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حمید محمدی کارگردان انیمیشن کوتاه «گذشته»:

رو در رو با سختتـرین سالهای زنـدگیام
حانیه جهانیان
حمیــد محمــدی کارگردانــی اســت کــه پــس از
 20ســال فعالیــت در انیمیشــن ،امســال بــا اثــر
جدیــدش در فجــر حضــور پیــدا کــرده اســت.
محمــدی در گفتگویــی بــا «روزنامــه صبــا»
بــه ســواالت مــا پاســخ داده کــه در ادامــه
میخوانیــد.
از اینکــه «گذشــته» بــه عنــوان تنهــا انیمیشــن
فجرچهلــم در بیــن  10اثــر کوتــاه قــرار گرفتــه چــه
حســی داریــد؟

گذشته تنها انیمیشن جشنواره اســت و بسیار مظلوم واقع
شده ،گویی به صورت قسطی به فجر رسیده باشد.
چــه شــد کــه پــس از بیســت ســال تصمیــم بــه
ســاخت اثــر جدیــدی گرفتیــد؟
در حقیقت من ســالها به کارگردانی فکر میکردم ،از سال
 76به صورت حرفهای وارد انیمیشن شدم و در دو سال ابتدایی
فیلمبــردار و تصویربردار و از ســال 79به بعــد کامال حرفهای
انیمت استاپموشــن انجام دادم .پس از 20ســال احســاس
میکــردم انیمیت دیگر برایــم جذابیتی ندارد و تکراریســت
پس برای ساخت اثری با آزادی عمل بیشــتر تالش کردم .آغاز
تولید «گذشــته» در ســال 95بوده و در ابتدا چند طرح نوشتم
اما هیچیــک رضایتم را جلب نکرد .در فیلمنامه آخر احســاس
کردم روایت بیش از حد شــخصی نگارش شده ،پس با مشورت
فیلمنامهنویس اثر و طرحی از خودم ،داستان «گذشته» نگارش

سختترین 5سال زندگیام بوده است.
شد .اتمسفر اثر در دهه  40شمسی میگذرد .فضا و موضوع کار
از نظر مالی ،فشار بسیاری را تحمل کردم ،چرا که منبع مالی
برایم دلنشین بود ،برای همین شــروع به کارگردانی و ساخت
وجود نداشــت و اگر پروژه دیگری را حین تولیــد میپذیرفتم،
کردم و حاصل آن شــد همین اثری که به فجر رســیده است.
زمان ســاخت «گذشــته» حداقل 6ماه به تعویق میافتاد .برای
ناگفته نماند ساخت «گذشــته» 5سال طول کشید .شکرخدا با
صرفهجویی و اینکه بودجه صرف دستمزد عوامل نشود ،بسیاری
تمام چالشهایی که پیشرویم قرار داشت باالخره تمام شد.
از کارهای پروژه را به تنهایی انجام دادم .تمام اینها باعث شد من
باتوجــه بــه ظرفیــت و اســتعدادهای بســیار ایــران
نتوانم کارهای دیگری را قبول کنم ،مگر تولید کارهای محدود که
در انیمیشــن و فیلــم کوتــاه نظرشــما دربــاره جایــگاه
در نهایت کمتر از 3ماه از من زمان گرفت.
ایــن دو حرفــه در کشــورمان چیســت؟
آیــا ســابقه بــاالی شــما در طــول ایــن
با یک جستجوی ســریع و مختصر متوجه اهمیت
ســالها باعــث شــد تــا حیــن تولیــد مــردد
و دستاوردهای ما در انیمیشن خواهید شد .بسیاری
شــوید؟
از این آثار تولیدی در جشــنوارههای معتبر جهانی
یکی از ترسهای من در آغــاز تولید به عنوان یک
موفق به دریافت جوایز شــدهاند ،کــه این موضوع
انیماتور با 20سال سابقه ،شرایط متفاوتی بود که بر من
به نوبه خود افتخاری برای انیمیشــن ایران به شــمار
گذشــت؛ چرا که اگر به عنوان یک فیلمساز
میرود .متاســفانه ســرمایهگذار خصوصی
برای انیمیشن ایرانی هزینه و سرمایهگذاری من همیشه به هنرجوهای
جوان یــا فیلماولی وارد میشــدم این هراس
نمیکنــد ،طبیعتا در این مواقــع از دولت و جوان تاکید میکنم که خطا و تردید برایم وجود نداشــت .در جوانی شما
فرصت آزمون و خطا دارید .خود من همیشه
مســئوالن امر انتظار میرود که از تولیدات
آثارشان
که
نترسند
کنند،
به هنرجوهای جــوان تاکید میکنم ،که خطا
پویانمایی داخلــی حمایت کنند .در صورت
کسب حمایت دولتی ،بیشــک ،پویانمایی با چه اتفاقاتی مواجه خواهد کنند ،نترســند که آثارشــان با چه اتفاقاتی
مواجه خواهد شــد .حتی اگــر میدانید که
میتواند به جایگاه شایستهاش برگردد .البته
شد .حتی اگر میدانید که
اشتباه است ،آن را مرتکب شوید ،قرار نیست
منظور من از جایگاه این نیست که انیمیشن
مرتکب
را
آن
است
اشتباه
اتفاقی بیفتد ،کســی توقعی ندارد ،اما ماجرا
با نزول مواجه شده اما حتما همکاران من هم
برای کســی مثل من که  20سال سابقه دارد،
میتوانند در شرایط راحتتری به کار ادامه شوید! قرار نیست اتفاقی
متفاوت است .وقتی دوســتان و همکاران ،تو
دهند .حداقل این اتفاق ،نداشــتن دغدغه
معیشت میان انیماتورهاست ،میتوانم بگویم بیفتد ،کسی توقعی ندارد
را به عنوان یک انیماتور خوب میشناســند،
شرایط تا حدودی دشوار پیش میرود.
مدتی که درگیر ســاخت «گذشته» بودم،
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علی سرتیپی تهیهکننده «شهرک»:

تفاوت «شهرک» من را به

تهیهکنندگی این کار ترغیب کرد

تبسم کشاورز

فیلــم ســینمایی «شــهرک» جدیدتریــن فیلــم
علــی ســرتیپی در مقــام تهیهکننــده اســت
کــه در چهلمیــن جشــنواره فجــر حضــور دارد.

علــی ســرتیپی بــا فیلمهــای «ســتارهبازی»،
«رحمــان« »۱۴۰۰پــل چوبــی» و «نیشزنبــور» در
قامــت ســرمایهگذار و تهیهکننــده ظاهــر شــده

اســت و حــاال بــا فیلــم «شــهرک» علــی حضرتــی
بــه جشــنواره آمــده اســت.

«شــهرک» اشــاره بــه زندگــی جوانــی دارد کــه

ی اســت و بایــد شــرایط
عالقهمنــد بــه بازیگــر 
ویــژه و تمرینهــای روحــی و روانــی گــروه

بازیگــران در شــهرکی ایزولــه شــده را بپذیــرد.

ســرتیپی ،تهیهکننــده «شــهرک» در گفتوگویــی
بــا «روزنامــه صبــا» بــه ســواالت مــا در خصــوص
ایــن فیلــم و چالشهایــش پاســخ داده اســت کــه

در ادامــه میخوانیــد.

گویــا ایــده «شــهرک» از کتــاب «قصههــا از
کجــا میآینــد» اصغــر عبداللهــی آمــده اســت.
شــما بعــد از خوانــدن فیلمنامــه تصمیــم بــه
همــکاری گرفتیــد؟

در این خصوص اطالعی نــدارم .من فقــط فیلمنامه را
خواندم .از آنجایی که فیلمنامه «شــهرک» بسیار متفاوت
بود ،تصمیم گرفتم که تهیهکنندگــی آن را بر عهده بگیرم.
با توجه به شــور و حال حضرتی احســاس کــردم باید به او
کمک کنم و در این کار نقشــی داشــته باشــم .حقیقتا فکر
کردم جای چنین فیلمهایــی که در ژانرهــای مختلف که
کار کردهام خالی اســت .در کل تفاوت «شــهرک» ،نو بودن
ســوژه ،فکر و فیلمنامــه مــن را ترغیب بــه تهیهکنندگی
این کار کرد.
آیــا در حیــن ســاخت اثــر مشــکالت و چالشهایــی
داشتید؟
اصلیتریــن چالــش مــا کرونــا بــود و اینکــه قصد
داشــتیم یک فیلــم لوباجت با هزینــه کم بســازیم به این
دلیل که ریســک بازگشــت پــول و ســرمایه ،زیــاد بود.
بســیار راحــت و روی نظــم کار کردیــم .خوشــبختانه با
هیچ مشــکلی مواجــه نشــدیم .خیلی خوب و بیحاشــیه
پیش رفتیم.
فکــر میکنیــد بازخــورد مخاطبــان و داوران
بــه «شــهرک» چــه باشــد؟
فکر میکنم داوران کار را دوست داشــته باشند .در این
چنــد روز از مخاطبان هم بازخورد مثبتــی گرفتیم .حقیقتا
تماشــاچیانی که برای دیدن کار به جشــنواره آمده بودند
«شهرک» را دوست داشتند.
چگونــه بــه ترکیــب ســاعد ســهیلی ،مهتــاب
ثروتــی ،همایــون ارشــادی و ...رســیدید؟ انتخــاب
بــا علــی حضرتــی بــود؟
به صــورت تیمی و با مشــورت هم بازیگــران را انتخاب
کردیم ،اما بیشتر نظر علی حضرتی بود.

