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مدفن کرمهای شبتاب

پل رودخانه کوای

ژانر در فیلم کوتاه؛

| رامتین شهبازی |

محدودیت یا گشایش؟

مقولۀ ژانر در سینما تاکنون بارها و بارها مورد مطالعه قرار گرفتهاست و در این راستا نیز آثار مختلفی به انتشار رسیده است .در دانشگاههای ایران
نیز موضوع پایاننامهها و رسالههای قابلتوجهی به این مورد اختصاص داده شدهاست.
مطالعۀ ژانر در سینما در وهلۀ نخست ارائهدهندهي طرحوارههایی است که این طرحوارهها به مخاطب یاری میرساند تا فیلم موردبحث را بهتر
شناسایی کرده و نحوۀ تعامل خود را با آن سرعت بخشد .اگرچه که این مخاطب ممکن است اطالعات چندانی از جزئیات این ژانرها نداشته باشد ،اما
بر اساس عادتها برای خود نشانههایی را در ذهن ترسیم میکند که این نشانهها یاریدهندۀ وی محسوب میشود .از سوی دیگر ژانرها در مطالعات
اقتصاد سینما نیز مورد مطالعه قرار میگیرند .ژانرهایی همانند ملودرام ،از ژانرهای همیشهمحبوب سینما محسوب شده و در پی آن توانستهاند
مخاطب بیشتری را به سینما بکشانند و ژانرهای دیگر نیز هستند که با اقبال کمتری مواجه شدهاند .ژانرها از سمتی دیگر ارتباط نزدیکی با تحوالت
سیاسی و اجتماعی در کشورها دارند .برای نمونه ،ژانر جنگی در سینمای جهان که توانسته بخشهایی از تاریخ نبردهای سهمگین قرن بیستم را به
نمایش بگذارد و همین ژانر زمانیکه به ایران میرسد تبدیل به سینمای دفاع مقدس میشود که مؤلفههایی کامال بومی را با خود به همراه میآورد.
ژانرهای سینمایی در وهلۀ نخست متولد شدهی شرکتهای بزرگ سینمایی در هالیوود هستند .زیرا که در بخش مطالعات اقتصادی سینما این
شرکتها با رواج و یا از رونق انداختن یک ژانر کوشیدهاند در برهههای مختلف نبض اقتصادی سینما را نیز در دست گرفته و آن را با شریانهای
سیاسی و اجتماعی همخوان نمایند .از همین روی
به دلیل نبود شرکتهای منسجم تولید فیلم در
ایران ،تولید فیلم براساس ژانر چندان به سینمای
ایران راه نیافت و به جز سینمای دفاع مقدس
که نوعی شبه ژانر را پدید آورد گونههای دیگر
بومیسازی نشده و نتوانستند آنچنان که باید و
شاید موفق عمل کنند.
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راهنمای ژانـر

جنگــــی

فیلمهای جنگ و ضدجنگی ،اغلب وحشت و سوزناکی جنگ را نشان میدهند؛ و ستیزها و نبردهای نظامی،
از رویدادها محوری داستان اصلی یا پیشزمینۀ اتفاقات فیلم هستند .عناصراصلی درداستانهای حول جنگ،
اتفاقات کمپ اسرای جنگی و فرارها ،جنگافزارهای زیردریایی ،جاسوسی ،قهرمانها ،وحشیگریها ،نبردهای
زمینی ،هوایی و دریایی ،تجارب سربازها ،پیوند عاطفی مردها و ماجراهای آنها دردوران جنگ میچرخد.
فیلمهای جنگی اغلب به عنوان پروپاگاندای میهنپرستانه استفاده میشوند تا جانی درروحیه و غرورملی
بدمند و شرافت نیروهای خود را همزمان با انتقاد از شرارت دشمن نشان دهند؛ به خصوص در زمان جنگ یا
ً
معموال جنگ را واقعگرایانه نشان نمیدهند.
دوران پس از آن .درنتیجه ،فیلمهای جنگی وطنپرستانه،
فیلمهای جنگی غالبا با دیگرژانرها از جمله عاشقانه،کمدی (سیاه) و یا تریلر ،جفت میشوند .شماری از این
فیلمها ،در اصل حماسههای تاریخیای هستند که بیشتر در تالشند تا تجربهای
واقعی و موثق از جنگ را روی پردۀ نمایش ارائه کنند و نه تنها یک فیلم جنگی
خالص را .بعضی دیگراز آنها ،وسترنهایی هستندکه به عنوان فیلمهای جنگی
تغییرظاهردادهاند.
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انتظارات تماشاگران
از ژانر جنگی
وحشت و سوزناکی جنگ
نبردهای نظامی
اتفاقات کمپ اسرای جنگی

فیلمهای جنگی اولیه
اولین فیلم جنگی ثبت شده ،یک تالش تبلیغاتی تک حلقهای  90ثانیهای توسط کمپانی ویتاگراف به نام
 )1898( Tearing Down the Spanish Flagبود که در سال جنگ آمریکا و اسپانیا ساخته شد .این فیلم
نسخهای جعلی و بازسازی شده از تصرف تأسیسات دولتی اسپانیا در هاوانا ،توسط ارتش آمریکا ،و جایگزین
کردن پرچم اسپانیا با پرچم ایاالت متحده را به نمایش میگذارد.
یکی از اولین فیلمهایی که به ضرورت آمادگی کشور ،بههنگام کشمکشهای کشورهای اروپایی در جنگی بزرگ،
می پردازد فیلم صامت ویتاگراف به نام  )1915( The Battle Cry of Peaceاست .فیلم ،این ایده را مطرح
میکند که چه اتفاقی میافتاد اگر نیروهای دشمن اروپایی به خاک آمریکا حمله و آن را تصرف میکردند .در سال
 ،1918بسیاری از فیلمها گزارش مستندی از غرق شدن کشتی لوسیتانیا توسط یوبوت آلمانی در سال  ،1915و
به دنبال آن ،ورود آمریکا به جنگ را ارائه دادند ؛ مانند فیلم  )1918( Over the Topو پویانمایی کوتاه وینسور
مککی به نام .)1918( The Sinking of the Lusitania
فیلمسازان اولیه از ساختن فیلم جنگی به دلیل هزینههای سنگینش دوری میکردند .تهیهکنندههای هالیوود
نیز تا زمان موفقیت تولد یک ملت ( ،)1915متوجه پتانسیل فروش فیلمهای تبلیغاتی جنگی و ضدجنگ نبودند.
این فیلم که اقتباسی از کتاب توماس دیکسون بود ،تأثیر جنگ بر دو خانواده را نشان میدهد؛ و همچنین شامل
صحنههای رزم نیمهمستند و اتفاقات تاریخی دیگر در طول جنگ داخلی میشود .حماسۀ تعصب ( )۱۹۱۶به
کارگردانی دیوید وارک گریفیث ،طوری طراحی شده است که در چهار داستان ،سنگدلی و بیرحمی انسانی نسبت
به انسان دیگر و وحشت جنگ را نشان دهد تا مخاطبان ،جنگ را پس بزنند.
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دورۀ فیلمهای جنگ جهانی اول

ورود آمریکا به جنگ در آوریل  ،1917منابع عظیمی از داستان و سود را برای هالیوود ایجاد کرد .در این دوران ،فیلمهای تبلیغاتی ،بیشتر ،به عنوان ابزار

سربازگیری و نطقهای احساسی علیه دشمن استفاده میشدند و به طور تهوعآوری این تفکر را تلقین میکردند که درگیری قهرمانانۀ آمریکا ،پیروزی را
به ارمغان خواهد آورد و جهان را برای دموکراسی امن خواهد کرد.
فیلم تبلیغاتی و احساساتی قلبهای جهان ( )1918به کارگردانی گریفیث ،ورود آمریکا به کشمکشهای اروپا در جنگ جهانی اول را تشویق کرد.

این فیلم شامل تصاویر واقعی ضبط شدۀ جنگ در  ،1917با همکاری دفتر جنگ بریتانیا و دولت فرانسه ،بود .فیلم نیمهمستند My Four Years in
 ،)1918( Germanyاولین فیلم پرفروش استودیوی برادران وارنر ،یک ماجرای واقعی را به نمایش گذاشت؛ یعنی تجربیات یک سفیر آمریکایی در آلمان
از سال  1913تا  1917که شاهد بیرحمیهای بیشمار آلمانیها بود .البته که این داستان در بازآفرینی وقایع ،بی تردید مبالغه کرده بود ،ولی در ترکیب با
ویدیوهای واقعی از این وقایع ،به نظر درست میآمد.
بعد از متارکۀ جنگ جهانی اول در سال  ،1918فیلمهای جنگی تا حد زیادی متوقف شدند .مراکز فیلمسازی اروپا نابود شده
بودند و این به هالیوود فرصتی برای پیشرفت داد .در نتیجه ،هالیوود ،مسئول تولید  80درصد از فیلمهای آمریکا شد و نیویورک
توزیع فیلمهای دنیا را تحت کنترل گرفت.

فیلمهای جنگی در شروع دورۀ ناطق

فیلمهای جنگی پیش از ورود صدا ،در دورۀ صلح در اواسط دهۀ  ،1920با فیلمهایی مثل جشن بزرگ (Tell it to the ،)1925

 ،)1926( Marinesافتخار دیگر ارزشی ندارد ( ،)1926پتنت لتر کید ( )1927و بالها ( )1927دوباره احیا شد.
شروع دوران ناطق ،به این معنی بود که فیلمهای جنگی میتوانستند با صداهای واقعگرایانۀ جنگ ،مثل نبردهای هوایی،
انفجارها ،تیراندازی و غیره ،تقویت و کامل شوند .در همین راستا ،کارگردان و تهیهکنندۀ میلیونر ،هاوارد هیوز ،فیلم پرخرج
فرشتههای جهنم ( )1930را با صحنههای باشکوهی از نبرد هوایی در جنگ جهانی اول ،ساخت.
یکی از اولین فیلمهای ضدجنگ که جنگ و وحشتش را تقبیح و محکوم میکند ،فیلم تکاندهندۀ لوئیس مایلستون به نام
در جبهۀ غرب خبری نیست ( )1930بود که هم به صورت صامت و هم ناطق ساخته شد .این فیلم که شاید بزرگترین فیلم
ضدجنگی باشد که تا به حال ساخته شده ،بر اساس رمانی به همین اسم از اریش ماریا رمارک و از نقطه نظر یک آلمانی بود .در
این فیلم سربازها به عنوان انسانهایی که به واسطۀ تجربیاتشان ،نابود شدهاند ،نشان داده شد .فیلم مشابه دیگری با همین
مضمون ،جبهۀ غرب ( ،)1918به کارگردانی گئورگ ویلهلم پابست است.
چون یادآوری جنگ جهانی اول در فیلم ها ،موضوع سخت و دردآوری بود ،سینماروها بیشتر ترجیح میدادند به دیدن
فیلمهای جنگی اکشن/ماجراجویانه بروند تا فیلمی مانند پرواز شناسایی ( )1930که در نکوهش جنگ بود .فرانک بورزیگی نیز
فیلم وداع با اسلحه ( )1932را با اقتباس از رمان ارنست همینگوی ساخت که داستان عاشقانۀ یک افسر آمریکایی زخمی در
آمبوالنس جنازهها و یک پرستار صلیب سرخ انگلیسی را به تصویر کشیده است.
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فیلمهای انگلیسی و هالیوودی بعد از جنگ جهانی دوم
سینمای بریتانیا فیلمهای جنگی تبلیغاتی و میهنپرستانۀ بیشماری ساخت و "افتخارآورترین
لحظاتش" در جنگ علیه آلمان و ژاپن را ،برجسته نشان داد؛ مانند جایی که خدمت میکنیم ()1942
به کارگردانی دیوید لین )1944( The Way Ahead،به کارگردانی کارول رید ،خانم مینیور ( )1942به
کارگردانی ویلیام وایلر و  )1942( Went the Day Wellبه کارگردانی آلبرتو کاوالکانتی.
ً
شدیدا دچار تغییر
بعد از بمباران پرل هاربر توسط نیروهای ژاپنی در سال  ،1941حال و هوای هالیوود
شد .با شروع جنگ ،صنعت فیلم آمریکا نیز با تولید زیاد و سریع فیلمهایی با تم جنگ ،به تقویت
کشور در حال جنگ ،پرداخت .بیشتر این فیلمها پروپاگانداهایی بودند تا دالیل ورود آمریکا به جنگ
را ،شرافتمندانه عنوان کنند؛ اما بعضی از آنها نیز به ابعاد انسانی ماجرا میپرداختند .شاهکار تمام
ادوار که فیلمی عاشقانه ،میهنپرستانه و جذاب از قبل جنگ جهانی دوم بود ،یعنی کازابالنکا (،)1942
تنها چند هفته بعد از آزادی این شهر پخش شد .این فیلم مشهور ،به تهدیدها و تنشهای هوایی
و تصمیم هامفری بوگارت برای کمک به عملیات جنگی ،تهیۀ گذرنامه و دست کشیدن از تنها عشق
زندگیاش ،که معموال جزو عواقب تراژیک عشاقی که درگیر وقایع جنگ میشدند بود ،میپردازد.
ساعت ( )1945به کارگردانی وینسنت مینلی ،فیلم جنگی دیگریست با یک داستان فرعی عاشقانه
دربارۀ کارمندی که عاشق یک سرباز ،در دو روز مرخصیاش میشود.

از دیگر فیلمهای جنگیای که غیرنظامیان را به تصویر کشیده است ،میتوان به کمدی انسانی
( )1943به کارگردانی کالرنس براون ،از وقتی تو رفتی ( )1944جان کرامول ،بهترین سالهای زندگی
ما ( )1946به کارگردانی ویلیام وایلر و مردان ( )1950فرد زینمان اشاره کرد.
یکی از چشمگیرترین و تبلیغاتیترین موزیکالها ،احمق آمریکایی خوشتیپ ( )1942با بازی برندۀ
بهترین بازیگر مرد ،جیمز کاگنی به عنوان یک اجراکنندۀ نمایشهای مضحک ،است .فیلمهای
میهندوستانۀ هالیوودی در اواسط دهۀ  ،1940که روحیۀ مردم جامعه را تقویت میکردند،

موزیکالهای تکنیکالری از جمله دختر مدل ( )1944با بازی درخشان ریتا هیورث ،دختر پینآپ
( )1944با بازی بتی گریبل و لنگرها را بکشید ( )1945با بازی جین کلی و فرانک سیناترا ،بودند.
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فیلمهای جنگ جهانی دوم با صحنههای جنگ واقعی

دربارۀ جنگ جهانی دوم ،بیشتر از هر عملیات جنگی دیگر در تاریخ آمریکا ،فیلم ساخته شد .جنگ

جهانی دوم ،یکی از پرطرفدارترین انتخابهای ژانر جنگی برای فیلمسازان هالیوودی است؛ بخش بزرگی
از این مسئله به دلیل مشکالت روشن سیاسی امریکا با رژیم نازی بود.
در اوایل ،تا اواسط سالهای جنگ که آمریکا دچار مشلک بود و با موانع بسیاری در ستیز بود ،بسیاری
از فیلمها ،نمایشی راستین از نبردها و تأثیرات انسانی جنگ جهانی دوم ارائه دادند .فیلم میهندوستانۀ
جزیره ویک ( )۱۹۴۲به کارگردانی جان فارو ،یکی از فیلمهای بسیارواقعگرایانه و با استناد به واقعیت است.
فیلمماجراجویانه،هیجانانگیزومیهنپرستانۀلوئیسسایلربهنامخاطراتگوادالکانال(،)۱۹۴۳بهشیوۀ
مستندگونه ،روحیۀ غیرنظامیها را با نشان دادن صحنههای نبرد خونین و دلیرانه نیروهای دریایی آمریکا
برای جزیره سلیمان ،تقویت میکرد .فیلمهای  )۱۹۴۳( !So Proudly We Hailبهکارگردانی مارک سندریچ و
 )۱۹۴۳( Cry Havocبه کارگردانی ریچارد تورپ ،تالشهایی واقعگرایانه برای نمایش دادن نقش زنان
در زمان جنگ ،بودند .از دیگر فیلمهای میهنپرستانه ،واقعگرایانه و گاهی تا حدی مستند ،میتوان
به  ،)1943( !Gun Ho ،)1943( Bataanسرگذشت سرباز جو (،)1945( !Objective, Burma ،)1945

 ،)1943( Action in the North Atlanticقدم زدن زیر آفتاب ( ،)1945صحرا (Immortal ،)1943
 )1943( Sergentاشاره کرد.

فیلمهای جنگی متأخرتر

ساختن فیلمهای جنگی ادامه پیدا کرد و پس از جنگهای جهانی ،فیلمهایی دربارۀ جنگ ویتنام،

کره ،جنگهای داخلی و غیره نیز ساخته شد .از مشهورترین این فیلمها که نامزد جایزۀ اسکار بهترین
فیلم شدند ،خط باریک سرخ ( ،)1998به کارگردانی ترنس مالیک بود که بازسازی و اقتباسی
از فیلم و رمانی به همین نام است؛ موضوع فیلم دربارۀ حمله به جزیرۀ گودالکانال در
جنگ جهانی دوم است .نجات سرباز رایان ( )1998به کارگردانی استیون اسپیلبرگ ،درامی
واقعگرایانه دربارۀ هشت سرباز جنگ جهانی دوم است که برای نجات سربازی که تنها
بازماندۀ خانوادهاش است ،به خاک دشمن فرستاده میشوند؛ و زندگی زیباست ( )1998به

منابع
filmsite.org
NFI.edu

ترجمه و گردآوری
مریمابولحسنی

کارگردانی فیلمساز ایتالیایی ،روبرتو بنینی ،داستانی تلخ و شیرین دربارۀ هولوکاست ،است.

Tehran International Short Film Festival

5

یادداشتهایی
ساختــار فیلم کوتــاه
| بخش سوم |

| پرویز جاهد |

1

فیلمسازان امپرسیونیست استراتژیهای فرمــــال
و زیبایی شناختی متفاوتی نسبت به فیلــــم های
متعــارف داستانی و کالسیک و استراتژیهای رسمی
محافظهکارانه در پیش گرفتند .فیلمهای آنها،
تجربههای روایی اپیزودیک یا ضدروایی مبهم بود که
از مجموعهای از استراتژیهای بصری ،از ناتورالیستی
تا سوررئال پیروی میکرد .این سینماگران همانند

منتقدان و نویسندگان کایه دوسینما که سه دهه بعد از آنها ظاهر شدند ،رویکردی سینهفیلی
داشتند و سینما برای آنها تنها ابزاری برای قصهگویی نبود .برای لویی دلوک ،سینما ،تنها هنر مدرن
بود .آنها برای معرفی دیدگاههایشان ،فیلم نشان میدادند ،کانونها و انجمنهای سینمایی راه
انداختند ،در مجالت تخصصی سینما مثل «سینه آ» ( ،)Cineaنقد فیلم مینوشتند و همزمان ،فیلم
هم میساختند .فیلم کوتاه میتواند به جای روایی بودن ،رویکرد فتوژنیک داشته باشد؛ همانطور
که بیشتر سینماگران امپرسیونیست فرانسوی که درگیر تولید «سینمای خالص» و «سینمای ناب» و
ساختن فیلمهای کوتاه تجربی به مفهوم واقعی کلمه بودند ،رویکرد «فتوژنیک» را به عنوان استراتژی
سینمایی خود برگزیدند .از دید سینماگران امپرسیونیست ،کوچکترین واحد سینما ،فوتوگراف نبود
بلکه فوتوژن بود .لویی دلوک ،ویژگی تعیینکنندۀ سینما را نه در تصاویر منفرد بلکه در پارههای تصویری
ً
غالبا بهوسیلۀ توالی قابهای ثابت منفرد ،متحرم به نظر میرسند ،میدانست .امپرسیونیستها
که

Louis Delluc

به دنبال ارتقا کیفیت فتوژنیک فیلمهایشان بودند .آنها این کار را از طریق تکنیکهای مرتبط با
حرکت دوربین ،قاببندی و نورپردازی انجام میدادند .آنها اشیا را آنگونه نورپردازی میکردند که
ن برجستهتر شود .اغلب مورخان سینما ،لویی دلوک را ابداعگر نظریه «فتوژنی» در
کیفیت فتوژنیک آ 
سینما میدانند .از نظر دلوک« ،فتوژنی» ،نیرویی در عکاسی و سینما بود که میتوانست اشیاء روزمره
را گواه حقیقتی درونی سازد .از دید او ،شن ،گوشی تلفن و چهره انسان دارای کیفیت فتوژنیک بودند.
«فتوژنی» برای دلوک و دیگر امپرسیونیستها ،به منزله قانون و قاعده سینما بود .ژان اپستاین نیز،
آن را نابترین شلک سینما معرفی کرد و در تعریف آن نوشت« :با مفهوم فتوژنی ایده هنر سینما زاده

David Bordwell
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شد .برای مفهوم تعریف ناپذیر فتوژنی چه تعریفی بهتر از این که نسبتش با سینما مانند نسبت رنگ

است به نقاشی و حجم است به مجسمهسازی .فتوژنی جز منحصربهفرد این هنر است( ».مقدمهای بر نظریه فیلم ،رابرت استم).
دیوید بوردول در تعریف فتوژنی مینویسد « :مفهوم فتوژنی ،ثمره کوشش برای تبیین بیگانهساز رازآمیزی است که در رابطه
با واقعیت وجود دارد .بر طبق نظر امپرسیونیستها ،هنگام تماشای یک تصویر ،حتی تصویری از یک شی یا مکان آشنا ،نوعی
ناآشنایی یا غیریت خاص را در پیوند با متحوای تصویر تجربه میکنیم .چنین به نظر میرسد که ماده و محتوای تصویر به شکلی
تازه آشکار شده است( ».سینه فیلیا و تاریخ ،ص .)166
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دربارۀ اسماء

| رنج جنگ

مصطفی آقامحمدلو | کارگردان

احسان طهماسبی :شناخت و درک مبانی ژانر جنگی (برخالف برخی ژانرها و زیرژانرها) به دلیل نداشتن
ً
عموما کار دشواری نیست .اما پرداختن صحیح به موضوعات
مؤلفههای ساختاری و شناختی پیچیده،
مدنظر این ژانر ،با توجه به نوع روایت و داستانی که این فیلمها مورد توجه قرار میدهند و نیز شناخت

ً
نسبتا دقیق عموم مردم از زیرژانر دفاع مقدس (که با گذشت زمان در روندی رو به رشد از شلک ابتدایی
و بدوی خود فاصله گرفته است) کاری دشوار با رویکردی فیلمنامهمحور است؛ بهویژه که همانند فیلم
اسماء و برخالف بسیاری از فیلمهای جنگی ،داستان از جدال فیزیکی سربازان فاصله میگیرد و فیلم،
در لوکیشن محدود اسارات یک پزشک سوری و یک تروریست سعودی (که نماینده خیر و شر هستند)

روایت میشود .اما اسماء با وجود اینکه قصد دارد در ستایش واقعگرایی گام بردارد و خط مشی
قهرمانپرورانهای را پیش گیرد ،در دام محتوازدگی میافتد و در دیالوگنویسی و کارگردانی به شیوهای

خامدستانه و البته غیرآگاهانه ،رفتار شجاعانه اسماء در دفاع از جان و مال همرزمان و هموطنانش را
به کشمکش و نزاع تقلیل میدهد و در پایان ،با رویکردی سانتیمانتال ،مفهوم شجاعت و دالوری را

سادهانگارانه ترجمه و بازگو میکند .نباید فراموش کرد که در طراحی و ساخت فیلمهای کوتاهی همانند
اسماء که قصد پایبندی به اصول ژانری خود را دارند ،نمیتوان بر نقش محوری کشمکش در بسط
داستان ،تأکید بیش از اندازه داشت .در جدال کاراکتر با کاراکتر باید به امکانهای دراماتیک مقید بود تا
از ایجاد فضاهای ساختگی ،مکانیکی و تحمیلی جلوگیری شود.
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دربارۀ نوشابه مشکی | یک شخصیت ،یک روایت

محمد پایدار | نویسنده و کارگردان

علی سعادتمند :سولی لوگهای ذهنی کاراکتر اصلی ،داستان را از نقطه دید او روایت میکند و
درام را شلک میدهد .داستانی ذهنی در ژانر جنگی که با ته مایه طنز گونهای که دارد ،دل نشین
میشود .خبری از شعار و شعارزدگی نیست و فیلمساز سعی در ساختن فیلمی با معیارهای این ژانر
ً
تقریبا در آن موفق بوده است .کارگردان ،ساخت فیلم جنگی را بلد است و توانسته مخاطب
دارد که
را با ایجاد حس همذاتپنداری ،با شخصیت اصلی همراه کند .دوربین سالمت فیلم ،کاری بیش از
حد انجام نمیدهد و در نهایت سادگی داستانش را به تصویر میکشد .دیالوگها بیشتر در ذهن
شخصیت میگذرد تا اینکه واقعی باشد و همین امر باعث ایجاد بیآالیشی بیشتری در کلمات برای
بیننده میشود .ساختن فیلمی با رویکرد به جنگ ،در مدت زمان کوتاه ،کار سادهای نیست و محمد
پایدار از پس آن برآمده است .نماها و زوایای دوربین با ریتم کشمکشهای فیلمنامه پیش میرود
و درست و بهجا از دوربین روی دست استفاده میشود .درام فیلمنامه ،با کاراکتر همراه است و با
شروع و پایانی خوب ،کارش را به جمعبندی میرساند.
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مارتیـن مک دونـا
کارگردان

|

ساختن فیلم کوتاه

تمام هدف این بود که ببینم ،آیا ساخت فیلم کوتاه را دوست دارم یا میخواهم آن را انجام دهم؟
ً
معموال فقط یک فیلم
حدس میزنم  -فقط برای خودم حدس می زنم  -متوجه شدم که میخواهم .شما
کوتاه میسازید تا متوجه شوید آیا میتوانید فیلمسازی را به خوبی انجام دهید یا این که باید تالش
کنید و کار دیگری را انجام دهید .از بسیاری جهات ،شما هرگز به اسکار هم فکر نمیکنید .حتی االن هم
فقط عجیب به نظر می رسد؛ ولی چیز عجیب خوبی است.
مترجم :محمد رنجی
همکاران ویژه نامه
پرویز جاهد | رامتین شهبازی | عرفان ناظر | سعید خیراله | احسان طهماسبی | محمد رنجی
علی سعادتمند | مریم ابوالحسنی | میثم شیخی | فاطمه ترکاشوند | کیمیا شهریه
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