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از نقـاط قـوت ایـن دوره جشـنواره حضـور
ترکیـب دانشـگاهی و سـینمایی در میـان
مدیـران و عوامـل اجرایـی ایـن جشـنواره
اسـت.
دسـتاندرکاران سـتاد برگـزاری چهلمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر تاکنـون توانسـتهاند
نوعـی وفـاق و همدلـی را میـان اهالی سـینما
ایجـاد و بـا تهیـه آییننامـه هـا ،چشـمانداز
روشـنی را بـرای برپایـی ایـن دوره جشـنواره
فیلـم فجـر فراهـم آورنـد.
جشـنواره فیلـم فجـر قلـه فعالیتهـای
سـینمایی کشـور به شـمار میرود .ما باید در
موضوعاتـی همچـون برگزاری این جشـنواره و
شـوراهای پروانـه سـاخت و پروانـه نمایـش
سـازمان امـور سـینمایی ،آییننامههـای
روشـن داشـته باشـیم و در این میان برآیند
سـلیقهها بـه حـدی برسـد کـه بیشـترین
همدلـی و پذیـرش در این حوزه حاصل شـود.

رونـد برگـزاری و برنامههـای چهلمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر ،رضایـت بخش اسـت و
کیفیت آثار جشـنواره حائز اهمیت اسـت و
بایـد بـرای افزایـش سـطح کیفی آثـار ،تالش
مضاعـف کنیـم.
مـا معتقدیـم الزم اسـت فضای تبلور اندیشـه
و آرمانهـای انقلاب اسلامی در سـینمای
ایـران فراهـم شـود و مـا بـه عنـوان متولـی
فرهنـگ کشـور آمدهایـم تـا مسـیر رقابـت را
عادالنـه کنیـم .سـینمای ایـران بایـد در جهـت
حفـظ و تقویـت منافـع ملـی ایـران حرکت کند
همـه سـینماگران زیـر چتـر حمایتـی ایـن
وزارتخانـه هسـتند مـا بایـد بتوانیم بـه جریان
تولیـد آثـار متعهـد بـه آرمانهـای ملـت و
منافـع ملـی دامـن بزنیـم و در ایـن زمینـه بـه
تلاش و مشـارکت گسـترده خانـواده سـینما
نیـاز داریـم .سیاسـت قطعـی مـا حمایـت از
سـینماگران در ایـن مسـیر اسـت.

تورجمنصوری
مردی که از سینما زیاد می داند
ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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گفتوگو
محمدصادقعابدینی
تـورج منصـوری ،از چهـره هـای مانـدگار سـینما اسـت .مردی
کـه سـینما را بـه صـورت علمـی آموختـه اسـت و بـا سـاخت
فیلـم کوتـاه وارد فعالیـت حرفـه ای شـده و تقریبا در سـینما
ذوالفنون اسـت .هم مدیر فیلمبرداری اسـت ،هم کارگردانی
و نویسـندگی کـرده و هـم سـابقه تهیه کنندگـی دارد .وی در
سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر تقدیر شده است و
تا به امروز دو جایزه بهترین فیلمبرداری را از فجر برای فیلم
هـای «جـاده هـای سـرد» و «هامـون» دریافـت کـرده اسـت.
منصـوری در گفـت و گـو بـا بولتـن چهلمیـن جشـنواره فیلـم
فجـر ،از خاطـرات اولیـن کار سـینمایی کـه فیلمبـرداری کـرده
اسـت و هنـر مدیـر فیلمبـرداری بودن ،گفته اسـت.
شـما جـزو افـرادی هسـتید کـه سـینما را علمـی آموزش
دیدهایـد!
بلـه ،مـن پیـش از انقلاب بـرای تحصیـل از کشـور خارج شـدم
و سـال  1359بـود کـه بـه ایران برگشـتم.
اولین کار سینمایی شما با مرحوم یداهلل صمدی بود؟
بلـه ،فیلـم «مـردی کـه زیاد می دانسـت» اولین کار سـینمایی
مـن بود.
یک سـال پس از این فیلم ،مدیریت فیلمبرداری «جاده
های سـرد» را برعهده گرفتید که در فجر درخشـید!
فیلـم «جـاده هـای سـرد» فیلم خاصـی بود .این فیلـم در دوره
چهـارم جشـنواره فیلـم فجـر لـوح زریـن فیلمبـرداری را گرفـت.
آن زمـان هنـوز جایـزه سـیمرغ بلوریـن در کار نبـود.

جـاده هـای سـرد قطعـا شـرایط فیلمبـرداری سـختی هم
داشـته ،از آن فیلـم چـه خاطـره ای داریـد؟
فیلمبرداری آن فیلم که پر از خاطره اسـت در روزهای سـرد و
سراسـر برف انجام شـد .اولین فیلمی بود که به عنوان مدیر
فیلمبـرداری در آن حضـور داشـتم و در کنـار دوسـت خوبـم
محمـود کالری کار فیلمبـرداری انجـام شـد .از مشـکالتی کـه
علاوه بـر سـرمای بـرف داشـتیم ،سـفیدی زیاد برف بـود .این
سـفیدی کار فیلمبـرداری را سـخت مـی کـرد .تضـاد سـفیدی
در روزهـای آفتابـی بیشـتر مـی شـد .فیلمبـرداری در زمسـتان
انجـام مـی شـد صـورت هـا در آن شـرایطمی سـوخت و ایـن
سـوختگی تضادهـا را تشـدید مـی کرد .تصـور کنید که چهرها
مثـل چـرم تیـره مـی شـد .نشـان دادن ایـن هـا در آن شـرایط
یکـی از چالـش هـای مـا بود.
چطـور توانسـتید بـر چالشـی کـه بـرف ایجـاد کـرده بـود
فائـق شـوید؟
خـدا رحمـت کنـد آقـای اکبـر عالمـی کار البراتـوار را انجـام مـی
داد .او ظهور نگاتیو را انجام داد .بعد نگاتیوها را به «استودیو
بدیـع» بردیـم .بـرادران بدیـع در آن اسـتودیو کار اصالح رنگ را
انجام می دادند .در آن اسـتودیو مرحوم تبریزی کار می کرد
کـه در اصلاح رنـگ اسـتاد بـود .از مشـکالت سـینمای نگاتیـو
همیـن مراحـل طوالنـی فنی پس از فیلمبـرداری بود!
وقتی با نگاتیو کار می کردیم ،امکان تماشـای نتیجه کار در
همـان زمـان ممکـن نبـود .یعنـی حداقـل یـک هفتـه بایـد صبر
مـی کردیـم کـه ببینیـم کار چطـور شـده اسـت .فیلمبـرداری
«جـاده هـای سـرد» در خـارج از تهـران انجـام مـی شـد .ما فقط
چنـد نمـا از جملـه سـکانس چـاه کـه اسـتاد نصیریـان بـا گـرگ
در گیر می شـود را در پالتوی بنیاد سـینمایی فارابی گرفتیم.
سـکانس داروخانـه هـم در زیـر زمیـن کلیسـای روبـروی فارابی
گرفتیـم .یـک سـکانس قهـوه خانـه هسـت کـه آن را هـم در
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اسـتودیو میثاقیـه گرفتیـم .باقـی فیلمبـرداری همگـی خـارج
از تهـران بـود .نزدیـک تریـن فاصلـه مـا بـا تهران هم سـکانس
هایـی بـود کـه در بومهـن گرفتیم .برای همین بین یک هفته
تا  10روز بعد تازه میدیدیم که چه چیزی گرفته شده است.
شـما تا پیش از «جاده های سـرد» فیلمبرداری کار بلند
سـینمایی نداشـتید ،چطـور شـد کـه مسـعود جعفـری
جوزانـی ایـن مسـئولیت را بـه شـما سـپرد؟
من و مسعود سابقه دوستی در خارج از کشور داشتیم.
یعنـی در دوره ای کـه در آمریـکا تحصیـل مـی کردیـد
همـکالس بودیـد؟
همـکالس نبودیـم ولـی هـم دوره و دوسـت بودیـم .یـک سـال
قبـل از سـاخت جـاده هـای سـرد ،مـن و مسـعود یـک فیلـم
کوتـاه کار کردیـم .فیلـم «بـا مـن حـرف بـزن» کـه در سـومین
جشـنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم کوتاه را گرفت و من
کار فیلمبـرداری آن را انجـام دادم .بامـن حـرف بـزن بـا آنکـه
یـک فیلـم کوتـاه بـود ولـی عوامـل زیـادی داشـت .فیلـم بـرای
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان بـود و در آن خانم
فخـری خـوروش و مرحـوم رامتیـن دانـش بـازی مـی کردنـد.
خـدا رحمـت کنـد مرحـوم دانـش در فیلـم جاده های سـرد هم
یـک سـکانس کوتـاه بـه عنوان پسـر مـش رجب بازی داشـت.
او بـه همـراه بـرادرش و همسرانشـان در یـک تصـادف رانندگـی
جـان خـود را از دسـت دادنـد .در آن فیلـم افـرادی مثـل ایـرج
شـهرزادی و علیرضا رئیسـیان هم بودند که بعد ها هر کدام
راه خودشـان را در سـینما طـی کردنـد.
در همـان سـالی کـه «جـاده هـای سـرد» را فیلمبـرداری
کردیـد ،یـک کار مشـترک دیگـر بـا کالری بـه نـام «آن
سـوی مـه» داشـتید!
در عمـل مـا فیلمبـردرای «جـاده هـای سـرد» را در زمسـتان
 63انجـام دادیـم و مراحـل فنـی فیلـم بـه سـال  64رسـید .در
فروردیـن سـال  64فیلـم «آن سـوی مـه» کار کردیـم.
چرا «آن سوی مه» در جشنواره فجر دیده نشد؟
در آن سـال هـا مسـئولیت برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر بـا
بنیـاد فارابـی بـود .فیلـم «آن سـوی مـه» را هـم فارابـی سـاخته
بـود و عوامـل فیلـم اکثـرا کارکنـان فارابـی بودند .مثال نویسـنده
کار آقـای بهشـتی بـود و مرحـوم منوچهـر عسـگری نسـب هـم
کارگردان بود .برای همین تصمیم درستی گرفته شد که فیلم
در بخش مسـابقه شـرکت داده نشـود تا رقابت عادالنه باشـد.
فکـر نمـی کنیـد اگـر آن شـرایط نبـود« ،آن سـوی مـه»
هـم در جشـنواره فجـر مـی توانسـت جایـزه بگیـرد؟
«آن سـوی مـه» فیلـم خوبـی بـود .مرحـوم عسـگری نسـب
کارگـردان خوبـی بـود .در آن فیلـم بازیگرانـی بودنـد که بعد ها
بـه هنرمنـدان شـناخته شـده ای تبدیـل شـدند از جملـه اصغر
هاشـمی که کارگردان خوبی شـد ،علیرضا شـجاع نوری و ایرج
طهماسـب هـم از دیگـر بازیگـران آن فیلـم بودنـد.
یکـی از فیلـم هایـی کـه مدیریـت فیلمبـرداری آن بـا
شـما بـود و جایـزه نگرفتـن آن تعجـب آور اسـت ،فیلـم
«جنـگ نفتکـش هـا» اسـت ،چـه شـد کـه آن فیلـم کـه
جـزو ماندگارتریـن آثـار سـینمای دفـاع مقـدس اسـت،
نتوانسـت جایـزه ای در بخـش فیلمبـرداری بگیـرد؟
راجـع بـه اینکـه چـه شـد آن فیلـم جایـزه نگرفـت ،بایـد خـود
داوران حـرف بزننـد ،ولـی شـاید یکـی از دالیلـش ایـن بـود کـه
در آن دوره فیلم ضعیف نداشـتیم و بد خیلی کم داشـتیم
شـاید تعداد فیلم های بد خیلی کمتر از فیلم های متوسـط
بـود و تعـداد فیلـم هـای متوسـط هـم کمتـر از فیلـم هـای
خـوب و خیلـی خوبـی کـه سـاخته مـی شـد! همیـن باعث می
شـود که داوری فیلم ها سـخت شـود .خود من سـابقه داوری
جشـنواره فیلـم فجـر را دارم  ،مـی دانـم کـه داوری هـا چگونـه
اسـت .هیـات داوران از تعـدادی از نفـرات شـکل گرفتـه کـه

نظرات و زاویه نگاه خود را دارند و تحت فشار شرایط بیرونی
و رسـانه هـا قـرار مـی گیرنـد .در دوران جشـنواره خیلـی چیزها
پیـش مـی آیـد ،علاوه بـر محتـوای فیلـم هـا و فضایـی کـه
مطبوعات می سـازند ،حال و هوای جامعه و غیره در تصمیم
گیـری هـا دخالـت دارد .بعضـی وقـت ها باید چند سـال بگذرد
وبـه گذشـته نـگاه کـرد .آن وقـت یـک داور مـی توانـد بر روی
تصمیـم قبلـی خـود پافشـاری کنـد یـا پـس از چند سـال قبول
کنـد کـه دچـار خطـا شـده اسـت .بـه هـر حـال در آن دوره برای
فیلمبـرداری بـه «جنـگ نفتکـش هـا» جایـزه ندادند.
شـما از معـدود فیلمبـرداران سـینمای ایـران هسـتید کـه
هم کارگردانی کرده ،هم تدوین ،هم نویسندگی و تهیه
کنندگـی ،ایـن هـا بـه خاطـر اجبـار کاری بـوده یـا دوسـت
داشـته ایـد در عرصـه هـای مختلـف ورود پیـدا کنیـد؟

فجـــــر
چـــهل
در دوران جشنواره خیلی

چیزها پیش می آید ،عالوه

بر محتوای فیلم ها و فضایی
که مطبوعات می سازند ،حال
و هوای جامعه و غیره در

تصمیم گیری ها دخالت دارد.

بعضی وقت ها باید چند سال
بگذرد وبه گذشته نگاه کرد.

آن وقت یک داور می تواند
بر روی تصمیم قبلی خود

پافشاری کند یا پس از چند

سال قبول کند که دچار خطا
شده است
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نـه اجبـار نبـوده اسـت .مـن از آن دسـته افـرادی هسـتم کـه
در عهـدی سـینما را یـاد گرفتـه ام کـه بـه جـای کارگـردان مـی
گفتنـد فیلمسـاز! بـه ایـن معنا که فیلمسـاز باید زاویـه دید را
مـی شـناخت ،عکاسـی بـد بـود ،با موسـیقی آشـنایی داشـت،
توانایـی نوشـتن داشـت و تدویـن هـم بلـد بـود .حتـی بایـد
کسـی بـود کـه مـی توانسـت جلـوی دوربیـن هـم کار کنـد .از
نظـر مـا در آن دوران کسـی فیلمسـاز بـود کـه بتوانـد معجـزه
کنـد .همـه دوره هـای مـن همگـی اینطـور هسـتند ،تقریبـا
همگـی نویسـنده هسـتند ،تدویـن را بلدنـد و تهیـه کنندگـی
کارهـای خودشـان و بعضـا کارهـای دیگـران را انجـام داده انـد.
یـک فیلمسـاز ایـن توانایـی را دارد که اگـر یکی از عوامل فیلم
بـه دالیلـی از جملـه بیمـاری نتواسـت سـر پـروژه بیـاد ،نگذارد
کار تعطیـل شـود و خـودش کار را جلـو ببـرد.
ایـن را مـی تـوان به عنوان نشـانه فیلمسـازان هم دوره
شما دانست؟
اگـر بـه قبـل از دوره مـا هـم نـگاه کنیـد امثـال مرحـوم مازیـار
پرتـو هـم ایـن گونـه بـود .پرتـو خـودش کارهایـش را تدویـن
مـی کـرد .کارهـای تکنیکـی فیلـم را انجـام مـی داد.
بـه عبارتـی دیگـر یـک مدیـر فیلمبـرداری بایـد یـک
ذوالفنـون باشـد؟
در سـینمای هنـری و حتـی در سـینمای تجـاری یـک مدیـر
فیلمبـرداری بایـد مثـل کارگـردان باشـد و کارهـای تکنیکـی را
خـودش انجـام دهـد حتـی چـاپ و تـروکاژ را بدانـد و قطـع
نگاتیـو را هـم بلـد باشـد .در اصـل مدیـر فیلمبرداری اسـت که
زاویـه دوربیـن ،تعـداد نماهـا و اجـزای نماهـا را مشـخص کنـد.
در سـینمای حرفه ای دنیا مثل سـینمای کره ،ژاپن و بخشـی
از سـینمای هنـد شـرایط اینگونـه اسـت .در عمـل او بـا نـگاه
کـردن از «ویـزور» حتـی زاویـه هـا را هـم مشـخص مـی کنـد و
کارگـردان صرفـا بـازی هـا را مدیریـت مـی کنـد ،مثـل آنچـه در
تئاتـر اتفـاق مـی افتـد.
شـاید مصـداق ایـن کار در تلویزیـون همـان کارگـردان
فنـی و کارگـردان هنـری باشـد!
همـان طـور اسـت ،بالخـره تلویزیـون متاخرتـر از سـینما اسـت
و بـه نوعـی از سـینما آمـده اسـت و روابـط و مشـاغل ایـن دو بـا
هـم شـباهت دارد .مـا دو نـگاه اروپایـی و آمریکایـی داریـم .در
نـگاه اروپایـی فیلمبـرداری یـک هنـر اسـت و مدیـر فیلمبـرداری
یک آرتیسـت اسـت .ولی در سـینمای آمریکا ،نگاه فنی تر می
شـود و مدیـر فیلمبـردار یـک تکنسـین بـه حسـاب مـی آیـد کـه
سـوئیچ کردن را انجام می دهد .مثال کار تولید یک اثر هنری

اسـت .یـک زمـان شـما یـک کار هنـری را برای عرصـه تجاری می
سـازید و بایـد قواعـد تولیـد انبـوه را رعایـت کنیـد و یـک زمـان
یـک قطعـه خـوب ولـی یونیـک مـی سـازید کـه شـاید ایراداتـی
هم داشـته باشـد اما «تک» اسـت .نگاه اروپایی به فیلمبرداری
نـگاه همـان عضـو هنـری تـک اسـت .ولـی نـوع فیلمـرداری در
هالیوود و بالیوود همان نگاه صنعتی است .با آنکه در صنعت
فیلمسـازی آمریـکا ،فیلمبـرداران خیلـی خوبـی هـم داریم.
اشـاره کردیـد کـه هم نسلان شـما همه کارهـای فنی و
هنـری را بایـد مـی آموختنـد و حتـی بـه کار مـی بردنـد،
پـس چـرا نسـل فیلمبـرداران پـس از شـما ،دارای ایـن
خصوصیـات نیسـت؟
پاسـخ بـه ایـن سـوال نیازمنـد یـک بحـث طوالنـی اسـت .بـه
نظـرم ایـن طـور نیسـت کـه نسـل جـوان تـر هنرمنـد نباشـند ،
اتفاقـا هنرمنـد هسـتند و کارشـان را خیلـی خوب بلد هسـتند
و توانسـته انـد در دنیـای پـر رقابـت امـروز کار کننـد .مـا مـی
بینـم کـه سـینمای ایـران جوایـز جهانـی در فیلمبـرداری مـی
گیـرد ،در حالـی کـه دوره مـا از ایـن خبـر ها نبـود ،فوقش یکی
دونفـر کارشـان در جشـنواره هـا دیـده مـی شـد و یـک نقـدی
روی آنهـا نوشـته مـی شـد .شـرایط نسـبت بـه دوره مـا تغییـر
کـرده اسـت .ابـزار هـا نیـز تغییـر پیـدا کـرده اسـت.
چـه تفـاوت هایـی بیـن دوران خودتـان و نسـل جـوان
فیلمبردارهـا مـی بینیـد؟
نـگاه کنیـد مثلا بـرای فیلمبـرداری ،امـروزه مـی شـود بـا نـور
طبیعـی کـه در یـک خانـه اسـت ،فیلمبـرداری انجـام داد .ولـی
مـا مجبـور بودیـم نعـل به نعل شـرایط را باز تولید کنیم .یعنی
بایـد نـور را مـی بردیـم وبـا چنـد برابـر نـور طبیعی فیلمبـرداری
کنیم و بعد با اصالح نور و رنگ ،تا جایی که می شـد شـرایط
را بـه شـرایط طبیعـی نزدیـک کنیـم .با اینکه هیچ گاه شـرایط
مثـل نـور طبیعـی نمـی شـد .در اصـل مـا نـگاه هنرمندانـه ای
بـه واقعیـت داشـتیم .امـا امـروز سـینما بـه شـدت واقـع گرا
شـده اسـت و بـه صـورت افراطـی بـه نقطـه واقعیـت نزدیـک
مـی شـود .دیگـر صحبـت از یـک نقاشـی از واقعیـت نیسـت،
بلکـه فیلمبـرداری دقیقـا خـود واقعیـت را ثبت مـی کند .عمال
نـگاه هنرمندانـه بـه واقعیـت از بیـن مـی رود و خـود واقعیت
صـرف جـای آن را مـی گیـرد .از سـوی دیگـر تکنولـوژی هر روز
در حال پیشـرفت اسـت .گروه های فیلمسـازی هر روز بزرگتر
مـی شـود و بـرای گرفتـن یـک صحنـه معطـل هیـچ چیـز نمـی
شـوند .همه چیز به سـمت فرمول های حرفه ای رفته اسـت
و از ایـن لحـاظ مـی شـود گفـت کار آسـان تر شـده اسـت.

سـرو شـکل جشـنواره فیلم فجر در دوره چهلم که این
روزهـا در حـال برگـزاری اسـت نسـبت بـه قبـل نسـبت
بیشـتری بـا نـام فجـر پیـدا کـرده اسـت .ایـن را مـی
توان با یک گشـت و گذار سـاده در خانه جشـنواره به
وضـوح مشـاهده کـرد .آری جشـنواره فجـر دیگـر قـرار
نیسـت بـا واژه هایـی چـون کاخ که نسـبتی بـا انقالب
اسلامی نـدارد عجیـن شـود .ایـن پارادوکـس سـالها
بـود کـه گرییـان جشـننواره فجـر را گرفتـه بـود ،ایـن
اسـتحاله واژه هـا صرفا گرییـان ظواهر را نگرفته بود
و باطـن ماجـرا کـه فیلمهـا بودنـد را نیـز دچـار کـرده
بـود .جشـنواره فجـر ظاهـر و باطـن را بـا هـم باختـه
بـود .مـی گوینـد جلـوی ضـرر را از هرجایی کـه بگیرید
منفعـت اسـت .امسـال و در دوره چهلـم از ابتـدا بـرای
برگـژاری جشـنواره فرآیندهـا طـوری طی شـد که زاویه
انحـراف از مسـیر نـا حـدی کمتـر شـود تـا دسـت کـم
فیلمهـا نسـبت بـه قبل تعـارض کمتری بـا فجر انقالب
اسلامی داشـته باشـند .مـی تـوان امیـدوار بـود کـه
بـه تدریـج و در ادوار آ تـی جشـنواره فجـر روح انقالبی

اش را بازیابی کند و این خواسـت و اراده گام محکم
خـود را در دوره چهلـم برداشـته اسـت .ایـن تحـول
باطنـی میسـر نخواهـد شـد جـز اینکـه جشـنواره فجـر
لبـاس کهنـه و منـدرس را از تـن درآورده و پوششـی
تـازه بـر تـن کنـد .آنچه رهاورد و یـادآور فرهنگ غربی
اسـت کنـار بگـذارد و طرحـی نـو درانـدازد.
ایـن روزهـا در جشـنواره فجـر بـوی انقلاب اسلامی و
فرهنـگ آرمانخـواه و تحـول خواه سـید مرتضی آوینی
بـه مشـام مـی رسـد .خانـه جشـنواره در بـرج میلاد بـا
تصاویـر و جملات آوینـی و تمثالهـای امـام راحـل و
رهبـر انقلاب آذیـن بنـدی شـده اسـت تا یادمـان نرود
مقصـد کجاسـت و سـرمنزل کـدام طـرف اسـت .امیـد
بـه آنکـه جشـنواره فجـر بـا ایـن چرخـش بـه سـمت
انقلاب اسلامی در زمانـه ای نـه چنـدان دور شـاهد
آثاری باشـد که حال دل همه اصحاب فرهنگ و هنر
و مـردم را خـوب کنـد .آثاری کـه افقهای دور را مبتنی
بـر روندهـا و حقایـق روز ترسـیم کنند و مسـیری سـبز
پیـش پـای انسـان امـروز بگشـایند.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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مصاحبه با مرتضی علی عباس میرزایی کارگردان فیلم «بیرو»

فیلمهای من جایزه گرفتند
اما اکران نشدند!

مرتضـی علـی عبـاس میرزایـی بـا کارگردانـی فیلـم «بیـرو» در ایـن دوره از جشـنواره حضـور دارد.
فیلمـی کـه تهیهکنندگـی آن را مجیـد برزگـر بـر عهـده دارد .بـا او دربـارهی جایـگاه جشـنواره در
چهلسـالگی ایـن رویـداد گفتوگـو کردیـم.

گفتوگو
مینا فرقانی
عبـاس میرزایـی دربـارهی اهمیـت جشـنوارهی فجـر در
آسـتانهی چهلسـالگی ایـن رویـداد میگویـد «بـه صـورت
کلـی بـه بلـوغ رسـیدهایم و قطعـاً رشـد کردهایـم .بـه نظـرم ما
روز بـه روز داریـم در بعضـی چیزهـا پیشـرفت میکنیـم و در
مثلا داریـم از لحـاظ فنـی پیشـرفت
بعضـی چیزهـا پسـرفت.
ً
میکنیـم ،امـا آیـا از لحـاظ محتوایـی هم پیشـرفت میکنیم
یـا بـا سانسـور درگیریـم؟ بـه هـر حـال سانسـور یـک موقعیت
محتوایـی و در خیلـی جاهـا دسـت و پاگیـر اسـت .بخشـی از
سانسـور هـم طـوری اسـت کـه شـاید بـه جماعتـی بربخـورد.
یعنـی شـاید توجـه نکننـد کـه شـما داریـد بـا کار فرهنگـی که
انجـام میدهیـد یـک موقعیـت فرهنگـی بـازی میکنیـد کـه
چنـد نفـر بتواننـد راجـع بـه آن اظهارنظر کنند تـا آن موقعیت
مثال وقتـی از معضالت اجتماعی حرف میزنیم،
را حـل کننـد.
ً
شـاید به عدهای بربخورد و باعث شـود آن فیلم دیده نشـود.
در کل فجـر قطعـاً یکـی از مهمتریـن رویدادهـای فرهنگـی و
سـینمایی مملکـت ماسـت کـه بایـد باشـد ،وگرنـه یـک پـای
ماجـرا میلنگـد .دربـارهی اینکـه چطـور و به چه شـکلی باشـد،
هـر کسـی میتوانـد اظهارنظـری کنـد و سـلیقهای داشـته

باشـد .امـا نمیتوانیـم چنیـن رویـدادی را حـذف کنیـم.».
کارگـردان فیلـم بیـرو با اشـاره بـه اینکه تعادل بین سـلیقهی
مـردم و منتقـدان در بخشهایـی وجـود دارد و در بخشهایی
وجـود نـدارد ،نظـر خـود را اینطور شـرح میدهد «باید ببینیم
چـه اتفاقـی افتـاده کـه این ارتبـاط قطع یا کمرنگ شـده .من
منتقـد نیسـتم و سـوادش را نـدارم .دربـارهی اینکـه چـه کار
کنیـم تـا رابطـهی مـردم بـا نقـد در سـینمای ایـران بهتر شـود،
هیـچ ایـدهای نـدارم .چـون امـروز بـه دلیـل وجـود شـبکههای
اجتماعـی نمیتوانیـم کسـی را مجبـور کنیـم کـه چیـزی را که
مـا میخواهیـم بپذیـرد .مـردم خودشـان انتخـاب میکننـد.
اصلا اسـم منتقـد ندارنـد ،عضـو هیـچ صنفـی
االن جماعتـی
ً
نیسـتند و در هیـچ روزنامـه یـا سـایتی قلـم نمیزننـد ،ولـی
در شـبکههای اجتماعـی طرفـداران خودشـان را دارنـد و مـردم
مطالبشـان را میخواننـد و باورشـان دارنـد .نمیدانـم چه کار
میشـود کـرد کـه رابطهی بیـن مردم و منتقدان مسـتحکمتر
شـود .راسـتش اینطـوری هـم فکـر نمیکنـم کـه ایـن ارتباط
قطـع شـده ،دسـتکم در دایـرهی پیرامونـی مـن ایـن ارتبـاط
کاملا وجـود دارد.».
ً
فیلم اولی ها اکران خوب نیاز دارند
عباس میرزایی دربارهی میزان و نحوهی اثرگذاری فیلمسازها
و جشـنوارهی فجـر بـر همدیگـر معتقـد اسـت «قطعـاً هـر دو
طـرف روی هـم اثـر میگذارند و نمیتـوان این تأثیر را نادیده
گرفت .تجربه نشان داده تغییر دبیر ،هیأت انتخاب ،هیأت
کاملا
داوری ،تیـم روابـط عمومـی و ...روی جشـنواره تأثیـر
ً
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مسـتقیم دارد .از طرفی وقتی فیلمسـاز کمتر شناختهشـدهای
وارد جشـنواره میشـود و بـه عنـوان خطشـکن بـرای همنسلان
لّهای گذشـته مسـیر جدیـدی را بـاز میکند ،بر
خـودش یا نسـ 
جشـنواره اثـر میگـذارد .جشـنواره فـارغ از ایـن جهـان هسـتی
کـه همـه روی هـم اثـر میگذارند ،نیسـت.».
ایـن سـینماگر جـوان کـه کارگردانـی فیلمهای «انـزوا» و «خون
خدا» را نیز بر عهده داشـته ،معتقد اسـت «حضور فیلمسـازان
جـوان و فیلماولیهـا و دومیهـا قطعـاً خیلـی میتوانـد
امیدوارکننـده باشـد ،بـه شـرط ایـن کـه ناامیدشـان نکننـد.
اکـران نشـدن و توجـه نکـردن بـه فیلمهایشـان قطعاً برایشـان
ناامیدکننـده اسـت ،اتفاقاتـی کـه بـرای خودمـان افتـاد .مـن
االن فیلـم سـومم را بـه جشـنواره آوردهام ،امـا خاطـرهی خوبـی
از اکـران فیلمهـای اول و دومـم در جشـنوارهی فجـر نـدارم.
فیلمهـای مـن جایـزه گرفتنـد ،امـا اکـران نشـدند .آدم هیـچ
وقـت اولینهایـی را کـه بـه او فرصـت دادهانـد و اولینهایـی
را کـه جلویـش سـد سـاختهاند فرامـوش نمیکنـد .بـا دیـدن
فیلماولیهـا بـا نگرشهـای تـازه و جهان تازه آشـنا میشـویم.
اینکـه مـردم و مسـئوالن از فیلمسـازهای جـوان حمایـت کننـد
بـر روابـط اجتماعـی و فرهنگـی ،رونـد رشـد سـینما و ...اثـر
مثال
زیـادی میگـذارد .اگـر این حمایت وجود نداشـته باشـد و
ً
فیلمشـان اکـران نشـود ،طبیعتـاً افسـرده میشـوند.».
عبـاس میرزایـی دربـارهی علـل کمبـود ژانـر در سـینمای ایـران و
بـا تأکیـد بـر نقـش کارگردانـان در ایـن زمینـه میگویـد «همـه
چیز به تربیت فیلمسـاز بسـتگی دارد؛ که آکادمیک اسـت یا
سـنتی ،و سـطح سـواد و تحصیلات اجتماعـی و آکادمیـک او
چیست .بعد باید دید سینمای ما چقدر ژانر میخواهد .شاید
سـینمای مـا و مخاطـب ،همیـن سـینمای موجـود را بخواهـد.
بـر اسـاس میـزان تقاضـا ،عرضـه شـکل میگیـرد .بسترسـازی
هـم مهـم اسـت .مـا بچـه کـه بودیم مـدام فیلمهای کـودک و
نوجـوان سـاخته میشـد .االن چطـور؟ االن چـه محتوایـی را به
خورد بچههایمان میدهیم؟ همهشـان پای ماهواره هسـتند.
خـود مـردم بـه ایـن موقعیـت خـط میدهنـد و البتـه عالقـهی
فیلمسـاز مشـخص میکنـد کـه در چـه ژانـری کار کنـد.».
داوری مردم درباره فیلمها اهمیت دارد
وی همچنیـن علـت حساسـیت آرای مردمـی در جشـنوارهی
فجـر را چنیـن تصریـح میکنـد «مـردم حتـی خیلـی مهمتـر از
موقعیت داوری تخصصی در سـینمای ایران هسـتند .چون در
نهایـت ذائقـهی مـردم انتخـاب میکنـد کـدام فیلـم را ببیننـد.
مـا فیلـم را بـرای مـردم میسـازیم ،نـه صرفـاً آدمهایـی کـه در
دایـرهی سـینما و خانـهی سـینما فعالنـد .میخواهیـم بـا مردم

ارتبـاط برقـرار کنیـم و حـرف دلشـان را بزنیـم ،یـا حـرف دل
خودمـان را بـه گـوش آنهـا برسـانیم .بنابرایـن جایـزهی مردمـی
خیلـی مهـم اسـت.».
عبـاس میرزایـی معتقـد اسـت «ما در همهی جوانب سـینمای
ایـران پیشـرفت داشـتهایم ،خصوصـاً از لحـاظ فنـی .امـا
در جاهایـی از نظـر محتوایـی گارد داریـم کـه خـوب نیسـت.
بعـد از چهـل سـال جشـنواره برگـزار کـردن نبایـد چنیـن گاردی
وجـود داشـته باشـد .بایـد اهـل تعامـل و حـرف زدن شـویم.
گاهـی سیسـتم بـه بعضـی فیلمهـا پروانهی سـاخت میدهد،
فیلمسـاز فیلمش را میسـازد ،هیأت انتخاب آن را میپسـندد
و انتخـاب میکنـد ،طبیعتـاً در ایـن صـورت فیلـم بایـد پخـش
شـود .امـا بـه آن پروانـهی نمایـش نمیدهنـد! چـرا؟! نباید این
فیلـم را توقیـف کننـد .دسـتکم در ایـام جشـنواره به فیلمها
اصلاح نزننـد .بـه نظـرم اگر این گارد را کم کنیم شـاید از لحاظ
محتوایـی شـاهد پیشـرفتهای دیگـری هـم باشـیم.».
کارگـردان فیلـم بیـرو دربـارهی فیلمسـازی در روزگار فعلـی و بـا
کال
وجـود پلتفرمهـای مختلف تصویری میگوید «فیلمسـازی ً
کار سختی است و با این تغییرات ،سختتر هم شده .وقتی
شـما بـا یـک مخاطـب باهـوش ،آنالیـن و آپدیـت مواجهید که
میتوانـد رایـگان فیلـم دانلـود کنـد و در شـبکههای اجتماعـی
چیـزی را کـه دوسـت دارد رایـگان ببینـد ،قطعـاً خیلـی بایـد
تلاش کنیـد تـا او را جـذب کنید .اینکه بتوانید مخاطبی را که
تماشـای فیلم جزو سلایقش اسـت ،با این تنوع و دسترسـی
راحـت ،جـذب کنیـد کار خیلی سـختی اسـت.».
برای رقابت فیلم نمی سازم
عبـاس میرزایـی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه بیـرو در چـه
رشـتههایی بیشـتر توان رقابت در جشـنواره را دارد میگوید
اصلا بـه رقابـت فکـر نمیکنـم.
«مـن وقتـی فیلـم میسـازم
ً
وقتـی فیلمـی را شـروع میکنـم بـه دغدغـهام فکـر میکنـم؛
بـه اینکـه چـرا دارم ایـن فیلـم را میسـازم؟ دغدغـهام ایـن
اسـت کـه بـا مـردم ارتبـاط برقـرار کنـم و بـا آنهـا حـرف بزنم.
در پایـان فیلـم هـم امیـدوارم توانسـته باشـم ایـن ارتبـاط را
برقـرار کنـم و پیامـم را انتقـال دهـم ،و از خـودم میپرسـم در
فیلـم بعـدی هـم میتوانـم بـا مـردم ارتبـاط برقرار کنـم یا نه.
در کل بازخـورد مـردم خیلـی برایـم مهـم اسـت .اینکـه فیلمم
در چـه بخشهایـی کاندیـد میشـود ،برایـم اهمیـت چندانی
نـدارد ،امـا فریـم بـه فریـم تمـام تالشـم را میکنـم کـه اول
خـودم راضـی باشـم و بعـد مـردم از دیدن فیلم لـذت ببرند.».
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سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن و مرد جشنواره فیلم فجر
از مهمترین جوایز این رویداد سینمایی است
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ذره بین
محدثه واعظیپور
از مهمتریـن و پربینندهتریـن بخشهـای اختتامیـه
هـر دوره از جشـنواره فیلـم فجـر ،بخـش اهـدای سـیمرغ
بهتریـن بازیگـر زن و مـرد نقـش اول و مکمل اسـت .وقتی
مجـری مراسـم میخواهـد نـام برنـده ایـن سـیمرغها
را بخوانـد ،نفـس بسـیاری از نامزدهـای ایـن بخـش در
سـینه حبـس میشـود و زمانـی کـه نـام برنـده بـا حـس و
حـال تماشـاگران جشـنواره و نظـر آنهـا همسوسـت ،ابـراز
احساسـات و تشـویق حاضـران مهـر تائیدی بر نظـر داوران
آن دوره اسـت.
بـا آغـاز جشـنواره و تماشـای فیلمها ،منتقـدان ،نمایندگان
رسـانهها و تماشـاگران آثـار ،بـا کشـف بهتریـن بازیهـا
دربـاره اهـدای سـیمرغ بهتریـن بازیگـر آن دوره گمانـه
زنـی میکننـد .رقابـت بازیگـران سـینما بـرای دریافـت ایـن
جایـزه ،رقابتـی نفسـگیر اسـت .بسـیاری از بازیگـران خـوب
سـینمای ایران با سـیمرغ معرفی شـدهاند و بسـیاری دیگر
کـه از بهترینهـای سـینما و تئاتـر هسـتند ،بـا سـیمرغ
بلوریـن اعتبـار مضاعـف یافتهانـد.
سیمرغهایی که فراموش نمیشوند
پرویـز پرسـتویی کشـف جشـنواره فیلـم فجـر اسـت.
اسـتعدادی برآمـده از تئاتـر کـه دو دهـه مهمتریـن بازیگر
سـینمای ایـران بـوده و همچنـان بـا وجـود تغییـر نسـل
بازیگـران ،میتوانـد بـا هـر فیلـم ،تماشـاگر را شـگفت زده
کنـد .امتیـاز کارنامـه حرفـهای پرسـتویی تنهـا در دریافـت
چهـار سـیمرغ بلوریـن و دو دیپلـم افتخـار نیسـت .تنـوع

نقشآفرینیهـای ایـن بازیگـر مثالزدنـی و امتیـاز بـزرگ
کارنامـه درخشـان اوسـت.
پرسـتویی بـرای نقشآفرینـی در فیلـم «دیـار عاشـقان»
سـاخته حسـن کاربخـش بـرای نخسـتین بار دیپلـم افتخار
دومین جشـنواره فیلم فجر را به دسـت آورد« .لیلی با من
اسـت» بـه کارگردانـی کمـال تبریـزی کـه در چهاردهمیـن
جشـنواره نمایـش داده شـد ،دیپلـم افتخـار دوم را بـرای او
بـه ارمغـان آورد .بـازی در نقـش صادق مشـکین پرسـتویی
را بـه بازیگـری بسـیار محبـوب و پـرکار تبدیـل کـرد .آقـای
بازیگر ،ویترینی از افتخار و جوایز دارد و در جشـنواره هم
رکورددار دریافت سـیمرغ اسـت .سـیمرغهایی که معموال
برای اهدای آنها به او بین داوران ،تماشـاگران و منتقدان
اجمـاع وجـود داشـته اسـت .بـه عنـوان مثـال زمانـی کـه در
شـانزدهمین جشـنواره فیلـم فجر و بـرای نقش حاج کاظم
روی سـن میرفـت تـا سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر
نقـش اول مـرد را بـه دسـت آورد ،کسـی درباره شایسـتگی
او بـرای دریافـت ایـن سـیمرغ شـک نداشـت .او ،سـتاره
شـانزدهمین جشـنواره فیلـم فجـر و «آژانـس شیشـهای»
(ابراهیـم حاتمیکیـا) پدیـده آن سـال بـود .در فاصلـه این
دوره تـا بیسـت و سـومین دوره جشـنواره کـه پرسـتویی
بـرای بـازی در «بیـد مجنـون» (مجیـد مجیـدی) سـیمرغ
بلوریـن بهتریـن بازیگـر مـرد را بـه دسـت آورد ،او سـه بـار
نامـزد دریافـت ایـن جایـزه شـد ،بـر خلاف دیگـر بازیگـران
همچنـان در کـورس رقابـت بـود .محبوبیـت پرسـتویی در
ایـن سـالها ذرهای کاهـش نمییافـت او کـه کارنامـهای
رنگارنـگ داشـت ،بازیگـر دوسـت داشـتنی سـینما بـود و
فـروش فیلمهایـش ایـن ادعـا را ثابـت میکنـد.
همـکاری بـا ابراهیـم حاتمیکیـا در «بـه نـام پدر» سـیمرغ
بهتریـن بازیگـر مـرد نقـش اول جشـنواره را یـک سـال بعـد
دوبـاره بـه کارنامـه حرفـهای ایـن بازیگـر اضافـه کـرد .در
دهـه نـود ،نسـل بازیگـران تغییـر کـرد و پرسـتویی نسـبت
بـه دهـه هفتـاد و هشـتاد بـه حاشـیه رفـت ،اگرچـه
همچنـان بازیگـری بـزرگ و تاثیرگـذار اسـت .او بـاز هـم
بـرای همـکاری بـا حاتمیکیا و در فیلم «بادیگارد» سـیمرغ
بلوریـن بهتریـن بازیگـر مـرد سـی و چهارمیـن جشـنواره
را بـه دسـت آورد .او در سـی و نهمیـن جشـنواره فیلـم
فجـر بـرای بـازی در فیلـم سـتایش شـده «بـی همـه چیـز»
(محسـن قرائـی) نامـزد دریافـت سـیمرغ بلوریـن شـد.
سـیمرغی کـه در دسـتان او آرام نگرفـت ،امـا از ارزشهـای
بـازی متفـاوت و کنتـرل شـده ایـن بازیگـر بـه یادماندنـی
چیـزی کـم نمیکنـد.
در دنیای زنان
از میـان بازیگـران زنـی کـه در جشـنواره فیلـم فجـر سـیمرغ
بلوریـن بهتریـن بازیگـر را دریافـت کردهانـد ،فاطمـه
معتمدآریـا صاحـب موقعیتـی ویـژه اسـت .معتمدآریـا
یکـی از مهمتریـن بازیگـران دهـه هفتـاد و هشـتاد ،بـرای
بـازی در فیلـم «جهیزیـه بـرای ربـاب» (سـیامک شـایقی) کـه
چهارمیـن فیلـم کارنامـه اوسـت نامـزد دریافـت لـوح زریـن

مردان پرافتخار
زندهیـاد خسـرو شـکیبایی بازیگـر محبـوب سـینمای ایـران،
بـرای بـازی در «هامـون» (داریوش مهرجویی) که نخسـتین
حضـور جـدیاش در سـینما بـود سـیمرغ بلوریـن بهتریـن
بازیگـر مـرد را بـه دسـت آورد .شـکیبایی کـه سـالها در
تئاتـر درخشـیده بـود بـا «هامـون» سـتاره شـد و تـا آخریـن
روزهـای زندگـی حرفـهاش محبوب و دوسـت داشـتنی باقی
مانـد .بـازی در نقـش رضـا در «کیمیـا» (احمدرضـا درویش)
دومیـن سـیمرغ بلوریـن را برای این بازیگر بـه ارمغان آورد.

بـار سـیمرغ بلوریـن را بـه خانـه بـرد .بـازی در کمـدی مفـرح
و پرفـروش «همسـر» (مهـدی فخیـمزاده) در دوازدهمیـن
جشـنواره فیلـم فجـر و در دوران اوج فعالیـت حرفـهای
معتمدآریـا ،بـاز هـم سـیمرغ بلوریـن را بـرای ایـن بازیگـر بـه
ارمغـان آورد .معتمدآریـا آخریـن بـار بـرای بـازی در «بنفشـه
آفریقایـی» (مونـا زنـدی) نامـزد دریافـت سـیمرغ بلوریـن
بهتریـن فیلـم از سـی و هفتمیـن جشـنواره فیلـم فجـر شـد.
لیلا حاتمـی بازیگـر محبـوب و سـتایش شـده دو دهـه
اخیـر ،بـا بـازی در فیلـم «لیلا» (داریـوش مهرجویـی) دیپلم
افتخـار بهتریـن بازیگـر پانزدهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر را
دریافـت کـرد .او کـه  11بـار نامـزد دریافـت سـیمرغ بلوریـن
بهتریـن بازیگـر زن شـده ،در «بـی پولـی» (حمیـد نعمـت
اهلل) بـرای اولیـن بـار ایـن جایـزه را بـه دسـت آورد .حاتمـی
در سـی و پنجمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـرای فیلمـی دیگر
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بهتریـن بازیگـر مکمـل زن شـد ،امـا نخسـتین بـار بـرای بـازی
در فیلـم «برهـوت» (محمدطالبـی) سـیمرغ بلوریـن بهتریـن
بازیگـر نقـش مکمـل را دریافـت کـرد .سـه سـال بعـد او ایـن
جایـزه را بـرای بازی در «مسـافران» (بهـرام بیضایی) تکرار کرد
و در یازدهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـرای بـازی در نقشـی
پیچیـده در «هنرپیشـه» (محسـن مخملبـاف) بـرای سـومین

از ایـن کارگـردان ،سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگر جشـنواره
را بـرای ایفـای یـک نقـش ویـژه در «رگ خـواب» بـه خانـه
بـرد .بـاران کوثـری بازیگـر جـوان سـینمای ایران 6 ،بـار نامزد
دریافـت سـیمرغ بلوریـن شـده و بـرای «کوچـه بینـام»
(هاتـف علیمردانـی)« ،خـون بـازی» (رخشـان بنیاعتمـاد) و
«روز سـوم» (محمدحسـین لطیفـی) سـیمرغ بلوریـن را بـه
دسـت آورده اسـت .تعـداد سـیمرغهای بلوریـن کارنامـه
ایـن بازیگـر نسـبت بـه سـن او ،قابـل توجـه اسـت.
هدیـه تهرانـی سـتاره محبـوب و پرفـروش سـینمای ایـران
در دهـه هشـتاد ،پنـج بـار نامـزد دریافـت سـیمرغ بلوریـن
شـده و بـرای «قرمـز» (فریـدون جیرانـی) و «چهارشـنبه
سـوری» (اصغـر فرهـادی) سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر
هفدهمین و بیسـت و چهارمین جشـنواره فیلم فجر را به
دسـت آورده اسـت .دو فیلمـی کـه در اکـران عمومـی هـم
پرفـروش بودنـد .مریلا زارعـی یکـی دیگـر از پرافتخارتریـن
بازیگـران سـینمای ایـران در یـک دهـه اخیـر بـوده اسـت .او
چهـار بـار نامـزد دریافـت سـیمرغ بلوریـن شـده و نخسـتین
بـار بـرای بـازی در نقشـی کوتـاه در فیلـم «سـربازان جمعـه»
(مسـعود کیمیایـی) در بیسـت و دومیـن جشـنواره فیلـم
فجـر سـیمرغ بلوریـن را بـه دسـت آورد .آن جایـزه و آن
نقـش ،زارعـی را بـه بازیگـری پـرکار در سـینما تبدیـل کـرد
و بـه نقطـه عطفـی در کارنامـه ایـن بازیگـر تبدیـل شـد.
زارعـی در سـی و دومیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـرای بـازی
در نقـش یـک مـادر شـهید برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن
بازیگر نقش اول زن برای فیلم سـتایش شـده «شـیار»۱۴۳
(نرگـس آبیـار) شـد .سـه سـال بعـد او بـرای بـازی در فیلـم
«زیـر سـقف دودی» (پـوران درخشـنده) سـیمرغ بلوریـن
بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن را بـه دسـت آورد.
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شـکیبایی بـرای بازی در «سـاالد فصل» (فریـدون جیرانی)
بـرای سـومین بـار سـیمرغ بلوریـن را بـه خانـه بـرد و بـرای
بـازی در «اتوبـوس شـب» دیپلـم افتخـار بهتریـن بازیگـر
نقـش اول مـرد از بیسـت و پنجمیـن جشـنواره فیلـم فجر
را دریافـت کـرد.
فرامـرز قریبیـان از معـدود بازیگـران پیـش از انقلاب بـود
کـه پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی توانسـت در سـینما
فعالیـت کنـد .او در دهـه شـصت و هفتـاد بازیگری پرکار
بـود .قریبیـان در ششـمین جشـنواره فیلـم فجـر بـرای
بـازی در «تـرن» (امیـر قویـدل) سـیمرغ بلوریـن بهتریـن
بازیگـر نقـش اول مـرد را دریافـت کـرد .دومیـن سـیمرغ
بلوریـن قریبیـان هـم بـرای فیلمـی از همیـن کارگردان به
او اهـدا شـد .بـازی در «بنـدر مـه آلـود» ایـن بازیگـر را در
یازدهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر صاحـب دومیـن سـیمرغ
بازیگـری کارنامـهاش کـرد .همـکاری بـا ابوالحسـن داودی
در «مـرد بارانـی» سـومین سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگر
نقـش اول مـرد بیسـت و هشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر
را بـرای قریبیـان بـه ارمغـان آورد.
مهـدی هاشـمی بازیگـر باسـابقه تئاتـر و سـینما ،در
همـکاری بـا دوسـت و همـکار قدیمـیاش بـرای بـازی در
«دو فیلـم بـا یـک بلیـت» (داریـوش فرهنـگ) سـیمرغ
بلوریـن بهتریـن بازیگـر مرد نهمین جشـنواره فیلم فجر را
دریافـت کـرد ،او در بیسـت و نهمیـن جشـنواره فیلم فجر
بـرای بـازی در «آقـا یوسـف» (علـی رفیعـی) و «آلزایمـر»

دومیـن سـیمرغ بلوریـن را بـه کارنامـهاش اضافـه کـرد.
در میـان بازیگـران مـرد سـینمای ایـران تعـداد آنهایـی که
دوبـاره سـیمرغ بلوریـن را به دسـت آوردهاند کم نیسـت.
از سـتاره نوظهـور ایـن سـالها نویـد محمـدزاده کـه بـرای
«ابد و یک روز» (سـعید روسـتایی) و «بدون تاریخ ،بدون
امضـا» (وحیـد جلیلونـد) سـیمرغ بلوریـن را دریافـت کـرد
تـا رضـا عطـاران کـه بـرای «روشـن» (روح اهلل حجـازی) و
«طبقـه حسـاس» (کمـال تبریـزی) ایـن جایـزه را به دسـت
آورده و محسـن تنابنـده کـه بـرای «سـنگ اول» (ابراهیـم
فـروزش) و استشـهادی بـرای خـدا (علیرضـا امینـی) در
بیسـت و ششـمین و «فـراری» (علیرضـا داودنـژاد) سـی
و پنجمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـه دسـت آورده اسـت.
شـهاب حسـینی یکـی از پرافتخارتریـن بازیگران سـینمای
ایـران در ایـن سـالها برای بـازی در «سوپراسـتار» (تهمینه
میالنـی) سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر مـرد جشـنواره
بیسـت و هفتم را دریافت کرد .او دیپلم افتخار بهترین
بازیگـر نقـش اول مـرد جشـنواره فیلـم فجـر را بـرای بـازی

در «محیا» (اکبر خواجویی) به دسـت آورده اسـت .بهرام
رادان بـرای بـازی در نقـش یـک جـوان کـه گرفتـار اعتیـاد
میشـود در «شـمعی در بـاد» (پـوران درخشـنده) و در
بیسـت و دومیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـرای نخسـتین
بـار سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر مـرد را دریافـت کـرد.
همـکاری بـا داریـوش مهرجویی در فیلم «سـنتوری» و باز
هـم در نقـش جوانـی کـه گرفتـار اعتیاد میشـود ،دومین
سـیمرغ بازیگـری را روی دسـتهای ایـن سـتاره نشـاند.
سیمرغی که باعث اعتبار است
بعضـی از بازیگـران ،کارگردانهـا و حتـی تهیهکنندههـای
سـینما روی سـن اختتامیـه دورههـای مختلـف جشـنواره
بـه داوران تاختهانـد ،بعضـی در گفتگوهایشـان جوایـز
جشـنواره فیلـم فجـر را بیاعتبـار و کـم ارزش دانسـتهاند.
امـا کمتـر کسـی اسـت کـه ندانـد دسـت کـم دریافـت
سـیمرغ بلوریـن بازیگـری هـر دوره ،علاوه بـر افزایـش
قابـل توجـه دسـتمزد بازیگـران بـه بیشـتر دیـده شـدن
و پـرکار شـدن آنهـا انجامیـده اسـت .بازیگرانـی بودهانـد
کـه اسـتعداد نداشـته یـا نتوانسـتهاند از ایـن فرصـت به
درسـتی اسـتفاده کننـد ،امـا قاعـده این اسـت :آنهایی که
سـیمرغ بلوریـن را دریافـت کردهانـد ،در سـینما مانـدگار
شـد هاند.

ابراز خوشحالی اکبر نبوی از «قاب های ماندگار» جشنواره فجر

فرصتی برای تماشای فیلم های قدیمی
روی پرده عریض

اکبر نبوی که میزبان نشست «قابهای ماندگار؛ بررسی و نمایش گنجینههای سینمای ایران» است برنامههای
فرهنگی جشنواره را اقدامی درست و بجا در جشنواره فیلم فجر عنوان کرد
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امسـال جشـنواره فجـر میزبـان نشسـتهایی بـا عنـوان
قابهای ماندگار سـینمای ایران ،با کارگردانان و سـینماگران
مهمـی چـون محمدعلـی باشـه آهنگـر ،سـیف اهلل صمدیـان،
اسـتاد علـی نصیریـان ،واروژ کریـم مسـیحی ،علیرضـا داوود
نـژاد و دیگـر فیلمسـازان سـینمای ایـران خواهـد بـود.
ایـن برنامـه در کنـار دیگـر نشسـتهای تخصصـی سـینمای
ایـران بخـش فرهنگـی جشـنواره فیلـم فجـر را بـه مدیریـت
سـعید الهـی تشـکیل میدهنـد.
نبـوی در گفتوگـوی کوتاهـی در خصـوص قابهـای مانـدگار
جشـنواره و ضـرورت برگـذاری ایـن بخـش گفـت :کمـی صحبت
کردن درباره این موضوع برای من سـخت اسـت زیرا به عنوان
میزبـان ایـن نشسـت انتخاب شـدهام اما مختصـراً باید بگویم
کـه دکتـر نقـاشزاده و مدیـران چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر
طراحـی درسـتی صـورت دادهاند.
وی توضیـح داد :بـرای آنکـه نسـل جدیـد و جـوان عالقمنـد
بـه سـینمای ایـران کـه تـا بحـال فیلمهـای خـوب را روی پرده
ندیدهانـد یـا فرصـت کمـی فراهـم شـده بـوده تـا فیلمهـا را
بـا کیفیـت عالـی روی پـرده تماشـا کننـد ،ایـن برنامـه و اکران
آن فرصـت خوبـی بـرای دیـدن آنهـا را فراهـم میکنـد .البتـه
فیلـم گاو در سـینماتکها اکـران داشـته اسـت ،امـا خیلـی از
فیلمهـا کمتـر فرصـت اکـران بـا کیفیـت خـوب را داشـتهاند.
نسـل جدیـد بایـد ایـن فیلمهـا را روی پـرده ببینـد امـا عمومـاً
آنهـا را روی قـاب کوچـک تلویزیـون دیـده اسـت .تماشـای
فیلـم روی پـرده جهـان دیگـری را بهوجـود مـیآورد و سـاخت
ایـن جهـان خیلـی اهمیـت دارد.
نگاه جشنواره فجر به گذشته خوب است
نبـوی اضافـه کـرد :نکتـه دیگـر ،اینکـه جشـنواره فیلـم فجـر
بـه گذشـته نگاهـی داشـته باشـد خوب اسـت .اینکـه ببیند
کـه در ایـن مسـیر  40سـاله چـه فیلمهایـی آمـده اسـت
و چـه جهانـی سـاخته اسـت و در معمـاری سـینمای ایـران
جایـگاه فیلمهـای مطـرح کجـا اسـت؟ البتـه در فرهنـگ مـا

ایرانیهـا میگوینـد کـه 40سـالگی زمـان پختگـی اسـت امـا
سـینمای ایـران هنـوز بـه آن پختگـی نرسـیده اسـت .البتـه
فـراز و فرودهـای زیـادی سـینمای مـا داشـته اسـت و بـرای
همیـن کمـی سـخت اسـت کـه دربـاره پختگـی در سـینمای
ایـران صحبـت کنیـم اگرچـه کـه فیلمسـازان زیـادی داریـم
کـه بـه بلـوغ رسـیدهاند .در هـر حـال ایـن بازنگـری خیلـی
خـوب اسـت .چراکـه زبـدگان آثـار را مـورد مـرور مجـدد قـرار
میدهـد و بازبینـی میکنـد .ایـن بازبینـی مـرور خاطـرات
سـینمای ایـران اسـت .مـرور سـرمایههای سـینمایی کـه
بـه سـرمایههای ملـی تبدیـل شـدهاند .چـون هـر فیلـم
خوبـی بـرای ژانـر دفـاع مقـدس باشـد یـا بـرای دیگـر ژانرهای
سـینمای مـا ،بهشـرطی کـه اسـتوار و قـوی سـاخته شـده
باشـد بـه عنـوان سـرمایههای مـوزه سـینمای ایـران قلمـداد
میشـوند کـه ازآن بـه عنـوان الماسهـای کوه نور سـینمای
ایـران بایـد یـاد کـرد.
فیلمهای خوب در گذر زمان ارزش افزوده پیدا می کنند
میزبـان نشسـتهای قابهـای مانـدگار بیـان کـرد کـه ایـن
آثـار ارزش خاصـی دارنـد وگـذر زمـان از ارزش آنهـا کم نکرده
اسـت بلکـه بـه عقیـده مـن ارزش افـزوده هـم پیـدا کردهاند.
آثـار فرهنگـی و هنـری در گـذر زمـان ارزش افـزوده تولیـد
میکننـد .بـه عنـوان مثـال از زمانـی کـه «دیـده بـان» سـاخته
شـده اسـت تـا االن مـدام در حـال تولیـد ارزش افـزوده
اسـت .همچنیـن «پـرده آخـر»« ،خانـه دوسـت کجاسـت؟»،
«بچههـای آسـمان» و...
وی بیـان کـرد کـه نـه تنهـا آثار سـینمایی مـا بلکه هر اثـر ادبی
و هنـری مـا در تمـام ایـن سـالها مـدام بـه ارزششـان افـزوده
میشـود .ماننـد شـاهنامه فردوسـی ،دیـوان حافـظ و موالنـا،
آثـار منظـوم و منثـور عطـار و ...همگـی در حـال تولیـد ارزش
افـزدوه بـرای جامعـه ایرانی اسـت .برای همیـن این برنامهها در
حقیقـت یـک قدرشناسـی از سـینمای ایـران اسـت کـه باید به
مـرور در سـینمای مـا ادامـه داشـته باشـد.

فجـــــر
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رهبرانقالبمعتقدند
سینما کلید پیشرفت کشور است

دومین نشسـت از نشسـتهای فرهنگی «سـینمادانش» با
عنـوان جریـان شناسـی فرهنگی سـینمای پـس از انقالب با
حضـور محمدرضـا برزویـی« ،عضـو هئیـت علمـی دانشـگاه»
از بسـترهای مجـازی چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر برگـزار
شد .
محمدرضـا بروزیـی در ایـن نشسـت عنـوان کـرد :جریـان
شناسـیها عمدتـا بـا مبنـای صنعـت و تجـدد طبقهبنـدی
میشـود ولـی میتـوان جریـان شناسـیها را بـا محوریـت
انقلاب اسلامی تقسـیم کـرد.
او در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه سـینما ،امـروز محبوبترین
و اغوا کنندهترین رسـانه تصویری در اکوسیسـتم ارتباطی
ایرانیـان تلقـی میشـود ،گفـت :در رابطـه بـا کارکـرد سـینما
بعـد از انقلاب اسلامی امـام خمینـی (ره) در سـخنرانی

اردیبهشـت سـال  59بیـان کردنـد «مـا گوینـدگان و
نویسـندگان خوبـی داریـم و ایـن یعنـی مـا همه چیـز داریم
مـن غالبـاً فیلمهایـی کـه خـود ایرانیـان درسـت میکننـد
بـه نظـرم بهتـر از فیلمهایـی اسـت کـه در دیگـر کشـورها
سـاخته میشـود».
سینما از منظر امام خمینی (ره) تمدن ساز است
بـه گفتـه وی همچنیـن رهبـری در سـخنان خـود مطـرح
کردهانـد «سـینما هنـری انسـان سـاز و ابـزار راهبـردی و
سـینما کلید پیشـرفت کشـور اسـت ».اگر بخواهیم در یک
جمـع بنـدی افـق رهبـران انقالب اسلامی نسـبت به سـینما
را بیـان کنیـم میتـوان گفـت کـه سـینما از منظـر امـام
خمینـی (ره) تمـدن سـاز و سـینما از منظـر امـام خامنـهای
انسـان سـاز اسـت.

گفتوگو با نیما مهدیان کارگردان
مستند «آن مرد با اتوبوس آمد»

نیما مهدیان با کارگردانی مستند «آن مرد با اتوبوس آمد» در
ایـن دوره از جشـنواره حضـور دارد .مسـتندی کـه تهیهکنندگی
آن را خـودش بـر عهـده داشـته اسـت .بـا او دربـارهی جایـگاه
جشـنواره در چهلسـالگی ایـن رویـداد گفتوگـو کردیم.
مهدیـان دربـارهی جایـگاه فیلـم مسـتند در جشـنوارهی
فجـر میگویـد «اگـر واقعبیـن باشـیم مخاطـب عـام بـرای
دیـدن فیلـم داسـتانی میآیـد .ولـی قالـب فیلـم مسـتند بـا
خصوصیـات ذاتیاش تأثیرگذارترین قالب فیلمسـازی اسـت.
بنابرایـن نمیتـوان آن را حـذف کـرد .از طرفـی اگـر فیلـم خوب
بـر اسـاس سیاسـتها ،اهـداف و مانیفسـت جشـنوارهی فجـر
(کـه رسـالتش از اسـمش پیداسـت) انتخـاب و اکـران شـود،
جریـان فیلمسـازی کشـور تقویـت خواهـد شـد.».
او بـا بیـان اینکـه سـه عامـل رسـانه ،فیلمسـاز و مسـئوالن
جشـنواره بـر میـزان دیـده شـدن آثـار مسـتند مؤثرنـد ،توضیح
میدهـد «مهمتریـن رسـالت سـینما ،سـرگرمی اسـت .مـردم
دوسـت دارنـد قصـه بشـنوند و سـرگرم شـوند .بعـد چیـزی یـاد
بگیرند و آگاهتر از سالن بیرون بروند .هیچ قالبی مثل مستند
نمیتوانـد ایـن کار را انجـام دهـد .چـون آینـهی تمامنمـای
زندگـی مـردم اسـت .مسـتند در سـایهی بخـش داسـتانی قـرار
گرفتـه ،امـا دو کاسـتی وجـود دارد )۱ :مدیـران سـینمایی بایـد
درک درسـتی از جایـگاه مسـتند پیـدا کننـد و بداننـد فقـط در
بزنگاههـای سیاسـی نبایـد مسـتند بسـازند )۲ ،مستندسـازها

نبایـد کارهـای تاریخانقضادار انجام دهند .مسـتند مدیومهای
مختلفی دارد .باید مستند پژوهشمحور و مطالبهگر بسازیم
که سـرگرمکننده باشـد و در تاریخ سـینمای کشـور مانا شـود.
مسـئوالن هـم ریلگـذاری کنند که تولید مسـتندهای مردمی
و قوی با موضوعات جذاب تداوم داشـته باشـد .اگر متولیان
بـه فیلمسـاز اجـازه دهنـد کـه فیلـم مردمـی بـا حفـظ شـئون
اخالقـی و فرهنگـی بسـازد و مسـتندش داسـتان ،ریتـم ،فـرم و
سـاختار و موضوع خوبی داشـته باشـد ،حتماً دیده میشود.».
ایـن کارگـردان و تهیهکننـدهی سـینمای مسـتند بـا اشـاره بـه
اینکـه انتخـاب و تقدیر درسـت از فیلمهـا در تمام بخشهای
جشـنواره باعـث تشـویق و قوتقلـب فیلمسـاز میشـود،
میافزایـد «داوری در ایـن جشـنواره ،بـر اسـاس اهـداف خـود
جشـنواره ،دسـتکم تولیدات سـینمایی سال آیندهی کشور را
ریلگـذاری میکنـد .از جشـنوارهی فیلم فجـر انتظار میرود به
فیلمی که خانوادگی اسـت ،به تعالی تعهد و انسـانیت کمک
میکنـد و هدفـش احیـای اخالقمـداری و فضایـل اخالقـی در
جامعـه اسـت ،توجه کنـد.».
مهدیـان دربـارهی راهکارهـای افزایـش اسـتقبال از اکـران
مسـتندها ،بـا بیـان اینکـه نمیتوانیـم انتظـار داشـته باشـیم
مسـتند بـه انـدازهی فیلـم داسـتانی مخاطـب داشـته باشـد،
میگوید «مسـتندها باید در سـبد فرهنگی خانوادهها باشـند.
یک مسـتند اگر ژانر ،موضوع جذاب و خالصهداسـتان داشـته
باشـد ،خـوب تببیـن شـود ،برایـش نقـد بنویسـند ،رسـانهها در
مـوردش حـرف بزننـد و در برنامههـای رادیویـی و تلویزیونـی
معرفـی و پیشـنهاد شـود ،حتمـاً دیـده میشـود .اینکـه امسـال
فیلمسـازان در خانـهی جشـنواره حضـور دارنـد خـوب اسـت .اما
زمـان اکرانهـای بیرون از خانهی جشـنواره مناسـب نیسـت.».
کارگـردان و تهیهکننـدهی ایـن مسـتند راهیافتـه بـه جشـنواره
دربـارهی اثـر خـود میگویـد «فیلـم در قالـب تراژیکمدی اسـت
و در خصـوص صـد سـال تاریخچـهی اتوبوسرانـی تهـران و
اتفاقـات فرهنگـی ،اجتماعـی ،رفتارشناسـی و آنچـه در تعامـل
بیـن اتوبـوس و آدمهـا اتفـاق میافتـد ،بـا نگاهـی جـدی بـه
ابعـاد وجـودی اتوبـوس در بزنگاههـای سیاسـی کشـور.».
مهدیـان نقطـهی قوت فیلم خـود را مردمیبودن آن میداند و
ادامـه میدهـد «ایـن فیلم پژوهش دو سـال و نیمـه دارد .من
یـک تاریـخ مغفـول ،نانوشـته و پـر از تناقـض را زنـده کـردهام.
یک فیلم مسـتند با سـاختار کمدی سـاختهام که شـاید کمتر
کسـی ریسـک سـاختن چنیـن اثـری را بپذیـرد .سـعی کـردم
مسـتندی بسـازم کـه مـردم از دیدنـش لـذت ببرنـد .کوشـیدم
حتـی اتفاقـات تلـخ سیاسـی را بـا زبـان طنازانـه تلطیـف کنـم.
فراتـر از اینهـا سـعی کـردهام فیلمـم انقالبـی ،مطالبهگـر و به
دنبـال عدالت باشـد.».
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ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
در نشست تخصصی «رنگ در سینمای امروز ایران» در خانه جشنواره مطرح شد
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مسـعود سـفالیی در نشسـت تخصصـی «رنـگ در سـینمای
امـروز ایـران» گفـت :محـور امـروز رنـگ در فیلـم تعامـل
فیلمبـرداری و البراتـوار اسـت.
در سـومین روز از برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر ،نشسـت
تخصصـی «رنـگ در سـینمای امـروز ایـران» بـا حضـور
مسعود سفالیی (مجری) ،محمود کالری(مدیر فیلمبرداری
) سـاعد نیـک ذات (مدیـر فیلمبـرداری) و کامـران سـحرخیز
(متخصـص البراتـوار دیجیتـال) در خانـه جشـنواره برگـزار
شد .
محمـود کالری در ایـن نشسـت عنـوان کـرد :بعـد از
دگرگونـی فیلمبـرداری از آنالـوگ بـه دیجیتـال ایـن مبحث
تصحیـح رنـگ اهمیـت پیـدا کـرده اسـت .تصحیـح رنـگ
در دوران آنالـوگ هـم بـود امـا بـا جهانـی محدودتـر ،ایـن
بخـش حداکثـر در سـه جلسـه نشسـت بیـن متخصـص
فنـی و رنگپـرداز بـه نتیجـه میرسـید.
قواعـد اولیـه در آن دوران هـم جـاری بـود ،نزدیکـی
سـلیقه رنگپـرداز و فیلمبـردار اهمیـت داشـت امـا تعـداد
البراتوارهـا محـدود و تعـداد افـراد در ایـن حـوزه نیـز کـم
بـود همچنیـن افـراد در ایـن حـوزه میتوانسـتند بـا هـر
سـلیقهای شـروع بـه کار کننـد.
سـاعد نیـکذات توضیـح داد :کار در آن دوران سـخت
بـود و امکانـات محـدود بـود .همـه چیـز چشـمی بـود و بـا

مکانیسـم رنگهـا بـه وجـود نمیآمد .بعدها بـا ورود ابزار
دیجیتـال امکانـات اضافـه شـد در صورتـی کـه میتـوان
حتـی روی یـک پیکسـل کار کـرد .گریـد دادن بـه رنـگ
نکتـه مهمـی بـود کـه اضافـه شـد .در دیجیتـال نظـارت بـر
پیکسـل از همـان ابتـدا وجـود دارد و ناحیـهای و نقطـهای
و پیکسـلی میتـوان کار کـرد.
نقش کارگردان در فیلمبرداری
در ادامـه کامـران سـحرخیز در خصـوص فراتـر رفتـن نـگاه
از بعـد فنـی اضافـه کـرد :اینکـه چقـدر میتـوان قبـل از
فیلمبـرداری بـا فیلمبـردار تعامـل ایجـاد کـرد ،اهمیـت
دارد .کالـر گریدینـگ یـک سـطح باالتـر اسـت و امـروز در
ایـن حـوزه فراتـر رفتهایـم و میخواهیـم حـس جدیـدی
بـه صحنـه بدهیـم .طبیعتـا اگـر بـا فیلمبـردار پیـش از کار
صحبـت شـود ،میتـوان کارهـای گسـتردهتری کـرد .در
گذشـته اصلاح رنـگ فنـی بـود امـا امـروز کاری خالقانـه
اسـت .حتـی تصمیـم دارنـد کـه ایـن رشـته را وارد اسـکار
کننـد .مـا اسـتقبال میکنیـم کـه فیلمبـردار هـم در طـول
کار بـا مـا همـکاری کنـد .اینهـا بـه قصـه و فضاسـازی
بـرای پیـش بـرد داسـتان کمـک میکنـد.
سـفالیی اضافـه کـرد :رسـیدن بـه وحـدت ،هـدف تمـام
کارهـا اسـت و محمـود کالری در خصـوص نقـش ایـن

کـه دانایـی کافـی دارنـد بـه پیشبـرد کار کمـک میکننـد.
او ادامـه داد :مـن سـعی میکنـم بـا فرمـت خـام کار کنـم
زیـرا فیلمبـردار و کالریسـت رنـگ را تسـت میزننـد.

زمانی که درک درستی
از پدیدهای وجود
نداشته باشد به

موفقیت نمیرسد.
بزرگ دنیا به لوکیشن
فکر میکنند و وقت

میگذارند اما اگر فکر

نشود فیلم به هدفش
نمیرسد .باید تصویر
درستی در اختیار

البراتوار قرار گیرد

مبحـث در دیگـر عناصـر سـاخت فیلـم گفـت :اکنـون ایـن
بخـش کامـل کننـده رونـد فیلمبـرداری امـروز دنیـا اسـت و
میتوانـد فراتـر از یـک نقطهنظـر در ذهـن کارگـردان باشـد
همچنیـن میتوانـد پیشـنهادات دیگـری را هـم مطرح کند
کـه حتـی بـه ذهـن کارگـردان نیـز نرسـیده باشـد.
او ادامـه داد :بـا ایـن شـیوه بـه عرصـه جدیـدی بـرای
پرداخـت فیلـم میرسـیم و بخـش البراتـوار و سـاختار
بصـری میتوانـد اثـر کارگـردان را دگرگـون کنـد پـس
میتـوان ویژهتـر بـه ایـن موضـوع نـگاه کـرد.
وی افـزود  :بـه همیـن دلیـل ایـن عرصـه مهـم شـده اسـت
زیـرا فراتـر از دیـدگاه ،کارگـردان را میتوانـد عینـی کنـد و
ایـن موضـوع بـه تسـلط فردی که در ایـن حوزه کار میکند،
برمیگـردد.
در قدیم کنترل رنگ خیلی دشوار بود
کالری ادامه داد :در دورانی که ویدیو بسیار ابتدایی بود،
در حـال سـاخت فیلمـی بودیـم کـه عمـده آن در ماشـین
بـود و نمیتوانسـتیم در اطـراف ماشـین دوربیـن نببندیـم.
همچنیـن ایـن دوربیـن نمیتوانسـت دوربیـن فیلمبـرداری
باشـد زیـرا بسـیار بـزرگ بـود؛ آن زمـان از یـک هندیکـم
کوچـک اسـتفاده کردیـم و بـه سـختی اصلاح رنـگ شـد.
نهایتـا بـرای اولینبـار تصویـری داشـتیم کـه از ویدیـو بـه
فرمتـی تبدیـل شـده بـود کـه قابـل پخش در سـینما باشـد.
در آن زمـان کنتـرل رنـگ دشـوار بـود.
وی افـزود :ایـن کار فراتـر از یـک کار فنـی بـود و امـروزه
جایـگاه البراتـوار در دیجیتـال بـه سـطحی ارتقـا پیـدا کرده
کـه دیگـر فقـط یـک کار فنـی نیسـت و پیشبینـی میکنـم
کـه در آینـده رشـد بیشـتری داشـته باشـد.
سـاعد نیـکذات نیـز اضافـه کـرد :در گذشـته فیلمبـردار
همـه چیـز را میدانسـت و جادوگـر سـینما بـود امـا امـروز
ایـن موضـوع فراتـر رفتـه و طـراح صحنـه ،البراتـوار و جلـوه
ویـژه در کنـار فیلمبـردار اهمیـت پیـدا کـرده اسـت .تیمـی

در البراتوار دیجیتال پیشرفت زیادی کرده ایم
محمـود کالری ادامـه داد :زمانـی کـه درک درسـتی از
پدیـدهای وجـود نداشـته باشـد بـه موفقیـت نمیرسـد.
در فیلمسـازیهای بـزرگ دنیـا بـه لوکیشـن فکـر میکننـد
و وقـت میگذارنـد امـا اگـر فکـر نشـود فیلـم بـه هدفـش
نمیرسـد .بایـد تصویـر درسـتی در اختیـار البراتـوار قـرار
گیـرد .مـا در عرصـه البراتـوار دیجیتـال پیشـرفت قابـل
مالحظـهای داشـتیم .حرکـت بـه سـمت دیجیتـال بـا یـک
شـوک همـراه بـود و زمـان میبـرد که هر چیـز جایگاه خود
را پیـدا کنـد.
وی افـزود :نکتـه اساسـی دوسـتانی هسـتند کـه کار
اجرایـی بخـش زیباییشـناختی کار را برعهـده دارنـد و
بایـد پیشـینه کار تصویـر را داشـته باشـند .چنـد عنصـر
ماننـد جشـنواره باعـث میشـود که کارهای فنـی به موقع
انجـام نشـود .زیـرا ایـن کار فکـر و تمرکـز میخواهـد و
بـه تـوان نیـاز دارد .همچنیـن قبـل از جشـنواره شـبانهروز
کار میکننـد و در نهایـت آنچـه کـه مطلـوب اسـت ،رخ
نمیدهـد.
به آینده تصویر در سینمای ایران امیدوارم
او ادامـه داد :در خیلـی از کارهـا دوسـتان فیلمبـردار کار
خود را میکنند اما وقتی به محدوده جشـنواره میرسـند،
در آن زمـان هیـچ البراتـواری نمیتوانـد کمـک کنـد .من به
آینـده تصویـر در سـینمای ایـران امیدوارم.
نیکذات در پایان خاطرنشان کرد :در ارتباط با رنگ حرکت
کردهایم اما بنیادی نیسـت .سـینمای ما ژورنالیسـتی شده
و سـرعت کیفیـت را از بیـن میبـرد .در پـس تولیـد توهـم
دانـش رخ میدهـد و چـون شـما بلدیـد کـه بـا کامپیوتـر
کار کنیـد فکـر میکنیـد کـه همـه چیز را میدانید .مشـکل
ایـن اسـت کـه آموزشهـای الزم در دانشـگاه رخ نـداده
اسـت .در فشـار پالنـی قـدرت خالقیـت از بیـن مـیرود .هر
کس با یک کامپیوتر میگوید کالریسـت اسـت اما مسـیر
حرفـهای بـودن زنجیـرهای اسـت کـه باید کامل شـود.
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در فیلمسازیهای

فیلمبردار بدون مشورت موفق نیست
او ادامـه داد :در گذشـته نسـبت ،یـک بـه سـه بـود امـا
امـروزه خیلـی گسـتردهتر شـده اسـت .در قـدم اول بایـد
درسـت فیلمبـرداری کـرد .بایـد بـا ابـزار اسـتاندارد کار کـرد
و باقـی بـه صـورت خالقیـت وارد کار شـود .تـا میتوانیـد
در زمـان فیلمبـرداری کار خـود را انجـام دهیـد و اگـر نشـد
سـراغ البراتـوار برویـد.
سـحرخیز درخصـوص جایـگاه البراتـوار عنـوان کـرد :اگـر
تصویر مناسـبی نداشـته باشـم نمیتوانم کار شایسـتهای
تحویـل دهـم .انتخـاب ابـزار و دقـت در فیلمبـرداری بایـد
مـورد توجـه قـرار گیـرد .مشـورت انجـام نمیشـود و مـا
حجـم زیـاد اطالعـات را جمـع میکنیـم کـه چـه شـود؟ اگـر
فکـر پشـت کار نباشـد کار پیـش نمـیرود .بایـد توجـه کـرد
کـه تنهـا یـک مولفـه کافـی نیسـت و بایـد مشـورت کـرد.
سـحرخیز ادامـه داد :تمـام فیلمهـای امسـال گرید شـده و
بـه رنگـی کـه مـورد نظـر کارگـردان و فیلمبـردار بـود تغییـر
کـرده اسـت .ایـن موضـوع معمـول اسـت امـا اینکـه خـط
فکری درسـتی داشـته باشـد ،گاهی درسـت نیسـت .ما در
همـه کارهـا گربدینـگ داریـم و تقریبـا همـه فیلمبردارهـا
ایـن را میخواهنـد امـا طراحـی صحنـه بسـیار در موفقیـت
اثـر موثر اسـت.

فجـــــر
چـــهل
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فجـــــر
چـــهل

در نشست «سینما ،فلسفه و معنا» در خانه جشنواره فجر مطرح شد

سینما باید زیست جهان را دگرگون کند
انتقال معنا صرفا از قاب خوب برنمیآید
بلکه باید من به عنوان سینماگر درگیر آن پرسشی باشم که میخواهم در فیلمم مطرح کنم
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در سـومین روز از برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر ،نشسـت
تخصصـی تحـت عنـوان «سـینما ،فلسـفه و معنـا» بـا حضـور
دکتـر امیررضـا مافی(مجـری) و دکتـر بیـژن عبدالکریمـی در
خانـه جشـنواره برگـزار شـد.
امیـر رضـا مافـی در ابتـدای ایـن نشسـت گفـت :امسـال
میخواهیـم از منظـر علـوم انسـانی بـه سـینما نگاهـی
بندازیـم .بـرش علـوم انسـانی بـه هـر پدیـدهای بـه ویـژه
سـینما کـه بیشـترین تاثیـر را در مـردم دارد بایـد مـورد
مباحثـه قـرار گیـرد.
دکتـر بیـژن عبدالکریمـی در ایـن نشسـت درخصـوص اینکـه
آیـا سـینما میتوانـد پرسشـگر باشـد ،گفـت :هنـر مـدرن و
رسـانهها بـا فرهنـگ مـدرن نسـبت دارند .نمیتوان سـینما را
از جهـان مـدرن جـدا کـرد .آنهـا بـا روح جهـان مدرن نسـبت
دارنـد .اگـر مـا هنـر امـروز را با گذشـته مقایسـه کنیـم امروز
بـا مـرگ هنـر متعالـی مواجـه هسـتیم .دچـار سادهاندیشـی
نشـویم کـه هنـر حاصـل هنرمنـد اسـت ،هنرمنـد فـرد اسـت
و بـا یـک زیسـت جهـان نسـبت دارد و کسـی کـه میتوانـد
بـه خلـق عالـم دیگـری بپـردازد ،هنرمنـد تراز اول اسـت و اگر
چنیـن نباشـد چیـزی را ارائـه داده کـه جهـان بـه او دیکتـه
کرده اسـت.
او درخصـوص اینکـه مـا در مسـیر رسـیدن بـه امـر متعالـی
هسـتیم کـه سـینما بایـد آن را بازنمایـی کنـد ،عنـوان کـرد:

ممکـن اسـت سـینماگری زبـان گـروه اقلیـت باشـد امـا ایـن
بـه معنـا نیسـت کـه آن فیلـم رخ داد اسـت ،فیلـم اقلیـت
میتوانـد رخداد باشـد امـا هـر فیلـم رخدادی اثـری نیسـت
کـه در مـورد اقلیـت باشـد .گروهـی فکـر میکننـد اگـر بـه
حکومـت فحـش بدهنـد رخداد خلـق کردهانـد امـا اینطـور
نیسـت .زندگـی فراتـر از ما اسـت و همیشـه فاصلـهای میان
آنچه هسـت و آنچه در سـینما بازتاب داده میشـود ،وجود
دارد.
عبدالکریمـی ادامـه داد :امـر متعالـی ظهـور و خفـا دارد.
هنرهـای ایدئولوژیـک خـام اندیشـانی هسـتند کـه فکـر
میکننـد امـر متعالـی را منعکـس میکننـد و هالیـوود و
بالیـوود هـم بـه هنـر متعالـی نمیاندیشـند.
او ادامـه داد :مسـیر حرکـت بـه سـمت هنـر متعالـی اهمیت
دارد .تفکـر متافیزیکـی یـک امـکان در برابـر بشـر اسـت نـه
تمـام آن .مـا زیسـت جهانهـای گوناگـون داریـم.
دگرگونی جهان با سینما
دکتـر بیـژن عبدالکریمـی خاطرنشـان کـرد :شـما بایـد در
سـینما زیسـت جهـان را دگرگـون کنیـد .کسـی کـه زیسـت
عاشـقانه ندارد عشـق را درک نمیکند و اگر فیلم بسـازد یک
اثـر کمـدی میآفریند .اگر هنرمندی زیسـت متعالی داشـته
باشـد آن را در اثـرش نمایـش میدهـد .پشـت فیلمهـای

دیوار مجاز و حقیقت فرو ریخته
در ادامـه مافـی ضمـن بیـان اینکـه شـاید سـینما نتوانـد امـر
متعالـی را بازنمایـی کنـد امـا میتوانـد تلنگـر بزنـد ،گفـت :به
نظـر مـن سـینما میتوانـد در ایـن حـوزه بـه مـا کمـک کنـد.
دکتــر بیــژن عبدالکریمــی اضافــه کــرد :ســینما در جهــان
ســایهها اســت و فاصلــهای میــان مــن و واقعیــت ایجــاد
میکنــد ،در واقــع ســینما واقعیــت را خلــق میکنــد .مــن
نگــران ایــن جهــان ســینما هســتم و رابطــه نســل جدیــد
و واقعیــت در حــال کــم شــدن اســت و دیــوار مجــاز و
حقیقــت فــرو ریختــه و ســینما در قیــاس بــا فضــای مجــازی
بــا واقعیــت نزدیکتــر اســت امــا در مجمــوع از واقعیــت
دور است.
مافــی عنــوان کــرد :ســینما گاهــی مــا را دور از واقعیــت
میکنــد و در جــای دیگــر بــه مــا کمــک میکنــد .ســینما شــاید
بتوانــد بــدون رجــوع بــه امــر متعالــی مــا را صــدا کنــد .شــاید
الزم باشــد کــه مــا مبانــی نظــری را ایجــاد کنیم و ســینماگران
از ایــن آبشــخور بهرهمنــد شــوند .بیــن ســینماگران و ســاحت
تفکــر فاصلــه افتــاده اســت و فیلمهایــی را میبینیــم کــه
خالــق اثــر پرسشــی دارد امــا نمیتوانــد آن را بــه خوبــی
مطرح کند.

هنرمند باید خودآگاه باشد
وی افـزود :ابزارهـای مـدرن خـاص دنیـای مـدرن هسـتند و
مـن هنرمنـد و کارگـردان ابـزاری در دسـت تکنیـک میشـوم.
الزم اسـت که هنرمند خودآگاه باشـد تا به ابزاری در دسـت
تکنیـک بـدل نشـود .بـرای آمـوزش تفکـر بایـد بـا متفکـران
همنشـین باشـیم.زمانی کـه از متفکـران صحبـت میکنیـم
مـرادم صرفـا همنشـینی فیزیکـی نیسـت بلکـه بایـد ببینیـم
کـه نـگاه او بـه جهـان چـه بـوده اسـت .مـا در دوران کنونـی
گسسـت تاریخـی دارد و بازگشـت بـه مفاهیممـان دشـوار
اسـت .تفکـر بـه مفهـوم اندیشـیدن بـه رازهـا در روزگار مـا
دشـوار شـده امـا غیرممکـن نیسـت و اگـر بـود بایـد مـرگ
انسـان را اعلام کنیـم.
امیدوارم این صاعقه بر جان سینماگر ما بنشیند
او دربـاره رهایـی از ناامیـدی در سـینمای امـروز گفـت:
پدیدارهـا تـک ارزشـی نیسـتند و هـر رویـدادی را میتـوان
مثبـت و منفـی دیـد .فکـر میکنـم در روزگاری زندگـی
میکنیم که همه بتها فرو ریخته اسـت .روزگار ما روزگار
غروب بتها اسـت و قبیلهای که بت ندارد ،آشـفته اسـت
امـا در پـس ایـن حقیقـت اصیـل خـود را آشـکار میکنـد و
اگـر ایـن حقیقـت بر جان نسـل جوان بنشـیند ،افقی در برابر
ایـن ملـت روشـن میشـود ،امیـدوارم ایـن صاعقـه بـر جـان
سـینماگر مـا بنشـیند.
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ایدئولوژیـک تجربـه زیسـتهای نیسـت و مفهـوم هـم خوب
منتقـل نمیشـود.
عبدالکریمـی درخصـوص اینکـه سـینما تنها یک ابزار هسـت
یـا خیـر ،گفـت :مـا فقـط میتوانیـم مفاهیـم را ترجمـه کنیم
امـا عاشـقانه حـرف زدن را نمیتوانیـم بـه زبـان باینـری
ترجمـه کنیـم .جهـان صرفـا تصویـر نیسـت و نسـبتهایی
دارد کـه قابـل تصویـر شـدن نیسـتند .ایـن سادهاندیشـانه
اسـت کـه فکـر کنیـم بـا دوربینمـان میتوانیـم هـر معنایـی
را تصویـر کنیـم امـا ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بـه طـور
مطلـق نمیتوانیـم.
او اضافـه کـرد :خلـق اثـر متعالـی در روزگار مـا کـم شـده امـا
غیرممکـن نیسـت .اینکـه مـن در  60سـالگی پزشـک شـوم
غیرمنطقـی نیسـت امـا در واقعیـت آنچنـان دشـوار اسـت
کـه محـال میشـود و خلـق اثـر متعالـی در روزگار مـا هـم
همینطـور اسـت.

سینماگران ما اسیر روزمره هستند
عبدالکریمـی در ایـن بـاره توضیـح داد :مـا بـه قـدری غـرق
روزمرهایـم کـه نمیتوانیـم زمـان را صـرف تفکـر کنیـم.
سـینماگران مـا اسـیر روزمـره هسـتند و بـا فاصلهگـذاری بـه
ایـن فقـدان خودآگاهـی پیـدا میکننـد .آشـنایی بـا فلسـفه
بـرای سـینماگران فقـط در زبـان او اسـت و تالشـی برای درک
آن نـدارد.
مافـی گفـت :انتقـال معنـا صرفـا از قـاب خـوب برنمیآیـد
بلکه باید من به عنوان سـینماگر درگیر آن پرسشـی باشـم
کـه میخواهـم در فیلمـم مطـرح کنـم.
عبدالکریمـی ادامـه داد :اگـر تجربـه زیسـته نباشـد صـرف
تکنیـک داشـتن ،نقـض غـرض میشـود.

فجـــــر
چـــهل
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در نشست رسانهای فیلم سینمایی «الیههای دروغ» در خانه جشنواره عنوان شد

دوست داشتم
ژانر اکشن را در ایران زنده کنم

رامین سهراب :خیلی دوست داشتم وقتی فیلم من خارج از ایران نمایش پیدا میکند پلیس ایران را
کاریزماتیک و جذاب نشان دهم

در ســومین روز از برگزاری جشــنواره و در دومین ســانس،
نشســت رســانهای فیلــم «الیههــای دروغ» بــا حضــور
عوامــل ایــن فیلــم و اهالــی رســانه و بــا اجــرای حامــد
مهربانــی در ســالن اصلــی بــرج میــاد برگــزار شــد.
رامیــن ســهراب کارگــردان فیلــم در خصــوص ورود بــه
ســینمای اکشــن ،گفــت :مــن از پنــج ســالگی دوســت
داشــتم بــه ایــران بازگــردم و ژانــر اکشــن را زنــده کنــم
چــون متاســفانه بــا گــذر ســالها ژانــر اکشــن کنــار
گذاشــته شــده بــود و امیــدوارم موفــق شــده باشــم.
او دربــاره دلیــل اینکــه بادیگاردهــای فیلــم بــه زبــان
انگلیســی صحبــت کــرده انــد ،اظهــار کــرد :دلیــل انگلیســی
صحبــت کــردن بادیگاردهــا ایــن بــود کــه بتوانیــم فیلــم را
بــه شــیوه بینالمللــی نشــان دهیــم ضمــن ایــن کــه چــون
قــرار اســت فیلــم نمایشهــای بینالمللــی داشــته باشــد
بهتــر ایــن بــود کــه درصــد زبــان انگلیســی بیشــتر باشــد.
جســیکا ولــف بازیگــر فیلــم «الیههــای دروغ» ،گفــت:
خیلــی خوشــحالم کــه در ایــران حضــور دارم و ایــران و
ایرانیهــا در قلــب مــن هســتند.
محســن صرافــی تهیــه کننــده فیلــم ســینمایی «الیههــای
دروغ» نیــز اظهــار کــرد :بابــت ارائــه نظــرات اهالــی رســانه
تشــکر میکنــم امــا ترجیحــم ایــن اســت کــه پاســخی بــه
نظراتــی کــه در آنهــا توهیــن اســت ،نداشــته باشــم.
او ادامــه داد :رامیــن ســهراب بــا ادبیــات ایــران بــه خوبــی
آشــنا نیســت و  5ســالگی ایــران را تــرک کــرده اســت .امــا
فکــر میکنــم ایــن فیلــم محتــرم اســت و  10ســال از عمــر

بعضــی از عوامــل بــرای ســاخت ایــن فیلــم صــرف شــده
اســت و تجربــهای اتفــاق افتــاد کــه در آینــده پختهتــر
میشــود.
ســهراب دربــاره ژانــر اکشــن فیلمــش گفــت :ژانــر اکشــن،
ژانــر و نحــوه ســاخت مخصــوص خــود را دارد و خیلــی
نمیتــوان آن را بــا دیگــر آثــار ایرانــی مقایســه کــرد.
خیلــی دوســت داشــتم وقتــی فیلــم مــن خــارج از ایــران
نمایــش پیــدا میکنــد پلیــس ایــران را کاریزماتیــک و
جــذاب نشــان دهــم.
ســهراب دربــاره اکــران خارجــی ایــن فیلــم بیــان کــرد:
مــن نگرانــی بابــت برگشــت مالــی کار نــدارم چــون فیلــم
بینالمللــی اســت و اکــران خارجــی هــم خواهــد داشــت.
مــن ایــن اثــر را بــا قلبــم ســاختم حتــی اگــر بازگشــت مالــی
هــم نداشــته باشــد.
صرافــی تهیــه کننــده فیلــم در مــورد بحــث اکــران فیلــم
در مناطــق مختلــف ،عنــوان کــرد :دوســت داریــم ایــن
فیلــم را در شهرســتانهای دورافتــاده هــم اکــران کنیــم
و امیــدوار هســتم کــه مخاطبــان جــوان و نوجــوان از
تماشــای ایــن اثــر اســتقبال کننــد.
او دربــاره تعامــل بــا بنیــاد ســینمایی فارابــی بیــان کــرد:
در کار تولیــد مشــترک نیــاز اســت کــه میــان  2کشــور
همــکاری و تعامــل شــکل بگیــرد و بــا هــم هماهنــگ
شــوند .ایــن تعامــل حتــی در بعضــی از مــوارد شــامل
تعامــل ســفرای دو کشــور نیــز میشــود .بنیــاد ســینمایی
فارابــی نیــز در وجــه تســهیلگر امــور بــرای مــا وارد شــد و

من از پنج سالگی

دوست داشتم به

ایران بازگردم و ژانر

اکشن را زنده کنم چون
متاسفانه با گذر سالها
ژانر اکشن کنار گذاشته
شده بود و امیدوارم
موفق شده باشم

گفــت :بــه نظــر مــن کمتــر بازیگــری
اســت کــه حضــور در ژانــر اکشــن را
بپذیــرد امــا مــن ایفــای نقــش در آن
را پذیرفتــم .مــن همــواره ایفاگــر
نقشهــای منفــی بــودهام و ایــن
کــه آدمبــدی باشــید کار ســختی
اســت .دربــاره زبــان انگلیســی هــم
بایــد بگویــم کــه مــن ایرانــی هســتم
و بایــد جــوری انگلیســی صحبــت
کنــم کــه مشــخص شــود کاراکتــر بــه
ســختی انگلیســی صحبــت میکنــد.
صرافــی تهیــه کننــده ایــن فیلــم
دربــاره همــکاری بــا ســازمان
ســینمایی گفــت :رامیــن ســهراب بــه
واســطه فعالیتهایــی کــه داشــت
توانســت مجــوز فیلمســازیاش را
دریافــت کنــد و ســازمان ســینمایی
بســیار همراهــی کــرد.
ســهراب دربــاره عالقــه بــه ژانــر
اکشــن ،گفــت :قبــل از ایــن
کــه بــه کشــور فنالنــد بــروم بــا
جمشــید هاشــمپور در کودکــی
کار کــرده بــودم و ایــن حــس
قهرمانپــروری در ذهــن مــن
مانــده بــود و برایــم جــذاب بــود.
صرافــی در مــورد فیلمســازی
ســهراب در ایــران ،اظهــار کــرد:
رامیــن ســهراب بهواســطه
اصالــت ایرانــیاش تــاش
کــرد کــه اینجــا فیلمســازی
کنــد و ایــن اثــر لوکیشــنهای
متعــددی هــم دارد و هــدف
ایــن بــود کــه فضــای فیلــم بــا
معماریهــای ایرانــی جلــوه
کنــد .ایــران بهواســطه ایــن
فیلــم و پخشکننــده خارجــی
بــه خوبــی تصویــر میشــود و
اینگونــه نیســت کــه بهشــت
تبهــکاران باشــد.
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جــدا از بحــث مالــی تعامــل خوبــی
بــا مــا داشــت.
ایــن تهیهکننــده گفــت :هیــات
انتخــاب نیــز بابــت پذیــرش ایــن
اثــر در جشــنواره از خــود جســارت
نشــان داد و تشــخیص داد ایــن
اثــر بــرای بســیاری از مخاطبــان
جــذاب خواهــد بــود.
فــاح گفــت :مــن از منتقــدان
تشــکر میکنــم چراکــه کارشــان
جهــت اعتــای کیفــی آثــار
کمککننــده اســت .مــن خــودم
را کارگــر ســینما میدانــم و
ســینما ترکیبــی از ژانرهــا اســت
و زمانــی کــه صحنههایــی از
کار اکشــن ســهراب را دیــدم بــه
ایــن موضــوع فکــر کــردم کــه
تماشــای ایــن صحنههــا روی
پــرده جــذاب اســت و بــا ایشــان
همــکاری کــردم .مــن قبــول دارم کــه
ایــن فیلمنامــه ضعفهایــی دارد امــا
فرامــوش نکنیــم ایــن ژانــر ســینما
بســیار محــروم اســت و تــازه قــرار
اســت کــه قــد بکشــد و مــن تمــام قــد
از ایــن اثــر ســینمایی دفــاع میکنــم.
ســهراب گفــت :مــا در ایــران خیلــی
فیلمــی نداریــم کــه جاذبههــای
شــهری را نشــان دهــد .بــه یــاد
داشــته باشــیم کــه ژانــر اکشــن
دیالــوگ محــور نیســت و نبایــد آن را
بــا فیلمــی درام اشــتباه گرفــت .مــن
میدانــم کــه ژانــر کمــدی در ایــران
بســیار پرطرفــدار اســت و دوســت
دارم کــه فیلمــی کمــدی اکشــن
بســازم.
مجیــد ســعیدی بازیگــر ایــن فیلــم در
ادامــه دربــاره چالــش در ایــن فیلــم،
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در ســومین روز از برگــزاری چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر و
در اولیــن ســانس ،نشســت رســانهای فیلــم «بــرف آخــر» بــا
حضــور عوامــل ایــن فیلــم و اهالــی رســانه و بــا اجــرای حامــد
مهربانــی در ســالن اصلــی بــرج میــاد برگــزار شــد.
حســن مصطفــوی تهیــه کننــده فیلــم ســینمایی «بــرف آخــر»
در ابتــدا دربــاره حضــور احســان علیخانــی بــه عنــوان مشــاور
فیلــم ،عنــوان کــرد :در ابتــدا پروانــه ســاخت بــه نــام احســان
علیخانــی بــود و حتــی پیشتولیــد هــم رفتنــد امــا بــه دلیــل
مشــغله کاری ایشــان بــرای ســاخت برنامــه تلویزیونی «عصر
جدیــد» ،نــام پروانــه ســاخت تغییــر کــرد.

امیرحســین عســگری کارگــردان فیلــم ســینمایی «بــرف آخــر»
در ادامــه صحبــت هــای مصطفــوی ،عنــوان کــرد :علیخانی به
مــا گفــت بــا ایــن حجــم از دغدغــه اگــر قــرار باشــد ســر صحنه
حاضــر نباشــم عنــوان تهیهکننــده را هــم نمیخواهــم.
احســان علیخانــی مشــاور پــروژه بــود و باقــی پــروژه را آقــای
مصطفــوی پیــش بــرد.
الدن مســتوفی بازیگــر فیلــم دربــاره علــت کـمکار بــودن خود

و پذیــرش نقــش در فیلــم ســینمایی «بــرف آخــر» بیــان کــرد:
دربــاره کـمکار بودنــم بایــد بگویــم شــاید آثــاری کــه در آنها
حضــور داشــتم کمتــر دیــده شــدهاند و بعضــی از آنهــا
حتــی توقیــف شــدند؛ امــا قطعــا وسواســی نیــز بــه هنــگام
انتخــاب نقــش داشــتم و ایــن رویکــرد اشــتیاق مــن را بــرای
حضــور در فیلــم «بــرف آخــر» دوچنــدان میکــرد.
امیــن حیایــی بازیگــر نقــش اول مــرد «بــرف آخــر» نیــز
گفــت :مــن پنــج مــاه فرصــت داشــتم تــا بــه شــمایل ایــن
نقــش نزدیــک شــوم .بــرای حضــور در ایــن فیلم پیشــنهادات
بســیاری را رد کــردم تــا در ایــن اثــر کــه بــه اعتقــاد مــن هــر
بازیگــری دوســت دارد در کارنامــه کاری
خــود چنیــن عنوانــی را داشــته باشــد ،حضــور
داشــته باشــم .همانطــور کــه شــاهد بودیــد
فیلمبــرداری ایــن اثــر بســیار ســخت بــود و
ماحصــل کار نتیجــه کار گروهــی همــدل
اســت کــه در دل بــرف کار میکردنــد.
او ادامــه داد :در چنیــن شــرایطی اقلیــم
و شــرایط آب و هوایــی نیــز کار را ســخت
میکنــد .مثــا بــرای پــان دفــن کــردن دختــر
کــه آخریــن پــان مــا بــود مدتهــا منتظــر
ماندیــم تــا هــوا ابــری شــود .نقدهــا قطعــا
درنظــر مــا نقطــه تاملــی ایجــاد میکنــد
کــه باعــث میشــود هــر روز جهــت رشــد و
اعتــای ســطح کیفــی کارمان کوشــا باشــیم.
آرمــان فیــاض مدیــر فیلمبــرداری ایــن فیلــم
بیــان کــرد :اکســپوز در بــرف کمــی کار مــا را
ســخت میکــرد چــون نــور مــدام کــم و زیــاد میشــد .ضمــن
ایــن کــه کار فیلمبــرداری در شــبها نیــز بســیار ســخت
میشــد .مــا هــم بایــد بــر ایــن مشــکالت فائــق میآمدیــم
و هــم ایــن کــه آن را بایــد تبدیــل بــه هنــر میکردیــم .بایــد
بگویــم ایــن پــروژه بســیار جــذاب بــود.
عســگری کارگــردان فیلــم در ادامــه گفــت :ایــن فیلــم هیــچ
ارتباطــی بــا کتــاب «زنانــی کــه بــا گرگهــا میدونــد» نــدارد

گروهــی همــدل پشــت آن قــرار گرفتــه بودنــد.
عســگری دربــاره تدویــن دوبــاره فیلــم ســینمایی «بــرف آخــر»
اظهــار کــرد :ایــن فیلــم بــرای مــن اســت و بــه تدویــن مجــدد
آن فکــر نمیکنــم .فعــا همیــن فیلــم را در اکــران میبینیــم
و برنامــهای نداریــم .مــن بــا تــرس وارد ســالن شــدم امــا
خوشــبختانه بــا رضایــت در ســالن میــاد بــه تماشــای اثــر
نشســتیم.
عســگری ادامــه داد :وقتــی برای شــخصیت پایـهای را در نظر
نمیگیریــد در هــر بــار پرورانــدن شــخصیت اتفاقــا شــکل
میگیــرد و امیــن حیایــی نیــز تالشــی بیبدیــل بــرای رســیدن
بــه نقــش داشــت.
مصطفــوی تهیــه کننــده فیلــم در پایــان از زحمــات اهال ـی
ســانه و عوامــل اجرایــی جشــنواره تشــکر کردنــد.
امیرحســین عســگری (کارگــردان) ،حســن مصطفــوی
(تهیهکننــده) ،امیــر حاتمــی (صدابــردار) ،ســید حســن
حســینی و امیرمحمــد عبــدی (نویســندگان) ،الدن مســتوفی
(بازیگــر) ،مجیــد صالحــی (بازیگــر) ،امیــن حیایــی (بازیگــر)،
آرمــان فیــاض (فیلمبــردار) ،امیــر حاتمــی (صدابــردار)،
صــادق ملــک (بازیگــر) ،امیــد گلزاده (طــراح گریــم) ،نوشــین
مســعودیان (بازیگــر) و کامیــار شفیعپور(مســئول جلوههای
ویــژه بصــری) در نشســت فیلــم حضــور داشــتند.
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امــا مــن داســتانی از محمــد صالــح عــا
خوانــده بــودم کــه ماجــرای آن از ذهــن مــن
بیــرون نمیرفــت و مــا تصمیــم گرفتیــم
کــه آن داســتان را تبدیــل بــه ســینما کنیــم.
در ابتــدا طرحــی اولیــه را نــگارش کردیــم و
بعــد شــروع بــه نوشــتن فیلمنامــه کردیــم.
امیرمحمــد عبــدی یکــی از نویســندگان ایــن
فیلــم گفــت :ســینما هنــر نمادهــا اســت و
مــا نیــز از چنیــن المانهایــی بهــره بردیــم و
بــرای مــا جایــگاه مهمــی داشــت امــا بــه این
گونــه نبــود کــه فکــر کنیــم کــه در هــر پــان
بــرای مثــال حضــور گــرگ چــه معنایــی دارد.
عســگری کارگــردان فیلــم در ادامــه گفــت:
مــا بــا تامــل در ایــن حیوانات میخواســتیم
تداخل شــخصیتها را به ترســیم بکشــیم
و از دل آنهــا معانــی پنهــان در فیلمنامههــا را بیــرون
بکشــیم.
عســگری ادامــه داد :ایــن فیلمنامــه بــه  3ســال پیــش بــر
میگــردد و بــرای پیــدا کــردن لوکیشــن از کوهپایههــای
توجو کــردم و بــه کوهپایههــای
زاگــرس شــروع بــه جســ 
البــرز رســیدم .درنهایــت بــه شــهر کیاســر رســیدیم کــه بـه
جنــگل و دریــا دسترســی دارد را انتخــاب کردیــم .بــا ایــن حال
همــه صحنــه هــای فیلــم آنجــا فیلمبــرداری نشــد و از آنجــا
بــه شــهر رینــه کــوچ کردیــم کــه دشــت الر پشــت آن قــرار
دارد و واقعــا هــوا بســیار ســرد بــود.
عســگری دربــاره همــکاری بــا بازیگــران چهــره در فیلمــش
گفــت :بــرای ســاخته شــدن یــک فیلــم ســخت بــه مــردان و
چریــکان بســیاری نیــاز اســت .مــن خیلــی عالقهای بــه حضور
بازیگــران چهــره در کارم نداشــتم امــا امیــن حیایــی بــه مــن
ثابــت کــرد کــه چهقــدر میتــوان متخصــص بــود .همــه
ســختیها بــا حضــور چنیــن بازیگرانــی رونــد کار را تســهیل
میکــرد.
توجو فرشــاد رضایــی
او ادامــه داد :بعــد از  6یــا  7مــاه جسـ 
را در شــهر کیاســر پیــدا کردیــم کــه تحــت نظــارت محیــط
زیســت از ُگرگــی نگهــداری میکــرد و مــا بــا کمــک او شــروع
بــه کار کردیــم و از جلوههــای ویــژه نیــز کمــک
گرفتیــم.
مصطفــوی تهیــه کننــده فیلــم «بــرف آخــر»
دربــاره اختالفــش بــا احســان علیخانــی مشــاور
ایــن فیلــم بیــان کــرد :امیــن حیایــی از ابتــدا
قــرار بــود بــه عنــوان بازیگــر حضــور داشــته باشــد
و هیــچ یــک از عوامــل هیــچ اختالفــی بــا هــم
نداشــتند و هــر زمزمــهای کــه در ایــن بــاره بــه
گــوش میرســد چیــزی جــز حادثــه نیســت .بــه
زودی عکســی بــا هــم بــه اشــتراک میگذاریــم
تــا بــه ایــن شــایعه خاتمــه دهیــم.
عســگری کارگــردان فیلــم گفــت :مــن خــودم
را ســینماگر حرفــهای بــه ایــن معنــی کــه امــرار
معــاش مــن از طریــق ســینما باشــد ،نمیدانــم.
چــون ایــن مســیر باعــث میشــود صرفــا بهخاطــر
پــول کارهایــی را انجــام داد .البتــه قــرار بــود
کاری تپلیــد مشــترک داشــته باشــم کــه نشــد و
بعــد بــه ســراغ «برفآخــر» آمــدم .از روزی کــه
فیلمســاز شــدم تصمیــم گرفتــم بــا تعــداد کمتــر
امــا کیفیــت بهتــر فیلــم بســازم.
مجیــد صالحــی بازیگــر فیلــم دربــاره حضــور در
«بــرف آخــر» گفــت :چنــد ســالی هســت کــه در
آثــار جــدی نیــز ایفــای نقــش میکنــم .ایــن فیلم
بــرای مــن تجربــهای دوســت داشــتنی بــود کــه
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گفت و گو با کارگردان فیلم کوتاه «لئو»

«لئو»داستان
مهاجرت از نگاه یک کودک است

محمـد امیـن روح االمینـی ،کارگردان فیلـم کوتاه «لئو»
کـه بـا ایـن اثـر در بخـش کوتـاه جشـنواره چهلـم فجـر
حضـور دارد دربـاره قصـه ایـن فیلـم مـی گویـد  :کلیـت
قصـه دربـاره مهاجـرت اسـت کـه در ایـن فیلـم سـعی
شـده اسـت مهاجـرت را از دیـدگاه کـودکان بیـان کنـد
کـه قصـه وقایـع پیـش آمـده در مهاجـرت را از دیـد
کودکـی نشـان مـی دهـد کـه بـه همـراه خانواده خـود در
حـال مهاجـرت هسـتند .اسـم ایـن فیلـم از لیونل مسـی
اقتبـاس شـده اسـت کـه در ایـن فیلـم قهرمـان بچه ها
اسـت .ایـن فیلـم بـه زبـان هـای عربـی و یونانی سـاخته
شـده اسـت .درواقـع بازیگـر کـودک ایـن فیلـم کاملا به
زبـان عربـی تسـلط دارد ولـی بـرای بازیگرانـی کـه به زبان
یونانـی صحبـت مـی کردنـد ،مـا با یکـی از دوسـتان خود
کـه در یونـان زندگـی مـی کـرد ارتبـاط برقـرار کـرده ،تمام
دیالـوگ هـای بخـش یونانـی را بـرای او می فرسـتادیم و
در ادامـه نیـز بـا تاییـد درسـتی لهجـه و آوا از طـرف او
کار را جلـو مـی بردیـم.
روح االمینـی دربـاره حضـور «لئـو» در جشـنواره هـای
بیـن المللـی نیـز گفـت :فیلـم «لئـو» در ایـران ابتـدا در
جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران بـه نمایـش گذاشـته شـد
ولـی قبـل تـر بـه صـورت بیـن المللـی اکـران شـده بـود و
 40حضـور بیـن المللـی داشـته اسـت و  20جایـزه هـم
گرفتـه اسـت .مهـم تریـن حضور این فیلم در جشـنواره
اوبرهـاوزن آلمـان بـوده اسـت کـه ایـن جشـنواره مـورد
تایید انجمن فیاپف اسـت .این فیلم  6جایزه از کشـور
آمریـکا و  4جایـزه از انگلیـس دریافـت کـرده اسـت و

از کشـورهایی همچـون اوکرایـن ،ایتالیـا و رومانـی هـم
جوایـزی بدسـت آورده اسـت.
الزام حضور فیلمها در جشنواره تهران منطقی نیست
محمـد امیـن روح االمینـی ،کارگردان فیلـم کوتاه «لئو»
کـه در بخـش فیلـم هـای کوتـاه جشـنواره چهلـم فجـر
حضـور دارد ،دربـاره اهمیـت حضـور ایـن فیلـم هـا در
فسـتیوال فجـر گفـت :متاسـفانه در ایـران آنچنـان بـه
فیلـم کوتـاه اهمیـت داده نمـی شـود و خیلـی از مـردم
اصلا بـا ایـن فیلـم هـا آشـنایی ندارنـد و ایـن درحالـی
اسـت کـه مهـم تریـن جوایـز بیـن المللـی بـه دسـت
آمـده بـرای سـینمای ایـران از همیـن فیلـم هـای کوتـاه
بـه دسـت مـی آیـد کـه در ایـن زمینـه تلویزیـون و پلت
فـرم هـا مـی تواننـد نقـش بسـزایی در شناسـاندن ایـن
فیلـم هـا بـه مـردم داشـته باشـند.
کارگـردان «لئـو» درخصـوص حاشـیه هایـی کـه برخـی
کارگـردان هـا بـرای شـرط  15دقیقـه ای «زمـان فیلـم»
کوتـاه بـرای شـرکت در جشـنواره فیلـم فجـر مطـرح
کـرده بودنـد ،گفـت :جشـنواره فیلـم فجـر هماننـد دیگـر
جشـنواره هـا در کل دنیـا قوانیـن و ظوابـط خـاص خـود
را دارد و اگـر فیلـم سـازی فیلمـی را بـرای ایـن جشـنواره
مـی سـازد و یـا مـی فرسـتد بایـد قوانیـن آن را مـورد
نظـر قـرار دهـد؛ ولـی بـه عقیـده مـن الـزام حضـور فیلـم
هـا در جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران درسـت نیسـت زیرا
جشـنواره بایـد شـرایطی را فراهـم کنـد تـا تمـام فیلـم
هـای کوتـاه در سراسـر ایـران بتواننـد در ایـن فسـتیوال
حضـور داشـته باشـند.

گقت و گو با پوران درخشنده عضو هیات داوران جشنواره فجر

پـوران درخشـنده پیرامـون انتخـاب آثـار جشـنواره فیلـم فجـر
گفـت :امیـدوارم کـه جشـنواره فیلـم فجـر در دوره چهلم خود
بـه خوبـی برگـزار شـده و مخاطبـان از اکـران فیلمهـا اسـتقبال
کننـد زیـرا ایـن جشـنواره مهمتریـن رویداد سـینمایی کشـور و
همیشـه بایـد بـا شـکوه برگزار شـود.
وی در همیـن راسـتا ادامـه داد :جشـنواره فیلـم
فجـر در دوره چهلـم محلـی بـرای تالقـی و تلفیـق
اسـتعدادهای جـوان ،بـزرگان و نامـداران سـینمای
کشـور اسـت ،همانطـور کـه شـاهد هسـتیم در
جشـنواره امسـال اسـامی دیـده میشـود کـه کار
اولشـان اسـت و همچنیـن کارگردانـان بـا سـابقه نیـز
در کنـار ایـن جوانـان بـه رقابـت مـی پردازنـد.
عضـو هیـات انتخـاب چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر
دربـاره حضـور برخـی نامهـای تـازه در فهرسـت نهایی
جشـنواره اظهـار کـرد :امسـال در میـان کارگردانان کار

اولی آثار شـگفتی سـاز و شـاخصی مشـاهده شـد ،به
نظـر مـن کـه فیلمهای این کارگردانان کار اولی بسـیار
خـوب بـود ،امیـدوارم مخاطبـان و تماشـاگران سـینما
هـم در زمـان برگزاری جشـنواره فیلـم فجر با این آثار
ارتبـاط خوبـی برقـرار کنند.
وی دربـاره تاییـد هیـات انتخـاب نسـبت به آثـار حاضر
در جشنواره فیلم فجر افزود :طبیعتا تمامی آثاری که
راهـی جشـنواره فیلـم فجـر شـدند مـورد تاییـد هیـات
انتخاب هستند و نتیجه این آثار از دل همین هیات
برآمـده اسـت ،منتهـا فیلـم های دیگری هـم بودند که
از نظـر مـا دارای اسـتانداردهای الزم بـرای حضـور در
جشـنواره فیلـم فجـر بودند ،منتها این فیلمها مشـکل
پروانـه نمایـش داشـتند و هنـوز پروانـه آنهـا صـادر
نشـده بود ،به همین خاطر این آثار از فهرسـت نهایی
جشـنواره فیلـم فجر کنار گذاشـته شـدند.
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شاهدآثارشگفتانگیزی
از فیلم اولی ها هستیم
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