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| 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 چاشني گير- مهرداد توحيدي
| گرافيك و صفحه آرايي  |  علي شهني ، احسان رافتي

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

فرهنگسراي رسانه
مركز فروش و تعميرات انواع دوربين شركت بيمه نوين

4 آژانس
عكس
خبري خبرنامه چهارمين جشنواره عكس خبري دوربين.نت 
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گزارش

پايان بخش چهارمين جشنواره دوربين.نت 
پخش فيلم عكس نا تمام"بهمن جاللی" 
کاری از تورج ربانی و عميد راش��دی بود. 
فيلم مس��تندی که در بيس��ت و هفتمين 
جشنواره فيلم فجرسيمرغ بلورين بهترين 
فيلم مستند را از آن خود کرد. عكس ناتمام 
ادای دينی به بهمن جاللی است .اين جمله 
دو فيلمس��از جوانی است که زندگی بهمن 
جاللی را به تصوير کش��يده اند. دقايقی را 
با عميد راش��دی  يكی از کارگردان های 
اين فيلم همكالم ش��ديم که در ادامه می 

خوانيد.
-کم�ی راج�ع به رون�د س�اخت فيلم 
توضيح بدهيد. از چه زمانی ايده ساخت 

چنين مستندی رادر ذهن داشتيد؟
 رش��ته تحصيلی من عكاس��ی بود و بعد 
در مقطع فوق ليس��انس ادبيات نمايشی را 
انتخاب کردم. زمانی که من و تورج ربانی 
در دانش��كده هنر و معماری عكاسی می 
خوانديم بهمن جاللی يكی از اساتيد ما بود 
و شناخت چندانی نسبت به کار وشخصيت 
او نداش��تيم. ضمن اينكه گاهی اين اتفاق 
می افتاد که اطالعات ما از يكسری چهره 
ه��ای مطرح دنيا به يک ن��ام و اطالعات 
نوش��تاری يا تصويری از انها خالصه می 
شد. با اينكه من وايرج هر دو عكاسی می 

ي��م  ند ا خو
عالقه زيادی به فيلمس��ازی داشتيم و به 
دنبال فرصتی بوديم که کارمان را در سينما 
شروع کنيم و اين اتفاق مصادف شد با اين 
ايده و رابطه استاد و شاگردی ما باعث شد 
که اين طرح را با بهمن جاللی مطرح کنيم. 
در کل من احس��اس می کنم اگر عكاسی 
ايران را يک بوم فرض کنيم بهمن جاللی 
يک لكه بزرگ در وس��ط اين بوم است و 
همانطور که در فيلم نشان داده شده است 
بهمن جاللی تمام گونه های عكاس��ی را 
تجربه کرده اس��ت و خدمات زيادی را در 
زمينه عكاس��ی انجام داده اس��ت و شايد 
اين فيلم بتواند قسمت کوچكی از خدمات 
اين مرد بزرگ را به جامعه عكاس��ی نشان 
دهد. در کل س��ه س��ال مراحل تحقيقات 

وفيلمبرداری و تدوين اين فيلم زمان برد.
-وقتی ايده ساخت فيلمتان را با بهمن 

ل�ی  جال
در ميان گذاش�تيد چه عكس والعملی 

نشان داد؟
بهمن جاللی شخصيت جذابی دارد . بسيار 
انس��ان صريحی است وبه هيچ وجح اهل 
تعارف نيس��ت. در ابتدا که مسئله ساخت 
فيلم را با او مطرح کرديم گفت:ش��ما من 
را نمی شناسيد و ما پاسخ داديم که ساخت 
اين فيلم برای ش��ناخت بهتر ش��ما است. 
بعد از آن يكسری مطالب درباره زندگی و 
کارش را در اختيار ما گذاش��ت که بهتر او 
را بشناشيم. و همين اطالعات به ما کمک 
زيادی کرد. خوشبختانه بهمن جاللی به ما 

اعتماد کرد و اين فيلم ساخته شد.
-بهمن جاللی تا قبل از ساخت فيلم برای 
شما فقط يک استاد بود .بعد از ساخت اين 

فيلم چقدر استادت را شناختی؟
ما مدتها با بهمن جالل��ی زندگی کرديم. 

هر چند م��ن خودم را ع��كاس نمی دانم 
اما چيزهاي��ی از بهمن جاللی آموختم که 
جزو تجربه های تكرار نشدنی زندگی من 

است.
-فيلم ش�ما امروز در جشنواره عكس 
خب�ری دوربين .نت ب�ه نمايش در امد 

.اين جشنواره را چطور ديدی؟
من خوشحالم که اين فيلم برای مخاطبانی 
به نمايش گذاشته شد که يكی از مهمترين 
اهداف ما بود. يعنی آش��نايی عكاس��ان با 
زندگی و اثار بهمن جاللی.خوش��حالم که 
در اولين تجربه فيلمس��ازی م��ا اين فيلم 
در جش��نواره های معتب��ری به نمايش در 
ام��د. هر چند به دليل عدم حمايت از فيلم 
های مستند اينچنينی انگيزه کار کردن از 
فيلمس��از گرفته می ش��ود اما به نظر من 
ناگفته های زيادی درباره ش��خصيت های 
برجسته کشورمان وجود دارد که هر کدام 
از انه��ا می تواند به آث��ار ماندگاری تبديل 

شود.
-و حرف آخر...

تشكر می کنم از تورج ربانی که عالوه بر 
کارگردان��ی تهيه کنندگی اين اثر را نيز بر 
عهده داش��ت و از جشنواره دوربين.نت که 
پايه گذار حرکت های فرهنگی زيبايی در 

جامعه هنری است.

با بهمن جاللی زندگی کردیم


