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 124ســال قبل در بلوار «کاپوســین» شــهر پاریس و در زیرزمین «گراندکافه» چیزی به اسم
سینما چند نفری را ترســاند .اما حاال سینما بخشی از زندگی مردم شده است و باید اعتراف
کرد از زندگی بدون سینما باید ترسید .خوبی جشنواره فیلم فجر که حاال چند روزی میشود

مراقب جریانسازی در سینما باشید

دانیال معمار

جشــنواره فیلم فجر مرور فشــرده کارنامه یک ســاله سینمای
ایــران اســت .خیلیهــا  10روز و حتی چند روز قبــل و بعدش را
وقت میگذارند تا بفهمند که باالخره این ســینما نمره قبولی
میگیــرد یــا نه .ایــن کارنامه معلــوم میکند کــه نقاط ضعف
کجاســت؛ اینکه ســینمای ایران همچنان مشــکل فیلمنامه و
قصهگوییواغتشاشدرروایتداردیاپایتکنیکوعواملفنی
فیلمها هم میلنگد ،اینکه بازیگــران در کنترل لحن و فیزیک
خود برای ایفای نقشها چیرهدســتتر شــدهاند یا کارگردانان
و بازیگردانــان در گرفتن بازی از آنهــا ،اینکه فیلمبرداران چند
گام بــه پیش گذاشــتهاند یا چهرهپــردازان و صدابــرداران .این
مــرور فشــرده  10روزه ،تکلیــف همه اینها را مشــخص میکند.
مرور کارنامه یکساله سینمای ایران در جشنواره امسال یک چیز
را برای بار دیگر ثابت کرد؛ اینکه برای ادامه حیات این ســینما
نیاز به جوانان مســتعد جریانساز داریم .بارها و بارها باید این
گزاره را تکرار کنیم که «سینمای ایران به ظهور استعدادها نیاز
دارد» .استعدادهایی که یقه فیلمسازان سنتیمان را بگیرند و
بگویند که :دیگر بس است ،ما از این نوع سینما خسته شدهایم.
اســتعدادهایی درســت شــبیه تروفو و گدار و رومر و شابرول که
موج نو بســازند و جلوی فیلمسازان بزرگی مثل کلوزو و کلمان
قد علم کنند .ســینمای ما هم موج نو میخواهد و شاید بتوان

جشنواره های من

سعید مروتی

 -۱نیمــه دوم دهــه  .۶۰بــا سیاســتهای ســینمای هدایتــی
حمایتی ،فیلمســازان نســل انقالب به مرور تعین و تشخص
مییابنــد ولــی بــا تجربه جشــنوارههای کــم رونق دوم وســوم
فجــر ،حــاال مدیــران بــه حضــور مــوج نوییهــای دهــه پنجاه
رضایــت دادهاند .پس از جشــنواره با شــکوه پنجــم که «ناخدا
خورشــید»تقوایی« ،اجــاره نشــینها»ی مهرجویــی« ،خانــه
دوست کجاست» کیارستمی و «تیغ و ابریشم» کیمیایی رونق
را بــه فجــر بازگرداندند در جشــنواره ششــم بهــرام بیضایی با
«شــاید وقتی دیگر» حاضر است .اتفاق مهم این جشنواره اما
نه در بخش مســابقه ســینمای ایران که در یکی از بخشهای
جنبــی رخ داد .در بخــش مــرور آثار آنــدره تارکوفســکی .قاب
ماندگار این جشــنواره صف طوالنی تماشاگران مقابل سینما
عصر جدید بود .تماشــاگرانی که آمده بودند فیلمهای دشوار
و طوالنی فیلمســاز روس را ببینند و تعدادیشــان مســلح به
کتاب تارکوفســکی بابک احمدی در صف ایستاده بودند .این
دوســتداران ســینمای متفــاوت هنری کــه اغلــب خوانندگان
ماهنامه فیلم هم بودند مایه پشــتگرمی مدیرانی محســوب
میشــدند که ســینما را محلی بــرای نمایــش ایدههای نخبه
گرایانه و مفاهیم عمیقه میدانســتند .تارکوفســکی قــرار بود
الگوی ســینمای مطلوب شــود و با این تماشــاگر فرهیخته که
ســاعتها در صف جشنواره میایســتاد و ورود به عصر جدید
برایش به منزله ورود به عالم روشــنفکری بود ،میشد خیلی
کارهــا کــرد .ســال بعد نوبــت پاراجانــف بــود و «رنگ انــار» و
«عاشقغریب».
 -۲فجر برای من با جشــنواره هشــتم شروع شــد .از تماشای
صــف و دیــدن گهگاهی فیلمها ،به تماشــاگر ثابت جشــنواره
تبدیــل شــدم .حــاال در صفهــای طوالنــی «دنــدان مــار»
کیمیایی(که عاشقش شــدم)« ،مادر» حاتمی(که اشکم را در
آورد) و «هامون» مهرجویی(که مرعوبش شدم) میایستادم.
تک و تنها با مجله فیلمی در دســت .این ماجرا ســالها ادامه
داشت.
 -۳بــرای نوجوانــی که در صف جشــنواره ایســتاده بود گوش
دادن به صحبتهای آدم بزرگهایی که تماشاگران جشنواره
جهانــی تهــران بودهانــد و از تجربــه تماشــای «گــوزن هــا» در
تــاالر رودکی میگوینــد ،گرما بخش و جذاب بــود .حاال در این
صفهــا میشــود چیزهایی شــنید و آموخت کــه مجله فیلم
هم دربارهشان مطلبی نمینویسد .نام ساموئل فولر و رابرت
آلدریــچ را اولین بار در جشــنواره دهم مقابل ســینما بهمن و
در صف طوالنی «ناصرالدین شــاه آکتور ســینما» میشــنوم.
مخملبــاف مهمتریــن و کنجکاوی برانگیزترین فیلمســاز آن
سال هاست که من دوستش ندارم ولی عاشق ناصرالدین شاه
آکتور ســینما میشــوم.و در واقع واله و شیفته تماشای لحظه

چند سکانس از جشنواره سی و هفتم

مرتضی کاردر

به پایان رســیده ،این اســت که ما را حســابی یاد ســینما میاندازد ،اینکه چقدر در زندگی ما
مهم اســت و چقــدر میتواند اثرگذار باشــد .اگر هنوز در حــال و هوای جشــنواره فیلم فجر
امسال هستید ،این چند روایت را بخوانید که در همین حال و هوا نوشته شده است.

کارگردانــان جوانــی مثــل «نیمــا جاویــدی»« ،محمدحســین
مهدویــان»« ،ســعید روســتایی»« ،بهــرام توکلــی» و ...را جزو
همین استعدادهایی بدانیم که میتوانند پشت پا بزنند به این
سینمایازنفسافتاده.تاچندسالقبلخیلیهافکرمیکردند
که ظهور اســتعدادی جدید در ســینمای ایران تبدیل به امری
ناممکن شده ،اما حاال چند سالی میشود که فیلمسازان جوان
دوبــاره امیدوارمــان کردهانــد که مــا هم میتوانیم کنــار بزنیم
این ســینمای ســنتی را و برویم سراغ ســینمایی که شور و حال
و طراوت داشــته باشد.جشــنواره امســال با همــه امیدهایی که
برایمان زنده کرد ،اما یک نگرانی بزرگ هم داشــت و آن عدم
توجه به جریانسازی در سینمای ایران است .اگر از سرخوردگی
که برای روســتایی و شــاید مهدویان پیش آمد بگذریم ،نمونه
بارز ایــن ماجرا را میتوان در دیده نشــدن فیلم «جاندار» نیز
مشــاهده کرد .نمیدانم بر اســاس چــه قاعــدهای ،مثالً فیلم
بیســر و ته «پالتو شــتری» از بخش نگاه نــو وارد بخش اصلی
مسابقه سینمای ایران میشود ،اما «جاندار» در همان بخش
نــگاه نو(فیلماولیهــا) باقی میماند و در فهرســت فیلمهای
بخش اصلی قرار نمیگیرد .چه بر ســر هیأت انتخاب و داوران
جشنوارهمیآیدکهدربحرانفیلمنامهنویسیسینمایایران،نه
یقابل
فیلمنامهبینقص«جاندار»رامیپسندند،نهکارگردان 

قبولش را .قرار نیست در این نوشته ،عوامل جشنواره را با چماق
انتخابهایشــان بکوبیم ،اما مهمترین ســؤال در این شــرایط
این اســت که با نادیده گرفته شــدن «حســین امیری دوماری»
و «پــدرام پورامیــری» بهعنــوان دو فیلمســاز خوشآتیهای که
«جاندار» را به طور مشترک ساختهاند و توانایی جریانسازی
در سینمای ایران را دارند چه اتفاقی میافتد؟
پاسخ این سؤال مهم این است :در تاریخ سینمای ایران ،گاهی
فیلمهایی توســط برخی از فیلمســازان ســاخته شــده که نوید
ظهور یک جریان بودهاند ،اما بالفاصله امیدها تبدیل به یأس
شــده و این جریانســازی رو به افول گذاشــته است« .قیصر» و
«گاو» در دهــه چهل« ،یــک اتفاق ســاده» و «گوزنها» در دهه
پنجاه« ،هامون» و «خانه دوســت کجاســت» در دهه شصت،
«لیال» و «شــوکران» در دهه هفتاد نمونههــای بیبدیلی برای
اثبــات ایــن ادعا هســتند .ایــن اتفــاق میتواند براحتی بر ســر
جریانســازی جوانان خــوش آتیه این روزهای ســینمای ایران
هم بیفتد .باید قبول کنیم که سربرآوردن برخی چهرهها مثل
همین دو کارگردان جوان فیلم «جاندار» مغتنم است و باید
گاه و بیگاه و به هر بهانهای ،از این چهرهها و سایر چهرههایی از
این دست تقدیر و از ادامه روند فیلمسازی آنها حمایت کرد تا
ی آنها و البته حیات سینمای ایران ادامه یابد.
جریانساز 

ورود فرمــان بــه بیمارســتان در «قیصر» و دســت خونی رضا
موتوری که بر پرده سفید سینما کوبیده میشود.

از جمعیــت راهــی به ســالن نمایــش دهنده فیلــم کیمیایی
نمییابند و ســانس فوقالعــادهای در نظر گرفته میشــود ما
هم بعد از خروج از ســینما دوباره وارد فلســطین میشویم تا
لذت تماشــای فیلمی که به تمامی کیمیایی وار است را مکرر
کنیم .بعد از دو بار تماشای سلطان وقت زیادی برای خوردن
سحری باقی نمانده.

 -۴بهمــن  ،۷۱ســینما بهمــن ،جشــنواره یازدهم .بعــد از ۱۴
ســاعت ایســتادن در صف و همراهی با کیمیایی بــازان وفادار
و متعصــب ،بلیت ســانس فوقالعــاده «ردپای گــرگ» را در
دســت دارم .مقابــل ســینما بلیــت  50تومانی آن ســالها در
بازار ســیاه به  1000تومان رســیده .انــدازه کل بودجه من برای
کل جشنواره .وارد سینما میشوم و در بالکن مینشینم .اسم
کیمیایی در تیتراژ میآید و کف زدن ممتد حضار .عزم راســخ
کیمیایی برای بازگشت به دوران طالیی «قیصر» و «گوزن ها»
نتیجه موفقیت آمیزی دارد و این را میشود در تشویق طوالنی
تماشاگران در انتهای فیلم مشاهده کرد .شب  ۱۹بهمن و بعد
از ردپای گرگ جشنواره عمالً برای من تمام شده.
 -۵بعــد از جشــنواره بیبــو و خاصیــت دوازدهــم نوبــت بــه
جشــنواره جــذاب ســیزدهم میرســد .جشــنواره «روســری
آبی»« ،ســام ســینما»« ،پری» و «کیمیا» .سال جر و بحث با
عالقهمندان مخملباف که به نظر ما اساساًتصورشان از سینما
غلط است .ســال مباحثه با عاشقان«پری» که شیفته فیلمی
شــدهاند که چیز زیــادی از آن نفهمیدهاند ولــی به خاطر کوزه
به ســرها و آن زخم بر گردن داداشــی آسمون ریسمون به هم
میبافند .ســال سقوط آزاد فیلمســاز محبوبم با «تجارت» که
همه ،حتی مخالفان کالسیک کیمیایی را هم حیرت زده کرد.
در صحنــه چاقو خریدن قریبیان در آلمان خیلیها خندیدند
و من گریستم.
 -6اواسط جشنواره سیزدهم ،با دوستم از مقابل سینما قدس
کــه ســینمای منتقدان اســت رد میشــویم .جلوی در ســینما
احمد امینی و هوشنگ گلمکانی در حال گپ زدنند .به دوستم
میگویم «من از سال دیگه با اینا فیلم میبینم ».او میخندد
و من یادداشــت هایم درباره فیلمهــا را برای مجله«فرهنگ
و ســینما» پســت میکنــم .نوشــته هایــم نــه در بخــش نقــد
خوانندگان که میان مطالب اصلی چاپ میشــود .جشــنواره
چهاردهم که ســینما فلســطین میزبــان منتقدان اســت من
هم میان شــان حضور دارم .قبالً فیلمهای کم اهمیت فدای
ساعتها ایستادن در صف میشد تا آثار فیلمسازان شاخص
را از دست ندهم ،حاال از صبح تا شب همه فیلمها را میبینم.
ماراتن فیلم دیدن شروع شده و تماشای باالی  ۶۰فیلم فقط
با شور جوانی امکان پذیر است.
 -7دیگر خبری از بهشــتی و انوار نیست و در دوران ضرغامی
جشــنوارههای چهاردهــم و پانزدهــم پــر شــده از اکشــنهای
ایدئولوژیــک .بهمن  75و جشــنواره پانزدهم مصادف شــده
بــا ماه رمضــان .وقتی«ســلطان» و «لیال» حلقه بــه حلقه و با
وقفههای طوالنی به ســینما فلسطین میرسند و وقتی نیمی

 -8جشــنواره شــانزدهم چنــد مــاه بعــد از دوم خــرداد برگزار
میشود.بازهمسینمافلسطینواینبارباهواییتازهومتفاوت.
ابراهیــم نبــوی اولیــن شــماره روزنامه«جامعــه» را در ســینما
فلسطین توزیع میکند« .آژانس شیشه ای» نفسها را در سینه
حبس میکند« .درخت گالبی» با غنای شــاعرانهاش تحسین
برانگیز است .و در عوض «بانوی اردیبهشت» برای دوستداران
«نرگس» و «روسری آبی» زیادی شخصی و روشنفکرانه است.
نسیم دوم خرداد به بعضی از فیلمها رنگ و بو داده ولی بیشتر
فیلمهامحصولسیاستهایدورانضرغامیاند.
 -9جشــنواره هفدهم در ســینما قدس فیلمهــا را میبینیم.
ســال «هیوا»« ،دو زن»« ،قرمز»« ،رنگ خدا» و «ایران ســرای
من اســت» .ســال جبران بیمهری به مالقلیپور در جشنواره
چهاردهم .ســال روزنامههای سیاسی که تأثیرش بر سینمای
ایــران را در جشــنواره بعدی میبینیم .جشــنواره هجدهم در
سینما استقالل شاهد طلوع سینمای سیاسی میشویم .سال
«اعتــراض»« ،متولــد ماه مهر»« ،مومیایــی  »۳و «بوی کافور،
عطر یاس» .ســال بیمهــری به کیمیایی و پهــن کردن فرش
قرمــز برای فرمــان آرا .ســال بزرگداشــت بهنگام دو سیاســی
ســاز بزرگ تاریخ ســینما .با حضور گاوراس و روزی در تهران و
نمایش آثارشــان در فجر ســیفاهلل داد ،یاد جشــنواره جهانی
تهران را زنده میکند.
-10سینمای رسانهها هم به مرور جذابیتش را از دست میداد.
دوره به دوره حضور چهرههای آشــنا کمرنگ و کمرنگتر شد.
دولت مهرورز از راه رســید و جشــنواره خنثیتر از گذشــته شــد.
ســال  ۸۸با شروع میزبانی برج میالد از اهالی رسانه ،سینمای
رسانهها به جای محلی برای فیلم دیدن تبدیل به ضیافتی پر
ریختوپاشوبیحاصلشد.بازگشتبهسینماهاییکهمردم
در آنها فیلم میدیدند ،جشنواره را قابل تحملتر میکرد.
با گذر از چهل سالگی ،طبیعی است که خبری از شور نوجوانی
و نشاط جوانی نباشد .جشنوارههای من سالها پیش به پایان
رســیده ولی هر دوره به امید تکرار آن شــبهای پر ستاره و آن
روزهای خوش راهی جشــنواره میشــوم و گاهی هم دست پر
برمی گردم .مثل همین امســال که «ســرخ پوســت» شگفت
زدهام کــرد و در یــک ســاعت اول «متری شــیش و نیم» پلک
نــزدم .در دوران افــول بــزرگان ،جوانهــا امیدهــا را زنــده نگه
میدارند .اصالً جشنواره مال جوانهاست.

پرونده جشــنواره فیلم فجر امســال هم بســته شد.
ســیمرغها بــر دوش برنــدگان نشســتند .طبیعتــاً
صیادان ســیمرغ ،خوشــحالند و آنها که دستشان
خالی ماند ،ناراحت .اما عالوه بر فیلمسازان حاضر
در باارزشتریــن مســابقه ســاالنه ســینمایی ایــران،
تماشاگرانفیلمها-چهمنتقدانوچهعالقه مندان-
هــم نقش مهمی در ایــن ماراتن ســینمایی  10روزه
داشتند .آنها ماحصل تالش فیلمسازان را میبینند
و تنور جشــنواره را گرم میکننــد ولی این جمع مؤثر
در جشنواره این دوره چه چیزهایی دیدند؟ نگارنده
نــوزده فیلم از ســی فیلم بخش مســابقه ســینمای
ایران جشنواره امسال دیده است .در این نوزده فیلم،
قتل و مرگ محور شانزده فیلم بود .در  10فیلم هم
ســکانسهای متعــددی در دادگاه یا اتــاق بازجویی
میگذشت .در فیلمی ،مجلس عروسی با فروکردن
چاقــو در شــکم یکــی از حاضــران ،عزا میشــود .در
فیلم دیگــر ،زنــی ،راننده تاکســی را به علت فحش
دادن با گوشــی موبایل میزند و میکشــد! سکانس
ابتدایــی فیلمــی دیگر ،ســاخی زن توســط مــرد در
میدان شــهر و ســپس خودکشــی مرد با قمه اســت.
در فیلم دیگری ،مردی زنش را با کمک منشــیاش
میکشد ولی خودش توســط برادر دوقلویش کشته
میشــود .در فیلــم دیگر ،مــردی که خواهــر زنش را

کشــته در محفظه حمل بار اتوبوس پنهان میشود.
اتوبــوس به دریاچه پــرورش ماهی میافتد و مرد بر
اثر خفگی میمیرد! فیلم دیگری با خودکشی مردی
به علت خیانت همســرش ،آغاز میشود .سکانس
پایانــی فیلم دیگر ،دق کردن پســر جوانی از دســت
خیانتهای مالی پــدر و مادر و خواهرش اســت و...
درواقعسینماگرانماچنینتصویرخشنیازجامعه
دارنــد مملــو از خشــونت ،درد و در عین حــال ،پر از
خیانت ،بیتعهــدی و بداخالقی .این نگاه که ســال
به سال هم تشدید میشود ،تقریباً روزنهای از امید و
پایان خوش ندارد .انگار همه با هم به سمت تباهی
در حرکتیم .یا قاتلیم یا مقتــول یا بهعنوان صاحب
دم ،دنبــال طناب داریم یا بهعنوان خانواده قاتل در
حــال التماس بــرای رهایی از طناب دارهســتیم .اما
نکتهای که میتواند این حجم از بدبینی سینماگران
به جامعه را تسلی بدهد ،این نکته است که جشنواره
فیلم فجر ،مدتی است که آیینه تمام نمای سینمای
مــا در ســال آینده نیســت چون فیلمهــای کمدی و
گیشــه ،ســهم چندانی در آن ندارند .ســازندگان این
فیلمها ترجیح میدهند آثارشــان را که برای گیشــه
ســاختهاند از تیغ تیز منتقدان دور نگه دارند و تازگی
آن را در اکرانهای گسترده طول جشنواره در شهرها
وسینماهایمختلفبهتاراجندهند.

فیلمهــا میآینــد و میروند و ســکانسهایی از آنها
بــه یــاد میماننــد .گاهــی یک ســکانس بــرای همه
فیلم بس اســت .گاهی فیلمی به اندازه همان یک
ســکانس به یــاد میآید .گاهی همان یک ســکانس
ســبب میشــود مخاطبان به تماشــای فیلم بروند.
یوهفتم گذشــت بــا فیلمهایــی کــه
جشــنواره ســ 
سکانسهایی از آنها در خاطر میماند.
صبح است .اسیران نوجوان بیدار شدهاند .مالصالح
که بزرگتر آنهاست بیدار است و به فارسی و عربی
آواز میخوانــد .نوجوانهــا از شــادیاش تعجــب
میکنند .آن هم در شــرایطی که اسیرند و بالتکلیف
و سوژه خبرنگاران عراقی و رسانههای خارجی .دلیل
شادیغیرمترقبهاشرامیپرسندمالصالحمیگوید
دیشــب اســیر آوردهاند .خبر دادند که خرمشهر آزاد
شده .شــادی نوجوانها در لحظههای بعد اشک بر
چشم هر تماشاگری مینشاند ۲۳( .نفر)
اولــی صــادق اســت و دومی مســعود .اولــی پلیس
بدبین است و دومی پلیس خوشبین .اولی میگوید
کــه باید به همــه مظنون بــود حتی به خودمــان اما
دومی بــا متهمان مدارا میکنــد و میخواهد آنها را
به راه برگرداند .حاال صادق و مســعود روبهروی هم
نشستهاند .متهمی که مســعود سالها به او اعتماد
کرده بود خائن از کار درآمده اســت .صادق میگوید
تو ما رو میبردی عروســی خواهــرش .نگو که طرف
این همه ســال نفوذی اونها بوده .مسعود میگوید
من اشتباه کردم که به او اعتماد کردم اما خط اعتماد
نبایــد از بین بــرود .مســعود از صــادق خداحافظی
میکنــد و دقایقی بعد همانها که مســعود به آنها
اعتمــاد کــرده او را در خیابــان تــرور میکننــد .خــط
اعتماد پاک میشــود .شاید مسعود اگر زنده بود باز
هم همان حرف را میزد( .رد خون)

داییهــا میرســند .خودشــان را بــه ماشــین خواهر
میرســانند تــا شــوهرخواهر همــواره گریختــه را بــه
چنــگ بیاورنــد و قــدری از حسابهایشــان را با هم
تســویه کنند .شوهرخواهر را از ماشین پیاده میکنند
و حســابی کتکــش میزننــد .پــدر خاکــی و زخمی و
خونآلود برمیگردد ،ماشــین را روشــن میکند و به
راهش ادامه میدهد .پســرک که بیشــتر با نگاهش
حــرف میزنــد و در سراســر فیلم نگاهش آکنــده از
خشم و کینه و بغض به پدر است حاال به گریه افتاده
است .این بار دلش برای پدر سوخته است .میگوید
مــن لوکیشــن مان را بــرای داییهــا فرســتاده بودم.
(قصرشیرین)
صحنهسازیمیکنندکهبگویندچاقویاولرامقتول
زده اســت .همه چیز آماده اســت .حتــی قاتل جای
زخم بر ســینه دارد .دادگاه رســمی اســت .اطرافیان
مقتول چاقوزدنش را انکار میکنند و اطرافیان قاتل
تأکیــد میکنند کــه مقتــول اول چاقو به ســینه قاتل
زده اســت و قصــد قاتــل دفاع مشــروع بوده اســت.
وســط دعواها قاتل میگویــد« :اون به من چاقو نزد.
صحنهسازی کردیم و ...دادگاه در سکوت فرومیرود.
ندار)
(جا 
اولــی رفته اســت بــه ژاپن و بعد از ســالها برگشــته
اســت .دومــی در این مدت پایش را از دســت داده و
توگویشان
حاالدردیوانهخانهزنجیرشکردهاند.گف 
حکایت گله ســالهای رفتــه اســت و روزهایی که در
فراق گذشته است .آرزوهایشان هنوز همان آرزوهای
قدیم اســت ،گلههای گذشــته هنوز در دلشان مانده
اســت .تلفیقــی اســت از اشــک و لبخند و خوشــی و
حسرت.نادرفالحوامینحیایییکیازسکانسهای
ماندگار رفاقت در ســالهای اخیر ســینمای ایران را
بازیکردهاند(.درخونگاه)

بعــد از اعــام نتایــج ،دوربینهــا روی برگزیــدگان
زوم میکننــد و همهجــا حــرف از آنهاســت و کاری
کــه انجــام دادند و منجر به جایزه شــد .نورافکنها
نورهایشــان را روی آنها میتابانند ،امــا خارج از آن
دایره نورانی ستارگانی هستند که برای کارها یا کاری
که در جشــنواره داشتند ،جانفشانی کردند ،اما این
جانفشــانی به چشــم داوران نیامد تا شایســتگانی
لقب بگیرند که به آنچه حقشان بود نرسند.
نوید محمدزاده  /سرخپوســت و متری شــشونیم:
حسن جشنواره فجر این است که میتوان عملکرد
بازیگــر را در یک ظرف زمانی محدود تماشــا کرد و
شونیم
به قضاوتی نسبی رسید .نمایش متری ش 
و سرخپوســت در فاصلــهای کوتاه نتیجــهای ندارد
جــز اینکه بــاور کنیم نویــد محمدزاده حتــی برای
پلــک زدن شــخصیتها طراحــی دارد! نویــد ذاتاً
صاحب توانمندی اســت .از آن ســو صحنه تئاتر را
به سودای سود کالن سینما رها نکرده .تمرین مدام
بــرای اجــرا و ارتباط دوســویه با تماشــاچی پویایی
در بازیگریاش را باعث شــده اســت .او نه گفتن را
هم خوب بلد اســت و نقشهایــی را رد میکند که
نام کارگردانش بزرگ اســت و فیلم روی کاغذ اغوا
کننده .محمدزاده اما این ذکاوت را دارد که ســره را
از ناســره تشــخیص دهد .نمونهاش کنار گذاشــتن
فیلم مسخره باز است؛ فیلمی که جوالنگاهی برای
کارگردان اســت و خوبی یا بدیاش را نمیتوان به
حســاب بازیگر گذاشــت .جشــنواره فجــر  37یک
سیمرغ به نوید بدهکار است.
بهرام رادان :ســتاره شــدن ســخت اســت و ســتاره
ماندن سخت تر .از یک سو راه ورود چهرههای تازه
به سینما باز است و از سویی دیگر ذائقه مخاطبان
مــدام در حــال تغییــر .در ســینمای مــا معــدود
بازیگرانی هســتند که ردای ســتارگی را مادا م بر تن
دارند .این دسته از بازیگران ،نقشه راه خود را طوری
طراحــی کردهاند که نه رقبای تــازه نفس عرصه را
برایشــان تنگ میکند و نه جنس انتخابشان با
ذائقه عامه مخاطب دور اســت .نمود عینی چنین
ســتارهای بهرام رادان است که در جشنواره امسال
ســه فیلم با ســه فضــای متفــاوت از او بــه نمایش
درآمد؛ ایده اصلی نســبت مســتقیم با گیشــه دارد
و آشــفتگی باب طبع مخاطب سخت پسند است.
ســونامی فیلمی بینابین است و بازی در آن قدرت
طلبــی بازیگــر را به رخ میکشــد .جشــنواره ســی و

هفتــم فجر ماکت کوچکی اســت تــا بدانیم بهرام
رادان چــرا بعــد از دو دهــه همچنــان در صف اول
سینماست و ردای ستارگی بر تن دارد.
شبنم مقدمی  /شبی که ماه کامل شد :کارنامه کاری
شــبنم مقدمی چه در ســینما و چه در تلویزیون پر
است از نقشهای کوتاه و بلند که او به هرکدامشان
تشــخص داده و برایشان شناسنامهای مجزا صادر
م هســتند ،اما
کرده ،هرچند کاراکترها متفاوت از ه 
هستند خیل عظیمی از بازیگران چه ستاره ،چه غیر
ســتاره که بین کاراکترهایشــان در کارهای مختلف
نمیتوان ذرهای تفاوت حس کرد و همه یکجورند
و یــک شــکل .امــا او یــک بــه یــک کاراکترهایش را
خلــق میکند و به هرکدامشــان رنگــی منحصر به
فرد میبخشد .شاهد مثال دو فیلم او در جشنواره
امســال ،یکــی «زهــر مــار» و دیگری «شــبی که ماه
کامل شــد» .او در دومی به قدری درخشــان اســت
که در معدود ســکانسهایی که بازی دارد ،شــمای
کاملی از یک زن ســنتی قمی را به تصویر میکشد.
نشســت و برخاســت او ،ایســتهایش ،باال و پایین
کــردن تن صدایش درمصافهایــی که میخواهد
حرف را به کرسی بنشاند ،دقیقاًوام گرفته از یک زن
کالسیک قمی است .شبنم مقدمی تا به حال دوبار
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن را گرفته و
یک بار هم کاندیدای همین جایزه در بخش بازیگر
نقــش اول زن شــد؛ در مجمــوع بازیش بــا تقدیر و
تحســین همراه بوده ،اما هنوز حقش را از بازیگری
نگرفته ،هنوز سینما و تلویزیون یک نقش کارستان
به او بدهکار است.
بهنــوش طبــا طبایــی :بهنــوش طباطبایــی محور
محرک درام «رد خون» اســت .اما میداند که باید
به اندازه بازی کند ،درســت مثل همان مهاجم که
میدانــد برای به ثمر رســاندن پــاس طالیی فقط
یــک ضربه بزند و تمام ،چون هــر ضربه اضافهای
یعنی بــه هدررفتــن موقعیت .طباطبایــی هم در
«رد خــون» همیــن کار را انجام داده به انــدازه و در
چارچوبــی کــه برایــش تعییــن شــده بازی کــرده و
همین موجب شــده تــا مخاطــب در رویارویی با او
هیچ رد و نشانی از خود طباطبایی نبیند و تمام قد
با «ســیما» روبه رو شــود .بهنوش طباطبایی بدون
خودنمایــی ،بدون جیــغ و فریاد نقش ســیما را به
سرانجام رســاند و ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر
نقش اول زن شاید کمترین پاداش بود برای او.
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