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آغاز رسمی جشنواره 41
سال های سختی که بر سینمای ایران 

گذشت

پایتخت عطش
چرا نمایش فیلم های خارجی در جشنواره 
فجر دهه های 60 و 70، مهم و تأثیر گذار بود

در خبرها خواندم که »اســتاد« برداشتی از نمایشنامه 
»اولئانا« نوشته دیوید ممت است. فیلم شما را می توان 
اقتباسی وفادارانه از این نمایشــنامه دانست یا صرفا 

برداشتی آزاد از آن است؟
کار ما فیلمنامه اوریجینال است. ما برداشــتی از »اولئانا« 
داریم. در حقیقت انگار که من و پیام الریان که نویســنده 
فیلمنامه بوده ایم، این نمایشنامه را خوانده ایم و گذاشته ایم 
کنار. فیلمنامه ما فقط اشتراک موضوعی با نمایشنامه ممت 
دارد. به همین دلیل کار ما برداشت آزاد محسوب می شود و 

اقتباس به حساب نمی آید.
موضوع نمایشنامه هم به روز و داغ است.

موضوع، کامال داغ و به روز است؛ چون موضوعات انسانی کهنه 
نمی شــوند. همانطور که خیلی از کارهای داستایوفسکی را 
اگر حاال بخوانید، کامال موضوع روز به حساب می آیند. چون 
مسائل انسانی مسائلی هستند که بارها در تاریخ تکرار شده اند 

و باز هم تکرار خواهند شد.
فیلم »اولئانا« را که خود ممت براساس نمایشنامه اش 

ساخته، دیدید؟
ندیدم و مخصوصا هم ندیدم تا تحت تأثیر آن قرار نگیرم.

چقدر تجربه های تئوریکی که در مطالعات ســینمایی 
داشتید، در ساخت فیلم به کارتان آمد؟

خیلی مؤثر است. مطالعات نظری باعث می شود که افق دید 
انسان وسیع شود و نسبت بین مطالعات نظری و خود فیلم را 
می توان در روح کار پیدا کرد؛ برای مثال، در کتاب »سینمایی 

دیگر« که امتداد کتاب »غربی زدایی مطالعات فیلم« است، 
از این زاویه به کیارستمی نگاه کردیم که کیارستمی دنبال 
شــیوه های کمتر استفاده شــده یا استفاده نشــده در بیان 
ســینمایی بود؛ یعنی کیارســتمی می خواست شیوه های 
سینمای رایج و تجاری دنیا را - که حدود 90درصد فیلم ها 
براساس آنها ساخته می شــود - کنار بگذارد و دنبال قواعد 
بیانی جدیــد می گشــت. »غربی زدایی مطالعــات فیلم« 
مجموعه مقاالت و گفت وگوهایی بود با آدم هایی که همین 
دغدغه را دارند؛ یعنی دنبال شیوه های متفاوت غیرغربی در 
مطالعات سینمایی در اقصی نقاط دنیا می گردند. در دکوپاژ و 
کارگردانی فیلم هم تالش مان بر این بود که سراغ شیوه های 
کمتر رایج، حداقل در سینمای ایران برویم. حاال فیلم را که 
ببینید متوجه می شوید فیلم ما از لحاظ فیلمنامه و کارگردانی 
از شیوه ای استفاده می کند که شاید مقداری برای مخاطب 

ایرانی غریب باشد.
همین غرابت برای مخاطبی که طی سال ها به تنبلی ذهنی 

عادت داده شده، پس زننده نیست؟
نه، غریب بودن لزومــا به معنای غیرجذاب بودن نیســت. 
مخاطب ما کمتر با آثار خوب رو به رو می شود؛ یعنی چیزهایی 
که می بیند یا راحت الحلقوم هــای فرهنگی اند یا چیزهای 
مبتذل؛ برای نمونه، آثار مرحوم کیارستمی در زمان حیاتش 
اکران درستی در کشور نداشت. خاطرم هست که روزی فیلم 
»طعم گیالس« را در خانه گذاشته بودم و داشتم می دیدم. 
مادر داشت در آشپزخانه آشپزی می کرد. چند دقیقه ای از 
فیلم را همینطور از آشپزخانه دید و بعد آمد کنار من نشست و 
تا آخر فیلم را تماشا کرد. اواسط فیلم از من پرسید این فیلم را 
تلویزیون گذاشته یا تو؟ گفتم من گذاشتم. تا آخر فیلم را دید 
و کامال جذب فیلم شده بود. ببینید، مادر من به عنوان یک زن 
خانه دار می تواند با »طعم گیالس« ارتباط خوب برقرار کند، 

منتها »طعم گیالس« را کی نشانش داده ایم؟ 
یعنی شما معتقدید که مخاطب ایرانی اصال آثار خوب را 

ندیده است؟
ندیده، چون اصال اینها در اختیارش نیست. نه تلویزیون اینها 

را پخش می کند و نه سینماها. اصال این فیلم ها را نمی بیند که 
بتواند تصمیم بگیرد این را می خواهد یا چیز دیگری را. حاال 
من در فیلمم در نقطه ای قرار گرفته ام که سعی کرده ام این 
دو گونه را به هم نزدیک کنم؛ یعنی گونه کامال روشنفکری و 
گونه کامال تجاری. یعنی فیلمم در مرز متعادلی از این دو گونه 
قرار بگیرد. کاری که چند فیلمساز مورد عالقه خودم انجام 
داده اند؛ کارگردانانی همچون میشــاییل هانکه، کریستین 
مونجیو و برادران داردن. این فیلمســازهای محبوب من به 
نوعی در مرز این دو گونه می ایستند و فکر می کنم فیلم من 

هم همینطور است.
حضور بهروز افخمی به عنــوان تهیه کننده چه تأثیری 

داشت؟
ما کار را با تهیه کننده دیگری شروع کردیم و پروانه ساخت 
گرفتیم. حتی 3 روز در لوکیشنی فیلمبرداری کردیم و بعد 
متوجه شدیم که آقای معجونی تومور مغزی دارد و بینایی 
چشم چپش ازبین رفت. ناچار شدیم کار را متوقف کنیم. خود 
آقای معجونی تأکید کرد که بازیگر را عوض کنید. ما گفتیم 
می خواهیم صبر کنیم و با شما بگیریم. خب، 3 ماه وقفه افتاد تا 
آقای معجونی رفت تومور را درآورد و تجدید قوا کرد و برگشت 
سر کار. وقتی ایشان آمد سر کار، تهیه کننده قبلی انصراف داد. 
می دانید که فیلم اولی ها ناچارند به برخی تهیه کننده ها  باج 
بدهند یا از فیلم اولی  ها پولی می گیرند یا برخی تهیه کننده ها 
می گویند فالن کس من در فیلم بازی کند و هزار جور مسائل 
دیگر. به هر حال تهیه کننده قبلی خودش را کشــید کنار و 
شانس ما بود که بهروز افخمی آمد و اصال اتفاق بزرگی برای 
کار ما رقم خورد. بهروز افخمی کارگردانی صاحب ســبک 
است، ولی در موضع تهیه کننده مشورتش را می داد و اجازه 
می داد که من تصمیم بگیرم. خب، می دانید این ویژگی در 
مورد تهیه کننده هایی که کارشــان را بلد نیستند و بویی از 
کارگردانی هم نبرده اند نادر اســت چون می خواهند به هر 
طریقی در کار کارگردان مداخله کنند، چه برسد به ایشان 
که کارگردانی صاحب سبک و مسلط به تکنیک است. ولی 
این بزرگواری را داشت که اجازه بدهد من به عنوان کارگردان 

خودم تصمیم بگیرم و تجربه  خودم را داشته باشم. حتی به من 
اجازه داد که برخالف نظر ایشان عمل کنم و این اتفاق عجیبی 
بود. در عین حال، نکاتی که می گفت، حتی اگر به آنها عمل 
هم نمی کردیم، حواس مان را راجع به چیزی جمع می کرد و از 
نظر تکنیکی واقعا به کار ما کمک کرد. عالوه بر این، در تدوین 
به شکل جدی وقت گذاشت و باالی سر کار آمد و می دانیم که 
ایشان جزو تدوینگران شگفت انگیز سینمای ماست و واقعا 

کار ما را در این مرحله ارتقا داد.
پس حضور افخمی به عنوان فردی باتجربه در کنار شما 

قوت قلب خوبی بوده است.
حتما اینطور بوده. واقعا اعتماد به نفس گروه و خود من را باال 
برد. هر تهیه کننده ای چنین تأثیری ندارد، ولی بهروز افخمی 
واقعا کمک کرد، راهنمایی کــرد و در عین حال چیزی را به 

من تحمیل نکرد.
نکته ای که راجع به حسن معجونی و بیماری اش گفتید 
جالب بود. حســن معجونی بازیگری است که چه روی 
صحنه، چه روی پرده ســینما و چه در قاب تلویزیون 
معموال به خوبی نقشش را ایفا می کند. می خواهیم ببینیم 

به نظرتان حسن معجونی قبل و بعد از عمل فرقی کرد؟
حسن معجونی، بازیگر شــگفت  انگیزی است. به نظرم فرق 
کرد و بهتر شده بود. قبل از عمل متوجه شدیم که ایشان زود 
خسته می شود یا گاهی نمی توانســت دیالوگ ها را به اندازه 
کافی حفظ کند. من و پیام الریان تعجب می کردیم، چون 
می دانستیم که ایشان در تئاتر اسطوره است. بعد از عمل، با 
روحیه شادتر، شارپ تر و بهتر آمد سر کار. خدا را شکر تومور 

خوش خیم بود و مشکلی نداشت.
»اولئانا« نمایشنامه ای دوپرسوناژه است و احتماال فیلم 

شما هم نباید بازیگر زیادی داشته باشد.
فیلم ما 3کاراکتر اصلی و تعدادی بازیگر فرعی دارد.

در سینمای ایران معموال وقتی فیلمی کم  کاراکتر یا کم 
لوکیشن است، به نادرست به تئاتری بودن متهم می شود.

تماشــاگران، فیلــم را کــه ببیننــد خودشــان 
متوجــه می شــوند فیلــم مــا اینگونه نیســت.

گفت وگو با سیدعماد حسینی، کارگردان فیلم »استاد«

 آمدن
 بهروز افخمی

از خوش شانسی ما بود
گفتوگو

روزنامه نگار
محمدناصر احدی

گزارشنشست

اکران 18فیلم در اصفهان
 آغاز سیزدهمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان

امسال چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر، در حالی برگزار می شــود کــه اصفهان نیز در 
برگزاری این جشنواره سهیم خواهد بود. سیزدهمین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر اصفهان از دوشنبه 
۱7 بهمن مــاه آغاز می شــود و اکــران فیلم ها در 
اصفهان تا ۲3 بهمن ماه، به مدت 7روز در سینماهای 
»فلسطین« و پردیس ســینمایی »ساحل« برای 
اکران عمومی و در سینما »ســپاهان« ویژه اکران 
اصحاب رسانه، مطبوعات و هنرمندان ادامه خواهد 

داشت.
علی تمنایی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهان با بیــان اینکه تعــداد 7۲ فیلم به 
دبیرخانه مرکزی این جشنواره ارسال شده که پس از 
بررسی ها، تعداد ۱۸ فیلم در بخش سودای سیمرغ به 
تأیید رسیدند، توضیح داد: اصفهان از اکران فیلم ها، 
بی نصیب نخواهد بود و همه فیلم ها در اصفهان نیز 
اکران خواهد شد. ضمن اینکه جشنواره بین المللی 
فیلم فجر اصفهان از روز دوشــنبه ۱7 بهمن ماه با 
مراسم افتتاحیه و تجدید میثاق هنرمندان با شهدا 
در گلستان شهدای اصفهان، آغاز خواهد شد و اکران 
فیلم ها در اصفهان تا ۲3 بهمن ماه به مدت 7روز ادامه 
خواهد داشت. در نهایت، برنامه اختتامیه جشنواره 
فیلم فجر اصفهــان در روز دوشــنبه ۲۴ بهمن ماه 

برگزار خواهد شد. 
تمنایی، حضور هنرمندان اصفهانی در جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر را قابل  توجه دانســت و افزود: 
در راستای دیده شدن هنرمندان و اهالی سینمای 
اســتان، در برنامه اختتامیه جشــنواره فیلم فجر 
اصفهان از آنها تجلیل و از زحمات آنها تشکر خواهد 
شد که بر این اساس، هیأت انتخاب در استان تشکیل 
و نامزدها بررســی شــدند. همچنین برای توجه به 
تولیــدات هنرمندان اســتانی، فراخوانی منتشــر 
کرده ایم تا افراد عالقه مند برای اکران آثارشــان در 
جشنواره فجر درخواســت دهند.  به همین منظور، 
آثار این افراد در سینما ســپاهان در کنار فیلم های 
ســودای ســیمرغ، اکران خواهند شد.جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر همیشــه با فــراز و فرودهایی 
همراه بوده، اما دوباره چشــم اصفهان به برگزاری 
جشنواره روشن  شده است که امیدواریم از برگزاری 
جشنواره اســتقبال شده و شاهد نشــاط و تحرک 
ویژه ای از سوی هنرمندان باشیم. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با اشاره به اسامی 
فیلم های بخش سودای سیمرغ، اعالم کرد: امسال 
فیلم های ســودای ســیمرغ هر روز در3 سانس۱6، 
۱۸:30 و ۲۱ اکران خواهد شد. همچنین فیلم های 
»در آغوش درخت«، »آه سرد«، »جنگل پرتقال«، 
»شــماره۱0«، »پرونده باز اســت«، »روایت ناتمام 
سیما«، »هوک«، »چرا گریه نمی کنی«، »های  پاور«، 
»بعد از رفتن«، »کــت چرمی«، »هفت بهار نارنج«، 
»آنها مرا دوست داشــتند«، »استاد«، »عطرآلود«، 

»یادگار جنوب«، »بچه زرنگ« و »سرهنگ 
ثریــا« در اصفهــان اکران خواهند شــد.

همزمان با جشنواره فیلم فجر
 افتتاح 2پردیس سینمایی

در 3شهر
در آستانه آغاز چهل و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر، همزمان ۲پردیس سینمایی در شهرهای 

پرند و قرچک ورامین افتتاح شد.
به گزارش همشهری، محمد خزاعی، رئیس سازمان 
ســینمایی، به بهانه افتتاح این ۲پردیس سینمایی 
در شــهرهای پرند و قرچک ورامیــن، عنوان کرد: 
توسعه زیرساخت و فناوری نوین سینما از نیازهای 
اجتناب ناپذیر ماست. هم اکنون بیش از ۲30شهر، 
فاقد سالن سینما هستند که با تالش های سازمان 
سینمایی طی یک سال اخیر، ۱۸0سالن سینمایی 
به بهره برداری رســیده و این رونــد ادامه خواهد 

داشت.
وی افزود: شعارگسترش عدالت فرهنگی و در قبال 
آن توسعه سالن ســینما ازجمله راهبردهای دولت 
جدید در شــهرهای کم برخوردار اســت؛ چرا که 
به دلیل بضاعت و غنای نیروی انســانی، ســینمای 
ایــران نیازمند توســعه ظرفیت های ســینمایی و 

زیرساخت های آن است.
خزاعی ادامه داد: ســینمای ایران ســاالنه بیش از 
۱00فیلم تولید می کند که هم اکنون این میزان از 
تولیدات، بیش از ظرفیت زیرساخت های اکران در 
اقصی نقاط کشور است. در دولت جدید تالش های 
بسیاری در راستای توســعه زیرساخت ها، تثبیت 
تولید فیلــم و حتی افزایش آن در کشــور، صورت 
گرفته اســت و باید الزام به »توازن هدفمند« بین 
تولید فیلم در کشــور و »اکران و نمایش« این آثار، 
ایجاد شــود. هر چه زیرســاخت های سینمایی در 
استان های کشــور به طور متوازن و اصولی توسعه 
و بسط داده شــود، به همان اندازه نیز به »اقتصاد 
پایدار« و »امنیت معیشتی خانواده سینما« کمک 

می شود. 
خزایی همچنیــن گفت:» نهضت سینماســازی و 
توسعه و تجهیز سالن های سینما« راه اندازی شده 
و ما به زودی شــاهد خبرهای خوبــی در این حوزه 
خواهیم بود. با همین روند، در آینده نزدیک می توانیم 
سراغ توسعه سینما در شهرهایی برویم که تاکنون 
از این موهبــت برخوردار نبوده اند. بر این اســاس، 
پردیس ســینمایی قرچک ورامیــن در زمینی به 
مساحت۱0هزار متر و زیربنایی در حدود ۱۱00متر 
در شــهرک طالییه قرچک، احداث شــده است. 
این پردیس سینمایی با 3ســالن نمایش و ظرفیت 
3۱۲صندلی به بهره برداری رسیده است. همچنین 
سینمای پرند به مساحت 900مترمربع در فاز3 واقع 

شده و دارای ۴ســالن مجزا با ظرفیت های 
۱۸۵، 70، ۴0 و 3۵ صندلــی اســت.«

پیام رئیس سازمان 
سینمایی به مناسبت 
آغاز جشنواره فجر۴۱

 

رئیس  خزاعــی،  محمد 
سازمان سینمایی در پیامی 
از جشــنواره فیلم فجر 
ســخن گفت. در بخشی 
از این پیام آمده اســت: 
بین المللی  »جشــنواره 
فیلم فجر، از برایند رنج ها 
و مجاهدت هــای خانواده 
ســینمای ایران به میراث 
فرهنگی کشــور تبدیل 
شده و این مشعل فروزان 
که همه ســاله گرمابخش 
فضای جامعه است و در عین 
حال، جلوه گاه دستاوردهای 
ساالنه سینمای ایران نیز 
به شــمار می آید، امروز 
چراغ این جشــنواره در 
پرتو تالش های نجیبانه و 
بی هیاهــوی جمع بزرگی 
از خانــواده ســینمای 
ایران  که با درک شــرایط 
پیچیده اجتماعی ماه های 
اخیر، حراســت از منافع 
و مشــترکات ملی را ارج 
نهادند، روشــن است تا 
کژتابی  تاریک اندیشــان، 
لطمه ای به این حرکت ملی 

وارد نسازد.«
در بخش دیگــری از این 
پیام آمده است: »سینمای 
ایران سرشار از خالقیت ها، 
دستاوردها و نوزایی است؛ 
جوشــش از درون و نو به 
نو شــدن فضای سینما و 
بهره گیــری از بزرگان این 
عرصه بــرای رونمایی از 
چهره های تــازه نفس و 
ســپردن بیرق پرافتخار 
سینما به دستان توانمند 
و پرامیــد آنهــا، معنای 
دیگر تبدیــل تهدید به 
فرصت هاســت و همــه 
می دانیم دمیــدن هوای 
تازه، ضرورتــی تاریخی 
برای تعالــی و صیانت از 
ارزش های ســینمای ملی 
است. فیلم های راه یافته این 
دوره از جشنواره، نشانی 
از تنوع دیدگاه ها، سالیق 
و رنگ آمیــزی گونه های 
سینمایی در سپهر سیاسی 
اجتماعی ایران امروز است 
تا زیبایی و فضیلت مفاهمه 
و گفت وگو را نمودار سازند 
و شعار سازمان سینمایی که 
)همه سینما تهران نیست( 

محقق گردد.«
سینمایی  سازمان  رئیس 
همچنیــن عنــوان کرد: 
»اخالق، امیــد و آگاهی، 
شعار این رویداد فرهنگی، 
طلیعه ای برای راهیابی به 
عمق اندیشه و »محتوای 
تراز« سینمای ایران است 
که پرده های رنگارنگ آن در 
پرتو کوشش قابل تحسین 
هزاران نفر از متخصصان 
سینمای ایران در فیلم های 
منتخب جشنواره چهل و 

یکم، تجلی یافته است. «

سعید خانی، مدیر پردیس 
ســینمایی »صبا مال« در 
مصاحبه ای با اشاره به اینکه 
در این دوره از جشــنواره، 
یک ســالن بــا ظرفیت 
حدود48۰ نفر را به پخش 
فیلم ها اختصاص داده است، 
گفت: اگر وضعیت تبلیغات 
تغییر کنــد، پیش فروش 
با  جشــنواره  بلیت های 
فیلم ها  نمایش  شــروع 
در ســینماهای مردمی، 
می تواند بهتر شود. برای ما 
هم اگر جشنواره به لحاظ 
اقتصادی پُر باشــد، تعداد 
سالن ها را افزایش می دهیم. 
او در پایان بیان کرد: نکته 
مهم دیگر به حذف جایزه 
برمی گــردد که  مردمی 
حذف آن نباید به گونه ای 
باشد که مخاطب احساس 
کند جشنواره این بخش، 
برایش اهمیتی ندارد. اینکه 
گفته می شود به دلیل دیر 
رسیدن فیلم ها، نمی توان 
شرایط رأی گیری مردمی را 
برقرار کرد، دلیل قابل قبولی 
نیست و بهتر است یک بازه 
زمانی برای تمام فیلم ها مثال 
در 5 روز آخر جشنواره، در 
نظر گرفته شود تا جایزه ای 
که متعلق به مــردم بوده، 
بــرای ســال دوم حذف 
نشود. به  هرحال این جایزه 
در جــذب حضور مخاطب 

می تواند تأثیرگذار  باشد.

تنوع دیدگاه ها 
سالیق و رنگ آمیزی 
گونه هادر فیلم های 

امسال

جایزه مردمی فیلم 
فجر حذف نشود

»استاد«، نخستین ساخته سیدعماد حســینی، با نگاهی به نمایشنامه 
»اولئانا«، نوشته دیوید ممت ساخته شده است. این نمایشنامه دوپرسوناژه 
درباره دانشجوی دختری به نام »کارول« اســت که استاد مردش به نام 
»جان« را به تعرض متهم می کند. جان که در آستانه ترفیع رتبه قرار دارد و 
این مسئله می تواند به اعتبار حرفه ای او لطمه بزند، سعی می کند کارول را 
متقاعد کند که او دچار سوء برداشت شده و جان نیت سوئی نداشته است. این نمایشنامه با اینکه به سال1992 
تعلق دارد، اما با توجه به جنبش #من_هم موضوعی کامال به روز دارد. سیدعماد حسینی، دانش آموخته 
سینماست و سابقه فعالیت دانشگاهی دارد. از او 2 کتاب »غربی زدایی مطالعاِت فیلم« و »سینمایی دیگر؛ 
چند مقاله و گفت وگو درباره سینمای عباس کیارستمی« منتشر شده است. با او درباره تجربه ساخت نخستین 
فیلمش، تأثیر مطالعات تئوریک بر کارش و حضور بهروز افخمی به عنوان تهیه کننده فیلم صحبت کرده ایم.

برگزاری نشست خبری فیلم »استاد«
دوران تمام شده »می تو«

چراغ نشست های خبری جشــنواره چهل و یکم فجر با 
برپایی نشست خبری فیلم سینمایی »استاد«به کارگردانی 

عماد حسینی و تهیه کنندگی بهروز افخمی، عصر دیروز 
در پردیس ملت روشن شد. این نشست خبری که اجرای 
آن برعهده محمدرضا مقدسیان بود، با حضور کارگردان، 
تهیه کننده و هدیه حسینی نژاد و سجاد بابایی بازیگران 

این پروژه سینمایی برگزار شد.

بهروز افخمی)تهیه کننده(:  برای ساخت »استاد« استخاره کردم1

   فیلم را برای نخســتین بار امروز به طور کامل دیدم و 
فکر می کنم فیلم گرمی است و از آن به عنوان تهیه کننده 
راضی هستم، حتی شنیدم کسی هم هنگام نمایش فیلم 
از سالن خارج نشده و این بسیار خوب است، من جایگزین 
مجید رجبی معمار در این فیلم بودم و کار چندانی برای 

فیلم نکردم. 
  هزینه تولید فیلم کمتر از 3/۵ میلیارد تومان بوده است 
و فکر نمی کنم با این فیلم بتوان فساد را در سینمای ایران 

برطرف کرد. 
  برای ساخت این فیلم استخاره کردم چرا که دوره »می 
تو«تمام شده است. می خواستم این فیلم کمدی باشد چرا 
که کسی می تو را جدی نمی گیرد، اما در استخاره ای که 
داشتم وعده های خوبی از قرآن داشتم. ما بدون کمک هیچ 

نهاد دولتی موفق شدیم تا این فیلم را تمام کنیم.

هدیه حسینی نژاد )بازیگر(:  نقش چالش برانگیز2

    فکر می کنم کمتر خانمی باشد که یک بار از کنار 
چنین شرایطی )زنی که مورد تهدید قرار می گیرد( رد 
نشده باشد. برای من هم موارد مشابهی رخ داده بود که 
تصمیم گرفتم این فیلم را بازی کنم و بازبینی در این 
فیلم برای من بسیار چالش برانگیز بود و فکر می کنم 
که آنقدر که من در این فیلم متأثر شدم مردان به دلیل 

درک متفاوت متأثر نشده باشند.

لبه تیغ 3سجاد بابایی )بازیگر(:

    کاراکتر من در فیلم عصبی یا در لبه تیز غیرت قرار 
گرفته است، کاراکتر برای من نوعی تک روی داشت که 

درگیر تصمیم گیری لحظه ای می شود.

خبر

فجر در استان ها


