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بھمن فرمان آرا در تورنتو  -مصاحبه
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◄ فرمان آرا روز سه شنبه  23جوالی در جشنواره تيرگان به سئواالت
سينما دوستان پاسخ ميدھد
◄ وضعيت سينمای اﯾران در حال حاضر تاسف انگيز است
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بھمن فرمان آرا در ﯾک نگاه
فيلمساز فکور و مطرح اﯾران ،بھمن فرمان آرا اﯾن ھفته به مناسبت
نماﯾش فيلم »ساﯾه ھای بلند باد« در جشنواره تيرگان ميھمان تورنتو
است .ساﯾه ھای بلند باد فيلمی است مورد ستاﯾش ھنر دوستان که
نماﯾش آن ھرگز در اﯾران -به جز  3روز -ميّسر نشد.
بھمن فرمان آرا تھيه کننده ،کارگردان و فيلمنامه نوﯾس اﯾرانی است که
در سال  1320در تھران بدنيا آمد.
آخرﯾن اثر وی به نام خاک آشنا پس از  2سال توقيف در تابستان 1388
بر روی پرده ھای سينمای اﯾران اکران شد.
او سينما را در برﯾتانيا و اﯾاالت متحده تحصيل کرد و فارغ التحصيل رشته
سينما از دانشگاه جنوب کاليفرنيا است.
از مھمترﯾن آثار وی ميتوان به خانه قمر خانم ،شازده احتجاب ،ﯾک
بوس کوچولو  ،خانه ای روی آب و ساﯾه ھای بلند باد اشاره کرد.

Property Rent
Pearl Sofreh Aghd

Car Sell
Excellent condition Grey VW Jetta
2006
$14750

Car Sell
OMVIC APPROVED CAR LOT FOR RENT PLAZA
416-999-2811

بھمن فرمان آرا :ﯾکسال قبل از انقالب در اﯾران نماﯾش
فيلم »ساﯾه ھای بلند باد« را ممنوع کردند .بعد از
انقالب نيز نماﯾش آن پس از سه روز ممنوع شد

سروﯾس گزارش سالم تورنتو
تيم فارسی
از اتفاقات مھم جشنواره امسال تيرگان حضور بھمن فرمان آرا فيلمساز سرشناس است .در روز سه شنبه  23جوالی ،ابتدا فيلم
»ساﯾه ھای بلند باد« که فرمان آرا  34سال پيش آنرا ساخته ،به نماﯾش در می آﯾد ،و سپس جلسه پرسش و پاسخ با حضور
بھمن فرمان آرا برگزار ميشود .محل نماﯾش فيلم و اجرای برنامه پرسش و پاسخ Studio Theatre ،در ھاربر فرانت سنتر ميباشد.
به ھمين مناسبت ،ھفته نامه سالم تورنتو موفق گردﯾد در ھفته گذشته مصاحبه زﯾر را با اﯾن فيلمساز برجسته بعمل آورد.
در اﯾنجا متن سئواالت سالم تورنتو و پاسخ ھای فرمان آرا را مالحظه ميکنيد .الزم به توضيح است که به توصيه آقای فرمان آرا ،ما
اﯾن سئواالت را بصورت مکتوب و به زبان فارسی برای او فرستادﯾم و سپس پاسخ ھا را به انگليسی درﯾافت کردﯾم که ترجمه و
پاسخھا را در اﯾنجا براﯾتان می آورﯾم .متن انگليسی پاسخھا را نيز در ھمين شماره ،بصورت کامل مالحظه ميکنيد .و اﯾنک متن
مصاحبه:
سالم تورنتو :قرار است فيلم شما به نام »ساﯾه ھای بلند باد« در روز  23جوالی در جشنواره تيرگان نماﯾش داده شود.
بعد از  34سال که از ساخت اﯾن فيلم ميگذرد ،نگاه اﯾن فيلم را امروزه چطور ارزﯾابی می کنيد؟
بھمن فرمان آرا :ساخت فيلم »ساﯾه ھای بلند باد« ﯾکسال قبل از )1357سال انقالب در اﯾران( تکميل شد .وقتی اﯾن فيلم را در آن
زمان برای وزارت فرھنگ و ھنر وقت فرستادﯾم ،آنھا نماﯾش اﯾن فيلم را ممنوع کردند و برای دليل اﯾن ممنوعيت ،به ما گفتند که در
فيلم ،مترسک سمبل شاه و ساواک است .بعد از انقالب ،اﯾن فيلم برای نماﯾش خود مجوز » «Aدرﯾافت کرد که باالترﯾن سطح مجوز
برای نماﯾش فيلم بود .اما فقط سه روز پس از اﯾنکه به روی پرده رفته بود ،نماﯾش آن به ھمان دليل قبلی ممنوع شد ،منتھی اﯾنبار
گفتند که مترسک نماﯾانگر رژﯾم اسالمی است .اما نظر امروز من درباره اﯾن فيلم چنين است» :از نظر من ،اﯾن فيلم ھنوز خيلی
معنا دارد ،زﯾرا ھنوز با کاراکترھاﯾی سر و کله ميزند که ما ،مردم ،خودمان به وجودشان آورده اﯾم«.
سالم تورنتو :به عنوان ﯾک فيلمساز برجسته اﯾرانی ،وضعيت سينمای اﯾران را امروزه چگونه می بينيد؟ آﯾا سينمای اﯾران در
سالھای اخير درجا زده ﯾا به جلو رفته است؟
فرمان آرا :وضعيت سينمای اﯾران در حال حاضر ،تاسف انگيز است ،زﯾرا کسانيکه از طرف دولت ،مسئول مدﯾرﯾت صنعت فيلمسازی
ھستند ،فيلمسازان بدی ھستند که تواناﯾی مدﯾرﯾتشان از آن ھم بدتر است .با اﯾن حال ،ھنوز چنان ذخيره عظيمی از افراد با
استعداد در کشورمان وجود دارد که شاھد ظھور فيلمسازانی چون اصغر فرھادی ھستيم .اﯾن واقعيت که در در اﯾران ،تلوﯾزﯾون ھر
سال ميليونھا دالر صرف توليد فيلمھای متوسط ﯾا ضعيف تلوﯾزﯾونی ميکند ،نقشه ای است برای آنکه اکثرﯾت کارگردانان را مجبور به
ھمکاری با تلوﯾزﯾون بکنند.
سالم تورنتو :وضعيت ھنرمندان کنونی اﯾران در رشته ھای مختلف نظير سينما و ادبيات چگونه است؟
فرمان آرا :افرادی که در بخش سينمای اﯾران کار ميکنند ،با مشکالت مالی انبوھی روبرو ھستند؛ بخصوص در ﯾکی دو سال اخير که
معاون وزﯾری که مسئول بخش سينما است ،از دادن بودجه ای که به خانه سينما اختصاص دارد ،خودداری ميکند؛ خانه سينما
نماﯾنده تمامی سينما از جمله تمامی بخش ھای سينما از جمله صنفھای مختلف اﯾن رشته است) .در اﯾن خانه( اکنون اعضا پول
قرض ميدھند تا بتوان حقوق کارمندانش را داد

قرض ميدھند تا بتوان حقوق کارمندانش را داد.
سالم تورنتو :چه کار ﯾا کارھاﯾی در دست دارﯾد؟
فرمان آرا :سال گذشته ﯾک فيلم مستند درباره پروﯾز ﯾاحقی به نام »کنسرتی که اجرا نشد  «The Cancelled Concertساختم که از
طرﯾق بی بی سی فارسی نماﯾش داده شد .در حال حاضر در حال ساخت مستند دﯾگری ھستم به نام »سيمين بھبھانی،ننه
دالور ما« .من ھمچنين پروژه دﯾگری در دست دارم که قرار است در صورت داشتن بودجه بطور کامل در برلين فيلمبرداری شود .اﯾن
فيلم »سفر به تارﯾکی« نام دارد.
سالم تورنتو :چه آرزوھاﯾی دارﯾد؟
فرمان آرا :تنھا آروزی من آزادی و دموکراسی واقعی در اﯾران است.
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