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شمایل یک بازیگر
نیکی کریمی سودای فجرامیر آقایی سودای فجر »بدون تاریخ بدون امضا«، »بادیگارد«

»هیس دخترها فریاد نمی زنند«،
»ارتفاع پست«، »دیدن این فیلم جرم است«

»بوی پیراهن یوسف«، »دیوانه ای از 
قفس پرید«، »زن دوم«

»چهارشنبه 19 اردیبهشت«،  دیده شده در»شنای پروانه« 
دیده شده در »عروس«)برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد(

  حانیه جهانیان
گفتگو با »محمدمعین روح االمینــی« کارگردان فیلم کوتاه »لئو« 
که سرانجام در جدال با حقیقت و خیال به صلح رسید تا حاصل آن اثری 

باشد که در فجر چهلم در بین 10 اثر راه یافته حرفی برای گفتن دارد.
  چرا »لئو«؟

در واقع »لئو« متشکل از دو قصه متفاوت است، که قرار بود هر کدام 
را در زمان مختص به خودش جداگانه بســازم. قصد داشتم یکی از این 
سناریوها را بیشتر گسترش دهم که در نهایت »لئو« شکل گرفت. یعنی 
به شکلی همان دو قصه ای را که از ابتدا دراختیار داشتم به نحوی ترکیب 
کردم و یک سناریوی جامع شکل گرفت؛ ناگفته نماند که این دو ماجرا 
یکی ساخته ذهن خودم و دیگری روایتی کامال واقعی بود که سرانجام با 

ترکیب این دو به نوعی »لئو« شکل گرفت. 
  این بار در »لئو« باید منتظر چه روایتی باشیم؟

در واقع فیلم به مهاجــرت کودکان اشــاره دارد؛ اینکه با مهاجرت 
ممکن است با چه آسیب هایی مواجه شوند یا این اتفاق چه چالش هایی 
پیش روی بچه ها می گذارد و مواردی از این قبیل. در واقع به این دلیل 
که کودکان نقشــی در مهاجرت ندارند امــا از تغییرات آن هم مصون 

نمی مانند تالش کردم دنیا را از منظر آنها نمایش بدهم.
ــگ  ــل« جن ــهر عس ــم »ش ــه در فیل ــه اینک ــه ب   باتوج
ــر کشــیدید، دغدغه منــدی  ــه تصوی ــگاه کــودکان را ب در ن

ــرد؟ ــأت می گی ــا نش ــودکان از کج ــه ک ــبت ب ــما نس ش
راســتش را بخواهید خودم هم دقیقا نمی دانم چگونه این اتفاق 
افتاد! شاید چون وقتی سن کمی داشــتم و تلویزیون تماشا می کردم 
این سوال را داشــتم که چرا هیچ نگاه کودکانه ای در بین آنها نیست؟ 
درآثار ســینمایی هم موضوعات کودک کمرنگ و در مواقعی حذف 
شده تلقی می شد. محتوای متناســب با گروه سنی ما وجود نداشت و 
درک بسیاری از مفاهیم آثار آن زمان برایمان دشوار بود. فکر می کنم 
این موارد باعث شد به ســاخت محتوا درباره کودک بیشترعالقه مند 
شوم. به این دلیل که دنیا و نگاه کودکان کامال متفاوت است، معتقدم 
باید محتوای تخصصی برایشان تولید کرد. مخصوصا درباره  فیلم بلند 

که کمبود هایی وجود دارد و در کشــورما به کیفیت و تنوع تولیدات 
کودکان و نوجوانان بسیار کم توجهی می شود. 

فکر می کنم این فیلمســازی در ژانر کودک در ایران به توســعه 
بیشتری نیازمند اســت چرا که در کشــورهای اروپایی از همان آغاز 
بچگی به شرح و تحلیل بســیاری از موضوعات ویژه آنها می پردازند. 
متاســفانه در ایران این نگاه وجود ندارد و بیشــتر تولیدات از منظر 

تجاری بررسی می شوند. 
  چالش های شما در »لئو« ؟

در ابتدا زبان فیلم عربــی و یونانی بود، قصه 
اثر در خارج از ایران در یونــان اتفاق افتاده، ما با 
چالش زبان و لوکیشن مواجه بودیم. مدت ها به 
دنبال محلی بودم که باالخره در کاشــان آن را 
پیدا کردم. پــس از آن در طراحی صحنه تالش 
کردیم تا فضا را به محل موردنظر نزدیک کنیم 

تا باورپذیر باشد. 
موضوع بعدی زبان یونانی بود. با ارتباطاتی 
که از طریــق فضای مجــازی برقــرار کردیم 
توانســتیم براســاس دیالوگ ها بــه بازیگر اثر 
آموزش دهیم و در لحن هم سعی کردیم تا این 

اتفاق بسیار دقیق رقم بخورد. 
یکی از مهم تریــن چالش های من این بود کــه در گروه بازیگری 
به اســتثنای یک نفر که تجربه همکاری با یکدیگر را داشتیم، بازیگر 
کودک فیلم هیچگونه ســابقه ســینمایی نداشــت. از طرفی دیگر 
نابینابــودن بازیگر فیلم هم موردی بــود که نباید ســاده از آن عبور 
می کردیم. پس تالش کردیم تا با تمرین های خاصی که در نظر گرفته 

بودیم؛ او را با فضا آشناتر کنیم. 
  جایــگاه فیلم کوتــاه در ایــران را چگونــه ارزیابــی 

؟ می کنیــد
معتقدم در سال های اخیر توجهات بیشــتری به این حوزه شده 
است.  آشنایی مردم با فیلم کوتاه روزبه روز بیشتر می شود. اما از نگاهی 

دیگر اینکه صرفا برای این آثار به برگزاری جشنواره بسنده می کنیم 
و در نهایت چند فیلم به نمایش گذاشــته می شود و مثال جوایزی هم 
اهدا می شود و کارمان با فیلم کوتاه همین جا تمام می شود تا جشنواره 
بعدی... فکر می کنم در این رابطه به برنامه ریزی بیشتری نیاز داریم. 
یعنی اینکه وقتی فیلم کوتاه در دنیا جایــگاه خوبی دارد چرا در ایران 
این طور نیست؟ نگاه به فیلم کوتاه این است که برای شروع فیلمسازی 
بلند از همین راه برو و چند فیلم کوتاه بساز.تجربه کن، آزمون و خطا 
کن تا برای آثار بلند آماده شوی! در صورتی که 

این طور نیست. همین که آثار کوتاه تنها در 
جشنواره حضور دارند و صداوسیما بخشی 
را برای نمایش آثار در نظر نمی گیرد؛ یعنی 
ما هنوز راه زیادی داریم. اینجا تا می شنوند 
که فیلمساز کوتاهی می پرسند: یعنی شما 
هم ســازنده همین پســت ها و کلیپ های 

اینستاگرامی هستید؟
  بــه نظرشــما بــا مشــکل آمــوزش و 

ــم؟ ــات مواجه ای تبلیغ
بله؛ دقیقــا همینطور 

اســت. این کمبودها 
بــه  درنهایــت 

عملکرد مســئوالن امــر برمی گردد. 
زمان و راه زیــادی داریــم تا نگاه 

کنونی به فیلم کوتاه اصالح شود.
  بــه فیلمســازی بلنــد 

ــد؟ ــر می کنی ــم فک ه
نــه! یعنــی حداقل به 
شکلی رفتار نکردم که فیلم 

کوتاه بسازم برای  اینکه تجربه 
کســب کنم، تا فیلم بلند موفق تری داشته 

باشــم. هربار که فیلم کوتاه ساختم تنها به دلیل 

ارزش آن، فیلمسازی کردم.
  اقبال عمومی نسبت به »لئو« را چطور می بینید؟

 متاسفانه فیلم های کوتاه، از نشســت خبری محروم شده اند! این 
اتفاق هم بــه همان صبحت های قبل برمی گردد که متاســفانه حتی 
مدیران مســئول هم به این اتفاق بی توجه اند. چیزی که فیلمسازان 
کوتاه در جشنواره امسال شــاهدند بنا به هر دلیلی زمزمه های حذف 
مجدد این بخش از فجر بیشــتر شــده اســت. این نکته که آثار ما نه 
نمایشی خواهند داشت و نه نشســت خبری نشان از بی اهمیتی فیلم 
کوتــاه در نگاه مســئوالن دارد. به همین علت نمی تــوان روی اقبال 

عمومی آن طور که باید حساب باز کرد.
ــتر  ــوان بس ــت عن ــا تح ــور پلتفرم ه ــت از حض   صحب
ــما  ــت؛ نظرش ــرح اس ــاه مط ــار کوت ــن آث ــش آنالی پخ

ــت؟ چیس
فارغ از اینکه پلتفرم ها در ســال های اخیر در ایران بین مردم رونق 
بیشتری گرفتند؛ طبیعی ست که هیچ چیز جای تماشای آثار روی پرده 
نقره ای را نمی گیرد. این نکته که بسترهای پخش آنالین در 
انتقال حس سینما عاجزند خود منجر به کاهش روند 
ارتباط گیری مخاطب با فیلم اســت. ولی اگر این 
تصمیم قطعی شود؛ می تواند به عنوان یک اتفاق 
مثبت استمرار داشته باشد.حتی ممکن است به 
جذب مخاطبان ساکن شهرستان یا افرادی که 
شرایط حضور در جشنواره ها را پیدا نمی کنند 

کمک بسیاری کند.
  و در انتهــا نکتــه ای هســت کــه بــه آن 

اشــاره نکــرده باشــیم؟
امیــدوارم توجــه مســئوالن به 
استعدادهای درون شهرستان ها 
ایــران  در  شــود.  بیشــتر 
استعدادهای بسیار درجه یکی 
در هنر به ویژه ســینما وجود 
دارند که متاســفانه فرصت و 
امکان کشــف آنها رخ نداده 
و همین اتفاق بــه مهاجرت 
جوانان مســتعد شــهرهای 
کوچک به اســتان هایی چون 
»تهــران« و »اصفهــان« منجر 
می شــود. ایــن جابه جایی باعث 
می شود برای شروع و شناخته شدن 

دوباره همه چیز را  از صفر شروع کنند.

به شکلی رفتار نکردم که 
فیلم کوتاه بسازم بخاطر 
اینکه تجربه کسب کنم، 
تا فیلم بلند موفق تری 

داشته باشم. هربار 
که فیلم کوتاه ساختم 

تنها به دلیل ارزش آن، 
فیلمسازی کردم

گفتگو با محمدمعین روح االمینی کارگردان فیلم کوتاه »لئو« :

»لئو« نمایش غربت مهاجرت 
به زبان کودکان است


