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ــکیبا«  ــن ش ــور »هوت ــاق و حض ــم ارف ــاره فیل  درب
ــتفاده  ــه اس ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ــرح ش ــواالتی مط س
ــوم  ــدان مرس ــاه چن ــای کوت ــتارگان در فیلم ه از س

ــت؟ ــما چیس ــود ش ــر خ ــت. نظ نیس
ببینید، من فکــر نمی کنم ایــن موضوع چیزی باشــد که 
از فیلم من شــروع شده باشــد. دراره حضور ســتاره ها ما خیلی 
بازیگــران مطرحی داشــتیم کــه در فیلم های کوتــاه متعدد و 
مختلفی بــازی کردند. حاال آقای شــکیبا هم لطف داشــتند به 
مــا، فیلمنامــه را خواندند، خوششــان آمد. مــن در چندجای 
دیگرهم کــه مصاحبه کردم حــاال این حرف من ممکن اســت 
کمی تکراری شــده باشــد ولی واقعا برای انتخاب آقای شکیبا 
من یک لحظه هــم حتی تردید نداشــتم. چــون در واقع کلمه 
به کلمه فیلمنامه را که می نوشــتم به شــکیبا فکــر می کردم و 
 خداروشکر با پیشنهادی که دادم بهشون، فیلمنامه رو خواندند و 

دوست داشتند.
و حاال در رابطه با حضور ســتاره ها من خیلی سینمای بلند را 
از سینمای کوتاه متمایز نمی دونم. چون تمام این ها زیر مجموعه  
یک کلمه ای به نامه »سینما« قرار می گیرند. که مهم ترین مسئله 

برای من هم همین است.
حاال اینکه برخی تفکیک می کنند و معتقدند چون اثر متعلق 
به سینمای کوتاه اســت، ما نباید بازیگر بیاوریم؛ این حرف برای 
ســال هایی بود که در واقع فیلم کوتاه به صــورت نیمه  حرفه ای 
آماتوری ســاخته می شــد.االن ســینمای کوتاه به شکل کاما 
حرفه ای پیش می رود. من حتی فمر می کنم که فیلم کوتاه در یک 
جاهایی جلوتر و عمل گراتر از ســینمای بلند دارد عمل می کند. 

یعنی ما تقریبا هرروزه شاهده جشــنواره های مختلف برای فیلم 
کوتاه ایم در صورتی که برای فیلم بلند اینطور نیست. من 
فکرمی کنم این ها نشــانه هایی از موفقیت فیلم کوتاه 
است. و خیلی نباید به دنبال تفکیک این دو)فیلم کوتاه 

و بلند( بود.

 پــس در واقــع دربــاره جایــگاه فیلــم کوتاه 
معتقدیــد در بســیاری از موقعیت هــا 

بســیار جلوتــر از فیلــم بلنــد ظاهر 
شــده اســت؟

بله کاما می توانــد پیش رو تر 
باشد. ســینمای کوتاه ما خیلی در 
طول این سال ها فعال تر از سینمای 
بلند بوده اســت. چه در جشنواره ها 
و چه از نظر چرخش در کشورهای 

مختلف.

 در واقــع ایــن نشــان دهنده 
ــت  ــدان اس ــرفت هنرمن پیش
یــا یــک رابطــه دوســویه 
ــئوالن؟ ــان هنرمندان و مس می

نمیشــه گفت فقــط هنرمند 
پیشــرفت کرده. ما همان میزان که 
در تکنولوژی پیشــرفت کرده ایم، 
هنرمنــد موظــف اســت خودش 

را به این فناوری برســاند. حــاال این ها می توانند اســباب و ابزار 
فیلمبرداری باشــند که در بعضی مراحل ســخت افزاری و 
گاهی نرم افزاری اســت. این تفکر هنرمند است که باید 
خودش را بدان نزدیک کند. کاما رابطه ای دوطرفه است. 
به گونه ای که اگر یکی از آن ها از این مسیر بازبماند، این 

پیشرفت هیچگاه حاصل نمی شود.

ــد  ــاق« می توان ــما »ارف ــر ش  به نظ
ــا خــود همــراه  اقبــال عمومــی را ب

؟ کند
ببینید من همیشه به این قضیه 
امیدوارم. من اعتقاد دارم کسی که 
فیلمسازی را انتخاب می کند؛ باید 
یــک زندگی سراســر پراسترس را 
تحمل کند. چــه در مرحله نگارش 
که یک نوع نگرانی وجود دارد؛ چه 
در مرحله ســاخت، پس از ساخت 
و مهم ترین نکته کــه در واقع اوج 
ماجراســت برای من در هر اثری؛ 
هنگامی ست که فیلم را با مخاطب 
میبینم. یعنی حتی اگر سال ها هم 
از یکــی از آثار من بگــذرد و بازهم 
نمایش داده شــود، برایم همواره با 
اســترس و اظطراب همراه اســت. 
این نگرانی برایم شــکل شیرینی 

دارد، اینکه با مخاطب تعامل کنی، بپرســی: آیا فیلم را دوســت 
داشــته یا نه؟ باتوجه به اتفاقاتی که برای »ارفاق« در جشنواره 
فیلم کوتــاه تهران افتاد ما توانســتیم در جــذب مخاطب و هم 
ســینماگران و منتقدان به یک همگرایی برســیم. فیلم در همه 
بخش ها بدون استثنا کاندید شده است. فکر می کنم تنها فیلمی 
بود که در جشنواره امسال در تمامی رشته ها کاندید شد و جایزه 
فیلمبرداری را از آن خود کرد. امیدوارم کــه این اتفاق بیفاه و با 

اقبال مواجه بشه.

 شــما در مصاحبــه ای عنــوان کردیــد در ســال1401 
ــد.  ــی می کنی ــد خــود را کارگردان ــم بلن نخســتین فیل

ایــن موضــوع صحــت دارد؟
بله کاما درست است. 

 نــگاه شــما بــه فیلــم کوتــاه راهــی بــرای ورود بــه 
فیلمســازی بلنــد اســت؟

به هیچ عنوان چنین قصدی ندارم. کسی که فیلم کوتاه کار 
می کند، حاال اگر شــرایطی در ایران وجود داشت که ممکن بود 
از فیلم کوتاه به شکل درســتی درآمدزایی کرد؛ من فکر می کنم 
درصد خیلی زیادی از فیلمســازان کوتاه به سمت سینمای بلند 
نمی رفتند. ببینید انتخاب من از ابتدا ورود به سینمای بلند بوده 
اســت. حاال من صبر می کردم به یک میزانــی از دانش و تجربه 

برسم و بعد فیلم بلند.
می توانســتم 4-5ســال پیش هم به فیلم بلنــد ورود کنم؛ 
حتی فیلمنامه را هم آماده کرده بــودم. در واقع 2-۳تا فیلمنامه 
بلند داشتم که بنا به دالیلی کنار گذاشــتم. واقعا اینطور نیست 
که بگوییم فیلم کوتاه پلی برای ســینمای بلند است. ما در فیلم 
کوتاه تجربه هایی به دســت می آوریم اما ســینمای بلند دنیای 
متفاوت تــری دارد چون فاکتورهای مختلفــی از جمله مباحث 
تجاری در آن مطرح اســت که کامــا ایــن دو را از این منظر از 
یکدیگر تفکیک می کند. اما بازهم می گویم این دو زیرمجموعه 
واژه ای به نام »ســینما« قــرار می گیرند. م در واقــع در همین 
ماه هــای اخیر درگیــر نــگارش فیلمنامه بلندم هســتم. 4-۳ 
ســناریوی دیگر هم بود که همین کار اخیر بیش از بقیه به دلم 
نشسته. به امید خدا از سال1401 بتوانیم پیش تولید را آغاز کنیم 

و آن را بسازیم.

 فیلــم کوتــاه را می تــوان نوعــی رزومه ســازی 
ــت؟ ــد دانس ــم بلن ــرای فیل ب

ببینید قطعا می تواند تاثیرگذار باشد. چرا که نه! شما هنگامی 
که با تهیه کنندگان صحبت می کنید از شــما دربــاره آثار قبلی 
می پرسد. این سوال می تواند حاال در سطح دستیاری فیلم بلند 
باشد یا فیلمســازی فیلم کوتاه. به هرحال شما باید بتوانید اثری 
از خود ارائه دهید که بنظر من فیلم کوتاه قطعا رزومه درست تری  
به حساب می آید. کما اینکه فیلمسازان کوتاهی بودند که با ورود 
به سینما بسیار موفق بودند. بســتگی دارد؛ برای معرفی یکی از 
مدرک تحصیلی استفاده می کند؛ یکی آثاری که در آن ها دستیار 
بوده را و برخی هم مجموعه ای از فعالیت هایشــان را برای رزومه 
معرفی می کنند. به هرحــال فیلم کوتاه رزومه قوی به حســاب 

می آید.

 و ســوال آخــر؛ در بیــن گفتگــو اشــاره کردیــد کــه 
ــتید؛  ــان هس ــر بلندت ــه اث ــگارش فیلمنام ــغول ن مش

ــم؟ ــر آن را بدانی ــت ژان ــن اس ممک
بله، خیلی دوست نداشــتم قبلش توضیح بدم. ولی در واقع 
فیلمنامه از دل اجتماع بیرون می آید و اصوال کارهایی که تا حاال 
نوشــته ام به همین شکل اســت. قصد ندارم تا زمانی که ساخته 

نشده خیلی توضیحی بدم.

حانیه جهانیان 

در بیــن اســامی راه یافتــه بــه جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران »ارفــاق« تنهــا اثــر در ایــن دوره بــود کــه در تمامــی رشــته ها کاندیــد شــد و توانســت جایــزه 
ــای  ــتارگان در فیلم ه ــور س ــاره حض ــاق« و از او درب ــردان »ارف ــی« کارگ ــا نجات ــا »رض ــم ب ــی کردی ــد. گفتگوی ــود کن ــز از آن خ ــرداری را نی ــن فیلمب بهتری

کوتــاه و آینــده فیلــم کوتــاه در ایــران پرســیدیم.
ســوتیتر: ایــن نگرانــی برایــم شــکل شــیرینی دارد، اینکــه بــا مخاطــب تعامــل کنــی، بپرســی: آیــا فیلــم را دوســت داشــته یــا نــه؟ باتوجــه بــه اتفاقاتــی 
کــه بــرای »ارفــاق« در جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران افتــاد مــا توانســتیم در جــذب مخاطــب و هــم ســینماگران و منتقــدان بــه یــک همگرایــی برســیم.

گفتگو با رضا نجاتی کارگردان فیلم کوتاه ارفاق

فیلمسازی 
مساوی است با

یک زندگی پراسترس

این نگرانی برایم شکل شیرینی 
دارد، اینکه با مخاطب تعامل 

کنی، بپرسی: آیا فیلم را دوست 
داشته یا نه؟ باتوجه به اتفاقاتی 

که برای »ارفاق« 
در جشنواره فیلم کوتاه تهران 

افتاد ما توانستیم در جذب 
مخاطب و هم سینماگران و 

منتقدان به یک همگرایی برسیم


