
ویژه نامه چهلمین جشنواره فیلم فجرشنبه 16 بهمن1400  سال هشتم    شماره 1221  8 صفحه  5000 تومان 4

برگ برنده:  ترکیب شعیبی و زارع و 
سوژه ای زنانه و پر التهاب

نکته جالب: پرداختن به بیوگرافی یک 
چهره مطرح ملی 

 
برگ برنده و نکات جالب 
فیلم هناسهر دو اثر اکرانی روز

فیلم: هناس
ژانر: بیوگرافی

کارگردان: حسین دارابی
ــه  ــت« را در کارنام ــود »مصلح ــین خ ــه پیش او در تجرب
ــه60 در  ــفر ده ــع و اتمس ــه وقای ــه ب ــی ک دارد. فیلم

می پــردازد. ایــران 
تهیه کننده: محمدرضا شفاه

»بیســت ویک  فیلم ســینمایی  در  تهیه کنندگــی  ســابقه  او 

روز بعــد« را نیــز دارد.  او پیــش از »هنــاس« نیــز تجربــه 
ــی و نویســندگی را پشــت سرگذاشــته اســت. کارگردان
ــران  ــی بازیگ ــال زارع ــعیبی و مری ــروز ش ــران: به بازیگ

شمایل یک فیلم

گفتگو با حسین دارابی، کارگردان »هناس«؛

»هنــاس«»هنــاس«
 ایستادگی  روی یک تصمیم است ایستادگی  روی یک تصمیم است

برگ برنده: نکته جالب: 

  تبسم کشاورز

ــرام  ــک ادای احت ــاس« ی »هن
بــه زنــان ایرانــی اســت، 
زنانــی کــه در دل بحران هــا و 
ــان  ــدد همچن ــای متع چالش ه
ــش  ــت پی ــا صالب ــتاده و ب ایس

می رونــد. 
علــی دارابــی ســازنده »مصلحت« 
ایــن بــار بــه ســراغ یــک بیوگرافــی 
ــی  ــت. بیوگراف ــه اس ــب رفت ملته
کــه بــا بــازی بهــروز شــعیبی و 

ــی رود. ــش م ــی پی ــال زارع مری
علــی دارابــی، کارگــردان فیلــم  
ســینمایی »هنــاس« در گفت وگویــی 
بــا روزنامــه صبــا به ســواالت مــا در 
ــم و چالش هایــش  ــن فیل خصــوص ای
ــه  ــه در ادام ــت ک ــخ داده اس پاس

می خوانیــد.

  فیلــم ســینمایی »هنــاس« 
بــا  شــما  همــکاری  دومیــن 
ــی  ــت. کم ــفاه اس ــا ش محمدرض
همــکاری  ایــن  خصــوص  در 

بگوییــد.
کار کردن با آقای شــفاه بســیار 

لذت بخش است. دوستی من و ایشان به سال های دور برمی گردد. 
ما همکاری  های زیادی در باشگاه فیلم سوره داشتیم و فیلم  های 
کوتاه بســیاری را کار کردیم. عالوه بر رفاقت و دوســتی قدیمی  
که بین ماست یکی از ویژگی های ایشــان این است که خودشان 
تحصیل کرده ســینما از فرانســه هستند و هم ســینما را خوب 

می شناسند . ما از انتخاب سوژه، نوشتن و پخته شدن فیلمنامه 
گرفته تــا انتخــاب بازیگــران، درآمدن فضــای فیلم و 

موسیقی باهم مشــورت می کنیم. آقای شفاه در تمام 
مراحل کار کنار من هستند. واقعا نظر ایشان برای من 
اهمیت دارد چرا که به فیلم چیزهای بســیاری اضافه 

می کنند و کیفیت کار را باالتر می برند. با تمام مشکالت 
و چالش هایی که در ساخت فیلم وجود داشت ایشان مثل 

کوه پشــت من و کار بودند. امیدوارم  این همکاری ســالیان سال 
ادامه دار باشد.

  اولیــن فیلــم بلنــد شــما »مصلحت« بــود که بســیار 
فیلمنامــه الگومنــد و اصولــی داشــت. باتوجــه بــه تجربه 
قبلی تــان آیــا پرداختــن بــه موضوعــات خــاص ارزش و 
ــوژه های  ــمت س ــه س ــت ب ــر اس ــا بهت آورده ای دارد ی

کلیشــه ای رفــت؟ 
ســوژه »مصلحت« خاص بود و خط قرمزهایــی در آن وجود 
داشــت. روی فیلمنامه آن بســیار کار کرده بودیــم. به هر حال 
دست گذاشتن روی ســوژه های خاص مخاطب را درگیر می کند 
اما این دلیل نمی شــود که فقط فیلمی جذاب باشد که سوژه اش 
خاص است. به عقیده من اگر فیلمساز سراغ سوژه های کلیشه ای 
هم برود اما نوع زاویه نــگاه و روایتش خاص و هنرمندانه  باشــد 

می تواند موضوعات کلیشــه ای را هم جذاب کند. در تاریخ سینما 
کارهای زیادی داریم که نویسنده ها و کارگردان های مختلف روی 
آن دست گذاشته اند و یک داســتان تکراری را هرکسی به سبک 
خودش روایت کرده اســت که فیلم های درخشــانی شده اند. به 
هرحال تیزهوشی کارگردان و نویسنده می تواند حتی سوژه های 

کلیشه ای را هم جذاب کند.

  مضمــون و محتــوای فیلــم »هنــاس« 
ــه  ــاس« ب ــتید در »هن ــد داش ــت؟ قص چیس

ــد.  ــی بپردازی ــه موضوع چ
»هناس« تجربه بی نظیری در مســیر تجربه نشده 
و چالش جدیدی برای تیم فیلمســازی ما بود. ساخت این 
کار حدود یک ســال ونیم طول کشید. ما تمام تالشمان را کردیم 
که خوب از پس آن بربیاییم. منتظر هســتیم تا نــگاه منتقدان و 
روزنامه نگاران را به »هناس« بخوانیم.  به دلیل این که با گروه های 
مختلف فیلم را دیده ایم به نقاط قوت و ضعف آن واقف هســتیم. 
ممکن است براساس نظراتی که در جشنواره می گیریم تغییراتی 
برای اکران عمومی در فیلم ایجاد کنیم. در کل امیدوارم شــاهد 

واکنش های خوب از مخاطبین باشیم. 

  اساسا دغدغه تان در این فیلم چه بود؟
در واقع کلیت داستان به این اشاره دارد که روی تصمیماتی 
که در زندگی می گیریم ایســتادگی کنیم. بــه قول معروف اگر 
تصمیمی قطعــی گرفتیم بایــد هزینــه اش را بپردازیم و پای 
حرفمان باشــیم. این به نظرم مهم ترین دغدغه فیلم »هناس« 

بود.


