
جشنواره فجر

گروه سينما: ماراتن نفس گير است، ما عمال نمی دويم اما همه با چشم هايمان دنبال شرکت کنندگان در حال دويدن 
هستيم. اين تب و تاب هرساله  ماست؛ از رسانه تا توليد؛ از مخاطب تا بازيگر... اما دونده های اصلی صاحبان اثر با 
ميزان تاثيرگذاريشان هستند! ماهنامه »صبا« در پرونده پيش رو به آثاری پرداخته که چه از نظر نام های گروه توليد و 
چه از لحاظ موارد تاثيرگذار ديگر، امسال برای همه کنجکاوی برانگيز، مهم و دارای اعتبار است. ما به نکاتی پرداختيم که می دانستيم 
می تواند مخاطب را ترغيب کند و به سمت هدف جشنواره سوق دهد و با برخی از عوامل توليد بعضی از آثار هم گپ کوتاهی داشته ايم. 

اين پرونده قبل از تماشای آثار، بيشتر به معرفی فيلم ها می پردازد. 

فیلم پنجم نوید محمودي و جمشید محمودي؛ اثري که در آن، این بار نوید، نویسنده و کارگردان است و جمشید، تهیه کننده. 
داستان این فیلم هم مانند »چند متر مکعب عشق« پایه اي عاشقانه دارد؛ آن طور که فهمیدیم ریتم تندتري به نسبت یکي، دو اثر قبلي 
دارد و داستان گوتر است و تدوین و ضرباهنگ آن مي تواند یکي از حسن هاي احتمالي فیلم باشد. بازیگران این فیلم همگي جوان و کمتر 
دیده شده هستند و فیلم با محوریت بازي ندا جبرئیلي و علي شادمان پیش مي رود. شخصیت »رونا« دوباره، مانند تکرار نام »مشرقي« 
در فیلم هاي فریدون جیراني، در اثر تازه نوید و جمشید محمودي حضور دارد و عهده دار نقش رونا در »مردن در آب مطهر« صدف 
عسگري است. ترکیب رنگي فیلم شبیه آثار قبلي است و خارج از جهان این دو فیلمساز نیست و لوکیشن هم مشابه فیلم اول، بیشتر در 

نقاط جنوبي و مربوط به زندگي هاي گروهي مهاجران افغان است. 
نوید محمودي در گفت وگو با ماهنامه »صبا« درباره قصه فیلم گفت: »قصه فیلم در اصل درباره چند جوان است که در مسیر آمدن به 
اروپا تا تهران هم مسیر هستند. بین حامد و رونا عالقه و عشقي به وجود آمده است که توجه ما معطوف به آن است و اتفاقات فیلم پیرامون 
همین عشق مي افتد. « به زعم محمودي نقطه قوت فیلم این است که به مسائل روز مربوط به مهاجرین اروپا هم توجه مي کند و همین 

مي تواند براي مخاطب جذاب باشد. او بازي مجموعه بازیگرانش را بسیار خوب مي داند. 
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این فیلم یکي از آثاري است که امسال در حوزه دفاع مقدس نماینده سینماي جنگي است. این فیلم ساخته چهارم کارگردان کار است 
و هرچند که فیلم هاي قبلي اش نتوانستند توجه چنداني را به خود جلب کنند، به نظر مي رسد »آبادان یازده 6۰« با ترکیب بازیگرانش 
فیلمي باشد که ارزش تماشا داشته باشد. حســن معجوني، علیرضا کمالي و ویدا جوان بازیگران اصلي این فیلم هستند. این اثر در 
پشت صحنه نقطه قوتي به نام مهدي جعفري دارد که پیش از این فیلم تحسین شده »2۳ نفر« را ساخته بود و همین طور جهانگیر 
میرشکاري؛ صدابردار شاخص نیز با مهرداد خوشــبخت در »آبادان یازده 6۰« همکاري کرده است. همین طور درباره عوامل پشت 
دوربین مي توان حضور محسن روزبهاني براي جلوه هاي میداني، محمود دهقاني در چهره پردازي و بهزاد عبدي به عنوان آهنگساز را 

از حسن هاي این فیلم دانست. 
 مهرداد خوشــبخت در گفت وگو با ماهنامه »صبا« مهم ترین تفاوت فیلم را در این دانست که این فیلم به مقاومت مردمي در مقابل 
نیروهاي نظامي مي پردازد. او زمان روایت کار را 4۰ روز اول جنگ تحمیلي عنوان کرد. خوشبخت همچنین درباره گروه بازیگران این 
فیلم گفت: »ما خیلي اصراري به استفاده از حضور ستاره ها نداشــتیم. همه بازیگران ما قابلیت دیده شدن دارند، به شرط اینکه ابتدا 

کلیت فیلم دیده شود؛ زماني که کلیت فیلم دیده شود، همه عوامل دیده مي شوند. «
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ششمین ساخته سامان سالور آن طور که از شنیده هاي قبل از 
جشنواره پیداست، داستان محورتر از چند ساخته قبلي است و 
در ترکیب بازیگران آن به صورت متفاوت تري عمل شده است. 

سالور به ماهنامه »صبا« در این رابطه گفت: »یکي از ویژگي هاي 
»سه کام حبس« به جز کارگرداني، فیلمنامه، تدوین و... ، بخش 
جلوي دوربین آن اســت، به این دلیل که ما تالش کردیم زوج 
اصلي ما غیرتکراري باشند. محسن تنابنده و پریناز ایزدیار تا به 
امروز مقابل هم قرار نگرفته بودند و این براي همه نوعي چالش 
بود و هر دو به شدت نقش هاي متفاوتي دارند. به عالوه بازیگران 
نقش هاي فرعي ما هم همه حرفه اي هستند و بازي هاي بسیار 
یک دست، استاندارد و جذابي ارائه کردند. جشنواره فیلم فجر 
جایي است که همیشه مخاطبان جدي تر در آن جاي داشته اند 
و من امیدوارم جایزه اصلي را از مردم بگیریم. در فیلم »سه کام 
حبس« رشته هاي مختلفي وجود دارد که مي تواند در چندین و 

چند بخش مورد توجه همه قرار بگیرد. «
فیلم قصه همه آدم هایي است که دوســت دارند چهار نعل به 

سمت موفقیت بشتابند و نمي دانند که گاهي زندگي بازي هاي 
دیگري در آســتین دارد. یکي از ویژگي هاي قصه »ســه کام 
حبس« غافلگیري مخاطب است و گویا چندین بار در طول فیلم 
بیننده با وقوع برخي اتفاقات غافلگیر مي شود. ویژگي دیگري که 
سالور به آن اشاره مي کند این است که این فیلم بیانگر قصه تمام 
آدم هایي است که در جامعه امروز ایران زندگي مي کنند و دوست 
دارند زندگي بهتري داشته باشند و حتي بعضي مواقع دوست 
دارند میان بر زده و زودتر به چیزي که از زندگي مدنظرشــان 
هست، برسند اما خیلي وقت ها به علت بي عدالتي هاي موجود 
یا اشتباهاتي که مرتکب مي شــوند، با عکس این اتفاق مواجه 

مي شوند. 
از طرفي چون معموال بازي هاي محســن تنابنده در جشنواره 
فجر موردتوجه داوران متفاوت قرار مي گیرد و از طرفي با حذف 
دیگر فیلم این بازیگر یعني »عنکبوت« مي توان انتظار داشت که 
نقش او در »سه کام حبس« یکي از نقش هاي کنجکاوي برانگیز 

جشنواره فیلم فجر سي وهشتم باشد. 
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