
گزارش

زندگیابراهیمهادیسینماییمیشود
فیلمنامه نویـس  و  کارگـردان  رویین تـن  علـی 
فیلمـی  سـینما دربـاره آخریـن مراحـل سـاخت 
نـگارش  کار  گفـت:  ابراهیـم  شـهید  زندگـی  از 
و  پایـان رسـیده اسـت  بـه  فیلمنامـه »چریـک« 
سـازمان  از  سـاخت  پروانـه  دریافـت  انتظـار  در 

هسـتیم. سـینمایی 
فـارس، علـی رویین تـن کارگـردان،  بـه گـزارش 
دربـاره  کـه  تلویزیـون  و  سـینما  فیلمنامه نویـس 
بـا  فیلمـی  سـاخت  نـگارش  مراحـل  آخریـن 
محوریـت زندگـی شـهید ابراهیم هادی بـه فارس 
گفـت: فیلمنامـه ایـن کار بـا عنـوان »چریـک: به 
شـورای  بـه  بیگـی  نـوروز  جـواد  تهیه کنندگـی 
پروانـه سـاخت ارائه شـده و در حـال حاضر منتظر 
هسـتیم تـا بـا دریافـت پروانـه سـاخت کارهـای 

پیـش تولیـد فیلـم را شـروع کنیـم. 
وی دربـاره داسـتان و محتـوای ایـن فیلـم توضیح 
ایـن  نـگارش  بـرای  پژوهـش  و  کـردن  کار  داد: 
فیلمنامـه سـبب شـد کـه مـن بـه ایـن نکتـه پی 
ببـرم کـه مـا شـهیدانی داریـم کـه سـتاره هایی 
آرمیـده در زیـر خـاک هسـتند و یـک عـده هـم 
سـتاره هایی هسـتند کـه هنوز روی خاک هسـتند 
و مـا از نعمـت حضـور آن هـا بهره منـد هسـتیم. 
خوشـبختانه بـه سـبب نـگارش همیـن فیلـم، من 
بـا گـروه» دسـتمال سـرخ ها« و همـه بچه هـای 
گروه شـهید اندرزگو آشـنا شـدم کـه عملیات های 
ایـن  از  برخـی  و  دادنـد  انجـام  چریکـی  متعـدد 
سـتاره ها در حـال حاضر با سـنین باالی ۶۰ سـال 
در قیـد حیات هسـتند و من توانسـتم بـرای انجام 
کار، از وجـود آن ها اسـتفاده کنم. ایـن فیلمنامه با 
وجود خاطـرات رزمندگان گیالن غرب، کرمانشـاه 
و سـرپل ذهـاب برکـت پیـدا کـرده و زندگی سـه 
سـال گذشـته مـن را هـم کـه درگیـر نـگارش آن 

بـود، تحـت تاثیر قـرار داده اسـت. 
ایـن کارگـردان سـینما تاکید کرد: درسـت اسـت 
کـه شـهید ابراهیـم هـادی یـک فرمانـده نظامـی 
نیسـت اما زندگی و شـخصیت او لبریز از انسـانیت 
ایرانی هـا،  بـرای  جذابیـت  بـر  عـالوه  کـه  اسـت 
خصایـص منحصر به فـرد او می توانـد باعث جذب 
عالقه منـدان غیـر همزبـان هـم بشـود. دوسـتان 
از طیف هـای مختلـف  نیـز  بزرگـوار  ایـن شـهید 
هسـتند کـه اتفاقـاً در روزهای گذشـته متاسـفانه 
حـاج حسـین جهانبخش از بـزرگان ورزش ایران و 
نزدیـکان شـهید هادی بـه رحمت خـدا رفت.  وی 
ادامـه داد: در شـخصیت ابراهیـم هـادی، مذهب و 
عقایـد مذهبـی تبدیـل به یـک جریان می شـود و 
از ایـن جریـان ایدئولـوژی اسـالمی و انقالبـی در 
و  باعـث حرکـت  وجـودش شـکل می گیـرد کـه 

عالقـه دیگـران به او شـده اسـت. 

 بروکراسی اداری سینما را هم 
زمین گیر کرده است

کارگـردان فیلـم »دل شکسـته« با اشـاره بـه اینکه 
کارنامـه کاری اش تمامـا دربـاره خانـواده شـهدا یا 
زندگـی شـهدا و نزدیکانشـان بـوده اسـت، دربـاره 
در  سـینمایی  سـازمانس  جدیـد  سیاسـت های 
حمایـت از تولیـد آثاری بـا مضمون زندگی شـهدا 
عنـوان کـرد: سـینما حـرف نیسـت، سـینما عمل 
اسـت. مـا االن یـک معضـل بزرگـی که در کشـور 
داریـم کـه به سـینما نیز رسـوخ کرده، بروکراسـی 
و مصوبه هـای اداری و از ایـن اتـاق بـه آن اتـاق 
رفتـن اسـت. توصیـه مـن بـه سـازمان سـینمایی 
و هـر جایـی کـه قصـد دارد کار فرهنگـی انجـام 
کـردن  ارزشـی  کار  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  دهـد 
تشـکل  بسـیج  کننـد.  حرکـت  بسـیجی وار  بایـد 
خودجـوش اسـت و نیـاز بـه دسـتور و امـر و نهی 

نـدارد و بـا عشـق و عالقـه پیـش مـی رود. 
وی همچنیـن بیـان کـرد: مـن زمانی کـه تصمیم 
گرفتم درباره شـهدای سـالمت فیلمنامه بنویسـم، 
هیچکـس در جریـان نبـود و اقبالـی هـم نداشـت 
امـا وقتـی زمان گذشـت و امـروز آنهـا فیلمنامه را 
می خواننـد همـه تعریـف و تمجیـد می کننـد؛ در 
صورتـی کـه در مدیریت فرهنگی باید دوراندیشـی 
حکمفرمـا باشـد. بـاور کنیـد اگـر ایـن شـوراهای 
امثـال حاتمی کیـا و  بـود،  امـروزی در آن زمـان 
بـا آن  علـی مالقی پـور نمی توانسـتند فیلم هایـی 
مضامیـن را بسـازند. سـاختن ایـن فیلم هـا نیاز به 
یـک جسـارت و اعتمـاد دارد. بیـن حـرف، تبصره، 
قانـون و اساسـنامه تـا عمـل و اجـرا فاصلـه خیلی 

اسـت. زیاد 
روییـن تـن بـا بیـان اینکـه در سـینمای مـا هـر 
از  بسـازید  فیلـم  شـهدا  دربـاره  بخواهیـد  وقـت 
حمایـت جریـان روشـنفکری و شـبه روشـنفکری 
کـرد: همیـن جریـان  اضافـه  محـروم می شـوید، 
باعـث می شـود کـه خیلی هـا سـمت ایـن قبیـل 
کارهـا نیاینـد یـا اینکـه اسـتفاده ابـزاری کننـد و 
بعـد از رسـیدن بـه هدفشـان پـا را پـس بکشـند. 
مـن چـه جمهـوری اسـالمی باشـد چـه هـر چیز 
فیلـم  شـهدا  خانـواده  و  شـهدا  دربـاره  دیگـری، 

خواهـم سـاخت. 
وی در پایـان دربـاره فیلمنامـه سـینمایی خـود با 
محوریـت شـهدای سـالمت نیـز گفـت: فیلمنامـه 
»عشـق جامعـه گان« کـه اظهـار ارادتی به شـهید 
ابراهیـم همـت، فرشـته طائرپـور و علـی انصاریان 
و همـه شـهدای سـالمت اسـت بـا موضـوع کرونـا 
انجـام  حـال  در  و  رسـیده  پایـان  بـه  نگارشـش 

کارهـای سـاخت آن هسـتیم.

دریچـــه

اســامی نامزدهای چهاردهمین جشــن بزرگ منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی ایران در بخش های بهترین بازیگر 

نقش اول و مکمل مرد و زن اعالم شد.
روابط عمومی چهاردهمین دوره جشــن بزرگ منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی ایران، اسامی نامزدهای بخش های 
بهتریــن بازیگر نقش اول زن و مرد و بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد و زن چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان 
و نویسندگان ســینمایی ایران بر اساس جمع بندی آرای 

اعضای آکادمی جشن را اعالم کرد.

پیــش از ایــن نامزدهای بخش هــای فنــی، فیلمنامه، 
کارگردانی، فیلم و جایزه خالقیت و اســتعداد درخشــان 
)ویژه فیلمســازان اول( اعالم شده بود و با اعالم نامزدهای 
بخش بازیگری، فهرست نامزدهای این جشن تکمیل شد.

اســامی نامزدهای بهترین بازیگر نقــش اول و مکمل زن 
و مرد چهاردهمین جشــن بزرگ منتقدان و نویسندگان 

سینمایی ایران به شرح زیر است:

بهترین بازیگر نقش اول مرد: جواد عزتی )شــنای پروانه(

هــادی حجازی فر )آتابای( پیمان معــادی )درخت گردو(
میرسعید مولویان )تومان( سعید آقاخانی )خون شد(

بهتریــن بازیگر نقــش اول زن: رویا افشــار )مامان( هدیه 
تهرانی )بــی همه چیز( الناز شاکردوســت )تی تی( مریم 
مقدم )قصیده گاو سفید( نازنین احمدی )ابر بارانش گرفته(

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: پوریا رحیمی سام )زاالوا(
امیر آقایی )شنای پروانه( جواد عزتی )آتابای( هوتن شکیبا 

)ابلق( بابک کریمی )سینما شهر قصه(

بهترین بازیگر نقش مکمل زن:  طناز طباطبایی )شــنای 
پروانه( ســتاره پسیانی )من می ترســم( باران کوثری )بی 
همه چیز و عامه پســند( گالره عباســی )ابلــق( لیال زارع 

)خون شد(
برگزیدگان چهاردهمین دوره جشــن بــزرگ منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی ایران به دبیری جعفر گودرزی به 

زودی معرفی می شوند.

زندگی پس از زندگی برنامه ای بود که هم با استقبال زیاد 
همــراه بود و هم با انتقاد و همین اســت کــه یک برنامه 
را جــذاب می کند چرا که بازخورد خود را داشــته و باعث 

واکنش مثبت و منفی شده است.
عباس مــوزون تهیه کننده و مجری برنامه »زندگی پس از 
زندگی« با همراهی محمدامین نوروزی، مدیر گروه ادب و 
هنر شبکه چهار سیما به ارائه توضیحاتی درباره فصل اخیر 

این برنامه پرداختند.
به گزارش مهر نشست رسانه ای برنامه تلویزیونی »زندگی 
پس از زندگی« با حضور عباس موزون تهیه کننده و مجری 
ایــن برنامه و محمدامین نــوروزی، مدیر گروه ادب و هنر 
شــبکه چهار سیما ظهر امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه 

در سازمان صداوسیما برگزار شد.
محمد امین نوروزی در این نشست ضمن ارائه گزارشی از 
فرآیند تولید فصل اخیر برنامــه »زندگی پس از زندگی« 
گفت: به خاطر محدودیت مالی به همه آن چیزی که برای 
آن برنامه ریزی کرده بودیم نرســیدیم. با پربیننده شــدن 
فصل دوم، گفتم برای فصل ســوم به هر آنچه مدنظرمان 
است برســیم. مثاًل می خواستیم تجربه گر خارجی به ایران 
بیاوریــم تا برنامه بعد بین المللی پیــدا کند تا همه بدانند 
این موضوع مختص شــیعیان نیســت، بلکــه موضوع روز 
جهان اســت. ما با توجه به بازخوردهایــی که از خارج از 
کشور گرفتیم متوجه شدیم مخاطبان خارجی داریم. مثاًل 
مخاطبی می گفت یکی از آشــنایانش از کانادا تحول پیدا 

کرده است.
نوروزی در ادامه افزود: ابایی ندارم بگویم هر قســمت ۸۰ 
میلیون تمام شــد. نیمی از پول خرج دکور و ســوله شد. 
هزینه هنگفتی برای سوله خرج کردیم. همه کارها مستلزم 
هزینــه بود، االن می توانیم از هنــد و اروپا مهمان بیاوریم 
ولی این موضوعات پول می خواهــد، ما مهمانان خودمان 
را از ایران با هزینه حداقلی آوردیم. در فصل ســه با اینکه 
ایده هایی داشــتیم با محدودیت مواجــه بودیم نمی دانم 
خودمــان را بایــد به چه کســی اثبات می کردیــم تا کار 
پرتوان تر باشد. انگار در یک ندیده شدن در سازمان بودیم!

افتخارصداوسیماساختبرنامههایکپیاست!؟
وی ادامه داد: من برنامه ســاز می دانــم همین االن برای 
برنامه های دیگر چندین برابر پول خرج می شود، برنامه ای 
کــه مخاطب خــود را دارد چرا نباید با آن با دســت بازتر 
رفتار شود؟ بگذارند همین برنامه را به بهترین شکل انجام 
بدهیم. افتخار برای صدا و ســیما این است که برنامه های 
کپی بســازد؟ در حالی که این برنامه می تواند توسط دیگر 
کشورها کپی شود. من نمی گویم مثل برنامه های دیگر پول 
داشــته باشــیم اصاًل این برنامه اگر این همه پول واردش 
شود، خراب می شــود کمااینکه برای فصل دوم مطرح شد 

اسپانسر بگیریم اما من مخالفت کردم.
نوروزی تأکید کرد: دنبال این نیستم که درآمدهای کذایی 
برنامه های دیگر صرف این برنامه شود، اما این برنامه باعث 
افتخار اســت و باید روی دســت بگیرند، برنامه های کپی 
که افتخاری ندارد، شــما می توانید بروید این برنامه را در 
یوتیــوب ببینید، این برنامه ای اســت که موجش در دیگر 
کشــورها راه افتاده و ما در پخــش بین المللی و توزیعش 

ضعیف هســتیم. خواهشم این است که بتوانیم برای فصل 
بعــد اتفاق خوبی رقم بزنیم. پیدا کردن تجربه گر ســخت 
اســت ما برای حفظ تنوع ســاختاری و محتوایی الزاماتی 
داریم. وی افزود: به فکر فروش خارجی هم هستیم با آقای 
برهمانی معاون جدید ســیما صحبت کردیم و در یوتیوب 
به شکل مالی برای این برنامه درآمدزایی می شود. با ترکیه 
و عراق صحبت هایی شده چون زمینه این امر وجود دارد.

موزون:معدلواکنشمراجعدینی
عالیبودهاست

عباس مــوزون هم در ادامه این نشســت بیان کرد: بحث 
بودجه هــا و هزینه ها مهم اســت و فکــر نمی کردم آقای 
نوروزی این حرف ها را بگویند. ایشان سیر تا پیاز مسأله را 
درون سازمان گفتند. من هم همین بحث را ادامه می دهم. 
یادم اســت یکی از مسئوالن سازمان تماس گرفت و گفت 
می خواهیم از شما تشکر کنم. ایشان گفتند وقتی رقم کار 
را شــنیدم تعجب کردم. همه کسانی که در کار ما هستند 
چند وظیفه ای هســتند. در ده ها نفــری که در این برنامه 
هســتند تنها یک نفر یــک کار را انجام می دهد و بقیه هر 
کــدام ۶، ۷ کار را بر عهده می گیرند. مثاًل آنچه که شــما 
می دانید این است که من پنج وظیفه در این برنامه دارم در 
حالی که تعداد وظایف هر کدام از ما زیاد اســت. اتفاقاً هر 
کدام از کارها را هم حرفه ای انجام می دهیم.ما در مباحث 

فنی مانند تدوین و تصویربرداری خالق هستیم.
وی دربــاره قضاوت مراجع دینی نســبت بــه این برنامه 
هــم بیان کــرد: معدل ایــن واکنش ها تا به امــروز عالی 

 بــوده و تشــویق و تمجیــد و نقدهــای دلســوزانه برای 
تقویت کار داشته اند.

موزون درباره واکنش های انتقادی نسبت به روایت یکی از 
تجربه گران که از مالقات با حاج قاســم سلیمانی گفته بود 
هم توضیح داد: از چپ و راست به این برنامه انتقادهایی را 
وارد کردند. اصاًل شما فرض کنید حاج قاسم هنوز در بدن 
خود بود. آقایان سیاسی که به این روایت هجمه کردید آیا 
زمانی که حاج قاســم در بدن خــود بود، تنه ای به دیدگاه 
سیاسی شما می زد؟ مشکل شما در برخورد روح آن دو چه 

بود؟ ایشان که هیچ گاه بحث سیاسی نداشته است.
موزون درباره واکنش مــردم هم گفت: مردم توجه زیادی 
به برنامه داشــته اند، مثاًل بعد از برنامــه مربوط به تجربه 
خودکشی، عده ای می گفتند از خودکشی منصرف شده اند. 
هفتــه پیش خانــم دکتر فیاض در صفحه شــخصی خود 
نوشــتند که فردی بــه او مراجعه کــرده و گفته به دلیل 
خیانت شــوهرش می خواســته خودش را بکشــد اما این 
برنامه را دیده و منصرف شــده اســت. خانم دکتر گفتند 
مــن برنامه »زندگی پس از زندگی« را ندیده ام اما اگر تنها 
فایده این برنامه همین انصراف یک نفر از خودکشی باشد، 

کار خودش را انجام داده است.
وی افــزود: عراق و ترکیــه به دنبال این برنامه هســتند. 
ســاکنان روســیه با ما تماس گرفتند و گفتند می خواهیم 
این برنامه را ترجمه کنیم. وقتی برنامه ای هســت که جان 
نجــات می دهد، چرا نباید مورد حمایــت قرار بگیرد. یادم 
اســت هزینه قندان دکور یک برنامه چند برابر کل بودجه 

فصل سه برنامه ما بود!

مجــری و تهیه کننده »زندگی پــس از زندگی« در بخش 
دیگری از صحبت های خود گفت: بعضی وقت ها تجربه گرها 
موانع درون خانوادگی دارند، مثاًل می گویند اگر این نکته را 
بگوییم در خانواده دعوا می شود اما ما این طور نیستیم که 
مهمان را دعوت کنیم و بگوییم خودت به استودیو ما بیا. ما 
با خانواده ها دوســت می شویم، با تجربه گر رفیق می شویم، 

استخر می رویم و بعضاً آنها را آشتی می دهیم.

شرمدارمکهبرخیمیگویند
بهمهمانانپولدادهایم!

وی ادامه داد: شــرم دارم که برخی می گویند به مهمانان 
پول داده ایم. در کل ســه فصل یک نفر مشکل شدید مالی 
داشــت برای اینکه دخترش را می خواســت به خانه بخت 
بفرســت، تجربه عالی و درســت و صحیحی داشت. به او 
گفتم چشــم این مســأله را حل می کنم. با یک موسســه 
خیریه صحبت کردیم تا جهیزیه او تأمین شــود، اما همان 
لحظــه تجربه گر را کنار گذاشــتیم. از ترس اینکه بگویند 
چون جهیزیه را دادیم این چنین شــد. امســال این تهمت 
را بــه ما زدند. قوی ترین ســند ما بــرای روایت ها، تجربه 
ایمان عبدالمالکی اســت کــه آن را برای مراجع تخصصی 
خارجی هم ترجمه می کنیم. این را موسســه ها نمی توانند 
تایید نکنند. یک بیمارستان آن را تایید کردند. بیمارستان 
شــهید چمران، آن بخشــی که او بود را می خواهند به نام 
او نامگــذاری کنند. یکی از تجربه گران فصل ســه تماس 
گرفت و گفت کســی با لهجه ایرانی های خارج از کشــور 
پیش ما آمــد و گفت ما به تــو ارز دیجیتال می دهیم اما 

جلوی دوربین ما بگو پول گرفتی و در برنامه حرف زدی!
موزون افزود: مــا برای همین به پلیــس مراجعه کردیم، 
نگاه کنید کار االن به این جاها کشــیده است. اول تهمت 
می زدنــد وقتی می بینند تهمت نگرفته اســت، به ســراغ 
تجربه گرها و چنین مواردی می روند، یا یک نفر از سوئد با 
تجربه گران تماس گرفته و گفته می خواهیم به شــما پول 
بدهیم، ببینید به چه دســت و پایی افتاده اند. ببینید این 

برنامه تا کجا اثرگذار بوده است.
کارشناس مذهبی حاضر در این نشست هم در توضیحاتی 
گفت: خاطرم هست فصل اول آقای موزون تماس گرفتند و 
گفتند احساس می کنم این برنامه اگر روی آنتن برود حوزه 
ممکن اســت واکنش منفی داشته باشد و کمی نگرانم. به 
او گفتم اصاًل نگران نبــاش، مطمئن باش چنان جایگاهی 
پیــدا می کند کــه حد ندارد. من در متن حوزه هســتم و 
می دانم چنان به آن در تمام ســطوح علمی اقبال شده که 
گفتنی نیست. من مکرراً شــنیده ام که مردم گفته اند بعد 
از چهل ســال برنامه ای در قد و قواره جمهوری اســالمی 
ســاخته شــده اســت. گفته اند ما ماهواره داشتیم و هیچ 
برنامه تلویزیونی نمی دیدیــم اما االن برنامه »زندگی پس 
از زندگی« را می بینیم. بســیاری هم می گفتند چرا برنامه 
در کل ســال پخش نمی شود. بســیاری گفتند برنامه ای 
در قــد و قواره تلویزیون می بینیــم که از صدها هزار منبر 
اثرگذارتر اســت، از بسیاری کتب دینی بهتر است، فضا به 
شــدت عالی پیش رفته اســت، قرار بود عالم غیب کاماًل 
 غیب باشــد اما حاال آن عالم غیــب را از زبان تجربه گران 

لمس می کنند.
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هزینههرقسمت۸۰میلیونتومان

»زندگی پس از زندگی« یک برنامه پر چالش

مسعود فراستی در قالب نخستین نوبت از فصل هفتم »پاتوق فیلم کوتاه« به نقد 
صریح چهار فیلم کوتاه در حضور کارگردانان این آثار پرداخت.

به گزارش روابط عمومی انجمن ســینمای جوانان ایران، اولین جلســه از فصل 
هفتم پاتوق فیلم کوتاه روز گذشــته دوشــنبه ۱۹ اردیبهشــت مــاه با نمایش 
فیلم های کوتــاه داســتانی »ماســک« به کارگردانــی نوا رضوانی، »کپســول« 
به کارگردانی امیــر پذیرفته، »گناه« به کارگردانی ابوالفضل عزیزی و انیمیشــن 
کوتاه »پیش از بهشت« به کارگردانی احمد حیدریان در پردیس سینمایی چارسو 
برگزار شد و پس از نمایش این آثار نقد و بررسی آن ها با حضور مسعود فراستی 

منتقد سینما صورت گرفت.

فیلمکوتاهعرصهتجربه»فرم«است
مسعود فراستی در نقد فیلم کوتاه »ماسک« ساخته نوا رضوانی پس از توضیحات 
این کارگردان درباره فیلمش گفت: من خیلی اهل »موضوع« نیستم. اینکه برخی 
می گویند موضوع من شــخصی اســت و یا اجتماعی را نمی فهمم. موضوع بزرگ 
و کوچک را هم نمی شناســم. چون معتقــدم اگر هر موضوعی در فرم هر فیلمی 
جاگیر شــود درست کار کرده در غیر این صورت فیلمساز کارش را درست انجام 
نداده اســت. شــاید فکر می کنید برای فیلم کوتاه، صحبت از فرم حرف زیادی 
اســت، اما می توانم فیلم های زیادی را در ســینمای جهان معرفی کنم که اتفاقا 

فرمیک هستند. فیلم کوتاه اساسا تجربه فرم است.
ایـن منتقـد سـینما اظهار کرد: مـن در دل »ماسـک« هیچ تجربـه ای نمی بینم، 
آن را در اثـر بـاور نمی کنـم. فیلمسـاز سـوژه را زندگـی نکـرده اسـت کـه اگـر 
زندگـی کـرده باشـد، لحظـه ای به فـرم می رسـد، لحظه ای مکـث می کنـد و... . 
مـن بایـد ایـن کلنجـار درونـی را تجربه کنم. امـا هیچ کلنجـار درونـی در فیلم 
وجـود نـدارد. ایـن فشـار یـا پذیرش نظـر را در فیلـم نمی بینـم، هیچ کـدام در 
فیلـم درنیامـده اسـت. انتهـای فیلـم هم بـاز باز بـاز اسـت، از جنس ایـن پایان 

بازهایـی کـه اصغـر فرهـادی دارد و البتـه هیچی بلد نیسـت!

اتهامنزنید؛تاانتهافیلمرادیدم!
فراســتی در ادامه گفت: می بینید که فیلــم را تا انتها دیده ام، اینقدر اتهام نزنید 
فیلم را تا ته نمی بینم! این را هم باید بگویم که فیلم کوتاه، سکوی پرش به فیلم 

بلند نیست بلکه خودش موجود مستقلی است.

تجربهفوتبال،دلیلنمیشودفیلمبسازی!
در ادامه جلسه، نوبت به نقد و بررسی فیلم کوتاه »کپسول« ساخته امیر پذیرفته 
رسید که فراستی در نقد آن خطاب به کارگردانش که از آرزوهای دوران کودکی 
خود برای ورود به عالم فوتبال صحبت کرده بود، گفت: »کپســول« خیلی فیلم 
بدی است. اینکه شما تجربه فوتبال داشتید دلیل نمی شود فیلم بسازید، من هم 
چنین تجربه ای داشــته ام، حتی اینکه از تجربه فوتبالی که داشــتید می خواهید 
به چنین جمع بندی برســید را هم نمی فهمم. پســر فیلم و پدر فاشیســتش را 

نمی فهمم، این خشونت پدر از کجا می آید؟
در ادامه بابک نوری بازیگر »کپســول« با بغض از حس و حال خود برای ایفای 
نقــش »پدر بد« در این فیلم گفت. فراســتی در واکنش به بغض و صحبت های 
بابک نوری توضیح داد: عیب همین جاست، او نمی تواند بد باشد، او که احساسش 
در دستش است نمی تواند بد باشد. حتی یادآوری آن لحظه حال این بازیگر را بد 
می کند، او می خواهد یک شــخصیت بد عام را بسازد اما بد عام وجود ندارد، این 

یکی از بزرگترین معضالت سینمای ایران است.

فیلمیکهبدنیست،اماهدرشدهاست
سپس فیلم کوتاه »گناه« ساخته ابوالفضل عزیزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت 
که فراستی درباره آن توضیح داد: فیلم خیلی بد نبود، درواقع فیلم حرف دهنش 
را کمی می فهمد و اضافه گویی نمی کند اما کم حرف می زند، مثال ما باید در فیلم 
تضاد بین قاتل و مقتول را می فهمیدیم اما نفهمیدیم، جا داشت فیلم ۴۵ دقیقه 
می شــد، اصال موضوع در اثر پرت نیست. با این حال برخی سکانس ها درنیامده 
است. فراستی خطاب به کارگردان مطرح کرد: تو از این ترسیدی که مخاطب را 
از دســت بدهی، تجربه غنی داشتی، تکنیک را بلدی، به جز دوربین روی دست 
که نمی دانم چرا استفاده کردی. این می توانست یک تجربه کامال جدی باشد اما 

فیلم هدر شده است، »گناه« می توانست یک فیلم خوب شود.

مرگبرکلوزآپ!
فراســتی در بخش نقد و بررســی فیلم کوتاه »پیش از بهشــت« ساخته احمد 
حیدریان عنوان کرد: این فیلم اصال مســأله فلسطین را ندارد  من نمی گویم یک 
اثر باید »زنده باد فلسطین« را داشته باشد اما فیلمی که بحث فلسطین را ندارد، 
نباید آن شعارها را در انتها بنویسد. وی ادامه داد: بخش نقاشی روی دیوار در این 
فیلم خوب اســت، حیف است کسی که بلد است آن نقاشی روی دیوار را بسازد 
آن کاراکتر مرد را به تصویر بکشــد. در این فیلم همه چیز روی هواســت به جز 
آن دیوار و آن نقاشــی ها، فیلم حتی آنها را هم نابود کرده است، گاهی تضادهای 
خوبی دارد اما خشــونتی که به نقاش تحمیل می کند آن را از بین می برد. نکته 
بعدی اینکه مرگ بر کلوزآپ! حتی برگمان هم گاهی در کلوزآپ اشــتباه کرده 
اســت، کلوزآپ واقعا بلدی می خواهد! حیدریان هم ضمن ارائه توضیحاتی درباره 
فیلم خود از فراســتی پرسید: سوالم از شــما این است که باید چه می کردم که 
کاراکتر من بهتر شــود؟ فراستی گفت: این کارهایی را که در فیلم کردی، نباید 

می کردی! کلوزآپ های احمقانه فیلم را باورپذیر نمی کند.

در»پاتوقفیلمکوتاه«صورتگرفت

فراستی:نمیتوانیدفریبمدهید!

اعالم اسامی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول و مکمل زن و مرد چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان سینما


