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اولین جایزه
برای اولین حضور سینمایی
بــا اهــدای جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد بــه هوتــن شــکیبا
جایــزه ترکیــب بازیگــران ایــن فیلــم کامــل شــد .او بــا نــام
بــردن از پیمــان معــادی ،نویــد محمــدزاده ،امیــن حیایی
و حامــد بهــداد عنــوان کــرد کــه افتخــار میکنــد نامــش در
کنــار چنیــن کاندیداهایــی قــرار گرفتــه اســت .او همچنیــن
گفــت« :خیلــی از گرفتــن ایــن جایــزه خوشــحالم و
خوشــحالی بزرگتــری دارم از اینکــه خانــواده مــن
مــدام در حــال بــزرگ شــدن اســت؛ از خانــواده تئاتــر کــه
 ۱۶ســال از آنهــا یــاد گرفتــم و بعــد خانــواده «شــبی کــه
مــاه کامــل شــد» و بعــد خانــواده ســینما کــه مــرا درون
خــود پذیرفتنــد ».امــا نویــد محمــدزاده کــه بــه خاطــر
بــازی درخشــان و متفاوتــش در دو فیلــم «سرخپوســت»
و «متــری شــیش و نیم»نامــزد دریافــت جایــزه در دو
بخــش مــرد مکمــل و بهتریــن بازیگــر بــود جــزو اولیــن
چهرههایــی بــود کــه بــا انتشــار عکســی از هوتــن شــکیبا
در صفحــه اینســتاگرامش بــه زبــان کــردی بــه او تبریــک
گفــت .جایــزه گرفتــن هوتن شــکیبا عــاوه بر ســینماییها
بــا اســتقبال گســترده اهالــی تئاتــر همــراه بــود.

عشقهایی که قربانی سیاست شدند

بــازی متفــاوت و ســخت النــاز شاکردوســت در «شــبی کــه
مــاه کامــل شــد» هــم باالخــره ایــن بازیگــر را بــه ســیمرغ
بلوریــن رســاند .آن طــور کــه آبیــار در گفتوگویــی عنــوان
کــرده شاکردوســت پــس از حادثــهای کــه ســر صحنــه
فیلمبــرداری «دو طبقــه روی پیلــوت» پیــش آمــد بــرای
ایفــای ایــن نقــش روزهــای ســختی را پشــت سرگذاشــته
و بــا اســتفاده از مســکنهای قــوی جلــوی دوربیــن حاضــر
شــده اســت؛ موضوعــی کــه ایــن بازیگــر در صحبتهایــش
هنــگام دریافــت جایــزه بــه آن اشــاره کــرد« :همیشــه خیــال
میکــردم ایــن مســیر را تــا اینجــا مـیدوم؛ نشــد بــا دو بیایــم
امــا باالخــره شــد .خدایــا شــکرت.
نرگــس آبیــار در تاریکتریــن بخــش زندگیــم آمــد و کنــارم
ایســتاد و فرصــت زندگــی در ایــن نقــش را داد .خانــم آبیــار
شــما جــدا از نبــوغ تــان یــک انســان واقعــی هســتید ».او
در ادامــه از تأثیــر نقــش فائــزه گفــت« :ایــن نقــش بــرای

مــن یــک مســئولیت بــزرگ داشــت .فائــزه نماینــده همــه
مادرانــی اســت کــه بجــز خوشــبختی بچــه هایشــان آرزوی
دیگــری ندارنــد ولــی امــان از جنــگ و فقــر فرهنگــی و...
امیــدوارم کــه در هیــچ کجــای جهــان هیــچ زنــی ،هیــچ
مــادری و هیــچ عاشــقی قربانــی سیاســتها نشــود ».در
ابتــدای مراســم حضــور مــادر شــهیدان فائــزه و شــهاب
منصــوری (از شــخصیتهای محــوری فیلــم شــبی کــه مــاه
کامــل شــد) و مواجهــهاش بــا النــاز شاکردوســت بازیگــر
نقــش فائــزه توجــه عکاســان را جلــب کــرد .امــا مهنــاز
افشــار کــه جــزو کاندیداهــای ایــن بخــش بــود بالفاصلــه
بعــد از اعــام اســامی بازیگــر منتخــب ،بــا انتشــار یادداشــتی
عنــوان کــرد کــه تافتــه خوبــی بــرای جشــنواره امســال نبــوده
و بعضــی وقتهــا دیــده نشــدن و جایــزه نگرفتــن بــه نفــع
بعضــی آدمهــا میشــود ،البتــه او در بخشــی از پیامــش بــه
النــاز شاکردوســت و دیگــر برگزیــدگان هــم تبریــک گفــت.

برحذرداشتنگوهرخیراندیش
از روبوسی

در بخشــی از مراســم پــس از پخــش بخشهایــی از فیلــم
ســینمایی « ۲۳نفــر» ،از آزادگان همــان گــروه  ۲۳نفــر کــه در
زمــان جنــگ اســیر بودنــد ،قدردانــی شــد .گوهــر خیراندیــش
کــه بــه همــراه منوچهــر شاهســواری و حبیــب احمــدزاده در
ایــن بخــش بــرای تقدیــر بهجایــگاه آمــده بــود خاطــرهای
جالــب از حضــورش در یــک محفــل ســینمایی در یــزد
تعریــف کــرد« :قبــل از آمــدن بــه مــن گفتنــد نکنــد دوبــاره
مثــل یــزد بــروی و مالصالح را ببوســی اما من پس از دو ســال
زندانــی تعلیقــی 74 ،ضربــه شــاق و پول نقد توجیه هســتم
کــه دیگــر کســی را نبوســم ».او در توضیحــات تکمیلــی گفت:
«همــان ســالی توجیــه شــدم کــه تحتتأثیــر زمــان پــس از
فــوت جمشــید اســماعیل خانی (همســرش) هنــگام اهدای
جایــزهای کارگــردان جوانــی را بوســیدم .او در ایــن مراســم
گفتــه بــود قــدر زر زرگر شناســد قــدر «گوهر» اســماعیلخانی.
قاضــی محتــرم یــزدی بــا لهجــه شیرینشــان فرمودنــد :ایــن
چــه کاری بــود ،کــردی؟ گفتــم خــب ایشــان مثــل پســرم بــود.
گفتنــد :خــب ،نمیشــود هرکــس را ببوســی بگویــی پســرم
بــود .بــه همیــن دلیــل مــن ایــن قهرمانهــا را از طــرف خــودم
و مــادرم از دور میبوســم ».در ادامــه حبیــب احمــدزاده در
پاســخ بــه صحبتهــای خیراندیــش بــه شــوخی گفــت« :در
اســام حکمــی وجــود دارد کــه ایشــان حــاال و پــس از گذشــت
بیســت و پنــج ســال میتوانــد ســر بچههــای روی صحنــه را
ببوســد و بــا آنهــا دســت بدهــد».

