
تهیه کننده و کارگردان فیلم »آن ها مرا دوســت نداشــتند« 
درباره شــائبه به وجود آمده درباره مطالبه پول از سوی بازیگران 
این فیلم برای حضور در نشســت های جشــنواره فجــر به ارائه 
توضیحاتی پرداخت. محمدرضا رحمانی تهیه کننده و کارگردان 
فیلم سینمایی »آن ها مرا دوست داشــتند« از آثار رونمایی شده 
در چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر درباره وضعیت 
اکران عمومی این فیلم سینمایی گفت: هنوز برخی کارهای فنی 
فیلم نهایی نشده اســت و پخش کننده ای هم برای فیلم انتخاب 
نکرده ایم به همین دلیل نمی توانیم درباره شرایط اکران فیلم نظر 
قطعی بدهیم. تصمیم گیری در این زمینه برعهده پخش کننده و 

سرمایه گذار فیلم است.
وی ادامه داد: امروز شرایط سینما به گونه ای است که نمی توان 
درباره اکران فیلم ها صحبت کرد. همه چیز موکول شده است به 
سال آینده تا ببینیم در اوایل ســال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و 
واکنش مردم نسبت به سینما چگونه می شود. با توجه به همزمان 
ماه رمضان و ایام نوروز هم اکران سال آینده تقریباً با یک ماه تأخیر 
آغاز می شود چرا که همه صاحبان آثار ترجیح می دهند در مقطع 

اکران عید فطر فیلم شان را روانه پرده سینماها کنند.

دغدغه امروز مردم چیزهای دیگری 
غیر از سینماست

این کارگردان گفت: باید شرایط اقتصادی و تأثیر تحریم ها را هم 
در نظر داشته باشیم. همه این شرایط بر روی سینما رفتن مردم 
تأثیر گذاشته و فشــار اقتصادی به گونه ای است که آرام آرام سبد 
مصرف فرهنگی مردم در حال تغییر اســت. ممکن است در سال 
آینده اساساً دیگر سینما در اولویت مردم نباشد. مردم همین امروز 
هم تمایل چندانی به سینما رفتن ندارند. همه چیز دست به دست 
هم داده تا دغدغه مردم به ویژه براثر فشارهای اقتصادی، چیزهای 

دیگری غیر از سینما باشد.

وی تأکید کرد: سینما همواره برای ســرگرمی مخاطب بوده 
است و بهره گیری از فرصت سرگرمی هم نیاز به فراغت بال دارد 
که الزمه آن شرایط اقتصادی مناسب است. امروز شرایط به گونه ای 
اســت که حتی مردم برای دیدن فیلم های کمدی هم به سینما 
نمی روند. یکی از شاخص های بررسی وضعیت اکران هم همواره 
وضعیت فروش فیلم های کمدی اســت. در این وضعیت تکلیف 

فیلم های اجتماعی با سوژه های تلخ مشخص است.

آن ها که فیلمم را دوست نداشتند 
منتقدنما بودند!

رحمانی درباره بازخوردهایی که از رونمایی فیلمش در جشنواره 
فجر شاهد بوده است هم گفت: فکر می کنم هنوز منتقدان واقعی 
فیلمم را ندیده اند. مردم اســتقبال خوبــی از فیلم در اکران های 
جشنواره ای داشتند و فیلم برای شــان راضی کننده بود. منتظر 
واکنش منتقــدان واقعی هم هســتم. معتقــدم آن هایی که در 
جشنواره فیلمم را دوست نداشتند، بیشتر منتقدنما بودند! آن ها 
به دالیل دیگری فیلم را دوست نداشته اند. گروهی از رسانه ها هم 
بدون آنکه فیلم را دیده باشند، براساس شنیده ها آن را نقد کردند.

وی ادامه داد: در سانس هایی که فیلم را در کنار مردم دیدم و 
حتی در سانس سینمای رسانه، اکثریت فیلم را دوست داشتند. 
باالخره در میان هر جمعی، عده ای هم پیدا می شوند که شیطنت 
کنند. همه چیز در مسیری قرار گرفت که مشخص بود عده ای با 

پیش فرض های قبلی فیلم را دیده بودند.
این کارگردان درباره نهایی نبودن نســخه اکران شده از فیلم 
»آن ها مرا دوست داشتند« در جشــنواره فجر هم گفت: یکی از 
گله های ما این است که قرار بر این بود همه فیلم ها تا تاریخ 4 بهمن 
همه فیلم ها به دبیرخانه تحویل داده شود و اولین فیلمی هم که 
تحویل داده شد، همین فیلم ما بود. حتی چهار فیلم رزروی هم 
اعالم شد تا فیلم هایی که در تاریخ مقرر نرسیدند حذف شوند اما 

متأسفانه اینگونه نشــد. فیلم هایی داشتیم که ۲1 بهمن تحویل 
دبیرخانه شدند! طبیعتاً ما هم می توانستیم تدوین، صدا، موسیقی 

و تیتراژ فیلم خود را در این فرصت تکمیل کنیم.
وی درباره امکان اصالح نسخه اکران شده از فیلم در جشنواره 
برای اکران عمومی هم گفت: طبیعتاً احتمالش وجود دارد. هنوز 
درباره این مسئله بررسی صورت نگرفته و باید با تدوین گر درباره 

این موضوع صحبت کنیم.

نگفتیم بازیگران فیلم برای حضور در نشست فجر 
پول خواسته اند

رحمانی درباره اظهارات مطرح شده در نشست رسانه ای فیلم 
»آن ها مرا دوست داشــتند« درباره بازیگرانی که برای حضور در 
نشست های جشــنواره فجر تقاضای پول کرده بودند و ایجاد این 
شــائبه که بازیگران این فیلم چنین درخواســتی داشته اند هم 
توضیح داد: مخاطب آن صحبت ها، بازیگــران فیلم ما نبودند و 
اسمی هم مطرح نشد. این یک برداشت اشتباه از این صحبت ها 
بود. شاید عده قلیلی در حد یک یا دو نفر در میان بازیگران باشند 
که چنین نگاهی داشته باشند ولی جامعه بازیگران همگی شریف 

و قابل احترام هستند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع از سوی مجری طرح فیلم در 
نشست مطرح شده است گفت: من این اظهارات را اصالح کردم و 
گفتم که منظور همه بازیگران نیستند. فرد مورد نظر مجری طرح 
ما هم بازیگری بود که االن از ایران رفته است و پول های زیادی هم 

از تهیه کنندگان مختلف دریافت کرده بود. 
درد و دل هــای مجری طــرح فیلم ما بیشــتر متوجه چنین 
بازیگرانی بود و موضوع مطرح شده درباره مطالبه پول برای حضور 
در نشست جشــنواره هم قطعاً مربوط به بازیگران فیلم ما نبوده 
اســت. بازیگران فیلم ما درگیر پروژه های دیگر بودند که امکان 

حضور در نشست را پیدا نکردند./مهر

محمدرضا رحمانی: منتقدان واقعی فیلمم را ندیده اند

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا 
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا شفیعی 

www.rooznamehsaba.com

rooznamehsaba

تهران - خیابان آیت اهلل مدنی - کوچه خجسته منش - پالک ۵
تلفن: ۶- 77۵8۲4۲۲     فکس: 77۵48۲4۵

چاپ: موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
توزیع: نشر گستر امروز 


