای فنان ــه در س ــران چ ــینمای ای س
فیلــم ســینمایی »الیه هــای دروغ« کــه اولیــن اثــر رامیــن ســهراب در مقــام نویســنده 
ــه  ــه ب ــت ک ــد اس ــران و فنان ــینمای ای ــترک از س ــی مش ــت محصول ــردان اس و کارگ

گفتــه ســهراب بــا حمایــت ســفیر فنانــد ســاخته شــده اســت. 
رامیــن ســهراب، بازیگــر، نویســنده و کارگــردان فیلــم  ســینمایی »الیــه هــای دروغ« 
ــن فیلــم و  ــه ســواالت مــا در خصــوص ای ــا ب ــا روزنامــه صب ــی ب در گفت وگوی

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک ــخ داده اس ــش پاس چالش های

متاسفانه کشور فناند 
اصا ما را حمایت نکرد

 اما سفیر فناند در این 
امر بسیار به ما یاری 
رساند، به ایران آمد 

و چندین جلسه با ارشاد 
جلسه گذاشتیم 

و در خصوص کار 
صحبت کردیم



5چهارشنبه  13 بهمن1400  سال هشتم    شماره 1218  8 صفحه  5000 تومانویژه نامه چهلمین جشنواره فیلم فجر

برگ برنده:   فضای اکشن و پروداکشن 
حجیم آن

نکته جالب:  همکاری کمپانی فیلم سازی فناند با این 
پروژه 

ــتند. ــی« هس ــران تفت »کام
سرمایه گذاران: بنیاد سینمایی فارابی و سونرام پروداکشن

 ســایر عوامــل مطــرح: تدویــن فیلــم »الیه هــای دروغ« بــه عهــده 

کــه  ســینمایی  فیلم هــای  دیگــر  از  ســت.  کلباســی«  »روزبــه 
امینــی«   »علیرضــا  از  نیســتم«  دیوانــه  »مــن  کــرده  تدویــن   او 

است.

هم در ابتدای فیلم نقش کوتاهی دارد. اتفاقا در خصوص این قضیه 
صحبت خواهم کرد اما اجازه بدهید بعد از اکران فیلم در جشنواره 

باشد.
 حقیقتا من دوست نداشــتم فیلمی را بسازم که روی پل های 
تهران چهارتا عکس صورت بازیگران باشد و مردم برای بیلبورد و 

تبلیغات فقط فیلم من را ببینند.
من کمی از این شاکی هســتم که چرا در ایران فیلم می سازند 
و بعد تمرکزشان روی این است که چه کسی در آن بازی می کند. 

اصا به داستان و ساخت خوب فیلم توجهی ندارند. 
کاراکترهای فیلم برای من بســیار اهمیت دارند . از ابتدا سراغ 
بازیگران خوب رفتم و از آن ها تست گرفتم. این فیلم قرار است در 
آمریکا و اروپا پخش شود بنابراین بازی ها باید در سطح بین المللی 
باشــد. برای مثال من »محمدرضا گلزا«ر را برای فیلمم می آورم و 
به او یک میلیارد پول می دهم اما هفت روزم بیشتر با او وقت ندارم 
چگونه من در هفت روز گلزار را کاراکتر کنم؟ این برای من یکی از 

این معضات بود.

راســتش را بخواهید با خیلــی از بازیگران خوب 
ایرانی تمــاس گرفتم اما بســیار بد بــا من صحبت 

می کردند. با یکی از هنرپیشه های مطرح ایرانی تماس 
گرفتم و برایش راجع به کار توضیح دادم او شــروع به 
داد و بیداد کــرد و گفت ما در ایران کلی کار اکشــن 
داریم تو چــه می گویی . به کلی مــن را از زنگ زدن 

پشیمان کرد.
در کل االن لیست بازیگران ایرانی ما االن شامل 
»رامین سهراب«، »مجید ســعیدی«، »نادر فاح«، 
»کامران تفتی«، »ارسان قاسمی« و »ونوس کانلی« 
است. آن اسم هایی که شما نام بردید در خبرهای سه 
سال پیش ما از فیلم منتشر شده بودند اما بعد نامشان 

بزرگ شد و ترجیح دادند دیگر با ما همکاری نکنند.

پژمان جمشیدی: 
کاراکترم در »علفزار« شریف و 

درونگراست
  حانیه جهانیان

»پژمان جمشیدی« که برای اکران »علفزار« در 
کاخ جشنواره حاضر شد، در خصوص جزئیات اکران 

فیلمش  صحبت کرد.
بازیگــران  پرکارتریــن  از  امســال یکــی  شــما 
ــای  ــی از پیش بینی ه ــور یک ــنواره اید و همین ط جش

ــت؟ ــورد چیس ــن م ــان در ای ــر خودت ــیمرغ، نظ س
بخواهد،  خدا  هرچه 
واقعا ســیمرغ مهم است 
اما نه به اندازه جشنواره 
امیــدوارم  آن،  ذات  و 
حق به حق دار برســد و 
هرکــس که حــق دارد 
به روش هــای مختلف 
جایزه را بگیــرد. من 
و  زار«  »علــف  هــم 

»بی مادر« را امســال در 
بین آثار دارم و هردو اثر 
فیلم اولی  کارگــردان 

بودند. برای من افتخــاری بود که به عنــوان فیلم اول 
این کارگردان بازی کــردم. در نهایــت آرزو می کنم 
که اتفاق بدی برای دوســتانی که به سالن می آیند 
و فیلــم را می بینند نیفتد. رعایت کنند، ماســک 
بزننــد و فاصله هــای اجتماعــی را رعایــت 
 کننــد تــا بقیه جشــنواره بــه نحوه احســن 

پیش برود. 
حرف هــای بســیاری دربــاره »علفزار« 
وجــود دارد، اول اینکه یکــی از منتقدین 
درباره »کاظم دانشــی« گفتــه بود: به نظر 
نمی رسد دانشی یک کارگردان فیلم اولی 
باشد! اصا انتخاب این سوژه برای یک 
کارگردان کار اولی ریسک باالیی دارد. 
من چــون فیلم را ندیــدم نمی توانم 
نظری بدهــم اما من فکــر می کنم 
این کاراکتر بسیار انســان شریف و 
درونگرایی ســت که نقش سختی بود 

اما امیدوارم خوب از آب درآمده باشد.
ــن روز  ــه درهمی ــی ک از آنجای
ــران  ــم اک ــادروان« ه ــم »ش فیل
ــار  ــرا آث ــما چ ــه نظرش ــد، ب  ش
طنــز در قضــاوت و فجــر جــدی 

گرفتــه نمی شــوند؟
طنز نیاز جامعه ماســت و باید 
به شکلی باشد که خانواده در کنار 

یکدیگر بتوانند آنها را تماشا کنند.
ایــن  را  ســختی  روزهــای 
دوســال به واســطه کرونا و مسائل 
اقتصــادی گذراندیــم به همیــن علت 
نیاز اســت ملــت کمی بخندند، شــاد باشــند. 
به نظرم ســینمای کمدی بخش مهمی ســت؛ اما اینجاهم 
مثل ســایر نقاط دنیا خیلی در جشــنواره ها جدی گرفته 
نمی شــود. دلیل آن را نمی دانــم؛ اما در بخــش بازیگری 
که به کار خودم مربوط می شــود، بســیار ســخت است؛ 
یعنی واقعا بازی کمدی بســیار دشــوار اســت و امیدوارم 
جشــنواره ای مســتقل و جدا را برای آن در نظــر بگیرند؛ 
 اینطــور مــزد دوســتانی کــه کمــدی کار می کنند هم 

داده می شود.

گفتگوی کوتاه

 الیه های دروغ
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  موضوع اصلی فیلم و مضمونش چیست؟
مســتند تفنگ برادرم دربــاره مهم ترین زن قهرمــان تاریخ 
معاصر یا حتی شــاید کل تاریخ ایران اســت. با توجه به مطالعاتی 
که من کردم زنی به این رشادت و شــجاعت در تاریخ وجود ندارد. 
خواهر بسیطی دارای یک کاراکتر چند وجهی بوده اند. به طوریکه 
همزمان با برگزاری جلســات قرآنی، پیگیرمباحث عرفانی و طبع 
شــاعری هم بودند، موازی با فعالیت هــای اجتماعی اش به خیل 
پیروان امام خمینی در مبارز با رژیم پیوســته بودند و این مهم در 
کرمانشاه دهه 50 برای یک زن کار بسیار سختی بود. در عین حال 
ابعاد زنانه خود را حفظ کرده بود. ایشــان در معاشرت با دوستان 
اهل ادبیاتش  با مشاعره گفتگو می کردند و اما میزان عاقه اش به 
نهج الباغه بطوری بوده که همیشــه یک نسخه کوک همراهش 

داشته است. 
او در همان روز حمله بعثی ها بعد از ســقوط قصرشــیرین که 
باعث شده بود مردم آن جا را تخلیه کنند همراه با بیست نفر دیگر 
در شهر ماند و موفق شد که لشــکر دوازده عراق را  که جمعیت آن 
حدود ده هزار نفر بود شکست دهد. خواهر بسیطی در واقع قلب و 

هسته اصلی این نبرد بود و دوشادوش مردان می جنگید.
آنها شبانه آب زمین های کشاورزی را به سمت دشتی که حد 
فاصل گیانغرب و قصر شیرین بود هدایت می کنند و بدین ترتیب 

تمــام ادوات زرهی بعثی ها در آن دشــت 
زمین گیر می شود!

خواهر بســیطی تیرانداز قهاری 
بوده خانــم فاطمه نواب 

صفوی »فرزند شهید 
نواب صفوی« که از 
دفاع  مهم  عکاسان 
نیز  هستند  مقدس 

این موضــوع را تائید 
کرده انــد. همین چند 

فریم عکس خوبی که از 

ایشان موجود است حاصل سفر چند روزه خانم نواب صفوی به 
گیانغرب است  که به پیشنهاد »شهید چمران« برای عکاسی 
و گفتگــو با خواهر بســیطی صورت گرفته، و در همان ســال 
عکس ها و گفتگو با ایشــان با تیتر زنی به اســتقامت کوه  در 

مجله زن روز چاپ شده است.
  از اقدامات ایشان بیشتر بگویید؟

یکــی از مهم ترین اقداماتی که ایشــان انجــام می داده 
تفحص شــهداد بوده اســت. به طور مثال زمانی که موشک 
به یک خانه، مسجد یا مدرســه می خورده، خواهر بسیطی 
ســریعاً خود را می رســانده و تکه های جنازه هــا را جمع 
می کرده و آن هــا را کنار هم قرار می داده اســت. در زمانی 
که یکی از عضوهای بدن شــهید را پیدا نمی کرده، آن را با 
پنبه، باند و چوب شبیه سازی می کرد سپس در کفن قرار 
می داده اســت. یکی از نزدیکان خواهر بسیطی از او علت 
این کار سوال کرد، خواهر بســیطی در پاسخ گفت:» اگر 
افراد خانواده این شهید او را بدون ســر یا دست ببینید، 

شاید تاب نیاورند و  دیوانه شوند«
او هشــت ســال تمام این کارها را انجام می داده، به 
طوری که در حد جراحی حاذق تجربه کسب کرده است 
اما مهم ترین موضوع درباره او را رئیس وقت بنیاد شهید 
می گوید:»ما دیر متوجه شدیم 

اما خواهر بســیطی در جنگ خــدا را پیدا 
کرد.«

این زن خیلــی ابعاد عجیبــی دارد اما 
متاســفانه یا خوشــبختانه در ســینمای 
مستند باید با تکیه بر اسناد و مدارک اثری 
تولید کرد و من تا جایی که اســناد وجود 
داشــت، پیش رفتم. به طور مثــال گفته 
می شــد که خواهر بســیطی دیوان شعر 
داشته و گویا شعر روی سنگ قبرش را نیز 
خودش سروده اما من ســند قابلی اعتایی 
پیدا نکردم و برای مطرح کردن این موضوع 
حداقل باید عکس دیوان شــعر را نشــان 
می دادم تا مخاطب بپذیر. همچنین به بعد 
عرفانی ایشان  نیز به همین دلیل اشاره ای 

نکردم.
ــن  ــوژه و ای ــن س ــرا ای   چ

شــخصیت؟
متاسفانه پس از جنگ از جانب برخی افراد تنگ 
نظر در حق ایــن بانوی بی بدیل جفا شــد و قلبش 
را شکســتند و مزد جانفشــانی هایش را با توهین 
و تخریب دادند . من به شــخصه دو سال است در 
حال جنگ هستم تا این زن از تاریخ حذف نشود. 
از سوی افرادی که با او دشــمن بودند، تهدید شدم. این 
دشــمنی نیز از آنجایی سرچشــمه می گیــرد که تعداد 

زیــادی از مردانی آن زمان 
در حد این زن شجاع نبودند و با دالوری های خواهر بسیطی آن ها 

تحقیر شدند. 
علیرغم تمام کارشکنی های و کنار گذاشــته شدن این اثر در 
بخش ملی جشنواره حقیقت ، تفنگ برادرم به دو جایزه دست پیدا 
کرد. البته اگر با فیلم بهتر رفتار می شد، به شهرت بیشتری دست 
می یافت. بــا وجود آنکه مــدت زیادی از انقاب گذشــته اما یک 
قهرمان زن واقعی معرفی نشده اســت و من اگر خودم با مدارک و 
مستندات مواجه نمی شدم، تصور می کردم که این مطالب افسانه 
اســت. من امیدوارم این فیلم باعث شــود که خواهر بسیطی در 
میان توده مردم بیشتر شناخته شود و آگاهی مردم نسبت به این 

شخصیت افزایش بیاید.
ــرای  ــی ب ــه ایده های ــه گون ــه چ ــخصه ب ــه ش   ب

ســاخت آثــار اهمیــت می دهیــد؟
یکی از عایقم شخصی ام حضور قهرمان در آثارم است و تمام 
تاشم این است که در آثارم قهرمان داشته باشم. مردم نیز قهرمان 
دوســت دارند و با وجود اینکه ممکن اســت اثــر در برخی مواقع 
غمگین ظاهر شــود اما حضور یک قهرمان شور و شوق مخاطب را 

به ارمغان می آورد. 
  فضــای جشــنواره فجــر امســال رو چطــور می بینید؟ 
ــتقبال  ــا اس ــرادرم ب ــگ ب ــه تفن ــد ک ــر می کنی فک

ــود؟ ــه می ش ــان مواج مخاطب
حتما. به شــرط آنکه با فیلم ها به طور مســاوی برخورد شود. 
به طور مثال از من و فیلمم در جشــنواره حقیقــت هیچ گفتگو یا 

نقدی در ســایت یا درگاه های فضای مجازی سینما حقیقت البته 
بجز جلســه فیلم خبر. البته عزیزان روابط عمومی حقیقت بعد از 
مشخص شــدن برندگان مصاحبه ی کوتاهی جهت خالی نبودن 

عریضه با بنده داشتند.
ــای  ــه چالش ه ــا چ ــم ب ــن فیل ــاخت ای ــرای س   ب

ــد؟ ــه بودی مواج
اطاعــات زیــادی از خواهــر بســیطی به صورت شــفاهی 
وجود داشــت که من آن هــا را در پژوهش خانه به خانه کشــف 
کردم؛ زیــرا اعتقادی بــه پژوهش های گوگلی نــدارم و در تولید 
هیچکــدام از فیلم ها به پژوهــش گوگلی اکتفا نکــردم. راجع به 
خواهر بســیطی نیز من گیان غرب را خانه به خانه می گشــتم. 
تنها فیلم و اطاعاتی که از ایشــان موجود اســت هشــت دقیقه 
فیلم 1۶میلیمتری اســت که البتــه در آن فیلم نیز ســه دقیقه 
خواهر بســیطی درباره روز نبــرد صحبت می کنــد و پنج دقیقه 
دیگــر را برادرشــان در حال صحبت کــردن هســتند و خواهر 
بســیطی تنها داخــل کادر حضــور دارد. من بــرای هرآنچه که 
 در اثر می بینید تاش زیــادی کردم و یک کلمه آن را براســاس 

تخیل خود نگفتم. 
اثــر الیه هــای مختلفــی دارد و مخاطــب با یک بــار دیدن 
تنها کلیتی از داســتان دســتگیرش می شــود و در هر بار دیدن 
 اطاعــات جدیــدی بــه بیننــده می دهــد. »تفنگ بــرادرم«

 تاریخ انقضا ندارد!

امیدوارم این فیلم باعث 
شود که خواهر بسیطی 
در میان توده مردم 
بیشتر شناخته 
شود و آگاهی 
مردم نسبت به 
این شخصیت 
افزایش بیاید

گفتگو با کامران جاهدی، کارگردان مستند »تفنگ برادرم«:

خیلی ها می خواهند خواهر  بسیطی
 را از تاریخ حذف کنند

  صبا جهانگیریان
کامــران جاهــدی سال هاســت بــه عنــوان تدوینگــر در ســینما فعالیــت دارد و آثــار متعــدد از ســینمای 
ــران  ــه کام ــت ک ــر مستندی س ــام اث ــرادرم« ن ــگ ب ــه اش دارد . »تفن ــتانی در روزم ــا داس ــتند ت مس
جاهــدی کارگردانــی و تهیه کنندگــی آن را بــر عهــده گرفتــه تــا داســتان »نصــرت خدایــاری«، معــروف 
ــن  ــا ای ــی ب ــت کوتاه ــرادرم« صحب ــگ ب ــورد »تفن ــد. در م ــر بکش ــه تصوی ــیطی را  ب ــر بس ــه خواه ب

مستندســاز داشــتیم تــا بــه آشــنایی بیشــتری در مــورد ایــن اثــر مســتند دســت یابیــم.
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  شــما از رکــوردداران کســب ســیمرغ در »جشــنواره 
ــی  ــت فن ــال ها کیفی ــن س ــتید. در ای ــر« هس ــم فج فیل
ــه 4۰ســالگی  ــه امــروز کــه ب ــا ب جشــنواره را از ابتــدا ت

ــد؟  ــه می بینی ــود، چگون ــک می ش ــود نزدی خ
حقیقتا من از فضای مجازی متوجه شــدم که جشــنواره فیلم 

فجر درحــال برگزاری  اســت. از نــگاه من 
کیفیت و ارزش جشنواره پایین آمده است  و 
اعتبار گذشته را ندارد. متاسفانه جشنواره ها 
آنقدر زیاد شــده اند که اعتبارشان را از دست 
داده اند. ما مرتب شاهد جشنواره های مختلف 
هســتیم. در هر جشــنواره ای هم عده ای را 
انتخاب می کنند بنابراین معلوم می شود که 
این جشنواره ها فقط برای اسم راه افتاده اند و 

هدفشان ارزیابی سینماگران نیست. 
دوره  بهتریــن  شــما  نــگاه  از    
کــدام  جشــنواره  دوره  بدتریــن  و 

بودنــد؟  ســال ها 
به نظرم جشنواره فیلم فجر در سال های 
۶3-۶2 کــه فیلم های آقای بهــرام بیضایی، 
علی حاتمی، مسعود کیمیایی و... را داشتیم 

بسیار خوب بود.
ــنواره در  ــه جش ــت هایی ک   سیاس

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــته چگون ــال ها داش ــن س ای
جمعی که داوری می کنند باید کمی هم با مســائل دیگر مانند 
صدا، تصویر، طراحی صحنه، لباس و... آشــنا باشند. وقتی عده ای 
داور می شــوند که تخصصشــان چیزهای دیگری است، نمی دانم 
که روی کارها چگونه و براســاس چه معیاری قضــاوت می کنند. 

بدبختانه قضاوت ها آنچنان که باید حرفه ای نیستند.
  وضعیت گریم در سینمای ایران چگونه است؟ 

وضعیت گریم از ســینما کمی جلوتر اســت. چون آقای بیژن 
محتشــم در ســال های دور و قبــل از انقاب به مدت شــش ماه 

برای گذراندن دوره به آمریکا رفته بودند. ایشــان نسل مرا تربیت 
کردند یعنی ما با آخرین تکنیک های گریم در ســال 52-51 آشنا 
بودیم. آن زمان طراح و منشی صحنه نداشــتیم، فقط فیلمبردار، 
کارگردان، مدیــر تهیه و بازیگران بودند. بــه همین دلیل گریم در 
مملکت ما پیشرفت کرد. اگر در خاورمیانه کارهای گریم سنگینی 
دیدید، بدانید که کار بچه های ایران است. در 
گذشته کشــورهای عربی وقتی می خواستند 
یک سریال تاریخی بســازند از گریمورهای 
روســی، اروپایــی و آمریکایــی اســتفاده 
می کردند، امــا وقتی کار بچه هــای ایرانی را 
دیدند و با ایرانی ها همــکاری کردند، متوجه 

شدند گریم معنای دیگری دارد.
ــا  ــردازی م ــگاه چهره پ ــا جای   آی
نســبت بــه کشــورهای دیگــر در 

وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد؟ 
20 سال پیش در مســابقه ای در آمریکا 
شــرکت کردم و جزو 10 گریمــور بزرگ و 
برجســته جهــان آن روز شــدم. آن ها فکر 
می کردنــد که مــا همچنان چادرنشــین و 
شترسوار هســتیم. وقتی من پیرزن »دست 
فروش« را برای مســابقه فرســتادم جزو 10 

انتخابی بود که آن ها داشتند. 
متاســفانه آن زمان هیچ روزنامه ای به ایــن موضوع نپرداخت 
که جوان های امروز بدانند. شــما فکر کنید این کشــورهای عربی 
و خلیجی که با پول، تکنیک را می خرنــد هنوز هم گریمور در حد 
بچه های ایران ندارند . سریال های ماه رمضانشان را اگر ببینید تمام 

کارهای گریمش را بچه های ایرانی انجام داده اند.
من اولین کار گریمم را برای بهــروز وثوقی در فیلم »گوزن ها« 
انجام دادم. بیشتر کار گریم پیشنهاد خودم بود. آن ها فقط  گفتند 
یک معتاد می خواهند و من پیشــنهاد دادم که برویم دندان سازی، 
دندان مصنوعی بســازیم تا فک جلو بیاید. در کل این اتفاقات پای 

گریمورها را در ســینما باز کرد و کم کم نیاز به گریمور در ســینما 
احساس شد. 

ــوده  ــه ب ــر از بقی ــان متفاوت ت ــم برایت ــدام کار گری   ک
اســت؟

در فیلم ســینمایی »مادر« بود که به آقای آذر پیشنهاد دادم و 
گفتم بگذارید با صحنه های فیلمبــرداری کار گریم را انجام دهیم. 
برای مثال می خواستند در یک سکانس حالت های روحی خراب یا 

شاد باشد، من هم براســاس حالت ها و صحنه ها کار گریم را انجام 
می دادم، برای همین وقتی آن فیلم سیمرغ گرفت بسیار خوشحال 

شدم. 
یکبار هم ســر فیلم ســینمایی »عروســی خوبان« محســن 
مخملباف بود که مجددا همین کار را انجام دادم. پسری نقش یک 
موجی را بازی می کرد و من هماهنگ با ســکانس ها و صحنه ها کار 

گریم او را انجام می دادم.  

عبداهلل اسکندری چهره پرداز:

سطح گریم از سینما 
جلوتر است

شمایل یک بازیگر
»امین حیایی« سودای فجر:»کامران تفتی« سودای فجر:  »مرگ کسب و کار من است«

 و »پایان نامه« 
اخراجی ها1، دارکوب، شعله ور، 

درخونگاه، دایره زنگی

دیده شده در  اخراجی ها 1دیده شده در »مرگ کسب و کار من است«

   تبسم کشاورز
ــاز  ــون آغ ــم« در تلویزی ــژن محتش ــر »بی ــر نظ ــال 1۳۵1 و زی ــردازی را از س ــکندری چهره پ ــداهلل اس عب
ــت  ــر را دریاف ــم فج ــنواره فیل ــردازی جش ــن چهره پ ــن بهتری ــیمرغ بلوری ــار س ــون ۵ ب ــرد. او تاکن ک
ــای  ــه کاره ــه از جمل ــت  ک ــرده اس ــی ک ــران طراح ــون را در ای ــینمایی و تلویزی ــروژه س ــش از 1۶۰ پ و بی
ــت  ــاد«، »دس ــد ب ــایه های بلن ــدو«، »س ــا«، »کن ــاد«، »گوزن ه ــل آب ــتان«، »مث ــه »هزاردس ــوان ب او می ت
فــروش بانــو«، »روزواقعــه«، »آدم برفــی«، »دلشــدگان«، »مــادر« و ... اشــاره کــرد. اســکندری از جملــه 
ــد و  ــام  می ده ــرداری انج ــای فیلمب ــخصیت و صحنه ه ــاس ش ــر اس ــه کارش را ب ــت ک ــی اس هنرمندان
ــان« از جملــه کارهــای متفــاوت و لذت بخــش او در  ــد: فیلــم ســینمایی »مــادر« و »عروســی خوب می گوی

ــوده اســت. جشــنواره فیلــم فجــر ب
ــا »عبــداهلل اســکندری« چهره پــرداز ســینما و تلویزیــون گفت وگویــی در خصــوص جشــنواره  در ادامــه ب

ــد. ــه می خوانی ــته ایم ک ــران و... داش ــردازی در ای ــگاه چهره پ ــر، جای ــم فج فیل

در گذشته کشورهای عربی 
وقتی می خواستند یک 

سریال تاریخی بسازند از 
گریمورهای روسی، اروپایی و 
آمریکایی استفاده می کردند 
اما وقتی کار بچه های ایرانی 

را دیدند و با ایرانی ها 
همکاری کردند، متوجه 

شدند گریم 
معنای دیگری دارد
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صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا
مدیرمسئول و سردبیر: محمدرضا شفیعی

دبیر تحریریه: مسعود کارگر
تلفن: ۶ - 77۵82422  فکس: 77۵4824۵

نشانی: خیابان آیت اهلل مدنی، کوچه خجسته منش، پاک ۵
چاپ: خجسته نوین

توزیع: نشر گستر امروز
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کاریکاتور روز

گالری عکس صبا در روز دوم جشنواره
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