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دیدگاه مدیر روابط عمومی جشنواره چهلم

حذف مطرح نیست
رشد و تکامل مطرح است
جشـنواره فیلـم فجـر بزرگتریـن رویـداد فرهنگـی،
هنـری ایـران اسـت و انتظـار مـیرود بـا قدمـت 40
سـاله خـود بـه بلـوغ و بالندگـی ممتـازی در همـه
ابعـاد برسـد.
در اصـل صحبـت از حـذف فـرش قرمـز یـا هـر فـرش
دیگـری نیسـت و صحبـت درواقـع ایجـاد تغییـر و
تحـول در سـاختار جشـنواره فیلـم فجـر بـه عنـوان
بزرگتریـن رویـداد فرهنگـی هنـری ایـران اسـت.
انتظـار ایـن اسـت کـه جشـنواره فیلـم فجـر بـا
قدمـت  40سـاله خـود بـه بلـوغ و بالندگـی ممتـازی
در آسـتانه ورودش به دهه پنجم
تقویـم زمانی خود رسـیده باشـد و
نیازمند تغییرات اساسـی سـاختار
در شـاکله اش اسـت .بخشهـای
فرهنگـی بـه ایـن جشـنواره اضافـه
شـده و قطعـا در زمـان برگـزاری
جشـنواره متوجـه غنـای محتوایـی
و کثـرت فضـای فرهنگی آموزشـی
آن در کنـار بخـش نمایـش
فیلمهـا و برگـزاری جلسـات
پرسـش و پاسـخ خواهیـم بـود .در
ادامـه تغییـر و تحـوالت فرهنگـی
جشـنواره نیـاز بـه بازنگـری در معمـاری ،هویـت
فرهنگـی و بصـری جشـنواره داریـم .در بسـیاری از
دورههـا سـعی شـده اسـت فـرش قرمـز بـه عنـوان
یـک کاریکاتـور تقلیدگونـه از الگـوی جشـنوارههای
اروپایـی و غربـی اتفـاق بیفتد که بـد یا خوب بودن
آن االن مطـرح نیسـت و اشـاره بنـده بـه مراسـم و
طراحـی فرهنگـی اسـت تـا حرکتـی را رقـم بزنیـم که
سـاختار و شـاکلهای حـاوی و نشـانگر هـوت بصـری
فرهنـگ و معمـاری ایرانـی ایـران را دارا باشـد.
متاسـفانه در برخـی دورههـا شـاهد حاشـیههایی در

کنـار و بـه بهانـه همیـن فـرش قرمـز بودیـم کـه ایـن
حاشـیهها هویت فرهنگی و اهمیت خود جشـنواره
را تحت الشـعاع قرار میداد .چیزی که در سیاسـت
گذاریهـای برگزارکننـدگان جشـنواره امسـال هسـت
اهتمـام ویـژه بـه رنـگ و لعـاب ،سـبقه و هویـت
فرهنگـی جشـنواره فیلـم فجـر اسـت و صحبـت از
حـذف آییـن خاصـی از مراسـم نیسـت بلکـه بحـث
رشـد و تکامـل مراسـم اسـت.
فیلمها را فقط هیات داوران می بینند
دربـاره فیلمهایـی کـه بـه جشـنواره ارسـال شـده
ایـن نکتـه ضـروری بـه نظـر مـی
رسـد کـه امـکان و اجـازه نمایـش
فیلمهایـی کـه تحویـل دبیرخانـه
شـدند بـه افـراد غیـر وجـود ندارد
و صراحتـا بـه هیـچ وجـه هیـچ
فیلمـی در اختیـار افـراد غیـر از
هیئـت انتخـاب قـرار نگرفـت.
فیلمهـا بـه صـورت کـد گـذاری
شـده و در یـک زمـان مشـخص
تحویـل دبیرخانـه جهـت بازبینـی
هیئـت انتخـاب میشـود و
پـس از آن کدهـای مربوطـه بـه
صـورت اتومـات غیرفعـال میشـوند و از ایـن جهـت
هیچکـس جـز افـراد هیئـت انتخـاب امـکان دیـدن
فیلمهـا را نـدارد .در خصـوص فیلمـی کـه بـرای
دوسـتان اوج بود کسـی ادعای مسـتقیمی مبنی بر
اسـپویل کـردن فیلـم نداشـته اسـت .در ارتبـاط بـا
سـایر فیلمهـا هـم ،یکـی از منتقدیـن نـام آشـنا در
صفحـه شـخصی خـود دربـاره ایـن موضـوع توضیـح
داد .اینکـه چـه بخشهایـی از فیلـم را و چگونـه
و بـه چـه طریقـی دیـده بـود؛ و ایـن شـخص هیـچ
ارتباطـی بـه دبیرخانـه جشـنواره نداشـت.
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پیام رئیس سازمان سینمایی به چهلمین جشنواره فیلم فجر

چتر جشنواره فجر بر فراز ایران
دیدگاه

محمد خزاعی
در دوران جدیـد ،سـینما بـه عنـوان هنـر حقیقتجـو و
خیالانگیـز و یکـی از مهـم تریـن مظاهـر زندگـی اجتماعـی
سـهم مهمـی در فرهنـگ سـازی ،امیدآفرینـی ،آگاهـی
بخشـی بـرای جامعـه دارد و در ایـن راسـتا ،رویـداد بـزرگ
«جشـنواره فیلـم فجـر» بـه مثابـه میعـادگاه مبـارک و
نمایشـگاه دسـتاوردهای یکسـاله سـینماگران در آینـه
افـکار عمومـی مسـیر اسـتعالی فرهنـگ ایرانی_اسلامی را
در بسـتر سـینما بـه نمایـش بگـذارد.
بـدون تردیـد ،سـینمای ایـران در «گام دوم انقلاب»
نیازمند همدلی و اندیشـهورزی همه خانواده سینماسـت؛
تـا ضمـن فهـم ضـرورت هـا و آسـیبهای ایـن عرصـه
بـه نـگاه مبتنـی بـر «قانونگرایـی»« ،استانداردسـازی»و
«عدالتمحـوری» بیـش از پیـش تکیـه دهـد .و در ایـن
گام ،در آغـاز دهـه پنجـم جشـنواره فجر بـه تغییر و تحول
در سـاختارها نیـاز داریـم تـا بـرای آن افقهـای تـازهای را
ترسـیم و بهسـوی آن حرکـت کنیـم.
بـی گمـان ،انگارههـای فریبنـده ،گاه ایـن سـینما را از
رسـالت راسـتینش دور میکننـد .سـینمایی کـه در آن
چرخـه تولیـد و پخـش آثـار بـر محـور عدالـت فرهنگـی
نچرخـد و فیلمهـا بـا خواسـت جامعـه ،مطالبـات مـردم و
منافـع ملـی همسـو نباشـد ،نمیتوانـد سـینمای ایـدهآل و
انقالبـی تلقـی شـود.
پـس بـه تاسـی از رهنمـوده رهبـری معظـم انقلاب بـا

رویکرد «بازسـازی انقالبی» سـاختارها ،تحول زیرسـاختها
و ارتقـاء فناوریهـای جدیـد در عرصـه هنـر ،مسـیر را بـرای
رشـد خالقیت ها بگشـاییم و به رشـد و اعتالی سـینما در
چارچـوب «منافـع ملـی»« ،دیپلماسـی فرهنگی» و «عدالت
اجتماعی» بیندیشـیم.
جشـنواره «فیلـم فجـر» جلـوه گاه خالقیتهـا ،رهیافتهـا
و دریافتهـای یکسـاله سـینما و بسـتری بـرای
آسیبشناسـی ،ظرفیتشناسـی و نیازسـنجی اسـت.
اقبـال عمومـی مخاطبـان سـینما و شـور و اشـتیاق اقشـار
جامعـه در آسـتانه جشـنواره؛ سـرمایه بـی بدیلـی بـرای
سـینماگران ،مدیران و تصمیم گیران کالن حوزه فرهنگی
کشوراسـت تـا فـارغ از روزمرگیهـا و حواشـی زودگـذر ،بـه
بهـره گیـری هـر چـه بیشـتر از ظرفیتهـای ایـن رسـانه در
جهت پیشـرفت و توسـعه پایدار جامعه و بازنمایی و حل
گرههـای کـور بسـان تعریـف حضـرت امـام خمینـی(ره) در
سـاحت هنـر برتـر ،اسـتفاده نماینـد.
امیـد اسـت چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر کـه چتـر آن بـا
موهبت نگاه عدالت فرهنگی بر فراز ایران و تمامی استان
ها و مناطق کشور برافراشته شده با راهبرد» امیدآفرینی»،
« اخالق گرایی» و « آگاهیبخشـی» ضمن اهتمام مضاعف
به رعایت نکات بهداشـتی و مصوبههای سـتاد ملی مقابله
بـا کرونـا بـه درخشـندگی و پویایـی هـر چـه بیشـتر فرهنـگ
ایرانی -اسلامی در چشـم جهانیان بیانجامد.
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ایـن دوره جشـنواره ،برپایـه عدالتهـای فرهنگـی
بـه عنـوان بزرگتریـن جشـن فرهنگـی انقلاب در
تمـام اسـتانهای سراسـر کشـور طنیـن و انعکاس
خواهـد داشـت و مـردم عزیـز مـا میتواننـد
فیلمهای مسـابقه سـینمای ایران را در سینماهای
منتحـب سراسـر کشـور تماشـا کننـد.
ایـام دهـه فجـر و سـالگرد پیروزی انقالب اسلامی
را بـه تمـام هموطنان عزیز و سـینماگران و سـینما
دوسـتان ارجمنـد تبریـک میگویـم .انشـاهلل بـا
ورود بـه ایـام دهـه فجـر چهلمیـن دوره جشـنواره
فیلـم فجـر را مطابـق برنامهریزیهـای گذشـته
آغـاز خواهیـم کـرد .امسـال نیز برپایـه عدالتهای
فرهنگـی جشـنواره فیلـم فجـر به عنـوان بزرگترین
جشـن فرهنگـی انقلاب در تمـام اسـتانهای

سراسـر کشـور طنیـن و انعـکاس خواهـد داشـت
و مـردم عزیـز مـا میتواننـد فیلمهـای مسـابقه
سـینمای ایـران را در سـینماهای منتحـب سراسـر
کشـور تماشـا کننـد.
از آنجایـی کـه یکـی از اهـداف جشـنواره
فیلـم فجـر ایجـاد شـور و نشـاط اجتماعـی
اسـت ،از مخاطبـان تقاضـا میکنیـم بـا رعایـت
شـیوهنامهها بهداشـتی تجربـه و خاطـره خوبی را
برای خودشـان و سـایرین رقم بزنند ،خوشـبختانه
همکارانـم درسـتاد برگـزاری جشـنواره فیلـم
فجـر در کمیتههـای مختلـف کارهـا را براسـاس
برنامههـای قبلـی پیـش میبرنـد و هماهنگـی
کامـل تـا پایـان جشـنواره بـه سـرانجام خواهـد
رسـید.
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جشنواره فجر باید
سالیق مختلف را پوشش دهد

فیلم بیرو ورزشی و دربارهی یک قهرمان ملی است که همچنان فعالیت حرفهای اش را ادامه میدهد .این خودش،
موضوع و تصمیم جدیدی در سینمای ایران است
مجیـد برزگـر بـا تهیهکنندگـی فیلـم «بیـرو» در ایـن دوره از
جشـنواره حضـور دارد .فیلمـی کـه کارگردانـی آن را مرتضـی علـی
عبـاس میرزایـی بـر عهـده دارد .با او دربارهی جایگاه جشـنواره در
چهلسـالگی ایـن رویـداد گفتوگـو کردیـم.
مجیـد برزگـر ،دربـارهی اینکـه آیـا جشـنوارهی فجـر میتوانـد
ویترینـی بـرای سـینمای ایـران باشـد میگویـد «واقعیـت ایـن
اسـت کـه جشـنوارهی فجـر کمـی بـا جشـنوارههای دیگـر فـرق
دارد .جابهجایـی مـداوم مدیـران و دبیـران جشـنواره و اعمـال
سـلیقههای کوتاهمدت ،اجازه نداده جشـنواره سـیاق مشـخصی
داشـته باشـد تـا بـه ایـن بلـوغ برسـد؛ نـه بـه ایـن معنـی کـه
جشـنواره خـوب اسـت یـا بـد .بـه ایـن معنـی کـه هـر سـال
تصمیمـات تـازهای گرفتـه میشـود و تجربههـای جدیـدی ایجـاد
هـم
کنـار
میشـود .جشـنواره از معـدود فرصتهـای نمایـش
ِ
ِ
فیلمهـا در ایـران و جمعبنـدی یـک سـال سـینمای ایران اسـت و
طبیعتاً تماشـاگران جدی و مشـتاق سـینما پیگیرند که فیلمها
را در جشـنواره ببیننـد .امیـدوارم رویکـرد مدیـران جدیـد و دبیـر
جشـنواره ،آن را بـه سـمت اتفاقـات بهتـری ببـرد.».
سـازندهی فیلـم «بیـرو» بـا اشـاره بـه اهمیـت جشـنوارهی فجـر
و مغتنـم شـمردن ایـن فرصـت ،میافزایـد «بـه هـر حـال سـینما

همیشـه مهـم و جـذاب اسـت و تماشـاگران پیگیـر فیلمهـای
جدید هسـتند .سـینمای ایران طبق روال این  ۴دهه ،فیلمهای
جدیـدش را در جشـنوارهی فجـر نمایـش میدهـد ،پـس از ایـن
نظـر رویـداد بسـیار مهمـی اسـت .فکـر میکنـم جشـنواره بایـد
نـگاه بازتـری داشـته باشـد ،سلایق مختلـف را پوشـش دهـد و
فیلمهـای متفاوتـی را از سـینماگران متفـاوت انتخـاب کنـد.
یادمان باشـد همهی کسـانی که در سـینمای ایران کار میکنند
جزئـی از سـینمای ایـران هسـتند ،بـا هـر عقیـده و سـلیقهای.
بنابراین جشـنوارهی فجر نباید صرفاً دولتی باشـد .باید تالش بر
ایـن باشـد کـه همـه نـوع فیلمـی کـه در اینجا سـاخته میشـود،
بـه نمایـش دربیایـد .ضمـن اینکـه جشـنواره فرصتـی اسـت بـرای
اکـران محـدود فیلمهایـی کـه شـاید بعضـاً فرصـت اکـران را پیدا
نکننـد .فیلمهایـی کـه اساسـاً بـرای نمایـش عمومـی سـاخته
میشـوند ،شـاید نیـازی بـه جشـنواره نداشـته باشـند .اما بعضی
فیلمها پیشـنهادهای جدیدی دارند یا اتفاق جدیدی در سـینما
هسـتند ،بنابرایـن تنهـا فرصتشـان جشـنواره اسـت .جشـنواره
نبایـد ایـن فرصـت را از خـودش و ایـن فیلمها بگیرد ،باید محلی
باشـد بـرای نمایـش و داوری فیلمهـای متفـاوت».
برزگـر بـا بیـان اینکـه بـه ایجـاد تعـادل بیـن سـلیقهی مـردم و

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

تهیهکننـدهی فیلـم «بیـرو» بـا اشـاره بـه جذابیـت
منتقـدان قائـل نیسـت ،میگویـد «بسـیاری
سـیمرغ آرای مردمـی میگویـد «موضـوع فقـط
از فیلمهایـی کـه همـهی مـا میبینیـم فقـط
تعـداد سـیمرغ نیسـت .رقابتـی بیـن بعضـی از
جنبـهی سـرگرمی دارد .امـا بعضـی فیلمهـا
تهیهکننـدگان وجـود دارد کـه آرای مردمـی
صرفـاً بـرای سـرگرمی سـاخته نمیشـوند و
را بـه دسـت آورنـد؛ البتـه بد هم نیسـت.
منتقدان حرفهای سـینما به دنبال نکات
آرای مردمـی و سـانسهای فوقالعـاده
ریـز و درشـت دیگـری در آنهـا هسـتند،
اغلـب نشـانهای از پرفـروش شـدن
پـس طبیعتـاً بیشـتر سـختگیری
فیلم اسـت .یک برچسـب خوب برای
میکننـد؛ فیلمنامـه ،تکنیـک ،فـرم،
فیلـم ،میتوانـد ایـن باشـد کـه در
اجـرا ،بـازی بازیگـران ،تازگـی فیلـم
طـول ایـام جشـنواره توانسـته آرای
و ...برایشـان ملاک اسـت .در حالـی
تماشـاگران را بـه خـود اختصـاص
کـه شـاید ایـن مـوارد لزومـاً مـد
دهـد .بـرای سـیمرغهای دیگـر۵ ،
نظـر مخاطـب نباشـد .بنابرایـن
یـا  ۷داور تصمیـم میگیرنـد ،ولـی
دلیلـی نـدارد کـه آرای این دو گروه
آرای مردمـی بـه خاطـر گسـتردگی
(یعنـی مخاطبـان جدیتـر سـینما
مخاطـب و تعـداد داور همیشـه
و مخاطبـان گسـتردهی سـینما)
میتوانـد جذابتـر باشـد.».
یکـی باشـد .امـا همچنـان تأکیـد
فکر میکنم جشنواره
این سـینماگر پرکار کشـور دربارهی
میکنـم جشـنواره فرصتـی اسـت
باید نگاه بازتری داشته
پیشـرفت سـینمای کشـور معتقـد
بـرای فیلمهـای متفاوتتـر .بعضی
اسـت کـه «سـینمای مؤلـف و
فیلمهـا هـم اقبـال مردمـی را دارد
باشد ،سالیق مختلف را
سـینمای رادیـکال و آوانـگارد
و هـم اقبـال منتقـدان را کـه اتفاق
پوشش دهد و فیلمهای
مـا بـه دلیـل شـرایط سیاسـی
خوبـی بـرای آن فیلمهاسـت .امـا
و اقتصـادی در حـال عقبگـرد
اگـر فیلمـی را منتقـدان خیلـی
متفاوتی را از سینماگران
اسـت ،یـا دسـتکم تـا حـدود
بسـپندند و مـردم در اکـران
متفاوت انتخاب کند.
زیـادی متوقف شـده اسـت؛ شـبیه
اسـتقبال نکننـد ،معنـیاش ایـن
فیلمهـای مهـم و مانـدگاری کـه
نیسـت کـه فیلـم بـدی اسـت.
یادمان باشد همهی
بـه سـختی در سـالهای دهـهی
ایـن اتفـاق هـم همیشـه میافتـد
کسانی که در سینمای
شـصت یا قبل و بعد از آن سـاخته
کـه بعضـی فیلمهـا را هـم
ایران کار میکنند جزئی
میشـد ،در دهـهی گذشـته خیلـی
منتقـدان تحسـین میکننـد،
کمتـر سـاخته شـده اسـت .ولـی
هـم مخاطبـان .البتـه مخاطبـان
از سینمای ایران هستند
از لحـاظ فنـی ،یعنـی فیلمبـرداری،
جشـنواره ،مخاطبـان پیگیـر سـینما
صـدا ،تصویـر ،بازیهـا ،طراحـی
هسـتند ،یعنـی به نوعـی منتقدانی
فوقالعـادهای
پیشـرفت
و...
هسـتند کـه بـا سـختگیری فیلـم
داشـتهایم.».
میبیننـد .منظـور از تماشـاگر
پلتفرمهـای
توسـعهی
برزگـر
گسـترده افـرادی هسـتند کـه در
مختلـف تصویـری در قالـب فضـای
طـول سـال بـه سـینما میرونـد و
مجـازی و شـبکهی نمایـش خانگـی را دشـوارکنندهی
فیلـم میبیننـد.».
ارتبـاط فیلمسـاز بـا مخاطـب نمیدانـد و توضیـح میدهـد
برزگـر بـا ابـراز خرسـندی از درخشـش فیلمسـازان جـوان در
«فیلمسـازی هرگـز تحتالشـعاع ایـن چیزهـا قـرار
سـالهای اخیـر میگویـد «بـه هـر حـال نسـلهای قدیمـی
نمیگیـرد .سـینما بعـد از  ۱۲۰سـال همچنـان میتوانـد
هـم روزگاری فیلمسـاز جـوان بودهانـد و فیلـم اولشـان
جذابیـت و حرفهـای تـازه داشـته باشـد .امـا بـه هـر حـال
را سـاختهاند .همیشـه نسـل جدیـد از راه میرسـد .بـه
زبـان یـا شـیوههای ارائـهاش در روزگار کنونـی متفـاوت
خصـوص ایـن روزهـا کـه فیلمسـازان خیلـی مسـتعدی
مثال سـینمای
شـده کـه باعـث افزایش مخاطب میشـود.
فیلمهـای جذابـی میسـازند و جشـنواره وظیفـهی کشـف
ً
آنالیـن در ایـن روزهـا یـک اصـل اسـت کـه نمیتوانیـم
اینهـا را دارد .امسـال هـم خوشـبختانه تعـداد زیـادی
نادیـدهاش بگیریـم .هـر کسـی در هـر موقعیتـی میتواند
فیلماولـی و فیلمسـاز جـوان بـا فیلـم دوم یـا سومشـان
فیلـم ببینـد و اتفاقـاً ایـن مخاطـب وسـیع یـک حسـن بـه
حضـور دارنـد .بـه هر حـال از این نظر جشـنوارهی متفاوتی
حسـاب میآیـد .در واقـع نفـس فیلـم سـاختن تغییـری
اسـت و بایـد دیـد چطـور پیـش مـیرود.».
مجیـد برزگـر دربـارهی لـزوم وجـود تنـوع ژانـر در سـینما
نکـرده ،امـا شـیوههای برخـوردش بـا مخاطـب احتمـاالً
عـوض شـده اسـت.».
معتقد اسـت «مشـکالت ممیزی و سـرمایهگذاری ،دسـت
تهیهکننـدهی فیلـم «بیـرو» دربـارهی نقاط قـوت این فیلم
و پـای سـینمای ایـران را بـرای تنـوع ژانـر میبنـدد .مسـائل
میگویـد «مـا تلاش کردیـم کـه در بخـش کارگردانـی،
اجتماعـی باعـث شـده بسـیاری از فیلمسـازان بـه سـمت
فیلمبـرداری ،طراحـی صحنـه و لبـاس ،جلوههـای ویـژه و
موضوعـات اجتماعـی برونـد و ایـن خـود بـه خـود بخـش
موسـیقی دسـتاوردی داشـته باشـیم و به یک اسـتاندارد
زیـادی از ژانرهـا را حـذف میکنـد .ژانرهـای ورزشـی،
برسـیم .فیلـم ،ورزشـی و دربـارهی یـک قهرمـان ملـی
تاریخـی و جنگـی هـم چون هزینهی بیشـتری دارند ،کمتر
اسـت کـه همچنـان فعالیـت حرفهای ورزشـیاش را ادامه
سـاخته میشـوند .سـینمای ایـران نیـاز به تنـوع ژانر دارد.
میدهـد .ایـن خـودش ،موضـوع و تصمیـم جدیـدی در
بایـد آسیبشناسـی کنیـم کـه چـرا از حیـث ژانـر فقیـر
سـینمای ایـران اسـت».
هسـتیم.».
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مجیــد برزگــر ،تهیهکننــده فیلــم ســینمایی «بیــرو»در
نشســت رســانه ای ایــن فیلــم در جشــنواره فجــر بــا اشــاره
بــه اینکه «بیــرو» فیلمــی مســتقل اســت ،گفت :دوســت
داشــتم همــه عوامــل در جلســه حاضــر میشــدند کــه بــه
علــت محدودیــت جــا ایــن امــکان فراهــم نشــد.
عبــاس میرزایــی ،کارگردان فیلــم ســینمایی «بیرو»،نیــز
عنــوان کــرد :مــن فکــر میکنــم همــه درگیــر مشــکالت
ســینمای مستقل هســتیم و امیدواریــم کــه ایــن ســینما
دیــده شــود .منظــورم از مقولــه مســتقل ایــن اســت کــه اثــر
ورای مســائل مالــی اســت و ایــن اتفــاق بــرای فیلمســازان
کوتــاه زیــاد رخ میدهــد .در ایــن فیلــم مــن آزادی عمــل
زیــادی داشــتم و فکــر میکنــم کــه شــما بــا فیلمــی
مســتقل طــرف هســتیم .در ابتــدا مــن میخواســتم دربــاره
یــک قهرمــان دیگــر فیلــم بســازم .امــا بعــد از تحقیقــات
زیــاد متوجــه شــدیم کــه زندگــی علیرضــا بیرانونــد گزینــه
خوبــی بــرای دراماتیــزه شــدن اســت و تصمیــم گرفتیــم
دربــاره ایــن موضــوع فیلــم بســازیم.
در ادامــه حســین بیرانونــد ،بازیگــر نقــش علیرضــا بیرانونــد
دربــاره حضــور در ایــن فیلــم ،توضیــح داد :مــا بــا آقــای
علیرضــا بیرانونــد از یــک ایــل هســتیم امــا نســبت فامیلــی
نداریــم .مــن در تیــم محلیمــان بــازی میکــردم و اضافــه
شــدنم بــه ایــن پــروژه بــه ایــن شــکل بــود کــه یکــی از عوامل
عکــس مــرا دیــده بودنــد و از مــن خواســتند کــه نقــش
آقــای بیرانونــد را بــازی کنم .الگــوی مــن علیرضــا بیرانونــد

بــود و خیلــی دلــم میخواســت او را ببینــم .خداروشــکر
توانســتم بــا کمــک عوامــل ایــن نقــش را بــازی کنــم.
روزبــه پیــروز ،طــراح پــروژه فیلــم ســینمایی «بیــرو» ،گفــت:
هــدف مــا بــه ترســیم کشــیدن داســتان امیدبخــش علیرضا
بیرانونــد اســت کــه بــا عبــور از تمامــی ســدها و موانــع بــر
فراز قلــه موفقیــت در حیطــه فعالیــت خــود بایســتد و در
بزرگتریــن تورنمتهــای ورزشــی شــرکت کنــد .درواقــع مــا
میخواســتیم بــه جوانــان بگوییــم کــه بــا تــاش همــه چیــز
امکانپذیــر هســتند.
میرزایــی در خصــوص حضــور کوتــاه علیرضــا بیرانونــد
در فیلــم ،گفــت :ظرفیــت حضــور او در ایــن فیلــم
همینقــدر بــود .مــن ایــن ســکانس از حضــور او
را طراحــی کــردم کــه برایــش یــک خاطــره باشــد
و حضــور او میتوانســت بــه عوامــل روحیــه دهــد.
او گفــت :نســل مــن بــا کارتــون فوتبالیسـتها خاطــره دارد.
بایــد بگویــم دوربیــن در مســابقات فوتبــال همیشــه بیــرون
زمیــن اســت امــا هــدف مــن ایــن بــود کــه دوربیــن را داخــل
زمیــن ببــرم و بــا جزئیــات بیشــتری کار کنــم.
صحــرا اســداللهی ،بازیگــر ایــن فیلــم ،گفــت :مــن
عاشــق ایفــای نقــش مــادر هســتم و تــاش کردم تــک
تکپالنهــای مــادر بــودن خــود را بــاور کنــم .بایــد
بگویــم ســن مــن فاصلــه چندانــی بــا مــادر آقــای
بیرانونــد نــدارد چــون ایشــان در جوانــی ازدواج کردهانــد.
عبــاس میرزایــی ،کارگــردان فیلــم ســینمایی «بیــرو» ،گفــت:
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مــا قهرمانــان ورزشــی بســیاری بهخصــوص در نســل خــود در
حوزههای مختلف ورزشــی داریم و اتفاقا میتوان از ظرفیت
چهرههــای کمتــر شــناخته شــده نیــز اســتفاده کــرد چــون
ســاختن فیلــم ورزشــی بــه معمــای پرورانــدن قهرمــان اســت.
عبــاس میرزایــی ادامــه داد :مــن در ابتــدای تیتــراژ گفت ـهام
کــه فیلــم بــه روایــت مرتضــی علــی عبــاس میرزایــی اســت.
خــود بیرانونــد هــم فیلــم را دوســت داشــت و راضــی بــود کــه
فیلــم را بــه جشــنواره بدهیــم.
مجیــد یزدانــی ،فیلمبــردار ایــن فیلم ،گفــت :از اعتمــاد مجیــد

برزگــر و مرتضــی علــی عبــاس میرزایــی ممنــون هســتم .ایــن
فیلــم یکــی از چالشهــای ســخت بــرای مــن بــود چــون دوربین
داخــل زمیــن بــا تــوپ همــراه اســت و پالنهــای پیچیــدهای در
آن دیــده میشــود کــه ایــن ماجــرا رونــد فیلمبــرداری را ســخت
میکــرد .ضمــن ایــن کــه حفــظ راکــورد در ایــن کار ســخت بــود.
فریــد ناصــر فصیحــی .طــراح جلوههــای بصــری فیلــم
ســینمایی «بیــرو» ،گفــت :از زمــان فیلمبــرداری «بیــرو» مــن
بــا عوامل فیلــم همــراه شــدم و دوســت داشــتم در ایــن اثــر
کــه هــم کانســپت قصــه کــه تــاش و پشــتکار اســت و هــم
بــه لحــاظ جلوههــای بصــری چالــش برانگیــز بــود و پالنهــای
زیــادی از آن بــر وردت ســبز وآبــی شــکل میگرفــت نقشــی
داشــته باشــم.
لیــا نقدیپــری ،طــراح صحنــه و لبــاس فیلــم گفــت :ایــن
فیلــم چالــش بزرگــی بــرای مــا بــود و امیــدوارم اتفاقــات
خوبــی بــرای ایــن اثــر ســینمایی رقــم بخــورد .بــا زمانــی کــه
عباسمیرزایــی در اختیــار داشــت بــه نظــرم نتیجــه فیلمــی
قابــل قبــول شــده اســت.
پیــام آزادی ،آهنگســاز ،گفــت :ایــن پــروژه بــرای مــا چالــش
برانگیــز بــود و از  25نوازنــده بــرای ســاخت قطعــه موســیقی
ایــن فیلــم اســتفاده کردیــم .بــا موســیقی تیتــراژ حــدود 46
قطعــه موســیقی کوتــاه و بلنــد در فیلــم بــه چشــم میخــوردو
تــاش مــا ایــن بــود کــه موســیقی آزاردهنــده نباشــد.
عباسمیرزایــی گفــت :بایــد بگویــم کــه ایــن ســالن
اســتانداردهای ســالن ســینما را نــدارد و صدایــی کــه شــما در
ایــن ســالن میشــنوید تمــام چیــزی نیســت کــه رخ میدهــد
و صــدا در گوشــههای مختلــف ســالن متفــاوت اســت.
ســعید داخ ،بازیگــر ایــن فیلــم ،نیگفــت :ســاختن هرچیــزی
بــرای اولیــن بــار ســخت اســت .مــا در ایــران فیلــم ورزشــی
زیــادی نداشــتیم و ناخــوداگاه متــر و معیارمــان فیلمهــای
خارجــی میشــود کــه در قامــت ســینمای مــا اصــا نیســت.
بــرای همیــن ممکــن اســت بــا بیمهــری مواجــه شــود.

فجـــــر
چـــهل
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توگو با رضا داودنژاد ،بازیگر فیلم بیرو
گف 

بیرو به نسل جوان امید می دهد

بیرو اولین فیلم ورزشی با داستان واقعی ( )True Storyاست
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رضـا داودنـژاد بـا فیلـم «بیـرو» در ایـن دوره از جشـنواره
حضـور دارد .فیلمـی کـه کارگردانـی آن را مرتضـی علـی
عبـاس میرزایـی و تهیهکنندگـی آن را مجیـد برزگـر بـر عهده
دارد .بـا داودنـژاد دربـارهی جایـگاه جشـنواره در چهلسـالگی
ایـن رویـداد گفتوگـو کردیـم.
داودنـژاد بـا اشـاره بـه عالقـهاش بـه نقشـی کـه در فیلـم
بیـرو بـازی کـرده میگویـد «فیلـم بیـرو بـرای مـن تجربـهی
خیلـی خوبـی بـود .آشـنایی بـا مرتضـی عبـاس میرزایـی و
نقشـی که به من پیشـنهاد شـده بود ،بسـیار دلانگیز بود.
مـن در بیـرو نقـش آن مربـی را بـازی میکنـم کـه آقـای
بیرانونـد را کشـف کـرد .همیـن مربـی بـود کـه تشـخیص
داد بیرانونـد بایـد از پسـت فـوروارد بـه دروازهبانـی منتقـل
شـود و بـا ایـن تشـخیص سرنوشتسـاز و حرفـهای ،تأثیری
بـزرگ بـر زندگـی بیرانونـد و فوتبـال کشـور گذاشـت .عبـاس
میرزایـی وقتـی آقـای بازگیـر (مربـی بیرانونـد) را دیـده بودند
خـورد کـه
(کـه مـن نقشـش را بـازی کـردم) ،میگفتنـد می َ
کال اینکـه بـا وزن بـاال نقـش یـک
تـو در آن نقـش باشـی! و ً
مربـی واقعـی فوتبـال را بازی کنم خیلـی برایم جذاب بود.».
او همچنیـن بـا اشـاره بـه سـختیهای بـازی در ایـن نقـش
میگویـد «پـروژه خیلـی سـخت و طوالنـی بـود و تولیـد و
پیشتولیـدش بسـیار سـنگین شـد .البتـه نقش مـن کوتاه
بـود .امـا چـون پروژه خیلی سـنگینی بود ،سـکانسهایم در
دو بخـش فیلمبـرداری شـد .سـختی دیگـر ایـن نقـش برایـم
بـه ایـن دلیـل بـود کـه بایـد لهجـه لری یـاد میگرفتـم که تا
پیـش از ایـن ،وارد چنیـن ریسـکی نشـده بـودم.».
فیلمنامه متقاعدم کرد
رضـا داودنـژاد دربـاره فیلمنامـهی بیـرو میگویـد «اولیـن
چیـزی کـه مـن را متقاعـد کـرد کـه ایـن نقـش را بپذیـرم،
فیلمنامـهی فیلـم بـود .فیلمنامـه موضوعـی ملـی دارد و
بـرای جوانـان و فضـای فعلـی جامعـه بسـیار الهامبخـش و
آموزنـده اسـت .بـه همیـن خاطـر خیلـی برایـم جـذاب بـود.
ایـن فیلمنامـه بـه مخاطـب میگویـد آدمـی کـه تلاش
میکنـد بـه آرزوهایـش میرسـد ،حتـی اگـر در محرومتریـن
نقطـه کشـور زندگـی کنـد .بیرانونـد از یـک منطقـهی خیلـی
محـروم آرزو کـرد و حـاال میبینیـم کـه کجاسـت؛ او شـماره
یک تیم ملی ایران و لژیونر است .از طرفی ،امروز جوانانی
در کشـور داریـم کـه خیلـی افسـرده ،ناامیـد و بیکارنـد .این
فیلـم میتوانـد برایشـان تلنگـری باشـد تـا آرزو و البتـه

تلاش کننـد .ایـن پیـام فیلمنامـه را خیلی دوسـت داشـتم.
ضمـن اینکـه بیـرو اولیـن فیلـم ورزشـی بـا داسـتان واقعـی
( )True Storyبـود کـه داشـت سـاخته میشـد .و سـوم
اینکه فیلمی بود که کار ویژوال زیادی داشـت و ریسـکش
بـاال بـود؛ امیـدوارم کـه جـواب داده باشـد .افـراد خبـرهای در
ایـن کار هسـتند ،نورپـرداز ،فیلمبـردار و ...کاری اسـت کـه
بـرای اولیـن بـار تجربـه میشـد.».
ایـن بازیگـر نامآشـنا تجربـه همـکاریاش بـا کارگـردان و
تهیهکننـدهی فیلـم بیـرو را تجربـهای خـاص مـی دانـد و
اینطـور توضیـح میدهـد «آقایـان برزگـر و عبـاس میرزایـی
دو کارکتـر متفـاوت هسـتند کـه بـا هـم سـر یـک کار بودنـد.
عبـاس میرزایـی کاراکتـر خیلـی جالبـی برایـم داشـت .در
واقـع پیشـنهادی را کـه ایشـان به مـن داد ،فقط یک دیوانه
جـذاب میتوانـد بدهـد و مـن عاشـق کار کـردن بـا دیوانهها
هسـتم .آقـای برزگـر هـم فـرد بسـیار موجـه و محترمـی
هسـتند .ترکیـب ایـن دو نفر در پشـت صحنـه خیلی جذاب
بـود و تجربـهای بسـیار ویـژه بـرای مـن رقـم زد .در کل یـک
گـروه جـوان و درجهیـک داشـتیم.».
کار با هومن سیدی برایم جذاب است
رضـا داودنـژاد کـه بـا فیلـم «بیرؤیا» هم در جشـنواره حضور
دارد ،دربـاره نقـش خـود در ایـن فیلـم میگویـد «در بیرؤیـا
مـن نقـش یـک زیرنویـس زودگـذر را دارم .فیلمنامـه آریـان
وزیـر دفتـری خیلـی خـوب بـود ،از طرفـی بـا سـعید سـعدی
چندیـن کار انجـام دادهام ،هومـن سـیدی هـم از افـراد
جذابـی اسـت کـه در سـینما میشناسـم و یکـی از تهیـه
کننـده هـای ایـن فیلـم اسـت .همینهـا باعـث شـد نقـش
را بپذیـرم و خیلـی هـم خوشـحال شـدم کـه بـا مـن تمـاس
گرفتنـد.».
جوانان خالق به سینمای ایران نور می دهند
ایـن بازیگـر سـینما و تلویزیـون معتقـد اسـت فیلمسـازان
جـوان و فیلماولیهـا و دومیهـا در سـالهای اخیـر خـوش
درخشـیدهاند و بسـیار قدرتمنـد ظاهـر شـدهاند« ،نـور امیـد
سـینما همیـن جوانـان خالقـی هسـتند کـه در عرصـهی
بازیگـری و کارگردانـی وارد شـدهاند .امیـدوارم مـدل سانسـور
بـه اینهـا اجـاز ه کار بدهـد و یـک فـرد درسـت ،در جایـگاه
مدیریـت بتوانـد اینهـا را مدیریـت فرهنگـی کنـد .تنها نقطه
امیـد مـن همیـن سـینماگران جوانان هسـتند .نسـل جدیدی
کـه وارد سـینما شـدهاند ،نسـل
خیلـی شـاهکاری هسـتند .نسـل
ه هفتـاد و هشـتاد ،فیلمهـا
دهـ 
و بازیهـای عالـی دارنـد .اینهـا
امیدهایـی هسـتند کـه بایـد چـراغ
سـینما را روشـن نگه دارند ،البته با
مدیریت درسـت؛ مدیریتی که این
نسـل را بشناسـد و اجـازه بدهـد که
این نسـل کار کنند .در کل من این
نسـل جدیـد و آدمهـای کاردرسـتی
را کـه وارد سـینما شـدهاند ،خیلـی
دوسـت دارم و خیلـی بـه ایشـان
امیـدوارم.».

در ایـن دوره از جشـنواره فیلـم فجـر  ۱۰فیلـم از گنجینههـای
تاریـخ سـینمای ایـران در بخـش «قابهـای مانـدگار» بـه
نمایـش در مـی آیـد.
در بخـش «قابهـای مانـدگار» علاوه بـر نمایـش آثـار،
نشسـتهای مفهومـی پیرامـون ایـن فیلمها با اجـرای «اکبر
نبـوی» نویسـنده و کارشـناس سـینما برگـزار مـی شـود
بـر اسـاس ایـن خبـر ،فیلمهـای «دیدهبـان» (ابراهیـم حاتمـی
کیـا)« ،خانـه دوسـت کجاسـت؟» (عبـاس کیارسـتمی)« ،گاو»
(داریـوش مهرجویـی)« ،ناخـدا خورشـید» (ناصـر تقوایـی)،

«عقابها» (سـاموئل خاچیکیان)« ،دستنوشـتهها» (مهرزاد
مینویـی)« ،جادههـای سـرد» (مسـعود جعفریجوزانی)« ،پرده
آخـر» (واروژ کریـم مسـیحی)« ،نیـاز» (علیرضـا داوودنـژاد)،
«بچههـای آسـمان» (مجیـد مجیـدی) در خانـه جشـنواره
چهلـم [سـالن همایشهـای بـرج میلاد] بـر اسـاس جـدول
زمانبنـدی شـده روی پـرده مـی رونـد
آثـار مـورد اشـاره از جملـه فیلمهایـی اسـت کـه در سـالهای
گذشـته از سـوی فیلمخانـه ملـی ایـران و بنیـاد سـینمایی
فارابـی بازبینـی و مرمـت شـده اسـت.

هیاتانتخاب
بخشمسابقه«تبلیغات»

علـی نیکرفتـار ،مهـرداد خوشـبخت و محمـد روحاالمیـن اعضـای
ت انتخاب و داوری بخش مسـابقه تبلیغات سـینمای ایران در
هیا 
چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر معرفی هسـتند.
علـی نیکرفتـار متولـد  ۱۳۳٨اهـواز ،دانشآموختـه دانشـکده
هنرهـای زیبـا دانشـگاه تهـران در سـال  ۱۳۶۹بـا رتبه ممتاز در مقطع
کارشناسـی رشـته عکاسـی ،عنـوان پایـان نامـه عکاسـی صحنـه .او
فعالیـت حرفـهای عکاسـی از سـال  ۱۳۷۲و سـپس کار در واحـد
عکاسـی شـبکه اول سـیما را آغاز کرد .فعالیت او در سـینما از سـال
 ۱۳۶۹آغـاز شـد کـه از آثـار ش میتـوان بـه اینجـا بـدون مـن ،یـه
حبـه قنـد ،گـزارش یک جشـن ،قصه پریـا ،راه آبی ابریشـم ،بیپولی،
کنعـان ،صـد سـال بـه ایـن سـالها ،آتـش بـس ،کافـه سـتاره و ...و
سـریالهایی چون یک مشـت پر عقاب ،دوران سرکشـی و ...اشـاره
کـرد .نیکرفتـار موفـق بـه کسـب رتبـه اول در مسـابقه عکاسـی
ترافیـک و مـردم ،رتبـه ممتـاز در دومیـن جشـنواره سراسـری عکس
کـودک و نوجـوان سـوره ،نامـزد دریافـت تندیـس و جایـزه بـرای
عکسهـای دو فیلـم دیوانـهای از قفـس پریـد و نگین در ششـمین
نمایشـگاه سـاالنه عکـس سـینمای ایـران ،کسـب مقـام و جایـزه در
مسـابقه و نمایشـگاه بینالمللـی هنـر و نیایـش و ...شـده اسـت.
مهرداد خوشبخت متولد سال  ۱۳۴٨در آبادان ،کارگردان ،نویسنده
و تدوینگـر اسـت .او دانشآموختـه دوره انجمـن سـینمای جوانان
ایـران -دفتـر خوزسـتان اسـت .اولیـن کار جـدیاش در عرصـه
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کارگردانی ،ساخت فیلم تلویزیونی «پرواز» با موضوع «حیات پس
از مـرگ» بـود .او دو فیلـم دیگـر بـا ایـن موضـوع بـه نامهـای «سـفر
آخـر» و «پـل» جلـوی دوربیـن بـرد« .پیگـرد»« ،خشـم و قضـاوت»،
«رویای آخر» ،مجموعه پنج قسـمتی «گروه ویژه» و فیلمهای بلند
سـینمایی «آبـادان یـازده« ،»۶۰عقـاب صحـرا»« ،صـدای پـای مـن» و
«جـای او دیگـر خالـی نیسـت» از آثـار ایـن سـینماگر اسـت.
محمد روحاالمین متولد سـال  ۱۳۵۴در تهران ،طراح پوسـتر اسـت.
او مـدرک کارشناسـی عکاسـی از دانشـگاه هنـر و معمـاری دارد.
روحاالمیـن از سـال  ۱۳۷٨فعالیـت خـود را در زمینـه طراحـی پوسـتر
آغـاز کـرده و از جملـه طراحانـی اسـت کـه در پنـج دوره جشـنواره،
نامـزد دریافـت سـیمرغ بلورین بوده و دیپلم افتخـار طراحی نامواره
(لوگـو) را از فجـر بـه دسـت آورده و در دو دوره نیـز برنـده جایـزه
جشـنواره فیلـم شـهر شـده اسـت .او طراحـی تبلیغـات بیـش از ٨۰
فیلم سـینمایی از جمله متری شـیش و نیم ،سرخپوسـت ،التاری،
ماجـرای نیمـروز ،۲شـعلهور ،مصـادره را در کارنامـه دارد.
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گفتوگو با امیر بنان تهیهکنندهی «مرد بازنده» و «مالقات خصوصی»

یک مرد با دو فیلم در یک جشنواره
امیـر بنـان امسـال بـا تهیهکنندگـی دو فیلـم «مرد بازنـده» و «مالقـات خصوصی» در ایـن دوره از
جشـنواره حضـور دارد .کارگردانـی «مـرد بازنـده» را محمدحسـین مهدویـان ،و کارگردانی «مالقات
خصوصـی» را امیـد شـمس بـر عهـده دارد .بـا بنـان دربارهی جایگاه جشـنواره در چهلسـالگی این
رویـداد گفتوگـو کردیم.

امیـر بنـان دربـار ه جشـنوارهی فجر در آسـتانهی چهلسـالگی
ایـن رویـداد میگویـد «باالخـره گذشـت چهـل سـال و
برگـزاری چهـل دوره بـر کیفیـت برگـزاری هـر جشـنوارهای
تأثیـر میگـذارد و تجربیـات دورههـای مختلـف میتوانـد
تغییراتـی مثبـت در نحـوه و شـیوهی برگـزاری ایجـاد کنـد و
همچنیـن توجههـا را بـه سـمت تأثیـر بسـزای آن در رویکـرد
سـینمای ایـران جلـب کنـد .چهـل سـال زمـان کمی نیسـت و
انتظـار مـیرود ایـن جشـنواره بـه قـدری ممتـاز و قابلتوجـه
شـود که در پیشـرفت و تعالی سـینما اثرگذار باشـد .من با
تغییـر مـداوم دبیـر جشـنواره موافـق نیسـتم .بـه نظـرم این
تغییـر صدمـه اساسـی بـه تمـام مـواردی کـه در بـاال گفتـم
میزنـد.».
بنـان بـا اشـاره بـه اینکـه در داخـل کشـور هیـچ جشـنوارهای
بـه اهمیـت جشـنوارهی فجـر نداریـم ،ادامـه میدهـد «فجـر
تنهـا جایـی اسـت که فیلمسـازان میتواننـد محصوالت خود
را عرضـه کننـد .از تأثیـر آن بر فـروش فیلمها نیز نمیتوان
چشمپوشـی کـرد؛ اگرچـه قاعـده نیسـت ،ولـی بسـیاری از
فیلمهـای موردتوجـه در جشـنواره ،فـروش قابلقبولـی
نیـز داشـتهاند .البتـه فیلمهایـی هـم داشـتهایم کـه در
جشـنواره توجـه بسـیاری بـه آنهـا شـد ،ولـی در فـروش و
گیشـه موفـق نبودنـد .در کل بـه نظـرم جشـنوارهی فجـر
تعیینکننـده اسـت ،چـون میتوانـد بـه تولیدات سـینمایی
و محتـوای آن ،نظـام و سـاختار دهـد.».
فجر به سینمای ایران نظام و ساختار می دهد

ایـن تهیهکننـدهی راهیافتـه بـه جشـنوارهی فجر در خصوص
تفـاوت نـگاه مـردم و منتقـدان بـه فیلـم میگویـد «مـردم
بـه عنـوان تماشـاگر بـا سـلیقههای گوناگـون بـه دیـدن
فیلمهـا میرونـد .بـه زعـم مـن ایـن فیلم دیدنهـا ربطی به
سـلیقهی منتقـدان نـدارد و بـه سـلیقهی هـر فـرد عالقهمند
بـه سـینما وابسـته اسـت .شـاید حـدود ده تـا پانـزده درصـد
تماشـاگران سـینما ،بـه خاطـر صحبـت منتقـدی بـه سـینما
برونـد .نقـد ،چالشـی جـذاب اسـت کـه بـه تنهایـی میتوانـد
جـذاب ،شـنیدنی و خواندنـی باشـد .دربـارهی بعضـی فیلمها
هـم پیـش آمـده کـه چندیـن منتقـد راجـع بـه آن سـخن
گفتنـد و همیـن باعـث شـده فیلـم بیشـتر دیـده شـود .ولی
در کل ایـن تفـاوت نـگاه در تماشـاگر و منتقـد وجـود دارد و
بـه نظـرم بـه انـدازهای روی هـم اثـر میگذارنـد.».
او همچنیـن بـا اشـاره بـه اثرگذاری متقابل جشـنوارهی فیلم
فجـر و فیلمسـازها بـر هـم ،میافزایـد «ایـن دو از هـم جـدا
نیسـتند و اثـر وضعـی روی هـم میگذارنـد .ولی جشـنوارهی
فجـر بـا تغییـر دبیـر دچـار تغییر میشـود و بـا تغییر دولت،
تغییـر رویکـرد میدهـد .پـس بـه نظـرم فیلمسـازها تأثیـر
بیشـتری دارند.».
امیـر بنـان کـه در اولیـن تجربـهی سـینمایی خـود ،برنـده
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم بـرای فیلـم «خورشـید» شـد،
دربـارهی اهمیـت حضـور فیلمسـازهای جـوان در جشـنوارهی
فجـر میگویـد «فیلمسـازهای جـوان و فیلماولـی خـون تـازه
در رگهـای سـینما هسـتند .نکتـهی مهـم اینکـه فیلمسـاز
دارای نـگاه و بینـش اسـت و هـر کسـی نبایـد وارد سـینما

هیچ محصول فرهنگی
به اندازهی فیلم در

دنیا نمیچرخد و عرضه
نمیشود.سینمای

ایران به اندازهی تمام
فیلمهایی که در

جشنوارههای مختلف در
دنیا حضور دارند ،حرف

برای گفتن دارد .هر سال
هم به لطف خدا بهتر

میشود .در بخش فنی

توجه جدی الزم است تا

امکانات الزم فراهم شود

مـردم هسـتند کـه بـه سـینما حیـات
میدهنـد
تهیهکننـدهی فیلـم «مـرد بازنـده»
دلیـل اهمیـت سـیمرغ مردمـی
را اینگونـه شـرح میدهـد «ایـن
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شـود .صـرف اینکـه تعـداد زیـادی
فیلماولـی داشـته باشـیم ،مـا را بـه
جایـی نمیرسـاند .خـود اثـر ،تأثیـری
کـه میگـذارد و مانایـی آن ،مؤیـد
نـگاه و بینـش فیلمسـاز اسـت .بـه
نظـر مـن تعـداد فیلماولیهـا مهـم
نیسـت ،فقـط اثـر خـوب آنهـا اهمیت
دارد؛ و اینکـه ایـن نـگاه ادامـه یابـد
و چنـد فیلـم دیگـر نیـز بسـازند.
کارگردانهـای زیـادی داریـم که فیلم
اول سـاختند ،ولـی دیگـر فیلمـی
نسـاختند .حتـی فیلـم اولشـان
هـم چنگـی بـه دل نمـیزد .االن هـم
معلـوم نیسـت کجا هسـتند .دربارهی
فیلماولیهـا الزم اسـت خیلـی دقـت
شـود ،ولـی اینکـه سـینما نیـاز بـه
حضـور نسـل جدیـد دارد ،امـری واضح
اسـت.».
ایـن تهیهکننـدهی سـینما بـا بیـان
اینکـه تنـوع ژانـر ،مهـم و جـذاب
اسـت ،توضیـح میدهـد «نسـبت ژانر
باید با تماشـاگر سـینما تعیین شـود.
ایـن امـکان وجود ندارد کـه بخواهیم
در ژانرهایـی کار کنیـم کـه در سـینما
مخاطـب ندارنـد .باالخـره داریم درباره

اسـت «ایـن پدیـده ،چالشـی جـذاب
اسـت کـه در سـطح کیفـی آثـار تأثیـر
بسـزایی خواهـد گذاشـت .سـینماگری
در همـهی شـئون ،کار سـختی اسـت
و همیـن آن را جـذاب میکنـد .ایـن
چالـش مخصـوص ایـن زمـان نیسـت و
در دورانهـای مختلـف بـه شـکلهای
مختلـف وجـود داشـته اسـت ،امـا
همچنـان سـینما زنـده و پویـا اسـت.
بسـتگی بـه نـگاه فیلمسـاز دارد؛ اینکـه
فیلمسـاز چگونـه بـه سـینما نـگاه
میکنـد و آن را چگونـه میبینـد .هـر
چـه ایـن نـگاه و بینـش عمیقتر باشـد،
فیلمسـاز کمتـر دچار چالش میشـود و
اتفاقـاً بـا انگیزهتـر و قویتر کار خواهد
کـرد .راجـع بـه ایـن موضـوع خیلـی
میتوانـم حـرف بزنـم .امـا بـه همیـن
میـزان بسـنده میکنـم کـه همچنـان
نـگاه فیلمسـاز تعیینکننـده اسـت.».
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یـک سـالن و تماشـاگرانش حـرف میزنیـم .تنـوع ژانـر مهـم
اسـت ،ولـی ایجـاد شـرایط بـرای عرضـهی ژانر ،اگـر مهمتر از
تنـوع ژانـر نباشـد ،کماهمیتتـر از آن نیسـت».
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اهمیت سـینمای ایـران میگوید
«هیـچ محصـول فرهنگـی بـه انـدازهی فیلـم در دنیـا
نمیچرخـد و عرضـه نمیشـود .سـینمای ایـران بـه انـدازهی
تمـام فیلمهایـی کـه در جشـنوارههای مختلـف در دنیـا
حضـور دارنـد ،حـرف بـرای گفتـن دارد .هر سـال هـم به لطف
خـدا بهتـر میشـود .در بخـش فنـی توجـه جـدی الزم اسـت
تـا امکانـات الزم فراهـم شـود .در بخـش محتوا هـم باید به
ایـن نکتـه توجـه کنیـم کـه هـر گـردی گـردو نیسـت و هـر
ایـده و فیلمنامـهای لزومـاً سـینمایی نیسـت.».
سینما همچنان زنده و پویا است
امیـر بنـان بـا تأکیـد بـر نقـش فیلمسـاز ،دربـارهی توسـعهی
پلتفرمهـای تصویـری و شـبکهی نمایـش خانگـی معتقـد

سـیمرغ نسـبت مسـتقیم بـا مـردم دارد .مـردم هسـتند
کـه بـه سـینما حیـات میدهنـد .ایـن سـیمرغ بـر فـروش
فیلـم تأثیـر مسـتقیم میگـذارد و چـه لذتـی باالتـر از اینکه
فیلمـی بسـازی و ببینـی کـه مـردم دوسـتش دارنـد .راجع به
حواشـی آن اطالعـات چندانـی نـدارم .ولـی صیانـت از آرای
مـردم بـر عهـدهی خانـهی سـینما و مسـئوالن ذیربط اسـت؛
بایـد دقـت کننـد کـه اتفـاق ناشایسـتی نیفتـد.».
امیـر بنـان دربـارهی حضـورش در جشـنوارهی فجـر ۱۴۰۰
میگوید «من امسـال دو فیلم دارم که هر دو ژانر هسـتند.
یکـی «مـرد بازنـده» کـه فیلمـی جنایـی و اثـر محمدحسـین
مهدویـان اسـت و دیگـری «مالقـات خصوصـی» کـه درامـی
عاشـقانه بـا کارگردانـی امیـد شـمس (فیلماولـی) اسـت .هر
دو فیلـم ،خـوب سـاخته شـدهاند و بـه نظـرم مـورد اقبـال
تماشـاگران و منتقـدان قـرار میگیرنـد .تالش بسـیاری برای
هـر دو فیلـم انجـام گرفتـه و امیـدوارم برای هـر دو اتفاقات
خوبـی در جشـنواره بیفتـد.».
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بخش فرهنگی چهلمین جشنواره فیلم فجر

اتحاد ،ارتقا ،اعتال در سینما

بخـش فرهنگـی ،عنـوان یکـی از بخـش هـای جدید جشـنواره
فیلـم فجـر اسـت که امسـال بـرای اولین بار برگزار می شـود.
وقتی روز نهم آبان امسـال فراخوان چهلمین دوره جشـنواره
فیلـم فجـر منتشـر شـد ،برنامـه هـای ایـن گردهمایـی در دو
بخـش معرفـی شـدند؛ «بخشهـای فرهنگـی» و «بخشهـای
رقابتـی» .کـه برنامـه هـای بخـش فرهنگـی شـامل چهـار
محـور «گنجینههـای سـینمای ایـران»« ،همایشهـای علمـی
سـینمای ایـران»« ،نشسـتهای مطبوعاتـی سـینمای ایـران»،
«بزرگداشـت و نکوداشـت سـینماگران ایـران» تعریـف شـده
اند.
در جهت بازسازی
بخـش فرهنگـی در شـرایطی بـه جشـنواره فیلـم فجـر افزوده
شـده کـه ایـن جشـنواره در شـرایط خاصـی برگـزار مـی شـود؛
از یـک طـرف دوره ای خـاص و نمادیـن از ایـن جشـنواره فـرا
رسـیده اسـت؛ وقتـی عنـوان چهلمیـن دوره جشـنواره فیلـم
فجـر بـه زبـان مـی آیـد ،ناخـودآگاه بـه خاطـر
عـدد  ،40پختگـی و تکامـل انتظـار مـی رود و
مطالبـه مـی شـود .ضمـن اینکـه ایـن اولیـن
دوره این رویداد در دولت سیزدهم محسوب
مـی شـود کـه یکی از اهدافـش ترقی و تعالی
بخشـیدن بـه سـینما و متعاقـب آن جشـنواره
هـای دولتـی چـون فجر اسـت .از همه مهمتر
ایـن جشـنواره در آغـاز گام دوم انقلاب برگزار
مـی شـود و بـا توجـه بـه کمرنگ شـدن کارکرد
فرهنگـی و هویتـی جشـنواره فجـر در سـال
هـای اخیـر ،بایـد ایـن وضعیـت در جهـت
عملیاتـی سـاختن بیانیـه گام دوم در حـوزه
سـینما ترمیـم و تکمیـل شـود.
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اگـر بیانـات رهبـر
انقلاب طـی مـاه هـای اخیـر را مطالعـه کنیـم،
کلیـدواژه هـای فرهنگـی متعـددی دیـده مـی

شـود؛ از جملـه عباراتـی چـون بازسـازی انقالبـی فرهنـگ و
رسـانه و جهاد تبیین .بدون تردید سـینما هم از حوزه های
اصلـی و مهمـی اسـت کـه شـامل این دو عملیات می شـوند.
سـعید الهـی ،دبیـر بخـش فرهنگـی چهلمیـن جشـنواره
فیلـم فجـر نیـز دربـاره ایـن بخـش گفـت :بنـای مـا ایـن
اسـت کـه بخـش فرهنگـی جشـنواره فیلـم فجـر ،تالشـی
بـرای تحقـق مطالبـه رهبـری از نخبـگان و فرهنگیـان جامعـه
بـرای اصلاح پایههـای علـوم انسـانی بـرای تحـول در سـینما
باشـد .همانطـور کـه گفتیـد مقـام معظـم رهبـری در سـال
 1391در دیـداری کـه بـا برگزارکننـدگان جشـنواره فیلـم عمـار
داشـتند بـه ایـن موضـوع اشـاره کردند کـه «تحول در سـینما
و تلویزیـون بـدون اصلاح پایههـای معرفتـی علـوم انسـانی
غربـی امکانپذیـر نیسـت» .بنابرایـن مـا قصـد داریـم کـه در
ایـن بخـش و در گفتوگـو بـا اسـاتید دانشـگاه و متفکـران،
مباحـث علـوم انسـانی را در نسـبت بـا سـینما بـه بحـث
بگذاریـم .البتـه اصلاح پایههـای معرفتـی علـوم انسـانی

تکثرگرایی فرهنگی برای اتحاد و انسجام
ایـن بخـش ،تنـوع و وسـعت گسـترده ای دارد؛ از نشسـت
هایـی بـا موضوعـات تخصصـی و فنـی مثـل طراحـی و رنـگ
و نـور در سـینما گرفتـه تـا نشسـت هایـی بـا موضوعـات
گفتمانی ،اجتماعی و فلسـفی در سـینما .در بخش فرهنگی
همچنیـن فیلـم هـم نمایـش داده مـی شـود ،آن هـم برخی
از مهمتریـن فیلـم هـای تاریـخ سـینمای ایـران مثـل «گاو»،
«دیده بان»« ،خانه دوسـت کجاسـت»« ،نا خدا خورشـید» و
 ...کـه نشسـت هـای نقـد و بررسـی هم پـس از اکران فیلم
هـا برگـزار می شـود.
امـا یکـی از شـاخصه هـای مهـم بخـش فرهنگـی چهلمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر ،گردهـم آمـدن شـخصیت هـا ،صاحب

نظر یک چهره دانشگاهی

دکتر «کاظم نظری» رئیس دانشـکده هنر دانشـگاه سـوره درباره نشسـتهای فرهنگی در چهلمین
جشـنواره فیلـم فجـر گفـت :نشسـتهای فرهنگـی جشـنواره امسـال ،بـه بحـث و گفتگوهـای
فرهنگـی بـا افـراد شـاخص فرهنگـی خواهـد پرداخـت و همچنیـن حضـور اندیشـمندان ،خـردورزان
و معلمیـن حـوزه سـینما میتوانـد بـه جشـنواره چهلـم رونـق بیشـتری بدهـد و رنگ بسـیار زیبایی
را ایجـاد کنـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تأثیـر بخش فرهنگـی دوره چهلم را در آینده نزدیـک خواهیم دید ،ادامه
داد :در ایـن دوره از جشـنواره بـا فراهـم کـردن بخـش فرهنگـی یـک تمایـز بسـیار زیبایـی را ایجـاد
کردهانـد کـه ایـن کار بـه همـت دبیری آقای «مسـعود نقـاشزاده» و حضور آقای «سـعید الهی»
بـه عنـوان مسـؤول بخـش فرهنگـی صورت گرفته اسـت.
آقـای نظـری افـزود :یکـی از بخشهـای مهمـی کـه دربخـش فرهنگـی جشـنواره وجـود
دارد ارتبـاط بـا مراکـز علمـی و دانشـگاهی اسـت کـه بـه ایـن نشسـتها ،بارعلمـی
بیشـتری بخشـیده و دانشـگاه سـوره در کنـار دانشـگاههای بزرگـی ماننـد دانشـگاه
تهـران ،دانشـگاه هنـر و سـایر مراکز علمـی صاحبنظر در حوزه سـینما ،موضوعات
مختلفـی را بـا اسـاتید برجسـته تعییـن کـرده کـه برنامـه آن متعاقبـا اعلام
خواهـد شـد.
وی گفـت :همـه دانشـجویان و هنردوسـتان را دعـوت میکنـم تـا در ایـن
نشسـتها حضـور داشـته باشـند .امیدوارم ایـن نشسـتهای فرهنگی تداوم
پیـدا کنـد.
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موضوعـی اسـت کـه بـا برگـزاری چنـد نشسـت در جشـنواره
محقـق نمیشـود امـا مـا بـر اسـاس ظرفیـت جشـنواره تالش
داریـم تـا ابعـاد و زمینههـای ایـن اصلاح را در مهمتریـن
رویـداد سـینمایی بررسـی کنیـم.
وی افـزود :بـه نظـرم تغییـر نگـرش چندیـن سـاله و لمـس
هـر تحولـی درحـوزه اجـرا هـم زمـان بـر اسـت و هـم نیـاز به
درک باال دارد .اینکه ما امسـال تالش کنیم فضای جشـنواره
را همزمـان از تماشـای محـض چنـد فیلـم و یـک نشسـت
رسـانه ای بـا حضـور چهـره هـای سـینمایی بـه فضایـی بـرای
گـوش دادن بـه دیدگاههـای متنـوع صاحبنظـران ،فهمیـدن
و درک حضـور متفکـران و اندیشـمندان حـوزه هـای مختلـف
و در نهایـت تولیـد فکـر و اندیشـه نزدیـک کنیـم بـه شـدت
معتقـدم اقـدام بزرگـی سـت که امسـال شـاید از درون محل
اصلـی جشـنواره و چنـد دانشـگاه معتبـر تهـران همزمـان بـا
برگزاری جشـنواره آغاز شـود اما به تدریج در سـایر جشـنواره
هـا مبـدل بـه الگـو شـده و در طـول دوره هـای بعـدی وجـه
عمومـی تـر و مردمـی تـری پیـدا خواهـد کـرد.
او همچنیـن گفـت :خروجـی ایـن نشسـتها میتوانـد بـرای
کرسـیهای تدریـس و تألیـف کتـب درسـی در دانشـگاهها،
سیاسـتگذاری سـینمایی ،پایاننامههـا و رسـالههای
دانشـجویی مفیـد باشـد تـا بـه مرور زمینـه تحول در سـینما
محقـق شـود.

نظـران و هنرمندانـی از طیـف هـا ،نسـل هـا و بـا دیـدگاه هـا
و سـبک هـای مختلـف اسـت .ایـن ویژگـی از آن نظـر حائـز
اهمیـت اسـت کـه یکـی از مشـکالت سـال هـای اخیـر در
سـینمای ایـران ،تشـتت و دوری اعضـای جامعـه سـینمایی
از یکدیگـر بـوده اسـت .بخـش فرهنگـی چهلمیـن دوره
جشـنواره فیلـم فجـر مـی توانـد بـه تحکیـم و اتحـاد جامعـه
سـینمایی کشـورمان نیـز کمـک کنـد.
سـعید الهـی ،مدیـر ایـن بخـش در ایـن بـاره معتقـد اسـت:
برگـزاری نشسـت هـای هـم اندیشـی چـه بطـور مسـتقل و
چـه همـراه بـا یـک رویـداد بـه ویـژه در عرصـه فرهنگـی و
هنـری همـواره چنـد هـدف را دنبـال مـی کنـد کـه مهمتریـن
و اصلـی تریـن آن تلاش بـرای اسـتمرار فضـای گفتگـو و
اندیشـه ورزی در سـطح جامعـه اسـت.فقدان ایـن موضـوع
در سـال هـای اخیـر بـه حـدی اهمیـت پیـدا کـرده کـه بـه
عنـوان بزرگتریـن خلا جوامـع انسـانی بـرای رسـیدن بـه
مدنیت ،توسـعه و پیشـرفت و در نهایت ایجاد تمدن های
نویـن تبدیل شـده اسـت .بگونـه ای که اگر مردم سـرزمینی
در درون خـود شـیوه هـای گفتگـو را تمریـن نکننـد قطعـا در
عرصـه هـای جهانـی نیـز نـاکام مانـده و صاحـب موفقیـت
و همراهـی بـا دیگـر ممالـک نخواهنـد شـد.لذا تمریـن بـرای
برقراری ارتباط صحیح و دوسـویه و گقتگوی آرام و منطقی
و حتـی چالشـی در مسـیر ارتقـای ذهـن و افزایـش درک
پدیـده هـا ،موضوعـات و اتفاقـات جـاری از جملـه اهـداف
تشـکیل انـواع هـم اندیشـی هـا و نشسـت هـای جمعـی
پیرامـون مباحـث مختلـف بحسـاب مـی آید.از دیگـر اهداف
ثانـوی نشسـت هـای چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر زمینـه
سـازی بـرای توسـعه مطالعـات و ایجـاد آشـنایی مخاطبـان
و عالقمنـدان بـه مباحـث گفتمانـی و اندیشـه ای نسـبت بـه
سـینما بـه عنـوان هنـری فراگیر با انواع موضوعـات راهبردی
اسـت .بطـور طبیعـی هـر فـردی کـه قصـد ورود بـه دنیـای
حرفـه ای هنـر بـه خصـوص سـینما را داشـته باشـد جـدا
از تکنیـک مـی بایسـت بـه لحـاظ مضمونـی و محتوایـی از
دانـش و اشـرافیتی در علـوم انسـانی نیـز برخوردار باشـد که
جشـنواره تلاش مـی کنـد در کنـار تماشـای فیلـم این بسـتر
را بـرای او فراهـم کنـد.
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به یاد کامبوزیا پرتوی

جای خالی
مردقصهگو
یادبود
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محدثه واعظیپور
کامبوزیـا پرتـوی در یکـی از گفتگوهـای تصویـریاش
مقابـل دوربیـن ،بـه پرسشـی دربـاره مـرگ پاسـخ میدهـد.
جملههایـی کـه در آرامـش و در خلال کارهـای سـادهای مثـل
تراشـیدن یـک مـداد یـا نـگاه کـردن بـه قفسـه فیلمنامههـا و
طرحهایـش بیـان میکنـد ،حـاال معنایی خاص پیـدا کردهاند.
پرتـوی میگویـد« :مـرگ ممکن اسـت هر لحظـه پیش بیاید،
بر اثر تصادف ،سـیل یا زلزله .اما آنچه آن را سـخت میکند
ایـن اسـت کـه ناگهانـی و بیموقـع برسـد و کارهـای زیـادی
باقـی مانـده باشـد .طرحهایـی هسـت کـه هـزار بـار در ذهنـم
بـه آن فکـر کـردهام ،امـا فرصـت نوشـتن و سـاختن آنهـا را
پیـدا نکـردهام .مـرگ اگـر در چنیـن شـرایطی باشـد حسـرت
بـار اسـت »...بلـه ،آقـای پرتـوی مرگ شـما حسـرت بار اسـت،
وداعـی ناگهانـی و بیموقـع.
همراه باوفای سینمای کودک
کامبوزیـا پرتـوی در خانـوادهای بـه دنیـا آمـد کـه بـا فرهنـگ
و هنـر بیگانـه نبـود ،پـدرش اهـل خوانـدن کتـاب بـود و او از
کودکـی ،خوانـدن کتـاب و روزنامـه را شـروع کـرد .عالقـهاش
بـه سـینما و فیلمسـازی او را بـه سـمت دانشـکده سـینما و
تئاتـر بـرد ،امـا تحصیـل را نیمـه تمـام گذاشـت و فیلمسـازی
را بـا سـاخت فیلـم کوتـاه شـروع کـرد .پرتـوی خیلـی زود
بـه تلویزیـون رفـت و فیلمسـازی را ادامـه داد .گرایـش او
فیلمنامه نویسی و کارگردانی برای مخاطب کودک و نوجوان
بـود ،در دهـه شـصت ،همزمـان بـا تولـد سـینمای کـودک و
تحـت تاثیـر رونـق ایـن جریـان و البتـه بـه دلیـل عالقـهای که
بـه برنامهسـازی و فیلمسـازی بـرای کـودکان داشـت ،همـراه
گروهی از سـینماگران شـد که اهتمام جدیشـان فیلمسـازی

بـرای کـودکان بـود« .ماهـی» نخسـتین فیلـم پرتـوی سـال 66
مقابـل دوربیـن رفـت .در آن سـال ،فیلمنامـه «شـیرک» را برای
داریوش مهرجویی نوشت و منوچهر عسگری نسب مجموعه
«خانـه در انتظـار» را بـر اسـاس فیلمنامـه او کارگردانـی کـرد.
پرتـوی در همـه سـالهای فعالیتـش در سـینما ،پیونـدش
را بـا سـینمای کـودک حفـظ کـرد .بـه سـینمای بزرگسـاالن و
نـگارش متـن بـرای فیلمهـای شـهری بیاعتنـا نبـود امـا عمده
شـهرت او بـه خاطـر فیلمهـا و فیلمنامههایـش در سـینمای
کودک اسـت .آثاری که دسـت کم برای یک نسـل از کودکان
ایرانـی ،بسـیار خاطرهانگیـز اسـت.
برای کودکان ،درباره کودکان
پرتـوی در سـینمای کـودک و نوجـوان دو جنـس فیلمسـازی
را دنبـال کـرد .اواخـر دهـه شـصت فیلـم «گربـه آوازخـوان»
را کارگردانـی کـرد کـه یـک موزیـکال مفـرح و فانتـزی اسـت.
همـان سـال بـا کارگردانـی «بـازی بـزرگان» کـه در فضایـی واقع
گـرا بـه تاثیـر جنـگ بـر زندگـی کـودکان میپـردازد ،نشـان داد
کـه نگاهـی عمیـق و جـدی بـه دنیـای کـودکان دارد .پرتـوی
در کنـار فیلمسـازان بسـیاری قـرار گرفـت و بعضـی از بهتریـن
فیلمنامههـای سـینمای ایـران را نوشـت .همـکاری و دوسـتی
چندیـن سـاله بـا رسـول صدرعاملـی بـه خلـق یکـی از بهتریـن
فیلمهـا دربـاره دختـران نوجـوان انجامیـد .او بـرای فیلمنامـه
«مـن ترانـه  15سـال دارم» سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمنامـه
بیسـتمین جشـنواره فیلـم فجـر را دریافـت کـرد .او اگرچـه بـا
فیلمسـازان مختلـف همـکاری کـرد امـا هرگـز زیـر سـایه آنهـا
نبـود ،اسـتقالل نـگاه و سـبک کاریاش را حفـظ کرد .سـینمای
عبـاس کیارسـتمی را از نوجوانـی دوسـت داشـت و دنبـال
میکـرد امـا هرگـز در فیلمسـازی بـه تقلیـد از او دچـار نشـد.
کوشـشهای او در سـینمای کـودک و بزرگسـال ،ابتـدا رنـگ و
بـوی سـینمای کانونـی داشـت ،امـا منحصـر بـه پرتـوی بـود و
نمیشـد شـبیه آن شـخصیتها و فضـا را در فیلـم کارگـردان
دیگـری سـراغ گرفـت.

پایان یک عمر قصهگویی
سـینمایی کـه کامبوزیـا پرتـوی بـه آن عالقـه داشـت،
سـینمای داسـتانگو و روایتگـر بـود .ایـن روایتگـری گاهی
در فضایـی فانتـزی و سرخوشـانه بـرای کـودکان اتفـاق
میافتـاد و گاهـی ماننـد «قطعـه ناتمـام» (مازیـار میـری)
حال و هوایی نمادین داشـت .فیلمهایش گاه تلخ بودند،
مثـل «کافـه ترانزیـت» و گاهـی واقـع گـرا بـا پایانهـای
امیدبخـش ماننـد «دیشـب باباتو دیدم آیدا» .سـینمای او
هر چه بود ،قصهگویی در آن اهمیت داشـت و این برای
سـینمایی کـه همـواره مشـکل روایتگـری دارد ،امتیـازی
بـزرگ محسـوب میشـد .کامبوزیـا پرتـوی امسـال یکـی
از غایبـان بـزرگ جشـنواره فیلـم فجـر اسـت ،جشـنوارهای
کـه سـالهای پرشـمار بـا بهتریـن آثارش در آن درخشـیده
بـود .یـادش گرامـی.

وزن و وقار نیمه دوم

کارنامه حرفهای او از این
جهت غنیتر است که
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دهه هشتاد و دوری از سینمای کودک
کامبوزیـا پرتـوی در دهـه هشـتاد و بـا افـول خورشـید
سـینمای کـودک ،بیشـتر انـرژیاش را بـه سـینمای
بزرگسـاالن معطـوف کـرد .وزن و وقـار نیمـه دوم کارنامـه
حرفـهای او از ایـن جهـت غنیتـر اسـت کـه پرتـوی در این
دوره ،بـه عنـوان فیلمنامـه نویـس و کارگـردان چنـد نقطـه
عطـف در کارنامـه دارد .کارگردانـی «کافـه ترانزیـت» یکـی
از ایـن فیلمهاسـت ،او بـرای ایـن فیلـم سـیمرغ بلوریـن
بهتریـن فیلمنامـه بیسـت و سـومین جشـنواره فیلم فجر
را دریافـت کـرد .فیلمـی تاثیرگـذار دربـاره یـک زن-مادر که
در محیطـی مردانـه بـه دنبـال کسـب هویـت و اسـتقالل
اسـت .همـکاری بـا مجید مجیدی در پـروژه عظیم «محمد
رسـول اهلل (ص)» یکـی دیگـر از نقـاط عطـف کارنامـه ایـن
فیلمنامـه نویـس اسـت .پرتـوی بـرای نخسـتین بـار در
یـک پـروژه تاریخـی مذهبـی حضـور یافـت« .فـراری» فیلـم
شـهری تحسـین شـده علیرضـا داوودنـژاد کـه در سـی و
پنجمیـن جشـنواره فیلـم فجـر روی پـرده رفـت ،سـومین
سـیمرغ بلوریـن را بـرای پرتوی به ارمغـان آورد« .کامیون»
آخریـن فیلـم پرتـوی کـه در سـی و ششـمین جشـنواره
فیلـم فجـر نمایـش داده شـد ،اگرچـه موفقیـت دیگـر
فیلمهـای او را تکـرار نکـرد امـا سـیمرغ بلوریـن بهتریـن
فیلمنامـه را نصیـب فیلـم کـرد.

پرتوی در این دوره ،به

عنوان فیلمنامه نویس و

کارگردان چند نقطه عطف

در کارنامه دارد .کارگردانی
«کافه ترانزیت» یکی از
اینفیلمهاست

فجـــــر
چـــهل
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نشست رسانهای فیلم «مرد بازنده» در خانه جشنواره

حسین مهدویان :انتخابم جواد عزتی است
چون ستاره ای تکرارنشدنی است
محمدحسـین مهدویـان کارگـردان فیلـم مـرد بازنده در نشسـت
رسـانه ای ایـن فیلـم در خصـوص اینکـه شـخصیتهای «مـرد
بازنـده» مـا بـه ازای بیرونی دارنـد یا خیـر ،گفت :من این را قبول
ندارم که اغلب قهرمانان معترض افراطی هسـتند .ما براسـاس
شـخصیتهای واقعـی فیلـم نسـاختهایم و همگـی آدمهـای
داسـتان هسـتند و حتمـا از محیـط اطـراف الهـام میگیریـم.
او ادامـه داد :ایـن فیلـم کامال ایرانی اسـت و براسـاس محتوای
فهم ایرانی ساخته شده است.
این کارگردان در خصوص موضوع فساد در سیستم اداری ،بیان
کرد :فیلم جهان محدودی دارد و قرار نیست توضیح بیشتری از
وقایع داستان بدهیم .اینکه شخصیت رسول در ذهن شما چه
چیزی شکل گرفته است براساس تصویرسازی ذهنتان است.
در ادامـه جـواد عزتـی بازیگـر فیلـم درباره نقش خـود ،بیان کرد:
امیدوارم هر فیلمی بازی میکنم نقش درستی داشته باشم.
مهدویـان اضافـه کـرد :اینکـه بخواهیم قسـمت دومی بسـازیم
را متصور نیستم.
آناهیتـا درگاهـی بازیگـر فیلـم هـم دربـاره کوتاهـی نقـش خود
در ایـن فیلـم ،بیـان کـرد :نقـش بـار خوبـی داشـت و تـا انتهـای
فیلـم هرکـس فکـر میکـرد شـاید کاراکتـر مـن قاتـل باشـد و
ایـن رمزآلـود بـودن نقـش را میپسـندم و از کار خوشـحالم.
مهدویـان بـا اشـاره بـه چرایـی انتخـاب جـواد عزتـی ،افـزود:
انتخاب جواد عزتی به این علت بود که او سـتاره تکرارنشـدنی
است که هرکسی دوست دارد در فیلمش بازی کند و از اجرای
هـر نقشـی برمیآیـد .علاوه بـر ایـن بـا حضـور او بـه مـا خـوش
میگـذرد و نقشـش را خـوب بـازی میکنـد.
او دربـاره بودجـه سـاخت فیلـم عنـوان کـرد :همـه تالشـم را
میکنـم تـا کارم آسـیب نبینـد و همـه گـروه تلاش میکننـد
تـا چنـد پـروژه هـم زمـان جلـو بـرود و هر پروژهای که سـر برسـد
گروهـی بـر سـر کار هسـتند .پیشـنهادات بسـیار زیـادی در

فیلمسـازی بـه مـن میشـود کـه نمیتوانـم روی آن کار کنـم و
وقتـش را نـدارم و مـن اگـر وقـت داشـته باشـم بیشـتر از ایـن
فیلـم میسـازم امـا در توانـم نیسـت.
امیر بنان؛ تهیهکننده این فیلم هم در ادامه از تجربه همکاری
کـه بـا مهدویـان در فیلـم «ایسـتاده در غبـار» داشـت ،گفـت.
کامـران حجـازی تهیهکننـده دیگـر اثـر هـم عنوان کـرد :من فکر
میکنـم پنـج یـا شـش پـروژه بـا ایـن تیـم کار کردهایـم کـه بـه
منتهـی بـه همـکاری مـا در فیلـم «مـرد بازنده» شـد.
جـواد عزتـی ،بازیگـر اثـر بـا بیـان اینکه هر نقشـی بـرای خودش
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چالش دارد ،عنوان کرد :اینکه کاراکتری در سـن و سـال خودش
بـازی نکنـد نقـش را سـختتر میکنـد و طبیعتـا از ایـن منظـر
نقـش سـختی بـود .از نظـر شـخصیت پـردازی مهدویـان ایـن
فیلـم را دو سـالی در ذهنـش پرورانـد و وقتـی ایـن نقـش به من
پیشـنهاد شـد ،غافلگیـر شـدم؛ چـون بارهـا دربـاره ایـن فیلمنامه
بـا او حـرف زده بـودم بـدون اینکـه بـه او بگویـم از ایـن نقـش
خوشم میآید.
او اضافـه کـرد :اسـتانداردها بـه خوبـی رعایـت شـد و کاراکتـر
بـه قـدری پختـه شـده بـود کـه نصـف راه را رفتـه بودیـم.
باعـث خوشـحالی بـود کـه بـا شـخصیت فیلـم آشـنا بـودم.
ایـن فیلـم یکـی از بهتریـن فیلمهـای مهدویـان بـود.
هـادی بهـروز ،مدیـر فیلمبـرداری فیلـم ،افـزود :امیـدوارم از فیلم
بازخوردهـای خوبـی بگیریـم و مخاطـب بـا آن ارتبـاط برقـرار کند.
بابـک کریمـی طـاری ،طـراح صحنـه اثـر بـا بیـان اینکـه  60درصـد
ه شـده ،گفت :به غیر از لوکیشنهای داخلی
لوکیشـنها سـاخت 
و خارجی سـایر لوکیشـنها فضاسـازی شدند .این اثر تجربه اول
مـن بـا مهدویـان بـود کـه از این بابت راضی هسـتم.
مهدویان درباره تداعی سریال «زخم کاری» در این اثر بیان کرد:
پتانسـیل آن را داریم که تغییرات الزم را ایجاد کنیم .آزادیور
و عزتـی شـخصیتهای متفاوتـی در این فیلـم دارند و این حتی
در صحنههای رو در رو نیز قابل رویت اسـت.
آناهیتـا درگاهـی هـم بـا ابـراز خوشـحالی از ایفـای نقـش در این
فیلـم ،گفـت :خوشـحالم که بـا مهدویان همکاری کـردهام و این
همـکاری برایـم تجربـه شـیرینی بـود و بـازی کـردن در کنار عزتی
خـوب بـود ،او پارتنـر عالـی اسـت و سـکانس پارکینـگ را بسـیار
میپسـندم و برایـم جذابیـت داشـت.
رعنـا آزادیور هـم ضمـن بیـان اینکـه حضـور در ایـن فیلـم بـرای
مـن تجربـه شـیرینی بـود ،بیـان کـرد :از کار در کنـار مهدویـان
لـذت میبـرم.
مجید نوروزی دیگر بازیگر اثر هم توضیح داد :من از «ایستاده
در غبـار» سـینمای مهدویـان را شـناختم و همیشـه دوسـت
داشـتم بـا مهدویـان کار کنـم .امیدوارم خروجـی کار برای عوامل
و تماشـاگران مثبت باشـد.
مهدویـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا فیلـم بـا جامعـه
مطابقـت دارد یـا خیـر ،گفـت :ایـن سـوال را بایـد مخاطب پاسـخ
بدهد و با فیلم ارتباط برقرار کند .اینکه چقدر با شـرایط جامعه
همگـون اسـت را بـه تماشـاچی واگـذار میکنـم .از نویسـندگان
فیلـم سپاسـگزارم چـون چنـد بار فیلمنامـه را تغییـر دادیم.
او درخصـوص مونتـاژ فیلـم ،گفـت :خالقانهتریـن مونتـاژ را در
هفـت فیلـم گذشـته داشـتم.

مهدویـان دربـاره شـکلگیری داسـتان فیلـم ،بیـان کـرد :فضـای
فیلمهایـی ماننـد «ایسـتاده در غبـار» را دوسـت داشـتم و
همیشـه در ایـن سـالها ایـن عالقهمنـدی در مـا وجـود داشـت
و بعـد از «درخـت گـردو» بـه پروژههـای مختلفـی فکـر کردیـم و
ایـده حسـین امینـی بـه «مـرد بازنـده» تبدیل شـد تا بـه قهرمانی
بپردازیـم کـه گرفتـار پرونـدهای میشـود.
او ادامـه داد :تصمیـم بـر ایـن بـود کـه بعـد از «درخـت گـردو»
ایـن فیلـم را بسـازیم امـا کشـور درگیـر کرونـا شـد امـا فرصـت
مناسـبی بـود تـا روی فیلمنامـه «مـرد بازنـده» بیشـتر کار کنیـم.
میخواسـتیم در سـال  1399فیلـم را کار کنیـم امـا در نهایـت
درگیر سـریال «زخم کاری» شـدیم و هر از گاهی فیلمنامه «مرد
بازنـده» را تکمیـل میکردیـم .در میانـه راه هـم حجـازی بـه تیـم
اضافـه شـد و فیلـم را سـاختیم.
کامـران حجـازی عنـوان کـرد :فرصـت خوبـی اسـت تـا از همـه
کسـانی که جلو و پشـت دوربین زحمت کشـیدهاند تشـکر کنم.
پایانبنـدی ایـن کار تـا  50روز طـول کشـید و ایـن حاصـل یـک
انسـجام بـود تـا فیلـم بـه جشـنواره فیلـم فجـر برسـد.
سـجاد پهلـوانزاده تدوینگـر هـم از کار بـا مهدویـان توضیح داد:
در طـول فیلمبـرداری مـدام بـا مهدویـان در تمـاس بودیـم امـا او
خـودش تدوینگـر درجـه یکـی اسـت و تدویـن فیلـم هـم مدیون
مهدویـان اسـت« .ماجـرای نیمـروز» و «ایسـتاده در غبـار» دو
فیلمـی هسـتند کـه بینهایـت دوستشـان دارم .جـواد عزتـی در
ایـن فیلـم بینظیـر بـازی کـرده اسـت.
بابـک کریمـی هـم عنـوان کـرد :ایـن کار تجربـه خوبـی بـرای مـن
بـود و همـکاری بـا مهدویـان بـرای مـن شـیرین بـود .او تسـلط
باالیی روی حس تصویر دارد .دوسـت داشـتم با عزتی همکاری
داشـته باشـم.
 9سـال پیـش در تئاتـری حضـور داشـتم و میخواسـتم بدانـم
بازیگر اصلی تئاتر کجا هسـت که بعد با جواد عزتی آشـنا شـدم.
گریـم عزتـی روزانـه پنـج سـاعت طـول میکشـید .بازیگـری تنهـا
ردکارپـت و دوربیـن نیسـت و ایـن سـختیها را هـم بایـد دیـد.
مهـدی زمیـن پـرداز هـم ادامـه داد :دوسـت داشـتم در تیـم
مهدویـان باشـد .کار کـردن بـا مهدویان بـرای من لذتبخش بود
و حتـی بـا نقشهـای کوتـاه هـم اشـخاص دیـده میشـوند .از او
بابـت اعتمـادش سپاسـگزارم.
در پایـان شـبنم قربانـی دیگـر بازیگـر فیلـم ،افـزود :مـن هـم در
مـورد کار کـردن بـا مهدویـان بایـد بگویـم کـه کار بـا او شـانس
بزرگـی بـود .او کارگردانـی اسـت کـه کارش را بلـد اسـت و از مـن
بـازی گرفـت خیلـی وقـت بـود کسـی بـه درسـتی از مـن بـازی
نگرفتـه بـود.
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فکــر مــی کنیــد جشــنواره فیلــم فجــر در آســتانه
چهــل ســالگی چقــدر بــه بلــوغ رســیده و مــی توانــد
ویترینــی بــرای ســینمای ایــران باشــد؟
بــه اینکــه آیــا جشــنواره فیلــم فجــر در آســتانه چهــل ســالگی
بــه بلــوغ خــود رســیده اســت از دو منظــر مــی تــوان پاســخ
گفــت؛ یــک اینکــه بــرای مدیریــت برگــزار کننــده جشــنواره
در طــی ایــن چهــل ســال چــه اتفاقــی افتــاده اســت و دوم
ایــن کــه چهــره ســینمای ایــران در ایــن ســال هــا چگونــه
بــوده اســت .بنابرایــن وقتــی مــی توانیــم بگوییــم جشــنواره
بــه بلــوغ و پختگــی رســیده اســت کــه در هــر دو بخــش
ذکــر شــده اتفــاق مثبتــی رخ داده باشــد .در طــول ایــن
ســال هــا جشــنواره فجــر بــا فــراز و فرودهــای بســیاری روبــرو
بــوده اســت ،بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد ســال هاســت
جشــنواره فجــر دچــار روزمرگــی شــده اســت .مــن علــت ایــن
امــر را در ایــن نکتــه مــی بینــم کــه جشــنواره بایــد جزئــی از
یــک پــازل مدیریــت کالن فرهنگــی باشــد؛ یــک نظــام فکــری
کالن کــه همــه شــئون هنــر ســینما را در نظــر داشــته باشــد.
ســینما بایــد ســند جامــع فرهنگــی و ســینمایی داشــته باشــد
و جشــنواره فیلــم فجــر بخشــی از پــازل ایــن ســند جامــع
باشــد.
امــا از منظــر تولیــدات ســینمایی بایــد خدمتتــان عــرض کنــم
کــه ارزیابــی هــا نشــان مــی دهــد کــه تولیــدات ســینمای

کشــور در ســال هــای اخیــر گرچــه بــه لحــاظ فنــی و تکنیکــی
بهتــر شــده اســت ،امــا حضــور فکــر و اندیشــه در فیلــم هــا
کــم رنــگ شــده اســت .ایــن اشــکال و ایــراد تنهــا بــه هنــر
ســینما ایــران محــدود نمــی شــود ،بلکــه بــه نظــر مــی رســد
همــه گونــه هــای هنــری در جهــان بــا چنیــن معضلــی روبــرو
هســتند .اندیشــمندترین ســینماگران تاریــخ متعلــق بــه
دهــه هــای گذشــته هســتند .ایــن موضــوع هــم چنــدان
عجیــب نیســت ،تکنولــوژی و ســرعت فنــاوری هــای نویــن
انســان معاصــر را تحــت ســیطره خــود قــرار داده اســت.
طبیعــا در چنیــن شــرایطی ســینمای فناورانــه اهمیــت پیــدا
مــی کنــد .گرچــه هنــوز مــا بــا چنیــن ســینمایی فاصلــه زیــادی
داریــم ،امــا ایــن اتفــاق بــه صــورت تاســف بــاری ،بــه شــکل
آســان گیــری و ســاده انــگاری در تولیــد فیلــم ســینمایی در
ایــران رخ داده اســت .فیلــم هایــی کــه بــا یــک دوربیــن روی
دســت و یکــی دو بازیگــر تولیــد مــی شــود .روش تولیــدی
کــه ماهیتــا بــه ســینمای مســتند نزدیــک اســت .بنابرایــن،
ایــن گونــه تولیــدات بــه نوعــی بــه ســینمای ظاهــرا وریتــه
و ســینمای سیاســی از جنــس گداگرافــی مــی انجامــد کــه
اتفاقــا بســیار مــورد توجــه جشــنواره هــای خارجــی اســت.
ویژگــی و وجــه تمایــز آثــار چهلمیــن دوره جشــنواره
فیلــم فجــر چیســت؟ طیــف فیلمســازان غالــب در
ایــن دوره و عملکــرد و نــوع نــگاه ســینمایی و هنــری

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

ســینمایی اســت کــه نمــی توانــد
آنهــا را چگونــه ارزیابــی مــی
بیننــده را مجــاب کنــد کــه بلیــط بخــرد
کنیــد؟
و بــه ســینما بیایــد .ایــن کــه بیــش
حداقــل در جشــنواره امســال بخــش
از هفتــاد درصــد تولیــدات ســینمای
عمــده فیلــم هــا بــه کارگردانــان اول
تکنولوژی و سرعت
ایــران نمــی تواننــد در اکــران موفــق
و دوم تعلــق دارد .طبــق آمــاری کــه
باشــند بــه همیــن موضــوع بــاز مــی
یکــی از روزنامــه هــا اخیــرا اعــام
فناوری های نوین
گــردد .بــه نظــر مــن شــرط الزم بــرای
کــرده اســت حــدود  70درصــد ایــن
انسان معاصر را تحت
یــک فیلــم ســینمایی آن اســت کــه
ســینماگران جــوان از مســیر آمــوزش
سیطره خود قرار داده
فیلــم بــرای مــردم و بیننــده ســاخته
دانشــگاهی بــه عرصــه ســینما ورود
شــود .فیلــم بــی مخاطــب ،فیلــم
یافتــه انــد .ایــن اتفــاق بــرای ســینمای
است .طبیعا در چنین
نیســت .در ســینمای ایــران میلیاردهــا
ایــران بســیارخوب اســت امــا ،آمــوزش
شرایطی سینمای فناورانه
تومــان هزینــه بــرای صدهــا فیلــم
دانشــکده هــای هنــری بــا یــک مشــکل
تولیــد شــده صــرف شــده اســت کــه
اساســی روبــرو اســت .آنهــا تکنیــک
اهمیت پیدا می کند.
هرگــز امــکان اکــران عمومــی پیــدا
و فــن بیــان را بــه دانشــجویان مــی
گرچه هنوز ما با چنین
نکــرده انــد و یــا اگــر اکــران شــده انــد
آموزنــد .بــه عبارتــی چگونــه گفتــن
بــا کمتریــن مخاطــب مواجــه بــوده اند.
را مــی آموزنــد امــا ،چــه گفتــن در
سینمایی فاصله زیادی
ایــن اتفــاق باعــث شــده تــا ســینمایی
سیســتم آمــوزش کشــور جــای چندانی
داریم ،اما این اتفاق به
ســطحی و متاســفانه مبتــذل جــای
نــدارد .ســینما یــک زبــان ارتباطــی
صورت تاسف باری ،به
ایــن نــوع فیلــم هــا را در ســبد اکــران
اســت .در ســینما هــم ماننــد همــه
کشوراشــغال کنــد .وقتــی فیلمــی نمــی
انــواع رســانه هــا بایــد ســینماگر حرفــی
شکل آسان گیری و ساده
فروشــد طبیعتــا ســینمادار تمایــل بــه
بــرای گفتــن داشــته باشــد و ایــن مهــم
انگاری در تولید فیلم
اکــران آن نــدارد .ایــن اتفــاق تلــخ بــه
نیــاز بــه مطالعــه زیــاد و تقویــت بنیــه
مــرور تاثیــر مخــرب خــود را بــر ذائقــه
فکــری دارد .همــه هنرمنــدان بــزرگ،
سینمایی در ایران رخ
مخاطبــان ایرانــی بــه جــای گذاشــته
اندیشــمندان بزرگــی هــم بــوده انــد.
داده است
اســت.
آن هــا هنــر را وســیله ای بــرای بیــان
تاســف بــار اینکــه در ســال هــای اخیــر
اندیشــه هــای خــود بــه کار گرفتــه
برخــی از فیلمســازان ایرانــی تصــور
انــد .امــا متاســفانه در ایــن ســال هــا
مــی کننــد جــذب مخاطــب از مســیر
مــا بــا ســینمایی روبروییــم کــه گرچــه
ابتــذال و ســطحی نگــری مــی گــذرد.
بــه لحــاظ فنــی و تکنیکــی پیشــرفت
بنابرایــن جــذب مخاطــب شــرط الزم
داشــته اســت امــا بــه لحــاظ فکــری
بــرای ســینما هســت ولــی شــرط کافــی
افــت داشــته اســت .بــا ایــن وصــف
نیســت .ســینماگران بــه عنــوان تولیدکننــدگان
نمــی توانــم بــا قاطعیــت بــه بلــوغ جشــنواره فیلــم
تاثیرگذارتریــن کاالی فرهنگــی بایــد خــود را
فجــر اذعــان کنــم .بنابرایــن ممکــن اســت جشــنواره
در قبــال جامعــه مســئول بداننــد .بنابرایــن
فیلــم فجــر تــا حــدودی ویتریــن ســینمای ایــران
وقتــی بــا مشــکل تقلیــل ذائقــه مخاطــب روبــرو
باشــد امــا ســئوال اساســی ایــن اســت کــه آیــا
مــی شــوند نبایــد بــا ایــن وضعیــت همراهــی
تولیــدات ایــن ویتریــن همــان چیــزی اســت
کننــد بلکــه تــاش کننــد جــذب مخاطــب را
کــه بایــد در ســینمای ایــران پــس از چهــل ســال
بــا داســتان هــای جــذاب ،خالقــه و تصویــری
دیــده مــی شــد؟ ســئوالی کــه پاســخ آن بــا
هنرمندانــه ایجــاد کننــد .خوشــبختانه برخــی
اغمــاض هــم مثبــت نیســت!
فیلــم هــای جشــنواره امســال نمونــه هــای
نقــاط ضعــف اصلــی ســینمای
خوبــی در ایــن زمینــه بــه حســاب
امــروز ایــران را چــه
مــی آینــد .جشــنواره فیلــم
مــی دانــد و فکــر
فجــر موقعیــت خوبــی بــرای
مــی کنیــد جشــنواره
معرفــی کــردن ایــن نــوع
فیلــم فجــر چگونــه
فیلــم هاســت .صداوســیما،
مــی توانــد بــه
رســانه هــا ،منتقــدان و
ترمیــم ایــن نقــاط
ســازمان ســینمایی کشــور
و تقویــت ایــن
در مهمتریــن جشــن
کمــک
ســینما
فرهنگــی کشــور بایــد در
کنــد ؟
دیــده شــدن بهتــر ایــن
یکــی از افــت هــای
نــوع فیلــم هــا تــاش
ســینمای
جــدی
کننــد تــا کــم کــم
ایــران ایــن اســت
امــکان تغییــر ذائقه
کــه بســیاری از
مخاطبــان را کــه
بــه
ســینماگران
بــه مــرور بــه چنیــن
اهمیــت مخاطــب
وضعیتــی منتهــی
عنایــت الزم را ندارنــد.
شــده را فراهــم کننــد.
حاصــل ایــن نــگاه،

فجـــــر
چـــهل
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عالقـه منـدان جشـنواره فیلـم فجـر ،خـود را بـرای دیـدن فیلم های
بخـش سـینمای ایـران آمـاده مـی کننـد درحالـی کـه سـال هاسـت
دو بخش «فیلم کوتاه» و «مستند» نیز از بخش های اصلی این
جشـنواره به شـمار می آیند و هر کدام دو سـیمرغ بلورین را برای
صاحبـان آثـار برتـر ایـن حـوزه به ارمغان مـی آورند.
طبیعـی اسـت کـه بـه دلیـل نبـود اکـران هـای منظـم و حمایـت
هـای متولیـان ایـن عرصه بـرای پخش این آثار چه در تلویزیون
و چـه در پلتفـرم هـای نمایـش خانگـی ،مخاطبان سـینما معموال
بـا صاحبـان آثـار فیلـم هـای کوتـاه آشـنایی چندانـی ندارنـد؛
هرچنـد امـروزه بـا گسـترش فضـای مجـازی ایـن آثـار نسـبت بـه
گذشـته بیشـتر در حـال دیـده شـدن اسـت.
در ایـن گـزارش مـروری کوتـاه بـر ده فیلـم کوتـاه راه یافتـه بـه
چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر داشـته باشـیم.
آهو
«آهو» بـه کارگردانـی و تهیهکنندگـی مهسـا رضـوی روایتگـر
تالشهـای آهـو بـرای حـل مشـکل بیخوابـی در آپارتمـان جدیـد
اسـت کـه او را ناخواسـته وارد زندگـی زوج پـر دردسـر طبقـه بـاال
میکنـد.
ارفاق
رضـا نجاتـی کارگـردان فیلـم ارفـاق در خالصـه داسـتان این فیلم
آورده اسـت« :دانشآمـوزی بـه همـراه دوسـتش بـرای معلـم
ریاضیشـان دسیسـه چینـی میکننـد ».نجاتـی بـرای تصویرگری
ایـن قصـه از بازیگرانـی همچون هوتن شـکیبا ،سـیاوش
چراغیپـور ،اصغـر پیـران ،مهیـار راحتطلـب ،محمـد شـاکری،
منصـور نصیـری ،علـی راد و شـایان پناهـی بهـره گرفتـه اسـت.
تابوت
«تابـوت» را اکبـر زارع بـا محوریـت یـک غسـالخانه کارگردانـی
کـرده اسـت ،غسـالخانهای کـه اتفاقـی بـرای یکـی از تابوتهـای
قدیمـی و مقـدس آن را دچـار مشـکالتی میکند؛«سـقف
غسـالخانه روسـتا در اثـر بـاران فـرو ریختـه و تابـوت قدیمـی
و مقـدس زیـر بـاران مانـده اسـت .سـه تـن از ریـش سـفیدان
روسـتا بـه نمایندگـی از اهالـی در محـل واقعـه حاضـر میشـوند

تـا راه چـارهای پیـدا کننـد ».داوود نورپـور ،کریـم اشـتری ،احمـد
مسـرت ،رحیـم عبـاس زاده ،جلال خاکـزاد ،بهـروز علـی پـور،
بشیر یوزباشـلو ،قادر یوزباشـلو و حسـن سـلمانی در ایـن فیلـم
کوتـاه بـه ایفـای نقـش پرداختهانـد.
گوزن
هـادی باباییفـر در «گـوزن» دنیای یک کـودک را روایت میکند.
در خالصـه داسـتان «گـوزن» آمـده اسـت« :پسـر بچـهای بـرای
نجـات جـان بـرادر بیمـارش کـه در آسـتانهی مرگ اسـت تصمیم
میگیـرد بـه مبـارزه بـا فرشـته مـرگ بـرود ».احسـان بخشـیزاده
یکـی از بازیگـران ایـن فیلـم کوتـاه اسـت.
لئو
محمدمعین روحاالمینـی در تازهتریـن تجربه فیلمسـازیاش در
عرصـه فیلـم کوتـاه بـه سـراغ «لئو» رفته و وضعیـت خـاص
یـک گزارشـگر فوتبـال را بـه تصویـر کشـیده اسـت .آنچـه کـه در
خالصـه داسـتان رسـمی ایـن فیلـم میخوانیـم ایـن اسـت کـه:
«خالـد در یـک وضعیـت خـاص وظیفـه گـزارش فوتبـال را برعهده
دارد» .حسن خوشـحالت ،محمـد متیـن ضیافـت و مصطفـی
موسـوی از بازیگرانـی هسـتند کـه در ایـن فیلـم کوتـاه بـه ایفای
نقـش پرداختهانـد.
ماجان
فردیـن انصـاری نیـز بـا «ماجـان» بـه چهلمیـن جشـنواره فیلـم
فجـر آمـده اسـت .در ایـن فیلـم داسـتان چنـد دانشآمـوز را
میبینیـد .در خالصـه داسـتان ایـن فیلـم کوتـاه آمـده اسـت:
«دانـش آمـوزان یـک روسـتا از جملـه سـجاد بـرای برنـده شـدن
در یک مسـابقه باید انشـا بنویسـند ».ایمان نظیفی ،امیرمحمد
فرهمنـد و ...در ایـن فیلـم بـه ایفـای نقـش پرداختهانـد.
هاجرو
همراه با تحوالت افغانسـتان تمایل فیلمسـازان ایرانی به انعکاس
قصههایـی از ایـن کشـور در قالبهـای مختلـف سـینمایی بیشـتر
ی قصهای از دختران افغانسـتان را
هم شـده اسـت .افشـین اخالق 
بـا «هاجـرو» به جشـنواره فجر آورده اسـت.
در خالصـه داسـتان ایـن فیلـم آمـده اسـت« :هاجرو دختری
افغـان اسـت کـه از تمـام حقـوق اولیـه زنـان منـع شـده ،برادرش
حتـی اجـازه خـروج از اتاقـش را بـه او نـداده اسـت .روزی پسـر
جوانـی بـه نام اسـلم به طـور اتفاقـی بـه خانـه آنهـا میآیـد
و هاجرو عاشـق او میشـود و بـرای رسـیدن به اسـلم مردد
اسـت کـه بمانـد یـا بـرود».
هرگز ،گاهی ،همیشه
شـادی کـرم رودی امسـال هـم در قامـت کارگـردان فیلـم کوتـاه
و هـم بـا عنـوان بازیگـر در چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر حضـور
دارد .کـرم رودی علاوه بـر بازیگری در فیلـم «بیرویا» ،کارگردانی
و بازیگـری در فیلـم کوتـاه خـود بـا عنوان «هرگـز گاهـی
همیشـه» را تجربـه کـرده اسـت .ایـن فیلـم روایتگـر قصـه ترنـج
اسـت و در آن آمده اسـت« :ترنج با دانسـتن رازی درباره خواهر
دبیرسـتانیاش ،در بـرزخ تصمیمگیـری قـرار میگیـرد».
ویار
حورا طباطبایـی نیـز قصـهای اجتماعـی را با «ویار» بـه جشـنواره
فیلـم فجـر آورده کـه در آن آمـده اسـت« :ظهـر جمعـه محسـن،
نیمـا و فریـد میخواهنـد خبـر ناگـواری را بـه نسـترن بدهنـد».
در «ویـار» سـهیل باوی ،کوشـان همتـی ،امیررضـا منصـوری و...
بـازی کردهانـد.
گذشته
از میـان ده فیلـم کوتاهـی کـه برای رقابت در چهلمین جشـنواره
فیلـم فجـر برگزیـده شـدهاند تنهـا یـک فیلـم انیمیشـن بـه
چشـم میخـورد کـه آن را بـا عنوان «گذشـته» ،حمیـد محمـدی
کارگردانـی کـرده اسـت و ایـن تنهـا سـهم فیلمهای انیمیشـن از
ایـن رویـداد سـینمایی اسـت.
گذشـته در قالب انیمیشـن کوتاه روایتگر داسـتان نویسـندهای
در دهـه  ۴۰شمسـی اسـت کـه مـورد آزار و اذیـت و تهدیـد
مأمـوران حکومتـی قـرار گرفتـه و در هراسـی دائمـی بـه سـر
میبـرد.

گفتوگو با محمد سلیمیراد ،کارگردان مستند
«سرباز شماره صفر»

محمـد سـلیمیراد بـا کارگردانـی مسـتند «سـرباز شـماره
صفـر» در ایـن دوره از جشـنواره حضـور دارد .مسـتندی کـه
تهیهکنندگـی آن را نیـز خـودش بـر عهده داشـته اسـت .با
او دربـارهی چالشـهای بخـش مسـتند جشـنواره فجـر گفـت
و گـو کـرده ایـم.

سـلیمیراد دربارهی جایگاه فیلم مسـتند در جشـنوارهی فجر
میگویـد «نگاههـا بـه فیلـم مسـتند دارد بهتـر میشـود .در
این دوره شـنیده میشـد که قرار نیسـت فیلمهای مسـتند
اکـران شـوند .ولـی بـا تالشهـای دبیـر محتـرم و دوسـتان
دیگـر ،قـرار شـد مسـتند هـم مثـل دیگـر فیلمهـای بخـش
سـودای سـیمرغ در خانـهی جشـنواره و در چنـد سـینمای
محـدود اکـران شـود .بـه نظـرم اتفاقـات خوبـی بـرای مسـتند
در جشـنواره میافتـد.».
کارگـردان مسـتند «سـرباز شـماره صفـر» معتقـد اسـت «بـه
دلیـل گسـتردگی موضوعـات فیلمهـای داسـتانی و تعـدد
بازیگـران و عوامـل آنهـا طبیعـی اسـت کـه توجـه رسـانهها
بیشـتر بـه بخـش داسـتانی جشـنواره معطـوف شـود .امـا
وقتـی سـینمای مسـتند در سـینما حقیقـت دیـده شـد و
موضوعـات فیلمهـا هـم تـا حـدی بـرای رسـانهها مشـخص
شـد ،برخـی رسـانهها بـه سـمت سـینمای مسـتند آمدنـد .به
نظـرم فیلمهـای مسـتند میتواننـد بـا موضـوع و هدفـی کـه
دارنـد ،رسـانهها را بـه سـمت خـود بکشـند.».
سـلیمیراد بـا تأکیـد بـر اینکـه هـدف اصلـی فیلمسـازان
دیـده شـدن اثرشـان اسـت ،میافزایـد «صاحبـان
هشـت اثـری کـه در بخـش سـینمای مسـتند
جشـنواره حضـور دارنـد گفتنـد کـه حتـی اگـر
بلیتـی فروختـه نشـود ،دوسـت داریـم اصحـاب
رسـانه و مـردم آثارمـان را ببیننـد .مسـتند از
دل جامعـه برمیآیـد و بهتـر اسـت بـه جامعـه
برگـردد و مـردم آن را ببیننـد .جشـنوارهی فجـر
نقـش مهمـی در دیـده شـدن آثـار مسـتند
دارد و از ایـن نظـر کـه مـردم آنچـه را در
زندگـی روزمرهشـان اتفـاق میافتـد
میبیننـد ،بازخـورد خوبـی هـم
خواهـد داشـت.».
پیشـنهاد سـلیمیراد بـرای
اسـتقبال از اکـران مسـتندها
تمرکـز بـر تبلیغـات اسـت و
توضیـح میدهـد «مراکـزی
کـه مسـتند را تخصصـی
(مثـل
میکننـد
دنبـال
مرکـز گسـترش سـینمای
مسـتند و تجربـی ،شـبکهی
مسـتند تلویزیـون و )...پـای

کار بیاینـد و راجـع بـه مسـتند در جشـنواره تبلیـغ کننـد.
جشـنوارهای مثـل حقیقـت نیـازی بـه تبلیغـات آنچنانـی
نـدارد .ولـی در جشـنوارهای مثـل فجـر کـه اکثـراً آن را بـا
فیلمهای بخش سـودای سـیمرغ میشناسـند ،اگر متولیان
امـر سـینمای مسـتند را بیشـتر بـه مـردم بشناسـانند ،اتفـاق
بهتـری خواهـد افتـاد.».
وی بـا بیـان اینکـه مسـتند بـه برکـت سـینما حقیقـت جایگاه
خیلـی خوبـی پیـدا کـرده ،بیـان مـیدارد «تـا قبـل از شـیوع
کرونا در سـینما حقیقت ،اسـتقبال عجیب مردم از فیلمهای
مسـتند را شـاهد بودیـم .امسـال دوبـاره آن شـور و شـوق در
سـینمای مسـتند احیـا شـد کـه بـه مـا اطمینـان داد کـه در
جشـنوارهی فجر هم از سـینمای مسـتند استقبال خواهد شد
و نگرانـی مدیـران جشـنوارهی فجـر از اینکـه ممکـن اسـت از
سـینمای مسـتند اسـتقبال نشـود ،رفـع شـد.».
سـلیمیراد دربـارهی مسـتند «سـرباز شـماره صفـر» کـه بـه
جشـنواره آورده ،میگویـد «مسـتند مـن در حـوزهی دفـاع
مقـدس و دربـارهی یـک جانباز شـیمیایی اسـت که همسـرش
بـه صـرع مبتالسـت .ایـن مرد حدود  ۱۵سـال برای نگهـداری از
همسـرش خانهنشـین شـده و همه چیزش را از دسـت داده.
حـاال بـه خاطـر هزینههـای سـنگین درمـان همسـرش
بـه ناچـار بعـد از  ۳۵سـال پیگیـری نکـردن ،بـه دنبـال
پرونـدهی جانبـازیاش مـیرود و متوجـه میشـود
بیمارستانی که در زمان مجروحیت در آن بستری
بـوده ،بمبـاران شـده و تمـام اسـناد پزشـکی او از
بیـن رفتـه .او در ادامـه تلاش میکنـد بـا گرفتـن
استشـهاد از همرزمانـش ،اثبـات کنـد در جنـگ
حضـور داشـته و مجـروح شـده اسـت.».
ایـن مستندسـاز جـوان در انتهـا
میگویـد «داوران سـلیقهی خـود
را دارنـد .بـه نظـرم همیـن کـه
سـینمای مسـتند در جشنوارهی
فجر حضور داشـته باشد و مردم
ببیننـد ،ارزشـمند اسـت .ضمـن
اینکـه قصـد مـن حـل مشـکلی از
یـک جانبـاز بـوده .ایـن عزیـزان
مشـکالت زیـادی دارنـد ،امـا در
جامعـه دیـده نمیشـوند .اگـر
مشـکلی از ایـن عزیـزان رفـع
شـود ،مـن بهتریـن جایـزه را
گرفتـهام.».
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