
رضا خزاعی

گفت وگو با مبین نسرین فر، یک فیلم ساز دهة هشتادی

رسانه آمیخته است با علم و زبان، هنر و بیان، فناوری و آرمان، 
و خاصه اصلی ترین عنصر این عصر و زمان! فرد موفق، با رسانه 
آشناست. با هنر تصویر بیگانه نیست. می تواند بلندترین حرف ها 

را در بیان لطیف هنری به جان مخاطبانش بنشاند.
امــروزه و با گســترش امکانات آموزشــی در فضای مجازی، 
یادگیری ابزار و فوت و فن نیز ســهل شــده است. به خصوص 
در دوران کرونا، نوجوانانــی که تا دیروز عمده زمان خود را در 
مدرســه می گذراندند، وقت آن را دارند با کمی جســت وجو و 
تجربه، قدم های اول را در مسیر فیلم سازی بردارند. تصمیم گیران 
فرهنگی و آموزشــی، مربیان و خانواده ها، در تشویق، هدایت و 

حمایت نوجوانان و دانش آموزان نقش بسزایی دارند.
مبین نســرین فر، به عنوان یک نوجــوان هنرمنِد کاس 

یازدهمی، تولیدات زیادی دارد. آثار او از چشــم داوران 
جشــنواره های گوناگون هم مخفی نمانده و تاکنون دو 
بار رتبه کسب کرده است؛ یکی جشنوارة هنری نردبان 
و دیگری جشــنوارة فیلم مدرسه. او ضمن داشتن ذوق 

و سلیقة هنری خوب، بســیار متواضع و با اخاق است. 
دغدغه های دیني و انقابی زیادی دارد و امیدوار 
اســت بتواند در آینده تأثیرگذار باشد. جایزة 
اخیر او در جشــنوارة مدرسه بهانه ای شد تا 

کمی با او گفت وگو کنیم.

 سالم. از چه زمانی متوجه شدی به 
کار هنری و فیلم سازی عالقه داری؟
 بــه نام خــدا و ســام. خیلی 
ممنونم که مرا به این مصاحبه 
دعوت کردید. من از بچگی 

به کاس های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می رفتم 
و به شــعر گفتن و نوشتن داستان بیشــتر عاقه مند شدم. تا 
اینکه در دورة متوســطة اول، با توجه بــه فعالیت هایی که در 
مدرسه داشــتیم و عاقه مندی هایی که خودم دنبال می کردم، 
مثل دیدن فیلم و خواندن کتاب، به ساخت و تولید فیلم عاقة 

بیشتری پیدا کردم.

 این عالقه در انتخاب رشتة شما چه تأثیری داشت؟
 با توجه به استعداد و عاقه ام، هنرستان و رشتة تولید برنامة 
تلویزیونی را انتخاب کردم. در قالب ساخت برنامة تلویزیونی یا 
فیلم اجتماعی یا طنز می توان دیگران را سرگرم کرد و محتوای 
مناسب برای آن ها تدارک دید. من دوست دارم با تولید 
محتوا از جایی مثل تلویزیون شروع کنم و در نهایت 
بســتر ســریال و فیلم را برای بیان عقایدم در نظر 

دارم.

 می دانم که بعضی از کارهای شما دیده 
شــده و جایزه گرفته است. کمی از 

آن ها بگو.
 من تــا االن در دو جشــنوارة 
دانش آموزی معتبر شرکت کرده ام 
و به لطف خدا توانسته ام در آن ها 
مقام بیاورم؛ یکی جشنوارة نردبان 
بود که پارسال در بخش پوستر 
آن شرکت کردم. موضوع پوستر 
عید غدیر بود و خدا را شــکر 
دیده و حائز رتبه شــد. امسال 

مبین نســرین فر، به عنوان یک نوجــوان هنرمنِد کاس 
یازدهمی، تولیدات زیادی دارد. آثار او از چشــم داوران 
جشــنواره های گوناگون هم مخفی نمانده و تاکنون دو 
بار رتبه کسب کرده است؛ یکی جشنوارة هنری نردبان 
و دیگری جشــنوارة فیلم مدرسه. او ضمن داشتن ذوق 

و سلیقة هنری خوب، بســیار متواضع و با اخاق است. 
دغدغه های دیني و انقابی زیادی دارد و امیدوار 
اســت بتواند در آینده تأثیرگذار باشد. جایزة 
اخیر او در جشــنوارة مدرسه بهانه ای شد تا 

 سالم. از چه زمانی متوجه شدی به 
کار هنری و فیلم سازی عالقه داری؟

 بــه نام خــدا و ســام. خیلی 
ممنونم که مرا به این مصاحبه 
دعوت کردید. من از بچگی 

مناسب برای آن ها تدارک دید. من دوست دارم با تولید 
محتوا از جایی مثل تلویزیون شروع کنم و در نهایت 
بســتر ســریال و فیلم را برای بیان عقایدم در نظر 

دارم.

 می دانم که بعضی از کارهای شما دیده 
شــده و جایزه گرفته است. کمی از 

آن ها بگو.
 من تــا االن در دو جشــنوارة 
دانش آموزی معتبر شرکت کرده ام 
و به لطف خدا توانسته ام در آن ها 
مقام بیاورم؛ یکی جشنوارة نردبان 
بود که پارسال در بخش پوستر 
آن شرکت کردم. موضوع پوستر 
عید غدیر بود و خدا را شــکر 
دیده و حائز رتبه شــد. امسال 

از نردبان
 باال مى روم!
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فیلم سازان از 
جوانان برای 

پشت صحنه کمتر 
استفاده می کنند. 

بعضی از آن ها 
سال های سال با 
افراد به خصوصی 
کار می کنند. اگر 

کمی به جوان ترها 
اعتماد کنند 

خیلی بهتر خواهد 
شد

هم در جشنوارة فیلم کوتاه مدرسه و در بخش مستند اول شدم. 
یکی از داســتان های کتاب »ســام بر ابراهیم 2« را به همراه 
هم کاسی هایم بازسازی کردیم که بنده کارگردان آن اثر بودم.

 آیا خانوادة شما از جایگاه فعلی شما راضی هستند؟ 
اصاًل زمینة تحصیلی و کاری پدر و مادر شما چیست؟

 پدر بنده رادیولوژیست اســت و مادرم خانه دار. البته ایشان 
در رشتة جامعه شناســی تحصیل کرده است. مادرم خیلی روی 
من کار کرد تا تفکر خاقی داشــته باشــم. برای همین از شش 
سالگی مرا به کاس های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
می برد. رشد خاقیت من از همان جا شروع شد. از همین جا باید 
بگویم که دست بوسشان هستم. خدا را شکر هم توانسته ام تا اینجا 

رضایتشان را جلب کنم. آن ها همیشه مشوق من بوده اند.

 در عرصة فعالیت شما، چه کمبودهایی وجود دارد؟
 یکی از کمبودهای خیلی مشــخص این است که متأسفانه 
فیلم های ما به لحاظ اعتقادی با عقاید ما متناسب نیستند. آنچه 
در هالیوود ساخته می شود، با فرهنگ و عقاید آن جامعه سازگار 
اســت. اما اینجا برخی شــخصیت های فیلم ها، عقاید صحیح 

دینــی و اجتماعی ندارنــد. این ضعف بزرگی 
اســت که ما وحدتی در بیان عقاید دینی در 
فیلم هاي به نمایــش درآمدة خودمان نداریم. 
اگر این را درســت کنیم، قطعًا پیش خواهیم 
رفت. خدا را شکر آدم های حرفه ای کم نداریم. 
اگر این افراد همگی متدّین و انقابی باشــند، 
قطعًا مؤثرتر خواهند بود و کشــور پیشــرفت 
خواهد کرد. یکی دیگر از کمبودها این اســت 
کــه عوامل تولیدی فیلم ها تکراری هســتند. 
فیلم سازان از جوانان برای پشت صحنه کمتر 
استفاده می کنند. بعضی از آن ها سال های سال 
با افراد به خصوصی کار می کنند. اگر کمی به 
جوان ترها اعتماد کنند خیلی بهتر خواهد شد.

 بعضی از هم سن وســاالن شــما از ورود به عرصة 
فیلم سازی می ترسند. برای آن ها حرفی داری؟

 بسیاری از عاقه مندان هنر می گویند هنر یک ذوق است و 
برای پرداختن به آن زمان کافی داریم. اما هر چه زودتر به تولید 
اثر بپردازند و این فضا را تجربه کنند، بهتر است. کمک استادان 
خوبی که در آموزشگاه های آزاد یا هنرستان ها هستند، موفقیت 
را آسان می کند. به این ترتیب، قبل از پریدن به آب، تن خود را 

خیس کرده اند. پس راحت تر می توانند دل به دریا بزنند.

عكس ها آرشیوي هستند

7 رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 6 |  1399 |


