
برزو نیک نژاد که دو سال پیش فیلم »لونه زنبور« را براي گیشه و سینماي تجاري کارگرداني کرده بود، حاال با »دوزیست« به سینماي 
جدي اجتماعي بازگشته است و این فیلم چهارمین ساخته او محسوب مي شود. گریم هاي این فیلم یکي از ویژگي هاي آن است و تقریبا 
اغلب بازیگران این فیلم با چهره اي متفاوت عهده دار نقششان بوده اند که ایمان امیدواري طراحي و چهره پردازي آنها را انجام داده است. 
جواد عزتي، هادي حجازي فر، ستاره پسیاني، مجید نوروزي و پژمان جمشیدي، ماني حقیقي و سعید پورصمیمي تیم بازیگري این 

فیلم را تشکیل داده اند و همچنین در این فیلم بازیگر تازه اي به نام الهام اخوان معرفي شده است. 
سعید خاني در گفت وگو با ماهنامه »صبا« گروه بازیگران این فیلم را مشخصه آن دانسته و داستان فیلم را این طور توصیف مي کند: 
»این فیلم یک فیلم اجتماعي ست که درواقع درمورد یک موضوع ملتهب اجتماعي صحبت کرده و منتقد آن است و اساسا به رفتارهاي 
دوگانه بعضي افراد اشاره دارد. «  جمشیدي که پیش از این چند نقش جدي و بدون رگه هایي از طنز را در کارنامه سینمایي و تئاتري 
خود دارد، در این فیلم هم نقشي متفاوت را بازي کرده که به گفته سعید خاني هیچ شباهتي به پژمان جمشیدي طناز ندارد. همچنین 

این فیلم چندمین همکاري مشترک جواد عزتي و هادي حجازي فر در مقام بازیگر است. 
او درباره ویژگي هاي کاري عوامل پشت دوربین این فیلم نیز گفت: »اساسا چون فیلمنامه براي هرکس که آن را مي خواند جذاب بود، 
احساس مي کنم همه بخش ها شایستگي کاندید شدن دارند. ما فیلمبرداري و طراحي صحنه خیلي سختي داشتیم، حتي گریم هم 

گریم متفاوتي بود و صادقانه بخواهم بگویم در همه بخش ها، انرژي قابل توجهي گذاشتیم. «
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نمي توان این را کتمان کرد که بیشــتر اهالي رسانه براي دیدن 
»کشــتارگاه« منتظر تماشــاي بازي جدید بازیگران این فیلم 
هستند؛ ماني حقیقي، باران کوثري، امیرحسین فتحي و حسن 
پورشیرازي از بازیگران اصلي این فیلم به کارگرداني عباس امیني 
هستند. جواد نوروزبیگي که در این جشنواره با چند فیلم در مقام 
تهیه کننده قرار دارد، تولید »کشــتارگاه« را هم برعهده داشته 
است. کارگردان این فیلم متولد آبادان است و یکي از لوکیشن هاي 
اصلي فیلم نیز در آبادان اســت. او که فیلمش در بخش نگاه نو و 
میان فیلم اولي ها قرار دارد، پیــش از این »والدراما« و »هندي و 
هرمز« را هم ساخته و همین طور ساخت مستندهاي زیادي را 
در حمایت از حقوق کودکان در کارنامه دارد که موفق به دریافت 

جوایز مختلفي از جشنواره هاي جهاني شده است. 
این اولین بار اســت که ماني حقیقي و باران کوثري با یکدیگر 
همبازي شده اند و حقیقي به جز »کشتارگاه« با فیلم »دوزیست« 
نیز در سي وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر حضور دارد. میان 
عوامل پشت دوربین به جز آتوسا قلم فرسایي که وظیفه طراحي 
صحنه و لباس را داشته است، باقي گروه نام هاي چندان بزرگي 

نیستند و باید دید نتیجه این کار گروهي چه خواهد شد. عباس 
امیني کارگردان فیلم در گفت وگویي که با ماهنامه »صبا« داشت، 
در خصوص خالصه داستان فیلم »کشتارگاه« گفت: »امیر نام 
شخصیت اصلي قصه است که به تازگي از فرانسه دیپورت شده و 
به ایران بازگشته است و به خاطر پدرش درگیر جنایات هولناکي 
مي شود. « وي با اشاره به اینکه »کشتارگاه« در بخش نگاه نوي 
جشنواره امســال حضور دارد، به »صبا «گفت: »این فیلم، کار 
چهارم من است، اما باز آن را در بخش نگاه نو جشنواره گذاشته اند، 
به همین جهت این فیلم با توجه بــه قوانین بخش نگاه نو، تنها 
در چند بخش محدود مي تواند نامزد دریافت ســیمرغ باشد که 
این مســاله هم به نظر هیات داوران برمي گردد. فیلم هاي قبلي 
من در فستیوال هاي بین المللي زیادي حضور داشته اند، اما در 
کشور خودم در طبقه بندي فیلم اولي ها قرار گرفته اند، بنابراین 
من در داخل داوري درستي نخواهم شد، زیرا داور مي گوید این 
فیلم که فیلم اول این کارگردان نیست، پس بهتر است فرصت را 
به کارگردانان فیلم اولي دیگري بدهم. از آن طرف فیلم در بخش 

سوداي سیمرغ هم حضور ندارد که مورد داوري قرار بگیرد. «
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این اولین تجربه بلند سینمایي این دوبرادر یعنی بهمن و بهرام 
ارک است. آنها پیش از این فیلم کوتاه »حیوان« را ساخته بودند 
که در جشنواره هاي مختلف ازجمله فستیوال معتبر کن شرکت 
کرده و از جشنواره فجر نیز ســیمرغ دریافت کرده بود. با توجه 
به عکس هاي مبهم و خاص و گاها ترســناکي کــه از این فیلم 
منتشر شده است، به نظر یک فیلم دلهره آور محسوب مي شود. 
موضوع »پوست« درباره عشق، جادو و خرافه پرستي و پیرامون 
خانواده اي شامل یک مادر و پسر است که زندگي آنها به دلیلي 
دچار مشــکالتي مي شــود. فیلم برداري این فیلم، در روستاي 
باویل شهرســتان اسکو انجام شــده و همین مکان بکر تصاویر 
خالقانه اي را در قاب هاي فیلم به وجود آورده که تماشاي اولین 
فیلم برادران ارک را برایمان کنجکاوي برانگیز مي کند. زبان فیلم 
فارسي و ترکي است و تیم بازیگران آن را بازیگراني که نام هاي 
خیلي شاخصي ندارند، تشــکیل مي دهند. محمدرضا مصباح؛ 
تهیه کننده این فیلم در گفت وگو با ماهنامه »صبا« گفت: »این 
اثر متفاوت ترین فیلم سینماي ایران بعد از انقالب است. ژانر فیلم 
وحشت نیست، فیلم یک عاشقانه فولکلور و محلي است که در کنار 
خود یک سري آداب و رسوم محلي را به نمایش گذاشته است که 
این آداب و رسوم تفاوت چنداني با خرافه ندارد. ما روایتگر یک 
قصه عاشقانه هســتیم و در کنار آن سکانس هاي ترسناکي هم 

داریم اما در مجموع فیلم یک ثر عاشــقانه است. فضاي این کار 
کامال متفاوت است و ما چنین فیلمي را در تاریخ سینماي ایران 
کمتر داشــته ایم. این فیلم یک فیلم قصه گو و کامال سینمایي 
است.« مصباح درباره تعمد استفاده از بازیگران غیرچهره، پاسخ 
داد: »به دو علت این کار را کردیم؛ یکي اینکه فضاي فیلم ایجاب 
نمي کرد ما از بازیگران خیلي مطرح استفاده کنیم، چراکه ممکن 
بود تلقي مخاطب را تغییر دهد و به همین جهت از چهره هایي 
به شدت حرفه اي، اما تازه استفاده کردیم. علت دوم این است که 
شخصا بسیار نگران انحصاري هستم که در سینما اتفاق افتاده 
است و معتقدم باید بیشتر به سمت ســینماي قصه گو حرکت 
کنیم؛ سینمایي که آنقدر جنبه کارگرداني، قصه گویي، آرتیستي 
و هنري آن باال باشــد که بتواند مخاطب را جذب کند و در آن 
الزامي به اســتفاده از چهره هاي مطرح نباشد. فیلم »پوست« 
قابلیت این را دارد که در همه بخش ها با بزرگان سینماي ایران 
رقابت کند. «وي درباره رده بندي سني این فیلم هم گفت: »ما 
استنباط مي کردیم که فیلم باید در رده بندي + ۱5 قرار میگرفت 
و من شنیدم شوراي پروانه نمایش، رده بندي ها را مشخص کرده 
است، اما نظر عزیزان چیز دیگري بود. شاید در جشنواره که بیشتر 
مخاطبان آن اهل سینما هستند، این رده بندي مهم نباشد اما در 

اکران عمومي مي تواند حائزاهمیت باشد. «
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