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انقالب اسالمی
و فیلمسازان زن
جشـنواره فجر چهل سـاله شـد اما هنوز برای
تبدیـل شـدن بـه آنچـه بایـد باشـد راهـی در
پیـش دارد کـه بـا عینکـی خـوش بینانـه مـی
تـوان امیـدوار بـود زیـاد طوالنی نیسـت.
سـینمای ایـران راه پرفـرازو نشـیبی را طـی
کـرده و افتخـارات زیـادی در عرصـه هـای
ملـی و بیـن المللـی رقـم زده و اینجایـی کـه
ایسـتاده قطعـا نقطـه مطلـوب نیسـت امـا
تجربـه ای بـس سـترگ را بـا خـود حمـل مـی
کنـد کـه مـی توانـد چـراغ راه آینـده باشـد.
سـینمای ایـران در ایـن تجربـه انـدوزی از
بسـیاری افـراط و تفریـط ها گـذر کرده و جان
سـالم بـه در بـرده اسـت .آزمـون و خطاهـای
دشـوار و نفـس گیـری را از سـر گذرانـده و
پیـچ هـای صعب العبوری را طی کرده اسـت.
در آنچـه بـه مـرور و بـا مـرارت خانـواده بزرگ
سـینما پدیـد آمـده و میـراث گرانبهایـی در
گنجینـه هنـر ایـران قلمـداد مـی شـود چـه
کـم و چـه زیـاد همـه سـینماگران سـهیمند.
بـی تردیـد از دسـتاوردهای بـزرگ سـینمای
پـس از انقلاب اسلامی ظهـور سـینماگران
زن و درخشـش آنهاسـت .اساسـا سـینمای
پـس از انقلاب را نمـی توان فارغ ازاثرگذاری
و ظهـور زنـان سـینماگر و نادیـده گرفتـن
بالندگـی ایـن قشـر بررسـی کـرد .بـه ضـرس
قاطـع مـی تـوان گفـت امـروز هیـچ کشـور
دارای صنعـت سـینما در جهـان بـه انـدازه
ایـران از داشـتن فیلمسـازان پرتعـداد زن
موفق و درجه یک بهره نمی برد .در زمانه ای
کـه سـینماگران زن هالیـوود ایـن بزرگتریـن
کارخانـه تولیـد فیلـم در جهـان بـه نشـانه

اعتـراض بـه بـی عدالتـی جنبشـی عظیـم بـه
راه انداختنـد و نسـبت بـه نداشـتن حقـوق
و دسـتمزد برابـر بـا مـردان و سواسـتفاده
جنسـی و ندیـدن توانمندیهـای آنـان در
فضـای پشـت دوربینهـا یکصـدا اعتـراض
کردنـد و صدایشـان را بـه گـوش همـه جهـان
رسـاندند سـینمای ایران یکی پس از دیگری
شـاهد درخشـش و ظهـور سـینماگران زن
در سـطح درجـه یـک اسـت.بی شـک ظهـور
سـینماگرانی چـون پوران درخشـنده ،رخشـان
بنـی اعتمـاد ،نرگـس آبیـار ،منیـر قیـدی،
منیـژه حکمـت ،نیکـی کریمـی ،تینـا پاکروان
و صدهـا متخصـص در حـرف و مشـاغل
مختلـف سـینمایی بـا همـه دشـواری هـا و
مصائبـی کـه پیـش رو داشـته انـد و نمـی
تـوان منکـر آن بـود بـه برکـت فرصتـی رقـم
خـورده کـه انقالب اسلامی بـرای زنان فراهم
کـرده اسـت تـا در فضایی امـن و محترمانه و
بـه دور از حواشـی دل در گـرو فرهنـگ و هنر
بدهنـد و در کنـار مـردان توانمندی های خود
را بـه بـه اثبـات برسـانند .ایـن حضـور عظیـم
و پویـا را بایـد قدر دانسـت و غنیمت شـمرد.
سـینمای ایران با همین پشـتوانه های غنی
در چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر امیـدوار و
مصمـم بـه افقهـای دورتـر و سـبزتری چشـم
دوختـه اسـت .آنچـه اهمیت دارد آن اسـت
کـه سـینمای ایران فـارغ از نگاه های جناحی
و بسـته سلایق متفـاوت را درون قالبـی بـه
نـام فرهنـگ و هنـر بـه رسـمیت می شناسـد
و جشـنواره فجـر مـی توانـد تبلـور ایـن
همدلـی و وفـاق باشـد.
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دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
از مردم برای حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر

این فصل را با من بخوان
باقی فسانه است

چهـل سـال همراهـی سـینمای ایـران بـا فجـر انقلاب
اسلامی معنایـی جـز ایـن ندارد کـه انقالب خـود روایتی
پرشـور و سرشـار از لحظـات جـذاب و قصههـای تلـخ و
شـیرینی اسـت کـه راویـان آن در قابـی مشـترک و بـرای
نیـل بـه آرمانـی مشـترک بـا یکدیگـر هـم پیمـان شـدند.
پوینـدگان ایـن راه در عبـور از گردنههـای سـهمگین و
در مسـیر مبـارزه جانانـهای کـه نقطـه عطـف اول آن 15
خـرداد چهـل و دو بـود ،همـه نامالیمـات و سـختیها را
تـاب آوردنـد تـا در نقطـه اوجـی کـه در بهمـن  57شـکل
گرفـت ،پایـان خوشـی را بـرای تقابـل بـا اهریمنصفتـان
رقـم زننـد .اینـک در نخسـتین سـالهایی کـه پویشـی
همگانی برای همراسـتایی در گام دوم انقالب برداشـته
شـده اسـت ،سـینمای ایـران بیـش از گذشـته نیازمنـد
همـکاری ،همراهـی و اندیشـه ورزی جمعـی همهجانبـه
قاطبـه سـینماگران اسـت تـا ضمـن فهـم ضرورتهـا و
آسـیبهای ایـن عرصـه بـه اتفـاق و همدالنـه رویکـرد
و نـگاه مبتنـی بـر «عدالتمحـوری»« ،قانونگرایـی»
و «استانداردسـازی» در سـینما را تقویـت و تبییـن
هنرمندانـه کننـد.
خادمـان فرهنگـی شـما مـردم و ولینعمتـان انقلاب
اسلامی در سـالهای پیـش روی و در دولـت سـیزدهم
نهایـت تلاش خـود را خواهنـد کـرد تـا کلیـدواژه عدالـت
و بسـط گفتمـان معنویـتزا ،اخالقگرایانـه و امیدآفرین
در تولیـدات سـینمای ایـران بیـش از گذشـته نمود یابد
و سـینمای ایـران از سرچشـمههای معرفتـی و شـهودی

اسلام انقالبـی تعیـن و تشـخص بـارزی یابـد.
جشـنواره فیلـم فجـر در چهلمیـن دوره خـود کـه دوران
بلـوغ اسـت ،بـه عنـوان نقطـه عطفـی تاریخـی در مسـیر
پرفـروغ اندیشـه انقالبـی ،گامهایـی بلنـد برداشـته تـا
تصویری روشـن و مشـحون از آگاهی و بیداری مردمان
ایـن سـرزمین را جلوهگـر سـازد .برگـزاری همزمـان
جشـنواره فیلم فجر در مراکز اسـتانهای کشـور معنایی
جـز ایـن نـدارد کـه ایـن «ضیافـت نـور و صـدا» ترنـم
عدالـت را زمزمهگـر اسـت و همـه ایرانیـان به شـرکت در
ایـن جشـن بـا شـکوه دعـوت هسـتند.
در فجـر سـینمای ایـران کـه بـه تعبیـری آن را عیـد
سـینمای ایـران دانسـتهاند؛ خوشـبختانه از برکـت دو
سـال مجاهـدت و جانفشـانی مدافعـان سلامت ،امنیـت
خاطـر بیشـتری بـرای مخاطبـان میلیونـی سـینمای ایران
فراهم شـده اسـت .جا دارد به شـکرانه این نعمت بزرگ
بـرای رفعـت درجـات شـهدای سلامت دعـا کنیـم و در
ضیافـت سـینمای ایـران یـاد همه آنهـا را گرامی بداریم.
مـردم عزیـز ایـران از شـما دعـوت میکنـم بـا شـرکت
و حضـور شـورآفرین در چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر
تالشهـای ارزنـده و خالقـه فرزنـدان میهـن را ارج بنهیـد
و مشـوق هنرمنـدان بـرای خلق آفرینشهـای بیبدیل بر
پایه مواریث تمدنسـاز و گرانسـنگ فرهنگی و معرفتی
باشید.
این فصل را با من بخوان باقی فسانه است
این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است

دیدگاه
محمد خزاعی
چهلمین جشـنواره فیلم فجر بعد از رکود سـینما در دوران
کرونـا در تمـام اسـتانهای ایـران بـه طـور همزمـان برگـزار
میشـود.این کار در راسـتای عدالـت فرهنگـی و هنـری و
تمرکززدایـی صـورت مـی گیرد.
شایسـته اسـت کـه در تمـام مناطـق ایـران جوانـان حامـی
سـینما هـم ،تماشـاگر مهمتریـن اتفـاق سـینمایی کشـور
باشـند و این امر باعث یک شـور و نشـاط ملی می شـود.
از ایـن رو سـازمان سـینمایی حامـی اجـرای ایـن جریـان
خواهـد بـود و حمایـت مالـی اکـران فیلمهـا را برعهـده
خواهـد داشـت.
کرونـا باعـث شـده تـا چـرخ سـینما کمـی کندتـر از قبـل
حرکـت کنـد؛ چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجر در حالـی برگزار
میشـود کـه سـینما آسـیب دیـده ایـن جریـان اسـت و
بـه همیـن دلیـل سـازمان سـینمایی تصمیـم گرفته اسـت
بـا برگـزاری سراسـری جشـنواره در سـطح اسـتانهای
کشـور ،شـور و شـوق را در جامعـه بـار دیگـر تقویـت
کنـد .ضمـن اینکـه جوانـان مشـتاق بسـیاری در شـهرهای

مختلـف ایـران حضـور دارنـد کـه بـه سـینما عالقهمنـد
هسـتند و ایـن امـر باعـث میشـود تـا آنهـا نیـز در
ایـن رویـداد مهـم سـینمایی شـرکت کننـد و از ایـن فضـا
استفاده کنند.
چتـر فجـر بایـد بـر فـراز کل سـینما گسـترده باشـد و از آن
جایـی کـه ایـن جشـنواره بـه مثابـه یـک رویـداد اجتماعـی
در دل جشـن های دهه مبارکه فجر قلمداد می شـود الزم
اسـت مردم در شـهرهای مختلف کشـور و به صورت ویژه
تر ،همه خانواده سـینما با سلایق مختلف را در بر بگیرد.
جشـنواره فیلم فجر صرفا یک جشـنواره سـینمایی نیسـت
بلکـه رویـدادی فرهنگـی اسـت و بایـد بـا نگاهـی عدالـت
محـور اثـرات و دسـتاوردهای آن شـامل کل جامعـه شـود.
رونـق سـینماها و نشـاط عمومـی جامعـه و اسـتقبال مردم
از سـینماها ضرورت دارد و جشـنواره چهلم باید سـرآغازی
باشد برای دورهای جدید در سینما و شاهد سیر تحوالت
سـاختاری در سـینما باشـیم و سـینما را بیش از پیش در
سـبد اسـتفاده خانوادهها و جامعه ببینیم.
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اعضای هیات انتخاب بخش
مسابقه سینمای ایران
موسوم به «سودای سیمرغ»
در چهلمین جشنواره فجر که
 ۲۲فیلم را انتخاب کردند
از این قرار بودند:

بهروز افخمی

نویسنده و کارگردان

اسماعیل بنیاردالن
استاد دانشگاه

6

پوران درخشنده

نویسنده ،تهیهکننده و کارگردان

حسین زندباف

تدوینگر ،تهیهکننده و کارگردان

مجید شاهحسینی

مدیر فرهنگی ،پژوهشگر و استاد دانشگاه

اسفندیار شهیدی

مدیر فیلمبرداری ،کارگردان و استاد دانشگاه

محمدحسین نیرومند
مدیر فرهنگی

چالشهایفجر
در چهل سالگی
یادداشت
عزیزاهلل حاجیمشهدی

«بلـوغ و پختگـی یـک جریـان فرهنگـی هنـری مثـل جشـنوارهی
فیلـم فجـر را بایـد بـا توجـه بـه مجموعـهی آثـار انتخابشـده،
فیلمهـای برگزیـده و شایسـتهی دریافـت جایـزه و کیفیـت
برگـزاری ایـن رویـداد مهـم ارزیابـی کرد .رسـیدن به چهلسـالگی،
بـرای هـر پدیـده و جریانـی ،یعنـی اینکـه تجربههـا و آزمـون
و خطاهـای فراوانـی را پشـت سـر گذاشـته .در چهملیـن
سـال یـا چهلمیـن دورهی جشـنوارهی فیلـم فجـر ،در سـایهی
تجربهاندوزیهـای چهـار دهـهی گذشـته ،دیگـر انتظـار نمـیرود
کـه شـاهد نارسـاییهای پیشپاافتـاده در کارهـای اجرایـی
جشـنواره باشـیم .برخـی تغییرهـا و دگرگونیهـای شـکلی در
بخشبنـدی کارهـای اجرایـی ،از جملـه ادغـام درسـت و منطقـی
بخـش «نـگاه نـو» (فیلمهـای اول) در بخـش اصلـی مسـابقهی
سـینمای ایـران (کـه بـه خـودی خـود میتوانـد بسـیار هـم مثبت
باشد) ،در کنار برخی برنامهریزیهای دیگر ،امیدوارمان میکند
کـه جشـنوارهی فیلـم فجـر در چهلسـالگی خود ،بـا تحقق رویکرد
فرهنگـی و کیفیتگرایانـه ،بـه ویـژه بـا کشـف نیروهـای خلاق و
فیلمسـازان جـوان و دارای نـگاه تـازه ،در عمـل نیـز بتوانـد همـان
پختگـی و قوامیافتگـی مـورد انتظـار چنیـن رویـدادی را محقـق
سـازد .بـا توجـه بـه تعـداد مشـخص فیلمهـای انتخابشـده در
بخـش مسـابقهی سـینمای ایـران ،اگـر بخشهایـی بـا عنـوان
«خـارج از مسـابقه» یـا «فیلـم مهمـان» نیـز در کنـار فیلمهـای
پذیرفتهشـده ،امـکان نمایـش و دیـده شـدن پیـدا میکردنـد،
بیتردیـد ،جشـنواره میتوانسـت در انعـکاس و بازتـاب طیـف
وسـیعتری از تولیـدات تـازهی سـینمای ایـران ،نقشـی کارسـازتر
داشـته باشـد.».
«ایـن رویـداد بـه عنـوان میـدان عرضـه و رقابـت سـالم تازهتریـن
تولیـدات سـینمایی و برخـی فیلمهـای شـاخص و برگزیـدهی
مسـتند (آثـار برگزیـدهی جشـنوارهی فیلـم مسـتند حقیقـت)
همـواره بـرای فیلمسـازان سـینمای ایـران اهمیت ویژهای داشـته
اسـت .بـه خصـوص کـه در دورههـای گذشـته ،یکـی از شـرایط
اصلـی نمایـش همگانـی فیلمهـا در برنامهریزیهـای اکـران فیلـم
(بعـد از جشـنواره) اولویـت حضـور آنها در جشـنواره بوده اسـت.
گذشـته از اینهـا ،شـور و حـال موجـود در فضـای ایـن رویـداد
مهـم فرهنگـی هنـری و فرصـت در کنـار هـم بـودن سـینماگران
و عوامـل تولیـد فیلـم و نماینـدگان رسـانههای گروهـی را نیـز
نمیتـوان نادیـده گرفـت.».
«مـن در نزدیـک کـردن سـلیقهی منتقـدان و مـردم (بـه عنـوان
مخاطبـان اصلـی فیلمهـا) بـه یکدیگـر ،بـه خـودی خـود ،هیـچ
لطـف و امتیـازی نمیبینـم .منتقـدان حرفـهای سـینما اگر با نگاه
کارشناسـانه و بـا تکیـه بر معیارهای نقد دانشـگاهی (آکادمیک)

فجـر را بایـد در ترکیـب سـنی فیلمسـازان حاضـر در
هـر دوره از جشـنواره جسـتجو کـرد «اینکـه جوانـان و
چهرههـای تازهرسـیده و نـه کمتجربـه ،حضوری پرشـمارتر
و چشـمگیرتر از فیلمسـازان شناختهشـده داشـته باشـند،
باعـث امیـدواری اسـت .بهویـژه کـه میدانیـم سـینمای
آینـدهی مـا را همیـن سـینماگران جـوان بایـد بسـازند.
حضـور بسـیاری از فیلمسـازان جـوان گاهـی بـه دلیـل
کارهـای درخشـانی کـه از آنهـا در جشـنواره میبینیـم،
میتوانـد بـر گرمـی بـازار فیلمهـای جشـنواره بیفزایـد.».
سـلیقهی مخاطبان عامل بسـیار مهم در تنوع ژانر اسـت
و پرداختـن بـه گونههـای مختلـف در سـینمای ایـران و
تولید انواع فیلمها در ردههای شناختهشـدهی موضوعی
و مضمونـی ،پیـش از آن کـه به سیاسـتگذاری در تولید
فیلـم مربـوط شـود ،بسـتگی بسـیار بیواسـطهای با پسـند
و سـلیقهی عمومـی مخاطبـان سـینما دارد .از فیلمهـای
بـه اصطلاح هنـری و آثـار تجربـی کـه بگذریـم ،در برخـی
از کشـورها ،بـه گونههایـی خـاص ،گرایـش و عالقهمنـدی
مثلا غلبـهی گونـهی
بیشـتری نشـان داده میشـود.
ً
فیلمهـای پرتحـرک و هیجانـی بـا محوریـت هنرهـای
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بـه فیلمهـا نـگاه کننـد ،بـرای سـینمای مـا بسـیار مفیدتـر
خواهـد بـود تـا اینکـه برمبنـای پسـند تماشـاگران عـام
و همگانـی و تنهـا بـا تکیـه بـر میـزان فـروش فیلمهـا
دربـارهی یـک فیلـم داوری کننـد.».
`جشـنوارهی فجـر و فیلمسـازان بـه طـور معمـول هـر دو بر
هـم اثـر میگذارنـد و میافزایـد «فیلمسـازان میتواننـد
بـا مجموعـهی فیلمهایـی کـه بـه جشـنواره آوردهانـد (در
صورت انتخاب درسـت و سـنجیدهی آثار از سـوی هیأت
انتخـاب جشـنواره) ،بـه نوعـی جریانسـازی کننـد .در
درازمـدت هـم افـزودن ،کاسـتن و ادغـام بخشهایـی از
جشـنواره ،برای داوری و اعطای جوایز ،بر روی فیلمسـازان
برای حضور در دورههای بعدی جشـنواره تاثیرگذار اسـت.
امـا فیلمسـازان حرفـهای و مسـتقل ،فیلمهـای دلخـواه
خودشـان رامیسـازند و کمتر به پسـند و سلیقهی هیأت
انتخاب و هیأت داوری یک جشنواره توجه دارند .هرچند
در عمـل هیـچ فیلمسـازی نیسـت کـه از گرفتـن جایـزه و
قدردانـی بابـت فیلمـی کـه سـاخته ،خوشـحال نشـود.».
یکـی از مهمتریـن جنبههـای مثبـت جشـنوارهی فیلـم

ر زمـی در سـینمای چیـن و هنگکنـک و تـا حـدودی در
کـرهی جنوبـی و تایـوان ،بـه هیـچ وجـه قابـل مقایسـه بـا
ردههـای فیلمهـای رایـج در سـینمای فرانسـه ،انگلیـس یا
آلمـان نیسـت .در ایـران هـم معمـوالً فیلمهای شـادیآور
(کمـدی و طنـز) فـارغ از ارزش کیفـی آنهـا ،در کنـار برخـی
نمونههـای «ملـودرام» بیشـتر طرفـدار دارد .بـه گمانـم
تنهـا بـا تقویـت سـینمای تجربـی و آثـار سـینمایی دارای
مخاطـب خـاص،میتـوان بـه تدریـج در ذائقـهی بخشـی
از مخاطبـان همگانـی فیلمهـای عامهپسـند در سـینمای
ایـران ،تغییـری ایجـاد کـرد.».
دربـاره حساسـیت و اهمیـت آرای مردمـی بایـد گفـت
«آرای مردمـی بـه ایـن دلیل مهم اسـت کـه به اصلیترین
مخاطبـان فیلـم یعنـی «مـردم» و اصطالحـاً بـه مخاطبـان
عـام و همگانـی فیلمهـا مربـوط میشـود .تجربـه نشـان
داده اسـت کـه بـا تفـاوت بسـیار کمـی ،همـان فیلمهایـی
کـه در آرای مردمـی رأی باالیـی بـه دسـت میآورنـد،
در نمایـش همگانـی نیـز بـا اقبـال زیـاد و گسـتردهی
تماشـاگران روبـهرو میشـوند .اعطـای یـک سـیمرغ بـه
فیلـم برگزیـدهی مـردم ،تنهـا جنبـهی نمادیـن دارد ،چـون
جوایـز جشـنواره در بخشهـای مختلفـی مثـل :بهتریـن
فیلـم ،بهتریـن کارگردانـی ،بهتریـن فیلمنامـه ،بهتریـن
بازیگـر زن و مـرد ،بهتریـن فیلمبـرداری و ...بـه فیلمهـای
قابلاعتنـا اعطـا میشـود و اغلـب ،همـان فیلمهـای
برگزیـدهی مـردم نیـز در میان فیلمهـای برگزیدهی هیأت
داوران جشـنواره دیـده میشـوند.».
کرونـا وضعیـت سـینما را بهشـدت تحتتأثیـر قـرار داده،
ولـی «برآینـد کلـی تالش فیلمسـازان از نسـلهای مختلف
را تـا حـدودیمیتـوان مثبـت و امیدبخـش دانسـت ،امـا
بـا توجـه بـه دشـواریهای ایجادشـده ناشـی از شـیوع
کرونـا در دو سـال گذشـته و بـر هـم خـوردن روال عـادی
جریـان فیلمسـازی ،بـه شـهادت نمونههایـی کـه در دو
سـه سـال اخیـر تولیـد شـدهاند ،سـینمای ایـران وضعیـت
چندان مطلوب و دلشـادکنندهای نداشـته اسـت .به ویژه
کـه تحـت تأثیـر همیـن شـرایط غیرمعمـول ،گـردش مالی
و اقتصـادی تولیـد فیلـم نیز جز در موارد انگشتشـماری،
بـرای بسـیاری از فیلمهـای تولیدشـده رضایتبخـش
نبـوده اسـت .تکـراری بـودن موضوعهـا و بسـیاری از
مضامیـن موجـود در فیلمنامههـا و در مجمـوع ضعـف
محتوایـی فیلمهـا و نیـز برخـی محدودیتهـای موجـود بر
سـر راه فیلمنامهنویسـان ،از عوامـل اصلـی تولیـد نشـدن
آثـار درخشـان سـینمایی بـه حسـاب میآینـد.».
دربـارهی تقویـت حـوزهی نقـد فیلـم و حضـور رسـانههای
تحصصی در جشـنواره هم باید گفت «در این که حوزهی
نقد فیلم در سینمای ایران ،به موازات توسعهی امکانات
نوپدیـد و درگاههـای خبـری و فضاهـای مجـازی ،دچـار
نابسـامانی و آشـفتگی بسـیاری شـده ،تردیـدی نیسـت.
حضـور رسـانههای تخصصـی در جشـنوارهی فیلـم فجـر
بـرای معرفـی فیلمهـا و انعـکاس درسـت و بیحاشـیهی
نقـد و نظرهـای منتقـدان شناختهشـده بسـیار سـودمند
اسـت .البتـه خبرنـگاران حوزههـای فرهنگـی و هنـری،
بـه ویـژه دبیـران بخشهـای سـینمایی برخـی رسـانهها،
میتواننـد بـا حضـور در جلسـات و نشسـتهای پرسـش
و پاسـخ بعـد از نمایـش فیلمهـا ،نقـش بسـیار مؤثـری
داشـته باشـند.».
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تغییـرات جشـنواره در رویکردهـا و رویههاسـت.
بنابرایـن واژه تغییـرات دربـاره هویـت جشـنواره فجـر،
ملاک مـا نیسـت؛ زیـرا جشـنواره فیلـم فجـر نـه فقـط
در عنـوان کـه در هویـت هـم ملازم ،مقـارن و مولـود
دهـه فجـر اسـت .امـا در زمینـه رویکرد ،امسـال در کنار
رقابـت تولیـدات جدیـد سـینمای ایـران ،شـاهد تجلـی
و توسـعه برنامههـای فرهنگـی جشـنواره خواهیـم بود.
اگـر بـاور داشـته باشـیم کـه بـه برکـت رشـادتهای
فجـر آفرینـان ایـران زمیـن ،سـینمای نویـن بعـد از
انقلاب اسلامی ،رشـد ،ارتقـا و اعتبـار یافتـه ،آنـگاه
تکیـه بـر اصالـت فرهنگـی چنین سـینمایی ،چشـمانداز
و مسـئولیتهای برگـزاری جشـنواره فجـر را دو چنـدان
میکنـد.
جـدی بـر تنظیـم و تدویـن
تمرکـز
دوره،
در ایـن
ّ
مقر رات روشن و اجرای
و
اهداف
با
دقیق،
ای
ه
نام
آیین
ّ
آن بـوده اسـت .تلاش شـده اسـت بـرای مهمتریـن
فرآیندهـای اجرایـی جشـنواره ،شـیوهنامههایی روشـن
تنظیـم و منتشـر شـود.
چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر شـامل دو گـروه برنامـه،
در «بخشهـای فرهنگـی» و «بخشهـای رقابتـی»
اسـت .در ایـن دوره ،برنامههـای فرهنگـی جشـنواره
مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت .ایـن برنامههـا شـامل
بخـش گنجینههـای سـینمای ایـران (قابهـای
چهـار
ِ
مانـدگار) ،همایشهـای فرهنگـی سـینما و اندیشـه بـا
حضور بزرگان اندیشه و فرهنگ (ده شب با متفکران)،
نکوداشـت بـزرگان سـینما (نقشهـای مانـدگار) در
قالـب برنامههـای مفصـل و همـراه بـا نمایـش فیلـم
و تحلیـل و بررسـی و نشسـتهای رسـانهای پیرامـون
فیلمهـای بخـش مسـابقه اسـت.
علاوه بـر ایـن ،در ایـن دوره ،شـماری از کارگاههـای

تخصصی و حرفهای در حوزه سـینما برگزار خواهد شـد
و بـا برنامهریـزی جشـنواره فجـر ،دانشـگاهها و مراکـز
پژوهشـی معتبـر ،در برگـزاری کارگاههـای تخصصـی و
حرفـهای سـینمایی مشـارکت خواهنـد داشـت.
بـا نیـم نگاهـی به آییننامه این دوره ،معلوم میشـود
کـه در سـالن مرکـزی جشـنواره ،در کنـار نمایـش
فیلمهـای مسـابقه سـیمای ایـران و نشسـتهای
رسـانهای مربوطـه ،برنامههـای جـدی بـرای برگـزاری
گردهماییهـای فرهنگـی ،تخصصـی وجـود دارد و
توجـه ویـژه بـه گنجینه ارزشـمند سـینمای نویـن ایران
اسلامی بـا محوریـت مفاهیـم امیـد ،اخلاق و آگاهی،
سـرلوحه آئیـن ایـن دوره محسـوب میشـود .بدیهـی
اسـت بـا حضـور فرهیختـگان عرصـه سـینما و فرهنـگ،
در سـالن مرکـزی جشـنواره ،زمینـه الزم بـرای بازخوانـی
فرهنگـی سـینمای ایـران بـه عنـوان یـک فرصـت
ارزشـمند فراهـم خواهـد آمـد.
دربـاره حـذف بخـش نـگاه نـو (فیلمهـای اول) بایـد
بگویـم کـه مسـابقه فیلمهـای اول حـذف نـه تنهـا
نشـده ،بلکـه فیلمهـای اول همـراه بـا تمامـی فیلمهای
راهیافتـه بـه بخـش مسـابقه بررسـی و بـرای تمامـی
رشـتهها داوری خواهنـد شـد .تنهـا تفـاوت در ایـن
دوره و برخی دورههای گذشـته ،این اسـت که بخشـی
جـدا از بخـش اصلـی مسـابقه سـینمای ایـران (سـودای
سـیمرغ) بـرای نمایـش فیلمهـای اول ،پیشبینـی
نشـده اسـت و ایـن بـه نفـع فیلمهـای اول اسـت.
بنابرایـن هـر فیلـم سـینمایی ،اعـم از ایـن کـه اولیـن
یـا آخریـن سـاخته فیلمسـاز باشـد ،چنانچـه واجـد
ارزشهای فرهنگی و سـینمایی الزم باشـد ،شایسـتگی
حضـور در بخـش مسـابقه سـینمای ایـران را خواهـد
داشـت.

به یاد بانویی
که مادرانه به سینما مهر ورزید

محدثه واعظیپور

بیشـک تصویـر مـا ،از رفتگان ،آمیختـهای از خیال و واقعیت
اسـت .در هـم تنیـده و چنـان پیوسـته کـه نمیتـوان وجـوه
ذهنـی و عینـی را از هـم جـدا کـرد .شـاید بـه همیـن دلیـل
نوشـتن از آنـان کـه دنیـای مـا را تـرک کردهانـد ،دشـوار اسـت.
فرشـته طائرپـور کـه مـا میشناسـیم ،تنهـا به بخـش حرفهای
زندگـیاش کـه گـره خـورده بـا سینماسـت ،محـدود نمیشـود.
تصویـر اغلـب مـا از او ،بانویـی خوشـرو و مهربان اسـت که در
فضـای مردانـه سـینمای ایـران ،دوام آورد .بانویی که محبت و
توجهـش بـه سـینما و سـینماگران ،فراتـر از ارتباطـات و دایـره
وسـیع دوسـتانش بـود .جـدا از ایـن روحیـه و سـلوک فـردی
کـه طائرپـور را ممتـاز و متمایـز میکـرد و بـه نظـر نمیرسـد در
سـینمای ایـران تکـرار شـود ،حضـورش در فعالیتهـای صنفی
و پشـت دوربین بسـیار مهم بود .طائرپور در سـالهای پس
از پیـروزی انقلاب اسلامی و بـه دنبال تغییـر فضای فرهنگی،
به سـینما آمد .پیش از آن به عنوان نویسـنده و روزنامهنگار
فعالیتـش را آغـاز کـرد و عمـده حضـورش در ادبیـات کـودکان
و نوجوانـان بـود .طائرپـور بـا تاسـیس «خانـه ادبیـات و هنـر
کـودکان و نوجوانـان» تلاش کرد متمرکزتر از گذشـته در حوزه
فیلمنامهنویسـی و تولیـد اثـر هنـری بـرای مخاطـب کـودک و
نوجـوان حرکـت کند.
نقش پررنگ در تولد سینمای کودک
فرشـته طائرپور از سـینماگرانی اسـت که حضورشـان در دهه
شـصت و هفتـاد در سـینمای کـودک ،بـه خلـق فضـا و جریانـی
دامـن زد کـه بـه آن دوران طالیـی سـینمای کـودک گفتـه
میشـود .حمایتهـای محمـد بهشـتی مدیرعامـل وقـت بنیـاد
سـینمایی فارابـی در آن دوره از سـینمای کـودک ،بـه کشـف
اسـتعدادهایی انجامیـد کـه سـتون سـینمای کـودک را شـکل
دادند و با افول این جریان ،نسـل تازه هرگز نتوانسـتند شـبیه
آنان باشند .نه در تولید فیلم و نه در جذب مخاطب فضایی
که در آن سـالها به وجود آمد ،تکرار نشـد .فرشـته طائرپور،
وحیـد نیکخـواه آزاد ،مرضیـه برومنـد ،محمدعلـی طالبـی،
کیومـرث پوراحمـد و  ...سـینماگرانی بودنـد کـه در ایـن دوره
آثـاری پرتماشـاگر و تاثیرگـذار برای مخاطب کـودک و نوجوان
کارگردانـی و تهیـه کردنـد .انـس طائرپـور با ادبیات و نوشـتن،
بـه خلـق شـش اثـر در حـوزه ادبیـات کـودک منجـر شـد کـه در
کانـون پـرورش فکـری چـاپ شـدند .زمانـی کـه به سـینما آمد،
تجربیاتش در کانون و نوشتن را همراه آورد .نخستین بار در
«گلنـار» (کامبوزیـا پرتـوی) به عنوان تهیه کننده آنچه همواره
در سـینمای کـودک دنبـال کـرد ،عینیـت بخشـید« .گلنـار» یـک
فیلـم مفـرح ،موزیـکال و امیدبخش در فضایـی بود که جامعه

درگیر جنگ و تبعاتش بود .او شعر ،رویا و موسیقی و رنگ را
به سینمای کودک آورد .طائرپور  13فیلم تهیه کرد که اغلب
آنهـا در حـال و هـوای «گلنـار» و نـه لزومـا شـبیه یـا کپـی آن
بودنـد .فیلمهایـی کـه بـه مخاطـب امیـد میدادنـد ،در جـذب
مخاطـب پرفـروش بودنـد و از نظـر اقتصـادی هـم تولیدشـان
بـه صرفـه بـود« .گلنـار» بـه یـک الگـو تبدیـل شـد و فیلمسـازان
بسـیاری در ادوار مختلـف تلاش کردنـد بـه آن نزدیـک شـوند.
در دهـه هشـتاد و بـا کـم فروغ شـدن سـتاره سـینمای کودک،
طائرپـور مسـیری تـازه را پیمـود« .زن دوم» (سـیروس الونـد)
متناسـب بـا حـال و هـوای نیمـه دوم دهـه هشـتاد دربـاره
روابـط عاطفـی و همسـر دوم ،فروشـی قابـل قبـول در گیشـه
داشـت« .نیلوفـر» (سـابین ژمایل) تجربهای متفـاوت برای این
تهیهکننـده بـود و «آینههـای روبرو» (نـگار آذربایجانی) فیلمی
دربـاره زنـان و روابـط خانوادگـی و اجتماعـی شـان کـه بـا اقبـال
نسـبی مواجه شـد.
فعالیتهای صنفی
در سـینمای مردانـه ایـران ،حضـور زنـان معمـوال در نقـش
بازیگـری محـدود میشـود .زنـان تهیهکننده نسـبت بـه مردانی
کـه در ایـن حـوزه فعالیـت میکننـد انـدک هسـتند .طائرپـور
نـه تنهـا بـه عنـوان مدیـر تولیـد و تهیهکننده ،بلکه بیشـتر به
عنـوان یـک فعـال صنفـی همـواره در بطن سـینمای ایـران بود.
ه عنـوان نخسـتین تهیهکننده
او در سـالهای  ۱۳۷۹تـا  ۱۳۸۱بـ 
زن ،رئیـس هیئتمدیـره خانـه سـینما شـد .آشـنایی او بـا
امـور صنفـی باعـث شـد ،مشـاور امـور مالیاتـی خانـه سـینما و
بیشـتر از آن مشـاور سـینماگران و حلقه ارتباط آنها با نهادها
و سـازمانهای مختلـف باشـد .اهتمـام او بـرای حـل مشـکل
مالیاتـی همصنفانـش ،طائرپـور را بـه چهرهای محبـوب و موثر
در بدنـه سـینما تبدیـل کـرده بـود .او بارهـا بـه عنـوان عضـوی
از هیـات انتخـاب داوری و انتخـاب در جشـنواره فیلـم فجـر
حضـور داشـت و ارتباطـش را بـا ایـن رویـداد حفـظ کـرد.
پایانی باورنکردنی
 26مردادماه خبری در فضای سـینمای ایران میچرخید .خبری
کوتـاه ،بسـیار تلـخ و دور از انتظـار .فرشـته طائرپـور در حالـی
جهان را ترک کرد که دلواپس روند واکسیناسیون همکارانش
بـود ،ناباورانـه بـه ایسـتگاه پایانـی رسـید و دنیـا را پشـت سـر
گذاشـت ،دنیایـی کـه بـاور داشـت بـا کـودکان زیباتر میشـود:
«جهـان بـا کـودکان نو میشـود و هر جامعـهای با نفی کودکی،
از نـو شـدن جـا میمانـد .خـدا هیـچ کودکـی را بیسـرزمین و
هیچ جامعهای را در غفلت از همدلی با کودکان ،به حال خود
رهـا نکند ».روحش شـاد.
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گفتوگو با دکتر اسماعیل بنیاردالن ،عضو هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر

فیلم های جشنواره امسال
امیدبخشهستند
آرش فهیم

یکـی از ویژگـی هـای چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر ،حضـور چهـره هایـی متخصـص و دانشـگاهی در حوزه سینماسـت .دکتر
اسـماعیل بنیاردالن ،یکی از این افراد اسـت که به عنوان یک نخبه دانشـگاهی شـناخته می شـود .وی و دانشـیار دانشـگاه
هنر و متخصص فلسـفه هنر و سینماسـت .بنی اردالن همچنین سـابقه ریاسـت دانشـکده سـینما تئاتر و دانشـکده علوم
نظـری و مطالعـات عالـی هنـر و ریاسـت گـروه سـینمای فرهنگسـتان هنـر را نیز داراسـت .به مناسـبت حضور دکتر اسـماعیل
بنـی اردالن در هیـات انتخـاب چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر ،بـا وی گفـت وگـو کردیم و نظرات این اسـتاد دانشـگاه در حوزه
سـینما را پیرامـون فعالیـت در هیـات انتخـاب جشـنواره و همچنیـن ایـن دوره از جشـنواره فیلـم فجـر را می خوانید:
بـه عنـوان یکـی از اعضـای هیـات انتخـاب چهلمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر ،مهمتریـن ویژگـی هـای آثـار ایـن
دوره از جشـنواره را چـه مـی دانیـد؟
پررنگتریـن ویژگـی ایـن دوره از جشـنواره فیلـم فجـر حضـور
فیلمسـازان جـوان اسـت .بـه نظـرم در ایـن جشـنواره فیلـم
هایـی خواهیـم دیـد کـه قصـه گـو هسـتند و مـی تـوان آنها
را تـا انتهـا دیـد و لـذت بـرد؛ هـر چنـد کـه هنـوز بـا وضعیـت
مطلـوب و آرمانـی ،ماننـد ادبیـات کالسـیک مـا کـه واقعـا
سـرآمد و موجـب افتخـار اسـت فاصلـه داریـم .آثـار بـه
طـور کلـی ،از نظـر مـن فیلـم هـای برگزیـده ،آثـار خـوب و
امیدبخشـی هسـتند کـه مخاطـب ا تماشـای آنهـا خسـته
نخواهـد شـد .علاوه بـر اینهـا ،تنـوع موضوعـی و ژانـری قابل

قبولـی هـم در آثـار هسـت؛ فیلمهـا در قالـب هـا و ژانرهای
مختلـف ملـودرام ،اجتماعـی ،دفـاع مقـدس ،هنـری و  ...در
جشـنواره حضـور دارنـد.
 مالک های شما برای انتخاب آثار چه بوده؟مـا سـه ملاک اصلـی بـرای انتخاب آثـار داشـتیم؛ اول ،قصه
گـو بـودن فیلـم هـا و برخـورداری از سـاختار سـالم و درسـت
بـود .دوم ،برخـورداری از افـق دیـد و تزریق امید به مخاطب
را ملاک قـرار دادیم .سـوم هـم اینکه فیلم ها برای مخاطب
سـاخته باشـند و بتوانند تماشـاگر را پای تماشـای خودشـان
نگـه دارنـد .آثـاری کـه بـرای مخاطـب سـاخته شـده انـد،
خسـتهکننده نیسـتند و موجـب اعصـاب خوردی تماشـاگران
نمـی شـوند.چرا کـه معتقـدم جشـنواره فیلـم فجر بایـد الگو

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

دوره جشـنواره فیلـم فجـر بررسـی شـود .درحالـی کـه رکـن
و راهنمـا باشـد و حضـور آثـاری کـه نه برای نیـات دیگری غیر
اصلـی سـنت دینـی مـا امیـد اسـت و همـه اندیشـمندان
از مخاطـب سـاخته مـی شـوند توجیـه ندارد.
مـردم را بـه امیدبخشـی هدایـت میکننـد؛ هیـچ مکتبـی را
 عـدم راه یابـی برخـی از فیلـم هـا ،ازجمله آثـاری متعلقنمیبینیـد کـه جامعـه را به سـمت ناامیـدی رواج دهد .چطور
بـه برخـی از نهادهـا و ارگان هـا خیلـی پـر سـر و صـدا
میشـود فیلمهایـی پـر از سـیاهی و تلخـی ببینیـم کـه حتـی
شد...
در انتهای کار خود فیلمسـاز هم نمیداند به سـمت ناامیدی
مـا در گزینـش آثـار ،بـه هیـچ وجـه بـه نـام کارگـردان ،تهیـه
مـیرود؛ نسـل جوانـی کـه فیلمهـا را ببیننـد دعـوت بـه چـه
کننـده و ارگان و نهـاد صاحـب فیلـم کاری نداشـتیم و فقـط
چیـزی میشـوند؟
بـه کیفیـت فیلـم توجـه مـی کردیـم .بـه هـر حـال فیلمهـای
 آن طـور کـه از نظـرات شـما بر مـی آید ،رویکرد به قصهراه یافتـه بـه بخـش مسـابقه نسـبت بـه دیگـر آثـار اولویت و
و داسـتان گویی را در سـینما مهم می دانید!
برتـری داشـتهاند.
بلـه .سـنت داستانسـرایی و قصهگویـی در تاریـخ و تمـدن ما
 آن طـور کـه از سـخنان شـما مشـخص اسـت بـرایبینظیر است؛ این نکته از پیش از اسالم رواج داشته و بعد
مخاطـب در سـینما جایـگاه واالیـی قائـل هسـتید!
از اسلام ایـن سـنت و توانایـی قدرتمندتـر شـد کـه ایـن خـود
بلـه مـن معتقـدم کـه نمیتوانیـم بـرای دل خودمـان فیلـم
ایـن موضـوع از حیـث سـاختار و محتـوا قابـل بررسـی اسـت.
بسازیم و باید بدانیم که ذائقه مخاطب اهمیت دارد .اصوال
در تمـام ادوار تاریـخ ما نویسـندههای
هنـر (بـه خصـوص سـینما و تئاتـر) بـرای
مشـهور ایرانـی در داستانسـرایی
مخاطـب اسـت ،نمیتوانیـم صرفـا بـرای
سـرآمد بودنـد و میدانسـتند چگونـه
دل خودمـان فیلـم بسـازیم و بایـد بدانیـم
داسـتان را ملمـوس و عینـی تعریـف
کـه ذائقـه مخاطـب اهمیـت دارد .چطـور
و بـه اصطلاح زبـان امـروزه ،سـینمایی
فیلمـی میسـازیم کـه مخاطـب فیلـم را
بیـان کننـد .ایـن نویسـندگان در قـرن
تـا انتهـا نمیبیینـد؟ اگـر در ابتـدای فیلـم
سـوم و چهـارم بلـد بودنـد چگونـه
نتـوان مخاطـب را پـای اثر نشـناند ،درسـت
سینما
قصـه بگوینـد؛ سـاختار قصـه را
عمـل نکردهایـم .مگر سـینما بدون مخاطب
خـوب بلـد بودنـد و آن را ملمـوس،
میشـود؟ حتـی اگـر بگوییـم مخاطـب ایـن
انعکاسدهنده
محسـوس ،مـادی و عینـی تعریـف
نـوع سـینما خـاص اسـت ،بـاز هـم عـدهای
مسائل اجتماعی
میکردنـد .یعنـی حقایـق معنـوی
را مـورد خطـاب قـرار دادهایـم .بایـد در ایـن
یـا مشاهداتشـان را بـه واسـطه هنـر
دوره از جشـنواره ،بـه ایـن مسـائل عمیقتـر
است .این موضوع
بـه امـری عینـی تبدیـل میکردنـد.
نـگاه کنیـم.
بخشی از وظایف
امـروزه در ایـن مبحـث ضعیـف عمـل
ضمـن اینکـه اصلـی تریـن شـاخصه فیلـم
میکنیـم .مهمتریـن مشـکل ادبیـات
رسـاندن مخاطـب بـه دانایـی و
خـوب
سینماست اما
ِ
داسـتانی و سـینمای مـا در همیـن
آگاهـی برتـر و امیـد دهـی اسـت .یـک
تمام سینما را دربر
ناتوانایـی در داستانسـرایی اسـت.
فیلمسـاز بایـد بتوانـد قصـه را تعریـف کند؛
نمیگیرد؛ اینکه
بایـد سـاختار قصـه را بلـد باشـیم؛
البتـه مخالـف بازگـو کـردن قصـه مـدرن یـا
اینکـه ساختارشـکنی کردهایـم و
حتـی ضـد قصـه نیسـتم ولـی همیـن امـر
چرا در فیلمهایمان
قصههـای مـدرن را روایـت کردهایـم،
هـم مبانـی خاصـی دارد و اگـر بخواهیـم در
مسائل و مشکالتی
متوجـه نمیشـوم؛ قصـه مـدرن هم از
ایـن رابطـه هـم تقلیـد کنیـم ،فیلـم قابـل
محتـوای خاصـی پیـروی میکنـد کـه
فهـم نخواهـد بود.فیلمسـازان بـزرگ دنیـا
که در جامعه است،
مناسـب همـان نـوع قصـه اسـت.
هـم ممکـن اسـت یـک ماجرای تلـخ را بازگو
شدیدتر و تلختر
کننـد ولـی بـرای مخاطـب ،یـک افـق روشـن
بیان میکنیم
همـراه بـا مبـارزه و ایسـتادگی را مطـرح
میکننـد .
خودش جای بحث
 برخـی از فیلـم هـای سـال هـای اخیـردارد
سـینمای مـا ،بـا هدف بازنمایی مسـائل
و معضلات اجتماعـی تولید می شـوند
و همیـن باعـث مـی شـود کـه دچـار
فضایـی تیـره و تـار و لحنی تلخ شـوند.
نظرتـان پیرامـون ایـن نـوع فیلـم هـا
چیسـت؟
قطعـا سـینما انعکاسدهنـده مسـائل
اجتماعـی اسـت .ایـن موضـوع بخشـی از
وظایـف سینماسـت امـا تمـام سـینما را دربر نمیگیـرد؛ اینکه
چرا در فیلمهایمان مسـائل و مشـکالتی که در جامعه اسـت،
شـدیدتر و تلختـر بیـان میکنیـم خـودش جـای بحـث دارد.
ایـن نـوع روایـت باعث میشـود تا مخاطب را به سـمت یأس
و ناامیـدی بکشـانیم و ایـن در سـینما جایـی نـدارد .تلختریـن
فیلمهـای قـرن هـم در انتهـا روزنـهای بهسـوی روشـنایی و
امیـد دارنـد؛ ایـن دومیـن نکتهای اسـت که بایـد در چهلمین
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ادغام
مقدمهاحیای
جشنوارهبین
المللیفیلمفجر
امسـال اولیـن خبـر دربـاره جشـنواره فیلـم فجـر ،اتفاقی بود
کـه خیلـی از سـینماگران سـال هـا آن را مطالبـه مـی کردند؛
چهـارم آبـان سـال  1400بـود کـه محمـد خزاعـی رئیـس
سـازمان سـینمایی اعلام کـرد که بخش هـای ملی و جهانی
جشـنواره فجـر ،پـس از هفـت سـال ،بـا یکدیگـر ادغـام مـی
شـوند .هـر چنـد کـه برگـزاری این جشـنواره همچون سـابق
بـا عنـوان جشـنواره بیـن المللـی فیلـم فجـر ،بـه سـال 1401
موکول شـد.
سـال  1393اعلام شـد کـه بیـن المللـی جشـنواره فیلم فجر
بـه صـورت مسـتقل برگـزار خواهـد شـد .بـه ایـن ترتیـب
برای اولین بار ،سـی و سـومین جشـنواره جهانی فیلم فجر
در قالـب یـک رویـداد جداگانـه در اردیبهشـت سـال 1394
بـه مرحلـه اجـرا رسـید .دلیـل اصلـی این تفکیک ،بـه مهجور
و مغفـول واقـع شـدن بخـش بیـن الملـل ایـن جشـنواره بـر
مـی گشـت .چـون در مقطـع برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر
در بهمـن مـاه ،توجـه عالقـه منـدان بـه سـینما ،منتقـدان
و اهالـی رسـانه و همچنیـن سـینماگران و فیلمسـازها بـه
بخـش داخلـی جشـنواره معطـوف بـود و کمتر کسـی از بین

مـردم عـادی یـا اهالـی سـینما سـراغ فیلـم هـای خارجـی
یـا برنامـه هـای مربـوط بـه بخـش بیـن الملـل مـی رفـت.
درنتیجـه ،در ابتـدای فعالیـت مدیریـت سـینمایی در دولت
یازدهـم ،تدبیـر ایـن شـد تـا با جداسـازی بخش بیـن الملل،
امـکان تمرکـز و بازنمایـی بیشـتر ایـن بخـش بیشـتر شـود.
امـا ایـن تدبیـر در مرحلـه اجرا ،دچار نقض قرض شـد .یعنی
از همـان اولیـن دوره تفکیـک دو بخـش ملـی و بین المللی،
عمومـا فیلـم هـای خارجـی در سـالن هـای خالی از تماشـاگر
روی پـرده مـی رفتنـد .بـا اینکـه آثـار غیرهالیـوودی و فیلـم
هایـی از اقصـی نقـاط جهـان در جشـنواره جهانـی اکـران می
شـد ،امـا چـون اغلـب ایـن آثـار فیلـم هایـی خنثـی و نـه
چنـدان مطـرح بودنـد ،عالقه مندان به سـینما هم اسـتقبال
چندانـی از ایـن آثـار نمی کردند .درمقابـل ،مانند دورانی که
جشـنواره بـه صـورت متفـق بـا بخـش ملـی برگـزار مـی شـد
بـاز هـم ایـن فیلم هـای ایرانی بودند که توجـه مخاطبان و
منتقـدان را بـه خـود جلـب مـی کردند و به جشـنواره اندکی
گرمـا مـی بخشـیدند؛ یعنـی بـاز هـم فیلـم هـای خارجـی و
رویدادهـای بیـن المللـی جشـنواره ،در سـایه و مهجـور قـرار
گرفتنـد! در نتیجـه ایـن جداسـازی بـه هـدف اصلـی ،یعنـی
جریـان سـازی و جلـب توجه هنرمنـدان و مخاطبان داخلی و
خارجـی در حـوزه بیـن الملل ،کمکـی نکرد.متولیان جشـنواره
جهانـی فیلـم فجـر حتی در طراحی لوگـو و عالمت اختصاری
جشـنواره نیـز خالقیتـی بـه خـرج ندادنـد و ایـن نشـان را از
روی لوگـوی جشـنواره فیلـم فرایبـورگ کپـی کردنـد!
همچنیـن تفکیـک جشـنواره ،یکـی از ظرفیت هـای فرهنگی
و تبلیغاتـی ایـن رویـداد در ارتبـاط بـا مهمانـان خارجـی را
از بیـن بـرده بـود .در زمـان برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر
در بهمـن مـاه ،بـه خاطـر شـور و نشـاط و شـکوهی کـه
جشـنواره بـه سـینمای ایـران مـی بخشـد و بـه ویـژه حضـور
گسـترده مـردم در سـالن هـای سـینما بـرای دیـدن فیلـم
هـا ،خـودش یـک مانـور تبلیغاتـی بـرای قـدرت سـینمای
ایـران اسـت .بـدون تردیـد دیـده شـدن اسـتقبال و حضـور
پرشـور مـردم در سـینما نـزد سـینماگران و مهمانـان خارجـی
جشـنواره فجـر ،بازتـاب هـای گسـترده ای در بیـن نخبـگان
و رسـانه هـای جهانـی دارد .همچنانکـه همزمانـی برگـزاری
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ایـن رویـداد بـا جشـن هـای سـالگرد پیـروزی انقلاب و
راهپیمایـی  22بهمـن ایـن فرصـت را فراهـم مـی کنـد
تـا سـینماگران خارجـی ،پیونـد بیـن مـردم و انقلاب را از
نزدیـک مشـاهده کننـد .امـا ایـن ظرفیـت بـی نظیـر ،بـه
خاطـر تفکیـک جشـنواره فجـر و برگـزاری بخـش جهانی آن
در زمانـی دیگـر ،خنثـی شـده بـود.
علاوه بـر ایـن هـا ،در شـرایط ادغـام دو بخش ملـی و بین
المللی ،فرصت آشـنایی بیشـتر مهمانان خارجی جشـنواره
بـا سـینما و سـینماگران ایرانـی بیشـتر فراهـم مـی شـود.
در ایـن شـرایط ،بازاریابـی برای سـینمای ایران خیلی بیش
از شـرایط تفکیـک ایـن دو بخـش بهتـر صـورت خواهـد
گرفت.
غیـر از اینهـا ،مطابـق بـا اعالمیـه هـا و بیانیـه هـای صـادر
شـده ،عمـوم جامعـه سـینمایی کشـورمان تمایـل بـه
ادغـام بخـش هـای ملـی و جهانـی فیلـم فجـر داشـتند.
فقـط کافـی اسـت سـه بیانیـه منتشـر شـده از سـوی سـه
انجمـن صنفـی سـینمایی را یـک
بـار دیگـر بازخوانـی کـرد .سـال
 1397شـورای مرکـزی کانـون
کارگردانـان سـینما خطـاب بـه
رئیـس سـازمان سـینمایی وقت
بـرای ادغـام دو جشـنواره ملـی و
بینالمللـی فیلـم فجـر بیانیه ای
را صـادر کـرد کـه د بخـش هایی
از آن آمـده بـود:
« ...بـا قاطعیـت میتـوان گفـت
جشـنواره جهانی فجر نتوانسـته
نقـش هنـری و تاریخـی خـود
را جهـت معرفـی و یـا ارتقـاء
جایـگاه سـینمای ایران در سـطح
جهانـی بـه خوبـی ایفـا کنـد و
تاثیـر خروجـی آن بـر جریـان
تولیـد و پخـش و نمایـش آثـار
سـینمای ایران چندان محسوس
نیسـت.بیتردید و بـه شـهادت
عالقهمنـدان سـینمای ایـران،
جشـنواره بینالمللـی فیلـم فجـر بـا تمـام کاسـتیهایش
موثرتـر از جشـنواره مسـتقل جهانـی فجـر فعلـی عمـل
میکـرد ،چـون در روال گذشـته نگاه جامعی حاکم بود که
تمامـی فیلمهـای خـوب سـینمای ایـران را بـرای مخاطبـان
ایرانـی و غیـر ایرانـی بـه نمایـش میگذاشـت؛ امـا بـه نظر
میرسـد جشـنواره جهانی فعلی در راسـتای تفکری اسـت
کـه قصـد دارد بـازار جهانی تنها با بخشـی خاص و محدود
از سـینمای ایـران مرتبـط باشـد و بـه هـر دلیـل مثبت و یا
منفـی ،ایـن بـازار وسـیع بـا کلیـت سـینمای ایـران روبـرو
نشـود.بدون شـک ایـن قطـع ارتباط سـینمای ایـران با بازار
جهانـی در درازمـدت موجـب منـزوی شـدن سـینمای ایـران
در عرصـه جهانـی خواهـد شـد .از طـرف دیگـر بـازار جهانی
فعلـی بیشـتر بـه محلـی جهـت حضـور میهمانـان داخلـی
تبدیـل شـده تـا میهمانـان خارجـی و مفهـوم اصلـی بـازار
فیلـم از دسـت رفتـه اسـت...از آن جایـی کـه جشـنواره
فیلـم فجـر جشـنوارهای دولتـی و شـناخته شـده اسـت و
امسـال هـم در چهلمیـن سـال پیـروزی انقلاب هسـتیم،
شایسـته اسـت بخـش بینالمللـی ایـن جشـنواره فعالتـر
از گذشـته بکوشـد تـا مهمانـان خارجـی شایسـته و موثـر
دعـوت شـده از جشـنوارهها و بازارهـای معتبـر جهانـی،

بتواننـد شـاهد نمایـش همـه فیلمهـای تولیـدی یکسـال
اخیـر سـینمای ایـران باشـند ،کـه مطمئناً با توجـه به زمان
مناسـب برگـزاری ایـن جشـنواره در بهمن ماه تاثیر بسـیار
بیشـتری در اعتلای بیـن المللـی سـینمای ایـران خواهـد
داشـت».
در همـان سـال ،پیـرو نامـه کانـون کارگردانـان سـینمای
ایـران ،اتحادیـه تهیهکننـدگان نیـز خواهـان ادغـام
جشـنوارههای ملـی و جهانـی فجـر شـد و اعلام کـرد:
«جامعـه صنفـى تهیـه کننـدگان سـینماى ایـران ضمـن
اعالم حمایت قاطع از خواسـت معقول و مشـروع شـوراى
محتـرم و مرکـزى کانـون کارگردانـان ،اظهار مـىدارد همان
طـور کـه پیشـتر از ایـن نیز در چند نوبـت اظهار نارضایتى
از جدایـى بخـش بیـن الملـل از جشـنواره فیلـم فجـر و
آسـیبهاى آن به سـینماى مسـتقل به سـمع مسـئولین
رسـیده بـود ،از معـاون محتـرم وزیـر و رئیـس سـازمان
سـینمایى میخواهیـم در ایـن خصـوص بـا اهتمـام ویـژه

فجـــــر
چـــهل

و پویـا بـا نظـر مسـاعد بـه ایـن خواسـت پاسـخ دهنـد تـا
بیـش از ایـن شـاهد لطمـه هـاى جبـران نشـدنى در ایـن
بخـش نباشـیم».
پـس از کانـون تهیهکننـدگان و کانـون کارگردانـان،
انجمـن منتقـدان نیـز بـا صـدور بیانیـهای خواسـتار ادغـام
جشـنواره جهانـی فیلـم فجـر بـا جشـنواره ملـی فیلـم فجـر
شـد .در بخشـی از بیانیـه انجمـن منتقدان و نویسـندگان
سـینمایی آمـده بود«:برگـزاری مسـتقل جشـنواره جهانـی
فیلـم فجـر بـه شـیوه معمـول چنـد دوره اخیـر بـه جـز
اتلاف هزینههـای سـنگین و زائـد و ایجـاد انحصارگرایـی
و رانـت بـرای مجموعـهای خـاص کـه در تعـارض بـا حمیت
صنفـی و حضـور حداکثـری اهالـی و صاحبنظـران سـینما
در ایـن گونـه رویدادهـای فرهنگـی هنـری اسـت ،نتیجـه
ثمربخشـی نداشـته و نخواهـد داشـت».
برگـزاری جشـنواره یکپارچـه و متحـد دو بخـش ملـی و
جهانی جشـنوار فیلم فجر از سـال  1401بار دیگر می تواند
زمینـه را بـرای تبدیـل ایـن رویـداد به یـک گردهمایی بین
المللی برای فیلمسـازان مسـتقل و پیوند سـینمای شـریف
و افتخارآمیـز ایـران بـا فیلـم های متفاوت سـرزمین های
دیگـر فراهـم خواهـد کرد.
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یک هیات داوران خوش ترکیب
نگاهی به برخی حاشیه های داوری در ادوار جشنواره فجر

بـا توجـه بـه حضـور چهره های مختلف بـا تخصص های متفاوت
در تركیـب هیـأت داوری ایـن دوره از جشـنواره فجـر بـه طـور
طبیعـی انتظـار مـی رود حاشـیه هـای داوری در ایـن دوره کمتـر
باشـد بـه خصـوص کـه بخـش عمـده حاضـران در هیـات داوران
جشـنواره چهلـم فیلـم فجـر سـینماگرانی بـا رزومه غنی هسـتند.
یک هیات داوران خوش ترکیب
در طول ادوار جشنواره فجر همواره تركیب هیأت داوری و نحوه
انتخـاب آثـار و افـراد برگزیـده جوایـز یكی از بخش های حاشـیه
سـاز این رویداد بوده اسـت .اتفاقی كه با توجه به حضور چهره
هـای مختلـف با تخصص های متفـاوت در تركیب هیأت داوری
ایـن دوره از جشـنواره امیـد مـی رود نـه تنهـا كـم حاشـیه تریـن
باشـد بلكه نقطه قوت این رویداد محسـوب شـود.
*رکوردداران داوری
بـا توجـه بـه سـابقه ادوار جشـنواره فیلـم فجـر تاکنـون مجیـد
مجیـدی ،محمـد بزرگنیـا و محمدعلـی نجفـی بـا شـش دوره
رکـورددار داوری در ایـن رویـداد هسـتند و پـس از آنهـا رسـول
صدرعاملـی و محمـد داوددی هـر كـدام بـا پنج بـار حضور در جمع
هیـات داوران بخـش سـودای سـیمرغ در رتبـه دوم قـرار دارنـد.
ایـن در حالـی اسـت كـه در بیـن اعضـای هیـات داوری ایـن دوره
كه از سوی دبیر جشنواره معرفی شدند شهاب حسینی ،مهدی
سـجادهچی و پژمـان لشـگریپور بـرای اولین بار اسـت كـه داوری
در جشـنواره فجـر را تجربـه میکننـد ولی چهار نفر دیگر(مسـعود
ی جوزانی ،مجید انتظامی ،محمدعلی باشهآهنگر و محمد
جعفر 
داوودی) سـابقه حضـور دفعـات بیشـتری در بیـن هیـات داوری
جشـنواره را دارنـد.
*حواشی داوری
جشـنواره فیلـم فجـر در طـول دوره هایی كه برگزار شـده همواره
بـا حواشـی و اتفاقـات خاصـی همـراه بـوده اسـت .از داغ تریـن و
ریشـه دار ترین بخش هایی كه مباحث پر بسـامدی را به همراه

داشـته بحـث نحـوه انتخـاب و چینـش افـراد در هیـأت داوری
بـوده اسـت .از دوره هـای ابتدایـی برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر
موضوعـات متنوعـی بـا دال مركـزی هیـأت داوران اتفـاق افتـاده
كـه از عـدم انتخـاب بازیگـر نقـش اول زن در دوره هـای اول و
دوم تـا مطـرح شـدن اعمـال نفـوذ وزیـر ارشـاد و نیـز اعتـراض به
تركیـب تمـام سـینمایی یـا غیـر سـینمایی ایـن هیـأت و حتی لو
رفتن اسـامی برگزیدگان قبل از برگزاری مراسـم اختتامیه را می
تـوان ذکـر کرد.
*دو دوره بدون جایزه بازیگری زن
اگـر بـه سـوابق ادوار گذشـته اتفاقـات مرتبـط بـا هیـأت داوری
نگاهی بیندازیم مهمترین مسـئله داوری در دو دوره اول و دوم
جشـنواره فیلم فجر عدم انتخاب و جایزه ندادن به بازیگران زن
فیلمهاسـت .یكی دیگر از مهمترین حواشـی سـروصدای «دوره
دوم جشـنواره» مربـوط بـه لـو رفتـن اسـامی برگزیـدگان بخـش
هـای مختلـف پیـش از برگزاری مراسـم اختتامیه بـود كه در نوع
خـودش اتفـاق كـم نظیـر و عجیـب و غریبی به حسـاب می آید.
* اولین بازیگر در هیات داوری
مهمتریـن اتفـاق «سـومین دوره» برگـزاری ایـن جشـنواره اعطـای
جایـزه بازیگـر نقـش اول زن بـه پروانـه معصومـی بـرای بـازی در
فیلـم «گلهـای داوودی» اسـت كـه پـس از اعتراضـات صـورت
گرفته در دو دوره گذشته نسبت به عملكرد هیات داوران برای
اولین بار اتفاق افتاد .همزمان با برپایی «نهمین دوره جشـنواره
فجـر» و در پـی اعتراضهایـی کـه در ادوار قبـل در مـورد انتخـاب
داوران وجـود داشـت ،زمینـه ای ایجـاد شـد تـا زمینـه ورود عـزت
اهلل انتظامـی بـه عنـوان اولیـن بازیگـر حاضـر در ترکیـب هیـات
داوران فراهم شـده و به این ترتیب تمام اعضای هیات داوران
از میـان چهرههـای سـینمایی انتخاب شـوند.
*نه سیخ بسوزد و نه کباب
از مهمتریـن اعتراضاتـی كـه در رابطـه بـا نحـوه داوری «جشـنواره

دهـم» صـورت گرفـت ایـن بود كه گفته می شـد هیـات داوران
بـا اتخـاذ سیاسـت «نـه سـیخ بسـوزد نـه كبـاب» عمـل كـرده و
جوایـز را بیـن آثـار شـركت كننـده تقسـیم كـرده انـد تـا همـه
فیلمهـا جایـزه ای بگیرنـد.

*همه چیز برای خانه ای روی آب
حاشـیه مربـوط بـه «بیسـتمین دوره جشـنواره فجـر» نسـبت به
دوره هـای قبـل كمـی متفـاوت تـر بـود .در ایـن دوره سـیمرغ
بازیگـری بهتریـن نقـش مکمـل مـرد بـه عـزتاهلل انتظامـی برای
بـازی در فیلـم «خانـهای روی آب» بهمـن فرمان آرا تعلق گرفت،
جایـزهای کـه اغلـب کارشناسـان و منتقـدان معتقـد بودنـد باید
بـه حسـین محجـوب یـا حبیـب رضایـی تعلـق میگرفـت چـون
بـازی بهتـری داشـتند .ایـن در حالـی بـود كـه بهمن فرمـانآرا به
دعـوت شـخص مهاجرانـی وزیـر وقـت ارشـاد بـه ایـران آمـده و
فیلمـش را در جشـنواره شـرکت داد و اتفاقـا همـه جایزههـا را
دریافـت کـرد! مسـالهای کـه حاشـیههای زیـادی ایجـاد کـرد و
شـائبه اعمـال نفـوذ مهاجرانـی بـر هیـات داوران را ایجـاد كـرد.
*ورود سه فیلم با دستور رئیس
مشـابه این اتفاق در جشـنواره بیسـت و هشـتم هم تكرار شـد؛
جایـی كـه سـه فیلـم «هیـچ»« ،آتشـكار» و «زمهریـر» بـا نامـه
مسـتقیم جـواد شـمقدری رئیـس وقـت سـازمان سـینمایی بـه
جشـنواره راه پیـدا كردنـد .هـر چنـد ایـن سـه فیلـم سرنوشـت
متفاوتـی پیـدا كردنـد و اكـران فیلـم «زمهریر» در ایام جشـنواره
بـا حواشـی زیـادی همـراه شـد و هرگـز بـه اكران عمومی نرسـید
و فیلـم آتشـكار هـم بعدها بـه صورت محدود چنـد روزی اكران
شد.

*یک گاف؟
امـا مهمتریـن اتفـاق مربـوط بـه هیات داوری در جشـنواره سـی
و سـوم گاف عجیب و غریب سـایت جشـنواره بود كه همزمان
بـا مراسـم اختتامیـه اسـامی برگزیـدگان را بـر روی خروجـی
اش قـرار داد .حاشـیه هـای جشـنواره سـیوهفتم از همـان
روزهـای ابتدایـی شـروع شـد جایـی کـه اسـم محمـد آفریـده در
بیـن اسـامی داوران بخـش نـگاه نـو دیـده مـی شـد .بسـیاری از
رسـانهها بـا اشـاره بـه سـوابق آفریـده در سـاخت فیلـم «یـک
خانـواده محتـرم» بـه حضـور او در جمـع داوران جشـنواره فیلـم
فجـر اعتـراض کردنـد .ایـن در حالـی بـود كـه اثـری از مسـعود
بخشـی کارگـردان فیلـم موهـن «یـک خانـواده محتـرم» هـم در
بخـش نـگاه نـو در معـرض داوری بـود! شـكل ایـن حواشـی در
جشنواره سی و هشتم كه بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی
و ماجـرای سـقوط هواپیمـای اكراینـی برگـزار مـی شـد متفـاوت
تـر از دوره هـای قبـل بـود و برخـی از اعضـای هیـات داوران و
كارگردانـان از حضـور در جشـنواره فیلـم فجـر انصـراف دادنـد اما
در نهایـت جشـنواره در سـطح قابـل قبولـی برگـزار گردیـد.
*سیمرغ مردمی در کانون حوادث
جشـنواره سـی و نهم در دل کرونا و با رعایت دسـتورالعملهای
بهداشـتی بـاال برگـزار شـد .فـارغ از آن کـه در کاخ جشـنواره کـه
میلاد و ملـت را دربرمیگرفـت ،فاصلـه گذاریهـا انجـام شـد
در سـینماهای مردمـی نیـز فاصلـه گـذاری صـورت پذیرفـت .در
ایـن دوره از جشـنواره همانند سـی و هشـتمین دوره جشـنواره
فیلم فجر ،جایزه ویژهای تحت عنوان تندیس قاسـم سـلیمانی
بـه بهتریـن فیلـم بـا موضوع دفـاع مقدس اهـدا شـد .هیئـت
داوران درنهایـت یـک فیلـم کودک-دفـاع مقـدس را بـه عنـوان
بهتریـن فیلـم معرفـی کردنـد و بیشـتر از داوری رسـمی ،ایـن
اهـدای سـیمرغ مردمـی بـود کـه دچـار حاشـیه شـد و عجبـا کـه
یکی از تهیه کنندگانی که معترض روال شمارش آرای سیمرغ
مردمـی شـد درنهایـت روی سـن اختتامیـه رفـت و سـیمرغ
مردمـی گرفـت!
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*فرشته طائرپور اولین داور زن
رونـد اتفاقـات ادامـه داشـت تـا اینكـه در «شـانزدهمین
دوره جشـنواره فجـر» و بـه دلیـل اعتراضاتـی كـه هیـات
داوران در مركـز آن قـرار داشـت گفتـه مـی شـد كـه چـرا از
زنـان سـینماگر در داوریهـا اسـتفاده نمیشـود؟ در نتیجـه
مسـئوالن برگـزاری جشـنواره نـام فرشـته طائرپـور را بـه داوران
جشـنواره اضافـه كردنـد و بـه ایـن ترتیـب زمینـه ورود زنـان
سـینماگر بـه جرگـه داوران جشـنواره فجـر ایجـاد گردیـد.
مهمتریـن اتفـاق مربـوط بـه هیـات داوران «دوره هفدهـم»
اعتـراض بـه تركیـب ایـن هیـات بـود كـه هـر پنـج عضـو آن
کارگـردان بودنـد« .هجدهمیـن دوره جشـنواره» بـا حاشـیه
عجیبـی همـراه شـد و خیلیهـا معتقـد بودنـد ترکیـب هیـات
داوران ایـن دوره قبـل از شـروع جشـنواره ،جایزههـا را بـرای فیلم
بهمـن فرمـانآرا «بـوی کافـور ،عطر یاس» کنار گذاشـته بـود! در
این دوره از جشـنواره فیلمهایی مثل «متولد ماه مهر» سـاخته
احمدرضـا درویـش و «اعتـراض» سـاخته مسـعود کیمیایـی بـا
مضمونـی سیاسـی حضـور داشـتند.

*عصبانی نشوید
سـی و دومیـن دوره جشـنواره در حالـی كـه فیلـم "عصبانـی
نیسـتم" در چنـد مـورد نامـزد شـده بـود توسـط كارگردانـش از
لیسـت نامزدهـای دریافـت سـیمرغ جشـنواره بیـرون كشـیده
شـد! هـر چنـد اكـران عجیـب و غریـب و نصفـه و نیمـه آن در
جشـنواره باعث سـردرگمی اهالی رسـانه و منتقدان شد اما این
اقدام رضا درمیشـیان كارگردان فیلم در حالی رخ داد كه گفته
می شـد داوران قصد داشـتند سـیمرغ بهترین بازیگر مرد را به
نویـد محمدزاده(بازیگـر نقـش اول عصبانـی نیسـتم) بدهنـد كه
پـس از ایـن اقـدام جایـزه بـه رضـا عطـاران بـرای بـازی در فیلـم
"طبقـه حسـاس" اعطـا شـد.
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هیات انتخاب
بخشمستند

احمد ضابطیجهرمی

نویسنده و استاد دانشگاه

محمد تهامینژاد
پژوهشگر

محمدعلی فارسی

مستندساز و تهیهکننده

مرتضی شعبانی
مستندساز

محمدرضا عباسیان

مستندساز و تهیهکننده

احمـد ضابطـی جهرمی ،متولـد  ۱۳۳۰جهـرم ،دارای مـدرک
کارشناسـی کارگردانـی سـینما و تلویزیـون از دانشـکده
هنرهای دراماتیک ،کارشناسـی ارشـد پژوهش از دانشگاه
هنـر ،دکتـرای پژوهـش هنـر در شـاخه هنرهـای دراماتیک
از دانشـگاه هنر ،اسـتاد ممتاز کشـوری و مدرس سـینما و
تلویزیون است .او همچنین فیلمهای مستند تجربی تم
و واریاسـیون ،نخـل و یادگاریهـای معمـاری ،نخـل :درخت
زندگـی ،قهرمانـی ،آخریـن بازمانـده یـوز ایرانـی و مجموعـه
مسـتند تلویزیونی کشـتی کویر را در کارنامه دارد و مولف
کتابهایـی چـون رابطـه سـینما و موسـیقی براسـاس
تئـوری سـرگئی آیزنشـتاین ،سـینمای الکسـاندر داوژنکـو،
تاریـخ و نظریههـای تدویـن فیلـم ،شکلشناسـی صـدای
فیلم ،سـی سـال سـینما ،پژوهش در شـناخت هنر ایران،
شـکل شناسـی و گونه شناسـی فیلم مستند ،پژوهشها
و اندیشـههای سـینمایی اسـت و عضـو هیـات انتخـاب و
داوری جشـنوارههای مختلـف سـینمایی بـوده اسـت.
محمـد تهامینژاد ،متولـد  ۱۳۲۱تهـران ،دارای مـدرک
کارشناسی سینما و گواهینامه درجه یک هنری از وزارت
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،محقـق ،پژوهشـگر و نویسـنده
کتابهایی چون کارگردانان سینمای ایران :از مشروطیت
تـا سـپنتا ،رود و کاریـز ،از هامـون تـا هورالعظیـم ،فیلـم
مسـتند چهرهنـگاری (پرتـره) و شـیوههایش ،فیلـم «خانـه
خـدا» :یـک سـند انسـان شـناختی یـا مسـتند توضیحـی،
جـوش و خروشهـای نظـری ،مقدمـهای بـر جنگ تصویری
و جنـگ در میـدان اسـت .او عضـو هیئـت موسـس و
هیات مدیره ،بازرس و رئیس اسبق انجمن مستندسازان
سینمای ایران ،رئیس انجمن صنفی و کارگری کارگردانان
سـینمای مسـتند اسـتان تهران ،عضو هیات علمی اولین
همایـش انسانشناسـی تصویـری دانشـگاه تهـران ،عضـو
هیـات انتخـاب و داوری جشـنوارههای مختلـف سـینمایی
بوده اسـت.
محمدعلی فارسـی ،متولد  ۱۳۳۶ورامین ،دانش آموخته

کارشناسـی سـینما ،فیلمنامهنویسـی از دانشـکده صدا و
سـیما اسـت و آثـاری چـون مهاجـران ،حقیقـت گمشـده،
گلسـتان آتـش ،رسـتاخیز ،شـلمچه ،قصههـای جنـگ،
فانـوس رو بـه بـاد ،کبوتـران امیـد ،پرونـده هیلیـاس،
سـراب  ،۲مجنـون و کسـب جوایـز مختلـف را در کارنامـه
دارد .او معـاون تولیـد موسسـه فرهنگـی روایـت فتـح،
عضـو هیـات داوران ادوار جشـنواره مسـتند سـینما
حقیقـت ،جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران ،جشـنواره فیلـم
فجـر بـوده اسـت.
مرتضـی شـعبانی ،متولد  ۱۳۴۳تهـران ،دارای مـدرک
کارشناسـی ارشـد سـینما و کارگـردان فیلمهـای کوتـاه:
زیتـون تلـخ ،همسـفر بهـار ،حمـزه ،دلباختـه ،شـهید
عاملـی ،تنگـه ابوقریـب ،شـهید المـاس ،نسـیم حیـات
بـوده و تهیهکنندگـی مسـتندهایی چـون پـل ،زنانـی بـا
گوشـوارههای باروتـی ،قلـب عقیـق ،خـط تمـاس ،ابوزینـب
را در کارنامـه دارد و بـه عنـوان مدیرعامـل مرکـز مسـتند
حقیقت ،مدیرعامل موسسه روایت فتح و دبیر ششمین
جشـنواره فیلـم اتحـاد فعالیـت داشـته اسـت.
محمدرضـا عباسـیان ،متولـد  ۱۳۵۲تهـران ،دارای مـدرک
فوقلیسـانس مستندسـازی ،مسـتند سـاز و تهیهکننـده
سـینما اسـت .او مدیرعامـل موسسـه رسـانههای
تصویـری و دبیـر سـیو یکمیـن جشـنواره فیلـم فجـر و
اولیـن جشـنواره ویدئویـی یـاس تهـران بـوده و بـه عنـوان
داور در جشـنوارههای متعـدد سـینمایی فعالیـت داشـته
اسـت و آثـاری چـون قانـا ،مدرسـه ،سـینکا و انـس ،فاطـا،
دختـران ،افسـانه مجاهدیـن افغـان را در کارنامـه دارد .او
جوایـزی چـون جایـزه طالیـی جشـنواره الجزیـره ،تندیـس
بهتریـن فیلـم مسـتند بهتریـن فیلـم مسـتند جشـنواره
سـینماحقیقت ،جایـزه شـهید آوینـی ،جایـزه جشـنواره
مقاومـت بـرای فیلـم مسـتند قانا و جایزه شمشـیر نقرهای
جشـنواره فیلمهای تاریخی لهسـتان برای فیلم مدرسـه را
بـه دسـت آورده اسـت.

گفتوگو با کارگردان مستند «احتضار»

حجـت طاهـری بـا کارگردانـی فیلـم مسـتند «احتضـار» در ایـن دوره از جشـنواره حضـور دارد .مسـتندی کـه تهیهکنندگـی آن
را بـه همـراه عبدالخالـق طاهـری بـر عهـده داشـته اسـت .بـا حجـت طاهـری دربـارهی جایـگاه فیلـم مسـتند در جشـنواره در
جشـنواره فجـر گفتوگـو کردیـم.
طاهـری بـا بیـان اینکـه جایـگاه فیلـم مسـتند در جشـنوارهی
فجـر پررنـگ نیسـت ،میگویـد «البتـه ایـن اتفاق تـازه و عجیبی
نیسـت؛ تقریبـاً در همـهی دنیـا وقتـی فیلمهـای مسـتند در
جشـنوارههایی بـا محوریـت فیلمهای داسـتانی شـرکت کنند ،با
ایـن معضـل روبـرو میشـوند .تبلیغـات ناکافی و توجه رسـانهها
و تودهی مردم به فیلمهای داسـتانی ،مسـتند را به سـادگی در
سـایه قـرار میدهـد .هـر چنـد در سـالهای اخیـر جشـنوارههای
فیلـم در مـوارد نـادری ،یـک فیلـم مسـتند را برنـدهی بهتریـن
فیلـم جشـنواره اعلام کردهانـد یـا یـک فیلـم مسـتند بـه عنـوان
نماینـدهی یـک کشـور در اسـکار انتخـاب شـده ،ولـی هنـوز تـا
رسـیدن جایـگاه مقبـول فاصلـهی بسـیاری اسـت .البتـه ایـن
اتفـاق ناخوشـایند نتیجـهی یـک حقیقـت اسـت کـه سـینمای
مسـتند ،بیننـدگان کمتـری بیـن مخاطبیـن عـام دارد.».
ایـن کارگـردان جـوان تأکیـد میکنـد که این نسـبت در همه جای
دنیـا تقریبـاً یکسـان اسـت و اختالف چندان معنـاداری بین ایران
بـا نقـاط دیگـر جهـان وجـود نـدارد و ادامـه میدهـد «ولـی شـاید
آگاهی عامهی مردم ما از فیلم مستند کمتر باشد .به طوری که
تلقـی نیمـی از تماشـاچیان تلویزیـون از فیلم مسـتند ،فیلمهای
حیـات وحـش اسـت .ولـی در هـر حال آگاهی انـدک مردم و کمتر
بـودن مخاطـب سـینمای مسـتند نسـبت بـه سـینمای داسـتانی،
نمیتواند دلیلی بر کماهمیت بودن آن باشـد و سیاسـتگذاران
ه سـینمای مسـتند را رهـا کنند.».
سـینما نبایـد بـه این بهان 

وی همچنیـن دربـارهی تأثیـر جشـنوارهی فجـر بـر سـینمای
مسـتند معتقـد اسـت «چـون مسـتند در جشـنوارهی فجـر
جایـگاه چنـدان شایسـتهای نـدارد و مخاطبـان جشـنوارهی فجـر
هـم آنچنـان عالقهمنـد بـه فیلـم مسـتند نیسـتند ،نمیتـوان
گفـت تأثیـر بسـیار عمیقـی بر رشـد سـینمای مسـتند دارد؛ ولی
تأثیـر آن را هـم نمیشـود نادیـده گرفـت .اگـر خوشبینانـه
نـگاه کنیـم ،حضـور پررنـگ خبرنـگاران و منتقدان در جشـنوارهی
فجـر و گزارشهـا و نقدهـای اندکـی کـه بـر فیلمهـای مسـتند
مینویسـند ،میتوانـد کمـی بـه معرفی فیلمهای مسـتند کمک
کنـد .گاهـی هـم در یـک توفیـق اجبـاری ،تعـداد اندکـی از خیـل
تماشـاچیان سـینمای داسـتانی بـه تماشـای یـک فیلـم مسـتند
مینشـینند .خـوب یـا بـد ،جایزههـا هـم همیشـه میتواننـد
قـوت قلبـی بـرای سـینماگران باشـند .هـر چنـد تعـداد جوایـز
طـی سـالهای اخیـر بـه یـک جایـزه تقلیـل یافتـه اسـت کـه
نشـانهی دیگـری از جـدی گرفتـه نشـدن سـینمای مسـتند نـزد
برگزارکننـدگان جشـنواره اسـت.».
فیلم مستند در فجر نیاز به تبلیغات بیشتری دارد
کارگـردان مسـتند «احتضـار» بـا تأکیـد بـر لزوم تبلیغات بیشـتر
جشـنواره بـرای افزایـش اسـتقبال از اکـران مسـتندها ،تصریـح
میکنـد «روی اخبـار بخـش مسـتند بایـد بیشـتر کار شـود .مـن
در اخبـاری کـه از جشـنواره منتشـر شـده ،فقـط اعلام اسـامی
کال
فیلمهـای مسـتند انتخابشـده و هیـأت انتخـاب را دیـدمً .
اخبـار زیـادی از بخـش مسـتند منتشـر نمیشـود .حتـی روزهـای
اول ،برگزارکننـدگان تلویحـاً گفتنـد کـه قـرار نیسـت فیلمهـای
مسـتند اکـران شـوند .امـا ظاهـراً چانهزنیهایـی شـد کـه چنـد
اکـران محـدود بـرای فیلمهـای مسـتند داشـته باشـند .ولـی تـا
امـروز حتـی نمیدانیـم کـه فیلمهـای مسـتند اکـران دارد یـا نه،
و اگـر دارد چـه زمانـی اسـت.».
طاهـری دربـارهی فیلـم مسـتندی کـه بـه جشـنوارهی فجـر ۱۴۰۰
آورده ،میگویـد «فیلـم مـن دربـارهی نابـودی جنگلهـای زاگرس
اسـت .در ایـن روایـت ،داسـتان یـک دوسـتدار محیط زیسـت را
میبینیـم .او پـدر زمینگیـر و مبتلا بـه آلزایمـرش را در خانـه
تیمـار میکنـد و همزمـان در حفـظ محیـط زیسـت و جنگلهـای
بلـوط میکوشـد .در ایـن مسـتند بـا او همـراه میشـویم و
بخشـی از مشـکالت جنگلهـای زاگـرس و زوال و نابودیشـان را
میبینیـم.».
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با سخنرانی «سیفاهلل صمدیان» و دکتر «شهاب الدین عادل»

نکوداشت «اکبر عالمی» با موضوع
«آموزش ماندگار در سینما» برگزار میشود
بـا سـخنرانی «سـیفاهلل صمدیـان» و دکتـر «شـهاب
الدیـن عـادل» یـاد «اکبـر عالمـی» اسـتاد فقید سـینما در
چهلمین جشـنواره فیلم فجر زنده نگه داشـته میشـود.
امسـال قرار اسـت عالوه بر برپایی نکوداشـت هنرمندان
فقیـد سـینمای ایـران ،بـه عنـوان یکـی از برنامههـای
بخـش فرهنگـی جشـنواره ،بـه فعالیـت ایـن هنرمنـدان،
بـه طـور ویـژه و تخصصـی پرداختـه شـود.
بـر اسـاس برنامـه بخـش فرهنگـی ،یکی از ایـن برنامهها
بـه نکوداشـت زندهیـاد «اکبـر عالمـی» اسـتاد فقیـد
سـینما اختصـاص دارد کـه در یکـی از روزهـای جشـنواره
و در قالـب سلسـله نشسـتها و سـخنرانیهایی بـا
عنـوان «نقـش مانـدگار» ،دسـتاوردهای هنـری و نقـش
او در ارتقـای سـینمای ایـران مـورد واکاوی قـرار خواهـد
میگیـرد.
در نشسـت نکوداشـت مرحوم «اکبر عالمی»« ،سـیفاله
صمدیـان» و دکتـر «شـهابالدین عـادل» بـا موضـوع
«آمـوزش مانـدگار در سـینما» سـخنرانی خواهنـد کـرد.
ایـن نشسـت در جریـان چهلمیـن جشـنواره فیلم فجر در

بـرج میلاد برگزار می شـود.
اکبـر عالمـی متولـد تیرمـاه  1324در اهـواز مجـری و
کارشـناس تلویزیـون ،اسـتاد دانشـگاه تربیـت مـدرس و
کارگردانـی بـود کـه غالـب کارهـای وی در ژانـر مسـتند
عرضـه شـدهاند .او فارغالتحصیـل رشـته سـینما از
دانشـکده هنرهـای دراماتیـک و دارای مـدرک دکتـرای
سـینما از انگلسـتان اسـت .او از سـال  1379تـا 1386
عضـو فرهنگسـتان هنـر و فرهنگسـتان زبـان و ادب
فارسـی بـود .ایـن اسـتاد فقید در  22مهـر  1399به علت
ابتلا بـه بیمـاری کرونـا در گذشـت.
سـیفاله صمدیـان عـکاس ،فیلمسـاز و فیلـم بـردار
ایرانـی اسـت .او فارغالتحصیـل رشـته زبـان و ادبیـات
انگلیسـی دانشـگاه تهـران اسـت و تاکنـون افتخـارات و
جوایـز بسـیاری از جملـه جایـزه ورلـد پرس فتو (مسـابقه
عکسهـای مطبوعاتـی جهـان) سـال  1990میلادی و
جایزه«یوزپلنـگ طالیـی» بهتریـن فیلـم کوتـاه بـرای
فیلـم «پنـج داسـتان کوتـاه» در دومیـن جشـنواره بیـن
المللـی فیلـم تاشـکند را کسـب کـرده اسـت .صمدیـان
تصویربرداری  3فیلم از عباس کیارسـتمی :ای بی سـی
آفریقـا ،جادههـا و پنـج را در کارنامـه هنـری خـود دارد.
دکتر شـهابالدین عادل عکاس ،مستندسـاز ،پژوهشـگر
و استاد سینما و عکاسی و عضو هیئت علمی دانشکده
سـینما تئاتـر دانشـگاه هنـر اسـت .وی دانشآموختـه
مقطع کارشناسـی در رشـته سـینما از دانشکده هنرهای
دراماتیـک اسـت و دوره کارشناسـی ارشـد و دکتـرای
پژوهـش هنـر را در دانشـگاه هنـر گذرانـده اسـت.

ﺟﻤﻌﻪ

 22ﺑﻬﻤﻦ

 21ﺑﻬﻤﻦ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

 20ﺑﻬﻤﻦ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 19ﺑﻬﻤﻦ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 18ﺑﻬﻤﻦ

دوﺷﻨﺒﻪ

 17ﺑﻬﻤﻦ

ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ

 16ﺑﻬﻤﻦ

ﺷﻨﺒﻪ

 15ﺑﻬﻤﻦ

ﺟﻤﻌﻪ

 14ﺑﻬﻤﻦ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

 13ﺑﻬﻤﻦ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 12ﺑﻬﻤﻦ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 11ﺑﻬﻤﻦ

دوﺷﻨﺒﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﮑﺎن

زﻣﺎن

ﺳﺎﻋﺖ

13:00

ﺑﯽروﯾﺎ

ﺷﻬﺮك

ﺿﺪ

دِرب

) 95دﻗﯿﻘﻪ(

ﺳﯿﺪﻫﺎدي ﻣﺤﻘﻖ

) 112دﻗﯿﻘﻪ(

اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس رﺑﯿﻌﯽ

) 105دﻗﯿﻘﻪ(

ﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮﺗﯽ

) 111دﻗﯿﻘﻪ(

آرﯾﻦ وزﯾﺮدﻓﺘﺮي

) 118دﻗﯿﻘﻪ(

ﻧﮕﻬﺒﺎنِ ﺷﺐ
رﺿﺎ ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدي )ع(

) 84دﻗﯿﻘﻪ(

ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ

ﺑﯽﻣﺎدر

) 120دﻗﯿﻘﻪ(

اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺲ

) 120دﻗﯿﻘﻪ(

ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻋﺴﮕﺮي

) 94دﻗﯿﻘﻪ(

ﺑﺮف آﺧﺮ

ﮐﺎﻇﻢ داﻧﺸﯽ

ﻋﻠﻒزار

)دﻗﯿﻘﻪ (105

ﻣﺮﺗﻀﯽﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

ﺑِﯿﺮو-

ﺳﻮداي ﺳﯿﻤﺮغ 1

ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ

دو ﺳﺎﻋﺖ

13:00

)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

ﺟﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

آﯾﻨﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان؛

)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي درب

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﺿﺪ

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﺷﻬﺮك

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﺑﯽروﯾﺎ

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺐ

ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدي )ع(

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﺑﯽﻣﺎدر

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﻈﺮي

ﺳﯿﻨﻤﺎي ﺗﻤﺪﻧﯽ،

ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان

ﺳﯿﻨﻤﺎي راﻫﺒﺮدي ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮدا

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي داﺳﺘﺎن

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺪوﯾﻦﮔﺮ و ﮐﺎرﮔﺮدان در

ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﻠﻢ؛

ﻧﮕﺎرش ﺑﺮاي اﺟﺮا

واﮐﺎوي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در رﺷﺘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ

ﻧﻤﻮر

) 80دﻗﯿﻘﻪ(

داوود ﺑﯿﺪل

) 118دﻗﯿﻘﻪ(

ﻣﺴﻌﻮد ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﺧﺎﺋﻦﮐﺸﯽ

) 99دﻗﯿﻘﻪ(

ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺣﯿﺪري

ﮐﯿﻮان ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪي/

2888

) 120دﻗﯿﻘﻪ(

ﺑﻬﺮوز ﺷﻌﯿﺒﯽ

) 97دﻗﯿﻘﻪ(

ﺑﺪونِ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ

ﻫﺎدي ﺣﺠﺎزيﻓﺮ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﺪي

) 107دﻗﯿﻘﻪ(

ﺣﺴﯿﻦ داراﺑﯽ

ﻫِﻨﺎس

) 112
 106دﻗﯿﻘﻪ(

ﻣﻨﯿﺮ ﻗﯿﺪي

دﺳﺘﻪدﺧﺘﺮان

) 90دﻗﯿﻘﻪ(

ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺎهﺣﺎﺗﻤﯽ

ﻣﺎﻫﺎن

) 90دﻗﯿﻘﻪ(

راﻣﯿﻦ ﺳﻬﺮاب

) 98دﻗﯿﻘﻪ(

ﻻﯾﻪﻫﺎي دروغ

ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎزي

ﺷﺎدروان

)دﻗﯿﻘﻪ (128

ﻣﺮد ﺑﺎزﻧﺪه -ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺎن

15:45

ﺳﻮداي ﺳﯿﻤﺮغ 2

ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪ اي ﺑﺮف آﺧﺮ رﻧﮓ در ﺳﯿﻨﻤﺎي اﻣﺮوز اﯾﺮان

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻋﻠﻒزار

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﺮو

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪاي

ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻌﺪي

ﺳﺎﻟﻦ ۴

15:00

16:00

اذان و ﻧـــــــــــــﻤﺎز ﺟﻤــــــــــــﺎﻋﺖ

18:15

ﺷﺒﻰ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان-ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
)ﻧﮑﻮداﺷﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﻘﯿﺪ(

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻫِﻨﺎس

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي دﺳﺘﻪ دﺧﺘﺮان

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻣﺎﻫﺎن

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻻﯾﻪﻫﺎي دروغ

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﺷﺎدروان

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻣﺮد ﺑﺎزﻧﺪه

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪاي

ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻌﺪي

"درج  5ﻟﻮﮔﻮ"

اﺧﺘﺘـﺎﻣﯿﻪ

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻧﻤﻮر

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﺧﺎﺋﻦﮐﺸﯽ

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي 2888

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﺑﺪونِ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ

19:15
19:15

دِرب

) 95دﻗﯿﻘﻪ(

ﺳﯿﺪﻫﺎدي ﻣﺤﻘﻖ

) 112دﻗﯿﻘﻪ(

اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس رﺑﯿﻌﯽ

ﺿﺪ

) 105دﻗﯿﻘﻪ(

ﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮﺗﯽ

ﺷﻬﺮك

) 111دﻗﯿﻘﻪ(

آرﯾﻦ وزﯾﺮدﻓﺘﺮي

ﺑﯽروﯾﺎ

) 118دﻗﯿﻘﻪ(

رﺿﺎ ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻧﮕﻬﺒﺎنِ ﺷﺐ

) 103دﻗﯿﻘﻪ(

ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺎﺗﻤﯽﮐﯿﺎ

) 84دﻗﯿﻘﻪ(

ﺷﺐ ﻃﻼﯾﯽ

ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ

ﺑﯽﻣﺎدر

) 120دﻗﯿﻘﻪ(

اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺲ

) 120دﻗﯿﻘﻪ(

ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻋﺴﮕﺮي

) 94دﻗﯿﻘﻪ(

ﺑﺮف آﺧﺮ

ﮐﺎﻇﻢ داﻧﺸﯽ

ﻋﻠﻒزار

)دﻗﯿﻘﻪ (105

ﻣﺮﺗﻀﯽﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

ﺑِﯿﺮو-

ﺳﻮداي ﺳﯿﻤﺮغ 1

ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ

دو ﺳﺎﻋﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻓﻘﯿﺮ!

ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎ

ﺳﯿﻨﻤﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻓﻘﺪان ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ

ﺳﯿﻨﻤﺎ و آﻣﻮزهﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ

از ﺗﺮاژدي ﺗﺎ ﻣﻠﻮدرام

اﻗﺘﺒﺎس و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزي ﻣﺘﻮن ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ

اﻧﺴﺎن و ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﯿﻮه رواﯾﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎي ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ

ﻧﮕﺮهﻫﺎي ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽﮐﯿﺎ

)ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎى آﺛﺎر ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ(

ﺳﺎﻟﻦ ۴
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ
ﻫﺎى آﺛﺎر
ﻗﺎبﻫﺎي
ﻧﺸﺴﺖ

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

19:30

19
20:30

)اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﺗﻤﯽﮐﯿﺎ(

»دﯾﺪهﺑﺎن«

)ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ(

ﺳﺎﻟﻦ ۴
ﻫﺎى ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﻗﺎب
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي

دو ﺳﺎﻋﺖ

20:30

ﺣﺠﺖ ﻃﺎﻫﺮى
)75دﻗﯿﻘﻪ(

اﺣﺘﻀﺎر

ﺣﺴﻦ ﻧﻘﺎﺷﻰ
)75دﻗﯿﻘﻪ(

دﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯽ

وﯾﺎر67) /
دﻗﯿﻘﻪ(ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﻮزن/

ﮔﻮزن /ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺎﺟﺮو  /وﯾﺎر/
ﻫﺎﺟﺮو

ﻫﺮﮔﺰ ،ﮔﺎﻫﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ/

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه )(2

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﻰ راد
)75دﻗﯿﻘﻪ(

ﺳﺮﺑﺎز ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺮ

ﮐﺎﻣﺮان ﺟﺎﻫﺪى
)76دﻗﯿﻘﻪ(

ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺮادرم

) 65دﻗﯿﻘﻪ(

ﻣﺎﺟﺎن /ﻟﺌﻮ

آﻫﻮ /ارﻓﺎق /ﺗﺎﺑﻮت

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه )(1

ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻬﺪﯾﺎن
)75دﻗﯿﻘﻪ(

آن ﻣﺮد ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس آﻣﺪ

ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻼم زاده
)93دﻗﯿﻘﻪ(

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮت ﻧﯿﺴﺖ

اﺷﮑﺎن ﻧﺠﺎﺗﻰ-ﻣﻬﺮان ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﻰ
)78دﻗﯿﻘﻪ(

ﻣﺸﻖ اﻣﺸﺐ

ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎدى
)87دﻗﯿﻘﻪ(

ﯾﮑﯽ از روﯾﺎﻫﺎي ﻣﻦ

آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه داﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺳﺎﻟﻦ2-3

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ

ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ

23:45

ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺎﺗﻤﯽﮐﯿﺎ

) 80دﻗﯿﻘﻪ(

داوود ﺑﯿﺪل

ﻧﻤﻮر

) 118دﻗﯿﻘﻪ(

ﻣﺴﻌﻮد ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﺧﺎﺋﻦﮐﺸﯽ

) 99دﻗﯿﻘﻪ(

ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺣﯿﺪري

ﮐﯿﻮان ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪي/

2888

) 120دﻗﯿﻘﻪ(

ﺑﻬﺮوز ﺷﻌﯿﺒﯽ

ﺑﺪونِ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ

) 97دﻗﯿﻘﻪ(

ﻫﺎدي ﺣﺠﺎزيﻓﺮ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﺪي

ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻌﺪي

ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﺷﺐ ﻃﻼﯾﯽ

ﺣﺴﯿﻦ داراﺑﯽ

ﻫِﻨﺎس

ﺗﮑﺮار ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺐ ﻃﻼﯾﯽ

 112دﻗﯿﻘﻪ(
)106

ﻣﻨﯿﺮ ﻗﯿﺪي

دﺳﺘﻪدﺧﺘﺮان

) 90دﻗﯿﻘﻪ(

ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺎهﺣﺎﺗﻤﯽ

ﻣﺎﻫﺎن

) 90دﻗﯿﻘﻪ(

راﻣﯿﻦ ﺳﻬﺮاب

ﻻﯾﻪﻫﺎي دروغ

) 98دﻗﯿﻘﻪ(

ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎزي

ﺷﺎدروان

)دﻗﯿﻘﻪ (128

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺎن

ﻣﺮد ﺑﺎزﻧﺪه

ﺳﻮداي ﺳﯿﻤﺮغ 2

21:30

22:45

ﺳﻮداي ﺳﯿﻤﺮغ 2

ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ

دو ﺳﺎﻋﺖ

دو ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺮﮐﺰﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎیﺑﺮجﻣﯿﻼدﺗﻬﺮان

ﺳﺎﻋﺖ  13:00و  16:00ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺨﺘﺺ اﻫﺎﻟﻰ رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺘﻘﺪان اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ 19:15و  21:30ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎى وﯾﮋه اﺳﺖ.
ﭘﺬﯾﺮاﻧﻰ :از ﺳﺎﻋﺖ  18:30ﻟﻐﺎﯾﺖ 20:30

ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ :از ﺳﺎﻋﺖ  18:30ﻟﻐﺎﯾﺖ 20:30

)ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪي(

»ﺑﭽﻪ ﻫﺎي آﺳﻤﺎن«

)ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺧﺎﭼﯿﮑﯿﺎن(

ﻋﻘﺎبﻫﺎ

)ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻌﻔﺮيﺟﻮزاﻧﯽ(

ﺟﺎدهﻫﺎي ﺳﺮد

) ﻣﻬﺮزاد ﻣﯿﻨﻮﯾﯽ(

»دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ«

)ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ داودﻧﮋاد(

»ﻧﯿﺎز«

)واروژ ﮐﺮﯾﻢﻣﺴﯿﺤﯽ(

»ﭘﺮده آﺧﺮ«

)ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﯾﯽ(

»ﻧﺎﺧﺪا ﺧﻮرﺷﯿﺪ«

)دارﯾﻮش ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ(

»ﮔﺎو«

)ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ(

»ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«

ﺳﺎﻋﺖ  13:00و  15:00ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺨﺘﺺ اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺘﻘﺪان اﺳﺖ .

ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ

)ﻧﮑﻮداﺷﺖ زﻧﺪهﯾﺎد ﺧﺴﺮو ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ(

ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺳﯿﻨﻤﺎ ،دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي

)ﻧﮑﻮداﺷﺖ زﻧﺪهﯾﺎد ﮐﺎﻣﺒﻮزﯾﺎ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ(

ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺒﮏ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ) ،آرﻣﺎنﻫﺎ ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ( ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﺪي

)ﻧﮑﻮداﺷﺖ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻃﺎﺋﺮﭘﻮر(

ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﯿﻨﻤﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان

ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن

)ﻧﮑﻮداﺷﺖ زﻧﺪهﯾﺎد اﮐﺒﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ(

آﻣﻮزش ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺳﯿﻨﻤﺎ

ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻌﻨﺎ

)ﻧﮑﻮداﺷﺖ زﻧﺪهﯾﺎد رﺣﯿﻢ رﺣﯿﻤﯽﭘﻮر(

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه

ﺷﺐﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان  -ﻧﮑﻮداﺷﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان

ﺳﺎﻟﻦ ۵

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

18:30
 45دﻗﯿﻘﻪ

ﺳﺎﻋﺖ  19:15و  21:30ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن وﯾﮋه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ،دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان اﺳﺖ) .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي(

ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎي ﺣﺮﻓﻪاي

)داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ(

ﺳﯿﻨﻤﺎ در دوران ﭘﺴﺎﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

)داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره(

ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ(

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎي

داﻧﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺳﯿﻨﻤﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ

)داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ع(

ﺳﯿﻨﻤﺎي ﻣﻠﯽ اﯾﺮان؛ ﻣﺴﺎﺋﻞ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ

)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان

) ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي ژرﻓﺎ(

ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻗﺪرت رواﯾﺖ

)داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره(

داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ

)داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ع(

ﺳﯿﻨﻤﺎي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب

ﺟﺮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

)داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ(

ﺟﻮاﻧﮕﺮاﯾﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان

)ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎى داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ(

ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي
ﻫﺎيداﻧﺶ
ﺳﯿﻨﻤﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻧﺸﺴﺖ

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

15:00
 45دﻗﯿﻘﻪ

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

دو ﺳﺎﻋﺖ

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

فجـــــر
چـــهل

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

فجـــــر
چـــهل

20

جهانگیر میرشکاری اولین برنده و رکوردار بیشترین سیمرغ صدابرداری از جشنواره فجر:

فیلمسازان بزرگ را
به صدابرداری سر صحنه مجاب کردم

در پنجمیـن دوره از جشـنواره فیلـم فجـر ،بـرای اولیـن بـار سـیمرغ بهتریـن صـدا برداری بـه جمع جوایز جشـنواره اضافه
شـد .جهانگیـر میرشـکاری ،صدابـردار پیشکسـوت سـینمای ایـران ،اولیـن برنده سـیمرغ صدابـرداری و رکوردار بیشـترین
تعـداد سـیمرغ در ایـن رشـته اسـت .میرشـکاری از خاطـرات آن سـال ها مـی گوید.

صدابـرداری سـر صحنـه بـا وجـود اینکه روشـی مرسـوم
در سـینمای جهـان بـود ،در ایـران خیلـی دیـر پاگرفـت،
علـت ایـن تاخیـر چـه بود؟
اگـر بـه تاریـخ سـینمای ایـران نـگاه کنیـم« ،دخترلـر» بـه
عنـوان اولیـن فیلـم ناطـق سـینمای ایران ،صدا برداری سـر
صحنـه بـود .ولـی پـس از آن بـه دالیلـی از جملـه نبـود
امکانـات مناسـب بـرای صدابـرداری و احتمـاال اینکـه کار
دوبلـه راحـت تـر بـود ،صـدای سـر صحنـه تـا مدت هـا کنار
گذاشـته شـد .در آن سـال هـا مـا دوبلـه فـوق العـاده ای
داشـتیم و بـرای ایـن کارگـردان هـا عالقـه داشـتند کـه
فیلـم هـا را دوبلـه کننـد.
شما چطور وارد کار صدابرداری سر صحنه شدید؟
مـن از سـال  1364شـروع بـه انجـام کارهـای کارشناسـی
بـرای جـا انداختـن صدابـرداری سـر صحنـه کـردم .در ابتـدا
هـم سـراغ کارگردانـان بـزرگ رفتـم تـا آنهـا را مجـاب کنم
صدابـرداری سـر صحنـه داشـته باشـند .ایـده ام ایـن بـود
کـه اگـر کارگـردان هـای بـزرگ ایـن کار را انجـام دهنـد و
نتیجـه بگیرنـد ،دیگـر کارگـردان هـا هـم از آن اسـتقبال
مـی کنند.

اولیـن کار سـینمایی کـه صدابـرداری سـر صحنـه انجام
دادیـد چـه فیلمـی بود؟
اولیـن کاری کـه انجـام داد فیلـم «باشـو غریبـه کوچـک»
بـود کـه در سـال  64انجـام شـد .پـس از آن فیلـم «اجـاره
نشـین ها» و «خانه دوسـت کجا اسـت» را صدابرداری سر
صحنـه انجـام دادم.
پس برای کارهای دوم و سوم سمیرغ گرفتید؟
بله ،آن سال جایزه مشترک برای هر دو فیلم اهدا شد.
در آن دوره رقبـای جـدی در رقابـت بـرای سـیمرغ
بهتریـن صدابـرداری داشـتید؟
چـه آن سـال و چـه حـاال مـا صدابردارهـای خیلـی خوبـی
داشـتیم ،مشـکل اصلی ما در اپتیک بود و سیسـتم های
صوتـی سـینماها کـه خیلـی ضعیـف بودنـد ،بـرای همیـن
هنـر صدابـردار شـنیده نمـی شـد .از کسـانی کـه آن سـال
فیلم داشـتند فکر کنم یکی آقای سـماک ]محمود سـماک
باشـی[ بود.
اکنون صدابرداری در سینما در چه وضعی است؟
بـا همـه احترامـی کـه بـرای دوبلورها قائلم و هنرشـان بی
نظیـر اسـت ،ولـی هیـچ وقـت حسـی کـه بازیگـر در سـر

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

سـر فیلـم «شـیرک» داریـوش مهرجویـی از مـن خواسـت
صحنـه دارد را یـک دوبلـور نمی توانـد تمام و کمال منتقل
تـا صدابـرداری کار را داشـته باشـم ولـی آن زمـان مـن سـر
کنـد .االن مثـل همـه دنیـا شـاهد صدابـرداری سـر صحنـه
کار آقـای بیضایـی بـودم .بـرای همیـن عذرخواهـی کردم.
هسـتیم .البتـه مـن معتقـدم که حتـی اگر قرار بـه دوبله
کار کـه تمـام شـد ،داریـوش گفـت کـه می خواهـد صدای
باشـد از خـود بازیگـران فیلـم بـرای دوبله اسـتفاده شـود.
دوبلـه را ماننـد صدابـرداری سـر صحنـه انجـام دهـم .کار
اولیـن صدابـرداری سـرصحنه شـما «باشـو غریبـه
سـختی بـود ،بـه او گفتـم فکـر نکن مثل کار معمولی سـه
کوچـک» بـود ،بهـرام بیضایـی چطـور قبـول کـرد کـه
روزه مـی شـود آنـرا انجـام داد ،حداقـل بایـد  15روز بـرای
برخالف سـایرین ،صدابردرای سـر صحنه داشته باشد؟
چنیـن کاری وقـت گذاشـت .طراحـی بـرای صداهـا کـردم
مـن سـراغ اسـتاد بیضایـی رفتـم و داریـوش فرهنـگ هـم
تـا فاصلـه هـا و افکـت هـا طـوری بـه نظـر بیایـد کـه گویا
در مجـاب کـردن ایشـان بـرای قبول صدابرداری سـر صحنه
صدابـرداری سـر صحنـه بـوده اسـت.
خیلـی کمـک کـرد .فرهنـگ بـه بیضائـی گفـت کـه تجربـه
در کارنامه کاری شـما کلکسـیونی از همکاری با بزرگان
صدابـرداری سـر صحنـه را دارد و کار خوبـی مـی شـود.
سـینمای ایـران وجـود دارد ،کار کردن با کدام فیلمسـاز
بیضائـی سـخت گیـر بـود و مـی خواسـت بهتریـن صـدا را
را بیشـتر دوست داشتید؟
داشـته باشد.
همـه خـوب بودنـد و خیلـی هـم بـرای همـکاری عالقمنـد
خاطره ای از همکاری با بیضایی در آن فیلم دارید؟
بودنـد ،ولـی کسـی کـه از همکاری با او خیلی خوشـم می
در یکـی از سـکانس هـای «باشـو غریبـه کوچـک» قـرار بود
آمـد و حـال مـی کـردم ،مرحـوم عبـاس کیارسـتمی بود.
در بـازار محلـی فیلمبـرداری کنیـم .در ایـن سـکانس خانـم
مرحـوم کیارسـتمی چـه ویژگـی
سوسـن تسـلیمی بـه بـازار مـی رود و
داشـت کـه او را متمایـز کـرده بـود؟
دستفروشـی مـی کنـد .مـن فکـر کـردم
در کارش خیلـی دقـت داشـت .مثلا
کـه چطـور مـی شـود از ایـن بـازار پر سـر
فلان افکـت صدایی را می خواسـت،
و صـداو شـلوغ صدا بـرداری کرد! آنجا از
وقتـی مـی گرفتـم ،مـی گفـت نـه
فروشـنده ها پرسـیدیم کـه روزی چقدر
جهان! صدا را باید با فالن مشـخصه
درآمـد دارنـد؟ آن ها گفتند که حدود 3
بگیـری .در آخـر وقتـی کـه بـه آنچـه
تـا  4تومـان! گفتـم بـه همه آنهـا نفری
هیچ وقت حسی که
مـی خواسـت مـی رسـید متوجه می
 5تومـان پـول بدهنـد بـه شـرط اینکـه
بازیگر در سر صحنه
شـدم کـه واقعـا به چـه نکته مهمی
سـر و صـدا نکننـد .صدابـرداری که کردم
دقـت کـرده بـوده و همیـن بـرای
شـب در هتـل از بیضایـی خواسـتم
دارد را یک دوبلور
خـودم یـک آمـوزش و درس بـود.
صـدا را گـوش کنـد .پرسـید واقعـا صـدا
نمی تواند تمام و
چـرا چنـد سـالی اسـت کـه کـم کار
گرفتـی؟ گفتـم بلـه و برایـش پخـش
شـده ایـد؟
کـردم .همیـن طـور که بیضایـی به صدا
کمال منتقل کند.
خـودم دوسـت دارم بـا کارگـردان
گـوش مـی کـرد ناگهان با دسـت محکم
االن مثل همه دنیا
هـای جـوان بـا اسـتعداد کار کنـم،
روی پـای خـودش زد .بـا خـودم گفتـم
شاهد صدابرداری
ولـی متاسـفانه سـینما از حرمـت
حتمـا گاف داده ام و او ناراحـت شـده!
گذشـته افتاده است .سـینماگرهای
بـرای همیـن پخـش صـدا را قطـع کـرد.
سر صحنه هستیم.
حرفـه ای کمتـر کار مـی کننـد .البتـه
بیضایـی گفـت چـرا قطـع کـردی؟ گفتـم
البته من معتقدم
بـا مـن تمـاس هـای زیـادی مـی
آخـر روی پـای خودتـان زدیـد فکـر کردم
گیرنـدو پیشـنهاد کار مـی دهنـد .از
حتمـا اتفاقـی افتـاده! گفت نـه با خودم
که حتی اگر قرار به
نظـر مـن هـر کار تـازه ای یـک تجربه
کـه چـرا «چریکـه تارا» را صدابرداری سـر
دوبله باشد از خود
نـو اسـت ،ولـی ترجیـح مـی دهـم
صحنه نکـردم!
بازیگران فیلم برای
کـه دسـتمزد حرفـه ای بگیـرم ،بـرای
شـما رکـوردار سـیمرغ در بخـش
همیـن وقتـی بـا مـن بـرای همـکاری
صدابـرداری هسـتید ،بـرای چـه فیلم
دوبله استفاده شود
تمـاس میگیرنـد اول دسـتمزدم
هایـی سـیمرغ گرفتـه ایـد؟
را مشـخص مـی کنـم و مـی گویـم
مـن پـس از سـیمرغ اول کـه مشـترک
اگـر کار خـوب مـی خواهیـد بایـد
بیـن فیلـم هـای «اجـاره نشـین هـا» و
قیمتـش را بدهیـد.
«خانـه دوسـت کجـا اسـت» بـود ،بـرای
فیلـم هـای «زیـر بـام های شـهر»« ،هنر
پیشـه»« ،سـرزمین خورشـید» و «متولد
مـاه مهـر» هـم سـیمرغ گرفتـم.
بـه ایـن اشـاره کردیـد کـه تالش
داشـتید کارگردانـان بـزرگ را
مجـاب کردیـد تـا صدابـرداری
سـر صحنـه داشـته باشـند،
پـس از تجربـه هـای موفـق
اولیـه چـه اتفاقـی افتـاد؟
پـس از آن کارگـردان هـا خودشـان
درخواسـت مـی کردنـد کـه صدابرداری
سـز صحنـه داشـته باشـیم .یـادم اسـت
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گفتوگو با ایرج رامینفر طراح صحنه و
لباس؛ دارندهی سیمرغ بلورین
چند دوره از جشنواره

باید
به انتخاب داوران
احترامگذاشت

ایرج رامینفر طراح صحنه و لباس شناخته شده در
سینما است .او تا کنون  ۴بار سیمرغ بهترین طراحی
صحنه را از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است .با
او دربارهی حضور در این رویداد و نقش طراحی صحنه
در سینمای ایران به گفتوگو نشستیم.

رامینفـر دربـارهی اینکـه دریافـت جایـزه و رقابـت هنـری تـا چـه
انـدازه در ایجـاد انگیـزه و روحیـه بـرای ادامـهی کار سـینماگران
مؤثـر اسـت میگویـد «قبـل از هـر چیـز میخواهـم از دبیـران و
داوران محتـرم جشـنوارهی فجـر تشـکر و قدردانـی کنـم کـه در
دورههـای مختلـف ،جایـزهی سـیمرغ را بابـت طراحـی صحنـه و
لبـاس بـه مـن دادنـد یـا من را نامـزد کردند .داوران بـا نگاه خود به
سـینما و برداشتشـان از سـینما در جلسـات طوالنی با هم بحث
میکننـد و بهتریـن را در رشـتههای مختلـف انتخـاب میکننـد.
پـس بایـد بـه ایـن انتخـاب احتـرام گذاشـت .جایـزه و رقابتهای
هنـری سـالم باعـث پیشـرفت دسـتاندرکاران سـینما در هـر
رشـتهای میشـود .یعنـی بایـد بشـود .گرفتـن جایـزه ،طـراح را در
قبـال کارش مسـئولتر میکنـد و بایـد فیلـم به فیلم پیشـرفت و
خلـق روشهـای نویـن بصـری را در کارش حـس کنـد .جایزه نباید

باعـث شـود فکـر کنیـم کارمـان تمـام شـده و بـه اوج رسـیدهایم.
بسـیاری از کارگردانـان بـزرگ تاریـخ سـینما مثـل اسـتاد اکیـرا
کوراسـاوا معتقدنـد کـه هنـوز سـینما را نمیشناسـند و جـا بـرای
کامال در مفهوم فیلمسـازی
کار و تجربه کردن هسـت .این نکته
ً
وجـود دارد کـه هیـچ وقـت هیـچ چیـز کامـل نیسـت و مـا در اثـر
ه زیـاد ،تصحیـح مـداوم خود و ابداع فکر و خلق زبان بصری
تجربـ 
نـو در دنیـای وسـیع هنـر سـینما بـه جلـو میرویـم.».
وی بـا اشـاره بـه اینکـه طراحـی صحنـه و لبـاس از اوایـل دهـهی
هفتـاد جـدی گرفتـه شـد ،میافزایـد «در سـالهای ابتدایـی
جشـنوارهی فجـر ،جایـزهای بـرای طراحـی صحنـه و لبـاس و سـایر
عوامل کلیدی کار وجود نداشـت .کمکم کشـف شـد که همکاری
و خالقیـت سـایر عوامـل در بدنـهی سـاختاری یـک فیلـم دخالـت
ه خـود بـا مدیریـت کارگـردان ،کارشـان را
دارد و هـر کـدام بـه نوبـ 
انجـام میدهنـد تـا یـک فیلـم سـاخته شـود.».
نقش فضا در فیلم بسیار تعیین کننده است
«سـینما یـک کار گروهـی و سـکوی پـروازش یـک فیلمنامـهی
خـوب اسـت .یـک جمـع هنرمند متخصـص در رشـتههای کلیدی
(فیلمنانـه ،فیلمبـرداری ،طراحـی صحنـه ،موسـیقی و )...زیـر نظـر
مسـتمر کارگـردان در سـاخت یـک فیلـم دخالـت دارنـد و خالقیت
و هماهنگـی فکـری آنهاسـت کـه یـک فیلم را شـکل میدهد.».
ایـن را رامینفـر میگویـد و بـا تأکیـد بـر نقـش کارگـردان ،ادامـه
میدهـد «فیلـم یعنـی شـکل بصـری فیلمنامـه کـه نقـش فضا در
آن بسـیار تعیینکننـده و مهـم اسـت .اگـر فضـا درسـت طراحـی
و انتخـاب نشـود ،فیلـم در برقـراری ارتبـاط بـا مخاطـب دچـار
مشـکل خواهـد شـد .به همیـن دلیل کارگردان بایـد دربارهی تمام
خصوصیـات و تواناییهـای عوامـل فیلـم و تأثیرشـان در سـاخت
مثال بتواند بـا صدابردار،
فیلمـش ،تسـلط و دانـش داشـته باشـد.
ً
دیالوگ برقرار کند و بگوید چنین صدایی را با چنین خصوصیاتی
میخواهـم؛ یـا بـه طـراح صحنه که اهل تجسـم و خالق فضاسـت
توضیـح بدهـد کـه فضـای فیلمـش از لحـاظ معمـاری ،رنـگ ،نـور،
سـطوح ،حجم و ...قرار اسـت تداعی چه حس و حالی باشـد .فکر
میکنـم کارگـردان ،همـان طـور که برای گرفتن بـازی مدنظرش از
بازیگـر همـهی نیرویـش را میگـذارد ،بایـد بتوانـد بـا عوامل دیگر
هـم ارتبـاط برقـرار کند.».
کمک طراح صحنه به کارگردان
ایـن طـراح باسـابقهی لبـاس و صحنـه میگویـد «ممکـن اسـت
فضـای دلخـواه کارگـردان در ذهـن او شـکل نگرفتـه باشـد و
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بـه انتخاب لوکیشـن واقعی کـه نمیخواهند در آن
کارگـردان بـرای خلق این فضا از طراح کمک بخواهد.
دسـتی ببرنـد .در ایـن صـورت احتیاج
البتـه مـن زیاد به این شـیوه اعتقـاد ندارم .فکر
بـه طـراح صحنـه ندارنـد .احتیـاج
مـن طـراح در یـک فیلـم ایـن
میکنـم کار ِ
بـه مجـری یـا فـردی دارنـد کـه
اسـت کـه بـه کارگـردان کمـک کنـم تـا
از لحـاظ تکنیکـی و اجرایـی یـک
بـه تمامـی الیههـای بصـری و فکـری
سـری مشـکالت را بـر اسـاس
موردنظـرش راجـع بـه فضـای یـک
دکوپـاژ کارگـردان حـل کند .در
فیلـم ،برسـد .یعنی زمینـهی فکری
کل فکـر میکنـم فیلمهایـی
آن را کارگـردان بایـد بـه من بدهد
بـا فضـای معاصر در هر ژانری
تـا بتوانـم بـه او کمـک کنـم .قرار
چالش بیشـتری برای طراحان
نیسـت طـراح صحنـه ،تصـورات
صحنـه دارد .چـون باید فضایی
خـود را از یـک فیلمنامـه نشـان
را طراحـی کننـد که ملموس باشـد؛
دهـد .طـراح بایـد فکـرش را بـه
ضمـن اینکـه قواعـد زیباشناسـی بصـری
فکـر کارگـردان نزدیـک کنـد؛ البتـه اگـر
کاملا در اختیـار
کار رعایـت شـود و
فکـر بصـری از فضـا در ذهـن کارگـردان
ً
مفهـوم و فکـر فیلمنامـه باشـد.».
هسـت؛ کـه بایـد باشـد.».
تجربه کار با کیمیایی و بیضایی
رامینفـر بـا بیـان اینکـه طراحـی صحنـه
رامینفـر کـه فعالیـت سـینمایی خـود را
و لبـاس مختـص آثـار تاریخـی نیسـت،
از سـال  ۱۳۴۶بـه عنـوان مشـاور صحنـه
توضیـح میدهد «البتـه آثار تاریخی هم
و لبـاس در فیلـم «سـفر» آغـاز کـرده،
دو گونهانـد :تاریـخ خیلـی دور و تاریـخ
دربـارهی کار بـا بهـرام بیضایـی و مسـعود
خیلـی معاصـر .خالقیـت شـخصی طـراح
کیمیایـی میگویـد «ایـن دو تجربـه
در طراحـی صحنهی فیلمهـای تاریخ دور
جـزو مهمتریـن تجربیاتـم در کار
کمتـر اسـت .چـون طـراح صحنـه بایـد بر
سـینما بـوده اسـت .چـون بـرای هـر
اسـاس آخریـن پدیدههـا و اکتشـافات
دو کارگـردان بـا ژانرهـا و نگاههـای
تاریخـی باستانشناسـان ،فرسـکها
متفـاوت بـه سـینما ،عنصـر طراحـی
یـا نقاشـیهای خیلـی قدیمـی یـا آثـار
صحنـه و لبـاس بـرای ایجـاد فضـا
موجـود در موزههـا ،فضـا را خلـق کنـد و
بسـیار مهـم و تعیینکننـده بـود.
بـر اسـاس آخریـن تحقیقـات موجـود و
در سالهای ابتدایی
آقـای کیمیایـی در فیلمهـای تاریـخ
آثـاری کـه از ایـن دنیـای ناپدیدشـده بـه
معاصـر مثـل «سـرب» و «جـرم» کار
جـا مانـده ،آن را بازسـازی کنـد.
جشنوارهی فجر،
کـرد کـه فضاسـازی دوران تهـران
بـرای طراحـی صحنـه در فیلمهـای
جایزهای برای طراحی
قدیـم از لحـاظ بصـری و کاربـردی
تاریـخ معاصـر ،طـراح بایـد بـا اسـتفاده
برایـش بسـیار مهـم بـود .بـه تمـام
از عکسهـای قدیمـی ،آثـار موجـود در
صحنه و لباس و
جزئیـات کاری در لبـاس و صحنـه
موزههـا ،معمـاری و تمامـی آثـاری کـه
سایر عوامل کلیدی
اهمیـت مـیداد .کار کـردن بـا او
بـه صـورت بصـری میتوانـد بـه او کمـک
کار وجود نداشت.
شـانس بزرگـی برایـم بـود.
کنـد ،تحقیقـات بسـیار دقیـق بـرای خلق
همـکاری بـا بیضایـی از سـال  ۱۳۴۹و
فضـا انجـام دهـد .طراحـی فضاهـای
کمکم کشف شد که
از فیلـم «غریبـه و مـه» شـروع شـد
معاصـر ،سـختتر از کارهـای تاریخـی
همکاری و خالقیت
و تـا فیلـم «وقتـی همـه خوابیـم»
و خالقیـت در آن بیشـتر اسـت .چـون
ادامـه یافـت؛ کـه برایـم بسـیار مهـم
طـراح مسـتقیماً بـا کارگـردان و فیلمنامه
سایر عوامل در
و اثرگـذار بـود .زمانـی که وارد سـینما
طـرف اسـت و فضایـی را خلـق میکنـد
بدنهی ساختاری یک
شـدم ،مسـیر سـینما را بـا فیلمهـای
کـه فیلمنامه احتیاج دارد .همهی اجزای
او جلـو رفتـم .در هشـت فیلمـی کـه
ایـن فضـا بایـد از صافی ذهـن طراح عبور
فیلم دخالت دارد
بـا هـم کار کردهایـم ،طراحـی صحنـه
کنـد و چیزهایـی را کـه بـرای ایـن کار
و لبـاس بسـیار تعیینکننـده بـوده
میخواهـد ،انتخـاب و به کار اضافه کند
اسـت.».
تـا فیلمنامـه بـه شـکل بصـری در قالـب
تجربه حضور در هیات داوران
یـک فیلـم نشـان داده شـود.
ایـرج رامینفـر کـه در دورهی ۳۵
طراحی در آثار ناتورالیستی
جشـنوار ه فجـر ،عضـو هیـأت داوران
رامیـن فـر ادامه می دهد :البته بسـتگی
بـوده اسـت ،دربـارهی چالشهـای
دارد کـه طراحـی صحنـه چـه اهمیتـی
داوری در فجـر میگویـد «تجربـهای بـود کـه مطمئنـم دیگـر
بـرای کارگـردان داشـته باشـد .بـرای بعضی کارگردانها شـکل
تکـرارش نخواهـم کـرد .فیلمهایـی بـا زحمت و مرارت شـدید
فضـای بصـری کار ،اهمیـت اساسـی دارد تـا آن فضایی را که
سـاخته میشـود و هـر کـدام ارزشهـای خـاص خـودش را
در ذهـن دارنـد ،خلـق کننـد .اینجـا کار طـراح صحنـه در کمـک
اصال
دارد؛ انتخاب بین اینها کار بسـیار مشـکلی اسـت .من
بـه کارگـردان خیلـی مهم اسـت .امـا خیلـی از کارگردانها به
ً
آدمـی نیسـتم کـه بتوانـم دوبـاره در جایـگاه داور قـرار بگیرم
دلیـل فیلمنامـهی واقعگرایانـه و سـبک و نـوع نـگاه متفاوت
و تشـخیص بدهم کدام فیلم خوب اسـت و کدام بد .چون
بـه فضـا ،مقولـهی طراحـی صحنـه را کنـار میگذارنـد و یـک
فکـر میکنـم همـهی فیلمهـا خوبنـد و نـکات مثبتـی دارنـد،
کامال ناتورالیسـتی برای فیلمهایشـان
فضای مسـتندگونه و
ً
ولـی هـر کـدام در چارچـوب تهیـهی خودشـان.».
ایجـاد میکننـد .اینجـا عنصـر طراحـی صحنه تبدیل میشـود

فجـــــر
چـــهل
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چینش فیلم ها در کاخ جشنواره با قرعه کشی

نماینده همه فیلم های حاضر در جشنواره چهلم فجر در مراسم
قرعـه کشـی شـرکت کردنـد تـا امیـدوار باشـند تاریـخ و سـاعت
مناسـبی بـرای نمایـش فیلمشـان در خانـه جشـنواره از سـبد رای
بیـرون بیاید.
خانـه جشـنواره فیلـم فجـر کـه محـل نمایـش و حضـور رسـانه ها
و نیز نشسـت های رسـانه ای فیلمهاسـت اهمیت ویژه ای بریا
فیلمسـازان دارد و قرعه کشـی نمایش آثار که با حضور نماینده
فیلمهـا و رسـانه هـا برگـزار مـی شـود جـدول اکـران را ارائـه مـی
دهد.
 28بهمـن بـا انجـام مراسـم قرعه کشـی که در محل موزه سـینما
برگـزار شـد ،جـدول نمایـش فیلـم هـای حاضـر در چهلمیـن دوره
جشـنواره فیلـم فجـر مشـخص شـد .در ایـن دوره از جشـنواره در
هـر روز دو فیلـم سـینمایی اکـران مـی شـود.
بنـا بـر سـنت چنـد سـال اخیر جشـنواره فیلم فجر ،نوبـت اکران
فیلـم هـا بـر مبنـای قرعـه مشـخص شـد .قرعـه کشـی باعـث از
بیـن رفتـن گالیـه فیلمسـازانی شـده اسـت کـه پیـش از ایـن
و بنـا بـه تصمیـم دبیرخانـه جشـنواره ،در روزهـای پایانـی فجـر
اکـران مـی شـدند و فرصـت خوبـی بـرای دیـده شـدن و فضـا

سـازی رسـانه ای نداشـتند .در این مراسـم که با حضور اهالی
رسـانه و صاحبـان آثـار راه یافتـه بـه چهلمیـن جشـنواره فیلـم
فجـر برگـزار شـد ،جـدول اکـران هـا در  10روز برگـزاری رویـداد
سـینمایی فجـر مشـخص شـد .بـه قیـد قرعـه  ،اولیـن فیلمـی
کـه در جشـنواره فجـر امسـال اکـران مـی شـود« ،بیـرو» سـاخته
مرتضـی علـی عبـاس میرزایـی اسـت .ایـن فیلـم بـا نگاهـی بـه
زندگـی علیرضـا بیراونـد دوازه بـان تیـم ملـی فوتبـال سـاخته
شـده اسـت .در سـئانس دوم روز اول ،فیلـم سـینمایی «مـرد
بازنـده» بـه کارگردانـی محمدحسـین مهدویـان اکـران مـی
شـود .در روزهـای بعـدی بـه ترتیـب فیلـم هـای « علـف زار»
و «شـادروان»« ،بـرف آخـر» و «الیـه هـای دروغ»« ،مالقـات
خصوصـی» و «ماهـان»« ،بـی مـادر» و «دسـته دختـران»« ،
شـب طالیـی» و«هنـاس»« ،نگهبـان شـب» و «موقعیـت
مهدی(باکـری)»« ،بـی رویـا» و بـدون قـرار قبلـی« ،شـهرک» و
«« ،»2888ضـد» و «خائـن کشـی»« ،درب» و «نمـور» اکـران
خواهنـد شـد.
در ایـن مراسـم یـاد و خاطـره سـینماگران درگذشـته و خبرنـگارن
فقیـد حـوزه سـینما گرامی داشـته شـد.
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نقاش زاده :فیلمهای بیرون مانده هم وزین بودند

مسـعود نقاش زاده دبیر این دوره از جشـنواره ،درمراسـم قرعه کشـی
گفـت :جشـنواره فیلـم فجـر بهتریـن و بزرگتریـن جشـن فرهنگـی
سـینمای ایـران اسـت کـه بـا اهتمـام سـینماگران برگـزار مـی شـود .از
همـه هنرمندانـی کـه آثـار خـود را ارائـه کردنـد ،ممنـون هسـتم .فیلم
هایـی کـه بیـرون جشـنواره ماندنـد هـم آثـاری بسـیار وزیـن بودنـد،
امـا همـواره در هـر مسـابقه ای عـده ای بیـرون مـی ماننـد .او ابـراز
امیـدواری کـرد کـه همـه بتواننـد از ایـن گردهمایـی بـزرگ سـینمای
ایـران لـذت ببرنـد.
میزبانـی چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجر به بـرج میالد رسـید .این خبر
همزمـان بـا برگـزاری مراسـم قرعـه کشـی اکـران هـای جشـنواره فیلـم
فجر ،اعالم شـد .روابط عمومی جشـنواره فجر با اعالم میزبانی میالد
از رویداد سـینمایی فیلم فجر ،نوشـت « :در جلسـه مشـترک معاون
فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری و رئیـس سـازمان سـینمایی کشـور و
دبیر جشـنواره ،خانه جشـنواره به برج میالد برگشـت ».در این گزارش
آمـده اسـت«:در پـی تعاملات بیـن شـهرداری با سـازمان سـینمایی و
قـول مسـاعد مبنـی بـر حـل مشـکالت بـرج میالد به طـور شـبانه روزی
از سـوی همکاران شـهرداری ،برج میالد و موسسـه سـینما شـهر برای
بـه رفـع اشـکاالت و فراهـم شـدن شـرایط زیر سـاختی خانه جشـنواره

چهلـم بـه میلاد بـر مـی گـردد ».در ایـن جلسـه محمـد خزاعـی رئیـس
سـازمان سـینمایی ضمـن تاکیـد بـر لـزوم همگرایـی مراکـز و دسـتگاه
های مختلف فرهنگی در برگزاری باشـکوه جشـنواره فیلم فجر عنوان
کـرد« :فجـر ظرفیـت بـی بدیـل سـینمای ایـران و جشـن هـای انقلاب
است .جشنواره فیلم فجر گرانیگاه سینمای ایران است و با برگزاری
با شـکوه این رویداد زمیه های الزم را برای شـکوفایی سـینمای ایران
فراهـم آوریـم ».در ایـن جلسـه ،امیـن توکلـی زاده ،معـاون فرهنگـی
هنـری شـهرداری تهـران نیـز ،بـا اعلام آمادگـی شـهردری بـرای تامیـن
شـرایط مـورد نیـاز میزبانـی و رفـع اشـکاالت عنـوان کـرد« :بـا همـکاری
این مجموعه و تعامل با همکاران سـازمان در موسسـه سـینما شـهر
به زودی موارد مطرح شده برای استانداردهای برگزاری حل می شود.
نقـاش زاده ،دبیـر جشـنواره نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاه بـه اهمیـت
برگزاری این رویداد مهم سـینمایی ،گفته بود :کرونا در دوسـال اخیر
شـرایط را بـرای سـینمای ایـران و مدیـران فرهنگـی تلـخ کـرده اسـت،
برخـی از امکانـات سـینمایی در ایـن دوران دچـار اختلال شـده و نیـاز
اسـت تمـام دسـتگاه هـا بـرای رفـع این مـورد وارد عمل شـوند .در این
جلسـه مقـرر شـد بـا همـکاری میـان سـازمان سـینمایی و شـهرداری
تهران ،تعامالت خوبی در زمینه فعالیت های سـینمایی انجام شـود.
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دسته دختران

فیلم سینمایی دسته دختران
به کارگرانی منیر قیدی ،یکی از
فیلمهایی است که به عنوان
اثر منتخب توانسته است به
جمع  ۲۲فیلم راه یافته برای
نمایش و اکران جشنواره فجر
برسد« .دسته دختران» یک
فیلم سینمایی در ژانر حماسه
و دفاع مقدس با بازی نیکی
کریمی ،پانتهآ پناهی ها ،فرشته
حسینی ،هدی زین العابدین
و مهدی حسینی نیا است که
محصول مشترک بنیاد فارابی و
سازمان سینمایی سوره از حوزه
هنری انقالب اسالمی است.

فجـــــر
چـــهل
بدون قرار قبلی
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بهروز شعیبی حضور در چهلمین
جشنواره فیلم فجر را با فیلم
سینمایی «بدون قرار قبلی»
تجربه میکند.
این فیلم که صابر ابر و مصطفی
زمانی از بازیگران اصلی آن
هستند ،در ژانر اجتماعی و
خانوادگی تولید شده است.

فیلمهای
سودای
سیمرغ
فجر 40
رابیشتر
بشناسید
در این گزارش به معرفی
فیلمهایی که در بخش
سودای سیمرغ چهلمین
جشنواره فیلم فجر حضور
دارند ،میپردازیم.
بـر اسـاس اعلام سـتاد خبـری
جشـنواره فجـر 22 ،فیلـم بـه
مرحلـه مسـابقات جشـنواره
راه پیـدا کردنـد کـه اسـامی
و توضیحـات آنهـا بـه طـور
مختصـر ذکـر شـده اسـت

الیههای دروغ

«الیههای دروغ» که یک
فیلم اکشن و محصول
مشترک ایران و فkالند
است و کارگردان آن رامین
سهراب ،یک ایرانی االصل
فئالندی است.
داستان فیلم درباره یک
آتش نشان سابق است که
بعد از ده سال به ایران بر
میگردد تا از دشمن خود
انتقام بگیرد.

مرد بازنده

محمدحسین مهدویان که در
ماههای گذشته« ،زخم کاری» را
با جواد عزتی و رعنا آزادی تجربه
کرده است ،دوباره با همین افراد
در فیلم سینمایی «مرد بازنده»
برای حضور در جشنواره چهلم
فیلم فجر آمده است.
فیلمنامه «مرد بازنده» بر اساس
طرحی از حسین حسنی توسط
ابراهیم امینی ،حسین حسنی
و محمد حسین مهدویان به
نگارش درآمده است و برای
نخستین بار در چهلمین جشنواره
فیلم فجر به نمایش در خواهد
آمد.

خائن کشی

فیلم سینمایی «صورت
فلکی» به کارگردانی حسین
دارابی و بازی بهروز شعیبی
و مریال زارعی توانسته
است مجوز اکران در
چهلمین جشنواره فجر را
دریافت کند.
«صورت فلکی» به
نویسندگی احسان ثقفی و
مهدیه عیناللهی ،روایتگر
تشویشهای زنی است در
آستانه از دست دادن تمام
زندگیاش.

«شادروان» اسم فیلم حسین
نمازی در چهلمین دوره جشنواره
فجر است که سینا مهراد ،گالره
عباسی ،نازنین بیاتی ،بهرنگ
علوی و رویا تیموریان در آن
ایفای نقش میکنند.
داستان این فیلم سینمایی
روایتی شیرین از یک ملودرام
اجتماعی در بستر خانوادهای
حاشیهنشین است و با همکاری
بنیاد سینمایی فارابی تهیه و
تولید شده است.

فجـــــر
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نگهبان شب

رضا میرکریمی ،کارگردان
فیلم سینمایی «قصر
شیرین» حضور در چهلمین
جشنواره فیلم فجر را با
«نگهبان شب» رقم زده
است که قرار است این
فیلم در بخش مسابقه
این جشنواره به نمایش
در بیاید؛ محسن کیایی و
ویشکا آسایش از بازیگران
این فیلم سینمایی هستند.

شادروان
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هناس

مسعود کیمیایی ،کارگردان «خون
شد» در جشنواره سی و هشتم،
با فیلم سینمایی «خائن کشی» در
چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور
دارد.
امیر آقایی ،مهران مدیری ،سارا
بهرامی ،پانته آ بهرام ،پوالد کیمیایی،
حمیدرضا آذرنگ ،فرهاد آئیش ،سام
درخشانی ،امیررضا دالوری ،الهام
حمیدی ،اندیشه فوالدوند ،نرگس
محمدی ،نسیم ادبی ،فریبا نادری و
رضا یزدانی تعدادی از بازیگران این
فیلم سینمایی هستند.

مالقات خصوصی

بی مادر

دیگر فیلم سینمایی که مجوز
حضور در جشنواره فجر امسال را
کسب کرد ،فیلم سینمایی «بی
مادر» به کارگردانی سید مرتضی
فاطمی است؛ امیر آقایی ،پژمان
جمشیدی ،علی اوجی و میترا
حجار در این فیلم سینمایی
نقش آفرینی میکنند.
این فیلم سینمایی که روایتگر
داستان متفاوتی در ژانر
اجتماعیست در «کانون فیلم
نسیم» تولید میشود.

دیگر فیلم راه یافته به
بخش اکران و مسابقه
چهلمین جشنواره فیلم فجر
«مالقات خصوصی» بود که
امید شمس آن را کارگردانی
کرده است و پریناز ایزدیار،
هوتن شکیبا و ریما رامین
فر در آن بازی میکنند.
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برف آخر

فیلم سینمایی «برف آخر»
ساخته امیرحسین عسگری
به روزمرگیهای یک
دامپزشک میپردازد.
امین حیایی ،الدن
مستوفی و مجید صالحی
بازیگران این فیلم
سینمایی هستند.
«برف آخر» هم در
کنار سایر فیلمهای
سینمایی توانست به
بخش مسابقات چهلمین
جشنواره فیلم فجر
راه پیدا کند.

فیلم سینمایی « »۲۸۸۸به کارگردانی
کیوان علیمحمدی و علی اکبر حیدری
روایتی متفاوت از روزهای جنگ
تحمیلی را روایت میکند و در آن
اسامی شهدای شاخص جنگ تحمیلی
آورده میشود.
در این فیلم حمید رضا پگاه بازیگر
نقش بیژن عاصم ،افسرکنترل شکاری
شیرازی که در دوران  ۸ساله دفاع
مقدس نقش بسزایی در نبردهای
هوایی ایفا کرده را بازی میکند؛ حامد
کمیلی نیز نقش عباس دوران را بازی
میکند.

بیرو

فیلم سینمایی «بیرو»
به کارگردانی مرتضی علی
عباس میرزایی زندگی
علیرضا بیرانوند ،دروازه بان
تیم ملی فوتبال کشورمان
را روایت میکند.

درب

شهرک

علی حضرتی ،تهیه کننده
فیلمهای «نیمرخ ها» و
«خداحافظی طوالنی» هم
در جشنواره چهلم فیلم فجر
با کارگردانی فیلم سینمایی
«شهرک» با بازی ساعد
سهیلی و مهتاب ثروتی
توانست به بخش مسابقات
راه پیدا کند.
این فیلم درامی خانوادگی با
رویکردی اجتماعی میباشد.

بی رویا

«بی رویا» به کارگردانی آرین
وزیر دفتری و بازی صابر ابر ،طناز
طباطبایی و شادی کرم رودی
قصهای از هویت را روایت
میکند و محوریت کلی داستان
آن ،مواجهه رویا با دختری بینام
و نشان ،آغاز اتفاقاتی عجیب در
زندگی رویا و بابک است.

فیلم سینمایی «درب» ساخته
سید هادی محقق روایتگر مامور
اداره برقی است که قرار است برق
خانهایی تک و دور افتاده را وصل
کند.
هادی محقق ،محمد اقبالی ،عبداهلل
نوری ،امیرعباس اسکندری ،حمداهلل
عزیزی ،ماهتاب عزیزی ،طلوع
خانجهان بازی ،امیر مهدی نوری،
یاور تخشا ،عیسی خیبرمنش ،محمد
علوی ،گلی جان فتحی ،روحاهلل
برزگر ،مهدی بهشتی پور ،مریم
بهشتی پور ،حسین اسکندری و
محمد واصلی از بازیگران این فیلم
سینمایی هستند.

ماهان

امیرعباس ربیعی ،کارگردان فیلم
سینمایی «ضد» درامی سیاسی
را در ابتدای انقالب اسالمی به
تصویر میکشد.
این فیلم سینمایی جدیدترین
تولید حوزه هنری است که
مهدی نصرتی ،لیال زارع ،لیندا
کیانی ،نادر سلیمانی ،مهشید
جوادی ،روزبه رئوفی ،مجید
پتکی ،عماد درویشی ،شیرین
آقاکاشی و جواد خانی در آن
ایفای نقش میکنند.

فیلم سینمایی «نمور» به
کارگردانی داوود بیدل یک
ملودرام اجتماعی را روایت
میکند.
محمدرضا علیمردانی ،سمیرا
حسن پور ،نسیم ادبی ،پریسا
شاهولیان ،محمدرضا عباسی،
سید بنیامین شهیدزاده بازیگران
این فیلم سینمایی هستند.

علفزار

«علفزار» به کارگردانی
کاظم دانشی و بازی پژمان
جمشیدی و سارا بهرامی،
داستان یکی از پروندههای
قضایی چند سال اخیر است
که همه داستان آن در یک
دادگاه میگذرد.
در خالصه داستان «علف
زار» آمده است :بعضی رازها
بهتره فاش بشن ،برخی
هرگز! باید دفن بشن یه
جایی دور از دسترس ،برای
همیشه.

نمور

شب طالیی

فیلم سینمایی شب طالیی
به کارگردانی یوسف
حاتمی کیا ،اولین حضور
این کارگردان در جشنواره
فجر چهلم را رقم
زده است.
«شب طالیی» به موضوع
روابط پیچیده درون یک
خانواده میپردازد که در
دوران کرونا با بحرانی جدی
مواجه میشوند.

موقعیت مهدی

«موقعیت مهدی» فیلمی با
کارگردانی هادی حجازی فر است
که بخشی از زندگی شهید مهدی
باکری را روایت میکند؛ نسخه
تلویزیونی این فیلم سینمایی در
قالب یک سریال  ۷قسمتی در
حال تولید است.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

ضد

فیلم سینمایی «ماهان» به کارگردانی
علی شاه حاتمی و بازی همایون
ارشادی ،رامین ناصرنصیر ،امیررضا
نظری ،نگار جوکار و وحید رحیمیان از
دیگر فیلمهایی بود که توانست به
بخش سودای سیمرغ جشنواره چهلم
فیلم فجر راه پیدا کند.
«ماهان» روایت زندگی یک بازیگر
تئاتر است که پس از مدتها
میتواند نقش اصلی یک نمایش
را روی صحنه ایفا کند ،اما بیماری
سرطان مسیر زندگی او را دستخوش
تغییرات جدی میکند.

فجـــــر
چـــهل
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دانش اقباشاوی
نویسنده و کارگردان
حامد جعفری
تهیهکننده

«احمدرضـا معتمـدی» متولـد  ۱۳۴۰تهـران ،فیلمسـاز ،اسـتاد دانشـگاه ،نویسـنده کتـب سـینمایی و
نظریهپـرداز سـینما ،دانشآموختـه رشـته اقتصـاد از دانشـگاه تهـران و دارنده مدرک دکترای رشـته
فلسـفه از دانشـگاه عالمه طباطبایی اسـت که سـاخت آثاری چون سـوتفاهم ،راه رفتن روی سـیم،
آلزایمـر ،قاعـده بـازی ،دیوانـهای از قفـس پریـد ،زشـت و زیبا و هبـوط را در کارنامـه دارد.
«دانـش اقباشـاوی» متولـد  ۱۳۵۸آبـادان ،دیپلـم ادبیـات ،کارگـردان و نویسـنده فیلمهای هیهات،
تـاج محـل و عمـوزادگان و کارگـردان سـریالهای تلویزیونـی نامـه آخـر ،دختـر الهـام و ...اسـت .او
کسـب تندیـس بهتریـن فیلـم کوتـاه داسـتانی از ششـمین جشـن سـینمای ایران ،سـاخت  ۴فیلم
کوتـاه داسـتانی و  ۴مسـتند را در کارنامـه دارد .اقباشـاوی ،عضـو انجمـن سـینمای جوانـان ایـران و
رئیـس هیـأت مدیـره انجمـن صنفـی برنامهریـزان و دسـتیاران کارگـردان سـینمای ایـران اسـت.
«حامد جعفری» متولد  ۱۳۶۴تهران ،دانش آموخته رشـته اقتصاد اسـت و تهیهکنندگی بیش از
 ۱۵۰برنامـه مختلـف سـینمایی ،سـریال ،مجموعـه تلویزیونـی و فیلـم کوتـاه را در کارنامـه دارد که از
آن جملـه میتـوان بـه تهیـه کنندگـی آثـاری چون بچهزرنـگ ،انقراض ،فیلشـاه ،شـاهزاده روم۹:۲۰ ،
دقیقه در بوشـهر و ...اشـاره کرد .او مدیرعامل گروه هنر پویا و عضو جامعه صنفی تهیه کنندگان
فیلم سـینمایی اسـت و در سـابقه او عضویت در هیأت داوری سـی و دومین و سـی و چهارمین
جشـنواره فیلم کودک ،داوری یازدهمین جشـنواره انیمیشـن تهران به چشـم میخورد.

تاریخچهحضور«فیلمکوتاه»درجشنوارهفجر

از نخستین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر« ،فیلم کوتاه» یکی
از بخـش هـای ایـن جشـنواره سـینمایی به شـمار می رفته اسـت.
هرچند حاال مهمترین جشـنواره برای فیلمسـازان کوتاه ،جشـنواره
بیـن المللـی فیلـم کوتـاه تهران اسـت کـه برنده بخـش بین الملل
آن راهی جشن بزرگ اسکار خواهد شد ،اما هنوز سیمرغ بلورین
جشـنواره فیلـم فجـر بـرای دوسـتداران و عاشـقان فیلـم کوتـاه،
ارزشـمند و جایـگاه ویـژه ای دارد.
بخـش «فیلـم کوتـاه» و حضـور آن در جشـنواره فیلـم فجر با رفت
و آمدهـای فراوانـی همـراه بـوده اسـت؛ به طوری کـه این بخش از
دوره نخسـت تـا دوره هفتـم در جشـنواره حاضـر و در دوره هشـتم
حذف شـده اسـت .اما دوباره از دوره بیسـتم به جشنواره اضافه و
مجـددا دوره  29از جشـنواره حـذف مـی شـود .بـا رایزنی ها و تالش
هـای متولیـان ایـن حـوزه از دوره  36جشـنواره فیلـم فجـر ،بخـش
فیلم کوتاه دوباره به بخش جوایز این جشـنواره اضافه می شـود
و امسـال در چهلمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر 10 ،فیلـم کوتـاه
بـرای سـیمرغ ایـن بخش بـا یکدیگر رقابـت می کنند.
شـرط حضـور در جشـنواره فیلـم فجـر ،حضـور در جشـنواره فیلـم
کوتاه تهران اسـت که هیات انتخاب و داوران این دوره جشـنواره
فیلـم فجـر ،آقایـان احمدرضـا معتمـدی ،دانـش اقباشـاوی و حامـد
جعفـری ده فیلـم کوتـاه «آهـو ،ارفاق ،تابوت ،گذشـته ،گـوزن ،لئو،
ماجـان ،ویـار ،هاجـرو و هرگـز گاهـی همیشـه را بـرای ایـن بخـش
انتخـاب کـرده انـد .بـر خلاف فیلـم های بلند سـینمایی ،اکثـر آثار
فیلـم کوتـاه محصـول انجمن سـینمای جوانانی اسـت کـه در مراکز
اسـتان هـا و شـهرهای ایـران در حـال فعالیـت انـد و یـا موسسـات

و نهادهـای دولتـی حاضـر مـی شـوند تـا سـرمایه گـذاری فیلم های
کوتاه را برعهده گیرند به طوری که در جریان جشنواره فیلم کوتاه
تهران فیلمی از همین مؤسسـات به اسـکار نیز معرفی شـد .فیلم
کوتاه داسـتانی «کپسـول» که با مشارکت باشگاه فرهنگی ورزشی
صنعـت مـس رفسـنجان و بـا حمایـت روابـط عمومـی مجتمع مس
سرچشـمه رفسـنجان سـاخته شـد یکـی از نمونههـای همیـن نـوع
سـرمایه گذاریهـا در سـینمای کوتـاه در خـارج از پایتخـت اسـت.
در جشـنواره فجـر امسـال نیـز تبریـز ،کاشـان و اصفهـان در تولیـد
سـه فیلم کوتاه «تابوت ،لئو و ماجان» همکاری کرده اند؛ انجمن
سـینمای جـوان تبریـز کـه در گذشـته بـا همـکاری بـرادران ارک
فیلـم کوتـاه «حیـوان» را تولیـد کـرده بـود ،امسـال «تابـوت» را بـه
کارگردانـی اکبـر زارع راهـی جشـنواره چهلـم کـرده اسـت.
محمـد معیـن روح االمیـن نیـز بـا همـکاری دفتـر کاشـان انجمـن،
فیلـم کوتـاه «لئـو» را کارگردانـی کـرده اسـت و «ماجـان» بـه همت
دفتـر اصفهـان و بـا کارگردانی فردین انصاری از دیگر آثار کوتاهی
اسـت کـه در این جشـنوارخ حضـور دارد.
دو فیلـم کوتـاه «هاجـرو و ویار» نیز محصول این انجمن به شـمار
مـی رونـد .مرکـز گسـترش سـینمای مسـتند و تجربـی نیـز کـه
سـابقه طوالنـی در سـاخت انیمیشـن هـای کوتـاه دارد ،انیمیشـن
«گذشـته» را بـه عنـوان تنهـا اثـر انیمـه این جشـنواره تولیـد کرده
است.
البتـه بخـش خصوصـی نیـز در ایـن جشـنواره فیلـم هـای کوتـاه
«آهـو ،ارفـاق ،گـوزن و هرگـز گاهـی همیشـه» را راهـی جشـنواره
چهلـم فجـر کـرده اسـت.

