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جشنواره میتواند شهرآشوبی کند
اساسـاً جشـنواره در همـه جـای دنیـا محـل عرضـهی
«سینما»سـت ،نـه «فیلـم» .بزرگتریـن جنایـت شـاید همیـن
باشـد کـه در جشـنواره و نقدهایمـان سـینما را در عرصـهی
فرهنـگ بـه ارائـه و نقـد فیلم تنـزل بدهیم .جملـهی معروفی
اسـت کـه بـه درسـتی میگوییـم« :در ایـران سـینما نداریـم،
فیلـم داریـم .».مگـر بـرای داشـتن فیلـم چـه بایـد کـرد؟
صنعـت فیلـم را اگـر در تعریـف اروپایـی آن ببینیـم یعنـی
سـهضلعی تولیـد ،توزیـع و نمایـش .مـا در ایـران هـم صنعت
تولیـد رو بـه جلویـی داریم و هم بازوهای توزیعی و نمایشـی
قـوی (سـالن سـینما ،تلویزیـون و  .)VODاگـر در تعریـف
آمریکایـی هـم بـه صنعـت فیلـم نـگاه کنیـم ،سـه رکـن ایده،
اسـتعداد و سـرمایه بـه وفـور و از راههـای مختلـف در ایـران
موجـود اسـت .امـا بـا تمـام ایـن تفاسـیر هنـوز فیلـم درخور و
شایسـتهای کـه مناسـب چشـم و شـعور و آگاهـی مخاطـب
باشـد در ویترین هر سـال سـینمای ایران نمیبینیم .فیلمی
کـه بتوانیـم بگوییـم «ایـن سـینما نـاب اسـت و مخاطـب
بـرای تماشـای آن ،تشـنه!» .سـینمایی کـه در عیـن سـرگرمی،
میتوانـد پیامهـای خـودش را همچـون ذکـری دلنشـین بـر
ذهـن و ناخـودآگاه مخاطـب بنشـاند.
باالتریـن درگیـری مخاطـب بـا سـینمای ایـران ،پنـج میلیـون
نفـر در سـال اسـت کـه از جمعیـت  80میلیونـی کشـور ،سـهم
ویـژهای را بـه خـود اختصـاص نـداده اسـت .پـس در ایـران طبق
آمـار ،فیلـم داریم (حدوداً سـالی  100فیلـم) ،زیاد هم داریم ،اما
آنچه تعریف درسـت و اساسـی فیلم اسـت؛ وجود ندارد .یعنی
فیلمی که حداقل بتواند نیمی از مردم جامعه را با خود همراه
کنـد .پـس میتـوان گفـت در ایـران سـینمایی وجود نداشـته و
آمارهایـی کـه هـر سـال بـا عنـوان «فیلمهـای ساختهشـده در
سـال» یـا «سـالنهای تأسیسـی در سـال» مشـاهده میکنیـم،
تنهـا عددهـای بیلان کاری مدیـران اسـت و دیگـر هیچ...
اما ایراد ،جشنواره است؟
سـؤال اساسـی این اسـت که آیا باید جشـنوارهها را مسـبب
ایـن شـرایط دانسـت؟ بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه هـر
جشـنواره در هـر جـای دنیـا تنهـا میتوانـد نقـش یکـی از
حلقههای سیاسـتگذاری در سـینمای آن کشـور را به دوش
بکشـد نـه همـهی آن را .پـس اگـر مـا سـینما نداریـم ،دلیـل
اصلـی آن در ریلگـذاری اشـتباه سیاسـتهای فرهنگـی و
هنـری کشـور بـوده و تنهـا بـر ُگـردهی جشـنوارهی فیلـم فجـر
کاملا
نیسـت .امـا آیـا در ایـن میـان جشـنوارهی فیلـم فجـر
ً
مبـرا از هـر گونـه اشـتباهی اسـت؟ خیـر ،حداقـل بـر اسـاس
تجربیـات سـالهای قبـل میتـوان گفـت جشـنوارهی فجـر
تـا امـروز بـه جـز سـالهای معـدودی ،ریلگـذاری اشـتباهی
داشـته اسـت.
جشنواره چه میتواند بکند؟
جشـنواره میتوانـد از سـینمای معیـار حمایـت کنـد ،داخـل
حلقههـای بسـتهی صنفـی نمانـد و از سـینمای نـاب حمایـت
کنـد .حتـی شـاید الزم باشـد بـه هیـچ فیلمـی جایـزه ندهیـم.
بگذاریـم سـیمرغ جشـنواره بـر شـانهی کسـی بنشـیند کـه
بـرای رسـیدن بـه سـینمای جدیـدی تلاش کـرده اسـت .اگـر

بـه لیسـت فیلمهـای جایزهگرفتـه در سـالهای اخیـر نـگاه
کنیـم ،هیـچ نـوآوری ویـژهای در محتـوا ،فـرم یـا حتـی سـوژه،
لحـن ،تـم و هـر چیـز دیگری پیدا نمیکنیم .همیشـه شـاهد
یـک تکـرار بودهایـم .سـاخت فیلم در ایران شـامل یک فرمول
سـاده شـده اسـت کـه در آن مخاطـب ،وکیـل مدافـع هیـچ
چیـز نیسـت و تنهـا قربانـی اندیشـههای ِد ُمـده و عقبتـر از
واقعیـت جامعـه ،کارگـردان اسـت.
غـرض نگارنـده تأکیـد بـر چیـزی نیسـت کـه در ایـن روزهـا به
سـینمای تجربی معنی شـده اسـت .نمیگویم برویم «سـگ
آندلوسـی» بسـازیم .بلکـه تأکیـد بـر اسـم و هویـت سـینما
لوینسـون فیلسـوف در
اسـت .سـینمایی کـه بـه قـول جـری
ِ
کتـاب «لذتهـای زیباییشـناختی» بتوانـد لـذت هنـری را
همـراه بـا ارزش هنـری ارائـه کنـد .سـینمایی کـه لـذت تماشـا
داشـته باشـد و بـیارزش نباشـد .دارم از لفـظ «سـینمای
ارزشـی» حمایـت میکنـم؟ قاعدتـاً بلـه .امـا منظـور از ارزش
تأکیـد بـر منویـات فطـری بشـر اسـت .سـینمایی کـه در آن
دیالوگهـا ،تصاویـر ،بازیگـران ،فـرم و محتـوا به اسـتخدام در
نیامـده باشـند ،بلکـه از فطـرت و بـرای فطـرت نوشـته شـده
باشـند .اینگونـه اسـت کـه اثـری بـر روح خواهـد داشـت و
بازتـاب ایـن روح در جامعـه ،شهرآشـوبی میکنـد.
جشـنواره میتوانـد از حمایـت زیباییشـناختی صرفـاً هنری یا
صنفـی ،سیاسـی و تجـاری فاصلـه بگیـرد و بـه جریانسـازی
اندیشـهی هنـری در سـینما برسـد .اندیشـهی هنـریای کـه
در آن از سـادگی مـردم و احساسـات پـاک و انسـانی آنهـا
سوءاسـتفاده نشـود .سـینمایی کـه همچـون ذکـری بـه
ِ
ناخـودآگاه مخاطـب همـوار شـود و او را راهـور زندگـی فطـری
باشـد .سـینمایی کـه سـرگرم کنـد و غیرمسـتقیم آمـوزش
بدهد .این چیزی اسـت که ما از نمونههای خوب سـینمایی
دیدهایم؛ یک لذت بادوام از تماشـا ،نه سـینمای مصرفی .نه
سـینمایی کـه بـا یکبـار دیـدن آرزو میکنـی کـه کاش دیگـر
بـه تماشـا کـه نـه ،حتـی بـه مواجهـه با آن نرسـیم .سـینمایی
کـه از مـا نخواهـد فقـط بـه سـتارگانش خیـره شـویم و راضـی
باشـیم از اینکـه در حـال تماشـای اکسـتریم کلـوزآپ چهرهای
زیبا در طول و عرض پردهی سـینما هسـتیم .پیچیده نباشـد،
داستانش همهفهم باشد و مخاطب را بدون دغدغه ،کنکاش
و نمادیابـی بـا خـودش همـراه و همـدل کنـدُ .غصهپراکنـی
نکنـد ،گداگـراف و فالکتبار نباشـد؛ شـخصیتهای مریض و
عقـدهای را در پایـان بـاز تئوریـزه نکنـد .سـینمایی کـه تعریف
درسـتی از رئالیسـم داشـته و کالغ ناتورالیسـم را بـه اسـم
قنـاری رئالیسـم بـه مـا نفروشـد .سـینمایی کـه سانسـور را
بهانـهای بـرای نسـاختن فیلـم خـوب تعریـف نکنـد.
جشـنواره میتوانـد بـه «قـدرت فیلـم» ایمـان داشـته باشـد.
حتی یک فیلم خوب میتواند سـالها برای جامعهاش حرف
داشـته باشـد و بـه آن فیلـم ،تـراز و بهـا بدهد .مـن امیدوارم،
و امسال بیشتر از هر سالی خشنودم به داشتن جشنوارهای
کـه از خالقیـت ،اسـتقبال کنـد و بـه اصالـت سـینمایی بهـا
بدهد؛ جشنوارهای که برای آیندهی کشور «سینما» پیشنهاد
کنـد ،نه فقـط «فیلم».
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خاطرات  30سال حضور سعید مستغاثی در جشنواره فیلم فجر

حسن این دوره این است که فیلمها
کمتر با نام فجر تعارض دارند

سـعید مسـتغاثی یکـی از فعـال تریـن منتقـدان سـینمایی کشـورمان در ادوار مختلـف جشـنواره فیلـم فجـر بـوده اسـت و
بـه بررسـی و آسـیب شناسـی و تحلیـل ایـن جشـنواره و نقـد آثـار آن پرداختـه اسـت؛ ایـن رئیـس اسـبق انجمـن منتقدان
همچنیـن بـه انحـای مختلفـی طـی  30دوره در جشـنواره فجـر حضـور یافتـه اسـت؛ در دوران جوانـی اش بـه عنـوان یـک
تماشـاگر آزاد و بعـد در کسـوت منتقـد و روزنامـه نـگار و در دوره ای نیـز در مقـام داور و امسـال هـم بـه عنـوان عضـو
شـوراهای پروانه سـاخت و پروانه نمایش سـینمایی ،آثار جشـنواره را رصد کرده اسـت .او خاطرات و ناگفته های جذاب و
قابل تأملی از سـال ها حضور و تجربه اش در جشـنواره فیلم فجر دارد که در این گفتوگو بخشـی را بازگو کرده اسـت:

گفتوگو
آرش فهیم
شـما یکـی از قدیمـی ترین و فعـال ترین منتقدان حاضر
در جشـنواره فیلم فجر محسـوب می شـوید ،از چه دوره
ای در این جشـنواره حضور می یافتید؟
مـن از سـال  68تاکنـون جشـنواره را دنبـال مـی کنـم و از آن
زمـان کـه دوره هشـتم بـود ،غیـر از دوره سـی و نهـم در سـال
 99که با شـیوع گسـترده کرونا همزمان شـد و نرفتم در تمام
دوره هـای جشـنواره فیلـم فجـر حضـور داشـته ام .در سـال
هـای نخسـت ،بـه طـور آزاد و بـا تهیـه بلیـت در جشـنواره فجر
حضـور مـی یافتـم .یـادم مـی آیـد کـه در آن سـال هـا بـرای
تماشـای یکـی از فیلـم هـای جشـنواره فجـر  12سـاعت در صف
ایسـتادم تـا بلیـت گیـرم بیایـد .از سـال  72و از طـرف نشـریه
فارابـی ،بـرای اولیـن بـار بـه عنـوان منتقـد بـه جشـنواره رفتـم.
آن موقـع بـه خبرنگارهـا و منتقـدان کارت سانسـی داده مـی
شد .
از حـال و هـوای آن دوران جشـنواره فجـر و خاطراتـی که
در ذهـن داریـد بگویید.

مـن در آن سـال هـا بیشـتر بـرای دیـدن فیلـم هـای خارجـی به
جشـنواره مـی رفتـم .یکـی از خاطـرات جالـب مـن از آن دوران،
نمایـش فیلـم «بـرگ هایـی از دفتـر شـیطان» سـاخته «کارل
درایـر» اسـت .ایـن فیلـم صامـت بـود و بـا زیرنویس فرانسـوی
در جشـنواره فیلم فجر اکران شـد .یادم هسـت موقع نمایش
فیلـم در سـینما عصـر جدیـد یـک نفـر معتـرض شـد و گفـت
کـه چـرا از قبـل اعلام نکـرده بودنـد کـه زیرنویـس ایـن فیلـم
فرانسـوی اسـت! مرحـوم هوشـنگ کاووسـی کـه در سـالن
حضـور داشـت چـون بـه زبـان فرانسـوی مسـلط بـود ،گفـت که
فیلـم را بـرای تماشـاگرها دوبلـه مـی کند و همزمـان با نمایش
فیلـم ،زیرنویـس فرانسـوی را بـه فارسـی ترجمـه مـی کـرد.
در چند دوره جشـنواره فجر هم فیلم های روز را در جشـنواره
نمایـش مـی دادنـد .مثلا یـادم هسـت در یـکدوره ،فیلـم
«رقصنـده بـا گـرگ هـا» را اکـران کردنـد کـه  30درصـد از فیلـم
بـه زبـان قبیلـه سـو و بـدون زیرنویـس بود! فیلم هـای خارجی
اغلـب بـه زبـان اصلـی بـود و بعضـا حتـی زیرنویـس انگلیسـی

حسن جشنواره امسال
این است که اغلب

فیلم ها کمتر با فجر

انقالب تعارض دارند و

بیشرشان دارای ساختار

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

هـم نداشـتند .امـا چـون در آن دوران برخلاف امـروز ،فیلـم
هـای خارجـی در دسـترس نبودنـد و فقـط در فیلمخانـه ملـی و
جشـنواره می شـد این نوع فیلم ها را دید ،فرصت را در زمان
برگـزاری جشـنواره غنیمـت مـی شـمردیم.
در ایـن  30دوره کـه در جشـنواره حضـور یافتیـد ،چـه
سـیری را در فعالیـت ایـن جشـنواره مـی بینیـد و فکـر
مـی کنیـد ایـن جشـنواره در طـول زمـان چـه تغییراتـی
کـرده اسـت؟
در دورانـی ،همـه سـینمای ایـران در جشـنواره فیلـم فجـر
خالصـه مـی شـد ،یعنـی فیلـم هـا بـرای اینکـه امـکان اکـران
پیـدا کننـد حتمـا بایـد در جشـنواره فیلـم فجر راه مـی یافتند.
مـا هـم در جشـنواره فیلـم فجـر مـی توانسـتیم همـه فیلـم
هـای اکـران سـاالنه را ببینیـم .یـادم هسـت در آن دوران از 10
صبـح تـا نیمه شـب ،هفت-هشـت فیلم را تماشـا مـی کردیم.
جشـنواره فجـر در دوران فـرازش خیلـی هـم تعییـن کننـده
بـود؛ راه یابـی آثـار بـه بخـش مسـابقه و اعطـای سـیمرغ بـه
فیلـم هـا خیلـی اهمیـت داشـت .البتـه ایـن از کارکردهـای
یـک جشـنواره نیسـت کـه بـرای سـینمای یک کشـور سیاسـت
تعییـن کنـد ،امـا جشـنواره فجـر بـه خاطـر جایـگاه خـاص
خـودش ،ایـن کارکـرد را داشـت .بـه طـور مثـال ،در اوج دوران
دفـاع مقـدس ،ایـن جشـنواره فجـر بـود کـه بـاب فیلـم هـای
طنـز و کمیـک را کـه آن زمـان تابـو بودنـد را در سـینمای ایـران
بـاز کـرد .جشـنواره فجـر بـا اهـدای جایـزه بـه فیلـم هایـی مثل
«گل هـای داوودی» و «مترسـک» راه فیلـم هـای ملـودرام را به
سـینمای ایـران گشـود .اعطـای تعـداد قابـل توجهـی سـیمرغ
بـه فیلـم «هامـون» در جشـنواره فجـر ،باعـث شـد کـه فیلـم
هـای شـبه عرفانـی در یـک مقطعـی بـاب شـوند و  ...یعنـی هر
اقـدام جشـنواره فجـر ،یک سیاسـتگذاری برای سـینمای ایران
بـود .آن دوران یـک نسـبت مسـتقیم بیـن اتفاقـات جشـنواره
فجـر و سـینمای ایـران وجـود داشـت .بـه طور مثـال ،آن موقع
هـا در سـینمای ایـران درجـه بنـدی رایـج بـود؛ فیلـم هایـی کـه
در جشـنواره فجـر جایـزه مـی گرفتنـد ،درجـه الـف دریافت می
کردنـد .فیلـم هـای درجـه الف از خیلـی امتیازات بهره مند می
شـدند ،مثـل برخـورداری از بهتریـن سـالن هـا ،بلیـت گـران تر،
اکـران طوالنـی تـر و فصـول بهتـر اکـران و  ...اما فیلمسـازهایی
کـه آثارشـان درجـه جیـم مـی گرفـت ،مواخـذه مـی شـدند؛
مثلا در یـک دوره ،مسـعود کیمیایـی بـه خاطـر سـاخت فیلـم
«تجـارت» و دریافـت درجـه جیـم بـرای ایـن فیلم ،یک سـال از
فیلمسـازی محـروم شـد .یعنـی با کسـی تعارف هم نداشـتند!
امـا از اواسـط دهـه  70بـه تدریـج کارکرد جشـنواره تغییر کرد؛
شـرط حضور در جشـنواره از شـرایط اکران فیلم ها حذف شـد،
خیلی از فیلم ها در جشـنواره حضور نیافتند و به تبع ،تأثیر
جشـنواره فجـر هـم کاهـش یافـت .از طرفـی هـم بـا گسـترش
ویدئـو و دسترسـی آسـان بـه فیلـم هـای خارجـی در سـطح
جامعـه ،جذابیـت بخـش بیـن الملـل جشـنواره هـم کـم شـد.
اتفاقـات طنزآمیـزی هـم بعضـا در بخـش بیـن الملـل رخ مـی
داد؛ بـه طـور مثـال در یـک دوره نیکـول کیدمـن برنـده جایـزه
شـد ،درحالـی کـه احتمـاال اصلا خـودش از اینکـه فیلمـش در
جشـنواره ای ایـن سـوی جهـان حضـور داشـته و برنـده جایـزه
شـده بـی خبـر بـوده و چـون سـفارت آمریـکا در ایـران نبـوده
بجایـش مـی خواسـتند جایـزه را بـه سـفیر سـوئیس کـه
حافـظ منافـع آمریـکا در ایـران اسـت بدهنـد و اتفاقـا سـفیر
سـوئیس هـم آن موقـع نبـود و راننده یا نگهبان سـفارتخانه
بـه نمایندگـی آمـد و جایـزه را گرفـت! بخـش بیـن الملـل بـا
خیلـی از ایـن مسـائل روبـرو بـود .یـادم مـی آیـد یـک سـال
فیلـم «گاوخونـی» بهـروز افخمـی بـا فیلـم «اربـاب حلقـه هـا»
رقابـت مـی کـرد .بعضـا فیلم هـا را از کنار خیابـان می خریدند
و بـدون رعایـت رایـت ،در جشـنواره نمایـش مـی دادنـد.
مشکل اصلی جشنواره فیلم فجر را چه می دانید؟

سینمایی استاندارد بوده
و اغلبشان قابل تحمل
هستند .من فکر می

کنم ،فیلم های انتخاب

شده بهترین ها از میان
سبد آثار موجود است

فجـــــر
چـــهل
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بـه نظـرم ایـن مسـئله قابـل انتقـاد اسـت کـه چـرا جشـنواره
ای کـه نـام فجـر دارد و بـه مناسـبت سـالگرد پیـروزی انقلاب
اسلامی برگـزار مـی شـود امـا تنهـا موضوعیتـی که نـدارد فجر
انقلاب اسـت! یعنـی درمیـان جشـن هـای سـالگرد انقلاب،
جشـنواره فجـر سـاز دیگـری را مـی زده اسـت.
چـرا بـا وجـود ایـن ،همـواره در جشـنواره حضـور مـی
یابیـد ،پـی گیـر فیلـم هـا و برنامـه هـای آن هسـتید
و هـر سـال دربـاره خـود جشـنواره و فیلـم هایـش مـی
نویسـید؟
البتـه در ایـن سـال هـا اشـتیاق سـال هـای قبـل کـه مثلا
 12 ،10سـاعت در صـف مـی ایسـتادم را نـدارم ،هـر چنـد ایـن
کاهـش اشـتیاق فقـط بـه جشـنواره مربـوط نمـی شـود بلکـه
تکـراری شـدن کار ،بـاال رفتـن سـن و همـان طـور کـه گفتـم،
فراهـم شـدن امـکان دیـدن آثـار خارجـی در فضایـی غیـر از
جشـنواره فجـر ،همـه موثـر بـوده انـد .دلیـل اصلـی حضـور هـر
سـاله ام در جشـنواره و نوشـتن دربـاره فیلـم هـای آن ،انجـام
تکلیـف اسـت؛ هـر چنـد کـه در سـال هـای اخیـر ،غیـر از برخی
فیلـم هـای خـوب ،بسـیاری از فیلـم ها رنـج آور بودند و موقع

در یک دوره ،مسعود

کیمیایی به خاطر ساخت

فیلم «تجارت» و دریافت

درجه جیم برای این فیلم،

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

یک سال از فیلمسازی

محروم شد .یعنی با کسی
تعارف هم نداشتند! اما
از اواسط دهه  70به

تدریج کارکرد جشنواره

تغییر کرد؛ شرط حضور در
جشنواره از شرایط اکران
فیلم ها حذف شد

فجـــــر
چـــهل
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تماشـای آنهـا خـواب غلبـه مـی کـرد! متأسـفانه جشـنواره هـم
در سـال هـای اخیـر چنـدان بـه اعتبـار خـودش توجه نمـی کرد.
ایـن معیـار کـه بعضی از مسـئوالن فرهنگی نـگاه کیلویی دارند
و مثلا مـی گوینـد امسـال فلان تعـداد فیلـم داریـم مسـئوالن
دوره هـای اخیـر جشـنواره فجـر را هـم در بر مـی گرفت و گویی
فقـط بـه فکـر پـر کـردن ویتریـن جشـنواره بودنـد .بـه همیـن
دلیـل هـم اکـران خیلـی از فیلـم هـا در سـالن اهالـی رسـانه بـا
سـوت و کـف هـای اعتـراض آمیـز همـراه مـی شـد ،هـر چنـد
کـه مـن موافـق ایـن رفتـار نیسـتم .ایـن بـرای یک جشـنواره بد
اسـت کـه اعتبـار خـودش را پاییـن بیاورد .با ایـن وجود ،من به
عنـوان یـک عنصـر فرهنگـی و منتقـد سـینمایی تکلیـف خـودم
مـی دانسـته ام کـه فیلـم هـای جشـنواره را ببینـم و دربـاره
آنهـا بنویسـم و بـه دوسـتانی کـه کمتـر فرصت مـی کنند فیلم

ببیننـد کمـک کنـم تـا از آنچـه در سـینمای ایـران سـاخته مـی
شـود و در جشـنواره بـه نمایـش در مـی آیـد آگاه شـوند.
بـا توجـه بـه اینکه در این دوره به عنوان عضو شـوراهای
پروانـه سـاخت و پروانـه نمایـش ،همـه آثـار چهلمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر را دیـده ایـد ،فکـر مـی کنیـد کـه
ایـن آثـار نسـبت بـه دوره هـای قبلـی جشـنواره فجـر چـه
تفـاوت هایـی دارنـد و بـه طـور کلـی نظرتـان دربـاره آثـار
جشـنواره امسـال چیسـت؟
البتـه فیلـم هـای تولیـدی امسـال دسـتپخت دولت قبل اسـت
و فقـط یـک فیلـم مربـوط بـه دولـت جدیـد اسـت .امـا مـی
توانـم بگویـم بـرای جشـنواره امسـال فیلـم هایـی کـه حرفـه ای
تـر هسـتند برگزیـده شـده انـد و آثـاری بـه بخـش مسـابقه راه
یافتـه انـد کـه بـا اسـتانداردهای سـینمایی نزدیـک تر هسـتند.
حسـن جشـنواره امسـال ایـن اسـت کـه اغلـب فیلم هـا کمتر با
فجر انقالب تعارض دارند و بیشرشـان دارای سـاختار سـینمایی
اسـتاندارد بـوده و اغلبشـان قابـل تحمـل هسـتند .مـن فکـر می
کنـم ،فیلـم هـای انتخـاب شـده بهتریـن هـا از میان سـبد آثار
موجـود اسـت .ایـن سـبد ،برآینـد حداقـل  25سـال مدیریـت
نادرسـت و در نـگاه خـوش بینانـه مسـامحه کار سـینمای مـا
از اواسـط دهـه  70تاکنـون اسـت .البتـه فیلـم خسـته کننـده
هـم در جشـنواره امسـال حضـور دارد امـا نویـد مـی دهـم که در
بیـن آثـار پذیرفتـه شـده جشـنواره امسـال ،فیلـم هـای خـوب
و غافلگیـر کننـده و نـگاه هـای جدیـد و برخـوردار از اسـتاندارد
بـاالی سـینمایی زیـاد اسـت؛ بـه ویژه از طرف فیلمسـازان جوان
و نوخاسـته .همچنیـن از نظـر موضوعـی و ژانـری هـم تنـوع
خوبـی در جشـنواره چهلـم وجـود دارد،
اعـم از ملـودرام ،دفـاع مقـدس و حتی
فیلـم هـای تعلیـق آمیـز ممـاس بـا
( horrorژانـر وحشـت).
بـرای اینکـه در سـال هـای آینده این
جشـنواره ترمیـم شـود و تأثیرگـذار
باشـد چـه بایـد کرد؟
وضعیـت جشـنواره فیلـم فجـر بـه
عملکـرد مدیریـت سـینمایی بسـتگی
دارد کـه سـینما را بـه کـدام سـمتی
ببرنـد؛ آیـا تولیـدات مثـل سـال هـای
قبـل بـی در و پیکـر و بـاری بـه هـر
جهـت باشـند یـا اینکـه روالـی برقـرار
شـود کـه تولیـدات هـم بـه مفهـوم
واقعـی کلمـه «سـینما» تلقی شـوند و
هـم متعلـق بـه «ایـران» و برگرفتـه از
فرهنـگ و آداب و رسـوم مـا باشـند.
رسـیدن بـه چنیـن سـینمایی نیازمنـد
کار بسـیار درازمـدت اسـت و فقـط
بـه مدیریـت سـینمایی محـدود نمـی
شـود بلکـه بایـد برآینـد مجموعـه
نظـام فرهنگـی مـا باشـد .امـا مدیریت
سـینمایی هـم مـی توانـد تاحـدودی ایـن بنـای کـج را اصلاح
کنـد .خوشـبختانه در ایـن مـدت مـن دیـده ام کـه دوسـتان در
مدیریـت سـینمایی همـت و تالش زیـادی دارند .ازجمله همین
کار گزینش آثار امسـال جشـنواره فیلم فجر خیلی مشـکل بود
تـا کمتـر فیلـم هـای بـی در و پیکـر و مسـئله دار حضـور یابـد و
مثـل سـال هـای قبـل نباشـد کـه برخـی از فیلـم هایـی کـه حتی
بـا معیارهـای انسـانی غربـی هـم مغایـر نبودنـد ،در جشـنواره
حضـور یابنـد .شـما در جریـان هـای اصلـی سـینما در غـرب هـم
فیلـم هایـی دربـاره خودکشـی نمـی بینیـد ،امـا در دوره قبلـی
جشـنواره فجر،نـه تنهـا فیلمـی بـا ایـن موضـوع کـه بـا اسـاس
اسلام و مفهـوم فجـر در تضـاد اسـت بـه جشـنواره راه یافـت
کـه جایـزه هـم گرفـت! فقـط هـم بـه دوره قبـل محـدود نبـوده،

در یک دوره نیکول کیدمن
برنده جایزه شد ،درحالی

که احتماال اصال خودش از
اینکه فیلمش در جشنواره
ای این سوی جهان

حضور داشته و برنده

جایزه شده بی خبر بوده
و چون سفارت آمریکا

در ایران نبوده بجایش

می خواستند جایزه را به
سفیر سوئیس که حافظ
منافع آمریکا در ایران
است بدهند و اتفاقا

سفیر سوئیس هم آن
موقع نبود و راننده یا

نگهبان سفارتخانه به

نمایندگی آمد و جایزه را
گرفت!

بـه نمایـش دربیایـد فقـط بـه شـلوغ شـدن جشـنواره منتـج
مـی شـود و شـلوغ شـدن هـم بـه ضـرر جشـنواره اسـت.
بـه هـر صـورت جهانـی بـودن انقلاب اسلامی و گرایـش آن
بـه مسـتضعفین و آزادیخواهـان جهـان ،ایجـاب مـی کند تا
بخـش بینالملـل جشـنواره فیلـم فجر به سـمت فیلمسـازانی
برود که ضدسـلطه هسـتند و جایی در جشـنواره های جهانی
کـه در تیـول سـرمایه داران و صهیونیسـت هـا هسـتند
ندارند .جسـت وجو و یافتن چنین فیلمسـازهایی در گوشـه
و کنـار جهـان همـت و سـرمایه گـذاری مـی خواهـد.
مثـل جشـنواره عمـار کـه در دوره ای سـینمای نیجریـه را
کشـف کردند و به خدمات شـیخ زکزاکی به سـینما پرداخت
و یـا در دوره ای میـگل لیتیـن از شـیلی کـه در سیسـتم
جهانـی جایگاهـی نـدارد را بـه جشـنواره آورد و ....
ممنـون ار فرصتـی کـه در اختیـار مـا قـرار دادیـد ،در
پایـان اگـر صحبتـی باقـی مانـده در خدمتتـان هسـتیم.
ان شـاءاهلل جشـنواره فجـر امسـال آغـازی بـرای بازگشـتن
ایـن جشـنواره بـه فجـر واقعـی ،یعنـی نمایاننـده آرمـان هـای
فجـر انقلاب باشـد .ایـن گونـه نباشـد کـه مثـل سـال هـای
قبـل ببینیـد در خیابـان راهپیمایـی  22بهمـن اسـت و در
جشـنواره سـاز دیگری زده می شـود .یا مثال یادم هسـت در
یکـی از دوره هـای اخیـر وقتـی در شـب  22بهمـن در محوطه
بیـرون جشـنواره مراسـم آتـش بـازی برگـزار می شـد ،یکی از
دوسـتان کـه در ایـن سـال هـا از رانـت هـای بسـیاری هـم در
سـینما و هـم در تلویزیـون برخـوردار بـوده ،با تعجب بپرسـد
کـه چـه خبـر اسـت؟ ایـن گونـه نباشـد کـه بـه قـول یکـی از
مسـئوالن سـابق سـینمایی ،جانبازهـا پرسـیده بودنـد کـه مـا
چـه جایگاهـی در ایـن جشـنواره داریـم؟ اگـر ایـن جشـنواره
ملـی اسـت ،بایـد پرسـید کـدام ملـت؟ اگـر ملت ایران اسـت
کـه فرهنـگ و اعتقـادات و باورهـای خودشـان را دارنـد و
ایـن گونـه جشـنواره مفهـوم ملـی پیـدا مـی کنـد .جشـنواره
بایـد یـک جشـنواره موضوعـی باشـد و موضـوع آن هـم فجـر
انقلاب باشـد .هـر چنـد کـه امسـال در جشـنواره قـدم هـای
خوبـی برداشـته شـده؛ در انتخـاب آثـار ،در برگـزاری جمـع و
جـور و مردمـی شـدن و بزرگداشـت افـرادی مثـل مرحوم اکبر
عالمـی؛ ای کاش از چنیـن آدم هایـی که به سـینمای کشـور
خدمـت کـرده انـد در زمـان حیاتشـان تقدیـر شـود.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

طـی اغلـب ادوار قبلـی ،چنیـن آثـاری زیـاد بوده انـد .این کار
دشـواری اسـت کـه هـم مدیریـت سـازمان سـینمایی و هـم
دسـت انـدرکاران جشـنواره امسـال تلاش کردند تـا این وضع
در جشـنواره امسـال تکـرار نشـود.
یـک اتفاقـی هـم امسـال رخ داده و چهلمیـن جشـنواره
فیلـم فجـر قـرار اسـت در همه اسـتان ها برگزار شـود.
نظرتـان دربـاره این اتفاق چیسـت؟
هـر چنـد ایـن یـک روال معمـول در جشـنواره هـای سـینمایی
نیسـت ،امـا بـه دلیـل خـاص بـودن خـود جشـنواره فجـر و
انتسـاب آن بـه جشـن هـای انقلاب خودش یک اقـدام برای
ایجـاد شـور و حـال در بیـن مـردم اسـت و مثبـت اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه بخش های ملی و جهانی جشـنواره
فجـر ادغـام شـده انـد و از سـال آینـده ایـن دو بخـش
همـراه بـا هـم برگـزار خواهنـد شـد ،چـه بایـد کـرد تـا
ایـن ادغـام نتیجـه بخـش باشـد؟
مـن بارهـا تأکیـد کـرده ام کـه یـا بایـد بخـش بیـن الملـل را
کال حـذف کننـد و یـا اگـر قـرار اسـت جشـنواره فجـر چنیـن
بخشـی داشـته باشـد بایـد در جهـت فجـر انقلاب باشـد.
نمایـش فیلـم هایـی مثـل «رقصنـده بـا گـرگ ها» کـه نگاهی
نژادپرسـتانه دارد یـا «هـری پاتـر» کـه تصـورات صهیونـی
آخرالزمانـی را تبلیـغ مـی کنـد و  ...کـه در دوره هایـی از
جشـنواره در بخـش بیـن الملـل اکـران شـدند هیچ نسـبتی با
فجـر ندارنـد .اینکـه در بخـش بیـن الملـل همـان فیلـم هـای
تکراری که در دیگر جشـنواره های جهانی حضور داشـته اند
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گفت و گو با دارنده سه سیمرغ بلورین جلوه های ویژه بصری از جشنواره فجر:
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برای داوری جلوه های ویژه بصری
باید پشت صحنه فیلمها دیده شود
ابراهیم حاتمی کیا
 11سال بود که میخواست
فیلم «چ» را بسازد ولی
به خاطر یک سکانس نمی
توانست ،تا اینکه جلوه
های ویژه بصری به کمک
این کارگردان آمد

سـید هادی اسلامی ،با داشـتن سـه سـیمرغ بلورین در بخش جلوه های ویژه بصری ،در جشـنواره فیلم فجر هت
تریـک کـرده اسـت .او بـرای فیلمهـای بادیـگارد ،سلام بـر فرشـتگان و چ سـیمرغ دریافـت کـرده و بـرای فیلـم به وقت
شـام نامـزد رشـته بهتریـن جلـوه هـای ویـژه شـده اسـت .هنرمنـدی کـه در آثـار مهـم سـینمایی و تلویزیونـی حضـور
داشـته و از جمله افرادی اسـت که در معرفی و جا انداختن حرفه هنری جلوه های ویژه بصری به سـینمای ایران
تلاش کـرده اسـت .اسلامی در گفـت و گـو بـا ویـژه نامـه چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر ،از جلـوه هـای ویـژه بصری و
تاثیـر آن بـر بـاال بـردن کیفیـت بصری آثار سـینمایی سـخن گفته اسـت.

گفتوگو
محمد صادق عابدینی
از متاخرترین سـیمرغ های جشـنواره فیلم فجر ،سـیمرغ
جلـوه هـای ویـژه بصـری اسـت کـه از اواخـر دهـه  80بـه
جمـع جوایـز اضافـه شـد ،چـرا ایـن همـه تاخیر؟!
اینکـه چـه شـد کـه آنقـدر طـول کشـید خـودش یـک داسـتان
طوالنـی اسـت .در دوره ای هـم جایـزه جلـوه هـای ویـژه بصـری
و میدانـی یکـی بـود و مسـئوالن برگـزاری جشـنواره فجـر تمایزی
بیـن آن دو قائـل نمـی شـدند .در نهایـت از سـال  88بـود کـه
جایـزه جلـوه هـای ویـژه بصـری بـه صـورت مسـتقل اعطـا شـد.
چـه زمانـی را مـی تـوان آغاز حضور جلوه های ویژه بصری
مستقل از جلوه های میدانی در سینما دانست؟
مـی شـود گفـت کـه از فیلـم «ملـک سـلیمان» جلـوه هـای ویـژه
بصـری وارد سـینما شـد .یکـی از دالیلـش حضـور رایانـه بـود کـه
امـکان طراحـی و ایجـاد جلـوه های ویژه بصـری را می داد و علت
دیگـرش گـذر از دوران نگاتیـو بـه سـینمای دیجیتـال بـود .ایـن
اتفـاق بـه طـور مسـتقیم بـر اسـتفاده از جلـوه های ویـژه بصری
تاثیـر گـذار بود.
چقـدر حضـور جلـوه هـای ویـژه بصـری بـه سـینمای ایـران
کمـک کـرده اسـت؟

مثلا در فیلـم چمـران ،ابراهیـم حاتمـی کیـا  11سـال بـود کـه
فیلمنامـه «چ» را نوشـته بـود ولـی از آنجایـی کـه مـی خواسـت
حتمـا سـکانس سـقوط هلـی کوپتـر را بسـازد و شـرایطش مهیـا
نبـود ،فیلـم سـاخته نشـد .اهمیـت و تاثیـر جلـوه هـای ویـژه
بصـری ایـن بـود کـه حاتمـی کیـا توانسـت فیلمـش را بسـازد.
شـاید خیلـی از بیننـدگان عـادی فیلـم هـا در وهلـه اول
متوجه حجم و میزان اسـتفاده از جلوه های ویژه بصری
نشـوند و آن را بـا جلـوه هـای ویـژه میدانـی اشـتباه بگیرنـد!
در جشـنواره هم همین طور اسـت ،در بخش داوری جلوه های
ویژه بصری ،حتما باید ویدئوی پشـت صحنه فیلم برای داوران
ارسـال شـود تـا آنهـا بداننـد چـه تغییراتی به وسـیله جلـوه های
ویـژه بصـری در فیلـم اعمـال شـده و بـر اسـاس حجـم و نـوع کار
بتواننـد داوری کنند
پـس یکـی از معـدود حرفـه هایـی هسـتید کـه بـه جـای
دیـدن فیلـم بایـد بـا دیـدن پشـت صحنـه هنـر خـود را بـه
اثبـات برسـانند؟!
بله دقیقا همین طور است.
در مصاحبه ای توانمندی جلوه های ویژه بصری سینمای
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ایجاد جلوه های ویژه بصری اسـتفاده شـده
ایـران را بـا صنعـت خودروسـازی مقایسـه
باشد.
کـرده بودیـد و فاصلـه مـا با جهـان را مثل
چـه زمانـی مـی توانیـم ادعـا کنیـم کـه در
تولیـد پرایـد در مقابل بنز دانسـته بودید،
جلـوه هـای ویـژه بصـری بـه سـطح کارهای
فاصلـه مـا بـا سـطح جهانـی تولیـد جلـوه
بیـن المللـی نزدیـک شـده ایـم؟
هـای ویـژه بصـری در فیلـم هـا چقـدر
من از دورانی که
چنـد موضـوع وجـود دارد .ابتـدا اینکـه در
است؟
دبیرستان هنر می رفتم و
فیلـم هـای کمپانـی مـارول ،تعـداد افـرادی
یکـی از جـواب هایـی کـه بایـد بـه ایـن سـوال
کـه ویـژوال افکـت کار مـی کننـد نزدیـک بـه
بدهم ،همان جواب مقایسه پراید و بنز است.
در کالس موسیقی
 2هـزار نفـر اسـت .ایـن رقـم تقریبـا نزدیـک
بخشـی به بضاعت سـینمای ایران باز می گردد
«از کرخه تا راین» را
بـه اعضـای خانـه سـینما در ایـران مـی شـود.
و اینکـه هیـچ گاه تولیداتـی مثـل آثـار کمپانی
گوش می کردیم ،در
دوم اینکـه در پـروژه هایـی مثـل آثـار مـارول،
«مارول» در آن سـاخته نشـده اسـت .سـینمای
از خدمـات شـرکت هـای مختلـف در سراسـر
ایـران بیشـتر واقـع گـرا اسـت تـا فانتـزی و
همان سن نوجوانی و
جهـان اسـتفاده مـی شـود .در حالـی کـه مـا
همیـن باعـث مـی شـود کـه اسـتفاده از جلـوه
جوانی به ابراهیم حاتمی
بـه دلیـل تحریـم هـا از ایـن بخـش محـروم
های ویژه کاهش پیدا کند .در سـینمای ایران
هسـتیم .تـا وقتـی کـه تبـادالت کاری وجـود
فیلمنامه نویس ذهن خود را سانسور می کند
کیا به عنوان یک اسطوره
نداشـته باشـد ،امـان انتقـال دانـش و علـم
و تلاش مـی کنـد که یک داسـتان کامال رئال را
فیلمسازی نگاه می کردم
وجـود نخواهـد داشـت .مـن بـه خالقیـت
بیـان کنـد کـه رگه های فانتزی نـدارد .ما حتی
ایرانـی و اسـتعداد ذاتـی ایمـان دارم ولـی
سـینمای قهرمـان محـور نداریم.
گسـترش آن نیازمنـد مبـادالت اسـت و تـا
ولـی بـه نظـر می رسـد در سـال های اخیر
ایـن اتفـاق نیفتـد ،سـینما مـا در جلـوه هـای
اسـتفاده از جلـوه هـای ویـژه بـا اقبـال
ویـژه میدانـی رشـد نخواهد کـرد .در آخر باید
بیشـتری روبـرو شـده اسـت!
بگویـم کـه در ایـران همـه کارهـا را یـک نفـر
االن در حـال کار در پـروژه سـلمان فارسـی
مـی خواهـد بـه تنهایـی انجـام دهـد ،یعنی شـرکت صبت نـی کند،
هسـتم .در سـریال مختارنامـه ،آقـای میرباقری کار فیلمبـرداری را
نیـرو مـی گیـرد و سـر صحنـه مـی رود و غیـره ،در حالـی کـه رونـد
بـه اتمـام رسـانده بـود که قرار شـد مـا یک کار جزئی انجـام دهیم،
کار در سـطح بیـن المللـی ایـن اسـت کـه از چندیـن تخصـص و
ولـی در سـلمان فارسـی از اسـتفاده از جلـوه هـای ویـژه را از همـان
جگرایش و شـرکت های مختلف اسـتفاده شـود .ما در این حرفه
ابتـدای کار و در سـطح باالتـری از جلـوه هـای ویژه بصری اسـتفاده
بـه تخصـص فیزیـک و شـیمی بـه همـان انـدازه نیـاز داریـم که به
کـرده اسـت .بـه نظـرم آن حرکتـی کـه از سـال  85آغـاز شـد دارای
گرافیـک و انیمشـن نیازداریـم.
یـک مرحلـه گـذار بـود .بچـه هـا بایـد کار را معرفـی مـی کردنـد تـا
در کارنامـه کاری شـما ،همـکاری بـا چنـد تـن از کارگردانـان
اهمیت آن مشـخص شـود .تا پیش از این هیچ ردیف بودجه ای
صاحب نام سـینما و تلویزیون دیده می شـود ،از کدام یک
بـرای جلـوه هـای ویـژه بصـری در نظـر گرفتـه نمـی شـد.
بیشـتر آموختـه ایـد و از همـکاری بـا او لـذت بـرده ایـد؟
اینکـه مـی گوینـد جلـوه هـای ویژه بصـری می توانـد هزینه
مـی توانـم بگویـم کـه ایـن شـانس را داشـته ام کـه بـا بزرگسـان
هـای تولیـد فیلـم را کاهـش دهـد ،چقـدر مـی توانـد تهیـه
سـینما کار کنـم  .مـن از دورانـی که دبیرسـتان هنر مـی رفتم و در
کننـده هـا را مجـاب بـه اسـتفاده از ایـن حرفـه و هنـر کنـد؟
کالس موسـیقی «از کرخـه تـا رایـن» را کار گـوش مـی کردیـم ،در
جلـوه هـای ویـژه بصـری در یک سـری از کار ها می تواند بودجه را
همـان سـن نوجوانـی و جوانـی بـه ابراهیـم حاتمـی کیـا بـه عنـوان
کاهـش دهـد ،در یـک سـری از کارهـا هـم نـه و حتی مـی تواند به
یـک اسـطوره فیلمسـازی نـگاه مـی کـردم.
دلیل نوع و میزان استفاده از مواد مصرفی باعث افزایش هزینه
چنـد فیلـم از جملـه «چ»« ،بادیـگارد» و «به وقت شـام» را با
شـود .بـه طـور کلـی جلـوه هـای ویـژه در سـه محـور هزینـه ،زمـان
حاتمـی کیـا کار کردیـد ،از همـکاری بـا ایـن فیلمسـاز خاطـره
اجـرا و کیفیـت تاثیـر گـذار اسـت .در یـک جـا مـی توانـد هزینه را
ای داریـد؟
پاییـن بیـاورد .در جایـی زمـان انجـام پـروژه را کاهـش مـی دهـد و
در فیلم «چ» برای سکانس سقوط هلی کوپتر ،یک کروماکی 360
در جـای دیگـر کیفیـت کار را بـاال مـی برد و مشـکالت الینحـل را از
درجه سـاختیم و هلی کوپتر را روی چرخ گذاشـتیم و چرخاندیم.
پیـش رو بـر مـی دارد .در بسـیاری از فیلـم های اکشـن متاسـفانه
پیش از فیلمبرداری این سکانس حاتمی کیا چشمایش را بسته
حـوادث ناگـواری سـر صحنـه هـای فیلـم رخ مـی دهـد کـه جلـوه
بـود ،بـه مـن گفت«:هـادی! ایـن کار شـدنی هسـت؟» ،گفتـم« :بله
هـای ویـژه بصـری می تواند از پیشـامدن چیـن حوادثی جلوگیری
آقـا حتمـا می شـود» ،گفـت« :پس می شـود» و کار را گرفتیم.
کنـد .همـه اینهـا بسـتگی بـه ایـن دارد کـه چقـدر از تکنولـوژی در
کـی بـه ایـن حـد از اعتمـاد مـی رسـیم کـه سـایر
کارگـردان هـا هم با قاطعیت بگویند «پس می
شود!»؟
االن در شـرایطی هسـتیم کـه کارگردانـی بـه
عظمـت میرباقـری هـم اعتمـاد مـی کنـد و بـا
دنیایـی از تجربـه سـراغ جلـوه هـای ویـژه هـای
ویـژه بصـری مـی آیـد .در سـینمای دنیـا هـم
همیـن اسـت ،اسکورسـیزی و اسـپیلبرگ مـی
آینـد و بـه ویـژوال افکت اعتمـاد می کنند .جلوه
هـای ویـژه بصـری یـک سـیر تحـول و تکامـل را
طـی مـی کنـد .اگـر در سـال هـای پیـش ،فیلـم
هـای «کینـگ کنـگ» بـا اسـتفاده از عروسـک
سـاخته نمـی شـود ،شـاید امـروز پیتـر جکسـون
نمـی توانسـت کینـگ کینـگ را بـا اسـتفاده از
جلـوه هـای ویـژه بسـازد.

فجـــــر
چـــهل
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روایت نادر فالح
از «الیههای دروغ»
و «مالقات خصوصی»

نـادر فلاح جـزو بازیگرانـی اسـت کـه نقـش هـای مکمـل امـا
کلیـدی را بـازی میکنـد .امسـال او بـا دو فیلم«الیههـای دروغ»
و «مالقـات خصوصـی» در جشـنواره حضـور دارد کـه هـر دو از
فیلمهـای بحـث برانگیـز جشـنواره هسـتند.
فلاح دربـاره همـکاری بـا رامیـن سـهراب در فیلـم «الیههـای
دروغ» مـی گویـد :در ابتـدا رامیـن سـهراب پالنهایـی از کارهای
قبلـی خـود را در زمینـه اکشـن نشـان داد کـه مـن تـا بـه حـال در
سـینمای ایـران صحنههایـی بـه این شـکل ندیده بـودم .وقتی با
او صحبـت کـردم متوجـه شـدم کـه خـارج از ایـران تحصیل کرده
اسـت .او در سـطح اسـتانداردی از سـینمای اکشـن در جهـان
میتوانسـت صحنههایـی را طراحـی و اجـرا کنـد .بـه نظـرم ایـن
فیلـم دیـده خواهـد شـد.
او ادامـه داد« :الیههـای دروغ» ژانـر بسـیار متفاوتـی دارد
کـه تقریبـا در سـینمای ایـران نداشـتیم .در خـود قصـه ،بـه
کاراکترهـا خـوب پرداختـه شـده بـود .حتـی یـک کاراکتر سـاده
دم دسـتی هـم نداشـتیم و بـه همـه کاراکترها کامـل پرداخته
شـده بـود .فیلمنامـه و اینکـه کاراکتـر من در فیلم موثر باشـد
بـرای مـن خیلـی مهم اسـت؛ این موضـوع در «الیههای دروغ»

وجود داشـت.
فلاح درخصـوص فیلـم «مالقـات خصوصـی» توضیـح داد :ایـن
یـک فیلـم رئالیسـتی و اجتماعـی اسـت .نقـش ایـن آدم در ایـن
فیلـم درام ،موثـر اسـت و در خلال قصـه فیلم دچـار باال و پایین
ِ
میشـود .در کل« ،مالقـات خصوصـی» قصـه جذابـی دارد .بـه
نظـرم امسـال یکـی از فیلمهـای موفـق جشـنواره خواهـد بـود.
او گفـت :کارگردانانـی کـه فیلمهـای اولشـان را میسـازند از
مـن بـرای ایفـای نقـش در آثارشـان دعـوت میکننـد و مـن بـه
ایـن علـت دوسـت دارم بـا آنهـا همـکاری کنـم کـه اشـتیاق
بینظیـری بـرای سـاخت اولیـن اثـر حرفهایشـان  -کـه بـا آن
بـه سـینمای ایـران معرفـی میشـوند -دارنـد .البتـه کـه دوسـت
دارم بـا فیلمسـازان بـزرگ و نامـدار سـینمای ایـران هـم کار کنـم
امـا متاسـفانه بـرای کار دعـوت نمیشـوم و برایـم کمتـر پیـش
آمـده اسـت.
این بازیگر درباره فیلم «الیههای دروغ» گفت :این اثر بهخصوص
بـا شـرایط تولیـد اثـر در ایـران بـه لحـاظ سـاختاری فیلمـی سـخت
بـه حسـاب میآیـد .تولیـد فیلـم چنـد سـال بـه طـول انجامیـد و
حتـی پـای رامین سـهراب ،کارگـردان کار نیز به هنگام فیلمبرداری
دچـار شکسـتگی شـد .ضمـن آن کـه
تولیـد فیلـم متوقف شـد و مدتی طول
کشید که کار فیلمبرداری دوباره از سر
گرفته شـود.
او ادامه داد :باید بگویم که سـینمای
اکشـن ،یـک ژانـر محبـوب در عرصـه
جهانـی بـه حسـاب میآیـد و چـه
خـوب اسـت کـه سـینمای ایـران نیـز
از این ژانر بهره ببرد و شـاهد سـاخت
آثـاری متنـوع در ایـن حـوزه باشـیم.
فیلـم الیههـای دروغ میتوانـد در این
زمینـه بسـیار اثرگـذار باشـد .دربـاره
فیلـم امیـد شـمس نیـز همـان طـور
کـه گفتـم بـه دلیـل قصـه خوبـی کـه
دارد ،نسـبت به دیده شـدنش ،بسـیار
خوشبیـن هسـتم.

گفتوگو با کامران جاهدی ،کارگردان مستند «تفنگ برادرم»

گفتوگو
مینا فرقانی
کامـران جاهـدی بـا کارگردانـی مسـتند «تفنـگ بـرادرم» در ایـن
دوره از جشـنواره حضـور دارد .مسـتندی کـه تهیهکنندگـی آن
را نیـز خـودش بـر عهـده داشـته اسـت .بـا او دربـارهی حضـور در
بخـش مسـتند جشـنواره فجـر گفتوگـو کردیـم.
کامـران جاهـدی دربـارهی جایـگاه فیلم مسـتند در جشـنوارهی فجر
میگویـد «جشـنوارهی فجـر بزرگتریـن جشـن سـینمایی کشـور و
پنجرهای برای تماشـای کل سـینمای ایران اسـت .سـینمای مستند
هم جزئی از سینماست .ولی متأسفانه برخورد با سینمای مستند
در شـأن آن نیسـت .هر سـال تصمیمگیری دربارهی تعداد جوایز،
اکرانها و ...تغییر میکند .انگار مسـتند فرزند ناتنی سینماسـت.
جاهـدی بـا اشـاره بـه اینکـه مسـتند در سـایهی بخـش داسـتانی
گـم میشـود ،توضیـح میدهـد «رسـانهها خیلـی کمتـر از بخـش
داسـتانی بـه مسـتند توجـه میکننـد .دبیـران هـر سـال سـلیقهی
جدیـدی اعمـال میکننـد کـه باعـث سـردرگمی مستندسـازان
میشود .همین فیلم را میخواستم پارسال به جشنواره بفرستم،
ولـی قانـون جدیـدی گذاشـتند مبنـی بـر اینکـه همـان فیلمهـای
سـینما حقیقـت در فجـر هـم خواهنـد بـود؛ و مـن نتوانسـتم
فیلمـم را بـه جشـنوارهی فجـر بفرسـتم .این برخوردهای سـلیقهای
جالـب نیسـت .جشـنواره بایـد یـک قانـون دائمـی داشـته باشـد تـا
فیلمسـازان تکلیـف خودشـان را بداننـد.».
کارگـردان مسـتند «تفنـگ بـرادرم» بـا
بیـان اینکـه جشـنوارهی فجـر ویترین
خیلـی بزرگتـری نسـبت بـه سـینما
حقیقـت اسـت و شـرکت در آن ،بـر
دیـده شـدن فیلـم خیلی مؤثر اسـت،
میافزایـد «هنـوز جشـنوارهی فجـر
برگـزار نشـده ولـی مـن در ایـن سـه
روز بـه انـدازهی سـه سـال حضـور در
سینما حقیقت با خبرنگاران مصاحبه
انجـام دادهام .طیـف عظیمـی از
مخاطـب عـام ،فجـر را رصـد میکننـد
و در جریانـش هسـتند .در حالـی کـه
سینما حقیقت مخاطبان محدودتری
دارد .مـن در سـینمای داسـتانی هـم

بـه عنـوان تدوینگـر فیلـم داشـتهام .آن بخـش تشـریفات زیـادی
دارد .امـا امسـال میگوینـد بخـش مسـتند نشسـت خبـری نـدارد.
چـرا؟ مستندسـاز وقتـی بـه فجـر میآیـد خوشـحال اسـت کـه
فیلمـش در معـرض نقـد رسـانهها قـرار میگیـرد تـا خـودش را برای
آثـار بعـدی روتـوش کنـد و راه بـرای آثـار بعـدی او همـوار شـود.».
جاهـدی بـا اشـاره بـه اینکـه مستندسـازها توقـع بلیتفروشـی و
بازگشـت مالـی ندارنـد ،بـرای اسـتقبال مردمـی از اکـران مسـتندها
پیشـنهاد میکنـد «اکـران زمانـی باشـد کـه بـا فیلمهـای داسـتانی
تداخل نداشـته باشـد و مردم و رسـانهها بتوانند بیایند و فیلمها
را ببیننـد .دو سـینمایی را کـه خـارج از کاخ جشـنواره بـرای اکـران
مسـتند در نظـر گرفتهانـد ،رایـگان کننـد کـه دانشـجوهای سـینما
بـدون دغدغـهی مالـی بیاینـد و آثـار را ببیننـد.».
ایـن مستندسـاز راهیافتـه بـه جشـنوارهی فجـر معتقـد اسـت
«مسـتند مخاطـب کمتـری نسـبت بـه سـینمای داسـتانی دارد .بـا
ایـن حـال تعـداد مخاطبـان سـینمای مسـتند نسـبت بـه پنـج سـال
پیـش افزایـش زیـادی داشـته اسـت .اگـر شـرایط مسـاعد باشـد و
مـردم بداننـد میتواننـد فیلمهـا را ببیننـد ،حتمـاً میآینـد .ولـی
بایـد رایـگان باشـد ۴-۳ .اکـران برای من به عنوان مستندسـاز مبلغ
چندانـی نـدارد .از ایـن پـول میگـذرم تـا افـراد بیشـتری فیلمـم را
ببینند.».
کامـران جاهـدی دربارهی موضوع مسـتندش میگویـد «فیلم راجع
بـه یـک قهرمـان زن دفـاع مقـدس اسـت .در فیلمهایی کـه از زنان
در دفـاع مقـدس سـاخته شـده ،آنهـا همسـر یا مـادر رزمنـده ،فعال
در پشـت جبهـه ،یـا در رزمیتریـن حالـت ،امدادگـر بودهانـد .بـرای
اولیـن بـار از یـک زن رزمنـده کـه در جنـگ حماسـهها آفریده فیلم
سـاختیم .در ایـن مسـتند یـک قهرمـان به
جامعـهی ایـران تحویـل میدهیـم .او
را از تاریـخ جنـگ حـذف کـرده بودنـد.
مـن بـا دو سـه سـال تلاش توانسـتم
او را بـه تاریـخ برگردانـم و بـه مـردم
معرفـی کنـم .مطمئنـم مـردم فیلمـم
را خیلـی دوسـت خواهنـد داشـت.
هـم داسـتان پرکششـی دارد و هـم
یـک سـوپرقهرمان معرفـی میکنـد.
مهمتریـن بـرگ برنـدهی فیلـم ،درام
قـوی آن اسـت .تـا همیـن جـا که بین
هشـت فیلـم راهیافتـه بـه جشـنواره
جـا گرفتـه ،بـه نظـرم کار خـودش
را کـرده اسـت .از ایـن بـه بعـدش
سلیقهسـت.».
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جشنواره فجر باید درباره
بخش مستند ثبات داشته باشد
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استقبال از عوامل فیلمها
با رنگ و بوی فرهنگی
گزارش
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آرش فهیم
همه جشـنواره های سـینمایی ،عالوه بر نمایش فیلم ،دارای
یـک سـری برنامـه هـای آئینـی و تشـریفاتی هسـتند .برنامه
هایـی کـه بـا اهـداف و مأموریـت هـای یـک جشـنواره همراه
هسـتند و هویـت و ماهیتـش را برملا مـی سـازند .هـر
چقـدر ایـن گونـه برنامـه هـا با محتـوا و هویت آن جشـنواره
هماهنـگ تـر باشـند ،مـی تواننـد آن جشـنواره را در رسـیدن
بـه اهدافـش بیشـتر کمـک کننـد .برنامـه هـای اسـتقبال از
اکـران فیلـم هـا کـه در برخـی از جشـنواره هـا تحـت عنـوان
مراسـم فـرش قرمـز یـا موارد مشـابه آن شـناخته می شـوند،
ازجملـه ایـن آئیـن هـا هسـتند .مراسـمی کـه طـی یـک دهه
اخیـر در جشـنواره فیلـم فجـر هـم بـاب شـده اسـت .امـا این
مراسـم ،از امسـال رنـگ و بـوی دیگـری بـه خـودش یافتـه
تـا همـان طـور کـه بیـان شـد ،یـاری کننـده جشـنواره بـرای
هویتمنـدی و هـدف یابـی جشـنواره ،باشـد.
اولیـن بـار «یزدانـی عشـیری» مدیـر روابـط عمومـی چهلمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر روز  21دی در یـک برنامـه تلویزیونـی از
تغییراتی در مراسـم تشـریفات چهلمین جشـنواره فیلم فجر
خبـر داد و گفـت «:انشـاهلل امسـال در جشـنواره فیلـم فجـر
فـرش قرمـز نخواهیـم داشـت و ایـن بخـش بـا یـک مـدل و
شـکل دیگـر اتفـاق میافتـد .بـا کمـک آقـای علی وزیریـان به
عنـوان مدیـر هنـری ایـن دوره از جشـنواره سـعی میکنیـم
آسـیبهایی که در دورههای گذشـته جشـنواره بخصوص از
همیـن نقطـه بـه لحـاظ الگودهـی غلـط و حاشیهسـازی ایجاد
شـد رفـع کنیم.هرچنـد تشـریفات را خواهیـم داشـت امـا
نـه بـه شـکل ادوار گذشـته ... .بایـد اسـتانداردها را رعایـت
کنیـم و رنگبنـدی در طراحـی محیطـی و معمـاری میتوانـد
الگـو باشـد .امـا وضعیـت فعلـی کاملا از الگـوی غربـی آمـده
و وجهـه فرهنگـی جشـنواره را تحـت الشـعاع قـرار میدهد».

تناقش های فرض قرمز با فرهنگ ملی
یکـی از نشـانه هـای دور بودن جشـنواره فیلـم فجر از هویت
اصلـی و اصیـل خودش ،برگزاری مراسـم فـرش قرمز بود .این
مراسـم کـه چنـد سـالی اسـت به عنـوان تشـریفات مربوط به
ورود عوامـل فیلـم هـا ،قبـل از نمایـش آثارشـان در جشـنواره
برگـزار مـی شـد ،بـه طـور کامـل و بـدون در نظـر گرفتـن جنبه
هـای اجتماعـی و فرهنگـی آن ،از روی مراسـم مشـابه در
جشـنواره هـای غربـی کپـی بـرداری شـده بـود .ایـن درحالـی
اسـت کـه ایـن نـوع اسـتقبال از هنرمنـدان و گـروه سـازنده
یـک فیلـم بـا جشـنواره ای کـه بـه بهانـه بزرگداشـت سـالگرد
پیـروزی انقلاب اسلامی برگـزار مـی شـود ،کاملا در تضـاد
اسـت ،چرا که اساسـا یکی از اهداف رخ داد انقالب اسلامی،
هویـت یابـی و اسـتقرار مراسـم و آئیـن هـای ملی اسـت .به
گونه ای که سـعید مسـتغاثی ،منتقد و پژوهشـگر باسـابقه
در ایـن بـاره مـی گویـد« :اگـر در جشـنواره هـای غربـی فـرش
قرمـز پهـن مـی کننـد ،کارخانه ها ،موسسـات و شـرکت های
مـد و لبـاس و جواهـرات ،جدیدتریـن خودشـان را بـا حضـور
سوپراسـتارها و سـلبریتی هـا روی فـرش قرمـز تبلیـغ مـی
کننـد .امـا در جشـنواره فیلـم فجـر ،افـراد بعضا بـا لباس های
نامتناسـب و ناهنجـار خودنمایـی مـی کردنـد!»
وی تصریـح مـی کنـد« :ایـن نـوع تقلیدهـا تهـوع آور اسـت.
بایـد خودمـان کمـی هم خالقیت نشـان دهیـم و روش های
متناسـب بـا فرهنـگ خودمـان را برگـزار کنیم».
مسـتغاثی در پایـان یـادآور مـی شـود« :امیـدوارم نـگاه
احمقانـه بـه غـرب کـم شـود و اصـل مطلـب را بسـنجیم.
ببینیـم غـرب بـرای افتخـارات و مفاخـر و ارزش ها و باورها و
تاریـخ خـودش چـه مـی کنـد ،نـه تقلیدهـای پیش پـا افتاده
ای مثـل فـرش قرمـز».
در نتیجـه ،مراسـم فـرش قرمـز از چهلمیـن جشـنواره فیلـم
فجر حذف شـد ،اما این به معنای حذف مراسـم و تشـریفات
اسـتقبال از هنرمنـدان و عوامـل تولیـد فیلـم هـای جشـنواره
نیسـت ،بلکـه آئیـن هایـی برآمـده از هویـت و جلـوه هـای
فرهنگـی زیبـای کشـور خودمـان جایگزیـن ایـن مراسـم شـد.

بـا آن وضعیـت یـک وصلـه ناجـور بـا جشـنواره فجـر بود.مـا
ایرانـی هسـتیم و همـه مـا بایـد بدانیـم کـه مـا حتـی قبـل
از اسلام هـم از نظـر نـوع پوشـش و رفتـار ،مـردم نجیبـی
بودیـم .مراسـم اسـتقبال از عوامـل فیلـم هـا در جشـنواره
فجـر هـم بایـد بـا ایـن فرهنـگ سـازگار شـود و هنرمنـدان
مـا حدشـان نبایـد تـا ایـن انـدازه کاهـش یابـد کـه شـبیه
بـه فشـن شـو روی فـرش قرمـز برونـد .بـه همیـن دالیـل
هـم ایـن مراسـم بایـد خیلـی زودتـر از ایـن هـا تغییـر مـی
کـرد .امیـدوارم اهالـی سـینما نیـز بپذیرنـد کـه ایـن گونـه
برنامه ها باید در شـکل و شـمایل فرهنگ ایرانی و در شـأن
هنرمنـدان مـا برگـزار شـود».
ایـن نویسـنده در پایـان بیـان مـی کنـد« :ایـن نکتـه را هـم
بایـد متذکـر شـد کـه در دوره هـای قبلـی جشـنواره فیلـم
فجـر ،گاهـی عدالـت هـم رعایـت نمـی شـد و بعضـا افـرادی
کـه نقـش موثـری در سـاخت یـک فیلـم داشـتند نادیـده
گرفتـه مـی شـدند و برخـی افـراد صرفـا بـه خاطـر رفاقـت بـا
کارگـردان فرصـت بیشـتری بـرای خودنمایی بر فـرش قرمز را
مـی یافتنـد .بـه نظـرم بایـد از ایـن نظـر هـم رعایـت انصاف
و عدالـت صـورت پذیـرد».
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همـان طـور کـه در روزهـای اول جشـنواره چهلـم فیلـم فجـر
برگـزار شـد ،از ایـن پـس فـرش فیـروزه ای جایگزیـن فـرش
قرمز شـده اسـت و البته نحوه اسـتقبال و حضور هنرمندان
و عوامـل تولیـد فیلـم هـا نیـز نسـبت بـه سـال هـای قبـل از
ایـن متفاوت شـده اسـت.
شان سینما از فشن شو باالتر است
نعمـت اهلل سـعیدی ،نویسـنده و منتقـد سـینما دربـاره ایـن
موضـوع مـی گویـد« :این یک واقعیت اسـت کـه هنرمندان
تمایـل زیـادی به شـهرت دارند .دیده شـدن بـرای هنرمندان
یـک نیـاز اساسـی اسـت؛ یکـی از دسـتمزدها و تقدیرهـای
مدیریـت فرهنگـی بـرای یـک هنرمنـد ،فراهـم کـردن زمینـه
بـرای بهتـر دیـده شـدن اسـت .از ایـن نظـر ماهیـت امـر و
اصـل موضـوع تشـریفات اسـتقبال از عوامـل فیلـم هـا در
جشـنواره فیلـم فجـر اصلا بـد نیسـت؛ ایـن یـک حرکـت
تبلیغـی اسـت کـه عوامـل یـک فیلـم یـا هنرمنـدان موثـر
در یـک أثـر سـینمایی جلـوی دوربیـن هـا قـرار مـی گیرنـد و
بـه ایـن شـکل از آنهـا تقدیـر هـم مـی شـود .ضمـن اینکـه
تفکـر دینـی ،شـاکرانه اسـت و حتمـا بایـد از هنرمنـدی کـه
بـه کشـورش خدمـت مـی کند و بـه اعتالی فرهنگـی جامعه
کمـک مـی رسـاند تقدیـر کـرد .فرهنـگ تشـکر و قدردانـی
خیلـی مهـم اسـت .بنابرایـن ،ماجـرای تشـریفات و اسـتقبال
از عوامـل و هنرمنـدان یـک فیلـم بـا فرهنـگ دینـی مـا هـم
قرابـت دارد .ایـن نـوع مراسـم ریشـه در فرهنـگ ایرانـی مـا
دارد .همچنـان کـه اسـتقبال از مهمـان و بـه اصطلاح فـرش
قرمـز پهـن کـردن بـرای ورود او ،از آداب کهـن و خـوب
فرهنـگ مـا بـوده اسـت» .
وی مـی افزایـد« :مـن فکـر مـی کنـم مشـکل اصلـی فـرش
قرمـز در دوره هـای قبلـی جشـنواره فیلـم فجـر ایـن بـود کـه
به «فشـن شـو» شـباهت پیدا کرده بود .این درحالی اسـت
کـه بـه هـر حـال سـینما فرهیخته تر اسـت و شـأنی فاخرتر
از ایـن گونـه برنامـه هـا دارد و نبایـد حـد آن بـه نمایـش مد
لبـاس نـازل شـود .بـه همیـن دلیل هـم برگزاری فـرش قرمز
در دوره هـای قبلـی جشـنواره فیلـم فجـر ،زشـت و گاهـی
حتـی مشـمئز کننـده و حقـارت آمیـز بـه نظـر مـی رسـید! به
همیـن دلیـل هـم مراسـم فـرش قرمـز جشـنواره فیلـم فجـر
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«شادوران» کمدی نیست
یک ملودرام شیرین است
رضـا رویگـری هنرمنـد پیشکسـوت سـینما و تلویزیـون کـه
مهمـان ویـژه نشسـت رسـانه ای فیلم شـادروان در جشـنواره
فجـر بـود ضمـن خسـته نباشـید بـه اهالـی رسـانه ،گفـت:
امیدوارم که نقشـم را دوسـت داشـته باشـید .از آقای نمازی
و تمامـی عوامـل و همکارانـم تشـکر میکنـم.
در ادامه حسین نمازی کارگردان فیلم در خصوص فیلمنامه
ایـن کار ،گفـت :فیلمنامـه ایـن اثر ،قصهای منسـجم دارد اما
در بطـن آن خـرده روایتهایـی هـم بـه چشـم میخـورد کـه
اگـر وجـود نداشـت فیلـم الکـن مـی شـد .داسـتان ایـن فیلم
را مـن در یـک روزنامـه خوانـده بـودم و از آن با برداشـتی آزاد
چنیـن ایـدهای را وام گرفتم.
او ادامـه داد :مـن هـر قصـهای کـه احسـاس کنـم از پـس
سـاختنش برمیآیـم را میسـازم .پایـان فیلـم مـا کمـدی
نیسـت و قواعـد کمـدی در فیلـم رعایـت نمیشـود؛ نهایتـا
میتوانـم فیلـم را ملودرامـی شـیرین بدانـم.
رویگـری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا قصـد کارگردانـی
در سـینما را دارد ،توضیـح داد :مـن از سـال  72قصـهای را
نوشـتم کـه بـه دوران کودکـیام برمیگـردد و قصـهای بسـیار
خـاص دارد و همچنـان درصـدد ایـن هسـتم کـه بتوانـم ایـن
اثـر را بسـازم.
در ادامـه سـینا مهـراد ،دربـاره بـازی در ایـن فیلـم و نقـش
«نـادر شـادروان» بیـان کـرد :روزی کـه ایـن فیلـم بـه مـن
پیشـنهاد شـد بـه ایـن فکـر نکـردم کـه ایـن نقـش متفـاوت
اسـت و صرفـا بـه قـدرت ریسـک عبـاس نـادران و حسـین

نمـازی تحسـین گفتـم و با خوانـدن فیلمنامه تصمیم گرفتم
در ایـن فیلـم ایفـای نقـش کنـم؛ امـا در رسـیدن بـه نقـش با
چالـش خاصـی مواجـه نبـودم.
در بخـی دیگـر رویـا تیموریـان در خصـوص کار کـردن بـا
حسـین نمـازی گفـت :مـن بـا حسـین نمـازی پیشتـر کار
کـرده بـودم و میدانسـتم در یـک فضـای سلامت و بـا گوش
دادن بـه ایدههـای متفـاوت شـروع بـه سـاخت کار میکنـد.
بـرای همیـن تصمیـم گرفتـم نقـش «نـازی» را بـازی کنـم.
فکـر میکنـم ایـن اثـر بسـیار شـفاف ،سـاده و بـدون هیـچ
پیچیدگـی و نقطـهای مبهـم باشـد .ایـن اثـر سـینمایی 90
دقیقـه مـردم را شـاداب میکنـد.
او ادامـه داد :مطلـب نوشـتن دربـاره فیلمهـا پیـش از اکـران
آنهـا در جشـنواره آسـیبزننده اسـت و بایـد جلـوی آن
را گرفـت .سالهاسـت کـه ایـن اتفـاق میافتـد کـه اصلا
خوشـایند نیسـت.
علـوی دربـاره ایـن فیلـم گفـت :مـن سـعی کـردم در پروسـه
پیشتولیـد بـه دوسـتان کمـک کنـم .فیلمنامـه را در نیـم
سـاعت خوانـدم و بـه شـدت از آن لـذت بـردم و کاراکتـری
کـه نقشـش را ایفـا کـردم نیـز برایـم بسـیار جذاب بـود؛ چون
چنـد سـالی از مـن بزرگتـر بـود و چنیـن ماجرایـی در فضـای
رئـال و در سـینما کمتـر بـه چشـم میخـورد .بـازی کـردن در
ایـن فیلـم برایـم بسـیار جـذاب بـود و بایـد بگویـم کـه مـن
شـاگرد رویـا تیموریـان بـودم و همبـازی شـدن بـا او برایـم
بسـیار شـیرین بـود.
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او ادامـه داد :کاراکتـر دایـی اسـد زندگـی کسـانی اسـت
کـه تاسشـان بـر زندگـی خـوش نشسـته اسـت و عزتمنـد
نیسـتند .
در ادامـه نـادران گفـت :در پیـک پنجـم کرونـا ایـن فیلـم
سـاخته شـد و چیـزی کـه بـر پـرده دیدیـد ماحصـل همـکاری
یـک تیـم همـراه اسـت.
نازنیـن بیاتـی دیگـر بازیگـر فیلـم ،دربـاره همبـازی بـودن
بـا سـینا مهـراد بـه عنـوان خواهـر و بـرادر گفـت :مـا در
پیشتولیـد و بههنـگام تولیـد کار طـی تمرینهایـی بسـیار
زیـاد تلاش کردیـم تـا حـس خواهـر و بـرادر را بـه درسـتی بـه
مخاطـب القـا کنیـم.
سـینا مهـراد هـم در ایـن خصوص افزود :من بـا نازنین بیاتی
واقعـا شـبیه بـه خواهـر و بـرادر هسـتیم و وقتـی متوجـه
شـدم او ایفاگـر نقـش خواهـر مـن اسـت ،بسـیار خوشـحال
شدم.
امیـد گلزاده ،طـراح گریـم بیـان کـرد :ایـن اولیـن فیلـم
بـرای مـن بـود کـه جلسـات پرتعـدادی را بـا کارگـردان فیلـم
دربـاره گریـم بازیگـران داشـتیم و مـن فکـر میکنـم تمامـی
کاراکترهـا بـا مشـخصهها و المانهـای
خـاص خودشـان سـاخته شـدند.
علـوی گفـت :ایـن نقـش را میتوانـم
بـه نوعـی پختگـی بهرنـگ فیلـم دربنـد
بدانـم.
در ادامـه تیموریـان عنـوان کـرد :یکـی
از رسـالتهای بخـش فرهنگـی ایـن
اسـت کـه جلـوی توهینهـا و انگهـا و
قضاوتهایـی کـه در فضـای مجـازی رخ
میدهـد را بگیریـم .باید بگویم حسـین
نمـازی در تکتـک پالنهـا حاضـر بودنـد
و اخلاق حرفـهای مـن هم بـه این گونه
نیسـت کـه جایـی که قـراداد امضا کردم
را تـرک کنـم .فکـر میکنـم افزایـش
آگاهـی نجاتبخـش جهـل باشـد.

سلامی دربـاره فیلمبـرداری شـادروان افـزود :مـن دوسـت
داشـتم فیلمبـرداری ایـن فیلـم رئـال باشـد و سـعی کـردم در
نورپـردازی رئالیتـه فضـا را حفـظ کنـم.
مهـراد نیـز بـا تاکیـد بـر اینکـه فیلمنامـه جـدی اسـت ،گفـت:
ایـن فیلـم بـه هیچ عنوان لوده نیسـت و بـا همچین عواملی
لودگـی جایـی در ایـن اثر سـینمایی ندارد.
بهـزاد عبـدی دربـاره موسـیقی متـن کار توضیـح داد :تـم
اصلـی موسـیقی ایـن اثـر کولـیوار اسـت و از کولیهـای
اشـک نـازی و کولیهـای خودمـان بـا سـاز قیچـک اسـت.
علیرغـم ایـن کـه فضایـی طربانگیـز میبینیـم امـا در پـس
پـرده فضایـی غـمزده وجـود دارد و من میخواسـتم به فضای
فیلـم متعهـد باشـم .عمـاد خدابخـش ،کـه تدوین ایـن فیلم
را برعهـده داشـت ،گفـت :بعـد از فیلـم آپاندیس این دومین
همـکاری مـن بـا حسـین نمـازی اسـت .سـادگی و روان بـودن
فیلـم نتیجـه شـخصیت خـود حسـین نمـازی اسـت و تلاش
مـا ایـن بـود کـه کار فنـی در اثـر بـه چشـم نیایـد.
در پایـان بازیگـر کـودک ایـن فیلـم گفـت :خوشـحالم کـه
بخشـی از بازیگـران ایـن اثـر سـینمایی هسـتم.

فجـــــر
چـــهل
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حسین نمازی ،کارگردان فیلم سینمایی شادروان

فیلم دیدن در کنار مردم تجربه شیرینی است
گفتوگو
محیا حمزه
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حسـین نمـازی را بـا آپاندیـس و جوایزی که برای نخسـتین
فیلـم بلنـد سـینمایی اش گرفت می شناسـیم.
فیلـم سـینمایی شـادروان بـه عنـوان دومیـن سـاخته
سـینمایی حسـین نمـازی ،روایتـی اسـت شـیرین از یـک
ملـودرام اجتماعـی کـه در بسـتر خانـواده ای حاشـیه نشـین
اتفـاق مـی افتـد.
کارگـردان فیلـم شـادروان مـی گویـد :جشـنواره فیلـم فجـر
بـا توجـه بـه جایگاهـی کـه در کشـور دارد می تواند سـکوی
پرتـاب بسـیار خوبـی بـرای کارگردانان باشـد.
او بـا بیـان اینکـه هـر جشـنواره ای نسـبت بـه توانایـی و
جایگاهـی کـه دارد بـرای فیلمسـازان مهـم اسـت ،گفـت:
فیلـم سـازان دلشـان مـی خواهـد فیلمشـان به خوبـی دیده
شـود و این می تواند بر آینده یک فیلمسـاز بسـیار اثرگذار
باشـد ،عـده ای فیلـم خـود را صرفـا بـرای اکـران ،برخـی بـرای
جشـنواره و عـده ای نیـز بـرای مقاصـد دیگـر مـی سـازند.
جشـنواره طـی ایـن سـالها بسـیار مهـم شـده و مـی توانـد
اکـران فیلـم هـا را تحـت تاثیـر خـود قـرار دهـد .در عیـن
حـال ایـن جشـنواره مـی توانـد هم تاثیـر خوب بر فیلمسـاز
داشـته باشـد هـم تاثیـر بـد ،تاثیـر خـوب بـرای یـک فیلـم
دیـده شـدن آن در جشـنواره اسـت و مـی توانـد درمـورد
آن فیلـم نقدهـای بسـیار خوبـی نیـز نوشـته شـود .از طرف
دیگـر بـرای فیلـم هایـی کـه متوسـط رو بـه پاییـن هسـتند
ایـن نقدهـا مـی توانـد بـرای فیلمسـازان خطرنـاک باشـد و
مـردم را بـرای رفتـن بـه سـینما منصـرف کنـد.
جشنواره با مردم زنده است
وی بـا بیـان اینکـه سـلیقه منتقدیـن بایـد بـا سـلیقه مـردم
همسـو باشـد ،تصریـح کـرد :سـینما بـرای مـردم اسـت نـه
برای منتقدین ،اساسـا فیلم سـاخته می شـود تا مردم آنرا
مشـاهده کننـد .در صورتیکـه مردمـی وجود نداشـته باشـد
فیلمسـازان بـرای منتقدیـن فیلـم نمـی سـازند .بسـیاری از

فیلـم هـا نیـز وجـود دارنـد کـه هـم نظـر منتقدیـن را جلـب
کـرده هـم نظـر مـردم را ،در این میان جشـنواره هـا با جایزه
هایـی کـه بـه فیلـم هـا مـی دهنـد بسـیار تاثیرگذارند.
کارگـردان فیلـم شـادروان ادامـه داد :جشـنواره فیلـم فجـر
کـه جشـنواره ای دولتـی اسـت بـا انتخـاب فیلـم هـای برتـر
مسـیر خـود را بـه فیلمسـازان معرفـی مـی کنـد ،سـازمان
سـینمایی ریـل گـذاری سـال هـای آینـده سـینما را مشـخص
مـی کنـد و بـه مـا مـی گویـد چه نـوع فیلم هایی بـه عنوان
فیلـم هـای شـاخص بـرای ایـن جشـنواره مدنظـر اسـت بـه
همیـن دلیـل فیلمسـازان رویکـرد خـود را بـر همیـن مبنـا و
بـه سـمت بـرآوردن ایـن سـلیقه مـی گذارنـد.
تاثیر فجر بر سینمای ایران
وی عنـوان کـرد :بـه طـور مثـال زمانـی کـه اصغـر فرهـادی
جایـزه اسـکار گرفـت بسـیاری از فیلـم هـا شـبیه بـه فیلـم
هـای او شـدند .هـر فیلمـی نیـز کـه در ایـن سـالها در
جشـنواره فیلـم فجـر جوایـز متعـددی گرفـت فیلـم هـای
شـبیه بـه آن در سـال هـای آینـده بسـیار سـاخته شـد.
نمـازی در ادامـه بـا اشـاره به فیلمسـازان جـوان و فیلم اولی
هـا ،افـزود :قـرار نیسـت نسـلی وارد سـینما شـود و موفـق
هـم باشـد در هـر جـا و هـر شـاخه ای ایـن موضـوع اجتناب
ناپذیـر اسـت .سـینما نیـز ناگزیـر از ایـن موضـوع اسـت و
زاد و ولـد مـی کنـد .در همـه سـال هـا ایـن فیلـم هـا وجـود
داشـته اسـت .بسـیاری از کسـانی کـه بـه عنـوان فیلم اولی
وارد جشـنواره مـی شـوند سـابقه سـاخت فیلـم هـای کوتاه
دارنـد بنابرایـن مـی تواننـد موفق باشـند.
کاش ژانر کودک هدر جشنواره حضور داشت
وی اضافـه کـرد :زمانـی کـه جشـنواره بـه یـک ژانـر خـاص
اهمیـت مـی دهـد بسـیاری بـه آن ژانـر ترغیـب مـی شـوند
و ایـن موضـوع مـی توانـد بـه خالقیـت و ریسـک پذیـری
کارگردانـان آسـیب وارد کنـد .در ایـن سـال هـا بـه دلیـل
توجـه بـه ژانـر اجتماعـی بـه ایـن ژانـر توجـه بسـیار صـورت
گرفتـه اسـت ،در حالیکـه سـال هـای بسـیاری اسـت ژانـر
کـودک و نوجـوان بسـیار کمرنـگ شـده اسـت و ایـن نـوع
ژانـر فـروش بسـیار خوبـی نیـز داشـتند و ایـن بـه دلیـل کم
توجهـی صـورت گرفتـه بـه ایـن نـوع از فیلـم هـا اسـت.
کارگـردان شـادروان ادامـه داد :اگـر دولـت پشـت ایـن فیلم
هـا نیایـد ایـن فیلـم هـا سـاخته نمـی شـود و فیلمسـازان
نیـز توجهـی بـه ایـن موضـوع نشـان نمـی دهنـد .فیلـم هـا
هـم اکنـون بـرای کـودکان سـاخته نمـی شـود در حالیکـه
ایـن ژانـر در سـبد کمپانـی های بزرگ سـینما همـواره وجود
داشـته اسـت.

افشین اخالقی کارگردان فیلم کوتاه «هاجرو»:

آیندهحرفهایسینما
به بخش کوتاه وابسته است
مصطفیپورکیایی
افشـین اخالقـی کارگـردان فیلـم کوتـاه «هاجـرو» دربـاره رونـد
تولیـد ایـن فیلـم گفـت :اردیبهشـت مـاه امسـال« ،هاجـرو»
جلوی دوربین رفت و تقریبا مراد ماه و قبل از مهلت جشنواره
فیلـم کوتـاه تهـران ،آمـاده اکـران شـد و اولیـن نمایـش فیلـم
در ایـن جشـنواره اتفـاق افتـاد .ابتـدا قـرار بـود ایـن فیلـم در
افغانسـتان جلـوی دوربیـن بـرود امـا در آن روزهـا بـه دلیـل
حضـور اولیـه طالبـان ،تصمیـم گرفتیـم تـا آن فضـا را در ایـران
بازسـازی کنیـم .تصمیـم گیـری بـرای پخـش هـای بیـن المللـی
فیلـم نیـز انجـام شـده و چـون قصـد دارم اولیـن اکـران جهانـی
«هاجـرو» را بـا یـک فسـتیوال  Aآغـاز کنم ،کمی صبـر کرده ایم
تـا فرصـت مناسـبی فراهـم شـود.
اخالقـی درخصـوص قصـه ایـن فیلـم کـه امیر مسـعود سـهیلی
آن را از کتـاب «فصـل پنجـم» خالـد نویسـا اقتبـاس و سـپس
بازنویسـی کـرده گفـت :یکـی از دوسـتان نزدیکـم کـه سـال هـا
در خصـوص فضـای اجتماعـی افغانسـتان فیلـم سـاخته و
عمـر رفاقتمـان بـه حـدود  14سـال مـی رسـد ،فصـه ای را از یـک
مجموعـه داسـتان خوانـده بـود و چـون بـا فضـای عالیـق مـن
آشـنا بـود ،ایـن قصـه را بـرای مـن خوانـد کـه بـه یـک دختـر،
خانـه ای بـه ارث مـی رسـد و بـرادری کـه همـه سـهم ارث خـود
را بـه تـاراج کشـیده ،بـه اسـم غیـرت و تعصـب سـر و کلـه اش
پیـدا مـی شـود و حـاال اجـازه هیـچ کاری بـه ایـن دختـر نمـی
دهـد؛ نـه اجـازه رفتـن از خانـه و نـه اجـازه آزادی هـای اولیـه در
خانـه و مـن بـر اسـاس دغدغـه هـای فیلمسـازی کـه دنبـال مـی
کنـم ،جـذب ایـن قصـه شـدم و بـا اندکـی تغییـر و اضافه کردن
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چاشـنی امیـد فضـای قصـه شـکل نهایـی خـود را پیـدا کـرد.
کارگـردان فیلـم کوتـاه «هاجـرو» دربـاره اهمیـت بخـش فیلـم
کوتـاه در جشـنواره فیلـم فجـر گفـت :امسـال سـال چهلـم
برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر اسـت و انتظـار مـی رود کـه ایـن
جشـنواره به یک بلوغی در اجرا رسـیده باشـد .ولی آنقدر برای
فیلـم کوتـاه تمریـن نشـده ،کـه احسـاس مـی شـود هنـوز بـه
لحـاظ اهمیـت ،جـای درسـتی بـرای ایـن بخـش درنظـر گرفتـه
نشـده اسـت.
وی افـزود :در فسـتیوال هـای معتبـری همچـون کـن ،از تهیـه
کنندگان حرفه ای سـینمای بلند دعوت می شـود تا به صورت
ویـژه در اکـران فیلـم هـای کوتـاه شـرکت کننـد و آنهـا از بیـن
آثـار برتـر ،دعـوت بـه سـاخت فیلـم هـای خـود مـی کننـد .امـا
متاسـفانه در جشـنواره فیلـم فجـر ،اکـران هـای فیلـم هـای
کوتـاه بـدون نشسـت خبـری و گویـا فقـط صـرف یـک اکـران
برگـزار مـی شـود؛ در صورتـی کـه در همـه جـای دنیـا بـه فیلـم
کوتـاه بـه ماننـد آینـده سـینما نگاه مـی کنند و ایـن نامهربانی،
قطعـا بـه سـینمای بلنـد مـا ضربـه خواهـد زد و چه خوب اسـت
کـه همزمـان بـا اکـران ایـن فیلـم ها در تهران ،در سـایر اسـتان
هـا هـم ایـن فیلـم هـا بـه اکـران درآینـد و آنهـا نیـز بـه ماننـد
فیلم های بلند سـینمایی ،برایشـان نظرسـنجی مسـتقلی برگزار
شـود تـا نظـر مـردم هـم دربـاره بهتریـن فیلـم کوتـاه مشـخص
شـود و همیـن هـا باعـث دیـده شـدن بیشـتر ایـن آثـار خواهد
شد .
افشـین اخالقـی کـه معتقـد اسـت مـی شـود بـا حمایـت بخـش
کوتـاه بـه سـمت گرفتـن اسـکار این بخـش امیدوار بـود ،گفت:
اگـر مـا مـی خواهیـم در آینـده سـینمای حرفـه ای تـری داشـته
باشـیم ،بایـد اهمیـت بیشـتری بـه بخـش فیلـم کوتـاه داشـته
باشـیم؛ محمـد کارت ،بـرادران ارگ و بسـیاری از فیلـم سـازان
جدیـدی کـه چنـد سـالی اسـت در حـال درخشـیدن انـد ،همـه از
دنیـای فیلـم کوتـاه آمـده انـد و مـی تـوان بـا اهمیـت دادن بـه
فیلمسـازان ایـن بخـش ،حتـی نیـم نگاهی به اسـکار فیلم های
کوتاه داشـته باشـیم .اسـکاری که دو بار نصیب سـینمای بلند
مـا شـده اسـت و مـی توانـد ایـن بـار برای فیلـم کوتاه مـا اتفاق
بیافتد؛ اگر حمایت ها به اندازه کافی باشـد .فیلمسـازان کوتاه
مـا بـه انـدازه کافـی در ایـن سـال هـا خودشـان را اثبت کـرده اند
و در جشـنواره هـای معتـر بیـن المللـی حضـور و جوایز بسـیاری
کسـب کـرده انـد و حـاال وقـت آن رسـیده کـه نـگاه هـا را به این
بخـش از سـینمایمان بیشـتر معطـوف کنیم.
کارگـردان «هاجـرو» حضـور در جشـنواره فیلـم فجـر را باعـث
افتخـار هـر هنرمنـدی عنـوان کـرد و افـزود :جشـنواره فیلـم
فجـر فرصتـی اسـت تـا فیلـم هـای کوتـاه در آن بیشـتر دیـده
شـوند و بـه نظـر مـن ایـن جشـنواره بـرای هـر فیلمسـازی کـه
مدعـی اسـت کـه مـن مـی خواهم بـرای کشـورم و مردمم فیلم
بسـازم ،از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و حضـور و جایـزه
گرفتـن در ایـن جشـنواره باعـث افتخـار هـر هنرمنـدی اسـت.
از همـان دوران بچگـی حتـی داشـتن کارت ایـن جشـنواره بـرای
مـن مهـم بـوده اسـت و امیدوارم همان گونـه که حضور در ای
جشـنواره بـرای مـا مهـم اسـت ،جشـنواره نیز اهمیت بیشـتری
بـه فیلمسـازان بخـش کوتـاه دهـد تـا هـر دو در کنـار هـم بـه
رشـد و بلـوغ برسـیم.
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«« ،»2888موقعیت مهدی(باکری) و «دسته دختران»
با محوریت دفاع مقدس در جشنواره فجر حضور دارند

گزارش
محمد صادق عابدینی
سـینمای دفـاع مقـدس امسـال بـا سـه فیلـم در جشـنواره
فیلـم فجـر حاضـر خواهد شـد که هر کـدام موضوع خاصی
را دنبـال مـی کننـد .از پرداختـن بـه زندگـی شـهید باکـری
گرفتـه تـا نقـش پدافنـد در دوران دفـاع مقـدس و حضـور
بانـوان در جبهـه ،ایـن ترکیبـی اسـت از کـه قـرار اسـت در
چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر رونمایـی شـود.
فیلـم هـای «« ،»2888موقعیت مهدی(باکری)» و «دسـته
دختران» سـه فیلمی هسـتند که در این دوره از جشـنواره
فیلـم فجـر بـه صـورت مسـتقیم بـه موضـوع دفـاع مقـدس
پرداختهانـد.
سـینمای دفـاع مقـدس ،از اولیـن سـال جنـگ تحمیلـی و
حتـی پیـش از راه انـدازی جشـنواره فیلم فجر ،متولد شـده
اسـت .برخـی در اسـتفاده از سـینمای دفـاع مقـدس از واژه
«ژانـر» نیـز اسـتفاده مـی کننـد و آنـرا تنهـا ژانـر ایرانـی در
سـینما مـی داننـد .بـا آنکـه ایـن ایـده نیـز وجـود دارد
کـه اطلاق واژه ژانـر بـه سـینمای دفـاع مقـدس
اغـراق آمیـز اسـت و راه طوالنـی بـرای رسـیدن بـه
آن در پیـش اسـت .بـا ایـن حـال یکـی از راه هـای
اثبـات سـینمای دفـاع مقـدس بـه عنوان یـک گونه
سـینمایی ،تـداوم تولیـد فیلـم هـای قـوی و حضور
آنهـا در جشـنواره هـای سـینمایی اسـت .بـا آنکـه
بسـیاری از فعـاالن سـینمای دفـاع مقـدس از عـدم
حمایـت و کارشـکنی هـا گالیـه دارنـد و بعضـا بـا
دلسـردی مجبـور بـه رهـا کـردن سـینمای دفـاع
مقـدس مـی شـوند ،ولـی آنهایـی کـه باقـی مانـده
انـد ،نشـان داده انـد کـه عاشـق سـینمای دفـاع
مقـدس هسـتند.
2888
فیلـم  ،2888بـه کارگردانـی کیـوان علیمحمـدی
و علـی اکبـر حیـدری ،از جملـه اولیـن فیلـم هایـی
اسـت کـه بـرای حضـور در چهلمیـن جشـنواره فیلم
فجـر اعلام آمادگـی کـرد.
ابتـدا قـرار بـود ایـن فیلم با مشـارکت امیـد بنکدار،
سـاخته شـود کـه کارهـای مشـترک زیـادی بـا
علیمحمـدی تولیـد کـرده اسـت .اسـم اولیـه ایـن
فیلـم «سوباشـی» بـود .سوباشـی نـام روسـتای
کوچکـی در اسـتان همـدان اسـت کـه علت شـهرت
آن اسـتقرار یک سـایت راداری در آن منطقه است.
سـایت سوباشـی ،در طـول دوران جنـگ هشـت
سـاله ایـران و عـراق نقـش مهمـی در رهگیـری

هواپیماهـای مهاجـم عراقـی داشـت .عـراق تلاش زیـادی
برای از بین بردن این سـایت راداری انجام داد و در نهایت
پـس از قبـول قطعانـه  598بـا حملـه هواپیماهـای عراقـی،
اتـاق عملیـات سـایت سوباشـی مـورد اصابـت موشـک قـرار
گرفـت و چنـد تـن از کارکنـان آن بـه شـهادت رسـیدند.
 ،2888روایـت اتـاق عملیـات رادار سوباشـی و قهرمانـان
شـهیدی اسـت کـه در آنجـا فعالیـت مـی کردنـد وبـا
رهگیـری هواپیماهـای دشـمن و هدایـت پدافنـد داخلـی
مانـع از بـه سـرانجام رسـیدن بسـیاری از مامویـت هـای
دشـمن شـدند و جـان افـراد بیگنـاه زیـادی را نجـات دادنـد.
در خالصـه داسـتان ایـن فیلـم آمـده «:بیـژن افسـر کنتـرل
شـکاری در انـاق تاریـک عملیـات ،در انتظار بازگشـت عباس
دوران و محمـود اسـکندری دو خلبـان هواپیماهـای اف4
اسـت کـه بـرای بمبـاران بـه بغـداد حملـه کردهانـد .بـرای لـو
نرفتـن عملیـات بیـژن بایـد سـکوت رادیویـی را حفـظ کنـد.
مـدت زیـادی از زمـان پیشبینی شـده عملیات گذشـته که
صـدای اسـکندری را میشـنود :بیـژن ،مـا برگشـتیم ،مـدد
کن » .
از نـکات مهـم ایـن فیلـم کـه بازیگـران زیـادی نیـز دارد،
فیلمبـرداری آن بـه شـیوه سـیاه و سـفید اسـت.
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موقعیت مهدی(باکری)
سـیما فیلـم ،در راسـتای سـاخت آثـاری با محوریـت زندگی
سـرادران شـهید دفـاع ،سـریالی بـه نـام «عاشـورا» تولیـد
کـرده اسـت .ایـن سـریال شـش قسـمتی تلویزیونـی دارای
یـک نسـخه سـینمایی بـه نـام «موقعیـت مهدی(باکـری)»
اسـت .سـیما فیلـم در سـال هـای نچنـدان دور ،مشـارکت
خوبـی در جشـنواره فیلـم فجـر داشـته اسـت ،از آثـار مهـم
صداوسـیما در فجـر مـی تـوان بـه «لیلـی بـا مـن اسـت» و
«مهمـان مامـان» اشـاره کـرد .بـا وجـود تولیـد آثـار مطرحـی
از سـوی سـیما فیلـم و موفقیـت آن هـا در
جشـنواره فیلم فجر ،سـال ها بود که صداوسـیما
نتوانسـته بـود کار در خـور توجهـی را بـه فجـر
ارسـال کنـد و سـال هـای زیـادی نیـز جـزو غایبـان
فجـر بـوده اسـت .امسـال نسـخه سـینمایی شـده
سـریال «عاشـورا» بـا کارگردانـی هـادی حجـازی
فـر در جشـنواره فیلـم فجـر حاضـر شـده اسـت.
ایـن فیلـم بـه تهیـه کنندگـی حبیـب والـی نـژاد
بـه فجـر آمـده اسـت در حالـی کـه تهیـه کنندگـی
سـریال بـر عهـده ابوالفضـل صفـری اسـت! صفری
دربـاره ایـن اتفـاق مـی گوید « :سـرمایه گذار این
پـروژه تلویزیـون و مرکـز سـیما فیلـم اسـت؛ بـر
همیـن اسـاس بـرای تولیـد ایـن اثـر نیـازی بـه
پروانـه سـاخت از ارشـاد نداشـتیم .بـرای ارائـه
بـه جشـنواره وقتـی سـازمان مـن و کارگـردان را
معرفـی کـرد مجموعـه وزارت ارشـاد و معاونـت
ارزشـیابی اعلام کردنـد کـه تهیـه کننـده پـروژه
فاقـد سـوابق سـینمایی اسـت و چـون تاکنـون
فیلمـی تهیـه نکـرده امکان صـدور پروانه نمایش
وجـود نـدارد .بعـد ازعـدم پذیـرش تهیهکنندگـی
بنـده از سـمت معاونـت نظـارت ،تلویزیـون بـرای
اینکـه فرصـت ثبتنـام در جشـنواره از دسـت
نـرود ،آقـای والینـژاد را بـه عنـوان تهیهکننـده
نسـخه سـینمایی معرفـی کـرد».
«موقعیـت مهدی(باکـری)» بـه روایـت عملیـات
هایـی که سـردار شـهید مهدی باکـری فرماندهی
آن هـا را برعهـده داشـته مـی پـردازد.

دسته دختران
منیـر قیـدی ،بـا سـاخت فیلـم «ویالیـی هـا» بـه
سـینمای ایـران معرفـی شـد .اثـری کـه در آن بـه
نقـش زنـان در پشـتیبانی از جبهـه هـا و شـرایط
زندگـی خانـواده رزمنـدگان در طـول دوران دفـاع
مقـدس مـی پـردازد .قیـدی ،امسـال بـا فیلـم
جدیـدش «دسـته دختـران» بـاز هـم روایتـی زنانـه
از حضـور زنـان در دفـاع مقـدس را بـه تصویـر
کشـیده اسـت .حضـور بانـوان در دفـاع مقدس ،از
نکاتـی اسـت کـه در تاریـخ سـینمای دفـاع مقدس
کمتریـن توجـه بـه آن شـده اسـت و فیلمسـازانی
ماننـد قیـدی ،توانسـته اسـت راه جدیـدی را در
روایـت جنـگ تحمیلـی بـاز کننـد .فیلـم دسـته
دختـران ،داسـتان حضـور بانـوان در مقاومـت
خرمشـهر در روزهـای ابتدایـی دفاع مقدس اسـت.
در خالصـه داسـتان ارائـه شـده از ایـن فیلـم صرفـا
بـه بیـان ایـن جملـه بسـنده شـده کـه « دسـته
دختـران قصـه زنـان جنـگ اسـت .گروهـی جامانده
پیروزمـردان پیکارهـا در طـول
از روایتهـای
ِ
تاریـخ»...
در فیلـم «دسـته دختـران» نیکـی کریمـی ،پانتـهآ
پناهیهـا ،فرشـته حسـینی ،هـدی زینالعابدین و
صدف عسـگری گروه زنان مبارز را شـکل میدهند.
این فیلم محصول مشـترک «فارابی» و حوزه هنری اسـت.
از  22فیلـم حاضـر در چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر ،سـه
فیلـم بـا محوریـت دفـاع مقـدس حضـور دارنـد .ایـن رقـم
چیـزی کمتـر از یـک هفتـم ظرفیـت جشـنواره اسـت .بـا
آنکـه مـی تـوان حضـور ایـن تعـداد فیلـم را بـه فـال نیـک
گرفت ،ولی در صورت توجه می توان تولید آثار سـینمای
دفـاع مقـدس را بـاال بـرد و اثـار بیشـتری را بـرای حضـور در
جشـنواره فجـر معرفـی کـرد.
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کارگردان فیلم علفزار در نشست خبری این فیلم عنوان کرد

فیلم جنایی تلخ است
اماسعیکردمخصائلانسانیرانشاندهم

کاظـم دانشـی کارگـردان فیلـم علفزار در نشسـت
خبـری ایـن اثـر در جشـنواره فجـر دربـاره جنایـی
بـودن «علفـزار» گفـت :خصلـت فیلـم جنایـی،
چیـزی جـز جنایـت نیسـت و طبیعـی اسـت کـه
تلـخ باشـد .امـا من سـعی کـردم لحظات انسـانی
بسـیاری را در فیلـم داشـته باشـم و تصـورم ایـن
اسـت کـه ایـن اثـر سـینمایی حجـم مادرانگـی
بسـیاری دارد .مـا تمامـی صحنـه دادگسـتری را
سـاختیم و طراحـان صحنـه ،بسـیار تالش کردند.
بایـد از اعتمـاد بهـرام رادان نیـز تشـکر کنـم.
در ادامـه بهـرام رادان ،تهیهکننـده در خصـوص
چرایـی ورود بـه عرصـه تهیهکنندگـی گفـت:
مـن در رشـته مدیریـت تحصیـل کـردم و مجـوز
تهیهکنندگـیام را گرفتـه بـودم و بـه ایـن کار
عالقـه دارم .امـا بـرای ادامـه کار در ایـن عرصـه
بایـد ببینیـم تـا کجـا میتـوان پیـش رفـت و
بخـش خصوصـی تا چه اندازه میتواند پاسـخگو
باشـد و سـرمایهگذاری را بـرای آثـار انجـام دهـد.
ایـن تهیهکننـده ادامـه داد :جامعـه بـه سـاخت
آثار این چنینی نیاز دارد و سـعهصدر دوسـتانی
کـه باعـث شـدند امـروز ایـن اثر سـینمایی اکران
شـود چشـمگیر اسـت .امیـدوارم فیلـم بـدون
هیـچ ممیـزی اکـران شـود.

خصلت فیلم جنایی،

چیزی جز جنایت نیست
و طبیعی است که تلخ

لحظات انسانی بسیاری

را در فیلم داشته باشم
و تصورم این است که
این اثر سینمایی حجم
مادرانگی بسیاری دارد

در ادامـه کاظـم دانشـی ،گفـت :مـن از دوسـتانم در
سـازمان سـینمایی و قـوه قضائیـه بابـت حمایتهایشـان
تشـکر میکنـم.
او ادامـه داد :حضـور ایـن اثـر در جشـنواره فجـر ،نشـانگر
شـجاعت عزیـزان مسـئول در جشـنواره اسـت .مـن دربـاره
پروندههـای زیـادی تحقیـق کـرده بـودم و چیـزی کـه
میبینیـد ترکیبـی از چنـد پرونـده و نتیجـه تحقیقـات
مـن و بقیـه عزیزانـی اسـت کـه نامشـان بهعنـوان
فیلمنامهنویـس آمـده اسـت.
پژمـان جمشـیدی ،بازیگـر فیلـم ضمـن ابـراز خوشـحالی
از حضـور در ایـن جشـنواره ،گفـت :مـن دو بـار قبـل از
فیلمبـرداری همـراه بـا آقـای دانشـی و سـارا بهرامـی بـه
دادگاه رفتـم امـا چـون دلـش را نداشـتم زیـاد در آنجـا
رفـت و آمـد نمیکـردم.
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باشد .اما من سعی کردم

مائـده طهماسـبی ،بازیگـر ،گفـت :مـن هم با شـما فیلم را
دیدم و بسـیار خوشـحالم که اینجا هسـتم.
سـارا بهرامـی ،دیگـر بازیگـر فیلـم ،ضمـن خسـته نباشـید
بـه اهالـی رسـانه ،دربـاره نقـش «سـارا» و حضـور در
دادگاههـای جنایـی قبـل از فیلمبـرداری ،گفـت :گاهـی
بـازی کـردن بعضـی نقشهـا را تخیـل میکـردم امـا
ایـن نقـش برایـم شـبیه بـه هدیـه بـود .مـا در جلسـات
بازپرسـی شـرکت میکردیـم امـا بـا خود افـرادی که چنین
تجربههایـی داشـتند ،صحبـت نکردیـم.
در ادامـه کاظـم دانشـی دربـاره سـکانسهای «علفـزار»
گفـت :مـن تلاش کـردم کـه در فیلمنامـه لحظاتـی را
داشـته باشـیم کـه مخاطـب بـه آنچـه کـه در فیلـم رخ
میدهـد ،تامـل کنـد.
صـدف اسـپهبدی ،بازیگـر نقش «فریبـا» با روایتی از مادر
معتـاد ،توضیـح داد :نقـش بـه انـدازهای جـذاب بـود کـه
هـر بازیگـری آن را میخوانـد بـرای ایفـای نقـش در آن
اشـتیاق نشـان مـیداد .پیشتـر مـن بـا کاظـم دانشـی
چنـد فیلـم کوتـاه کار کـرده بـودم .کاظـم دانشـی بـرای
حضـور مـن در ایـن فیلـم شـرایط الغـر شـدن را گذاشـته
بـود و در نتیجـه مـن بـرای حضـور در
ایـن اثـر  25کیلـو وزن کـم کـردم.
مائـده طهماسـبی دیگـر بازیگـر
فیلـم ،دلیـل پذیـرش نقـش مـادر در
ایـن فیلـم،را اینگونـه مطـرح کـرد:
وقتـی مـن نقـش را خوانـدم برایـم
شـوکهکننده بـود .مـن بایـد از مونـا
جعفـری ،طـراح گریـم کار تشـکر
ویـژهای کنـم چـون پسـر مـن محمـد
معتضدی در کار بیماری پوستی دارد
کـه از مـادر بـه پسـر منتقـل میشـود
و طراحـی گریـم او در رسـیدن بـه
نقـش برایـم خیلـی جـذاب بـود .مـن
ایـن کار را بـا عشـق بـازی کـردم.
جمشـیدی در پاسـخ بـه واکنشهـا
دربـاره بازیگـریاش گفـت :مـن
آنقـدر جـوان نیسـتم کـه در مقـام
پاسـخگویی بـه کسـی بربیایـم .کار
خـود را میکنـم و بـرای حضـور در
جشـنواره بسـیار هیجـان دارم.
در ادامـه بهـرام رادان ادامـه داد:
بخـش مهـم بـرای مـا دیـده شـدن
کار توسـط منتقـدان ،اهالیرسـانه
و مـردم اسـت .سـیمرغ نتیجـه
تصمیـم یـک هیـات اسـت و ممکـن
اسـت بسـته بـه حضور افـراد انتخاب
متفـاوت شـود.
سـتاره پسـیانی ،نیـز دربـاره دلیـل بـازی در ایـن فیلـم،
گفـت :ایـن نقـش بـرای مـن جـذاب بـود ،چالشهـا و فـراز
و فرودهـای زیـادی داشـت.
عرفـان ناصـری ،گفـت :حضـور در ایـن فیلـم بـرای مـن
افتخـار بـود و بعـد از تماشـای فیلـم بیشـتر بـه خـودم و
اعضـای گـروه بالیـدم.
یسـنا میرطهماسـب دیگـر بازیگـر فیلـم ،افـزود :ایـن
نقـش بـه اعتقـاد مـن باعـث پختگـی کار مـن در بازیگـری
میشـود.
مهـدی زمینپـرداز ،سـتاره پسـیانی ،تـرالن پروانـه ،متیـن
حیدرینیـا ،صـدف اسـپهبدی ،عرفـان ناصـری و یسـنا
میرطهماسـب بابـت حضـور در نشسـت ابـراز خوشـحالی
کردنـد.
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جشـنواره فیلـم فجـر ،از بـدو تولـد تـا امـروز کـه بـه چهـل
سـالی خـود رسـیده اسـت ،همیشـه در کانـون توجـه رسـانه
هـا بـوده اسـت .بـه دلیـل تسـلط بـی چـون و چـرای رسـانه
هـای مکتـوب در دهـه هـای  60تـا  ،80نـگاه و نظـر ایـن
رسـانه ها به جشـنواره فیلم فجر اکنون به عنوان بخشـی از
تاریخ جشـنواره و خط سـیر فیلم فجر قابل توجه و ارزشـمند
ا ست .
در ایـن شـماره نگاهـی داریـم بـه نقـد روزنامـه کیهـان بـر
بولتـن هـای روزانـه جشـنواره فیلم فجر به مناسـبت دهمین
دوره ایـن جشـنواره منتشـر شـده اسـت .نویسـنده ایـن نقـد،
شـهرام خـرازی هـا اسـت کـه این روزهـا به خاطر انتشـار نقد
چنـد فیلـم حاضـر در بخش مسـابقه چهلمین جشـنواره فیلم
فجـر در گیـر حواشـی شـده اسـت .ایـن منتقـد سـینما ،در
بهمـن مـاه  ،1372در مقالـه ای بـا عنـوان «از دیـروز تـا امـروز،
مـروری بـر کاتالـوگ هـا و بولتـن هـای جشـنواره فیلـم فجر»،
آسـیب شناسـی بـر  10دوره برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر و
کاتالـوگ هـا و بولتـن هـای جشـنواره پرداختـه اسـت.
در بخشـی از ایـن متـن آمـده اسـت« :جشـنواره فیلم فجر در
دوره اول خـود فاقـد کاتالـوگ بـود .دوره اول برخـوردار از پنـج

نشـریه روزانـه بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی بـود ،بـه
علـت ضعـف تبلیغـات و عـدم آشـنائی عالقمنـدان سـینما و
مطبوعـات بـا ایـن فسـتیوال ،بازتـاب ایـن رخداد در نشـریات
بسـیار محـدود و ناچیـز بـود و تنهـا ماهنامـه سـینمایی فیلم
در سـومین شـماره خود مطلب مبسـوطی در این خصوص به
چـاپ رسـاند .در دوره دوم ،هشـت نشـریه زیراکسـی تحـت
عنـوان «خبرنامـه» از طـرف روابـط عمومـی جشـنواره منتشـر
شـد ،کـه نسـخه ای بسـیار سـاده و ناقـص از بولتـن هـای
روزانـه چنـد دوره اخیـر محسـوب مـی شـد .سـرمقاله ،گفتگـو
بـا کارگـردان ،معرفـی فیلـم هـای بخـش مسـابقه ،انعـکاس
نقطـه نظـرات تماشـاگران ،عمـده بخش هـای «خبرنامه» بود،
در پایان هر شـماره نیز آمار فروش و میزان اسـتقبال مرد از
برنامـه هـای تـدارک دیـده شـده بـه چاپ مـی رسـید .در این
دوره دو شـماره ویـژه هـم داریـم کـه بیشـتر حـاوی گفتگـو با
دسـت انـدرکاران امـور سـینمایی بـود در قطعـی بزرگتـر و بـا
کیفیتـی معقولتـر».
خـرازی هـا در ادامـه سـراغ دوره سـوم جشـنواره فیلـم
فجـر مـی رود و مـی نویسـد« :سـومین دوره در طـول زمـان
نمایـش فیلمهـا ،فاقـد کاتالـوگ بـود ،امـا چنـدی پـس از بـه
پایـان رسـیدن جشـنواره ،کاتالـوگ قطـوری
بـا کیفیـت مرغـوب در  188صفحـه وارد
بـازار کتـاب شـد .ولـی افسـوس کـه چـاپ
دیرهنـگام آن باعـث شـد کاربـرد زمانـی
خـود را از دسـت بدهـد ،سـینما از دیـدگاه
شـخصیت هـای سیاسـی و فرهنگـی،
معرفـی هیـات داوران و مصاحبـه بـا آنهـا،
دیـدگاه دسـت انـدرکاران سـینمای ایـران،
نگاهـی بـه دو دوره پیشـین جشـنواره،
معرفـی فیلمهـای شـرکت کننـده در بخـش
هـای مختلف ،اسـامی برگزیـدگان و بیانیه
هیـات داوران عمـده مطالـب ایـن کاتالـوگ
بـود».
ورود کاتالوگ رسمی به جشنواره فجر
در بخـش بعـد نقـد روزنامـه کیهـان بـر
کاتالـوگ هـا و بولتـن هـای جشـنواره فجر،
دوره چهـارم بررسـی مـی شـود .کیهـان
مـی نویسـد«:از چهارمیـن دوره بـه بعـد،
جشـنواره صاحب کاتالوگ رسـمی شـد که
تـا امـروز چـاپ آن ادامه یافتـه ،ولی تاریخ
انتشـار آنهـا متغیـر و پرتاخیـر بوده اسـت،
امـا بـه تدریـج ایـن نقیصـه نیـز برطـرف
شـده و در چنـد سـال اخیـر شـاهدیم کـه
کاتالـوگ تقریبـا در همـان روزهـای اول و
دوم بـه مشـتاقانش عرضـه مـی شـود .در
دوره هـای چهـارم ،پنجـم و ششـم فاقـد
نشـریه روزانـه بودیـم و بیشـتر مطبوعـات،
خصوصـا روزنامـه هـا وظیفـه بازتـاب
رویدادهـای جشـنواره ای را بـر عهـده
گرفتنـد .از جشـنواره هفتـم ،سـروکله
بولتـن هـای روزنامـه هـم پیـدا شـد کـه

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

وجودشـان بسـیار ضـروری و مغتـم بـود10 ،
نشـریه در این دوره و  11نشـریه در سـه دوره
بعـدی بـه طـور مرتـب ارتبـاط مخاطبیـن را بـا
فیلـم هـا و هنرمنـدان برقـرار مـی کردنـد ،بـه
نظـر مـی رسـد کـه تهیه کننـدگان ایـن بولتن
هـا هنـوز بـه قالـب مطلـوب خویش نرسـیده
انـد و هرسـال دسـت بـه تجربـه تـازه ای مـی
زننـد زیـرا در طـول چهارسـال هیچکـدام از
بولتـن هـا مشـابه بولتـن هـای دوره هـای
دیگـر نبـود ،مثلا نـگاه کنیـد بـه بولتـن هـای
جشـنواره نهم که از قالب مجله خارش شـده
و در قطـع روزنامـه ای بـه چـاپ رسـید ،بـا
محتوایـی متفـاوت ».روزنامـه کیهـان مدعی
بـود کـه در طـول  10دوره اول جشـنواره فیلـم
فجـر ،مجموعـا بیـش از  50بولتـن و هشـت
کاتالـوگ منتشـر شـده اسـت کـه ثبـت کننده
ویژگـی هـای مختلـف جشـنواره بـوده اسـت.
کاتالوگ های بی دقت!
روزنامـه کیهـان در آسـیب شناسـی کاتالـوگ
هـا بـا اشـاره بـه اینکـه تهیـه کننـدگان
کاتالـوگ های جشـنواره فیلم فجـر از بهترین
امکانـات چاپـی برخـوردار بودنـد ،از ارائـه آمـار
و اطالعـات غلـط در ایـن کاتالـوگ هـا انتقـاد
مـی کنـد و می نویسـد« :شناسـنامه فیلم ها
اکثرا ناقص و بعضا غلط اسـت ،قطع انتخابی
عکس ها تابع هیچ مالک و معیاری نیسـت،
در برخـی از مـوارد بـرای فیلـم هایـی کـه در
بیـش از یـک بخـش از جشـنواره شـرکت داده
شـده انـد از تصاویـر تکـراری اسـتفاده شـده
اسـت ...شناسـنامه ایـن فیلـم هـا نیـز دوباره
بـدون هیـچ ضرورتـی درج شـده اسـت».
کیهـان کاتالـوگ دوره پانزدهـم جشـنواره فیلم فجـر را دارای
 15مـورد ایـرادات و نواقـص از ایـن جنـس مـی دانـد.
خالصه داستان ها کو ؟
خالصـه داسـتان فیلـم ،بـه مخاطـب در انتخـاب و تماشـای
فیلـم کمـک مـی کنـد ،ولـی در سـینمای ایـران هنـوز اهمیـت
ارائـه خالصـه داسـتان صحیـح ،جانیفتاده اسـت و اینگونه که
کیهـان در سـال  72نوشـته ،مشـکالت خالصـه داسـتان فیلـم
ها یک معضل تاریخی اسـت! در بخش دیگری از نقد کیهان
بر بولتن ها و کاتالوگ های جشـنواره فیلم فجر ،آمده اسـت
«خالصـه داسـتان فیلـم هـا از هیـچ نظم خاصـی تبعیت نمی
کننـد ،اگرچـه اکثـر آثـار خارجـی و فیلـم هـای ایرانـی بخـش
مسـابقه از خالصـه داسـتان بـی نصیـب نمانـده انـد امـا فیلـم
هـای ایرانـی بخـش مرور در چند دوره فاقد مرود مزبور بودند.
در آخریـن کاتالـوگ جشـنواره(دوره دهـم) فیلـم هـای بخـش
سـینمای فلسـطین بجز یک مورد از خالصه داستان محروند».
جشنواره عنوان انگلیسی فیلم ها را نمی نوشت!
تصـور اینکـه یـک جشـنواره بیـن المللـی اطالعـات را بـرای
مخاطـب غیـر ایرانـی درج نکنـد ،کمـی خـارج از تصـور اسـت،
ولـی انـگار در سـال هـای ابتدایـی راه انـدازی کاتالـوگ هـا
و بلوتـن هـای جشـنواره فیلـم فجـر ،ایـن اتفـاق رخ داده
بـوده اسـت! خـرازی هـا در کیهـان بـه ایـن ایـراد کاتالوگ ها
اشـاره کـرده و نوشـته «عناویـن انگلیسـی فیلم هـای ایرانی
و خارجـی نیـز از مـواردی اسـت که جایی در ایـن کاتالوگ ها
ندارنـد .بـرای جشـنواره ای کـه عنوان بین المللـی دارد ،وجود
چنیـن نقصـی تعجـب آور اسـت ،بـرای نمونـه مـی تـوان بـه
فیلم های خارجی بخش جشـنواره جشـنواره ها در کاتالوگ
دوره دهـم اشـاره کـرد کـه فاقد اسـم انگلیسـی و حتی فاقد

مـدت زمـان فیلم اسـت».
کاتالوگ هایی برای رفع تکلیف
نویسـنده روزنامـه کیهـان در سـال  72بـه ایـن نکتـه اشـاره
کـرده اسـت کـه کاتالـوگ هـای جشـنواره فیلـم فجـر فاقـد
صفحـه بنـدی مناسـب ،فهرسـت مطالـب و شـماره گـذاری
صفحـات اسـت کـه در آن خواننـده نمـی توانـد مطلـب
مـورد نظـرش را بـه راحتـی پیـدا کنـد .خـرازی هـا نوشـته
اسـت«:کاتالوگ هـای جشـنواره بـه مکتوبـات لوکسـی بـدل
شـده و بتدریج کاربردهای خود را از دسـت داده اند .انتشـار
آنهـا بیشـتر نوعـی فرمالیتـه و رفـع تکلیـف ناشـی از خالـی
نبـودن عریضـه بـه نظـر مـی آیـد .جـای تعجـب نیسـت کـه
بسـیاری از و حتـی خـود بلوتـن هـای جشـنواره ،کاتالـوگ هـا
را بـه نوشـته هایـی خنثـی و بـی مصـرف بـدل سـاخته انـد».
کیهـان در انتهـای ایـن نقـد ،پیشـنهادهایی برای بهتر شـدن
کاتالـوگ هـای سـنوات آتی جشـنواره فجر ارائه داده اسـت.
از جملـه انتخـاب تصاویـر مناسـب بـا قطع واحد! اسـتفاده از
عکـس هـای رنگـی! ارائـه صحیـح و کامـل مشـخصات فیلـم
هـا و سـازندگان آنهـا ،ارائـه خالصـه داسـتان مناسـب کـه
گنـگ و مبهـم نباشـد ،ارائـه گـزارش از بخـش هـای مختلـف
جشـنواره ،تلاش بـرای جلوگیـری از انتشـار اطالعـات و
تصاویـر تکـراری و ...
اکنـون در چهلمیـن دوره از جشـنواره فیلـم فجـر ،بـه نظر می
رسـد بسـیاری از دغدغـه هـای کیهـان از جملـه اسـتفاده از
عکـس رنگـی در بولتـن هـا ،کامال برطرف شـده اسـت .امروز
دسـت انـدرکاران جشـنواره فیلـم فجـر و تیم های رسـانه ای
کـه بـه کمـک جشـنواره مـی رونـد ،افـق هـای بزرگتـر و ایـده
هـای جدیدتـری را دنبـال مـی کنند.
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گفت و گو با عضو هیات داوران بخش مستند
و دبیر اسبق جشنواره فیلم فجر

جشنواره فجر باید سینما
را هل بدهد و هدایت کند
محمدرضـا عباسـیان عضـو هیـات داوران بخـش مسـتند ایـن
دوره از جشـنواره فجـر معتقـد اسـت جشـنواره بایـد سـینما را
هـل بدهـد و هدایـت کند و نباید صرفا میزبان فیلمها باشـد.
بـه اعتقـاد دبیـر اسـبق جشـنواره فیلـم فجـر از آسـیبهای
ایـن رویـداد فرهنگـی ایـن بـوده کـه در آن تـداوم عملکـرد
وجـود نداشـته و جشـنواره فیلـم فجـر دبیـران مختلفـی
داشـته کـه میانگیـن یـک یـا دو سـال در ایـن جایـگاه حضـور
داشـتهاند.
دبیـر سـی و یکمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر در گفتوگـو
بـا مرکـز اطالعرسـانی روابطعمومـی جشـنواره فیلـم فجـر،
دربـاره برگـزاری ایـن رویـداد فرهنگـی هنـری در طـول ایـن
سـالها گفـت :سـینما مهمتریـن شـاخه حـوزه فرهنـگ و
هنـر در دنیاسـت و در کشـور مـا شـاید شـاخههای دیگـر هنـر
نتوانسـتهاند بهانداز ه سـینما مضامین مفهومی را به مردم و
مخاطبانـش انتقـال دهد .جشـنواره فیلم فجر نیز مهمترین و
مبناییترین جشـنواره سـینمایی کشـور ماسـت و اهمیت آن
بـه انـدازه خـود سینماسـت .اصـوال در دنیـا جشـنوارهها بـرای
ایـن برگـزار میشـوند کـه فیلمهـای سـینمایی سـاخته شـده
را معرفـی و آثـار مطـرح را برجسـته کننـد تـا مخاطبـان هـم در
جریـان آن قـرار بگیرنـد.
سیاست های فجر باید ثابت باشد
این سـینماگر عنوان کرد :واقعیت این اسـت که در همهجای
دنیا ،جشـنوارهها دارای سیاسـتهای نسـبتا ثابتی هسـتند و
ایـن سیاسـتها در توالـی برگـزاری دورهها توسـط یـک دبیر و
شـورای سیاسـتگذاری خـاص نتیجه میدهد .سیاسـتهای
جشـنوارههای معتبـر ماننـد کـن ،برلیـن و  ...در انتخـاب آثـار،
نگاه و چارچوب فکری که برگزارکنندگان جشنواره دارند تقریبا
ثابـت بـوده و اگـر تغییراتـی داشـتهاند جزئی یـا طوالنی مدت
بـوده اسـت .ایـن نـگاه باعـث میشـود کـه فیلمسـازان بـرای
اینکه بتوانند در آن جشـنواره حاضر باشـند ،براسـاس چارچوب
فکـری جشـنواره و دبیـر آن فیلـم بسـازند و مطمئن باشـند که
پذیرفتـه میشـوند .در نهایـت از بیـن آنهـا آثـاری انتخـاب
شـده و باعـث شـهرت جهانـی فیلمسـاز آن اثـر میشـود .ایـن
بزرگتریـن نقطـه قوتـی اسـت کـه در جشـنوارههای خارجـی
وجـود دارد.
مدیرعامـل سـابق موسسـه رسـانههای تصویـری بـا اشـاره بـه
تغییـر عملکـرد جشـنواره فیلـم فجـر در سـالهای اخیـر عنـوان

کرد :متأسـفانه این موضوع که فیلمسـازان براسـاس چارچوب
فکـری جشـنواره و دبیـر آن فیلـم بسـازند ،در جشـنواره فیلـم
فجـر مشـاهده نمیشـود ،چـرا کـه تغییـر مـداوم دبیـران
جشـنواره در طـول سـالیان گذشـته موجب تغییر نـگاه به این
جشـنواره شـده اسـت .جشـنواره فیلـم فجـر کارکـرد تأثیرگـذار
خـود را در جریـان فیلمسـازی از دسـت داده و صرفـا بـه محلـی
بـرای ارائـه آثـاری کـه در یک سـال گذشـته تولید شـده تبدیل
شـده اسـت و هیچ نقشـی برای هدایت فکری فیلمسـازان در
چارچـوب مدنظـرش نداشـته و نخواهـد داشـت؛ بهعالوه همه
اینهـا ،در ایـن فاصلـه ،تغییـرات بنیادین کامال غیراسـتانداردی
در جشـنواره بهوجـود آمـده اسـت .دوگانـه کـردن جشـنواره به
عنـوان بخـش ملـی و بینالملـل در دو زمـان و دو دبیـر مختلف
بزرگتریـن اشـتباهی بـود کـه در دولـت گذشـته صـورت
گرفـت و میـزان اثرگـذاری و اهمیـت این جشـنواره را بهشـدت
خدشـهدار کرد.
او درباره چهل سـاله شـدن جشـنواره فیلم فجر نیز اظهار کرد:
چهـل سـالگی ،سـن پختگـی فکـری اسـت و مربـوط بـه فـردی
اسـت که در اهداف و عملکرد خود مداومت داشـته باشـد اما
تـداوم عملکـرد در جشـنواره فیلـم فجـر وجـود نداشـته اسـت؛
جشـنواره فیلم فجر دبیران مختلفی داشـته که میانگین یک
یـا دو سـال در ایـن جایـگاه حضـور داشـتهاند.
نقاش زاده بهترین گزینه برای دبیری فجر بود
عباسـیان دربـاره حضـور مسـعود نقـاشزاده ،بهعنـوان دبیـر
چهلمیـن دوره از جشـنواره فیلـم فجـر گفـت :ایشـان یکـی از
بهتریـن انتخابهـا بـرای مدیریـت عالـی در سـینمای کشـور
اسـت چـرا کـه سـابقه طوالنـی حضـور در بدنـه سـینما را دارد.
نقـاشزاده ارتبـاط بسـیار خوبـی بـا بدنـه سـینما دارد و برخالف
برخـی افـراد کـه مدارکـی از وزارت فرهنـگ و ارشـاد دریافـت
کردهانـد ،دارای تحصیلات آکادمیـک در حـوزه تخصصـی خـود
و مـدرک معتبـر و مرتبط دانشـگاهی اسـت .همچنین سـوابق
مدیریتی مثبت و مستقیم در حوزه تولید و بخش بینالملل
دارد ،چـه سـالهایی کـه در سـیما فیلـم مشـغول بـوده و چـه
سـالهایی کـه در تامیـن برنامـه بـود.
او اضافـه کـرد :بـا ایـن سـابقه ،بیشـتر از این ِسـمتها برازنده
ایشـان اسـت .امـا دربـاره اینکـه ایشـان در جشـنواره فجـر چـه
خواهنـد کـرد ،بایـد بعـد از برگزاری جشـنواره ببینیـم .به نظرم
یـک دوره دبیـری نمیتوانـد معیـار خوبـی برای قضاوت باشـد.

