حیثیت
نقش منفی
درباره جالل پیشواییان
که مهمترین
بدمن سینمای
قبل از انقالب بود

هوتن شکیبا در نشست
رسانه ای مالقات خصوصی

برای نزدیک شدن
به نقش
به زندان رفتم!

کارگردان «مشق امشب»:

جشنواره فجر فرصتی
برای شناساندن
سینمایمستند
به مخاطب عام است
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رئیس در خانه جشنواره:

در حاشیه فجر
بایدگفتمان
شکلبگیرد
به یاد اکبر عالمی که شیفته ایران بود
در نشست نکوداشت دکتر عالمی مطرح شد

مرحوم عالمی پایهگذار شکل
نوین آموزش سینما بود

در نشست «واکاوی آموزش عالی و سینما» مطرح شد

ممکن است بهترین کارگردانها
بهتریناستادهانباشند

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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شماره پنج

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

مجید آزاد

یادداشت
شهابالدین عادل

به یاد اکبرعالمی که شیفته ایران بود
مرحـوم اکبـر عالمـی روحیـه فعالـی داشـت و
کالسهایـش را پـر از انـرژی برگـزار میکـرد.
مـن او را پیـش از انقلاب میشـناختم .یکـی از
منظمتریـن و دقیقتریـن افـراد بـود .او میگفـت
هـر شـاگرد خوبـی میتوانـد روزی اسـتاد شـود.
عالمـی چندوجهـی بـود و ویژگیهـای زیـادی
داشـت .او در شناسـاندن سـینما بعـد از انقلاب
نقـش مهمـی داشـت و بیشـتر افـرادی کـه بعـد
از انقلاب نسـل اول سـینما بودنـد از شـاگردان او
بودنـد».
عالمـی پرمحبـت و با انرژی بـود ،او تمام ابزار خود
را بـرای آمـوزش بـه بچههـا مـیآورد و هیچوقـت
کالس را تعطیـل نکـرد .او دانشـگاه کاملـی بـود و
شـاگردانش دوسـتش داشـتند و غیر از کالم زیبا
و قدرتمنـد چیـزی نمیگفـت .اکبـر عالمـی بسـیار
ناسیونالیسـت بود و در حالی که میتوانسـت به
راحتی خارج از کشور زندگی کند ،دوست نداشت
از ایـران بـرود و معتقـد بـود که باید نسـل جوان را
آمـوزش داد .او شـیفته ایـران بـود و از پروژههـای
بـزرگ صنعتـی کشـور مسـتند میسـاخت و

میگفـت تماشـای توسـعه و پیشـرفت بـرای مـن
غرورآفرین اسـت.
عالمـی دقیـق و بـا برنامـه بـود ،بسـیاری از
فیلمهـای مـا مدیون پشـتوانه علمـی و تخصصی
ش بسـیاری در
او در البراتـوار بـود .همچنیـن تلا 
صنوف تخصصی انیمیشـن و دیگر مراکز داشـت.
او ویژگیهـای خاصـی را بـرای دانشـجوی سـینما
قائـل بـود و میگفـت بایـد مطالعـات جانبـی
ن رشـتهای
داشـته باشـند ،بـرای او مباحـث میـا 
بسـیار اهمیـت داشـت و میگفـت دانشـجوی
سـینما بایـد گسـتره مطالعـات خـود را زیـاد کنـد
و از ایـن گذشـته نظـم زیـادی داشـته باشـد .او
لبـاس منـدرس پوشـیدن و سـروقت نبـودن را
نمیپسندید .او میگفت ظاهر دانشجوی سینما
اهمیـت دارد و بایـد مرتـب باشـد».
ت بـهروز بـود .او بـه زبـان تسـلط
عالمـی بهشـد 
داشـت و بسـیار زود با منابع آشـنا میشد و آن را
در کالسهایـش مطـرح میکـرد .نمیخواسـت بـا
دانشـجو رقابـت کنـد و فضایـی ایجـاد نمیکرد که
دانشـجو از او شـکایت داشـته باشـد».

گفت و گو با علی شاهحاتمی تهیه کننده فیلم ماهان

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

حضورجوانها
نویدجشنواره
پرباری را می دهد

اینکه به تعداد اسـتانها در فجر افزوده شـده بسـیار مهم اسـت .چون مردم خیلی از اسـتانها حسـرت دیدن فیلمهای
جشـنواره را میخوردند و خیلی از سینمادوسـتان مجبور بودند از شـهر خودشـان به تهران سـفر کنند تا فیلمها را ببینند

گفتوگو
مینا فرقانی
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علـی شـاهحاتمی بـا تهیهکنندگـی فیلـم «ماهـان» در ایـن دوره
از جشـنواره حضـور دارد .فیلمـی کـه کارگردانـی آن را حمیـد
شـاهحاتمی بـر عهـده دارد .بـا او دربـارهی جایـگاه جشـنواره در
چهلسـالگی ایـن رویـداد گفتوگـو کردیـم.
علـی شـاه حاتمـی بـا اشـاره بـه حـذف دو بخـش سـینمای
ایـران و سـینمای بینالملـل از جشـنواره ،میگویـد «قـرار بـود
ایـن بخشهـا ادغـام شـوند .طبیعتـاً بـا حـذف ایـن دو بخـش،
شـاهد رقابـت در حـد فیلمسـازهایی هسـتیم کـه فیلمشـان
در بخـش سـودای سـیمرغ پذیرفتـه شـده و خیلیهـا از دیـدن
خیلی از فیلمها در بخش سـینمای فیلمسـازان اول و سـینمای
بینالملـل محـروم میشـوند .بـه هـر حـال حضـور نیروهـای
جـوان ،ایـن امیـد را میدهـد کـه جشـنوارهی پربـاری باشـد.».
جشنواره فجر یک ضرورت است
شـاهحاتمی بـا ابـراز خرسـندی از تدابیـری کـه بـرای بهرهمنـدی
سینمادوسـتان اسـتانهای دیگر از فرصت تماشای فیلمهای
جشـنوارهی فجر اندیشـیده شـده میگوید «وجود جشنواره در
هـر کشـوری بـه سـینمای آن کشـور کمـک میکنـد و مردمـی
کـه بـه سـینما عالقهمندنـد فرصتـی مییابنـد کـه در یـک
دورهی زمانـی مشـخص فیلمهایـی را کـه دوسـت دارنـد ببینند
و حتـی قضـاوت کننـد .بـه تعبیری منتقدان را هم به تالش وا
میدارد که در مورد فیلمهایی که دیده شـده اظهارنظر کنند.
این اتفاق در جامعهی سـینمایی مؤثر اسـت و باعث بالندگی
سـینما میشـود .اما شـرطش برگزاری مناسـب جشنواره است
و اینکـه مـردم بتواننـد آن طـور کـه بایـد و شـاید از فیلمهایی
کـه دوسـت دارنـد اسـتقبال کننـد .امسـال بـه نظـر میرسـد
مّهـا
بـا توجـه بـه حـذف آن دو قسـمت ،تعـداد نمایـش فیل 
نّها افزوده شـده بسـیار
افزایش یافته .اینکه به تعداد اسـتا 
مهـم اسـت .چـون مـردم خیلـی از اسـتانها حسـرت دیـدن
فیلمهـای جشـنواره را میخوردنـد و خیلـی از سینمادوسـتان
مجبـور بودنـد از شـهر خودشـان بـه تهـران سـفر کننـد تـا
فیلمهـا را ببیننـد .امـا ظاهـراً امسـال بـا چـارهای که اندیشـیده

شـده تعـداد زیـادی از عالقهمنـدان میتوانند با سـینما ارتباط
برقـرار کنند.».
تهیهکننـدهی فیلـم «ماهـان» معتقـد اسـت شـرایط سـخت
اقتصـادی باعـث کاهـش مخاطبـان جشـنواره میشـود و
میافزایـد «بـا شـرایط اقتصـادی کـه مـردم گرفتـارش هسـتند
طبیعتـاً طرفـداران جشـنواره ،بـه عـدهای از عالقهمنـدان بـه
سـینما و دانشـجویان ایـن رشـته محـدود میشـود .امیـدوارم
روزی برسـد کـه جشـنواره ابعـاد گسـتردهتری پیـدا کنـد و
دانشـجویان و عالقهمنـدان سـینما بتواننـد راحتتـر فیلمهـا را
ببینند .».شـاهحاتمی با بیان اینکه ایجاد تعادل بین سـلیقهی
مـردم و منتقـدان غیرممکـن اسـت ،میگویـد «منتقـدان هـم
بـا همدیگـر تفـاوت نـگاه دارنـد ،چـه رسـد بـه مـردم .شـاید یـک
منتقـد ،فیلمـی را خیلـی دوسـت داشـته باشـد و منتقـد دیگـر
آن فیلـم را نپسـندد .در جشـنواره ایـن امـکان هسـت کـه مردم
فیلـم موردعالقهشـان را انتخـاب کننـد و گاهـی میبینیـم ایـن
انتخـاب ،بـه نـگاه بخشـی از منتقدان نزدیک اسـت .ولی محال
اسـت مـردم منطبـق بـر نگاه منتقـدان در مـورد این فیلم اظهار
نظر کننـد.».
تنوع ژانر نیاز به مدیریت دارد
وی راهکار ایجاد تنوع در ژانر را دسـتهبندی میداند و اینطور
توضیـح میدهـد «شـورای پروانـه سـاخت بایـد تصمیـم بگیـرد
این مسأله را مهندسی کند ،طوری که یکدفعه در جشنواره با
تعـداد زیـادی فیلـم در یک ژانـر برخورد نکنیم .مدیریت هنگام
دادن پروانه سـاخت و به تعبیری دسـتهبندی ،میتواند باعث
تنـوع در فیلمهایـی شـود کـه قـرار اسـت بـه جشـنواره برسـد.
البتـه حتـی اگـر ایـن مهندسـی هـم صـورت بگیـرد ،در نهایـت
ایـن هیـأت انتخـاب اسـت کـه فیلمهـا را انتخـاب میکنـد و
ممکـن اسـت تعـداد فیلمهـا در ژانرهـای مختلف و حضورشـان
در جشـنواره متفاوت باشـد.».
شـاهحاتمی معتقد اسـت اینطور نیسـت که جشـنواره بر نگاه
فیلمسـازی فیلمسـاز تأثیـر بگـذارد و میافزایـد «یـک دورهای
و
ِ
ایـن طـور بـود کـه ژانـری در سـینما عالقهمنـدان آن ژانـر را زیاد
مثلا تعـداد زیـادی عالقهمنـد بودنـد فیلمهـای هنـری
میکـرد.
ً
خاص بسـازند .اساسـاً یکی از دالیل به وجود آمدن بخش هنر
و تجربـه همیـن مسـأله بـود .امـا جشـنواره روی فیلمسـاز اثـر

نمیگـذارد .فیلمسـاز بـا نـگاه خـودش بـه جشـنواره میآیـد و بـا
نـگاه خـودش از آن خـارج میشـود .اینکـه جشـنواره بتواند نگاه
فیلمسـاز را نسـبت بـه ژانـر موردعالقـهاش تغییـر بدهـد تقریبـاً
محال اسـت ،مگر در مورد جوانان و بعضی از دوسـتان ،که باز
هـم بـه نظـرم هـر سـال ایـن اثرگـذاری کمتر میشـود.».

باید به ثبات در جشنواره فجر نائل شویم
شـاهحاتمی کـه بعـد از حـدود  ۱۰سـال بـه جشـنوارهی فجـر
بازگشـته معتقـد اسـت «جشـنواره بایـد از بخـش دولتـی خـارج
شـود و به صورت خصوصی برگزار شـود؛ یعنی بانیان جشـنواره،
اهالـی سـینما باشـند .چـون در طـول سـالها دیدهایـم کـه
سیاسـتهای مختلفـی کـه دولتمردان داشـتهاند ،بر جشـنواره،
انتخـاب فیلمهـا و اعطـای جوایـز تأثیـر گذاشـته اسـت .بـه
نظـرم بایـد جشـنواره را سـپرد بـه اهالـی سـینما .آنهـا میتوانند
جشـنواره را بـه راحتـی برگـزار کننـد و پاسـخگوی مسـائل و
حواشـی آن باشـند .در ایـن صـورت فیلمسـازان هـم راحتتـر
بـا مقولـهی انتخـاب فیلمهـا و اعطـای جوایـز برخـورد میکننـد.
برگـزاری جشـنواره بـرای دولـت دردسـر اسـت؛ بهتـر اسـت دولت
از زیـر ایـن بـار کـه برآینـدش گاهی نقدهای بسـیار تند و گاهی
مشـکالت و مسـائل فرعـی اسـت ،شـانه خالـی کنـد .اگـر مثـل
تمـام دنیـا ،جشـنواره دبیـر و تیم ثابتی داشـته باشـد ،میتواند
بـه رونـد جشـنواره و کاهـش نقدهـای هر سـالهی هنرمنـدان به
جشـنواره ،کمـک کنـد.».

من با نگاه رقابت به جشنواره نیامده ام
شـاهحاتمی کـه سـاخت سـریالهای پرمخاطبـی مثـل
«خـوشرکاب» و «خوشغیـرت» را در کارنامـه دارد ،بـا بیـان
اینکـه بـرای رقابـت بـه میـدان جشـنوارهی فجـر نیامـده اسـت،
میگویـد «شـرایط کرونـا تأثیـر زیـادی روی فیلمهـا داشـته و
فیلمسـازی را بسـیار سـخت کـرده اسـت .ولـی در مجمـوع مـن
بـا نـگاه رقابـت بـه جشـنواره نیامـدهام .باارزشتریـن نکتـهی
«ماهـان» ایـن اسـت کـه تصمیـم گرفتهایـم تمـام درآمدهـای
حاصـل از ایـن فیلـم صـرف درمـان بچههـای سـرطانی شـود .این
اتفـاق تـا حـاال بـرای هیـچ فیلمـی و در هیـچ جـای دنیـا نیفتاده
اسـت .ایـن هدیـه نـه از طـرف گـروه سـازندهی «ماهـان» ،کـه
از طـرف سـینمای ایـران بـه بچههـای سـرطانی اسـت .بـا توجـه
بـه مشـکالت اقتصـادی موجـود ،سـهم مـردم در کمـک بـه ایـن
بچهها کم شـده ،و مهمترین انگیزهی سـاخت «ماهان» جبران
ایـن سـهم بـود .خیلـی بـه رقابـت فکـر نمیکنیـم ،چـون در هـر
حـال کسـانی کـه فیلمهـا را داوری میکننـد بـر اسـاس سلایق
خودشـان ایـن کار را میکننـد.».
نیت کرده ایم درآمد ماهان صرف کودکان سرطانی شود
شـاهحاتمی بـا نویـد اهـدای فیلـم «ماهـان» بـه کشـورهای دیگر
بیـان میکنـد «قـرار گذاشـتهایم جلسـهای بـا سـفیران کشـورها
داشـته باشـیم و فیلـم را از طـرف هنرمنـدان سـینمای ایـران بـه
سـایر کشـورها تقدیم کنیم تا آن را به هر نحوی که میتوانند
در کشورشـان نمایـش دهنـد و درآمـدش را صرف درمان کودکان
سـرطانی کننـد .شـاید مبلـغ زیـادی نباشـد ،امـا حرکتی اسـت که
توجـه فیلمسـازان ایرانـی و سـینمای
ایران را به آدمهای دردمند و مشـکالتی
کـه در جهـان وجـود دارد ،جلـب کنـد.
امیـدوارم ایـن رونـد در سـینمای ایـران
ادامـه پیـدا کنـد .چـون هنرمنـد متعلـق
بـه مـردم اسـت و مشـکالت مـردم نباید
از نـگاه هنرمنـد دور بمانـد .چنـد وقـت
پیـش کلیپـی در تلویزیـون دیـدم کـه
پـدری بـرای درمـان بچـهی سـرطانیاش
مجبور بود کلیهاش را بفروشد .به نظرم
کاملا
هنرمنـدان بـا دیـدن ایـن صحنـه
ً
بـه هـم میریزنـد .نبایـد منتظـر باشـند
دولتمـردان کاری بکننـد .چـون اگر دقت
کنیـد تمـام مؤسسـاتی کـه در خدمـت
ایـن قشـر هسـتند مردمنهادنـد.».
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سینما را مخاطب تعریف می کند
ایـن فعـال سـینما بـا آرزوی موفقیـت بـرای فیلمسـازان جـوان
میگوید «احسـاس میکنم فیلماولیها رشـد خوبی داشتهاند.
در میـان فیلمسـازان جـوان ،فیلمسـازانی را میبینیـم کـه
فیلمهـای شـاخصی سـاختهاند و بـا فیلمسـازان قدیمـی رقابـت
میکننـد .در فضـای دیجیتالـی موجـود ،بـا بهرهمنـدی جوانـان از
سـینمای جهـان و تمرکـز بـر فیلمهـای روز جهـان و نیز توجه به
مسـائلی کـه جامعـه بـه آن مبتالسـت ،میتوان آینـدهی خوبی
را برای فیلمسازان جوان انتظار داشت و احتماالً شاهد کارهای
جذابـی از ایـن فیلمسـازان در جشـنواره خواهیـم بـود.».
علـی شـاهحاتمی در پاسـخ بـه اینکه چرا همیشـه دربـارهی آرای
مردمـی حساسـیت خاصـی وجـود دارد میگویـد «ایـن کار بایـد
درسـت انجـام شـود .در هـر حـال سـینما متعلق به مردم اسـت.
سـینما را مخاطـب تعریـف میکنـد نـه نقدهایـی کـه بـه فیلـم
میشـود .طبیعتاً بعد از جشـنواره قرار اسـت فیلم به شکلهای
مختلف اکران شـود و این مردم هسـتند که از فیلمی اسـتقبال
میکننـد یـا نمیکننـد .خیلـی مهـم اسـت مردمـی کـه فیلـم را
میبیننـد رأی بدهنـد ،نـه از نظـر تکنیکـی و فنـی ،بلکـه بیشـتر
از نظـر محتوایـی بتواننـد فیلمـی را کـه دوسـت دارنـد انتخـاب
کنند.».

ایـن کارگـردان ،نویسـنده و تهیهکننـدهی بـا تجربـه دربـارهی
توسـعهی پلتفرمهـای تصویـری در فضـای مجـازی و شـبکهی
نمایـش خانگـی میگویـد «نگـران نیسـتم؛ چـون خروجـی VOD
هـا و برخـورد مـردم را میبینـم .مـردم از خیلـی از ایـن سـریالها
نفـرت داشـتهاند .بعضـی از ایـن سـریالها آنقدر سـادهانگارانه
نوشـته و تولیـد شـدهاند کـه پلتفرمهـا بـه ناچار بابـت محتوای
ضعیـف از مـردم عذرخواهـی کردهانـد .سـینما جایگاه خـودش را
دارد و آن شـکل کار هـم جایـگاه خـودش را .البتـه تعـداد زیـاد
پلتفـرم و مسـابقهای کـه بیـن آنهـا و تلویزیـون رخ میدهـد ،در
مثلا
بخشهایـی بـه سـینما لطمـه میزنـد کـه طبیعـی اسـت.
ً
گاهی یک بازیگر ،فیلمبردار یا عوامل دیگر فیلم ،یکی دو سال
درگیـر سـاخت یـک سـریال بودهانـد ،کـه وقتـی خروجـی کار را
میبینید احسـاس میکنید تمام افرادی که در آن کار بودهاند
وقتشـان را هـدر دادهانـد .بـه هـر حـال سـینما جایـگاه خـودش
را دارد .اگـر فیلمـی قابلیتـش را داشـته باشـد ،حتـی میتوانـد
جهانـی شـود و تمـام دنیـا بـا آن ارتبـاط برقـرار کننـد .داشـتن
مخاطـب جهانـی ،نقطـهای اسـت کـه پلتفرمها تا سـالهای دور
هـم نمیتواننـد بـه آن برسـند.».

فجـــــر
چـــهل
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گفت و گو با با حمید شاهحاتمی کارگردان فیلم ماهان

ما نسلی هستیم که با جشنواره فجر
به سینما عالقه مند شدیم
ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

هـم سـرمایهگذار بـرای سـاخت فیلـم بعـدی
راغـب میشـوند .خودانتقـادی همواره باعث
میشـود کـه گام بهتـری بـه سـوی آینـده
برداریـم .بیگمـان تجـارب ایـن چهـار دهـه
مفیـد و ارزشـمند اسـت ،امـا عدمثبـات
در هـر دوره باعـث رویکـرد سـلیقهای
شـده .معتقـدم رویکـرد محتوایـی در
جشـنواره میتوانـد بـرای فیلمسـاز و فیلـم،
اتفاقـات ناخوشـایندی را بـه همـراه داشـته
باشـد .ضمنـاً قـرار نیسـت یـک جشـنواره
دربرگیرنـدهی همـهی جریانـات سـینمای
ایـران باشـد .در واقـع هیـچ جشـنوارهای در
دنیـا نمیتوانـد ویتریـن سـینمای آن کشـور
باشـد.».

فجـــــر
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حمیـد شـاهحاتمی بـا کارگردانـی فیلـم «ماهـان» در ایـن
دوره از جشـنواره حضـور دارد .فیلمـی کـه تهیهکنندگی آن
را علـی شـاهحاتمی بـر عهـده دارد .بـا او دربـارهی جایـگاه
جشـنواره در چهلسـالگی ایـن رویـداد گفتوگـو کردیـم.
کارگـردان فیلـم ماهـان دربـارهی اینکـه جشـنوارهی فیلـم
فجـر در چهلمیـن سـال برگـزاری خـود تـا چـه حـد بـه بلـوغ
رسـیده اسـت ،میگویـد «بـه نظـرم از نقطـهی مطلـوب
و اسـتاندارد یـک جشـنواره در مقیـاس جهانـی یـک
مقـداری فاصلـه داریـم .مسـألهی بازاریابـی و فـروش فیلـم
در جشـنواره بیرمـق اسـت .در حالـی کـه در نمونههـای
مشـابه فرنگـی ،علاوه بـر نمایـش ،بـه آینـدهی یـک فیلـم
تـا چندیـن سـال بعـد اندیشـیده شـده و درآمدزایـی فیلـم
آغـاز میشـود .حضـور تلویزیونهـا و کمپانیهـای پخـش
مؤیـد ایـن گفتـه اسـت .هـم فیلمسـاز و تهیهکننـده و

فیلم دیدن با مردم لذتبخش است
حمیـد شـاهحاتمی بـا ذکـر ایـن نکتـه
کـه جشـنوارهی فجـر در عالقهمنـد شـدن
سـینماگران به سـینما مؤثر است ،میگوید
«بسـیاری از سـینماگرانی کـه امـروز در
جشـنواره فیلـم دارنـد ،نسـلی هسـتند کـه بـا جشـنوارهی
فجـر بـه سـینما عالقهمند شـدهاند .جشـنواره محل بحث و
چالش بوده و هسـت .به نظرم همهی ما فیلم میسـازیم
کـه مـردم ببیننـد و اتفاقـی از ایـن خرسـندکنندهتر نیسـت
کـه مخاطـب وسـیعی از قشـرها و طبقههـای مختلـف بـه
تماشـای فیلـم مـا بنشـینند .جشـنوارهی فجـر از ایـن منظـر
بسـیار مهـم و فراگیـر اسـت.».
مردم شانهبه شانه منتقدان نظر می دهند
شـاهحاتمی دربـارهی تفـاوت سـلیقهی مـردم و منتقـدان
در حـوزهی سـینما میگویـد «هـر فیلمسـاز و نویسـنده
بایـد در ابتـدا فیلـم خـودش را بسـازد .نـه بـرای جذب مردم
و نـه سـلیقهی منتقـدان؛ چـون در هـر دو شـکل در دام
کلیشـههای رایـج میافتـد .تجربـه هـم نشـان داده کـه

سینما همیشه به تازه نفسها نیاز دارد
کارگـردان جـوان فیلـم «ماهـان» معتقـد اسـت «جشـنوارهی
فجـر و فیلمسـازها هـر دو بـر همدیگر اثر دارند .اما همیشـه
فیلمهـای تأثیرگـذار کـه بـا اقبـال در جشـنواره مواجه شـده،
در سـالهای بعـد باعـث تأثیرپذیـری و الهامبخشـی بـرای
آثـار فیلمسـازان دیگـر بـوده اسـت .».وی همچنیـن دربارهی
حضـور درخشـان فیلمسـازان جـوان در سـینما میگویـد «بـه
نظـرم سـینما همیشـه بـه تازهنفسهـا احتیـاج دارد .اگرچـه
در سـینما هـر وقـت فیلـم میسـازی ،بایـد ایـن احسـاس
را داشـته باشـی کـه ایـن اولیـن فیلـم توسـت و بـا همـان
طـراوت و شـادابی پشـت دوربیـن قـرار بگیـری .مـن بـه
سـینمای ایـران امیـدوارم؛ چـون نسـل جدیـد بـا بهرهگیـری
از سـینمای روز جهـان ،خـودش را بـهروز کـرده و جسـورانه
میخواهـد فیلـم بسـازد.».
باید فضاهای متفاوت را در سینما تجربه کنیم
حمیـد شـاهحاتمی دربـارهی ضـرورت تنـوع ژانـر در سـینمای
ایـران میگویـد «به شـدت نیاز داریم کـه فضاهای متفاوت
را تجربـه کنیـم .سـینما بـه شـدت درگیـر یکجانبهگرایـی
فرمی و محتوایی شـده و شـیوهی روایت و پرداختها هم
شـبیه بـه هـم هسـتند .سـینما وظیفـهی تخیلسـازی دارد.
جـای فیلمهایـی بـا ژانـر بیوگرافـی ،سلامت و بهداشـت،
ورزشـی ،سـورئال و ...در سـینمای مـا خالـی اسـت.».
جشنواره را بیشتر محلی برای دوستی می بینم نه رقابت
کارگـردان فیلـم «ماهـان» کـه پیش از ایـن ،کارگردانی فیلم
«رؤیـای سـینما» را نیـز بـر عهـده داشـته اسـت ،بـا تأکیـد
بـر لـزوم تقویـت فضـای تعاملـی در جشـنواره ،اهمیـت آرای
مردمـی را اینطـور توصیـف میکنـد «بـه هـر حـال آرای
مردمـی میتوانـد بـر فـروش فیلـم در آینـده تأثیـر بگـذارد.

فکر کنم در همه رشته ها حرف بریا گفتن داریم
حمیـد شـاهحاتمی در انتهـا بـا دفـاع از گروهـش در فیلـم
«ماهـان» میافزایـد «فکـر میکنـم در همـهی رشـتهها
قابلدفـاع باشـیم .اگـر نگاهمـان ایـن طـور نبـود ،فیلـم
را بـرای جشـنواره نمیفرسـتادیم .اگـر فیلمنامـه را کـه
شـاعرانه و لطیـف بـود دوسـت نداشـتم ،فیلـم را شـروع
نمیکـردم .سـعی کـردم در کارگردانـی از سـکوت و سـردی
فضـا بـا یـک انسـجام کلـی پلان بگیـرم .صدابـرداری بهـروز
معاونیـان را بسـیار دوسـت داشـتم .در فیلمبـرداری از
لنزهـای آنامورفیـک اسـتفاده کـردم کـه تجربـهی تـازهای
در سـینمای ایـران بـود .دوربینـم جغرافیـای ایـران را تا حد
توانـش نشـان داد.».
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هـر فیلمسـاز و نویسـندهای بـر اسـاس تجـارب اجتماعـی و
زیسـتی خـود فیلـم سـاخته ،فـارغ از اسـتقبال جشـنواره و
منتقـد ،ثمربخـش بـوده و هـر دو طیـف هـم راضـی بـوده
و تمجیـد کردهانـد .بـه نظـرم مـردم در حـال حاضـر شـانه
بـه شـانهی منتقـدان دربـارهی فیلمهـا نظـر میدهنـد .امـا
همیشـه نمیتـوان گفـت سـلیقهی مـردم درسـت اسـت و
موضوعـی را کـه جـواب داده مدام امتحان کنیم .به ورطهی
تکـرار افتـادن ،آسـیب بزرگـی اسـت.».

ضمنـاً جایـزهای کـه از مـردم میگیـری همیشـه شـیرین و
بهیادماندنـی اسـت .امـا ایـن مسـأله را کـه ایـن سـیمرغ،
محـل حساسـیت باشـد درک نمیکنـم .ای کاش بیاموزیـم
کـه جشـنواره محـل هماندیشـی و ارتباطـات دوسـتانه بـرای
آثـار بعـدی و همکاریهـای بیشـتر اسـت ،نـه محلـی بـرای
نـزاع و رقابـت.».
شـاهحاتمی دربـارهی ابعـاد و میـزان پیشـرفت سـینمای
ایران معتقد اسـت «از لحاظ دانش سـاختاری بسـیار بهروز
شـدهایم و پیشـرفت داشـتهایم ،امـا از نظـر سـختافزار و
امکانات در مضیقه هسـتیم .با مشـاهدهی پشـت صحنهی
سـینمای جهـان متوجـه میشـویم از نظـر صدابـرداری ،ابـزار
حرکتـی ،دوربیـن و پـس از تولیـد ،چه قدر با اسـتانداردهای
جهانـی فاصلـه داریـم .تخصصگرایـی در سـینمای ایـران در
تقسـیم نیـروی کار هـم بایـد بـا دقتنظـر بیشـتری اتفـاق
بیفتـد .امـا از حیـث فیلمنامـه و پرداخـت (کارگردانـی) بـه
نظـرم بـا توجـه بـه محدودیتهـای موجـود ،بسـیار خلاق و
کارآمـد هسـتیم.».
او بـا شـرح ایـن نکتـه کـه فیلمسـازی در شـرایط فعلـی و
بـا حضـور مدیاهـای مختلـف تصویـری بسـیار دشـوار شـده،
عنـوان مـی کنـد« :سـریالها جـای فیلمهـای سـینمایی را
گرفتهانـد ،امـا تجربـه نشـان داده سـریالها بـر اثـر کثـرت
از ذهـن میرونـد و آنچـه باقـی میمانـد ،اندیشـه و نـگاه
در یـک فیلـم سـینمایی اسـت .بـه هـر حـال بایـد جهـان نـو
را پذیرفـت .مهـم حرفـی اسـت کـه میخواهـی بزنـی و اگـر
باهـوش باشـی ،بهتریـن مدیا را بـرای آن انتخاب میکنی.».
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حمیـد شـاهحاتمی کارگـردان فیلـم ماهـان در نشسـت خبـری
این فیلم در جشـنواره فیلم فجر درباره قضاوت و دیدن این
فیلـم بیـان کـرد« :بهنظـرم بـرای قضاوت باید تمـام زوایای آن
را درنظـر گرفـت .ایـن اثـر براسـاس قصـهای واقعـی اسـت و
مـا تلاش کردیـم بـه قصـه وفـادار بمانیـم و نـگاه مـا بـه فیلم
مسـتند داسـتانی باشـد و فکر میکنم موفق شـده باشـیم».
نـگار جـوکار بازیگـر فیلـم سـینمایی «ماهـان» نیز دربـاره لذت
بـردن از ایـن کار ،بیـان کـرد« :صددرصـد از تماشـای فیلمـم
بـر پـرده لـذت بـردم .مـن تـازه وارد سـینما شـدم و بـودن در
ایـن اثـر بـرای مـن تجربـهای بـزرگ بـود و درسهـای زیـادی
آموختـم».
همچنیـن علـی شـاهحاتمی ،تهیهکننـده فیلـم دربـاره
«ماهان» بیـان کـرد« :هزینـه سـاخت ایـن فیلـم چیـزی در
حـدود  3میلیـارد تومـان بـود .ایـن فیلم که با لنـز آنامورفیک
فیلمبـرداری شـده حاصـل چنـد مـاه کار و طـی کـردن مسـیری
حـدودا  25000کیلومتـری بـود».
هامـون قابچـی ،نویسـنده فیلـم دربـاره بـه تصویـر کشـیدن
عارضه سـرطان اظهار کرد« :تالش ما این بود که چهره زشـت
سـرطان را نشـان ندهیـم تـا اگـر بیمـاری مبتلا بـه سـرطان به
تماشـای فیلـم نشسـت احسـاس بـد بـر او مسـتولی نشـود».
حمیـد شـاهحاتمی در ادامـه گفـت« :الزامـا فکـر نمیکنـم کـه
فیلـم مـن بهتـر از دیگـر آثـاری اسـت کـه بیـرون ماندهانـد.
تنهـا سـلیقه هیـات انتخـاب بـه کار مـن نزدیـک شـده بـود».
علـی شـاهحاتمی دربـاره سفارشـی بـودن فیلـم «ماهان» بیان
کرد« :این کار از طرف خدا به من سـفارش شـده بود و آن را
سـاختم .خیلـی بـد اسـت کـه خبرنـگاری این فیلم که سراسـر
امیدبخش اسـت را سفارشـی بداند».
هامـون قابچـی نویسـنده فیلـم درباره عوامـل فیلم گفت« :در
انتخـاب کار سـعی کردیـم از بازیگـران تازهنفـس اسـتفاده
کنیـم و باتوجـه بـه سـابقه امیررضـا نظـری در تئاتـر ،ایشـان
یکـی از انتخابهـای اصلـی مـا بـود».
حمیـد شـاهحاتمی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا از دیـد

او مخاطـب بـا فیلمـش ارتبـاط برقـرار میکنـد یـا خیـر ،بیـان
کـرد« :جـدا از شـیوع ویـروس کرونـا و محدودیت رفتوآمد و
بودجـه ،رونـد سـاخت و تولیـد این اثر بسـیار سـخت بود .اگر
فیلـم مـن بـا مخاطـب ارتبـاط برقـرار کـرده باشـد یعنـی کارم را
درسـت انجـام دادهام و اگـر نـه کـه نیـاز بـه توضیـح اضافهای
نمیبینـم».
وحیـد رحیمیـان گفـت« :حضـور در کار جـدی یـا کمـدی بـرای
بازیگـر تفاوتـی نـدارد چراکـه ذات بازیگـری همـان اسـت و
تغییـر نمیکنـد .البتـه مـن در ابتـدا فکـر میکـردم که نقشـی
کمـدی دارم و بعدهـا فهمیـدم کـه نقشـم جـدی اسـت».
حمیـد شـاهحاتمی دربـاره چرایـی بیمیلی حضـور در
جشـنواره ،عنوان کـرد« :حضـور در جشـنواره انتخـاب مـن
نیسـت و بـه تصمیـم تهیهکننده بازمیگـردد .فیلمبرداری کار
را مـن نقطـه قـوت اثـر میدانـم».
هـادی لطفـی طـراح گریـم درباره علت تغییر رنـگ موی بازیگر
نقـش اول بیـان کـرد« :چـون میخواسـتیم فیلـم امیدبخـش
باشـد نخواسـتیم مـوی بازیگـر را بتراشـیم .امـا متاسـفانه
بـه دلیـل طوالنـی شـدن رونـد فیلمبـرداری راکـورد رنـگ مـو از
دسـتمان خـارج شـد».
هامـون قابچـی نویسـنده فیلـم نیـز دربـاره مرونـد تغییـر
شـخصیت بیان کرد« :روند تغییر شـخصیت در درام ایجادگر
جذابیـت قصـه اسـت .ایـن رونـد تغییـر در بیمـار سـرطانی و
کاراکتـر «ماهـان» بیشـتر هـم بـه چشـم میآیـد و میبینیـم
کـه در ایـن سـفر مکاشـفهگر شـخصیت کاراکتـر دسـتخوش
تغییـر میشـود».
حمیـد شـاهحاتمی دربـاره دلیـل طوالنـی شـدن فیلمش گفت:
«بهدلیـل طوالنـی شـدن فیلـم مجبـور بـه حـذف بسـیاری از
پالنهـا شـدیم و بـه کار آقـای بهزادپـور که تدوینگـر ما بودند
اعتمـاد کـردم و  تلاش کردیـم دیگر به تدوین ایشـان دسـت
نبریم».
علـی شـاهحاتمی دربـاره کـم شـدن حضـور کـودکان سـرطانی
در فیلـم گفـت« :یکـی از مهمتریـن معضلات مـا ایـن بود که

توآمد و
و محدودیت رف 

بودجه ،روند ساخت و تولید

این اثر بسیار سخت بود .اگر
فیلم من با مخاطب ارتباط

برقرار کرده باشد یعنی کارم
را درست انجام دادهام و
اگر نه که نیاز به توضیح
اضافهاینمیبینم

کار در زمان شـیوع ویروس کرونا فیلمبرداری شـد .قرار بود
کـه بچههـای سـرطانی در فیلـم مـا بـازی کننـد کـه بـه دلیـل
شـرایط کرونایـی میسـر نشـد و درنتیجـه بخشـی از فیلـم
بهدلیـل فضـای بیمـاری حاکـم بـر کشـور لطمـه خـورد».
مهـدی ایلبیگی ،فیلمبـردار «ماهان» دربـاره نحوه فیلمبرداری
عنـوان کـرد« :مدتـی از فیلمبـرداری کار گذشـته بود که من به
گـروه پیوسـتم .بـه جـز چند لوکیشـن خاص باقی لوکیشـنها
همـه در اینترنـت قابـل مشـاهده اسـت و مـا بـه تصویـری کـه
میخواسـتیم فیلـم بگیریـم از پیـش فکـر میکردیـم .ایـن
اولیـن بـار بـرای مـن بود کـه از لنز عریض آنانورفیک اسـتفاده
میکـردم و برایـم جدیـد و جـذاب بـود .مـا محسـور طبیعـت
جـذاب کشـور شـدیم و خوشـحالم توانسـتم بـرای معرفـی
جاذبههـای طبیعـی کشـور قدمـی بـردارم».
حمیـد شـاهحاتمی در مـورد ایـرادات فیلـم گفـت« :مـن هـم
بـه ایـرادات فیلـم خـودم واقـف هسـتم .ما تصمیـم گرفتیم
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جدا از شیوع ویروس کرونا

فیلـم را بـه جشـنواره ارائـه دهیـم و توقـع پذیرفتـه شـدن را
نداشـتم .بـا دسـتمزد یـک بازیگـر فیلـم جادهای سـاختن کار
راحتـی نیسـت .بایـد بگویـم من دخالتی در حضـور فیلمم در
جشـنواره نداشـتم و میدانـم کـه هیـات انتخـاب بـا اتفـاق
آرا بـه حضـور «ماهـان» در جشـنواره رای دادنـد».
علیشـاهحاتمی در ادامـه ایـن صحبـت ها تصریـح کـرد:
«شـاید بایـد بعـد از جشـنواره جلسـه محاکمـهای بـرای
هیـات انتخـاب برگـزار کـرد و پرسـید بـرای چـه ایـن فیلـم
در جشـنواره حضـور دارد .هرسـال از ایـن قبیـل چالشهـا در
جشـنواره بـه چشـم میخـورد امـا بایـد بدانیـم کـه مـا قاضـی
نیسـتیم و نبایـد خودمـان را جـای هیـات انتخـاب یـا هیـات
داوری گذاشـت».
شـاهحاتمی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا بـه انتقـادات
پاسـخ میدهـد یـا خیـر بیان کـرد« :من به نقدهـای مخاطب
اهمیتـی نمیدهـم چـون خـودم بـه ایـرادات فیلـم خـودم
واقف هسـتم .قرار گرفتن در شـرایط سـخت باعث میشـود
کـه بـه کمتـر از چیـزی کـه در ذهـن داریـم رضایـت دهیـم».
رونیـکا بهرامزادهـف بازیگـر خردسـال نقـش کبوتـر دربـاره
حضـور در «ماهـان» اظهـار کـرد« :خوشـحالم کـه افتخـار
همـکاری بـا ایـن گـروه را داشـتم .بچههایـی کـه در
بیمارسـتان بسـتری میشـوند روزهای سـختی را میگذرانند
و وقتـی خـودم بسـتری شـدم ایـن حـس را دریافـت کـردم.
امیـدوارم هیـچ انسـانی مریـض نشـود».
او ادامـه داد« :یـک خاطـره جالـب از فیلم اینکه ما در چابهار
بـا امیررضـا نظری گوشماهیهای بسـیاری جمع کردیم».
وحیـد رحمیـان بازیگـر ایـن فیلـم در پایـان صحبـت هایـش
گفـت« :مـن در همـه آثـار نکتـهای بـرای دوسـت داشـتن
فیلـم پیـدا میکـردم .مـن نـه دوسـت دارم انتقـاد کنـم و نه
مـورد انتقـاد قـرار بگیـرم .بـرای آثـار زحمت کشـیده میشـود
و همـه فیلمهـا نـکات مثبتـی دارنـد کـه باید آنها را کشـف
کرد».
هامـون قابچـی نویسـنده «ماهـان» در پایـان نشسـت گفت:
«مـن از همـه عوامـل تشـکر میکنـم و دوسـت دارم بگویـم
کـه  2روز مانـده بـه شـروع فیلمبرداری مـادر وحید رحیمیان
فـوت کـرد امـا او خـود را بـه جلسـات فیلمبـرداری رسـاند و
دوسـت دارم بگویـم کـه هیچـگاه لطـف او را فرامـوش
نخواهیـم کـرد».
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من هنوز
زندههستم

هامـون قاپچـی بـا نویسـندگی و بازیگردانـی فیلـم
«ماهـان» در ایـن دوره از جشـنواره حضـور دارد.
فیلمـی کـه کارگردانـی آن را حمیـد شـاهحاتمی و
تهیهکنندگـیاش را علـی شـاهحاتمی بـر عهـده دارد.
وقتـی از سـرطان حـرف میزنیـم از چـه حـرف میزنیم؟
در جایـی از فیلـم وقتـی ماهان (با بازی امیررضا نظری)
شـخصیت اصلـی فیلـم «ماهـان» در مطـب دکتـر (کـه
نقـش آن را همایـون ارشـادی بـازی میکنـد) نشسـته و
با چشـمانی مملو از ترس و خشـم از سرنوشـت محتوم
خویـش بـر اثـر ابتال به سـرطان آگاه میشـود ،دکتر به
او میگوید« :اسـم سـرطان از خودش ترسـناکتره!».
انسـان بیـش از موجـودات زنـدهی دیگـر در جهـان
«مـرگآگاه» اسـت؛ بـرای همیـن میخواهـد جاودانـه
بمانـد و بـه هنر میرسـد .هنـر صدای نامیرایی انسـان در
پهنهی تاریخ برای پنهان کردن ترس و ناشناختههایش
اسـت .از سـنین کودکی ،فراق و از دسـت دادن را تجربه
و معنـای نبـودن را لمـس میکنـد .ای بسـا کـه لحظـات
زیـادی از عمـر خویـش را در تداعـی یک لحظه که نام آن
مـرگ اسـت ،میگذرانـد.
در حیـن تحقیـق پیـش از نـگارش فیلمنامـه بـا چنـد
بیمـار مبتلا بـه سـرطان بـه گفتوگوهـای مفصلـی
نشسـتم و بـا مشـاهدهی همـهی آنهـا دریافتـم کـه
انسـانها هنـگام مواجـه شـدن بـا سـرطان ،مسـیری
متفـاوت بـا گذشـتهی خـود را در پیـش میگیرنـد .این
شـکل از تغییـر در رفتارهـای فـرد بیمـار ،هـم بـه صورت
پویـا و سـازنده و هـم بـه شـکل منفعـل و مأیـوس جلوه
میکنـد .رفتارهـای متناقـض در فـرد بیمـار ناشـی از
عـوارض شـیمیدرمانی ،اسـترس و اختلال ،شـخصیت
متفاوتی از فرد میسـازد .در مسـیر مشـاهدهی تجارب
بیمـاران مبتلا بـه سـرطان عـدهای تولـد دوبـاره یافتـه
بودنـد.
مـردی در ۴۵سـالگی پـس از آگاهـی از ابتلا بـه
سـرطان ،نقاشـی را آغاز کرد؛ کاری که سـالها به دلیل
مشـغلههای گوناگون ،فرصت آن را از دسـت داده بود.
دیگـری سـفر را انتخـاب کـرد و یکجا ننشسـت .در واقع
همگـی سـعی کردنـد بـا تغییـر شـیوهی زندگـی ،بیماری
را بـه عقـب براننـد.
تـرس ،آغـاز فروپاشـی انسـان در تمامـی مراحـل زندگـی
قلمـداد میشـود .یـک روز وقتـی بـا حمیـد شـاهحاتمی
بـه بیمارسـتان مخصـوص کـودکان سـرطانی رفتـه
بودیـم تـا بـا بیمـاران مبتلا بـه سـرطان دیـدار کنیـم،
صحنههـای دهشـتناکی دیدیـم کـه قلبمـان را آزرد.
دردناکتـر ،والدیـن بیمارانـی بودنـد کـه سـیلی حقیقـت
را بـا بیرحمـی لمـس کـرده بودنـد و نمیتواسـتند دم
برآورنـد .امـا آن سـوی حـال خرابشـان ،نمایـش یـک
روحیـهی درخشـان و امیـدوار بـود؛ نمایشـی کـه روی
هیـچ صحنـهای و جلـوی هیـچ دوربینـی بـه تصویـر

درنمیآیـد .آنهـا بـه طبیعـت و جبـرش دهنکجـی و
بـا امیـدواری بـرای زنـده مانـدن فرزندانشـان تلاش
میکردنـد؛ غریـزهای کـه نامـش بقاسـت.
زندگـی یـک رنـج ُمـدام اسـت .در ایـن شـکی نیسـت.
اینکـه چگونـه ایـن لحظات پـر از رنج را رنگآمیزی کنی
اهمیـت دارد .همیشـه ایـن جملـهی اسـتیو مککوئین
در فیلـم «پاپیـون» کـه در انتهـای فیلـم سـوار بر گونی
سـیبزمینی در دل اقیانـوس ،بلنـد فریـاد میزنـد« :من
هنـوز زنـده هسـتم!» جانـم را جلا میدهـد« .پاپیـون»
تـن بـه انقیـاد و مـرگ نمیدهـد و در انتظـار پایـان
نمینشـیند.
اگـر جـان کالمـی در فیلـم باشـد آن لحظـهای اسـت که
ماهـان میگویـد میخواهـد بـا آدمهای بیشـتری حرف
بزنـد و تکتـک طلوعهـا و غروبهـا را ببینـد؛ همیـن
طلـوع و غـروب سـاده کـه هـر روز پیـش روی ماسـت و
انـگار کـه هیـچ وقت نیسـت.
ایـدهی اصلـی فیلـم بـر اسـاس یـک تجربـهی واقعـی
در میـان یـک زوج (زن و شـوهر) شـکل گرفـت کـه
بـا آگاهـی از ابتلای َمـرد بـه سـرطان ،بـا پشـت سـر
گذاشـتن فـراز و نشـیبهایی در زندگـی ،تصمیمـی
بـزرگ و یکسـر انسـانی میگیرنـد .آن قـدر نـگاه ایـن
دو بـه زندگـی بـرای ما دلنشـین بود که احسـاس کردیم
قابلیـت تبدیـل شـدن بـه یـک فیلـم زیبـا و شـاعرانه را
دارد .ماهـان و آفریـن ،هنـوز بـرای مـن زنـده هسـتند
و زنـده میماننـد .گاهـی اوقـات بـه خـودم میگویـم.
االن کجـا رکاب میزننـد؟ در پهنـهی کـدام شـالیزار؟
کـدام سـاحل؟ کـدام کویـر؟ آنهـا هنـوز بـا مـن زندگـی
میکننـد؛ چـرا کـه بـرای زنـده ماندنشـان در متـن تلاش
کـردم ،بـرای اینکه عشقشـان بماند ،رؤیاهایشـان بماند.
شـبی در حیـن نوشـتن فیلمنامـه در یـک گفتوگـوی
ذهنـی بـا ماهـان (شـخصیت اصلـی فیلم) بـه او گفتم:
«هـر وقـت کـه مـرگ در میزنـد ،میتوانـی او را دسـت
بینـدازی و بـا او شـوخی کنـی ،و رهـا در آغـوش مـرگ،
از لحظـات زندگـی لـذت ببـری .مـرگ همیـن جاهاسـت.
پیـش مـن و تـو.»...

در نشست نکوداشت دکتر عالمی مطرح شد

مرحومعالمیپایهگذار
شکل نوین آموزش سینما بود

رئیس سازمان سینمایی از خانه چهلمین
جشنواره فجر بازدید کرد

در حاشیه فجر
بایدگفتمان
شکلبگیرد
محمـد خزاعـی ،رئیـس سـازمان سـینمایی پنجشـنبه
 14بهمنمـاه از خانـه چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر
بازدیـد کـرد.
خزاعـی ضمـن حضـور در خانـه جشـنواره از فضاهـای
مختلـف و رونـد برگـزاری برنامههـای فرهنگـی
جشـنواره بازدید و از نزدیک در جریان شـکل برگزاری
ایـن رویدادهـا قـرار گرفـت و مسـائل و موضوعـات
موردنظـر را بـا برگزارکننـدگان مطـرح کـرد.
رئیس سازمان سینمایی در ادامه بازدید خود ضمن
حضـور در غرفههـا و اسـتودیوهای متنـوع خبـری و
تحلیلـی بـا اهالـی رسـانه بـه گفتوگـو نشسـت و بـه
سـواالت آنها پاسـخ داد.

رئیـس در گفـت و گویـی بـا مهـر گفـت :سـازمان
سـینمایی معتقـد اسـت جنـس گفتمانـی نیـاز
سـینمای ایـران اسـت ،نبایـد در جشـنواره صرفـاً
نمایش فیلم و جلسـات نقد و بررسـی باشـد ،در آن
دوره کـه مـن خـودم دبیـر جشـنواره بـودم سـمینارها
و گفتمانهایـی برگـزار کردیـم کـه از آن جملـه
میتـوان بـه هالیودیسـم و بیـداری اسلامی اشـاره
کـرد .معتقـدم در کنار جشـنواره ایـن گفتمانها باید
شـکل گیـرد حتـی معتقدم باید کالسهای آموزشـی
نیـز در طـول جشـنواره برگـزار شـود تـا یـک فضـای
فرهنگـی هنـری در کنـار فیلـم دیـدن در جشـنواره
داشـته باشـیم.

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

امیرحسـن ندایـی عضـو هیئت علمی دانشـگاه در
نشسـت تخصصـی «نکوداشـت زندهیـاد اکبـر
عالمـی» تحـت عنـوان «آمـوزش مانـدگار در
سـینما» ابتـدای ایـن عنـوان کـرد« :دکتـر عالمـی
فـردی بـود کـه نسـل مـا را تربیـت کـرد .مـن بیـش
از سـی سـال افتخـار شـاگردی ایشـان را داشـتم.
او بـه مـن زیسـتن را آموخـت .شـاخصه دکتـر
عالمـی ایـن بـود کـه فقـط سـینما درس نمـیداد
بلکـه بـه مـا میآموخـت کـه چطـور بـه جهـان نـگاه
کنیـم .او میگفـت پیـش از یـاد گرفتـن سـینما
بایـد جهانبینـی داشـته باشـید .او به ما عکاسـی،
البراتـوار و نقـد فیلـم یـاد داد و فـردی چنـد وجهـی

بـود و بـه مـا گفـت سـینمای آنالـوگ مـرد و بایـد
دیجیتـال را کامـل بشناسـید چـرا که جهـان دیگری
در حـال شـکل گرفتـن اسـت».
او افـزود« :دکتـر عالمـی از دهـه شـصت برنامههـای
متعـددی را در صـدا و سـیما آغـاز کردنـد و مـن
افتخـار داشـتم کـه بهعنوان مهمـان در آن برنامهها
حضـور داشـته باشـم».
امیرحسـن ندایـی با اشـاره بـه اینکه عالمـی هنرهای
دیگـر مثـل موسـیقی و نقاشـی را خیلـی خـوب
میشـناخت ،عنـوان کـرد« :او میگفـت اگـر قصـد
معرفـی مـن را داشـتید بگوییـد عالمی معلـم بود .او
پایهگـذار شـکل نویـن آمـوزش سـینما بـود».

فجـــــر
چـــهل
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مرور داوری های اولین دوره رقابتی فیلم فجر
با مهدی حجت

حتیدردورهاولفجرهم
محتوازدهنبودیم

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

در دوره اول فجر هم ما آنقدر خام نبودیم یا آنقدر عوامانه به فیلم
ها نگاه نمی کردیم که تحت تاثیر یک فحش دادن به رژیم شاه در
فیلم ها نخواهیم به کسی جایزه بدهیم

گفتوگو

فجـــــر
چـــهل
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محمد صادق عابدینی

اولیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر ،بـدون داوری آثـار حرفـه ای برگـزار شـد و عملا بخـش رقابتی
جشـنواره از دوره دوم آغـاز شـد .مهـدی حجـت کـه سـال هـا اسـت بـه واسـطه فعالیـت در
حـوزه میـراث فرهنگـی و شهرسـازی شـناخته مـی شـود ،در کنـار چهـره هایـی چـون محمدعلـی
نجفـی ،اکبـر عالمـی ،سـید محمـد بهشـتی ،مهـدی کلهـر ،سـینا واحد و منوچهر عسـگری نسـب،
اولیـن هیـات داوران جشـنواره فجـر را تشـکیل دادنـد .حجـت در گفـت و گـو با بولتن چهلمین
جشـنواره فیلـم فجـر ،از نحـوه ورودش بـه سـینما و داوری جشـنواره فیلـم فجـر مـی گویـد.

بگذاریـد بـا ایـن سـوال شـروع کنـم ،چـه شـد کـه در آن
سـال هـا گروهی از جوانـان وارد عرصه مدیریت فرهنگی
و هنـری شـدند؟
اوایل انقالب تعداد بچه های مسـلمان انقالبی که با هنر آشـنا
باشـند خیلـی کـم بـود ،یـا حداقـل تعـداد کمـی از آنهـا شـناخته
شـده بودنـد .از طرفـی نظـام سیاسـی تـازه پاگرفتـه بـود و راهی
جـز اعتمـاد بـه افـرادی کـه از قبـل از انقلاب بـه عنـوان جـوان
انقالبـی شـناخته شـده بودند ،نداشـت.
ولـی خـب ایـن اعتمـاد باید دارای یک زمینه ای نیز باشـد،
مثال تحصیالت ،سـابقه فعالیت و غیره!
مـن معمـاری خوانـده بـودم و بـا مفاهیـم هنر آشـنایی داشـتم.
پیـش از انقلاب و در دوره ای کـه مرحـوم علـی شـریعتی در
حسـینیه ارشـاد سـخنرانی مـی کـرد ،مـا بـه عنـوان جمعـی از
جوانان مسـلمان در زیر زمین حسـینه ارشـاد کا های فرهنگی و
هنـری انجـام مـی دادیـم .مثلا محمدعلـی نجفـی ،درآنجـا تئاتر
«سـربه داران» را اجـرا کـرد ،مرحـوم صبحـدل اذان می گفت ،من
هـم طـرح جلـد کتـاب هـای دکتر شـریعتی را طراحی مـی کردم.
همـان جـا بـود کـه بـا شـهید بهشـتی و آقـای مهنـدس موسـوی
کـه بعدهـا نخسـت وزیـر شـد آشـنا شـدم .بـا مهـدی کلهـر هـم
بعـدا بـه واسـطه اینکـه برادرشـان یـک روحانـی شـناخته شـده
بود آشـنا شـدم.
پـس ایـن پیـش زمینـه باعـث شـد تـا همـکاری هـا ادامه
پیـدا کند ؟
آشـنایی مـا بـا بچـه هایـی که کارهـای فرهنگی انجـام می دادند
پـس از انقلاب ادامـه پیـدا کـرد .فکـر کنـم روز هـای  23یـا 24

بهمـن  1357بـود کـه مـن بـه صداوسـیما رفتـم .در آنجـا همـه
کارهـای صداوسـیما از اینکـه چـه برنامـه ای پخـش شـود ،چـه
چیـزی پخـش نشـود یـا چـه فیلمـی از تلویزیـون پخـش شـود
را خودمـان مشـخص مـی کردیـم .از آن جمـع چنـد نفـره کـه
مسـئولیت صداوسـیما را برعهـده گرفتـه بودیم ،سـال های بعد
هـر کـس بـه یـک سـمت و سـویی رفـت و وارد مسـئولیت های
دیگـری شـد.
شما همزمان وارد مدیریت تئاتر هم شدید؟!
اواخر سـال  57و اوایل  58بود که مدیرعامل تئاتر شـهر شـدم
و در آنجـا بـا بچـه هایـی که تئاتر کار می کردند آشـنا شـدم.
پـس در همـان سـال هـا سـرتان بـا مسـئولیت هـای
مختلـف هنـری سـرتان شـلوغ بـوده اسـت؟
مـن پـس از آن بـاز هـم مسـئولیت هـای بیشـتری گرفتـم ،در
کنار تئاتر شـهر و صداوسـیما ،در کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانـان نیـز مسـئولیت گرفتـم .دلیـل آن همـان چیـزی بود
کـه اشـاره کـردم ،در آن دوران تعـداد افـرادی کـه نظـام مـی
توانسـت بـه آن هـا اعتمـاد کنـد خیلـی کـم بـود.
* چه شد که برای داوری جشنواره فیلم فجر دعوت شدید؟
از همـان گروهـی کـه پیـش از انقالب با هم آشـنایی داشـتیم،
نجفـی و بهشـتی و انـوار از همـان ابتدا در وزارت ارشـاد مسـتقر
شدند و امور سینمایی را در دست گرفته بودند .علت پیشنهاد
اینکـه مـن داوری را برعهـده بگیـرم نـه صـرف آشـنایی قدیمـی
و نـه اینکـه مثلا مـن هنـر را بشناسـم ،بـود .شـما مـی توانیـد
یـک نقـاش خـوب باشـید ولـی در حـوزه فیلـم هیـچ سررشـته
ای نداشـته باشـید! در آن دوره چون فلسـفه هنر خوانده بودم

سر مسئله محتوای فیلم ها

بحث های زیادی می کردیم
و روی نکات فیلم دقت

زیادی می کردیم .واقعا بحث
های خوبی انجام می شد.

می توانم بگویم که یکی از

خالص ترین دوره های داوری
جشنواره فیلم فجر بود

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر

دربـاره مسـائل نظـری هنـر ایـده و نظـر داشـتم و بـا اهالـی تئاتـر
هـم آشـنایی خوبـی پیـدا کـرده بودم.
در تئاتر با چه کسانی آشنا شده بودید؟
از دوسـتانی کـه در آن دوره بـا آنهـا آشـنا شـده بـودم ،افـرادی
مثـل مرحـوم پرویـز پورحسـینی ،داریـوش فرهنـگ و سوسـن
تسـلیمی بودنـد .تلاش کـردم بـه عنـوان مدیرعامـل تئاتر فضای
مناسـبی را بـرای کار ایجـاد کنـم .بـرای همیـن وقتـی فسـتیوال
تئاتـر فجـر راه انـدازی شـد ،بچـه هـای تئاتـر از من خواسـتند به
عنوان داور در آن حاضر شـوم .در آنجا روی پوسـترها و طراحی
هـا نظـر دادم ،افـرادی کـه حاضـر بودنـد نظـرات مـن را پسـندید
و متوجـه شـدم اطالعـات داریـم و بـه همیـن خاطـر بـرای داوری
بینیـال نقاشـی دعـوت شـدم.
در دوره دوم فیلـم فجـر انبوهـی از فیلـم هـای شـعاری
و سیاسـی حاضـر بودنـد ،آیـا بـرای داوری بـه مشـکل بـر
نخوردیـد؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال باید کمی به عقب تـر برگردیم .یعنی
بـه انتهـای سـال  57کـه انقلاب پیـروز شـده بـود و فضـا در حال
تغییـر بـود .در آن شـرایط امـکان تولیـد فیلـم خیلـی پایین بود.
االن راحـت مـی شـود دربـاره آن دوره صحبـت کـرد چـون از بـاال
بـه پاییـن نـگاه مـی کنیـم ،ولـی شـرایط آن روزهـا طـوری نبـود
کـه بـه راحتـی بشـود فیلـم سـاخت .خیلـی از فیلمسـازها ممنوع
الفعالیـت بودنـد ،خیلـی ها رفتـه بودند ،بعضی ها هم که مانده

بودند شـک داشـتند که فیلم بسـازند یا نه و اگر فیلم سـاخته
شـود امـکان نمایـش پیـدا خواهـد کـرد؟! بـرای همیـن اسـت که
در آن سـال ابتدایی فکر کنم بیشـتر ازچند فیلم سـاخته نشـد.
مثل االن نبود که  100فیلم در اختیار جشـنواره باشـد و بتواند
از بیـن آن هـا بهتریـن هـا را انتخاب کند .ما مجبور بودیم حتی
از فیلـم هایـی کـه پیـش از انقلاب سـاخته شـده بـود اسـتفاده
کنیم.
احتمـاال در سـینما و تلویزیـون همزمـان مجبـور بودیـد از
آثـار قبـل از انقلاب هـم اسـتفاده کنیـد!
در بیـن فیلـم هـای قبـل از انقلاب آثـار خـوب هـم بـود؛ مثـل
فیلـم «سـفر سـنگ» آقـای کیمیایـی کـه قبـل از انقالب سـاخته
شـده بود .در همان دوره که در صداوسـیما مسـئولیت داشـتم،
هـر روز فیلمسـازان قبـل از انقلاب مـی آمدنـد و فیلمشـان را
نشـان مـی دادنـد و پافشـاری مـی کردنـد کـه مثلا فلان فیلـم
یـا فلان سـکانس را بـرای ضدیـت بـا شـاه سـاخته انـد و انقالبـی
هستند !
همیـن موضـوع اصـرار فیلمسـازان بـرای نشـان دادن
انقالبـی بـودن ،بـرای داوری آثـار دردسرسـاز نبـود؟
مجموعـه ای از بچـه هایـی کـه در آن دوره داوری فیلـم هـا را
برعهـده داشـتند ،از نظـر عقلـی و درک شـرایط آنقـدر قـوی بودند
کـه یـک نفـر بـا گذاشـتن یـک سـکانس لگـد زدن به رژیم شـاه،
فیلـم خـودش را بـه اسـم فیلـم انقالبـی قالـب نکنـد .مـا آنقـدر
خـام نبودیـم یـا آنقـدر عوامانـه به فیلم ها نگاه نمـی کردیم که
تحـت تاثیـر یـک فحـش دادن به شـاه در فیلم ها قـرار نگیریم.
یـادم هسـت در آن دوره مرحـوم اکبـر عالمی که تحصیالت فنی
سـینما داشـت و البراتـوار کار کـرده بـود ،روی نقـاط فنـی فیلـم
تاکیـد زیـادی مـی کـرد و مـا هـم روی محتـوا توجه داشـتیم.
شرایط داوری ها چطور بود؟
یادم اسـت که سـر مسـئله محتوای فیلم ها بحث های زیادی
مـی کردیـم و روی نـکات فیلـم دقـت زیـادی مـی کردیـم .واقعـا
بحـث هـای خوبـی انجـام مـی شـد .می توانـم بگویم کـه یکی از
خالـص تریـن دوره هـای داوری جشـنواره فیلـم فجـر بـود .داوری
هـا بـدون بانـد بـازی بـود و نـگاه نکردیـم کـه فیلـم را کـدام نهـاد
سـاخته یا چه کسـی سـفارش کرده .یک داوری خالص داشتیم.
چـه اتفاقـی افتـاد کـه اولیـن دوره رقابتـی فجـر را داوری
کردیـد ،ولـی پـس از آن از سـینما دور شـدید؟
مـن دو بـار در صداوسـیما مسـئولیت گرفتـم .اول در همـان
ابتـدای انقلاب کـه عضـو شـورای سـه نفـره و پنـج نفـره اداره
صداوسـیما بـودم .یـک بـار هـم در دوره ای کـه محمـد هاشـمی
رئیـس صداوسـیما شـد ،معـاون سـازمان شـدم .در عیـن حـال
از سـال  60بـه وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی رفتـم و تلاش
کـردم تـا سـازمان میـراث فرهنگـی را راه انـدازی کنم .مشـغله ام
در وزارت خانـه و صداوسـیما و سـازمان میـراث فرهنگـی باعـث
شـد تـا از فعالیـت هـای هنـری از جملـه سـینما دور شـوم .بـا
آنکـه هـر وقـت توانسـتم دوبـاره بـه فعالیـت هنـری بازگشـت
داشـته ام .مثـل دوره ای کـه آقـای قالیبـاف شـهردار تهـران بـود
و از مـن دعـوت شـد تـا داور بینیـال مجسـمه سـازی و بینیـال
نقاشـی شـوم.
خب آقای بهشـتی هم شـرایط شـبیه شـما داشـت ،یعنی
هـم در سـینما و هـم در میـراث فرهنگـی مسـئولیت
داشـت!
آقـای بهشـتی مـدت طوالنـی در فارابی بـود ،در دوره ای که آقای
خاتمی رئیس جمهور شـد چون من دیگر نمی خواسـتم که در
میـراث فرهنگـی بمانـم ،از مـن پرسـید چـه کسـی را بـرای میراث
فرهنگـی معرفـی مـی کنـی ،مـن هـم آقـای بهشـتی را معرفـی
کردم.
عالقـه داریـد کـه پـس از چهـار دهـه دوبـاره بتوانیـد در
سـینما فعالیـت کنیـد؟
امیدوارم که این شرایط مهیا شود.

فجـــــر
چـــهل
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یادبود
سعید مروتی

در چنــد ماهــی کــه قصــه جــال تمــام شــده تقریبــاً
هیــچ متــن و نوشــته کوتــاه و بلنــدی ای را نمــی
شــود ســراغ گرفــت کــه در آن اشــاره ای بــه منصــور
آق منــگل نشــده باشــد .بــرادران آق منــگل فیلــم
«قیصــر» ( مســعود کیمیایــی ) تجســم شــرارت در
مهــم تریــن فیلــم ســینمای قبــل از انقــاب بودنــد؛
کریم ( حســن شــاهین) ،رحیم ( غالمرضا ســرکوب)
و منصــور ( جــال پیشــواییان) انتخــاب هایــی
درخشــان بــرای قطــب منفــی ماجــرا بودنــد.
بعــد از موفقیــت همــه جانبــه «قیصــر»
همــه عوامــل فیلــم چهــره شــدند و گل
کردنــد؛ از جملــه جــال کــه کنــار فعالیــت در
فیلــم هــای متــداول فارســی ،پــای ثابــت
فیلــم هــای مــوج نــو هــم بــود .در
ایــن زمینــه او از دیگــر بــرادران
آق منــگل ،خــوش اقبــال تــر و
البتــه مســتعدتر بــود.
در کارنامــه پــر حجــم جــال،
تعــداد ســیاه و ســفید هــای
خاطــره انگیــز قابــل توجــه
اســت .در «خداحافــظ
رفیــق» ( امیــر نــادری) یکی
از ســه ضلــع «رفیــق بــازان
رفیــق کشــی» بــود کــه ســر
پول دزدی جواهرفروشــی،
بــه جــان یکدیگــر مــی
افتادنــد و در «صبــح روز
چهــارم»( کامــران شــیردل)
حضــور کوتاهــش تجســم همــه
آن چیــزی بــود کــه از او انتظــار
مــی رفــت .ســکانس خروجــش

از اتومبیــل و حرکــت خشــمگینانه اش بــه ســمت
امیر(ســعید راد) همــان میزانســن دلخــواه جــال بــود
کــه بــا در هــرم گرمــا بــا یقــه بــاز و ابــروان در هــم
فشــرده کمربنــدش را بــاز مــی کــرد تــا بــا شــتاب بــه
ســوی حادثــه بــرود .ایــن همــان خشــونتی بــود کــه
جــال آن را وظیفــه خــود مــی دانســت و بــه بهتریــن
شــکل بــروزش مــی داد .در دهــه پنجــاه کــه بســیار
هــم پــرکار بــود تقریبــاً در همــه نــوع فیلمــی
بــازی کــرد و مــوردی را نمــی تــوان بــه یــاد
آورد کــه حضــورش ضعیــف یــا بــاری بــه
هــر جهــت باش ـد و البتــه بایــد یــادی هــم
صــادق ماهــرو کــرد؛ صــدا پیشــه ای کــه
زیــاد جــای جــال حــرف زد و جنــس دوبلــه
اش در انطبــاق کامــل بــا بــازی مهــم تریــن
بــد مــن دهــه پنجــاه قــرار داشــت ( .در
برخــی از فیلــم هــا جــال جــای خــودش
حــرف زده از جملــه در مشــهورترین
نقــش آفرینــی کارنامــه اش ،منصــور
آق منــگل در فیلــم قیصــر).
برخــاف تصــور رایــج ،جــال نــه
همیشــه بدمــن بــود و نــه همــواره
نقــش هــای یکســان بــازی کــرد.
کافــی اســت بــازی اش در نقــش
قاچاقچــی الل در فیلــم «فــرار
از تلــه» را بــه یــاد بیاوریــم یــا
حضــورش در فیلــم «دشــنه»
(فریــدون گلــه) کــه تــک گویــی
غافلگیــر کننــده اش درانتهــای
درگیــری بــا بهــروز وثوقــی کــه
نشــان مــی داد او ناجوانمــرد
قصــه نیســت .تــک گویــی
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ای همچنــان در یادهــا مانــد و ایــن روزهــا هــم زیــاد
نقــل مــی شــود «:بســه ...بســه دیگــه ...خــون تــو اگــه
بریــزه ناحقــه! تــو عمــرم حــق کســی رو ناحــق نکــردم...
حــق داداشــتم مــی دم امــا از اون نامــرد تــر تــو روزگار
ندیــدم! مــا بــا اســم مــون زندگــی مــی کنیــم.
یــادت باشــه هــر جــا رفتــی بگــی ایــن طرفــا مــا ایــن قــده
مــردی داریــم کــه ســهم نامــردا رم مــی دیــم .ایــن چاقــو
رو هــم ببــر بــده داداشــت باهــاش خیــار پوســت بکنــه.
آخــه مــال خودشــه! جــا گذاشــته بــود تــو پشــت
مــا! اینــم  ۲۵هــزار تومــن ،ســهم اون
نامــرد!» البتــه کــه همــه برایــش
مثــل فریــدون گلــه ،چنیــن دیالوگ
هــای خوبــی نمــی نوشــتند و
مثــل مســعود کیمیایــی نقــش
متناســب و جــذاب بــه قامتــش
نمــی دوختنــد ولــی در پیــش و پا
افتــاده تریــن فیلــم هــای فارســی
هــم جــال همانــی بــود کــه بایــد.
بیشــتر از هــر کارگردانــی بــا کیمیایــی
کار کــرد (  ۱۲فیلــم ) کــه معمــوال
نقــش مشــهورش در قیصــر و نقــش
غــام در فیلــم «خــاک» بــه یــاد آورده
مــی شــود؛ امــا اوج هنــرش را بایــد در
فیلــم هایــی مشــاهده کــرد کــه اتفاقــا
منطبــق بــا پرســونایش بــه عنــوان بــد
مــن نبودنــد .مثــل نقــش قنبــر علــی در
فیلــم «داش آکل» کــه گرچــه در قطــب

شــر ایســتاده و جــز دارو دســته کاکا رســتم ( بهمــن
مفیــد) اســت ولــی دلــش پیــش داش آکل (بهــروز
وثوقــی) اســت و جــال ایــن دوگانگــی را بــا اجرایــی
فــوق العــاده بــه تصویــر کشــیده.مثل تغییــر چهــره اش
در مواجهــه بــا کاکا رســتم از حالــت جــدی و مصمــم
بــه منفعــل و تســلیم بــا لبخنــدی از ســر اســتیصال در
میانــه جملــه معروفــش «:گهــی زیــن بــه پشــت و...
بــازم گهــی زیــن بــه پشــت» .جــال پیشــواییان در فیلــم
«خــط قرمــز» ( مســعود کیمیایــی) هــم نقــش کوتاهــی
دارد کــه احتمــاال متفــاوت تریــن حضــور او در مقابــل
دوربیــن اســت و هیــچ ربطــی بــه آن بــد مــن فیلــم
هــای ســیاه و ســفید نــدارد .وقتــی بعــد از تقریبــاً
یــک دهــه دوری از ســینمای ایــران کــه بــه مهاجرت
گذشــت ،در فیلــم «تجــارت»( مســعود کیمیایــی )
نقــش یــک کارگــر ایرانــی مهاجــر را بــازی کــرد بــه
نظــر میرســید ایــن مقدمــه ای بــر ایفــای نقــش
هــای متفــاوت اســت ولــی در عمــل او را
همچنــان در نقــش هــای منفــی مشــاهده
کردیــم .نقــش هایــی کــه البتــه چیــزی
بــه جــال اضافــه نکردنــد .بازیگــری
کــه روزگاری خشــونت را وظیفــه
خــود مــی دانســت ،در دهــه
هــای  ۷۰و  ۸۰همچنــان منفی
و خشــن مانــد ولــی بیشــتر بــا
دوره طالیــی فعالیتــش بــه
یــاد آورده شــد .بازیگــری
کــه در از اواخــر دهــه  ۴۰تــا
اواخــر دهــه  ۵۰بــه نقــش
منفــی حیثیــت و آبــرو مــی
بخشــید.
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در نشست فرهنگی «دانشگاه یا مدرسه مسئله این است» مطرح شد:

سینمایایران
نیروهایش را از دانشگاه نمی گیرد
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رامتیـن شـهبازی ،عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه سـوره در
سـومین نشسـت از نشسـتهای فرهنگی «سـینما دانش» با
عنوان «دانشـگاه یا مدرسـه مسـئله این اسـت» گفت :امروز
آمـوزش در حـوزه سـینما بسـیار مهـم اسـت و همـه تلاش
میکننـد پایـه آن را در دانشـگاهها فراهـم کننـد.
وی ادامه داد :مدرسـهها در واقع تکالیفشـان در دنیا روشـن
است چرا که کارکردهای آکادمیک ندارند و با سیستم وزارت
علـوم درگیـر نیسـتند و بـا وزارت
فرهنگ در ارتباط هسـتند .همچنین
آموزشـگاههای آمـوزش سـینمایی
بـه افـرادی رجـوع میکننـد کـه سـر
فصلهای خود را مینویسـند چرا که
زیـاد مانـدن هنرجوهـا در آنجـا بـرای
هیچکـس موثـر نخواهـد بـود.
او با بیان اینکه در دانشگاه داستان
تحصیـل در رشـته سـینمایی فـرق
میکنـد ،گفت :مـدرک تحصیلی نیاز
اسـت و مدرک پشـتوانه حقوقی دارد
و شـما بایـد سـرفصل هـای مشـترک
را بگذرانیـد امـا اینکـه آیـا همـه
آموزشـگاهها موفـق عمل میکنند یا
نـه نمیتـوان در ایـن رابطـه صحبـت
کرد امـا میتـوان گفـت  60الـی 70
درصـد آموشـگاه مبنـای اقتصـادی
برایشـان مهـم اسـت و برخـی هـم
سـودجویی اولویـت دارنـد.
ایـن عضـو هیئـت علمی دانشـگاه با
اشـاره بـه اینکـه در ایران تا رسـیدن
بـه نقطـه قله در تحصیل سـینمایی
فاصلههـای زیـادی وجـود دارد ،گفت:
هرچقـدر کار خـوب انجـام دهیـم امـا
دانشـگاهها چـون بایـد یـک مـدرک
یکسـان بدهنـد بـه لحـاظ واحدهـای
درسـی بازهـم بعضـی مواقـع کمبـود
داریـم .سـرفصلها در دانشـگاهها
قدیمی اسـت اما ما ورود نمیکنیم،
خود سـینما یک امر در جریان اسـت
امـا سـینما در دهـه هـا بـا هـم
متفـاوت اسـت و تغییـرات مملـوس
شـده اسـت.
شـهبازی اظهـار داشـت :سـینما بـه
صـورت آکادمیـک وارد ایـران نشـده،
سـینما یـک محصـول غربـی اسـت
کـه بـه صـورت سـرگرمی وارد ایـران
شـده و یـک تعـداد فـرد عالقهمنـد
وارد رشـتههای سـینمایی میشوند
آمـوزش میبیننـد و رشـد پیـدا
میکننـد و مفاهیـم تغییـر میکنـد
امـا هنـوز سـاختار اداری سـینما در
خـودش تغییـر نکـرده و برحسـب
گیشـه و عالقـه مخاطبـان تولیـدات

انجـام میدهـد .شـرایط زیسـت سـینمای ایـران نیـازی بـه
دانشـگاه نداشـته از دهـه  60بـه بعـد افـرادی فیلمسـاز شـدند
کـه خیلیهـا ازجمله فیلمسـازان انقالبـی بودنـد و بعـد وارد
دانشگاه شدند ،افرادی مانند ابراهیم حاتمیکیا که برچسب
دانشـگاه دارد و فضـای دانشـگاه را بـا چشـم خـود دیدهانـد.
او افـزود :بدنـه سـینما بـا تحصیلات دانشـگاهی همخـوان
نیسـت و بدنه سـینما نیروی خودش را از دانشـگاه نمیگیرد
و ترجیـح میدهـد نیـروی خـودش را
از سیسـتم خـودش انتخـاب کنـد تـا
از فارغالتحصیلان.
شـهبازی گفـت :همیشـه میگفتنـد
مـدارس سـینما درسهـای نظـری
ندارنـد امـا مـن بررسـی کـردم
یـک مدرسـه سـینمایی کـه شـناخته
شـده اسـت همچـون دپارتمـان
«ووچ» کـه رشـتههای بازیگـری،
تلویزیـون و کارگردانـی را دارد ،در
آنجا هم اقتصاد جامعه شناسـی به
دانشـجویان آمـوزش داده میشـود
چـرا کـه بدنـه سـینما احسـاس نیـاز
بـه دانشـگاه دارد و بـه آن عمـل
میکنـد .
ایـن عضـو هیئـت علمی دانشـگاه با
بیـان اینکـه شـرح درسهـای مـا در
سـینمای ایـران تکـراری اسـت ،ادامه
داد :در دانشـگاه سـرفصلهایی را
ارائـه میدهنـد کـه  50الـی  60سـال
پیـش بـوده امـا بـهروز شـده و اگـر
امـروز هنـر دیجیتال اضافه میشـود
و در سـرفصل قـرار میگیـرد و
دانشـجو بایـد آن را پاس کنـد .امروز
همـه چیـز دیجیتـال اسـت ،بایـد در
اجـرا موضوعـات را بـرای دانشـجویان
متفـاوت کنیـم.
او ادامه داد :شاید در ایران برخی از
امکانات آموزشـگاهها در دانشـگاهها
وجـود نداشـته باشـند امـا بایـد
خودمـان را بـا جامعـه بهروزرسـانی
کنیـم ...آیـا مـا تولیـدات سـینمایی
بینالمللـی داریـم تـا آموزشهایمان
را بینالمللـی کنیـم کـه دانشـجویان
مـا در سـینمای کشـورهای دیگـر کار
کننـد؟ آمـوزش مـا در حـوز ه سـینما
حتـی بـه درد سـینماهای خودمـان
هم نمیخـورد.
شـهبازی گفـت :بایـد بررسـی کنیـد
و ببینیـد آموزشهـای کشـوری مثل
لهسـتان چقـدر میتوانـد انگیـزه
ایجـاد کنـد کـه دانشـجو یـاد بگیـرد
چگونـه بـرود و فرصـت شـغلی در
کشـورهای دیگـر ایجـاد کنـد.

کارگردان مستند مشق امشب:

جشنواره فجر فرصتی برای شناساندن
سینمای مستند به مخاطب عام است
محیا حمزه
اشـکان نجاتـی کـه در ایـن دوره از جشـنواره فجـر بـا فیلـم
مسـتند مشـق امشـب حضـور دارد از فیلمـش و جشـنواره
فجـر سـخن گفتـه اسـت.
کارگـردان مسـتند مشـق امشـب مـی گویـد :مخاطـب عـام
نسـبت بـه فیلـم داسـتانی آشـنایی چندانـی بـا سـینمای
مسـتند نـدارد بنابرایـن جشـنواره فیلـم فجـر فرصتـی بـرای
شناسـاندن ایـن نـوع سـینما بـه مخاطـب عـام اسـت.
اشـکان نجاتـی بـا اشـاره بـه جایـگاه فیلـم مسـتند
جشـنواره فیلـم فجـر ،اظهـار کـرد :رویکـرد مسـئولین در
خصـوص سـینمای مسـتند ابتـدا رویکـرد مناسـبی نبـود امـا

فیلم مستند تبلیغات شهری میخواهد
نجاتـی بـا بیـان اینکـه جشـنواره فجـر
جشـنواره مخاطـب عـام اسـت ،افـزود :هـم
اکنـون مخاطـب آثـار مسـتند بسـیار کـم
اسـت و الزم اسـت علاوه بـر تبلیغـات این
فیلم ها مسـئوالن نیز بسـتر مناسـبی برای
سـاخت فیلـم هـای مسـتند فراهـم کننـد.
بـه طـور مثـال شـهرداری بـا زدن بیلبـورد
فیلـم هـای مسـتند در سـطح شـهر مـی
توانـد تاثیـر بسـزایی در باالبـردن مخاطـب
ایـن فیلـم هـا داشـته باشـد.
وی اضافـه کـرد :هـم اکنـون فیلـم مسـتند
مشـق امشـب نظـر منتقـدان را توانسـته بـه
خوبـی جلـب کنـد و مـا بازخوردهـای بسـیار
خوبـی از ایـن موضـوع گرفته ایـم .امیدوارم
داوران جشـنواره امسـال نیـز بـه ایـن فیلـم
توجـه کـرده و اتفاقـات خوبـی بـرای فیلـم
بیافتد.
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مستندسـازان ایـن جشـنواره تمـام تلاش خـود را کـرده انـد
نظـر مسـئولین را نسـبت بـه ایـن موضـوع تغییـر دهنـد.
جشـنواره فیلـم فجـر ماننـد هـر جشـنواره معتبـر دیگـری
ویتریـن سـینمای ایـران و معتبرتریـن جشـنواره فیلم ایران
اسـت ،هـم اکنـون اتفاقـی کـه رخ داده ایـن اسـت کـه بـه
فیلـم هـای مسـتند نیـز نوبـت اکـران داده انـد و امیـدوارم
مراسـم اکـران امسـال بـه خوبـی برگـزار شـود.
وی با بیان اینکه فیلم مستند جایگاه و مخاطب خاص خود
را دارد ،تصریح کرد :مخاطبین مسـتند با این بخش آشـنایی
دارند اما در بخش رسـانه و اطالع رسـانی ایراداتی وجود دارد،
اولیـن اکـران مسـتند مشـق امشـب در اروپـا بـود کـه سـانس
هـای اکـران ایـن فیلـم بـه دلیـل فرهنـگ سـازی مناسـبی کـه
در خصـوص ایـن فیلـم هـا در آنجـا وجـود دارد بـه طـور کامـل
پـر مـی شـد در حالیکـه ایـن موضـوع در کشـور مـا و در بخش
سـینمای مسـتند به خوبی به مردم شناسـانده نشـده اسـت.
کارگـردان مسـتند مشـق امشـب ادامـه داد:
راهـکار افزایـش اسـتقبال از فیلـم هـای
مسـتند را مسـئوالن بایـد ارائـه کننـد امـا
فیلـم هـای شـاخص مسـتند در سـینمای
ایـران را بایـد حتـی شـده بـه رایـگان اکـران
کننـد تـا مـردم با این فیلم ها آشـنایی پیدا
کنند و تبلیغی برای اینگونه فیلم ها باشد.
وی اضافه کرد :مسـتند در جسـتجوی فریده
دو سـال گذشـته کاندید اسـکار شد و آنقدر
روی ایـن فیلـم تبلیـغ بسـیار خوبـی شـد که
باعث شـد فروش بسـیار خوبی پیدا کرده و
مردم به خوبی از آن اسـتقبال کنند .همین
اتفـاق را مـی تـوان بـرای سـایر فیلـم هـای
مسـتند نیز تکرار کرد تا مردم عادی بتوانند
ایـن فیلم هـا را ببینند.
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هوتن شکیبا در نشست رسانه ای فیلم مالقات خصوصی مطرح کرد:

برای نزدیک شدن به نقش
به زندان رفتم!

امیــد شــمس کارگــردان فیلــم مالقــات خصوصــی در
نشســت رســانه ای ایــن فیلــم در چهلمیــن جشــنواره
فیلــم فجــر گفــت :همــه شــخصیتهای ایــن فیلــم در
شــرایطی قــرار میگیرنــد کــه متعلــق بــه آن شــرایط
نیســتند و حــاال همگــی در زنــدان بــا یکدیگــر رو بــه رو
میشــو ند .
پرینــاز ایزدیــار نیــز دربــاره شــباهت شــخصیتش بــه
شــخصیت ســمیه در فیلــم ســینمایی «ابــد و یــک روز»
گفــت :ایــن فیلــم شــاید فقــط از نظــر فضــا بــه «ابــد و
یــک روز» شــبیه اســت امــا شــخصیت  2کاراکتــر بســیار
از هــم فاصلــه دارنــد .مــن بــا کارگــردان کار بــا تعامــل
توانســتیم بــه شــخصیتی کــه در فیلــم بــود ،برســیم.

در ادامــه شــمس دربــاره ورود از فیلــم کوتــاه بــه فیلــم
بلنــد بیــان کــرد :فعالیــت در حــوزه فیلــم کوتــاه میتوانــد
شــرایط را بــرای ورود بــه ســاخت فیلــم بلنــد ،پیــدا کــردن
ســرمایهگذار و همــکاری بــا عوامــل تســهیل کــرد.
شــمس دربــاره ایــده ایــن فیلــم ســینمایی گفــت :مــا بــرای
پــروژهای کاری در زندانهــا مشــغول بــه کار بودیــم کــه
در آنجــا شــاهد واقعیاتــی بودیــم کــه مــا را بــه ســمت
نــگارش ایــن فیلمنامــه ســوق داد .محلـهای کــه در فیلــم
میبینیــد محــل زندگــی خــود مــن بــود و چــون مــن خــودم
در جنــوب تهــران بــزرگ شــدم؛ دوســتان بســیاری داشــتم
کــه در زنــدان بودنــد و در زیســت شــخصی خــودم شــاهد
ایــن ماجراهــا بــودم.
امیرحســین قدســی طــراح
صحنــه ایــن فیلــم دربــاره دوری
از تجمــل در طراحــی گفــت:
هــدف مــا خلــق صحنههــای
ســانتیمانتال نبــود و ســعی
کردیــم بــا واقعیــت آن را
تطابــق دهیــم.
رویــا تیموریــان بازیگــر فیلــم
دربــاره همــکاری بــا کارگــردان
جوانــی مثــل امیــد شــمس،
گفــت :مــن بــا خوانــدن
فیلمنامــه و ســناریو متوجــه
میشــوم کــه فیلــم ارزش
همــکاری دارد و یــا خیــر .مــن
بــه جوانــان امیــد بســیاری دارم
و دیــواری میــان خــودم و آنهــا
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نمیبینــم و دوســت دارم کــه بــا آنــان همــکاری و تعامــل
داشــته باشــم .امیــد شــمس آینــده درخشــانی خواهــد
داشــت.
هوتــن شــکیبا بازیگــر نقــش فرهــاد در فیلــم ســینمایی
«مالقــات خصوصــی» نیــز بیــان کــرد :ایــن کاراکتــر بســیار از
مــن دور بــود .بــرای نزدیــک شــدن بــه نقــش ســری بــه زنــدان
زدم و بــه تماشــای مســتندهای مختلــف نشســتیم .چیــزی
کــه بــرای مــن نقطــه عطــف احساســی بــود ایــن بــود کــه بعــد
از کار مــا افــرادی در ایــن زنــدان محبــوس میشــوند کــه
بهلحــاظ احساســی حــال بــد و تلخــی داشــتند.
قدســی طراح صحنــه فیلــم نیــز بیــان کــرد :مــا بــه چنــد
زنــدان رفتیــم و بــا آقایــان و خانمهایــی کــه مــواد بــه زنــدان
میبردنــد از نزدیــک صحبــت کردیــم تــا شــرایط را ببینیــم.
شــمس دربــاره میزان عشــق «مالقات خصوصــی» گفــت:
بــه ایــن فکــر میکردیــم کــه کار مــا بســتری عاشــقانه
دارد و ســعی کردیــم از چیزهایــی کــه مــا را از ایــن فضــا
دور میکنــد اجتنــاب کنیــم .بایــد بگوییــم کــه ایــن فیلــم
ماحصــل کاری گروهــی اســت.
امیــر بنــان تهیــه کننــده ایــن فیلــم دربــاره نحــوه همــکاری
بــا شــمس در «مالقــات خصوصــی» اظهــار کــرد :تابســتان
پارســال بــود کــه مــن ســناریو را خوانــدم و امیــد شــمس را
هــم از ســینمای کوتــاه میشــناختم .مــدت زمانــی طوالنــی
مــا منتظــر پروانــه ســاخت بودیــم و ســازمان ســینمایی و
ارشــاد نکاتــی را در جهــت بهبــود کار بــه مــا یــادآوری کردنــد
و مــن فکــر میکنــم نتیجــه کاری خــوب شــده کــه مخاطــب
از آن راضــی خواهــد بــود.
ســیاوش چراغیپــور بازیگــر ایــن فیلــم دربــاره نقــش یــک
زندانــی اظهــار کــرد :ایــن فیلــم بــرای مــن تجربــهای بســیار
خــوب بــود .مــن تــا بــه حــال از در زنــدان هــم رد نشــده بــودم
و اگــر کســی گــذرش بــه آنجــا بیفتــد میفهمــد داخــل یــک
دنیایــی جداگانــه دارد که برایــم جــذاب بــود.
پرینــاز ایردیــار بازیگــر نقــش اول زن «مالقــات خصوصــی» در
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا داشــتن شــخصیت ضعیــف در
فیلــم هــای ســینمایی روی دور تکــرار افتــاده اســت ،اظهــار
کــرد :مــن شــخصیت پروانــه را ضعیــف نمیبینــم.
شــمس نیــز در ادامــه ایــن بحــث گفــت :شــخصیت پروانــه

کنشمحــور ،قــوی و جســور اســت و از دیــد مــن ضعیــف
نیســت.
ارک مشــاور و نویســنده فیلــم ،گفــت :فیلمنامــه نقــاط
غیرمنطقــی نــدارد .فیلــم دربــاره تغییــر شــخصیت کاراکتــری
اســت کــه هوتــن شــکیبا آن را ایفــا میکنــد.
در ادامــه شــعلهور تدوینگــر فیلــم نیــز دربــاره نحــوه تدویــن
«مالقــات خصوصــی» بیــان کــرد :ســختترین قســمت
تدویــن بــرای مــا کمبــود زمــان بــود کــه بایــد اثــر را بــه
جشــنواره میرســاندیم و ایــن کمــی کار را دشــوار میکــرد و
فرصــت بازبینــی را از مــا میگرفــت.
در ادامــه نــادر فــاح بازیگــر فیلــم دربــاره نقــش خــود،
گفت:خوشــحالم کــه در ایــن فیلــم بــازی کــردم و بابــت
همــکاری بــا ایــن تیــم خوشــحالم.
پیــام احمدینیــا بازیگــر فیلــم دربــاره نقــشاش در ایــن
فیلــم اظهــار کــرد :مــن هــم خوشــحالی خــودم را بــرای حضــور
در ایــن اثــر ابــراز میکنــم.
ایمــان شــمس بازیگــر ایــن فیلــم دربــاره نقــش ورزشــکار
مــردان آهنیــن گفــت :نقــش مــن دربــاره کســی اســت کــه
زندگــی هدفمنــدی داشــت امــا وقتــی مســابقه قویتریــن
مــردان پخــش نشــد ضربــه خــورده و بــه انحطــاط کشــیده
میشــود .ایــن اتفــاق را در واقعیــت دیــدم و میتوانــم
بگویــم نقــش خــودم را ایفــا کــردم.
امیرحســین بیات بازیگــر فیلــم ســینمایی «مالقــات
خصوصــی» در ادامــه گفــت :مــن تــاش کــردم تــا ایــن نقــش
را بــه دســت بیــاورم و کار بــا کارگــردان کار برایــم بســیار
جــذاب بــود و تشــکر ویــژه میکنــم کــه بــه مــن اعتمــاد
کردنــد.
آقاکاشــی دیگــر بازیگــر ایــن فیلــم در پایــان صحبــت هایــش
گفــت :ایــن فیلــم نتیجــه کاری گروهــی اســت کــه تکتــک
عوامــل آن بســیار زحمــت کشــیدند.
امیــر بنــان تهیــه کننــده فیلــم در انتهــا بیــان کــرد :از همــه
عواملــی کــه در طــول ایــن فیلــم مــا را همراهــی کردنــد تشــکر
میکنــم.
شــمس نیــز در پایــان صحبــت هایــش گفــت :ایــن فیلــم بــه
لحــاظ ســاخت کار ســختی بــود و از همــه کســانی کــه تــاش
کردنــد مســیر بــرای مــا همــوار شــود ،تشــکر میکنــم.

فجـــــر
چـــهل
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گفت و گو با کارگردان فیلم مالقات خصوصی:
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سینمایایران
نیاز به تنوع ژانر دارد

گفتوگو
محیا حمزه

فجـــــر
چـــهل

20

«مالقـات خصوصـی» اولیـن فیلم «امید شـمس» اسـت
کـه فیلمنامـه آن توسـط او و علـی سـرآهنگ نوشـته
شـده اسـت ،شـمس پیش از این در عرصه فیلم کوتاه
فعالیـت داشـته و آثـارش در جشـنوارههای داخلـی و
خارجـی حضـور موفقـی داشـته اسـت.
پـری نـاز ایزدیـار ،هوتـن شـکیبا ،ریمـا رامیـن فـر و رویـا
تیموریـان از جملـه بازیگـران مالقات خصوصی هسـتند.
گفتگـوی مـا را بـا امیـد شـمس مـی خوانید.
کارگـردان فیلـم مالقـات خصوصـی گفـت :رویکردهـای
جدیـد فیلمسـازان فیلـم اولـی جشـنواره میتوانـد
تغییـرات اساسـی در سـینمای ایـران بدهـد کـه بسـیار
خوشـحال کننـده اسـت.
امیـد شـمس بـا بیـان اینکـه هـم فیلمسـاز به جشـنواره

و هـم جشـنواره بـه فیلمسـاز اعتبـار مـی بخشـد ،اظهـار
کرد :جشـنواره فجر مهمترین جشـنواره فیلم بلند ایران
اسـت و دیـده شـدن فیلـم هـا در آن باعـث مـی شـود
فیلـم هـا در اکـران موفـق تـر بـوده و بیشـتر بیـن مـردم
دیده شـود.
وی تصریح کرد :من به این دلیل که از سـینمای کوتاه
مـی آیـم آشـنایی خوبـی بـا ایـن گونـه فیلـم هـا دارم،
طـی سـال هـای اخیـر فیلـم هـای کوتـاه بسـیار خوبـی از
نظـر تنـوع ژانـر و حرفـه ای بودن سـاخته شـده که حتی
کیفیـت برخـی از آنهـا از فیلـم بلنـد هـم بهتر اسـت.
ایـن کارگـردان ادامـه داد :امسـال نیـز نزدیک بـه  ۹فیلم
اولـی در جشـنواره حضـور دارد کـه همگـی نیز فیلم های
خوبـی اسـت .ایـن فکـر جدیـد باعـث پوسـت انـدازی در
سـینما مـی شـود و رویکردهـای جدیـد ایـن فیلمسـازان
میتوانـد تغییـرات اساسـی در سـینما بدهـد که بسـیار
خوشـحال کننده اسـت.
وی اضافـه کـرد :از نظـر ژانـر ،سـینمای محـدودی داریـم
و بیشـتر ژانـر اجتماعـی و کمـدی طـی ایـن سـالها
مـورد اسـتقبال مـردم و مخاطبـان بـوده اسـت .بـه صرف
تقاضـای تهیـه کننـدگان و مخاطبیـن
ایـن موضـوع رخ داده کـه البتـه راهـی
اشـتباه اسـت .در فیلم های کوتاه چون
فیلمسـازان آزادانـه و رهـا بـه انـواع ژانـر
مـی پردازنـد مخاطـب آن نیـز بـه مـرور
زمـان بیشـتر شـده و تهیـه کننـدگان
بیشـتر سـراغ ایـن فیلمسـازان میآینـد
و باعـث مـی شـود سـینمای ایـران نفس
بیشـتری کشـیده و از تـک ژانـری خالص
مـی شـود.
شـمس بـا بیـان اینکـه ارائـه ژانرهـای
گوناگـون باعث تغییر ذائقه فیلمسـازان
و مخاطبان می شـود ،ادامه داد :شـنیده
هـا حاکـی از این اسـت امسـال تنوع ژانر
بسـیار خوبـی در جشـنواره وجـود دارد.

در نشست «واکاوی آموزش عالی و سینما» در خانه جشنواره مطرح شد

ممکن است بهترین کارگردانها
بهتریناستادهانباشند
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فشـاد عسـگرینیا عضـو هیـات علمـی دانشـگاه سـوره در
نشسـت تخصصـی بـا عنـوان «واکاوی آمـوزش عالـی و
سـینما» کـه در خانـه چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر برگـزار
شـد عنـوان کـرد« :حـل مسـائل وارد رونـد پیچیـدهای شـده
اسـت و یکـی از آنهـا بروکراسـیهای اداری اسـت .مـا در
سـال  1400بایـد دربـاره سـرفصلهایی در سـینما صحبـت
کنیـم کـه مصـوب دهـه شـصت اسـت و این دردناک اسـت
همچنیـن در ایـن جریـان تنهـا دانشـجو آسـیب نمیبینـد
بلکـه اسـتاد هـم آسـیب میبینـد؛ زیـرا بایـد بـا سـرفصلی
تدریـس کنـد کـه تاریـخ گذشـته اسـت .حال سـوال
اینجاسـت که ما چه پیشـنهادی میتوانیم داشـته باشـیم
کـه از ایـن بنبسـت خـارج شـویم و دانشـجو زمانـی کـه از
دانشـگاه خـارج شـد چیـزی یـاد گرفتـه و بتوانـد وارد کار
شـود .در رشـتههای هنـر ایـن وضعیـت اسـفباری اسـت».
او ادامـه داد« :وضعیـت  25دانشـگاه سـینمایی را بررسـی
کـردهام ،تقریبـا هـر دانشـگاهی کـه پشـتوانه فنـی دارد،
در بخـش حرفـهای سـینما مشـکل دارد؛ کـدام دانشـگاه
ایـران دانشـجو را سـرصحنه فیلمبـرداری میفرسـتد؟ در
دانشـگاههای معـروف دنیـا یـک کمپانـی سـینمایی پشـت
دانشـگاه اسـت امـا در ایـران ایـن رابطـه نهادینـه نشـده و
حتـی مقاومتـی هـم در ایـن بیـن وجـود دارد».
وی افـزود« :از آقـای خزاعـی درخواسـت کـردم فـارغ
التحصیلان سـینما دورههـای کارآمـوزی حضـور داشـته
باشـند».
عسـگرینیا بـا بیـان اینکـه بـرون رفـت از وضعیـت حاضـر،
نیـاز بـه اقدامـات فـراوان دارد اظهـار کـرد« :دانشـگاه بایـد
بـرای دانشـجو جذابیـت ایجـاد کنـد و بهتریـن افـراد را
آمـوزش دهـد .ممکـن اسـت بهتریـن کارگردانهـا بهتریـن
اسـتادها نباشـد .دانشـگاه بایـد بهدنبـال کارگردانهایـی
باشـد که آموزشدهنده خوبی باشـند و پشـتوانه مناسـبی
بـرای آنهـا درنظـر بگیـرد».
وی ادامـه داد « :اسـتادانی داشـتیم کـه بهدلیـل نبـود

پشـتوانه ،تدریـس را رهـا کردهانـد .امـروز وضعیـت تغییـر
کـرده اسـت .دانشـگاه بایـد کسـانی را وارد دانشـگاه کننـد
کـه دانشـجو را جـذب کننـد .یکـی از مـوارد دانشـجومحوری
اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد .مـا بایـد سـرفصلها
را مـورد بازنگـری قـرار دهیـم».
همچنیـن مهـدی ناظمـی پژوهشـگر سـینما و مجـری بیـان
کـرد« :اگـر بخواهیـم دانشـگاهها را گلخانـهای ببینیـم از
واقعیـت دور میمانیـم امیدواریـم که زمزمـه تحول تبدیل
بـه فریـاد شـود .بایـد در فـرم آموزشـی و پژوهشـی خـود
تغییراتـی بدهیـم».
عسـگرینیا بـا اشـاره بـه اینکـه تکلیـف مـا درخصـوص
آموزش سینما معلوم نیست خاطرنشان کرد« :نمیدانیم
میخواهیـم کارگـردان ،تدوینگـر و غیـره تربیـت کنیـم یـا
یـک نظریهپـرداز .وزارت علـوم اعلام کـرد دانشـجوهای غیـر
علـوم انسـانی در مقطـع ارشـد وارد حـوزه علـوم انسـانی
شـوند و بلوایـی برپـا شـد امـا در ابتـدا بایـد تکلیـف نظـر
و عمـل مشـخص شـود .مگـر قـرار نیسـت کـه بـا مقطـع
تحصیلـی تخصصگرایـی بیشـتر شـود؟ چـرا دانشـجوهایی
در مقطـع ارشـد تحویـل میدهیـم کـه عنـوان رشتهشـان
عنوانـی عمومـی اسـت؟ کسـانی کـه سـرفصلها را طراحـی
کردنـد ،اشـرافی بـه موضـوع نداشـتند».
او ادامـه داد« :مـا رشـتههای تخصصـی در ارشـد نداریـم؛
بهعنـوان مثـال چـرا رشـته مستندسـازی و مدیریـت تولیـد
نداریـم؟ اگـر مـا رشـته مطالعـات سـینما داشـته باشـیم
کسـانی کـه میخواهنـد منتقـد باشـند میتواننـد وارد ایـن
رشـتهها شـوند».
سـید مهـدی ناظمـی ادامـه داد« :بـرای کسـانی کـه عالیـق
نظـری دارنـد ایـن معضـل پیـش میآیـد کـه رشـته مختص
آنهـا وجـود نـدارد .مـا بایـد بـرای عرصههـای جدیـد فضـای
نظـری امـکان داشـته باشـیم .فلسـفه سـینما قلمـرو بزرگـی
در سـینمای جهـان اسـت امـا مـا در دانشـگاههای فلسـفه و
هنـر ایـن موضـوع را نمیبینیـم».
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روز چهارم جـــــشنــــــــواره
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گفت و گو با دانش اقباشاوی ،داور بخش فیلم کوتاه جشنواره:

امیدوارم سینما دیگر به سمت آپارتمان نرود
فیلمهای کوتاه این دوره از جشنواره ما را به آینده سینما امیدوار می کنند

گفتوگو

ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر
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24

محیا حمزه
دانـش اقباشـاوی داور بخـش فیلمهـای کوتـاه ایـن دوره از
جشـنواره فجـر اسـت .او نامـزدی دریافـت سـیمرغ بهتریـن
کارگردانـی از جشـنواره فیلـم فجـر بـرای فیلـم تـاج محـل را در
کارنامـه دارد .بـا او گفـت و گـو کـرده ایـم.
داورهیات انتخاب و داوری چهلمین جشنواره فیلم فجر می
گویـد :بـه دلیـل شـرایط عرفـی و کمبـود تنوع ژانر در سـینمای
ایران ریسـک پذیری در فیلمسـازان کاهش پیدا کرده اسـت.
اقباشـاوی بـا اشـاره بـه ویژگـی هـای ایـن دوره از جشـنواره
فیلـم فجـر عنـوان کـرد :جـز فیلـم های کوتـاه هنوز آثـار دیگر
را ندیـده ام امـا در هیـات انتخـاب فیلـم هـای کوتـاه نشـان
داده شـد کـه بـه برکـت ممارسـت و اسـتمرار ایـن فیلـم هـا و
ایـن جشـنواره ،سـینمای ایـران بـه بلـوغ خوبـی رسـیده اسـت،
حیـرت میکنیـم کـه سـطح اختلاف فیلـم هـا بسـیار کاهـش
پیـدا کـرده و ایـن موضـوع کار مـا را در
هیـات انتخـاب بسـیار مشـکل کـرد .ایـن
موضـوع نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه
سـینمای ایران رشـد بسـیار خوب و بلوغ
قابـل ارائـه ای در سـطح منطقـه و آسـیا
پیـدا کـرده اسـت.
ایـن داور جشـنواره ادامـه داد :بـا
تجربیاتـی کـه طـی سـالیان گذشـته در
جشـنواره داشـته ام ،مخاطـب جشـنواره
فجـر بیـن  ۱۶سـال تـا  ۲۶سـال اسـت،
اصـوالً همیـن رده سـنی نیـز طرفـدار
سـینما و فیلـم دیـدن هسـتند و سـلیقه
آنهـا بـه منتقدان نزدیک اسـت .اشـکالی
کـه پـس از جشـنواره ایجـاد مـی شـود
ایـن اسـت کـه پـس از اکـران عمومـی به
دلیـل اینکـه طیـف ها و طبقـات مختلف
از فیلـم هـا دیدن می کنند ممکن اسـت
فروش فیلم ها در گیشه همانی نباشد
کـه در جشـنواره رقـم خـورده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سـلیقه مخاطـب جشـنواره بـا مخاطب عام
تفـاوت دارد ،ادامـه داد :مخاطـب جشـنواره طرفـدار سـینما
اسـت و در انتظـار ایـن جشـنواره اسـت امـا سـلیقه مخاطـب
عـام ممکـن اسـت بـا منتقـدان تفـاوت داشـته باشـد.
در تکنیک رشد کردیم و باید در معنا هم پیشرفت کنیم
اقباشـاوی با بیان اینکه طی پنج تا شـش سـال اخیر سینمای
ایـران بـه سـاخت فیلـم بـرای پـرده بـزرگ بـا داسـتان هـای
هیجـان انگیزتـر توجـه خوبی نشـان داده شـده اسـت ،اضافه
کرد :به نظر من اما خبر بد اینکه الزم اسـت دوباره به سـمت
فیلـم هـای آپارتمانـی حرکـت کنیم زیـرا اجباراً بـه دلیل کرونا
و گسـترش شـبکه هـای اجتماعـی سـاخت فیلـم هـای ارزان
نیـاز اسـت زیـرا پـرده بـزرگ کمتر وجـود دارد.
سـینمای ایـران از لحـاظ سـاختاری طـی سـال هـای اخیـر رشـد
خوبـی داشـته و امیـدوارم از لحـاظ معنایـی هـم رشـد کنـد.
ایـن سـینماگر افـزود :در جهانـی کـه مـرگ وجـود دارد بـه طـور

مـداوم بایـد زایـش هم وجود داشـته باشـد اگر می خواهیم
سـینمای مـا و هنرمـان همپـای ورزشـمان همیشـه رشـد کند
بایـد از هنرمنـدان ،فیلـم اولی ها و صنعتگران پایه به خوبی
حمایت کنیم زیرا اینها امید و آینده سینمای ایران هستند.
وی تاکیـد کـرد :بـه برکـت روحیـه کادرسـازی و عاشـقانه
پیشکسـوتان صنعت سـینما نسـل هایی تربیت شده که می
تواننـد ایـن صنعـت را بـه خوبـی ادامـه دهنـد.
اقباشـاوی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت برتریـن فیلـم از
نـگاه تماشـاگران در جشـنواره فیلـم فجـر ،افـزود :بـه دلیـل
اینکـه یـک سـیمرغ تنهـا بـه برگزیده فیلـم برتر از نـگاه مردم
داده مـی شـود ایـن جایـزه بسـیار مهـم اسـت .ایـن سـیمرغ
نـگاه مردمـی بـا جمعیـت حداقـل  ۵تـا  ۶هـزار نفـری را دارد.
همچنیـن اکـران ایـن فیلـم برای نمایش بعد از جشـنواره نیز
بسـیار مهـم اسـت زیـرا فیلمـی بـوده کـه از نظـر تماشـاگران
مقبـول واقـع شـده اسـت و بـه دلیـل تبلیغاتـی کـه توسـط
خـود مـردم روی آن میشـود فـروش فیلم به شـکل تصاعدی
بسـیار بـاال مـی رود.
سینمای ژانر در سبد سینمای ایران کم است
داور جشـنواره فیلـم فجـر بـا اشـاره به
تنـوع ژانـر در سـینمای ایـران ،بـه ایـن
نکتـه اشـاره کـرد کـه داشـتن تنـوع
ژانـر در سـینمای ایـران بسـیار مشـکل
اسـت .بـه طـور مثال ژانر کمدی سـیاه
طـوری اسـت بـه سـختی مـی تـوان
روی آن کار کـرد امابایـد سـعی کنیـم
در ایـن عرصـه هـا تجربـه انـدوزی
کنیـم .اصـوال انـوع ژانر در سـبد کاالی
سـینمای ایـران کم اسـت کـه این هم
ناشـی از بیحوصلگـی سـینماگران
و هـم تفکـرات و تـرس آنهـا اسـت.
مشـکل دیگـر هـم بـه دلیـل مسـائل
زیربنایـی اسـت .سـینمای ایـران بـه
سـمت ملـودارم سـوق پیـدا کـرده
اسـت درحالیکـه مـا بایـد تنـوع ژانـر
داشـته باشـیم.
بـه فیلمسـازان شـجاعتر و ریسـک
پذیرتـر نیـاز داریـم
وی بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون برای فضای کلی سـینمای ایران
موفقیـت مهمتـر از عشـق بـه سـینما شـده اسـت ،افـزود :اگـر
عاشـق سـینما و فیلم سـاختن باشی اهل ریسک شده ،شجاع
ی ژانرهـای مختلف
تـر و بـی محاباتـر مـی شـوی و سـعی میکن 
را امتحـان کنـی کـه باعـث تولید فیلم های نوآورانه می شـود
امـا اگـر دنبـال موفقیـت باشـی دنبالـه رو شـده و به دنبـال راه
هـای آسـانتر موفقیـت میگـردی؛ ایـن نـوع سـینماگران اهـل
ریسـک نشـده و خود را نابود میکنند در حالیکه در ریسـک و
شجاعت است که سینما گران مخاطبان خوبی پیدا می کنند
و هـم خودشـان و هـم مـردم از فیلم هایشـان لذت میبرند.
اقباشـاوی گفـت :در واقـع بایـد بگویـم سـاخت خیـل آثـار
تکـراری و ریسـک نکـردن نـه دنیـا دارد و نـه آخـرت .البتـه
امیـدوارم بـا گسـترش شـبکه هـای اجتماعـی و ارزان شـدن
پخش فیلم ،فیلمسـازان شـجاعتر و ریسـک پذیرتر از گذشته
بـه سـاخت آثـار برجسـته و فاخـر روی بیاورنـد.

