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 فیلم سینمایی »زاالوا« به کارگردانی ارسالن امیری، اثری در ژانر وحشت است که اکران خود در سینماهای 
کشور را از چهارشنبه هفته جاری آغاز خواهد کرد. این فیلم نخستین ساخته ارسالن امیری، در سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر اکران شد و توانست عالوه بر اقبال مخاطبان و نقدهای مثبت منتقدان، بخشی از مهمترین 
جوایز این دوره از جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند. »زاالوا« می تواند نقطه شروع خوبی برای آثار بومی در 
سینما باشد؛ آثاری مانند »آتابای« که در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر خوش درخشیدند. این آثار می توانند 
از سینما تمرکززدایی کرده و پتانسیل اقلیم های مختلف کشور را به حرکت درآورند. اثری که امید آن می رود در 

اکران هم مورد اقبال مخاطبان قرار گیرد/ خبرگزاری میزان

جشنواره بین المللی زنان فیلمساز Cinema dìiDEA  در شهر ُرم ایتالیا میزبان چند اثر مستند 
و کوتاه از آثار سینماگران زن ایرانی خواهد بود. مستندهای »دختران نجار، دو نوازی برای یک رویا« 
به کارگردانی آزاده بی زارگیتی، »رادیو گرافی یک خانواده«  ساخته  فیروزه خسروانی، »پریخوانی« به 
کارگردانی معصومه کیانی، »انتخاب« از منصوره رادفر و فیلم کوتاه »پرستیژ« ساخته زهرا آهویی آثاری 
هستند که در این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته می شوند. Cinema dìiDEA اولین جشنواره 
بین المللی فیلم زنان در شهر ُرم اســت که کاماًل به کارگردانان زن و دیدگاه آنها اختصاص دارد. اولین 

دوره این جشنواره در ژوئن 201۷ برگزار شد /خبرگزاری ایسنا

اکران »زاالوا« از 8 تیر۵ فیلم ایرانی در جشنواره زنان فیلمساز ُرم

پوران درخشنده نویســنده و کارگردان، قرار اســت با موضوعی جدید، 
تازه ترین اثر خود را که چندین سال برای ساخت آن تالش کرده است مقابل 
دوربین ببرد. در ســال 1۳۹2 و پس از تجربه موفق ســاخت فیلم »هیس! 
دخترها فریاد نمی زنند« او اعالم کرد که در فکر ساخت فیلمی برای پرداختن 
به مشکالت پسران است. با این حال بنا بر دالیل مختلف، امکان ساخت این 
اثر متفاوت و جنجالی فراهم نشــد، اما این موضــوع همچنان دغدغه پوران 
درخشنده بوده تا سرانجام این فیلم، به مرحله پیش تولید رسید. طبق شنیده 
ها در این فیلم سینمایی بازیگران زن نقش کمرنگی دارند و بیشتر تمرکز قصه 

حول بازیگران مرد است.
او پیشتر درباره این فیلم گفته بود که من در مورد موضوع پسر بچه ها برای 
نخستین بار کار می کنم. به طور مثال اگر تعرضی در مورد بچه ها انجام شود، 
بچه ها این موضوع را به هیچ کس نمی گویند و این موضوع حتی اگر ادامه دار 
باشد روی شخصیت، اعتماد به نفس و تحصیل شان نیز تاثیر گذاشته و آن ها را 

به یک انسان ناموفق و بدون اعتماد به نفس تبدیل می کند.
 به نظرم پسرها خیلی معصوم و مظلوم هستند، چون نمی توانند حرفشان 
را بزنند؛ بار زندگی به آن ها دادیم تا به دوش بکشند و در واقع گفتیم که باید به 
مردها تکیه کنیم. این فیلم می تواند بسیار به خانواده  و پسرها نزدیک شود و 
تمامی پیام های دریافتی از رسانه های اجتماعی و ایمیل شخصی نشان می هد 

که چقدر همه خواهان ساخت این فیلم هستند.
در همین خصوص این نویســنده و کارگردان گفت: این روزها مشــغول 
جلو بردن کارهای فیلم سینمایی »هیس پسرها گریه نمی کنند هستم« که 

اصالحات فیلم نامه اش را انجام داده ام و در مرحله پیش تولید هستیم.
او با بیان اینکه پیش تولید این فیلم قرار بود تا آذرماه 1۳۹۹ به پایان برسد 
و وارد مرحله تولید شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکل سرمایه، این 
تاریخ به تعویق افتاد، اظهار کرد: محتوای این فیلم درباره پسرها و آسیب هایی 
است که در دوران کودکی می خورند و این که چگونه استمرار این آسیب های 
روان شناختی که در گذشته رخ داده است، به دنیای زندگی شان در زمان حال 

بازمی گردد؛ یعنی این پســران در ازدواج، تحصیل و تمام دوران زندگی 
دچار مساله و مشکل هستند.

این کارگردان با تاکید بر اینکه »هیس پسرها گریه نمی کنند« در 
یک کالم روایت زندگی قربانی های مذکر است، به زمانی که برای تحقیق 
و نوشتن فیلم نامه این فیلم صرف شده است، اشاره کرد و گفت: چندسال 
برای این فیلم پژوهش شده است؛ پژوهش های اجتماعی، کتابخانه ای 
و میدانی که طیف گسترده ای از مطالعات را دربرگرفته است. چرا که 
اولین باری است که درباره پسربچه ها و بحث های روان شناسی و زندگی 
خانوادگی و اجتماعی آنان صحبت می کنیم و انجام این پژوهش الزم 

بود؛ چرا که نیاز جامعه است. 
درخشنده با تاکید بر اینکه، اعتقاد دارم هرکسی مسئولیتی دارد 

و باید حرکتی کند؛ به عبارت دیگر هرکدام از ما وقتی وارد این 
جهان شدیم مسئولیتی را برعهده داریم، اضافه کرد: 

»هرکدام از ما یک مسیری را داریم که باید طی 
شــود؛ قطره قطره. هر قطره ای که از جایی 

عبور می کند و در پی انجام کاری می رود. 
در نهایــت حساســیت های آدم ها و 

حسی که به دنیای پیرامون دارند، 
در این موضوع دخیل است. 

آدم ها و فیلمســازان اگر 
عاشق باشــند دنبال این 
موضوع می روند. متأسفانه 
امروز کمتر به این مسائل 
و دغدغه ها می پردازیم و 
می بینم که فیلم ها ساخته 
می شوند تا صرفا ساخته 

شوند/ خبرگزاری ایرنا

صحبتهایپوراندرخشندهدرباره»هیسپسرهاگریهنمیکنند«

فیلم هایی که ساخته می شود دغدغه مند نیستند


