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واقعیــت ایــن اســت کــه جشــنواره ســی ونهم فیلــم فجــر یکــی از متفاوت تریــن دوران خــود را بــه دلیــل شــرایط اجتماعــی 
تجربــه می کنــد. بحــران کرونــا نه تنهــا شــیوه برگــزاری جشــنواره را تغییــر داده، کــه شــیوه ارزیابــی آثــار را هــم بــا تغییراتــی 
مواجــه کــرده، از جملــه حــذف یــا غیبــت هیئــت انتخــاب و داوری همــه آثــار از ســوی هیئــت داوران. حــاال بــا اعــام اســامی 
هیئــت داوران، ردپــای ایــن تغییــر را می تــوان در چینــش و ترکیــب آن هــم ردیابــی کــرد. تغییــری کــه شــمایل متفاوت تــری 
غ از هــر گونــه ســوگیری کیفــی، عنصــر تازگــی در آن برجســته اســت. مهم تریــن ویژگــی  نســبت بــه دوره هــای قبلــی دارد و فــار
هیئــت داوران جشــنواره ســی ونهم فیلــم فجــر، اولیــن حضــور اغلــب آن هــا در مقــام داوری اســت. بــه عبــارت دیگــر، بیشــتر 
اعضــای هیئــت داوران، اولیــن داوری خــود را در جشــنواره فجــر تجربــه می کننــد. افــرادی کــه هــم بــرای اولیــن بار در کســوت 
داور جشــنواره قــرار گرفتنــد و هــم بــرای اولیــن بــار در غیــاب هیئــت انتخــاب، بایــد تمــام آثــار را داوری کننــد. در بیــن داوران 
ــر فیلم بــرداری(،  ــر فرهنگــی(، ســاره بیــات )بازیگــر(، مرتضــی پورصمــدی )مدی امســال کــه شــامل  محمــد احســانی )مدی
بهــرام توکلــی )نویســنده و کارگــردان(، نیمــا جاویــدی )نویســنده و کارگــردان(، ســیدجمال ســاداتیان )تهیه کننــده( و 
مصطفــی کیایــی )نویســنده و کارگــردان( می شــود، فقــط جمــال ســاداتیان و محمــد احســانی در دوره هــای ۳۴ و ۳۷ 
جشــنواره فجــر داور ایــن رویــداد بوده انــد. البتــه ایــن نوبودگــی بــه معنــای بی تجربگــی نیســت. پنــج نفــری کــه امســال در 
موقعیــت »داور اولــی« قــرار گرفته انــد، چهره هــای شناخته شــده و قابــل وثــوق در حــوزه تخصصــی خــود هســتند. دوم 
این کــه همــه چهره هــای جــوان و امتحــان پــس داده ای در ســینما هســتند کــه خاقیــت، نــوآوری و صاحــب ایــده بــودن را 
ــین  ــان در ادوار پیش ــا آثارش ــان ی ــد و خودش ــت کرده ان ــرداری و... ثاب ــی، فیلم ب ــازی، فیلمنامه نویس ــای فیلم س در حوزه ه
غ را لمــس کرده انــد. در واقــع جــوان بــودن هیئــت داوران امســال نــه لزومــا  جشــنواره مــورد ســتایش قــرار گرفتــه و ســیمر
بــر مبنــای سن وســال یــا ســابقه ســینمایی آن هــا، کــه بــا معیارهایــی همچــون صاحــب نــگاه نــو، نــوآوری و تخصــص در 
ســینما قابــل محــک زدن اســت و می توانــد نویدبخــش خونــی تــازه در رگ داوری جشــنواره فیلــم فجــر باشــد. گرچــه بــه 
نظــر می رســد جــای یــک منتقــد کــه در چنــد دوره اخیــر جشــنواره فجــر در هیئــت داوران حضــور داشــتند، خالــی اســت. 
امیــد اســت کــه جشــنواره امســال کــه بــه دلیــل بحــران کرونــا، دوره متفاوتــی را تجربــه می کنــد، نه فقــط داوران متفــاوت، 
ــان را  ــدان و مخاطب ــار، منتق ــان آث ــترده تری از صاحب ــف گس ــل کار طی ــد و حاص ــه کن ــم تجرب ــی را ه ــای متفاوت ــه داوری ه ک
راضــی کنــد. در گام اول بایــد ایــن ترکیــب تــازه هیئــت داوران را بــه فــال نیــک گرفــت و آن را یکــی از اتفاقــات خــوب جشــنواره 
ســی ونهم دانســت. آثــار آن هــا در دوره هــای گذشــته داوری شــد و اعتبــار یافــت و حــاال این بــار بایــد اعتبــار خــود را در 

آزمــون داوری بســنجند.

نو تجربه ای  اولی ها؛  داور 
درباره ترکیب هیئت داوران جشنواره سی و نهم

سیدرضا صائمی
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خبـــــــــــــــــــــر

  معرفی اعضای هیئت داوران بخش 
مسابقه سینمای ایران

بخــش  داوران  هیئــت  اعضــای  هفتــه  آغــاز  در 
غ( در  مســابقه ســینمای ایــران )ســودای ســیمر
ســی ونهمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر معرفــی 

شــدند.
دبیــر  طباطبایی نـــــــــــژاد،  ســــــــیدمحمدمهدی 
ســی ونهمین جشــنواره فیلــم فجــر، در حکمــی 
محمــد احســانی )مدیــر فرهنگــی(، ســاره بیــات 

ــر فیلم بــرداری(، بهــرام توکلــی )نویســنده  )بازیگــر(، مرتضــی پورصمــدی )مدی
ــاداتیان  ــیدجمال س ــردان(، س ــنده و کارگ ــدی )نویس ــا جاوی ــردان(، نیم و کارگ
)تهیه کننــده( و مصطفــی کیایــی )نویســنده و کارگــردان( را بــه عنــوان اعضــای 

غ منصــوب کــرد. هیئــت داوران بخــش ســودای ســیمر
از ویژگی هــای بــارز هیئــت داوران بخــش مســابقه ســینمای ایــران در جشــنواره 
ســی ونهم کارنامــه قابــل توجــه اعضــای آن در ادوار گذشــته جشــنواره فیلــم 

فجــر اســت.

غ بود. اخبار سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر در هفته گذشته تحت تاثیر معرفی اعضای هیئت داوران بخش سودای سیمر
اعام اسامی آثار حائز شرایط حضور در جشنواره فیلم فجر، جزئیات داوری فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران و بیانیه هیئت داوران 

این بخش از دیگر اخبار مهم این رویداد سـینمایی در هفته پیش بودند که در ادامه مروری بر آن ها خواهیم داشـت.

داوران به تماشای فیلم ها نشستند، 
چراغ استودیوها روشن شد

مروری بر مهم ترین اخبار جشنواره سی ونهم
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خبـــــــــــــــــــــر

  آغاز داوری فیلم های بخش 
سودای سیمرغ

ــه  ــا ب ــی فیلم ه ــخه نهای ــه نس ــت ارائ ــان مهل ــا پای ب
فیلــم  جشــنواره  دوره  ســی ونهمین  دبیرخانــه 
فجــر، داوری آثــار از ســوی هیئــت داوران بخــش 
غ( از  مســابقه ســینمای ایــران )ســودای ســیمر

دوشــنبه 22 دی مــاه آغــاز شــد.
طبــق اعــام دبیرخانــه جشــنواره بــه دلیــل حجــم 
از  تعــدادی  فنــی  اســتودیوهای  ترافیــک  بــاالی 
جشــنواره  در  شــرکت  شــرایط  حائــز  فیلم هــای 
ســی ونهم بــا وجــود آمــاده بــودن موفــق بــه تهیــه 
نســخه DCP در مهلــت مقــرر نشــدند و بــا مجــوز 
دبیــر جشــنواره فرصتــی چنــد روزه بــه صاحبــان 
آثــار بــرای ارائــه نســخه نهایــی فیلــم بــه دبیرخانــه 

داده شــد.

جشــنواره  داوران  هیئــت  نوشــتار   
فجــر بــرای مخاطبــان

اعضــای هیئــت داوران بخــش مســابقه ســینمای 
فیلــم  جشــنواره  دوره  ســی ونهمین  در  ایــران 
از  خــود  داوری  احــکام  دریافــت  از  پــس  فجــر 
ســیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد، دبیر جشنواره، 
و پیــش از آغــاز داوری آثــار نوشــتاری را خطــاب بــه 

ــد. ــر کردن ــران منتش ــینمای ای ــان س مخاطب
در بخشــی از ایــن متــن آمــده اســت: »امســال در 
شــرایط همه گیــری ویــروس کرونــا هــزاران جــاِن 
عزیــز را از میــان هم وطنانمــان از دســت داده ایــم.

در چنیــن زمانــی، چــه انگیــزه ای بــرای تماشــا و 
قضــاوت و تشــویق ســینمای ایــران می مانــد جــز 
ایمــان راســخ بــه ایــن بــاور کــه هرگــز نبایــد تســلیم 
ــه  ــا مای ــدن تنه ــلیم ش ــد و تس ــرگ ش ــی و م تاریک
ــران را از  ــینمای ای ــه س ــت ک ــی اس ــحالی آنان خوش

نمی خواهنــد.  اســاس 
هیئــت داوران جشــنواره ســی ونهم فیلــم فجــر 
ــران  ــه ایــن امــر کــه ارکان ســینمای ای ــا اشــراف ب ب
جــدی  آســیب  متعــدد،  بحران هــای  میانــه  در 
دیــده و تمامــی صنــوف دچــار مشــکات متعــدد 
شــده اند، امیــدوار اســت امســال و در خاص تریــن 
دوره جشــنواره فیلــم فجــر، بتوانــد بــدون هیــچ 
ممکــن،  خطــای  کمتریــن  بــا  و  پیــش داوری 
ایــران  ســینمای  فیلم هــای  عادالنــه  داوری  بــه 

بنشــیند.«

ــرایط شــرکت در  ــز شــــــــ  اعــام اســامی فیلم هــای حائــــــــــ
جشــنواره فیلــم فجــر

ــم  ــی 110 فیل ــس از بررس ــر پ ــم فج ــنواره فیل ــی ونهمین دوره جش ــه س دبیرخان
آیین نامــه  بــا  تطابــق  نظــر  از  ثبت نــام  فرم هــای  ارزیابــی  و  ثبت نام شــده 
جشــنواره، اســامی فیلم هــای حائــز شــرایط شــرکت در ایــن رویــداد ســینمایی 

ــرد.  ــام ک را اع
ــر  ــنواره از نظ ــن دوره جش ــرکت در ای ــان ش ــای متقاضی ــاس، فرم ه ــن اس ــر ای ب
ســال تولیــد، دارا بــودن پروانــه ســاخت ســینمایی، ارائــه نشــدن فیلــم در 
دوره گذشــته جشــنواره و... مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و درنهایــت 62 فیلــم از 
بیــن آثــار متقاضــی )حــدود 5۷ درصــد آثــار( حائــز شــرایط شــرکت در جشــنواره 

ــدند. ــناخته ش ــی ونهم ش س
وضعیــت پروانــه نمایــش فیلم هــای این دوره نیز مشــخص شــد کــه از 62 فیلم 
حاضــر، 1۴ فیلــم تاکنــون پروانــه نمایــش دریافــت کرده انــد و ۴8 فیلم در دســت 

بررســی شــورای پروانــه نمایــش فیلم های ســینمایی قــرار دارند.
هم چنیــن از بیــن فیلم هــای متقاضــی شــرکت در ســی ونهمین جشــنواره فیلــم 
فجــر، پنــج فیلــم »روشــنایی« بــه کارگردانــی کامشــاد کوشــان، »ترانه هــای 
پــدری« بــه کارگردانــی محمــد بصیــری، »بانک زده هــا« بــه کارگردانــی جــواد 
اردکانــی، »موافقــت اصولــی« بــه کارگردانــی امیــر پورکیــان و »کوســه« بــه 
کارگردانــی علــی عطشــانی بــه علــت مســائل فنــی و آمــاده نبــودن از شــرکت در 

ــد. جشــنواره انصــراف دادن
اسامی 62 فیلم حائز شرایط به این شرح است: 

»آفتــاب نیمه شــب« بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی شــهریار بحرانــی، »آهنــگ دو 
نفــره« بــه کارگردانــی آرزو ارزانــش و تهیه کنندگــی جــواد نوروزبیگــی، »آهــو« بــه 
کارگردانــی هوشــنگ گلمکانــی و تهیه کنندگــی جــواد نوروزبیگــی، »ابلــق« بــه 
کارگردانــی نرگــس آبیــار و تهیه کنندگــی محمدحســین قاســمی، »اتومبیــل« 
ــرد،  ــی زاده ف ــی عبدالعل ــی عل ــه و تهیه کنندگ ــری رامش ــی می ــی عل ــه کارگردان ب
»اوج 110« بــه کارگردانــی ســیاوش ســرمدی و تهیه کنندگــی جلیــل شــعبانی، 
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»بابــا ســیبیلو« بــه کارگردانــی ادویــن خاچیکیــان 
بــه  »بام بــاال«  احمــدی،  احمــد  تهیه کنندگــی  و 
کارگردانی ســیدجمال سیدحاتمی و تهیه کنندگی 
بهــروز مفیــد، »بچــه گرگ هــای دره ســیب« بــه 
کارگردانــی فریــدون نجفــی و تهیه کنندگــی مجیــد 
برزگــر، »بچه هــای طوفــان« بــه کارگردانــی صــادق 
مرزبــان،  پروانــه  تهیه کنندگــی  و  صادق دقیقــی 
»بــدوِن همــه چیــز« بــه کارگردانــی محســن قرایــی 
و تهیه کنندگــی جــواد نوروزبیگــی، »بــرای مرجان« 
زرگرنــژاد،  بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی حمیــد 
»بعــد از اتفــاق« بــه کارگردانــی پوریــا حیــدری اوره 
و تهیه کنندگــی شــهاب حســینی، »بی آبــان« بــه 
تهیه کنندگــی  و  کوروش نیــا  مهــرداد  کارگردانــی 
کارگردانــی  بــه  »پــدری«  قاســمی،  علی محمــد 
حســین دارابــی و تهیه کنندگــی محمدرضــا شــفاه، 
کارگردانــی  بــه  )انیمیشــن(  دلفینــی«  »پســر 
محمــد خیراندیــش و تهیه کنندگــی محمدامیــن 
همدانــی، »تــارا« بــه کارگردانــی کاوه قهرمــان و 
تهیه کنندگــی ســیدغامرضا موســوی، »تــروا« بــه 
کارگردانــی محمــد علیزاده و تهیه کنندگی یوســف 
منصــوری، »تــک تیرانــداز« بــه کارگردانــی علــی 
غفــاری و تهیه کنندگــی ابراهیــم اصغــری، »تی تــی« 
پناهنــده،  آیــدا  تهیه کنندگــی  و  کارگردانــی  بــه 
»چــپ، راســت« بــه کارگردانــی حامــد محمــدی 
روزبهانــی،  محمــدی  منوچهــر  تهیه کنندگــی  و 
»حــرف آخــر« بــه کارگردانــی ابراهیــم شــفیعی و 
ــد  ــم تجدی ــاه حاتمی، »حک ــی ش ــی عل تهیه کنندگ

تهیه کنندگــی رضــا کریمــی،  بــه کارگردانــی محمدامیــن کریم پــور و  نظــر« 
»خانــه ماهــرخ« بــه کارگردانــی شــهرام ابراهیمــی و تهیه کنندگــی محمدرضــا 
محمــدی و سیدشــهاب الدین حســینی، »خــط فرضــی« بــه کارگردانــی فرنوش 
صمــدی و تهیه کنندگــی علــی مصفــا، »خورشــید آن مــاه« بــه کارگردانی ســتاره 
ــی  ــه کارگردان ــارم« ب ــد چه ــدی، »ران ــر محم ــی منوچه ــکندری و تهیه کنندگ اس
علیرضــا امینــی و تهیه کنندگــی مرتضــی شایســته، »ُرمانتیســم عمــاد و طوبــا« 
بــه کارگردانــی کاوه صبــاغ زاده و تهیه کنندگــی مهــدی صبــاغ زاده، »روز ششــم« 
ــیفی  آزاد،  ــان س ــی رحم ــل و تهیه کنندگ ــم زاده اص ــت قاس ــی حج ــه کارگردان ب
تهیه کنندگــی  و  آذرنــگ  حمیدرضــا  کارگردانــی  بــه  آبــادان«  روزگاری،  »روزی 
ــازی  ــی روح اهلل حج ــه کارگردان ــن« ب ــکندری، »روش ــداهلل اس ــی و عب ــی اوج عل
و تهیه کنندگــی روح اهلل حجــازی و جــواد نوروزبیگــی، »زاالوا« بــه کارگردانــی 
ــد«  ــرادری، »زد و بن ــرادری و روح اهلل ب ــمیرا ب ــی س ــری و تهیه کنندگ ــان امی ارس
بــه کارگردانــی داود نــوروزی و تهیه کنندگــی مقصــود جبــاری، »ســایه زندگــی« 
بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی حمیــد خیرالدیــن، »ســتاره بــازی« بــه کارگردانــی 
هاتــف علیمردانــی و تهیه کنندگــی علــی ســرتیپی، »ســلفی بــا رســتم« بــه 
کارگردانــی و تهیه کنندگــی حســین قناعت، »ســه روز و ســه قتل« بــه کارگردانی 
مســعود امینــی تیرانــی و تهیه کنندگــی جعفــر صانعی مقــدم، »ســیاه باز« بــه 
کارگردانــی حمیــد همتــی و تهیه کنندگــی علــی قائم مقامــی، »شــاه ماهی« 
بــه کارگردانــی نــادر مقــدس و تهیه کنندگــی افســانه منــادی، »شــهربانو« بــه 
کارگردانــی مریــم بحرالعلومــی و تهیه کنندگــی پــگاه احمــدی، »شــیرجه بــزرگ« 
بــه کارگردانــی کریم لــک زاده و تهیه کنندگی محمدرضا شــفیعی، »شیشــلیک« 
بــه کارگردانــی محمدحســین مهدویــان و تهیه کنندگــی محمدرضــا منصــوری، 
»صحنــه زنــی« بــه کارگردانــی علیرضــا صمــدی و تهیه کنندگــی مجیــد رضابــاال، 
»طبقــه یــک و نیــم« بــه کارگردانــی نویــد اســماعیلی و تهیه کنندگــی غامرضــا 
آزادی، »طاخــون« بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی ابراهیــم شــیبانی، »عــروس 
خیابــان فرشــته« بــه کارگردانــی مهــدی خســروی و تهیه کنندگــی محمدرضــا 
شــریفی نیا، »غیبــِت موجــه« بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی عبــاس رافعــی، 
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حمیــد  کارگردانــی  بــه  وحشــی«  و  »قاتــل 
نعمــت اهلل و تهیه کنندگــی عبــاس نــادران، »کارو« 
تهیه کنندگــی  و  مرادپــور  احمــد  کارگردانــی  بــه 
حســین صابــری، »گل بــه خــودی« بــه کارگردانــی 
ــی،  ــی قائم مقام ــی عل ــری و تهیه کنندگ ــد تج احم
و  تبریــزی  عــادل  کارگردانــی  بــه  »گیجــگاه« 
تهیه کنندگــی میرولــی اهلل مدنــی و حنیف ســروری، 
»الک پشــت و حلــزون« به کارگردانی رضا حماســی 
و تهیه کنندگــی هوشــنگ نورالهــی، »لــِب خــط« بــه 
کارگردانــی علــی جبــارزاده و تهیه کنندگــی علــی 
عبدالعلــی زاده، »لیپــار« بــه کارگردانــی حســین 
ریگــی و تهیه کنندگــی ســعید خانــی، »مامــان« 
بــه کارگردانــی آرش انیســی و تهیه کنندگــی مجیــد 
برزگــر، »مهــران« بــه کارگردانــی رقیــه توکلــی و 
بــه  »نارگیــل«  پیرهــادی،  محمــد  تهیه کنندگــی 
تهیه کنندگــی  و  اطیابــی  ســیدداود  کارگردانــی 
ســیدابراهیم عامریــان، »نیلگــون« بــه کارگردانــی 
ایــرج  تهیه کنندگــی  و  ســهیلی زاده  حســین 
محمــدی، »ورود و خــروج ممنــوع« بــه کارگردانــی 
امیــد آقایــی و تهیه کنندگــی مرتضــی شایســته، 
صاحبــی  مهــدی  کارگردانــی  بــه  »ُهرمــاس« 
»یــدو«  پورمحمــدی،  ابــوذر  تهیه کنندگــی  و 
فراموشــجانی  جعفــری  مهــدی  کارگردانــی  بــه 
»یقــه  و  مصبــاح  محمدرضــا  تهیه کنندگــی  و 
ــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی شــهرام  ســفیدها« ب

ــلخی. مس

 آشنایی با آثار داوری شده 
در بخش اقام تبلیغی جشنواره 

سی ونهم
امســال در بخــش اقــام تبلیغــی ســی ونهمین 
ــتر،   ــش پوس ــر در بخ ــر ۳۴ اث ــم فج ــنواره فیل جش
۳0 اثــر در بخــش آنونــس و تیــزر و هم چنیــن 15 

می شــوند.  داوری  عکــس 
ــار و ارائه کننــدگان آن هــا  در ادامــه اســامی ایــن آث

می آیــد.
34 اثــر در بخــش پوســتر: »امیــــــــــر« احســان 
برآبــادی، »ایســـــــــتگاه اتمســفر« وحیــــــــــــــــــد 
عبدالحســینی، »آبــادان یــازده 60« )ســه پوســتر( 
محمــد تقی پــور و محمــد شــکیبا، »پــرو« )هــر 
لبــاس داســتانی دارد( )ســه پوســـــــــــتر( بهــزاد 
رئیســی  ســلمان  ازدواج«  »پــروژه  نعلبنــدی، 
بارئــی  حامــد  سرچشــمه«  »تــرور  عبدالهــی، 

طبــری، »تیــغ و ترمــه« احســان برآبــادی، »حکایــت دریــا« و »حمــال طــا« 
وحیــد عبدالحســینی، »خــروج« )ســه پوســتر( محمــد تقی پــور )2 طــرح( 
و محمــد شــکیبا، »خــوب، بــد، جلــف2: ارتــش ســری« )دو پوســتر( شــایان 
هوشــمندی،  محمدحســین  گــردو«  »درخــت  و  »خورشــید«  شــفابخش، 
پوســتر(  )دو  پروانــه«  »شــنای  عبدالحســینی،  وحیــد  نارنجــی«  »روزهــای 
محمدحســین هوشــمندی، »طــا« شــایان شــفابخش، »گیلــدا« )دو پوســتر( 
وحیــد عبدالحســینی و احمد غامــی، »مردن در آب مطهــر« محمد موحدنیا، 
»مهمانخانــه ماه نو« )دو پوســتر( وحید عبدالحســینی، »ناگهان درخــت« )دو 
پوســتر( شــایان شــفابخش، »هفــت و نیــم« )دو پوســتر( وحید عبدالحســینی 

و محمــد موحدنیــا.
30 اثــر در بخــش آنونــس و تیــرز: »ایســتگاه اتمســفر« عرفــان ســتارالعیوب، 
»آبــادان یــازده 60« امیــد میرزایــی، »آبــی بــه رنگ آســمان« مســعود رفیــع زاده، 
لبــاس داســتانی دارد(  »بی حســی موضعــی« حامــد بتولــی،  »پــرو« )هــر 
ــی  ــه« مرتض ــغ و ترم ــد، »تی ــد واح ــد« محم ــا اب ــدی، »ت ــزاد نعلبن ــزر( به )دو تی
موحــد، »حکایــت دریــا« )دو تیــزر( عرفــان ســتارالعیوب و مســعود رفیــع زاده، 
»خــروج« امیــد میرزایــی و محمدمهــدی محمــدی، »خــوب، بــد، جلــف2: ارتش 
ســری« مســعود رفیــع زاده، »خورشــید« حمیــد نجفــی راد، »دوئــت« عرفــان 
ــان  ــر« عرف ــر نظ ــتارالعیوب، »زی ــان س ــی« عرف ــای نارنج ــتارالعیوب، »روزه س
ــی راد،  ــد نجف ــی و حمی ــم میرزای ــزر( میث ــه«  )دو تی ــنای پروان ــتارالعیوب، »ش س
»طــا« مســعود رفیــع زاده، »کشــتارگاه« حمیــد نجفــی راد، »لتیــان« مســعود 
رفیــع زاده، »مــردن در آب مطهــر« محمــد واحــد، »منگــی« )دو تیــرز( محمــد 
واحــد و حامــد بتولــی، »مهمانخانــه مــاه نــو« عرفــان ســتارالعیوب، »ناگهــان 
درخــت« مســعود رفیــع زاده، »هایایــت« محمــد واحــد و »هفــت و نیــم« 

محمــد واحــد.
یــازده 60« علــی نیک رفتــار، »بنفشــه  اثــر در بخــش عکــس: »آبــادان   13
آفریقایــی« حبیــب مجیــدی، »بهــت« مجیــد خمســه نیا، »تیــغ و ترمــه« مهــدی 
ــط  ــی، »خ ــجاد ایمان ــروج« س ــتری، »خ ــعود اش ــا« مس ــت دری ــدری، »حکای حی
باریــک قرمــز« ارســان امانتــی، »خورشــید« ســحاب زری بــاف، »درخــت گــردو« 
مجیــد طالبی، »ســازهای ناکوک« محمدمهدی دل خواســته، »شــنای پروانه« 
فتــاح ذی نــوری، »گیلــدا« جمــال حمیــدی، »مــردن در آب مطهــر« پیمــان 
داداش زاده، »مرواریــد« حبیــب مجیــدی و »ناگهــان درخــت« علــی نیک رفتــار.
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  جزئیات برگزاری جشنواره 
سی ونهم به روایت مدیر روابط  

عمومی جشنواره
مسعـــــــــود نجفــی، مدیــر روابــط  عمومــــــــــی 
ســی ونهمین دوره جشــنواره فیلــم فجـــــــــــــــــر، 
بــا حضـــــــــــــــور در برنامــه »یــه روز تــازه« بــه ارائه 
توضیحاتــی دربــاره نحوه برگزاری جشــــــــــــــنواره 

ســی ونهم پرداخــت.
وضعیــت حضــور ســینماگران و اهالــی رســانه 
در جشــنواره، احتمــال وجــود اکــران مردمــی، 
نحــوه حضــور فیلم هــای مســتند و انیمیشــن 
مدیــر  کــه  هســتند  موضوعاتــی  جملــه  از  و... 
روابــط  عمومــی جشــنواره فیلــم فجــر دربــاره آن 

داد. توضیــح 
مســعود نجفــی دربــاره وضعیــت حضــور اهالــی 
مــا  گفــت:  ســی وهفتم  جشــنواره  در  رســانه 
و  را دیرتــر شــروع کرده ایــم  امســال جشــنواره 
اهالــی  بــرای  فیلم هــا  نمایــش  تکلیــف  چــون 
نیســت،  هــم  هنــــوز  و  نبــود  قطعــی  رســانه 
امــا  نداشــته ایم.  رســانه  اهالــی  ثبت نــام 
انجــام  الزم  برنامه ریزی هــای  و  پیش  بینی هــا 
ــازه  ــا اج ــه م ــه ب ــض این ک ــه مح ــت و ب ــده اس ش
داده شــود، در ایــن زمینــه اقــدام خواهیــم کــرد. 
اســاس  بــر  مــا  داد:  توضیــح  ادامــه  در  او 
ثبت نام هــا و عملکــرد ســال گذشــته رســانه ها 
و محدودیت هــای امســـــــــــــــــال ارزیابی هایــی 
کرده ایــم و درنهایــت بــه تعــدادی رســیدیم کــه 
ــد  ــه خواه ــامی گرفت ــانه ها اس ــی رس ــا هماهنگ ب
شــد و درنهایــت اگــر قــرار باشــد مــا در خدمــت 
انجــام  الزم  اقدامــات  باشــیم،  رســانه  اهالــی 
خواهــد شــد. فکــر می کنــم طــی چنــد روز آینــده 
بــه قطعیــت برســیم کــه امســال بــرای اهالــی 
ــم  ــم خواهی ــش فیل ــار نمای ــان آث ــانه و صاحب رس

ــر. ــا خی ــت ی داش
نجفــی در پاســخ بــه این کــه آیــا اهالــی رســانه 
و منتقــدان در محلــی مجــزا بــه تماشــای آثــار 
گذشــته  ســال های  مــا  گفــت:  می نشــینند، 
ــد و  ــرا ش ــه اج ــتیم ک ــه ای داش ــن برنام ــم چنی ه
بخشــی از افــراد در مقــر اصلــی جشــنواره مســتقر 
پوشــش  را  خبــری  نشســت های  و  می شــدند 
می دادنــد. جمعــی از منتقــدان و اصحاب رســانه 
هــم خواســتار تماشــای فیلم هــا در محلــی خــارج 
از مقــر اصلــی جشــنواره بودنــد، کــه ایــن امــکان 

در پردیــس چهارســو برایشــان فراهــم شــد و از این کــه بی هیاهــو فیلم هــا 
ــتند.  ــت داش ــتند، رضای ــتی می نوش ــا یادداش ــد ی ــد و نق ــا می کردن را تماش
ــار نمایــش  ــان آث ــی رســانه و صاحب ــرای اهال امســال هــم اگــر قــرار باشــد ب
فیلــم داشــته باشــیم، مــکان دومــی بــرای تماشــای فیلم هــا مشــخص 
ــت  ــینمایی مل ــس س ــاد و پردی ــرج می ــا ب ــی م ــه اصل ــه دو گزین ــود ک می ش
اســت، کــه یکــی مقــر اصلــی و دیگــری بــه نمایــش فیلم هــا اختصــاص پیــدا 

ــرد. ــد ک خواه
ــح  ــال توضی ــنواره امس ــی در جش ــران مردم ــزاری اک ــال برگ ــاره احتم او درب
داد: اکــران مردمــی همان طــور کــه دبیــر جشــنواره در نشســت خبــری اعــام 
کردنــد، پیش بینــی ســوم بــرای برگــزاری جشــنواره اســت. نخســتین برنامــه 
نمایــش فیلم هــا بــرای داوران و دومیــن برنامــه نمایــش آثــار بــرای اهالــی 
رســانه اســت، کــه مــا هنــوز دربــاره نمایــش آثــار بــرای اهالــی رســانه  و مــردم 
بــه قطعیــت نرســیده ایم. امــا بــا توجــه بــه این کــه وضعیــت تهــران زرد 
شــده و ســینماها بــاز شــده اند، پیش بینــی می کنیــم اگــر ایــن رونــد ادامــه 
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داشــته باشــد، بــه صــورت محــدود در خدمــت 
مــردم باشــیم.

فجــر  فیلــم  جشــنواره  عمومــی  روابــط  مدیــر 
رویــداد  ایــن  در  حضــور  متقاضــی  آثــار  دربــاره 
حضــور  متقاضــی  فیلــم   110 گفــت:  ســینمایی 
در جشــنواره بودنــد و بــا ارزیابــی دبیرخانــه بــر 
اســاس آیین نامــه درنهایــت فهرســت 62 فیلــم 
حائــز شــرایط حضــور در جشــنواره امســال اعــام 
شــد. هیئــت داوران تماشــای فیلم هایــی را کــه 
DCP آن هــا بــه جشــنواره رســیده  اســت، آغــاز 
کرده انــد و فکــر می کنــم تــا اوایــل بهمــن بتوانیــم 
نامــزدا را اعــام کنیــم؛ نامزدایــی کــه اگــر شــرایط 
ــد.  ــرار می گیرن ــش ق ــه نمای ــود، در برنام ــا ش مهی
کمتــر  فیلم هــا  تعــداد  این کــه  احتمــال  البتــه 
شــود هــم وجــود دارد، زیــرا ممکــن اســت برخــی 

از فیلم هــا بــه زمــان جشــنواره نرســند.
ــا  ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــی جش ــط عموم ــر رواب مدی
اشــاره بــه حــذف هیئــت انتخــاب در ایــن دوره 
دلیــل  بــه  را  زمــان  از  بخشــی  مــا  کــرد:  بیــان 
ــنواره  ــزاری جش ــت برگ ــودن وضعی ــخص ب نامش
بــه جهــت شــرایط کرونــا از دســت دادیــم و بــه 
همیــن دلیــل زمــان کافــی بــرای تماشــای فیلم ها 
از ســوی هیئــت انتخــاب نداشــتیم. از طرفــی، 
تعــداد فیلم هــا نســبت بــه ســال گذشــته ریــزش 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــت و ب ــته اس ــدی داش ۴0 درص

فیلم هایــی کــه احتمــال دارد بــه جشــنواره نرســند، پیش بینــی می شــود 
تعــداد معقولــی فیلــم بــرای بررســی از ســوی داوران باقــی بمانــد.

ــه  ــود ک ــا ب ــی کرون ــوارد تحمیل ــاب از م ــت انتخ ــود هیئ ــت: نب ــه گف او در ادام
بــا اســتقبال مواجــه شــد. حتــی برخــی ایــن پیشــنهاد را داده انــد کــه در 
ســال های بعــد هــم کــه شــرایط عــادی می شــود، ایــن رونــد را داشــته باشــیم 
کــه فیلم هــا ماننــد بســیاری از جشــنواره های دنیــا بــدون هیئــت انتخــاب 
بــه جشــنواره بیاینــد و داوری شــوند. فکــر می کنــم تجربــه امســال درنهایــت 
خروجــی موفقــی داشــته باشــد. ضمــن این کــه هیئــت داوران در جمــع 

تخصصــی خــود بــا دقــت فیلم هــا را ارزیابــی می کننــد.
ــر ایــن  ــی ب ــده کل ــح داد: عقی ــه انتخــاب هیئــت داوران توضی نجفــی در زمین
اســت کــه هیئــت داوران ایــن دوره، هیئت داوران جســوری اســت کــه جوانان 
متخصصــی  افــراد  امســال  داوران  هیئــت  می زننــد.  را  اول  حــرف  آن  در 
هســتند کــه کارنامــه خوبــی دارنــد و حضــور آن هــا در ایــن مــدت هــم نشــان 
ــد.  ــد و کارشــان را ادامــه می دهن ــزه فیلم هــا را می بینن ــا انگی می دهــد کــه ب
ضمــن این کــه در کنــار جوانــان، آقــای پورصمــدی و ســاداتیان حضــور دارنــد 
آقــای احســانی ســال ها تجربــه  از پیش کســوتان هســتند، به عــاوه  کــه 
ــت  ــوتان، هیئ ــان و پیش کس ــکل از جوان ــی متش ــوع جمع ــد و در مجم دارن

ــد داشــت. ــد کــه خروجــی خوبــی خواهن داوران امســال را تشــکیل داده ان
او در پایـان بـا اشـاره بـه نحـوه حضـور فیلم هـای مسـتند و انیمیشـن در ایـن 
دوره، تاکید کرد: قرار بر این بود که فیلم های مسـتند مسـابقه و بخش شـهید 
آوینی جشـنواره سینما حقیقت در جشـنواره فیلم فجر امسال حضور داشته 
باشـند، اما با توجه به درخواسـت برخی از مستندسازان، پیشنهاد مدیرعامل 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و موافقت دبیر جشنواره فیلم فجر، 
فیلم هـای بخـش خارج از مسـابقه و کرونای جشـنواره سـینما حقیقت هم به 

بخش مسـتند اضافه شـدند و قرار اسـت داوری شـوند.
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  نگاهی به ترکیب هیئت داوران 
سودای سیمرغ جشنواره فجر

بــا معرفــی اعضــای هیئــت داوران بخش مســابقه 
فیلــم  جشــنواره  ســی ونهمین  ایــران  ســینمای 
ترکیــب  بررســی  بــه  مختلــف  رســانه های  فجــر، 
ایــن هیئــت پرداختنــد. خبرگــزاری ایلنــا در گزارشــی 
بــه ترکیــب جــوان هیئــت داوران امســال اشــاره 
کــرد کــه در بخش هایــی از آن آمــده اســت: اولیــن 
ویژگــی هیئــت داوران جشــنواره امســال، معــدل 
ســنی ایــن ترکیــب اســت کــه جــز یکــی دو نفــر، 

مابقــی داوران از نظــر ســنی نســبت بــه ادوار گذشــته جشــنواره جوان تــر 
هســتند. ویژگــی بعــدی هیئــت داوران بــه جــوان بــودن اعضــای آن و حضــور 
ــه  ــی ک ــردد. فیلم های ــال بازمی گ ــنواره امس ــی در جش ــم اول ــادی فیل ــداد زی تع
کارگردانــان جوانــی دارنــد و نزدیکــی ســن آن هــا بــه داوران امســال کــه اغلــب 
آن هــا متعلــق بــه یــک نســل از ســینمای ایــران هســتند، فضــای جالــب و 

متفاوتــی را در زمینــه تعامــل فیلم ســازان و داوران بــه وجــود مــی آورد.
خبرگــزاری ایســنا هــم بــه چهره هایــی کــه امســال اولیــن تجربــه داوری خــود را 
ســپری می کننــد، پرداخــت کــه در بخشــی از گــزارش ایــن رســانه آمــده اســت: 

در هفته ای که گذشـت، رسـانه ها اخبار متعدد و متنوعی را درباره سـی ونهمین دوره جشـنواره فیلم فجر پوشـش دادند؛ از بررسـی ترکیب 
غ گرفته تا چگونگی میزبانی سـینماها از مخاطبان جشـنواره فیلم فجر. هیئت داوران بخش سـودای سـیمر

وضعیـت نمایـش فیلم هـا بـرای اهالـی رسـانه، فیلـم اولی های حاضر در جشـنواره سـی ونهم، تنـوع موضوعی فیلم های جشـنواره، شـرایط 
نمایـش فیلم هـا بـرای مخاطبـان و... از دیگـر موضوعاتـی بودنـد کـه در اخبار رسـانه ها بـه آن ها پرداخته شـد.

از بررسی کارنامه داوران سودای 
سیمرغ تا میزبانی سینماها از مخاطبان

سرخط اخبار جشنواره فیلم فجر در رسانه ها
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بــا اعــام رســمی هیئــت داوران جشــنواره امســال 
فجــر شــاهد ترکیبــی تــازه هســتیم کــه پیش تــر 
ــم در جشــنواره بودنــد. در  فقــط صاحــب یــک فیل
دوره هــای گذشــته معمــوال وقتــی اعضــای هیئــت 
داوران جشــنواره فجــر اعــام می شــدند، در بیــن 
آن هــا دســت کم یکــی دو نفــر بودنــد کــه بیــش 
از دیگــران داوری در ایــن رویــداد را تجربــه کــرده 
بودنــد. در بیــن داوران امســال فقــط ســیدجمال 
ســاداتیان و محمــد احســانی در دوره هــای ۳۴ و 

۳۷ جشــنواره فجــر داور ایــن رویــداد بوده انــد.
عنــوان  تحــت  مطلبــی  در  هــم  ایرنــا  خبرگــزاری 
بــه   »۳9 فجــر  جشــنواره  داور  بیــات؛  »ســاره 
کارنامــه ایــن هنرمنــد پرداخــت و بــه برخــی از جوایز 
مهــم ایــن بازیگــر در عرصــه داخلــی و جهانــی، مثــل 
جایــزه خرس نقــره ای از جشــنواره برلین بــرای بازی 
در »جدایــی نــادر از ســیمین« و جوایــز متعــددش 
در جشــن هایی چــون جشــن انجمــن منتقــدان 

ســینما و غیــره اشــاره کــرده اســت.

 رکوردداران داوری سودای سیمرغ
)ســودای  ایــران  ســینمای  مســابقه  بخــش  در 
چهره هــای  فجــر  فیلــم  جشــنواره  غ(  ســیمر
ــه عنــوان  شــاخص ســینمایی و هنــری همــواره ب
برخــی  بیــن  ایــن  در  و  داشــته اند  حضــور  داور 
رکــورددار بوده انــد. ســوره ســینما در  چهره هــا 
گزارشــی بــه ایــن موضــوع پرداختــه کــه در بخشــی 
از آن آمــده اســت: در طــول برگــزاری ادوار مختلــف 
در  افــراد  از  مختلفــی  ترکیــب  فجــر  جشــنواره 
هیئــت داوران بخــش ســینمای ایــران )ســودای 
غ( بــه چشــم می خورنــد. در داوری بخــش  ســیمر
محمدعلــی  مجیــدی،  مجیــد  ایــران  ســینمای 
نجفــی و محمــد بزرگ نیــا ســه کارگردانــی هســتند 
کــه بیشــترین داوری را در دوره هــای مختلــف ایــن 
جشــنواره داشــته اند. منوچهــر عسگری نســب، 
منوچهــر محمــدی، محمدباقــر کریمیــان، فرهــاد 
ــز  ــی نی ــی راع ــجاعی و مجتب ــیدمهدی ش ــا، س صب
ــار  در  دوره هــای مختلــف هــر کــدام بارهــا داوری آث
بخــش اصلی ســینمای ایــران را برعهــده گرفته اند.

 نگاهی به فیلم های بازیگران 
دیروز و تهیه کنندگان امروز

مقــام  در  ایــران  ســینمای  بازیگــران  حضــور 
در  حاضــر  فیلم هــای  تهیه کننــده  و  کارگــردان 

جشــنواره ســی ونهم هــم موضوعــی بــود کــه خبرگــزاری پانــا بــه آن پرداخــت. در 
بخشــی از گــزارش ایــن رســانه آمــده اســت: شــهاب حســینی یکــی از بازیگــران 
محبــوب ســینمای ایــران اســت کــه ایــن روزهــا بــا تهیه کنندگــی فیلــم »بعــد از 
اتفــاق« در ســی ونهمین جشــنواره فیلــم فجــر شــرکت کــرده اســت. هم چنیــن 
بهــزاد خداویســی از دیگــر بازیگــران ســینمای ایــران اســت کــه با نخســتین فیلم 
بلنــد خــود بــا عنــوان »دختــران زمســتان« در ایــن دوره از جشــنواره فیلــم فجــر 
حضــور دارد. فیلــم »طرالن« به نویســندگی و کارگردانی ســیدمحمد حســینی 
و تهیه کنندگــی اتابــک نــادری نیــز یکــی دیگــر از ایــن فیلم هاســت. حمیــد آذرنــگ 
از دیگــر بازیگرانــی اســت کــه در نقــش کارگــردان بــا فیلــم »روزی روزگاری آبادان« 

ــور دارد. ــنواره حض ــن دوره از جش در ای

 فیلم اولی هایی با نام آشنا
امســال در جشــنواره فیلــم فجــر، چهره هــای نام آشــنایی بــا اولیــن فیلــم 
ــزاری  ــی در خبرگ ــوژه گزارش ــه س ــی ک ــد؛ موضوع ــور دارن ــود حض ــینمایی خ س
هنرآنایــن شــد کــه در بخشــی از آن آمــده اســت: امســال رقابــت میــان فیلــم 
اولی هــا بــا ســایر فیلم ســازان، رنگ وبــوی دیگــری بــه خــود گرفتــه اســت. نکتــه 
ــم اولی هــای متقاضــی حضــور در ســی ونهمین  دیگــر این کــه در فهرســت فیل
جشــنواره فیلــم فجــر، اســامی ای بــه چشــم می خــورد کــه گاهــی سال هاســت 
در ایــن عرصــه مشــغول کار و فعالیــت هســتند و نامشــان بســیار بــه گــوش 
خورده اســت. هوشــنگ گلمکانی، حســین ســهیلی زاده، ارســان امیری و کریم 
لــک زاده از جملــه افــرادی  هســتند  کــه نامشــان در ایــن گــزارش آمــده اســت.

 بازگشت ستاره ها به سینمای دفاع مقدس
حضــور دوبــاره ســه بازیگــر نام آشــنای ســینما در فیلم هایــی بــا موضــوع دفــاع 
ــی از آن  ــه در بخش ــد ک ــان ش ــه خراس ــی در روزنام ــوژه گزارش ــم س ــدس ه مق
آمــده اســت: کامبیــز دیربــاز، مریــا زارعــی و نیکــی کریمــی ســه بازیگــری هســتند 
کــه پــس از ســال ها در فیلم هایــی بــا موضــوع دفــاع مقــدس بــه ایفــای نقــش 
ــینمای  ــاز در س ــز دیرب ــور کامبی ــن حض ــا« آخری ــم »اخراجی ه ــد. فیل پرداخته ان
دفــاع مقــدس را به یادماندنــی کــرد. ایــن فیلــم در ســال 86 اکــران شــد. دیربــاز 
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امســال پــس از گذشــت 1۴ ســال در فیـــــــــــــلم 
ــه  ــداز« نقــش یــک شــخصیت واقعــی ب »تک تیران
نــام شــهید عبدالرســول زریــن را ایفــا کــرده اســت.

مریــا زارعــی آخریــن بــار ســال 92 در فیلــم »شــیار 
بــازی کــرد و  آبیــار  1۴۳« بــه کارگردانــی نرگــس 
نقــش الفــت بــه یکــی از مهم تریــن نقش هــای 
کارنامــه او تبدیــل شــد و اکنــون پــس از شــش 
ســال، بــا بــازی در فیلــم »کارو« اثــر احمــد مرادپــور 

ــت. ــته اس ــدس بازگش ــاع مق ــینمای دف ــه س ب
نیکــی کریمــی آخریــن بــار کــه بــا فیلمــی دربــاره 
ــم  ــال 81 و فیل ــه س ــد، ب ــده ش ــی دی ــگ تحمیل جن
کارگردانــی  بــه  پریــد«  قفــس  از  »دیوانــه ای 
از  پــس  او  برمی گــردد.  معتمــدی  احمدرضــا 
گذشــت 18 ســال از ایــن اثــر، در فیلــم »دســته 
دختــران« اثــر منیــر قیــدی ایفــای نقــش کــرده 

اســت.

  تنوع موضوع در سی ونهمین 
جشنواره فیلم فجر

تنــوع موضوعــی فیلم هــای حاضــر در جشــنواره 
ســی ونهم هــم ســوژه گزارشــی در خبرگــزاری ایلنــا 
شــد کــه در بخشــی از آن این چنیــن آمــده اســت: با 
نگاهــی به فهرســت فیلم هــای حاضر در جشــنواره 
فیلــم فجــر می تــوان نتیجــه گرفــت ســینمای ایران 
کــرده در موضوعــات  در ســال گذشــته ســعی 
مختلفــی فیلــم بســازد کــه حاصــل آن تنــوع آثــار در 

بخش هــای مختلــف اســت.

   اتفاقی خوب برای فیلم های کوتاه
حضــور پررنــگ فیلم هــای کوتــاه در ســی ونهمین 
دوره جشــنواره فیلــم فجــر موضوعــی بــود کــه 
مــورد توجــه خبرگــزاری مهــر قــرار گرفــت و کاوه 
سجادی حســینی، نایــب رئیــس انجمــن فیلــم 
کوتــاه ایــران در گفت و گــو بــا ایــن رســانه دربــاره 
این کــه بخــش  بــه  بــا توجــه  آن توضیــح داد: 
نمایــش فیلــم جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران در 
ــوز  ــم هن ــزدی ه ــد و نام ــزار نش ــاری برگ ــال ج س
فیلــم   ۳9 هــر  اســت،  نشــده  اعــام  آن  بــرای 
کوتــاه داســتانی راه یافتــه بــه ایــن جشــنواره، 
جشــنواره  ســی ونهمین  رقابتــی  بخــش  بــه 
فیلــم فجــر راه یافتــه اســت. بــا توجــه بــه این کــه 
ــم  ــه ۳9 فیل ــدارد، هم ــود ن ــی وج هیئــت انتخاب
جشــنواره  در  داوری  فرصــت  داســتانی  کوتــاه 
فیلــم فجــر را دارنــد و ایــن اتفــاق خوبــی اســت.

  احتمال میزبانی برج میاد در جشنواره سی و نهم
خبرگــزاری فــارس در گــزارش مفصــل بــه بخش هــای مختلــف اخبــار جشــنواره 
ســی ونهم پرداختــه اســت. یکــی از ایــن موضوعــات نشســت های رســانه ای و 
احتمــال حضــور خبرنــگاران اســت. در ایــن گــزارش آمــده اســت: میزبــان اصلــی 
)کاخ جشــنواره( بــه احتمــال فــراوان برج میاد اســت و نشســت  های رســانه ای 
فیلم هــا در ایــن مــکان برگــزار خواهــد شــد کــه همچــون ســال گذشــته، 
ــم  ــن ه ــورت آن الی ــه ص ــت و ب ـ اس ــدود  ــورت مح ــه ص ـ ب ــوری  ــت ها حض نشس
پخــش می شــود. امســال البتــه پردیــس ســینمایی چارســو در جشــنواره 
حضــور نــدارد و پردیــس ملــت جــای آن را گرفتــه اســت. ســتاد ملــی کرونــا مجــوز 
ــود  ــه می ش ــا گفت ــت، ام ــینماها را داده اس ــد س ــر 50 درص ــتفاده از حداکث اس
تعــداد ســهمیه های اعطایــی بــه هــر رســانه ســخت گیرانه تر از ایــن میــزان 

اســت.

 سینماها توان میزبانی از مردم را دارند
بازگشــایی برخــی از ســینماهای حــوزه هنــری و چگونگــی شــرایط نمایــش 
فیلم هــای جشــنواره فیلــم فجــر ســوژه ای بــود کــه خبرگــزاری ایســنا بــه آن 
پرداخــت و ســیدمصطفی حســینی، مدیرعامــل موسســه بهمــن ســبز، در 
گفت و گــو بــا ایــن رســانه دربــاره آن توضیــح داد: تجربــه 10 روز اخیــر مــا نشــان 
می دهــد اتفاقــا می تــوان از ایــن موضــوع الگــو گرفــت و بــا ظرفیــت 50 درصــد 
میزبــان مــردم در جشــنواره فیلــم فجــر بــود و ســینماهای مردمــی را برپــا کــرد. 
مــا بــا تجربــه بازگشــایی اخیــر ایــن آمادگــی و پیشــنهاد را بــه دوســتان جشــنواره 

فیلــم فجــر می دهیــم کــه ســینماها تــوان میزبانــی از مــردم را دارنــد.
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مروری بر افتخارات اعضای هیئت داوران سودای سیمرغ

ستادن در 
ی ای

ت برا
داوری سخ

ونا
ل کر

قابل دشواری های سا
م

م فجر
 فیل

و با داوران سودای سیمرغ سی ونهمین جشنواره
گفت وگ

داورانی که در فجر درخشیدند



2 سیمرغ جایزه ویژه هیئت داوران برای 
»سرخپوست«

و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه برای »خورشید« 
)مشترک با مجید مجیدی(

4 بار نامزدی در جشنواره های 32، 
37و 38

نیما جاویدی
برنده سیمرغ 

جایـــــــــــــزه

نامزد مسابقه

6 بار در جشنواره های 
25)دوبار(، 28، 33، 36، 

37 و 38
دیپلم افتخار بهترین 
کارگردانی برای »من 

دیه گو مارادونا هستم« 

3 سیمرغ بلورین 
کارگردانی برای 

»پابرهنه در بهشت«،  
»پرسه در مه« و 

»تنگه ابوقریب« )هم 
چنین سیمرغ بهترین 

فیلم برای »تنگه 
ابوقریب« اهدای 

جایزه به تهیه کننده( 

بهرام توکلی
برنده سیمرغ 

جایـــــــــــــزه

نامزد مسابقه

4 بار نامزدی سیمرغ بلورین 
در جشنواره های 30،  33، 

34، 36 )32 نامزدی 
در بهترین فیلم از نگاه 

تماشاگران   تهیه کننده(

سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه برای »ضدگلوله«

)سیمرغ بلورین فیلم برگزیده 
تماشاگران برای فیلم »خط 

ویژه« - اهدای جایزه به 
تهیه کننده(

دیپلم افتخار برای فیلم 
ضدگلوله

مصطفی کیایی
برنده سیمرغ 

جایـــــــــــــزه

نامزد مسابقه

قاب افتخارات

برنده سیمرغ

جایزه)دیپلم افتخار(

نامزد مسابقه



محمد احسانی

عضو هیئت انتخاب دوره های سی و سوم، 
سی و چهارم و سی و هشتم جشنواره 

فیلم فجر
عضو هیئت داوران بخش سودای سیمرغ 

سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر

3 بار در جشنواره های 
29، 32 و 34

دیپلم افتخار بازیگر 
نقش مکمل زن 

برای »جدایی نادر از 
سیمین«

ساره بیات
برنده سیمرغ 

جایـــــــــــــزه

نامزد مسابقه

6 سیمرغ بلورین شامل: فیلم 
برگزیده تماشاگران برای 

»چهارشنبه سوری«، فیلم 
برگزیده تماشاگران و بهترین 
فیلم برای »به رنگ ارغوان«، 

فیلم برگزیده تماشاگران برای 
»برف روی کاج ها«، بهترین 
فیلم برای  »آذر، شهدخت، 

پرویز و دیگران«، فیلم 
برگزیده تماشاگران برای 

»متری شیش و نیم«   

7 بار نامزدی در 
جشنواره های 24، 28

)شامل 2 نامزدی(، 30، 32، 
37 ،33

سید جمال ساداتیان
برنده سیمرغ 

جایـــــــــــــزه

نامزد مسابقه

سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم برداری برای 

»شبانه روز« 

2 بار در جشنواره های 
15 و 27

مرتضی پورصمدی
برنده سیمرغ 

جایـــــــــــــزه

نامزد مسابقه
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  جشنواره فیلم فجر، دهه فجر را شاداب می کند
سیدجمال ساداتیان

ــر  ــال های دیگ ــودم و در س ــنواره ب ــز جش ــرف می ــن  ط ــال هایی ای ــن در س م
آن  طــرف. هــر دوی ایــن تجربه هــا، چــه حضــور در جشــنواره فیلــم فجــر بــه 
 عنــوان داور و چــه بــه  عنــوان تهیه کننــده، برایــم جذابیت هایــی داشــته 
اســت. باالخــره بایــد جایــی و جشــنواره ای وجــود داشــته باشــد کــه تولیــدات 
هــر ســاله ســینما در آن جــا جمــع شــوند و مــورد قضــاوت قــرار بگیرنــد. 

خوش بختانــه در ایــن جشــنواره هــم  گروه هــای 
مختلفــی حضــور دارنــد؛ هیئــت انتخــاب، هیئــت 
مــردم  و  منتقــدان،  و  روزنامه نــگاران  داوری، 
کشــور  در  فکــری  مختلــف  جریانــات  همــه  از 
در ایــن جشــنواره حضــور پیــدا می کننــد و بــا 

ــی و نیمــا جاویــدی داوران  ــی، بهــرام توکل ــات، مرتضــی پورصمــدی، محمــد احســانی، ســیدجمال ســاداتیان، مصطفــی کیای ســاره بی
ســی ونهمین جشــنواره فیلــم فجــر هســتند. ایــن دوره از جشــنواره تفــاوت چشــم گیری بــا تمــام دوره هــای پیشــین دارد، بــه ایــن ترتیــب 
کــه در ایــن دوره داوران بــه تماشــای تمامــی آثــار واجــد شــرایط داوری می نشــینند. در ایــن دوره فیلم هــای اول در تمامــی بخش هــای 
جشــنواره بــه رقابــت می پردازنــد. بنابرایــن کار داوری آثــار از هــر نظــر متفــاوت از قبــل اســت. هفــت داور جشــنواره امســال، بــه  نســبت 
دوره هــای قبــل، ترکیبــی جوان تــر را شــکل داده انــد. نکتــه ای کــه در بیــن صحبت هــای همگــی آنــان قابــل  مشــاهده و تامــل اســت، تاکیــد 
آن هــا بــر ممارســت برگــزاری جشــنواره و ایســتادن در مقابــل سختی هاســت؛ فکــری کــه باعــث شــده اســت مســئولیت داوری ایــن دوره 

از جشــنواره فیلــم فجــر را بپذیرنــد و بــه دنبــال داوری عادالنــه پــا در ایــن راه بگذارنــد.

داوری سخت برای ایستادن در مقابل 
دشواری های سال کرونا

با داوران بخش سودای سیمرغ سی ونهمین جشنواره فیلم فجر

زهرا نجفی
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دقــت بیشــتری فیلم هایــش را مــورد بررســی و 
قضــاوت قــرار می دهنــد.

کار  کــردن  قضــاوت  بگویــم  بایــد  مجمــوع  در 
کار  بخواهیــم  کــه  مخصوصــا  اســت،  ســختی 
معمــوال  چــون  کنیــم.  داوری  را  همکارانمــان 
فیلم ســازی کار ســختی اســت. به هــرروی افــراد 
بــا زحمــت بســیاری محصولــی را تولیــد می کننــد 
کــه می خواهنــد به خوبــی در جشــنواره دیــده 
شــود. همگــی انتظــار گرفتــن جوایــز را دارنــد، 
ولــی در نهایــت نمی توانیــم بــه هــر رشــته  بیــش 
همــه  کــه  جایزه هایــی  بدهیــم.  جایــزه  دو  از 
طالــب آن هســتند. ممکــن اســت زمانــی کــه ایــن 
ــه  ــوری ب ــرد، دلخ ــق نمی گی ــا تعل ــه آن ه ــز ب جوای
وجــود بیایــد. البتــه گاهــی هــم پیــش می آیــد کــه 
شــرایط فیلمــی متفــاوت اســت و تمــام جوایــز 
ــنواره  ــد و جش ــی درو می کن ــه قول ــنواره را ب جش
فیلــم فجــر را تحــت تاثیــر خــود قــرار می دهــد. 
ــود  ــخت تر می ش ــی س ــاوت در جای ــع قض در واق
از  کــه  می شــوید  روبــه رو  فیلم هایــی  بــا  کــه 
ــه  ــت ک ــد. آن جاس ــه هم ان ــبیه ب ــت ش ــر کیفی نظ

انتقــادات شــکل می گیــرد.
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای ــر از هم ــی مهم ت ول
کنیــم کــه زمــان برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر 
مصــادف اســت بــا دهــه فجــر و پیــروزی انقــاب 
جــز  چیــزی  دوره  ایــن  در  تقریبــا  و  اســامی 
بــه  کــه  نداریــم  تئاتــر  و  موســیقی  ســینما، 
مــردم عرضــه کنیــم تــا ایــن دهــه را مانــدگار و 
ــاز  ــم ب ــر ه ــه هن ــن س ــان ای ــم. در می ــاداب کنی ش
ســینما بیشــتر جامعــه را تحــت تاثیــر خــود قــرار 
ــم  ــت ه ــه  دس ــت  ب ــد دس ــن بای ــد. بنابرای می ده
بدهیــم تــا جشــنواره را به خوبــی برگــزار کنیــم 
فراهــم  مــردم  بــرای  خوبــی  فراغــت  اوقــات  و 
کنیــم. ماحصــل یــک ســال ســینمای ایــران بــه 
ایــن جشــنواره می آیــد تــا مــورد قضــاوت و نقــد 
ــوب  ــال خ ــم  س ــال ه ــدوارم امس ــرد. امی ــرار گی ق
ســینمایی داشــته باشــیم. متاســفانه کشورمان 
ــت،  ــه گذش ــالی ک ــا در س ــیوع کرون ــر ش ــه خاط ب
بســیار صدمــه دیــد و بســیاری را عــزادار کــرد. 
ولــی مــا نبایــد در مقابــل حــوادث ســر تســلیم 
فــرود بیاوریــم. ممارســت بایــد ادامــه داشــته 
باشــد. البتــه در طــول ســال هــم در بحــث تولیــد 
فیلــم، مخالفــان و موافقانــی بودنــد کــه همگــی 
در این بــاره اظهــار نظــر کردنــد، ولــی بــا همــه فــراز 
و فرودهــا بــه امــروز رســیدیم. همــان موقــع هــم 

ایــن بحــث وجــود داشــت کــه شــرایط کشــور عــادی نیســت و تولیــد فیلــم 
ــت روی  ــتیم و دس ــا می نشس ــه  م ــر هم ــه اگ ــود. درحالی ک ــف ش ــد متوق بای
دســت می گذاشــتیم و کاری تولیــد نمی کردیــم و شــرایط بــه حالــت عــادی 
نمایــش  بــه  مــردم  بــرای  کــه  نداشــتیم  تولیداتــی  وقــت  آن   می رســید، 
بگذاریــم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اهالــی ســینما در شــرایط ســخت کرونــا 

ــد. ــود بیاورن ــه وج ــی ب ــد تولیدات ــاش کردن ت
امســال تعــداد فیلم ســازان نســل جــوان هنــگام ثبت نــام در جشــنواره 
فیلــم فجــر چشــم گیر بــود. در هــر صــورت همــه  چیــز متعلــق بــه نســل 
جــوان اســت. مــا هــر ســال شــاهد هســتیم کــه خاقیــت، نــوآوری و ابتــکار 
ــزه  بیشــتر در کار فیلم ســازان جــوان دیــده می شــود. به هرحــال آن هــا انگی
بیشــتر و ذهــن پویــا و خاق تــری دارنــد. امیــدوارم در بیــن آثــار فیلم ســازان 
باشــد.  داشــته  وجــود  قابــل  توجهــی  کارهــای  هــم  دوره  ایــن  جــوان 
ــتند  ــود داش ــی وج ــم اول ــان فیل ــم کارگردان ــته ه ــای گذش ــون در دوره ه چ
دوره  در  می آیــد  یــادم  دادنــد.  قــرار  خــود  تاثیــر  تحــت  را  جشــنواره  کــه 
ســی وچهارم هــم کــه داور بــودم، ســالی بــود کــه فیلم هــای »ابــد و یــک 
روز« و »ایســتاده در غبــار« از دو کارگــردان فیلــم اولــی در جشــنواره حضــور 
داشــتند کــه بســیار هیئــت داوری را تحــت تاثیــر قــرار دادنــد. امیــدوارم 
امســال هــم شــاهد حضــور کارگردانانــی بــا اندیشــه نــو باشــیم کــه کارهــای 
ــی  ــد. به هرحــال هــر چقــدر کــه فیلم هــای خوب ــی عرضــه کرده ان قابــل قبول
ســاخته شــود، هــم بــرای روحیــه مــردم، هــم ارتقــای ســطح کیفی و هــم برای 

ســینماداران خــوب اســت.
مــن بــه  غیــر از تجربــه داوری در جشــنواره فیلــم فجــر، تجربــه دریافــت شــش 
غ بــرای بهتریــن فیلــم.  غ مردمــی و دو ســیمر غ را دارم؛ چهــار ســیمر ســیمر
البتــه کــه تشــویق و دریافــت جایــزه در هــر جایــی جــذاب اســت، امــا بنــا بــه 
ــوده،  ــر ب ــم جذاب ت ــه برای ــی همیش غ مردم ــیمر ــت س ــودم، دریاف ــه خ تجرب

ــم را قضــاوت می کننــد. چــون گــروه بیشــتری فیل
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  فیلم باید به زبان سینما باشد
مرتضی پورصمدی

مـن بـرای خـودم قوانینـی در داوری کـردن فیلم هـا دارم و تاشـم بـر ایـن 
اسـت کـه از ایـن قوانیـن کـه بـه آن هـا اعتقـاد دارم، دفـاع کنم. اگر دوسـتان 
و  می دهـم  گـوش  آن  بـه  هیجـان  بـدون  باشـند،  داشـته  مخالفتـی  دیگـر 
اگـر منطـق صحبت هایشـان را پذیرفتـم، انعطـاف بـه خـرج می دهـم و اگـر 
آرام آرام در  کـه  بـه نظـر مـن چیـزی  از نظـر خـودم دفـاع می کنـم.  نپذیـرم، 
حـال فراموشـی در سـینمای مـا و در همـه ژانرهـای سـینمایی اسـت، ذات 
و جوهـر سینماسـت، چراکـه بیشـتر فیلم هایـی کـه تولیـد می شـوند، گاهـی 
بیانیـه سیاسـی، گاهی یک مقاله ژورنالیسـتی و گاهی یـک پژوهش تصویری 
هسـتند. همـه آن هـا می تواننـد جزئـی از سـینما باشـند، ولـی زبـان سـینما، 
زبـان کاملـی اسـت کـه می توانـد از همـه دانش هـا کمـک بگیـرد. رک بگویـم، 
مـن معتقـدم فیلـم نباید مقالـه، قطعه ادبی یا بیانیه سیاسـی باشـد. فیلم 
بایـد بـه زبـان سـینما باشـد. ایـن زبـان، یـک  زبـان جهانـی اسـت کـه حتـی اگـر 
شـما گاهـی متوجـه زیرنویـس، دیالـوگ یـا زبـان فیلـم نشـوید، بـا تسـلط بـه 
زبـان و جوهـر سـینما می توانیـد متوجـه شـوید که ایـن فیلم چقدر بـه زبان 
سـینما نزدیـک اسـت. ایـن موضوعـی اسـت کـه فکـر می کنـم در سـال های 
اخیـر مخـدوش شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل دوسـت دارم در داوری آثار به 
ایـن توجـه شـود کـه مـا نیامدیم تـا رمـان،  روزنامـه یا بیانیـه سیاسـی داوری 
کنیـم، مـا آمدیـم تـا سـینما را داوری کنیـم. ایـن تنهـا نکتـه ای اسـت کـه برایم 
مهـم اسـت و گاهـی خوشـحال و گاهـی کسـلم می کنـد. به هرحـال مـا نسـل 
کهن سـالی از سـینما هسـتیم کـه فرصـت تجربه هـای متفاوتـی را در طـول 
نیم  قرن گذشـته داشـته ایم. در این سـن و سـال تصورم این اسـت که فیلم 
نبایـد پرگـو باشـد و بایـد زبانـی شـاعرانه و تصویـری داشـته باشـد و تصویـر 

فیلـم باشـد کـه حـرف بزند.
حقیقـت ایـن اسـت کـه هـر کسـی کـه تشـویق شـود، کارش دیـده شـود و 

ایـن  یـک  می شـود.  خوشـحال  بگیـرد،  جایـزه 
امـا  انسـانی و کودکانـه اسـت.  احسـاس کامـا 
غ  زمانـی کـه مـن بـرای فیلـم »شـبانه روز« سـیمر
توجـه  بـود،  جالـب  برایـم  کـه  نکتـه ای  گرفتـم، 
بـود.  فیلـم  ایـن  فیلم بـرداری  بـه  داوران  هیئـت 
و  هسـتم  فرمالیسـتی  آدم  اساسـا  مـن  چـون 
می کنـم.  نـگاه  فرمالیسـتی  منظـر  از  را  سـینما 

   نسل جوان سینما امید می سازند
محمد احسانی

حضـور جوانـان فیلم سـاز در جشـنواره فیلم فجر 
اخیـر کم وبیـش  کـه در چنـد سـال  اسـت  روالـی 
شـاهدش بوده ایـم. در چنـد دوره ای کـه عضـو 
بـودم،  جشـنواره  داوری  یـا  انتخـاب  هیئـت 
معمـوال چنـد فیلـم اولـی خیلـی خـوب داشـتیم 
کـه شگفتی سـاز شـدند. ایـن موضـوع را بایـد بـه 
فـال نیـک بگیریـم کـه نسـل جدیـد بـا دغدغه هـا 
از  می تواننـد  و  می آینـد  نوشـان  نگاه هـای  و 
اسـتفاده  کارهایشـان  در  جدیـد  تکنولوژی هـای 
کننـد. به هرحـال ایـن خصوصیـت نسـل جـوان و 
نوپاسـت کـه باعـث می شـود بـا امید بیشـتری به 

آینـده سـینما نـگاه کنیـم.
ترکیـب هیئـت داوری ایـن دوره از جشـنواره فیلم 
ایـن  و  اسـت  جوان تـری  به نسـبت  ترکیـب  فجـر، 
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حضـور  اسـت.  دوره  ایـن  ویژگی هـای  جـزو  هـم 
شـور و انرژی جوانی نسـل جوان تر در کنار تجربه 
و سـابقه نسـل قدیمی نوآوری و بدعتی دارد که 
امیـدوارم نتیجـه مثبتـی هـم بدهـد. به خصوص 
در ایـن دوره کـه سـالی پـر از سـختی بـرای همـه 
اصنـاف کشـور بـوده اسـت و هنـوز ادامـه دارد. 
هنرمنـدان هـم مسـتثنا از ایـن قضیـه نیسـتند، 
ولـی آن هـا وظیفـه مضاعفـی دارند. چـون عاوه 
نگـه  دارنـد،  زنـده  را  حرفه شـان  بایـد  این کـه  بـر 
بایـد بـه مـردم هـم کـه مخاطـب آنـان هسـتند، 
روحیـه و انگیـزه دهنـد. بنابراین به نظـرم برگزاری 
جشـنواره فیلـم فجـر تصمیم بسـیار درسـتی بود 
کـه همـه  ما با سـختی هایش آشـنا هسـتیم. ولی 
به طبع بودن و برگزار شـدن آن، بهتر از نبودنش 
اسـت، چراکـه مـا نباید تسـلیم سـختی ها شـویم. 
همیـن جشـنواره می توانـد انگیزه ای بـرای اهالی 
را  سـخت  دوران  تـا  باشـد  مخاطبـان  و  سـینما 

پشـت سـر بگذارنـد.
بـا  اول  وهلـه  در  جشـنواره  فیلم هـای  داوری 
از  مـا  کـه  دارد  همـراه  بـه  لذتـی  حـس  خـودش 
دیـدن آثـار می بریـم. مـن همیشـه سـعی می کنم 
در ابتـدا خـودم را تسـلیم جهـان اثر کنم تا زحمتی 
جانـم  بـر  کامـا  کشـیده اند،  فیلم سـازان  کـه 
بنشـیند و حـظ درونـی خـودم را ببـرم. ولـی در کل 
داوری یـک نـوع قضـاوت تـوام با سـختی و نگرانی 
جشـنواره ای  هـر  صـورت،  هـر  در  چـون  اسـت. 
تعـداد محـدودی منتخـب دارد و داوران در هـر 
دوره سـایق خـاص خودشـان را دارنـد. درسـت 
اسـت کـه روی اصـول کلـی توافـق وجـود دارد و 
از آن  هـم سـلیقه اسـت، ولـی درنهایـت  بخشـی 
همیشـه تصمیم جمعـی خوبی گرفته می شـود. 
می دانـم کـه تمـام تـاش دوسـتان ایـن اسـت که 
بتواننـد عادالنـه و کم نقـص نظـر دهنـد تا فیلمی 
انتخـاب شـود کـه واقعـا شایسـته انتخـاب اسـت 
و از ایـن منظـر، چنیـن انتخابـی باعـث می شـود 
محکم تـر  بعـدی  کارهـای  بـرای  بعـدی  گام هـای 

شـود. برداشـته 

  جوانانی که به جشنواره طراوت 
می بخشند

ساره بیات
داوری  فجــر  فیلــم  جشــنواره  در  امســال  مــا 
بســیار متفــاوت و ســختی داریــم؛  ایــن ســختی 
ــدوارم  ــت. امی ــرایط کروناس ــل ش ــاوت حاص و تف

ــر  ــت نزدیک ت ــه عدال ــتر ب ــه بیش ــم هرچ ــی بتوانی ــرد جمع ــری از خ ــا بهره گی ب
شــویم. امســال فیلم ســازان جوانــی در جشــنواره حاضرنــد کــه طــراوت 
بســیاری بــه ایــن رویــداد بخشــیده اند و از ایــن بابــت بســیار خوشــحالم. 
ــوص  ــر داوری، به خص ــئولیت خطی ــس مس ــی از پ ــم به خوب ــدوارم بتوان امی

در ایــن روزهــای کرونایــی برآیــم.

  می خواهم از زحمات همکارانم حفاظت کنم
بهرام توکلی

داوری بـــرای مـــن بـــه معنـــی قضـــاوت یـــا ارزش گـــذاری یـــک فیلـــم نیســـت، 
ــت  ــده اسـ ــا داوری شـ ــود مـ ــای خـ ــم فیلم هـ ــل هـ ــال های قبـ ــون در سـ چـ
و در ســـال های بعـــد هـــم ایـــن اتفـــاق خواهـــد افتـــاد. بـــرای مـــن نکتـــه 
ــام داوری  ــه در مقـ ــازی کـ ــوان فیلم سـ ــه  عنـ ــم بـ ــا بتوانیـ ــه مـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
قـــرار گرفته ایـــم، بســـتری فراهـــم کنیـــم تـــا اگـــر زحمتـــی کشـــیده شـــده 
ـــرود. خـــارج از ایـــن موضـــوع، مـــن خـــودم را در  ـــده شـــود و هـــدر ن اســـت، دی
جایگاهـــی نمی بینـــم کـــه کار کســـی را قضـــاوت کنـــم. نه فقـــط در ســـینما، 
ـــا کاری نیســـتم و تنهـــا  بلکـــه در تمـــام ابعـــاد زندگـــی، اهـــل قضـــاوت کســـی ی
ــته شـــدن تـــاش و زحمـــت همکارانـــم  ــه بـــه برجسـ تاشـــم ایـــن اســـت کـ

کمـــک کنـــم.
جایــی  هــر  در  شــدن  تشــویق  مثــل  جشــنواره  در  گرفتــن  جایــزه 
خوشــحال کننده اســت. مــا از دوران کودکــی این طــوری هســتیم کــه بــا 
هــر تشــویقی خوشــحال می شــویم، حتــی اگــر آن را بــروز ندهیــم. حســی کــه 
بــرای مــن از جایــزه گرفتــن در جشــنواره فیلــم فجــر وجــود داشــته، همــواره 
یــک احســاس خــوب بــوده اســت، به خصــوص کــه بــرای مــن بــا فیلــم اولــم 
اتفــاق افتــاد و در ســال های بعــد تکــرار شــد. البتــه کــه می دانــم جشــنواره 
فیلــم فجــر محدودیت هــای خــاص خــودش را دارد و شــرایطی دارد کــه 
نمی توانــد همــه نــوع ســینما را پوشــش دهــد و فقــط بخشــی از ســینما را 
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ــت.  ــی نیس ــز عجیب ــم چی ــن ه ــه ای ــد، ک ــی می کن نمایندگ
همــه جشــنواره ها بدیــن شــکل هســتند و مــا هیــچ جشــنواره ای نداریــم کــه 
بتوانــد همــه نگاه هــا را پوشــش دهــد. تاثیــری کــه ایــن اتفــاق بــر داوری مــن 
می توانــد بگــذارد، ایــن اســت کــه بــه خــودم یــادآوری کنــم کــه وقتــی آن طرف 
ــم دیــده شــود.  بــودم، چقــدر نگرانــی داشــتم کــه زحمــت تک تــک همکاران
فکــر می کنــم حــاال بــه  عنــوان داور می توانــم از کوچک تریــن اســتعدادی 
کــه در یــک فیلــم دیــده می شــود، حفــظ و حراســت کنــم و ســعی کنــم کــه 
حواســم بــه ایــن زحمــات باشــد. چــون خــودم هــم وقتــی در جشــنواره فیلــم 
ــم  ــعی می کن ــاال س ــن ح ــتم. بنابرای ــاری داش ــن انتظ ــتم، از داوران چنی داش

ایــن انتظــار فیلم ســازان را بــرآورده کنــم.
حضــور فیلــم اولی هــا بیــش از هــر چیــزی نشــان دهنده ایــن اســت کــه 
ــا همــه مشــکات و  ــران از نظــر نیــروی انســانی زنــده اســت و ب ســینمای ای
محدودیت هــا، یــا هــر آن چــه باعــث می شــود ســینما آســیب ببینــد، نیــروی 
انســانی آن زنــده اســت و امیــدوار اســت کــه مشــکات را کنــار بزنــد و جلــو 
بــرود. از ایــن نظــر بــدون این کــه هنــوز فیلم هــای ایــن فیلم ســازان جــوان را 
دیــده باشــم، در کلیــت ایــن حضــور چشــم گیر فیلــم اولی هــا را امیدوارکننــده 
مصیبت هــا  و  تاریکی هــا  ســختی ها،  دل   در  عــده ای  این کــه  می بینــم؛ 
هم چنــان امیــد دارنــد کار خوبــی کننــد و کاری را پیــش ببرنــد. ایــن موضــوع 
امیدبخــش اســت. امــا نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه چقــدر ایــن نســل 
ــرار  ــران ق ــینمای ای ــده س ــای تثبیت ش ــت و در فض ــد رف ــو خواهن ــوان جل ج

خواهنــد گرفــت.

  برای روشن کردن فضای سینما احساس وظیفه می کنم
مصطفی کیایی

هــر کاری کــه در آن تشــویق شــوید و برایــش جایــزه بگیریــد، جــذاب اســت. 
جذابیــت  ایــن  باشــد،  حضورتــان  اول  ســال های  در  اگــر  به خصــوص 

دومیــن  »ضدگلولــه«  می شــود.  دوچنــدان 
فیلــم ســینمایی مــن بــود و بــا ایــن فیلــم بــود که 
بــرای اولیــن بــار در جشــنواره فیلــم فجــر حضــور 
پیــدا کــردم. این کــه بــرای ایــن فیلــم هــم کاندیــدا 
غ و جوایــز زیــادی گرفتــم،  شــدم و هــم ســیمر
اصــا فکــرش  بــود.  بســیار جــذاب  مــن  بــرای 
بتوانــم  حضــورم  دوره  اولیــن  در  نمی کــردم  را 

غ بگیــرم. ســیمر
دارم،  شـــرکت  جشـــنواره  در  خـــودم  وقتـــی 
برقـــرار  عدالـــت  می خواهـــد  دلـــم  همیشـــه 
ـــان  شـــود. ایـــن حســـی کـــه همیشـــه در مـــن جری
ــد در داوری کمـــی  ــته اســـت، کمـــک می کنـ داشـ
درســـت تری  درک  بـــا  و  کنـــم  نـــگاه  واقعی تـــر 
کنـــم.  را قضـــاوت  آثـــار  پیـــش داوری  بـــدون  و 
ـــم؛  ـــت بده ـــا اهمی ـــه کاره ـــه هم ـــا ب ـــم ت ـــعی کن س
خواســـته ای کـــه تمایـــل تمـــام شـــرکت کنندگان 
ــنواره  ــنواره اســـت. تجربـــه حضـــور در جشـ جشـ
فیلـــم فجـــر کمـــک می کنـــد قضـــاوت بهتـــری 
داشـــته باشـــم. البتـــه ایـــن موضـــوع جـــای تاکیـــد 
دارد کـــه از نظـــر مـــن مقولـــه داوری جذابیـــت 
چندانـــی نـــدارد، چـــون بـــا خـــودش مســـئولیت 
ـــری  ـــه در کار هن ـــا ک ـــی آورد. مخصوص ـــنگینی م س
بخشـــی از کار هـــم بـــه ســـلیقه مـــا ربـــط پیـــدا 
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می کنـــد. بـــه ایـــن دلیـــل ممکـــن اســـت عـــده ای 
ــی.  ــده ای ناراضـ ــند و عـ ــی باشـ ــا راضـ از داوری هـ
حضـــور مـــن در هیئـــت داوری جشـــنواره فیلـــم 
ـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه احســـاس  فجـــر بیشـــتر ب
وظیفـــه می کـــردم در ســـالی کـــه ســـینما بـــه 
خاطـــر کرونـــا آســـیب  دیـــده و همـــه  چیـــز بـــه 
ـــان  ـــه ایـــن جری ـــی درآمـــده اســـت، ب حالـــت تعطیل
ـــم  ـــرود. دل ـــو ب ـــرد و جل ـــکل بگی ـــا ش ـــم ت ـــک کن کم
می خواهـــد ســـینما دوبـــاره جـــان بگیـــرد و از 
ــتر  ــم بیشـ ــر می کنـ ــود. فکـ ــارج شـ ــی خـ خاموشـ
داوری  دلیـــل  ایـــن  بـــه  دوره  ایـــن  در  داوران 
چـــون  پذیرفتنـــد،  را  جشـــنواره  فیلم هـــای 
می کردنـــد.  وظیفـــه  و  مســـئولیت  احســـاس 
بســـیار  جشـــنواره  در  جـــوان  نســـل  حضـــور 
مـــاک  ولـــی  اســـت،  خـــوب  و  امیدبخـــش 
ــا  ــدوارم بـ ــه امیـ ــار آن هاســـت کـ ــا آثـ ــاوت مـ قضـ
ـــی کـــه وجـــود دارد، کیفیـــت هـــم  ـــه کمیت توجـــه ب

در کار نســـل جـــوان ببینیـــم.

  کاهش خطای داوری هدف اصلی 
است

نیما جاویدی
تشـــویق شـــدن و جایـــزه گرفتـــن قطعـــا مهـــم و 
جـــذاب اســـت. در میـــان جشـــنواره های داخلـــی 
غ فجـــر بـــه عنـــوان  هـــم طبیعتـــا گرفتـــن ســـیمر
ـــا اهمیـــت  مهم تریـــن رویـــداد ســـینمایی کشـــور ب
ـــئولیت  ـــن مس ـــزه گرفت ـــر جای ـــرف دیگ ـــت. از ط اس
هـــر فیلم ســـازی را بیشـــتر و به هرحـــال کار را در 

ــد. ــخت تر می کنـ ــیر سـ ــه مسـ ادامـ
نمی توانیـــم  داوری  در  کـــه  دارم  اعتقـــاد  مـــن 
ــی  ــم، ولـ ــار بگذاریـ ــی کنـ ــور کلـ ــه  طـ ــلیقه را بـ سـ
می توانیـــم آن را بـــه حداقـــل برســـانیم و بیشـــتر 
ـــز  ـــی متمرک ـــای اساس ـــتانداردها و معیاره ـــر اس ب
ــت،  ــر اسـ ــت بهتـ ــه درنهایـ ــی کـ ــا فیلمـ ــیم تـ باشـ

دیـــده شـــود.
ـــی ام از حضـــور در جمـــع داوران ایـــن  ـــزه  اصل انگی
دوره از جشـــنواره در درجـــه اول و بـــه ســـهم 
ــت.  ــه اسـ ــی منصفانـ ــه قضاوتـ ــك بـ ــودم کمـ خـ
ـــم  ـــه ک ـــال در داوری همیش ـــه به هرح ـــم ک می دان
و کاســـتی هایی وجـــود دارد و خواهـــد داشـــت، 
امـــا اگـــر بشـــود آن را بـــه حداقـــل برســـانیم، بهتـــر 
اســـت.  امیـــدوارم بتوانـــم بـــه ســـهم خـــودم 
ــودم در  ــدازه خـ ــه انـ ــذارم و بـ ــری بگـ ــن تاثیـ چنیـ

ــه  ــه داوری این گونـ ــگاه مـــن بـ ــم. نـ ــهیم باشـ ــه سـ ــام قضاوتـــی عادالنـ انجـ
اســـت.

از طـــرف دیگـــر، می دانـــم کـــه داوری کـــردن کار ســـختی اســـت. مســـئولیت 
زیـــاد اســـت و کارتـــان مـــورد ارزیابـــی قـــرار می گیـــرد.

ـــد، و  ـــاب نکنی ـــدادی را انتخ ـــد و تع ـــاب کنی ـــدادی را انتخ ـــتید تع ـــور هس مجب
ایـــن انتخاب هـــا و تصمیمـــات خـــواه ناخـــواه منجـــر بـــه اعتـــراض گروهـــی 

ـــد.  ـــد ش خواه
امـــا در هـــر صـــورت ایـــن جشـــنواره هـــر ســـاله برگـــزار می شـــود و همـــه مـــا 
بخشـــی از ایـــن ســـینما هســـتیم. بنابرایـــن در هـــر دوره کســـانی از خودمـــان 
بایـــد قبـــول مســـئولیت کـــرده و آثـــار رســـیده را داوری کننـــد. همین طـــور کـــه 

ـــت.  ـــوده اس ـــه ب ـــم این گون ـــن ه ـــش  از ای پی
خـــود  از  همیشـــه  فجـــر  فیلـــم  جشـــنواره  داوران  از  عمـــده ای  بخـــش 
فیلم ســـازان و بدنـــه ســـینمای ایـــران بوده انـــد. مهـــم ایـــن اســـت کـــه 

بتوانیـــم تاثیرگـــذار باشـــیم و میـــزان خطـــای داوری را کمتـــر کنیـــم. 
ـــن  ـــذاب از ای ـــذاب. ج ـــم ج ـــت و ه ـــده اس ـــم پیچی ـــم داوری ه ـــم بگوی می توان
ــر کـــه در چنـــد روز محـــدود ماحصـــل بخـــش عمـــده ســـال ســـینمایی  نظـ

ایـــران را می بینیـــم. 
ــای  ــل، تجربه هـ ــه در داخـ ــران و چـ ــارج از ایـ ــه در خـ ــم، چـ ــن هـ ــش  از ایـ پیـ
ـــر  ـــم فج ـــنواره فیل ـــودم، داوری ام در جش ـــر خ ـــه نظ ـــی ب ـــته ام. ول داوری داش

ــود. ــد بـ ــن خواهـ ــه داوری مـ ــن تجربـ جدی تریـ
حضـــور چشـــم گیر فیلـــم اولی هـــا در ایـــن دوره از جشـــنواره بســـیار خـــوب 
اســـت و چیـــزی کـــه بـــا اطمینـــان می توانـــم در مـــورد آن هـــا بگویـــم، ایـــن 
ـــم اولـــش  ـــزه ای کـــه فیلم ســـاز در ســـاخت فیل ـــرژی و انگی ـــزان ان اســـت کـــه می
دارد، بســـیار زیـــاد اســـت و همیـــن می توانـــد یـــک اتفـــاق خـــوب را رقـــم بزنـــد.
امیـــدوارم خروجـــی کیفـــی کارهـــای فیلـــم اولی هـــا هـــم بـــه  خوبـــی حضـــور 

کمـــی آن هـــا باشـــد.
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ساره بیات؛ 
موفقیت در نخستین گام ها

ســاره بیــات ایــن روزهــا بــا حضــور در ســریال های 
نمایــش خانگــی و فیلم هــای ســینمایی بــه یکــی از 
بازیگــران پــرکار بــدل شــده اســت. او بازیگــری توانمند 
ــا نقش آفرینی هایــش  ــه امــروز توانســته ب ــا ب اســت کــه از آغــاز فعالیتــش ت
در ســینما توجــه مخاطبــان و منتقــدان را بــه خــود جلــب کنــد و قطعــا اوج 
آن بــازی در نقــش راضیــه در فیلــم »جدایــی نــادر از ســیمین« به کارگردانــی 

اصغــر فرهــادی اســت..
بیــات پــس از ایفــای نقــش در فیلــم »مقلــد شــیطان« ســاخته افشــین 

صادقــی، توانســت بــا بــازی در فیلــم »جدایــی 
نــادر از ســیمین« بــه کارگردانــی اصغــر فرهــادی 
بدرخشــد و دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــر نقــش 
مکمــل زن ســینمای ایــران را در بیســت ونهمین 
کنــد.  خــود  آن  از  فجــر  فیلــم  جشــنواره  دوره 
جایــزه ای کــه فقــط محــدود بــه مرزهــای کشــور 
شــد.  تکــرار  هــم  ایــران  از  خــارج  در  و  نشــد 
از  را  بازیگــران زن  ایــن حضــور جایــزه مشــترک 

غ ســی ونهمین جشــنواره فیلــم فجــر، پروســه داوری فیلم هــای حاضــر در ایــن  بــا معرفــی اعضــای هیئــت داوران بخــش ســودای ســیمر
رویــداد ســینمایی بــه شــکل رســمی آغــاز شــد. 

محمــد احســانی )مدیــر فرهنگــی(، ســاره بیــات )بازیگــر(، مرتضــی پورصمــدی )مدیر فیلم بــرداری(، بهــرام توکلی )نویســنده و کارگــردان(، 
نیمــا جاویــدی )نویســنده و کارگــردان(، ســیدجمال ســاداتیان )تهیه کننــده( و مصطفــی کیایــی )نویســنده و کارگــردان( آثــار ایــن دوره 

جشــنواره را داوری خواهنــد کــرد.
غ از ترکیــب جوانــی کــه دارد، اغلــب متشــکل از چهره هایــی اســت کــه پیــش از ایــن طعــم شــیرین کســب جایــزه  هیئــت داوران امســال فــار

غ بلوریــن را در جشــنواره فیلــم فجــر چشــیده اند کــه در ادامــه بــه مــرور ایــن افتخــارات خواهیــم پرداخــت.   و ســیمر

داورانی که در فجر درخشیدند

محمدمهدی درستی

مروری بر افتخارات اعضای هیئت داوران سودای سیمرغ
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جشــنواره برلیــن بــرای بیــات و دیگــر بازیگــران 
زن فیلــم »جدایــی نــادر از ســیمین« بــه ارمغــان 

آورد.
مســیر  ادامــه  در  بیــات  نقش آفرینی هــای 
داوران  توجــه  مــورد  هــم  بــاز  بازیگــری اش 
نامــزد  او  گرفــت.  قــرار  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
غ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش  دریافــت ســیمر
اول زن در ســی ودومین دوره جشــنواره فیلــم 
فریبــا«  فراموشــی  »فصــل  فیلــم  بــرای  فجــر 
در  هم چنیــن  و  شــد  رافعــی  عبــاس  ســاخته 
فجــر  فیلــم  جشــنواره  دوره  ســی وچهارمین 
بــرای فیلــم »آااادت نمی کنیــم« بــه کارگردانــی 
ابراهیــم ابراهیمیــان ایــن نامــزدی تکــرار شــد.

مرتضی پورصمدی؛ 
فیلم برداری 

باسابقه و کاربلد
مرتضــی پورصمــدی دیگــر 
عضــــــــو هیئـــــــت داوران 
غ جشــنواره ســی ونهم  بخــش ســودای ســیمر
ــدون  ــه ب ــناس ک ــرداری سرش ــت، فیلم بـــــــــــ اس
شــک تجربــه ارزشــمند او بــرای هیئــت داوران 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــال غنیم ــنواره امس جش
پورصمــدی کــه ســابقه فیلم بــرداری فیلم هــای 
ســینمایی و مســتند بســیاری را در کارنامــه دارد، 
در پانزدهمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــرای 
فیلــم »موشــک کاغــذی« بــه کارگردانــی فرهــاد 
غ بلوریــن بهترین  مهرانفــر نامــزد دریافــت ســیمر

ــد.  ــرداری ش فیلم ب
»شـبانه روز«  سـینمایی  فیلـم  فیلم بـرداری  امـا 
سـاخته امیـد بنکـدار و کیـوان علیمحمـدی برای 
در  را  فیلم بـرداری  بهتریـن  بلوریـن  غ  سـیمر او 
بیسـت وهفتمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر بـه 
همراه داشـت. سـبک متفاوت او در فیلم برداری 
ایـن فیلـم سـینمایی، چیـزی نبـود کـه بتوانـد از 
بمانـد.  دور  جشـنواره  از  دوره  آن  داوران  نـگاه 
پذیرفتـن  و  جسـارت  بـا  نوعـی  بـه  نیـز  داوران 
غ بلوریـن را بـه فیلمبـرداری  ایـن کار تـازه، سـیمر
تقدیـم کردنـد که با وجود سـال ها سـابقه کار در 
سـینما، امـا هم چنان تمایـل دارد ایده هایی تازه 
را ثبـت کنـد. نـوآوری داشـته باشـد و روش هـای 
حضـور  می رسـد  نظـر  بـه  کنـد.  دنبـال  را  جدیـد 
داوری بـا چنیـن دیدگاهـی بتوانـد فضـای توجـه 

بیشـتر بـه ایده هـای نـو را فراهـم کنـد.

بهرام توکلی؛
 کارنامه پربار در جشنواره فجر

بهرام توکلی از جمله کارگردانان و فیلمنامه نویسـان 
جـوان و خـاق سـینمای ایـران اسـت کـه کارنامـه ای 
و  دارد  فیلـم فجـر  پربـار در جشـنواره  و  قابـل دفـاع 

عـاوه بـر کسـب جایـزه، بارهـا نامـزدی را تجربـه کـرده اسـت.
حـوزه  در  متفـاوت  و  تـازه  تجربیاتـی  سـراغ  بـه  اخیـر  سـال های  در  کـه  او 
فیلم سـازی رفتـه اسـت، بـا »پابرهنــــــــه در بهشــــــــت« حضـوری موفـق در 
بیسـت وپنجمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر داشـت و عاوه بر نامـزدی برای 
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم اول را از  دریافـت جایـزه بهتریـن کارگردانـی، سـیمر

آن خـود کـرد. 
ایـن کارگـردان سـه سـال بعـد و در بیست وهشـتمین دوره جشـنواره فیلـم 
غ بلوریـن  فجـر هـم توانسـت در بخـش فیلم هـای اول و دوم جایـزه سـیمر

بهتریـن کارگردانـی را بـرای فیلـم »پرسـه در مـه« دریافـت کنـد.
بـر  عـاوه  فجـر  فیلـم  جشـنواره  دوره  سی وسـومین  در  هم چنیـن  توکلـی 
غ بلوریـن بهتریـن فیلمنامـه بـرای فیلـم »مـن  نامـزدی بـرای کسـب سـیمر
دیه گـو مارادونـا هسـتم«، دیپلم افتخار بهتریـن کارگردانی را بـرای این فیلم 

کسـب کـرد.
غ  از دیگـر افتخـارات او در ایـن رویـداد سـینمایی می تـوان بـه کسـب سـیمر
بلوریـن بهتریـن کارگردانـی بـرای فیلـم »تنگـه ابوقریـب« در سی وششـمین 
غ  جشـنواره فیلـم فجـر اشـاره کـرد. ایـن سـاخته او موفـق بـه کسـب سـیمر

بهتریـن فیلـم جشـنواره سـی و ششـم هـم شـد.
ایـن کارگـردان در دوره سـی وهفتم و سی وهشـتم جشـنواره فیلـم فجـر بـه 
ترتیـب بـرای فیلـم »غامرضـا تختـی« نامـزد جایزه بهتریـن کارگردانـی و برای 

فیلـم »روز صفـر« نامـزد کسـب جایـزه بهتریـن فیلمنامه شـد.

نیما جاویدی؛ 
برنده سیمرغ بلورین جشنواره 

سی وهشتم
نیمــا جاویــــــــــــــــدی، فیلمنامه نویــس و کارگــردان 
ســینمای ایــران، حضــور موفقــی در جشــنواره فیلــم 
ــوده  ــق ب ــدان موف ــان و منتق ــر مخاطب ــب نظ ــارش در جل ــته و آث ــر داش فج

اســت.
او تنهــا عضــو هیئــت داوران امســال اســت کــه در دوره پیشــین جشــنواره 
فیلــم فجــر در جمــع برگزیــدگان قــرار داشــت و توانســت بــه همــراه مجیــد 
ــید« از  ــم »خورش ــرای فیل ــه را ب ــن فیلمنام ــن بهتری غ بلوری ــیمر ــدی س مجی

آن خــود کنــد.
ــه  ــم بلنــدش، خــود را ب ــا »ملبــورن«، نخســتین فیل ــر ب جاویــدی امــا پیش ت
عنــوان فیلم ســازی مســتعد بــه عاقه منــدان ســینما معرفــی کــرد؛ فیلمــی 
کــه عــاوه بــر حضــور موفــق در جشــنواره های جهانــی، نامــزدی بهتریــن 
ــرای  ــر را ب ــم فج ــنواره فیل ــی ودومین جش ــو س ــگاه ن ــش ن ــی در بخ کارگردان

او بــه همــراه داشــت. 
غیر  بلند خود،  فیلم  با »سرخپوست«، دومین  توانست  بعد  پنج سال  او 
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از نامزدی در دو بخش بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه، برنده جایزه 
ویژه هیئت داوران از سی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر شود.

سیدجمال ساداتیان؛ 
تهیه کننده ای موفق در جشنواره فجر

ــدگان  ــه تهیه کنن ــاداتیان از جمل ــیدجمال ســــ ســـــــــ
ایــران اســت کــه در کارنامــه او  باســابقه ســینمای 
ســوژه هایی  بــا  موفــق  فیلم هــای  تهیه کنندگــی 
بدیــع بــه چشــم می خــورد. او کــه پیــش از ایــن هــم حضــور در جمــع هیئــت 
انتخــاب و داوری جشــنواره فیلــم فجــر را تجربــه کــرده بــود، جوایــز متعــددی 

ــت.  ــرده اس ــب ک ــینمایی کس ــداد س ــن روی ــم در ای را ه
از  تماشــاگران  برگزیــده  فیلــم  بلوریــن  غ  ســیمر چــون  جوایــزی  کســب 
»چهارشــنبه  فیلــم  بــرای  فجــر  فیلــم  جشــنواره  دوره  بیســت وچهارمین 
غ بلوریــن بهتریــن فیلــم و بهتریــن فیلــم از نگاه تماشــاگران  ســوری«، ســیمر
رنــگ  »بــه  فیلــم  بــرای  فجــر  فیلــم  جشــنواره  دوره  بیست وهشــتمین  از 
ســی امین  از  تماشــاگران  برگزیــده  فیلــم  بلوریــن  غ  ســیمر ارغــوان«، 
غ بلوریــن  جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم »بــرف روی کاج هــا«، ســیمر
»آذر،  فیلــم  بــرای  فجــر  جشــنواره  دوره  ســی ودومین  از  فیلــم  بهتریــن 
غ بلوریــن فیلــم برگزیــده تماشــاگران  شــهدخت، پرویــز و دیگــران« و ســیمر
از ســی وهفتمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم »متــری شــیش و 

نیــم« گــواه ایــن موضــوع اســت.
ســاداتیان هم چنیــن نامــزدی جایــزه بهتریــن فیلــم در بیســت وچهارمین 
دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم »چهارشــنبه ســوری«، جایــزه بهتریــن 
فیلــم در بیست وهشــتمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم »هفــت 
ــومین دوره  ــو در سی وس ــگاه ن ــش ن ــم بخ ــن فیل ــز« و بهتری ــا پایی ــه ت دقیق
جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم »جامــه دران« ســاخته حمیدرضــا قطبــی 

را در کارنامــه دارد.

مصطفی کیایی؛
 فیلم ساز محبوب مخاطبان

مصطفــی کیایــی از جملــه کارگردانــان ســینمای ایران 
ــای  ــان، فیلم ه ــه مخاطب ــناخت ذائق ــا ش ــه ب ــت ک اس
پرتماشــاگری را در ســال های اخیــر روانــه اکــران کــرده 
اســت. حضــور در جمــع نامــزدای بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران و کســب 

غ در ایــن بخــش دلیــل ایــن مدعاســت. یــک ســیمر
امــا نخســتین جایــزه کیایــی از جشــنواره فیلــم فجــر بــه فیلــم »ضدگلولــه« 
از جشــنواره  را  غ بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه  اختصــاص دارد کــه ســیمر
ســی ام بــرای او بــه ارمغــان آورد.ایــن فیلــم دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلــم 
غ بلوریــن  جشــنواره را هــم گرفــت. او در ادامــه موفــق بــه کســب ســیمر

ــد. ــژه« ش ــط وی ــرای »خ ــاگران ب ــگاه تماش ــم از ن ــن فیل بهتری
غ بلورین بهترین کارگردانی برای  این فیلم ساز هم چنین نامزد دریافت سیمر
فیلم »عصر یخبندان« در سی وسومین جشنواره فیلم فجر و بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران برای دو فیلم »بارکد« و »چهارراه استانبول« به ترتیب در 

سی وچهارمین دوره و سی وششمین دوره جشنواره فجر شده است.

محمد احسانی؛ 
باسابقه در داوری 
محمــد احســــــــانی تنهــا 
ــر در  ــی حاض ــر فرهنگ مدی
هیئــت داوران جشــنواره 
ســی ونهم اســت. در ســوابق او مدیریــت گــروه 
ــبکه  ــام ش ــم مق ــیما، قائ ــبکه ۳ س ــی ش اجتماع
تهــران، مدیــرکل طــرح و برنامــه معاونــت ســیما، 
هنــری  فرهنگــی  ســازمان  فرهنگــی  معــاون 
برنامه ریــزی  و  مطالعــات  مدیــرکل  شــهرداری، 
راهبــردی صداوســیما و معاونــت ارزش یابــی و 
نظــارت ســازمان ســینمایی بــه چشــم می خــورد.
او هم چنیــن در دوره سی وســوم، ســی وچهارم 
ــت  ــر در هیئ ــم فج ــنواره فیل ــتم جش و سی وهش
انتخــاب ایــن رویــداد ســینمایی عضویــت داشــت 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــی وهفتمین دوره جش و در س
غ  عضــو هیئــت داوران بخــش ســودای ســیمر

بــود.
احســانی در حــال حاضــر مدیریت شــبکه نســیم ، 

تماشــا و نمایــش را برعهــده دارد.
بــه نظــر می رســد همراهــی او بــا ســینما در ایــن 
ســال ها و داوری و حضــور در هیئــت انتخــاب 
ادوار جشــنواره ســبب شــود تجربــه ایــن مدیــر بــا 
دیــدگاه جوانــان ترکیبــی از نظــرات قابــل توجــه 
ــنواره  ــی و نهمین جش ــدی داوری س را در جمع بن

فیلــم فجــر بــه ارمغــان بیــاورد.
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جشــنواره فیلــم فجــر بــه اعتبــار آثــار گران قــدر فیلم ســازان برجســته و متفکــر ســینمای ایــران طــی چهــار دهــه 
ــه  ــینمایی از جمل ــان س ــر بی ــای دیگ ــور جنبه ه ــد. حض ــاب می آی ــه حس ــران ب ــینمایی ای ــداد س ــن روی ــته مهم تری گذش
آثــار ســینمای مســتند و آثــار ســینمایی انیمیشــن عــاوه بــر اعتباربخشــی و تکمیــل پازل هــای مرتفــع ســینمای ایــران 
ــاوت  ــای متف ــر رویداده ــای دیگ ــف و اعت ــرای کش ــدری ب ــت گران ق ــر، فرص ــم فج ــی فیل ــی و بین الملل ــنواره مل در جش

ــود.  ــد ب ــم گیر خواه ــن چش ــن ویتری ــینمایی در ای س
دیگــر جشــنواره های فیلــم مســتند، به خصــوص جشــنواره پراهمیــت ســینما حقیقــت، عــاوه بــر نــگاه تخصصــی در 
کشــف جنبه هــای تکنیکــی و محتوایــی ژانرهــای متفــاوت ســینمای مســتند، بســتر کشــف و بالندگــی اســتعدادهای 
خــاق و آثــار شایســته تولیــدات یــک ســاله ســینمای مســتند ایــران بــه شــمار می آینــد و فرصتــی مناســب بــرای هیئــت 
انتخــاب فیلــم فجــر بــرای گزینــش نهایــی فراهــم می آورنــد. لــذا حضــور برگزیــدگان تولیــدات یــک ســاله ســینمای 
مســتند کشــور در جشــنواره فیلــم فجــر انگیــزه گران قــدری بــرای تکامــل و تعالــی فیلم ســازان مســتند ســینمای ایــران 

خواهــد بــود.
ــا  ــوی ب ــی ماه ــه تفاوت ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــته، در جایگاه ــا ناخواس ــته ی ــتند، خواس ــم مس ــنواره های فیل داوران جش
ــر  ــاق فک ــا ات ــتا ب ــینمایی هم راس ــارف س ــنواره های متع ــینما دارد. داوران جش ــت س ــاری در صنع ــج تج ــار رای داوری آث
مدیــران برگزارکننــده جشــنواره بــه منظــور صیانــت از تــداوم چرخــه اقتصــادی صنعــت آســیب پذیر ســینمای ملــی در 
عرصــه رقابت هــای جهانــی تولیــد و توزیــع محصــوالت ســینمایی و گســترش فزاینــده پخــش در فضــای مجــازی، ناگزیــر 
محــدود بــه تقویــت و تشــویق جنبه هــای سرگرم ســازی در جهــت جــذب مخاطــب عــام شــده و گاه بــه افــراط بسترســاز 
تنــزل فرهنگــی و گســترش ابتــذال بصــری و کامــی شــده اند، کــه حاصــل آن کم رنــگ شــدن تنــوع خاقیت هــای بیانــی 
ــنواره  ــه جش ــه ب ــت ک ــوده و هس ــی ب ــتقل و صاحب نام ــازان مس ــر و فیلم س ــه و هن ــینمای اندیش ــذف س ــینما و ح س

فیلــم فجــر اعتبــار بخشــیده اند.
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــام قضات ــی در مق ــی و بین الملل ــنواره مل ــر جش ــتند در ه ــای مس ــاس، داوران فیلم ه ــا در قی ام
هدفشــان صیانــت از حقیقــت بــه واســطه واقع گرایــی، بینــش علمــی و انتقــادی و پرهیــز از خرافــه در آسیب شناســی 

و شــناخت پدیدارهــای پیرامــون در دیــدگاه مولفــان ســینمای مســتند اســت.
آثــار مستندســازان شــعورمند و  بــه پرتــره شــخصیت های تاثیرگــذار در  آسیب شناســی وقایــع تاریخــی و توجــه 
پژوهش گــر دهه هــای اخیــر، بــه منظــور درک انســدادهای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی قابــل ســتایش و 
تامــل اســت. هم چنیــن آسیب شناســی زیســت بوم شــکننده اقلیم هــای متنــوع مــام ایــران کــه غالبــا بــر روی کمربنــد 
ــه  ــاور ک ــر پهن ــور در دو کوی ــور محص ــتان های کش ــن اس ــتمندان مهم تری ــت زیس ــه و سرنوش ــرار گرفت ــن ق ــک زمی خش
پیوســته در چالشــی فزاینــده بــرای تامیــن آب شــیرین قــرار دارنــد و از طرفــی صیانــت از ذخایــر ژنتیــک کم نظیــر گیاهــی و 
جانــوری جغرافیــای ایــران کــه از عمــده موضوعــات پراهمیتــی بــه حســاب می آینــد کــه اذهــان مستندســازان شــجاع و 
شــریف ایــران را طــی چنــد دهــه بــه خــود مشــغول داشــته و بی تردیــد توجــه بــه بحران هــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه 
بسترســاز کــوچ فزاینــده نخبــگان علمــی، ورزشــی و فرهنگــی در آســتانه قــرن 1۴00 و انتظــار افق گشــایی در عرصه هــای 

مختلــف اســت، دور از چشــمان تیزبیــن مستندســازان آگاه و هوشــیار نخواهــد بــود. 
غ از دغدغه هــای برحــق مستندســازان شــعورمند  لــذا داوران جشــنواره های فیلــم مســتند قاضــی وجدانشــان فــار
نیســتند و در هم راســتایی بــا رســالت مستندســازان بــرای آسیب شناســی و نیــل بــه ســازندگی مصلحانــه آثــار شــاخص 

و موثــری هســتند کــه همتایــان شریفشــان بــا انگیــزه خودجــوش و خــون دل بــه ثمــر نشــانده اند.

ی فیلم های مســتند صیانت از حقیقت در داور

فرهاد مهرانفر



27 شماره سوم ، جمعه 26 دی 99

معرفی فیلم

۳1 فیلم مستند در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر به رقابت با یکدیگر می پردازند. اسامی فیلم ها به این شرح است:
»آن جـا سـپیده دم« محسـن جهانـی، هاشـم مسـعودی، »آینـه دار« پویـان کاظمـی، »انیمیشـن ایرانـی« مهـرداد شـیخان، »ایاقچـی« 
محمدحسـن دامـن زن، »ایسـاتیس« علیرضـا دهقـان، »بـرادرم نادعلـی« علـی تک روسـتا، »بیسـت و دو، بیسـت و دو« فـرود عوض پـور، 
ع آرنـدی، »جزیـره ماهـی« رضـا  »ِپسـِقله« مجیـد شـیدا، »تنگ نـای« جـواد یقمـوری، مهـدی امینـی، »جاهـای خالـی پـر شـود« عطیـه زار
اعظمیـان، »چشـم ایرانـی« ساسـان فاح فـر، »خانـه« افسـانه سـاالری، »داغ قره باغ« سـینا حسـین پور اصـل، »در لباس سـربازی« مهدی 
نقویـان، »دستمال سـرخ ها« حنظلـه تاج الدینـی، »دیوانگـی« صـدرا علی بـک، »روزگار بلـور« امیـر فرض الهـی، »رویاهـای خالکوبی شـده« 
مهدی گنجی، »زیر این چتر باران می بارد« کتایون جهانگیری، »ساکنین طبقه  باالی الله زار« فریبا رییسی، »سینه ما رکس« میترا مهتریان 
و صادق دهقان، »فراموش خانه« سهند سرحدی، سیدفرهاد قدسی، »قمار« سیدمحمدمهدی دزفولی، »کمیته« عبدالحسین بدرلو، 
»کودتای 5۳« تقی امیرانی، »گزارش رمادی« علی محمد ذوالفقاری، »محسـن ژاپنی« وحید فرجی، »مرگ پشـت دیوارهای سـبز«  مهدی 

زمانپـور کیاسـری، »ناخـدا دریایـی« مازیـار مشـتاق گوهـری، »هجـده هزارپا« مهدی شـاه محمدی.
هم چنین از میان ۳1 فیلم معرفی شده بنا به درخواست مستندسازان و مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و موافقت 
دبیر سـی ونهمین جشـنواره فیلم فجر، 9 فیلم مسـتند بخش های کرونا، کارآفرینی و نمایش های ویژه چهاردهمین جشـنواره بین المللی 
سـینما حقیقـت در بخـش مسـتند جشـنواره امسـال مـورد ارزیابـی قـرار می گیرنـد. اسـامی ایـن 9 فیلـم بدیـن شـرح اسـت: »بیسـت ودو، 
بیسـت ودو« بـه کارگردانـی فـرود عوض پـور، »پسـقله« به کارگردانی مجید شـیدا، »تنگ نای« بـه کارگردانی جواد یقمـوری و مهدی امینی، 
»دیوانگـی« بـه کارگردانـی صـدرا علی بیـک، »روزگار بلـور« بـه کارگردانـی امیـر فرض الهی، »زیر ایـن چتر باران می بـارد« بـه کارگردانی کتایون 
جهانگیـری، »سـینه ما  رکـس« بـه کارگردانـی میتـرا مهتریـان و صادق دهقان، »فراموشـخانه« به کارگردانی سـهند سـرحدی و سـیدفرهاد 

قدسـی و »کودتـای 5۳« بـه کارگردانـی تقی امیرانی.

آثاری برآمده از دل تاریخ و هم سو با 
نبض تپنده اجتماع

معرفی 31 مستند راه یافته به بخش مستند جشنواره فجر

کارگردان: پویان کاظمی، تهیه کنندگان: پویان کاظمی، شبکه 
فارس به سفارش مرکز سیمای استان ها

 خالصــه داســتان: عکاس باشــی پیــری کــه دیگــر ســر عزلــت 
گرفتــه، جایــش را بــه بــرادر جوان تــرش می دهــد. بــه بهانــه 
عکس هایــی کــه میــرزا حســن عــکاس و بعدتــر میــرزا فتــح اهلل 
عــکاس در اواخــر دوران قاجــار از شــیراز گرفته انــد، دری بــاز 
می کنیــم بــه حال وهــوا و فضاهــای شــیراز در ســال های پیــش 

از انقــاب مشــروطه و بعــد از آن.

آینه دار
کارگردانان: محسن جهانی، هاشم مسعودی، تهیه کنندگان: 
مجتبی خیاط احسانی، هاشم مسعودی، مرکز مستند حوزه 

هنری انقاب اسامی
آمــار  و  شــده  پــر  بیمارســتان  تخت هــای  داســتان:  خالصــه   
کرونــا روز بــه روز باالتــر مــی رود. محســن جهانــی، پرســتار بخــش 
ســوختگی، داوطلبانــه بــه بخــش آی ســی یوی بیمــاران کرونایــی 
روزهــا  می مانــد.  تنهــا  خانــه  در  خانــواده  از  دور  او  مــی رود. 

می گــذرد، امــا هم چنــان روزگار محســن شــب اســت.

آن جا سپیده دم
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کارگردان و تهیه کننده: مجید شیدا
متخصصان  از  یکی  آخوندی،  دکتر  خانم  داستان:  خالصه 
عفونی، به تازگی از کرونا رهایی پیدا کرده و نگران پیک جدید 
کروناست. اوضاع روزبه روز بدتر می شود و از طرفی بی توجهی 
مسئوالن و نبود نیروی انسانی کار را برای آن ها سخت تر کرده.

ِپسِقله
کارگردان: فرود عوض پور، تهیه کنندگان: سعید الهی، گروه 

مستند روایت فتح
خالصه داستان: شکل گیری گروهی از بسیجیان سال های اول انقاب 
در شهرستان بندرگز. وجوهی دیگر از نوجوانان پرجنب و جوش دیروز 

و میان ساالن امروز در مواجهه با انقاب اسامی.

بیست و دو، بیست و دو

کارگردان: علی تک روستا، تهیه کنندگان: محسن اسام زاده، 
حوزه هنری

شــهید  یــک  خانــواده  دربــاره  فیلــم  ایــن  داســتان:  خالصــه 
مفقوداالثــر اســت کــه بــرادر ایــن شــهید پی گیــر شناســایی و 

نبــش یکــی از قبــور بــا مشــخصات مشــابه اســت.

برادرم نادعلی
کارگردان: علیرضا دهقان، تهیه کنندگان: علیرضا دهقان، 

راحیل صحرایی، موسسه فرهنگی هنری مزرعه فیلم
 خالصه داستان: داستان سفر. سفر یکی از فرزندان ما؛ آدم. 

سفری به درازای هزاران سال در دل کویر سخت گیر در مرکز 
این سرزمین...

ایساتیس

کارگردان: محمدحسن دامن زن، تهیه کنندگان: محمدحسن 
دامن زن، دامیان فیلم

بتوانند خانه ای  خالصه داستان: یک خانواده تاش می کنند   
آن ها مشکات  برود.  به مدرسه  بخرند که فرزندشان در شهر 

زیادی را باید از سر بگذرانند تا بتوانند به خواسته خود برسند.

ایاقچی
کارگردان: مهرداد شیخان، تهیه کنندگان: مهرداد شیخان، 

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
 خالصــه داســتان: ایــن فیلــم دربــاره۷0 ســال تاریخچــه و رونــد 
شــکل گیری و گســترش انیمیشــن ایــران از نخســتین ســال های 

ابتدایــی تــا ســال های اخیــر اســت.

انیمیشن ایرانی
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کارگردان: سینا حسین پور اصل، تهیه کنندگان: امیر مهریزدان، 
سفیر فیلم

از فروپاشی شوروی، زخم کهنه ای به نام  پس  خالصه داستان: 
»قره باغ« در قفقاز جنوبی سر باز می کند. در پی ماقات های پیاپی 

دیپلمات های ایرانی با طرفین بحران، طرح صلح آماده می شود...

داغ قره باغ
مرنــان،  جویــل  تهیه کننــدگان:  ســاالری،  افســانه  کارگــردان: 
افســانه ســاالری، کالکتیــو داکمانیاکس، ســینما ایــز اینکامپلیت

در  افغانســتانی  خانــواده ای  نســل  ســه  داســتان:  خالصــه 
آنــان،  جنــوب تهــران زندگــی می کننــد. محمدتقــی از میــان 
تصمیــم می گیــرد بــه ســرزمین مــادری کــه هرگــز ندیــده بــرود.

خانه

چشم ایرانی
کارگــردان: ساســان فاح فــر، تهیه کننــدگان: ساســان فاح فــر، 

حســن قائــدی
خالصــه داســتان: هــر کســی عمــرش یــه جــوری می گــذره... 
بعضی هــا مثــل مــن عمرشــون پــر از سروصداســت... از وقتــی 
چشــم بــاز کــردم، یــا صــدای آژیــر خطــر بــود، یــا ســوت خمپــاره.

کارگردان و تهیه کننده: رضا اعظمیان 
خالصــه داســتان: روایــت عملیــات کربــای ۴ از ســوی جمعــی از 
فرماندهــان و رزمنــدگان لشــکر 1۴ امــام حســین)ع( کــه شــامل 
آماده ســازی قبــل از عملیــات و شناســایی و گفت و گــو بیــن 

فرماندهــان و اعضــای لشــکر اســت.

جزیره ماهی

ع آرندی و  ع آرندی، تهیه کنندگان: عطیه زار کارگردان: عطیه زار
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

خالصه داستان: ملینا پس از جدایی پدر و مادرش در خانه پدربزرگ 
زندگی می کند، چراکه هیچ کدام از والدین شرایط نگه داری از او را 

ندارند. اما ملینا در تاش است ترتیبی دهد تا با مادرش زندگی کند.

جاهای خالی پر شود
کارگردانان: جواد یقموری، مهدی امینی، تهیه کنندگان: جواد 

یقموری، مهدی امینی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
و  است  قم  شهر  ناخوانده  مهمان  کرونا  داستان:  خالصه 
بیمارستان کامکار شاهد بیماران بدحال. در این بین فریبا، ذلفی 
گل، فاطمه و سکینه  درصدد هستند جان بیماران را نجات دهند.

تنگ نای
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کارگردان: کتایون جهانگیری، تهیه کنندگان:  کتایون جهانگیری، 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، اتاق بازرگانی، صنایع 

معادن و کشاورزی تهران
خالصه داستان: هنرمندی که خبر ورشکستگی سازمان تامین 

اجتماعی او را نگران کرده، تصمیم می گیرد پرده از معمایی بر دارد.

زیر این چتر باران می بارد
کارگردان: مهدی گنجی، تهیه کننده: بهزاد توکلی

خالصه داسـتان: چند نوجوان عاشـق فوتبال از مناطق مختلف 
ایـران بـا هـم رقابـت می کننـد تـا بتوانند بـرای آمـوزش فوتبـال به 
اسـپانیا برونـد. والدینشـان انتظـار دارنـد آن هـا بـا درآمـد فوتبال، 

زندگـی کل خانـواده را نجـات دهند...

رویاهای خالکوبی شده

کارگردان: امیر فرض الهی، تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی

خالصه داستان: شرافت، شجاعت و هوشمندی در روزنامه نگاری 
پدر  بلوری،  محمد  فیلم،  مرکزی  شخصیت  محوریت  با  ایران 

حوادث نویسی مطبوعات ایران.

روزگار بلور
کارگردان: صدرا علی بک، تهیه کنندگان: محمدصادق باطنی، 

مرکز نوآوری رسانا
خالصه داستان: سیدمحمدصادق کشاورزی، رتبه 2 کنکور 9۷، 
دانشگاه  به  مسیرآینده  و  دانشگاه  درباره  پیش فرض هایی  با 

می رود.

دیوانگی

کارگـردان: حنظلـه تاج الدینـی، تهیه کننـدگان: حسـین اسـدزاده، 
خانه مسـتند

دستمال سرخ،  گردان  شکل گیری  چگونگی  داستان:  خالصه 
شهادت شهید اصغر وصالی و شهید علی تیموری از فرماندهان 

این گردان و جنایات گروهگ تروریستی منافقین.

دستمال سرخ ها
کارگردان: مهدی نقویان، تهیه کنندگان: مهدی نقویان، 

موسسه شهید آوینی و شبکه یک سیما
خالصه داستان: روایت حضور آیت اهلل خامنه ای در یک سال 

اول دفاع مقدس.

در لباس سربازی
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کارگردان: تقی امیرانی، تهیه کنندگان: تقی امیرانی ، امیرانی مدیا
خالصه داستان: تقی امیرانی مستندساز ایرانی حین تحقیق 

برای ساخت فیلم مستندی درباره کودتای 28 مرداد به مدارک 
و اسنادی دست پیدا می کند که دهه ها از چشم عموم مردم 

و اغلب تاریخ نویسان این حوزه پنهان بوده است...

کودتای 53
کارگردان: عبدالحسین بدرلو، تهیه کنندگان: مصطفی فتاحی، 

خانه مستند انقاب اسامی
خالصه داستان: تاریخ شفاهی کمیته های انقاب اسامی به 
عنوان اولین نهاد تشکیل شده بعد از پیروزی انقاب اسامی 

که در سال 1۳۷0 با ژاندارمری و شهربانی ادغام شد.

کمیته

تهیه کنندگان:  دزفــــــــــــــــــــــولی،  سیدمحمدمهدی  کارگردان: 
مستند  مرکز  هنر،  آرمان  موسسه  دزفولی،  سیدمحمدمهدی 

بسیج سازمان صداوسیما
 خالصــه داســتان: بازخوانــی مذاکــرات مخفیانــه ایــران و آمریــکا 

در میانــه جنــگ در ســال های 1۳6۴ و 1۳65 .

قمار
کارگردانــان: ســهند ســرحدی، ســیدفرهاد قدســی، تهیه کننده: 

علــی مصفا
رها شــده در  و  پیانویــی قدیمــی  ماجــرای  خالصــه داســتان: 
دانشــکده هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران و ســیری در تاریــخ و 

ــروز. ــا ام ــل ت ــه چه ــته آن از ده گذش

فراموش خانه

کارگردانــان: میتــرا مهتریــان، صــادق دهقــان، تهیه کننــدگان: 
ــرا مهتریــان میت

خالصــه داســتان: 28 مرداد 1۳5۷ ســاعت 10 شــب آبــاداِن گرم، 
یک بــاره داغ شــد، ســوخت، ســینما رکــس اش بــا »گوزن هــا«  بــر 

پــرده و بیــش از 600 جــان بی خبــر از پشــت پــرده. 

سینه ما  رکس
کارگردان و تهیه کننده: فریبا رییسی

و  روشن فکران  مرداد   28 کودتای  از  بعد  داستان:  خالصه 
متجددین از الله زار خارج می شن. مغازه دارها و مزون دارهای 
مرفه به سمت شمال شهر می رن، ولی اون هایی که توانایی 

نداشتن، به طبقات باالتر پاساژهای الله زار کوچ می کنن.

ساکنین طبقه  باالی الله زار
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معرفی فیلم

کارگردان: مهدی شاه محمدی، تهیه کنندگان: مهدی شاه محمدی، 
روایت فتح، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

است  تاش  در  سوریه  اهل  ساله  احمد 25  داستان:  خالصه 
برای خانواده خود و بقیه مردم شهرش در فوعه که در محاصره 

نیروهای تکفیری است، از راه آسمان آذوقه و کمک ارسال کند.

هجده هزارپا

مشتاق  مازیار  تهیه کنندگان:  گوهری،  مشتاق  مازیار  کارگردان: 
گوهری، منطقه آزاد صنعتی چابهار

به  تن  ماهی  صید  برای  که  دریایی  ناخدا  داستان:  خالصه 
اقیانوس های دور سفر می کند. او قصد دارد مجدد عازم دریا شود، 

اما همسر اولش او را ممنوع الخروج کرده و تقاضای مهریه دارد...

ناخدا دریایی

کارگردان: مهدی زمانپور کیاسری، تهیه کنندگان: سمیه زراعتکار، 
مهدی زمانپور کیاسری

خالصه داستان: معضل زباله در شمال ایران موجب از بین رفتن 
هکتارها جنگل شده و شیرآبه آن به تمام آب های زیرزمینی نفوذ 

کرده و موجب بیماری های مختلف برای مردم ایران شده است.

مرگ پشت دیوارهای سبز
کارگردان: وحیــــــد فرجـــــــــی، تهیه  کنندگان: وحید فرجی، مرکز 

آفرینش های فرهنگی هنری بسیج
خالصه داستان: در شب عملیات کربای۴ که بسیاری از غواصان 
ایرانی به اسارت نیروهای ارتش بعث عراق درمی آیند، یکی از اسرا 
چهره ای ژاپنی دارد. این اسیر به دلیل مجروحیت در ناحیه صورت 

نمی تواند حرف بزند...

محسن ژاپنی

کارگــردان: علی محمــد ذوالفقــاری، تهیه کننــدگان: علی محمــد 
ذوالفقــاری، موسســه فرهنگــی هنری پیــام آزادگان

خالصــه داســتان: ۳5 ســال پــس از پخــش گــزارش »کــودکان 
ــد. ــات می کنن ــر را ماق ــرا همدیگ ــای ماج ــی«، چهره ه زندان

گزارش رمادی
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مخاطبان و عاقه مندان چند نسل قبل تر سینما حتما نام مهدی فریدزاده را به عنوان یک مدیر سینمایی باسابقه به خاطر می آورند؛ 
چهره ای که عاوه بر فعالیت های مدیریتی، فیلم سازی را پس از گذراندن یك دوره آموزشی در سینمای آزاد در سال1۳52  آغاز کرد و ساخت 
10 فیلم کوتاه هشت میلی متری را نیز قبل از انقاب به نام خودش به ثبت رساند. فریدزاده پس از انقاب دو فیلم داستانی به نام های 

»رقصی چنین میانه میدان آرزوست« و »آبادی آبادی« و هم چنین سه فیلم مستند برای سیمای جمهوری اسامی ایران ساخت.
او در طول سـال های فعالیتش در عرصه فرهنگ و هنر کشـور، هم در سـینما و هم درتلویزیون فعالیت داشـت. در روزهای پس از انقاب 
فریـدزاده همـکاری بـا سـیما را بـا فعالیـت در گروه اجتماعی شـبکه اول شـروع کـرد. فریدزاده بعـد از مدتی همکاری با تلویزیون مسـئولیت 
واحد جنگ را برعهده گرفت. او هم چنین یك سـال مسـئول برنامه سـازی دفتر لندن سـیمای جمهوری اسـامی شـد و پس از بازگشـت به 
عنوان مشـاور مدیر شـبکه اول و عضو شـورای طرح و برنامه این شـبکه فعالیتش را از سـر گرفت. پس از آن، به عنوان مدیر گروه فیلم و 

سـریال و تئاتر انتخاب شـد. مدیریت شـبکه اول صداوسـیما نیز از دیگر سـمت های مدیریتی فریدزاده به حسـاب می آید.
مهـدی فریـدزاده عـاوه بـر حضـورش در عرصـه فیلم سـازی و البتـه دبیـری جشـنواره فیلـم فجـر، معـاون سـینمایی مصطفـی میرسـلیم در 
فاصله زمانی سـال های ۷2 تا ۷۴ نیز بود. او می گوید مهندس میرسـلیم به جز موارد کلی، دخالتی در امور اجرایی نداشـت و بیشـتر ناظر 

بر امـور بود. 
او دبیر سـیزدهمین دوره جشـنواره فیلم فجر که در سـال 1۳۷۳ برگزار شـد نیز بود؛ جشـنواره ای که به دلیل هم زمانی اش با ماه رمضان 
با شـکل و شـمایل و فضایی متفاوت برگزار شـد. فریدزاده عاوه بر دبیری یک دوره از جشـنواره، در چهارمین دوره جشـنواره فیلم فجر که 
در سـال 1۳6۴ برگزار شـد و هم چنین چهارمین دوره جشـنواره دفاع مقدس که در سـال 1۳۷1 برپا شـد، به عنوان داور حضور داشت. او در 
گفت وگو با سـومین شـماره فجرنامه از حال وهوای سـیزدهمین دوره جشـنواره فیلم فجر و البته تجربه معاونت سـینمایی آن دوران نیز 

گفته اسـت. فریدزاده در حال حاضر خارج از ایران سـکونت دارد و این گفت وگو نیز به شـیوه پرسـش و پاسـخ مکتوب انجام شـده اسـت. 

جوایز دوره سیزدهم متنوع شدند تا 
روی انواع فیلم اثر مثبت بگذارند

نژال پیکانیان

گفت وگو با مهدی فریدزاده، دبیر سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
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گــــــــــزارش

 بعـد از 10 سـال ثبـات در مدیریـت جشـنواره، 
شـما مسـئولیت ایـن رویـداد را برعهـده گرفتیـد 
و بـه نظـر می رسـد مسـئولیت سـختی هـم بـود، 
زیـرا هـر چند که خود به ثبات رسـیدن جشـنواره 
یـک امتیـاز بـود، امـا بـه هـر حـال بایـد در اولیـن 
دوره   10 در  دبیـر  یـک  کـه  را  کاری  دبیـری،  دوره 
پـی می گرفتیـد. شـما  بـود،  انجـام داده  مـداوم 
بیشـتر درگیـر کـدام بخـش بودیـد؛ سـختی ها یـا 

سـاده تر شـدن مسـیر؟
گذشـت  علـت  بـه  برسـانم  عـرض  بـه  بایـد  ابتـدا 
زمانی طوالنی و عدم دسترسـی به یادداشـت ها و 
اطاعـات، پاسـخ ها با بیان جزئیات دقیق  نیسـت. 
ایـن اشـکال را بـر مـن ببخشـید. امـا در پاسـخ بـه 
سـوالتان بایـد بگویـم، به علـت مدیریـت جاافتاده 
و طوالنی مـدت مسـئوالن محتـرم قبلـی، ایجـاد 
تغییـر و تحـول بـا مقاومت بدنـه اجرایـی معاونت 
سـینمایی و بنیـاد فارابـی همـراه بـود کـه ایـن امـر 
نهایتـا در حـد امـکان عملـی شـد. در امـور اجرایـی  
حضـور  بـرای  تـاش  بـه  وقـت  بیشـتر  جشـنواره 
انـواع سـایق و تولیـدات متنـوع، نظـم و به موقـع 
رسـاندن و نمایـش فیلم هـا طبـق جـدول مصوب 
انصـراف  علـت  بـه  کـه  جشـنواره  مالـی  تامیـن  و 
بـود،  شـده  مشـکل  دچـار  کمـك  از  شـهرداری 

گذشـت.

کـه  چهـارم  دوره  از  جشـنواره  برگـزاری  رونـد   
شـما بـه عنـوان داور در آن حضـور داشـتید، تـا 
دوره سـیزدهم کـه دبیـری ایـن رویـداد را برعهـده 
گرفتیـد، چه تغییـری کرد و این تغییـرات در کدام 

بخش هـا بیشـتر بـه چشـم می آمـد؟
مـن در دوره ای کـه بـه امـر داوری مشـغول بـودم، 
درگیـر امـور اجرایـی نبـودم، لکـن در حـوزه داوری 
تغییراتـی را مثـل تخصصی تر شـدن، توجه بیشـتر 
بـه انواع ژانرهای سـینمایی و بهـا دادن به جوانان 

تحـت عنـوان اولی هـا شـاهد بودیم.

 در دوره سـیزدهم، جشـنواره را هم زمـان بـا 
چـه  هم زمانـی  ایـن  کردیـد.  برگـزار  رمضـان  مـاه 

داشـت؟ ویژگی هایـی 
در ابتـدا بسـیاری از افـراد متنفـذ، مراکـز فرهنگـی و 
مذهبـی بـا توجـه بـه هم زمـان شـدن مـاه مبـارك 
بودنـد.  جشـنواره  برگـزاری  مخالـف  کا  رمضـان، 
بـا زحمـت و تـاش بسـیار باالخـره تصمیـم مـا در 

برگـزاری عملـی شـد. از تفاوت هـا نیـز بایـد به طوالنی تر شـدن زمـان نمایش در 
شـب و ایجـاد فضایـی معنـوی در برنامـه اختتامیـه اشـاره کـرد.

 آن زمـان وزیـر ارشـاد تغییـر کـرده بـود و آقـای میرسـلیم بـه جـای آقـای 
وزارت  زیرمجموعه هـای  سیاسـت های  تغییـر،  ایـن  بـود.  آمـده  الریجانـی 
ارشـاد را عـوض کـرده بـود؟ و آیا در برگزاری جشـنواره فجر تاثیر به خصوصی 

گذاشـته بـود؟
در زمـان حضـور آقـای میرسـلیم بـه عنـوان وزیر سـعی مـا در حفظ خط مشـی 
جشـنواره و مقاومـت در برابـر فشـارهای داخـل و خـارج وزارت خانـه بود، نهایتا 

تغییـری در اصـول کار داده نشـد.

 در همـان سـال ها یعنـی از اردیبهشـت سـال 72 تـا مهـر 74 کـه شـما 
معاون سـینمایی آقای میرسـلیم بودید، سیاسـت های کلی سـینمای ایران 
چگونـه بـود و فضـای سـینما در آن زمـان بیشـتر بـه چـه سـمت و سـویی 

می رفـت؟
در اوایـل کار، آقـای مهنـدس میرسـلیم بـه جـز مـوارد کلـی، دخالتـی در امـور 
اجرایـی نداشـتند، لکـن بعدهـا بـه علـت رقابتـی کـه بیـن گروه هـا و اصنـاف 
بیشـتر  بـه حضـور  ایشـان در مـواردی عاقه منـد  سـینمایی دیـده می شـد، 
می شـدند، کـه البتـه تاثیـر آن در مسـیر مصوب و امـور اجرایی خیلی زیـاد نبود.

 چطـور بعـد از 10 سـال کـه مدیرعامـل فارابـی دبیـر جشـنواره بـود، شـما 
خـود در مقـام معـاون امـور سـینمایی دبیـری جشـنواره را عهـده دار شـدید 
و ایـن مسـئولیت را بـه آقـای حقیقـی کـه در زیرمجموعـه شـما مدیرعامـل 

فارابـی بـود، نسـپردید؟
آن موقـع آقـای حسـین حقیقـی قصـد تـرك فارابـی را بـرای کارگردانـی فیلمـی 
داشـتند و معتقـد بودنـد جشـنواره تابلوی سـینمای ایران اسـت و بهتر اسـت 
بنده برای آشـنایی بیشـتر با روند اجرایی مسـتقیم درگیر شـوم تا در سـال بعد 

بـه خاطـر تغییـر و تحول آسـیب نبیند.

آن  دربـاره  همیشـه  کـه  اسـت  موضوعـی  داوران  هیئـت  رأی  اسـتقالل   
بحث هـای فراوانـی وجـود دارد. چقـدر در آن زمـان ایـن موضـوع مـورد بحـث 
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بـود و مباحثـی دربـاره این کـه برخـی فشـارها بـر 
رأی داوران تاثیـر می گـذارد، تـا چـه انـدازه صحـت 

داشـت؟
بحــث اســتقال در امــر داوری همیشــه مطــرح 
بــوده اســت، لکــن در ســال های قبــل از  حضــور 
بنــده، از آن جــا کــه حمایــت از فیلــم فرهنگــی و 
هنــری و ســینمای گل خانــه ای در جشــنواره بــه 
طــور جــدی مطــرح بــود، سیاســت های معاونــت 
ســینمایی بــرای داوران تشــریح می شــد. امــا در 
دوره هــای بعــد، اصــل بــر فیلــم برتــر و رعایــت حــق 
آن طبــق نظــر داوران متخصــص بیشــتر جلــب 

توجــه می کــرد.

فیلـم   بهتریـن  بخـش  در  سـیزدهم  دوره  در   
چـرا  اتفـاق  ایـن  داشـت.  وجـود  جایـزه  تعـدد 
غ و  افتـاد؟ یعنـی هـم دیپلـم داریـم، هـم سـیمر
واقعـه«  »روز  داوران.  هیئـت  ویـژه  جایـزه  هـم 

غ بلوریـن گرفـت، جایـزه ویـژه هیئـت داوران بـه »کیمیـا«ی درویـش  سـیمر
کـرد. دریافـت  افتخـار  دیپلـم  اچ3«  بـه  »حملـه  و  شـد  اهـدا 

نظـر بـه متنوع تر شـدن انـواع فیلم های سـینمایی، توجه به سـینمای مردمی 
بـرای راه انداختـن اقتصـاد سـینما، هم چنیـن سـاخت آثـاری در حوزه سـینمای 
دفـاع مقـدس و تشـویق فیلـم نخبه گرا و هنـری، یکـی از راه های ایجاد تنـوع در 

جوایـز بـود کـه فکر کنـم اثری مثبت داشـت.

 یکـی از نـکات جالـب در مـورد دوره سـیزدهم حضـور فیلـم »آدم برفـی« 
بـود کـه همیشـه به عنـوان یکـی از آثـار بحث برانگیز در سـینمای ایـران از آن 
یـاد می شـود. بـه این فیلم اما در جشـنواره توجه خاصی نشـد. چـرا این طور 

بـود و »آدم برفـی« مـورد توجـه داوران قـرار نگرفت؟
این کــه چــرا فیلــم »آدم برفــی« مــورد توجــه داوران قرار نگرفــت، بایــد داوران آن 
دوره علتــش را بیــان کننــد، لکــن داســتاِن مجــوز گرفتــن ایــن فیلم هــم قصه ای 
طوالنــی دارد. اینجانــب کامــا موافــق اکــران فیلــم بــودم. جالــب اســت بگویــم 
شــبی کــه اعضــای شــورای مربــوط نظــر موافــق و مخالفشــان را بیــان کردنــد، 
بنــده بــا قبــول مســئولیت نمایــش آن را تاییــد کــردم و ســاعتی بعــد متوجــه 
شــدم یکــی از همیــن گروه هــای مخالــف فیلــم با جنــاب وزیــر تمــاس گرفته اند. 
مــن بافاصلــه بــه چنــد روزنامــه اعــام کــردم کــه فیلــم اکــران می شــود و ایــن 
خبــر در روزنامــه چــاپ شــد. لکــن بعــدا آقــای وزیــر بــا مســئولیت خــود اکــران را 

موقتــا بــه تاخیــر انداختند.

و  داســتانی  فیلم هــای  و  کوتــاه  آثــار  انقــالب  از  پــس  و  پیــش  شــما   
ــود.  ــون ب ــرای تلویزی ــتر ب ــم، بیش ــتباه نکن ــر اش ــه اگ ــاختید ک ــتندی س مس
فعالیتتــان در حــوزه فیلم ســازی چــرا در ســینما نبــود و پــس از مدتــی هــم 

ــرد؟ ــدا نک ــه پی ادام
مــن ابتــدا کار در حــوزه فیلــم را بــا ســینمای آزاد و ســپس ســینمای جــوان 
شــروع کــردم. در آن جــا این گونــه بیــان می شــد کــه بــرای راه یابــی صحیــح بــه 
ســینمای داســتانی خوب اســت که ابتدا با ســینمای مســتند کار را شــروع کرد. 
هم زمــان، وقــوع انقــاب اســامی و ســپس جنگ تحمیلــی مــرا در ادامــه کار در 
ایــن حــوزه مصمم تــر کــرد. از روزهــای ابتــدای جنــگ، تولیــد فیلــم مســتند که به 
خاطــر شــرایط وقتــی بــرای طــی مراحــل پــس از فیلم بــرداری نمی گذاشــت و بــه 
فیلــم بیشــتر شــکل گزارشــی مــی داد، مــرا مشــغول کــرد.  بــه نحــوی کــه تمــام 

وقــت در واحــد جنــگ تلویزیــون کار را ادامــه دادم.

و  طراحـی  بـرای  کمـی  فرصـت  فجـر  فیلـم  جشـنواره  دبیـری  سـال  یـک   
مدیریـت اسـت. اتفاقـی کـه شـاید یکـی از آسـیب های جشـنواره محسـوب 
شـود. نظر شـما به عنوان کسـی که این تجربه را داشـتید، چیسـت و چقدر 
توصیـه می کنیـد کـه فرصـت بیشـتری بـه دبیـران بـرای ایده پـردازی و اجـرای 

شـود؟ داده  برنامه هایشـان 
بنـده شـخصا ثبـات متعـارف، کسـب تجربـه و به کارگیـری آن در حـوزه مدیریـت 
فرهنگـی را امـری الزم و بسـیار ارزشـمند می دانـم، چراکـه طراحـی و اجـرای یـك 
فعالیـت فرهنگـی، آن هـم سـینمایی، کاری زمان بـر اسـت و تغییـرات ضربـه 

مهلکـی بـه آن می زنـد.

فیلم هـای  انـواع  شـدن  متنوع تـر  بـه  نظـر 
سـینمایی، توجـه به سـینمای مردمـی برای 
هم چنیـن  سـینما،  اقتصـاد  انداختـن  راه 
دفـاع  سـینمای  حـوزه  در  آثـاری  سـاخت 
مقـدس و تشـویق فیلـم نخبه گـرا و هنـری، 
یکـی از راه هـای ایجـاد تنـوع در جوایـز بود که 

فکـر کنـم اثـری مثبـت داشـت
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در  ایــران  ســینمای  فضــای  اســدی،  خانــم   
ســال های فعالیــت شــما، به خصــوص دورانــی 
کــه بــرای فیلم هایــی کــه بــازی کردیــد نامــزد و 
برنــده جایــزه شــدید، چطــور بــود و در مقایســه 
ــزی  ــوه تمای ــه وج ــینما چ ــی س ــت فعل ــا وضعی ب

داشــت؟
مــن سال هاســت از ســینما فاصلــه گرفتــه ام، 
حال وهــوای آن را نمی فهمــم و بــه آن ناآگاهــم. 
بنابرایــن قضاوتــی دربــاره آن نمی توانــم داشــته 

باشــم. امــا دربــاره آن ســال ها بایــد بگویــم بعــد از انقــاب کــه ســینمای 
ســابق شست وشــو داده شــد و ایــن هنــر بــه گونــه ای دیگــر رشــد کــرد، یــک 
دهــه خــوب و آبرومندانــه در ســینما بــه وجــود آمــد کــه کارنامــه درخشــانی 
داشــت. ایــن را بــه ایــن دلیــل کــه خــودم در آن ســا ل ها فعالیــت می کــردم 
و جایــزه گرفتــم، نمی گویــم. از همــه وجــوه ایــن مســئله و تفــاوت کامــا 
مشــهود اســت و فکــر می کنــم از هــر کســی بپرســید، ایــن نظــر را تاییــد 

خواهــد کــرد. 

 شــما در دهــه 60 و 70 در ســینما فعال تــر بودیــد، امــا بعــد از چنــد ســال 

افســر اســدی از نســل بازیگــران باســابقه اســت کــه در دهه هــای 60 و ۷0 حضــور در فیلم هــای متفاوتــی را تجربــه کــرد. گرچــه در ســال های 
بعــد بــه دلیــل شــرایط موجــود در ســینما کــه بــه گفتــه این بازیگــر چنــدان برایش خوشــایند نبوده، فعالیتــش در ســینما کم رنگ تر شــد، اما 
حضــورش در آثــار مختلــف در همــان دوران مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــازی ســنجیده و خــوب او در فیلــم »عبــور از غبــار« پــوران درخشــنده 
غ بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن بــه او  کــه در هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــه نمایــش درآمــد، از نــگاه داوران دور نمانــد و ســیمر
تعلــق گرفــت. او یــک بــار دیگــر هــم در ســال ۷۳ بــرای بــازی در »روســری آبــی« نامــزد دریافــت جایــزه شــد. اســدی در گفت وگــو بــا ســومین 
شــماره فجرنامــه از تجربــه بــازی در ایــن فیلــم، جایــزه ای کــه گرفــت و حال وهــوای ســینمای ایران و جشــنواره فجر در آن ســال ها گفته اســت. 

از جشنواره هشتم تنها یک سیمرغ 
برایم به یادگار ماند

نژال پیکانیان

افسر اسدی، برگزیده سیمرغ بازیگری هشتمین دوره جشنواره فجر
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فیلم سینمایی روسری آبی

ــن  ــد. ای ــر ش ــا کم رنگ ت ــان در فیلم ه  حضورت
اتفــاق دلیــل خاصــی داشــت؟

مــن بــه طــور کلــی بعــد از »روســری آبــی« خیلــی 
کــم کار کــردم و اگــر هــم بــازی کــردم، آثــار چنــدان 
برجســته ای نبودنــد و در واقــع کارهــای کوتاهــی 
بودنــد کــه عاقــه چنــدان زیــادی بــه هیچ کــدام 
از آن هــا نداشــتم. امــا گاهــی اوقــات آدم ناگزیــر 
می شــود کاری را انجــام دهــد کــه خیلــی هــم 

موافقــش نیســت.

 دلیــل فاصلــه گرفتنتــان از ســینما بعــد از 
»روســری آبــی« چــه بــود؟

شــاید کمــی عجیــب باشــد، امــا بایــد بگویــم بعــد 
از »روســری آبــی« انــگار طلســمی بــرای پیشــنهاد 
تــا مدت هــا  آمــد و مــن  بــه وجــود  کار خــوب 
پیشــنهاد کار خــوب و قابــل توجهــی نداشــتم. 
ــرای خــودم کمــی برخورنــده هــم  ایــن مســئله ب
بــه  از مدتــی دل ســردی هایی هــم  بعــد  بــود. 
کارهــا  کیفیــت  دیگــر،  طــرف  از  و  آمــد  وجــود 
آن قــدر نــازل شــده بــود کــه مــن ترجیــح دادم 
ــش  ــه لقای ــا را ب ــی از کاره ــور در برخ ــای حض عط
ببخشــم و هرازگاهــی در کاری کوتــاه بــازی کنــم. 
از  البتــه نمی گویــم حضــور در همــه آن کارهــا 
روی اجبــار بودنــد، چــون به هرحــال بــازی کــردم، 

ــد. ــم نبودن ــوان دل خواه ــچ عن ــه هی ــا ب ام

 فضــای جشــنواره فیلــم فجــر و ســینمای 
ایــران در ســال 68 کــه فیلــم »عبــور از غبــار« را 
بــازی کردیــد و بــرای آن جایــزه گرفتیــد، چطــور 
بــود؟ تجربــه همــکاری بــا یــک کارگــردان زن در آن 

ســال ها برایتــان چگونــه رقــم خــورد؟
ــم  ــاوت در فیل ــاط متف ــی از نق ــما یک ــول ش ــه ق ب

»عبــور از غبــار« حضــور کارگــردان خانمــش بــود کــه قبــل از ایــن فیلــم 
ــود حضــور مــن در ایــن  ــد و باعــث شــده ب ــار باارزشــی ســاخته بودن هــم آث
ــا خانــم  فیلــم خوشــایند باشــد. بــازی در »عبــور از غبــار« باعــث شــد مــن ب
درخشــنده در ایــن فیلــم همــکاری داشــته باشــم کــه عــاوه بــر خــود فیلــم 

ــود. ــب ب ــه ای جال ــتم، تجرب ــتش داش ــه دوس ک

ــزه  ــر جای ــنواره فج ــزاری جش ــتمین دوره برگ ــال 68 و در هش ــما در س  ش
بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل را بــرای »عبــور از غبــار« گرفتیــد. ایــن جایــزه 

چــه حســی برایتــان بــه همــراه داشــت؟
یــادم اســت در همــان ســال کــه جشــنواره فیلــم برگــزار می شــد، زمانــی 
ــرای تماشــای فیلم هــای  ــان مــن ب کــه دوســتان بازیگــر، همــکاران و اطرافی
و  عزیــزان  همــه  می دیدنــد،  هــم  را  مــن  فیلــم  و  می آمدنــد  مختلــف 
ــرد.  ــق می گی ــو تعل ــه ت ــزه ب ــال جای ــد امس ــول می گفتن ــم متفق الق همکاران
می بــرم،  را  جایــزه  کــه  بــود  کــرده  امیــدوار  را  مــن  پیش بینی هــا  همیــن 
ــز  ــه ج ــن ب ــازی م ــه ب ــوع ک ــن موض ــنیدم و همی ــه می ش ــان هم ــون از زب چ
برگزارکننــدگان جشــنواره و داوران آن، مــورد توجــه طیف هــای گســترده 
مــردم و همــکاران خــودم قــرار گرفتــه، باعــث دل گرمــی بــود، چون احســاس 
می کــردم کار تاثیــرش را روی مخاطــب گذاشــته اســت. جالــب اســت، حتــی 
ــل  ــد. قب ــویقم می کردن ــناختند، تش ــم نمی ش ــی ه ــن را خیل ــه م ــی ک آن های
ــر  ــم فک ــودم ه ــود، خ ــوال موج ــه اح ــه ب ــا توج ــرم، ب ــزه را بگی ــه جای از این ک

ــود.  ــد ب ــن خواه ــزه از آن م ــن جای ــه ای ــردم ک می ک

کارنامــه  در  جایگاهــی  چــه  فیلــم  ایــن  خــود  جایــزه،   بحــث  از  غ  فــار  
دارد؟ شــما  حرفــه ای 

عــاوه بــر نقــش، کــه رلــی خــاص و بــا ویژگی هــای جــذاب بــرای هــر بازیگــری 
بــود، فیلمنامــه هــم قــوی، درســت و بــرای مــن قابــل قبــول بــود. فیلمنامــه 
خــوب باعــث می شــود کلیــت یــک اثــر قابــل قبــول و شســته و رفتــه دربیایــد 
بــه  و  می کــرد  صــدق  هــم  غبــار«  از  »عبــور  فیلــم  دربــاره  قضیــه  ایــن  و 
ــم  ــش ه ــت. نق ــوب را داش ــر خ ــک اث ــای ی ــه ویژگی ه ــن کار هم ــن ای ــر م نظ
ــود. خانــم درخشــنده پیــش  ــاه امــا نقشــی خــوب و تاثیرگــذار ب اگرچــه کوت

جشـــنواره ســـال 68 تنهـــا شـــامل جایـــزه 
بـــود کـــه یـــک جایـــزه معنـــوی  غ  ســـیمر
تاریـــخ  کل  در  بـــار  اولیـــن  بـــرای  و  اســـت 
از  نقـــدی  جایـــزه  جشـــنواره  برگـــزاری 
از  هیچ یـــک  در  بـــود.  شـــده  حـــذف  آن 
ایـــن  دوره  آن  از  بعـــد  و  قبـــل  ســـال های 

نیفتـــاد اتفـــاق 
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فیلم سینمایی عبور از غبار

از ایــن فیلــم هــم نشــان داده بــود در ایــن فضــا 
به درســتی کار می کنــد و موقعیت هــای چنیــن 
»پرنــده  می شناســد.  به خوبــی  را  فضایــی 
کوچــک خوشــبختی« کــه دختــر کوچــک قصــه 
ــه  ــک تجرب ــد، ی ــته باش ــم داش ــت تکل نمی توانس
دیگــر خانــم درخشــنده در ایــن زمینــه بــود که آن 
هــم مــورد توجــه قــرار گرفــت. در »عبــور از غبــار« 
هــم زندگــی کســی کــه بیمــار شــده و بــا زبــان 
ــت مایه  ــدارد، دس ــادی ن ــنایی زی ــش آش اطرافیان
زبــان  امــا  بــود،  گرفتــه  قــرار  فیلــم  قصــه 
ــخصیت های  ــن ش ــت بی ــر و محب ــی مه بین الملل
فیلــم ردو بــدل می شــد و باعــث ارتبــاط برقــرار 
کردنشــان بــا یکدیگــر بــود. بــرای مــن حضــور 
ایــن  تمــام ویژگی هایــش،  کنــار  کار در  ایــن  در 
زبــان مــادری  بــه  را هــم داشــت کــه  جذابیــت 

می کــردم.  صحبــت 

 در ســال های ابتدایــی، در ابتــدای دهــه 60 
انقــالب شــکل و شــمایل  از  کــه ســینما پــس 
تــازه ای بــه خــود گرفتــه بــود، فضــا بــرای حضــور 

ــود؟  ــکل ب ــه ش ــه چ ــینما ب ــان در س زن
آن  در  ســینما  در  بانــوان  حضــور  بــرای  فضــا 
ــرای  ــا ب ــود، ام ــی نب ــای مطلوب ــم فض ــال ها ه س
شــخص مــن به شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
بــه  بــود.  نیامــده  پیــش  چالشــی  یــا  مشــکل 
عقیــده مــن بــه همــان انــدازه کــه آن ســال ها 
فضــای مطلوبــی بــرای زنــان وجــود نداشــت، 
آن  شــاید  امــا  اســت.  همین گونــه  هــم  االن 
موقــع بــه دلیــل این کــه از یــک فضــای دیگــر وارد 
ــار  ــت و اعتب ــم و امنی ــده بودی ــد ش ــی جدی فضای

ــع  ــود. در واق ــر ب ــرایط بهت ــود، ش ــده ب ــود آم ــه وج ــینما ب ــازه ای در کل س ت
بعــد از انقــاب ســینمای ایــران وارد فضایــی شــده بــود کــه از فیلم فارســی 
فاصلــه گرفتــه و بــا قاطعیــت می توانــم بگویــم آبرومندانــه شــده بــود. همــه 
ایــن مــوارد دســت بــه دســت هــم داده بودنــد تــا بــرای مثــال، مــن بــه عنوان 
یــک بازیگــر بتوانــم انتخاب هــای ســنجیده تر و متنوع تــری داشــته باشــم.

 
 خاطرتــان هســت هشــتمین دوره جشــنواره کــه شــما در آن برگزیــده 
شــدید، بــا چــه حال وهوایــی برگــزار شــد و شــکل و شــمایل برپایــی ایــن 

ــت؟ ــرده اس ــر ک ــال های اخی ــا س ــی ب ــه تفاوت ــداد چ روی
شــاید برایتــان جالــب باشــد بگویــم جشــنواره ســال 68 تنهــا شــامل جایــزه 
غ بــود کــه یــک جایــزه معنــوی اســت و بــرای اولیــن بــار در کل تاریــخ  ســیمر
برگــزاری جشــنواره جایــزه نقــدی از آن حــذف شــده بــود. در هیچ یــک از 
غ  ــیمر ــر س ــاوه ب ــاد و ع ــاق نیفت ــن اتف ــد از آن دوره ای ــل و بع ــال های قب س
جوایــز دیگــری ماننــد ســکه و ماشــین هــم بــه برگزیــدگان تعلــق می گرفــت. 
امــا نمی دانــم چــرا آن ســال شــانس این طــور بــا مــن یــاری کــرد و تنهــا یــک 

غ از آن جشــنواره بــرای مــن بــه یــادگار باقــی مانــد.  ســیمر

 این موضوع اعتراض برگزیدگان را در پی نداشت؟
مــن یــادم نمی آیــد، شــاید هــم کســی معتــرض بــود، امــا حرفــی زده نشــد. 
اساســا در آن ســال ها شــرایط مثــل حــاال نبــود. مــن یــادم نمی آیــد، چــه 
دربــاره ایــن موضــوع چــه جایــزه گرفتــن و نگرفتــن، حــرف و حدیثــی زده 
شــده باشــد، یــا جنجــال و چالشــی در ایــن مــورد بــه وجــود آمــده باشــد. امــا 
در ســال های بعــد ایــن مــوارد و ســروصداها دربــاره جایــزه دادن هــا و غلــط 

بــودن داوری هــا پیــش آمــد. 

ـــنواره  ـــه جش ـــال ک ـــان س ـــت در هم ـــادم اس ی
ـــتان  ـــه دوس ـــی ک ـــد، زمان ـــزار می ش ـــم برگ فیل
ــرای  ــن بـ ــان مـ ــکاران و اطرافیـ ــر، همـ بازیگـ
تماشـــای فیلم هـــای مختلـــف می آمدنـــد 
و فیلـــــــــــــم مـــن را هـــم می دیدنـــــــــــــد، 
همـــه عزیـــزان و همکارانـــم متفق القـــول 
می گفتنـــد امســـال جایـــزه بـــه تـــو تعلـــق 

می گیـــرد
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جشنواره ای به طعم ۲۰ سال 
عشق و خاطره

سحر عصرآزاد

اولیــن ســابقه حضــور مــن در جشــنواره فیلــم 
فجــر بــه ســال ۷9 بازمی گــردد. بعــد از حضــور 
آقــای  فیلــم  نقــد  کارگاه هــای  در  ماهــه  چنــد 
روبــرت صافاریــان، تــازه همــکاری ام را بــا ماهنامــه 
»گــزارش فیلــم« شــروع کــرده بودم. یادم هســت 
دریافــت  بــرای  هــم  را  تــازه واردان  مــا  اســامی 
کارت ســینمای رســانه بــه دفتــر جشــنواره داده 
کارت  دریافــت  بــه  زیــادی  امیــد  ولــی  بودنــد، 
نداشــتم. در میــان تعجــب و خوشــحالی، کارت 
مــن صــادر و نقطــه آغــاز همــکاری 20 ســاله ام بــه 
عنــوان منتقــد بــا جشــنواره فیلــم فجــر تــا امــروز، 

ثبــت شــد.
آن ســال نقطــه عطفــی در کارنامــه حرفــه ای مــن 
محســوب می شــود، چراکــه اولیــن جشــنواره ای 
بــود کــه بــه عنــوان منتقد و نویســنده ســینمایی 
ایــن 10 روز  حضــور داشــتم و اتمســفر و رونــد 

برایــم سرشــار از تازگــی و هیجــان مــداوم بــود.

قبــل از آن، هــر ســال همچــون مــردم عــادی ســاعت ها در صــف ســینماهای 
ــینم،  ــه ام بنش ــورد عاق ــای م ــای فیلم ه ــه تماش ــا ب ــتادم ت ــی می ایس مردم
ــی در  ــک صندل ــی ی ــد و مطبوعات ــک منتق ــوان ی ــه عن ــار ب ــن ب ــرای اولی ــا ب ام
ســالن ســینماهای رســانه ها برایــم در نظــر گرفتــه شــده بــود، و ایــن تمــام 
آن چیــزی بــود کــه می خواســتم. در کنــار بســیاری از بــزرگان عرصــه مطبوعات 
بــودم،  خوانــده  مطالبشــان  کنــار  در  و  مجــات  در  تنهــا  را  نامشــان  کــه 
می توانســتم فیلــم ببینــم و بعــد در ســالن انتظــار گــپ بزنیــم و تبــادل نظــر 

ــود. ــیرین ب ــه ای ش ــه تجرب ــم، ک ــت هایم را بنویس ــم و یادداش کنی
ســینمای اهالــی رســانه در ســال ۷9 ســالن کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان در خیابــان حجــاب بــود کــه برایــم تبدیــل بــه مکانــی خاطره انگیــز 
ــا آن دوره از جشــنواره در فهرســت اولیــن تجربه هــای دل نشــین  شــد. نهایت
زندگــی مــن جــای گرفــت و بــاب آشــنایی و گفت و گــو بــا منتقــدان، همــکاران 
و دوســتان تازه یافتــه ای را بــاز کــرد کــه هنــوز هــم بــه داشــتن آن هــا مفتخــرم.

خوش بختانــه ایــن رونــد در زندگــی حرفــه ای مــن تــا امــروز ادامــه پیــدا کــرده 
و امســال بــرای مــن یــک نقطــه عطــف اســت، چــون بیســتمین ســال فعالیت 

مطبوعاتــی و حضــورم در جشــنواره را تجربــه می کنــم.
امــا همراهــی مــن بــه عنــوان مخاطــب عــادی جشــنواره فیلــم فجــر بــه خیلــی 
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قبل تــر بازمی گــردد؛ بــه ســال های 69، ۷0 و آغــاز 
دهــه ۷0 کــه بــه نوعــی راه و مســیر آینــده ام را در 
ذهــن ســاختم و البتــه بــا چنــد ســال تاخیر پــی آن 

روانــه شــدم.
از عاشــقان ســینما،  آن زمــان ماننــد بســیاری 
را  هفته نامه هــا  و  ســینمایی  مجــات  معــدود 
دنبــال  ســینمایی  رویدادهــای  از  اطــاع  بــرای 
می کــردم. مجــات آن زمــان محــدود بودنــد و 
بــه جــز »گــزارش فیلــم« کــه طرفــدار پروپاقــرص 
آن بــودم، مجلــه »فیلــم«، هفته نامــه »ســینما« 
و چنــد نشــریه و روزنامــه را کــه بخــش ســینمایی 

داشــتند، دنبــال می کــردم.
منــزل مــا بــه خیابــان وزرا )عباس آبــاد( نزدیــک 
تماشــای  بــرای  مــن  ســینمایی  پاتــوق  و  بــود 
فیلم هــای جشــنواره فجــر، ســینما شــهرفرنگ 
ســابق بــا  آن ســاختمان و معمــاری قدیمــی و 

بــود. خاطره انگیــز 
کــه  داشــت  وجــود  قانــون  ایــن  ســال ها  آن 
بلیــت  یــک  تنهــا  صــف  در  حاضــر  فــرد  هــر  بــه 
اختصــاص پیــدا می کــرد و پــدر خدابیامــرزم ایــن 
لطــف را در حــق مــن می کردنــد کــه از صبــح در 
صــف می ایســتادند و بــرای مــن و خواهــرم جــا 
ــن  ــت، م ــروش بلی ــاعت ف ــک س ــد، نزدی می گرفتن
بــا خواهــرم بــه ســینما می رفتیــم و جــای او در 
صــف مــی ایســتادیم تــا بــه تماشــای فیلم هــا 

بنشــینیم.
بســیاری از اوقــات بلیت هــای یــک ســانس کــه 
فوق العــاده  ســانس  بــرای  می شــد،  تمــام 
نیمه شــب بلیــت می فروختنــد و مــن همین طــور 
بلیت فروشــی  منتظــر  فیلــم  یــک  صــف  در  کــه 
هــم  را  فوق العــاده  ســانس  بلیــت  بــودم، 
می گرفتــم. بــه همیــن ترتیــب روزانــه تــا ســاعاتی 
ــه ای  ــه تجرب ــدم ک ــم می دی ــه فیل ــب س از نیمه ش
و  راحــت  بعدهــا  هرچنــد  بــود.  منحصربه فــرد 
بی دردســر در ســینمای اهالــی رســانه فیلم هــا 
را می دیــدم، امــا آن حس وحــال فیلــم دیــدن در 

ســینماهای مردمــی برایــم خــاص مانــد.
طبعــا بــه عنــوان یــک منتقــد حرفــه ای، فیلــم 
داغ  داغ  و  روزانــه  یادداشت نویســی  و  دیــدن 
امــروزه  و  مجــات  روزنامه هــا،  بولتــن،  بــرای 
ــور  ــازی، ش ــای مج ــایت ها و فض ــا، س خبرگزاری ه
و حــال خــاص خــود را دارد، امــا طعمــی متفــاوت 
از آن روزهــای آغازیــن مواجهــه ام بــا ســینما و 
جشــنواره بــه عنــوان یــک مخاطــب عــادی دارد.

بــه خاطــر دارم ســال های پایانــی دهــه 60 و در دهــه ۷0 فیلم هــای داریــوش 
طوالنــی  ســاعت های  از  بعــد  را  »ســارا«  و  »هامــون«  مثــل  مهرجویــی 
ایســتادن در صــف جشــنواره دیــدم. یکــی از فیلم هایــی کــه بــرای تماشــای آن 
تــاش زیــادی کــردم، »گبــه« بــود کــه در ســینما فرهنــگ موفــق بــه تماشــای 
آن شــدم. هم چنیــن دو فیلــم اکران نشــده محســن مخملبــاف، »شــب های 
زاینــده رود« و »نوبــت عاشــقی« را در ســینما کریســتال اللــه زار تماشــا کــردم. 
»ناصرالدیــن شــاه اکتــور ســینما« مخملبــاف و »رد پــای گــرگ« مســعود 
ــره  ــا خاط ــا آن ه ــه ب ــتند ک ــر هس ــنواره فج ــای جش ــر فیلم ه ــی از دیگ کیمیای

دارم.
در کنــار ایــن آثــار، فیلم هــای متداول تــری هــم بودنــد. بــه خاطــر دارم کــه 
پــس از اکــران »عــروس« کــه ابوالفضــل پورعــرب بــه عنوان ســتاره درخشــید، 
فیلم هایــش را به شــدت دنبــال می کــردم. بــه همیــن بهانــه فیلــم »قربانــی« 
رســول صدرعاملــی را در ایــام جشــنواره در ســینما شــهر فرنــگ و بــا حضــور 
نســرین مقانلــو دیــدم. فیلــم »نرگــس« رخشــان بنی اعتمــاد را هــم بــا وجــود 
ــا  ــاوت تماش ــینمای متف ــه س ــار در س ــه ب ــنواره، س ــی جش ــای طوالن صف ه
کــردم. واقعــا از دیــدن آن ســیر نمی شــدم و بعــد هــم در اکــران عمومــی 

چندیــن بــار بــه تماشــای آن نشســتم.
نقطــه مشــترک ایــن خاطــرات شــیرین بــرای مــن جشــنواره فیلم فجر اســت و 
هنــوز هــم رســیدن ایــن ایــام هیجــان و حس وحــال شــیرینی را در مــن بیــدار 

می کنــد و خوشــحالم کــه ایــن عشــق و عاقــه هنــوز در مــن زنــده اســت.

نرگس

هامون
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هشتمین جشنواره فیلم فجر


