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مسعودکارگر

امســال در فجر چهلم، بخش نگاه نو وجود ندارد، اما 
حضور 12 فیلم اولی در بخش رقابتی نشان می دهد، 
این دوره توجه بیشتری به سازندگان کار اولی داشته 
و به آن ها اعتماد شــده اســت. این نوید خوبی برای 
تحول در سینمای ایران با ورود افراد جدید است، اما 
 نکته مهم این است که آیا حضور اولی ها با هر کیفیت 

و به هر قیمت؟
نکته بعدی فقدان حضور بــا تجربه ها در این عرصه و 
دوره است، که در چندسال اخیر به دالیل مختلف از 
سینمای حرفه ای و جشــنواره ای فاصله گرفته و یا با 
افت شــدید در ایده و تولید از آن ها مواجه هستیم. 
این اتفاق از زوایایی موجب لطمه خوردن به هویت و 
کیفیت ســینمای ایران خواهد شد و از سویی فضا را 
برای بروز و ظهور جوان ها باز خواهد کرد، اما مشکل 
اصلی شکاف بین نسل های فیلم ســازی است که با 
تجربه ها با حالتی تحریم گونه از سینما فاصله گرفته 
و جوان هایی پا بــه عرصه گذاشــته اند که کمترین 
تجربــه و تخصص را دارا هســتند و یــا حداقل اگر 
تخصصی دارند از دریافت تجربه پیشکسوتان در این 

سازوکار محروم مانده اند.
شــاید جوان های کار اولــی بیایینــد و در چند اثر 
اولی با آزمون و خطا پیش برونــد و به امید حرفه ای 
شدنشــان، مخاطب منتظر بماند و وقت صرف کند، 
اما ایــن هزینه کردن به ضرر ســینما خواهد شــد. 
در فضایی کــه بزرگان ســینما به روزهــای پایانی 
در توانمندی فیلمســازی رســیده اند و از یک ســو 
تعداد جوان های تــازه وارد نابغه و متبحر بشــدت 
کم اســت و شــکاف عمیقی نیز میان انتقال تجارب 
بزرگان به جوان ها ایجاد شــده، وضعیت ســینمای 
ایران نگران کننده تــر از قبل شــده، و در آینده ای 
 نه چنــدان دور بــا بحران ایــده، و اثر تــراز مواجه 

خواهیم شد.
ظاهر امر این اســت که تعداد جوانان و کار اولی های 
فجر چهلم امیدوار کننده اســت، امــا کیفیت آثار 
باطن ماجــرا را چیز دیگــری نشــان می دهد. این 
باطن ترسناک است و نشــان از یک دورن پوچ دارد 
که می خواهد خود را غنی نشان دهد. البته که نباید 
فضا را سیاه یا ســفید مطلق دید، اما باید خاکستری 
و غبار آلــود بودن فضا را پذیرفــت، اینکه عمده آثار 
کار اولی ها طیف گســترده از مخاطبان از هر نوعی 
را به وجد نمی آورد و واکنش های منفی آن بیشــتر 
از مثبت است، موضوعی ترسناک و نگران کننده به 

شمار می آید.
بهــا دادن بــه فیلمســازان جــوان و راه دادن کار 
اولی ها به مهمتریــن ماراتون ســینمایی ایران کار 
بشدت عالی و پســندیده ای اســت، اما اینکه چشم 
بر کمیــت و از همه مهمتر کیفیت آثار آن ها بســته 
شود، لطمه زننده است تا ســازنده و راه گشا، در این 
وادی اما می توان گفت، زمانی می شــود از همه ابعاد 
به تحــول و تعالی ســینمای ایران امیــدوار بود که 
مولفه هایی همچون حضور پیشکســوتان به عنوان 
ســازنده آثار در رقابــت و نیز حمایــت جوان ها در 
پشــت صحنه تولیدات آن ها و نیــز تاکید بر تقویت 
کیفی آثــار کار اولی توســط ذیربطــان، ذینفعان، 
مدیران و ســرمایه گزاران کامال درست، بجا و دقیق 
رعایت شــده و جدی گرفته شود، تا اینکه شاهد یک 
 سینمای روبه جلو باشــیم و از درجا زدن و پسرفت

 جلوگیری شود.
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ــد. ــهمیخوانی ــهدرادام پاســخدادهاســتک

و  آن  چالش هــای  فیلــم،  در خصــوص  کمــی   
تجربــه کار بــا همســرتان بگوییــد؟

تقریبا می توان گفت که پیچیده ترین نقشــی است که تا به 
حال بازی کرده ام. نقش اینطور بود که مــن باید مدام با خودم 
مرور می کردم که االن در کدام مرحلــه از فیلمنامه قرار دارم و 
باید چگونه بازی کنم. این کار را برای من ســخت می کرد اما از 
آن سو، هم نقشم را بسیار دوست داشتم و هم خوشحال بودم که 
در فیلم بلند همسرم بازی می کنم. بازی در این فیلم ترکیبی از 

سختی و شیرینی برایم به همراه داشت.

ــر  ــر اب ــی و صاب ــاز طباطبای ــا طن ــکاری ب از هم
ــد؟ بگویی

مســلما طناز طباطبایی و صابر ابر بســیار با تجربه تر از من 
هســتند. آن ها ســابقه همکاری باهم را از قبل داشــته اند در 
نتیجه با جنس بازی هم آشــنا بودند. من در تیم آن ها تازه وارد 
محسوب می شدم اما آنقدر همراه و پشتیبان بودند که با کمک 
آن ها یک تیم شدیم و توانستیم کار را خوب پیش ببریم. من از 
هردوی این عزیزان بســیار یاد گرفتم و همکاری لذت بخشی را 

تجربه کردم.

ــه  ــری« چگون ــر دفت ــن وزی ــا »آری ــردن ب کار ک
ــود؟ ب

ما بار اولمان نبود که باهــم کار می کردیم . پیش از این من 
در یکی دیگر از فیلم هــای کوتاه آرین 
بــازی کــرده بودم 
و فیلمنامــه یکــی 

دیگــر از کارهای او را مشــترکا نوشــته بودیم. درکل 
همکاری هایی باهم داشته ایم اما این اولین همکاری 
جدی ما در ســینمای بلند بود، در حقیقت از آنجایی 
که آرین در مرحلــه فیلمنامه به من فکــر کرده بود 

باعث می شــد که خودم را به نقش نزدیک تر حس کنم. 
یک سری از ویژگی های نقش براساس 
اینکه من قرار اســت آن را بازی کنم 
نوشــته شــده بود که این کار را برایم 
روان تــر می کرد ، همکاری با همســر 
سختی ها، شیرینی ها و پیچیدگی های 
خودش را دارد. باید مدام رابطه را کنار 
بگذارید و بتوانیــد آن  را با کار تفکیک 
کنید. البته این قضیــه برای من روی 
مثبت داشت چرا که او را می شناختم 
و مهم تــر از هرچیــز بــه او و کارش 

اعتماد داشتم.

فیلــم  شــما  نــگاه  از  
»بی رویــا« چــه نقــاط قــوت 

کــه  دارد  شــاخصه هایی  و 
هــم نظــر مــردم و منتقدیــن 

ــم  ــد و ه ــب کن را جل

ــدگار  ــر مان ــک اث ــما ی ــه کاری ش در کارنام
ــد؟ باش

نقش مــن در »بی رویا« نقش مکمل و بســیار 
مهمی است. این نقش پیچیدگی های بسیاری دارد 
که باعث می شــود اگر خوب از پس آن برآمده باشــم 
در کارنامه کاری من ماندگار شــود. به 
عقیده من »بی رویا« فیلم بسیار روانی 
اســت که به راحتی می توانی دنبالش 
کنی اما در عین حال المان هایی در آن 
وجود دارد که به سادگی برای مخاطب 
قابل پیش بینی نیســت، این مســئله 
بیننــده را کنجکاو می کنــد که مجدد 
کار را ببیند. البته باید فیلم دیده شــود 
تا بتوان راجع به این ویژگی ها حرف زد. 
احساس می کنم اشــاره کردن به یک 
موضوع خاص برای منــی که در درون 
فیلم هســتم قطعا بسیار متفاوت است. 
من از مرحلــه ای که طرح کار نوشــته 
شده تا به انتها حضور داشته ام به همین 
دلیل ســخت اســت بدون جهت گیری و پیش زمینه راجع به 

فیلم حرف بزنم .

از  شــما  ارزیابــی  تاکنــون  
سیاســت های  و  برنامه ریــزی 
ــوده  ــه ب ــر چگون ــنواره فج جش

ــت؟  اس
احساس می کنم امسال بیشتر 
از ســال های پیش بــه قوانین 
فراخوان جشــنواره فجر پایبند 
بوده انــد. ایــن مســئله حس 
اطمینان به آدم  می دهد و باعث 
قوت قلب می شــود. امیدوارم 
که تا آخر جشــنواره این نظم 

حضور داشته باشد.

شادیکرمرودیبازیگرفیلم»بیرویا«:شادیکرمرودیبازیگرفیلم»بیرویا«:

»زیبا«، پیچیده ترین نقشی  که تا به حال بازی کرده ام


