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شمایل یک بازیگر
ساعد سهیلی سودای فجرحمیدرضا پگاه سودای فجر »دیدن این فیلم جرم است«

»یکی می خواد باهات حرف بزنه«
»شهرک«، »اتاق تاریک«، »التاری«

»چند مترمکعب عشق«
»رخ دیوانه«

دیده شده در »قاده های طا«

  تبسم کشاورز

ــینمای  ــازان س ــا فیلمس ــو ب ــه گفت وگ در ادام
ــرم رودی  ــادی ک ــراغ ش ــه س ــران، ب ــاه ای کوت
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــه در جش ــم ک رفته ای
کوتــاه تهــران فیلمــش حضــور موفقــی داشــت. 
ــر  ــنواره فج ــن جش ــاال در چهلمی ــرم رودی ح ک
ــا«  ــینمایی »بی روی ــم س ــازی در فیل ــر ب ــاوه ب ع
را  همیشــه«  گاهــی،  »هرگــز،  کوتــاه  فیلــم 
ــوده  ــنده و کارگاردان آن ب ــر، نویس ــه بازیگ ک
اســت، آمــاده نمایــش دارد. بــا او دربــاره فیلــم 
تــازه اش، تجربــه ایــن فضــا و وضعیــت ســینمای 
در  کــه  کرده ایــم  گفت وگــو  ایــران  کوتــاه 

ادامــه می خوانیــد.

ــز،  ــم »هرگ ــده فیل ــوص ای ــی درخص ــدا کم   در ابت
گاهــی، همیشــه« بگوییــد . مضمــون اصلــی اثــر شــما 

چیســت؟
»هرگــز، گاهی، همیشــه« فیلم دوم من بود که ســال 98 
فیلم برداری آن را انجام دادم. نویسندگی، کارگردانی و بازیگری 
این فیلم را که زمانش 15 دقیقه اســت خودم بر عهده داشته ام. 
قصه اصلی فیلم  از آن جا آغاز می شــود که دختری در مدرســه 
خواهرش، با خبری روبرو می شود و بعد باید در خصوص آن خبر 

تصمیمی بگیرد. در کل فیلم در برزخ ایــن تصمیم گیری برای 
کاراکتر می گذرد. 

  آیا قصد ساخت فیلم بلند را دارید؟
بله حتما در آینده این کار را خواهم کرد.

  فضــای ســینمای کوتــاه ایــران را چگونــه ارزیابــی 
می کنیــد؟

به عنوان بازیگــر هنوز وقتی یــک فیلم کوتاه بــرای بازی 
به من پیشــنهاد می شــود ذوق می کنم. فکــر می کنم طراوت 
و تازگی که در ســینمای فیلم  کوتــاه وجــود دارد واقعا نایاب 
اســت. ریســک پذیری بچه ها و این که درگیر گیشــه و فروش 
نیســتند بســیار اهمیت دارد. بچه های فیلم  کوتاه کاری را که 
دلشــان می خواهد انجام می دهنــد. انرژی زیــادی در فضای 
فیلم کوتاه وجود دارد که نتایج آن را ســال ها بعد در فیلم بلند 
خواهیم دید. همانگونه که این انرژی و هیجان را در ســینمای 
فعلی مــان می بینیم. بــرای مثال آریــن وزیردفتــری و امید 
شــمس که امســال در بخش رقابتی و بلند فجر، فیلم دارند، با 
 فیلم کوتاه آغــاز کردند که حــاال نتایجش به ســینمای بلند 

تزریق شده است.

ــر  ــالوه ب ــاه ع ــد فیلم کوت ــر می کنی ــوال فک   اص

دیــد منتقدیــن و جشــنواره، توســط مــردم هــم 
ــود؟ ــده می ش دی

راســتش خیلی کم. به شــخصه معتقدم که 
هرکاری باید برای مخاطب خودش ارائه شــود، 
در غیر این صــورت انتظارات بــرآورده نخواهد 
شــد و دلســردی ایجاد می شــود. فیلــم کوتاه 

مخاطب خاص خودش را دارد، بچه های فیلمســاز، 
دانشجوها، منتقدین و در حقیقت کسانی 
که دغدغه ســینما را به عنوان یک حرفه 
دارند مخاطب فیلم های کوتاه هستند، که 
حقیقتا آن ها هم بخشی از مردم محسوب 

می شوند.

ــور  ــاره حض ــم درب ــکات مه   ن
ــان در  ــر خودت ــاه و اث ــم کوت فیل
جشــنواره فجــر را توضیــح دهیــد؟

براساس فراخوان امســال جشنواره 
فجر، حضــور فیلم های کوتــاه منوط به 
حضور در جشــنواره فیلــم کوتاه تهران 
بود، البته با این شــرط که زمان فیلم ها 
بیشــتر از 15 دقیقه نباشد. همین قضیه 
خودش یک چالش بــزرگ را ایجاد کرد، 

به ایــن دلیل که محدودیــت زمانی فیلــم کوتاه تهران 
۳0 دقیقه اســت. تعدادی از فیلم هــای کوتاه مثل 
»مورس«، »کپســول« و غیره که در جشــنواره 
فیلم کوتاه تهران حضور داشــتند، نتوانستند در 
جشــنواره فجر شــرکت کنند. این که فیلم برای 
ورود به جشــنواره باید کوآیلیفاید شــده باشــد 
موضوع جدیدی نیســت و قبال هم  اتفاق می افتاده 
است، فقط ســر مســائل زمانی است که 
هر ســال گفتمان به وجود می آید. این جا 
این ســوال پیش می آید که آیا یک فیلم 
با 22 یا مثال 25 دقیقه زمــان اجازه دارد 
زمانش را کوتاه کند و بعد در جشــنواره 

فجر شرکت کند؟
به این ترتیب یک چهــارم فیلم حذف 
می شــود و دیگــر فیلمی نیســت که در 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران پذیرفته شده 
اســت. این ها چالش هایی اســت که برای 
برخی از فیلم ها پیش می آید. شــاید بهتر 
بود این دو جشــنواره محدویت های زمانی 
برابری داشته باشند و به شــکل کامل هر 
فیلمی که در جشــنواره فیلم کوتاه تهران 
حاضر بــوده بتواند در جشــنواره فجر هم 

شرکت و رقابت داشته باشد.

دیده شده در »گشت ارشاد1«

شادی کرم رودی بازیگر، نویسنده و کارگردان »هرگز، گاهی، همیشه«:

نتایج  ساخت فیـلم کوتــاه به سینمای بلند تزریق می شود

به عنوان بازیگر هنوز وقتی 
یک فیلم کوتاه برای بازی به 
من پیشنهاد می شود، ذوق 

می کنم. فکر می کنم طراوت 
و تازگی که در سینمای فیلم  
کوتاه وجود دارد واقعا نایاب 
است. ریسک پذیری بچه ها 

و این که درگیر گیشه و 
فروش نیستند

 بسیار اهمیت دارد


