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سرمقاله

ــت. ــی اس ــنواره مل ــک جش ــا، ی ــینمای م ــدان س ــرای هنرمن ــر، ب ــم فج ــنواره فیل جش
اهمیــت جشــنواره فیلــم فجــر بــرای مــا ایــن اســت کــه از ابتــدای انقــاب اســامی 
تاکنــون بــدون انقطــاع ادامــه پیــدا کــرده اســت و بــه مــرور زمــان بــه عنــوان یــک 
جشــنواره بین المللــی توانســته نقــش مهمــی در بیــن جشــنواره های موجــود 
ــر  ــه یکــی از جشــنواره های معتب ــل ب ــه طــوری کــه تبدی در منطقــه داشــته باشــد، ب

ومعظــم در جهــان و در ســطح بین المللــی شــده اســت.
ــارن آن  ــی و تق ــل همزمان ــه دلی ــم، ب ــل و یک ــنواره در دوره چه ــن جش ــزاری ای ــف برگ ــت مضاع اهمی
ــه  ــبت ب ــال حاضرنس ــه در ح ــی ک ــم انتقادات ــت. علی رغ ــه اس ــر جامع ــم ب ــی حاک ــرایط اجتماع ــا ش ب
ایــن شــرایط وجــود دارد، بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد و اذعــان کنیــم کــه جشــنواره فجــر، جشــنی بــرای 
هنرمنــدان ســینمای ایــران و محلــی بــرای درخشــش نیروهــای جوانــی اســت کــه بایــد وارد عرصــه 

ــن اتفــاق محســوب می شــود. ــرای ای ســینما شــوند و فجــر، بهتریــن مجــال ب
بــه عبارتــی دیگــر، اهمیــت واالی برگــزاری جشــنواره  بین المللــی فجــر، در شــکوفایی اســتعدادهای 
جوانانــی اســت کــه عاقه منــد بــه ســینما، تئاتــر، موســیقی، شــعر و هنرهــای تجســمی و ورودشــان 
بــه ایــن عرصه هاســت و ایــن بــرای جوانــان عاقمنــد بــه ســینمای ایــران، موقعیــت ویژه تــری اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــران کشــوری جــوان در قــاره آسیاســت و بایــد ایــن جوانــان هنرمنــد جــذب 
ــرد و در  ــران شــوند و ایــن مهــم از طریــق جشــنواره فیلــم فجــر صــورت مــی گی صنعــت ســینمای ای
واقــع فجــر ،همــواره ســکوی پــرش و نقطــه شــروع آغــاز ایــن حرکــت بــوده، هســت و خواهــد بــود.

جشــنواره فیلــم فجــر یــک جشــنواره معمولــی نیســت. عاقه منــدی ایرانی هــا بــه هنــر، شــعر، 
ثــار هنــری اعــم از  موســیقی و هنرهــای تجســمی بــه قــدری اســت کــه در خانــه هــر فــرد ایرانــی آ
دیــوان اشــعار حافــظ و موالنــا، هنرهــای تجســمی و ســایر محصــوالت هنــری وجــود دارد کــه ایــن 
نشــان دهنده ذوق و عاقــه ایرانــی هــا بــه هنــر اســت و صنعــت ســینما کــه مجموعــه ای از همــه ایــن 

ــرار دارد.  ــا ق ــدر آنه ــت درص هنرهاس
در واقــع اهمیــت جشــنواره فیلــم فجــر در فضــای کنونــی ایــران، بــه دلیــل ذوق و عاقــه ایرانی هــا بــه 
هنــر و همچنیــن لــزوم ادامــه ایــن حرکــت و جلــب مخاطبــان جــوان بــه عرصــه ســینمای ایــران اســت.

نقطه شــروعی به نام فجر

مجید مدرسی
تهیه کننده سینما
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روزشمار چهل ویکمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر

مجتبی امینی به عنوان دبیر چهل و یکمین 

جشنواره بین المللی فیلم فجر معرفی شد

فراخوان چهل ویکمین جشنواره 

بین المللی فیلم فجر منتشر شد

مسعود نجفی به عنوان مدیر روابط عمومی 

چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر معرفی شد

578 فیلم متقاضی حضور در بخش 
بین الملل شدند

75 فیلم متقاضی حضور در بخش سودای 
سیمرغ شدند

ثبت نام اهالی رسانه آغاز شد

ثبت نام اهالی رسانه به پایان رسید
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فراخوان مسابقه تبلیغات سینمای ایران 
منتشر شد

برج میالد تهران و پردیس سینمایی ملت 

خانه جشنواره چهل و یکم شدند

مهلت شرکت در مسابقه تبلیغات سینمای 
ایران به پایان رسید

فراخوان بخش تجلی اراده ملی جشنواره 
منتشر شد

فراخوان ثبت نام در اکراگه های چهل 
و یکمین جشنواره منتشر شد

بررسی سینماهای متقاضی بخش 

مردمی توسط کمیته نمایش آغاز شد

اعضای هیات انتخاب جشنواره چهل ویکم 
معرفی شدند

روزشمار

روز شمار



تمــام  بــرای  هرســال  بهمــن  و  دی 
اهالــی ســینما و رســانه متفــاوت رقــم 
می خــورد، بــه طــوری کــه بــر اســاس یــک رســم آئینــی، از ماه هــا 
قبــل بــرای برپایــی باشــکوه ایــن رویــداد مهــم ســینمایی، تــدارک 

می گیــرد.  صــورت  ویــژه ای 

جشنواره41 با یک انتخاب  متفاوت 1 
بــه  و   1401 مــاه  17فروردیــن  تاریــخ  در 
چهلــم  جشــنواره  پایــان  از  مــاه  دو  از  کم تــر  فاصلــه 
امینــی  مجتبــی  نقــاش زاده،  مســعود  دبیــری  بــه 
بــه  ســینمایی  ســازمان  رئیــس  خزاعــی  محمــد  توســط 
ایــن  شــد.  منصــوب  فجــر  فیلــم  جشــنواره  دبیــر  عنــوان 
گذشــته(  دوره هــای  بــه  نســبت  )بــه  زودهنــگام  تغییــر 
اســت   قــرار  کــه  رســاند  نتیجــه  ایــن  بــه  را  کارشناســان 
مســیری  در  و  بیشــتر  درایــت  بــا  ویکــم،  چهــل  جشــنواره 
پیــش  کنــد.  کار  بــه  شــروع  گذشــته،  از  مشــخص تر 
در  تجاربــش  بــر  -عــاوه  امینــی  مجتبــی  ایــن،  از  تــر 
و  ســیما  برنامه ســاز  به عنــوان  جشــنواره ها-  برپایــی 
او  بــود.  شــده  شــناخته  تلویزیــون  و  ســینما  تهیه کننــده 

1401 ســکان  بــه طــور رســمی از تاریــخ 17 فروردیــن ســال 
اســت.  گرفتــه  دســت  بــه  را  یکــم  و  چهــل  جشــنواره 

ــافران  ــرای مس ــوان ب ــام فراخ اع غ 2  سیمر
در تاریــخ 19 تیــر از ســوی دبیرخانــه جشــنواره 
منتشــر  فیلمســازان  تمــام  بــرای  فراخوانــی  فجــر  فیلــم 
بــه معنــای آغــاز رســمی مهم تریــن رویــداد  ایــن  شــد کــه 
ایــن  بــود.  ســینما  اهالــی  تمــام  بــرای  ایــران  ســینمایی 
بخــش  و  بین الملــل  بخــش  مقــررات  شــامل  فراخــوان 
ــود.  ــاه( ب ــتند و کوت غ، مس ــیمر ــودای س ــران )س ــینمای ای س

بازگشت به فجر  بــه 3 نجفــی  مســعود  مهــر   15 تاریــخ  در 
جشــنواره  عمومــی  روابــط  مدیــر  عنــوان 
ســال  تــا   95 ســال  از  نجفــی  شــد.  معرفــی  فجــر  فیلــم 
1399 بــه عنــوان مدیــر روابــط عمومــی ایــن رویــداد بــا 
و  داروغــه زاده  ابراهیــم  حیــدری،  محمــد  چــون  دبیرانــی 
پــس  و  بــود  کــرده  محمدمهــدی طباطبایی نــژاد فعالیــت 
از یــک وقفــه یــک ســاله، در فجــر چهــل و یکــم، ایــن بــار 
بــا حکــم مجتبــی امینــی، دبیــر جشــنواره بــه ایــن ســمت 

شــد.  منصــوب 

جشنواره چهلم با تمام اتفاقاتش به خاطره ها سپرده شد و حاال در انتظار 
روشن شدن مشعل جشنواره چهل  ویکم هستیم

غ چــهل و یکــم 12 بــرداشـــت تــا پــــرواز سیـمر

فائزه علیمردانی

اعتبار فجر در گستره جهانی جشــنواره 4  دبیرخانــه  مــاه  آذر   12 تاریــخ  در 
ــم  ــم فجــر اعــام کــرد کــه 578 فیل ــی فیل بین الملل
متقاضــی حضــور در بخــش بین الملــل شــده اند. پــس از چندیــن 
ــی جشــنواره در بهمــن و  ــی و بین الملل ــی بخــش مل ســال جدای
ــتقبال  ــت، اس ــر در اردیبهش ــم فج ــی فیل ــنواره جهان ــی جش برپای
فیلمســازان خارجــی از فجــر41 نشــانی دوبــاره از اعتبار ایــن رویداد 

ــت. ــم داش مه

انتظــار  در  ایرانــی  فیلمســازان  غ5  سودای سیمر
در تاریــخ 25 آذر  مــاه، دبیرخانــه جشــنواره فیلم فجر 
ــی  ــی متقاض ــازان ایران ــوی فیلمس ــم از س ــه 75 فیل ــرد ک ــام ک اع
غ شــده اند و این موضــوع بیانگر  حضــور در بخــش ســودای ســیمر
ایــن اســت کــه جشــنواره فیلــم فجــر در هــر شــرایطی بــرای اهالــی 
ســینمای ایــران از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و ســینماگران 

غ چهــل و یکــم هســتند.  ایرانــی، منتظــر پــرواز ســیمر

اهالی رسانه؛ حامیان جشنواره  در تاریــخ 26 آذر مــاه، دبیرخانــه جشــنواره فیلــم 6 
فجــر اعــام کــرد؛ اهالــی رســانه می تواننــد از ایــن 
ــرای حضــور  ــا 4 دی مــاه در ســامانه رســمی جشــنواره ب تاریــخ ت
سینمایی نویســان  کننــد.  ثبت نــام  ســینمایی  رویــداد  ایــن  در 
ــکار  ــدگان اف ــوان نماین ــه عن ــاله ب ــینمایی، هرس ــگاران س و خبرن
عمومــی در پوشــش ایــن رویداد و انتشــار اخبار جشــنواره تأثیری 
بســزا داشــته اند و ایــن بــار  نیــز مشــارکت اهالــی رســانه نشــان از 

ــن  همراهــی داشــته اســت. ای

تبلیغــات  بــا  ایــران  ســینمای  معنا می گیرد7 
جشــنواره؛  دبیرخانــه  مــاه،  7دی  تاریــخ  در   
ایــران  ســینمای  تبلیغــات  مســابقه  عنــوان  تحــت  فراخوانــی 
منتشــر کــرد و مهلــت شــرکت در این مســابقه را 21 دی اعــام کرد؛ 
جــدی گرفتــن تبلیغــات در ســینمای ایــران همــواره مــورد توجــه 
کارشناســان ســینمایی بــوده و فجــر نیــز بــا اهمیــت دادن بــه ایــن 
ــات  ــی تبلیغ ــای کیف ــت ارتق ــت، جه ــاد رقاب ــا ایج ــم، ب ــش مه بخ

ســینمایی گام برداشــته اســت

خانه جشنواره کجاست؟ در تاریــخ 13دی مــاه بــرج میــاد تهــران بــه عنــوان 8 
خانــه جشــنواره و محــل برپایــی بخــش بین الملــل 
و بــازار فیلــم و پردیــس ســینمایی ملــت بــه عنــوان ســینمای 
ــار  ــا در کن رســانه های گروهــی  دوره چهــل و یکــم معرفــی شــد ت
شــور و حــال معمــول و رایــج ســینماهای مردمــی در تهــران و 

شهرســتان ها، عمــده اتفاقــات مهــم جشــنواره در ملــت و میــاد 
متمرکــز شــود.

یــک فراخــوان بــه قامــت تجلــی  اراده ملی 9 
در تاریــخ 24 دی مــاه دبیرخانــه جشــنواره فیلــم 
فجــر فراخــوان بخــش تجلــی اراده ملی چهل و یکمین جشــنواره 
فیلــم فجــر منتشــر شــد و 29 دی مــاه )یــک هفتــه پــس از پایــان 
ــانه ای  ــش رس ــن بخ ــرکت در ای ــت ش ــوان مهل ــه عن ــنواره( ب جش
ــا امســال هــم مشــارکت ســازمان ها و نهادهــا در ارزیابــی  شــد ت

آثــار ســینمایی را شــاهد باشــیم.

کارگاه هایی برای شناخت  سینما10 
در تاریــخ 25 دی مــاه دبیرخانــه جشــنواره فیلــم 
فجــر؛ فراخــوان ثبــت نــام در کارگاه هــای چهل و یکمین جشــنواره 
ــای  ــن کارگاه اعت ــی ای ــدف از برپای ــرد. ه ــر ک ــر را منتش ــم فج فیل
ســینمای ایــران در وجــوه کیفــی اعــام شــده اســت. کارگاه هــای 
آموزشــی و تخصصــی چهــل و یکمیــن جشــنواره بین المللــی 
ــا موضوعــات صــدا،  ــا حضــور اســاتید بین المللــی ب فیلــم فجــر ب
موســیقی، تولیــد مشــترک، فانــد بین المللــی و فیلمنامه نویســی 
در روزهــای برپایــی جشــنواره، از 16 الــی 21 بهمــن مــاه برگــزار 

خواهــد شــد.

سینماهای مردمی در حال  انتخاب11
در تاریــخ 26 دی محمــد رضــا فرجــی مدیــر امــور 
ســینماهای جشــنواره فیلــم فجــر اعــام کرد پس از ارســال شــیوه 
نامــه مصــوب ســتاد برگــزاری جشــنواره فجــر 41 توســط انجمــن 
ــاز و  ــی آغ ــینماهای متقاض ــت س ــا ثب ــینما ه ــه س ــینما داران ب س

مراحــل بررســی توســط کمیتــه نمایــش در حــال انجــام اســت. 

پاسخ به انتظارها در تاریــخ 28 دی مــاه دبیرخانــه جشــنواره فیلــم 12 
فجــر اعضــای هیــات انتخــاب ایــن دوره را اعــام 
را  انتظــارش  رســانه  اهالــی  و  ســینماگران  کــه  اتفاقــی  کــرد. 
ــی  ــاب  معرف ــات انتخ ــای هی ــی اعض ــار وقت ــن ب ــیدند. ای می کش
شــدند کــه انتخاب هــا روزهــای پایانــی خــود را می گذرانــد. ترکیــب 
ایــن گــروه، مثــل همیشــه مــورد ارزیابی نماینــدگان رســانه ها قرار 
گرفــت و البتــه  خــاص بــودن ایــن ترکیــب از  ســینماگرانی چــون 
ــز شــیخ طــادی،  محمدرضــا شــرف الدین، روح هللا ســهرابی،  پروی
حبیــب احمــدزاده و محمدرضا عباســیان گرفته تا محمدحســین 
نیرومنــد و رضــا پورحســین کــه عــاوه بــر فعالیت هــای مدیریتــی 
ــران نزدیــک  ــر، بــه ســینمای ای در عرصــه ســینما، تلویزیــون و هن

ــت.  ــرار گرف ــه  ق ــورد توج ــد، م بوده ان
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در حاشیه بازدید از دبیرخانه چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر:
مجتبی امینی عنوان کرد؛

جشنواره چهل و یکم با شعار  »امید، اخاق و آگاهی« برگزار خواهد شد
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محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 
حاشــیه بازدیــد از دبیرخانــه چهــل و یکمین جشــنواره بین المللی 
فیلــم فجــر  دربــاره تــدارک ســتاد جشــنواره بــرای مشــارکت مــردم 

ایــران از سراســر کشــور در برپایــی ایــن رویــداد صحبــت کــرد.
فجــر41 دومیــن دوره ای اســت کــه در زمــان حضــور اســماعیلی در 
وزارت ارشــاد برگــزار می شــود و او ایــن بــار، در محافــل مختلــف بــا 
امیــد بیشــتری نســبت بــه برپایــی آرمانــی ایــن جشــنواره ســخن 

گفتــه اســت.
وزیــر ارشــاد پــس از بازدیــد از دبیرخانــه جشــنواره ،در گفت وگویــی 
کــه خدمــت دوســتان عزیزمــان در  اظهــار داشــت: جلســه ای 
دبیرخانــه جشــنواره رســیدیم، بســیار امیدبخش بــود. به حمدهللا 
دوســتان عزیزمــان فراتــر از توقعــات و انتظاراتــی کــه داشــتیم، 
تــاش می کننــد. برنامه هــای خیلــی خوبی را تــدارک دیدنــد و طبق 
تقویــم پیش بینــی شــده، کار جلــو مــی رود.  همــه بخش هایــی کــه 
در ایــن فعالیــت حضــور دارنــد، هماهنــگ و همکار در حال پیشــبرد 
ــنواره   ــاءهللا جش ــه ان ش ــدوارم ک ــی امی ــن خیل ــتند و م ــور هس ام
چهــل و یکــم فیلــم فجــر جــزو درخشــان ترین جشــنواره های همــه  

ادوار جشــنواره های فجــر باشــد.
اســماعیلی در ادامــه ایــن دیــدار از کیفیــت آثــار فجــر41 گفــت و 
اظهــار داشــت: دوســتان مــن در بخش هــای مختلــف ســازمان 
ســینمایی و دیگــر بخش هــا تــاش کردنــد تــا تولیداتــی که امســال 
بــه جشــنواره می رســد، بــه لحــاظ کیفــی و محتوایــی نســبت بــه 
گذشــته وضعیــت بهتــری داشــته باشــد و طبــق گزارش هایــی کــه 

ــت.  ــاق رخ داده اس ــن اتف ــم ای ــا داری ــی فیلم ه ــد بررس ــا از رون م
ــه  ــز، چ ــدان عزی ــه هنرمن ــاءهللا هم ــرد: ان ش ــد ک ــه تاکی او در ادام
آنهایــی کــه بــرای جشــنواره امســال فیلــم دارنــد و چــه آنهایــی کــه 
اثــری در ایــن دوره ندارنــد، جشــنواره فیلم فجــر را قله فعالیت های 

ــه  ــه هم ــق ب ــنواره متعل ــن جش ــه ای ــرا ک ــد چ ــور بدانن ــری کش هن
هنرمنــدان عزیــز کشــور مــا و آلبــوم خاطــرات هنــری و هنرمنــدان 

ماســت. 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود: جشــنواره امــروز الحمــدهللا 
بــه ایســتگاه چهــل و یکــم رســیده اســت و یــک ســابقه چهل ســاله 
را پشــت ســر دارد و مرهون زحمات بزرگان حوزه فیلم و ســینمای 
ماســت کــه برخــی از آنهــا االن بیــن مــا نیســتند و یادشــان را گرامــی 
ــال  ــر ح ــه ه ــه ب ــه ک ــن عرص ــوت های ای ــرای پیشکس ــم. ب می داری
بــه اقتضــای سنشــان فعالیت هــای کمتــری دارنــد آرزوی ســامتی 
ــه  ــه در عرص ــوز فعاالن ــه هن ــی ک ــه آنهای ــرای هم ــر و ب ــول عم و ط
نقش آفرینــی بــرای حــوزه هنــر کشــور فعالیــت می کننــد آرزوی 
ســامتی دارم و ان شــاءهللا همگی بتوانند در این جشــنواره بزرگ 

شــرکت کننــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: ویژگــی جشــنواره فجــر مــا مردمــی بــودن آن 
اســت. هیــچ جشــنواره ای در دنیــا ویژگی جشــنواره فیلم فجــر ما را 
نــدارد کــه همــه مــردم در ایــن جشــنواره حضــور دارنــد. اســماعیلی 
افــزود: در جشــنواره فیلــم فجــر فیلم هــا در اتاق هــای تاریــک و 
محــدود چنــد نفــره بررســی نمی شــود، بلکــه فیلم هــا را مــردم 
می بیننــد و انتخــاب می کننــد. امســال هــم در همــه اســتان ها 
ایــن جشــنواره را داریــم و تــاش می کنیــم همــه مــردم ایــران حتــی 
آنهایــی کــه دسترســی بــه ســالن های ســینما ندارنــد ،در روســتاها 
نیــز بتواننــد فیلم هــای جشــنواره را ببیننــد. او در همیــن خصــوص 
تاکیــد کــرد: ســال گذشــته ایــن کار را شــروع کردیــم و با سینماســیار 
فیلم هــا را بــرای کپرنشــینان نمایــش دادیم. امســال هم دوســتان 
ایــن برنامــه را بــه طــور مفصــل تــدارک دیــده انــد و مــا شــاهد ایــن 
خواهیــم بــود کــه همــه مــردم در جشــن بــزرگ ســینمای فجــر 
حضــور دارنــد و ایــن حضــور همــراه بــا شــور و نشــاط خواهــد بــود.

همه مردم در جشن بزرگ فجر حاضرند

فجــر چهــل و یکــم از هــر لحــاظ متفــاوت اســت. از حضــور یــک دبیــر 
جدیــد و پرانگیــزه تــا مشــارکت فیلمســازان تازه نفــس، ســبب 
شــده تــا جشــنواره در دهــه چهــارم برگــزاری اش در جســت وجوی 
افق هــای تــازه  باشــد. »مجتبــی امینــی«  در کادرســازی ایــن دوره 
جشــنواره تــاش کــرده تــا با تلفیقــی از نیروهــای جــوان و باتجربه 
بــه دنبــال بهتریــن دســتاورد در رقــم زدن کیفی تریــن شــرایط، گام 
بــردارد. او در ایــن زمینــه بــا اشــاره بــه فضــای خــاص و ویــژه برپایی 
ایــن دوره جشــنواره، گفــت: امســال شــرایط متفاوت آماده ســازی 
فیلم هــا و برنامه هــای اجرایــی، ســبب شــد همــکاران مــن در 
ســتاد جشــنواره، تــاش مضاعفــی داشــته باشــند تــا بتوانیــم در 
بخش هــای مختلــف، شــاهد رویــدادی مطلــوب و کیفــی باشــیم. 
دبیــر جشــنواره در ادامــه بــه رویکــرد ایــن دوره اشــاره کــرد و گفت: 
جشــنواره چهل ویکــم بــا شــعار اخــاق، امیــد و آگاهــی برگــزار 
می شــود و خوشــبختانه بــر اســاس ایــن چشــم انداز و با مســاعی 
ــه  ــی ب ــار خوب ــران، آث ــدان ســینمای ای ــران فرهنگــی و هنرمن مدی
ایــن دوره جشــنواره رســیده اســت و حضــور ایــن فیلم هــا یــک 

ــد می دهــد. جشــنواره پرشــور و پرنشــاط را نوی
امینــی در ادامــه با اشــاره به مشــارکت کارشناســان و متخصصان 
شناخته شــده در انتخــاب فیلم هــای ایــن دوره، گفــت: هیــأت 
انتخــاب ایــن دوره بــه عنــوان یــک جمــع باتجربــه همدالنــه و 
ــد و زحمــات شــبانه روزی آنهــا در  ــار را بازبینــی کردن مســئوالنه آث
ایــن مــدت جــای سپاســگزاری دارد. بایــد یــک تشــکر ویــژه هــم از 

تهیــه کننــدگان و فیلمســازان بابــت تــاش  مثال زدنی  شــان بــرای 
رســاندن فیلم هــا بــه جشــنواره در شــرایط خــاص داشــته باشــم 
ــد  ــد تولی ــر رون ــه، ب ــات رخ داده در جامع ــال، اتفاق ــه امس ــرا ک چ
ــکل  ــه ش ــا را ب ــم، م ــرایط ه ــن ش ــود و همی ــته ب ــر گذاش ــار تاثی آث

ــاخت. ــون س ــه رهنم ــی از همیش ــانی متفاوت اطاع رس
در شــرایطی کــه مخاطبــان جشــنواره و نماینــدگان رســانه ها 
و همچنیــن اهالــی ســینما و صاحبــان آثــار بــرای اعــام فهرســت 
غ لحظه شــماری می کننــد، امینــی  نهایــی آثــار ســودای ســیمر
مســابقه  بخــش  آثــار  اعــام  نهایــی  زمــان  را  مــاه  دی  پنچــم 
ســینمای ایــران اعــام کــرد و البتــه ایــن نکتــه را یــادآور شــد کــه بــا 
توجــه بــه آماده نشــدن نســخه کامــل برخــی آثــار بــرای بازبینــی، 
ــرار  ــاب ق ــأت انتخ ــی هی ــت نهای ــم در فهرس ــتری فیل ــداد بیش تع
غ  گرفتــه اســت: »بازبینــی آثــار رســیده بــه بخــش ســودای ســیمر
بــه پایــان رســیده و بــا توجــه بــه مهلــت داده شــده بــرای تحویــل 
نســخه نهایــی آثــار، جلســه جمع بنــدی هیات انتخــاب نهایتــا تــا 5 
بهمــن مــاه برگــزار و اســامی آثــار بخــش مســابقه ســینمای ایــران 

غ رســما اعــام خواهــد شــد«. ســودای ســیمر
آنچــه مســلم اســت؛ یکــی از دغدغه هــای دبیــر جشــنواره چهــل 
و یکــم، انتخــاب درســت آثــار  در بعــد کیفــی  و محتوایــی  اســت 
و بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه وجــوه رســانه ای و تجاربــی کــه 
ــار هیــچ  او در عرصــه ســینما و برپایــی جشــنواره ها داشــته، از کن
چیــزی پیرامــون ایــن هدف گــذاری بی تفــاوت عبــور نخواهــد  کــرد.

تالش مضاعف ستاد جشنواره 
فجر۴1 در سالی متفاوت

خبر

خبر



ــنواره  ــن جش ــل و یکمی ــاب چه ــات انتخ ــای هی ــب اعض ترکی
فیلــم فجــر مشــخص شد.چهارشــنبه 28 دی مــاه ایــن خبــر از 
ســوی روابــط عمومــی چهــل و یکمیــن جشــنواره بین المللــی 
مهم تریــن  از  یکــی  ترتیــب   ایــن  بــه  و  منتشــر  فجــر  فیلــم 

چراغ هــای جشــنواره امســال روشــن شــد.
 در ایــن گــزارش نگاهــی بــه ســابقه و رزومــه هــر یــک از اعضــای 

هیــات انتخــاب فیلــم هــا انداختــه ایــم.

حبیب احمدزاده
متولد: 1343/ آبادان

تحصیــات: دکتــری پژوهش هنر از دانشــگاه تربیت مدرس و کارشناســی ارشــد 
ادبیات نمایشــی و کارشناســی سینما دانشگاه هنر

آثــار: ســاخت فیلم هــای مســتند مکــی مــردی از اربعیــن، آخریــن 
تیــر آرش، مــوج زنــده، بهتریــن مجســمه دنیــا و ســینمایی 
معجــزه بناســان )داســتان های هــزار و یــک روز( عضــو هیئــت 
علمــی دانشــکده ســینما و تئاتــر دانشــگاه هنرســایر: نــگارش 
فیلمنامه هــای ســینمایی آنکــه دریــا مــی رود، گفتگــو با ســایه 

)مشــترک(، اتوبــوس شــب )مشــترک(، 50 قــدم آخــر، 
ــت،  ــین قیام ــا ماش ــطرنج ب ــای ش ــگارش کتاب ه ن

ــوف کــور  ــا ب داســتان های شــهر جنگــی، کــد 24 ی
چگونــه ســاخته و پرداختــه شــد.

پرویز شیخ طادی
متولد: 1340/ آبادان

تحصیات: کارشناسی بازرگانی
آثــار: نویســندگی و کارگردانــی فیلم هــای ســینمایی ســرزمین پدربــزرگ، دفتــری 
از آســمان، پشــت پــرده مــه، ســینه ســرخ، دایناســور، شــکارچی شــنبه، روزهــای 

بــرای  چتــری  ویدئویــی  فیلم هــای  جهنــم،  امپراطــور  زندگــی، 
ــتان ــش در نیس ــردار و آت ــوی س ــریال بان ــردان، س کارگ

ســایر: طــراح صحنــه و لبــاس فیلم هــای وصل نیــکان، برج 
مینــو، ســجاده آتــش، آژانــس شیشــه ای، روبــان قرمــز، 

مــوج مــرده، از کرخــه تــا رایــن و دمــام

محمدرضا شرف الدین
متولد: 1337/ اصفهان

تحصیات: کارشناسی عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا
ثــار: تهیه کننــده فیلم هــای ســینمایی بــاد بــه دســتان،  آ
پرنــده بــاز کوچــک، آن ســه، نــوروز، بی همتــا، فرزنــد 

ــقانه ــای عاش ــم، دلتنگی ه ــه و نی ــح، س صب
فیلم هــای  ویــژه  جلوه هــای  مدیــر  ســایر: 
و  هفتمیــن  دبیــر  سینمایی.مســئولیت ها: 
مقــدس،  دفــاع  فیلــم  جشــنواره  دهمیــن 
مدیرعامــل انجمــن ســینمای انقــاب و دفــاع 

س مقــد

دکتر رضا پورحسین
متولد: 1338 تهران

تحصیات: دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس
مدرس روانشناسی در دانشگاه تهران و روان درمانگر

مسئولیت ها: 
مدیر شبکه های تلویزیونی )شبکه چهار سیما، شبکه دو 

سیما، مستند و آموزش(، قائم مقام سیما، مدیر شبکه 
سراسری رادیو، عضو شورای سیاستگذاری حوزه 
هنری، عضو هیئت امنای مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی، عضو هیئت مدیره انجمن سینمای 
انقاب و دفاع مقدس، رئیس ستاد چهره های 

ماندگار، عضو شورای فرهنگ عمومی، عضو شورای 
پروانه نمایش فیلم های سینمایی، عضو هیئت امنای 
موسسه پیشکسوتان هنر، عضو شورای عالی فیلم، 

رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.

روح هللا سهرابی
متولد: 1357/ همدان

تحصیات: کارشناسی هنرهای نمایشی، کارشناس ارشد علوم سیاسی، دکتری 
علوم سیاسی

آثار: کارگردانی فیلم سینمایی، خاکستر و ابر، محدوده ابری، سریال آرام 
می گیریم، ترانه آتش،فیلم کوتاه خورشید دوباره میدمد ، نردبان

سایر: نگارش فیلمنامه های سینمایی خیال شرجی، بامداد، 
دروازه ها، قدم های آخر، تشنگی،

تالیف کتاب های سوگند سکوت، تگرگ در کویر، وجدان 
روشنفکر یا تعصب وجدان، تراژدی گوسفندی که 

ایستاد،خاک، خورشید، خدا، تراژدی اسبی که ایستاد
مسئولیت ها: قائم مقام انجمن سینمای انقاب و دفاع 

مقدس، مدیرکل اداره نظارت بر عرضه و نمایش آثار 
سینمایی

محمدرضا عباسیان
متولد: 1352/ تهران

تحصیات: کارشناسی ارشد فیلمسازی
آثار: ساخت فیلم های مستند میراث موعود، سکوت در تاریکی، 

چهره های مجازی و قانا
سایر: تهیه فیلم های مستند از انزلی تا باکو، زائر، 

افغانستان سرزمین خسته. مسئولیت ها: مدیرکل 
رسانه بین المللی سیما، مدیرعامل موسسه 

رسانه های تصویری، دبیر سی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر، دبیر اولین جشنواره 
بین المللی یاس تهران، عضو هیئت داوران 

جشنواره های فیلم فجر، سینما حقیقت، کوتاه 
تهران.

محمدحسین نیرومند
متولد: 1341/ مشهد

تحصیات: کارشناسی طراحی صنعتی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران، درجه یک هنری.  مولف کتاب های سینمایی و هنری و نگارش 

مقاالت متعدد. برگزاری ورکشاپ های آموزش ایده یابی، کاریکاتور و سواد 
بصری در کشور، تدریس در دانشکده هنرهای زیبا و صدا و 

سیمای جمهوری اسامی و دانشگاه سوره
مسئولیت ها: سردبیر و مدیر مسئول کیهان کاریکاتور، 

مدیر گروه جوان و طرح و برنامه شبکه دو سیما، 
سرپرست دفتر طنز مرکز هنرهای تجسمی و معاونت 
سینمایی حوزه هنری، مدیر عامل انجمن سینمایی 

دفاع مقدس، دبیر شورای ارزشیابی 
هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، 

مشاور هنری وزیر ارشاد، عضو شورای 
پروانه نمایش.

ترکیب اعضای هیات انتخاب
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جشــنواره  بــه  رســیده  فیلم هــای 
جشــنواره های  هماننــد  یکــم«  و  »چهــل 
ضعیــف  فیلمهــای  از  طیفــی  پیشــین، 
می دهــد.  تشــکیل  را  خــوب  بســیار  و 
ارزیابــی فیلم هــا بایــد متناســب بــا شــرایط 
کرونایــی و پســاکرونایی انجــام شــود. در 
ــه  ــینما و مجموع ــه س ــی ب ــس از آن لطمات ــی و پ ــرایط کرونای ش
فعالیت هــای هنــری وارد شــده کــه هنــوز هــم ادامــه دارد. بــا ایــن 
حال شــاهد فیلم های خوبی در جشــنواره چهل و یکم هســتیم.
ــب  بــه لحــاظ مضمونــی، یکــی از اشــکاالت عمــده در جریــان غال
فیلم ســازی در ایــران، این اســت که  نویســندگان و یــا کارگردان ها 
ــناختی« و  ــه ش ــناختی«، »جامع ــن »روان ش ــد و مضامی از قواع
ــن  ــه تبیی ــم ک ــه کنی ــد. توج ــتفاده می کنن ــر اس ــفی« کمت »فلس
غ از قوانین  پدیده هــای زندگــی فــردی و اجتماعــی نمی توانــد فــار
علمــی باشــد. کار فیلمســازی، بیــان هنــری و چنــد الیــه هنــری و 
فلســفی پدیده هــای زندگــی در ســاحت هــای فــردی و اجتماعــی 
و گاهــی جهانــی اســت. در ایــن بخــش، ســینمای مــا دارای ضعف 
»اندیشــه« اســت. البتــه در همــه جشــنواره ها شــاهد چنــد 
ــز  ــال نی ــنواره امس ــم. در جش ــه بوده ای ــر اندیش ــی ب ــم مبتن فیل
ــوان  ــه بت ــی ک ــد ارزش های ــی واج ــی )یعن ــن چنین ــم ای ــد فیل چن
بــه آن بــه مثابــه یــک اثــر عمیــق  نگریســت( ارایــه شــده اســت.

کاهــش  یکــم،  و  چهــل  جشــنواره  دربــاره  دیگــر  نکتــه 
اجتماعــی  رایــج  مســایل  بیــان  و  روایــت  در  »تلخ گرایــی« 
جامعــه  مســایل  انعــکاس  فیلمســاز،  وظیفــه  اســت. 
اگــر  انعــکاس  ایــن  اســت.  جهانــی  جامعــه  حتــی  و  خویــش 
ــود؛  ــام می ش ــی انج ــه خوب ــت ب ــد، ماموری ــه« باش »واقع گرایان
ســیاه،  و  چــرک  جامعــه ای  القــای  و  گرایــی  واقــع  از  دوری  امــا 
ــه دور  ــه ب ــت ک ــی« اس ــان »قضاوت ــن هم ــت. ای ــه نیس منصفان
از انصــاف اســت و موجــب یــأس در مخاطبــان خواهــد شــد. 
ــوی  ــه س ــرفت« ب ــد و پیش ــینما »امی ــد س ــتالت« و برآین »گش
باشــد،  واقع گــرا  می توانــد  فیلمســاز  »افق «هاســت، 
کنــد،  مطــرح  خوبــی  بــه  را  اجتماعــی  منفــی  مســایل 
نــدارد  حــق  امــا  نمایــد؛  بیــان  را  اجتماعــی  آســیب های 
کــه  دهــد  بــروز  گونــه ای  بــه  را  خــود  شــخصی  هیجانــات 
ــاند.  ــه بیفش ــر جامع ــر س ــدی را ب ــردگی و ناامی ــردی از افس گ
کشــور  رایــج  گفتمان هــای  مویــد  کــه  فیلم هایــی  کمبــود 
ــن دوره  ــه ای ــیده ب ــار رس ث ــی آ ــری در ارزیاب ــث دیگ ــد، بح باش

اســت. »گفتمــان علمــی« عامــل اصلــی پیشــرفت و اقتــدار 
امــروز ایــران اســامی اســت. پیشــرفت های مــا درحالــی اســت 
کــه در چندیــن باشــگاه علمــی »هــای تــک« وارد شــده ایم. 
ــرفت های  ــه پیش ــین ب ــده تحس ــه دی ــان ب ــوع، جه ــن موض درای
متاســفانه  امــا  می کنــد،  نــگاه  مــا  فناورانــه«  و  »علمــی 
خودمــان آن را منعکــس نمی کنیــم و بــا هــزاران تاســف گاهــی 
شــاهد »خــود تحقیــری« و »خــود تخریبــی« نیــز هســتیم. 
غفلــت  گرایــی«  علــم  »روحیــه  ایجــاد  از  مــا  ســینمای  چــرا 
می کنــد؟ مایــه علمــی آن کــم اســت، یــا دغدغــه آن کمینــه 
اســت؟ فرامــوش نکنیــم بخش مهمی از ســینمای امــروز دنیا، 
گشــودن پنجــره ای بــرای ایجــاد روحیــه علــم گرایــی در جامعــه 
را در دســتور کار خــود دارد. ایــن موضــوع در ســینمای ایــران 
ــی  ــان علم ــترش گفتم ــه گس ــت. البت ــی اس ــص فراوان دارای نق
ــودک و  ــینمای »ک ــی« و س ــی تخیل ــینمای »علم ــتر در س بیش
نوجــوان« جلــوه دارد، امــا در ســینمای رئــال نیــز هــزاران ســوژه 
جــذاب بــرای فیلمســازی وجــود دارد کــه در ســینمای ایــران 
مشــاهده نمی شــود. شــاید بهتــر اســت بگویــم مخاطبــان 
موضوعــات  از  ســینما،  کاری  کــم  دلیــل  بــه  مــا  مــردم  و 
هســتند. محــروم  دانــش،  و  علــم  حــوزه  در  دراماتیــک 
 نکتــه دیگــر نبــود »فیلم هــای کمــدی« در جشــنواره اســت. 
جشــنواره  فیلم هــای  برخــی  در  طنــز  از  رگه هایــی  البتــه 
گاهــی   البتــه  و  اســت  کامــی  عمدتــا  کــه  می شــود  دیــده 
بــا شــوخی های غیرعرفــی کوشــش مــی کننــد  فیلمســازان 
مقدمــات خنــده و نشــاط را فراهــم کننــد، امــا بــه نظــر مــن 
کــه  اســت  قواعــدی  دارای  کمــدی  فیلــم  نیســتند.  موفــق 
در  شــاید  کام.  تــا  می بــرد  بهــره  »موقعیــت«  از  بیشــتر 
فیلم هــای  ســاخت  اقتصــادی،  و  اجتماعــی  امــروز  شــرایط 
باشــد. داشــته  بیشــتری  ضــرورت  نجیــب،  آور  نشــاط 
ثــار ارســال شــده به جشــنواره »چهــــل و یــــــکم« هــمــــاننـــــد  آ
را  فیلم هــا  از  گســترده  طیفــی  پیشــــین،  جــــــشنواره های 
تــــــشکیل می دهــــــد و بــه زعــم مــن، ارزیابــی فیلم هــا بایــد 
متناســب بــا شــرایط کرونایــی و پســاکرونایی انجــام شــود. در 
شــرایط کرونایــی و پــس از آن لطماتــی بــه ســینما و مجموعــه 
ــا  ــه دارد. ب ــم ادام ــوز ه ــه هن ــده ک ــری وارد ش ــای هن فعالیت ه
ایــن حــال  و بــا توجــه بــه شــرایط مختلــف پیرامــون ســینمای 
ایــران، شــاهد فیلم هــای خوبــی در جشــنواره چهــل و یکــم 
هســتیم و کارگردان هــا و تهیه کننــدگان و نیــز عوامــل فنــی 
در  کــه  داشــته اند  برانگیــزی  تحســین  زحمــات  هنــری،  و 
آنــان  قــدردان  بایــد  دارد.  ادامــه  هــم  هنــوز  فیلم هــا  برخــی 
ــد  ــش می زنن ت ــه آب و آ ــود را ب ــروز، خ ــرایط ام ــه در ش ــیم ک باش
تــا بــه طبــع بــزرگ مخاطبــان ســینمای ایــران، پاســخ بدهنــد.

تش آب و آ
ــر ۴1 ــی در فج ــینماگران ایران ــور س ــی حض ــتی در ارزیاب یادداش

یادداشت

رضا پور حسین 
روانشناس و 

استاد دانشگاه
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رکوردداران هیات انتخاب 
در  ۴1 دوره جشنواره

غ جشنواره چهل و یکم در حالی مشخص شدند که به جز محمد حسین نیرومند که  اعضای هیات انتخاب بخش سودای سیمر
جزو رکورد داران حضور در این بخش است، مابقی برای اولین بار است که تجربه حضور در این هیات را دارند.

حسین کرمی با ثبت 10 حضور در این بخش کماکان رکورددارمحسوب می شود.
در این اینفوگرافی به مرور ترکیب اعضای هیات انتخاب طی چهل و یک دوره برگزاری جشنواره فجر می پردازیم. با ذکر این نکته که 

در دوره های اول، دوم،سوم، چهارم،یازدهم،دوازدهم ، سیزدهم و سی و نهم هیات انتخابی معرفی نشد.هم چنین دوره های 
ششم،هفتم،هشتم و نهم ترکیب  هایی تقریبا مشابه به هم  داشته اند.

حسین
کــرمی

مجـیـد 
رضاباال

محمد ابراهیم
صـلواتی فـرد

محمد حسین 
نیـرومـنـد

اعضــای هیــات “کمیته انتخــاب بخش آماتــور”: اول
سیدحســین حقگــو، اکبــر حــر، جــواد شــمقدری، 
رســتگارپناه،  حمیــد  نظرعلیــان،  محمــود 
محمدمهــدی حیدریــان و مســعود ترقی جــاه

دوم
معرفی نشد

سوم
معرفی نشد

معرفی نشد
چهارم

عبــدهللا اســفندیاری، محمدمهــدی حیدریــان، 
ــان ــر کریمی ــجاع نوری و محمدباق ــا ش علیرض

پنجم

ــی و  ــین حقیق ــفندیاری، محمدحس ــه اس عبدال
علیرضــا شــجاع نوری

ششم

عبدالــه اســفندیاری، محمدعلــی حســین نژاد، 
محمدحســین حقیقــی و علیرضــا شــجاع نوری

هفتم

عبدالــه اســفندیاری، محمدعلــی حســین نژاد، 
محمدحســین حقیقــی و علیرضــا شــجاع نوری

هشتم

عبدالــه اســفندیاری، محمدعلــی حســین نژاد و 
محمدحســین حقیقــی 

نهم

محمدرضــا بزرگ نیــا، محمدرضــا تخت کشــیان، 
پــوران درخشــنده، مجیــد رضابــاال، جمــال شــورجه، 
محمــد ابراهیــم صلواتی فــرد، داریــوش فرهنــگ، 

مجتبــی مشــیری و محمدحســین نیرومنــد

بیست و ششم

نــادر  رجبــی،  محمــد  الماســی،  جهانگیــر 
رســول  و  فــروزش  ابراهیــم  طالــب زاده، 

ر قلی پــو مال

پانزدهم

داریــوش  رضابــاال،   مجیــد   ، داروغــه زاده  ابراهیــم 
فرهنــگ، حســین کرمــی، محمدحســین لطیفــی، علــی 

معلــم و مازیــار میــری

سی و دوم

معرفی نشد دوازدهم

الماســی،  جهانگیــر  ســجادپور،  ســیدعلیرضا 
پژمــان  درخشــنده،  پــوران  حبشــی،  بهمــن 

نجاریــان حســن  و  لشــگری پور 

بیست و نهم

عزیــز  ترابــی،  حســین  الماســی،  جهانگیــر 
محمــد  صدرعاملــی،  سیدرســول  ســاعتی، 

متوســالنی

هجدهم

ــی  ــار، محمدعل ــس آبی ــمی، نرگ ــاء هاش ــید ضی س
ــال  ــی، جم ــین کرم ــروغ، حس ــاد اف ــین نژاد، عم حس

ــی ــین مرقات ــا حس ــد و طاه امی

سی و پنجم

حمیــد  و  رئیســیان  علیرضــا  آفریــده،  محمــد 
محبــی

دهم

ســعید حاجی میــری، مرتضــی رزاق کریمــی، 
مجیــد رضابــاال، ســیامک شــایقی، محمــد 
ابراهیم صلواتی فرد، مینو فرشــچی، حســین کرمی و مجید مشــیری

بیست و هفتم

عزت الــه انتظامــی، کیومــرث پوراحمــد، 
و  طائرپــور  فرشــته  درویــش،  احمدرضــا 

مجیــد مجیــدی

شانزدهم

احمــد امینــی، رســول صدرعاملــی، حســین کرمــی، 
محمدعلــی باشــه آهنگــر، محمــد احســانی، مجیــد 

رضابــاال و بهنــام بهــزادی

سی و سوم

معرفی نشد سیزدهم

بهمن حبشــی، عزیزهللا حمیدنــژاد، علی رفیعی، ســیدعلیرضا 
ســجادپور، جــواد طوســی، جلیــل عرفان منــش، مینو فرشــچی، 

حبیب الــه کاسه ســاز و حمیــد نعمت الــه 

سی ام

امیــر اثباتی، ســیروس الونــد، مجید انتظامی، 
منوچهــر  ســاعتی،  عزیــز  تبریــزی،  کمــال 

مظفــری مجیــد  و  شاهســواری 

نوزدهم

ــاال،  ــد رضاب ــی، مجی ــد امین ــی، احم ــود ارباب محم
پوران درخشــنده، ســید جمال ســاداتیان، حسین 

کرمــی و محمدهــادی کریمــی

سی وششم

جعفــر  اربابــی،  محمــود 
محمدابراهیــم  مقــدم،  صانعــی 
ملکــی کامــران  و  عنصــری  ناصــر  صلواتی فــرد، 

بیست و یکم

محمــد احســانی، محمــود اربابــی، همایــون 
اســعدیان، یلــدا جبلــی، رضــا درســتکار، ســید 

محمــود رضــوی و حســین کرمــی
سی و هشتم

حاجــی  عزیزالــه  اقدامــی،  مجتبــی 
مشــهدی، ســعید حاجی میری، پوران 
درخشــنده، جعفــر صانعی مقــدم، محمدابراهیــم صلواتی فــرد و 

ــگ ــوش فرهن داری

بیست و سوم

ــه  ــده، عزیزال ــن برزی عبدالحس
مجیــد  مشــهدی،  حاجــی 
رضابــاال، جمــال شــورجه، یدالــه صمــدی، حســین کرمــی، 

نیرومنــد محمدحســین  و  مشــیری  مجتبــی 

بیست و پنجم

بنــی اردالن،  اســماعیل  افخمــی،  بهــروز 
مجیــد  زندبــاف،  حســین  درخشــنده،  پــوران 
شاه حســینی، اســفندیار شــهیدی و محمدحســین 

منــد و نیر

چهلم

معرفی نشد یازدهم

حبیب کاوش، بهمن حبشــی، مجید 
انســیه  ســیفی،  حجت الــه  رضابــاال، 
شــاه حســینی، محســن علی اکبــری و ســیدعلیرضا ســجادپور

بیست و هشتم

امیــر اثباتــی، ابوالحســن داودی، داود رشــیدی، 
یونــس صباحــی و حبیب الــه کاسه ســاز

هفدهم

فریــدون  اســدی،  شــهرام  احســانی،  محمــد 
جیرانــی، محمــد باقــر قهرمانــی، حســین کرمــی، 

نــوری و رضــا مقصــودی علیرضــا شــجاع 

سی و چهارم

سیدمجید پورطباطبایی، مسعود ترقی جاه، 
سیدعلی اکبر حجازی، سیدحسن خامنه ای، 

سیدعلیرضا سجادپور، محمد شریعتی، ناصر 
عنصری، اصغر فهیمی فر، حمید کاظمی، 

محمدهادی کریمی، علیرضا محسنی، مجتبی مشیری و 
اکبر نبوی

چهاردهم

مهــدی  شایســته،  مصطفــی  حبشــی،  بهمــن 
صبــاغ زاده، جلیــل عرفــان منــش، مهــدی عظیمــی 

ــد  ــین نیرومن ــد حس ــم، محم ــی معل ــادی، عل ــر آب می

سی و یکم

رضــا  ترابــی،  حســین  پوراحمــد،  کیومــرث 
گــودرزی،  فاطمــه  ســاعتی،  عزیــز  درســتکار، 
میرزمانــی ســیدمحمد  و  موســوی  ســیدغامرضا 

بیستم

حســن  حســین نژاد،  محمدعلــی  امینــی،  احمــد 
خجســته، شــاهرخ دولکــو، بهــروز شــعیبی، حســین 

کرمــی و رضــا مقصــودی

سی و هفتم

مجتبی اقدامی، جعفر صانعی مقدم، 
محمدابراهیم صلواتی فرد، یداله 

صمدی، جواد طوسی، مجتبی مشیری و هارون یاشایی

بیست و دوم

همایون اســعدیان، ســیروس الوند، 
زندبــاف،  حســین  رضابــاال،  مجیــد 
ــد  ــی، مجی ــین کرم ــاری زاده، حس ــد ق ــرد، مجی ــم صلواتی ف ابراهی

بشــیری و محمدحســین نیرومنــد

بیست و چهارم

ایــن دوره کــه تحــت تاثیــر شــیوع کرونــا بــود هیــات انتخــاب 
ابتــدا  همــان  از  فیلم هــا  و  نداشــت  مرســوم  روال  بــه 
داوری شــدند و محمــد احســانی، ســاره بیــات، مرتضــی 
ــاداتیان و  ــال س ــید جم ــدی، س ــا جاوی ــی، نیم ــرام توکل ــدی، به پورصم

مصطفــی کیایــی آثــار را داوری کردنــد.

سی و نهم

روح هللا  پورحســین،  رضــا  احمــدزاده،  حبیــب 
ســهرابی، محمدرضــا شــرف الدین، پرویز شــیخ طــادی، محمدرضا 

عباســیان و محمدحســین نیرومنــد

چهل ویکم
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شماره یک ، یکشنبه 2  بهمن 1401

محمد حسین نیرومند در گفت وگو با نشریه جشنواره عنوان کرد:

»محمدحســین نیرومنــد« از مدیــران خوشــنام و شــناخته شــده هنــری و ســینمایی، یکــی از اعضــای هیــأت انتخــاب چهــل و یکمیــن 
جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر اســت. او در گفت وگــو بــا  نشــریه جشــنواره ، دیدگاه هــای اجمالــی خــود را دربــاره ایــن دوره 

ــه داده اســت. جشــنواره ارائ

نمود عدالت فرهنگی در تولیدات فجر   ۴1 

ــما در  ــه ش ــرافی ک ــه اش ــه ب ــا توج ب
ادوار مختلــف جشــنواره فیلــم فجــر بــر 
ایرانــی  ســینماگران  توســط  شــده  تولیــد  ســینمایی  ثــار  آ
داشــته اید و بــه ویــژه ایــن کــه در دوره پیــش نیــز عضــو هیــأت 
انتخــاب ایــن رویــداد فرهنگــی بودیــد، از نظــر شــما مهم  تریــن 

ویژگی تولیدات امسال ارائه شده به جشنواره چیست؟ 
کــه  اســت  ایــن  امســال،  جشــنواره  مهــم  ویژگی هــای  از 
»عدالــت فرهنگــی« تــا حــدودی در تولیــدات قابــل مشــاهده 
ــران زمیــن از شــمال غربــی  اســت. ســاخت فیلــم در گســتره ای
تــا جنــوب شــرقی، نمونــه آن اســت. تنــوع اقلیمــی نیــز در 
جشــنواره نمــود دارد.از ویژگی هــای دیگــر ایــن دوره جشــنواره 
ــج  ــای رای ــران، فیلم ه ــینمای ای ــد س ــار جدی ث ــه در آ ــت ک آن اس
فیلم هــای  اصطــاح  )بــه  تک لوکیشــن  بــه  محــدود  و  ارزان 
آپارتمانــی( کمتــر مشــاهده می شــود ضمــن آن کــه در کنــار 
ایــن اتفــاق خــوب، فیلم هــا از تنــوع موضوعــی هــم برخــوردار 
هســتند. امســال ســینمای اجتماعــی بــا چنــد فیلــم خــوب 
ثــار ســینمایی را راضــی  می توانــد عاقه منــدان ایــن دســت آ
کنــد. خوشــبختانه گونــه ســینمای دفــاع مقــدس امســال 
ــات داوران را  ــه هی ــا توج ــته، حتم ــال های گذش ــاوت از س متف

ــرد.  ــد ک ــب خواه ــود جل ــه خ ب

حضــور  گذشــته  ســال  باشــد  خاطرتــان  اگــر 
ــنواره  ــاخصه های جش ــی از ش ــه یک ــی ب ــای فیلم اول کارگردان ه
بــدل شــده بــود. ظاهــرا امســال هــم ایــن حضــور پررنــگ بــوده 

ثار فیلم اولی ها در فجر41 چیست؟  است. تحلیل شما از آ
همان طــور کــه شــما بــه درســتی اشــاره کردیــد، کارگردان هــای 
ــا موضوعــات جســورانه  اول ماننــد ســال گذشــته پرتــوان و ب
ــع  ــن مقط ــد در ای ــازه بدهی ــد. اج ــور یافته ان ــنواره حض در جش
مصداقــی صحبــت نکنــم امــا بــه نظــر می رســد فیلم هــای ایــن 
امســال خواهــد  بهترین هــای جشــنواره  کارگردان هــا، جــزو 

بــود.

جشــنواره فیلــم فجــر محــل بــروز و ظهور اســتعدادهای 
تــازه بــوده اســت و در ایــن زمینــه بــا یــک تغییــر نســل روبــه رو 
شــده ایم. آیــا امســال هــم می توانیــم شــاهد حضــور نســل  

جدید و پویای بازیگران سینمایی باشیم؟
بلــه. فرصــت پدیــد آمــده، باعــث حضــور بازیگــران جــوان شــده 
ــف  ــار مختل ث ــم در آ ــال ه ــاق امس ــن اتف ــن ای ــگاه م ــت. از ن اس
رخ داده بــه طــوری کــه برخــی بازیگــران جــوان، می تواننــد در 

ــوان چهره هــای ســینمایی مطــرح شــوند. ــه عن ــده ب آین

تحلیــل شــما از برپایــی ایــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر 
بــا توجــه بــه همــه تاش هــا و خبرســازی ها بــرای کم رونــق 

ساختن یا کم رونق جلوه دادن آن چیست؟ 
بــه تعبیــر مــن، جشــنواره امســال نشــان خواهــد داد کــه 
کــه  از آن اســت  بزرگ تــر  ایــران  تولیــد در ســینمای  جریــان 
می کنــم  فکــر  کننــد.  ایجــاد  آن  در  خللــی  حرکت هــا،  برخــی  
اکثــر هنرمنــدان ســینمای ایــران بــر ایــن باورنــد کــه جشــنواره 
نــکات  از  اســت.  ایــران  ســینمای  ملــی  جشــن  فجــر،  فیلــم 
جالــب و تأمل برانگیــز جشــنواره، حضــور برخــی چهره هایــی 
اســت کــه از بیــرون وانمــود می شــود کــه چنــدان رغبتــی 
اتفاقــا فعاالنــه در جشــنواره امســال  بــه کار ندارنــد ولــی 

حضــور دارنــد.

ثــار ارائــه  و در پایــان، در مقــام مقایســه، تحلیــل شــما از آ
شده به جشنواره چهلم و چهل ویکم چیست؟ 

بــه عنــوان کســی کــه عضــو هیــأت انتخــاب ســال گذشــته هــم 
بــوده ام و بــا جــرات می توانــم بگوییــم میانگیــن ســطح کیفــی 
گذشــته  ســال  فیلم هــای  از  اگــر  امســال  فیلم هــای  فنــی  و 

ــود. ــر نخواهــد ب بیشــتر نباشــد، کمت

جشنواره فجر؛ بخش بین الملل - شماره41

بخش جالب سرخپوســتان و 
سیاه پوســتان در سینما

جنبــی،  بخش هــای  در  و  جشــنواره  دوره  اولیــن  در 
بخــش چشــم انــداز ســینمای کوبــا ، بخــش ســینمای 
ایتالیــا از نئورالیســم و بخــش جالــب سرخپوســتان و ســیاه 
پوســتان در ســینما برگــزار شــد. در بخــش ســینمای ایتالیــا 
ــاده« و  ــاع«، »ج ــی دف ــهر ب ــون » رم ش ــی چ ــای مهم فیلم ه

»دزد دوچرخه« نمایش داده شــد.
در  غالــب  رویکــرد  دلیــل  بــه  دوره،  ســومین  و  دومیــن  در 
توجــه پررنگ تــر بــه ســینمای ایــران، جشــنواره بــه صــورت 
در  جشــنواره،  دوره  چهارمیــن  در  امــا  شــد  برگــزار  داخلــی 
فیلم هــای  بــر  عــاوه  آســیا،  ســینمای  چشــم انداز  بخــش 
برخــی از فیلمســازان ایرانــی، فیلم هایــی مثــل شــطرنج بــاز 
)ســاتیا جیــت رای( و سانشــوی مباشــر )گنجــی میزوگوشــی( 
هــم  ویــژه  نمایش هــای  دربخــش  درآمــد.  نمایــش  بــه 
ــکو  ــه، فرانچس ــران تاورنی ــی، برت ــرادران تاویان ــی از ب فیلم های

....نمایــش داده شــد. و  رزی 
ــژه  ــای وی ــش نمایش ه ــنواره و در بخ ــن دوره جش در پنجمی
جشــنواره، فیلم هایــی از لــوک بســون و آنــدره وایــدا نمایــش 
داده شــد. در ایــن ســال بخشــی بــا عنــوان از منظــر ســه 
قــاره برگــزار شــد. دوره هایــی کــه البتــه نمایــش فیلم هــای 
ــران و  ــینمای ای ــان س ــن مخاطب ــنواره، در بی ــی در جش خارج

دانشــجویان ســینما، مخاطبــان پروپاقرصــی داشــت.

تارکوفســکی وارد می شود
جشــنواره،  دوره  ششــمین  بین الملــل  بخــش 
فیلم هــای  آن  در  کــه  داشــت  متنوعــی  کنداکتــور 
ثــار  آ مــرور  بــر  عــاوه  می شــد.  داده  نمایــش  خارجــی 
ــا  ــری ب ــش دیگ ــا، در بخ ــینمای غیرمتعهده ــازان و س فیلمس
از  تارکوفســکی، مجموعــه ای  ایثــار ودنیــای  امیــد،  عنــوان 
شــوروی  شــهیر  فیلمســاز  تارکوفســکی  آنــدری  فیلم هــای 
عاقه منــدان  اســتقبال  بــا  کــه  شــد  داده  نمایــش  ســابق 

ســینما و منتقدان مواجه شــد.

آغــاز رقابت در بخــش بین الملل
جشــنواره،  دوره  هفتمیــن  بین المللــی  بخــش  در   
ســال ها  آن  در  کــه  نوجوانــان  و  کــودکان  ســینمای 
ــای  ــی از بخش ه ــوان یک ــه عن ــود، ب ــده ب ــتقل نش ــوز مس هن
فجــر بــه صــورت رقابتــی برگــزار شــد و 6 پروانــه زریــن در ایــن 
بخــش اهــدا شــد. در ایــن دوره جشــنواره بخــش بزرگداشــت 
از  فیلم هایــی  و  شــد  اضافــه  خارجــی  معتبــر  ســینماگران 

غ بین الملل به قاب بهمن بازگشت سیمر
ــس  ــه پ ــت ک ــالی اس ــن س ــال اولی امس
بین المللــی  جشــنواره  ســال  چنــد  از 
فیلــم فجــر همزمــان بــا  جشــنواره اصلــی فیلــم فجــر یــا بــه 
اصطــاح هفت،هشــت ســال گذشــته جشــنواره ملــی فیلــم 
فجــر برگــزار می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه بین المللــی 
بــودن از ابتــدا جــزو تعریــف و هدف گــذاری ایــن رویــداد بــوده 

ــت. اس

لیال آمره

گفت و گو

ش
گزار

محمد تاجیک
روزنامه نگار
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ــش  ــدا نمای ــدره وای ــوجیرو اوزو و آن ــف، یاس ــرگئی پاراجان س
ــنواره  ــش جش ــنواره، بخ ــتمین دوره جش ــد. در هش داده ش
ــر در  ــار حاض ث ــب آ ــد و منتخ ــه ش ــر اضاف ــه فج ــنواره ها ب جش

جشــنواره های معتبــر جهانی بــه نمایش در آمد.
لــورل  فیلم هــای  دربــاره  ویــژه ای  بخــش  دوره،  ایــن  در 
از  ویــژه ای  خارجــی  میهمانــان  و  شــد  برگــزار  هــاردی 
ــه  ــینمایی ب ــدان س ــا منتق ــی ت ــنواره های خارج ــران جش مدی

آمدنــد. جشــنواره 

یــک بخش جدید و ســایه یک اتفاق 
 در  دوره نهــم  جشــنواره، در ارائــه ســینمای جهــان 
بخــش  در  و  شــد  نزدیک تــر  شــدن  معاصــر  بــه 
ســال های  بیــن  کــه  فیلم هایــی  جشــنواره ها  جشــنواره 
1983 تــا 1989 ســاخته شــده بــود، بــه نمایــش در آمــد. در 
ایــن دوره برخــی از میهمانــان خارجــی بــه دلیــل هــراس از 
عذرخواهــی  جشــنواره  در  حضــور  از  فــارس،  خلیــج  جنــگ 

کردند.
تحــت  کوروســاوا  فیلم هــای  مجموعــه  دهــم،  دوره  در 
بــه فرجــام نیــک  کیــرا کوروســاوا، شــرق و ایمــان  عنــوان آ
اینگمــار برگمــن،  بــا عنــوان   اینگمــار برگمــان  و فیلم هــای 

شــدند. داده  نمایــش  سرگشــتگی  و  تردیــد  غــرب، 

از الیور اســتون تــا آنتونی کویین
ســینمای  بخــش  در  یازدهــم  جشــنواره  در   
بین المللــی، بخش هــای متنــوع و متفاوتــی از مــرور 
ســینمای چیــن کایگــه تــا ســینمای دینــی بــه روایــت کارل 

درایر وجود داشت.
بین الملــل،  بخــش  در  هــم  دوازدهــم  جشــنواره  در 
بــود  فیلــم   8 نمایــش  ورنــر هرتســوگ شــامل  بزرگداشــت 
ــا از  ــوان گودزی ــا عن ــا ب ــاره گودزی ــم درب ــش 15 فیل ــا نمای ت

بــود. آغــاز 
بزرگداشــت  چهاردهــم  و  ســیزدهم  جشــنواره  در 
برگــزار شــد؛  کارگردان هــای مطرحــی در بخــش بین الملــل 
در  و  میزوگوچــی  کنجــی  بزرگداشــت  ســیزدهم  دوره  در 
دوره چهاردهــم بزرگداشــت فریتــس النــگ برگــزار شــد. در 
ثــار توشــیرو میفونــه و  پانزدهمیــن دوره جشــنواره، مــرور آ
و  بــود  الملــل  بیــن  بخــش  از جذابیت هــای  اســتون  الیــور 

آمدنــد. جشــنواره  بــه  زیــادی  خارجــی  میهمــان 
بزرگداشــت کارگردانــان مطرحــی مثــل  در دوره شــانزدهم 
فــرد زینه مــان، کیشلوفســکی و بازیگــری مهــم و پرطرفــدار 

ــد. ــزار ش ــن برگ ــی کویی ــل آنتون مث
مثــل  فیلمســازانی  بزرگداشــت  بــه  هفدهــم  درجشــنواره 
روبــر برســون، مارســل کارنــه و برتــران تاورنیــه توجــه شــد 
و کریســتف زانوســی از مهمانــان معــروف جشــنواره بــود.

فجر1٨ و رکورد شــکنی حضور 
میهمانــان معروف

ــل   در جشــنواره هجدهــم، فیلمســازان مشــهوری مث
رزی،  فرانچســکو  گاوراس،  گوســتاو  کنســتانتین 
ــد  ــنواره آمدن ــه جش ــاد ب ــی عق ــی و مصطف ــتف زانوس کریس
کــه بــه نوعــی در زمینــه حضــور میهمانــان خارجــی رکــورد 

شد. شکنی 

مشــهوری  میهمانــان  نیــز  جشــنواره  دوره  نوزدهمیــن 
نــوری بیگــه جیــان داشــت و  پلــوس و  آنجلــو  تئــو  مثــل 
در بیســتمین دوره جشــنواره بزرگذاشــت کلــود شــابرول، 
شــد.  برگــزار  دلــون  لــن  آ و  تیــه  پوآ ســیدنه  کازان،  الیــا 
بیســت ویکمیــن دوره جشــنواره نوبــت توجــه بــه چارلــی 
و  بــود  کوریســماکی  ی  ک  آ و  اوزو  ســالگی  صــد  چاپلیــن، 
در بیســت ودومیــن دوره جشــنواره، 68 میهمــان خارجــی 
بــه جشــنواره آمدنــد و از قهرمــان ژانــگ ییمــو تــا دشــت 
بین الملــل حضــور  بخــش مســابقه  در  کاســتنر  کویــن  بــاز 

داشــتند.

اوج گیــری کمی و کیفی
ــان  ــنواره، 88 میهم ــومین دوره جش ــت وس  در بیس
جشــنواره،  دوره  وچهارمیــن  بیســت  در  و  خارجــی 
و  بیســت  در  داشــتند.  حضــور  فجــر  در  میهمــان   192
عنــوان  بــا  جالبــی  بخــش  جشــنواره،  دوره  پنجمیــن 
میهمــان   77 دوره  ایــن  در  برگزارشــد.  پایــداری  ســینمای 
ــد. بخــش بین الملــل جشــنواره  ــه جشــنواره آمدن خارجــی ب
جشــنواره،  تعریــف  بــا  هم راســتا  وششــم  بیســت 
ــه بخــش ســینمای معناگــرا بــه  بخش هــای متنوعــی از جمل
جشــنواره اضافــه شــد و درایــن ســال 57 میهمــان خارجــی 

بــرای حضور در جشــنواره به ایران آمدند.
ــای  ــراردادن چهره ه ــه ق ــم، در ادام ــت وهفت ــنواره بیس جش
ــکاک،  ــورد، هیچ ــان ف ــت ج ــان، بزرگداش ــینمای جه ــم س مه
شــد.  برگــزار  فجــر  در  کاپــوال  و  لــی  مایــک  نیومــن،  پــل 
داشــت  خارجــی  میهمــان   48 وهشــتم  بیســت  جشــنواره 
و بخش هایــی چــون ســینمای کشــورهای اکــو و مســابقه 

گرفــت. قــرار  بین الملــل  بخــش  در  آســیا  ســینمای 
جشــنواره بیســت و نهــم 71 میهمــان خارجــی و جشــنواره 
ســی ام، فجــر بین الملــل بــا یــک رکوردشــکنی تــازه، بــه عــدد 
139 میهمــان خارجــی رســید و بخشــی بــا عنــوان ســینمای 
ســعادت )مســابقه ســینمای کشــورهای جهــان اســام( در 

ایــن دوره برگــزار شــد.

ســال های آزمون و خطا
 پــس از تــداوم برپایــی بخش بین الملــل جشــنواره 
ســال  از  ســی ودوم،  و  یکــم  و  ســی  دوره هــای  در 
93، بخــش بین الملــل از بخــش ملــی و اصلــی جشــنواره 
در  فجــر  فیلــم  جشــنواره  اختتامیــه  نزدیکــی  شــد.  جــدا 
بــرای  نبــود فرصــت  و  برلیــن  بــا شــروع جشــنواره  بهمــن 
اعــام  تفکیــک  ایــن  دالیــل  از  خارجی هــا  پررنــگ  حضــور 
ــل  ــش بین المل ــردر بخ ــنواره فج ــود جش ــرار ب ــدا ق ــد. ابت ش
ــا عنــوان جشــنواره بین المللــی فیلــم تهــران برگــزار شــود  ب
کــه ایــن تصمیــم تاییــد نشــد و در ادامــه جشــنواره جهانــی 
فیلــم فجــر در 6 دوره برگــزار شــد و تــاش شــد تــا بــا شــکل 
از  ســینمایی  چهره هــای  حضــور  و  متفــاوت  برگــزاری 
ــا  ــا دنی ــران ب کشــورهای مختلــف جهــت تعامــل ســینمای ای

گام های مثبتی برداشــته شــود.
از  پــس  و  کشــور  ســینمایی  مدیریــت  جدیــد  دوره  در 
جشــنواره  باردیگــر  شــد  بنــا  گرفتــه،  صــورت  بررســی های 
بین المللــی فیلــم فجــر در دو بخــش ملــی و بین المللــی، 

برگــزار شــود. مــاه  بهمــن  در 

ش
گزار

ش
گزار



و  مخاطبــان  از  بســیاری  بــرای 
بــه  نکتــه  ایــن  شــاید  خبرنــگاران 
کــه  باشــد  نیفتــاده  جــا  درســتی 
ســال ها  از  بســیاری  در  جشــنواره 
هنرمنــدان  و  رســانه  اهالــی  میزبــان 
اســت.  نبــوده  واحــد  ســالن  یــک  در 
تــا72   61 ســال های  بیــن  فاصلــه  در 
فیلم هــا   پاســخ  و  پرســش  نشســت   ،
آن  در  نداشــت.  در جشــنواره وجــود 
دوره، حتــی پیش بینــی مکانــی بــه نــام 
»ســینمای رســانه«   در ایــن رویــداد 
دیــده نشــده بــود و اساســا  بــه دلیــل 
تعــداد کــم روزنامه هــا و شــبکه های 

دیــداری و شــنیداری، تعــداد خبرنــگاران ســینمایی رســانه ها چنــدان 
زیــاد نبــود و منتقــدان ســینمایی نیــز بــه فعــاالن عرصــه نقــد فیلــم 
در معــدود مجــات تخصصــی ســینمایی و  برخــی هفته نامه هــای 
مطــرح آن دوره محــدود بودنــد. در آن ســال ها، یــک ردیــف آخــر 
ــینمای  ــابقه س ــش مس ــای بخ ــان فیلم ه ــرح میزب ــالن های مط از س
می شــد. داده  اختصــاص  رســانه  اهالــی  اســتفاده  بــرای  ایــران، 
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هنرمندان : باغ کتاب
هنرمندان : چارسو

هنرمندان : برج میاد

در ســال 1372، بــرای اولیــن بــار سینماشــهرقصه )در مجــاورت ســینما آزادی و بــا ظرفیتــی نزدیــک بــه 
300 نفــر( بــه اهالــی رســانه های گروهــی اختصــاص داده شــد و اولیــن بــار نشســت های پرســش و پاســخ 
در ایــن ســالن بــه مدیریــت اتحادیــه تهیه کننــدگان برپــا شــد. اتفاقــی کــه چنــد ســال بعــد و بــا آغــاز بــه کار 

خانــه ســینما و انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینمایی، بــه ایــن انجمــن محــول شــد.

از ســال 88، بــا میزبانــی بــرج میــاد بــه عنــوان مرکــز 
اصلــی جشــنواره و بــه دلیــل ظرفیــت بیشــتر ایــن 
مرکــز، بخــش پررنگــی از هنرمنــدان در کنــار مدیــران 
و داوران جنبــی در کنــار اهالــی رســانه بــه دیــدن 
ــا میانه هــای دهــه  ــه ت فیلم هــا نشســتند و ایــن روی
90 ادامــه داشــت. گاهــی مثــل ســال های 88 تــا 
93 شــاهد حضــور حجــم بیشــتری  از هنرمنــدان 
ــم  ــانه بودی ــی رس ــار اهال ــنواره در کن ــای جش فیلم ه
و گاهــی هنرمنــدان فقــط بــرای نشســت فیلــم خــود 
بــه میــان خبرنــگاران و عکاســان می آمدنــد. در یکــی 
ــا  ــز بدعــت محمــد حیــدری ســبب شــد ت دو دوره نی
عنــوان »ســینمای مردمــی« بــه عنــوان یــک مــکان 
متمرکــز بــرای حضــور هنرمنــدان در میــان مــردم 
اجــرا شــد... بــا ایــن وصــف، اطــاق »مرکــز اصلــی 
جشــنواره« )یــا کاخ جشــنواره- خانــه جشــنواره( 
بــه بــرج میــاد و بعدهــا پردیــس ملــت، هیــچ گاه بــه معنــای میزبانــی یــک 
مــکان واحــد از همــه هنرمنــدان و اهالــی رســانه نبــوده اســت و  همــواره، 
هنرمنــدان و صاحبــان آثــار در روز نمایــش اثــر خود در ســینمای رســانه ، به 
میــان نویســندگان، منتقــدان و خبرنــگاران آمده انــد. رویــه ای کــه در دوره 

جدیــد جشــنواره نیــز حفــظ شــده اســت.
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جشــنواره  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
ســینمایی ایران هرســاله توجه بســیاری از اهالی سینما، اهالی 
رســانه و ســینما دوســتان را به خــود جلب می کند. ایــن رویداد 
مهــم ســینمایی   کــه از بــدو تولد هرســاله مصــادف با ایــام دهه 
فجــر برگــزار می شــود، »ســال تحویل ســینمای ایــران« خوانده 
می شــود و بــه همیــن دلیــل، حضور مخاطبــان عام و خــاص در 
ایــن رویــداد، بــا حــس و حالــی شــبیه عیددیدنی همراه اســت. 

ســال تـــحـــویــل  قـاعـده 

و  جشــنواره  مختلــف  ســالن های  در  هنرمنــدان   72 تــا   61 ســال  از 

داشــتند   حضــور  ســینماها  در  مشــخصی  ردیف هــای  در  خبرنــگاران 

خــود  مخصــوص  ســالن  در  گروهــی  رســانه های   88 تــا   72 ســال  از 

دیگــر.  ســالن های  در  هنرمنــدان  و  می نشســتند   ثــار  آ تماشــای  بــه 

ماننــد هــر فســتیوال  دیگــری در دنیــا، خبرنــگاران 
رســانه های  در  فعــاالن  کنــار  در  نویســندگان  و 
دیــداری و شــنیداری  بخــش مهــم قاعــده برپایــی 
جشــنواره فیلم فجــر در ادوار مختلــف بوده اند. در  
طــرح گرافیکــی ایــن صفحــه، بــه بررســی میزبانان 
اصلــی هنرمنــدان و اهالــی رســانه از ســال1388 تا 

ســال 1401 )دوره اخیــر(  پرداخته ایــم.

ــی  ــا اهال ــاری کرون ــیوع بیم ــت ش ــه عل ب
ــت  ــس مل ــاد و پردی ــرج می ــانه  در ب رس

ــدند ــتقر ش مس

اهالی رسانه :  برج میاد

اهالی رسانه :  برج میاد

اهالی رسانه :  پردیس ملت

اهالی رسانه :  برج میاد

اهالی رسانه :  برج میاد

اهالی رسانه :  پردیس ملت

اهالی رسانه :  پردیس ملت

اهالی رسانه :  پردیس ملت

مخصــوص  ســالن های  در  ســینما  اهالــی  و  هنرمنــدان   ،88 تــا   72 ســال های  بیــن  فاصلــه  در 
تهیه کننــدگان و خانــه ســینما بــه دیــدن فیلم هــا می نشســتند و اهالــی رســانه در ســینماهایی میزبــان 
رســانه های گروهــی )همچــون قــدس، اســتقال، فلســطین، صحــرا و حجــاب( فیلم هــا را روی پــرده 
می دیدنــد. نشســت های پرســش و پاســخ نیــز بــا حضــور عوامــل فیلم هــا در  ایــن ســالن ها برگــزار می شــد.

شماره یک ، یکشنبه 2  بهمن 1401

شماره یک ، یکشنبه 2  بهمن 1401
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شماره یک ، یکشنبه 2  بهمن 1401

جر
م ف

فیل
ی 

ملل
ن ال

بی
ره 

وا
شن

 ج
ن

می
یک

 و 
هل

 چ
یه

شر
ن

ن المللی فیلم فجر
شنواره بی

ن ج
شریه چهل و یکمی

ن

و  مخاطبــان  از   بســیاری  روزهــا   ایــن 
ایــران،  ســینمای  جــدی  عاقه منــدان 
ســینماگران و روزنامه نــگاران کنجــکاو 
هســتند کــه بداننــد اســتقبال از چهــل 
و یکمیــن  دوره جشــنواره فیلــم فجــر 

چگونــه بــوده اســت؟
قبــل،  مدت هــا  از  مجــازی  فضــای  در 
عــده ای بحــث تحریــم را مطــرح کــرده بودنــد ولــی بــر اســاس 
اخبــاری کــه از دفتــر جشــنواره بــه گــوش می رســد اســتقبال 
ــیار  ــنواره بس ــام در جش ــت ن ــرای ثب ــدان ب ــگاران و منتق خبرن
ایــن  ایــن خــاف بحث هایــی اســت کــه در  بــوده و  خــوب 
مــدت دربــاره تحریــم ایــن جشــنواره بــه گــوش می رســید .
در  کــه  آنچــه  مملکــت،  ایــن  اتفاقــات  از  خیلــی  هماننــد 
فضــای مجــازی می بینیــم بــا آنچــه کــه در فضــای واقعــی 
دیــده می شــود، بســیار متفــاوت اســت. همیــن موضــوع 
نیــز صــادق اســت. دربــاره جشــنواره فیلــم فجــر امســال 

خبرنــگاران  از  خیلــی  ســراغ  بــه  روزهــا  ایــن  اگــر  احتمــاال 
بــه  نداشــتن  تمایــل  از  ناامیــدی  بــا  برویــد،  منتقــدان  و 
حضــور در جشــنواره می گوینــد امــا اگــر آمــار خبرنــگاران و 
منتقــدان شــرکت کننــده در جشــنواره منتشــر شــود، شــاید 

کننــد! تعجــب  آن  دیــدن  از  خیلی هــا 

دیگــر  هماننــد  جشــنواره  تحریــم  ماجــرای  ایــن  اتفاقــا 
ــه  ــود ک ــرح می ش ــی مط ــت. بحث های ــه ماس ــات جامع اتفاق
ــد اســت  ــر ، حــال بســیاری از مــردم ب بــه خاطــر اتفاقــات اخی
و در فضــای مجــازی ایــن بازنشــر  حــال بــد افــراد،  بــه شــدت  
رواج دارد ولــی از ســویی دیگــر، دیــده می شــود کــه بســیاری 
از رســتوران ها و کافه هــای مختلــف در نقــاط شــهر بســیار 
شــلوغ اســت ودر بســیاری از جاهــا نشــانه خاصــی از حــال 

بــد افــراد دیــده نمی شــود.
در مناســبت هایی مثــل شــب یلــدا و روز مــادر ، خیابان هــا 
گل  و  شیرینی فروشــی ها  در   و  اســت  َشــلوغ  بســیار 
قیمــت  و  نیســت  انداختــن  ســوزن  جــای  فروشــی ها 

می شــود. برابــر  چنــد  اینترنتــی  تاکســی های 
ایــن روزهــا هماننــد ســال های گذشــته ، بســیاری از خبرنــگاران 
ــینما و  ــدی س ــدان ج ــوی عاقه من ــینمایی ، از س ــاالن س و فع
حتــی مــردم عــادی بــا ایــن درخواســت مواجــه می شــوند کــه 
آیــا امســال هــم بلیــط جشــنواره بــه آنهــا داده می شــود یانــه؟
ــد  ــط همانن ــت کارت و بلی ــرای دریاف ــیار ب ــای بس ــن تقاض همی
ســال های گذشــته ، نشــان می دهــد کــه وضعیــت خیلــی بــا 
ســال های قبــل تفاوتــی نکــرده و برخــی خبرهــا دربــاره تحریــم 

ــت. ــری اس ــازی خب ــی جوس ــا نوع ــنواره، صرف ــود در جش و رک

تحریم در فضای مجازی 
استقبال در فضای واقعی 

بیایید صدای مردم باشید
جشــنواره فیلــم فجــر قطعــا بزرگ تریــن 
کشــور  در  هنــری  و  فرهنگــی  رویــداد 
اســت. جشــنواره ای کــه شــاید برخــی 
بگوینــد کــه یــک جشــنواره محلــی یــا 
ــی  ــا ط ــت، ام ــان اس ــن در جه ــطح پایی س
ــور  ــه حض ــم ک ــاهد بودی ــال ها ش ــن س ای
ــرای  ــدازه ب ــه ان ــا چ ــر ت ــم فج ــنواره فیل غ در جش ــیمر ــب س و کس

ســینماگران مهــم و حائــز اهمیــت بــوده اســت. 
ــن  ــده و در ای ــود را گذران ــالگی خ ــل س ــر چه ــم فج ــنواره فیل جش
چهــل ســال، همیشــه باالتریــن ســطح رقابــت در ســینمای 
ــه  ــچ وج ــه هی ــت. ب ــته اس ــود داش ــنواره وج ــن جش ــران در ای ای
فیلــم  جشــنواره  کــه  شــد  موضــوع  ایــن  منکــر  نمی تــوان 
فجــر تاکنــون کارگــردان، بازیگــر و ســینماگران بســیاری را بــه 
ســینمای ایــران و حتــی جهــان معرفــی کــرده و حضــور ایــن 
هنرمنــدان در ایــن جشــنواره ســرآغاز شــروع رشــد آن هــا در 

عالــم ســینما بــوده اســت. 
ــه  ــینماگرانی ک ــه س ــر بهان ــه ه ــاله و ب ــر س ــر ه ــال های اخی در س
خــود ســابقه حضــور در ایــن جشــنواره را داشــتند، بــه ایــن 
جشــنواره تاختــه و ایــن جشــنواره را جشــنواره ای کــم اهمیــت 
خطــاب کرده انــد. بایــد بــه ایــن ســینماگران گفــت کــه شــما 
ــید،  ــته باش ــت نداش ــر را دوس ــم فج ــنواره فیل ــد جش می توانی
امــا نمی توانیــد منکــر تاثیرگــذاری ایــن جشــنواره در زندگــی 
هنــری بســیاری از اهالــی ســینما شــوید. جشــنواره فیلــم فجر و 
تاثیرگــذاری آن بــر آینــده ســینماگران یــک فعــل غیرقابــل انــکار 

ــت.  اس
در ایــن دوره و بــه دلیــل اتفاقاتــی کــه در ماه هــای گذشــته در 
ــنواره روی  ــن جش ــم ای ــه تحری ــده ای ب ــت، ع ــور رخ داده اس کش
آوردنــد و کا نظــر بــر ایــن دارنــد کــه بایــد ســینما و جشــنواره را 
تعطیــل کــرد و اینگونــه اعتــراض خــود را بــه گــوش مســئوالن 
رســاند. دالیــل زیــادی بــرای لــزوم برگــزاری ایــن جشــنواره وجــود 
دارد .یکــی از ایــن الزامــات ایــن اســت کــه برگــزاری جشــنواره 
بین المللــی فیلــم فجــر می توانــد بــه پویایــی ســینمای ایــران در 

هــر شــرایطی کمــک کنــد. 
ــده  ــود دی ــه خ ــی را ب ــای بزرگ ــر نام ه ــم فج ــنواره فیل ــوار جش دی
و نام هــای بســیاری را بــزرگ کــرده و بــر ســر زبان هــا انداختــه 

ــت.  اس
و  بــوده  همــراه  حاشــیه هایی  بــا  هرســاله  جشــنواره  ایــن 
عــده ای کــه در جشــنواره حضــور نداشــته و یــا نامــزد کســب 
غ نشــده اند بــه ایــن جشــنواره انتقــاد کــرده  و داوری  ســیمر
و یــا انتخاب هــا را نادرســت و بــه دور از عدالــت دانســته انــد. 

همیــن موضــوع کــه  عــدم حضــور یــا کســب جایــزه در جشــنواره 
فیلــم فجــر تــا ایــن حــد بــرای ســینماگران دارای ارزش بــوده 
اســت، نشــان از اهمیــت ایــن جشــنواره در بیــن فعــاالن عرصــه 

ســینما دارد. 
ــور  ــه حض ــویق ب ــراد را تش ــه اف ــانی ک ــا کس ــدگان و ی تحریم کنن
عــدم  بــا  کــه  بداننــد  بایــد  می کننــد  جشــنواره  در  نیافتــن 
ــدان و  ــکات هنرمن ــکلی از مش ــچ مش ــنواره هی ــور در جش حض
ســینماگران حــل نخواهــد شــد بلکــه فقــط باعــث از بیــن رفتــن 
ــا عــده ای  ــود و عم ــیب دیده می ش ــف و آس ــینمای نحی ــن س ای

از کســب درآمــد بــاز می ماننــد. 
ایــن در حالیســت کــه می تــوان از حضــور در جشــنواره بــه نحــوی 
درســت اســتفاده کــرد و بــا بیــان مشــکات مــردم از طریــق هنــر 
گاه کــرد. بایــد حــرف مــردم  مســئوالن را از کمبودهــای جامعــه آ
ــت.  ــخن گف ــات س ــکات و اعتراض ــینما زد و از مش ــر س ــا هن را ب
ســینماگران همیشــه مدعــی هســتند کــه زبــان هنــر گویاتریــن 
زمینــه ای  هــر  در  هنــر  زبــان  ایــن  از  می تــوان  و  اســت  زبــان 
ــی خــود گــواه  ــنواره های موضوع ــرد و برگــزاری جش ــتفاده ک اس
ــه ای  ــر زمین ــد در ه ــینما می توان ــه س ــت ک ــت اس ــن واقعی ــر ای ب
پیشــرو و تاثیرگــذار باشــد، حــال چــرا نبایــد امــروز و در ایــن 
ــرف  ــاندن ح ــرای رس ــذاری آن ب ــینما و تاثیرگ ــان س ــرایط از زب ش

ــرد.  ــتفاده ک ــئوالن اس ــه مس ــردم ب م
ســینماگران و فعــاالن ســینما بیشــترین آســیب را از  کم فــروغ 
شــدن جشــنواره فیلــم فجــر بــه خواهنــد دیــد. ســینما شــغل 
حرفــه  و  شــغل  می توانــد  کســی  مگــر  اســت،  ســینماگران 
خــود را تعطیــل کنــد؟ اصــا کــدام یــک از مشــاغل بــه غیــر از 
آســیب  و  بــوده  تعطیــل  ماه هــا  ایــن  در  هنــری  فعالیت هــای 

دیده انــد؟ 
ــکون.  ــی و س ــه تعطیل ــد ن ــد می کن ــی رش ــد و پویای ــا تولی ــر ب هن
توقــف تولیــد فیلــم و یــا عــدم حضــور در جشــنواره می توانــد بــه 
ــدم  ــن  ع ــیب از ای ــن آس ــا بزرگ تری ــه قطع ــد ک ــی بیانجام تعطیل

فعالیــت را خــود ســینماگران خواهنــد دیــد. 
بــه شــخصه کســی را دعــوت بــه حضــور و یــا عــدم حضــور در 
ــوزه  ــق ح ــال و عاش ــک فع ــوان ی ــه عن ــا ب ــم، ام ــنواره نمی کن جش
ســینما بــه هیــچ عنــوان بــا تعطیلــی هیــچ جشــنواره ای حتــی یک 
جشــنواره کوچک در دورافتاده ترین شهرســتان موافق نیســتم. 
ســینماگر و هنرمنــد حرفــش را در فیلــم ســینمایی و بــا هنــرش 
ــد.  ــش می گوی ــش در فیلم ــا دیالوگ های ــش را ب ــد و اعتراض می زن
ــا  ــید، ام ــردم باش ــدای م ــد ص ــریف بیایی ــز و ش ــینماگران عزی س
بــه درســتی و بــا هنــر خــود، نــه بــا توهیــن و تشــویق بــه آشــوب و 

ــنواره. ــی جش تعطیل

پویایی سینما در گروی برگزاری جشنواره هاست

تحلیل

یادداشت

محمد تاجیک
روزنامه نگار

احمد رضا معراجی 
روزنامه نگار
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غ برای پرواز اولین سیمر
بهمــن مــاه ســال 61 بــود کــه بــا تصمیــم برخــی از 
کــه  وقــت  ســینماگران  و  ســینمایی  مدیــران 
دربیــن آن هــا اســامی جمــال امیــد و بهــرام ری پــور بــه 
چشــم  می خــورد، بنــا شــد کــه جشــنواره ســینمایی در 
برگــزار  اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســالروز  فجــر  دهــه 
شــود. از آن ســال تــا کنــون 40 دوره از ایــن رویــداد مهــم 
ادوار  ایــن  در  گذاشــته ایم  ســر  پشــت  را  ســینمایی 
ــی  ــوش اتفاقات ــت خ ــر دس ــم فج ــنواره فیل ــته جش گذش

بوده اســت که آن را مــرور می کنیم.

 اولیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــه دبیــری حســین 
آمــار  طبــق  شــد.  برگــزار   61 ســال  بهمــن  در  وخشــوری 
رســمی وزارت ارشــاد در آن ســال جشــنواره فیلــم فجــر 
180 هــزار تماشــاگر داشــته و از ایــن جمعیــت حــدود 77 

درصــد آن مــرد و باقــی زنــان بوده انــد.
ــد  ــتقبال نش ــری اس ــای 8  و 16 میلیمت ــش فیلم ه از نمای
 ، بلنــد  فیلم هــای  بــا  نمایــش  همزمانــی  آن  علــت  کــه 
متنــوع  برنامه هــای  و  فجــر  تئاتــر  جشــنواره  برپایــی 

اســت.  بــوده  تلویزیــون 
بخــش  داوران  هیــات  و  انتخــاب  هیــات  دوره  ایــن  در 
جشــنواره  حرفــه ای  بخــش  و  نشــده اند  اعــام  اصلــی 

نداشــت.  برگزیــده ای 
مــاه  بهمــن  در  فجــر  فیلــم  جشــنواره  از  دوره  دومیــن 

 . شــد  برگــزار   62 ســال 

اجــرا  گروهــی  صــورت  بــه  دوره  ایــن  جشــنواره  دبیــری 
شــد. 

از   تماشــاگر   741 و  48هــزار  ارشــاد  وزارت  آمــار  طبــق 
کردنــد.  اســتقبال  فجــر  فیلــم  جشــنواره  دومیــن 

اختتامیــه  مراســم  در  بــرق  پیاپــی  قطــع  دلیــل  بــه 
بــه  را  بســیاری  حواشــی  و  رفتــه  لــو  برنــدگان  اســامی 

داشــت.  همــراه 
هیــات داوران هیــچ یــک از فیلم هــا را بــه عنــوان بهتریــن 

فیلــم بــه مفهــوم مطلــق واجــد شــرایط ندانســت.
ــال 63  ــاه س ــن م ــر در بهم ــم فج ــنواره فیل ــومین جش س

ــد.  ــزار ش ــتی برگ ــد بهش ــید محم ــری س ــه دبی ب
هــزار   110 حــدود  ارشــاد  وزارت  رســمی  آمــار  بــر  بنــا 

کرده انــد.  اســتقبال  جشــنواره  ایــن  از  تماشــاگر 

بــه  فیلمســازان  اول  فیلم هــای  بخــش  دوره  ایــن  در 
شــد. اضافــه  فجــر  فیلــم  جشــنواره 

بــه اهالــی مطبوعــات  لــژ مخصوصــی  در ســینما صحــرا 
شــد.  داده  اختصــاص 

کمــال الملــک پرمخاطبیــن فیلــم جشــنواره بــود و در نظــر 
ــده  ــت تهیه کنن ــا مخالف ــرای آن ب ــه ب ــش اضاف ــن نمای گرفت

آن همــراه شــد.

اســتقبال مردان از جشنواره اولاســتقبال مردان از جشنواره اول

برق قطع شــد ، اســامی لو رفتبرق قطع شــد ، اســامی لو رفت

ورود فیلــم اولی ها به جشــنوارهورود فیلــم اولی ها به جشــنواره

فیلم »جایزه« ساخته علیرضا داوود نژاد  
جشنواره دوم

مراسم اختتامیه سینام صحرا 
جشنواره سوم 

تاریــخ  دوره  مهم تریــن  هشــتم  جشــنواره 
جشــنواره فیلــم فجــر از ابتــدا تــا کنــون اســت؛ 
دوره ای کــه همــه فیلمســازان شــاخص مــا بازگشــتی 
بــه  فیلم هایشــان  بهتریــن  بــا  و  داشــتند  به خــود 
را  مــار«  »دنــدان  کیمیایــی  آمدنــد.  جشــنواره 
بــا  حاتمی کیــا  را.  »هامــون«  ومهرجویــی  می ســازد 
بــه  »مــادر«  بــا  هــم  حاتمــی  علــی  »مهاجــر«و 
کیارســتمی  عبــاس  »کلــوزآپ«  آمدنــد.  جشــنواره 
به شــدت  را  جشــنواره  داوران  بود.»هامــون«  هــم 
را  ســال  آن  جوایــز  بیشــتر  و  کــرد  خــودش  شــیفته 
داد  ســیف هللا  جشــنواره،  داوران  میــان  گرفــت. 
و  بــود  آمــده  خوشــش  »هامــون«  فیلــم  از  خیلــی 
ــه  ــز ب ــتر جوای ــدی را در دادن بیش ــش کلی ــاید او نق ش

فیلــم مهرجویی ایفا کرد. 
ــه  ــا روزنام ــی ب ــدون جیران ــوی فری ــی از گفت وگ )بخش

ــال 96 ( ــهری س همش

نمایــش فیلــم» ای ایــران« در جشــنواره باعــث   
دردســرهای زیادی شد ســانس اول نمایش هفت 
ــد  ــد بای ــا گفتن ــد ام ــاده ش ــم آم ــم ه ــود. فیل ــر ب ــداز ظه بع
ببینیــم گفتــم ســاعت نمایــش را تغییــر بدهیــد ندادند و 
در نتیجــه فیلــم بــه ســانس اول نرســید خب همــه عوامل 
فیلــم به موفقیــت خــود در آن امیــدوار بودنــد ولی فیلم به 
دالیلــی کــه بــر مــن معلــوم نشــد، از دور مســابقه کنــار 
گذاشــته شــد موســیقی ناصــر چشــم آذر بهتریــن اثــر 

سینمایی اوست. چند ماه روی این موسیقی کار کرد.
مــن هرگــز مایــل نبــوده ام کــه در مســابقه ســینمایی 
شــرکت کنــم ســالی کــه ناخــدا خورشــید نمایــش داده 
ــد  ــابقه نکنی ــل مس ــا را داخ ــل م ــم نس ــوار گفت ــه ان ــد، ب ش
ــم  ــزه را ه ــد و جای ــی دهی ــرار م ــا ق ــار جوان ه ــا را کن ــما م ش

 می دهید به یکی از آنها که ما را کنفت کنید.
)از کتاب به روایت ناصر تقوایی نوشته احمد طالبی نژاد(

در آخــر فیلــم » مهاجــر «، وقتــی علــی )نقــی زاده( 
ــال  ــود در ح ــد و خ ــی ده ــد م ــه اس ــش را ب ــا ی پاك ه
ــاد«  ــر راه » پهب ــع را از س ــمن موان ــوی دش ــه س ــر ب ــلیك تی ش
دور مــی کنــد و بــه شــهادت مــی رســد و اســد و پــاك هــا را بــه 
گــردن پهبــاد مــی انــدازد و او را پــرواز مــی دهــد، پــان درشــتی 
ــای  ــدای زیب ــا ص ــراه ب ــاد، هم ــا در ب ــاك ه ــص پ ــت از رق هس
برخــورد پــاك هــا بــر بدنــه پهبــاد... و ایچنین، حاتمــی کیا به 
پهبــاد جــان مــی بخشــد و از آن » مهاجــر « ی خلــق مــی کنــد 

جاودان، به جاودانگی » هجرت «.
ــر «  ــاره » مهاج ــه درب ــم، ک ــم بنویس ــد فیل ــم نق ــی خواه نم
زبــان نقــد نوشــته هــای اســتاندارد بریــده اســت و اصــًا 
اینجــا  جایــی نیســت کــه بــا نــگاه اســتاندارد در نقدنویســی  
ســینمایی بتــوان بــه ســراغ آن آمــد. جایــی بــرای بحــث 
فلســفی هــم وجــود نــدارد، کــه مخاطــب ایــن فیلــم فاســفه 
و روشــنفکرها نیســتند، مــردم هســتند و اگــر مــا بخواهیــم 
» ســرزمین فلســفی « کنیــم و مطلبــی را بــا فشــار فلســفه از 
درون فیلــم بیــرون بکشــیم، بــه فیلــم » مهاجــر « ظلــم کــرده 
ـ اگرچــه قابلیــت را دارد و مثــًا دربــاره نــگاه فلســفی  ایــم  
حاتمــی کیــا بــه » ابــزار « و » تکنولــوژی « مــی تــوان مقالــه هــا 
نوشــت، چــرا کــه او بــه پهبــاد مثــل یك وســیله بــی جــان نگاه 
نمــی کنــد؛ پهبــاد جــان مــی گیــرد، روح اســد و علــی و اصغــر 

و غفــور در آن مــی دمــد و اصــًا از همــان آغــاز کار زنــده اســت. 
در تفکــر حاتمــی کیــا نــه تنهــا انســان هــا مســیطر و ابــزار 

ــان دارد. ــیله « ج ــه » وس ــتند، بلک ــوژی نیس تکنول
در فیلم هــای حاتمــی کیــا همــه چیــز زنــده اســت. فــی المثــل 
نــی محمــود را بــه یــاد بیاورنــد کــه زنــده اســت. رابطــه 
محمــود بــا نــی اش،رابطــه انســان بــا یــك وســیله بــی جــان 
ــدم  ــا هم ــه ب ــت ک ــده ای اس ــب دورمان ــه غری ــت، رابط نیس
ـ چــه در  خویــش راز مــی گویــد. بــه یــاد بیاوریــد خمپــاره هــا را 
ـ کــه زنــده انــد، بــی حســاب  » دیــده بــان « و چــه در » مهاجــر « 
ــا  ــا، انفجاره ــی کی ــود حاتم ــول خ ــه ق ــد و ب ــی آین ــاب نم و کت
ــر و  ــیا س ــا روح اش ــا ب ــی کی ــد. حاتم ــی کنن ــازی م ــش « ب »نق
کار دارد نــه بــا جســم آنهــا، و ایــن مســتلزم نحــوی »رازدانــی 
ســیطره  روزگار  ایــن  مــردم  اصــًا  کــه  اســت   » رازداری  و 
تکنیــك و ســلطنت ابــزار ســال هاســت کــه بــا آن غریبــه انــد 
و بگذاریــد راســتش را بگویــم: ســینما نیــز چه دشــوار قالب 
معرفتــی چنیــن عارفانــه واقــع مــی شــود؛ امــا شــده اســت. 
حاتمــی کیــا توانســته اســت کــه بر تکنیــك پیچیده ســینما 
غلبــه کنــد، حجــاب هــای تصنــع و تکلــف و صورتگرایــی و 
انتلکتوئلیســم را بــدرد، از ســطح عبــور کنــد و بــه عمــق 
ــزب هللا «  ــه » ح ــد ک ــی را بزن ــان حرف ــینما هم ــا س ــد و ب برس

ــی( ــهید آوین ــایت ش ــه از س ــد. ) برگرفت می گوی

تقوایی: نسل ما را داخل مسابقه نکنیدسیف هللا داد شیفته »هامون« بود

مهاجر »ای بلبل عشق،جز برای شقایق ها مخوان!«
بــاز خوانی  یادداشــت شــهید آوینی  درباره »مهاجــر« حاتمی کیا

فالش  بک



25
جر

م ف
فیل

ی 
ملل

ن ال
بی

ره 
وا

شن
 ج

ن
می

یک
 و 

هل
 چ

یه
شر

ن
شماره یک ، یکشنبه 2  بهمن 1401

24

نوستالژی

ن المللی فیلم فجر
شنواره بی

ن ج
شریه چهل و یکمی

ن

شماره یک ، یکشنبه 2  بهمن 1401

مصــائــب تـــمـاشــای فیـلم مــادر
ســال 68 در جشــنواره هشــتم فیلــم فجــر، 
»مــادر«  فیلــم  آزادی  ســــینـــــما  قــــــراربود 
وبــا  ســینما  دم  رفتــم  دهــد.  نمایــش  را 
گذشــتم.  صــف  ازخیــر  ازدحــام،  دیــدن 
پرســه  حســرت خوارانه 
کنــار  آمــد  کســی  زدم. 
کــرد  زمزمــه  و  گوشــم 
شــدم.  وسوســه  دارد.  بازارســیاه  بلیــط 
کــردم  را  دانشــجویی ام  جیــب  حســاب 
80 تومــان خریــدم.  20 تومانــی را  وبلیــط 
کنترل چــی  ســالن،  بــه  ورود  درهمهمــه 
ومــرا  کــرد  راپــاره  بلیــط ام  بی تردیــد  هــم 
ــتنی  ــار دوست داش ــالن انتظ ــل س ــه داخ ب
ســینما کشــاند. وارد ســالن نمایــش کــه 
نشســتم.  شــماره ام  ســر  فــوری  شــدم 
گفــت  مؤدبانــه  و  آمــد  بعدکســی  کمــی 
بلیــط ام  نشســته ام.  او  ســرجای  مــن  کــه 
ــان  ــط اش را نش ــم بلی ــان دادم. او ه را نش
بــا  و  داشــتند  شــماره  یــک  دو  هــر  داد. 
بودنــد.  شــده  نوشــته  هــم  آبــی  خــودکار 
طــرح  و  شــکل  کــه  بــود  اینجــا  نکتــه  امــا 
آن  داشــت.  فــرق  باهــم  بلیط های مــان 
را  بقیــه  بلیط هــای  تــا  داد  پیشــنهاد  آقــا 
بلیط هــا  همــه  متاســفانه  ببینیــم.  هــم 
بــازار  فروشــنده  بودنــد.  او  بلیــط  شــبیه 

مــن  بــه  را  دیگــری  ســینمای  بلیــط  ســیاه 
بــود  مــؤدب  آنقــدر  آقــا  آن  بــود.  فروختــه 
ــا  ــردم  ام ــی ک ــار از او عذرخواه ــن ناچ ــه م ک
هــم  کنــم.  تــرک  را  ســینما  آمــد  مــی  زورم 
چهــار  هــم  و  مــی دادم  دســت  از  را  فیلــم 
بــودم.  خریــده  را  بلیــط  قیمــت،  برابــر 
دلــم راه نــداد کــه از ســالن بیــرون بــروم. 
تکیــه  ســالن  انتهــای  دیــوار  بــه  تنهــا 
رفتــه  نیــاوردم.  خــودم  روی  بــه  و  دادم 
بیشــتر  ایســتاده  هــای  آدم  تعــداد  رفتــه 
کســی  بودنــد.  یکــی  آشــنای  البــد  شــد. 
هــم  مــن  از  نمی پرســید.  چیــزی  آنهــا  از 
شــروع  کــه  فیلــم  نپرســید.  چیــزی  کســی 
شــد خیالــم راحــت شــد. تــا اینکــه مــردی 
داد  پیشــنهاد  بــود  ایســتاده  کنــارم  کــه 
از  یکــی  انتظــار  ســالن  داخــل  از  برویــم 
راحتــی هــا را بیاوریــم و رویــش بنشــینیم. 
ــی  ــدم و راحت ــکان دادم و دوی ــر ت ــریع س س
را آوردیــم گذاشــتیم همانجــا آخــر ســالن 
دوتایــی  و  قدیــم  آزادی  ســینما  باشــکوه 
نمی دانــم  را  او  نشســتیم.  رویــش  راحــت 
ولــی مــن کــه درفیلــم غــرق شــدم. خیلــی 
ندیــدم،  دیگــر  را  مــرد  آن  امــا  چســبید. 
ــدم. ــاز اورا می دی ــتم ب ــت داش ــی دوس خیل

ــر از  ــر جداناپذی ــر، عنص ــم فج ــنواره فیل جش
نظــام جمهــوری اســامی و بدنــه ســینمایی 
از  1357، بیــش  انقــاب ســال  از  آن اســت. 
ــال از  ــتین س ــذرد و در نخس ــی گ ــال م 43 س
ــم  ــنواره فیل ــه، جش ــود ک ــای 1360 ب ــال ه س
فجــر، بــه اجــرا گذاشــته شــد و تــا ایــن مــدت، 
ــبت  ــه نس ــی ب ــای متفاوت ــل ه ــی نس ــه حت ک
فعالیــت  حــال  در  و  آمــده  دنیــا  بــه  آن،  آغازیــن  دوره هــای 
هســتند، همچنــان ایــن جشــنواره، بارزتریــن جلــوه پویایــی 
ســینما در ایــران اســت؛ ســینمایی کــه امــام انقــاب اســامی 
اش  دربــاره   ،1357 بهمــن   12 در  ایــران  بــه  ورودش  روز  در 
ــون در  ــتیم.« و اکن ــف نیس ــینما مخال ــا س ــا ب ــود: »م ــه ب گفت
حالــی بــه دوره چهــل و یکــم برپایــی باانقطــاع جشــنواره 
رســیده ایــم کــه نســل ســینمایی پیــش از انقــاب و نســل 
نخســت بعــد از انقــاب تــا حتــی نســل فعلــی کــه وانمــود مــی 
شــود از کــرات دیگــر )!(، آمــده انــد، هــم مــی کوشــند در ایــن 

ــوند.  ــر ش ــداد حاض ــا و روی فض

ثیــر دوره هــای مختلــف مدیریــت اجرایــی  درســت اســت کــه تأ
کشــور، بــر جریــان ســینما و تغییــر و چرخــش اولویت هــا، 
ــه  ــت، اندیش ــی اس ــی و طبیع ــه بدیه ــا آنچ ــت؛ ام ــکار اس آش
جــاری در ســینمای ایــران اســت کــه بــا وجــود برداشــت ها 
ــت  ــل اس ــران وص ــه ای ــن جامع ــه مت ــون، ب ــای گوناگ و نگاه ه
و مــی کوشــد، بازتــاب یــا همــراه اندیشــه و جریــان زندگــی 
وجــود  بــا  همیــن،  بــرای  باشــد.  معاصــر  ایــران  در  جــاری 
مدیریــت  جدیــد  دوره  هــر  در  کــه  نکتــه  ایــن  بــه  اشــاره 
ــینما، در  ــوزه س ــتاوردها در ح ــتین دس ــور، نخس ــی کش اجرای
جشــنواره های فجــر بــروز پیــدا مــی کنــد؛ می تــوان آنچــه را 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــد و ب ــران، تولی ــینمای ای ــر دوره س در ه
ــینماگران  ــی س ــازی کل ــا تصویرس ــی ی ــت کل ــود، برداش می ش
ــینمای  ــه س ــد ب ــی بای ــت. یعن ــران دانس ــر ای ــه معاص از جامع
ایــران  ظــرف  در  جــاری  محتوایــی  و  متــن  عنــوان  بــه  ایــران 
اســامی معاصــر توجــه کــرد و از دســته بندی و تفکیــک و 

عنــوان ســازی های پراکنــده کننــده، پرهیــز کــرد .  

ثــار متنوعــی  ســینمای مــا، در هــر دوره از جشــنواره فجــر، آ
را بــه منصــه ظهــور مــی رســاند و طبیعــی اســت کــه بــرای 
ایــن موضــوع، وجــود  41 جشــنواره فیلــم فجــر هــم،  دوره 
دارد و البتــه ایــن دوره جشــنواره بــه دلیــل وقایــع اخیــر در 
تابســتان و پاییــز 1401، در نوعــی ســکوت خبــری بــه جلــو آمــد 
و انتظــارات از شــگفتی های احتمالــی، بــه باالتریــن انــدازه 

دوره  ایــن  اســت.  رســیده  گذشــته  دوره هــای  بــه  نســبت 
ــر در  ــاوت حاض ــای متف ــل ه ــور نس ــا حض ــا ب ــنواره، قطع جش
ــاگر  ــه تماش ــی را ب ــه گون ــت های گون ــران، برداش ــینمای ای س
عرضــه خواهــد داشــت. همیــن برداشــت هــا، نشــان خواهــد 
داد کــه مانــدگاری و اســتمرار جشــنواره، بــه رغــم بعضــی 
ایــران و همراهــی  ســخنان، چقــدر بــرای پویایــی ســینمای 
بــا گــذر زمانــه و تحــوالت جــاری در جامعــه ایــران، مهــم و غیــر 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــت و در جش ــوده اس ــی ب ــم پوش ــل چش قاب
ســینمای  ثــار  آ عمومــی  نمایــش  از  پیــش  بنــدی  جمــع  در 
ایــران، بــه مــا نشــان داده خواهــد شــد کــه زاویــه دیــد نســل 
افــق  و  معاصــر  دوران  بــه  ایــران،  ســینمای  در  حاضــر  هــای 

پیــش روی جامعــه، چگونــه خواهــد بــود.  

بــا  ایــران  جامعــه  بــا  کــه  اســت  آن  نیازمنــد  مــا  ســینمای 
همــه تنــوع هــای جغرافیایــی، قومیتــی، گویشــی و ماننــد 
یکدســت  الزامــات  بــه  بایــد  همچنیــن  باشــد.  همــراه  آن، 
کننــده از مســیر تحــوالت فناورانــه کــه بــه خصــوص دنیــای 
دیجیتــال، دربرابرمــان قــرار داده، نــگاه ویــژه داشــته باشــد 
و بــا اتــکا بــه مبانــی فرهنگــی و البتــه ویژگــی هــای ثابــت 
انســانی و اخاقــی، تصویــری از مســیر پیــش رو را بنمایانــد 
ــنتی،  ــای س ــدی ه ــته بن ــر از آن دس ــروزی را فرات ــده ام و بینن
از دســته بنــدی هــای سیاســی و ماننــد آن هــم بــه ســامت 
ــر،  ــدرت تصوی ــه ق ــکا ب ــا ات ــد ب ــا بای ــینمای م ــد. س ــور ده عب
بایــد  کنــد.  تأمیــن  خــود،  مخاطــب  بــرای  بنیانــی  دانشــی 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــا ب ــد ام ــان ده ــود را نش ــی خ ــت فرض برداش
درکــی  بــه  خــود  مخاطــب  فیلــم،  نمایــش  پایــان  از  پــس 
برســد کــه بتوانــد پیــش فــرض ســازنده را تحلیــل کنــد و 
متناســب بــا داده هــای شــخصی خــود، دربــاره آن قضــاوت 
حیــات  از  غ  فــار را  خــود  توانــد  نمــی  مــا  ســینماگر  کنــد. 
اجتماعــی جامعــه بیانــگارد و همچنیــن نبایــد چنــان ثقیــل 
اثــر،  بــرای دریافــت داده هــای جــاری در  فیلــم بســازد کــه 
نیازمنــد مترجــم باشــیم. عــاوه بــر آن، نبایــد دریافت هــای 
جــاری  روندهــای  از  انتزاعــی  ابعــادی  بــه  ثــار  آ ســازندگان 
نمایــش  از  بعــد  آنکــه  مگــر  باشــد،  متمرکــز  جامعــه  در 
ــه  ــبت ب ــه، نس ــی جامع ــم اجتماع ــل و فه ــر تحلی ــا، ب ــم ه فیل
ــد  ــه واح ــوس جامع ــم آن در قام ــی و هض ــی انتزاع موضوع
ایــران، افــزوده شــود. مــا بــرای تحلیلــی اینچنیــن و دریافــت 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــه جش ــه  ب ــت ک ــا اس ــی راهگش ــزوده های اف
چگونگــی  عمومــی،  نمایــش  در  آن،  از  پــس  و  می آییــم 
نظــاره  بــه  را  فیلم هــا  در  مطــرح  اندیشــه  شــدن  جــاری 

. می نشــینیم

جشنواره چهل و یکم و انتظارات! 
منتقدان خاطره نگاری

یادداشت

حسین سلطان محمدی
منتقد

علی عالیی
منتقد



 بــا توجــه بــه اعــام آمادگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان اصفهــان بــه دبیــر جشــنواره و ســازمان 
ســینمایی مبنــی بــر برگــزاری ســیزدهمین جشــنواره اســتانی 
فیلــم فجــر همزمــان بــا چهــل و یکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر ، 
همچــون ســنوات گذشــته ایــن جشــنواره در اســتان اصفهــان 

برگزار می شود.
رضــا دهقانــی معاونــت هنــری ســینمایی اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب  افــزود: 
برگــزاری  و  تــر  تمــام  چــه  هــر  شــکوه  بــا  امســال  جشــنواره 
ــور  ــل در خ ــن تجلی ــینمایی و همچنی ــی س ــای تخصص کارگاه ه
از ســینماگران برتــر اســتان از 12 تــا 22 بهمــن مــاه ســال جــاری 

ــد. ــد ش ــرار خواه برق
دهقانــی در ادامــه تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه تجربــه موفــق اکران 
تولیــدات اســتانی در ادوار گذشــته جشــنواره و بــا هدف حمایت 
از ایــن تولیــدات، فیلــم هــای داســتانی بلنــد وکوتــاه اســتان 
اصفهــان بــه صــورت همزمــان در ســیزدهمین جشــنواره فیلــم 

فجــر اصفهــان بــه عنــوان فیلــم هــای بخــش جنبــی جشــنواره 
اکــران خواهــد شــد.

تولیــدات فیلــم هــای  اکــران اســتانی  هــم چنیــن فراخــوان 
ــنواره  ــیزدهمین جش ــی س ــش جنب ــاه بخ ــد وکوت ــتانی بلن داس

فیلــم فجــر اســتان اصفهــان نیــز منتشرشــد.

  اســتان کردســتان در حالــی در تــدارک تشــکیل 
شــورای سیاســتگذاری اکــران همزمــان فیــم هــای 
چهــل ویکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در ایــن اســتان اســت کــه 
بناســت تمهیداتــی بــرای امــکان نمایــش فیلم هــا بــرای مناطق  

حاشیه شهر نیز فراهم شود. 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل  دریایــی  اصغــر  علــی 
قبــل  ســال های  همچــون  نیــز  امســال  گفــت:  کردســتان 
ســازمان امــور ســینمای و ســمعی بصــری وزارت فرهنــگ و 
ــه  ــه ب ــای راه یافت ــه فیلم ه ــران هم ــکان اک ــامی ام ــاد اس ارش
بخش هــای مختلــف چهــل و یکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در 

اســتان کردســتان را فراهــم کــرده اســت.
او افــزود: اکــران همزمــان فیلم هــای جشــنواره فجــر در اســتان 
کردســتان در ســال های قبــل بــا اســتقبال بــی نظیــری مواجــه 
بــا برگــزاری منظــم  نیــز  بــدون شــک امســال  بــوده اســت. 

جلســات شــورای سیاســتگذاری جشــنواره فیلــم فجــر ، در 
کردســتان در راســتای باشــکوه برگــزار کــردن ایــن رویــداد هنــری 
از جملــه تبلیغــات محیطــی وســیع در ســطح شــهرها و فضــای 
مجــازی و همچنیــن جلــب نظــر ادارات و ســازمان های ســطح 
ــر   ــنواره فج ــای جش ــدن فیلم ه ــکان دی ــرای ام ــتان ب ــز اس مرک

اقدامــات گســترده ای صــورت خواهــد گرفــت. 
کردســتان  اســتان  عمومــی  فرهنــگ  شــورای  دبیــر 
فرهنگ ســازی  در  فیلــم  تماشــای  کرد:تاثیــر  تصریــح 
هــای  آســیب  از  پیشــگیری  و  کاهــش  همچنیــن  و 
امــر  ایــن  و  اســت  انــکار  قابــل  غیــر  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
فیلم هــای همزمــان  اکــران  اهــداف  مهمتریــن  از   یکــی 
جشــنواره فجــر در اســتان اســت. برایــن اســاس امــکان حضــور 
مــردم را در مناطــق حاشــیه شــهر بــرای دیــدن فیلم هــای ایــن 

دوره جشــنواره فراهــم خواهیــم کــرد.

اســتان اصفهــان آمــاده برگــزاری ســیزدهمین جشــنواره اســتانی فیلــم فجــر همزمــان با چهــل و یکمیــن دوره این جشــنواره 
در پایتخــت  شــده و برنامــه هــای زیــادی بــرای اکــران آثــار ســینماگران در نظــر گرفتــه اســت .

 اصفهان؛ آماده میزبانی بزرگترین
 جشن سینمای ایران

حاشــیـه نـــشیــنـان؛مهمانان ویژه جشنواره

 اســتان مازنــدران آمــاده اکــران همزمــان فیلم هــای 
جشنواره فجر شده است .

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل  جــوادی  حســین   
مازنــدران، از آمادگــی کامــل ســینماهای اســتان بــرای اکــران 
جشــنواره  چهل ویکمیــن  ســینمایی  فیلم هــای  همزمــان 

فیلــم فجــر، خبــر داد.
 جــوادی بــا اعــام ایــن خبر گفت: یکــی از مهمتریــن رخدادهای 
فرهنگــی کشــور، جشــنواره فیلــم فجــر اســت و بنا بــه مطالبه و 
درخواســت هــم اســتانی های مــان، ایــن موضــوع بــا جدیــت در 

دســتور کار قــرار گرفته اســت. 
جــوادی در ایــن رابطــه اضافــه کــرد: بــرای تأمیــن و پخــش 
اســتان،  ســینماهای  در  جشــنواره  از  دوره  ایــن  فیلم هــای 
ســازمان  دســت اندرکاران  طریــق  از  الزم  هماهنگی هــای 
 ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و تهیه کننــدگان

 این فیلم ها انجام گرفته است. 
ابــراز  بــا  مازنــدران  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 

آمــده  دســت  بــه  فرصــت  از  منــدی  بهــره  از  امیــدواری 
بــرای نمایــش فیلم هــای روز ســینمای ایــران در ســینماهای 
اســتان مازنــدران افــزود: پــس از تأییــد و تعییــن ســینماها 
ــه  ــی برنام ــدول نهای ــه زودی ج ــا، ب ــن فیلم ه ــش ای ــرای نمای ب
اکران هــا، از طریــق معاونــت امــور هنــری و ســینمایی اداره 
کل، برنامه ریــزی و تنظیــم می شــود و از طریــق رســانه ها در 

گیــرد. مــی  قــرار  دســترس عاقه منــدان 

 معــاون هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و 
کــرد:  اعــام  خوزســتان  اســامی  ارشــاد 
جشنــــواره فیـــلم فجـــر در اهــواز همـــزمان بـــا برگــزار ی 

این جشــنواره در پایتخت برپا خواهـــد شــد. 
 ســیدامین ســپهریان  دربــاره برگــزاری جشــنواره فیلــم 
چهــل  جشــن های  برگــزاری  گفت:بــا  خوزســتان  در  فجــر 
و چهارمیــن ســال پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی 
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  دوره  یکمیــن  و  چهــل  و 
در  اســتان  ثــار ســینماگران  آ تهــران،  بــا  فجــر همزمــان 

درخواهــد  نمایــش  بــه  اهــواز  شــهر  ســینمای  ســه 
هــای  برنامــه  اجــرای  از  چنیــن  هــم  آمد.ســپهریان 
پیشکســوت  ســینماگران  از  تجلیــل  قبیــل  از  جانبــی 
نقدنویســی،  مســابقه  و  آموزشــی  اســتان،کارگاه های 
در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: جشــنواره فیلــم فجــر 
اســتان  در  ســینما  مخاطبــان  جــدی  مطالبــات  از  یکــی 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــه جش ــم ک ــت و امیدواری ــتان اس خوزس
ــه لحــاظ کمیــت و کیفیــت نســبت بــه ســال های  امســال ب

شــود. برگــزار  بهتــر  گذشــته 

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی کردســتان تاکیــد کــرد: 
فیلــم هــای ایــن دوره جشــنواره در دو ســالن شــماره یــک و 
شــماره دو پردیــس ســینمایی بهمــن ســنندج اکــران خواهــد 

شــد.
دریایــی خاطرنشــان کــرد: اگرچه ســازمان ســینمایی و ســمعی 
بصــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تاکنــون امــکان و 
مجــوز اکــران در پردیــس ســینمایی بهمــن ســنندج را صــادر 
بــا جلــب  موافقــت ســازمان  در تاشــیم  امــا  اســت  کــرده 
ــر  ــاوه ب ــتان ع ــر اس ــهر دیگ ــا دو ش ــک ی ــور در ی ــینمایی کش س

ســنندج ،اکــران همزمــان داشــته باشــیم.

غ می رود اهواز به استقبال سیمر
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غ الدولي إلى إطار بهمن عودة سیمر

ــة،  ــام الجانبی ــي األقس ــان وف ــن المهرج ــى م ــدورة األول ــي ال ف
أقیــم قســم رؤیــة الســینما الکوبیــة، وقســم الســینما اإلیطالیــة 
مــن الواقعیــة الجدیــدة والقســم المثیــر لاهتمــام للهنــود 
ــة،  الحمــر والســود فــي الســینما. فــي قســم الســینما اإلیطالی
مفتوحــة،  مدینــة   - رومــا  مثــل  مهمــة  أفــام  عــرض  تــم 

والطریــق وســارق الدراجــة.
فــي الدورتیــن الثانیــة والثالثــة وبســبب النهــج الســائد فــي إیاء 
المهرجــان  أقیــم  اإلیرانیــة،  للســینما  المزیــد مــن االهتمــام 
محلًیــا ولکــن فــي الــدورة الرابعــة مــن المهرجــان وفــي قســم 
رؤیــة الســینما اآلســیویة، باإلضافــة إلــى أفــام بعــض صانعــي 
األفــام اإلیرانییــن، تــم عــرض أفــام مثــل العبــو الشــطرنج 
)ســاتیاجیت راي( والمأمــور سانشــو )کنجــي میزوغوشــي(. 
فــي قســم العــروض الخاصــة أیضــا، تــم عــرض أفــام لألخویــن 

ــم. ــي و غیره ــکو روس ــي وفرانشیس ــران تافرنی ــي وبیرت تافیان
العــروض  قســم  وفــي  للمهرجــان  الخامســة  الــدورة  فــي 
الخاصــة بالمهرجــان، تــم عــرض أفــام لــوك بیســون وأندریــه 
فایــدا. فــي هــذا العــام أقیــم قســم تحــت عنــوان مــن وجهــة 
ــا بالطبــع  ــي کان فیه ــذه الــدورات الت ــارات الثــاث. ه ــر الق نظ
لعــرض األفــام األجنبیــة فــي المهرجــان بیــن جماهیــر الســینما 

ــن. ــن المعجبی ــر م ــینما، الکثی ــاب الس ــة وط اإلیرانی
کان للقســم الدولــي فــي الــدورة السادســة مــن المهرجــان 
ــة  ــة. باإلضاف ــام األجنبی ــه األف ــرض فی ع

ُ
ــوع ت ــث متن ــدول ب ج

الــدول  وســینما  األفــام  صانعــي  أعمــال  اســتعراض  إلــى 
سلســلة  عــرض  تــم  االنحیــاز،  عــدم  حرکــة  فــي  األعضــاء 
أنــدري  الشــهیر  الســابق  الســوفییتي  المخــرج  أفــام  مــن 
تارکوفســکي فــي قســم آخــر بعنــوان األمــل والتضحیــة وعالــم 
ــاد. ــینما والنق ــاق الس ــب عش ــت ترحی ــي لقی ــکي والت تارکوفس
فــي القســم الدولــي مــن الــدورة الســابعة للمهرجــان، أقیمــت 
ســینما األطفــال والمراهقیــن التــي لــم تکــن مســتقلة فــي تلــك 
ــاء  ــم اعط ــر وت ــام فج ــد أقس ــي کأح ــکل تنافس ــنوات، بش الس
ســت فراشــات ذهبیــة فــي هــذا القســم. فــي هــذه الــدورة مــن 
المهرجــان، تمــت إضافــة قســم تکریــم الســینمائیین األجانــب 

رضــت أفــام لســیرغي باراجانــوف ویاســوجیرو 
ُ

المرموقیــن وع
أوزو وأندریــه فایدا.فــي الــدورة التاســعة، أصبــح المهرجــان 
رضــت 

ُ
أقــرب إلــى المعاصــرة فــي تقدیــم الســینما العالمیــة وع

فــي قســم مهرجــان المهرجانــات، األفــام التــي تــم إنتاجهــا 
بیــن عامــي 1983 و 1989. خــال هــذه الــدورة، اعتــذر بعــض 
ــا مــن حــرب 

ً
الضیــوف األجانــب عــن حضــور المهرجــان خوف

الخلیــج الفارســي.
فــي الــدورة العاشــرة، تــم عــرض سلســلة أفــام کوروســاوا 
بحســن  واإلیمــان  الشــرق  کوروســاوا،  أکیــرا  عنــوان  تحــت 
الخاتمــة وأفــام برغمــان تحــت عنــوان إنغمــار برغمــان، الغرب 

والشــك واالرتبــاك.
ــة،  ــینما الدولی ــم الس ــي قس ــر وف ــادي عش ــان الح ــي المهرج ف
کان هنــاك أقســام متنوعــة ومختلفــة مــن اســتعراض ســینما 

کایــج تشــن إلــى الســینما الدینیــة حســب روایــة کارل درایــر.
الدولــي،  القســم  وفــي  أیضــا  عشــر  الثانــي  المهرجــان  فــي 
تضمــن إحیــاء ذکــرى فرنــر هرتــزوغ عــرض ثمانیــة أفــام و تــم 
عــرض 15 فیلمــا عــن غودزیــا تحــت عنــوان غودزیــا منــذ 

البدایــة.
فــي المهرجانیــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر، أقیــم إحیــاء ذکرى 
مخرجیــن بارزیــن فــي القســم الدولــي؛ فــي الــدورة الثالثــة 
الــدورة  تــم إحیــاء ذکــرى کنجــي میزوغوشــي وفــي  عشــرة 
الــدورة  فــي  النــغ.  فریتــز  ذکــرى  إحیــاء  تــم  عشــرة  الرابعــة 
أعمــال  اســتعراض  کان  المهرجــان،  مــن  عشــرة  الخامســة 
ــي  ــذب ف ــل الج ــد عوام ــتون أح ــر س ــي وأولیف ــیرو میفون توش
الضیــوف  مــن  العدیــد  المهرجــان  وحضــر  الدولــي  القســم 

األجانــب.
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هــذه هــي الســنة األولــى بعــد عــدة ســنوات التــي یقــام فیهــا 
مــع مهرجــان  بالتزامــن  الدولــي  الســینمائي  مهرجــان فجــر 
فجــر  بمهرجــان  یســمى  مــا  )أو  الرئیســي  الســینمائي  فجــر 
الســینمائي الوطنــي علــى مــدى الســنوات الســبع أو الثمانــي 
الماضیــة(. هــذا علــى الرغــم مــن أن الدولیــة کانــت جــزءًا مــن 

ــة. ــذ البدای ــدث من ــذا الح ــدف ه ــف وه تعری

القسم االول

The Interesting Section of Indians and Blacks in Cinema
In the first edition of the festival and in the side-
bar, the perspective section of Cuban cinema, 
the section of Italian cinema of neorealism and 
the interesting section of Indians and blacks in 
cinema were held. In the Italian cinema sec-
tion, important films such as Rome, Open City, 
The Road and The Bicycle Thieves were shown.
In the second and third editions, due to the domi-
nant approach of paying more attention to Iranian 
cinema, the festival was held domestically, but in 
the fourth edition of the festival, in the Asian Cin-
ema Perspective section, along with the films of 
some Iranian filmmakers, films such as The Chess 
Players )Satyajit Ray( and Sansho The Bailiff )Ken-
ji Mizoguchi( were shown. In the special screen-
ings section, films by Taviani brothers, Bertrand 
Tavernier, Francesco Rosi and... were screened.
In the fifth edition of the festival and in the special 
screenings section of the festival, films by Luc Bes-
son and Andrzej Wajda were screened. That year, 
a section was held under the title of Perspective of 
Three Continents. Years in which, the screening of 
foreign films in the festival was popular among Ira-
nian cinema audiences and cinema students.The 
international section of the sixth edition of the Fajr 
festival had a diverse lineup in which foreign films 
were shown. In addition to reviewing the works of 
filmmakers and cinema of Non-aligned, in anoth-
er section titled as Hope, Sacrifice and the World of 
Tarkovsky, a series of films by Andrei Tarkovsky, a 
famous former Soviet filmmaker, was shown, which 
was welcomed by cinema enthusiasts and critics.
In the international section of the 7th edition of the 
festival, children’s cinema, which was not yet an in-
dependent section in those years, was held compet-
itively as one of the Fajr sections, and 6 Golden But-
terflies were awarded in this section. In this edition 

of the festival, a section honoring prestigious foreign 
cinematographers was added and films by Sergey 
Parajanov, Yasujiro Ozu and Andrzej wajda were 
screened. In the 8th edition of the festival, the Festival 
of Festivals section was added to Fajr and the select-
ed of prestigious international festivals were shown. 
During this edition, a special section about 
Laurel and Hardy’s films was held and spe-
cial foreign guests from foreign festival di-
rectors to film critics came to the festival.

A New Section and the Shadow of a Transition
The ninth edition of the festival became closer to 
contemporary in the presentation of world cinema 
and in the Festival of Festivals section films made 
between 1983 and 1989 were screened. During this 
edition, some foreign guests apologized for attend-
ing the festival due to the fear of the Persian Gulf war.

In the 10th edition, a Retrospective of Kurosawa’s 
films titled as Akira Kurosawa, East and Faith in a Good 
End and Ingmar Bergman’s films titled as Ingmar 
Bergman, West, Doubt and Confusion were shown.
In the 11th festival, in the international cinema 
section, there were various and different sec-
tions from the overview of Chen Kaige cinema 
to Religious Cinema According to Carl Dreyer.
In the 12th festival, in the international section, 
Werner Herzog’s tribute included the screening of 
8 films together with the screening of 15 films about 
Godzilla with the title Godzilla from the Beginning.

The Return  to Bahman Frame
 The Return of Simorgh to International Section

 This year is the first year after several years
 that the Fajr International Film Festival is held
 simultaneously with the main Fajr Film Festival.
 This is despite the fact that being international
 has been part of the definition and goal of this

event from the beginning
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