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سرمقاله

بحث زنان در جامعه ما موضوع بسـیار مهمی اسـت و سـینما هم صرفا این موضوع را 
بازتاب داده اسـت. این نبوده که موضوع زنان از سـینما شـروع شـود، ولی سـینما یکی 

از رأس هـای مهمـی بـوده که به این موضوع پرداخته اسـت. 
فیلم سـازانی مثـل داریـوش مهرجویی داشـتیم که بعد از انقـاب و در مقطعی بهترین 
فیلم هـا را بـا محوریـت موضـوع زنـان سـاخته اند. یا مثا بهـرام بیضایی چنـد فیلم خوب 
بـا محوریـت زنـان دارد. منتهـا رونـدی کـه در سـال های اخیـر طی شـده، ایـن سـوال را ایجاد می کنـد که صرف 
این کـه شـخصیت اصلـی یـک فیلم زن باشـد، فیلـم زنانه ای اسـت یا باید انتظارات بیشـتری از فیلم هـای زنانه 

داشت؟ 
به نظرم فیلم سـازان نسـل جدید مثل سـهیل بیرقی می کوشـند با بهره گیری از تجربه های موفق نسل های 
قبـل نگاهـی تعدیل شـده و واقع بینانـه بـه زنـان داشـته باشـند، یعنی زنانـی که تصویـر می کنند، رفتارشـان 

زنانه تر اسـت، حتی طغیانشـان هم طغیان زنانه ای اسـت.
در فیلم هـای فمینیسـتی ایـن مشـکل را همیشـه داشـتیم کـه زن هـا بـا این کـه شـخصیت اصلـی داسـتان 
بودنـد، امـا مردانـه رفتـار می کردنـد، یعنـی به نظـر می آمد ایده آل فیلم سـاز این اسـت که زنان هـم رفتارهای 
مردانـه ای داشـته باشـند، امـا در فیلم هـای نسـل جدیـد ایـن نـگاه متفـاوت اسـت و نـگاه واقع بینانه تـر و 

زنانه تـری بـه مسـائل زنـان دارنـد. 
از نکات جالب سـینمای ایران آن اسـت که فیلم های خوب زنانه ما فیلم هایی هسـتند که مردان سـاخته اند، 

مثا فیلم هایی مثل »بانو«، »سـارا«، »لیا« و »سگ کشـی« را فیلم سـازان مرد ساخته اند.
بنابرایـن یـک فیلـم زنانـه خوب مثل هر فیلم خوب دیگری می تواند جریان سـاز باشـد. در واقع اگر هر فیلمی 
روی موضـوع درسـتی انگشـت بگـذارد، جریان سـاز می شـود. وقتـی موضـوع زنـان باشـند، این جریان سـازی 
می تواند خیلی بیشـتر شـود، چون بخش اصلی جامعه )زنان( شـاید خیلی فرصت دیدن خودشـان را روی 

پرده سـینما نداشته اند.
نکته مهم آن اسـت که »حقوق زنان« یکی از محورهای توسـعه سیاسـی اسـت و خودبه خود وقتی جامعه 
وارد فـازی شـود کـه بحث هـای سیاسـی و جامعـه مدنـی پررنـگ شـود، آن وقـت در هنـر هـم موضـوع زنـان 
پررنگ تـر می شـود. ایـن اتفـاق از نیمـه دوم دهـه 70 رخ داد و بـه تناسـب آن فیلم هـای زنانـه ای هـم سـاخته 
شـدند. بااین حـال، مـن کمیـت را مـاک نمی دانـم و معتقـدم فیلم هایـی مثـل »روسـری آبـی« یـا فیلم هـای 
مهرجویـی بـا این کـه متعلـق بـه قبـل نیمـه دوم دهـه 70 بودنـد، نـگاه درسـت تری دارنـد. البتـه در مقاطعـی 
تعـداد فیلم هـای زن محـور  زیادتـر شـد، ولـی بـه معنـای ایـن نبـود کـه فیلم هـای زنانـه ما زیاد شـده باشـند.

واقعیـت ایـن اسـت کـه کاراکتـر زن درام را خیلـی بهتـر پیـش می بـرد و موتـور محرکه بهتری اسـت. ایـن  از باب 
توهین نیست، از باب ساختاری است. اصغر فرهادی یک بار گفته بود زن ها بهتر قصه من را پیش می برند. 
ضمـن این کـه هـر درامـی یک قهرمـان می خواهد؛ قهرمانی که با نیرویـی قوی تر از خودش دربیفتـد. اگر این 
قهرمان زن باشـد و نیروی قوی تر از او شـرایط اجتماعی باشـد، قطعا در جامعه ای با مشـخصات جامعه ما، 

درام بهتری خواهیم داشت.
بنابرایـن خیلـی نمی شـود حکم کلـی داد. فیلم هایی داریـم که کاراکتر زن داشـتند، ولی خیلی ضـدزن بودند، 
یـا فیلم هایـی داریـم کـه زن در آن حضـور دارد، ولـی رفتار زنانـه ای ندارد، و البته فیلم هایی هـم داریم که کاما 

زنانه و اثرگذار هسـتند. این گروه سـوم جریان سـاز شـدند. 

نگاه واقع بینانه فیلم ســازان نســل جدید به زنان

پوریا ذوالفقاری



وز اول معرفــی منتقــدان و مجــری نشســت های ر
اولیــــــــــــن روز ســینمای رســانه در  نشســت های 
بــا  فجــــــــــر  فیلــم  جشـــــــنواره  سی وهشــتمین 
ــار  ــو برگــزار خواهــد شــد و مازی اجــرای محمــود گبرل
فکری ارشــاد، رضــا درســتکار و آنتونیــا شــرکا منتقــدان نشســت ها 

خواهنــد بــود.
در اولیــن نشســت شــنبه، 12 بهمــن، پــس از نمایــش فیلــم »ســه 
کام حبــس« ســاخته ســامان ســالور، مازیــار فکری ارشــاد بــه 

عنــوان منتقــد حاضــر خواهــد بــود.
در نشســت دوم، پــس از نمایــش فیلــم »قصیــده گاو ســفید« 
ســاخته بهتــاش صناعی هــا در ســانس دوم، رضــا درســتکار در 

ــه عنــوان منتقــد حاضــر خواهــد شــد. جلســه ب
هم چنیــن در آخریــن نشســت پرســش و پاســخ، بعــد از نمایــش 

با نمایش فیلم های سینمایی در سینماهای تهران و شهرهای دیگر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر به صورت رسمی آغاز 
می شود. در نخستین روز جشنواره آثار متنوعی روی پرده می رود و به این شکل سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر کلید 
می خورد. در پردیس سینمایی ملت که به اهالی رسانه اختصاص دارد، پیش از شروع نمایش فیلم ها کمک هایی که برای 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان تهیه شده است، ارسال می شود. امسال مدیریت جشنواره فیلم برای همراهی با مردم 
سیل زده سیستان و بلوچستان تصمیم به لغو جشن افتتاحیه گرفتند.  در روز گذشته معرفی نامزدهای بخش مسابقه 
تبلیغات سینمای ایران و آغاز به کار هیئت داوران بخش سودای سیمرغ مهم ترین اخبار مربوط به جشنواره سی وهشتم 
فجر بود. هم چنین هم جدول ویژه برنامه  شبکه های رادیویی جشنواره فجر 98 مشخص شد و بر اساس اعالم رئیس سینما 
بهمن، از سالن شماره 2 این سینما نیز هم زمان با شروع فجر سی وهشتم بهره برداری خواهد شد. ابراهیم داروغه زاده، دبیر 

جشنواره فیلم فجر، در برنامه ای تلویزیونی درباره جزئیاتی از این دوره جشنواره صحبت کرد. 

ع رسمی  شرو
سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر 

10 روز پرتالش برای سینما و سینمادوستان

فیلــم »عامه پســند« ســاخته ســهیل بیرقــی، آنتونیــا شــرکا منتقد 
جلســه خواهــد بــود.

شنواره فیلم فجر
شتمین ج

بولتن مجازی سی و ه

جرنامهخبرها
ف
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در فاصلــه یــک روزه باقـــــــــی مانــده تــا آغـــــــــــاز 
ــای  ــر، نامزده ــم فج ــنواره فیل ــتمین جش سی وهش
بخــش مســابقه تبلیغــات ســینمای ایــران معرفــی 

شــدند.
ــاب و داوری  ــت انتخ ــدی هیئ ــه جمع بن ــاس جلس ــن اس ــر همی ب
سی وهشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر بــرای گزینــش نامزدهــای 
اقــام تبلیغاتی شــامل عکــس )23 عنوان(، پوســتر )81 عنــوان(، 
تیــزر و آنونــس )104 عنــوان( با حضور امیرشــیبان خاقانی، محمد 
روح االمیــن و حبیــب مجیــدی در دبیرخانــه جشــنواره فیلــم فجــر 
برگــزار شــد و نامزدهــای بخــش مســابقه تبلیغــات ســینمای ایران 

بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــه شــرح زیــر اعــام شــدند: 
نامزدهای بخش عکس

فتــاح ذی نــوری )شکســتن هم زمــان بیســت اســتخوان(، مجیــد 
تخت کشــیان  مریــم  خــون(،  رد   :2 نیمــروز  )ماجــرای  طالبــی 
ــین  ــخره باز(، امیرحس ــتری )مس ــعود اش ــی(، مس ــا تخت )غامرض

شــجاعی )متــری شــیش و نیــم(
نامزدهای بخش پوستر

علــی باقــری )زنانــی بــا گوشــواره های باروتــی(، محمدحســین 

ونمایــی از نامزدهــای بخــش مســابقه تبلیغــات ســینمای ایران  ر

هوشــمندی )خانــه پــدری(، محمــد شــکیبا )قســم(، محمــد 
نفــر( تقی پــور )مهیــن(، محمــد تقی پــور )23 

نامزدهای بخش تیزر و آنونس
)بهشــت  بــدری  زینب الســادات  )شــاه کش(،  میرزایــی  امیــد 
ــدی  ــی موح ــم(، مرتض ــدی )قس ــدی محم ــده(، محمدمه گم ش
ــص( ــن برق ــا م ــان ب ــع زاده )جه ــعود رفی ــی(، مس ــا تخت )غامرض

غ  روز گذشــته هیئــت داوران بخــش ســودای ســیمر
سی وهشــتمین  از  بخــش  ایــن  آثــار  داوری  کار 
جشــنواره فیلــم فجــر را آغــاز کردنــد. در ایــن دوره، 
ــه  غ پذیرفت ــیمر ــودای س ــش س ــینمایی در بخ ــد س ــم بلن 22 فیل

شــده اند.
نرگس آبیار نویســنده و کارگردان ســینما، تورج اصانی کارگردان 
و مدیــر فیلم بــرداری ، عبــاس بلونــدی طــراح صحنــه و لبــاس، 
رضــا پورحســین مدیــر فرهنگــی، فریــدون جیرانــی نویســنده 
و کارگــردان ســینما، ســعید راد بازیگــر ســینما، محمدمهــدی 
عســگرپور کارگــردان و تهیه کننــده ســینما، طهماســب صلح جــو 
منتقــد ســینما و مازیــار میــری کارگردان ســینما به عنــوان اعضای 
غ(  هیئت داوران بخش مســابقه ســینمای ایران )ســودای ســیمر
احــکام خــود را از ابراهیــم داروغــه زاده، دبیــر ایــن دوره از جشــنواره 

فیلــم، دریافــت کردنــد و بازبینــی آثــار ایــن بخــش در آســتانه آغــاز 
جشــنواره کلیــد خــورد. 

سی وهشــتمین  ویژه برنامــه  پخــش  جــدول 
جشــنواره فیلــم فجــر بــا 12 برنامــه در شــبکه های 

شــد. اعــام  رادیویــی 
برنامــه »نشانه شناســی قــرآن و ســینما« ســاعت 14:00 تــا 15:00 
ــدی در 10  ــه تولی ــن برنام ــد، ای ــد ش ــش خواه ــرآن پخ ــبکه ق از ش

قســمت بــه روی آنتــن مــی رود.

برنامــه »عصــر مــن« بــا 10 قســمت هــر روز ســاعت 15:00 تــا 16:00 
بــه صــورت زنــده و برنامــه »ســینما هویــت« بــا چهــار قســمت بــه 
صــورت تولیــدی ســاعت 21:30 تــا 22:00 از شــبکه رادیویــی جــوان 

پخــش می شــود.
از شــنبه تا چهارشــنبه ســاعت 16:00 تا 16:45 برنامه »کافه هنر« 
بــه صــورت زنــده و برنامــه »حــوض نقــره« رأس ســاعت 20:00 تــا 

غ  سیمر سودای  بخش  داوران  هیئت  کار  به  آغاز 

جدول ویژه  برنامه  شبکه های رادیویی سی و هشتمین جشنواره فجر  مشخص شد
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مدیر سینما بهمن از بازسازی کامل سالن شماره 2 این 
سینما به مناسبت برگزاری جشنواره سی  وهشتم 

فیلم فجر خبر داد.
امیرهوشـنگ پاسـبانیان، مدیـر سـینما بهمـن، دربـاره تغییـرات و  
نوسـازی ایـن سـینمای قدیمـی گفـت: »سـالن شـماره 2 سـینما 
بهمن بازسـازی کامل و اساسـی شـده است و با شـروع جشنواره 

فیلم فجـر افتتـاح خواهد شـد.«
مدیـر سـینما بهمن هم چنیـن بیان کـرد: »کف پـوش، صندلی ها، 
اسـت.  شـده  تعویـض  نمایـش  پـرده  و  داخلـی  دکوراسـیون 
هم چنیـن سـالن بـه سیسـتم صوتـی دالبـی و سیسـتم نمایـش 
لیـزری مجهـز شـده اسـت. تعـداد صندلی هـای ایـن سـالن کـه در 
گذشـته 580 عـدد بـود، بـا نصـب صندلی هـای وی آی پـی بـه 405 

صندلـی کاهـش یافتـه اسـت.«
پاسـبانیان به نصب ال ای دی بر سـردر سـینما بهمن اشـاره کرد و 
گفت: »سـالن انتظار، سـرویس های بهداشتی و نمازخانه سینما 

ع فجر سی وهشتم  بهره برداری از سالن شماره 2 سینما بهمن هم زمان با شرو

بهمن نیز به طور کامل نوسـازی شـده  اسـت.«
مدیـر سـینما بهمـن در پایـان از احـداث دو سـالن وی آی پـی بـا 
ظرفیـت 50 نفـر خبـر داد کـه بعـد از ایام جشـنواره به بهره بـرداری 

خواهنـد رسـید.

21:00 بــه صــورت زنــده بــا شــنوندگان رادیــو همــراه می شــود.
بــه  تــا 22:00  ســاعت 21:00  برنامــه  بــا 10  نقــره ای«  »حــوض 
صــورت تولیــدی بــرای شــنوندگان شــبکه رادیویــی گفت وگــو اجــرا 

می شــود.
شــبکه رادیویــی نمایــش نیــز بــا برنامــه »نمــای نقــره ای« هــر شــب 
ســاعت 21:00 تــا 22:00 و برنامــه »گیومــه« ســاعت 18:15 تــا 

ــود. ــرا می ش ــده اج ــورت زن ــه ص ــر روز ب 18:45 ه
»برداشــت 38« هــر روز  ســاعت 15:30 تــا 16:30 از شــبکه فرهنــگ 

بــه صــورت زنــده روی آنتــن مــی رود.

هم چنیــن برنامــه »اقتصــاد حوالــی فرهنگ« بــا 10 برنامــه تولیدی 
هــر شــب از ســاعت 21:00 تــا 22:00 از شــبکه رادیویــی اقتصــاد 

ــود. ــنیده می ش ش
برنامــه »صحنــه پشــت صحنــه« هــر شــب ســاعت 21:00 تــا 22:00 
بــه صــورت زنــده از شــبکه رادیویــی تهــران مهمــان مخاطبــان 

اســت.
برنامــه »حــوض نقــره« از شــبکه ایــران و »نمــای نقــره ای« از رادیــو 
نمایــش مراســم اختتامیــه سی وهشــتمین جشــنواره فجــر را 

پوشــش می دهنــد.

شنواره فیلم فجر
شتمین ج

بولتن مجازی سی و ه

جرنامهخبرها
ف
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بــا  فجــر  فیلــم  جشــنواره  سی وهشــتمین  دبیــر 
حضــور در برنامــه تلویزیونــی »شــهر فرنــگ« ضمــن 
ایــن  برگــزاری  در  ثبــات  برقــراری  لــزوم  بــر  تاکیــد 
جشــنواره، در رابطــه بــا جزئیــات برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر 

امســال توضیحاتــی ارائــه کــرد.
ابراهیــم داروغــه زاده بــا اشــاره به اســتقبالی که از سی وهشــتمین 
ــال های  ــد س ــت: »همانن ــت، گف ــده اس ــر ش ــم فج ــنواره فیل جش
گذشــته اســتقبال خوبــی از جشــنواره فجــر شــد. حتــی امســال 
نســبت بــه ســال های گذشــته افزایــش خریــد بلیــت داشــتیم. 
بــا اســتقبال خــوب مــردم تمــام بلیت هــا همــان ســاعت اول بــه 
فــروش رفــت، البتــه تعــداد کمــی برای گیشــه نگــه داشــته ایم، زیرا 

فیلم هــای پرمخاطــب بــه ســاعت اضافــه خواهنــد رســید.«
ــه اکــران  ــا اشــاره ب ــم فجــر ب ــر سی وهشــتمین جشــنواره فیل دبی
در  را  ملــی  جشــن  »ایــن  گفــت:  شهرســتان ها  در  فیلم هــا 

انرها در این دوره از جشــنواره  ســبدی از تمــام ژ
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ــه  ــرد، چراک ــم ک ــزار خواهی ــور برگ ــر کش ــتان های سراس ــی اس تمام
شهرســتان ها درخواســت داشــتند امســال فیلم ها در ســینماهای 

مراکــز آن هــا نیــز نمایــش داده شــوند.«
داروغــه زاده دربــاره قیمــت بلیــت فیلم هــای جشــنواره فجــر گفــت: 
»امســال قیمــت بلیت هــای جشــنواره از قیمــت بلیت هایــی که طی 
ســال در ســینماها بــه فــروش می رســند، کمتــر اســت. خانواده هــا 
در طــول ســال بــه تماشــای فیلــم مــورد نظــر خودشــان خواهنــد 
نشســت و قطعــا همــه بــه صــورت خانوادگــی بــه تماشــای تمــام 
فیلم هــا نخواهنــد رفــت. طبــق روال دو ســال گذشــته، امســال 
ــکل  ــامت ترین ش ــی و در س ــورت اینترنت ــه ص ــی ب ــز بلیت فروش نی

ممکــن صــورت گرفــت.«
دبیــر سی وهشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر بــا اشــاره بــه فیلم هــای 
منتخــب در ایــن جشــنواره گفــت: »زمانــی کــه جشــنواره برگــزار 
انتخــاب  دارنــد،  محتــوا  و  مضمــون  کــه  فیلم هایــی  می کنیــم، 
می شــوند. در تمــام دنیــا فیلم هایــی کــه هنــری هســتند، انتخــاب 
می شــوند. ســبدی از تمــام ژانرهــا و مضامیــن در ایــن دوره از 
جشــنواره حضــور خواهنــد داشــت. درحقیقــت اعضــای هیئــت 
انتخــاب امســال کار ســخت و متنوعــی داشــتند کــه تــا ایــن لحظــه 
ــدان و  ــر منتق ــد نظ ــد دی ــاال بای ــوده و ح ــوب ب ــیار خ ــتقبال بس اس
خبرنــگاران چــه خواهــد بــود. تــا جایــی کــه اطــاع دارم، هیئــت 
داوران از فیلم هــای انتخابــی مخصوصــا فیلم های اول شــگفت زده 

شــده اند.«
او بــا اشــاره بــه فیلم هــای بخــش »نــگاه نــو«، ادامــه داد: »در 
بخــش »نــگاه نــو« تمــام انــرژی و دغدغــه کارگردان هــا تبدیــل بــه 
فیلــم می شــود و ایــن از همــه چیــز جذاب تــر اســت، زیــرا تمــام 

اندیشــه و نــگاه فیلم ســاز در آن فیلــم خاصــه می شــود.«
داروغــه زاده دربــاره فیلم ســازان مطرحــی کــه در ایــن جشــنواره 
حضــور دارنــد، گفــت: »در کشــورمان فیلم هایــی کــه کارگردان هــای 
جشــنواره  در  حضــور  داوطلــب  می کننــد،  تولیــد  خودمــان 

می شــوند و دیگــر مهــم نیســت چــه کســی فیلــم ســاخته اســت. 
ــت دارد.« ــت، اهمی ــده اس ــاخته ش ــه س ــی ک ــا فیلم ــه تنه بلک

او بــا اشــاره بــه فیلــم  کارگردان هــای فیلــم اولــی، گفــت: »اگــر یــک 
فیلم ســاز چنــد فیلم ویدیویی ســاخته باشــد، تــا زمانی کــه پروانه 
ســاخت ســینمایی نداشــته باشــد، فیلــم اولــی حســاب خواهــد 
شــد. اگــر بخواهیــم این مشــکل را حــاال حل کنیــم، در حق بعضی 
ــاف  ــتند، اجح ــم داش ــی فیل ــای قبل ــه در دوره ه ــازان ک از فیلم س
خواهــد شــد. بــه نظــر مــن ایــن نقــص در جشــنواره تــا زمانــی کــه 

در ســازمان ســینمایی برطــرف نشــود، درســت نخواهــد شــد.«
او هم چنیــن دربــاره تندیســی کــه قــرار اســت بــه فیلم ســازان 
برگزیــده اهــدا شــود، گفــت: »چندیــن ســال بــود بــه دنبــال تولیــد 
ایــن تندیــس در ایــران بودیــم، امــا صنــف مربــوط می گفتنــد 
برایشــان به صرفــه نیســت. امــا امســال خواســتیم هــر طــور کــه 
ــتیم و از  ــی گذاش ــی فراخوان ــم. حت ــام دهی ــن کار را انج ــده، ای ش
همــه درخواســت کمــک کردیــم و خوش بختانــه ســه مــاه پیــش 
ایــن تندیــس بــه دســت صنعت گــران کشــور تولیــد شــد. بــا توجه 
ــرای ایــن واحــد صنعتــی به صرفــه نبــود کــه تعــداد  ــه این کــه ب ب
کمــی تولیــد کننــد، 120 عــدد از ایــن تندیــس تولیــد کردنــد کــه در 
دوره هــای بعــدی جشــنواره از باقــی آن هــا اســتفاده خواهیم کرد 
و هزینــه ایــن تندیس هــا از نمونه هــای خارجی شــان کمتــر شــد.«
دبیــر جشــنواره دربــاره پوســتر سی و هشــتمین جشــنواره فجــر، 
گفــت: »ایــن پوســتر نشــان دهنده وحدتــی اســت کــه بیــن مــردم 
غ نشــان دهنده وحدتــی اســت کــه مــردم  وجــود دارد. ســیمر
ــته  ــاه گذش ــک م ــند. در ی ــه آن می رس ــر ب ــنواره فج ــط جش توس
و  ســلیمانی  ســردار  شــهید  شــهادت  داد.  رخ  بــدی  اتفاقــات 
بعــد از آن حادثــه ســقوط هواپیمــا کــه بــه واســطه آن جوانــان 
مملکــت جــان خــود را از دســت دادنــد، اثــرات نامطلوبــی روی 
جامعــه و هنرمنــدان گذاشــت. بــه واســطه سینماســت کــه 
مــردم می تواننــد تلخی هــا را از یــاد ببرنــد. امیــدوارم امســال نیــز 
از جشــنواره اســتقبال خوبــی شــود و ماننــد همیشــه جشــنواره 

ــود.« ــردم ش ــی م ــدت و یکپارچگ ــت وح ــر باع فج
ــه عــدم  ــا اشــاره ب ــم فجــر ب ــر سی و هشــتمین جشــنواره فیل دبی
برگــزاری مراســم افتتاحیــه ایــن جشــنواره گفــت: »بعــد از این کــه 
پیشــنهاد برگــزار نکــردن افتتاحیــه جشــنواره فجــر را ارائــه کردیــم، 
بعضــی از فیلم ســازان عاقه منــد شــدند و اعــام آمادگــی کردنــد 
کــه بخشــی از فــروش فیلمشــان را بــرای کمــک بــه ســیل زده ها 
اختصــاص دهنــد. در حــال حاضــر تمــام اقــام خریــداری شــده و 
بــه صــورت مســتقیم توســط جشــنواره فجــر بــه نقــاط ســیل زده 

فرســتاده خواهنــد شــد.«
سی وهشــتمین  داوران  انتخــاب  بــه  اشــاره  بــا  هم چنیــن  او 
کشــور  از  خــارج  »رســانه های  گفــت:  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
این طــور ادعــا می کردنــد کــه ســینماگران از ایــن دوره جشــنواره 
ــود.  ــور نب ــا این ط ــا واقع ــرد، ام ــد ک ــت نخواهن ــر حمای ــم فج فیل
امســال فیلم ســازان و فیلم هــای خوبــی در جشــنواره حضــور 
دارنــد کــه کار داوری را ســخت می کننــد. بنابرایــن تیــم داوری 
بایــد تخصصی تــر انتخــاب می شــد و بــه همیــن منظــور 9 نفــر بــه 
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روابـط عمومـی جشـنواره  مسـعود نجفـی، مدیـر 
سی وهشـتم فیلـم فجـر، اعـام کـرد امسـال بـرای 
اولیـن بـار فیلم هـا در سـینمای اهالـی رسـانه تکـرار 

داشـت. خواهنـد 
نجفـی جمعه شـب، یازدهـم بهمن مـاه، در برنامه »نقد سـینما« 
بـا اجـرای بهـروز افخمـی حضور یافـت. او در بخشـی از ایـن برنامه 
دربـاره سـینمای اهالی رسـانه گفت: »امسـال بـرای اولین بـار قرار 
اسـت در سـینمای اهالـی رسـانه فیلم هـا تکـرار داشـته باشـند. 
در سـال های گذشـته از آن جـا کـه مـا تـک نمایـش داشـتیم، اگـر 

خبــری خوشــایند برای اهالی رســانه
مخاطبان به هر دلیلی امکان تماشای فیلم ها را پیدا نمی کردند، 
را  ایـن وضعیـت  نداشـتند.  فیلم هـا  دیـدن  بـرای  دیگـر فرصتـی 
امسـال اصاح کردیم و فیلم ها در روز بعد، از سـانس آخر به اول 
در سـالن های جدیـدی کـه رونمایـی شـده اند، تکـرار می شـوند.«

او در این برنامه هم چنین گفت: »امسـال قرار اسـت در سـینمای 
فیلم هـای  معلـوالن  و  ناشـنوایان  نابینایـان،  بـرای  ایران مـال 

منتخـب را بـه نمایـش بگذاریـم.«
نجفـی افـزود: »شـعار جشـنواره امسـال »سـینما، بـرای مـردم« 

اسـت، کـه قـرار اسـت روی تمـام اقـام جشـنواره قیـد شـود.«

غ انتخــاب  عنــوان اعضــای هیئــت داوران بخــش ســودای ســیمر
شــدند و ایــن بــه نوعــی پاســخ بــه کســانی بــود کــه فکــر می کردند 

از ایــن جشــنواره اســتقبال نمی شــود.«
انجــام  آثــار  داوری  در  دخالتــی  هیــچ  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
نمی شــود، گفــت: »فکــر می کنــم داورانــی کــه حداقــل در دو دوره 
ــس  ــه هیچ ک ــه ب ــد ک ــی می دهن ــتند، گواه ــور داش ــته حض گذش
از بیــرون چیــزی ابــاغ نشــده اســت. رأی گیــری بیــن 9 داور انجــام 
بهتریــن   زیــرا  نمی کنــم،  دخالتــی  هیــچ  هــم  مــن  می شــود. 

ــوند.« ــاب ش ــد انتخ ــینماگران بای س
هم چنیــن  فجــر  فیلــم  جشــنواره  دوره  سی وهشــتمین  دبیــر 
دربــاره اکــران عمومــی فیلم هــای حاضــر در جشــنواره، گفــت: 
ــا  ــت و قطع ــران اس ــینمای ای ــن س ــر ویتری ــم فج ــنواره فیل »جش
بــرای تهیه کننــده و کارگــردان ریســک بــه همــراه دارد. اگــر فیلمــی 
ضعیــف باشــد، آســیب می بینــد و اگــر خــوب باشــد، بــه نفــع 
آن خواهــد بــود. فکــر می کنــم ســال آینــده گیشــه فیلم هــای 

جشــنواره فیلــم فجــر نســبت بــه دوره قبلــی بیشــتر باشــد. 
فیلم هــای  از  نــوروزی  فیلم هــای  از  زیــادی  تعــداد  هم چنیــن 

می شــوند.« انتخــاب  فجــر  جشــنواره  در  اکران شــده 
ــد در  ــه بای ــی ک ــه تغییرات ــاره ب ــا اش ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــر جش دبی
ــت  ــه الزم اس ــری ک ــن تغیی ــت: »مهم تری ــد، گف ــنواره رخ ده جش
بــرای جشــنواره صــورت بگیــرد، ایــن اســت کــه حداقــل تغییــرات 
بــرای برگــزاری جشــنواره را داشــته باشــیم، زیــرا این جشــنواره باید 
بــه ثبــات برســد و بــا هــر تغییــر مدیریتــی زیــر و رو نشــود. در ســه 
ســال گذشــته تغییــرات بســیار کمــی داشــتیم. جشــنواره ای کــه 
چندیــن ســال اســت برگــزار می شــود، نبایــد دائمــا تغییــر کنــد.«
او هم چنیــن دربــاره بودجــه ایــن جشــنواره گفــت: »شــهرداری 
تهــران پذیرفتــه کــه هشــت میلیارد تومــان به جشــنواره کمک کند 
و ایــن قــرارداد نیــز بــا ســازمان ســینمایی بســته شــده اســت. فکــر 
می کنــم در ایــن جشــنواره بــا همــان بودجــه شــهرداری بتوانیــم 

تمــام هزینه هــا را پرداخــت کنیــم.«
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آدم هاست کام حبس« روایت غمبار دل تنگی  »سه 
: سامان سالور

بهتاش صناعی ها:

فیلم شخصی ساختن هر روز سخت تر می شود
سهیل بیرقی:

عامه پسند نباشیم،  از جامعه حذف می شویم
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ــد  ــروز، می خواهن ــه ام ــوادث جامع ــوران ح ــی در ک ــیم و مجتب نس
بــه هــر ترتیــب، گلیــم خــود را از آب بیــرون بکشــند. در ایــن راه، امــا 
تصمیماتشــان منجــر بــه اتفاقاتــی می گــردد که ملتهــب و خطرناک 

می نمایــد.

  خالصه داســتان

فیلمنامه نویس: سامان سالور، مدیر فیلم برداری: مسعود سامی، 
چهره پرداز: ایمان امیدواری، طراح صحنه: سحر شهامت، طراح لباس: 
غزاله معتمد، تدوین: سامان سالور، صدابردار: مهدی ابراهیم زاده، 
صداگذار: فرامرز ابوالصدق، موسیقی: ستار اورکی، جلوه های ویژه 

بصری: شهروز وظیفه شناس، عکاس: محمد بدرلو
ایزدیار، سمیرا حسن پور، متین  پریناز  تنابنده،  بازیگران: محسن 

ستوده، امین میری، مریم بوبانی، یداله شادمانی

عوامل   
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 بــرای آغــاز، اگــر قــرار باشــد تعریفــی از»ســه کام حبــس« ارائــه 
دهیــد، چــه خواهــد بــود؟

همــه مــا آدم هــا تــاش می کنیــم روزهــای آرام و ســعادتمندانه ای 
ســر  زندگــی  ایــن  بزنــگاه  ســر  ولــی  بســازیم،  خودمــان  بــرای 
کــه  آن گونــه  برنامه هــا  و  می گــذارد  آدمیــزاد  بــا  ناســازگاری 
می خواهیــم، پیــش نمــی رود. بــه نظــر مــن فیلــم »ســه کام 

حبــس« روایــت غمبــار تنهایــی و دل تنگــی آدم هــای امــروز اســت. 
  مســیری کــه ســامان ســالور در فیلم ســازی اش طــی کــرده، 
مســیری بــوده کــه از دنیــای شــخصی خــود فاصلــه گرفتــه و بــه 
ســینمای اجتماعــی و بــا مخاطــب وســیع تر رو آورده اســت. کمــی 

دربــاره ایــن مســیر توضیــح دهیــد.
فیلــم اول مــن »ســاکنین ســرزمین ســکوت« اســت کــه در ســال 

 مخاطـب سـینمای ایـران سـامان سـالور را بـا فیلم »چند کیلو خرما برای مراسـم تدفین« می شناسـد؛ فیلمی کـه در فضای 
شـخصی و در سـال 1384 سـاخته شـد؛ درسـت دو سـال پـس از این کـه اولیـن فیلـم او بـه نام »سـاکنین سـرزمین سـکوت« 
سـاخته شـد و در بخش مسـابقه فیلم فجر روی پرده رفت و توانسـت جایزه های متعدد بین المللی را از آن خود کند. اما به 
گفته سالور این فیلم آن طور که شایسته است، در میان مخاطبان سینمای ایران که مهم ترین فاکتور و دلیل زنده ماندن 

سینما هسـتند، دیده نشد.   
سـالور در ادامه مسـیر فیلم سـازی خود از سـاخت فیلم های شـخصی یا با مخاطب خاص فاصله گرفت و به سـمت سـاخت 
فیلـم بـا موضوعـات اجتماعـی گرایـش بیشـتری پیدا کرد و با فیلم »تمشـک« به شـکل جـدی و کامـال برنامه ریزی شـده وارد 
سـینمای اجتماعـی شـد و سـینما را بـه مثابـه آینـه ای تمام قـد در مقابـل اجتمـاع قـرار داد و شـاید بـا صدایی رسـا اعـالم کرد 

عالقه مند اسـت در حوزه سـینمای اجتماعی فیلم بسـازد. 
از فیلم »تمشک« به عنوان آخرین ساخته سامان سالور در سال 1392 تا جشنواره سی وهشتم شش سال گذشته است 

و این کارگردان با فیلم »سه کام حبس« در این دوره از جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

کام حبس« روایت غمبار  »سه 
آدم هاست دل تنگی 

گفت وگو با سامان سالور، کارگردان

پریسا ساسانی
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1382 ســاختم، یعنــی دو ســال قبــل از »چنــد کیلــو خرمــا...«، کــه 
اغلــب بــه اشــتباه تصــور می کننــد ایــن فیلــم اولیــن اثــر ســینمایی 
مــن بــوده اســت. در ســال 82 مــن 27 ســال ســن داشــتم و امــروز 
42 ســاله هســتم و  طبعــا در ایــن مــدت بــرای مــن در زندگــی 
ــم،  ــی می کن ــه در آن زندگ ــی ک ــور در اجتماع ــخصی و همین ط ش
اتفاق هایــی افتــاده کــه قطعــا بــر نگــرش من تاثیر گذاشــته اســت. 
ــازی  ــر فیلم س ــا هن ــردم ب ــعی ک ــاز س ــک فیلم س ــوان ی ــه عن ــن ب م
ــردارم و پیــش روی جامعــه بگــذارم  ــه ای تمام قــد ب و ســینما، آین
و بتوانــم روایــت کنــم و مطمئــن هســتم ایــن سینماســت کــه 
به خصــوص در دو دهــه اخیــر وظیفــه اش را درســت انجــام داده 
اســت. بــه نظــر مــن  داســتان گویی  و همراهــی بــا شــخصیت ها در 
آن نــوع از ســینما کم رنگ تــر بــوده اســت. هرچنــد مــن هم چنــان 
به ســینمای مســتقل و جســور عاقه دارم و در »سه کام حبس« 
هــم ردپــای آن نــوع ســینما دیــده می شــود. امــا آن چــه امــروزه در 
ســینما اهمیــت پیــدا کــرده اســت، ارتبــاط مخاطب با فیلم هاســت 
و بی تعــارف می گویــم کــه یکــی از المان هــای قصه گویــی و روایــت 

همیــن مخاطــب اســت. 
 »ســه کام حبــس« هــم در مســیر جــذب و ارتبــاط بــا مخاطــب 

حرکــت کــرده اســت؟
بلــه، دقیقــا. »ســه کام حبس« با وجود مســتقل بودن و داشــتن 
تدویــن غیرمتعــارف، قصــه ای کامــا اجتماعــی دارد کــه بــه فضای 

داســتان گویی و فیلم هــای پرمخاطــب نزدیک تــر اســت. 
 محســن تنابنــده و پرینــاز ایزدیــار از جملــه بازیگرانــی هســتند 
کــه در ایــن فیلــم حضــور دارنــد و بــرای نخســتین بار اســت کــه این 

زوج بازیگــر کنــار هــم بــازی می کننــد. ترکیــب بــازی ایــن دو در فیلــم 
چگونــه از آب درآمــده اســت؟

شــکل فیلمنامــه ترکیــب بازیگــران را بــرای من مشــخص می کند و 
فیلمنامــه »ســه کام حبــس« مــرا بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه حتما 
ایــن دو بازیگــر بایــد کنــار هــم بــازی کننــد. شــاید در فیلمنامه هــای 
ــم،  ــتفاده کن ــده اس ــران کمترشناخته ش ــد از بازیگ ــاز باش ــد نی بع
بنابرایــن فیلمنامــه بــه مــن مســیر انتخــاب بازیگــر را نشــان داد. 
البتــه ناگفتــه نمانــد، مــن از جملــه کارگردان هایــی هســتم کــه 
همیشــه بــه بازیگــران جــوان میــدان داده ام و در ایــن فیلــم هــم 
بازیگرفیلــم اولــی هــم دارم کــه در بــازی روســفید اســت. امــا پرینــاز 
ایزدیــار و محســن تنابنــده زوج بازیگــر توانمنــدی هســتند کــه در 
»ســه کام حبــس« خیلــی خــوب در کنــار هــم قــرار گرفته انــد. 
ببینیــد، محســن تنابنــده اساســا بازیگــر ایــده آوری اســت و در 
نقــش خــود فــرو مــی رود و یکــی از بازی هــای بی نظیــر خــود را در 
ایــن فیلــم ارائــه داده اســت. پرینــاز ایزدیــار هــم بــه همیــن منــوال 
اســت. او در ایــن فیلــم در نقــش زنــی پرقــدرت ظاهــر شــده اســت 
و بــه نظــر مــن پوســت انداختــه و او هــم بــازی پرقدرتــی ارائــه کرده 
ــار بــه نقــش داده اســت،  اســت. انــرژی و عشــقی کــه پرینــاز ایزدی
در سرتاســر فیلــم مشــخص اســت و فکــر می کنــم شــانس ایــن 
فیلــم و هدیــه خداونــد بــود. بازیگــر دیگــری کــه در ایــن فیلم خیلی 
خــوب بــازی کــرده، ســمیرا حســن پور اســت کــه نقش مکمــل دارد 
و بــا گریــم بســیار ســنگین بــازی عالــی ای ارائــه کــرده اســت. البتــه 
بازیگــران دیگــری هــم ماننــد متیــن ســتوده نیا، یدالــه شــادمانی، 
امیــر میــری، محمــد اشــکان فر، مرضیــه بدرقــه و دیگــر بازیگــران با 
گوشــت و پوســت خــود در ایــن فیلــم بــازی کردنــد و اساســا یکــی 
از ویژگی هــای ایــن فیلــم بــازی همگــون گــروه بازیگــران اســت کــه 
ــه  ــن ب ــم م ــل ه ــن دلی ــه همی ــود. ب ــمند ب ــیار ارزش ــن بس ــرای م ب
ــده  ــوان تهیه کنن ــه عن ــوان کارگــردان و هــم ساســان ســالور ب عن
اســم گــروه بازیگــری را در ابتــدای فیلــم آورده ایــم. عوامــل پشــت 
ابراهیــم زاده  مهــدی  فیلم بــردار،  ســامی  مســعود  صحنــه، 
ــرداز و ســایر دوســتان  ــردار، ایمــان امیــدواری طــراح چهره پ صداب
همگــی بــا انــرژی ســرکار آمدنــد و امیــدوارم داوران اصلــی ســینما، 

یعنــی مــردم، ایــن فیلــم را دوســت داشــته باشــند.
 بــا ایــن تعاریفــی کــه داشــتید، فکــر می کنیــد »ســه کام حبس« 

غ نزدیک شــده اســت؟ تــا چــه انــدازه بــه ســیمر
جشــنواره فیلــم فجــر یــک رقابــت اســت و تجربــه نشــان داده در 
جشــنواره ها معمــوال تعــدادی اســم تکــرار می شــود کــه خــب 
ــم  ــنواره فیل ــاب در جش ــد. انتخ ــاد می کن ــیار ایج ــی بس بی انگیزگ
و  قابــل پیش بینــی  اغلــب خروجــی داوران  فجــر نشــان داده 
معمــوال مرعــوب اســامی اســت. امیــدوارم جشــنواره امســال 
جشــنواره ای جســور و غیرقابــل پیش بینــی بــرای ســینمای ایــران 
باشــد. مــا ســعی کردیــم فیلمــی اســتاندارد و در شــأن مخاطــب 
دارم  دوســت  بســازیم.  ایــران  ســینمای  مردمــی  و  باهــوش 
جشــنواره فیلم فجــردر فضایی ســینمایی و دور از سیاســت زدگی 

باشــد.
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ساسان سالور، تهیه کننده فیلم »سه کام حبس«، معتقد است 
این فیلم سینمایی اثری قصه گو و تکمیل کننده سینمای سامان 
سالور،  آثار  سایر  با  فیلم  این  تمایز  وجه  اساسا  و  است  سالور 

فیلمنامه محکم و قصه گویی است. 
فیلم  پنج  تولید  تجربه  که  سینما  تهیه کننده  سالور،  ساسان 
سینمایی را در کارنامه خود به ثبت رسانده و با فیلم »سه کام 
حبس« در مقام تهیه کننده در سی وهشتمین جشنواره فیلم 
فجر حضور دارد، با بیان این مطلب، درباره کم و کیف این فیلم 
گفت: فیلم سینمایی »سه کام حبس« با موضوع اجتماعی و در 
راستای سینمایی که از سامان سالور می شناسیم، تهیه و تولید 
شده است و به اعتقاد من تکمیل کننده سینمای این فیلم ساز 
است. با این تفاوت که فیلمنامه ای محکم، قصه گو و روان دارد و 
می توان گفت در ساخت و اجرا هم فیلمی متفاوت از آب درآمده 

است. 
او در پاسخ به این سوال که چرا و بر اساس چه نیازی سراغ ساخت 
عنوان  به  ما  کرد:  تاکید  است،  رفته  اجتماعی  فضای  در  فیلم 
صاحبان فیلم معتقدیم ورود به ساخت فیلم در حوزه اجتماعی 
دغدغه مندی  این  به تبع  و  برمی آید  سینماگر  دغدغه مندی  از 
همواره با ما بوده است. مخاطب به تجربه فضاهای متفاوت از 
اجتماعی که در آن زندگی می کند، نیاز دارد و استقبال از سینمای 
اجتماعی و فروش خوب این نوع سینما در سال های اخیر بیان گر 
همین مطلب است. با این اوصاف، فکر می کنم فیلم »سه کام 
فیلم برداری،  از  کارگردانی خوب،  و  روان  بر قصه  حبس« عاوه 
تدوین، بازی و تولید قوی و محکمی برخوردار است و تجربه نشان 
داده مخاطب با فیلم هایی که قصه درست و سرراستی تعریف 
بازگشت  باعث  مسئله  همین  و  می کند  برقرار  ارتباط  می کنند، 
سرمایه و چرخه اقتصاد سینما، به خصوص برای فیلم سازان و 

تهیه کنندگان سینمای مستقل، می شود.
ساسان سالور، تهیه کننده فیلم »آمین خواهیم گفت«، در ادامه 
صحبت های خود با اشاره به این مطلب که بودجه اغلب فیلم های 
تولیدشده در  سینمای اجتماعی از سوی بخش خصوصی تامین 
می شود، گفت: ساخت فیلم در ژانر سینمای اجتماعی معموال از 
سوی بخش خصوصی تامین می شود و سرمایه تولید فیلم »سه 
کام حبس« هم از سوی بخش خصوصی تامین شد و بی تردید 
صاحبان  دغدغه مندی  مرهون  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
سرمایه است و جا دارد به خاطر درک و دغدغه آقای سیاوش 
امین پور که به عنوان سرمایه گذار در شرایط دشوار اقتصادی 
بسیار هوشمندانه کنار این فیلم ایستاد، تشکر کنم. به نظر من 
وجود چنین دغدغه مندی قابل تقدیر است و امیدوارم مخاطب 

»سه کام حبس« را دوست داشته باشد. 

پریناز  و  تنابنده  محسن  بازی  به  خود  صحبت های  ادامه  در  او 
بازی  هم  کنار  سینمایی  فیلم  یک  در  بار  اولین  برای  که  ایزدیار 
خانم  و  تنابنده  محسن  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  می کنند، 
ایزدیار از جمله بازیگران توانمند سینمای ایران هستند و تجربه 
فیلم های متفاوتی را درکارنامه کاری خود به ثبت رسانده اند. کنار 
هم قرار گرفتن این دو بازیگر با نقش هایی متفاوت از فیلم هایی 
که تا کنون بازی کرده اند، به خودی خود جذاب است و مطمئن 
هستم محسن تنابنده در فیلم »سه حبس کام« تجربه متفاوتی 
را دارد.  او جسارت تجربه کردن  بهتر بگویم،  یا  را داشته است، 
پیش از نهایی شدن این دو بازیگر، فیلمنامه برای برخی از بازیگران 
فرستاده شده و خود آن ها می گفتند با این که فیلمنامه خوبی 
است، اما جسارت بازی در آن را ندارند. و خب تنابنده و ایزدیار هر 
دو این جسارت را به خرج دادند و بازی های خوبی ارائه کردند. 
برخی از دوستان هم که فیلم را دیده اند، اذعان کرده اند بازی های 

این فیلم از نقاط قوت »سه کام حبس« است.
ساسان سالور در پایان صحبت های خود در پاسخ به این سوال 
دریافت  را  فجر  فیلم  جشنواره  سی وهشتمین  غ  سیمر آیا  که 
می کند یا خیر؟ گفت: تا کنون پنج فیلم در مقام تهیه کننده تولید 
کرده ام که بعضا مورد توجه هم قرار نگرفته است  بی تردید هر 
سینماگری از گرفتن جایزه و تشویق شدن خوشحال می شود. اما 
غ خاصه نمی شود،  به نظر من جشنواره فیلم فجر تنها در سیمر
بلکه فرصتی است برای این که سینماگران در حرفه های مختلف 
سینمایی موقعیت خود و سینمایی را که بر آن متمرکز شده اند، 
پیدا کنند و سینماگران مستقل بسیار شنیده اند که از موقعیت 
حضور در جشنواره های خارجی می توان  بهره می برند، درحالی که 
چنین نیست و اتفاقا جشنواره فیلم فجر فرصت مغتنمی است 
تا در این جشنواره به عنوان رویدادی سینمایی و ملی که هر 
از این جهت  ساله در کشورمان برگزار می شود، شرکت کنیم و 

خرسندیم.

 قصه گویی با جسارت 
ساسان سالور، تهیه کننده فیلم »سه کام حبس«:



شنواره فیلم فجر
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مینــا پــس از مــرگ شــوهرش دچــار مشــکل شــدیدی شــده کــه 
فقــط ...

  خالصه داســتان

فیلمنامه نویس: بهتاش صناعی ها، مدیر فیلم برداری: امین جعفری، 
آتوسا قلمفرسایی، طراح  چهره پرداز: کامران خلج، طراح صحنه: 
لباس: آتوسا قلمفرسایی، تدوین: عطا مهراد، صدابردار: عبدالرضا 
رحمانی،  میثم  موسیقی:  حیدری،  عبدالرضا  صداگذار:  حیدری، 
جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، جلوه های ویژه بصری: محمد 

ثانی فر، عکاس: حمید جانی پور
بازیگران: مریم مقدم، علیرضا ثانی فر

عوامل   
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بــاران اســیدی«، مــورد توجــه   فیلــم اول شــما، »احتمــال 
ــی  ــه واکنش های ــه ب ــا توج ــت، ب ــرار گرف ــدان ق ــان و منتق مخاطب
ــازی تان در  ــیر فیلم س ــه مس ــد، در ادام ــان گرفتی ــم اولت ــه از فیل ک
»قصیــده گاوســفید« چــه راهــی را دنبــال کردید؟ مســیری شــبیه 

ــد؟ ــی را رفتی ــا راه متفاوت ــتید، ی ــان داش ــم قبلی ت ــه فیل ب
هــر  بلکــه  فیلم ســاز،  نه فقــط  البتــه  فیلم ســازی،  هــر  طبیعتــا 
هنرمنــدی، دغدغه هــای مشــخصی دارد و ترجیحــش بــر ایــن 
یــا  کــه در مســیر دغدغه هــای خــودش فعالیــت کنــد  اســت 

فیلــم بســازد. در همیــن راســتا فیلــم دوم مــن هــم در مســیر 
فیلــم قبلــی ام اســت. ایــن شــباهت حداقــل از منظــر فــرم و 
زیبایی شناســی وجــود دارد، امــا از منظــر درام هــر فیلــم ســراغ 
قصــه ای مــی رود و دغدغه هــای جدیــدی دارد. ایــن دغدغه هــای 
جدیــد روایــت جدیــدی می طلبــد. »قصیــده گاو ســفید« هــم 
از منظــر درام قصــه متفاوت تــری نســبت بــه »احتمــال بــاران 

دارد. اســیدی« 
  از موضوع و فضای »قصیده گاو سفید« برایمان بگویید.

بهتـاش صناعی هـا از نسـل جدیـد و جـوان فیلم سـازانی اسـت کـه در همـان گام نخسـت و در اولیـن فیلمـش مـورد توجـه 
سینماگران و منتقدان قرار گرفته است. »احتمال باران اسیدی« او توانست نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب کند و 
البته نظر داوران سی وسـومین جشـنواره فیلم فجر را، به طوری که جایزه بهترین فیلمنامه در بخش نگاه نو را به این فیلم 
اختصـاص دادنـد. فیلمـی کـه نامـزد سـیمرغ بهترین فیلم هنر و تجربه هم شـد. او امسـال بـا »قصیده گاو سـفید« دومین 
فیلم خود را به سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر آورده که  مریم مقدم نقش اصلی آن را بازی می کند. حال وهوای فیلم 
در ادامه مسـیر »احتمال باران اسـیدی« اسـت، ولی این بار از منظر قصه، سـراغ درام جدی تری رفته که کهن الگوهایی مثل 
عشـق، مـرگ، انتقـام و تقدیـر در آن پررنگ تـر اسـت و درنهایـت قصـه پیچیده تـر و پرپیچ وخم تـری را روایـت می کنـد. بـا بهتاش 

صناعی هـا دربـاره »قصیـده گاو سـفید« و نکات جالـب آن گفت وگو کردیم. 

فیلم شخصی ساختن هر روز 
سخت تر می شود

گفت وگو با بهتاش صناعی ها، کارگردان 

نژال پیکانیــــــان
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تــم اصلــی فیلــم قضــاوت اســت و نشــان می دهــد چگونه تصمیم 
و قضاوتــی اشــتباه می توانــد زندگــی انســان های مختلــف را تحت 
تاثیــر قــرار دهــد و دگرگــون کنــد. ایــن فیلــم قصــه ای را روایــت 
می کنــد کــه کهن الگوهــای شناخته شــده تری مثــل عشــق، مــرگ، 
تقدیــر، انتقــام و قضــاوت را درون خــودش دارد و تــم آن مربــوط 
بــه ایــن موضوعــات می شــود. بــه همیــن دلیــل می گویــم در 
»قصیــده گاو ســفید« از منظــر درام مســیر جدیــدی را تجربــه 
می کنــم. امــا ایــن فیلــم در مقایســه بــا فیلــم قبلــی ام هــر چنــد کــه 
از یــک الگــوی فرمــی تبعیــت می کنــد، امــا تفاوت هایــی هــم دارد و 

ایــن فــرم محبــوب مــن اســت.
ــاران  ــال ب ــه »احتم ــی ک ــوان کارگردان ــه عن ــما ب ــای ش ــس ردپ  پ

اســیدی« را ســاخته، در فیلــم دومتــان هــم دیــده می شــود؟
را دیده انــد،  فیلــم  ایــن فاصلــه  در  کــه  بلــه، حداقــل کســانی 
معتقدند مشــخص اســت این فیلــم کارگردانــش، کارگــردان فیلم 
»احتمــال بــاران اســیدی« اســت و در همــان مســیر ســاخته شــده 

ــت. اس
 آقــای صناعی هــا، بــه عنوان  کارگردان در مســیر فیلم ســازی تان 
و  متفــاوت  شــیوه های  و  کنیــد  تجربــه  داریــد  دوســت  هنــوز 
مســیرهای مختلفــی را امتحــان کنیــد، یــا بــه مســیری کــه از ابتــدا 
در ذهنتــان طراحــی کــرده بودیــد، رســیدید و بــر اســاس آن فیلــم 

می ســازید؟
آدم هــا  شــخصی  ســلیقه  بــه  مربــوط  قضیــه  ایــن  از  بخشــی 
خودشــان  کــه  را  موضوعاتــی  اغلــب  کارگردان  هــا  می شــود. 
می پســندند، در فیلم ســازی دنبــال می کننــد، امــا بخشــی را هــم 
خــود قصــه و فرمــی کــه مناســبش اســت، بــه مــا تحمیــل می کند. 
خیلــی اوقــات شــما قصــه ای را انتخــاب می کنید کــه از منظر فرمی 
ریتــم تندتــر و حرکت هــای دوربیــن بیشــتری را می طلبــد و ایــن 

تبدیــل بــه مــدل دیگــری از فیلم ســازی می شــود. امــا گاهــی هــم 
قصــه ای را انتخــاب می کنیــد کــه فضــا یــا فــرم دوربینــش ایســتا تر 
اســت و قاب بندی هایــش بایــد متفاوت تــر باشــد. بــه نظــرم بایــد 
منتظــر بــود و دیــد خــود قصــه ای کــه کارگــردان انتخــاب کــرده و 
ــه  ــه هم ــد، چراک ــی را می طلب ــه فرم ــوده، چ ــه اش ب ــا دغدغ قطع
چیــز بــا قصــه شــروع می شــود. بــرای مــن این طــور اســت کــه ایــن 
فــرم خودبه خــود در پروســه نوشــتن پیــدا می شــود کــه حتمــا 
هــم  نزدیــک بــه آن چیــزی اســت کــه ســلیقه شــخصی و مدلــی از 
سینماســت کــه می پســندیم. قطعــا ترجیــح مــن این اســت کــه در 

همــان مــدل و مســیر پیــش بــروم.
 کار کــردن در وضعیــت حــال حاضــر ســینمای ایــران فیلم ســاز 
ــرد  ــمت می ب ــن س ــه ای ــد؟ او را ب ــت می کن ــمتی هدای ــه س ــه چ را ب
ــه  ــد ب ــه می توان ــا این ک ــود، ی ــه ش ــینمای بدن ــان س ــه وارد جری ک
مســیری کــه خــودش مدنظــر دارد، پای بنــد بمانــد و همــان 

فیلم هــای شــخصی یــا هنــری خــودش را بســازد؟
بــه نظــرم پای بنــدی بــه ایــن مســیر و دغدغــه خیلــی کار ســختی 
شــده اســت و روزبــه روز هــم ســخت تر و پیچیده تــر می شــود. 
کــه  می کنــد  حرکــت  مســیری  در  ایــران  ســینمای  متاســفانه 
فیلم هــای  ســمت  بــه  می شــوند  مجبــور  فیلم ســازها  همــه 
مخاطب پســند و تجــاری برونــد. در چنیــن شــرایطی غالــب فیلم هــا 
ــز در خدمــت پــول،  از نظــر مفهومــی تهــی می شــوند و همــه چی
فــروش و نــگاه عــوام پیــش مــی رود و همیــن مســئله باعــث 
می شــود ادامــه حیــات ســینمای متفــاوت یــا بــه قــول شــما 
ســینمای شــخصی کــه عمومــا هــم بــه شــکل کامــا مســتقل و 
بــا ســرمایه های شــخصی و بــدون وابســتگی ســاخته می شــوند، 
پیچیده تــر شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بیــن فیلــم اول و دوم 
ــل  ــن دلی ــه ای ــن اتفــاق ب ــاده. ای ــه افت ــج ســال فاصل خــود مــن پن
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ــن  ــا ای ــه ب ــم ک ــدا کن ــرمایه گذار هایی پی ــم س ــن بتوان ــه م ــاد ک افت
جنــس از ســینما هم ســو و همــراه باشــند و بــه مــن اعتمــاد کننــد 
کــه قصــه خــودم را در فــرم مورد عاقه ام بســازم. مطمئن هســتم 
ــر  ــخت تر و پیچیده ت ــم س ــن ه ــرایط از ای ــش رو ش ــال های پی در س

می شــود.
 بااین حــال، امــا بــه نظــر می رســد ترجیــح خودتــان ایــن اســت 
کــه کمــاکان در ســبک و ســینمای مــورد عالقــه خودتــان کار کنید، 

حتــی اگــر در ایــن زمینــه کــم کار باشــید.
ــا فواصــل  ــا خــودم روشــن اســت، حتــی اگــر ب ــه، تکلیــف مــن ب بل
زیــاد فیلــم بســازم، ترجیــح می دهــم فیلم هــای شــخصی و مــورد 
عاقــه خــودم را بســازم. نمی دانــم، شــاید اگــر در ســال های آینــده 
ــور  ــاورد، مــن هــم مجب ــان و مشــکات اقتصــادی فشــار بی غــم ن
شــوم فــرم دیگــری را انتخــاب کنــم، ولــی تــا جایــی کــه می توانــم، 
تمــام تاشــم ایــن اســت کــه بتوانــم چنــد فیلمــی کــه قــرار اســت 
در کارنامــه ام داشــته باشــم، همه شــان کامــا منطبــق بــا ســلیقه 
ســینمایی خــودم باشــد. یعنــی دقیقــا فیلم هایــی باشــند کــه بــا 

ــم می خواهــد آن هــا را بســازم. تمــام وجــودم دل
 در مســیر ســاخت فیلمتــان چالش خاصی داشــتید کــه برایتان 
ــه  ــم ب ــد فیل ــان تولی ــا در زم ــه ی ــه قص ــی را  در زمین محدودیت های

وجــود بیــاورد؟
 ســاخته شــدن ایــن فیلــم از اولیــن نســخه ای کــه نوشــته شــد، تــا 
زمانــی کــه بــه تولیــد رســید، حــدود 9 ســال طــول کشــید. اولیــن 
نســخه ایــن فیلمنامــه کــه ثبــت شــده، در ســال 89 نوشــته شــده 
بــود و بعــد چندیــن بــار بازنویســی شــد. مــا هــم چندیــن بــار ســراغ 
ســاخت آن رفتیــم، امــا مشــکات متعــددی ســر راهمــان قــرار 
داشــت کــه بخشــی از آن جــذب ســرمایه بــود و بخشــی از آن هــم 
گرفتــن مجوزهــای الزم. ایــن پروســه طوالنــی شــد تــا این کــه بعــد 
از ســاختن »احتمــال بــاران اســیدی« مــن تــاش مجــددی را بــرای 
ســاخت آن شــروع کــردم، کــه همیــن هــم نزدیــک بــه ســه ســال 

طــول کشــید.
  بــه چــه دلیــل ایــن اتفــاق افتــاد و بــاز هــم تولیــد ایــن فیلــم ســه 

ســال طــول کشــید؟
ــوع  ــه روی موض ــود ک ــیت هایی ب ــل حساس ــه دلی ــی از آن ب بخش
فیلــم وجــود داشــت. موضــوع فیلــم موضــوع حساســی اســت که 
بــرای اولیــن بــار در ســینمای ایــران از ایــن منظــر ســراغ آن رفتیــم. 
امــا پافشــاری مــن بــه ســاخت ایــن فیلــم و کمــک تهیه کننــده فیلم 
و حمایــت ســرمایه گذار های مــا باعــث شــد ایــن فیلــم به ســرانجام 

ــم  ــنواره فیل ــتمین جش ــش  آن در سی وهش ــن نمای ــد و اولی برس
فجــر باشــد.

 اگــر موافــق باشــید، دربــاره انتخــاب بازیگــران فیلــم هم صحبت 
کنیــم. چــرا بــرای »قصیده گاو ســفید« ســراغ بازیگــران چهــره یا به 

قــول معــروف ســلبریتی ها نرفتید؟
ــلبریتی و  ــا س ــتار ی ــه سوپراس ــی ک ــا بازیگر های ــکاری ب ــه هم ــن ب م
خیلــی محبــوب هســتند، عاقــه دارم، امــا از طرفــی دوســت دارم 
ســراغ بازیگرهــای غیرچهــره هــم بــروم. در ایــن فیلــم مســیری کــه 
ابتــدا طــی کردیــم، ایــن بــود کــه می خواســتیم بــا بازیگــران چهــره 
کار کنیــم، ولــی دالیــل مختلفــی از جملــه گرفتاری هــا و توقعاتــی 
کــه گاهــی بــرای مــا امکانــش فراهــم نبــود، از طــرف ســلبریتی ها 
خودبه خــود مــا را بــه ایــن ســمت ســوق داد کــه از بازیگــران کمتــر 
چهــره اســتفاده کنیــم کــه البتــه همه شــان بازیگــران درجــه یکــی 
ــده  ــرح و شناخته ش ــان مط ــا همه ش ــم م ــران فیل ــتند. بازیگ هس
یــا  سوپراســتار  کلمــه  تعریــف  دقیقــا  مــن  منظــور  هســتند، 
ســلبریتی اســت، بازیگرانــی کــه خودمــان می دانیــم بــر اســاس 
تعریف سوپراســتار چه کســانی هســتند. من همیشــه در پروســه 
فیلم ســازی اعتقــاد بــه بازیگرهایــی دارم کــه درســت ترین انتخــاب 
بــرای نقــش هســتند و ممکــن اســت روزی بــرای یــک نقشــی هــم 
دلــم بخواهــد از یــک ســلبریتی اســتفاده کنــم.  ترکیبــی کــه در حــال 
حاضــر در ایــن فیلــم چیــده شــده، درســت ترین  بازیگرانــی هســتند 
ــا  ــران ب ــن بازیگ ــد. ای ــازی کنن ــا را ب ــن نقش ه ــتند ای ــه می توانس ک
فــراز و نشــیب های بســیار زیــادی انتخــاب شــدند، تمرین هــای 
خیلــی زیــادی اتفــاق افتــاد تــا بتواننــد بــه نقش هایشــان برســند و 
فکــر می کنــم نتیجــه کار از منظــر کیفیــت بــازی کامــا رضایت بخش 

اســت.

تــم اصلــی فیلــم »قصیــده گاو ســفید« قضــاوت اســت 
و نشــان می دهــد چگونــه تصمیــم و قضاوتــی اشــتباه 
می توانــد زندگــی انســان های مختلــف را تحــت تاثیــر قــرار 

دهــد و دگرگــون کنــد
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خانـم مقـدم، از تجربـه بـازی در فیلـم »قصیـده گاو سـفید« و 
نقشـتان در ایـن فیلـم برایمـان بگوییـد و این کـه ایـن نقـش چـه 
ویژگـی منحصربه فـردی بـرای شـما بـه عنـوان بازیگـر داشـت و از 

چـه جهـت برایتـان جـذاب بـود؟
قبـل از هـر صحبتـی، بایـد بگویـم مـن این شـانس را داشـتم که با 
گروهـی فوق العـاده کار کنـم کـه همه شـان رفیق و یـک دل بودند 
و ایـن نکتـه خیلـی مهمـی اسـت. دربـاره نقشـم در »قصیـده گاو 
سـفید« هـم بایـد بگویم شـخصیت مینا کـه من بـازی اش کـردم، 
یکـی از جذاب تریـن نقش هایـی اسـت کـه تابه حـال ایفـا کـرده ام. 
مینـا زنـی اسـت کـه بـا وجـود سـادگی و شـکنندگی، قوی اسـت و 
بـا مشـکات واقعـی زندگـی اش روبه رو می شـود و در تـاش برای 

مواجهـه با آن هاسـت.  
فضایـی  کـه  فیلم هایـی  در  بـازی  بازیگـر،  عنـوان  بـه  شـما  بـرای 
فضـای  کـه  کارهایـی  یـا  همسـرتان،  آثـار  مثـل  دارنـد،  خاص تـر 
تجربـی نیـز در آن هـا دیـده می شـود، چـه تفاوتـی بـا سـایر کارهـا 

دارد؟
کار در فیلم هـای هنـری، یـا بـه قول شـما تجربی، مخصوصـا برای 

بازیگـر بـه نظرم خیلی سـخت تر از کار در فیلم های تجاری تر اسـت. 
بازیگـر در ایـن نـوع فیلم هـا کـه معمـوال کارهـای مسـتقلی هـم 
هسـتند، باید اول از همه تکلیفش با خودش روشـن باشـد و به 
دنبـال پـول و شـهرت نباشـد. حتـی مثا بایـد غـرور و خودخواهی 
دیـده شـدن را هـم نداشـته باشـد و بتوانـد شـرایط کاری خیلـی 
سـختی را کـه معمـوال هـم بـه خاطـر بودجـه پاییـن ایـن فیلم هـا 
بیشـتر اسـت، تحمل کند و بیشـتر دلش به کار گروهی و خاقیت 

مجموعـه خـوش باشـد و آن را دوسـت داشـته باشـد. 
خاصـی  پیچیدگـی  سـفید«  گاو  »قصیـده  در  مینـا  شـخصیت  

را دچـار چالـش کنـد؟ داشـت کـه در طـول فیلـم شـما 
یکی از خصوصیات برجسـته شـخصیت مینا مظلومیت همراه با 
عـزت نفـس اوسـت. مینـا بـه خاطـر اتفاق هایـی کـه در زندگی اش 
افتـاده، از لحـاظ فرهنگـی و طبقاتـی لـب مـرز اسـت. او دیگـر نـه از 
طبقـه متوسـط اسـت و نـه لزومـا از طبقـه فرودسـت، و همیـن 
ویژگی هـای ایـن شـخصیت اسـت کـه بـه نظـرم غیرمعمول تـر و 
پیچیده تـر می آمـد و البتـه ایـن شـخصیت را بـرای مـن جذاب تـر 

می کـرد.

مریم مقدم بازیگر گزیده کاری اسـت که فضای فیلم هایی که در آن ها بازی کرده، خاص و هنری اسـت. او معتقد اسـت بازی 
در ایـن نـوع فیلم هـا اتفاقـا برای بازیگر پیچیده تر اسـت و ویژگی های خاص خودش را دارد. مقدم در جشـنواره سی و هشـتم 
فجر با فیلم »قصیده گاو سـفید« به کارگردانی همسـرش بهتاش صناعی ها حضور دارد. فیلمی که داسـتان زندگی زنی به 
نـام مینـا را روایـت می کنـد و او نیـز بـا ایـن نقش مقابـل دوربین صناعی ها آمده اسـت. مقـدم در ادامه از ویژگی های نقشـی 

که در »قصیده گاو سـفید« بازی کرده گفته اسـت. 

یگر  دل باز
فیلم های هنری 

ثر  به خالقیت ا
گرم است

گفت وگو با مریم مقدم 
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فهیمــه بعــد از 28 ســال زندگــی مشــترک از همســرش جدا شــده، 
بــه زادگاهــش برمی گــردد.

  خالصه داســتان

فیلمنامه نویس: سهیل بیرقی، مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان، 
چهره پرداز: مهرداد میرکیانی،  طراح صحنه: وهاب یحیی زاده، طراح 
لباس: سمانه حسینی، تدوین: هایده صفی یاری، صدابردار: سعید 
رضاعی،  کریستف  موسیقی:  ملکی،  انسیه  صداگذار:  احمدی، 

عکاس: مریم تخت کشیان
بازیگران: فاطمه معتمدآریا، باران کوثری، هوتن شکیبا

عوامل   
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 سـهیل بیرقی از کارگردان های جوان سینماسـت که با حضور نه چندان طوالنی مدت خود در عرصه سـینما توانسـته با دو 
فیلـم »مـن« و »عـرق سـرد« جایـگاه ویـژه ای در سـینمای ایـران پیـدا کند و ناگفته هـای زندگی زنانـه را نه به شـیوه اعتراضی، 
بلکـه بـا طـرح مسـئله و بـا نـگاه حمایتـی بـه جایـگاه و مسـائل زنـان بیـان کنـد. نگاهـی کـه جـز بـا سـاخت فیلـم در  سـینمای 
اجتماعـی امکان پذیـر نیسـت؛ سـینمایی کـه در دل جامعـه و دنیـای پیرامـون هـر یک از مـا وجـود دارد و با پرداخت خـوب در 
نگارش فیلمنامه و سـاختار درسـت می تواند مسـائل را پخته و بعضا راه گشـا بر پرده نقره ای سـینما نمایان کند؛ پرده ای که 
سال هاسـت ماهیت صرفا سـرگرمی خود را از دسـت داده و به رسـانه ای تاثیرگذار تبدیل شـده اسـت و فیلم سـاز می تواند 
با طرح دیدگاه های اجتماعی و بیان موضوعات انتقادی زندگی روزمره سـخن از مسـئولیت اجتماعی و رسـالت سـینما به 
میان بیاورد و سهیل بیرقی به عنوان یک تازه نفس در عرصه سینما این رسالت را درک کرده است و در هر دو فیلم، به ویژه 
»عرق سرد«، توانسته بار مسئولیت اجتماعی به عنوان فیلم سازی فعال در ژانر سینمای اجتماعی را بر زمین بگذارد، یا به 

عبارت صحیح تر، در این مسـیر گام های موثری برداشـته اسـت.
سـهیل بیرقـی در سی وهشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر بـا »عامه پسـند« حضـور دارد؛ فیلمـی که به گفتـه کارگـردان با دقت 
بـه پیرامـون و دنیـای اطـراف سـاخته شـده و قـرار اسـت داسـتان زنـی 57 سـاله را مطـرح کنـد. به بهانـه نمایش ایـن فیلم در 
روز نخسـت از برنامه نمایش فیلم های این دوره از جشـنواره در سـینما ملت با سـهیل بیرقی، فیلمنامه نویس، کارگردان و 

تهیه کننـده »عامه پسـند«، گفت وگـو کردیم.

عامه پسند نباشیم،  از جامعه حذف 
می شویم

گفت وگو با سهیل بیرقی، کارگردان

پریسا ساسانی



جر
م ف

فیل
ره 

نوا
ش

ن ج
می

شت
و ه

ی 
 س

زی
جا

ن م
ولت

ب

گفت وگو

مه
رنا
ج
ف

21 شماره هفتم، شنبه 12 بهمن 98

 مخاطـب سـینمای ایـران تصویـری کـه از سـهیل بیرقـی دارد، 
کارگردانـی اسـت کـه بـا سـاخت فیلم بـا موضـوع مربوط بـه زنان، 
سـخنی تـازه از جنـس حمایـت آن هـا بـه میـان مـی آورد و فیلـم 
»عـرق سـرد« به ویـژه بیان گـر همیـن مطلب اسـت و حـال با فیلم 
»عامه پسـند« به جشـنواره سی وهشـتم فیلم فجر آمده اسـت. 

کمـی دربـاره ایـن حضـور توضیـح دهید.
هیـچ گاه در هیـچ اثـری تصمیـم نگرفتـه ام فیلـم مردانـه یـا زنانـه 
بسـازم، چراکـه همـواره بـر اسـاس شـهود و غریـزه پیـش رفتـه ام. 
در واقـع دقـت کـردن بـه شـرایط موجـود در پیرامـون و آن چـه در 
دنیـای امـروز مـا می گذرد، سـوژه سـاخت فیلم های من می شـود 
و در شـش سـال گذشته که روند فیلم سـازی ام آغاز شد، به طول 
ناخـودآگاه مسـائل مربـوط بـه زنـان توجهـم را جلـب کـرده و ایـن 
جلـب توجـه از نگارش فیلمنامه تا سـاخت فیلم همـراه من بوده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، ایـن دقـت نظـر بـه اطـراف مردانـه و زنانه 
نیسـت و قـرار نیسـت فیلم هایـی کـه می سـازم، صرفـا بـرای زنـان 
باشـد. به اعتقاد من کارهای خاقانه را نمی توان مهندسـی کرد، 

و مـن بـه عنـوان یک آرتیسـت همیشـه خـود را آزاد گذاشـته ام.
 در واقـع خاصیـت خالقیـت، رهایـی و دقـت بـه زندگـی اطـراف 

اسـت.
ببینیـد، مـن همـواره دقت به زندگـی روزمره را در خـود تقویت و از 
هر تصنعی جلوگیری کرده ام تا ذات مسـائل به من نزدیک شـود. 
  »عامه پسـند« هـم به تبـع برخاسـته از همیـن دقت بـه زندگی 

روزمره اسـت.
بلـه، ایـن فیلـم داسـتان زنـی 57 سـاله را روایـت می کنـد کـه زنـی 
کامـا معمولـی و خانـه دار اسـت و هیـچ ویژگـی خـاص یا نشـان از 
قهرمان بودن ندارد و آن چه کار را سخت می کرد، معمولی بودن 
ایـن زن بـود. چـون آداب و خـوی یـک کاراکتـر قهرمان را نداشـت و 
تاش برای نشان دادن یک زن معمولی که در میان سالی به سر 

می بـرد، سـخت بود.
 بی تریـد سـاخت فیلم در دنیـای زنان برای یک کارگـردان مرد که 
شـاید تجربه زیسـتی زندگی زنانه را نداشـته باشد، سخت است. 
آیا برای سـاخت فیلم های خود، به خصوص فیلم »عامه پسـند« 

که روایت یک زن معمولی 57 سـاله اسـت، مشـورت گرفتید؟  
هـر نویسـنده یـا کارگردانـی وقتـی تصمیـم بـه نـگارش و سـاخت 
فیلمـی می گیـرد، باید متریالی برای تحقیق داشـته باشـد. اما من 
بـه زنـان میان سـال خانـه داری نـگاه کـردم کـه تصمیم هـای آن هـا 
خـود و اطرافیانشـان را تحـت تاثیـر قـرار داده بـود. مشـاهدات و 
ذهنیـت مـن یـک زن عـادی بـود کـه در اوج عـادی بـودن، یـک کار 

غیرعـادی بکند.
 قرار گرفتن فاطمه معتمدآریا، هوتن شـکیبا و باران کوثری به 
عنوان بازیگران »عامه پسـند« ترکیب تازه ای اسـت. این چیدمان 

چگونه شکل گرفت؟
در ابتـدا بهتـر اسـت بـه ایـن موضـوع اشـاره کنـم که متاسـفانه در 
سـینمای ایـران به وجـود چهره های مختلـف بازیگر در نسـل های 
متفـاوت بهـا داده نمی شـود و اصـوال جریان اصلی سـینما به یک 

نسـل، آن هـم نسـل جـوان اهمیـت داده اسـت و بـه آن دسـته از 
نسـل بازیگـران کـه جذابیـت فیزیـکال یـا دنیـای سـلبیرتی ندارنـد، 
بهـا نمی دهـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پیـدا کـردن هنرپیشـه 
سـخت می شـود و انـگار جریـان اصلـی سـینما جوانـان شـده اند، 
ایـن در حالـی اسـت کـه زندگـی ما پیرامون گذشـتگان اسـت، ولی 
متاسـفانه خوراکـی بـرای آن نسـل نداریـم و جریـان اصلی سـینما 
هم قدم در راه کلیشه و پوپولیسم افراطی گذاشته است و خیلی 
واضـح اسـت مردمـی که خشـمگین هسـتند، دیـدن خشـم برای 
آن ها جالب اسـت، یا مردمانی که احساسـاتی و عاطفی هستند، 
دیـدن فضـای احساسـی و رمانتیـک را می پسـندند. بنابرایـن اگـر 
تصمیـم می گیـرم درباره زنی 57 سـاله حرف بزنم، قطعـا از جریان 
اصلـی و معمـول سـینما و پوپولیسـم بیـرون می آیـم و فاطمـه 

معتمدآریـا کنـار کار قـرار می گیرد.
  بـا ایـن اوصاف، در »عامه پسـند« فیلمی ضدکلیشـه خواهیم 

دید.
هیچ چیـز ایـن فیلـم شـبیه فیلم هـای دیگـرم نیسـت  ایـن فیلـم 
را  دیگـری  ادای  و  دارد  را  مـن  خـود  شـخصی  هویـت  به شـدت 
نمی خواهـد درآورد. بـه همیـن دلیـل، در انتخـاب بازیگران سـعی 
کـردم برخـاف جریان همیشـگی جلـو بـروم و ادامه پرسـوناژهای 
قبلی در آن نباشد. بنابراین فیلمی شجاع و ساختار شکن است.

 چرا عنوان »عامه پسند« را برای این فیلم انتخاب کردید؟ 
بـرای این کـه اگر عامه پسـند نباشـیم، از جامعه حذف می شـویم. 
آورده انـد،  آبـرو  و  اعتبـار  بـرای سـینما  بارهـا شـده خالقانـی کـه 
به راحتـی از برخـی جریان هـای سـینمایی حـذف شـده اند. علـی 
غ نـدارد. مـن بـا  حاتمـی کـه شـاعر سـینمای ایـران اسـت، سـیمر

حـال خـوب در جشـنواره هسـتم و ایـن را پذیرفتـه ام.
غ گرفتن فکر می کنید؟   به سیمر

 بدتریـن بخـش فیلم سـازی این اسـت که فیلم سـاز منتظـر نظر و 
قضاوت دیگران باشد. به همین دلیل،  فکر می کنم باید کار کنم 

و بـا دقـت در زندگـی قدم بـردارم و جلو بروم.



رابطـه بین سیاسـت و مسـتند
هیـچ ارتبـاط معنـاداری بین رشـته تحصیلی ام، سیاسـت و فیلمم 
وجـود نـدارد! بـا حاج مهـدی عراقـی در جریـان یـک تحقیـق آشـنا 
شـدم و جذابیت هـای شـخصیتی ایشـان را درک کـردم. زندگـی 
کـردم همیـن  دارد و حـس  زیـادی  ایشـان قصه هـای شـنیدنی 
شـود؛  تبدیـل  خوبـی  سـینمایی  فیلـم  بـه  می توانـد  قصه هـا 
نتیجه اش شد »مهدی عراقی را بکش!«. همین. همین آشنایی 
مـا کافـی بـود تـا چنیـن فیلمـی سـاخته شـود و قـدم در راهـی 
بگـذارم کـه نتیجـه آن مـا را بـه »مهـدی عراقـی را بکـش!« رسـاند.

قواعـد فیلم سـازی، قواعدی جدا
ایـن را  که مستندسـازی زبان و شـیوه خوبی بـرای بیان دغدغه ها 
در عرصه سیاسـت اسـت، باید کسـی تصدیق کند و توضیح دهد 
کـه کار سیاسـی می کنـد. مـن فیلم سـاخته ام. فیلم سـازی قواعد 
خـودش را دارد. آن را بـا قواعـد خـودش بایـد سـنجید؛ نمی توان 
فیلمی را از چهارچوب کلی آن خارج کرد و به سـمتی برد که بسـتر 
آن برایـش تعریـف نشـده اسـت. بنابرایـن اگـر فیلمـی موضـوع 
خاصی دارد، این موضوع از زاویه نگاه فیلم سـاز بررسـی می شـود 

و مـورد توجـه قـرار می گیرد.
صداها نقشـه راهمان شـدند

شـفاهی  خاطـرات  اسـاس  بـر  عراقـی  حاج مهـدی  از  مـا  روایـت 
افـراد پیـش مـی رود. زمانـی کـه دربـاره سـوژه فیلممـان تحقیـق 
می کردیـم  فکـر  کـه  کسـانی  از  بلندباالیـی  فهرسـت  می کردیـم، 
می تواننـد تصویـر درسـتی از او ارائـه دهنـد، آماده کردیم و شـروع 
کردیـم دربـاره هـر کدامشـان تحقیق کردن. شـکل کارمـان به این 
ترتیـب بـود کـه بـرای هـر مصاحبـه، مصاحبه های قبلـی ایـن افراد 
را به دقـت می خواندیـم و تقاطع هایـش بـا زندگـی حاج مهـدی را 

درمی آوردیـم. ایـن کار را بـرای هـر 30 نفـری کـه بـا آن هـا گفت وگـو 
کردیـم، انجـام دادیـم. در واقـع منبـع اصلی مـان خاطـرات همیـن 
افـراد بـود. اسـنادی کـه از سـاواک دربـاره مهـدی عراقـی منتشـر 
شـده اند و فایل های صوتی که از خانواده اش به دسـتمان رسید 
هـم خیلـی کمکمـان کـرد. در ایـن نوارهـا، حاج مهـدی خـودش 
تاریـخ مبارزاتـش را بـرای جمـع محـدودی از دانشـجویان تعریـف 
می کنـد. آن صداهـا یـک جور نقشـه راه بود تا به ظرافت هـای الزم 
بـرای سـاخت فیلمـی کـه فضایـش را تجربه نکـرده بودیم، دسـت 
پیـدا کنیـم. در بخش هایـی از فیلـم هـم نمونه هایـی از آن صداهـا 

شـنیده می شـود.
 اهمیـت جشـنواره فیلـم فجـر و حضـور فیلم های 

مسـتند
جشـنواره فجر مهم ترین رویداد سـینمایی کشـور اسـت و این که 
فیلم های مسـتند هم در آن سـهمی داشته باشـند و در آن دیده 

شـوند، اتفاق مبارکی است. 
امکانـی ویژه بـرای فیلم های مسـتند

درسـت اسـت کـه فیلم هـای مسـتند در جشـنواره مسـتقل خـود 
بـه نـام سـینما حقیقـت حضـور پیـدا می کننـد و دیده می شـوند، 
اما در ایام جشـنواره فجر، همه به شـکل اغراق آمیزی یاد سـینما 
می افتنـد، اخبـار را دنبـال می کننـد و فیلـم می بیننـد. تعـدادی از 
مخاطبـان جشـنواره را دیگـر نمی شـود در طـول سـال پیـدا کـرد. 
طبعـا فیلمـی کـه در ایـن چرخـه حضـور پیـدا کنـد، فرصـت خوبـی 
بـرای دیـده شـدن دارد. و از آن جـا کـه توزیـع و اکـران فیلم هـای 
و  فجـر  جشـنواره  در  حضـور  نـدارد،  روبه راهـی  نظـام  مسـتند 
اکران هـای جشـنواره ای امـکان ویـژه ای در اختیار ایـن فیلم ها قرار 

می دهـد. 

تهیه کننده و کارگردان: عبدالرضا نعمت اللهی
کـه  مـردی  عراقـی؛  مهـدی  دربـاره  مسـتندی  داسـتان:  خالصـه 
فعالیـت سیاسـی اش را بـا فداییـان اسـالم شـروع کـرد، بـه امـام 
خمینـی )ره( پیوسـت و در شـهریور 58 بـه دسـت گروهـک فرقان 

تـرور شـد.
عبدالرضـا نعمت اللهـی متولـد 1367 تهـران و دارای کارشناسـی 
اولیـن  را بکـش«  ارشـد علـوم سیاسـی اسـت. »مهـدی عراقـی 

فیلمـی اسـت کـه او کارگردانـی کـرده اسـت.

فیلمی پر از قصه
مهدی عراقی را بکش!

شنواره فیلم فجر
شتمین ج

بولتن مجازی سی و ه

جرنامهیادداشت
ف
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پذیـر تغییر چهارچوبـی   
هر جشـنواره ای قاعده و قانون خاص خودش را دارد. جشـنواره 
فجـر هـم از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. قاعـده و قانونـش هـم 
ایـن اسـت کـه فیلم هـا بایـد ابتـدا از غربـال جشـنواره فیلـم کوتـاه 
تهران بگذرند. در صورتی که این قواعد لزوما نمی توانند درسـت 
هـم باشـند. مثـا یکـی از قواعـد جشـنواره فجـر کـه امیـدوارم در 
دوره هـای بعد اصاحاتـی روی آن صورت بگیرد، محدودیت زمان 

فیلم هاسـت؛ این کـه فیلم هـا بایـد 15 دقیقه باشـند. 
کوتاه  نقـش جشـنواره فجر در دیده شـدن فیلم هـای 

این که جشـنواره فجر با تدارک سـانس های نمایش  مردمی برای 
فیلـم کوتـاه سـعی بر گشـایش جایگاه فیلـم کوتاه به عنـوان یک 
گونـه سـینمایی خـاص دارد، اتفـاق بسـیار خوبـی اسـت و البتـه 

باعـث خوشـحالی بسـیاری از فیلم سـازان فیلـم کوتاه.
 امیدواریـم در دوره هـای آینـده امـکان تبلیغات بیشـتری هم برای 
فیلم هـای کوتـاه در جشـنواره فراهـم شـود تـا فیلم هایـی کـه از 
گذرگاه هـا می گذرنـد و بـا خواسـت مسـئوالن جشـنواره پیـش 
روی مخاطبـان قرار می گیرند، فرصت بیشـتری برای تبلیغ داشـته 

باشند.
کوتاه   نـگاه مهربانانـه جشـنواره فجـر بـه فیلم هـای 

فیلـم کوتـاه و فیلـم مسـتند در ایـن چنـد سـال اخیـر توانسـته اند 
بـا تاش هـای سـازندگان آن جایـگاه باالتـری پیـدا کننـد. امـا اگـر 
مـا فکـری بـرای اکـران فیلم هـای کوتـاه خـود نکنیـم، مخاطـب از 
طریـق فضاهـای مجـازی بـه آن ها دسترسـی پیدا می کنـد. اگرچه 
بـا تاخیـر امـا درنهایـت آن فیلم هـا دیـده می شـوند. پـس چه بهتر 
خود ما بسـتری را برای دیده شـدن فیلم های کوتاه فراهم کنیم. 
ماننـد کاری کـه سـینمای هنر و تجربه انجـام داد. فیلـم کوتاه یک 

سـینمای جریان سـاز اسـت؛ همان طـور کـه مـا وام دار سـینمای 
مسـتندمان هسـتیم، سـینمای داسـتانی و بلنـد مـا هـم وام دار 

سـینمای کوتاه ماسـت.
یـغ انگیزشـی و مالی حمایت هـای بی در

بـه نظـر مـن آن قـدر کـه بایـد بـه فیلـم کوتـاه توجـه شـود، توجـه 
می شـود؛ آن هم از طرف انجمن سـینمای جوان. این انجمن هر 
چه در توان انگیزشـی و محدوده مالی اش باشـد، برای فیلم ها و 

فیلم سـازانی کـه بـا آن در ارتبـاط هسـتند، دریغ نمی کند. 
یردسـت ژدها«؛ مسـائل مردمان ز  »ُدم ا

از آن جایـی که سال هاسـت در حـوزه فیلم های اجتماعی فعالیت 
می کنـم، دغدغـه ام همیشـه موضوع هایی اسـت که به زیسـتم و 
تجربه هـای زیسـته ام نزدیک تر باشـد؛ دغدغه ام مسـائل مردمان 
فیلـم  آن هـا  دربـاره  مـن  اسـت.  جامعـه  زیردسـت  و  فرودسـت 
سـاخته ام، می سـازم و در آینـده نیـز خواهـم سـاخت. ایـن فیلـم 
هـم از ایـن حوزه خارج نیسـت و آسـیب های اجتماعی را پوشـش 
می دهد. البته نقدی هم به اجتماع دارد. مِن سینماگر مدیومم 
اندیشـه ام  و  تفکـر  بیـان  و  نقـد سیاسـی  اجتماعـی،  نقـد  بـرای 

سینماسـت. البتـه تنهـا رسـانه و ابـزارم نیز سینماسـت. 
ثیر کم تا کوتـاه بسـتری مناسـب امـا  فیلم هـای 

فیلـم کوتـاه هـم ماننـد سـینمای بلنـد بسـتر مناسـبی بـرای بیـان 
موضوعـات اجتماعی اسـت. فکر می کنـم از آن جایی که تمام این 
مدیوم هـا، مدیوم های سـینمایی هسـتند، می تواننـد در جایگاه 
فیلم هـای  کـه  اسـت  واضـح  باشـند.  داشـته  تاثیر گـذاری  خـود 
کوتـاه چـون در اشـل کوچک تری نمایـش داده می شـوند، میزان 
کـه  داسـتانی  و  بلنـد  فیلم هـای  بـه  نسـبت  کمتـری  تاثیرگـذاری 

اکران هـای مردمـی بـه آن هـا تعلـق می گیـرد، دارنـد.

خالصه داستان: زهر رفته تو خونش، وحشی شده. 
کـورش  راحت طلـب،  مهیـار  چراغی پـور،  سـیاوش  بازیگـران: 

جلمبادانـی مرتضـی  شـاداب فر، 
سـعید کشـاورز تاکنـون فیلم هـای کوتـاه »مـادر«، »یک سـالگی« 
و مسـتندهای »زیـر حکـم«، »فـوق ماراتـن« و »ایـن مـرد نیچـه 

نیسـت« را کارگردانـی کـرده اسـت.

تنها رسانه و ابزارم سینماست
دم اژدها
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موضوعات مربوط به زنان از چشمان جست وجوگر داوران و مخاطبان جشنواره فیلم فجر دور نمانده و برهمین اساس 
است که اغلب وقتی فیلمی تاثیرگذار با موضوع زنان راه به جشنواره یافته، همواره مورد توجه داوران قرار گرفته و سیمرغ 
و جایزه ای برای سازنده و اغلب بازیگر زن فیلم به همراه آورده است. این نشان می دهد اگر جامعه ایرانی درگیر موضوعی 
است و زنان در این جامعه در حال رشد و ترقی هستند، سینما از آن غافل نمی شود و این پیشرفت را مشاهده می کند و 
نسبت به آن واکنش نشان می دهد. حاال برخی از زنان در فیلم های سینمایی از شادی ها و موفقیت ها و تالش می گویند 

و برخی از دشواری ها و رنج.

غ بلورین  نرگس: کارگردان: رخشان بنی اعتماد )سیمر
کارگردانی و موسیقی و تقدیر در دو بخش نقش اول 

زن و صدابرداری جشنواره دهم(

مسافران: کارگردان: بهرام بیضایی )جایزه ویژه هیئت داوران 
غ بلورین فیلم برداری، صدابرداری، نقش  بهترین فیلم، سیمر

اول و دوم زن و نقش دوم مرد، جشنواره دهم(



غ بلورین  هیوا: کارگردان: رسول مالقلی پور )سیمر
بهترین فیلم، کارگردانی، صدابرداری، فیلم برداری و 

طراحی صحنه، تقدیر در بخش تدوین، دیپلم افتخاری 
بازیگر نقش اول مرد، جشنواره هفدهم(

غ بلورین  باران: کارگردان مجید مجیدی )سیمر
کارگردانی، فیلم، نقش اول مرد، صدابرداری، 

موسیقی، صداگذاری، جشنواره نوزدهم(

روایت سه گانه: اپیزود سوم، ننه گیالنه: کارگردان: 
رخشانی بنی اعتماد )جایزه ویژه هیئت داوران 

غ بلورین چهره پردازی، لوح تقدیر  کارگردانی، سیمر
بازیگر نقش اول زن، جشنواره بیست و دوم(

بانوی اردیبهشت: کارگردان : رخشان بنی اعتماد )جایزه ویژه 
غ بلورین  هیات داوران کارگردانی و بهترین فیلم و سیمر

غ بلورین بهترین  طراحی صحنه و در بخش بین الملل سیمر
فیلم جشنواره شانزدهم(

غ بلورین  سگ کشی: کارگردان: بهرام بیضایی )سیمر
فیلمنامه، فیلم برگزیده تماشاگران، نقش مکمل زن، نقش 
مکمل مرد، طراحی صحنه و فیلم برداری جشنواره نوزدهم(

من ترانه پانزده سال دارم: کارگردان: رسول صدرعاملی 
غ بلورین بهترین فیلمنامه، کارگردانی، بازیگر نقش  )سیمر

اول زن و چهره پردازی، جشنواره بیستم(

غ  مهمان مامان: کارگردان: داریوش مهرجویی )سیمر
بلورین بهترین فیلم، جشنواره بیست و دوم(

غ بلورین  پری: کارگردان: داریوش مهرجویی )سیمر
کارگردانی، نقش دوم مرد و فیلمبرداری، جشنواره 

سیزدهم(

غ  عصر جمعه: کارگردان: مونا زندی حقیقی )سیمر
بلورین بهترین فیلم اول، جشنواره بیست و چهارم(

وقتی همه خواب بودند: کارگردان: فریدون حسن پور 
)جایزه ویژه هیئت داوران، جشنواره بیست و چهارم(

غ  به همین سادگی: کارگردان: رضا میرکریمی )سیمر
بلورین بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه و بازیگر 

نقش اول زن، جشنواره بیست و ششم(

همیشه پای یک زن درمیان است: کارگردان: کمال 
غ بلورین فیلم برگزیده تماشاگران،  تبریزی )سیمر

جشنواره بیست و ششم(

کنعان: کارگردان: مانی حقیقی )دیپلم افتخار فیلم 
برگزیده تماشاگران، جشنواره بیست و ششم(

غ  آینه های رو به رو: کارگردان نگار آذربایجانی )سیمر
بلورین بهترین فیلم در بخش بین الملل، دیپلم افتخار 

فیلم و فیلمنامه و بازیگر زن، جشنواره بیست  و نهم(

غ  برف روی کاج ها: کارگردان: پیمان معادی )سیمر
بلورین فیلم برگزیده تماشاگران، دیپلم افتخار بازیگر 

نقش اول زن، جشنواره سی ام(

یکی می خواد باهات حرف بزنه: کارگردان: منوچهر هادی 
)دیپلم افتخار بهترین فیلم، جشنواره سی ام(

هیس دخترها فریاد نمی زنند!: کارگردان: پوران درخشنده 
غ بلورین فیلم برگزیده تماشاگران، جشنواره سی  )سیمر

و یکم(

غ بلورین فیلم  شیار 143: کارگردان نرگس آبیار )سیمر
برگزیده تماشاگران، بازیگر نقش اول زن، صداگذاری و 

میکس و جایزه ویژه هیئت داوران، جشنواره سی و دوم(

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران: کارگردان: بهروز افخمی 
غ بلورین بهترین فیلم و فیلمنامه، جشنواره سی  )سیمر

و دوم(
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غ هایی که راویان رنج و عزت زنان  سیمر
به خانه بردند

جشنواره فیلم فجر کدام فیلم های زنانه را ستود؟

هیئت داوران سی و هشـتمین جشـنواره فیلم فجر در روزهای پایانی منتهی به آغاز جشـنواره معرفی شـدند؛ ترکیبی قابل 
توجـه از داورانـی کـه بـرای نخسـتین بـار اسـت در بخـش سـودای سـیمرغ مسـئولیت داوری را برعهده می گیرنـد، حضور یک 
کارگـردان زن در کنـار کارگردانـان و طـراح و فیلم بـردار و بازیگـر که در مجموع 9 نفر را تشـکیل می دهنـد گروهی  از هنرمندان 

شـاخص و مدیـری فرهنگـی  بـرای داوری 22 فیلم در بخش سـودای سـیمرغ.

که  دراماتیکی  بار  دلیل  به  آنان  به  مربوط  موضوعات  و  زنان 
دارند، همواره در سینما مورد توجه بوده اند، اما تا سال ها این 
زنان نبودند که خود در مرکز توجه قرار می گرفتند؛ در اصل زنان 
بهانه ای بودند برای روایت قصه. اما در میان همه این  ها در آثاری 
آنان پیش  بر اساس  زنان محور قرار می گرفتند و داستان  هم 
می رفت. در دهه 60 در سال هایی که جشنواره فیلم فجر در حال 
پا گرفتن بود، پوران درخشنده، رخشان بنی اعتماد، علی حاتمی 
و بهرام بیضایی از فیلم سازانی بودند که در این دهه با موضوع 
زنان یا درباره زنان فیلم ساختند و فیلمشان در جشنواره فجر 
هم مورد توجه قرار گرفت. در نیمه نخست دهه 70 اما برهوتی 
این  در  گویا  است.  مشاهده  قابل  زنان  درباره  فیلم سازی  در 
به  جامعه  فضای  یا  سینمایی  مسئوالن  سیاست های  مقطع 
طور کلی به گونه ای بود که نمی توانست سراغ موضوعاتی که 
از دنیای زنان برآمده باشد، برود، اما در عوض در نیمه دهه 70 
سینمای ایران با انبوه فیلم هایی که به موضوع زنان و دختران 
افت وخیزها در دهه 80  این  نوجوان می پرداخت، مواجه شد. 
و 90 به تعادل رسید و عما محور قرار گرفتن زنان در فیلم های 
سینمایی دیگر یک اتفاق نبود و عما از آن جا که فضای جامعه 
و  اجتماع  عرصه  در  آنان  جایگاه  و  یافت  تغییر  زنان  مورد  در 
فعالیت های اجتماعی به ثبات نسبی رسید، تصویر آنان نیز در 
سینما روشن تر و واضح تر از گذشته شد؛ چه زنانی که خود بار 
زندگی مدرن را به دوش می کشیدند، چه زنانی که رنج جنگ و 
از دست دادن خانواده پنجه به صورت آنان کشیده بود. همه 
این ها تصاویری ماندگار از زنان ایرانی روی پرده سینما ساخت که 
اتفاقا در جشنواره فیلم فجر نیز مورد توجه داوران قرار گرفت. در 
ادامه بر اساس چند دسته بندی، به فیلم هایی اشاره می کنیم که 
اوال رویکرد یا موضوعی زنانه داشتند، و در مرحله بعد، در جریان 

برگزاری جشنواره فیلم فجر مورد توجه داوران قرار گرفتند.
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تصویـر زنـان در دل جنگ
هـر چنـد بـه نظـر می آیـد شـاه نقش میـدان جنـگ بـرای مـردان 
اسـت، امـا در 40 سـالی کـه از عمـر سـینمای ایـران بعـد از انقـاب 
می گـذرد، فیلم هایـی سـاخته شـده کـه موضـوع آن هـا جنـگ و 
دفـاع بـوده و اتفاقا سـتاره درخشانشـان هـم یک زن بوده اسـت.

نرگـس آبیـار در فیلـم تحسین شـده خـود، »شـبی کـه مـاه کامـل 
تاثیـر خشـونت و جنگ طلبـِی گروهک هـای تروریسـتی  از  شـد«، 
بـر زندگـی یـک زن سـخن می گویـد. ایـن فیلـم در سـی وهفتمین 
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم، کارگردانـی،  جشـنواره فیلـم فجـر سـیمر
چهره پـردازی، بازیگـر نقـش اول زن، بازیگـر نقش اول مـرد و بازیگر 

نقـش مکمـل زن را دریافـت کـرد.
اغلـب  هماننـد  البتـه  کـه  به یادماندنـی  و  متاخـر  نمونـه  دیگـر   
محصـوالت مـورد اسـتقبال سـینمای ایـران در زمینـه جنـگ، بـه 
موضـوع جنـگ تحمیلـی ایـران و عـراق می پـردازد، »شـیار 143« 
ایـن  اسـت.  زارعـی  مریـا  بـازی  بـا  و  آبیـار  نرگـس  کارگردانـی  بـه 
فیلـم از سـی ودومین جشـنواره فیلـم فجـر موفـق بـه دریافـت 
غ بلوریـن فیلم برگزیـده تماشـاگران، بازیگر نقـش اول زن،  سـیمر

صداگـذاری و میکـس و جایـزه ویـژه هیئـت داوران شـد.
»ویایی هـا« بـه کارگردانـی منیـر قیـدی کـه بـه موضـوع زندگـی 
ایـن  فیلم هـای  دیگـر  از  می پرداخـت،  جنـگ  مـردان  همسـران 
غ بلوریـن بازیگـر نقش  سـرفصل اسـت؛ فیلمـی کـه جوایـز سـیمر
مکمـل زن و جلوه هـای ویـژه بصـری را از جشـنواره سـی وپنجم 

دریافـت کـرد.
نرگـس آبیـار در »نفـس« کمی عقب تـر از روزهای جنگ قصه خود 
را آغـاز کـرد، امـا اوج داسـتان در جنـگ بـود؛ روایتـی دل نشـین از 
دخترکـی کـه رویاهـای خـود را بـه رنـگ خونیـن جنـگ باخـت. ایـن 
غ بلورین  غ بهترین فیلم از نگاه ملی و سیمر فیلم صاحب سیمر

بازیگـر مکمـل زن از جشـنواره سـی وچهارم اسـت.
دو مـادر در انتظـار تنهـا بقایـای مانـده از فرزنـدان خـود، موضـوع 
محوری فیلم همایون اسـعدیان در »بوسیدن روی ماه« بودند؛ 
مادرانی که سـال ها پیش فرزندانشـان را راهی جنگ کردند، دیگر 
نشانی نیافتند و سال ها انتظار ذره ذره جان آنان را بلعید. دیپلم 

افتخـار بازیگـر زن از جشـنواره سـی ام جایـزه ای بـود کـه بـه ایـن اثر 
اختصاص یافت.

سـومین اپیـزود از فیلـم روایـت سـه گانه بـا عنـوان »ننـه گیانـه« 
تصاویـر  شـاخص ترین  از  بنی اعتمـاد  رخشـان  کارگردانـی  بـه  و 
از مـادری اسـت کـه فرزنـد خـود را راهـی جنـگ  ایـران  سـینمای 
کـرده و تـن نیمه جـان او را در خانـه خـود میزبانـی می کنـد؛ زاویـه 
دیـدی بسـیار تـازه و متفـاوت بـه جنـگ و تاثیـرات آن بـر زندگـی از 
غ  قـول رخشـان بنی اعتمـاد. ایـن فیلـم موفـق بـه دریافت سـیمر
بلوریـن چهره پـردازی و جایـزه ویـژه هیئـت داوران بـرای کارگردانی 
و لـوح تقدیـر بازیگـر نقـش اول زن از جشـنواره بیسـت ودوم شـد 
در  گیانـه  نقـش  در  از فاطمـه معتمدآریـا  و چهـره ای متفـاوت 

سـینمای ایـران بـه یـادگار گذاشـت.
»هیـوا« بـه کارگردانـی رسـول ماقلی پـور صـدای دیگـری اسـت 
غ بلورین  کـه از زنـان در میـدان جنـگ ثبـت شـد. ایـن فیلـم سـیمر
طراحـی  و  فیلم بـرداری  صدابـرداری،  کارگردانـی،  فیلـم،  بهتریـن 
صحنـه، تقدیـر در بخـش تدویـن و دیپلم افتخار بازیگر نقـش اول 

مـرد را از جشـنواره هفدهـم دریافـت کـرد.
از نخسـتین  کارگردانـی محمدعلـی نجفـی  بـه  »پرسـتار شـب« 
فیلم هایـی اسـت کـه در سـینمای ایـران تصویـری از زنـان در دل 
جنـگ ارائـه کـرد و در جشـنواره فجـر هـم مـورد توجـه قـرار  گرفت. 
غ بلوریـن موسـیقی و طراحـی صحنـه از جشـنواره ششـم  سـیمر

جایـزه »هیـوا« از فجـر نوپـا بـود.
تصاویـری از دختـران نوجـوان در جامعـه پرچالش

یکـی از ثابت قدم تریـن نویسـندگان سـینمایی در زمینـه موضوع 
دختـران نوجـوان و زنـان کامبوزیـا پرتـوی اسـت. در هـر فیلمی که 
قلـم او بـر آن گـذر کرده باشـد، می تـوان محوریت موضـوع زنان را 
مشـاهده کـرد. »فـراری« بـه کارگردانـی علیرضـا داودنژاد و بـا بازی 
غ بلوریـن فیلمنامـه، بازیگـر نقـش اول مرد و  تـرالن پروانـه سـیمر

صدابـرداری را از جشـنواره سـی وپنجم دریافـت کـرد.
جشـنواره  در  کـه  هـم  میرکریمـی  رضـا  کارگردانـی  بـه  »دختـر« 
غ بلوریـن موسـیقی را دریافـت کـرد، از شـر و  سـی وچهارم سـیمر
شـور و سرکشـی های ذهـن دختـری نوجـوان و درگیری هـای او بـا 

می گویـد. پـدر 
»دربنـد« سـاخته پرویـز شـهبازی تصویـر دیگـری اسـت از دختـری 
جـوان کـه قـدم به شـهر تهـران می گـذارد تا به دانشـگاه بـرود، اما 
غ  شـهر بـرای او اتفاقـات دیگری در آسـتین دارد؛ فیلمی که سـیمر
بلوریـن کارگردانـی، نقـش دوم زن و فیلم بـرداری را از جشـنواره 

سـی ویکم گرفـت.
»من، ترانه، پانزده سال دارم« به کارگردانی رسول صدرعاملی 
دومین بخش از سه گانه این فیلم ساز درباره دختران نوجوان بود 
که اتفاقا در جشنواره فجر بسیار مورد توجه قرار گرفت. ماجرای 
غ بلورین  مادر شدن ترانه 15 ساله با بازی ترانه علیدوستی سیمر
بهترین فیلمنامه، کارگردانی، بازیگر نقش اول زن و چهره پردازی را 

از جشنواره بیستم برای این فیلم به ارمغان آورد.
»باران« ساخته مجید مجیدی که تصویرگر قصه دختری افغان 
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کند،  پنهان  را  خود  جنسیت  باید  زندگی  گذران  برای  که  است 
غ بلورین کارگردانی، فیلم، نقش اول مرد،  موفق به دریافت سیمر

صدابرداری، موسیقی و صداگذاری از جشنواره نوزدهم شد.
افتخـار  دیپلـم  برنـده  رفایـی،  ناصـر  کارگردانـی  بـه  »امتحـان« 
غ بلوریـن صدابـرداری از جشـنواره بیسـتم،  کارگردانـی و سـیمر

می کنـد.  روایـت  را  نوجـوان  دختـران  قصـه 
درخشـنده  پـوران  کارگردانـی  بـه  خوشـبختی«  کوچـک  »پرنـده 
جشـنواره  از  را  نوجـوان  بازیگـر  داوران  هیئـت  ویـژه  جایـزه  کـه 
ششـم گرفتـه، در فضـای ارتبـاط بیـن دختربچه ناشـنوا و معلم او 

می گـذرد.
شـهری زنان  مدرن  زندگی 

سـهیل بیرقـی کـه امسـال بـا سـاخته جدیـد سـینمایی خـود در 
جشـنواره فجـر حضـور دارد، در »عـرق سـرد« قصـه زنـی را روایـت 
کـرد کـه در زندگـی مـدرن شـهری در مسـیر پیشـرفت رفتـه، امـا 
سـنت ها و برخـی قوانیـن هنـوز دسـت وپاگیرتر از آن اسـت کـه 
غ بلوریـن تدویـن،  هویـت مسـتقل او را بپذیـرد. ایـن فیلـم سـیمر
بازیگـر نقـش اول مـرد و بازیگـر نقـش مکمـل زن را از جشـنواره 

کـرد. دریافـت  سی وششـم 
نیکی کریمی در فیلم هایی که ساخته، دغدغه زنان و موضوعات 
مربوط به آنان را محور قرار داده اسـت. در »شـیفت شـب« قصه 
موقعیتـی  درگیـر  را  خـود  ناخواسـته  کـه  می شـود  روایـت  زنـی 
می بینـد کـه زندگـی و جامعـه به او تحمیـل کرده اسـت. این فیلم 
از جشـنواره سی وسـوم  را  زن  اول  نقـش  بازیگـر  افتخـار  دیپلـم 

دریافـت کرد.
غ  »دوران عاشـقی« بـه کارگردانی علیرضا رئیسـیان، برنده سـیمر
بلوریـن فیلمنامـه و فیلم بـرداری از جشـنواره سی وسـوم، قصـه 

غریـب خانـم وکیلـی اسـت کـه بایـد از هـووی خـود دفـاع کند.
حمیـد نعمـت اهلل در »رگ خـواب« بـا بـازی مثال زدنـی لیا حاتمی 
از رنـج زنـی دل باختـه گفـت کـه در کـوران سـختی زندگـی تکیـه به 
غ  مـردی زده بـود کـه در اصـل قابل اعتماد نبود. این فیلم سـیمر
از  را  میدانـی  ویـژه  جلوه هـای  و  زن  اول  نقـش  بازیگـر  بلوریـن 

جشـنواره سـی وپنجم دریافـت کـرد.
»نـگار« بـه کارگردانـی رامبـد جـوان و با روایتـی غیرخطـی از ارتباط 
غ  پـدر و دختـری در فضایی میان وهم و واقعیت می گوید. سـیمر
بلورین موسـیقی از جشـنواره سی وپنجم جایزه سـاخته جوان از 

فجـر بود.
غ بلوریـن بازیگر  »امـروز« بـه کارگردانـی رضـا میرکریمـی که سـیمر
نقـش مکمل زن را از جشـنواره سـی ودوم دریافـت کرد، به همراه 
»آذر، شـهدخت، پرویـز و دیگـران« بـه کارگردانـی بهـروز افخمـی، 
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم و فیلمنامـه از جشـنواره  برنـده سـیمر
سـی ودوم و »خانـوم« بـه کارگردانـی تینـا پاکـروان برنـده دیپلـم 
افتخـار بازیگـری جشـنواره سـی ودوم، از فیلم هـای دیگـر در ایـن 

زیرمجموعه انـد.
غ  »بـرف روی کاج هـا« بـه کارگردانـی پیمـان معـادی، برنده سـیمر
بلوریـن فیلـم برگزیـده تماشـاگران و دیپلـم افتخـار بازیگـر نقـش 
اول زن از جشـنواره سـی ام، »یکـی می خـواد باهـات حـرف بزنـه« 

بـه کارگردانـی منوچهـر هـادی، برنـده دیپلـم افتخـار بهترین فیلم 
علیرضـا  کارگردانـی  بـه  سـالگی«  »چهـل  سـی ام،  جشـنواره  از 
غ بلورین فیلمنامه اقتباسـی از جشنواره  رئیسـیان، برنده سـیمر
آذربایجانـی  نـگار  سـاخته  رو بـه رو«  »آینه هـای  بیست وهشـتم، 
غ بلوریـن بهترین فیلـم در بخش بین الملـل، دیپلم  برنـده سـیمر
افتخـار فیلـم و فیلمنامـه و بازیگـر زن از جشـنواره بیسـت ونهم، 
غ بلورین  »سـعادت آباد« بـه کارگردانـی مازیار میری، برنده سـیمر
بازیگـر نقـش مکمـل زن از جشـنواره بیسـت ونهم، »ورود آقایـان 
غ بلورین بازیگر نقش  ممنوع« ساخته رامبد جوان، برنده سیمر
اول زن از جشـنواره بیسـت ونهم و »همیشـه پای یک زن در میان 
غ بلورین فیلم برگزیده  است« ساخته کمال تبریزی، برنده سیمر
را می تـوان فیلم هایـی  از جشـنواره بیست وششـم  تماشـاگران 

دانسـت کـه کمابیـش بـا همیـن رویکـرد سـاخته شـده اند.
دو نمونـه شـاخص فیلـم در ایـن زیرگـروه را می تـوان »کنعـان« 
سـاخته مانـی حقیقـی و »بـه همین سـادگی« بـه کارگردانـی رضا 
غ  میرکریمـی محسـوب کـرد. »بـه همیـن سـادگی« برنـده سـیمر
بلورین بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه و بازیگر نقش اول زن 
از جشـنواره بیست وششـم، قصـه روزمرگـی زنی اسـت که با همه 
شـرایط تحمیلـی خانـه داری و نگـه داری از فرزنـدان تـاش می کند 
ذوق و هنـر خـود را هـم حفـظ کنـد؛ هـر چنـد در هالـه ای از تنهایـی 

و رهاشـدگی.
»کنعـان« هـم کـه دیپلـم افتخـار فیلـم برگزیـده تماشـاگران را از 
جشـنواره بیست وششـم دریافت کرد، از احساسات زنی می گوید 
را  تغییـر  بـه  نیـاز  و  آمـده  زندگـی سـر  بـرای تحمـل  او  تـوان  کـه 
احسـاس می کنـد و بـه دنبـال تنهایـی اسـت، امـا بازگشـت خواهر 

بـه خانـه او موقعیـت او را تغییـر می دهـد.
غ  »واکنـش پنجـم« بـه کارگردانـی تهمینـه میانـی، برنـده سـیمر
و  بیسـت ویکم  جشـنواره  از  زن  اول  نقـش  بازیگـر  بلوریـن 
بلوریـن  غ  سـیمر برنـده  بیضایـی،  بهـرام  سـاخته  »سگ کشـی« 
فیلمنامـه، فیلـم برگزیـده تماشـاگران، نقـش مکمـل زن، نقـش 
مکمـل مـرد، طراحـی صحنـه و فیلم بـرداری از جشـنواره نوزدهم، 

از دیگـر فیلم هـای ایـن گـروه هسـتند.
 نمونه هـای بسـیار شـاخص و قابـل توجـه ایـن نـوع فیلم هـا در 
دهـه 60 و 70 عبارت انـد از: »شـاید وقتـی دیگـر« بـه کارگردانـی 
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غ بلوریـن فیلم بـرداری، جشـنواره  بهـرام بیضایـی )برنـده سـیمر
غ  ششـم(، »نرگـس« سـاخته رخشـان بنی اعتمـاد )برنـده سـیمر
بلوریـن کارگردانـی و موسـیقی و تقدیـر در دو بخـش نقـش اول 
زن و صدابـرداری، جشـنواره دهـم(، »مسـافران« بـه کارگردانـی 
بهـرام بیضایـی )برنـده جایـزه ویـژه هیئـت داوران بهتریـن فیلـم، 
غ بلوریـن فیلم بـرداری، صدابـرداری، نقـش اول و دوم زن  سـیمر
و نقـش دوم مـرد، جشـنواره دهـم(، »سـارا« سـاخته داریـوش 
غ بلوریـن نقـش دوم زن و فیلمنامـه،  مهرجویـی )برنـده سـیمر
جشـنواره یازدهـم(، »همسـر« بـه کارگردانـی مهـدی فخیـم زاده 
غ بلورین بازیگر نقش اول زن و صدابرداری و تقدیر  )برنده سـیمر
کارگردانـی  بـه  »پـری«  دوازدهـم(،  جشـنواره  فیلمنامـه،  بخـش 
غ بلوریـن کارگردانـی، نقـش  داریـوش مهرجویـی )برنـده سـیمر
سـاخته  »لیـا«  سـیزدهم(،  جشـنواره  فیلم بـرداری،  و  مـرد  دوم 
غ بلوریـن نقـش دوم و دیپلم  داریـوش مهرجویـی )برنـده سـیمر
افتخـار نقـش اول زن، جشـنواره پانزدهـم(، »بانـوی اردیبهشـت« 
به کارگردانی رخشان بنی اعتماد )برنده جایزه ویژه هیئت داوران 
غ بلوریـن طراحی صحنـه و در  کارگردانـی و بهتریـن فیلـم و سـیمر
غ بلورین بهترین فیلم، جشـنواره  بخـش بین الملـل برنده سـیمر
)برنـده  میانـی  تهمینـه  کارگردانـی  بـه  زن«  »دو  و  شـانزدهم( 
غ بلورین فیلمنامه، تقدیر از بازیگر نقش اول زن، جشنواره  سیمر

هفدهـم(.
مادرانه ها

هـر چنـد نقـش زنـان به عنـوان مـادر در فیلم های مختلفـی دیده 
می شـود، امـا برخـی فیلم هـا بـا ایـن محوریـت سـاخته شـده اند. 
غ بلوریـن  هماننـد »مـادر« بـه کارگردانـی علـی حاتمـی کـه سـیمر
نقـش اول زن و نقـش دوم مـرد را از جشـنواره هفتـم دریافت کرد 
غ  و »مهمـان مامـان« سـاخته داریـوش مهرجویـی، برنده سـیمر
بلوریـن بهتریـن فیلـم از جشـنواره بیسـت ودوم. همین طـور بـا 
کمـی اغمـاض می توان »مریم مقدس« سـاخته شـهریار بحرانی 
غ بلوریـن  را هـم در ایـن دسـته بندی قـرار داد؛ فیلمـی کـه سـیمر
طراحی صحنه و دیپلم افتخار بازیگر نقش اول مرد را از جشنواره 
کارگردانـی  بـه  بودنـد«  خـواب  همـه  »وقتـی  گرفـت.  نوزدهـم 
فریـدون حسـن پور، برنـده جایـزه ویـژه هیئـت داوران از جشـنواره 
بیسـت وچهارم هـم هـر چنـد از مـادر نمی گویـد، امـا گاب آدینه با 

ایفـای نقش بی بی سـلیمه به نوعی زنـی را تصویر کرده که نقش 
مـادری بـرای اغلـب فرزنـدان روسـتا دارد.

یر سـایه سـنت ها زنان ز
سـنت ها از هـر سـو در جامعـه ایرانـی زنـان را در چهارچوبـی قـرار 
ریشـه در  اغلـب  کـه  ایـن سـنت ها  گاه در مـواردی  کـه  داده انـد 
نـگاه و رویکـرد مردسـاالرانه دارد، به کلـی زندگـی زنـان را در منگنه 
قـرار می دهـد. از جملـه فیلم هایـی بـا ایـن رویکـرد می تـوان بـه 
»جامـه دران« بـه کارگردانی حمیدرضا قطبی، برنده دیپلم افتخار 
فیلمنامـه اقتباسـی از جشـنواره سی وسـوم، »کافـه ترانزیـت« به 
غ بلوریـن بازیگـر نقـش  کارگردانـی کامبوزیـا پرتـوی، برنـده سـیمر
اول زن و فیلمنامـه از جشـنواره بیست وسـوم، »عـروس آتـش« 
غ بلوریـن فیلمنامه  بـه کارگردانـی خسـرو سـینایی، برنـده سـیمر
و بازیگـر نقـش دوم مـرد و دیپلـم افتخـار بازیگـر نقـش دوم زن از 
جشـنواره هجدهـم، »قطعه ناتمـام« بـه کارگردانی مازیـار میری، 
تقدیرشـده در بخـش بهتریـن فیلمنامـه و برنـده دیپلـم افتخـار 
کارگردانـی از جشـنواره نوزدهـم، »مـارال« بـه کارگردانـی مهـدی 
جشـنواره  از  زن  اول  نقـش  بلوریـن  غ  سـیمر برنـده  صبـاغ زاده، 
برنـده  زنـدی حقیقـی،  نوزدهـم، »عصـر جمعـه« سـاخته مونـا 
غ بلوریـن بهتریـن فیلـم اول از جشـنواره بیسـت وچهارم و  سـیمر
»هیس دخترها فریاد نمی زنند!« به کارگردانی پوران درخشـنده، 
غ بلوریـن فیلـم برگزیـده تماشـاگران از جشـنواره  برنـده سـیمر

سـی ویکم اشـاره کـرد.

سـایه سـیاه اعتیاد بر سـر زنان
برخـی از فیلم هـای تحسین شـده جشـنواره فجر با موضـوع زنان 
بـه مسـئله اعتیـاد پرداخته انـد کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه 
»خـون بـازی« بـه کارگردانـی رخشـان بنی اعتمـاد اشـاره کـرد کـه 
ماجـرای اعتیـاد دختـری جـوان از خانـواده ای در طبقه متوسـط را 
غ بلورین فیلمنامـه، تدویـن، اثر  روایـت می کـرد. ایـن فیلـم سـیمر
هنـر و تجربـه، بازیگـر نقـش اول زن و چهره پـردازی را از جشـنواره 

بیسـت وپنجم دریافـت کـرد.
»دارکـوب« سـاخته بهـروز شـعیبی هـم بـه مسـئله اعتیـاد زنـان 
غ بلوریـن بازیگر نقـش اول زن و نقش مکمل  می پـردازد و سـیمر

مـرد را از جشـنواره سی وششـم دریافـت کـرده اسـت.
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 آقــای بهشــتی! شــما از پایه گــذاران و بانیــان اصلــی برگــزاری 
جشــنواره فیلــم فجــر بودیــد، در ایــن 37 دوره ای کــه از عمــر 
جشــنواره می گــذرد، چقــدر جشــنواره بــر اســاس آن خشــت های 
اولیــه ای کــه شــما و همراهانتــان در آن ســال های نخســتین 

ــت؟ ــه اس ــش رفت ــتید، پی گذاش
بایــد دیــد کــه االن و در شــرایط فعلــی نقــش جشــنواره چیســت 
و بــا آن نقــش اولیــه اش چقــدر شــباهت دارد. نکتــه اول ایــن 
اســت کــه جشــنواره تــداوم پیــدا کــرده اســت. مــا کمتــر فعالیتــی 
ــور  ــا کش ــور م ــد. کش ــرده باش ــدا ک ــداوم پی ــه ت ــه این گون ــم ک داری
اولین هاســت، بســیاری از رویدادهــا یــک تــا نهایــت ســه دوره برگزار 

می شــوند و بعــد تعطیــل می شــوند. این کــه جشــنواره تــا کنــون 
پابرجــا بــوده و تعطیــل نشــده، بــه خاطــر اســطقس دار بــودن و 

نســبت مســتحکمی اســت کــه بــا ســینمای ایــران دارد. 
ــدا  ــنواره از ابت ــه جش ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــه وج ــری ک ــه دیگ نکت
طراحــی شــد بــرای این کــه محــل عرضــه کارنامــه ســینمای ایــران 
باشــد. فکــر می کنــم هنــوز هــم جشــنواره ایــن خصوصیــت را تــا 
امــروز دارد و کارنامــه ســینمای ایــران را منعکــس می کنــد. حــاال 
اگــر کارنامــه اش نمــرات خوبــی داشــته باشــد، طبیعــی اســت 
ــدی  ــرات ب ــر نم ــد. اگ ــدا می کن ــکاس پی ــم انع ــنواره ه ــه در جش ک
داشــته باشــد، بــاز هــم در جشــنواره انعــکاس پیــدا می کنــد. ایــن 

سـیدمحمد بهشـتی، کـه سـابقه چندیـن دوره مدیریـت جشـنواره فیلـم فجـر و مدیرعاملـی بنیـاد سـینمایی فارابـی را دارد، 
جشـنواره فیلـم فجـر را محلـی بـرای عرضـه کارنامـه سـینمای ایـران می دانـد و معتقـد اسـت نبایـد جشـنواره را صحنـه ابـراز 

گالیه هـای عمومـی کنیـم.
او کـه تاکیـد دارد جشـنواره نیـاز بـه نوسـازی و بازسـازی نـدارد، بلکه سـینمای ایران باید به روز شـود، می گویـد: »همه به یک 
دوره سپری شـده عادت کرده اند؛ همان دوره ای که به دهه 60 معروف شـده اسـت. دهه 60 خیلی وقت اسـت سـپری شـده 

اسـت و دیگـر آن دوران وجود ندارد.«
بهشـتی معتقد اسـت: »جشـنواره جای کشـف اسـتعدادهای جدید نیست، بلکه این منتقدان هسـتند که باید فیلم سازان 

جوان را کشـف کنند.«

کارنامه  جشنواره محل عرضه 
سینمای ایران است

گفت وگو با سیدمحمد بهشتی

فاطمه استیری
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خصوصیــت هم چنــان باقــی اســت و جشــنواره چنیــن نســبتی بــا 
ــران دارد. ســینمای ای

نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه جشــنواره مهم تریــن رویداد ســینمایی 
کشــور اســت، حتــی می شــود گفــت از جهــت اســتقبال مــردم 
مهم تریــن رویــداد فرهنگــی کشــور اســت. بــر همیــن اســاس 
معتقــدم جشــنواره زیــاد مــورد توجــه مــردم قــرار گرفتــه و هیــج 
زمانــی از ایــن توجه کاســته نشــده اســت. البتــه فراز و نشــیب های 
کمــی هــم داشــته، ولــی در میــان رویدادهــای هنــری  کــه در کشــور 
اســت، جشــنواره فیلــم فجــر هنــوز هــم مهم تریــن رویــداد اســت و 
بــه نظــر مــن از ایــن جهــت هنــوز هــم موقعیــت خــودش را حفــظ 

کــرده اســت. 

  اشــاره کردیــد کــه یکــی از ویژگی هــای جشــنواره، تــداوم پیــدا 
ــر  ــاس فک ــن اس ــر همی ــت، ب ــوده اس ــال ها ب ــن س ــردن آن در ای ک
می کنیــد جشــنواره بــرای حفــظ ایــن ویژگــی خود نیــاز به نوســازی 
دارد، یــا این کــه ایــن نوســازی بــه مــرور در ایــن ســال ها اتفــاق 

افتــاده اســت؟
ــاج  ــران احتی ــینمای ای ــدارد. س ــازی ن ــه نوس ــاج ب ــنواره احتی جش
ــق،  ــا، اف ــرح، روی ــه، ط ــر، اندیش ــازی در فک ــازی دارد؛ نوس ــه نوس ب
مســیر و .... در واقــع ســینمای ایــران بایــد بــه روز باشــد و با شــرایط 
معاصــر پیــش بــرود و شــاهد تغییــر و تحــول در آن باشــیم. ایــن 
ــد، و اال  ــدا کن ــکاس پی ــنواره انع ــد در جش ــه بای ــت ک ــوالت اس تح
جشــنواره  نیســت.  برنامه ریــز  و  سیاســت گذار  کــه  جشــنواره 
ــوز  ــک دانش آم ــی ی ــه وقت ــد ک ــن می مان ــل ای ــت، مث ــه اس کارنام
کارنامــه اش را می گیــرد، بــه او بگوییــم نمی خواهــی کارنامــه ات را 
تغییــر بدهــی؟ او هــم می توانــد پاســخ دهــد مگــر درس هایــی کــه 
دادیــد، یــا شــیوه نمــره دادنتــان و... تغییــر کــرده کــه کارنامــه هــم 
تغییــر کنــد. اگــر این هــا تغییــر کنــد، طبیعــی اســت کــه کارنامــه هم 

بایــد تغییــر کنــد. 
ــر و تحــول باشــد، کل نظــام  ــد در معــرض تغیی ــزی کــه بای آن چی
ــد  ــه بای ــت ک ــور اس ــینمای کش ــزی س ــت گذاری و برنامه ری سیاس
بــه روز شــود، ارتقــا پیــدا کنــد و بــا شــرایط روز جهــان پیــش بــرود. 
متاســفانه امتناعــی از ایــن بــه روز شــدن وجــود دارد. ایــن چیــزی 
هــم کــه می گویــم، فقــط در بیــن سیاســت گذاران نیســت، همــه 
کســانی کــه در ســینمای ایــران نقشــی ایفــا می کننــد، همــه به یک 
ــه  ــه ده ــه ب ــان دوره ای ک ــد؛ هم ــادت کرده ان ــده ع دوره سپری ش
60 معــروف شــده اســت. دهــه 60 خیلــی وقــت اســت کــه ســپری 
شــده و دیگــر آن دوران وجــود نــدارد و کســانی کــه می خواهنــد 
ارزیابــی درســتی داشــته باشــند، بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کنند.

  آقــای بهشــتی! جناب عالــی تاکیــد داریــد جشــنواره فیلــم فجــر 
کارنامــه ســینمای ایــران اســت. در ایــن ســال های اخیــر گاهــی 
جشــنواره  از  را  خودشــان  ســینماگران  از  برخــی  شــده  دیــده 
کنــار کشــیده یــا بی توجهــی کرده انــد. تحلیــل شــما از ایــن رفتــار 
چیســت؟ فکــر می کنیــد از اهمیــت جشــنواره کــم شــده اســت؟

همیشــه کســانی هســتند کــه گایه هــای شــخصی و عمومــی 

داشــته باشــند. بــه نظــر مــن بایــد فرصت هــای مناســبی را در 
کننــد.  بیــان  را  گایه هایشــان  ایــن  تــا  گذاشــت  آن هــا  اختیــار 
جشــنواره مثــل مجلس عروســی اســت و بهتر اســت ایــن گایه ها 
را در موقعیت هــای دیگــر بگوینــد، نــه در مجلــس عروســی که یک 
مجلــس شــادی اســت؛ چــه گایه هــای عمومــی، چــه گایه هــای 

اختصاصــی دربــاره فیلمشــان.
اگــر جشــنواره فجــر را صحنــه ابــراز گایه هــای عمومــی کنیــم، در 
واقــع جشــنواره را سیاســی کرده ایــم. از نظــر مــن شــأن فرهنــگ و 
هنــر اولــی از آن اســت کــه دســت خوش کشــمکش های سیاســی 
قــرار گیــرد. ایــن حســن نیســت، بلکــه عیــب اســت. مســئولیت 

اجتماعــی ســینما فرهنگــی اســت نــه سیاســی. 

و  ســینما  در  مدیریتــی  ســمت های  شــما  کــه  دورانــی  در   
جشــنواره ها داشــتید، بــه نظــر می رســید اعتمــاد بــه ســینما 
وجــود داشــت. خــود شــما بــه عنــوان کســی کــه تجربــه مدیریــت 
داشــته اید، چــه پیشــنهادی داریــد کــه ایــن مســیر اعتمــاد ادامــه 

ــود؟ ــازی ش ــا بازس ــد ی ــدا کن پی
میـان  بی غل وغـش  گفت وگـوی  محصـول  زیـادی  حـد  تـا  ایـن 
کسـانی اسـت کـه مسـئولیت دارنـد بـا کسـانی کـه دسـت اندرکار 
هسـتند. به خصـوص کسـانی کـه مسـئولیت دارنـد، بایـد جلـب 
اعتمـاد کننـد، بایـد رفتارهایـی از آن هـا سـر بزنـد کـه سـلب اعتماد 
اگـر  اگـر حرفـی می زننـد، پـای حرفشـان بایسـتند.  نکنـد. یعنـی 
هزینـه ای بایـد بپردازنـد، آن را پرداخت کنند. کاری را که نمی توانند 
انجـام دهنـد، علنی اعام کنند که نمی تواننـد آن را انجام دهند و 

کاری را کـه می تواننـد عملیاتـی کننـد، انجـام دهنـد.  
زمانــی کــه ایــن رفتارهــا و تصمیم هــا به درســتی انجــام نمی شــود، 
فی نفســه مســئوالن نمی تواننــد حــق داشــته باشــند کــه همــه 
بــه آن هــا اعتمــاد کننــد. بایــد کاری کننــد کــه جلــب اعتمــاد کنــد. 
گاهــی هزینــه جلــب اعتمــاد ســنگین اســت، ولــی بایــد پرداخــت 
شــود، چراکــه اعتمــاد ارزش پرداخــت هزینه هــای ســنگین را دارد.

ــاهد  ــادی، ش ــر فره ــای اصغ ــان آق ــد از جری ــتی! بع ــای بهش  آق
بــروز و ظهــور یک ســری از فیلم ســازان جــوان مثل آقای روســتایی 
یــا آقــای مهدویــان بودیــم. االن دو ســالی اســت کــه خبــری از 
ــود.  ــنیده نمی ش ــنواره ش ــد در جش ــتعداد های جدی ــف اس کش
شــما ایــن را رونــدی عــادی می بینیــد و نســبت بــه ایــن مســیری 
کــه دارد طــی می شــود، خوش بیــن هســتید، یــا بایــد نگــران ایــن 

وضعیــت بــود؟

جشــنواره احتیــاج بــه نوســازی نــدارد. ســینمای ایــران 
احتیاج به نوســازی دارد؛ نوســازی در فکر، اندیشــه، طرح، 
رویــا، افــق، مســیر و .... در واقــع ســینمای ایــران بایــد به روز 

باشــد و بــا شــرایط معاصــر پیــش بــرود 
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چنــد بــار فرصتــی پیــش آمــده کــه مــن بــا فیلم ســازانی کــه در 
حــوزه فیلم هــای کوتــاه و مســتند فعالیــت می کننــد، دیــداری 
داشــته باشــم و آثارشــان را ببینــم. بــه نظــر مــن آینــده ســینمای 
ایــران را بایــد در آن جــا جســت وجو کــرد. آن جــا بــا ســینمایی خیلــی 
فرهیختــه و بــا احســاس مســئولیت بیشــتر مواجــه هســتیم کــه 
ــده  ــت و... ش ــهرت، ژورنالیس ــادی، ش ــائل اقتص ــوده مس ــر آل کمت
اســت. باالخــره از بیــن آن هــا هــم کســانی گاهــی وارد ایــن صحنــه 

می شــوند و استعداد هایشــان آشــکار می شــود.
یــک نکتــه مهــم هــم وجــود دارد کــه نبایــد فرامــوش کــرد؛ آن 
هــم این کــه چــون جشــنواره کارنامــه اســت، جشــنواره کشــف 
نمی کنــد و ایــن منتقدان هســتند که باید کشــف کننــد. منتقدان 
بایــد ایــن هنــر را داشــته باشــند کــه آن چیــزی را کــه دیگــران در آینه 
نمی بیننــد، در خشــت خــام ببیننــد. ایــن هنــری اســت کــه آن هــا 

بایــد بــه خــرج دهنــد.

 یعنی شما کم کاری را از این ناحیه می بینید؟
کــم کاری نیســت، ولــی اگر بخواهیــم در این نمایشــنامه، نقش هر 

کســی را مشــخص کنیم، این نقش منتقدان اســت.

 در بحــث افــکار عمومــی، آیــا شــما هنــوز هــم آن حال وهوایــی را 
کــه در ســال های ابتدایــی جشــنواره بــود و آن صف هــای طوالنــی 
را کــه وجــود داشــت، احســاس می کنیــد، یــا فکــر می کنیــد در 
ُبعــد افــکار عمومــی، بــرای جلــب اعتمــاد مخاطبــان بــه ســینما و 

ســینماگران داخلــی، بایــد اقداماتــی صــورت گیــرد؟
اوال آن شــرایط ســپری شــده اســت و دیگــر وجــود نــدارد. کســانی 
کــه آن شــرایط را الگــو قــرار می دهنــد و فکــر می کننــد بایــد آن 
شــرایط دوبــاره تکــرار شــود، بــه نظــر مــن متوجــه مقتضیــات 
زمانــه نیســتند. در آن شــرایط اگــر شــما خاطرتــان باشــد، مــا دو 
کانــال تلویزیــون داشــتیم و برنامه هــای ایــن دو کانــال تلویزیــون 
از ســاعت چهارونیــم تــا پنــج شــروع می شــد و تــا ســاعت 12 شــب 
ادامه داشــت. 260 ســالن ســینما در ســطح کشــور وجود داشت، 
در ایــن ســینماها بیشــتر فیلم هــای ایرانــی نشــان داده می شــد. 
تمــام پیشــخان جامعــه ایرانــی از لحــاظ محصــوالت ســمعی 
ــر می شــد. مثــل اتوبوســی اســت کــه  بصــری بــا همیــن چیزهــا ُپ
هفتــه ای یــک بــار از این جــا بــه اصفهــان مــی رود؛ طبیعــی اســت که 
از ســروکول ایــن اتوبــوس بــاال رونــد، چــون تعــداد مســافران زیــاد 
اســت. امــا اگــر هــر دو تــا ســه ســاعت یــک اتوبــوس بــه اصفهــان 

بــرود، ممکــن اســت همیشــه نصــف اتوبــوس خالــی باشــد.
اگــر مــا آن روزگاری را کــه از ســروکول اتوبــوس بــاال می رفتنــد، 
چــه  در  این کــه  بــه  مــا  می دهــد  نشــان  دهیــم،  قــرار  معیــار 
روزگاری زندگــی می کنیــم، توجــه نداریــم. شــما امــروز در منزلتــان 
می توانیــد چنــد صــد کانــال تلویزیونــی ببینیــد، فقــط تلویزیــون 
ــی  ــود، ول ــم نمی ش ــده ه ــه دی ــال دارد ک ــد کان ــان 20 و چن خودم
وجــود دارد. شــما چقــدر دی وی دی، اینترنــت و امکانــات دیگــر در 
اختیــار داریــد؟ یعنــی فرصت هایــی کــه بــرای مخاطــب وجــود دارد 
تــا از محصــوالت ســمعی بصــری اســتفاده کنــد، بســیار گســترده 
شــده اســت، حتــی به مراتــب گســترده تر از افزایــش جمعیــت 
اســت. یعنــی می خواهــم بگویــم امــروز، بیننده هــای محصــوالت 
ســمعی بصــری، چــه ایرانــی، چه خارجــی، قابل قیــاس بــا آن زمان 
نیســت، امــا یــک جــوری اســت کــه دیگــر آن هیاهــو وجــود نــدارد 
و مثــل اتوبوســی شــده اســت کــه هــر دو ســاعت دارد حرکــت 

می کنــد، پــس طبیعــی اســت کــه آن اتوبــوس خلــوت باشــد. 
چیزهایی است که برای آن روزگار است و دیگر وجود ندارد، اتفاق 
هـم نخواهـد افتـاد. ما آن زمان در شـرایط جنگ به سـر می بردیم 
و تهـران در معـرض بمبـاران بـود و آژیـر قرمـز می کشـیدند. مردم 
زیـر آژیـر قرمـز می ایسـتادند و در جدول جشـنواره بـه دنبال فیلم 

می گشـتند و صف های طوالنی می بسـتند. 
در همــه جــای دنیــا زمانــی کــه کشــور در حالــت جنگــی قــرار 
می گیــرد و تهدیــد و بمبــاران وجــود دارد، همــه از حضــور در 
فضــای عمومــی پرهیــز می کننــد و می خواهنــد بــه خانه هایشــان 
ــور  ــای پرش ــل فض ــه دلی ــه در آن روزگار ب ــی ک ــد، در صورت ــاه برن پن
انقابــی کــه وجــود داشــت، شــما شــاهد ایــن بودیــد کــه مــردم 
هجــوم می بردنــد تــا ســالن های ســینما را پــر کننــد و فیلــم ببینند، 
ــود. ــرار ش ــی تک ــر به راحت ــرایط دیگ ــم آن ش ــر نمی کن ــن فک ــه م ک

ــد و  ــف نمی کن ــنواره کش ــت، جش ــه اس ــنواره کارنام  جش
ایــن منتقــدان هســتند کــه بایــد کشــف کننــد. منتقــدان 
بایــد ایــن هنــر را داشــته باشــند کــه آن چیــزی را کــه دیگران 

در آینــه نمی بیننــد، در خشــت خــام ببیننــد
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وانه شــنای پر
محمد کارت مســیر فیلمســازی را از ســاخت فیلم کوتاه و مستند 
شــروع کــرد و در ادامــه بــه نخســتین ســاخته ســینمایی اش 
رســید. مســیری پیمــوده شــده از ســوی بســیاری از فیلمســازان 
سرشــناس ســینما کــه می توانــد بــه نوعــی تضمیــن کننــده 
ــد.  ــداوم راه باش ــینما و ت ــول کار در س ــا اص ــراد ب ــن اف ــنایی ای آش
کارت بعــد از  ســاخت فیلم هــای مســتند و کوتــاه داســتانی، چــون 
»خون مردگــی«، »بختــک«، »معلــق« »آوانتــاژ«، »بچه خــور« کــه 
از ســاخته های او محســوب می شــوند »شــنای پروانــه« را مقابــل 
دوربیــن بــرد . طنــاز طباطبایــی، امیــر آقایــی، پانتــه آ بهــرام، جــواد 
عزتــی، علــی شــادمان، نیــره فراهانــی و ... در ایــن فیلــم بــه ایفــای 
نقــش می پردازنــد. کارت بــرای نــگارش فیلنامــه »شــنای پروانــه« 
بــا دو کارگــردان جــوان ســینمای ایــران حســین دومــاری و پــدرام 

پورامیــری همــکاری کــرده اســت.
در خاصــه داســتان آن آمــده اســت: »در جنــوب شــهر، شــنای 

ــد.« ــا می کن ــه پ ــان ب ــه طوف پروان
ون بی صــدا حلز

ــابه آن  ــا مش ــر ب ــه کمت ــت ک ــی اس ــزون« از فیلم های ــدا حل »بی ص
ــه جــای  ــوان مواجــه شــد؛ فیلمــی کــه ب ــران می ت در ســینمای ای
حرکــت در مســیر غالــب ســینما، راه خــود را پیــش گرفتــه و قصــه 
شــخصیتی را روایــت می کنــد کــه بــرای تکلــم مشــکل دارد. بایــد 
دیــد نتیجــه بــازی هانیــه توســلی در ایــن فیلــم چــه خواهــد شــد و 
او بــا نقــش متفاوتــی کــه در ایــن اثــر برعهــده دارد، تــا چــه حــد در 

جلــب نظــر مخاطبــان موفــق عمــل خواهــد کــرد. 
هانیــه توســلی، مهــران احمــدی، پــدرام شــریفی و محســن کیایــی 
بــا حضــور علیرضــا جالی تبــار، بهنــوش بختیــاری، بیــژن بافــکار و 

شــیرین ولی پــور بازیگــران »بی صــدا حلــزون« هســتند.
»بی صــدا حلــزون« داســتان زنــی اســت کــه بیــن احســاس و 

اســت. تصمیم گیــری  حــال  در  منطقــش 
ن ما تو

مرتضــی فرشــباف کــه دو فیلم »بهمن« و »ســوگ« بــه کارگردانی 
ــا  ــز ب ــی نی ــده و اول ــران ش ــه اک ــر و تجرب ــینمایی هن ــروه س او در گ

اســتقبال خوبــی از ســوی مخاطبــان مواجه شــد، امســال بــا اثری 
بــا نــام »تومــان« بــه جشــنواره سی وهشــتم می آیــد تــا شــانس 
ــز  خــود را در مهم تریــن و بزرگ تریــن رویــداد ســینمایی کشــور نی

محــک بزنــد. 
ایــن فیلــم طــی 80 روز فیلم بــرداری شــده و تمــام لوکیشــن های 
فیلــم در بندر ترکمن و گنبد کاووس اســت. فرشــباف پیــش از این 
فیلــم ســینمایی »بهمــن« را کارگردانــی کــرد کــه در سی وســومین 
دوره از جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت و در دو بخــش 
بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن و بهتریــن جلوه هــای ویــژه بصــری 
غ بلورین شــد. میرســعید مولویان، مجتبی  نامزد دریافت ســیمر
پیــرزاده، پردیــس احمدیــه، ایمــان صیــاد برهانــی و حامــد نجابــت 
بازیگــران ایــن فیلــم ســینمایی هســتند. در خاصــه داســتان ایــن 
فیلــم آمــده: داســتان ایــن فیلــم دربــاره فــردی اســت کــه از راه 
پیش بینــی مســابقات اسب ســواری و فوتبــال تــاش می کنــد یــک 

شــبه طبقــه اجتماعــی خــود را تغییــر دهــد.
غ و همــه دختران فر

خاطــره حناچــی مســئولیت های متنوعــی را در جریــان ســاخت 
از  غیــر  او  اســت.  داشــته  برعهــده  فــروغ«  دختــران  »همــه 
کارگردانــی، تهیه کنندگــی و امــور مربوط بــه پژوهش ایــن کار را نیز 
انجــام داده اســت.  ایــن فیلــم روایت گــر زندگــی دختــران و پســران 
بدسرپرســت ســاکن شــهر مشــهد اســت. آن ها مدت زمان زیادی 
همــراه بــا زوجــی در یکــی از مراکــز خصوصی وابســته به بهزیســتی 
زندگــی می کننــد. بعــد از گذشــت چنــد ســال تعــدادی از جوانــان 
ایــن مرکــز علیــه ایــن زوج کــه زمــان طوالنــی آن هاپــدر و مــادر 

خودشــان می دانســتند، شــکایت می کننــد.
دابر

فیلــم کوتــاه »دابــر« نوشــته ســعید نجاتــی و فاطمــه اشــعری و 
بــه کارگردانــی ســعید نجاتــی قصــه مــادر و دختربچــه ای 9 ســاله 
اســت کــه بــه رنگــرزی محــل کار مــادر می رونــد. مــادر از شــوهرش 
قهــر کــرده و دختربچــه بــه  اجبار پــدرش در غیــاب مــادر راهی خانه 
می شــود و در راه بــه بلــوغ می رســد... جیــد پتکــی، مهــری ســادات 

آل آقــا و فــرن حســنی نیا بازیگــران ایــن فیلــم هســتند.

در دومیـن روز از برگـزاری سی وهشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر در پردیـس سـینمایی ملـت سـه فیلـم سـینمایی »پوسـت« 
سـاخته بهـرام و بهمـن ارک، »بی صـدا حلـزون« بـه کارگردانـی بهرنگ دزفولـی زاده و »تومان« سـاخته مرتضی فرشـباف روی 
پـرده مـی رود. هم چنیـن سـانس آخـر سـینمای رسـانه بـه نمایش مسـتند »قصـه دختران فـروغ« سـاخته خاطـره حناچی و 

»دابـر« بـه کارگردانـی سـعید نجاتی اختصـاص دارد. 

لود ساخته دو برادر از دنیای وهم آ
 تا سکوتی در »بی صدا حلزون«

معرفی فیلم های روز یک شنبه در پردیس سینمایی ملت
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