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حضور مثبت میدانی مدیران
روز پنجشـنبه در محل برج میالد ضمن تماشـای
فیلـم هـای چهلمین جشـنواره فیلـم فجر  ،آنچه
کـه توجهـم را بخـود جلـب کـرد ،نظـم و انضبـاط
خاصـی بـود کـه در بخـش هـای مختلف مشـهود
و بـه شـکلی پررنـگ محسـوس بـود .یکـی از
صحنـه هـای قابـل تامـل و بلکـه قابـل تحسـین،
حضـور میدانـی جنـاب خزاعـی رئیـس سـازمان
سـینمایی و جنـاب عشـیری مدیـر کل روابـط
عمومی سـازمان سـینمایی در کنار سینماگران و
اهالی رسانه و بازدید دقیق و توام با گفتمان با
حاضریـن بـود کـه همیـن تعامـل در بهبود کیفی
جشـنواره و نیـز طـرح برخـی مباحـث در حـوزه
سـینما قطعـا راهگشـا خواهد بـود .اتفاقـی که با
توجـه بـه چنـد دهـه حضـورم در جشـنواره فیلـم
فجـر ،در کمتـر دوره ای دیـده بـودم و اتفاقـا در
بسـیاری از دوره هـای پیشـین یکـی از انتقـادت
فعاالن سینمایی و رسانه ای در دسترس نبودن
موثر و مسـتمر مدیران سـینمایی و جشـنواره در

محـل کاخ جشـنواره بـرای پاسـخگویی و پیگیری
مسـائل مربوطـه بـود.
نظـمو انضبـاط بخـش هـای اجرایـی و خدماتـی
جشـنواره نیـز نسـبت بـه دوره هـای پیـش کاملا
محسـوس بـود و از ازدحـام هـای بـی مـورد و آزار
دهنـده یـا صـف هـای بـی نظـم خبـری نبـود.
تفکیـک هوشـمندانه سـانس هـای مخصـوص
برای اهالی رسـانه و سـینماگران و نیز میهمانان
سـایر دسـتگاه هـا نیـز باعـث گردیـده تـا هـر
دو طیـف بـا فـراغ بـال بهتـری بـه تماشـای آثـار
بنشـینند و دیگـر چـون سـالهای گذشـته شـاهد
گریـه نـوزادان و قـدم زدن کـودکان در سـالن
رسـانه و منتقـدان نباشـیم.
امیـد کـه ایـن نظـم و حضـور میدانـی مدیـران
سـازمان سـینمایی در بطـن امـورات این سـازمان
و تعامل با اهالی رسانه و سینما بعد از جشنواره
نیـز بـه شـکلی مسـتمر ادامـه یابد.
*منتقد و مستند ساز
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با عینک رقابت به جشنواره نگاه نمی کنم

سـید مرتضـی فاطمـی بـا کارگردانـی فیلـم «بیمـادر» در ایـن
دوره از جشـنواره فجـر حضـور دارد .فیلمـی کـه تهیهکنندگـی
آن را محمدرضـا مصبـاح بـر عهـده دارد .بـا فاطمـی دربـارهی
جایـگاه جشـنواره در چهلسـالگی ایـن رویـداد گفتوگـو
کردیـم.
فاطمـی دربـارهی میـزان بلـوغ جشـنوارهی فجـر در آسـتانهی
چهلمیـن سـال برگـزاری آن میگویـد «وقتـی یـک مراسـم،
چهـل سـال مداومـت داشـته باشـد تبدیـل بـه یـک آییـن ملی
میشـود .جشـنوارهی فجر هم تقریباً به همین شـکل اسـت.
مـردم میداننـد در بهمـن مـاه بـه مـدت ده روز میتواننـد
بـه سـینما برونـد و کنـار هـم فیلمهـای جدیـد را ببیننـد .امـا
وضعیتـی کـه داریـم مطلـوب اسـت یـا خیـر؟ قاعدتـاً توقعهـا
و ظرفیتهـا بیشـتر اسـت و امیـدوارم از تمـام ظرفیتهـای
سـینما اسـتفاده شـود.».
وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت فرهنـگ و هنر ،تصریـح میکنند «از
نظـر مـن فرهنـگ در رأس همـهی امور اسـت .البته نه به این
معنـی کـه بـه سیاسـت ،اقتصـاد و ...بیاعتنـا باشـیم .ولـی
فرهنـگ و هنـر در قلـهی همـهی اینهاسـت .در فرهنـگ و
هنر هم سـینما در قله اسـت .هیچ لحظهای را در دنیا سـراغ
نداریـم کـه چندیـن هـزار نفـر در سـکوت مطلـق دو سـاعت
بنشـینند و بـه حـرف کسـی گـوش کننـد .ایـن ظرفیـت بـاالی
سـینما را نشـان میدهد ،و مهمترین رویدادی که در حوزهی
سـینما در کشـور ما برگزار میشـود ،جشـنوارهی فجر اسـت.».
فیلمساز باید اولویت خودش را بداند
«کال بـه ایـن قائـل
اسـت
سـید مرتضـی فاطمـی معتقـد
ً
نیسـتم کـه جشـنواره در چیـزی تعـادل ایجاد کنـد .تعادل باید
از طـرف فیلمسـاز ایجـاد شـود .فیلمسـاز بایـد اولویت خودش

را بدانـد .بعضـی بـرای مـردم و مخاطبـان فیلـم میسـازند،
بعضـی بـرای منتقـدان .البتـه ایـن تصمیمگیـری شـخصی و
بـا توجـه بـه روحیـات و رویکـرد افـراد انجـام میگیـرد .کسـی
کـه بتوانـد بیـن ایـن دو تعـادل برقـرار کند و فیلمی بسـازد که
هـم منتقـدان دوسـت داشـته باشـند و هم مـردم ،کار مهمی
کـرده اسـت.».
فاطمـی بـا بیـان اینکـه قاعدتـاً ریلگـذاری و سیاسـتگذاری
همیشـه اثربخشـی میکنـد بـر محصـول ،میافزایـد «چـون

ما یک دورهمی و جشن ملی
داریم که قرار است در آن

 ۲۲فیلم منتخب نمایش داده
شوند و مردم ببینند و کیف
کنند؛ ما هم در کنار مردم

لذت ببریم .یک بخش فنی از
جامعه هم حضور دارند که
هیأت داوران هستند

ما تنوع ژانر کمی داریم
فاطمـی دربـارهی حضـور درخشـان فیلمسـازان جـوان در
جشـنوارهی فجـر میگویـد «وقتـی فیلمسـاز فیلماولـی
خودش را در میدان وسـیعی میبیند که بزرگترهای سـینما
در آن حضور دارند ،در او امید و انگیزه ایجاد میشـود .این
فضـا بـرای او جـذاب اسـت و بـر آینـدهاش اثـر میگـذارد.».
ایـن تهیهکننـده و کارگـردان سـینما و تلویزیـون بـا انتقـاد
از اینکـه در سـینمای ایـران چیـزی بـه اسـم تنـوع ژانـر وجـود
نـدارد ،ادامـه میدهـد «مـا حتی ژانر هم بـه آن معنا نداریم.
یـک گونـهی فیلمسـازی اجتماعـی داریـم کـه بـه شـکلهای
مختلـف برگـزارش میکنیـم .ژانرهـا در سـینمای ایـران خیلی
محـدود اسـت .بـه نـدرت و بـه صـورت اسـتثنا فیلمهایـی
در ژانرهـا و گونههـای دیگـر تولیـد میشـود .شـاید دلیلـش
ایـن باشـد کـه نقطـهی قـوت مـا در همیـن گونـه اسـت و
میتوانیـم در ایـن گونـه و ژانـر بـا فیلمسـازهای خـوب دنیـا
رقابـت کنیـم .ورود بـه بعضـی ژانرهـا ،ملزوماتـی نیـاز دارد
کـه رأس ملزومـات مـا ،بـه انـدازهی ذیـل ملزومات کشـورهای
صنعتـی و پیشـرفته در سـینما نیسـت.».
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه افزایـش پلتفرمهـای تصویـری
و اثرگـذاری آن بـر فیلمسـازی بیـان میکنـد «بـا وجـود
اینهـا فیلمسـازی حتمـاً سـختتر شـده اسـت .در کل در
بعضـی زمینههـا سـینما نسـبت بـه قبـل راحتتـر شـده .ولـی

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

سیاسـتگذاریهای کالن جشـنواره را سـتاد جشـنواره انجام
میدهـد ،بـر فیلمسـازها مؤثـر اسـت .اما این تأثیـر را آنقدر
نمیبینـم کـه بگویـم سـینمای ایـران متأثـر از ریلگـذاری
جشـنوارهی فیلـم فجـر اسـت .شـاید در بخـش محدودیتهـا
و مشـکالت متأثـر باشـد و اتفاقـاً همـان محدودیتهـا ایجاد
خودشـکوفایی و خالقیـت کـرده باشـد ،ولـی وقتـی سـینمای
ایـران را نـگاه میکنیـم دچـار الزمانـی و المکانـی نمیشـویم
و نمیتوانیـم بگوییـم سیاسـتگذاریهای جشـنوارهای در
آن اعمال میشـود و سـوگیریهای جشـنوارهای دارد .اساسـاً
جشـنوارهی فیلـم فجـر درسـت اسـت کـه تا حـدی ریلگذاری
میکنـد ،امـا نبایـد بـرای سـینماگر سـوگیری ایجـاد کنـد.
بایـد مسـیر را فراهـم کنـد کـه هنرمنـد از تمـام ظرفیـت و
خالقیتـش بـرای سـاخت یـک فیلـم خوب و اثرگذار اسـتفاده
کند».

در زمینـهی اقتصـاد سـینما ،صنعـت سـینما ،گـردش مالـی
سـینما ،رقابـت بـا مدیومهـا و پلتفرمهـای مختلـف ،سـینما
کار بسـیار سـختی دارد.».
سیمرغ مردمی جذاب ترین سیمرغ
فاطمـی کـه بـا تهیهکنندگـی سـریالهای تلویزیونـی «شـرایط
خـاص» و «هـوش سـیاه  »۲بیشـتر شـناخته شـد ،دربـارهی
اهمیـت سـیمرغ مردمـی میگویـد «بـدون شـک جذابترین
سـیمرغ اسـت .چـون حیـات حرفـهای تمـام افـرادی کـه در
کال کارهایـی کـه نیـاز بـه دیـده
عرصـهی فرهنـگ و هنـر (و ً
شـدن دارنـد) فعالیـت میکننـد ،وابسـته بـه نـگاه مخاطـب
اسـت .فیلمسـازی از ذهـن فیلمسـاز آغـاز و بـه قلـب و مغـز
مخاطـب منتهـی میشـود .اگـر سـفری کـه از ذهـن
فیلمسـاز شـروع میشـود ،منجـر بـه آرامـشگاه
نشـود ،فیلمسـاز بـه مـراد خـود نرسـیده اسـت.
بـه همیـن دلیـل هـر قـدر مخاطـب گسـتردهتر و
احسـاس رضایـت بیشـتری ببینـد ،از تصمیـم خـود
بـرای سـاخت آن فیلـم خشـنودتر خواهـد بـود.».
با عینک رقابت به جشنواره نگاه نمی کنم
ایـن کارگـردان جـوان بـا تأکیـد بـر اینکـه هدفـش از
حضـور در جشـنوارهی فجـر رقابـت نیسـت ،میگوید
«مـا یـک دورهمـی و جشـن ملـی داریـم کـه قـرار
اسـت در آن  ۲۲فیلـم منتخـب نمایـش داده شـوند
و مـردم ببیننـد و کیـف کننـد؛ مـا هـم در کنـار مـردم
لـذت ببریـم .یـک بخـش فنـی از جامعـه هـم حضـور
دارنـد کـه هیـأت داوران هسـتند؛ یعنی متخصصانی
کـه بـا یـک سـری گرایشهـا و ذائقههـای شـخصی،
آثـار مـا را قضـاوت میکننـد .شـاید اگـر ایـن هیـأت
عـوض شـود ،آثـار انتخابـی هـم تغییـر کنـد .پـس
مـن میکوشـم کـه بـا عینـک رقابـت بـه جشـنواره
نـگاه نکنـم .امـا امیـدوارم در بخشهـای زیـادی
فیلمـم مـورد توجـه قـرار بگیـرد.».
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مصاحبه با محمدرضا مصباح تهیهکنند ه فیلم «بیمادر»

ادار ه درست جشنواره
نیاز به پژوهش و کار مداوم دارد
ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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گفتوگو
مینا فرقانی
محمدرضـا مصبـاح بـا تهیهکنندگـی فیلـم «بیمـادر» در ایـن
دوره از جشـنواره حضـور دارد .فیلمـی کـه کارگردانـی آن را
سـید مرتضـی فاطمـی بـر عهـده دارد .بـا او دربـارهی جایـگاه
جشـنواره در چهلسـالگی ایـن رویـداد گفتوگـو کردیـم.
مصبـاح دربـارهی اهمیـت جشـنوارهی فیلـم فجـر میگویـد
«امیـدوارم ایـن کورسـوی امیـدی که برای زنده نگه داشـتن
سـینما وجـود دارد ،بـا برنامهریـزی دقیـق و نـگاه عمیـق
و فراجناحـی مسـئوالن ،بـه خورشـیدی درخشـان تبدیـل
شـود .فکـر میکنـم جشـنوارهی چهلـم میتوانـد جشـنوارهی
بلـوغ سـینمای ایـران باشـد .طبیعتـاً جشـنوارهی فجـر چـون
بزرگتریـن جشـنوارهی سـینمایی ایـران در قامـت فیلمهـای
داسـتانی بلنـد اسـت ،میتوانـد ویترینـی از سـینمای
ایـران ارائـه دهـد .امیـدوارم نـوع و کیفیـت آثـار ایـن دوره
طـوری باشـد کـه مـردم سـرخورده نشـوند و از وقتـی کـه
کنـار هنرمنـدان خودشـان در جشـنواره صـرف میکننـد
راضـی باشـند .اگـر جشـنواره مرتـب و منظـم برگـزار شـود و
رسـانههای گروهـی و تبلیغـی کمـک کننـد کـه جشـنوارهی
فجـر بیشـتر معرفـی شـود و شـرایط حضـور مـردم بـا رعایـت
پروتکلهـای بهداشـتی تسـهیل شـود ،شـاهد اسـتقبال

بیشـتر مـردم خواهیـم بـود».
تهیهکننـدهی فیلـم «بیمـادر» معتقـد اسـت «اگر فیلمسـاز
تلاش کنـد بیـن سلایق مخاطبـان خـاص (منتقـدان) و
مخاطبـان عـام پیونـد ایجـاد کنـد ،شـاهد فیلمهـای روانتر
و بهتـری خواهیـم بـود کـه هـر دو گـروه مخاطبـان از آن
لـذت ببرنـد .ما باید به سـمت سـینمای قصهگـو و روایتگر
برویـم و از فیلمنامههـای بسـته و بـا نـگاه مشـخصاً هنـری
فاصلـه بگیریـم .بایـد ترکیـب درسـتی از فیلـم و فیلمنامـه
را داشـته باشـیم .اگـر بـه سـمت سـینمای قصهگـو برویـم،
ایـن پیونـد خـود بـه خـود ایجـاد خواهـد شـد.».

فجر فیلم ها را پشت ویترین می گذارد
مصبـاح دربـارهی اثرگـذاری جشـنواره بـر فیلمسـاز میگویـد
«طبیعتـاً اثـر دارد ،خصوصـاً بـر فیلمسـازهای جـوان کـه
انگیـزهی زیـادی دارنـد .وقتـی فیلمـی در جشـنواره حاضـر
میشـود ،دربـارهاش مطلـب مینویسـند ،نقـد و بررسـیاش
میکنند .فجر فیلم ها را پشت ویترین می گذارد و نهایتاً
فیلمسـاز بیشـتر مطـرح میشـود .تمـام اینهـا میتوانـد در
فیلمسـازها ایجـاد انگیـزه کنـد .از این فرصت باید اسـتفاده
شـود .رقابـت سـنگین در جشـنواره بیـن فیلمسـازان جـوان
و نوپـا بـا پیشکسـوتان و بـزرگان سـینما ،بـه خـودی خـود
رقابتـی قشـنگ و جـذاب اسـت و بـرای فیلمسـازان جـوان
ایجـاد انگیـزه میکنـد .در فضـای محتوایـی جشـنواره ،فیلم
و فیلمسـاز میتواننـد مؤثـر باشـند ،امـا در سـبک اجرایـی،

درباره تنوع ژانر
مصبـاح بـا انتقـاد از هجـوم فیلمسـازان بـه سـمت ژانـر
اجتماعـی عنـوان مـی کنـد « :از بزرگتریـن مشـکالت
سـینمای ایـران ایـن اسـت کـه مـا دچـار یـک سـری
ژانرهـای مرسـوم و معمـول شـدهایم .تقریبـاً همـه
دارنـد بـه سـمت ژانـر اجتماعـی میرونـد و فیلمهـا
همـه یـک مـدل هسـتند .فیلمهـای متنـوع و متفـاوت
کمـی میبینیـم .اگـر سـینمای مـا بپذیـرد که اثـری مثل
«پوسـت» میتوانـد یـک نقطـهی عطـف در سـینمای
ایـران و یـک ژانـر متفـاوت باشـد ،اگـر بـه ایـن اثـر
توجـه شـود و از لحـاظ تجـاری آسـیبی بـه سـازندگان و
سـرمایهگذارانش وارد نشـود ،میتوانیـم انتظـار داشـته
باشـیم تنـوع ژانـر اتفـاق بیفتـد .اما اگر با همین سـبک
و سـیاق و بازیگـران مشـخص و فیلمسـازان مشـخص
و موضوعـات محـدود فیلـم بسـازیم ،طبیعتـاً جذابیـت
سـینما و فیلمهـا و ژانرهـا بـرای مخاطـب از دسـت
مـیرود و سـینمای ایـران ،ایـن مختصـر مخاطـب خود را
از دسـت میدهـد .االن سـقف مخاطـب سـینمای ایـران

سینما و فرهنگ فولکلور
محمدرضـا مصبـاح معتقـد اسـت «از لحـاظ تنـوع ژانر در
سـینما همچنـان عقبمانـده هسـتیم .امـا از لحـاظ فنی
و تکنیـکال ،سـینمای ایـران بسـیار رشـد کـرده اسـت.
اگـر سـینمای ایـران را بـه سـمت فرهنـگ اصیـل ایرانـی
و فرهنـگ فولکلـور محلـی در نقـاط مختلف کشـور سـوق
دهیـم ،میتوانیـم فیلمهایـی را در قامـت فیلمهـای
تکنیکال و فنی بسـیار اسـتاندارد و درجهیک با محتوای
کاملا ایرانـی تولیـد کنیـم .در ایـن صـورت انشـاءاهلل
ً
شـاهد موفقیـت بیـش از پیـش فیلمهـای ایرانـی در
جشـنوارههای جهانـی خواهیـم بـود.».
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طبیعتـاً مسـئوالن اجرایی تأثیرگذاری بیشـتری دارند.».
ایـن سـینماگر برجسـته بـا اشـاره بـه حضـور قدرتمنـد
فیلمسـازان جـوان در ایـن دوره از جشـنواره میگویـد
«حضـور جوانـان و فیلماولیهـا و دومیهـا خیلـی مهـم
اسـت .امسـال هـم خوشـبختانه  ۵فیلـماول بسـیار
درخشـان داریـم کـه مـن آنهـا را دیـدهام .ایـن بـرای
آینـده سـینمای ایـران واقعـاً نویدبخـش اسـت کـه مـا
شـاهد بـروز و ظهـور یـک نسـل هنرمنـد و درجهیـک
در سـینما هسـتیم .بسـیار خرسـندم کـه عـرض کنـم
حداقـل در آثـاری کـه دیـدهام و آثـاری کـه وصفشـان
را شـنیدهام ،فیلمسـازان اول دارنـد بـه سـمت سـینمای
قصهگـو حرکـت میکننـد و از آن فضایـی کـه فیلمسـاز
اصرار دارد فیلم اولش را به سـبک و سـیاق آرتیسـتی و
خیلـی ایدهآ لگرایانـه و بـدون توجـه به مخاطب بسـازد،
فاصلـه میگیرنـد .یعنـی میبینیـم کـه فیلمسـاز جـوان
و فیلمسـاز اول و دومـی ،ملاک اول برایـش مخاطـب و
ارتبـاط برقـرار کـردن با مخاطب اسـت .این اتفاق بسـیار
درخشـانی اسـت.».

 ۳-۲میلیـون نفـر اسـت کـه بـرای جمعیـت  ۸۰میلیونـی
ایران ،سـرانهی پایینی محسـوب میشـود .ما باید کاری
کنیـم کـه همـهی مـردم ایـران فیلمبیـن و مأنـوس بـا
سـینما باشـند .ایـن اتفـاق با تولید آثار خـوب ،متنوع و
جدیـد بـه فضـل خـدا شـدنی اسـت.».
مصبـاح کـه بـرای کارگردانـی فیلـم کوتـاه «کوچـه» نامـزد
دریافـت سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم کوتـاه از سـی
و هشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر بـوده اسـت ،دربـارهی
اهمیـت آرای مردمـی میگویـد «در ایـن بخـش بحـث
سـیمرغ نیسـت ،بحـث مخاطـب اسـت .اینکـه فیلمـی
مـورد توجـه مخاطـب قـرار میگیـرد و مـردم کـه مخاطبان
اصلـی فیلـم هسـتند ،آن را میپسـندند ،بـرای فیلمسـاز
خیلـی مهـم اسـت .بایـد بـه دنبـال یـک سـازوکار و یـک
راهـکار درسـت بـرای کسـب آرای مردمـی باشـیم .اینکـه
فقـط بحـث بلیـط و رأی دادن باشـد ،در دورههـای قبـل
هـم مشـکل ایجـاد کـرده اسـت .بهتـر اسـت ترکیبـی از
فـروش بلیـط و کسـب آرای مردمـی از حاضـران باشـد؛
یعنـی کسـانی بتواننـد رأی بدهنـد کـه بـه صـورت حضوری
در سـالن سـینما فیلـم را دیـده باشـند .وگرنـه عـدهای
میتواننـد بـا مبلغـی ناچیـز و فقـط بـا خریـد بلیـط ،آرای
مردمـی را جابهجـا کننـد .ادارهی درسـت جشـنواره نیـاز بـه
پژوهـش و کار مـداوم دارد .اینکـه هـر سـال دبیـر جدیدی
بـا سلایق جدیـد بیایـد ،اتفاق خاصی را رقـم نمیزند .باید
کار عمیـق پژوهشـی و اصولـی انجـام شـود و جشـنوارهی
فجـر مثـل همهی جشـنوارههای دنیا چارچوبمند شـود.».

فجـــــر
چـــهل
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شغل من مادری
است و پاره وقت
فیلم می سازم
گفتوگو
مینا فرقانی
منیـر قیـدی بـا کارگردانـی فیلـم «دسـتهی دختـران» در ایـن
دوره از جشـنواره حضـور دارد .فیلمـی کـه تهیـه کنندگـی
آن را محمدرضـا منصـوری بـر عهـده دارد .بـا او دربـارهی
جایـگاه زنـان فیلمسـاز و حضـور در جشـنواره فیلـم فجـر در
چهلسـالگی ایـن رویـداد گفتوگـو کردیـم.
راز فیلـم موفـق ویالییهـا تـا امـروز کـه منیـر قیـدی بـا فیلـم
«دسـتهی دختـران» بـه جشـنوارهی فجـر برگشـته ،فاصلـهای
چندسـاله رقـم خـورده اسـت .منیـر قیـدی میگویـد ایـن
فاصلـه میتوانـد ناشـی از سـختیهای فیلمسـازی یـا نـگاه
سـختگیرانهاش بـه فیلمسـازی باشـد ،و میافزایـد «ممکـن
اسـت جنـس سـختیهایی کـه بـرای مـن وجـود دارد ،با همهی
کارگردانهـای دیگـر متفـاوت باشـد .چـون شـغل اصلـی مـن
کارگردانـی نیسـت .شـغل اصلـی مـن مـادری اسـت .مـن مـادر
دو فرزنـد هسـتم کـه آنهـا برایـم در اولویـت هسـتند .شـغل
پارهوقتـم کارگردانـی اسـت کـه اگـر فرصتـی داشـته باشـم آن
را انجـام میدهـم .پـس جنس مشـکالت من با مشـکالت یک
کارگـردان حرفـهای کـه تمـام وقتـش در اختیـار کارش اسـت،
فـرق دارد و میتـوان گفـت مشـکالت مـن منحصـر بـه خـودم
است .مشکالتی را که من دارم ،قطعاً آنها نخواهند داشت.».
ترجیح می دهم کم فیلم بسازم
قیـدی بـا بیـان اینکـه محدودیـت زمانـش بـرای کار کـردن،
باعـث سـختگیری بیشـتر او در انتخـاب میشـود ،بیـان
میکنـد «طبیعتـاً سـعی میکنـم از زمـان کمـی کـه بـرای
کارگردانـی دارم ،بهتریـن و بیشـترین اسـتفاده را ببـرم .در
ایـن صـورت سـختگیری بیشـتر خواهـد بـود نسـبت بـه
کارگردانـی کـه میدانـد هـر سـال یـک فیلـم سـینمایی و در
کنـارش یـک سـریال نمایـش خانگـی خواهـد سـاخت و در
کنـار همـهی اینهـا کسـبوکارهای دیگـری هـم مرتبـط بـا
ایـن حرفـه خواهـد داشـت .ایـن فـرد اگـر یـک فیلـم بـد هـم
در کارنامـه داشـته باشـد ،در کنـار انـواع دیگـر کارهایـش
شـاید خیلـی مهـم نباشـد .ولـی وقتـی مـن زمانـم محـدود
اسـت و هـر سـال نمیتوانـم فیلـم بسـازم ،سـعی میکنـم
بـا دقـت بیشـتری فیلمنامـه را انتخـاب کنـم .اگـر قرار اسـت
 ۵-۴سـال یک بار فیلم بسـازم ،سـعی میکنم فیلمی باشـد
کـه دوسـتش داشـته باشـم.

جنسیت مهم نیست ،زاویه نگاه فیلمساز اهمیت دارد
کارگردان فیلم «دسـتهی دختران» دربارهی اینکه نگاه زنانه
بـه جنـگ و نقـش زنـان ،چقـدر میتوانـد از لنـز دوربیـن یـک
زن فیلمسـاز متفـاوت باشـد ،تصریـح میکنـد «نمیشـود
بیانیـه داد کـه اگـر یـک زن در ایـن باره فیلم بسـازد ،بهتر یا
بدتـر خواهـد بـود .ایـن بسـتگی دارد بـه نـگاه کارگـردان ،چـه
زن چـه مـرد .کافـی اسـت نگاهـش ویـژه باشـد و از نقطـهی
درسـت بـه سـوژهاش نـگاه کنـد .بـه نظـرم ایـن اهمیـت
بیشـتری دارد تـا زن بـودن یـا مـرد بـودن .البتـه وقتـی پـای
جنسـیت بـه میـان میآیـد ایـن تصـور را داریـم کـه شـاید
مـا زنهـا را بهتـر میشناسـیم .بـه همیـن خاطـر کارکترهـای
اصلـی ایـن دو فیلـم مـن ،زن بودهانـد .ولـی به نظـرم به طور
مطلـق نمیتـوان در مـوردش قطعنامـه صـادر کـرد و گفـت
هـر آنچـه کـه زنهـا دربـارهی زنهـا میسـازند قطعـاً بهتـر
خواهـد بـود.».
جشنواره باید واقعا ویترین سینما باشد
قیدی در پاسخ به این سؤال که جشنوارهی فجر در آستانهی
چهلسـالگی چقـدر بـه بلـوغ رسـیده و میتوانـد ویترینـی برای
سـینمای ایران باشـد میگوید «ما چهلسالگی را نماد بالندگی
میدانیـم .عـدد چهـل همیشـه بـا خـودش پختگـی خاصـی
مـیآورد .امـا دربـارهی جشـنوارهی فجـر فکـر میکنم مـا در آن
مقطـع قـرار نداریـم .بـه نظـرم مـا پیشتـر دورهای از بلـوغ را
طی کردیمو پشـت سـر گذاشـتیم ،و حاال در حال افول از آن
بلـوغ هسـتیم .انـگار جشـنوارهمان کوچکتـر و کماهمیتتـر
شـده .اینکـه تعـدادی از فیلمسـازان فیلمشـان را بـه جشـنواره
نمیدهنـد و ترجیـح میدهنـد در جشـنوارههای دیگـر شـرکت
کنند ،یا عجله نمیکنند که فیلمشان را به جشنواره برسانند،
به نظرم نشـانههای خوبی نیسـت که برای جشـنواره فرسـتاده
میشـود .در بازخوردهایـی کـه میگیـرم ،ایـن را یک اعالمخطر
میبینـم .فکـر میکنـم سیاسـتگذاریها بایـد برعکـس ایـن
رونـد را در پیـش بگیرنـد و آسیبشناسـی شـود تـا ببینیـم
ایـراد از کجـا بـوده کـه ارزش ،اعتبـار و اهمیـت جشـنوارهمان
در حـال کاهـش اسـت .یـک سـری حذفیـات سـلیقهای انجـام
میشـود .گاهـی در حالـی کـه همه اذعان دارند بعضی فیلمها
از لحـاظ فنـی و موضوعـی حقشـان بـوده در جشـنواره باشـند،
آن فیلمهـا حـذف میشـوند .بـا ایـن وضعیـت نمیتوانیـم
بگوییـم جشـنواره ویتریـن سـینمای ایـران اسـت .ویتریـن
زمانـی اسـت کـه انتخـاب گزینشـی صـورت نگیـرد .وقتـی این
بودن جشـنواره ،که باید
اتفـاق میافتـد دیگـر جنبهی ویترین
ِ
هـم ویتریـن باشـد ،زیر سـؤال مـیرود.».

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

تاثیر جشنواره فجر و فیلمسازها دوطرفه است
ایـن فیلمسـاز راهیافتـه بـه جشـنوارهی فیلـم فجـر  ۱۴۰۰بـا
بیـان اینکـه اثرگـذاری جشـنوارهی فجـر و فیلمسـازها بـر
همدیگـر ،یـک اتفـاق دو طرفـه اسـت ،توضیـح میدهـد
«اگـر بـه مسـیری کـه در طـول ایـن سـالها طـی شـده دقـت
کنیـم ،میبینیـم هـر دو بـر هـم اثرگذارنـد .گاهـی بعضـی
فیلمهـا حتـی بـر خلاف جریـان رایـج جشـنواره بودهانـد ،ولی
آنقـدر قـوی بودهانـد کـه داوران را مجـاب کردهانـد کـه اکثـر
جوایـز را بـه آن اختصـاص دهنـد .گاهـی هم بعضـی فیلمها
جوایـز زیـادی را از داوران گرفتهانـد و در سـالهای بعد سـیل
فیلمسـازهایی را دیدهایـم کـه در آن سـبک فیلـم سـاختهاند
تـا در جشـنواره جایگاهـی بـرای خودشـان پیـدا کننـد .بـه
همیـن خاطـر فکـر میکنـم ایـن اثـر دو طرفـه اسـت .اتفاقـاً
جذابیتـش هـم در همیـن اسـت.».
فیلمسازان جوان باعث افتخار هستند
قیـدی دربـارهی فیلمسـازهای جـوان میگویـد «بعضـی از
فیلمسـازان جوان که در سـالهای اخیر آمدهاند ،پدیدههای
فوقالعـادهای هسـتند کـه مـن را خیلـی شـگفتزده و
امیـدوار بـه آینـدهی سـینما میکننـد و سـر ذوق میآورنـد.
هـم از نظـر تکنیکـی و هـم از نظـر موضوعیابـی و پرداختـن
بـه موضوعـات و نـگاه نویـی کـه دارنـد ،قابـل تجلیـل و تقدیر
هسـتند .بـه نظـرم واقعـاً باعـث افتخارنـد.».
اعتبار سیمرغ مردمی را لکه دار نکنیم
منیر قیدی با اشاره به حواشی و حساسیت سیمرغ مردمی
میگویـد «بـه نظـرم میتوانـد مهمتریـن جایـزهی جشـنواره
باشـد؛ منتهـا مـا خودمـان بـا شـرایط و امـا و اگرهایـی کـه در
حاشـیهی ایـن موضـوع ایجـاد کردهایـم ،داریـم ریشـهاش را
میزنیـم .مثـال میزنـم؛ پارسـال تهیهکننـدهی عزیـزی گفـت
«امسـال هـر فیلمـی کـه جایـزهی مردمـی را بـه خانه ببـرد ،در
حـق دیگـران ظلـم کـرده .چـون میدانـم کـه اجحـاف شـده».
(نقـل بـه مضمـون) .دسـت بـر قضـا همـان تهیهکننـده ایـن
جایـزه را گرفـت و در حالـی کـه خودشـان مطمئـن نبودنـد که
جایـزه متعلـق بـه آنهـا اسـت یـا نـه ،جایـزه را بـه خانـه بـرد.
بـه نظـرم قشـنگتر ایـن بـود کـه اگـر دربـارهی ایـن جایـزه تـا
آن حـد بـرای آن عزیـز شـائبه وجـود داشـت ،آن جایـزه را بـه
خانـه نمیبردنـد؛ یعنـی حداقل خودشـان پای حرف خودشـان
میایسـتادند و بـه راحتـی جوایـز را بـیارزش نمیکردنـد؛ آن
هم جایزهی به این مهمی را .این یک نمونه بود که پارسـال
دربـارهی جایـزهی مردمـی اتفـاق افتاد .من مـوارد زیادی را در
ایـن زمینـه تجربـه کـردهام .زمانـی کـه آرای مردمـی را بایـد

بـه شـکل رأی در صنـدوق میانداختیـم ،میدیدیـم صنـدوق
بعضـی فیلمهـا چسـب شیشـهای خـورده کـه نتوانیـم در
قسـمتهایی کـه نپسـندیدهایم رأی بیندازیـم .همـهی
ایـن کارهـا آن جایـزه را زیـر سـؤال میبـرد .جایـزهای را کـه
حتمـاً میتوانـد مهمتریـن جایـزهی جشـنواره باشـد ،تبدیـل
کردهایـم بـه یـک جایـزهی پرحاشـیه و مسـألهدار.
بـه هـر حـال همـهی مـا داریـم فیلـم میسـازیم کـه مـردم
ببیننـد و چـه از ایـن باارزشتـر کـه مـردم فیلم مـا را انتخاب
کننـد و بـه مـا سـیمرغ بدهنـد .امـا بـه شـرط اینکـه ایـن قـدر
بـرای ایـن جایـزه حاشـیه بـه وجـود نمیآمـد و همـه تـا ایـن
حـد دلچرکیـن نبودنـد کـه آیا این سـیمرغ به کسـی که باید
رسـیده یا نه ،در حق چه کسـانی اجحاف شـده یا نشـده ،و...
 .طـوری شـده کـه اگـر خـودم هـم روزی ایـن جایـزه را بگیرم،
تـه دلـم ایـن خواهـد بـود کـه آیـا حـق مـن بـوده یـا مـن حـق
کـس دیگـری را گرفتـهام و بـا خـودم بـه خانـه بـردهام؟».

فجـــــر
چـــهل
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نشسـت رسـانهای فیلـم سـینمایی «دسـته دختـران» بـا حضـور
عوامـل فیلـم از جملـه منیـر قیـدی (کارگـردان) ،محمدرضـا
منصـوری (تهیـه کننـده) ،سـامان لطفیـان (فیلمبـردار) ،ابراهیم
امینـی و میلاد اکبرنـژاد (نویسـندگان) ،عبـاس عباسـی (طـراح
گریـم) ،مهـدی ابراهیـمزاده (صدابردار) ،صدف عسـگری ،مهدی
حسـینی نیا ،فرشـته حسینی ،نیکی کریمی و حسین سلیمانی
(بازیگـران) برگـزار شـد.
فرشـته حسـینی بازیگـر فیلـم در ابتـدای صحبتهـای خـود
دربـاره فیلـم «دسـته دختـران» ،گفـت« :در ایـن فیلـم همـه
تالش ما ترسـیم چهره زشـت جنگ بود و امیدوارم موفق عمل
کـرده باشـیم».
محمدرضـا منصـوری تهیـه کننـده فیلـم نیـز دربـاره «دسـته
دختران» اظهار کرد« :انشـاءاهلل به هنگام قضاوت آثار عدالت
رعایـت شـود و فیلـم مـا نیـز بـه حـق خـود برسـد.
قیـدی کارگـردان «دسـته دختـران» دربـاره اقتبـاس از فیلـم یـا
کتـاب عنـوان کـرد« :هیچ شـخصیتی بهطور مسـتقیم از کتاب
یا ماجرا یا حقیقتی شکل نگرفته بود اما شخصیتها برآوردی
از مطالعـات مـن هسـتند .همـه کاراکترهـا سـاختگیاند و بایـد
بگویـم کـه مـن تنهـا فیلمهایی را میسـازم که بـه موضوع آن
اشـراف و احاطه داشـته باشـم».
او ادامـه داد« :مـا فیلمهای بسـیاری داریـم کـه در سـینمای
دفـاع مقـدس الگـو میشـوند امـا سـعی میکنـم سـینمای خود
را داشـته باشـم و اگر قرار باشـد الگویی داشـته باشـم ،آن الگو
بیشـک فیلـم «تنگـه ابوقریـب» نیسـت».
همچنیـن ،فرشـته حسـینی بازیگـر «دسـته دختـران» دربـاره
اینکـه تـا چـه میـزان بـا زنـان در جنگ کشـور افغانسـتان در این
فیلـم همـزاد پنـداری کـرده اسـت ،گفـت« :مـن کاراکتـر آرامـی
دارم و این شـخصیت بسـیار از من دور بود اما با تصاویری که
از جنـگ در کشـورم میبینـم ،احسـاس همزادپنـداری بـا نقـش
میکـردم و از تـه دل کار میکـردم».
قیـدی دربـاره همـکاری بـا تیمـش در ایـن فیلـم بـا ژانـر دفـاع
مقـدس اظهـار کـرد« :مـن مـدت زمانـی طوالنـی کار دسـتیار
کارگردانـی انجـام مـیدادم و تجربـه کار جنگـی را در قامـت
منشـی صحنـه داشـتم و چـون در دوران میانسـالیام هسـتم
تجربیـات بصـری بسـیاری هـم داشـتم .البتـه نبایـد از نقـش
سـامان لطیفیـان نیـز غافـل بمانـم».

او ادامـه داد« :مـن بـه ایـن فکـر نکـردم کـه سـاختن ایـن فیلـم
نیـاز بـه جسـارت دارد یـا نـه؛ بایـد بگویـم کـه مـن خـودم را
کارگردانی تکنیسـین نمیدانم و صرفا کاری را که دوسـت دارم
را انجـام میدهـم و ایـن فیلـم را دوسـت داشـتم».
در ادامـه میلاد اکبرنژاد درباره به تصویر کشـیدن رشـادت زنان
در دفـاع مقـدس عنـوان کـرد« :در دوران جنـگ نقـش زنـان بـه
قـدری پررنـگ اسـت کـه بسـیاری از وقتهـا درام و ادبیـات در
ترسـیم چهـره آنهـا کـم میآورند».
ابراهیـم امینـی نویسـنده «دسـته دختـران» در ادامه این بحث
گفـت« :مـا در ایـن اثـر بـا فیلمـی طـرف هسـتیم کـه پـر از فراز
و نشـیب اسـت و سـعی کردیم همه واقعیت را نشـان دهیم.
کاراکترهـا بـه ایـن بـاور رسـیدند کـه میتواننـد جـان افـراد را
نجـات دهنـد و شکسـت را بـه تصویـر نمیکشـد».
قیـدی دربـاره بـه تصویـر کشـیدن سـقوط خرمشـهر و فـراری
شـدن شـخصیتهای فیلـم بـه جـای نجـات شـهر عنـوان کـرد:
«مـا دربـاره یـک حقیقـت فیلـم سـاختیم و متاسـفانه همـه مـا
میدانیـم کـه خرمشـهر سـقوط میکند امـا این فیلم نـه درباره
سـقوط خرمشـهر کـه دربـاره عشـق و امیـد بـه آینـده بـود».
ایـن کارگـردان در ادامـه دربـاره پایـان بنـدی بهتـر بـرای «دسـته
دختـران» گفـت« :شـاید اگـر شـما فیلـم را کارگردانـی میکردید
پایانبنـدی بهتـری برایـش رقـم میخورد؛ مـن فکر نمیکنم که
بـا سـاخت ایـن اثـر به دور تکرار رسـیده باشـم».
امینـی نویسـنده فیلـم دربـاره چالشهـای ایـن فیلـم تصریـح
کـرد« :هـر کاراکتـری در درام بایـد دچـار چالشهایـی شـود کـه
ایـن چالشهـا و معضلات از دل خانوادههـای آنـان برمیآیـد و
سـعی کردیـم چالشهـا را بـه تصویـر بکشـیم».
قیدی درباره پردازش شـخصیتهای فیلم بیان کرد« :فیلم ما
کاراکتر محور نبود .وقتی درباره  5شـخصیت صحبت میشـود
که هرکدام برای خودشـان شـخصیتی اصلی هسـتند هر کدام
زمـان مخصـوص بـه خـود را نیـاز دارنـد و مـن فکـر میکنـم بـه
انـدازه زمـان فیلم به سرنوشـت همه آثـار پرداختیم».
در ادامه حسینی درباره بازی کردن در فیلم دفاع مقدسی ایرانی
با وجود اصالت افغانسـتانی ،گفت« :من بین افغانسـتان و ایران
تفاوتی به لحاظ حسـی قائل نیسـتم و باید بگویم که من ایران
را بسیار دوست دارم .فکر میکنم همه میتوانند درک کنند که
وقتـی جایی بزرگ میشـوی متعلق به همانجـا خواهی بود».

گفت و گو با برنده سه سیمرغ بهترین
طراحی صحنه و لباس از جشنواره فجر

مجیـد میرفخرایـی از طراحـان صحنـه و لباسـی اسـت کـه
تجربـه کار بـا کارگردانهـای بزرگـی چـون داود میرباقـری در
سـریال امـام علـی ع ،مسـعود جعفـری جوزانـی در سـریال
در چشـم بـاد و نیـز فیلـم هایـی چـون حماسـه مجنـون ،روز
واقعـه و رسـتاخیز را داشـته اسـت .سـه سـمیرغ بهتریـن
طراحـی صحنـه و لبـاس نیـز رهـاورد حضـور او در جشـنواره
فیلـم فجـر بـوده اسـت .بـا او دربـاره رشـته تخصصـی اش
در سـینما و حضـور در رویـداد فجـر گفـت و گـو کـرده ایـم.
شـما چندین بار از جشـنواره فیلم فجر سـیمرع بهترین
طراحی صحنه را دریافت کرده اید و بارها نامزد دریافت
جایـزه طراحـی صحنـه و لباس بـوده ایـد .دریافت جایزه
و رقابـت هنـری را چـه انـدازه در ایجـاد انگیـزه و روحیـه
بـرای ادامـه کار سـینماگران موثر میدانید ؟
من سه بار از جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین طراحی
صحنـه ولبـاس را بـرای فیلمهـای اخریـن پـرواز ،روز واقعه و
رستاخیز دریافت کردم و سه بار هم نامزد شدم معتقدم
رقابـت سـالم در جشـنواره هـا همیشـه بـرای پیشـرفت
کار مفیـدی اسـت و باعـث آشـنایی سـینما گـران از اثـار
یکدیگر میشود ما در جشنواره فجر با نظرات تماشاگران و
منتقدین در یک جمع صمیمی و دوستان اگاه می شویم
کـه حتمـا در کارهـای آتـی تاثیـر گـذار خواهـد بود.
جشـنواره فجـر تـا چنـد سـال ابتدایـی جایـزه ای بـرای
طراحـی صحنـه و لبـاس نداشـت .جـدی گرفتـن ایـن
رشـته در سـینمای ایران ظاهرا از اواخر دهه شـصت
شـکل گرفـت .چـه عواملـی را در اینبـاره موثـر مـی دانیـد
طراحـی صحنـه ولبـاس از ارکان اصلـی سـاخت یـک فیلـم
اسـت و طراحـان پیشـقراوالن سـاخت یـک اثـر سـینمایی
هستند.سـالها طـول کشـید تـا بـه همـت پیشکسـوتان
متخصـص ایـن رشـته عنـوان طراحـی صحنـه ولبـاس و
سـپس مدیر هنری در سـینمای ما جایگاه خود را پیدا کند
در حالیکـه در تمامـی کشـورهای صاحـب ایـن هنـر از ابتـدا
ایـن تخصـص مطـرح بـوده و جایـگاه خاصـی داشـته اسـت.
نقـش کارگـردان در جـدی گرفتـن طراحـی صحنـه و
لبـاس خیلـی زیـاد اسـت .کارگردانهـا چقـدر در فهـم
ایـن مسـئله بـه طراحـان کمـک مـی کننـد.؟ خیلـی ها
فکـر مـی کننـد طراحـی صحنـه و لبـاس مختـص آثـار
تاریخـی اسـت و شـاید هنـوز اهمیـت آن بـرای عالقه

منـدان عـادی سـینما معلـوم نشـده باشـد .رشـد ایـن
هنـر را در سـینمای ایـران در چـه وضعیتـی مـی دانیـد
در حـال حاضـر بـر اثـر نیـاز نـه تنهـا در فیلمهـای تاریخـی و
زمان دار بلکه در فیلمهای زمان حال برای فضا سـازی طراح
صحنـه و لبـاس و مدیـر هنـری احتیاج اسـت .خوشـبختانه
بسـیاری از کارگردانها با طراحان فیلم ارتباط مناسـبی برقرار
میکننـد و برخـی دیگـر هنـوز در ایـن ارتبـاط دچـار مشـکل
هسـتند.زیرا هنـوز فیلـم را مـال خـود میداننـد و از خـرد
جمعـی گریـزان هسـتند و ایـن نـوع نـگاه در کارشـان اثـر
منفـی میگـذارد .بـه امیـد انکـه روزی برسـد کـه بـه حرفـه
طراحی که بر اثر نیاز بوجود امده تمامی کارگردانها و تهیه
کننـدگان احتـرام بگذارنـد و متخصصین این رشـته را برای
کار دعـوت کننـد تـا شـاهد فیلمهایی با فضا سـازی درسـت
باشـیم و طراحـان هـم بـا مطالعـه تاریـخ و زیبایـی شناسـی
سـعی کننـد بـا زمـان پیـش بروند.
تـا بـه حـال شـده بـه گذشـته فکـر کنیـد و بـا خـود
بگوییـد اگـر بـه عقـب برگـردم دربـاره یـک اثـر طـور
دیگـری عمـل خواهـم کـرد؟
مـن از دهـه پنجـاه کار طراحـی را در هنـر هـای نمایشـی
شـروع کـردم و همزمـان بـا تحصیالت در این رشـته در تاتر
و سـینما مشـغول بـه کار بـودم .نـه تنهـا پشـیمان نیسـتم
بلکـه خوشـحالم کـه توانسـتم در اثـاری کـه طـراح صحنـه و
لبـاس ویـا مدیـر هنـری بـودم تاثیـر گـذار باشـم .امیـدوارم
دانشـگاه هـا تکنولـوژی روز طراحـی صحنـه و لبـاس را
امـوزش دهنـد و بـا زمـان پیـش برونـد.
اگـر از حضـور در جشـنواره فجـر از نامـزدی تـا دریافت
جایـزه تـا حضـور در هیـات داوران خاطـره ای داریـد
برایمـان تعریـف کنیـد.
شـب اختتامیه جشـنواره شـب خاطره انگیزی برای نامزدها
اسـت و همگـی التهـاب خاصـی دارنـد ومـن همیشـه نگـران
هسـتم که برنده شـوم و نتوانم خود را به صحنه برسـانم
زیرا هنگام ورود به سـالن جمعیت هجوم اورده و صندلی
هـا را اشـغال میکننـدو یکبـار بـرای مـن ایـن اتفـاق افتـاد و
هنگامیکـه مجـری مـرا بـرای گرفتـن جایـزه بـه روی صحنـه
دعوتـم کـرد انقـدر دور بـودم کـه بسـختی موفـق شـدم بـه
روی صحنـه بـروم و جایـزه ام را دریافـت کنـم .امیـدوارم
جشـنواره چهلم هر چه بهتر برگزار شـود و در سـینما وفاق
و همدلـی و امیـد تزریـق نمایـد.
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گفتوگو با حامد جعفری داور بخش فیلم کوتاه

جشنواره فجر نیاز دارد درک خود را
از اهمیت انیمیشن باال ببرد

گفتوگو
مینا فرقانی

حامـد جعفـری دربـارهی اینکـه جایـزهی ویـژهی انیمیشـن،
از سـالها پیـش در فسـتیوالها و جشـنوارههای مهـم
دنیـا وجـود دارد ،میگویـد «در دنیـا بـه ایـن گونـهی مهـم
سـینمایی ،توجـه ویـژهای میشـود ،امـا متأسـفانه بـه دلیـل
تغییـرات مدیریتـی در جشـنواره در سـالهای مختلـف
و طبیعتـاً تغییـر رویکـرد جشـنواره ،مـا بـا یـک سیاسـت
مشـخص و متقـن در قبـال سـینمای انیمیشـن مواجـه
نبود هایـم.
مثلا یـک سـال جشـنوارهی فیلـم فجر ،انیمیشـن سـینمایی
ً
«شـاهزادهی روم» را بـه پیشـنهاد هیـأت انتخـاب خـارج
از مسـابقه قـرار میدهـد ،ولـی بـا دادن جایـزهی ویـژهی
جشـنواره بـه ایـن اثر ،توجه ویژهای به انیمیشـن سـینمایی
میکنـد؛ یکـی دو سـال بعـد ،وقتـی انیمیشـن سـینمایی
«فیلشـاه» بـه عنـوان یـک اثـر شـاخص ،متقاضـی حضـور
در جشـنوارهی فجـر میشـود ،هیـأت انتخـاب ،فیلشـاه را
در بخـش مسـابقهی سـودای سـیمرغ قـرار میدهـد ،ولـی
نهایتـاً هیـأت داوران ایـن اثـر را داوری نمیکنـد .یعنـی
در جشـنوارهی فیلـم فجـر در قبـال یـک موضـوع ،تـا ایـن
حـد تفـاوت در تصمیمگیـری وجـود دارد .لـذا بـه نظـرم تـا
زمانـی کـه فهـم جشـنواره در خصـوص حـوزهی انیمیشـن
بـه تکامـل الزم نرسـیده و سیاسـت جشـنواره در قبـال ایـن
گونـهی سـینمایی تثبیـت نشـده ،وجـود بخـش انیمیشـن
بـرای جشـنواره نـه مشـکلی را حـل میکنـد و نـه کمکـی بـه
آن خواهـد کـرد.».

بی توجهی به انیمیشن تاثیر منفی بر یک گروه دارد
تهیهکننـدهی انیمیشـن سـینمایی «فیلشـاه» بـا بیـان اینکـه
سـاخت انیمیشـن با بقیهی گونههای سـینمایی تفاوتهای
جـدی دارد ،میافزایـد «ایـن ناشـی از کمپانیمحـور بـودن
تولیـد انیمیشـن اسـت .همانطـور کـه آثـار تلویزیونـی را
اصطالحـاً کارهـای تهیهکنندهمحـور ،و کارهـای سـینمای رئـال
را کارهـای کارگردانمحـور میدانند ،انیمیشـنهای سـینمایی
نیـز آثـاری کمپانیمحورنـد .نـه اینکـه ایـن آثـار تهیهکننـده
و کارگـردان ندارنـد یـا تهیهکننـده و کارگـردان در آنهـا مؤثـر
نیسـتند؛ یعنـی نقشـی کـه کارگـردان در یـک فیلم سـینمایی
رئـال دارد ،در انیمیشـن سـینمایی نـدارد .لـذا وقتـی بـه ذهـن
خودمـان هـم مراجعـه میکنیـم در سـینمای رئـال آثـار نـوالن
یا اسکورسـیزی را شـاخص مییابیم ،ولی وقتی به سـینمای
انیمیشـن میرسـیم ،آثـار پیکسـار و دیزنـی برایمـان تداعـی
میشـود .این دقیقاً تمایز اصلی انیمیشـن با سـایر گونههای
سـینمایی اسـت .پـس وقتـی میخواهیـم بـرای ارتقـای
انیمیشـن چارهاندیشـی کنیم ،باید توجه داشـته باشـیم که
انیمیشـن یک کار کمپانیمحور اسـت و محصول تألیف یک
جمـع منسـجم و یکپارچـه.
همچنیـن بایـد دقـت کنیـم کـه توجـه نکـردن بـه انیمیشـن
در سـینما ،علاوه بـر عواقـب معمـول ،جمـع زیـادی را نیـز
مثلا اگـر جشـنوارهی فیلـم
متأثـر و سـرخورده خواهـد کـرد.
ً
فجـر بـه اشـتباه بـه یـک بازیگـر علیرغـم اسـتحقاقش
بیتوجهـی کنـد ،مشـکل عمیقـی رخ نخواهـد داد ،چـون در
نهایـت بـه جـای آن شـخص ،بـه بازیگـر دیگـری توجه شـده
اسـت و ایـن طـور نیسـت کـه به صنـف بازیگـران بیتوجهی
شـده باشـد .درسـت اسـت کـه اشـتباه در تصمیـم بـه
جشـنواره صدمـه میزنـد ،امـا بازیگـران را دربـارهی تلاش
بـرای حضـور در جشـنوارهی فیلـم فجـر ناامیـد و سـرخورده
نخواهـد کـرد .امـا اگـر بـه انیمیشـن سـینمایی بیتوجهـی

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

شـود ،بـه محصـول تلاش یـک جمـع یکپارچـه با عنـوان یک
کمپانـی بیتوجهـی شـده اسـت.
تاثیر منفی که فجر بر انیمیشن گذاشت
لذا برای ارتقا و کمک به سینمای انیمیشن ،نباید از ظرفیت
مهـم جشـنوارهی فیلـم فجـر غافـل شـد .خاطـرم هسـت سـال
 93وقتی جشـنواره با اهدای دو جایزهی ویژه (به تهیهکننده
و کارگـردان) ،بـه انیمیشـن سـینمایی «شـاهزادهی روم»
توجـه ویـژهای بـه سـینمای انیمیشـن میکنـد ،میبینیـم در
سـال بعـد 8-7 ،انیمیشـن در جشـنواره ثبتنـام میکننـد و
متقاضـی حضـور در جشـنواره میشـوند .ولـی وقتی جشـنواره
مثلا آن
در سـالهای بعـد بـه ایـن حـوزه بیمهـری میکنـد و
ً
رفتـار عجیـب داوری نکـردن فیلـم حاضر در بخش مسـابقه را
(کـه برخلاف همـهی رویههـا و قوانیـن ماهوی یک جشـنواره
اسـت) در قبـال انیمیشـن سـینمایی فیلشـاه انجـام میدهد،
میبینیم که طی چند سال اخیر با اینکه تولیدات شاخصی
هم در سـینمای انیمیشـن کشـور داشـتهایم ،تهیهکنندگان
رغبـت نکردهانـد اثرشـان را بـه جشـنواره بدهنـد .ایـن نشـان
میدهـد رویکـرد جشـنواره میتوانـد باعـث رونـق تولیـدات
سـینمای انیمیشـن شـود یا انیمیشنسـازان را دلسـرد کند.».
جعفـری معتقـد اسـت «در قـدم نخسـت بایـد بـا بررسـی
عملکـرد سـایر جشـنوارههای بینالمللـی در ایـن زمینـه بـه
فهـم درسـت و مشـترک از نحـوهی مواجهـه بـا سـینمای
مثلا در اسـکار ،فیلمهـای انیمیشـن
انیمیشـن برسـیم.
ً
سـینمایی علاوه بـر اینکـه بـا سـایر آثـار سـینمایی رئـال در
زمینههـای مختلـف (ماننـد فیلمنامـه ،تدویـن ،موسـیقی
و )...رقابـت میکننـد ،یـک جایـزهی ویـژه هـم بـا عنـوان
«بهتریـن انیمیشـن» برایشـان در نظـر گرفتـه شـده .یعنـی
هـم اجـازه دادهانـد عملکـرد عوامـل حرفـهای سـینما کـه در
بخشهـای مختلـف یـک انیمیشـن سـینمایی کار کردهانـد،
نقـد و ارزیابـی شـود و هـم توجـه ویـژهای شـده کـه ایـن اثر
از لحـاظ سـاخت بـا سـایر آثار رئـال تفاوتهـای مهمی دارد.
در قدمهـای بعـدی بـا تدویـن آییننامههـا و مقـررات
مشـخص ،جشـنواره را برای فعاالن حوزهی انیمیشـن کشـور
پیشبینیپذیـر کنیـم .تثبیـت دبیـر جشـنواره بـرای یـک
دورهی پنجسـاله یـا تشـکیل یـک شـورای راهبـری حداقـل
پنجسـاله بـرای جشـنواره ،حتمـاً در ریلگـذاری صحیـح ایـن
حـوزه تأثیـر بسـزایی خواهـد داشـت.».
اهمیت فیلم کوتاه را نمی توان نادیده گرفت
حامـد جعفـری بـا بیـان اینکـه در دنیـا دو رویکـرد در قبـال
فیلـم کوتـاه وجـود دارد ،توضیـح میدهـد «گروهـی فیلـم

کوتـاه را بسـتری بـرای شـناخت ظرفیتهـای جدیـد بـرای
سـینمای بلنـد میداننـد و یـک نـگاه مشـقگونه بـه فیلـم
کوتـاه دارنـد .آنهـا فیلـم کوتـاه را مسـیری بـرای فیلمسـازان
میداننـد کـه بـا تمرین در آن (انجام تمرین و سـعی و خطا
بـا هزینـهی کمتـر) زمینه را برای جلب اعتماد تهیهکنندگان
و در نهایـت حضـور در یـک فیلـم بلنـد ،برایشـان مسـاعد
خواهـد کـرد.
در رویکـرد دیگـر ،هـرگاه فیلمسـاز ایـدهی جدیـد و حرفـی
بـرای گفتـن داشـته باشـد ،از ابزارهایـی کـه در اختیـار دارد
اسـتفاده میکنـد .گاهـی یـک ایـده ،فکـر یـا حـرف در قالـب
یک فیلم کوتاه قابلبیان است و گاهی در قالب یک فیلم
بلنـد .ایـن دو ابـزاری در اختیـار تهیهکننـدگان ،کارگردانـان
و سـایر عوامـل سـینما هسـتند تـا فکـر ،ایـده و حرفشـان
را بـه جامعـه منتقـل کننـد .در هـر صـورت سـینمای کوتـاه
بـرای هنـر و صنعـت سـینما بسـیار مهـم و اثرگـذار اسـت.
چـه سـینمای کوتـاه را بسـتری بدانیـم کـه نسـل جدیـدی از
تهیهکننـدگان ،کارگردانـان و دسـتاندرکاران دیگـر را بـرای
سـینمای بلنـد تربیـت میکنـد و ظرفیتهـای جدیـدی را بـه
سـینما میافزایـد ،و چـه آن را قالبـی بـه حسـاب آوریـم کـه
فیلمسـازان ،حرفهـا ،ایدههـا و نگاههـای جدیدشـان را بـه
ایـن شـکل بیـان میکننـد؛ بـه هـر حـال بایـد بـه آن توجـه
ویـژهای داشـته باشـیم.».
وی دربـارهی اهمیـت بخـش فیلـم کوتـاه کـه خـود داوری
ایـن بخـش را بـر عهـده دارد ،میگویـد «وجـود بخـش ویـژه
برای سـینمای کوتاه یک رویکرد صحیح در جشـنواره اسـت
و کمـک خواهـد کـرد تـا هـم ایدههـا ،حرفهـا و فکرهـای نـو
دیده شـود و هم نسـل جدیدی که توانمندیهایشـان را در
این آثار به نمایش گذاشـتهاند به سـینمای کشـور معرفی
شـوند .از این منظر کار هیأت انتخاب و داوری این بخش
بسـیار دشـوار اسـت .چـرا کـه بایـد هـم بـه ظرافـت ایدههـا،
حرفهـا و فکرهـا توجـه کنـد و هـم بـه تـوان فنـی عوامـل
فیلـم کوتـاه؛ تـا ایـن فرصـت مهـم هدر نـرود.».
سالیق ،افکار مختلف در جشنواره فجر
جعفـری بـا بیـان اینکـه چهلسـالگی سـن تکامـل و تعالـی
تلقـی میشـود و از ایـن نظـر چهلسـالگی جشـنوارهی فیلـم
فجـر بـرای فعـاالن هنـر و صنعت سـینما بسـیار مهم اسـت،
میافزایـد «بـه نظـر مـن جشـنوارهی فیلـم فجـر بـا همـهی
حواشـی و مشـکالتی کـه در طـول سـالها بـا آن دسـت و
پنجـه نـرم کـرده ،امـروز در وضعیـت قابلقبولـی قـرار دارد.
شاید اگر بخواهیم منتقدانه به ایدهالهایمان از جشنواره

فجـــــر
چـــهل
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فکـر کنیـم ،بـه نظرمـان برسـد کـه فاصلـهی جشـنوارهی تـراز
مدنظرمـان بـا جشـنوارهی فعلـی در برخـی مـوارد کـم نیسـت.
امـا وقتـی بـه راهـی کـه طـی شـده مینگریـم ،درمییابیم که
امـروز جشـنوارهی فیلـم فجـر ،وضعیـت قابلقبولـی دارد .بـه
نظـرم هـر کسـی بـا هـر رویکـردی کـه داشـته باشـد ،اذعـان
میکنـد کـه جشـنواره در چهلمیـن سـال برگزاریاش توانسـته
بـه محفلـی بـرای دور هـم جمـع کـردن سـینماگران بـا سلایق،
افـکار و رویکردهـای گوناگـون تبدیـل شـود .در حقیقت امروز
جشـنواره واقعـاً بهـار سـینمای ایـران اسـت.».
ایـن تهیهکننـدهی شـاخص سـینمای انیمیشـن در ادامـه
میگویـد «بیشـتر حواشـی و نکاتـی کـه پیرامـون جشـنوارهی
فجـر رخ میدهـد و در رسـانهها منتشـر میشـود ،بـه دلیـل
اهمیـت ایـن جشـنواره و رویـداد سـینمایی بـرای سـینماگران
کشور است .اگر این رویداد به اهمیت زیادی دست نیافته
بـود ،حضـور یـا غیبـت در آن و نیـز اتفاقـات و رخدادهـای
مرتبـط بـا آن تـا ایـن حد بازتاب و انعکاس نداشـت .از سـوی
دیگـر اسـتقبال مـردم از اکرانهـای جشـنواره نشـان میدهـد
کـه ایـن رویـداد توانسـته علاوه بـر همـراه کـردن نخبـگان
جامعـه ،سـینماگران و هنرمنـدان ،عمـوم جامعـه را نیـز بـا
خـود همـراه کنـد .علاوه بـر اینها رشـدی که جشـنواره از نظر

چون جشنواره اهمیت
زیادی بین فیلمسازان
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کیفیـت آثـار و کیفیـت برگـزاری در طـول ایـن سـالها یافتـه
و همـهی اقدامـات دیگـری کـه بـرای اعتلای جشـنواره انجـام
شـده ،ایـن نویـد را میدهـد کـه جشـنوارهی فیلـم فجـر در
چهلسـالگی خـود در وضعیـت قابلقبولـی قـرار دارد.».
جعفـری دربـارهی اهمیـت و ظرفیـت جشـنوارهی فیلـم فجـر
معتقـد اسـت «جشـنواره دسـتآوردهای یـک سـال سـینمای
کشور را در کنار هم جمع میکند .پس حتماً از نظر سینماگران
و مخاطبـان مهمتریـن رویـداد سـینمایی کشـور اسـت .در
نهایـت معمـوالً رویکردهـا و ثباتقدم در یک جشـنواره موجب
اهمیـت آن خواهـد شـد .جشـنوارهی فجـر هـم از ایـن نظـر که
سالهاسـت آثـار سـینمایی را بـرای اولیـن بـار تجمیـع و بـه
مخاطـب عرضـه میکنـد ،بـرای مـردم جـذاب اسـت .البتـه در
دورههایـی ضعفهـای اقتصـادی و مالـی از شـعف مـردم بـرای
پیگیـری و دیـدن فیلمهـا کاسـته اسـت ،ولـی تـا امـروز مـردم
همـواره جشـنواره را بـا اسـتقبال گـرم پیگیـری کردهانـد .بـه
نظـرم اسـتقبال مـردم و نظـر آنهـا بـرای فیلمسـازان یـک بخـش
ماجراسـت .جنبـهی دیگـری کـه جشـنواره را بـرای فیلمسـازان
مهـم میکنـد ،حضـور منتقـدان و بیـان کاسـتیهای فیلمهـا
و بـه نوعـی هدیـه کـردن نقـاط قـوت و ضعـف فیلمهـا قبـل از
مثلا وقتـی فیلشـاه
اکـران عمومـی آن ،بـه فیلمسـازان اسـت.
ً
در جشـنوارهی فیلـم فجـر پخـش شـد و کارشناسـان ،منتقدان
و رسـانهها آن را نقـد و بررسـی کردنـد ،لیسـتی از نقصهایـی
کـه بـه نظرمان مهم بود اسـتخراج کردیـم و در فاصلهی اندکی
کـه بعـد از جشـنواره تـا اکـران عمومـی فیلم داشـتیم ،برخی از
آنهـا را رفـع کردیـم .ایـن ظرفیـت مهـم شـاید بـه ایـن کیفیـت
در هیـچ جشـنوارهی دیگـری در اختیـار فیلمسـازان نباشـد .لـذا
ایـن رویـداد برای فیلمسـازان ،مردم ،منتقدان و رسـانهها مهم
و اثرگـذار اسـت.».
جعفـری معقتـد اسـت «جشـنوارهها عمومـاً محـل ارزیابـی
تخصصـی آثـار از دو منظـر فـرم و محتـوا هسـتند .امـا در
نهایـت تمـام تکنیـک و دقـت در بهکارگیری فـرم و محتوا ،برای
تأثیرگذاری بیشـتر و جذب مخاطب به سـمت موضوعی اسـت
که مدنظر عوامل اصلی یک فیلم بوده است .البته در صورتی
کـه نـگاه مـا بـه سـینما ،مثـل نگاهمـان بـه دانشـگاه باشـد .لـذا
مـن چـون ایـن نـگاه را دارم بـه نظـرم ایـن فصـل مشـترک دقیقاً
جایـی اسـت کـه جشـنواره بایـد از آن پاسـداری کنـد».
تاثیر فجر روی نسل های مختلف
جعفـری دربـارهی نحـوهی اثرگـذاری فیلمسـازان و جشـنوارهی
فجـر بـر هـم میگویـد «چـون جشـنواره اهمیـت زیـادی بیـن
فیلمسـازان دارد و همـه تلاش میکننـد تـا در ویتریـن اصلـی
سـینمایی کشـور حضـور داشـته باشـند ،رفتارهـا و تصمیمـات
جشـنواره (خصوصاً تصمیمات هیأت داوران در تخصیص جوایز
و سـیمرغها) بر خیلی از فیلمسـازان تأثیر مسـتقیم میگذارد.
خصوصـاً جوانترهایـی کـه قصـد ورود بـه
سـینما را دارنـد و بـه نوعـی نسـل جدیـد
سـینما محسـوب میشـوند از جشـنواره
تأثیـر زیـادی خواهنـد گرفـت .یعنـی
وقتـی جشـنوارهی فیلـم فجـر بـه گروهـی
از شـاخصها توجـه کنـد ،یـا بـه یـک ژانـر
یـا گونـه بهـای بیشـتری دهـد یـا برخـی از
ویژگیهـا و دقتـی را کـه در آثـار بـه کار
رفتـه ،ببینـد یـا نادیـده بگیـرد و ،...همـهی
اینهـا بـر فیلمسـازان نسـل بعـدی تأثیـر
میگـذارد .شـاید بتـوان گفـت عملکـرد
جشـنوارهی فجـر در تربیـت و نگـرش
تهیهکننـدگان ،کارگردانـان ،نویسـندگان
و سـایر عوامـل سـینما در نسـلهای بعـد
تأثیـر مسـتقیم ،جـدی و عمیقـی دارد و
در واقـع بـد و خـوب سـینما را بـه نوعـی
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جشـنواره بـه فیلمسـازان جدیدتـر یـاد میدهـد و
تکلیـف میکنـد.».
حامـد جعفـری بـا اشـاره بـه اینکـه فیلمسـازان
جـوان امیدهـای آینـدهی سـینمای کشـور
هسـتند و هـر فیلمـی کـه میسـازند ،یـک گام
رو بـه جلـو در تکمیـل چرخـهی کسـب تجربـه و
ارتقـای فیلمسـازی آنهاسـت ،میگویـد «تمـام
همـت جشـنوارهی فیلـم فجـر بایـد معطـوف
بـه ایـن مهـم باشـد کـه ظرفیـت و توانمنـدی
پیشکسـوتان را در سـینما تعمیـق و بـه
مخاطـب عرضـه کنـد و نیـز بـا برقـراری پلهـای
ارتباطـی بیننسـلی و همچنیـن بـا نقـد صحیـح
و کارشناسـی و دسـتگیری از فیلمسـازان
جـوان (بـه جـای مچگیـری) بـه تکمیـل چرخـهی
کسـب تجربه و افزایش کیفیت آثار سـینمایی
کمـک کنـد .بـه نحـوی کـه نسـل به نسـل ،شـاهد
افزایـش کیفیـت آثـار سـینمایی در کشـور
باشـیم و در نتیجه هم در انتقال بهتر مفاهیم
بـه مخاطـب مؤثرتـر عمـل کنیـم و هـم مخاطـب
را هر چه بهتر و بیشـتر با خود همراه سـازیم.».
جشـنواره مـی توانـد بـه یـک رویکـرد ضریـب
بدهـد
جعفـری معتقـد اسـت اگـر همـهی عوامـل و
دسـت انـدرکاران سـینما ،دسـت بـه دسـت
هـم دهنـد ،حتمـاً جشـنواره مـی توانـد نقشـی
اثرگـذار بـرای کمـک بـه تنـوع ژانـر در سـینما
داشـته باشـد و تصریـح میکنـد «البتـه اینکـه
فکـر کنیـم جشـنواره میتوانـد بـه تنهایـی مشـکل تنـوع ژانـر
در سـینما را برطـرف کنـد ،اشـتباه اسـت .جشـنواره بایـد
هـم در آییننامههـا و مقـررات و هـم در هیـأت انتخـاب و
داوری ،تلاش کنـد تـا گونههـای مغفـول و ژانرهایـی را کـه
کمتـر در آنهـا فیلـم سـاخته شـده حمایـت کنـد .امـا اگـر در
یـک گونـه هیـچ فیلمـی سـاخته نشـود ،چـون جشـنواره نهاد
فیلمسـازی نیسـت ،نمیتوانـد در خصـوص آن ژانـر و گونـه
کمکـی کنـد .بـرای فهـم بهتـر مثالـی میزنم .اگر فـرض کنیم
که مشـکل سـینمای ما سـاخته نشـدن یا کم سـاخته شـدن
فیلمهای انیمیشـن باشـد ،کمک جشـنواره به تنوع گونهها
و ژانـر ایـن خواهـد بـود کـه اگـر یـک کار انیمیشـن متقاضـی
حضـور در جشـنواره اسـت ،امـا نقـاط ضعفـی هـم دارد ،بـه
نحـوی آن کار را در ویتریـن خـود قـرار دهـد و بـه آن توجـه
ویـژهای کنـد .در ایـن صورت فیلمسـازان و نسـلهای جوانتر
کـه نگاهشـان بـه جشـنواره و جهتگیریهـای آن اسـت،
احسـاس میکننـد کـه اگـر در آن ژانر و گونه فیلم بسـازنند،
در جشـنواره احتمال موفقیت بیشـتری خواهند داشـت .اما
اگـر هیـچ فیلـم انیمیشـنی سـاخته نشـود ،جشـنواره فرصت
حمایـت و کمـک بـه تنـوع ژانـر را از دسـت خواهـد داد.
پـس در کل جشـنواره حتمـاً میتوانـد در کنـار سـایر نهادهـا،
مؤسسـات و سـازمانهای مسـئول ،نقشـی اثرگـذار در تنـوع
ژانـر و گونههـای سـینمایی ایفـا کنـد .در واقـع جشـنواره می
توانـد بـه یـک رویکـرد ضریـب بدهـد».
جعفـری بـا اشـاره بـه اینکـه همـهی فیلمهـا در نهایـت بـرای
مخاطـب عمومـی سـاخته میشـود و همـهی فیلمسـازان
دوسـت دارنـد آثارشـان مـورد اسـتقبال مخاطـب عـام قـرار
گیـرد ،میافزایـد «بـه نظـرم هیـچ موفقیتـی لذتبخشتـر
از توجـه مـردم و اسـتقبال مخاطبـان اصلـی فیلمهایمـان
نیسـت .پـس طبیعـی اسـت کـه وقتـی پـای نظـر مخاطـب
عـام و مـردم در میـان باشـد ،با حساسـیت بیشـتری موضوع
را پیگیـری کنیـم .یعنـی بـا وجـود احترامـی کـه بـرای هیـأت

داوران ادوار مختلف جشـنواره قائل هسـتیم و باید باشـیم،
امـا نظـر هیـأت داوران در نهایـت منتـج از یـک سـلیقهی
مشـخص اسـت ،بـه نوعـی کـه بارها ایـن جمله را شـنیدهایم
کـه اگـر یـک مجموعـه از آثـار را دو گـروه داوری کننـد ،حتماً
نتیجههـا متفـاوت خواهـد بـود .امـا در مـورد نظـر مـردم این
طور نیسـت .یعنی مردم یا از فیلمی خوششـان خواهد آمد
یـا خوششـان نخواهـد آمـد.
اهمیت سیمرغ مردمی زیاد است
پـس شـاید بتـوان گفـت اهمیـت سـیمرغ بخـش آرای
مردمی بیش از سـایر سیمرغهاسـت .همین امر هم سـبب
حساسـیتها ،واکنشهـا و حواشـی بسـیاری اسـت کـه هـر
سـاله در جشـنوارهی فجـر شـاهدش هسـتیم .امیـدوارم در
جشـنوارهی چهلـم و بعـد از سـالها تجربـه ،امسـال جشـنواره
روشـی را اتخـاذ کنـد کـه حداقـل برخـی از حواشـی مربـوط به
نحـوهی محاسـبه امتیـازات و شـمارش آرا پیـش نیایـد.».
حامـد جعفـری دربـارهی زمینهها و میزان پیشـرفت سـینمای
ایـران میگویـد «فکـر میکنـم همچنـان درگیـر قصـهی
پرغصـهی فـرم و محتـوا هسـتیم .ایـن قـدر بـه ایـن موضـوع
پرداختـه شـده کـه تبدیـل بـه کلیشـه شـده .در فـرم و
اسـتفادهی صحیـح از تکنیکهـای مختلـف فنـی در سـاخت
آثـار سـینمایی خیلـی پیشـرفت داشـتهایم ،امـا متأسـفانه
هنـوز در محتـوا بـا وضـع مطلـوب فاصلـه داریـم .چـرا گفتـم
متأسـفانه؟ چـون گنجینـهی بزرگـی از قصههـای مختلـف
در فرهنـگ عامـه و نیـز در منابـع اسـاطیری و ادبـی (مثـل
گلسـتان و بوسـتان سـعدی ،شـاهنامه ) و ...در اختیارمـان
اسـت ،امـا آن طـور کـه بایـد از ایـن منابـع بهـره نمیبریـم.
گاهـی برخـی کشـورها افسـانههای تخیلـی خلـق میکننـد تـا
فرهنـگ خودشـان را بـه مخاطـب عرضـه کننـد .امـا مـا ایـن
همه منابع قصه و داسـتان داریم که میتواند تحولآفرین
باشـد و قـدر ایـن گنجینههـا را نمیدانیـم .مطمئنـم اگر این
گنجینـه در اختیـار سـینمای هالیـوود قـرار داشـت ،هـزاران
اثـر بـا اسـتفاده از آن و پیرامـون آن سـاخته میشـد.».
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مسـعود نقـاشزاده دبیـر چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر
کـه پیـش از ایـن بـه علـت بیمـاری کرونـا قرنطینـه بـود،
در پنجمیـن روز جشـنواره بـا حضـور در بـرج میلاد از
رونـد برگـزاری ایـن رویـداد سـینمایی بازدیـد و دربـاره
برخـی از حواشـی آن بـه بیـان نکاتـی پرداخـت.
نقـاشزاده دربـاره علـت نبـود خانمهـا در هیـات داوری
آثـار ایـن دوره توضیـح داد« :در هیـات انتخـاب آثـار
ایـن دوره خانمهایـی داشـتیم .در مـورد انتخـاب هیـات
داوران نیـز بایـد بگویـم گاهیاوقـات ترکیـب و کسـانی
کـه مـا بـا آنهـا گفتوگـو میکنیـم ،ممکـن اسـت همـه
آن چیـزی کـه میـل داریـم رخ ندهـد .وگرنـه خانمهـا
یکـی از ارکان جـدی جامعـه هنـری مـا هسـتند .همیـن
االن فیلـم «دسـته دختـران» بـه کارگردانـی خانـم قیـدی
را دیدیـم کـه نشـان میدهـد خانمهـا در جامعـه هنـری
مـا تـا چـه انـدازه توانـا هسـتند».
او افـزود« :توانایـی خانمهـا را نـه فقـط در جامعـه هنـری
بلکـه رشـادتهای آنهـا در زمانهـای مختلفـی شـاهد
بود هایـم».
نقـاشزاده در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا ایـن
اتفـاق بـه صـورت عملـی در انتخـاب هیـات داوران رخ
نـداده اسـت ،گفـت« :یکـی از فیلمسـازان خانـم خـوب
کشـورمان در هیـات انتخـاب حضـور داشـت و ایـن
اتفـاق میتوانسـت در هیـات داوران نیـز اتفـاق بیفتـد.
اینکـه مـا اینطـور نـگاه کنیـم کـه اگـر یـک خانـم در
هیـات داوری حضـور داشـته باشـد ،حتمـا سـهم خانمها
را رعایـت کردیـم ،یـا اینکـه فکـر کنیـم اگـر یـک طـراح

صحنـه عضـو هیـات داوران باشـد ،سـهم آنهـا را رعایـت
کردیـم ،درسـت نیسـت».
دبیـر جشـنواره فیلـم فجـر افـزود« :فکـر میکنـم بایـد
مقـداری ایـن مسـائل را از اینکـه آیـا نـگاه واقعـی بـه
حضـور زنـان در هنـر و رسـانه وجـود دارد یا خیـر ،تفکیک
کنیـم .ممکـن اسـت مـا یـک عضـو خانـم هـم در هیـات
داوران داشـته باشـیم ،امـا آن توجهـی کـه الزم باشـد
بـه کار خانمهـا بشـود ،صـورت نگیـرد .فکـر میکنـم
خوشـبختانه در ترکیـب هیـات داوران اینقـدر نگاههـای
حرفـهای ،جـدی و ملـی وجـود دارد کـه خـود آقایـان،
خانمهـا را نمایندگـی میکننـد و چـه بسـا مقـداری
قویتـر از خانمهـا ،آنهـا را نمایندگـی کننـد».
مسـعود نقـاشزاده در پاسـخ بـه انتقادهـا از انتخـاب
برخـی از آثـار ایـن دوره از جشـنواره توضیـح داد« :تـا
ایـن انـدازه کـه مـن در گفتوگـو بـا هیـات انتخـاب
در جریـان جزییـات قـرار گرفتـم ،برایشـان بسـیار مهـم
بـود کـه تنـوع ژانـر و گونههـای مختلـف در فیلمهـای
جشـنواره حضـور داشـته باشـد .طبیعـی اسـت کـه همـه
ایـن فیلمهـا از لحـاظ کیفـی یکسـان نباشـند».
او در پایـان گفـت« :طبیعـی اسـت کـه در برخـی از ژانرهـا
مـا بـه انـدازه کافـی مهـارت و توانایـی پیـدا نکرده باشـیم.
چـون در طـی ایـن سـالها فیلـم ارزشـی و اکشـن کـم
سـاختیم امـا در مجمـوع هیـات انتخـاب با توجـه به همه
فیلمهایـی کـه دیدنـد و انتخـاب کردنـد ،فکـر میکنـم
انتخابشـان قابـل دفـاع اسـت و از لحـاظ تنـوع ژانـر در
سـینمای ایـران میشـود بـه آنهـا اعتمـاد کـرد».

گفت و گو با کارگردان فیلم «ماجان»:

گفتوگو
مصطفیپورکیایی
فردیـن انصـاری کارگـردان فیلـم «ماجـان» کـه در بخـش فیلـم
کوتـاه چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر حضـور دارد ،دربـاره ایـده
سـاخت ایـن فیلـم و نحـوه سـاخت آن گفـت :پروسـه سـاخت
فیلـم «ماجـان» بـه لحـاظ ایـده و سـاخت بـا فیلـم هـای قبلـی
مـن متفـاوت اسـت؛ از ایـن نظـر کـه تولیـد ایـن فیلـم از طرف
انجمـن سـینمای جوانـان و بنیـاد بیـن المللـی امـام رضـا(ع) بـه
مـن پیشـنهاد شـد .امـا ایـن پیشـنهاد بـه ایـن معنـی نبـود کـه
قصـه و داسـتانی بـه مـن داده شـود بلکـه قرار شـد تا مـن برای
آنهـا بـر اسـاس یـک سـری موضوعـات مشـخص بـا چارچـوب
هـای دینـی ،فیلمـی تهیـه کنـم و مـن با همـکاری عطـا دهقان
یکـی از همکارانـم ایـده و فیلمنامـه «ماجـان» را بـرای ایـن کار
نوشـتیم و این فیلم درباره یک مسـابقه دانش آموزی در یک
روسـتای شـمالی اسـت کـه دانـش آمـوزی بـه نـام سـجاد برای
برنده شـدن در این مسـابقه باید یک انشـای دروغین بنویسـد.
انصاری افزود :این فیلم نخسـتین بار در جشـنواره بین المللی
رضـوی حضـور داشـته کـه جایزه ویژه دبیر جشـنواره را گرفت و
بعد منتخب جشنواره فیلم کوتاه تهران ،منتخب جشن خانه
سـینما شـد و در جشـنواره داکای بنگالدش در بخش مسـابقه
شـرکت کرده است.
کارگردان فیلم «فشن» در ادامه درباره سیاستهای حمایتی از
فیلمسـازان کوتـاه و انتقـادات راهگشـا در ایـن خصوص گفت:
مـا معمـوال همیشـه نـوک پیـکان انتقاداتمـان بـه مدیریـت
جشـنواره هاسـت ولـی مـن ایـن مشـکل را دو طرفـه مـی بینـم
و دوسـت دارم بـه عنـوان یـک فیلمسـاز ،نقدی نیـز به خودمان
داشـته باشـم .مـن واقعـا ایـن را درک نمـی کنـم کـه چطور یک
فیلمسـاز برای حضور در یک جشـنواره
حاضـر اسـت زمـان نهایـی فیلـم خـود
را کاهـش دهـد .ایـن خـودش بـه
نوعـی خـود سانسـوری و تـن دادن بـه
سیسـتم جشـنواره ای اسـت.
وی ادامـه داد :ایـن فیلـم هـا و
فیلمسـازان هسـتند کـه بـه یـک
جشـنواره اعتبـار مـی دهنـد .از آن
طـرف جشـنواره هـای بـزرگ دنیـا
یـک بخـش اکـران بـرای فیلـم هـای
کوتـاه دارنـد کـه بـه همـان انـدازه
بخـش بلنـد ،دارای اهمیـت و اعتبـار
اسـت ،سیسـتماتیک جلـو مـی رود
و دیـده مـی شـود .امـا متاسـفانه در
جشـنواره فیلـم فجـر ایـن اتفـاق نمی
افتـد؛ درصورتـی کـه بخـش زیـادی از

فیلمسـازان بلنـد ایـن جشـنواره ،از دل بخـش کوتـاه رشـد کرده
انـد .بـه عنـوان مثـال امیـد شـمس و آریـن وزیـر دفتـری تـا
سـال قبل فیلم کوتاه می سـاختند و امسـال اولین فیلم بلند
خـود را سـاخته انـد کـه جـزو فیلـم های نهایـی اکران نیز شـده
اسـت .خـود آقـای برزگـر بـه عنـوان تهیـه کننده سـال ها فیلم
کوتاه سـاخته اسـت و همه این ها نشـان دهنده اهمیت این
بخـش اسـت کـه درواقـع آینـده سـینمای بلنـد مـا را تضمیـن
خواهـد کـرد.
انصـاری دربـاره تفـاوت فیلم کوتاه و بلند نیـز توضیح داد :این
نکتـه را اضافـه کنـم که اصال فیلم کوتاه پلی یـا دری برای وارد
شـدن به سـینمای بلند نیسـت .البته که من هم دوسـت دارم
فیلم بلند بسازم و اکثریت غالب فیلمسازان کوتاه ،نگاهشان
بـه سـاخت فیلـم بلنـد بـوده ولـی هیـچ وقت به شـخصه فیلم
کوتـاه را ابـزاری بـرای سـاخت فیلـم بلنـد نمی دانم .مـن در این
ده سـال فعالیـت فیلـم سـازی ،ده فیلـم کوتـاه سـاخته ام کـه
 7تای آنها حرفه ای بوده اسـت و از خود پروسـه فیلم سـازی
و خلـق فیلـم لـذت مـی بـرم .امـا یـک زمانـی ایـده ای بـه ذهـن
مـن مـی رسـد کـه مخصـوص فیلـم بلنـد اسـت و دوسـت دارم
زمـان بیشـتری بـرای تعریـف قصـه خـود داشـته باشـم و آنگاه
طبیعـی اسـت کـه تصمیم مـی گیرم تا یک فیلم بلند بسـازم.
و البته این هم انکارناپذیر است که عده ای عالقه دارند تا از
مسـیر فیلم کوتاه به سـینمای بلند برسـند .اما ذات این ماجرا
ایـن گونـه نیسـت و فیلـم کوتـاه بـه نظر مـن اعتبـار ،جایگاه و
کالس خـود را دارد.
فردیـن انصـاری افـزود :اینکـه جشـنواره فیلـم فجـر بایـد بـه
بخـش فیلـم هـای مسـتند و کوتـاه خـود اهمیـت بیشـتری
دهـد ،نقـد بـه شـمار نمـی رود .بلکـه پیشـنهاد مـا بـه عنـوان
فیلمسـاز و یـا اهالـی رسـانه ایـن اسـت کـه جشـنواره فیلـم
فجـر بـه ماننـد فسـتیوال های معتبر جهانـی به این بخش ها
اهمیـت دهـد .تاریـخ سـینما و هویت آن اصلا با فیلم کوتاه
آغاز می شود و فکر می کنم اهمیت
این بخش بر خیلی ها روشـن باشـد.
همینکـه در ایـن جشـنواره بسـیاری از
فیلـم سـازهای بلند مـا از بخش فیلم
کوتـاه آمـده انـد ،نشـان مـی دهـد که
نسـل آینـده سـینمای مـا را همیـن
فیلمسـازان تشـکیل مـی دهنـد .پـس
سـاز و کار و حمایـت از آنهـا را بـه
نحـوی قـرار دهیـم تا این اسـتعدادها
بیشـتر دیده و کشـف شـوند و همین
دیده شـدن باعث می شـود که تهیه
کننـدگان بـر روی آنها سـرمایه گذاری
کننـد چـون قطعـا حضـور فیلـم هـای
کوتـاه در ایـن جشـنواره مـی توانـد
مسـیر روشـنی بـرای همیـن دیـده
شـدن باشـد.
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علی نصیریان در نشست بررسی فیلم گاو از آثار گنجینه سینما عنوان کرد

مهرجویی اولین معلمی بود
که به ما یاد دادجلوی دوربین چگونه بازی کنیم

در چهارمیـن روز از برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر ،نشسـت آثار
گنجینـه بـا عنـوان نمایـش و نشسـت بررسـی فیلـم سـینمایی
«گاو» بـا حضـور علـی نصیریـان (بازیگـر) و اکبـر نبـوی (مجـری)
در خانـه جشـنواره برگزار شـد.
علـی نصیریـان ،بازیگـر ایـن فیلـم در ابتـدا دربـاره آن گفـت:
«گاو اولیـن تجربـه سـینمایی مـن بـود .پیـش از آن مشـغول
تئاتـر بـودم .قصـه «گاو» از کتـاب عـزاداران َب َیل نوشـته جناب
غالمحسـین سـاعدی بـود .در سـال  36مرکـزی بـا عنـوان اداره
هنرهـای دراماتیـک تاسـیس شـد .از آن زمـان مـا بـا جنـاب
سـاعدی همـکاری کردیـم .ابتـدا بـا یکسـری نمایشنامـه بـا
مضمـون مشـروطه بـا هـم کار کردیـم.
یـک شـب آقـای سـاعدی بـا جوانـی خـوشرو بـه نـام داریـوش
مهرجویـی پیـش مـا آمدنـد و گفتنـد کـه ایشـان میخواهنـد
فیلم «گاو» را بسـازند .ما از شـوق حس عجیبی پیدا کردیم و
نمیدانسـتیم بایـد از خوشـحالی چـه کنیـم».
او درباره شـکلگیری این فیلم سـینمایی اظهار کرد« :ما قبال
در تلویزیـون ایـران تئاترهایـی را بـه نمایـش گذاشـته بودیـم
کـه یکـی از ایـن تئاترهـا همیـن نمایشـنامه «گاو» بـود .آقـای
آ لاحمـد از ایـن اثـر تمجیـد فراوانـی کردنـد .بعـد از آن کـه
سـناریوی فیلـم نوشـته شـد و مـا فهمیدیـم مقولـه سـینما بـا
تئاتـر متفـاوت اسـت .داریـوش مهرجویـی تسـتهای فیلمی
و سـینمایی از مـا گرفـت و تمرینهایـی بـرای مـا گذاشـت
و سـکانسهای پردیالـوگ فیلـم را در اداره تئاتـر تمریـن
کردیـم».
نصیریـان تصریـح کـرد« :ایـن فیلـم بـرای مـا بسـیار تاثیرگـذار
بـود .مـن همیشـه گفتـم کـه در «گاو» ،مهرجویـی مـا را بـا قـرار

گرفتـن مقابـل دوربیـن و بـازی فیلـم سـینمایی آشـنا کـرد .من
از ایشـان سـینما را یاد گرفتم .موضوع عمق میدان و حرکات
دوربین و تکنیکهای سـینما آنجا برای ما روشـن شـد .اولین
کارگـردان و معلمـی کـه بـه من یاد داد مقابل دوربین چه کنم،
داریـوش مهرجویی بود».
ایـن بازیگـر سـینما و تئاتـر ادامـه داد« :مـا تلهتئاتـری را بـا
همیـن قصـه در تلویزیـون بـازی کـرده بودیـم و نقشهایمـان
تغییـر نکـرده بـود امـا آن چـه کـه بـا عنـوان فیلـم سـینمایی
«گاو» سـاخته شـد ،بـا تلهتئاتـر «گاو» متفـاوت بـود .هرچنـد
شـخصیتها همـان بود .هر کداممان کـه نقشهای تئاترمان
را در فیلـم سـینمایی «گاو» بـازی کردیـم».
نبـوی در ادامـه گفـت« :در ایـن فیلم ،ما یک روسـتای سـاده را
مشـاهده میکنیـم کـه بهلحـاظ امکانـات ،حتـی دوچرخـه هـم
نـدارد .جهـان معنـای اهالـی روسـتا هـم همین سـادگی را دارد.
مـا بـا ایـن سـادگی در بازیهـا هممواجـه بودیـم».
نصیریـان دربـاره تاثیـر این فیلم در بازی بازیگران اظهار کرد:
«در فیلـم در قسـمتی صحبـت از بـوی بـد مـردگان میشـد.
وقتـی مـن متـن ایـن قسـمت را خوانـدم ،احسـاس بـوی بـد
میکـردم .ایـن قصـه تـا ایـن انـدازه در مـا تاثیـر گذاشـته
بـود .الزم نبـود آقـای مهرجویی و سـاعدی بـرای ما توضیحات
فـراوان دربـاره چگونگـی نقشآفرینـی بدهنـد .مـن بیشـترین
ِ
خـود داسـتان و مطالعـه آن
اسـتفاده را بـرای بـازی بهتـر از
کـردم .سـکانسهای مختلـف فیلـم بـرای متمرکـز شـدنم،
الهـام بخـش بـود».
وی در ادامـه دربـاره حرفـه بازیگـری گفـت« :بازیگـری نوعـی
تقلیـد اسـت .بنیـاد بازیگـری تقلیـد بهمعنـای واقعـی اسـت.
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یعنـی فـرد بازیگـر ادا و نـوای شـخص دیگـری را بـرای بیـان
شباهت ،انجام میدهد .بازیگری تظاهر به خصوصیات درونی
یـک شـخصیت اسـت .موالنـا می گوید که تو وقتـی در درونت
چیـزی مـی گـذرد ،ایـن روی صورتـت منعکـس میشـود .مـا که
نمیتوانیـم همـان شـخصیت داخـل فیلـم بشـویم .ایـن تظاهر
بایـد آنقـدر کار بشـود کـه بـاور پذیـر شـود .در درجـه اول بایـد
ابتدا بازیگر خود و شـخصیتش را باور کند .بازیگران معتقدند
که خودشـان به نوعی نویسـنده هسـتند .قطعا اگر نقش من را
فـرد دیگـری بـازی مـی کـرد ،خروجـی متفاوتـی داشـت».
وی در ادامـه خاطـرهای از ضبـط یـک سـکانس تعریـف کـرد و
گفـت« :شـبی میخواسـتند مجلـس عـزاداری در فیلـم ،ضبـط
شـود .هرچـه مـن آواز خوانـدم مـردم آن روسـتا کـه در فیلـم
بازی کردند ،متاثر نشـدند .مهرجویی به من گفت که شـخصی
را بـرای روضـه خوانـدن پیـدا کن .من گشـتم و یک روضه خوان
را پیـدا کـردم .وقتـی او روضـه خوانـد همـه گریـه کردنـد .متاثـر
شـدن اهالـی آنجـا هـم وابسـته بـه خودشـان بـود».
نصیریـان دربـاره شـخصیت داریـوش مهرجویـی بیـان کـرد:
«مهرجویـی خیلـی بـا وسـواس کار میکـرد .مـن اخیـرا بـا او کار
کـردم و دیـدم بـا وجـود باالرفتـن سـن هنـوز دقـت قدیمـش را
دارد .حتـی زمانـی کـه بـا اهالـی روسـتا بـازی مـی کردیـم ،بارهـا
کار و تمریـن میکردیـم».
این بازیگر پیشکسوت درباره واقعگرایی فیلم سینمایی «گاو»
گفـت« :ایـن واقعگرایـی بـه سـاعدی نویسـنده کار برمیگشـت.
او یـک زندگـی روسـتایی را تجربـه کـرده بـود .مجموعههایـی که
نوشـت ماننـد آشـغالدانی ،هـم از لحـاظ زبـان و هـم از لحـاظ
شـناخت فضـا ،روحیـه روسـتایی داشـت .هیـچ گاه سـاعدی در
خانـه متنهـا را نمـی نوشـت .او همیشـه در دهات ها مشـغول
گـذار بـود .خـودم هـم در شهرسـتان ها و دهـات ها رفت و آمد
داشـتم و ایـن بـه بـازی مـن در فیلـم کمـک میکرد».
وی دربـاره محـل فیلمبـرداری سـینما بیـان کرد« :دهـی که ما در
آن فیلمبـرداری کردیـم ،فضـای واقعـی گاو نبـود .فضـای واقعی
دهاتـی در آذربایجـان بـود و مـردم در بیغولـه هـای داخـل کـوه
زندگـی مـی کردنـد .حتـی از زندگـی کـه مـا مـی خواسـتیم بـه
نمایـش بگذاریـم ،عکاسـی شـد و وقتـی ایـن عکـس هـا بـرای
مجـوز سـاخت و نمایـش نشـان داده شـد ،گفتنـد نیـاز نیسـت
اصلا فیلمـی بـا ایـن مضمـون بسـازیم .بـه همیـن دلیـل محـل
سـاخت را تغییـر دادیـم کـه بتوانیـم ایـن اثـر را بسـازیم».
نصیریـان دربـاره تکیـه مهرجویـی بـه انسـان در جهانبینـی
سـینماییش گفـت« :اعتلا بـه انسـان یکـی از مشـخصههای
مهرجویـی اسـت و ایـن ویژگـی ،مهرجویـی را مهرجویـی کـرد».
وی درادامـه بـه نقطـه اصلـی فیلـم بیـان کـرد :وقتـی گاو مـش

حسـن میمیـرد ،همـه از ایـن اتفـاق جـا میخوردنـد .در ادامـه
هـم شـخصیتی کـه بـه عنـوان قـوه عاقلـه اسـت ،بـه نجـات
روسـتاییان مـی آیـد .روسـتا بـا مـرگ گاو دچـار تغییـر و بحـران
میشـود .ایـن بحـران بـه نوعـی معنـا در ایـن روسـتا مـیآورد».
نصیریـان در ادامـه بـه نقشآفرینـی عالـی عـزتاهلل انتظامـی
اشـاره و تاکیـد کـرد« :اینکـه مـش حسـن در پایـان بـدون اینکه
بخواهـد شـعار بدهـد میگفـت مـن گاو هسـتم ،خـود نشـان از
تمرکـز بـازی عالـی انتظامی داشـت .انتظامی زمانـی که همه ما
بـرای اسـتراحت بـه تهـران میآمدیـم آنجا میماند تـا در نقش
خـود زندگـی کنـد و زمانـی کـه میگفـت ،مـن گاو مـش حسـن
هسـتم ،بـه بهتریـن شـکل ایـن فضا را بـازی میکنـد .نمی دانم
اگـر مـن جـای شـخصیت مـش حسـن بـازی مـی کـردم آیـا در
روسـتا مـی مانـدم یـا نـه ،امـا او حاضـر نبـود روسـتا را حتی آخر
هفتـه هـا کـه فیلمبـرداری تعطیـل میشـد تـرک کنـد».
نصیریـان در پایـان ،بـه اهمیـت واقـع
گرایـی در بازیگـری رویکـردی کـه در تئاتـر
بـه بـازی بازیگـر میشـود اشـاره کـرد و
گفـت« :بازیگـری شـغل دشـواری اسـت
و بـه گفتـه دوسـتم بعـد از کار معـدن،
بازیگـری هـم شـغل سـختی اسـت.
بازیگـری در تئاتـر ،ماننـد جراحـی میمانـد
کـه بـدن را مقابـل شـاگردانی کـه جویـای
علـم پزشـکی هسـتند ،موشـکافی میکنـد
و حقایـق بـدن را بـه نمایـش میگـذارد.
اصـوال بازیگـران بایـد هـر آنچـه در نقـش
اتفـاق میافتـد باشـند .مثلا خـودم در
«بـوی پیراهـن یوسـف» زمانی که به دنبال
اتوبـوس میدویـدم ،نـا خودآگاه دسـتانم
باز شـد و کج و راسـت شـدم؛ مانند پرنده
ای کـه بـه دنبـال هدفـی مـیرود .ایـن در
طبیعت بازیگری اسـت که شـما را در خود
غـرق میکنـد».
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در نشست تخصصی نگارش برای اجرا مطرح شد
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فایدهتعامل
فیلمنامهنویس
در حین تولید فیلم

علـی لقمانـی مدیـر فیلمبـرداری در پنجمیـن روز از
برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر و در نشسـت تخصصـی
تحـت عنـوان «نـگارش بـرای اجـرا» کـه در خانـه
جشـنواره برگـزار شـد درخصـوص ارتباطـات جریانـات
فنـی سـینما بـا یکدیگـر ،گفـت :فیلمنامـه حلقـه اول
زنجیـره تولیـدی فیلـم اسـت و فیلمبـردار بـه واسـطه
کارگـردان بـه ایـن زنجیـره متصـل میشـود .ارتبـاط
فیلمبـردار بـه واسـطه کارگـردان شـکل میگیـرد.
اولیـن آشـنایی فیلمبـردار بـا جهـان فیلـم ،مطالعـه
فیلمنامـه اسـت .از نـگاه آکادمیـک ،فیلمنامـه اولیـن
جرقـه اسـت کـه براسـاس آن فیلمبـردار تصمیـم
میگیـرد بـه فیلـم بپیونـدد.
او ادامـه داد :مـا فیلمبـرداران پـس از مطالعـه
فیلمنامه تصویری ذهنی از آن میسـازیم اما سـعی
میکنیـم کـه خـود را از آن تصویـر دور کنیـم چراکـه
فیلمبـردار تصمیـم نهایـی را نمیگیـرد و کارگـردان
سـاختمان و اجرایـی بـرای فیلمنامـه درنظـر میگیـرد.
مـن سـعی میکنـم تصویرسـازی ذهنـی خـود را بـه
بعـد از گفتوگـو بـا کارگـردان موکـول کنـم.
لقمانـی عنـوان کـرد :گاهـی فیلمبـردار و کارگـردان
دارای اشـتراکات و گاهـی هـم دچـار اختالفاتـی
هسـتند امـا در مجمـوع بـه شـکل سـومی میرسـند
کـه برآینـد نظـر هـر دو آنهـا اسـت .اگـر نـگاه مـن بـا
فیلمبـردار بسـیار متفـاوت باشـد از همـکاری اجتنـاب
میکنم زیرا کار دشـوار شـده و محصول نهایی خوب
نخواهـد شـد.
او اضافـه کـرد :ایـن روزهـا پیشتولیـد کوتـاه شـده
امـا مـن تصـور میکنـم کـه تعامـل فیلمبـردار و

فیلمنامهنویـس از ابتـدا تـا محصـول نهایـی بسـیار
میتوانـد مفیـد باشـد .کمتـر پیش میآیـد فیلمنامه
در اجـرا دقیقـا همـان چیـزی باشـد کـه او انتظـار
داشـته اسـت زیـرا مـا حضـور فیلمنامهنویـس را در
پیـش تولیـد محـدود کردهایـم امـا فیلمنامهنویـس
حرفـهای میدانـد کـه بـا توجـه بـه شـرایط ممکـن
اسـت فیلـم بـه تغییـر نیـاز داشـته باشـد.
لقمانـی اضافـه کـرد :میتـوان فیلمنامهنویـس را در
مراحـل بعـد از پیشتولیـد دخیـل کـرد .متأسـفانه
ایـن تعامـل فیلمنامـه نویـس در اجرا بـا مراحل دیگر،
ضعفـی اسـت کـه دچـار آن میشـویم.
در ادامـه مصطفـی رسـتگاری ،فیلمنامـه نویـس از
اهمیـت آگاهـی فیلمنامهنویـس نسـبت بـه نحـوه
اجـرا گفـت :فیلمنامـه دو بخـش دارد کـه بخـش
اول اشـاره بـه بخـش دیـداری و قسـمت دوم بخـش
داسـتانی و نوشـتاری آن اسـت .کلمـه لطیفتریـن
کالبـد مـادی دارد و بـرای تبدیـل بـه دیـدار فراینـدی
الزم اسـت .ادبیـات نمایشـی بـا شـعر و داسـتان
متفـاوت اسـت چراکـه مسـتقیما بـا تخیـل مرتبـط
اسـت .زمانی قرار اسـت فیلمنامهای بنویسـیم جانی
در تصاویـر دمیـده میشـود .توصیـف صحنـه بخشـی
اسـت کـه فیلمنامـه را از داسـتان مجـزا میکنـد و
فیلمنامهنویـس بایـد بـا تخیـل تصویـری بنویسـد.
او ادامـه داد :چینـش صحنـه بایـد طـوری باشـد کـه
جـان سـکانس را بیـان کنـد ،در واقـع بایـد انـرژی را
منتقل کند .اگر دیالوگی هم وجود دارد ،این دیالوگ
صحنـه را تکمیـل میکنـد بنابرایـن توصیـف صحنـه
بسـیار اهمیت دارد .ضعف سـینمای ایران این اسـت

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

کـه قصهگویـی بـه دیالـوگ واگـذار میشـود در حالـی
کـه صحنـه بایـد در کنـار دیالـوگ داسـتان بگویـد.
رسـتگاری ادامـه داد :روایـت زاویـه دیـدی اسـت کـه
فیلمنامهنویـس براسـاس ژانر قصـه انتخاب میکند.
اگـر بخواهیـم از واقعیـت فاصلـه بگیریـم توصیـف
صحنـه متفـاوت میشـود .فیلمنامهنویسهـا
توصیـف صحنـه کمـی دارنـد زیـرا کارگـردان ایـن را
نمیخواهـد درحالـی کـه در فیلمنامههـای حرفـهای
دنیـا توصیـف صحنـه وجـود دارد .البتـه قـرار نیسـت
جـای دوربیـن را مشـخص کنیـم بلکـه بایـد طـوری
توصیـف کنیـم کـه بـه کارگـردان کمـک کنـد.
علـی لقمانـی (مدیـر فیلمبـرداری) عنـوان کـرد :در خلق
فضـای بصـری فیلـم چنـد نفـر دخیـل هسـتند و اگـر
میـان آنهـا فهـم مشـترکی از درونمایـه فیلمنامـه و
رونـد و سـاختاری کـه کارگـردان انتظـار دارد ،شـکل
گیـرد خروجـی کار مطلـوب خواهـد شـد امـا معمـوال
ایـن اتفـاق نمیافتـد .اگر وقت کافـی در پیش تولید
بـرای خلـق اشـتراک نـگاه وجـود داشـته باشـد ،تولیـد
بهتـر خواهـد بـود و تهیهکننـده آگاه هـم ایـن را
میدانـد.
وی افزود :اگر من به عنوان فیلمبردار نگاه مشـترکی
بـا کارگـردان پیـدا کنـم در برابـر تغییـرات منعطفتـر
هسـتم .در شـرایطی کـه جوهـره فیلـم را درک کنـم،
میتوانـم بـه کارگـردان پیشـنهاد بدهـم چراکـه در
ایـن شـرایط پیشـنهاد مـن نتیجهبخـش خواهـد بـود.
مسـعود سـفالیی مجـری برنامـه نیـز دراینبـاره بیـان
کـرد :همیـن موضـوع باعـث شـده کـه کارگردانهـا
تصمیـم بگیرنـد کـه خودشـان فیلمنامهنویـس
باشـند.
دکتر مصطفی رسـتگاری در خصوص رابطه کارگردان
بـا فیلمنامـه عنـوان کـرد :کارگـردان مدیریـت یـک
پـروژه را برعهـده دارد و بایـد بـا فیلمنامهنویسـی
آشـنا باشـد و خـودش هدایتکننـده باشـد نـه
مجـری ،فیلمنامهنویسـی افـراد متخصـص خـود را
میخواهـد و یکـی شـدن ذهنیتهـا میتواند بسـیار
تأثیرگـذار باشـد .همچنیـن در تولیـد نیـز گفتوگـو

بـا کارگـردان میتوانـد تغییـرات الزم را اعمـال کنـد.
کارگـردان فـردی اسـت کـه همـه اجـزای فیلـم را در
رابطـه بـا ایـده متجلـی میکنـد .همیـن پیکـره واحـد
بـرای تصویـری کـردن ایـده بـه بهتریـن شـکل ممکـن
اسـت .اینکـه برخـی فیلمنامهنویسـان اجـازه تغییـر
نمیدهنـد.
سـفالیی عنـوان کـرد :متـن فیلمنامـه محصولـی
دیـداری و شـنیداری اسـت امـا تمـام متنهـا اینطـور
نیسـت و در جزئیـات تـوان تصویـری شـدن را ندارنـد.
لقمانـی در ایـن خصـوص اضافـه کـرد :فیلمنامههـا
میتواننـد دو شـکل داشـته باشـند ،بخشـی از آن در
زمـان مطالعـه ،فضـای خاصـی را احسـاس میکنـد و
تکلیفتـان مشـخص میشـود و برخـی اینظـور نیسـت
و اگـر ایـن فیلمنامههـا بـه گـروه خوبـی برسـند،
نتیجهبخـش خواهـد بـود چراکـه ایـن نوع افـراد را به
چالـش میانـدازد.
او ادامـه داد :فیلمسـازی امـری گروهـی اسـت و
کارگردانهایـی موفـق بودنـد کـه از پتانسـیل افـراد بـه
خوبـی اسـتفاده کردهانـد و منفعـت ایـن کار بـه کل
گـروه میرسـد.
رسـتگاری دربـاره توصیـف صحنـه بیـان کـرد:
تشخصبخشـی بـه اشـیا ،هویـت دادن بـه آن و
تماشـای کنـش افـراد در تعامـل بـا اشـیا کلیـد روایـت
داسـتان بـا تصویـر اسـت.
لقمانـی نیـز درپایـان خاطرنشـان کـرد :فیلـم بـا فیلـم
متفـاوت اسـت و فیلمـی کـه مبتنـی بـر تصویـر
اسـت بـا توصیفـی بـودن فیلمنامـه محصـول خوبـی
خواهـد بـود و فیلمبـردار بایـد نقطه نظـرات خود را با
کارگـردان درمیـان بگـذارد.
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