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توافق جشنواره و تهیهکننده؛ بیاطالعی کارگردان

نوسازی تاکسیهای فرسوده

«کشــتارگاه» چهارمیــن فیلــم
بلنــــــد عبــــــاس امینــــــی بــــه
نگـــاه تهیهکنندگــی جــواد نوروزبیگی
امسال در بخش نگاه نو که مخصوص کارگردانهای
فیلم اولی اســت به نمایش درآمد و این مسأله زمان
برگزاری جشــنواره حاشــیههای زیادی هــم بهوجود
آورد .امینــی کارگردان فیلم در یادداشــتی این اتفاق
را زاییــده و نتیجــه توافق تهیهکننده فیلــم با مدیران
جشــنواره میداند و میگوید چنین تصمیمی بدون
آگاهی من گرفته شــد و وقتی پیگیر شدم هم کسی به
تلفنهای من پاسخ نداد.

امســال بــرای مــن ســال تلخی
بــود .اولیــن اتفــاق این بــود که
فیلــم مــن بــه بخــش نــگاه نــو
رفــت و ایــن اولیــن بــا باعــث
عباس امینی شد هجمهای علیه من صورت
فیلمساز بگیــرد و دوســتان رســانهای
کــم تجربــه کــه بیشــتر بهدنبال
حاشیهسازی بودند سعی کردند که فیلمساز را مقصر
این اتفــاق معرفی کنند و فکر میکردند من با آگاهی
از این مســأله که «کشتارگاه» چهارمین فیلم بلند من
است ،به انتخاب خودم وارد بخش نگاه نو شدهام؛ در
صورتــی که اصــاً چنین چیزی صحت ندارد .مســأله
اینجاست که بســیاری دوســتان بهجای آنکه خواهان

برای سینما «رادیوسیتی» که ساختمانش به فروش رفت

«رادیو»یی که دهههاست صدایش در «شهر» شنیده نمیشود
نشــانیاش میشــد خیابــان
یادداشت
پهلــوی ،بیــن میــدان ولیعهــد
روز
و چهــارراه تخــت جمشــید کــه
امروز میشــود خیابان ولیعصر،
بین میــدان ولیعصــر و چهارراه
طالقانی ،نبش کوچه گیالن.
وقتــی آمد ،شــد پاتوقی برای
جوانــان بــه اصطــاح انتلکتوئل
حمیدرضا محمدی
ِ
خبرنگار
آن روزگار و وقتــی رفــت ،شــد
مجمــع خاطــرات یــک نســل.
جوانــان آن موقــع وقتــی میآمدند ،آالمــد میکردند و
میآمدنــد .بــا هزاروچهارصــد صندلــی بزرگتریــن و بــا
هشتاد ریال بهای بلیت گرانترین سینمای تهران بود و
شلوغترین روزهایش ،جمعهها سانس ساعت  11صبح
بود و جایی بود برای عرض اندام دختران و پسران مرفه
پایتختنشین.
دو طبقه بود و کف سالن انتظار ،پوشیده از مرمر بود.
در آن ســتونهای بــزرگ مرمرآجیــن تعبیه شــده بود.
صندلیهــای مبلمانندش از مخمــل قرمز بود .عرض
پــرد ه نمایش فیلم چهارونیم متر بــود .ورودیاش هم
که دیگر برای خودش دلبریها میکرد .چراغهای نئون
قرمزرنگی روی نمای بیرونی ســاختمان ســینما نصب
شده بودند که جلوهای مدرن به سینما میدادند .ضلع
غربی سینما و در ورودی از کف سالن تا سقف شیشهای
بودند و از بیرون ،سینما پیدا بودند.
اینها همه هنر حیدرقلی خان غیایی شاملو بود و دو
سال برای این سینما وقت صرف کرد.
«رادیوســیتی» 27 ،شــهریور  1337افتتــاح شــد ،بــا
«گوهرفروشــان مهتاب» اثر روژه باردیم .فیلمی با بازی
بریژیت باردو و سال  ١٩۵٨و یک دوبله تمامعیار .فیلم
مهر
بیستوشــش شــب روی پــرده مانــد و بعــد ،از ِ 22
همان ســال ،نوبت به «ســلطان و من» ،اثــر والتر لنگ،
محصول  1956رســید .آنجــا جایی برای ســینماروهای
حرفهای شده بود و حاال که سالها گذشته است احتماالً
آنها مهمترین و تازهترین فیلمهای تاریخ ســینما را در
این سینما دیدهاند.
قطعه اول آزادراه تهران شمال
شهروند دیروز با دستور رئیس جمهوری
مجـــازی افتتــاح شــد تــا اولیــن ســفرها
یگانه خدامی از ایــن مســیر آغــاز شــود .البتــه
بهصــورت آزمایشــی .از دیــروز
هشتـگ صبــح عکسهــا و فیلمهایــی
#آزادراه_ از صــف خودروهــا در انتهــای
بزرگــراه همــت غــرب و ورودی
تهران_شمال
قطعــه یــک آزادراه شــمال
منتشر میشــد که منتظر بودند
آزاد راه افتتاح شــود .درباره این مســأله و با انتشــار
ایــن عکسها و فیلمها کاربران زیادی به شــوخی و
جدی نوشــتند .خبرنــگار ایلنا در توئیترش نوشــت
کــه تعدادی از رانندگان ایــن خودروها درباره دلیل
حضورشــان گفتند میخواهیم اولین نفری باشــیم
که از این آزادراه عبور میکنیم.
البته به مســأله عوارض این آزادراه هم پرداخته
میشــد چــون اعــام شــد عــوارض آزادراه حــدود
 50هــزار تومان اســت که بهنظر بســیاری از کاربران
رقم باالیی اســت« :شــاید االن بهعنوان کســانی که
قــرار نیســت از آزادراه شــمال بــا عــوارض ۵۰هــزار
تومنــی اســتفاده کنیــم زیــاد بهــش اهمیــت ندیم

جــواد مجابــی در جایی گفته اســت که «بــا افتتاح
سینماهایی مثل رادیوسیتی که شاهد ساختنش بودم،
بتدریج فیلمهای جدی ،مثل «کســوف» آنتونیونی را
دیدیم یا «هشــت ونیم» و «شب» را و پرویز دوایی در
البــهالی متنی بلند اشــاره کرده که «فیلم چهار ســوار
سرنوشــت اثر وینسنت مینهلی [که از  25مرداد 1341
بــه نمایــش درآمد] را در ســینما رادیوســیتی دیدیم؛
فیلمــی کــه تأثیــری غیرقابلتصور بر من گذاشــت».
و البتــه محمدعلی نجفی هم نوشــته اشــت که «من
دانشــجوی معماری بودم که در رادیوســیتی «خشت
و آینه» ابراهیم گلســتان [که از  29دی  1344به مدت
سه هفته به نمایش گذاشته شد] و «شب» آنتونیونی
را دیدم .ســینما رادیوســیتی ســالهای طوالنی است
که تعطیل شــده است .احتماالً اآلن اغلب رهگذرانی
که از کنار رادیوســیتی ســابق عبور میکنند نمیدانند
که اینجا روزگاری ســینمای مهمی قرار داشــته است؛
سینمایی که نیمقرن پیش فیلمهای متفاوت و پیشرو
اکــران میکرد و این فیلمها بر ذهن و جان جوانهای
شیفته و عالقهمند تأثیرات بنیادین میگذاشت».
و البتــه ،اینهــا ،تنهایــی جزئــی از انبــوه خاطــرات
رادیوسیتی است.
امــا این ســینما یک بــار در ســال  1352هدف بمب
مجاهدیــن خلــق قــرار گرفــت اما دســت آخــر در آبان
 1357در آتــش ســوخت و ســینمای  1230مترمربعی
عزیزاهلل محتشــمی دولت مســتعجل شــد .ســینمایی
کــه در ســال 755 ،1355هزار تماشــاگر به خــود دید و
فیلمهایش 35میلیون و 530هزار ریال فروخت.
حــاال در ایــن هیاهــوی جشــنواره فیلــم فجــر و
درســت در روزهایی که یــک نمایش با همین نام در
عمــارت روبهرو تهــران در حال برگزاری اســت ،خبر
آمده اســت که ســینما را بنیاد شهید و امور ایثارگران
فروخته اســت به یک مالک شــخصی ،که البته طبق
قــرارداد ،حــق نــدارد آن را تخریــب کنــد .حــاال باید
یل ســینماهای تهــران چه میشــود .آنقدر
دیــد این ِ
میماند تا میپوســد و میریزد یا سرنوشتی دیگر در
انتظارش است.
ولــی تجربه میگه این هزینههــای اضافی که به این
شــکل از مردم گرفته میشــ ه برای مسئوالن شیرینه
و بایــد منتظر باشــیم چندوقت دیگه بــرای عبور از
بزرگراههای داخل شــهر هم پــول پرداخت کنیم»،
«ایــن عزیزانــی کــه تــوی صــف بازگشــایی آزادراه
تهران شمال وایسادن میدونن فقط تا شهرستانک
میتونــن بــرن؟ چــه خبرتونــه چــه خبرتووونــه؟!»،
«کاش آزادراه شمال بهطور کامل باز بشه ما بتونیم
دوبــاره از جــاده چالــوس لــذت ببریــم»« ،عوارض
عبور از قطعه یک آزادراه تهران شمال نشون داد که
ما مردم عادی نباید خوشــحال باشیم! اینرو برای
پولدارها ســاختند که با پورشــههاشون راحت برن و
بیــان .ما االن تو جادههای قدیمی مزاحمشــونیم و
ترافیــک درســت می کنیــم« ،».وام بــرای پرداخت
عوارضــی آزادراه تهــران شــمال نمیــدن؟»« ،راه
دسترســی و تخریــب جنگلهــای شــمال کوتــاه
شــد!»« ،این آزادراه تهران شــمال یه ذرش درست
شــده که عوارض شــده حدود  50تومن ،تــو رو خدا
کاملش نکنید ،این آزادراه کامل بشــه عوارضش یه
قیمتی میشــه که وقتی بریم شــمال باید یه شــیش
ماهــی اونجا بمونیــم کار کنیم تا یــه پولی پسانداز
کنیــم بتونیــم بــاز عوارضــی بدیــم برگردیــم خونه

پیام دبیر جشنواره موسیقی خطاب به هنرمندان

خالکوب آشوویتس
هدر موریس
ترجمه سودابه قیصری
نشر ثالث

چرا «کشتارگاه» چهارمین فیلم بلند فیلمساز به بخش نگاه نو رفت

نــــگاره
سهیل محمدی

رویدادهــا و جشــنوارههای موســیقی از جملــه جشــنواره
موسیقی فجر فرصتی است تا شناختی از وضعیت موسیقی
و ظرفیتهای هنرمندان و جوانان و اجرای آثارشــان فراهم
شــود و گونههای مختلف موسیقی متناسب با سالیق متنوع
کنار هم ارائه شــود .سیوپنجمین جشــنواره موسیقی فجر و
حضور گروههایی در انواع موســیقی بیانگر بالندگی و پویایی
موســیقی اســت که در متــن جامعه امــروز ما جریــان دارد و
ضرورت دارد با شــناخت نیازها و توانمندیهای آن به آینده
موسیقی ایران بیندیشیم.

هرهفتههزارانیهودی
اهلمجارستانبه
آشوویتسوبیرکناو
آورده میشوند و مدام
آشوبوغائلهبرپاست.
اللیمتوجهعلتاین
ناآرامیهاشدهاست.هر
چه شماره روی ساعد افراد
باالترباشد،احترامدیگران
بهآنهاکمترمیشود.

نمایشی برای ندیدن
توگو
گف 
با سایه5-
ستون پنجشنبه

شاهرخ دولکو
منتقد سینما

 خب بسالمتی جشنوارهفیلم فجر هم تمام شد.
 +بله خداروشکر.
 یــه ســؤال .فکــرمیکنــی در انتهــا چــه
چیــزی بیشــتر از هر کدوم
از بخشهــای جشــنواره
تو ذهــن شــرکتکنندهها
باقی میمونه؟
 +با اختالف ،جلســات
پرسش و پاسخ!

 واقعا؟ +بله .قطعاً.
 یعنــی با وجود این همه فیلم و حاشــیهو ماجــرا و نقــد و جایــزه و اینا ،بازم جلســات
پرســش و پاســخ بیشــر تــو ذهنهــا باقــی
میمونه؟
 +حتماً
 آخه چرا؟ چه چیزش این قدر عجیب یاجالبه که این قدر موندنی ش میکنه؟
 +خب دالیل زیادی داره.
 یه چندتاشو محض نمونه بگو. +اوالً ایــن جلســات مثــل جلســاتی کــه تو
اغلــب جشــنوارههای دنیــا اتفــاق میافتــه،
اونــور آبیــا هم بهش
یــه جلســه مطبوعاتیهِ .
میگــن  Pressکــه ظاهــراً همیــن معنــی
مطبوعاتی مارو داره.
 خب اینجا هم همینه دیگه. +اگــه همینه پس منتقد فیلم اونجا چکار
میکنه؟
 مگه منتقد فیلم ،مطبوعاتی نیست؟ +مطبوعاتــی بــه معنــی خبرنــگاری ،نــه.
منتقــد در هیــچ جشــنوارهای در دنیــا تــوی
کنفرانــس مطبوعاتــی نمیاد تــا فیلمی رو که
حداکثر  5دقیقه پیش دیده نقد کنه.
 منتقد پس چکار میکنه؟ +منتقــد در طــول اکران و نمایــش فیلم،

و خواســتار بازنگری در آییننامه جشنواره شوند نوک
پیــکان انتقادشــان را ب ه ســمت من نشــانه رفتند .این
مســأله حاصل توافق پنهانی و بــدون اطالع من ،بین
تهیهکننــده کشــتارگاه و مدیــران جشــنواره بــود و بعد
از اینکــه متوجــه ایــن اتفاق شــدم هــر چه بــا مدیران
جشــنواره تماس گرفتم هیچکس به تلفن من جواب
نداد تا پیگیر این مســأله شــوم .از طــرف دیگر طبیعتاً
میدانســتم بــا شــناختی کــه داوران از مــن دارنــد و
میداننــد مــن کارگــردان فیلــم اولی نیســتم ،بــه این
فیلم توجهی نخواهند کرد و انصاف هم همین حکم
را مــیداد که جوانهای فیلم اولی در این داوری دیده
شــوند نه من که چهارمین فیلم خود را ســاخته بودم
و بنــا بــ ه دالیلی که گفتم بدون خواســت من بهعنوان
کارگــردان بــه بخش نگاه نو رفته بــود و همه اینها در
کنار هم باعث قربانی شــدن کشــتارگاه شــد .اگر فیلم
بــه بخش ســودای ســیمرغ میرفــت احتمــال زیادی
داشــت که در چندین رشــته فیلم نامزد سیمرغ شود
امــا بههــر صورت جشــنواره فیلــم فجر همین اســت.
پیــش از آنکه آرای نهایی اعالم شــود من به یکســری
از دوســتان ،بدون اینکــه فیلمها را دیده باشــم ،آرای
نهایــی را حــدس زدم و گفتــم کــه چــه فیلمهایــی در
نهایــت نامزدهــای نهایی خواهند بــود .به عقیده من
ایــن اتفاقــات در همــان زمــان تولید قابــل پیشبینی
اســت .مثــاً فیلمی که با بودجه شــخصی یا مســتقل
یــا حداقــل کمتــر از فیلمهای دیگر ســاخته میشــود

چندبــار دیگــه در فضایــی آرومتــر و بــدون
پیشــداوری یا شــلوغی یــا جوزدگی جشــنواره
فیلــم رو میبینه و بعد بــا کلمات درباره اون
فیلم مینویســه .مکتــوب و مســتدل و بدون
نمایش جشنوارهای.
حواشی
ِ
 دیگه چی؟ +دیگــه اینکه بقیه جلســه هــم به هرحال
از آفتهای همیشــگی در جامعه ما خالصی
نداره.
 چه آفت هایی؟ +نداشــتن تخصــص ،گرایشهــای صفــر
و صــدی ،عــوام گرایــی ،جوزدگــی ،تســویه
حســابهای سیاســی یا جناحی ،تالش برای
دیده شــدن ،تالفی کردن ،عصبانی و طلبکار
بودن ،بیسوادی و خیلی چیزای دیگه...
 منظورت رو درست نمیفهمم! +ببیــن ،خیلــی از کســانی که در جلســات
بهعنــوان خبرنــگار شــرکت میکنــن ،اولیــن
نداشــتن قضاوتــه رو
رســم خبرنــگاری کــه
ِ
ِ
رعایــت نمیکنــن .اونــا متوجــه نیســتن کــه
کنشــگر سیاســی/
خبرنــگارن ،نــه تحلیلگر یا
ِ
اجتماعــی .بهجــای پرســیدن و منتظر جواب
منتظر سؤال
بودن ،خودشــون جواب میدن و
ِ
توضیحات فیلمســاز میمونن و در
یا حداکثر
ِ
نهایت همونو هم قبول نمیکنن.
 دیگه چی؟ +دیگه اینکه بیشــتر ســؤالها یــا به معنی
اینه کــه دارم مچت رو میگیــرم یا حالت رو.
بعضــی اوقات هــم به معنــی اینه کــه من از
تــوی فیلمســاز بیشــتر میدونــم .یــا اینکه تو
باید اونجوری که من میگم و میخوام فیلم
بسازی.
 واقعاً؟ +واقعاً .یکی به فیلمساز اعتراض میکنه
که چرا بــه یه زبون دیگه غیر از فارســی فیلم
ساخته ،یکی اعتراض میکنه که چرا قهرمان
فیلــم ایــن کار رو کــرد و اون کارو نکــرد ،یکــی

بــا فیلمهایــی کــه بــا بودجههــای کالن اینطرفــی و
آنطرفی ســاخته میشود امکان رقابت دارد .در واقع
این شــکلها و حمایتهــای مادی و معنوی هســتند
که نتیجه را رقم میزنند و طبیعی اســت که در چنین
اتفاقــی به این نتیجه خواهیم رســید کــه نتایج به چه
شــکل خواهد بــود و داوریها چگونه .تمــام تالش ما
برای اکران این است که بهترین اکران را داشته باشیم
چــون فیلمهایــی مثــل کشــتارگاه در کنار آنکه ســعی
میکنــد ســرگرمکننده باشــد و مخاطــب را در ســالن

اعتــراض میکنه که تو چرا در فالن جشــنواره
خارجــی اینو گفتــی بعد در جشــنواره داخلی
اینــو گفتــی .خالصــه اینکه هیــچ کی بــا خو ِد
فیلمــه کاری نــداره .همــه دنبــال حاشــیه یــا
مطرح کردن اسم و نظر خودشون هستن.
 آخــه خبرنــگار کــه نبایــد دنبــال مطرحکردن خودش باشه.
 +همیــن دیگــه .نــه تنهــا خودشــو مطرح
میکنه بلکه ســعی میکنــه با مخالف خوانی
و پرســیدن سؤالهای عجیب و غریب ،از این
فرصت بهترین اســتفاده رو ببره تا بیشتر یاد
آدمها بمونه.
 حاال اینایی که داری میگی ،یعنی اینکهمقصر فقط خبرنگارا هستن و فیلمسازا هیچ
تقصیری ندارن؟
 +اصــاً و ابداً .مــا همه چی مــون به همه
چــی مــون میــاد باالخره .همــه ایــن چیزایی
کــه گفتم ،یه شــکل دیگه ش تــو صحبتها و
رفتارهای بعضی فیلمسازا هم دیده میشه.
 مثالً؟ +مثالً اینکه نمیتونن جلوی خشــم شونو
بگیــرن .بــا اولین ســؤال مخالف مث اســفن ِد
رو آتیــش ،از جا میپرن و شــروع میکنن کل
خبرنگارا رو مزدور و دشمن و ناالیق خوندن.
 ای بابا...جواب مســتدل دادن ،بنا رو
 +یــا به جای ِ
میذارن بــا خبرنگار کل کل کردن .یا ســن و
سالشــو مســخره میکنــن ،یا سوادشــو زیر
ســؤال میبــرن یــا جــواب چکشــی میدن
جنــس اینکــه «بــه تــو چــه؟» و «دلــم
از
ِ
میخــواد» و «بــه تــو مربــوط نیســت» و
اینا...
 عجب حکایتیه ها.. +بلــه ســایه جــان .بــرای همینــه کــه
میگم این بخش از جشــنواره بیشــتر از کل
اون در یادها میمونه...
 -راست میگی واهلل...

مــون»« ،آزادراه تهران شــمال رو چهل ســاله دارن
میســازن .طرح و نقشــه هــاش برای حجــم خودرو
چهــل ســال پیشــه االن پاســخگوی نیاز ایــن حجم
خــودرو هســت؟»« ،در حــال حاضر تعــداد زیادی
خــودرو در ورودی آزادراه منتظــر ایســتادند تا با باز
شــدن آزادراه ،وارد آن شــوند .بــدون شــرح واقعاً»،
«اونایی که ســالها توی ترافیک شمال اذیت شدن
االن خیلی ذوقزدهطور رفتــن توی ترافیک آزادراه
جدیــد مونــدن« ،» .عــوارض آزادراه تهران شــمال

فرهادی دوباره در ایران
م میسازد
فیل 

خبرســاخت فیلم تازه اصغر فرهادی در ایران را
خبــر نشــریه سینمایی ددالین منتشــر کرد و طبق خبر
روز این نشــریه ما میدانیم که پــروژه جدید فرهادی
فارســی زبان خواهد بود ،در شــهر شــیراز جلوی دوربیــن میرود و
فیلمبرداری آن از تابستان سال آینده آغاز میشود .براساس اعالم
ددالین ایــن فیلم باز هم در فضای تعلیقی آثار فرهادی ســاخته
میشــود و بازیگران سرشــناس ایرانــی که پیش از ایــن با فرهادی
همکاری نداشتهاند دراین فیلم نقشآفرینی خواهند کرد.
ایــن فیلــم جدید با عنــوان «قهرمان» طی دو مــاه آینده وارد
مرحلــه پیــش تولید میشــود و کمپانــی فرانســوی ممنتو پخش
بینالمللی ســاخته جدید فرهادی را نیز برعهده خواهد داشت.
الکســاندر مالگی ،که با کمپانی ممنتو تهیهکننده ســه فیلم اخیر
فرهــادی را برعهــده داشــته درایــن فیلــم جدیــد نیــز بــه همراه
فرهادی تهیهکننده خواهد بود.
رونمایی ازاین پروژه ســینمایی جدید ،هفته آینده در جشنواره
برلین برگزار میشود و قرار است نسخه انگلیسی فیلمنامه آن در
جشنواره برلین در اختیار خریداران بینالمللی قرار بگیرد .البته که
همچنان جزئیات فیلمنامه آن به بیرون درز پیدا نکرده اســت اما
آنگونه که الکســاندر مورو ،نایب رئیس فروش و بازاریابی کمپانی
ممنتــو ،دربــاره ایــن پروژه گفتــه اســت« :مفتخریم که یــک پروژه
جدیــد ســینمایی از ســینماگر مؤلف بــزرگ اصغر
فرهادی ارائه دهیــم .او کارگردانی ثابت قدم و
اســتاد تعلیق اســت که مخاطبان را به ســینما
میکشــاند .فیلمنامــه «قهرمــان» مشــخصاً
فوقالعاده اســت و به بســیاری از مسائل روز و
معاصر جوامع مدرن میپردازد».
بهگــزارش ایســنا ،گفتــه میشــود
فرهــادی که بــرای فیلــم «جدایی نادر
از ســیمین» نامــزد اســکار بهتریــن
فیلمنامــه شــده در فیلــم جدیــدش
نیــز از فیلمنامــهای بــه همــان اندازه
تأثیرگــذار و فوقالعــاده بهره خواهد
بــرد وبــا توجه بــه موفقیــت تاریخی
فیلم کرهای «اَنگل» در جوایز اسکار،
تقاضا برای ساختههایی این چنین در
بازار جشنواره برلین بیشتر خواهد بود.

آرزوی دختر افغان
در اختتامیه جشنواره فجر

 ٤٨هــزار تومنه ،جاده ابریشــمه مگــه!؟»« ،یه عده
ســاعتها تــوی ترافیــک همــت غــرب ایســتادن تا
اولین ماشــینی باشــن که پا میزاره تــو آزادراه تهران
شمال .تازه دارم میفهمم سطح زندگیمون نتیجه
کیفیت رفتــار خودمون هســت»« ،عــوارض قطعه
اول آزادراه تهران شمال زیر  50هزار تومنه .بخوای
یه سفر از تهران بری شمال از این آزاد راه هزینه یه
بلیت هواپیما رو ازت میگیرن»« ،ملتی هســتیم که
برای آزادراه صف میکشیم».

ســینما نگه دارد اما از این مســأله که او را دستخالی
از ســالن سینما بیرون نفرســتد و آینهای باشد از آنچه
تجربــه و زندگــی میکند ،غافل نیســت .مــا امیدی به
حمایتهــای آنچنانــی نداریــم و فقــط امیدمــان بــه
مردم اســت و تجربه من از اکران در جشنواره این بود
کــه واقعــاً کمتر کســی موقع اکران کشــتارگاه از ســالن
خارج میشــد و این مسأله امیدوارم میکرد که مردم
نظــر موافقــی بــه این فیلــم دارنــد و امیــد دارم که در
اکران هم اتفاقات خوبی برای «کشتارگاه» بیفتد.

مراســم اختتامیــه جشــنواره
ماجـــرا فیلم فجر همچنــان مورد توجه
کاربــران شــبکههای اجتماعــی
اســت و یکــی از مســائلی کــه دربــارهاش صحبــت
میکننــد حرفهای شــمیال شــیرزاد دختــر نوجوان
بازیگــر فیلــم «خورشــید» مجید مجیدی اســت .او
پــس از اینکــه همــراه ابوالفضــل شــیرزاد ،روحاهلل
زمانی و سید مهدی موسوی بازیگران نوجوان فیلم
«خورشــید» از سوی هیأت داوران لوح تقدیر گرفت
گفت« :من در مترو برای گذران زندگی کار میکنم.
امیــدوارم روزی برســد کــه در جهــان هیــچ کــودک
کاری وجود نداشته باشد ».حرفهای او تماشاگران
مراســم اختتامیه را تحت تأثیر قرار داد و دیروز هم
دربارهاش در شــبکههای اجتماعــی حرف میزدند
و مینوشــتند و البته فیلم صحبتهای او را بازنشــر
میکردنــد« :آخ چقــدر ایــن بچههایی کــه مجیدی
انتخابشــون کــرده خوبــن .اصــاً کالً فجر یــه طرف
روحاهلل و شــمیال هم یه طــرف»« ،گرتا تونبرگ کیه
ما خودمون شــمیال داریم که مانیفســت میخونه تو

جشــنواره فجــر»« ،حواســمون باشــه بــه جهانی که
پیش روی شمیال و روحاهللهای خورشید باز کردیم،
رهاشــون نکنیــم ،فرامــوش شدنشــون بعــد از ایــن
دســت و هوراها ،پســتها و اســتوریها خطرناکتر
از زندگــی تلخیــه کــه تــا امــروز داشــتن!»« ،هــر کی
تونســت حرفهــای شــمیال شــیرزاد و روحاهلل زمانی
از بازیگــران فیلــم خورشــید مجیــد مجیــدی رو در
اختتامیه جشــنواره فیلم فجر ببینه و تونست اشک
نریــزه خــوش به حالــش .مــن در برابر نگهداشــتن
اشــکهام در چنیــن شــرایطی خیلی ناتوانــم! خوبه
یــا بــد نمیدونــم« ،».شــمیال شــیرزاد بازیگــر فیلم
خورشــید توی اختتامیه جشــنواره فیلــم فجر« :من
یک دختــر افغانیام و»...حاال اگه یــک ایرانی گفته
بود ریخته بودند ســرش و پــدرش رو درآورده بودن
کــه افغانــی نــه افغانســتانی و انگ بیســوادی هم
بهــش میبســتند»« ،شــمیال شــیرزاد گرچــه یــک
کــودک اســت اما غمهــای زندگی عمــاً او را بزرگ
کرده .حرفهایش محکم و تلخند .کار ،رنج آوارگی
و ســختی کشــیدن در کشــوری دیگــر چون در کشــور
خودش آرامش نیست و جایی ندارد ،سبب شده که
امیدوار باشد« :هیچ کودک کاری در جهان نباشد».
براستی که زندگی سخت زنان را میسازد».

