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بزرگداشتـــی 
به    پاس 4دهـــه 
هنــری فعالیت 

طی هفته سـپری شـده مدیران 12 سـینمای 
سـازمان  بـه  مخاطبـان جشـنواره،  میزبـان 
سـینمایی رفتنـد تا در جلسـه ای بـه میزبانی 
محمدرضا فرجی مدیر کل سـینمای حرفه ای 
و مدیر امور سـینماهای جشنواره در خصوص 
کـم و کیف برگزاری جشـنواره صحبت کنند.
در ایـن جلسـه »محمدرضـا فرجی« بـا یادی 
از عبدالحمیـد جلیـل زاده، یکی از سـینماداران 
فقید، گفت: »کار سـنگین و سـختی است که 
از بیـن 22 سـالن 12 سـالن را برای جشـنواره 
انتخـاب کنیـم. برخی از صاحبان سـینماهایی 
کـه سـال های گذشـته در جشـنواره حضـور 
داشـتند امسـال گله مندنـد کـه باید یـادآوری 
کنـم امسـال تنهـا 24 فیلـم برای نمایـش در 
سـینماهای مردمـی جشـنواره در نظـر گرفته 
شـده پس ما ناگزیر می بایسـت تعداد سینماها 

و صندلی هـا را هـم محدودتـر می کردیـم.«
فرجـی بـا اشـاره بـه ازدحام هایی کـه معموال 
در ایـام جشـنواره صورت می گیـرد، تأکید کرد: 
»دهـه فجـر، مقطعـی اسـت کـه بایـد در آن 
ارزش هـای انقـاب حفـظ شـود و ما نیـز باید 
تـا جایی که تـوان داریـم در خدمت جشـنواره 
باشـیم. همان طـور کـه مقـام معظـم رهبری 
تاکید کرده انـد، اخاق مداری برای مسـووالن 
موقعیت هـای  در  سـینماداران  و  اسـت  الزم 
شـلوغ جشـنواره بایـد بـا حوصلـه و صبـر بـا 
مخاطبـان رفتـار کنند و بـه احترام ایـام فجر، 

بـه مـردم خدمت رسـانی کنند.«
او در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود در جمـع مدیـران سـینمایی گفت: 
»تأکیـدی کـه دبیـر جشـنواره دارد، ایـن اسـت که سـینماها از هر لحـاظ آماده 
میزبانـی از مـردم باشـند. کارشناسـان مـا نیـز بازرسـی هایی در ایـن زمینـه 
داشـته اند و طبـق گزارش هایـی کـه به مـا داده اند، مطلع شـده ایم که سـینماها 
آماده سـازی های الزم را انجام داده اند. از صاحبان سـینماها درخواسـت داریم که 
آن دو درصد سـهم گیشـه که برایشـان در نظر گرفته شده را حفظ کنند. امسال 
بایـد تعـداد بلیت هـا که برای گیشـه در نظر گرفته شـده حفظ شـود و نباید این 
سـهم فروختـه شـود، باید بـر توزیع بلیت ها سـانس به سـانس نظـارت کرد تا 

حقوق مـردم از بین نـرود.«
فرجـی در مـورد سـانس های فوق العـاده جشـنواره گفـت: »مشـکلی بـرای 
سـانس های فـــــوق العاده نخواهیم داشـت. سـانس ها مشـخص هسـتند 
کـه از سـاعت 15 تـا 23 ادامـه دارنـد، بـه طـور متوسـط در روز، هـر سـینما 
چهارسـانس خواهـد داشـت کـه سـانس های اول و آخر تکراری هسـتند و در 
مـورد هـر فیلمی که نیاز به سـانس فوق العاده داشـته باشـد، ما قطعا همکاری 

خواهیـم کرد.«
ایـن مدیـر سـینمایی در مـورد قیمت بلیت های جشـنواره سـی و ششـم گفت: 
»قیمـت بلیـت در سـالن های سـینمایی راگا، کیـان و تماشـا به صورت سـری 
هشـت هـزار تومان و بـه صورت تک 10 هـزار تومان خواهـد بود، قیمت بلیت 
در سـایر سـینماها نیـز به صورت سـری 12 هـزار تومان و به صـورت تکی 15 

هـزار تومان در نظر گرفته شـده اسـت.«
جلسـه هماهنگـی مدیران سـینماهای جشـنواره فیلم فجـر با حضور مـرادی، 
مسـئول امور سـینماها، حمیدرضا رضوی )چهارسـو(، علی پورابراهیـم )جوان(، 
علـی هیربد )فرهنگ(، حسـین کشـاری )اسـتقال(، فرجـام آژیـر )راگا(، میاد 
مالکـی )کوروش(، محمدقاصد اشـرفی )ماندانا(، موسـی خانی )اریکـه ایرانیان(، 
رضـا سـعیدی پور )آزادی(، محمـد قنبـری )مگامال(، مجیـد فوالدونـد )کیان(، 

مسـعود نجفی )تماشـا( و مرادی مسـئول امور سـینماها برگزار شـد.

ــلم   بین ها جلسه ای برای راحتی فی
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داوری در جشـنواره فیلـم فجـر بـه سـکانس سـی و ششـم خود 
رسـید. امـروز بـا حکم ابراهیـم داروغه زاده دبیر سـی و ششـمین 
جشنواره فیلم فجر، »بهرام بدخشانی« )مدیر فیلمبرداری(، »کمال 
تبریزی« )کارگردان(، دکتر »حسـن خجسـته« )اسـتاد دانشگاه(، 
»خسـرو دهقـان« )منتقـد(، »رسـول صدرعاملـی« )کارگـردان(، 
»فرشـته طائرپور« )تهیه کننـده( و »محمدرضا فروتـن« )بازیگر( 
به عنوان داوران آثار بخش مسـابقه سـینمای ایران معرفی شدند.

داوری فجرسکانس ۳۶

هماهنگی  بخش اسـتانی 
با حضور صاحــبان آثار 
نشسـت هماهنگـی برگزاری بخش اسـتانی سـی و ششـمین 
جشـنواره فیــــلم فجر در سـاختمان شـماره دو خانه ســینما 

برگزار شـد.
در این نشسـت که با حضـور ابراهیم داروغه زاده دبیر جشـنواره، 
منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما و دبیر موقت شورای 

عالی تهیه کنندگان، غامرضا موسـوی عضو هیات رئیسـه 
شـورای عالـی تهیه کننـدگان، مدیـران و نماینـدگان اسـتانی 
جشـنواره و صاحبان آثار حاضر در جشنواره برگزار شد، چگونگی 
نمایش فیلم های جشـنواره در مراکز اسـتان ها مـورد بحث قرار 

گرفت.
در این نشسـت همچنین دربـاره موضوعاتی چون اکران فیلم ها 
و تعداد دفعات نمایش در فجر اسـتانی، برگزاری مراسم افتتاحیه 
و اختتامیه در شـهرهای مختلف و فعالیت های جنبی سـتادهای 
اسـتانی در فضاسـازی و جذب تماشاگران عاقه مند به جشنواره 

فیلـم فجر، گفت گو و بررسـی صورت گرفت. 

»دو قــدم تا سیمرغ« 
با حضـور دبیر جشنواره 

ایجـاد کرده انـد، تشـکر می کنم.
دبیر سـی و ششمین جشـنواره فیلم فجر در روز اول برنامه »دو 
قـدم تا سـیمرغ« که به معرفـی فیلم های جشـنواره فیلم فجر 
می پردازد، گفت: دوسـت دارم که فیلم ها در جشـنواره برجسـته 
شـوند و منتقدان و رسـانه ها به تماشـای فیلم ها بیایند و کمتر 

به حواشـی  پرداخته شود.
او ادامـه داد: من البته از حاشـیه ها اسـتقبال می کنـم و پرداختن 
بـه حواشـی را بخشـی از کار رسـانه می دانـم، به شـرط آن که 
رویکردشـان در خدمت سـینما و رسـانه و به نفع سینمای ایران 
باشـد. دبیـر جشـنواره فیلم فجر درباره تغییر امسـال سـینمای 
رسـانه های گروهـی گفـت: نمی دانـم این تغییـر، رونـد را بهتر 
می کند یا خیر؛ اما اگر سـالن رسـانه ها سـالنی مجزا و باکیفیت 
باشـد، بهتر اسـت. پردیس سـینمایی ملت کیفیت بسیار خوبی 
بـرای نمایش فیلم هـا دارد، برج میاد فضای مناسـبی داشـت 
امـا انحصـار سـینمایی نداشـت و امیـدوارم این تغییـر، تجربه 

خوبی باشـد.
داروغـه زاده در روز آغازیـن برنامـه »دو قـدم تـا سـیمرغ« کـه 
توسـط سـامانه فیلمنت نیوز برپا شـده اسـت، گفت: از رسانه ها 
بـه ویـژه رسـانه های اینترنتـی کـه فضـای جدیـدی را بـرای 

سـینمای ایـران ایجـاد کرده انـد، تشـکر می کنم.

ابراهیـم داروغـه زاده دبیر سـی و ششـمین جشـنواره فیلم فجر 
در روز آغازیـن برنامه »دو قدم تا سـیمرغ« که توسـط سـامانه 
فیلم نت نیـوز برپـا شـده اسـت، گفـت: از رسـانه ها بـه ویـژه 
رسـانه های اینترنتی که فضای جدیدی را برای سـینمای ایران 
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نظم؛ مهــم ترین رکن روند 
بلیت فروشی جشنواره 36

بلیت فروشـی  گذشـت  کـه  هفتـه ای  در 
سـی وششـمین جشـنواره فیلـم فجـر انجام 
شـد و مخاطبـان جشـنواره یابـه اصطـاح 
»سـینمارو«ها توانسـتند بلیت های مربوط به 
سـری فیلم هـای مـورد نظـر خـود را تهیـه 
کننـد. نظـم، نکتـه مهمـی بـود کـه امسـال 
مخاطبـان جشـنواره بـه آن اشـاره داشـتند، 
چـرا کـه بلیت فروشـی بـه شـکل بهتـری 
نسـبت بـه سـال های گذشـته برگـزار شـد. 
گذشـته،  دوره هـای  به نسـبت  همچنیـن 
سـینماها بـر اسـاس تعـداد فیلم هـای حاضر 
در جشـنواره شناسـایی و به صـورت مسـاوی 
میزبـان عاقه مندان سـینما در ایام جشـنواره 
سیوششـم هسـتند.اتفاقی که در بلیت فروشی 
سـال گذشـته افتـاد اتفـاق مناسـبی نبـود، 
از  دعـوت  بـا  گرفتیـم  تصمیـم  بنابرایـن 
گذشـته  دوره هـای  سـینما تیکت،  مدیـران 
سـاخت ها  زیـر  و  کنیـم  آسیب شناسـی  را 
را بازنگـری کـرده و سـرورهای دیگـری را 
پیش بینـی کنیـم. ایـن شـد کـه کار خـوب 

پیـش رفـت و مشـکلی به وجـود نیامـد.
تقســـیم بندی بلیـــت ها 

چگـــونه بود
بـرای  را  بلیت هـا  ظرفیـت  از  درصـد   40
فـروش  درصـد  اینترنتـی، 20  پیش فـروش 
گیشـه، 25 درصـد سـازمان ها و 15 درصـد 
را بـه صاحبان آثار، سـینماها، هیـات انتخاب 

و داوری اختصـاص دادیـم. در پیش فـروش اینترنتـی، چیـزی حـدود 10 هزار 
سـری بلیـت معـادل 110 هـزار قطعـه بلیـت در نظر گرفتـه بودیـم که پس 
از اسـتقبال مخاطبـان، حـدود یـک هـزار و 600 سـری نیز از سـهمیه نهادها 
و ارگان هـا کاسـته و بـه مخاطبان خـود اختصـاص دادیم.در چند روز گذشـته 
برخـی رسـانه ها شـائبه هایی مطـرح کردند کـه گویا همـه چیز از قبـل چیده 
شـده اسـت، امـا در این بـاره بایـد بگویم که ما یک سـری مخاطبان سـنتی و 
عاقه منـد بـه جشـنواره داریـم که از چنـد روز قبـل آماده خرید بلیت هسـتد. 
حتـی از چنـد روز پیـش از آغـاز بلیت فروشـی بـا دبیرخانه تمـاس می گرفتند 
و زمـان دقیـق آن را جویـا می شـدند. مـا از قبـل زمـان دقیـق بلیت فروشـی 
را مشـخص کـرده بودیـم، بنابراین این مقوله از کسـی پوشـیده نبود و کسـی 

نمی توانسـت در رونـد بلیت فروشـی خللـی ایجـاد کنـد. 

بلیت ها را  در  اتاق  شیشه ای
 فروختیم

با معاون اجرایی جشنواره از فروش بلیت تا رای گیری

رونـد ارائـه بلیـت ، همواره یکـی از بخش های مهم ادوار گوناگون جشنواره هاسـت. از این رو و براسـاس فروش بلیت  
فیلم های جشـنواره سـی و ششـم در هفته ای که گذشـت، سـری به عزت اهلل علیزاده، معاون اجرایی سـی و ششمین 
جشـنواره فیلـم فجـر زدیـم تا در جریان جزئیات بیشـتری از شـکل و روند بلیت فروشـی و ارائه آن و حتـی رای گیری 

متفاوت بهترین فیلم مردمی امسـال قرار بگیریم.

محسن دلیلی

با  مدیران فجر
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عملکرد شفاف، اولویت ما بود
زمانـی محصولـی ارائـه می شـود کـه تقاضـا وجـود دارد. مـا در حـال برگزاری 
رویـداد فرهنگی هسـتیم که به سـمت تخصصی شـدن پیش مـی رود. قاعدتًا 
اکـران عمومـی نیسـت و بـه همین خاطر طبیعی اسـت کـه در اولیـن نمایش  
هـر فیلمـی تعداد کمتـری موفق به تماشـای آن  شـوند. به این ترتیب شـرایط 
جشـنواره،مخاطبان و عرضـه و تقاضایـی کـه درباره آن صحبـت می کنیم، باید 
متناسـب باشـد. بنابراین سـینماها متناسـب با تعداد فیلم ها در نظر گرفته شـده 
اسـت. سـهمیه هایی که برای فروش بلیت در نظر گرفته شـده روال همیشـگی 
جشـنواره اسـت و چیزی خاف روال سـال های قبل انجام نشـده اسـت. هدف 
مـا ایـن اسـت کـه فعالیت هـای صـورت گرفتـه شـفاف و دقیـق باشـد.زمان 
پیش فـروش متوجه شـدیم که اسـتقبال زیـاد اسـت، بنابراین به خاطر مـردم از 
بخش هـای گوناگـون حـذف و بـه پیش فـروش مردمـی اضافـه کردیـم که بر 
همین اسـاس بین سـه تا چهار درصد از ظرفیت سـازمان ها و نهادها کم شـد. 
اتفـاق خـوب این بود کـه تقریبـاً در 99 درصد از ظرفیت سـینماهایی که اعام 

کردیـم مخاطبـان موفق به تهیه بلیت شـدند.
بلیت ها چگونه توزیع شد؟

در بخـش پیش فـروش 10 هـزار و 181 سـری بلیـت فروختـه شـد. هـزار و 
600 سـری نیـز بـه مرحلـه دوم اختصـاص داده شـد. بـرای بخش گیشـه نیز 
پنـج هـزار و 90 سـری تخصیـص داده شـده اسـت که سـینماها یک سـاعت 
قبـل از سـانس های خود، نسـبت به فـروش اقدام می کنند. شـش هـزار و 363 
سـری بـرای سـازمان ها بـود کـه هـزار و 600 سـری از آن کم شـد، سـه هزار 
و 909 سـری نیـز بـرای صاحبـان آثـار و سـینماها در نظـر گرفته شـد. در کل 
چهـار هـزار و 500 نفـر موفـق بـه خریـد بلیت شـده اند کـه از این تعـداد حدود 
دو هـزار نفـر از طریـق پیک ارسـال شـده، هـزار و 900 نفر به صورت پسـتی و 

دو هـزار و 600 نفـر نیـز از پردیس ملت بلیت 
خـود را دریافـت می کنند.بـر اسـاس آنچـه در 
جشـنواره امسـال شـاهد هسـتیم، نه تنها این 
جشـنواره به لحاظ تعـداد فیلم ها بـه آیین نامه 
نزدیک تـر شـده  بلکه بـه لحاظ تقسـیم بندی 
سـینماها نیـز بـه شـکلی پیش رفتـه کـه بـه 
آیین نامـه جشـنواره نزدیک تـر بوده اسـت. در 
این دوره سـعی کردیم مطابق مقررات حرکت 
کنیـم، چـون آسیب شناسـی دوره هـای قبل را 
داشـتیم و در ایـن دوره می خواسـتیم برخـی 
فعالیت هـا را دقیق تـر کنیـم. یکـی از مسـائل 
ما چیـدن فیلم ها در سـینمای مطبوعـات بود 
کـه قرعه کشـی آن را بررسـی کردیـم که هم 
در چینـش فیلم هـا اتفـاق خوبـی افتـاد و هم 

آرامشـی بین فیلمسـازها بوجـود آمد.
بازار سیاه نخواهیم داشت

همان طـور کـه در اطاعیه ها اعـام کردیم با 
توجـه بـه برنامه ریزی هایی کـه انجـام دادیم، 
نیـازی به بازار سـیاه نیسـت و مخاطبـان باید 
بدانند که جشـنواره بر اساس شرایط مخاطبان 
و تجربه گذشـته پیش بینی هـای الزم را کرده  
اسـت. بـر ایـن اسـاس سـهمیه هایی را برای 
فـروش  بـرای  را  بخشـی  و  پیش فـروش 
گیشـه در نظر گرفتیم؛ همچنین سـانس های 
فوق العـاده را نیـز پیش بینی کردیـم، یعنی اگر 
مخاطبانـی درخواسـت دیدن فیلمی را داشـته 
باشـند، سـانس های فوقالعـاده بـه آن فیلـم 
تعلـق می گیـرد. حتـی ممکن اسـت در برخی 
مواقـع سـانس های صبـح را تعریـف کنیم که 
ایـن مـورد در هـر سـینما بـر اسـاس حضـور 
مخاطبـان و بـا هماهنگی صاحبان آثـار انجام 
می شـود. سـرمایه اصلی سـینما مخاطبان آن 
هسـتند،بنابراین مـا نیز بـه عنوان مسـووالن 
سـینما مکلف و موظف هسـتیم کـه از حقوق 

مخاطبـان مراقبت کنیم.
چهار مســیر برای انتخاب 

بهترین فیـــلم مردمی
رای گیـری در تمامـی دوره ها دسـتی بوده که 
همـواره باعـث می شـده تـا شـائبه هایی بـه 
همـراه داشـته باشـد. اما ایـن دوره بـا تعریف 
یک اپلیکیشـن رای هـا را به صـورت مجازی 
و از طریـق آن اپلیکیشـن و وب اخـذ کنیـم. 
همچنیـن بنـا داریم تا بـه قید قرعه بـه 300 
تـن از افـرادی که بلیـت خریدنـد کارت ورود 

به افتتاحیـه بدهیم.

با  مدیران فجر
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از سال 97 
قرار است در تمام 
استان هامیزبانی 
جشنواره های 

سینمایی زیر نظر 
سازمان سینمایی 

باشد.

امسـال بـرای اولیـن بـار قرار 
اسـت جشـنواره همزمـان بـا 
تهـران در 31 اسـتان دیگر نیز 
برگزار شـود. در مـورد روند این 

اتفـاق توضیـح دهید؟
برگـزاری  موضـوع  کـه  ماجـرا  ابتـدای  از 
جشـنواره فیلـم فجـر هم زمـان با تهـران در 
اسـتان ها نیـز مطرح شـد،این مهم بـه عنوان 
یکـی از دغدغه هـای اصلـی برگزارکننـدگان 
جشـنواره قـرار گرفت. در سـال های گذشـته 
هـم البتـه جشـنواره به صـورت هم زمـان در 
کامل تریـن  کـه  می شـد  برگـزار  اسـتان ها 
آن دوره 35 بـود، امـا دوره هـای قبـل از آن 
به صورت گزینشـی برخی از اسـتان ها میزبان 
می شـدند. امـا در مـورد دوره 36 از قبـل در 
تفاهمنامه هایـی کـه براسـاس سیاسـت های 
جدید سـازمان سـینمایی بـا اسـتان ها منعقد 
و عدالـت  اسـتان ها  برنامـه  براسـاس  شـد، 
فرهنگی در تمام اسـتان ها موضـوع برگزاری 
جشـنواره های سـینمایی پیش بینـی شـد که 
ایـن موضوع تنهـا مختص به جشـنواره فیلم 

نیسـت. فجر 
یعنی در دوره جدید قرار اسـت 
اسـتان ها به صـورت هم زمـان 
میزبـــان هر پنج جشـــنواره 

سینمایی مهم کشـور باشند؟
سـال  از  اسـت  قـرار  اسـتان ها  تمـام  بلـه. 

97 براسـاس تفاهمنامه هایـی کـه منعقـد شـده اسـت میزبان جشـنواره های 
سـینمایی زیر نظر سـازمان سینمایی باشـند که البته هرکدام سازوکار مختص 
به خود را دارند.اما به طور مشـخص براسـاس سیاسـت عدالت فرهنگی همه 

پرده نمایشی به وسعت 
تمام ایران

همه چیز درباره میزبانی استان ها از جشنواره فیلم فجر

امسـال برای اولین بار قرار اسـت تمام ایران صحنه برپایی جشـنواره 
فیلـم فجـر شـود و هم زمـان بـا تهـران 31 اسـتان دیگـر نیـز میزبـان 
مهم تریـن رویـداد فرهنگی-هنـری کشـور خواهنـد بـود. اتفاقـی که 
قطعا نیاز به یک حمیت جدی دارد و به همین دلیل اسـت که سـازمان 
سینمایی، دبیرخانه جشنواره، خانه سینما و اداره کل ارشاد هر استان 
دسـت در دسـت هم داده اند تا امسـال برای اولین بار پرده نمایشـی 

به وسـعت تمام ایران را در ایام جشـنواره شـاهد باشـیم.
امـور اسـتان های  بـا سیدحسـین سـیدی مدیـر  بـه همیـن دلیـل 
سی وششـمین جشـنواره فیلـم فجـر گفت وگـو کرده ایم تا بیشـتر در 

جریـان جزئیـات ایـن اتفـاق قـرار بگیریـم.

مهدیه حیدر
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سازمان سینمایی 
سعی کرده 

استان ها را درگیر 
مسایل مالی 

نمایش  فیلم ها 
نکند تا تمام تمرکز 

استان ها روی 
میزبانی شایسته 

باشد.

اسـتان ها باید در روند برگزاری جشـنواره ها مشـارکت داشـته باشـند تا بتوانیم 
جریـان سـینما را بـه اسـتان ها بکشـانیم. یک پیـش زمینه هایی هـم در نظر 
گرفتـه شـده تـا مجموعه سـینمای هر اسـتان با توجـه به مجموعـه مباحث 

باعـث شـوند یک شـور و شـوقی در اسـتان ها شـکل بگیرد.
 سـازوکار اجرایـی میزبانـی اسـتان ها به چـه صورت 

خواهـد بود؟
شـیوه برگـزاری در هر اسـتان این گونه اسـت که بـرای هر جشـنواره متفاوت 
اسـت. بـه طور مثـال شـیوه برگـزاری و میزبانـی اسـتان ها از جشـنواره فیلم 
فجـر بـا جشـنواره فیلم کوتاه یا سـینما حقیقت متفاوت اسـت و موسسـات و 
دبیرخانه های جشـنواره ها را الزام کرده ایم تا از ظرفیت های اسـتان ها اسـتفاده 
کنند. بنابراین جشـنواره فیلم فجر در ادامه و در راسـتای تفاهمنامه هایی اسـت 

که از قبل امضا شـده اسـت.
 سـطح پراکندگـی سـینماها در هـر اسـتان بـه چه 

صـورت خواهـد بـود؟
برنامه ریـزی مـا با توجه به امکانـات و مقدورات بر مراکز استان هاسـت.در این 
بینبرخی از اسـتان ها توانایی بیشـتر و فضاهای مناسبی در شهرستان های شان 
دارنـد. امـا در کل بـا توجه به جمیع شـرایط، مراکز اسـتان ها برای شـروع این 
اتفـاق مـد نظـر قـرار دارنـد. هـدف نهایی نیز گسـترش ایـن امـکان در تمام 

شـهرهایی اسـت که بالقوه می تواننـد از این اتفـاق میزبانی کنند.
 آیا برای هر اسـتان سـقفی مشـخص شـده اسـت 
که در چه تعداد سـینما و چند فیلـم می توانند نمایش 

دهند؟
حداکثر سـقف هر اسـتان برای نمایش فیلم ها دو سـالن اسـت و تعداد فیلم ها 
نیـز بـرای هر اسـتان 14 فیلم در نظر گرفته شـده تا حداکثر در سـه سـئانس 
بـه نمایـش در بیاینـد. البته برخی اسـتان ها با توجه به وسـعت و امکانات خود 
بیـش از دو سـالن را نیز معرفـی کرده اند که باید این موضوع جمع بندی شـود 
که آیا می شـود برای اسـتانی سـقف بیش از دو سـالن را در نظر گرفت یا خیر.

 تعداد روزهای نمایش استانی به چه صورت است؟
پیش بینـی ابتدایـی مـا از 12 بهمـن تا 22 بهمن بـود. اما با توجه بـه برگزاری 
افتتاحیـه جشـنواره در تاریـخ 12 بهمـن مـاه عما برنامه هـای اکـران در هر 

اسـتان بـه صورت جـدی از 14 بهمن شـروع خواهد شـد.
 آیـا هـر اسـتان افتتاحیـه و اختتامیـه مجـزا خواهـد 

داشـت؟
اختتامیــه در هیــچ اســتانی نداریــم مگــر اینکــه خــود هر اســتانی بــه صورت 
ــک  ــتان ی ــر اس ــرای ه ــا ب ــد. ام ــام ده ــن کاری انج ــد چنی ــزا بخواه مج
ــه  ــن زمین ــای الزم در ای ــم داشــت و پیش بینی ه ــه باشــکوه خواهی افتتاحی
انجــام شــده اســت. باتوجــه بــه اختیاراتــی کــه بــه هــر اســتان داده شــده 
اســت، مدیــران کل هــر اســتان براســاس ظرفیت هــای موجــود می تواننــد 
مراســمی باشــکوه و درخــوری را بــه عنــوان افتتاحیــه برگــزار کننــد. بــرای 
هــر اســتان حضــور هنرمنــدان اســتانی همــراه بــا پوشــش کامــل تلویزیونی 
در شــبکه های سراســری و حضــور هنرمندانــی از تهــران در مراســم یادشــده 

ــی کار رضایت بخــش باشــد. ــا نتیجــه نهای ــی شــده ت پیش بین

مدیریـت نیروهـای اجرایـی با 
چـه نهـادی خواهـد بود؟

هماهنگـی ایـن اقدامات بـا امور اسـتان های 
جشـنواره به عنوان سـتاد مرکزی کار اسـت، 
اما مسـایل داخلی و اجرایی در هر اسـتان زیر 
نظر دبیران اسـتانی و توسـط نیروهای داخلی 

انجام خواهد شـد. 
خانـه سـینما چـه نقشـی در 

دارد؟ رویـداد  ایـن 
خانه سـینما نقش پشـتیبان را ایفا خواهد کرد 
و وظیفـه تامین فیلم ها، تهیـه جدول نمایش 
فیلم هـا و حتـی دعـوت از هنرمنـدان بـرای 
مراسـم افتتاحیـه بـه عنـوان بـازوی اجرایـی 
جشـنواره برعهـده خانـه سـینما خواهـد بود. 
و تـاش شـده بـا توجـه بـه ظرفیت هـای 
هـر اسـتان بـرای نمایـش فیلم هـا و حضـور 

هنرمنـدان برنامه ریـزی صـورت گیـرد.
در مجمـوع در یـک ارتبـاط تنگاتنـگ بیـن 
ستاد جشنواره،خانه سـینما و ادارات کل ارشاد 
هـر اسـتان، زیر نظـر دبیـر جشـنواره تاش 
شـده تـا بـرای اولیـن بـار اتفاقـی ویـژه ای 
اسـتان های  تمـام  در  تهـران  بـا  هم زمـان 

کشـور رخ دهـد.
همیشـه تهیه کنندگان بعـد از 
جشـنواره نسـبت به پرداخت 
نشـدن رقم نمایش فیلم ها در 
داشـته اند،  اعتراض  اسـتان ها 
امسـال چـه تمهیـدی بـرای 
جلوگیـری از ایـن اتفاق شـده 

؟ ست ا
امسـال  کـه  سـازوکاری  بـا  خوشـبختانه 
پیش بینی شـده، بعید اسـت تا اتفاقات مشابه 
سـال های قبـل تکـرار شـود. خانـه سـینما و 
شـورای عالـی تهیه کنندگان سـینما نسـبت 
بـه اهمیـت موضوع کـه ایجـاد شـور و حال 
و فضـای مناسـب در جشـن های پیـروزی 
انقـاب اسـامی اسـت، آگاهی کامـل دارند 
و همـکاری بسـیار خوبـی با مـا داشـته اند. از 
طـرف دیگر سـازمان سـینمایی سـعی کرده 
اسـت اسـتان ها را درگیر مسایل مالی نمایش  
فیلم هـا نکند تـا آن ها تمام تمرکزشـان روی 

میزبانی شایسـته باشـد.
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پرونـــده

دنیا عیوضی

ســـودای سیـمرغ 
با فیـلِم اول

تمام فیلم اولی های جریان ساز جشنواره
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اولین فیلم خود 
را ساخته و به 

جشنواره آورده اند؛ 
به آن ها فیلم 

اولی های جشنواره 
فجر می گویند، 
کارگردان هایی 
که با یک نگاِه 
تر و تازه وارد 

جشنواره فیلم فجر 
شده اند و گاهی 
با همان فیلم 
اول از آ ن ها به 

عنوان فیلمسازان 
تاثیرگذار و 

جریان ساز آن دوره 
از جشنواره یاد 

می شود.

پرونـــده

اولیـن فیلـم خود را سـاخته و بـه جشـنواره آورده اند؛ بـه آن ها 
فیلـم اولی هـای جشـنواره فجـر می گوینـد، کارگردان هایـی 
کـه بـا یک نـگاِه تـر و تـازه وارد جشـنواره فیلم فجر شـده اند 
و گاهـی بـا همـان فیلـم اول از آ ن هـا بـه عنوان فیلمسـازان 
تاثیرگـذار و جریان سـاز آن دوره از جشـنواره یـاد می شـود و 
حتـی یـک یـا چنـد سـیمرغ را هـم از آن خـود کرده انـد، 
فیلمسـازانی که با همان فیلـم اول در ذهـن مخاطب مانده اند 

تـا آن هـا را منتظـر دیـدن فیلـم دوم و سـوم خـود بگذارند.
از این دسـت فیلمسـازان در تاریخ سـینمای ایران کم نبوده اند؛ 
شـاید نیمـی از عاقه منـدان سـینمای مجیـد مجیـدی، ایـن 
کارگـردان را بـا فیلـم اولـش شـناختند، »بچه های آسـمان« 
فیلمـی کـه در سـال 75 سـاخته شـد و  در چهاردهمیـن 
جشـنواره فیلـم فجر سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلـم و بهترین 
کارگردانـی را به دسـت آورد. از سـال 75 کـه عقب تـر برویـم، 
شـاید تعـداد فیلم اولی هایـی کـه بـا فیلم اول شـان تاریخ سـاز 
شـدند بیشـتر هم باشـد. مثل سـال 71 کـه کارگـردان  جوانی 
بـا اسـتفاده از تجربیـات دوران جنگ تحمیلی قد کشـیده بود 
و بـا »دیده بـان« اولیـن فیلم بلند خـود وارد نهمین جشـنواره 
فیلـم فجر شـد و جایـزه ویـژه هیـات داوران را به دسـت آورد. 
و  جـدی  فعالیت هـای  شـروع  می تـوان  را  دیده بـان  فیلـم 
رسـمی ابراهیـم حاتمی کیا دانسـت. فیلمـی کـه او را چند پله 
در سـینمای ایـران بـه جلـو بـرد. حتی شـاید فیلـم  اولی های 
به یـاد  ایـران  سـینمای  قدیمی ترهـای  را  دورتـر  سـال های 
داشته باشـند. مثـل واروژ کریـم مسـیحی کـه در سـال 69 
فیلـم »پـرده آخـر« را روی پرده سـینمای هفتمین جشـنواره 
فیلـم فجـر فرسـتاد و در چندین رشـته نامـزد دریافـت جایزه 
شـد تا در نهایت، سـیمرغ بلورین بهتریـن کارگردانی، بهترین 
بهتریـن چهره پـردازی،  فیلمبـرداری،  بهتریـن  صدابـرداری، 
بهتریـن صحنه آرایی، بهتریـن بازیگر نقـش دوم زن، بهترین 
بازیگـر نقـش دوم مـرد و بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن را 
نصیـب خـود کـرد. در همیـن حـال وقتی سـینمای دهـه 80 
را مـرور می کنیـم، فیلم هـای اول بیشـتری را پیـدا می کنیـم 
کـه جریان سـاز شـدند. چنان که اصغـر فرهادی بـا اولین فیلم 
بلنـدش »رقص در غبـار« در بیسـت و یکمیـن جشـنواره فیلم 
فجـر حاضر شـد و جایزه ویـژه هیـات داوران را برای این فیلم 

کسـب کرد.
در سـال های نزدیک تـر و همیـن  چنـد سـال اخیر نیـز حضور 
فیلمسـازان اول در سـینمای ایـران را بـدون شـک می تـوان 
یکـی از بهترین  رویدادهای جشـنواره فیلم فجـر ارزیابی کرد، 
فیلم سـازانی کـه از زاویه ای متفـاوت و تازه بـه موضوعات روز 
جامعـه می نگرند و موفقیت آثارشـان در فیلم فجـر خونی تازه 
در رگ هـای هنـر هفتـم جـاری و نگاه هـا را بـه سـمت تـازه 
نفس های جشـنواره فیلم فجر جذب کرده اسـت. جشـنواره ای 
کـه در چند سـال اخیر سـعی کرده بیـش از سـال های دور به 
رونـد میـدان دادن بـه جوانـان و فیلـم اولی هـا توجه کنـد، تا 
این چنیـن بـه تعریـف دقیق تـری از جشـنواره سـینمای ایران 

نزدیـک شـود.از همیـن رو تجربـه سـال های اخیـر ثابت کرد 
کـه فیلمسـازان اول و دوم، در میـان مخاطبان جشـنواره فجر 
جایـگاه خـود را پیـدا کرده انـد. از این نکته نبایـد غافل بود که 
حضور درخشـان فیلـم اولی ها در بخش نگاه نو خود نشـان از 
تغییراتی کیفی در جشـنواره فیلم فجر دارد. شـاید این موضوع 
بـه دقـت در سـاختار فیلم ها یـا انتخاب مضمون هـای جذاب 
باعـث شـده تـا فیلم هـای ایـن کارگردان هـا در گیشـه نیز با 

اسـتقبال روبه رو شود.
فیلم هایی مثـل »ایسـتاده در غبار« به کارگردانی محمدحسـین 
مهدویان، »ابد و یک روز« سـاخته سعید روستایی که فجر سی و 
چهارم حضور داشـتند و با جوایزی که کسـب کردند جریان سازان 
آن دوره از فجـر نـام گرفتنـد و هرکـدام به ترتیب با هشـت و 10 

نامزدی در جشـنواره تمامی جوایز مهم جشـنواره را درو کردند.
یـا دو سـال قبل تر از آن سـال،  فیلـم »دهلیز« بـه کارگردانی 
بهـروز شـعیبی در سـال 91  توانسـت جوایـز بسـیاری را از 
جشـنواره فیلم فجر دریافت کند، یا سـال 92 فیلم سـینمایی 
»چنـد متر مکعب عشـق« بـه کارگردانی جمشـید محمودی 
کـه در جشـنواره درخشـید و در ادامـه تقریبـا تمامـی جوایـز 
جشـن خانـه سـینما را از آن خود کـرد و باالخره در سـال 93 
در سـی و سـومین جشـنواره فیلـم فجـر نیـز نوبت بـه وحید 
جلیلوند رسـید تا با فیلم »چهارشـنبه 19 اردیبهشـت« عاوه 
بـر موفقیـت در جشـنواره فجر نظر فسـتیوال معتبـری چون 
ونیـز را هـم بـه خـود جلب کنـد. »در دنیـای تو سـاعت چند 
اسـت« به کارگردانـی صفی یزدانیان، »ناهیـد« به کارگردانی 
آیـدا پناهنده، »احتمال باران اسـیدی« بـه کارگردانی بهتاش 
صناعی هـا و »جامـه دران« حمیدرضـا قطبـی همگـی جـزو 
فیلـم اولی هایی بودند که در جشـنواره سی وسـوم با اسـتقبال 
داوران و مخاطبـان روبـه رو شـدند و در کنـار کسـب جوایـز 

اکـران موفقـی را هـم به دسـت آوردند.
شـاید همیـن درخشـش بـود کـه مدیـران جشـنواره را بر آن 
داشـت که در سـی و پنجمین دوره جشـنواره فیلم فجر برای 
نخسـتین بار کارگردان هـای فیلـم اول را در کنـار فیلمسـازان 
باسـابقه در بخش سـودای سـیمرغ قرار دهد و سـال گذشـته 
ایـن امـکان فراهم شـد که 9 فیلمسـاز تازه نفس و جـوان در 
کنـار 22 کارگردان باتجربه سـینمای ایران درسـی وپنجمین 
جشـنواره فیلم فجـر با یکدیگر رقابت کنند. 9 فیلم سـاز اولی 
از جملـه »ویایی ها« بـه کارگردانی منیره قیـدی، »مادری« 
سـاخته رقیـه توکلـی، »ایتالیـا ایتالیـا« بـه کارگردانـی کاوه 
صبـاغ زاده و »انـزوا« سـاخته مرتضـی علی عبـاس میرزایـی، 
»چراغ هـای ناتمـام« به کارگردانی مصطفی سـلطانی، »آذر« 
سـاخته محمـد حمـزه ای، »تابسـتان داغ ابراهیـم« سـاخته 
ابراهیم ایـرج زاده، »21 روز بعد« از سـیدمحمدرضا خردمندان 
و »شـماره 17 سـهیا« بـه کارگردانی محمود غفـاری بودند.
حاال امسـال و برای چندمین سـال پیاپی فیلم های کارگردانان 
اول در کنار پیشکسـوتان به رقابت خواهند پرداخت. سـه فیلم 
»مصـادره« بـه کارگردانی مهران احمـدی، »خجالت نکش« 
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سـاخته رضـا مقصـودی و »امیـر« بـه کارگردانی نیمـا اقلیما 
فیلـم اولی های این دوره از جشـنواره فیلم فجر هسـتند، سـه 
فیلمسـازی که در نخسـتین حضور خود سـودای سیمرغ را در 

سـر دارند و امیدوار به درخشـش هسـتند.

»خجالت نکش«
فیلـم »خجالـت نکـش« یکـی از سـه فیلـم اولی حاضـر در 
سـی و ششـمین جشـنواره فجر، اثـری کمدی بـا کنایه های 
سیاسـی اسـت که از بازیگران طنـز تلویزیونی اسـتفاده کرده 

اسـت. رضا مقصـودی کارگـردان این فیلم که عمده شـهرت 
خـود را از فیلمنامـه نویسـی کسـب کـرده، در کارنامـه خـود 
نگارش فیلمنامه آثار سـینمایی چون »من سـالوادور نیسـتم«، 
»اخاقتـو خـوب کـن«، »از رئیس جمهـور پـاداش نگیریـد«، 
زیتـون«،  اسـت«، »زخـم  میـان  در  پاییـک زن  »همیشـه 
»شـیدا«، »مهـر مـادری« و »لیلـی با مـن اسـت« را برعهده 
داشـته اسـت. ایـن فیلـم زندگـی زن و شـوهر ُمسـنی را بـه 
تصویـر می کشـد که با داشـتن عـروس، دامـاد و نوه، در سـن 
میانسـالی بچـه دار می شـوند. در ادامه فیلم، بـارداری زن باعث 

پرونـــده

خجالت بکش

مصــــادره
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سه فیلم 
»مصادره« به 

کارگردانی مهران 
احمدی، »خجالت 
نکش« ساخته 
رضا مقصودی 
و »امیر« به 

کارگردانی نیما 
اقلیما فیلم 

اولی های این دوره 
از جشنواره فیلم 
فجر هستند، سه 
فیلمسازی که در 
نخستین حضور 
خود سودای 

سیمرغ را در سر 
دارند و امیدوار به 
درخشش هستند.

به دردسـر انداختن آنان و ایجاد مشـکات بسـیاری می شـود. 
روایـت داسـتان فیلـم در قالب طنـز اجتماعی قـرار می گیرد و 
در واقـع، فیلـم کمـی جـدی، کمی شـوخی اسـت. حـاال باید 
منتظـر مانـد و دیـد فیلمنامه نویسـی کـه در آثار پیشـین خود 
ثابـت کـرده طنـز را خـوب می شناسـد می توانـد با اولیـن اثر 
خـود در مقام کارگردان، تماشـاگران سـختگیر جشـنواره فیلم 
فجـر را راضـی کنـد. احمـد مهران فـر، شـبنم مقدمـی، لینـدا 
کیانـی، شـهره سـلطانی و النـاز حبیبـی بازیگران اصلـی این 

فیلم سـینمایی هستند.

»مصـــادره«
فیلـم »مصـادره« اولیـن تجربـه کارگردانـی بلنـد سـینمایی 
مهـران احمـدی اسـت کـه بـه تهیه کنندگـی محمدحسـین 
قاسـمی، بـا فیلمنامـه ای از علـی فرقانـی تولید شـده اسـت. 
احمـدی کـه در جشـنواره فجـر نتیجـه تجربـه نخسـتین 
کارگردانـی خـود را خواهد دید، بیشـتر در میـان مخاطبان به 
عنوان بازیگر شـناخته شـده اسـت. او بازیگری در سـینما را 
بـا فیلـم »آدم« بـه کارگردانـی عبدالرضا کاهانی آغـاز کرد و 
در فیلـم »بیسـت« کاهانی مورد توجه قـرار گرفت. همکاری 
احمـدی بـا کاهانی بـه هنرنمایی های متنوعی بـرای مهران 
احمـدی منجـر شـد کـه از متفاوت تریـن آن هـا می تـوان به 
نقـش فیلـم سـینمایی »اسـب حیوان نجیبی اسـت« اشـاره 
کـرد. »نفـس«، »تگرگ و آفتاب«، »تمشـک«، »سـیزده«، 
»شـیار 143«، »آینـه شـمعدون«، »روز روشـن« و »بغض« 
از دیگـر آثـاری اسـت کـه احمـدی در آن هـا ایفـای نقـش 
کـرده اسـت. رضا عطـاران، هومن سـیدی، بابـک حمیدیان، 

میرطاهـر مظلومـی، هـادی کاظمـی، مـزدک میرعابدینـی، 
سـیامک صفـری و مهران احمـدی به همـراه بازیگر کودک 
امیرصـدرا حقانـی در ایـن فیلـم ایفـای نقـش کرده انـد. بنا 
بـر گفتـه برخـی عوامـل فیلـم »مصـادره«، این فیلـم طنز 
تلخـی دارد کـه می توانـد مخاطـب را هـم بخندانـد و هـم 
بـه فکـر وادار کنـد و بـه نظـر می رسـد طنـز تلـخ از جملـه 
گونه هایـی باشـد کـه در سـینمای ایـن روزهـای مـا کمتـر 

دیده شـده اسـت.

»امیـــر«
فیلـم سـینمایی »امیـر« دیگر محصـول فیلم اولـی حاضر در 
جشـنواره سـی و ششـم اسـت که به تهیه کنندگی سـیدضیا 
هاشـمی، نخسـتین تجربه کارگردانـی نیما اقلیمـا را رقم زده 
اسـت. اقلیمـا کـه نویسـندگی »امیـر« را نیز بـر عهـده دارد، 
متولـد سـال 1361 و یکی از جوان ترین کارگردانـان این دوره 
از جشـنواره اسـت. »امیـر« در ژانـر اجتماعی سـاخته شـده و 
در خاصـه داسـتان آن آمـده اسـت: »یکـی بـا کار، یکـی با 
پـول، یکـی بـا زندگـی، یکی هـم با سـیگار. همه خودشـونو 
می کشـن. فقـط راهاشـون فـرق می کنـه.« میاد کـی مرام، 
هـادی کاظمـی، بهدخت ولیـان، مصطفی قدیری، روشـنک 
سـه قلـه گـی، وحیـد منافـی، مهـدی عامـل هاشـمی، مونا 
قاسـمی، کسـری محبوبی، آرتین گلچین و سـحر دولتشاهی 

ترکیـب بازیگـران این فیلـم را تشـکیل می دهند.
در آسـتانه برگزاری سـی و ششمین جشـنواره فیلم فجر فقط 
می تـوان گمانه زنـی کرد که شـاید فیلم اولی های امسـال نیز 

رویـدادی غیر منتظـره را رقم بزنند.

پرونـــده
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وقتی در جشـنواره سـی ودوم رونمایی شـد، کمتر کسـی از اهالی سـینما و رسانه نامش را شـنیده بودند و فقط در 
گفت وگوهای درگوشـی و محدود از اعضای هیات انتخاب آن شـنیده شـده بود که دو برادر جوان فیلمی ساخته اند 
کـه پدیـده جشـنواره خواهـد بـود. زمان گذشـت و وقتـی فیلم در جشـنواره به نمایـش درآمد، حاِل همـه از »چند 
متـر مکعـب عشـق« بـرادران محمودی خوب شـد. فیلمـی جسـورانه در ارتباط با عشـق نافرجام یک جـوان ایرانی و 
دختر تبعه افغان که سـیمرغ بهترین کارگردانی و بهترین فیلم بخش نگاه نو جشـنواره را برای سـازندگان گمنام 
آن روزهایش به ارمغان آورد. پس از جشـنواره آنقدر سـیل تحسـین ها از »چند متر مکعب عشـق« ادامه داشـت 
که فیلم با کسـب هفت تندیس از هفدهمین جشـن خانه سـینما رکورددار شـد و در نهایت معرفی به اسـکار به 
عنوان نماینده سـینمای افغانسـتان پایانی بر یک مسـیر پرفرازونشیب برای فیلمی بود که آغاز موفقیتش از فجر 

کلید زده شد. 
بـا جمشـید محمـودی کارگـردان »چنـد متـر مکعـب عشـق« دربـاره نقـش جشـنواره در موفقیـت و دیـده شـدن 

نشسـته ایم. گفت وگـو  بـه  فیلم  اولی هـا 

جشنواره های مهم دنیا فیلم های 
محبوب فجر را رصد می کنند

با جمشید محمودی از دیده شدن در فجر تا مسیر اسکار

احسان هوشیارگر

پرونـــده
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ما فیلمسازهای 
زیادی داشتیم 
که توانستند با 
فیلم های اول و 

دوم شان خودشان 
را درعرصه های 
بین المللی مطرح 
کنند، اما هنوز در 
سینمای ایران 
شناخته نشدند 
چون از کاناِل 

جشنوارۀ فجر عبور 
نکردند.

 تـو یکی از فیلمسـازهایی هسـتی که مسـیر دیده شـدن را 
به واسـطه حضـور در جشـنواره فجر تجربـه کردی.بـه عنوان 
یکی از فیلمسـازانی که مسـیِر رو به رشـدش با جشنواره فجر 
شـروع و مسـیر دیده شـدن برایش فراهم شـد، فکر می کنی 
جشـنواره فجر چقـدر بر رونِد سـینمای حرفه اِی فیلمسـاِز اول 

تاثیر دارد؟
طبیعتـاً جشـنواره تاثیـر زیـادی در دیـده شـدن فیلمسـازان دارد. مخصوصـًا 
زمانـی کـه فیلمسـاز ناشـناخته اسـت یـک جایـی که می شـود خیلـی جدی 
راجـع بـه فیلـم حـرف زد و یکسـری آدم هایـی کـه سـینما را جـدی دنبـال 
می کننـد، جشـنواره بـرای شـما محیطـی را فراهـم می کنـد کـه آن هـا فیلم 
شـما را می بیننـد. چون سیسـتم سـینمای مـا به گونه ای اسـت که اگـر برای 
فیلم سـاز ایـن اتفاق نیفتـاد به طبع کارش خیلی سـخت تر می شـود، هم برای 
اکـران و هـم بـرای مسـائل دیگر. مـن فکر می کنم مـا فیلمسـازهای زیادی 
داشـتیم که توانسـتند با فیلم هـای اول و دوم  شـان خودشـان را درعرصه های 
بین المللـی مطـرح کننـد، اما هنوز در سـینمای ایران شـناخته نشـدند چون از 
کانـاِل جشـنوارۀ فجر عبـور نکردند. برای شناسـاندن و جدی گرفته شـدن در 
سـینمای ایران، جشـنواره برای فیلمسـازان مخصوصاً فیلمسـازان اول خیلی 

مهم اسـت.
 بـا توجه به اتفاقاتـی که برای فیلم »چند مترمکعب عشـق« 
افتـاد، آن لحظـه ای کـه احسـاس کـردی حضور در جشـنواره 
تصمیـم درسـتی بـوده و آن اتفاقـی که بایـد می افتـاده برایت 
رقـم خـورده، کدام لحظـه از جشـنواره بود؟ دقیقاً یادت اسـت 
کـدام لحظـه و کجـا و چـه زمانی احسـاس کردی ایـن اتفاق 
رقـم خورد و مسـیر دیده شـدن »چند مترمکعب عشـق« از آن 

فراهم شـد؟ زمان 

واقعیتـش ایـن اسـت کـه بـرای مـن اولیـن 
هیـات  از  کـه  بازخوردهایـی  از  لحظـه اش 
انتخاب شـنیدم رقـم خورد.یعنی مـن از آنجا 
احسـاس کـردم واکنشـی کـه آن ها داشـتند 
و بـه زعـم خودشـان فیلـم آن هـا را غافلگیر 
کـرده بـود، باعث شـد کـه یکدفعه نـام فیلم 
بـزرگ شـود. یعنـی فیلم سـازی کـه اصـًا 
کسـی از او خبـر نداشـت، هیچ کسـی او را 
نمی شناسـد و اصـًا نمی داننـد چنین فیلمی 
وارد جشـنواره شـده بـا صحبت هـای مثبـت 
چنـد عضو هیـات انتخاب یکدفعه دیده شـد. 
بنابرایـن اتفـاق مثبت بـرای »چندمتر مکعب 
عشـق« در دوره سـی  ودوم از هیـات انتخـاب 
بـرای ما شـروع شـد که یکدفعـه گفتند فیلم 
رفتـه مسـابقه و یکدفعه نـام ما بزرگ شـد و 
خبرگزاری هـا راجـع بـه فیلم مـا جدی تر کار 
کردند. مخصوصاً که آن زمان سـاعد سـهیلی 
و نـادر فـاح بـه ایـن انـدازه کـه االن چهره 
هسـتند، نبودنـد. اینکه یک فیلمـی با حضور 
بازیگـران غیرچهره آمد و سـروصدا کرد برای 

ما خیلـی خـوب بود.
 در مـورد فیلـم تـو و فیلم هایـی 
عشـق«  مترمکعـب  »چنـد  ماننـد 
کـه در تاریـخ جشـنواره فجـر زیاد 
می توانیـم  نظـر  ایـن  از  داشـتیم 
و  اول  فیلم هـای  اتفـاِق  بگوییـم 
کـه  اول  فیلم هـای  جریان سـازی 
آن  بـرای  بـودن  جریان سـاز  ایـن 
فیلـم محـدود بـه جشـنواره نبـود و 
ایـن جریـان ادامه پیـدا کـرد. دقیقا 
مصداق جریان سـاز بودن جشـنواره 

برایـت کجاهـا حـس شـد؟ 
در وهلـه اول بـه نظر مـن در ایران جشـنواره 
فجـر بـرای هـم فیلمسـازان و تولیدکنندگان 
فیلـم مهـم اسـت. مگـر اینکـه فیلم هـای 
غیرجشـنواره ای داشـته باشـند، یعنـی فیلـم 
کمـدی داشـته باشـند و خودشـان بگویند ما 
فیلم را نمی دهیم و با جشـنواره فجر مشـکل 
داریـم کـه بـه نظـر مـن خودشـان آگاهانـه 
ایـن کار را می کننـد چـون می داننـد آن فیلم 
در جشـنواره برایـش اتفاقـی نمی افتد.وگرنـه 
اصـواًل کسـی احسـاس کنـد فیلمی سـاخته 
کـه فضـای جدی تـری دارد و می توانـد وارد 
جشـنواره فجر شـود، امـکان ندارد جشـنواره 
فجـر را کنـار بگـذارد، مـن فکـر می کنـم ما 
خیلـی فیلمسـاز کـم داریـم کـه حضـور در 
جشـنواره برایـش مهـم نباشـد، مگـر اینکـه 

پرونـــده
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می افتـد چـون یـک عـده ای فکـر می کننـد تاثیـر جشـنواره فجر کم اسـت، 
امـا مثـًا حتی یک جشـنواره ای شـبیه لوکارنو هم فیلم هـای ایـران را دنبال 
می کنـد و مثـًا می گویـد یـک فیلمـی آمده مـورد توجه قـرار گرفتـه و فیلم 
اول شـده و موضـوع آن خـاص اسـت. یعنی جشـنواره های خارجی به شـدت 
جشـنواره فجر مـا را رصد می کنند. مطمئنم موفق شـدن در جشـنواره فجر و 
اینکـه شـما ایـن را هـم در کنار فیلم تان داشـته باشـید نمی گویم شـرِط الزم 
اسـت، امـا خیلـی ممکـن اسـت این بـه فیلم شـما کمک کنـد. مثـًا من به 
خیلـی از فسـتیوال ها که می رفتـم و می گفتم فیلم من در جشـنواره فجر دیده 
شـده، اینطـوری نبـود کـه بگویند که چه؟ یا فجر برای شـان ناشـاخته باشـد. 
قطعـاً بـرای آن هـا مهم اسـت که شـما بتوانیـد در یـک جشـنواره داخلی که 

مهمترین جشـنواره داخلی شماسـت دیده شـوید.
 یعنـی جشـنواره فجرشناسـنامه خـود را در دنیـا پیـدا کرده 

؟ ست ا
بـه نظـرم صـد درصـد اینطـوری اسـت و فکر کنـم تمـام فیلمسـازان ایرانی 
خودشـان کامـًا به این آگاهند که نمی شـود جشـنواره فجر را کنار گذاشـت. 
به خاطـر همیـن اصـًا فکـر می کنـم خیلـی فیلمسـازان فیلم شـان را یـک 
طـوری تنظیـم می کنند که بتواند به جشـنواره فجر برسـد بـه خاطر همین ما 
اصواًلپاییزهـای شـلوغی داریم و همه می خواهند هر طوری شـده فیلم شـان 

به جشـنواره فجر برسـد.
 فیلم سـازی که می آید در جشـنواره موفق می شـود و مسـیر 
رشـد بـرای آن بـاز می شـود بایـد چـه مراقبت هایـی داشـته 
باشـد؟ خیلی از بـزرگان سـینما در مـورد خودمراقبتی های بعد 
از جشـنواره فجـر صحبـت کرد ه انـد، تـو و نویـد بعـد از دیده 
شـدن چه کردید که توانسـتید خودتـان را حفظ کنیـد و باز در 

جـای پای شـان در حـوزه بین الملـل دیگـر 
خیلـی محکـم شـده باشـد کـه به جشـنواره 
فجـر بخواهند فکـر نکنند، وگرنـه این طوری 
نیسـت که کسـی بخواهـد جشـنواره فجر را 

بگـذارد. کنار 
امـا اگر از تاثیرات جشـنواره فجر بـرای خودم 
بگویـم، واقعـاً اگـر حضـور در جشـنواره فجر 
و اسـتارت محکـم بـرای مـا نبـود، مـن فکر 
می کنـم کـه واقعـاً بین الملـل مـا ضعیف تـر 
ضعیف تـر  ایـران  در  مـا  پخـش  می شـد، 
می شـد و اصـًا شناسـاندن ما کم تر می شـد. 
چـون جشـنواره فجـر آن سـال باعث شـد ما 
پروانـه سـینمایی بگیریم. چـون ما بـا پروانه 
ویدیویـی آمـده بودیم جشـنواره فجر، ما فیلم 
را ارائه دادیم و فیلم را دوسـت داشـتند، پشت 
فیلـم کم کم داوران و هیات انتخاب ایسـتادند 
و بـه مـا پروانه سـینمایی دادند و بـه ما برای 
یک فیلمـی کـه در آن دوران خیلی بازیگران 
چهـره در آن بـازی نکرده بودند اکـران دادند. 
این هـا همـه کمک هایـی بـود که جشـنواره 
فجـر بـه مـا کرد. مـن یـادم اسـت زمانی که 
دو سـیمرغ بخش نـگاه نـو را گرفتیمبا اینکه 
پخش کننـده داشـتیم از جشـنواره لوکارنـو به 
ما مسـتقیماً زنگ زدنـد، یعنی چیزهایی اتفاق 

پرونـــده
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اتفاق مثبت برای 
»چندمتر مکعب 
عشق« در دوره 

سی  ودوم از هیات 
انتخاب برای ما 
شروع شد که 
یکدفعه گفتند 

فیلم رفته مسابقه 
و یکدفعه نام 
ما بزرگ شد و 

خبرگزاری ها راجع 
به فیلم ما جدی تر 

کار کردند.

فیلـم بعـدی موفق شـوید و این مسـیر ادامه پیـدا کند؟
تاثیـر فجـر واقعـاً آنقـدر زیـاد اسـت کـه حتی یـک فیلم خـوب اگـر بیاید در 
فجـر و خدایـی نکـرده دیـده نشـود و مورد اسـتقبال قـرار نگیـرد حتی خیلی 
وقت هـا بـه اکـران عمومـی اش ضربـه وارد می کنـد. اصـًا اینکـه بتوانـد به 
اکـران عمومـی برسـد و در زماِن خوبی اکران شـود خیلی ممکن اسـت ضربه 
وارد کنـد؛ به نظـرم این هـا همـه تاثیـر و قـدرِت جشـنواره فجر  اسـت. ممکن 
اسـت یـک روزی جشـنواره فجـر بـه مـن هـم روی ناخـوش و بدی نشـان 
دهـد، طبیعتـاً ممکـن اسـت مـن هـم آن روز به سـختی اکـران بگیـرم و به 
سـختی زمـاِن خوبـی به من بدهنـد، که همین موضـوع کارِ فیلـم بعدی من 

را سـخت تر کنـد.
مراقبـت تقریبـاً کاری اسـت که همـه اصواًل انجـام می دهند و مـن هم تمام 
تاشـم را کـردم کـه فیلم هـای سـال های بعـد را رصـد کنـم، دقیـق ببینم، 
آدم هـای موفـق خودمـان آقـای فرهـادی، مرحوم کیارسـتمی، خیلـی دقیق 
فیلم هـای آن هـا را ببینـم، از آن هـا یـاد بگیـرم، فیلـم روز بین الملـل را ببینم 
و دنبـال کنـم و خیلـی حوصله داشـته باشـم چون مـن اصواًل در فیلم سـازی 
حوصلـه دارم و اینکـه مثًا سـه سـال نباشـم برای من سـخت نیسـت یعنی 

ایـن دوره  بـد نمی کنـد کـه مـن  را  حالـم 
جشـنواره فجر باشم و سـه دوره نباشم، اصًا 
حالـم را بـد نمی کنـد بـا حوصلـه فیلم نامه ام 
را نوشـتم، بـا حوصلـه فیلمـم را کار کـردم و 

امیـدوارم فیلم موفقی سـاخته باشـم.
 آیا فرموِل مشـخصی بـرای موفق 
شـدن در جشـنواره فجر وجود دارد؟ 
چـون در تعـداد زیـادی از فیلم های 
اول موفـق این سـال ها یـک چیزی 
بـه نام فضـای جدیـد در سـینما در 
آن هـا وجـود دارد، یعنـی همـۀ ایـن 
فیلم هـا یـک اتمسـفر جدیـدی بـه 
فضـای سـینمایی آوردند. آیا مسـیر 
موفقیـت در جشـنواره فجـر فرمول 

خاصـی دارد؟
داشـتن  موفقیـت،  فرمـول  می کنـم  فکـر 
رنـگ و بـوی و عطـر تـازه اسـت. یعنـی من 
مطمئنم مثا شـبیه »پرده آخـر« واروژ کریم 
مسـیحی چنـد سـال قبـل و چنـد سـال بعد 
از آن نداریـم. فکـر می کنـم فضـای فیلـم 
مـا هـم فضـای تـازه ای بـود یا فضـای فیلم 
بهنـام بهزادی)تنهـا دوبـار زندگـی می کنیم( 
فضـای تـازه ای بـود. در واقـع فکـر می کنـم 
جـواب سـوال یـک مقـدار طـراوت و رنگ و 
بـوی تـازه اسـت چیـزی کـه فکـر می کنـم 
به شـدت سـینمای مـا االن بـه آن نیـاز دارد 
و به خاطـر همیـن فکـر می کنم یـک فیلمی 
شـبیه »بیسـت ویـک روز بعـد« هـم می آید 
از یـک  فیلمسـاز  یعنـی  دیـده می شـود،  و 
دایـره دیگـری می آیـد و بـه سـینما نزدیـک 
می شـود و شـما می  بینید اصًا چیـز دیگری 
در آن وجـود دارد. در فیلم های محمدحسـین 
مهدویان و سـعید روسـتایی هم این فضای و 
رنـگ جدید بـوده اسـت. فکـر می کنم یکی 
از راه هایـش این اسـت که یک حـرف تازه  ای 
را بـا یـک بیـاِن سـینمایی محکـم بگوییمتا 
همه ببینند این اصًا شـبیه فیلم اول نیسـت 
و اصـًا خیلـی محکم تـر از فیلم اول اسـت.

 پـس موفـق شـدن در جشـنواره 
نـدارد  غریبـی  و  عجیـب  فرمـوِل 
زبـان  رعایـت  اصلـی  فرمـوِل  و  

؟ سـت سینما
صـد درصـد. به نظـرم، یکـی از چیزهایی که 
تاثیـر می گـذارد خـود بـودن اسـت. به نظـرم 

فیلمسـاز بایـد تاش کنـد خودش باشـد.

پرونـــده
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رسـول صدرعاملی با حضور در جمع داوران جشـنواره سی وششم 
همراه با محمدعلی نجفی با پنج بار حضور،پس از مجید مجیدی 

در رده دوم رکوردداران داوری در جشـنواره فیلم فجر قرار گرفت.
در دوره هـای گذشـته جشـنواره  فجـر، مجید مجیـدی بـا 6 دوره 
حضـور در صـدر قـرار دارد و پـس از او رسـول صدرعاملـی و 
محمدعلـی نجفی بـا 5 بار حضـور در جمع هیـات داوران بخش 
اصلـی در رده دوم رکـوردداران حضـور در داوری فجـر قـرار دارند. 
منوچهـر عسگری نسـب ، محمـد خزاعـی )از مدیـران سـابق 
سـینمایی(، منوچهر محمدی،  سـید مهدی شـجاعی،  محمدباقر 
کریمیـان، فرهـاد صبـا، مجتبـی راعـی، محمـد داوودی، محمد 
بزرگ نیـا و  محمدرضـا هنرمنـد بـا داوری در چهـار دوره در رتبـه 

بعـدی قـرار دارند.
از سـینماگرانی هـم کـه در سـه دوره داور بوده انـد می تـوان بـه 
زنده یاد سـیف اهلل داد ، ابراهیم فـروزش ، ابراهیم حاتمی کیا ، زنده یاد 
رسـول ماقلـی پـور، جـواد شـمقدری ، محمـد رجبی ، مسـعود 
جعفـری جوزانی ،کیومـرث پوراحمـد،  احمدرضـا درویـش ، یداهلل 
صمدی، داوود میرباقری،  خسرو سینایی ، اسفندیار شهیدی، جمال 
شـورجه ، ابوالقاسـم طالبی، جواد طوســــی، اکبر نبوی  و فرامرز 

قریبیان اشـاره کرد.

عـزت اهلل انتظامی، مهـدی حجت ، محمد بهشـتی، اکبر عالمی ، 
خسـرو سینایی ،  داوود رشیدی ، احمدرضا معتمدی ، بهروز افخمی، 
جهانگیر الماسـی ،  زنده یـاد نعمت حقیقی،  نـادر طالـب زاده ، امین 
تـارخ ، مجیـد انتظامی، علـی نصیریان،  کیانوش عیـاری ، علیرضا 
شـجاع نـوری، شـهرام اسـدی، منوچهـر شاهسـورای، فرشـته 
طائرپور،کمال تبریزی، ابوالحسـن داوودی، عزیز ساعتی و مهدی 
فخیـم زاده هم تاکنون دو بـار داور بخش اصلی جشـنواره بوده اند.
از کسـانی هم که یک بار این مسـئولیت را داشـته اند، می توان به 
فرهاد فخرالدینی،عزیزاهلل حمید نژاد ، زنده یاد عباس کیارسـتمی ، 
شـهید سـیدمرتضی آوینی ، زنده یاد بابک بیات ، هارون یشـایایی ، 
سـید ضیـا هاشـمی ، کامبوزیا پرتـوی،  محمدرضـا جعفری جلوه، 
محمدعلـی نجــــفی)شهردار فعلـی تهـران(، زنده یـاد مهـرداد 
فخیمی ، داریوش مهرجویی ، پرویز پورحسـینی ، شـهریار بحرانی ، 
محمدمهدی دادگو، محمدرضا تخت کشـیان، رویـا نونهالی، ایرج 
رامین فـر، زنـده یـاد علـی معلم ، جابر قاسـمعلی ، مینو فرشـچی، 
علیـــرضا رییسـیان، سـید ضیاءالدین دری، مصطفی شایسـته، 
عبداهلل اسـکندری، مهتاب نصیرپور، خسـرو دهقان، دکتر حسـن 
خجسته، بهرام بدخشانی، محمدرضــــا فروتن و پرویز پرستویی 

اشـاره کرد. 

مجیدی با 6 حضور در صدر، 
صدرعاملی و نجفی با 5 دوره 

در تعقیب

مرور داوران 36 دوره جشنواره فیلم فجر

پرونـــده

احسان هوشیارگر
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داوران بخش اصلی سـی وشـش دوره جشـنواره 
فیلـم فجر به شـرح ذیل هسـتند: 

 اولیـن دوره جشـنواره ی فیلـم فجـر در سـال 1361/ بخش 
اصلی رقابتـی نبود 

 دوره2/ مهـدی کلهـر، مهدی حجت، محمد بهشـتی، سـینا 
واحـد، اکبر عالمی، محمدعلی نجفی و منوچهر عسگری نسـب 
 دوره3/ مهـدی حجـت، محمـد خزاعـی، سـیف اهلل داد، اکبر 

عالمـی و محمدعلی نجفی 
 دوره4/ مجیـد بهمن پور، کمال حاج سـید جـوادی، فرید حاج 
کریم خـان، محمـد خزاعـی، جـال رفیع، مهـدی فریـد زاده و 

محمدی  منوچهر 
 دوره5/ محمـد خزاعـی، منوچهر عسگری نسـب، محمدباقر 

کریمیان، سـید  عطـاء اهلل مهاجرانـی و منوچهر محمدی
 دوره6/ سـیدمحمد بهشـتی، محمـد خزاعـی، کریـم زرگـر، 
محمدباقـر کریمیـان و محمدعلـی نجفی )عضو شـورای عالی 

فرهنگی کشـور(
 دوره7/ محمدرضا بهزادیان، سـیف اهلل داد، فرهاد فخرالدینی، 

ابراهیـم فروزش و محمدباقر کریمیان 
 دوره8/ سـیف اهلل داد، فرهـاد صبـا، منوچهر عسگری نسـب، 

هوشـنگ کامـکار و محمدباقر کریمیان 
 دوره9/ ابراهیـم حاتمی کیا، علیرضا شـجاع نوری، فرهاد صبا، 

منوچهر عسگری نسـب و محمد علی نجفی 
 دوره10/ بهروز افخمی، خسـرو سـینایی، فرهاد صبا، رسـول 

ماقلی پـور و پرویز مقدم 
 دوره11/ سـید مرتضـی آوینی، عـزت اهلل انتظامـی، عزیز اهلل 

حمیدنژاد، سـید مهدی شـجاعی و اسـفندیار شـهیدی 
 دوره12/ سـید مهـدی شـجاعی، جـواد شـمقدری، عبـاس 

کیارسـتمی، مجیـد مجیـدی و فریـدون ناصـری 
 دوره13/ محمـد رجبی، ابراهیم حاتمی کیا، خسـرو سـینایی، 

جواد شـمقدری و ابراهیـم فروزش 
 دوره14/ مسـعود جعفری جوزانـی، محمـد رجبـی، خسـرو 

سـینایی، جـواد شـمقدری و نـادر طالـب زاده 
 دوره15/ جهانگیـر الماسـی، محمـد رجبـی، نادر طالـب زاده، 

ابراهیـم فـروزش و رسـول ماقلی پـور 
 دوره16 / عـزت اهلل انتظامـی، کیومـرث پوراحمـد، احمدرضا 

درویـش، فرشـته طائرپـور و مجید مجیدی 
 دوره17/ احمدرضـا درویـش، یداهلل صمدی، کیانوش عیاری، 

فرهاد مهرانفر و داوود میرباقری 
 دوره18/ شـهرام اسـدی، محمـد بزرگ نیا، امین تـارخ، کمال 

تبریـزی و نعمت حقیقی 
 دوره19/ مجتبی راعی، جواد طوسـی، فرامرز قریبیان، رسـول 
ماقلی پـور، تـورج منصوری، سـید ضیاء هاشـمی و محمدرضا 

هنرمند 
 دوره20 / جمشید ارجمند، بابک بیات، پرویز پرستویی، کیومرث 

پوراحمد، نعمت حقیقی، مجید مجیدی و هارون یشایایی 

 دوره21 / گاب آدینـه، محمدرضا بزرگ نیا، کامبوزیا پرتوی،  
محمدرضـا جعفـری جلوه، رسـول صدر عاملی، مهـرداد فرید و 

مهرداد فخیمی 
محمـد  داوودی،  ابوالحسـن  بزرگ نیـا،  محمـد  دوره22/   
داوودی، مجتبـی راعی، سـید مهدی شـجاعی، مینو فرشـچی 

و علـی نصیریان 
 دوره23/ حمیـد دهقانپـور، عزیـز سـاعتی، فرامـرز قریبیان، 
حسـین کرمـی، منوچهـر محمـدی، داریـوش مهرجویـی و 

نجفی  محمدعلـی 
 دوره24 / پرویز پورحسـینی، احمدرضا درویش ، سـید مهدی 
شـجاعی ، فرهاد صبا، رسول صدرعاملی، مجید مجیدی و اکبر 

نبوی 
 دوره25/ شـهریار بحرانـی، محمـد داوودی، جـواد طوسـی، 
عبدالحمیـد قدیریـان، محمدعلـی نجفـی، علـی نصیریـان و 

هنرمند  محمدرضـا 
 دوره26/ کیومـرث پوراحمـد، امیـن تـارخ، مسـعود جعفری 
جوزانـی ، منوچهـر محمـدی، احمدرضـا معتمـدی، اکبر نبوی 

ومحمدرضـا هنرمند 
 دوره27/ حسـن بلخـاری، ابراهیم حاتمی کیا، داود رشـیدی، 
محمد سـریر، منوچهر شاهسواری، رسـول صدرعاملی و مجید 

مجیدی 
 دوره28/ ابوالقاسـم طالبی، فاطمه گودرزی، مسـعود جعفری 
جوزانـی، اسـفندیار شـهیدی، ابراهیـم فیـاض، محسـن علـی 

اکبـری و سـید ناصر هاشـم زاده 
 دوره29/ جهانگیر الماسـی، مجید انتظامی، ابوالقاسم طالبی، 

جابر قاسـمعلی، علی معلم و حسـن عباسی 
 دوره30 / یـداهلل صمـدی، مجیـد انتظامـی، داوود میرباقری، 
ابوالقاسـم طالبـی، احمدرضا معتمـدی، داوود رشـیدی، علیرضا 

رئیسـیان، اسـفندیار شـهیدی و جمال شورجه 
 دوره31/ رسـول صدرعاملـی، مهـدی فخیـم زاده، بهـروز 
افخمـی، سـید داوود میرباقـری، سـید ضیاءالدیـن دری، جمال 

شـورجه، مصطفی شایسـته 
 دوره 32/ فرهـاد توحیـدی، محمـد داوودی، مجتبـی راعی، 
محسن شاه ابراهیمی، پرویز شـهبازی، کیانوش عیاری، فرامرز 

قریبیان و هوشـنگ گلمکانی 
 دوره 33/ مجیـد مجیـدی، عبداهلل اسـکندری، محمد بزرگ 
نیا، عزیز سـاعتی، علیرضا شـجاع نوری، جواد طوسی و مهتاب 

نصیرپور 
 دوره 34/ ابوالحسـن داوودی، محمـد داوودی، مجتبی راعی، 
سـید جمال سـاداتیان، منوچهر شاهسـواری، مهدی فخیم زاده 

و نیکی کریمی
 دوره 35/ محمدرضـا هنرمند، شـهرام اسـدی، محمدمهدی 
دادگـو، محمدرضا تخت کشـیان، رؤیـا نونهالی، ایـرج رامین فر 

و اکبـر نبوی
 دوره 36/ رسول صدرعاملی،کمال تبریزی،فرشته طائرپور،خسرو 

دهقان،بهرام بدخشانی،دکتر حسن خجسته و محمدرضا فروتن

پرونـــده
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یادداشت میهمان

سه نگاه به »فجـر« 
در گذر زمان

بی شک جشـنواره فیلم فجر بر 
جریان سینمای ایران تاثیرگذار 
اسـت و این تاثیر فقط در حوزه 
محتوایـی یـا فنـی و هنـری 
نیسـت بلکـه شـامل جریـان 
اقتصـادی سـینما کـه عامـل 
اصلی بقای سـینمای مسـتقل 
نیز هسـت هم می شـود اما به همیـن قاطعیتمی توان 
گفـت که تنهـا عامل تاثیرگـذار هم نیسـت و مهم تر 
آنکه در ادوار گوناگون تحت تاثیر سیاسـت گذاری های 
متغیـر جشـنواره و البتـه سـلیقه سیاسـی یـا هنـری 
مدیـران سـینمایی وقت این تاثیـر افت و خیز داشـته 
اسـت. یعنی اینکه میزان موفقیت جشـنواره که ارتباط 
مسـتقیم بـا کمیـت و کیفیت فیلم هـای رسـیده و به 
نمایـش درآمـده دارد )قطـع نظـراز کیفیت برگـزاری 
جشـنواره( دقیقـا تحـت تاثیـر سیاسـت گذاری های 
یک سـاله یا چندسـاله پیش از آن در حوزه سینماست، 
البته اگرعوامل مهم سیاسـی - اجتماعـی و اقتصادی 

دیگـر را عامدانـه حـذف کنیم.
نکتـه مهم غیـر قابل اغماض این اسـت که سـینما 

می رود،امـا  را  خـودش  راه  هـم  جشـنواره  بـدون 
معتقـدم جشـنواره محل بـروز ناب تریـن، دقیق ترین 
و پنهان تریـن تحـوالت اجتماعـی و دگرگونی هـای 
بطنی و زیر پوسـتی جامعه در همه سـطوح و اقشـار 
اسـت، اعـم از نخبـگان تـا توده هـای بـی عنـوان و 

نشان. 
سـینما بـه مـا می فهماند کـه جامعـه چگونـه تغییر 
کـرده اسـت یا در آسـتانه چـه تغییری اسـت و حتی 
می توانـد راه برون رفـت از بسـیاری از چالش هـای 
فرهنگـی - اجتماعی را پیش روی مـان بگذارد، البته 
اگـر سـینما را بفهمیـم و اگر بـه قدرت سـینما واقف 
باشـیم. بنابرایـن جشـنواره فیلم بـه همان انـدازه که 
بـرای اهالـی سـینما و هنر جـذاب و فرح انگیز اسـت 
)این وجه از جشـنواره را بسـیار دوست دارم( به همان 
انـدازه می توانـد بـرای سیاسـت مداران محل تعمق و 
فکـر یا گاهی حسـرت و درد باشـد. نکتـه آخر اینکه 
اگـر جشـنواره  تاثیـر خـود را بر جریان اصلی سـینما 
یعنی سـلیقه و نظر مخاطـب که در اکـران و اقبال و 
فـروش فیلم هـا دیده می شـود از دسـت بدهد، علت 

ذاتـی و کارکـرد واقعـی خود را از دسـت داده اسـت.

محلی برای بروز ناب ترین تحوالت اجتماعی  
سعید ابوطالب/سینماگر
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یادداشت میهمان

جشنواره  فیلم فجر برای نسل من 
که نوجوانی اش در انتهای دهه  
شصت گذشت، یادآور صف های 
طوالنی در کنار دیوار بلند سینما 
آزادی و شــــهرقصه، سـرمای 
آن سال های تـــهران، برف های 
درشت و بی وقفه، آتش روشــن 
کردن ها، انتظار طوالنی برای رسیدن به پله های گیشه و 
مهم تر از همه، خریدن بلیتی بود که به دست آوردن آن 
در حکم بی نهایت خوش بختی بود. بلیتی که در زمستاِن 
بسیار سردِ سال 66 به یک خاطره ی عجیب گره خورده 
بود. آن سال از 20 کیلومتر آن طرف تر، خودم را به سینما 
آزادی رسانده بودم تا فقط از صبح تا شب فیلم ببینم؛ 
درستمثل یک کارمند موظف! و صف، مثل یک حلزون 
فربه و تنبل، عاقه ای به جلو رفتن نداشت. نرسیده به 
داربست های نزدیک سینما خبر آمد که: »بلیت تمام 
شده.« از آن جا که هنوز نیم ساعت به شروع سانس مانده 
بود چنین خبری خیلی عجیب به نظر می رسید. رفتم جلو 
تا ببینم اوضاع از چه قرار است. وقتی به گیشه رسیدم 

دیدم هیچ کسی روی پله ها نیست. پرسیدم: »بلیت تموم 
شده؟« کسی گفت: »نه. ما برای سانس بعد وایسادیم. 
اگه می خوای بری تو، از اون ور برو.« و آن سوی داربست 
را نشان داد که معموالً کسی از آن طرف نمی رفت. معطل 
نکردم. سریع خودم را به گیشه رساندم، بلیت خریدم و 
با ناباوری وارد سالنی شدم که گرمای مطبوعی از آن 
بیرون می زد. روی صندلی نشستم و خود را به تاریکی 

ُسکرآوری سپردم که مرا در خود بلعیده بود.
ونور  رفت  کنار  مخملی  و  بلند  پرده های  سرانجام، 
مخروطی شکل و جادویی، تاالر نمایش را پر کرد. تازه 
متوجه شدم اسم فیلم »آن سوی آتش« است و کارگردان 
آن، کیانوش عیاری.احساس عجیبی بود که در سرمای 
استخوان سوزِ آن سال ها تصویرهایی از جنوب ببینی. 
تصویرهایی از سرزمین نفت و گرما و پول که با والس 
»دانوب آبی« در هم آمیخت و به زمستان 17 سالگی من 
رنگ دیگری زد. سال هاست این فیلم را دوباره ندیده ام 
اما کشف این شاهکار کوچک، آن هم در سانس و روزی 
که به تهیه  بلیِت آن هیچ امیدی نبود احساس لذت بخشی 

است که متاسفانه سال هاست دیگر تکرار نشده است.

جشنواره ی آن سال ها
امید نجوان/منتقد سینما

بـرای مـن جشـنواره فیلم فجر 
بـا سـینما اسـتقال معنـا پیدا 
می کند. سـینمای قدیمـــی و 
تک سالنی خیابـــان ولی عصر 
کـه وقتـی بهمـن مـاه 79 بـه 
عنـوان خبرنـگار بـه سـینمای 
رســـانه پا گذاشــــتم، در آن 

فیلم هـای بیســـت و نهمیـن دوره را دیـــدم. 
بهمـن مـاه 90 تمـام فیلم های جشـنواره را در سـینما 
اسـتقال دیـدم، در کنـار دوسـت عزیـزی کـه او هـم 
دلبسته سـینما و فیلم دیدن اسـت. چند روز از جشنواره 
گذشـته بـود و ما فیلمـی ندیـده بودیم کـه جادوی مان 
کنـد، فیلم هـا متوسـط و گاه ناامیدکننـده بـود. تا اینکه 
نوبت به »برف روی کاج ها« رسـید، شـیفته جهان فیلم 
و شـخصیت هایش شـدم، به نوعی که تصاویر سـیاه و 
سفید مسـحورم کرد. وقتی نمایش »برف روی کاج ها« 
تمام شـد، حسـی آشـنا با من بود. ما سینمایی نویس ها 

از کشـف یـک فیلـم به وجـد می آییـم و دوسـت داریم 
ایـن لـذت را بـا دیگران سـهیم شـویم. اصا بـه دلیل 
همین عاقه اسـت که نوشـتن برای سـینما را انتخاب 
کرده ایـم. از سـینما بیـرون آمـدم، بـا دوسـتم تمـاس 
گرفتـم و بـا ذوق گفتم: »مـن فیلم ام را پیدا کـردم، باید 
»بـرف روی کاج هـا« را ببینـی.«در جدول بـرج میاد، 
نمایش»برف روی کاج ها« بعد از سـینما اسـتقال بود. 
سـانس 10 صبـح به خاطر »بـرف روی کاج ها« به برج 
میـاد رفتـم، بـرف شـدیدی می آمد و نمایـش فیلم با 
تاخیر شـروع شـد. در دومین مواجهه با فیلم، ارزش های 
آن و جزئیاتی که در روایت و سـاختار داشـت بیشـتر به 
چشـم ام آمـد. »بـرف روی کاج ها« یکـی از مهمترین 
فیلم های سـینمای ایران درباره عشـق و اخاق اسـت. 
نمـای پایانـی فیلـم، بـارش بی امـان بـرف و پرده های 
کشیده شـده اتاق نریمان فراموش نشدنی است.سکوت 
و پرهیـز عاشـقانه رویـا، بیـش از همـه شـعارهایی که 

سـینمای ایـران دربـاره اخـاق داده به یـاد می ماند.

سفید مثل برف
محدثه واعظی پور/روزنامه نگار
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رامبـد بعـد از “ جـوان” ، پسـوند” تبریـزی” دارد و مـن بعد 

از “صمدیـان” پسـوند شـغل پـدر را در ارومیـه: “آهنگـر” 

کـودک درون هـردوی مان هنوز متولد نشـده اسـت. هردو 

مردمـدار کبیـر و غریبی هسـتیم پیش از آنکـه حرف بزنیم 

می خندیـم و بعـد از آنکـه خندیدیـم باز می خندیـم رامبد از 

ایـن صفـِت کم پیـدا در ایـن دیاِر  بـی خنده “خندوانـه” را 

راه انداخـت ولـی هرگـز نتوانسـت مـرا راضـی کنـد که به 

برنامـه اش بـروم چون می دانسـتم اگـر درباره خنـده درونی 

شـده حـرف بزنـم از سـیمایی که اهـل برش کاری اسـت 
پخـش نخواهد شـد...

ولـی مـن یکبـار از رامبـد خواهـش کـردم اجـرای مراسـم 

پایانـی و اهـدای جوایـز هشـتمین جشـن تصویـر سـال و 

جشـنواره فیلـم تصویـر را برعهده بگیرد، آمـد و چه قیامتی 
بپـا کرد. 

هنوز که هنوز اسـت مزه آن جمعه رامبدی )بیسـتم اسـفند 

هشـتاد و نُـه( در ذهـن و جان تصویری ها با شـیرینی تمام 
جا خوش کرده اسـت!

و من شرمنده او مانده ام که چرا هنوز یر به یر نشده ایم.

ایـن عکـس، در لحظات تنفـس جلسـه داوری بخش مواد 

تبلیغـی )عکـس ،پوسـتر آنونـس و تیـزر( سـی وسـومین 

جشـنواره فیلـم فجـر، توسـط یاسـمن خاتـون ظهورطلب 

گرفتـه شـد. داوران آن سـال، عزیزانـم مرتضـی شایسـته، 

میثـم موالیـی و علـی نیـک رفتـار بودند بـه همـراه من و 

رامبـد بـه مدیریـت ایـرج خـان تقی پـور ...

...و طبـق قانـون نـا نوشـته ای، صندلـی های مـن و رامبد، 

همسـایه  پـر هیاهـوی هم بودنـد و خدا مـی داند مـا دو تا 

چه آتشـی سـوزاندیم در میانـه  دیدن هر تصویر و شـنیدن 
هر کام !

سیف اهلل صمدیان

من و رامبد 
دو جوان آذری!

روایتی از یک عکس

در بولتـن مجـازی جشـنواره، هـر شـماره با توجه به عکس های خاطره انگیز به سـراغ یکی از حاضـران در آن عکس 

رفته و حس و حال آنها را پس از سـال ها جویا شـویم. در هفتمین شـماره »فجرنامه«، روایت سـیف اهلل صمدیان 

را از داوری مسابقه تبلیغات در دوره سی وسوم و ابراهیم اصغری پس از دریافت سیمرغ زرین دبیر از جشنواره 

سـی ام برای »شور شیرین« می خوانیم.
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ایـن قـاب متعلـق بـه جشـنواره سـی ام و دریافت سـیمرغ 

زرین دبیر برای »شـور شـیرین« اسـت و اآلن شـش سال 

می گذرد. شـش سـالی کـه اغلـب همـکاران خوب مان که 

بـا مشـکات اقتصـادی روبـرو بوده اند. امـا برای مـن این 

عکـس یـادآور غـرور ملـی ایرانیـان اسـت.غروری کـه در 

دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس بـه اوج رسـید و جوانان 

زیـادی سـمبل این غـرور ملی شـدند.

مـن این جایـزه را به لطف همـه رزمندگان دفـاع مقدس و 

به ویـژه فرمانـده جـوان و جسـوری دریافت کـردم که برای 

من یک اسـطوره اسـت. یاد شـور شـیرین و شهید محمود 

کاوه دالور افتـادم کـه جـان خـود را فـدای ایـن مـرز و بوم 

و اعتقـادات نـاب خـود کـرد تا حاال مـا به سـاخت فیلم در 

مـورد آن ها بر خود ببالیـم. یاد جواد اردکانـی که کارگردانی 

بـا اخـاق و معتقد بـه آرمان هـای انقاب اسـت. یاد خیلی 

از همکارانـم در آن پـروژه، یاد جواد شـریفی عزیز که صدها 

بمب را در دهه شـصت خنثی کرد، اما در راه سـینمای دفاع 

مقـدس مظلومانـه جان خود را تقدیم کرد و سـینمای ایران 

را چـه زود از حضـور خود محروم سـاخت.

حضـور در جشـنواره فیلم فجـر به عنوان بزرگترین جشـن 

ملـی پیروزی انقـاب برای همه ما ارزشـمند و خاطره انگیز 

اسـت. به ویـژه اینکـه در اختتامیـه ایـن جشـنواره بـزرگ، 

جایـزه هـم دریافـت کـرده باشـی. آنهـم به خاطـر فیلمـی 

در سـتایش از قهرمانی هـای جوانـان ایرانـی و مـردم خوب 

کردسـتان. امیـدوارم شایسـتگی تکـرار این مهم را داشـته 

باشـم. و البتـه امیـدوارم جشـنواره فیلم فجر رسـالت اصلی 

خـود را از یـاد نبـرد. برای همه همکارانـم آرزوی موفقیت و 

بـرای سـینمای ایـران آرزوی بهترین هـا را دارم.

ابراهیم اصغری

شـور شــیرین
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بازتــــاب

تنهـا یـک هفتـه بـه آغـاز سی وششـمین رویـداد مهمترین جشـنواره 
سـینمایی کشـور باقی مانده اسـت. در هفته سـپری شده بحث پیش 
فرش بلیت های جشنواره و اختصاص برج میالد برای مراسم افتتاحیه 
جزو مهمترین اخبار محسـوب می شـدند و در کنار آن رسـانه ها نیز با 
مشخص شدن فیلم ها و زمان نمایش آنها در جشنواره به تولید اخبار 

درباره فیلم ها مشـغول هستند.

واقــع شــده اند، قیمــت 
ــان  ــزار توم ــروش 8 ه ــش ف پی

ــرای  ــت و ب ــان اس ــزار توم ــه 10 ه و گیش
ســینمای ســطح شــهر قیمــت پیــش فروش 
ــان  ــان و گیشــه 15 هــزار توم 12 هــزار توم
ــرای گیشــه  ــود. ســهمیه ای کــه ب خواهــد ب
در نظــر گرفته ایــم بــرای هــر فیلــم 20 
درصــد و کامــا محفــوظ اســت. بــازار ســیاه 
ــا  ــال ت ــن امس ــود دارد و م ــاله وج ــر س ه
ــد  ــا بعی ــان هــم شــنیده ام ام 500 هــزار توم
ــد.  ــه کن ــت را تهی ــی آن بلی ــم کس می دان
ــدارد چراکــه از روز دوم  ــه نظــرم واقعیــت ن ب
پیــش فــروش، ســهمیه جدیــدی اضافه شــد 
و افــراد عاقمنــد می توانســتند ســهمیه الزم 
را خریــداری کنند.)باشــگاه خبرنــگاران(
ــا از  ــی ه ــم کوتاه ــته فیل  خواس

جشــنواره فیلــم فجر|امســال و پــس از امــا و اگرهای بســیار و جلســاتی 
ــا ابراهیــم داروغــه زاده دبیــر ســی و  ــاه ب کــه نماینــدگان صنــف فیلــم کوت
ششــمین جشــنواره ملــی فیلــم فجر داشــتند فیلم های کوتــاه از خطر حــذف از 
جشــنواره نجــات یافتنــد و بــا اینکه منتقــدان درصــدد حذف حضــور فیلم های 
کوتــاه از جشــنواره بودنــد و تصمیــم ســال گذشــته را نادرســت می دانســتند، 
ولــی امســال هــم بــار دیگــر شــاهد حضــور 4 فیلــم کوتــاه در بخــش رقابتــی 
جشــنواره هســتیم و ســیمرغ فیلــم کوتــاه نیــز اهــدا می شــود.فیلم های کوتــاه 
انتخابــی امســال در پردیــس ملــت بــرای اهالــی رســانه اکــران دارند امــا اکران 

 داروغه زاده:متاســفانه بــرج میــاد 
فقــط بــرای رســانه ها نبــود| ابراهیــم 
داروغــه زاده دبیــر ســی و ششــمین جشــنواره 
ــدم  ــم »دو ق ــیه مراس ــر در حاش ــم فج فیل
تــا ســیمرغ« گفت:می خواســتم ســالن ها 
مختــص بــه اهالــی رســانه باشــد و ایــن امــر 

بــا حضــور در بــرج میــاد امکانپذیــر نبــود.
وی ادامــه داد: دوســت دارم دربــاره تمــام فیلم 
ــه  هــا نظــر داده شــود و همــه رســانه هــا ب
آن هــا بپردازنــد و کمتــر بــه حواشــی توجــه 
ــر  ــا اگ ــتم ام ــیه ها نیس ــران حاش ــم. نگ کنی
همــه در خدمــت اصــل قضیه باشــد اســتقبال 

میکنم.)آنا(
 مســعود نجفی:بــازار ســیاه بلیــت 
جشــنواره فجــر واقعیــت ندارد|مدیر 
روابــط عمومــی ســی و ششــمین جشــنواره 
فیلــم فجــر در خصــوص ســینماهای مردمی 
ــان  ــا، راگا و کی ــینمای تماش ــه س ــت: س گف

ــهر  ــوب ش ــه در جن ک

مردمــی آن همچنــان ممکــن نیســت در حالــی کــه مخاطبــان 
اصلــی هــر فیلمــی مــردم هســتند از همیــن رو صاحبــان فیلــم کوتــاه انتظــار 
داشــتند در ایــام برگــزاری جشــنواره ملــی فیلــم فجــر کــه مهمتریــن رویــداد 
ســینمایی کشــور محســوب مــی شــود شــرایطی مهیــا می شــد تــا آثــار کوتاه 
ــش  ــه نمای ــد ب ــی دارن ــت هــای جهان ــادی در کســب موفقی ــه ســهم زی ک

گذاشــته مــی شــد. )مهــر(
ــر  ــب خزایی ف ــوک کرد|حبی ــاری« را ک ــاز »الت ــر، س  خزایی ف
ــًا در  ــه قب ــر ک ــاخت. خزایی ف ــاری را س ــینمایی الت ــم س ــیقی فیل موس
ــان  ــا مهدوی ــروز ب ــرای نیم ــار و ماج ــتاده درغب ــینمایی ایس ــای س فیلم ه
همــکاری کــرده بــود، ایــن بــار هــم موســیقی فیلــم دیگــری از این فیلمســاز 
را ســاخت. اولیــن اکــران فیلــم التــاری در جشــنواره سی وششــم فجــر خواهد 
بــود و محمدحســین مهدویــان بــا ایــن فیلــم، بــرای ســومین ســال متوالــی، 
درجشــنواره حضــور خواهــد داشــت. پیــش از ایــن تصاویــری از بازیگــران این 
فیلــم در رســانه ها منتشــر شــده بــود و بــرای اولیــن بارتصویــری از حضــور 

ــاری منتشــر می شــود. )تســنیم( ــادر ســلیمانی در الت ن
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بازتــــاب

 احتمــال نشســتن ســیمرغ بــر شــانه کــدام بازیگــر مــرد 
بیشــتر اســت؟|بابک حمیدیــان بــا 4 فیلــم، ســاعد ســهیلی بــا 3 فیلــم، 
ــواد  ــیدی، ج ــن س ــی، هوم ــن کیای ــم و محس ــا 3 فیل ــر ب ــادی حجازی ف ه
عزتــی، امیــن حیایــی، امیــر جدیــدی، جمشــید هاشــم پور و ســعید آقاخانــی 
هــر کــدام بــا دو فیلــم در جشــنواره سی وششــم فیلــم فجــر حضــور دارند.)آنا(
 محمــد روح االمین:بــا »مصــادره« و »بــه وقــت شــام« ارتباط 
گرفتم|طراحــی لوگــو و پوســتر 6 فیلــم حاضــر در فجــر/ بــا »مصــادره« و 
»بــه وقــت شــام« ارتبــاط گرفتــم. محمــد روح االمیــن کــه امســال طراحــی 
پوســتر و لوگــوی 6 فیلــم حاضــر در جشــنواره فیلــم فجــر را بــر عهــده دارد، 
گفــت: »بــه وقــت شــام« فیلــم متفاوتــی نســبت بــه کارهــای اخیــر آقــای 

ــر شــده اســت.)فارس( ــه نظــرم از آن هــا جذاب ت ــا اســت و ب حاتمی کی
بــرای  تبلیــغ  ســکوی  معصومی:جشــنواره  خســرو   
ــاره  ــف« درب ــم »کار کثی ــردان فیل ــی کارگ ــرو معصوم فیلم هاست|خس
بســتری کــه جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم هــا ایجــاد مــی کنــد، گفــت: 
جشــنواره فیلــم فجــر ســکوی تبلیغــی بــرای فیلــم هاســت و اگر تماشــاگران 
از فیلــم شــما خوششــان بیایــد، هریــک آن را تبلیــغ مــی کننــد و بنابرایــن 
می تــوان پیــش بینــی کــرد فیلــم در اکــران هــم موفــق مــی شــود. در واقــع، 

ــد  ــا کمــک می کن ــروش فیلم ه ــه ف ــن جشــنواره ب ای
ــی محســوب  ــن خوب و ویتری

می شــود.)پانا(

ــدا  ــبز ص ــراغ س  چـــ
و ســیما بــه جشــنواره فیلــم 
ــود  ــاز می ش ــی آغ ــر در حال ــم فج ــنواره فیل ــمین جش ــی و شش فجر|س
کــه شــنیده شــده ســازمان صــدا و ســیما ســهم فراوانــی از زمــان خــود را بــه 
برنامه هــای زنــده بــا موضــوع ایــن رویــداد ســینمایی اختصــاص داده اســت.

شــاید انتخــاب مهــران مدیــری بــه عنوان مجــری برنامــه ســینمایی »هفت« 
در روزهــای برگــزاری جشــنواره فجــر هــم بــه دلیــل فقــر تلویزیــون در تولیــد 
برنامــه هــای مفــرح و ســرگرم کننده به مناســبت دهــه فجر انقاب اســامی 
باشــد.هر چنــد ایــن موضــوع را هــم می تــوان بــه عنــوان چراغ ســبز ســازمان 

صــدا و ســیما بــه ســینما مــورد بررســی قــرار داد. )ایســکانیوز(
 کارگـردان »فیلشــــاه«:خودم را نماینده ســـینمای کــودک 
در جشـــــنواره می دانم|کارگــردان فیلــم »فیلشــاه« از انتخاب فیلمش 
بــرای جشــنواره فیلــم فجــر ابــراز خوشــحالی کــرد و خــود را نماینده ســینمای 
کودک و انیمیشــن در این جشــنواره دانســت. »فیلشــاه« انیمیشــن ســینمایی 
ــری  ــد جعف ــی حام ــان، تهیه کنندگ ــادی محمدی ــی ه ــه کارگردان ــی ب ایران
و محصــول گــروه هنـــــر پویاســت.این کارگــردان جــوان دربــاره بــه تیــم 

ســاخت فیلــم توضیــح داد: بیــش از 200 
ــد و  ــرای تولیــد ایــن فیلــم کار کرده ان نفــر ب
بــه طــور کلــی ســاخت ایــن فیلــم دو ســال 
ــاره  ــاه« درب ــید.کارگردان »فیلش ــول کش ط
مشــکاتی کــه در حیــن ســاختن فیلم بــا آن 
مواجــه شــده اســت، گفــت: تولیــد انیمیشــن 
کار بســیار ســخت و پیچیــده ای اســت و بــه 
ــاز  ــیاری نی ــص بس ــانی و تخص ــع انس مناب
ــت  ــق اس ــی دقی ــوژی در آن خیل دارد، تکنول
ــد ســخت افزارهای بســیار  ــی نیازمن و از طرف

خوبــی اســت.)پانا(
 پایــان مناقشــات دربــاره بهترین 
فیلــم مردمــــی|امسال رای گیــری 
بهتریــن فیلــم مردمــی تنهــا بــا بلیت هایــی 
ــاق  ــداری شــده اتف ــردم خری ــه توســط م ک
می افتــــد و بلیت هــای رایــــــگان عوامــل 
امــکان شــرکت در نظرســنجی ندارد.)کانال 

هفــت(

ــیمرغ   ســ
در گــذر زمــــــــان؛ معرفــی یک 
ــینما/  ــه س ــده دار ب ــردان آین کارگ
رضــا میرکریمــی، پدیده جشــنواره| 
ــم فجــر در 1381،  ــی فیل جشــنواره بین الملل
ــران  ــینمای ای ــه س ــی را ب ــردان جوان کارگ
معرفــی کــرد. ســیدرضا میرکریمــی بــا فیلــم 
ــی روشــن اســت«  ــینمایی »اینجــا چراغ س
برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن کارگردانــی 
ــن  ــش از ای ــد پی ــر چن ــی ه ــد. میرکریم ش
ــرباز«  ــودک و س ــد »ک ــه بلن ــم نیم ــا فیل ب
ــا  ــود، ام ــان داده ب ــود را نش ــای خ توانایی ه
ــرای  ــه منتقدیــن و هــم ب از همیــن ســال ب
عمــوم سینمادوســتان معرفی شد.)باشــگاه 

ــوان( ــگاران ج خبرن
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