حمایت کارگردان قدیمی از سیاوش اسدی تازهکار

چون پانتهآ پناهیها که از زمانی که به دنیای سینما وارد
شده ،پیشرفتمداومی از خود نشان داده و امسال هم سه
فیلم جمشیدیه ،درخونگاه و ناگهان درخت را در جشنواره
داشــته؛ الناز شاکردوست که درشــبی که ماه کامل شد
نرگس آبیار تالش کرده تا نقشی دشوار را جان ببخشد؛ یا
پرینازایزدیارکهبافیلمهایمتریششونیموسرخپوست
شانسزیادیداردتاشگفتیبزرگامساللقبگیرد.
در بخش بازیگری نقش مکمــل زنان البته گزینههای
خوب فراوان اســت و میتــوان به بهنــوش طباطبایی
(ماجــرای نیمــروز) ،نســیمادبــی (زهرمار و ســال
دوم دانشــکده مــن) ،پریــوش نظریه (پالتو شــتری)،
هــدی زینالعابدین (ســمفونی نهم و طــا) ،لیال زارع
(معکوس)،مریال زارعی (ایده اصلی) ،ویشــکا آســایش
(سال دوم دانشــکده من) ،ساره بیات(ســمفونی نهم)،
نــگار جواهریان (طــا) ،طنــازطباطبایی (طــا) و...
اشارهکرد.

حاشیه3

وقتی مجید سیلی خورد ،دوباره گوشه صورتم سوخت

چــون در قصه واقعــی این من بودم که ســیلی
خوردم بنابراین من فکــر میکنم از این واقعیتر
نمیشــد ».مجتبی فــرآورده ،تهیهکننده فیلم،
هم که از نتیجه کار راضی اســت به «شهروند» از
سختیهای ساخت این فیلم میگوید« :امیدوارم
انتظاری که برای فیلم کشــیدید ،بیهوده نباشد؛
البته برای ما تجربه سخت اما شیرینی بود .به هر
حال کارکردن با این تعداد نوجوان که از حداقل
 8شــهر آمدهاند و همگی درس و مشــق دارند،
سختی هایی دارد و در عین حال شیرین است».
به گفته او ،ســازمان اوج که حامی تمام و کمال
این فیلم بوده است تا پایان کار حدود  5میلیارد
تومان برای آن ســرمایهگذاری کرده است .این
فیلم سهشنبه در پردیس سینمای ملت با حضور
بازیگران ،گروه  22نفــری رزمندگان و مال صالح
قاری ،مترجم ایرانی آنها در عراق اکران شد.

بازیگران و دیگر عوامل فیلم قسم محسن تنابنده در پردیس چارسو .امشب در سالن رسانهها آیا چنین
شاد و سرحال از سالن بیرون خواهند رفت؟!

شهروند| در پی انتقادات بیرحمانه منتقدان
تلویزیونی به فیلم درخونگاه سیاوش اسدی؛
مســعود کیمیایی -که این فیلم بهش تقدیم
شده -ضمن دفاع و دلجویی از سیاوش اسدی،
اغلبمنتقدانسینماییرازیرتیغبرد.
کیمیاییباانتشارویدیوییبهسیاوشاسدی
توصیه کرد که کاری به کار منتقدان نداشــته
باشدوسرشرابهساختنوخلقکردن مشغول
کند.
مسعود کیمیایی در آغاز ویدیویش با اشاره
به فضای پرسوءتفاهم اینروزها گفت« :در تمام
جهان این رسمه ...در ادبیات ،در شعر ،حتی در
موسیقی؛ که قطعهای که مینویسن یا اجرایی
که میکنن ،یا هرشــب اجرا در تئاتر ...اینو
تقدیم به کسی میکنن .به دوستداشتههای
خودشــون .اما حتی به اینکه به کی فیلمتو
دادی ،به چه کسی رمانتو دادی ،قصهتو دادی،
به این هم کار دارن».
مســعود کیمیایی در ادامه ضمن توصیه به
اینکه «گوش نکن سیاوش ،کارتو بکن ،فیلمتو
بساز» منتقدان را از کنایه بینصیب نمیگذارد:
«طرف اصال نفهمیده فیلمرو ،اصال داســتان
فیلــمرو نفهمیده ،برای اینکــه در محیطی
زندگی کرده که اصال اون تفکر رو نمیشناسه.
یک فیلمســاز در جایی زندگــی میکنه که
منتقد باید اون جهان رو بشناسه ،اون جهان
رو بفهمه و اون جهان رو نقــد کنه .نه اینکه
فیلم دلخواه خودشو -که دوست داره احیانا،
که (این منتقدان) خیلیهاشون زیر بغلشون
یک سناریوست که سالهاست میخوان اینو
بسازن».
درپایانهممسعودکیمیاییکهنهکارپرسش
مهمی را مطرح میکند« :من ســوالم اینه آیا
اگر یک اســتعدادی میون این فیلمسازای
جوون پیدا بشه که آینده درخشانی داره ،کی
کشفش میکنه؟ آیا همین آقایونی که میگن
این فیلم بده ،این فیلم اینه ،این فیلم اونه ،آیا
این تشخیص رو دارن که یک فیلمسازی رو که
آیندهفوقالعادهایداره،بفهمنوبشناسنش»؟
و جمالت پایانی مســعود کیمیایی« :اصال
دوســت ندارم بگم که ژان لوک گدار گفت که
منتقدا دزدای ترسویی هستن ...اما این چیزا
هیچ تاثیری نکنه ،هیچ جاییتو زخمی نکنه،
هیچ جاییتو چرک نکنه ،هســت ،این چیزا
زیاده ...من نه خودم ،ولی درگیرش هســتم...
حسادت...فیلمتروبساز».

اتفاقخوب

امسال بازیهای خوب زیادی را در
جشنوارهشاهدبودیم.بازیهایی
درخشان از بازیگرانی امتحان پسداده
که سیمرغهای بخش بازیگری را تبدیل به
یکی از دشوارترین بخشهای بازیگری در
سالهایاخیرکردهاند

گفتوگوی «شهروند» با یکی از  23نفر و تهیهکننده این فیلم  5میلیاردی
نیره خادمی| باالخره انتظارها به پایان رسید و
فیلم  23نفر در سینمای رسانه اکران شد؛ فیلمی
که بــه گفته مجتبی فــرآورده ،تهیهکننده فیلم
 5میلیارد تومان هزینه داشــته است آن هم در
شرایطی که محمود رعیتنژاد یکی از همان 23
نفر به «شهروند» میگوید که از برآیند کار راضی
است اما ترتیب صحنهها را نمیپسندد« :فیلم با
مالصالح شروع شــد و با او هم تمام شد؛ در حالی
که فیلم درباره  23نفر بود و باید از این نگاه به آن
توجه میشــد 23 .نفر هر کدام یک پازل در کنار
هم هستند؛ نمیشود به آن کسی را اضافه کرد یا
از آن کم کــرد ».او درباره تاثیر فیلم در او هم این
توضیحات را داد 37«:ســال از آن روزها گذشته
است اما در سالن سینما وقتی زندانبان در گوش
مجیــد ضیغمینــژاد زد ،یک لحظه احســاس
کردم که گوشــه صورتم ســوخت و بیحس شد

مسعود کیمیایی تیغبهدست
در حلقه منتقدین!
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نویسنده هم
به پوراحمد رحم نکرد!
شهروند| نویســنده «تیــغ و
کرد.گلرنگ
ترمه» به کیومرث پوراحمد اعتراض
رنجبر با اشــاره به اینکه «این فیلم بیمنطق ،هیچ ربطی به
داستان من ندارد» از خوشحالیاش بعد از تماس پوراحمد برای
اقتباس از رمانــش میگوید؛ اما این را نیــز اضافه میکند که
«فیلمنامه تیغ و ترمه فیلمنامه خوبی نیست.
نه فقط از این جهت که تغییرات فیلمنامه
نسبت به رمان را دوست نداشتم ،بلکه
به نظرم فیلمنامه از منظر قصهگویی
و جزییات شــخصیتپردازی و روند
اتفاقاتدارایاشکاالتاساسیاست».
گلرنگرنجبرمیافزاید«:متاسفانهقرارداد
امضاشده بین نشر چشمه و آقای پوراحمد،
هیچ بندی برای ناراضیبودن نویســنده از
محصول نهایی فیلمنامه پیشبینی نکرده
بود و درنهایت از نظر قانونی من هیچ قدرتی
نداشتمتااگربهفیلمنامهاعتراضیدارم،تاثیری
بر چگونگی ساختهشدن فیلم یا حتی درصورت
لزوم،ساختهنشدنفیلمداشتهباشم».
این نویسنده نامه طوالنیاش را چنین به پایان
میرساند« :من هم حق دارم و باید روایتم را از این
اقتباس بیان کنم .کتاب من را اگر دوست داشتید،
بخوانید و هرچقدر دوست داشتید ،به ترم ه و لیلی
و جهان قص ه من انتقاد کنید ،ولی این شخصیتهای
روی پرده ،این داستان بیچفت و بست و بیمنطق که
آقایپوراحمدتصویرکرده،شخصیتهاوداستانمننیستند».

یادداشت

نیمروز :رد خون هم دیگر گزینههایی هســتند که اگر در
شب اهدای جوایز ســیمرغ برشانهشان نشست ،کسی
نمیتواندحرفازبیعدالتیبرزبانبراند.
بهترینبازیگرانزن
برعکس بازیگران مرد؛ امسال بازیگران زن چندان در اوج
نبودهاند که البته شاید هم یکی از دالیل این اتفاق مردانه
بودن فضایفیلمها بود .درواقع بهرغم اینکه امسال بیشتر
بازیگرانزنشناختهشدهوامتحانپسدادهسینمایایران
درجشنوارهفیلمداشتند،اماهیچکدامازآنهاحتیسایهای
از روزهای اوجشان هم نبودند و بازیهایشان صرفا با توجه
بهنامهایشانقابلتحملبهنظرمیرسید.
در شــرایطی که حتی لیال حاتمی هم بــا فیلم مردی
بدون ســایه نشــان داد که هر بازیگری میتواند گافها
و ســوتیهایی هم درکارنامهاش داشــته باشد؛ یا هدیه
تهرانی که بهرغم بازگشت دوباره به متن سینمای ایران،
در روزهــای نارنجی چیزی متفاوت ازهمیشــهاش ارایه
نداده بود و حضور فانتزیاش در مسخرهباز هم بعید است
به مذاق داوران سینمانشناس جشنواره فجر خوش آید؛
در حالی که فاطمه معتمدآریای فیلم «بنفشه آفریقایی» و
«جاندار»دربهترینشکلممکنتکرارنقشهایدرخشان
این بازیگر درفیلمهای گذشتهاش بود؛ و درحالیکه مهناز
افشار در ناگهان درخت نتوانست کمترین نزدیکی میان
خودش با تماشاگران فیلم ایجادکند و در قسم نیز تمام
تالشهایش در سایه گنگ بودن کاراکترش به بار ننشست
و در آشفتگی نیز بعید است مورد پسند داورانقرار گیرد؛
هیچ بعید نیســت در حضور این نامها سیمرغ در دستان
بازیگرانی قرار گیرد که قبل از جشنواره کسی تصورش را
نمیکرد شاهد درخشش آنها در جشنواره باشد .بازیگرانی

حرفحساب

ی که چند روز بیشتر به آغاز جشنواره تئاتر باقی
شهروند| در هیاهو و شلوغی جشنواره فیلم فجر؛ درحال 
نمانده ،شنیدن اسامی بازیگران نامآشنایی که درجشنواره تئاتر روی صحنه خواهند رفت ،برای هواداران این
بازیگرانمیتواندآموزندهباشد.روزگذشتهبامعرفینمایشهایبخشهایمختلفجشنوارهتئاترفجرمعلوم
شد که امسال بازیگران بزرگی چون فاطمه معتمدآریا ،نگار جواهریان ،آتیال پسیانی ،حمیدرضا آذرنگ ،رویا
تیموریان ،حسین پاکدل ،مسعود کرامتی ،بهناز جعفری ،فریبا کوثری ،میترا حجار و سام قریبیان و ...را روی
صحنه خواهیم دید .سیوهفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 22بهمن تا چهارم اسفند به دبیری نادر
برهانیمرندبرگزارخواهدشد.

سینماییها
در تئاتر!

چهرهروز

هـر کسـی کـه در خانه شـما
حضور دارد بایـد بداند هنگام
وقوع زلزله چـه اقدامی انجام
دهـد حتـی اگـر شـما موقع
وقـوع حادثـه آنجـا نباشـید.

ویژه جشنواره فیلم فجر

طنز مالیم پالتو شتری از زبان کارگردانش

یک فیلم کمدی برای تحصیلکردهها!

شهروند| پالتو شتری که دیروز در جشنواره فیلم
فجر به نمایش درآمد ،طنز مالیم و محترمی بود که
به هیچوجه شــباهتی با طنزهای سخیف سالهای
اخیر سینمای ایران نداشت .فیلمی که کارگردانش
آن را «یک فیلم کمدی برای تحصیلکردهها» نامیده
است.مهدیعلیمیرزاییکارگردان«پالتوشتری»در
نشسترسانهایاینفیلمصحبتهاییعنوانکردکه
میتواند در نشاندادن سازوکار فکری هنرمندی که
موفق به ساخت چنین فیلمی شده ،کمکحال
مخاطبان باشد .کارگردان پالتو شتری از همان
ابتدا آب پاکی ریخت روی دست کسانی
که از هر فیلم و هر سکانســی دنبال
اهداف آشــکار و نهــان میگردند.
او خطاب بــه منتقدانی که دنبال
چنین چیزهایی هستند ،گفت
که «من هدف خاصی از ساخت
این فیلم نداشــتم؛ فقط و فقط
داستانی داشتم که در یک مجله
معتبر چاپ شد و بازخورد خوبی
داشت و من هم همان داستان را
بسط دادم و فیلم ساختم» .بعضیها
میگویند کــه در این فیلم از الفاظ
رکیک اســتفاده شــده است .این
افراد با اینکه در اقلیت هســتند،

لیندا کیانی چه میگوید؟ به چه کسی اشاره میکند .او این اداها را در نشست فیلم «دیدن این فیلم جرم
است!» نشان میدهد ،انگار بخواهد دیگری را به جرم بازی در این فیلم متهم کند!

اما بــههرحــال انتقاداتی در این زمینه داشــتند و
علیمیرزایی هم پاسخ آنها را داد« :من فیلم را 60بار
دیدهام و نمیدانم منظور کسانی که میگویند در این
فیلم از کلمات رکیک استفاده شده است ،چیست.
در ادامه هم کارگردان فیلم پالتو شتری فیلم خودش
را «شاید به این لحاظ که تجربه زندگی  ۲جوان را به
نمایش میگذارد ،فیلمی برای جوانها نامیده است».
علیمیرزایی همچنین درباره شخصیتپردازی
متفاوتاثرشنیز-کهتوجهخیلیهاراب هخود
جلبکردهگفتکه«درشخصیتپردازی
پالتو شتری به چند رویکرد توجه کردم.
برای مثال در درام به این توجه میکردم
که به چیزی نیاز داریم ،از سوی دیگر
به تفکر کسانی مراجعه میکردم
که فیلسوف هستند و تفکر آنها
قابل تفسیر هست ،ضمن اینکه
بهمابهازاهایبیرونیتوجهمیکردم».
کارگردان پالتو شتری در پایان فیلمش
را فیلمی برای تحصیلکردهها نامید.
هدفی محترم برای یک کمدیساز؛
درشرایطی که سینمای کمدی ایران
تکیه اصلیاش را روی سالیق طیف
بیسواد و بیفرهنگ این مرزوبوم به
انجامرساندهاست.

خودشان هم باورشان نمیشود این همه عکاس و خبرنگار برای عکسگرفتن از آنها جمع شده باشند؛
همراه با پسربچههای دوستداشتنی  23نفر در پردیس ملت.

