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گفتمان های حاشیه جشنواره
در طـول برگـزاری جشـنواره در کنـار نمایـش
فیلمهـای بخـش مسـابقه ،ده نشسـت
هماندیشـی بـا عنـوان « ۱۰شـب بـا متفکـران»
بـا حضـور اسـاتید شـناخته شـده عرصـه
دانشـگاهی برگـزار می شـود کـه در آنها ضمن
توجـه بـه مفـاد منـدرج در بیانیـه گام دوم
انقلاب اسلامی بـه بررسـی نسـبت سـینما بـا
موضوعـات کالن راهبـردی و نیـز برخـی مـوارد
تخصصـی فرهنگـی مـی پردازیـم.
نمایـش  ۶فیلـم مطـرح از گنجینـه تاریـخ
سـینمای ایـران و برگـزاری جلسـات پژوهشـی
بـا رویکـردی جدیـد در شناسـایی و بررسـی
مولفههـای تکنیکـی آثـار مـورد اشـاره از طریـق
بیـان دیدگاههـای حرفـهای از زبان کارشناسـان
و یـا سـازندگان و دسـتاندرکاران فیلمهـا،
از دیگـر برنامههـای فرهنگـی جشـنواره چهلـم
اسـت.
در ایـن دوره نکوداشـت  ۴تـن از سـینماگران
فقیـد یکسـال گذشـته کـه بـا فعالیتهـای
خـود ،ضمـن الگوسـازی حرفـهای بـرای نسـلهای
مختلـف از عالقمنـدان سـینما ،آثـار ارزشـمندی
را تولیـد و برجـای گذاشـتهاند،را خواهیـم
داشـت .فـارغ ازپاسداشـت و ارزشگذاریهـای

مرسـوم بـه تالشهـای برخـی از ایـن عزیـزان در
مراسـم اختتامیـه جشـنواره ،تلاش شـده تـا در
نشسـتهای کامال تخصصی به نحوه تاثیرگذاری
ایـن افـراد در رشـتههای مختلـف سـینمای ایـران
پرداخته شده و از همفکران و همنسالن آنها در
تبییـن ابعـاد فنـی و تکنیکـی این شـخصیتهای
مانـدگار ،بهـره الزم بـرده شـود.
برگـزاری  ۱۰نشسـت تخصصـی و کارگاه آموزشـی
بـا موضوعـات علمـی و نویـن کـه مـورد توجـه
اهالی سـینما به ویژه دانشـجویان رشـته سینما
خواهـد بـود دیگر برنامه فرهنگی جشـنواره فیلم
فجـر امسـال اسـت .در ایـن بخـش کـه بـا حضـور
سـینماگران بنام و اسـاتید برجسـته دانشـگاه در
کنـار هـم تشـکیل مـی شـود حاضـران میتواننـد
از دیدگاههـا و مباحـث مهمانـان مدعـو در جهت
اعتالی حرفهای و ارتقای اطالعات و دانش خود
اسـتفاده نمایند.
همزمـان بـا برنامههـای مذکـور ،در تعامـل و
مشـارکت بـا  ۴دانشـگاه معتبـر و یـک مرکـز
مطالعـات راهبـردی در تهران ،مقرر شـده اسـت
تـا  ۱۰نشسـت تخصصـی بـا موضوعـات جدیـد و
بـه روز بـه صـورت مجـازی در آن مراکـز برگـزار
شـود.
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گفتوگو با محمدرضا شفاه تهیهکنندهی فیلم ِ
«هناس» با موضوع شهید هسته ای

جریانهایجدیدسینمایی
در ایران شکل خواهد گرفت

محمدرضـا شـفاه بـا تهیهکنندگـی فیلـم ِ
«هنـاس» در ایـن
دوره از جشـنواره حضـور دارد .فیلمـی کـه کارگردانـی آن را
حسـین دارابـی بـر عهـده دارد و موضـوع آن تـرور شـهید
هسـته ای کشـورمان رضایـی نـژاد اسـت .بـا شـفاه بـه گفـت
و گـو نشسـتیم.
محمدرضا شـفاه ،جشـنوارهی فیلم فجر را معتبرترین اتفاق
سـینمایی کشـور میدانـد کـه طـی چهـل سـال برگـزاری در
ایـن مسـیر تثبیـت شـده اسـت ،و میگویـد «علیرغـم تمام
نکاتـی کـه هـر سـال افـرادی در مـورد برگـزاری میگوینـد،
نـزد موافقـان ،مخالفـان و منتقـدان ،جشـنواره یـک پدیـدهی
مهم در تقویم سـینمایی هر سـال ایران محسـوب میشـود
و همیـن نشـان میدهـد در چهلسـالگی بـه آن ثبـات و
جایگاهـی کـه بایـد ،رسـیده و میبایسـت از ایـن بـه بعـد
اتفاقـات دوران تثبیـت را انتظـار داشـته باشـیم .از جملـه
اینکـه الزم اسـت کسـی بـه صـورت ثابـت ،دبیـری جشـنواره
را بـر عهـده بگیـرد و بتوانـد سیاسـتگذاریهای ثابـت یـا
کمتـر متغیـری را بـرای سـالیان مختلـف جشـنوارهی فجـر
تدبیـر کنـد.».
ایـن تهیهکننـدهی سـینما بـا تأکیـد بـر اهمیـت جشـنوارهی
فجـر و اسـتقبال مـردم از آن بیـان میکند «جشـنوارهی فجر
بـه علـت شـکلی کـه از ابتـدا داشـته و تـا کنـون حفـظ کرده،
بـه نوعـی ویتریـن سـال آینـدهی سـینمای ایـران را در پایـان
سـالی که در آن برگزار میشـود ،نشـان میدهد .از این نظر
بـرای مـردم و مخاطبـان جـدی سـینما حائـز اهمیـت اسـت
کـه دربـارهی آنچـه در سـال آینـدهی سـینمای ایـران اتفـاق
خواهـد افتـاد ،ارزیابـی پیـدا کننـد .ایـن نوعـی از ارتبـاط
اسـت بیـن مخاطبـان جـدی سـینما ،منتقـدان و فیلمسـازها
بـا جشـنواره.».
شـفاه در موضـوع ایجـاد تعـادل بیـن سـلیقهی مـردم و

منتقـدان سـینما معتقـد اسـت «عمـدهی منتقـدان ،اصولـی
را در فیلمهـا جسـتوجو و توصیـف میکننـد کـه بـر
مبنایـش میتـوان یـک فیلـم خـوب سـاخت .در واقع جریان
اصلـی نقـد سـینما میکوشـد اصـول سـینما ،دسـتور زبـان
سـینما و اصـول زیباییشناسـی سـاخت فیلـم را در تـک تـک
فیلمهـا بررسـی کنـد .از ایـن بابـت آنچـه بخـش عمـدهای از
منتقـدان بـا گویشهـا و بیانهـای مختلـف میگوینـد یـا
مینویسـند ،بـه سـاخت فیلمهـای ارزشـمند از نظـر هنـری
و در عیـن حـال مخاطبپسـند کمـک میکنـد .در کل بـه
نظـرم آنچـه جریـان اصلـی نقـد سـینما میگویـد نبایـد زیـاد
بـا آنچـه مـردم میپسـندند فـرق داشـته باشـد .در واقـع اگر
یک فیلم خوب سـاخته شـود ،احتماالً هم بیشـتر منتقدان
نقـاط مثبتـش را میبیننـد ،هـم در نـگاه مخاطبـان عمومـی
سـینما مقبول میافتد و هم در گیشـه و فروش ،موفقیت
نسـبی کسـب میکنـد.».
فیلمسازهای جوا مایه امیدورای هستند
تهیهکننـدهی ایـن اثـر راهیافته به جشـنواره دربارهی نحوهی
اثرگـذاری جشـنوارهی فجـر و فیلمسـازها بـر هـم میگویـد
«ایـن ارتبـاط دو طرفـه اسـت .همیشـه فیلمسـازانی بودهانـد
کـه بـا سـاخت فیلمهـای متفـاوت ،پدیـدهی دورههـای
مختلـف جشـنواره شـدهاند و جشـنواره هـم بـا اهمیت دادن
بـه نـوآوری و مسـیر جدیـدی کـه فلیمسـاز در فیلمـش ابـراز
کـرده ،آن نـگاه را تثبیـت کـرده و باعـث شـده تـا چنـد سـال،
جریـان فیلمسـازی کشـور متأثـر از تولیـد آن فیلـم باشـد.
پـس یـک موضـوع دو طرفـه اسـت .یعنـی نـه جشـنواره بـه
تنهایـی میتوانـد جریانسـازی کنـد و نـه فیلمسـاز میتوانـد
بـدون دیـده شـدن در جشـنواره ،ایـدهاش را (حتی اگر جدید
باشـد) تبدیـل بـه یـک جریـان فیلمسـازی کنـد.».

فرآیند اخذ رأی مردمی را شفافتر کنیم
شـفاه بـا بیـان اینکـه سـیمرغ آرای مردمـی بـه نوعـی نظـر
مـردم را نمایندگـی میکنـد و بـه همیـن دلیـل بـرای همـهی
فیلمسـازها اهمیـت متفاوتـی نسـبت به سـایر جوایـز دارد،
میافزاید «موضوع بسـیار مهم این اسـت که .فرآیندهایی
کـه تـا امـروز اسـتفاده میشـده تـا حـد زیـادی قابلخدشـه
بـوده .شـاید الزامـاً ایـن اتفـاق در جشـنواره نیفتـد ،ولـی
فرآیندهـا بایـد بـه گونـهای باشـد کـه حتـی احتمـال ایجـاد
اشـکال در فرآینـد رأیگیـری نباشـد و واقعـاً بـه طـور خالـص
رأی مردمـی باشـد کـه فیلـم را دیدهانـد .فرآینـد بایـد طوری
باشـد کـه رأیهـا را نتـوان دسـتکاری کرد یا با سـازماندهی
و خریـد اضافـی بلیـط و ...شـکل غیرواقعـی بـه رأی مردمـی
داد؛ صرفـاً بـرای اینکـه سـیمرغی بـه سـیمرغهای یـک فیلـم
اضافـه کننـد تـا در جریـان اکـران بهـرهای از آن ببرنـد .در
بعضـی دورههـا ،نـه همیشـه ،ایـن اتفاقـات مشـهود بـوده
اسـت .مسـئوالن و مدیـران جشـنواره بایـد ایـن فرآینـد را
بـه شـکلی برگـزار کننـد کـه همهی فیلمسـازها بـه صحتش
اطمینـان داشـته باشـد .ولـی در کل اهمیـت ایـن سـیمرغ
واضـح اسـت چـون ریشـه در نـگاه مخاطـب عامـی دارد کـه
فیلـم را در ایـام جشـنواره میبینـد.».

تهیهکنندهی فیلم «هناس» در موضوع پیشـرفت سـینمای
ایـران میگویـد «از نظـر تجهیـزات هنـوز میتوانیـم انتظـار
پیشـرفت در سـینمای ایـران داشـته باشـیم .امـروز نسـبت
بـه قبـل از لحـاظ تجهیزاتـی خیلـی رشـد کردهایـم ،امـا
پیشـرفت تکنولـوژی در سـینمای جهـان خیلـی پرسـرعت
بـوده و فکـر میکنـم مـا هنـوز در ایـن زمینـه عقبماندگـی
داریـم .در متنهـا و فیلمنامههـا هـم جـای رشـد داریم .اما
کارگردانهـای امـروز ایران خیلی نزدیکند به اسـتانداردهای
حرفـهای کـه در جهـان وجـود دارد.».
شـفاه دربـارهی فیلـم «هناس» معتقد اسـت «بـه نظرم این
فیلـم ارتبـاط خیلـی خوبـی بـا مخاطـب خـود برقـرار میکنـد.
فیلمـی کـه ارتبـاط خوبـی بـا مخاطـب برقـرار کنـد و او را
راضـی از سـالن سـینما بدرقـه کنـد ،میتوانـد بـه دریافـت
جایـزه امیـدوار باشـد .بـه نظـرم هنـاس جـای خـودش را
در جشـنوارهی امسـال پیـدا میکنـد و اقبـال منتقـدان و
مخاطبـان را بـا خـود بـه همـراه خواهـد داشـت.».
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شاهد یک پوست اندازی در سینما هستیم
شـفاه کـه بـا تهیهکنندگـی چهارمیـن فیلـم بلنـد سـینمایی
خـود بـرای چهارمیـن بـار بـه جشـنوارهی فجـر آمـده،
فیلمسـازهای جـوان را مایـهی امیـدواری سـینمای ایـران
میداند و توضیح میدهد «در چند سـال اخیر فیلمسـازهای
تازهنفسـی آمدهانـد کـه بـه نظـر میرسـد سـینما برایشـان
جـدی اسـت ،فیلمسـازی را خـوب بلدنـد و بـه دنبـال سـاختن
فیلمهـای خـوب و نیـز جـذب مخاطـب هسـتند .ضمـن
اینکـه میکوشـند فیلمهایـی قابلاعتنـا از نظـر ارزش هنـری
بسـازند .بـا افزایـش چنیـن فیلمسـازان جوانـی میتوانیـم
شـاهد یـک پوسـتاندازی جدیـد در سـینمای آینـدهی ایـران
باشـیم .جریانهـای جدیـد سـینمایی در ایـران شـکل خواهـد
گرفـت .در ایـن نسـل از فیلمسـازان یـک رویکـرد جـدی بـه
داسـتانگویی را میبینیـم کـه سـالها مغفـول مانـده بـود
و االن دارد بـا سـرعت در سـینمای ایـران جـان میگیـرد.
بـه نظـرم سـینما بسـیار پررونقتـر از گذشـته خواهـد شـد.
خصوصـاً اگـر محدودیتهـای کرونایـی برداشـته شـود ایـن
کاملا محسـوس خواهـد بـود.».
رونـق
ً
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برای نمایش فیلم هناس با موضوع ترور شهید هسته ای صورت گرفت

آرمیا رضایی نژاد و مادرش
میهمان ویژه جشنواره فجر

در روز ششـم از جشـنواره فیلـم فجـر آرمیتـا رضایـی نـژاد
و مـادرش میهمـان ویـژه ایـن رویـداد بودنـد و بهانـه ایـن
حضـور نمایـش فیلمـی بـا موضـوع شـهید هسـته ای بـود.
فیلـم سـینمایی «هنـاس» بـه كارگردانـی حسـین دارابـی
عاشـقانهای از زندگـی شـهید داریـوش رضایـی نـژاد از
دانشـمندان هسـتهای اسـت کـه توسـط عوامـل سـرویس
جاسوسـی موسـاد بـه شـهادت رسـید.
فیلـم «هنـاس» كـه ایـن روزهـا در چهلمین جشـنواره فیلم
فجـر حضـور دارد فیلمـی در ژانـر بیوگرافی اسـت كه زندگی
شـهید داریـوش رضایینـژاد از دانشـمندان شـهید هسـته
ای كشـورمان را به تصویر می کشـد« .هناس» داسـتانی
رئالیسـتی از روزهـای پایانـی زندگـی ایـن شـهید گرانقـدر
اسـت کـه از زاویـه دیـد همسـرش روایـت میشـود .طـرح
اصلـی فیلـم داسـتان زنـی اسـت کـه تلاش دارد بـه هـر
نحـوی زندگـی خـود و خانـوادهاش را حفـظ کـرده و آن را
از خطـرات و آشـوبهای پیرامونـی همسـرش دور سـازد،
روایتـی زنانـه کـه اغلـب دلنگرانیهـا و اضطرابهـای او را
بـه تصویـر میکشـد.
محمدرضـا شـفاه تهیـه كننـده ایـن فیلـم ضمـن اشـاره بـه
همراهـی فوقالعـادهای کـه خانـواده شـهید رضایینـژاد
و همسـرش بـا آنهـا داشـتند ،بـه مهـر مـی گویـد :درک
عجیـب و غریبـی کـه ایشـان از ایـن حـوزه و اعتمـاد بـه
تیـم تولیـد فیلـم داشـتند را بـدون اغـراق میتوانـم بگویم
برخـی مدیـران فرهنگـی هم ندارند .ما داشـتیم تصویری از
زندگـی شـخصی یـک فـرد را میسـاختیم و طبیعتـاً زندگـی

هیـچ فـردی بـرای خـودش بـیارزش نیسـت .بهخصـوص
زندگـی آدمهایـی کـه در سـطح ملـی و بینالمللـی شـناخته
شـده هسـتند و عجیبتریـن دلخراشتریـن نـوع تـرور در
یـک دهـه گذشـته علیـه آنهـا اتفـاق افتـاده اسـت.
وی در ادامـه اظهـار مـی دارد :پنـج مـاه روی آن فیلمنامـه
کار کـرده بودیـم و اساسـاً فیلـم تغییر کرده بود اما ایشـان
میگفتنـد تعمـداً فیلمنامـه را میخواننـد .حتـی همـان
نسـخه اولیـه را هـم بـه اصرار مـا خواندند و نکات محدودی
را هـم دربـاره آن مطـرح کردنـد .بعـد از اینکـه خانـم پیرانـی
فیلـم را دیدنـد واکنـش فوقالعـادهای داشـتند کـه بـه
راحتـی نمیتوانـم توصیـف کنـم .یـک بـار بـزرگ آن روز از
دوش مـا زمیـن گذاشـته شـد .واقعـاً نگـران واکنششـان
بودیـم .از نظـر آبـروی کاری نمیخواسـتیم آبـروی خـود
را ببریـم و نگـران بودیـم کـه نکنـد در روایـت زندگیشـان
امانتـدار نبـوده باشـیم .اینهـا اسـترسهای بسـیاری بـرای
مـا ایجـاد کـرده بـود.
تهیـه كننـده «دیـدن ایـن فیلـم جـرم اسـت» ضمـن تاكیـد
بـر اینكـه در هـر کشـور دیگـری بـرای یـک چهـره ملـی
چنیـن اتفاقـی رقـم میخـورد حتمـاً روایـت سـینمایی آن را
میسـاختند مـی افزایـد :ایـن فیلـم یک سـند تظلمخواهی
و یـک سـند حقوقبشـری اسـت .آنهایـی کـه کشـوری را
بـه عـدم رعایـت حقـوق بشـر متهـم میکننـد ،بایـد بداننـد
کـه ایـن کشـور خـودش اینگونـه مظلـوم واقع شـده اسـت،
حتـی کشـور هـم نـه ،همیـن یـک خانـواده کـه حـق حیـات
داشـت .اینهـا نکاتـی بـود کـه از ابتـدا برای ما جـذاب بود.

در نشست تولید در سینمای کودک و نوجوان و نکوداشت زندهیاد فرشته طائرپور مطرح شد

برای کودکان
درک پیچیدگیهایروایی دشوار است

نشست تولید در سینمای کودک و نوجوان و نکوداشت زندهیاد فرشته طائرپور خانه جشنواره برگزار شد

فیلمساز کودک باید کودکی خود را بهخاطر بسپارد
او ادامـه داد« :بیشـتر نـگاه کـودک بـه یـک اثـر سـطحی
اسـت ،چـرا کـه از درونمایههـا آگاه نیسـت .مجموعـه
اینهـا باعـث میشـود کـه زمانی کـه بخواهید بـرای کودک
فیلـم بسـازید ،ظرافتهـای بسـیاری را درنظـر بگیریـد».
فاطمـی عنـوان کـرد« :ایـن پیچیدگیهـا در کار بـا کـودک
بسـیار اهمیـت دارد .یکـی از نکاتـی کـه در فیلم «خداحافظ
دختـر شـیرازی» وجـود دارد لطافـت کودکانـه اسـت کـه در
دیگـر آثـار خانـم طائرپـور هـم جـاری اسـت .کسـانی کـه بـا
نـگاه رمانتیـک کار میکننـد دو ویژگـی عطـف و ارجـاع بـه
کودکـی و طبیعـت را در وجـود خـود دارنـد».
او افـزود« :ارجـاع بـه دوران کودکی در آثار اینچنینی چون
معنایـی نغـز و شـیرین دارد ایـن احسـاس را بـه مخاطـب
منتقـل میکنـد».
امیرحسـن ندایـی اضافـه کرد« :فیلمسـاز کـودک باید دوران
کودکـی خـود را بهخاطـر بسـپارد و فرامـوش نکنـد کـه خـود
هـم روزگاری کـودک بـوده اسـت و ایـن یکـی از ویژگیهـای
آثـار فرشـته طائرپـور بود».
فاطمـی دربـاره ارتبـاط فانتـزی و جهـان کـودک گفـت:
«مـا میتوانیـم از دو مغـز (دو نیـم کـره) حـرف بزنیـم
کـه تفاوتهایـی دارنـد .شـما اگـر بخواهیـد بـا مخاطـب
سـهلالوصول ارتباط برقرار کنید باید بتوانید با شـیوههای
خلاق نیمکـره راسـت او را فعـال کنیـد».

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

در ششـمین روز برگـزاری جشـنواره ،نشسـت تخصصـی
(نکوداشـت زندهیـاد فرشـته طائرپـور) تحت عنـوان «تولید
در سـینمای کـودک و نوجـوان» بـا حضـور سیدمحسـن
فاطمـی روانشـناس و امیرحسـن ندایـی (مجـری) در خانـه
جشـنواره برگـزار شـد.
در ابتـدای مراسـم ویدیویـی درباره معرفی فرشـته طائرپور
پخـش شـد؛ همچنیـن بخشهایـی از صحبتهـای او بـه
نمایـش درآمد.
فاطمـی در ابتـدای ایـن نشسـت دربـاره اینکـه چـرا سـاخت
فیلـم بـرای کـودک و نوجـوان دشـوار اسـت ،عنـوان کـرد:
«پـردازش اطالعـات در حـوزه فیلـم کـودک نمیتواند شـبیه
بـه فیلـم نوجـوان باشـد .فضـای انتزاعـی و قیـاس بـرای
کـودک مبهـم اسـت و بـه همیـن دلیـل تولیـد فیلـم بـرای
آنهـا سـخت اسـت .از طرفـی جهـان تجربه کـودک محدود
اسـت و ارتبـاط او بـا جهـان خـارج بـا گسسـت همـراه اسـت
و آنچنـان منـدرج در دنیـای خـود هسـتند کـه نمیتواننـد
تصـوری از دنیـای دیگـر داشـته باشـند».
او ادامه داد« :بلوغ عاطفی ،شناختی و معنایی برای کودک
مفهـوم پیـدا نکـرده و مفاهیـم کلـی برای کودک پنج سـاله
دشـوار اسـت .به همین جهت سـاخت فیلم هم برای این
مخاطـب سـخت اسـت پـس رفتـار و حرکـت و عمـل آنهـا
را جـذب میکنـد .بـرای کـودکان درک پیچیدگیهایروایـی
دشـوار است».
فاطمـی عنـوان کـرد« :کـودک در سـنین پاییـن نمیتوانـد
ثبـات و همبسـتگی را درک کنـد و همچنیـن در داسـتان
نیـز نمیتوانـد تمییـز ادراکـی داشـته باشـد .آنهـا چیـزی

را درسـت و غلـط تلقـی میکننـد کـه پـدر و مادرشـان گفته
باشـند و در سـنین باالتـر شـرایط متفاوتتـر خواهـد بـود».
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گزارش نشست «طراحی فیلم؛ کلیدی برای درک بهتر فیلم» در خانه جشنواره

طراحی صحنه نباید از فیلم جلو بزند
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در ششــمین روز از برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر ،نشســت
تخصصــی تحــت عنــوان «طراحــی فیلــم؛ کلیــدی بــرای
درک بهتــر فیلــم» بــا حضــور مســعود ســفالیی (مجــری)،
مجیــد میرفخرایــی (طــراح صحنــه) ،رضــا مهــدیزاده
(طــراح صحنــه) و ایــرج رامینفــر (طــراح صحنــه) در خانــه
جشــنواره برگــزار شــد کــه مجیــد میرفخرایــی و ایــرج
رامینفــر بــه صــورت آنالیــن در ایــن نشســت حضــور
داشــتند.
ایــرج رامینفــر در ابتــدای ایــن نشســت دربــاره طراحــی
صحنــه گفــت« :تعریــف مشــخصی از طراحــی صحنــه بــه
عنــوان عامــل مجــرد نداریــم .طراحــی صحنــه در بدنــه
فیلــم تعریــف میشــود .فیلمنامــه یکــی از اصلیتریــن
ســتونهای فیلــم اســت و ارزش فیلمنامــه ســکوی
پرشــی بــرای عوامــل کار و بــروز خالقیتهایشــان اســت.
هرچــه فیلمنامــه درس ـتتر و دقیقتــر و امکانــات واضــح
و روشــنتری داشــته باشــد ،کمــک میکنــد تــا ایــده و
فکــر اصلــی فیلمنامــه بــه تصویــر در بیایــد».
رامیــن فــر ادامــه داد« :فیلمنامــه خیلــی مهــم اســت .یکــی
از مهمتریــن شــخصیتهای فیلمســازی ،فیلمنامهنویــس
اســت .کارگــردان در شــکل گرفتــن فیلمنامــه دخیــل و
همچنیــن عواملــی کــه بــا کارگــردان کار میکننــد بــه او
متکــی هســتند .پیــچ و خمهــای داســتان و همچنیــن
شــروع و پایانــش در ایــن رونــد بســیار مهــم اســت .اگــر
همــه چیــز توســط کارگــردان مدیریــت شــود ،طــراح و
فیلمبــردار در راســتای پــرورش فکــر و ایــده اصلــی کمــک
میکننــد».
مهــدیزاده دربــاره شــرایط فعلــی طراحــی صحنــه اظهــار
کــرد« :در مجموعــه منابــع ،رســالهها و کتابهایــی
کــه دربــاره فیلــم نوشــته شــده دربــاره چیســتی طراحــی

صحنــه صحبــت نشــده اســت امــا دربــاره فعالیــت آن
میتــوان صحبــت کــرد .طراحــی صحنــه بــه نوعــی بازســازی
فیلمنامــه اســت .وقتــی دربــاره کنــش صحبــت میکنیــم
بحــث بازیگــر و مــکان مطــرح اســت .اینکــه مــکان چــه
موقعیتــی از فیلمنامــه را بیــان میکنــد و حضــور بازیگــر
بــه چــه شــکل اســت .وقتــی دربــاره مــکان صحبــت
میکنیــم از اعتبــار احساســی صحبــت مــی کنیــم .طراحــی
صحنــه بــه نوعــی متکــی بــه اعتبــار حســی در فضاســت.
چگونگــی ایجــاد مــکان و ایجــاد هویــت بــه مــکان جــزو
مســئولیتهای طــراح صحنــه اســت .البتــه کار درســتی
نیســت .بایــد او درک شــخصیت داشــته باشــد کــه بــه
خوبــی تعریــف هویــت کنــد و شناس ـههای شــخصیت را
بشناســد .یکــی از کارهایــی طــراحصحنــه ،طراحــی هویــت
بــرای شــخصیت اســت .چگونگــی هدایــت جریانهــای
تاریخــی بــرای باورپذیــری کار طــراح صحنــه اســت.
طــراح صحنــه کســی اســت کــه تمــام مناســبات مکانــی
و احساســی را بــه صــورت منســجم در نظــر میگیــرد و
موقعیــت را بــرای مخاطــب بــاور پذیــر میکنــد».
رامینفــر نیــز در ادامــه بیان کــرد« :هیچوقــت نمیتوانیم
کارگــردان را از کار حــذف کنیــم .کارگــردان مولــف اصلــی
کار اســت .وقتــی کــه فیلمنامــه بــه شــکل نهایــی خــودش
میرســد ،کارگردانــی کــه متخصــص نقاشــی پــان اســت،
اســتوریبورد بــه تمامــی اجــزای کار از جملــه طراحــی
صحنــه کمــک میکنــد .کارگــردان و فیلمنامهنویــس
اصلیتریــن اعضــای کار هســتند .مــن در ایــن ســالها
کــه کار کــردم ،بیشــتر بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه ببینــم
کارگــردان چــه میخواهــد .ممکــن اســت در برخــی مــوارد
کارگــردان تخصــص طراحــی صحنــه را نداشــته باشــد امــا
زبــان صحنــه را میدانــد .طــراح میتوانــد آن خواســته

فیلم تعریف میشود.
فیلمنامه یکی از

اصلیترین ستونهای
فیلم است و ارزش

فیلمنامه سکوی پرشی
برای عوامل کار و بروز
خالقیتهایشان است

را بفهمــد و اجــرا کنــد .اگــر تمامــی اتفاقــات از ریشــه
بیفتــد کار درســتی اســت .فکــر نمیکنــم اعضایــی ماننــد
فیلمبــردار ،صدابــردار و غیــره کار خودشــان را بکننــد بلکــه
بایــد همــه بــا هــم در تعامــل باشــند».
او افــزود« :مــن بــا کارگردانهــای مختلــف کار کــردم و
دیــدهام کــه هــر کــدام نظریــه خودشــان را دارنــد و ســعی
کــردم بــا هــر کــدام بــا هــر شــکل کاری کــه دارنــد خــودم
را تطابــق بدهــم .شــروع کار اجــرا بــا ایجــاد فضاســت .در
ادامــه فیلمبــردار میآیــد و بــا طــراح و کارگــردان صحبــت
میکنــد و فکــر بصــری کار را تکمیــل میکنــد».
سینما جایی برای بیان استعداد شخصی نیست
رامینفــر دربــاره ایدههــای جدیــد و درک فرامتنــی
طراحیصحنــه و خطــر از بیــن رفتــن آن بــا ورود تکنولــوژی
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طراحی صحنه در بدنه

ســاخترنگ و تصویــر اظهــار کــرد :قبــول نــدارم طراحــی
صحنــه از فیلــم جلــو بــرود ..همــه اتفاقــات بایــد از ذهــن
کارگــردان عبــور کنــد و اجــرا شــود .اگــر طــراح از فیلمنامــه
فاصلــه بگیــرد و نظــر خــود را بیــان کنــد ،کار بــه صــورت
فــردی صــورت میگیــرد .فیلمســازی کار دســته جمعــی
اســت .درواقــع بایــد همــه فکــر کننــد کــه فیلــم را بــه
بهتریــن شــکل بســازند .البتــه تمــام ایــن مســائل بایــد در
مجــرای فکــری فیلمنامهنویــس و کارگــردان انجــام شــود».
او افــزود« :هیچوقــت ایــن گــزاره را قبــول نــدارم کــه
فیلــم خوبــی ســاخته شــده اســت ولــی طراحــی خوبــی
نداشــت .نکتــهای کــه مــن تاکیــد دارم ایــن اســت کــه
بایــد فردگرایــی در ســینما را از بیــن ببریــم .بایــد بــه مبنای
فیلــم کــه فیلمنامــه اســت متعهــد بــود .اگــر فیلمنامــه
خــوب نباشــد نمیشــود فیلــم متوســط ســاخت .فیلمنامــه
اهمیــت غیــر قابــل انــکاری در فیلمســازی دارد .فیلمنامــه
مثــل نمایشنامــه مهــم اســت».
میرفخرایــی در ادامــه بــه جمــع اضافــه شــد و دربــاره
فعالیــت طــراح صحنــه در تولیــد یــک فیلــم گفــت:
«طراحــی صحنــه ،مقولهایســت کــه مبتنــی بــر ســناریو
اســت .حــس طــراح صحنــه از ســناریو در رونــد خواســته
کارگــردان اســت».
او افــزود« :هرکــس از فیلمنامــه برداشــتی دارد .بایــد آن
برداشــت را اجــرا کنیــم .وقتــی ســناریو خوانــده میشــود
فضایــی در ذهــن ایجــاد میکنــد و اگــر هماهنگــی بــا
کارگــردان خــوب باشــد ،پــروژه بــه خوبــی جلــو م ـیرود».
مهــدیزاده دربــاره نزدیــک کــردن ادراک طــراح صحنــه
بــا کارگــردان اظهــار کــرد« :در فیلــم «بــر بــاد رفتــه»
تهیهکننــده بــه تمجیــد از طــراح صحنــه پرداخــت .طــراح
صحنــه میتوانــد در نقــش یــک آرتیســت ظاهــر شــود.
طــراح پیشــنهادهایی از فیلمنامــه در ذهــن دارد کــه
بــه کارگــردان میگویــد و بــه پیشــرفت کار کمــک کنــد.
تکنولــوژی ســی جــی میتوانــد بخــش طراحــی صحنــه
را بــه کمــال برســاند .در جهــان امکانــات جدیــد از راه
میرســد و باعــث کشــفیات جدیــد نیــز میشــود».

فجـــــر
چـــهل
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به امیدآفرینی و آگاهیبخشی
در فجر التزام داریم

مسـعود نقـاشزاده دبیـر چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر
در نشسـت رسـانه ای امیدآفرینـی و آگاهـی بخشـی را
رویکـردی راهبـردی بـرای برگـزاری ایـن رویـداد دانسـت.
مسـعود نقـاش زاده گفـت :در ابتـدا بابـت این ناهماهنگی
کـه در طبیعـت ،بـه دلیـل ابتلای مـن بـه کرونـا رخ داد و
نشسـت خبـری بـا تعویـق همراه شـد عذرخواهـی کنم .الزم
میدانـم از تمامـی همـکاران و عوامـل برگـزاری جشـنواره
تشـکر کنـم .بیگمـان بهواسـطه مسـئولیتپذیری ایـن
عزیـزان بـود کـه جشـنواره برگزار شـد .کمیتههای تخصصی
در بخشهـای مختلـف بـرای پیشـبرد بهتـر مسـیر در نظـر
گرفتـه شـده بـود کـه تسـهیلگر امـور بـود .از حمایتهـای
وزیـر ارشـاد و رئیـس سـازمان سـینمایی هـم ممنـون
هسـتم.
دبیـر چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر در ادامـه عنـوان کـرد:
 5آبـان امسـال حکـم ایـن مسـئولیت بـه مـن اعطـا شـد
کـه کمتـر از  3مـاه تـا آغـاز جشـنواره مهلـت باقـی مانـده
بـود .در ایـن مـدت دفتـر جشـنواره نیـز آمـاده نبـود و ظرف
مـدت کوتاهـی سـاختمان بازسـازی و سـتاد برپـا شـد .ایـن
جشـنواره بزرگتـر از چیـزی اسـت کـه شـبیه بـه یـک پروژه
بـا آن برخـورد کـرد و نیـاز بـه برپایـی یـک دبیرخانـه دائمـی
دارد .البتـه مـن پیشـنهاد میکنـم کـه مرکزی بـرای برگزاری
جشـنوارههای داخلـی داشـته باشـیم تـا بـا زیرسـاخت و
ریلگـذاری در جهـت بهبـود اوضـاع برگـزاری و بهینهسـازی
پیـش برویـم .ما تالشـمان را کردیـم که برای چهلمین دوره

جشـنواره بـا امکاناتـی کـه در اختیـار داریـم بهتریـن کار را
انجـام دهیـم .بـرای جشـنواره چهـل و یکم قصـد دارم که با
ایجـاد رویـه دبیرخانـه دائمـی بهتـر پیـش برویـم.
چارچوب پایدار ایجاد می کینم
او در ادامـه گفـت :آییننامـه جشـنواره بـه اعتقـاد مـا بایـد
آییننامـهای باشـد کـه در ادوار مختلـف فقـط در مـوارد
اجرایـی تفـاوت پیـدا کند .ما نیازمنـد چارچوب اولیه پایدار
بـرای جشـنواره هسـتیم کـه در آییننامـه بایـد مکتـوب
شـود .رعایـت ایـن قانونمـداری بعضـا بـرای خـود عوامـل
جشـنواره هـم سـخت اسـت ،چـون تحـت فشـار بسـیاری
قـرار میگیرنـد امـا همـه تلاش مـا ایـن بـود کـه بـر مبنـای
آییننامـه پیـش برویـم .گاهشـمار جشـنواره تـا بـه امـروز
نیـز رعایـت شـده و بـه آییننامـه عمـل شـده اسـت.
او ادامـه داد :امسـال بـه طـور مشـخص بـر برنامههـای
فرهنگـی غیـر از برنامههـای رقابتـی تاکیـد داشـتیم کـه بـا
هـدف عمقبخشـی بـه جشـنواره و اندیشـههای سـینمایی
بـه معنـای کالن بـه کار مـیرود .نشسـتهایی کـه امسـال
برگـزار میشـود گام اولیـهای بـرای ایـن ماجـرا اسـت.
اعتقـاد دارم رعایـت چیـزی کـه بـه عنـوان چارچـوب مبنـا
قـرار میگیـرد بـه ارتقـا ،سالمسـازی و پیشپینیپذیـری
جشـنواره کمـک میکنـد .بـر ایـن بـاورم کـه در رویدادهـای
فرهنگـی کـه هنرمنـدان در آن شـرکت میکننـد همـه چیـز
بایـد بهصـورت پیشبینیپذیـر پیـش بـرود و تاریخهـا
زودتـر مشـخص شـود .البتـه تـا رسـیدن بـه نقطـه مطلـوب

به سلیقه هیات انتخاب احترام می گذاریم
نقـاشزاده در پاسـخ گفـت :در ایـن جشـنواره آثـار توسـط
هیـات انتخـاب کـه ترکیبـی از نامـداران سـینما هسـتند،
انتخـاب میشـود .طبیعـی اسـت کـه سـلیقههای مختلفی
وجـود دارد و همـه مخاطبـان ،همـه آثار را دوسـت نداشـته
باشـند .ترکیـب بخـش هیـات انتخـاب مسـابقه سـینمای
ایـران را میدانیـم کـه شـامل افـرادی باسـابقه و باتجربـه
بودنـد .رویکـردی کـه بـرای انتخاب آثار وجود داشـت صرفا
حضـور فیلمهـا بـا ارزشهـای سـینمایی نبـود .بـرای مثـال
بـرای هیـات انتخـاب حضـور آثـار مختلـف با تنـوع ژانرهای
متفـاوت مطـرح بـود .لـذا مـا موظـف بودیـم کـه بـه سـلیقه
هیـات انتخـاب احتـرام بگذاریم .وقتـی  60فیلم به هیات
انتخاب ارائه میشـود ،الجرم  38فیلم از جشـنواره بیرون
میماننـد .مـا از ابتـدا گفتیـم کـه قانونمـداری اصـل اول
بـرای مـا اسـت .قانـون میگویـد هـر فیلمـی بـرای اکـران در
مجامـع عمومـی نیازمنـد پروانه نمایش عمومی اسـت و ما
تابـع ایـن قانون هسـتیم .بعضی از آثـار مورد توجه هیات
انتخـاب نیـز قـرار گرفتنـد امـا موفق به اخـذ پروانه نمایش
نشـدند .بـرای مـا هـم مهـم بـود کـه بـر اسـاس مجوزهـای
اداره ارزشـیابی و نظـارت کار کنیـم.
دبیـر جشـنواره فیلـم فجـر در ادامـه دربـاره بخـش فرهنگـی
جشـنواره گفـت :اگـر امـروز مـا سـینمایی داریـم کـه در
سراسـر جهـان قابـل اعتنـا اسـت ،بهدلیـل پشـتوانه فرهنگـی
ایـن سـینما اسـت ،چـون کشـورهایی هسـتند کـه بـه لحـاظ
اقتصـادی پشـتوانه بیشـتری از مـا دارنـد امـا سـینمای مـا به
لحـاظ فرهنگـی قابـل اعتنـا اسـت .برنامههـای فرهنگـی قـرار
اسـت فرصـت تعمـق بیشـتر بـرای اهـل فرهنـگ ایجـاد کنـد.
در جشـنوارههای معتبـر دنیـا نیـز همزمـان بـا اکـران آثـار
ی برگـزار میشـود و هرکـس بـا توجـه بـه
رویدادهـای مختلفـ 
نیاز خود در برنامهای که دوسـت دارد ،شـرکت میکند .چون
دو نوبـت نمایـش وجـود دارد ،ایـن فرصـت هـم هسـت کـه
عزیـزان هـم بـه تماشـای برنامههای فرهنگی بنشـینند و هم
فیلـم ببیننـد .مخاطبـان آنالیـن این بخش جشـنواره بـا آمار
 400نفـر دنبالکننـده بهصـورت برخـط آمـار خوبـی اسـت.

اگر رویکرد چهلمین جشنواره
فیلم فجر از امیدآفرینی و

آگاهیبخشی یاد شده ،این

بدان معناست که جشنواره به
این مانیفست و ارزشهای
کالن توجه دارد و آنها را

برجسته میکند .در فیلمهای

جشنواره امسال ،امید و رشادت
و گاه تلخی هم هست

او در ادامـه دربـاره بودجـه جشـنواره گفـت :مـا در حـال
برگـزاری جشـنواره هسـتیم و آمـار عملکـرد جشـنواره بـه
لحـاظ اجرایـی و اقتصـادی اعلام خواهـد شـد.
رویکرد امیدبخشی و آگاهی بخشی فجر
امیـد سـهرابی از خبرگـزاری فـارس پرسـش خـود را بـا
محوریـت نزدیـک بـودن محتـوای آثـار بـه شـعار جشـنواره
بـا محوریـت اخلاق و امیـد و آگاهیآفرینـی ،پرسـید ،کـه
نقـاشزاده پاسـخ داد :اگـر رویکـرد چهلمین جشـنواره فیلم
فجـر از امیدآفرینـی و آگاهیبخشـی یـاد شـده ،ایـن بـدان
معناسـت کـه جشـنواره بـه ایـن مانیفسـت و ارزشهـای
کالن توجـه دارد و آنهـا را برجسـته میکنـد .در فیلمهـای
جشـنواره امسـال ،امید و رشـادت و گاه تلخی هم هسـت.
سـینما آینـه تمامنمایـی اسـت کـه همـه چیـز را عیـان
میکنـد .برگزارکننـدگان جشـنواره تمـام اهتمامشـان ایـن
اسـت کـه شـور بپراکنـد.
امیرحسـین اشـرفی از خبرگـزاری پانا دربـاره تغییر دولتها
و تغییـر آییننامههـا در جشـنواره و حضـور گونههـای
مختلـف فیلـم پرسـید.
نقـاشزاده پاسـخ داد :پیشـنهاد مـا بـه شـورای
سیاسـتگذاری ایجـاد آییننامـه دائمی بـود .آئیننامهای
کـه بـا تغییـرات دولت و مدیران نهاد جشـنواره دچار تغییر
نشـود و تغییـرات بایـد جـز جزئیـات اجرایـی ،تغییرناپذیـر
باشـد .فرامـوش نکنیـم کـه مـا در زمانـه کاهـش تولیـدات
در کشـور هسـتیم .البتـه مـن از سـینماگران تشـکر
میکنـم کـه علیرغـم شـیوع ویـروس کرونـا و علیرغـم
همـه آسـیبها کار کردنـد .آنچـه بـرای جشـنواره فیلـم
فجـر بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد ،این اسـت که بـه قدری
تولید وجود داشـته باشـد که از هر گروه و گونهای بتوان
فیلمهـای خوبـی را بـرای حضـور در جشـنواره انتخـاب کـرد.
بابـک جـوادی از سـینما ایـدهآل دربـاره شـائبه حضـور یـک
هیـأت سـه نفـره بـرای انتخـاب آثـار و نمایـش یـک فیلـم
ضعیـف کـه محصـول حضـور دبیـر جشـنواره بـه عنـوان
معـاون فرهنگـی بنیـاد فارابـی بـوده ،سـوال کـرد.
نقـاشزاده گفـت :بهتریـن مرجـع بـرای پاسـخ بـه چنیـن
شـائبههایی خـود هیـات انتخـاب هسـتند کـه میتواننـد
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هنـوز فاصلـه داریـم.
نقـاشزاده در ادامـه گفـت :در جشـنواره چهلـم ،فـروش
بلیـت در سـینماهای مردمـی نسـبت بـه سـال گذشـته
افزایـش یافـت .البتـه ایـن جنبـه را که اکران آثـار در مراکز
اسـتانهای سراسـر کشـور انجـام میشـود ،نبایـد از نظـر
دور نـگاه داشـت کـه آمـار آن هـم متعاقبـا اعلام خواهـد
شد .
اکران فیلمهای فجر در سینما سیار
یـزدان عشـیری در ادامـه گفـت :امسـال بـا حمایت سـازمان
سـینمایی  31اسـتان کشـور میزبـان جشـنواره هسـتند و
بـا کمـک همـکاران مـا در دفاتـر انجمـن سـینمای جوانـان
ایـران در بیـش از صـد نقطـه ،تعـدادی از آثـار توسـط
سینماسـیار بـرای مناطـق محـروم و روسـتاهای کپرنشـین
اکـران خواهـد شـد .از دکتـر جبلـی و همکارانـم در صـدا و
سـیما و رسـانههای رسـمی تشـکر میکنـم.
در ادامـه نشسـت نوبـت بـه پاسـخ دبیـر بـه پرسـشهای
خبرنـگاران رسـید.
زهـرا منصـوری از خبرگـزاری مهـر پرسـید :بـا گذشـت پنـج
روز از جشنواره و تماشای ده فیلم از جشنواره ،باید بگویم
که سـطح آثار حاضر در جشـنواره قابل قبول نیسـت .علت
ایـن را در هیاتانتخـاب و انتخـاب نشـدن برخـی آثار نباید
جسـتجو کـرد؟ راجـع بـه بودجـه جشـنواره و الحـاق بخـش
فرهنگـی بـه آن نیـز توضیـح دهید.
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بـه شـما پاسـخ دهنـد کـه نتیجـه نهایـی فهرسـت آثـار
چیـزی جـز انتخـاب آنهـا بـوده یـا خیـر .دربـاره پرسـش
بعـدی ،بایـد بگویـم مـا در سـینما وقتـی بـرای تولیـد
فیلمـی وارد مذاکـره و گفتوگـو میشـویم ،نمیتوانیـم
نتایـج را از پیـش حـدس بزنیـم .بسـیاری از فیلمهـا
هسـتند کـه علیرغـم بیگپروداکشـن بـودن ،فیلمهـای
خوبی نیسـتند و برعکس .شـاید بتوان نتیجه را حدس
زد امـا نمیتـوان اطمینـان حاصـل کـرد .برخـی از فیلمهـا
هسـتند کـه نتیجهشـان در پایـان سـاخت روشـن
میشـود ،ضمـن آن کـه مـن ایـن را کسـر شـأن میدانـم
کـه فیلمهایـی کـه در زمـان مدیریـت من سـاخته شـده
اسـت را بـا مذاکـره و گفتوگـو وارد جشـنواره کنـم!
دبیـر جشـنواره در پاسـخ بـه خبرنـگار دیگـری گفـت:
جشـنواره محـل آزمـون و خطـا نیسـت ،بلکـه محـل
قضـاوت اسـت و اینگونـه نیسـت که چون موسسـهای
در فیلمـی سـرمایهگذاری کـرده فیلـم حتمـا بایـد در
جشـنواره حضـور پیـدا کنـد.
پرسـتو فرهـادی از خبرگـزاری ایسـنا دربـاره ریسـک
برگـزاری جشـنواره و حضـور مهمانـان انبـوه در شـرایط
اوج سـویه جدیـد بیمـاری کرونـا و برخـی آشـفتگیها در
اجـرای ایـن رویـداد ،تعـداد کارتهـا و پوسـتر جشـنواره
و نیـز مذاکـره بـرای دبیـری جشـنواره در دوره آینـده
پرسـید کـه نقـاشزاده گفـت :مـا سـه سـناریو بـرای
برگـزاری جشـنواره داشـتیم کـه یکـی از آنهـا برگـزاری
کامـل جشـنواره بـا اهالـی رسـانه ،منتقـدان و مهمانـان و
نیـز مخاطبـان در سـینماهای مردمـی بـود .سـناریوی دو
حـذف نمایشهـای مردمـی بـود و آخریـن سـناریو ایـن
بـود کـه اگـر شـرایط وخیم شـود تنها داوران به تماشـای
آثـار بنشـینند و نتایـج اعلام شـود.
او ادامـه داد :تـا پنـج روز قبـل از برگـزاری جشـنواره،
هشـدارهای عمومـی بـه مـا داده میشـد امـا هیـچ
توصیـهای مبنـی بـر برگـزاری جشـنواره بـا اعمـال
محدودیـت نبـود و شـرایط مـا بـه صـورت روز بـه روز

تغییـر کـرد و مـا روزانـه برنامـه را بـرای برگـزاری هرچـه
بهتـر ،روزآمـد میکردیـم .بـا شـرایط کلـی ناگریـز بودیـم
کـه تغییراتـی را در برگـزاری جشـنواره ایجـاد کنیـم .برای
مثال درباره برگزاری نشسـت در سـالن اصلی برج میالد،
بایـد بگویـم ایـن پـرده نمایـش موجـود در سـالن بسـیار
حسـاس اسـت و نبایـد آسـیب ببینـد .از روز اول بـه
مـا گفتنـد رفـت و آمـد روی صحنـه میتوانـد موجـب
آسـیب بـه پـرده شـود .ضمـن این کـه در هیچجـای دنیا
نشسـت در سـالن اصلـی برگـزار نمیشـود امـا باتوجـه به
تقاضـای بسـیار اهالـی رسـانه ،مـا بـه ایـن تقاضـا پاسـخ
دادیـم.
نقـاشزاده تصریـح کـرد :نتیجـه این شـد کـه اقالم مورد
نیـاز بـرای برگـزاری نشسـت روی صحنـه ثابـت بمانـد و
نشسـت در سـالن اصلـی برگـزار شـود .خیـزش دوبـاره
کرونـا شـرایطی را بـه وجـود آورد کـه مـا مجبـور بـه
تطبیـق بـا ایـن شـرایط شـدیم.
یـزدان عشـیری مدیـر روابـط عمومـی جشـنواره نیـز در
ایـن نشسـت عنـوان کـرد :جشـنواره فیلـم فجـر کـه
بزرگتریـن رویـداد فرهنگـی ایرانـی اسـت کمـک میکند
تـا عصـاره و چکیـده فعالیتهـای سـینماگران و مدیـران
را در اتاقـی شیشـهای قـرار داده و آن را مشـاهده
کنیم.جشـنواره بهتریـن بسـتر بـرای ظرفیتشناسـی و
نیازسـنجی سـینمای ایـران اسـت.
مدیـر روابـط عمومـی جشـنواره فجـر بیـان کـرد :فقـدان
مرکزیـت جامـع جغرافیایـی تحـت عنـوان خانـه جشـنواره
و دبیرخانـه دائمـی بـرای ایـن رویـداد سـینمایی باعـث
میشـود هـر سـال برگـزاری جشـنواره با شـرایط ویـژهای رو
به رو باشـد اما باید کمک کرد که ضمن آسیبشناسـی،
جشـنواره در ادوار متفـاوت ترسـیمگر افقـی بـرای دوران
پیـشرو بـه عنوان مرجعی جریانشـناس شـناخته شـود.
عشـیری گفت :سـکانداری مسئولیت برگزاری جشنواره
فیلـم فجـر حتی بهصورت برخط به دلیل ابتالی مسـعود
نقـاشزاده بـه کرونا برعهده او بود.

سینمای ایران نیاز به تنوع دارد

مهدی صباغ زاده را با فیلم خانه خلوت می شناسیم
کـه کاندیـد بهتریـن کارگردانـی در دهمیـن جشـنواره
فیلـم فجـر در سـال  ۱۳۷۰شـد  .او همچنیـن برنـده
جایـزه بـزرگ مصطفـی عقـاد بـرای کارگردانـی فیلـم راه
بهشـت از جشـنواره فیلم فجر در سـال  91بوده اسـت.
بـا ایـن فیلمسـاز پیشکسـوت دربـاه اهمیت جشـنواره
فیلـم فجـر گفـت و گـو کـرده ایم.
صبـاغ زاده معتقـد اسـت هـم اکنـون تنـوع ژانـر در
سـینمای ایـران بسـیار کـم اسـت و الزم اسـت تنـوع
سلایق و موضوعـات بـه سـینمای ایـران وارد شـود.
او بـا اشـاره بـه برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر و ویژگی
های آن عنوان کرد :امیدوارم جشـنواره ای در شـان و
جایـگاه کشـور ایـران و نظـام جمهـوری اسلامی برگزار
شـود .برگـزاری ایـن جشـنواره بـه دلیـل قضـاوت هـا و
ارزیابـی هایـی کـه روی فیلـم هـا در آن صـورت مـی
گیـرد بـرای صنعـت سـینما در کشـور بسـیار خـوب
اسـت امـا یـک نکتـه هـم وجـود دارد و آن ایـن اسـت
که به دلیل برگزاری این جشـنواره در سراسـر کشـور و
شهرسـتان هـا ممکـن اسـت لطماتی به فیلـم ها وارد
شـود کـه مـی تـوان از آن پیشـگیری کـرد.
وی بـا اشـاره بـه فیلمسـازان جـوان و نسـل فیلـم اولی
هـا ،گفـت :نسـل جدیـد و جوانـی کـه وارد سـینمای
ایـران شـده اسـت بـه خوبـی در حـال کار کـردن
هسـتند و بسـیاری از آنهـا فیلـم هـای بسـیار خوبـی
را مـی سـازند .امیـدوارم ایـن نسـل ،نسـل پربـاری برای
سـینمای ایـران باشـد و جایـگاه سـینمای ایـران را
بیـش از گذشـته بـاال ببرنـد.

ایـن کارگـردان سـینما بـا اشـاره بـه کیفیـت فیلـم
هـای تولیـد شـده در ایـران ،ادامـه داد :هـم اکنـون
فیلـم هـای تولیـد شـده از منظـر فرهنگـی آنطـور کـه
در شـان فرهنـگ ایـران باشـد نیسـتند امـا مـی تـوان
افـق بهتریـن را ترسـیم کـرد .درحـال حاضـر بیشـتر به
جنبـه تجـاری فیلـم هـا توجـه مـی شـود و مـردم نیـز
از اینگونـه فیلـم هـا بـه دلیـل تغییـر ذائقـه ای کـه
در آنهـا شـکل گرفتـه اسـتقبال بیشـتری مـی کننـد و
متاسـفانه دیگـر چنـدان فیلـم هـای اجتماعـی خوبـی
در کشـور سـاخته نمـی شـود.
بایـد نیـروی متخصـص بـرای نقـد فیلـم تربیـت مـی
کردیـم
وی اضافـه کـرد :هـم اکنـون منتقـدان زیـادی در
سـینمای کشـور وجـود ندارند و جوانانـی هم که وجود
دارنـد بـه راهکارهـای صحیح نقدنویسـی چندان آشـنا
نیسـتند و گاهـی دیـده می شـود به جـای اینکه اثری
را نقـد کننـد آن اثـر را مـی کوبنـد .مـا نیـاز بـه تربیـت
نیـروی متخصـص در نقـد فیلـم داریـم و ایـن مـی
توانـد بـه غنـای آثـار در جشـنواره هـم کمـک کنـد.
صبـاغ زاده بـا بیـان اینکه فیلمی اگر نباشـد جشـنواره
نیـز وجـود نـدارد ،افـزود :وزارت ارشـاد بایـد تنـوع
سلایق و موضوعات را در سـینمای ایران ارائه بدهد،
هـر فیلمـی بـه وزارت ارشـاد مـی آیـد پروانـه آن
داده مـی شـود بـدون اینکـه برنامـه ریـزی صحیحـی
روی آن صـورت بگیـرد البتـه امیـدوارم بـا روی کار
آمـدن مدیـران جدیـد راهکارهـا و ژانرهـای متنوع وارد
سـینمای ایـران شـود.
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نشســت رســانهای فیلــم «شــب طالیــی» بــا حضــور عوامــل
فیلــم و بــا اجــرای پــدرام کریمــی برگــزار شــد.
یوســف حاتمیکیــا (کارگــردان) ،اویــس طوفانــی
(جانشــین تهیهکننــده) ،مریــم ســعادت ،حســن معجونــی،
ســینا رازانــی ،امیــر محمــدی ،یکتــا ناصــر ،ســوگل خلیــق
بازیگــران ایــن فیلــم در ایــن نشســت حضــور داشــتند.
اویــس طوفانــی در پاســخ بــه ســوال مجــری برنامــه در
خصــوص غیبــت حاتمیکیــا در نشســت ،عنــوان کــرد:
آقــای حاتمیکیــا دچــار بیمــاری شــده و همیــن موضــوع
ســبب شــد تــا امــروز در کنــار مــا نباشــند.
در ادامــه ابراهیــم حاتمــی کیــا بــه صــورت تلفنــی روی
خــط آمــد و گفــت :یوســف شــانس آورد کــه کســانی چــون
اویــس طوفانــی و بهــراد مهرجــو را در ایــن کار داشــت و 2
بــار ســر صحنــه کار رفتــم .معمــوال مــواردی در کار تنـشزا
میشــود ولــی در ایــن کار همــه آمــده بودنــد کــه یوســف
را کمــک کننــد.او تیــم خیلــی خوبــی داشــت کــه اتفــاق
خوبــی رقــم بزنــد.
او ادامــه داد :مــن در ایــن فیلــم تنهــا یــک اســم هســتم
و کارهــا توســط اویــس طوفانــی و بهــراد مهرجــو تهیــه
شــده اســت .نمیتوانســتم ادامــه دهــم زیــرا جهــان مــن
بــا ایــن کار متفــاوت اســت و خوشــحالم که یوســف جهان
خــودش را بــه تصویــر کشــید .بــه اعتقــاد مــن فیلمســازان
اول بایــد فیلمنامــه خودشــان را بنویســند ،چــون بایــد یــاد
بگیرنــد .ایــن چهارمیــن فیلمنامــه یوســف اســت و همیــن
باعــث شــد کــه خــودش را پیــدا کــرد.
ابراهیــم حاتمــی کیــا در ادامــه گفــت :بــه واســطه ابتــا
بــه کرونــا قســمت نشــد کــه در این مراســم حضور داشــته
باشــم .ایــن حکایــت عروســی اســت کــه مــا دوســت
داریــم حضــور داشــته باشــیم .امیــدوارم رفتارهــا بــا ایــن
فیلــم مهربانانــه باشــد و بــرای فیلــم بعــدی یوســف آمــاده
شــویم.

طوفانــی در ادامــه گفــت :وقتــی کار را آغــاز کردیــم ،بهــراد
یکــی از همــکاران مــا همســرش ریحانــه یاســینی کــه از
همکاران شــما هســت را از دســت داد و دوســت داشــتیم
کــه یــاد او را گرامــی داریــم .امــروز تولــد ســینا رازانــی
هــم هســت کــه بــه او تبریــک میگوییــم.
یوســف حاتمیکیــا کارگــردان فیلــم دربــاره ایــده فیلــم
«شــب طالیــی» ،گفــت :ایــن ایــده از نگرانــی و دغدغــه بــود
و وقتــی شــروع بــه نوشــتن طــرح کــردم دغدغــه زیــادی
بــود چراکــه بازیگــران تغییــر میکردنــد و ســرمایه گــذار
هــم بــود امــا کار پیــش نمیرفــت.
حســن معجونــی دربــاره تاثیــر تئاتــر در حضــور در فیلــم
«شــب طالیــی» بیــان کــرد :بــه نظــر مــن بــازی در تئاتــر
نــدارد و مــن تنهــا مجــری ایــن کار بوده ام .این کار بیشــتر
در تعامــل بــا کارگــردان و تــاش یوســف حاتمیکیــا بــوده
کــه امیــدوارم مــورد پســند قــرار بگیــرد.
یوســف حاتمیکیــا در ادامــه دربــاره ایــده و ســرمایه
فیلــم «شــب طالیــی» بیــان کــرد :یــاد گرفتــم کــه بــرای
کارهــا بایــد بازگشــت ســرمایه داشــته باشــم .امــا وقتــی
طــرح اولیــه «شــب طالیــی» را نوشــتم ،فکــر کــردم کــه
بایــد آن را تبدیــل بــه رمــان کنــم کــه اویــس طوفانــی و
بهــراد مهرجــو پــای کار آمدنــد و گفتنــد کــه بــا مــا هســتند
و بعــد شــروع بــه نــگارش فیلمنامــه کــردم .بــا ایــن حــال
خیلــی فیلمنامــه ســختی بــود.
مریــم ســعادت دربــاره نقــش خــود در «شــب طالیــی»
توضیــح داد :بعــد از پیشــنهاد نقــش رفتــم و یوســف
حاتمــی کیــا را مالقــات کــردم و او گفــت کــه بگذاریــد اول
تســت گریــم شــود تــا ببینیــم ایــن نقــش شــدنی اســت یــا
خیــر .بعــد شــکر خــدا اتفــاق الزم رخ داد و ایــن نقــش را
تمامــا بــاور کــردم.
ســوگل خلیــق بازیگــر ایــن فیلــم دربــاره نقــش خــود و
دوگانگــی آن بیــان کــرد :کنتــرل دوگانگــی توســط یوســف
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حاتمیکیــا اتفــاق افتــاد و تجربــه تئاتــر هــم البتــه در
فیلــم کمــک کــرد.
یوســف حاتمیکیــا در ادامــه دربــاره پیــش بــردن کار بــا
عوامــل بیــان کــرد :ایــن چهارمیــن فیلمنامــه مــن بــود امــا
ســر فیلمبــرداری کــه بازیگــران را دیــدم گفتــم ایــن چــه
کاری بــود کــه انجــام دادم ولــی در ایــن کار یــک خانــواده
کنــارم بودنــد و اگــر ایــن عوامــل در کارم حضــور نداشــتند
واقعــا نمیتوانســتم ایــن کار را بــه ســرانجام برســانم.
یکتــا ناصــر در ادامــه دربــاره نقــش خــود در «شــب طالیی»
گفــت :ســعی کــردم در خدمــت فیلــم باشــم و اضافـهکاری
نکنــم .چــون گاهــی اوقــات میشــود کارهایــی انجــام داد
تــا گفــت کــه مــن بازیگــر کار بلــدی هســتم ولــی ایــن کار
را انجــام نــدادم و تنهــا روی نقــش خــود تمرکــز کــردم.
امیــر نوبخــت حقیقــی صدابــردار فیلــم «شــب طالیــی»
در ادامــه دربــاره ســختی کار در ایــن فیلــم تصریــح کــرد:
ســختی کار و حفــظ شــرایط و اتفاقــات در صــدا بیشــتر
بــرای بازیگــران بــود.
مریــم ســعادت دربــاره بــازی در نقشــی بزرگتــر از خــود در
«شــب طالیــی» بیــان کــرد :ایــن نقــش ســختی هــای خــاص
خــودش را داشــت امــا مــن شــخصا از کارهای تازه اســتقبال
میکنــم و ایــن کار خیلــی برایــم بســیار جــذاب بــود.
ســعادت اضافــه کــرد :در کنــار ایــن مــوارد یوســف حاتمــی
کیــا بســیار زیــاد بــه مــن کمــک کــرد کــه ریتمــم در آن ســن
تنــد نشــود و ایــن را مدیــون یوســف حاتمــی کیــا هســتم
چراکــه مــن کال انســان عجولــی هســتم.
امیــد گلــزاده طــراح گریــم دربــاره گریــم بازیگــران بــه
خصــوص گریــم افــراد پــا بــه ســن گذاشــته اظهــار کــرد:
گریــم ایــن میــزان از بازیگــران در یــک فیلــم ســختی خــاص
خــود را دارد و بایــد راکــورد آن را حفــظ کــرد و امــروز
بعــد از دیــدن فیلــم خوشــحال شــدم و حــس میکنــم
کاراکترهــا باورپذیــر شــدند.
عمــاد خدابخــش تدوینگــر فیلــم «شــب طالیــی» دربــاره
حــذف برخــی ســکانسها بیــان کــرد :مــن همیشــه فکــر
میکنــم میتوانــم کار را بهتــر کــرد بنابرایــن اگــر تدویــن
مجــدد کنیــم بــاز هــم میتــوان کار را کوتاهتــر کــرد .بــا
ایــن حــال کار مــا  2بــار کوتــاه شــده اســت.

حاتمیکیــا در ادامــه دربــاره تــک لوکیشــن بــودن کار
بیــان کــرد :ایــن اتفــاق بارهــا در ســینمای مــا و جهــان
اتفــاق افتــاده اســت .بنابرایــن اتفــاق تــازهای نبــود و قصــد
بــه صحنــه تئاتــر بــردن و تلــه تئاتــر ســاختن را نداشــتم.
اویــس طوفانــی در ادامــه دربــاره ورود بــه ســینما گفــت:
مــن و بهــراد مهرجــو ســابقه روزنامهنــگاری داریــم و ورود
بــه تهیهکنندگــی ســینما رویــا بــود .امــا اکنــون یــک فیلــم
دیگــر را هــم آمــاده کردیــم و بنــای مــا ایــن اســت کــه از
فیلمســازان جــوان حمایــت کنیــم.
یوســف حاتمــی کیــا در ادامــه دربــاره حضــور پــدرش
در «شــب طالیــی» عنــوان کــرد :افتخــار میکنــم فرزنــد
ابراهیــم حاتمیکیــا هســتم .واقعیــت ایــن اســت کــه مــا
کارت تهیهکنندگــی نداشــتیم و مثــل هــر آدم دیگــری
بــه نزدیــک تریــن فــرد خــود کــه پــدر بــود مراجعــه کردیــم.
ایشــان هــم مهربانانــه اعتمــاد کــرد و از دور مــا را هدایــت
کــرد.
امیــر حســین حــداد طــراح صحنــه «شــب طالیــی» دربــاره
حفــظ حــس خانــه مــادر بــزرگ در ایــن فیلــم بیــان کــرد :در
طراحــی صحنــه ســعی کردیــم اتمســفر خانــه مادربــزرگ
را حفــظ کنیــم و اتفــاق خوبــی را ایجــاد کنیــم .امیــدوارم
اتفــاق از نظــر مخاطبــان هــم خــوب شــده باشــد.
ســینا رازانــی دربــاره بــازی در ایــن نقــش در فیلــم «شــب
طالیــی» اظهــار کــرد :ســعی کــردم در ایــن فیلــم کار تیمــی
انجــام دهــم .مهمتریــن اتفاقــی کــه بــرای کاراکتــر علی رخ
میدهــد ایــن بــود کــه بتوانــد همــراه ایــن خانــواده باشــد
و بیــرون نزنــد کــه بــا کمــک یوســف حاتمــی کیــا ســعی
کــردم ایــن کار را انجــام دهــم.
پیــام آزادی آهنگســاز فیلــم «شــب طالیــی» در ادامــه
دربــاره آهنگســازی ایــن فیلــم بیــان کــرد :موســیقی
فیلــم بــرای یوســف حاتمــی کیــا خیلــی مهــم بــود .فیلــم
اجتماعــی بــود و کار ســختی داشــتیم .ســعی کردیــم کــه
موســیقی از کار بیــرون نزنــد و اتفــاق خوبــی را شــاهد
باشــیم.
یوســف حاتمیکیــا در پایــان گفــت :از همــه عوامــل
فیلــم تشــکر میکنــم کــه اگــر نبودنــد ایــن فیلــم ســاخته
نمیشــد
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گفت و گو محمدرضا شرف الدین اولین برنده سیمرغ بلورین جلوه های ویژه میدانی

کانی مانگا نقطه پرش من بود

جلوه های ویژه یک علم است که نیازمند شاخه های مختلف علوم است .من برای طراحی جلوه های ویژه
به دانشگاهها میرفتم و از متخصصین مکانیک و الکترونیک کمک می گرفتم

فجـــــر
چـــهل

محمدرضـا شـرف الدیـن را اغلـب بـه خاطـر مدیریـت طوالنـی بـر انجمـن سـینمای انقلاب و دفـاع مقـدس مـی شناسـند،
هنرمنـدی کـه بخـش مهمـی از آثـار سـینمای دفـاع مقـدس بـا حضـور مسـتقیم وی بـه عنـوان مسـئول جلـوه هـای ویـژه
میدانـی سـاخته شـده اسـت .شـرف الدیـن در سـال  1366اولیـن لـوح زیریـن جلـوه هـای ویـژه را بـرای فیلـم «کانـی مانـگا»
گرفت و سـال بعد از آن نیز اولین سـیمرغ بلورین جلوه های ویژه را برای «انسـان و اسـلحه» به دسـت آورد .وی در گفت
و گـو بـا ویـژه نامـه چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر مـروری بـر خاطـرات خـود داشـته اسـت.

گفتوگو
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محمد صادق عابدینی
جایـزه جلـوه هـای ویـژه خیلـی دیرتـر از آنچـه فکـر مـی
شـد بـه جوایـز فجـر اضافـه شـد .در حالـی کـه از ابتـدای
جشـنواره بـه واسـطه سـاخت فیلـم های جنگـی ،از جلوه
هـای ویـژه اسـتفاده شـده اسـت! چـرا اینقـدر دیـر ایـن
اتفـاق رخ داد؟
جلـوه هـای ویـژه بـه عنـوان یک تخصـص و یک موضـوع تاثیر
گـذار در کیفیـت فیلـم هـا تـا مدت ها جدی گرفته نمی شـد.
جلـوه هـای ویـژه فیلـم هـا هـم اغلـب در حـد تیـر و ترقـه بـود
کـه بـود و نبـودش امتیـازی بـه شـمار نمـی رفـت .اولیـن بـار
دوسـت عزیزم علی رسـتگار بود که نشـان داد جلوه های ویژه
یـک کار تخصصـی اسـت و چقـدر مـی توانـد بـر کیفیـت فیلم
تاثیرگـذار باشـد .پـس از آن بـود کـه نـگاه بـه جلوه هـای ویژه
یـک نـگاه حرفه ای شـد.
شـما در دوسـال پیاپی جایزه جلوه های ویژه را گرفتید،
بـه عبـارت بهتـر آخریـن لـوح زریبـن و اولیـن سـیمرغ
بلوریـن فجـر در ایـن شـاخه را شـما بـه دسـت آوردیـد.
بلـه مـن بـرای «کانـی مانگا» لـوح زرین گرفتم و سـال بعد برای
«انسـان و اسـلحه» سـیمرغ بلوریـن گرفتـم .فیلمبـرداری ایـن
دو فیلـم تقریبـا همزمـان بود یعنی زمانی که انسـان و اسـلحه

را آغـاز کـردم اواخـر کانـی مانگا بود.
کانـی مانـگا ،چهارمیـن فیلـم شـما و اولیـن جایـزه
سـینمایی تـان بـود؟
نـه چهارمـی نبـود ،قبـل از آن تعـداد بیشـتری کار انجـام داده
بـودم مثـل «گـزارش یـک قتـل» کـه متاسـفانه خیلـی از آنهـا
ثبـت نشـده اسـت.
فیلـم «کانـی مانـگا» یکـی از آثـار مانـدگار مرحوم سـیف
اهلل داد ،اسـت ،کار کـردن بـا وی چطـور بـود؟
خـدا رحمـت کنـد ،سـیف اهلل داد مـرد خارق العـاده ای بود .من
در زمـان کار کانـی مانـگا ،تجربـه کافـی نداشـتم و آن فیلـم
یـک فرصـت اسـتثنایی بـود کـه بـرای مـن ایجـاد شـد .سـیف
اهلل داد بـا صبـر و حوصلـه کنـار مـن ایسـتاد و بـه مـن اعتمـاد
بـه نقـس داد ،هیـج وقـت محبت او را فرامـوش نخواهم کرد.
یـک فیلمسـاز متفـاوت بـود چـه از نظر شـخصیت و چه از نظر
توانایـی هـای حرفـه ای!
خاطره خاصی از فیلم کانی مانگا دارید؟
تمـام فیلـم خاطـره بـود .مخصوصـا ایـن که کانی مانگا سـکوی
پـرش مـن شـد .خاطـره ای که از فیلم کانـی مانگا دارم و هنوز
در خاطـرم مانـده وخـودش ماننـد یـک فیلـم سـینمایی اسـت،

من در زمان کار کانی مانگا،

تجربه کافی نداشتم و آن فیلم
یک فرصت استثنایی بود که

برای من ایجاد شد .سیف اهلل
داد با صبر و حوصله کنار من

ایستاد و به من اعتماد به نقس
داد ،هیج وقت محبت او را
فراموش نخواهم کرد
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مربوط به زمانی می شـود که ما داشـتیم مواد منفجر را برای
سـکانس شـلیک بالگردهـا جـای گـذاری مـی کردیـم .منطقـه
فیلمبـرداری دامنـه کـوه بـود و رفـت و آمـد نداشـت .قـرار بـود
فـردا فیلمبـرداری انجـام شـود .مـن یـک روز قبـل تـر مـواد را
جاگـذاری کـردم و یـک بعـد از ظهر کامل مشـغول آماده سـازی
اسپشـیال افکـت بـودم .کار کـه تمـام شـد بـه محـل اسـتقرار
تیـم فیلمبـرداری رفتیـم کـه صبـح سـکانس شـلیک گرفتـه
شـود .همـان شـب درمنطقـه بـاران گرفـت .بـه سـیف اهلل داد
گفتـم کـه بـاران همـه مـواد منفجـره را خـراب مـی کنـد و ایـن
کار خسـارت مالـی زیـادی بـه همـراه خواهـد داشـت .چـون آن
مـواد از بیـن مـی رفـت و بایـد دوبـاره مـواد منفجـره خریـداری
مـی شـد و هزینـه زیـادی هـم داشـت .آقـای داد بـه من گفت
خـب االن چـه کار کنیـم؟ بـه او گفتم من حاضرم بروم و همه
مواد را جمع آوری کنم .شـب هنگام با یک خودرو راه افتادم
و در بین راه برف گرفت ،منظره ای که صبح خشک بود کامال
زیـر بـرف رفتـه بـود .در نیمـه شـب زیـر بـارش بـرف و بـا چـراغ
قـوه شـروع کـردم بـه جمع آوری مواد کارگذاری شـده .ریسـک
بزرگـی بـود چـون آنجـا گـرگ و سـایر حیوانـات وحشـی رفـت و
آمـد مـی کردنـد .بـارش بـرف و بـاران تا چنـد روز ادامه داشـت
و مـا در شـهر منتظـر بودیـم .عملا نمـی شـد کاری کـرد .چنـد
روز بعد که شـرایط خوب شـد ،برای ادامه فیلمبرداری رفتیم،
ولـی مشـکل جدیـدی بـه وجـود آمـد بود.

چه مشکلی رخ داده بود؟
زیـر همـه سـنگ هـا ِگل بـود ،اگـر انفجـار انجـام میشـد ،گل به
هـوا مـی پاشـید و عملا بـا راکوردهـای قبلـی فیلـم همخوانـی
نداشـت .بـه آقـای داد گفتـم کـه مـواد منفجـره را بـا خـاک در
ظـرف هـای مخصـوص بگذاریـم و افنجار هـا را انجام دهیم .با
ایـن کار مشـکل پخـش شـدن گل از بیـن رفـت.
شـما یکـی از پرکارتریـن مسـئوالن جلـوه هـای ویـژه در
سـینما بودیـد ،بـه یـاد داریـد در چنـد فیلـم مسـئولیت
جلـوه هـای ویـژه را داشـتید؟
مـن حـدود  90فیلـم به عنوان مسـئول جلـوه های ویژه و مدیر
تولیـد کار کـردم  10فیلـم هم تهیه کنندگی کرده ام.
آخریـن کاری کـه جلـوه هـای ویـژه اش بـر عهـده شـما
بـود ،چـه فیلمـی بـود؟
فیلـم مزرعـه پـدری سـاخته مرحـوم مالقلـی پـور بـود .پـس از
آن بـه خاطـر مسـئولیتی کـه در انجمـن سـینمای انقلاب و
دفـاع مقـدس گرفتـم ،از کار جلـوه هـای ویـژه دور شـدم.
در کارنامـه سـینمایی شـما بـه غیـر از مسـئولیت هایـی
مثـل تهیـه کنندگـی و مسـئول جلـوه های ویـژه کارهای
دیگـری نیـز دیـده می شـود!
کار تدویـن و عکاسـی هـم انجـام دادم .حتـی در دانشـگاه هم
تدریـس کـردم .علاوه بـر طراحـی جلوه هـای ویژه بـه کارگردان
ها پیشـنهاد و مشـاوره می دادم.
جلوه های ویژه تا پیش از اینکه در فجر به آن پرداخته
شـود ،سـابقه چندانی در سـینمای ایران نداشـت ،بدون
داشـتن الگـو و نمونـه طراحـی کار جلـوه هـای ویـژه را
پیـش بـردن سـخت نبود ؟
مـن اهـل مطالعـه بـودم .دائـم بـه کتابخانـه هـا مـی رفتـم و
سـراغ منابـع خارجـی مـی رفـت .آن زمـان اینترنـت نبـود ،بـرای
همیـن دسترسـی بـه منابـع خارجـی محـدود بـود .در دوره ای
مجموعـه کتـاب هـای انتشـارات «فـوکال» را خریـدم و چـون
تسـلطم بـر زبـان خارجـی خـوب بـود ،مطالعه کردم .پـس از آن
هـم تلاش کـردم آنچـه خوانـده ام را در کارهـا پیـاده سـازی
کنـم .جلـوه هـای ویـژه یک علم اسـت که نیازمند شـاخه های
مختلـف علـوم اسـت .مـن بـرای طراحـی جلـوه هـای ویـژه بـه
دانشگاه ها می رفتم و از متخصصین مکانیک و الکترونیک
کمـک مـی گرفتم.
در دوره ای هـم بـه شـما پیشـنهاد ایجـاد رشـته جلـوه
هـای ویـژه داده شـده؟!
بلـه ،بـه مـن پیشـنهاد دادنـد در کنـار شـاخه هـای چهـار گانـه
سـینما ،رشـته جلـوه هـای ویـژه را تاسـیس کنـم .مـن هـم برای
آن رشته چند واحد طراحی صنعتی 4 ،واحد اجباری مکانیک و
 2واحد شـناخت مواد تعریف کردم .چون عمال دیده بودم برای
طراحـی جلـوه هـای ویـژه بـه همـه این تخصـص ها نیاز اسـت.
خالقیتـی هـم در کار جلـوه هـای ویـژه داشـته اید که تا
پیش از شـما در سـینما بی سـابقه باشـد؟
زیـاد بـوده ،مثلا در فیلـم «تعقیـب سـایه ها» ،بـرای اولین بار
قـرار شـد بـا اسـلحه  MP4رو بـه دوربیـن شـلیک شـودMP4 .
اسـلحه خاصـی بـود کـه گلولـه های مشـقی آن در ایـران نبود.
من اسـلحه را بردم در دانشـکده هنرهای زیبا دانشـگاه تهران
از اسـاتید دانشـکده خواسـتم کمـک کننـد تـا بتوانـم طراحـی
بـرای شـلیک از گلولـه داشـته باشـم .بـا کار دانشـگاهی کـه
انجـام شـد بـرای اولیـن بـار در سـینمای ایـران شـلیک بـا ایـن
اسـلحه رو بـه دوربیـن انجـام شـد و بعـد هـا توسـط خیلـی هـا
دوبـاره تکـرار شـد .در فیلـم کانی مانگا هم همین طور ،صحنه
تیـر انـدازی از بالگـرد تـا قبـل از آن در سـینما نبـود .ولـی بعـد
از آن در چندیـن فیلـم همـان روش مـن تکـرار شـد .در فیلـم
«طوفان شـن» هم ما مشـکل شـلیک تفنگ آمریکایی  M16را
داشـتیم کـه بـا خالقیتـی کـه داشـتیم کار انجـام شـد.
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«هیچکس منتظرت نیست»
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محسن اسالم زاده با فیلم «هیچکس منتظرت نیست» ،در
جشنواره فیلم فجر امسال حضور دارد ،با وی درباره سینمای
مسـتند و حضور در فجر گفت و گو کردیم.
محسـن اسلام زاده با اشـاره به جایگاه جشـنواره فیلم فجر،
ایـن جشـنواره را مهمتریـن اتفـاق سـینمایی ایـران ذکـر کـرد
و گفـت :فیلـم هـای مسـتند هـم جزئـی از سـینمای ایـران
هسـتند و باعث افتخار اسـت که این فیلم ها به جشـنواره
فجر راه پیدا میکنند زیرا این جشنواره نگاه جدی منتقدین
و رسـانه هـا را بـا خـود همـراه دارد.
وی تصریح کرد :شـاید گفته شـود جشـنواره سـینما حقیقت
بـرای سـینمای مسـتند وجـود دارد امـا بـه دلیل اینکـه در این
جشـنواره تعـداد فیلـم هـا بسـیار زیاد اسـت هر فیلـم آنطور
کـه بایـد و شـاید فرصـت نقـد و دیده شـدن پیـدا نمیکند در
حالیکـه در جشـنواره فجـر بـه دلیـل اینکـه تعـداد مسـتندها
محـدود اسـت نـگاه جـدی تـری به آثـار وجـود دارد.
کارگـردان فیلـم مسـتند هیچکـس منتظرت نیسـت ،با بیان
اینکه در جشـنواره فجر جایگاه آثار مسـتند به خوبی تعریف
نشـده و تعـداد آثـار راه یافتـه هـر سـاله متغیـر اسـت ،ادامه
داد :بـه اعتقـاد مـن بایـد تکلیـف مسـتند مشـخص شـود ،در
جشـنواره بگوینـد بـه طـور مثـال فیلـم مسـتند و فیلـم کوتاه
در جشـنواره فجـر بایـد ایـن تعـداد با این شـکل و ایـن راهکار
حضـور داشـته باشـد ،ایـن در حالـی بـود کـه در مراسـم قرعـه
کشـی اسـمی از فیلـم هـای مسـتند نیامـد و یـا نـوع پخـش
هـا مشـخص نیسـت و بـه نوعـی برخـورد میشـود کـه انـگار
با سـینمای مسـتند در جشـنواره رودربایسـتی دارند .اگر الزم
اسـت ایـن فیلـم هـا در جشـنواره باشـند کـه بایـد سـازوکاری
برای آنها تعریف ،تثبیت و تصویب شـود تا تکلیف مسـتند
در جشـنواره مشـخص تر باشـد.
وی تاکید کرد :به طور معمول در جشنواره هایی که سینمای
مسـتند و داسـتانی در کنار یکدیگر قرار می گیرند ،سـینمای
مسـتند تحت الشـعاع قرار می گیرد اما این از سـوی رسـانه
هـا اتفـاق نمـی افتـد بلکه این دبیر خانه جشـنواره اسـت که
با اعتماد و عملکرد خود می تواند تاثیر بسزایی در موفقیت
و دیده شـدن فیلم های مسـتند جشـنواره داشته باشد.
اسالم زاده با بیان اینکه من سال  ۹۸هم در جشنواره فیلم
داشـتم کـه مخاطـب خوبـی هـم بـرای آن آمـد ،گفـت :امـروز
سـالن هـا مشـخص نیسـت ،سـالن  ۶۰نفـره بـرای یـک فیلـم

فاجعـه اسـت بـا ایـن وجود دو اکران در دو سـینما برای اکران
فیلم من در نظر گرفته شـده که اتفاق خوبی اسـت و باعث
مـی شـود فیلم دیده شـود.
جایزه به فیلم برتر و کارگردان برتر
وی اضافـه کـرد :زمانـی کـه فیلمـی به جشـنواره فجـر راه پیدا
مـی کننـد در آزمـون جـدی تـری قـرار می گیـرد و محک جدی
مـی خـورد .در جشـنواره فجـر فیلمهـای شـاخص بخـش بلنـد
سـینمایی و گلچینـی از بهتریـن های سـینما حقیقت حضور
دارنـد کـه رقابـت بسـیار سـختی را رقـم میزنـد و ایـن بـه نظر
مـن در ایجـاد انگیـزه در مستندسـازان بسـیار موثر اسـت اما
انتقـادی کـه وارد اسـت ایـن اسـت کـه یک جایزه بـرای فیلم
هـای مسـتند کـم اسـت .در دنیـای مسـتند بـه دلیـل بودجـه
هـای محـدود تهیـه کننـده و کارگـردان یـک نفـر اسـت که به
نظـر مـن الزم اسـت یـک جایـزه بـه فیلـم برتـر و یـک جایـزه
نیـز بـه کارگـردان برتـر داده شـود تـا فیلـم سـازان تشـویق و
ترغیب شـوند.
کارگـردان فیلـم مسـتند هیچکـس منتظـرت نیسـت بـا بیان
اینکـه سـال  ۹۸تجربـه خوبـی از ایـن بـاب بـود کـه مسـتندها
را سـانس آخر گذاشـتند و برای ورود مهمانان سـخت گیری
خاصـی نمیشـد ،خاطرنشـان کـرد :بـا ایـن وجـود سـینمای
مسـتند در اکـران هـای مردمـی همـان سـال وجود داشـت که
زیـاد خـوب نبـود زیـرا بـا توجه به اینکـه مردم بایـد به صورت
سـری بلیت می خریدند شـاید کسـی این فیلم ها را دوست
نداشـت کـه ایـن موضـوع مـورد انتقـاد قـرار گرفـت امـا مـدل
سـانس آخـر و اجـازه دادن بـه مخاطبین مدل موفقی بود که
در سـال  ۹۸در پردیـس ملـت انجـام شـد.
وی ادامـه داد :بـه نظـر مـن در خانـه جشـنواره اگـر بشـود
سـالن هـای  ۲۰۰تـا  ۳۰۰نفره در سـانس آخـر برای فیلم های
مسـتند در نظـر گرفتـه شـود و پـس از دو تـا سـه اکران فیلم
هـا در شـهر تهـران نمایـش داده شـود مسـتند سـازان مـی
تواننـد مخاطبـان خـود را بیاورنـد.
اسلام زاده اضافـه کـرد :تبلیغاتـی کـه از سـوی جشـنواره،
متولی مستندسازی یعنی مرکز گسترش سینمای مستند و
تجربـی و پـس از آن شـبکه مسـتند روی فیلـم های مسـتند
صـورت مـی گیـرد مـی توانـد مخاطبیـن را ترغیـب کـرده و به
این شـکل اسـتقبال مردمی نیز از فیلم ها بیشـتر می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال هـای اخیـر اکـران هـای مسـتند
موفـق زیـادی داشـتیم کـه حتـی برخـی از آنهـا بـه توفیقاتی
هـم در گیشـه دسـت پیـدا کردنـد ،گفـت :مـردم راغـب بـه
دیـدن مسـتند هسـتند مخصوصـا اگـر مسـتندهایی در
خصـوص زندگـی و دغدغـه هـای آنهـا باشـد.

گفت و گو با کارگردان فیلم کوتاه «ویار»:

بازیگری و کارگردانی
در «ویار» برایم سخت بود
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حـورا طباطبایـی کارگـردان فیلـم کوتـاه «ویـار» کـه در
چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر حضـور دارد ،یادداشـتی
دربـاره پروسـه تولیـد ایـن فیلـم در اختیارمـان قـرار داده
اسـت.
هنرجـوی بازیگـری هسـتم و بـه عنوان اولیـن کار حرفه ای
و بـه واسـطه حضـور در کالس هـای آقـای هومـن سـیدی،
یـک سـکانس کوتـاه در سـریال «قورباغـه» بـازی کردم.
سـخت تریـن قسـمت فیلـم «ویـار» ایـن بـود کـه هـم بـه
عنـوان کارگـردان و هـم بـه عنـوان بازیگـر نمـی توانسـتم
تمرکـز باالیـی داشـته باشـم و خیلـی بـرام سـخت بـود و
چالـش اصلـی مـن همیـن بـود کـه خودمـم در «ویـار» بازی
مـی کـردم؛ چـون تجربـه ای نداشـتم.
بازیگـران ایـن فیلـم همـه بـا هـم در یـک آموزشـگاه
هـم کالس و هـم دوره بودیـم و همدیگـر را بـه خوبـی
مـی شـناختیم و بـرای اینکـه فیلممـان در یـک جشـنواره

معتبـر ماننـد فیلـم کوتـاه تهـران انتخـاب شـود ،خیلـی
شـور و هیجـان داشـتیم و پـس از اینکـه فیلـم در چنـد
رشـته کاندیـد شـد و جایـزه فیلمنامـه را گرفـت ،بـه شـدت
خوشـحال شـدیم.
اولیـن تجربـه فیلـم سـازی مـن بـه سـاخت فیلـم کوتـاه
«سـور» در سـال  ۹۸برمی گشـت که نتیجه دلخواهی برای
مـن نداشـت .ولـی موقـع سـاخت «ویـار» فهمیـدم کـه بـا
همـان شکسـت خیلـی چیزهـا یـاد گرفتـم .درواقـع متـن و
دکوپـاژ عجیـب آن فیلـم مـن را بـه ایـن نتیجـه رسـاند که
داسـتان از همـه چیـز مهـم تـر اسـت و اینکـه حتمـا مـن
فیلمسـاز بایـد داسـتانی بـرای تعریف کردن داشـته باشـم.
مـدال ایسـفا هـم البتـه ایـن انگیـزه را در مـن تقویـت کـرد
کـه کارگردانـی هـم مـی توانـد به انـدازه ی بازیگـری جذاب
و هیجـان انگیـز باشـد و اینکـه چقـدر دوسـت دارم کـه باز
هـم فیلم بسـازم.

فجـــــر
چـــهل

21

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

فجـــــر
چـــهل

22

جذابیتهای سیمرغ فیلمبرداری

دست و پنجه نرم کردن با نور و تصویر
ذرهبین
محدثه واعظیپور
فیلمبـرداری از رشـتههایی اسـت کـه پـس از پیـروزی
انقلاب اسلامی بـا تولـد نسـلی تـازه از فیلمبـرداران رونـق
گرفـت .ماهیـت سـینمای پیـش از انقلاب کـه عمدتـا در
فضـای تجـاری خالصـه میشـد کمتـر بـه تکنیسـین هـا
فرصـت نـوآوری و شـکوفایی مـیداد .بارقههـای خالقیـت و
نـوآوری در سـینمای گذشـته دیـده مـی شـد ،امـا مسـتدام
نبـود .پـس از پیـروزی انقلاب ،بـه ویـژه در دهـه شـصت،
سـتونهای سـینمای پـس از انقلاب ،اسـتوار شـد .نسـل
تازه ،آمده بودند تا تعریفشان از سینما را تجسم ببخشند.
جشـنواره فیلـم فجـر ،مهمتریـن رویـداد سـینمایی ایـران،
عرصـهای بـرای تبلـور و دیـده شـدن ایـن نسـل بـود .نسـلی
که در میانشـان ،اسـتعدادهای بازیگری ،کارگردانی ،تدوین
و آهنگسـازی کـم نبـود .محمـود کالری ،تـورج منصـوری،
علیرضـا زریندسـت و محمـد آالدپـوش از فیلمبردارانـی
بودنـد کـه در سـالهای پـس از انقلاب در حـوزه کاریشـان
بـه سـتاره تبدیـل شـدند .فیلمبردارانـی که هر کدام ،سـبک
مخصـوص بـه خـود را دارنـد و شـیوه کارشـان بـا دیگـری
متفـاوت و منحصـر بـه فـرد اسـت.
سیمرغ در دستان فیلمبرداران
جایـزه بهتریـن فیلمبـرداری از دومیـن دوره جشـنواره فیلـم
فجـر اهـدا شـد .اسـماعیل امامـی بـرای فیلـم «هیـوالی
درون» ایـن جایـزه را دریافـت کـرد .رکـورددار دریافـت
سـیمرغ بلوریـن ،محمـود کالری اسـت .فیلمبـرداری کـه
کارنامهای درخشـان دارد .کالری فعالیت در سـینمای ایران
را بـا دسـتیاری مهـرداد فخیمـی در فیلـم «تیـغ و ابریشـم»

و عکاسـی در «مدرسـه موشهـا» شـروع کـرد و محصـول
سـینمای پـس از انقلاب اسـت .اولیـن لـوح زریـن بهتریـن
فیلمبـرداری را در سـال  64و بـرای فیلـم «جـاده هـای سـرد»
(مسـعود جعفـری جوزانـی) دریافـت کـرد .کالری در طـی
سـالهای حضـورش پشـت دوربیـن سـینما ،بـا بسـیاری از
کارگردانهـا همـکاری داشـته اسـت.
او تـا بـه حـال  5سـیمرغ بلوریـن بـرای فیلمهـای «سـرب»،
(مسـعود کیمیایـی)« ،گبـه» (محسـن مخملبـاف)« ،بـوی
کافـور ،عطـر یـاس» (بهمـن فرمـانآرا)« ،خـون بـازی»
(رخشـان بنیاعتمـاد) و «جدایـی نـادر از سـیمین» (اصغـر
فرهـادی) دریافـت کـرده اسـت.
تـورج منصـوری ابتـدا بـه عنـوان عـکاس و بعـد بـه عنـوان
دسـتیار در چنـد فیلـم کوتـاه شـروع بـه کار کـرد ،او در
دهـه شـصت بـه عنـوان فیلمبـردار کارش را آغـاز کـرد و
یکـی از پرافتخارتریـن فیلمبـرداران سـینمای ایـران اسـت،
کارنامـهای متنـوع دارد ،بـه عنـوان تهیـه کننـده و تدوینگـر
تجربـه کـرده و چهـار فیلـم کارگردانـی کـرده اسـت .او بـرای
«هامـون» (داریـوش مهرجویـی) سـیمرغ بلوریـن بهتریـن
فیلمبرداری هشـتمین جشـنواره فیلم فجر را دریافت کرد.
علیرضـا زریـن دسـت ،سـینما را پیـش از انقلاب آغـاز کرد،
« وسوسـه شـیطان» نخسـتین فیلمـی بـود کـه اواخـر دهه
 40و بـه عنـوان دسـتیار فیلمبـردار در آن حضـور پیـدا کرد.
زریـن دسـت در ایـن سـالها یکی از مهمتریـن فیلمبرداران
سـینمای ایـران بـوده کـه در سـیزدهمین دوره جشـنواره
فیلـم فجـر بـرای فیلمبـرداری خیره کننده «پـری» (داریوش
مهرجویـی) و در سـی و ششـمین دوره بـرای فیلمبـرداری
دشـوار «سـرو زیـر آب» (محمدعلـی باشـه آهنگـر) سـیمرغ
بلوریـن را بـه خانـه بـرده اسـت .زریـن دسـت معمـوال هـر
دوره از جشـنواره فیلمـی داشـته و نامـش در فهرسـت
نامزدهـا دیـده میشـود.
بهـرام بدخشـانی مدیـر فیلمبـرداری گزیـدهکاری اسـت ،در

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

کارنامه بدخشـانی پروژههای دشـوار و جذابی دیده میشـود
کـه فیلمبـرداری آنها به یادماندنی اسـت .بدخشـانی سـیمرغ
بلوریـن بهتریـن فیلمبرداری بیسـت و نهمین جشـنواره فیلم
فجـر بـرای «راه آبـی ابریشـم» (محمـد بزرگنیـا) ،سـیمرغ
بلوریـن بهتریـن فیلمبرداری بیسـت و دومین دوره جشـنواره
فیلـم فجـر بـرای «دوئـل» (احمدرضـا درویـش) و سـیمرغ
بلوریـن بهتریـن فیلمبـرداری هفدهمیـن جشـنواره فیلم فجر
را بـرای «هیـوا» (رسـول مالقلیپـور) را دریافـت کـرده اسـت.
حسـین جعفریـان اواسـط دهـه  60بـه سـینما آمـد و بیش از
 ۳۰فیلم داسـتانی ،مسـتند و سـریال تلویزیونی فیلمبرداری
کـرده اسـت .او سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمبـرداری سـی
و دومیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـرای «رسـتاخیز» (احمدرضـا
درویـش) و سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمبـرداری جشـنواره
فیلـم فجـر بـرای «دربـاره الـی» (اصغـر فرهـادی) را در کارنامـه
دارد .جعفریـان کـه کارنامـهای متنـوع و آثـاری مانـدگار دارد،
بـرای فیلمبـرداری فیلـم «نرگـس» (رخشـان بنـی اعتمـاد)
دیپلـم افتخـار دهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر را دریافـت کرد.
اصغـر رفیعیجـم مثـل اغلـب فیلمبـرداران شـاخص سـینمای
ایـران کارش را بـا عکاسـی و پیـش از انقلاب شـروع کـرد ،او
در دهـه هفتـاد و هشـتاد پرکارتـر بـود و در سـالهای اخیـر
گزیدهکارتر شـده اسـت .رفیعی جم سـیمرغ بلورین بهترین
فیلمبـرداری بـرای فیلم «شـاید وقتی دیگـر» (بهرام بیضایی)
را از ششـمین جشـنواره ،سـیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری
در نهمین جشـنواره فیلم فجر برای «پرده آخر» (واروژ کریم
مسـیحی) و سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمبـرداری نوزدهـم
جشـنواره بـرای «سگکشـی» (بهـرام بیضایـی) را دریافـت
کرده اسـت.
مرتضـی پورصمـدی عـکاس و مدیـر فیلمبـرداری اسـت و
در سـینمای داسـتانی و مسـتند فعالیـت میکنـد .بخـش
قابـل توجهـی از کارنامـه پورصمـدی بـا سـینمای متفـاوت
و تجربههـای نـوی فیلمسـازان جـوان گـره خـورده اسـت .او
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمبـرداری بیسـت و هفتمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر را بـرای «شـبانه روز» (امیـد بنکـدار،
کیـوان علیمحمـدی) دریافـت کـرده اسـت.
محمـد آالدپـوش یکـی دیگـر از چهرههـای شـاخص این حوزه
اسـت کـه بـا فیلمبـرداری فیلـم کوتـاه کارش را در سـینما
آغـاز کـرد ،او دو بـار سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمبـرداری
را از پانزدهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـرای فیلمهـای

سـرزمین خورشـید (احمدرضـا درویـش) و بیسـتمین دوره
بـرای ایسـتگاه متـروک (علیرضـا رئیسـیان) دریافـت کـرده
اسـت .آالدپـوش در پنجمیـن جشـنواره فیلم فجـر لوح زرین
بهتریـن فیلمبـرداری را بـرای «گـزارش یـک قتـل» (محمدعلـی
نجفـی) بـه دسـت آورد.
حمیـد خضوعـی ابیانـه فیلمبـردار اغلـب فیلمهـای رضـا
میرکریمـی و بهـرام توکلـی ،فعالیـت در سـینما را سـال ۱۳۷۸
بـا فیلمبـرداری فیلم «کودک و سـرباز» (رضـا میرکریمی) آغاز
کـرد .ابیانـه کـه متعلـق به نسـل دوم فیلمبرداران اسـت برای
فیلمبـرداری «تختـی» (بهـرام توکلی) سـیمرغ بلورین بهترین
فیلمبردار سـیوهفتمین جشـنواره فیلم فجر را دریافت کرد.
او همچنیـن سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمبـرداری بیسـت و
پنجمیـن جشـنواره فیلـم فجـر را بـرای «پابرهنـه در بهشـت»
بـه دسـت آورد .سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلمبرداری بیسـت
و سـومین جشـنواره فیلم فجر برای فیلم «خیلی دور ،خیلی
نزدیـک» و سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمبـرداری بیسـت و
یکمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر برای «اینجا چراغی روشـن
اسـت» هـم در کارنامـه خضوعـی ابیانـه دیـده میشـود .او
بـرای فیلمبـرداری «زیـر نـور مـاه» دیپلـم افتخـار بهتریـن
فیلمبـرداری نوزدهمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر را دریافت
کرد.
هومن بهمنش از نسـل سـوم فیلمبرداران اسـت ،اسـتعدادی
کـه خیلـی زود مـورد توجـه قـرار گرفـت .بهمنـش در کنـار
فیلمبـرداری فیلمهـای سـینمایی ،چنـد مسـتند هـم
فیلمبـرداری کـرده اسـت .او تـا به حـال دوبار سـیمرغ بلورین
بهتریـن فیلمبـرداری را بـه دسـت آورده اسـت .سـیمرغ
بلوریـن بهتریـن فیلمبـرداری سـی و یکمیـن جشـنواره فیلـم
فجـر بـرای فیلـم «دربنـد» (پرویز شـهبازی) و سـیمرغ بلورین
بهتریـن فیلمبـرداری سـی و پنجمیـن جشـنواره فیلـم فجـر
بـرای «تابسـتان داغ» (ابراهیـم ایـرج زاد).
مرتضـی نجفـی از فیلمبـرداران جوانـی اسـت کـه اواخـر دهـه
هفتـاد فعالیتـش را بـا دسـتیاری آغـاز کـرد .او کارنامـهای
متنـوع دارد و در آثـاری متفـاوت پشـت دوربین بوده اسـت.
نجفی سـیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری سـی و هشـتمین
جشـنواره فیلـم فجـر بـرای «تومـان» (مرتضـی فرشـباف) و
سـیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری سـی و نهمین جشـنواره
فیلـم فجـر بـرای «یـدو» (مهـدی جعفـری) و روشـن (روحاهلل
حجـازی) را دریافـت کـرده اسـت.
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 5فیلم برتر
آرای مردمی جشنواره چهلم فجر
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روابـط عمومـی چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر 5 ،فیلـم
برتر آرای مردمی جشـنواره فیلم فجر در اسـتان تهران
تـا  15بهمـن را اعلام کـرد .آخرین آمـار آرای مردمی در

1

اسـتان تهران  ۵فیلم پیشـتاز آرای مردمی از روز آغاز
جشـنواره تـا  12ظهـر روز  15بهمـن از مجمـوع 206.415
بلیـت فـروش رفتـه در تهـران به شـرح زیر اعالم شـد.

3

2

«موقعیت مهدی»
ی حجازیفر»
به کارگردانی «هاد 
و به تهیهکنندگی
«حبیباهلل والینژاد»

«مالقات خصوصی»
به کارگردانی «امید شمس»
و به تهیهکنندگی «امیر بنان»

« .3علفزار»
به کارگردانی «کاظم دانشی»
و به تهیهکنندگی
«بهرام رادان»

فجـــــر
چـــهل
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4

«شادروان» به کارگردانی
«حسین نمازی» و به
تهیهکنندگی «عباس نادران»

5

«مردبازنده» به کارگردانی
«محمدحسین مهدویان»
و به تهیهکنندگی
«امیر بنان و کامران حجازی»

آرای مردمی اعالم شده ،صرفا براساس تعداد رای ثبت شده بوده است
و نتایج نهایی براساس کیفیت میانگین رای اعالم میشود.

