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ݡس ݣ ݣم
رݣ ق�اݤݤله
جشــنوارهای که میتواند سالها الگو باشد
مسعود نجفی
مدیــر روابط عمومی سـیونهمین
جشــنواره فیلم فجر

متفاوتتریــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــه ایســتگاه پایانــی رســید؛ دورهای کــه از صفــر آغــاز شــد و بــدون حــذف برنامـهای،
وســیعتر از دورههــای قبــل در ســطح کشــور برگــزار شــد.
کرونــا شــرایط دنیــا را تغییــر داد و جشــنواره فیلــم فجــر هــم از ایــن تغییــرات چنــدان بینصیــب نمانــد .امســال تــا کمتــر از
دو مــاه مانــده بــه جشــنواره تکلیــف برگــزاری مشــخص نبــود و وقتــی تصمیــم بــر برگــزاری گرفتــه شــد ،زمــان کمــی بــرای
آمادهســازی مانــده بــود .حضــور رســانهها و صــدور کارت یکــی از مهمتریــن چالشهــای جشــنواره فیلــم فجــر بــود؛
خصوصــا در چنــد ســال اخیــر کــه ســعی شــد تعــداد متناســب بــا ظرفیــت باشــد.
امســال زمــان ثبتنــام را از دســت دادیــم و بــر اســاس عملکــرد رســانهها بــا کاهــش حــدود  800نفــر بــه  400نفــر رســیدیم
کــه در دو مجموعــه میــاد و ملــت تقســیم شــدند .ایــن جــز بــا همراهــی رســانهها و درک آنهــا از شــرایط ایــن دوره
امکانپذیــر نبــود.
پیــرو آنکــه ســعی شــد حضــور اهالــی رســانه بــه حداقــل برســد ،پخــش زنــده را در ایــن دوره تقویــت کردیــم و همــه
نشســتها و برنامههــا بــرای اســتفاده اهالــی رســانه و عالقهمنــدان جشــنواره بــدون وقفــه پخــش شــد.
در ایــن دوره جشــنواره شــبکههای رادیویــی و تلویزیونــی ،پلتفرمهــا خیلــی ویــژه جشــنواره را پوشــش دادنــد و پــل ارتباطــی
جشــنواره بــا مــردم بودند.
بــه ســبب برپایــی جشــنواره بــاز ســینما بــه ســرخط خبرهــا آمــد .تولیــدات ســینمایی جــان گرفــت و بخــش زیــادی از عوامــل
درگیــر پروژههــای ســینمایی شــدند .ســالنهای ســینما بعــد از حــدود یــک ســال نیمهتعطیلــی ،جــان گرفتنــد .همــه
رســانهها بــه ســینما پرداختنــد و بــه برکــت جشــنواره رونــق بــه ســینما برگشــت.
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی دغدغــه اصلــی برگزارکننــدکان جشــنواره بــود تــا ســامت حاضــران در ایــن رویــداد ســینمایی
بــه مخاطــره نیفتــد ،کــه خوشبختانــه گــزارش بازرس ـیهای لحظــه بــه لحظــه بازرســان وزارت بهداشــت تاییــدی بــر اجــرای
درســت مــوارد ابالغــی بــود.
بههرحــال ،مهمتریــن رویــداد هنــری کشــورمان در شــرایط ویــژهای برگــزار شــد و تیمــی پرانــرژی پــای کار آمدنــد تــا جشــنواره
از تقویــم رویدادهــای کشــورمان حــذف نشــود.
قــدردان همــه همکارانــم در رســانهها و ســتاد جشــنواره هســتم کــه همــراه ایــن اتفــاق بــزرگ بودنــد .همچنیــن مدیریــت و
پرســنل بــرج میــاد کــه بســیار پــای کار بودنــد و کمــک کردنــد جشــنواره بــه بهتریــن شــکل برگــزار شــود.
کرونــا در کنــار همــه آســیبهایش دســتاوردهایی هــم داشــت کــه میتوانــد در دوران بعــد از کرونــا هــم الگویــی باشــد بــرای
برگزاری جشــنواره.
به امید سالمتی و روزهای خوش برای سینمای ایران و اهالی سینما.

انتصابدبیرجشنوارهفیلمفجر

حسینانتظامی،رئیسسازمانسینمایی،طیحکمی
سیدمحمدمهدیطباطبایینژادرابهعنواندبیر
سیونهمینجشنوارهفیلمفجرمنصوبکرد.

پیام خداحافظی ابراهیم داروغهزاده

برگزاریمراسممعارفهدبیرسیونهمین
جشنوارهفیلمفجر

ابراهیمداروغهزاده،دبیرپیشینجشنوارهفیلمفجر،باانتشار
پیامی،ازاهالیسینماورسانهخداحافظیکرد.

مراسممعارفهسیدمحمدمهدیطباطبایینژادبهعنوان
دبیر سیونهمین جشنواره فیلم فجر با حضور حسین
انتظامی،رئیسسازمانسینمایی،برگزارشد.

اعالم زمان برای تصمیمگیری درباره برگزاری
جشنواره

انتشارفراخوانسیونهمینجشنوارهفجر

مسعودنجفی،مدیرکلروابطعمومی سازمانسینمایی،
اعالم کرد تصمیم قطعی برای برگزاری جشنواره فجر تا۱۵
آذراعالممیشود.

فراخوانسیونهمینجشنوارهفیلمفجرکهدربرگیرنده
جزئیاتبرگزاریوقوانینایندورهجشنوارهاست،
منتشرشد.

نشستخبریمجازیدبیرجشنوارهفیلمفجر

اعالمخبرثبتنام۳۴فیلمسینمایی

سیدمحمدمهدیطباطبایینژاددرنشستیمجازی،
نحوهبرپاییوجزئیاتسیونهمینجشنوارهفیلمفجر
را اعالم کرد ،که از آن جمله میتوان به برگزاری آن بدون
حضور هیئت انتخاب ،زمان داوری آ ثار و رعایت
کاملپروتکلهایبهداشتیاشارهکرد.

سیدمحمدمهدیطباطبایینژاد،دبیرسیونهمین
جشنواره فیلم فجر ،اعالم کرد در بخش سودای
سیمرغ روز بیست و پنجم آذر ماه ۳۴فیلم سینمایی
ثبتنامکردهاند.

تاکید بر منتفی بودن برگزاری مجازی جشنواره

معرفیداورانبخشمسابقهتبلیغات

معرفیهیئتداورانبخشمستندوفیلمکوتاه

اعالمخبرارائه67فیلمبهدبیرخانهجشنواره

سیدمحمدمهدیطباطبایینژاد،دبیرسیونهمین
جشنواره فیلم فجر ،بار دیگر تأ کید کرد برپایی مجازی
جشنوارهفیلمفجرمنتفیاست.

سعیدپوراسماعیلی،امیرتودهروستا،محمدعلیفارسی،
محمد کارت و سام کالنتری آ ثار دو بخش کوتاه و
مستند رقابتی را در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر
مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

ابراهیم حقیقی ،میترا محاسنی و میثم موالیی با حکم
سیدمحمدمهدیطباطبایینژاد،دبیرسیونهمین
جشنواره فیلم فجر ،به عنوان داوران بخش مسابقه
تبلیغاتسینمایایراندرجشنوارهفیلمفجرمعرفی
شدند.

مسعودنجفیمدیرروابطعمومیجشنوارهفجر
یازدهم دی ماه اعالم کرد  67فیلم متقاضی حضور
در جشنوارهاند و در این میان  32کارگردان با اثر
اولشان درخواست حضور داداهاند.

انتشار فهرست فیلمهای متقاضی

با پایان مهلت ثبتنام ،برای نخستین بار در تاریخ
جشنوارهفجر،فهرستفیلمهایمتقاضیمنتشرشد.

آغاز داوریها و اعالم اسامی  62فیلم دارای
شرایط داوری

باانتشاراسامی62فیلمبلندسینماییدارایشرایطشرکت
دربخشسودایسیمرغ،داورانجشنوارهکارخودراآغاز
کردند.

اعالم رسمی شیوه برگزاری جشنواره

معاون کل وزارت بهداشت در خبری رسمی اعالم کرد
جشنواره با رعایت تمام دستورالعملهای بهداشتی و
حفظفاصلهگذاریاجتماعیدرتهرانبرگزارمیشود.

معرفیهیئتداوران

اعضای داوران بخش مسابقه سینمای ایران شامل
سارهبیات،مرتضیپورصمدی،محمداحسانی ،جمال
ساداتیان،بهرامتوکلی،نیماجاویدیومصطفیکیایی
معرفیشدند.

اعالم اسامی فیلمهای راهیافته به جشنواره و
رونماییازپوستر

دبیراسامی16فیلمراهیافتهبهبخشسودایسیمرغو
نامزدهایکوتاهومستندرااعالموازپوسترجشنوارهفیلم
فجربههمراهمادرشهیدمدافعسالمتخانمحاجی
آقائیشهرستانیرونماییکرد.

قرعهکشیجدولنمایش

جدول نمایش سینمای اهالی رسانه با حضور
نمایندگان رسانه و صاحبان آ ثار و در جریان
قرعهکشیتنظیمشد.

برگزاریدومیننشستدبیروپیشفروش
بلیتهایجشنواره

دومین نشست دبیر یک روز مانده به شروع برپایی
جشنواره به صورت مجازی برگزار شد و فروش
بلیتهایجشنوارهازظهرروزیازدهمبهمنماهآغاز
شد.

برگزاری جشنواره در استانها

نمایش فیلمهای جشنواره در 31استان و سه منطقه
آزاد آغاز شد.

معرفینامزدهایبخشسودایسیمرغ

نامزدهایدریافتسیمرغ بلورینبخش سودای
ی ونهممعرفیشدند.
سیمرغجشنوارهس 

شروعب هکارجشنواره

ی ونهمینجشنوارهفیلمفجربدونبرگزاریمراسم
س
افتتاحیه از دوازدهم بهمن با نمایش فیلمها آغاز شد.

معرفی نامزدهای مسابقه تبلیغات سینمای
ایران

اسامینامزدهایبخشمسابقهتبلیغاتسینمای
ایران اعالم شد.

پایان کار جشنواره

ی ونهمین جشنواره فیلم فجر با اعطای جوایز به
س
برگزیدگان و برپایی مراسم اختتامیه پایان یافت.

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مرور اخبار مهم جشنواره فیلم فجر

جشنوارهسیونهم
بهایستگاهپایانیرسید
بازدید مدیر روابط عمومی وزارت بهداشـت از جشـنواره فجر ،تجربه پوشـش زنده جشـنواره در سال کرونایی 18 ،سانس فوقالعاده در روز
پایانی جشـنواره و ...از اخبار مهم جشـنواره فیلم فجر در آخرین روز برگزاری اسـت.

برنده  50هزار بازدید اختتامیه فجر
سیونهم

مراسـم اختتامیـه سـیونهمین جشـنواره فیلـم
فجـر کـه شـامگاه  22بهمنمـاه در بـرج میلاد
بـه پایـان رسـید ،بـا اسـتقبال مخاطبـان فضـای
مجـازی روبـهرو شـد.
تعـداد تماشـاگران همزمـان پخـش زنده سـایت
جشـنواره در جریـان پخـش مراسـم بـه 677
نفـر رسـید و تـا  1800بیننـده نیـز اختتامیـه فجـر
امسـال را از طریـق اینسـتاگرام دنبـال کردنـد.
مجموعـه بازدیـد از سـایت و درگاه مجـازی نیـز
در شـب اختتامیـه کـه از تصاویـر ارسـالی سـایت
و اینسـتاگرام جشـنواره اسـتفاده میکردنـد ،بـه
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 50هـزار نفـر رسـید.
فیلـم بـه نمایـش درآمـده،
در جشـنواره سـیونهم فجـر نشسـتهای 16
ِ
مراسـم قرعهکشـی و سـه نشسـت دبیـر نیـز در پلتفرمهـا ،ویاودیهـا و
فضـای مجـازی بازتـاب گسـتردهای داشـت و در مجمـوع بیـش از  ۱۰هـزار نفـر
بـه تماشـای ایـن تصاویـر نشسـتند.

بازدید مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت از جشنواره
فیلم فجر

کیانوش جهانپور ،مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،روز سهشنبه 21،بهمنماه ،از سینمای اهالی رسانه در برج میالد بازدید
کرد.
جهانپور پس از این بازدید درباره جشنواره فیلم فجر گفت :جامعه فرهنگی

خبـــــــــــــــــــــر
هنری و هنردوستان بعد از یک سال از شیوع
ویروس کرونا ،آسیبهایی را متحمل شد .نظر
به درک این موضوع ،وزارت بهداشت راغب بود
این رویداد فرهنگی هنری که بزرگترین رویداد
سینمایی کشور به حساب میآید ،در چهارچوب
پروتکلهای بهداشتی برگزار شود و خوشبختانه
به جز در مواردی محدود ،این دوره جشنواره
فیلم فجر مطابق با پروتکلها و شیوهنامههای
صادرشده از سوی وزارت بهداشت برگزار شد.
او ادامـه داد:مـا ترجیـح دادیـمجشـنواره را ولـو
بـا اعمـال محدودیتهـا برگـزار کنیـم و حفـظ
سلامت اهالـی فرهنـگ ،هنـر و سـینما اولویـت ما
قـرار گرفـت .همـکاران مـا از مراکـز دانشـگاه علـوم
پزشـکی ایـران بـا مهارتهای بهداشـتی ،به صورت
مسـتمر در جشـنواره حضور داشـتند و به صورت
روزانـه از نحـوه برگـزاری ایـن رویـداد سـینمایی
بازدیـد میکردنـد.
ایــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر جــز در مــواردی
محــدود مطابــق بــا پروتکلهــا و شــیوهنامههای
صادرشــده از ســوی وزارت بهداشــت برگــــــــــزار
شــد و از دســتاندرکاران جشــنواره کــه بــرای
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلهگــذاری
اجتماعــی تــاش حداکثــری بــه خــرج دادنــد،
تشــکر میکنــم.
او تاکیـد کـرد :جدیـت دسـتاندرکاران برگــــــــزاری
جشنواره از روزهای قبــــــــــــل از برگزاری و حتی در
حین برگزاری جشـــــــــــنواره باعث شد این رویداد
سـینمایی را بـه سلامت پشـت سـر بگذاریـم .در
سـاعات اولیه برپایی جشـنواره ،از آنجا که پیشتر
تجربه مشـابهی از این نوع برگزاری وجود نداشت،
مـواردی مشکلسـاز مشـاهده شـد ،امـا بـا تدابیـر
دسـتاندرکاران کمیته اجرایی بهسرعت رفع شد.
استفاده از ماسک ،رعایت پروتکلهای بهداشتی،
فاصلهگـذاری اجتماعی و جلوگیـری از تجمع افراد
همـه از مـواردی بـود کـه بـه نحـو مطلـوب برایش
برنامهریـزی صـورت گرفتـه بـود .مـن فکـر میکنم
جشـنواره سـالم و سلامتی برگزار شـد و امیدوارم
سـال آینده این روال وجود نداشـته باشـد و همه
چیـز به حالـت عـادی بازگردد.
جهانپـور در ادامـه گفـت :امـروز واکسیناسـیون
سراسـری علیه بیماری کرونا آغاز شـده و امیدوارم
جشـنواره فیلـم فجـر را در سـالهای آتـی بـدون
کرونـا و بـا حضـور پرشـور مـردم و سـینماگران
ݣݣببینیم.

تجربه پوشش زنده جشنواره در سال کرونایی

بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا ،پخـش زنـده برنامههـای مختلـف ایـن دوره
جشـنواره در فضـای مجـازی ،اهمیـت بیشـتری پیـدا کـرد و بـا ایـن هدفگـذاری
بسـتری بـرای ارائـه آنالیـن رویدادهـا در فضـای مجـازی فراهـم شـد و اتفاقـات
مختلف جشـنواره همزمان در اینسـتاگرام ،سـایت و آپارات جشـنواره فیلم فجر
ش زنده برنامهها و نشسـتهای جشـنواره فیلم فجر
پوشـش داده شـد .پوشـ 
با تالش یک تیم جوان و باانگیزه از اسـتان خراسـان رضوی مورد اسـتقبال قرار
گرفت.
یونهمین
ش زنده برنامهها و نشستهای س 
مجتبی فرزانه ،مسئول تیم پوش 
جشـنواره فیلم فجر ،در اینباره گفت :در این کار ،بحث زیرسـاختها نیز مطرح
میشود و اینکه مشکل قطعی اینترنت نداشته باشیم ،اهمیت پیدا میکند.
مـا امسـال بـه رقـم  20هـزار نفـر بازدیدکننـده از نشسـتهای الیو رسـیدیم و باال
رفتـن حجـم ترافیـک ،احتمـال قطعی را بیشـتر میکرد ،امـا از آنجایـی که با تیم
جـوان و باانگیـزهای کار میکردیم که بهخوبی از عهده پشـتیبانی فنی پوشـش
زنـده برمیآمدنـد ،جلـوی ایـن اتفاق را گرفتیـم و حتی در زمان قطعی ،سـریع با
نسـخه پشـتیبان ،کار را از سـر میگرفتیـم و اجـازه نمیدادیـم مخاطبان متوجه
این قطعی محدود بشـوند.
او دربـاره سـختترین لحظـات کار پوشـش زنـده گفـت :لحظـه شـروع میتواند
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یادداشتـر
خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لحظه سـختی باشـد .یکی دیگـر از موقعیتهایی
کـه برایمـان سـخت بـود ،لحظـه اعلام اسـامی
کاندیداهـا بـود کـه دقیقا بعد از نشسـت پرسـش
ی تی» بـه کارگردانی آیدا پناهنده
و پاسـخ فیلم «ت 
برگـزار میشـد ،چـون ما باید با پخش زنده شـبکه
خبـر هـم پیـش میرفتیـم .در عیـن حـال مجبـور
بودیـم نشسـت پرسـش و پاسـخ «تیتـی» را بـه
اتمـام برسـانیم و آن را آپلـود کنیـم و ...ایـن بخـش
کار بـه واسـطه پشـت سـر هـم بـودن ،موقعیـت
اسـترسآوری را بـه وجـود آورد کـه خدا را شـکر تیم
پوشـش زنـده جشـنواره بهخوبـی از عهـدهاش
برآمد.
فرزانه درباره پوشش زنده مراسم اختتامیه گفت:
مراسـم اختتامیـه را هـم بـه صـورت زنـده پوشـش
خواهیـم داد و تلاش میکنیـم به واسـطه حضور
نداشـتن خبرنـگاران ،هـر آنچه را بایـد ،ارائه دهیم
و در تسـهیل کار اهالی رسـانه در ثبت این مراسـم،
ایفـای نقش کنیم.

سانس فوقالعاده در  18سالن در
آخرین روز جشنواره

طبق اعالم مدیر امور سـینماهای جشـنواره فیلم
فجر 18 ،سـالن در آخرین روز جشـنواره به سـانس
فوقالعاده اختصاص پیـدا کرد.
محمدرضـا فرجـی در اینبـاره گفـت :در آخریـن روز
جشـنواره  18سـالن از سـینماهای سـطح تهـران
بـه سـانس فوقالعـاده اختصـاص پیـدا کـرد.
خوشبختانـه اختاللـی در سـامانه بلیتفروشـی
جشـنواره بـروز نکـرد و عالقهمنـدان توانسـتند
بهراحتـی نسـبت بـه خریـد بلیـت سـینما اقـدام
کننـد.

سمفا ،گامی نو برای تحقق عدالت
فرهنگی

سرپرسـت اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
اسـتان زنجان فعالیت سـمفا و راهاندازی سـامانه
آرای نظـرات مردمـی در جشـنواره فیلـم فجـر را در
مسـیر اجرایـی کـردن سیاسـت عدالـت فرهنگـی و
عمومیسـازی دسترسـی فرهنگـی دانسـت.
محمدربیـع احمدخانـی بـا اشـاره بـه اینکـه طـی
مهـای
چنـد روز گذشـته اسـتقبال از اکـران فیل 
سـینمایی در زنجـان قابـل قبـول بـوده اسـت ،در
اینبـاره گفـت :امـکان سراسـری اعلام نظـرات
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مخاطبـان نظرسـنجی مردمـی و اطالعرسـانی لحظـهای فـروش و آمـار بـه مدد
سـمفا راهاندازی شـده که در سراسـر کشـور قابل اسـتفاده اسـت و در واقع این
کار بـرای اجرایـی کـردن سیاسـت عدالـت فرهنگـی و عمومیسـازی دسترسـی
فرهنگـی انجـام شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه راهانـدازی سـامانه سـمفا گفـت :ایـن سـامانه بـه صـورت برخـط،
وضعیـت بلیتفروشـی را بـر حسـب سـالن و تعـداد رأی مردمـی اعلام میکنـد
و ایـن خـود نوعـی اعتمادسـازی اسـت .بـا اجـرای طرح سـمفا از سـوی سـازمان
سـینمایی برای اولین بار در تاریخ سـینمای ایران در اکران ،پخش و سـالنهای
سـینما نظـم ویـژهای برقـرار شـده اسـت ،بهطوریکـه هـر شـخص میتوانـد
صندلـی ،سـانس و سـینما را تعییـن کنـد .بـا سـمفا عدالـت در اکـران بـه انـدازه
زیادی به وجود میآید و در واقع فعالیت این سـامانه همه چیز را شـفاف کرده
است.

آشتی مردم با سینما در شرایط بحرانی کرونا

امانقلیــچ شــادمهر ،نماینــده گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی ،درباره
برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر گفــت :برپایــی جشــنواره بــا رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی ،مــردم را در ایــن شــرایط بحرانــی بــا ســینما آشــتی داده اســت .مــردم
از دهــه فجــر انتظــار ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت دارنــد .مــردم یــک ســال
دسترســی بــه امکانــات حــوزه فرهنــگ و هنــر نداشــتند و ایــن مــدت وقفــه
فرصــت خوبــی بــرای هنرمنــدان بــود که فکرهــای بکر داشــته باشــند و ایدههای
نــو و خالقیــت در تولیــدات بــه کار ببرنــد .امیــدوارم ایــن قهــر اجبــاری کــه مــردم بــا
ســینما داشــتند ،از بیــن بــرود و مخاطبــان ســینما ،بــا ســینما آشــتی کننــد.
او بـا اشـاره بـه امـکان اخـذ آرای مردمـی از تمـام اسـتانها در ایـن دوره عنـوان
کرد :این اتفاق خوبی اسـت .هنر مختص تهران نیسـت و برای تمام ایران اسـت.
حـق اظهارنظـر در جای جای کشـور جایز اسـت.
شادمهر درباره حمایت نمایندگان مجلس از هنرمندان بیان کرد :باید فکرهای
اساسـی درخصـوص حمایـت از هنرمنـدان صـورت گیـرد و اگـر دوسـتان طـرح و
برنامهای در این زمینه داشـته باشـند ،ما اسـتقبال میکنیم.

خبـــــــــــــــــــــر

اطالعیهای درباره حذف آرای
غیرصحیح در انتخاب بهترین فیلم از
نگاه تماشاگران

روابط عمومی سـیونهمین دوره جشـنواره فیلم
فجـر ،دربـاره پیگیـری و حـذف آرای غیرصحیـح
در انتخـاب بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـاگران
اطالعیـهای صـادر کـرد.
در ایـن اطالعیـ ه کـه در پـی بـه پایـان رسـیدن ثبـت
آرای مردمـی در سـایت سـمفا صـادر شـد ،آمـده
اسـت« :سـامانه آرای مردمـی در سـیونهمین
جشـنواره فیلـم فجـر بـرای نخسـتین بـار طراحـی
شـد و مخاطبـان و اهالـی سـینما را در اقدامـی
نویـن و بـه شـکل لحظـهای و برخـط در جریـان
آرای دادهشـده بـه  16فیلـم جشـنواره قـرار داد .در
ایـن راسـتا ،سوءاسـتفادههایی در مواجهـه با این
طراحـی جدیـد مبتنـی بـر شفافسـازی رخ داد کـه
مـورد انتقـاد اهالـی سـینما و رسـانه قـرار گرفـت.
بـر این اسـاس ،ذکر چند نکته مهـم ضروری به نظر
میرسد:
_ سـامانه آرای مردمـی بـ ه گونـهای طراحـی شـده
که آرای غیرصحیح را در امتیازدهی نهایی ب ه شمار
نمیآورد.
_کنتـور موجـود در سـمفا در طـول جشـنواره بـه
صـورت برخـط تعـداد آرای ماخـوذه را صرفنظـر از
صحیـح بـودن و کیفیت امتیـازات نمایـش میداد
و میدهـد.
_ در طـول برگـزاری جشـنواره حـدود پنـج درصـد
آرای سـه فیلـم ،غیرصحیـح بودنـد ،امـا ایـن مقدار
در سـاعات پایانـی بـه رقـم قابـل توجهی رسـید که
در امتیـاز نهایـی منظـور نخواهنـد شـد.
_ شـمارهتلفنهـا و آیپیهایـی کـه در صـدد ایـن
اختالل بودهاند ،در اختیار تهیهکنندگان ذیربط و
مراجـع ذیصلاح قـرار خواهد گرفت.

ت فروختهشـده عنـوان پرفروشتریـن فیلـم
تبریـزی بـا هشـتهزار و  332بلیـ 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .فیلـم سـینمایی «روزی روزگاری ،آبـادان» بـه
کارگردانـی حمیدرضـا آذرنـگ هـم بـا هفتهـزار و  317بلیـت فروختـه عنـوان
دومیـن پرفـروش را دارد و «خـط فرضـی» بـه کارگردانی فرنـوش صمدی با ثبت
آمـار هفتهـزار و  298بلیـت فروشرفتـه سـومین پرفـروش اسـت.
ویژگـی متفـاوت ایـن دوره ثبـت اینترنتـی آرای مردمـی و ارائـه لحظـهای آمـار در
سـامانه سـمفا بـود .از میـان فیلـم اولیهایـی کـه مـردم در دوره سـیونهم
جشـنواره فیلـم فجـر بـه آنهـا رأی دادنـد« ،مصلحـت» بـه کارگردانـی حسـین
دارابی هزار و  410رأی مردمی ثبتشـده در سـامانه سـمفا دارد و بیشـترین رأی
م اولیهـا بـه خود اختصـاص داده اسـت« .گیـجگاه» به
مردمـی را در میـان فیلـ 
کارگردانـی عـادل تبریـزی هـم بـا هـزار و  245رأی مردمـی رتبـه دوم را دارد .رتبـه
سـوم در میـان فیلـم اولیهایـی کـه بیشـترین رأی مردمـی را دارنـد ،بـه «روزی
روزگاری ،آبـادان» بـا هـزار و  229رأی ثبتشـده اختصـاص پیـدا کـرد.
همچنیـن بهرهگیـری از سـامانه سـمفا نظرات مختلف سـینماگران را بـه همراه
داشـته اسـت .سـیدامیر سـیدزاده ،تهیهکننـده سـینما ،دربـاره سـامانه سـمفا،
گفـت :بهتریـن کاری کـه در دوره ریاسـت دکتـر انتظامـی انجـام شـد ،تشـکیل و

ی جشنواره
پرفروشترین فیلماول 
سیونهم

حضـــــــــور پررنـگ کارگردانـــــــــــــــان فیلـم اولی در
سـیونهمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر و رقابـت
آثـار ایـن کارگردانـان بـا آثـار فیلمسـازان باسـابقه
از ویژگیهـای منحصربهفـرد ایـن دوره جشـنواره
بـود.
بر اساس آمار ارائهشده در سامانه سمفا از میان
م اولیهـا تـا شـامگاه یکشـنبه 21 ،بهمنماه،
فیلـ 
فیلـم سـینمایی «گیـجگاه» بـه کارگردانـی عـادل
شماره شانزدهم  ،پنج شنبه 23بهمن99
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سـاخت سامانه سمفا بود .این سامانه یک کمک
بزرگـی کـه به حوزه سـینما کـرد ،اطمینـان خاطری
بـود کـه بـه تهیهکننـدگان داد تـا ریـز فـروش بلیت
فیلمهـای خـود را بهراحتـی در دسـت داشـته
باشـند .در سـمفا بحـث بلیتفروشـی بـه نسـبت
سـامانه قبلـی بهتـر و راحتتـر اسـت و میتـوان
گفـت یـک قـدم الکترونیـک جدیـد است.سـیدزاده
دربـاره اینکـه سـمفا امسـال بـه جمـعآوری آرای
مردمـی کمـک زیـادی کـرد ،گفـت :بایـد بگویـم این
یکی از مسـیرهای درسـتی است که سمفا در حال
طـی کـردن آن اسـت.

ادامه اکران شهرستانها در روز 22
بهمنماه

طبـق اعلام مدیـر امـور سـینماهای جشـنواره
فیلـم فجـر ،اکـران فیلمهـای جشـنواره در روز 22
بهمنمـاه در شهرسـتانها ادامـه پیـدا کـرد.
محمدرضـا فرجـی ،مدیـر امــــــــــــــور سـینماهای
جشـنواره فیلـم فجـر در اینبـاره گفـت :اکـران
فیلمهای جشـنواره در تهران تا روز  21بهمن برقرار
ن هـم در
بـود ،امـا در شهرسـتانها روز  22بهمـ 
جـدول اکـران گنجانده شـد .فیلمهایی کـه روز 22
بهمـن در جشـنواره بـه نمایـش درآمدنـد ،در آرای
مردمـی مـورد محاسـبه قـرار نگرفتنـد.
او همچنیـن گفـت :طـی روزهــــــــای جشـــــــــنواره
مجموعـا  82سـالن بـه ســـــــــــانسفوقالعـاده
اختصاص داده شـد و در مجمــــــــــوع  6732نفر
در سـانس فوقالعـاده بـه تماشـای چهـار فیلـم
پرمخاطـب نشسـتند.فرجی بـا اشـاره بـه اینکـه
مشـکلی در بخـش تامیـن سلامت جشـنواره بـه
وجـود نیامـد ،گفـت :خوشبختانـه مسـئوالن و
نمایندگان وزارت بهداشـت عملکرد جشـنواره را از
نظر رعایت پروتکلهای بهداشـتی مورد تایید قرار
دادنـد و خوشبختانـه مـردم در روز آخـر هـم بـا ما
همـراه بودنـد.

بیانیه اتحادیه تهیهکنندگان درباره
برگزاری جشنواره سیونهم

اتحادیـه تهیهکنندگان سـینما در بیانیـهای عنوان
کـرد برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر تجربـهای تـازه
و ارزنـده بـرای سـینمای ایـران بـه ارمغـان آورد و
لهـای بهداشـتی،
ثابـت کـرد کـه بـا رعایـت پروتک 
سـالنهای سـینما محـل امنـی بـرای مخاطبـان
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سینماسـت.
در متـن ایـن بیانیـه آمده اسـت« :با گرامیداشـت فجر انقالب اسلامی ،برگزاری
جشـنواره فیلـم فجـر بـا همدلـی و همفکـری تولیدکننـدگان آثـار سـینمایی و
برگزارکننـدگان جشـنواره ،همـراه بـا همیـاری مخاطبـان فهیـم و دوسـتداران
سـینما تجربـهای تـازه و ارزنـده بـرای سـینمای ایـران بـه ارمغـان آورد و ثابت کرد
با رعایت پروتکلهای بهداشـتی ،سـالنهای سـینما محل امنی برای مخاطبان
سینماست.
اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران ضمن سپاس از برگزارکنندگان جشنواره،
مسـئوالن اجرایـی و ناظـران بـر اجـرا ،از مردم و مخاطبان دوسـتدار سـینما که
بـه ایـن رویـداد مهـم فرهنگـی رونـق بخشـیدند ،قدردانـی میکنـد و بـر ایـن باور
اسـت با اختتامیه جشـنواره و فعالیت دوباره اکران فیلم در سـینما ،با همکاری
و همیاری دسـتاندرکاران سـینما و مخاطبان فهیم آن ،رونق نمایش فیلم بار
دیگـر به سـینما باز خواهد گشـت».

استقبال از همکاری اسنپ با سیونهمین دوره جشنواره
فیلم فجر

حضـور سـامانه هوشـمند حملونقـل اسـنپ در سـیونهمین جشـنواره فیلم
فجـر بـا اسـتقبال اهالی رسـانه و هنرمنـدان روبهرو شـد.
سـیدنیما حسـینی ،کارشناس ارشد مارکتینگ شرکت اسـنپ ،در اینباره گفت:
در گفتوگوهایـی کـه بـا مسـئوالن برگزارکننـده جشـنواره داشـتیم ،تصمیـم بـر
ایـن شـد کـه همـکاری دوجانبـهای میـان شـرکت مـا و جشـنواره صـورت گیـرد،
مبنـی بـر اینکـه شـرکت اسـنپ بـا اعمـال تخفیفهایـی رفتوآمـد هنرمنـدان
و اصحـاب رسـانه بـه بـرج میلاد و پردیـس سـینمایی ملـت را تسـهیل کنـد.
محدودیت شـماره نداشـتیم و این تخفیف شـامل همه افرادی شـد که به برج
میلاد و پردیـس ملـت سـفر (رفـت و برگشـت) داشـتند.
او در ادامـه گفـت :اسـتندها در محلهـای مختلـف قـرار گرفـت تـا حاضـران در
جریـان تخفیفهـا قـرار بگیرنـد .اسـتقبال بسـیار زیـادی صـورت گرفت کـه انتظار
ایـن میزان اسـتقبال را نداشـتیم .اسـنپ با شـعار هممسـیر با هنر ایـران همراه
سـیونهمین جشـنواره فیلـم فجـر بود.

گزارش
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یونهمین جشنواره فیلم فجر
گزارش مراسم اختتامیه س 

یونهم
«یدو»؛ رکورددار جشنواره س 
سـی و نهمیـن دوره جشـنواره فیلم فجر شـامگاه
چهارشـنبه  ۲۲بهمـن مـاه بـا برگـزاری مراسـم
اختتامیـه در مرکـز همایشهـای بـرج میلاد و
معرفـی برگزیـدگان بـه کار خـود پایـان داد و در
نهایـت فیلـم سـینمایی «یـدو» بـه کارگردانـی
مهـدی جعفـری توانسـت بـا کسـب پنـج سـیمرغ
بلوریـن و یـک دیپلـم افتخـار عنـوان پرافتخارترین
فیلـم جشـنواره امسـال را از آن خـود کنـد.
فیلـم سـینمایی «بی همه چیز» سـاخته محسـن
قرایـی هـم بـا کسـب پنـج سـیمرغ بلوریـن دومین
فیلـم پرافتخـار جشـنواره سـی و نهـم بـود.
فیلـم های سـینمایی «ابلق» بـه کارگردانی نرگس
آبیـار هـم بـا دریافـت چهـار سـیمرغ بلوریـن و
«زاالوا» اثـر ارسلان امیـری با سـه سـیمرغ بلورین
و یـک دیپلـم افتخـار در جایگاه بعـدی رکـوردداران
جشـنواره امسـال قـرار گرفتنـد.
آغازگـر مراسـم اختتامیـه تلاوت آیاتـی از کالماهلل

14

شماره شانزدهم  ،پنج شنبه 23بهمن99

مجیـد و پخـش سـرود ملـی جمهـوری اسلامی ایـران بـود .محمـد سـلوکی
کـه اجـرای مراسـم را برعهـده داشـت ،بـه روی صحنـه آمـد و گفـت :هنرمنـدان
در شـرایط سـخت تلاش کردنـد تـا چـراغ سـینمای ایـران را روشـن نگـه دارنـد.
بـا اینکـه غـم از دسـت دادن عزیزانمـان همـراه ماسـت ،امـا خداقـوت و آرزوی
موفقیـت دارم بـرای همـه دوسـتانی کـه در این مدت تلاش کردند و آثارشـان را
بـه نمایـش گذاشـتند.

خسته نباشید دبیر به هنرمندان

در ادامـــــــــــــه مراســــــــــــم ،سـیدمحمدمهدی طباطبایینژاد ،دبیر جشنواره،
بـه دعـوت سـلوکی روی سـن حاضر شـد و ضمـن تبریک سـالروز پیـروزی انقالب
شـکوهمند اسلامی ،گفـت :بـه همـه مخاطبـان این برنامه سلام میکنـم و به
همـه عزیزانـی کـه کار نشـدنی را شـدنی کردنـد ،خداقـوت میگویم.
او ادامـه داد :دو مـاه پیـش ما نمیدانسـتیم امکان برگزاری حضوری جشـنواره
را بـه خاطـر کرونـا داریـم یـا نـه ،امـا چهارهـزار سـانس نمایـش در ایـن دوره از
جشـنواره بـا رعایـت درسـت پروتکلهای بهداشـتی برگزار شـد و جشـنواره روند
خوبـی را طـی کـرد.
دبیر سـیونهمین جشـنواره فیلم فجر افزود :به همه هنرمندان و فیلمسازان،

گــــــــــزارش
چه کسـانی که نامشـان در لیسـت نهایـی نامزدها
حضـور دارد و چـه کسـانی کـه فیلمشـان کاندیـدا
نشـد ،خسته نباشـید میگویم .امیدوارم امسال،
سـال خوبی برای سـینمای ایران باشـد.
در ادامه کلیپی از روند برگزاری جشـنواره در این ۱۰
روز پخش شد.

یاد علی انصاریان در اختتامیه

سـلوکی در ادامـه مراسـم روی سـن حاضـر شـد
و گفـت :سـالی کـه در حـال پشـت سـر گذاشـتنش
هسـتیم ،بـرای مـا خاطـرات عجیبـی را بـه جـا
گذاشـت .لبخندهـا ،دردهـا و رنجهایی که هیچگاه
فرامـوش نمیشـود .ادای احترام میکنیم به روح
همه هموطنانی که به دلیل شـیوع ویروس کرونا
آنهـا را از دسـت دادیـم .بایـد از علـی انصاریـان یاد
کنـم کـه رفتنش داغ سـنگینی را بـر دل اطرافیان و
همکارانـش گذاشـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن دوره از جشـنواره بـه
علـی انصاریـان ادای احتـرام میکنـد ،از حاضـران
در سـالن دعـوت کرد به تماشـای کلیپی کـه به یاد
ایـن بازیکـن فوتبـال و بازیگـر سـاخته شـده بـود،
بنشینند.
در کلیـپ یادشـده ضمـن پخـش تصاویـری از علـی
انصاریـان و صحبتهـای همبازیهایش دربـاره او،
یـاد ایـن هنرمنـد زنـده نگـه داشـته شـد .در پایـان
این کلیپ پژمان جمشیدی از تماشاگران خواست
انصاریان را که امسـال با فیلم «رمانتیسـم عماد و
طوبا» در جشنواره حضور داشت ،تشویق کنند و
پـس از پایـان کلیـپ حاضران در سـالن ایسـتاده او
را تشـویق کردند.
پـس از ایـن بخش ،کلیپـی از هنرمندان درگذشـته
یـک سـاله اخیـر سـینما پخـش شـد کـه برخـی از
آنهـا بـه دلیـل ابتلا بـه کرونـا چشـم از جهـان فـرو
بسـتند و جایشـان تـا ابـد در سـینمای ایـران خالی
خواهـد مانـد.

انتظامــی ،رئیــس ســازمان ســینمایی ،پیــروز حناچــی ،شــهردار تهــران ،و
محمدمهــدی طباطبایینــژاد ،دبیــر س ـیونهمین جشــنواره فیلــم فجــر ،بــه
روی صحنــه آمدنــد.
در غیــــــــــــــاب خانـــــــــواده دوبلور پیشکسوت ،محمدمهدی جعفــــــــــــری،
مدیرعامل موسسـه «قرن بیسـتویک» و دوست خانوادگی مرحوم جلیلوند،
بـه روی صحنـه آمد و گفت :چنگیــــــــز جلیلوند پـدر معنوی بنده بـود و وقتی از
ایـن دنیـای فانـی پـرواز کـرد 48 ،سـاعت بعد پـدر خـودم را از دسـت دادم .چنگیز
جلیلوند باعزت بود و مردم دوسـتش داشـتند ،باشـکوه زندگی کرد و باشـکوه
نیز پـرواز کرد.
در ادامـه پیـام دختـر جلیلونـد پخـش شـد کـه کوتـاه گفـت :درود بـر هنرمنـدان
هموطـن و عاشـقان فیلـم فارسـی ،پـدر مـن نهتنهـا باعـث افتخـار خانـواده مـا،
بلکـه مـورد افتخـار تمـام ملـت ایران اسـت.

حناچی :تصویر کردن رنج وظیفه هنرمندان است

دکتر حناچی ،شـهردار تهران ،در سـخنان کوتاهی گفت :چهلودومین سـالگرد

نکوداشت یاد چنگیز جلیلوند

در ادامـه نوبـت بـه گرامیداشـت یـاد و خاطـره
زندهیـاد چنگیـز جلیلونـد ،هنرمنـد پیشکسـوت
دوبلـه ،رسـید کـه او نیـز بـه دلیـل ابتلا بـه کرونـا در
سـال جـاری درگذشـت.
پخــش کلیپــی دربــاره جلیلونــد بــه کارگردانــی
مجیــد توکلــی ادامهدهنــده مراســم بــود و
ســپس بــرای اعطــای لــوح ایــن بخــش حســین
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پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران را تبریـک عـرض
میکنـم و یـاد ازدسـتدادگانمان از کادر درمـان،
هنرمنـدان ،ورزشـکاران و تمامـی ملـت ایـران را
گرامـی مـیدارم.
او ادامـه داد :سـال گذشـته همیـن روزهـا بـود
کـه ایـن بیمـاری منحـوس آغـاز شـد و یکـی از
پیامدهایـش فراگیـری فقـر بـود کـه بـرای مـا
مشـکالت مضاعفـی ایجاد کـرد ،چراکه ما مسـئله
تحریمهـا را نیـز داشـتیم.
دکتـر حناچـی در ادامـه گفـت :تاثیـر ایـن مسـئله
در جشـنواره بهوضـوح مشـهود بـود و دیدیـم کـه
اغلـب آثـار بر محوریت فقر بودنـد .اتفاقا به تصویر
کشـیدن دردهای جامعه وظیفه هنرمندان است
و مـا نیـز تلاش میکنیـم در جهـت رفـع مشـکالت
تلاش کنیم.
او در پایـان سـخنانش از همـه دسـتاندرکاران
جشـنواره تشـکر کـرد.

آغـاز اعطـای جوایـز بـا بخـش مسـابقه
اقلام تبلیغاتـی

در ادامـه نوبـت بـه اهـدای سـیمر غهای بخـش
اقلام تبلیغـات سـینمای ایـران رسـید .ابراهیـم
حقیقی ،میترا محاسـنی ،میثم موالیی داوری این
بخـش را برعهـده داشـتند .بـرای اعطـای جوایـز،
ابراهیـم حقیقـی و غالمرضـا موسـوی روی صحنه
آمدنـد.
نخسـتین جایـزه ایـن بخـش بـه بهتریـن عکـس
اعطا شد و غالمرضا موسوی ،تهیهکننده سینما،
سـیمرغ بلوریـن را بـه سـحاب زریبـاف بـرای فیلـم
«خورشـید» اهـدا کـرد.
زریبـاف گفـت :دوسـت داشـتم در ایـن لحظـه از
علـی نیکرفتار کـه از دهه  ۶۰تا امروز نقش مهمی
در ایـن حـوزه داشـته ،تشـکر کنـم و جایـزه را بـه
ایشـان و بـه مـادر و روح پـدرم اهدا کنـم .از عوامل
فیلـم هـم ممنونم.
در ادامه سـیمرغ بلورین بهترین پوسـتر به وحید
عبدالحسـینی بـرای فیلـم «هفتونیـم» اهـدا
شـد و عبدالحسـینی بعـد از دریافـت جایـزه گفت:
امیـدوارم ایـن روزهای کرونایی بگـذرد و حال همه
مـا بهتر شـود.
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن تیــزر و آنونــس بــه حمید
نجفـیراد بــرای فیلــم «شــنای پروانــه» اهــدا شــد.
همســر حمیــد نجفــیراد بــه نمایندگــی از او
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ســیمرغ را دریافــت کــرد و گفــت کــه او بینظیــر اســت.

جوایز بخش مستند و کوتاه

در ادامـه هیئـت داوران بخـش مسـابقه فیلـم کوتاه و مسـتند سـینمای ایران،
سعید پوراسماعیلی ،امیر تودهروستا ،محمدعلی فارسی ،محمد کارت و سام
کالنتـری ،بـرای اهـدای جوایـز در این بخش بـه روی صحنه آمدند.
سـیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه به مریم اسـمیخانی ،کارگردان فیلم کوتاه
«وضعیـت اورژانسـی» رسـید .اسـمیخانی پـس از دریافـت سـیمرغ از اعضـای
هیئـت داوران و برگزارکنندگان جشـنواره تشـکر کرد.
همچنیـن سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلم مسـتند به تقی امیرانـی ،تهیهکننده و
کارگـردان فیلم مسـتند «کودتـای  »53تعلق گرفت.
در ایـن بخـش ،متنـی کـه تقـی امیرانـی نوشـته بـود ،بـرای حاضـران قرائـت شـد
و فیلـم مسـتند «کودتـای  »53را بـه همـه مستندسـازان ،مـردم ایـران و نـام
مانـدگار دکتـر مصـدق تقدیـم کـرد.

گــــــــــزارش

نکوداشت پرویز پورحسینی

مراسـم بـا نکوداشـت پرویـز پورحسـینی ،بازیگـر
و هنرمنـد بـا سـابقه سـینمای ایـران ،کـه در سـال
جـاری بـه دلیـل ابتلا بـه ویـروس کرونـا فـوت کـرد،
ادامـه یافـت و کلیپـی کـه مجیـد توکلـی دربـاره او
سـاخته بـود ،پخـش شـد.
در ایـن کلیـپ دوسـتان ،همبازیهـا و همـکاران
پورحسـینی در ســـــــــــینما حـرف دل خـود را بـه
او در قالـب پیـام صوتـی مطـرح میکردنـد .پـس
از پایـان پخـش ایـن کلیـپ ،سـیدعباس صالحـی
وزیـر فرهنگ و ارشـاد اســــــلامی ،و محمدمهدی
طباطبایینـژاد ،دبیـر جشـنواره ،روی سـن حاضـر
شـدند تـا یـاد ایـن هنرمنـد بـا حضـور فرزنـد پرویـز
پورحسـینی زنـده نگـه داشـته شـود.
وحید پورحسـینی ،فرزند این بازیگر ،طی سخنانی
گفت :از تمام برگزارکنندگان این مراسـم ممنونم.
مـا در بیمارسـتان صحنههایـی را دیدیـم کـه فکـر
نمیکردیـم در دنیـا قابـل رویـت باشـد .بـرای
همیـن مراتـب ادب و احترامم را بـه کادر درمان ادا
میکنـم.

وزیـر فرهنـگ :سـینما در روح و رگ و
خـون مـردم ایـران اسـت

در ادامـه سـیدعباس صالحـی ،وزیـر فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی ،به ایراد سخنانی کوتاه پرداخت و
گفـت :سـینما گرچه پدیـده مدرنی در ایران اسـت،
امـا بهسـرعت جـای خـود را در فرهنـگ ایرانـی بـاز
کـرد .در سـالهایی کـه تجربـه جنـگ را داشـتیم
و سـینمای ایـران بعـد از انقلاب تـازه بـه خـود
میآمـد ،سـالی  20اثر تولید میشـد ،امـا در انتهای
جنـگ بـه تولیـد سـالی  50فیلـم رسـیدیم و از آن
دوران هـم عبـور کردیـم.
او در ادامـه گفـت :امسـال هـم شـرایط شـیوع
ویـروس کرونـا را داریـم کـه بـا وجـود دشـواریها و
سـختیهایی کـه بـه تولیـد و اکـران تحمیـل کـرده،
بیـش از  50اثـر تولیـد شـدند کـه شـاهد اکـران 16
اثـر در جشـنواره بودیـم .ایـن حاکـی از ایـن اسـت
کـه سـینما در روح و رگ و خـون مـردم ایـران
جـاری اسـت و از هنرمنـدان و عوامـل برگزارکننـده
جشـنواره ممنونـم کـه چـراغ سـینمای ایـران را
روشـن نگـه داشـتند.

سیمرغ رسید .هیئت داوران بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ)
متشکل از محمد احسانی ،ساره بیات ،سیدجمال ساداتیان ،مصطفی کیایی،
نیمـا جاویـدی و مرتضـی پورصمـدی بـرای اهـدای جایـزه در ایـن بخـش بـه روی
صحنـه آمدند.پیـش از اعطـای جوایـز سـیدجمال سـاداتیان بـه نمایندگـی از
هیئـت داوران بیانیـه ایـن هیئـت را خواند:
یونهمین جشـنواره فیلـم فجـر ضمـن قدردانـی از تلاش
هیئـت داوران سـ 
تکتک عوامل و دسـتاندرکاران  57فیلم بخش مسـابقه سـینمای ایران الزم
میدانـد قبـل از اعلام برنـدگان ایـن دوره بـه چنـد نکتـه اشـاره نمایـد:
 .۱تاثیـر حضـور کمرونـق بخـش خصوصـی در سـال پاندمـی و در پـی آن کاهش
حـدود  40درصـدی تولیـدات سـینمای ایـران بـر کیفیـت کلـی فیلمهـا ،قابـل
پیشبینـی بـود .در ایـن میان اما روزنـه امید برایمان پروبال گرفتن عنصر تخیل
در داسـتانپردازی در بخـش قابـلتوجهـی از فیلمها بود ،عنصری که سـینمای
ایـران و مخاطبانـش در حـال حاضـر بیـش از هـر زمـان دیگـری بـه آن نیـاز دارنـد.
تنوع ژانر و فضاهای مختلف میان  57فیلم بخش مسابقه فار غ از کیفیتشان،
فرضیـه تکژانـری بـودن سـینمای ایـران را باطـل کـرد .این نشـانگر آن اسـت که
سـینمای ایـران پتانسـیل آن را دارد کـه بـه فیلمهای تکراری محدود نشـود و به

بیانیه هیئت داوران

در ادامـه نوبـت بـه اهـدای جوایـز بخـش سـودای
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تنـوع گونه روی بیـاورد.
 .۲در تمـام ایـن روزهـا بـر آن بودیـم کـه فـار غ از
برخـی فضاسـازیهای خـارج از عـرف رسـانهای در
دنیای مجازی فقط و فقط با معیارهای تخصصی
و کارشناسانه به قضاوت آثار بنشینیم .متاسفانه
امسـال فضـای مجـازی بیـش از هـر زمـان دیگـری
بـه جـای انعـکاس نظـرات واقعـی منتقـدان و
صاحبنظـران و مخاطبـان ،محلـی شـده بـود
بـرای تبلیغـات فیلمهایـی خـاص و امیـد اسـت که
در سـالهای آتـی شـاهد رقابـت هـر چـه سـالمتر و
بیحاشـیهتر فیلمهـا در کنـار یکدیگـر باشـیم.
 .۳خوشـحالیم کـه بخـش قابـل توجهـی از
فیلمهـای مهـم امسـال بـر پایـه اقتبـاس سـاخته
شـده بودنـد و ایـن میتوانـد نویدگـر آغـاز جریانی
جـدی در سـینمای اقتباسـیمان باشـد.
 .۴بـا توجـه بـه اهمیـت فیلمهـای خـارج از جریـان
اصلـی و موسـوم بـه هنروتجربـه هیئـت داوران
اصـرار بـر ایـن داشـت علیرغـم کیفیـت پایینتـر از
حـد ایـن فیلمهـا در این دوره از جشـنواره بخشـی
جداگانـه جهـت نمایـش منتخـب ایـن فیلمهـا
بـرای اصحـاب رسـانه در جشـنواره ایجـاد شـود که
متاسـفانه به خاطر شـرایط کرونا این مهم از طرف
جشـنواره ممکـن نشـد .امیدواریـم در سـالهای
آینـده بخـش مسـتقل فیلمسـازان اول و بخـش
مستقل سینمای تجربی در جشنواره فجر شکل
بگیرد تا باعث رشـد و پویایی این جریان سینمایی
شود.
در پایـان بـا آرزوی سلامتی بـرای مـردم کشـور
عزیزمـان ایـران و تمامـی مـردم جهـان امیدواریـم
چراغ سینماهای کشورمان که به بهانه جشنواره
روشـن شـد ،دیگـر هرگـز خامـوش نشـود.

معرفی برگزیدگان بخش سودای
سیمرغ

مراسـم بـا اعطـای جوایـز ادامـه یافـت .در بخـش
بهتریـن جلوههـای ویـژه میدانـی سـیمرغ بلورین
بـه ایمـان کرمیـان برای فیلـم «تک تیرانـداز» تعلق
گرفـت .کرمیـان بعـد از دریافـت جایـزه گفـت :مـن
سـالها در سـینما دسـتیار بـودم و حضـور در
صحنـه یکـی از آرزوهایـم بـود .ایـن سـومین جایـزه
من است .تولد مصطفی کیایی را تبریک میگویم
و دسـت پـدر و مـادرم را میبوسـم و از همسـر و
دختـرم تشـکر میکنـم.
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در بخش بهترین جلوههای ویژه بصری ،سیمرغ بلورین به فرید ناظر فصیحی
بـرای فیلـم «ابلق» اعطا شـد .ناظر فصیحی پـس از دریافت جایزه خـود گفت :از
هیئت داوران ممنونم که من را شایسـته دریافت جایزه دانسـتند و از خانواده
فیلـم «ابلـق» و تیمـی کـه همدالنـه کنـار مـن بودنـد و همینطـور خانـوادهام
تشـکر میکنم.
او جایزه خود را به همسرش تقدیم کرد.
در بخـش بهتریـن چهرهپـردازی ،سـیمرغ بلورین بـه ایمان امیـدواری برای فیلم
«ابلق» اهدا شـد.
در بخـش بهتریـن طراحـی لبـاس ،سـیمرغ بلوریـن به مـارال جیرانی بـرای فیلم
«بیهمهچیـز» اهـدا شـد .جیرانـی پـس از دریافـت جایـزه خـود بـا تشـکر از
هیئـت داوران گفـت :ایـن اولیـن جایزه حرفهای من اسـت و خوشـحالم که برای
«بیهمهچیـز» ایـن جایـزه را گرفتـم.
در بخــش بهتریــن طراحــی صحنــه ،ســیمرغ بلوریــن بــه ســهیل دانــش اشــراقی
بــرای فیلــم «روزی روزگاری ،آبــادان» اهــدا شــد .دانــش اشــراقی طــی ســخنانی
گفــت :خوشــحالم کــه از ایــران نرفتــم ،چــون رفتــن همیشــه چــاره نیســت .از
حمیدرضــا آذرنــگ ،علــی اوجــی و دســتیارانم تشــکر میکنــم .همچنیــن از آقــای
طباطبایینــژاد و هیئــت داوران نیــز کمــال تشــکر را دارم.
در بخــش بهتریــن صدابــرداری ،ســیمرغ بلوریــن به رشــید دانشــمند بــرای فیلم
«یدو» رســید.
در بخــش بهتریــن موســیقی متـــــــــــــن ،ســیمرغ بلوریــن بــه حامــد ثابــت بــرای
فیلــم «بیهمهچیــز» اهــدا شــد .ثابــت بعــد از دریافــت جایــزه گفــت :ضمــن
تشــکر از هیئــت داوران و آقــای نورزبیگــی و کارگــردان فیلم ،میخواهــم جایزهام
را بــه نوازنــدگان ارکسترســمفونیک و ارکســتر ملــی ایــران تقدیــم کنــم.
ســیدمحمدمهدی طباطبایینــژاد ،دبیــر جشــنواره ،و حســین انتظامــی ،رئیــس
ســازمان ســینمایی ،نیــز بــرای اهــدای جوایــز بــه روی صحنــه آمدنــد.
در بخــش بهتریــن تدویــن ،ســیمرغ بلوریــن بــه عمــاد خدابخــش بــرای فیلــم
«بیهمهچیــز» اهــدا شــد .او بعــد از دریافــت جایــزه خــود گفــت :بایــد یــاد کنــم
از بهــرام دهقانــی و مصطفــی خرقهپــوش اســاتید خــودم کــه ایــن جایــزه را از
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حســن نظــر آنــان دارم و جایــزه را بــه پــدرم تقدیــم
میکنــم کــه در همــه ایــن ســالها تنهــا یــک
خواســته از مــن داشــت ،آن همــان نکتـهای اســت
کــه کاراکتــر «تــی تــی » در فیلــم آیــدا پناهنــده عزیــز
میگفــت؛ او فقــط از مــن خواســت کــه آدم خوبــی
باشــم.
در بخــش فیلمبــرداری دیپلــم افتخــار بــه محمــد
رســولی ،فیلمبــردار «زاالوا» اهــدا شــد و او بعــد
از دریافــت جایــزه گفــت :ســپاس از هیئــت محتــرم
داوران ،ارســان امیــری ،ســمیرا بــرداری ،خانــواده
عزیــزم و یــک نفــر دیگــر.
ســیمرغ بلوریــن ایــن بخــش هــم بــه مرتضــی
ی بــرای فیلمهــای «یــدو» و «روشــن» اهــدا
نجف ـ 
شــد .او بعــد از دریافــت جایــزه گفــت :همیــن کــه
آقــای پورصمــدی بــه مــن گفتنــد دمــت گــرم ،برایــم
کافــی اســت .تشــکر میکنــم از مهــدی جعفــری
و روحاهلل حجــازی کــه بــرای ایــن فیلمهابــه مــن
اعتمــاد کردنــد.
در بخــش بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد،
ســیمرغ بلوریــن بــه پوریــا رحیمیســام بــرای فیلم
«زاالوا» اهــدا شــد.
ی ســام بــا تشــکر از هیئــت داوران گفــت:
رحیمــ 
احتــرام ویــژه بــه نامزدهــای ایــن بخــش دارم
و خوشــحالم کــه ایــن جایــزه بــه مــن رســید .از
عوامــل فیلــم شــریف «زاالوا» ممنونــم و ارســان
امیــری کــه سالهاســت او را میشناســم .مــن
بــه نمایندگــی از تمــام بازیگــران ایــن فیلــم اینجــا
هســتم ۱۴ .ســال پیــش در همیــن روز پــدرم را از
دســت دادم و در آن زمــان نتوانســتم در مراســم
خاکســپاریاش باشــم ۱۴ ،ســال اســت کــه منتظــر
ایــن روز هســتم و حــاال ایــن جایــزه را بــا خــود بــه
خانــه میبــرم.
در بخــش بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن،
ســیمرغ بلوریــن بــه گالره عباســی بــرای بــازی در
«ابلــق» اهــدا شــد .او پــس از دریافــت جایزه ضمن
تشــکر از خانــواده «ابلــق» ،جایــزه خــود را بــه پــدر و
مــادرش اهــدا کــرد.
در بخــش بهتریــن بازیگــر نقــش اصلــی مــرد،
ســیمرغ بلوریــن بــه رضــا عطــاران بــرای بــازی
در «روشــن» اعطــا شــد .او در ســخنانی گفــت:
ســام خدمــت همــه و ممنــون از هیئــت داوران.
بــه روحاهلل حجــازی عزیــز بــرای فیلــم خوبــش و
انتخــاب مــن بــرای ایــن نقــش تبریــک میگویــم و
در مــورد فیلــم «شیشــلیک» هــم معتقــدم فیلــم

آقــای مهدویــان را مــردم میبیننــد و نظرشــان را میگوینــد .یــک خواهــش هــم
دارم؛ اینکــه حــاال کــه زدن واکســن شــروع شــده ،زودتــر از ایــن وضعیــت خــارج
شــویم.
در بخــش بهتریــن بازیگــر نقــش اصلــی زن ،دیپلــم افتخــار بــه ســتاره پســیانی
بــرای بــازی در «یــدو» اهــدا شــد .پســیانی در ســخنانش ضمــن تشــکر از
دسـتاندرکاران فیلــم «یــدو» و مهــدی جعفــری ،کارگردان فیلم ،از آتیال پســیانی
و فاطمــه نقــوی ،پــدر و مــادرش ،کــه او را بــا دنیــای هنــر و زندگــی آشــنا کردنــد،
تشــکر کــرد.
ســیمرغ بلوریــن ایــن بخــش بــه رویــا افشــار بــرای بــازی در فیلــم «مامــان» اهــدا
شــد .او در ســخنانی گفــت :مــن افتخــار میکنــم کــه ســالهای بســیاری در کنــار
مــردم ایســتادم؛ مردمــی کــه ایــن روزهــا روزگار خوبــی را نمیگذراننــد و هــر وقــت
کــه میســر شــد ،تــاش کــردم چهرهای صــادق از مــردم ارائه دهم و تشــکر از شــما
(داوران) کــه ایــن چهــره مــردم را دیدیــد.
در بخــش بهتریــن کارگردانــی فیلــم اول ،دیپلــم افتخــار بــه حســین دارابــی،
کارگــردان فیلــم «مصلحــت» ،اهــدا شــد .دارابــی طــی ســخنانی بیــان کــرد :از
هیئــت داوران تشــکر میکنــم و خــدا را شــاکرم کــه از بچگــی کنــار مــن بــوده و بــه
حضــرت ولیعصــر(ع) ســام میکنــم و از عوامــل فیلــم ،خانــواده ،همســر و دو
فرزنــدم تشــکر میکنــم.
در ادامــه ســیمرغ بلوریــن بهتریــن کارگردانــی فیلــم اول بــه ارســان امیــری برای
فیلــم «زاالوا» اهــدا شــد .امیــری در ســخنانی گفــت :جایــزه طبــق آییننامــه بــه
کارگــردان اهــدا میشــود ،امــا ایــن جایــزه ســنگین دســترنج تمامــی عوامــل
اســت و از هیئــت داوران ممنونــم و امیدوارم ســامت به ســینمای ایــران برگردد
و مدافعــان ســامت ســالم باشــند .مــن فیلمســازی را از آیدا پناهنده ،همســرم،
آموختم.
در بخــش بهتریــن فیلمنامــه اقتباســی ســیمرغ بلوریــن بــه محســن قرایــی و
محمــد داودی بــرای فیلــم «بیهمهچیــز» رســید .قرایــی از داوران تشــکر کــرد
و داودی گفــت :امســال ســال ســختی بــرای ســینما بــود و امشــب جــای خالــی
مــردم را بیــش از هــر زمــان دیگــری حــس کردیــم .امیــدوارم هــر چــه ســریعتر از
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ایــن ویــروس رهــا شــویم .از عوامــل کار تشــکر
میکنــم و بــه بازیگــران فیلــم میگویــم کــه در جان
و دل مــردم همیشــه مانــدگار هســتید.
در بخــش بهتریــن فیلمنامــه ،ســیمرغ بلوریــن
بــه آیــدا پناهنــده ،تهمینــه بهــرام و ارســان امیــری
بــرای فیلــم «زاالوا» رســید .تهمینــه بهــرام ،یکــی از
نویســندگان فیلمنامــه ،گفــت :از ارســان امیــری
بابــت اعتمــادش ممنونــم .حــاال کــه ســیمرغ
بهتریــن فیلمنامــه در دســتم اســت ،نمیتوانــم از
فیلمنامــه «تــیتــی» بــه کارگردانــی آیــدا پناهنــده
یــاد نکنــم.
ســیمرغ بلوریــن جایــزه ویــژه هیئــت داوران بــه
محســن قرایــی بــرای «بیهمهچیــز» اهــدا شــد.
در بخــش بهتریــن کارگردانــی ،ســیمرغ بلوریــن
بــه مهــدی جعفــری بــرای فیلــم «یــدو » اهــدا شــد.
مهــدی جعفــری بعــد از دریافــت جایــزه گفــت:
فیلــم مــن بــه گــرد پــای «باشــو ،غریبــه کوچــک»،
«دونــده» و «خانــه دوســت کجاســت» نمیرســد.
آن فیلمهــا هویــت ملــی ســینمای مــا را ســاختند.
بــه هــر کســی کــه در اینجــا جایــزه داده میشــود،
بهخصــوص اگــر کارگــردان باشــد ،یــک گــروه پشــت
او اســت و بایــد از گروهــی کــه بــا آنــان کار کــردم،
تشــکر کنــم .از فارابــی و کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجــوان کــه از فیلــم حمایــت کردنــد،
ممنونــم.
در بخــش بهتریــن فیلــم ،ســیمرغ بلوریــن بــه
محمدرضــا مصبــاح ،تهیهکننــده فیلــم «یــدو»،
تعلــق گرفــت .مصبــاح بــا حضــور روی ســن از
تمامــی عوامــل فیلــم خــود تشــکر کــرد .مصبــاح
گفــت :بــه روح بــزرگ شــهدای امنیــت و ســامت
ســام میفرســتم .افتخــار میکنــم در رقابتــی
حاضــر بــودم کــه فیلمهــای ارزشــمندی در آن
حضــور داشــتند .دوســت داشــتم گــروه ســازنده
فیلــم بــرای دریافــت ایــن ســیمرغ روی صحنــه
حضــور داشــتند ،کــه بــه دلیــل رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی ایــن امــکان فراهــم نشــد .از کانــون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و بنیــاد
ســینمایی فارابــی تشــکر میکنــم.
او کــه بــا مهــرداد صویلــوی روی ســن آمــده بــود،
در ادامــه ســخنانش گفــت« :یــدو» ســختترین
و متفاوتتریــن کار مــن بــود و همــه عوامــل
جهادمندانــه پــای ایــن کار ایســتادند .امیــدوارم
ســاخته شــدن ایــن قبیــل فیلمهــا بتوانــد بــه بهتــر
شــدن وضعیــت معیشــت مــردم خوزســتان کمک
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کنــد .مــا در بخشهــای زیــادی نامــزد شــدیم ،امــا نامــزدی میــاد صویلــوی بــرای
مــا افتخــار بــود ،چراکــه اســتعدادی جدیــد را بــه ســینمای ایــران معرفــی کــرد.
ســیمرغ زریــن جشــنواره فیلــم فجــر بــا گرامیداشــت یــاد ســردار شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی بــه علــی غفــاری و ابراهیــم اصغــری ،کارگــردان و تهیهکننــده
فیلــم «تــک تیرانــداز» اهــدا شــد .ابراهیــم اصغــری گفــت :از خانواده عبدالرســول
زریــن تشــکر میکنــم کــه بــه مــا اجــازه دادنــد دربــاره زندگــی ایــن شــهید بزرگــوار
فیلــم بســازیم .از خانــواده و عوامــل کار هــم ممنــون هســتم .هیئــت داوران
پیــش از تماشــای ایــن فیلــم ،آن را شــنید و مــن بســیار از ایــن بابــت خوشــحالم.
علــی غفــاری نیــز گفــت :از مدیــران و مســئوالن مربوط تقاضــا دارم کــه فیلمهای
دفــاع مقــدس را بیشــتر دریابنــد و کمک کنند.
منوچهــر شاهســواری ،مدیرعامــل خانــه ســینما ،بــرای اهــدای ســیمرغ بهتریــن
فیلــم از نــگاه تماشــاگران بــه روی صحنــه آمــد.
در ایــن بخــش ،فیلمهــای «شیشــلیک» ســاخته محمدحســین مهدویــان (بــا
ســههزار و  ۱۰۰رأی صحیــح و  ۱۱هــزار و  ۹٨۲امتیــاز) و فیلــم «بیهمهچیــز»
ســاخته محســن قرایــی (بــا سـههزار و  ۶٨رأی صحیــح و  ۱۳هزار و  ۹۳۰امتیــاز) در
جایــگاه ســوم و دوم قــرار گرفتنــد و ســیمرغ فیلم برگزیده تماشــاگران اهدا شــد
بــه فیلــم «ابلــق» بــه کارگردانــی نرگــس آبیــار و بــه تهیهکنندگــی محمدحســین
قاســمی (بــا سـههزار و  ۴۷۶رأی صحیــح و  ۱۴هــزار و  ۷۲۵امتیــاز) .آبیــار بعــد از
دریافــت جایــزه گفــت« :ابلــق» صــدای فروخــورده همــه آدمهــا بهخصــوص زنان
در شــرایط پیچیــدهای اســت کــه جامعــه به آنــان تحمیل میکنــد .کار ما نمایش
ایــن شــکاف اســت ،نشــان دادن ایــن ناهنجــاری و زخــم اســت .و امیــدوارم فریــاد
عدالتخواهــی مخفــی نشــود و پنهــان نمانــد و صدایمــان را بلنــد کنیــم تــا حرف
حقمــان را بزنیــم .او همچنیــن از گروهــش تشــکر کــرد.
محمدحســین قاســمی ،تهیهکننــده فیلــم ،کــه بــه همــراه آبیــار بــرای دریافــت
ســیمرغ روی ســن آمــده بــود ،بــا تشــکر از مخاطبــان کــه ایــن اثــر را حتــی در
ســانسهای  9صبــح تنهــا نگذاشــتند و به تماشــای آن نشســتند ،تاکید کــرد اگر
نیــاز بــه رصــد دوبــاره بــرای جایــزه بهتریــن فیلــم مردمــی اســت ،او ایــن آمادگــی
را دارد.

گــــــــــزارش
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گفت ݣݣو ݣݣگو

صحبتهای برگزیدگان سیونهمین جشنواره فیلم فجر

جشنواره ،امید را به سینما و جامعه
بازگرداند
برگزیـدگان سـیونهمین جشـنواره فیلـم فجـر به فاصله کوتاهی از خروج از سـالن مراسـم اختتامیه احساسـات خود را بـا خبرنگاران بولتن
مجازی سـیونهمین جشـنواره فیلم فجر در میان گذاشـتند؛ فصل مشـترک این سـخنان ،امیدی بود که به واسـطه برگزاری جشـنواره به
جامعه بازگشت.

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی؛
مهدی جعفری« ،یدو»

شـاید کمـی سـخت باشـد بگویـم ،امـا بسـیار
خوشـحالم ،نـه بابـت جایـزه ،بلکـه بـرای اینکـه
زحمات دوسـتانی که در این پروژه کنار من بودند،
دیـده شـد .روی صحنـه اختتامیـه هـم گفتـم هـر
جایزهای که گرفته میشـود ،برای شخص نیست،
بلکـه بـرای یـک گـروه سـینمایی اسـت .جایـزه
کارگردانـی هـم از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت.
دوسـتان درجـه یکـم کـه در ایـن فیلـم همـکار من
بودنـد ،سـنگ تمـام گذاشـتند و بـا تحمـل گرمـای
سخت جنوب ،انرژی گذاشتند و نتیجه کار ساخت
فیلمـی بـود کـه برای مخاطبـان هم جـذاب و مهم
باشد.
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برندهسیمرغبلورینبهترینفیلم؛محمدرضامصباح«،یدو»

من امروز اولین سـیمرغم را گرفتم و بسـیار خوشـحال هستم .امیدوارم گرفتن
ایـن جایـزه انگیـزه مضاعـف در مـن و گـروه بسـیار خوبـم ایجـاد کنـد تـا ایـن راه
سـخت را ادامـه دهیـم .برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر در ایـن روزگار جـای تقدیـر
دارد .از دبیرخانـه جشـنواره ممنـون هسـتم کـه چـراغ سـینما را روشـن نگـه
داشـتند و کمک کردند جشـنواره برگزار شـود .امیدوارم برگزاری جشـنواره فتح
بابی برای باز شـدن سـینماها و حضور دوباره مردم در سـینما باشـد و سـینما
دوبـاره رونـق بگیرد.

برنده سیمرغ زرین جشنواره فیلم فجر با یاد سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی؛ علی غفاری« ،تک تیرانداز»

بـرای گرفتـن ایـن سـیمرغ و دیـده شـدن «تـک تیرانـداز» بسـیار خوشـحال
هسـتم .پرداختـن بـه یکـی از قهرمانـان دفـاع مقـدس قـدم کوچکی بـود که ما
برداشـتیم و امیـدوارم قدمهـای بلندتـر توسـط همکارانمـان برداشـته شـود.

گفت ݣ ݣݣو ݣ ݣݣگو
برگـزاری جشـنواره بسـیار موثـر بـود .به نظـر برگزار
شـدنش بهتر از تعطیل شـدن آن بود .چون چراغ
سـینما بایـد در هـر صـورت روشـن بمانـد .مـا بایـد
یـاد بگیریـم بـا کرونا زندگـی کنیم ،کار کنیـم و ادامه
بدهیم.

برنده سیمرغ بلورین از نگاه
تماشاگران؛ نرگس آبیار« ،ابلق»

خوشــحال هســتم کــه ســیمر غ مردمــی را
گرفتــم .ایــن جایــزه مهــم اســت ،چــون مــا بــرای
مــردم فیلــم میســازیم و دوســت داریــم فیلــم
تاثیرگــذار و جریانســاز باشــد و بتوانــد مفاهیــم
را منتقــل کنــد .درنتیجــه دریافــت ایــن جایــزه
نشــان میدهــد ایــن اتفــاق افتــاده اســت .فیلــم
کار خــودش را انجــام داده اســت .همیــن کــه در
ایــن شــرایط جشــنواره را برگــزار کردیــم ،اتفــاق
بســیار مهمــی اســت و مــن از برگزارکننــدگان
تشــکر میکنــم .تمــام پروتکلهــای بهداشــتی در
طــول برگــزاری جشــنواره رعایــت شــد.

برندهسیمرغبلورینازنگاهتماشاگران؛
محمدحسینقاسمی«،ابلق»
بسـیار خوشـحال هسـتم کـه ایـن جایـزه را گرفتیم
و انتخـاب شـدن از طـرف مـردم حـس خوبـی دارد.
چـون در هـر صورت ما برای آنها فیلم سـاختیم و
تالش کردیم .تمام سـعی ما بر این بود که حرمت
چشـمهای آنهـا را نگـ ه داریـم .برگـزاری جشـنواره
دو وجـه داشـت؛ اولـی ایجـاد امیـد در سـینما و
جامعـه بـود ،وجـه دیگـر آن رعایـت پروتکلها بود
کـه خـدای نکـرده منجر بـه زیان نشـود.

رنده سیمرغ زرین جشنواره فیلم فجر با
یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی؛
ابراهیماصغری«،تکتیرانداز»
قطعـا جایـزه گرفتـن همیشـه تـوام بـا خوشـحالی
اسـت و مـن امسـال مهمتریـن برکـت جشـنواره
را در ایـن میبینـم کـه چـراغ سـینمای ایـران را
روشـن کـرد و امیـدوارم ایـن رونـد ادامـه پیـدا کند.
مخصوصـا اینکـه همزمـان بـا جشـن سـالگرد
پیـروزی انقلاب اسلامی اسـت و امیـدوارم ایـن
جشـنها ادامـهدار باشـد و فیلمهـای حاضـر در
سـیونهمین دوره جشـنواره فیلم فجر بتوانند در
گیشـه هـم رونـق را بـه سـینمای ایـران بازگرداننـد.

سیمرغ بلورین بهترین کارگردان فیلم اول و بهترین
فیلمنامه؛ ارسالن امیری« ،زاالوا»

طبیعتا خوشـحالم که نتیجه کار من و تمامی عوامل فیلم دیده شـده اسـت و
فیلم سینمایی «زاالوا» نهتنها از سوی مردم پسندیده شد بلکه داوران هم آن
را دوسـت داشـتند .این اتفاق بسیار مهم و خوشحالکننده است.
جایـزه علاوه بـر جذابیتهـا ،خطـر هـم دارد و ممکـن اسـت ادامـه راه را دشـوار
کنـد .امـا طبیعتـا اهمیـت دارد .چه بسـا اگـر جایـزهای در کار نبود ،مـن به عنوان
فیلمسـاز فیلـم بعـدی خـود را بیمحاباتـر میسـاختم ،امـا االن ممکـن اسـت
کمـی بترسـم .جایـزه بـه طـور کلـی دو وجـه خـوب و بـد دارد و امیـدوارم مـن بـه
وجـه خـوب آن بیشـتر فکـر کنم.

برنده دیپلم افتخار کارگردانی فیلم اول؛ حسین دارابی،
«مصلحت»

بسـیار از گرفتـن ایـن دیپلـم احسـاس خوبـی دارم .البتـه من واقعـا این جایـزه را
بـه نمایندگـی از تمام گروه فیلم «مصلحت» گرفتم .همه بچهها بسـیار زحمت
کشـیدند و به من کمک کردند .امیدوارم نماینده خوبی برای گرفتن این جایزه
باشم .در مصاحبه دیگری هم گفتم خدا خیر بدهد به برگزارکنندگان جشنواره
فیلـم فجـر کـه در این شـرایط سـخت و پیچیـده جشـنواره را برگـزار کردنـد .آنها
کمـک کردنـد تـا مـردم و سـینماگران امیـد دیگری داشـته باشـند و سـینما زنده
بمانـد .دم برگزارکنندگان گرم.

برندهسیمرغبلورینبهترینفیلمنامه؛تهمینهبهرام«،زاالوا»

پیشبینـی میکـردم کـه جایـزه بگیریـم ،بـه خاطـر اینکـه قصـه «زاالوا» بسـیار
محکم ،خوب و پرکشـش بود .قطعا من از برگزاری جشـنواره بسـیار خوشـحال
شـدم .چـون هـر چقـدر هـم بخواهیـم پروتکلهـای بهداشـتی را رعایـت کنیـم،
در فضـای شـهری تجمعاتـی اتفـاق میافتـد که ناگزیر هسـتیم در آنها شـرکت
کنیـم .فقـط ایـن میـان سـینما بـود کـه داشـت کمرنـگ میشـد و نهتنهـا بـرای
همـکاران مـا بـه لحاظ معیشـتی مشـکل ایجـاد میکـرد ،بلکه سینمادوسـتان
جـای خالـی سـینما را احسـاس میکردنـد .خوشـحال هسـتم کـه توانسـتیم بـا
رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی جشـنواره را برگـزار کنیـم.
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برنده سیمرغ بلورین بهترین
فیلمنامه اقتباسی؛ محمد داودی،
«بیهمهچیز»

خوشبختانـه ایـن دومیـن بـار اسـت کـه گرفتـن
سـیمرغ بلوریـن را تجربـه میکنـم .تجربـه بسـیار
شـیرینی اسـت کـه امیـدوارم نصیـب همه بشـود.
بسـیار از برگزارکنندگان جشـنواره فیلم فجر تشکر
میکنم .توانسـتیم دوباره فیلـم روی پرده ببینیم.
اتفـاق بسـیار ارزشـمندی برایمـان بـود .از تمـام
عوامـل برگزارکننـده جشـنواره تشـکر میکنـم.

برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه
اقتباسی و جایزه ویژه هیئت داوران؛
محسنقرایی«،بیهمهچیز»

طبیعتا از دریافت سیمرغ بسیار خوشحال هستم.
بهنظرمبزرگتریناتفاقسینماییامسالما،جدای
از هر نوع انتقاد یا مسئلهای ،برگزاری جشنواره فیلم
فجر بود و نفس برگزاری آن بسیار خوب بود.

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
نقش اول زن؛ رویا افشار« ،مامان»

از دریافـت جایـزه سـیمرغ بسـیار خوشـحالم .مـن
تشـکر میکنـم که این سـیمرغ را به مـن دادند .ما
زحمت کشـیدیم و خشـنودم که این زحمت دیده
شـد .حتی اگر این زحمت دیده نمیشـد ،باز هم از
آن بخشهایـی کـه زنهایـی را با شـخصیت خاص
در سـینمای ایـران میبینند ،تشـکر میکـردم .من
همیشـه و در همـه قدمهایـم به آینده امیـدوارم.
نقشـی کـه در فیلـم سـینمایی «مامـان» ایفـا
کـردم ،نقشـی خـاص و تـک بـود کـه کار مـن را
بـه عنـوان بازیگـر سـخت میکـرد .اساسـا ایـن
روزهـا کار در حـوزه سـینما سـخت شـده اسـت.
امـا خوشبختانـه سـناریو ایـن اجـازه را بـه بازیگـر
مـیداد تا پرسـوناژ نوشتهشـده را فراموش نکند.
آنچـه امـروز مخاطـب دوسـت دارد ،ناشـی از
سـناریوی آرش انیسی و تالش برادران برزگر است
و خوشـحالم کـه مـن هـم در آن نقشـی داشـتم.

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
ی سام،
نقش مکمل مرد؛ پوریا رحیم 
«زاالوا»

سـیمرغ بـدون شـک همیشـه اتفـاق مهمـی در
کارنامـه کاری هـر فعـال حـوزه سینماسـت و
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امیـدوارم مـن آن قسـمت مهـم و خـوب ایـن جایـزه را برداشـت کنـم و بـه انـدازه
کافـی بـرای آن فروتـن و خاضـع بمانـم .مـن همیشـه فکـر میکنـم بازیگـری
امـری بیانتهاسـت و امیـدوارم بـا دریافـت ایـن جایـزه بـرای کارهـای مهمتـر و یاد
گرفتنهـای مهمتـر در آینـده خـودم را آمـاده کنم.ارسلان امیری میخواسـت با
سـاخت «زاالوا» قدمـی مهـم و متفاوت را برای سـینمای ایـران بـردارد و «زاالوا»
بـه طـور قطـع یـک پیشـنهاد تـازه بـه سـینمای ایـران اسـت.

برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن؛ ستاره
پسیانی« ،یدو»
از دریافت این جایزه در جشنواره فیلم فجر امسال خوشحال هستم.

برنـده سـیمرغ بلورین بهتریـن بازیگر نقش مکمل زن؛ گالره
عباسی« ،ابلق»

از گرفتن سیمرغ در جشنواره فیلم فجر بسیار خوشحالم و از گروه فیلم «ابلق»
و هیئت داوران تشکر میکنم .به خاطر از دست دادن بزرگان سینما مثل آقای
جلیلوند و پورحسینی یا عزیزان دیگری مثل آقای انصاریان و میناوند خیلی
متاسف و ناراحت هستیم .ولی همه تالشمان را کردیم که با رعایت پروتکلهای
بهداشتی هم فیلم بسازیم و هم جشن و سینما را زنده نگ ه داریم.

برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری؛ مرتضی نجفی،
«روشن» و «یدو»

بسیار هیجان دارم و خوشحالم که هیئت داوران من را در این دوره که بسیاری از
بزرگان سینما از جمله فرشاد محمدی و مسعود سالمی حضور داشتند ،الیق
این جایزه دانست و خوشحالم که توانستم جواب اعتماد کارگردانان را بدهم.

برنده دیپلم فیلمبرداری؛ محمد رسولی« ،زاالوا»

«زاالوا» چندمین فیلمی بود که من فیلمبرداری کردم ،ولی پیش از این اقبال
حضور در جشنواره فیلم فجر را نداشتم .این اولین حضورم بود .من همه
تالشم را کردم ،فار غ از این که سیمرغ میگیرم یا نمیگیرم .خودم در حال حاضر
از کار راضی هستم و «زاالوا» فیلم خوبی است .فکر میکنم جشنواره فیلم
فجر ،پیش از آنکه جشنواره باشد ،ویترین سینمای ایران است .بنابراین برگزار

گفت ݣ ݣݣو ݣ ݣݣگو
نکردن آن ،مانند این است که بگویند اهالی سینما
معاش نکنند .چون فیلمها باید عرضه شوند تا
امکان استمرار داشته باشند .برگزاری جشنواره با
همه پروتکلهای آن تصمیم بسیار درستی بود و
به قول قدیمیها ،نباید بهراحتی کرکره آن را پایین
کشید.

برندهسیمرغبلورینبهترینتدوین؛
عمادخدابخش«،بیهمهچیز»

بـار اولـی اسـت کـه از جشـنواره فیلم فجر سـیمرغ
میگیـرم و بـه خاطر آن بسـیار خوشـحال هسـتم.
فکـر میکنـم از ایـن بـه بعـد مسـیر سـختتری
پیـشرو دارم و هیچوقـت فرامـوش نمیکنـم کـه
ِ
از کجـا آمـدهام ،چون من از دنیای فیلم کوتاه وارد
سـینمای بلنـد داسـتانی شـدم .همچنـان در حال
آمـوزش و یادگیـری هسـتم .میدانـم کـه از ایـن
بـه بعـد بیشـتر بایـد مراقـب انتخابهایم و شـکل
و شـیوه کارم باشـم .قطعا برگزاری جشـنواره روی
مـردم کـه ایـن روزهـا بیشـتر از کشـورهای دیگـر،
نهتنهـا بـه خاطـر کرونـا ،بلکـه بـه خاطـر شـرایط
اقتصـادی تحـت فشـار هسـتند ،میتوانـد تاثیـر
بگـذارد و فراغبالی برایشـان باشـد .مـن هم جزئی
از مـردم هسـتم و خـودم را جـدا از آنها نمیدانم،
بنابرایـن امیـدوارم برگـزاری ایـن جشـنواره کمـی
از فشـار زندگـی را بکاهـد .همچنیـن امیـدوارم در
سـینمای ایـران فیلمهایـی سـاخته شـود کـه بـه
مـردم حسوحـال خوبـی بدهـد.

سـالهای سـال بـود کـه کاندیـدای دریافـت سـیمرغ صداگـذاری بـودم ،امـا
امسـال باالخـره آن را دریافـت کـردم کـه باعـث خوشـحالی و افتخـار مـن اسـت.
امیـدوارم بیمـاری کرونـا خیلی زود از جامعه بشـری رخت ببندد .این دوره با سـه
کار بـه شـکل تصادفی حضور داشـتم و بـرای فیلـم «زاالوا» و «خط فرضی» هم
کاندیـدا بـودم .نفـس برگـزاری جشـنواره بسـیار خـوب بـود .البتـه ریسـکی بـرای
همـه برگزارکننـدگان بـود .امیـدوارم با رعایـت پروتکلهای بهداشـتی این اتفاق
بهخیر بگـذرد.

برندهسیمرغبلورینبهترینموسیقی
متن؛حامدثابت«،بیهمهچیز»

برنده سیمرغ بلورین بهترین چهرهپردازی؛ ایمان
امیدواری« ،ابلق»

مـن سـومین سـیمرغ بلوریـن را در دوران فعالیتـم دریافـت کـردم ،امـا هر وقت
ایـن اتفـاق برایـم میافتـد ،بسـیار شـور و شـعف دارم.
فکـر میکنـم تشـویق شـدن و تشـویق کـردن بسـیار بـرای هـر فـرد امیدبخـش
اسـت و بـه همیـن دلیـل از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت.

برنده سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری؛ امیرحسین
قاسمی« ،یدو»

مـن سـیمرغ بلوریـن امسـال را بـه نوازنـدگان
ارکسـتر سـمفونیک تهـران و ارکسـتر ملـی ایـران
تقدیـم کـردم و بسـیار خوشـحالم کـه نوازنـدگان
درجـه یـک کشـورمان از ایـن پـس یـک سـیمرغ
دارنـد .تجربـه همـکاری بـا آقـای محسـن قرایـی
بـرای مـن بسـیار فوقالعاده بـود و امیـدوارم تکرار
شـود ،چـون یکی از شـیرینترین تجربیـات دوران
فعالیتـم بـود.

مـن بـرای سـومین بـار توانسـتم جایـزه بگیـرم و بسـیار خوشـحالم .ایـن جایـزه
انگیـزه مـن را بیشـتر و بیشـتر خواهـد کـرد .مـن از ایـن رقابـت سـالم بسـیار لذت
میبـرم .تمـام همکارانـم را دوسـت دارم ،به آنها احترام میگذارم و خوشـحال
میشـوم کـه در سـالهای آینـده جایـزه بگیرنـد و مـن هـم تشویقشـان کنـم.
جایزه بسیار به هنرمند انگیزه میدهد و او را تشویق میکند که به مرور بهتر
شود .من چند بار نامزد شده بودم ،اما جایزه نگرفتم و به خدا میگفتم چرا این
اتفاق برای من رخ نمیدهد .تا اینکه امسال برای سومین مرتبه توانستم جایزه
دریافتکنم.

برنده سیمرغ بلورین بهترین
صدابرداری؛ رشید دانشمند،
«زاالوا» و «یدو»

برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن طراحی لباس؛ مـارال جیرانی،
«بیهمهچیـز»

بـه همـه همکارانـم در بخـش صدابـرداری خسـته
نباشـید میگویـم ،چـون واقعـا زحمـت کشـیدند.

ایـن اولیـن سـیمرغی اسـت کـه میگیـرم و قبـل از این اصلا فکـرش را نمیکردم
برنـده ایـن سـیمرغ شـوم .قطعـا از گرفتـن آن خوشـحال هسـتم .برگـزاری
جشـنواره فیلـم فجـر باعـث میشـود قلـب سـینما زنـده بمانـد.
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برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی
صحنه؛ سهیل دانش اشراقی،
«روزی روزگاری ،آبادان»

سـالها قبـل از اینکـه وارد سـینما شـوم ،یکـی از
آرزوهایـم ایـن بـود کـه موفـق بـه دریافـت سـیمرغ
شـوم .مـن جوایـز خارجـی زیـادی گرفتـهام ،ولـی
این جایزه برایم ارزشـمندتر اسـت .بسـیار از گرفتن
آن خوشـحال هسـتم .برگـزاری جشـنواره فیلـم
فجـر بـا رعایـت تمـام پروتکلهـای بهداشـتی کار
بسـیار درسـتی بـود و بایـد اتفـاق میافتـاد .برگـزار
نشـدن آن افسـردگی را بیشـتر میکرد .بهتر اسـت
کـه اتفاقـات خـوب حتـی بـا محدودیـت بیفتنـد تـا
اینکـه سـختیها را بیشـتر کنیـم .ایـن اتفاقـات
باعـث میشـوند روحیـه افـراد خـوب بمانـد .چون
باالخـره روزگار کرونـا هـم تمام میشـود و مـیرود.

برنده سیمرغ بلورین بهترین
جلوههای ویژه میدانی؛ ایمان
کرمیان« ،تک تیرانداز»

جایـزه گرفتـن همیشـه حـس خوبـی دارد .مـن
امسـال جایـزه خـودم را بـه دسـتیارانم تقدیـم
کـردم ،چـون زحمـت زیـادی میکشـند ،دوسـت
دارنـد روی صحنـه برونـد و دیـده شـوند .مـن برای
دو فیلم نامزد دریافت سـیمرغ بودم که توانسـتم
ایـن جایـزه را بـرای فیلـم سـینمایی «تک تیرانـداز»
دریافـت کنـم کـه برایـم بسـیار افتخارآمیـز اسـت.
البتـه فکـر میکنـم فیلم در بسـیاری از بخشهـا ،از
جمله فیلمبـرداری ،طراحی صحنه و ...دیده نشـد
و بـه قـول معـروف قرعـه بـه نـام مـن افتـاد .جایزه
همـواره اتفـاق خوبـی بـرای هنرمنـدان اسـت ،امـا
نبایـد بـرای جایـزه کار کـرد ،بلکـه بایـد بـا ایـن هدف
فعالیـت کـرد که نتیجه کار خوب و ارزشـمند شـود
تـا بـه دل خـود هنرمند و مخاطبان بنشـیند.

برنده سیمرغ بلورین بهترین
جلوههای ویژه بصری؛ فرید ناظر
فصیحی« ،ابلق»

خدا را بابت دریافت این جایزه بسیار شاکرم .این
جایزه نتیجه یک تالش دستهجمعی است و من
به همراه گروهی  9 ،۸نفره به مدت پنج ،شش ماه
در پروژه «ابلق» کار کردم و بسیار خشنودم که مزد
زحمات خود را با دریافت این جایزه گرفتیم.
برگزاری جشنواره و اهدای جوایز این ذهنیت را
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برای مخاطب ایجاد میکند که سینما زنده است و حس امیدواری بسیار جذاب
و شیرین است .همه سالی پر از ناامیدی ،یأس و سختی را پشت سرگذاشتیم و
برگزاری جشنواره اتفاق بسیار خرسند و مبارک است و امیدوارم سینمای ایران
همیشه سربلند و موفق باشد و ما از این بابت خوشحال شویم.

برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه؛ مریم
اسمیخانی« ،وضعیت اورژانسی»

بسـیار خوشـحالم که توانسـتم سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلـم کوتـاه را دریافت
کنـم .فکـر میکنـم ایـن جایـزه مهـر تاییـدی بـر بـاارزش بـودن کاری کـه تولیـد
کردیـم ،زده اسـت و شـاید نمـاد یـک موفقیـت اسـت .بـه نظـرم سـیمرغ در
ادبیات داسـتانی ما جایگاه بسـیار رفیعی دارد و به درسـت اسـم این جایزه را در
جشـنواره فیلـم فجـر سـیمرغ گذاشـتهاند.

برنده سیمرغ بلورین بهترین عکس؛ سحاب زر یباف،
«خورشید»

خیلـی خوشـحالم کـه توانسـتم ایـن جایـزه را کسـب کنـم .فیلـم سـینمایی
«خورشـید» اثـری ویـژه در کارنامـه کاری مـن اسـت و از همـکاری در ایـن فیلـم
بسـیار راضـی هسـتم و خاطـرات خوبـی از آن دارم .فکـر میکنـم با اتفاقـی که در
ایـن مراسـم افتـاد ،خاطـرات خوبـم از پـروژه «خورشـید» تکمیـل شـد.

برنده سیمرغ بلورین بهترین پوستر؛ وحید عبدالحسینی،
«هفت و نیم»

حـس عجیبـی دارم و هنـوز بـاورم نمیشـود ایـن جایـزه را کسـب کـردم .از زمانی
کـه نامزدهـا را اعلام کردنـد تـا به امـروز ،آنقدر خوشـحال بودم کـه در این چهار
شـب ،سـه سـاعت خوابیـدم .در واقـع تـا چهـار و پنـج صبـح خـواب به چشـمانم
نمیآمـد .وقتـی در اختتامیـه هـم نـام مـن را بـه عنـوان برگزیـده اعلام کردنـد،
شـوکه شـدم و بـاورم نمیشـد.
امسـال کرونـا شـرایط همـه اصنـاف از جملـه سـینما را سـخت کـرده اسـت و
امیـدوارم بـهزودی ایـن دوران تمـام شـود .قطعـا کسـب جایـزه بـرای من بسـیار
تاثیـر خوبـی خواهد داشـت ،چون پس از  10سـال فعالیت ،در اولیـن دورهای که
در جشـنواره فیلـم فجـر شـرکت کردم ،سـیمرغ دریافت کـردم و این اتفـاق برایم
بسـیار جذاب اسـت.
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ارزیابی برگزاری جشنواره فیلم فجر در استانها

رضایتمندیسراسری
حاصل تحوالت سال 39
یونهمین جشــنواره فیلــم فجــر در حالــی در سراســر ایــران برگــزار شــد کــه  31اســتان و ســه منطقــه آزاد در جریــان برگــزاری ایــن رویــداد
سـ 
مشــارکت کردنــد .در ســال گذشــته  10فیلــم منتخــب بــرای نمایــش راهی اســتانها میشــد ،اما امســال تمامــی  16فیلم حاضر در جشــنواره
امــکان نمایــش در شــهرهای مختلــف را داشــتند و از ســوی دیگــر ،آرای مردمــی از تمامــی کشــور جمـعآوری شــد.
ایــن نــکات در کنــار برپایــی جشــنواره در ســال دشــوار کرونایــی بهانـهای بــود تــا بــا تعــدادی از مدیــران ســالنهای ســینما در سراســر کشــور
توگــو کنیــم.
گف 

استقبال مخاطبان از نمایش همه
فیلمهای جشنواره
مسعودیکانی،مدیر سینماایرانارومیه
امسـال بـه دلیـل شـیوع کرونـا بـا شـرایط بحرانـی
مواجـه بودیـم و اسـتقبال مخاطبـان از فیلمهـای
جشـنواره نسـبت بـه پیشبینـی مـا قابـل قبـول
بـود .ایـن احتمـال وجـود داشـت کـه بـا توجـه
بـه محدودیتهـای ناشـی از کرونـا ،نسـبت بـه
دورههـای پیشـین بـا ریـزش مخاطبـان روبـهرو
شـویم .امـا بـا همـه ایـن اوصـاف سینمادوسـتان
کوتاهی نکردند و به تماشای فیلمهای جشنواره
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سـیونهم نشسـتند.
پروتکلهـای بهداشـتی هـم بـا توجه به سیسـتمی که سـامانه سـمفا طراحی
کـرده بـود ،رعایـت شـد و مخاطبـان بسـیار در ایـن زمینـه همراهـی کردند .یکی
از نـکات مثبـت جشـنواره امسـال نمایـش تمامـی فیلمهـای جشـنواره فیلـم
فجر در اسـتانها بود که برای نخسـتین بار رخ داد .ما در سـالهای گذشـته از
نمایش فیلمهایی مانند «درخت گردو» و «آتابای» که داسـتان آن در مناطق
بومـی اسـتان میگذشـت و بـرای مخاطبـان هـم جذاب بـود ،محـروم بودیم.
ضمـن اینکـه بـرای نمایـش تمامـی فیلمهـای جشـنواره بازخـورد مثبتـی از
مخاطبـان دریافـت کردیـم .امیـدوارم ایـن حرکـت ادامـه پیـدا کند و محـدود به
امسـال نباشـد .مـا خواهـان تـداوم این رونـد در سـالهای آینده هسـتیم ،تا با
وجـود اختصـاص حتـی یک سـانس از هر فیلـم امکان نمایش همـه فیلمها را
داشـته باشیم.

گــــــــــزارش
یادداشت
البتـه بلیتفروشـی اینترنتـی بـرای پیشگیـری از
ازدحـام در گیشـه در حالی اتفاق افتاد که بسـیاری
از سـینماهای شهرسـتان فاقـد کانترهـای فـروش
اینترنتـی هسـتند ،بنابرایـن ایـن شـیوه چنـدان
کارآمـد نبـود .ضمـن اینکـه برخـی هـم امـکان
خرید بلیت اینترنتی را در هر شـرایطی ندارند و این
محدودیـت کمی دسـت ما را بسـته بـود و برخی از
مخاطبـان را از دسـت دادیـم.

همراهی تماشاگران در زمینه رعایت
پروتکلهای بهداشتی

بهنامشهبازی،مدیر سینماانقالباردبیل
سـیونهمین دوره جشنواره فیلم فجر به واسطه
همزمانـی بـا شـیوع کرونـا شـرایط برگـزاری خاصـی
را تجربـه کـرد .مـا در سـینما انقلاب هم به شـکلی
جـدی بـه رعایـت پروتکلهای بهداشـتی پرداختیم
و همه مخاطبان باید با ماسک وارد سالن سینما
میشـدند و بـا رعایـت فاصلهگـذاری اجتماعـی
بـه تماشـای فیلمهـا مینشسـتند .همچنیـن
در بـدو ورود همـه افـراد ضدعفونـی میشـدند
و آتشنشـانی و شـهرداری هـم بـرای ایـن امـر بـا
مـا همـکاری کردند.خوشبختانـه بخـش عمـده
مخاطبـان در زمینه رعایت پروتکلهای بهداشـتی
بـا مسـئوالن همراهـی میکردند و اگر تماشـاگری
پروتکلها را رعایت نمیکرد ،با او برخورد میشـد.
امسـال مخاطبـان از نمایـش همـه فیلمهـای
جشنواره استقبال کردند ،اما با آنکه از  30درصد
ظرفیت سـالنها اسـتفاده کردیم ،به دلیل اینکه
تبلیغـات چندانـی نداشـتیم و مـردم از کرونـا ترس
داشـتند ،اسـتقبال بـا سـالهای گذشـته قابـل
مقایسـه نبود.

تاثیر رأیگیری کشوری بر رغبت
مخاطبان به حضور در جشنواره

سیدعلیحسینی،مدیر سینماساحلاصفهان
برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر در شـهر اصفهـان در
دقایق پایانی در دسـتور کار قرار گرفت و به همین
دلیل امکان اطالعرسـانی درسـتی برای مخاطبان
فراهـم نشـد ،امـا بـا تمامـی ایـن اتفاقـات ،خـدا را
شـاکریم کـه بـا توجـه بـه اسـتفاده از  30درصـد
ظرفیـت سـالنها و حـذف فـروش بلیـت از گیشـه،
مـردم بهخوبـی از جشـنواره و فیلمهـا اسـتقبال
کردند.
تجربـه شـرکت مخاطبـان اسـتانی جشـنواره فیلم

فجـر در نظرسـنجی بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـاگران ابتـکار جالـب و جدیـدی
بـود و عالقهمنـدان بـه سـینما در اصفهـان هـم در رأیگیریهـا شـرکت کردنـد.
مـن احسـاس میکنـم ایـن تصمیـم رغبـت مخاطبـان را بـه تماشـای فیلمهـای
جشـنواره در شـهرها و اسـتانهای مختلـف بیشـتر کـرد.
رویکرد فروش تک بلیت در جشنواره امسال برای مخاطبان عام سینمای ایران
امری پسندیده بود ،اما عالقهمندان پیگیر سینما همواره فیلمها را هدفمند
انتخاب میکنند و اینطور نبود که به تماشای همه فیلمها بنشینند.

تاثیر کرونا بر شور و هیجان ناشی از جشنواره

مهدی تیغ بخش ،مدیر سینما ساویز کرج
استقبال از جشنواره فیلم فجر مانند دورههای گذشته نبود و بیشتر فیلمهای
«شیشلیک»« ،ابلق» و «بیهمهچیز» با اقبال تماشاگران سینما ساویز همراه
شدند ،اما طبیعی بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد شور و هیجان
هر ساله در جشنواره نباشیم .بااینحال ،ما تالش کردیم با رعایت پروتکلهای
بهداشتی رضایت مخاطبان را جلب کنیم .البته شور و هیجان ما و عوامل سینما
هم به واسطه شیوع کرونا نسبت به سالهای پیش کمتر بود.
امسـال نمایـش همـه فیلمهـای جشـنواره در شهرسـتانها تجربـه بسـیار
خوبـی بـود ،در دورههـای گذشـته  70 ،60درصـد فیلمهـا در شـهرهای مختلـف
بـه نمایـش گذاشـته میشـدند ،امـا امسـال تمـام فیلمها بـه نمایـش درآمدند
و مخاطبـان هـم وقتـی دیدنـد میتواننـد همـه فیلمها را در شـهر خـود ببینند،
اشـتیاق بیشـتری بـه حضـور در جشـنواره داشـتند.

نقش مثبت بلیتفروشی اینترنتی بر کنترل تجمعات

رسولفتحاللهی،مدیر سینمافرهنگایالم
جشـنواره سـیونهم نسـبت بـه سـال گذشـته تفـاوت بسـیار زیـادی داشـت و
قیمـت بلیتهـا بـرای برخـی از مخاطبـان در شـهر ایلام نسـبت بـه سـالهای
گذشـته سـنگینتر بـود ،امـا افراد عالقهمند به سـینما امسـال هم به تماشـای
فیلمهـای جشـنواره نشسـتند و شـرایط متفاوتـی را نسـبت بـه سـال گذشـته
تجربـه کردنـد.
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مـا امسـال بـا توجـه بـه شـرایط شـیوع کرونـا و
سلامتی مـردم عزیـز ایلام ،اقـدام بـه تبلیغـات
محیطـی گسـترده نکردیـم تا با اسـتقبال گسـترده
مواجـه نشـویم و خوشبختانـه بـا بهکارگیـری
سیسـتم سـمفا و همچنیـن تغییـر نحـوه خریـد
بلیـت نسـبت بـه سـال گذشـته گیشـهها خلـوت
شـدند و مشـکلی بـرای شـیوع کرونـا پیـش نیامد.
معتقـدم وقتی مخاطبان جشـنواره فیلـم فجر در
شهرسـتانها میتوانند در فرایند انتخاب بهترین
م از نگاه تماشـاگران صاحب نظر و رأی باشـند،
فیل 
بـه نوعـی مشـوقی برایشـان اسـت تـا حضـور
پررنگتـری در جشـنواره داشـته باشـند.
مـا امسـال خلاف تمـام انتظـارات ،در سـینماهای
شهرسـتانهای اطـراف هـم میزبـان عالقهمنـدان
بودیم تا با خیالی آسـودهتر و فاصلهگذاری بیشـتر
تماشـای فیلمهـای جشـنواره را تجربه کنند.
عالقهمنـدان بـه سـینما در ایلام از فـروش تکـی
بلیتهـا اسـتقبال کردنـد ،چـون بـار مالـی کمتـری
برایشـان داشـت و صندلیهـا در هیـچ سـانس
خالـی نمانـد .مـا در سـالهای گذشـته به واسـطه
اینکـه برخـی از افـراد بلیتهـای سـری میخریدند
و تمایلـی بـه تماشـای برخـی از فیلمهـا نداشـتند،
شـاهد خالـی بـودن صندلیهـای سـالن سـینما
بودیـم کـه بـه نوعـی بیاسـتفاده میماندنـد.

جشنواره فجر نشان داد مردم با
سینما همراه هستند

مجتبی تخمکار ،مدیر سـینما فردوسـی خراسـان
جنوبی
پـس از گذشـت یـک سـال از تعطیلـی سـینماها،
جشـنواره فیلـم فجـر نشـان داد مـردم همچنـان
بـا سـینما همـراه هسـتند و از تماشـای فیلمهـا
اسـتقبال میکنند .جشنواره سیونهم هم تجربه
بسـیار خوبـی بـود ،چـون بـا وجـود شـیوع کرونـا
و محدودیتهـا ،سـالنهای سـینما پرتماشـاگر
بودنـد و برخـی از فیلمهـا در همـان روزهـای
نخسـت جشـنواره مـورد اسـتقبال قـرار گرفتنـد و
تمامـی بلیتهایشـان فروخته شـد .البتـه برخی از
فیلمهـا مـورد توجـه قـرار نگرفتنـد.
بـه نظـرم فراهـم شـدن امـکان صـدور رأی بـرای
همـه مخاطبـان جشـنواره فیلـم فجـر در سراسـر
کشـور بر شـرایط اکران عمومی و جذب مخاطبان
بسـیار تاثیرگـذار و امری ضـروری و مهم بـرای آینده
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سـینمای ایران اسـت و تماشـاگران هم قطعا از این اتفاق اسـتقبال میکنند.
امسال نمایش هر  16فیلم جشنواره فیلم فجر در شهرها و استانهای کشور
فرصتـی را بـرای مـردم فراهـم کـرد تـا بـا هـر سـلیقهای کـه دارنـد ،بـه تماشـای
فیلمهـای مـورد عالقـه خـود بنشـینند .بسـیار خشـنودم کـه پـس از یک سـال
شـاهد رونـق سـینماها بودیـم و امیـدوارم کرونـا هم بـهزودی به پایان برسـد و
بـار دیگـر سـالنهای سـینما مملو از تماشـاگر شـوند.

اقدام خوب برگزارکنندگان جشنواره

سیدمحمدگالفان،مدیر سینماآوینیبوشهر
مـا امسـال بـا برنامهریزیهایـی کـه انجـام دادیـم ،تلاش کردیـم مخاطبـان
هـر سـاله جشـنواره را بـه سـینماها بکشـانیم ،امـا متاسـفانه سـانسبندیها
منجـر بـه کاهـش مخاطبان ما شـد .سـاعت کار و فراغت در شـهرهای مختلف
متفاوت اسـت و سـانس سـاعت  15در شـهر بوشـهر برای مردم مناسـب نبود،
چراکـه کارمنـدان دولت به دلیل سـر کار بودن نتوانسـتند به تماشـای فیلمها
بنشـینند و برخـی مخاطبـان از ایـن بابت بسـیار ناراضـی بودند.
بااینحال ،عالقهمندان به سـینما تالش کردند خود را به جشـنواره برسـانند.
فروش آنالین بلیت هم از اقدامات خوب برگزارکنندگان جشـنواره سـیونهم
بود و بسـیاری از مخاطبان در بوشـهر با این فرایند آشـنا بودند و بهراحتی برای
خریـد بلیـت اقـدام کردند .البته ما در بوشـهر افزایش صددرصدی قیمت بلیت
را تجربه کردیم.

پتانسیلی که در جشنواره سیونهم رو شد

رضانیکاعتقاد،مدیر سینمافلسطینلرستان
مـا امسـال بـا توجـه بـه محدودیتهـا و بـا رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی
توانستیم بهخوبی از مخاطبان میزبانی کنیم ،همچنین طبق هماهنگیهای
انجامشـده نماینـدگان وزارت بهداشـت هـم بـه صورت ثابت در سـالن سـینما
حضـور داشـتند تـا بـر فراینـد رعایـت پروتکلهـا نظـارت کنند.
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گفتوگو
اگـر همـه مخاطبـان جشـنواره فجـر در کشـور در
فراینـد انتخـاب بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـاگران
دخیـل باشـند ،اتفـاق پسـندیدهای اسـت ،چـون
مخاطبـان بسـیار دقیـق و زیرکانـه فیلـم را تماشـا
میکننـد و نظراتشـان بسـیار موثـر اسـت.
فـروش اینترنتـی بلیتهـای جشـنواره دلخـوری
برخـی از مخاطبـان مـا را بـه همـراه داشـت ،چراکـه
بـه دنبـال تهیـه بلیـت از گیشـه بودنـد و بـا فراینـد
اینترنتـی چنـدان ارتبـاط برقـرار نمیکردنـد .امـا
مـن بـه صـورت کلـی از فـروش اینترنتـی اسـتقبال
میکنم ،ضمن اینکه امسـال دو سـامانه فروش
جدیـد هـم در خدمـت مخاطبـان بـود.
امسـال کـه مشـخص شـد پتانسـیل نمایـش
همـه فیلمهـای جشـنواره در تمامـی شـهرها و
اسـتانهای کشـور وجـود دارد ،امـری بسـیار عالی
اسـت ،چون هر سـال عالقهمندان به سینما برای
تماشـای فیلمها باید از شهرسـتانهای اطراف به
مرکـز اسـتان مراجعه میکردنـد و این اتفاق باعث
شـد در شـهر خود هم بتوانند فیلمهای جشنواره
را تماشـا کنند.

میزبانی از مخاطبان به شرط حفظ
جانشان

رسولناصری،مدیر پردیسسینمایی
ویالژتوریستمشهد
ما امسال در جشنواره فیلم فجر آنچه را موظف
بـه رعایـت آن بودیـم ،انجـام دادیـم و بـا ظرفیـت
 30درصـد سـالنها از مخاطبـان میزبانـی کردیـم،
چراکـه اولویـت اول مـا حفـظ جـان مخاطبـان بود
و خوشبختانـه سـالنها بـا همـان ظرفیـت کـم
مـورد اسـتقبال قـرار گرفتنـد ،امـا از آن حالوهـوا،
شـور همیشـگی جشـنواره و ازدحـام جمعیـت کم
شـده بود.
نمایـش همـه  16فیلـم جشـنواره در شـهرها و
اسـتانهای ایـران اتفـاق خوبـی بـود ،امـا وقتـی
فیلمـی ماننـد «شیشـلیک» همزمـان در یـک
سـاعت در تمامـی سـالنهای مشـهد بـه نمایـش
درآمـد ،برخـی از مخاطبـان کـه امـکان تماشـای
فیلـم را نداشـتند ،از دیـدن آن در زمـان دیگـری
محـروم شـدند.ما در مشـهد از حضور منتقـدان و
مخاطبان عالقهمند به سـینما بهرهمند هسـتیم
و اینکـه امـکان رأیدهـی بـرای انتخـاب بهتریـن
فیلـم از نگاه تماشـاگران فراهم شـد ،اتفاق خوبی
بـود کـه بـرای اسـتانها افتـاد.

تماشاگران دائمی ما مجبور نبودند به تهران بیایند

مهدی قرهخانی ،مدیر سینما فلسطین شهر همدان
ن چیزی که جشـنواره تعیین کرده بود (یکسـوم ظرفیت) ،استقبال
به نسـبت آ 
بسـیار خوب بود .ما تمام تالشـمان را کردیم تا پروتکلهای بهداشـتی را رعایت
کنیم .در ابتدا با تبسـنج ،تب شـرکتکنندگان را میگرفتیم .همکاران خودمان
در سـینما از ماسـک و دسـتکش اسـتفاده میکردنـد و در سـالنها اسـپری
ضدعفونیکننـده قـرار داده بودیـم .البتـه در ابتـدای فیلمهـا هـم تیـزر آموزشـی
درباره کرونا پخش میشـد و بین هر سـانس ،سـالنها را ضدعفونی میکردیم.
بههرحـال ،شـرایط کرونـا روی تماشـاگران تاثیـر گذاشـته بـود .ولـی اینکـه همـه
فیلمهـای جشـنواره در اختیـار سـینماهای شـهرها قـرار میگرفت ،اتفاق بسـیار
خوبـی بـود .چـون تماشـاگران دائمـی مـا کـه فیلمبینهـای حرفـهای هسـتند،
هـر سـال مجبـور میشـدند بـرای تماشـای فیلمهـا بـه تهـران بیاینـد .بـا اینکـه
بلیـت فیلمهـای جشـنواره بـه شـکل سـری فروختـه نمیشـد ،ولـی بسـیاری از
تماشـاگران اکثـر فیلمهـا را تماشـا کردند.

برگزاری جشنواره یک تنفس واقعی برای سینما بود

محمدهادیامینی،مدیر سینماستارهبارانتبریز
اســتقبال از جشــنواره فیلــم فجــر در شــهر تبریــز بــا وجــود محدودیتهــا در
ظرفیــت ســالن ســینما خــوب بــود .مــا تمــام مــوارد پروتکلهــای بهداشــتی
را رعایــت کردیــم .نیــم ســاعت قبــل از ســانس در ســالن را بــاز میکردیــم تــا
تجمعــی صــورت نگیــرد .شــرایط کشــور بــه خاطــر کرونــا طــوری شــده بــود کــه
ســینما واقعــا بــه برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر نیاز داشــت .چــون مــا تقریبا یک
ســال اســت کــه تعطیــل یــا نیمهتعطیــل بودیــم و برگــزاری جشــنواره یک تنفس
واقعــی برایمــان بــود .از ایــن منظــر ایــن رویــداد بســیار مهــم بــود .فقــط خریــد
بلیــت از ســامانه فــروش اینترنتــی بــرای مــردم ســخت بــود .بســیاری از مخاطبان
مــا نمیتوانســتند در روزهــای اول بلیــت تهیــه کننــد ،ولــی در روزهــای بعــد ایــن
مــوارد حــل و شــرایط بهتــر شــد.
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آشتی مردم با سینماها

فرهاد بافکر ،مدیر سینما 22بهمن رشت
برگزاری جشـنواره فیلم فجر ب ه نوعی آشـتی کردن
بـا سـینماها بـود .مـا تـا حـد امـکان پروتکلهـای
بهداشـتی را رعایـت کردیـم .خوشبختانـه فضـای
بسـیار خوبـی بـود و همـه مـوارد بهداشـتی را
رعایـت میکردنـد .دوسـتان مـا در اداره ارشـاد
اسـتان همـه را ملـزم بـه رعایـت مـوارد بهداشـتی
میکردنـد .تفـاوت بسـیار خـوب ایـن دوره ،فروش
اینترنتـی بلیتهـا بـود کـه کار مـا را بسـیار راحـت
کـرد .اینکـه همـه فیلمهـا در اختیـار همه شـهرها
قـرار گرفـت ،نشـان داد کـه همـه بـا یک نـگاه دیده
میشـوند .از طـرف دیگـر ،ایـن موضـوع کمـک
میکنـد تـا پتانسـیل اسـتانها از نظـر مخاطبـان
مشـخص شـود.

برای اولین بار در جشنواره شرکت
داشتیم

محمـود تقـیزاده بافقـی ،مدیـر سـینما قـدس
آهنشـهر بافـق
اگـر بحـث کرونـا در میـان نبـود ،قطعـا اسـتقبال
بهتـر از اینهـا بـود .چـون بحـث کرونـا باعـث
وحشـت مـردم شـده اسـت .امـا فیلمهایـی مثـل
«ابلـق»« ،بیهمهچیـز» و «شیشـلیک» بسـیار
مـورد اسـتقبال مـا قـرار گرفتنـد .مـا بـا گذاشـتن
برچسـبهای ردپـا بـا فاصلـه دو متـر تلاش کردیم
فاصلـه اجتماعـی را رعایـت کنیـم .سـه دسـتگاه
ضدعفونیکننـده در سـالن انتظـار گذاشـتیم.
همینطـور ماسـک در اختیـار مشـتریهایمان
قـرار دادیـم و هـر روز سـالن سـینما را ضدعفونـی
میکردیـم .بـه نظـرم یکـی از اتفاقـات خـوب ایـن
دوره بحث فروش اینترنتی بلیت از سـامانه سمفا
بـود .شـهر مـا بعـد از  38دوره برگـزاری جشـنواره
فیلـم فجـر ،امسـال بـرای اولیـن بـار بـود کـه در
جشـنواره شـرکت داشـت .نمیدانم حضـور مردم
در رأیگیـری چطـور بـود ،چـون تـا بخواهنـد یـاد
بگیرنـد ،ممکـن اسـت طـول بکشـد.

مردم از جشنواره استقبال کردند

محمـد حاجـی اکبـــــــــــــری ،مدیـر سـینما قـدس
سـیرجان
برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر در ایـن اوضـاع
ک سـال
کرونایی بسـیار خوب بود ،چون سـینما ی 
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تعطیـل بـود .مـا حتـی یـک هفته هم بـاز کردیم ،ولی اسـتقبالی نشـد .امـا برای
جشـنواره فیلـم فجر شـرایط متفاوت بـود و مردم به تماشـای فیلمهـا آمدند.
پیـش از هـر سـانس سـالن را ضدعفونـی میکردیـم ،از دسـتگاه تبسـنج
اسـتفاده میکردیـم و کسـی را بـدون ماسـک راه نمیدادیـم .ایـن دوره اولیـن
سـالی بـود کـه مـا به جشـنواره فیلم فجر پیوسـتیم .اینکـه همه فیلمهـا را در
اختیارمـان قـرار دادنـد ،بسـیار عالـی اسـت.

احترام جشنواره به مخاطبان استانی

اسکندر نادریپور،مدیر سینمابهمنقزوین
در اسـتان مـا فقـط دو سـالن سـینمای  200نفـره وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه
اعالم جشـنواره برای اینکه فقط یکسـوم ظرفیت سـالن بلیتفروشـی شود،
ظرفیـت اسـتان ما به نسـبت دیگر اسـتانها پاییـن آمد .ولـی با همین ظرفیت
هم فیلمهای خوب مخاطب داشتند .ما از الکل و ماسک استفاده میکردیم
و حتـی ماسـک اضافـی داشـتیم تـا در اختیـار کسـانی قـرار دهیـم کـه ماسـک
نداشـتند .حضـور  16فیلـم جشـنواره در هـر اسـتان باعـث میشـود عدالـت
فرهنگـی بیشـتر اتفـاق بیفتد .قبال تنها هشـت فیلـم را به هر اسـتان میدادند،
ولـی در حـال حاضـر همسـان بـا پایتخـت ،فیلمهـا را در اختیـار جشـنواره
میگذارنـد .جشـنواره فیلـم فجـر در ایـن دوره بـرای مخاطـب اسـتانی احتـرام
قائل شـده اسـت .ضمن اینکه مردم در رأیگیری سـیمرغ از نگاه تماشـاگران
هـم مشـارکت دارنـد .باالخـره ما در هر اسـتانی افراد خبـره و حرفـهای داریم که
خـوب اسـت نظـرات آنها شـنیده شـود.

سینما رونق گرفت

حیدر مرادی،مدیر سینمابهمنسنندج
بعــد از گذشــت یــک ســال ســخت ،جشــنواره فیلــم فجــر کمــی بــه ســینما
رونــق داد .فیلــم «زاالوا» را اکــران کردیــم کــه کل  30درصــد ســالن پــر شــد و
بــه ســانس فوقالعــاده رســید .باالخــره اینکــه کارگــردان هــم متولــد ســنندج
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اســت ،در اســتقبال مخاطبــان مــا از ایــن فیلــم
تاثیــر داشــت .فیلمهــای «بیهمهچیــز»« ،ابلــق»
و «شیشــلیک» هــم جــزو فیلمهایــی بودنــد کــه
مــردم تحــت تاثیــر رســانهها از آنهــا اســتقبال
کردنــد .امیــدوارم آمــار مبتالیــان بــه کرونــا کاهــش
پیــدا کنــد تــا بــاز هــم ســینما رونــق بگیــرد .مــا بــا
همــکاری علــوم پزشــکی کردســتان در کنــار حــوزه
هنــری و اداره ارشــاد اســتان دســتگاه تبســنجی
در ســینما قــرار دادیــم و بیــن ســانسها تمــام
ســالن را ضدعفونــی میکردیــم.
تعـداد فیلمهـا بـه نسـبت هـر سـال کـم بـود و بـه
نظـرم جـای فیلمسـازان صاحبنامـی همچـون
مسـعود کیمیایـی ،داریـوش مهرجویـی ،هومـن
سـیدی و ...خالـی بـود .امـا انتقـاد اصلـی مـن بـه
سـانس سـاعت سـه بعدازظهر اسـت .چون مردم
اینجـا بـه ایـن سـانس انتقـاد داشـتند .اینجـا
رسـم نیست که کسـی برای تماشـای فیلم ساعت
سـه بعدازظهر به سـینما بیاید .کاش در خصوص
سـانسگذاری کمـی بـا بچههای اســــــــــــــــتانها
مشــــــــــــورت میشـد .به نظرم حضور مخاطبان
اسـتانها در رأیگیری مردمی بسـیار خوب اسـت.
چـون هـر چقـدر تعـداد شـرکتکنندگان بیشـتر
باشـد و جامعـه آمـاری باالتـر بـرود ،بـه واقعیـت
نزدیکتـر میشـویم.

تعطیـل میشـوند و بـه خانـه میرونـد .از طـرف دیگـر ،بلیتفروشـی اینترنتـی
باعـث شـده بـود مـردم ناراضی باشـند ،چون بسـیاری رمـز دوم نداشـتند ،یا بلد
نبودنـد بلیـت را اینترنتـی بخرنـد .تنهـا مشـکالتی از این دسـت بود که کمـی ما را
اذیـت کـرد ،کـه امیـدوارم بـرای دورههـای بعـدی شـرایط بهتـر شـود.

تمام پروتکلهای بهداشتی را رعایت کردیم

حسینبازخانه،مدیر سینماگلشنبجنورد
اسـتقبال از برخـی فیلمهـا بسـیار خـوب بـود و از برخـی هـم خـوب نبـود .فکـر
میکنـم ایـن بـه خاطـر تبلیغـات فیلمهـا بـود کـه روی عالقهمنـدی مخاطبـان
تاثیـر میگذاشـت .اما ما از سـانس سـه بعدازظهـر راضی نبودیم ،چون در شـهر
مـا مـردم عـادت دارنـد از سـاعت دو تـا پنـج بعدازظهـر در خانـه اسـتراحتکننـد.
امـا در مـورد رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی تمـام تالشـمان را کردیـم .کسـی که
مسـئول دادن بلیـت بـود ،دسـتکش میپوشـید .ورود خوراکـی و حتـی آب بـه
سـینما ممنـوع بـود .دسـتگاه تهویـه روشـن بـود و درهـای خـروج را بـا هـم بـاز
میکردیـم تـا تجمـع صـورت نگیرد .حضور تمام فیلمها در شـهر ما بسـیار خوب
بـود ،چـون بسـیاری از اعضـای انجمـن فیلمسـازی شـهر و دیگـر عالقهمنـدان تا
مدتهـا ذهنشـان درگیـر فیلمهایـی کـه ندیـده بودنـد ،باقـی میمانـد .بسـیار
از ایـن اتفـاق خوشـحال شـدیم .فقـط پروسـه رأیدهـی بـرای فیلمهـا بسـیار
پیچیده و سـخت بود .کاش مسـئوالن فکری کنند و مراحل رأیدهی را آسـانتر
کننـد .فـروش اینترنتـی بلیـت هـم در شـهر ما یکـی از معضالت بـود .چون مـا در
موقعیـت جغرافیایـی نیسـتیم کـه بـه کافینتهـا نزدیـک باشـیم .بسـیاری رمـز
دوم نداشـتند ،یـا بلـد نبودنـد کـه بلیـت بخرنـد و بـه ما میگفتنـد اگر میشـود،
خودتـان برایمـان بخرید.

اولین سال بود که در جشنواره فیلم
فجر شرکت میکردیم

فاطمهکثیری،مدیر سینماهاللشاهرود
اولیـن سـال بـود کـه جشـنواره فیلـم فجـر بـه
شـهر مـا آمـد و مـا جشـنواره را بـا نمایـش فیلـم
«زاالوا» شـروع کردیـم .مـن از کمیـت و کیفیـت
برگـزاری جشـنواره بسـیار راضـی بـودم .بـا توجـه
بـه تعطیلیهـا به خاطـر کرونـا ،مدیـر اداره فرهنگ
و ارشـاد اسلامی اسـتان بسـیار زحمـت کشـید تـا
توانسـت جشـنواره را در اسـتان مـا برگـزار کنـد.
ظرفیت سـالن سـینمای ما برای فیلمهای «ابلق»
و «بیهمهچیز» کامال پر شد و از آن چیزی که فکر
میکردیـم ،بهتـر بود .اداره ارشـاد برای ما دسـتگاه
ضدعفونیکننـده تهیـ ه کـرده بـود و در اختیارمـان
قـرار داد .تبسـنج هـم از قبـل داشـتیم .ماسـک
رایـگان هـم در اختیـار تماشـاگران قـرار میدادیـم.
امـا مـن انتقـادی هم داشـتم به سانسـی کـه برای
سـاعت سـه بعدازظهر در نظر گرفته بودند ،چون
مـردم در شـهر مـا تازه سـاعت دو یا سـه بعدازظهر
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عمدهترین تفاوتهای برگزاری جشنواره فجر در شهرستانها نسبت به دورههای قبل

از رأیگیری سراسری بهترین فیلم
تا اکران همه آثار جشنواره
یونهمین جشـنواره
امسـال در جریـان برگزاری سـ 
فیلـم فجـر تعـداد اولینهـا کـم نبـود؛ از اولیـن
دورهای کـه یـک ویـروس تمامـی ابعـاد جشـنواره
را تحـت تاثیـر خـود قـرار داد ،تـا اولیـن دورهای
کـه هیئـت انتخابـی در جریـان برگـزاری جشـنواره
وجـود نداشـت و اولیـن بـاری کـه مخاطبـان در
شهرسـتانها توانسـتند همزمـان بـا مخاطبـان
تهرانـی فیلمهـا را ببیننـد و در رأیگیـری بهتریـن
فیلـم از نـگاه تماشـاگران شـرکت کننـد.
یکـی از مهمتریـن تغییـرات را میتـوان در شـکل
برگـزاری جشـنواره در شهرسـتانها جسـتوجو
کـرد .مدیـران سـازمان سـینمایی بـا تکیـه بـر ایـن
سیاسـت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی کـه
«تهـران ایـران نیسـت» جشـنواره را از نیمـه بهمـن
راهـی  31اسـتان کشـور و  3منطقـه آزاد کردنـد.
همـه اینهـا در وضعیتی رخ داد که کرونا بسـیاری
را ناامیـد کـرده بـود و احتمـال آن میرفت امسـال
اصلا پـای جشـنواره در میـان نباشـد.

شهرها و استانهای میزبان جشنواره

مالک برگزار شـدن یا نشـدن جشـنواره در شـهرها
و استانهای مختلف وضعیت گستردگی ویروس
کرونـا در آنهـا قـرار گرفـت و پیـرو همیـن نـگاه در
اسـتان مازندران که شرایط کرونایی نارنجی است،
بهکلـی جشـنواره برگـزار نشـد .غیـر از ایـن اسـتان،
تمامی اسـتانهای کشـور و سه منطقه آزاد ارس،
ارونـد و قشـم از جشـنواره میزبانـی کردند.
بـر اسـاس صحبتهـای رمضانعلـی حیـدری
خلیلـی ،معاون توسـعه مدیریت و منابع انسـانی
سـازمان سـینمایی ،در میان تمامی شهرهایی که
جشـنواره در آنها برگزار شـد ،بیشـترین استقبال
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از آثـار جشـنواره در شـهرهای مشـهد ،شـیراز ،اصفهـان و کـرج صـورت گرفـت.
همچنین در این شـهرها نسـبت به دیگر شـهرها تعداد بیشـتری سالن سینما
نیـز بـه نمایـش آثـار جشـنواره اختصـاص یافتـه بـود.
حیـدری خلیلـی در مـورد شـهرهای میزبان جشـنواره گفت :ما در تقسـیمبندی
اداره ارشـاد اسـتانی ،کرمـان را بـه جهـت وسـعت جغرافیایـی بـه دو اداره کل
تقسـیم کردهایـم و درنهایـت ،بـه جـز تهـران 51 ،شـهر کشـور میزبـان برگـزاری
جشـنواره بودنـد.

سانسبندیها و تاریخ شروع به کار

بـر اسـاس برنامهریزیهـای صورتگرفتـه بـرای برگـزاری جشـنواره در
ن بـود و تـا  22بهمـن
شهرسـتانها شـروع نمایـش فیلمهـا از  15بهمـ 
ادامـه یافـت .در ایـن مـدت بـر اسـاس سـانسبندیهای صورتگرفتـه و
محدودیتهـای کرونایـی موجـود فیلمهـا روزانـه در دو نوبت روی پـرده رفتند.
توگویـی کـه داشـت ،در مـورد سـانس
حیـدری خلیلـی همچنیـن در گف 
فوقالعاده فیلمها گفت :جشـنواره از  15بهمن آغاز شـد و تا  22بهمن ادامه
یافـت .هـر سـینما دو سـانس  15و  18آثـار را نمایـش داد .فیلمهـای سـانس
فوقالعـاده در زمـان صبـح اکـران شـدند.
قیمت بلیت جشـنواره در البرز ،مشـهد ،اصفهان و شـیراز  30هزار تومان و برای
بقیه شـهرها  20هزار تومان در نظر گرفته شـد.

رعایت پروتکلهای بهداشتی در جشنواره

رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی بـرای سـامان دادن بـه جشـنواره و برگـزاری ایـن
رویـداد سـینمایی یکـی از مهمتریـن اصلهـای مدنظـر مسـئوالن سـازمان
سینمایی بود .حیدریخلیلی در مورد رعایت کردن این نکات در جریان برگزاری
جشـنواره در شـهرها و اسـتانها گفـت :بـر اسـاس تمهیداتـی کـه سـازمان امور
سـینمایی با همکاری اورژانس کشـور پیشبینی کرده بود ،دورههای آموزشـی
بـرای مدیـران سـینماها برگـزار شـد 30 .درصـد ظرفیـت سـالنها ،فاصلهگـذاری
بین صندلیها ،تبسنجی ،استفاده از ماسک و ضدعفونی مدنظر قرار گرفت.
همـه مـوارد در سـطح خوبـی رعایـت شـدند و در عیـن حـال نظـارت کافـی هـم
ط عمومـی
وجـود دارد .لـزوم وجـود اورژانـس در سـینماها از سـوی مدیـر روابـ 
اورژانـس بـه همـه واحدهـا ابلاغ شـد و آنان هـم همـکاری الزم را داشـتند.
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یونهمین جشنواره فیلم فجر
توگو با محمدمهدی طباطبایینژاد ،دبیر س 
گف 

میخواستیم خون تازهای در
جشنوارهسیونهمجریانداشتهباشد
نژال پیکانیان

پذیــرش دبیــری جشــنواره س ـیونهم نهفقــط بــه درایــت ،کــه بــه شــجاعت هــم نیــاز داشــت تــا بتــوان مســئولیت یکــی از ســختترین و
پیچیدهتریــن دورههــای جشــنواره فیلــم فجــر را برعهــده گرفــت .در شــرایط بحرانــی کرونــا کــه ســامت را بــر ســینما اولویــت مـیداد و حفــظ
ســامتی ســینماگران را بــر مســئولیت ســنگین مدیریــت جشــنواره میافــزود و همچنیــن در شــرایطی کــه با مخالفــت و طعنــه و کنایه برخی
هــم همــراه بــود ،محمدمهــدی طباطبایینــژاد شــهامت بــه خــرج داد و دبیــری ایــن دوره از جشــنواره را پذیرفت .او دبیر جشــنوارهای شــد که
حــاال بــه یــک تجربــه متفــاوت در ادوار مختلــف آن بــدل شــده کــه میتوانــد بــرای اداره جشــنواره در ســالهای بحرانــی بــه آن رجــوع کــرد و از
آن آموخــت .در آخریــن شــماره نشــریه روزانــه سـیونهمین جشــنواره فیلــم فجــر پــای صحبتهــای دبیــر این رویداد نشســتیم تــا از تجربیات
او در اداره و مدیریــت ایــن دوره پرچالــش بشــنویم.
یکی از مهمترین مسـائل در برگزاری جشـنواره
امسـال ،بحـث مدیریـت کرونـا بـود .از ابتـدا بـرای
ایـن شـرایط چطـور برنامهریـزی کردیـد؟ پذیرفتن
دبیـری جشـنواره در ایـن شـرایط هـم بـه نظـر
سـختیهای خـاص خـودش را داشـت .بااینحال،
شـما ریسـک کردیـد و ایـن مسـئولیت را عهـدهدار
شـدید .از ایـن مسـیر و چالشهایـش برایمـان
بگویید.
نزدیـک بـه دو ماه پیش که ما میخواسـتیم راجع
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بـه شـیوه برگـزاری جشـنواره برنامهریـزی کنیـم ،همانطـور کـه مـن قبلا هـم
پیشرو داشـتیم .اول اینکه جشـنواره را برگزار نکنیم ،راه
اشـاره کردم ،سـه راه ِ
دیگـر اینکـه برگـزاری آن را به بهار موکول کنیم و سـوم اینکه فجر امسـال را با
پیشـنهادهایی که مـن داشـتم ،در زمان خـودش برگزار کنیم.
بـرای تغییـر زمـان برگـزاری بـه بهـار از آنجایـی کـه  25فروردینمـاه ،مـاه مبـارک
رمضـان آغـاز میشـد و مـا تـا پنـج اردیبهشـت زمـان را از دسـت میدادیـم ،ایـن
امـکان از مـا گرفتـه شـد .ضمـن اینکـه بعـد از آن تاریـخ هـم کـوران تبلیغـات
انتخابـات اسـت و بنابرایـن ایـن اتفـاق عملا نمیتوانسـت بیفتـد.
مـن مسـیری طوالنـی را در ایـن راسـتا سـپری کـردم و تقریبـا بـا تمـام بـزرگان

گفت ݣ ݣݣو ݣ ݣݣگو
سـینمای ایـران و فعـاالن حـوزه سلامت
سـاعتها گفتوگـو کـردم .شـاید کمتـر کسـی از
پیشکسـوتان سـینما و فعـاالن صنـوف بـود کـه
مـن بـا او تمـاس نگرفتـه و مشـورت نکرده باشـم.
برآینـد کلـی صحبتهـا و مشـورتها ایـن بـود کـه
تعطیلـی جشـنواره فجـر بـه نفـع سـینما نخواهد
بـود .سـینما  11مـاه تعطیلـی متوالـی و ممتـد را
پشـت سـر گذاشـته و آن زمـان محـدودی هـم کـه
در ایـن  11مـاه فعالیت داشـت ،بسـیار کمفروغ بود
و بهواقـع نفسهـای سـینما بـه شـماره افتـاده
بود .شـرایط کرونا باعث شـده بود از نور درخشـان
سـینما و مخاطبانـش ،یـک شـمع با شـعله لـرزان
بـه جـای بمانـد .با همه ایـن اوصاف مـا فکر کردیم
شـاید برگـزاری جشـنواره بتوانـد چنـد دسـتاورد
مثبـت داشـته باشـد .اول اینکـه بگوییـم سـینما
زنـده اسـت ،دوم اینکـه اگـر شـرایط فراهـم شـد،
شـروع مجـدد جـانداری برای سـینمای ایـران رقم
بزنیـم و دیگـر اینکه با احیای جشـنواره سـیونهم
در رونـق دوبـاره سـینما سـهیم شـویم.
نتیجـه همیـن دیـدگاه بـود کـه شـما را بـه سـه
راهکار اولیـه بـرای برگـزاری جشـنواره رسـاند؟
بلـه ،بعـد از نکاتـی کـه اشـاره کـردم و بـا توجـه بـه
شـرایط موجـود سـه گزینـه را مطرح کردیـم .گزینه
اول اینکـه اگـر تهـران و شـهرهای ایـران همچنـان
در وضعیـت قرمـز قـرار داشـتند ،جشـنواره فقـط
بـه صـورت محـدود بـرای داوران برگـزار شـود و
جشنواره هیچ نمایشی نداشته باشد .قرار بر این
شـد کـه داوران در بخشهـای مختلـف ،فیلمهـا را
ببیننـد و نظرشـان را اعالم کننـد و در یک اختتامیه
خیلـی مختصـر و جمعوجـور نتایـج اعلام شـود.
ایـن شـیوه ثمراتـی بـرای مـا داشـت .اول اینکـه
فضـای تبلیغاتی کنـار ایـن ماجرا شـکل میگرفت،
فیلمهایـی کـه هیچکـس آنهـا را ندیـده بـود و
کسـی هـم دربـاره قصه آنهـا چیزی نمیدانسـت،
در پلتفرمهـا ،تلویزیـون و رسـانههای گوناگـون
و فضـای مجـازی مـورد بحـث و گفتوگـو قـرار
میگرفتنـد و بـه نوعـی فضایـی اقتصـادی و
فرهنگـی بـرای فیلمهایـی کـه در شـرایط سـخت
کرونـا تولیـد شـدند ،مهیـا میشـد .از سـوی دیگـر،
جشـنواره هـم تعطیـل نمیشـد و در یـک شـکل
حداقلـی امـکان برگـزاری پیـدا میکـرد.
امـا نکتـهای وجـود داشـت کـه مـا دربـاره آن هـم
برنامهریـزی کردیـم و سـناریویی بـرای آن نیـز

نشست خبری مجازی سیونهمین جشنواره فیلم فجر

نوشـتیم؛ اینکه اگر وضعیت کرونا به سـمت بهتری رود ،ما میتوانیم جشنواره
را در سـطح دو ،یعنـی نمایـش بـرای اهالـی رسـانه و صاحبـان آثـار برگـزار کنیـم و
فضای تبلیغی گسـتردهتری را داشـته باشیم .در آن مقطع یک نگاه خوشبیانه
دیگـر هـم داشـتیم و آن ایـن بـود کـه فکـر کنیـم ممکـن اسـت شـرایط کشـور به
سـمتی رود که سـینماها باز شـوند و ما بتوانیم فیلمها را برای عموم مردم هم
نمایـش دهیم.
مـا طبـق برنامهریزیهایمـان در مسـیری کـه طراحـی کردیـم ،پیـش رفتیـم ،تـا
اینکه خوشبختانه شـرایط به گونهای رقم خورد که هر سـه سـطح پیشبینی
مـا محقـق شـد و حـاال کـه در روزهـای پایانـی جشـنواره بـا هم صحبـت میکنیم،
 3927سـانس نمایـش فیلـم در کل کشـور در بیـش از  150سـینمای مردمـی
داشـتیم کـه  2327سـانس آن مربـوط بـه تهـران میشـود.
امسـال در اسـتانها نیـز همزمـان بـا تهـران فیلمهـا بـرای مخاطبـان بـه
نمایـش درآمدنـد و این موضوع نیـز یکی دیگر از اتفاقهای جدید در جشـنواره
بـود .برنامهریـزی بـرای ایـن طـرح چطـور شـکل گرفـت؟
مـا در نظـر داشـتیم تـا در یـک عدالـت فرهنگـی اسـتانهای مـا نیـز بتواننـد تمام
فیلمهـای منتخـب را بـرای مـردم بـه نمایـش بگذارند .همانطـور کـه میدانید،
همـه سـاله بخشـی از فیلمهـا بـرای اسـتانها ارسـال میشـد و هیچوقـت
اینطـور نبـود کـه همزمـان بـا تهـران دیگـر اسـتانها نیـز بتواننـد همـه آثـار
جشـنواره را تماشـا کننـد .امـا امسـال اولیـن سـالی بـود کـه همزمـان بـا تاریـخ
برگـزاری جشـنواره ،عالقهمنـدان در همـه اسـتانها مجموعـه آثـار جشـنواره را
تماشـا کردنـد ،کـه بـه نظـرم اتفـاق بسـیار بزرگـی اسـت.
فـار غ از بحـث اجرایی جشـنواره و برگزاری آن در شـرایط کرونا ،پذیرش دبیری
رویـداد در آخریـن دوره دولت به نظرتان ریسـک نبود؟
شـاید حرفـی کـه میخواهـم بزنـم ،شـعاری باشـد ،امـا برای شـخص مـن واقعی
اسـت؛ مـن سـرباز فرهنگـم و هـر جـا کـه در ایـن حـوزه خدمتی از دسـتم بـر بیاید،
دریغ ندارم .آقای دکتر انتظامی که دوسـت و برادر عزیز بنده هسـتند ،فرمودند
ایـن مسـئولیت را قبـول کنـم .البتـه مـن بـه نـکات و ظرایفـی کـه پذیـرش ایـن
مسئولیت در پی داشت ،واقف بودم ،اما فکر کردم اگر کمکی از دستم برمیآید،
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بایـد همراهـی کنـم و ایشـان را تنهـا نگـذارم .یکی از
ریسـکهای پذیـرش دبیـری ایـن دوره از جشـنواره
ایـن بـود کـه مـن درگیـر دبیـری جشـنوارهای شـدم
کـه ممکـن بـود اصلا برگـزار نشـود .زمانـی کـه
حکـم دبیـری مـن زده شـد و مـن ایـن مسـئولیت
را پذیرفتـم ،هنـوز برگـزار شـدن جشـنواره قطعـی
نشـده بود .از سـوی دیگر ،اگر هم قطعی میشـد،
ممکـن بود پذیـرش این مسـئولیت تبعـات زیادی
داشـته باشـد .امـا درنهایـت مـن فکر کـردم وظیفه
من اسـت کـه در کنار دکتر انتظامی حضور داشـته
باشـم؛ دوسـتی کـه در دو سـالی کـه در سـازمان
سـینمایی بودند ،من مسئولیت مدیرعاملی مرکز
گسـترش مسـتند و تجربـی و همچنیـن معاونـت
نظـارت و ارزشیابـی را داشـتم .به همین دلیل فکر
میکردم باید پیشـنهاد و دسـتور ایشـان را بپذیرم.
ایـن اتفـاق افتـاد و خـدا را شـکر بخـش زیـادی از
مسـیر را هـم رفتیـم و امیـدوارم ادامـهاش را نیـز
بهدرسـتی طـی کنیـم.
کـم کـردن تعـداد فیلمهـای جشـنواره بـرای
نمایـش ،یکـی دیگـر از اتفاقـات ایـن دوره بـود کـه
بـه دلیـل شـرایطی کـه کرونـا بـه وجـود آورده بـود،
شـاهدش بودیـم و البتـه تبعاتـی هـم داشـت.
چطـور بـه ایـن تصمیـم رسـیدید؟
زمانـی کـه مـا جشـنواره را شـروع کردیـم ،اساسـا
فکـر میکردیـم بـه مرحلـه نمایـش عمومـی
مردمـی نرسـیم .واقعیـت این اسـت کـه  ۸۰درصد
احتمـال میدادیـم نمایـش عمومـی نباشـد .در
آن شـرایط تصمیـم گرفتیـم در حالت خوشبینانه
بـه فکـر فراهـم کـردن شـرایط نمایـش بـرای اهالی
رسـانه و منتقـدان باشـیم .بـا ایـن پیشفـرض و با
توجـه بـه مسـائل موجـود ،سـانسها بایـد خیلی
محـدود میشـد .مـا بایـد سـاعت هشـت شـب
سـینما را تعطیـل میکردیـم کـه شـرکتکنندگان
قبـل از سـاعت  ۹بـه منازلشـان برسـند .از سـوی
دیگـر ،بایـد فاصلهگـذاری بیـن دو سـانس را بـرای
ضدعفونـی سـالنها رعایت میکردیـم .همچنین
در سـینمای رسـانه امکان نمایش صبح ،به دلیل
اینکـه شـرایط پذیرایـی از مهمانـان را نداشـتیم،
نبـود .بنابرایـن ناگزیـر بودیـم تنهـا دو سـانس را
بـرای بعدازظهـر برنامهریـزی کنیـم .بـا ایـن شـرایط
حداکثـر فیلمـی کـه میتوانسـتیم انتخـاب کنیـم،
 ۲۰فیلـم بـود .بـه همیـن جهـت نمیتوانسـتیم
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مانند سـالهای گذشـته در بخش نگاه نو و مسـتند انتخابی داشـته باشـیم.
بر اسـاس همین شـرایط ما به یک ترکیب جدید رسـیدیم .سال گذشته هیئت
انتخاب  ۸۵فیلم را بازبینی کرده بود و از میان آنها  ۲۲فیلم بهعالوه  ۱۰فیلم
اول را انتخاب کرده بودند .اما امسال ما حداکثر  ۵۷فیلم را در بخش سودای
سـیمرغ دیدیـم .بـا جمعبندیهایـی کـه داشـتیم ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه
اساسـا چیـزی بـه عنوان هیئت انتخـاب که فیلمها را بـرای بخشهای مختلف
گزینـش کننـد ،نداشـته باشـیم و قـرار بـر ایـن شـد کـه داوران فیلمهـا را بـرای
داوری و کاندیـدا شـدن انتخاب کنند .در همین شـرایط برنامهریـزی کردیم تا از
بین  ۱۰تا  ۲۰فیلمی که هیئت داوران انتخاب میکنند ،نمایش داشته باشیم.
بـا همیـن تمهیـد مـن از داوران خواسـتم موضـوع انتخـاب را فرامـوش کننـد و
فیلمهـا را از زاویـه کاندیداتـوری بـرای سـیمرغ ببیننـد .البتـه تاکیـد میکنم این
تصمیـم در مقطعـی گرفته شـد که مـا در تهران و بسـیاری از شـهرهای دیگر در
وضعیـت قرمـز بودیـم و بنابرایـن بحـث نمایـش در آن زمـان منتفی بـود .البته
بایـد آن طـرف قضیـه را هـم دیـد .دوسـتانی کـه در برنامـه «هفـت» یـا برخـی
رسـانهها مـدام ایـراد میگیرنـد ،بایـد این نکتـه را هم در نظر داشـته باشـند که
اگـر مـا بـه جـز  ۲۲فیلم  ۱۰فیلم هم در بخش نگاه نو انتخـاب میکردیم ،امکان
نمایش آنها وجود نداشـت .بنابراین باید به تصمیمی میرسـیدیم که همه
مفروضاتمان در آن امکانپذیر باشـد .درنهایت با این دو فرض( ،نمایش برای
اهالـی رسـانه و مـردم) جمعبنـدی مـن و شـورای سیاسـتگذاری ایـن بـود کـه
تعـداد سـانسهای نمایـش را محـدود کنیم.
این تصمیم کار هیئت داوران را سخت نمیکرد؟
در بحـث داوری سـختگیری بـه داوران نداشـتیم .حتـی در مقطعـی ایـن
بحـث مطـرح شـد که شـاید بشـود تعـداد فیلمهـا از  ۱۶فیلم بیشـتر شـود .اما
وقتـی خواسـتیم بـه تعـداد باالتر برسـیم ،اشـکالی پیش آمـد و آن ایـن بود که
فیلمهـای بعـد از آن  ۱۶فیلـم ،بـه لحـاظ فنـی و تکنیکـی بسـیار بـه هـم نزدیـک
بودند .در واقع شاید بتوان گفت بیش از  ۱۰فیلم بودند که در یک سطح برابر
بـه لحـاظ حرفـهای قـرار میگرفتند و ایـن کار هیئت داوران را سـخت میکـرد .از
سـوی دیگـر ،بـا انتخـاب  ۱۰فیلم دیگر تمـام برنامههای سـانسبندی ما به هم
میخـورد و امـکان نمایـش گرفتـه میشـد.

گفت ݣ ݣݣو ݣ ݣݣگو
راسـتش مـننمیخواهـم به کسـی خـرده بگیرم،
امـا همـه سـاله تعـداد زیـادی فیلـم بـرای نمایـش
انتخاب میشـدند .از این میان ممکن بود تعداد
کمـی مـورد پسـند مخاطبـان قـرار بگیرنـد و حتـی
تعـدادی فیلـم هـم از جشـنواره بیـرون میمانـد.
شـما خودتان در سالهای حضورتان در حوزه
سـینما چقـدر پیگیر جدی جشـنواره فجـر بودید
و چـه نقاط ضعـف و قوتـی در آن میدیدید؟
مـن از سـال  ۶۷مشـتری ثابـت و پروپاقـرص
جشـنواره فجـر بـودم .در واقـع  ۳۲دوره در
بخشهـای مختلـف در جشـنواره حضـور داشـتم
و در شـورای سیاسـتگذاری و شـورای برگـزاری
جشـنواره فعالیـت میکـردم .بیـش از  ۳۰دوره
مخاطـب فعـال جشـنواره بـودم کـه همـه آثـار آن
را میدیـدم .امـا همیشـه معتقـد بـودم پکیـج
کامـل جشـنواره در خیلـی دورههـا مـورد رضایـت
اهالی رسـانه ،مردم و منتقـدان نبوده .مخاطبان
از خیلـی از فیلمهـای حاضـر در جشـنواره ابـراز
نارضایتـی میکردنـد .امسـال امـا اینگونـه نبـود
و بـا قاطعیـت میتوانـم بگویـم فقـط یـک یـا دو
فیلـم بـود کـه چنـدان مـورد پسـند مخاطبـان
واقـع نشـدند ،یـا نسـبت بـه آنهـا واکنشهایـی
بـه وجـود آمـد .اغلـب فیلمهایـی کـه امسـال در
هـر رشـتهای کاندیـدا شـده بودنـد و در جشـنواره
بـه نمایـش درآمدنـد ،در ایـن شـرایط سـخت
کرونـا کـه مجموعـه سـینمای ایـران افـت تولیـد
داشـته ،مـورد رضایـت عمـوم مخاطبـان بودنـد
و بیشـتر مـردم کـه بـه سـینما رفتنـد ،از سـالن
راضـی بیـرون آمدنـد .این رضایت نشـانه چیدمان

شـاید حرفـی کـه میخواهـم بزنـم ،شـعاری
باشـد ،امـا بـرای شـخص مـن واقعـی اسـت؛
مـن سـرباز فرهنگـم و هر جـا که در ایـن حوزه
خدمتـی از دسـتم بـر بیایـد ،دریـغ نـدارم.
آقـای دکتـر انتظامـی که دوسـت و بـرادر عزیز
بنـده هسـتند ،فرمودنـد مسـئولیت دبیـری
جشـنواره را قبـول کنـم .البتـه مـن بـه نـکات
و ظرایفـی کـه پذیـرش ایـن مسـئولیت در
پـی داشـت ،واقـف بـودم ،امـا فکـر کـردم اگـر
کمکی از دسـتم برمیآیـد ،باید همراهی کنم
و ایشـان را تنهـا نگـذارم

نشست خبری اعالم اسامی نامزدهای سیمرغ بلورین سیونهمین جشنواره فیلم فجر

جدیـدی از انتخـاب آثـار بـرای نمایـش در جشـنواره بـود که امسـال اتفـاق افتاد
و خوشبختانـه بـا توجـه بـه میـزان بـاالی رضایـت مردم به نظر میرسـد مسـیر
درسـتی هم بوده اسـت .خوشبختانه تصمیمگیری سـتاد جشـنواره برای این
مـدل برگـزاری و نمایـش ،مـدل کارآمـدی بـود.
امسـال چهرههای جوانی در ترکیب هیئت داوران حضور داشـتند .استفاده
از چنـد فیلمسـاز و یـک بازیگـر جـوان ناشـی از نـگاه شـما بـه بحـث جوانگرایـی
بـود ،یـا دلیل دیگری داشـتید؟
همـه دوسـتانی کـه در هیئـت داوران مـا حضـور داشـتند ،چهرههـای
شناختهشـده سـینمای ایـران بودنـد .مـا دلمـان میخواسـت خـون تـازهای در
ایـن دوره از جشـنواره جریـان پیـدا کنـد و تفاوتـی در مـدل داوری آن نیـز وجـود
داشـته باشـد .مـن همیشـه فکـر میکـردم در دورهای که مثال آقـای حاتمیکیا،
آقـای درویـش ،یـا آقـای افخمی اولین دوره داوریشـان در فجـر را تجربه کردند،
چنـد سالشـان بـود؟ چـرا االن نسـل جـوان نبایـد بـه عنـوان داور در جشـنواره
حضـور داشـته باشـد؟ به نظـر مـن داوران این دوره از جشـنواره (آن دوسـتانی
کـه بـه لحـاظ سـن و سـال جوانتـر هسـتند) ،چهرههـای حرفـهای و خبـرهای
هسـتند که هر کدام کارهای درخشـانی در کارنامهشـان دارند ،اما شـاید تجربه
داوری در جشـنواره فجـر را نداشـتند .از سـوی دیگـر ،بـه نظـرم جـدای از بحـث
سـن ،داوری بسـیار حرفهای ،سـختگیرانه و تکنیکالی داشـتند .من شـخصا از
ترکیب هیئت داوران جشـنواره امسـال راضی هسـتم .البته نمیخواهم بگویم
بهترین انتخابها را داشـتیم ،چراکه همیشـه و در هر شـرایطی شما میتوانید
انتخابهـای بهتـری هـم داشـته باشـید .امـا آنچـه اتفاق افتـاد ،یک تیـم جوان
در کنـار یـک تیـم باتجربـه مثـل آقـای دکتـر احسـانی کـه در دورههـای مختلـف
هـم در مقـام داور و هـم هیئـت انتخـاب بـا جشـنواره فجـر همکاری داشـتند ،یا
آقـای سـاداتیان کـه چنـد دوره داور جشـنواره بودنـد ،همچنیـن آقـای مرتضـی
پورصمـدی کـه از پیشکسـوتان و کهنـهکاران حـوزه فیلمبـرداری در سـینمای
ایران هسـتند ،حضور داشـتند که در نهایت دقت و توجه به بحثهای تکنیکی
فیلمهـا را داوری کردنـد.
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گفت ݣݣو ݣݣگو
تجربـه جدیـد دیگـر در جشـنواره امسـال کـه
آن هـم بـاز بـه دلیـل شـرایط کرونـا و توضیحاتـی
کـه دادیـد ،اتفـاق افتـاد ،حـذف هیئـت انتخـاب
بـود .ایـن روش را بـرای ادوار آینـده جشـنواره فجـر
پیشـنهاد میکنیـد؟
مـن ایـن موضـوع را چنـد بـار یـادآوری کـردم کـه
بحث حذف هیئت انتخاب در جشـنواره سیونهم
امـری ناگزیـر بـه واسـطه شـرایط کرونایـی بـود.
امـا بـا اینکـه امسـال نتیجـه خوبـی از ایـن اتفـاق
حاصـل شـد ،آن را بـه طور کلی پیشـنهاد نمیکنم.
همـواره پیشـنهاد مـن بـرای جشـنواره فجـر ایـن
بوده که هیئت انتخاب داشـته باشـیم ،چراکه این
موضـوع جـزو ارکان جشـنواره فجـر اسـت .البتـه
تاکیـد میکنـم مـدل انتخابی را که جشـنواره همه
سـاله دارد ،نمیپسـندم و آن را منطقی نمیدانم،
چـون بـه نظـرم آن مـدل کارآمـد نیسـت .آنچـه در
دنیـا اتفـاق میافتـد ،مدلـی اسـتاندارد اسـت .در
دیگـر جشـنوارههای دنیا ،دبیر مسـئولیت انتخاب
آثـار را میپذیـرد ،یـک مجموعـه از انتخابگـران
حرفـهای را نیـز بـا مسـئولیت خـودش کنـار خـود
دارد و همـه چیـز زیـر نظـر شـورای سیاسـتگذاری
انجـام میشـود .از نـگاه مـن ایـن درسـتترین
شـیوه اسـت .حتـی ممکـن اسـت ایـن هیئـت
انتخاب همواره ثابت بمانند و سالها به فعالیت
بپردازنـد .مـن ایـن مـدل را که مدل جهانـی و البته
دقیـق و درسـت اسـت ،بیشـتر میپسـندم.
امسال بلیتهای جشنواره فجر به شکل
مکانیزه فروخته شدند .این شیوه چقدر به اجرای

برآینـد کلـی صحبتها و مشـورتها ایـن بود
کـه تعطیلـی جشـنواره فجـر بـه نفـع سـینما
نخواهـد بود .سـینما  11ماه تعطیلی متوالی
و ممتـد را پشـت سـر گذاشـته و آن زمـان
محـدودی هـم کـه در ایـن  11مـاه فعالیـت
داشـت ،بسـیار کمفـروغ بـود و بهواقـع
نفسهـای سـینما بـه شـماره افتـاده بـود.
شـرایط کرونا باعث شـده بود از نور درخشان
سـینما و مخاطبانـش ،یـک شـمع بـا شـعله
لـرزان بـه جـای بمانـد .با همـه این اوصـاف ما
فکـر کردیـم شـاید برگـزاری جشـنواره بتوانـد
چنـد دسـتاورد مثبـت داشـته باشـد
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نظم بیشتر در سینماهای مردمی با در نظرگرفتن شرایط کرونا کمک کرد؟
اتفاق مثبت دیگری که در جشنواره امسال در راستای رعایت پروتکلها افتاد
و از طـرف دیگـر ،احتـرام بـه مخاطـب هـم تلقـی میشـد ،ایـن بـود کـه مـا دیگـر
فروش سـری بلیت نداشـتیم .روال در همه سـالها به این شکل بود که وقتی
شـما میخواسـتید فیلمی در جشـنواره ببینید ،باید مجموعهای از بلیتهای
سـانسهای مختلـف را خریـداری میکردیـد .امـا امسـال ایـن شـیوه شـکل
دیگری به خود گرفت و مخاطب بلیت هر فیلمی را که مایل بود ،تهی ه میکرد.
بلیتفروشی امسال هم از طریق سامانه سمفا به صورت مکانیزه انجام شد
و همیـن موضـوع باعث شـد مخاطبان و عالقهمندان بتوانند بـدون حضور و
ازدحام بلیت فیلمهای مورد عالقهشـان را تهیه کنند .وضعیت دشـوار دیگری
که امسال ما داشتیم ،رعایت ضریب  ۳۰درصد اشغال در همه سینماها بود،
و ایـن موضـوع هـم فقـط از طریـق سـمفا امکانپذیر بـود تا سـینماها فروش
گیشـه نداشـته باشـند و فـروش بلیتهـا روی همـان  ۳۰درصد ضریب اشـغال
قفل شـوند و بیشـتر از آن بلیت فروخته نشـود .در جشـنواره امسـال اتفاقات
بسـیار متفاوتـی افتـاد .در واقـع شـرایط کرونـا باعـث شـد مـا یـک فضـای تـازه را
حتی برای اکران آینده مهیا کنیم و به دستاوردهای خوبی هم در فضای اکران
برسـیم .یکی از آنها اجرای سراسـری و کشـوری سـمفا بود .البته این سـامانه
از قبـل راه افتـاده بود ،ولی به این شـکل هیچوقت اجرا نشـده بـود .این اقدام
هـم ریسـک بزرگـی بـود کـه ما انجـام دادیم ،اما همه مـا با هـم آن را پذیرفتیم و
خـدا را شـکر خیلـی هـم موفـق بـوده .بـه جـز یکـی دو مـورد کوچـک که بـه نظر
طبیعی هم میآید ،در هیچ کجای کشـور مشـکلی در این سـامانه نداشـتیم.
نتیجـه برنامهریزیهایتـان بـرای برگـزاری جشـنواره در شـرایط کرونایـی را
چطـور ارزیابـی میکنیـد؟
خوشبختانـه و بـدون هیـچ اغراقـی بایـد بگویـم پروتکلهـا بـه شـکل کامل و
دقیـق رعایـت شـد .نماینـدگان وزارت بهداشـت و درمـان مـدام از سـینماهای
مردمـی و رسـانه بازدیـد داشـتند و همـواره نیـز از رعایـت پروتکلهـای ابالغـی
سـتاد ملـی کرونـا ابـراز رضایـت میکردنـد .خوشبختانـه مشـکلی هـم از بابـت
عـدم اجـرای پروتکلهـا ،چـه از سـوی سـینماداران ،چـه مـردم و اهالـی رسـانه،
پیش نیامد ،که این قضیه نیز جای تقدیر و تشـکر دارد از همه کسـانی که ما را
همراهـی کردنـد تـا همـه مـوارد بهدرسـتی رعایت شـود.

ݣگو
گفت ݣ ݣوݣو ݣ ݣگو
گفت

پایان جشــنواره و حکایتی که باقی است!
سیدرضا صائمی

جشــنواره سـیونهم فیلــم فجــر بــه عنــوان خاصتریــن جشــنواره و بــا همــه فــراز و نشــیبها و حــرف و حدیثهــا بــه کار
خــود پایــان داد و توانســت بــا کمتریــن حاشــیه آینـهای از ســینمای ایــران در ســال ســخت کرونایــی را در برابــر جامعــه قــرار
دهــد .فــار غ از کــم و کیــف فیلمهــای حاضــر در جشــنواره امســال ،خــود برگــزاری جشــنواره در شــرایط بحرانــی بــه مثابــه یــک
تجربــه تــازه و متفــاوت میتوانــد بــه عنــوان دســتاوردی ارزشــمند در مدیریــت ســینمایی لحــاظ شــود کــه بعدها در شــرایط
احتمالــی بحرانــی کــه ممکــن اســت بــه هــر دلیــل رخ دهــد ،مــورد اســتفاده برگزارکننــدگان وقــت قــرار بگیــرد .تجربـهای کــه
خــود بــه هیــچ تجربــه مشــابه و پیشــینی متکــی نبــود و بــا همــت و تــاش عوامــل برگــزاری به بــار نشســت .گرچه جشــنواره
امســال بــه دلیــل وجــود کرونــا و کاهــش شــرکتکنندگان در جشــنواره چــه در بخــش مردمــی و چــه در میــان اهالــی رســانه
و منتقــدان ،شــور و هیاهــوی ســالهای گذشــته را نداشــت و در میانــه آن درگذشــت تلــخ علی انصاریان که امســال فیلمی
هــم در جشــنواره داشــت و فیلــم افتتاحیــه جشــنواره هــم بــود ،غــم و انــدوه بــر فضــای جشــنواره مســتولی شــد ،امــا نفس
برگزاری جشــنواره توانســت روح ســینما را که زیر ســایه کرونا و تعطیلی ســینماها در یک ســال گذشــته محزون کرده بود،
بــار دیگــر بــر ســر شــوق بیــاورد و تجربــه فیلــم دیــدن در ســالن ســینما بــه احیــای دوبــاره ســینما و روشــن شــدن چــراغ آن
کمــک کــرد .حتــی اعــام نامزدهــای دریافــت ســیمرغ علیرغــم اینکــه امســال همــه میدانســتند کــه فیلمهای بــه نمایش
درآمده در جشــنواره دسـتکم در یک بخش نامزد دریافت ســیمرغ هســتند ،باز هم توانســت شــوقی و هیجانی در میان
عالقهمنــدان ســینما ایجــاد کنــد و حتــی نقــد و اعتراضهایــی کــه بــه برخــی انتخابهــا هــم وجود داشــت ،به شــکلگیری و
گــرم شــدن گفتوگوهــای ســینمایی کمــک کــرد کــه مجموعــه ایــن اتفاقــات بــه زنده شــدن نــام و یاد ســینما پــس از ماهها
خاموشــی و رخــوت ،یــاری رســاند .گویــی برگزاری جشــنواره توانســت بار دیگر موتور ســینما را روشــن کند و به راه بینــدازد و
حاال بســیاری از مردم و حتی اهالی رســانه و منتقدان که امســال فرصت تماشــای آثار جشــنواره را پیدا نکردند ،مشــتاق و
کنجکاونــد تــا در اکــران نــوروزی بــه پــای تماشــای برخــی از ایــن فیلمهــا بنشــینند ،کــه خــود ایــن میتواند به گیشــه کســاد و
کمرمقشــده ســینماها رونــق دوبــاره ببخشــد .جشــنواره امســال بــا رعایــت و نظــارت بــر پروتکلهــای بهداشــتی برگزار شــد
و ایــن میتوانــد تمریــن فیلــم دیــدن ســالم و ترویــج و تقویــت آداب ســینما رفتــن در بحــران کرونــا باشــد .انــگار ایــن  10روز
آمــوزش فشــرده و فرهنگســازی در چگونــه فیلــم دیــدن بــا ماســک و التــزام بــه پروتکلهــای بهداشــتی بــود کــه بــه عنــوان
کارکــرد ضمنــی بــه کارکردهــای جشــنواره اضافــه شــد .جشــنوارهای کــه فرصتــی فراهــم کــرد تــا بــار دیگــر بــه ســینما بــه ایــن
رویــای دلنشــین در دل واقعیتهــای تلــخ بیــرون از ســینما پنــاه ببریــم و بــار دیگــر ســینما بــه مثابــه یــک منجــی ،میانجــی
مــا و جامعــه شــود .جشــنواره سـیونهم هــم بــه پایــان رســید ،امــا حکایــت ســینما و قصههایــش همچنــان باقــی اســت.

شماره شانزدهم  ،پنج شنبه 23بهمن99

43

فجرـر
قابفج ـ ـ ـ
قاب

یونهمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه س 

44

شماره شانزدهم  ،پنج شنبه 23بهمن99

فجـــــــر
قاب فجر
قاب

یونهمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه س 

شماره شانزدهم  ،پنج شنبه 23بهمن99

45

قاب فجر

یونهمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه س 

46

شماره شانزدهم  ،پنج شنبه 23بهمن99

قاب فجر

یونهمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه س 

شماره شانزدهم  ،پنج شنبه 23بهمن99

47

قاب فجر

یونهمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه س 

48

شماره شانزدهم  ،پنج شنبه 23بهمن99

قاب فجر

یونهمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه س 

شماره شانزدهم  ،پنج شنبه 23بهمن99

49

ق� آ خ
ا� ��ر
ب

«یدو»؛رکورددار
یونهم
جشنوارهس 

