
یاسر سماوات- »دوتا آدم بودن، دوست هم بودن، دشمن 
هم بودن... یه شب یکی شون خنجر تنهایی رو فرو می کنه 
تو پهلوی دیگری... اون یکی اما دوباره در خاکستر تنهایی 
متولد می شــه و با خودش عهد می بنده که انتقام بگیره...« 
مرگ و زندگی، دو دشمن همیشگی، دیرین ترین دشمنانی 
که میلیون ها سال پیش از آفرینش انسان هر روز، هر ساعت، 
هر ثانیه باهم دست به گریبان بودند. آن ها هرگز از درافتادن 
با یکدیگر ابایی ندارند. هر ثانیه می میرد و هرگز دوباره زنده 
نمی شود. می گویند »وقت طالست« اما... تو هرگز نمی توانی با 
تمام طالهای دنیا ثانیه ای را زنده کنی. ثانیه ها ترانه می خوانند 
و می میرند و به خاطرات پیوند می خورند. پیوندی که هرگز پس 
زده نمی شود. هر نفسی از زمانی که متولد می شود شبح مرگ 
را همیشه کنار خود می بیند. نزدیک تر از رگ گردن! خود تو 
نیز چند باری با »او« دست و پنجه نرم کرده ای... و برای همین 
مرگ را »او« صدا می زنی! خوب می دانی روزی اما اوست که 
پیروز می شود و برای همیشه تو را به کام خود می کشد. مرگی 
که همیشه با توست. تو اورا خوب می شناسی. مرگ، گاهی مثل 
دختری در چشم هایت خیره می شود. مقوله مرگ و زندگی 
همواره دست مایه آفرینش آثار هنری بوده است. این موضوع 
اما در فیلم کوتاه، به شکل خاص خود مطرح می شود. فیلم 
»جان داد« نیز موتیفی با همین موضوع دارد. در این شماره با 
سهیال پورمحمدی، کارگردان »جان داد« هم صحبت شده ایم. 

مصاحبه ای که خواندنش خالی از لطف نیست. 

شــما جایی گفته بودید ماهی کپور بین هفت تا هشت 
ساعت جان می دهد! واقعاً چنین چیزی صحت دارد؟ 

همینطور اســت. زمان جان دادن ماهی کپور درست بین هفت 
تا هشت ساعت اســت و من تجربه دیدن این صحنه را دارم. چون 
سال هاست در رشــت زندگی می کنم با این صحنه برخورد داشتم 
.صیادان گمان می برند ماهی هایی که جان می دهند، به مشتری حس 

تازه بودن را القا می کنند. 

 برای فیلم »جان داد« چند اتفاق خارجی نیز افتاد و در 
جشنواره های خارج از کشور هم به نمایش درآمد. درباره این 

رویدادها توضیح می  فرمایید؟ 
بله این اثر در چهل و چارمین جشنواره بین  المللی فیلم مسکو، 
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم دوربان )در آفریقای جنوبی( 
حضور داشت. همچنین »جان داد« در پنجمین جشنواره زنان ترکیه 
نیز حضوری موفق داشت. در رویدادهای داخلی نیز »جان داد« جایزه 
ویژه هیات داوران سی و هشتمین دوره فیلم کوتاه تهران را به خود 

اختصاص داد. 

بسیار هم عالی. گذشته از مبحث فیلم شما، عمومًا فیلم 
کوتاه در ایران به عنوان پیش درآمد ســاخت فیلم بلند 
محسوب می شــود. یعنی اگر فیلم سازی بخواهد وارد این 
حرفه شود، ابتدا باید چند فیلم کوتاه بسازد تا مجوز ساخت 
فیلم بلند به او اعطا شود. شما این مقوله را چطور ارزیابی 

می  کنید؟
به نظر من این مقوله کامال مردود است. این نظر را به دلیل اینکه 
فیلم کوتاه می سازم نمی گویم. شاید کارگردانی تا ابد بخواهد فیلم 
کوتاه بسازد. شــاید کارگردان دیگری پس از تهیه چند فیلم کوتاه 
وارد دنیای فیلم بلند شود. کارگردانانی از این دست نیز وجود دارند 
)کارگردانانی که فیلم کوتاه می سازند و بعد به ساخت فیلم کوتاه رو 
می آورند( که دوباره به عالم فیلم کوتاه بازمی گردند. درباره پرسش 
شما اما باید تاکید کنم فیلم کوتاه جهان خود را دارد و مخاطب خود 
را پیدا می کند. می خواهم بگویم فیلم کوتاه مستقل از فیلم بلند عمل 
می کند و جهان خود را دارد. پس شما با دو مقوله متفاوت سروکار 
دارید. با اســتناد به این، اعطای مجوز فیلم بلند مشروط بر ساخت 

فیلم کوتاه قاعده ای نادرست است. 

شما گفتید فقط فیلم کوتاه می سازید؟ از چه زمانی ساخت 
فیلم کوتاه را آغاز کردید؟

ببینید من از 18 سالگی که نخستین کارم را با عنان »بغض خاک« 

ساختم تا کنون فیلم های کوتاه را کارگردانی کرده ام. ضمن این که در 
حوزه فیلم مستند، تجربه ساخت آثار بلند را هم در کارنامه حرفه ای ام 
دارم. در حوزه فیلم  کوتاه نیز اگر بخواهم به ترتیب زمان ساخت آثارم 
را نام ببریم باید بگویم فیلم های »چتر ســیاه« »الگانس« »جمعه 
خیس« »سکانس آخر« »بالشت مامان« »ورما« و در نهایت »جان 

داد« دیگر آثار کوتاهم را تشکیل می دهند. 

گفتید »ورما«؟ این اصطالحی محلی است؟
بله، اینجا )گیالن( به مادر بره ها ورما گفته می شود و نام آن فیلم 

من نیز همین است. 

درباره »جان داد« و داستان فیلم هم مختصری توضیح 
می فرمایید؟ 

داستان فیلم درباره دختری است که شاهد مرگ مادرش است. 
دختری که پدرش هم صیاد ماهی است و پس از درگذشت مادرش، 
از آنجا که صحنه جان دادن ماهی ها، لحظه درگذشــت مادرش را 
برایش تداعی می کند، با پدر صیادش وارد مبارزه می شــود. دختر 
ماهی هایی را که در حال جان دادن هستند دوباره به آب می اندازد 

و نجاتشان می دهد. 

و در آخر اینکه ســاخت فیلم کوتاه به یقین بازگشت 
سرمایه ندارد و از این رو تهیه  کنندگان به ندرت به آن اقبال 
نشان می دهند. این موضوع به یقین روی کار شما تاثیرگذار 

است. درست نمی گویم؟ 
همینطور است. ساخت فیلم کوتاه بازگشت سرمایه ای ندارد و 
همین موضوع اتفاقاً برای ساخت فیلم جدیدم مشکل ساز شده است. 
دنیا به ســمتی می رود که افراد می خواهند از طریق مدیا دریافتی 
داشته باشــند. فیلم کوتاه نیز دغدغه برخی افراد به شمار می آید. 
برخی هم هســتند که این دغدغه را دارند اما زمانی برای تماشای 
فیلم کوتاه ندارند. به هر ترتیب امیدوارم از ســاخت فیلم  کوتاه در 

ایران حمایت شود. 
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