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راهی برای تقویت
سیمرغ مردمی
جشـنواره فجـر بـه ایسـتگاه آخـر رسـید و باز هـم در یک فضای
صمیمـی و گـرم دوسـتداران هنـر هفتـم آییـن سـینما رفتـن
و فیلـم دیـدن را زنـده نگـه داشـتند .شـاید مهمتریـن اتفـاق
روزهـای پایانـی جشـنواره چهلـم حـذف سـیمرغ مردمـی باشـد.
ایـن بـار اولـی نیسـت کـه آرای مردمـی جشـنواره فیلـم فجـر
دچـار ابهـام مـی شـود .سـامانه سـمفا در دوره سـی و نهـم برای
اولیـن بـار از سـوی سـازمان سـینمایی وقـت راه انـدازی شـد و
در آن دوره نیـز انتقـادات و اعتراضهایـی از سـوی برخـی تهیـه
کننـده هـا و عوامـل فیلمهـا بـه گـوش رسـید .بـه نظر می رسـد
جشـنواره فجـر بایـد بـه یـک سیسـتم جامع بـا کارآیی بـاال برای
صیانـت از آرای مـردم دسـت پیـدا کنـد تـا یکبـار برای همیشـه
ایـن جایـزه کـه هـر سـاله حساسـیت هـای بیشـتری حـول آن
ایجـاد مـی شـود تردیدهـا و حاشـیه هـا را از خـود دور کـرده و
بـه یـک ثبـات مشـخص برسـد.
امسـال و در دوره چهلم اختالل سـامانه سـمفا دبیر جشـنواره را
متقاعـد کـرد تـا بـرای ایـن دوره بـه طـور کلـی قید ایـن جایزه را
بزنـد تـا ایـن تصمیـم گامی باشـد در جهت پیدا کـردن راه حلی
دقیـق و حرفـه ای بـرای احصـا نظـرات مـردم دربـاره آثـار فجـر.
رای گیـری مکانیـزه مـی توانـد یک راه حل باشـد اما در کنار آن
بـه نظرمـی رسـد نبایـد رای گیـری دسـتی را نیـز بـه طـور کامـل
کنـار گذاشـت و منطقـی آن اسـت کـه بتوانـد دسـت کـم بـرای
پیشـگیری از باطـل شـدن آرا در کنـار رای گیـری مکانیـزه یـک
مکمـل قابـل اطمینان باشـد.
مخاطبـان اصلـی جشـنواره فجـر مـردم هسـتند و در نظر گرفتن
سـیمرغ مردمـی تصمیـم درسـتی بـوده اسـت .سـیمرغ مردمـی
مـی توانـد نظـر جامعـه را دربـاره آثار سـینمایی فجـر تا حدودی
احصـا کنـد و مخاطـب ایـن حـق را دارنـد کـه بـه ایـن وسـیله
سلایق و نظـرات خـود را بازتـاب دهنـد .اتفـاق ناراحـت کننـده
ایـن دوره در حـذف سـیمرغ مردمـی اگر سـرآغازی بـرای برطرف
کـردن موانـع و نواقصـی باشـد کـه هـر سـال بـه حاشـیه هـا
دامـن مـی زنـد رویکـردی قابـل دفـاع بـوده و مـی تـوان آنـرا بـه
فـال نیـک گرفـت.
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«موقعیت مهدی»
بهترین فیلم جشنواره چهلم شد

آییــن اختتامیــه چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر شــامگاه 22
بهمــن در مرکــز همایشهــای بــرج میــاد برگــزار شــد.
در ابتــدای آییــن پایانــی جشــنواره چهلــم فیلــم فجــر تیــزر
جشــنواره فیلــم فجــر و یــک آیتــم بــا مضمــون وحــدت کلمــه
در راه پیــروزی انقــاب اســامی در چهــل و ســومین ســالروز
جشــن انقــاب روی پــرده رفــت.
محمــد ســلوکی مجــری مراســم بــه حاضــران خیرمقــدم و
ســالروز پیــروزی انقــاب و شــب میــاد امــام جــواد (ع) را
تبریــک گفــت.

آنچه امروز داریم دسترنج سینماگران اندیشمند است
مســعود نقــاشزاده دبیــر چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر
در ادامــه پشــت تریبــون قــرار گرفــت و در ســخنانی گفــت:
سپاســگزارم کــه بــا حضــور خــود ایــن مجلــس را گــرم
کردیــد .ایــام فجــر انقــاب را گرامــی مــیدارم .علیرغــم
همــه محدودیتهایــی کــه در چرخــه تولیــد وجــود داشــت،
ســینماگران تــاش کردنــد و چــرخ صنعــت ســینما را در
حرکــت نگــه داشــتند .ســینمای ایــران بــه درخــت تنــاوری
تبدیــل شــده کــه شــاخههای جــوان و پربــاری دارد .آنچــه
امــروز داریــم دســترنج ســینماگران اندیشــمند اســت.
او ادامــه داد :مــا کوشــیدیم کــه در دوره چهلــم رویههــا
را استانداردســازی کنیــم .مــا یــک آییننامــه دقیــق و
گاهشــمار معیــن داشــتیم کــه فرصتــی بــرای آیندهنگــری
بــه مــا میدهــد .بــرای ارتقــای جشــنواره بــه قانــون گرایــی
تاکیــد داشــتیم .فیلمهــا را براســاس برنامــه پذیرفتیــم و
فشــارها را نپذیرفتیــم و در راســتای عدالــت فرهنگــی ،طنیــن
ســینمای انقــاب شــنیده شــد .البتــه دشــواریهای بســیاری
داشــتیم و در برابــر تهدیدهــا و یأسهــا همــکاران مــا تــاش
کردنــد کــه کار درســت را انجــام دهنــد.
او ادامــه داد :مــا بایــد چالشهــا را در ســینمای ایــران

بازشناســایی کنیــم .مماشــات و مصلحتاندیشــی ،مشــکالت
مــا را حــل نمیکنــد و بایــد سرســختانه بــا نواقــصکار خــود
روبــه رو شــویم .ایــن ســینما نیــاز بــه مراقبــت و مهربانــی
دارد و بایــد قــدر فرهنــگ ارجمنــد ایــن ســرزمین را بدانیــم و
حیــف اســت کــه مهــر را در دل نپروریــم.
پــس از ســخنان دبیــر جشــنواره ،کلیپــی از رونــد برگــزاری
جشــنواره در خانــه جشــنواره و ســینماهای مردمــی پخــش
شــد.
محمــد ســلوکی در ادامــه بــا احتــرام بــه همــه ســرمایههای
حاضــر هنــر و ســینما از جملــه اســتاد علــی نصیریــان کــه در
ایــن مراســم حضــور داشــت و حضــورش بــا تشــویق حاضــران
روبــهرو شــد ،یــاد همــه رفتــگان ســینما را گرامــی داشــت
و ســپس نماهنگــی دربــاره درگذشــتگان ســینمای ایــران در
ســالی کــه گذشــت ،پخــش شــد.
پــس از ســخنان دبیــر جشــنواره ،کلیپــی از رونــد برگــزاری
جشــنواره در خانــه جشــنواره و ســینماهای مردمــی پخــش
شــد.
برگزیدگان بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران
ســپس نوبــت بــه اعــام اســامی برنــدگان در بخــش اقــام
تبلیغاتــی ســینمای ایــران رســید .مهــرداد خوشــبخت ،محمــد
روحاالمیــن و علــی نیکرفتــار کــه هیــات داوران ایــن بخــش
بودنــد بــرای اعــام نــام برنــدگان بــه روی صحنــه آمدنــد.

ســیمرغ بلوریــن بهتریــن عکــس :حبیــب مجیــدی بــرای
فیلــم «منصــور»
دپیلــم افتخــار بهتریــن پوســتر :احســان برآبــادی «پیرمردهــا
نمیمیرنــد» [در ایــن بخــش ســیمرغ اهــدا نشــد]
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن آنونــس :امیــد میرزایــی بــرای فیلــم
«صحنــه زنــی» و «تــک تیرانــداز»

سمیمرغ بلرین بهترین مستند به فیلم احتضار
در ایــن بخــش ضمــن معرفــی
مرتضــی شــعبانی ،محمــد علــی
شــعبانی ،دکتــر احمــد ضابطــی
جهرمــی ،محمــد تهامینــژاد و
محمدرضــا عباســیان بــه عنــوان
هیــات داوران و اعــام نامزدهــا،
جایــزه اهــدا شــد .ســیمرغ
بلوریــن بهتریــن فیلــم مســتند
بــه احتضــار ســاخته حجــت
طاهــری بــه تهیهکنندگــی
عبدالخالق طاهری اهدا شد.
بزرگداشت احمدرضا معتمدی
بعــد از اعــام جوایــز جشــنواره چهلــم در بخــش فیلــم کوتــاه
و مســتند ،بزرگداشــت احمدرضــا معتمــدی برگــزار شــد.
در ابتــدا ویدیویــی دربــاره ایــن کارگــردان و اســتاد دانشــگاه
پخــش شــد کــه در بخشــی از ایــن ویدیــو ،دکتــر معتمــدی
گفــت :وقتــی مــن مطلبــی دربــاره فلســفه اگزیستانسیالیســم
میخوانــم ،آن را بــه زبــان ســینما برمیگردانــم .یعنــی
مفاهیــم و محتــوای فلســفی بایــد بــه فــرم اســتحاله پیــدا
کننــد تــا هنــر نــاب پدیــدار شــود .مــن ایــن تحقیقــات را در
قالــب کتابــی ســه جلــدی بــه نــام «فلســفه فیلــم» ارائــه دادم.
در ادامــه محمــد مهــدی اســماعیلی ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ،محمــد خراعــی ،رئیــس ســازمان ســینمایی ،اســتاد
علــی نصیریــان ،بازیگــر پیشکســوت ســینما و مســعود
نقــاشزاده دبیــر جشــنواره بــرای ایــن مراســم بزرگداشــت بــه
روی صحنــه آمدنــد و ســپس احمدرضــا معتمــدی بــر صحنــه
حاضــر شــد.
اســتاد نصیریــان گفــت :مــن از اوایــل دهــه بیســت وارد
کار نمایــش شــدم و حــاال شــاهد رشــد و بالندگــی هنرهــای
نمایشــی ایــران و تئاتــر و ســینما هســتم .از ابتــدای دهــه
چهــل کار رونقبخشــی بــه هنرهــای نمایشــی آغــاز شــد تــا

سخنان کوتاه رئیس سازمان سینمایی
در بخــش بعــدی مراســم محمــد خزاعــی رئیــس ســازمان
ســینمایی در ســخنانی کوتــاه گفــت :خوشــحالم کــه در آییــن
اختتامیــه چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در خدمــت شــما
هســتم .از همــه مــردم و عالقهمنــدان ســینما در کلیــه
اســتانها تشــکر میکنــم و همــه کســانی کــه ایســتادند و در
ایــن شــرایط مقاومــت کردنــد .دســت تمــام شــمایی کــه تــاش
کردیــد تــا ســینما ســرپا بمانــد ،میبوســم.
او اشــاره کــرد کــه در مراســم اختتامیــه جشــنواره تجلی اراده
ملــی بــه صــورت مفصــل صحبــت خواهــد کــرد.
سیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی به بدون قرار قبلی
در بخــش دیگــر بــا پخــش
نماهنگــی بــه یــاد ســردار
شــهید قاســم ســلیمانی،
نوبــت بــه اهــدای جایــزه
ویــژه ایــن بخــش رســید و
زینــب ســلیمانی بــرای اهــدا
جایــزه حــاج قاســم ســلیمانی
و محمــد مهــدی اســماعیلی
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ،محمــد خزاعــی و
مســعود نقــاشزاده روی
صحنه آمدند.
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سیمرغ بهترین فیلم کوتاه برای فیلم ارفاق
در ادامــه آنونســی از
فیلمهــای کوتــاه حاضــر در
جشــنواره چهلــم پخــش شــد
و ســپس برنــدگان ایــن
بخــش پــس از معرفــی
هیــات داوران و نامزدهــای
معرفی شدند.
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن
فیلــم کوتــاه بــه رضــا نجاتــی
بــرای فیلــم «ارفــاق» اهــدا
شــد.
دانــش اقباشــاوی یکــی از
اعضــای هیــات داوران ایــن بخــش ،از حضــور اثرگــذار دکتــر
احمدرضــا معتمــدی داور ایــن بخــش یــاد کــرد و گفــت :یــاد
میکنــم از دکتــر معتمــدی کــه همــراه مــا بــود و تفکــر و
اندیشــه او بــه مــا کمــک کــرد .او گفــت :فیلمهــای کوتــاه ایــن
دوره ،خیلــی خــوب بودنــد.
رضــا نجاتــی پــس از دریافــت جایــزه گفــت :ایــن جایــزه را
بــه خانــوادهام تقدیــم میکنــم کــه همــه چیــز مــن هســتم.
از کســانی کــه در ایــن فیلــم کمــک کردنــد تشــکر میکنــم.
مــن از بچگــی تمریــن میکــردم کــه پشــت ایــن تریبــون چــه
بگویــم کــه در ایــن لحظــه از یــاد بــردم .امیــدوارم در فیلــم
بلنــدم از چشــم و گــوش مخاطــب حفاظــت کنــم کــه چــه
چیــزی را میخواهــم بــه او بگویــم.

امــروز شــاهد درخشــش آثــار ایرانــی در جشــنوارههای جهانــی
سراســر دنیــا باشــیم .مــن بــا آقــای معتمــدی یــک فیلــم کار
کــردم.
او ادامــه داد :بایــد بگویــم معتمــدی بــه لحــاظ اخــاق و کار
بســیار حرفــهای اســت و مــن از همــکاری بــا اوبســیار لــذت
بــردم .بایــد بــه یــاد داشــت کــه فرهنــگ پشــتوانه هنرمنــد
اســت و هنــر صرفــا بــه تخصــص بســتگی نــدارد و هنرمنــد در
ابتــدا موظــف اســت کــه بــا مقولــه فرهنــگ و پشــتوانههای
دینــی و معرفتــی آشــنا باشــد.
نصیریــان گفــت :در دهــه  30تنهــا یــک کتــاب تئاتــری موجود
بــود امــا حــاال شــاهد ســیل کتابهــا در ایــن حــوزه هســتیم.
فرهنــگ ،غــذای روح و جــان یــک ملــت اســت و روح افــراد از
طریــق ســینما ،کتــاب ،تئاتــر و موســیقی تغذیــه میشــود
و بــه آگاهــی دســت مییابــد .مــن بــه احمدرضــا معتمــدی
تعظیــم میکنــم.
دکتــر احمدرضــا معتمــدی گفــت :از دســتاندرکاران برگــزاری
جشــنواره و علــی نصیریــان کمــال سپاســگزاری را دارم .علــی
نصیریــان بــا ســلول بــه ســلول وجــودش کار میکنــد و همــه
هنــر خــود را بــا اخــاق در هــم میآمیــزد .مــن از همــکاری
بــا ایشــان بســیار خرســند هســتم .او همــواره بــه دیســیپلین
تئاتــری متعهــد بــود و مــن از او مســائل بســیاری را یــاد گرفتــم.
معتمــدی بیــان کــرد :مــن در ابتــدای انقــاب ســادهلوحانه
شــیفته «شــعار طرحــی نــو براندازیــم» شــدم و امــروز فهمیــدم
علــم بــرای بیــان طرحهــای جدیــد کافــی نیســت بلکــه فلســفه
علــم اســت کــه بــا بررســی نظریــات علمــی ،نظریهپردازیهــای
جدیــدی را جهــت ارتقــای ســطح کیفــی علــم مــورد بحــث ارائــه
میدهد .من هم ســی ســال مشــغول بررســی و نوشــتن کتاب
فلســفه فیلــم بــودم و طوالنــی شــدن ایــن رونــد بــه دلیــل ذات
خــود ایــن جریــان اســت .او بیــان کــرد :نظریــه خیــال منفصــل
ســهروردی منطبــق بــر ســینما و راهگشــا اســت و میتوانــد
مســیر هنرمنــد را بــاز کنــد .یــا نظریــات مالصــدرا بســیار مــورد
تامــل اســت و بایــد بــه آن پرداخــت .بایــد از همســرم هم تشــکر
کنــم کــه ســی ســال بــا حقــوق مختصــر معلمــی زندگــی کــردم و
میخواهــم بگویــم کــه بســیار دوســتش دارم.
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جایــزه ســیمرغ زریــن بهتریــن فیلــم از نــگاه ملــی بــه «بــدون
قــرار قبلــی» (بهــروز شــعیبی) بــه تهیهکنندگــی محمــود
بابایــی اهــدا شــد.
بهــروز شــعیبی پــس از دریافــت ایــن جایــزه گفــت :ایــن
جایــزه بــرای مــا خیلــی ارزش دارد .امســال جــای بســیاری از
دوســتان مــا کــه توقــع داشــتیم بــازی آنهــا دیــده شــود ،خالــی
اســت .مــن و محمــود بابایــی ایــن جایــزه را بــه نمایندگــی از
گروهــی گرفتیــم کــه یکســال بــرای ایــن فیلــم تــاش کردنــد.
خداراشــکر ایــن فیلــم همــان جایــزهای کــه بایــد را گرفــت و
مــا آن را بــه کســی کــه صاحــب آن اســت ،خواهیــم رســاند.
سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
محمــد مهــدی اســماعیلی ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
در ادامــه ایــن مراســم ضمــن تبریــک فرارســیدن ایــام مــاه
رجــب و ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی گفــت :جــای بســی
خوشــبختی اســت کــه بهــار ســینمای ایــران مقــارن بــا بهــار
انقــاب اســامی شــده اســت .چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر
امشــب بــه پایــان میرســد و عــدد چهــل عــددی مقــدس
در فرهنــگ دینــی مــا اســت .از صبــح فــردا جشــنواره چهــل
و یکــم فیلــم فجــر بــرای ترســیم ســینمایی امیدآفریــن،
آگاهیبخــش و انگیــره دهنــده شــروع بــه کار میکنــد.
او اظهــار داشــت :عدالــت فرهنگــی کــه شــعار دولــت مــا
اســت ،در ایــن دوره از جشــنواره بــا اکــران آثــار در  31اســتان
بــه ثمــر نشســت .انــواع ژانرهــا در ســینما حضــور داشــتند
و بــا حضــور چهــار نســل هنرمنــد ســینمای بعــد از انقــاب،
جشــنواره رونــق گرفــت.
او ادامــه داد :بــا بررســی تجــارب بــه دســت آمــده در ایــن
چهــل ســال و بــا بررســی نقــاط ضعــف و قــدرت بــرای اعتــای
ســینمای ایــران و متناســب بــا ارزشهــای انقــاب اســامی
گام خواهیــم برداشــت .ســینمای مــا موفقیتهــای زیــادی
تاکنــون بــه ارمغــان آورده امــا چیــزی کــه امــروز میبینیــم
ســطح توقــع مــا را بــراورده نمیکنــد و بــه دنبــال اعتــای
هــر چــه بیشــتر هســتیم .در ایــن دوره از جشــنواره نــام و
آوازه ســردار شــهید قاســم ســلیمانی درخشــید .امــروز در

آغــاز گام دوم انقــاب اســامی هنــر بایــد پیشــتاز باشــد.
بــا ســینما میتــوان روایــت اصیــل ایرانــی را بــه تصویــر
کشــید .بــا دیپلماســی فرهنــگ و هنــر کــه بــرای دولــت
اهمیــت بســیار دارد میتــوان موفــق بــود .کرونــا لطمــه
بســیاری بــه بدنــه ســینما زده امــا مــا بــا برنامهریــزی مــدون
بــرای حــل مشــکالت ناشــی از ایــن مشــکل میکوشــیم.
مــن از همــه دســتاندرکارانی کــه باعــث برگــزاری ایــن
جشــنواره شــدند تشــکر میکنــم .مــا همــه همــت خــود
را بــرای برگــزاری وزیــن جشــنواره چهــل و یکــم در ابعــاد
انقــاب مصــروف میکنیــم.
در ادامــه نوبــت بــه پخش موســیقی رســید و محمد معتمدی
بــرای اجــرای قطعاتــی بــه روی صحنــه آمــد .معتمــدی پیــش
از اجــرا گفــت :از همــه هنرمنــدان ســینما کــه بــرای همــه
ایرانیــان خاطرهســازی و فرهنگســازی میکننــد ،تشــکر
میکنــم.
معرفی برگزیدگان بخش سودای سیمرغ
پــس از معرفــی هیــات انتخــاب و داوران بخــش مســابقه
ســینمای ایــران [ســودای ســیمرغ] نوبــت بــه معرفــی
برگزیــدگان بخشهــای مختلــف ایــن بخــش رســید و پــس از
معرفــی نامزدهــا در هــر بخــش ،جوایــز اهــدا شــدند
در ادامــه مراســم ،بــا حضــور مســعود جعفریجوزانــی ،مجیــد
انتظامــی ،شــهاب حســینی ،محمدعلی باشــهآهنگر ،محمــد
داوودی ،مهــدی ســجادهچی و پژمــان لشــکریپور بــه عنــوان
داوران بخــش ســودای ســیمرغ روی صحنــه حاضــر شــدند تــا
برگزیــدگان ایــن دوره از جشــنواره معرفــی شــوند.
بهترین جلوههای بصری؛ حسن نجفی و امیر ولیخانی
برای «دسته دختران»
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن جلوههــای بصــری بــه حســن نجفــی
و امیر ولی خانی بــرای «دســته دختــران» رســید.
محمــد بــرادران بــرای فیلــم «خائنکشــی» ،امیــن پهلــوانزاده
بــرای فیلــم «مــرد بازنــده» ،کامیــار شــفیعپور بــرای فیلــم
«بــرف آخــر» و فرید ناظرفصیحی بــرای فیلــم «بــی رو» دیگــر

نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
نجفــی در ایــن بخــش گفــت :کار جلوههــای ویــژه کار
گروهی اســت بــا توجــه بــه حجــم زیــاد کار ایــن فیلــم ،دو
گــروه شــدیم ،اینجــا از همــه بچههــای گــروه تشــکر میکنــم
از خانــم قیــدی کــه ســختگیری کردنــد تــا بهتریــن باشــیم
تشــکر میکنــم.
ولی خانی هــم گفــت :افتخــار میکنــم در خدمــت تنهــا بانــوی
جشــنواره چهلــم بــودم از خانــوادهام هــم تشــکر میکنم.

بهتریــن چهرهپردازی؛ امیــد گلــزاده بــرای فیلمهــای «بــرف
آخــر» و «شــادروان»
ســیمرغ بهتریــن چهرهپــردازی بــه امیــد گلــزاده بــرای «بــرف
آخــر» و «شــادروان» رســید.
مونا جعفــری بــرای فیلــم «علـفزار» ،شــهرام خلــج بــرای فیلــم
«موقعیــت مهــدی» ،عظیم فراین بــرای فیلــم «بــی رو» و
مرتضی کهزادی بــرای فیلــم «ضــد» دیگــر نامزدهــای ایــن
بخــش بودنــد.
امیــد گلــزاده پــس از دریافــت جایــزه خــود گفــت :از تیــم
 ۱۵نفره خــودم ،خانــواده ،همســرم و دختــرم هــورا ممنونــم،
ســیمرغ را بــه هــورا دختــرم تقدیــم میکنــم.
بهتریــن طراحــی لباس؛ مــارال جیرانــی بــرای فیلــم
« خا ئنکشــی »
در ادامــه ســیمرغ بهتریــن طراحــی لبــاس بــه مــارال جیرانــی
بــرای فیلــم «خائــن کشــی» رســید.
بهــزاد آقابیگــی بــرای فیلــم «موقعیــت مهــدی»،
فاطمه صفریزاده بــرای فیلــم «شــادروان» ،زهــرا صمــدی
بــرای فیلــم «نگهبــان شــب» و علــی نصیرینیــا بــرای فیلــم
«بــرف آخــر» دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
بهتریــن طراحــی صحنه؛ محمدرضــا شــجاعی بــرای فیلــم
«ضــد»
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن طراحــی صحنــه بــه محمدرضــا
شــجاعی بــرای «ضــد» رســید.
ســهیل دانشاشــراقی بــرای فیلــم «خائنکشــی» ،امیــر
زاغــری بــرای فیلــم «موقعیــت مهــدی» ،محمدرضــا شــجاعی
بــرای فیلــم «دســته دختــران» ،آیدیــن ظریــف بــرای فیلــم
« »۲۸۸۸و علــی نصیرینیــا بــرای فیلــم «بــرف آخــر» دیگــر
نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
بهتریــن صدابرداری؛ مســیح حدپــور ســراج بــرای فیلــم
«موقعیــت مهــدی»
در ادامــه مراســم ســیمرغ بلوریــن بهتریــن صدابــرداری بــه
مسیح حدپور ســراج بــرای «موقعیــت مهــدی» رســید.
مهــدی ابراهیــمزاده بــرای فیلــم «دســته دختــران» ،بابــک
اردالن بــرای فیلــم «شــادروان» ،عباس رســتگارپور برای فیلــم
«بــدون قــرار قبلــی» و امیــر نوبخــت حقیقــی بــرای فیلــم

بهتریــن صداگذاری؛ علیرضــا علویــان بــرای فیلمهــای
«علــفزار» و «بــدون قــرار قبلــی»
در بخــش بعــدی ســیمرغ بهتریــن صداگــذاری بــه علیرضــا
علویــان بــرای «بــدون قــرار قبلــی» و «علفــزار» رســید.
فرامــرز ابوالصــدق بــرای فیلــم «دســته دختــران» ،امیــن
شــریفی بــرای فیلــم «ضــد» ،امیرحســین قاســمی بــرای
فیلمهــای «خائنکشــی» و «نگهبــان شــب» و نعیــم
مســچیان بــرای فیلــم « »۲۸۸۸دیگــر نامزدهــای ایــن
بخــش بودنــد.
علویــان بــه دلیــل کســالت در مراســم حضــور نداشــت و بهــروز
شــعیبی بــه نمایندگــی ســیمرغ او را دریافــت کــرد.
بهتریــن موســیقی متن؛ مســعود سخاوتدوســت بــرای
فیلــم «موقعیــت مهــدی»
در ادامــه و در بخــش بهتریــن موســیقی متــن دیپلــم افتخــار
ایــن بخــش بــه بهــزاد عبــدی بــرای فیلــم «علفــزار» تعلــق
گرفــت.
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن موســیقی متــن امــا بــه مســعود
ســخاوت دوســت بــرای «موقعیــت مهــدی» رســید.
حبیــب خزاییفــر بــرای فیلــم «مــرد بازنــده» ،فردیــن خلعتبــری
بــرای فیلــم «ماهــان» و فردیــن خلعتبــری بــرای فیلــم «هناس»
دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
بهترین تدوین؛ حمید نجفیراد برای فیلم «علفزار»
در ادامــه ســیمرغ بلوریــن بهتریــن تدویــن بــه حمیــد نجفیراد
بــرای «علفزار» رســید.
ژیــا ایپکچــی بــرای فیلــم «شــهرک» ،حســین جمشــیدی
گوهــری بــرای فیلــم «موقعیــت مهــدی» ،ســپیده عبدالوهــاب
بــرای فیلــم «خائنکشــی» و حمیــد نجفــیراد بــرای فیلــم
«دســته دختــران» دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
نجفــی راد در این بخش بیــان کــرد :دو فیلمــی کــه کار کــردم
در شــرایط عجیبی کار شــد ،چون درگیر بیماری  ۶ماهه شــدم
و کار برایــم ســخت شــد ،ایــن جایــزه برای خانوادهام اســت
کــه کمکــم کردنــد.
بهتریــن فیلمبرداری؛ آرمــان فیــاض بــرای فیلــم «بــرف
آخــر»
در بخــش بعــدی ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمبــرداری بــه
آرمــان فیــاض بــرای «بــرف آخــر» رســید.
وحیــد ابراهیمــی بــرای فیلــم «موقعیــت مهــدی» ،علیرضــا
برازنــده بــرای فیلــم «شــهرک» ،هــادی بهــروز بــرای فیلــم
«عل ـفزار» و محمــد حــدادی بــرای فیلــم «بــدون قــرار قبلــی»
دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
آرمــان فیــاض مطــرح کــرد :خوشــحالم ایــن جایــزه را از آقــای
محمد داوودی میگیــرم ایشــان فیلمبردار مورد عالقــه مــن
اســت .جــای ایشــان در ســینما خالــی اســت و کاش بــاز هــم
کار کننــد .ایــن جایــزه را بــه پــدرم کــه هنــر را در تمــام ایــن
ســالها در مــن زنــده نگــه داشــت ،تقدیــم میکنــم.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

بهتریــن جلوههــای ویــژه میدانی؛ ایمــان کرمیــان بــرای
فیلــم «موقعیــت مهــدی»
ســیمرغ بهتریــن جلوههــای ویژه میدانی بــه ایمــان کرمیــان
بــرای فیلــم «موقعیــت مهــدی» رســید.
آرش آقابیگ بـرای فیلـم «خائنکشـی» ،آرش آقابیگ بـرای
فیلـم «شـهرک» ،حمیـد رسـولیان بـرای فیلـم «ضد» و محسـن
روزبهانـی و کاووس روزبهانـی بـرای فیلـم «دسـته دختـران»
دیگـر نامزدهـای ایـن بخـش بودنـد.
کرمیان پــس از دریافــت جایــزه خــود گفــت :ایــن جایــزه را بــه
نمایندگــی از گروهم تقدیــم محمدرضــا اســماعیلی میکنــم.

«شــب طالیــی» دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
ســراج پــس از دریافــت جایــزه خــود بیــان کــرد :مــا معمــوالً فکر
میکنیــم اگــر بــاال بیایــم صحبــت کنیــم راحــت اســت ،امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه ســخت اســت .در شــب تولدم این
جایــزه را دریافــت میکنــم و ایــن را بــه فــال نیــک میگیــرم.
تشــکر ویــژه از آقــای حجازیفــر دارم کــه بــه مــن اعتمــاد کــرد
تــا بتوانــم از «موقعیــت مهــدی» بــه موقعیــت مســیح برســم.
بــرادرم در ایــن کار ســامتی خــود را از دســت چون دیســک
کمــر و گــردن گرفــت و دیگــر نمیتوانــد کار ســنگین کنــد.
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*بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن؛ صــدف اســپهبدی بــرای
فیلــم «علـفزار»
در ادامــه مراســم دیپلــم
افتخــار بهتریــن بازیگــر
نقــش مکمــل زن بــه فرشــته
حســینی بــرای «دســته
دختران» اهدا شد.
حســینی پــس از دریافــت
ایــن دیپلــم افتخــار گفــت:
از خانــم قیــدی تشــکر
میکنــم کــه جایــش خالــی
اســت ،از خانــوادهام بــه
و یژه خواهر بز رگم تشــکر
میکنــم .ایــن لحظــه مهمــی
بــرای مــن اســت چــون نویــد (محمــدزاده) دارد مــن را نــگاه
میکنــد .
ســیمرغ بلورین بازیگر نقــش مکمــل زن امــا بــه صــدف
اســتهبدی بــرای «علفــزار» رســید.
صفــورا خوشطینــت بــرای فیلــم «نگهبــان شــب» ،شــادی
کــرمرودی بــرای فیلــم «بیرویــا» ،لینــدا کیانــی بــرای فیلــم
«ضــد» و نوشــین مســعودیان بــرای فیلــم «بــرف آخــر» دیگــر
نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
وی گفــت :ممنونــم کــه هیــات داوران امســال جوانــان را
دیدنــد ،از مــادر و پــدرم کــه تمــام ایــن ســالها مــن را تحمــل
کردنــد تــا بــه آنچــه میخواهــم برســم تشــکر میکنــم از
آقای دانشــی و آقــای رادان کــه اجــازه دادنــد در ایــن فیلــم
باشــم ،هــم تشــکر میکنــم.
*بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مرد؛ نــادر ســلیمانی بــرای
فیلــم «ضــد»
در بخــش بهتریــن بازیگــر
نقــش مکمــل مــرد ،دیپلــم
افتخــار بــه علــی اکبــر اصانلــو
برای «نگهبان شب» رسید.
اصانلــو در ایــن بخــش
گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
پیــر شــدم و ترســیدم
فرامــوش کنــم مطلــب
کوتاهــی نوشــتم؛ بــا درود
بــر آفریــدگار ،راه بســیاری
آمــدهام ،نیــم قــرن را
گذرانــدهام ،گویــی این دیروز
بــود کــه صدایــی مــن را بــه خلــق فراخوانــد ،اینــک خویــش
را سراســر آرزومنــدی و ســپاس از کســانی میدانــم کــه بــه
مــن کمــک کردنــد ،صمیمانــه میگویــم از دوســتان و آقــای
میرکریمــی سپاســگزارم ،ممنونــم از همــه دوســتانی کــه در
طــول فیلمبــرداری زحمــات مــن را متحمــل شــدند
ســیمرغ بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد امــا بــه نــادر
ســلیمانی بــرای فیلــم ســینمایی «ضــد» رســید.
نــادر ســلیمانی در ایــن بخــش گفــت :خیلــی کارم ســخت شــد،
آن موقــع طنــز کار میکــردم االن مانــدهام چــه کنــم ،مــن از
هیــات داوران خیلــی تشــکر میکنــم بــه مــن لطــف کردنــد.
االن حــدود ســی سال اســت کار بازیگــری میکنــم ولــی
اولیــن بــار اســت کــه ضربــان قلبــم بــاال رفتــه اســت ،ممنونــم.
یــک آرزو دارم؛ زنان سرزمینم همیشــه آزاد باشــند .ایــن
جایــزه را بــه مــادران این ســرزمین تقدیم میکنــم؛ مــادران
 ۱۷هــزار شــهیدی کــه بیگنــاه در ایــن راه شــهید شــدند .از
همکارانــم خیلــی ممنونــم کــه بداخالقیهــای مــن را تحمــل

کردنــد .از آقــای شــفیعی کــه بــاور داشــت میتوانــم کار
جــدی کنــم ممنونــم .از امیرعبــاس کــه بــه مــن اعتمــاد کــرد
ممنونــم ،از مردم عزیزم هــم خیلــی ممنونــم امیــدوارم
بتوانــم کارهــای بهتــری انجــام بدهــم ولــی واقعــاً کار ســختی
اســت.
پیــام احمدینیــا بــرای فیلــم «مالقــات خصوصــی» ،روحالــه
زمانــی بــرای فیلــم «موقعیــت مهــدی» ،مهــدی زمینپــرداز
بــرای فیلــم «علــفزار» و مجیــد صالحــی بــرای فیلــم «بــرف
آخــر» دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن؛ طنــاز طباطبایــی بــرای فیلــم
«بیرویــا»
در ادامــه مراســم ســیمرغ
بلوریــن بهتریــن بازیگــر
نقــش اول زن بــه طنــاز
طباطبایــی بــرای «بــی رویــا»
رسید.
طنــاز طباطبایــی در ایــن
بخــش گفــت :اگــر خــدای
مــن نبــود شــاید هیــچ
اتفاقــی نمیافتــاد .مــا
هــر چــه داریــم مدیــون
آقــای نصیریــان و ایــن
نســل طالیــی هســتیم .مــن
همیشــه منــش و رفتــار او را ســرلوحه کار خــودم قــرار دادم.
از آرین وزیــر دفتــری ممنونــم کــه ایــن نقــش ســخت را بــه
مــن ســپرد ،از تــک تک بچههــای فیلــم «بیرویــا» تشــکر
میکنــم کــه اگــر زحمت تــک تک آنهــا نبــود مــن اینجــا
نایســتاده بــودم ،قــدر همــه آنهــا را میدانــم.
ســارا بهرامــی بــرای فیلــم «علـفزار» ،ژیــا شــاهی بــرای فیلــم
«موقعیــت مهــدی» ،اللــه مرزبــان بــرای فیلــم «نگهبــان شــب»
و الدن مســتوفی بــرای فیلــم «بــرف آخــر» دیگــر نامزدهــای
ایــن بخــش بودنــد.
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مرد؛ امیــن حیایــی بــرای فیلــم
«بــرف آخــر»
در بخــش بعــدی مراســم
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن
بازیگــر نقــش اول مــرد بــه
امیــن حیایــی بــرای «بــرف
آخر» رسید.
امیــن حیایــی در ایــن بخــش
گفــت :از قصــه یــک عشــق
برایتــان میگویــم؛ ایــن
دومیــن ســیمرغ مــن اســت.
پیــش از ایــن بــا رســول
صدرعاملــی بــرای فیلــم
«شــب» ســیمرغ گرفتــم کــه
یــک گــروه حرف ـهای داشــت کــه بــا عشــق کار میکــرد .گــروه
«بــرف آخــر» هــم درجــه یــک بودنــد کــه عاشــقانه کار کردنــد
باعــث شــدند کار مــن دیــده شــود.
تــورج الونــد بــرای فیلــم «نگهبــان شــب» ،پژمــان جمشــیدی
بــرای فیلــم «علــفزار» و مهــدی نصرتــی بــرای فیلــم «ضــد»
دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
بهتریــن کارگردانــی فیلــم اول؛ هــادی حجازیفــر بــرای
«موقعیــت مهــدی»

بهترین فیلمنامه؛ کاظم دانشی برای فیلم «علفزار»
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن
فیلمنامــه در ادامــه مراســم
کاظم دانشــی برای
بــه
«علفزار» رسید.
دانشــی در ایــن بخــش
ضمــن تشــکر از بهــرام
رادان تهیهکننــده فیلــم
و دیگــر عوامــل آن گفــت:
از هیــأت داوری و انتخــاب
جشــنواره تشــکر میکنــم
شــجاعت میخواســت کــه
فیلــم مــن در جشــنواره
باشــد از شــورای پروانــه نمایــش و ســازمان ســینمایی
ممنونــم ،ایــن فیلــم بــا تعامــل بــه اینجــا رســید .بــا دعــای
خیــر مــادرم بــه اینجــا رســیدم امــا جایــزهام را بــه پــدرم
تقدیــم میکنــم.
ابراهیــم امینــی و هــادی حجازیفــر بــرای فیلــم «موقعیــت
مهــدی» ،فرهــاد توحیــدی و مهــدی تراببیگــی بــرای فیلــم
«بــدون قــرار قبلــی» ،امیرحســین عســگری ،امیرمحمــد عبــدی
و سیدحســن حســینی بــرای فیلــم «بــرف آخــر» و رضــا
میرکریمــی و محمــد داوودی بــرای فیلــم «نگهبــان شــب»
دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
جایــزه ویــژه هیــأت داروان؛ امیرحســین عســگری «بــرف
آخــر»
در بخــش جایــزه ویژه هیــأت داوران ،دیپلــم افتخــار بــه
ســیدهادی محقــق کارگــردان «درب» اهــدا شــد.
محقــق پــس از دریافــت ایــن دیپلــم افتخــار گفــت :نمیدانم
االن حســین پناهــی کجاســت ،نمیدانــم در کپــری اســت
یــا بــا مــادرش مــاه کنیــزو قصههــای هــزار ســاله را از بــر
میکنــد ،او هــم یــک بــار از جشــنواره دیپلــم افتخــار گرفــت،
بعضــی اوقــات فکــر میکنــم نکنــد مــا خــواب کســی باشــیم
کــه ســالها پیــش زیــر درخــت بلوطــی بــه خــواب رفتــه
باشــد.

بهتریــن کارگردانی؛ رضــا میرکریمــی بــرای فیلــم «نگهبــان
شــب»
در ادامــه مراســم ســیمرغ
بلوریــن بهتریــن کارگردانــی
بــه رضــا میرکریمــی بــرای
فیلــم «نگهبــان شــب»
رسید.
رضــا میرکریمــی در ایــن
مراســم حضــور نداشــت و
تــورج الونــد بازیگــر اصلــی
فیلــم «نگهبــان شــب» ایــن
جایــزه را بــه نمایندگــی از او
دریافــت کــرد.
هــادی حجازیفــر بــرای
فیلــم «موقعیــت مهــدی» ،کاظم دانشــی برای فیلــم
«عل ـفزار» ،بهــروز شــعیبی بــرای فیلــم «بــدون قــرار قبلــی»
و امیرحســین عســگری بــرای فیلــم «بــرف آخــر» دیگــر
نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.
بهترین فیلم؛ «موقعیت مهدی»
در بخــش پایانــی اهــدای
جوایــز ســیمرغ بهتریــن
فیلــم چهلمیــن جشــنواره
فیلــم فجــر بــه حبیــب
تهیهکننــده
والینــژاد
فیلــم «موقعیــت مهــدی»
بــه کارگردانــی هــادی
حجازیفر تعلق گرفت.
والینــژاد در ایــن بخــش
گفــت :ایــن ســیمرغ متعلــق
بــه همــه عوامــل اســت،
ایــن کار بــه درســتی دیــده
شــد ،بــه ویــژه از ســوی مــردم کــه مــا از ایــن بابــت خوشــحال
بودیــم .مــا همانطــور که آقا مهــدی باکــری توصیــه
میکردنــد عمــل کردیــم ،همــه زحمــات ایــن کار روی دوش
هــادی حجازیفــر بــود .همیشــه بــه او افتخــار میکنــم .خــدا
را شــکر کــه لیاقــت پیــدا کــردم در ایــن کار باشــم .ایــن
فیلــم جــزو فیلمهایــی اســت کــه مــن انتخــاب نکــردم بلکــه
بــرای آن انتخــاب شــدم .صداوســیما پــای ایــن کار ایســتاد،
روایــت فتــح هــم بــه شــکل جهــادی از جایــی بــه بعــد بــه مــا
کمــک کــرد.
وی افــزود :جــا دارد از خانــواده شــهید باکــری تشــکر کنــم
کــه اگــر حمایــت آنهــا نبــود ایــن کار ســاخته نمیشــد ،ایــن
هدیــه متعلــق بــه همــه عوامــل فیلــم اســت ،مثــل همیشــه
ایــن جایــزه را بــه همســرم هدیــه میکنــم کــه همیشــه کنــار
مــن بــوده ،صبــر او اگــر نبــود مــن هــم نبــودم او ایــن روزهــا
بیمــار اســت و در شــرایط ســخت مــن را میبینــد.
«بــرف آخــر» بــه تهیهکنندگــی حســن مصطفــوی« ،عل ـفزار»
بــه تهیهکنندگــی بهــرام رادان و «نگهبــان شــب» بــه
تهیهکنندگــی رضــا میرکریمــی دیگــر نامزدهــای ایــن بخــش
بودنــد.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

ســیمرغ بلوریــن بهتریــن
کارگــردان فیلــم اول بــه
هــادی حجازیفــر بــرای
کارگردانــی فیلــم ســینمایی
«موقعیــت مهــدی» تعلــق
گرفت.
حجازیفــر در ایــن بخــش
گفــت :ســینما در ایــن ۶
ســال خیلــی بــا مــن مهربــان
بــود و مــن قدردان تــک
تک اهالــی ســینما هســتم
و امیــدوارم جبــران کنــم.
یــک شــوخی بکنــم ،ســر آرای مردمی کــه آن اتفاقــات افتــاد،
االن هــم فهرســت جوایــز جشــنواره لــو رفتــه اســت ،بــاور
کنیــد ایــن دیگــر کار بچههــای «موقعیــت مهــدی» نبــود!
از بچههای گروهم تشــکر میکنــم مومنتریــن آدمهــا
بــه کاری کــه کردنــد ،بودنــد .از همــه چیــز گذشــتند ،بــدون
دســتمزد کار کردنــد ایــن جایــزه بــرای شــما و خانوادههــای
شماســت ،مــا آمدیــم کــه بمانیــم ایــن تــازه اول کار اســت.
«بیرویــا» بــه کارگردانــی آریــن وزیردفتــری« ،علــفزار»
بــه کارگردانــی کاظم دانشــی و «مالقــات خصوصــی» بــه
کارگردانــی امید شــمس دیگر نامزدهــای ایــن بخــش بودنــد.

ســیمرغ بلوریــن ایــن بخــش بــه امیرحســین عســگری بــرای
«بــرف آخــر» آخــر اهــدا شــد.
وی در ایــن بخــش گفــت :باعث افتخارم اســت کــه جایــزه
ویژه هیــأت داوران را گرفتــم .ســال  ۹۳همیــن جایــزه را از
خانــم فرشــته طایرپــور گرفتــم روحشــان شــاد ،ایــن جایــزه
میگویــد کارم را درســت انجــام دادهام.
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جمال ساداتیان در نشست مولفههای جذب مخاطب در خانه جشنواره فجر مطرح کرد

قهرمانها در سینمای ایران
از بین رفتهاند

در دهمیـن شـب از جشـنواره و در بخـش گنجینههـای
سـینمای ایـران نشسـت فیلـم عقابهـا [بـا موضـوع
مولفههـای جـذب مخاطب] بـا حضـور جمـال سـاداتیان؛
تهیهکننـده سـینما و بـا اجـرای اکبـر نبـوی برگـزار شـد.
جمـال سـاداتیان در ابتـدا گفـت :همـان زمـان کـه
عقابهـا اکـران شـد بـرای مـا تعجـب برانگیـز بـود کـه
ایـن فیلم بهشـدت مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت .اول بایـد
دیـد کـه مـردم چـه انتظـاری از سـینما دارنـد .فیلمهـای
خاچیکیـان قبـل از انقلاب مردمپسـند بـود و معلـوم بـود
کـه سـلیقه مـردم را میشناسـد.
او ادامـه داد :عقابهـا در زمـان جنـگ نمایـش داده شـد
و قهرمـان فیلـم تحـت هـر شـرایطی بایـد باقـی میمانـد و
هیجـان مـردم را در سـطح بـاال نگـه میداشـت .در واقـع
سـینما بایـد بـا مخاطـب عام حـرف بزند .جدیـدا قهرمانها
در فیلمهـا از بیـن رفتهانـد و فیلمهـای روشـنفکری غالب
شـدهاند.
سـاداتیان عنـوان کـرد :گاهـی مـردم مطالباتـی دارنـد کـه
از طریـق قهرمانـان فیلمهـا بـه آن میرسـند و ایـن باعـث
فـروش آن فیلمهـا میشـود.
نبـوی در ادامـه اضافـه کـرد :تقریبـا جنبشهـای
رهاییبخـش ،متاثـر از انقالبهایـی ماننـد انقلاب چیـن
و کوبـا بودنـد امـا شـکل روایـت و نـوع مواجـه شـدن در
فیلمهـای امـروز متفـاوت اسـت.
سـاداتیان بیـان کـرد :سـینمای مـا در چهـل سـال بعـد
از انقلاب فـراز و فرودهایـی داشـت و در نهایـت
نتوانسـتیم رونـدی ثابـت داشـته باشـیم .گاهـی وقتـی
میخواهیم فیلـم جـدی بسـازیم ،تنمـان میلـرزد .مـا
هیـچ کـس را نداریـم کـه بتواند سـخنگوی مطالبات مردم
باشـد و ایـن تنهـا سینماسـت کـه میتوانـد ایـن کار را

انجـام دهـد .سـینما میتوانـد عیوب نهادهـا و سـازمانها
باشـد و فسـادهای جامعـه را نشـان دهـد.
مردم به تدربج با سینما قهر کردند
نبـوی اظهـار داشـت :مـا در اوایـل دهه  80با ریزش شـدید
مخاطـب روبـهرو بودیـم؛ سـال  75نزدیـک بـه  55میلیـون
بلیت فروخته شـده ،سـال  81نزدیک به  17میلیون بلیت،
 83نزدیـک بـه  13میلیـون و در ایـن دو سـال اخیـر حـدود
هفت تا هشـت میلیون بلیت فروخته شـده اسـت .یکی
از دالیـل ایـن ریـزش مخاطـب این بود که مردم در سـینما
بیشـتر غـم و انـدوه میبیننـد و بر غصههـای مردم افزوده
میشـود .در واقـع سـینما مخاطـب را پـس زد .امـروز هـم
باالتریـن فروشهـا مربـوط به فیلمهای کمدی اسـت.
سـاداتیان اضافـه کرد :اهالـی سـینما مقصـر ایـن اتفـاق
هسـتند اما بخش اعظمی از آن به سیاسـتهای مدیران
برمیگـردد .حـرف مـن ایـن اسـت که چـرا قهرمـان را حذف
کردیـم؟ زیـرا مـا بایـد تابـع قوانیـن حاصـل از سیاسـتها
باشیم.
او ادامـه داد :قـرار نیسـت مـا تمـام مـردم را تحـت تاثیـر
قـرار دهیـم .در واقـع مـا بایـد بـرای تمـام سلایق فیلـم
بسـازیم .سـینما در تعارضی بسـیار آسـیبزننده قرار دارد.
سـاداتیان توضیـح داد :مـا همـه چیـز را در ایـران بـا نـگاه
ایدئولوژیـک میبینیـم و هیـچ دیدگاه اسـتراتژیکی وجود
ندارد.
اکبـر نبـوی عنـوان کـرد :مـا ژانـر ملـودرام ،پلیسـی و ...
نداریـم .اگـر قـرار اسـت دغدغـه مـا مخاطـب باشـد بایـد
الگـوی داسـتانگویی شـبیه بـه هالیـوود داشـته باشـیم.
یکـی از مهمتریـم مطالبـات مـردم رفتـن بـه سـینما بـا
آسـودگی خاطـر اسـت؛ وقتـی بـا اعصـاب خـورد بـه سـینما

میرونـد بـا حـال بدتـر از سـالن بیـرون نیاینـد.
سـاداتیان بـا بیـان اینکـه یکـی از مهمتریـن جنبههـای
سـینما سـرگرمی اسـت ،گفت:بعد از سـرگرمی سـینما باید
خمیرمایهای هم داشـته باشـد .من بعد از متری شـیش و
نیـم دیگـر کار نکـردم .چـرا بایـد موانـع بسـیاری سـر راه مـن
باشـد کـه اگـر مـن بـاز هـم بخواهـم کاری بسـازم ،بـه خاطـر
ایـن موانـع از سـاخت آن صـرف نظـر کنـم.

باید کاری کنیم مردم با سینما آشتی کنند
اکبـر نبـوی در پایـان عنـوان کـرد :خانـواده سـینما وظیفـه
دارد کاری کنـد تـا مـردم بـا سـینما آشـتی کننـد .انشـاهلل
همـه کسـانی کـه بـرای آسـایش مـردم اهمیـت قائلنـد ایـن
امـکان را فراهـم کننـد تـا اوضـاع سـینما درسـت شـود.
سـاداتیان درخصـوص دالیـل اسـتقبال کـم مـردم از سـینما
عنـوان کـرد :مـردم کـم سـینما میرونـد چـون مطالباتشـان
را در فیلمهـا نمیبیننـد .یـک فیلـم سـاده سـرگرم کننـده
دوسـال گیـر بـود و حـاال میلیاردهـا میفروشـد .چـرا تابویـی
از یـک موضوع درسـت میکنیـم کـه بعـدا خودمـان را
بترسـاند؟ بـه خاطـر سـادهترین موضوعـات فیلمهـا گیـر
میکننـد .بایـد بازتعریفـی نسـبت بـه سـاختار اداری
سـینما انجـام شـود .سـاختار سـینمایی کشـور را بایـد بـه
رسـمیت بشناسـم و دخالتهـای خـارج از سـینما را کمتـر
کنیـم و دولـت جلـوی ایـن دخالتهـا را بگیـرد .اگـر پروانـه
سـاخت هـم حـذف شـود بازهـم مشـکلی حـل نمیشـود زیرا
مشـکالت و دخالتهـای دیگـری وجـود دارد.
او تاکیـد کـرد :سـینما زبـان مـردم نیسـت امـا میتوانـد
باشـد .سـینما میتوانـد جامعـه را تلطیـف کنـد .بایـد اجـازه
دهیـم سـینما مسـیر طبیعـی خـود را طـی کنـد تـا نقـاط
ضعـف و قـوت خـود را پیـدا کند .اینطور نمیشـود سـینما را
اداره کـرد چراکـه در شـرایط امـروز سـینما پـر از اضطـراب و
نگرانـی اسـت .فیلـم را بایـد در آرامـش سـاخت.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

سینمای ایران ورشکسته شده است
او افـزود :بعضـی وقتهـا فیلمهـا بـه شـدت مـورد هجمـه
قـرار میگیرنـد .وقتـی بـه سـوژهای عالـی برخـورد میکنیـم
بایـد بـه ایـن فکـر کنیـم کـه چطور مجـوز سـاخت و نمایش
و  ...را بگیریـم .مـا بایـد مـدام فکـر کنیم که چطور از موانع
عبـور کنیـم .سـایه توقیـف فیلمهـا از همـه شـکنندهتر
اسـت البتـه بـا اقتصـادی کـه سـینما بـا آن مواجـه اسـت،
سـینمای مـا کاملا ورشکسـته شـده اسـت.
نبـوی عنـوان کـرد :همـه میدانیـم کـه مـا ایرانیها مشـکلی
فرهنگـی پیـدا کردهایـم ،آن هـم زمانـی اسـت کـه در
مقـام نفـی از خودمـان تعریـف میکنیـم .ایـن مشـکل
گریبـان همـه را گرفتـه اسـت .سالهاسـت کـه سـینمای مـا
ورشکسـته اسـت و بسـیاری از ایـن فیلمهـا در شـرایط بـد
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سـاخته میشـوند .درحالی
کـه فیلمهـا بایـد بتواننـد سـینما مـا را بـاال ببرنـد.
سـاداتیان بیـان کـرد :اگـر بسـترها فراهـم و خودسانسـوری
کمتـر شـود اوضـاع بهتـر میشـود و میتوانیـم جامعتـر
عمل کنیم .نوع رفتاری که در سیسـتم با سـینما میشـود
نمیگـذارد سـینما پیشـرفت کنـد .دو قصـه بـه دسـت مـن
رسـیده و دلـم میخواهـد آنهـا را بسـازم امـا میدانـم در
ارشـاد گیـر میکنـد .ایـن باعـث سـلب اعتمـاد و یـاس
میشـود.
او بـا اشـاره بـه موانـع موجـود در تولیـد فیلـم گفت :مـا
امـروز نمیتوانیـم پلیسـی خاطـی را نشـان دهیـم و در
خیلـی از حوزههـا ماننـد عشـق نمیتوانیـم وارد شـویم
زیـرا روی هرچیـزی دسـت میگذاریـم بـا آن برخـورد
میشـود .بایـد دسـتورالعملهایی نوشـته شـود و طبـق آن

سـینماییها آزادی عمـل داشـته باشـند و فیلـم بسـازند .بـا
ایـن فیلمهایـی کـه امـروز هسـت چطـور میتوانیم سـینما
را نجـات دهیـم؟
سـاداتیان ضمـن اشـاره بـه اینکـه فیلـم بایـد الیههـای
متعدد داشـته باشـد که مردم را پای پرده نگه دارد ،عنوان
کـرد :مـا اگـر بتوانیـم صـورت مسـئله را در فیلـم درسـت
نشـان دهیـم ،فیلـم بهتـری سـاختهایم؛ مثلا بعـد از متـری
شـیش و نیم میتوانسـتیم میزگردهایی را تشـکلی دهیم
تـا کمـی بیشـتر بـه معضـل اعتیـاد رسـیدگی شـود و جلـوی
معتـاد شـدن حداقـل دو نفـر را بگیریـم .درواقع سـینما یک
جـور خطابـه اسـت.
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در دهمیـن روز از برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر ،نشسـت
تخصصـی «سـینمای تمدنـی ،تعریـف و چشـمانداز نظـری»
بـا حضـور دکتـر محمدهـادی همایـون (عضـو هیـات علمـی
دانشـگاه امـام صـادق) و دکتـر مهـدی ناظمی(مجـری) در
خانـه جشـنواره برگـزار شـد.
همایـون در ابتـدای ایـن نشسـت دربـاره سـینمای تمدنـی،
عنـوان کـرد :بعـد از رنسـانس ،تحـول جـدی در هنـر رخ
داد .علـم ،مهمتریـن رکـن شـکلگیری تمـدن اسـت .اروپا
تحمـل الگـوی جدیـدی را نداشـت و بـه همیـن دلیـل راهـی
آمریـکا شـدند تـا موقعیـت جغرافیایـی بـرای شـکلگیری
تمـدن فراهـم شـود .نـگاه دینـی را هم با خـود همراه کردند.
عنصـر چهـارم شـکلگیری تمـدن ،چـاپ بـود .ایـن عنصـر از
همـه مهمتـر اسـت؛ کـه بسـیار تاثیـر گـذار بـود .هنـری که
در ابتـدا تحـول پیـدا کـرد و رسـانهای کـه در ادامـه ایجـاد
شـد در سـینما بهـم پیونـد خـورد .هیـچ هنـری مثـل سـینما
نتوانسـت عمیقـا تمدنـی شـود.
مهـدی ناظمـی در ایـن خصـوص گفـت :مـا طالیـهدار ظهـور
تمـدن هسـتیم و بسـیاری معتقدنـد کـه ظهـور هـر تمـدن
بـا هنـر اسـت .ظهـور تمـدن غـرب از قـرن  15همـه مولفـات
ظهور و بسـط پیدا کرد اما سـینما چند سـال مانده به آغاز
قـرن بیسـتم متولد شـد.
سینما عمیقا فلسفی است
محمدهـادی همایـون دربـاره ظهـور سـینما ،گفـت :پیـش
از ظهـور سـینما ،جنگهـای سـنگینی رخ داد .اگـر سـینما
را از تکنولـوژی بـه فلسـفه تغییـر دهیـم بهتـر میتـوان
مسـئله را درک کـرد .سـینما عمیقـا فلسـفی اسـت و رویـه

تکنولوژیـک هـم دارد .بخـش تکنولـوژی دیرتـر خلـق شـد.
مـا در تمدنـی کـه امـروز بـه سـمت آن میرویـم ،جغرافیـا
و پیوسـت دینـی داریـم امـا سـینما نداریـم .مـا باید رسـانه
ویـژه خـود را اختـراع کنیـم .مـا کجـای خلـق رسـانهای ویـژه
خـود هسـتیم؟
وی ادامـه داد :آمریـکا بـرای رواج سـبک زندگـی آمریکایـی
باید گذشـته بد خود درمورد سـرخ پوسـتها را بپوشـاند و
سـینما در ایـن کار بـه آمریـکا کمـک میکند .سـینما ممکن
اسـت دیرهنـگام آمـده باشـد امـا بـه سـرعت از جریـان
اجتماعـی سـبقت گرفـت .اندیشـهای کـه در سـینما تعریف
میشـود در جامعـه بازنمایـی شـده اسـت .سـینما اگـر اهـل
اندیشـه باشـد ،سیاسـتگذار و موتـور محـرک ایـن تمـدن
خواهـد بـود .یـک قـدم از تحـوالت اجتماعـی جلوتـر بـودن
آن چیـزی اسـت کـه مـا میخواهیـم.

سینما باعث بقای تمدن غرب شده است
ناظمـی اظهـار کـرد :وجـود سـینما باعـث بقـای تمـدن غـرب
شـده اسـت .بـه عنـوان مثـال جـان فـورد سـعی میکـرد
معنایـی از آمریکایـی بـودن را تعریـف کنـد.
همایـون بـا بیـان اینکـه ارکان تمدنسـازی زمانـی معنـا
دارنـد کـه جنبـه مردمـی داشـته باشـند ،بیـان کـرد :گاهـی
از سـینما بـه عنـوان امـری تخصصـی و تکنیکـی حـرف
میزنیـم کـه عـدهای را دور خـود جمـع کـرده اسـت امـا
سـینمایی تمدنسـاز اسـت کـه مردمـی باشـد حتـی اگـر
نـام آن سـینمای روشـنفکری باشـد .مـردم اگـر حضـور
داشـته باشـند ،سـینما دیگـر فقـط فیلـم سـاختن نیسـت
بلکـه ابـزاری بـرای جـا انداختـن یـک موضـوع اسـت .سـینما

اگر به سینمای فلسفی
برگردیم ،سینما خود

تمدنساز میشود نه اینکه
دنبالهروی یک تمدن باشد.
اگر ما بگذاریم سینما به

معنای فرهنگساز فرمان
تمدنسازی را در دست
بگیرد آن اتفاقی که

میخواهیم رخ میدهد
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قـرار نیسـت اسـتدالل علمـی کنـد بلکـه باید سـر سـفره مردم
باشـد ،بـرای همیـن هالیـوود مهـم میشـود.
دکتـر مهـدی ناظمـی در ایـن بـاره گفـت :بـه نظـر میرسـد
تناسـب فرهنگی عمیقی میان فرهنگ آمریکا و سـینمایش
وجـود دارد.
محمدهـادی همایـون در خصـوص تمدنسـازی در سـینما
گفـت :اگـر بـه سـینمای فلسـفی برگردیـم ،سـینما خـود
تمدنسـاز میشـود نـه اینکـه دنبالـهروی یـک تمـدن باشـد.
اگـر مـا بگذاریـم سـینما بـه معنـای فرهنگسـاز فرمـان
تمدنسـازی را در دسـت بگیـرد آن اتفاقـی کـه میخواهیـم
رخ میدهـد .مـا سـینما را در مسـیر دیگـر و فرهنـگ را در
مسـیری دیگـر گسـترش میدهیـم و بعـد تلاش میکنیـم
ایـن دو را بـه هـم پیونـد دهیـم کـه نمیشـود.

ما باید مثل هالیوود آینده را سانسور نکنیم
وی افـزود :جایـی موفـق بودهایـم کـه عالممـان هنرمنـد بـود.
پیونـد علـم و هنـر ناگسسـتنی اسـت .بایـد اندیشـه را وارد
هنـر کنیـم و زمانـی کـه اهالـی هنـر اندیشـمند شـوند غوغـا
میکننـد .مـا نبایـد در دیدن آینده خودمان را سانسـور کنیم
درحالـی کـه هالیـوود ایـن کار را نمیکنـد و آواتار را میسـازد
و در مرزهـای مختلـف حرکـت میکنـد.
در سـینمای امـروز حتـی در سـینمای متعـارف هم دچار اما و
اگـر هسـتیم .تـوان مـا در حـد سـینمای متعارفـی ،کـه بتواند
مناسـبات اقتصـادی خـود را تامیـن کند هم نیسـت.
همایـون دربـاره نـگاه تمدنـی بـه سـینما گفـت :کـره جنوبـی
سـینمای خـود را تمدنـی دیـده و نیـازی نـدارد کـه خـود را ماننـد
هالیـوود کنـد .ما در صنایع موشـکی پیـش رفتیم چون افقمان
را بلند دیدیم اما در سینما ،هنر و رسانه خودمان را ابزار دیدیم
و منتظـر ماندیـم تـا ببینیـم کـه دیگـر ابزارهـا چطور جلـو رفتند.
زمانـی کـه شـما افـق را بلنـد میبینیـد بودجـه ،هزینـه و نیـروی
انسـانی را تامیـن میکنیـد امـا زمانـی که دیدمان اینطور نباشـد
رشـد نمیکنیـم .حرکـت سـنگین بـه سـمت جلـو یعنـی حرکـت
تمدنی ،اگر نگاه تمدنی نباشـد حتی سـینما هم از بین میرود.
او ادامـه داد :سـینما جـزو مـواردی اسـت که به واسـطه رنگ
تصویر و حرکت جلوتر از دیگر رسـانهها اسـت .تحریک قوه
خیـال مهمتریـن ویژگـی سـینما اسـت .اگـر زیباتریـن فیلـم
هـم سـاخته شـود و ایـن موضـوع را نداشـته باشـد ،دیـده
نمیشـود .سـینمای واقعـی بـا تحریـک قـوه خیـال درون مـا
ایجـاد میشـود .معمـاری مـا فقـط زیبایـی نداشـت و فلسـفه
پشـت آن بود پس ما گذشـته عمیق تصویرسـازی را داریم،
مـا معـادن طلا داریـم و تصویرسـازیهای مـا موجـود اسـت؛
ایـن مـوارد سـرمایه جـدی بـه شـمار میآیـد .مـا در تاریـخ
هـم تـوان تصویرسـازی خـود را نشـان دادهایـم پـس چـرا
نمیتوانیـم سـینمای خودمـان را داشـته باشـیم؟
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :تمـدن را تاسیسـاتی میدانیم
کـه قـرار اسـت تـا زمـان ظهـور ،خـوب زندگـی کنیـم و بـه نظر
مـن اختلاف اساسـی اینجـا آغـاز میشـود کـه قـرار نیسـت
تمدنـی بسـازیم کـه نابـود شـود بلکـه تمـام ابعـاد زندگـی دنیا
را بـه قصـد رسـیدن بـه آخـرت آبـاد کند.

فجـــــر
چـــهل
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گفت و گو با کارگردان فیلم مستند «یکی از رویاهای من»:

بخشمستند
جوجه اردک زشت جشنواره فجر است!

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

هنوز در ایران نگاه غالب به مستند ،سینما نیست و آن را یک فرمت برنامهسازی تلویزیونی میبینند؛
اما مستند هم مثل داستانی ،میتواند تلویزیونی باشد و سینمایی.

فجـــــر
چـــهل
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محسـن هادی در این دوره جشـنواره فیلم فجر با کارگردانی
و تهیـه کنندگـی فیلم مسـتند «یکـی از رویاهای من» حضور
دارد.
محسـن هـادی بـا اشـاره بـه جایـگاه فیلـم مسـتند در
جشـنواره فجـر بـا بیـان اینکـه سـینمای مسـتند جوجـه اردک
زشـت جشـنواره فجـر اسـت؛ گفـت :سـینمای مسـتند ماننـد
فرزندخوانـدهای اسـت کـه در رودربایسـی و از تـرس حـرف
مـردم مجبـور بـه پذیرفتنش شـدهاند و بـا حداقلهای ممکن
تحویلـش میگیرنـد .حـرف و حدیثهایـی هـم مطـرح بـود
کـه فیلمهـای مسـتند را از برنامـه اکـران حـذف کننـد و صرفا
یـک داوری بشـود کـه خوشـبختانه بـا اعتراض مستندسـازها
اینطـور نشـد .عمومـا در ایـن خصـوص نـگاه از بـاال بـه پاییـن
وجـود دارد حتـی نـه مثـل یـک بخـش جنبـی در جشـنواره.
دسـت کـم در ایـن دوره کـه مـن بـه عنـوان مستندسـاز دارم
تجربـه میکنـم ،چنیـن اسـت .در دورههـای قبـل هـم آنطـور
کـه شـنیدهایم وضعیـت بدتـر هـم نباشـد ،بهتـر از ایـن
نبـوده .حـاال اینکـه جایـگاه واقعـیاش چـه میتوانـد باشـد،
بحـث دیگـری اسـت.
سینمای مستند نباید در سایه باشد
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه فکـر مـی کنیـد سـینمای
مسـتند در زیـر سـایه بخـش داسـتانی گـم اسـت یـا رسـانه
هـا آنجـور کـه بایـد بـه آن نمیپردازنـد ،عنـوان کـرد :سـوال
ایـن اسـت کـه اصلا سـینمای مسـتند چـرا بایـد در سـایه

قـرار بگیـرد کـه حـاال گـم هـم بشـود! میگوینـد اقبـال مـردم
بـه مسـتند کـم اسـت و سـینمای مسـتند محـدود بـه
مخاطـب تخصصـی اسـت و از ایـن حرفهـا! گویـا در یکـی از
دورههـای پیشـین هـم کـه بلیطهـا را بسـتهای فروختهانـد
و در هـر بسـته یکـی دو فیلـم مسـتند هـم قـرار داشـته،
بعضـی از مـردم معتـرض شـدهاند کـه مثلا مـا ایـن مسـتند
رو نمیخواسـتیم و مجبورمـان کردیـد .خـب واضـح اسـت که
هـر جبـری منجـر بـه اعتـراض میشـود .شـما چـرا بایـد حـق
انتخـاب را از مـردم بگیریـد؟ کـه بعـد هـم بـه همـان اسـتناد
کـرده و چیـزی بگوییـد کـه بـا واقعیـت فاصلـه دارد!
مستن مشکل کمبود جا دارد نه مشکل عدم اقبال
کارگـردان فیلـم مسـتند یکـی از رویاهـای مـن ادامـه داد:
ایـن مسـتندها یکمـاه پیـش در جشـنواره سـینما حقیقـت
بـه طـور محـدود اکـران شـدند و اغلـب مشـکل کمبـود جـا
بـرای تماشـاگر داشـتند نـه مشـکل عـدم اقبـال! فیلمهـای
مسـتند برآمـده از بطـن جامعـه مـا ،یعنـی از زندگـی روزمـره
مـردم ایـران هسـتند و مـردم دوسـت دارند قصههـای واقعی
خـود را در سـینما ببیننـد امـا متاسـفانه هنـوز سـینمای مـا،
در واقـع مدیـران سـینمای مـا ،نمیخواهنـد ایـن واقعیـت
را پذیرفتـه و سـینما را خـارج شـده از انحصـار یـک طبقـه،
ببینند!
وی بـا اشـاره بـه تاثیـر جشـنواره بـر سـینمای مسـتند ،افزود:
واضـح اسـت کـه جشـنواره تاثیـر زیـادی بر سـینمای مسـتند

سینمای مستند آینه مردم ایران است
هـادی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مـردم چقـدر در ایـران
مخاطـب فیلم مسـتند هسـتند ،افـزود :مـردم منابع قصههای
مسـتند هسـتند ،سـینمای مسـتند آینـه مـردم ایـران اسـت.
مـردم چقـدر دوسـت دارنـد خودشـان را در آینه ببیند؟ من اگر
بگویـم زیـاد ،بـه جـا نیسـت ،مشـک آن اسـت کـه خـود ببوید،
نـه آنکـه عطـار بگویـد! از شـما خواهـش میکنـم یـک گـزارش
میدانـی کار کنیـد و نظـر مـردم را جویـا شـوید.
وی در ادامه با اشـاره به داسـتان فیلمش ،تاکید کرد :فیلم
مـن یـک بـرش از زندگـی «وحیـد رجبلـو» اسـت؛ جـوان دارای
معلولیتی که در دوسه سال اخیر همه را شگفت زده کرد و
کاری را پیـش بـرد کـه از افـراد بـه اصطالح سـالم هم چندان
انتظاری نمیرود .احتماال شـما و مخاطبانتان میشناسـید یا
دسـت کـم میتوانیـد بـا یـک جسـتجوی سـاده،
داسـتان زندگـی ایشـان را بخوانیـد ،محتـوای
زیـادی از ایشـان در رسـانهها پخـش شـده ولی
فیلـم مـن داسـتان زندگـی ایشـان نیسـت بلکه
داسـتانی از زندگـی اوسـت کـه در نهـان جـاری
بـود و مـا تلاش کردیم آشـکار شـود.
داستان پنهانی همه افراد دارای معلولیت
کارگـردان فیلـم مسـتند یکـی از رویاهـای مـن
ادامـه داد :آنچـه عمومـا گفتـه شـده داسـتان
تلاش وحیـد بـرای راهانـدازی یـک سـایت ارائـه
دهنده خدمات برای افراد دارای معلولیت بوده
ولـی مـن در گفتوگوهـای چندماهـهای کـه بـا
ایشـان داشـتم ،متوجه شـدم که مبارزه اصلی
وحیـد ،راهانـدازی یـک سـایت نیسـت بلکـه او
دارد بـرای بـه رسـمیت شـناخته شـدن یـک حق
مبـارزه میکنـد کـه بـرای همـه انسـانها حـق
بدیهـی اسـت امـا بـرای افـراد دارای معلولیـت
امـا و اگـر دارد! فیلـم مـا داسـتان این مبارزه را
بـه تصویـر کشـیده.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چقـدر امیـد
داریـد فیلمتـان توجـه داوران را جلـب کنـد،
گفـت :بـه جلـب توجهشـان امیـد زیـادی دارم
امـا بـه جایـزه ،کـم .مهـم ایـن اسـت کـه فیلـم
دیـده شـود و جامعـه دربـاره ایـن مبـارزه ،کـه
داسـتان پنهانـی همـه افـراد دارای معلولیـت
اسـت ،فکـر کنـد.
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دارد .اصلا سـینمای مسـتند مـا وقتـی معنـا دارد کـه در
جشـنواره باشـد در غیر اینصورت از سـلطه تلویزیون رهایی
نخواهـد داشـت .هنـوز در ایـران نـگاه غالـب بـه مسـتند،
سـینما نیسـت و آن را یـک فرمـت برنامهسـازی تلویزیونـی
میبیننـد؛ امـا مسـتند هـم مثـل داسـتانی ،میتوانـد
تلویزیونـی باشـد و سـینمایی .چنانچـه تلهفیلـم داریـم ،تلـه
مسـتند هـم داریـم ،همینطـور فیلـم سـینمایی و مسـتند
سـینمایی .اینجـا واژه «فیلـم» را بـه طـور قـراردادی بـرای
فیلمهـای غیرمسـتند بـه کار بـردم وگرنـه فیلم ،فیلم اسـت
چـه مسـتند و چـه داسـتانی .حتـی داسـتان هـم در انحصـار
ایـن فیلمهـای مشـهور بـه داسـتانی نیسـت و فیلمهـای
مسـتند بیـش از هـر زمانـی قصهگو شـدهاند .میتوانیم فرق
ماهـوی ایـن دو سـینما را در منبـع داسـتانها و نـه حتـی در
نـوع تصویربـرداری و سـایر مسـایل فنـی بدانیـم.
هـادی تاکیـد کـرد :اگـر یک داسـتان را با اسـناد بگوییم ،می
شـود فیلم مسـتند ،حتی با سـکانسهای بازسـازی شـده در
حـد فیلمهـای بـه اصطلاح داسـتانی .خالصـه بگویـم ،مـرز
بیـن فیلـم مسـتند و داسـتانی ،بسـیار ظریـف شـده و ایـن
خطـوط ضخیمـی کـه در سـالهای گذشـته کشـیده شـده ،در
حـال رنـگ باختـن هسـتند.
وی در ادامـه پیشـنهاداتی بـه منظـور اسـتقبال از اکـران
مسـتندها مطـرح کـرد و گفـت :پیشـنهاد مـن سـاده اسـت،
همیـن فیلمهایـی کـه در جشـنواره هسـتند را در کل کشـور
اکـران کننـد .بـه دیگـر فیلمهـای مسـتند هـم کـه بـه هـر
دلیلـی بـه جشـنواره راه نیافتنـد امـکان اکـران بدهنـد .اگـر
فیلمـی مـورد اسـتقبال قـرار نگرفـت ،در گیشـه شکسـت
بخـورد تـا کارگـردان یـاد بگیـرد ذائقـه مـردم چیسـت و تهیـه
کنندههـای مسـتند هـم بـا مفهـوم مارکتینـگ در سـینما
بیشـتر آشـنا شـوند.

فیلمهای مستند نشست رسانهای ندارند!
کارگـردان فیلـم مسـتند یکـی از رویاهـای من اضافـه کرد :در
کنـار ایـن ،تبعیـض رسـانهای هـم اگـر کـم شـود کـه  ...البته
نمیشـود و مـن هـم دارم حـرف ناممکـن میزنـم! فیلمهـای
داسـتانی حـول سـلبریتیها و سـتارهها میچرخنـد ،اصلا نـه
تنهـا گیشـه ،بلکـه نشسـتهای مطبوعاتـی هـم بـا حضـور
سـلبریتیها شـلوغ میشـود و بعیـد اسـت کـه رسـانهها
جایـی را شـلوغ کننـد کـه حاشـیه نـدارد ،رنـگ و لعـاب و زبان
بدن و نوع پوشش افراد و دیگر مسایل زرد در آن نیست و
تنها جذابیتش داسـتان اسـت و داسـتان! برای درک همین
نکتـه فقـط کافـی اسـت توجـه کنیـد کـه فیلمهـای مسـتند
نشسـت رسـانهای ندارند!
وی خاطرنشـان کـرد :یـک راه سـخت میمانـد بـرای مـا
مستندسـازها کـه داسـتانهایمان را چنـان جـذاب و محکـم
بسـازیم کـه از البلای زردهـای جـذاب! نظـر افـکار عمومـی را
جلـب کنـد ،حـاال بـا رسـانههای رسـمی یـا بـدون آنهـا!

فجـــــر
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نامزدهای بهترین جلوههای بصری

 -1محمد برادران برای فیلم «خائنکشی»
 -2امین پهلوانزاده برای فیلم «مرد بازنده»
 -3کامیار شفیعپور برای فیلم «برف آخر»
 -4فرید ناظرفصیحی برای فیلم «بیرو»
 -5حسن نجفی و امیر ولیخانی برای «دسته دختران»

نامزدهای بهترین جلوههای ویژه میدانی

معرفی
نامزدهای
سودایسیمرغ

جـــــر
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 -1آرش آقابیگ برای فیلم «خائنکشی»
 -2آرش آقابیگ برای فیلم «شهرک»
 -3حمید رسولیان برای فیلم «ضد»
 -4محسن روزبهانی و کاووس روزبهانی برای فیلم «دسته دختران»
 -5ایمان کرمیان برای فیلم «موقعیت مهدی»

هیات داوران سودای سیمرغ
چهلمین جشنواره فیلم فجر پس
از بازبینی  22فیلم سینمایی،
نامزدهای خود را شامگاه
پنجشنبه بیستویکم بهمن در
رشتههای مختلف اعالم کردند.
«مسعود جعفریجوزانی»« ،مجید
انتظامی»« ،شهاب حسینی»،
«محمدعلی باشهآهنگر»« ،محمد
داوودی»« ،مهدی سجادهچی»
و «پژمان لشکریپور» داوران
بخش سودای سیمرغ این دوره
از جشنواره فیلم فجر هستند.
اسامی نامزدهای چهلمین
جشنواره فیلم فجر اعالم شد.

نامزدهای بهترین چهرهپردازی

 -1مونا جعفری برای فیلم «علفزار»
 -2شهرام خلج برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -3عظیم فراین برای فیلم «بیرو»
 -4مرتضی کهزادی برای فیلم «ضد»
 -5امید گلزاده برای فیلمهای «برف آخر» و «شادروان»

نامزدهای بهترین طراحی صحنه

 -1سهیل دانشاشراقی برای فیلم «خائنکشی»
 -2امیر زاغری برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -3محمدرضا شجاعی برای فیلم «دسته دختران»
 -4محمدرضا شجاعی برای فیلم «ضد»
 -5آیدین ظریف برای فیلم «»2888
 -6علی نصیرینیا برای فیلم «برف آخر»

نامزدهای بهترین طراحی لباس

 -1بهزاد آقابیگی برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -2مارال جیرانی برای فیلم «خائنکشی»
 -3فاطمه صفریزاده برای فیلم «شادروان»
 -4زهرا صمدی برای فیلم «نگهبان شب»
 -5علی نصیرینیا برای فیلم «برف آخر»

نامزدهای بهترین صدابرداری

 -1مهدی ابراهیمزاده برای فیلم «دسته دختران»
 -2بابک اردالن برای فیلم «شادروان»
 -3مسیح حدپور سراج برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -4عباس رستگارپور برای فیلم «بدون قرار قبلی»
 -5امیر نوبخت حقیقی برای فیلم «شب طالیی»

نامزدهای بهترین صداگذاری

 -1فرامرز ابوالصدق برای فیلم «دسته دختران»
 -2امین شریفی برای فیلم «ضد»
 -3علیرضا علویان برای فیلمهای «علفزار» و «بدون قرار قبلی»
 -4امیرحسین قاسمی برای فیلمهای «خائنکشی» و «نگهبان شب»
 -5نعیم مسچیان برای فیلم «»2888

نامزدهای بهترین موسیقی متن

 -1حبیب خزاییفر برای فیلم «مرد بازنده»
 -2فردین خلعتبری برای فیلم «ماهان»
 -3فردین خلعتبری برای فیلم «هناس»
 -4مسعود سخاوتدوست برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -5بهزاد عبدی برای فیلم «علفزار»

نامزدهای بهترین تدوین

 -1ژیال ایپکچی برای فیلم «شهرک»
 -2حسین جمشیدی گوهری برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -3سپیده عبدالوهاب برای فیلم «خائنکشی»
 -4حمید نجفیراد برای فیلم «دسته دختران»
 -5حمید نجفیراد برای فیلم «علفزار»

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

 -1وحید ابراهیمی برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -2علیرضا برازنده برای فیلم «شهرک»
 -3هادی بهروز برای فیلم «علفزار»
 -4محمد حدادی برای فیلم «بدون قرار قبلی»
 -5آرمان فیاض برای فیلم «برف آخر»

نامزدهای بهترین نقش مکمل مرد

نامزدهای بهترین نقش مکمل زن

 -1صدف اسپهبدی برای فیلم «علفزار»
 -2فرشته حسینی برای فیلم «دسته دختران»
 -3صفورا خوشطینت برای فیلم «نگهبان شب»
 -4شادی کرمرودی برای فیلم «بیرویا»
 -5لیندا کیانی برای فیلم «ضد»
 -6نوشین مسعودیان برای فیلم «برف آخر»

نامزدهای بهترین نقش اول مرد
 -1تورج الوند برای فیلم «نگهبان شب»
 -2پژمان جمشیدی برای فیلم «علفزار»
 -3امین حیایی برای فیلم «برف آخر»
 -4مهدی نصرتی برای فیلم «ضد»

نامزدهای بهترین نقش اول زن

 -1سارا بهرامی برای فیلم «علفزار»
 -2ژیال شاهی برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -3طناز طباطبایی برای فیلم «بیرویا»
 -4الله مرزبان برای فیلم «نگهبان شب»
 -5الدن مستوفی برای فیلم «برف آخر»

نامزدهای بهترین فیلمنامه

 -1ابراهیم امینی و هادی حجازیفر برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -2فرهاد توحیدی و مهدی تراببیگی برای فیلم «بدون قرار قبلی»
 -3کاظم دانشی برای فیلم «علفزار»
 -4امیرحسین عسگری ،امیرمحمد عبدی و سیدحسن حسینی
برای فیلم «برف آخر»
 -5رضا میرکریمی و محمد داوودی برای فیلم «نگهبان شب»

نامزدهای بهترین فیلم اول

« -1بیرویا» به کارگردانی آرین وزیردفتری
« -2علفزار» به کارگردانی کاظم دانشی
« -3مالقات خصوصی» به کارگردانی امید شمس
« -4موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازیفر

نامزدهای بهترین کارگردانی

 -1هادی حجازیفر برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -2کاظم دانشی برای فیلم «علفزار»
 -3بهروز شعیبی برای فیلم «بدون قرار قبلی»
 -4امیرحسین عسگری برای فیلم «برف آخر»
 -5رضا میرکریمی برای فیلم «نگهبان شب»

نامزدهای بهترین فیلم

« -1برف آخر» به تهیهکنندگی حسن مصطفوی
« -2علفزار» به تهیهکنندگی بهرام رادان
« -3موقعیت مهدی» به تهیهکنندگی حبیباله والینژاد
« -4نگهبان شب» به تهیهکنندگی رضا میرکریمی

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

 -1پیام احمدینیا برای فیلم «مالقات خصوصی»
 -2علیاکبر اُ صانلو برای فیلم «نگهبان شب»
 -3روحاله زمانی برای فیلم «موقعیت مهدی»
 -4مهدی زمینپرداز برای فیلم «علفزار»
 -5نادر سلیمانی برای فیلم «ضد»
 -6مجید صالحی برای فیلم «برف آخر»

فج
چـــ
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محسن شاه ابراهیمی اولین برنده جایزه طراحی صحنه و لباس از جشنواره فیلم فجر:

طراحی لباس و صحنه سینمای ایران
جایگاه بین المللی دارد

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

فجـــــر
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گفتوگو
محمد صادق عابدینی
طراحـی لبـاس و صحنـه در سـال هـای ابتدایـی
برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر ،در قالـب یـک جایـزه
مـورد ارزیابـی و داوری قـرار مـی گرفـت .رونـدی کـه
شـاید باعـث مـی شـد در برخـی از فیلـم هـا حـق
طراحـان صحنـه و در برخـی دیگـر حـق طراحـان لبـاس
نادیده گرفته شـود .یکی از اتفاقات خوب جشـنواره
فیلـم فجـر تفکیـک ایـن دو بخـش از یکدیگـر بـود.
اولین جایزه مشـترک برای طراحی صحنه و لباس در
دوره ششـم جشـنواره فیلـم فجـر اهـدا شـد .محسـن
شـاه ابراهیمـی ،برنـده اولیـن جایـزه ایـن بخـش از
جشـنواره فیلـم فجـر ،کـه تحصیالتـش را در زمینـه
طراحـی صحنـه در ایتالیـا پشـت سـر گذاشـته اسـت،
بـه ماجـرای اولیـن جایـزه پرداختـه اسـت.
اولیـن جایـزه فجـر در طراحـی صحنـه و لبـاس در
قالـب سـیمرغ بلوریـن اعطـا شـد یـا لـوح زریـن؟
در آن سـال کـه مـن جایـزه جشـنواره فیلـم فجـر را
گرفتـم آخریـن دوره ای بـود کـه در ایـن جشـنواره لـوح
زریـن اعطـا شـد.
فیلـم پرسـتار شـب ،بـه کارگردانـی محمدعلـی
نجفـی ،فیلمـی اسـت کـه دو جایـزه از جشـنواره
فیلـم فجـر بـرده یکـی بـرای موسـیقی و دیگـری
بـرای طراحـی صحنـه و لبـاس!

بلـه بـرای فیلـم پرسـتار شـب بـود .ایـن فیلـم طراحـی
صحنـه و لبـاس خاصـی داشـت و بـرای همیـن دبیـر
جشـنواره تصمیـم گرفت یـک باکس جدید تعریف کند
و بـه طراحـی لبـاس و صحنـه جایـزه بدهـد.
یعنـی ایـن جایـزه پـس از دیـده شـدن فیلـم
«پرسـتار شـب» طراحـی شـد؟
بلـه ،ویژگـی هـای آن طراحـی لبـاس و صحنـه باعـث
شـد کـه جایـزه بگیـرد .آن زمـان جایـزه طراحـی لبـاس و
صحنـه یکـی بـود.
پرسـتار شـب ،اولین فیلم سـینمایی شـما بود که
در جشـنواره فیلـم فجـر حضـور پیـدا کـرده بـود،
تـا پیـش از آن از تغییـرات احتمالـی در برگـزاری
جشـنواره و اضافـه شـدن جایـزه مطلـع نبودیـد؟!
واقعـا اطالعـی نداشـتم کـه چنیـن جایزه ای قرار اسـت
طراحـی شـود  .چـون تـا پیـش از آن نیـز بـه طراحـی
صحنـه و لبـاس جایـزه نمـی دادنـد بـا چنیـن پیـش
فرضـی کار نکـردم.
نویسـنده فیلمنامه «پرسـتار شـب» هنرمند فقید
کیهـان رهگـذار اسـت ،کـه گویـا آخریـن فعالیـت
سـینمایی اش ،نوشـتن این فیلمنامه بوده است،
از همـکاری بـا وی در آن فیلـم خاطـره ای داریـد؟
مـن متاسـفانه فرصـت همـکاری زیـادی بـا مرحـوم
رهگـذار نداشـتم .فقـط چنـد بـاری سـر صحنـه حاضـر
شـدند و آنجـا همدیگـر را دیدیـم ،.در باقـی مـوارد
بیشـتر بـا محمدعلـی نجفـی کارگـردان در ارتبـاط بـودم.
تقریبـا  6سـال از آخریـن فعالیـت شـما در عرصـه
سـینما گذشـته اسـت ،االن در تلویزیون مشـغول
هستید ؟
بلـه؛ االن بـا پـروژه سـلمان فارسـی در حـال همـکاری
هسـتم .
گویـا جذابیـت تلویزیـون و کارهـای بـزرگ
تلویزیونـی مثـل مختارنامـه و سـلمان فارسـی
باعـث شـده کـه کمتـر سـراغ سـینما بیایـد؟
نـه اینطـور نیسـت کـه سـینما را کنـار بگـذارم .تقریبـا
هـر دو را بـا هـم دارم .ولـی گاهـی بـه خاطـر اینکـه
کار تلویزیونـی سـنگین مـی شـود ،مثـل کار مختـار یـا
سـلمان ،وقـت بـرای کار دیگـری پیـدا نمـی کنـم .در
غیـر ایـن صـورت تلاش مـی کنـم کـه در کنـار کارهـای
تلویزیونـی حتمـا کارهـای سـینمایی را هـم داشـته
باشـم.
از دهـه  60کـه وارد عرصـه طراحـی صحنـه و
لبـاس شـدید تـا امـروز کـه در آخریـن مـاه هـای
سـال  1400هسـتیم ،چقـدر تغییـر در ایـن عرصـه
ایجـاد شـده اسـت؟
خوشـبختانه در سـال هـای اخیـر بـه خاطر ایجـاد زمینه
حضـور طراحـان لبـاس خارجـی در ایـران و حضـور مـن و
همـکارام در خـارج از کشـور ،بـر کیفیـت کارهـا افـزوده
شـده اسـت و هـم اکنـون طراحـان صحنـه و لبـاس
ایرانـی در سـینما جایـگاه بیـن المللـی دارنـد.

در نشست دانشگاهی آینده سینمای ایران :چالشها و فرصتها مطرح شد

نمایش خانگی نمی تواند
جای تجربه جمعی سینما را بگیرد

 ۱۰۰۰شهر ما سینما ندارند
او ادامـه داد :نزدیـک بـه  90درصـد مخاطبـان مـا در  10اسـتان
قـرار دارنـد و  21اسـتان دیگـر  10درصـد دیگـر را تشـکیل
میدهنـد .البتـه ما کمبود سـالنهای سـینمایی هم داشـتیم
کـه بـا رشـد مطلـوب در سـالهای اخیـر عـدد پردههـا بـه 600
سـالن رسـیده اسـت و البتـه مـا نزدیـک  1000شـهر داریـم
کـه فاقـد سـینما هسـتند .مشـکل دیگـری کـه بـا آن مواجـه

نمایش خانگی نمی تواند جای سینما را بگیرد
در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت آینـده سـینما بـا توجـه بـه
فراگیـری شـبکه نمایـش خانگـی محل بحث قـرار گرفت و این
واقعیـت مطـرح شـد کـه نمایـش خانگـی شـکلی از سـرویس
خدمـات رسـانی فرهنگی اسـت و نمیتوانـد جایگزیـن تجربـه
فیلـم دیـدن روی پـرده شـود .سـالن بخـش بزرگـی از صنعـت
سـینما را تشـکیل میدهـد و شـرایطی را محیـا کـرده کـه
نمایـش خانگـی را گسـترش دهـد و همـه در سـالنها پـای
تماشـای فیلمهـا بنشـینند .سـالن سـینما پابرجـا خواهـد بود
و سـینماهای آنالیـن گسـترش پیـدا میکننـد و ایـن دو ،یـک
روز بـه کمـک هـم خواهنـد آمـد.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

نشسـت دانشـگاهی آینـده سـینمای ایـران :چالشهـا و
فرصتها با حضور روحاله حسینی ،مجید رضاباال و محمدباقر
قهرمانـی (دبیـر نشسـت) بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد.
قهرمانـی دبیـر نشسـت بـا اشـاره بـه تحـوالت بـه وجـود
آمـده در سـینما اظهـار داشـت :در  20سـال گذشـته
تکنولـوژی سـینمایی تغییـر پیـدا کـرده و عناصـر سـینمایی
را تحتالشـعاع قـرار داده اسـت .در همیـن راسـتا ،نسـل
سـینمایی و شـیوه سـرمایهگذاری هـم تغییـر پیـدا کـرده،
بهگونـهای کـه فضـای جهانیسـازی سـینما مجبـور بـه تحمل
یکسـری از تغییـرات شـد تـا خـودش را بـه کشـورها غالـب
کنـد .از سـوی دیگـر ،مسـئله کرونـا یـک مشـکل جـدی را کـه
در جـذب تماشـاگر بهوجـود آورد.
روحالـه حسـینی مدیـر گـروه دانشـگاه هنـر تهـران نیـز در ایـن
نشسـت گفت :سـخن گفتن راجع
بـه آینـده سـینما سـخت اسـت.
در کل دنیـا پدیدههـای اجتماعـی
رویکـرد آینـد ه سـینما را تعییـن
میکننـد امـا در ایـران مولفههـای
دیگـری هـم وجـود دارد کـه آینـده
سـینما را سـختتر میکنـد .بـرای
آینـده بایـد گذشـته را ببینیـم و
بـرای درک بهتـر از وضعیت موجود
بایـد نـگاه مقایسـهای داشـته
باشـیم.
او اظهـار داشـت :بـرای درک
سـینمای ایران ،وضعیت موجود را
به مهمترین مسـائلی باید مرتبط
دانسـت کـه بـا آنهـا مواجـه
هسـتیم .البتـه مـا از لحـاظ تولیـد
فیلـم از دو وجـه کمـی و کیفـی
در وضعیـت خوبـی قـرار داریـم و
حتـی تـا پیـش از شـیوع کرونـا در
وضعیـت خوبـی قـرار داشـتیم.
ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه ایـن
کـه مـا در ایـران در همـه عرصههـا
در مسـئله ارائـه دادن آمـار مشـکل جـدی داریـم ،گفـت:
سـینمای ایـران در سـال  2019تعـداد تولیـداتاش  130فیلـم
بلند سـینمایی بود که در مقایسـه با تولیدات ملی کشـورهای
ایتالیا و انگلیس این عدد قابل قبول اسـت ،اما چالشهایی
هـم بـه وجـود آمـد کـه از آن عبـور کردیـم .بر اسـاس آمـار ،در
منطقـه خودمـان تنهـا دو کشـور کویت و قطـر بیـش از رقـم
جمعیـت ،تماشـاگر فیلـم داشـتهاند و عربسـتان سـعودی در
زیرسـاختها قابلتوجـه عمـل میکنـد.

شـدهایم و آینـده را متاثـر میکنـد هزینههـای تولیـد اسـت
و ایـن ماجـرای امـروز و دیـروز نیسـت .بودجـه سـینمای ایـران
طبـق اعلام وزارت ارشـاد  300میلیـارد اسـت کـه ایـن اصلا
رقم زیادی نیسـت .طبق صحبت با تهیهکنندگان ،برای فیلم
مالقـات خصوصـی  14میلیـارد هزینـه تولید فیلم شـده اسـت
ن را تبدیـل کنیـم ،معـادل  14هـزار یـورو اسـت .بـا
کـه اگـر آ 
وجود تحوالت که موجب گسـترش و تنوع در سـینما خواهد
شـد ،عالوه بر کرونا که بر سـینمای ما تاثیر داشـته ،افزایش
هزینههـای تولیـد هـم نگرانیهایـی جـدی فراهـم کرده اسـت
و یکـی دیگـر از چالشهـا را میتـوان قاچـاق فیلمها دانسـت.
او در ادامـه ایـن نشسـت اظهـار داشـت :فقـدان رویکردهـا و
فرآیندهـای علمـی در سـینمای ایـران در حـوزه پخـش اسـت
کـه تعاریـف درسـتی از آنهـا نداریـم .سـینما بـرای کسـانی
کـه مطالعـه دارنـد ،ثمـره درسـتی
نـداده ...مـا بـا رشـد آثـار طنـز
آلـود و کمـدی در دهـه  90رو
بـه رو بودیـم کـه بـاالی 80
درصـد درآمدهـا را بـه خـود
اختصـاص دادهانـد .فیلمهایـی
دربـاره حاشیهنشـینی و اعتیـاد
همیشـه در جشـنوارههای خارجی
خودنمایـی میکننـد و البتـه در
جشـنوارههای ملـی هـم حضـور
دادنـد.
او افـزود :معتقـدم مهمتریـن
مسئلهای که تولید را تحتتاثیر
قـرار داده و تولیـدات را شـکل
میدهـد ،ممیـزی اسـت کـه
منجـر بـه توقیـف آثـار میشـود،
امـا ایـن مسـائل بیـش از آن کـه
در فرهنـگ و اعتقـادات ریشـه
داشـته باشـد ،یـک دید سیاسـی
را در خود دخیل دارد؛ نگاهی که
تصمیم گیری را به انحصار خود
در آورده اسـت .در این وضعیت،
مـا بـا رشـد تولیـدات کمـدی مواجـه هسـتیم و در ایـن بیـن،
سـینمای فرهنگـی کـه درگیـر ممیزیهـا اسـت بـا امیـد بـه
جـذب مخاطب و سـرمایهگذار به رشـد فقیرانه خـودش ادامه
میدهـد.

فجـــــر
چـــهل
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گفت و گو با سید رضا محقق تهیهکنندهی فیلم «درب»

باید از تمام سالیق در فجر فیلم باشد
ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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«درب» از فیلمهـای راهیافتـه بـه جشـنوارهی فجـر ۱۴۰۰
اسـت کـه بـا تهیهکننـدهی آن ،سـید رضـا محقـق ،دربـارهی
جشـنوارهی امسـال بـه گفتوگـو نشسـتهایم.
تهیهکننـدهی فیلـم «درب» میگویـد «بـا توجـه بـه انتخـاب
فیلمهـای اخیـر میتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید که جشـنواره
فیلـم فجـر در آسـتانهی چهلسـالگی ،بـه بلـوغ خوبـی رسـیده
اسـت .امیـدوارم ایـن رونـد پوسـتاندازی همچنـان تـداوم
داشـته باشـد و سـینمای خوبـی را از ایـران در جهـان شـاهد
باشـیم.».
محقـق دربـارهی اهمیـت جشـنوارهی فیلـم فجـر ،بهعنـوان
مهمتریـن رویـداد هنـری کشـور کـه مـردم همـواره از آن
اسـتقبال میکننـد ،میگویـد «باالخـره هـر فیلمسـازی دوسـت
دارد فیلمش در یک جای رسمی نمایش داده شود .بزرگترین
اتفـاق و رویـداد فرهنگـی در کشـور مـا جشـنوارهی فیلـم فجـر
اسـت کـه فیلمهـا از آنجـا میتواننـد دیـده شـوند و مخاطب را
به سـینما دعوت کنند .مهمترین رسـالت جشـنواره این اسـت
که فیلمسـازها و افرادی را که آثارشـان وارد جشـنواره شـده ،به
درسـتی بـه مـردم و جامعـهی هنـری معرفـی کنـد.».
جشنواره باید سینما را تقویت کند
وی بـا بیـان اینکـه جشـنوارهی فیلم فجر یـک انقالب فرهنگی
بـزرگ در سینماسـت ،رسـالت دیگـر ایـن جشـنواره را ایجـاد
شـور و نشـاط در مـردم و نیـز تقویـت سـینمای ایـران میداند
و میافزایـد «جشـنوارهی فجـر رسـالت خـودش را دارد .امـا
قطعـاً مـردم تأثیـر بیشـتری بـر جشـنواره دارنـد و بـا ذوق و
شـوق و عالقـه از آن اسـتقبال میکننـد .فیلـم بـرای مـردم
اسـت و در جشـنوارهی فیلـم فجـر عرضـه میشـود کـه بـه
نظـرم انتخـاب مناسـبتی خیلـی درسـتی اسـت.».

فیلم میسازیم که مردم ببینند
سـید رضـا محقـق ،وجـود اختلاف سـلیقه بیـن مـردم و
منتقـدان را طبیعـی میدانـد و میگویـد «قـرار نیسـت بیـن
نظـر مـردم و منتقـدان موافقـت صـد در صـد وجـود داشـته
باشـد .شـاید فیلمی را منتقد نپذیرد ،ولی مردم بپسـندند .ما
باید برای همه سـلیقهها فیلم داشـته باشـیم .مطمئناً فیلم
خـوب ،دیـده خواهـد شـد .دیـده شـدن فیلـم ،رسـالت فیلـم
اسـت .مـا فیلـم میسـازیم کـه مـردم ببینند ،دوسـت داشـته
باشـند و از آن اسـتقبال کنند .منتقدان میتوانند با بررسـی
نقـاط ضعـف و قـوت فیلمهـا کـه کاری تخصصـی اسـت ،بـه
رشـد و ارتقـای فیلمهـا و سـینما کمـک کنند .همیشـه نظرات
منتقـدان بـه رشـد فیلمهـا و رشـد سـینمای مـا کمـک کـرده
است.».
حضور در فجر سعادت می خواهد
محقـق بـا اشـاره بـه اثرگـذاری جشـنواره فیلـم فجـر بـر
فیلمسـازها و الهامبخشـی بـه آنهـا ،ایـن جشـنواره را رویـداد
فرهنگـی بـزرگ کشـور و یـک انگیـزهی بسـیار قـوی بـرای
فیلمسـاز تلقـی میکنـد و میافزایـد« :هر فیلمسـازی در ایران
دوسـت دارد سـینما را بـا جشـنوارهی فجـر تجربـه کنـد کـه
محـل دیـده شـدن فیلمهـا و عرصه شـناخت فیلمسازهاسـت.
کسـی کـه دریچـهای بـه دوربین دارد دوسـت دارد فیلمش در
جشـنواره فجـر نشـان داده شـود کـه منتقـدان ،صاحبنظـران،
فیلمسـازان و کسـانی کـه سـینما را دوسـت دارنـد ،فیلمـش
را ببیننـد .جشـنوارهی فجـر تنهـا جایـی اسـت کـه فیلمسـاز
میتوانـد فیلمـش را بـه همـهی ایـن افـراد نشـان دهـد .ایـن
سـعادتی بـرای فیلمسـاز اسـت کـه بـه ایـن جشـنواره راه پیـدا
کنـد.».

بایـد از تمـام سلایق در فجـر فیلـم
با شد
محقق معتقد اسـت سـینما نگاهها و
سلیقههای متنوعی را میطلبد و باید
نـگاه صرفـاً هنـری در این بخش حاکم
باشـد .او بـا اشـاره بـه اینکه تنـوع ژانر
نیاز سینماسـت ،میگوید «قطعاً این
بسـتر و فرصتی برای سـینمای ایران اسـت .در همین جشـنواره
هّها و
چهلـم اگـر فیلمهـا را کنـار هـم بگذاریـد ،از تمـام سـلیق 
نوعنگاههـا فیلـم میبینیـد .احسـاس میکنـم این همـان امید
است که برگشته .اگر ما با یک نگاه صرفاً و صد در صد هنری
به این قضیه نگاه کنیم ،سـینمایی در کشـور خواهیم داشـت
که شـامل تمام نگاهها و سلیقههاسـت.».
«فیلمسـازها بـر جشـنواره اثـر میگذارنـد و جشـنواره بـر
فیلمسـازها .».ایـن نظـر سـید رضـا محقـق اسـت کـه اینطـور
تکمیلـش میکنـد «فیلمسـاز کـه فیلمـش انتخـاب و دیـده
میشـود ،روی جشـنواره اثـر میگـذارد .تأثیرگذاری فیلمها هم
از جشـنوارهی فجر شـروع میشـود .اگر فیلمی انتخاب نشـود،
فیلمسـاز چـه عرصـهای برای نمایش فیلمـش دارد؟ بنابراین هر
دو مکمـل هـم هسـتند.».
بـه گفتـه ایـن فیلمسـاز فیلـم منتخـب آرای مردمـی فیلمـی
اسـت کـه دیـده شـده و مـردم دوسـتش داشـتهاند ،امـا ایـن
انتخـاب همیشـه حواشـی خاصـی را در پـی داشـته اسـت.
محقـق در اینبـاره میگویـد «آرای مردمـی بسـیار مهـم اسـت.
فیلمی که مردم دوسـت داشـتهاند و انتخاب کردهاند ،مطمئناً
برایشـان جذابیـت ،حـرف و پیـام داشـته و ایـن نکتـهی بسـیار
مهمـی در بخـش آرای مردمـی اسـت .».او معتقد اسـت در این
دوره بـا حضـور فیلمهـای هنـری و اجتماعـی ،تمـام فیلمهـا بـا
انواع نگاهها و رویکردها و پیامی که دارند ،با اسـتقبال روبهرو
خواهند شـد.
وی بـا انتقـاد از موانـع موجـود در مسـیر فیلمسـازی بیـان
داشـت «اگـر موانـع برداشـته شـود ،مـا فیلمسـازهای خـوب و
افـراد توانمنـدی در عرصـهی سـینما داریـم .باید بسـتر مناسـبی
برایشـان فراهـم شـود تـا بتواننـد فیلمهایشـان را بـه نحـوی که
دوسـت دارند بسـازند؛ و البته فیلم خوب برای ارتقای سـینمای
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فیلماولیهـا همیشـه شگفتیسـاز
بودهانـد
تهیهکننـدهی فیلـم «درب» کـه آثاری
ماننـد «نگاهـی به آسـمان»« ،ممیرو»،
«ایـرو» و ...را نیـز در کارنامـهی خـود
دارد ،با آرزوی شـگفتیآفرینی بیشـتر
فیلمسـازهای جـوان و فیلماولیهـا
بیـان میکنـد «نگاهـی کـه فیلمسـاز
دارد خیلـی میتوانـد متفـاوت باشـد؛
بهخصـوص در مـورد فیلمسـازهایی
کـه فیلـم اولشـان را دارنـد میسـازند.
کارگـردان فلیماولـی بـا ایـدهای کـه
 ۲۵-۲۰سـال در ذهنـش پـرورش داده،
خـودش را بـرای چنین رویـدادی آماده
میکنـد .شـور ،انگیزه و هـدف ویژهای
پشـت کار دوسـتان فیلماولـی وجـود
دارد کـه دریچـهای جدیـد را بـه روی
سینما باز میکند و حرفی برای گفتن
در سـینما دارد .فیلماولیهـا همیشـه
شگفتیسـاز بودهانـد .امیـدوارم ایـن
شگفتیسـازی تـداوم داشـته باشـد،
هـم بـرای خودشـان ،هـم برای سـینما،
هـم بـرای ایـران مـا.».

فجـــــر
چـــهل
باالخره هر فیلمسازی

دوست دارد فیلمش در یک
جای رسمی نمایش داده

شود .بزرگترین اتفاق و

رویداد فرهنگی در کشور ما
جشنوارهی فیلم فجر است

که فیلمها از آنجا میتوانند
دیده شوند و مخاطب را به
سینما دعوت کنند

ایـران بسـازند .فیلمـی کـه خارج از مناسـبتهای سـینما باشـد،
در جایـگاه خوبـی در دنیـا قـرار خواهـد گرفـت .نتیجـهی ایـن
سـینما باعـث سـربلندی ایـران و سـینمای ایـران خواهـد بـود.».
تهیهکننـدهی ایـن اثـر راهیافته به جشـنوارهی فجـر ،در انتها به
هیـأت انتخـاب تبریـک و از ایشـان ،دسـتاندرکاران جشـنواره
و آقـای نقـاشزاده تشـکر کـرد و گفـت «امیـدوارم همـهی مـا
بتوانیم قدمی برای سینمای ایران در سینمای جهان برداریم.».
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فجـــــر
چـــهل
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گفت و گو با داوود بیدل کارگردان فیلم نمور

در فیلم «نمور»
ردپای کارگردان مشاهده نمی شود

نمـور از فیلمهایـی اسـت کـه در ایـن دوره از جشـنواره فیلـم
فجـر حضـور دارد .بـا داوود بیـدل کارگـردان ایـن فیلـم گفت
و گـو کـرده ایم.
کارگـردان فیلـم سـینمایی نمـور در جشـنواره فیلـم فجـر
مـی گویـد  :فیلـم «نمـور» خـودش اسـت و فیلـم پیچیـده
ای نیسـت ،تمـام تالشـم ایـن بـود کـه در ایـن فیلـم ردپـای
کارگـردان را پـاک کنـم.
داوود بیدل با اشـاره به جشـنواره امسـال فیلم فجر ،عنوان
کـرد :جشـنواره و فیلمسـاز بـه طـور متقابـل روی یکدیگـر اثر
مـی گذارنـد و بـا ایـن اتفـاق اسـت کـه جشـنواره رو به رشـد
حرکـت مـی کند.
وی بـا بیـان اینکـه جشـنواره هـا ویتریـن دیـده شـدن فیلـم
هـا هسـتند ،تصریـح کـرد :در ایـران نیـز جشـنواره فیلم فجر
ویترین سـینمای ایران اسـت و تمام فیلمسـازان نیز سـعی
مـی کننـد در ایـن جشـنواره حضور داشـته باشـند.
کارگـردان فیلـم نمـور ادامـه داد :تعـداد بیشـماری فیلـم
وجـود دارد کـه پـس از مرحلـه اول توسـط داوران قضـاوت
مـی شـوند و ایـن موضـوع باعـث دیده شـدن فیلـم ها پس
از جشـنواره مـی شـود.
مخاطب عادی با دلش فیلم ها را می بیند
وی تاکیـد کـرد :بـا توجـه بـه نـوع سـاختار سـینمای ایـران و
جایـگاه جشـنواره فجـر ایـن جشـنواره مهـم تریـن ویتریـن
سـینمای ایـران اسـت امـا اینکـه ایـن جشـنواره چـه میـزان به
بلـوغ رسـیده اسـت جـای بحث وجـود دارد ،در صورتیکه قصد
داشـته باشـیم این جشـنواره را با خودش مقایسـه کنیم می
توانیم بگویم به بلوغ رسـیده اسـت اما نباید فراموش کنیم
دنیا هم در حال پیشرفت است و باید جشنواره فیلم فجر را
بـا دنیـا مقایسـه کنیـم و اگر این اتفاق بیافتد تاثیربیشـتری
را روی جشـنواره بـه لحـاظ کیفـی خواهیـم دید.
بیـدل اضافـه کـرد :مهمتریـن مخاطب سـینما مردم هسـتند
اگـر مخاطـب عـادی از فیلـم هـا خوششـان بیایـد اتفـاق
مهمـی رخ داده اسـت ،بـا توجـه بـه اینکـه مخاطـب عادی با
دلـش فیلـم هـا را مـی بینـد قضـاوت بهتـری نیـز نسـبت بـه

فیلـم هـا مـی تواننـد داشـته باشـند.

مخاطبان عادی جلوتر از منتقدین هستند!
وی گفـت :منتقدیـن قابـل احتـرام هسـتند امـا سلایق آنهـا
با یکدیگر تفاوت دارد و به اصول مشـترکی پایبند نیسـتند،
هـر کـدام از آنهـا بـه زعـم خـود فیلـم هـا را داوری مـی کنـد
بنابرایـن مخاطبـان عـادی جلوتـر از منتقدین هسـتند.
ایـن کارگـردان سـینما ادامـه داد :فرامـوش نکنیـم نـوع
پرزنـت یـک اثـر در طـول جشـنواره اهمیـت بسـیار زیـادی
دارد ،فیلـم هـا در شـرایط مسـاوی در جشـنواره مـورد توجـه
قـرار نمـی گیرنـد و ایـن باعث می شـود فیلم هـا مورد اقبال
عمومـی قـرار بگیـرد یـا نگیـرد.
نمور از دل برآمده و بر دل می نشیند
وی بـا اشـاره بـه فیلـم نمـور اضافـه کـرد :ایـن فیلـم دومیـن
سـاخته مـن اسـت و کاملا بـا اثـر اول مـن متفـاوت اسـت،
نمـور بـه طـور حتـم چون ازدل برآمده بر دل نیز می نشـیند.
بیـدل تاکیـد کـرد :ژانـر در واقـع ارزیابـی میدانـی گرایـش
مخاطبـان اسـت کـه در طـول تاریـخ سـینما در دنیا به وجود
آمـده اسـت .اینکـه چـرا در سـینمای ایران ژانرهـای مختلف
ژانرهـای مـرده ای هسـتند جـای بحـث دارد امـا وقتـی مـن
قصـد دارم فیلمـی را بسـازم بـه دنبـال ژانرهایـی مـی روم که
بیشـترین مخاطـب را در دنیـا دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :تالشـم ایـن نیسـت کـه حتمـا در قالب
ژانـر حرکـت کنـم ،فیلـم نمـور خیلـی پایبنـد ایـن قضایـا
نیسـت .نمـور خـودش اسـت و فیلـم پیچیـده ای نیسـت،
تمـام تالشـم ایـن بـود کـه در ایـن فیلـم ردپـای کارگـردان را
پـاک کنـم امـا شـاید برخـی بگویند این اثـر در قالب ملودرام
اسـت .شـاید در نسـخه هـای آینـده نیـز ایـن سـبک را دیگـر
دنبـال نکنـم.
ایـن کارگـردان سـینما تاکیـد کـرد :هیچـکاک مـی گویـد 21
درصـد سـینما داسـتان و  57درصـد یـک اثـر موفـق ایـن
اسـت کـه برانگیختگـی احسـاس داشـته باشـد ،مـن سـعی
کـردم در فیلـم خـود بـا ایـن نـگاه داسـتان را جلـو ببـرم.

در گزارش نشست «عاشقان فقیر» با موضوع فیلم بچههای آسمان عنوان شد

در «بچههای آسمان» فقر بوم است
اما موضوع نقاشی نیست

مجیدی در میان فقر به دنبال گوهر می گردد
نیکخـواه ادامـه داد :در «بچههـای آسـمان» فقـر بـوم
ماسـت امـا موضـوع نقاشـی مـا نیسـت بلکـه موضـوع عزت
نفـس اسـت امـا فقـر در همـان بـوم ،نقاشـی میشـود .در
بحثهـای سـینمایی همیشـه از محمـد بهشـتی شـیرازی
یـاد میکنـم .او میگفـت تصـور کنیـد یکجایـی انبوهـی
زبالـه وجـود و آدمـی بـا یـک تکـه چـوب زبالـه هـا را هـم
مـی زنـد .افـراد حاضـر در آنجـا سـعی مـی کنند جلـوی او را
بگیرنـد امـا او ادامـه مـی دهـد .همـه مـی گوینـد او را رهـا
کنیـد دیوانـه اسـت امـا او گوهـری از میان زبالـه ها بیرون
مـی آورد .کاری کـه مجیـد مجیـدی میکنـد همیـن اسـت،
او فقر و بدبختی را در بچه های آسـمان نشـان داده اما در
پایـان گوهـر را پیـدا کـرده اسـت.
نیکخـواه بـه دالیـل موفـق نبـودن فیلمهای جدید اشـاره کرد
و گفـت :زمانـی کـه فیلـم «خانـه دوسـت کجاسـت» سـاخته
شـد ،بسـیاری از کارگردانـان سـعی کردنـد عباس کیارسـتمی
را تقلیـد کننـد .امـا فیلـم کیارسـتمی از همـه بهتـر بـود زیـرا
آن را بـا جـان و دل سـاخته بـود .مجیـدی نیـز «بچههـای
آسـمان» را بـا دل سـاخت نـه بـا محاسـبه .بـه همیـن دلیـل
اسـت کـه ایـن فیلم توفیق جهانـی دارد .یکی از دالیل موفق
نبـودن فیلمهـای جدیـد این اسـت که فیلمسـازان ما مقهور
حواشـی میشـوند زیـرا درگیـر ایـن سـوالاند کـه در محفـل
روشـن فکرهـا پذیرفتـه میشـوند یـا خیـر.
فیلمسازهایی که دستور زبان فیلمسازی را نمیدانند

مجیدی دنبال اسکار نبوده است
نیکخـواه اضافـه کـرد :زمانـی کـه از دلـی بـودن بچههـای
آسـمان میگویـم دلیلـش ایـن اسـت کـه مجیـد مجیـدی
بـه ایـن فکـر نبـوده کـه ایـن فیلـم بـه اسـکار یـا جایـزه ای
خواهـد گرفـت.
اکبـر نبـوی نیـز در ایـن خصـوص گفت« :بچههای آسـمان»
هـم دربـاره کـودک و هـم بـرای کودک اسـت.افتخار آفرینی
سـینمای ایـران در جشـنوارههای بینالمللـی ،فیلمهایـی
اسـت کـه قهرمانانـش کـودک هسـتند.
نیکخـواه در پایـان خاطرنشـان کـرد :در سـال  71مدیریتـی
آگاه بـه مسـئله کـودک روی کار بـود امـا بعـد از رفتـن
آن سـینمای کـودک قـوتاش را از دسـت داد .بعـد از
«بچههـای آسـمان» دیگـر هیـچ فیلمـی سـاخته نشـد کـه
بتوانـد بـه ایـن انـدازه بـا تمـام مخاطبانـش ارتبـاط برقـرار
کنـد .امیـدوارم خداونـد بـه مجیـد مجیـدی طـول عمـر دهد
و او را از ایـن مسـیر فیلمسـازی خـارج نکنـد.
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در یازدهمیـن روز از برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر ،نشسـت
آثـار گنجینـه ،تحـت عنـوان «عاشـقان فقیـر» بـه فیلـم
سـینمایی «بچههـای آسـمان» سـاخته مجیـد مجیـدی
پرداختهاسـت .ایـن نشسـت بـا حضـور اکبـر نبوی(مجـری)
و وحیـد نیکخـواه آزاد (فیلمسـاز) در خانـه جشـنواره برگـزار
شد .
نیکخـواه در ابتـدای ایـن نشسـت دربـاره فیلـم «بچههـای
آسـمان» گفـت :بعـد از مدتهـا ایـن فیلـم را دیـدهام و
بسـیار لـذت بـردم .ایـن فیلـم بـرای شـخصی در سنوسـال
مـن هنـوز جذابیـت دارد و ایـن موضوع ویژگـی مثبتی برای
«بچههـای آسـمان» بـه حسـاب میآیـد .از شـاخصههای
بـارز آن ایـن اسـت کـه ایـن فیلـم مـرز سـنی ،فرهنگـی و
زمانـی نـدارد.
وی افـزود :فیلمهـای جذابـی در ژانـر کـودک و نوجـوان
داشـتهایم امـا بـه نظـرم هیـچ فیلمـی تاکنـون بـه ایـن
جایـگاه نرسـیده اسـت« .بچههـای آسـمان» اولیـن فیلـم
ایرانـی اسـت کـه بـه اسـکار راه پیـدا کـرده و افتخـار آفرین
اسـت .سـه سـال پیش که دبیر جشـنواره رشـد بودم دیدم
یـک مـرد ایرانـی در مالـزی فیلمـی بـا عنـوان «بچههـای
آسـمان» سـاخته اسـت .همچنیـن در کتـب درسـی ژاپـن
بخشـی از ایـن فیلـم آمـده اسـت .ارتباطـی کـه جوامـع و
فرهنگهـای مختلـف بـا ایـن فیلـم برقـرار کردهانـد ،جالـب
اسـت« .بچههـای آسـمان» هنـوز زنـده اسـت ،حـرف دارد.
فیلـم «خورشـید» را نیـز بـه همیـن میـزان دوسـت دارم؛
چـون موضـوع جالبـی دارد و امروزیتـر اسـت.

وی ادامـه داد :اگـر «بچههـای آسـمان» را دوبـاره بسـازید
دیگـر همـان کوچـه هـا را پیـدا نمیکنیـد زیـرا همـه چیـز
تغییـر کردهاسـت بـه همیـن انـدازه فضـای جامعـه نیـز
دگرگـون شدهاسـت .ارتباطـات مـا در مقیـاس جامعـه
جهانی نیز متفاوت شـده اسـت .سـاز و کار ورود به سـینما
در طول سـالها از دسـت در رفته و بعضی از کارگردانان با
فیلمسـازی آشـنایی ندارنـد.
وی ادامـه داد :در ایـن دوره از جشـنواره تقریبـا همـه
فیلمهـا را دیـدهام؛ بـه نظـر میرسـد رسـمالخط و دسـتور
زبـان فیلمسـازی را نمیداننـد .ورود بـه سـینما بـی قاعـده
شـده حتـی در برخـی از فیلمهـا جـای فعـل و فاعـل نیـز
اشـتباه اسـت.
نیکخـواه دربـاره شـخصیتهای «بچههـای آسـمان» عنوان
کـرد :علـی و زهـرا بچههایـی هسـتند کـه فطرتشـان خیلـی
دسـت نخوردهاسـت .حدیثـی هسـت کـه میگویـد «مـردم
را غیـر از زبـان بـه عمـل خیـر دعـوت کنیـد» .در ایـن فیلـم
پـدر ایـن دو بچـه دقیقـا همیـن کار را انجـام میدهـد ،او با
عمـل خـود کار درسـت را بـه فرزندانـش نشـان میدهـد .اگر
االن بخواهیـم دوبـاره «بچههـای آسـمان» را در مقیـاس
دنیـای جدیـد بسـازیم ،اگـر فرزنـد بـه والدیـن خـود بگویـد
کفـش نـدارد ،ممکـن اسـت بـا او بحـث کننـد امـا در نهایت
بـاز بـرای او کفـش تهیـه کننـد .اسـم فیلـم نشـان میدهـد
که این بچهها آسـمانی هسـتند ،گویی از بهشـت آمدهاند
و بـا همـان ویژگیهـا زندگـی میکننـد .ایـن فیلم بـا ظرافت
سـاخته شـده اسـت« .بچههـای آسـمان» بـه انـدازه اسـت.
شـادی ،غـم ،فقـر و ...تمامـاً بـه انـدازه هسـتند .هـر چـه
بیشـتر بـه «بچههـای آسـمان» نـگاه میکنـم ،احسـاس
میکنـم ایـن فیلـم بـا حسـاب و کتـاب سـاخته نشـده،
بلکـه الهامـی اسـت .بـا کوشـش کـم امـا حاصلـی متعالـی
تولیـد شـده اسـت .در «خورشـید» هـم میتوانـم بـه ایـن
فکـر کنـم ،امـا اگـر بعضـی از اتفاقـات طـور دیگـری سـاخته
میشـد بهتـر بـود .امـا در «بچههای آسـمان» این فکر اصال
بـه ذهـن مـن نمیرسـد.

فجـــــر
چـــهل
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