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فجر دریچه ای برای تعالی
مسعود کارگر

ماهیت فجر از بدو تولد منوط بر معرفت زایی 
و معرفت شناســی بوده اســت، که توسط هنر 
بتواند انسان را به تعهد و تعالی برساند، همانگونه 
که امام خمینی)ره( در ایــن باره فرمودند: »هنر 
دمیدن روح تعهد در کالبد انسان هاست«، و این 
هنر مظهر ادراکی چنیــن مفاهیمی بوده و باید 

باشد.
چندسالی می شــود از تولد جشــنواره ای با 
ماهیت نمود آثار ســینمایی می گــذرد که قرار 
بود تولیداتــی در آن بروز و ظهــور پیدا کند که 
مناسباتی با فجر انقالب داشته باشد. چند سال 
اول آن همین رویــه تا حدودی بــه این منوال 
پیش رفت، اما هر چه که گذشت کمرنگ تر و بی 
اثرتر شد، تا آنجا که شــاهد فیلم هایی بوده ایم با 
هزاران فرسنگ فاصله از هویت آرمانی و انقالبی 
و به مــرور در برخی ادوار این فاصلــه به تقابل و 
ضدیت هم منجر شد و جشنواره فجر زاویه جدی 
با هویت اصلی خودش گرفــت، تا آنجا که حتی 
فیلم هایی تولید و به نمایش درآمدند که تعارض 
شــدیدی با مفاهیم انقالبی پیدا کردند و موجب 

واکنش های فراوانی شدند.
هنر مفهومی و معیار در سینمای ایران هنوز 
هم که هنوز اســت و بعد از چهل سال گذشتن 
از عمر فجر آن، شــناخته و درک نشده و عمدتا 
سازندگان آثار با حداقل گزاره برای این مفاهیم 
یا آشنا نیســتند یا تمایلی به رفتن به سوی آن 
ندارند. این ابهــام در فهم و روایــت المان های 
انقالبی منجر به گم شــدن هویت این جشنواره 
شده و شاهد فرازو نشیب در ارائه آن بوده ایم که 
در مقاطعی فیلم هایی بشدت قوی و جریان ساز 
داشته و در ادواری با بی رمق ترین و متضادترین 
آثار مواجه شده ایم. این رویه تا دوره چهلم فجر 
تداوم داشــته و عالوه بر اعمال سلیقه شخصی 
و جناحی در هر دوره، با خط مشــی شخصی و 
انحصاری ســازندگان در اعمال سوژه و تولید اثر 

نیز مواجه هستیم.
بزرگترین نقطــه ضعف این جشــنواره گم 
کردن هویــت اصلی خود و رفتن به هر ســویی 
در هــر دوره ای می باشــد، یــک بالتکلیفی در 
تعرف جایگاه! اینکه این جشــنواره ملی است 
یا ایدئولــوژی و یا تلفیق هر دو بــا هم، همین 
بالتکلیفی منجر به خروجــی تولیداتی در آن 
شده که صرفا به نیت دیده شــدن، شهرت و 

گیشــه بوده و نردبانی برای پیشرفت 
در حوزه فیلم ســازی و رقابت 
برای مطرح شــدن بیشتر در 
این ســازوکار و کمتر رنگ و 
بویــی از مفاهیــم متعالی و 
تعهد الهی انسانی در میان 
 آثــار و قصد ســازندگان 

می بینیم.
باید این جشــنواره به 
هویــت و مقصــود اصلی 
خود بازگردد و تکلیفش را 

با هنر متعهد، تعالی انسانی و 
مواجهه با ماهیت ملی روشن 
کند تا بتواند هم در دل همه 

آحاد مردم جا داشته باشد و 
هم اقبــال طیف های مختلف 

جریان هنر و فیلمســازی را با 
خود همراه کند. 

یادداشت روز

تنها مشکل ما، مثل سایر 
پروژه ها، درگیری های 

کرونایی بود و گاهی پیش 
می آمد که کار تعطیل بشود 
ولی به طور کلی، گروه خوبی 

داشتیم و کار، فضای خوبی 
داشت و برای من خاطره  

خوشی بود

گفتگو با مسعود کرامتی بازیگر »شب طالیی«

اسم حاتمی کیا، دلیل حضورم 
در  »شب طالیی« نیست

ــازی  ــه ب ــخصیتی ک ــی« و ش ــب طالی ــورد »ش   در م
ــد؟ ــد بگویی ــرده ای ک

قصه درمورد یک خانواده اســت. یک مادر به همراه پســرها، 
عروس ها و نوه هایش. من نقش یکی از پسرها را بازی می کنم.

 ایــن نقــش از نقش هــای قبلــی شــما متفــاوت 
ــت؟ اس

می توانم بگویم نقــش خاصی بود. در این قصــه به روابط یک 
خانواده پرداخته شــده که یک جور بی اخالقی و فروپاشی اخالق 
در این آدم ها بــه وجود می آید. همــه افراد خانــواده، آدم هایی 
معمولی هســتند که درگیر گرفتاری های روزمره شده اند و 
غرق در روابط خانوادگی اند و حواسشــان نیست که چقدر 
آدم های بی  اخالقی شــده اند. نمی توان گفت نقش متفاوت 
و عجیب و غریبی بود اما پرســوناژ خوبی بود، خوب نوشــته 
 شــده بود و جای کار داشــت و از موقعیت های نمایش خوبی 

برخوردار بود.

ــش  ــن نق ــی، ای ــای قبل ــبت تجربه ه ــه نس  ب
برایتــان چالــش جدیــدی داشــت یــا نــه؟

به نظر من چنیــن اتفاقی به ندرت در ســینمای 
ایران پیش می آید. ما آنچنان فیلمنامه های عجیب و 
غریب و متفاوتی نداریم که مدام بازیگرها را در معرض 

چالش های جدید قرار بدهد.

ــش را  ــن نق ــد ای ــث ش ــزی باع ــه چی  چ
بپذیریــد؟

»شب طالیی«، هم قصه قابل قبول و قابل دفاعی داشت 
و هم وقتی فیلمنامه را خواندم، کاراکتر را دوست داشتم.

به طور کلی در انتخاب نقش هایــم، اگر به زعم خودم قصه 
برایم قابل دفاع باشد و پرســوناژ جای کار داشته باشد نقش را 
می پذیرم. این حداقل شــرایطی اســت که باید وجود داشــته 

باشد تا نقشــی را بپذیریم و حداکثر شــرایط را هم به نظر من در 
طول زندگــی بازیگری در ایــران نداریم تا جاییکه ممکن اســت 
برای بازیگرها یک تا دوبار پیش بیاید که پیشــنهاد نقش هایی با 
شــرایط خیلی خوب و تعریفی داشته باشــند. در حالت معمول، 
وجود همین شــرایط حداقلی الزم، برای ایفای نقش های جدید، 

پذیرفتنی است. 
البته این صحبت به معنی این نیســت که ارزش نقشــم را در 
»شــب طالیی«، کم بدانم چــون بعد از مدت ها یــک قصه خوب 
خواندم و یک کاراکتر خوب دیدم که دوســتش داشتم و تصمیم 

گرفتم کار کنم.

ــف  ــا یوس ــردن ب ــه کار ک   از تجرب
یــک  عنــوان  بــه  کیــا  حاتمــی 

بگوییــد؟ کار  تــازه  کارگــردان 
یوســف حاتمی کیــا به لحــاظ حرفه ای 
به کارش مســلط بــود و قصــه را هم خودش 
نوشــته بود که در تســلط بر اینکه از خروجی 
کار چه می خواهد، بــی تاثیر نبــود. از لحاظ 
اخالقــی هــم بســیار نیکــو و درجــه یک 
بود. تنها مشــکل ما، مثــل ســایر پروژه ها، 
درگیری هــای کرونایــی بــود و گاهی پیش 
می آمد کــه کار تعطیل بشــود ولــی به طور 

 کلی، گروه خوبی داشــتیم و کار، فضای خوبی داشــت و برای من 
خاطره  خوشی بود.

 اســم ابراهیــم حاتمــی کیــا چقــدر در جلــب اعتمــاد 
شــما بــرای همــکاری بــا فرزندشــان کــه کــم تجربه تــر 

اســت، موثــر بــود؟
مطلقا درگیر این مسئله نبودم که بخاطر اسم ابراهیم حاتمی 
کیا، بازی در فیلم پسرش را بپذیرم. از اول هم که با یوسف حاتمی 
کیا صحبــت کردیم همین بحث شــد که چقــدر در تصمیم من 

موثر بوده و همین جــواب را دادم. در طول کار هــم ما فقط یکی 
دوبار آقای ابراهیم حاتمی کیا را دیدیم که می آمدند و یک گوشه 

می ایستادند و از دور سالم و علیک می کردیم.

ــب طالیــی« چــه نکتــه ای دارد کــه ذهــن    »ش
مخاطــب را درگیــر خــودش بکنــد؟

این فیلم، یک تلنگر اســت به ما آدم ها که خودمان را ببینیم. 
آدم های این قصه، معمولی اند و مخاطــب می تواند با دیدن آن ها 
خودش را پیدا کند. اینکــه ببینیم به چه ســمتی می رویم، االن 
می بینیم که جامعه به شکل باورنکردنی و 
حیرت انگیزی به ســمت بی اخالقی پیش 
مــی رود. کارهای زشــت، قبحــی ندارند 
و انگار عادی شــده اند. مثال فــردی را به 
عنوان اختالس گــر بــه دادگاه می برند و 
می گوید فالنی که بیشــتر از من اختالس 
کرده و انــگار از اینکــه به عنوان ســارق 
و اختالس گر دســتگیر شــده است اصال 
خجالت نمی کشد. انگار برای بعضی ها دیگر 
چیزی قبیح نیست. در خیابان ممکن است 
جلوی تو را بگیرند و کیــف پولت را خالی 
کنند یا موبایلت را بگیرند و انگار انجام این 
کارها خیلی راحت و ساده شده است.  این 
نتیجه بی اخالقیست که خیلی هم خطرناک است و ما در این قصه 
می بیینم که بی اخالقی ها چه بر سر خانواده می آورد. این کار شاید 
یک تلنگر باشد برای ما آدم ها که بیشتر به مقوله اخالق فکر کنیم 

و نگذاریم بی اخالقی ها تبدیل به عادت بشوند.

  از تعامل بین بازیگران بگویید؟
در این کار، تعامل و ارتباط خیلی خوبی بین عوامل برقرار بود 
و هیچ چالش، مشکل و تنشی در پشت صحنه نداشتیم و همکاری 

خوبی شکل گرفت.
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