علی سرتیپی در نشست
رسانهای فیلم سینمایی
«شهرک»:

شهرک در خارج از
ایران هم میتواند
دیده شود!

گفت و گو با
محمدرضاشفیعی،
تهیهکنندهی فیلم «ضد»:

بلوغ فیلمسازان اول
نشانه پوست اندازی
سینمای ایران است

بهروز افخمی:

حضور الیه های
دروغ و ماهان در
جشنواره فیلم فجر
قابل دفاع است

فــــــجــــــر چــــــهــــــل

مهران مدیری
در نشست فیلم
خائن کشی:

صیانت
جشنوارهفجر
از آرای مردمی

اگر سیمرغ را
به من بدهند
خوشحال
خواهم شد
علی اکبر حیدری در نشست رسانهای فیلم سینمایی «»2888
در خانه جشنواره مطرح کرد

از هیچ اثری الگو نگرفتهایم و از ابتدا
فیلمنامهراخودماننوشتیم

معرفینامزدهای
بخش فیلم کوتاه و مستند
چهلمینجشنوارهفیلمفجر

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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شماره ده

مدیر مسئول:
یزدان عشیری
سردبیر:
جواد محرمی
تحریریه:
مینا فرقانی ،محمد صادق عابدینی
محدثه واعظی پور ،سعید مروتی
محیا حمزه ،فاطمه ترکاشوند
مصطفی پورکیایی ،آرش فهیم
گرافیست و صفحه آرا:
محسن گلدوست
عکس:

مجید آزاد

یادداشت
افشین علیار

اهمیت جشنواره فیلم فجر
در دهـه  70 ، 60و اوایـل  80زمانـی کـه هنـوز
فـروش بلیـت ماننـد حـاال مکانیـزه نشـده بـود
کسـانی که دوسـت داشـتند فیلم های جشنواره
را روی پـرده ببیننـد در صـف هـای طویـل بـرای
خریـد بلیـت فیلـم محبوبشـان مـی ایسـتادند،
ایـن نوسـتالوژی شـیرینی اسـت کـه در ذهـن
دو نسـل مانـده اسـت .جشـنواره فیلـم فجـر مهم
تریـن رویـداد هنـری سـینمای ایـران اسـت که از
سال  1361تا کنون  39دوره آن برگزار شده است
البته قبل از انقالب اسلامی ایران جشـنواره بین
المللـی فیلـم تهـران هـر سـال برگـزار مـی شـد اما
از سـال  57بعـد از وقفـه  4سـاله جشـنواره فیلـم
فجـر همزمـان بـا دهـه فجـر جایگزیـن آن شـد،
اساسـا از سـال  61تـا بـه امـروز جشـنواره فیلـم
فجر تاثیرگذارترین اتفاق هنری ایران محسـوب
مـی شـود ،شـکل گیـری ایـن رویـداد باعث شـده
کـه هـر سـاله از  12تـا  22بهمـن مـوج هنـری و
فرهنگـی خاصـی در ایران ایجاد شـود این رویداد
نه برای اهالی سـینما بلکه برای سـینما دوسـتان
و مخاطبیـن عـام هـم از اهمیـت بسـزایی
برخـوردار اسـت از آنجایـی کـه جشـنواره فیلـم
فجر آینه تمام نمای سـینمای ایران تعبیر شـده
فیلمسـازان کثیری عالقه مند به شـرکت در این
رویداد هنری هسـتند و تولیدات سـینمای ایران
معمـوال در ایـن جشـنواره بـه نمایـش درمـی آیـد
تقـارن جشـن پیـروزی انقالب اسلامی با برگزاری
مهـم تریـن جشـنواره سـینمایی کشـور هر سـاله
توانسـته مـوج خاصـی را در کشـور ایجـاد کنـد
بـه همیـن دلیـل ایـن رویـداد فرهنگـی و هنـری
هـر سـاله توانسـته بـا شـکوه تـر برگزارشـود و
حـاال در چهلمیـن دوره قـرار داریـم دوره ای کـه
بـه تعبیـری نشـان دهنـده پختگـی جشـنواره بـه
حسـاب می آید به نظر می رسـد جشـنواره فیلم
فجـر بـه مرتبـه ای از بالندگـی و اقتخـار رسـیده
اسـت .همیـن کـه فیلمسـازان بـرای رقابـت آثـار
خودشـان را بـه ایـن جشـنواره معرفـی مـی کننـد
مـی توانـد نشـان درسـتی از اهمیـت آن باشـد،
در ایـن میـان جشـنواره فجـر فیلمسـازان جوانـی
را بـه سـینمای ایـران معرفـی مـی کنـد بـه طـوری
کـه در دهـه اخیـر فیلمسـازانی مثـل سـعید
روسـتایی یـا محمدحسـین مهدویـان یـا نرگـس

آبیـار بـه سـینمای ایـران معرفـی شـدند و در این
میـان فیلمسـازان جـوان توانسـتند بدرخشـند اما
فیلمسـازان پیشکسـوت همچنان جشنواره فیلم
فجـر را مهـم تریـن رویـداد هنـری کشـور مـی
دانند .چیدمان آثار و کنار هم بودن فیلمسـازان
قدیمی و جوانان باعث جذابیت جشـنواره شـده
اسـت .مـی شـود اینگونـه گفـت کـه جشـنواره
فیلـم فجـر توانسـته محلـی بـرای رقابـت آثـار
باشـد بـه همیـن دلیـل اسـت کـه هـر سـاله بـه
شـکوفایی و اهمیـت جشـنواره اضافـه می شـود،
اگـر چـه اهالـی رسـانه و منتقدیـن در ایـن سـال
هـا بـه خروجـی بعضـی از آثـار نقـد داشـتند امـا
کوشـش و تلاش مدیـران سـینمایی در جهـت
رشـد و ارتقای جشـنواره بوده اسـت و این تالش
در سـال هـای اخیـر کاملا مشـهود اسـت آنچـه
کـه باعـث شـده جشـنواره فیلـم فجـر چهـل دوره
ادامـه داشـته باشـد قطعـا شـور و شـوقی سـت
کـه در اهالـی سـینما و مخاطبیـن جـدی برپا می
شود همچنین مانند هر سال از دی ماه یعنی از
شـروع ارسـال فیلـم هـا بـه دبیرخانه تـا  22بهمن
کـه اختتامیـه جشـنواره اسـت سـینمای ایـران
رنـگ و بـوی دیگـری دارد وضعیـت کلـی سـینمای
ایـران اگرچـه در ایـن برهـه کمـی ضعیـف شـده
اسـت و فیلـم هـای جـدی نمـی تواننـد باعـث
جـذب مخاطـب شـود امـا جشـنواره فیلـم فجـر
محلـی بـرای تفکـر و تامـل اسـت ،تا کنـون چنین
بـوده کـه برخـی آثار جشـنواره فیلم فجر سـاختار
و نـگاه جدیـدی در فیلمسـازی ارئـه داده انـد و بر
فیلمسـازان پـس از خود تاثیرگذار بـوده اند .اگر
چـه بیشـتر فیلـم هـای جشـنواره ای در طـی ایـن
سـال هـا توانسـته در اکـران عمومـی پرفـروش
باشـند امـا تمرکـز و آنچـه قواعـد جشـنواره فیلـم
فجـر اسـت بـا اکـران عمومـی تفـاوت هـای عمده
ای دارد بـه همیـن منظـور جشـنواره فیلـم فجـر
توانسـته نـگاه ویـژه بـه سـینمای ایـران و آثـاری
داشـته باشـد کـه حرفـی بـرای گفتـن دارنـد و
سـلیقه بصری مخاطب را ارتقا دهند ،به همین
دالیـل جشـنواره فیلـم فجـر توانسـته بـا جدیـت
کامـل هـر سـال گامـی رو بـه جلـو بـردارد و در
ایـن میـان اهالـی سـینما و مـردم از ایـن رویـداد
فرهنگـی اسـتقبال مـی مـی کننـد.

مهران مدیری در نشست فیلم خائن کشی:

اگر سیمرغ را به من بدهند
خوشحال خواهم شد
ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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نشسـت خبـری فیلـم خائنکشـی بـا حضـور عوامـل فیلـم
از جملـه علـی اوجـی ،تهیهکننـده ،مسـعود سلامی،
فیلمبـردار ،سـتار اورکـی ،آهنگسـاز ،محسـن دارسـنج،
طـراح چهرهپـردازی ،سـهیل دانشاشـراقی ،طـراح صحنـه،
رضـا یزدانـی ،مهران مدیری ،سـارا بهرامـی ،فرهاد آئیش،
حمیدرضـا آذرنـگ و شـکیب شـجره بازیگـران ایـن فیلـم
برگـزار شـد.
اجـرای ایـن نشسـت برعهـده پـدرام کریمـی بـود .امیـر
آقایـی بازیگـر فیلـم بـه دلیـل ابتلا بـه ویـروس کرونـا و
مسـعود کیمیایی و پوالد کیمیایی در این نشسـت خبری
غایـب بودنـد.
علـی اوجـی دربـاره ایـن فیلـم گفـت :خیلـی خوشـحالم از
اینکـه «خائنکشـی» اکـران موفقـی داشـت .بایـد بگویم
علـت برگـزاری ایـن نشسـت بـدون حضـور کارگردانـان
فیلـم بهدلیـل احتـرام بـه اهالـی رسـانه اسـت .مسـعود
کیمیایـی تحـت عمـل جراحـی قرار گرفته بـود و به همین
علـت نتوانسـت در نشسـت حضـور پیـدا کند .امیـر آقایی
نیـز بـه دلیـل ابتلا بـه کرونـا نشسـت را از دسـت داد.
مهـران مدیـری بازیگـر ایـن فیلـم در ادامـه گفـت :جراحـی
پای مسـعود کیمیایی بهانه بود و او دوسـت نداشـت در
نشسـت حاضر باشـد .اما همین امروز پایشـان را جراحی
کردند!
اوجـی دربـاره غیبت پوالد و مسـعود کیمیایی در نشسـت
خبـری بیـان کـرد :دربـاره حضـور نداشـتن پـوالد کیمیایـی
اختالفاتـی از پیـش وجـود داشـت کـه بـه ایـن ماجـرا
منجـر شـد .دربـاره مسـعود کیمیایـی هـم بایـد بگویـم
او کارگردانـی  80سـاله بـا  55سـال سـابقه فیلمسـازی
اسـت ،از آنجـا کـه جشـنواره بسـیار جـوان اسـت ،طبیعی

اسـت که نخواهند در معرض قضاوت قرار بگیرند .شـان
ایـن الماسهـای سـینمای ایـران بایـد حفـظ شـود و ایـن
مسـئله تصمیـم شـخصی او بـود.
بازیام در درخت گردو افتضاح بود
مهـران مدیـری دربـاره تجربـهاش از حضـور در جشـنواره
فیلـم فجـر اظهـار کـرد :در فیلـم «درخـت گـردو» بایـد
بگویـم آن نقـش بـرای مـن نبـود و بـازیام افتضاح بـود
کـه البتـه گذشـت .دربـاره مسـعود کیمیایـی هـم بایـد
بگویـم شـیوه بـازی گرفتـن او فوقالعـاده اسـت.
او دربـاره احتمـال دریافـت سـیمرغ بلوریـن در جشـنواره
فیلـم فجـر امسـال عنـوان کـرد :اگـر سـیمرغ را بـه مـن
بدهنـد خوشـحال خواهـم شـد .همـه افراد جایـزه گرفتن
را دوسـت دارنـد و ایـن حـس بـه آدم دسـت میدهـد کـه
انـگار کارش را درسـت انجـام داده اسـت.
اوجی در ادامه درباره برگزاری نشسـت خبری خائنکشـی
بیـان کـرد :وقتـی کارگـردان فیلم در نشسـت حضور ندارد
کار تصمیمگیـری بـرای مـن سـخت میشـود؛ امـا مـن بـه
دلیـل احتـرام بـه اهالیرسـانه کـه بیهیـچ چشمداشـتی
بـه رونـق سـینمای ایـران کمـک میکننـد ،ایـن نشسـت
را برگـزار کـردم .تصمیمگیـری بـرای برگـزاری نشسـت بـر
عهـده مسـعود کیمیایـی اسـت.
مهـران مدیـری در ادامـه ایـن بحـث گفـت :مـا بایـد بـه
احتـرام رسـانه نشسـت برگـزار میکردیـم وگرنـه اینجـا
نبودیـم .مـن از همـه عوامـل درخواسـت کـردم کـه مـا
در نشسـت حضـور پیـدا کنیـم تـا اتفاقـا نبـودن مسـعود
کیمیایـی بـه چشـم بیایـد.
سـهیل دانشاشـراقی در مـورد طراحـی صحنـه در ایـن

فیلـم گفـت :طـراح صحنـه فیلـم مسـعود کیمیایـی بـودن
بـرای مـن افتخاری بزرگ اسـت و دورانـی خوب را در لحظه
بـه لحظـه خلـق ایـن اثـر گذرانـدم .آقـای کیمیایی بـه دکور
اعتقـاد نداشـت و خلـق فضـای آن زمـان بـرای مـا بسـیار
سـخت بـود.
اوجـی در ادامـه ایـن بحـث اظهـار کـرد :مسـعود کیمیایـی
هیچـگاه در دکـور کار نکـرده بودنـد و ایـن اولیـن تجربـه
کار ایشـان در دکور بود و درنتیجه  80درصد کار در دکور
فیلمبـرداری شـد .وقتـی دکـور آمـاده شـد بـه او گفتـم اگـر
دوسـت نداریـد میتوانیـم خرابـش کنیـم امـا دکـور را
پسـندید.
مدیـری دربـاره شـخصیت مسـعود کیمیایـی کارگـردان
فیلـم اظهـار کـرد :مـن اعتقـاد دارم هـر بازیگـری در طـول
زندگـیاش حداقـل یـک بـار بایـد بـا مسـعود کیمیایـی کار
کنـد .او انسـان بـا دانشـی اسـت و بازیگـر بسـیار از او یـاد
میگیـرد .مـن یواشـکی کنـار مانیتور میرفتـم و قاببندی
یـاد میگرفتـم .مسـعود کیمیایـی سـینما را واقعـا بلـد
اسـت.
خوشحالم که حسرت در دلم نماند
مسـعود سلامی مدیـر فیلمبـرداری فیلـم
حمیدرضـا آذرنـگ ،بازیگـر خائنکشـی نیـز
سـینمایی خائـن کشـی دربـاره تجربه کار با
در ادامـه دربـاره نقـش خـود در ایـن فیلـم
مسـعود کیمیایـی و نمـای کسـوف در فیلم
عنـوان کـرد :خیلـی خوشـحالم کـه ایـن
اظهـار کـرد :کار کـردن بـا مسـعود کیمیایی
حسـرت مثل بسـیاری از حسـرتهای دیگر
تجربـهای دلنشـین بـرای من بـود 3 .ماه در
اگر سیمرغ را به من
در دلـم نمانـد و کنار مسـعود کیمیایی این
پیشتولیـد من کنار ایشـان مینشسـتم و
بدهندخوشحال
تجربـه غزلآمیـز را زندگـی کـردم.
از سـخنانش اسـتفاده میکـردم .قـرار شـد
اوجـی دربـاره پرداختـن بـه داسـتان مهـدی
کـه مـن در ایـن فیلـم از سـیاهی نترسـم
خواهم شد .همه
بلیـغ آرسـنلوپن ایرانـی بیان کـرد :این که
و تـا حـد امـکان فیلـم را در تاریکـی انجـام
افراد جایزه گرفتن
داسـتان دربـاره زندگـی مهـدی بلیـغ اسـت
دهـم .بزرگتریـن چالـش برای من ترسـیم
صرفـا گمانهزنـی مطبوعـات بـوده اسـت.
کسـوف در فضـای فیلمبـرداری بـود کـه در
را دوست دارند و
مسـعود کیمیایـی دربـاره بلیـغ سـناریو
تاریخ سـینمای ایران سـابقه نداشـته و ما
این حس به آدم
داشـت امـا مـن از اوخواهـش کـردم کـه
بسـیار بـرای بـه تصویـر کشـیدنش تلاش
دست میدهد که
سـناریو را دوبـاره بازنویسـی کنـد و ایـن بار
کردیم.
مهـدی بلیـغ در کار نقشـی نداشـته باشـد.
آیـا
کـه
سـوال
ایـن
بـه
پاسـخ
در
اوجـی
انگار کارش را درست
مدیـری دربـاره حضـور در ژانـر جدیـد بـا
بخشهایـی از فیلـم حـذف شـده اسـت،
انجام داده است
خائنکشـی اظهـار کـرد :من هـم مثل همه
عنـوان کـرد :فیلـم تعمـدا  230دقیقـه
دوسـت دارم حضـور در ژانرهـای مختلـف
اسـت .مسـعود کیمیایـی در  2نسـخه
را تجربـه کنـم و حـس حضـور در ژانرهـای
خائنکشـی را فیلمبـرداری کردنـد کـه
مختلـف برایـم لذتبخـش اسـت.
و سـینماییبود و
نسـخه اول  120دقیقـه 
اوجـی دربـاره حضـور نرگـس محمـدی
نسـخه دوم طوالنیتـر بـود که بـرای پخش
همسـرش در آثـار سـینمایی کـه او تهیـه
نسـخه سـریالی در نظـر گرفتنـد.
کـرده اسـت ،تصریـح کـرد :من زمانی کـه با نرگس محمدی
ازدواج کـردم ،ایشـان بازیگـر بـود .من با یـک بازیگر ازدواج
خائن کشی با هزینه شخصی ساخته شده
کـردم .مـن  9فیلـم تهیـه کـردم و از آن میـان تنهـا در 2
اوجـی دربـاره هزینههـای سـاخت ایـن فیلـم بیـان
فیلـم او ایفـای نقـش کـرده اسـت .وقتـی چنین جواهـری
کـرد :شـایعاتی دیـدم مبنـی بـر ایـن کـه فیلـم بـرای برنـد
همسر من است وقتی جایی برای او امکان حضور باشد،
اولمارکـت اسـت امـا ایـن اثـر کاملا بـا هزینـه شـخصی
قطعـا از او اسـتفاده خواهـم کـرد.
سـاخته شـده اسـت که خود من هم یکی از افرادی بودم
شـکیب شـجره ،بازیگـر خائنکشـی دربـاره حضـور در ایـن
کـه سـرمایه شـخصی بـرای سـاخت فیلـم گذاشـتم.
ک سـری حکـم تایید گرفتنهـا برای من
فیلم بیـان کـرد :یـ 
فرهـاد آئیـش بازیگـر شـخصیت محمـد مصـدق نخسـت
شـبیه بـه جایـزه اسـکار میمانـد .بـرای مثال مثـل تعریفی
وزیـر سـابق ایـران در ایـن فیلـم اظهـار کـرد :مـن بـه لحـاظ
کـه اسـتاد کیمیایـی از مـن کردند و برای مـن ارزش باالیی
قیافـه بـه دکتـر مصـدق شـباهت دارم .در تئاتـری کـه
دارد.
در نقـش ایشـان بـازی کـرده بـودم نیـز صدهـا سـاعت
رضـا یزدانـی یکـی از بازیگـران خائنکشـی دربـاره تجربـه
فیلـم دیـدم و کتـاب دربـاره او خوانـدم .نمیتـوان بـدون
همـکاری بـا مسـعود کیمیایـی ،عنـوان کرد :من از  20سـال
شـناخت از شـخصیتهای تاریخـی کـه قبلا وجـود خارجـی
پیـش همـکاری بـا مسـعود کیمیایـی را آغـاز کـردم و ایـن
داشـتهاند ،فیلـم بـازی کـرد .مـن سـاعتها ویدئوهـای
همـکاری دیگـر بـه شـکل رفاقـت تبدیـل شـده اسـت .علـی
ایشـان را نـگاه کـردم تـا طـرز راه رفتـن و بیانشـان را یـاد
اوجـی نیـز عاشـقانه بـرای سـاخت ایـن کار زحمت کشـید و
بگیـرم و تالشـم را کـردم کـه بـه مصـدق واقعـی وفـادار
همـه انـرژی خـود را گذاشـت.
باشـم.
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سـتار اورکـی ،آهنگسـاز فیلـم سـینمایی خائنکشـی
دربـاره موسـیقی ایـن فیلـم عنـوان کـرد :مـا موسـیقی
وکال ضبـط کردیـم امـا چـون سـلیقه مسـعود کیمیایـی
نبـود ،نتوانسـتیم آن را اسـتفاده کنیـم .تقریبـا در تمامـی
لحظـات ضبـط ،مسـعود کیمیایـی بـا مـن همـراه بـود.
محسـن دارسـنج ،طـراح گریـم ایـن فیلـم دربـاره چالـش
گریـم بازیگـران در خائنکشـی عنـوان کـرد :مـن طبـق
خواسـت مسـعود کیمیایـی کار کـردم و بـا چالـش خاصـی
بـرای کار در ایـن فیلـم روبـهرو نبـودم.
مدیـری دربـاره علـت قبـول نقـش در خائنکشـی بیـان
کـرد :همـه مـا در همـه حرفههـا هرچـه جلوتـر میرویـم
بیشـتر از قبـل پختـه میشـویم چـون تجربـه کـرده و یـاد
میگیریـم امـا از هدایـت مسـعود کیمیایـی نیـز نمیتـوان
غافـل بـود.
سـارا بهرامـی در مـورد نقـش خود در ایـن فیلم اظهار کرد:
حضـور در کنـار مسـعود کیمیایـی باعـث شـد شـاهد ایـن
بـازی از مـن بـر پرده باشـید.

فجـــــر
چـــهل
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بهــروز افخمــی گفــت :منتقــدان
میتواننــد بگوینــد
زمانــی
فیلمهــای بهتــر از «الیههــای
دروغ» و «ماهــان» در میــان
فیلمهــای انتخــاب نشــده وجــود
دارد ،کــه همــه آنهــا را تماشــا
کــرده باشــند.
بهــروز افخمــی ،عضــو هیــات
انتخــاب چهلمیــن جشــنواره بــا
اشــاره بــه صحبتهــای منتشــر
شــده از او دربــاره دو فیلــم
«الیههــای دروغ» و «ماهــان»،
توضیــح داد :بهدلیــل برخــی
از کارهــای شــخصی و تداخــل
زمانــی ،مــن حــدود  6فیلــم را
بــه همــراه کل هیــات انتخــاب
تماشــا نکــردم.
او بــا بیــان ایــن کــه حضــور «الیههــای دروغ» و
«ماهــان» در جشــنواره قابــل دفــاع اســت ،ادامــه داد:
مــن ایــن فیلمهــا را بهصــورت مجــزا میدیــدم و ایــن
شــائبه کــه مــن فیلمهــا را ندیــدهام صحیــح نیســت.
عضــو هیــات انتخــاب جشــنواره فجــر دربــاره عــدم
نمایــش  5فیلــم رزرو شــده در جشــنواره هــم توضیــح
داد :از همــان ابتــدا کــه  5فیلــم رزرو انتخــاب شــد،
بحــث بــر ســر ایــن کــه دو فیلــم بــرای جشــنواره پروانــه
نمایــش نمیگیرنــد مطــرح شــد امــا خــود فیلمســازان
زمانــی کــه فهمیدنــد پروانــه نمایــش بعــد از جشــنواره

بــه فیلــم آنهــا تعلــق میگیــرد،
نســبت بــه ایــن اتفــاق اعــام
رضایــت کردنــد و ایــن مســئله کــه
ایــن فیلمهــا توقیفــی هســتند،
موضــوع درســتی نیســت.
افخمــی به فیلم «عروســک» اشــاره
ـا فیلــم عروســک
کــرد و گفــت :مثـ ً
کــه در فهرســت انتخابهــای مــن
بــود ،از جملــه فیلمهایــی بــود کــه
بــرای جشــنواره پروانــه نمایــش
نتوانســت بگیــرد و البتــه کارگــردان
ایــن فیلــم هــم بــا ایــن موضــوع
مشــکلی پیــدا نکــرد.
او بــا بیــان ایــن کــه اگــر فیلمــی
در جشــنواره حضــور نــدارد قطعــاً
تماشــا شــده و امتیــاز قابــل قبــول
نگرفتــه اســت گفــت :مــا  59فیلــم را دیدهایــم و 22
فیلــم بهعــاوه  5فیلــم رزرو را بــه واســطه نمــره قبولــی
در حــد حضــور در جشــنواره پذیرفتهایــم .منتقــدان هــم
زمانــی میتواننــد ادعــا کننــد کــه فیلمهــای بهتــری
در میــان فیلمهــای غیرمنتخــب وجــود دارد کــه همــه
فیلمهــا را دیــده باشــند.
عضــو هیــات انتخــاب جشــنواره بــا بیــان ایــن کــه
صحبتهــای حاشــیهای بــرای رونــق جشــنواره خــوب
اســت تاکیــد کــرد :مــن فکــر میکنــم بعــد از تماشــای
همــه فیلمهــا میتــوان در مــورد کیفیــت آنهــا
قضــاوت کــرد.

بهخاطر صیانت از آرای مردم و نیز حفظ حقوق صاحبان آثار

سیمرغمردمی
در این دوره اعطا نمی شود

صیانت از رای مردم برای ما اصل است
دبیـر چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر درپـی نامـه رئیـس
سـازمان سـینمایی عنـوان کـرد :صیانـت از آرای مردمـی و
صحـت نتایـج نظرسـنجی بـرای مـا اصـل اسـت.
درپـی برخـی ابهامـات و پرسـشها دربـاره صحـت و دقـت
نظرسـنجی مردمـی دربـاره فیلمهـای بخـش مسـابقه
سـینمای ایـران ،بـه دسـتور دبیـر جشـنواره فجـر کمیتـهای
متشـکل از مدیـر امـور سـینماها ،مدیـر کمیتـه نمایـش،
مدیـر روابـط عمومـی ،مدیـر حراسـت سـازمان سـینمایی،
مدیـر فنـاوری اطالعـات جشـنواره و مدیـر مؤسسـه سـمفا
برای بررسـی موضوع و رسـیدگی به پرسـشهای مطروحه
توسـط برخـی از صاحبـان آثـار ،تشـکیل و مقـرر شـد
ادعاهـای مطروحـه بررسـی و گـزارش نتایـج آن در اسـرع
وقـت بـه دبیـر جشـنواره ارائـه شـود.
مسـعود نقـاشزاده دبیـر جشـنواره در حاشـیه ایـن جلسـه
گفـت :صیانـت از آرای مردمـی و حقـوق صاحبـان آثـار در
جدیت
نظرسـنجی بـرای مـا اصـل اسـت و ایـن موضـوع را با
ّ
رسـیدگی و نتایـج آن را هـر چـه باشـد اعلام خواهیم کرد.
در این دوره داوری مردمی نخواهیم داشت
باالخـره و پـس از بررسـی کمیتـه مذکـور دبیـر چهلمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر اعلام کـرد :بهخاطـر صیانـت از آرای
مـردم و نیـز حفـظ حقـوق صاحبـان آثـار و جلوگیـری از
ضایـع شـدن کوچکتریـن حقـی از فیلمسـازان ،در ایـن
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دبیـر چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر
اعلام کـرد :بهخاطـر صیانـت از آرای
مـردم و نیـز حفـظ حقـوق صاحبـان
آثـار و جلوگیـری از ضایـع شـدن
کوچکتریـن حقـی از فیلمسـازان،
در ایـن دوره جایـزه داوری مردمـی را
نخواهیـم داشـت.
پـس از آنکـه در سیسـتم دریافـت آرای
مردمـی چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر
اختالالتـی ایجـاد شـد رئیـس سـازمان
سـینمایی از دبیر جشنواره چهلم خواست
در زمینـه اخـذ آرای مردمـی ایـن دوره
جشـنواره ،شفافسـازی کنـد .در متـن
درخواسـت محمـد خزاعـی آمـده بـود:
جنـاب آقـای نقـاش زاده ،احتراما ،نظر
بـه ادعاهـای مطـرح شـده و اظهـارات
متناقـض تعـدادی از صاحبـان آثـار مبنـی بـر رونـد مبهـم
فراینـد آرای مردمـی و تشـکیک در ایـن زمینـه؛ بهمنظـور
حفـظ و صیانـت از حقـوق همه آثار حاضر در بخش سـودای
سـیمرغ و در راسـتای شفافسـازی فراینـد آرای مردمـی،
شایسته است در اسرع وقت با تشکیل کمیتهای متشکل
از مدیـران کمیتـه نمایـش و سـالنهای سـینما ،فنـاوری و
اطالعات ،سمفا و حراست نسبت به بررسی دقیق وضعیت
و واکاوی شـبهات مطرح شـده ،راسـتیآزمایی صورت گرفته
و نتیجـه در اولیـن فرصـت بـه اینجانـب گـزارش شـود.

دوره جایـزه داوری مردمـی را نخواهیـم
داشـت.
مسـعود نقـاش زاده گفـت :در پـی
ابهامـات مطـرح شـده از سـوی برخـی
فیلمسـازان و صاحبـان آثـار در مـورد
اعتبـار نظرسـنجی مردمـی در بـاره
فیلمهـای بخش مسـابقه چهلمین دوره
جشـنواره فیلـم فجـر ،دبیـر جشـنواره،
کمیتـهای را مأمـور بررسـی و پیگیـری
ادعاهـای مطروحـه در مـورد صحـت و
دقـت آرای مردمـی جشـنواره کـرد.
او افـزود :گزارشهـای کمیتـه پیگیـری
نظرسـنجی مردمـی جشـنواره نشـان
میدهـد ،علیرغـم تلاش بخشهـای
مختلـف زنجیـره ثبـت آرای مردمـی،
بهدلیـل پیچیدگـی ایـن فرآینـد و وجـود
صحت و دقت نتایج نظرسـنجی
متغیرهای متعددی که در
ّ
دخالـت دارنـد ،اطمینان کامـل از صحت نتایج در بخشهای
مختلـف بـه سـادگی حاصـل نمیشـود .زیـرا از خریـد بلیـت
توسـط تماشـاگران واقعـی ،تـا حضـور تماشـاچی در سـینما،
دریافـت بلیـط فیزیکـی و دریافـت مطمئـن پیامـک توسـط
تماشـاگر و نهایتـاً ثبـت رأی در سـامانه ،زنجیـرهای از
فرآیندهـای فنـی و انسـانی مختلـف را در بـر میگیـرد کـه
بایـد در همـه مراحل اطمینانبخش باشـد تـا بتوان به دقت
نتایـج اعتمـاد کرد.
دبیـر جشـنواره خاطرنشـان کـرد :بررسـی تیمهـای
کارشناسـی نشـان میدهـد بـه دلیـل پـارهای اشـکاالت و از
جمله اشـکال فنی در ارسـال پیامک که باعث شـده اسـت
بعضـی از مخاطبـان دریافـت نکننـد ،و نیـز قطعی و اختالل
اینترنـت در بعضـی سـینماها ،نتایـج نظرسـنجی مردمـی
بـرای سـتاد جشـنواره اطمینانبخـش نیسـت.
او تاکیـد کـرد :بنابرایـن ،ضمـن سـپاس و پـوزش توأمـان از
تماشـاگران عزیز که در فرآیند نظرسـنجی مردمی مشـارکت
کردنـد ،بـه خاطـر صیانـت از آرای مـردم و نیـز حفـظ حقـوق
صاحبـان آثـار ،و جلوگیری از ضایع شـدن کوچکترین حقی
از فیلمسـازان ،در این دوره جایزه داوری مردمی را نخواهیم
صحـت و دقـت نتایج آرای مردمـی برای ما یک
داشـت ،زیـرا
ّ
اصل اسـت و این تصمیم یک جراحی دشـوار و البته ناگزیر
در جهـت استانداردسـازی و اعتبـار هـر چه بیشـتر جشـنواره
فیلـم فجـر به شـمار مـی رود.
نقاشزاده با اشاره به اینکه فرآیند نظرسنجی مردمی از ساعت
 14امـروز پنجشـنبه  ۲۱بهمـن متوقـف خواهـد شـد ،اظهـار کـرد:
برای این دوره جایزه آرای مردمی سـیمرغ بهترین فیلم از نگاه
تماشاگران اعالم نخواهد شد .البته رجوع به آرای مردمی برای
انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشـاگران ،در سـالهای گذشـته
نیـز همـواره محـل بحـث و گاه مناقشـه جدی بوده اسـت .علت
ایـن امـر هـم فقـدان یـک سـازوکار مطمئـن بـرای دسترسـی به
آرای واقعـی تماشـاگران بـوده اسـت و کمیتـه پیگیـری آرای
مردمـی سـتاد جشـنواره ،امیـدوار اسـت در سـالهای آینـده بـا
مطالعـه عمیـق ایـن فرآینـد ،نتایج بهینهای حاصل شـود.
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گفت و گو با محمدرضا شفیعی ،تهیهکنندهی فیلم «ضد»

بلوغ فیلمسازان اول نشانه
پوستاندازی سینمای ایران است
ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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محمدرضـا شـفیعی بـا تهیهکنندگـی فیلـم «ضـد» در ایـن
دوره از جشـنواره حضـور دارد .فیلمـی کـه کارگردانـی آن
را امیرعبـاس ربیعـی بـر عهـده دارد .بـا او دربـارهی جایـگاه
جشـنواره در چهلسـالگی ایـن رویـداد گفتوگـو کردیـم.
محمدرضـا شـفیعی دربـارهی جشـنوارهی فجـر در چهلمیـن
سـال برگـزاری آن میگویـد «جشـنوارهی فجـر حداقـل
از نظـر تعـداد و بازخـورد مخاطـب و توجهـی کـه بـه آن
میشـود ،مهمتریـن رویـداد فرهنگـی کشـور اسـت .البتـه
نمایشـگاه کتـاب و نمایشـگاه مطبوعـات را هـم میتـوان
از رویدادهـای بـزرگ فرهنگـی بـه حسـاب آورد ،امـا آنها در
چنـد سـال اخیـر بـه خاطـر کرونـا کمـی تـق و لـق شـدهاند
و جشـنوارهی فجـر همچنـان پرمخاطبتریـن و مهمتریـن
رویـداد فرهنگـی کشـور اسـت .جشـنوارهها در دنیـا از
لحـاظ محتـوا و سـاختار ،پیامـی را بـه جامعـهی پیرامـون
خـود میدهنـد .بـه نظـر میرسـد مـا در محتـوا نقـص
داریـم و اساسـاً نتوانسـتهایم محتوایـی را کـه از روز اول،
جشـنوارهی فجـر برایـش پایهریـزی شـده اسـت بـه جریـان
مثلا جشـنوارهی کـن یا
فیلمسـازی کشـور تعمیـم بدهیـم.
ً
برلیـن حتمـاً از لحـاظ سـاختار محتوایـی بـه دنبـال ترویـج
یـک جریـان هسـتند؛ کـه آن جریـان ممکـن اسـت بـه مـا
نزدیـک باشـد یـا نباشـد .امـا حتمـاً هـر جشـنوارهای بـرای
خـودش پایهریـزی محتوایـی دارد».
وی در ادامه به نقصهای جشـنواره اشـاره میکند «نقص
جشـنوارهی فجـر مـا ایـن بـوده کـه بـا جابهجایـی دولتهـا
و اساسـاً بـا درک و فهمـی کـه مدیـران وزارت ارشـاد در
سـالهای مختلـف داشـتهاند ،ایـن محتـوا دچـار تغییـر
شـده اسـت .اگـر جشـنوارهی فجـر یـک سیاسـت محتوایی

جدی را دنبال میکرد ،در این چهل سـال باید به جایگاهی
میرسید که از لحاظ محتوا بتواند پیامی را به مخاطب و
جریان فیلمسـازی کشـور بدهد .البته منظورم این نیسـت
کـه فیلمهایـی کـه در جریـان محتوایـی جشـنوارهی فجـر
باشـند ،االن در جشـنواره وجـود ندارنـد .منظـور ایـن اسـت
کـه مـا اثـر جشـنوارهی فجـر را در ایـن فیلمهـا نمیبینیـم.
ممکـن اسـت یـک نهـاد ،جریـان یـا کمپانـی فیلمسـازی،
خـودش فیلمهایـی را کـه در جریـان فرهنگـی نظـام اسـت
تولیـد کنـد .ایـن معنایـش ایـن نیسـت کـه جشـنوارهی
فجـر کاری کـرده .بلکه دغدغهی شـخصی یا سـازمانی افراد
باعـث سـاخت آن فیلـم شـده و اثـر جشـنوارهی فجـر در
ایـن جریـان فیلمسـازی ،کمرنـگ اسـت.».
جشنواره فجر کار یکساله الزم دارد
تهیهکنندهی فیلم «ضد» با تأکید بر لزوم وجود دبیرخانهی
ثابـت بـرای جشـنواره ،تصریـح میکنـد «در نحـوهی برگـزاری
حتمـاً سلایق دبیـران مؤثـر اسـت .امـا از نظـر سـاختاری،
داشـتن دبیرخانـهی ثابـت بـرای جشـنواره واجـب اسـت.
متأسـفانه دبیرخانـهی جشـنوارهی فجـر یکـی دو مـاه قبـل از
جشـنواره شـروع بـه کار میکنـد و بیسـت روز بعـد هم جمع
میشـود .انـگار نـه انـگار کـه ایـن یـک رویداد مهـم فرهنگی
اسـت و بایـد در طـول سـال بـرای آن کار کنیـم تـا جشـنواره
بـه بلوغـی برسـد کـه همـه چیـز در دو مـاه آخـر و بـا عجلـه
انجـام نگیـرد .مـا همچنـان بعـد از چهـل سـال ،دبیرخانـهی
دائمـی بـرای جشـنوارهی فجـر نداریـم و بـه نظـر میرسـد تـا
این کمبود برطرف نشـود ،اصالح سـاختاری خیلی سـلیقهای
ِ
محـدود برگـزاری خواهـد بـود.».
و متکـی بـه زمـان

اصلا نبایـد بیـن سـلیقهی مـردم
شـفیعی بـا بیـان اینکـه
ً
و منتقـدان در جشـنواره تعـادل برقـرار باشـد ،میافزایـد
«منتقـدان کار خودشـان را میکننـد و مـردم کار خودشـان
را .نزدیـک کـردن سـلیقهی ایـن دو به همدیگـر چه اهمیتی
اصلا؟ منتقـد سـاختار را از نظـر فنـی و محتوایـی
دارد
ً
بررسـی میکنـد .مخاطـب سـلیقهی شـخصیاش را روی
پـرده میبینـد .لزومـی نـدارد ایـن دو خیلـی بـه هـم نزدیـک
شـوند.».

آرای مردمی برای من زیاد حساسیت زا نیست
شـفیعی کـه بـرای تهیهکنندگـی فیلـم «سـر بـه مهـر» نامـزد
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم اول در جشـنوارهی فجر بوده
اسـت ،دربارهی حساسـیت آرای مردمی معتقد اسـت «آرای
مردمـی بـرای مـن خیلـی حساسـیت نداشـته و نخواهـد
داشـت .چـون آن تعـداد افـراد محدودی که بلیت جشـنواره
را میخرنـد و فیلمهـا را میبیننـد ،لزومـاً نمایندگیکننـده
از کل مردمـی کـه فیلـم میبیننـد ،نیسـتند .چـون عـدهی
محـدودی بـه سـینماهای جشـنوارهی فجـر میآینـد و
فیلمهـا را دنبـال میکننـد .ایـن یک نظرسـنجی محدود بین
افـرادی اسـت کـه فیلمهـای جشـنواره را در دوران برگـزاری
آن میبیننـد و بـه همیـن انـدازه هـم اهمیـت دارد.».
پلتفرمها بیشتر رقیب تلوزیون هستند نه سینما
محمدرضـا شـفیعی کـه تهیهکنندگـی سـریال محبـوب
«وضعیـت سـفید» را نیـز در کارنامـهی خـود دارد ،دربـارهی

تأثیـر حضـور پلتفرمهـای مختلـف تصویـری بـر روی سـینما
میگویـد «سـینما کار خـودش را میکنـد .جـز دو سـال اخیر
کرونایـی ،سـینما رفتـن و در سـینما فیلـم دیـدن ،خاصیتـی
دارد کـه صـرف دیـدن فیلـم نیسـت .بلکـه بـرای مـردم نوعی
تفریـح فرهنگـی هـم بـه حسـاب میآیـد .البتـه اگـر کرونـا
اجـازه بدهـد! بـه هـر حـال پلتفرمهـا پدیـدهای هسـتند کـه
در سـه چهـار سـال اخیـر رونـق زیـادی پیـدا کردهانـد .امـا
خصوصـاً در سریالسـازی و برنامهسـازی بـه نظـر میرسـد
بیشـتر رقیـب تلویزیـون هسـتند تـا سـینما .بخشـی از
بـار سـنگینی را کـه تلویزیـون بـا کـم و کاسـت بـه دوش
میکشـد ،پلتفرمهـا بـه دوش میکشـند .اینکـه از لحـاظ
محتوا یا سـاختار به ما نزدیک هسـتند یا نه ،بحث دیگری
اسـت .ولـی بـه هـر حـال بـه نظـر میرسـد سـعی دارنـد خلأ
محتوایـی و کیفـی تلویزیـون را پوشـش دهنـد.».

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

بلوغ فیلمسازان اول و پوست اندازی سینمای ایران
ایـن تهیهکننـدهی سـینما و تلویزیـون بـا ابـراز خرسـندی
از حضـور درخشـان فیلمسـازهای جـوان در جشـنوارهی فجـر
بیـان مـیدارد «بـه نظـر میرسـد ایـن هـم پوسـتاندازی
سـینمای ایـران اسـت .مـا در چنـد سـال اخیر با فیلمسـازانی
مواجهیـم کـه اولیـن یـا دومیـن فیلمشـان را بـه جشـنواره
آوردهاند و خوش میدرخشـند .امسـال هم به نظر میرسـد
تعـداد زیـادی فیلماولـی و دومـی داریـم که رشـد قابلتوجه
و امیدوارکنندهای داشـته اسـت .چون به هر حال سـینمای
مـا نیـاز بـه یـک پوسـتاندازی جـدی دارد.».
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علی سرتیپی در نشست رسانهای
فیلم سینمایی «شهرک»
در خانه جشنواره عنوان کرد

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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«شهرک»
در خارج از ایران هم
میتواند دیده شود

نشســت خبــری فیلــم ســینمایی «شــهرک» بــا حضــور عوامــل
فیلــم از جملــه علــی ســرتیپی (تهیــه کننــده) ،علــی حضرتــی
(کارگــردان) ،نعیــم مســچیان (طــراح صــدا) ،کامــران کیــان ارثــی
(صدابــردار) ،شــورا کریمــی (آهنگســاز) ،علیرضــا برازنــده (مدیــر
فیلمبــرداری) ،ســاعد ســهیلی ،شــاهرخ فروتنیــان ،کاظــم
ســیاحی ،رویــا جاویدنیــا و همایــون ارشــادی (بازیگــران) برگــزار
شــد.
علــی ســرتیپی تهیهکننــده فیلــم ســینمایی «شــهرک» در
ابتــدای صحبتهــای خــود عنــوان کــرد :دوســتانی کــه در ایــن
فیلــم بودنــد بــه شــدت در شــرایط ســختی قــرار داشــتند بــه
همیــن دلیــل خواســتم بابــت زحماتشــان تشــکر کنــم.
ســاعد ســهیلی بازیگــر فیلــم دربــاره حضــور در چهلمیــن دوره
جشــنواره فیلــم فجــر بیــان کــرد :طــی ایــن ســالها مــن
خاطــرات خوبــی از جشــنواره دارم .دیــدن فیلــم کنــار شــما لــذت
بخــش بــود و امیــدوارم ایــن خاطــرات خــوب ادام ـهدار باشــد.
سهیلی :جواد عزتی از من تست بازیگری گرفت
ســهیلی دربــاره اینکــه آیــا تابهحــال تســت بازیگــری داده
اســت یــا خیــر عنــوان کــرد :مــن قبــا تجربــه تســت بازیگــری
داشــتهام .اولیــن فیلمــی کــه قبــول شــدم انتخــاب بازیگــر آن
جــواد عزتــی بــود و اصــرار داشــت کــه مــن هــم باشــم و بعــد
از تســت گریــم متوجــه شــد پــدرم ســعید ســهیلی اســت .در
نهایــت در آن تلهفیلــم بــازی کــردم و خداروشــکر توانســتم
جایــزه بگیــرم.
رویــا جاویدنیــا بازیگــر فیلــم ســینمایی «شــهرک» دربــاره
حضــور در ایــن فیلــم اظهــار کــرد :حضــور در فیلــم تجربــه
جدیــد و تــازهای بــود .همینطــور کــه فیلــم را دیدیــم بــرای
مــن بــازی کــردن و نکــردن چالــش برانگیــز بــود .اولیــن بــار بــود
کــه در ایــن شــراط قــرار میگرفتــم.
همایــون ارشــادی بازیگــر «شــهرک» دربــاره نقــش ســاعد
ســهیلی در ایــن فیلــم عنــوان کــرد :بــازی ســاعد ســهیلی
فوقالعــاده بــود .تمــام بــار فیلــم روی دوش ســاعد بــود و
هیــچ بــازی اغراقآمیــزی از او نمیبینیــد .بــه او و بــه علــی
حضرتــی تبریــک میگویــم زیــرا تــا بــه حــال چنیــن فیلمــی در
ســینمای ایــران نداشــتیم.
ضرابی :به حضور در این کار افتخار میکنم
مرتضــی ضرابــی بازیگــر «شــهرک» دربــاره حضــور خــود در ایــن
فیلــم اظهــار کــرد :کارگردانــی ایــن فیلــم کار خیلــی خاصــی
بــود .ایــن کار ماندنــی اســت بــا ایــن کــه ســهم کوچکــی در آن
داشــتم امــا بــه حضــور در آن افتخــار میکنــم.
ســرتیپی دربــاره احتمــال حضــور و ســرمایهگذاری روی فیلمهــا
بــرای حضــور در جشــنوارههای بینالمللــی اظهــار کــرد :مــن
فکــر میکنــم بعــد از کرونــا ســینما بایــد پوس ـتاندازی کنــد.
فیلمهــا را بایــد بــا اســتاندارد بــاال بســازیم .مــردم دیگــر بــرای
هــر فیلمــی بــه ســینما نمیرونــد .ســینما بعــد از کرونــا شــرایط
دیگــری دارد .مــا نمیتوانیــم فیلمــی بســازیم کــه نتوانــد
بــا جهــان ارتبــاط بگیــرد .در غیــر ایــن صــورت ســینمای مــا
منســوخ میشــود .ایــن فیلــم در خــارج از ایــران هــم میتوانــد
دیــده شــود و اتفاقــات خوبــی را رقــم بزنــد.
حضرتــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا عالقهای ندارد شــغل
پــدر را ادامــه دهــد ،بیــان کــرد :مــن بــه صــورت پارهوقــت در
رســانه کار کــردم و از پشــت صحنــه تئاتــر کارم را شــروع کــردم
و واقعــا قصــد نــدارم ســینما را کنــار بگــذارم.
کریمــی آهنگســاز فیلــم دربــاره حجــم بــاالی موســیقی در
فیلــم ســینمایی «شــهرک» عنــوان کــرد :از دیــد مــن موســیقی
ایــن اثــر زیــاد نیســت و حضــور آن در متــن فیلــم الزم بــود.

تمام جشنواره دشت سیمرغ نیست
ســهیلی دربــاره دوئــل بــا ســینا مهــراد بــرادرش بــرای کســب
ســیمرغ بلوریــن چهلمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر
عنــوان کــرد :ســینا هــم ماننــد مــن ایــن اعتقــاد را دارد
کــه تمــام جشــنواره دشــت ســیمرغ نیســت .بــازی ســینا
فوقالعــاده بــود چــون بــا او بــزرگ شــدم متوجــه شــدم
کــه او در شــخصیت خــود در فیلــم ســینمایی «شــادروان»
اصــا شــبیه شــخصیت خــودش خــارج فیلــم نبــود.
حضرتــی دربــاره ســوژه فیلــم ســینمایی «شــهرک» بیــان
کــرد :قهرمــان مــا بــا آرزوی بازیگــر شــدن وارد شــهرک
میشــود امــا اتفاقــات رخ داده ،ربطــی بــه ســینما نــدارد.
ایــن فیلــم دربــاره هویــت و البتــه خــارج شــدن از هویــت
خــود و تبدیــل شــدن بــه شــخص دیگــری اســت 2 .دنیــای
حقیقــی در فیلــم داریــم یکــی در داخــل و دیگــری در خــارج
از «شــهرک» اســت .فرهــاد مدبــر ســخت تــر میتوانــد
زندگــی گذشــته را فرامــوش کنــد.
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شهرک ربطی به بازی مرکب ندارد
حضرتــی دربــاره شــباهت ایــن فیلــم بــا ســریال کــرهای
«بــازی مرکــب» اظهــار کــرد :درمرحلــه پیشتولیــد بودیــم
کــه ســریال «بــازی مرکــب» پخــش شــد .خــط روایــت
«شــهرک» نــه در «بــازی مرکــب» و نــه در دیگــر فیلمهــا
وجــود نــدارد .البتــه بایــد بدانیــم ممکــن اســت تشــابهاتی
در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد.
ســهیلی دربــاره انگیــزه خــود از حضــور در ایــن فیلــم
ســینمایی گفــت :وقتــی فیلمنامــه را خوانــدم دچــار تردیــد
شــدم نــه بخاطــر اینکــه قــرار بــود ایــن کارکتــر را بــازی
کنــم ،بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه قــرار اســت مخاطبــان چــه
برخــوردی بــا آن داشــته باشــند .مــن وقتــی فیلــم را دیــدم
حــس کــردم میتوانــد بــا مخاطــب ارتبــاط بگیــرد.
حضرتــی در مــورد حــس خیــال در «شــهرک» بیــان کــرد:
در بســتر اتفاقــی کــه بــرای یــک بازیگــر کــه نقشــی را
میپذیــرد ایــن فیلــم روایــت میشــود .حــس خیــال
در ایــن فیلــم وجــود دارد .از یکجایــی مخاطــب حــس
میکنــد یــک حــس غریبتــر و واقعیتــر درحــال رخ دادن
اســت.
حضرتــی کارگــردان «شــهرک» در مــورد میــزان تاثیرگــذاری
فیلمــش تصریــح کــرد :قطعــا تاثیــر خــود را میگذاریــم
و بــرای مــن مهــم اســت چــرا کــه ایــن فیلــم تاثیــر گــذار
اســت پــس حتمــا بایــد ســاخته شــود.
ســهیلی دربــاره ارتبــاط برقــرار کــردن بــا نقــش خــود در
«شــهرک» بیــان کــرد :ســعی کــردم لحظــات را بــاور کنــم.
البتــه بــا کمــک عوامــل بهویــژه علــی حضرتــی کــه خیلــی
بــه کار مســلط بــود و اجــازه نمــیداد مــن مســیر غلــط را
بــروم .مــا خیلــی صحبــت میکردیــم تــا بتوانیــم بــه یــک
درک مشــترک برســیم.
حضرتــی در ادامــه ایــن بحــث گفــت :نبایــد فرامــوش
کنیــم گــروه بازیگــران در «شــهرک» درحــال تمریــن بــرای
بــازی در یــک فیلــم هســتند .منطــق آنالیــز ایــن فیلــم بــا
دیگــر فیلــم هــا متفــاوت اســت زیــرا اتفاقــات روی کاغــذ
بــه بازیگــران داده میشــود و شــرایط فیلــم کمــی نســبت
بــه ســایر آثــار متفــاوت اســت.
ســهیلی بازیگــر «شــهرک» دربــاره احتمــال دریافت ســیمرغ

بلوریــن بهتریــن بازیگــر مــرد ،اظهــار کــرد :خوشــحالم کــه
در ایــن  11ســال کنــار شــما بــودم و از همکارانــم در ســایر
فیلمهــا نــکات زیــادی یــاد گرفتــم .کاندیــدا شــدن یــا
حتــی بــدون ســیمرغ مــن هــدف طوالنــی دارم کــه آن را
ادامــه میدهــم .البتــه شــکی نیســت کــه جشــنواره فیلــم
فجــر را بــا ســیمرغ دوســت دارم.
حضرتــی دربــاره امــکان برقــراری ارتبــاط «شــهرک»
بــا مخاطــب بیــان کــرد :طیــف وســیعی از مخاطبــان
میتواننــد بــا فیلــم ارتبــاط بگیرنــد و اینکــه هــر مخاطبــی
از نــگاه خــود میتوانــد بــا فیلــم همزادپنــداری کنــد.
ســرتیپی در ادامــه ایــن بحــث گفــت :من طرفدار ســینمای
بدنــه هســتم و ســینمای بــدون حضــور مــردم را دوســت
نــدارم و نمیپســندم .فکــر کنــم مــردم از فیلــم ســینمایی
«شــهرک» اســتقبال کننــد و بــا آن ارتبــاط بگیرنــد چــون
مــردم فیلمهــای متفــاوت را دوســت دارنــد.
ســهیلی دربــاره اینکــه ایــن اثــر در ویتریــن افتخاراتــش
جــا دارد ،اظهــار کــرد :از کاری کــه کــردم ،راضــی هســتم.
توانســتم مثــل کســی کــه دور از فیلــم اســت مخاطــب
فیلــم باشــم و ایــن ارتبــاط بیــن مــن و فیلــم برقــرار شــد.

فجـــــر
چـــهل
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علی اکبر حیدری در نشست رسانهای فیلم سینمایی « »2888در خانه جشنواره مطرح کرد

از هیچ اثری الگو نگرفتهایم
و از ابتدا فیلمنامه را خودمان نوشتیم
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نشسـت خبـری فیلـم سـینمایی « »2888بـا حضـور عوامـل
فیلـم از جملـه علـی اوجـی (تهیهکننـده) ،کیـوان علیمحمـدی
(کارگـردان و نویسـنده) ،علیاکبـر حیـدری (کارگـردان) ،مهـدی
اسلامی (فیلمبـردار) ،نعیـم مسـچیان (صداگـذار) ،سـامان
احتشـامی (آهنگسـاز) ،کامـران خلـج (طـراح گریـم) ،نرگـس
محمدی ،کامبیز دیرباز ،سیاوش مفیدی و شیرین اسماعیلی
(بازیگـران) برگـزار شـد.
همچنین پیشکسـوتان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
هچـی،
و افـرادی ماننـد عبـداهلل نیکفرجـام ،رسـتمی ،عتیق 
نعمتاللهـی ،براتـی ،زمانـی ،کاظمیـان ،پیـروان ،نمکـی،
زارعنـژاد ،خانـواده آالبـا محققـی ،فرزنـد تیمسـار اسـکندری و
سـایر خانـواده شـهدا در ایـن مراسـم حضـور داشـتند کـه بـه
درخواسـت علـی اوجـی تهیهکننـده فیلـم؛ از طرف حضـار مورد
تشـویق قـرار گرفتنـد.
علـی اوجـی تهیهکننـده فیلـم سـینمایی « »2888دربـاره
شـهدای نیـروی هوایـی ارتـش جمهوری اسلامی ایـران گفت:
 265شـهید خلبـان 184 ،جاویداالثـر و  57نفـر خلبـان آزاده
داریـم .خلبانهایـی کـه در تیتـراژ اسـامی و عکسهایشـان
بود نیز در نشسـت امروز حضور دارند که باعث افتخار اسـت.
علـی محمـدی کارگـردان فیلم سـینمایی « »2888درباره فیلم
خـود بیـان کـرد :امیـدوارم عشـقی کـه در  2888داشـتیم را
منعکـس کـرده باشـیم .در نشسـت خبـری امـروز قهرمانانـی
حضور دارند که صحبت کردن در حضور ایشـان واقعا سـخت
است.
سـیاوش مفیـدی بازیگـر فیلـم سـینمایی « »2888دربـاره
حضـور خـود در ایـن فیلـم اظهـار کـرد :خیلـی دوسـت داشـتم
بدانـم نظرتـان دربـاره ایـن فیلـم چیسـت .بـرای مـن افتخـاری
بـزرگ اسـت کـه در فیلمـی بـازی کـردم کـه در آن از قهرمانانی
حـرف زده میشـود کـه کمتـر بـه آنهـا پرداختـه شـده اسـت.
از کیـوان علـی محمـدی و علـی حیـدری سـپاسگزارم کـه مـن

را انتخـاب کردنـد.
کیـوان علیمحمـدی دربـاره تشـکر عوامـل فیلمـش از او در
نشسـت خبـری اظهـار کـرد :دوسـتان از مـن تشـکر میکنند اما
در اصـل مـن بایـد از آنـان تشـکر کنـم .ایـن دوسـتان حتی یک
ریـال هـم از مـن نگرفتنـد و در فیلـم حضـور داشـتند .از همـه
آنهـا سـپاسگزارم.

برای دیدن این فیلم لحظه شماری میکردم
نرگـس محمـدی بازیگـر فیلـم « »2888دربـاره نقـش خـود در
ایـن فیلـم اظهـار کـرد :من  2یا  3روز سـر صحنه بودم و واقعا
از کار لـذت بـردم .از علیمحمـدی تشـکر میکنـم کـه بـه مـن
اعتمـاد کـرد و ایـن نقـش را بـه مـن داد .تـا امـروز بـرای دیـدن
ایـن فیلـم لحظـه شـماری میکـردم.
سـامان احتشـامی آهنگسـاز این فیلم در ابتدای صحبتهای
خـود عنـوان کـرد :ایـن فیلـم ادای دینـی بـه عزیزانـی اسـت
کـه بـرای ایـن مـرز و بـوم خدمـت کردهانـد .از علیمحمـدی
سـپاسگزارم کـه موسـیقی ایـن کار را بـه مـن سـپرد .یـک
موسـیقی مینیمالـی سـاختم که تـا به حـال آن را انجام نداده
بـودم و امیـدوارم مـورد رضایـت قـرار گرفتـه باشـد.
مسچیان صداگذار این فیلم درباره نقش صداگذاری در فیلم
سـینمایی « »2888تصریـح کـرد :ایـن فیلـم یکـی از بهتریـن
تجربههـای مـن بـوده اسـت .همچنیـن ایـن فیلـم رویـای هـر
صداگـذاری اسـت چـون اکثـرا بـا صـدا کار شـده اسـت.
اصالنـی فیلمبـردار فیلـم سـینمایی « »2888دربـاره سـختی
کار خلبانـان اظهـار کـرد :بـرای تمـام صحنههـا در ایـن فیلـم
فکـر شـده اسـت .خوشـحالم کـه علیمحمـدی را میشناسـم.
بعـد از اینکـه بـا خلبانـان آشـنا شـدم نگاهـم بـه زندگیشـان
نتـی زیـر صندلـی خلبـان وجـود دارد
عـوض شـد 80 .کیلـو تیا 
و مـن در ایـن چنـد روز فهمیـدم زندگـی خلبانی چیسـت و باید
دسـت آنها را بوسـید .درباره فیلم نیز باید بگویم هیچ پالنی

 3فیلمم در جشنواره امسال حضور دارد
علـی اوجـی تهیهکننـده فیلـم دربـاره شـانس  3فیلمـی کـه
در جشـنواره فجـر امسـال بـرای دریافـت سـیمرغ بلوریـن
تـدارک دیـده اسـت ،بیـان کـرد :کار مـا فیلمسـازی اسـت و از
خوشاقبالی من این اسـت که  3فیلمم در جشـنواره امسـال
حضـور دارد .اینکـه کـدام فیلـم دیـده شـود بـه هیـات داوران
بسـتگی دارد ولـی هـر فیلمـی سـختی خـودش را دارد.
او افـزود :علیاکبـر حیـدری و کیـوان علیمحمـدی بـا کمتریـن
امکانـات تالششـان را بـرای « »2888کردنـد .آنهـا واقعـا
پژوهـش کردنـد و مسـتندهایی را دیدهانـد تـا فیلـم را بـه
جشـنواره برسـانند .نبایـد فرامـوش کنیـم اینکـه مـا االن اینجـا
راحـت نشسـتیم و حـرف میزنیـم بخاطر تالش ایـن قهرمانان
اسـت .امیـدوارم تالشهـای تیممـان جـواب داده باشـد.
کیـوان علیمحمـدی کارگـردان ایـن فیلـم در ادامـه ایـن بحـث

امیدوارم عشقی که

در  2888داشتیم را

منعکس کرده باشیم.

در نشست خبری امروز

قهرمانانی حضور دارند
که صحبت کردن در
حضور ایشان واقعا
سخت است
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آرشـیوی نیسـت و همـه سـکانسها را فیلمبـرداری کردهایـم.

گفـت :مـن ششـمین فیلمـم را سـاختم و هیـچ نشسـت
مطبوعاتـی بـه مـن بد نگذشـته اسـت امـا االن حالم بد اسـت.
این تیم  3سـال زحمت کشـید تا این فیلم سـاخته شـود .من
را وارد بـازی خـود نکنیـد و اجـازه دهیـد دیگـران صحبـت کنند.
در ادامـه کیـوان علیمحمـدی بـا اجـازه حضار نشسـت خبـری را
تـرک کـرد و ادامـه بحـث را بـه همـکاران خـود واگـذار کـرد.
حیـدری کارگـردان فیلم سـینمایی « »2888دربـاره الگوبرداری
از اثـری دیگـر عنـوان کـرد :از هیـچ اثری الگو نگرفتهایـم .ما از
ابتدا فیلمنامه را خودمان نوشـتیم.
اوجـی دربـاره بـه تصویـر کشـیدن تصویـر جنـگ در ایـن فیلـم
تصریـح کـرد :کارگردانـان تصمیـم گرفتنـد از ابتـدا تـا انتهـای
جنگ را به تصویر بکشـند .خیلی راحت بود اگر یک قهرمان را
سـوژه قـرار میدادنـد امـا کار سـخت را انتخاب کردند و سـعی
کردند داسـتان را به این شـکل روایت کنند .از پژوهشهایی
کـه انجـام دادیـم حـدود  10سـوژه باقـی مانـده اسـت که همه
از آنهـا قابلیـت فیلـم شـدن را دارند.
حیدری درباره سـاخت فیلم با صدای بیشـتر بازیکنان نسـبت
به حضور فیزیکیشـان در فیلم سـینمایی « »2888بیان کرد:
هـر کارگردانـی آرزو دارد فیلمـی بسـازد کـه دربـاره صدا باشـد.
در فیلمهـای جنگـی مـا همـه چیـز را میبینیـم .مـا خواسـتیم
مخاطـب تخیـل کنـد و فکـر کردیم این صداسـت کـه میتواند
تخیـل مخاطـب را پـرواز بدهـد .مـا سـختی کشـیدیم تـا ایـن
فیلـم را سـاختیم .ایـن دوسـتان یـک ریال پول نگرفتنـد .کدام
از شـما دوسـتان حاضریـد پـول نگیریـد و کار کنید؟
اوجـی در ادامـه ایـن بحث گفـت :باید صدای بازیگر در فیلمی
کـه تمامـا صدا اسـت ،شـنیده میشـد .فـرض کنید قرار اسـت
صـدای عبـاس دوران را بشـنویم پـس باید یـک بازیگر توانا آن
را میگفـت .مـا هیـچ سوءاسـتفادهای از ایـن کار نکردیـم و
پشـت صحنـه صداپیشـگیها را هـم در فضـای مجـازی پخش
کردیـم و هیـچ قصد سوءاسـتفادهای نداشـتیم.
اوجـی تهیهکننـده فیلـم سـینمایی « »2888در انتهـای
صحبتهـای خـود گفـت :اکثـر زحمـات را کیـوان علیمحمـدی
کشـیده اسـت .مـن عضـو خیلـی کوچکـی از ایـن کار هسـتم.
شـما در جشـنواره فجـر پشـت سـر هـم فیلـم میبینـد.
بعـد از نشسـت بـه پـاس تقدیر از سـاخت این فیلـم هدیهای
را بـه علیاکبـر حیـدری یکـی از کارگردانهـای فیلـم سـینمایی
« »2888اهـدا کردنـد.
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در نشست سینمای راهبردی با نگاهی به فردا مطرح شد

سینمانقطهتالقی
هنر ،فرهنگ و رسانه است

نشسـت فرهنگـی چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـا
رویکردهایی چون ،سـینما در دوران پسـاتلویزیون ،سینمای
راهبـردی بـا نگاهـی بـه فـردا ،سـینما ،دیـن و ایدئولـوژی و
تنـوع فرهنگـی و زبانـی در سـینما برگـزار شـد.
نشسـت فرهنگی «سـینما در دوران پسـاتلویزیون» با حضور
محمـد حسـامپور ،معـاون سـاترا [سـازمان تنظیـم مقـررات
صـوت و تصویـر فراگیـر] و علی رجبزاده ،دانشـیار دانشـگاه
صـدا و سـیما بود.
 معـاون سـاترا در ایـن نشسـت ابتـدا بـه بیـان مفهـوم
« پ س ـ ا ت ل ویزیون» در نـگاه محققیـن و پژوهشـگران رسـانه
پ رد ا خ ـ ت و بیـان کـرد :تطـور تاریخـی تلویزیـون بیانگـر
تحـوالت فرهنگـی و فناورانـه اسـت کـه از تلویزیـون پخـش
سراسـری (آنتـن زمینـی ) بـه تلویزیـون هـای ماهـواره ای
و تلویزیـون اینترنتـی و از شـبکه هـای محـدود بـه تکثـر
ش ـ ب ک ه ه ـ ا ی ت لویزیونـی  ،شـبکه هـای موضـوع محـور و
مخاطـب خـاص میرسـیم .در واقـع پسـا تلویزیـون را مـی
تـوان معرفـی الگـوی جدیـد از تلویزیون کـه محصول تلفیق
ت ل و ی ز ی ـ و ن و ا ی ن ت رن ـت اسـت  ،دانسـت .تلویزیـون هـای
اینترنتـی بـا راه انـدازی ای پلیـر بـی بی سـی در سـال 2007
 ،آغـاز بـه کاریوتیـوب وآغـاز توزیـع اینترنتـی فیلـم هـای
سـینمایی نتفلیکـس در سـال  2007معنـی پیـدا کـرد.
حسـام پـور ادامـه داد :در دوران پسـا تلویزیـون  ،مفهـوم
«تلویزیـون بـا کیفیـت» مجـددا مطـرح مـی شـود و ایـن
دوران را «دوران پالتینیوم» تلویزیون نیز نامیده می شـود
کـه در واقـع برنامـه هـای با کیفیت و ارزشـمندی توسـط اچ
بـی او و بعدهـا نـت فلیکـس سـاخته مـی شـود و تلویزیـون
بـا سـینما در تولیـد محتـوای فاخـر و بـا کیفیـت رقابـت می

کنـد« .دوران پالتینیـوم »  ،را شـاید بتـوان شـبیه دوران
طالیـی تلویزیـون در دهـه  50میلادی دانسـت کـه بازیگران
و کارگردانـان جـوان در تلویزیـون جـذب شـدند و تاترهـای
اسـتودیوی را در دکورهـای عظیـم بـه صـورت زنـده بـرای
مخاطـب فرهیختـه اجـرا مـی کردنـد.
«سینمای خانگی» و «تلویزیون موبایلی»
وی پیشـرفت هـای فناورانـه دوران اخیـر تلویزیـون را باعـث
شـکل گیـری دو رویکـرد خـاص زیباشناسـی « سـینمای
خانگـی » و « تلویزیـون موبایلـی» دانسـت و افـزود معرفـی
فنـاوری سـینمای خانگـی بیـش ازهمـه تلویزیـون را بـه
سـینما شـبیه کـرد.
در ایـن نشـت علـی رجـبزاده طهماسـبی ،دانشـیار دانشـگاه
صـدا و سـیما هـم بیـان کـرد :اکنـون برخـی از سـینماگران
بـه علـت سـرعت بـاالی اینترنـت کـه مخاطبـان در اختیـار
دارنـد آ ثارشـان را پلتفرمهـای اینترنتـی قـرار میدهـد.
سـینماگران بـا مدلهـای مـدرن ارتباطی میتواننـد محتوا را
بـه مخاطبـان منتقـل کننـد و این فرصت بدون شـک ،فضای
رشـد و تعالـی را فراهـم خواهـد کـرد.
سینما نقطه تالقی هنر ،فرهنگ و رسانه است
در نشسـت بعـدی محوریـت موضـوع سـینمای راهبـردی بـا
نگاهـی بـه فـردا بـود .در ایـن نشسـت دکتـر سـعید غفـاری
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه امـام صـادق (ع) گفـت:
سـینما نقطـه تالقـی هنـر ،فرهنـگ و رسـانه اسـت .ترکیـب
رسـانه و هنـر قابلیتـی بـه سـینما داده کـه آن را بـه عاملـی
تاثیرگـذار در حـوزه فرهنـگ تبدیـل کـرد ه اسـت .سـینما
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او درباره نسـبت سـینما و دین اظهار کرد:
ظرفیـت بیبدیلـی بـرای تبدیـل زمـان دارد و
مـن بـا نظـر دکتـر علـی شـریعتی موافـق
میتـوان گذشـته ،حـال و آینـده را بازنمایـی
نیسـتم کـه میگویـد دیـن و ایدئولـوژی
کـرد .فنـاوری نیـز ظرفیتهـای ایـن رسـانه را
برابرنـد ،همچنیـن بـا آنهایـی کـه ایـن دو
افزایـش داده اسـت.
پیشرفت های
را کاملا جـدا میدانند نیز موافق نیسـتم؛
غفـاری دربـاره سـینمای بعـد از انقلاب اظهار
فناورانه دوران اخیر
بلکـه آنچـه بـه نـام سـینمای دینـی مطـرح
کـرد :سـینمای مـا در گام اول خـود پـس
اسـت ،سـینمای تاریـخ دیـن اسـت کـه
دهـه
از انقلاب بـه مسـیر خوبـی رفـت .در
تلویزیون باعث شکل
شـبیه آن در هالیـوود هـم سـاخته
 60سـینما بـه دنبـال تمایـز بخشـی بـا قبـل
گیری دو رویکرد
شدهاسـت امـا گاهـی ممکـن اسـت آیـه
از انقلاب بـود امـا بعـد از آن چرخـه تولیـد
و روایتـی بـه فیلـم تبدیل شـود و اینگونه
فیلم ،متناسـب با نیازها و اهداف جمهوری
خاصزیباشناسی
هـم سـینمای دینـی محقـق میشـود و
اسلامی رشـد نکـرد .در ایـن  40سـال وارد
«سینمای خانگی» و
دقیقتـر اسـت.
جنـگ رو ا یتـی شـدهایم .فیلمهایـی کـه
« تلویزیون موبایلی»
پایـان بنـدی نشسـتهای تخصصـی
سـاخته شـده ،در چارچـوب ایرانهراسـی و
روز نهـم جشـنواره ،صحبـت کـردن در
اسالمهرا س ـی بـوده اسـت.
است
خصـوص «تنـوع فرهنگـی و زبانـی در
سـینما» بـود .مهمـان این برنامـه جهانگیر
سینما را نمیتوان از ایدئولوژی جدا کرد
الماسـی بازیگـر مشـهور تئاتـر ،سـینما و
در نشسـت سـوم ،کـه شـاید چالشـی تریـن
تلویزیـون بـود .وی ابتـدا از مسـئوالن
نشسـت روز ب ـ و د  ،موضـوع سـینما ،دیـن
جشـنواره و وزارت ارشـاد بـرای برگـزاری
و ایدئولـ و ژ ی م ط ـرح شـد .کـش مکـش
چنیـن نشسـتهایی تشـکر کـرد و آن را از
بـرای ورود ا ی د ئ و ل ـوژی بـه سـینما موضـوع
اتفاقـات خـوب در سـینمای ایران دانسـت
جدیـدی نیسـت امـا شـاید برای اولیـن بار در
و معتقـد بـود کـه جشـنواره فجـر در مسـیر درسـتی قـدم بـر
جشـنواره فیلـم فجـر یـک روحانـی ایـن موضـوع را بـاز کـرد.
مـیدارد.
حجتاالسلام دکت ـ ر ع ب د ا ل ح س ـ ی ن خسـروپناه فیلسـوف،
الماسـی در ادامـه بـه فیلـم سـینمایی «جادههـای سـرد»
کارشـناس برنامـه بـود .او نشسـت را بـا یـک سـوال مهـم
نخسـتین اثـر سـینمایی مسـعود جعفـری جوزانـی کـه بهانـه
آغـاز کـرد؛ آیـا جامعـهای وجـود دارد که ایدئولوژی نداشـته
نشسـت هم بود ،اشـاره ای ظریف داشـت .الماسـی معتقد
باشـد؟
بـود نمادهـا در فیلـم جوزانـی در خدمـت داسـتان بـود و
خسـروپناه در پاسـخ به این سـوال گفت :اگر ما ایدئولوژی
تصویربـرداری کالری و منصـوری در نـوع خـود بـی نظیـر بود.
را از جهانبینـی جـدا کنیـم ،اصالـت آزادی را زیـر سـوال
الماسـی معتقـد بـود کـه همـه ارکان فیلـم سـرجای خـود
بـرده ایـم .سـینما را نمیتـوان از ایدئولـوژی جـدا کـرد؛
هسـتند.
سـینما معجونـی از هنرهـا اسـت .فیلمنامهنویـس دارای
الماسـی در ادامـه بـه تمجیـد از ادبیـات کهـن و تاثیر آن بر
یـک جهانبینـی اسـت و جهـان را آنگونـه کـه میبینـد و
سـینما گفـت .الماسـی معتقـد بـود که ادبیات ایـران و آثار
میشناسد روایت میکند .او قطعا تلقی از آزادی ،عدالت،
بزرگان شـعر و ادب ،سرشـار از سـناریو ،دیالوگ و داسـتان
فقـر و مالکیـت دارد کـه در اثـرش آن را بیـان میکنـد .بایـد
بـوده اسـت .بـه ایـن ترتیب نشسـتهای روز نهم جشـنواره
گفتوگویـی میـان اهـل فلسـفه و کسـانی کـه سـینما را
به پایان رسـید.
میشناسـند شـکل گیـرد تـا سـینما را عقالنیتـر کنیـم.
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نامزدهـای دو بخـش کوتـاه داسـتانی و مسـتند بلنـد
چهلمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر معرفـی شـدند.
جلسـه جمعبنـدی داوری فیلمهـای بخـش مسـتند و
کوتـاه چهلمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر در دبیرخانـه
جشـنواره فیلـم فجـر برگـزار شـد .محمـد تهامینـژاد،

مرتضـی شـعبانی ،احمـد ضابطـی جهرمـی ،محمدرضـا
عباسیان و محمدعلی فارسی داوران فیلمهای مستند
و دانش اِ قباشـاوی ،حامد جعفری و احمدرضا معتمدی
داوران فیلمهای کوتاه هسـتند .نامزدهای این دوره از
جشـنواره در دو بخـش بـه شـرح زیـر اعلام شـدند:

فیلمهایکوتاهداستانی

ارفاق
کارگردان :رضا نجاتی
تهیهکننده :سولماز وزیرزاده
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گذشته
کارگردان :حمید محمدی
تهیهکننده :حمید محمدی و مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی

ویار
کارگردان و تهیهکننده:
حورا طباطبایی

فیلمهایمستند

احتضار
کارگردان :حجت طاهری
تهیهکننده :حجت طاهری و
عبدالخالق طاهری

دبستان پارسی
کارگردان و تهیهکننده:
حسن نقاشی

سرباز شماره صفر
کارگردان و تهیهکننده:
محمد سلیمیراد

هیـات داوران بخـش اقلام تبلیغـی و اطالعرسـانی ،طـی
بیانیـهای نامزدهـای بخـش عکـس ،پوسـتر و آنونـس را
اعلام کردنـد.
بنابر این گزارش این بیانیه به شرح زیر است:
هو الجمیل
میگوییـم سـینما یـک پیکـره واحـد اسـت کـه تبلیغـات
جزیـی از آن اسـت .میگوییـم تبلیغات نقش انکارناپذیری
در جـذب مخاطـب بـه سـینما دارد .میگوییـم بـا رونـق
تبلیغـات سـینما ،سـینما هـم رونـق میگیـرد .بـا ایـن همـه
بایـد اذعـان داشـت سـینما همچنـان از کـم توجهـی بـه امر
تبلیغـات مناسـب رنـج میبـرد .گرچـه جشـنواره فیلـم فجـر
بـا اهـدای جوایـز و ارج نهـادن بـه آثـار (هنرمنـدان) ایـن
بخـش از سـینما قصـد آن دارد تـا توجـه پخشکننـدگان
و تهیهکننـدگان را بـه ایـن مقولـه مهـم جلـب کنـد و
هنرمنـدان را بـه آفرینـش آثـار تاثیرگذارتـر ترغیـب نمایـد
امـا متأسـفانه هنـوز ایـن اتفـاق ،آنگونـه کـه شایسـته
سـینمای ایـران اسـت بـه وقـوع نپیوسـته اسـت .بـا ایـن
حـال هیئـت داوران بخـش اقالم تبلیغی چهلمین جشـنواره
فیلـم فجـر بـا بررسـی آثـار بخـش مسـابقه مبتنـی بـر سـه
اصـل هدفمنـدی ،مفاهیـم خالقانـه و اجرای مناسـب ،ضمن
قدردانـی از همـه دسـتاندرکاران بخـش اقلام تبلیغـی،
عکـس فیلـم ،پوسـتر و
نامزدهـای خـود را در سـه بخـش
ِ
آنونـس و تیـزر بـه شـرح ذیـل اعلام مـیدارد:
نامزدهای بخش عکس:
 -1آقای امید صالحی برای عکسهای فیلم آتابای
 -2آقای فتاح ذینوری برای عکسهای فیلم زیرنورکم

 -3آقای حبیب مجیدی برای عکسهای فیلم منصور
نامزدهای بخش پوستر فیلم:
 -1پوستر فیلم گورکن اثر آقای عرفان بهکار مهربانی
 -2پوستر فیلم منصور اثر آقای محمد تقیپور
 -3پوسـتر فیلـم پیرمردهـا نمیمیرنـد اثـر آقـای احسـان
برآبـادی
هیـات داوران امیـدوار اسـت ،طراحـان گرافیـک عزیـز و
سـفارشدهندگان پوسـتر در سـال آینده آثار شایسـتهتری
را بـه جشـنواره ارائـه دهنـد.
نامزدهای بخش آنونس و تیزر:
هیـات داوران نمیتواننـد خرسـندی خـود را از پیشـرفت
محسـوس آثـار ارائـه شـده در ایـن بخـش ابـراز ننماینـد.
بـا توجـه بـه اهمیـت انکارناپذیـر ایـن بخـش در جـذب
مخاطـب ،هیـات داوران مانـدگاری و تاثیرگـذاری اقلام
تبلیغاتـی در تاریـخ سـینما ،بـاور دارد که ارزش مادی جوایز
ایـن بخـش ،بهتـر اسـت هم انـدازهی دیگر صنـوف حرفهای
تعریـف شـود.
 -1آقـای روحالـه موحـدی بـرای سـاخت آنونـس فیلـم سـیاه
با ز
 -2آقـای کیومـرث بیکزنـد بـرای سـاخت آنونـس فیلـم
بیهمهچیـز
 -3آقـای امیـد میرزایـی بـرای سـاخت آنونـس فیلمهـای
صحنهزنـی و تـک تیرانـداز
هیـات داوران بخـش مسـابقه اقلام تبلیغی و اطالعرسـانی
سـینمای ایران
مهرداد خوشبخت  -محمد روحاالمین -علی نیکرفتار
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اعالمنامزدهایبخشاقالمتبلیغی
واطالعرسانیچهلمینجشنوارهفیلمفجر
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