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رضا فهیمی، کارگردان فیلم »دوباره 
زندگی« که اکنون روی پرده سینماهای 
گروه هنــر و تجربه نمایــش دارد، در 
گفت وگویی با ایسنا درباره نحوه ساخت 
اولین فیلم بلند سینمایی اش توضیح 
داد: بعد از فیلم کوتاه »کودکان ابری« 
به دلیل اینکه این اثر توانست مخاطب 
زیادی را جذب کند به من پیشنهادهایی 
برای ســاخت فیلم های بلند می شد و 
تهیه کنندگانی تماس می گرفتند، ولی 
من می خواســتم که در فیلم بلند هم 
فضای شــخصی خودم را داشته باشم 
و خودم ســناریوی آن را بنویسم. البته 
درنهایت این اتفاق رخ نداد با این وجود 
برای کار دومم خودم در حال نوشتن یک 

فیلمنامه هستم.
او ادامه داد: از بین فیلمنامه هایی که 
خوانده بودم این اثر موقعیتی به شدت 
کودکانه و حس و حالی داشت که مورد 
عالقه من بود زیرا در فیلم های کوتاهم 
نیز با کودکان کار کــرده بودم و رابطه ام 
با آنها بســیار خوب بود و همیشه به این 
فکر می کردم که اگر من وارد سینمای 
داستانی بلند شوم دوباره فضایی کودکان 
خواهد داشت یا نه که درواقع ۱۸۰ درجه 
مخالف آن اتفاق افتاد. با این حال زمانی 
که من فیلمنامه را خواندم حس خواندن 
یک فیلمنامه کودک داشــتم، سادگی 
و روانی و کاراکترهــای موجود در آن به 
جهت اینکه سن و سالی از آنها گذشته 
است، مانند یک کودک نیاز به مراقبت و 
محبت دارند. به همین دلیل پذیرفتم این 

فیلمنامه را بسازم.

این کارگردان افــزود: بعد از چند بار 
بازنویسی وارد پروســه انتخاب بازیگر 
شــدیم از ابتدا گزینه من آقای شمس 
لنگــرودی و گالب آدینه بــود. علت 
انتخابم هم این بود که این اثر فیلمنامه ای 
ساده داشــت و صرفاً با خلق یکسری از 
موقعیت ها می توانست این سادگی ها را به 
تصویر بکشد که البته کار به شدت سختی 
بود. زمانی فیلم بازیگران زیادی دارد و 
خرده پیرنگ های زیادی دارد و درنهایت 
اگر از نظر محتوا به مخاطب چیزی داده 
نشود، فیلمی دیده که خسته هم نشده 
و تا پایان هم آن را تماشــا کرده است. 
مثل خیلی از فیلم هایی که در سینمای 
بدنه می توانید ببینید. اما این فیلم تنها 
دو بازیگر دارد و باید از نظر فضاسازی با 
توجه به سن و سالشــان به گونه ای این 
ارتباط برقرار شــود که به سادگِی فیلم 

لطمه وارد نشود.
فهیمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
»می خواســتیم در این اثر پیامی را به 
صورتی صمیمانه بیــان کنیم« گفت: 
سعی کردیم کمترین قضاوت را داشته 
باشیم و به کسی خط و جهت دهی هم 
ندهیم. بلکه تنها می خواستیم روایتی 
را به تصویر بکشیم و در نهایت قضاوت 
برعهده خود مخاطب باشد. در این شرایط 
اگر ما می خواستیم از دو بازیگر کلیشه ای 
روتیِن فیلم های دیگری که در نقش افراد 
مســن بازی کرده اند استفاده کنیم هر 
چقدر هم خوب اجرا می شد مورد قبول 
نبود و نمی توانست مخاطب را جذب کند 
االن چیزی که برای تماشــاچی جذاب 

شــده همین ترکیب بازیگران ماست. 
دنبال ترکیبی بودم که خاص باشد و تا 
االن کنار هم قرار نگرفته باشد البته این 
کار بزرگی برای من بود و نمی دانســتم 
نتیجه اش چه خواهد شد با این حال به 
نظرم موفقیت آمیز بود. این چهارمین 
کار آقای شمس لنگرودی است و آخرین 

فیلم او نیز »احتمال باران اسیدی« بود.
وی درباره نحوه پذیرفتن بازیگران 
برای ایفای نقش در ایــن اثر هم عنوان 
کرد: پروسه حضور بازیگران در این فیلم 
بسیار پیچیده و ســخت بود زیرا هر دو 
بسیار سخت گیر بودند و به این راحتی ها 
نمی پذیرفتند تا در یک فیلمنامه بازی 
کند. آقــای شــمس فیلمنامه هایی را 
می پذیــرد کــه با فضــای فکــری و 
شــخصیت اش همخوانی داشته باشد 

زیرا بسیار آدم شادی است و از غم و اندوه و 
عزا دور است بر این اساس زمانی که متن 
را خواند به خاطر امیدی که در آن وجود 
دارد و ستایش زندگی است موافقت کرد 
اما از آن سخت تر حضور خانم گالب آدینه 
در فیلم مان بود که یک ماه طول کشید. 
من نیز به عنوان کارگردان فردی هستم 
که از خواسته هایم کوتاه نمی آیم و گفتم 
اگر این دو در این اثر بــازی نکنند آن را 
نخواهم ساخت. شمس لنگرودی با حس 
و حال شاعرانه اش توانست فضای لطیفی 
را در فیلم به وجود بیاورد و خانم گالب 
آدینه هم با بازی درخشانش فضای بسیار 
خوبی در فیلم ایجــاد کرد و همچنین 
تاکید داشتم که تمام سکانس ها واقعی 
باشد و خلق فضایی متناسب با سادگی 
فیلمنامه طوری که آرام بر دل مخاطب 

بنشیند کار دشواری بود و شاید همین 
حساسیت باعث شد زمان فیلمبرداری 
این اثر مقداری طوالنی شود و حدود دو 
ماه پروسه ساخت این فیلم طول کشید.

فهیمی در ادامه این گفت وگو درباره 
راه پیدا نکردن این فیلم در سی وششمین 
جشنواره فجر توضیح داد: من می گویم 
فیلم اگر خودش پتانسیل الزم را داشته 
باشد راهش را پیدا می کند اما به هر حال 
جشــنواره فجر یک رویداد ملی است و 
هر فیلمسازی دوست دارد اثرش از این 
طریق به پرده سینما راه پیدا کند اما در 
سی وششمین جشــنواره فجر گفتند 
تنها سه فیلم از فیلمســازان فیلم اولی 
در جشــنواره حضور پیدا خواهند کرد. 
به محتوا و موضوع ایــن فیلم ها کاری 
ندارم اما باید بگویم که در آن سال حق 
خیلی از کارگردانان ضایع شــد و مثل 
موش آزمایشگاهی با ما برخورد کردند. 
چرا قوانین جشنواره را یک شبه عوض 
می کنید در حالی که شاید در طول یک 
سال این فیلمساز تالش کرده تا اثرش را 
به جشنواره برساند. تمام این تصمیمات 
یک شــبه ضرر زیادی را به فیلمسازان 
مســتقل وارد می کند چون این قانون 
فقط یک سال اجرا شد و بعد از آن دوباره 

به حالت قبلی خود بازگشت.
وی افزود: اگر بخواهیم ناامید شویم 
بهانه ها و فضای زیادی وجود دارد، ولی 
ما به کار و مسیرمان ایمان داریم به همین 
جهت ادامه خواهیــم داد. درنهایت به 
دلیل قانون های موجود نتوانستیم برای 
سال بعد اقدام کنیم زیرا تاریخ تولیدمان 
برای ســال گذشــته اش بود و یا حتی 
گفته شد که توسط هیئت انتخاب یک 
بار رد شده است اما همیشه استثنائاتی 
وجود داشته و متوجه شدم قانون تنها 
برای ما قانون است و برای خیلی ها این 
طور نیست. با این حال این اثر در فاصله 

سال گذشته تا اکران امسال در چندین 
جشنواره خارجی شرکت کرد و توانست 
موفقیت هایی را از نظــر بازیگری و در 

حوزه های دیگر به دست بیاورد.
فهیمی درباره اکران این اثر در گروه 
ســینمایی هنر و تجربه هــم گفت: از 
ابتدا می خواستیم این فیلم را در گروه 
سینمایی هنر و تجربه نمایش دهیم اما 
وقتی که فیلم ساخته شد می توانستیم 
اکران عمومی هم بگیریم با این وجود 
خودمان ترجیح دادیم ایــن فیلم در 
هنر و تجربه کار شــود زیرا با شرایطی 
که وجود دارد می توانســت بهتر دیده 
شــود و زمان طوالنی تری روی پرده 
بماند. ما خودمــان می دانیم فیلم مان 
فروش باالیی نخواهد داشت و گیشه ای 
نیســت. تا االن هم از اکران آن راضی 
بودم زیرا با انصاف کامل در سینما هنر 
و تجربه روی پرده رفته است. اما مشکل 
اصلی کم بودن تعداد سالن ها مخصوصاً 
در شهرستان هاســت . من پیام هایی 
دریافت کردم که مخاطبان دوســت 
داشــتن این فیلم را ببینند اما شرایط 
پخش آن در برخی شهرستان ها وجود 
ندارد و این ضعف بزرگی اســت. چرا با 
این همه فیلم هــای مختلفی که روی 
پرده می روند گوشه ای برای این گروه 

سینمایی در نظر گرفته نمی شود؟
او در پایان صحبت های خود درباره 
فیلم »دوباره زندگی« گفت: فیلم »دوباره 
زندگی« متعلق به قشــر و یا رده سنی 
خاصی نیست، متعلق به سلیقه خاصی 
هم نیســت. برش عکاسی شــده ای از 
زندگی همه آدم هاســت کــه آینده  نه 
چندان دورشــان را نقاشی می کند. به 
گزارش ایسنا، فیلم سینمایی »دوباره 
زندگــی« روایتی از زندگــی مرد و زن 
میانسالی اســت که قصد رفتن به خانه 
ســالمندان را دارند؛ اما با وقوع اتفاقاتی 
مجبور به ادامه زندگی در کنار یکدیگر 
می شــوند. تهیه این فیلم را حســین 
پورمحمدی برعهده داشــته اســت. 
مجید اسماعیلی و امیرمحمد عبدی نیز 

فیلمنامه نویسان این اثر هستند.

»دوباره زندگی«، فیلمنامه ساده ای دارد؛

برشعکاسیشدهایاززندگیهمهآدمها

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 عکس بگیرید 
و رایگان به سینما بروید

هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر مسابقه 
مردمی برگزار می کند.

به گزارش ایلنا، هفتمین دوره جشــنواره فیلم 
شهر  از 26 تا 3۱ تیرماه سال جاری با شعار »شهروند 
مسئول؛ شهر سالم« برگزار می شــود. به منظور 
مشارکت حداکثری اقشــار مختلف مردم »شهر 
تهران«، پویش )کمپین( شــهروند مسئول، شهر 
سالم راه اندازی شــد. عالقمندان می توانند با ثبت 
تصاویر شهر و محله خود در قالب عکس و فیلم در این 
پویش شرکت کنند و برنده امکان تماشای فیلم های 
در حال اکران در پردیس های موسسه تصویر شهر 
به شکل رایگان شوند. عکس ها و فیلم های ثبت شده 
باید حاوی مفاهیمی همچون، اشاعه حقوق و اخالق 
شهروندی، خانواده ایرانی در محیط شهری، یک روز 
زندگی در شهر، معماری شهر و صیانت از آن، امنیت 
شهر، یاران شهروندان: به تصویر کشیدن خدمات 
نیروهای امدادی و انتظامی در شهرها )آتش نشانان، 
هالل احمر، رفتگران، پلیس، راهنمایی و رانندگی 
و.....(، مشارکت جمعی در راستای حل مشکالت 
اجتماعی، صیانــت از محیط زیســت، درختان، 
بوســتان ها و هر موضوعی که مســائل شهری را 
دربرگیرد. شرکت کنندگان باید تصاویر خود را در 
 shahrfilfest@ صفحه اینستاگرام خود با منشن
منتشر و هشتگ های  #شهروند_مسئول_شهر_

سالم  و  #هفتمین _دوره_جشنواره_فیلم_شهر  را 
در پایین مطلب خود قرار دهند و همچنین صفحه 
رسمی جشــنواره فیلم شــهر را در اینستاگرام به 
آدرس @shahrfilmfest دنبــال کنند. حتما 
باید صفحه متقاضیان شــرکت کننده در مسابقه 
عمومی باشد و پرایوت نباشد. هفتمین جشنواره 
فیلم شهر توسط موسســه تصویر شهر به دبیری 
هاشــم میرزاخانی از 26 تا 3۱ تیرماه در پردیس 
سینماگالری ملت برگزار می شــود. تماشای آثار 
بخش مسابقه برای همه مراجعه کنندگان رایگان 

است.
    

نمایش فیلم بدل در کانادا

فیلم کوتــاه رونــاک جعفــری در چهارمین 
 Mirror دوره جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه

mountain کانادا حضور دارد.
به گزارش ایلنا، جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
Mirror mountain کانادا که مختص به رقابت 
گذاشتن فیلم های کوتاه است، در این دوره میزبان 
فیلم کوتاه بدل اســت. فیلم کوتاه بدل ســاخته 
روناک جعفری که پیش از ایــن در چهلمین دوره 
جشنواره فیلم مســکو نیز حضور داشته، دهمین 
 mirror حضور بین المللی خود را در جشــنواره
mountain خواهد داشت که از 26 و 2٧ جوالی 

2۰۱٩ در پایتخت کانادا، شهر اتاوا برگزار می شود.
عوامل سازنده این فیلم کوتاه عبارتند از: نویسنده 
و کارگردان: روناک جعفری، تهیه کننده: ناهید دل 
آگاه، روناک جعفری، بازیگران: صحرا اســداللهی، 
بنفشه اعرابی، هومن رهنمون، توفان مهردادیان، 
علیرضا پورهاشم، بهنام مؤمنی، شیما خزاعی، درسا 
ابوالفضلی، ماه منیر بیطاری، امیر شاهوردی، محسن 
اسپید، امیرعلی سیاهپوش، زینب بابایی و مهران 
بختیاری،  مدیر فیلمبرداری: محمد رسولی، تدوین: 
پویان شعله ور، صداگذار: احسان افشاریان، آهنگساز: 
پیام آزادی، مدیر صدابرداری: امیر شاهوردی، طراح 
صحنه و لباس: غزل آلوســی، طراح گریم: هادی 
فکری، اصالح رنگ و نور: هوتن حق شناس، مشاور 
کارگردان: هومن رهنمون، دستیاران کارگردان: 
علیرضا پورهاشم،  بهنام مؤمنی، پخش بین الملل 

فیلم: ونرا فیلمز، محصول: خانه فیلم و تجربه.
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رئیس انجمن ســینماداران گفــت: پخش کنندگان و 
تهیه کنندگان سینما به دنبال اتفاقات اخیر تمایل چندانی به 
دادن حواله به سینماهای شهرستان و نمایش فیلم هایشان 

ندارند.
محمدقاصد اشرفی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به وضعیت 
فروش فیلم ها در شهرستان ها افزود: وضعیت فروش فیلم ها 
در شهرستان ها بد نیست البته بعضی فیلم ها فروش خوبی 

دارند و برخی دیگر فروش خوبی ندارند.
وی ادامه داد: یکی از مشــکالت اساسی ســینماها در 
شهرستان ها گرفتن حواله اکران فیلم ها از پخش کنندگان 
و تهیه کنندگان است و بعد از دیجیتال شدن سیستم پخش 
در سالن های سینما این مســاله بدتر شده و تهیه فیلم برای 
صاحبان سالن های سینما در شهرستان ها بسیار مشکل تر 

از قبل شده است.
وی ادامه داد: زمانی که یک فیلم پروانه نمایش می گیرد 
وزارت ارشــاد برای هر فیلم تعداد محــدودی حواله اکران 
و نمایش صــادر می کند و پخش کننــده می تواند انتخاب 
کند که فیلمش در چه ســینماهایی اکران شــود و بیشتر 
پخش کنندگان تمایل دارند که آثارشان در همه سینماهای 

تهران به نمایش دربیاید تا شهرستان ها.
اشرفی افزود: به صورت مرتب از طریق تماس های تلفنی 
که روسای سینماها از شهرستان ها با ما دارند به این مساله 
معترض هســتند و دائم تقاضا دارند تــا فیلم های روز برای 
نمایش به شهرستان ها ارسال شود و ما نیز با پخش کنندگان 
دائم در حال چانه زنی برای نمایش فیلم ها در شهرستان ها 

هستیم.

وی با اشاره به اینکه حتی وزارت ارشاد نیز طی مکاتباتی 
با پخش کنندگان از آنها خواســته بود که به ســینماهای 
شهرستان توجه بیشتری کنند، گفت: بعد از اتفاقاتی که برای 
فیلم ما همه باهم هستیم در کرمان، شبی که ماه کامل شد در 
سیستان و بلوچستان و دختر شیطان در قم به وجود آمد، تاثیر 
مستقیمی بر تمایل پخش کنندگان برای نمایش فیلم شان 
در شهرستان ها گذاشته است و عالقه آنها به نمایش فیلم ها 

در شهرستان ها بسیار کمتر از قبل شده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد باید با مذاکره با مقامات 
باالدستی این مشکالت را حل کند، گفت: وقتی فیلمی در 
یک شهر و یا دو شهر امکان نمایش پیدا نمی کند به صورت 
غیرمستقیم در نمایش آن در ســایر شهرستان ها نیز تاثیر 
می گذارد و مسئوالن آن شهرستان ها با حساسیت بیشتری 

نمایش فیلم ها را پیگیری می کنند و به ضرر سینما می شود.
وی ادامه داد: سینماهای شهرستان ها به دالیل مختلف 
همچون تک سالنه بودن و قدرت اقتصادی مردم تمایل دارند 
تا فیلم های پرفروش و پرمخاطب را اکــران کنند و تمایلی 
به اکران فیلم های کم فــروش ندارند، اما صاحبان فیلم های 
پرفروش نیز می خواهند از حواله خود ابتدا برای سینماهای 
تهران استفاده کنند و در صورت مازاد بودن آن را به شهرستان 

بدهند.

رئیس انجمن سینماداران مطرح کرد:

تمایل به نمایش فیلم  در شهرستان ها کم شده است

خبر

فیلم »دوباره زندگی« 
متعلق به قشر و يا رده سنی 

خاصی نیست، متعلق به 
سلیقه خاصی هم نیست، 

اين فیلم برش عکاسی 
شده ای از زندگی همه 

آدم هاست که آينده  نه 
چندان دورشان را نقاشی 

می کند
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