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مهمان هفته

مدير اداره آثار حجمي سازمان زيباسازي
شهر تهران اعالم كرد

افزايش هزينه نگهداري
مجسمهها

چهارشنبه  30مرداد  1392شماره 470

«مرمت مجس��مههاي تهران ،س��االنه بهطور ميانگين و ب��ا توجه به افزايش
قيم��ت و ت��ورم به ح��دود 400ميليون تومان اعتب��ار ني��از دارد ».به گزارش
خبرنگار همشهري محله« ،مجتبي موسوي» مدير اداره آثار حجمي سازمان
زيباسازي شهر تهران با بيان اين مطلب گفت« :مرمت مجسمهها به ضرورت

انجام ميش��ود و اين مسئله ،هزينهها را كاهش ميدهد ولي مبلغ مورد نياز
براي مرمت مجسمهها در سالهاي پيش نصف اين ميزان بود كه متأسفانه
افزايش قيمت در چند س��ال اخير ،هزينهها را بسيار باال برده است به همين
دليل تا ضرورت ايجاب نكند آثار مورد مرمت قرار نميگيرند».

علي اماني فيلمنامهنويس هممحلهاي جشنوارههاي شمسه را فرصت خوبي براي همه آماتورها ميداند

مهندس عمراني كه فيلمنامه مينويسد!
امیر دشتینژاد

مهندس عمران اس�ت و در ساختوس�از هم دستي دارد ،اما روي فيلمنامهنويسي و كارگرداني طور ديگري حساب باز كرده و چند سالي ميشود كه وقت
خود را به اين حوزه هنري اختصاص داده است .خودش ميگويد اگر زمان به عقب باز ميگشت و به چند سال قبل بر ميگشتيم بدون شك رشته كارگرداني
يا فيلمنامهنويسي را براي تحصيالت آكادميك انتخاب ميكرد .اما به قول قديميها ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است .به همين دليل هم «علي اماني»
دس�ت به كار ش�ده و ميخواهد در حوزه هنر خودي نش�ان دهد .او نخستين قدم را برداشته و اين قدم اولش آنقدر مصمم بوده است كه توانسته در سومين
سال از برگزاري جشنواره شمسه آن هم در بخش فيلم كوتاه برگزيده شود.

متولد س�ال  58اس�ت و وارد دهه 30
عمرش ش�ده اما هنوز مثل يك جوان 20
ساله پر از انرژي است و آرمان و آرزوهاي
بس�ياري در س�رش دارد .خ�ودش ه�م
نميداند چطور ش�د كه ب�راي تحصيالت
دانشگاهي سراغ رشته مهندسي عمران
رف�ت .ام�ا معتقد اس�ت ك�ه راه خودش
را انتخ�اب ك�رده و ميخواه�د ك�ه در
فيلمنامهنويس�ي و كارگرداني س�ري در
ميان س�رها ب�از كند .او ه�م مثل خيلي
از جوانه�اي موف�ق ديگ�ر ميگويد كه
خواستن توانستن است.
استاد فخيمزاده و دورههاي بازيگري
چند س�ال قبل بود كه براي گذراندن
دوره آموزش�ي در رش�ته فيلمسازي به
يكي از آموزش�گاههاي هن�ري رفت و از
قضا اس�تاد آم�وزش اين رش�ته يكي از
كارگردان�ان و بازيگ�ران بزرگ
س�ينماي ايران ب�ود و همين
موض�وع عالقه عل�ي اماني
را به بازيگري و فيلمسازي
بيش�تر از قب�ل ك�رد .او
ميگوي�د« :عالق�ه م�ن
به اين رش�ته هن�ري در
ابت�داي كار فق�ط در حد
يك عالقه س�اده ب�ود اما
ش�يوه آموزش�ي و آش�نا
ش�دن با مه�دي فخيمزاده
باعث ش�د تا اين عالقه چند
برابر ش�ود و به جايي برسد كه
در ح�ال حاض�ر من ي�ك لحظه هم
نميتوان�م از اي�ن رش�ته هنري دل
بكنم و ميل به پيشرفت در آن برايم
هر روز بيش�تر از قبل ميشود » .او
ادامه ميدهد« :هميش�ه دوس�ت
داشتم فيلمي بس�ازم و به واسطه
اي�ن فيلم بتوانم خ�ودم را محك

بزن�م و در كمال ناباوري اي�ن اتفاق براي
من افتاد».
شمسه كليد موفقيت من
سه س�ال از برگزاري جشنواره شمسه
ميگذرد و هر سال بسياري از عالقهمندان
به رشتههاي مختلف هنري از طريق اين
جش�نواره عاليق و آرمانهايش�ان را به
عرص�ه ظهور ميرس�انند .علي اماني هم
ج�زو همي�ن دس�ته از
عالقهمندان به هنر
اس�ت ك�ه چن�د
ماه پيش توسط
آموزشگاهي كه
در آن دورههاي
كارگردان�ي و

فيلمنامهنويس�ي را ميگذران�د ب�ا اي�ن
جش�نواره و فرصتي كه ميتوانس�ت در
اختيار او بگذارد آش�نا ش�د .او ميگويد:
«خواهرم س�ال قب�ل در اين جش�نواره
شركت كرده بود .تا قبل از اين به شمسه
آنقدر جدي ن�گاه نكرده بودم اما تصميم
گرفت�م براي دل خ�ودم نه براي كس�ب
جايزه دس�ت ب�ه كار ش�وم و فيلم كوتاه
بسازم ،براي همين بعد از مشاوره و كمي
تحقيق موض�وع فيلمهاي�م را انتخاب و
نوشتن فيلمنامه را آغاز كردم» .
ساخت سه فيلم كوتاه در جشنواره
زماني كه ش�روع به نوش�تن فيلمنامه
ك�رد فك�رش را هم نميكرد ك�ه آنچه از
نتيجه كار حاصل ميشود ميتواند نام او
را حداق�ل در منطقهاي كه در آن زندگي
ميكند سر زبانها بيندازد .اما اين اتفاق
خوش�ايند ب�راي او افتاد .عل�ي اماني در
توضيح فيلمهايش ميگويد«:من  3فيلم
كوتاه ب�راي ارائه در جش�نواره شمس�ه
ساختم كه  2فيلم آن مضموني اجتماعي
و روانشناس�ي دارد و يك�ي از آنها را در
ژانر وحشت اما با پيامهاي اجتماعي براي
نوجوانان و جوانان اس�ت .براي س�اختن
اي�ن فيلمه�ا وقت بس�ياري گذاش�تم و
سعي كردم نتيجه تالشم چند فيلم كوتاه
حرفهاي باش�د نه چند فيلم دم دس�تي.
فكر ميكن�م كه در اين حوزه موفق بودم
و بعد از داوري آثار در جش�نواره متوجه
شدم كه فيلمهايم درمنطقه در ميان بقيه
شركتكنندگان برگزيده شده است».
فيلم كوتاه ،ميانبري براي آماتورها
تنها راه و ق�دم اول براي افرادي كه به
فيلمنامهنويسي و كارگرداني عالقهمندند
س�اختن فيلم كوتاه اس�ت اي�ن جمله را
عل�ي امان�ي ميگوي�د و ادام�ه ميدهد:

«نخستين مانع فيلمس�ازي براي افرادي
كه مثل من تازه كار هس�تند اين است كه
براي ساختن فيلم نياز به يك سرمايهگذار
و ملزوم�ات ديگر مثل كارگردان ،تدوينگر
و بقي�ه عوامل دارند و چ�ون كنار هم قرار
دادن اي�ن ملزوم�ات كار س�خت و بعضي
مواقع هم غيرممكن است خيليها از خير
آن ميگذرند ،اما فيلم كوتاه داستان خاص
خ�ودش را دارد و اي�ن فرصت را ب�ه افراد
آماتوري مثل من ميدهد كه اس�تعدادها و
آنچه ياد گرفتند در مع�رض آزمون و خطا
قرار دهند .در نتيجه كار يا موفق ميشوند
يا موف�ق نميش�وند و از تجربه يك فيلم
كوتاه براي فيلمهاي ديگر استفاده ميكنند
بدون اينكه نياز باش�د براي انجام آن پول
چنداني پرداخت كنند».
يك انتقاد
جشنواره شمس�ه فرصت مهمي را در
اختيار عالقهمندان به رشتههاي مختلف
ق�رار ميده�د ،ام�ا در مي�ان هم�ه اين
ويژگيها جاي يك انتق�اد باقي ميماند.
علي اماني فيلمساز هممحلهاي هم يكي
از اين منتقدان جشنواره شمسه است .او
ميگويد«:در اينكه شمسه پاي خيليها
را به دنياي هنر باز ميكند و فرصت را به
آنها ميدهد شكي نيست ،اما متأسفانه به
نظرم شيوه اطالعرساني در اين جشنواره
شيوه مناسبي نيست و خود من هم خيلي
اتفاقي در جريان برگزاري اين جش�نواره
قرار گرفتم و از طريق آموزش�گاه هنري
متوجه شدم كه چنين جشنواره فرهنگي
و هنري در ش�هر تهران در حال برگزاري
اس�ت .به نظر من دستاندركاران شمسه
بايد روي اين موضوع يعني اطالعرساني
وق�ت بيش�تري بگذارند تا اف�رادي مثل
م�ن بتوانن�د از طري�ق ش�ركت در آن
تواناييهايشان را محك بزنند.

