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بـا این کـه »دکل« اولیـن فیلـم سـینمایی ام بـود و بـرای اولیـن  بـار بود که در جشـنواره فیلم فجر شـرکت می کـردم، مطمئن 
بـودم کـه جایـزه خواهـم گرفـت. بـه ایـن دلیل که در طـول تدوین و مراحل مختلف پس از تولید فیلم، سـینماگران بسـیاری 
فیلـم را دیدنـد و نظرشـان مثبـت بـود. خـودم هـم اهل فیلم دیدن بودم و کارم سـینما بود. بنابراین با توجه به شـناختم از 
سـینما، امیـدوار بـودم کـه جایـزه بگیرم. مهم ترین رقیب من در آن دوره آقای اسـعدیان بود کـه با اولین فیلمش در بخش 
فیلـم اولی هـا حاضـر بـود. ولـی بـاز هـم فیلـم »دکل« بـه لحاظ پروداکشـن قـوی  بـود و صحنه هایی داشـت که می توانسـت 

مخاطبـان و داوران را تحـت  تاثیـر قرار دهد. 
حضور در جشـنواره فیلم فجر اولین مواجهه من با مقوله جشـنواره نبود. پیش از آن در جشـنواره تئاتر فجر شـرکت کرده 
و چنـد جایـزه گرفتـه بـودم. پـس بـا خـود برگـزاری جشـنواره و شـرایط آن تـا حـدودی آشـنا بـودم و برایـم خیلـی غیرمنتظـره 
نبـود. حضـور در جشـنواره فیلـم فجـر برایـم لذت بخـش بـود، چـون وقتـی فیلـم می سـازید، می خواهیـد واکنـش و نظـر 
مخاطبـان فیلـم را بدانیـد و حضـور در جشـنواره فیلـم فجـر باعـث می شـد تـا من به شـکلی نظرات مـردم را بشـنوم. در یکی 
از نمایش هـای فیلـم چنـد خانـم بـا دیدگاه هـای مختلـف بـه سـراغ مـن آمدنـد و از تماشـای فیلـم اظهـار خوشـحالی کردند. 
آن هـا می گفتنـد کـه شـما در ایـن فیلـم از زاویـه جدیـدی بـه جنـگ نـگاه کردیـد و حضـور زنـان را در جنـگ تحمیلـی نمایـش 
دادیـد. انـگار خانم هـا احسـاس می کردنـد در فیلـم »دکل« دیـده شـده اند. خـودم هـم ایـن نظر را داشـتم. پیش از سـاخت 
فیلـم »دکل« همیشـه احسـاس می کـردم جـای زنـان در فیلم هـای دفـاع مقـدس خالـی اسـت. مـن بـا خانـواده ام، مـادرم، 
همسـرم و خواهـرم در جنـگ زندگـی کـرده  بـودم و به خوبی می دانسـتم شـاید میدان جنـگ مردانه به نظر برسـد، ولی زنان 

هـم در آن مشـارکت دارنـد. 
در آن دوران نگاه هـا در داوری بـه جوانـان متفـاوت از امـروز بـود. یکـی از داوران آن دوره از جشـنواره فیلـم فجـر کـه البتـه 
اسـتاد خـود مـن هـم بـود، مـرا بـه کنـاری کشـید و گفـت: »مـا می خواسـتیم جایـزه اصلـی را بـه تـو بدهیـم، ولی چـون جوان 
هسـتی، یک دفعـه ممکـن اسـت »قرتـی« بشـوی. بـه همیـن دلیـل ایـن جایـزه را بـه تـو ندادیـم.« نمی دانـم چقـدر ایـن 
اسـتدالل درسـت بـود، امیـدوارم امـروز این طـور نباشـد. حضـور در بخـش فیلـم اولی هـای جشـنواره فیلـم فجـر بـرای مـن 
تجربـه باارزشـی بـود، البتـه این کـه چـه تاثیـری از جشـنواره بگیریـد، بیشـتر بـه ایـن بسـتگی دارد کـه از چـه نـوع فیلم سـازانی 
باشـید. برخـی از فیلم سـازان تنهـا مشـتاق دیـده شـدن اند. در مـورد آن هـا ممکـن اسـت موفقیـت یـا حتـی حضـور در هـر 
جشـنواره ای باعث آسـیب شـود. چون گاهی ممکن اسـت به دلیل این که می خواهند فیلمشـان را به جشـنواره برسـانند، 

بـا عجلـه آن را بسـازند، درحالی کـه اگـر کمـی صبـوری می کردنـد، می توانسـتند فیلـم بهتـری بسـازند. 
اعتـراف می کنـم تجربـه جایـزه گرفتـن برایـم بسـیار شـیرین و گـوارا بـود و حضـور در جشـنواره بسـیار لذت بخـش. جشـنواره 
باعـث ایجـاد انگیـزه در مـن و دیگـر فیلم سـازان شـد و بـه ما اعتمادبه نفـس داد. ولی این به شـرطی خوب اسـت که اصل یا 
هـدف از فیلم سـازی، جشـنواره و جایـزه نباشـد. در آن سـال ها اتفـاق دیگـری هـم بـرای برنـدگان می افتاد. مـن این موضوع 
را از خیلی هـا، به خصـوص بازیگـران آن دوران، شـنیده ام کـه وقتـی جایـزه می گرفتنـد، دیگـر کسـی بـه سراغشـان نمی آمـد. 

چـون تصـور می کردنـد ممکـن اسـت بـه خاطر دریافـت جایزه دچـار غرور شـوند و بخواهنـد متفـاوت کار کنند. 
جایـزه گرفتـن در جشـنواره فیلـم فجـر، به خصـوص بـا اولیـن فیلـم، قطعا مسـئولیت فیلم سـاز را بـاال می برد، چـون رکوردی 
زده ایـد و در دوره هـای بعـدی دیگرانـی می آینـد کـه رکـورد شـما را می شـکنند و شـما باید دوباره رکـورد آن هـا را بزنید. یعنی 

حتـی اگـر نتوانیـد بهتـر از قبـل بشـوید، نبایـد فیلمـی بسـازید که کیفیـت پایین تری نسـبت به فیلم قبلی تان داشـته باشـد. 

غ فیلم اولی ین سیمر حس شــیر
عبدالحســن برزیده، کارگردان
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 بازدید حسین انتظامی از ستاد 
برپایی جشنواره فیلم فجر

حسـین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، عصر 
از دبیرخانـه سـی ونهمین  روز دوشـنبه، 29 دی، 

جشـنواره فیلـم فجـر بازدیـد کرد.
انتظامـی در فاصلـه 13 روز تـا آغـاز سـی ونهمین 
جلسـه  در  شـرکت  ضمـن  فجـر،  فیلـم  جشـنواره 
شـورای برگـزاری جشـنواره، از بخش هـای مختلف 
سـتاد برگـزاری بازدیـد کـرد و در جریـان پیشـرفت 
امـور و چشـم انداز فعالیت هـا و برنامه هـای پیـش 
 رو قرار گرفت.رئیس سـازمان سـینمایی هم چنین 
جمـع  در  جشـنواره،  دبیرخانـه  از  بازدیـد  از  پـس 
داوران بخـش مسـابقه سـینمای ایـران )سـودای 
غ( حاضـر شـد و از تـاش شـبانه روزی آن هـا  سـیمر

بـرای بازبینـی و قضـاوت فیلم هـا در شـرایط جدیـد تعیین شـده قدردانـی کـرد.
انتظامـی در ایـن دیـدار بیـان کرد: بـه منظور برگـزاری هر جشـنواره کارویژه های 
سـنتی تصـور می شـود، ماننـد بحـث رقابـت، بحث شناسـایی اسـتعداد، بحث 
آمـوزش و بازارهایـی کـه در کنـار برخـی جشـنواره ها بـه وجـود آمـده اسـت. 
جشـنواره فیلـم فجـر اصلی تریـن و بزرگ تریـن رویـداد فرهنگـی و هنـری کشـور 
اسـت و در سـاحت سـینما اهمیـت سـنتی خـودش را دارد، بـه نحوی که سـال 
سـینمایی ما با جشـنواره فیلم فجر شـروع می شـود و این رویکرد طی سالیان 

گذشـته تبدیـل بـه یـک فرهنگ غالب شـده اسـت.
رئیـس سـازمان سـینمایی در ادامـه با اشـاره به برپایی جشـنواره فیلـم فجر در 
دوران شـیوع کرونـا بیـان کـرد: مشـخصا امسـال پدیـده ای بـه کل دنیا تحمیل 
شـد که دو واکنش نسـبت به این پدیده وجود داشـت. یکی از واکنش ها قرار 
گرفتـن در موقعیتـی دفاعـی بـود که به واسـطه آن می بایسـت همـه اتفاقات 
را تعطیـل و بـرای آن بهانه هـای بهداشـتی و اجتماعـی پیدا کـرد. مثل این که ما 
باید در حالت قرنطینه باشـیم و قرنطینه به معنای یک وضعیت شـبه تعطیل 

حضـور رئیـس سـازمان سـینمایی و رئیـس مرکـز اطاع رسـانی و روابـط عمومـی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در دبیرخانـه 
سـی ونهمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر از مهم تریـن اتفاقـات ایـن رویـداد سـینمایی در هفتـه گذشـته بـود.

امیدوار به برگزاری جشنواره فیلم فجر 
با حضور مخاطبان

مروری بر مهم ترین اخبار هفته
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نیـز  دیگـری  واکنـش  امـا  اسـت.  نیمه تعطیـل  یـا 
امکان پذیـر بود که مدیران در سـازمان سـینمایی 
و دبیرخانه جشـنواره ها آن را دنبال کردند، که این 

اتفـاق در مسـیر تولید سـینمایی ما هـم رخ داد.
بـه  نسـبت  اصـوال  سـینما  کـرد:  تاکیـد  انتظامـی 
را زودتـر رصـد  تحـوالت جلـودار اسـت و مسـائل 
آن  متوجـه  ریزبینانـه  و  دقیـق  خیلـی  می کنـد، 
می شـود و خـود را سـریع تر بـا تغییـرات منطبـق 
می کنـد. از پـس ایـن تجربـه بـود کـه مـا متوجـه 
شـدیم بایـد زیسـت کرونایـی را جـدی بگیریـم. ایـن 
زیسـت زمانـی در سـاحت تولیـد و وقتـی دیگـر در 
سـاحت جشـنواره رخ می دهـد. بـه همیـن جهـت 
کـه  مشـورتی  طـی  سـینمایی  مدیـران  تصمیـم 
جشـنواره ها،  کـه  بـود  ایـن  داشـتند،  صنـوف  بـا 
به خصـوص جشـنواره فیلـم فجـر را دنبـال کننـد.
نخسـت  روز  از  جشـنواره  مدیـران  داد:  ادامـه  او 
شکل برگزاری را در دو سه سطح تعیین کردند که 
یکـی نـگاه حداقلـی بـود و دیگـری نـگاه حداکثری. 
در سـطح اول بنـا بـر ایـن بـود کـه داوران فیلم هـا 
ببیننـد و داوری کننـد و سـپس آثـار برجسـته بـه 
دوم  سـطح  شـود.  معرفـی  سـینمایی  جامعـه 
ایـن بـود که اصحـاب رسـانه، منتقـدان و صاحبان 
آثـار هـم بتواننـد فیلم هـا را تماشـا کننـد و سـطح 
سـوم هـم نمایـش فیلم هـا بـرای عمـوم بـود، کـه 
خوش بختانه در مسیر تعامل با ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، آمادگی ها و رعایت دسـتورالعمل ها امید 
اسـت کـه در جریـان برگـزاری جشـنواره بـه تحقـق 

سـطح سـوم برسـیم.
تاکیـد  خـود،  سـخنان  دیگـر  بخـش  در  انتظامـی 
بنـا  بـود کـه  ایـن  کـرد: حسـن جشـنواره امسـال 
بـه ماحظـات و دالیـل دیگـر تعاریـف و رویه هـای 
اگـر موفـق  تجربـه  ایـن  و  گرفـت  جدیـدی شـکل 
در  جشـنواره  ادامـه  اسـاس  می توانـد  باشـد، 

باشـد. آینـده  سـال های 
در  انتخـاب  هیئـت  کارکـرد  دربـاره  هم چنیـن  او 
جشـنواره فجـر توضیـح داد: یکـی از کارویژه هـای 
جهـت  از  فیلم هـا  کـردن  سـرند  انتخـاب  هیئـت 
ارزش هـای هنـری و تکنیکی اسـت. هیئـت انتخاب 
نقـش  بیشـتر  هـم  گذشـته  سـالیان  در  عمدتـا 
بـا توجـه بـه محدودیـت  ممیـزی نداشـت، بلکـه 
صرفـا  متقاضیـان،  بیـن  از  نمایشـی،  ظرفیـت 
فیلم هایـی را کـه بعدهـا در یکـی از رشـته ها نامـزد 
خواهنـد شـد، انتخـاب می کـرد. االن ایـن اقـدام را 

داوران بـه صـورت مسـتقیم انجـام می دهنـد و حسـنش این اسـت کـه فضای 
کلـی تولیـدات سـینمای ایـران را دوره می کننـد و از بیـن آن آثـار برجسـته تر را 

می کننـد. داوری 

   برپایی مردمی جشنواره با اعمال محدودیت ها
وزارت  عمومـی  روابـط  و  اطاع رسـانی  مرکـز  رئیـس  جهانپـور،  کیانـوش 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، بـا حضـور در دبیرخانـه سـی ونهمین 
اجرایـی  مختلـف  بخش هـای  و  برگـزاری  سـتاد  از  فجـر،  فیلـم  جشـنواره 
جشـنواره بازدیـد کـرد و در جریـان چگونگـی برگـزاری ایـن دوره جشـنواره و 
جزئیـات برنامه هـای طراحی شـده در جهـت اجـرای پروتکل هـای بهداشـتی 
در سـینماها در سـطح دوم و سـوم )نمایـش بـرای رسـانه ها، هنرمنـدان و 

نمایـش بـرای مـردم( قـرار گرفـت.
کیانوش جهانپور در این بازدید گفت: این انتظار که جشنواره مانند سال های 
قبـل برگـزار شـود، طبیعتا وجـود نـدارد. اگرچه به واسـطه محدودیت هایی که 
اعمـال شـده، شـرایط مبتایـان و مرگ و میـر ناشـی از کرونـا بـا نزدیـک شـدن به 
روزهـای برگـزاری جشـنواره بهبـود پیـدا کرده و کمتر شـده اسـت، اما نکته مهم 
آن اسـت کـه ایـن موضـوع وجهـی شـکننده دارد و ایـن شـکنند گی در اوضـاع، 
این هشـدار را باقی می گذارد که رعایت پروتکل های بهداشـتی، شـیوه نامه ها 
و دستورالعمل های بهداشتی باید صورت بگیرد. لذا جشنواره امسال تفاوت 

عمده ای با ادوار گذشـته خـود دارد.
ظرفیت هـای  اوضـاع  ایـن  در  اسـت  ممکـن  البتـه  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  او 
جدیـدی هـم در ارتبـاط بـا مخاطـب بـه وجـود بیایـد. امـا جشـنواره سـی ونهم 
بـا محدودیت هـا و ارزیابـی ای کـه از ریسـک آن وجـود دارد، برگـزار خواهـد شـد 
و امیدواریـم جشـنواره در سـال آینـده بـه روال سـال های قبـل خـود بازگـردد و 
اسـتقبال حداکثـری از سـوی مخاطبانش داشـته باشـد؛ نکته ای کـه قاعدتا در 

سـال جـاری مقـدور نیسـت.
جهانپـور هم چنیـن گفـت: پروتکل هـا و شـیوه نامه هایی کـه وزارت بهداشـت 
در نظـر گرفتـه اسـت، بـه نوعـی جامـع اسـت کـه وادی هـا و مشـاغل مهـم از 
جملـه سـینما و مسـائل مربـوط بـه جشـنواره ها را هـم شـامل می شـود. در 
تعییـن پروتکل هـا سـعی بـر این بود که ضمـن حفظ رویدادهـا و برگـزاری آن ها 
محدودیت هایـی اعمـال شـود کـه سـامت رویـداد و مخاطبـان در آن لحـاظ 

شـود.
رئیـس مرکـز اطاع رسـانی و روابـط عمومـی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی اظهـار داشـت: هنـر و به خصـوص هنـر هفتـم از جهـت انتقـال پیـام، 
اطاع رسـانی، آمـوزش و هم چنیـن از جهـت ثبـت رویدادهـا و تجربیاتـی کـه 
رخ داده، بـه عنـوان یـک نـگاه زیبایی شناسـانه و خـاق در کنـار کادر درمـان و 
حافظـان سـامت خواهـد بـود. سـینما بـه واسـطه نحـوه ارتبـاط چندجانبـه 
و غیرخطـی کـه دارد، قاعدتـا در ایـن زمینـه موثرتـر، راه گشـاتر و بـا ضریـب نفوذ 

بیشـتری عمـل خواهـد کـرد.
او خطاب به مخاطبان سـینمای ایران تاکید کرد: اسـتدعایی که از مردم داریم، 
آن اسـت کـه در جشـنواره فیلـم فجـر بـه عنـوان مهم تریـن رخـداد سـینمایی 
کشـور بـا رعایـت اصول و توصیه  های بهداشـتی شـرکت  کنند و هم زمـان از این 

جشـنواره و رویداد اسـتفاده کافـی را ببرند.
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 آخرین جزئیات درباره برگزاری و 
داوری آثار جشنواره

آثـار حاضـر در سـی ونهمین دوره  جزئیـات داوری 
جشـنواره فیلـم فجـر و وضعیـت پروانـه سـاخت 
آثـــــــــار، از جمله مســــــائل پراهمیت جشـــــنواره 
بود که مسـعود نجفـــــــــــی، مدیـر روابط عمومی 
سـی ونهمین جشـنواره فیلم فجـر، در گفت وگوی 
در  خبـر  شـبکه  فرنـگ«  »شـهر  برنامـه  بـا  برخـط 
این بـاره توضیـح داد: 110 فیلم متقاضـی حضور در 
جشـنواره بودنـد کـه در زمـان مقرر ثبت نـام کردند 
و درنهایـت 62 فیلـم از سـوی دبیرخانه اعام شـد. 
فیلم هـا بـا آیین نامـه جشـنواره مـورد بررسـی قـرار 
گرفتنـد و داشـتن پروانـه سـاخت سـینمایی نکتـه 
مهمـی در ارزیابـی بـود. بیشـتر فیلم هـا بـه دلیـل 

نداشـتن پروانـه سـاخت سـینمایی حـذف شـدند. سـال تولیـد و این کـه هیئت 
انتخـاب سـال گذشـته فیلـم را دیـده باشـند یـا نـه، از دیگـر مـوارد ارزیابـی بـود.
نجفـی هم چنیـن در گفت و گویـی دیگـر در پاسـخ بـه این کـه آیـا شـیوه برگـزاری 
بخـش مردمـی، رسـانه ها و هنرمنـدان در جشـنواره امسـال مشـخص شـده 
اسـت یـا نـه، بـه خبرگزاری صبا گفـت: در یک تا دو روز آینده قرار اسـت جلسـه ای 
بـا سـتاد ملـی مقابلـه با کرونا و مسـئوالن وزارت بهداشـت داشـته باشـیم و در 

این بـاره صحبـت کنیم.
نجفـی همچنیـن درباره احتمـال نمایش فیلم ها بـرای مخاطبان در جشـنواره 
سـی و نهـم بـه بخـش خبـری سـاعت 20 شـبکه چهـار سـیما گفـت: در صـورت 
نهایـی شـدن برپایـی جشـنواره در سـینماهای مردمـی، بلیت فروشـی بـا 30 
درصـد ظرفیـت سـالن ها انجـام خواهـد شـد و در خدمـت عاقه منـدان بـه 

جشـنواره فیلـم فجـر خواهیـم بـود.

غ سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر مهم ترین موضوعی بود که رسانه ها در هفته  گذشته  بررسی آثار حاضر در بخش سودای سیمر
به آن پرداختند.

جزئیات برگزاری و داوری آثار جشـنواره، وضعیت نمایش فیلم ها برای مخاطبان، حضور فیلم سـازان زن در جشـنواره سـی ونهم و... سـرخط 
مهم ترین اخبار رسـانه ها درباره جشـنواره فیلم فجر در هفته گذشـته بود.

سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر 
روی خروجی رسانه ها

بازتاب اخبار هفته 
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 اما و اگرها درباره حضور مخاطبان در جشنواره سی ونهم
از  فجــر  فیلــم  جشــنواره  در  حاضــر  فیلم هــای  مردمــی  اکــران  چگونگــی 
موضوعــات مــورد توجــه مخاطبــان و ســینماداران اســت. خبرگــزاری ایســنا در 
گزارشــی بــه جزئیــات ایــن موضــوع پرداخــت کــه در بخشــی از آن آمــده اســت: 
اجــازه برگــزاری جشــنواره در ســطح ســوم و نمایــش فیلم هــا بــرای مــردم فعــا 
بــه صــورت شــفاهی صــادر شــده و هفتــه آینــده در صــورت صــدور مجــوز کتبــی 
برپایــی بخــش مردمــی جشــنواره قطعــی می شــود. بااین حــال، ســتاد برگــزاری 
ــرای ســطح دوم یعنــی حضــور اصحــاب رســانه و  جشــنواره هماننــد آن چــه ب
ــردم  ــی م ــور احتمال ــرای حض ــی را ب ــود، مقدمات ــرده ب ــی ک ــدان پیش بین منتق
هــم تــدارک دیــده اســت و گویــا ســینماهای زیــادی متقاضــی شــرکت در اکــران 

مردمــی جشــنواره هســتند.
ســوره ســینما هــم در گزارشــی از آمادگــی حــوزه هنــری بــرای میزبانــی از 
مخاطبــان جشــنواره فیلــم فجــر خبــر داد. در گــزارش این رســانه آمده اســت: 
بــا توجــه بــه موافقــت رســمی وزارت بهداشــت بــا برگــزاری مردمــی جشــنواره 
فیلــم فجــر، ســینماهای حــوزه هنــری پــس از تجربــه 15 روز بازگشــایی اخیــر 
مطابــق پروتکل هــای بهداشــتی، آمادگــی میزبانــی امــن از مخاطبــان در 
جشــنواره ســی و نهم فیلــم فجــر را دارنــد. حضــور توامــان بیــش از 30 هــزار 
تماشــاگر در دو هفتــه اخیــر در 40 ســینمای بازگشایی شــده حــوزه هنــری 
ضمــن رعایــت محدودیــت ظرفیــت 50 درصــدی و تجربــه اجــرای پروتکل هــای 
بهداشــتی در ســالن های ســینما، گــواه ایــن اســت کــه می تــوان در راســتای 
ــا  ــق ب ــامی، مطاب ــاب اس ــر انق ــه فج ــر در ده ــنواره فج ــی جش ــت اصل ماهی

اســتانداردهای بهداشــتی میزبــان مخاطبــان بــود.

 پای سیاست با چه فیلم هایی به جشنواره فجر باز 
می شود؟

حضور چند فیلم با موضوعات سیاسـی در سـی ونهمین دوره جشـنواره فیلم 
فجـر، سـوژه ای بـود کـه مـورد توجـه خبرگـزاری پانـا قـرار گرفـت کـه در بخشـی 
آمـده اسـت: سیاسـت و سـینما همیشـه  از گـزارش ایـن رسـانه در این بـاره 

چـه  هـر  داشـته اند.  هـم  بـا  نابه هنجـاری  رابطـه 
ملت هـا  ذهـن  در  تاریکی هـا  روایت گـر  سیاسـت 
سـینما  امـا  سـوال،  و  ابهـام  از  مملـو  و  بـوده 
را  روشـن گری  و  آگاهی رسـانی  رسـالت  همـواره 
هرکجـا  تناقـض  ایـن  اسـت.  برگزیـده  خـود  بـرای 
دسـتاویز سـوژه های سـینمایی شـده، آثـار جذابی 
فیلم هـای  اسـت.  شـده  تولیـد  مخاطـب  بـرای 
سیاسـی کـه در سـی ونهمین جشـنواره فیلم فجر 
»ُهرمـاس«،  فیلـم  پنـج  تنهـا  می شـوند،  داوری 
»یقه سـفیدها«، »آفتـاب نیمه شـب«، »پـدری« و 

هسـتند. »منصـور« 

 ۱۰ فیلم کنجکاوی برانگیز »فجر ۳۹«
و  مطـرح  کارگردانـان  فیلـم  تازه تریـن  حضـور 
نام آشـنای سـینمای ایـران در سـی ونهمین دوره 
جشـنواره فیلـم فجـر از جملـه موضوعاتـی اسـت 
عنـوان  تحـت  گزارشـی  در  مهـر  خبرگـزاری  کـه 
آن  بـه   »39 »فجـر  کنجکاوی برانگیـز  فیلـم   10
پرداختـه اسـت کـه در بخشـی از آن آمـده اسـت: 
سـابقه  فیلـم   10 ایـن  بـه  پرداختـن  اصلـی  دلیـل 
سـاخته  »ابلـق«  اسـت.  بـوده  کارگردانانشـان 
کارگردانـی  بـه  وحشـی«  و  »قاتـل  آبیـار،  نرگـس 
حمید نعمت اهلل، »شیشـلیک« اثر محمدحسین 
مهدویان، »چپ، راسـت« ساخته حامد محمدی، 
قرایـی،  محسـن  سـاخته  چیـز«  همـه  »بـدون 
پناهنـده، »سـتاره  آیـدا  کارگردانـی  بـه  تـی«  »تـی 
اثـر  »کارو«  علیمردانـی،  هاتـف  سـاخته  بـازی« 
احمـد مرادپـور، »روشـن« بـه کارگردانـی روح اهلل 
حجـازی و »رمانتیسـم عمـاد و طوبـی« سـاخته 
کاوه صبـاغ زاده آثـاری هسـتند کـه اگـر روی کاغـذ 
می تواننـد  احتمـاال  بنویسـیم،  را  ویژگی هایشـان 

باشـند. رصـد  قابـل 

 حضـور پرشـور کارگردان های زن در 
جشـنواره فیلم فجر

خبرگــزاری ســامت هــم در گزارشــی بــه حضــور 
کارگردان هــای زن ســینما در جشــنواره ســی ونهم 
پرداخــت کــه در بخشــی از آن آمــده اســت: حضــور 
بــه  جشــنواره  در  ســینما  در  زن  کارگردان هــای 
ایجــاد همگونــی در نــوع نگاه هــا و غالــب نشــدن 
دیــدگاه مردانــه کمــک می کنــد، و اساســا ســینما 
نیازمنــد دیدگاه هــای متفــاوت اســت تــا بتوانــد 
ســلیقه های گوناگــون را راضــی کنــد. حضــور هفت 
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بازتـــــــاب

 گیری در جوانی
اوج

فیلم ســاز زن در این دوره از جشــنواره شــاید کافی 
و راضی کننــده نباشــد، امــا می توانــد هموارکننــده 
مســیر بــرای آینــده ای بهتــر باشــد. در ایــن دوره 
بــا  ارزانــش  آرزو  بــا فیلــم »ابلــق«،  آبیــار  نرگــس 
»آهنــگ دونفــره«، ســتاره اســکندری بــا »خورشــید 
آن مــاه«، رقیــه توکلــی بــا »مهــران«، آیــدا پناهنــده 
بــا »تــی تــی«، فرنــوش صمدی بــا »خط فرضــی« و 
مریــم بحرالعلومــی بــا »شــهربانو« زنــان فیلم ســاز 

متقاضــی حضــور در جشــنواره هســتند.

 ستاره هایی با فیلم کمدی و 
جدی در فجر ۹۹

امسـال در جشـنواره فیلـم فجـر برخـی از بازیگـران 
عاوه بر فیلم کمدی، در یک یا دو فیلم غیرکمدی 
نیـز نقش آفرینـی کرده انـد؛ سـوژه ای کـه روزنامـه 
خراسـان در گزارشـی به آن پرداخت که در بخشـی 
از ایـن گـزارش آمده اسـت: آثار کمدی سـهم زیادی 
در میـان فیلم هـای متقاضی شـرکت در جشـنواره 
دارنـد. جمشـید هاشـم پور، رضـا عطـاران، پژمـان 
جمشـیدی، بـاران کوثـری، سـتاره اسـکندری، ژالـه 
صامتـی و سـحر قریشـی هفـت بازیگـری هسـتند 
کـه بـا دو فیلـم کمـدی و غیرکمـدی در جشـنواره 

امسـال قضـاوت خواهنـد شـد.

  نگاهی به اسامی فیلم های 
جشنواره

اسـامی  بـه سـراغ  گزارشـی  در  آنـا هـم  خبرگـزاری 
فیلم هـای سـی ونهمین دوره جشـنواره فیلم فجر 
رفته اسـت که در بخشـی از آن آمده اسـت: در یک 
هفتـه اخیـر اخبـار و تحلیل هـای متنوعـی دربـاره 
از جشـنواره فیلـم  ایـن دوره  فهرسـت فیلم هـای 
فجـر منتشـر شـد. بررسـی ایـن فهرسـت از زاویـه 
نیـز در  آن  نام گـذاری فیلم هـا و چیسـتی اسـامی 
جـای خود قابـل  توجه به نظر می رسـد. نام گذاری 
آثار سـینمایی مثـل هر اثر هنری دیگر، بیشـتر تابع 
ماهیت آن و البته سلیقه و روحیات سازنده است. 
بااین حـال، در سـال ها و بـه عبـارت بهتـر دهه هـای 
اخیـر شـاهد نوعـی مـد شـدن شـیوه نام گـذاری 

بوده ایـم. فیلم هـا 

 فیلم اولی هایی که ناآشنا نیستند
چهره هـای  بـه  گزارشـی  در  هـم  ایـران  روزنامـه 

آشـنایی پرداخته اسـت که در جشـنواره امسـال با نخسـتین ساخته سینمایی 
سـتاره  اسـت:  آمـده  رسـانه  ایـن  گـزارش  از  بخشـی  در  دارنـد.  حضـور  خـود 
اسـکندری و حمیدرضا آذرنگ بازیگرانی هسـتند که امسـال در قامت فیلم ساز 
در جشـنواره حضور دارند. اسـکندری »خورشـید آن ماه« را به جشـنواره فیلم 
فجـر ارسـال کـرده اسـت و آذرنـگ بـا »روزی روزگاری در آبـادان« کـه احتمـاال 
در  بـرده،  صحنـه  روی  قبـل  سـال ها  او  کـه  اسـت  نمایشـنامه ای  از  برگرفتـه 
جشـنواره سـی ونهم حضـور پیـدا کـرده اسـت. شـهاب حسـینی دیگـر بازیگـری 
اسـت کـه البتـه در مقـام تهیه کننـده پشـت دوربیـن حضـور یافتـه و »بعـد از 
اتفاق« را به کارگردانی پوریا حیدری اوره راهی جشنواره فیلم فجر کرده است. 
علـی مصفـا کـه حـاال بیشـتر به  عنـوان تهیه کننـده فعال اسـت، »خـط فرضی« 
آشـنا  نام هـای  دیگـر  از  اسـت.  آورده  فجـر  جشـنواره  بـه  را  صمـدی  فرنـوش 
می تـوان بـه هوشـنگ گلمکانی، حسـین سـهیلی زاده، محمدامین کریم پـور و 

ادویـن خاچیکیـان اشـاره کـرد. 

   سینماهایی که جشنواره چراغشان را روشن نگه 
می داشت

سـینماهایی کـه در جشـنواره فیلـم فجـر میزبـان مخاطبـان هسـتند، سـوژه 
گزارشـی در روزنامـه هنرمنـد شـد کـه در بخشـی از آن آمـده اسـت: در طـول 
»عصر جدیـد«،  »فرهنـگ«،  »آزادی«،  مثـل  سـینماهایی  گذشـته،  دوره   3۸
»آفریقـا«،  »کانـون«،  »فلسـطین«،  »کریسـتال«،  »بهمـن«،  »شـهرقصه«، 
»قدس«، »سـپیده«، »ماندانا« و... سـینماهایی بودند که بیشترین میزبانی 
را از مخاطبـان جشـنواره فیلـم فجـر داشـته اند. سـینماهایی کـه هـر کـدام بـه 
دلیـل موقعیتشـان توانسـته اند هر سـال این امـکان را برای خـود فراهم کنند 
کـه بـه عنـوان سـینماهایی تجربـه پـس داده، بـه محـل رفت و آمـد مخاطبـان 
سـعدی،  مثـل  سـینماهایی  متعـدد  دوره هـای  در  شـوند.  بـدل  جشـنواره 
سـروش، اسـتقال، کانـون فیلـم تهـران، بلـوار و قیـام هم دو تا سـه بـار میزبان 

بوده انـد. جشـنواره 

 شرایط ویژه میزبانی سینماهای مردمی فجر۳۹
جزئیـات میزبانـی سـینماهای مردمـی از مخاطبـان در جشـنواره فیلـم فجـر 
هـم موضوعـی بـود کـه خبرگـزاری مهـر بـه آن پرداخـت. در بخشـی از گـزارش 
ایـن رسـانه آمـده اسـت: پـس از چـراغ سـبز رئیـس مرکـز اطاع رسـانی و روابـط 
عمومی وزارت بهداشـت طی بازدید از سـتاد برگزاری جشـنواره فیلم فجر برای 
میزبانـی از مـردم با رعایت پروتکل های بهداشـتی، احتمال فعال شـدن بخش 
مردمی سـی ونهمین جشـنواره فیلم فجر قوت گرفته اسـت. از هفته گذشـته 
دسـت اندرکاران دبیرخانـه جشـنواره فجـر جلسـاتی را با صاحبان سـامانه های 
آن الین فروش بلیت با محوریت سـمفا داشـته اند تا برنامه ریزی ها برای انجام 
بلیت فروشـی مردمی صورت بگیرد. در این جلسـات مقرر شده مثل سال های 
گذشـته یک سـامانه خاص به صورت انحصاری متولی فروش بلیت نباشد. به 
این ترتیب، انحصار شکسـته می شـود. هم چنین قرار اسـت هر سـامانه ای که 
تمایـل بـه بلیت فروشـی در جشـنواره دارد، درخواسـت خود را اعـام و نیازهای 

فنـی خـود را در ایـن مدت آمـاده کند. 



9 شماره چهارم ، جمعه 3 بهمن 99

ی فیلم های مســتند صیانت از حقیقت در داور

دنیای 
ت تازه واردان 

گوی و میدان در دس

کارگردانی

 گیری در جوانی
اوج

سیمرغ هایی همراه اشک شوق 

آن چه بر فیلم های جوانان در جشنواره گذشت

ل متقاضی حضور در جشنواره
م او

 فیل
ی ۳۱

معرف

 فیلم
هترین

حبان سیمرغ ب
ک؛ صا

وگرافی
اینف
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معرفی فیلم

31 فیلــم ســینمایی امســال در میــان آثــاری کــه حائــز شــرایط بررســی از ســوی داوران هســتند، بــه چشــم می خورنــد؛ ایــن یعنــی بیــش از 
نیمــی از فیلم هایــی کــه از ســوی داوران بازبینــی خواهــد شــد، ســاخته کارگردانــان فیلــم اولــی اســت.

حضــور ایــن تعــداد فیلــم اول در جشــنواره، آن هــم در ســالی کــه بــه دلیــل کرونــا شــرایط تولیــد ســخت بــود، بیــش از پیــش توجه هــا را 
بــه جوانــان و فیلم ســازان تــازه وارد ایــن دوره از جشــنواره جلــب می کنــد.

»آهــو« هوشــنگ گلمکانــی، »اتومبیــل« علــی میــری رامشــه، »بعــد از اتفــاق«  پوریــا حیــدری اوره، »بی آبــان« مهــرداد کوروش نیــا، 
ــد نظــر«  ــزاده فــرد، »حــرف آخــر« ابراهیــم شــفیعی، »حکــم تجدی ــروا« محمــد علی ــارا« کاوه قهرمــان، »ت »پــدری« حســین دارابــی، »ت
محمدامیــن کریم پــور، »خانــه ماهــرخ« شــهرام ابراهیمــی، »خــط فرضــی« فرنــوش صمــدی، »خورشــید آن ماه« ســتاره اســکندری، »روز 
ششــم« حجــت قاســم زاده اصــل، »روزی روزگاری، آبــادان« حمیدرضــا آذرنــگ، »زاالوا« ارســان امیــری، »زد و بنــد« داود نــوروزی، »ســه 
روز و ســه قتــل« مســعود امینــی تیرانــی، »ســیاه باز« حمیــد همتــی، »شــهربانو« مریــم بحرالعلومــی، »شــیرجه بــزرگ« کریــم لــک زاده، 
»طبقــه یــک و نیــم« نویــد اســماعیلی، »عــروس خیابــان فرشــته« مهــدی خســروی، »گل بــه خــودی« احمــد تجــری، »گیجــگاه« عــادل 
تبریــزی، »لــب خــط« علــی جبــارزاده، »لیپــار« حســین ریگــی، »مامــان« آرش انیســی، »منصــور« ســیاوش ســرمدی،  »نیلگــون« حســین 
ســهیلی زاده، »ورود و خــروج ممنــوع« امیــد آقایــی و »ُهرمــاس« مهــدی صاحبــی، 31 فیلــم اول متقاضــی حضــور در جشــنوار ه اند کــه 

شــرایط بررســی از ســوی داوران را دارا هســتند.
ــا افــرادی کــه پیــش از ایــن تجربــه  در میــان ایــن فیلــم اولی هــا از منتقــد باســابقه ای چــون هوشــنگ گلمکانــی بــه چشــم می خــورد ت
ســاخت فیلم هــای کوتــاه و مســتند را داشــته اند. برخــی نیــز بیگانــه از کارگردانــی فیلــم بلنــد نیســتند، امــا ایــن اولیــن بــار اســت کــه فیلــم 

بلنــد ســینمایی خــود را بــا مجــوز فیلــم ســینمایی از ارشــاد مقابــل دوربیــن می برنــد. در ادامــه نگاهــی داریــم بــه ایــن 31 اثــر.

گوی و میدان در دست تازه واردان 
دنیای کارگردانی

معرفی ۳۱ فیلم اول متقاضی حضور در جشنواره



 حرف آخر/ 1398
فیلمنامه نویس و کارگردان: ابراهیــــــم شفیعی، 

تهیه کننده: علی شاه حاتمی
مونا  قلی خانی،  شبنم  آقاخانی،  ایوب  بازیگران: 
کرمی، سهیل محبی، ثریا قاسمی ، علی استادی، 

علی باقری، حسن نجاریان، محمدعلی تقوی
حکم  بار  اولین  برای  قاضی  داستان:یک  خالصه 
و  تایید  نظر  تجدید  دادگاه  در  را  متهمی  اعدام 
و  تردید  دچار  دیگر،  سوی  از  اما  می کند،  صادر 
عذاِب وجدان شده، به سراغ قاتل می رود و سعی 

می کند معما را حل کند.

 حکم تجدید نظر/ 1399
کارگردان: محمدامین کریم پور، فیلمنامه نویس و 

تهیه کننده: رضا کریمی
بازیگران: ژاله صامتی، همایون ارشــــــادی، فرید 
سجادی حسینی، گیتی قاســـــمی، زیبا کرمعلی، 
شاهرخ فروتنیان ، احسان امانی، آرش عدل پرور 

و مجید یان
 خالصه داستان:آرش به اتهام قتــــــــــل نامزدش 
قسم  فرشته  مادرش  برای  او  است.  زندانی 
می خورد که بی گناه است. فرشته به کمک وکیل 
و یکی از دوستانش و با اطاعاتی که از پسرش 
گرفته، به دنبال جمع آوری مدارک و شواهدی برای 

اثبات بی گناهی آرش است.

 منصور/ 1399 و 1398 
سرمدی،  سیاوش  کارگردان:  و  فیلمنامه نویس 

تهیه کننده: جلیل شعبانی
کوشکی،  مهدی  قصابیان،  محسن  بازیگران: 
لیندا  و  هاشمی  سیدجواد  نعیمی،  حمیدرضا 

کیانی
به کمک  خالصه داستان: شهید منصور ستاری 
همراهان صدیق و بااعتمادش پایه های برقراری 
تولید هواپیماهای جنگی را بنا نهاد که بعدها این 
نوع هواپیماها به نام های آذرخش و صاعقه نام 

برده می شوند.

 اتومبیل/ 1399
فیلمنامه نویس:  رامشه،  میری   علی  کارگردان: 
علی  تهیــــــــــــــــــه کننده:  سجادپور،  سیدمهدی 

عبدالعلی زاده فرد
بازیگران: مهدی کوشــــــــکی، اکبر عبــــــــدی، سحر 
شاهرخ شاهی،  نیما  قاسمی،  ارسان  قریشی، 

علی رام نورایی، شهرزاد کمال زاده، امیر غفارمنش و آزیتا ترکاشوند
خالصه داستان:سهراب در روز عروسی برادرش، دختری به نام ساناز را سوار 
می کند. در اولین ایست بازرسی، ساناز از فرصت سوء استفاده می کند، سه 

کیلو مواد مخدر را در اتومبیل او قرار می دهد و خود متواری می شود.

 آهو/ 1399
کارگردان: هوشنگ گلمکانی، فیلمنامه نویس: سپیده آرمان، تهیه کننده: جواد 

نوروزبیگی
بازیگران: سپیده آرمان، رضا کیانیان، علی مصفا، حامد کمیلی، سهیا رضوی 

و رضا یزدانی
خالصه داستان:»آهو« حکایت انزوای خودخواسته دختری است که آرزوهایش 

را بربادرفته می بیند، اما هنوز امیدش را از دست نداده است.

 بعد از اتفاق/ 1399
فیلمنامه نویس و کارگردان: پوریا حیدری اوره، تهیه کننده: شهاب حسینی

بازیگران: جواد عزتی، رضا کیانیان، رضا ناجی، ستاره پسیانی، بهرام افشاری، 
گاره عباســــــــی، روح اهلل جعـــــــفری، نیما شعبان نژاد، زهره اعتضاد، یسنا 

میرطهماسب و علی انصاریان
خالصه داستان:کودکی به نام روح اهلل بعد از یک برق گرفتگی و قطع شدن دو 
دستش، تصمیم می گیرد با شرایط جدید کنار بیاید و به دنبال اهدافش باشد.

 بی آبان/ 1399
کارگردان: مهرداد کورش نیا، فیلمنامه نویسان: مهرداد کورش نیا، علی اصغری، 

تهیه کننده: علی محمد قاسمی
ادبی،  نسیم  اسدالهی،  صحرا  استادی،  علیرضا  اخاقی راد،  رضا  بازیگران: 
بابک نوری، رضا حیدری، رضا رباط جزی حسین کشفی، الهام شعبانی، سمیه 

فیلم سینمایی اتومبیل
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برجی، ندا حسنی، رحمان محمدی، آرمان اسماعیلی، منصور صوفی، سعید 
امین دوست، رسول دژآگه، بازیگر خردسال: آراسا آقایی

آبان که کارمند جنگل بانی و پاک کوبی روی  نام  به  خالصه داستان: مردی 
درختان است، دختر کوچک مجروحی را به بیمارستان می رساند. او اعتراف 

می کند که 15 سال پیش، باعث مرگ دختری شده است.

 پدری/ 1399
کارگردان: حسین دارابی، فیلمنامه نویسان: حسین دارابی، احمد حیدریان، 

تهیه کننده: محمدرضا شفاه
بازیگران: فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، نازنین فراهانی، امیر نوروزی، مجید 

نوروزی، سهی بانو ذوالقدر، مهدی فریضه و مهدی حسینی نیا 
خالصه داستان:گذشت اون زمان که مسعود قاسمی رو ساواک می برد باال 
پایین می کرد، االن همون مسعود قاسمی با یه نوک خودکار، با دو خط نوشته 
زندگی جابه جا می کنه، االن دیگه دور دور آقایی ماست. کی این آقایی رو بهت 
داده؟ انقاب... می خوای بعد یه عمر حقارت آقاییت واست بمونه ... انقاب 

رو محکم نگه دار.

 تارا/ 1399
فیلمنامه نویس و کارگردان: کاوه قهرمــــــــــــان، 

تهیه کننده: سیدغامرضا موسوی
بازیگران: رعنا آزادی ور، مهدی پاکـــــــــــــــدل، نازنین 
فراهانی، سـروش صحت، معصومه بیگی، مجید 
نوروزی، سعیده آجرلی، مهدی بزرگ زاده و مها عرب
خالصه داستان: زندگی تارا و بهـــــــــــرام، همچون 
در  که  زنی  رویای  تنیده.  هم  در  آشفته،  رویایی 

خوابش خود را زنی دیگر می بیند.

 تروا/ 1399
فیلمنامه نویس و کارگردان: محمد علیـزاده  فرد، 

تهیه کننده: یوسـف منصوری
مهـدی  اسـتادی،  علـی  کیانـی،  لینـدا  بازیگـران: 
زمین پـرداز، پیـام احمدی نیـا، افسـانه چهـره آزاد و 

بهـزادی دانـش  تومـاج 
خالصـه داستان:امشـب قـرار اسـت آرزوی محمـد 
کـه دیـده شـدن در قـاب تلویزیون اسـت، بـرآورده 
پیـش  او  بـرای  کـه  مشـکاتی  از  بعـد  امـا  شـود. 

می آیـد، اتفاقـی ناگـوار انتظـار او را می کشـد.

 خانه ماهرخ/ 1399
کارگردان: شهرام ابراهیمی، فیلمنامه نویــــــــس: 
حســـــــــــن عطارها، تهیه کنندگان: محمدرضــــــــا 

محمدی، سیدشـهاب الدین حسـینی
بازیگــران: آتنه فقیه نصیـــــــــــری، امیررضــا دالوری، 
رحمــان باقریــان، مهــری آل آقا، الهــام نامی، محمد 
قــوام، رضــا نجفــی، مهرو تفرشــی، رامین ســامانی، 
ســوده ازقنــدی، اشــکان دالوری، میثــم کــزازی، 
ــان،  ــال فوادی ــی، جم ــا نیل ــور، رض ــی ه ــی عطای عل
نســیم کیانــی، علــی ســیبی، شــبیر جوانبخــش 

ــت ــا ماهی صف ــیرازی و بردی ش
در  بازی  مشغول  که  داستان:ماهرخ  خالصه 
اولین فیلمش است، از سوی همسرش، کیوان، 
تولدش  مناسبت  به  مشترکشان،  دوستان  و 
و  روی سر  برف شادی  غافل گیر می شود. حجم 
هیکل ماهرخ بیش از حد است، کیوان به او نزدیک 
شمع  کردن  روشن  برای  که  همین  و  می شود 
می گیرد.  آتش  ماهرخ  می زند،  فندک  کیک،  روی 
کیوان به اتهام به آتش کشیدن ماهرخ دادگاهی 

می شود.

 خط فرضی/ 1398
صمدی،  فرنوش  کارگردان:  و  فیلمنامه نویس 

فیلم سینمایی تروا
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تهیه کننده: علی مصفا
بازیگران: ســـــــــــحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، 
حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، 

صدف عسگری، محمد حیدری و آیلین جاهد
همسـرش،  همـراه  بـه  داستان:سـارا  خالصـه 
حامـد، و دختـر خردسالشـان بـه یـک عروسـی در 
شـمال ایـران دعـوت شـده اند، امـا حامد بـه دلیل 
مشـکات کاری نمی توانـد آن هـا را همراهـی کنـد 
را  سـارا  زندگـی  کـه  اسـت  اتفاقـی  سـرآغاز  ایـن  و 

می کنـد. دگرگـون 

 خورشید آن ماه/ 1399
کارگردان: ستاره اســـــــــکندری، فیلمنامه نویس: 
سمیه تاجیک، تهیه کنـــــــــنده: منوچهر محمدی 

روزبهانی
بازیگران: نازنین فراهانی، پژمان بازغــــــــی، بنفشه 
صمـدی، روژیـن صـدرزاده، نکیسـا نـوری، مهتـاب 
جامـی، امیرحسـین هاشـمی، اسـحق بلوچ نسـب 

و صـادق بلوچـی
سـرزمینی  در  قدیمـی،  داستان:عشـق  خالصـه 
عشـق  غریـب،  آسـمانی  و  خـاک  و  آب  در  غریـب، 

می زنـد. جوانـه  قدیمـی 

 روز ششم/ 1399
قاسم زاده  حجت  کارگردان:  و  فیلمنامه نویس 

اصل، تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد
بازیگران: مصطفی زمانی، امــــــیر جعفری، مهران 
احمـدی، جمشـید هاشـم پور، افشـین هاشـمی، 
بهـاره  حسـینی نیا،  مهـدی  ارشـادی،  همایـون 

افشـاری و بهـرام ابراهیمـی 
خالصـه داسـتان:احمد بعـد از گذشـت پنـج سـال 
بـه دنبـال سـرنخی  آزاد شـده و  زنـدان  از  حبـس 
بـرای حـل معمـای بـه زنـدان افتادنـش بـه سـراغ 
همـکاران قدیمـی مـی رود و در پـی انتقـام اسـت.

 روزی روزگاری آبادان/ 1399
آذرنگ،  حمیدرضا  کارگردان:  و  فیلمنامه نویس 

تهیه کنندگان: علی اوجی، عبداله اسکندری
بازیگران: فاطمه معتمدآریا، محسن تنابنده، الهام 
شفیعی، هیراد آذرنگ، سهیل دانش اشــــــــــراقی و 

امیرحسین ابراهیمی
 .13۸1 ســــــــال  داســــــــتان:آبادان،  خالصـه 
خانـواده پنـج نفـری مصیـب چرخیـده در آخریـن 
روز سـال مشـغول خریـد شـب عیـد هسـتند، اما 

بـه دلیـل حـال بـد مصیـب کـه ناشـی از گرفتـاری اش بـه مـواد مخـدر اسـت، 
کشمکشـی میـان آن هـا درمی گیـرد و در اوج تـاش خیـری، مـادر خانـواده، 
بـرای بـه آرامـش رسـاندن خانـواده، به ناگاه اتفـاق غیرمنتظـره ای همه آن ها 

و... می کنـد  غافل گیـر  را 

 زد و بند/ 1399
فیلمنامه نویس و کارگــــــــــــردان: داود نوروزی، تهیه کننده: مقصود جباری

فریبا  ارشادی،  همایون  حمیدزاده،  هنگامه  زندگانی،  امیـــــــــــن  بازیگران: 
کوثری، محمدعلی کیانی و سیدمهرداد ضیایی

و  معضات  با  که  شخصیت ها  زنــــــــدگی  مسیر  در  داستان:  خالصه 
ناهنجاری های اجتماعی مواجه هستند، اتفاقاتی می افتد.

 زاالوا/ 1399
کارگـردان: ارسـان امیـــــــــــری، فیلمنامه نویسـان: ارسـان امیـری، آیـــــــــــــدا 

پناهنـده، تهمینـه بهـرام، تهیه کننـدگان: روح الـه بـرادری، سـمیرا بـرادری
بازیگران: نوید پورفرج، هدی زین العابدین، پوریا رحیمی سـام، باسـط رضایی، 

فریـدون حامـدی و زاهد زند
خالصه داسـتان:زاالوایی ها ترسـیده اند، ناامیدانه از اسـتوار، رئیس پاسـگاه و 

مـردی به نـام آمـردان کمـک می خواهند.

 سیاه باز/ 1399
فیلمنامه نویس و کارگردان: حمید همتی، تهیه کننده: علی قائم مقامی

بازیگران: سام قریبیان، افسانه بایگان، شاهد احمدلو، مهدی کوشکی، المیرا 
دهقانی، آتیا پسیانی و علی رهبری

خالصه داستان:بیت کوین موضوع محوری فیلم است.

 شیرجه بزرگ/ 1399
فیلمنامه نویس و کارگردان: کریم لک زاده، تهیه کننده: محمدرضا شفیعی

بازیگران: سونیا سنجری، پدرام شریفی، پگاه آهنگرانی، ساسان کاوه، حامد 

فیلم سینمایی شیرجه بزرگ
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نجابت، علی سعدی، محمد رضاپور مقدم، زهرا ابراهیمی، اصان شاه ابراهیمی 
و میثم دامن زه

خالصه داستان:مریم برای یافتن فرزندش همراه با سه جامانده از یک گروه 
سیرک، وارد سفری پرماجرا در جاده ها می شوند.

 شهربانو/ 1398
کارگردان: مریم بحرالعلومی، فیلمنامه نویس: پژمان تیمورتاش،  تهیه کننده: 

پگاه احمدی
بازیگـران: فرشـته صدرعرفایـی، بهناز جعفـری، گاره عباسـی، سـامان صفاری، 

محمـد ولـی زادگان، علـی کیـان ارثـی، بهرنگ علـوی و یوسـف تیموری
خالصه داستان:یکی از بدترین مجازات ها اینه که وسط یه اشتباه ناخواسته 
یا خواسـته اشـتباه، خودت رو حبس کنی تا ابد. جوری که فکر کنی نه راه پس 

داری نـه راه پیـش. نـه جای موندن و نه جون رفتن!

 گل به خودی/ 1399
قهرمانـی،  اللـه  تجـری،  احمـد  فیلمنامه نویسـان:  تجـری،  احمـد  کارگـردان: 

قائم مقامـی علـی  تهیه کننـده: 
بازیگـران: شـقایق فراهانـی، نسـیم ادبـی، علـی اسـتادی، علـی رهبـری، اریـن 
بهـاری، ابوالفضـل رجبـی، رایـان سـرلک، سـتاره حسـینی و محمدرضـا علی نیـا

خالصـه داسـتان:بعد از این کـه خانـواده ای یکـی از بچه هـای پرورشـگاه را بـه 
سرپرسـتی قبول می کند، دوستانش تصمیم می گیرند در سـودای پیدا کردن 

پـدر و مـادر، از پرورشـگاه فـرار کنند.

 ورود و خروج ممنوع/ 1399
فیلمنامه نویس و کارگردان: امید آقایی، تهیه کننده: مرتضی شایسته

بازیگـران: اکبـر عبدی، محمدرضا شـریفی نیا، نیوشـا ضیغمی، هـادی کاظمی، 
نعیمـه  امیرسـلیمانی،  سـپند  امیرسـلیمانی،  سـعید  هدایتـی،  محمدرضـا 

نظام دوسـت، یاسـر جعفـری و امیـر دژاکام
خالصـه داسـتان:یک روحانـی معاون فرهنگی یک زندان در شهرسـتان اسـت. 
او برخـورد خشـنی بـا زندانیـان دارد. بـه خاطـر مشـکل مالـی، خـود او بـه زندان 

در  زندانیـان،  بـا  معاشـرت  نتیجـه  در  و  می افتـد 
رخ  تغییراتـی  زندانیـان  و  روحانـی  رفتـار  و  اخـاق 

می دهـد.

 سه روز و سه قتل/ 1399
امینـی  مسـعود  کارگـردان:  و  فیلمنامه نویـس 

صانعی مقـدم جعفـر  تهیه کننـده:  تیرانـی، 
بازیگـران: بهنـاز جعفـری، حمیـد پـورآذری، سـونیا 
سـنجری، شـادی کرم رودی، میاد رحیمی و سهند 

کبیری
خانـه ای  وارد  اجراگـر  داستان:شـش  خالصـه 
می شـوند کـه سـال ها قبـل سـه قتـل در مـدت 
سـه روز در آن رخ داده و اجسـاد برای پنج سـال در 

بوده انـد. مدفـون  آن جـا 

 گیجگاه/ 1399
فیلمنامه نویسـان:  تبریـزی،  عـادل  کارگـردان: 
تهیه کننـده:  تبریـزی،  عـادل  امیـری،  ارسـان 

مدنـی میرولی الـه 
بازیگران: جمشـید هاشـم پور، حامد بهـداد، باران 
بهرنـگ  آئیـش،  فرهـاد  صحـت،  سـروش  کوثـری، 
علـوی، امیرحسـین رسـتمی، بیـژن بنفشـه خواه، 
نادر سلیمانی، محمد الهی، مریم همتیان، ایمان 

اسـماعیل پور، حسـن رضایـی و رضـا صفایـی
 10 پسـر  همـراه  بـه  داسـتان:مهتاب  خالصـه 
سـاله اش زندگـی می کنـد. آشـنایی آن ها با حسـن 
می کنـد. عـوض  را  زندگی شـان  مسـیر  خشـنود 

 لب خط/ 1399
جبـارزاده،  علـی  کارگـردان:  و  فیلمنامه نویـس 

عبدالعلی زاده فـرد علـی  تهیه کننـده: 
بازیگـران: جمشـید هاشـم پور، نیمـا شـعبان نژاد، 
هومـن حاجی عبداللهـی، روشـنک گرامـی، محیـا 
اللـه  حسـن پور،  سـمیرا  ادبـی،  نسـیم  دهقانـی، 
داودنـژاد،  محمدرضـا  داودنـژاد،  رضـا  صبـوری، 
کاظـم  مهـران،  علیرضـا  امیرسـلیمانی،  سـعید 

کرمـی مونـا  و  سـیدی  هامـون  نوربخـش، 
خالصه داسـتان:رضا برای آزادی مـادر و برادرش از 
زنـدان بـا تکیـه بـر حافظـه قـوی و کمـک یـک دختر 

دورگـه، تـاش می کند.

 لیپار/ 1399
فیلمنامه نویسـان:  ریگـی،  حسـین  کارگـردان: 
حسـین ریگـی، حسـام فرهمندجـو، تهیه کننـده: 

سینمایی ورود و خروج ممنوع
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معرفی فیلم



خانـی سـعید 
بازیگـران: مهـران احمـدی، بهناز جعفـری و هومن 

برق نـورد
سـاله  نوجـوان 14  پسـر  داسـتان:برکت،  خالصـه 
بلـوچ، قصـد دارد بـرای پیـدا کـردن مـادرش کـه بـه 
هندوسـتان رفته و همین طور عاقه زیادی که به 
بازیگـری و سـینمای بالیـوود دارد، بـه هندوسـتان 
بـرود. او در ایـن مسـیر بـا چالش هـا و مشـکات 

زیـادی روبـه رو می شـود.

 مامان/ 1399
فیلمنامه نویس و کارگــــــــــــــــردان: آرش انیسی، 

تهیه کننـده: مجیـد برزگر
عرفـان  نـوروزی،  امیـر  افشـار،  رویـا  بازیگـران: 
شـوریان شـقایق  و  شـمس  امیـر  ابراهیمـی، 

از  بـا وجــــــــــود جدایـی  خالصـه داسـتان:مامان 
شـوهرش هم چنــــــــــان بـرای خواهـر و برادرهـای 
او ، هنـوز همـان نانسـی، دختـِر آبادانـی بـاکاس 
پسـرهایش  بـرای  امـا  اسـت،  دوست داشـتنی،  و 
یـک پیـرزن بداخـاق، غرغـرو و عصبـی اسـت کـه بـا 

تاکسـی خـود مسافرکشـی می کنـد.

 نیلگون/ 1398
کارگردان: حسـین سـهیلی زاده، فیلمنامه نویس: 

بابـک کایـدان، تهیه کننده: ایـرج محمدی
بازیگران: محمدرضا فروتن، میترا حجار، همایون 

ارشادی، آناهیتا درگاهی و سام درخشانی
و  واقعـی  عاشـقی  داستان:سـیروان  خالصـه 
صبـور اسـت کـه بـه کمـک سـامره، روان شـناس و 
پـدر نیلگـون، تـاش می کنند نیلگـون را بـه زندگی 

بازگرداننـد. عـادی 

 ُهرماس/ 1399
فیلمنامه نویس و کارگردان: مهدی صاحبی، تهیه کننده: ابوذر پورمحمدی

بازیگـران: شـیدا خلیق، برزو ارجمند، فریبا کوثری، علیـرام نورایی، مریم بوبانی، 
بهنـوش بختیـاری، شـبنم قلی خانی، علـی باقری، رضـا رویگری، مهسـا ایرانیان، 
رهـا برخورداریـان، روژینـا امینایی، هیلدا کردبچه، محمدمبین موسـی لو، بیاینا 
محمـودی، امیـر کسـارنژاد، نیمـا سیدموسـوی، علیرضـا براتـی، سیدعیسـی 

حسـینی، علیرضـا عزیـزی، مهدی مهـری، نرگس شـریفات و وحیـد باقری
خالصـه داسـتان:قتل مشـکوک یـک جـوان جنجـال زیـادی در رسـانه ها بـر پـا 

می کنـد. دختـری خبرنـگار بـرای کشـف حقیقـت بـا ُهرمـاس درمی افتـد.

 طبقه یک و نیم/ 1399
کارگردان: نوید اسماعیلی، فیلمنـــــــــــامه نویس: حسین نمازی، تهیه کننده: 

غامرضا آزادی
ع، سیروس همتی،  بازیگران: مهدی هاشــــــــــمی، صحرا اســـــدالهی، قاسم زار

مهران رجبی، شـهره سـلطانی، اسداله یکتا و بهروز پناهنده
خالصـه داسـتان:قرار اسـت بهنـام بـه دسـتور آقـای نـوری، مدیـرکل شـرکت، 
بـه عنـوان معـاون معرفـی شـود، امـا بـا بـروز اتفاقـی همه چیـز بـرای او عوض 
می شـود. از سـوی دیگر، سـرگرد سعیدی به دنبال سـارقان انبار شرکت است.

 عروس خیابان فرشته/ 1399
ع نژاد )بر اسـاس طرحی  کارگـردان: مهـدی خسـروی، فیلمنامه نویس: الهـه زار

از مجتبـی متولی(، تهیه کننده: محمدرضا شـریفی نیا
بازیگـران: محمدرضـا شـریفی نیا، عاطفـه رضـوی، مهـراوه شریــــــــــــــــفی نیا، 
علیرضـا جعفـری، فهیمـه رحیمیـان، سـام نـوری، پوریـا پورسـرخ، حسـام نـواب 
صفـوی، کمنـد امیرسـلیمانی، شـقایق فراهانـی، رامین ناصرنصیـر، تـارا عطار و 

ملـودی موسـوی
خالصه داسـتان:خانواده مهاجر در خانه ای قدیمی در دل خیابان فرشـته که 
متعلـق بـه دایـی خانـواده اسـت، زندگـی می کننـد. هـر یـک از اعضـای خانـواده 
از فضـای ایـن خانـه بـه نحـوی ارتـزاق می کننـد. بازگشـت دایـی خانواده پـس از 
سـال ها بـه همـراه عروسـش از خـارج از کشـور، بـه نیـت فـروش خانـه قدیمی، 
خانـواده مهاجـر را وارد چالـش و دردسـرهای بزرگـی می کنـد و ایـن خانـواده 

تـاش می کننـد بـه هـر نحـوی ایـن خانـه را حفـظ کنند، تـا این کـه...

فیلم سینمایی نیلگون

فیلم سینمایی طبقه یک و نیم
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معرفی فیلم



سایه خیال
مسافر جنوبکارگردان: حسین دلبر

کارگردان: پرویز شهبازی

دکل
کارگردان: عبدالحسن برزیده

سایه های هجوم/بربال فرشتگان
بوتیککارگردان: احمد امینی/ جوادشمقدری

کارگردان: حمید نعمت اهلل

گاگومان
کارگردان: محمد رسول اف

آخرین پرواز/بچه های طالق
کارگردان: احمدرضا درویش/ تهمینه میالنی

بادکنک سفید
عصر جمعهکارگردان: جعفر پناهی

کارگردان: مونا زندی حقیقی

مرزی برای زندگی
کارگردان: رضا اعظمیان

بدوک
کارگردان: مجید مجیدی

سجاده آتش
کارگردان: احمد مرادپور

اوج گیری در جوانی
صاحبان سیمرغ بهترین فیلم



اخراجی ها
چندمتر مکعب عشقکارگردان: مسعود ده نمکی

کارگردان: جمشید محمودی

دلخون
ابد و یک روزکارگردان: محمدرضا رحمانی

کارگردان: سعید روستایی

سفر  سرخ
مسخره بازکارگردان: حمید فرخ نژاد

کارگردان: همایون غنی زاده

در میان ابرها
چهارشنبه 19 اردیبهشتکارگردان: سیدروح اهلل حجازی

کارگردان: وحید جلیلوند

نفوذی
خجالت نکشکارگردانان: احمد کاوری و مهدی فیوضی

کارگردان: رضا مقصودی

گیرنده
کارگردان: مهرداد غفارزاده

دهلیز
کارگردان: بهروز شعیبی

روز صفر
کارگردان: سعید ملکان
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 سومین دوره جشنواره
در سـال 1363 بـرای اولیـن بـار، بخـش فیلم هـای 
اول بـا عنـوان »نخسـتین فیلم هـای کارگردانان«، 
بـه جشـنواره اضافـه شـد. در ایـن سـال کیومـرث 
صدرعاملـی  رسـول  »تاتـوره«،  بـا  پوراحمـد 
»نینـوا«،  بـا  ماقلی پـور  رسـول  »رهایـی«،  بـا 
محمدعلـی نجفـی با »جنـگ اطهـر« و محمدعلی 

در  اولـی  فیلـم  کارگردانـان  عنـوان  بـه  جنایـت«  یـک  »بازجویـی  بـا  سـجادی 
جشـنواره حضـور داشـتند؛ سـینماگرانی کـه کمـی بعد از این سـال توانسـتند 
جایگاهـی بسـیار پراهمیـت در شـکل دهی سـینمای ایـران بعـد از انقـاب ایفـا 
کنند. در کنار فیلم های بلند سینمایی، 20 فیلم کوتاه هم در این بخش داوری 
شـد. ابراهیـم حاتمی کیـا با فیلم کوتاه »کـوردالن« یکی از کارگردانـان حاضر در 
ایـن بخـش بـود و واروژ کریـم مسـیحی بـا »سـلندر« و جمال شـورجه با »قصه 

بیـداری« حضـور داشـتند.

جایــگاه بخــش فیلــم اول در جشــنواره فیلــم فجــر در ســال هایی کــه از برگــزاری ایــن رویــداد ســینمایی می گــذرد، متغیــر بــوده اســت؛ زمانــی 
بخشــی ویــژه بــه آثــار اول کارگردانــان اختصــاص داده شــده اســت و گاه ایــن بخــش بــه کل از جشــنواره رخــت بربســته و زمانــی هم بر اســاس 
سیاســت های برگزارکننــدگان جشــنواره، فیلم هــای اول و دوم در یــک مجموعــه قــرار گرفتــه و بــه صــورت مجــزا از فیلم هــای بخــش اصلــی 

داوری شــده اند.
فیلم هــای اول کــه از ســومین دوره جایگاهــی ویــژه در جشــنواره یافتنــد تــا ســال 1375 )در مقاطعــی کــه ایــن بخــش در جشــنواره وجــود 
داشــت( از ســوی هیئــت داوری بخــش مســابقه ســینمای ایــران داوری شــدند و بعــد از آن از ســال 1376 تــا 13۸0 ایــن بخــش از جشــنواره 
حــذف شــد. از ســال 13۸1 هیئــت داوری مســتقلی کار ارزیابــی فیلم هــای اول حاضــر در جشــنواره را انجــام داد، تــا ســال 1395 کــه بخــش 
غ به فیلم ســازی که اولین  غ بلوریــن از ســوی هیئت داوری بخش ســودای ســیمر مســتقل فیلــم اول از جشــنواره حــذف و بــه اهــدای ســیمر
ســاخته اش در جشــنواره پذیرفتــه شــده بــود، اکتفــا شــد و درنهایــت بــاز هــم از ســال 1397 بخــش ویــژه فیلــم اول بــه جشــنواره اضافــه شــد 
و امســال در ســی ونهمین دوره جشــنواره درحالی کــه حــدود نیمــی از فیلم هایــی کــه دارای شــرایط ارزیابــی در جشــنواره هســتند، فیلــم اول 
غ بلورین بهتریــن فیلــم اول را داوران  کارگردانشــان محســوب می شــوند، بخــش مســتقلی بــه ایــن فیلم ها اختصاص نیافته اســت و ســیمر

غ بــه اثــر برگزیــده اهــدا خواهــد کــرد. بخــش ســودای ســیمر
در ادامه در گزارشی، به تمامی رفت وآمدهای بخش فیلم اول در جشنواره نگاهی شده است. 

سیمرغ هایی همراه اشک شوق 
آن چه بر فیلم های جوانان در جشنواره گذشت

محمدمهدی درستی



19 شماره چهارم ، جمعه 3 بهمن 99

پوستر فیلم سینمایی بچه های طالق

فیلم سینمایی بدوک

  از چهارمین تا هفتمین دوره جشنواره
از سـال 1364 بخـش فیلم هـای اول به کلـی از جشـنواره حـذف شـد و ایـن 

شـرایط تـا سـال 1367 ادامـه داشـت.

 هشتمین دوره جشنواره
بازگشـت دوباره فیلم  اولی ها به جشـنواره، البته این بار با شـکلی تازه؛ در سـال 
136۸ فیلم هـای اول و دوم کارگردانـان در بخشـی جداگانـه از بخـش مسـابقه 
اصلـی داوری شـدند. در ایـن دوره 16 فیلـم بـه ایـن بخـش راه یافـت که از جمله 
تهمینـه میانـی، احمدرضـا درویـش، حمیـد  بـه  آن هـا می تـوان  کارگردانـان 
سـمندریان، علیرضـا رئیسـیان، مسـعود کرامتـی و فریـال بهـزاد اشـاره کـرد. در 
غ بلورین به صورت مشـترک به درویش برای »آخرین پرواز« و  این دوره سـیمر

میانـی بـرای »بچه هـای طـاق« اهدا شـد.

 نهمین دوره جشنواره
در بخـش فیلم هـای اول و دوم 21 فیلـم وارد رقابت شـدند؛ فیلم هایی از جمله 
»ابلیـس« احمدرضـا درویـش )فیلم دوم(، »افسـانه آه« تهمینه میانی )فیلم 
دوم(، »پـرده آخـر« واروژ کریـم مسـیحی، »در مسـلخ عشـق« کمـال تبریـزی 
)فیلـم دوم(، »دو فیلـم بـا یـک بلیـت« داریـوش فرهنـگ )فیلـم دوم(، »سـفر 
جادویـی« ابوالحسـن داودی )فیلـم دوم( و »عـروس« بهـروز افخمـی )فیلـم 
غ بلورین بهترین فیلم این دوره  دوم( از آثار حاضر در این بخش بودند. سیمر
بـه »سـایه خیـال« حسـین دلیـر، جایـزه ویـژه هیئـت داوران به »دو فیلـم با یک 
بلیـت« داریـوش فرهنـگ و سـه دیپلـم افتخـار بـه »تویی که نمی شـناختمت« 
محمدابراهیـم سـلطانی فر، »بـه خاطـر همـه چیـز« رجـب محمدیـن و »پـرده 

آخـر« واروژ کریم مسـیحی اهـدا شـد.

 دهمین دوره جشنواره
غ بلورین به صـورت مجزا به فیلم  در سـال 1370 بـرای نخسـتین بـار دو سـیمر
اول و فیلم دوم اهدا شد. در این دوره 17 فیلم در بخش فیلم های اول و دوم 
داوری شـد. مجیـد مجیـدی بـا »بـدوک«، محمدمهـدی عسـگرپور با »پـرواز در 

بی نهایت«، ابراهیم فـروزش با »خمره« و عزیزاهلل 
حمیدنـژاد بـا »هور در آتـش« در این رقابت حضور 

داشتند.
»بدوک«  به  اول  فیلم  بهترین  بلورین  سیمرغ 
مجید مجیدی،  سیمرغ بلورین بهترین فیلم دوم 
به »خمره« ابراهیم فروزش، سیمرغ بلورین ویژه 
هیئت داوران به »هور در آتش« عزیزاهلل حمیدنژاد، 
دیپلم افتخار فیلمنامه به انسیه شاه حسینی و 
برای  رفیعا  بزرگمهر  »اوینار«،  برای  اسدی  شهرام 
»دادستان« و سیدمهدی شجاعی و مجید مجیدی 

برای »بدوک« تعلق گرفت.

 یازدهمین دوره جشنواره
بخش  به   1371 سال  در  سینمایی  فیلم   25
مقدم  سیروس  یافت.  راه  دوم  و  اول  فیلم های 
با  وحیدزاده  ابراهیم  و  بازگشت«  »شکوه  با 
»مجسمه« از فیلم سازان حاضر در بخش فیلم های 
اول و دوم بودند. در این سال سیاست ها در مسیر 
کم کردن جوایز قرار گرفت و درنهایت یک سیمرغ 
بلورین به بهترین فیلم اول و جایزه ای ویژه به فیلم 
برگزیده دوم تعلق گرفت. سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم اول به »سایه های هجوم« به تهیه کنندگی 
امینی  احمد  کارگردانی  به  و  سیما  دوم  شبکه 
موسسه  تهیه کنندگی  به  فرشتگان«  بال  »بر  و 
امور سینمایی بنیاد مستضعفان و جانبازان و به 
کارگردانی جواد شمقدری اهدا و جایزه ویژه فیلم 
دوم هم از آن »خون بس« به تهیه کنندگی ناصر 
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غامرضایی و نورمحمد تقوی و به کارگردانی ناصر 
غامرضایی شد.

 دوازدهمین دوره جشنواره
سـیدمحمد  دبیـری  دوره  آخریـن  کـه  سـالی  در 
بهشـتی در جشـنواره فیلـم فجر بود، 20 فیلـم اول 
و دوم در بخـش مسـابقه فیلم هـای اول و دوم 
داوری شـد. »جنـگ نفتکش هـا« سـاخته محمـد 
بزرگ نیـا، »زینـت« بـه کارگردانـی ابراهیـم مختـاری 
و »عبـور از تلـه« غامرضـا رمضانـی از فیلم هایـی 
بودنـد کـه در این بخـش مـورد داوری قرار گرفتند. 
در ایـن دوره، تعـداد جوایـز فیلم هـای اول و دوم 
فیلـم  بهتریـن  بلوریـن  غ  سـیمر یافـت.  افزایـش 
اول از آن »سـجاده آتـش« احمـد مرادپـور شـد و 
دیپلـم افتخار فیلم اول بـه »ایوب پیامبر« فرج اهلل 
غ بلوریـن بهترین  سلحشـور تعلـق گرفـت. سـیمر
فیلـم دوم بـه »جنـگ نفتکش ها« محمـد بزرگ نیا 
و جایزه ویژه هیئت داوران )فیلمنامه( به فریدون 

دانشـمند بـرای »دره هـزار فانـوس« اهـدا شـد.

 سیزدهمین دوره جشنواره
در سـال 1373 بخـش مسـابقه فیلم هـای اول 
در  کـه  بـود  جوانـی  چهره هـای  میزبـان  دوم  و 
سـال های بعـد نقـش مهمـی در سـینمای ایـران 
ایفـا کردنـد. در ایـن سـال کـه 21 فیلـم اول و دوم 
به جشـنواره راه یافته بود، داود میرباقری با »آدم 
برفـی« در ایـن بخـش حضـور داشـت و »بادکنـک 
سـفید« جعفـر پناهـی وارد ایـن رقابـت شـده بود. 
را  واقعـه«  »روز  سـال  همـان  در  اسـدی  شـهرام 
را  »سـفر«  رئیسـیان  علیرضـا  و  کـرده  کارگردانـی 
سـاخته بـود. افزایـش تعـداد جوایـز در این بخش 
در سـیزدهمین دوره جشـنواره را هـم بـه نوعـی 
ارائه شـده  فیلم هـای  کیفیـت  حاصـل  می تـوان 
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم اول بـه  دانسـت. سـیمر
»بادکنـک سـفید« جعفـر پناهـی و دیپلـم افتخـار 
بازیگـر خردسـال بـه آیـدا محمدخانـی بـرای بـازی 
در »بادکنـک سـفید« اهـدا شـد و دیپلـم افتخـار 
فیلمنامه به  کاظم بلوچی، رضا مقصودی و کریم 
هاتفـی بـرای »کوچـه و مـوزه« رسـید. هم چنیـن 
غ بلوریـن بهترین فیلـم دوم شـهرام  برنـده سـیمر
افتخـار  دیپلـم  بـود.  واقعـه«  »روز  بـرای  اسـدی 
بهترین فیلم دوم هم به »سفر« علیرضا رئیسیان 

رسـید.

 چهاردهمین دوره جشنواره
اسـعدیان،  همایـون  مجیـدی،  مجیـد  آثـار  جملـه  از  دوم  و  اول  فیلـم   22
عبدالحسـن برزیـده، ابوالقاسـم طالبـی و فریـدون حسـن پور در سـال 1374 
مـورد داوری هیئـت داوران قـرار گرفتنـد. در ایـن سـال دیگـر خبـری از جایـزه 
غ بلوریـن فیلـم اول بـه »دکل« عبدالحسـن  فیلمنامـه و داوری نبـود. سـیمر
غ بلورین فیلم دوم به »پدر« مجید مجیدی. جایزه  برزیده اهدا شـد و سـیمر
ویـژه هیئـت داوران هـم بـه »قصه هـای بـازار« عبـداهلل علیمراد تعلـق گرفت.

 پانزدهمین دوره جشنواره
در نیمه دهه 70 این پرویز شـهبازی، سـعید سـهیلی، محمدحسـین حقیقی، 
عبـاس رافعـی، رفیـع پیتـز و فرهـاد مهرانفـر بودنـد کـه بـا آثـار مطـرح خـود به 
بخـش فیلم هـای اول و دوم جشـنواره رونـق دادنـد. درحالـی در ایـن دوره 22 
فیلم اول و دوم مورد قضاوت قرار گرفتند که یک سـال بعد تغییری اساسـی 

پیـِش روی بخـش مربـوط بـه این آثـار بود.
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم اول از آن »مسـافر جنـوب« سـاخته پرویـز  سـیمر

فیلم سینمایی بادکنک سفید

فیلم سینمایی دکل
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شـهبازی شـد و دیپلـم افتخـار بهتریـن فیلـم اول 
بـه »مـردی شـبیه بـاران« سـاخته سـعید سـهیلی 
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم  رسـید. هم چنیـن سـیمر
محمدحسـین  خورشـید«  »براده هـای  بـه  دوم 
حقیقـی و جایـزه ویـژه هیئـت داوران بـه »موشـک 

کاغـذی« فرهـاد مهرانفـر اهـدا شـد.

 شانزدهمین تا بیستمین دوره 
جشنواره

در  تغییــر مدیریــت ســینما،  و  تغییــر دولــت  بــا 
بــار  دوم  و  اول  فیلم هــای  بخــش  ســال 1376 
دیگــر از پیکــره جشــنواره فیلــم فجــر خــارج شــد و 
ایــن وضعیــت تــا پایــان دهــه 70 و هم چنیــن در 
بیســتمین دوره جشــنواره در ســال 13۸0 ادامــه 

داشــت.

 بیست ویکمین دوره جشنواره
اول  فیلم هـای  بخـش  حـذف  دوره  پنـج  از  بعـد 
از جشـنواره فجـر، در سـال 13۸1 بـار دیگـر فیلـم 
اولی هـا شـانس حضـور در یـک بخـش مسـتقل 
توجـه  قابـل  نـکات  از  یکـی  آوردنـد.  بـه دسـت  را 
بیسـت و یکمین  اول  فیلم هـای  بخـش  مـورد  در 
غ بلوریـن بـه  دوره جشـنواره فجـر، اهـدای سـیمر
و  رسـول اف  محمـد  کارگردانـی  بـه  »گاگومـان« 
بی نصیب ماندن »رقص در غبار« نخسـتین فیلم 
اصغـر فرهادی از جایزه بـود. در این دوره 27 فیلم 
قـرار گرفتنـد و هیئـت داورانـی  اول مـورد داوری 
آثـار  اول،  فیلم هـای  داوران  عنـوان  بـه  مسـتقل 

کردنـد. داوری  را  ایـن بخـش  در  پذیرفته شـده 

 بیست و دومین دوره جشنواره
سـال 13۸2 بـار دیگـر فیلم هـای اول و دوم در کنـار هم مـورد داوری قرار گرفتند 
و 2۸ فیلـم شـامل آثـار کارگردانانـی چـون اصغـر فرهـادی، عبدالرضـا کاهانـی، 
علیرضـا امینـی، سـامان سـالور، حمیـد نعمـت اهلل، محمدمهـدی عسـگرپور، 
مهـدی کرم پـور، ایـرج کریمـی و رهبـر قنبـری بـه نمایـش درآمـد. در ایـن سـال 
حمیـد نعمـت اهلل کـه سـال ها به عنوان دسـتیار مسـعود کیمیایی در سـینما 
کار کـرده بـود، بـا »بوتیـک« خـود را بـه عنـوان کارگردانـی خـوش ذوق معرفـی 
غ بلوریـن را از  کـرد. ایـن کارگـردان در جلـب نظـر داوران نیـز موفـق بود و سـیمر

آن خـود کـرد.
 بیست و سومین دوره جشنواره

یـک سـال بعـد از آن کـه 2۸ فیلـم در بخـش اول و دوم مـورد داوری قـرار گرفـت، 
ایـن تعـداد تقریبـا به نصـف رسـید و داوران به ارزیابی 15 فیلم نشسـتند. علی 
رفیعـی بـا »ماهی هـا عاشـق می شـوند«، نـادر طالـب زاده با »بشـارت منجی«، 
پرویـز شـیخ طادی بـا »پشـت پـرده مـه« و بیـژن میرباقری بـا »ما همـه خوبیم« 
از فیلم سـازانی بودنـد کـه اثـر اول یـا دوم خود را به جشـنواره ارائه کرده بودند. 
هـر چنـد در رقابـت بـا ایـن فیلم سـازان رضـا اعظمیـان بـا »مـرزی بـرای زندگـی« 

غ بلورین را دریافـت کرد. سـیمر

 بیست و چهارمین دوره جشنواره
مانـی حقیقـی، مونـا زندی حقیقی و مازیار میـری در این سـال وارد رقابت فیلم 
اول و دومی هـا شـدند. در سـال 13۸4، 17 فیلـم اول و دوم بـه جشـنواره راه 
غ بلورین بخش فیلم اول  پیـدا کـرده بـود. در این دوره برای یک بار دیگر سـیمر

و دوم تفکیک شـد.
غ بلورین بهترین فیلم اول به »عصر جمعه« مونا زندی حقیقی رسـید  سـیمر
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم دوم هـم »شـاهزاده ایرانـی« محمـد  و برنـده سـیمر

نـوری زاد بود.

 بیست و پنجمین دوره جشنواره
یـک سـال از تغییـر و تحـوالت در مدیریـت سـینما می گذشـت و در ایـن زمـان 

فیلم سینمایی بوتیک

فیلم گاگومان
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امـا  بـود،  نکـرده  تغییـر  جشـنواره  دبیـر  آن کـه  بـا 
تغییراتـی  دسـت خوش  اول  فیلم هـای  بخـش 
شـد. فیلم هـای دوم از ایـن بخـش کنـار گذاشـته 
شـد و فقـط آثـار اول داوری شـدند. این بخش هم 
میزبـان فیلـم »اخراجی ها« به کارگردانی مسـعود 
ده نمکـی شـد، هـم فیلـم تجربه گرایـی چـون »بـاز 
هم سـیب داری؟« بایرام فضلی و هم »پابرهنه در 

بهشـت« بهـرام توکلـی.
اثـر  از 17  کار داوری هـا سـه فیلـم  پایـان  البتـه در 
راه یافتـه بـه جشـنواره صاحـب جایـزه شـدند؛ یـک 
غ بلورین بهترین فیلم  غ و دو دیپلم.  سیمر سیمر
اول بـه »اخراجی هـا« مسـعود ده نمکـی رسـید و 
دیپلـم افتخـار هـم بـه »خـدا نزدیـک اسـت« علـی 
وزیریـان و »آخریـن ملکـه زمیـن« محمدرضا عرب 

تعلـق گرفت.

 بیست و ششمین دوره جشنواره
از  توجهـی  قابـل  تعـداد  سـال ها  آن کـه  از  بعـد 
قـرار  داوری  مـورد  جشـنواره  در  اول  فیلم هـای 
می گرفـت، در سـال 13۸6 فقـط 9 فیلـم اول بـه 
ایـن بخـش راه یافـت. ایـن همـان سـالی اسـت کـه 
بهنـام بهـزادی با »تنها دو بار زندگی می کنیم« نظر 
منتقـدان را بـه خـود جلـب کـرده و منوچهـر هادی 
رزاق کریمـی  مصطفـی  و  سـاخته  را  »قرنطینـه« 
البتـه  بـود.  کـرده  کارگردانـی  را  پنهـان«  »حـس 
غ بلورین بـه هیچ یک از این فیلم ها نرسـید  سـیمر
و از آن سـیدروح اهلل حجـازی بـا »در میـان ابرهـا« 

شـد.

 بیست و هفتمین دوره جشنواره
گویـا تعـداد نسـبتا انـدک فیلم هـا در دور قبلـی، 
برگزارکننـدگان جشـنواره را مجـاب کرده بـود که با 
تلفیـق دوبـاره بخـش فیلم هـای اول و دوم به این 
بخش رونق بیشـتری ببخشـند. هم چنین در سال 
13۸7 بـرای نخسـتین بـار جوایـز بخـش فیلم هـای 
یـا اول و دوم بـه بخش هـای بهتریـن فیلـم  اول 
بخـش  در  شـد.  تقسـیم  بازیگـری  و  کارگردانـی  و 
فیلم هـای اول و دوم 23 اثـر شـامل »بی پولـی« 
حمیـد نعمت اهلل، »پسـتچی سـه بـار در نمی زند« 
حسن فتحی، »تردید« واروژ کریم مسیحی و »یک 
وجـب از آسـمان« علـی وزیریـان حضـور داشـتند.

»دلخـون«  بـه  فیلـم  بهتریـن  بلوریـن  غ  سـیمر
کارگردانـی محمدرضـا  بـه  )سیدحسـین حق گـو( 

رحمانـی و جایـزه ویـژه هیئـت داوران بـه »اخراجی هـا2« سـاخته مسـعود 
واروژ  آن  از  هـم  کارگردانـی  بهتریـن  بلوریـن  غ  سـیمر رسـید.  ده نمکـی 
کریم مسـیحی بـرای »تردیـد« شـد و دیپلم افتخـار کارگردانی هم به مسـعود 
نقاش زاده برای »کودک و فرشـته« و سـامان اسـترکی برای »صندلی خالی«  

رسـید. 
در ایـن دوره دو دیپلـم افتخـار بازیگـری بـه حامـد بهـداد »دلخـون« و مونـا 

احمـدی »کـودک و فرشـته« اهـدا شـد.
هم چنیـن دیپلـم افتخـار فیلمنامـه هـم بـه هـادی مقدم دوسـت و حمیـد 

رسـید. »بی پولـی«  بـرای  نعمـت اهلل 

 بیست و هشتمین دوره جشنواره
سـعی  کـه  وهم آلـودی  فضـای  بغـداد«،  »بـدرود  فیلـم  پرهیجـان  شـروع 
شـده بـود در »آل« بهـرام بهرامیـان تصویـر شـود و نـگاه تـازه احمـد کاوری و 
مهـدی فیوضـی بـه جنـگ و شـخصیت هایش در »نفـوذی« همگـی بخشـی 
از حال وهـوای 26 فیلـم اول و دومـی بـود کـه در بیست و هشـتمین دوره 

فیلم سینمایی اخراجی ها

فیلم سینمایی نفوذی
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هـم  جـوان  رامبـد  شـد.  ارائـه  فجـر  جشـنواره 
نخسـتین فیلـم سـینمایی خـود را بـه اسـم »پسـر 
آدم، دختـر حـوا« بـه ایـن دوره از جشـنواره ارائـه 
کـرده و »پرسـه در مـه« بهـرام توکلـی، هـم مـورد 

توجـه منتقـدان قـرار گرفتـه بـود، هـم داوران.
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم بـه »نفـوذی« بـه  سـیمر
تهیه کنندگـی جمال شـورجه و حسـن علیمردانی 
و کارگردانـی مهـدی فیوضـی و احمد کاوری رسـید 
غ بلوریـن بهترین کارگردانی هـم به بهرام  و سـیمر

توکلـی بـرای »پرسـه در مه« رسـید.

 بیست و نهمین دوره جشنواره
فقـط  اوال  داد.  رخ  اول  فیلم هـای  بخـش  بـرای  ویـژه  اتفاقـی  دوره  ایـن  در 
فیلم هـای اول مـورد داوری قـرار گرفتند و دوم این که جوایز این بخش افزایش 
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم، دیپلـم افتخـار بازیگـری و  یافـت و بـه شـکل سـیمر
کارگردانـی و فیلمنامـه و دسـتاورد فنـی اهدا شـد. عـاوه بر جوایز اصلـی که در 
بخـش بازیگـری بـه بازیگـری زن و مـرد تقسـیم می شـد، لوح تقدیـر و جوایـزی از 
این دست نیز به برگزیدگان تعلق گرفت. در بیست ونهمین دوره جشنواره 24 
اثر اول مورد قضاوت قرار گرفتند. فیلم حمید فرخ نژاد به اسـم »سـفر سـرخ« 
که بعد از مدت ها امکان نمایش در جشنواره را به دست آورده بود، توانست 
توجـه اغلـب داوران را بـه خـود جلـب کنـد و »آینه هـای روبـه رو« سـاخته نـگار 

آذربایجانـی نیـز در کسـب جوایـز با »سـفر سـرخ« رقابتـی نزدیک داشـت.
غ بلوریـن بهتریـن فیلم به »سـفر سـرخ« حمیـد فرخ نژاد،  دیپلـم افتخار  سـیمر
کارگردانـی بـه حمیـد فرخ نـژاد بـرای »سـفر سـرخ« و امیـر ثقفـی بـرای »مـرگ 

فیلم سینمایی سفر سرخ 

فیلم سینمایی مرگ کسب و کار من است

ل فیلم سینمایی آ

کسـب وکار مـن اسـت« اهـدا شـد. 
هم چنیـن در بخـش بازیگـری دیپلم افتخار بهتریـن بازیگری زن به غزل شـاکری 
بـرای »آینه هـای روبه رو«، دیپلم افتخار بهترین بازیگـر مرد به پژمان بازغی برای 
»مـرگ کسـب وکار مـن اسـت« و جایـزه ویـژه هیئـت داوران بـه صـادق صفایـی 

برای »سـفر سـرخ« تعلـق گرفت.
برنـده دیپلـم افتخـار بهترین فیلمنامه نگار آذربایجانی و فرشـته طائرپـور برای 
»آینه هـای روبـه رو« بودنـد و دیپلـم افتخـار بهتریـن دسـتاورد فنـی هـم از آن 

غ« شـد. وحیـد نصیریـان بـرای »قلب سـیمر

 سی امین دوره جشنواره
همان روند سال 13۸9 در بخش فیلم های اول دنبال شد، با این تفاوت که 
غ بلورین اهدا شد. رضا عطاران با  در این دوره به کارگردان برگزیده نیز سیمر
فیلم »خوابم میاد« از کارگردانانی بود که نخستین تجربه اش را به جشنواره 
روی  با »برف  پیمان معادی  با »آزمایشگاه«،  امجد  بود و حمید  ارائه کرده 
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غ بلورین بهترین فیلم به »دهلیز« به تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی  سیمر
غ بلورین بهترین کارگردانی در دستان  و کارگردانی بهروز شعیبی رسید و سیمر
غ بلورین دستاورد  هادی مقدم دوسـت برای »سـر به مهر« جای گرفت. سـیمر
فنی و هنری هم به فرشاد محمدی برای فیلم برداری »برلین منفی7« رسید.

 سی و دومین دوره جشنواره
محمـودی  جمشـید  کارگردانـی  بـه  عشـق«  مترمکعـب  »چنـد   1392 سـال 
توانسـت توجه های بسـیاری را در بخش فیلم اول جلب کند. این فیلم با آثاری 
سـاخته هومن سـیدی، سـعید آقاخانـی، نیما جاویـدی، حامد محمـدی و تینا 

پاکـروان رقابـت می کـرد. در ایـن دوره 15 اثـر وارد رقابـت شـدند.
غ بلورین بهترین فیلم به نوید محمودی )تهیه کننده( در بخش نگاه نو سیمر
بـرای »چنـد مترمکعـب عشـق« تعلق گرفـت و دیپلـم افتخار بهتریـن فیلم هم 
غ بهتریـن کارگردانـی از آن  بـه »سـیزده« سـاخته هومـن سـیدی رسـید. سـیمر
غ بهتریـن  جمشـید محمـودی بـرای »چنـد مترمکعـب عشـق« شـد و سـیمر

فیلمنامـه بـه »حـِق سـکوت« نوشـته و اثر هـادی نائیجی تعلـق گرفت.

مهرداد  و  »بغض«  با  درمیشیان  رضا  کاج ها«، 
غ  غفارزاده با »گیرنده« از رقبای او بودند. سیمر
»گیرنده«  به  دوره  این  در  فیلم  بهترین  بلورین 
به تهیه کنندگی محمد قهرمانی و مرکز گسترش 
مهرداد  ساخته  و  تجربی  و  مستند  سینمای 
غ بلورین کارگردانی  غفارزاده تعلق گرفت و سیمر
به رضا عطاران برای »خوابم میاد« رسید و لوح 
تقدیر از آن مانلی شجاعی فرد برای »میگرن« شد. 
دیپلم افتخار بهترین بازیگری زن به مهناز افشار 
برای حضور در »برف روی کـــــــاج ها« اهدا شد و 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد در دستان سعید 
راد برای »گیرنده« جای گرفت. در بخش فیلمنامه 
دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه به اکبر روح، مهرداد 
موفق یامی و مهرداد غفارزاده برای »گیرنده« اهدا 
شد و گروه جلوه های ویژه رایانه ای »تهران 1500« 
دریافت  را  فنی  دستاورد  بهترین  افتخار  دیپلم 
روانبخش  به  هم  بخش  این  تقدیر  لوح  کردند. 

صادقی برای »فادلفی« رسید.

  سی و یکمین دوره جشنواره
از بخـش  بـا حـذف جوایـز بازیگـری  در ایـن سـال 
فیلم هـای اول حجـم جوایـز کاسـته و در عین حال 
برگزیـده  و  کارگـردان  بـه  دیپلـم  اهـدای  جـای  بـه 
غ بلوریـن بـه آنـان  بخـش دسـتاورد فنـی، سـیمر
تعلـق گرفـت. در ابتـدای دهـه 90 ایـن نرگـس آبیـار 
و بهروز شـعیبی و هادی مقدم دوسـت و محسـن 
قرایی بودند که پا به سینمای حرفه ای گذاشتند.

فیلم سینمایی دهلیز

فیلم سینمایی خوابم میاد

فیلم سینمایی چند متر مکعب عشق
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 سی و پنجمین و سی و ششمین دوره جشنواره
درخشـش فیلم اولی ها در سـی و چهارمین دوره جشـنواره فیلم فجر، یا شـاید 
سیاسـت دیگـری بـود کـه موجـب شـد برگزارکننـدگان جشـنواره بـه ایـن نتیجه 
برسـند کـه بخـش فیلم هـای اول بـه صـورت مجزا وجود نداشـته باشـد و فقط 
غ پذیرفته شـده اسـت،  کارگردان فیلم اولی که اثرش در بخش سـودای سـیمر

جایـزه اسـتعداد درخشـان را دریافت کند.
غ بلوریـن جایـزه ویـژه اسـتعداد درخشـان فیلـم اول  در سـال 1395 سـیمر
غ بلوریـن  بـه منیـر قیـدی بـرای »ویایی هـا« اهـدا شـد و در سـال 1396 سـیمر
بهتریـن فیلـم اول بـه »خجالـت نکـش« بـه کارگردانـی رضـا مقصـودی تعلـق 

گرفـت.

 سی و هفتمین و سی و هشتمین دوره جشنواره
در سـال 1397 بار دیگر بخش مسـتقل فیلم اول به جشـنواره اضافه شـد و 10 
غ بلورین  فیلم اول در این سال با یکدیگر به رقابت پرداختند تا درنهایت سیمر
این بخش به »مسـخره باز« به کارگردانی همایون غنی زاده اهدا شـد. 10 فیلم 
اولـی هـم در جشـنواره سـال 139۸ حضـور داشـتند و محمـد کارت بـا »شـنای 
پروانـه« توانسـت برخـی از جوایـز فنی و بازیگری را برای فیلمش کسـب کند،  اما 

غ بلورین این بخش سـعید ملکان با »روز صفر« بود. برنده سـیمر

 سی و نهمین دوره جشنواره
جشـنواره فیلـم فجـر در همـه بخش هـا در سـال 1399 ویژگی هـای منحصـر به 
خـود را دارد و یکـی از آن هـا مربـوط بـه فیلم هـای اول می شـود. امسـال تعداد 
باالیـی از فیلـم اولی هـا متقاضـی حضـور در جشـنواره هسـتند و از سـوی دیگر، 
برگزارکننـدگان ایـن رویـداد سـینمایی بـا توجـه بـه شـرایط خـاص جشـنواره 
امسـال،  بخش مسـتقل فیلم اول را در نظر نگرفته اند. بر این اسـاس می توان 
سـی و نهمین جشـنواره فجـر را هـم در کنـار دوره هایی قـرار داد که فیلم اولی ها 
غ بلورین  بـا کارکشـته های سـینما در کنـار هـم رقابـت کردند و هم چنین سـیمر
فیلـم اول از سـوی هیئـت داوران بـه سـازنده بهتریـن فیلـم اول اهـدا خواهـد 

شد.

 سی و سومین دوره جشنواره
11 فیلــم در ایــن دوره از جشــنواره در بخــش نــگاه 
نــو وارد رقابــت شــدند کــه از جملــه آن هــا می تــوان 
ــال  ــکام، »احتم ــین مه ــروط« حس ــه »آزادی مش ب
بــاران اســیدی« بهتاش صناعی هــا، »جامــه دران« 
حمیدرضــا قطبــی و »دو« بــه کارگردانــی ســهیا 
ــه  ــت البت ــن رقاب ــل ای ــرد. حاص ــاره ک ــتانی اش گلس
غ بلوریــن و دو دیپلــم و لــوح  اهــدای دو ســیمر

تقدیــر و تندیــس بلوریــن بــود.
بلوریــن  غ  ســیمر اول  فیلم هــای  بخــش  در 
بهتریــن فیلــم بــه »چهارشــنبه 19 اردیبهشــت« بــه 
تهیه کنندگــی محمدحســین لطیفــی و کارگردانــی 
غ  وحیــد جلیلونــد رســید. ایــن فیلــم برنــده ســیمر

ــد. ــم ش ــی ه ــن کارگردان بلوری
دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلمنامــه اقتباســی بــه 
بــرای  قطبــی  حمیدرضــا  و  طباطبایــی  ناهیــد 
غ بلوریــن  »جامــه دران« تعلــق گرفــت و ســیمر
بهتــاش  بــه  غیراقتباســی  فیلمنامــه  بهتریــن 
ــاران  ــال ب ــرای »احتم ــدم ب ــم مق ــا و مری صناعی ه

شــد. اهــدا  اســیدی« 
تندیــس بلوریــن جایــزه ویــژه هیئــت داوران بــه 
ــق  ــرز« تعل ــدون م ــرای »ب ــگری ب ــین عس امیرحس
گرفت.لــوح تقدیــر ویــژه دبیــر جشــنواره هــم بــرای 
ــه حامــد  انیمیشــن ســینمایی »شــاهزاده روم« ب

ــید. ــان رس ــادی محمدی ــری و ه جعف

 سی و چهارمین دوره جشنواره
ســی و چهارمین دوره جشــنواره فجــر مقطعــی از 
ایــن رویــداد ســینمایی بــود کــه کارگردانــان فیلــم 
اولــی کل جشــنواره را تحت الشــعاع قــرار داده 
بودنــد. ســعید روســتایی بــا »ابــد و یــک روز« و 
محمدحســین مهدویــان بــا »ایســتاده در غبــار« 
توانســته بودنــد نگاه هــا را بــه خــود معطــوف 
ــد و ایــن نشــان دهنده ورود نســلی جــوان و  کنن

مســتعد بــه ســینمای ایــران بــود.
غ بلوریـــــــــــن  در ایــن دوره از جشــــــــنواره ســیمر
بهتریــن فیلــم بــه »ابـــــــــــــــــد و یــک روز« بــه 
تهیه کنندگــی ســعید ملـــــــــــــــــکان و کارگردانــی 
ســعید روســتایی رســید و ســعید روســتایی بــرای 
بلوریــن  غ  ســیمر روز«  یــک  و  »ابــد  کارگردانــی 
غ جایــزه ویــژه هیئــت  گرفــت. هم چنیــن ســیمر
بــرای  مهدویــان  محمدحســین  آن  از  داوران 

کارگردانــی »ایســتاده در غبــار« شــد.

اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
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مــن بــا فیلــم »چنــد متــر مکعــب عشــق« بــرای اولیــن بــار در جشــنواره فیلــم فجــر شــرکت کــردم. ویژه تریــن حس وحالی 
کــه بعــد از نمایــش فیلمــم در جشــنواره فیلــم فجــر تجربــه کــردم، واکنــش چنــد فیلم ســازی بــود کــه مــن آثــار آن هــا را 
دوســت داشــتم. در واقــع فیلم ســازانی مثــل مانــی حقیقــی، همایــون اســعدیان، ســامان مقــدم و عزیزانــی کــه شــاید 
هم اکنــون بــه خاطــر نداشــته باشــم، بزرگــواری کردنــد، بــه ســمت مــن آمدنــد و از فیلــم تعریــف کردنــد. تاییــد آن هــا 

حــال مــرا بســیار خــوب کــرد. ایــن فرصتــی بــود کــه جشــنواره فیلــم فجــر در اختیــار مــن قــرار داده بــود.
مــن هــم ماننــد بســیاری از فیلــم  اولی هــا اضطــراب اولیــن نمایــش فیلمــم در ســالن اصحــاب رســانه و منتقــدان 
را داشــتم. مخصوصــا این کــه در آن دوره جشــنواره فیلــم فجــر در ســالن بــزرگ بــرج میــاد برگــزار می شــد و اگــر 
ــا در  ــم م ــش فیل ــه از نمای ــد. البت ــرک می کنن ــالن را ت ــه س ــودم ک ــده ب ــد، دی ــان نمی آم ــی خوشش ــت از فیلم آن جمعی
ســالن های دیگــر چنــد روزی گذشــته بــود و اخبــار خوبــی شــنیده بودیــم. ولــی در زمــان نمایــش »چنــد متــر مکعــب 
عشــق« در بــرج میــاد هنــوز اضطــراب داشــتم. ســالن پــر از جمعیــت بــود، به طوری کــه خــود مــن هــم روی پلــه 
نشســتم تــا بتوانــم فیلــم را تماشــا کنــم. حتــی بعــد از دقایقــی نتوانســتم تحمــل کنــم و از ســالن خــارج شــدم و 
در هــوای ســرد قــدم زدم. باالخــره بــرای دیــدن پایــان فیلــم بــه ســالن برگشــتم و نگرانــی ام تمــام شــد. چــون فیلــم 
مــورد تشــویق قــرار گرفــت. واقعــا امیــدوارم جشــنواره فیلــم فجــر بــه بــرج میــاد بازگــردد، چــون هیجانــی کــه در آن 
ســالن احســاس می کردیــد، بســیار متفــاوت بــود. اگــر واکنش هــا منفــی بــود، بســیار ناامیدکننــده و تلــخ بــود و اگــر 

واکنش هــا خــوب بــود و تشــویق می شــدید، حــال بســیار خوبــی را تجربــه می کردیــد.
طبیعتــا حضــور در جشــنواره فیلــم فجــر بــرای هــر فیلــم اولــی رخــداد بزرگــی اســت. به طبــع اگــر ایــن فیلــم اولــی هــم 
در جشــنواره موفــق شــود و جایــزه بگیــرد و مــورد توجــه قــرار بگیــرد، جشــنواره فیلــم فجــر می توانــد بــرای او ســکوی 
پرتــاب خوبــی باشــد. شــاید ایــن در مــورد فیلــم اولی هــا بیشــتر باشــد، ولــی فکــر می کنــم جایــزه گرفتــن در جشــنواره 
فیلــم فجــر هــر جایــی از کارنامــه فیلم ســاز کــه باشــد، هــم مهــم اســت و هــم ســکوی خوبــی بــرای بهتــر جلــو رفتــن. 
ــه  ــذارد، چراک ــر می گ ــان تاثی ــم روی کار بعدی ت ــود و ه ــده می ش ــوب دی ــی خ ــران عموم ــم در اک ــما ه ــم ش ــی فیل یعن
جایــزه گرفتــن باعــث می شــود توجــه بیشــتری بــه فیلم ســاز شــود و مخاطبــان ایــن رویــداد را دنبــال می کننــد. همــه 

ــار هــم باعــث می شــود فیلم ســاز بزرگ تــر شــود و بیشــتر رشــد کنــد.  ایــن مســائل در کن
شــاید این طــور بــه نظــر بیایــد کــه بعــد از گرفتــن جایــزه ســطح توقعــات از فیلم ســاز بــاال مــی رود و ســاخت کار بعــدی را 

بــرای او ســخت تر می کنــد، امــا همــه این هــا درنهایــت مثبــت اســت. حتــی اگــر کار فیلم ســاز را ســخت تر کنــد. 

رگ تر می شود فیلم ســاز با جایزه فجر بز

جمشــید محمودی 
کارگردان
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منوچهر محمدی از همکاری با مرحوم سیف اهلل داد و ویژگی های 

او به عنوان یک سینماگر منحصربه فرد می گوید
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سـیف اهلل داد چهار دوره دبیری جشـنواره فیلم فجر را برعهده داشـت؛ از سـال 1376 تا 1379. او در تمامی دوره هایی که این مسـئولیت را 
عهده دار بود، سـمت معاونت سـینمایی را هم بردوش داشـت و تا سـال 137۸منوچهر محمدی او را در اداره نظارت و ارزش یابی همراهی 
می کرد.البتـه آشـنایی داد و محمـدی بـه سـال ها قبـل بازمی گشـت؛ بـه روزهای ابتدایی انقاب. نتیجه شـناخت و همراهی سـال های سـال 
این شـد که محمدی در دوران مدیریت داد در سـینما همراه او باشـد. داد که در مرداد سـال 13۸۸ سـینمای ایران را عزادار درگذشـت خود 
کـرد، بـه عنـوان یکـی از خوش نام تریـن و موفق تریـن مدیران سـینما شـناخته می شـود؛ در عیـن حال که فیلم های مهمی نیز در سـینمای 

ایران کارگردانی کرده اسـت.
بـه دلیـل فقـدان داد، 20 سـال بعـد از آخریـن دبیـری او در جشـنواره فجـر، بـه پای سـخنان منوچهر محمدی نشسـتیم تـا او از آن سـال ها و 

اتفاقات آن سـخن بگوید.

مرحوم داد متخصص ترین دبیر 
جشنواره بود

نژال پیکانیان

منوچهر محمدی از همکاری با مرحوم سیف اهلل داد و ویژگی های او به عنوان یک سینماگر منحصربه فرد می گوید

 جـدای از همکاری هایـی کـه شـما و مرحـوم 
می خواهـم  داشـتید،  هـم  بـا  داد  سـیف اهلل 
برایمـان  ایشـان  مدیریتـی  ویژگی هـای  از  کمـی 
بگوییـد. وقتـی ایشـان در مقـام دبیـر جشـنواره 
گرفتنـد،  قـرار   79 تـا   76 سـال های  در  فجـر 
سیاست هایشـان بـرای برگـزاری ایـن رویـداد بـه 

بـود؟ شـکل  چـه 

آشـنایی مـن بـا مرحـوم داد بـه سـال های آغازیـن انقـاب اسـامی و سـازمان 
صداوسـیما برمی گـردد کـه ایشـان در گـروه فیلـم و سـریال فعالیـت می کردند. 
پـس از فعالیـت ایشـان در صداوسـیما، مـا یـک همـکاری مشـترک در تاسـیس 
شـرکت سـینافیلم داشـتیم که مجموعه ای از آثار خوب و ارزشـمند سـینما در 
این شـرکت شـکل گرفت. سـال 76 بعد از اتفاقات اجتماعی و سیاسـی که رخ 
داد و بنا به درخواسـت وزیر وقت فرهنگ و ارشـاد اسـامی، مرحوم سـیف اهلل 
داد مسـئولیت معاونـت سـینمایی را پذیرفتنـد و قـرار بر این شـد که من نیز به 
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سیف اهلل داد

ایشـان کمـک کنـم. آن دوره سـمت مدیریـت کل 
نظـارت و ارزش یابـی بـه بنـده پیشـنهاد شـد و مـن 
نیـز قبـول کردم. در دو دوره از جشـنواره فیلم فجر 
نیـز مـن بـه شـکل مسـتقیم در کنار ایشـان بـودم. 
در سـال های 76 و 77 جشـنواره را بـا هـم برگـزار 
منحصربه فـرد  خصوصیـات  دربـاره  امـا  کردیـم. 
اوال صاحـب فکـر،  ایشـان  بایـد بگویـم  آقـای داد 
ایـده و بسـیار خوش سـلیقه و متخصـص بودنـد 
و از طـرف دیگـر، سـینما را هم خوب می شـناختند 
و آثـار ارزشـمندی در سـینما سـاختند کـه اوجـش 
آثـار  همیـن  اسـت.  »کانی مانـگا«  و  »بازمانـده« 
ایشـان فیلم سـازی  کـه  اسـت  ایـن  نشـان دهنده 
بخش هـای  و  فیلمنامـه  سـینما،  بـه  کـه  بـود 
مختلـف مربـوط بـه صنعـت سـینما مسـلط بـود. 
کرده انـد.  هـم  تدویـن  را  کار  چنـد  حتـی  ایشـان 
به جرئـت می توان گفت آقـای داد متخصص ترین 
دبیر جشـنواره پـس از انقاب بودنـد. به همه این 
ویژگی هـا بایـد جسـارت ویـژه مرحـوم داد را هـم 
اضافـه کـرد. بـه نظـرم بـا رجـوع بـه اتفاقاتـی کـه در 
جشـنواره سـال های 76 و 77 افتـاد، می تـوان آن 
تحـوالت را از برجسـتگی های شـخصی آقـای داد 

قلمـداد کـرد. 

  از نـگاه شـما، بـه عنـوان فردی که بـه مرحوم 
مهم تریـن  بـود،  نزدیـک  فکری شـان  خـط  و  داد 
در  ایشـان  دبیـری  دوران  در  کـه  تحوالتـی 

بـود؟ چـه  داد،  رخ  فجـر  جشـنواره 
سـال 76 بنا به اقتضای شـرایط عمومی جامعه و 
از آن جایـی کـه بنا بود تحوالتی جدی در جشـنواره 
فجـر رخ بدهد، ایشـان چند نـوآوری در ایـن رویداد 
داشـتند کـه بـه یـادگار در کلیـت جشـنواره فجـر 
باقـی مانـد. اول این کـه جشـنواره فیلـم فجـر تـا 
قبل از آن دوره، یعنی تا سـال 75، فقط اختتامیه 
داشـت و افتتاحیـه ای در کار نبـود. سـال 76 نظـر 
آقـای داد ایـن بـود کـه حتمـا افتتاحیـه هـم بـرای 
جشـنواره برگـزار شـود، البتـه نـه بـه ایـن معنـا کـه 
فقط شـاهد یک مراسـم تحت این عنوان باشـیم. 
ایشـان معتقـد بودنـد افتتاحیـه فرصتی اسـت که 
آثـار  به خصـوص  ایـران،  سـینمای  می توانیـم  مـا 
بـه  آن تولیـد می شـود، بهتـر  را کـه در  شـاخصی 
جامعـه معرفی کنیم. ضمن این که مراسـم تقدیر 
بـزرگان  و  پیش کسـوتان  بـرای  کـه  بزرگداشـت  و 
سـینمای مـا در حـال حاضـر وجـود دارد نیـز از آن 

سـال مرسـوم شـد. بین المللی کردن این رویداد نیز از دیگر تحوالت جشـنواره 
فجـر بـود. تـا قبـل از سـال 76 جشـنواره یـک رویـداد کامـا داخلـی بـود. البتـه 
مـا نمایـش آثـار خارجـی داشـتیم، امـا فیلم هـا بـه شـکل رقابتـی در جشـنواره 
حضور نداشـتند. مرحوم داد به جد معتقد بودند برای ارتقای سـینمای ایران، 
فیلم هـای سـینمایی ایرانـی کـه لیاقـت، ارزش و ارتفاع هنـری باالیـی دارند، باید 
بـا برخـی آثـار خارجـی رقابـت کننـد. بـرای بخـش بین الملـل بایـد هیئـت داوران 
از خـارج از کشـور می آمدنـد و آثـار کشـورهای دیگـر نیـز در جشـنواره ما شـرکت 
می کردند. نکته سـومی که حاصل مدیریت ایشـان و اتاق فکر ما در آن دوران 
بود، به وجود آمدن بخش بازار سـینمای ایران بود. بسـیاری از جشـنواره های 
معتبـر بین المللـی و درجـه A، بـه این مسـئله توجـه می کردنـد و از آن جایی که 
مرحـوم داد بـه سـینما بـه مثابـه هنـر، صنعـت و اقتصـاد توامـان بـا هـم نـگاه 
می کـرد، وجـود ایـن بخـش را نیـز بسـیار الزم و ضـروری می دیـد. ایـن نکتـه یکی 
از خصوصیـات برجسـته نـگاه ایشـان بـود کـه اتفاقا اهمیـت بـه آن از زمانی که 
بخـش بین الملـل جشـنواره بنا بـه دالیلی جدا شـد، نادیده گرفته شـد. به نظر 
مـن ایـن تفکیـک خیلی منطقی نیسـت، امـا اتفاق افتـاده. من معتقدم شـاید 
درسـت تر باشـد کـه ایـن جشـنواره را یگانـه برگـزار کنیـم تـا اتفاقـی کـه بایـد، بـه 
شـکل تمام و کمال درباره همه سـینمای ایران شـکل بگیرد. من یادم می آید 
مخاطبان خارجی، دبیران و هنرمندان شـاخص جشـنواره که در زمان برگزاری 
ایـن رویـداد بـه ایـران می آمدنـد، فرصـت داشـتند تـا همـه آثـار سـینمای مـا را 
ببیننـد و دبیـران جشـنواره ها نیـز بـه تناسـب رویدادهایشـان و بنـا بـه تعریفـی 
کـه داشـتند، فیلم هـای ایرانـی را انتخـاب می کردنـد و آثـار ایرانـی طبیعتـا بـه 

جشـنواره های مختلـف راه پیـدا می کـرد.

 گفتیـد در دو دوره از جشـنواره مسـتقیما در کنـار مرحـوم داد در برگزاری 
ایـن رویـداد نقـش داشـتید. در آن دوران مشـخصا مسـئولیتی داشـتید، یـا 

بـه عنـوان مشـاور ایشـان را همراهـی می کردید؟
از ایـن حیـث کـه مـا سـال ها بـا هم دوسـت و همـکار بودیـم، رفاقت داشـتیم و 
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نزدیـک  بـه هـم  به شـدت  سـلیقه سـینمایی مان 
بود، و از آن جا که در آن دوران من سمت مدیرکل 
از  بسـیاری  در  داشـتم،  را  ارزش یابـی  و  نظـارت 
تصمیم ها و اتاق فکری که برای جشنواره تشکیل 
سـوی  از  آن  درصـد  حـدود 70، ۸0  و  بـود  شـده 
بنـده و مرحـوم داد شـکل گرفتـه بـود، همـراه هم 
تصمیماتـی برای نحوه برگزاری جشـنواره و شـکل 
اجـرای آن می گرفتیـم. از طرفـی، بـه دلیـل اعتمـاد 
فوق العـاده کـه بیـن مـا وجـود داشـت، نسـبت به 
نظـرات یکدیگـر بـا دیـد احتـرام برخـورد می کردیـم 
و بـه دنبـال نیت خوانـی ایده هـا و مسـائل جانبـی 
نوعـی  می شـد  باعـث  مسـئله  همیـن  نبودیـم. 

انسـجام مدیریتـی را در آن دوره شـاهد باشـیم.

کامـال  ترکیبـی  دوره  ایـن  در  داوران  هیئـت   
سـینمایی داشـت و هنرمنـدان شـاخصی ماننـد 
عزت اهلل انتظامـی، کیومرث پوراحمد، احمدرضا 
درویـش، فرشـته طائرپـور و مجیـد مجیـدی بـه 
موضـوع  همیـن  داشـتند.  حضـور  داور  عنـوان 
تفاوتـی عمـده بـا داوران دوره هـای قبـل ایجـاد 
کـرد. از طرفـی، یـک زن هم در میـان داوران حاضر 
شـد. نظـر شـما در ایـن مـورد چـه بـود و در اصـل 

ایـن ترکیـب بـا چـه هدفـی چیـده شـد؟ 
اگـر بـه خاطراتـم رجـوع کنـم، بایـد بگویـم یکـی از 
جایـگاه  لحـاظ  بـه  را  داوری  ترکیب هـای  معـدود 
افراد در آن دوره داشـتیم و شـاید دیگر آن سـطح 
در  نشـد.  تکـرار  سـالی  هیـچ  در  داوران  ترکیـب  از 
سـال 76 مجموعه ای از کارگردانان تراز اول کشـور 
پذیرفتنـد کـه داور جشـنواره شـوند تـا ترکیبـی از 
سـینماگران سرشـناس آن زمـان در جشـنواره بـه 
داوری فیلم هـا بپردازنـد. آن سـال آقـای داد خیلـی 
محکـم ایسـتادند و اصـرار کردنـد از آن جایـی کـه 
مـا یـک کار تخصصـی انجـام می دهیـم، بهتر اسـت 
داوران متخصـص راجـع بـه بخش هـای مختلـف 

غ بلورین افزایش پیدا کند و مسـائلی  آثار جشـنواره نظر دهند تا اعتبار سـیمر
مثـل مصلحـت یـا عناصـر دیگـر در داوری دخیـل نباشـد. مـن شـاهد بـودم بـا 
وجـود این کـه خودشـان سـینماگر و صاحـب سـلیقه بودنـد، اسـتقال تـام و 
تمامـی هـم بـه هیئـت انتخـاب و هیئـت داوران دادنـد تـا بـه قواعد مربـوط به 
آزاداندیشـی بـه شـکل کامـل پای بنـد بماننـد. در ادامـه ایـن بحث، بایـد بگویم 
یکـی از کارهـای بزرگـی که ایشـان کردند و متاسـفانه با رفتن ایشـان ادامه پیدا 
نکـرد، جمـع کـردن مجموعـه ای از سـینماگران کنـار هـم و برگـزاری جلسـاتی 
در ارشـاد بـود کـه اسـم آن را پارلمـان سـینمای ایـران گذاشـته بودنـد. ایشـان 
معتقـد بودنـد اگـر قـرار باشـد مـا در دولـت کاری کنیـم، آن عمـل بایـد از بیـان 
خواسـته های سـینماگران بـا طیف هـای مختلف دربیایـد تا به یـک هم صدایی 
میـان سـینماگران و دولـت برسـیم، نـه این کـه ایـن ارتبـاط مـدام بـه تقابـل و 
درگیری بگذرد. به همین خاطر با قاطعیت می توانم بگویم بیشتر سینماگران 
بـا گرایش هـای مختلـف و سـلیقه های متفـاوت از دوران مدیریتی آقـای داد به 
نیکـی یـاد می کننـد و معتقدنـد در ایـن دوره سـینما جدی گرفته شـد و به تبع 

آن، بـه اهالـی سـینما نیـز بهـای بیشـتری داده شـده اسـت.

 در دوره شـانزدهم پیش شـرط نمایش فیلم ها برای اکران در سـال آینده 
حـذف شـد. دیـدگاه شـما در مـورد این تغییـر رویه چـه بـود و االن چه نظری 

دارید؟
وقتی قرار شد مرحوم داد و بنده در وزارت ارشاد مسئولیت هایی را بپذیریم، به 
دلیل این که سـال ها در بخش خصوصی به شـکل مشـترک فعالیت داشـتیم، 
ارزیابـی و شـناختی از آسـیب های سـینمای ایـران داشـتیم. یکـی از مـواردی 
کـه متاسـفانه بـه غلـط در دوره هـای قبـل وجـود داشـت، ایـن بـود کـه تمـام 
فیلم سازان مکلف و موظف بودند که فیلمشان را به جشنواره فجر بدهند و 
اگـر ایـن اتفـاق می افتـاد، بعدها اجـازه اکران پیـدا می کردند. امـا همان طور که 
اشـاره کـردم، از آن جایـی کـه آقـای داد سـینما را به منزله هنر صنعـت و اقتصاد 
نـگاه می کردنـد و معتقـد بودنـد کل سـینما بایـد یـک خروجی درسـت داشـته 
باشـد، صحبت هایـی بـا هـم داشـتیم و بـه ایـن جمع بنـدی رسـیدیم کـه ایـن 
شـیوه اشـتباه اسـت، چراکـه عمـا چرخـه سـینما را دچـار دسـت انداز می کنـد. 
در آن سـال ها بـرای نمونـه، اگـر فیلم سـازی فیلمـی را در اردیبهشـت ماه کلیـد 
مـی زد و اثـرش در آخـر تیرمـاه آماده اکران می شـد، نمی توانسـت آن را نمایش 
دهـد و بایـد تـا جشـنواره فجـر صبـر می کرد. نکتـه جالب تـر این که قبـل از رفتن 
مـا بـه ارشـاد، دفترچـه ای بـه فیلم سـازان داده می شـد و ایـن وزارت خانـه تایید 
می کـرد کـه یـک فیلـم در چـه زمانی، چـه گروهی و به چـه مدت می توانـد اکران 
شـود. با این شـرایط سـرمایه یک فیلم، یعنی همان بخش اقتصاد در سـینما 
معطـل می مانـد و تهیه کننـده هـم طبعـا حاضـر نبـود فیلـم جدیـدی بسـازد. 
واضـح اسـت وقتـی دولـت رفتارهایی کند کـه به هیچ وجه صاح سـینماگران و 
بخـش خصوصـی در آن در نظر گرفته نشـود، خروجـی و برون دادهایی خواهد 
داشـت که اثر آن ها بعدا در آثار سـینمایی مشـخص می شـود. یادم می آید به 
دلیـل ایـن رفتـار غیرحرفـه ای دولت، سـینماگران طـوری برنامه ریـزی می کردند 
سـال  اول  نیمـه  در  و  شـود  آغـاز  سـال  دوم  نیمـه  از  فیلم برداری شـان  کـه 
اسـتودیوها، البراتورهـا و بخـش عمـده ای از سـینماگران عمـا بـی کار بودنـد 
و از مهرمـاه بـه یک بـاره بـا ترافیـک سـنگینی بـرای تولید آثـار مواجه می شـدیم. 

بـه دلیـل اعتمـاد فوق العاده ای کـه بین من 
و آقای داد وجود داشـت، نسـبت به نظرات 
یکدیگـر بـا احتـرام برخـورد می کردیـم و بـه 
دنبـال نیت خوانـی ایده هـا و مسـائل جانبی 
نبودیـم. همیـن مسـئله منجـر بـه انسـجام 

مدیریتـی می شـد
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حتی در برخی از موارد دوربین، وسایل نور و سایر 
ادوات مـورد نیاز گیر نمی آمد. دوسـتان سـینماگر 
مـن حتمـا یادشـان می آیـد کـه گاهـی حتـی کار بـه 
لنـز خـاص دو روز سـر  این جـا می کشـید کـه یـک 
یـک فیلـم بـود و روز بعد گروه دیگری که مشـغول 
فیلم بـرداری بودنـد، آن را امانـت می گرفتند تا مثا 
صحنه هـای مربـوط را بـا لنـز تلـه بگیرنـد. فیلم هـا 
هـم بـا عجلـه  بـه جشـنواره می رسـیدند و تعـداد 
زیـادی از آن هـا بعـد از نمایـش در جشـنواره فجـر 
دوبـاره برخـی از مراحـل فنـی را انجـام می دادنـد. 
آمـاری و مشـاهدات عینـی  برخـی داده هـای  امـا 
رسـاند  نتیجـه  ایـن  بـه  را  داد  آقـای  زمـان  آن  در 
کـه بـا صراحـت و جسـارت اعـام کننـد هیچ کـس 
موظـف نیسـت فیلمـش را بـه جشـنواره بدهـد، 
مگـر فیلم سـازی کـه فکـر می کند فیلمـش قابلیت 

شـرکت در جشـنواره فجـر را دارد.

فجــــــــر،  جشـنواره  دوره  شـانزدهمین  در   
حاتمی کیـا  ابراهیـــــــــــم  شیشـه ای«  »آژانـس 
بـه جشـنواره راه یافتـه بـود و در کسـب جوایـز از 
اغلـب فیلم هـا جلـو زد. جوی که اطـراف این فیلم 

تشـکیل شـده بـود، چطـور بـود؟
قبـل از پاسـخ بـه ایـن سـواِل شـما می خواهـم بـه 
کمـی قبل تـر برگـردم و نکتـه مهمـی را دربـاره فیلم 
»آژانـس شیشـه ای« بگویـم. هسـته اصلـی فیلـم 
»آژانـس شیشـه ای« در سـال 75 بین مـن و آقای 
حاتمی کیا مطرح شـد. یک روز جلسـه ای داشـتیم 
و بعـد از آن جلسـه، آقـای حاتمی کیـا خاصـه یـک 
خطی این فیلم را برای من تعریف کرد و نظر من را 
خواسـت. من به شـدت این ایده را پسـندیدم و به 
ایشـان گفتم ایده بسـیار خوبی اسـت و در ساخت 
آن تردیـد نکن. پرسـید که شـما برای تهیه کنندگی 
ایـن فیلـم آمادگـی داریـد؟ و مـن هم پاسـخ مثبت 
دادم. کار در دفتـر مـا )سـینافیلم( در همـان سـال 
75 شـروع شـد. بعـد از بازنویسـی هایی کـه روی 
آن انجـام شـد، نسـخه نهایـی فیلمنامـه به دسـت 
مـا رسـید و مـن، مرحـوم آقـای داد و مرحـوم آقای 
سـینافیلم  شـرکت  همـان  در  کـه  عسگری نسـب 
بـا یکدیگـر همـکاری داشـتیم، آن را خواندیـم. آن 
موقـع آقـای داد نسـبت بـه فیلمنامه کمـی تردید 
ایـن  اسـت  ممکـن  کـه  بودنـد  معتقـد  و  کردنـد 
فیلـم سـوءتفاهم جـدی ایجـاد کنـد. مـن به جـد 
معتقـد بـودم نه تنها سـوءتفاهم ایجـاد نمی کند، 
مـا  بیـن  شـد.  خواهـد  هـم  موفقـی  فیلـم  بلکـه 

اختـاف نظـر بـه وجـود آمـد، امـا بر اسـاس قواعـد و قوانینـی که در شـرکتمان 
داشـتیم و قرارمـان بـر این بـود که فیلم هایی که در این دفتر تولید می شـوند، 
بایـد بـا موافقـت اکثریـت مطلـق آرا سـاخته شـوند و از آن جایـی کـه نظـر آقـای 
عسگری نسـب هـم به سـمت نظـر آقای داد چرخیـد، من آن وسـط تنها ماندم. 
مـن همـان موقـع معتقد بـودم ممکن اسـت فیلم مدتـی توقیف شـود، ولی 
ارزش سـاخته شـدن را دارد. در انتهـای جلسـه وقتـی مـن دیـدم اجمـاع شـکل 
نگرفـت، پیشـنهاد دادم کـه بـه دلیـل تردیدی کـه درباره فیلمنامـه وجـود دارد، 
آن را خدمـت مقـام معظـم رهبـری بفرسـتیم، ایشـان بخوانند و نظرشـان را به 
مـا اعـام کننـد. خودمان هـم حدس می زدیم حساسـیت هایی را که آقـای داد 
نگرانـش بودنـد، ارشـاد نیز ممکن اسـت داشـته باشـد و اتفاقاتـی درباره فیلم 
بیفتـد. درنهایـت مـن پیشـنهاد دادم فیلمنامـه را بـرای مقام رهبری بفرسـتیم، 
و از آن جایـی کـه ایشـان بـه کارهـای آقـای حاتمی کیـا عاقـه داشـتند و دارنـد، 
قـرار بـر ایـن شـد کـه نظـر ایشـان را جویـا شـویم، تـا اگـر مخالفتـی بـود، کار را 
فرامـوش  کنیـم و آقـای حاتمی کیـا هـم سـاخت ایـن فیلـم را منتفـی بداننـد. از 
طریق بزرگوار عزیزی ما فیلمنامه را برای حضرت آیت اهلل خامنه ای فرستادیم. 
بعد از سـه روز ایشـان فیلمنامه را پس فرسـتادند و در حاشـیه فیلمنامه چند 
جملـه را نوشـته بودنـد. مـن عیـن جمـات ایشـان را بـه خاطـر نـدارم و نقـل به 
مضمـون می کنـم. ایشـان خطـاب بـه آقـای حاتمی کیـا نوشـته بودنـد آقـای 
حاتمی کیـای عزیـز، فیلمنامـه بسـیار خـوب، قـوی و ارزشـمندی اسـت، اما مگر 
در ایـن خانـه بسـته اسـت؟ اشـاره تلویحـی جملـه ایشـان بـه این موضـوع بود 
کـه چرا شـخصیت حـاج کاظم در فیلم دسـت به یک عمل آنارشیسـتی می زند 
و بـرای نجـات جـان یـک مجـروح جنگی چنیـن کاری می  کنـد. وقتی فیلمنامه با 
دسـت خط حضـرت آقـا بـه دسـت مـا رسـید، مـا بـا آقـای حاتمی کیـا یک جلسـه 
مشـترک چهـار نفره گذاشـتیم. مـن و آقـای حاتمی کیا هم چنـان به جد معتقد 
بودیـم کـه رهبـر انقـاب از جایـگاه و مقامـی کـه دارنـد، ایـن حـرف را زدنـد، ولـی 
مـا بـه عنـوان سـینماگر وظیفـه داریـم شـرایطی را کـه بـرای رزمنـدگان، بعـد از 
جنـگ اتفـاق می افتـد، بیـان کنیـم و آسیب شناسـی اجتماعـی از آن داشـته 
باشـیم. اگـر بخواهـم راحت تر توضیح دهـم، باید بگویم ما نیمه پر جمله مقام 

پشت صحنه فیلم بازمانده
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آقـای  آقـای داد و  معظـم رهبـری را می دیدیـم و 
عسگری نسـب نیمـه خالـی جملـه ایشـان را. آقـای 
داد معتقـد بودنـد جملـه مقـام معظـم رهبـری 
یعنـی این کـه ایـن فیلـم را نسـازید، و مـن و آقـای 

حاتمی کیـا نظـری عکـس ایشـان داشـتیم. 

 بـا وجـود نظـر مقـام معظـم رهبـری و قانـع 
آقـای  امـا  عسگری نسـب،  و  داد  آقایـان  نشـدن 
اصـرار  فیلـم  سـاخت  بـر  هم چنـان  حاتمی کیـا 

داشـتند؟
کارگـردان  و  نویسـنده  مقـام  در  حاتمی کیـا  بلـه، 
از  نمی خواهـم  داشـت.  دوسـت  را  فیلمـش 
زبـان ایشـان حـرف بزنـم و نظـر شـخصی خـودم 
بـه  او  کـه  بـود  ایـن  مـن  احسـاس  می گویـم.  را 
بـود  معتقـد  و  بـود  دل گـرم  آقـا  حضـرت  جملـه 
یقیـن  چراکـه  شـود،  سـاخته  می توانـد  فیلـم 
داشـت فیلمی نمی سـازد کـه مایه سـرافکندگی و 
شرمسـاری شـود، یـا مسـئله ایجـاد کنـد و خطوط 
قرمـزی را بشـکند کـه تابه حـال کسـی نشکسـته. 
آقـای حاتمی کیـا گواهـی خواهنـد داد وقتـی ایـن 
بنـده  سـوخت.  دلـم  واقعـا  مـن  نیفتـاد،  اتفـاق 
داشـته  ایـران  سـینمای  در  افسـوس  چنـد  اگـر 
باشـم، قطعـا یکـی از آن هـا ایـن اسـت کـه چـرا من 
از  تهیه کننـده »آژانـس شیشـه ای« نشـدم. بعـد 
در  شیشـه ای«  »آژانـس  شـدن  سـاخته  این کـه 
شـرکت سـینافیلم منتفـی شـد، تنهـا کاری کـه از 
دسـتم برمی آمـد، ایـن بـود کـه به آقـای حاتمی کیا 
پیشـنهاد مبلغـی پـول دهم. بـه ایشـان گفتم من 
یـک مقـدار پـول شـخصی دارم و اعـام آمادگـی 
اعتقـاد  دلیـل  بـه  فقـط  می توانـم  کـه  می کنـم 
شـخصی بـه ایـن فیلـم و حرفـش، آن را در اختیـار 
تـو قـرار دهـم تـا اگـر تهیه کننده دیگـری پیـدا کردی 
و مشـکل مالی داشـتی، این پول به عنـوان قرض 
پیشـت امانـت باشـد و هیـچ توقعـی هـم نـدارم. 
ایشـان از مـن تشـکر کـرد، امـا یـادم اسـت آن روز 

بـا هـم داشـتیم. خداحافظـی غریبانـه ای 

 بعـد از این کـه »آژانـس شیشـه ای« سـاخته 
شـما  درآمـد،  نمایـش  بـه  جشـنواره  در  و  شـد 

بـود؟ مسـاعد  دربـاره اش  نظرتـان  هم چنـان 
بلـه،  دلیـل دل بسـتگی ام بـه ایـن فیلـم را در ادامـه 
توضیـح می دهـم. آقـای حاتمی  کیـا فیلمشـان را 
سـاختند. در سـال 76 که ما به ارشاد رفته بودیم، 

نزدیـک بـه روزهـای برگـزاری جشـنواره فجـر ابراهیـم حاتمی کیـا بـا مـن تمـاس 
گرفـت و گفـت فیلـم را تمـام کـردم، اما خودم به شـدت نگرانـم. به همین دلیل 
ترجیـح می دهـم بـه جـای این کـه آن را بـرای اداره نظـارت و شـورای مربوطـه یـا 
هیئت انتخاب جشنواره بفرستم، از تو می خواهم خصوصی و در عالم رفاقت 
بیایـی و فیلـم را در خانـه مـن ببینـی. مـن هم به حرمت یک فیلم سـاز شـاخص 
و برجسـته انقـاب پذیرفتـم و یـک شـب بـه منزل ایشـان رفتـم و دو نفری فیلم 
را دیدیـم. مونتـاژ فیلـم کامـل بود، اما هنوز موسـیقی روی آن گذاشـته نشـده 
بـود. مـن بـا توجـه بـه همـان فیلمنامـه ای کـه خوانـده بـودم، احسـاس کـردم 
فیلم از فیلمنامه بسـیار سـرتر شـده اسـت و به نظرم ارتقا پیدا کرده بود. بازی 
درخشـان آقای پرسـتویی و حبیب رضایی جزو برگ های برنده فیلم شـده بود. 
نـوع دکوپـاژ و روایـت قصـه از فیلمنامه خیلـی فراتر بود. بماند که ما فیلـم را در 
فضـای پـر از اشـک و گریـه دیدیم. بعد از پایان فیلم ما همدیگـر را بغل کردیم و 
مـن بـه آقـای حاتمی کیـا تبریک گفتم و همان جـا اعام کـردم اصا تردیـد ندارم 
کـه ایـن فیلـم می توانـد یکـی از آثار شـاخص تاریخ سـینمای ایـران شـود. به او 
گفتـم بـه همیـن دلیـل می خواهـم بـرای ایـن فیلـم کاری کنـم. قبل تـر توضیـح 
دادم کـه آقـای داد مراسـم افتتاحیـه بـرای جشـنواره در نظـر گرفتـه بودنـد و 
آن سـال هنـوز بـرای نمایـش فیلـم افتتاحیـه تصمیمی گرفته نشـده بـود. من 
سـاعت 12 شـب از منـزل آقـای حاتمی کیـا بـا آقـای داد کـه آن زمـان در دفتـر 
جشنواره بودند، تماس گرفتم و گفتم من االن »آژانس شیشه ای« را دیدم و 
به نظرم کار فوق العاده ای شده و توصیه می کنم آیین افتتاحیه را با این فیلم 
شروع کنیم. آقای داد از آن جایی که در جریان قصه و مسائل این فیلم بودند، 
از مـن پرسـیدند مطمئنـی؟ و مـن در پاسـخ بـه ایشـان گفتـم اندک تردیـدی در 
این موضوع نکنید. گفتم اگر می خواهید این دوره از جشنواره دوره شاخصی 
شـود و مراسـم افتتاحیـه که بـرای اولین بـار برگزار می شـود، متفاوت باشـد، با 
»آژانـس شیشـه ای« شـروع کنیـم. ایشـان هم بـه دلیل همان اعتمـاد متقابل 
و صددرصـدی کـه بیـن مـا وجـود داشـت، پذیرفـت و مـن همان جـا بـه آقـای 
حاتمی کیا گفتم حاال باید با سـرعت بیشـتری روی مراحل فنی فیلمت کار کنی، 
چـون قـرار اسـت فیلمـت روز 12 بهمن مـاه و در اولیـن روز از جشـنواره نمایـش 
داده شـود. همـه ایـن تاش هـا بـه ثمـر رسـید و فکـر می کنـم یـک غافل گیـری 

سیف اهلل داد در اختتامیه نوزدهمین جشنواره فیلم فجر
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بـزرگ در جشـنواره بـه وجـود آمـد. این هـا را مـن از 
زاویه دیـد خودم نمی گویم. بازتاب عجیب و غریب 
و گسـترده ایـن فیلـم در مطبوعـات و رسـانه های 
آقـای  فیلـم  دربـاره  همـه  اسـت.  گـواه  آن  زمـان 
حاتمی کیـا زبـان بـه تحسـین گشـودند و افتتاحیه 
آن دوره نیـز بسـیار باشـکوه و پررونـق برگـزار شـد. 
بـه نظـرم در همـه این سـال ها شـرایط بـه گونه ای 
پیـش رفـت کـه سـایه »آژانـس شیشـه ای« بـر سـر 

جشـنواره سـنگینی کرده است.

 می خواســــــــتید از دل بستگی تان به »آژانس 
شیشه ای« و دلیلتان برای تحسین این فیـــــــلم 

بگویید.
و  فیلـم  ایـن  بـه  مـن  دل بسـتگی  دالیـل  از  یکـی 
بـرای  رغبتـم  و  بـه فیلمنامـه  هم چنیـن عاقـه ام 
محبوبیـت  حـال  عیـن  در  و  آن  شـدن  سـاخته 
ایـن فیلـم بعـد از نمایـش میـان مـردم، ایـن بـود 
کـه پـس از مدتـی طوالنـی مـا در سـینمای ایـران 
شاهد قهرمان بودیم؛ قهرمانی که عمل می کند، 
ناراضـی  بـه وضـع موجـود  قهرمانـی کـه نسـبت 
تغییـر  را  وضعیـت  و  می کنـد  شـورش  و  اسـت 
گم شـده  مـن  نظـر  بـه  موضـوع  ایـن  می دهـد. 
در  کـه  سال هاسـت  ایـن  در  ایـران  سـینمای 
سـال های اخیر به ندرت در فیلم هایمان داشـتیم. 
یکـی از تعلقـات خاطـر مـن همیـن موضوع اسـت 
سـینمای  می شـد  کاش  می گویـم  همیشـه  و 
ایـران بـه ایـن شـکل از قهرمان کـه قهرمانی بومی 
اسـت، تقلیدی نیسـت و از خارج نیامده و ریشه در 
فرهنـگ مـا دارد، باز هم بپـردازد. جسـارت »آژانس 
شیشـه ای« بـه همیـن نکته برمی گشـت. امـا حاال 
ایـن  از  فیلم هایـی  چـرا  کـه  می خـورم  افسـوس 

دسـت در سـینمای مـا ادامـه پیـدا نکـرد. 

 اسـتقبالی کـه در افتتاحیـه از فیلم شـد، بعد از جایزه گرفتـن این فیلم در 
رشـته های مختلـف بـه چه شـکل بـود؟ فضا از سـوی سـایر سـینماگرانی که 
در آن دوره فیلـم داشـتند، چطـور بـود؟ همـان نـگاه مثبت بعـد از اختتامیه 

هـم بـه فیلم وجود داشـت؟
تا جایی که حافظه ام یاری می کند، تقریبا می توانم بگویم مخالفت معناداری 
بـا ایـن فیلـم ندیدم. شـاید کسـانی از فیلم خوششـان نیامـد، اما میـزان توجه 
رسـانه ها، منتقدان و مخاطبان نسـبت به این فیلم زیاد بود. مخالفتی با این 

مضمـون کـه جوایـز حق این فیلم نبـوده هم در خاطرم نیسـت.

 »درخـت گالبـی« داریـوش مهرجویـی هـم در جشـنواره حضـور داشـت. 
ایـن فیلـم البته سـهمی از جوایز نبـرد. دلیل آن، موضوع فیلم بـود، یا این که 

نظـر داوران درنهایـت منجـر بـه توجـه کمتـر به این فیلم شـد؟
وقتـی هیئـت داوران انتخـاب می شـوند، هـر کـدام سـایق خـاص خودشـان 
را دارنـد و نظـر آقـای داد هـم ایـن بـود کـه اصـا و ابـدا دربـاره بحـث داوری در 
جشـنواره ورود نکنـد. »درخـت گابـی« آقـای مهرجویی یکی از آثار شـاخص آن 
دوره جشـنواره بود که جزو کارهای خوب خود آقای مهرجویی هم به حسـاب 
می آیـد. امـا در همـان دوره بـه نظـر مـن »آژانس شیشـه ای« با هیمنـه ای وارد 
جشـنواره شـد و چـون فیلـم جسـارت آمیزی بـود و بازی هـای درخشـانی هـم 
داشـت، بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفـت. »آژانس شیشـه ای« سـوژه ای نـو را در 
سـینمای ایران روایت می کرد. از طرف دیگر، نگاهی متفاوت به سـینمای پس 
از جنگ داشـت و این نگاه با اجرایی مسـلط ارائه شـده بود. همه این ها باعث 
شـد داوران در آن دوره تصمیـم بگیرنـد کـه ایـن فیلـم سـهم بیشـتری از جوایـز 
ببـرد. امـا مـن از جزئیـات آن چـه در داوری آن دوره گذشـت، بی خبـرم، چـون از 
ابتدا هم بنای به ورود نبود. درباره اسـتقال رأی داوران که به آن اشـاره  کردم، 
می خواهـم نکتـه ای را بگویـم کـه شـاید خالی از لطف نباشـد. من در سـال 77 
بنـا بـه دالیلـی از وزارت ارشـاد بیـرون آمـدم و تـا سـال 7۸ چنـد کار سـینمایی از 
جمله »زیر نور ماه« ساختم. آقای داد هم چنان به عنوان معاونت سینمایی 
وزارت ارشـاد در این وزارت خانه حضور داشـتند. وقتی »زیر نور ماه« متقاضی 
حضـور در جشـنواره سـال 7۸ شـد، از سـوی هیئـت انتخـاب بـرای حضـور در 
ایـن رویـداد رد شـد. آقـای میرکریمـی کـه فیلمـش نگاهـی متفـاوت و تـازه بـه 

سـال 76 نظـر آقـای داد ایـن بـود کـه حتمـا 
افتتاحیـه هـم بـرای جشـنواره برگـزار شـود، 
البتـه نـه بـه ایـن معنـا کـه فقـط شـاهد یـک 
ایشـان  ایـن عنـوان باشـیم.  مراسـم تحـت 
معتقـد بودنـد افتتاحیـه فرصتـی اسـت کـه 
مـا می توانیـم سـینمای ایـران، به خصـوص 
آثـار شـاخصی را کـه در آن تولیـد می شـود، 

بهتـر بـه جامعـه معرفـی کنیـم

اختتامیه نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
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بسـیار  اتفـاق  ایـن  از  داشـت،  روحانیـت  موضـوع 
برآشـفته بود و یادم می آید پیش من آمد و شـاید 
درخواسـتش ایـن بـود کـه بـه دلیـل ارتباطـی کـه 
مـن بـا آقـای داد دارم، کاری بـرای ایـن فیلـم کنـم. 
مـن بـر مبنـای نظـر شـخصی و اعتقـادی خـودم بر 
ایـن بـاور بـودم که نباید چیـزی را به هیئت انتخاب 
تحمیـل کنیـم. آقـای میرکریمـی شـهادت خواهند 
داد کـه مـن بـه ایشـان گفتـم تـو فیلم سـاز جوانـی 
هسـتی و در اول راه. بـه او گفتـم مـن می توانـم به 
غ هـم برایت  تـو جایـزه ای بدهم که شـاید از سـیمر
بـه عنـوان  آن رضایـت خـودم  باارزش تـر باشـد و 
تهیه کننـده اسـت، چراکـه تـو کاری سـاخته ای کـه 
بـرای مـن به عنـوان تهیه کننده نهایـت حد رضایت 
قلبـی دربـاره یـک فیلـم را بـه وجـود آورده اسـت، 
متوجـه  دوسـتان  اسـت  ممکـن  به هرحـال  امـا 
مفهـوم ایـن فیلـم نشـده باشـند، و از ایـن بابـت 
را  این هـا  مـن  نگیـر.  موضعـی  و  نبـاش  ناراحـت 
بـه آقـای میرکریمـی گفتـم، امـا از طرفـی هـم دلـم 
می سـوخت و معتقـد بـودم فیلـم »زیـر نـور مـاه« 
ایـن ارزش را دارد کـه در بخـش مسـابقه سـینمای 
ایـران باشـد. حتـی این کـه کاندیـدا نشـود و جایـزه 
هـم بـه آن تعلـق نگیـرد، مهم نبـود. فقط دوسـت 
داشـتم در جشـنواره دیده شـود. سـه، چهار روز از 
ایـن ماجـرا کـه گذشـت، خدمت آقـای داد رفتـم. با 
این کـه چـه در جلسـات عمومـی و چـه خصوصـی 
بـر خـود می دانسـتم،  را مقـدم  ایشـان  همیشـه 
ماجرای برآشـفتگی آقای میرکریمی را برای ایشـان 
تعریـف کـردم و توضیـح دادم کـه »زیـر نـور مـاه« 
فیلـم خوبـی شـده، امـا هیئـت انتخـاب جشـنواره 
آن را رد کـرده. البتـه همـه ایـن مـوارد را در حالـی 
مطـرح کـردم کـه می دانسـتم آقـای داد بـرای هیچ 
موردی حتی حاضر نیسـتند به شخصی یک تلفن 
بزنـد. در نتیجـه صحبت هـای مـا قـرار بـر ایـن شـد 
کـه تـا روز 23 بهمـن مـن آقـای میرکریمـی را راضی 
نداشـته  اتفـاق  ایـن  علیـه  کـه موضع گیـری  کنـم 
باشـند و خـودم هـم اعتراضـی نکنـم. یـادم می آید 
آن موقـع در جشـنواره 20 فیلـم بـود. بـه همیـن 
دلیـل بـه آقـای داد گفتـم اگـر »زیر نـور مـاه« از نظر 
اعتبـار هنـری، فیلم بیسـت ویکم بـود، ما هم چنان 
بـه سـکوتمان ادامـه می دهیم. اما حـق ما بدانید 
بـه عنـوان کسـانی کـه روی اثـر خودشـان تعصـب 
کـه  بـه نسـبت فیلم هایـی  ایـن فیلـم  اگـر  دارنـد، 
هیئـت انتخـاب بـه عنـوان فیلم هـای راه یافتـه بـه 

جشـنواره برگزیدنـد، فیلـم نوزدهم بـود، اعتراض خودمـان را بعد از جشـنواره 
ارائـه دهیـم. ایشـان گفتنـد تـو می دانی که موضع من چیسـت و اصـا کاری به 
ایـن چیزهـا نـدارم. هیئـت انتخـاب نظـرش را داده و فیلـم  را نپسـندیده. جهـت 
اطاعتان می گویم که آقای داد خودشـان هم فیلم را ندیده بودند. دو یا سـه 
روز بعـد، آقـای امیـر اثباتـی و کمال تبریزی کـه از اعضای هیئت انتخـاب بودند، 
وقتـی آخریـن فیلم هـا را دیـده بودنـد، خودشـان بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه از 
ایـن فیلـم به راحتـی گذشـته اند. یـادم می آیـد آقـای اثباتـی بـه مـن زنـگ زدنـد و 
گفتنـد می شـود یـک بـار دیگـر فیلم را به جشـنواره بفرسـتید تا مـا دوبـاره آن را 
ببینیـم. مـا هـم مجـددا کار را فرسـتادیم و بعـد از دیدن دوبـاره هیئت انتخاب، 
فیلـم بـه بخـش اصلـی جشـنواره راه پیـدا کرد. نکتـه جالب این کـه وقتی هیئت 
انتخـاب چنیـن تصمیمـی می گیرنـد و بـه آقـای داد اطـاع می دهنـد، ایشـان 
می گویند اگر فقط فیلم »زیر نور ماه« دوباره بازبینی شـود، شـائبه پارتی بازی 
و البی گـری بـه وجـود می آیـد. بـه همیـن خاطـر یـک فیلـم دیگـر را هـم کـه فکـر 

می کنیـد دارای ارزش هـای این چنینـی اسـت، دوبـاره بازبینـی کنیـد.

 از سـمت خودتـان بـه عنـوان تهیه کننـده هم هیـچ البی و صحبتـی اتفاق 
نیفتاد؟

واقعا می گویم که این طور نبود. خود هیئت انتخاب به این جمع بندی رسیده 
بودند که دوباره فیلم را ببینند. آن زمان هم آقای میرکریمی به این درجه از 
شهرت نرسیده بودند و با توجه به این که فیلم »کودک و سرباز« ایشان هنوز 
اکران نشده بود، شاید هیئت انتخاب فکر می کرد با فیلم کارگردان جوان و 
تازه کاری روبه روست. از طرف دیگر، فیلم بدون صداگذاری و برخی از مراحل فنی 
به دست هیئت انتخاب رسیده بود. اما وقتی فیلم به جشنواره رفت و نمایش 
داده شد، توجه رسانه های آن دوره را جلب کرد و اسباب شگفتی خیلی ها شد. 
در آن دوره ما فقط به یک جایزه ویژه هیئت داوران برای این فیلم دست یافتیم. 
برای شخص من که جایزه هیچ وقت امر ویژه، مهم و خاصی نبوده. همین  که 
فیلم در جشنواره دیده شد و به دلیل سوژه بسیار ملتهبش بازتاب های فراوانی 
در جامعه سیاسی و فرهنگی کشور ایجاد کرد، کافی بود. در این فیلم برای 
اولین بار ما به حوزه روحانیت ورود پیدا می کردیم و برای من اهمیت داشت 
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تا این فیلم و نگاهش به این موضوع مورد توجه 
قرار بگیرد. اتفاق های مثبت درباره »زیر نور ماه« 
موقعی تکمیل شد که بافاصله بعد از جشنواره 
و  شد  کن  جشنواره  در  حضور  کاندیدای  فجر، 
هفته  ویژه  جایزه  نیز  کن  جشنواره  در  فیلم  این 
منتقدان کن را از آن خود کرد. بعد از آن هم فکر 
می کنم در حدود 30 یا 40 جشنواره بین المللی 

شرکت کرد و جوایز زیادی هم به دست آورد.

غ فیلـم برگزیـده تماشـاگران در دوره   سـیمر
شـانزدهم، بـه جشـنواره اضافـه شـد. از اهمیـت 
ایـن جایـزه و نقـش خانـه سـینما در جمـع آوری 

آن بگوییـد.
یکی از نکات دیگری که آقای داد به جشنواره فجر 
در دوران دبیری شـان اضافـه کردنـد، همین جایزه 
بـود. ایـن جایـزه در برخـی دیگـر از جشـنواره های 
بـود.  آن هـا، مرسـوم  نـه در همـه  مطـرح دنیـا و 
آقـای داد معتقـد بودنـد جشـنواره فجـر متعلـق 
کنـار نظـر  کـه در  بـه مـردم اسـت و خـوب اسـت 
حرفـه ای و تخصصـی داوران جشـنواره، نظر مردم 
آقـای داد جامعه شناسـی  را هـم بدانیـم. مـن و 
خوانده ایـم و بسـیاری از ذهنیـات و تفکراتـی کـه 
درباره مسائل مختلف داشتیم، مربوط به دروس 
دانشـگاهی و مطالعاتمـان بود. آقـای داد معتقد 
بودنـد اگـر داوران بـه شـکل تخصصـی فیلمـی را 
می بیننـد، بایـد اجـازه دهیـم جامعـه هـم نظـرش 
را گرچـه مخالـف، بدهـد. چراکـه این مسـئله باعث 
می شـود برآینـد همـه نظـرات را بـه عنـوان کلیـت 
در سـینما ببینیـم. ایشـان می گفتنـد خـوب اسـت 
و داوران  کـه نظـر مـردم  بداننـد  مـا  سـینماگران 
چـه تفاوت هایـی بـا هـم دارنـد. البتـه در بعضـی 
سـال ها نظـر داوران و مـردم بـا هـم ممـاس بـود 
و گاهـی هـم کامـا متضـاد. از آن جایـی کـه ایشـان 
بـه نهادهـای مدنـی از جملـه خانـه سـینما اعتقاد 
زیـادی داشـتند و خیلـی از مسـئولیت ها را هـم بـه 
خانـه سـینما سـپرده بودنـد، ایـن موضـوع را هـم 
بـه خانه سـینما واگـذار کردند، تا ایـن بخش کاما 
غیردولتـی باشـد و شـائبه دخالت و درگیـری دولت 

در آن پیـش نیایـد.

 در هجدهمیـن دوره جشـنواره »بـوی کافور، 
متفـاوت  آثـار  از  یکـی  عنـوان  بـه  یـاس«  عطـر 
سـینمای ایـران و از کارگردانـی کـه بعـد از انقـالب 

فیلمـی نسـاخته بـود و از خـارج بـه ایـران بازگشـته بـود، در جشـنواره حضور 
یافـت و جایـزه بهتریـن فیلـم را از آن خـود کـرد، چقـدر فضـای سـینما در آن 

دوره بـاز شـده بـود کـه می توانسـت چنیـن امکانـی فراهـم شـود؟
بـرای این کـه پاسـخ بـه ایـن سـوال را دقیق تـر و روشـن تر بیان کنـم، می خواهم 
خاطـره ای را کـه از شـخص مرحوم داد شـنیدم، نقل کنم. آقـای فرمان آرا پیش 
از انقـاب یکـی دو فیلـم مطـرح از جملـه » شـازده احتجـاب« سـاخته بودنـد و 
بعـد از آن چنـد سـالی بـه خـارج از کشـور سـفر کردنـد. بعـد از این کـه تصمیـم 
می گیرنـد بـه ایـران برگردنـد و دوبـاره فیلـم بسـازند، دقیقـا بعـد از بازگشـت بـه 
ایـران مسـتقیما بـه آقـای داد مراجعه می کنند و یک فیلمنامه را قبـل از این که 
وارد مدار رسـمی و اداری شـود، به ایشـان می دهند و نظرشـان را می خواهند. 
آقـای داد نقـل می کردنـد مـن فیلمنامـه آقـای فرمـان آرا را خواندم و به ایشـان 

توصیـه کـردم این فیلم را نسـازند.

 خاطرتان هست چه فیلمنامه ای بود؟
نـه، یـادم نمی آیـد. ولی می دانم بنا به مصالحـی، آقـای داد درباره آن فیلمنامه 
به آقای فرمان آرا توصیه کردند کار را نسازند. بعد از آن در جلسه ای دیگر آقای 
فرمان آرا ایده سـاخت فیلم »بوی کافور، عطر یاس« را مطرح می کنند و آقای 
داد هم ایشـان را به شـدت تشـویق می کنند که فیلم را بسـازند. آقای فرمان آرا 
این کار را سـاختند که بعد هم با اسـتقبال روبه رو شـد و در جشنواره هم جوایز 

زیـادی را به خود اختصاص داد.

 پـس از صحبت هایتـان می تـوان این طـور برداشـت کرد که اساسـا فضای 
مدیریتی حاکم بر آن دوره فضایی بازتر نسـبت به دوره های قبل شـده بود. 

درست است؟
وقتـی آقـای داد سـمت معاونـت سـینمایی وزارت ارشـاد را داشـتند و مـن هم 
در مقـام مدیـر کل نظـارت و ارزش یابـی بـودم، ایشـان تاکیـد داشـتند بـا سـعه 
صـدر بسـیار، البتـه تـا جایی که مقـدورات اجـازه مـی داد، با فیلم سـازان برخورد 
شـود. همیـن اتفـاق هـم می افتـاد. البتـه مـا نمی توانسـتیم فضایـی شـبیه 

فیلم سینمایی بوی کافور، عطر یاس
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بـرای فیلم سـازان فراهـم کنیـم  آمریـکا  سـینمای 
و اعتقـادی هـم اساسـا بـه آن نداشـتیم. این جـا 
الزم اسـت بگویـم شـاید یکـی از مشـکاتی کـه در 
نـرم  دسـت وپنجه  آن  بـا  سـینما  در  حاضـر  حـال 
تفـاوت  بـه  سـینماگران  برخـی  نـگاه  می کنیـم، 
خطـوط  و  قانونـی  و  شـرعی  قرمـز  خطـوط  بیـن 
قرمـز عرفـی اسـت. حـدود خطـوط قرمـز شـرعی 
بپذیرنـد  را  آن  بایـد  و  را همـه می داننـد  و عرفـی 
عرفـی  قرمـز  خطـوط  امـا  کننـد.  تبعیـت  آن  از  و 
لزومـا این طـور نیسـتند. ممکن اسـت چند سـالی 
بشـود بـا آن هـا مـدارا کـرد، امـا از آن سـو وظیفـه 
کـه هیـچ  آن هـا  بـه جنـگ  کـه  فیلم سـازان اسـت 
مبنـای شـرعی و قانونـی ندارنـد، برونـد. بـه نظـر 
مـن یکـی از عواملـی کـه مانـع بالندگـی سـینمای 
ایـران شـده، ایـن اسـت کـه نه تنهـا از حجم خطوط 
قرمـز عرفـی کـم نشـده، بلکـه بر آن هـا افـزوده هم 
شـده. شـاید آخریـن مـورد آن را بتـوان در مسـتند 
»غیررسـمی« که فرمایشـات مقام معظـم رهبری 
درباره فیلم »مارمولک« اسـت دید؛ این که اساسـا 
نظـر عالی تریـن مقـام مسـئول کشـور چیسـت و 
از  دارنـد.  نظـری  چـه  دیگـران  پایین تـر  مراتـب  در 
نظـر مـن مدیریت فرهنگـی مانند رزمنده ای اسـت 
کـه اصطاحـا بـه میـدان میـن مـی رود و معبـر بـاز 
می کنـد. مدیـر فرهنگـی بایـد ایـن ویژگی را داشـته 
باشـد، امـا پشـت سـر او یـک لشـکر از آن معبـر بـه 
سـامت رد می شـود. متاسـفانه مدیران فرهنگی 
مـا تبدیـل بـه نیـروی پشـتیبانی شـده اند و از خـط 
فیلم سـاز  هسـتند.  دور  خیلـی  توپ خانـه  آتـش 
بـه یـک پارتنـر ذهنـی و فکـری کـه بـه او شـهامت و 
جسـارت می دهـد، نیـاز دارد تـا بتوانـد بـا فـراغ بـال 

در دل موضوعـات ملتهـب بـرود.
بـه گمـان مـن برخـی از فیلم سـازان خیلـی پیش تـر 
از اندیشـکده های فکـری و مراکـز سـنجش آمـار و 
شـکاف های  و  مسـائل  توانسـته اند  نظرسـنجی 
اجتماعـی را پیش بینـی کنند. »آژانس شیشـه ای« 
ایـن  در  پیش قـدم  آثـار  نمونـه  »مارمولـک«  و 
زمینـه هسـتند. درسـت اسـت کـه ایـن فیلم هـا در 
وقتـی  ولـی  می گذرنـد،  روز  اجتماعـی  بسـتر  یـک 
می شـویم،  عمیـق  آن هـا  درون مایـه  و  بطـن  بـه 
بـه  را  زنـگ خطـر و هشـداری  متوجـه می شـویم 
صـدا درآورده اند. بسـیاری از افرادی که مسـئولیت 
دارنـد، می تواننـد راجـع به آن ها فکر کننـد و درباره 
مسـائل مطرح شـده در آن فیلم هـا چاره اندیشـی 

کننـد. حـاال امـا بنـا به مصلحت اندیشـی ها و بهـا دادن بـه خطوط قرمـز عرفی، 
سـینماگران بـه طـرف اختـه شـدن و خودسانسـوری بیـش از حـد سـوق داده 

می شـوند.

بـرای  آن  از   ماجـرای فیــــــــــــــــلم »مـوج مـرده« و حـذف قسـمت هایی 
نمایـش در جشـنواره و درنهایـت نشسـت آن کـه پرحاشـیه شـد، چـه بـود؟
»مـوج مـرده« را آقـای حاتمی کیـا بـا مجموعـه انجمن دفـاع مقدس یـا روایت 
فتـح سـاخته بودنـد. بعـد از تمـام شـدن فیلـم و نمایـش آن در یـک محفـل 
خصوصـی، مسـئولین وقـت تشـکیات به شـدت برآشـفته شـده بودنـد کـه 
ایـن فیلـم همانـی نیسـت کـه ما می خواسـتیم، یـا فکـر می کردیم. فیلـم ظاهرا 
قرینه هایـی هـم دربـاره یکـی از مسـئولین داشـت. ایـن مسـئله سـبب اختـاف 
نظـر جـدی شـده بـود.  البتـه همـه ایـن مـوارد را مـن شـنیده ام و نقـل می کنم. 
آن تشـکیات  آقـای حاتمی کیـا و مسـئوالن  بیـن  مباحـث و اختـاف نظرهـا 
ادامـه پیـدا می کنـد و تاکیـد بـر اصـاح فیلـم می شـود. نهایتـا بحث هـا منجـر 
بـه ایـن می شـود کـه یـک َحَکـم انتخـاب کننـد. هـر دو طـرف بر سـر َحَکم شـدن 
بنـده توافـق می کننـد. ایـن مسـائل هـم بـه قبـل از جشـنواره فجـر آن سـال 
برمی گـردد. بعـد از این کـه مـن فیلـم را دیـدم، با دوسـتان جلسـه ای گذاشـتیم 
و بـه آن هـا اعـام کـردم کـه نظـر حاتمی کیـا درسـت اسـت و آقایـان اشـتباه 
می کننـد. در واقـع یـک مصلحت اندیشـی عرفـی در ایـن قضیـه در نظـر گرفتـه 
بودنـد کـه درسـت هـم نبـود. مـن اعـام کـردم کـه اگـر نظـر مـن را می خواهید، 
اجـازه دهیـد ایـن فیلـم در جشـنواره نمایـش داده شـود و بـه فیلم هم دسـت 
نزنیم و صحنه ای را هم تغییر ندهیم. از آن ها خواستم که اجازه دهند واکنش 
مخاطبـان، منتقـدان و اهالی رسـانه را ببینیـم و اگر بعدا خـود آقای حاتمی کیا 
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه صحنـه  یـا پانـی از فیلـم بایـد اصاح یـا تعدیل شـود، 
خـودش بـا خواسـت خـودش ایـن کار را کنـد و ایـن امـر جنبـه دسـتوری پیـدا 
نکنـد. متاسـفانه علی رغـم این کـه طرفیـن پذیرفته بودند کـه من َحَکم شـوم، 
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آن هـا کمـاکان بر نظر خودشـان پافشـاری کردند و 
حاتمی کیـا هـم بر نظـر خودش اصـرار داشـت و به 
هیـچ تفاهمـی نرسـیدند. یـک روز صبـح کـه ظاهـرا 
فیلـم بـرای مطبوعات نمایـش داشـت،  از آن جایی 
کـه بخش هایـی از فیلم را قیچی کرده بودند،  آقای 
حاتمی کیـا با من تمـاس گرفت و گفت می خواهم 
فـوری ببینمـت. مـن هـم گفتـم بـه دفترم تشـریف 
بیاوریـد. او بسـیار برآشـفته، عصبـی، ناراحـت و بـا 
صورتـی برافروخته و کیسـه ای کـه بریده های فیلم 
در آن بود، به دفتر من آمدند و گفتند می خواهم 
بـا ایـن کیسـه بـه سـالن مطبوعـات بـروم و بگویم 
کـه بـا فیلـم مـن ایـن کار را کردنـد. تنهـا کاری کـه 
در آن جلسـه از دسـت مـن برمی آمـد، بـا این کـه 
هیـچ نسـبتی بـا آن فیلـم نداشـتم، ایـن بـود کـه از 
ایشـان خواهـش کنـم نرونـد.  گفتـم ایـن کار خیلی 
بـه مصلحـت نیسـت و بـه نظـرم باعـث می شـود 
بـه عنـوان یـک فیلم سـاز وارد جدالـی بشـوی کـه 
کم حاصـل اسـت. تـاش یک سـاعته من بـرای آرام 
کـردن ایشـان بی نتیجـه مانـد و آقـای حاتمی کیـا 
بـا همـان حـال بـه سـالن مطبوعـات رفـت و آن 

اتفاقاتـی افتـاد کـه همـه شـاهدش بودیـم.

جشـنواره  از  دوره  ایـن  در  »سگ کشـی«   
از  را  جوایـزی  و  گرفـت  قـرار  توجـه  مـورد  بسـیار 
آن خـود کـرد. آیـا می تـوان چنیـن برداشـت کـرد 
از  هـر  کـه  مسـیرهایی  ادامـه  در  نوعـی  بـه  کـه 
مثـل  شـد،  دیـده  گذشـته  دوره هـای  در  گاهـی 
فیلـم  شـدن  دیـده  فرمـان آرا،  فیلـم  بـه  توجـه 
آثـار جشـنواره، حاصـل توجـه  بیضایـی در صـدر 
بـه نگاه سـینمایی بـوده و بـه نوعی جشـنواره از 
معنـای دقیق تـر بـه صـورت حرفه ای به سـینما و 

کـرد؟ نـگاه  سـینما  محصـول 
واقعیت این اسـت که ما در کشـوری مثل ایران با 
همـه ماحظات و مسـائلی کـه در آن وجـود دارد، 
غ از سـینما در نظـر بگیریـد  زندگـی می کنیـم. فـار
مثـا شـخصی را در مرکـز هواشناسـی منصـوب 

کننـد، فـردی ترسـو، محافظـه کار و بـزدل کـه یـا نگـران میـز و مقـام و مدیریـت 
اسـت، یا اساسـا این گونه شخصیتی دارد. همین کافی است مدیر این روحیه 
را بـه بدنـه آن سـازمان و تشـکیاتی که مدیریـت می کند، تزریق کنـد. خودتان 
می دانید کارشـناس هواشناسـی که قرار اسـت هوای چند روز آینده را با ترس 
و لـرز اعـام کنـد، چـه می گویـد! در ایـن صـورت بـه یک وضعیـت تراژیـک نزدیک 
می شـویم. آقـای داد نگاهـی کـه بـه زیرمجموعـه خـودش منتقـل می کـرد، 
سـینما بـه ماهـو سـینما بـود؛ این کـه بایـد فـرم و محتـوا، ظـرف و مظـروف بـا 
هم عجین شـوند. ممکن اسـت فیلمی سـاخته شـود که به ظاهر شـعارهای 
عامه پسـند داشـته باشـد، امـا فاقـد بیان سـینمایی باشـد، و این اثـر در تاریخ 
سـینما نخواهـد مانـد. مـن آقـای بیضایـی را یکـی از کسـانی می دانـم کـه در 
حوزه تئاتر و سـینما از اسـاتید هسـتند.  البته که بیان سـینمایی ایشـان بیانی 
خـاص و منحصـر بـه خودشـان اسـت. طرح های ژنریـک برخی از فیلم سـازهای 
مـا مثـل کیارسـتمی و فرهـادی سـاخته شـده، ولـی تا ایـن لحظه کسـی ژنریک 
آقای بیضایی نشـده اسـت. تسلط ایشـان به ادبیات، زبان و کام در حد باالیی 
اسـت و ایشـان از حرفه ای ترین هـا در حـوزه  سـینما هسـتند. مـن به تازگـی 
مصاحبـه ای از آقـای بیضایـی دربـاره انگیـزه ای کـه باعـث شـد »سگ کشـی« 
را بسـازند، شـنیدم. ایشـان توضیـح دادنـد کـه مـن ایـن فیلـم را بـه ایـن دلیـل 
سـاختم کـه جامعـه ای کـه بـا شـعار معنویـت شـروع کـرده، چطـور بـه یک باره 
دچار اسـتحاله ای شـد که مادیات در آن حاکم است. قصه فیلم »سگ کشی« 
هـم همیـن اسـت؛ مـردی کـه حتـی حاضـر می شـود نامـوس و شـرف خودش 
بـه  راجـع  بـه گمـان مـن همـان چیـزی کـه مـن  بـای مادیـات کنـد.  را سـپر 
»آژانـس شیشـه ای« و »مارمولـک« گفتـم، دربـاره فیلـم آقـای بیضایـی هـم 
صـدق می کنـد، و ایشـان بـه نظـر مـن خاوری هـا و زنجانی هایـی را کـه سـال ها 
بعـد از »سگ کشـی« تولیـد شـدند، در آن زمـان بـه تصویـر کشـیدند و زنـگ 
خطـر حضـور ایـن افـراد را همـان موقـع بـه صـدا در آوردنـد و هشـدار دادنـد. 
ممکـن اسـت مردانـی پیـدا شـوند کـه بـه خاطـر مـال دنیـا و پـول همـه چیـز، 
حتـی نامـوس و شـرف خودشـان را هم زیر پا بگذارنـد. این فیلم فیلم برداری و 
باز هـای فوق العـاده ای دارد. این هـا را از منظـر تخصصـی سـینمایی می گویم، 
چون ممکن اسـت اگر چنین فیلمی به من پیشـنهاد شـود، تهیه کنندگی اش 
را نپذیـرم. ولـی می خواهـم بگویم وقتی یک کار درسـت اسـت، باید به درسـت 

بودنـش اذعـان کرد.

بنـده اگـر چنـد افسـوس در سـینمای ایـران 
داشـته باشـم، قطعـا یکـی از آن ها این اسـت 
کـه چرا مـن تهیه کننـده »آژانس شیشـه ای« 

م نشد

فیلم سینمایی سگ کشی
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 هـارون یشـایایی را سـینماگران بـه عنـوان تهیه کننـده کاربلـدی می شناسـند کـه تجربـه تولیـد و سـاخت فیلم هـای شـاخص و مطـرح 
سـینمای ایـران را در کارنامـه اش دارد. تهیه کننـده اهـل فرهنـگ و صاحـب اندیشـه ای کـه در رشـته فلسـفه علـوم اجتماعـی در دانشـگاه 
تهـران تحصیـل کـرده و شـاید ردپـای ایـن تحصیـات را بتـوان در حضـور او بـه عنـوان تهیه کننـده در برخـی از فیلم هـای داریـوش مهرجویـی 
پیـدا کـرد. او تهیه کننـده بسـیاری از آثـار ارزشـمند تاریـخ سـینمای ایـران بـوده و با فیلم سـازان بزرگی کار کـرده؛ ناصر تقوایـی در »ای ایـران« و 
»ناخـدا خورشـید«، مهرجویـی در »هامـون« و »اجاره نشـین ها«، احمدرضـا درویـش در »کیمیـا«، مسـعود جعفـری جوزانـی در »در مسـیر 
تندبـاد« و علیرضـا داودنـژاد در »جایـزه«. ایـن تهیه کننده پیش کسـوت، خوش اخاق و خوش صحبت در سـال 13۸7 در بیست وهشـتمین 
جشـنواره فیلـم فجـر جایزه بهترین تهیه کننـده بعد از انقاب اسـامی را دریافت کرد؛ جایزه ای که می گویـد برایش ارزش زیـادی دارد، چراکه 
غ از یهودی بودنش و موضع گیری سیاسـی و اعتقادی به او داده شـده اسـت. یشـایایی در گفت وگو با نشـریه مجازی  احسـاس می کند فار
سـی ونهمین جشـنواره فیلـم فجـر از تجربیاتـش در سـال های تهیه کنندگـی در سـینما و دورانی کـه فیلم هایش در جشـنواره های مختلف 

حضور داشـتند، گفته اسـت.

بدون در نظر گرفتن یهودی بودنم 
به من جایزه دادند؛ این ارزشمندترین 

است
نژال پیکانیان

هارون یشایایی، تهیه کننده فیلم های مطرح سینما، از تجربه حضور در جشنواره فجر می گوید
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گــــــــــزارش

 آقـای یشـایایی، بـا توجـه بـه تجربـه ای کـه از 
سـال ها نمایـش فیلم هایتـان در جشـنواره فجـر 
داریـد، ارزیابـی شـما ایـن اسـت که این جشـنواره 
کـردن  برگزیـده  و  انتخـاب  در  را  خاصـی  سـلیقه 

می کنـد؟ دنبـال  فیلم هـا 
تـا  دوره  اولیـن  از  را  جشـنواره  برگـزاری  رونـد  اگـر 
کنـون بررسـی کنیـم، بایـد بگویـم این طـور نبـوده 
که همواره یک سـلیقه خاص در این رویداد حاکم 
باشـد. با تغییر هیئت داوران و مدیریت سـینما در 
بخش هـای مختلـف دیدگاه ها نیز تغییـر می کرده 
و اساسـا یـک بینـش خـاص در همـه ادوار وجـود 
بگویـم همـه  بایـد  نمونـه،  بـرای  اسـت.  نداشـته 
فیلم هایـی کـه من بـه عنـوان تهیه کننـده در آن ها 
حضور داشـتم، یک پیشینه فکری داشتند. وجود 
ایـن نکتـه در آثـار باعـث می شـد کـه هیئـت داوران 
»اجاره نشـین ها«  مثـا  کننـد.  انتخـاب  را  آن هـا 
راجـع بـه مسـئله سـکونت در تهـران و اجـاره بهـا و 
مسـائل مالـی ای بـود کـه بـه ایـن قضیـه مربـوط 
می شـد. کارگردان فیلم داریوش مهرجویی بود و 
او نیـز خـط فکـری خـودش را داشـت. امـا بـا این که 
فیلـم در گیشـه بـا موفقیت زیـادی مواجه شـد، در 
جشـنواره خیلـی مورد اسـتقبال قـرار نگرفـت. این 

بـه همـان بحـث بینـش داوران برمی گـردد.

 دقیقـا همین طـور اسـت و فقط یـک جایزه در 
زمینـه صـدا بـه »اجاره نشـین ها« تعلـق گرفـت. 
ایـن مـورد توجـه قـرار نگرفتـن در جشـنواره فجـر 

بـه نظـر خودتـان بـه چـه دلیـل بود؟
آن  در  جشـنواره  بـر  حاکـم  سـلیقه  مثـا  شـاید   
سـال این طـور بـود کـه خیلـی ایـن فیلـم را تحویـل 
نگرفتنـد. حـاال ایـن را  کـه چـه نگاهـی پشـت ایـن 
قضیـه بـود و بـه چـه دلیـل ایـن اتفـاق افتـاد، مـن 
نمی دانـم.  آن هـم بـا وجـود این که ایـن فیلم هنوز 
هـم بـه عنـوان یـک اثـر سـینمایی خـوب، درسـت 
و قـوی شـناخته می شـود و هم چنـان هـم جـزو 
بـه  ایـران  سـینمایی  فیلم هـای  شـاخص ترین 

می آیـد. حسـاب 

 بعدهـا امـا »ناخـدا خورشـید« در رشـته های 
ایـن  از  هـم  جایزه هایـی  و  شـد  نامـزد  مختلـف 
جشـنواره گرفـت. حضـور ایـن فیلم در جشـنواره 

ارزیابـی می کنیـد؟ را چطـور 
»ناخـدا خورشـید« هـم فیلـم خاصـی بـود. شـاید 

باورتان نشود، اما هیچ کس به دلیل شرایط سختی که تولید این فیلم داشت، 
جرئت نمی کرد به سمت آن بیاید. اما من تهیه کنندگی »ناخدا خورشید« را به 
خاطـر همیـن فضـای خاصش قبـول کـردم و اتفاقا فیلم بسـیار پرهزینـه ای هم 
بـود کـه برخـاف »اجاره نشـین ها« در گیشـه چنـدان جـواب نـداد. امـا مـن ایـن 
فیلـم را هم چنـان جـزو تجربه هـای خـوب خـودم می دانـم و به جرئـت می توانم 
بگویـم بهتریـن کار ناصـر تقوایـی هـم هسـت. البتـه به جـز سـریال »دایـی جـان 
ناپلئـون« کـه شـرایطش فـرق داشـت. »دایی جان ناپلئـون« یک اثـر تلویزیونی 

بـود، امـا »ناخـدا خورشـید« در حـوزه سـینما بـه نظر مـن بهترین اثر اوسـت.

 چـرا آن زمـان از »ناخـدا خورشـید« آن طـور کـه انتظـار می رفت، اسـتقبال 
نشـد و بـه قـول شـما در گیشـه مـورد توجه قـرار نگرفت؟

می خواهـم نکتـه ای را در ایـن زمینـه بـه شـما بگویـم کـه بی ارتبـاط بـا جـواب 
سـوالتان نیسـت. االن حدود دو سـال اسـت که من به دلیل شـرایط جسمانی 
نمی توانـم در جشـنواره ها حضـور فیزیکـی داشـته باشـم. امـا بـه نظـر مـن دو 
عکس العمـل  اولـی  دارد؛  زیـادی  اهمیـت  جشـنواره  فیلم هـای  دربـاره  نکتـه 
تماشـاچیان اسـت، دومـی هـم واکنـش و تصمیـم داوران درباره یک اثـر. که به 
نظر من عکس العمل تماشـاچی بر نظر داوران هم تا حدودی حتی به شـکل 
ناخـودآگاه تاثیراتـی می گذارد. مثا درباره »ناخدا خورشـید« نکته ای که وجود 
داشـت، ایـن بـود که اساسـا این فیلم برای تماشـاچی سـنگین بـود و مخاطب 
نمی توانسـت این فیلم را به لحاظ بار سـنگینی که داشـت، درک کند. شـاید در 
آن سال ها و با آن وضعیت سینما این فیلم برای مخاطب چندان قابل لمس 
و فهـم نبـود. امـا یـادم می آیـد حـدود یکـی دو سـال پیـش این فیلم در سـینما 
فلسـطین نمایش داده شـد و در هر دو سـانس نمایش این فیلم، سـالن پر از 
تماشاچی شده بود و استقبال بسیار بی نظیری از آن شد و همه بعد از پایان 
فیلـم چنـد دقیقه ای دسـت زدند. امـا خودم به خاطر دارم در سـالی که »ناخدا 
خورشـید« برای اولین بار اکران شـد، برخی از تماشـاگران وسـط فیلم سـالن را 

تـرک کردنـد. همـه این هـا به شـرایط هم برمی گـردد. 

از  بهتریـن فیلـم  بـه کسـب جایـزه  آن سـال موفـق   »ناخـدا خورشـید« 
جشـنواره نشـد. در ایـن سـال ها اغلب تهیه کننـدگان معترض می شـوند که 
غ کفایت نمی کند  چرا فالن جایزه به آنان تعلق نگرفته و گویا دو سـه سـیمر
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غ مدنظرشـان بایـد بـه آنان اعطا شـود.  و سـیمر
اعتراض هـا  ایـن  از  نشـانه ای  سـال ها  آن  در  امـا 
دیـده نمی شـد، حتـی بـه طـور مشـخص از طرف 
خودتـان هـم ایـن اتفـاق نیفتـاد. در آن سـال ها 
نگاه هـا بـه جایـزه نگرفتـن یـک فیلم چطـور بود؟
درسـت اسـت، ایـن اعتـراض هرگـز از سـمت مـن 
بـرای هیـچ فیلمـی پیـش نیامـد. همیشـه اعتقـاد 
شـخصی مـن ایـن بـود کـه بایـد بـه نظـر داوران 
احتـرام گذاشـت و تحـت هـر شـرایطی نظـر آن هـا 
باالخـره  پذیرفـت.  دادنـد،  کـه  جایـزه ای  دربـاره  را 
وقتـی هفـت نفـر آدم دور هـم می نشـینند و یـک 
اثـر را بررسـی می کننـد، البـد دلیـل و منطقـی بـرای 
غ از هرگونـه مسـائل  انتخابشـان دارنـد. مـن فـار
حاشـیه ای، معتقـدم بایـد بـه اصـل داوری احتـرام 

گذاشـت.
بحـث  بـه  برگردیـم  باشـید،  موافـق  اگـر   
همـه  بـا  فیلـم  ایـن  »اجاره نشـین ها«.  دربـاره 
لحـاظ  بـه  و  داشـت  تولیـد  در  کـه  سـختی هایی 

از  یکـی  هـم  هم چنـان  و  بـود  برخـوردار  باالیـی  اهمیـت  از  نیـز  محتوایـی 
شـاخص ترین کمدی هـای تاریخ سـینمای ایران اسـت، فقط جایزه صـدا را از 
می دانیـد؟  چـه  حاصـل  را  فیلـم  بـه  نـگاه  ایـن  می گیـرد.  فجـر  جشـنواره 

نمی خواهـم در ایـن زمینـه موضع گیـری  خاصی داشـته باشـم. من خـودم هم 
در دوره هـای مختلـف جشـنواره داور بـودم و معتقدم هر آن چـه اتفاق افتاده، 
سـلیقه ای بـوده. بنابرایـن من یا هر تهیه کننـده، کارگـردان و بازیگری نمی تواند 
مسـتقل  شـخص  یـک  داور  کـن.  اعمـال  را  مـن  سـلیقه  بگویـد  داوران  بـه 
اسـت. در جمـع هیئـت داوران سـلیقه های دیگـری هـم وجـود دارد،  طبیعـی 
اسـت کـه سـلیقه یـک داور فیلمـی را نپسـندد. شـاید در آن دوره هـم دربـاره 
»اجاره نشین ها« همین اتفاق افتاده و مجموعه داوران رأیشان فیلم دیگری 
بـوده. شـاید هـم دالیل دیگری وجود داشـته، امـا من از آن هـا بی اطاعم. ولی 
بـاز هـم تاکیـد می کنـم همیشـه نظـر مـن ایـن بـوده کـه نظـر داوران هـر جـا که 
باشـد، محترم اسـت. حتی اگر نظرشـان درباره فیلم من هم به گونه ای باشـد 
کـه جایـزه بـه آن تعلق نگیـرد، باز برای من محترم اسـت. کما این کـه در دوره ای 
از جشـنواره دربـاره »اجاره نشـین ها« ایـن اتفـاق افتـاد و بـا وجـود مـورد توجـه 
قـرار گرفتـن ایـن فیلـم از سـوی مـردم و هـم این کـه بـه لحـاظ محتوایـی فیلـم 

جایـگاه باالیـی داشـت، جایـزه زیـادی نگرفت. 

 باالخـره بـا »در مسـیر تندبـاد« و »هامـون« بـه نوعـی جشـنواره فجـر بـه 
فیلم هایـی کـه تهیه کردیـد، روی خوش نشـان داد. به نظرتان در سـال هایی 
کـه ایـن دو فیلـم در جشـنواره بودنـد، ذائقـه جشـنواره تغییـر کـرده بـود، 
یـا ترکیـب داوران بـه ایـن نتیجـه منجـر شـد کـه فیلم هـا جایزه هـای مهمـی 
بگیرنـد، یـا این کـه به هرحـال در رقابتـی کـه وجـود داشـت، ایـن نتیجـه بـه 

دسـت آمـد؟
همه مسـائلی که شـما به آن ها اشـاره کردید، تاثیر داشـت، به اضافه شـرایط. 
مـن شـرایط و فضایـی را هـم کـه در آن زمـان بـر جشـنواره ها حاکـم بـود، بـه 
نکاتـی کـه شـما اشـاره کردیـد، اضافـه می کنـم. شـرایطی کـه بیـرون از سـینما 
حاکم اسـت، همیشـه در مسـئله دیده شـدن یا جایزه گرفتن یک اثر تاثیر دارد. 
دربـاره »هامـون« بایـد بگویم کار سـینمایی فوق العـاده خوبی بـود. این فیلم 
خـودش یـک سینماسـت. بـازی بی نظیـر خسـرو شـکیبایی در ایـن فیلـم هـم 
یـک امتیـاز مثبـت بـه همـه ویژگی هـای دیگـر این فیلـم اضافـه کرد و بـه عقیده 
مـن حضـور خسـرو در ایـن فیلـم به نتیجـه بی نظیر آن کمک بیشـتری کـرد. »در 
مسیر تندباد« هم برای شرکت فیلم سازی ما یک تجربه خاص و متفاوت بود. 
بخش عمده ای از این فیلم در شـیراز فیلم برداری شـد. تمام شـهر در اختیار ما 
بود. شـاید االن به هیچ عنوان این شـرایط برای تولید هیچ فیلمی امکان پذیر 
نباشـد. کارگردانـی مسـعود خـان جوزانی هم در این فیلـم به نظر من بی نظیر 
اسـت. بخشـی از کار در بویراحمـد فیلم بـرداری شـد، کـه آن هـم از تجربه هـای 
کم نظیـر مـا بـود. ایـن فیلـم بـه نظـرم یـک فیلـم تاریخی بسـیار مهـم اسـت و به 
نوعـی بخشـی از تاریـخ مقاومت ملـت ایـران در مقابل فاشیسـت ها، نازی ها و 
روس هـا در آن روایـت می شـود. مسـعود خـودش هـم می دانسـت کـه چه کار 
پرزحمتـی را می سـازد و طبیعـی بـود که با وجود همه این شـرایط، این فیلم ها 
غ از همه  مـورد توجـه داوران جشـنواره قرار بگیرند و برنده جوایزی شـوند. فار
هزینه هایـی کـه بـرای سـاخت »در مسـیر تندبـاد« شـد، زحمـت زیـادی بـرای 

همیشـه بـر ایـن بـاورم کـه نظـر داوران در هر 
جایی محترم اسـت، حتی اگر طبق نظرشـان 
فیلم من جایزه نگیرد. کما این که در دوره  ای 
ایـن  »اجاره نشـین ها«  دربـاره  جشـنواره  از 
قـرار  توجـه  مـورد  وجـود  بـا  و  افتـاد  اتفـاق 
گرفتـن این فیلم از سـوی مـردم و هم این که 
باالیـی  جایـگاه  فیلـم  محتوایـی  لحـاظ  بـه 

داشـت، جایـزه زیـادی نگرفـت
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سـاخت آن در زمینـه کارگردانـی هـم کشـیده شـد. آقـای جوزانـی خـودش هـم 
معتقـد اسـت کـه این فیلـم یکـی از بهترین کارهایش اسـت.

همـکاری  تهیه کننـده  مقـام  در  زیـادی  مطـرح  کارگردان هـای  بـا  شـما   
داشـتید؛ از داریـوش مهرجویـی و علیرضـا داودنـژاد تـا جعفـری جوزانـی و 
ناصـر تقوایـی و تعـدادی دیگـر. همکاری تـان بـا ایـن کارگردان هـا چطـور رقم 
آن هـا شـناخت داشـتید، یـا فیلمنامـه کارهایشـان مجابتـان  می خـورد؟ از 

بـر عهـده بگیریـد؟ را  می کـرد کـه تهیه کنندگـی فیلم هایشـان 
انجـام  بـا داودنـژاد و فیلـم »جایـزه«  را  اولیـن کارش  شـرکت فیلم سـازی مـا 
داد؛ فیلم سـازی کـه بـرای مـن خیلـی قابـل احتـرام اسـت. بعـد هـم همـکاری 
بـا کارگردان هـای دیگـر اتفـاق افتـاد. البتـه این طـور نبـود کـه مـن هـر کاری را 
قبـول کنـم. چـون بـه عنـوان تهیه کننـده بـرای خـودم خـط فکـری داشـتم، 
بـا وجـود این کـه  زیـادی صحبـت می کـردم. خیلی هایشـان  بـا کارگردان هـای 
نتیجـه  بـه  بودیـم،  هـم  رفیـق  و  دوسـت  و  بودنـد  مطرحـی  کارگردان هـای 
نمی رسـیدم و نمی توانسـتم تهیه کنندگی کارشـان را قبول کنم. چون من هم 
اصول خودم را داشـتم و به یک اندیشـه  پای بند بودم. من به فیلمنامه کارها 
خیلـی اهمیـت مـی دادم. آن هـا را بـا دقـت می خوانـدم و بعـد هـم بـا کارگـردان 

صحبـت می کـردم. بـا همـه کارگردان هایـی کـه بـا 
آن ها کار کرده ام،  تفاهم زیادی داشتم و به همین 
عنـوان  بـه  می گرفـت.  شـکل  مـا  همـکاری  دلیـل 
یـک تهیه کننـده کار را انتخـاب می کـردم و دوسـت 
نداشـتم بـا هـر کارگردانـی کار کنم. البته شـاید من 
هـم در مـواردی اشـتباه کـردم، ولـی درنهایت همه 
البتـه  می کـردم.  انتخـاب  خـود  سـلیقه  بـا  را  چیـز 
کارگردان هـا هـم اصـول مـن را بـه عنـوان آدمـی 
کـه فقـط در فیلم سـرمایه گذار نیسـت و بـه عنوان 
اسـت،  تفکـر  صاحـب  کمـی  خـودش  تهیه کننـده 

می کردنـد. قبـول 

غ فجـــــــــــــر بـرای شـما در مقـــــــــــــام   سـیمر
تهیه کننـده ای کـه بـا اندیشـه کار می کردیـد، چـه 
معنایی داشـت؟ شـما یـک بار هم جایـزه بهترین 
تهیه کننـده بعـد از انقـالب را گرفتیـد. ایـن جایـزه 
دیگرتـان  فیلم هـای  بـرای  کـه  غ هایی  سـیمر بـا 

گرفتیـد، فرقـی هـم داشـت؟
غ هایم بـه عنـوان جایــــــــــــزه خوشـحال  از سـیمر
بـودم. امـا دربـاره جایـزه ای کـه بـه عنـوان بهتریـن 
تهیه کننـده بعـد از انقـاب گرفتـه ام، بایـد بگویـم 
بـرای مـن یـک نکته بسـیار ارزشـمند جـدای از همه 
جوایـزی کـه در جشـنواره فجـر گرفتم، داشـت و آن 
غ به من  نگاهـی بـود که در پس اهدای این سـیمر
وجود داشـت؛ این که جایزه ای را به یک تهیه کننده 
غ از هرگونـه موضع گیـری اعتقـادی و  یهـودی فـار
مسـائلی از ایـن دسـت بدهند. به جرئـت می توانم 
بگویـم بـرای شـخص خـودم اهمیـت هیچ کـدام از 
جایزه هایـی کـه گرفتـم، حتـی دکتـرای افتخـاری کـه 
بـه مـن دادنـد، به انـدازه ایـن جایزه نبـوده. به نظر 
مـن آن سـال جرئـت کردنـد کـه ایـن جایـزه را به یک 
فـرد یهـودی بدهنـد. در نظـر گرفتن یهـودی بودن 
مـن خیلـی برایـم مهـم بـود. اهمیـت ایـن جایـزه 
بعـد از سـال ها هنـوز هـم بـرای مـن وجـود دارد و 
دوسـتش دارم. بـه نظرم آن سـال هیچ تنگ نظری 
در اهـدای ایـن جایـزه وجـود نداشـت و بـا وسـعت 
فکـر آن را بـه من دادند. لوحم را هنوز هـم دارم. در 

اتاقـم و بـاالی دیـوار نصـب کـردم.

 آن  سـال ها جایزه هـای فجـر شـرایط تسـهیل 
کـه  کمک هایـی  از  می کـرد؟  فراهـم  را  راه  ادامـه 
سـینمایی  تولیـدات  بـه  بتوانـد  دولتـی  بخـش 

شـما داشـته باشـد تـا غیـره...

فیلم سینمایی اجاره نشین ها

فیلم سینمایی هامون
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فیلم سینمایی ای ایران

شـرکت  یـک  خودمـان  مـا  نبـود.  این طـور  اصـا 
فیلم سـازی بودیـم. در مواقعـی پیـش می آمـد که 
خودمـان دچـار کمبـود نقدینگـی می شـدیم، امـا 
شـرایط بـرای ما این گونه بود کـه ترجیح می دادیم 
خودمـان  چراکـه  بگیریـم،  وام  بانـک  از  خودمـان 
هیـچ  از  هیچ وقـت  مـن  داشـتیم.  بانکـی  اعتبـار 
کمـک دولتـی یا اسپانسـر اسـتفاده نکـردم و صرفًا 
بـا سـرمایه خودمـان فیلم هـا را تولیـد می کردیـم. 
می کردیـم،  اسـتفاده  آن  از  مـا  کـه  چیـزی  تنهـا 
یـا  فیلم بـرداری  نیـاز  مـورد  وسـایل  و  آکسسـوار 
نگاتیـو بود کـه فارابی در اختیارمان می گذاشـت و 
مـا هم اجـاره اش را پرداخت می کردیم. تنها ویژگی 
خاصـی هـم کـه بـرای مـا داشـت، ایـن بود کـه چک 

می دادیـم و بعـد از سـاخت فیلـم نقـد می شـد.
ایران  از فیلم های جنگی سینمای  »کیمیا« یکی 
است که آن هم قطعا تولید سختی داشته است. 

نتیجه این کار هم به نسبت خوب دیده شد. 

 از تجربه همکاری با احمدرضا درویش و 
هم چنین حضور در آن دوره فجر بگویید.

»کیمیا« به نظر من از نظر زمان فیلم دو قسـمت 
اسـت؛ قسـمت اول آن چیـزی کـه در آبـادان اتفـاق 
نظـر مـن  بـه  فیلـم  ایـن  تـا همین جـا  و  می افتـد 
اسـت.  مقـدس  دفـاع  حـوزه  در  فیلـم  بهتریـن 
شـکل تجاوز عراقی ها به ایران بدون شـلیک هیچ 
گلوله ای به شکل بسیار استادانه ای به کارگردانی 
احمدرضا درویش به تصویر کشـیده شـده اسـت. 
بـر  کـه  اسـت  چیـزی  آن  هـم  فیلـم  دوم  قسـمت 
از نظـر  اسـاس داسـتان اتفـاق می افتـد و شـاید 
مـن نقطه خاصی نداشـته باشـد. اما همـه آن چه 
بایـد بـه لحـاظ مفهـوم و پیـام فیلم بیـان شـود، در 

همان 25 دقیقه اول اسـت که باز هم بازی هوشـمندانه خسـرو شـکیبایی آن 
را متمایزتـر کـرد.

 بـه طـور کلـی وقتـی بـه نسـبت خـود بـا جشـنواره فجـر نـگاه می کنیـد، 
آن در ذهنتـان نقـش می بنـدد؟ از  خاطـره خوبـی 

بلـه، فجـر نـگاه خـوب و معمـوال منصفانـه ای بـه فیلم هـای مـن داشـته.  اگـر 
داورانـش  هیئـت  سـلیقه  نشـده،  برنـده  مـن  فیلم هـای  دوره هایـی  در  هـم 
بـوده و هیچ وقـت اعتراضـی بـه ایـن قضیـه نداشـتم. امـا مهم تریـن اتفاقـی 
کـه در جشـنواره فجـر می افتـد، بـه نظـر مـن شـرایطی اسـت کـه بـرای تجمـع 
عاقه منـدان بـه سـینما و فیلم هـای سـینمایی فراهـم می شـود. این کـه در 
طـول آن 10 روز برگـزاری جشـنواره همـه عاقه منـدان می تواننـد دور هم جمع 
شـوند، فیلم هـا را ببیننـد، درباره آن ها با هم گفت وگو کننـد، بحث و تبادل نظر 
داشـته باشـند، خـود هنرپیشـه ها و فیلم سـازان در ایـن رویداد حضور داشـته 
باشـند، همـه باعـث بـه وجـود آمـدن یـک فضـای دوسـتانه می شـود، کـه اگـر 
حتـی نقـدی هـم وجـود داشـته باشـد، می توانـد در همـان فضـای دوسـتانه 
شـکل بگیـرد و باعـث ناراحتـی هیچ کـس نشـود. گـرد هـم آمدن سـینمایی ها، 
رسـانه ها، خود فیلم سـازان و صاحبان آثار به نظر من یکی از مثبت ترین نکات 
جشـنواره فیلم فجر اسـت. از طرف دیگر، من به عنوان یک تهیه کننده به نگاه 
مردم و تماشـاچیان هم خیلی اهمیت می دهم، که اگر آن ها نباشـند، اساسـا 
سـینمایی وجود نخواهد داشـت. اگر تماشـاچی از سینما حذف شود، سینما 
دیگـر معنایـی نـدارد و کار یـک فیلم سـاز هـم کاری عبـث اسـت. پـس هیاهـوی 

مـردم بـرای برگـزاری جشـنواره هـم جالـب و قابـل توجه اسـت.

 تصـور می کنیـد وجـود این جشـنواره چـه تاثیـری در روند سـینمای ایران 
داشـته؟ یـا این کـه اساسـا خـودش هم تابعـی از این سـینما بوده؟

بـه نظـر من نمی شـود ایـن دو مورد را مجزا از هم بررسـی کرد. هـر دوی این ها، 
چـه جشـنواره بـر سـینما و چـه سـینما بـر جشـنواره، تاثیـر متقابـل و هم زمـان 
بـا هـم داشـتند و دارنـد. شـاید بتوانیـم بگوییـم سـینما باعث شـده جشـنواره 
بـه وجـود بیایـد، امـا در طـول زمـان ایـن دو الزم و ملـزوم یکدیگـر شـدند. حتی 
اگـر الزم و ملـزوم یکدیگـر هـم نباشـند، بـر هـم تاثیـر زیـادی دارنـد و یـک رابطـه 

دیالکتیکـی و متقابـل با یکدیگـر دارند.

جایـــزه  عنـــوان  بـــه  غ هایم  ســـیمر از 
خوشـــحال بـــودم. امـــا دربـــاره جایـــزه ای 
کـــه بـــه عنـــوان بهتریـــن تهیه کننـــده بعـــد 
بـــرای  انقـــالب گرفتـــه ام، بایـــد بگویـــم  از 
مـــن یـــک نکتـــه بســـیار ارزشـــمند جـــدای 
از همـــه جوایـــزی کـــه در جشـــنواره فجـــر 
گرفتـــم، داشـــت و آن نگاهـــی بـــود کـــه در 
ـــود  ـــن وج ـــه م غ ب ـــیمر ـــن س ـــدای ای ـــس اه پ

داشـــت
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ترکیــب داوران ســی ونهمین جشــنواره فیلــم فجــر بــا واکنش هــای مثبــت حتــی از ســوی مخالفــان برگــزاری جشــنواره 
مواجــه شــد. همــه آن هــا اتفــاق نظــر داشــتند کــه ترکیــب هیئــت داوری امســال بــا رویکــردی جوان گــرا و نگاهــی نــو 
بــه ســینما بــوده و می توانــد در ارتقــای کیفیــت داوری هــای تاثیــر مثبــت بگــذارد. واقعیــت ایــن اســت کــه در دو دهــه 
اخیــر بهتریــن فیلم هــا و پدیده هــای جشــنواره بــه نســل جدیــد فیلم ســازان و بازیگــران تعلــق داشــت و حــاال انتخــاب 
ــار و  ــان آث ــن صاحب ــناختی بی ــاختاری و سینماش ــاق س ــی انطب ــه نوع ــت داوران ب ــل در هیئ ــن نس ــی از همی نمایندگان
داوران آثــار اســت و می توانــد بــه واالیــش معیارهــای داوری کمــک کنــد. در گفت وگویــی کــه بــا هفــت داور جشــنواره 
امســال صــورت گرفتــه هــم می تــوان ایــن ســنخیت و اشــتراک نظــر در معیارهــای داوری را شــاهد بــود. در ایــن 
یادداشــت بــه خوانــش معیارهــای داوری از منظــر نــگاه داوران جشــنواره می پردازیــم تــا مولفه هــا و محورهــای مهــم 
آن را مــورد بازشناســی قــرار دهیــم. داورانــی کــه معتقــد بــه تنــوع تخصص هــا و جریان هــای مختلــف در ترکیــب داوران 
بودنــد و حتــی چنــد نفــری کــه پیش کســوت تر محســوب می شــدند، حضــور داوران جــوان را در ایــن ترکیــب، بــه فــال 
نیــک گرفتــه و آن را برآمــده از نــگاه نــو بــه ســینما و ارزیابــی آثــار ســینمایی می دانســتند. در واقــع مولفــه جوان گرایــی 
از مهم تریــن مولفه هــای نــگاه داوران جشــنواره امســال بــود کــه آن را نــه از حیــث کمــی و ســنی کــه از حیــث کیفــی 
و نواندیشــی ســینمایی صورت بنــدی می کردنــد. ضمــن این کــه تصمیــم و خــرد جمعــی را بــه عنــوان ســلوک داوری 
یــک اصــل اخاقــی در داوری هــا می داننــد و عنصــری مهــم در شــکل گیری و تثبیــت داوری عادالنــه. نکتــه جالبــی کــه 
در این بــاره بیــان شــد، بــه صحبت هــای بهــرام توکلــی برمی گشــت کــه معتقــد بــود کار مــا ارزیابــی و قضــاوت ایــن آثــار 
نیســت، بلکــه فرصــت و مجالــی اســت تــا فرصــت و مجالــی عادالنــه بــرای دیــده شــدن زحمــات آن هــا کــه بــرای تولیــد 
فیلــم تــاش کردنــد، فراهــم شــود، کــه زنــده بــودن و پویایــی نیــروی انســانی ســینما بزرگ تریــن ســرمایه ســینمای 
ایــران اســت و بایــد به درســتی از آن صیانــت کــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن داوران در حــوزه تخصصــی 
خــود طــی دو دهــه اخیــر از پدیده هــا و خالقــان نــگاه نــو بــه ســینما بودنــد و قطعــا تجربــه زیســته حرفــه ای آن هــا در 
ــری  ــه دیگ ــی، مولف ــرد جمع ــی و خ ــه جوان گرای ــار مولف ــد. در کن ــک کن ــی داوری کم ــای کیف ــه ارتق ــد ب ــینما می توان س
کــه داوران بــر آن تاکیــد داشــتند، اهمیــت عنصــر فــرم و ملزومــات زبــان و بیــان ســینمایی در داوری هــا بــود. بــه ایــن 
معنــا کــه ســاختار هنــری آثــار و فــرم زیبایی شناســی آن هــا معیــار و محــک عینــی در داوری اســت و داوری را از امــری 
ــا  ــز از مضمون زدگــی ی ســوبژکتیو بــه امــری ابژکتیــو بــدل می کنــد کــه حاصــل آن تخصصــی شــدن امــر داوری و پرهی
ســلیقه های شــخصی دربــاره ســینما و فیلــم خــوب اســت. مجموعــه ایــن مولفه هــا نشــان می دهــد کــه آن چــه بیــش 

از هــر چیــز محــک و معیــار داوران جشــنواره اســت، خــود سینماســت.

یم ی ها را به نزد داور   انداز بیــا این داور

رضا صائمی

خوانش داوری در نگاه داوران جشنواره



بازدید رئیس سازمان سینمایی از ستاد جشنواره
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عکس: نازی خوش اخالق

یده  ون یشایایی؛ تهیه کننده برگز هار
جشنواره فیلم فجر


