
یاسر سماوات- کوتاه، بلند، متوسط... بارها و بارها در زندگی به این 
تعاریف برخوردیم. در مقوله هنر، به ویژه هنر هفتم، سینمای کوتاه )فیلم 
کوتاه( مقوله ای است که عمری دقیقا همزمان با پیدایش این پدیده بزرگ 
جهان دارد. به یقین بسیاری از ما فیلم های کوتاه برادران لومیر، مخصوصاً 
آن فیلم معروف از سردر ورودی کارخانه ای قدیمی را )با عنوان کارگران 
در حال خروج از کارخانه( که هنوز هم پابرجاست دیده ایم. گفته می شود 
این اثر نخستین فیلم کوتاه تاریخ سینما بود. به هر ترتیب، فیلم کوتاه، در 
ذات خود بستر پیدایش سینما، این هنر انسان مغرور از تسخیر دانش و 
فناوری در اواخر قرن 1۹ میالدی شد. هرچند بعدها، ساختار، تکنیک ها، 
میزانسن ها و ... در استاندارد ساخت فیلم کوتاه، تکامل چشمگیری پیدا کرد 
و سینمای کوتاه رفته رفته به بخش قابل توجه و صدالبته قابل احترامی در 
جشنواره ها و دیگر رویدادهای مربوط به هنر هفتم و پرده نقره ای تبدیل 
شد. گونه ای از فیلم که از منظر ریخت شناسی، هنری واال برای بیان موتیف 
و انتقال معانی به مخاطب در گستره  محدود زمانی می طلبد. اکران بسته 
فیلم کوتاه »ژنریک؛ شش فیلم شش نگاه« از تولیدات انجمن سینمای 
جوانان ایران در گروه سینمایی هنروتجربه، بهانه ای شد تا با سازندگان این 
فیلم ها همکالم شد. لطفاً در این شماره با گپ و گفت من و امیر پذیرفته 

کارگردان فیلم »کپسول« همراه شوید. 
آقای پذیرفته، فامیلی جالبی دارید! شــما با سجاد پذیرفته 

بازیکن تبریزی تیم ملی بسکتبال ایران که نسبتی ندارید؟
)با خنده( نه راســتش من رفسنجانی هستم و دســت برقضا گمان 
می کردم فامیلی بسیار تکی داریم! با این تعریف شما انگار اینطور نیست! 
البته حاال که دوباره با روزنامه صبا هم کالم شــدم اجازه دارم مواردی را 

تصحیح کنم؟
بله حتما! بفرمایید لطفا.

ببینید من در مصاحبه قبلی ام با روزنامه صبا که در ایام برگزاری چهل 
و یکمین جشنواره فیلم فجر بود، به همکار شــما گفتم سه فیلم کوتاه 
ساخته ام اما به اشتباه در آن شماره از قول من درج شده که پنج فیلم کوتاه را 
کارگردانی کرده ام! از این گذشته من هرگز نگفتم ساخت فیلم کوتاه محلی 
برای آزمون و خطای فیلمساز است! این درست نبود. من همواره از حاشیه 

گریزانم و دوست داشتم این موارد را اصالح کنم. 
بله سپاس از شما. از فیلم های کوتاهی که ساختید می گویید. 

گمان می کنم نخستین ساخته شما، فیلم کوتاه »ِدلنَدروا« بود. 
کمی درباره موضوع آن فیلم توضیح می دهید؟

همینطور است. »دلندروا« فیلمی درباره مادر یکی از شهیدان جنگ 
تحمیلی است که با گذشت 20 سال از شهادت فرزندش، هنوز این اتفاق 
را باور نداشت. حتی لقب مادر شهید را که بنیاد شــهید به او اعطا کرد، 

نپذیرفت و همواره بر این باور بود که فرزندش جایی زنده است. 
اسم فیلم شما هم کمی در دایره لغات من مهجور است. درباره 

نام فیلم تان هم توضیح می فرمایید؟ 
بله »دلندروا« به بیان امروزی ها یعنی ته نگرانی و دلواپسی! مثال من 
و شما با هم دوستیم و شما امروز از من خداحافظی می کنید و می گویید 
غروب که شــد خانه اید. وقتی من غروب زنگ می زنم و تلفنم بی پاسخ 
می ماند و فردا و پس فردا هم تماس می گیرم و بازهم از شــما پاســخی 
نمی گیرم، آن حس دلنگرانی و دلواپسی که به من دست می دهد می شود 

دلندروا! به بیان ساده تر یعنی دل افکار، دل آشوب و دل نگران. 
گمان می کنم این اثر در چند جشــنواره هم دیده شــد و 

موفقیت هایی هم داشت؟
همینطور است، این فیلم چند جایزه برد و در جشنواره سینما حقیقت 

هم بین آثار منتخب جای گرفت. 
گویا عالقه وافری به سینمای جنگ و دفاع مقدس دارید. زمان 

فیلم هایی که با این موضوع می سازید، بعد از جنگ است؟ 
بله من حدود 30 سال دارم و جنگ را ندیدم اما در آثارم به اثرات پس 

از جنگ می پردازم. 
به نظر شما ســینمای دفاع مقدس در حوزه فیلم کوتاه، حق 

مطلب را ادا کرده است؟ 
من فیلم هایی در این زمینه دیدم که به نظرم آثار بدی نیامدند اما درباره 
سوال شما، باید این توضیح را مطرح کرد که ساخت فیلم کوتاه جنگی هم 
کاری پرهزینه است. برای نمونه شما می خواهید فیلم کوتاهی با موضوع 
جنگ بسازید و در آن فیلم جایی انفجار رخ دهد. خب این روی دست شما 
هزینه می  گذارد. گذشته از این موضوعات من خودم را وام دار این رویداد 
)دفاع مقدس( می دانم و در تئاتر هم چند کار با این مضمون داشتم. اگر 
خاطرتان باشد نمایشی به نام »گاومیش« را روی سن بردیم که آن اثرهم 

جوایز متعددی را به خود اختصاص داد. 

کدام فیلم  های سینمای دفاع مقدس را بیشتر می پسندید؟
از آثار آقای حاتمی کیا فیلم  »مهاجر« را خیلی دوست دارم و البته که 
نمی توان از فیلم بسیار زیبای »آژانس شیشه ای« به سادگی گذشت. آن 

فیلم فوق العاده دوست داشتنی است. 
و می رسیم به بحث شیرین فیلم »کپسول«، فیلمی که برگزیده 

سینمای ایران برای حضور در جایزه اسکار 2022 شد.
این فیلم امروز اکران می شود و اگر اجازه دهید درباره اش چیزی نگویم. 
اما درباره زمان ساخت آن، زمانی که کست بازیگران و عوامل را بستیم و 
آمدیم کار را آغاز کنیم، کرونا شیوع عجیبی پیدا کرد. به ما گفتند دست نگه 
دارید تا یک هفته بعد کرونا می رود اما می دانید که این اتفاق نیفتاد. گفتند 
ماه بعد و ماه بعدش و ... اما کرونا نرفت که نرفت. خالصه یک سال و نیم بعد 
از بستن کست، با وجود آنکه شهر رفسنجان در رنگ بندی کرونا از مناطق 

قرمز بود، کار را آغاز کردیم. ساخت فیلم ۸ روز طول کشید. 
برای این کار حامی مالی هم داشتید؟ 

بله پیش از آغاز فیلم خدمت مجید زین  دینی، مدیرعامل محترم وقت 
باشگاه مس رفسنجان رسیدیم و ایشان هم با آغوشی باز از کار ما حمایت 

کردند. جا دارد از جناب زین دینی تشکر ویژه ای داشته باشیم.
آیا فیلم بلندی هم در دست ساخت دارید؟

بله خوشبختانه اعتبارنامه تولید فیلم بلند را هم از سازمان سینمایی 
کشوری دریافت کرده ام. نخســتین فیلم بلندم را در دست تولید دارم. 
قرارر بود فروردین سال آینده پیش تولید این کار را آغاز کنیم اما به دلیل 
درگیری ها و مشــغله هایی که داشــتیم، پیش تولید با کمی تاخیر آغاز 

می شود. 
در فیلم بلندتان چهره شاخصی هم دارید یا از بازیگران بومی 

بهره می برید؟
ببینید استان کرمان بازیگران شاخصی دارد. البته در این فیلم هم از 
بازیگران بومی بهره خواهیم گرفت، هم اگر خدا بخواهد به قول شــما از 
بازیگرانی که چهره اند. البته باید با تهیه کننده به جمع بندی نهایی برسیم. 
پس از ساخت فیلم بلند، بازهم به ساخت فیلم کوتاه می پردازید؟

چرا نپردازم؟ قطعاً این کار را می کنم. اتفاقاً برخی این موضوع را که بعد 
از ساخت فیلم بلند دوباره سراغ ساخت فیلم کوتاه بروید، ناشی از ضعف 

فیلمساز می دانند اما برای من اینطور نیست. 
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گفت وگوی صبا با امیرپذیرفته کارگردان کپسول

حال فیلم کوتاه با »کپسول« 
موقتا خوب می شود؟


