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»رخ دیوانه« همچنان در صدر ...
نتایج آرای مردمی هفتمین روز جشنواره سی و سوم فیلم فجر اعالم شد.

به گزارش پیام آشنا، با شمارش 55477 رای تماشاگران از 241 نوبت 
نمایش تا روز هفتم جشنواره به ترتیب فیلم های رخ دیوانه با میانگین 
امتیاز 3/17، فیلم عصریخبندان با میانگین امتیاز 3/10 و فیلم کوچه 
بی نام با میانگین امتیاز 2/96 تا این تاریخ به ترتیب رتبه اول تا سوم را 

به خود اختصاص داده اند.

رده بندی ارزشگذاری نویسندگان

کوتاه از جشنواره سی و سوم
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جامه دران
حمیدرضا قطبی

l بازیگران: مهتاب کرامتی، مصطفی 
زمانی،  پگاه آهنگرانی، افســر اســدی، 
محمود بهروزیان، فرزانه نشــاط خواه و 

الهام نامی و ...
l خالصه داستان: داستان فیلم سه 
اپیزودی »جامه دران«، درباره زنی به نام 
شیرین است که در مراسم ختم پدرش 
به روابط جدیدی در زندگی او پی می برد 

و حقایقی تازه را کشف می کند.
l درباره کارگردان: »جامه دران« اولین ساخته سینمایی حمیدرضا قطبی در 

مقام کارگردان است.

فیلم های روز

یادداشتی بر فیلم »شیفت شب«
حکایت قصه و سطح

حاال می توانم سینمای اجتماعی نیکی کریمی را هم بپسندم 
و دست کم از دیدن فیلم اش ناراضی نباشم. بماند که شیفت 
شب ضعف هایی دارد که آن را در حد یک تله فیلم نگه داشته 
و بس اما خب محاســنی هم دارد که آن را نسبت به دو فیلم 

قبلی کریمی کمی جلو می برد. 
معضل اساسی، کم کشش بودن وقایع داستانی ست که باعث 
می شود فیلم با یک ریتم کند و حوصله سر بر پیش رود. با این 
حال کارگردان فضاسازی های خوبی کرده و تصویر متناسب با 
هویت و درون شــخصیت هایش را به خوبی نمایش می دهد. 
)هر چند با یک دوربین ســرگیجه آور بــد(. امیدوارم کریمی 
همانطور که در بعد کارگردانی پیشرفت های محسوسی داشته 
درباره ی فیلمنامه هایش هم من بعد حساســیت بیشتری به 

خرج دهد.
با تمام این تفاســیر، کریمی می دانسته چه می خواهد بسازد 
و آنچــه که دغدغه اش بوده را هم در بســتری روان و ســاده 
با محوریت دسته ای از معضالت اجتماعی، بدون خودفریبی، 
بدون اتکای صرف به فرم، بدون استفاده ی بی جهت از روایت 

غیرخطی و ...  با توسل به نگاهی انسانی بیان می کند. 
شیفت شب موفق می شــود در فیلمنامه  از خان اول بگذرد 
و آنچه که حرف و دغدغه اش اســت را سرراست )در شمایلی 
به دور از یک نگاه ســطحِی لیســت ارائه کننده از معضالت و 
ناهنجاری ها( تعریف کند اما ایراد از جایی شــروع می شود که 
در پرداخت شــخصیت ها دچار ضعف است، دیالوگ هایش در 
بعضی صحنه ها ابتدایی و در کل اثر، سطحی ست، موقعیت های 
داستانی خلق شده کهنه ست و تکراری و کند، بهره از ایده های 
بی اثر خاص )مانند موش کشــی(، به کار بردن تیپ های قابل 

حذف )از جمله خود کریمی به عنوان خانم همسایه(  و ... باعث 
شده فیلم کریمی تنها در حد یک تله فیلم باقی بماند.  

فیلم دو بازی قابل تحسین دارد. یکی محمد رضا فروتن ای که 
خیلی وقت بود خوب ندیده بودیمش و دیگری لیال زارع که به 
نظرم شایسته ی نامزدی ست با این بازی دلنشین اش. به این 
ها اضافه کنید یک امیر آقایی مسلط به نقش.ئقطعا مهمترین 

حسن شیفت شب بازی هایش است. 
بــاز هم تاکید می کنم وقتی میــان این همه فیلم به نمایش 
درآمده در جشــنواره ی امســال، می بینی هنوز اصوال انگار 
خیلی ها با مقوله ای به نام »داستان« آشنایی ندارند، همین که 
کریمی می تواند قصه بگوید جای شکرش باقی ست و متاسفانه 
اما باید خوشــحال بود اما به هر حال، شــیفت شب با تمام 
نواقصی که عمدتا در فیلمنامه اش نمود پیدا می کند فیلمی 
شــده که ارزش یک بار دیدن دارد و بعد از آن چیزی ازش در 
ذهنت نخواهند ماند جز همان صحنه ی تفنگ بادی و موش! 

حمید سلجوقی ستون پنجم
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مسعود جعفری جوزانی

l بازیگران: علی نصیریان، محسن 
تنابنده، سحر جعفري جوزاني، فتح 
اله جعفري جوزاني، گوهر خیراندیش، 
سعید دلیري، حمید گودرزي، نیوشا 
ضیغمی، هــادی کاظمی، شــهره 
لرستاني، فریبا متخصص، میرطاهر 
مظلومي، احمد مهران فر، سیروس 

میمنت،  محمدرضا هدایتي
l خالصه داستان:  امراهلل خان و فتح اهلل خان است که بر سر انتخابات شوراها 

در یک روستا با یکدیگر رقابت مي کنند...
l درباره کارگردان: »ایران برگر« هفتمین ساخته سینمایی جوزانی است.
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مردی که اسب شد
امرحسین ثقفی

l بازیگران: محمــود نظر علیان، 
لوون هفتوان، ملیسا ذاکري، مزدک 

میر عابدیني و ...
l خالصه داســتان: مــن دیگر 
نمی توانستم بدون گاری راه بروم یا 
بایستم. اسب دیگر نمی توانست بدون 
گاری بایســتد یا راه برود. من دیگر 

نمی توانستم ... اسب ... من ... اسب ...
l درباره کارگردان: این فیلم سومین اثر سینمایي امیر ثقفي بعد از»مرگ 
کسب و کار من است« و »همه چیز براي فروش« است که هر دو در بخش 

مسابقه دوره های برگزاری جشنوانره فیلم فجر حضور داشتند.
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ابوزینب
علی غفاری

l بازیگران: کارمن لبس، باســم 
مغنیه، عمار شلق، یوسف حداد، اغوب 

دوجرجیان
l خالصه داستان: ماجرای مقاومت 
یک خانواده لبنانی در سال های اشغال 
این کشور به دســت نیروهای رژیم 

صهیونیستی است.
l دربــاره کارگردان: »ابوزینب« 

چهارمین ساخته علی غفاری پس از »شاهرگ«، »چراغ قرمز« و »استرداد« 
به حساب می آید. در بیست و یکمین جشنواره فیلم فجر »استرداد« ساخته 

علی غفاری سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از آن خود کرد.

به گزارش پیام آشنا، نامزدهای سه بخش »نگاه نو«، »هنر و تجربه« 
و »سینما حقیقت« به صورت زیر اعالم شد:

l نگاه نو .......................................................
 نامزدهای بهترین فیلم نامه:

-  مریم مقدم و بهتاش صناعی ها  برای فیلم »احتمال باران اسیدی«
-  امیرحسین عسگری برای فیلم »بدون مرز«

- حمیدرضا قطبی و ناهید طباطبایی برای فیلم »جامه دران«
- علی زرنگار، وحید جلیلوند و حسین مهکام برای فیلم »چهارشنبه 

19 اردیبهشت«
- آیدا پناهنده و ارسالن امیری  برای فیلم »ناهید«

 نامزدهای بهترین کارگردانی:
- امیرحسین عسگری برای فیلم »بدون مرز«

- حمیدرضا قطبی برای فیلم »جامه دران«
- وحید جلیلوند برای فیلم »چهارشنبه 19 اردیبهشت«

- مصطفی احمدی برای فیلم »نزدیک تر«

نامزدهای بهترین فیلم:
- مجتبی امینی  تهیه کننده فیلم »بدون مرز«

- سیدجمال ساداتیان  تهیه کننده فیلم »جامه دران«
-  محمدحسین لطیفی تهیه کننده فیلم »چهارشنبه 19 اردیبهشت«

شایان ذکر است هیأت داوران این بخش، چهار جایزه برای بهترین 
فیلم نامه، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و جایزه ویژه هیأت داوری 

را اعطاء می کند.

محمدمهدی عسگرپور، حسن بلخاری، رضا مقصودی، فرشته طائرپور 
و همایون اسعدیان اعضای هیات داوران بخش نگاه نو سی و سومین 

جشنواره فیلم فجر را تشکیل می دهند.

l هنر و تجربه  .................................................
- امیرحسین ثقفی برای فیلم »مردی که اسب شد«

- یلدا جبلی برای فیلم »داره صبح میشه«
- بهتاش صناعی ها برای فیلم »احتمال باران اسیدی«

- فائزه عزیزخانی برای فیلم »روز مبادا«
- صفی یزدانیان برای فیلم »در دنیای تو ساعت چند است؟«

شــورای سیاستگذاری هنر و تجربه در این بخش به دو فیلم جایزه 
اعطاء می کند.

l سینما حقیقت  ................................................
 نامزدهای بهترین پژوهش و متن مستند:

- محسن خانجهانی  برای پژوهش فیلم مستند »آزادراه«
- آریا شفائی پور برای پژوهش فیلم مستند »سفر به آمادای«

- محمدعلی شــعبانی  برای پژوهش فیلم مســتند »ســمفونی 
استیضاح«

 نامزدهای بهترین کارگردانی:
- معین کریم الدینی  برای فیلم »آتالن«

- محمد کارت برای فیلم »بختک«
- مهدی گنجی برای فیلم »من می خوام شاه بشم«

نامزدهای بهترین فیلم:
- معین کریم  الدینی تهیه کننده فیلم »آتالن«
- محسن خانجهانی تهیه کننده فیلم »آزادراه«

- فرشاد افشین پور تهیه کننده فیلم »سفر به آمادای«

حبیب احمدزاده، مهرداد اسکویی، محمدرضا اصالنی، محمدعلی 
فارســی و مانی میرصادقی اعضای هیات داوران بخش سینمای 

حقیقت سی و سومین جشنواره فیلم فجر را تشکیل می دهند.

برداشت سی و 3

طعم شیرین خیال جدیدترین ساخته کمال تبریزی در ادامه روند 
نزولی اش در فیلمســازی، یک تله فیلم خشک با یک فیلمنامه 
کامال آب بندی شــده و شعاری است که مناسب پخش از شبکه 
های تلویزیونی اســت. تمام تالش های شــهاب حسینی برای 
درآوردن نقش اســتاد دانشگاهی که عاشق طبیعت و 99 درصد 
دیالوگ هایش درباره حفظ محیط زیســت است و کامال از فیلم 
خــارج، نتیجه نداده تا از یک جایی به بعد این شــخصیت برای 
تماشــاگر هم تکراری شــود. کمال تبریزی در یک ساعت و نیم 
سعی کرده تمامی مسائل و مشکالتی که انسان برای طبیعت به 
وجود آورده را مطرح کند و از پرداخت عمقی به فیلم صرف نظر 
کرده است. از طرفی دیگر لهجه بازیگران به ویژه نازنین بیاتی اصال 
خوب درنیامده و به جز بازیگــران کرمانی فیلم نظیر نادر فالح، 
اکثر بازیگران هم دچار این مشکل هستند.یکی از مشکالت اصلی 
طعم شیرین خیال، پرداخت ضعیف به صحنه های دانشگاه بود 
که مشخص است کمترین دقتی روی آن نشده و اصال درنیامده 
است. برای مثال دقت کنید که دختران در دانشگاه، همگی شال 
بر سر دارند که در هیچ دانشگاهی این اتفاق نمی افتد. شاید یکی 
از معدود نکات مثبت این فیلم بخش های انیمیشــن فیلم است 
که خیلی خوب از آب درآمده اســت و از بخش های جذاب طعم 

شیرین خیال است.
اگــر از پــدر آن دیگری 20 دقیقه کم شــود به یــک تله فیلم 
ســرگرم کننده راجع به کودک تبدیل می شــود که ارزش دیدن 
را دارد. از عمــده اشــکاالت فیلــم صمدی این اســت که در یک 
فیلم 120 دقیقه ای به چند موضوع پرداخته که هر کدام پتانسیل 
پرداخت در یک فیلم دو ساعته را دارند ولی توجه عجوالنه صمدی 
به چند موضوع باعث شده که پدر آن دیگری فراتر از یک فیلم صرفا 
سرگرم کننده و تلویزیونی نرود. فیلم از نیمه دوم کامال تغییر لحن 
می دهد و موضوع اصلیش را فراموش می کند. ضمن اینکه پدر آن 
دیگری پر از شخصیت های اضافی است که خیلی از آنها تغییری 

در روند داستان ندارد. 

نزدیــک تر با فیلمنامه بهرام توکلی فیلمی اســت که تا 40 
دقیقه اول بســیار خوب پیش می رود و تماشــاگر را با خود 
همــراه می کند ولی از اینجا به بعد فیلم اینقدر تماشــاگر را 
با حجم عظیمی از کاراکترهای خوب تعریف نشده و اطالعات 
جدیدی که می دهد همراه می کند که این باعث از دست رفتن 
فیلم شده است. همچنین از یک جایی به بعد تغییر لحن فیلم 
اصال با منطق روایی همخوان نیســت و به فاصله یک سکانس 
می بینیم که زندگی شــیرین شده و همه مشکالت حل شده 
اســت. ظاهرا کارگردان نمی دانسته برای فضایی که ساخته و 
طرح مســئله ای که کرده چه پاسخی باید دهد و چه نتیجه 
ای باید بگیرد. گذشته از اینها پرداخت شخصیت مهتاب )پگاه 
آهنگرانی( ضعیف اســت و اصال شناسنامه ندارد. بعد از اینکه 
فیلمنامه قوی من دیه گو مارادونا هســتم را در این دوره از 
جشنواره از بهرام توکلی دیدیم، فیلمنامه ی نزدیک تر منهای 

40 دقیقه اولش از بهرام توکلی بعید بود.

محسن آزاددل

کافه جشنواره

جدیدترین ساخته بهرام توکلی، تفاوت های بسیاری با آثار قبلی 
این کارگردان مولف دارد و برخالف تمامی آنها که چارچوبه های 
دراماتیک با غلظت داســتانی باال و شــخصیت پــردازی های 
هوشــمندانه ای دارند، فیلمی است که هیچ اتکایی )به مفهوم 
کالسیک( به شخصیت پردازی ندارد و تنها بر پایه دیالوگ هایی 

با ریتم تند روایی استوار است.
جنس کمدی فیلم، اگرچه تــا حدودی تابع کمدی موقعیتی 
اســت که کاراکترها را در آن فضا قرار می دهد اما بیش از همه 
آنها، بر پایه خالقیت های فردی کاراکترهایش شکل می گیرد 
به عبارتی، شــخصیت پردازی فیلم بر مبنای نوع دیالوگی که 
می گویند مشخص می شود و کارکردی در جریان داستان ندارد 
و نمی خواهد هم که داشته باشد.این شکل دیالوگ گویی با ریتم 
تند داستان و بیان ســریع، نوع جدیدی از روایت در این گونه 

سینمایی است که تا به حال آزموده نشده بود.
فیلــم از مجرای دانای کل، روایت می شــود و این فرصت را به 
وجود می آورد که موقعیت های بلند فیلم، به خوبی کاراکترها را 

به جان هم انداخته و آن نتیجه مطلوب را به عمل آورد.  
اگرچه فصل بندی ده گانه فیلم شــاید الــزام چندانی برای بار 
کمیک فیلم نداشته باشد اما بهانه بسیار خوبی برای تغییر فضا و 
ورود به چالشی کمدی جدیدی است که به مانند نرم داستاگویی 
فیلم و چارچوبه های روایت، به نوعی کاری ابداعی محســوب 

می شود.
من دیه گو مارادونا نیســتم از نگاه دیگر، جــزو معدود آثار 
کمدی ســینمای ایران اســت که شــخصیت پردازی چندان 
محسوســی ندارد اما وقتی به نقش دیالوگ هــا و اکت ها در 
جریان داستان توجه می کنیم ، می بینیم که ارکان شخصیت 
پردازی کاراکترهای پرتعداد فیلم تا چه اندازه ای محکم است؛ 
کاراکترهای مختلفی که روحیات یگانه ای دارند و هر یک محلی 
برای آفرینش موقعیت ها و دیالوگ هایی هســتند که خود به 
تنهایی می توانند قطب کمیک داســتان شوند و آن را به جلو 

پیش ببرنــد و جالب تر آن که، فیلم برای رســیدن به چنین 
رویکردی، معطل فضاسای های ســاکن و سرد نمی شود و از 
دیالوگ بهره می برد.این فیلم دیالوگ های فشرده ای دارد که 
کارکــرد آن دیالوگ ها نه تنها در خدمت ایجاد فضای کمدی 
است بلکه شــخصیت پردازی های داستان نیز تا حدود بسیار 
زیادی متکی به دیالوگ های آن است که طبیعتا شکل فشرده 
بیان آن می تواند دلیلی برای رسیدن به چنین اتفاق مهمی باشد.

توکلی با این فیلم، چرخشی عجیب نسبت به تمام ساخته های 
خود دارد؛ او که در آثار قبلی خود نشــان داده بود عالقه ای به 
رگه های شــبه کمیک دارد، در این فیلم، دست به تجربه ای 
جدید در سینمای کمدی ایران می زند و اثری را خلق می کند 
که هم تابع پرسوناژ اســت و هم تابع موقعیت، و از این حیث، 
می توان به آن عنوان اثر قابل توجهی را داد که می تواند شروعی 
برای فصل جدید سینمای کمدی در ایرانی باشد که نشان داده 

مخاطبانش، عالقه بسیاری به آثار این گونه سینمایی دارند.

مجتبی اردشیری

نگاهی به فیلم های »طعم شیرین خیال«، »نزدیک تر« و ...

آب بندی ...
یادداشتی بر فیلم »من دیه گو مارادونا نیستم« :

اتفاقی مبارک در سینمای کمدی ایران

نامزدهای بخش نگاه نو، هنر و تجربه و سینما حقیقت معرفی شدند


