
این اولین ساخته سینمایی ســیدمرتضی فاطمی در مقام کارگردان است. 
او که در تلویزیون تجربه برنامه ســازی، اجرا و تولید نمایشی را دارد حاال با 
همکاری محمدرضا مصباح و علی اوجی به عنوان تهیه کننده توانسته اولین 
فیلمش را به جشنواره فیلم فجر برساند. امیر آقایی که امسال در جشنواره 
فیلم فجر یکی از بازیگران پر کار است نقش اصلی این فیلم را بر عهده دارد و 
پردیس پورعابدینی که در »خائن کشی« هم با آقایی همبازی بود در این فیلم 
هم در کنار این بازیگر اســت. پورعابدینی در گفت وگویی درباره »بی مادر« 
عنوان کرده است: » پس از بررسی فیلمنامه های پیشنهادی، سرانجام به فیلم 
سینمایی »بی مادر« رسیدم که کانسپت بسیار عالی و فیلمنامه ای فوق العاده 
دارد و مطمئنم نتیجه کار درخشان خواهد شد. عوامل پشت صحنه فیلم هم 
جزو حرفه ای ها هستند و متن آن قدر قوی، درست و با فراز و فرودهای جذاب 
است که موفق خواهدشد. نقش من هم پر از چالش است و خوشحالم که خدا 
این کار را سر راه من قرار داد و از تک تک پالن هایی که مقابل دوربین می روم 
لذت می برم. همه کارهایم تا به حال اینگونه بوده است.« پژمان جمشیدی 
اما نقطه کنجکاوی برانگیز این فیلم اســت که با گریم بسیار متفاوت ظاهر 
شده است. فیلم به نظر می رسد درباره قشر ضعیف و متوسط است و روایتی 
ملتهب و تلخ دارد و در تیزری که درباره این فیلم منتشــر شده آمده است 
»هیچ زخمی شبیه زخم دیگری نیست و بعضی از زخم ها درد میمونن!« ... 
»بی مادر« در بخش خصوصی و به سرمایه گذاری صالح مؤذن زاده، در »کانون 
فیلم نسیم« تولید شده اســت. مصباح که خود را تهیه کننده ای دغدغه مند 
نشان داده اســت، در جشنواره گذشته با فیلم »پوســت« حاضر بود و حاال 
باید دید این اثر که نویســندگی آن را هم فاطمی بر عهــده دارد و احتماال 

جهان بینی توأم با فلسفه از او خواهیم دید چه از آب درآمده است؟

گفتــه می شــود ایــن فیلــم داســتان 
چالش برانگیزی دارد و از پوستر منتشر شده 
می توان فهمید که شاید حتی حال و هوای 
جدی همیشگی فیلم های میرکریمی این بار 
کمتر باشد؛ فیلمی که در ابتدا قرار بود نوید 
محمدزاده به عنوان نقش اصلی در آن حاضر 
باشد و کمی بعد آن نقش به محسن کیایی 
رســید. میرکریمی برای این فیلم در پیش 
تولید فراخوانی منتشــر کرده بود تا بتواند 
مانند فیلم قبلــی اش چهره های جدیدی را 
به ســینما معرفی کند و این چهره های نو 
در کنار بازیگران شــاخص جلوی دوربین 
میرکریمی رفته اند. از »نگهبان شب« هیچ 
خالصه داستانی منتشــر نشده است و همه 
منتظریم تــا ببینیم این بار با چــه اثری از 
جانب کارگردانی که همیشه در کارگردانی 
حرف هایــی برای گفتــن داشــته مواجه 

می شویم. 

نگهبان شب
  کارگردان: رضا میرکریمی

  تهیه کننده: رضا میرکریمی
  بازیگران: زهرا اسالمی، صفورا خوش طینت، علی اکبر اصانلو، علی غابشی، فهیمه هرمزی، کیومرث 

پوراحمد، الله مرزبان، محسن کیایی، محمدصادق ملک، مهراد اکبرآبادی، نوید بانی، ویشکا آسایش و...

بی مادر
  کارگردان: سیدمرتضی فاطمی

  تهیه کننده: محمدرضا مصباح، علی اوجی
  بازیگران: امیر آقایی، میترا حجار، پژمان جمشیدی، پردیس پورعابدینی، علی 

اوجی، بیتا عزیزاوقلو، سارا محمدی و فاطمه میرزایی.

جشنواره فیلم فجر


