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بایستههای سینمای ملی
در ارتبـاط بـا رویکـرد تمدنـی سـینمای ملـی
ایـران بایـد گفت روندی که امروز داریم سـینما
را دچـار سـردرگمی کـرده و نمیتوانـد تصویـر
شایسـتهای از جامعـه مـا را ارائـه کنـد سـینمای
ملـی بازنمایـی همـه ظرفیتهـا و داشـته و
نداشـتههایی اسـت کـه در فضـای اجتماعـی
وجـود دارد .سـینمای ملـی اگـر مسـیر خـودش
را درسـت انتخـاب کنـد و داشـتههای ملـی را
بـه تصویـر بکشـد ،حتمـا بایـد بتوانـد نسـبت
عناصـری کـه وجـود دارد را بـا واقعیتی که وجود
دارد لحـاظ کند .اگـر ایـن رویکرد در سـینماگران
نهادیـه شـود مـا میتوانیـم بـا سـینمای ملـی به
سـینمای تمدنـی برسـیم کـه داشـتههای یـک
ملـت را کـه قابلیـت ارائـه بـه دنیـا دارد بـه رخ
بکشـیم و ایـن اتفاقـی اسـت کـه در یـک نـگاه
کامال ایدهآل باید شـکل بگیرد .اگر سـینمای ما
نتوانـد داشـتهها را بازنمایـی کنـد ،بـه سـینمای
تمدنـی هـم نمیرسـد .مـا در راه تمدنی شـدن با
سـه الیـه مواجـه هسـتیم ،یـک پدیـده تمدنـی
بایـد شـکل بگیـرد که گروههـای اجتماعی درگیر
میشـوند ،انقالب اسلامی نیـز یـک پدیـده
تمدنـی اسـت .دو ،تعلـق هویـت ملـی اسـت
کـه جامعـه بتوانـد در نسـبت بـا خلـق پدیـده بـا
آن ارتبـاط برقـرار کنـد کـه در جامعـه مـا شـکل
گرفتـه و سـوم مـا اگـر بتوانیـم آثـاری را در راه

فضـای دوم تمدنـی تولیـد کنیـم منجر میشـود
کـه فضـای اول تمدنـی مـا ایسـتاده شـود و اگـر
نتوانیـم ایـن کار را بکنیـم توان تهاجم فرهنگی
مـا دچـار چالـش خواهـد شـد.
سـوال داریـم که آیـا فیلمهـای سـینمایی مـا
بهگونـهای حرکـت میکنـد کـه بتوانیـد یـک
ارزیایی از راه آمده را داشـته باشـیم و یک نقطه
قـوت بـرای آینـده باشـیم؟ مـا اصلا نگاهمـان
سـینمای سفارشـی نیسـت امـا سـینمای مـا باید
ظرفیتهـا را فعـال کنـد مـا در یک دوران پیچیده
و سـختی قـرار داریـم ،پیوسـتهای فیلـم را اگـر
در کنـار هـم قـرار دهیـم گویی داریـم ژانر فالکت
و سـیاهی را نشـان میدهیـم بـدون اینکـه بـه
ارزشهـای جامعـه توجه کنیـم نه اینکه بگوییم
مسـائل را نبایـد بیـان کنیـم نـه ولـی سـطح
عناصـری کـه برعکـس واقعیتهـای مـا اسـت،
افزایـش یافتـه اسـت.
سـینماگر بایـد جامعـه را رشـد دهـد و امیـدوار
کنـد .امـا بعضـی از سـینماگران هویـت را از
سـینمای ملـی گرفتنـد .مـا بایـد گفتمانـی جـدی
بـا خوبـان سـینما داشـته باشیم.سـینمایی کـه
بتوانـد تاریـخ و آینـده را بهـم گـره بزنـد سـینمای
ملـی اسـت سـینمای تاریخـی مـا از لحـاظ ملـی و
اسلامی آنقدر ظرفیتهای بزرگ و برجسـته دارد
کـه نمیتوانیـم از آن فاصلـه بگیریـم.
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محمــود بابایــی بــا تهیهکنندگــی فیلــم «بــدون قــرار
قبلــی» در ایــن دوره از جشــنواره حضــور دارد .فیلمــی
کــه کارگردانــی آن را بهــروز شــعیبی بــر عهــده دارد.
بــا او دربــارهی جایــگاه جشــنواره در چهلســالگی ایــن
رویــداد گفتوگــو کردیــم.
محمــود بابایــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه چهلســالگی ســن
پختگــی اســت ،میگویــد «بــه نظــر میرســد جشــنواره
بــه نوعــی بلــوغ و پختگــی رســیده اســت .پیــش از ایــن
گفتــه میشــد بــه خاطــر شــرایط کرونــا و نرســیدن
بعضــی از فیلمهــا بــه جشــنواره ،شــاید ایــن دوره
جشــنوارهی ضعیفــی داشــته باشــیم ،امــا بــا اطالعــی
کــه تــا ایــن لحظــه از فیلمهــا دارم بــه نظــرم اغلــب
برخــی فیلمهــا از اســتاندارد قابلدفاعــی برخوردارنــد.
جشــنوارهی چهلــم بــا فیلمهــای متوســطی شــروع
میشــود و بــا وجــود ایــن فیلمهــا شــاهد جشــنواره
خوبــی خواهیــم بــود.».
بابایــی دربــارهی اهمیــت جشــنوارهی فجــر و اســتقبال
مــردم از آن معتقــد اســت «جشــنوارهی ســینمایی
فجــر ،بزرگتریــن و مهمتریــن رویــداد فرهنگــی هنــری
کشــور اســت .ســازمانها و ارگانهــای مختلفــی در
کشــور جشــنوارههای مختلفــی برگــزار میکننــد کــه
اغلــب ضعیــف هســتند و نقدهــای زیــادی بــه آنهــا وارد
اســت .ولــی جشــنوارهی فجــر در همــهی ایــن ســالها
ســطحی از اســتاندارد را حفــظ کــرده اســت .بــا اینکــه
جشــنوارههای هنــری عمومــاً بایــد بــرای قشــر خاصــی از
مخاطبــان جــذاب باشــند ،امــا جشــنوارهی فجــر ثابــت
کــرده کــه بــرای همــهی قشــرهای مــردم مهــم بــوده و
در زمــان جشــنواره ایــن حــرارت تأثیرگــذار بــر جامعــه،
ـا حــس میشــود .بــه طــور طبیعــی مــا از مســئوالن
کامـ ً
فرهنگــی و دبیــر جشــنواره توقــع داریــم تــا ایــن رویــداد
هــر چــه پرشــورتر برگــزار شــود.».

رقابــت و برنــده شــدن شــور و حــرارت فجــر را مضاعف
مــی کند
تهیهکننــدهی بــدون قــرار قبلــی بــا اشــاره بــه اهمیــت
ارتبــاط ســازنده بیــن مــردم و بدنــه ســینما تصریــح
میکنــد «جشــنوارهها ،بــه خصــوص جشــنوارهی فیلــم
فجــر ،پــل ارتباطــی بســیار خوبــی بین بدنـهی ســینما و
مــردم هســتند .هــر ســال شــاهد اســتقبال پرشــور مــردم
از ایــن فســتیوال هســتیم .امــا بایــد دیــد ایــن شــور را
چطــور میخواهیــم تعریــف کنیــم .جشــنوارهی فیلــم
فجــر فرصــت بســیار خوبــی بــرای دیــده شــدن فیلمهــا
و شــاید حتــی توجــه بیشــتر بــه مدیــوم ســینما اســت.
جایــی اســت کــه ایــن توجــه از طریــق عنصــر رقابــت و
برنــده شــدن صــورت میگیــرد و رقابــت همــان چیــزی
اســت کــه هــم شــرکتکنندگان در مســابقه دوســت
دارنــد و هــم تماشــاگران.».
جشنواره توقع مردم را از سینما باال برده است
ایــن تهیهکننــدهی ســینما دربــارهی نحــوهی اثرگــذاری
جشــنوارهی فجــر بــر فیلمســازها میگویــد «جشــنوارهها
ه جــای دنیــا بــا اهدافــی برگــزار میشــوند.
در همــ 
جشــنوارهی فجــر میتوانــد ســلیقهی فیلمســاز و مــردم
را ارتقــا دهــد .طــی ایــن ســالها هــم دیدهایــم کــه
جشــنواره توقع مردم را از ســینما بســیار باال برده اســت.
از طرفــی فیلمســاز هــم نگاه و دغدغههای خــودش را دارد
و همیــن نــگاه میتوانــد افقهــای جشــنواره را گســتردهتر
کنــد .اصــوالً یــک رابطــهی دوســویه و تعاملــی بیــن
جشــنواره و فیلمســاز وجــود دارد.».
سینمای ایران درحال پوست اندازی است
محمــود بابایــی بــا بیــان اینکــه حضــور فیلــم اولیهــا
و دومیهــا در جشــنواره اتفــاق بســیار خوبــی اســت،

تنوع در ژانر ضروری است
بابایــی بــا انتقــاد از کمبــود تنــوع ژانــر در ســینمای ایــران،

هــر قــدر فیلــم بــه مــردم نزدیــک تــر باشــد احتمــال
موفقیــت بیشــتری دارد
تهیهکننــدهی فیلــم «بــدون قــرار قلبــی» معقتــد اســت
ســیمرغ آرای مردمــی مهمتریــن ســیمرغ جشــنواره
اســت ،چــون بــا رأی و نظــر مســتقیم مــردم انتخــاب
میشــود و مــردم انتخــاب میکننــد چــه کســی الیــق
ایــن ســیمرغ اســت .او در ادامــه میگویــد «فیلمســاز در
ایــن بخــش میتوانــد بفهمــد کــه فیلمــش چقــدر بــا نــگاه
مــردم مطابقــت داشــته و مــردم چقــدر فیلــم را دوســت
داشــتهاند .همچنیــن میتوانــد بــه تحلیلــی از آینــده
فیلمــش برســد .فیلمــی کــه ســیمرغ آرای مردمــی را
میگیــرد ،احتمــاالً اکــران عمومــی خوبــی خواهــد داشــت.
بــه طــور کلــی هــر قــدر فیلــم بــه مــردم نزدیکتــر باشــد،
احتمــال موفقیــت بیشــتر خواهــد بــود.».
بابایــی بــا بیــان اینکــه امــروزه ســینمای ایــران از نظــر
فنــی خــأ یــا کمبــود جــدی نــدارد ،میگویــد «مــا در همـهی
زمینههــا بــه وفــور آدمهــای صاحــب ســبک ،باانگیــزه و
باتجربــه داریــم .تنهــا موضوعــی کــه بایــد بیشــتر بــه آن
توجــه کنیــم ،متــن و فیلمنامــه اســت .بــه رغــم ایــن کــه
قصــه و قصهگویــی از دیربــاز جایــگاه ویــژهای در فرهنــگ
مــا داشــته ،متأســفانه پیشــرفت چشــمگیری در ایــن
زمینــه نداشــتهایم.».

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

میافزایــد «حــس میکنــم ســینمای ایــران در حــال
پوســتاندازی اســت .چهرههــای جدیــد و بااســتعداد
زیــادی را میبینیــم کــه در همهــی حوزههــای فنــی و
هنــری ســینما وارد شــدهاند و همیــن نشــان میدهــد
ســینما تشــنهی نــگاه تــازه و حرفهــای تــازه اســت .اگــر
تعامــل مناســبی بیــن هنرمنــدان جــوان مســتعد و
پیشکســوتهای ایــن عرصــه برقــرار شــود ،حتمــاً شــاهد
اتفاقــات بســیار خوبــی خواهیــم بــود.».

علــت آن را اینگونــه توضیــح میدهــد «معمــوالً ایــن
طــور بــوده کــه هــر از گاهــی بیــن فیلمســازهای مــا
یــک ژانــر ،موضــوع یــا جریــان مــد میشــود و بقیــهی
فیلمســازها ترجیــح میدهنــد در بســتر آن جریــان کار
کننــد .تهیهکنندههــا هــم کمتــر ریســک خــروج از چنیــن
جریانــی را میپذیرنــد .حتــی گاهــی مخاطــب هــم کمتــر
انتظــار فیلمــی مخالــف جریــان مســلط را دارد .میتــوان
بــا ابتــکار و خالقیــت و البتــه بــا شــجاعت ،تنــوع در
ژانــر ایجــاد کــرد و از ایــن راه خــون تــازهای وارد رگهــای
ســینمای ایــران کــرد .فکــر میکنــم اگــر ایــن اتفــاق
بیفتــد همــه منتفــع میشــوند ،بــه خصــوص مخاطبــان و
عالقهمنــدان واقعــی ســینما.».
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بهسراغمضامینیمیروم
کهبهآنهاباوردارم

محمـود بابایـی (تهیهکننـده) ،بهـروز شـعیبی (کارگـردان)،
مصطفـی زمانـی (بازیگـر) ،الهـام کـردا (بازیگـر) ،مسـعود
سخاوتدوسـت (آهنگسـاز) ،کیـوان مقـدم (طـراح لبـاس)،
مهـدی تراببیگـی (نویسـنده) ،محمـد حـدادی (مدیـر
فیلمبـرداری) ،صفـا مهـراد (تدوینگـر) ،امیـن میـری (بازیگـر) و
حامـی ترابـی (بازیگـر کـودک) عوامل حاضر در نشسـت رسـانه
ای فیلـم بـدون قـرار قبلـی سـاخته بهـروز شـعیبی بودنـد.
بهروز شـعیبی در ابتـدا گفـت :اگـر از زندگـی پرمشـغله خـود
فاصلـه بگیریـم ،بـا خانوادههایـی مواجـه میشـویم کـه روابط
انسـانی بـرای آنهـا در اولویـت قـرار میگیـرد .گاهـی اوقـات
ه عطـف بهدنبـال کنـش یـا کشـمکش بیرونـی
در قصـه و نقطـ 
میگردیـم؛ امـا در فیلمهایـی چـون «بـدون قـرار قبلـی» ایـن
حالـت رخ نمیدهـد و هدفـش انتقـال احساسـی خـاص
بهمخاطـب اسـت.
ایـن کارگـردان بیـان کـرد :هیچکـدام از حمایتهـا بـرای مـن
جـوری نبـود کـه سـفارش از جانـب ارگانهـا باشـد بلکـه ایـن
پیگیـری مـن بـرای سـاخت بـود کـه بـه ایـن پشـتیبانی منجـر
شـد و بـرای هـر موضـوع دیگری میتوانسـت رخ دهـد .من 25
سـال در سـینما کار کـردم و اگـر کارمنـد جایـی بـودم ،االن در
آسـتانه بازنشسـتگی قرار میگرفتم .من کارهایی را میسـازم
کـه بـه آنهـا بـاور دارم .سـینما در ذات نیـاز بـه سـرمایهگذار
دارد .یـک بـار زندگـی میکنـم و حاضـر نیسـتم ایـن یـک بـار
زندگـی را در خدمـت چیزهایـی قـرار دهـم کـه یـا دوستشـان
نـدارم و یـا بـرای بقیـه و در خدمـت بقیـه باشـد.
محمـود بابایـی تهیهکننـده ایـن فیلم گفت :ما تا شـب پیش
از رفتـن بـه مشـهد چالشهایـی داشـتیم که ممکن بـود اصال
ایـن اثـر بـه مرحله سـاخت نرسـد .بهلحـاظ بـرآورد هزینه فیلم
بسـیار معقـول و حتـی بـه نسـبت خـودش کمهزینـه اسـت.
آسـتان قـدس رضـوی قطعـا در
رونـد سـاخت بـه مـا کمـک کـرده
اسـت امـا ایـن کمکهـا لزومـا
مالـی نبودنـد.
تراببیگـی درخصـوص پرداختـن
بـه بیمـاری اوتیسـم در ایـن
اثـر گفـت :بـه ایـن فکـر کردیـم
کـه مصـداق بیرونـی از یـک فـرد
درونگـرا چگونـه خواهـد بـود.
بـرای همیـن پرداخـت بـه موضوع
اوتیسـم را برگزیدیـم کـه نمـادی
برای ترسـیم تشویشهای درونی
بـود.
مصطفـی زمانـی درباره دلیـل بازی
در ایـن فیلـم بیـان کـرد :مـن در
دوران کرونـا بسـیار کـمکار شـدم
تـا پیشـنهاد آقـای شـعیبی بـه
مـن رسـید وچـون بیشـتر پالنها
خارجـی بـود و از حیـث ابتلا
بـه بیمـاری در امـان بـودم کار را
پذیرفتم .ایفـای نقشهای کوتاه
بسـیار سـختتر از نقشهـای

بلنـد اسـت و ایـن میتوانسـت برایـم چالشپذیـر باشـد .ایـن
روزهـا سـینمای مـا بیشـتر در محلههایـی روایـت میشـود که
چـون مـن در آن محلههـا بـزرگ نشـده بـودم توانایـی ایفـای
نقـش در آنهـا را نـدارم .ضمـن ایـن کـه من در خـودم قابلیت
ایـن را میدیـدم کـه جـوری کار کنـم کـه بـازیام فـرم محـور
نباشـد و بتوانـم شـخصیت پدیـد آورم.
مسـعود سخاوتدوسـت گفـت :ایـن فیلـم در بسـیاری از
م نداشـت و خـود فیلـم شـاعرانگی
مکانهـا نیـاز بـه ترمیـ 
خـودش را داشـت هـدف مـا ایـن بـود کـه موسـیقی فیلـم در
نقـش همراهیکننـده باشـد یـا موسـیقی تالیفـی بـرای قصـه
باشـد.
محمـد حـدادی مدیـر فیلمبـرداری فیلـم اظهـار کـرد :اولیـن
مواجهـه بـا چنیـن فضاهـای بکـری هیجانانگیـز اسـت و بـر
همیـن مبنـا تصمیـم گرفتیـم انتخابهـای اولمـان را بـرای
ی کنار گذاشـته و به سـمت الیههای درونیتر برویم.
قاببند 
ک هفتـه در آلمان بودیـم و این بخش
بابایـی بیـان کـرد :مـا یـ 
از کار خیلی مختصر برگزار شـد.
پـگاه آهنگرانـی یکـی از بهتریـن بازیگرانـی اسـت کـه بـا آنهـا
کـرده ام
شـعیبی ادامـه داد :مـن سـینما را یـک رسـانه و صنعـت
میدانـم و مواضـع افـراد نسـبت بـه مسـائل سیاسـی
موضوعـی شـخصی اسـت کـه مـن بـه آن کاری نـدارم .زمانی
کـه بـرای نقـش یاسـمین بـه دنبـال بازیگـر بـودم هدفـم این
بـود ،کسـی کـه انتخـاب میشـود پیشتـر چنیـن نقشـی را
بـازی نکـرده باشـد .بایـد بگویـم کـه پـگاه آهنگرانـی یکـی از
بهتریـن بازیگرانـی بـود کـه در ده سـال اخیـر بـا او کار کـرده
بـودم.
ایـن کارگـردان بیـان کـرد :ایـن سـرزمین مـا اسـت و بـا ایـن

برای من جوری نبود

که سفارش از جانب
ارگانها باشد بلکه

این پیگیری من برای

ساخت بود که به این
پشتیبانی منجر شد و

برای هر موضوع دیگری
میتوانست رخ دهد

موضع که اگر ناراحت هسـتید از ایران بروید مشـکل داریم.
بچههای ما قطعا برای برداشت چیزهایی که ما در سرزمین
کاریـم بـه ایـن کشـور باز خواهند گشـت.

خودمـان می
زمانـی گفـت :ایـن اولیـن تجربـه مـن بـا بهـروز شـعیبی بـود.
قطعـا اختلاف سـلیقههایی بـا هـم داشـتیم امـا چـون بـه
هدایـت او بـاور داشـتم توانسـتم بـه راحتـی بـا شـعیبی
همـکاری کنـم.
م بهنظـر مـن داسـتان خلـوت و
تراببیگـی افـزود :ایـن فیلـ 
الغـری دارد کـه ماهیـت قصـه هـم همیـن را میطلبیـد و
تشـدد مفاهیـم را نمیپذیـرم.
شـعیبی گفـت :در کشـورهایی کـه مهاجـر ایرانـی زیـاد دارد
توجو کردیـم .کشـورهایی چـون ایتالیـا
مـا شـروع بـه جسـ 
شـاید بتـوان گفـت فرهنگشـان به مـا نزدیک اسـت ما دنبال
کشـوری در اروپـا بودیـم کـه اختلاف فرهنگـی زیـادی بـا مـا
داشـته باشـند .دوسـت داشـتم بگویـم کـه افـراد بـا گـذر
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هیچکدام از حمایتها

سـالها هـم شـاید در آن قبیـل کشـورها احسـاس غربـت
کنند .
حامـی ترابـی بازیگر کودک این فیلم گفت :اوتیسـم بیماری
بـدی اسـت کـه بعضـی کـودکان به آن دچار میشـوند و باید
در مواجهـه بـا ایـن کودکان با صبـوری برخورد کرد.
الهـام کـردا گفـت :پـگاه آهنگرانـی از همـه تشـکر کـرد و بـه
م سـفر بودنـد و عذرخواهـی
دلیـل شـرایطی کـه داشـتند عـاز 
کردنـد کـه امـروز اینجـا نیسـتند.
شـعیبی گفـت :مـن بـا بازیگـران کـودک بسـیاری کار کـردم.
در ابتـدا میخواسـتیم از کـودکان اوتیسـم اسـتفاده کنیـم
امـا ممکـن بـود شـرایط کار برای آنها آسـیبزا باشـد .حامی
ترابـی قبلا تئاتـر کار کـرده و مثـل یـک بازیگـر بزرگسـال با ما
همـکاری کرد.
او گفـت :مـن بعـد از «دهلیـز» بـا خـود قـرار گذاشـتم کـه بـه
سـراغ ژانرهـا و موضوعـات مختلـف بـروم .مـن از چیـزی کـه
بـدان اعتقـاد دارم و آن روابـط انسـانی اسـت نمیتوانـم جدا
شوم.
شـعیبی گفـت :آقـای صابـری مردانـه بـرای تئاتـر خراسـان
ایسـتاد و بـه تهـران هجـرت نکرد .همواره دوسـت داشـتم با
ایشـان همـکاری کنـم کـه در ایـن اثـر میسـر شـد.
مقدم گفت :بعد از فیلم «روز بلوا» خیلی دوست داشتم با
بهـروز شـعیبی کار کنـم و وقتـی بـه من زنگ زدنـد و در مورد
ن صحبت کردند خیلی با المانها آشـنایی نداشـتم.
کار با م 
بهروز شـعیبی در شـناخت خراسـان به من خیلی کمک کرد.
امین میری دیگر بازیگر این کار اظهار کرد :همیشه دوست
م بـا بهـروز شـعیبی کار کنم و همـواره عالقهمند بودم
داشـت 
کـه نقشـی مشـهدی را ایفـا کنـم .یکـی از چالشها بـرای من
ایفای نقش یک آدم معمولی بدون هیچ شناخت و بحرانی
بود.
الهـام کـردا گفـت :دربـاره لهجـه مشـهدی همچـون همـه
بازیگرانـی کـه تمریـن لهجـه میکننـد ،تمریـن کـردم .آقـای
شـعیبی برای من معلم لهجه گرفتند و در طول فیلمبرداری
نیـز تمریـن میکـردم.
شـعیبی در پایـان گفـت :یکـی از لذتهـای ایـن کار برای من
کار گروهـی بـود .یکـی از کسـانی کـه بـا مـا بسـیار همراهـی
کـرد ،عطـا مهـراد بود.
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این سیمرغ مردمی جنجالی
از ابراهیم حاتمی کیا تا اصغر فرهادی
سیمرغ خاطرهانگیز و پرحاشیه مردمی را در دست گرفته اند
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ذره بین
محدثه واعظیپور
اهـدای سـیمرغ مردمـی جشـنواره فیلـم فجـر ،از جـذاب تریـن
و پرحاشـیهترین بخشهـای هـردوره از ایـن رویـداد سـینمایی
اسـت .سـیمرغ مردمـی کـه بـر اسـاس آرای تماشـاگران هـر
دوره از جشـنواره بـه بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـاگران داده
میشـود از ایـن منظـر مهـم اسـت کـه براسـاس آن میتـوان
پرمخاطـب تریـن یـا یکـی از پرمخاطـب تریـن فیلمهـای سـال
آینده سـینمای ایران را شـناخت .اگرچه تماشـاگران جشـنواره
فیلـم فجـر ،نماینـده همـه سـینمای ایران نیسـتند اما سـلیقه
و رای آنهـا میتوانـد نشـان دهنـده فیلمـی باشـد کـه در جذب
مخاطـب موفـق اسـت و میتـوان براسـاس آرای ایـن گـروه از
عالقهمنـدان بـه سـینما ،دانسـت کـه در هـر دوره چـه آثـاری
ه و چـه سـینماگرانی محبـوب هسـتند .از سـویی
مـورد توجـ 
دیگـر ،توجـه سینمادوسـتان بـه فیلمـی کـه ایـن سـیمرغ را
دریافـت میکنـد در اکـران عمومـی ،زمینـه تبلیغـات و فـروش
را فراهـم میکنـد و بـه همیـن دلیل دریافت این سـیمرغ برای
تهیهکننـدگان بخـش مسـابقه واجـد ارزش مضاعـف اسـت.
وقتـی بـه فهرسـت فیلمهایـی کـه سـیمرغ بلوریـن بهتریـن
فیلـم از نـگاه تماشـاگران هـر دوره را بـه دسـت آوردهانـد،
رجـوع میکنیـم متوجـه میشـویم اغلـب آنهـا مثـل «آژانـس
شیشـهای» (ابراهیـم حاتمـی کیـا) یـا «مارمولـک» (کمـال
تبریـزی) و «چهارشـنبه سـوری» (اصغـر فرهـادی) گیشـهای
پررونـق داشـتهاند .حتـی آثـاری کـه زمـان اکـران عمومـی بـا
مشـکالت و موانعـی همـراه بودهانـد نسـبتا در جـذب مخاطـب
موفـق بودهانـد.
قصه از کجا شروع شد؟
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـاگران ،از
شـانزدهمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر اهـدا شـد« .آژانـس

شیشـهای» نخسـتین فیلمی بود که این سـیمرغ را به دسـت
آورد .در سـی و نهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر و در شـرایطی که
جشـنواره در سـایه شیوع ویروس کرونا با رعایت پروتکلهای
بهداشـتی برگزار میشـد ،این جایزه به «ابلق» سـاخته نرگس
آبیـار رسـید کـه هنـوز اکـران عمومـی نشـده اسـت.
محمد کارت برنده بداقبال سیمرغ مردمی
اما در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به فیلم پربیننده
و محبـوب محمـد کارت کـه در سـال  98و سـیمرغ بلوریـن
بهتریـن فیلـم مردمـی را دریافـت کـرد ،در اکـران عمومـی امید
فراوانـی بسـته شـده بـود ،اما شـیوع ویروس کرونـا و تعطیلی
مداوم سـینماها باعث شـد «شـنای پروانه» به شـکل مطلوب
اکـران نشـود و آمـار فروشـش بـه رقـم کمدیهـای رکوردشـکن
ایـن سـالها نرسـید .محمـد کارت یکـی از بداقبالتریـن
سـینماگرانی بود که سـیمرغ بلورین بهترین فیلم تماشـاگران
را دریافـت کردنـد ،قطعـا اگـر فیلم نـوروز  99روی پرده میرفت
بـا توجـه بـه اسـتقبال گسـترده در جشـنواره سـی و هشـتم و
توجـه رسـانهها بـه فیلـم و بازیگرانـش ،در صدر جـدول فروش
سـال قـرار میگرفـت.
پرافتخارترینها
مجیـد مجیـدی ،ابراهیـم حاتمیکیـا ،کمـال تبریـزی از نسـل
اول سـینماگران پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی و اصغـر
فرهـادی از سـینماگران نسـل دوم ،پرافتخارتریـن سـینماگران
در دریافـت سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم از نظـر تماشـاگران
جشـنواره هسـتند .حاتمیکیـا و تبریـزی هـر کـدام بـرای سـه
فیلـم و مجیـدی بـرای دو فیلم سـیمرغ بلوریـن آرای مردمی را
دریافـت کردهانـد .از میـان فیلمهای تبریـزی فقط «فرش باد»
در گیشـه موفـق نبـود« .مارمولـک» بـا وجـود مشـکالتی کـه در
اکـران عمومـی داشـت ،در همـان مدت کوتـاه پرمخاطب بود و
«همیشـه پـای یـک زن در میـان اسـت» هـم در اکـران عمومی
بـا اسـتقبال مواجـه شـد .حاتمیکیـا کـه معمـوال آثـارش در

جشـنواره فیلـم فجـر اقبـال داوران و تماشـاگران را داشـته و
در اکـران عمومـی پربیننـده بـوده ،بـرای فیلمهـای «آژانـس
شیشـهای»« ،ارتفـاع پسـت» و «بـه رنـگ ارغـوان» سـیمرغ
بلوریـن آرای مردمـی را دریافـت کـرده اسـت.
مجیـد مجیـدی بـرای دو فیلـم «رنـگ خـدا» و «بیـد مجنـون»
توانسـته سـیمرغ بلوریـن آرای تماشـاگران را بـه دسـت بیـاورد.
اصغـر فرهـادی بـرای فیلمهـای «چهارشـنبه سـوری»« ،دربـاره
الـی» و «جدایـی نـادر از سـیمین» سـیمرغ بلوریـن آرای مردمی
را دریافـت کـرده اسـت.

بـاره مطـرح میکننـد .خانـه سـینما بـه عنـوان متولـی شـمارش
آرا ،معمـوال امـکان هرگونـه تقلب یا مهندسـی و دخل و تصرف
در آرا را منتفـی میدانـد .ایـن چالشهـا و اعتراضهـا نشـان
دهنـده اهمیـت ایـن سـیمرغ بـرای سـینماگران و تماشـاگران
سـینمای ایران اسـت.
نسلی که تغییر کرده است
رجـوع بـه فهرسـت فیلمهـا و سـینماگرانی کـه سـیمرغ بلوریـن
بهتریـن فیلـم از نظـر تماشـاگران در ادوار مختلـف را دریافـت
کردهانـد ،نشـان میدهـد نسـل فیلمسـازان و حتـی جنـس
آثـاری کـه در هـر مقطـع مـورد توجـه مخاطبـان سـینمای ایـران
هسـتند ،در حـال تغییـر اسـت .در یکـی دو دوره گذشـته
سـینمای اجتماعـی بـا اسـتقبال مواجـه بـوده اسـت« .ابلـق»
بـه وضعیـت زنـان در جامعـه اشـاره دارد و «شـنای پروانـه» در
عیـن توجـه بـه ایـن مضمـون ،فضـای مردسـاالر و خشـن را نقـد
میکنـد« ،متـری شـیش و نیـم» (سـعید روسـتایی) هـم یـک
درام پرتعلیـق اجتماعـی اسـت کـه در کنـار تلاش یـک مامـور
بـرای دسـتگیری یـک خالفـکار ،نگاهـی بـه مسـائل اجتماعـی
دارد .محمدحسـین مهدویان ،هومن سـیدی ،سـعید روستایی،
محمـد کارت و نرگـس آبیـار کـه در پنـج دوره اخیـر جشـنواره
فیلـم فجـر سـیمرغ بلوریـن آرای مردمـی را دریافـت کردهاند ،از
نسـل تـازه سـینماگران هسـتند کـه محبوبیت ،اقبـال عمومی و
توجـه داوران جشـنواره بـه آثارشـان را توامـان داشـتهاند.

و نیـم» (سـعید روسـتایی) سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم از
نـگاه تماشـاگران را دریافـت کـرده اسـت .منوچهـر محمـدی
یکـی دیگـر از تهیهکننـدگان شـاخص سـینمای ایـران بـرای
فیلمهـای «مارمولـک»« ،ارتفاع پسـت» و «حوض نقاشـی» این
سـیمرغ را دریافـت کـرده اسـت .محمدحسـین قاسـمی کـه از
نسـل تـازه سـینماگران اسـت ،بـرای فیلمهـای «ابلـق» (نرگـس
آبیـار) و «شـیار ( »143نرگـس آبیـار) سـیمرغ بلوریـن آرای
مردمـی را بـه دسـت آورده اسـت .سـیدمحمود رضـوی هـم کـه
از تهیهکننـدگان جـوان محسـوب میشـود دوبـاره این سـیمرغ
را بـه دسـت آورده اسـت .یـک بـار بـرای فیلم «ماجـرای نیمروز»
(محمدحسـین مهدویـان) و یـک بـار بـرای «دربـاره الـی».
حاشیههای یک سیمرغ پراهمیت
خانه سـینما متولی شـمارش آرای مردمی اسـت تا اهدای این
سـیمرغ در کمال امانتداری و سلامت اتفاق بیفتد ،اما معموال
تعـدادی از سـینماگران نسـبت بـه شـکل رای گیـری یـا آرای
نهایـی انتقادهایـی دارنـد .بعضی از آنها در مراسـم اختتامیه یا
مصاحبههـای پـس از پایـان جشـنواره ،ابهامهایشـان را در ایـن

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

تهیهکنندگان رکورددار
از میـان تهیهکنندگانـی کـه سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم
از نظـر تماشـاگران نصیبشـان شـده اسـت .سـهم سـیدجمال
سـاداتیان بیش از دیگران اسـت .سـاداتیان یکی از مهمترین
تهیهکننـدگان سـینمای ایـران اسـت کـه آثـارش علاوه بـر
جوایـزی کـه بـه دسـت آوردهانـد ،معمـوال در اکـران عمومـی
موفـق بودهانـد .کارنامـه سـاداتیان پـر از تجربههـای متفـاوت
و گاه دور از هم اسـت .او با نسـلهای مختلفی از فیلمسـازان
همـکاری کـرده و فیلمهایـش اغلـب اسـتاندارد و باکیفیـت
هسـتند .او بـرای فیلمهـای «چهارشـنبه سـوری»« ،بـه رنـگ
ارغـوان»« ،بـرف روی کاجهـا» (پیمـان معادی) و «متری شـیش
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توگو با «آرین وزیر دفتری» کارگردان فیلم بی رویا
گف 

مشکل سینمای ایران این است
که یک الگوی موفق به تکرار می افتد
ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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گفتوگو
محیا حمزه
فیلـم «بـی رویـا» نخسـتین فیلـم بلنـد «آریـن وزیـر دفتـری»
اسـت کـه پیشـتر با فیلم کوتاه «هنـوز نه »...برنـده جوایزی
نظیر سیمرغ آسیایی بهترین فیلم کوتاه از جشنواره جهانی
فجـر شـده و بـا فیلـم کوتاه «مثل بچه آدم» در بخش سـینه
فونداسـیون جشـنواره کن حضور داشـته است.
ی کرم رودی از جمله بازیگران
صابر ابر ،طناز طباطبایی و شاد 
این فیلم هسـتند که روایتگر مواجهه رویا با دختری بینام
و نشان و آغاز اتفاقاتی عجیب در زندگی اوست.
آریـن وزیـر دفتـری مـی گوید :جشـنواره فیلم فجـر بضاعت
سـینمای ایران اسـت و به خوبی در کشـور جا افتاده اسـت.
کارگـردان بـی رویـا بـا بیـان اینکـه جشـنواره فیلـم فجـر
مهمتریـن اتفـاق سـینمایی ایـران اسـت ،عنـوان کـرد :ایـن
جشـنواره بـه خوبـی در کشـور جـا افتـاده و مـی تـوان از
آن توقعاتـی اسـتاندارد در حـد جشـنواره هـای مهـم دنیـا
داشـت.
وی بـا اشـاره بـه اسـتقبال مـردم از
فیلم های جشـنواره ،تصریح کرد :با
کارهـای فرهنگـی کـه می تـوان روی
ایـن جشـنواره انجـام داد ،همچنیـن
نحـوه پخـش فیلـم هـا و در نظـر
گرفتـن سـانس هـای فـوق العـاده،
اطلاع رسـانی هـای مناسـب و تولید
فیلـم هـای بـا کیفیـت ،مـی تـوان
توجـه بیشـتر مخاطبـان را بـه ایـن
جشـنواره جلـب کـرد.
کارگـردان فیلـم بـی رویـا ادامـه
داد :بـرای مخاطـب جشـنواره فیلـم
فجـر تعـادل بیـن نظـر مـردم و
منتقـدان طـی سـال هـای گذشـته
برقـرار شـده اسـت ،در صورتیکـه
فیلـم هـا از اسـتانداردهای کیفـی
و اسـتانداردهای زیبایـی شناسـی
برخـوردار باشـند ایـن فیلـم هـا هم
مقبولیـت مـردم و نظـر منتقـدان را
جلـب خواهنـد کـرد .مشـکل سـال هـای گذشـته فیلـم هـا
ایـن بـوده اسـت کـه ایـن طیـف فیلـم هـا در جشـنواره کـم
بـوده اسـت.
جشنواره فجر بضاعت سینمای ایران است
وی بـا بیـان اینکـه جشـنواره فجـر بضاعـت سـینمای ایـران
اسـت ،افـزود :طـی  10تـا  15سـال گذشـته بـه طـور معمـول
فیلـم هایـی را کـه مـردم عالقـه داشـته انـد همـان فیلـم هـا
نیـز بیشـتر مـورد توجـه منتقدیـن بـوده اسـت .اگـر فیلمـی
بـا کیفیـت باشـد مـی توانـد اقبـال مخاطبـان و منتقـدان را
همزمـان داشـته باشـد.

این کارگردان سـینما ادامه داد :هم جشـنواره می تواند روی
کارگردانـان اثرگـذار باشـد و هـم کارگردانان می توانند سـطح
کیفـی ایـن جشـنواره و مقبولیـت آنـرا بـاال ببرند ،بـرای من به
عنوان یک فیلم اولی این جشـنواره می تواند بسـیار اثرگذار
باشـد امـا بـرای فیلمسـازان باتجربـه ایـن ارتبـاط دوسـویه
است.
وی اضافـه کـرد :طیـف بسـیار زیـادی از فیلم اولی ها امسـال
در جشـنواره حضـور دارنـد ،امیـدوارم کیفیـت ایـن فیلـم هـا
آنقـدر بـاال باشـد تـا همیـن موضوع بـه نقطه قوت جشـنواره
تبدیل شـود.
فیلمساز باید ریسک کند
وزیر دفتری تاکید کرد :مشـکل سـینمای ایران این اسـت که
یـک الگـوی موفـق بـه تکـرار مـی افتـد و آدم هـا حواسشـان
نیسـت کـه یـک فیلـم موفـق بایـد دارای ریسـک پذیـری نیـز
باشـد و مسـیری را طـی کنـد کـه تاکنـون کسـی آن مسـیر را
نرفته باشـد .این موضوع به شـکل سیستماتیک در سینمای
ایران در حال تکرار اسـت و امیدوارم این ریسـک پذیری وارد
فیلـم هـا شـود .در ایـن میـان خود فیلم سـازان نیـز مقصرند
و بیشـتر بـه دنبـال فیلـم هایـی می
رونـد کـه قبلا امتحـان خـود را پـس
داده اسـت.
بـرای آرای مردمـی بایـد شـفاف
سـازی بشـود
وی با اشاره به آرای مردمی جشنواره
و حساسـیت هـای موجـود ،افـزود:
هـر میـزان شـفاف سـازی نسـبت به
اکـران فیلـم هـا وجود داشـته باشـد
و فضـا بـه صورت عادالنـه برای فیلم
هـا بـه وجـود بیایـد حساسـیت هـا
نسـبت بـه ایـن موضـوع کاهـش
مـی یابـد ،در هـر حال بـرای تبلیغات
بعـدی فیلـم رای مخاطبـان بسـیار
مهـم و تاثیرگـذار اسـت.
روی فیلمنامـه سـرمایه گـذاری
خوبـی نمـی شـود
کارگــردان فیلــم بــی رویــا گفــت :یکــی
از مشــکالت ســینمای ایــران ایــن اســت کــه تکلیــف فیلــم
زمانــی کــه بــه نتیجــه مــی رســد و ســاخته مــی شــود انــگار
بــی اهمیــت تریــن بخــش فیلــم مــی شــود ،همیــن باعــث
مــی شــود تمرکزهــا در جایــی اشــتباه خــرج شــود ،مســئله
متــن و فیلمنامــه چیــزی اســت کــه روی آن ســرمایه گــذاری
درســتی نمــی شــود و خیلــی هــا مشــتاق ایــن هســتند کــه
فیلــم بــه مرحلــه تولیــد برســد در حالیکــه بایــد روی ایــده
و داســتان کار بیشــتری صــورت بگیــرد ایــن موضــوع روی
هــر نقطــه ای کــه اصــاح شــود و روی متــن دقــت نظــر
بیشــری صــورت بگیــرد بــه ســینمای ایــران کمــک بســیار
زیــادی مــی کنــد.

بخش فیلم کوتاه ظرفیت بزرگی
برای آینده سینمای ایران است

شـادی کـرم رودی امسـال علاوه بـر اینکـه بـه عنـوان بازیگـر
در فیلـم سـینمایی «بـی رویـا» آریـن وزیـر دفتـری ،در بخش
سـودای سـیمرغ حضـور دارد ،بـه عنـوان کارگـردان فیلـم
«هرگـز ،گاهـی ،همیشـه» در بخـش فیلـم کوتـاه چهلمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر حضـور دارد.
کـرم رودی دربـاره حضـور ایـن فیلـم کوتـاه در جشـنواره های
بیـن المللـی گفـت« :هرگـز ،گاهـی ،همیشـه» دومیـن فیلم
کوتاهی اسـت که من سـاخته ام .سـال  98فیلمبرداری شـد
و اولین نمایش آن به جشـنواره بوسـان در سـال  2020برمی
گـردد و بعـد از آن راهـی جشـنواره فریبـورگ سـوییس شـد
و پـس از اکـران و حضـور در چندیـن جشـنواره دیگـر بیـن
المللی در آمریکا و برزیل ،در جشـنواره فیلم کوتاه تهران در
 4بخـش نامـزد دریافـت جایـزه بـود کـه در بخـش فیلمنامـه
موفـق بـه دریافـت جایزه شـد.
وی دربـاره قصـه ایـن فیلـم گفـت :داسـتان فیلـم دربـاره دختـری
اسـت کـه از مدیـر مدرسـه خواهـر کوچکتـرش یـک خبـری را مـی
شـنود کـه حـاال بایـد دربـاره آن تصمیـم گیـری کنـد.
کرم رودی با اعتقاد بر اینکه حضور فیلم کوتاه در جشـنواره
فیلم فجر می تواند به دیده شـدن آثار کمک شـایانی کند،
افـزود :سـال هـای زیـادی بخـش فیلـم کوتـاه در جشـنواره
حضـور داشـته و برخـی سـال هـا از جشـنواره حـذف شـده و
بـرای ایـن برگشـتن ،صنـف فیلم کوتـاه تلاش فراوانی انجام
داده اسـت .بـا توجـه به پیشـینه فیلمسـازانی کـه در بخش
بلنـد سـینمای جشـنواره حضـور دارنـد ،آقایـان امیـد شـمس
و آریـن وزیردفتـری ،هـر دو در گذشـته فیلـم کوتـاه مـی
سـاختند و سـابقه هنریشـان از ایـن حـوزه رقم خورده اسـت
و حـاال ماحصـل آن تلاش در بخـش بلنـد سـینمای ایـران
متجلـی شـده اسـت .یعنـی اهمیـت ایـن بخـش به پـرورش
اسـتعدادهایی مـی انجامـد کـه در آینـده ظرفیتـی بـرای
سـینمای ایـران هسـتند.
فیلمهای کوتاه اکران منظم الزم دارند
وی ادامـه داد :آثـار فیلـم کوتـاه ،اکـران منظـم و مناسـبی

در سـینماها ندارند و اکثر تالششـان برای حضور و گرفتن
جوایـز بیـن المللـی اسـت و حـاال بـودن در جشـنواره فیلـم
فجـر مـی توانـد قلـه افتخارآمیـزی بـرای آنهـا باشـد ولـی
متاسـفانه آنچنـان کـه بایـد و شـاید بـه ایـن آثـار توجهـی
نمـی شـود .جشـنواره بزرگـی ماننـد کـن ،علاوه بـر بخـش
اصلـی ،یـک بخـش جانبـی بـرای دانشـجویانی که بـه عنوان
تجربـی فیلـم تولیـد کـرده انـد ،برگـزار مـی کنـد .بـرای
دانشـجویانی کـه حتـی نـام فیلمسـاز را هـم یـدک نمـی
کشـند .قطعـا جشـنواره کـن با ایـن اعتبار جهانـی که نیازی
بـه ایـن فیلـم هـا نـدارد؛ امـا بـا هـدف پـرورش و حمایـت
آن دانشـجویان اقـدام بـه برگـزاری ایـن بخـش از جشـنواره
مـی کنـد تـا فیلمسـازان جـوان را بـه دنیـای سـینما معرفـی
کنـد و جایـزه آنـرا نمایـش اولیـن فیلـم بلنـد آن دانشـجوی
برگزیـده در یکـی از بخـش هـای اصلـی جشـنواره قـرار داده
اسـت .اگـر جشـنواره فیلـم فجـر نیز بـه بخش فیلـم کوتاه
اهمیـت بیشـتری دهـد ،درواقـع بـه حمایـت و معرفـی
فیلمسـازان آینـده سـینمای خـود کمـک کـرده اسـت.

جشنواره برای فیلم های کوتاه انگیزه ایجاد می کند
کارگردان «هرگز ،گاهی ،همیشـه» در ادامه درباره مخاطبان
اصلـی فیلـم هـای کوتـاه گفـت :بـه عقیـده مـن نمـی شـود
فیلم کوتاه را در شـاخه ای مسـتقل مورد بررسـی قرار داد و
معتقـدم کـه فیلمسـازان کوتـاه در حـال تجربه انـدوزی برای
رفتـن بـه سـمت سـاخت آثـار بلنـد سـینمایی انـد و همـان
اصطلاح معـروف کـه فیلـم کوتـاه پلـی اسـت بـرای رفتن به
سـمت سـینمای بلنـد؛ چـون اوال در تمـام دنیـا آثـار کوتـاه
آورده مالـی خاصـی بـه همـراه ندارنـد و در رفـت و آمـد بیـن
جشـنواره هـای مختلـف بیـن المللـی بـه سـر مـی برنـد و در
مرحلـه بعد ،مخاطبان اصلی فیلـم های کوتاه ،درواقع همان
فیلمسـازان کوتاهـی هسـتند کـه بـه مشـتریان ثابـت ایـن
فیلم ها تبدیل شـده اند و نباید انتظار داشـته باشـیم االن
همـه مـردم جامعه به مانند فیلم بلند ،مشـتری فیلم کوتاه
هم باشـند.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

گفت و گو با شادی کرم رودی کارگردان فیلم کوتاه «هرگز ،گاهی ،همیشه»:

فجـــــر
چـــهل
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ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

فجـــــر
چـــهل
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در نشست رسانهای فیلم «بیرویا» در خانه جشنواره مطرح شد

هومن سیدی به من آزادی عمل کامل داد
در هشـتمین روز از برگـزاری جشـنواره و در اولیـن سـانس
نشسـت فیلم «بیرویا» با حضور هومن سـیدی(تهیهکننده)،
آرینوزیـر دفتری(کارگـردان) ،شـادی کـرمرودی (بازیگـر)،
طنـاز طباطبایـی (بازیگـر) ،مائـده طهماسـبی (بازیگـر) ،مجتبی
فالحـی (بازیگـر) ،علیرضـا برازنـده (مدیـر فیلمبـرداری) ،الهـام
معیـن (طـراح لبـاس) ،زهـره علیاکبـری (طـراح صـدا) ،فرانـک
کالنتـر (بازیگـر) و عظیـم فرایـن (طـراح چهرهپردازی) سـاعت
 15برگـزار شـد.
آریـن وزیـر دفتـری ،کارگـردان فیلـم در ابتـدای نشسـت گفـت:
«مـن از قبـل فیلمنامـه را نوشـته بـودم و در ابتـدا بـا آقـای
سـعدی دربـاره آن صحبـت کردیـم .بعـد از سـریال «قورباغه»
آقـای سـیدی فیلمنامـه را خواندنـد و بسـیار حمایـت کردنـد.
نـکات مفیـدی را بـه مـن گفتنـد و اگر ضعفی باشـد در نوشـتن
مـن اسـت».
هومـن سـیدی در ادامـه اظهـار کـرد :من تاثیـری در فیلمنامه
نداشـتم و خـودم را تهیهکننـده نمیدانـم و برنامـهای هـم
بـرای آن نـدارم .مـن قصـد داشـتم آریـن فیلمـش را بسـازد و
تلاش کـردم مزاحمتـی بـرای آن ایجاد نکنم تا کارش را انجام
دهـد .تهیهکننـده اصلـی کار سـعدی اسـت و تمـام زحمـات
روی دوش اوو آریـن بـود .اگـر قـرار اسـت تهیهکننـده باشـم
نمیخواهـم خیلـی وارد حیطـه ذهنـی کارگـردان باشـم .ایـن
فیلـم را خـودم خیلـی دوسـت داشـتم.
از برگمن الهام گرفتم!
آریـن وزیردفتـری دربـاره الهـام گرفتـن از سـایر فیلمهـا
و کتابهـا گفـت :ابایـی نـدارم کـه بگویـم از فیلمهـا و
کتابهـای زیـادی بـرای سـاخت فیلـم الهـام گرفتـم .از فیلـم
آقـای برگمـان و بچـه روزمـاری و ...برای سـاخت ایـن اثر الهام
گرفتـم.
سـیدی بیـان کـرد :بـرای اکـران عمومـی فیلـم نیـاز اسـت کـه
بـا وزارت ارشـاد صحبـت کنیـم چـون چنیـن پایانـی بـه فیلـم
لطمـه میزنـد .مـن از آریـن وزیـر دفتـری فیلـم کوتـاه دیـده
بـودم و انگیـزه اصلـیام کمـک بـه ایـن بـود کـه اثـر سـاخته

شود.
وزیردفتـری درخصـوص همـکاری بـا هومـن سـیدی و سـعید
سـعدی اظهـار کـرد :چیـزی کـه بـرای مـن بسـیار ارزشـمند بود
ایـن بـود کـه بـا وجـود باتجربـه بـودن هـردو تهیهکننـده مـن
در ایـن کار آزادی عمـل کامـل داشـتم و تصمیمـات مربـوط به
مـن بـود و آنهـا صرفـا هرجـا کـه رونـد سـاخت فیلـم نیـاز به
حمایـت پیـدا میکـرد از اثـر حمایـت میکردنـد.
علیرضـا برازنـده مدیـر فیلمبـرداری ایـن فیلـم تیـز گفـت:
بهدلیـل روحیـه مشـارکت محـور آریـن وزیردفتـری قبـل از هر
پلان بـا هـم مشـورت کـرده و بـه تصمیـم میرسـیدیم .بـرای
خیلـی از پالنهـا نیـز بـر مبنـای حسـمان پیـش میرفتیـم.
مهـدی سـعدی ،تدوینگـر گفـت :چارچـوب فیلـم از ابتـدا
هنـگام دکوپـاژ کـردن طراحی شـده بود و از ابتـدا قرار بود که
تدویـن بـه همیـن شـکل پیـش بـرود .مـا دو نسـخه دیگـر نیز
اتـود زدیـم امـا بهتریـن حالـت مونتـاژ همیـن چیـزی بـود کـه
بـر پـرده شـاهد آن بودیـم.

کار الیههای روانشناختی دارد
طنـاز طباطبایـی دربـاره نقـش رویـا گفـت :مـن نقـش بیمـار
اسـکیزوفرنی را بـازی نمیکنـم .ایـن کپشـن در پایـان کار
بـه دلیـل گرفتـن پروانـه نمایـش و اکـران آن در فجـر اضافـه
شـد .امـا مفهومـی کـه ما بـه آن میپرداختیم مسـئله تغییر
هویـت بـود البتـه بایـد بگویـم کار الیههـای روانشـناختی نیز
دارد .ایـن تجربـه برایـم بسـیار لذتبخـش بـود.
طهماسـبی نیـز گفـت :وقتـی بازیگـر فیلمنامـهای را میخواند
اگـر از متـن خوشـش بیایـد حتـی اگـر نقشـی کوتـاه باشـد بـا
اشـتیاق حاضـر بـه ایفـای نقـش و حضـور در فیلـم میشـود.
بایـد از افـرادی مثـل هومن سـیدی که فرصـت کار کردن برای
فیلمسـازهای خـوب کار اولـی را فراهـم میآورنـد تشـکر کـرد.
وزیردفتـری بـا اشـاره بـه اینکـه کلیـدواژه فیلـم بـرای مـن «هویت» بـود ،گفت:
من باید از مائده طهماسـبی و رضا داوودنژاد تشـکر کنم که بدون اندیشـیدن
بـه انـدازه نقـش در فیلـم حضور پیـدا کردند.
طباطبایـی دربـاره نوشـته آخـری کـه در پایـان فیلـم آمـده و

لکههـای قرمـز خونـی در آن وجـود داشـت و ایـن ایـده مختص
بـه خـود عظیـم فرایـن بـود و باید بگویم گریم ایشـان برای من
خیلـی کمککننده بود.
الهـام معیـن طـراح صـدا گفـت :در این پروژه همـکاری و تعامل
گروهـی بـه خوبـی اتفـاق افتـاد .در هنـگام طراحـی کار ،مـا بـه
یـک پالـت رنگـی رسـیدیم کـه هنـگام تغییـر هویـت بتوانیـم
ایـن موضـوع را بـه لحـاظ بصـری نیـز شـاهد باشـیم.
زهـره علیاکبـری گفـت :ایـن قبیـل از کارهـا بـرای فهمیـده
شـدن بـه زمـان نیـاز دارد و بعـد از کار تولیـد مـا یـک مـاه وقفه
انداختیـم و بعـد کار پسـت پروداکشـن را شـروع کردیـم .مـا
فیلمـی واقعـی میدیدیـم امـا انتظارمـان از صـدا فـرا واقعـی
بود.
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دربـاره بیمـاری اسـکیزوفرنی اسـت ،توضیـح داد :کپشـن نهایی
در عبـور از مسـیر پـر پبـچ و خـم اخذ فیلمنامه اضافه شـده اما
دربـاره خـود فیلـم موضوعیـت نـدارد و مـا بیـن انتخـاب حضـور
در جشـنواره و اضافـه کـردن کپشـن موضـوع دوم را انتخـاب
کردیـم و خـود فیلـم دربـاره موضـوع اسـکیزوفرنی نیسـت.
کـرمرودی دربـاره نقـش زیبا گفت :من از مرحله طرح در جریان
کار بـودم و از ابتـدا قـرار بـود نقـش زیبـا را بـازی کنـم .مـن در
ایـن فیلـم  3نقـش را بـازی میکنـم و چالـش برانگیزتریـن
فیلمـی بـود کـه در آن حضـور داشـتم.
وزیردفتـری گفـت :فیلـم شـماره یـک بـرای مـن درخشـش ذهن
زیبـای آقـای کافمـن اسـت و مخاطـب سـینمای پوالنسـکی
نیـز هسـتم .هرکـس میتوانـد بـه زعـم خـود برداشـت خـود را
داشـته باشـد ایـن اثـر از ارائـه توضیـح خـودداری میکنـد و
همـه برداشـتها را بـه خـود مخاطـب میسـپارد.
ایـن کارگـردان درخصـوص اکـران فیلـم در مجامـع بینالمللـی
بیـان کـرد :مـا بـا یـک کمپانـی آلمانـی بـرای پخـش بینالمللـی
وارد مذاکـره شـدیم و امیـدوارم تـور فسـتیوالهای آن نیـز بـا
یـک جشـنواره الـف بینالمللـی باشـد.
برازنـده گفـت :اگـر فیلـم خسـتهکننده شـده باشـد یعنـی مـا
موفـق نشـدیم بـه هدف خود دسـت پیدا کنیـم .اگر تکانهای
دوربیـن در پالنهایـی بیشـتر اسـت ایـن رونـد بـرای انتقال کار
طرحریـزی شـده اسـت.
فرانـک کالنتـر دربـاره نقـش لیلـی گفـت :شـاید بـه نظـر بیایـد
کاراکتر لیلی در مسـیر فیلم مهم نیسـت اما او یکی از نفراتی
اسـت کـه بـه تغییـر هویـت فـرد دامن میزند .من تـا جایی که
در توانـم بـود بـرای ارائه نقشـم تلاش کردم.
سـیدی گفـت :نبایـد نظـرات را بـا قطعیت تعمیـم داد .من فکر
میکنـم بهتـر باشـد نظـر را از ارائـه یـک حقیقـت مطلـق مبـری
دانست.
مجتبـی فالحـی بیـان کـرد :مـن در ایـن نقـش هـم بایـد آگاهی
را بـازی میکـردم و هـم ناآگاهـی را و ایـن جریـان برایـم بـازی
دوگانـهای ایجـاد میکـرد.
عظیـم فرایـن طـراح چهرهپـرداز ایـن فیلـم گفـت :طراحـی گریم
در ایـن نـوع قصـه برایـم جذاب بود چـون گریم در انتقال حس
الیههـای میانـی فیلمنامـه کار میکند.
طباطبایـی دربـاره گریـم خود توضیح داد :ما لنزی سـاختیم که
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در نشست تخصصی با موضوع
«تعامل تدوینگر و کارگردان در شکلگیری داستان» مطرح شد

تدوین همزمان به تعامل فیلمساز
و تدوینگر کمک می کند

نشســت تخصصــی واکاوی موضوعــات ســینمایی بــا
حضــور اســاتید دانشــگاهی بــا اجــرای مســعود ســفالیی
عضــو هیــات علمــی و مدیــر گــروه ســینما دانشــگاه هنــر
و عمــاد خدابخــش تدوینگــر فیلمهــای ســینمایی بــه
عنــوان میهمــان برنامــه برگــزار شــد.
موضــوع روز برنامــه بــا محوریــت تعامــل تدوینگــر
و کارگــردان در شــکلگیری داســتان بــا توضیحــات
خدابخــش بــه بحــث و بررســی گذاشــته شــد.
عمــاد خدابخــش در ابتــدای صحبتهــای خــود عنــوان
کــرد :بــه دلیــل شــرایط فعلــی تولیــد و پستولیــد
فیلمهــا ،دو وجــه مدنظــر اســت .فیلمســازانی کــه بــرای
اولیــن بــار پــا بــه فیلــم بلنــد گذاشــتهاند و از فیلــم
کوتــاه آمدهانــد و در فیلمســازی بخــش کوتــاه تجربــه
دارنــد کــه خوشــبختانه تعدادشــان رو بــه افزایــش اســت.
فیلمســازان بــا توجــه بــه ســادهگیری ســاخت فیلــم،
تدویــن را جــدی میگیرنــد.
ســفالیی در ادامــه دربــاره اهمیــت تدویــن در فیلمهــای
ســینمایی اظهــار کــرد :فراینــد تدویــن ســالیان ســال
تکنیــکال بــود امــا چیــزی کــه امــروز وجــود دارد ،تدویــن
همزمــان اســت کــه رفتــه رفتــه مــورد اهمیــت قــرار
گرفتــه اســت.
خدابخــش دربــاره آزمــون و خطــا در تدویــن همزمــان
فیلمهــا اظهــار کــرد :یکــی از کارهایــی کــه انجــام دادم،
خــروج ســاخته ابراهیــم حاتمــی کیــا بــود و در آن فیلــم
تجربــه تدویــن همزمــان داشــتم و ایــن مواجهــه بــرای
کارگــردان هــم ســخت و هــم جالــب بــود چــرا کــه حاتمــی
کیــا شــخصا بــه تدویــن اشــراف کاملــی دارد.
او افــزود :ایــن نگرانــی او بــرای مــن عجیــب بــود و متوجــه

شــدم کــه فیلمســازان جدیــد و جــوان بیشــتر بــا آزمــون
و خطایــی کــه در تدویــن همزمــان رخ میدهــد ،آشــنا
هســتند .تدویــن همزمــان کمــک میکنــد کــه تعامــل
فیلمســاز و تدوینگــر راحتتــر شــکل بگیــرد.
خدابخــش دربــاره معایــب تدویــن همزمــان بیــان کــرد:
ایــن ارتبــاط باعــث میشــود کــه پروســه بــه شــکل
دیگــری پیــش بــرود و از طرفــی آســیبهایی هــم دارد.
تدویــن همزمــان ایــن امــکان را بــه فیلمســاز میدهــد
کــه بخشهایــی را کــه فکــر میکنــد در راســتای روایــت
فیلــم نیســت ،اصــاح کنــد امــا در مقابــل چــون فیلــم
کامــل نشــده اســت ،معلــوم نیســت کــه ایــن شــکل
تدویــن بــه کلیــت کار کمــک میکنــد یــا خیــر.
ســفالیی در ادامــه ایــن بحــث اظهــار کــرد :عــدهای
معتقدنــد کــه از ُبعــد تهیهکنندگــی تدویــن همزمــانبــه
فرآینــد تولیــد آســیب میزنــد.
ایــن تدوینگــر فیلمهــای ســینمایی دربــاره عالقــه
فیلمســاز بــه ندیــدن تصاویــر گرفتــه شــده پیــش
از تدویــن اظهــار کــرد :اگــر خــود فیلمســاز تجربــه ایــن
موضــوع را نداشــته باشــد ،ممکــن اســت بــا چیــزی مواجــه
شــود کــه ذهنیتــش بهــم بخــورد و فکــر کنــد ســکانس
درنیامــده و مــدام آن را تکــرار کنــد.
نوع نگاه کارگردان میتواند نوع تدوین را تعیین کند
او ادامــه داد :مثــا آیــدا پناهنــده در فیلــم ســینمایی
تــی تــی ،راشهــا را نمیدیــد زیــرا معتقــد بــود کــه ایــن
کار در ذهنیــت او تاثیــر میگــذارد امــا کارگــردان دیگــری
فکــر میکنــد کــه اشــتباهات را میتوانــد در مونتــاژ پیــدا
کنــد .پــس شــیوه کارگــردان و نــوع نگاهــش میتوانــد

نقش تدوینگر در پیش تولید بسیار مهم است
او دربــاره آگاهــی تماشــاگران از آثــار ســینمایی بیــان
کــرد :تماشــاچیان امــروز بــا توجــه بــه امکانــات و تنــوع
محصــوالت بصــری آگاهتــر شــده و بارهــا شــده کــه نتواننــد
دلیــل بیاورنــد امــا حــس کننــد کــه فیلــم آشــفته اســت و
ایــن حــس درســت اســت .مــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
کنیــم کــه تماشــاچی باهــوش اســت و اگــر از آنهــا ســوال
بپرســید نظــر واقعــی خــود را میگوینــد.
خدابخــش در ادامــه گفــت :اگــر کارگــردان و تدوینگــر بــا
وســواس بیشــتری کار کننــد اتفــاق بهتــری رخ میدهــد.
نقــش تدوینگــر در پیــش تولیــد بســیار مهــم اســت .پلــه
پلــه پیــش رفتــن و آشــنا بــودن تدوینگــر بــا دهنیــت
کارگــردان بــه او کمــک میکنــد کــه نتیجــه بهتــری ارائــه
دهــد.
او در انتهــای ایــن نشســت بیــان کــرد :جهــان فیلمســاز
فــارغ از فضــای تکنیــکال دارای اهمیــت اســت و اگــر تصویر
ذهنــی مــن بــا کارگــردان نزدیــک باشــد ،فرآینــد تیمــی
بهتــری شــکل میگیــرد .زمانــی کــه عوامــل یکدســت
هســتند فیلــم هــم یکدســت میشــود و کارگردانــی کــه
اینطــور کار میکنــد امضــای خــود را در کارهایــش دارد.
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نــوع تدویــن را تعییــن کنــد.
خدابخــش دربــاره تدویــن فیلمهــا در جشــنواره فیلــم فجــر
بیــان کــرد :فیلمهایــی کــه نزدیــک بــه جشــنواره فجــر آمــاده
میشــوند ،پروســه تدویــن همزمــان بــه ایــن دســته آثــار
کمــک میکنــد کــه زودتــر پروســه انجــام شــود و تمــام
تیــم پستولیــد آمــاده هســتند کــه کار خــود را آغــاز کننــد.
همچنیــن تدوینگــر براســاس ســاختار طراحــی شــده کار
میکنــد.
او در ادامــه دربــاره نحــوه تدویــن در فیلمهــای کوتــاه
اظهــار کــرد :فیلــم هــای کوتــاه امــروز نــه تنهــا عقبتــر
از آثــار بلنــد نیســتند بلکــه در مواقعــی حتــی پیشروتــر
هســتند و کمتــر اشــکاالت فنــی در ایــن آثــار وجــود دارد.
خدابخــش در مــورد بازبینــی آثــار بعــد از ســاخت عنــوان
کــرد :همــه جــای دنیــا مدیــر پــس تولیــد وجــود دارد و بعــد
از اتمــام کار پــروژه را دســت میگیرنــد امــا در ســینمای
ایــران چنین عنوانــی وجــود نــدارد و فیلمهــا بعــد از تولیــد
رهــا میشــوند و ایــن ،کار را ســخت میکنــد .همچنیــن
ارتبــاط بیــن تدوینگــر و گــروه تدویــن و جلوههــای ویــژه
بســیار اهمیــت دارد زیــرا بــه پیشــبرد کار کمــک میکنــد.
از طرفــی مــن بایــد بــه عنــوان تدوینگــر مطمئــن باشــم
کــه ایــن پــان تغییــر نمیکنــد .تدوینگــر بایــد بــه عنــوان
واســطه کارگــردان و جلوههــای ویــژه اطالعــات باالیــی
داشــته باشــد .بنابرایــن وجــود مدیــر پــس از تولیــد بســیار
مهــم اســت.
خدابخــش در ادامــه ایــن بحــث عنــوان کــرد :امــروز در
بــرآورد تولیــد فیلــم تدویــن همزمــان لحــاظ میشــود تــا
زمــان پایــان کار کوتــاه شــود بهویــژه در زمــان پــس از
جشــنوارهها کــه نیــاز بــه اصــاح اســت ،تمــام تیــم درگیــر
میشــوند و ایــن کار را پیچیــده میکنــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه یــک فیلــم بایــد پــس از تدویــن
بــاز هــم بازبینــی شــود ،اظهــار کــرد :در تدویــن همزمــان
احتمــال تغییــر بعــد از اتمــام کار وجــود دارد .ایــن بخــش را
بایــد تهیهکننــدگان فیلــم درنظــر داشــته باشــند زیــرا فیلــم

بایــد چنــد بــار دیــده شــود تــا ایراداتــش مشــخص شــود.
راهــکار ایــن موضــوع ایــن اســت کــه فاصلـهای بیــن اتمــام
کار و ارائــه بــه جشــنواره وجــود داشــته باشــد.
خدابخــش دربــاره احاطــه فیلمســازان بخــش کوتــاه بــه
تدویــن؛ اظهــار کــرد :بخشــی از کارگردانهــا کــه از ســینمای
کوتــاه میآینــد تــا حــدودی تدویــن را تجربــه کردهانــد .اگــر
از جایــگاه کارگــردان بــه موضــوع نــگاه کنیم چندان آســیبی
بــه وجــود نمیآیــد امــا گاهــی بــه دلیــل در دســترس بــودن
تجربــه تدویــن افــراد عالقهمنــد بــه ایــن حــوزه ســادهانگارانه
بــه کار نــگاه میکننــد امــا موضــوع ایــن اســت کــه آن فــرد
چقــدر در کنــار یــک تدوینگــر حرفـهای کار کــرده و بــا اصــول
زیباییشــناختی کار آشــنا اســت؟
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در نشست فرهنگی با محوریت سینمای سیاسی ،فقدان فیلمنامه عنوان شد

اجازه ندادند درباره بانکداری و
خودروسازی فیلم بسازم

«دست نوشتهها» را دیدم و حسرت خوردم که چرا مینویی باز هم فیلم نساخت

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

نشسـت فرهنگـی هشـتمین روز جشـنواره فیلـم فجـر بـا
محوریت سـینمای سیاسـی ،فقـدان فیلمنامـه بـا سـخنرانی
«مجتبـی راعـی» کارگـردان با نمایش فیلم «دستنوشـتهها»
در سـالن  4برگزار شـد.
مجتبـی راعـی در ابتـدای ایـن نشسـت عنـوان کـرد :مرحـوم
مهرزاد مینویی انسـان آرامی بود و فقط حرف حسـابی میزد.
فـوق العـاده باسـواد بـود و در کمبـود امکانات ،به کسـب علم
میپرداخـت .تمـام کسـانی کـه اطـراف وی بودنـد از او یـاد
گرفتنـد .او در اوایـل آشـناییمان علـت پیشـرفت سـینما در
آمریکا را سوادشـان میدانسـت و میگفت شـما ها بیسـواد
هسـتید .خیلـی ناراحـت شـدم .سـاعتها بـا یکدیگر صحبت
کردیـم و حـرف خـود را بـه مـن اثبـات کـرد .خیلـی در مسـیر
کاری مـن تاثیـر داشـت و مـن را بینـا کـرد.
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وی افـزود« :دسـت نوشـتهها» را بـه تازگـی دیـدم و حسـرت
خـوردم کـه چـرا بـاز هـم فیلـم نسـاخت و در اتـاق تدویـن
مستقر شد.
وی افـزود :وقتـی فیلـم را میبینیـم تعجـب میکنیـم کـه
چقدر پختگی دارد .فیلمهای آن دوره را شـعاری میسـاختند
امـا «دستنوشـتهها» پختگیهـای زیـادی داشـت و مبتنـی
بـر کلیشـه نبود.
وی افـزود :اخیـرا یـک فیلـم سیاسـی دیـدم و بـا خـود گفتـم
کاش جـای زمانسـاخت ایـن دو فیلـم عـوض میشـد .همـه
عناصـر و اتفاقـات فیلـم «دسـت نوشـتهها» معقـول اسـت.
شـاید یـک فیلـم قدیمـی را ببینیـم؛ ضعفهـای آن را بـه
حسـاب قدیمـی بودنـش بگذاریـم امـا فیلـم مینویـی خیلـی
درسـت اسـت .هنوز برایم سـوال اسـت که چرا راه مینویی در
فیلمسـازی ادامه پیـدا نکرد.
راعـی دربـاره دیگـر ویژگیهای «دسـت نوشـتهها» اظهـار کرد:
فیلم هیچ سـکانس اضافی ندارد و نمیشـود هیچ سکانسـی
را از آن حـذف کـرد .اگـر ایـن کار انجـام شـود بـه اثـر ضربـه
مـی خـورد .فیلـم وقـت مخاطـب را تلـف نمیکنـد .مینویـی
در رونـد فیلمنامـه نیـز تاثیرگـذار بـود .مونتـاژ فیلـم را هـم
خـودش انجـام داد و چقـدر عالـی انجـام شـده اسـت .حجـم

سـکانسها به قاعده اسـت« .دسـت نوشـته ها» اثر شسـته
رفتـهای بـود .کارگردانـی و نوع فیلمبـرداری این فیلم برگرفته
از کارگردانی هیچکاک است و به نوعی ادای احترام به فیلم
«سرگیجه»اسـت .این فیلم نشـان داد که مینویی هیچکاک
را خیلی خوب فهمیده اسـت .وقتی کابوسـی را میسـازد که
در آن فـرد کشـته شـده ،زنـده میشـود.
این کارگردان درباره علت سـاخته نشـدن فیلمهای سیاسـی
در کشـور بیان کرد :وقتی از سیاسـت صحبت میشـود ،این
تعریـف در ذهـن تداعـی میشـود کـه منظـور محـل تجمـع
قـدرت اسـت .اگر بخواهیـم دربـاره فالن قشـر صحبت کنیم،
افـراد آن قشـر نسـبت بـه مـا جبهـه مـی گیرنـد .در سـینمای
هالیـوود برخـی اوقـات فـرد خطـاکار ،فرماندهـان پلیـس
هسـتند .همیـن موضـوع باعـث شـد کـه فقـط فیلـم هـای
سـینمایی بـا سـبکهای اجتماعـی
سـاخته شـود کـه سـیاه نمایـی
اسـت .میگوینـد چـرا سـیاهنمایی
میکنیـد .خـوب مـا کاری بـه جـز
سـیاهنمایی نمیتوانیـم انجـام
دهیـم.
اجـازه ندادنـد دربـاره بانکـداری
فیلـم بسـازم
راعـی در ادامـه بیـان کـرد :مـا
در سـینمای آمریـکا فیلمهایـی
میبینیـم کـه انتقادهـای تندی از
مسـئوالن میشـود .ایـن موضـوع
امنیـت را بـرای آن کشـور ایجـاد
میکنـد .وقتـی از آزادی حـرف
میزنیـم بحثهـای خـارج از عـرف
مطـرح میشـود .منظـور از آزادی
ایـن اسـت کـه فرصـت طلبهـا و
خائنیـن احسـاس آزادی نکننـد .ایـن موضـوع عیـن تثبیـت
نظام اسـت .در سـینما کاری کردهایم ،افرادی که میخواهند
خطـای بزرگـی کننـد جلویشـان گرفتـه میشـود.
ایـن کارگـردان سـینما ادامـه داد :در دورهای نیـروی انتظامـی
بـه مـا جـزوهای داد کـه پلیـس را بـا شـمایل خاصـی معرفـی
کنیـم .ایـن درحالـی بـود کـه شـمایل پلیسـی کـه در جـزوه
آمـده بـود بـا پلیسـی کـه مـردم میدیدنـد متفـاوت بـود .اگـر
بخواهیم درام شکل بگیرد پلیس خوب و بد را باید کنار هم
نشـان دهیـم .متاسـفانه نـه در میان مسـئوالن نـه در جریان
عمومـی میلـی بـه آزادی دیـده نمیشـود.
مجتبـی راعـی ادامـه داد :قصـد داشـتم در دورهای ،فیلمـی بـا
حضور موافقان و مخالفان مضمون بانکداری و شیوه اجرایی
آن بسـازم .اجـازه ایـن کار بـه مـن داده نشـد .حتـی دربـاره
مجموعـه خودروسـازی نیـز ایـن پـروژه بـه سـرانجام نرسـید.
نبـوی در اینبـاره گفـت :همـه مـا تـک گـو هسـتیم و طاقـت
شـنیدن حـرف یکدیگـر را نداریـم .نمـی توانم از کسـی انتقاد
کنم.
راعـی در پایـان دربـاره آینـده سـینمای سیاسـی گفـت :من به
آینده سینمای سیاسی امیدوار نیستم .چراکه فکر میکنم
هنـوز تفکـر قالـب بـرای انتقاد پذیـری در قدرت وجـود ندارد

