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برگ برنده:  کارگردانی یوسف حاتمی کیا و 
تهیه کنندگی پدرش ابراهیم حاتمی کیا

نکته جالب: پرداختن به موضوع کرونا و 
چالش های پیرامونی آن

آیــا بایــد از مریــال زارعــی و بهــروز شــعیبی منتظــر 
ــی  ــا نقش هــای متفاوت کاراکترهــای تکــراری باشــیم ی

را از آن هــا خواهیــم دیــد؟
هر فیلمساز و کارگردانی دوست دارد بازیگر در فیلمش بازی 
و نقش جدیدی را ایفا کند. حقیقیتا من هم این دغدغه را داشتم. 
وقتی بهروز شــعیبی و مریال زارعی را انتخاب می کردم دوست 
داشــتم بازی هایی که در فیلم  من می شــود مختص به این کار 

باشــند. به هر حال هر بازیگری یک توانمنــدی و ظرفیتی دارد. 
این دو بزرگوار که بازیگران خوب ســینمای ایران هستند خیلی 
با دغدغه ســر فیلم ما آمده بودند . با وجود این که من فیلمســاز 
جوانی بودم و رزومه زیادی نداشــتم اما به من اعتماد کردند. به 

نظرم با تالش آن ها توانستیم کاری متفاوت را ارائه دهیم.

ــم آن  ــاخت فیل ــای س ــوص چالش ه ــی در خص   کم
هــم در شــرایط کرونــا بگوییــد.

از زمــان پیش تولید، یک تیم پزشــکی باید بــه گروه های 
فیلمســازی اضافه می شــد. با وجود تمــام رعایت هــا یکی از 
افــراد کلیدی پــروژه ما بــه کرونا مبتال شــد. ایــن معضالتی 
بود که تمام فیلمســازان با آن مواجه شــدند   اما عالقه به تولید 
اثر باعث شــد همه ما این مصائــب را به جان بخریــم تا بتوانیم 
 محصوالتــی جدیــد تولید کنیــم و چراغ ســینما را روشــن 

نگه داریم.

  بــه نظر شــما فیلــم »هنــاس« اثــر جشنواره پســندی 
؟  ست ا

تالش ما این بوده که »هناس« واجــد ویژگی های موردنظر 
منتقدان و اهالی ســینمارو باشــد. امــا در عین حــال برایمان 
اهمیت داشــت که فیلم با وجود داشــتن خصیصه های هنری و 
حرفه ای به گونه ای باشــد که در دید مخاطــب عام هم مقبول و 
دوست داشــتنی دیده شــود. در کل امیدواریم کــه فیلم مورد 

استقبال واقع شود.

ــر  ــه فک ــت ک ــم اس ــن فیل ــزی در ای ــه چی   چ

ــی  ــدان را راض ــردم و منتق ــد م ــم می توان ــد ه می کنی
 می کنــد و هــم در کارنامــه کاری شــما یــک اثــر 

ماندگار شود؟
»هنــاس« یک فیلم بیوگرافیک اســت که جــزو مهم ترین 
موضوعات دو دهه گذشته کشــورمان محسوب می شود. فیلمی 
اســت که واقعیت های زندگی افراد واقعی را  به تصویر می کشد. 
زندگی آدم های مهمی که جزو شــخصیت های برجسته روزگار 
ما محسوب می شوند. فکر می کنم در طول زمان، »هناس« فیلم 
مهمی خواهد شــد و این مهم ترین المان و ویژگی فیلم در حوزه 

ماندگار بودن است. 

شب طالیی

ــرای فجــر امســال  ــی هســتند. شــعیبی ب ــر داراب ــن اث اصلــی آخری
ــردان دارد. ــام کارگ ــم در مق ــی ه فیلم

سرمایه گذار: حوزه هنری

ــن  ــی از مهم تری ــرام توکل ــی به ــه کارگردان ــن« ب ــدون م ــا ب »اینج
ــری ا ســت.  ــار ســینمایی حــوزه هن آث

ســایر عوامــل مطــرح: »فردیــن خلعتبــری«، موســیقی فیلــم 

»مصلحــت« را ســاخته اســت.
ــک  ــه ی ــن ب ــی و پرداخت ــال زارع ــاوت مری ــازی متف ــوت: ب ــاط ق نق

ــی ــتان واقع داس
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