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فرهنگسراي رسانه

| همكاران |

| دبير جشنواره | احسان رافتي داريان

| گروه خبري | جعفر تكبيري  ،بهناز شيرباني  ،الهام صالح

| گروه تصويري | علي جورابچي  ،فاطمه بهبودي  ،فرشاد پاليده  ،مهسا فضلعلي -علي چاشنيگير -مهرداد توحيدي

| گرافيك و صفحه آرايي | علي شهني  ،احسان رافتي

گزارش

| اساتيد ورك شاپها | حسن غفاري  ،وحيد سالمي  ،مرتضي نيكوبذل  ،جواد منتظري  ،رضا معطريان  ،بهروز مهري

با بهمن جاللی زندگی کردیم

پایان بخش چهارمین جشنواره دوربین.نت
پخش فیلم عکس نا تمام"بهمن جاللی"
کاری از تورج ربانی و عمید راش��دی بود.
فیلم مس��تندی که در بیس��ت و هفتمین
جشنواره فیلم فجرسیمرغ بلورین بهترین
فیلم مستند را از آن خود کرد .عکس ناتمام
ادای دینی به بهمن جاللی است .این جمله
دو فیلمس��از جوانی است که زندگی بهمن
جاللی را به تصویر کش��یده اند .دقایقی را
با عمید راش��دی یکی از کارگردان های
این فیلم همکالم ش��دیم که در ادامه می
خوانید.
کم�ی راج�ع به رون�د س�اخت فیلمتوضیح بدهید .از چه زمانی ایده ساخت
چنین مستندی رادر ذهن داشتید؟

رش��ته تحصیلی من عکاس��ی بود و بعد
در مقطع فوق لیس��انس ادبیات نمایشی را
انتخاب کردم .زمانی که من و تورج ربانی
در دانش��کده هنر و معماری عکاسی می
خواندیم بهمن جاللی یکی از اساتید ما بود
و شناخت چندانی نسبت به کار وشخصیت
او نداش��تیم .ضمن اینکه گاهی این اتفاق
می افتاد که اطالعات ما از یکسری چهره
ه��ای مطرح دنیا به یک ن��ام و اطالعات
نوش��تاری یا تصویری از انها خالصه می
شد .با اینکه من وایرج هر دو عکاسی می

آژانس
عكس
خبرنامه چهارمين جشنواره عكس خبري دوربين.نت
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هر چند م��ن خودم را ع��کاس نمی دانم
اما چیزهای��ی از بهمن جاللی آموختم که
جزو تجربه های تکرار نشدنی زندگی من
است.

فیلم ش�ما امروز در جشنواره عکسخب�ری دوربین .نت ب�ه نمایش در امد
.این جشنواره را چطور دیدی؟

خو ا ند ی��م
عالقه زیادی به فیلمس��ازی داشتیم و به
دنبال فرصتی بودیم که کارمان را در سینما
شروع کنیم و این اتفاق مصادف شد با این
ایده و رابطه استاد و شاگردی ما باعث شد
که این طرح را با بهمن جاللی مطرح کنیم.
در کل من احس��اس می کنم اگر عکاسی
ایران را یک بوم فرض کنیم بهمن جاللی
یک لکه بزرگ در وس��ط این بوم است و
همانطور که در فیلم نشان داده شده است
بهمن جاللی تمام گونه های عکاس��ی را
تجربه کرده اس��ت و خدمات زیادی را در
زمینه عکاس��ی انجام داده اس��ت و شاید
این فیلم بتواند قسمت کوچکی از خدمات
این مرد بزرگ را به جامعه عکاس��ی نشان
دهد .در کل س��ه س��ال مراحل تحقیقات
وفیلمبرداری و تدوین این فیلم زمان برد.

-وقتی ایده ساخت فیلمتان را با بهمن
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جال ل�ی
در میان گذاش�تید چه عکس والعملی
نشان داد؟

بهمن جاللی شخصیت جذابی دارد  .بسیار
انس��ان صریحی است وبه هیچ وجح اهل
تعارف نیس��ت .در ابتدا که مسئله ساخت
فیلم را با او مطرح کردیم گفت:ش��ما من
را نمی شناسید و ما پاسخ دادیم که ساخت
این فیلم برای ش��ناخت بهتر ش��ما است.
بعد از آن یکسری مطالب درباره زندگی و
کارش را در اختیار ما گذاش��ت که بهتر او
را بشناشیم .و همین اطالعات به ما کمک
زیادی کرد .خوشبختانه بهمن جاللی به ما
اعتماد کرد و این فیلم ساخته شد.
بهمن جاللی تا قبل از ساخت فیلم برایشما فقط یک استاد بود .بعد از ساخت این
فیلم چقدر استادت را شناختی؟
ما مدتها با بهمن جالل��ی زندگی کردیم.

من خوشحالم که این فیلم برای مخاطبانی
به نمایش گذاشته شد که یکی از مهمترین
اهداف ما بود .یعنی آش��نایی عکاس��ان با
زندگی و اثار بهمن جاللی.خوش��حالم که
در اولین تجربه فیلمس��ازی م��ا این فیلم
در جش��نواره های معتب��ری به نمایش در
ام��د .هر چند به دلیل عدم حمایت از فیلم
های مستند اینچنینی انگیزه کار کردن از
فیلمس��از گرفته می ش��ود اما به نظر من
ناگفته های زیادی درباره ش��خصیت های
برجسته کشورمان وجود دارد که هر کدام
از انه��ا می تواند به آث��ار ماندگاری تبدیل
شود.

-و حرف آخر...

تشکر می کنم از تورج ربانی که عالوه بر
کارگردان��ی تهیه کنندگی این اثر را نیز بر
عهده داش��ت و از جشنواره دوربین.نت که
پایه گذار حرکت های فرهنگی زیبایی در
جامعه هنری است.

