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واکنش پرانتقاد انتقادی

پایان یک حسرت برای نرگس آبیار

اختتامیــه جشــنواره ســی و هفتــم فیلــم فجــر بــرای برخــی از چهرههــای ســینمایی دشــت اولیــن جایــزه ایــن جشــنواره هــم بــود.
نرگــس آبیــار یکــی از همیــن اولینهــا بــود .او پــس از ســاخت  3فیلــم تحســین شــده «اشــیا از آنچــه در آیینــه میبینیــد بــه شــما
نزدیکتــر اســت»« ،شــیار  »143و «نفــس» بــا چهارمیــن تجربه کارگردانیاش توانســت ســیمرغ بلوریــن بهترین کارگردانــی را برای
فیلــم «شــبی کــه مــاه کامــل شــد» از آن خــود کنــد .نرگــس آبیــار پــس از دریافــت جایــزه بــا اشــاره ضمنــی بــه جوایــز بینالمللـیاش
بــرای کارگردانــی از دلخــوریاش از اینکــه در کشــور خــودش نامــزد کارگردانــی نشــده ســخن گفــت« :دلخــوری کــه همیشــه داشــتم
ایــن بــود کــه در کشــور خــودم نامــزد کارگردانــی نشــدم و االن خوشــحالم .میدانــم بــا ایــن جوایز امشــب دوســتان همــکار دیگرم که
جایــزه نگرفتنــد ممکــن اســت ،غمگیــن شــوند ولــی میخواهــم بگویــم ،ایــن جایــزه بــرای همــه دوســتان کارگــردان اســت».

رضایت مردم خستگی را از تن روستایی درآورد

ســعید روســتایی کــه در اولیــن حضــورش در جشــنواره فیلــم فجــر توانســت  ۹ســیمرغ بلوریــن ( ۶ســیمرغ در بخــش اصلی۲ ،
ســیمرغ بهتریــن فیلــم و بهتریــن کارگردانــی در بخــش نــگاه نو و ســیمرغ بهترین فیلــم از نگاه تماشــاگران) ســی و چهارمین
دوره جشــنواره فیلــم فجــر را بــه دســت آورد در دومیــن تجربــه کارگردان ـیاش بــا بیمهــری داوران جشــنواره مواجــه بــود.
اگرچــه کســب جایــزه بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران بــرای فیلــم «متــری شــیش و نیــم» بــا  88درصــد آرا تمــام ناکامیهــا
را بــرای او جبــران کــرد .او کــه بــه دعــوت ســیدجمال ســاداتیان تهیهکننــده فیلــم بــه همــراه همــه عوامــل روی ســن حاضــر
شــده بــود در ســخنانی کوتــاه از حواشــی نمایــش فیلمــش در جشــنواره فجــر انتقــاد کــرد« :از فیلــم بعــدیام پشــت دســتم را
داغ میکنــم کــه پلیــس از جلــو دوربینــم نــه ،از پشــتش رد شــود ».روســتایی کــه حتــی پیــش از اعــام کاندیداهــا در پسـتهای
اینســتاگرامیاش بــا ســرتیتر «از هــزاران هیاهــوی ســینما همیــن حضــور و حمایــت شــما مــا را بــس» از اهمیــت اســتقبال و
رضایــت مردمــی نوشــته بــود ،بعــد از مراســم اختتامیــه هــم بــا انتشــار پســتی از آرای مردمــی تشــکر کــرد و نوشــت که «خــدارو
شــکر بیــن شــما و فیلــم و ایــن جایــزه واســطهای نبــود» .پــس از مراســم ســاداتیان نیــز در گفتوگویــی از احتمــال نمایــش ایــن
فیلــم در اکــران نــوروزی خبــری داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه نهادهــای مختلــف نگاهشــان بــه ســینما را تغییــر دهنــد و انتظار
نداشــته باشــند کــه فیلمهــا مطابــق نــگاه و ســلیقه آنهــا ســاخته شــود.
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فــردای اختتامیــه جشــنواره ســی و ششــم فجــر روز ابراهیــم حاتمیکیــا بــود و
اهالــی ســینما و رســانه نســبت بــه گالیههــا و انتقادهــای ایــن کارگــردان صاحبنام
در مراســم واکنــش نشــان دادنــد .شــاید آن روزهــا هیچکــس فکــرش را نمیکــرد
در اختتامیــه ســال بعــد نــوع اعتــراض یــک فیلــم اولــی باعــث صفآرایــی
متحدالشــکل آنهــا شــود .همایــون غنــیزاده کــه بــرای «مســخره بــاز» برنــده
ســیمرغ بهتریــن فیلــم در بخــش «نــگاه نــو» بــود ایــن جایــزه را قبــول نکــرد و بــه
جــای ایــن فیلمســاز و کارگــردان تئاتــر ،خیــال محمــد یــک مهاجــر افغانســتانی
را روانــه ســن کــرد تــا او از مشــکالت مهاجــران افغــان بگویــد .خیــال محمــد در
ادامــه نامــه انصــراف غنـیزاده از دریافــت ایــن جایــزه را هــم قرائــت کــرد .پــس
از اهــدای ســیمرغ مکمــل مــرد بــه علــی نصیریــان بــرای ایــن فیلــم ،غنـیزاده از
در آشــتی وارد شــد و بــه گرفتــن ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم «هنــر و تجربــه»
رضایــت داد .او در توضیحاتــی بــرای ایــن واکنــش عجیبش گفت« :در یک شــب
دو ســیمرغ گرفتــم؛ اجــازه دهیــد جایــزه «نــگاه نــو» را نپذیــرم و ســلیقه خــودم را
داشــته باشــم امــا جایــزه «هنــر و تجربــه» را میپذیــرم ».رفتــار ایــن کارگــردان
تئاتــر و ســینما بــا واکنــش
چهرههــای ســینمایی
و اهالــی رســانه همــراه
بــود و شــدیدالحنترین
اعتــراض هــم از ســوی
مهــرزاد دانــش منتقــد
ســینما و یکــی از اعضــای
هیــأت داوری جشــنواره
کــه اتفاقــاً مســئولیت
اهــدای جایــزه غنــیزاده
را هــم داشــت مطــرح
شــد .او در ایــن بــاره
نوشــت« :لوسبــازی
زننــده جوانــک تــازهکاری
بــا رفتارهــای تهــوعآور
متظاهرانــهاش در ادا
درآوردن کژفهمانــه از
برانــدوی بــزرگ و پذیرش-عــدم پذیــرش ادواری جایــزهاش ،از میــزان شــعور
اجتماعـیاش رونمایـیای جانانــه بــه عمــل آورد ،نشــان داد این جایــگاه نیاز به
مراقبــت بیشتــر دارد ».دانــش حتــی در ایــن یادداشــت بــه دبیرخانــه جشــنواره
فیلــم فجــر پیشــنهاد داد قوانینــی تدویــن شــود کــه بــر اســاس آن ،افــرادی کــه
از گرفتــن جوایزشــان ،بــدون دلیــل ،امتنــاع میکننــد ،در دورههــای بعــد حــق
شــرکت در ایــن مناســبت را نداشــته باشــند .البتــه ایــن پیشــنهاد منتقــد و داور
جشــنواره هــم بــه مــذاق برخــی چهرههــای قدیمــی ایــن حــوزه خــوش نیامــد و
در فضــای مجــازی عنــوان شــد کــه بــا ایــن نــوع پیشــنهادها نبایــد بهانــه دســت
سانســورچیها و خودکامههــا بدهیــم و بــه جرگــه بگیــر و ببندهــا بپیوندیــم.

