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بزرگداشـت

بزرگداشتـــی 
به    پاس 4دهـــه 
هنــری فعالیت 

اکبـر عبـدی؛ بازیگـر توانمندی کـه گرچه نام 
بـردن از او و لذت تماشـای بازی هایش سـهل 
اسـت، امـا درسـت بـرای همیـن توانمنـدی، 
نوشـتن از او کار را سـخت می کنـد و دل را 
پـر مشـغله. کافی سـت سـری رو بـه تعـدد 
بازی هـای او در اقسـام فیلم هـای تاریخـی و 
اجتماعـی تا جـدی وکمـدی از دیروز تـا امروز 

بگردانیـم تـا شـاهدی بـر ادعای ما باشـد.
بازیگـری که بـر خـاف برخـی از چهره های 
شـاخص پـرده نقـره ای از مـرد تـا زن، بـه 
جـد و بی بـرو برگـرد چنـد بعـدی شـناخته 
می شـود، از آن رو کـه تفـاوت بازی هـای او 
حتـی در جلدهای مشـابه هم هویداسـت، چه 
آن سـان کـه مـرد بـوده، چه آن سـان کـه زن، 
چـه آن سـان کـه در قالب جـوان نوعـارض یا 
کودکـی درآمـده، چـه آن سـان کـه در جلدزن 
جـواِن زلف دوتـا کـرده ای دلـداده دنیایـی در 

غربـت می شـود تـا زن میان سـال و ...
از » مــادر« و»دلشـــدگان« تا » ای ایــــران« 
ــی« و » روز  ــین ها«، از »آدم برفـ و »اجاره نش
فرشــته« تــا »قاعده بــازی« و »خوابــم می آد« 
همــه و همــه، حکایــت »هنرپیشــه« گی های 
ــور سینماســت و  ــا، آکت ــذت بخــش اکبرآق ل
البتــه کــه در کنــار همــه این هــا نمی تــوان از 
اوج هنرنمایی هــای او در مقــام یــک کمدیــن 

هــم گذشــت.
دهـه شـصتی کـه باشـی، بهانـه بـرای زخمه 
بـه تـار و پود جانت بسـیار اسـت، و البته برای 
سـفر بـه دوردسـت ها، از لـوازم  التحریـر بگیر 
تـا کاسـت هایی کـه نـوار آن وسـط ترانـه ای 
دوست داشـتنی جمـع می شـد، از گل کوچیک 
تـا هفت سـنگ یا حتی برفـی که بـرای آمدن 
و چنـدی نشسـتن، سال هاسـت امـروز و فردا 
می کنـد. امـا کمـی آن طرف تـر، از چوبیـن و 
بل و سباسـتین و میتی کومـان و.. که بگذریم 
بـه »در خانـه« و »بـاز مدرسـم دیـر شـد« 
می رسـیم؛به این پـا – اون پـا کردنای محسـِن 

بازیگوش، پشـت درِ مدرسـه یا صدای پدر محسـِن »در خانه« که تو هیاهوی 
بـازی بچه هـا داد مـی زد »بچه هـا بابـا یه خـورده یوا ش تـر بـازی کنیـد« ! صدا 
و صحنه هایـی کـه احتمـاال هـر یـک از مـا بیـش و کـم تجربـه اش کرده ایم. 
بعـد از این هـا نوبـت به سـینما و فیلم هـا و آدمای خاصش اسـت،که بی شـک 
پـای ثابـت یکـی از همـه آن ها اکبر عبدی سـت. دهه شـصتی که باشـی، دور 
اسـت مسـافر زمان باشـی و تا کوچه هـای تودرتو و خونه های کاهگلی »سـفر 
جادویـی« نـری؛ و چه بسـیار کـه طنازی های ایـن »مرد آفتابی« ما را رهسـپار 
دهکده هـای قهقهـه نکرد.گاهی بـا اون صورت نمکی که هر دم به شـکلی در 
می آمـد، گاهـی  بـا لهجه هـای شـیرین و گاهـی  هـم بـا بازی های بـی کام و 

دوست داشـتنی اش.... میمیک 
هنـوز هـم اگردرشـِب یـک روز کاری پرمشـغله  »مدرسـه پیرمردهـا« یـا 
»اجاره نشـین ها«ی مـزه و نمک سـینمای دیروزمان را در حـال پخش از جعبه 
جادویـی ببینیـم، رغبت تماشـای آن در ما زنده اسـت، مگر ترس از نوسـتالژی 

روزهـای آرام و بی مخاطـره محذورمـان دارد.
بـه هـر حـال، اکبـر عبـدی بازیگـر دوست داشـتنی و توانمندی سـت کـه 

فیلم هایــــش راحـت گرچـه نـام بـردن از او و مـرور 
بازی هایش ســـهل است، اما نوشـــــتن از او و 

و ممتنع .
چنـد بنـد می آمد و بـا همـه آنچـه بایـد در ایـن 
اســـــت از بـرای نیامـد، حال مـــــان خـوب 
مـــرد هــزار چهره برگــزاری جشـــنواره ای که 
بــزرگداشت ســینمای ایران را در بخش 

خود می بیند.

مــرد هـزار چهره
بزرگداشت »اکبر عبدی« به پاس 4 دهه حضور

محمد حسین لواسانی
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برنامه سـازان شـش شـبکه رادیویـی امسـال با 4هـزار دقیقه 
برنامه زنده و تولیدی در سـی و ششـمین جشـنواره فیلم فجر 

حضـوری فعال خواهند داشـت.
بـر اسـاس جدول حضـور شـبکه های رادیویی در اسـتودیوی 
جشـنواره فیلم فجر، عوامل برنامه سـاز شـش شـبکه رادیویی 
از سـاعت 15 تـا 21 هـر روز، به ارائـه گزارش های اختصاصی 
و پوشـش برنامه های مختلف جشـنواره در سـینمای رسانه ها 
خواهنـد پرداخـت.از بین این برنامه ها، سـه برنامه زنده و سـه 
برنامـه تولیـدی خواهد بـود و مخاطبان رادیو جوان از سـاعت 
15 تـا 16، رادیـو فرهنگ از سـاعت 16 تـا 17، رادیو تهران از 

سـاعت 17 تـا 18، رادیـو اقتصاد از سـاعت 17:30 تـا 18:30، 
رادیـو گفت وگـو از سـاعت 18:30 تـا 19:30 و رادیـو ایـران از 
سـاعت 20 تـا 21 می تواننـد شـنونده ویژه برنامه های سـی و 

ششـمین جشـنواره فیلم فجر باشند.

شبکه های رادیویی با 4000 دقیقه برنامه در فجر36

بازدیـد رییس سازمان سینمایی از دبیرخانه جشـنواره
محمدمهدی حیدریان رییس سـازمان سـینمایی، عصر روز 
پنجشـنبه 28 دی مـاه بـا حضـور در دبیرخانـه جشـنواره، از 

رونـد فعالیـت بخش هـای مختلف بازدیـد کرد.
در ایـن بازدیـد کـه علیرضـا رضـاداد مشـاور عالـی سـازمان 
سـینمایی و ابراهیـم داروغـه زاده دبیـر جشـنواره فیلـم فجـر
بـا حضـور در   را همراهـی می کردنـد، وی  نیـز حیدریـان 
گوناگـون  بخش هـای  کاری  رونـد  از  جشـنواره  دبیرخانـه 
سی وششـمین جشـنواره فیلـم فجر بازدیـد کـرد و در جریان 

امـور مربوطـه قـرار گرفـت.

سکانس نهایی فیلم فجر 
در ارونـد

و ششمین  ملی« سی  اراده  »تجلی  بخش  اختتامیه  مراسم 
جشنواره فیلم فجر به میزبانی منطقه آزاد اروند در آبادان  و 

خرمشهر برگزار می شود.
برگزار  آبادان  در  ملی«  اراده  اختتامیه بخش »تجلی  مراسم 
خواهد شد و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند  و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی اروند بعد 
از پایان جشنواره فیلم فجر میزبان سینماگران و داوران بخش 
تجلی اراده ملی خواهد بود. بر این اساس از جمله سازمان ها و 
نهادهایی که در بخش تجلی اراده ملی اعام آمادگی کرده اند، 
می توان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز ملی فرش ایران، 
وزارت دادگستری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان هنری 
و امور سینمایی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 
بیمه ایران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، شرکت 

مدیریت منابع آب ایران و سازمان منطقه آزاد اروند اشاره کرد.
این مراسم عصر سوم اسفند ماه در آبادان برگزار می شود.
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بازگشت به سامانه مطمئن
سـیمون سـیمونیان مدیـر دبیرخانـه و مدیـر 
دربـاره  جشـنواره  بلیت هـای  پیش فـروش 
سـازوکار بلیت فروشـی در جشـنواره امسـال 
می گویـد: »سـازوکار بلیـت فروشـی امسـال 
قبـل است.سـال گذشـته  ماننـد سـال های 
بلیـت فروشـی به مجموعـه جدیدی سـپرده 
شـده بـود کـه بـا بـروز مشـکاتی در بخش 
فنـی، اختالـی در آن به وجود آمد.اما امسـال 
مجددا بلیت فروشـی از سـینماتیکت و تحت 
نظـارت دبیرخانه جشـنواره انجام می شـود.«
مهلت 3 روزه برای خریــد 

بلیت
نحـوه خریـد  دربـاره  سـیمونیان همچنیـن 

فـروش اینترنتــــی  بلیـت توسـط هـر فـرد این چنیـــن توضیـح می دهد.» 
بلیــــت های سی وششـمین جشـنواره فیلـم فجـر روز شـنبه 30 دی مـاه از 
طریـق سـایت fajr.cinematicket.org و از سـاعت 10 صبـح آغـاز و تـا 
سـاعت 24 روز دوشـنبه، دوم بهمن مـاه ادامـه خواهـد داشـت. عاقه منـدان 
می تواننـد بـا مراجعه به سـایت و وارد کردن حسـاب کاربـری، بلیت های مورد 
نظرشـان را تهیه کننـد. در سـایت گزینه ای وجـود دارد که می تواننـد از طریق 
آن بلیت هـا را یـا حضـوری دریافـت کنند یا برای شـان از طریق پیک ارسـال 

شود.«
سهمیه هر فرد چقدر است

مدیر پیش فروش بلیت های جشـنواره در توضیح سـهمیه اختصاص داده شـده 
بـه هـر فرد نیـز می افزاید:»در سـایت فـروش، بلیت ها فقط به صورت سـری 
هـای 11 تایـی به فـروش می رسـد و هـر فرد با هـر کد ملی فقـط حداکثر دو 
انتخـاب و در مجمـوع چهار سـری می تواند خرید داشـته باشـد که هر سـری 

هرسـال نیمه پایانی دی ماه مصادف اسـت با تب عرضه 
و فروش بلیت های جشـنواره برای عاشـقان سـینه چاک 
خاطره انگیـز  روزهـای  آن  از  مدت هـا  شـاید  سـینما. 
جشـنواره  سـینماهای  درب  مقابـل  طویـل  صف هـای 
گذشـته باشـد، امـا جمعیتـی کـه جشـنواره را مـاک 
تماشـای محصوالت یک سـاله سـینمای ایـران می دانند، 
دی مـاه زمانی اسـت که می توانند بـرای خرید بلیت های 

جشـنواره برنامه ریـزی کننـد. بلیـت بخرنـد و قـول و 
قرارهـای جشـنواره ای خـود را بگذارنـد.

امسـال و در جشـنواره سی وششـم بـرای ایـن بخـش 
در  بـرای تک تـک سـانس ها  کـه  مخاطبـان سـینما  از 
سـینماهای محبـوب خـود برنامه ریـزی می کننـد، همـه 
چیـز از شـنبه سـی ام بهمن ماه آغـاز می شـود. زمانی که 
از سـوی سـتاد برگزاری جشنواره به عنوان آغاز پروسه 

بلیـت فروشـی در نظـر گرفته شـده اسـت.

همه چیز درباره 
پیـــش   فـــروش

از قیمت تا تعداد بلیت 

گـــــزارش

مهدیه حیدر
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شـامل 11 بلیت بـرای 11 روز و مخصوص یک نفر اسـت.«
قیمـت هر سـری بلیـت در زمان پیـش فـروش در پردیس های تماشـا،کیان 
و راگا 88 هـزار تومـان)8 هـزار تومـان قیمـت هـر بلیت( و  قیمت هر سـری 
بلیـت در سـایر سـینماها 132 هـزار تومـان اسـت )یعنی هـر بلیـت 12 هزار 
تومان(، البته الزم به توضیح اسـت که قیمت خرید بلیت از گیشـه سـینما در 
سـه پردیس سـینمایی تماشـا،کیان و راگا 10 هزار تومان و در سـایر سینماها 

15 هـزار تومان اسـت.
مخاطبـان می تواننـد سـقف چهـار سـری بلیـت خـود را یـا به صـورت چهار 
سـری از هر گروه اعام شـده در سـینما تیکت خریداری یا اینکه از هر گروه 
نهایتـا دو سـری بلیـت خریداری کنند و بیشـتر از این تعداد بـرای هر کد ملی 
امکان پذیـر نیست.سـقف بلیت ها نیز براسـاس ظرفیت سـالن های سـینمایی 
اسـت و چیزی بیش از ظرفیت هر سـانس بلیت فروشـی انجام نخواهد شـد.

کنترل بازار سیاه با استفاده از تمهیدات ویژه
یکی از مسـایلی که هرسـال در زمان جشـنواره دیده می شـود بازار داغ خرید و 
فروش بلیت مقابل سـینماهای مردمی اسـت که سـیمونیان درباره جلوگیری 
از ایـن موضـوع در جشـنواره 36 می گویـد: »بـا توجـه بـه اینکه سـقف خرید 
بلیـت بـرای هـر نفـر در نظـر گرفته شـده و هر نفر بـا یک کد ملی بیشـتر از 
چهـار سـری بلیـت نمی تواند خریـداری کنـد، طبیعتا تا حـدود زیـادی از این 

مشـکل جلوگیری خواهد شد.«
تطبیق سانس فیلم ها با فیلم شناخت پالتویی

البتـه بایـد این توضیح را هـم بدهیم که روابط عمومی جشـنواره در راسـتای 
تسـهیل رونـد انتخـاب فیلم ها بـرای مخاطبان، برنامـه سـانس ها را در قالب 
فیلم شـناختی در قطـع پالتویـی آمـاده کـرده کـه هم زمـان بـا شـروع بلیـت 
فروشـی، روی سـایت قـرار می گیـرد. بر ایـن اسـاس، مخاطبـان می توانند با 
اطـاع از برنامـه نمـاش فیلم ها و سـانس های مورد نظر، بلیـت را تهیه کنند.

سانس فوق العاده به شرط استقبال و توافق تهیه کننده
سـیمونیان همچنین درباره چگونگی اختصاص سـانس فوق العـاده به فیلم ها 

در جشـنواره اذعـان می کنـد: »در صـورت اسـتقبال مخاطبـان، 
مدیریـت هر سـینما با هماهنگـی نماینده جشـنواره 

و دبیرخانـه و بـا توافق تهیه کننـده، با فروش بلیت 
از طریـق گیشـه سـینما، بـرای فیلـم مـورد نظر 

سـانس فوق العـاده می گـذارد.«

نحـوه بلیــت فروشــی در 
استان ها

جشـنواره  بلیت هـای  پیش فـروش  مدیـــر 
بلیـت در  همچنیـن در موردشـکل فـروش 
اسـتان ها نیز می گوید: »هر اسـتان و هر شهر 
کـه نمایش دهنـده فیلم هـای جشـــــنواره 
هستند، سازوکار خودشــان را دارند. معموال در 
هر شـهری سـینمای نمایش دهنده تمهیدی 
دارد که یا از طریـــــق گیشـه بلیت فروشـی 
انجـام می دهـد یا اینکه نماینده ارشـاد اسـتان 
مسـولیت فروش بلیـت را برعهـده می گیرد.«
ســـازوکار بلیت فروشی به 

سازمان ها و نهادها
ســــیمونیان در پایان درباره بلیت فروشی به 
نهادهـا و سـازمان ها نیـز این چنیـن توضیـح 
از  می دهد.»همان طـور کـه پیش تـر گفتـم 
صبـح شـنبه سـی ام دی مـاه تـا سـاعت 24 
روز دوشـنبه دوم بهمن  مـاه بلیـت فروشـی 
مردمـی انجـام خواهد شـد که مخاطبـان در 
صـورت انتخـاب گزینـه تحویـل حضـوری، 
بـرای دریافـت بلیت های خـود، در تاریخ های 
 10 سـاعت  از  بهمن مـاه  هفتـم  و  ششـم 
صبـح بـا در دسـت داشـتن کارت ملـی و کد 
پیگیـری باید بـه پردیس ملـت مراجعه کنند.
اما نمایندگان سـازمان ها و نهادهای متقاضی 
و  چهـارم  چهارشـنبه،  تاریـخ  در  می تواننـد 
پنجشـنبه، پنجـم بهمن مـاه بـا ارائـه نامـه 
رسـمی از نهـاد یا سـازمان متبوع بـا مراجعه 
حضـوری بـه محـل پیش فـروش واقـع در 
پردیـس ملـت، بلیت های مـورد نظر خـود را 

خریــداری کنند.«

گـــــزارش
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محسن روزبهانی 
با 9 سیمرغ  در صدر است

گذری بر کوی سیمرغ دارترین های فجر سی وششم

35 سـال اسـت که در شـب 22 بهمن، سـیمرغ ها به 
پـرواز در می آینـد تـا روی شـانه برخی از سـینماگران 
بنشـینند. امسال و در سی و ششمین مرتبه نیز این 
پروازبازهـم اتفاق می افتد. اما بدی نیسـت سـری به 
سـهم شـرکت کنندگان ایـن دوره از جشـنواره فیلـم 
فجر بزنیم تا ببینیم تا کجا در شـکار سـیمرغ های 35 
دوره ی پیشـین موفـق بوده انـد. این گزارش در سـه 
بخـش بـه تک سـیمرغی ها، دو سـیمرغی ها و صاحبان 

بیش از سـه سـیمرغ پرداخته است.

سارا کنعانی

پرونــــده
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تک سیمرغی ها
محمدحسـین مهدویـان با »التاری« در رویداد سـی و ششـم 
شـرکت کرده اسـت. او پیش از این سـیمرغ ویژه هیات داوران 
جشـنواره 34 را بـرای »ایسـتاده در غبـار« دریافت کـرده بود. 
ایـن فیلـم در بخـش نـگاه نـو جشـنواره ی آن سـال شـرکت 
داشـت. سـیمرغ بهتریـن فیلـم را هـم تهیـه کننـده ایـن کار 

حبیـب والی نژاددریافـت کرد. 
پیمان شـادمان فر که امسـال بـا »اتاق تاریک« بـه کارگردانی 
روح اهلل حجـازی  در جشـنواره شـرکت کـرده از جشـنواره 35 

برای »خشـم و هیاهو« سـیمرغ گرفتـه بود. 
پریـوش نظریـه که با »جشـن دلتنگی« در جشـنواره امسـال 
شـرکت دارد، از جشـنواره چهاردهـم بـرای فیلـم »پـدر« بـه 
کارگردانـی مجیـد مجیـدی سـیمرغی را صاحـب شـده بود. 

علیرضا زرین دسـت نیز فیلمبردار »جشـن دلتنگی« اسـت که 
او نیز یک بار از جشـنواره سـیمرغ گرفته اسـت؛ دوره سیزدهم 

بـرای فیلم »پری« سـاخته داریوش مهرجویی. 
فیلـم  بـرای  فیلمبـردار دیگری سـت کـه  برازنـده  علیرضـا 
سـینمایی »دوران عاشـقی« سـاخته علیرضا رییسیان صاحب 
سـیمرغ شـده اسـت. او امسـال با »دارکـوب« بـه کارگردانی 

بهـروز شـعیبی در جشـنواره حاضر اسـت.
محمدحسـین قاسـمی، تهیه کننده »مصادره« نیـز قبا برای 
»شـیار 143« از جشـنواره 33 فجـر، سـیمرغ بهتریـن فیلم را 

گرفتـه بود. 
احمدرضـا معتمـدی که امسـال »سـوتفاهم« را در جشـنواره 
دارد، از جشـنواره بیسـت و نهـم، جایـزه بهترین فیلـم را برای 
»آلزایمـر« در بخـش مصطفـی عقـاد از آن خـود کـرده بود. 

سحردولتشـاهی کـه با »عرق سـرد« سـاخته سـهیل بیرقی، 
»امیـر« سـاخته نیمـا اقلیمـا و »چهـارراه اسـتانبول« سـاخته 
کیایـی در جشـنواره حاضر اسـت، دو سـال قبل بـرای »عصر 
یخبندان« سـیمرغ بهترین بازیگر نقش دوم زن را از جشـنواره 

34 از آن خـود کـرده بود.
مانـی حقیقـی در مقام تهیه کننده با فیلم »بمب« به جشـنواره 
آمـده اسـت. او پیـش از این بـرای »کارگران مشـغول کارند« 

سـیمرغ بهترین فیلمنامه را از جشـنواره 24 فجر گرفته بود. 
محمدعلـی باشـه آهنگـر که با »سـرو زیـر آب« در جشـنواره 
امسـال حاضـر اسـت از جشـنواره بیسـت و ششـم سـیمرغ 

بهتریـن فیلمنامـه را بـرای »فرزنـد خاک« داشـت.
مصطفـی کیایـی کـه امسـال »چهـارراه اسـتانبول« را بـه 
جشـنواره آورده اسـت، از جشـنواره سـی و دوم سیمرغ بهترین 
فیلـم از نگاه تماشـاگر را بـرای »خط ویژه« به خانـه برده بود. 
سـعید آقاخانی که امسـال بـا دو فیلم »کامیـون« و »ماهورا« 
در جشـنواره سـی و ششـم شـرکت دارد، قبا از جشنواره سی 
و سـوم بـرای »خداحافظـی طوالنی« سـیمرغ بهترین بازیگر 

نقش یـک مرد را در دسـت گرفتـه بود. 
همچنیـن میتـرا حجار نیـز در »ماهـورا« بازی کـرده که قبا 
بـرای »متولد ماه مهر« از جشـنواره هجدهم فجر، سـیمرغ را 

تجربه کـرده بود.

فرهـاد اصانـی بازیگـر »مغزهـای کوچـک زنـگ زده« بـه 
کارگردانـی هومـن سـیدی، قبـا بـه خاطـر بـازی در فیلـم 
»خـرس« به کارگردانی خسـرو معصومی از جشـنواره سـی ام 

سـیمرغ بازیگـر نقـش اول مـرد را از آن خـود کـرده بـود. 
حمیـد نعمـت اهلل که با »شـعله ور« در جشـنواره حضـور دارد، 
قبـا بـرای »آرایـش غلیـظ« جایـزه ویـژه هیـات داوران را از 

جشـنواره سـی و دوم گرفتـه بود. 
همچنیـن امیـن حیایـی کـه بـا فیلـم نعمـت اهلل و همچنیـن 
»دارکـوب« سـاخته ی شـعیبی بـه جشـنواره آمـده 10 سـال 
قبـل از جشـنواره بیسـت و ششـم بـه خاطر فیلم »شـب« به 
کارگردانـی رسـول صدرعاملـی، طعم سـیمرغ را چشـیده بود. 
مهتـاب کرامتـی هـم بـا »جـاده قدیـم«ِ منیـژه حکمـت در 
جشـنواره حاضـر اسـت کـه قبـا بـه خاطـر بـازی در فیلـم 
»بیسـت«ِ کاهانی سـیمرغ نقش دوم زن را از جشـنواره بیست 

و هفتـم گرفتـه بود.
مهتـاب نصیرپـور کـه بـا »سـرو زیـر آب« در جشـنواره سـی 
و ششـم حاضـر اسـت، قبـا بـرای بـازی در »فرزنـد خاک« 
سـیمرغ بهترین بازیگری نقش دوم زن را به دسـت آورده بود. 
جشـنواره  در  فیلـم  چندیـن  بـا  کـه  شـجاعی  محمدرضـا 
امسـال حاضـر اسـت سـیمرغ بهترین طـراح صحنـه و لباس 

برای»یسـتاده در غبـار« را از جشـنواره 34 گرفتـه بـود.
رضـا مقصـودی بـا »خجالت نکـش« در مقـام کارگـردان به 
جشـنواره آمده اما دو دهه قبل سـیمرغ بهترین فیلمنامه را به 

خاطـر »لیلـی با من اسـت« بـه خانه بـرده بود. 
شـهرام خلـج گریمـور فیلـم » بـه وقـت شـام« قبـا بـرای 

»ایسـتاده در غبـار« صاحـب سـیمرغ شـده بـود.
ایمـان کریمیان نیز دو سـال قبل سـیمرغ بهترین جلـوه ویژه 

میدانـی را دریافت کـرده بود.
بابـک حمیدیـان که بـا »به وقـت شـام« در جشـنواره حاضر 
اسـت قبـا بـرای بـازی در دو فیلـم »رسـتاخیز« و »چ« از 
جشـنواره سـی و دوم، مشـترکایک سـیمرغ را از آن خود کرده 

بود.
نیکـی کریمـی که بـا »کامیـون« در جشـنواره حاضر اسـت، 
قبـا از جشـنواره بیسـت و یکـم فجر بـرای فیلـم »دیوانه از 

قفـس پریـد« یک سـیمرغ گرفته اسـت. 
دو سیمرغی ها 

هومـن سـیدی چهره ای سـت کـه بـرای بـازی در نقـش دوم 
مـرد در »من دیگو مارادونا هسـتم«  صاحب سـیمرغ شـده و 
همچنیـن برای کارگردانی »خشـم و هیاهو« سـیمرغ  بهترین 

کارگردانـی را از آن خـود کرده اسـت.
بـاران کوثری که با »عرق سـرد« در جشـنواره امسـال حاضر 
اسـت قبـا دو سـیمرغ را بـه خانـه بـرده اسـت. یکـی  برای 
»کوچـه بـی نام«، و یکـی دیگر بـرای »خون بـازی« و »روز 

سـوم« به طور مشـترک. 
لیـا حاتمی تـا کنون دو سـیمرغ جشـنواره را از آن خود کرده 
اسـت؛ اولـی بـرای »بی پولـی« و دومی بـرای »رگ خواب«. 
بهزاد عبدی، آهنگسـاز، که امسـال با »هایایت« در جشنواره 

پرونــــده
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اسـت پیـش از ایـن بـرای فیلم هـای »آل« و »مزار شـریف« 
مربـوط بـه جشـنواره های  بیسـت و هشـتم و سـی و سـوم، 

سـیمرغ را دریافـت کرده اسـت. 
سـعید سـعدی تهیـه کننـده »مغزهـای کوچـک زنـگ زده«  
قبا از جشـنواره های بیسـت و ششـم و بیسـت و هفتم برای 
فیلم هـای »در میـان ابرهـا« و »تردید« سـیمرغ بهترین فیلم 

را بـه دسـت آورده بود. 
نویـد محمـدزاده بـا فیلـم ِ هومن سـیدی در جشـنواره حاضر 
اسـت و سـال قبل بـرای دو فیلم »بـدون تاریخ بـدون امضا« 
و سـال قبـل تـر، بـرای »ابدویـک روز« دو سـیمرغ را از آن 

خـود کرد. 
داریـوش ارجمنـد با »ماهورا« به جشـنواره آمده و از جشـنواره 
پنجـم فجر برای بازی در »ناخدا خورشـید«  و همچنین برای 
بازی در »سـگ کشـی« فیلمی از جشـنواره نوزدهم فجر، دو 

سـیمرغ را صاحب شـده بود. 
ایمـان امیـدواری گریمـور فیلـم »امیر« اسـت که قبـا برای 

»زیـر سـقف دودی« و »بادیـگارد« سـیمرغ گرفته اسـت.
بهـرام رادان بـا »چهارراه اسـتانبول« به جشـنواره آمده اسـت. 
او قبـا دو بـار از جشـنواره فجر سـیمرغ گرفته اسـت. یک بار 
برای »سـنتوری« از جشـنواره 25 و بار دیگر برای »شمعی در 

باد« از جشـنواره بیست و دوم. 
بهـرام توکلـی که »تنگه ابوقریـب« را به جشـنواره آورده قبا 
بـرای کارگردانـی » پرسـه در مـه« و »پابرهنـه در بهشـت« 

سـیمرغ گرفته اسـت.
رضـا عطاران که بـا »مصادره«ی مهران احمدی در جشـنواره 
شـرکت کـرده، قبا در جشـنواره سـی ام برای »خوابـم میاد« 
سـیمرغ بهتریـن کارگردانـی را در بخـش نـگاه نو گرفـت. او 
سـیمرغ بهتریـن بازیگر نقش اول مـرد برای »دهلیـز« را هم 

دریافت کرده اسـت.
شـبنم مقدمی نیـز که با »خجالـت نکش« به جشـنواره آمده 
قبـا برای بـازی در فیلم های »امروز« از جشـنواره سـی ودوم 
و بـازی در فیلـم »نفـس« از جشنوارهسـیوچهارم دو سـیمرغ 

بلورین گرفته اسـت.
سـینماگرانی که بیش از دو ســـیمرغ 

به خانـــه بـرده اند
سـید محمــــود رضـــــوی کـه امسـال فیلم »التـاری« 
محمدحسـین مهدویـان را تهیـه کـرده قبا چهار سـیمرغ از 
جشـنواره فجر گرفته است،سـیمرغ بهترین فیلم از جشـنواره 
35 بـرای »ماجـرای نیمـروز« ، سـیمرغ بهترین فیلـم از نگاه 
تماشـاگران و سـیمرغ بهتریـن فیلم از نگاه ملـی برای همین 
کار. او بـرای »دربـاره الـی« هم سـیمرغ بهترین فیلـم از نگاه 

تماشـاگران را دریافـت کرد. 
حسـن حسندوسـت که بـا »کار کثیف« در جشـنواره امسـال 
حاضـر اسـت قبـا بـرای تدویـن »هامـون«، »بچه هـای 

آسـمان« و »آواز گنجشـک ها« سـیمرغ بـرده اسـت. 
علیرضـا علویـان ، صداگـذار قبـا بـرای »بدون تاریـخ بدون 
امضا« »چ« و »آناهیتا« از جشـنواره فیلم فجر سـیمرغ گرفته 

است. 
حمیـد فـرخ نژاد هم یک چهره سـه سـیمرغی اسـت. او قبا 
برای »اسـترداد« سـیمرغ بازیگـری و برای »عـروس آتش« 
سـیمرغ های بهتریـن فیلمنامه و بهترین بازیگـری نقش دوم 

مرد را گرفته اسـت.
حمیـد خضوعی ابیانه، فیلمبردار،  برای »اینجا چراغی روشـن 
اسـت«، »خیلـی دور خیلـی نزدیک« و »پابرهنه در بهشـت« 

سـه سـیمرغ را از آن خود کرده اسـت. 
کامبوزیـا پرتـوی که بـا »کامیون« در جشـنواره حضـور دارد. 

پرونــــده
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قبا سـه بار سـه سـیمرغ برای  فیلمنامـه را از آن خـود کرده 
اسـت. یـک بـار بـرای »فـراری« و یک بـار برای »مـن ترانه 

15 سـال دارم« و یـک بـار برای »کافـه ترانزیت«.
کارن همایونفـر کـه موسـیقی »به وقت شـام را سـاخته قبا 
بـرای »بادیـگارد«، »جـرم« و »زادبـوم« سـه سـیمرغ گرفته 

است. 
مهـرداد میرکیانـی، چهره پـردازی که با »جشـن دلتنگی« به 
جشـنواره آمـده، قبـا بـرای »خون بـازی«، »بـه نام پـدر« ، 

»ننـه گیانـه« و »قدمـگاه« سـیمرغ را به خانه برده اسـت.
مریا زارعی، بازیگریسـت که قبا برای »زیر سـقف دودی«، 

»شـیار 143« و »سربازهای جمعه« 3 سیمرغ گرفته است.
سینماگرانی با 5 سیمرغ بلورین

محمـود کاری، فیلمبـردار فیلم »بمب« قبا بـرای »جدایی 
نـادر از سـیمین«؛ »خـون بازی«، »بـوی کافور عطـر یاس«، 
»گبـه« و »سـرب« پنج سـیمرغ را در کارنامه خـود ثبت کرده 
اسـت. اولیـن سـیمرغ او مربـوط بـه هفتمیـن دوره جشـنواره 

است.
سـعید ملـکان هـم بـه عنـوان چهره پـرداز و هـم بـه عنـوان 
تهیه کننـده از دوره هـای مختلـف جشـنواره سـیمرغ گرفتـه 
اسـت؛ سـیمرغ بهتریـن چهره پـردازی بـرای »وقتـی همـه 
خوابیـم«، »فرزنـد صبـح«، »آلزایمـر« و »ابـد و یـک روز« و 

یـک سـیمرغ بـرای تهیه کنندگـی فیلـم »ابدویـک روز«.

حاتمی کیا کارگردانــــی با 8 سیمرغ 
بلوریـن

و امـا ابراهیـم حاتمـی کیـا کـه در میـان فیلمسـازان صاحب 
بیشـترین سیمرغ هاسـت، 6 سـیمرغ و 2 جایـزه ویـژه هیـأت 

داوران، مجموعـا 8 سـیمرغ:
برنـده جایـزه ویژه هیئـت داوران بهتریـن کارگردانی هفتمین 

دوره جشـنواره فیلـم فجـر برای فیلـم دیده بان

برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلمنامـه شـانزدهمین دوره 
جشـنواره فیلـم فجـر بـرای فیلـم آژانس شیشـه ای

برنده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن کارگردانی شـانزدهمین دوره 
جشـنواره فیلـم فجـر برای فیلـم آژانس شیشـه ای

برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن کارگردانـی بخش سـینمای 
بین الملـل هفدهمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر بـرای فیلم 

قرمز روبـان 
برنـده سـیمرغ بلورین بهترین کارگردانی بیسـت وهشـتمین 

دوره جشـنواره فیلـم فجـر بـرای به رنـگ ارغوان
برنـده سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلم بیسـت وچهارمیـن دوره 
جشـنواره فیلـم فجـر بـرای بـه نـام پدر کـه خود تهیـه کرده 

بود.
برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم بخش سـینمای آسـیا 
بیسـت و چهارمیـن دوره جشـنواره فیلـم فجر بـرای فیلم به 

نـام پدر
برنـده جایزه ویـژه هیات داوران بهترین فیلمنامـه وکارگردانی 
بخـش سـینمای بین الملل جشـنواره فیلم فجر بـرای فیلم چ

محسـن روزبهانی با بیشترین سیمرغ  
در صـدر

امـا در تمامـی ادوار جشـنواره تنهـا یـک سـینماگر اسـت که 
علی رغـم فعالیـت در بخشـی تخصصـی موفـق بـه دریافت 
9 سـیمرغ بلورین از جشـنوار شـده و امسـال نیز برای شـکار 
سـیمرغ دهـم دورخیز کـرده اسـت. روزبهانی امسـال با چهار 
فیلـم »شـعله ور«، »سـرو زیـر آب«، »تنگه ابوقریـب« و »به 
وقـت شـام« رکـورددار مدیریـت جلوه هـای ویـژه میدانی در 

جشـنواره سی وششـم محسـوب می شـود.
همـه  سـینماگر  سـیمرغ دارترین  عنـوان  بـه  روزبهانـی 
ادوار جشـنواره، تاکنـون بـرای »اسـترداد« و »سـی و سـه 
روز«،»روزهای زندگی«،»شـب واقعه«، »قاعده بازی«،»شهر 
آشـوب«،»دوئل«، »سـرزمین خورشید« و »سـجاده آتش« 9 

سـیمرغ را از آن خـود کـرده اسـت.

پرونــــده
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بیشـتر در آن مهـارت پیـدا می کنیـد. دومین فیلم مـن »عقاب ها« بـود که در 
کنـار مرحـوم خاچیکیـان حضور داشـتم. بعد از آن هـم در سـال 62 به جبهه 
رفتم و سـال 69 از منطقه برگشـتم. سـال 1370 دوباره شـروع به کار کردم و 
درکنـار آقـای میرکیانی حضور یافتم و جلوه هـای ویژه میدانی انجـام دادم. در 
آن سـال هایی کـه به جنـگ رفتم افراد زیـادی نبودند کـه کار جلوه های ویژه 
میدانـی را انجـام می دادنـد، اما وقتی برگشـتم دیدم شـکر خدا افراد بسـیاری 

در ایـن حرفه مشـغول شـده اند. 
 شما را به نحوی پدر جلوه های ویژه میدانی می نامند. 

باالخـره هـر کسـی به گونـه ای ابراز محبـت می کنـد و این واژه بیشـتر لطف 
دوسـتان است.

 اما شـما جـزو قدیمی ترین مدیـران جلوه های ویـژه میدانی 
سـینمای ایران هستید.

آن سـالی کـه من شـروع کردم، تنها کسـی کـه در این عرصه کار کـرده بود 
آقـای میرکیانـی بـود که فیلـم »سـربداران« را کارکـرده بود که البتـه انفجار 
نداشـت. بعـد از آمـدن مـن از جبهـه نیـز بـا آقـای میرکیانـی کار کردیـم. از 
سـال 71 مـن و آقـای میرکیانـی از هـم جـدا شـدیم که مـن بعـد از آن فیلم 
سـینمایی »سـجاده آتـش« را کار کـردم و اولین سـیمرغ ام را هم برای همین 

فیلـم گرفتم.
 چـه خاطره هـای جذابـی از کار در پروژه هـای سـینمایی در 

خاطرتـان مانده اسـت؟
هـر فیلـم جذابیت خاص خودش را داشـت. من فیلم »سـجاده آتش« را وقتی 
کار کـردم تـا آن موقـع فیلمی بـا آن حجم از انفجار کار نشـده بـود و به خاطر 
دارم کـه وقتـی حجت االسـام زم )مدیـر وقت حوزه هنـری( آمـد و در حوزه 
هنـری فیلـم را دید گفـت انفجارهای کار را کـم کنید، مردم اذیت می شـوند. 
امـا فیلـم »دوئل« با تجربیاتی که داشـتم متفاوت بـود و بازخوردهای فراوانی 

 در تاریـخ جشـنواره فیلـم فجـر 
اسم شـما با 9 سـیمرغ بلورین ثبت 
شـده کـه اولین سـیمرغ بلوریـن را 
هم بـرای فیلم سـینمایی »سـجاده 
آتـش« دریافت کردیـد و آخرین آن 
هم بـرای فیلم »اسـترداد« بـود، چه 
شـد کـه به حـوزه جلـوه هـای ویژه 
میدانی جذب شـدید و ایـن حرفه را 

کردید؟ انتخـاب 
ناصـر  مرحـوم  همـراه  بـه   63 سـال  مـن 
مهدی پـور بـرای بـازی در فیلـم سـینمایی 
»پیشـتازان فتـح« به سـینما آمـدم و در کنار 
آن کارهـای تـدارکات نظامـی را هـم انجـام 
مـی دادم. در آن زمان هـا کمتـر کسـی کار 
جلوه هـای میدانـی انجـام مـی داد. حضـور و 
فعالیـت در این فیلم سـینمایی مـن را عاقه 

منـد بـه شـروع کار در ایـن رشـته کـرد. 
 چـه شـد کـه کار در حـوزه جلـوه 
بـه  نسـبت  میدانـی  ویـژه  هـای 
بازیگـری برای تـان جذاب تر شـد؟

انجـام کارهـای تخصصـی در پشـت صحنه 
بـرای ام جذاب تـر بـود؛ چـرا کـه در بازیگری 
شـما باید بیشـتر روی چهـره خـود کار کنید، 
امـا کار در پشـت صحنـه فیلـم بـه گونـه ای 
اسـت که هر چه بیشـتر درگیر آن می شـوید، 

گفت و گــو

شـروع کارش در سـینما با »پیشـتازان فتح« بود، اما تا یک سـال بعد از جنگ تحمیلی هم همچنان به واسـطه حوزه 
کاری  خود در مناطق جنگی باقی مانده بود تا اینکه 9 سـال بعد با »سـجاده آتش« و »آخرین شناسـایی« به سـینما 
بازگشـت و موفق به کسـب اولین سـیمرغ بلورین اش شـد. روزبهانی در این مسـیر 33 سـاله در سینما 9 سیمرغ 
بلورین از جشـنواره فیلم فجر گرفته تا رکورددار دریافت سـیمرغ همه ادوار جشـنواره در بین همه سـینماگران 
باشـد. او امسـال هم با چهار فیلم »شـعله ور«، »سـرو زیر آب«، »تنگه ابوقریب« و »به وقت شـام« در جشـنواره 
سی وششـم حضور دارد و دور از دسـترس نمی داند که برای »تنگه ابوقریب« و »به وقت شـام« بتواند سـیمرغ 
دهم را هم به خانه ببرد. با او درباره سـال های حضور در سـینما، سـیمرغ ها و خاطرات اش به گفت وگو نشسـتیم 

کـه چکیـده آن را در پی می خوانید.

به دنبال شکار 
دهمیــن سیــمرغ

با محسن روزبهانی رکورددار ادوار فجر

امید سهرابی
سیمرغ فیلم 

سینمایی »سجاده 
آتش« برایم خیلی 
خاص است، چون 
اولین سیمرغ من 
بود و به خاطر آن 
فیلم خیلی زحمت 

کشیدم. 
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یک روز داخل 
یک سیگار مواد 
منفجره قرار دادم 
و دادم یکی از 

بچه ها بکشد، بعد 
از آن شد که او 

دیگر از هیچ کسی 
سیگار نگرفت. 
االن دیگر سنی 
از من گذشته 
است و دیگر از 
این شوخی ها 

نمی کنم! 

از آن گرفتـم. در فیلم هـای دیگـر، عوامـل و بازیگـران همـه جـوان بودند، اما 
در فیلـم سـینمایی »دوئـل« مـا از کودک شـش ماهه تـا پیرمرد داشـتیم. در 
فیلم »سـی و سـه روز« هم متوجه شـدیم که شـیوه فیلم های دفاع مقدسـی 
متفـاوت شـده و بـه همین دلیـل کارهـای جلوه های میدانـی را تغییـر دادیم. 
تمـام فیلم هـا بـرای مـن ارزشـمند و جـذاب بـود، ماننـد کارگردان هایـی که 
همـه فیلم هایـی کـه می سـازند را دوسـت دارند، من هـم تمـام کارهایی که 
انجـام دادم را دوسـت دارم. البتـه بسـیاری از فیلم هایـی که کار کـردم و آن ها 
را دوسـت داشـتم، جایـزه دریافـت نکرده اسـت. در فیلم »آژانس شیشـه ای« 
فقط گلوله شـلیک شـد و فقط یک شیشـه شکسـتیم اما همان یک شیشـه 
هـم یـک هفته مـا را درگیـر خود کـرد. این که شیشـه به موقع بشـکند و به 
زمیـن نریـزد کار بسـیار سـختی اسـت. در فیلم »برج مینـو« به ما یـک دانه 
چاشـنی هـم ندادند، تمام بمب های این فیلم را من با مواد دست سـاز درسـت 
کـردم. البته همین تجربه باعث شـد کـه از آن به بعد تمام انفجارهـا را با مواد 

دست سـاز خودمان انجـام دهم. 
 بـرای خـود شـما کـدام سـیمرغ از بیـن 9 سـیمرغی کـه 

اسـت؟ بـوده  لذت بخش تـر  کرده ایـد،  دریافـت 
سـیمرغ فیلـم سـینمایی »سـجاده آتـش« چـون اولیـن سـیمرغ من بـود و 
به خاطـر آن فیلـم خیلـی زحمت کشـیدم. فیلـم »قاعده بـازی« هم بـرای ام 
خیلـی شـیرین بـود، چـون فیلم جنگـی نبـود و از این حیـث بیـن کارهای ام 

تجربـه متفاوتی محسـوب می شـود. 
 آیـا سـیمرغی بود کـه به خاطـر نگرفتن آن حسـرت خورده 

باشید؟ 
بسـتگی به سـالش داشـت. مثًا سـال گذشـته در فیلم »ماجـرای نیمروز« 
همـه می گفتنـد کـه ایـن فیلـم حقش بـود کـه سـیمرغ  جلوه هـای ویژه 
میدانـی را دریافـت کنـد، اما متاسـفانه سـیمرغ را به فیلمـی دادند که تنها 
جلـوه میدانـی  آن بـارش باران بـود، آن هم فیلمی که تنها دو پـان باران 
داشـت. وقتـی بـه آن فیلـم سـیمرغ می دهنـد و بـه »ماجـرای نیمـروز« 

نمی دهنـد، کمـی ناراحـت کننده می شـود. 
 در این سال هایی که کار جلوه های ویــــژه انجام می دهیـد، 

پیش آمده با سینماگران شوخی خاصی انجام دهید؟
سیگار  بسیار  که  بچه ها  از  یکی  با  که  هست  خاطرم 

می کشید شوخی جالبی کردم. یک روز داخل یک 
سیگار مواد منفجره قرار دادم و دادم بکشد، بعد از 

آن شد که او دیگر از هیچ کسی سیگار نگرفت. 
االن دیگر سنی از من گذشته است و دیگر 

از این شوخی ها نمی کنم! 
گفتـه  مصاحبــــه ای  در   
بودیـد کـه دوسـت ندارید که 
پسـرتان وارد این حرفـــه 
شـود، دربـاره ایـن موضوع 

می دهیـد؟ توضیـح 
بلـه دوسـت نداشـتم وارد ایـن 
حرفـه شـود؛ امـا شـد. او امروز 
یکـی از 27 نفـری اسـت کـه 
در کشـور کار جلوه هـای ویـژه 
میدانـی انجـام می دهـد. البتـه 

او از سـال 79  وارد ایـن حرفـه 

گفت و گــو

شـد. علـت ایـن موضوع هـم آن بود کـه آدم 
وقتـی خطـرات کاری را درک می کنـد طبعـًا  
می خواهـد که این خطرات بـرای عزیزان اش 
اتفـاق نیافتـد. ایـن کار هم خطرناک اسـت و 
هـم آینده نـدارد. نه فقط حرفه مـا بلکه تمام 

سـینما آینده نـدارد.
فعالیت تـان  سـال های  طـی  در   
آیـا پیش آمـده کـه دوسـت داشـته 
باشـید در فیلمــی به عنوان مسوول 
جلوه هـای ویـژه میدانـــی حضـور 
داشـته باشــید، اما به علتی نشده و 
آن فیلـم هم سـیمرغ دریافـت کرده 

؟ ست ا
بعد از فیلم هــــــای »ســـجاده آتش« و 
»آخرین شناسـایی« قـرار بـــود »حمله به 
اچ3« را کار کنـم کـه نیـروی هوایی ارتش 
بـا حضـور مـن مخالفت کـرد و اعـام کرد 
بایـد فـردی از درون خـود نیـروی هوایـی 
کـه  دهـد  انجـام  را  کار  ویـژه  جلوه هـای 
مرحـوم جواد شـریفی راد با همیـن فیلم وارد 
سـینما شـد و خوشـبختانه جایزه هم 
کـه  جایـزه ای  گرفـــت، 
حقــــش ام بـود، چون 
هـم متخصـص بـود و 
هـم سـبب اتفاقـــات 
خوب بــــرای سینمای 

ایـــران شد.
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در گذر زمان»فجـر« سه نگاه به 

مـن معتقـدم جشـنواره ها بـر 
سـینما تاثیر مثبـت می گذارند، 
زیـرا آن هـا بــــرای فیلم هـا 
موقعیتـی فراهـم می کننـد تـا 
فیلم هـا در کنارهـــم عرضـه 
شـود و مخاطـــــب آن هـا را 
ببینـد. همان طور کـه می دانید 
مخاطبـان جشـنواره اهلیـت بیشـتری با جشـنواره و 
سـینما دارند،چـون مخاطبانی متخصص تر هسـتند و 
طبیعی اسـت وقتی در چنین شـرایطی فیلم می بینند، 
قـدرت مقایسـه و انتخـاب  بیشـتری داشـته باشـند.

این شـرایط برای مخاطبان جشـنواره درحالی ست که 
وقتـی فیلمی را می بینند و می پسـندند، برای آن تبلیغ 
هـم می کننـد که توسـط همیـن تبلیـغ، آن فیلـم در 

زمـان اکـران عمومی بـا اقبال مواجه می شـود.
خوشـبختانه در سال های گذشـته فیلم ها در جشنواره 
فیلـم فجر کم تر دچار سانسـور و ممیزی شـده اسـت 
و ممیـزی بخش عمـده ای از فیلم ها زمانی اسـت که 

بناسـت آن فیلم اکران عمومی شـود. البته اگر فیلمی 
خـوب باشـد در هـر شـرایطی فـروش خوبـی خواهد 
داشـت. حتی بسیاری از فیلم های خوب جشنواره فیلم 
فجـر در نـوروز اکران شـد کـه اغلب مخاطب پسـند 

هـم بود.
بایـد بـه این نکته نیز توجه داشـت که قـرارداد فیلم ها 
را اغلـب سـینمادارها می بندنـد و مانند گذشـته وزارت 
ارشـاد دخالتـی نـدارد. یعنـی فیلمسـاز فیلـم را نـزد 
سـینمادار می برد و بین آن ها تصمیم گرفته می شـود.
سـینمادارها بـا ایـن موضـوع آشـنایی کامـل دارنـد و 
می داننـد کـه کـدام نـوع فیلم هـا فـروش بیشـتری 
دارد و اغلـب، فیلم هـای پرفروش برای نـوروز انتخاب 

می شـود.
بـا توجه به اینکه فیلم های جشـنواره در طول سـال و 
در نوروز هم اکران می شـود، می توان گفت جشـنواره 
فیلـم فجـر بـر اکـران فیلم هـا تاثیـر به سـزایی دارد و 
درواقـع جشـنواره موقعیت فـوق العاده ای بـرای برخی 

فیلم هـا ایجـاد می کند.

موقعیت فوق العاده  جشنواره برای برخی فیلم ها 
عبدالحسن برزیده/سینماگر



15 شماره 6، جمعه 29 دی96

یادداشت میهمان

بیست و هشتمین دوره جشنواره 
فیــــلم فجر بود که سینمای 
مطبوعات به برج میـاد منتقل 
شد. این برج با اینکه در میان دو 
بزرگراه اصلی تهران واقع شده و 
همیشه ی خدا دوروبرش پر از 
ماشین و ترافیـــک سرسام آور 
است، اما غربتی دارد که هیچ کس نمی داند دلیل آن 
چیست. با ورود به این برج انگار چیزی روی دلم هوار 
می شد. غربتی سنگینی می کرد. به خیالم انرژی منفی 
در آنجا جریان داشت و به این فکر می کردم که چرا 
هیچ یک از پنجره های سالن همایش ها باز نمی شود تا 
هوا از بیرون به محیط داخل بیاید و ما به اجبار فقط باید 
هوای تهویه های سالن را استنشاق کنیم. به همین خاطر 
حس می کردم  هوا سنگین است و تنفس کردن مشکل. 
صبح ها باید مسیر چند کیلومتری را طی می کردم و. برج 
میاد برای من حکم زندان »آلکاتراز« را داشت. چراکه 
وقتی وارد آن می شدی انگار راهی برای خروج وجود 
نداشت. از پنجره های بزرگ سالن انتظارِ همایش ها که 

به اتوبان همت نگاه می کردم، ترافیک زنجیره ای از 
ماشین ها را می دیدم که پشت سر هم ردیف شده بودند. 
برای  جشنواره  مدیران  پیش  سال  پنج  از  اینکه  تا   
خبرنگاران این امکان را فراهم کردند تا در جایی غیر از 
برج میاد به تماشای فیلم های جشنواره بنشینند. 10 روز 
جشنواره را در سینما »آزادی« می گذرانم. آن قدر تماشای 
فیلم ها در این سینما برایم شیرین، راحت، بدون استرس 
و خاطره انگیــــز است که حاضر نیستم آن را با هیچ 
جایی حتی ســالن وی آی پی با تمام امکانات رفاهی 
تاخت بزنم. در طـــول این چهار سالی که در »آزادی« 
فیلم می بینیم در چهار -  پنــــج روز اول به تماشای 
فیلم های مهم و مورد نظرم می نشینم و در باقی روزها، 
جسته و گریخته به سینما می روم. در واقع جشنواره دیگر 
برای من 10 روزه نیست. خاصه اینکه خاطره خوش 
جشنواره در »آزادی« حاال بدجوری در ذهن و فکر من 
جا خوش کرده که حاضر نیستم آن را به این راحتی ها 
به فراموشی بسپارم. قدر »آزادی« را می دانم و با همه 
کم و کاستی  های اش آن را به هر سالن دیگری ترجیح 

می دهم.

خاطره خوش »آزادی«
گالویژ نادری/روزنامه نگار

بازگشـــت بـه گذشـته، مثـل 
»بازگشــــت  صحنه هـــاي 
 )Flash Back( »بـه گذشـته
فیلم ها، همیشـه رنـگ دیگري 
دارد. پرتـاب شـدن بـه گذشـته  
درسـت مثل یـادآوري رویاهاي 
پریده رنگ اسـت! هرچه هست، 
شیرین و دلپذیر است.گاه امکان تکرار ندارد. چه مشتاق 
تکرارشـان باشـیم و چه نباشـیم. تکرار دوباره ِ آن ها ، به 
دلخـواه، تـا حـدود زیـادي ناشـدني به نظر مي رسـد. با 
ایـن همـه، یـادآوري همـان خاطره هـاي پریده رنـگ ، 
براي خودما و بسـیاري ازهم سـن وسـال هاي مان بسیار 

شـیرین است.
یکـي از پررنگ تریـن تصویرهاي به جا مانـده در ذهنم، 
تصویر صف طویل مشـتاقان تماشـاي فیلم، در مقابل 
دو  سـینماي »شـهرفرنگ« و»شـهر قصه« زیر بارش 
برف و باران آسـمان ُپرسـخاوت سـال هاي پیش است.

حضور دبیراني صادق و کاردان نظیر شادروان »سیف اهلل 
داد« و»علیرضا رضا داد« و پژوهشگر و نویسنده صاحب 
نامـي چـون »جمـال امیـد« کـه درپشـتکارو فروتني، 
نمونـه اي بي بدیـل اسـت، در ادوار گذشـته جشـنواره را 
هرگز نمي تـوان از یاد بـرد. وجود داوران یا فیلمسـازاني 
چون»فرانچسـکو رزي« ،»کریسـتف زانوسـي«،» تئو 
آنجلـو پولوس«،»مصطفي عقاد«، »کوسـتاو گاوراس« 
و.... مي توانـد از خاطره هاي فراموش ناشـدني جشـنواره 

فیلم فجر باشـد. 
خاطـره چنـد دوره حضـور در هیات انتخاب جشـنواره، 
بزرگداشت زنده یاد »عباس کیارستمي« در هجدهمین 
جشـنواره فجـر، نمایـش پـرده بـه پـرده فیلم هـاي 
»میکـس« )داریـوش مهرجویـي( و »روز باشـکوه« 
)کیانوش عیاري(، در کنار مسـوولیت اداره نشسـت هاي 
پرمخاطب نقد فیلم هاي جشنواره در »سینما صحرا« از 
شـیرین ترین خاطره هایي اسـت که در ذهنم، حضوري 

همیشـگي خواهد داشت.

رویاهاي شیرین بی تکرار         
عزیزاهلل حاجي مشهدي/منتقد سینما
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دومیـن سـالی بود کـه در یکـی از بخش هـای داوری فجر 

حضـور داشـتم کـه دیگـر مانـد تـا مدت هـا بعـد کـه در 

جشـنواره سـی و چهـارم قبول کـردم.

آن سـال ها رسـم بـر خوانـدن بیانیه ای بـود کـه برعهده ام 

گذاشـتند و هیـات داوران خواندنـش در افتتاحیـه را هـم 

بـه عنـوان سـخنگو بـه مـن سـپرد کـه مطابـق معمـول 

جوان تریـن عضو مجموعـه بودم. جلـوی آن همه جمعیت، 

تکیـه دادم بـه تریبـون کـه پاهایـم می لرزید.

آن سـال آنونـس جشـنواره بیسـت و ششـم را هـم مـن 

سـاختم، کـه سـیری بـود بـر جوایـز و افتخارات سـینمای 

ایران در موزه سـینما و اعام تحویل سـال سـینمای ایران 

توسـط مرحوم خسـرو شـکیبایی که بیمار بود و به سـختی 

راه می رفـت و نـوع خـاص ادای کلمات اش، شـده بود یکی 

از ویژگی هـای آنونسـی کـه به یـاد ماند.

ایـن عکـس را هـم خـوب بـه یـاد دارم... نـام عـکاس 

اولیـن  دارم  به خاطـر  کـه  جـا  آن  تـا  امـا  نمی دانـم  را 

عکـس سـیلوئدی بـود از هیـات داوران بـر صحنـه و بـا 

سـیمرغ کـه بعدهـا از ایـن نـوع بسـیار بـاب شـد. امـا این 

سـری عکس هـای آن سـال در افتتاحیـه شـد نمـادی بـر 

عکس هـای تزیینـی، نوشـته ها و یادداشـت های بعـدی بر 
جشـنواره فجـر...

علـی سـرتیپی)پخش کننده(، ایـرج تقی پور)تهیـه کننده(، 

امیـر عابدی)عـکاس( و رضـا عابدینـی عزیز کـه از بزرگان 

گرافیـک ایـران بود و هسـت و مهاجـرت کـرد را در هیات 

داوران به یـاد دارم؛... و مـن کـه بـه عنوان کارگـردان، عضو 

کوچـک و جـوان آن ژوری بودم.

مهدی کرم پور

جشنواره ٢٦ از داوری 

مواد تبلیغاتی تا آنونس خاطره ساز

روایتی از یک عکس
بـه عکس هـای  بـا توجـه  در بولتـن مجـازی جشـنواره، هـر شـماره 

خاطره انگیـز بـه سـراغ یکـی از حاضـران در آن عکـس مـی رویـم تـا 

حس و حال آن ها را پس از سـال ها جویا شـویم. در ششـمین شـماره 

»فجرنامـه«، روایـت مهـدی کرم پـور را از داوری مسـابقه تبلیغـات و 

سـاخت آنونـس در جشـنواره بیست وششـم و سـید روح اهلل حجـازی 

پـس از دریافـت جایـزه سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلـم اول بـرای »در 

میـان ابرهـا« از جشـنواره بیست وششـم را می خوانیـم.
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درسـت 10 سـال پیـش وقتـی مشـغول سـاخت »در میان 

ابرهـا« بـه  عنـوان اولین فیلم بلند سـینمایی خود بـودم، در 

میـان تمـام مشـقات و مصائبی کـه به طبع یـک فیلم اولی 

بـا آن مواجـه اسـت؛ اکران این فیلم در پرده نقره ای بیسـت 

و ششـمین جشـنواره بین المللی فیلم فجر، دلگرمی و بهانه 

غلبـه من بـر همه مشـکات و سـختی ها بـود، اتفاقی که 

بـرای هـر فیلم اولی ای خوشـایند و حائز اهمیت اسـت.

در عیـن حـال امید داشـتم کـه »در میان ابرها« دیده شـود 

کـه خوشـبختانه این اتفاق هـم افتاد. در خاطرم هسـت که 

یک شـب سـعید سـعدی، تهیه کننده این کار با من تماس 

گرفـت و گفـت »اعضـای هیـات انتخـاب فیلـم رادیدند و 

خیلـی ام از آن اسـتقبال کردند، و از من سـراغ کارگردان آن 

را گرفتنـد.« بـا حـس و حـال پیش آمده پیش بینی می شـد 

کـه قـرار اسـت بـرای »در میان ابرهـا« اتفاقـات خوبی رخ 

دهـد. ایـن فیلـم در آن سـال تنهـا فیلمـی بود که در سـه 

بخـش مسـابقه فیلم های اول، مسـابقه سـینمای ایـران و 

معناگـرا کـه یکـی از سـه بخش بیـن الملـل بـود، حضور 
داشت.

باالخـره روز داوری فرا رسـید و »درمیان ابرها« در رقابت با 

فیلم اولی هـا و دو فیلـم خوب دوسـتانم آقایـان رزاق کریمی  

و بهـزادی موفـق شـد سـیمرغ بهتریـن فیلم اولـی را از آِن 

خـود کنـد. آن روز در مراسـم اختتامیه که بـه میزبانی تاالر 

وزارت کشـور برگـزار می شـد، وقتـی روی صحنـه رفتمـاز 

مـردم خوب شـهرم آبادان، خانـواده ام و تهیه کننـده  عزیزم 

سـعید سـعدي تشـکر کردم. طبیعی ام بود که ذوق بسیاری 

داشـته باشـم، ذوقی که همچنان هم نشـاط حاصـل از آن 
همراه من هسـت.

فکـر می کنـم با همه سـختی هایی کـه سـینما دارد، وقتی 

یـک سـینماگر بـا بازخوردهـای خوبـی از جانـب مـردم 

یـا جشـنواره ها مواجـه می شـود، یک جورایـی سـختی و 

خسـتگی حاصل از کار بسـیار رنگ می بازد. در همان فیلم 

»در میـان ابرهـا« یـک اصطاح عربی از زبـان نورای فیلم 

بـا بـازی الناز شاکردوسـت به گوش می رسـد کـه می گوید 

»الحـب عذاب«،یعنی در راه رسـیدن به چیزی که دوسـت 

داری بایـد متحمـل سـختی ها شـوی. مـن هـم در مسـیر 

فیلمسـازی همواره در رنج و عـذاب بودم و آن را مثل خیلی 

از فیلمسـازهای دیگـر به جـان خریدم تا به مقصود برسـم.

روح اهلل حجازی

الحب  عذاب...
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آغـاز  بـه  مانـده  هفتـه  دو  فاصلـه  در 
جشـنواره رسـانه ها درگیر پوشش اخبار 
مختلفی از این رویداد سینمایی هستند. 
در هفته گذشته بسـیاری از رسانه ها به 
بررسی چگونگی بلیت فروشی جشنواره 
جزئیـات  دیگـر  طـرف  از  و  پرداختنـد 
چنـد بخـش دیگـر ماننـد نحـوه رای دهی 
مخاطبـان بـرای انتخـاب بهتریـن فیلـم 
تماشـاگران، برگزاری همزمان جشـنواره 
در 30 اسـتان و هچنیـن جزئیـات بخـش 
تجلی اراده ملی نیز اعام شـد و از سـوی 
دیگـر رسـانه ها نیـز بـه انتشـار اخبـاری 
بسـیاری در ارتباط با جشنواره پرداختند 
کـه برخـی از مهمتریـن عناویـن اخبـار را 

مـرور می کنیـم.

اهالـی رسـانه قـرار گرفت.)برنامه شـب های شـفاهی(
 تکذیب لیسـت منتشـر شـده از فیلم هـــای رزرو فجر| دبیر 
سـی  و ششـمین جشـنواره فیلـم فجر اعـام نـام چهار فیلمـی که بـه عنوان 
رزروی هـای جشـنواره فجـر شـناخته می شـوند را تکذیـب کرد. اخیـرا برخی 
رسـانه هـا از چهار فیلم »درخونـگاه«، »دایان«، »اولین امضا بـرای رعنا« و »در 
وجـه حامـل« بـه عنـوان آثاری یـاد کرده انـد کـه در صورت نرسـیدن هریک 
از فیلـم های بخش مسـابقه به جشـنواره جایگزیـن آن فیلم می شـوند.ابراهیم 
داروغـه زاده بـا تکذیـب ایـن خبر گفت: اسـامی فیلمهـای رزروی هنـوز اعام 
نشـده و در صورت مشـخص شـدن خبر آن از سوی دبیرخانه جشنواره در اختیار 

رسـانه ها قـرار خواهـد گرفت.)بانی فیلم(
 نجــفی:تمامی سـینماهای نمایـش  دهنـده آثار فجـر، کاخ 
مردمـی می شوند|مدیـــــــر روابـط عمومـی سی وششـمین جشـنواره 
فیلـم فجـر گفت که تمامی سـینماهای نمایش  دهنـده آثار فجـر، کاخ مردمی 
می شـوند. مسـعود نجفی گفت: جشـنواره فجر امسـال تصمیم ندارد سـینمایی 
را بـه عنـوان کاخ مردمـی معرفـی کند، بلکه حضـور عوامل فیلم هـا در تمامی 

سـینماهای اعام شـده صـورت خواهـد گرفت.)باشـگاه خبرنگاران(
 ترکیان: مشـکلی در خرید بلیت اینترنتی جشـنواره فیلم فجر 
نخواهد بود|مدیر سـایت سـینما تیکت گفت:سینما تیکت سال ها مسوولیت 
سـامانه فروش بلیت اینترنتی جشـنواره را عهده دار بود و این کار بدون کمترین 
مشـکل صورت می گرفت. با تجربه سـال گذشـته امسال جشـنواره دوباره این 
مسـئولیت را بـه سـامانه سـینما تیکت سـپرده اسـت.این نوید را بـه مخاطبان 
می دهـم کـه مشـکلی در خریـد بلیـت اینترنتی جشـنواره فیلم فجـر نخواهند 
داشـت. هم اینک در پردیس ملت مسـتقر هسـتیم و از روز 6 بهمن ما تحویل 

 احتمـال برگـزاری افتتاحیـه برای 
جشـنواره فجر36| ابراهیـم داروغـه زاده 
دبیـر سـی و ششـمین جشـنواره فیلـم فجـر 
گفـت:در ابتدا قرار بود افتتاحیـه را حذف کنیم. 
در بسـیاری از جشـنواره های حرفه ای مراسـم 
افتتاحیـه وجـود نـدارد وآلبتـه . آنهـا در طـول 
برپایـی یک جشـنواره، مهمانی هـای متعددی 
دارنـد که این فضای جشـنواره سـینمایی را در 
طـول برگـزاری پررنـگ می کنـد. امـا ما فقط 
دو مراسـم اصلـي در جشـنواره داریـم و نکتـه 
دیگـر ایـن  کـه وقتی زمـان برپایی جشـنواره 
فیلـم فجـر از 12 تا 22 بهمن یعنی همزمان با 
جشـن های انقاب اسـت، ممکن است با این 
نـگاه و با حذف افتتاحیه، باعث کمرنگ شـدن 
انقـاب  جشـن  در  جشـنواره  آیین هـای 

شـویم. از ایـن رو امسـال هـم ممکـن 
اسـت مراسـم افتتاحیه داشـته باشـیم. 
قرار نیسـت هیـچ بخش از جشـنواره 
را بـه خاطـر کاهـش هزینه ها حذف 
کنیـم. ما امسـال اتفاقا بخش تجلی 
اراده ملـی را اضافـه کرده ایـم یا آیین 
قرعه کشـی برنامه سینمای رسـانه را 
اضافـه کردیـم کـه مورد توجــه خود 
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بلیـت را در پردیس ملت خواهیم داشـت.)فارس(
 آخرین وضعیت پارکینگ سـینمای رسانه ها| مسـئوالن جشنواره 
ملـی فیلـم فجـر در تـاش بـرای تامین فضای مناسـب بـه عنـوان پارکینگ 
سـینمای رسـانه ها هستند و خبر دیگر اینکه نشسـت های پرسش و پاسخ بعد 
از نمایـش فیلـم ها برگزار می شـود. براسـاس آخرین اخبار از سـی و ششـمین 
جشـنواره ملی فیلم فجر برخاف قولی که شـهرداری تهران برای آماده کردن 
پارکینـگ در کنـار پردیس سـینمایی ملت)سـینمای رسـانه هـا( داده بـود این 
پارکینـگ آمـاده بهره برداری در این دوره از جشـنواره نیسـت. در واقع 2 طبقه از 
این پارکینگ آماده اسـت اما شـرایط ایمنی آن چندان مناسـب نیست.مشخص 
شـد کـه بـرای پردیس ملـت 2 پارکینگ دیگر در نظر گرفته شـده کـه اولویت 
ارایـه ایـن پارکینگ ها با ثبت نام کنندگان درخواسـت پارکینگ اسـت. )مهر(
 جنگی سـازان جشـنواره فیلم فجر را بشناسـید| جشـنواره فیلم 
فجـر در سی وششـمین دوره برگـزاری خـود بـا نمایش تعـدادی فیلـم در حوزه 
جنـگ و دفاع مقدس همراه اسـت؛ فیلم هایی که برخی از آن هـا کارگردان های 
باسـابقه ای در حـوزه فیلمسـازی جنـگ دارنـد و بعضی دیگر هـم اولین تجربه 
کارگـردان در ایـن حـوزه محسـوب می شـوند. در جشـنواره فجـر امسـال در 
کنـار فیلم هایـی بـا موضوعـات و ژانرهـای متفاوت، آثـاری هم هسـتند که نام 
سازنده اشـان سـابقه ای از سـاخت فیلـم بـا موضوع جنـگ و دفاع مقـدس دارد 
مثـل ابراهیـم حاتمی کیـا و پرویز شـیخ طادی، امـا کارگردان هایی هم هسـتند 
کـه مخاطبـان سـینما در وهله  اول هیچ تصـوری از تماشـای یک فیلم جنگی 

از آن ها ندارند. )ایسـنا(
 رکوردشـکني سـینماي مقاومت در جشـنواره فجر امسـال| 
سـینمای مقاومـت حضـور قدرتمنـدي در سي و ششـمین جشـنواره فیلـم فجر 
خواهد داشـت. سـینمای مقاومت حضور قدرتمندي در سي و ششـمین جشنواره 
فیلـم فجـر خواهد داشـت. با اعام اسـامي فیلم هـاي حاضر در بخش سـوداي 
سـیمرغ سـي و ششمین جشـنواره فیلم فجر، مشخص شد هشـت عنوان فیلم 
از 25 عنـوان فیلـم حاضـر در جشـنواره به نحـوي به سـینماي مقاومت مرتبط 
هسـتند. کارشناسـان سـینما مي گویند این موجي اسـت که باید در سـال هاي 
آینـده به سـونامي تبدیل شـود. در فهرسـت فیلم هاي حاضر در جشـنواره فیلم 
فجر از آثار سـینماي دفاع مقدسـي مانند »تنگه ابوقریب« گرفته تا آثاري مانند 
»بـه وقت شـام« که به موضـوع مقاومت در سـوریه پرداخته اسـت در زمره آثار 

سینماي مقاومت هسـتند.)روزنامه جوان(
 تلویزیـون بـرای جشـنواره فیلم فجر چـه می کند|سـینما دو«، 
»شـب هـای شـفاهی«، »شـهر فرنگ« و »چشـم شـب روشـن« برنامه های 
تلویزیون در حوزه سـینما هسـتند که در ایام جشـنواره فجر روی آنتن می روند.
البته هنوز تکلیف »هفت« مشـخص نیسـت.مدیران سـیما کـه از ماهها پیش 
وعـده پخـش برنامـه را داده بودنـد در آخریـن خبرهـا بیان کردند کـه »هفت« 

همزمـان با جشـنواره باالخـره روی آنتن میـرود. )مهر(
 هـادی محمدیـان: »فیلشـاه« می توانـد حـدوداً در تمامـی بخـش هـا برای 
کسـب سـیمرغ امیدوار باشـد. این انیمیشـن در اکثر بخش های جشـنواره فیلم 

فجر شـانس سـیمرغ دارد.)خبرگـزاری صبا(
 محمدرضـا علیقلـی که 4 سـیمرغ بهتریـن آهنگسـازی را در کارنامـه دارد، 
سـاخت موسـیقی  »امپراطور جهنم« را پس از 4 ماه به پایان برد)خبرگزاری 

تسنیم(
 حاشـیه نگاری بـر جنجالی تریـن سـیمرغ فیلـم فجر|»خانـه 
سـینما« امسـال نیز طبق روال سال های اخیر،مسـئولیت آرای مردمی جشنواره  
فیلم فجر را در دوره سـی و ششـم برعهده خواهد داشـت. این نهاد صنفی قرار 

اسـت طبق روال، مسـوولیت سـیمرغ مردمی 
جشـنواره ی فیلـم فجـر را برعهـده بگیـرد و  
امسـال در تاش هستند بصورت الکترونیکی 

این شـمارش را انجام بدهند.)ایسـنا(
 بلیت  های جشـنواره فیلـم فجر دو 
نرخی شـد| قیمـت سـری بلیـت فیلم ها 
بـرای یـازده فیلـم؛ 132 هـزار تومـان و بـرای 
هر فیلم؛ 12 هزار تومان در سـینماهای آزادی، 
فرهنـگ، پردیـس کـورش، پردیـس مگامال، 
پردیـس چارسـو، اریکـه ایرانیـان، اسـتقال، 
جـوان، ماندانا تعیین شـده اسـت. قیمت خرید 
بلیـت در گیشـه این سـینماها بـرای هر فیلم 
نیـز 15 هـزار تومان تومان خواهـد بود. قیمت 
بلیــت در زمان پیش فروش در ســـینماهای 
پردیـس راگا، پردیـس کیان و پردیس تماشـا؛ 
88 هـزار تومان و بـرای هر فیلم 8 هزار تومان 
تعیین شـده اسـت. برای خرید بلیـت هر فیلم 
از گیشـه این سـینما ها قیمت 10 هـزار تومان 

تعیین شده اسـت.)فارس(
 »هنـر و تجربـه« ارتبـــــــاط 
سیستماتیک با فجر ندارد| امیرحسین 
علـم الهـدی مدیـر اجرایـی و دبیـر شـورای 
سیاسـتگذاری گروه سینمایی »هنر و تجربه« 
دربـاره حضـور »هنـر و تجربـه« در سـی و 
ششـمین جشـنواره ملـی فیلم فجر گفـت: در 
ایـن دوره از جشـنواره هیـات داوران از مجموع 
22 فیلـم یـک سـیمرغ بـه سـینمای »هنر و 
تجربه« اهدا می کنند اما مسـئوالن سـینمای 
»هنـر و تجربـه« هیـچ دخالتـی در جشـنواره 

ندارند.)مهر( امسـال 
ــنواره  ــه جش ــید ب ــدا خورش  ناخ
ــوش  ــر می آید/داری ــم فجـــ فیل
ارجمنــد و شــانس کســب ســومین 
ســیمرغ بلوریــن جشــنواره|داریوش 
ارجمنــد بازیگــر پیشکســوت ســینمای ایران 
کــه ســال گذشــته فیلــم “چراغ هــای ناتمام” 
ــی و  ــال در س ــت امس ــنواره داش را در جش
ــا  ــم فجــر ب ششــمین دوره از جشــنواره فیل
ــه  ــژاد” ب ــد زرگرن ــاخته “حمی ــورا” س “ماه
ــت.ارجمند  ــته اس ــری بازگش ــه بازیگ عرص
ــش  ــر نق ــن بازیگ ــن بهتری ــیمرغ بلوری س
مکمــل مــرد جشــنواره فیلــم فجــر در ســال 
1379 را بــه خاطــر بازی در فیلــم “اعتراض” 
دریافــت کــرد. وی همچنیــن ســیمرغ 
ــرد  ــش اول م ــر نق ــن بازیگ ــن بهتری بلوری
جشــنواره فیلــم فجــر 1365 را بــرای فیلــم 
“ناخــدا خورشــید” از آن خــود کرد.)میــزان(



زیرنظر روابط عمومی سی و ششمین 
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بولتن مجازی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

گذری  بر کوی سـیمرغ دارترین های 
فجر سی   وششم


