
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در حالی کار خود را 
به طور رسمی در سالن رسانه ها شروع کرد که یکی از 
پرحاشیه ترین آغازهای خود را در دوره های اخیر جشنواره 

پشت سرگذاشت.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه دهم بهمن ماه از ساعت ۱۳ کار 
جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت که همانند سال 
گذشته به عنوان سالن رسانه ها یا همان نام مصطلح کاخ جشنواره 

در نظر گرفته شده، با نمایش یک فیلم مستند آغاز شد.
استقبال کم خبرنگاران و منتقدان از تماشای این فیلم و نیز 
حضور کم در نشست خبری آن سبب انتقاد سازندگان این اثر شد.
البته با توجه به اینکه فیلم های مستند این دوره از جشنواره 
نامزدهای  عنوان  به  اکنون  و  شده  داده  نمایش  این،  از  پیش 
بهترین مستند به جشنواره فیلم فجر راه یافته اند، شاید توقع 
استقبال حداکثری از دیدن آنها چندان به جا نباشد، بویژه آنکه در 
رسانه های مختلف با بسیاری از سازندگان این فیلم ها گفتگو شده 
است. ضمن اینکه تصمیم دست اندرکاران جشنواره برای برگزاری 

نشست خبری فیلم های مستند هم قابل تأمل است.
اما از این ها که بگذریم، باید اشاره کرد که اولین روز جشنواره 
با حاشیه های ریز و درشتی همراه بود که مهم ترین و دردسر 
برانگیزترین آنها برای مدیران جشنواره و وزرات ارشاد به مراسم 

افتتاحیه و اجرای نمایشی در آن برمیگشت.
در بخش پایانی این نمایش که به ۴۰ سال فعالیت سینما مربوط 
بود، گروهی از بازیگران زن شروع به خواندن ترانه ای کردند که به 
جز یک نفر، بقیه گروه ُکر بودند و عده ای صدای آن یک زن را 
به تک خوانی تعبیر کردند و همین دستاویز و بهانه ای شد برای 
منتقدان و تاختن به جشنواره و سینما در سالگرد چهل سالگی 

انقالب اسالمی آن هم در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی!
این حاشیه در حالی پای مجلس و بسیج و برخی مراجع را به 
میدان کشید که حاضران در سالن پردیس تئاتر تهران شاهد جمع 
خوانی بودند نه تک خوانی و همین نکته را سید عباس صالحی وزیر 
فرهنگ هم در توییتی مورد تاکید قرار داد و در کنار او سینماگرانی 
مثل همایون اسعدیان، رسول صدرعاملی و مرتضی رزاق کریمی 
هم با انتشار متنی رسمی بر این مسئله صحه گذاشته و خواستار 

حفظ آرامش سینما شدند.
یکی دیگر از اتفاقات حاشیه ای روز نخست جشنواره، به فیلم 
متری شش و نیم سعید روستایی اختصاص داشت که پس از 
انتشار گزارش ایسنا درباره احتمال بروز مشکل از سوی نهادهای 
خارج از سینما برای ممیزی این فیلم، اعالم شد اولین نمایش 

مردمی آن در پردیس کوروش منتفی شده است.
این در حالیست که عده ای بر این تصور بودند این فیلم مراحل 
فنی خود را طی نکرده اما فرهاد اصالنی که پیشتر در یک پست 
اینستاگرامی آرزو کرده بود حادثه و سانسوری برای فیلم رخ ندهد 
و متری شش و نیم به جشنواره برسد، در پستی جدید تاکید 
کرد که از چند هفته قبل فیلم آماده شده و مشکلی از این لحاظ 

نداشته است.
برای  فیلم  سازندگان  رایزنی  از  حاکی  متعدد  پیگیری های 
رفع مشکل است و به نظر می رسد مشکالت آن بیشتر ناشی از 
سو تفاهم ها در برداشت از شخصیت ها و نشان دادن معضالت 

اجتماعی در فیلمی است که به اعتیاد می پردازد.
به این ترتیب با حذف فیلم سعید روستایی از جدول نمایش 
مردمی پردیس کوروش و نیز سینمای هنرمندان فیلم دیگری 
با نام خون خدا جایگزین شد که این مسئله گویا سبب اعتراض 

کارگردانش نیز شده است.
البته گویا ظاهراً مشکل فیلم سعید روستایی در حال حل شدن 
است و امروز مردم می توانند این فیلم را در سینماهای مردمی 

ببینند.
دیگر حاشیه روز اول جشنواره نرسیدن به موقع فیلم تختی 
به کارگردانی بهرام توکلی بود که از مدت ها پیش این گمانه زده 
می شد که با توجه به ادامه دار بودن فیلم برداری و مراحل فنی 
به روز اول جشنواره نخواهد رسید. این تأخیر در نمایشی که باید 
ساعت ۱۵:۳۰ انجام می شد، سبب شد معکوس پوالد کیمیایی که 
اولین تجربه فیلمسازی خود را پشت سر گذاشته جایگزین تختی 
شود و پوالد کیمیایی نتوانست اولین فیلمش را در سالن رسانه ها 

و با اهالی رسانه و منتقد تماشا کند.
او ناراحتی و اعتراض خود را هم بابت این اتفاق در نشستی که 

چند ساعت بعد از نمایش فیلم برگزار شد اعالم کرد.
البته فیلم تختی اگر چه در زمان مقرر خود نمایش داده نشد 
اما باالخره برای ساعت ۲۲ در دو سالن پردیس ملت به نمایش 
در آمد؛ آن هم در شرایطی که دقایقی زودتر در سالن های یک 
و دو نمایش آن آغاز شده بود و همین باعث شد نشست پرسش 
و پاسخ هم با تأخیر بیشتری یعنی در ساعت ۱۲:۴۰ بامداد پنج 

شنبه برگزار شود.
اما از حاشیه ها هم که بگذریم به مواردی در فیلم های پخش 
شده در روز اول جشنواره می توان اشاره کرد؛ از جمله اینکه که 
فیلم نرگس آبیار با نام شبی که ماه کامل شد به سانس فوق العاده 
رسید و از فیلم همایون غنی زاده هم تعاریف خوبی با استقبال از 

آن شنیده شد.
در این روز فیلم سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول 
صدرعاملی که پس از ۹ سال فیلمی تازه در سینما ساخته هم 

نمایش داده شد که نظرات متفاوتی درباره آن مطرح شد، برخی 
آن را به عنوان فیلمی که توانسته است، فیلم ساز را به دوران خوب 
فیلم سازی اش بازگرداند، تعبیر کردند و برخی ابراز نارضایتی 

کردند.
این فیلم همانند چند فیلم دیگر صدر عاملی که دختران، 
شخصیت اصلی آن هستند به ماجرای دو دختری می پردازد که 
متولد دهه ۷۰ هستند و دوستی و وفاداری عمیقی بین آنها وجود 
دارد که یک اتفاق سبب می شود یکی از آنها میان احساس و 
وجدانش مجبور به انتخاب باشد. در نهایت به گفته صدرعاملی 
داستانی نه از خیانت بلکه از وفاداری عشق و انسانیت در این 

فیلم می بینیم.
عالوه بر این فیلم، معکوس پوالد کیمیایی هم در سالن رسانه ها 
به نمایش درآمد که در هر دو این فیلم ها بابک حمیدیان بازی 

کرده است.
در معکوس، رد پای پدر کارگردان یعنی مسعود کیمیایی کاماًل 
قابل مشاهده است و البته پوالد کیمیایی هم این موضوع را کتمان 
نمی کند. او تاکید دارد در هر حال سینما را از پدرش یاد گرفته اما 

داستان و قهرمانان فیلم او با آثار پدرش متفاوت هستند.
این  بود.  توکلی  بهرام  تختی  جشنواره  اول  روز  فیلم  دیگر 
کارگردان سال گذشته با تنگه ابوقریب در جشنواره جوایز مهمی را 
کسب کرد و به همین دلیل کنجکاوی زیادی درباره فیلم جدید او 
که به روایت یک شخصیت قهرمانی و پهلوانی مهم در تاریخ ورزش 

و اجتماتی کشور می پردازد، وجود داشت.
توکلی در این فیلم که آن را سیاه و سفید ساخته است تصاویری 
متفاوت از زندگی غالمرضا تختی روایت می کند که بیشتر شامل 
دوران کودکی و جوانی اش می شود. او با پرداختن نسبی به عقاید 
و واکنش های سیاسی و اجتماعی تختی که منجر به از دست دادن 

موقعیت هایش در زمان حکومت پهلوی می شود، نشان می دهد که 
این پهلوان، چطور در زندگی شخصی خود با مشکل روبرو می شود 
و در نهایت تصمیم به خودکشی می گیرد؛ این درحالیست که در 
فیلم بارها به معمای مرگ تختی اشاره می شود و پیش تر هم 

درباره نحوه مرگ او ابهام وجود داشته و دارد.
آمیز  موفقیت  چندان  را  تختی  فیلم  عده ای  بین  این  در 
نمی دانستند چرا که معتقد بودند این فیلم اطالعات جدیدی از 
زندگی تختی ارائه نمی کند و فقط هر آنچه را بیشتر مردم می دانند 

به تصویر کشیده است.
این فیلم بیش از ۸ میلیارد تومان طبق گفته سعید ملکان خرج 
برداشته و قرار بود ابتدا امیر جدیدی در آن بازی کند که به دلیل 

گریم سنگین و وزن سنگین از همکاری در این پروژه باز ماند.
فیلم تختی در پایان با یادی از علی حاتمی به پایان رسیده چرا 
که این کارگردان سینما قصد داشت فیلم سینمایی تختی را بسازد 
اما بیماری این فرصت را به او نداد تا فیلمنامه ای را که نوشته بود 
به طور کامل جلوی دوربین ببرد. هم چنین بهروز افخمی نسخه ای 
از زندگی تختی را پیش از این ساخته که تفاوت های زیادی با 

تختی بهرام توکلی دارد.
در این فیلم حمید آذرنگ نقش آیت اهلل طالقانی، فرهاد آئیش 
نقشه محمد مصدق و بهنوش طباطبایی نقش همسر تختی را 

ایفا کردند.
در پایان به این نکته هم می توان اشاره کرد که در کنار فیلم های 
به نمایش درآمده در پردیس ملت، روز اول جشنواره در سالن 
دریافت  منتقدان جهت  و  برخی خبرنگاران  پیگیری  با  رسانه 
کارت هایشان همراه بود، چرا که منتشر نشدن اسامی کسانی که 
کارت به آنها تعلق گرفته سبب شده است که عده ای از وضعیت 

خود برای تاییدیه دریافت کارت بی اطالع باشند.

6فرهنگی

 تمدید مهلت ارسال آثار به هشتمین جشنواره مد و 
لباس فجر

مهلت ارسال آثار به هشتمین جشنواره بین  المللی مد و لباس فجر تا پایان 
روز دوشنبه 15 بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس 
کشور، نظر به استقبال مخاطبان، افرادی که تاکنون موفق به شرکت در هشتمین 
جشنواره بین  المللی مد و لباس فجر نشده اند تا ۱۵بهمن ماه سالجاری فرصت دارند 

تا برای حضور در این رویداد آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، با شعار »خوشا مکران و نقش بی 
مثالش« از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و با همکاری و مشارکت 
هنرمندان طراح، تولیدکنندگان، اساتید علمی و دانشگاهی، مراکز و انجمن ها و 
تشکل های صنفی و برخی از سازمان ها و نهادها مانند ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان ها، سازمان های صنعت معدن و تجارت صدا وسیما و آموزش وپرورش 
برگزار می شود. از جمله اهداف برپایی این جشنواره می توان به نگاهی نو به بازار، 
ایجاد فضای رقابتی سالم بین طراحان عرصه مد و لباس، تشویق طراحان به ارائه 
طرح و الگوهای به روز و نوآورانه، کمک به ارتقای سطح حوزه طراحی با الهام از 
نمادهای هنر ایرانی اسالمی و کشف استعدادهای نو، در رشته های ذیل اشاره کرد. 
این فراخوان در بخش های طراحی لباس، طراحی پارچه، طراحی جواهرات و زی 
رآالت، طراحی کیف و کفش، مسابقه زنده طراحی لباس، علمی دانشگاهی، صنعت و 
فناوری های نوین، بخش بین الملل، انجمن ها و مؤسسات هنری مد و لباس، استان ها 
و اقوام منتشرشده است. مهلت ارسال آثار به هشتمین جشنواره بین المللی مد و 
لباس فجر تا پایان روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه تمدید شده است و عالقمندان فقط تا 

پایان مهلت تعیین شده می توانند اقدام کنند.
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر روز دوشنبه ١٥ 
بهمن ماه سال جاری با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس 
کشور در ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی )کتابخانه سابق( برگزار می شود.
در این نشست دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به تشریح اهداف و برنامه 

های هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر می پردازد.
هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، با شعار »خوشا مکران و نقش 
بی مثالش« ٢٦بهمن تا دوم اسفند ٩٧ از ساعت ١٠صبح تا ٨ شب در مجتمع 

نمایشگاهی »بوستان گفتگو« برگزار می شود.

 عذرخواهی سازندگان »تختی«
از مسعود و پوالد کیمیایی

پوالد  و  از مسعود  با عذرخواهی  فیلم »تختی«  کارگردان  و  تهیه کننده 
کیمیایی برای جایگزین شدن فیلم معکوس به جای فیلم خودشان در 
پردیس ملت تاکید کردند: نسخه کامل تختی توسط هیأت انتخاب دیده 
شده بود و یک مشکل فنی باعث تأخیر در نمایش آن در سالن رسانه ها شد.

به گزارش ایسنا، در حالی که اولین روز جشنواره از ظهر چهارشنبه دهم بهمن در 
پردیس ملت آغاز شده بود، نشست خبری آخرین سانس این روز ۴۰ دقیقه بامداد 
پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه شروع شد تا تأخیر در نمایش این فیلم با تأخیر در حضور 

عوامل برای نشست نیز همراه شود.
فیلم تختی جدیدترین ساخته تهیه کننده و کارگردان فیلم تنگه ابوقریب، به گفته 
سعید ملکان و بهرام توکلی به دلیل مسائل فنی به دومین سانس نمایش برای اهالی 
رسانه در ساعت ۱۵:۳۰ نرسید و همین سبب شد فیلم معکوس پوالد کیمیایی که 
قرار بود ساعت ۲۱:۳۰ نمایش داده شود، جایگزین این فیلم شود که اعتراض این 

بازیگر و کارگردان را هم به خاطر بی برنامگی جشنواره درپی داشت.
البته ملکان از مسعود و پوالد کیمیایی و عوامل فیلم معکوس عذرخواهی کرد و 

گفت، اطالع نداشته که فیلم معکوس جایگزین تختی شده است.
او درباره دلیل نرسیدن به موقع فیلم در پردیس ملت هم توضیح داد: ۷۰ درصد 
پالن ها ویژوال داشت و موقع خروجی گرفتن مشکل پیدا کردیم. با این حال هیأت 

انتخاب فیلم را کامل دیده بود و فقط ویژوال ناقص بود.
یکی از حاشیه های این فیلم در همان آغاز ساخت، جدا شدن امیر جدیدی پس 
از ماه ها تمرین و آماده سازی از پروژه بود. او که قرار بود نقش تختی را بازی کند، در 
رونمایی این فیلم در کنار دیگر عوامل حضور داشت و به همین بهانه تهیه کننده فیلم 
گفت: امیر جدیدی گریم سنگینی باید در فیلم می داشت به همراه وزن های متعدد و 
زیاد که در نهایت با هماهنگی به این تصمیم رسیدیم تا بازیگر دیگری در فیلم باشد 
و االن هم او با من بود و فیلم را تماشا کرد. رفتار جدیدی الگویی از تختی بود و خوب 

است این رفتارها یه جای شایعه سازی الگو شود.
چند ویژگی خاص این فیلم که از کودکی تا زمان مرگ غالمرضا تختی را به تصویر 
می کشد، فیلمبرداری سیاه و سفید، دوبله شدن صدای بازیگر اصلی، استفاده از یک 
صدا در نقش راوی و نمایش یک سری تصویر واقعی است که فیلم را در بخش هایی 
به مستند هم شبیه می کرد و حتی برخی از تماشاگران در سالن رسانه ها معتقدند 
بودند این فیلم فقط همان اطالعاتی را که بیشتر مردم درباره تختی می دانند نشان 

داد و می توانست قالبی مستند داشته باشد.
فیلم تختی ساخته بهرام توکلی که به گفته خودش بیشتر تصویر ایده ذهنی سعید 
ملکان است، در بعضی بخش ها تاکید دارد که اطالعات دقیقی از زندگی شخصی 
تختی چندان وجود ندارد و او خیلی تمایل نداشته به این بخش از زندگی اش پرداخته 
شود با این حال از آنجا که در فیلم هم چند بار به »راز مرگ تختی« اشاره می شود، 

فیلم با خودکشی او به پایان می رسد.

اخبار
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کاوه دیلمی درگذشت
کاوه دیلمی خواننده موسیقی ایرانی و از شاگردان بنان درگذشت. به گزارش ایسنا، این هنرمند چهارشنبه 1۰ بهمن ماه در اثر سکته فوت کرده است. پیکر او ظهر جمعه 1۲ بهمن در بهشت سکینه به خاک سپرده می شود و مراسم یادبود این 

هنرمند روز شنبه 13 بهمن ماه از ساعت 1۶ الی 17:3۰ در مسجد الرضا در خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر برگزار می شود.
کاوه دیلمی )متولد 1319( نوازندگی تار را از هوشنگ ظریف آموخت و در زمینه آواز شاگردی غالمحسین بنان بود.

سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر آغاز شد

پرواز پرحاشیه سیمرغ بر آسمان سینمای ایران

 منتقد و مستندساز پیشکسوت:

»تارکوفسکی« نگاه هنرمند به جهان را تصویر کرده است
منتقد و مستند ساز پیشکسوت با بیان اینکه فیلم »آندری روبلف« ترکیبی 
از شمایل نگاری های قرون وسطی و سینما است،گفت: تارکوفسکی در این 
فیلم یک زندگی نامه نساخته بلکه نگاه یک هنرمند به جهان را تصویر کرده 

و این آموزش بزرگی است.
به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا، محمدرضا اصالنی پس از نمایش فیلم 
»آندری روبلف« از آندری تارکوفسکی در برنامه های ویژه »هفته فیلم تجسمی« در 
خانه هنرمندان، با اشاره به زندگی روبلف نقاش نامدار قرن پانزدهم میالدی افزود: او 
به عنوان بزرگترین نقاش قرون وسطی در روسیه و از شمایل   نگاری های ارتدوکس 

شناخته می شود.
وی افزود: اولین بار که اسم او مطرح می شود، زمانی است که برای کلیسای تازه 
تاسیس »بشارت« در جنوب غربی میدان کرملین مسکو، چند ایکون و فرسک )دیوار 
نگاره( نقاشی می کند. استاد او تنوفانس، یک نقاش یونانی-بیزانسی بود که به روسیه 

مهاجرت کرده بود.
وی با اشاره به کلیساهایی که روبلف در آن ها نقاشی کرده است، افزود: تنها کار 
شناخته شده او روی کاغذ، ایکون »ترینیتی« یا تثلیث )سه گانه باوری( است که 
در گالری »ترتیاکف« مسکو نگهداری می شود. این نقاشی، به صحنه میزبانی ابراهیم 
و ساره درکتاب »سفر پیدایش« می پردازد و او با حذف فیگورهای ابراهیم و ساره از 

کمپوزیسیون سمبولیسم این نکته را نشان می دهد.
اصالنی ادامه داد: در نقاشی روبلف دو سنت ترکیب شده اند، یکی زهد بسیار باال 
و دیگری هماهنگی کالسیک با شیوه بیزانسی. کاراکترهای نقاشی او بسیار صلح آمیز 
و آرام هستند. نقاشی های او پس از مدتی به ایده آل نقاشی های کلیسای شرقی و 

آیکونوگرافی )سمبل نگاری( کلیسای ارتدوکس، تبدیل شد.
وی افزود: کلیسای ارتدوکس در سال ۱۹۸۸ روبلف را قدیس اعالم کرد و روز ۲۹ 
ژانویه را روز عید »سنت آندری«، دانست که حتی کلیساهای آمریکا نیز آن را پذیرفتند 

و در تقویم مذهبی خود اضافه کردند.
این هنرمند با اشاره به کارهای تارکوفسکی، بیان کرد: این فیلم تارکوفسکی در 
۱۹6۹ میالدی روایتی از زندگی هنری اوست. این اولین فیلم و شاید تنها فیلمی است 
که در دوره اتحاد جماهیر شوروی، درباره یک نقاش مذهبی و به عنوان یک فیگور 

تاریخی ساخته شده و به عنوان بخشی از تاریخ روسیه پذیرفته شده است.
وی گفت: این فیلم یک درام تاریخی بر دوره ای از تاریخ روسیه است که فیلمنامه اش 
را هم تارکوفسکی به همراه آندره کونچالفسکی )فیلمنامه نویس و فیلم ساز( نوشته 
است.نام اصلی فیلم »مصائب به روایت آندری« است که به نام نقاش و کارگردان هم 
می تواند تلمیح داشته باشد. تارکوفسکی در این فیلم از کمک یک مرمت گر تاریخی 

نیز استفاده می کند تا کار هنری خوبی ارائه دهد.
اصالنی فیلم را مطابق با ویژگی های قرن ۱۴ و ۱۵ روسیه دانست و اظهار کرد: 
این میزانسن و تصاویر، کامال بر آن دوره انطباق دارند و پس از پایان این آشوب ها، 
تزارها حاکم روسیه می شوند. تارکوفسکی در این فیلم می خواهد نشان بدهد یک 
نقاش چگونه چهره مهمی در تاریخ جهان و اکسیوم )اصل( تاریخی مسیحیت است. 
موضوع فیلم چندوجهی است و از آزادی مذهب، سیاست و خیانت نیز سخن می گوید، 
همچنین خودآموزی و خودساختگی تحت سلطه یک رژیم سرکوبگر را به تصویر 
می کشد. وی به سانسور فیلم در اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرد و ادامه داد: این 
فیلم در رژیم ضدمذهب شوروی، به طور رسمی مجوز پخش نیافت و تنها یک بار در 
سال ۱۹66 در مسکو و ۱۹6۹ در کن برای خبرنگاران به نمایش درآمد و جایزه ویژه 

خبرنگاران را دریافت کرد.
اصالنی گفت: در ۱۹۷۱ نیز نسخه سانسور شده ای از آن توسط موسسه »کلمبیا 
پیکچرز« منتشر شد که به همین دلیل نسخه های مختلفی از آن وجود دارد و سانسور، 
کمی آن را گنگ کرده است. نسخه اصلی فیلم چیزی حدود ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه 

است و نسخه های دیگر کمتر از سه ساعت هستند.

این منتقد ادبی به نحوه پخش فیلم اشاره و بیان کرد: نقش آندره مالرو به عنوان وزیر 
فرهنگ و هنر فرانسه، در نمایش این فیلم بسیار اهیمت دارد، کمیته مرکزی حزب 
کمونیست تصمیم گرفت این فیلم را در توقیف نگه دارد اما او در سفر به شوروی، 

تماشای این فیلم را خواست و به تمهید او در جشنواره کن به نمایش درآمد.
اصالنی افزود: این فیلم هشت اپیزود و پیش درآمد و پس درآمدی دارد که خیلی آزاد 
روایت فیلم را بازگو می کنند اما بخش هشتم که به ناقوس می پردازد، اهمیت دارد چرا 
که زندگی آندری در آن تغییر می کند. پس درآمد فیلم هم تنها بخش رنگی آن است 
که نقاشی های آندری روبلف را نشان می دهد و طی شدن زمان و دوره را بازگو می کند.

وی گفت: این فیلم می تواند یک فیلم بیوگرافیکال خوانده شود اما پیش ازآن که 
زندگی نامه باشد، سفری است به اعماق تمثیلی تاریخ. سفری اودیسه وار در بیرون و 
درون که سرتاسر روسیه را درمی نوردد و روسیه به مثابه روح انسانی، در نظر گرفته 
می شود. این سفر از تردید تا ایمان است، ایمان به رستگاری انسان و فراتر از انسان، 

سفر به ورای انسان. 

کارگردان »خون خدا« گفت: به احترام همین مخاطبان و 
همچنین سینمادوستان از این ماجراها چشم پوشی کرده 

و در رقابت حضور خواهیم داشت.
مرتضی علی عباس میرزایی کارگردان فیلم سینمایی »خون 
خدا« درخصوص انصراف این فیلم از جشنواره که روز گذشته 
در پی اتفاقات و بی نظمیهای روز اول اکران از سوی تهیهکننده 
اعالم شد، به ایسنا گفت: طبیعی بود که تهیهکننده فیلم ما بعنوان 
مسئول صیانت از حقوق اثر و عواملی که برای این فیلم زحمت 
کشیده اند به بی نظمی و جابه جایی های غیرحرفه ای سانس 
ها واکنش نشان دهد، تا این مساله و اعتراض به گوش مدیران 

جشنواره برسد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از روز گذشته و با 
صحبت هایی که داشتیم و با تمام اتفاقات و بی احترامی هایی که 
در قبال فیلم ما و همچنین مخاطبان پیش آمد و منجر به چنین 
واکنشی از طرف سیاوش حقیقی، تهیهکننده اثر شد، در نهایت به 
احترام همین مخاطبان و همچنین سینمادوستان از این ماجراها 
چشم پوشی کرده و در رقابت حضور خواهیم داشت و با قدرت به 
راه خودمان در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ادامه خواهیم 
داد و امیدواریم که در ادامه شاهد چنین بی برنامگی و بی احترامی 
در خصوص هیچ یک از آثار جشنواره نباشیم و رویدادی منظم و 

بدون تبعیض را پیش رو داشته باشیم.

»خون خدا« به عنوان دومین فیلم بلند سینمایی »مرتضی علی 
عباس میرزایی، در بخش سودای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر حضور دارد و رضا اخالقی راد، فرید سجادی حسینی، 
امین  نفر،  وحید  احمدی،  فر، خسرو  ثانی  علیرضا  داخ،  سعید 
میری، میثاق جمشیدی، حسین غایبی شباهنگ و شیوا ابراهیمی 

بازیگران »خون خدا« هستند.
کارتن  است: علی  آمده  در خالصه داستان »خون خدا« که 
خوابی ست که دوراِن نقاهت ترک اعتیادش در خیابان ها، مصادف 
شده است با دهه اول محرم. او شب عاشورا در جعبه ی غذای نذری 

که برایش آورده اند، پاکتی آغشته به خون می یابد.

کارگردان فیلم خون خدا مطرح کرد:

»خون خدا« به رقابت در فیلم فجر ادامه می دهد


