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سـر مقـالـــه :

شاید این بار باد بــــهاری درد دل هایمان را با خود ببرد .

همیشه خسته کننده است  .تنها امید و آرزویی که می توانیم برای سینمای ایران در آغاز سال
نو و رسیدن بهار داشته باشیم این است که در سال  34بهار سینمای ایران فرا برسد و سرمای
زمستانی که سال ها است بدنه سینمای ما را منجمد و خشک کرده است راه دیگری در پیش
بگیرد تا درد دل هایمان تمام ه که نشود  ،حداقل کم شود تا همه ما  ،اهالی سینما که به
نوعی با این فرهنگ و هنر گره خورده ایم بتوانیم سال خوشی را در کنار هم به پایان برسانیم .
محــمّد تقی جاللی
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گمان کنم آخرین مطلبی که برای ویژه نامه سی نمای بهاری سینما فستیوال نوشته شد ،
سرمقاله باشد  .برای نوشتن این مطلب به حافظه ام رجوع کردم تا ببینم در این یک سالی که
گذشت ( سال  ، ) 31چه اتفاقات خوشایندی برای سینمای ما رخ داده است و به کدام یک از
اهدافی که هر ساله برای فرهنگ و سینما برنامه ریزی می کنیم  ،رسیده ایم ؟ اما متاسفانه به
هیچ نکته مثبتی نرسیدم .
از همان آغاز سال که رهبر عزیزمان سال  31را سال " اقتصاد و فرهنگ  ،با عزم ملی و
مدیریت جهادی " نام گذاری کردند بسیاری شروع به گفتن حرف های زیبا کردند و اینکه
حال که نام سال  ،فرهنگ است  ،چه ها باید کرد و مثل همیشه حرف زدن آسان بود و عمل
کردن سخت و بی شک با چند همایش و کارهایی این چنینی نمی توان گام هایی اساسی و
مهم در عرصه فرهنگ برداشت .
رهبر انقالب در صحبت هایشان بارها به بازگشت به سبک زندگی ایرانی  ،اسالمی اشاره
داشتند  ،اما به راستی در سینمای ما و در فیلم های تولید سال  31به چه میزان به سبک
زندگی ایرانی  ،اسالمی توجه داشته ایم  ،چه برسد به اینکه مبلغ و تبیین کننده این نظر
باشیم .
مهم ترین رویداد سینمایی کشور را می توان جشنواره فجر دانست که هر ساله در بهمن ماه و
در ایام دهه فجر برگزار می شود  .جشنواره فیلم فجر امسال  ،جشنواره ای بسیار مأیوس کننده
بود  .جشنواره ای که در واقع با توجه به آن نه تنها می توان تولیدات یک ساله فیلمسازان
ایرانی را ارزیابی کرد بلکه با توجه به آنها می توان رونق سینما را در سال پیش رو ارزیابی کرد
 .اما متاسفانه در جشنواره امسال نه تنها شاهد فیلم هایی نبودیم که بتوان آن ها را معرف
سینمای ایران دانست و به آن ها افتخار کرد و در جهان با آنها حرفی برای گفتن داشت  .بلکه
تنها شاهد فیلم هایی ضعیف  ،خنثی و مأیوس کننده بودیم البته نباید از حق گذشت و باید
چند فیلم انگشت شمار را از این لیست مجزا دانست .
جدا از نوع و ماهیت فیلم ها  ،نحوه برگزاری جشنواره نیز آن طور که انتظار می رفت نبود  .در
ابتدای جشنواره شعار سردادند که می خواهیم فرش قرمز را جمع کنیم و چه و چه  .اما نتیجه
این بود که همچون روال سال های گذشته هم فرش  ،قرمز بود و هم عکس ها  ،فراوان  .با این
تفاوت که به تعداد عکس های گرفته شده  ،افزوده شد و جشنواره محلی شد برای بازیگران و
عوامل فیلم ها که با بنری که روی آن نام شریف و واالی پیامبر (ص) نقش بسته بود  ،عکس
می گرفتند و ...
درد دل ها بسیار است و مجال اندک و گفتن حرف های تکراری و شنیدن حرف های تکراری

گزارشی از عملکرد سینما فستیوال در سالی که گذشت

یک سال دیگر هم گذشت  .سالی که هم برای سینما و هم سینما فستیوال سال
پرباری بود  .سالی که امیدوار بودیم با تکیه بر نیروی جوانی مان بتوانیم هر سال
از سال گذشته محکم تر در راه رسیدن به اهداف مان در سینمای ایران جلو
برویم .
سال دوم – نوروز 4931

اهدافی که سرسختانه هنوز هم برای رسیدن به آن تالش می کنیم :

 -3ما در سینما فستیوال سال  3131را با گره زدن به سال  31و با انتشار ویژه
نامه بهاریه سینما فستیوال آغاز کردیم و در ادامه سعی بر آن داشتیم که با آن
چه سال  31نام گذاری شده بود  " ،اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت
جهادی "  ،کار خود را در حوزه ی سینما و فرهنگ سینمای ایران پیش ببریم .

خارجی بود را فراموش نکردیم و سعی داشتیم تمام جشنواره های ریز و درشت
داخلی را پوشش دهیم تا تالش همگان برای سینمای ایران دیده شود  ،تالشی
هرچند با ابعادی کوچک در سطح شهرستان ها و مناطق .
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 -1در طی سال  31هیچ گاه وظیفه ی اصلی خود که پوشش جشنواره های داخلی و

 -1در میان جشنواره های داخلی سینما فستیوال در جشنواره ی فجر که بزرگترین جشنواره ی
سینمایی ایران است کمرنگ تر از سال قبل ظاهر شد  ،آن هم به همان دلیلی که در سرمقاله
ی بهمن ماه با عنوان " پیش به سوی جشن واره ای با هدف و صد البته بی اسراف " گفته
شد  " :سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر  ،جشنواره ای کم حاشیه و آرام و بی سر و صدا
بود  .سکوت بودن و بی حاشیه بودنی که نه تنها حسن نبود  ،بلکه به ماهیت فستیوال بودن
این جشنواره آسیب زد  ،فیلم هایی خنثی و در نهایت آرامش  ،بدون هیچ نقد و حرف و
حدیثی اکران شدند و سکوت رسانه ها نیز کر کننده بود  .در واقع جشنواره سی و سوم ،
جشنواره ای بود که با حذف صدای منتقد و حتی نظر مردم و مصاحبه های مردمی از برنامه
اش  ،آرام و بی حاشیه اما کم کیفیت برگزار شد" .
 -4در راستای پوشش جشنواره های بین المللی  ،اکثر جشنواره های درجه ی الف بین المللی به
خصوص جشنواره هایی که ایرانیان در آن حضوری مستمر داشته اند را پوشش خبری دادیم .
برای مثال جشنواره هایی مانند کن  ،ونیز  ،اسکار و  ...را بطور اختصاصی به همراه نوشتن
یادداشت و نقد برای فیلم ها پوشش داده و در نهایت منتقدین سینما فستیوال نتایج بسیاری
از جوایز را پیش بینی کردند .
 -5از دیگر اهداف سینما فستیوال که همانند سال پیش در تحقق و رسیدن به آن کوشا بودیم
همگانی کردن فرهنگ نقد و نقد پذیری بود که امسال هم با نوشتن نقد های مختلف برای
فیلم های ایرانی و خارجی گامی دگر به این خواسته ی خود نزدیک شدیم .
در انتهای سال  3131هم همانند سال قبل با امید به بهار چه در زندگی و چه در سینمای ایران سال
را با ویژه نامه ی " سی نمای بهاری " به پایان می بریم و منتظر می مانیم که همانند نوروز در
سینمای ایران هم تحولی به پا شود .
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بشـتـاب . . .

امید که :
بهار در راه
نو آمده ی کهنه قبا
تنها سال را عوض نکند و دست تغییر فقط در کاغذ تقویم های رو میزی ( صد البته دکوری ) رقم نخورد
امید که
روزگارمان عوض شود و احوال مان
خوش قدم باشد
این کهنه عروس جاودانه و جادوانه
و اما شعری را به مناسبت باز پیدایی بهار در طبیعت سرزمین مان تقدیم خوانندگان عزیز می نمایم :

" بشتاب
گرچه دیر زمانی نمانده
اما بشتاب
که گفته اند :
عشق به زورمندی مرگ است *
اما
آدم برفی ها
بهار را نمی بینند ...
بشتاب ....

محمد هادی کریـمی
نویسنده و کارگردان سینما

*

غزل غزلهای سلیمان
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آفتاب زمستان گرچه بی رمق است

بوی بهــار که می آیـد ...

بوی بهار که می آید  ،جنب و جوش برای خانه تکان ی هم فرا می رسد .
چه نیکو ارمغانی که در این نوسازی به ما بخشیده می شود .
غبار روبی از همه چیز و همه جا  ،خانه و کاشانه و پیرامون  ،نوسازی و
نوآوری و نویابی در هر چیز و هر کجا و چه پاکیزه اگر این نو جویی به
گفتار و کردار و پندارمان نیز بدمد  .چرا که امروز مان چون دیروز مان
نیست .
اینجا است که می شود شادباش و خجسته باد گفت و همین است که
زندگی را براستی نو می سازد و جان تازه به آن می بخشد  .این است که
نهال رستگاری  ،پیروزی و امید را در دل ها می کارد  .پس اینجا است که
می شود و باید جشن گرفت  .هر چند برپایی جشن ( نه جشنواره ) به هر
بهانه ای  ،به تن و روان  ،توان و تازگی می بخشد .
پس بگذارید تا خانه تکانیِ گفتار و کردار و پندار را به شما گرامیان و
دیگران و همه یِ کسانی که زندگی را در جهان هستی زیبا تر می سازند ،

وب سایت شخصی هرمز هدایت :

هرمـز هدایـت
پیشکسوت سینما

www.hormozhedayat.com
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شادباش و فرخنده باد بگویم .

وضعیت اکران سینمای ایران در سال  3131؛ بــرنده ها و بــازنده ها
؛.

طبق یک سنت جا افتاده  ،عید نوروز  ،بهار  ،تابستان و عید فطر باکس طالیی اکران

از جمع فروش  91 ،میلیارد تومان

هستند و معموال بهترین داشتههای سینمای ما در این بازههای زمانی روانه پرده میشوند .

سهم سینمای بدنه است 3 ،

پاییز آغاز سیر نزولی فروش و تنوع اکران است .در زمستان اوضاع بدتر میشود و در برهه

میلیارد و پانصد میلیون تومان

زمانی پیش و پس از جشنواره فجر به اوج «بدی» میرسد .تا جایی که فصل مرده اکران

سهم فیلمهای محبوب منتقدان و

لقب گرفته است  .این مقدمه را نوشتیم تا متوجه نوشته پیش رو یعنی آنالیز اکران سال
 31شوید.

 6میلیارد و چهارصد میلیون
تومان سهم فیلمهایی است که در
تولید و اکران از حمایت دولت و
نهادهای وابسته برخوردار بودهاند .

پیش درآمد

حدود  5میلیارد تومان از فروش

فروش کل  11 :میلیارد در تهران  .این عدد ناچیزی برای سینمای ما است  .یعنی یک شکست کامل ،

هم حاصل فروش فیلمهای دیگر

دخل و خرج سینما با هم نمیخواند  ،سرمایه گذاری در این هنر /صنعت تنها ضرر به بار میآورد ...

است که در هیچ دستهای قرار

اول تکلیف مبنای مالک فروش را شروع کنیم ؛ خیلی دوست داشتیم به آمار فروش فیلمها در

نگرفتهاند .

شهرستان ها دسترسی می داشتیم اما تنها مرجع رسمی یعنی سایت بنیاد فارابی تنها به میزان فروش
سینماهای پایتخت اکتفا کرده و میزان فروش شهرهای دیگر را اعالم نکرده  .البته با توجه به گستردگی
سینماها در تهران  ،رسیدن به یک معدل معقول برای وضعیت اکران سال  31این آمار میتواند مالک
خوبی باشد  .ضمن این که به خاطر عدم انتشار فروش فیلمهای به نمایش درآمده گروه هنر و تجربه ،
آمار آنها در گزارش لحاظ نشده  ...نتیجه به دست آمده هم جالب است .
از جمع فروش  33 ،میلیارد تومان سهم سینمای بدنه است  1 ،میلیارد و پانصد میلیون تومان سهم
فیلمهای محبوب منتقدان و  1میلیارد و چهارصد میلیون تومان سهم فیلمهایی است که در تولید و
اکران از حمایت دولت و نهادهای وابسته برخوردار بودهاند  .حدود  5میلیارد تومان از فروش هم حاصل
؛ شکاف زیادی میان ذائقه عمومی  ،سلیقه سینمایی منتقدان و خواست نهادهای دولتی وجود دارد  .هر
چند هم جهتدهی منتقدان و حمایت های دولتی در رشد فروش تاثیر داشته اما هیچ کدام به اندازه
سلیقه عامه مردم در اکران تاثیر ندارند  .نمونه مشخص  ،فیلم پر هزینه «چ» است که با بودجه فاخر
بنیاد فارابی ساخته شده اما هزینه تولید را هم برنگرداند  .یا فیلمهای «امروز» « ،فرشتهها با هم
میآیند» و «میهمان داریم» که شکست تمام عیار در اکران خوردند  .به این جمع باید شکست تلخ
«پنجاه قدم آخر» را هم اضافه کرد .

9
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فروش فیلمهای دیگر است که در هیچ دستهای قرار نگرفتهاند  .نتیجه به دست آمده خیلی روشن است

این نکته در فیلمهای منتخب جشنواره فجر هم دیده میشود .
فیلمهای برگزیده جشنواره فجر سیودوم در اکران سینماها آمار
جالبی دارند  .فیلم «آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران» در جشنواره
سی ودوم توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه
را به دست آورد اما در جدول فروش سینماها فروشش به یک
میلیارد هم نرسید و در جایگاه دهم ایستاد .ستاره ها هم قابلیت
سابق را ندارند و تنها رضا عطاران (که البته در تعریف سوپراستار
نمی گنجد) تنها بازیگری است که حضورش متضمن فروش باالی
فیلمها در گیشه است.
ترکیب اکران
با نگاهی کلی به اکران امسال ،میتوان متوجه شد که شورای

این بار اما دست اندرکاران با برنامه بهتری استارت زدند و

صنفی حواسش به تنوع فیلمها بوده و بر اساس بضاعت سینما بد

 11شهریور فعالیت رسمی «هنر و تجربه» با نمایش فیلم

عمل نکرده .در اکران نوروز «خط ویژه»« ،طبقه حساس»،

«یک اتفاق ساده» به کارگردانی سهراب شهید ثالث در

«معراجیها»« ،چ» و «با دیگران» روی پرده رفتند .سه فیلم اول

موزه سینما آغاز شد .در ادامه هم سعی شد فیلمهای

در دسته کمدی قرار می گیرند و مناسب حال و هوای نوروز

کمتر دیده نشده اکران شوند تا این که «ماهی و گربه» به

هستند و«چ» به دالیل استراتژیک فیلم مهم کشور به حساب می

یک باره برگ برنده این گروه شد  .فیلم شهرام مکری

آید« .با دیگران» فیلم اول کارگردان است اما به خاطر کیفیت

غالبا با سالن پر روی پرده میرفت و عالوه بر مخاطبان

پایین یک ضعف محسوب میشود .در ترکیب اکران بهار نام

فیلمهای خاص پسند  ،دیگران هم در صف تماشای آن

کیمیایی (متروپل) و مهرجویی (اشباح) دیده میشود اما کیفیت

ایستادند  .بعد از آن «پرویز» نام خود را سر زبانها

این دو فیلم و دو فیلم دیگر (زندگی جای دیگری است و پنج

انداخت اما تجربه «ماهی و گربه» تکرار نشد  .این

ستاره) وزن اکران را پایین آورد .تنوع نسبی در اکران اول عید

تجربه های موفق اما به خاطر شرایط نامناسب این روزهای

فطر وجود دارد اما اکران دوم فطر با «شهر موشها « ،»1آتش

سینما حاال تکرار نمی شود و طبعا برای ارزیابی از خروجی

بس « ، »1خانوم» « ،آرایش غلیظ» « ،خواب زدهها» وضع

راه اندازی این گروه فرصت بیشتری نیاز است .ضمن این

بهتری پیدا میکند .از پاییز فیلمها بی سر و صدا اکران میشوند

که توقیف «خانه پدری» ،کیفیت نه چندان خوب فیلمها ،

و حاال با  13فیلم شاهد رقمی عجیب هستیم .مهمترین اتفاق

پ ایین بودن اطالع رسانی و کمبود سالن تاثیر مستقیم بر

هم راه افتادن گروه هنر و تجربه است که آن هم بعد از غوغای

روند صعودی هنر و تجربه داشته است.

«ماهی و گربه» دیگر لطفی ندارد .
هنر و تجربه

 91میلیارد سهم سینمای بدنه
فیلم های موسوم به بدنه بیشترین سهم را از اکران

است .تعریفش اکران فیلمهای «خاص پسند» است که آثار

المان ها و فاکتورهایی است که در طول تاریخ سینمای ما

قدیمی ،مستند و خاص را هم شامل میشود .مشابه چنین

جواب دادهاند  .اگر نخواهیم بر روی آنها برچسب «ژانر

طرحی را در سال های نه چندان دور با عناوینی چون آسمان باز

کمدی» بزنیم  ،حداقل اشتراکشان بهرهمندی از

یا مخاطب خاص شاهد بودیم .

ویژگیهای این ژانر است و مخاطب برای «خندیدن»« ،

هر دو هم با شکست مواجه شدند و بعدا دلخوری فیلمسازها را به
همراه داشت .عنوان میکردند این گروه بهانهای است برای ذبح
فیلممان و فالن و فالن .با این پیشینه ذهنی ،کمتر کسی به
گروه هنر و تجربه امید داشت .
11

شاد شدن» و «سرگرمی» برایشان پول داده .سازندگان
هم در تبیلغات شهری و تیزرهای تلویزیونی همه
تالششان را کردهاند که این وجه برای مخاطب برجسته
باشد .
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جالب ترین اتفاق اکران سال  31اضافه شدن گروه هنر و تجربه

داشتهاند  .فیلمهایی که وجه مشترک آن استفاده از

در این فهرست فیلم «شهر موشها  » 1با حدود شش میلیارد تومان فروش در صدر است  .فیلم مرضیه برومند اما ویژگیهای دیگر هم داشته
که مهم ترین آن نوستالژیک بودن است و شرح کاملش را در بخش مربوط به «دنباله سازی» میخوانید « .طبقه حساس» هم سه میلیارد و
پانصد صد تومان به حساب سازندگان ریخت  .حتما نام کارگردان و فیلمنامه نویس در این فروش تاثیر مستقیم دارد ؛ کمال تبریزی و پیمان
قاسم خانی از وزنه های سینمای ما و کمدی سازان خوشنامی هستند که ذائقه مخاطب را خوب میشناسند  .دلیل عمده دیگر به رضا عطاران
مربوط است که شرح این را هم مفصل در بخشی مجزا توضیح دادهایم « .طبقه حساس» اما به مذاق منتقدان خوش نیامد و اثری ضعیف در
کارنامه تبریزی لقب گرفت « .آتش بس  »1هم با دو میلیارد و پانصد تومان فیلم محبوب مردم بود و «معراجیها» با دو میلیارد و دویست
میلیون تومان در رده بعد قرار گرفت  .فیلم مسعود ده نمکی طبق اعالم شرکت پخش کننده مجموعا در تهران و شهرستان به فروش پنج
میلیارد و پانصد هزار تومانی دست یافت  .نکته شگفت این که فیلم ستاره ندارد و بار اصلی داستان با مهران رجبی پیش میرفت ! ضمن آن که
مخاطب می دانست نسخه سریال آن به زودی پخش میشود  .قرار گرفتن «رد کارپت» با یک میلیارد و هشتصد میلیون در باالی جدول فروش
آن هم همزمان با جام جهانی و ماه رمضان مفهوم مهمی دارد ؛ «راز محبوبیت عطاران» « .کالشینکف» با یک میلیارد و دویست میلیون تومان
و «خواب زدهها» با حدود یک میلیارد در ردههای بعد هستند  .عجیب ترین آمار متعلق به فیلم ضعیف «آنچه مردان درباره زنان نمیدانند» با
حدود هشتصد میلیون است .
 6میلیارد و چهارصد سهم فیلمهای حمایتی
در همه دورههای مدیریت سینمایی برخی فیلمها مورد حمایت مدیران بودهاند .برخی به لحاظ مضمون و برخی به این خاطر که خودشان
سرمایه گذار بودهاند .در خارج از وزارت ارشاد هم همین مساله صدق می کند .حمایت از شش فیلم در اکران امسال نشان میدهد که همچنان
با رقابت آزاد در عرصه فرهنگ و فاصله گرفتن دولت و نهادهای دولتی از سینما خیلی فاصله هست .نکته جالب این که تنها نیمی از این
فیلمها فروش مطلوب داشتهاند .یکی از آنها «معراجیها» با دو میلیارد و دویست میلیون تومان و براساس اعالم شرکت پخش کننده مجموعا
در تهران و شهرستان به فروش پنج میلیارد و پانصد هزار تومانی دست یافته .فیلم ده نمکی به واسطه برند فیلم «اخراجیها» و عقبه ذهنی
مردم  ،پتانسیل موفقیت داشت اما قطعا نمیتوان از تیزرهای بیشمار تلویزیونی چشم پوشید .این فیلم محصول شبکه اول است و حمایت ویژه
در بازه اکران پشت خود میدید .
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«شیار  »341دیگر فیلمی است که با حمایت همه جانبه در
اکران روبرو شده  .تیزرهای متنوع فیلم بعد از دو ماه از
اکران هنوز از تلویزیون پخش میشوند .به اینها پخش چند
آیتم در باکسهای خبری و پخش پشت صحنه آن در زمان
اکران را هم باید اضافه کرد .فیلم اکرانهای متعدد دانشگاهی
هم داشته که باعث شده به فروش یک میلیارد و پانصد هزار
تومانی در تهران و حدود معادل آن در شهرستانها دست
یابد« .چ» اما یک شکست تمام عیار در اکران را تجربه کرد.
فیلمی که با بودجه پروژه فاخر در فارابی تهیه و تولید شد ،از
طرف نهادهای مختلف از جمله تلویزیون به شدت حمایت
شد اما با این وجود و اکرانهای متعدد خصوصی تنها به
فروش یک میلیارد و دویست میلیون تومانی دست یافت.
رضا میرکریمی هم با «امروز» شکست بدی خورد .این فیلم
که تولید شبکه آی فیلم است ،با وجود تیزرهای مختلف و
بلیت نیم بها فقط  733میلیون فروش کرد .فروش 133
میلیون تومانی «فرشتهها با هم میآیند» و  133میلیونی
«میهمان داریم» شکست دیگری برای حوزه هنری است .آن
هم در شرایطی که غالب سینماها در اختیار این نهاد است و

 3میلیارد و پانصد سهم فیلمهای محبوب منتقدان
کم پیش میآید که یک فیلم هم محبوب منتقدان باشد و هم در
اکران عمومی به فروش باال دست پیدا کند .مربوط به سالهای
اخیر هم نیست و سابقهاش به پیش از انقالب بازمیگردد .این
فاصله حاال به اختالف  31میلیاردی رسیده است .در این میان البته
ماجرای «خط ویژه» و «آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران» متفاوت
است .این دو فیلم هم از سوی منتقدان تحسین شدهاند هم
اکرانشان«خوب» بوده .آنها روی«خط ویژه» در بازه اکران
نقدهای مثبتی نوشتند و در جشن هشتم انجمن منتقدان هم
موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه شد .فیلم مصطفی
کیایی با فروش یک میلیارد و ششصد میلیون تومانی در رده ششم
جدول فروش قرار گرفت و در جشنواره فجر گذشته سیمرغ بهترین
فیلم از نگاه تماشاگران را به دست آورد« .آذر ،شهدخت ،پرویز و
دیگران» در جشنواره فجر از سوی غالب منتقدان تحسین شد و
حتی در جشن هشتم دیپلم بهترین بازیگر نقش اول مرد به مهدی
فخیم زاده رسید .فیلم البته اکران چشمگیری نداشت و با 333
میلیون تومان فروش در رده یازدهم جدول قرار گرفت.

بلیت های نیم بهای هر دو فیلم را به شکل گسترده توزیع

ذکر این نکته هم ضروری است که هم «خط ویژه» و هم «آذر،

کرده بود .

شهدخت  » ..جزو فیلمهای عمری منتقدان قرار نمیگیرند و
حمایتشان از این دو نسبی بوده « .آرایش غلیظ» اگرچه در جشن
منتقدان جایزهای کسب نکرد اما مورد تحسین منتقدان و
سایت های سینمایی قرار گرفت .فروش هشتصد میلیونی فیلم
حمید نعمت اهلل مثال خوبی برای وجود فاصله بسیار میان نظر
منتقدان و ذائقه عمومی است« .چند متر مکعب عشق» دیگر
فیلمی است که در جشن هشتم منتقدان جایزه فیلمساز اول را به
است  .البته شرایط اکران را هم باید دلیل مضاعفی در اینباره
دانست« .زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» هم مثال روشنی
میان اختالف سلیقه منتقدان و عامه مردم است  .فیلم روح اهلل
حجازی که در زمان مدیریت سابق وزارت ارشاد ،مدتی به محاق
رفت ،در اکران خصوصی توانست نظر منتقدان را جلب کند و پیش
از اکران نقدهای رسمی و غیر رسمی در وصف آن نوشتند  .حتی
ترانه علیدوستی برای این فیلم تندیس مکمل انجمن منتقدان را
گرفت اما فروش آن خیلی ناچیز بود 553 :میلیون تومان .
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دست آورد اما فروش 353میلیون تومانی آن بیانگر این شکاف

از موفقیت عطاران تا فروش ویژه دوپینگیها
مروری بر جزئیات و حواشی پرفروشترین فیلمهای سینمای ایران در یک سال گذشته بعد از بررسی وضعیت فیلمهای بدنه،
فیلمهای دولتی و فیلمهای برگزیده منتقدان در فروش سینماها ،در این بخش روی نکات جزئیتری دست گذاشتهایم تا به نتایج
جالبی در میزان استقبال مخاطبان از فیلم های مختلف دست پیدا کنیم .در این گزارش روی این نکته تمرکز کردهایم که فیلمهای
موفق جشنواره سال گذشته ،چه سهمی از فروش را به خودشان اختصاص دادهاند و سیمرغی بودن یک فیلم ،چقدر در فروش آن
تاثیر دارد .در بخش دیگر روی این مسئله تمرکز کردهایم که فیلمهای حمایتی که با بودجه دولتی ساخته میشوند یا به اصطالح
دوپینگی ها کجای جدول فروش سینما قرار گرفتهاند .فروش باالی فیلمهای رضا عطاران و شکست ستارههایی مثل حامد بهداد،
مهناز افشار در عرصه بازیگری و مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی در عرصه کارگردانی ،بخش دیگری از این گزارش است .به
بهانه حضور نام «شهرموشها  »1و «آتش بس  »1در جدول پرفروشها ،نگاهی هم به موفقیت فیلمهای دنبالهدار خواهیم داشت .در
کنار بررسی فروش فیلم های سینمایی ،در بخشی از این گزارش ،روی فروش فیلم های گروه هنر و تجربه و موفقیت دو فیلم «ماهی
و گربه» و «پرویز» در این اکران هم مانور دادهایم .
وضعیت برگزیدههای فجر در اکران
فیلمهای برگزیده جشنواره فجر سیودوم در اکران سینماها آمار جالبی دارند .فیلم «آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران» در جشنواره
سی ودوم توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه را به دست آورد اما در جدول فروش سینماها فروشش به یک
میلیارد هم نرسید و در جایگاه دهم ایستاد« .شیار  »341و «خط ویژه» هم که مشترکا در جشنواره به عنوان بهترین فیلم از نگاه
مردمی معرفی شده بودند در فروش هم تقریبا یکسان ظاهر شدند و طبق اعالم فارابی ،هردو فروشی در حدود یک میلیاردو 533
هزار تومان در تهران داشتند و در جایگاه پنجم جدول فروش ایستادند .میزان فروش این دو فیلم نشان داد که آرای مردمی
جشنواره ،به نسبت آرای هیئت داوران ،اهمیتی بیشتری در فروش دارند .فیلم «چند متر مکعب عشق» هم به عنوان بهترین فیلم
بخش نگاه نو جشنواره ،این روزها با استقبال زیادی روبهرو شده و در حال حاضر  355میلیون تومان فروش کرده و البته اکرانش
هنوز ادامه دارد.

فیلمهای «معراجیها»« ،چ»« ،امروز»« ،مهمان داریم»« ،فرشتهها باهم میآیند» و «شیار  »341از جمله فیلمهای دوپینگی امسال
بودند که با حمایتهای مختلف توانستند بخشی از فروش سینماییشان را تضمین کنند .از «معراجیها» و «امروز» که مستقیما
محصول خود تلویزیون بودند که بگذریم ،دو فیلم «چ» و «شیار  »341هم شدیدا مورد حمایت این رسانه قرار داشتند .تلویزیون به
صورت همه جانبه از پخش مداوم تیزرهای تبلیغاتی گرفته تا برگزاری میزگرد و پخش مستندهای پشت صحنه و  ...هرطور شده به
این فیلمها پرداخت و مطرحشان کرد .فیلمهای «معراجیها»« ،شیار  »341و «فرشتهها باهم میآیند» از سوی ارگانهای دولتی هم
حمایت شدند .توزیع بلیطهای رایگان میان ارگان ها ،اتفاقی بود که بخشی از فروش آنها را تضمین کرد .البته «مهمان داریم» و
«فرشتهها باهم میآیند» از سوی خود حوزه هنری هم با حمایتهایی روبهرو بودند .با تمام این حمایتها سه فیلم «معراجیها»،
«شیار  »341و «چ» به فروش باالی یک میلیارد در تهران دست پیدا کردند و توانستند جزو هشت فیلم پرفروش سال دسته بندی
شوند اما سه فیلم دیگر ،حتی به مرز  733میلیون تومان هم نرسیدند .
13
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دوپینگیها

دنبالهسازی

در یک جمله میشود گفت که امسال،

رضا عطاران را میتوان برنده بیچون و چرا

سال خوبی برای بازیگران ستارهای مثل

در فروش امسال سینماها معرفی کرد .هر

حامد بهداد و مهناز افشار و کارگردانهای

سه فیلمی که او به عنوان بازیگر و

ستاره مثل داریوش مهرجویی و مسعود

کارگردان در آنها حضور داشت ،امسال

کیمیایی نبود .فیلمهای «متروپل» و

توانستند در جدول پرفروشترینهای

«اشباح» از این دو کارگردان ستاره،

سینما قرار بگیرند« .طبقه حساس» با

فروششان روی هم به  433میلیون هم در

فروشی معادل  1میلیارد و  433میلیون

تهران نرسید .درباره مهناز افشار هم که

تومان در تهران بعد از «شهر موشها »1

تصور میشد حضورش در«متروپل»

پرفروش ترین فیلم امسال بود .درست

و«بیگانه» ،فروش آنها را تضمین کند

است که اسم کمال تبریزی به عنوان

قضیه کامال متفاوت پیش رفت .این دو

کارگردان «طبقه حساس» تاحدی توانست

فیلم روی هم نتوانستند بیشتر از 533

مخاطبان را برای تماشای آن ترغیب کند

میلیون بفروشند .درباره حامد بهداد

اما علت اصلی فروش این فیلم ،بدون شک

وضعیت یک مقدار متفاوت است .حضورش

محبوبیت

با

در «زندگی جای دیگری است» منوچهر

«ردکارپت» یک بار دیگر ثابت کرد که

هادی ،نتواست کاری برای فروش این فیلم

نبض مخاطب را در دست دارد .این فیلم

انجام دهد و کاری کند تا مردم برای

که برخالف سلیقه عامه مردم ،فاقد قصه و

تماشای آن ترغیب شوند .نهایتا فیلم با

بازیگران ستاره بود ،صرفا به خاطر خود

فروشی معادل  183میلیون ،در اکران

عطاران ،یک میلیارد و  833میلیون تومان

شکست خورد اما فیلم «آرایش غلیظ»

در

در

بهداد در تهران نزدیک  833میلیون

«کالشینکف» هم توانست موفقیت فروش

فروخت .با مقایسه این دو فیلم میشود

فیلم را تضمین کند .این فیلم سعید

مطمئن شد فروش آرایش غلیظ نمیتواند

سهیلی صرفا به خاطر حضور عطاران ،یک

چندان هم ارتباطی به محبوبیت بهداد

میلیارد و دویست میلیون تومان فروخت؛

داشته باشد .چون قطعا اگر بهداد توانایی

آنهم در شرایطی که عطاران ،بازیگر نقش

موفق کردن فیلمی را داشت« ،زندگی

اصلی آن نبود و بخش مهمی از بار فیلم به

جای دیگری است» را نجات میداد.

دوش ساعد سهیلی قرار داشت.

تهران

عطاران

بود.

فروخت.

عطاران

عطاران

بنابراین دلیل فروش «ارایش غلیظ» خود

فروش

باالی

فصلهای

مختلف

«اخراجیها» و «کاله قرمزی» در
سالهای قبل نشان داده بود که دنباله
سازی در سینما جواب میدهد.
«اخراجیها  »1عنوان پرفروشترین
فیلم تاریخ سینما را به دست آورد و
«اخراجیها  »1بااینکه همزمان با
«جدایی نادر از سیمین» اکران شد اما
باز هم فروشی بینظیر داشت .قضیه
درباره «کاله قرمزی و سروناز» و «کاله
قرمزی و بچه ننه» هم به همین صورت
بود .تا جایی که حتی «کاله قرمزی و
بچه ننه» توانست بعد از مدتها رونق را
به سینما برگرداند .حاال یک بار دیگر
فروش باالی «شهرموشها »1و «آتش
بس  »1موفقیت دنبالهها را تایید کرد.
«شهرموشها  »1به خاطر سوار شدن
روی موج موفقیت فیلم نوستالژیک
«شهرموشها  ،»3توانست یک مرتبه به
پرفروشترین فیلم سال  31تبدیل شود.
و عنوان «پرفروشترین فیلم تاریخ
سینمای ایران» را از «اخراجیها »1
گرفت« .آتش بس  »1هم با اینکه به
لحاظ محتوا ،اصال به پای «آتش بس »3
نرسید اما  1میلیارد و  533هزار تومان
در تهران و نزدیک دو میلیارد در
شهرستانها فروخت .درست است که
حضور بهرام رادان هم در این فروش
بیتاثیر نبود اما برند «آتش بس» ،حتی

کارگردان بوده و بس .

بدون رادان هم میتوانست فروش
میلیاردی

آن

را

تضمین

کند.

.............
این مطلب قبال در هفت صبح کار شده
است.
منبع  :روز نامه هفت صبح
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شکست ستارهها

موفقیت رضا عطاران

سینـما به استقـبال حوادث رفـتن است

عمر ما دراز است  ،قدر فیلمهایی که دیده ایم  ،کتابهایی که خوانده ایم ،
مخاطراتی که درنوردیده ایم  ،کیلومترهایی که سفر کرده ایم  ،چه در درون
و چه در بیرون .
عمر ما کوتاهست به قدر روزهایی که ساده از سر گذرانده ایم  ،به قدر
آسایشی که داشته ایم  ،به قدر کشمکش هایی که نداشته ایم .
بین ما هست آدمی که بیشتر از نوح عمر کرده است  ،بین ما هست آدم
هفتاد هشتاد ساله ای که انگار هفته ی پیش دنیا آمده است .
جهان از آنِ آنهاست که در گیر و دارند  ،و اِلّا امنیت توهمی بیش نیست.
در راهی ما بینِ دو نیستی بزرگ  ،پر از مرض  ،بال  ،صاعقه  ،زلزله ،
آتشفشان و  ...امنیت  ،بیشتر فرار محسوب میشود تا پیش روی  .لیسِ
لالِنسان الّا ما سَعی ......ما خلقنا االنسان اال بالتّعِب.
تموّل  ،آنچنان که به آسودگی و بعد به لم دادن بینجامد  ،مرگ است ،
کوتاهیِ عمر است .
سالها پیش دست داد و رفتم مکه  .از خدای کعبه خواستم اول  :که در
رختخواب نمیرم  ،دوم که  :برخورداری مادی زندانم نکند  .بین من و حادثه

اتومات از طول عمر ما میکاهد  ،بر چگالی عمر ما بیفزاید .

احسان عبدی پور
کارگردان سینما

سال دوم – نوروز 4931
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های جهان دیوار نکشد .
در هر آدم تازه ای و حادثه ای  ،تکه ای از خدا وجود دارد  .سینما به
استقبال حوادث رفتن است  .از کنج عافیت بیرون جهیدن است .
امیدوارم سال تازه سال پر حادثه ای باشد  .امیدوارم سال تازه  ،آنچنان که

جشنواره های سینمایی ایران در یک نگاه
هر ساله جشنواره های سینمایی بسیاری در تمام نقاط جهان برگزار می شود  .جشنواره هایی که برخی از آن ها
ابعاد جهانی دارند و هر ساله عالقمندان بسیاری را به آن کشور خاص می کشانند و برخی دیگر نیز تنها به یک شهر
محدود می شوند .
در ایران نیز جشنواره های سینمایی بسیاری برگزار می شود که مهم ترین آن ها از لحاظ اعتبار و جذب مخاطب ،
جشنواره ی بین المللی فیلم فجر است .
در ادامه به معرفی  33جشنواره ی سینمایی که در ایران از اهمیت بیشتری برخورداراند  ،اشاره می کنیم .

جشنواره بین المللی فیلم رشد :
های آموزنده" توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش با هدف های آموزشی و تربیتی و
بیان نقش موثر و عمیق سینما و هنر نمایش بر مخاطبان و بینندگان برگزار شد  .نام این جشنواره  ،از دوره
بیستم به "جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی و تربیتی رشد" تغییر نام پیدا کرد .
جشنواره رشد که امسال  44اُمین دوره خود را در آبان ماه پشت سر گذاشت  ،شامل  1گروه  ،فیلم های آموزشی
کوتاه و بلند  ،فیلم های مستند کوتاه و بلند  ،فیلم انیمیشن کوتاه و بلند  ،فیلم های ترییتی داستانی کوتاه ،
کودک و نوجوان _ اولیا و مربیان  ،فیلم های تربیتی داستانی بلند کودک و نوجوان و نماهنگ می شود .
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فیلم رشد ن خستین جشنواره ی آموزشی است که برای اولین بار در سال  3141با نام "جشنواره بین المللی فیلم

جشنواره بین المللی فیلم فجر :
"جشنواره فیلم" فجر توسط بنیا د سینمایی فارابی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد از سال  3113آغاز به کار کرد  .این
جشنواره تا سال  74فقط به تولیدات ساالنه سینمای ایران می پرداخت اما از آن سال به بعد بخش بین الملل نیز به آن
اضافه شد .
در حال حاضر بخش سینمای ایران شامل سودای سیمرغ  ،سینما حقیقت  ،نگاه نو و هنر و تجربه می باشد و بخش
سینمای جهان نیز به جام جهان نما ( مسابقه سینمای ایران )  ،سینمای سعادت ( فیلم سازان جهان اسالم ) تقسیم
بندی شده است .
امسال دو بخش سینمای ایران و سینمای جهان از هم تفکیک شدند  .بخش سینمای ایران سی و سومین جشنواره
فیلم فجر در بهمن ماه سال  31برگزار شد و بخش بین الملل آن نیز در اردیبهشت ماه سال  34برگزار خواهد شد .

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران :
هسته ی اصلی جشنواره فیلم کوتاه را می توان مرتبط با انجمن سینمای جوانان ایران دانست  .در ابتدای شکل گیری
یعنی سال  13تا  11جشنواره فیلم کوتاه با عنوان بخش  8و  31میلیمیتری در جشنواره فیلم فجر برگزار گردید .
از سال  15با پا گرفتن انجن سینمای جوانان ایران به طور رسمی این جشنواره توسط انجمن برگزار شد و نامش به
"جشنواره سینمای ایران" تغییر پیدا کرد و در دو بخش فیلم و عکس برگزار شد  .در سال  75همزمان با سیزدهمین
"جشنواره سینمای جوان" جشنواره دارای عنوان بین المللی شد  .در سال  71به دو بخش فیلم و عکس  ،بخش
فیلمنامه نیز اضافه شد تا اینکه سال  78شانزدهمین "جشنواره بین المللی سینمای جوان" اختصاصا به فیلم پرداخت .
نهایتا در سال  81این جشنواره به نام "جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران" تغییر نام یافت  .سی و یکمین دوره ی
"جشنواره فیلم کوتاه تهران" مهرماه امسال در تهران برگزار شد .
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جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان :
جشنواره فیلم کودک و نوجوان برای اولین بار بهمن ماه سال  13آغاز به کار کرد  .این جشنواره هر ساله در دو بخش
داخلی شامل فیلم های سینمایی و بخش بین الملل شامل فیلم های انیمیشن برگزار می شود  .جشنواره بین المللی
فیلم کودک و نوجوان امسال بیست و هشتمین دوره ی خود را مهر ماه در اصفهان پشت سر گذاشت .
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت :
جشنواره فیلم مقاومت نخستین بار در سال  11در بحبوحه ی جنگ تحمیلی و همزمان با گرامیداشت هفته دفاع
مقدس در تهران و اهواز برگزار گردید  .دوره های بعدی آن به طور پراکنده در سال های ، 77 ،75 ، 71 ، 73 ، 13 ، 11
 84 ، 83 ، 73برگزار شد تا آنکه در سال  83همزمان با برگزاری یازدهمین دوره جشنواره نام جشنواره از "جشنواره
فیلم دفاع مقدس" به "جشنواره فیلم مقاومت" تغییر پیدا کرد .
سیزدهمین "جشنواره فیلم مقاومت" در بخش های سینمای ایران  ،سینمای بین الملل  ،جایزه عماد مغنیه و تکفیری
ها  ،در ایران و  7کش ور دیگر شامل ترکیه  ،لبنان  ،افغانستان  ،سوریه  ،فنالند  ،تاجیکستان و کره شمالی برگزار شد .
جشنواره فیلم کوتاه نهال :
"جشنواره فیلم کوتاه نهال" که به همت دانشجویان دانشکده سینما  ،تئاتر دانشگاه هنر برگزار می شود  ،نخستین بار
در سال  81با حضور  33فیلم کار خود را آغاز کرد  .یازدهمین "جشنواره فیلم کوتاه نهال" خرداد ماه امسال در دو
.
جشنواره بین المللی پویانمایی :
جشنواره پویانمایی برای نخستین بار در اسفند ماه سال  73برای پایان دادن به بی توجهی به هنر پویانمایی در ایران
برگزار شد  .این جشنواره شامل  4بخش مسابقه  ،خارج از مسابقه  ،نمایش ویژه و چشم انداز می شود که در سالی که
گذشت نهمین دوره آن در  13اسفند ماه برگزار شد .
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بخش اصلی ( با موضوعات آزاد ) و ویژه ( نقش دانشجو در مناسبات اجتماعی و سیاسی با تاکید بر  4محور ) برگزار شد

جشنواره بین المللی فیلم  911ثانیه :
"جشنواره فیلم  " 3330که توسط حوزه هنری برگزار می شود  ،تاکنون نه دوره ی خود را پشت سر گذاشته است که
نهمین دوره ی آن در اسفند  31در تهران برگزار شد .
این جشنواره که شامل بخش های مختلفی همچون بخش اصلی ( مسابقه ملی ) و بین الملل در سه گروه داستانی ،
مستند و پویانمایی  ،بخش سینمای اخالق و بخش چشم انداز 3434می شود دهمین دوره اش در اسفند ماه 34
برگزار خواهد شد .
جشنواره سینما حقیقت :
"جشنواره سینما حقیقت" با شعار حقیقت بهترین راهنماست از فرمایشات امام علی کار خود را از سال  81توسط مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور آغاز کرد " .جشنواره سینما حقیقت" هر ساله در آذر
ماه با حضور فیلمسازان خارجی و ایرانی در تهران برگزار می شود .
جشنواره فیلم پروین اعتصامی :
"جشنواره فیلم پروین اعتصامی" در جهت تکریم بانوان هنرمند سینمای ایران از سال  81برگزار شده است  .این
جشنواره در بخش های مسابقه نیلوفر زرین شامل فیلم های مستند  ،داستانی  ،تجربی و پویانمایی و بخش نقش زن
در بنیاد خانواده شامل فیلم های مستند و داستانی و بخش زنان شاخص ایرانی شامل فیلم های مستند می شود  .در
سال  31هشتمین دوره جشنواره فیلم پروین اعتصامی از  18مهر تا  1آبان ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد .
به غیر از جشنواره هایی که ذکر آن ها در فوق گذشت  ،جشنواره های سینمایی دیگری همچون "جشنواره فیلم عمار"
" ،جشنواره فیلم کوتاه رویش" " ،جشنواره فیلم سبز"  " ،جشنواره فیلم شهر" و  ...نیز در ایران برگزار می شوند .
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خدایا همکارانم را از گزند زشتی ها بدور دار
سینمای ایران حریم امن فرهنگ ملی کشور است

فرا رسیدن دوباره ی بهار و آئین باستانیِ گرامی داشت خلقت الهی و جشن نوروز پارسی را
صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و از خداوند منان تندرستی  ،بهروزی  ،برکت و عزت روز افزون برای
هموطنان ارجمندم خواهانم .
برای سینمای ایران که حریم امن فرهنگ ملی کشور است نیز افتخار روز افزون و توان خدمتگزاری
باطنی  ،در پیشگاه مردم سر افراز ایران زمین و توفیق در حوزه های فرهنگی  ،اقتصادی و اجتماعی
مسئلت می نمایم  .کلیت آثار سینمای ایران اجزا  ،شناسنامه و هویت فرد فرد ما دست اندرکاران
سینما در ادای وظیفه به تاریخ سرفراز و سترگ میهن مان ایران زمین است .
خدایا همکارانم را از گزند زشتی ها  ،ناکامی ها و ناتوانی ها بدور دار .

بازیگـر سینما
21
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میرطاهـر مظلومـی

حاشیه های سینمای ایران در سالی که گذشت

سال  3131با همه ی تلخی ها و شیرینی هایش تمام شد  .خالی از لطف نیست مروری داشته باشیم بر
حواشی رویدادهای سینما در سالی که گذشت .



گروه هنر و تجربه در سال  31راه اندازی شد  .این گروه ظاهرا هنوز تکلیفش
مشخص نیست و در برخی موارد خالف مصوبات خود عمل می کند  .به عنوان مثال
در بخشی که در مورد قوانین فیلم های اکرانی در این گروه توضیح داده شده است می
خوانیم که قرار نیست که مشکل فیلم های پشت اکران مانده با این طرح حل شود.
وظیفه گروه این است که فیلم هایی از جنس هنر و تجربه را نمایش داده و حمایت
کنند .در صورتی که فیلمی مانند "خانه ی پدری" که نه هنری است و نه تجربی و به
علت خشونت زیاد و مشکل سیاه نمایی در اکران عمومی جایی نداشت برای اکران به
این گروه سپرده شد .
با این حال گروه هنر و تجربه با  1سالن سینما در تهران آغاز کرد اما آهسته آهسته بر
تعداد سینما های این گروه اضافه شد  .این درحالی است که گروه سینمایی هنر و
تجربه در حال حاضر با در اختیار داشتن  7سالن در تهران و سالن هایی در شهرستان
هایی چون مشهد  ،اهواز  ،اصفهان دوره اش را سپری می کند.

انتصاب لیال حاتمی به عنوان داور جشنواره فیلم کن بود  .این حاشیه ها از همان
ابتدا  ،بر سر حضور او در این جشنواره شد وتا حوال پرسی صمیمی ! وی با ژیل ژاکوب
و به تن کردن لباس  383ساله ی او ادامه داشت .
حواشی پیش آمده از این قرار بود که لیال حاتمی در دیداری با ژیل ژاکوب  ،رئیس 84
ساله ی جشنواره کن  ،احوال پرسی صمیمی !داشت و همین کار بـرای او دردسـر سـاز
شد و واکنش عده ای را به دنبال داشت.
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بدون شک یکی از خبرهای پر حاشیه ی سـینمایی کشـور در اردیبهشـت مـاه امسـال

بعد از آن حاتمی با ارسال نامه ای عذرخواهی کرد  .در بخشی از این نامه آمده است" :
هرچند از ادای این توضیحات شرم دارم اما شاید برای کسانی که نمی توانستند موقعیت
ناگزیر من را درک کنند ناچار شدم وارد برخی جزییات شوم  .با این حال از این پیشامد و
اینکه احساسات کسانی را آزرده باشم بسیار متاسفم چه خود تربیت شده پدری هستم که
همه از میزان عالقه او به دین و ملیت ایرانی آگاهند " .
در ادامه ژاکوب هم واکنش نشان داد و در توئیترش نوشت  " :این من بودم که برای
روبوسی با مادام حاتمی جلو آمدم  .د ر آن لحظه او برای من تجسمی از همه سینمای
ایران بود… این اتفاقات برای یک رسم معمول غربی ایجاد شده است " .
از دیگر حواشی این حضور این بود که مرسوم است هنرمندان حاضر در جشنوارههای
فیلم  ،لباسهای ویژه ی شرکت در این مراسم را که توسط مشهورترین طراحان مد و
لباس آماده شده  ،به تن کنند ؛ اما «لیال حاتمی » در کن  1334با یک سنتشکنی،
لباسی را پوشید که حدود  383سال قدمت دارد و نمونه ای بارز از هنر سنتی ایران ،
یعنی «نقدهدوزی» است .



حضور هنرمندان ایرانی به عنوان داور در جشنواره های خارجی در طول سال
همچنان ادامه داشت  .از ریاست تهمینه میالنی به عنوان رئیس هیات داوران نخستین
جشنواره بین المللی فیلم اربیل گرفته تا انتخاب شدن اصغر فرهادی  ،هم به عنوان
رئیس هیات داوران جشنواره آسیا پاسیفیک و هم ریاست هیات داوران بخش اصلی
جریان های نو در نوزدهمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم بوسان  .نیکی کریمی نیز
به عنوان رییس هیات داوران جشنواره فیلم ادینبورگ  1334انتخاب شد .



با وجود جام جهانی فوتبال و ایام ماه مبارک رمضان  ،تابستان امسال کم حاشیه دنبال
شد  .اما اکران فیلم شهر موشها  2سینما را از رکود خارج کرد و فروش این فیلم
رکوردی تازه در سینمای ایران بود  .این فیلم در طول  1ماه اکران حدود  31میلیارد
تومان فروش داشت و در حال حاضر رکورد پرفروش ترین فیلم را نیز یدک می کشد .

محمد علی باشه آهنگر اشاره کنیم که با دریافت  91تندیس جشن خانه سینما
رکوردار جوایز این جشن شد  .جشن خانه سینما با تمام کمی ها و کاستی ها روز 13
شهریور برگزار شد .
 اما داستان نماینده اسکار ایران نیز در این ماه مشخص شد  .پس از بررسی  33فیلم :
«آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران» « ،استرداد»« ،امروز» « ،برف» « ،تنهای تنهای تنها» ،
«چ» « ،خسته نباشید» « ،خط ویژه» « ،زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» و «سر به
مهر» نهایتاً  13شهریور ماه فیلم سینمایی " امروز " که یک فیلم معمولی و مورد انتقاد
منتقدین بود انتخاب شد  .انتخابی که از نظر اکثریت سینمایی ها انتخابی اشتباه بود .
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در ادامه خبر های سینمای امسال باید به فیلم سینمایی " ملکه " به کارگردانی

" امروز " در انتخاب اولیه نتوانست اقبالی در این جشنواره پیدا کند و به مرحله نهایی
این مسابقه راه پیدا نکرد .

سینمای امسال برای کارگردانان زن سال خوبی بود  1 .کارگردان زن  ،امسال فیلم
هایشان را در سینماهای کشور اکران کردند که سه فیلم در لیست پرفروش های اکران
قرار داشتند  .مرضیه برومند کارگردان با سابقه سینما با فیلم " شهر موشها ، " 1
تهمینه میالنی دیگر کارگردان با سابقه هم فیلم " آتش بس " 1رکوردی تازه در اکران
سینمای ایران به ثبت رساندند  .تینا پاکروان که پیش از این به عنوان دستیار
کارگردان و مدیر تولید در کنار کارگردانان صاحب نامی حضور داشته است با اولین
ساخته سینمایی خود " خانوم" و مریم میالنی خواهر تهمینه میالنی با فیلم " کاغذ
خروس نشان " نرگس آبیار نیز با فیلم " شیار  " 341و آزیتا موگویی با فیلم " تراژدی
" به این لیست اضافه شدند .


حاشیه دیگر سینمای امسال بر سر اکران فیلم سینمایی «خانه پدری» بود که
سرانجام پس از مدتها کشو قوس از پنجشنبه سوم دی در گروه «هنر و تجربه» در
چند سانس محدود برای گروه سنی باالتر از  31سال به نمایش درآمد  .آخرین ساخته
کیانوش عیاری  ،پس از سال ها به نمایش در نیامدن  ،در بخش جنبی جشنواره سی و
دوم فیلم فجر به نمایش درآمد و مورد تحسین منتقدان و اهالی سینما قرار گرفت و
خیلی ها امیدوار شدند با بازگشت آرامش به سینمای ایران گره از کار چند فیلم در
محاق درآمده  ،باز شود  .اما این آرامش طوالنی نشد و پس از مدتی اکران این فیلم
متوقف شد .
در همین راستا  ،رئیس سازمان سینـمایی شامگاه هفتـم دی  ،در متن کوتاهی نوشت :
" از همه کسانی که از فراهم نشدن زمینه های اکران فیلم خانه پدری در گروه هنر و
تجربه آزرده خاطرند  ،پوزش میطلبم  .به امید روزهای بهتر برای سینمای پرافتخار ما .
" پیش از این نیز ایوبی از اکران فیلمهای «عصبانی نیستم» « ،قصهها» و «خانه پدری»
خبر داده بود که هیچ کدام موفق به اکران نشدند « .خانه پدری» در آن روز ها  ،هرروزه
اتفاقات جدیدی را تجربه کرد و در نهایت تنها سهمش از اکران  ،هشت سانس سینما
کوروش بود .



سی و سومین جشنواره فیلم فجر امسال یکی از جشنواره های کم حاشیه بود  .چه
مهمترین تغییری هم که اتفاق افتاد جدا سازی بخش بین الملل از بخش ملی بود .



همچنین جشنواره فجر امسال با وج ود آن که قرار بود فرش قرمزی برای فیلم ها پهن
نکند  ،با ارائه ی طرح " یک فیلم یک سالم " از فیلم ها رونمایی کرد  .این در حالی
بود که عمال فرش قرمز پهن شد و عوامل فیلم ها به همان سبک و سیاق قدیم  ،جلوی
دوربین عکاسان قرار می گرفتند .
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در انتخاب فیلم های اکران شده و چه جلسات نقد و بررسی و رونمایی از فیلم ها .



شاید مهمترین خبری که در طول برگزاری جشنواره دائما تایید و تکذیب می شد  ،اکران فیلم سینمایی محمد (ص) به کارگردانی
مجید مجیدی بود که نهایتاً بعد از چندین خبر درست و غلط روز های  13و  11بهمن ماه و در  1سانس برای مسئوالن و اهالی
رسانه در سینما فرهنگ اکران شد  .مجید مجیدی در حاشیه آیین افتتاح رسمی نمایش این فیلم گفته بود  " :احساس بسیار خوبی
دارم که باالخره بعد از  7سال تالش موفق به اکران فیلم محمد (ص) شدیم و باید بگویم که منتظر چنین روزی بودم که بتوانم در
بین مردم فیلم را ببینم ".



از دیگر اتفاقات مهم ماه پایانی امسال انتخابات هیات مدیره خانه سینما بود که یازدهم اسفند ماه برگزار شد و به ترتیب
محمدرضا موئینی با  13رای  ،ابراهیم مختاری با  13رای  ،بهمن اردالن با  38رای  ،کامران ملکی با  31رای  ،آتیال پسیانی با 31
رای  ،شادمهر راستین با  35رای  ،سید مهدی خادم با  34رای به عنوان اعضای هیات مدیره خانه سینما انتخاب شدند .



در این ماه از سال یکی از مهترین بحث های سینماگران اکران نوروزی است که بعد از گمانه زنی های فراوان نهایتاً  5فیلم " رخ
دیوانه " ساخته ابوالحسن داوودی  " ،استراحت مطلق " به کارگردانی عبدالرضا کاهانی  " ،ایران برگر " ساخته مسعود جعفری
جوزانی  " ،طعم شیرین خیال " ساخته کمال تبریزی و " روباه " به کارگردان یبهروز افخمی قرار شد در اکران نوروزی قرار گیرند .
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بهـــارانـه ای برای تو  :سینما

ز کـوی یــار میآیـد نسیــم بـاد نـوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

که قارون را غلط ها داد سودای زر انـدوزی

ز جـام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

که زد بر چـرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

به صحـرا رو که از دامـن غبار غـم بیـفشانی

به گلـزار آی کز بلبل غـزل گفتن بیاموزی
حافظ

میشوم  .تمام کوچه پس کوچه ها از بوی بهاری ات پر می شود  .نام بهاری ات بر
پیشانی دنیا می نشیند .هوای لطیف و پر از عطر شکوفه هایت  ،آنقدر شفاف و زالل
است که تمام وجود را پر از عشق  ،صفا و هیجان می کند .
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آهسته و بی صدا می آیی  ،در پایان یک شب زمستانی  .از عطر آمدنت  ،غافلگیر

سام قریبیان

می خواهم تمام شادی ها را که تو با آمدنت ارمغان آوردی  ،با همه تقسیم کنم  .می خواهم در این بهار دل انگیز ،
هر آنچه مایه ناراحتی و کدورت بوده فراموش شود  .دلم برایت مرهمی می خواهد از جنس بهار برای تمام غم ها و
زخم های کهنه  .مرهمی از بخشندگی و مهربانی  .مهربانی در بخشش  ،عشق می آفریند .آرزو دارم بهار امسال
[

برای تو و تمام اهالیت در هرکجا که هستند  ،سالی پر از عشق و محبت و برکت باشد و هر آنچه آرزو دارند با
مشیت الهی یکی باشد  .امیدوارم در کنار تو و اهالیت  ،مردم دنیا نیز غرق در سعادت و سالمتی و خوشبختی
باشند .
آروزیی است دست یافتنی .
بهارانه ای برای تو  :سینما .

سال دوم – نوروز 4931
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توضیحات عکس  :فرامرز و سام قریبیان

هنرمــندانی که با رفتنشان سینمای ایران را سیاه پـوش کردند
مرگ پدیده ای عجیب و در عین حال اتفاق ساده ای است  .اتفاقی که در یک چشم به هم زدن و آنی رخ می دهد  .پدیده ای که
اندوهی بزرگ در پس خود دارد  .اندوهی که تا سال ها در ذهن آدمی می ماند  .با اینکه همگی ما انسان ها می دانیم که مرگ پدیده
ای ست که رخ می دهد و دریچه ای ست از این دنیا به دنیایی دیگر و سر آغازی نو  ،ولی همین رفتن و نبودن غم سنگینی به همراه
دارد که چشمان انسان را می بندد و این پیچیدگی مرگ است  .سال  3131همانند همه ی سال های دوران حیات انسان ها مرگ سایه
ی خود را بر سر بسیاری از انسان ها باالخص هنرمندان انداخت و آنها را از میان ما برد .

اولین هنرمندی که در سال 31از میان ما رفت نادر احمدی قانع از کارگردانان
و فیلمنامه نویسان قدیمی سینما ی ایران بود  .او در روز 1فروردین درگذشت .
حمید مهرآرا را همگی ما با آرایشگاه زیبا به یاد می آوریم  .مهرآرا که سال ها
با دیابت دست و پنجه نرم می کرد باالخره در روز 8فروردین این کره خاکی را
ترک کرد .آخرین فعالیت کار مهرآرا بازی در سریال مدار صفر درجه بود .
شنبه  7فروردین با آتش سوزی که در خانه ی شیرین شازده احمدی طراح
لباس و صحنه رخ داد باعث شد که به دلیل جراحات بیش از حد  ،این هنرمند
در روز 31فروردین از میان ما رفت  .شیرین شازده احمدی در فیلم هایی چون
مرهم  ،هوو  ،شیر و عسل و  ...طراح صحنه و لباس بوده است  .وی قبل از این
حادثه مشغول به کار در پروژه چهارشنبه خون به پا می شود حماسه پارسا بود .
ناصر گیتی جاه یکی از بازیگران قدیمی سینمای ایران هم در اولین ماه سال
3131درگذشت  .این بازیگر که به دلیل سکته ی قلبی از دنیا رفت  .او توانست
در سی امین جشنواره ی فیلم فجر برای بازی در فیلم خوابم می آد رضا عطاران
سی نمایی فرزند چهارم وحید موسائیان بود  .گیتی جاه اولین کسی بود که بعد از
انقالب نقش شاه را در سریال تلویزیونی ( طبل تو خالی ) بازی کرد .
از دیگر بازیگرانی که امسال بر اثر سکته ی قلبی در گذشتند بهرام هنرمند از
مدیران تدارکات سینمایی کشورمان بود  .وی که در دو فیلم سینمایی به عنوان
بازیگر هم حضور داشت صبح روز  11فروردین این دنیا را ترک کرد  ".کـارناوال
مــرگ" در سال  3187آخرین کار سینمایی وی به عنوان مدیر تدارکات بود .
عباس اذکایی از دستیاران تولید و تدوین در سینمای ایران در آخرین روز های
خرداد ماه درگذشت  .این هنرمند که روز 13خرداد از دنیا رفت در فیلم های
روبان قرمز و آژانس شیشه ای همکاری داشته است .
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موفق به دریافت دیپلم افتخار شد  .آخرین کار سینمایی گیتی جاه بازی در فیلم

باقر صحرا رودی از بازیگران نام آشنای سینما و تلویزیون هم در اولین ماه از تابستان
سال  31درگذشت  .این بازیگر که  8تیر ماه از بین ما رفت در آخرین کار سینمایی
خود فیلم " گیرنده " به کارگردانی مهرداد غفارزاده مقابل دوربین رفت .
اکبر خواجویی که اکثر ایرانی ها او را با سریال پدرساالر می شناسند در روز 13
مرداد از دنیا رفت  .کارگردان فیلم سینمایی محیا که عالوه بر کارگردانی  ،نویسندگی
و تهیه کنندگی هم مشغول بود بر اثر عارضه ی قلبی درگذشت .
حسن رضیانی از دیگر بازیگران کهنه کار سینمای ایران است که در  8شهریور ماه
امسال دنیا را ترک کرد  .از آخرین کارهای سینمایی این بازیگر می توان به جدا افتاده
 ،بله برون در سال های  81و  81نام برد .
اولین هنرمندی که در پائیز سال  31عرصه ی هنر را ترک کرد  ،حامد خسروی بود
که 37مهرماه بر اثر تصادف در گذشت  .خسروی چندین جایزه ی مهم سینمایی از
جمله سیمرغ بلورین مستند جشنواره فیلم فجر و لوح فیروزه بهترین فیلم در بخش
بین الملل جشنواره حقیقت را در کارنامه خود داشت .
عظیم جوانروح را سرطان از سینمای ایران گرفت  .جوانروح از فیلمبرداران قدیمی
سینما و تلویزیون  4آذر ماه درگذشت  .آخرین کار جوانروح سریال شاهگوش به
کارگردانی داوود میرباقری بود  .آخرین کار سینمایی وی مربوط به فیلم هفت ترانه در
سال  3183می شود .
انوشیروان ارجمند هم به دلیل عارضه ی قلبی در روز  11آذر ماه درگذشت .
ارجمند که چندین و چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی مهم در کارنامه ی خود
دارد برای آخرین بار در سال  31برای فیلم " یتیم خانه ی ایران " به کارگردانی
ابوالقاسم طالبی جلوی دوربین رفت .
سکته ی قلبی یکی دیگر از دالیل رایج درگذشت هنرمندان در سال  31بود  .درست
چند روز پس از درگذشت انوشیروان ارجمند  ،حمید جدیدی در روز 18آذر دار فانی
به کارگردانی احمدرضا درویش است .
مرتضی احمدی که در هنرهایی مانند تئاتر  ،دوبله  ،آواز  ،نویسندگی نیز دستی
داشت  .آخرین فیلم سینمایی مرتضی احمدی بازی در فیلم " ستاره " ساخته ی
فریدون جیرانی در سال  84بود .
برگرونی بغوسیان از فیلمبرداران قدیمی سینمای ایران در روز 1دی از دنیا رفت  .از
فیلم هایی که بغوسیان به عنوان مدیر فیلمبرداری در آنها حضور داشت می توان به
شکار  ،پنجره  ،آتش پنهان اشاره کرد .
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را وداع گفت  .آخرین اثر سینمایی که جدیدی در آن حضور داشت فیلم " رستاخیز "

ششم دی ماه صادق ماهرو از مدیران دوبالژ و گویندگان پیشکسوت ایران پس
از 33ماه در کما بودن درگذشت  .صدای صادق ماهرو برای دوبله ی کارتون
گوریل انگوری همیشه در ذهن دوستداران وی خواهد ماند .
احمد رسول زاده دوبلور فیلم های عمر مختار و محمد رسول اهلل در روز 33
دی درگذشت  .رسول زاده با تئاتر وارد دنیای هنر شد و پس از وارد عرصه ی
دوبله گردید  .رسول زاده بر اثر بیماری پارکینسون درگذشت .
محمد حسین پور از کارگردانان سینمای ایران در روز 17دی ماه بر اثر
سرطان معده درگذشت  .آخرین کارگردانی این کارگردان مشهدی فیلمی به نام
باورم کن بود که در سال 31ساخته شد .
زوان قوکاسیان منتقد سینمای ایران پس از تحمل 5ماه بیداری در اولین روز
آخرین ماه سال 31درگذشت  .این منتقد کتابهای متعددی در حوزه ی نقد
سینما و سینما گران مختلفی چون کیمیایی ،کیارستمی ،فرمان آرا و  ...تالیف
کرده است .
درست چند روز پس از قوکاسیان  ،سعید مترصد از دستیاران کارگردان و
مدیران برنامه ریزی سینمای ایران در روز 4اسفند ماه درگذشت  .آخرین
فعالیت سی نمایی مترصد حضور در پروژه خداحافظ رفیق بهزاد بهزادپور در سال
3181بود .
عزیز اهلل هنرآموز از بازیگران قدیمی سینما و تلویزیون روز 38اسفند به دلیل
ابتال به بیماری ریوی درگذشت  .آخرین حضور هنرآموز در عرصه ی سینما به
فیلم مسافر ری در سال 3173باز می گردد .
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سال دوم – نوروز 4931

قــاب خاطــرات
پشت صحنه ی فیلم سینمایی
آژانس شیشه ای
به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا

شهر موش ها
به کارگردانی مرضیه برومند
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پشت صحنه ی فیلم سینمایی

پشت صحنه ی فیلم سینمایی
درد مشترک (دهه هفتاد)
زنده یاد خسرو شکیبایی و رضا کیانیان

دروازه بان تیم محله شان در نازی آباد درون دروازه قرار گرفت  ،سر کالس های
بازیگری پرویز احمدی نژا د ( فقط شباهت اسمی است ! ) در مرکز هنر های
نمایشی نازی آباد نمی رفت  ،هیچگاه فکرش را هم نمی کرد روزی سر کالس های
بهرام بیضایی در بیاورد و بعد ها با گروه تئاتر کوچ و بهزاد فراهانی مسیر دیگری را
برای خودش رقم بزند ...
سال دوم – نوروز 4931
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به گزارش پارس فوتبال  ،شاید اگر پرویز پرستویی در سال  91وقتی که به عنوان

بهـرام عظیمی  " :بهــــار سینمایی ما وقتی است که در سال  31فیلم درجه یک داشــته باشیم ".
""
بهرام عظیمی کاریکاتوریست و کارگردان انی میشن که وقتی نامی از او برده می شود همه به یاد انیمیشن سیا ساکنی معروف
او می افتیم انیمیشنی که برای ایرانیان از کودک تا بزرگسال بسیار خاطره انگیز و تاثیرگذار بود  ،آخرین فعالیت هنری خالق
انیمیشن سیا ساکتی سال گذشته با عنوان تهران  9511به روی پرده سینما رفت و برای اولین بار انیمیشن سینمایی در ایران
به استاندارد جهانی نزدیک تر شد .
در ادامه می توانید گفتگوی اختصاصی سینمافستیوال را با این هنرمند در رابطه با آثار و جایگاه انیمیشن بخوانید .
آقای عظیمی کمی از روند تکاملی انیمیشن خود برای ما بگویید
 ،از " بابا برقی " تا " سیا ساکتی " و پس از آن " تهران 9511
".
من از سال  71در کار انیمیشن هستم  ،کار من با انیمیشن های
تبلیغاتی شروع شد  .در آن زمان انیمیشنی داشتیم که خیلی معروف
شد  .البته گمان نمی کنم االن کسی به خاطر داشته باشد  ،اسمش "
رنگ سمن " بود و در حقیقت اولین انیمیشن کامپیوتری بود که در آن
از کاراکتر استفاده شده بود  .یک یا دو سال قبل از ما  ،دوستان دیگر
هم انیمیشن کامپیوتری ساخته بودند ولی کاراکتری که حرف بزند یا
راه برود در آن نبود  .ما که یک گروه ده یا دوازده نفره بودیم  ،کار خود
را از آنجا شروع کردیم  .حدود سال  75یا  71به من سفارش کار " بابا
برقی " را دادند که قبل آن فیلم های " بابا برقی " رئال و انسانی پخش
می شد  .من انیمیشن های آن را می نوشتم و کارگردانی می کردم و
کارهای فرهنگ سازی انیمیشن من از سال  75شروع شد  .قبل از من
انیمیشن های شرکت گاز بود که شخص دیگری می ساخت  .وقتی به
سال  73رسیدیم  ،آقای قالیباف ریاست نیروی انتظامی را بر عهده
گرفتند و به شرکت ما سفارشی برای کارهای راهنمایی و رانندگی دادند
که این کارها به " سیا ساکتی " معروف شد  .دو یا سه سال قبل از من
هم آقای امیرمحمد دهستانی سه کار در رابطه با راهنمایی و رانندگی و
کنترل نامحسوس ترافیک ساخته بود  .من  45قسمت از " سیا ساکتی
" را ساختم که همه ی کاراکتر هایی که بعدا مطرح شد آنهایی بودند
که زمان من خلق شد  ،مثل داوود خطر  ،سیا و بهاره .
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کارهای دیگر غیر از موسیقی و صدا گذاری را هم انجام می دادم  .شروع

در طی سال های بعد هم انیمیشن های شرکت گاز را ساختم و قسمت هایی که من کار کردم به " حسن خطرناکه حسن "
معروف شد  .من برای خیلی از ارگان ها و سازمان ها کار ساختم تا زمانی که به شهرداری آمدم و سال  84مدیر خانه ی انیمیشن
شهرداری شدم  .آنجا ایده ی ساخت یک انیمیشن سینمایی یعنی " تهران  " 3533را مطرح کردم و مدیران وقت آن زمان قبول
کردند  .اولین شخصی که من با وی صحبت کردم آقای عسگر پور  ،معاونت هنری سازمان فرهنگی و هنری بود  .از دیگر کسانی
که " تهران  " 3533را با آنها شروع کردیم آقای خشایار راد ( یکی از مدیران فعلی برج میالد ) بود  .ما تائید ساخت کار را از این
دوستان گرفتیم و بعد مدیران عوض شدند و آقای هادی منبتی معاونت هنری سازمان فرهنگی و هنری شدند و کار تصویب شد .
ما می خواستیم یک فیلم سینمایی جذاب بسازیم که در رابطه با آینده و تهران باشد  .حضور من در شهرداری خیلی در این پروژه
نقش داشت .
البته اگر در شهرداری نبودم باز هم راجع به تهران کار می ساختم چون بسیاری از کارهای قبلی من هم در فضای تهران ساخته
شده بود  .ما با تهیه کننده ای به نام محمد ابوالحسنی صحبت کردیم  ،من از آن سال تا به حال با ایشان کار می کنم  .در حقیقت
ایشان تهیه کننده ی اصلی " تهران  " 3533بودند  .کار تمام شد و باالخره یک فیلم سینمایی انیمیشن در سینما اکران شد .
اتفاق خوبی بود و استقبال خوبی هم صورت گرفت و خیلی از مردم کار را دوست داشتند  .راه اکران انیمیشن های سینمایی هم به
نوعی باز شد  .البته باید بگویم که قبل از ما فیلم " خورشید مصر " به صورت رسمی اکران شده بود و برخالف آنچه همه عنوان
می کنند که " تهران  " 3533اولین فیلم سینمایی انیمیشنی ایران است باید گفت چنین چیزی نیست  .مابین این دو فیلم نیز
و یا کارهایی بود که خود کانون پرورش فکری کودکان و در سینما اکران می شدند  .مانند سه گانه ای که آقای علی مراد داشتند
که در سینما اکران شد .
ولی در حقیقت " تهران  " 3533بارز ترین انیمیشنی است که اکران شد و موفقیت بیشتری را نسبت به دیگر فیلم هایی که چراغ
خاموش حرکت می کنند  ،کسب کرد  .کار ما خیلی سر و صدا داشت و در عید بین فیلم های سینمایی دیگر اکران شد  .ولی
مسیری که من طی کردم مسیری بود که از سال  71شروع شد و " تهران  " 3533ادامه ی چیزی است که من هنوز به آن عالقه
دارم  ،انیمیشن های اجتماعیِ مردمی  ،انیمیشن هایی که در فضایی شهری اتفاق می افتند و آدم هایی که می شناسیم در آن
حضور دارند  .من اگر بخواهم انیمیشن بعدی را کار کنم  ،باز هم چنین فضایی مانند تهران دارد .
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انیمیشن هایی به اسم سینمایی بودند ولی با استاندارد سینما ساخته نشدند و اکثراً کارهای تلویزیونی بودند که به  15تبدیل شده

آقای عظیمی با توجه به بازخورد هایی که دریافت کردید  ،آیا
" سیا ساکتی " به اندازه ی " بابا برقی " محبوبیت داشت ؟

سری " بابا برقی " تولید ما یک سال و نیم تا دو سال پخش شد و
آن قدر که تاثیر گذاری آن بر روی مردم زیاد بود  ،وزارت نیرو
پخش آن را متوقف کرد  .چون مردم  13تا  %15باالتر از آنچه هدف

" سیا ساکتی " در دوره ی خودش که خیلی محبوب بود  .بعد از

شرکت برق بود  ،صرفه جویی کردند  .با این اتفاق جلوی پخش

آن من دیگر کار نکردم و کار دست دوستان دیگری افتاد و چون

آگهی را گرفتند چون باالخره آنها هم برای پخش آگهی باید پول

شاید عرقی نسبت به کار نداشتند و کار را از آن خود نمی دانستند ،

پرداخت می کردند  .با توجه به آماری که تلویزیون  ،نیروی انتظامی

کار کمی افت کرد  .در حقیقت " سیا ساکتی " کاراکتری بود که

و دانشگاه تهران در سال های  83یا  83گرفت با پخش " سیا

خیلی محبوب شد و همه آن را می شناسند و طبق آماری که خود

ساکتی "  15تا  %13رفتار رانندگی مردم مثبت شد  .البته هم زمان

تلویزیون اعالم کرد با  %38بیننده  ،پُر بیننده ترین برنامه ی تاریخ

با تیزر های " سیا ساکتی "  ،پلیس ما خوش تیپ تر و ماشین های

تلویزیون ایران شد  .خیلی از برنامه های طنز پُر مخاطب هم

آنها قشنگ تر شد  ،خودشان مودب تر شدند  ،جریمه ها تغییر

نتوانسته اند به این رکورد نزدیک شوند  .ولی محبوبیت این برنامه

کردند و تعداد پلیس ها بیشتر شد که همه ی این ها نقش موثری

هم  ،دو تا سه سال بود  .چون ادامه پیدا نکرد و یا به نوعی چون من

داشتند  .این اتفاق یک همت عمومی بود که بیشتر آن به نیروی

و تیمم کارها را انجام ندادیم  ،کار افت کرد  .به همین خاطر  ،اتفاقی

انتظامی باز می گشت .

که باید برای آن می افتاد  ،پیش نیامد .

وقتی صحبت از " سیا ساکتی " می شود و به من می گویند که تو

" سیا ساکتی " بیشتر از " بابا برقی " مطرح شد  " .بابا برقی "

این کار و یا آن کار را کرده ای  ،می گویم از  %333حقی که در

شاید بیشتر به واسطه ی آن کاراکتر رئالی که قبل از ما بود  ،بسیار

تاثیر گذاری " سیا ساکتی " وجود دارد  ،شاید  43یا  %53آن برای

مطرح شد  .من حدود  33قسمت " بابا برقی " را ساختم که بیشتر

من باشد و بیشتر آن به نیروی انتظامی باز می گردد  .آن تیم درک

آن در عید پخش می شد و مورد استقبال قرار گرفت  .این موضوع

باالیی داشتند که از انیمیشن استفاده کنند و خود آنها هم پای کار

برای  38یا  33سال پیش است و امکان دارد خیلی ها به خاطر

ایستادند و کارها را انجام دادند که این موفقیت مدیون تیم بزرگی

نیاورند  .ولی من فکر می کنم هیچ کدام از این ها به گرد پای " سیا

است که در نیروی انتظامی و در وزارت نیرو بود  .تیمی که در

ساکتی " هم نمی رسند  " .سیا ساکتی " از نظر استقبال عمومی و

شرکت گاز هم هست و االن هم کار می سازند  .این ها می دانند

محبوبیت کاراکترش اتفاق نادری در تاریخ انیمیشن ما است .

تاثیر گذاری کار به چه شکل است و پای آن می ایستند .

شما در ساخت انیمیشن های آموزشی فعال بوده اید  .به نظر
شما ساخت این انیمیشن های آموزشی در جامعه ی ما تاثیری

ببینید ساخت آن یک چیز است و خوب بودنش یک چیز و همچنین
پخش مناسب آن چیز دیگری است  .یکی از دالیل محبوبیت " سیا
ساکتی " پخش خیلی خوب آن در تلویزیون بود  .در مورد " بابا
برقی " و " خطرناکه حسن " هم این موضوع صدق می کند  .هر
کدام از کارهای ما که پخش به موقع و درستی داشتند و همه ی
شبکه ها آن را پخش می کردند با استقبال رو به رو شد و بسیار
تاثیر گذار بود  .من به شما آمار هم می دهم که این آمار مقداری
عجیب است .
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داشته است ؟

خیلی اوقات من یک تیرز و یا کار فرهنگی می سازم که یک یا دو

حاال که نزدیک ایام عید و بهار هستیم کمی هم در این مورد

روز از تلویزیون پخش می شود  .آن مدیر و یا آن کسی که کار را

صحبت کنیم  .آیا شما کاری داشته اید که با حال و هوای

سفارش داده است از محیط بیرون خیلی تاثیر می پذیرد و اگر
کسی مانند همسرش از این تیزر تعریف کند این تیزر تا یک سال
از تلویزیون پخش می شود و یا اگر از کار تعریف نشود آن فرد
بدون این که از کسی مشورت بخواهد  ،جلوی کار را می گیرد .
حاال ممکن است از همسرش یا بچه اش و یا معاونش حرف شنوی
داشته باشد  .بار ها این نوع مشکالت برای ما پیش آمده است که
ما کاری درجه یک برای ارگانی ساخته ایم که بسیار جذاب و زیبا
بوده است  .کار حدود یک ماه پخش شد و استقبال خوبی هم
صورت گرفت ولی پخش آن به صورت ناگهانی قطع شد  .آن مدیر
که کار را سفارش داده بود  ،گفتند که کاراکتری در کار است که
فرم سیبیلش فالن جور است  ،یا سیبیل کاراکتر را بردارید و یا آن

نوروز ساخته شده باشد ؟
بله ساخته ام  .کارهای " بابا برقی " برای نوروز ساخته شدند و
شعرش را هم حفظ هستم  .خیلی از سازمان ها و ارگان هایی که
سال ها است انیمیشن می سازند هر سال به ما می گویند که برای
نوروز کار ویژه ای بسازیم  .ولی چون پخش نوروز پخش پر هزینه
ای است و باید خیلی زودتر نوبت گرفت  .می توان گفت از صد ها
تیزری که ما برای نوروز ساخته ایم تعداد زیادی از آنها پخش
نشده است و چون حداقل باید در فروردین پخش شود  ،اگر به
روی آنتن نرود در زمان دیگری این تیزر قابل استفاده نیست  .مهم
ترین دلیل پخش نشدن تیزر های نوروزی در این ایام به خاطر

را تغییر دهید  .توضیح دادیم که دوازده قسمت از کار ساخته شده

هزینه ی باال و پر بودن زمان پخش است چون باکس های نوروزی

است و نمی شود  .گفتند نه و باید تغییر کند  .من به تهیه کننده

را خیلی زود می بندند .

ی کار گفتم تا دلیل این تغییر را ندانم کوتاه نمی آیم  ،برای اینکه
این کاراکتر بسیار دوست داشتنی است و کار را تغییر ندادم  .یک
سال بعد متوجه شدم که فرم سیبیل های آن معاون و آن مدیر

نوروز و بهار برای شما تداعی گر چه مفهومی است ؟

شبیه آن کاراکتر بوده است و در آن اداره همه می گفتند  " :آقای

در حقیقت نوروز برای من رنگ و بویی ندارد  .چون خیلی زود می

فالنی ما شما را دیشب در تلویزیون دیدیم  ".آن معاون هم قدرت

رسد و سال ها خیلی زود می گذرد  .مثال سال گذشته در گینس

داشت و نارضایتی خودش را اعالم کرد و جلوی کار را گرفتند  .من

رکورد دارد و من نمی دانم این  115روز چطور دارد تمام می شود

و همکارانم کارهای های زیادی ساخته ایم ولی به خاطر برخی

 ،انگار صد روز بوده است  .اوضاع اقتصادی و ترافیک هم که بد

اتفاقات عجیب و غریب کار ها دیده نشد و به مشکل برخوردیم .

است و دردسر هایی دارد که هر سال هم بیشتر می شود  .بنابراین
هرچه جلو تر می رویم اشتیاق من نسبت به نوروز کمتر می شود .
هر چند تمام این سختی ها شاید تا 13اُم اسفند باشد  .سال که
تحویل شود  ،آدم کمی حالش بهتر می شود .
انیمیشن همیشه در ذهن همه به این گونه نقش بسته است که یا
مربوط به کودکان است و یا برای تبلیغات و کلیپ های آموزشی ،
را ارتقا دهید ؟
" تهران  " 3533نشان داد که یک فیلم انیمیشن می تواند اکران
شود و استقبال شود و جایگاه خودش را در بین فیلم های
سینمایی که مردم هر سال در سینما می بینند باز کند  ،چرا که
قبل از آن  ،برای هیچ فیلم دیگری که انیمیشن باشد حتی آن
هایی که دیرتر از ما اکران شدند این اتفاق نیفتاد .
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فکر می کنید با ساخت " تهران  " 3533توانسته اید این جایگاه

" تهران  " 3533متاسفانه برای کودکان نبود  ،بعضی از بچه ها می
آمدند و این فیلم را می دیدند باالخره چون کارتون بود از یک جاهایی از
فیلم خوششان می آمد ولی متاسفانه این فیلم برای کودکان نبود ،
همچنین بین المللی هم نبود  .در صورتی که می توانست انیمیشنی
باشد که ربطی به کودکان داشته باشد و بین المللی باشد تا در جاهای
دیگرهم ما بتوانیم آن را اکران کنیم  ،برای من و تیم  153نفره ام فیلم
" تهران  " 3533یک تجربه بود و از جهاتی به خیلی از آدم هایی که در
این مم لکت به انیمیشن اعتماد ندارند  ،علی الخصوص مدیران ثابت کرد
که می شود یک فیلم سینمایی ساخت و اکران کرد و نتیجه آن را دید ،
راه هم برای من و هم برای دوستان دیگر من باز شد  ،ولی به شرطی که
دوستان قدر این راهی که باز شده و این اتفاق مثبت را بدانند  ،هر قدر
کارهایی که ما مخصوصا بعد از " تهران  " 3533اکران کنیم قوی تر و
پر بیننده تر باشد  ،به نفع همه ماست  .در واقع یک اعتماد نسبی بوجود
آمده و اگر فیلم یا انیمیشنی که اکران می کنیم  ،کار خوبی نباشد و
استقبال نشود  ،این اتفاق می تواند لطمه بزند  .همچنان که در " تهران
 " 3533با تمام مشکالتی که داشت و شاید یک انیمیشن کامل نبود ولی
با تمام این حرف ها برای خیلی ها جاده صافکن بود به همین دلیل باید
قدر این مسیر را بدانند  ،من اگر شرایط مهیا شود و فیلم دومم را بسازم
 ،قطعاً برای کودکان است و کاری بین المللی و  %333ایرانی است و آن
توقعی که مردم از انیمیشن سینمایی دارند به خصوص توقعی که از قبل

اگر جشنواره فجر را  ،تحویل سال سینمایی ایران بدانیم ،
شما فکر می کنید برای سال جدید سینمایی مان باید
چکار کنیم ؟

بوجود آمده را سعی می کنم با یک تیم درجه یک  ،در کار بعدی برآورده

دست روی دل من گذاشتید  ،من امسال به جشنواره فجر

کنم .

نیامدم یعنی نه کسی از من دعوت کرد و نه اتفاقی افتاد  .مردم

اگر نقدی به فیلم " تهران " 3533بود  ،من بعضی ها را می پذیرفتم و

در طول یک سال نیاز به دیدن حداقل  33فیلم خوب دارند در

بعضی ها را گردن شرایطی که وجود داشت می انداختم  ،ولی اگر قرار
باشد من انیمیشن سینمایی بعدی ام را بسازم  ،نمی خواهم دردسرهای
خیلی سریع تر و با جیبی پُر تولید کنم  ،در آن موقع به مردم حق می
دهم که نقد کنند و اعتراض کنند و اگر انتقادی به کار وارد بود من فقط
ساکت باشم  ،چرا که به همه قول داده ام که اگر بخواهم کار بعدیم را
بسازم  ،کاری که اسمش " ابرقهرمانی از نازی آباد " است  ،کار درجه
یکی خواهد بود .
پروژه " ابرقهرمانی از نازی آباد " تا چه حد پیش رفته است ؟
فیلمنامه آن در حال نوشته شدن است  ،طراحی کاراکترها انجام شده و
با چند جا که سرمایه دارند و حمایت می کنند صحبت شده و آن ها هم
در حقیقت دید مثبت داشتند و ممکن است در سال آینده ما تولید آن را
شروع کنیم .
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انیمیشن و یا حتی ژانر اجتماعی تاثیرگذار و یا هر چیز دیگری
که باشد  .ولی معموال این اتفاق خیلی کم در کشور ما می افتد
 ،ما همیشه دوست داریم که مردم به سینما بروند و فیلم خوب
ببینند و آن فیلم خوب پرفروش شود ولی پرفروش ترین فیلم
های سینمایی ما غالباً فیلم هایی می شود که در آن ها هزاران
حرف است  ،اصال کاری ندارم که این درست است و یا غلط ولی
آن اتفاقی که در سینمای دنیا می افتد  ،در سینمای ما نمی
افتد به این خاطر که سینماگر ما به جای این که انرژی بگذارد و
فیلمش را بسازد  ،درگیر ارشاد و خانه سینما و صنف بازی ها و
سه دستگی ها و ده دستگی هاست  ،و وقتی این سینماگر می
خواهد یک فیلمی بسازد باید از هزار فیلتر بگذرد .
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" تهران  " 3533را بکشم و کار  5سال طول بکشد  ،می خواهم کار را

هر زمینه ای  ،خنده دار باشد و یا گریه دار  ،ترسناک باشد  ،یا

آرزوی من این است که کسانی که فیلم می سازند  ،آن قدر راحت بتوانند فیلمشان را بسازند و آنقدر دستشان باز باشد و
جیبشان پر پول  ،که بتوانند آنچه را که د ر ذهنشان می گذرد پیاده کنند  ،علی الخصوص کارگردانان جوان که خیلی ایده
های نو دارند .
اگر این طور پیش برود برای سینمای ما و یا بهار سینمایی ما یک اتفاقی می افتد  ،یعنی بهار سینمایی ما وقتی است که ما
بگوییم  ،امسال  33فیلم درجه یک داریم و می خواهیم این  33ف یلم درجه یک را ببینیم و لذت ببریم  ،نه به این واسطه که
این فیلم سیاسی بوده و مردم بیایند و این فیلم را تماشا کنند  .یا به این واسطه که فیلم  1سال توقیف بوده و یا به این
واسطه که فالن آدم جریان ساز این فیلم را ساخته  ،نگاه کنند و یا بروند فیلمی را به دلیل این که بازیگرش دیگر ممنوع الکار
شده ببینند  ،یعنی خیلی از فیلم های ما آنقدر حاشیه داشته و حاشیه به آن کمک کرده است و جالب این است که چند سال
است که جریانی در سینمای ما درست شده که خود کارگردان فیلمش را به حاشیه می برد  ،یعنی یک فیلم ضعیف تولید می
کند و آنقدر حاشیه برای آن درست می کند و فیلم یک میلیارد  1 ،میلیارد می فروشد  ،البته که  3یا  1میلیارد عددی نیست
اما در سینمای ما در شرایط عادی اگر این فیلم را اکران می کردند  1 ،میلیون تومان هم نمی فروخت ولی حاشیه ها باعث
می شود این اتفاق بیفتد .
انشاهلل فیلم های خوب  ،درجه یک و جذاب ساخته شود  ،فیلمی که تاثیرگذار باشد  ،مخاطب را بخنداند و یا اشکش را در
آورد و یا بترساند و وقتی فیلمی را در سینما می بینیم تا یکی دو روز فکرمان درگیر فیلم باشد  ،آن موقع معلوم است که فیلم
خوبی است .
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بهتـــرین و بـــد ترین فیلم سینمایی سال از نگاه منتـــقدین
امسال در اکران های سینمایی بیش از پنجاه فیلم به روی پرده رفتند  .برخی از این فیلم ها با آنکه آمار فروش خوبی داشتند ولی از
نظر اهالی سینمایی و منتقدین  ،فیلم های درخور توجهی نبودند  .عکس این موضوع نیز درباره ی فیلم هایی با فروش پایین صدق
می کند که با اینکه در گیشه موفقیت آنچنانی بدست نیاورده اند ولی توانستند نظر منتقدین را به خود جلب کنند .
در این بخش با نظر سنجی از منتقدین سینمایی و منتقدین سینمافستیوال به دنبال بهترین و بدترین فیلم های سال  13بوده ایم.

منتقدین

بهترین فیلم

بدترین فیلم

"چ"

اکثر فیلم ها را آدم به زور

کارگردان  :ابراهیم حاتمی کیا

تحمل می کند .

توضیحات

فیلم ارزنده " شیار  " 341نیز قابل تحمل
بود .

ناصر هاشــم زاده

" خانه پدری "

.......................

" خانه پدری " انسجام ساختاری دارد و
موضوع آن احساسات برانگیز است و
کارگردان به این موضوع تسلط هنری و

کارگردان  :کیانوش عیاری

مهرزاد دانــــش
" کالشینکف "
کارگردان  :سعید سهیلی

" رد کارپت "
کارگردان  :رضا عطاران

" طبقه حساس "

طهماسب صلح جو
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سینمایی دارد .

منتقدین

بهترین فیلم

توضیحات

بدترین فیلم

" کالشینکف " قصه گو و سرگرم کننده

" اشباح "

المیـرا نـداف

" کالشینکف "

کارگردان  :داریوش مهرجویی

کارگردان  :سعید سهیلی

"متروپل "

است .
" اشباح " و " متروپل" مشکل فیلمنامه
دارند و قصه شان بی سر و ته است  .فرم
مضحکی دارند .

کارگردان  :مسعود کیمیایی

" زندگی مشترک آقای
محمودی و بانو "

بابک ساجدی

کارگردان  :روح اهلل حجازی

تعداد فیلم های بد امسال آنقدر

" زندگی مشترک  " ...یک فیلم قصه گو و

زیاد بودند که " ترین " گفتن کم

منطبق بر معظالت روز جامعه است .

لطفی به بقیه آثار قلمداد شود !
نباید فیلمی را از قلم انداخت !

" کالشینکف "

" تمشک "

کارگردان  :سعید سهیلی

کارگردان  :سامان سالور

سید مرتضی امیدی

مهنـاز پـوری

فریبا برومند

محمدرضا عمـرانی

سر راست است  .قهرمان دارد .
" تمشک " نازل  ،سطحی  ،روشنفکر زده
با ادای دغدغه اجتماعی است .

" زندگی مشترک آقای

"متروپل "

محمودی و بانو "

کارگردان  :مسعود کیمیایی

کارگردان  :روح اهلل حجازی

" زندگی مشترک آقای

" اشباح "

محمودی و بانو "

کارگردان  :داریوش مهرجویی

" زندگی مشترک  " ...قصه گوست و
شخصیت پردازی دارد .
" متروپل" بازی های بد و تصنعی دارد .

" اشباح" به شعور مخاطب توهین می
کند .

کارگردان  :روح اهلل حجازی

" زندگی مشترک آقای

" آرایش غلیظ "

محمودی و بانو "

کارگردان  :حمید نعمت اهلل

کارگردان  :روح اهلل حجازی

" زنذگی مشترک  " ...قصه و تعلیق دارد .
برشی است از یک زندگی ایرانی و اتفاقاتی
که در جامعه شاهدش هستیم .
" آرایش غلیظ " روند غیرمنطقی دارد و
بازی بازیگران بد است .

" خط ویژه "

" آذر  ،شهدخت  ،پرویز و

کارگردان  :مصطفی کیایی

دیگران "
کارگردان  :بهروز افخمی

" خط ویژه " قصه دارد  ،بازی ها هم
خوب است .
" آذر  ،شهدخت  " ...شخصیت پردازی
ندارد و فاقد قصه است .
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پریسا دامادی

" کالشینکف " سرگرم کننده  ،قصه گو و

کی بهار سینمای ایران فرا می رسد !؟
سالم  ،عید شما هموطنان عزیز مبارک باد .
خواستم یادداشتی تحلیلی از وضعیت سینما بنویسم دیدم مثنوی صد من خواهد شد .
که نه مرا مجال نوشتن است نه شما را فرصت خواندن !
از خودم پرسیدم کی بهار سینمای ایران فرا می رسد !؟
وقتی که اعوجاج  ،تغییر یافتگی و فراز و نشیب غیرقابل تخمین نباشد .
وقتی که سپهر بی نظمی  ،گسستگی و عدم قطعیت سینمای ایران  ،معلول غم انگیزی و
دهشت زایی نباشد و اساس بنیاد خود را بر اصل خودبنیادی سینما ( یعنی عقالنیت ،
دموکراسی  ،عدالت و هنر ) قرار دهد .

شکرخدا گودرزی
بازیگر و کارگردان

وقتی که بر اساس اعمال فشارهای پیدا و پنهان زمینه را برای حذف برخی سلیقه ها که تاثیر
بسزایی در هویت بخشی سینمای ایران دارند فراهم نکنیم .

تئاتر و سینما

وقتی که آمارهای واقعی  ،تماشاگران واقعی و سینمای واقعی مبتنی بر نقد و حافظه ی اکنون
باشد .
وقتی که محفل بازی و پشت پرده های کاذب و روابط و مناسبات خاص از میان برود و زمینه
برای استفاده از تمام ظرفیت سینمای ایران خصوصا در عرصه ی بازیگری فراهم شود .
وقتی که به هر بهانه به حذف هم فکر نکنیم و به سینمای شریف  ،در هر ژانری احترام
بگذاریم .

برخی سیاست ها منجر به عدم حضور برخی از پیشکسوتان شده با تدبیر آنان را بازگردانیم تا
جوانان از تجربیات ایشان بهره بگیرند .
وقتی که سیاست های شتابزده در سیاست خارجی سینمای ایران نباشد و از واژه هایی که بار
تهمت  ،حذف و غیره دارند استفاده نکنیم و موفقیت برخی فیلم ها را با واژه هایی چون البی
کردن لوس نکنیم .
وقتی که ...
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وقتی که از نقد نهراسیم و زمینه ی حضور حداکثری سینماگران را فراهم سازیم و چنان چه

امسال چه فیلم هایی از ایران در جشنواره های خارجی حضور داشتند ؟
سینمای ایران چه در سا ل های گذشته و چه حاال توانسته است در عرصه ی بین الملل حضوری فعال داشته باشد  .هرچند که در
برخی مواقع این حضور آنچنان هم برای ایران خوشایند نبوده و بیشتر سوء استفاده از هنر هفتم برای سیاه نمایی هر چه بیشتر و
بازی های سیاسی مورد عالقه ی دشمنان این سرزمین بوده است .
با این حال روز به روز سینمای ایران مخصوصا در این دو دهه ی اخیر رشد خوبی در نشان دادن چهره ی واقعی ایران و ایرانی در
مجامع بین المللی داشته است  .سال  13هم یکی از آن سال هایی است که ایرانیان توانسته اند جوایز بسیاری در جشنواره های
بین المللی فیلم در قاره های مختلف داشته باشند .
آنچه در زیر می خوانید گزارشی است از فیلم هایی که در سال  13توانسته اند پس از حضور و نمایش در جشنواره های بین
المللی فیلم  ،جایزه ای نیز با خود به همراه بیاورند .

شاید یکی از پر سر و صدا ترین فیلمی که توانسته است جوایز متعددی را کسب کند فیلم " ماهی و گربه " ساخته ی شهرام
مکری است که توانست به واسطه ی حاشیه های قبلی و همینطور حاشیه های مربوط به اکرانش در گروه هنر و تجربه سر و
صدای زیادی ایجاد کند  .مکری توانست در عرصه ی بین الملل حضور فعالی داشته باشد  .هر چند که همگی این جشنواره ها و
جوایز حزو جشنواره های رتبه ی الف جهانی نیستند  .این جوایز عبارت اند از :
جایزه ی بهترین کارگردانی از سومین جشنواره ی فیلم هانووی ویتنام  ،نشان ویژه ی هیات داوران و بهترین فیلم از نگاه
تماشاگران جشنواره ی فیلم بلد اسلوانی  ،جایزه ی بهترین فیلم از نگاه منتقدین و بهترین فیلم داوران جوان جشنواره ی فریبورگ
سوئیس
فیلم دیگری که در سال  31در عرصه ی بین المللی توانست جوایز بسیاری را از آن خود کند فیلم " ملبورن " ساخته ی نیما
جاویدی است  .جوایز فیلم ملبورن در جشنواره های بین المللی به شرح زیر است :

ی بهترین فیلم در سی و ششمین جشنواره ی بین المللی فیلم قاهره  ،بهترین فیلمنامه از بیست و پنجمین جشنواره ی فیلم
استکه لم  ،بهترین فیلم و کارگردانی و بهترین فیلمنامه از پنجاه و دومین جشنواره ی فیلم گیخون اسپانیا  ،جایزه ی بهترین بازیگر
زن در بیست و نهنین جشنواره ی ماردل پالتا آرژانتین

41

CinemaFestival . ir

جایزه ی ویژه ی داوران در بخش اصلی جشنواره ی فیلم وزول فرانسه  ،جایزه ی بهترین فیلمنامه در مراسم آسیا پاسفیک  ،جایزه

فیلم "امروز" رضا میرکریمی که در ایران با استقبال خوبی رو برو نشد توانسته است سه جایزه در عرصه ی بین المللی کسب کند  .جایزه
ی فیپرشی و کلیسای جهانی هجدهمین دوره ی جشنواره ی شب های سیاه تالین کسور استونی  ،جایزه ی بهترین فیلم و بهترین بازیگر
مرد و جایزه ی بهترین فیلم مردمی بیست امین دوره ی جشنواره ی سینمای مولف مراکش  ،جایزه ی بهترین بازیگر مرد جشنواره ی
جیپور جوایز کسب شده توسط امروز است .
فیلم "سیزده" به کارگردانی هومن سیدی که اولین تجربه ی سینمایی این بازیگر در مقام کاگردان است توانست در جشنواره های بین
المللی حضور خوبی بعمل آورد و جوایزی م انند بهترین فیلم جشنواره ی بوسان کره جنوبی  ،جایزه ی نت پک ( بهترین فیلم آسیایی )
جشنواره ی فیلم ورشو را به خانه بیاورد .
فیلم "عصبانی نیستم" ساخته ی رضا درمیشیان نیز توانست سه جایزه ی بهترین کارگردانی  ،لهترین فیلم و جایزه ی وینسنت وارد برای
خالقیت را از هفدهمین جشنواره ی فیلم شانگعای را از آن خود کند .
از دیگر فیلم های موفق در عرصه ی بین الملل در سال  31می توان به فیلم های "با دیگران" ( بهترین فیلم از نگاه هیات داوران
شانزدهمین جشنواره ی فیلم بمبئی ) " ،حوض نقاشی " ( بهترین فیلم کودک جشنواره ی فیلم کودک شارجه )  " ،هیس  ( " ...جایزه
ی بهترین فیلم بلند داستانی فیلم های مستقل آمریکا )  " ،راه آبی ابریشم " ( شمشیر نقره ای پنجمین دوره ی جشنواره ی فیلم های
تاریخی و نظامی ورشو )  " ،شیار  ( " 993جایزه ی ویژه ی بازیگر زن آسیاپاسفیک برای مریال زارعی ) " ،فرزند چهارم" ( جایزه ی اول
مسابقه ی فیلم بلند ششمین جشنواره ی فیلم بغداد )  " ،پرویز " ( جایزه ی ویژه ی جشنواره ی سن سباستین و جایزه ی بهترین فیلم
جشنواره ی فیلم کارال )  " ،چند متر مکعب عشق " ( بهترین فیلم و بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه جشنواره ی جیپور هند )
اشاره کرد .
فیلم "در دنیای تو ساعت چند است" ساخته ی صفی یزدانیان هم اکران خود را در بخش بین الملل زودتر از حضور در جشنواره ی فیلم
فجر و اکران در ایران شروع کرده است و تا به حال توانسته جایزه ی فیپرشی جشنواره ی فیلم بوسان کره جنوبی را از آن خود کند .
"پریدن از ارتفاع کم " ساخته ی حامد رجبی هم به همین ترتیب توانسته است جایزه ی بخش پانارومای جشنواره ی برلین را کسب
کند .
فیلم جعفر پناهی " ،تاکسی" که خود نیز در آن به ایفای نقش می پردازد امسال توانست جایزه ی بهترین فیلم جشنواره ی برلین را به
واسطه ی حاشیه ها و بازی های سیاسی و شانتاژ های رسانه ای از آن خود کند .

اجازه ی اکران در ایران را کسب کند  ،توانست جایزه ی بهترین فیلمنامه ی جشنواره ی فی لم ونیز را از آن خود کند  .از دیگر جایزه های
این فیلم می توان به جایزه ی بزرگ هیات داوران آسیپاسفیک  1334و فیلم برگزیده ی جشنواره ی فیلم کلکته اشاره کرد .
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این داستان امسال برای فیلم "قصه ها " ی رخشان بنی اعتماد رخ داد  .این فیلم که به واسطه ی سیاه نمایی بیش از حد خود نتوانست

همـــه چیز تکــــراری ست  ،جز مهــربانی ...
کامجویان را ز ناکامی کشیدن چاره نیست

در زمستان برف باید طالب نوروز را

نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت  " :پسرم یک بهار  ،تابستان  ،پاییز و زمستان را دیدی  .از این پس
همه چیز تکراریست  ،جز مهربانی " .
شاد باش باید گفت  ،نوروز و بهار را به همه گرامیان  ،نیک زنان و راد مردان سرزمین ایران  .باید شاد باش گفت
نوروز را به اهالی سینما  ،تئاتر و تلویزیون  ،به پیشکسوتان و بزرگان هنر  ،برای همه دوستان و همکاران برای همه
آنان که یک سال با هنر زیسته اند و برای هنر زحمت های فراوان کشیده اند .
برای همه دوستان و همکاران برای همه هم میهنان آرزوی شادی و سالمتی دارم در سال جدید  ،سال یک هزار و
سیصد و نود و چهار  .امیدوارم روزگار به کامتان باشد و به دلخواه دلداران .

جهـان از باد نـوروزی جـوان شـد

زهی زیبا که این ساعت جهان شد

شمال صبـحدم مشکین نفس گشت

صبـای گرم رو  ،عنبـر فشان شد

تو گـویی آب خضــر و آب کــوثر

زهـر سوـی چمن جویی روان شد
عطار نیشابوری

بازیگر سینما
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بهزاد خداویسی

جذاب ترین مناظره سینمایی سال  31؛ مناظره مسعود فراستی و نرگس آبیار
در سال  13یکی از جذاب ترین مناظره های سینمایی  ،مناظره ی مسعود فراستی و نرگس آبیار
است  .این مناظره که بر سر فیلم " شیار  " 993و توسط روزنامه ی وطن امروز در تاریخ  29آبان ماه
برگزار شد  ،حتی از مناظرههای انتخاباتی نیز جذابتر است.
در زیر بخشی از این مناظره را می خوانید :

آبیار :من بعد از  33تا مستند کوتاه و داستانی سعی
کردم سراغ فیلم سینمایی بلند بروم .به این دلیل که
حدود  33-35سال قبل هم من کار در حوزه ادبیات را
شروع کرده بودم.
فراستی :من سر ادبیات با شما دعوا ندارم .دعوای
من سر سینماست.
آبیار :من روایت را میشناختم.
فراستی :نمیشناسید .فیلم قبلی شما...
آبیار :نگاه من متفاوت است.
فراستی :نه! یک نگاه حرفهای است اما مربوط به
مدیوم دیگر است.

و میگویید این روایت است ،از نظر من روایت نیست.

فراستی :پس چه کار میکنید؟ به جای آن کالم
میگذارید؟
آبیار :نه! اصال از نشان دادن خیلی چیزها پرهیز میکنم و
بر یکسری مولفههای نمایشی دیگر نگاه تاکیدی خواهم

فراستی :روایت را تعریف کن.

داشت .من تاکید بر نمایش غیرمستقیم موضوعات دارم
و شما این حرف من را دال بر چیز دیگری گرفتهاید.

آبیار :اصال تعریف دقیقی برای آن ندارم .روایت داستانی
با هر روشی باید تاثیرگذار و باورپذیر باشد.

فراستی :گفتم مستقیم است.

فراستی :باالخره من باید بفهمم شما راجع به چه
مدیومی صحبت میکنید.
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آبیار :بله! گفتید مستقیم ...منظورم از غیرمستقیم این
بود که اینها نشستهاند و درباره یک آدم دیگری حرف
زدهاند که خود آن آدم در این مصاحبهها نیست.
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آبیار :آنچه که شما از آن به عنوان روایت یاد میکنید

آبیار :شاخصههایی که شما االن از روایت مطرح میکنید
کلیشه است ،بیتعارف .من اتفاقا سعی میکنم در کار از
نشان دادن اغراقآمیز پرهیز کنم.

ر
فراستی :ولی مستقیم حرف میزنند.

آبیار :ما الفت را اول نشان نمیدهیم ،آدمهایی را نشان
میدهیم که دارند درباره الفت حرف میزنند.
فراستی :الفت را به اندازه کافی و بیش از کافی نشان
دادید! حاال...
آبیار :از زبان آدمها داریم میرویم به سراغ الفت.
فراستی :آدمها کی هستند؟ یکسری مقوا که جلوی

فراستی :اتفاقا خیل هم لوس است.
آبیار :این نظر شماست .از لحاظ آماری ،مخاطبان چنین چیزی
را به من منتقل نکردهاند.
فراستی :نه! نه! نه! نه.....
پورصباغ :ملودرام اصال لوس است .ملودرام اصال توأم با اغراق و
لوس است .اگر اغراق را از آ ن بگیرید فرم نمایشی از دست
میرود .ملودرامهای فرانک کاپرا همه نمایشهایی از
خانوادههایی هستند که اگزجره و اغراقآمیزند.

کادر ایستادهاند و دارند حرف میزنند.

فراستی :ابدا چنین چیزی نیست.

آبیار :نه! آن وقت روایتی که آدمها دارند پیش میبرند.

پورصباغ :بههرحال وقتی وارد حوزه ملودرام میشوید ،باید

فراستی :کدام روایت؟
آبیار :یعنی اینکه در دیالوگ میشنویم که الفت بیپدر
فرزندانش را بزرگ کرد...
فراستی :یک گزاره خبری.
آبیار :بله! یک گزاره خبری است و یک گزاره خبری لزوما
در فیلم بد نیست .مهم این است که هوشمندانه به کار
برده شود اما این گزاره خبری به نظر من بهتر از این بوده
که من به صورت مستقیم نشان بدهم ،چون گذشته برایم
مهم نبوده است.
فراستی :بگذار همینجا دعوا کنیم .اگر مهم نبوده
چی مهم بوده است؟

فراستی :اصال کاپرا ملودرام لوس ندارد .اغراق اندازه
دارد ،اغراق ویژگی دارد...
آبیار :ما هیچجا نمیبینیم الفت به بچههایش بگوید عزیز دلم.
میخواهم بگویم الفت یک جاهایی خشونت هم دارد .پسرش را
موقع خمیر درست کردن محل نمیگذارد اما عشقش را در
درونش حس میکنیم.
فراستی :من یک چیزی گفتم دفاع نکردید .گفتم
رابطه ای که بین الفت و پسرش هست خواهر و برادرانه
است.
آبیار :چرا! دفاع میکنم .عمدا این کار را کردم .فاصله سنی
الفت و پسرش کم است .الفت خیلی زود بچهدار شده ،سن
الفت کم است .پسرش به او میگوید تو هنوز آب و رنگ
دخترها را داری .پسرش او را الفت صدا میکند ،مادر صدا

آبیار :گذشته از این ،جهت برایم مهم نبوده که تاکیدی

نمیکند ،کمتر پیش می آید مادر صدا کند .تعمد کردم بر این

روی آن نداشتهام و در حقیقت خاصیت پیش برنده روایت

موضوع.

و مکمل را دارد .این مهم بوده است که من در یکسری
سکانسها که سعی کردم باورپذیر باشد و تأثیرگذار در
ابتدای فیلم ،صمیمیت الفت را با بچههایش نشان بدهم.
یک زن سرسخت روستایی که خیلی هم ابراز عالقه
آنچنانی لوس به فرزندانش نمیکند.
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فراستی :من نمیگویم تعمد نکردید .میگویم تمام
تعمدات شما غیرسینمایی است .ببینید! وقتی شما قبول
دارید این فاصله سنی کم است (در حرفهای خودم هم
به آن اشاره کردم) معلوم هم نیست چرا اینقدر کم
است.
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پس سهچهارم حرفها را میگویی مهم نبوده ،خب!

اغراق کنید.

آبیار :معموال زنان روستایی زود ازدواج میکنند و زود هم
بچهدار میشوند.
فراستی :نه! اینها هیچکدام مهم نیست .مهم از نظر
دراماتیک است ،واقعیت مهم نیست .با این رابطه کم
به رابطه بین مادر و پسر از نظر دراماتیک لطمه
میزنیم.
آبیار :چرا؟
فراستی :برا ی اینکه من باید باور کنم این زن مادر این
بچه است ،باور نمیکنم ،شما به عمد دیالوگهایی را
به کار میبرید بویژه آنجایی که ضعف هست ،بیشتر

حاال کارکرد داستانی که من به این ماجرا دادهام این بوده

تأکید میکنید .نوع کالم و نوع ادبیاتی را به کار

که با استفاده از لوکیشن و فضای روستایی و تمام آنچه

میبرید که اتفاقا حس من را تشدید میکند .وقتی

که امکانات به من داد مادر را نشان دادم که از طریق

پسر مادرش را الفت صدا میکند ،این نزدیکی،

نردبان میرود باالی درخت و در حقیقت پسرش نردبان را

نزدیکی  2کاراکتر نیست .این نزدیکی ،نزدیکی خواهر

از زیرپایش برمیدارد و میگوید اگر موافقت نکنی ...از این

و برادرانه است .بازیهایشان مثل قضیه باالی درخت

لحظه نمایشی در خواب مادر استفاده کردم .اتفاقی که در

رفتنها ،در هیچکدام من مادر را نمیبینم ،خواهر
بزرگ میبینم.
آبیار :خب! من با سلیقه شما فیلم نساختهام .دلیلی هم
ندارد .من به نگاه خودم اهمیت میدهم .من از مابهازاهای
واقعی برداشتهام اما خودم اعتقاد دارم لزوما مابهازای واقعی
داستانی نیست .مثال یک نفر میگوید این واقعا برای خودم
اتفاق افتاده است .من به او میگویم این لزوما داستانی

واقعیت افتاده و معلوم بوده قبال تکرار میشده است.
استفاده نمادین به این صورت که پسر ،نردبان را برمیدارد
و می گوید اگر ناشکری کنی ،همان باال میمانی و نردبان
را با خودش میبرد.
فراستی :معموال استفاده نمادین بلد نیستیم .اصال
نماد در سینما نداریم .نماد ،سینما نیست .این را
برای همیشه از من داشته باشید.

فراستی :نه تنها لزوما داستانی نیست ،لزوما

فراستی :یک لحظه تامل کنید ...من بگویم...

دراماتیک نیست.

پورصباغ :پس رابطه مادر و پسر در کاندیدای منچوری که

آبیار :حاال مابهازای واقعیاش چه بوده؟ پسره هر وقت مادر

در یک چارچوب رسمی و خشک استفاده میشود هم

به حرفش گوش نمیداده او را بلند میکرده و میگذاشته

چون نمادین است ،واقعی نیست؟

روی طاقچهای که مادر نمیتوانسته بیاید پایین و به او
می گفته اگر به حرفم گوش ندهی همان باال میمانی .این
اتفاقی است که در واقعیت رخ داده است .مثال با شوخی و
خنده و یک لحظه حسی خوب ،مادر را پایین میآورده و
میرفته.
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آبیار :من اعتقاد به نماد دارم ولی نمادی که در متن اثر
چفت باشد.
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نیست.

آبیار :من جواب بدهم...

فراستی :خب! حاال یک قدم نزدیک شدید .نماد در

فراستی :ابدا نمادین نیست و از جنس رابطه مادر و

ادبیات و سینما تفاوت اساسی دارد .ما با مدیومی

پسر هم نیست ،یک بازی است بین خواهر و برادر یا

طرف هستیم که ابژکتیو است ،علمی است .در

بین دو نامزد .مادر و بچه نیست .این رابطه را باید

مدیوم عینی نمادی که باید با ناخودآگاه من و در

تبدیل کرد به رابطه مادر و فرزند .اشکال شما به همان

سوبژکتیویته من کار کند ،بشدت سخت است .چه

نکتهای باز میگردد که بدان اعتراف کردید و صراحتا

چیز باید گذار کند؟ باید از عینیت به ذهنیت گذار

به زبان آوردید .گفتید من نمیخواستم پسر را

کند و از ناخودآگاه من عبور کند .نمادی که شعار

دربیاورم اما  51درصد اثر را با این کار از بین بردهاید.

باشد (و در سینمای ایران مد است) اصال نماد
نیست.
آبیار :قبول دارم.
فراستی :یک شعار مسخره بیربط است ،به همین
دلیل این نردبان که به نظر شما نمادین است و از آن
استفاده نمادین شده است یک چیز خندهدار
میشد اگر بیشتر روی آن میایستادید و تاکید
داشتید.
آبیار :عمدا نایستادم.

آبیار :اشتباه نکنید .من نمیخواستم روی پسر تاکید کنم
اگرنه ،در نیاید که روی مخاطب تاثیر نمیگذارد البته از نگاه
شما هیچ چیز در نیامده و این لزوما نگاه مخاطبان نیست.
ببینید! ما یک چیزی به اسم رابطه داریم که آن را از ابتدای
فیلم با این بازیها و با آن قصهای که برای بچههایش
میگوید (منظورم شیوه برخورد است) نشان میدهیم یعنی
رابطه را در مواجهههای کشمند وخردهقصهها نشان
میدهیم.
فراستی :کدام قصه؟
آبیار :همان قصهای که حین خواب برای بچههایش میگوید.

فراستی :پس نماد نیست .فقط یک نردبان کوچولو

از طرفی آیا قرآن یاد دادن مادری به بچههایش عشقورزی

است که هیچ حسی هم به من نمیدهد .ببینید! یک

نیست؟

برادر میتواند خواهر بزرگترش رابردارد و او را
بگذارد آن باال و این شوخی در دنیای خواهر و برادر
رایج است.
آبیار :وقتی توی خواب میآید چه میشود؟

آبیار :من به شما میگویم فرق میکند .تأکید میشود
دیگر.
فراستی :نه! تأکید میشود اما چه تأکیدی؟ از جنس
همان واقعیت.
آبیار :نماد باید از جنس واقعیت باشد...
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نمیبینم.
آبیار :البد سیل تماشاگرانی که تحت تاثیر قرار گرفتهاند
دیدهاند...حاال! ...همان چیزی که من نشان دادهام ،مصداق
عشق مادر و فرزندی است و اصراری هم ندارم بیشتر از این
عشق ورزی و سلوک مادر و فرزندی را نشان دهم ...چون به
نظرم همان اندازه برای درک مخاطب کافی است.
نمیخواهم...
فراستی :عشقی در کار نیست خانم....
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فراستی :فرقی نمیکند.

فراستی :این عشق را من باید ببینم ولی چنین چیزی

آبیار :ولی سایر پرسوناژها در مصاحبهها میگویند که این
پسر حکم مردخانه الفت را داشته است ،یعنی خیلی زود
بیوه میشود و فاصله سنیاش هم که با پسرش کم است
و رابطه شان یک حالت خواهر و برادری میشود و این را
عمدا میخواستم ،چون به او الفت میگفت اگرنه اجازه
میدادم به او بگوید مادر.
فراستی :اجازه بده قدم به قدم بحث را پیش ببریم.
وقتی رابطه خواهر و برادری میشود دیگر انتظار

آبیار :اتفاقا پیش آمده مهم است .چون داستان با پیش آمدهها

مادر شهیدی در کار نیست.

همذاتپنداری ایجاد میکند .منظورم این است که

آبیار :چرا باید یک همچین قانونی صادر کنیم؟!

بازمیگردد به پیچیدگیهای شخصیت .ما نباید همه روابط
انسانی را در سینما بهصورت کلیشههای ثابت تعریف کنیم.

فراستی :انتظار خواهر شهید است.

این که شما بگویید او باید حتما و صرفا حس مادرانگی به

آبیار :این مربوط به پارادوکسی میشود که شخصیت

پسر داشته باشد چون خاستگاه این قصه واقعی است من

آدمها دارد.

میافتم به دام کلیشه .مثل همه کلیشههای مادر و پسری

فراستی :این اصال پارادوکس نیست.
آبیار :شخصیت آدمی خیلی پیچیدهتر از این حرفهاست.
فراستی :یعنی چی پارادوکس؟
آبیار :شخصیت و روح و روان آدمها پیچیدهتر از آن است
که ما فکر میکنیم.
فراستی :پیچیدگی پارادوکس نیست...
آبیار :اما آدم پیچیده میتواند دچار پارادوکس شود .حتی
آن را نمیت وان پارادوکس نامگذاری کرد .من نوعی ممکن

دیگر.
فراستی :اصال کلیشه چیز خوبی است تا زمانی که از آن
به درستی استفاده شود االن به غلط از این عبارت
استفاده شده است و تا حاال به صورت بدی آن را
شنیدهاید اما حاال از من بشنوید :کلیشه چیز خوبی
است اگر بلد باشید .غیرکلیشه چیز بدی است وقتی
بلد نباشید.
آبیار :دقیقا.
فراستی :تمام( .خنده آبیار)

خواهر و برادری به ما دست بدهد .میخواهم بگویم این

یک مادر و پسر به من معرفی کنید آن هم مادر و پسر

موارد پیش آمده است و مابهازای واقعی در جامعه دارد.

خاص ،بعد در این مادر و پسر خاص یک رابطه نیمه

فراستی :پیش آمده که برای شما مهم نیست و برای

خواهر و برادری هم اضافه کنید ،یک رابطه دوستانه هم

من هم مهم نیست .پیش آمدهها را...

اضافه کنید ،یک رابطه جایگزین پدر نداشته به جای
پسر هم اضافه کنید ،در حالی که هیچیک از این کارها
را انجام ندادهاید.
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است پسری داشته باشم که به او عشق بورزم و هم حس

فراستی :پس داریم به توافق میرسیم .اول شما باید

آبیار :نه! به توافق نمیرسیم .من استفاده الزم از آنچه

فراستی :به من توجه نمیکنید ...من میگویم شما در

شما کلیشه قلمداد میکنید کردهام .پسر در معدن کار

رمانتان پسر را میشناسید ،ندیدهام یعنی رمانتان را

میکند.

نخواندهام اما ندیده و نخوانده میگویم یونس را

فراستی :دکوره! اذیتم نکن.

میشناسید اما...

آبیار :من که نباید تأکید کنم و با نماهای تاکیدی همه

آبیار :در ذهن خودم پسر را میشناسم.

جزئیات را به مخاطب نشان دهم .آن موقع میشود لقمه

فراستی :نشد .اینجا سینماست ،اجازه بدهید...

برو تو گلو!

آبیار :من عمدا نخواستم آن پسر را نشان بدهم .فیلم شیار 341

فراستی :پس من طرفدار لقمه توی گلو هستم .شما

قصه الفت است نه یونس .اصال چه لزومی دارد من همه

وقتی گلویی ندارید ،لقمهای ندارید ،قصه روی هوا

اطالعاتی را که دارم به بیننده بدهم؟ در همین حدی که روایت

میرود.

من را جلو ببرد کافی است.

آبیار :نه! من به فهم سینمایی مخاطب مدرن امروز احترام

فراستی :من اصال همه اطالعات شما را نمیخواهم .در

میگذارم.

همان حدی اطالعات شما را میخواهم که پرسوناژت را

فراستی :این احترام نیست .احترام زمانی است که

باور کنم وقتی شما آدمت را باور نمیکنی ،البته در یک

شما آدمتان را میشناسید ،آدمی را که میشناسید

مدیوم دیگر (رمان) آن را باور میکنید (که من نخواندم

و دوستش دارید و مدیومتان را میشناسید و

اما فرض میگذارم آن را باور میکنم) اما در مدیوم سینما

دوست دارید ،نه ادبیات بلکه سینما (چون همه

من بر مبنای آنچه که به نمایش درمیآید حس میگیرم و

حرفهای شما هنوز ادبیات است) از ادبیات رد

باور میکنم .وقتی شما چیزی را به نمایش درنمیآورید از

نشده و به سینما نرسیدهاید ،وقتی مدیوم را

پرسوناژ پسر ،یک بازی کوچولو و یک نردبانی که دوست

نمیشناسید .آدمتان را از نزدیک نمیشناسید .یک

دارید نماد بشود و نمیشود.خب! با این المانها که

تصویر مبهمی از کاراکتر دارید چون همه حرفهایی

شخصیت را نساختید .بعد وقتی این شخصیت را

که تا االن با هم زدیم نشان میدهد اصال تصویری از

نساختید حفره بزرگ در پرسوناژ مادر پدیدار میشود،

یونس ندارید.

مادر چی ست؟ منتظر چه هست؟ این آدم که بود و نبودش

بعد سراغش میروم .من رمانش را نوشتهام .این رمان به
صورت طبیعی منطبق بر تصاویر ذهنی بنده شکل گرفته
است .یعنی ذهنیت برای نمایش عینیت .یعنی پسر را

سال؟  911سال؟ فرقی نمیکند ،این را با یک گریم خیلی
بد ،با یک تغییر کوچولوی دکور ،حس زمان را به من
نمیدهید .من اصال این زن را نمیفهمم .شما دارید انتظار

آماده و به صورت ذهنی داشتم و عمدا نخواستم در متن

را به آدمتان تحمیل میکنید .پرسوناژتان اصال اهل انتظار

قصه جای بیشتری داشته باشد.

نیست .اصال حس انتظار ندارد .انتظار را باید شما در
سینما ،به طور معین یک انتظار خاص را بسازید ،در
ادبیات احتماال میتوانید.
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آبیار :آقای فراستی! من اول تصاویری در ذهنم میسازم و

فرقی ندارد ،پس انتظار چیست؟ کدام انتظار؟  9سال؟ 91

فراستی :مگر فیلمی که ساختارشکن است خط
فرضی دارد؟
آبیار :نه مثال زدم.
فراستی :این کالم را به کار میبرید و نمیتوانم
کوتاه بیایم...
آبیار :اجازه میدهید یک مقداری مصداقی برویم جلو؟ دو

آبیار :مثال فیلمی که از یک نوع روایت خاص پیروی

تا ویژگی را هر اثری باید داشته باشد ،باورپذیری و

میکرده مثال دکوپاژ با میزانسنهای خاص حاال با فیلمی

تأثیرگذاری .من برای هر روایتی قانون دارم این اعتقاد

روبهرو میشویم که اصال دوربین روی دست است و هیچ

من است ،برایش نه قانون دارم و نه هیچ چیزی البته
قانون به معنای گزارههای عملی تکراری و غیر قابل تغییر.
حتی در دکوپاژ ،فیلمبرداری میزانسن و ...هیچ قانونی به

دکوپاژی هم ندارد یک پالن-سکانس است.
فراستی :یعنی فیلم شما از آن جنس است؟

نظرم برای این قضیه وجود ندارد (یعنی برای سینما)

آبیار :دارم مثال میزنم درباره ساختارشکنی فرمی.

یعنی اینکه شما با هر روشی میتوانید فیلم بسازید به

فراستی :ساختارشکنی یعنی چه؟

شرط آنکه فیلمتان باورپذیر و تاثیرگذار باشد.

آبیار :یعنی قواعد مرسوم را نادیده بگیری و مابه ازای

فراستی :بایستید ...بایستید...

نادیده گرفتن قواعد مرسوم روشهای تازهای را جایگزین

آبیار :بگذارید من حرفم را تمام کنم.

کنی مثل شعرنو که در زمان خودش ساختارشکنی در

فراستی :تا همینجا اجازه بدهید ...مصداق نه...

فضای مرسوم شعر کهن محسوب میشد.

حرفهای کلی که زدید به کل غلط است .ما در

فراستی :معنایش این نیست .ساختارشکنی معنای

سینما قاعده داریم .الف و ب داریم .مثل این

معین دارد .معنی آن را باید بفهمیم .شما به معنی

میماند که شما بگویید در ادبیات قاعده نداریم و

شلخته به کار بردید.

هرچه دلمان بخواهد مینویسیم .این باورپذیر

آبیار :این استنباط شماست که درست هم نیست .اثر

میشود؟ نمیشود خانم آبیار.

ساختارشکن قواعد جدیدی وضع میکند که اگر دیگران

باورپذیری دارد .قواعدی جدید...
فراستی :شما میگویید قاعده ندارد ولی من
میگویم قاعده دارد.
آبیار :فیلم هایی که ساختارشکن بوده قواعد مرسوم را
میشکند حتی قواعد فرمی مثل این قانون خط فرضی.
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میافتند .من کی گفتم به معنای شلختگی است؟!
فراستی :اجازه بدهید .اینکه دکوپاژ مرسوم ندارید،
پس چه چیزی دارید؟ دکوپاژ ندارم ،روایت به آن
معنایی که شما میگویید ندارم ،خوب پس چه
دارید؟ این روش ماقبل سینماست.
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آبیار :خب! این بیقاعدگی ،قواعد خودش را برای

یا خود صاحب اثر تکرارش کنند خود به دامن کلیشه

آبیار :نه اصال اینطور نیست .فیلمی که قواعد قبل از خود را تا
حدودی زیر پا میگذارد ،این میشود فیلم ساختارشکن .البته
تعریف قبلی هم اضافه میشود.
فراستی :چه قواعدی؟ اینکه تعریف نمیشود ،تعریف
سوپر ابتدایی است .شعر نو ساختارشکنی نیست .این
نوعی از شعر است و شعر کهن هم نوع دیگری از شعر.
آبیار :نه آقای فراستی! این یک تفسیر است که شما دارید.
البته در جای خودش هم خیلی خوب و قابل احترام است.
فراستی :خیر! تفسیر نیست .من قاعده دارم.
آبیار :این نگاه من نیست.
فراستی :اینکه نمیشود هرکسی بگوید نگاه من نیست
و روی هوا حرف بزند .ما با قاعده حرف میزنیم .سینما
قاعده دارد .قاعده این است که شما باید فضا و
محیطتان را بسازید ،من محیطتان را بشناسم .آدمت
در این محیط زندگی کند .آدم را از الف به یا بیاوری
این از الف تا یا هم چیست؟ این است که شما دارید در
یک ساعت و نیم زندگی این آدم را میگویید؛ الف تا یا
این است.
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سال دوم – نوروز 4931

آیا فکـری اساسی برای سیـنمای ایران صورت گـرفته است ؟
حال همه ی ما خوب است یا حال همه ی ما خوب نیست .
این جمالت از ته دل کلی شه ای و هزاران بار تکراری  ،جمالتی است که چندین سال اخیر از زبان
بسیاری از اهالی سینما شنیده ایم یا در بسیاری از مقاالت و یادداشت ها و دست نوشته ها و دل
نوشته ها و حتی در بسیاری از سر تیتر های مصاحباتی دیده و خوانده ایم  ،به طرق مختلف و با
بیان های متفاوت البته باز هم بسیار کلیشه ای .
آیا به غیر از این چیز دیگری گفته شده یا فکر اساسی برای سینمای ایران صورت گرفته است ؟
اولین و بدیهی ترین مقوله ای که در سینما و البته تلویزیون و تئاتر یک کشور و جامعه ی آن
مهم و بنیادی است  ،فیلمنامه یا نمایشنامه و بودجه ای است که برای یک کار در نظر گرفته می
شود .
آیا در ایران یک متنِ به واقع محکم و قرص و در عین حال مناسب با توجه به شرایط روز جامعه و
مردم پسند به نگارش درآمده و یا یک بودجه ی اساسی و تکمیل برای خلق یک پدیده در نظر
گرفته شده ؟ یا فقط با تغییرات مدیریتی و ممیزی های موجود و صالحیت فردی و منفعت های
اقتصادی به سینمای ما صدمه وارد شده است .به زبان ساده می گویم اکثر ما فقط اهل حرف زدن
 ،قیافه ها و پزهای روشنفکرانه هستیم و در بعضی موارد به جان یکدیگر نیز می افتیم  .این نه
یک یادداشت بلکه خالصه ای از خالصه ی افکار و اعتراضات بنده ی حقیر به عنوان یک بازیگر
ایرانی است .
و اما از سینما بگذریم و برسیم به سال جدید  .از خداوند مهربان درخواست سالمتی و آرامش
برای تمام اهالی هنر و مردم کشورم دارم و امیدوارم سال  31را با همه ی نا آرامی ها  ،پستی و
بلندی هایی که داشت پشت سر بگذاری م و سال جدید را با روحیه ای تازه  ،نو  ،با شور و اشتیاق
در هر زمینه ای که فعالیت می کنیم  ،در کمال خوشحالی آغاز و به آرزو ها و هر آنچه که در

امیـر رضا دالوری
بازیگر سینما

سال دوم – نوروز 4931
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دلتان است  ،برسیم .

حضور درخشان فیلم های کوتاه و مستند ایرانی در جشنواره های بین المللی
سینمای ایران سال ها است که توانسته جایگاه نسبی را در مجامع بین المللی کسب کند  .در این بین سهم
فیلم های کوتاه و مستند تقریبا ب رابر و در مواقعی چه بسا بیشتر از موفقیت فیلم های سینمایی در جشنواره
های بین المللی است .
در سال  13هم فیلم های کوتاه  ،مستند و انیمیشن های ایرانی توانستند جوایز زیادی را از آن خود کرده و
موفقیت چشمگیری را بدست آورند .

فیلم های مستند
مستند " راننده و روباه " به کارگردانی آرش الهوتی در بسیاری از جشنواره
های بین المللی شرکت داشته و توانسته است جوایزی نظیر " هوگوی طالیی"
جشنواره ی شیکاگو آمریکا  ،جایزه ی هیات داوران دانشجویی دوازدهمین دوره
ی جشنواره ی جشنواره ی حقوق بشر اکراین  ،جایزه ی " نانوک طالیی "
جشنواره ی فالهرتینای روسیه  ،جایزه ی ویژه ی هیات داوران ( آسمان وسیع )
آمریکا  ،جایزه ی بهترین کارگردانی مستند بین المللی و جایزه ی داوران بخش
مطبوعات و جایزه ی پیامی به بشریت روسیه را کسب کند .

کارگردانی مرجان ریاحی است  .این مستند که در مورد زنان نینجوتسوکار ایرانی و با
همکاری مرکز گسترش سینمای تجربی ساخته شده است  ،توانسته عالوه بر حضور در
جشنواره های مختلف جوایز زیر را کسب کند .
جایزه ی ویژه ی جشنواره ی وزول فرانسه  ،جایزه ی ویژه ی هیات داوران ششمین
جشنواره ی فیلم بغداد
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از دیگر مستند های مورد توجه در بخش بین الملل  ،مستند "نینجاهای ایرانی" به

دو فیلم مستند «عروسک کاموایی» ساخته عزتاهلل پروازه جایزه بهترین مستند
نیمهبلند و «ما اینجاییم ،موگادیشو» ساخته مصطفی آتشمرد جایزه بهترین
مستند کوتاه دهمین جشنواره مستند الجزیره را کسب کردند.
مستند ««ما اینجاییم ،موگادیشو» داستان یک خانواده سومالیایی را روایت
میکند که در پی فرار از قحطی و گروههای تروریستی ،از روستای خود عازم
موگادیشو پایتخت سومالی میشود و در اردوگاه مخصوص افراد بیسرپناه ،پناه
میگیرند.
مستند «عروسک کاموایی» درباره فریبا معصومی یک دختر معلول در شهر
فومن است که از طریق بافتن عروسک کاموایی هزینههای خود و خانوادهاش را
تامین میکند.

فیلم مستند “مشتی اسماعیل” ساخته مهدی زمانپور که راوی زندگی یک پیرمرد نابینای
کیاسری است برنده جایزه ویژه بهترین مستند بخش مسابقه بین الملل بیستمین دوره
جشنواره بین المللی فیلم مستند ویزیون دوریل سوئیس شد.
جایزه ویژه این بخش تندیس جشنواره به عالوه جایزه نقدی  33333فرانک سویس می
باشد و عالوه بر آن کسب عنوان بهترین فیلم این جشنواره خود یک اعتبار بین المللی
محسوب می شود.

فیلم های کوتاه
" عیان " مستند قادر فریور نیز توانست از جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
Gstaadfilmسوئیس جایزه اصلی " گاو طالیی " را از آن خود کند  .این
میگذارد.
شهریار پورسیدیان و محبوبه هنریان از هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم «شکست
موانع» روسیه جایزه گرفتند.
جشنواره بینالمللی فیلمهای معلولین «شکست موانع» مختص نمایش فیلمهایی با
موضوع معلول و معلولیت است.
" سرزمین سرد " ساخته شهریار پورسیدیان جایزه بهترین مستند جشنواره و " زیبایی
ناشناخته " ساخته محبوبه هنریان جایزه بهترین فیلم بخش « شکستن کلیشهها » را
گرفت.
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جشنواره که فیلم های کوتاه داستانی ،تجربی ،دانشجویی و ...را به رقابت

" ماهی و من " به کارگرانی بابک حبیبی فر فیلم کوتاهی است که داستان مرد
نابینایی را روایت می کند که می خواهد ماهی قرمز خود را نجات دهد  .این فیلم
کوتاه توانست جوایز هیا ت داورن و جایزه ی منتخب تماشاگران جشنواره ی
 short short storyآمریکا و جایزه ی اوریجینال فیلم در جشنواره ی Uhvati
صربستان را کسب کند .
تیمور قادری از یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه  courtoujoursفرانسه جایزه
گرفت.
فیلم کوتاه " میخورد بر بام خانه " ساخته تیمور قادری جایزه ویژه هیات داوران این
جشنواره را دریافت کرد.
محمد فراهانی نیز توانست از دو جشنواره جهانی در ایتالیا دو جایزه دریافت کند
 .جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران دومین جشنواره بینالمللی فیلم  911به
" دزدی " ساخته محمد فراهانی اهدا شد.
همچنین این فیلم از هفتمین جشنواره بینالمللی محیط زیست ایتالیا جایزه
بهترین فیلم از نگاه منتقدین را دریافت کرد .
فیلم کوتاه "دزدی" داستان مادری را روایت میکند که بر سر دوراهی گذشتن از
فرزند خود و نگه داشتن او باقی مانده است.
جایزه بهترین کارگردانی پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه و مستند
«سیلیگوری» هند به ایران رسید.
یوسف کارگر برای کارگردانی فیلم کوتاه " مرثیهای برای شب " جایزه گرفت .این فیلم در
بخش مسابقه فیلمهای داستانی کوتاه حضور داشت و با  118فیلم از بیش از  53کشور به
رقابت پرداخت و در نهایت موفق به کسب عنوان بهترین کارگردانی شد.
«سینما پوورو» ایتالیا جایزه ویژه " شهر ایسپرا " که به بهترین فیلم فرهنگی اجتماعی
اهدا میشود را دریافت کند .
فیلم کوتاه آرمین ایثاریان از دو جشنواره جهانی در هنگ کنگ و آمریکا جایزه
گرفت  .فیلم کوتاه " آرزوها در اعماق " ساخته آرمین ایثاریان جایزه دوم را از
آن خود کرد .
همچنین جشنواره  LifeTreeدر بخش بهترین فیلمهای جشنواره یکی از جوایز
را به " آرزوها در اعماق " اهدا کرد .فیلم کوتاه " آرزوها در اعماق " داستان پدر
و پسری را روایت میکند که در بحبوحه جنگ و در تونلی زیرزمینی
آرزوهایشان را مرور میکنند.
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یوسف کارگر پیش از این برای این فیلم کوتاه توانسته بود در جشنواره بینالمللی فیلم

جایزه بزرگ سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه «بوسان» کره جنوبی به ایران رسید .
" بیشتر از دو ساعت " ساخته علی عسگری جایزه بزرگ بهترین فیلم جشنواره را از
آن خود کرد  .بیشتر از دو ساعت تنها نماینده ایران در بخش مسابقه جشنواره بود .

انیمیشن
دو انیمیشن " توهم " ساخته ی محمدرضا حنفی و " عروسک چینی بابا "
ساخته ی علی زارع قنات نوی به ترتیب توانسته اند جوایز بهترین انیمیشن
از نگاه مخاطبان " "festimationآمریکا و بهترین فیلم جشنواره ی "
" viewesterرا کسب کنند .
دو انیمیشن ایرانی امسال توانستند از هشتمین جشنواره آسیایی انیمیشن و کمدی
«آیاک» چین جایزه بگیرند .
این جشنواره که مختص به رقابت گذاشتن انیمیشنهای آسیایی با تم کمدی است
جایزه بهترین کارگردانی را به انیمیشن " نوازنده "ساخته کیانوش عابدی اهدا کرد
.جایزه ویژه هیات داوران نیز به انیمیشن " ترازو " ساخته رامین رهبر رسید.
انیمیشن ایرانی " صدای جاده " از پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم
 Aahanمومبای هند جایزه گرفت.
این جشنواره که در بخش فیلم کوتاه ،مستند و انیمیشن برگزار شد؛ جایزه
بهترین انیمیشن این دوره را به ایران اهدا کرد  " .صدای جاده" ساخته
برزان رستمی جایزه بهترین انیمیشن جشنواره را از آن خود کرد.
انیمیشن محمد زارع از جشنواره بینالمللی فیلم  Borrego Springsآمریکا جایزه
گرفت.
ایجاد تعامل میان هنرمندان و مخاطبان برگزار میشود تندیس بهترین فیلم بخش
انیمیشن را به " دخترک آت آشغالی " ساخته محمد زارع اهدا کرد .
انیمیشن ایرانی از جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «تراچه» ایتالیا جایزه
گرفت  ".خانم گل میخکی" ساخته سارا طبیبزاده جایزه مدیترانه
جشنواره را از آن خود کرد.
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این جشنواره که برای نمایش آثار فیلمسازان مستقل و با هدف تشویق هنرمندان و

پرکارترین آهنگسازان موسیقی فیلم در سال 31
از سینمای ایران از همان ابتدا و پس از انقالب  ،موسیقی های فیلم ماندگاری به جا مانده است  .از موسیقی
فیلم " دلشدگان " گرفته تا موسیقی فیلم " از کرخه تا راین " و " بوی پیراهن یوسف " و چه و چه و چه ...
هر چن د که فیلم های چند سال اخیر آنطور که باید و شاید در حوزه ی موسیقی قوی عمل نکرده اند که این
موسیقی ها نیز به نوایی ماندگار تبدیل شوند ولی با این حال بد نیست که مروری بر پر کارترین آهنگسازان
فیلم های سینمایی سال  13داشته باشیم .

آریا عظیمی نژاد امسال توانسته است با ساخت موسیقی برای 4
فیلم سینمایی " خواب زده ها "  " ،مستانه "  " ،تراژدی " " ،
کاغذ خروس نشان " پرکار ترین آهنگساز حوزه ی سینمایی باشد .
بعد از او  ،کارن همایون فر و ناصر چشم آذر هر کدام با ساخت
موسیقی برای  1فیلم در رده ی دوم پرکار ترین آهنگسار قرار می
گیرند .
در فیلم های " زندگی مشترک آقای محمودی و بانو "  " ،خانوم " ،
" همه چیز برای فروش " از موسیقی کارن همایون فر استفاده
شده است .

باندی " را نیز ناصر چشم آذر ساخته است .
تعداد زیادی از آهنگ سازان هم امسال با حضور در  1کار در رتبه ی
سوم قرار می گیرند .
پیمان یزدانیان  ،امید توسلی  ،حمیدرضا صدر  ،آرمان موسی پور ،
فردین خلعببری  ،ستار اورکی و بهزاد عبدی از  1کاره های موسیقی
سینمای ایران در سال نود و سه هستند .
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موسیقی فیلم های " کالشینکف "  " ،مجرد چهل ساله " و " 4

ما نمانیم و عکس ما ماند گردش روزگار برعکس است

به نام خداوند تصویرگر
« ما نمانیم و عکس ما ماند گردش روزگار برعکس است»
امسال هم به پایان رسید  ،مثل سال گذشته که به پایان رسیده بود و سال
پیش از آن که قبل از آن به پایان رسیده بود و سال های پیش از آن از ابتدای
خلقت تا به امروز و فعال قرار است سال های آتی هم به همین شکل بیاید و
برود بر یک چشم برهم زدنی که . ...
در سالی که گذشت گلچین عزیزان و هنرمندان بسیاری را دست اجل ؛ گلچین
روزگار از گلستان فرهنگ و هنر این مرز و بوم چید و با خود برد  .جای و
جایگاه شان سبز  ،روحشان شاد و یادشان گرامی باد .
طبق روال معمول سال جدید را تبریک می گویم و بهترین ها را در سالی که
پیش رو است برای همگان و همه ی اهالی عزیز و هنرمند تئاتر و سینما آرزو
می کنم  .آرزو های بسیاری دارم برای سینما  ،تئاتر که بخشی از آنها را در
ادامه می آورم  .شما خواننده ی عزیز و گرامی پس از خواندن هر کدام با یک
آمین درست و حسابی در رسیدن به این آرزو ها هر چند کالمی و دعایی
کمکی کرده باشید .


آرزو می کنم در سال جدید گیشه ها شلوغ تر از  BRTو ایستگاه
مترو باشد .
شستن ظرف ها و جارو زدن منزل را نداشته باشند .



آرزو می کنم کسی دستمزد هنرمند جماعت را هاپولی نکند .



آرزو می کنم صابون پاک کننده خودخواهی و باند بازی اختراع شود .



وقتی یک بازیگر به خواستگاری می رود و از ایشان می پرسند شغل
تان چیست؟ طبیعتا می گوید  :بازیگر ! بعد خانواده عروس کلی به
به و چه چه می کنند و می پرسند خب نگفتید شغل تان چیست؟
آرزو می کنم همه بدانند که بازیگری شغل است .
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آرزو می کنم بازیگرها آن قدر پیشنهاد خوب داشته باشند که فرصت

فرهاد بشارتی



آرزو می کنم آن ها که تازه آمده اند بفهمند خاک صحنه از خاک طال با ارزش تر است .



آرزو می کنم آن ها که نیامده اند بدانند ؛ غوره نشده نمی توان مویز شد .



آرزو می کنم سیرت به اندازه صورت مهم باشد .



آرزوی عاقبت به خیر و دلخوشی



شما هم به این آرزو ها اضافه کنید:



. .................................................................................



سال جدید سال گوسفند است  .از اسب کم خیر ندیدیم اما ببینیم گوسفند چه گلی به سرمان می زند  .سالی پر از
شیر  ،پنیر گوسفندی  ،کشک  ،پشم  ،گوشت  ،آبگوشت  ،کله پاچه و  ...کلی اتفاق های خوب را برای همه در همه
جا آرزومندم .
ارادتمند شما
فرهاد بشارتی
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پرکارترین صدابردارهای سال 31
امسال بیش از  59فیلم به روی پرده رفته است که از این میان  1صدا بردار توانسته اند دو فیلم را در کارنامه
ی سال  13خود ثبت کنند.
در این میان سه صدا بردار نیز صدابرداری  3فیلم را بر عهده داشته اند.

اسحاق خانواده با فیلم های " آتش بس دو "  " ،متروپل "  " ،دربست آزادی " و عباس رستگار پور فیلم های " روزگاری
عشق و خیانت "  " ،فصل فراموشی فریبا " و " ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه " و در آخر هم مهدی صالح اردستانی با

از صدا برداران دوکاره سینما نیز می توان به محمود سماک باشی ،آرش برومند  ،بابک اخوان  ،امین میرشکاری  ،ساسان
نخعی  ،رضا تهرانی و مهران ملکوتی و  ...اشاره کرد .
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فیلم های " ساکن طبقه بندی وسط "  " ،چند متر مکعب عشق " و با دیگران در سال  31کارنامه ی خود را پر کرده اند.

پرکارترین گریمورهای سال 31
در این یک سال و اندی اخیر به واسطه ی سریال شاهگوش و گریم های قابل توجه عبداهلل اسکندری در این
سریال  ،کار گریمور ها برای د وستداران سینما قابل توجه شد و مخاطبان بیشتر از قبل به دنبال دیده شدن و
شناخت این عوامل سینمایی در پشت صحنه هستند .
از این رو سینما فستیوال به بررسی پرکار ترین گریمور های سال  13در سینمای ایران می پردازد .

سودابه خسروی و سعید ملکان با حضور در  1پروژه ی سینمایی ،
پرکار ترین گریمور های سال  31هستند .
" تراژدی "  " ،طبقه ی حساس "  " ،شیار  " ، " 341ملبورن "
 " ،زندگی جای دیگریست " و " سیزده " فیلم هایی هستند که
سودابه خسروی در آن حضور داشته است .
" آرایش غلیظ "  " ،ساکن طبقه ی وسط "  " ،زندگی مشترک
آقای محمودی و بانو "  " ،متروپل "  " ،بیگانه " و "  53قدم
آخر " پروژه های امسال سعید ملکان هستند .
بعد از این دو گریمور  ،مهرداد میرکیانی با  5کار در رتبه ی
دوم پر کار ترین گریمور سینمایی در سال  31قرار می گیرد " .
خط ویژه "  " ،چ "  " ،فرشته ها با هم می آیند "  " ،میهمان

گریمور های دیگری مانند محسن دارسنج و مسعود افشار و
حسین اردستانی نیز گریمور هایی بودند که  1کار را برای امسال
در کارنامه ی خود دارند .
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داریم " و " برف " از کار های مهرداد میرکیانی است .

فیلم های کدام تهیه کننده ها در سال  31پرفروش بوده است ؟

فرقی ندارد که یک تهیه کننده چند فیلم در سال داشته باشد  ،مهم این است که فیلم های او چه مقدار در
زمان اکران فروش رود تا او به پر فروش ترین تهیه کننده ی سال تبدیل شود .

منیزه حکمت و علی سرتیپی  ،جواد نوروز بیگی و سید محمود رضوی
که تهیه کننده ی  1فیلم پر فروش سال بوده اند تنها امسال یک فیلم را تهیه
کرده اند که آمار فروش باالیی نیز داشته است .
اما در میان کسانی که دو فیلم را تهیه کرده اند محمد نیک بین با تهیه ی
دو فیلم " آتش بس  " 1و " کاغذ خروس نشان "  4513333333تومان
فروش داشته است که پر فروش ترین تهیه کننده بین تهیه کنندگانی است
که دو یا چند فیلم را امسال تهیه کرده اند .
از دیگر تهیه کنندگانی که  1کار را در سال  31تهیه کرده اند می توان به
سعید ملکان با فروش کلی  3113333333تومان  ،منوچهر محمدی با فروش
کلی  3415333333تومان  ،عبداهلل علی خانی با فروش کلی 385333333
تومان  ،مهدی داوری با فروش کلی  353333333تومان  ،سعید سعید زاده
با فروش کلی  3353333333تومان و سعید سعدی با فروش کلی
 113333333تومان اشاره کرد .

 1فیلم را بر عهده داشته است که مجموع فروش این  1فیلم 1485333333
تومان می باشد  .ساکن طبقه ی وسط  5 ،ستاره و با دیگران  1 ،فیلم این
تهیه کننده در سال  31بوده است .
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در بین تهیه کنندگان امسال سینمای ایران تنها امیر سماواتی تهیه کنندگی

پرکارترین بازیگرهای سال 31
سوژه ی پرکارترین و پر فروش ترین بازیگر همیشه برای سینما دوستان سوژه ی جالبی بوده است .
در این بخش مروری بر پرکار ترین بازیگران سال  13سینمای ایران و اینکه چگونه آمار کارشان را باال برده اند
داریم .

با کمال تعجب باید گفت دانیال عبادی با  5کار پرکارترین بازیگر سال  31است .
این عنوان در صورتی در اختیار این بازیگر قرار می گیرد که حضور او در برخی فیلم
ها به  5دقیقه هم نرسد  .او امسال در فیلم های " آتش بس  " ، " 1کالسکه " " ،
کاغذ خروس نشان "  " ،مجرد چهل ساله "  " ،معراجی ها " بازی کرده که تنها
حضور جدی وی در فیلم " کالسکه " ساخته ی آرش معیریان بوده است که آن هم
با استقبال رو برو نشد .
سحر قریشی نیز تقریبا با چنین وضعیتی رو برو است  .او نیز امسال در  5فیلم
بازی کرده است .
" پنج ستاره "  " ،آنچه مردان درباره ی زنان نمی دانند "  " ،شانس  ،عشق و
تصادف "  " ،دربست آزادی "  " ،روزگاری عشق و خیانت " از فیلم های سحر
قریشی بر روی پرده است  .الته او در حد  5ثانیه نیز در فیلم " ساکن طبقه ی
وسط " ظاهر شده است که نمی توان نام بازی را بر روی حضور وی در این فیلم
گذاشت .

ی سینمایی حضور داشته و نقش های قابل قبولی را ایفا کرده است .
او امسال فیلم های " خواب زده ها "  " ،تجریش ناتمام "  " ،خانوم "  " ،متروپل "
و " کالشینکف " بر روی پرده ی سینما ظاهر شد  .حضور فراهانی در این فیلم ها
متناوب با نقشش کوتاه و بلند بود ولی در فیلم " تجریش ناتمام " او نقش محوری
را بر دوش داشت .
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حال اگر بخواهیم جدی تر به این موضوع نگاه کنیم شقایق فراهانی در  5پروژه

بازیگرانی مانند فرهاد اصالنی ( " خواب زده ها "  " ،کالشینکف " " ،
ساکن طبقه ی وسط " و " مستانه " )  ،ساره بیات ( " خواب زده ها " ،
" ساکن طبقه ی وسط "  " ،المپ  " 333و " فصل فراموشی فریبا " ) ،
بهنوش بختیاری ( " ساکن طبقه ی وسط "  " ،پنج ستاره " " ،
کالسکه " و " دوربین " ) و میالد کی مرام ( " خط ویژه "  " ،مستانه "
 " ،برف "  " ،روزگاری عشق و خیانت " ) هر کدام در  4فیلم حضور
داشتند .
البته ساعد سهیلی در فیلم " همه چیز برای فروش " تنها در یک
سکانس حضور داشت  .از دیگر فیلم های ساعد سهیلی می توان به "
متروپل " و " کالشینکف "  " ،چند متر مکعب عشق " اشاره کرد .
بازیگران زیادی امسال با  1فیلم در سینما حضور داشتند  .ولی از میان
همه ی این بازیگران رضا عطاران بود که در هر  1فیلم خود یعنی "
کالشینکف "  " ،رد کارپت " و " طبقه ی حساس " نقش اصلی را بازی
کرد .
از دیگر بازیگران سه کاره ی امسال می توان به بازیگران زیر اشاره کرد :
محمدرضا فروتن ( " تجریش ناتمام "  " ،طبقه ی حساس " و "
متروپل " )  ،پانته آ بهرام ( " طبقه ی حساس "  " ،تراژدی " و "
بیگانه " )  ،مریال زارعی ( " شیار  " ، " 341چ " و " همه چیز برای
فروش " )  ،مهران احمدی ( " شیار  " ، " 341سیزده " و " تمشک "
)  ،جواد عزتی ( " شیار  " ،" 341کالشینکف " و " فرشته ها با هم می
آیند " )  ،نازنین بیاتی ( " فرشته ها با هم می آیند "  " ،پنج ستاره "
و " ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه " )  ،صابر ابر ( " خواب زده ها " ،
" همه چیز برای فروش " و " ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه " ) ،
قدم آخر " )  ،هنگامه قاضیانی ( " ساکن طبقه ی وسط "  " ،زندگی
مشترک آقای محمودی و بانو " )  ،همایون ارشادی ( "پنج ستاره " ،
" اشباح " و " روزی روزگاری عشق و خیانت " )
مهناز افشار  ،امیر جعفری  ،بهرام رادان  ،حبیب رضایی  ،اندیشه فوالد
وند  ،الهام کردا  ،شهاب حسینی  ،اممید روحانی  ،آتیال پسیانی  ،برزو
ارجمند  ،گوهر خیراندیش  ،اکبر عبدی  ،نیکی کریمی  ،افشین هاشمی ،
پرویز پرستویی  ،سهیال گلستانی و  .....از جمله بازیگرانی بودند که در
سال  31در  1فیلم حضور داشتند .
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طناز طباطبایی ( " ساکن طبقه ی وسط "  " ،آرایش غلیظ " و " 53

یادش به خیر

یادش به خیر  ،به نیمه ه ای اسفند که می رسیدیم دیگر بوی عید از همه
جا به مشام می رسید  .از کنار دیوار خانه ها که عبور می کردی  ،بوی
شکوفه های بهارنارنج  ،مشامت را پر می کرد .
قالی های زمینه الکی  ،آب خورده و پا خورده  ،تر و تمیز در سینه کش
آفتاب از پشت بام ها آویزان بودند و گاه که از زیر آن ها گذر می کردی
چکه چکه های آب سر و صورتت را نوازش می داد و چشمت به پشت
پنجره ها که می افتاد بشقاب های سبز شده از عدس و گندم و ماش را
می دیدی که به تو لبخند می زنند .
یادش به خیر به نیمه های اسفند که می رسیدیم جعبه های شیرینی و
پاکت های آجیل بر س ر دست ها و در زیر بغل ها از قنادی ها و آجیل
فروشی ها بیرون می آمدند و گریه های کودکان را می دیدی و می

حبیب دهقان نسب

بود .

بازیگر سینما و تلویزیون

شنیدی که بهانه خوردن یک شیرینی گرفته بودند و از آن ها دریغ شده

لباس فروشی ها با آویزان کردن المپ های رنگی بر سر در مغازه هایشان
و چیدن لباس های رنگارنگ در ویترین های شیشه ای  ،جلوه ای دیگر به
خیابان ها داده بودند .

جوش  ،هیاهو و شلوغی  ،رفت و آمد  ،خنده و گریه  ،غم و شادی می
شد  .مردم دسته دسته  ،زن و مرد  ،کوچک و بزرگ  ،پیر و جوان به
خیابا ن ها می آمدند تا هر کس به فراخور جیبش رخت و لباس نو بخرد ،
بساط هفت سین عید را جفت و جور کند و خالصه  ...به استقبال عید
برود .
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یادش به خیر  ،به نیمه های اسفند که می رسیدیم شهر پر از جنب و

یادش به خیر  ،به نیمه های اسف ند که می رسیدیم ؛ به فکر پول های عیدی می افتادیم و برای خودمان عمه و دایی و خاله و عمو ،
پدر و مادر و همسایه و خالصه هر کس که امکان عیدی گرفتن از او می رفت را در جلوی چشم قطار می کردیم و پیش خودمان
حساب و کتاب باز می کردیم که با پول های جمع شده عیدی می شود به چند تا سینما رفت و چند تا فیلم دید ؟ راستی امسال
قرار است از " نورمن ویزدوم " شیر فروش را نمایش دهند  ،تازه برنامه مخصوص نوروز سینما پارس هم فیلم " هاتاری " است که
" جان وین " بازی می کند .
یادش به خیر  ،به نیمه های اسفند که می رسیدیم ؛ دلمان را به سی زده روز تعطیلی خوش می کردیم و برنامه هایی که در پیش
خواهیم داشت  ،رفتن به خانه قوم و خویش ها  ،آمدن دوستان و آشنایان  ،ماچ و بوسه  ،گل های خنده  ،خوردن شربت و شیرینی
و آجیل های پنهان و آشکار  ،چشم غرّه های پدر  ،نفرین های مادر  ،دل پیچه  ،استفراغ  ،دکتر  ،آمپول .
یادش به خیر  ،به نیمه های اسفند که می رسیدیم ؛ به گودی های خیابان " گل کوب " که به " تگزاس " معروف بود فکر می
کردیم که بعضی از روزهای عید با بچه های محل نه سوار بر ترک اسب که سوار بر ترک شاخه های درخت در گود ها به دنبال هم
خواهیم گذاشت و با نشانه ر وی انگشتان اشاره و وسطی به مثابه هفت تیر و در آوردن صدای شلیک ( کیو کیو ) ادای " جان وین"
و " گری کوپر " و " برت لنکستر " و " آلن الد " را در خواهیم آورد بی اینکه نشانی از " ریتا هیورث " و " النا ترنر " و " کتی
جورادو " یا " ویوین لی " باشد .
یادش به خیر  ،به نیمه های اسفند که می رسیدیم ؛ می دانستیم که در بازگشت از آرتیست بازی گود های گل کوپ  ،با لباس
هایی که حاال دیگر نو نبود و سر و صورت زخمی و خاک آلود باید فریاد از تیر درد ضربه های کمربند پدر را در گلو خفه کنیم تا
مبادا صدای مان به گوش دختر همسایه برسد که زخم خجالتش از زخ م نیش شالق پدر  ،جان سوزتر بود  ...و اینک به نیمه های
اسفند که می رسیم ...
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دیدن این فیلم ها را از دست ندهید !

تعطیالت نوروز فرصت مناسبی برای فیلم دیدن است  .اگرچه شبکه های تلویزیونی با پخش فیلم ها و برنامه های گوناگون تالش می
ک نند اوقات فراغت مردم را پر کنند  ،با این حال فیلم هایی وجود دارد که شاید هیچگاه شانس پخش آن ها از رسانه ملی وجود مداشته
باشد  .در ادامه دو فیلم را پیشنهاد می کنم که دیدنشان در این ایام خالی از لطف نیست  .یک فیلم ایرانی و یک فیلم خارجی که هر
دوی آن ها مورد تایید منتقدان سینما فستیوال است .
از میان فیلم های ایرانی  ،فیلم " زندگی مشترک آقای محمودی و بانو " به کارگردانی روح اهلل حجازی را برای دیدن در ایام نوروز
پیشنهاد می کنم  .در این فیلم که نوشته علی طالب آبادی است  ،بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد  ،هنگامه قاضیانی  ،ترانه علیدوستی ،
پیمان قاسم خانی به ایفای نقش می پردازند .
از جوایزی که این فیلم تاکنون دریافت کرده است می توان به جایزه نپتک استرالیا در سال  1334اشاره کرد  .فروش این فیلم  ،در زمان
اکران معادل  833میلیون تومان بوده است .
" زندگی مشترک آقای محمودی بانو " داستان زوجی میانسالِ سنتی را روایت می کند که با آمدن میهمانانی به خانه شان که آن ها نیز
زوج هستند  ،اما جوان و مدرن و با تفکراتی مغایر با عقاید آن ها زندگی شان دچار تغییراتی می شود .
از دالیل پیشنهاد فیلم " زندگی مشترک آقای محمودی و بانو " به طور خالص ه به این نکات می توانم اشاره کنم که فیلم قصه گوست ،
شخصیت پردازی درستی دارد و برشی از زندگی آدم های جامعه محسوب می شود  .آدم هایی با تفکرات مختلف از نسل های متفاوت .
می نوانیم در این فیلم به تماشای انسان معاصر  ،درگیری های ذهنی  ،تناقضات و روابطش بنشینیم .
ندهید  .این فیلم که محصول سال  1334است فروشی معادل  458میلیون دالر داشته است  .از بازیگرانی که در "لوسی" به ایفای نقش
می پردازند می توان به اسکارلت جوهانسون و مورگان فریمن اشاره کرد .
"لوسی" از آن جهت در آن دسته از فیلم هایی قرار می گیرد که نباید تماشایش را از دست بدهیم که از سرگرم کننده بودن فراتر می
رود و به انسان و مسائلی همچون هستی  ،زمان  ،خلقت و … را می پردازد  ،مسائلی که او را به تفکر وا می دارد " .لوسی" فیلمی
سرگرم کننده  ،شریف  ،فلسفی و دینی است که در میان فیلم های امروز که بیشتر جنبه ی تجاری پیدا کرده اند  ،توانسته بسیار موفق
عمل کند .
دیدن " لوسی " و " زندگی مشترک آقای محمودی و بانو " را در ایام نوروز از دست ندهید .
سال دوم – نوروز 4931
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و اما به عنوان فیلم خارجی پیشنهاد می کنم دیدن فیلم " لوسی" به نویسندگی و کارگرانی الک بسون محصول کشور فرانسه را از دست

جدول فروش فیلم های سال 31
سال  9313سالی بود که در سینمای ایران رکورد پر فروش ترین فیلم توسط فیلم " شهر موش های دو "
شکسته شد و اگر بخواهیم خوش بینانه به وضعیت فروش فیلم ها در سال  13بنگریم باید بگوییم که سینما
وضعیت بدی نداشته است و امسال  8فیلم به روی پرده رفته اند که همگی فروشی باالتر از دو میلیارد تومان
داشته اند .
در گزارش دیگری در این ویژه نامه به تحلیل و بررسی تفضیلی اکران فیلم ها و سابقه ی فیلمسازها پرداخته ایم
و در جدول زیر نیز آمار فروش فیلم های سینمایی سال  9313به ترتیب پرفروش ترین فیلم آورده شده است .

نام فیلم

نام کارگردان

توضیحات

مرضیه برومند

پرفروش ترین فیلم تاریخ

فروش کل تهران و
شهرستان ها

شهر موش ها ۲

سینمای ایران
کمال تبریزی

طبقه حساس

 21/000/000/000تومان

نقطه قوت :
حضور رضا عطاران و پیمان

 6/000/000/000تومان

قاسم خانی را در مقام های
بازیگر و فیلمنامه نویس در
کنار نام کمال تبریزی

رگ خواب مخاطبان را در

معراجی ها

 0/000/000/000تومان

دست دارد
تهمینه میالنی
آتش بس ۲

ساخت نسخه های جدید از
فیلم های پر فروش
فیلمسازان در سال های
گذشته می تواند مخاطبان را
به سالن های سینما
بکشاند.
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مسعود ده نمکی

مسعود ده نمکی همچنان

توضیحات

نام فیلم

نام کارگردان

شیار ۳۴۱

نرگس آبیار

رد کارپت

رضا عطاران

خط ویژه

مصطفی کیایی

چ

ابراهیم حاتمی کیا

نام فیلم

نام کارگردان

توضیحات

کالشینکف

سعید سهیلی

فیلمی قصه گو و سرگرم

خواب زده ها

فریدون جیرانی

آنچه مردان درباره زنان

قربان محمدپور

فروش کل تهران و
شهرستان ها
 0/000/000/000تومان

تجربه ای جالب از رضا

 1/000/000/000تومان

عطاران که مخابان را به
سینما آورد
تجربه ای موفق بعد از " ضد

 1/000/000/000تومان

گلوله"
 1/140/000/000تومان

فروش کل تهران و
شهرستان ها
 2/040/000/000تومان

کننده
تجربه ای که به اندازه " من

 2/440/000/000تومان

مادر هستم " موفق نبود
2/400/000/000

نمی دانند
آذر ،شهدخت ،پرویز و

 2/070/000/000تومان

بهروز افخمی

دیگران
 2/070/000/000تومان

آرایش غلیظ

حمید نعمت هللا

مجرد چهل ساله

شاهین باباپور

ساکن طبقه وسط

شهاب حسینی

 2/150/000/000تومان

ملبورن

نیما جاویدی

 2/004/000/000تومان

پنج ستاره

مهشید افشار زاده

 2/200/000/000تومان

فرشته ها با هم می آیند

حامد محمدی

 2/070/000/000تومان

امروز

رضا میرکریمی

 2/000/000/000تومان

اکران این فیلم تا لحظه

 2/065/000/000تومان

تنظیم این گزارش همچنان
ادامه دارد
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نام فیلم

نام کارگردان

زندگی مشترک آقای

سید روح هللا حجازی

توضیحات

فروش کل تهران و
شهرستان ها
 500/000/000تومان

محمودی و بانو
خانوم

تینا پاکروان

 660/000/000تومان

متروپل

مسعود کیمیایی

 616/000/000تومان

چند متر مکعب عشق

جمشید محمودی

 000/000/000تومان

زندگی جای دیگری است

منوچهر هادی

 600/000/000تومان

شانس ،عشق و تصادف

آرش معیریان

 000/000/000تومان

المپ ۳۱۱

سعید آقاخانی

نام فیلم

نام کارگردان

سیزده

هومن سیدی

 000/000/۰۵0تومان

مستانه

حسین فرحبخش

 000/000/۰0۵تومان

مهمان داریم

محمدمهدی عسگرپور

 000/000/0۵0تومان

تراژدی

آزیتا موگویی

 000/000/010تومان

بیگانه

بهرام توکلی

 000/000/1۶0تومان

نام فیلم

نام کارگردان

اشباح

داریوش مهرجویی

 127/000/000تومان

کالسکه

آرش معیریان

 120/000/000تومان

برف

مهدی رحمانی

 200/000/000تومان

پنجاه قدم آخر

کیومرث پوراحمد

 250/000/000تومان

خانه ای کنار ابرها

سیدجالل دهقانی اشکذری

 200/000/000تومان

تجریش ناتمام

پوریا آذربایجانی

 200/000/000تومان

رستم و سهراب

کیانوش دالوند

اکران این فیلم تا لحظه

 706/600/000تومان

تنظیم این گزارش همچنان
ادامه دارد

توضیحات

فروش کل تهران و
شهرستان ها

توضیحات

فروش کل تهران و
شهرستان ها

تنظیم این گزارش همچنان
ادامه دارد

تمشک
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(پویانمایی)

اکران این فیلم تا لحظه

 200/000/000تومان

فروش کل تهران و

توضیحات

نام فیلم

نام کارگردان

حراج

حسین شهابی

روزگاری عشق و خیانت

داوود بی دل

همه چیز برای فروش

امیرحسین ثقفی

دربست آزادی

مهرشاد کارخانی

 00/000/000تومان

با دیگران

ناصر ضمیری

 00/000/000تومان

چهار باندی

محمدجعفر باقری نیا

گورداله

نادره ترکمانی

جمشید و خورشید

بهروز یغمائیان

شهرستان ها
 50/000/000تومان
اکران این فیلم تا لحظه

 204/100/000تومان

تنظیم این گزارش همچنان
ادامه دارد
اکران این فیلم تا لحظه

 215/700/000تومان

تنظیم این گزارش همچنان
ادامه دارد

اکران این فیلم تا لحظه

 41/000/000تومان

تنظیم این گزارش همچنان
ادامه دارد

(پویانمایی)

 200/200/000تومان
اکران این فیلم تا لحظه

 01/000/000تومان

تنظیم این گزارش همچنان
ادامه دارد

کاغذ خروس نشان

مریم میالنی

 01 /000/000تومان

فصل فراموشی فریبا

عباس رافعی

 00 /000/000تومان

دنیای پر امید

منوچهر هادی

 21 /000/000تومان

نطفه شوم

کریم آتشی

 21 /000/000تومان

ارسال آگهی تسلیت

ابراهیم ابراهیمیان

برای روزنامه

اکران این فیلم تا لحظه

 66/200/000تومان

تنظیم این گزارش همچنان
ادامه دارد

رهاتر از دریا

حمید طالقانی

 0/000/000تومان

زیباتر از زندگی

انسیه شاه حسینی

 4/200/000تومان

دوربین

محسن توکلی

اکران این فیلم تا لحظه

 2/000/000تومان

تنظیم این گزارش همچنان
ادامه دارد
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اشک و سکوت

اصغر نصیری

7/000/000تومان
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