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نقش جشنواره فجر
در گام دوم انقالب
تبییــن اهــداف فرهنگــی گام دوم انقــاب در
نهادهــای فرهنگــی در حــال طــرح ریــزی اســت
و یکــی از ســرفصلهای اصلــی حرکــت انقــاب
اســامی در گام دوم ،پیشــتازی اهالــی فرهنــگ
و هنــر اســت ،زیــرا انقــاب اســامی بــه ســمت
ایجــاد تمــدن نویــن اســامی مـیرود ،و پیشــانی
ایــن حرکت ،ارتقای حــوزه فرهنــگ اســت».
ارتقــای حــوزه فرهنــگ در زمینههــا و
ســرفصلهای مختلــف در برنامهریــزی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی قــرار خواهــد گرفــت و
در تبییــن گام دوم ،یــک برنام ـه اجرایــی کامــل
بــرای پیشبــرد اهــداف دقیــق کمــی و کیفــی
در ایــن موضــوع پیــش بینــی شــده اســت و
جشــنواره فیلــم فجــر بــه عنــوان مهمتریــن
رکــن ســینمای ایــران در ایــن راســتا میتوانــد
ســردمدار دســتیابی به ایــن هدف باشــد».
امسـال از نیمـه کار مسـئولیت فرهنـگ و هنـر

را برعهـده گرفتیـم امـا تلاش کردیـم علـی رغـم
همـه مشـکالت از جملـه کرونا ،بودجه و مسـائل
اقتصـادی کـه سـد راه بود بـا همکاری کاملی که
شـخص آقـای رییـس جمهـور و دولـت محتـرم
داشـتند مشـکالت را حـل کنیـم .امیـدوارم
ایـن کار و محصولـی کـه دوسـتان عزیـز مـن بـا
زحمـات شـبانه روزی تقدیـم اهالـی فرهنـگ و
هنـر کردهانـد مقبولشـان باشـد.
تعــدادی از فیلمهــای جشــنواره را دیــده ام
و دیگــر فیلمهــا را در روزهــای آینــده خواهــم
دیــد تــا بــه لحــاظ عالقــه شــخصی ام فیلمــی
جــا نمانــد.
فعال در
دربـاره بودجـه جشـنواره بایـد بگویم کـه
ً
میانـه کار هسـتیم و بـه زودی بودجـه جشـنواره
جمـع بنـدی میشـود و به صورت شـفاف ،دقیق
و رسـمی بـه اطلاع همه خواهد رسـید.
* وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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یک گروه شگفت
انگیزداشتیم

بخشی از عالقه ما به سینما از فجر شکل گرفته است

هـادی حجازیفـر بـا کارگردانـی فیلـم «موقعیـت مهـدی
(باکـری)» در ایـن دوره از جشـنوارهی فجـر حضـور دارد.
فیلمـی کـه تهیهکنندگـی آن را حبیبالـه والینـژاد بر عهده
دارد .بـا او دربـارهی جایـگاه جشـنواره در چهلسـالگی ایـن
رویـداد گفتوگـو کردیـم.
حجازیفر در پاسـخ به اینکه جشـنوارهی فجر در آسـتانهی
چهلسـالگی چقـدر بـه بلـوغ رسـیده اسـت ،میگویـد «مـن
صالحیـت پاسـخ گفتـن بـه ایـن سـؤال را نـدارم .ایـن سـؤال
را بایـد پژوهشـگران جـواب بدهنـد .بایـد یـک کار آمـاری
و تحقیقـی سـنگین انجـام شـود و بـر اسـاس آمـار حـرف
بزنیـم .بایـد ببینیـم هدفگـذاری چـه بـوده و آیـا بـه آن
اهـداف رسـیدهایم یـا نـه .امـا در کل آرزویـی کـه بـرای
جشـنوارهها دارم این اسـت که جشـنوارهی شـجاعی داشته
باشـیم .جشـنواره نبایـد بیخاصیـت باشـد.».
کارگـردان فیلـم «موقعیـت مهـدی» بـا اشـاره بـه اهمیـت
ایـن رویـداد بـه عنـوان مهمتریـن رویـداد فرهنگـی و هنری
کشـور ،میافزایـد «جشـنوارهی فیلـم فجـر بـرای مـن یـک
اصلا بخـش عمـدهای از عالقـهی
حالـت نوسـتالژیک دارد.
ً
ما به سـینما را جشـنوارهی فجر تشـکیل داده اسـت .وقتی
جشـنوارهها منظم و با سیاسـتگذاری درسـت برگزار شـوند
(چـه در حـوزهی تئاتـر و چـه سـینما) ،انگیـزهای بـرای حضور
افـراد و اسـتعدادهای جدیـد خواهنـد بـود .شـاید کسـی کـه
 ۶-۵بـار در جشـنواره شـرکت کـرده و  ۱۰تـا فیلـم سـاخته،
دیگـر انگیـزهی چندانـی بـرای حضـور در جشـنواره نداشـته
باشـد .ولـی بـه نظـرم جشـنوارهی فجـر همیشـه یـک فرصت
و امـکان اسـت بـرای معرفـی آدمهـای جدیـد یـا کسـانی که
ناشـناختهتر هسـتند بـه بدنـهی سـاختار حرفـهای سـینما؛
در جشـنواره میتـوان اسـتعدادهای جدیـد را در حوزههـای
مختلـف شناسـایی کـرد.».
لزومی ندارد در جشنواره همه راضی باشند
هـادی حجازیفـر معتقـد اسـت لزومـی ندارد بین سـلیقهی
مـردم و منتقـدان تعادلـی برقـرار شـود و ادامـه میدهـد
«طبعاً هر دورهی جشـنواره بر اسـاس یک سـری سیاستها
برگـزار میشـود .همـه جـای دنیـا همیـن طـور اسـت .بعد به
این فکر میکنند یک فیلم کمدی و اکشـن و ...هم باشـد.
مـن دبیـر یـا سیاسـتگذار جشـنواره نیسـتم ،ولی بـه نظرم
لزومـی نـدارد کـه آدم بخواهـد همـه را راضـی کند .هر وقت

به بهانه جشنواره می شود دوبرابر از عوامل کارکشید!
حجازیفـر دربـارهی نحـوهی اثرگذاری جشـنواره بر فیلمسـازها
میگویـد «فکـر میکنـم جشـنواره ویترینـی اسـت بـرای
معرفـی آثـار جدیـد .البتـه اگـر بخواهـم کمـی مزاح کنـم باید
باید به اتفاق جمعی سینما ایمان داشته باشیم
بگویـم جشـنواره بهانـهای اسـت بـرای تهیهکنندههـا کـه بـه
هـادی حجازیفـر کـه کارنامـهی درخشـانی در سـینما ،تلویزیـون
گروههایشـان فشـار بیاورنـد و از آنهـا دو برابـر کار بکشـند تـا
و تئاتـر دارد ،بـا بیـان اینکـه گسـترش پلتفرمهـای تصویـری
بـه جشـنواره برسـند!».
در فضـای مجـازی ،کار را سـختتر کـرده ،توضیـح میدهـد «در
کارگـردان فیلـم «موقعیـت مهـدی» بـا ذکـر دالیـل اهمیـت
همـهی حوزههـا از جملـه حـوزهی کتـاب و
آرای مردمـی تصریـح میکنـد «فیلـم بـرای
مطبوعـات هـم همیـن اتفـاق افتـاده اسـت.
مخاطـب سـاخته میشـود و طبعـاً خیلـی
ایـن چالـش خیلـی بزرگـی اسـت .بـه نظـرم
مهـم اسـت کـه نظـر مخاطـب را بدانیـم.
در دورهی گـذار هسـتیم .بایـد مطالعـه کنیـم
آرای مردمـی میتوانـد اکرانهـای سـال
و بـهروز باشـیم .ولـی فکـر میکنـم تفـاوت
آینـده را مشـخص کنـد و امتیـازی اسـت
سـینما با دیگر حوزهها این اسـت که سـینما
بـرای فیلمهایـی کـه مخاطـب را بیشـتر از
طبعاً هر دورهی
یـک اتفـاق جمعـی اسـت .اینکـه آدم بتوانـد
بقیـه در نظـر گرفتهانـد .اگـر نظـر مخاطبان
یـک فیلـم را در محیـط سـینما و کنـار عـدهی
بـا نظـر داوران یکـی باشـد کـه نـور علـی نور
جشنواره بر اساس یک
زیـادی از تماشـاگران ببینـد ،جـزو ویژگیهـای
اسـت ،ولـی بـه هـر حـال نظـر مخاطبـان
سری سیاستها برگزار
سینماسـت که به آن اجازهی نفس کشـیدن
خیلـی اهمیـت دارد .در بعضـی دورههـا
میشود .همه جای دنیا
در شرایط فعلی و با حضور پلتفرمهای متنوع
آرای مردمـی بـه نوعـی «حـال جشـنواره و
را میدهـد .زمانـی تنهـا امـکان مخاطـب بـرای
هیـأت داوران را گرفتـن» بـوده .یـا شـاید
همین طور است .بعد
دیـدن فیلـم ،سـینما بـود .امـا حـاال هـر کسـی
فیلمـی کـه در آرای داوران دیـده نشـده،
به این فکر میکنند یک
بـه راحتـی میتوانـد بـا یـک کلیـک در خانـه و
امـا آرای مردمـی را بـه دسـت آورده بتوانـد
کنار خانوادهاش فیلم ببیند .ممکن اسـت در
ادعـا کنـد کـه «مـا فیلـم را بـرای مخاطـب
فیلم کمدی و اکشن و...
ایـن صـورت لـزوم وجـود سـینما را حس نکند.
سـاختهایم!» .در کل ،هـر دوره بـه دلیلـی
هم باشد
مسـائل زیـادی از جملـه شـرایط اقتصـادی،
آرای مردمـی اهمیـت پیـدا میکنـد ،امـا
اوضاع روز ،سـرعت زندگی و ...دخیل هسـتند.
همیشـه یکـی از مهمترین جوایز جشـنواره
بـه هـر حال آنهایی کـه به این اتفاق جمعی
اسـت و امیـدوارم سـازوکاری تدبیـر شـود
بـاور دارنـد ،سـینما را زنده نگـه میدارند ،حتی
کـه جلـوی تقلـب را بگیـرد و همـه رغبـت
در مقیـاس کوچکتـر از قبـل.».
کننـد رأی دهنـد.».
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مـا خواسـتهایم چیـزی را مهندسـی کنیـم ،حتـی بـه صـورت
مثبـت ،شکسـت خوردهایـم .فیلـم خـوب ،خـوب اسـت؛ نظـر
منتقـد و نظـر تماشـاگر را جـدا نکنیـم .شـاید  ۸۰درصـد هـر
جشـنواره را هیـأت انتخـاب آن شـکل میدهـد .بـه همیـن
دلیـل کار هیـأت انتخـاب بـه شـدت سـختتر از کار هیـأت
داوران اسـت؛ چـون ورودی ایـن رویـداد فرهنگـی را هیـأت
انتخـاب تعییـن میکنـد.».

یک گروه شگفت انگیز داشتیم
حجازیفـر دربـارهی نقـاط قـوت فیلـم خود میگویـد «ما تمام
تالشمـان را کردیـم کـه سـادگی کار از هیـچ بخشـی بیـرون
نزنـد .ایـن یعنـی تمـام بخشهـا و بچههـای گـروه در بهترین
حالـت عمـل کردنـد .گروه شـگفتانگیزی داشـتم که در تمام
بخشهـا عالـی بودنـد و توانسـتند این سـادگی را حفظ کنند.
حفـظ ایـن سـادگی کـه از ابتـدای کار هـم هدفمـان بـود،
در بهتریـن حالـت اتفـاق افتـاد .اینکـه خودشـان توانسـتند
خودخواهیهـای فـردی افـراد را در بخشهـای مختلـف مهـار
کننـد ،بـه نظـرم اتفـاق بزرگـی اسـت .فکـر میکنـم در همـهی
بخشهـا بچههـا بهتریـن عملکـرد را داشـتند.».
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در نشست خبری فیلم موقعیت مهدی عنوان شد؛

گفتم نقش شهید باکری را بازی نمیکنم
مگر اینکه خودم گارگردانی کنم

هـادی حجازیفـر کارگـردان و بازیگـر فیلـم سـینمایی
«موقعیـت مهـدی» تاکیـد کـرد کـه بازی نقش شـهید باکری
را تنهـا بـه شـرط کارگردانـی خـودش پذیرفتـه اسـت.
نشسـت رسـانهای فیلـم سـینمایی «موقعیـت مهـدی» بـه
کارگردانـی هـادی حجازیفـر از آثـار راه یافتـه بـه بخـش
سـودای سـیمرغ چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر در خانـه
جشـنواره چهلـم فجـر برگـزار شـد.
حبیـب والینـژاد تهیهکننـده ایـن فیلم عنوان کـرد :آقاهادی
مثـل خـود آقـا مهـدی عمـل کردنـد همیشـه از همـه جلوتـر
بودنـد و در سـاخت زحمـت کشـیدند ،وقـت گذاشـتند و بـه
همـه مـا گفتنـد پـای کار بیاییـد.
هـادی حجازیفـر کارگـردان ایـن اثـر هـم اظهـار کـرد :مـن از
تمـام بچههـای گـروه تشـکر میکنم ،بیش از دو سـال اسـت
کـه درگیـر ایـن کار هسـتیم ،یعنـی از پژوهـش تـا همیـن
االن .فیلـم بـه دالیلـی کـه دلم نمیخواهـد بگویم ،ده دوازده
بـار متوقـف شـد امـا بچههـا کنـار مـا ماندنـد ،آرزو میکنـم
کار را دوسـت داشـته باشـید و فیلـم در ادامـه راه بیشـتر
دیـده شـود.
ایـن کارگـردان دربـاره ایفـای نقـش مهـدی باکـری توسـط
خـودش مطـرح کـرد :ایـن موضـوع خیلـی ماجـرا دارد .اول
اصلا بازیگـری ایـن فیلـم بـه مـن پیشـنهاد شـد بـا توجـه بـه
ً
شـناختی کـه از لشـکر عاشـورا داشـتم گفتـم بـازی نمیکنـم
مگر اینکه خودم بسـازم ،وارد مذاکره شـدیم ،در نهایت این
اتفـاق افتـاد و باعـث خوشـحالی مـن اسـت.
این فیلم برایم تکرارنشدنی است
روحاهلل زمانـی بازیگـر ایـن فیلـم مطـرح کـرد :اگـر لطف خدا و
دعـای مـادرم نبـود اینجـا نبـودم از آقـای حجازیفـر بـه خاطـر

اعتمـادش تشـکر میکنـم .ایـن نقـش هـم خیلـی برایـم
چالـش برانگیـز بـود امـا بـا «خورشـید» تفـاوت داشـت .ایـن
فیلـم برایـم تکرارنشـدنی اسـت.
والینـژاد تهیهکننـده این اثر درباره نقش بنیاد مسـتضعفان
در تولیـد ایـن فیلـم گفـت :وقتـی صـدا و سـیما بنا گذاشـت
کـه ایـن فیلـم سـاخته شـود نهادهـای مختلـف پیشـنهادی
بـرای همـکاری دادنـد امـا بنیـاد مسـتضعفان از ابتـدای کار
کمکهـای زیـادی بـه مـا کـرد.
حجازیفر درباره ارایه نسـخه سـینمایی از یک سـریال مطرح
کـرد :از اول هـم بنـا بـر سـاخت یـک نسـخه سـینمایی بـود
و بنـا نداشـتم چکیـده سـریال را بـه فیلـم سـینمایی تبدیـل
کنـم .خیلـی از سـکانسها بـرای نسـخه سـینمایی اسـت
بـه خاطـر نـوع روایـت ،قصـه و… ایـن کار را کردیـم ،در ایـن
فیلـم تاکیـد بـر مهـدی و حمیـد و اطرافیانشـان بـود ،از اول
هـم طراحـی مـا همیـن بـود .سـریالش هـم پخـش میشـود
و صـدق گفتههـای مـن مشـخص میشـود امـا حتـی جنـس
کاملا متفـاوت اسـت ،اینطور نیسـت
دکوپـاژ در آن سـریال
ً
کـه یـک قسـمت از سـریال فیلـم شـده باشـد.
ایـن کارگـردان دربـاره ضعف تبلیغات فیلـم پیش از رونمایی
اظهـار کـرد :از اول بـا دوسـتان قـرار گذاشـتیم کـه بـه لحـاظ
خبـری خیلـی شـلوغش نکنیـم .بـه خاطـر قولـی کـه از اول
بـه خانـواده داده بودیـم و بـه خاطـر اسـم حمیـد و مهـدی
خیلـی از کارهـای دیگـر مثـل تبلیغات را انجـام ندادیم .البته
یـک سـری محدودیتهـا بـرای خودمـان طراحـی کردیـم امـا
سـالهای دیگـر و بـرای فیلمهـای بعـدیام ایـن موضـوع را
جبـران میکنـم.
زمانـی بازیگـر ایـن اثـر هـم مطـرح کـرد :ایـن نقـش جـزو
نقشهایـی اسـت کـه خیلـی دوسـت دارم سـختی چندانـی

یک سند تصویری از دو عملیات بدر و خیبر
اصلا امـکان شـنیده
حجازیفـر عنـوان کـرد :در ایـن سـالن
ً
شـدن صـدای خـوب نیسـت ،در سـالنهای اسـتاندارد
مطمئنـاً صـدای فیلـم را بهتـر خواهیـد شـنید ،از اول هـم
کـه کار را شـروع کردیـم بـه بچههـای صحنـه ،لبـاس ،گریـم
و ..تاکیـد کـردم کـه میخواهـم یـک سـند تصویـری از دو
عملیـات بـدر و خیبـر بـه جـا بگذاریـم .همـه ایـن تصاویـر بـر
اسـاس پژوهشهـا بـود ،یـک جـا هـم ایرانـی برخـورد کردیـم
و از یـک شـبکه آمریکایـی کـه عملیـات خیبـر را فیلمبـرداری
کـرده بـود ،بخشهایـی را دزدکـی فیلمبـرداری کردیـم ،حتـی
نحـوه افتـادن بچههـا ،جنـس خـاک ،نحـوه شـهادت بچههـا
و… را کمایـراد طراحـی کردیـم ،خیلـی از لباسهایـی کـه تـن
ما بود از انبارهای متروکه سـپاه و ارتش برداشـتیم ،خیلی
از آنهـا هنـوز آثـار شـیمیایی و خـون خشـک شـده داشـتند،
ایـن شـاید امتیـازی نباشـد امـا سـعی کردیـم رعایـت کنیـم.
وی دربـاره اینکـه چـرا نمایـی از پیـروزی از عملیـات نیسـت،
گفـت :جنـگ مـا یـک وقتهایـی شکسـت و یـک وقتهایـی
پیـروزی داشـت ،بـه نظـرم حماسـه زمانـی معنا پیـدا میکند
کـه روی دیگـر سـکه را هـم ببینیـم اینکه تحت شـدیدترین
فشـارها مقاومـت کردنـد روح حماسـه وجـود دارد پـس مـا از
تصاویـر آشـنا پرهیـز کردیـم ،آن پالنـی کـه مهـدی آرپیجـی
میزنـد را خـودم دوسـت نـدارم ،در تدویـن آن را گذاشـتیم،
برخـی جنبههـا را البتـه در سـریال داریـم.
آن دنیا اگر یقه ما را گرفتند با من
حجازیفـر دربـاره اینکـه شـهدای باکـری تـا چـه انـدازه راضـی
بـه سـاخت ایـن فیلمهـای پـر هزینـه در شـرایط اقتصـادی

ما پژوهش سنگینی داشتیم
حجازیفـر اظهـار کـرد :مـا پژوهـش سـنگینی داشـتیم
مصاحبههـای سـال  ۶۰تـا االن را جمـعآوری کردیـم چـون
اگـر االن مصاحبـه میکردیـم گـران درمیآمـد پس ما سـعی
کردیـم صرفهجویـی کنیـم ،آقای محسـن رضایـی هم فیلم را
کاملا بـه تمام
دیدنـد و گریـه کردنـد امـا نظـری ندادنـد .مـن
ً
اتفاقـات وفـادار بـودم حتـی یـک چیز کوچک را جعـل نکردم.
آنچـه در راسـتای کار بـود را انجـام دادیـم.
حجازیفـر مطـرح کـرد :فیلـم تلـخ بـود ،بـه خاطـر همیـن بـه
لحـاظ فنـی احسـاس کردیـم بایـد کاری کنیـم کـه طنـز هـم
باشـد تـا شـکننده فضـا باشـد ،میخواسـتیم اضافـه گویـی
هـم نکنیـم البتـه بیـرون هـم نـزده اسـت.،
وی دربـاره زبـان آذری فیلـم هـم گفـت :لشـکر  ۳۱عاشـورا
کال دو فارسـی زبـان داشـته اسـت ،در
لشـکر تـرک هاسـتً ،
سـریال البتـه کارهایـی کردیـم کـه توازنـی برقـرار شـود و بـا
طیف گسـتردهای ارتباط برقرار کند ،تالش کردیم یک سـری
شـخصیتهای غیـر تـرک زبـان بیاوریـم تـا همـه بتواننـد
اسـتفاده کننـد وقتـی بـه خـاک جزیـره مجنـون ایـن مقـدار
وفـادار بودیـم نمیتوانسـتیم از زبـان آنهـا غافـل باشـیم.
ایـن کارگـردان دربـاره وجـه فرماندهـی فیلـم اظهـار کـرد :مـا
دسـت بـه انتخـاب زدیـم از اول گفتیـم چنـد موقعیـت را
انتخـاب کنیـم کـه رفتـار مهـدی باکـری را داشـته باشـیم تـا
پـرده آخـر را بسـازند طبعـاً برخـی اتفاقـات بـه کار مـا نمیآمد
مثلا بـه کار مـا نمیآمـد کـه بـه طـور کامـل بگوییـم چـه
ً
اتفاقاتـی در خیبـر پیـش آمـده اسـت ،البتـه بخشهایـی از
اتـاق عملیـات و ...داشـتیم امـا چون به قصه ما نمیخوردند
مجبـور شـدیم آنهـا را کنـار بگذاریـم.
والینـژاد اظهـار کـرد :از تمـام عوامـل فیلـم ،تولیـد ،تدارکات
و..از تمـام نهادهـا مثـل ارتش و سـپاه
تشـکر میکنـم کـه اگـر نبودنـد ایـن
فیلـم سـاخته نمیشـد ،از صـدا و
سـیما هـم ممنونـم ،آقـای جبلـی هـم
پشـت صحنـه رفتنـد و نزدیـک چهـار
سـاعت بازبینـی کردنـد ایـن موضـوع
کمتـر پیـش میآیـد.
حجازیفـر هـم در پایـان گفـت :از
بچههـای گروهـم ممنونـم ،از اول
یـادآوری کـردم کـه تلاش نکنیـد
کارتـان دیـده شـود ،بچههـا ایثـار
مثلا گفتـم اگـر سـه تـا انفجـار
کردنـد،
ً
میخواهـم ،دوسـت دارم دو تـای آن
بیـرون قـاب باشـد و فقـط عوارضـش
را ببینیـم.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

هـم نداشـتم چـون افتخـار میکـردم کنـار هـادی حجازیفـر
هسـتم.
کارگـردان هـم مطـرح کـرد :صحنـهای بـود کـه درنمیآمـد مـا
شـروع بـه داد و بیـداد سـر زمانـی کردیـم او هاشـف داشـت
و ایـن موضـوع را نمیدانسـت کـه مـن از دور صدایـش را
میشـنوم ،او بـا خـودش میگفـت اینجـا هرچـه میخواهـی
بگـو ،اگـر راسـت میگویـی بـه محلمـان بیـا! (خنـده جمـع)
یـک سـری رویاهـا ،تواناییهـای و ضعفهـا در کارگردانـی
دارم
حجازیفـر دربـاره احتمـال کارگردانـی فیلمهایـی در ژانرهـای
غیـر از دفـاع مقـدس در ادامـه راه اظهـار کـرد :یـک سـری
رویاهـا ،تواناییهـای و ضعفهـا در کارگردانـی دارم ،مـن بـه
تقسـیمبندی قایـل نیسـتم کـه فیلمـی ارزشـی اسـت یـا نـه
همه فیلمها ارزشـی هسـتند ،این فیلم را با قلبم سـاختم،
فیلمنامـهای داشـتم کـه داشـتیم مقدماتـش را فراهـم
میکردیـم بـا ایـن حـال کرونـا آمـد و همـه چیـز را بـر هـم
ریخـت بعـد هـم کـه ایـن پـروژه پیشـنهاد شـد.

امـروز کشـور هسـتند عنـوان کـرد :آن دنیـا اگـر یقـه مـا را
گرفتنـد بـا مـن ،پـس نگـران نباشـید ،مـا چهارصـد دقیقـه
مفید فیلم برای سـریال و نسـخه سـینمایی گرفتیم ،قرارداد
مـا بـا صداوسـیما سـی میلیارد بود ،ده میلیـارد هزینه کرایه
امکانات و سـرباز و ..بود ،جزیره در این فیلم بازسـازی شـده
بـه همـه شـما قـول میدهـم یـک دهـم دسـتمزد معمولـی
کـه در یـک کار سـاده میتوانسـتیم بگیریـم ،هـم نگرفتیم،
چـرا چنیـن فیلمهایـی سـاخته نشـود؟ الزم اسـت چنیـن
فیلمهایـی بـرای کسـانی کـه دسـتی بـر آتـش دارنـد سـاخته
شـود تا بیدار شـوند ،چه ایرادی دارد؟ از اول هم در فرآیند
تهیـه و تولیـد و… بـودم بـرای تـک بـه تـک فشـنگها دویـدم
و التمـاس کـردم .قـول میدهـم یـک ریـال نـه اسـراف شـده
و نـه غیـب شـده اسـت ،همـه مسـئولیت قانونـی و شـرعی
آن را برعهـده میگیـرم .کسـی کـه کارشـناس اسـت حتمـاً
میتوانـد بگویـد کـه تولیـد چنیـن فیلمـی زیـر  ۶۰میلیـارد
تومـان ممکـن نبـود.

فجـــــر
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گفت و گو با علیرضا داود نژاد برنده اولین جایزه فیلمنامه جشنواره فیلم فجر

جایزه فجر را برای خانه عنکبوت گرفتم
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فیلـم «جایـزه» برنـده اولیـن جایـزه بخـش فیلمنامه در تاریخ جشـنواره فیلم فجر اسـت ،با این حـال کارگردان این
فیلـم معتقـد اسـت کـه جایـزه در اصـل بـرای فیلم «خانـه عنکبوت» بوده اسـت! علیرضا داودنـژاد فیلمنامه نویس
و کارگردان پیشکسوت سینمای ایران ،در سال  1362اولین جایزه بخش فیلمنامه را در دومین دوره از جشنواره
فیلـم فجـر از آن خـود کـرد .ایـن جایـزه بـه فیلـم «جایـزه» تعلـق گرفـت کـه از جملـه معـدود فیلـم هـای کمـدی در
تاریـخ جشـنواره فیلـم فجـر اسـت کـه مـورد توجـه هیـات داوران قـرار گرفتـه اسـت .جایـزه داسـتان کارمنـدی بـه
نـام احمـد مرزوقـی اسـت کـه برنـده یـک هواپیمـای دو نفـره شـده ،ولـی بـرای گرفتـن جایـزه و انتقـال آن بـه محل
سـکونتش دچار مشـکل می شـود .داود نژاد در گفت و گو با بولتن چهلمین جشـنواره فیلم فجر ،خاطرات اولین
جایـزه فیلمنامـه فجـر را مرور کرده اسـت.
جشـنواره فیلـم فجـر در اولیـن دوره اش ،بـه بخـش
فیلمنامـه جایـزه نـداد و ایـن جایـزه در دوره دوم
بـه فیلـم «جایـزه» بـه نویسـندگی و کارگردانـی شـما
رسـید ،چـه شـد کـه جایـزه را بردیـد؟
مـن در آن سـال دو فیلـم «خانـه عنکبـوت» و «جایـزه» را
در جشـنواره داشـتم .در فیلـم «خانـه عنکبـوت» مسـعود
بهنود بازی داشت .در آن زمانی آقایی به نام سینا واحد
کـه نمـی دانـم از کجـا آمـده بـود و اصلا اسـم اصلیـش
ایـن بـود یـا نـه! گفتـه بـود اگـر به فیلـم «خانـه عنکبوت»
جایـزه بدهیـم ،فـردا هـم باید قبول کنیـم که ولیعهد هم
بیایـد فیلـم بـازی کنـد! او نگذاشـت که خانـه عنکبوت در
جشـنواره جایـزه بگیـرد و آن فیلـم کنـار گذاشـته شـد .بـا
آنکـه خانـه عنکبـوت یک فیلم سیاسـی خیلی خوب بود.
ایـن اقـای واحـد چـه سـمتی داشـت کـه توانسـت
جلـوی فیلـم را بگیـرد؟
نمـی دانـم ،ولـی از همـان جوان هایی بود که در آن سـال
ها وارد مدیریت سـینما شـده بود.
پـس علـت جایـزه فیلـم «جایـزه» را اتفاقـی مـی
دانیـد کـه بـر سـر خانـه عنکبـوت آمـد؟!
فیلـم «جایـزه» هـم در آن جشـنواره بـا سانسـور مواجـه
شـد ،حدود  30دقیقه از فیلم سانسـور شـده بود .با این

وجـود فیلـم جایـزه بهتریـن فیلمنامـه را گرفـت .البته من
فکـر مـی کنـم کـه جشـنواره می خواسـت به فیلـم «خانه
عنکبـوت» جایـزه بهتریـن فیلمنامـه را بدهـد ،ولی پس از
آن ماجـرا ،جایـزه را بـه فیلـم «جایـزه» دادند.
فیلمنامـه «جایـزه» را شـما و ابراهیـم مکـی بـه
صـورت مشـترک نوشـته بودیـد؟!
من آقای مکی را اصال ندیدم
پـس چطـور در فیلمنامـه نـام هـر دو شـما دیده می
شود؟
اصـل ماجـرا اسـت کـه تهیـه کننـده فیلـم آقـای علـی
عباسـی بـه مـن گفـت فیلمنامـه ای بـا چنیـن مضمونـی
دارم .به او گفتم که حاضرم فیلم را بسـازم ولی داسـتان
و روایـت خـودم را خواهم داشـت ،عباسـی هـم قبول کرد
و مـن فیلـم را بـا داسـتان یـک کارمنـد در رامسـر کـه یـک
هواپیمـا بـه عنـوان جایـزه بـرده اسـت را سـاختم .فیلمـی
کـه مـن سـاختم روایـت مـن بـود و اصلا بـه متنـی کـه
مکـی نوشـته بـود ربطـی نداشـت.
اشـاره کردیـد بـه ماجرایـی که برای «خانـه عنکبوت»
پیـش آمـد ،بـا اینکـه امـروز شـهرت و جایـگاه ایـن
فیلـم بسـیار باالتـر از فیلـم «جایـزه» اسـت!
پـس از جشـنواره یـک روز آقـای فخرالدیـن انـوار زنـگ

فیلم «جایزه» برنده اولین
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زد و مـن و « اصغـر رفیعـی جـم» را بـه وزارت ارشـاد
دعـوت کـرد .رفیعـی جـم سـرمایه گـذار و شـریک فیلـم
«خانـه عنکبـوت» بـود .مـا به اتفاق به دیـدن آقای انوار
رفتیـم .او اسـتقبال خوبـی از مـا کـردو از فیلـم تعریـف
کـرد .انـوار دربـاره اتفاقـات جشـنواره گفـت اگـر مـا مـی
خواسـتیم بـه فیلـم «خانـه عنکبـوت» جایـزه بدهیـم
همـان داسـتان جایـزه آقـای مرزوقـی (کاراکتـر اصلـی
فیلـم جایـزه) مـی شـد! در آن جلسـه انـوار گفـت کـه
«خانـه عنکبـوت» در تاریـخ سـینمای ایـران جایگاهـش
محفـوظ خواهـد مانـد ،امـا جایـزه اش را نمی توانسـتیم
بدهیـم.
پـس اقـای انـوار بـه ارزش هـای فیلـم «خانـه
عنکبـوت» معتـرف بودنـد؟!
بلـه ،در همـان جلسـه هـم یـک سـکه طلا و لـوح تقدیـر
بـه آقـای رفیعـی جـم دادنـد و از اینکـه وی در چنیـن
فیلمـی سـرمایه گـذاری کـرده اسـت تشـکر کردنـد.
«جایـزه» هـم در دوره خـودش فیلـم رو بـه جلـو و
از معـدود آثـار کمـدی اسـت کـه در جشـنواره فجـر
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت!
«جایـزه» هـم فیلـم خیلـی خوبـی بود .ولی دچـار ممیزی
و سانسـور شـد .مـن هـم چـون مـی خواسـتم فیلـم را
اکـران کنـم تـا بتوانـم بـا درآمـدش دوبـاره فیلم بسـازم،
بـه آن سانسـور و ممیـزی تـن دادم .ولـی قبـول آن

جایزه بخش فیلمنامه

در تاریخ جشنواره فیلم
فجر است ،با این حال
کارگردان این فیلم

معتقد است که جایزه

فجـــــر
چـــهل

در اصل برای فیلم «خانه
عنکبوت» بوده است!
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سانسـور یکـی از اشـتباهات حرفـه ای مـن بـود و نبایـد
آن را قبـول مـی کـردم.
چرا «جایزه» دچار ممیزی شد؟
بـه حضـور خانـم «ایـرن» و سـایر بازیگـران زن در فیلـم
ایـراد گرفتنـد .گفتنـد هیـچ زنـی در فیلـم نباشـد .مـا
همـه زن هـا را سانسـور کردیـم و بـه داسـتان فیلـم
لطمـه خـورد ،بـه طـوری کـه در ابتـدای فیلـم «مرزوقـی»
مجـرد اسـت و در انتهـای فیلـم کـه متاهـل مـی شـود،
هیـچ اثـری از همسـرش در فیلـم نیسـت!
از نظر سـاخت ابتدا «جایزه» سـاخته شـد یا فیلم
«خانه عنکبوت»؟
اول فیلـم جایـزه را سـاختم .ولـی وقتـی گفتنـد کـه زن
هـا را از فیلـم حـذف کنیـد ،مـن هـم تصمیـم گرفتـم
فیلمـی بسـازم کـه در آن هیـچ زنـی حضـور نداشـته
باشـد کـه بتواننـد بـه آن گیـر بدنـد! بـرای همیـن «خانه
عنکبوت» را ساختم و نشان دادم در دنیایی که زن ها
نباشـند همـه چیـز نابـود مـی شـود.

نگاهی به پرواز زنان فیلمساز با سیمرغ فجر
زنان سینماگر از انحصار در جلوی دوربین تا فعالیت در پشت دوربین راهی را طی کردند
که انقالب اسالمی برای ایشان هموار کرد
ذره بین
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محدثه واعظیپور
حضـور زنـان در سـینمای ایـران پیـش از پیـروزی انقلاب
اسلامی بیشـتر در نقش بازیگر و جلوی دوربین خالصه شـده
بـود .تعـداد بازیگرانـی کـه از راه آموختن این هنر در سـینما یا
تئاتر مقابل دوربین می رفتند اندک بود .سـاز و کار سـینمای
فارسـی و نگاهی که به زن داشـت ،کمتر اجازه دیده شـدن به
بازیگـران تحصیـل کـرده و متفاوت را مـیداد .با پیدایش موج
نـو در سـینمای ایـران ،جنـس دیگـری از بازیگـری ،فیلمنامـه
نویسـی و کارگردانـی فرصـت تنفس پیدا کـرد .پس از پیروزی
انقلاب اسلامی ،در کنـار نسـل قبـل ،سـینماگران تـازه نفس از
راه رسـیدند .سـینما پوسـت انداخت و در فرم و محتوا تغییر
کـرد .آهسـته آهسـته فضـا بـرای فعالیـت زنـان فراهـم شـد و
زنـان نـه تنهـا بـه عنـوان بازیگـر کـه در قالـب فیلمنامـه نویس
و کارگـردان پرکارتـر از گذشـته شـدند و بـا فضایـی تـازه بـرای
بـروز و ظهـور توانمنـدی هـای خـود روبرو شـدند.
فضایی برای دیده شدن بانوان سینماگر
جشـنواره فیلـم فجـر بـه عنـوان مهمتریـن رویـداد سـینمایی
کشـور در چهـل سـال اخیـر ،مهمتریـن نقـش در معرفی و دیده
شـدن بانوان سـینماگر را داشـته اسـت .اگرچه زنان در سـینما
بـه عنـوان چهرهپـرداز ،فیلمنامـه نویـس ،تدوینگـر و بازیگـر
حضـوری پررنـگ دارنـد امـا بـه نظـر می رسـد در یک دهـه اخیر
تمایـل آنهـا بـرای فیلمسـازی بیـش از گذشـته بـوده اسـت.
شـاید هـم فضـای مردانـه و مردسـاالر سـینما ،بسـتر فعالیـت
زنـان را هموارتـر کـرده اسـت.
لوح زرین در دستان پوران درخشنده
پـوران درخشـنده نخسـتین کارگـردان زن سـینمای ایـران پـس
از پیـروزی انقلاب اسـت کـه سـال  65و بـا کارگردانـی «رابطـه»
به سـینمای ایران معرفی شـد ،اما «پرنده کوچک خوشـبختی»
بـود کـه درخشـنده را بـه شـهرت رسـاند .فیلمـی کـه یـک سـال

پـس از «رابطـه» و تقریبـا در همـان حال و هوا سـاخت و با آن
بـه جشـنواره فیلـم فجـر رفـت« .پرنـده کوچـک خوشـبختی»،
برنـده لـوح زریـن بهتریـن فیلـم از ششـمین جشـنواره فجـر
و برنـده دیپلـم افتخـار بهتریـن کارگردانـی از شـد .درخشـنده
در تمـام ایـن سـالها رابطـهاش را بـا جشـنواره فیلـم فجـر و
سـینمای ایـران حفـظ کـرده و بارهـا در هیاتهـای انتخـاب و
داوری حضـور داشـته اسـت.

سیمرغ در دست رخشان بنی اعتماد
رخشـان بنیاعتمـاد یکـی دیگـر از فیلمسـازان مهـم سـالهای
پـس از انقلاب اسـت کـه مثـل درخشـنده ،سـابقه سـاخت
مسـتند داشـته و از سـینمای مسـتند بـه سـینمای داسـتانی
آمـده اسـت .او بـا «خـارج از محـدوده» بـه ششـمین جشـنواره
فیلـم فجـر آمـد امـا بـا «نرگـس» کـه در دهمین جشـنواره فجر
نمایـش داده شـد ،مـورد توجـه قـرار گرفـت و سـیمرغ بلوریـن
بهتریـن کارگردانـی را دریافـت کـرد .بنیاعتمـاد کـه بارهـا نامزد
دریافـت سـیمرغ بلوریـن کارگردانـی بـوده ،بـا «قصههـا» بـه
سـی و دومیـن جشـنواره فیلـم فجـر آمـد.
مرضیـه برومنـد کـه بیشـتر بـه خاطـر سـاخت سـریالهای
خاطرهانگیـز در دهـه شـصت و هفتـاد محبـوب اسـت ،یکـی
دیگر از کارگردانهای سـینمای ایران اسـت که پس از «شـهر
موشـها  »2کـه سـال  93اکـران عمومـی شـد ،فیلمـی نسـاخته
اسـت .تهمینـه میالنـی بـا فیلـم «بچههـای طلاق» ( )1368بـه
عنـوان کارگـردان در نهمیـن جشـنواره فیلـم حضـور داشـت،
یکـی از پرکارتریـن و مهمتریـن زنان سـینماگر پـس از پیروزی
انقالب بوده اسـت .بعضی آثار او مثل «آتش بس» و «دیگه
چـه خبـر؟» در گیشـه پرفـروش بودنـد .میالنـی بـا نخسـتین
فیلمـش در یعنـی طلاق سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم را در
هشـتمیندوره ایـن رویـداد دریافـت کـرد .او نامـزد دریافـت
جوایـز سـیمرغ بلوریـن بهتریـن کارگردانی و بهتریـن فیلمنامه
از بیسـت و هفتمین دوره جشـنواره فیلم فجر برای کارگردانی
و نویسـندگی سـوپر اسـتار شـد .سـیمرغ بلورین بهترین فیلم
از هفدهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـرای کارگردانـی دو زن و
همچنیـن سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمنامـه را بـرای همیـن

نسل تازه از راه رسیدند؛ نیکی کریمی در مقام کارگردان
بـه مـرور و از دهـه هشـتاد حضـور زنـان سـینماگر در سـینمای
ایران جدی تر شـد .نسـل جدید وارد سـینما میشـدند ،گروهی
میماندنـد و عـدهای بـا یـک فیلم یا بیشـتر عطای سـینما را به
لقایـش میبخشـیدند .نیکـی کریمـی کـه بـا بـازی در «عروس»
(بهـروز افخمـی) به سـتاره تبدیل شـده بـود ،اواخر دهه هفتاد
بـا سـاخت چنـد مسـتند ،گامهـای نخسـت بـرای کارگردانـی را
برداشـت و با سـاخت «یک شـب» ( )1383به عنوان کارگردان
شـروع بـه کار کـرد .فیلـم «آتابـای» بـه کارگردانـی ایـن بازیگـر
کـه در سـی و هشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر بسـیار سـتایش
شـد نامـزد دریافـت سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلـم و کارگردانی
بـود .کریمـی در سـالهای اخیـر بـه عنـوان داور بـا جشـنواره
فیلـم فجـر همکاری داشـته اسـت.
مونـا زنـدی حقیقـی کـه بـا نخسـتین فیلمـش «عصـر جمعـه»
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم اول بیسـت و چهارمیـن دوره
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فیلـم از ایـن رویـداد دریافـت کـرد.
فریـال بهـزاد اگرچـه ماننـد بنـی اعتماد ،درخشـنده و بنیاعتماد
پـرکار نبـود ،امـا بـا «کاکلـی» بـه یکـی از امیدهـای سـینمای
کـودک تبدیـل شـد .بخـش عمـده کارنامـه بهـزاد ،بـه سـینمای
کـودک اختصـاص دارد .بـا افـول آن جریـان و بـه انـزوا رفتـن
سـینمای کـودک فعالیـت او هـم در سـینما کمرنـگ شـد.

جشـنواره فیلـم فجـر را دریافـت کـرد ،اوایـل دهـه هشـتاد بـه
سـینما آمـد و تـا امـروز چنـدان در سـینمای داسـتانی پـرکار
نبـوده اسـت .زنـدی حقیقـی پس از «بنفشـه آفریقایی» که در
سـی و هفتمیـن جشـنواره فیلـم فجـر روی پـرده رفـت ،فیلمـی
کارگردانـی نکـرده اسـت.
شـالیزه عارفپـور کارگـردان ،منشـی صحنـه ،برنامـه ریـز و
دسـتیار کارگـردان ،بـا یـک فیلـم در حافظـه سینمادوسـتان
باقـی مانـده اسـت« .حیـران» در بیسـت و هفتمیـن جشـنواره
فیلم فجر روی پرده رفت و در بخش موسـیقی متن ،بهترین
بازیگـر زن (بـاران کوثـری) و بهترین کارگردانـی فیلم اول نامزد
شـد ،امـا عارفپـور دیگـر بـه سـراغ کارگردانـی نرفـت.
در دهه نود دو چهره مهم به سـینمای ایران وارد شـدند .آیدا
پناهنده که سـابقه سـاخت فیلم کوتاه و تلویزیونی را داشـت
بـا «ناهیـد» بـه سـینمای داسـتانی آمـد« .تـی تـی» فیلـم تـازه
این کارگردان در سـی و نهمین جشـنواره فیلم فجر روی پرده
رفـت و در بخـش فیلمنامـه ،فیلمبـرداری و موسـیقی نامـزد
دریافـت سـیمرغ بلوریـن شـد .نرگـس آبیـار دیگـر فیلمسـاز
شـاخص زن سـالهای اخیـر اسـت کـه در سـی و نهمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر بـا «ابلـق» سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم
از نظـر تماشـاگران را دریافـت کـرد .آبیـار که با «شـیار  »143در
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سـی و دومین جشـنواره فیلم فجر حضور داشـت ،مجموعهای
از افتخـار را در کارنامـه سـینمایی اش دارد« ،ابلـق» در ده
رشـته نامـزد دریافـت سـیمرغ بلورین شـد و در بخـش بهترین
بازیگـر نقـش مکمـل زن ،بهتریـن چهرهپـردازی ،بهتریـن چهـره
پـردازی و بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـاگران سـیمرغ بلوریـن را
دریافـت کـرد .منیـر قیـدی کارگـردان و فیلمنامهنویـس کـه
سـالها در سـینمای ایـران و پشـت دوربیـن فعالیـت کـرده بود
بـا «ویالییهـا» سـیمرغ بلوریـن جایزه ویژه اسـتعداد درخشـان
سـی و پنجمیـن جشـنواره فیلـم فجـر را بـه دسـت آورد ،فیلـم
در هفـت رشـته نامـزد دریافـت سـیمرغ بلوریـن شـد و در سـه
رشـته بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل زن ،بهتریـن جلـوه ویـژه
بصری و اسـتعداد درخشـان موفق به دریافت این جایزه شـد.
منیـر قیـدی کـه بـا نخسـتین فیلمـش انتظارهـا را بـاال بـرده،
امسـال و در چهلمین جشـنواره فیلم فجر با «دسـته دختران»
در بخـش مسـابقه حضـور دارد.
در واقـع مـی تـوان گفـت زنـان سـینماگر از انحصـار در جلـوی
دوربیـن تـا فعالیـت در پشـت دوربیـن راهـی را طـی کردنـد کـه
انقلاب اسلامی بـرای ایشـان همـوار کـرد.

توگو با کارگردان
گف 
فیلم کوتاه ارفاق

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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ارفاق ماجرای
تقابل نسل ها است

موقع نوشتن فیلمنامه

فقط به هوتن شکیبا فکر میکردم

رضـا نجاتـی کارگـردان فیلـم «ارفـاق» کـه در بخـش فیلـم
هـای کوتـاه چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر حضـور دارد،
دربـاره قصـه و ایـده اولیـه ایـن فیلـم گفـت :اگـر بخواهـم
اندکـی از شـکل گیـری ایـده فیلـم «ارفـاق» بگویـم ،قصـد
داشـتم تـا در ایـن فیلـم مسـاله تقابـل نسـل هـا را بررسـی
کنـم کـه اگـر سـه نسـل مختلـف بـا یـک چالش روبـروی هم
قـرار بگیرنـد ،چگونـه مـی شـود آن هـا را بـه تصویـر کشـید.
ایـن اولیـن چیـزی بـود کـه از ایده ارفاق در ذهن من شـکل
گرفـت .جشـنواره فیلـم فجـر دومیـن اکـران ایـن فیلـم بـه
شـمار مـی رود و مـا هنـوز پخـش بیـن المللـی آن را آغـاز
نکـرده ایـم.
وی افـزود :نخسـتین اکـران مـا در جشـنواره فیلـم کوتـاه
تهـران بـود کـه در همـه بخـش هـای جشـنواره نامـزد
دریافـت جایـزه شـدیم که درنهایـت «ارفاق» جایـزه بهترین
فیلمبـرداری را گرفـت .قصـه فیلـم نیـز درباره معلمی اسـت
کـه درگیـر دسیسـه چینـی دو نفـر از دانـش آمـوزان خـود
مـی شـود.
نجاتـی کـه خـود را بـرای سـاخت اولیـن فیلم بلند سـینمایی
اش آمـاده مـی کنـد ،دربـاره حضـور هوتـن شـکیبا بـه
عنـوان بازیگـر چهـره و سرشـناس در ایـن فیلـم گفـت:

فیلـم «ارفـاق» بـه نوعـی آخریـن فیلـم کوتـاه مـن بـه شـمار
مـی رود و مـن خـودم را بـرای سـاخت اولیـن فیلـم بلنـد
سـینمایی آمـاده مـی کنـم .مـن حدود  12سـال اسـت که در
حـال سـاخت فیلـم کوتاهـم و در آثار قبلی من شـما بازیگر
چهـره و سرشناسـی پیـدا نمـی کنیـد .امـا ایـن خیلـی بـرای
مـن مسـاله و بـه نوعـی دغدغه نبوده که حتما می بایسـتی
از بازیگـر چهـره در فیلـم خـود اسـتفاده کنـم و ایـن چیـزی
نیسـت کـه بخواهـد بـرای یـک فیلـم امتیـازی محسـوب
شـود و یـا امتیـازی را از آن فیلـم بگیـرد.
موقع نوشتن فیلمنامه به هوتن شکیبا فکر می کردم
رضـا نجاتـی ادامـه داد :دربـاره حضـور آقـای هوتـن شـکیبا
در ایـن فیلـم بایـد بگویـم موقعـی کـه فیلمنامـه ایـن کار را
مـی نوشـتم ،بـه جـز ایشـان ،فـرد دیگـری را نمـی توانسـتم
بـرای ایـن نقـش تصـور کنـم و مـن معتقـدم وقتـی متنـی
بـرای کسـی نوشـته مـی شـود ،حتمـا آن اتفـاق مـی افتـد
و اتفاقـا بحـث رفاقتـی در کار نبـود و مـن بـا ایشـان بیـن
دو فیلـم سـینمایی کـه مشـغول کار بودنـد ،ده روزی بـرای
ایـن کار صحبـت کـردم و ایـن تعامـل بوجـود آمـد کـه بـرای
«ارفـاق» بـازی کننـد و قطعـا حضـور بازیگـران چهـره باعـث
دیـده شـدن بیشـتر یـک فیلـم بـه خصـوص کوتـاه خواهـد
شـد .امـا شـرایط حـال حاضـر فیلـم های کوتاه به این شـکل
نیسـت که شـما یک فیلمنامه نوشـته اید و حاال بخواهید
بـرای آن از بازیگـران چهـره اسـتفاده کنیـد.
سینما را نمی شود به کوتاه و بلند قسمت کرد
کارگـردان فیلـم کوتـاه «ارفـاق» دربـاره اهمیـت حضـور در
جشنواره فیلم فجر گفت :به عقیده من وقتی درباره واژه
ای بـه نـام سـینما صحبـت مـی کنیـم ،دیگـر منفـک کـردن
و جـدا کـردن آن بـه دو بخـش کوتـاه و بلنـد کار درسـتی
نیسـت و تفـاوت آنهـا در زمـان گفتـن قصـه ای اسـت کـه
قرار اسـت روایت شـود .جشـنواره فیلم فجر به عقیده من
مهمتریـن جشـنواره سـینمایی کشـور اسـت و پـس از چهـل
دوره االن در جایـگاه مهـم ،محکـم و اسـتواری قـرار گرفتـه
اسـت و حاال ما از این جشـنواره با این سـطح برگزاری ،یک
سـری توقعـات داریـم کـه بایـد یـک تفاهمـی میـان صنـف
فیلـم سـازان کوتـاه و جشـنواره اتفـاق بیافتـد تـا اهمیـت
ایـن بخـش بیشـتر نمایـان شـود و وقتـی جشـنواره فیلـم
فجـر بـرای فیلـم هـای کوتـاه حاضـر در ایـن فسـتیوال ،یـک
معبـری بـه نـام جشـنوراه فیلم کوتاه تهـران می گذارد ،باید
ایـن آزادی عمـل را نیـز بـه آنهـا بدهـد و ایـن آثـار را بـه 15
دقیقـه محـدود نکنـد .البتـه خـود انجمـن سـینمای جوانـان
نبایـد همـه ایـن دسـتورالعمل هـا و اتفاقـات را بـه دقیقـه
نـود واگـذار کنـد و از حـاال بایـد بـه فکـر جشـنواره سـال بعـد
باشـد تـا دوبـاره ایـن حاشـیه هـا تکـرار نشـود

در نشست آثار گنجینه با موضوع «سینما و آموزههای اخالقی» در خانه جشنواره فجر مطرح شد

«نیاز» اثری کامال ایرانی
و جزو نیازهای امروز جامعه ایران است
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در هفتمین روز از برگزاری جشـنواره فیلم فجر ،ششـمین
نشسـت آثـار گنجینـه ،تحـت عنـوان «سـینما و آموزههـای
اخالقـی» بـه فیلـم سـینمایی «نیـاز» سـاخته علیرضـا
داوودنـژاد اختصـاص داش کـه بـا حضـور اکبـر نبـوی
(مجـری) و حبیـب احمـدزاده (نویسـنده و فیلمنامهنویس)
در خانـه جشـنواره برگـزار شـد.
اکبر نبوی در ابتدای این نشسـت عنوان کرد« :در سـینمای
ایـران از جنـس چنیـن فیلمهایـی مثل«نیـاز» کـم سـاخته
شـد ه اسـت .چرا که فضا و اعتبار فیلم متفاوت اسـت .به
لحـاظ جهانبینـی از جنـس «نیـاز» میتـوان فیلم بچههای
آسـمان را مثـال زد« .نیـاز» اثـر کامال ایرانی و جزو نیازهای
امروز جامعه ایران است».
احمـدزاده دربـاره فیلـم سـینمایی «نیـاز» ،گفـت« :مـن این
فیلـم را اولیـن بـار روی پـرده و در جشـنواره فیلـم فجـر
دیـدهام .فیلـم از محتوایـی صحبـت میکنـد کـه در دنیـا
فرامـوش شـده اسـت .انسـان بـودن محـور فیلـم اسـت .از
بچگـی از مـا سـوال میکننـد کـه علـم بهتر اسـت یـا ثروت.
ایـن سـوال از اسـاس غلـط اسـت؛ چـرا کـه هـر دو وسـیله
هسـتند .ایـن فیلـم بـه مـا یـادآوری میکنـد کـه مهـم
نیسـت کـه در موقعیتـی هسـتی و یـا کار داری یـا نه مهم
ایـن اسـت در هـر صـورت انسـان باشـی».
ایـن فیلمنامهنویـس در ادامـه بیـان کرد« :بـه عنوان مثال
در مواجـه بـا یـک زلزلـه هـر کس به نوعی برخـورد میکند.
یکـی کمـک میکند ،دیگـری بیتفـاوت اسـت و شـخص
دیگـر دنبـال شـونده اسـت .فیلـم «نیـاز» ماننـد یـک آب
گـوارا بـه مـا یـادآوری میکنـد ،در موقعیتهـای معمـول
میتوانـی انسـان بـودن را نشـان دهـی .مـا فکـر میکنیـم
کارهـای بـزرگ بایـد دیـده شـود امـا دین ما تاکیـد دارد که
کار خـوب الزامـا نبایـد دیـده شـود .حتی در سـینمای غـرب
نیـز قهرمانهـا سـعی در دیـده نشـدن دارنـد .نمادهـا در
ایـن فیلـم خیلـی خـوب نشـان داد ه شـده اسـت».
احمـدزاده ادامـه داد« :جهـان «نیـاز» کاملا رئـال و واقعـی
اسـت .مـا در فیلـم و سـریالهایی کـه دربـاره گذشـته
میسـازیم همیشـه یک خانواده را با کم و کاسـتی نشـان

میدهیـم .یکـی از حسـنهای فیلـم «نیـاز» ایـن اسـت که
بـه هیـچ یـک از مفاهیـم اینگونـه تـن نمیدهـد».
وی افـزود« :شـخصیت اصلـی رفتارهایـش را از مناسـبات
اجتماعـی نگرفتـه اسـت .کاری کـه فیلمسـاز در ایـن فیلـم
میکنـد ایـن اسـت کـه عناصـر بهتـر شـدن انسـان در
وجـودش اسـت .شـخصیتهای فیلـم مبتنـی بـر اتفاقـات
جلـو میرونـد و دلـی کار میکننـد .شـخصیتها درک
درسـتی نسـبت بـه اطرافیانشـان دارنـد .انسـان بـودن از
آنجایـی شـروع میشـود کـه خـودت را نسـبت بـه دیگـران
مسـئول بدانـی .اگـر ایـن مسـائل نبـود کشـور مـا در دوران
جنـگ باقـی نمیمانـد .بچههـای داخـل فیلـم در سـنی
هسـتند کـه حـس میکننـد نـه کوچـک هسـتند نـه بـزرگ.
ایـن بچههـا نسـبت بـه اتفاقاتـی کـه در مناطـق جنگـی رخ
داده احسـاس مسـئولیت میکننـد».
این فیلمنامهنویس در ادامه به اهمیت مفاهیم انسانی
در جامعـه ایرانـی و کمبـود و ضعفهـای فرهنگـی اشـاره
کـرد و در ایـن خصـوص توضیـح داد« :نیـاز از کلیشـههای
احمقانـه روشـنفکری فاصلـه میگیـرد و مخاطـب را آگاه و
روشـن میکنـد .ایـن فیلـم روشـنگری میکنـد و مفاهیـم
درسـت انسـانی را بـه مخاطـب میدهـد .فیلـم ماننـد دوی
امـداد ،چوبـی کـه دونـدگان در دسـت دارنـد را بـه دسـت
مخاطـب میدهـد و بـه او میگویـد راه را ادامـه دهـد.
گاهی اوقات درگیری و دعوا با هدف درمان خوب اسـت.
البتـه کـه آخریـن راه اسـت .فیلـم میتوانسـت عنـوان
نـوازش را داشـته باشـد؛ چـرا کـه ابتـدا با نوازش سـعی در
راهنمایـی دارد .حتـی موضـوع تنبیـه نیز در فیلم به خوبی
نمایش داده شـده اسـت .فیلم «نیاز» رفتار انسـانی را به
خوبـی نشـان میدهـد .حتـی زیـادهروی در خوبـی کـردن
غلـط اسـت .مثلا اگـر شـما بـرادر و خواهـرت را بیـش از ده
دقیقـه در آغـوش بگیریـد شـما را پـس میزننـد».
احمـدزاده در پایـان خاطرنشـان کـرد« :مشـکلی کـه در
جامعـه مـا وجـود دارد ایـن اسـت کـه مـا پشـت بسـیاری
از مفاهیـم اخالقـی و دینـی پنهـان شـدهایم .بایـد از فیلـم
«نیـاز» مفاهیـم انسـانی دقیـق را فـرا گرفـت».
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ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
گزارش نشست فیلم «پرده آخر» با موضوع از تراژدی تا ملودرام در خانه جشنواره
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پرده آخر تراژیک نیست ،ملودرام است

نشسـت فیلـم «پـرده آخـر» تحت عنوان از تـراژدی تا ملودرام
در خانه جشـنواره برگزار شـد.
در ششـمین روز از برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر ،برسـی
و نمایـش گنجینههـای سـینمای ایـران ،نشسـت فیلـم
«پـرده آخـر» تحـت عنـوان (از تـراژدی تـا ملـودرام) بـا حضـور
اکبـر نبـوی نویسـنده و کارشـناس سـینما (مجـری) و دکتـر
تاجبخـش فنائیـان (کارگـردان و مـدرس دانشـگاه) در خانـه
جشـنواره برگـزار شـد.
اکبـر نبـوی در ابتـدای ایـن نشسـت عنـوان کـرد :واروژ کریـم
مسـیحی روایـت خـود را در فضایـی تراژیـک آغـاز میکند و در
ده دقیقـه پایانـی بـا ملـودرام کار را بـه پایـان میرسـاند .پـرده
آخـر ابعـاد و شـاخصه خاصـی دارد.
پرده آخر تراژیک نیست ،ملودرام است
فنائیـان در ابتـدای سـخنانش دربـاره تـراژدی در فیلـم پـرد ه
آخـر بیـان کـرد :اصطلاح تـراژدی متداول شـده و اذهان با آن
قرابـت دارنـد امـا تـراژدی از تعریـف ارسـطو بـه خطـای تراژیک
قهرمـان بـاز میگـردد و در نهایـت فاجعـه بـه وجـود میآیـد.
خطـای تراژیـک را قهرمـان مرتکـب میشـود و از ایـن بابـت
نمیتوانـم پـرده آخـر را تـراژدی بنامـم زیـرا قهرمـان اشـتباهی
نـدارد و در جدالـی کـه وجـود دارد مظلـوم اسـت امـا خطـاکار
نیسـت .همچنیـن درگیـری بیـن ضدقهرمـان و قهرمـان وجـود
دارد کـه بیـن خیـر و شـر اسـت.
توطئـه بـرای تصاحـب ملـک قهرمـان را بـه ورطـهای میانـدازد
و ورق در دقیقـه پایانـی بـر میگـردد و ایـن تعریـف ملـودرام
اسـت چـرا کـه تـا دقایـق پایانـی همـه چیز بـه ضـرر قهرمان و
در نهایـت بـه نفـع او میشـود.

او ادامـه داد :فیلـم کاملا ملـودرام اسـت و ضدقهرمـان تالش
خـود را میکنـد؛ میخواهـد او را بـه مهلکـهای بنـدازد و ایـن
مسـیر جـدال بـه نفـع قهرمـان ملـودرام اسـت .هـر عاملـی کـه
باعـث شکسـت ضدقهرمـان شـود و پایـان خـوش رقـم بخـورد
از قواعـد ملـودرام اسـت .ضـد قهرمان و قهرمـان در این فیلم
مظلـوم و ظالـم اسـت.
فنائیـان توضیـح داد :فیلـم از بابـت پیشـرفت در ژانـر کار
موفـق بـوده و نتیجـه بـه خوبـی و با ظرافت رقم خورده اسـت
و پایانبنـدی کاملا شـاد اسـت .مـا در یـک فیلـم صرفـا بـا
ژانـر مواجـه نیسـتیم و بـا سـبک مواجهیـم .ایـن یـک فیلـم
اکسپرسیونیسـم اسـت زیـرا بـه درون افـراد نفـوذ میکنـد و
آنچـه را درونشـان میگـذرد ،آشـکار میکنـد .ایـن فیلـم بـه
لحـاظ فیلمنامـه و کنـش و واکنشهـا رجـوع بـه درون دارد.
پرده آخر رجوع به اکسپرسیونیسم دارد
فنائیان اضافه کرد :ماجراها از درون آدمها آشـکار میشـود
و ایـن از لحـاظ نورپـردازی هـم مـورد توجـه قرار گرفته اسـت.
تاریکـی و روشـنایی و تمایـل بیشـتر بـه تاریکـی ،رجـوع بـه
اکسپرسیونیسـم اسـت کـه میخواهـد بـه جاهایـی کـه
تاریـک اسـت دسترسـی پیـدا کنـد و از ایـن بابـت ،ظرافت به
خـرج داده اسـت.
وی ادامـه داد :بـه جهـت تحصیلات کریـم مسـیحی و تسـلط
او بـه تئاتـر ،ژانـر ،سـبک ،سـاختار ،موضـوع و کار در پایـان
خـوش ،همـه حقایقـی را کـه مـا لحظـه بـه لحظـه پیگیـری
کردهایـم ،آشـکار میکنـد .شـهرت او و موفقیتـش در سـینما
از عرصـه نمایـش پایهگـذاری و بـا دیـد تئاتـری و علمـی و
هنـری نشـات گرفتـه اسـت.

سطح اندیشه ورزی در سینما به مرور دست کم گرفته شد
او ادامـه داد :در دهـه  60و اوایـل  70نیـز مسـیر درسـت و
منتهـی بـه نتیجـه نبود .سـطح آگاهیها نسـبت بـه مفاهیم
فلسـفی و اندیشـهورزی دسـت کم گرفته شـده بود و گیشـه
حـرف اول را مـیزد .اگـر آن دوران پایـه محکمـی بـرای مسـیر
اندیشـهورزی وجـود داشـت نتیجـه ایـن نبـود .مشـکل مـن
گیشـه نیسـت بلکـه نـگاه صـرف بـه گیشـه اسـت .آن دوران
شـناخت علمـی بـه هنـر وجـود نداشـت و در دانشـگاه نیـز
فلسـفه هنـر و بهتدریـج جـدی گرفتـه نشـد؛ شـکل ظاهـری
مذهـب در برخـی آثـار بـود اما اندیشـههای مذهبـی مبتنی بر
عرفـان و فلسـفه پایهریـزی نشـد.
فنائیـان ادامـه داد :اشـکال از همـان دوره شـروع شـد.
پایهریـزی درسـتی شـکل نگرفـت و جدیـت دهـه  60و 70
جنبـه احساسـی و انفـرادی داشـت .تعـداد مراکـز آمـوزش
عالـی زیـاد شـد و دانشـگاه هـم تحتتاثیـر از هـم گسـختگی
اندیشـهها مربـوط بـه فلسـفه هنـر بـود .ذهـن هر دانشـجویی
بهـم ریختـه شـد و دانشـگاه چارچـوب خوبـی را منتقـل نکـرد.
هنوز در دانشگاه شرح دروس فلسفه هنر جدی نیست
او اضافـه کـرد :در درسهـای دانشـگاه عناوین و شـرح دروس
فلسـفه هنـر هنـوز جـدی نیسـت ،مبنـای هنـر ضعیـف اسـت.
در شـکل گسـترده میشـود امـا در مفاهیـم و جهانبینیهـا
جـدی گرفتـه نمیشـود .هـر کشـوری بـر مبنـای جغرافیـای
فرهنگـی خـود فلسـفهای را ترجیـح میدهـد .در ایـران مبنـا
اسلام و شـیعه اسـت .مـا متکـی بـه عرفـان هسـتیم و
فلسـفه در کشـور مـا در طـول تاریـخ مهـم بـوده اسـت .مـرز
جغرافیایـی مـا نشـانهگذاریهای خـاص داشـته و حافـظ و
سـعدی و دیگـران مبانـی اندیشـه یکسـان و نقطـه مشـترکی
در اندیشـهها ،افـکار و فرهنـگ ایرانـی داشـتند .ایـن حلقـه
اندیشـهای بـه ویـژه در هنـر سالهاسـت کـه در کشـور مفقود
شـده اسـت .چیزی که جریان دارد فاقد اندیشـههایی اسـت
کـه در فرهنـگ ایـران ریشـه دارد .حافـظ و سـعدی و مولوی را
ایـن فرهنـگ خلـق کـرده امـا ایـن فرهنـگ جـدی گرفته نشـده
اسـت .مـا کثـرت را داریـم امـا وحـدت نداریـم درحالـی کـه
بنیـان فلسـفه ایـران بـر مبنـای کثـرت در عیـن وحدت اسـت.
نبوی اشاره کرد :سینمای ایران به لحاظ ژانر مشکل دارد.
عاشورا تراژدی نیست ،حماسه است
فنائیـان ادامـه داد :فناییـان گفـت :گفتـه میشـود واقعـه
عاشـورا تـراژدی اسـت در حالـی کـه حماسـه اسـت و حماسـه
یک ژانر اسـت .ما نمیدانیم این حماسـه باید در چه سـبکی
ارائـه شـود و حماسـه تاثیرگـذاری عمیـق دارد.
وی افـزود :مـا ایـن ژانـر را نداریـم و بـه آن فکـر نشـده اسـت.
اگـر کارهایـی را میبینیـم کـه تفکـر دارنـد ،در شـاخههای

اصطالح تراژدی

متداول شده و اذهان
با آن قرابت دارند

اما تراژدی از تعریف
ارسطو به خطای

تراژیک قهرمان باز

میگردد و در نهایت
فاجعه به وجود
میآید

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

تاجبخـش فنائیـان درخصوص وضعیت حوزه نمایشـی کشـور
عنـوان کـرد :در دوره دهـه شـصت و اوایـل  70فیلمسـازی و
تئاتـر تحـت تاثیـر انقلاب گرایـش بـه اندیشـهورزی داشـت
و انتقـال مفاهیـم عمیـق اجتماعـی ،انسـانی و مذهبـی واقعـا
در کارگردانهـا وجـود داشـت امـا تغییراتـی حاصـل شـد کـه
بخشـی ناشـی از مسـائل اقتصادی ،سیاسی و زندگی متداول
اجتماعـی و تغییـر الگوهـا بـود .ایـن تغییـرات موجـب شـده
کـه وضعیـت ویـژه فعلـی متفـاوت از آن دوره باشـد .امـروز
خیلـی کارهـا شـاید چشـمگیرتر هـم باشـد زیـرا بازیگرانـی
تربیـت شـدهاند کـه بـازی خوبـی دارنـد و کارگردانهـا و افـراد
دیگـری هـم هسـتند کـه میخواهنـد کار جـذاب کننـد و
تماشـاگر بیشـتری داشـته باشـند و اگـر بـه لحـاظ علمـی و
هنـری بخواهیـم نـگاه کنیـم ،میتوانیـم ادعـا کنیـم کـه ایـن
مسـیر درسـت نیسـت.
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درخـت ایـن اثـر شـکل پیـدا کـرده اسـت و اتفاقهـای خـاص
هسـتند ،شـاید خـود کارگـردان و نویسـنده هـم نتوانـد آنها را
ادامـه دهـد چـرا کـه او هـم تحـت تاثیر شـرایط تغییـر میکند.
مـا چـرا در راس هنـر جهـان نباشـیم وقتـی فردسـی داریـم.
اگـر بیـن هومـر و فردوسـی مقایسـه کنیـد فردوسـی غالـب
میشـود و مـا حتـی در روخوانـی آثـار فردوسـی مشـکل داریم
چـه برسـد بـه ادراک آن.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :فردوسـی واژگانـی دارد کـه
در گفتوگوهـای روزمـره مـردم وجـود دارد امـا زمانـی کـه
میخواهیـم شـعر بخواهیـم دچـار مشـکل میشـویم .برخـی
از هنرمنـدان مـا شـاهنامه و مولـوی را خـوب نخوانـده ،درک
نکرده و با مبانی آشـنا نیسـتند و نمیدانند از کجا سرچشـمه
گرفتـه اسـت.

در نشست رسانهای فیلم «نگهبان شب»مطرح شد

شخصیت و فضاهای قصه نگهبان شب
بهشدتواقعیهستند
ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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نشســت رســانهای فیلــم «نگهبــان شــب» بــا حضــور
عوامــل فیلــم و بــا اجــرای حامــد مهربانــی برگــزار شــد.
نشســت رســانهای فیلــم «نگهبــان شــب» در هفتمیــن
روز از برگــزاری جشــنواره و در اولیــن ســانس بــا اجــرای
حامــد مهربانــی و بــا حضــور عوامــل ایــن فیلــم و اهالــی
رســانه برگــزار شــد.
رضــا میرکریمــی (کارگــردان) ،تــورج الونــد (بازیگــر)،
محســن کیایــی (بازیگــر) ،اللــه مرزبــان (بازیگــر) ،علــی
اکبــر اصانلــو (بازیگــر) ،صفــورا خوشطینــت (بازیگــر)،
فهمیــه هرمــزی (بازیگــر) ،محمــد داوودی (نویســنده)،
زهــرا صمــدی (طــراح لبــاس) ،ســعید حســنلو (طــراح
صحنــه) عوامــل حاضــر در نشســت بودنــد.
در ابتــدای ایــن نشســت ،رضــا میرکریمــی ،کارگــردان
گفــت« :جهــان فیلــم «نگهبــان شــب» بــر نــگاه
شــخصیت اصلــی ،تجربیــات و ادراک او منطبــق
اســت .ماجراهــای جانبــی در فیلــم چیزهایــی اســت
کــه شــخصیت از آنهــا عبــور میکنــد و هــدف اصلــی
فیلــم نیســتند و مــن نمیخواســتم بــه آن ورود
کنــم».
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا فیلمهایــی بــا
مضامیــن سیاســی نمیســازد ،بیــان کــرد« :طبیعــت
کار مــن ایــن نیســت کــه اظهــار نظراتــم را بهصــورت
صریــح بیــان کنــم امــا بهطــور قطــع دیــدگاه و نظــر
خــود را دارم و فکــر میکنــم کاری مانــدگار اســت
کــه ذهــن مخاطــب نیــز بــا درک مختــص بــه خــود در
نتیجهگیــری کار نقــش داشــته باشــد».
میرکریمــی ادامــه داد« :بهنظــرم ریتــم فیلــم کشــدار
نبــود .دربــاره شــکایتی هــم کــه از خبرنــگاران کــرده
بــودم فکــر میکنــم بهتــر اســت کــه فضــای جلســه
را بــه ایــن ســمت نبریــم .مــن از گرافیــک وارد ســینما

شــدم و کنتــرل فضــای بصــری فیلــم در طراحــی
میزانســنها برایــم اهمیــت ویــژهای دارد».
او ادامــه داد« :ایــن ایــده نعلبهنعــل از جایــی نیامــده
اســت؛ امــا فکــر میکنــم کاراکترهــا ،شــخصیت و
فضاهــای قصــه بهشــدت واقعــی هســتند .مــن بــه
شــخصیتهای درون فیلمــم احتــرام میگــذارم،
حتــی اکثــر مواقــع بــا توجــه بــه ویژگــی کاراکترهــا در
حیــن فیلمبــرداری چیزهایــی را تغییــر میدهــم».
ایــن کارگــردان در خصــوص انتخــاب بازیگــر بــرای ایــن
فیلــم گفــت« :مــن در ســفرهایی کــه بــرای فیلمهــا
مــیروم و یــا در محافلــی کــه جوانــان را میبینــم
همــه عالقهمنــد بــه بازیگــری هســتند .مــن ســایتی
را تعریــف کــردم کــه عالقهمنــدان رزومهشــان را
بفرســتند و بعــد از بررســی  13هــزار نفــر ثبتنامــی،
بــه هــزار نفــر رســیدیم کــه تــورج الونــد در همــه
مراحــل بــاال میآمــد و درنهایــت پذیرفتــه میشــوند.
اللــه مرزبــان را هــم از آن ســایت و بــا توجــه بــه نقــش
تــورج الونــد انتخــاب کردیــم کــه پیــدا کــردن او نیــز
یــک مــاه طــول کشــیده بــود .بــرای همکارانــم هــم مــن
ایــن بانــک را معرفــی کــردم کــه از آن بــرای انتخــاب
بازیگــر اســتفاده کننــد».
در ادامــه اللــه مرزبــان گفــت« :کار کــردن بــا رضــا
میرکریمــی بــرای مــن جــزو یکــی از آرزوهایــم بــود و
همیــن کــه بعــد از آن پروســه یــک ماهــه انتخــاب
بازیگــر امــروز اینجــا هســتم بــرای مــن کافــی اســت
و نقشــی کــه میبینیــد حاصــل بازیگردانــی بینقــص
ایــن کارگــردان اســت».
میرکریمــی دربــاره همــکاری بــا محســن کیایــی توضیح
داد« :محســن کیایــی بــرای فیلــم مــن یــک نعمــت
بهحســاب میآیــد .در ســریال «همگناه» کــه بــازی

شب» بر نگاه شخصیت
اصلی ،تجربیات و

ادراک او منطبق است.
ماجراهای جانبی در

فیلم چیزهایی است که
شخصیت از آنها عبور
میکند و هدف اصلی
فیلم نیستند
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جهان فیلم «نگهبان

ایشــان را دیــدم در دل آرزو کــردم کــه بــا او همــکاری
داشــته باشــم .فکــر میکنــم کــه محســن کیایــی نیــز
بــرای حضــور در ایــن فیلــم ریســک کــرد چــون همراهــی
بــا بازیگــران ناشــناخته میتوانــد کاری ســخت باشــد».
محســن کیایــی نیــز گفــت« :در کارنامــه هــر بازیگــری
کار کــردن بــا کارگردانــان بزرگــی مثــل رضــا میرکریمــی
افتخــار بزرگــی اســت .او هدایــت بازیگــری فوقالعادهای
دارد .بایــد بگویــم همــه بازیگــران ایــن فیلم قبــا
بازیگــر بودنــد .او در ابتــدا زبــان کــردی یــاد گرفــت و
بعــد دوبــاره بــه خواســت آقــای میرکریمــی بــه ایــن
لهجــه جدیــد رســید».
فهیمــه هرمــزی دیگــر بازیگــر زن ایــن فیلــم اظهــار کــرد:
ســادگی و بیآالیــش بــودن شــخصیت بــرای مــن بســیار
جــذاب بــود .ضمــن ایــن کــه یــاد گرفتــن لهجــه کرمانــی
نیــز برایــم بســیار جــذاب بــود».
تــورج الونــد نیــز در ادامــه گفــت« :ایــن فیلــم بــرای مــن
پنجمیــن فیلمــی بــود کــه نــزد محمــد عســگری تســت
م ـیدادم .در چهــار فیلــم قبلــی پذیرفتــه نشــده بــودم
امــا در رونــد ایــن کار دیــدم او کســی اســت کــه بــه
درســتی پــای بازیگــر کار میایســتد .مطمئــن بــودم کــه
چــون رضــا میرکریمــی کارگــردان کار اســت ،حتمــا نقــش
مــن خــوب از آب درمیآیــد».
مرزبــان اظهــار کــرد« :جزئیاتــی کــه رضــا میرکریمــی
هنــگام بازیگــری از مــا میخواســت ،شــاکله نقــش مــا را
بهخوبــی شــکل داد».
میرکریمــی همچنیــن افــزود« :بایــد از ویشــکا آســایش
تشــکر کنــم بابــت بــازی افتخــاری کــه در فیلــم داشــتند.
بــرای نقــش کیومــرث پوراحمــد هــم بایــد بگویــم کــه
در ابتــدا قــرار بــود بازیگــر دیگــری نقــش ایشــان را
بــازی کنــد .امــا او از پــس کار برنیامــد و درســت روز
فیلمبــرداری مــن یــاد کیومــرث پوراحمــد افتــادم و بــا او
تمــاس گرفتــم».
او گفــت« :جهــان هــر اثــر مناســبات مخصــوص بهخــود
را دارد و نمیتــوان تعریــف دقیقــی بــرای تنــد و کنــد
بــودن ریتــم ارائــه داد».
کیایــی گفــت« :بهنظــر مــن ایفــای نقــش ایــن کاراکتــر
کــه نقشــی خاکســتری دارد و الیههــای بســیاری در
شــخصیتها بــه چشــم میآیــد بایــد بگویــم ایفــای
ایــن نقــش برایــم ســخت بــود».
محمــد داودی گفــت« :ایــن فیلــم ســاختاری خــرده
پیرنــگوار دارد و بایــد بگویــم کــه چنیــن فیلمــی بــا
الگوهــای ثابتــی کــه در بســیاری از آثــار ســینمایی
دارنــد ،متفــاوت اســت».

فجـــــر
چـــهل
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ه مقوله سینما و عصر دیجیتال مطرح شد
در نشست تخصصی واکاوی موضوعات سینمایی ب 

دنیای دیجیتال خوراک بهتری
برای نیاز روایتگری مخاطب فراهم کرده است
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دومیـن نشسـت تخصصـی واکاوی موضوعـات سـینمایی بـه
مقولـه سـینما و عصـر دیجیتـال اختصـاص داشـت.
دکتـر مجیـد شـیخ انصـاری عضـو هیـات علمی دانشـگاه هنر
میهمـان نشسـت تخصصـی واکاوی موضوعات سـینمایی بود
ه مقولـه سـینما و عصـر دیجیتـال ورود کـرد .مسـعود
کـه بـ 
سـفالیی عضـو هیـات علمـی و مدیـر گـروه سـینما دانشـگاه
هنـر اجـرای ایـن نشسـت را عهـدهدار بـود.
شـیخ انصـاری در ابتـدای مراسـم دربـاره موضوع عنـوان کـرد:
«بهطـور طبیعـی اولیـن تغییـرات در حـوزه ابـزار اتفـاق افتـاد
و وسـایل متحـول شـدند و بـه دنبـال آن روشهـای توزیـع و
زنجیـره تامیـن هـم تحـت تاثیـر این تحـول قرار گرفـت و این
روی نیـروی انسـانی خلاق تاثیـر زیـادی گذاشـت».
شـیخ انصـاری بـا اشـاره بـه تغییـر انتظـار مخاطبـان از سـینما
عنـوان کـرد« :بعـد انعـکاس ایـن تغییـرات را در دانش سـینما
هـم دیدیـم و مخاطـب بهعنوان آخرین الیـه تحت تاثیر قرار
گرفتـه اسـت و انتظاراتـش از سـینما تغییـر کـرد؛ پـس ابتـدا
ابـزار و بعـد مفهـوم رسـانه تغییـر کرد».
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه هنـر اظهـار کـرد« :پـس از تغییر
دانـش سـینمایی نیازهـای جدیـدی بـه وجـود آمـد و بهدنبـال
آن تغییـرات و پیشـرفتهای دیگـر حاصـل شـد .اینکـه ایـن
تغییـرات چطـور اتفـاق افتـاد ،جـذاب اسـت .تغییراتـی کـه
بـه کوچـک شـدن ابـزار و سـاد ه شـدن فرایندهـا منجـر شـده
اسـت ،امـکان انجـام کارهایـی امکانپذیـر شـد کـه تـا قبـل از
ایـن ممکـن نبـود».
شـیخ انصـاری افـزود« :عمـق و ماهیـت این تاثیـرات اهمیت
دارد و دوران دیجیتـال فراینـدی را اصلاح میکنـد و شـاید در
ابتـدای دیجیتـال شـدن سـینما بتـوان مسـیر ایـن تغییـرات
را ردیابـی کـرد .ایـن تغییـرات امـروزه جـذاب هسـتند امـا ایـن
تغییـرات بـرای عالقهمنـدان جـدی سـینما مفهـوم دارنـد و بـه
منزله تحول هستند .باید دانست بازنگری در مسائل اساسی

و معرفتشناسـی و کارکردهای سـینما به دنبال ایجاد تحول
در سـینما رخ میدهـد».
سـفالیی در ادامـه صحبتهـای شـیخ انصـاری دربـاره
گسـتردگی طیـف مخاطبـان سـینما و انتظـارات از کارگـردان و
فیلـم ،تصریـح کـرد« :کثـرت تولیـدات و بـه دنبـال آن کثـرت
تفکـر و پراکندگـی مخاطـب در اثـر ورود بـه دیجیتـال رخ داد.
امـروزه مـا دیگـر نمیتوانیـم از مخاطب توقع خاص و عمل در
مسـیری مشـخص داشته باشیم و به همین دلیل گستردگی
طیـف مخاطبـان بازخوردهایـی کـه کارگـردان از فیلـم میگیرد
متفـاوت از چیـزی اسـت کـه انتظار داشـته اسـت».
شـیخ انصـاری در ادامـه ایـن بحـث بیـان کـرد« :آخریـن الیـه
تحـوالت تغییـر در انتظـار مخاطبـان بهمعنـای عـام اسـت و
اصـوال مفهـوم سـینما و مـرز بنیادیـن سـینما و دیگـر هنرهـا
تغییـر کـرده اسـت .تجربـه جمعـی از موضوعـی ثابـت ویژگـی
سـینما اسـت .آسـانتر شـدن فرایند سـاخت باعث شـده که
دایـره حضـور افـراد در سـینما بیشـتر شـود اما آیا اسـتفاده از
ظرفیتهـای زیباییشـناختی سـینما محقـق شـده اسـت؟ در
پاسـخ بایـد گفـت کـه نیمـی از ایـن ظرفیتهـا خالـی مانـده
اسـت .تنظیمگری مدیریت کالن سـینما باید در هر دو حوزه
باشد».
شـیخ انصـاری دربـاره نقـش مدیریـت کالن در سـینمای
دیجیتـال اظهـار کـرد« :سـینمای دیجیتـال ارزان نیسـت امـا
آنچـه شـما میخواهیـد نـوع مدیریـت را تعییـن میکنـد.
بخشهـای زیـادی از حـوزه دیجیتـال هنـوز مغفـول مانـده
اسـت .کار مدیریـت کالن تنظیمگـری اسـت و اسـتفاده از
فرصتهـای تغییـر تکنولـوژی باید مبنا باشـد .دیجیتال حتی
در آمـوزش و دیگـر عرصههـا هـم وارد شـده و نسـل جدیـد
دایـره انتظاراتشـان از سـینما فقـط سـینما نیسـت و بسـیار
فراتـر رفتـه اسـت».
سـفالیی در خصوص تنوع در عصر دیجیتال بیان کرد« :تنوع

ارزان نیست اما آنچه
شما میخواهید
نوع مدیریت را
تعیین میکند.

بخشهای زیادی از

حوزه دیجیتال هنوز
مغفول مانده است

دیـد ،موضوعـی اسـت کـه در عصـر دیجیتـال رخ داده اسـت
و  VODهـا کـه امـکان انتخـاب بـه مخاطـب داده اسـت ،وارد
عرصـه شـدهاند و شـاید حتـی قصـه هـم فـاش شـود امـا هنـوز
اشـتیاق مخاطـب بـرای تماشـا وجـود دارد و ایـن در راسـتای
افزایـش دامنـه دیـد مخاطب اسـت .این در نگاه اهالی سـینما
یـک ضعـف تلقـی شـده و سـینمای دیجیتـال را آسـیبزننده
میداننـد چـرا کـه جریان تفکر به تصور افراد قدیمیتر سـینما،
تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا ایـن چقدر درسـت اسـت و
آیـا سـینمای دیجیتـال بـه ماهیـت سـینما آسـیب میزنـد؟»
شـیخ انصـاری در ادامـه صحبتهـای سـفالیی عنـوان کـرد« :ما
در عصـر امـروز دیگـر حوصله تمرکز چند سـاعته روی یک فیلم
را نداریـم امـا سـینما در حـال تحـول بـه روش جدیـد اسـت.
امـروز دسترسـی بـه فیلمهـا راحـت شـده و سـینما از امکانـات
قبلـی فاصلـه گرفتـه و بایـد خود را بـا انتظارات مخاطب تنظیم
کنـد .ریتـم محتـوا و موضوعـات فیلمهـای جدیـد متفـاوت از
فیلمهـای قدیـم اسـت امـا مخاطـب روایتگـری را دوسـت
دارد و چگونگـی وقـوع حـوادث بـرای او اهمیـت دارد حتـی اگـر
داسـتان فیلـم لـو بـرود».

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

سینمای دیجیتال

او افـزود« :سـینما بـه جایـی میرسـد کـه بایـد بـه یـک سـری از
سـواالت پاسـخ بدهد .فیلمسـاز دامنه وضوح و دید مخاطب را
تعییـن میکنـد و اگـر امکانـی بیاید که مخاطـب بتواند وضوح
را تغییـر دهـد ،ممکـن اسـت تهدیـد بهنظـر بیایـد امـا از طرفـی
میتوانـد یـک فرصت باشـد».
سـفالیی دربـاره زیسـت دیجیتـال بیـان کـرد« :در یـک دورهای
تکـرار ایـراد بـود و مسـیر داسـتان خطـی بـود امـا امـروز تجربـه
زیسـت از دل جهـان دیجیتـال میآیـد و مـا وارد داسـتانهای
در لحظـه میشـویم .امـروز بـه واسـطه ایـن تجربـه زیسـت
دیجیتـال دیگـر تهنشـین شـدن داسـتان کـه در گذشـته بـود،
مفهـوم نـدارد».
شـیخ انصـاری دربـاره تغییرات در سـینما تصریح کرد« :سـینما
بـا ایـن تغییـرات غریبه نیسـت و در ابتدا مقاومت در مخاطب
وجـود دارد .سـینما بـه لحـاظ ابـزار دیـر یـا زود بـه یـک آییـن
تبدیـل میشـود امـا بـه لحاظ روایی به همان سـنت خـود ادامه
میدهـد».
او ادامه داد« :نیاز زمان حال که شـاید در حال تبدیل شـدن به
عـادت اسـت مـن فکـر میکنـم کـه یا گذراسـت یا بـاری از روی
دوش سـینما برمیدارد .میراث سـینما تاثیر خود را گذاشـته و
بالغتر شـده است».
سـفالیی دربـاره اهمیـت داسـتان در فیلمهـای سـینمایی بیان
کـرد« :تکنولـوژی در بحـث تماشـاگری سـینما خـود را نشـان
میدهـد امـا عالقـه بـه داسـتان بـه واسـطه تعـدد تماشـای
فیلمهـا افزایـش یافتـه اسـت».
شـیخ انصـاری دربـاره روایـت در سـینما عنـوان کـرد« :زمانـی
فیلمهـا بـه سـواالت معرفتشناسـانهای پاسـخ میدادنـد
کـه امـروز دیگـر پاسـخ داده شـده هسـتند .یکـی از نیازهـای
همیشـگی بشـر روایـت بـوده اسـت .نیازهـای ذهنـی مخاطـب
فراتـر از دنیایـی اسـت کـه در آن زندگـی میکنـد و البته دنیای
دیجیتـال خـوراک ایـن نیـاز را فراهـم میکنـد».
شـیخ انصـاری در انتهـای صحبتهـای خـود بیـان کـرد« :دنیـای
دیجیتـال در یـک معنـا ترسـناک و در معنای دیگـر زوایای مثبت
دارد زیـرا ذهـن بشـر امـکان تصـور و تخیـل دارد .مـن به این دنیا
خوشبین هستم و احساس میکنم که نسل آینده با تکنولوژی
مخصـوص خـود سـر و کار خواهـد داشـت .عصـر دیجیتـال بـه
نسـبت تاریـخ سـینما اتفـاق نویـی اسـت و بایـد بـه ایـن توجـه
کرد .مدیریت کالن سـینما باید به تحوالت معرفتشناسـانهای
کـه بـه ایـن واسـطه رخ میدهـد ،توجـه کند».

فجـــــر
چـــهل
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