
١٨  ×   رشـــد هنرجو    ×  مهر ۱۴۰۰  ×   شمارۀ پی در پی ۹  ×  

به دنباِل 
«منِ درون»

یـد معرفی کنید. بیشـتر    خودتـان را آن طـوری کـه دوسـت دار
منظـورم زندگـی هنری تان اسـت.

یـری تبـار هسـتم و ۱۹ سـالم اسـت. از دوران ابتدایـی  مـن فائـزه وز
تئاتـر را شـروع کـردم. در ۱۳-۱۴ سـالگی فراخـوان جشـنواره فیلـم کوتاه 
مدرسـه مـن را وارد دنیـای فیلمسـازی کـرد و موفقیـت در آن جشـنواره و 

گرفتـن سـه جایـزه باعـث تشـویقم بـه مانـدن در این رشـته شـد. تا 
امـروز ۳ تـا فیلـم سـاختم. نـام آخریـن فیلمـم «مـِن درون» بود 

کـه سـال ۱۳۹۸ آن را کارگردانـی کـردم.

  چـرا فیلم سـازی؟ چـرا شـاخه های دیگـر 
هنـر را نرفتیـد؟

تئاتـر  مـی دادم؛  انجـام  هنـری  کار   
ً
قبـال

ایـن کار  کار کـرده بـودم و زمینـه ای در 
داشـتم.

  دغدغه اصلی تان برای 
فیلم سازی چیست؟

تالش برای ساختن دنیای بهتر.

  ایـده ایـن فیلـم از کجـا آمـد؟ بـرای پـرورش ایـن ایـده چـه 
کاری کردیـد؟ از کسـی هـم مشـورت گرفتیـد؟

ایـن فیلـم از دغدغه هـای ذهنـی ام آمـده اسـت. از تجربه هـای  ایـدة 
شـخصی کـه در زندگـی بـا آن ها روبرو هسـتم. طـرح اولیه خیلـی بزرگتر 
از ایـن بـود، ولـی بـه علـت محدودیـت لوکیشـن و پرسـوناژ و کم کـردن 

و جورتـر  هـم جمـع  را  مجبـور شـدم طرحـم  هزینه هـا 
بکنـم. نوشـتن فیلمنامـه ۸ مـاه طـول کشـید. در 

نهایـت طـی مشـورتی که با دوسـتم داشـتم به 
نهایـی رسـیدیم. فیلم نامـۀ 

  چه تجربه هایی 
از فیلم سازی به  دست 

آوردید؟ آیا بعد از 
زندگیتان  فیلم سازی 

تغییر کرد؟
نگاهم به پیرامونم تغییر 
کرده است. به اطرافیان و 

جامعه بیشتر دقت می کنم.

  ×   فیلم رشد  ×    ×  مهران نعمت اللهی  ×   

در حافظۀ همة ما اتفاقاتی ثبت شده است که یا نتیجۀ تجربة زندگی خودمان است یا از گوشه 
و کنار از اقوام، دوست، آشنا و... شنیده ایم. بعضی از این اتفاقات چنان جذاب است که 

احساس می کنیم با شنیدن آن ها در نگاه دیگران هم تحولی رخ می دهد و به شور در 
خواهند آمد؛ به تعریف دیگر، پنجرۀ جدیدی در زندگی شان باز می شود. این اتفاقات 

برای جذب بهتر و بیشتر احتیاج به آن دارند که به داستان تبدیل شوند؛ این داستان ها 
برای ماندگاری نیاز دارند که با تصویر آمیخته شوند. در این شماره از مجله هنرجو 

می كوشیم تا به داستان هایمان قوام دهیم، نقاط ضعفشان را بپوشانیم و آن ها را به 
فیلمي پرکشش و جذاب برای مخاطب تبدیل کنیم.

 با کارگاه از ایده تا اجرا همراه باشید.



١٩  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

ایده نقطۀ شروع حرکت ماست؛ جرقه ای است که در ذهن ما ایجاد می شود؛ هر چقدر این 
جرقه برای ما مهمتر باشــد انفجاری که در ذهنمان ایجاد می کند وسیع تر خواهد بود و حجم 
بیشتری از مغزمان را درگیر خواهد کرد. بعد از این، کار ما ساده تر خواهد شد. چون ایده خودش 
برای ما شــروع به کارکردن می کند، حتی در خواب! در صورت متمرکز بودن روی ایده، ایده رشد 

خواهد کرد و کم کم بلوغ خودش را طی می کند تا آنکه زمان پرداخت آن برسد.
-چه ایده ای قابلیت این را دارد که به فیلم تبدیل شود؟

این سوال را باید از خودمان بپرسیم؛ آیا این ایده جدید است؟ آیا ایده ما پتانسیل رشد دارد؟ آیا می شود آن را 
بسط داد و به آن شاخ و برگ افزود تا به داستان تبدیل شود؟ آیا این ایده می تواند در خودش خالقیت و توانایی ما را نشان 

دهد؟ آیا فیلم برخاسته از این ایده، تماشاگری خواهد داشت؟ و...
یکی از راه های پی بردن به جواب درست این سؤال ها مطرح کردن با دوستان و آشنایان و شنیدن نظرات آن هاست. یادمان نرود که تا از ایده و کارکردش مطمئن نشدیم وارد 
فرایند فیلم نامه نویسی نشویم؛ چون تغییر در ایده در مراحل اولیه کار راحتی است ولی وقتی به فیلم نامه تبدیل شد، انگار که روی سنگ حجاری شده اند. هرگونه دگرگونی در 

آن ها بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

در شماره بعدی با فن های پرورش ایده در خدمت شما خواهیم بود.

ایدهایدهایدهایده

  فیلـم «مـِن درون» باعـث شـد که شـما دنبـال سـاخت فیلم 
جدیـد هم باشـید؟

البتـه، دیده شـدن فیلـم باعـث شـد کـه بدانـم مخاطـب بـا سـلیقۀ مـن 
همـراه اسـت و ایـن باعـث باالرفتـن اعتمـاد بـه نفس من شـد که بـاز هم 

در ایـن عرصـه فعالیـت کنم.

  چقدر به آموزش در فیلم سـازی 
ید؟ اعتقاد دار

خیلی؛ آموزش می تواند نقاط 
ضعـف فیلم را برطرف کند و 

تماشای آن را برای تماشاگر 
جذاب تر کند.

خودتـان  فیلـم  بـه  امتیـازی  چـه    
چـرا؟ و   ۱۰ تـا   ۱ از  می دهیـد؟ 

۸ یا ۹.
چـون تمام سـعی ام را کـرده ام بهترینم را در 

آن لحظـه بسـازم و چنـد امتیاز کم کـردم چون 

اعتقـاد دارم هیـچ چیـز در ایـن دنیـا کامل نیسـت و همـۀ ما تا پایـان عمر 
در مسـیر کمال هسـتیم.

  بـه نظرتـان اولیـن امکان بـرای فیلم سـازی چیسـت و چگونه 
بایـد به  دسـتش آورد؟

ایده داشـتن اولیـن و مهم تریـن اصـل اسـت. البتـه ایـده ای کـه 
نـاب باشـد و ارزش پرداخته شـدن داشـته باشـد.

فـراوان  همـت  و  تـالش  مهـم،  اصـل  دومیـن 
اسـت. بـرای کسـی کـه می خواهـد بـرای اولیـن 
بـار فیلم سـازی کنـد ایـن همـت بایـد چنـد برابر 

باشـد تـا یـک اثـر خـوب سـاخته شـود.

  ×   حقوق کار  ×  
مطابق مادۀ ۴۵ قانون کار، کارفرما در موارد زیر می تواند از مزد کارگر برداشت 

کند:
الف) مواردی که قانون به صراحت اجازه داده باشد؛

 ب) هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده، وجهی به کارگر داده باشد؛
 ج) اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است؛

 د) در اثر اشتباه محاسبه، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد؛
 ه) مال االجارۀ خانۀ سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین شده است)، در 

صورتی که اجاره باشد، با توافق طرفین تعیین می شود؛
 و) وجوهی که برای خرید اجناس ضروری کارگاه به کارگر پرداخت شده باشد.


