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مستندساز
نیما   کزازی

سرمقاله

می گویند فیلــم »در جســتجوی فریده« براســاس لجبازی 
فیلمســازان با یکدیگر انتخاب شــده! اگر این گونه اســت این 
درست ترین و بهترین انتخاب شــما در نتیجه یک لجبازی بوده 

است.
چرا از انتخاب یک فیلم مستند برای اسکار ناراحت هستید؟!

آیا تصور می کنید مستند، فیلم نیســت؟ یا ارزشش پایین تر از 
سینمای داســتانی است؟ یا لغت مستند، شــما را یاد »راز بقا« 

می اندازد؟
سینمای مســتندی که در این سال ها به ســختی، با خالقیت 
فیلمساز، بدون پشــتوانه میلیاردی و تبلیغ ها و حضور نداشتن 
ســلبریتی ها، توانســته اســت رشــد قابل توجهی در سینما و 

جشنواره های دنیا داشته باشد.
بدون شک »در جستجوی فریده« یکی از بهترین فیلم های حال 
حاضر سینمای ماست؛ فیلمی با ســوژه ای فوق العاده جذاب و 

دراماتیک.
به نظر من فیلمی با این داستان که: زنی پس از چهل سال زندگی 
در هلند، تصمیم به پیدا کــردن خانواده واقعی خودش در ایران 
می گیرد، آن هم به صورت مســتند، برای اعضا یا داوران اسکار، 

بسیار جذاب تر از هر فیلم داستانی ایرانی است.
»در جســتجوی فریده« درواقع در جســتجوی حقیقت است؛ 
حقیقتی کــه ما را تا انتها بــا خود همراه می کنــد. فیلمی پر از 
جزییات درباره فرهنِگ زیســتن؛ زیســتن در غرب منطقی و 
شرق احساسی. در هلند او با خانواده ای آرام، کم حرف و منطقی 
سر یک میز می نشیند و غذایی ســبک می خورد و در ایران سر 
سفره ای که بیســت نفر دورش نشســته اند و پرهیاهو و خیره 
برایش یک دیس غذا گذاشــته اند. در هلند پدر و مادری که او را 
به فرزندی قبول کرده اند به تصمیمش برای پیدا کردن خانواده 
واقعی احترام می گذارند و در ایران خانواده ها براســاس باورها و 
فرهنگ زیستن شان حجاب او را درست می کنند یا به دنبال نام 
خدا و پیغمبر »فریده« می گردنــد. »فریده« راوی ما در دیدن و 
شنیدن قصه زندگی خانواده هایی در ایران می شود که فرزندشان 
را در گوشه ای از این سرزمین رها کرده اند. در جایی از فیلم شاید 
از این خانواده ها متنفر شوید و در جایی شاید برایشان دلسوزی 
کنید. این فیلم می توانست از نگاه این خانواده ها ساخته شود و یا 
هر کدام مستندی جداگانه و جذاب باشند؛ خانواده هایی که هر 

کدامشان به یقین می دانند »فریده« فرزند آن هاست.
به نظر من سخت ترین انتخاب آزاده موسوی و کوروش عطایی در 
ساخت این فیلم، انتخاب همین زاویه نگاه بوده است که البته فکر 

می کنم انتخاب درست تری را انجام داده اند. 

در جستجوی حقیقت!

گزارش »صبا«  از  مراسم اختتامیه جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما

پرواز هدهد   بیست    و  دوم   بر فراز خراسان   شمالی

کمند  امیرسلیمانی  در گفت   وگو  با  »صبا«  :

سینما     رفتن     بچه  ها 
با ید    تبد یل    به    عا د ت    شود

حمید شاه آبادی، ایوب آقاخانی، صفا آقاجانی و شهین نجف زاده  از جشنواره نوایش رادیو نمایش به »صبا«  می گویند

همراه  با  روایت  های  صدا

سهیل موفق در گفت  وگو با »صبا« :

فیلم هایی   انتخاب  کردیم  که   به   اعتبار جشنواره  کمک  کنند 


