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نرم نرمـک می رسد اينک بهــار

پشــت ســر گذاشــتن روزهــای آخــر اســفند و نزدیــک شــدن بــه فصــل بهــار ، همیشــه امیــد بــه زندگــی ، جبــران فرصــت هــای از دســت   •
رفتــه و بــه قــول فرنگــی هــا رفــرش ) Refresh ( شــدن را بــه دل آدمــی قــوت مــی بخشــد . مگــر مــی شــود ایــن همــه زیبایــی و طــراوت را دیــد و 
بــاز هــم  ایســتاد و ناامیــد بــود و در جــا زد . حــاال هرچقــدر کــه مــی خواهــد مصائــب و مشــکالت و دغدغــه هــا ســنگین تــر باشــد از تحمــل دوش 

ــم . ــرای تــاب آوردن . مــا همچنــان امیدواری هایمــان ب
بــا کمــک حــق و همــت دوســتان در تحریریــه ســینما فســتیوال ، ویــژه نامــه ی بهاریمــان یــا همــان »ســی نمــای بهــاری« ســه ســاله شــد . در   •
ایــن دوره ســعی کردیــم بــا پرداختــن بــه مهمتریــن رویــداد هــای ســینمایی در ایــران و جهــان شــما را از مهمتریــن اتفاقــات بــا خبــر کنیــم . در ایــن 
میــان آمــار و ارقــام هایــی هــم از فیلــم هــای اکــران شــده در ســال گذشــته ) 1394 ( و اکــران هــای نــوروزی دادیــم . امیــد کــه بــه دیــده ی شــما 

هــم خــوش بیایــد و مقبــول تــان گــردد .
مهــم تــر از همــه در بهاریــه امســال بــر آن شــدیم تــا بــه انــدازه وســعمان بــه ســینمای مســتند بپردازیــم . بخشــی از ســینمای مهــم ، جــدی   •
ــور  ــا حض ــردی ب ــتیم میزگ ــی خواس ــده اســت . م ــی توجهــی دی ــده و ب ــول مان ــت مغف ــته ی آن اس ــه بایســته و شایس ــور ک ــه آن ط ــذار ک و تاثیرگ
ــد  ــا هرچن ــای دغدغــه هــا و صحبــت هایشــان بنشــینیم کــه متاســفانه نشــد . ام ــم و پ ــزار کنی ــر هــا برگ کارکشــته هــای مستندســاز و جــوان ت
مختصــر ، و شــاید نــه آنطــور کــه شایســته ایــن بخــش از ســینمای ماســت بــه آن پرداختیــم . از دوســتان مستندســازی کــه در ایــن راه یــاری مــان 

ــود .  ــد ممنونیــم باالخــص شــهرام درخشــان کــه راهنمایمــان ب کردن
جشــنواره فیلــم فجــر امســال برخــالف دو ســال گذشــته جشــنواره ای پویاتــر بــه نظــر مــی رســید . جشــنواره ای کــه معــرف نســل تــازه ای   •
از فیلمســازان در ایــران بــود و جوایــز تقســیم شــده ی جشــنواره هــم بــر ایــن مســئله تاکیــد مــی کــرد . البتــه دغدغــه و  زاویــه مــا هــم مثــل زاویــه 
بســیاری از دوســتان نســبت بــه جشــنواره فجــر ، ایــن بــود کــه دادن جوایــز متعــدد بــه یــک گــروه جــوان کــم تجربــه ، بیــش از آنکــه مشــوق باشــد ، 
استعدادســوز اســت و خطرنــاک . امــا بــه هــر جهــت جشــنواره ی امســال ویترینــی بــود متنــوع و البتــه راضــی کننــده کــه اکــران عمومــی و اســتقبال 

مردمــی از آن فیلــم هــا ســنگ محکــی اســت بــر درســتی یــا اشــتباه حــرف هایمــان .
در ایــن ویــژه نامــه پرونــده ای آمــاده کــرده ایــم از ریــز و درشــت اتفاقــات جشــنواره کــه پــس از گذشــت چنــد مــاه از بزرگتریــن رویــداد   • 

ــت . ــف نیس ــش دور از لط ــورمان ، خواندن ــری کش هن
ــار  ــه منتقدانمــان آث ــگاه تیزبینان ــا تیــغ تیــز نقــد و ن ــم همچنــان ب ــا کنــون عمــل کــرده ای ــا در ســینما فســتیوال ، همانطــور کــه ت م  •
ســینمایی را رصــد مــی کنیــم و دلســوزانه در جهــت آینــه بــودن و نشــان دادن کــژی هــا و خوبــی هــا گام برمــی داریــم . امیــد کــه در ســال 

ــردد .   ــر گ ــور ت ــینما پرن ــان در س ــای امیدم ــه ه ــش رو بارق پی

                                                                                                                                هیئت تحریریه ویژه نامه سینمای بهــــار
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عصــر یــک روز در اواســط اســفند مــاه از ســینما فســتیوال تمــاس گرفتنــد و گفتنــد متنــی بنویــس بــرای ســینمای مســتند کــه در شــماره 
بهــار منتشــر بشــه . بعــد یــک ســال بــی کاری باالخــره کاری پیــدا کــرده بــودم و ســخت گرفتــارش شــده بــودم . امــا همیــن بیــکار بــودن 

باعــث شــد کــه وقــت بــذارم و دربــاره پخــش در ســینمای مســتند چنــد کلمــه بنویســم .
بــر ایــن بــاورم کــه مشــکل عمــده مستندســازان پخــش و فــروش آثــار مســتند اســت و چــون همــواره در روابــط کارمنــدی اقــدام بــه ســاخت 
ــا موسســه هــا و نهــاد هــای دولتــی و  ــط کار منــدی داشــتن قــرار داد ب فیلــم مســتند میکننــد دچــار مشــکل مــی شــوند . منظــور از رواب
خصوصــی اســت . بــه طــور تقریبــی بایــد گفــت ســینمای مســتند فاقــد ســرمایه گــذار در بخــش خصوصــی اســت و بــه همیــن دلیــل بــازار 

نــدارد . و همیــن نداشــتن بــازار موجــب مــی شــود مســتند ســازان دوره هــای طوالنــی بیــکاری داشــته باشــند .
در هــر ســال حــدود پانصــد فیلــم مســتند در ایــران تولیــد مــی شــود . از ایــن تعــداد تنهــا یکصــد فیلــم وارد بــازار جشــنواره هــا مــی شــود 
و بخشــی هــم برنامــه هــای تلویزیــون اســت کــه ســعی شــده بــه ســاختار مســتند نزدیــک شــوند امــا فیلــم مســتند محســوب نمــی شــوند . 
پیــش از ایــن بیشــتر فیلــم هــا تولیــد تلویزیــون بــود امــا بــا محــدود کــردن بودجــه فیلــم مســتند و برچیــدن بســاط گــروه هــای مســتند 
بــه بهانــه تشــکیل شــبکه مســتند تولیــد فیلــم مســتند در تلویــزون محــدود شــد کــه خــودش بحــث جدایــی اســت . در هــر ســال 80 فیلــم 
توســط مرکــز گســترش ســینمای مســتند تولیــد مــی شــود . بــود جــه ایــن فیلــم هــا بیــن 35 تــا 70 میلیــون تومــان اســت . تــا اینجــا اتفــاق 
خاصــی نیفتــاده جــز اینکــه وضــع درآمــد مســتند ســاز هــر ســال بدتــر مــی شــود . امــا مشــکل درســت جایــی اســت کــه بــا پخــش فیلــم 

مســتند مواجــه هســتیم .

  سينمای مستند و چشم اندازی جديد

  پژمان مظا هری پور
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امســال 11 فیلــم در جشــنواره فجــر بــه نمایــش در آمــد . ایــن فیلــم هــا در کنــار فیلــم هــای داســتانی نمایــش داده شــدند . مخاطــب بــرای فیلــم 
هــای مســتند در هرســانس در  ســالن بــرج میــالد بیــن 200 تــا 800 نفــر بــود . ایــن آمــار بــرای فیلــم مســتند خــوب اســت . مســتند هــا هــم کاملــن 
ســینمایی بــودن . بیننــده بــا فیلــم ســینمایی طــرف بــود و نــه برنامــه تلویزیــون . فیلــم هــا اونقــدر جــذاب بــود کــه مخاطــب هــای فیلــم داســتانی را 
هــم جلــب کنــد . امــا بودجــه مســتند هــا قابــل مقایســه بــا ســینمای داســتانی نیســت . و البتــه در بیــن فیلــم هــای داســتانی هــم دیدیــم کــه فیلــم 

هــای موفــق جشــنواره همگــی ســاختار مســتند داشــتند ویــا موضــوع هــا بــه فضــای مســتند نزدیــک بــود .
  

ــه ای و  ــی حرف ــازار مــی بینیــم کــه چرخــه مســتند ســازی در کشــور معیــوب اســت . مرکــز گســترش فاقــد بازرگان ــن ب ــه ای ــا توجــه ب  اکنــون ب
تــوان منــد در خصــوص فــروش فیلــم هاســت و  فقــط بــرای خالــی نبــودن عریضــه بــه ارائــه آمــار بســنده میکنــد . تکلیــف مســتند ســاز هــا چــه 
در نقــش کار گــردان و چــه در نقــش تهیــه کننــده بــا فیلــم هایشــان مشــخص نیســت . اگــر بخواهنــد فیلمشــان را وارد بــازار ویدئویــی کننــد آنقــدر 
ســر میدوانندشــان کــه وقتــی بــه نتیجــه هــم برســند دیگــر ارزش اقتصــادی نــدارد . ســاختار پخــش در هنــر و تجربــه پاســخگوی هزینــه فیلــم هــا 

نیســت امــا از هیچــی بهتــر اســت .

   امــا یــک اتفــاق جدیــد  افتــاده اســت . و آن اینکــه در ســینمای مســتند حــرف ســرمایه گــذاری خصوصــی و پخــش خصوصــی قــوت گرفتــه . ایــن 
بهــار بــا بقیــه بهــار هــا بــرای ســینمای مســتند متفــاوت اســت . بایــد منتظــر تهیــه کنندگانــی باشــیم کــه دستشــان را تــو جیبشــان کــرده انــد 
ــا ایــن وضعیــت فیلــم هــای مســتند مالــک خصوصــی پیــدا مــی کننــد . و ... دولــت بایــد بپذیــرد کــه  ــرای ســاخت فیلــم ســینمایی مســتند . ب ب
بودجــه چهــار میلیــارد  تومانــی بــرای یــک ســال ســینمای مســتند کافــی نیســت . ســازمان ســینمایی بایــد بــا ســینمای مســتند مثــل ســینمای 
داســتانی رفتــار کنــد . تنهــا کافــی اســت دوتــا از پــروژه هــای فاخــر چنــد میلیــاردی  کــه نتیجــه اش جــز شکســت چیــزی نبــوده صــرف ســاخت 
مســتند شــود . اگــر فیلــم بــد باشــد ســازنده خــود را در معــرض ورشکســتگی میبینــد و اگــر هــم خــوب باشــد فــروش میکنــد و ســرمایه بــا ســود 
بــرای فیلــم بعــدی بــاز مــی گــردد . در ایــن میــان دیگــر دولــت تعییــن کننــده نیســت و مســتند ســازان هــم در صــف دریافــت پــروژه و ســفر هــای 
ادیســه وارد در طبقــات مرکــز گســترش و تلویزیــون ســرگردان نمــی شــوند . از ســوی دیگــر کســانی کــه واقعــن مســتند ســاز هســتند  درگیــر تولیــد 

مــی شــوند و جایــی بــرای آماتــور هــا کــه دارنــد تبدیــل بــه یکــی از معضــالت ســینمای مســتند مــی شــوند باقــی نمــی مانــد .

                                                                                                                                     پژمان مظا هری پور  - مستند ساز
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وقتــی کــم کــم بــه مــرزی از روزهــای مانــده زندگــی نزدیــک میشــوی ، کــه فرصتهــا بــرای آینــده کمتــر مــی شــود ، بــاز هــم بــه آینــده 
امیــدوار هســتی ،  امیــدواری چــون هنــوز نفــس مــی کشــی .

ســینمای مســتند هــر روز بــر عمــرش در ایــران اضافــه مــی شــود و هــر روز ریشــه هایــش عمیــق تــر مــی شــود ایــن ریشــه هــا از جایــی 
تغذیــه مــی کنــد کــه جــان و عشــق مســتند ســازان ایرانــی بــر آن قــرار گرفتــه اســت مســتند ســازان در ایــران هــم بایــد خــاک باشــند و 
هــم میــوه آن هــم بــه طــور همزمــان ، ایــن تصویــر ، حالتــی اســت از خنــده و غــم ، همــه مــا ایــن تصویــر را مــی بینیــم و مــی شناســیمش 
امــا ریشــه هــا آنچنــان در وجودمــان رخنــه کــرده اســت کــه راهــی جــز مانــدن و ادامــه دادن وجــود نــدارد ، باغبــان ایــن درخــت بیــش از 
هرکــس از ایــن وضــع راضیســت چــرا کــه مــی دانــد ایــن درخــت بــه مراقبتــی نیــاز نــدارد وقتــی کــه خــود همــه کارهــای خــود را انجــام 
مــی دهــد او هــر روز فربــه تــر از دیــروز بــه درختــی کــه هــر ســال میــوه هــای بهتــری مــی دهــد تکیــه مــی کنــد و در زیــر ســایه عافیتــش 

،  نفســی تــازه مــی کنــد . 
امســال هــم بــرای مــن در حالــی مــی گــذرد کــه شــروعش بــا فیلــم و پایانــش بــا فیلــم اســت همــه روزهــای ایــن ســال 365 روزه را در میــان 
هــزاران هــزار نگرانــی و تــرس بــرای بــزرگ شــدن فرزنــدی از فیلــم هایــم گذرانــدم و در پــس آن همــه زایمــان آرام آرام خســته مــی شــوم 
، مــادری خســته بــرای فرزندانــی منتظــر و امیــدوار ، چگونــه مــادری مــی توانــد باشــد و ایــن همــه ، آن هنــگام عمیــق تــر مــی شــود کــه 

مــادران دیگــر هــم در همیــن حــال بســر مــی برنــد ،  مــا خســته ایــم امــا مادریــم و مــادر چــه چــاره ای دارد جــز ادامــه دادن . 
ای کاش مســتند ســازان نخواهنــد بــرای لقمــه نانــی همــه زیبــای تخیــالت خــود را بــرای تولــد یــک فرزنــد بــزرگ بســوزانند . ای کاش باغبــان 

کمــی بــه خــود بیایــد واندکــی بــرای آرامــش ایــن درخــت پربــار تــالش کنــد .

ســينمای مســتند و ريشــه هــای عميقــش 
ــازان  ــتند س ــان مس در دل و ج

رضـا فـرهـمند
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ای کاشــها در ابتــدای هــر ســال هــزاران هــزار بــار تکــرار مــی شــود و باغبــان صــدای هیچکــدام از مــا را نمــی فهمــد ، او بــه خوابــی عمیــق  رفته اســت 
خوابــی عمیــق تــر از هــزاران معنــای فراموشــی و امســال دیگــر امیــدی بــه بیــدار شــدنش نداریــم بنابرایــن ســالی دیگــر  را آغــاز مــی کنــم امــا بــا 

آرزوهایــی دیگــر .
آرزو مــی کنــم بــرای همــه ریشــه هــای ایــن درخــت و بــرای همــه میوهــای پــر بــارش تــا بیــش از گذشــته از هــم مراقبــت کننــد ، در پایــان ایــن 
ســال آرزو مــی کنــم خــود باغبــان خــود باشــیم . آرزو مــی کنــم خــود ، مــادران غــم خــوار هــم باشــیم و دســت خســته هــم را بفشــاریم تــا گرمــای 

آن اندکــی از خســتگی هامــان بکاهــد و ایــن همــه نــه بــرای پیــر نشــدن مــادران اســت کــه بــرای پربــار شــدن ایــن درخــت ســترگ اســت .
و باغبــان مــی خنــدد زیــرا مــی دانــد حاصــل ایــن همــه آرزوی جدیــد ، فربــه تــر شــدن درخــت اســت و مــا نیــز خواهیــم خندیــد زیــرا همــه مــی 

داننــد کــه او دیگــر یــک باغبــان نیســت .

                                                                                                                                       رضا فرهـمند - مستند ساز
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از چنــد روز پیــش کــه پیشــنهاد نوشــتن یادداشــتی بــا محوریــت ســینمای مســتند ایــران بــرای ویــژه نامــه نــوروز بــه مــن شــد ، بــه ایــن 
ــود بودجــه و کمــک  ــد و علمــی؟ از کمب ــوزش نظام من ــران بنویســم ؟ از فقــدان آم ــدام مشــکل مستندســازی در ای ــه از ک ــردم ک فکــر می ک
هزینه هــای  بخــش دولتــی و عــدم اعتمــاد و ریســک تهیه کننــدگان بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری در فیلمهــای مســتند ؛ ) بخصــوص 
بــرای فیلمهــای مســتقل ( ؟ از کمبــود عرضــه کننــدگان و پخش کننــدگان فیلمهــای مســتند در بازارهــای جهانــی ؟ از عــدم اســتقبال تلویزیــون 
از ســرمایه گــذاری و یــا خریــد طیــف وســیعی از مســتندهای ایرانــی ) دوبــاره بخصــوص فیلــم هــای مســتقل ! ( ؟ از محدودیــت فضــای ارائــه و 
اکــران فیلمهــا ؟ از وجــود خطــوط قرمــز پررنــگ و محدودیــت فیلمســازان در انتخــاب ســوژه ) بخصــوص در مســتندهای اجتماعــی و سیاســی 

( ؟ و یــا هــزاران مشــکل و معضــل دیگــری کــه گریبــان ایــن ســینمای نحیــف و شــریف را گرفتــه اســت ؟ 
امــا تصمیــم گرفتــم این بــار نیمــه ي پــر لیــوان را ببینــم . بــا وجــود تمــام ایــن مشــکالت و محدودیــت هــا ، اگــر بــه مســتندهای ایرانــی  چنــد 
ســال اخیــر نگاهــی اجمالــی بکنیــم ، متوجــه مــی شــویم کــه ســینمای مســتند ایــران نــه تنهــا زنــده اســت و نفــس می کشــد ، بلکــه روز 
بــه روز و ســال بــه ســال در حــال رشــد و جوانــه زدن اســت . بــدون شــک ، هــر کســی کــه فیلمهــای مســتند ایــن ســالهای ســینمای ایــران را 
پیگیــری کــرده باشــد ، نمــی توانــد منکــر ایــن حقیقــت شــود کــه ســینمای مســتند ایــران در حــال پوســت انــدازی و نــو شــدن اســت . نســل 
جدیــد و جــوان مستندســازان ایرانــی ، بــا اینکــه نــگاه بــه آثــار برجســته ی فیلمســازان نســل هــای پیشــین دارنــد ؛ امــا بــا انتخــاب ســوژه 
هــای جســورانه تــر ، اســتفاده از فــرم هــا و شــکل های روایــی خالقانــه تــر ؛ و کیفیــت و نــگاه بصــری بهتــر و ســینمایی تــر فصــل جدیــدی 

را در تاریــخ ســینمای مســتند ایــران رقــم زده انــد .
ــا جشــنواره هــای داخلــی فیلــم نمــی ســازند . حضــور پررنــگ فیلمهــای مســتند  ــرای تلویزیــون ی  فیمســازان ایــن نســل ، دیگــر فقــط ب

هوای سينمای مستند بهاری ست ...

کـوروش عـطائی
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ایرانــی در جشــنواره هــای درجــه یــک و معتبــر جهــان در چنــد ســال اخیــر گــواه ایــن مدعاســت . انتخــاب ســوژه هایــی کــه بــا وجــود بومــی و 
ــه شــکلی جــذاب و ســینمایی از ویژگی هــای  ملــی بــودن قابــل درک و دریافــت در بیــن ملــت هــای گوناگــون باشــد و روایــت ایــن ســوژه هــا ب

مثبتــی اســت کــه مــی تــوان در فیلمهــای چنــد ســال اخیــر مستندســازان جــوان ایرانــی مشــاهده کــرد .
هرچنــد عــالوه بــر مشــکالت بیرونــی کــه در ابتــدای مطلــب ذکــر کــردم ، ضعــف هــا و کاســتی هــای بســیاری هــم در خــود مــا فیلمســازان مســتند 
وجــود دارد . هنــوز هــم در بســیاری از فیلمهــا فقــدان طــرح منســجم و فیلمنامــه بیــداد می کنــد ؛ هنــوز هــم جــدی نبــودن نــگاه بصــری ســینمایی 
در خیلــی از فیلمهــا احســاس می شــود ، و از همــه مهتــر اینکــه هنــوز هــم فیلمســازانی وجــود دارنــد کــه خودشــان کارشــان و ســینمای مســتند را 
آنگونــه کــه بایــد جــدی نمی گیرنــد . امــا بــا همــه ی اینهــا ؛ در مجمــوع ، حجــم فیلمهــای درخشــان ســاخته شــده بــه قــدری هســت کــه بتوانیــم 

از ایــن معضــالت چشــم بپوشــیم .
در ســالی کــه گذشــت ، مســتندهای بســیار خوبــی را شــاهد بودیــم کــه از میــان آنهــا می خواهــم بــه ســه فیلــم خــوب و موفــق از نظــر خــودم  

اشــاره کنــم تــا صرفــًا معرفــی باشــد بــرای کســانی کــه ایــن فیلــم هــا را ندیــده انــد :
ــالح و  ــای اص ــکار در کانون ه ــان بزه ــاره ی نوجوان ــه ي او درب ــه گان ــم از س ــومین فیل ــکوئی و س ــرداد اس ــاخته مه ــح« س ــای دم صب ــم »رؤیاه  فیل
تربیــت ، کــه موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن تصویربــرداری از جشــنواره ســینما حقیقــت شــد و در همیــن اواخــر هــم در 
اولیــن حضــور جهانــی اش در جشــنواره برلیــن ، موفــق شــد جایــزه ي ویــژه ي عفــو بیــن الملــل را نصیــب خــود کنــد و پــس از آن هــم در چندیــن 

جشــنواره جهانــی دیگــر حضــور یافتــه اســت .
ــای  ــتان رؤی ــر داس ــت ، و روایتگ ــده اس ــش در نیام ــه نمای ــران ب ــوز در ای ــفانه هن ــه متاس ــی ، ک ــم مقام ــاره قائ ــاخته ي رخس ــونیتا« س ــم »س فیل
خوانندگــی نوجوانــی افغــان و تــالش او بــرای رســیدن بــه هدفــش اســت . کــه حضــور جهانــی بســیار موفــق و چشــمگیری داشــته و از جوایــز آن 
مــی تــوان بــه جایــزه ویــژه تماشــاگران جشــنواره ایدفــا ، و جایــزه تماشــاگران و جایــزه بهتریــن مســتند ســینمای جهــان جشــنواره ســاندنس 

اشــاره کــرد . 
و ســومین فیلــم ، مســتند »فصــل هــرس« ســاخته ي لقمــان خالــدی ، کارگــردان جــوان  ، خــالق و پــرکار ســالهای اخیــر ســینمای مســتند ایــران 
اســت . ایــن فیلــم کــه موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن فیلــم و بهتریــن کارگردانــی از جشــنواره ســینما حقیقــت شــد ، روایتگــر قصــه ي مــردی 

اســت کــه مدعــی اســت بــا روش هــای طــب ســنتی و گیاهــی موفــق بــه کشــف دارویــی بــرای درمــان ســرطان شــده اســت ...
فیلم هــای نمونــه بــاال ؛ مشــتی از خــروار فیلمهــای خــوب ســاخته شــده در ســالهای اخیــر ، و گــواه ادعــای مــن دربــاره ي بهــاری اســت کــه بــه  

ســینمای مســتند ایــران آمــده اســت . بــه امیــد پربارتــر شــدن بهــار ســینمای مســتند ، در بهــار و ســالی کــه پیــش روی مــا اســت .

کـوروش عـطائی - مستند ساز
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اصطــالح فیلــم مســتند تــا دهــه 1920 و 1930 بــه انــواع مختلــف فیلــم هــای غیــر داســتانی خالقانــه در ســینمای کالســیک پــس از جنــگ 
جهانــی اول اطــالق مــی شــد . ریشــه هــای ســینمای مســتند در فــرم زنــده و دیرپایــی نهفتــه اســت کــه در کتــاب هــای مصــور نیمــه دوم 
ــی  ــوالت فرهنگ ــن تح ــک و در دام ــوالت تکنولوژی ــا تح ــان ب ــینما ، هم زم ــور س ــش از ظه ــازی پی ــود . مستندس ــه ب ــا گرفت ــم پ ــرن نوزده ق
 ) Magic Lantern ( ــادو ــراغ ج ــم ، از چ ــرن نوزده ــای اول ق ــت . در دهه ه ــه یاف ــو ادام ــون و ویدئ ــا دوران تلوزی ــد و ت ــاز ش ــی آغ و اجتماع
اغلــب بــرای اجــرای برنامه هــای ســمعی ـ بصــری دربــاره علــم ) خصوصــًا نجــوم ( ، اخبــار روز ، ســفرها و ماجراهــای شــگفت انگیز اســتفاده 
می شــد . اگــر چــه در اواخــر قــرن 18 و اوایــل قــرن 19 از چــراغ جــادو بــرای مفاهیــم خیالــی یــا ماوراء الطبیعــی اســتفاده مــی شــد ، ولــی 
تــا اوایــل دهــه 1860 بیشــتر در جهــت موضوعــات مســتند بــه کار مــی رفــت . در ســه دهــه آخــر قــرن نوزدهــم تعــداد زیــادی از ایــن گونــه 
برنامه هــا توســط ماجراجویــان ، باســتان شناســان و کاشــفان اجــرا مــی شــد ، خصوصــًا موضــوع زندگــی در قطــب از دیــدگاه مــردم شــناختی 
ــد مســتندهای  ــی مســتند ، پیــش از ظهــور ســینما وجــود داشــتند . مانن ــواع اصل ــود . بیشــترین ان ــورد توجــه ب ، از ســال 1865 بســیار م
ــرن  ــه دوم ق ــه در نیم ــه آن ک ــی . خالص ــی و جنگ ــتندهای علم ــی و مس ــای اجتماع ــی ، زمینه ه ــی ، باستان شناس ــردم شناس ــفرنامه ای ، م س

نوزدهــم ، برنامه                 هــای مســتند بــه بخشــی مهــم از حیــات فرهنگــی طبقــه متوســط اروپــا و آمریــکای شــمالی تبدیــل شــده بــود . 

ــتانی  ــر داس ــای غی ــداد فیلم ه ــت ، تع ــمالی رواج می یاف ــکای ش ــا و آمری ــرعت در اروپ ــه س ــازی ب ــه فیلمس ــا 1897 ک ــال های 1894 ت در س
بیشــتر از فیلم هــای داســتانی بــود . بــرادران لومیــر فیلمبردارانــی را بــه کشــورهای مختلفــی ، در اروپــا ، آمریــکای شــمالی و مرکــزی ، آســیا 
ــد کــه محتــوا و حتــی ترکیــب بنــدی آنهــا از برنامه هــای  و آفریقــا می فرســتادند . آنهــا در ایــن ســفرها فیلم هایــی را فیلمبــرداری می کردن

  از فيلم مستند تا سينما ـ حقيقت

عـباس روزبـهانی
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مســتند ســفرنامه ای ســابق کــه توســط چــارغ جــادو ثبــت و ضبــط مــی گردیــد بــه عاریــت گرفتــه 
شــده بــود . ایــن رویــه »ســینمای ســرگرمی«  مــورد توجــه مــردم بــود ، تــا آن کــه نمایــش دهنــدگان 
ــر  ــار یکدیگ ــابه را کن ــای مش ــا موضوع ه ــی ب ــد و فیلم های ــل کنن ــه را تعدی ــن روی ــد ای ــعی کردن س
قــرار دهنــد و در بســیاری مــوارد توضیحــات مفصلــی را بــا آنهــا همــراه کننــد . از ســال 1898 نمایــش 
ــا  ــد . ب ــل کردن ــه مســتندهای بلنــد تبدی دهنــدگان در کشــورهای مختلــف ، اســالید و فیلم هــا را ب
ظهــور فیلــم داســتانی در ســال های 1901 تــا 1905 فیلــم غیــر داســتانی رواج خــود را از دســت داد . 
ایــن مشــکل هنگامــی برطــرف شــد کــه بــرادران پاتــه در ســال 1908 بــه پخــش هفتگــی فیلم هــای 
ــه« ابتــدا در پاریــس و ســال بعــد در  خبــری پرداختنــد . ایــن فیلم هــا تحــت عنــوان »روزنامــه پات
سراســر فرانســه ، آلمــان و انگلســتان پخــش مــی شــدند . در 8 آگوســت 1911 هفتــه نامــه پاتــه در 
آمریــکا نیــز پخــش شــد و بــه ســرعت افــراد دیگــری نیــز بــه تقلیــد آن پرداختنــد . هــر چنــد الزم 
بــه ذکــر اســت کــه فیلم هــای مســتند در ســالهای رکــودش بــه دلیــل پیدایــش فیلم هــای داســتانی 
نیــز همچنــان مــورد توجــه طبقــه متوســط و بــاالی جامعــه بــوده و کارکردهــای ایدئولوژیــک مهــم و 

پرمعنایــی داشــتند .

ــک  ــان و بلژی ــه ، آلم ــتان ، فرانس ــتعمرات انگلس ــیاری در مس ــای بس ــال 1905 ، فیلم ه ــس از س  پ
ــر داســتانی نقــش  ــی اول ، فیلم هــای غی در آفریقــای مرکــزی ســاخته شــد . در طــول جنــگ جهان
ــدا از ورود  ــش در ابت ــه ارت ــد پای ــران بلن ــا و افس ــه دولت ه ــر چ ــتند اگ ــات داش ــی در تبلیغ مهم
ــدند  ــه ش ــه زودی متوج ــی ب ــد ، ول ــری می کردن ــا جلوگی ــدم جبهه ه ــوط مق ــه خط ــازان ب مستند س
ــن  ــرم و مطمئ ــا را دلگ ــود آنه ــهرهای خ ــاکنین ش ــد س ــا می توانن ــه تنه ــتند ن ــای مس ــه فیلم ه ک
کننــد ، بلکــه بــا نمایــش در کشــورهای بــی طــرف بــر افــکار عمومــی نیــز تأثیــر می گذارنــد . در آمریــکا فیلم هــای داســتانی کــه جنــگ را تصویــر 
می کردنــد ، ممنــوع بودنــد زیــرا ادعــای بی طرفــی آمریــکا را نقــض می کردنــد ، ولــی فیلم هــای مســتند بدیــن علــت کــه تنهــا اطالعــات را ارائــه 

ــدند .  ــش داده می ش ــد و نمای ــان تولی ــس از آن همچن ــز پ ــگ و نی ــول جن ــتند ها ، در ط ــوع مس ــن ن ــتند . ای ــش داش ــازه نمای ــد ، اج می کردن

عرضــه تجهیــزات صدابــرداری ســر صحنــه در حوالــی ســال 1960 نقطــه عطفــی در پیشــرفت مستندســازی بــه شــمار می آیــد . نقطــه عطــف 
بعــدی در دهــه 1980 بــا گســترش فزاینــده تجهیــزات ارزان ویدئویــی اتفــاق افتــاد ، و ســینمای مســتند بیــش از ســینمای داســتانی از ویدئــو 
ــگ  ــس از جن ــه در دوران پ ــالنی را ک ــر س ــبکه های غی ــد و ش ــل ش ــش تبدی ــرای نمای ــن مج ــه مهم تری ــون ب ــرد . تلوزی ــره ب ــد به ــرای تولی ب
جهانــی دوم گســترش یافتــه بــود بــه دســت گرفــت و ســرمایه گــذاری تلوزیــون در خلــق آثــار مســتند و توجــه بــه ســینمای مســتند بی ســابقه 
بــود . فیلمســازان خــالق از فنــاوری جدیــد در جهــت گسســت از شــیوه های قبلــی مســتند ســازی و ایجــاد تحــول در آنهــا اســتفاده کردنــد و 
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بــر آن نام هایــی همچــون »ســینمای بی واســطه« و ســینما  ـ حقیقــت نهادنــد . ایــن دو اصطــالح معنــای متفاوتــی یافتنــد و در حالــی کــه ســینمای 
بــی واســطه بــه روش هــای مشــاهدتی اشــاره دارد ، ســینما ـ حقیقــت رویکــردی فعال تــر را از طریــق مواجهــه و رویارویــی پیشــنهاد می کنــد . امــا 
در عمــل همــواره ثابــت شــده کــه بهتــر اســت فیلمســاز ســینما ـ حقیقــت را ناظــر مشــارکت کننــده تلقــی کنیــم . تأکیــد بــر فیلمســازی کــه در 
فضــای مقابــل دوربیــن دخالــت مــی کنــد و بــه عنــوان عامــل محــرک موضــوع عمــل می نمایــد بیشــتر وجــه مشــخصه ســینما ـ حقیقــت فرانســه 

اســت . 

ــه 1960 در  ــل ده ــه در اوای ــازانی ک ــه فیلمس ــان ، خاص ــل ، آمریکائی در مقاب
ــه  ــکاک ، پن ــارد لی ــرت درو ، ریچ ــد ) راب ــکاران درو« کار می کردن ــروه »هم گ
ــد  ــاهدتی تر بودن ــدار روش مش ــلز و ...( ، طرف ــد مایس ــرت و دیوی ــر ، آلب بیک
ــًا  ــوده و عموم ــتی ب ــش ژورنالیس ــی گرای ــکا زاده نوع ــت آمری ــینما حقیق . س
ــوذ  ــوع نف ــا در موض ــد ت ــالش نمی کن ــن ت ــت . دوربی ــناختی اس ــد روانش ض
کنــد تــا خــود درونــی و پنهانــی آن را آشــکار نمایــد ، بلکــه رفتارهــای ظاهــری 
ــده  ــاز و بینن ــد و فیلمس ــت می کن ــف ثب ــای مختل ــوع را در موقعیت ه موض
ــه نحــوی درک کننــد . فیلمســازان  ــا تماشــای آنهــا موضــوع را ب می تواننــد ب
ســینماـ  حقیقــت آمریــکا بــه خــالف روش هــای پیشــین از هدایــت موضوعــات 
خــودداری می کردنــد . بــه عبــارت دیگــر ، آنهــا از »کارگردانــی« فیلــم پرهیــز 
ــا  ــگاه کننــد ی ــه دوربیــن ن ــد . موضوعــات می توانســتند هــر از گاه ب می نمودن
حتــی بــا ســازندگان فیلم هــا حــرف بزننــد ، امــا بهتــر ایــن بــود کــه موضــوع 
ــا جهــان خــارج ارتبــاط برقــرار کنــد . اگــر  ــه صالحدیــد خــود مســتقیمًا ب ب
موضــوع می خواســت کــه هدایــت شــود ، در ایــن صــورت طلــب راهنمایــی بــه 
ــرار گرفتــن در  ــل می شــد و ارزش ق لحظــه ای مناســب و آشــکار کننــده تبدی
فیلــم را می یافــت . هــدف فیلمســاز پاســخ گفتــن بــه تالش هــای فــرد بــرای 

نمایــش خــود بــود و نــه بازنمایــی آنهــا ، و لــذا ســاختن موضــوع بــر اســاس پیــش فرض هــای خــود . از ایــن رو در تیتــراژ بســیاری از فیلم هــای 
ــه حســاب می آمــد . ــف« فیلــم ب ــام کارگــردان نبــود ، در واقــع فیلمبــردار معمــواًل »مول ســینما ـ حقیقــت نشــانی از ن

 ســینما ـ حقیقــت آمریــکا را می تــوان در برابــر رویکــرد فرانســوی ایــن نــوع مســتند کــه توســط ژان روش و ادگار مــورن )کــه اصطــالح ســینما 
ــرای  ــی ب ــی درام اجتماع ــق نوع ــه خل ــردد و ب ــل می گ ــال تبدی ــریکی فع ــه ش ــاز ب ــرد ، فیلمس ــن رویک ــرار داد . در ای ــاخت( ق ــت را س ـ حقیق
دوربیــن کمــک می کنــد . موضــوع امــکان می یابــد تــا زندگــی خــود را در برابــر فیلمســاز بــازی کنــد ، بــازی ای » کــه ارزش حقیقــت روانکاوانــه 
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را دارد ، یعنــی دقیقــًا آنچــه مخفــی یــا ســرکوب شــده اســت بــه ســطح می آیــد. « تأکیــد بــر روانشناســی و مشــارکت فعــال فیلمســاز در میزانســن 
ــد ،  ــتفاده کردن ــد اس ــت های بلن ــرک و برداش ــن متح ــروه از دوربی ــر دو گ ــد . ه ــز می کن ــا متمای ــاهدتی آمریکایی ه ــبک مش ــرد را از س ــن رویک ، ای
امــا آمریکایی هــا بــر آدم هــای سرشناســی تمرکــز کردنــد کــه در ارائــه خــود بــه بیننــده و بــه مــردم ) و غالبــًا حتــی بــه دوربیــن ( از نوعــی تبحــر 
برخوردارنــد . گــروه درو قصــد داشــت در چارچــوب قراردادهــای ژورنالیســم حاکــم داســتانی را پوشــش دهــد و مــرز مشــخصی را میــان گزارش گــران 

فیلمســاز و مردمــی کــه در فیلــم ظاهــر می شــوند ایجــاد نمایــد . 

ــد و  ــل می کردن ــانه عم ــان شناس ــوب انس ــک چارچ ــتر در ی ــوی ها بیش فرانس
ــط  ــک خ ــا در ی ــای آنه ــتند . فیلم ه ــتانی نداش ــط داس ــه خ ــی ب ــه چندان عالق
زمانــی آزاد پیــش مــی رود . ســازندگان فیلــم بــه موضوعــات خــود کامــاًل نزدیــک 
ــوال  ــر س ــان را زی ــازی مستندش ــد فیلمس ــود فراین ــان خ ــا در پای ــوند ، ام می ش
ــر  ــاید غی ــد و ش ــخیص می دهن ــی تش ــرای بهره کش ــات آن را ب ــد ، امکان می برن
ــینمای  ــه 1960 س ــد . در ده ــی می دارن ــودن آن را گرام ــی ب ــش بین ــل پی قاب
ــای  ــه فیلم ه ــت ک ــت یاف ــابقه دس ــی س ــی ب ــار و محبوبیت ــه اعتب ــتند ب مس
داســتانی ای نظیــر دکتــر اســترنج الو )1963( ســاخته اســتنلی کوبریــک و شــب 
یــک روز ســخت )1964( ســاخته ریچــارد لســتر ، و ... بــا اســتفاده از فنــون ســینما 
ـ حقیقــت در جهــت افــزودن بــر حــس واقعیــت ، دســتاوردهای ایــن نــوع ســینما 

ــه رســمیت شــناختند .  را ب
ــیرهای  ــا مس ــت ، ام ــه یاف ــز ادام ــس از 1968 نی ــت پ ــینما ـ حقیق ــد س ــر چن ه
ــاالت متحــده فردریــک وایزمــن ظهــور  ــز در پیــش گرفــت . در ای ــدی را نی جدی
کــرد ، فیلمســازی کــه در آثــار خــود بــر نهادهــای مهــم آمریکایــی متمرکــز شــده 

اســت . او بــه اســتفاده از رویکــرد مشــاهدتی خــود ) و اصــالح آن ( ادامــه داده و مســتندهایش می کوشــند بیننــده را بــه اعمــاق موضــوع خــود ببرنــد 
. راجــر گــراف و مارســل افولــس دو چهــره برجســته دیگــر از نســل دوم فیلمســازان ســینما ـ حقیقت انــد . آثــار افولــس حاکــی از احیــای دوبــاره 
ــه  ــر ســینما ـ حقیقــت کــم و بیــش ب ــان ناپذی ــات ظاهــراً پای ــر امکان ــر قدیمــی ســینمایی یعنــی )مســتند تاریخــی( اســت کــه در براب یــک ژان

فراموشــی ســپرده شــده بــود .
ــراوان ســینمای مســتند را کشــف کننــد و پــس از  ــات ف ــگار کــه می کوشــیدند امکان ــار فیلمســازان قــوم ن ــل دهــه 1980 آث در دهــه 1970 و اوای
موشــکافی در فنــون ایــن نــوع ســینما آنهــا را بســط داده و بهبــود بخشــند از برجســتگی خاصــی برخــوردار شــد . چهــره اصلــی ایــن جریــان ژان 

ــود کــه برخــود بازتابندگــی تأکیــد نمــود و شــهرتش همپــای فیلم هایــش افزایــش یافــت .  روش ب
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یکــی از تأثیــــر گذارتریــن مــــقاالت در دوران ســینما ـ حقیقــت و پســـا حقیقــت مقالـــه ای اســت بــه قلم 
ــه گفتــه  ــا عــــنوان »ورای ســینمای مشــاهده گرایانه« در 1975 انتشــار یافــت . ب دیویــد مــک دوگال کــه ب
دوگال ، » ارزش یــک جامعــه بــه یکســان در رویاهــا و واقعیــت بــر ســاخته آن اســت . غالبــًا تنها بــا وارد کردن 
محرک هــای جدیــد اســت کــه محقــق می توانــد پوســته ظاهــری یــک فرهنــگ را کنــار بزنــد و مفروضــات 
ــود : »  ــه دنبــال چیــزی بیــش از دخالــت فعــال فیلمســازان ب ــر مــال ســازد. « مــک دوگال ب بنیــادی آن را ب
ــد . «  ــم را می آفرین ــان فیل ــراه آن ــه هم ــد و ب ــرار می ده ــش ق ــار موضوعات ــود را در اختی ــه خ ــازی ک فیلمس
ــد  ــه بودن در اواخــر دهــه 1980 و اوایــل 1990 مردمــی کــه خــود در گذشــته موضــوع فیلم هــای قــوم نگاران
ــن ترتیــب جنبــه مشــارکتی  ــد و بدی ــاره زندگــی و فرهنــگ خودشــان کردن ــم درب ــه ســاخت فیل شــروع ب
فیلــم مســتند مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت . و بــه همیــن ترتیــب مســتندها لحنــی هــر چــه شــخصی تر 

یافتنــد .
ــینمای  ــان س ــای می ــا تمایزه ــد ت ــعی می ش ــًا س ــد غالب ــه بع ــه 1980 ب ــل ده ــه 1970 و اوای ــر ده در اواخ
داســتانی و مســتند از لحــاظ نظــری بــه حداقــل کاهــش یابــد یــا بــه کلــی از میــان بــرود . کریســتین متــز 
ــار  ــا بیــان اینکــه » هــر فیلمــی یــک فیلــم داســتانی اســت « در کنــار آث نظریــه پــرداز مشــهور ســینما ب
نظــری هایــدن وایــت و میشــل فوکــو بــه ایــن دیــدگاه دامــن مــی زد. از میــان رفتــن مــرز ســینمای داســتانی 
ــه چشــم می خــورد و ایــن  ــه بعــد ســاخته می شــدند بیشــتر ب و مســتند در فیلم هایــی کــه از ایــن دوران ب
تلفیــق روش هــای داســتانی و مســتند غالبــًا بــه فیلم هــای جذابــی ختــم شــد . ژان روش گفتــه اســت کــه » 
داســتان تنهــا راه نفــوذ بــه واقعیــت اســت . « در آینــده ، بــا توجــه بــه موقعیــت بحــث انگیــز تصویــر مســتند 
ــه عنــوان شــاهد و ســند در دنیــای نظریه هــای پســت مــدرن و دســتکاری های دیجیتــال چنیــن تمایلــی  ب

بــه کنــار گذاشــتن قالــب تنــگ عینیــت می توانــد میــراث وی بــرای ســینمای مســتند باشــد .  
ــوع از ســینما در  ــن ن ــه تأ ثیــر ای ــی )1988( ســاخته ارول موریــس کــه ب ــه فیلــم مســتند خــط باریــک آب ــد نیســت ، اجمــااًل و مختصــر ب ــان ب در پای
کشــف و شــناخت حقیقــت در زندگــی انســان می پــردازد اشــاره  کنیــم . هــر چنــد خــود ارول موریــس در فیلــم خــط باریــک آبــی دیــده نمــی شــود و 
حضــور فیزیکــی نــدارد ، امــا حضــور فیلمســاز بــه واســطه نورپــردازی ، تدویــن و موســیقی متفــاوت فیلــم و صحنه پردازی هــای بــه شــدت اســتلیزه در 

ــه قتــل یــک افســر پلیــس  ــه اشــتباه متهــم ب سراســر فیلــم احســاس می شــود . ایــن مســتند قدرتمنــد ثابــت می کنــد کــه مــردی بی گنــاه ب
ــه راحتــی فریــب قاتــل واقعــی را خــورده اســت . موریــس بخــش اعظــم  ــه یــک ایالــت ب می شــود ، و در پایــان نیــز نشــان می دهــد کــه چگون
ســرمایه قابــل توجهــی را کــه از ایــن فیلــم بــه دســت آورد ، در راه احیــاء و نوســازی مفهــوم ســینماـ  حقیقــت کــه در پانــزده ســال گذشــته مــورد 
بی مهــری قــرار گرفتــه بــود صــرف کــرد و تأکیــد داشــت کــه : » تضمینــی وجــود نــدارد کــه حقیقــت را بیابیــم ، امــا بــه دنبــال آن بــودن ضــروری 

اســت. « 
عـباس روزبـهانی - مـستندساز و مـدرس سينما

منبع :   اسمیت ، جفری ناول . تاریخ تحلیلی سینمای جهان . تهران . بنیاد سینمای فارابی 1377.          
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پرونده
 سی و چهارمـين

جـشنواره فيلم فجر
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مروری اجمالی بر جشنواره فيلم فجر 34 

آمادگی برای برپایی جشنواره ای پر شور و هیجان :

دبیر جشنواره فیلم فجر امسال محمد حیدری بود .  •

پیــش از شــروع جشــنواره بــرای اولیــن بــار ، دو بازیگــر ســینما بــه عنــوان   •
مشــاوران دبیــر جشــنواره ســی و چهــارم فیلــم فجــر انتخــاب شــدند : شــهاب 
حســینی و مهتــاب کرامتــی . محمــد حیــدری ، دبیــر جشــنواره ، برداشــته شــدن 
دیــوار بیــن هنرمنــدان و مدیــران ســینمایی را دلیــل ایــن حرکــت تــازه عنــوان 
ــتعفا داد و در  ــمت اس ــن س ــینی از ای ــهاب حس ــد روز ، ش ــس از چن ــا پ ــرد . ام ک
ــم »آشــغال هــای دوســت داشــتنی« را  ــه ای سرگشــاده انتخــاب نشــدن فیل نام

کــه در آن بــازی مــی کــرد علــت ایــن اســتعفا اعــالم کــرد .

بــر خــالف چنــد دوره اخیــر اســامی هیئــت انتخــاب در ابتــدا ، بــه خاطــر حواشــی و مشــکالتی کــه ممکــن اســت در زمــان بررســی فیلــم   •
هــا برایشــان بــه وجــود بیایــد اعــالم نشــد و همزمــان بــا اعــالم اســامی فیلــم هــا اســامی هیئــت هــای انتخــاب منتشــر شــدند . هیــات انتخــاب 
جشــنواره امســال متشــکل از محمــد احســانی ، شــهرام اســدی ، فریــدون جیرانــی ، محمــد باقــر قهرمانــی ، حســین کرمــی ، علیرضــا شــجاع 

نــوری و رضــا مقصــودی بــود .

ــه  ــر دبیرخان ــه ی مدی ــق گفت ــود . طب ــه جشــنواره بســیار جــدی ب ــه دبیرخان ــا 15 آذر ب ــا ت ــم ه ــرای ارســال فیل ــا ب ــری ه ســخت گی  •
جشــنواره ، ســیمون ســیمونیان ، هیئــت انتخــاب بازبینــی فیلمهــا را از 15 آذر مــاه آغــاز کردنــد و تــا هفتــه اول دی مــاه فیلــم هــای راه یافتــه 

ــدند .  ــالم ش ــف اع ــای مختل ــش ه ــه بخ ب

قوانیــن جشــنواره امســال بــرای دریافــت فیلــم هــا هــم از ایــن قــرار بــود : بــر اســاس مقــررات ، فیلــم هــای مســتند بــاالی 70 دقیقــه   •
پذیرفتــه مــی شــدند و در بخــش نــگاه نــو و ســودای ســیمرغ حتمــا بایــد فیلــم هــا دارای پروانــه ســاخت ســینمایی مــی بودنــد . همچنیــن فیلم 
هایــی کــه در بخــش “هنــر و تجربــه” بررســی شــدند تابــع مقــررات گــروه “هنــر و تجربــه” بــر اســاس ضوابــط ومقــررات ســازمان ســینمایی 

بودنــد .



20

CinemaFestival.ir

139
وز 5

نور
وم  /  

ل س
سا

سینمای بهــار

پوســتر ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در ســالن پاســارگاد   •
هتــل اســپیناس ، محــل برگــزاری نشســت رســانه ای ایــن رویــداد ســینمایی 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــن جش ــی و چهارمی ــتر س ــی پوس ــد.  طراح ــی ش رونمای
ــور و عکاســی اش را امیــر  را مجیــد برزگــر ، نقاشــی را بزرگمهــر حســین پ

ــر عهــده داشــت .  ــدی ب عاب

طبــق گفتــه ی محســن شــمس مدیــر ســامانه فــروش بلیــت فیلم هــای ایــن دوره از جشــنواره ، ســالن های نمایــش مردمــی بخــش مســابقه   •
ایــران شــامل ســه گــروه مــی شــد : ســینماهای » تماشــا « ، » تیــراژه 2 « و » راگا « و » کیــان « گــروه اول ، ســینماهای » ســمرقند  « ، » شــکوفه  1« 
ــا « گــروه دوم و ســینماهای » آزادی « ، » اریکــه ایرانیــان « ، » اســتقالل « ، » جــوان « ، » زندگــی 2 « ، » شــهر فرنــگ « ، » شــهر هنــر« ،  و »ماندان

ــد .  ــکیل می دهن ــوم را تش ــروه س ــت 1و 2و 3و 4 « گ ــطین 1 « و » مل ــگ 1 و 2 « ، » فلس »فرهن
هــر 3 گــروه ســینمایی معرفــی شــده میزبــان بخــش »ســودای ســیمرغ« )مســابقه ســینمای ایــران( و گــروه اول و دوم میزبــان بخــش »نــگاه نــو« 

ــد . ــا( بودن ــم اولی ه )فیل

        بهای بلیت  بخش های مختلف جشنواره و سینماهای مردمی میزبان آثار این دوره از رویداد ملی فیلم فجر هم به شرح زیر بود :

ــی بلیــت در ســینماهای گــروه اول22 هــزار تومــان ، بهــای پیش فــروش هــر ســری 11تایــی در ســینماهای  بهــای پیش فــروش هــر ســری 11تای
گــروه دوم 44 هــزار تومــان و در ســینماهای گــروه ســوم 77 هــزار تومــان اســت . 

بهــای پیش فــروش هــر ســری 11 تایــی بلیــت در ســینماهای بخــش بین الملــل 33 هــزار تومــان ، ســینمای ســه بعــدی ایــن دوره از جشــنواره 55 
هــزار تومــان و بهــای پیش فــروش هــر ســری 11 تایــی بلیــت فیلم هــای مســتند بخــش »ســینماحقیقت« را نیــز 33 هــزار تومــان اعــالم کردنــد . 
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تا اینجا هـمه چیز برای شروع یک جشنواره خوب آمـاده بود .

و اما جزئیات مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر : 

کارگردانی مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را که در تاالر وحدت برگزار شد ، مجید برزگر عهده دار بود   •
در ابتــدای مراســم حجــت اللــه ایوبــی رییــس ســازمان ســینمایی و محمــد حیــدری دبیــر ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــه عنــوان   •
ــه  ــا معرفــی نامزدهــا و اهــدای ســیمرغ بلوریــن ب ــران ب ــز بخــش تبلیغــات ســینمای ای ــد و بعــد از آن جوای ــان ایــن مراســم ســخنرانی کردن میزبان

ــزار شــد . ــس برگ ــزر و آنون ــن پوســتر ، عکــس ، تی ــدگان بخــش بهتری برن
تصمیــم بــر ایــن شــد در جشــنواره امســال بزرگداشــتی بــرای هنرمندانــی چــون رضــا کیانیــان ، مهــدی فخیــم زاده ، رویــا تیموریــان و محمــد   •

ــزار شــود . ــو برگ مهــدی دادگ

کاخ مردمی برای میزبانی آماده است/ فرش قرمز زیر پای تماشاگران :
ــه  ــد مــی توانســتند ب ــده بودن ــا بلیــت هایــی کــه خری ــود . متقاضیــان ب پردیــس ملــت ، کاخ مردمــی جشــنواره فیلــم فجــر امســال ب  •
پردیــس ســینما ملــت مراجعــه و از فیلــم هــای موردنظــر خــود دیــدن کننــد . همزمــان هــم عوامــل فیلــم هــای حاضــر در ایــن دوره از جشــنواره 
در کاخ مردمــی حاضــر مــی شــدند و عوامــل فیلــم هــا بــه همــراه مــردم یــک ســاعت قبــل از شــروع هــر فیلــم در جایــگاه ویــژه ای کــه درنظــر 

گرفتــه شــده بــود حضــور پیــدا مــی کردنــد و بــا هنرمنــدان مــورد عالقــه خــود گــپ و گفــت داشــته و عکــس یــادگاری مــی انداختنــد .

• همزمان با تهران در سه شهر دیگر هم جشنواره برپا شد : شیراز ، کرج و مشهد .
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ــای  ــیه ه ــری و حاش ــای خب ــت ه نشس
پیــش رو / »بادیــگارد« در صــدر  :

نشســت های خبــری هــای فیلــم هــای اکــران شــده در کاخ جشــنواره ، بــا حضــور عوامــل و اصحــاب رســانه هــای مختلــف برگــزار مــی شــود    •
و اغلــب محلــی بــرای بوجــود آمــدن حاشــیه هــای مختلــف مــی شــد . یکــی از نشســت هــای پرحاشــیه  ، نشســت خبــری فیلــم »بادیــگارد« بــود . 
ابراهیــم حاتمی کیــا کــه شــب قبــل روی فــرش قرمــز فیلمــش حاضــر نشــده بــود ، درایــن بــاره گفــت : » اصــال مــن ایــن حــال و هــوا را نــدارم کــه 
چنیــن کاری را کنــم و ماننــد کــراوات کــه بــرای بعضی هــا حــرام اســت و بــرای بعضــی مشــکلی نیســت ، فــرش قرمــز هــم بــرای مــن حــرام اســت . 
« البتــه او حرف هــای زیــادی زد و »بادیــگارد« را اصــال نقطــه عطــف کارنامــه اش ندانســت و تنهــا دلیلــی کــه بــه ســراغ فیلــم اکشــن رفتــه را دوری 
از ســینمای آپارتمانــی دانســت کــه گریبــان همــه فیلم هــای را گرفتــه اســت . پرویــز پرســتویی هــم بــا اینکــه برگــزاری فــرش قرمــز را احتــرام بــه 

ــد  . ــته باش ــور داش ــد حض ــود و نمی توان ــادل می ش ــن ها نامتع ــن میزانس ــودش در ای ــه خ ــت ک ــی گف ــرد ، ول ــف ک ــانه توصی رس

ابراهیم عزیز تو غرور شهدا باش!
و امــا در ادامــه بخوانیــد بخــش هایــی از نامــه محمــد خزاعــی ، دبیــر دوره قبلــی جشــنواره فیلــم فجــر در جــواب بــه اظهــارات ابراهیــم   •

ــگارد« :  ــم »بادی ــری فیل ــت خب ــیه نشس ــا در حاش ــی کی حاتم
»..... درســت اســت کــه فیلمســازان بســیاری داریــم کــه طــی ایــن ســال هــا و هنــوز ، دارنــد فیلــم جنگــی مــی ســازند . خاطــره نــگاری دفــاع 
مقــدس را مــی کننــد . فیلمســازان متعهدنــد و پــای بنــد ایمــان و آرمــان شــان هســتند امــا ..... متاســفانه ، بســیاری شــان ، درک درســتی از 
زمانــه خویــش ندارنــد ؟ درکــی از جایــگاه و موقعیــت خویــش در تاریــخ و ایــن زمــان . .... آقــا ابراهیــم ، جشــنواره هــا مــی آینــد و مــی رونــد 
. آنچــه بــر جــای مــی مانــد آثــار ماســت کــه فــردا در ازای آن بازخواســت مــی شــویم . زرق و بــرق هــا ، تندیــس هــا و جایــزه جشــنواره هــا 
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فرامــوش مــی شــوند . مهــم ایــن اســت کــه بــه عنــوان هنرمنــد تــا چــه انــدازه در 
ــن  ــم؛ و چــه ســخت اســت در ای ــر داشــته ای ــی گام ب ــر متعال مســیر فرهنــگ و هن
ــی  ــا انتخاب ــه ب ــد ک ــی کنن ــذاری و داوری م ــار را ارزش گ ــه آث ــانی ک ــه ، کس عرص
ــش  ــدان خوی ــخگوی وج ــردا پاس ــد ف ــه بای ــد زد ک ــم خواهن ــی را رق ــتباه جریان اش
ــرور و  ــگ ، غ ــظ فرهن ــان و محاف ــه بم ــز ، در صحن ــم عزی ــند .... ابراهی ــهدا باش و ش

آرمــان شــهدا بــاش ..... «

ــا حاشــیه هایــی از جملــه دلخــوری  فیلــم »رســوایی 2« ســاخته ده نمکــی ب  •
برخــی از اهالــی رســانه ، تــرک کــردن ســالن در دقایــق ابتدایــی فیلــم و همچنیــن 
واکنــش کارگــردان نســبت بــه ســخنان منتشــر شــده در فضــای مجــازی مواجــه شــد 
. از جملــه ایــن حاشــیه هــا مــی تــوان بــه دیالوگــی از فیلــم اشــاره کــرد کــه در آن 
ــاره خبرنــگارارن بــه کار مــی بــرد و ایــن  یکــی از شــخصیت هــای منفــی فیلــم درب

باعــث دلخــوری عــده ای از اهالــی مطبوعــات و رســانه هــا شــد . ایــن دیالــوگ باعــث شــد بعضــی از اهالــی رســانه هــا تصمیــم بگیرنــد کــه نشســت 
خبــری ایــن فیلــم را پوشــش ندهنــد ، در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی نیــز ســخنانی مبنــی بــر ســالن خالــی فیلــم »رســوایی 2« در بــرج 
میــالد مطــرح شــد و اینکــه عــده ای پــس از گذشــت دقایقــی از اکــران فیلــم ســالن را تــرک کــرده انــد و ایــن حاشــیه هــا باعــث شــد تــا ده نمکــی 
کارگــردان »رســوایی 2« در صفحــه اجتماعــی خــود در یکــی از شــبکه هــای مجــازی چنــد جملــه ای دربــاره فضــای نمایــش فیلــم در ایــام جشــنواره 

بنویســد.

وی در ســخنانی کوتــاه آورده اســت : »ســالن های نمایــش دهنــده »رســوایی« در جشــنواره مملــو از جمعیــت اســت ، حتــی اگــر آســمان بــه ریســمان 
ــانه!  ــای کارشناس ــدن پیش بینی ه ــاکام مان ــل ن ــه دلی ــوایی« ب ــا »رس ــا« ت ــان از »اخراجی ه ــدن های ده ساله ش ــن تحقیرش ــاندن ای ــرای پوش ــد ب ببافن
ــپ  ــئله چ ــن مس ــناخته اند  . ای ــردم را نش ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه ــا دلیل ــا . تنه ــن فیلم ه ــت ای ــرای شکس ــان ب ــای مزخرف ش ــرط بندی ه و ش

ــه  ــی ای دارد ک ــت و خود کم بین ــی باله ــت مذهب ــد و راس ــر کن ــد و مک ــف نباش ــق دارد منص ــی دارد و ح ــه قدیم ــپ کین ــدارد ، چ ــت ن و راس
ــه  ــاز ب ــه راســت . صبــح اکــران نزدیــک اســت و روســیاهی ب ــه چــپ اســت و ن ــا خــدا ن ــوازی پنهــان کنــد ام می خواهــد آن را پشــت غریبه ن

ــو تنهــا باشــی « ــم نخواهنــد و ت ــد ، حتــی اگــر همــه عال زغــال می مان

وی همچنیــن ســاعاتی بعــد از یادداشــت اول خــود در پســت دیگــری نوشــته اســت: » از ایــن کــه عصبانــی هســتید خوشــحالم و اگــر عصبانــی 
ــن  ــحالم و یقی ــرد خوش ــدا ک ــن زودی پی ــه ای ــش را ب ــر مخاطب ــم ضمی ــای فیل ــه کنایه ه ــردم . از اینک ــک می ک ــودم و کارم ش ــه خ ــدید ب نمی ش
کــردم فیلــم در بیــان دیدگاهــش لکنــت نــدارد . فیلــم زلزلــه بــه جان شــان انداختــه و درســت مثــل زمــان ســاخت »فقــر و فحشــا« ، »رســوایی« 
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هــم بــه خــال زده اســت. «

ایــن یادداشــت هــا در حالــی نوشــته شــد کــه مســعود ده نمکــی بــرای نشســت خبــری فیلــم خــود 
ــن نشســت خبــری  ــزار نشــدن ای ــاره برگ ــط عمومــی جشــنواره فجــر درب ــدا نکــرد و رواب حضــور پی
ــزار نمــی  اعــالم کــرد: نشســت رســانه ای »رســوایی 2« در کاخ جشــنواره کنســل شــده اســت و برگ

شــود .
نویــد محمــدزاده بعــد از گذشــت دو ســال صحبــت هــای جنجالــی اش درباره ســیمرغ جشــنواره   •
ــانه ها  ــی از رس ــاد از برخ ــا انتق ــدزاده ب ــرد . محم ــب ک ــو« تکذی ــم و هیاه ــری »خش ــت خب را در نشس
ــه در آن  ــد ک ــر ش ــن منتش ــه ای از م ــر مصاحب ــم فج ــنواره فیل ــش در جش ــال پی ــح داد : »  2 س توضی
گفتــه بــودم »ســیمرغ گرفتــن کاری نــدارد« ایــن در حالــی اســت کــه مــن چنیــن مصاحبــه ای را انجــام 
ــرار  ــی ننویســند. ق ــن رســانه ها از طــرف کســی حرف ــر اســت ای ــه بهت ــم ک ــدادم . می خواهــم بگوی ن

ــود . « ــه ش ــه مصاحب ــل ب ــدان تبدی ــان هنرمن ــچ می ــت پچ پ نیس

در مراســم فــرش قرمــز فیلــم »ســیانور« بابــک حمیدیــان و مهــدی هاشــمی   •
حضــور نداشــتند و هانیــه توســلی کــه عنــوان پرکارتریــن بازیگــر زن ایــن دوره 
را یــدک مــی کشــید بــرای اولیــن بــار در جشــنواره 34 بــه کاخ جشــنواره آمــد 

.

مصطفــی کیایــی کارگــردان » بارکــد « در بخشــی از صحبت هــای خــود    •
ــوفی  ــاز فیلس ــه فیلمس ــن ن ــت : » م ــم  گف ــن فیل ــری ای ــت خب در نشس
ــی  ــزرگ و اساس ــات ب ــرح بیان ــعار دادن و ط ــال ش ــه دنب ــه ب ــتم و ن هس
ــم  ــا فیل ــت دارم ب ــازم و دوس ــم می س ــرگرمی فیل ــرای س ــن ب ــتم ، م هس
و ســینمای مــن حــال کنیــد چــون ســلیقه مــن همیــن نــوع فیلمســازی 

ــت .  « اس
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»بــه دنیــا آمــدن« آخریــن فیلــم بــه نمایــش درآمــده در کاخ جشــنواره بــود کــه در ســانس 21 بــه    •
ــد . ــزار ش ــالد برگ ــرج می ــه ب ــانی در محوط ــم نورافش ــم مراس ــن فیل ــاز ای ــش از آغ ــت . پی ــرده رف روی پ

خبرهایی از اکران های جشنواره :
فیلــم »یتیــم خانــه ایــران« بــه کارگردانــی ابوالقاســم طالبــی و تهیــه کنندگــی محمدرضــا تخــت کشــیان در   •
بخــش خــارج از مســابقه ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــه صــورت ســیاه و ســفید در بــرج میــالد بــه 
نمایــش در آمــد .  داســتان یتیــم خانــه ایــران در اواخــر قــرن ســیزدهم خورشــیدی و زمــان جنــگ جهانــی اول 
مــی گــذرد تصویــری کامــل از فقــر و بدبختــی عظیمــی کــه در ایــن برهــه زمانــی ، ایــران را دربرگرفتــه بــود 

ارائــه مــی دهــد .

معرفی نامزدهای جشنواره فیلم فجر :
یکــی از اتفاقــات جدیــد و جالــب جشــنواره ی امســال ، آییــن معرفــی و تجلیــل از نامزدهــای بخــش هــای   •
مختلــف ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر  بــا عنــوان »ســینما ســیمرغ 34« بــود کــه 20 بهمــن مــاه در 

هتــل اللــه  بــا حضــور نامزدهــای بخــش هــای مختلــف جشــنواره برگــزار شــد .

حاشیه های اعالم نامزدها و پاسخ رییس سازمان سینمایی :
•  ابراهیــم حاتمــی کیــا بــا اختــالف کــم نســبت بــه دیگــر نامزدهــای بخــش بهتریــن کارگردانــی ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر ، از ایــن 
لیســت حــذف شــد . ایــن خبــر پرحاشــیه تریــن خبــر بعــد از انتشــار نامزدهــای جشــنواره بــود و همــه نســبت بــه ایــن اتفــاق واکنــش نشــان دادنــد .

•  در بیــن فیلــم هــای راه یافتــه بــه بخــش »ســودای ســیمرغ« کمــال تبریــزی بــرای کارگردانــی فیلــم »امــکان مینــا« ،  ســعید روســتایی برای 
کارگردانــی فیلــم »ابــد و یــک روز« ، فــرزاد موتمــن بــرای کارگردانــی فیلــم »آخریــن بــار کــی ســحر را دیــدی؟« ، محمــد حســین مهدویــان بــرای 
کارگردانــی فیلــم »ایســتاده در غبــار« و ســید رضــا میرکریمــی بــرای کارگردانــی فیلــم »دختــر« نامــزد بهتریــن کارگردانــی شــدند . ایــن اســامی 
ــا واکنــش هــای  و غیبــت ابراهیــم حاتمــی کیــا بــرای »بادیــگارد« و بهــروز شــعیبی بــرای »ســیانور« از ایــن بخــش و در بخــش بهتریــن فیلــم ب

بســیاری همــراه شــد . 
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•  مشــخص شــد کــه آرای فیلــم هــای »امــکان مینــا« بــه کارگردانــی کمــال تبریــزی ، »بادیــگارد« بــه کارگردانــی ابراهیــم حاتمــی کیــا و »دختــر« 
بــه کارگردانــی رضــا میرکریمــی در بخــش بهتریــن کارگردانــی بســیار نزدیــک بــه هــم بــوده و هیــات داوران فیلــم هایــی کــه بیشــترین رای را آورده 
انــد انتخــاب کــرده انــد . همچنیــن فیلــم هــای »ایســتاده در غبــار« بــه کارگردانــی محمــد حســین مهدویــان و »ابــد و یــک روز« بــه کارگردانــی ســعید 

روســتایی کــه از بخــش »نــگاه نــو« بــه »ســودای ســیمرغ« آمــده انــد ، بــا اختــالف باالیــی در صــدر آرای داوران قــرار داشــتند.
همچنیــن یکــی از داوران نیــز دربــاره انتقادهــا بــه نامزدهــای دریافــت ســیمرغ بلوریــن اعــالم کــرد معنــای داوری همیــن اســت و اگــر اشــخاص   •

ــت . ــوده اس ــد آرای داوران ب ــاس برآین ــر اس ــج ب ــالم نتای ــد و اع ــان را داده ان ــا نظرش ــی داد . داوره ــری رخ م ــاق دیگ ــدند اتف ــی ش ــری داور م دیگ

حجــت اللــه ایوبــی اعــالم کــرد داوران جشــنواره فیلــم فجــر تحــت تاثیــر ســفارش هــای دولتــی نبــوده انــد . او در مراســم تجلیــل از نامزدهــای   •
ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر ضمــن تشــکر از برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره و اهالــی ســینما اعــالم کــرد : آنهایــی کــه مــی گوینــد داوران 
تحــت فشــار ســازمان ســینمایی و مــا آرایشــان را اعــالم کــرده انــد در حــق داوران کــم لطفــی مــی کننــد . مــن فقــط یــک تمــاس بــا داوران گرفتــه و 

از آنهــا خواســتم عدالــت را رعایــت کننــد کــه البتــه ایــن ســفارش هــم نیــاز نبــود زیــرا خودشــان ایــن موضــوع را رعایــت مــی کننــد . یــک عــده 
ای قبــال بــه مــا مــی گفتنــد چــرا در انتخــاب هــای هیــات هــای انتخــاب و داوری دخالــت مــی کنیــد و حــاال همــان هــا مــی گوینــد چــرا ســفارش 

نکردیــد . لطفــا تکلیــف مــا را مشــخص کنیــد در ایــن مــوارد دخالــت کنیــم یــا نــه .

البتــه حاشــیه هــای حاتمــی کیــا و فیلمــش بــه جشــنواره محــدود نشــد و بعــد از آن چنــد مراســم برپــا شــد و از او تقدیــر بــه عمــل آن و   •
ــان داد .  ــش نش ــاق واکن ــن اتف ــه ای ــان ب ــم همچن او ه
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پــيش بـينی
 سينما فستيوال
از برگزيدگان

جشنواره 
-------

 ، فســتیوال  ســینما  تحریریــه 
گذشــته  هــای  ســال  همچــون 
پیــش بینــی خــود را از برگزیــدگان 
بخــش ســودای ســیمرغ  جشــنواره 

فیلــم فجــر ،  ارائــه داد :



28

CinemaFestival.ir

139
وز 5

نور
وم  /  

ل س
سا

سینمای بهــار
نامزد ها و برگزيدگان سی و چهارمين جشنواره فيلم فجر

نامزدهــای دریافــت ســیمرغ بلوریــن بخــش مســابقه ســینمای ایــران )ســودای ســیمرغ( ســی و چهارمیــن جشــنواره 
فیلــم فجــر معرفــی شــدند.

هیــات داوران ســودای ســیمرغ متشــکل از ابوالحســن داوودی، محمــد داودی، مجتبــی راعــی، ســید جمــال ســاداتیان، 
ــای  ــش ه ــن را در بخ ــت ســیمرغ بلوری ــی کریمــی نامزدهــای دریاف ــم زاده و نیک ــواری، مهــدی فخی منوچهــر شاهس

مختلــف بدیــن شــرح معرفــی کردنــد:

بهترین کارگردانی
کمال تبریزی برای کارگردانی فیلم »امکان مینا«

««« سعید روستایی برای کارگردانی فیلم »ابد و یک روز«
فرزاد موتمن برای کارگردانی فیلم »آخرین بار کی سحر را دیدی؟«

محمد حسین مهدویان برای کارگردانی فیلم »ایستاده در غبار«
سید رضا میرکریمی برای کارگردانی فیلم »دختر«

بهترین فیلمنامه
فرهاد توحیدی و مرتضی اصفهانی برای فیلمنامه »امکان مینا«

««« سعید روستایی برای فیلمنامه »ابد و یک روز«
امیر عربی برای فیلمنامه »آخرین بار کی سحر را دیدی؟«

مهران کاشانی برای فیلمنامه »دختر«
محمد حسین مهدویان برای فیلمنامه »ایستاده در غبار«

جایزه ویژه هیات داوران : هومن سیدی »خشم و هیاهو«

سیمرغ »نگاه ملی« : نرگس آبیار »نفس«
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بهترین بازیگر نقش اول مرد

فرهاد اصالنی برای فیلم »دختر«
««« پرویز پرستویی برای فیلم »بادیگارد«

رضا کیانیان برای فیلم »کفش هایم کو«
پیمان معادی برای فیلم »ابد و یک روز«

نوید محمد زاده برای فیلم »خشم و هیاهو«

بهترین نقش مکمل مرد
حمیدرضا آذرنگ برای فیلم »عادت نمی کنیم«

امیر جدیدی برای فیلم »من«
سیامک صفری برای فیلم »آخرین بار کی سحر را دیدی؟«

آذرخش فراهانی برای فیلم »ماالریا«
««« نوید محمد زاده برای فیلم »ابد و یک روز«

بهترین فیلمبرداری
حمید خضوعی ابیانه برای فیلم »دختر«

هومن بهمنش برای فیلم »اژدها وارد می شود«
««« پیمان شادمان فر برای فیلم »خشم و هیاهو«

محمود کالری برای فیلم »بادیگارد«
فرشاد محمدی برای فیلم »امکان مینا«

بهترین بازیگر نقش اول زن
««« پریناز ایزدیار برای فیلم »ابد و یک روز«

ساره بیات برای فیلم »عادت نمی کنیم«
مینا ساداتی برای فیلم »امکان مینا«

طناز طباطبایی برای فیلم »خشم و هیاهو«
الهام کردا برای فیلم »به دنیا آمدن«

بهترین بازیگر نقش مکمل زن
بهنوش بختیاری برای بازی در فیلم »من«

مریال زارعی برای فیلم »دختر«
ژاله صامتی برای فیلم »آخرین بار کی سحر را دیدی؟«

««« شبنم مقدمی برای فیلم های »زاپاس« و »نفس«
شیرین یزدان بخش برای فیلم »ابد و یک روز«

بهترین موسیقی متن
کریستف رضایی برای فیلم »اژدها وارد می شود«

مسعود سخاوت دوست برای فیلم »نفس«
««« محمد رضا علیقلی برای فیلم »امکان مینا« 

و »دختر«
کارن همایونفر برای فیلم »بادیگارد«

پیمان یزدانیان برای فیلم »به دنیا آمدن«
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بهترین تدوین
سجاد پهلوان زاده برای فیلم »ایستاده در غبار«

««« بهرام دهقانی برای فیلم »ابد و یک روز«
سپیده عبدالوهاب برای فیلم »به دنیا آمدن«

هایده صفی یاری برای فیلم »النتوری«
محمد رضا موئینی و هدی موئینی برای فیلم »امکان مینا«

بهترین طراح صحنه و لباس
««« محمد رضا شجاعی برای فیلم »ایستاده در غبار«

امیر حسین قدسی و نگار نعمتی برای فیلم »اژدها وارد می شود«
بهزاد کزازی برای فیلم »امکان مینا«

محسن نصراللهی و رعنا امینی برای فیلم »خشم و هیاهو«
اصغر نژاد ایمانی برای فیلم »نفس«

بهترین چهره پردازی
ایمان امیدواری برای فیلم های »زاپاس« و »بادیگارد«

عبدالله اسکندری و مهرداد میرکیانی برای فیلم »النتوری«
شهرام خلج برای فیلم »ایستاده در غبار«

مهرداد میرکیانی برای فیلم های »نفس« و »اژدها وارد می شود«
««« سعید ملکان برای فیلم های »ابد و یک روز« و »امکان مینا«

بهترین صدا
بهمن اردالن و سید علیرضا علویان برای فیلم »بادیگارد«

««« سعید بجنوردی و محمد رضا دلپاک برای فیلم »النتوری«
حسین بشاش و آرش قاسمی برای فیلم »خشم و هیاهو«

امین میرشکاری و سید علیرضا علویان برای فیلم »ابد و یک روز«
مهرشاد ملکوتی برای فیلم »ایستاده در غبار«

بهترین جلوه های ویژه میدانی و جلوه های ویژه بصری
««« سید هادی اسالمی برای فیلم »بادیگارد« )جلوه های بصری(

ایمان کرمیان برای فیلم »ایستاده در غبار« )جلوه های میدانی(
فرید ناظر فصیحی برای فیلم »نفس« )جلوه های بصری(

محمد رضا نجفی امامی برای فیلم »رسوایی 2« )جلوه های بصری(

بهترین فیلم
منوچهر محمدی برای تهیه کنندگی فیلم »امکان مینا«

سعید ملکان برای تهیه کنندگی فیلم »ابد و یک روز«
فرزاد موتمن برای تهیه کنندگی فیلم »آخرین بار کی سحر را دیدی؟«

سید رضا میرکریمی برای تهیه کنندگی فیلم »دختر«
««« حبیب والی نژاد برای تهیه کنندگی فیلم »ایستاده در غبار«
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پيــش بينــی حــدودا 70 
ــتيوال  ــينما فس ــدی س درص

از برگزيدگان جشنواره

هیئــت تحریریــه ســینما فســتیوال در مجمــوع توانســت بــه میــزان 66٫6 درصــد برگزیــدگان ســودای ســیمرغ را درســت پیــش بینــی کنــد کــه ســوای 
پیــش بینــی هــای اشــتباهمان ، آمــار نســبتا قابــل مالحظــه و توجهــی اســت . از میــان کاندیداهــای بخــش هــای مختلــف ، برگزیــدگان بخــش هــای 
بهتریــن کارگردانــی ،  بهتریــن فیلمنامــه ،  بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد ،  بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد ،  بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن ،  
بهتریــن جلــوه هــای ویــژه میدانــی ،  بهتریــن چهــره پــردازی ،  بهتریــن صــدا ،  بهتریــن موســیقی متــن و  بهتریــن تدویــن را درســت پیــش بینــی 
کردیــم یعنــی از میــان نامزدهــای 15 بخــش ســودای ســیمرغ ، برگزیــدگان 10 بخــش درســت پیــش بینــی شــده اســت کــه ایــن مســئله نشــان از 

دقــت و توجــه هیئــت تحریریــه ســینما فســتیوال نســبت بــه فیلــم هــای حاضــر در جشــنواره دارد .

اکنــون کــه ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــه پایــان رســیده اســت و بــه نوعــی مــی تــوان گفــت ســال ســینمای ایــران تحویــل شــده 
اســت ،  امیدواریــم در ســال پیــش رو و بــه طبــع آن ســی و پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر کــه بــه دبیــری محمــد حیــدری برگــزار مــی شــود 

، شــاهد حضــور فیلــم هــای بــا کیفیــت تــری هــم از فیلمســازان جــوان و هــم از بــزرگان ســینمای ایــران باشــیم .
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عکـس ها از خبـرگزاری مهر و ایسنا 
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فــيلم های اکران شده در جــشنواره فيلم فجر :

آبنبات چوبی
محمد حسین فرحبخش

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

آخرین بار کی سحر رو دیدی؟
فرزاد موتمن

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

اژدها وارد می شود
مانی حقیقی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

امکان مینا
کمال تبریزی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

بادیگارد
ابراهیم حاتمی کیا

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

بارکد
مصطفی کیایی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

به دنیا آمدن
محسن عبدالوهاب

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

خشم و هیاهو
هومن سیدی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

دختر
رضا میرکریمی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

دلبری
سید جالل دهقانی اشکذری

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

رسوایی 2
مسعود ده نمکی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

زاپاس
برزو نیک نژاد

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

سیانور
بهروز شعیبی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

عادت نمی کنیم
ابراهیم ابراهیمیان

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

النتوری
رضا درمیشیان

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

ماالریا
پرویز شهبازی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

نفس
نرگس آبیار

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

نقطه کور
مهدی گلستانه

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

نیمه شب اتفاق افتاد
تینا پاکروان

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

هفت ماهگی
هاتف علیمردانی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

وارونگی
بهنام بهزادی

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

کفشهایم کو؟
کیومرث پوراحمد

وضعیت: پذیرفته شده )سودای سیمرغ(

یتیم خانه ایران )خارج از مسابقه(
ابوالقاسم طالبی

وضعیت: نمایش در بخش خارج از مسابقه

فهرست فیلمهای بخش مسابقه سینمای ایران )سودای سیمرغ( :
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الک قرمز
سید جمال سید حاتمی

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو(

متولد 65
مجید توکلی

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو(

من
سهیل بیرقی

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو و سودای سیمرغ(

فهرست فیلمهای بخش هنروتجربه :

اینجا کسی نمی میرد
حسین کندری

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

برداشت دوم از قضیه اول
پویان باقرزاده

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

تمرینی برای اجرا
محمد علی سجادی

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

چهارشنبه
سروش محمدزاده

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

ابد و یک روز
سعید روستایی

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو و سودای سیمرغ(

ایستاده در غبار
محمد حسین مهدویان

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو و سودای سیمرغ(

برادرم خسرو
احسان بیگلری

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو(

پل خواب
اکتای براهنی

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو(

جشن تولد
عباس الجوردی

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو(خانه ای در خیابان 

چهل و یکم
حمیدرضا قربانی

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو(

خماری
داریوش غذبانی

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو(

گیتا
مسعود مددی

وضعیت: پذیرفته شده )نگاه نو(

فهرست فیلمهای بخش نگاه نو / مسابقه فیلم اول :

سگ و دیوانه عاشق
علی محمد قاسمی

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

سینمانیمکت
محمد رحمانیان

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

قیچی
کریم لک زاده

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

گاهی
محمدرضا رحمانی

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

ممیرو
هادی محقق

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

نیم رخ ها
ایرج کریمی

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(

یک شهروند معمولی
مجید برزگر

وضعیت: پذیرفته شده )هنر و تجربه(
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» النتــوری « بــه مراتــب بــرای درمیشــیان پیشــرفت رو بــه جلــو محســوب مــی 
ــا  ــد . ب ــدن نبودن ــل دی ــا قاب ــه اساس ــی اش ک ــای قبل ــم ه ــال فیل ــود در قب ش
ــادی محافظــه کاری ، پرگویــی و پراکنــده گویــی و مهــم  ایــن حــال درصــد زی
تــر از همــه » مســئله نداشــتن « ، در نهایــت » النتــوری « را هــم بــه فیلــم بــدی 
تبدیــل مــی کنــد . فیلمســاز بــا هوشــمندی ســوژه ی جذابــی را بــرای ســاخت 
فیلــم جدیــد خــود انتخــاب کــرده اســت ، امــا چــون دغدغــه اش نیســت ، در 
نمــی آیــد .  از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه مــی پــرد و شــاید از روی تــرس یــا 
ــن  ــی تری ــه اصل ــاص ک ــه قص ــبت ب ــخصی نس ــع مش ــری موض ــل دیگ ــر دلی ه

موضــوع مطــرح شــده در ایــن فیلــم اســت ، نــدارد .

ــات  ــده از صفح ــده ش ــای بری ــه ه ــه تک ــع ب ــوان در واق ــی ت ــوری « را م » النت
ــران  ــکاری ، دزدی و دخت ــه بزه ــزی ب ــرد . گری ــبیه ک ــه تش ــف روزنام مختل
خیابانــی و … از صفحــه ی حــوادث ؛  اشــاره بــه رانــت آقــازادگان و یقــه ســفیدها 
از صفحــه ی سیاســی ؛ گریــزی هــم بــه صفحــه ی اجتماعــی و تفــاوت دیــدگاه 
ــی  ــان حرف ــه در آن می ــنتی ک ــنفکر و س ــف روش ــناس از دو طی ــای دو کارش ه
ــده  ــبد ! بری ــی چس ــم نم ــه فیل ــا ب ــه اساس ــد ک ــی زن ــم م ــان« ه از » دلواپس
ــی اش  ــم قبل ــه فیل ــیان ب ــاره ی درمیش ــم اش ــه ه ــری روزنام ــه ی هن ی صفح
اســت کــه کنایــه بــه حواشــی آن دارد . معلــوم نیســت ایــن همــه پرگویــی ایــن 

ــت ؟! ــوان از چیس ــاز ج فیلمس

یادداشت فریبا برومند بر فیلم » النتوری « به کارگردانی رضا درمـیشیان

فيلمساز” النتوری ” يا يک فيلمساز کـار نابلـد
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بهتریــن فــرم هــم بــرای ایــن همــه ســوژه ، فــرم مصاحبــه گونــه ایســت کــه فیلمســاز بــرای ایــن فیلــم انتخــاب مــی کنــد و بــا رنــدی از ایــن شــاخه 
ــه دوربیــن ، مــی  ــوگ بازیگــران ، روب ــر و در دل قصــه نشــان دهــد در دیال ــب تصوی ــد در قال ــرد . و هــر آنچــه را کــه نمــی توان ــه آن شــاخه مــی پ ب
گنجانــد . و همچنیــن اســتفاده از فــرم بــه ظاهــر ساختارشــکنانه ی شــاتر و عکــس در فیلــم کــه بــی کاربــرد اســت و بــه درســتی اســتفاده نشــده و 

اغلــب کمکــی بــه پیــش رفتــن قصــه ی فیلــم نمــی کنــد .

ایــن همــه پرگویــی ، فیلــم را بــه دو بخــش عمــده تقســیم میکنــد : نیمــی کــه گــروه النتــوری بــه مخاطــب شناســانده مــی شــود و توضیــح جــرم و 
جنایــات آنــان و نیــم دیگــر مســئله اسیدپاشــی و قصــاص . نقــش بازیگــران هــم بــه همیــن ترتیــب دو گانــه نوشــته مــی شــود . در ابتــدا کــه مــی تــوان 
گفــت بــاران کوثــری حضــور پررنگتــری دارد ، از اواســــط فیلــم ، گــم مــی شــود و بــه حاشــیه مــی رود ، ســایرین هــم همیــن طــور . ایــن باعــث مــی 
شــود مخاطــب نتوانــد بــه کاراکتــر هــا نزدیــک شــود و تاثیــری بپذیــرد . مــدام اتفاقاتــی را مــی بینــد و گــذرا رد مــی شــود . شــاید اگــر فیلمســاز هــر 

یــک از ســوژه هایــش را در فیلــم هــای جداگانــه ای مــی ســاخت بــه مراتــب فیلــم هــای بهتــر و تاثیرگذارتــری خلــق مــی کــرد .

گریــم بــه بخــش دوم فیلــم کــه مبحــث اسیدپاشــی اســت بســیار کمــک مــی کنــد و بــه همــان انــدازه دوربیــن بــد اســت . دوربینــی کــه اداســت و بــه 
زور مــی خواهــد دلهــره و تعلیــق ایجــاد کنــد کــه در نهایــت از هــر دوی ایــن هــا عقیــم اســت . نــه تعلقــی دارد نــه تــرس و دلهــره ای . بــا وجــود آنکــه 
فیلمســاز تمــام تــالش خــود را کــرده تــا بــا نشــان دادن صحنــه هــای فجیــع ســوختن پوســت بــر اثــر اســید و قصــاص چشــم فــرد خاطــی بــه وســیله 

ی اســید … ایــن حــس را در مخاطــب ایجــاد کنــد ، کــه ناموفــق اســت .

بــد نیســت صحنــه ی قصــاص را هــم مــروری کنیــم : موقــع انجــام قصــاص ، دختــر حادثــه دیــده وارد اتاقــی مــی شــود و بــا بــی قــراری مــدام اصــرار 
دارد کــه خــودش قصــاص را انجــام دهــد ولــی بعــد از ورود پســر خاطــی بــه اتــاق دیگــری کــه یکــی از دیوارهــای آن شیشــه ایســت ، بــا آنکــه دختــر 
نابیناســت ، آرام روی یــک صندلــی نشســته اســت و قصــاص چشــم پســرک را نظــاره مــی کنــد و بعــد آن حرکــت هــای دوربیــن و القــای تــرس و آنچــه 
در پاراگــراف قبلــی گفتــه شــد . یکهــو ایــن دختــر اســت کــه جامــه مــی درد و مــی بخشــد !! گویــا کــه بــه او الهــام شــده باشــد ، بــدون هیــچ پرداختــی 
روی کاراکتــر . حتــی ایــن هــم در تصویــر دیــده نمــی شــود کــه مثــال یکــی از پرســتار هــا بــه دختــر ، اتفاقاتــی کــه در حــال رخ دادن اســت را بازگــو 

کنــد !  و ایــن مخاطــب اســت کــه بایــد بپذیــرد و بــاور کنــد و تحــت تاثیــر قــرار گیــرد !!

فیلــم دو بــار تمــام مــی شــود و ایــن در راســتای همــان زیــاده گویــی فیلمســاز اســت . حتــی وقتــی سرنوشــت قصــه ی اصلــی مشــخص مــی شــود 
، انــگار فیلمســاز هنــوز حــرف بــرای گفتــن دارد و بایــد ادامــه دهــد .

ــا خــود همــراه کنــد ولــی در  ــا ریتــم تنــد فیلــم او را ب ــا ســوژه ای جــذاب مخاطــب را در ابتــدا جــذب کنــد و ب » النتــوری « شــاید ب
ــی مســئله . ــادآور مــی شــود ؛ فیلمســازی پرحــرف و ب ــودن فیلمســازش را ی ــازه کار ب نهایــت هماننــد معنــی اش هنــوز هــم ت

فریبا برومند - سینما فستیوال
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» وارونگی« بهنام بهزادی فیلم خوبی است ، اما چرا  ؟
 

بهنــام بهــزادی از همــان فیلــم اولــش ، » تنهــا دو بــار زندگی مــی کنیم « نشــان 
داد کــه فیلمســاز خوبــی اســت . گرچــه بســیاری ، فیلــم هــای بهــزادی را عامــه 
پســند نمــی داننــد امــا او در رونــد فیلمســازی اش از » تنهــا دو بــار زندگــی مــی 
کنیــم « تــا » قاعــده تصــادف « و حــال » وارونگــی «  نشــان داده اســت کــه بــا 
آنکــه نــگاه خــاص خــود را بــه حــوادث دارد ، امــا در جهــت مردمــی تــر شــدن 
ــل  ــی دارد . حاص ــه گام برم ــتری از جامع ــر بیش ــردن قش ــراه ک ــر و هم و درگی
ایــن تــالش را مــی تــوان در » وارونگــی«  بــا دســت گذاشــتن روی موضوعــی که 
غالــب افــراد شــهر بــا آن مواجــه انــد ، مشــاهده کــرد . آلودگــی هــوا و پدیده ی 
وارونگــی کــه در پــس آن چگونــه روابــط آدم هــا مــی توانــد دســتخوش تغییــر 

و بــه گونــه ای وارونــه شــود .

مهــم تریــن عامــل موفقیــت » وارونگــی«  را مــی تــوان قصــه گویــی آن دانســت 
؛ آنچــه کــه ســینما را مــی ســازد و بــه آن هویــت مــی بخشــد . قصــه ای ســاده و 
روان کــه در پــس آن کارگــردان توانســته دغدغــه هایــی را کــه مدنظــرش بــوده 
را بــه مخاطــب منتقــل کنــد بــدون آنکــه بخواهــد دســت بــه کارهــای محیــر 

العقــول بزنــد .

یادداشت پریسا دامادی برای فیلم » وارونگی « به کارگردانی بهنام بهـزادی

وارونـگی آدم ها در هـوای آلـوده
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بهــزادی در » وارونگــی«  نشــان داد کــه ســینما را بــه خوبــی شــناخته و درک کــرده اســت و در کنــار قصــه گویــی بــه ســایر اجــزای ســازنده ی اثــر 
همچــون کارگردانــی ، بــازی هــا ، دکوپــاژ ، تدویــن و … نیــز توجــه الزم را دارد . او بــا کارگردانــی درســت ، شــخصیت هــا و موقعیــت هــا را در درامــی 
کــه در جریــان اســت ، بــه گونــه ای خلــق مــی کنــد کــه مخاطــب مــی توانــد بــا هــر کــدام از پرســوناژهای قصــه همزادپنــداری کنــد . او هچنیــن در 
بــازی گرفتــن از بازیگــران فیلمــش نیــز موفــق عمــل مــی کنــد . علــی مصفــا در » وارونگــی«  بــا شــخصیت و بــازی متفاوتــی ظاهــر مــی شــود کــه 
تــا امــروز از او شــاهد نبــوده ایــم و نشــان داده اســت کــه توانایــی هــای بســیاری در بازیگــری دارد تنهــا بایســتی کارگردانــی پیــدا شــود تــا ایــن 
قــوه را بــه فعــل برســاند . امــا در مــورد ســحر دولتشــاهی گرچــه معتقــدم بهــزادی مــی توانســت در انتخــاب بازیگــر نقــش نیلوفــر دســت بــه انتخــاب 
بهتــری بزنــد و بازیگــری را انتخــاب کنــد کــه بــا تســلط بــر میمیــک صــورت و ارائــه بــازی حســی ایــن پرســوناژ را موثرتــر و قــوی تــر بــه فعــل در 
آورد امــا بــا ایــن حــال دولتشــاهی توانســته بــازی قابــل قبولــی را ارائــه دهــد و مخاطــب او را بــه عنــوان نیلوفــر قصــه بپذیــرد . ســایر بازیگــران 
همچــون شــیرین یــزدان بخــش نیــز بــازی هــای روان و یکدســتی از خــود ارائــه داده انــد تــا در نهایــت گــروه بازیگــران » وارونگــی«  بتواننــد نمــره 

ی قابــل قبولــی را از آن خــود کننــد .

چــون کارگــردان از پــس موضــوع بــر آمــده در نتیجــه دوربیــن را نیــز بــه درســتی بــه کار مــی گیــرد و قــاب هــای درســت ، کاربــردی و متناســبی را 
مــی بنــدد .

ســاده ، روان و حرفــه ای بــودن در تــک تــک اجــزای ســازنده ی » وارونگــی«  قابــل مشــاهده اســت . عاملــی کــه از پــس درک و شــعور کارگــردان 
و اشــراف او بــر موضــوع پدیــد مــی آیــد و در تمــام شــریان هــای حیاتــی فیلــم جــاری مــی شــود تــا در نهایــت » وارونگــی«  فیلــم خــوب و قابــل 

قبولــی در ســینمای ایــران بــه حســاب بیایــد .

                                                                                                                            پریسا دامادی - سینما فستیوال
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» دختــر «  بــا توجــه بــه داشــتن ســوژه ای خــوب ولــی فیلمــی ضعیف و آشــفته 
اســت ، چــرا کــه کارگــردان بــه ســوژه اصلــی قصــه بســنده نمــی کنــد و مــدام 

خــورده پیرنــگ هایــی را بــه قصــه اضافــه مــی کنــد .

ســوژه اصلــی » دختــر « حــول زندگــی خانــواده ای ســنتی در آبــادان مــی گذرد 
و فیلــم بــا شــروعی خــوب و جــذاب پیــش مــی رود ولــی بــه نــاگاه بــا اضافــه 
شــدن چنــد خــورده پیرنــگ از دســت مــی رود و بــه فیلمــی خســته کننــده بــا 
ریتمــی کنــد تبدیــل مــی شــود ، اگــر کارگــردان در ایــن فیلــم تمــام تمرکــز 
خــود را بــر ســوژه اصلــی مــی گذاشــت و بــر محــور همــان پیــش میرفــت ، ایــن 
فیلــم مــی توانســت قصــه گــو و تاثیرگــذار باشــد ولــی بــه دلیــل ایــن پراکنــده 

گویــی هــا در نهایــت تبدیــل مــی شــود بــه فیلمــی کــه قصــه نــدارد .

بــرای مثــال در ایــن فیلــم مــا خانــواده ای ســنتی را مــی بینیــم کــه مشــغول 
ــن  ــن بی ــتند در ای ــواده هس ــزرگ خان ــر ب ــتگاری دخت ــم خواس ــزاری مراس برگ
بــا پــدر خانــواده کــه فــردی مســتبد اســت و مــی خواهــد همــه از او تبعیــت 
کنــد آشــنا مــی شــویم ســپس وارد قصــه دختــر کوچــک خانــواده مــی شــویم 
، کســی کــه مــی خواهــد جلــوی اســتبداد پــدر بایســتد و پــس از آن قصــه عمه 
و شــوهر عمــه پیــش مــی آیــد و تــا پایــان فیلــم نــه بــه ســوژه دختــر بــزرگ 

یادداشت محمدرضا عمرانی بر فیلم » دختر « به کارگردانی رضا میرکریمی

“دختر” فيلم نامه ای با سوژه های اضافـی سنجاق شده 
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خانــواده پرداختــه مــی شــود و نــه شــوهر عمــه و اساســا مــی تــوان گفــت وجــود ایــن دو کاراکتــر بــا قصــه ای کــه دارنــد ، تنهــا باعــث ایجــاد گــره 
ای بــی دلیــل مــی شــود و قصــه » دختــر « را دچــار آشــفتگی مــی کنــد و تــا پایــان بــا هیــچ گونــه ارتباطــی بــه ســوژه اصلــی وصــل نمــی شــود .
ــد  ــی توانســته از پــس نقــش خــود برآی ــردازی هــم موفــق نیســت ، تنهــا فرهــاد اصالن ــر فیلمنامــه ای ضعیــف در شــخصیت پ » دختــر « عــالوه ب
آن هــم بــه دلیــل بــازی خــوب ایــن بازیگــر اســت کــه مــی توانــد مخاطــب را تــا پایــان بــا خــود همــراه کنــد ولــی حتــی شــخصیت ماهــور الونــد 
کــه بازیگــر اصلــی فیلــم اســت بــرای مــا نامعلــول اســت و مشــخص نیســت کــه مــی خواهــد بــا پــدرش روبــرو شــود یــا نــه ! حتــی در پایــان هــم 
مشــخص نمــی شــود او چــه تصمیمــی مــی گیــرد ، شــاید بتــوان گفــت کارگــردان در ســکانس پایانــی ، کافــه بــا برداشــتن ظــرف غــذا توســط دختــر 
قصــد داشــت ایــن المــان را بــه مــا نشــان دهــد کــه او بــه خانــواده اش بــاز مــی گــردد ولــی ایــن فقــط بــر پایــه حــدس اســت و مــا کنشــی از آن 

شــخصیت نمــی بینیــم .

در حالــی کــه میرکریمــی در مقــام کارگردانــی مــی توانســت بســیاری ســکانس هــای فیلــم را بــه لحظاتــی نــاب بــرای مخاطــب تبدیــل کنــد و در 
آن تعلیــق ایجــاد کنــد بــرای مثــال مــا ســکانس هایــی چــون دیــر رســیدن دختــر بــه فــرودگاه و لغــو شــدن پــرواز را خیلــی راحــت از دســت مــی 
دهیــم و اصــال بــه آن پرداختــه نمــی شــود در حالــی کــه مخاطــب در آن ســکانس انتظــار یــک غافلگیــری و تعلیــق درســت و حســابی دارد ولــی فیلــم 

تــا پایــان از ســکانس هایــی ایــن چنیــن هیــچ اســتفاده ای نمــی کنــد و بــه همــان ریتــم کنــد خــود ادامــه مــی دهــد .

در پایــان اگــر از نداشــتن فیلمنامــه منســجم ، کارگردانــی و شــخصیت پــردازی ضعیــف فیلــم » دختــر « بگذریــم ، انتخــاب نادرســت نــام ایــن فیلــم 
ــر حــول شــخصیت هــای دیگــر علــی الخصــوص عمــه مــی گــذرد دیگــر خبــری از  ــم چــرا کــه آنقــدر قصــه ب ــده بگیری هرگــز نمــی توانیــم نادی

مشــکل پیــش آمــده بــرای دختــر نیســت و دلیــل انتخــاب نــام ایــن فیلــم بــی مــورد اســت .

 
                                                                                                                          محمدرضا عمرانی - سینما فستیوال
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آمار فـروش 
فيلمـهای

        اکـران شده در 
             سال 1394
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1- کارگردان : مجید مجیدی

تاریخ شروع اکران : 94/06/04

فروش فیلم : 14,502,320,806

2- کارگردان : سامان مقدم

تاریخ شروع اکران : 30 / 02 . 94

فروش فیلم : 7,013,987,600

3- کارگردان : مسعود جعفری جوزانی

تاریخ شروع اکران : 20 / 12 / 93

فروش فیلم : 4,634,439,700
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4- کارگردان : هادی محمدیان

تاریخ شروع اکران : 13 / 08 / 94

فروش فیلم : 3,686,980,200

5- کارگردان : وحید امیرخانی

تاریخ شروع اکران : 25 / 09 / 94

فروش فیلم : 3,423,701,091

6- کارگردان : محسن تنابنده 

تاریخ شروع اکران : 03 / 04 / 94 

فروش فیلم : 3,172,224,400
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رخ دیوانه                                  2,783,764,900

دوران عاشقی                              2,239,210,700

من سالوادور نیستم                    2,108,213,499

عصر یخبندان                             2,015,179,500

کوچه بی نام                              1,726,766,300

استراحت مطلق                         1,573,763,000

مردن به وقت شهریور              1,393,578,650

قندون جهیزیه                         1,348,735,900

شیفت شب                              1,261,523,998

آتیش بازی                               1,244,862,300

جامه دران                                  1,207,020,800

این سیب هم برای تو                1,117,369,799

قصه ها                                        833,537,600

آدم باش                                       717,366,500

در دنیای تو ساعت چند است؟      715,098,400

شکاف                                           619,281,900

چهارشنبه 19 اردیبهشت              560,727,900

مزار شریف                                   555,796,000

طعم شیرین خیال                         521,686,800

پدر آن دیگری                             504,989,700

من دیه گو مارادونا هستم              447,964,100

بچگیتو فراموش نکن                      389,000,000

خبر خاصی نیست                      396,553,599

ناهید                                           366,215,800

360 درجه                                  356,883,500

از رییس جمهور پاداش نگیرید!     303,604,100

دو دوست                                   258,537,900

بازگشت لوک خوش شانس          257,505,100

وروجک ها                                 247,913,299

نقش نگار                                    246,232,800

ارغوان                                         220,392,700

چهارشنبه خون به پا می شود      217,164,400

اسب سفید پادشاه                       195,661,400

پی22                                         188,267,800

دلتنگی های عاشقانه                    171,962,000

خداحافظی طوالنی                      130,088,100

جدول فروش ساير فيلم های اکران شده در سال 1394
روباه                             127,145,500

بیداری                          110,855,900

حکایت عاشقی              90,188,700

متل قو                           82,711,500

نزدیکتر                          80,160,500

بوفالو                            77,486,600

دریاکنار                        55,497,500

تتل و راز صندوقچه      44,522,500

آزادی مشروط              49,734,800

پایان خدمت                 47,581,800

مبارزان کوچک            43,488,500

ماهی سیاه کوچولو        34,234,000

عشق و جنون                29,795,000

یاسین                            28,202,800

عاشق ها ایستاده مي میرند 

19,852,500

 *  آمار تا تاریخ  27 اسفند 1394
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  پرونـده
هشـتاد و هـشتمين

مـراسـم اسـکار
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آکادمی علوم و هنرهای سينما يا آکادمی اسکار :

هــر ســاله طــی مراســمی کــه از ســوی آکادمــی علــوم و هنرهــای ســینما برگــزار مــی 
شــود ، بهتریــن آثــار صنعــت ســینمای جهــان توســط اعضــای آکادمــی علــوم و هنرهــای 
ــای  ــته ه ــدگان رش ــه برگزی ــکار ب ــزه اس ــود و جای ــی ش ــاب م ــرک انتخ ــر متح تصاوی

مختلــف اهــدا مــی شــود .

 ))Academy of Motion Picture Arts and Sciences امــا آکادمــی علــوم و هنرهــای ســینما
یــا بــه اختصــار آکادمــی اســکار و جایــزه اســکار چیســت ؟ 

ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــالدی در ای ــال 1927 می ــه در س ــت ک ــی اس ــازمانی غیردولت س
ــکار و  ــز اس ــدگان جوای ــا و برن ــدن نامزده ــی ، برگزی ــف آکادم ــد . از وظای ــیس ش تاس
ــای  ــی و ارتق ــی ، آموزش ــعه علم ــینما و توس ــت س ــرفت صنع ــه پیش ــات در زمین تحقیق
ــو از  ــش از 6000 عض ــی دارای بی ــت . آکادم ــینما اس ــت س ــت اندرکاران صنع ــغلی دس ش
ــز اســکار  ــدگان جوای دســت اندرکاران صنعــت ســینما اســت کــه انتخــاب نامزدهــا و برن
ــه  ــوط ب ــراد مرب ــف اف ــای مختل ــای گروه ه ــرد . اعض ــورت می گی ــای آن ص ــط اعض توس
ــان  ــه کارگردان ــان ب ــد ) کارگردان ــاب می کنن ــزد انتخ ــوان نام ــه عن ــان را ب ــوزه خودش ح
ــه اســتثنای  ــه بازیگــران و ...( ب ــه نویســندگان، بازیگــران ب رای می دهنــد ، نویســندگان ب

ــد. در بخــش خــاص  ــا انتخــاب می گردن ــه ای خــاص متشــکل از اعضــای تمــام حوزه ه ــه توســط کمیت فیلم هــای خارجــی ، مســتند و انیمیشــن ک
انتخــاب بهتریــن فیلــم ، تمامــی اعضــا صالحیــت انتخــاب نامزدهــا را دارنــد . گروه هــای مختلــف افــراد مربــوط بــه حــوزه خودشــان را بــه عنــوان 
ــق رای  ــم ح ــن فیل ــه بهتری ــا از جمل ــتر گروه ه ــا در بیش ــی اعض ــه در آن تمام ــری ک ــدگان در دور دوم رای گی ــپس برن ــد . س ــن می کنن ــزد تعیی نام

ــت .   ــوده اس ــیده نب ــی پوش ــر کس ــکار ب ــز اس ــی جوای ــه ی سیاس ــچ گاه وجه ــه هی ــوند ، البت ــاب می ش ــد انتخ دارن
اولیــن مراســم اســکار در 16 مــی 1929 در هتــل روزولــت در هالیــوود ، کالیفرنیــا برگــزار شــد کــه 15 تندیــس بــه بازیگــران ، کارگردانــان و دیگــر 
عوامــل صنعــت فیلــم ســازی آن زمــان بــرای گرامیداشــت فعالیتشــان طــی ســال های 1927–1928 اهــدا شــد . در میــان جوایــز اســکار ســال 1957 
، بخــش بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان نیــز ایجــاد گردیــد . در هفتــاد و چهارمیــن مراســم اســکار کــه در ســال 2002 برگــزار شــد ، بــرای اولیــن 
جایــزه اســکار بهتریــن انیمیشــن نیــز اضافــه گردیــد . از ســال 2002 مراســم اهــدای جوایــز اســکار در ســالن تئاتــر دالبــی برگــزار مــی شــود کــه 

ایــن ســالن پیــش از ایــن بــا نــام تئاتــر ُکــداک شــناخته می شــد .
هشتاد و هشتمین دوره جوایز اسکار 28 فوریه 2016 )دوشنبه 10 اسفند( در دالبی تیه تر در هالیوود برگزار شد . 
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چه فيلم هايی در چه بخش هايی در اسکار 2016 نامزد شدند؟

بلنــد/  فیلــم  بهتریــن  نامــزد 
نامـــزد بهتریـــن کارگردانــی /  
ــش اول  ــر نق ــن بازیگ ــزد بهتری نام
مــرد / نامــزد بهتریــن بازیگــر 
نامــزد   / مــرد   مکمــل  نقــش 
ــن  ــزد بهتری ــن / نام ــن تدوی بهتری
بهتریــن  نامــزد   / فیلم بــرداری 
ــن  ــزد بهتری ــاس/  نام ــی لب طراح
بهتریــن  نامــزد   / چهره آرایــی 
ــری  ــزد بهت ــد/  نام ــی تولی طراح
ــن  ــزد بهتری ــدا / نام ــس ص میک

صداگــذاری

    The Revenant

کارگردان : الخاندرو گونسالس اینیاریتو
تهیه کننده : آرنان میلشان / استیو گولین
الخاندرو گونسالس اینیاریتو / ماری پارنت

کیت ردمون / جیمز دبلیو اسکاتچداپل
:  مارک ال. اسمیت فیلمنامه نویس 

الخاندرو گونسالس اینیاریتو
بر پایه رمان بازگشته اثر مایکل پانک

بازیگران 
لئوناردو دی کاپریو

تام هاردی
دامنل گلیسون

ویل پولتر
موسیقی : ریوئیچی ساکاموتو / آلوا نوتو

فیلم برداری : امانوئل لوبزکی
تدوین:  استیون میریون

شرکت های تولید :
نیو ریجنسی پیکچرز / آنانیموس کانتنت

محصوالت م / آپیا وی
شرکت ریجنسی / سرگرمی راتپک

فاکس قرن بیستم توزیع کننده : 
تاریخ های انتشار : 16 دسامبر 2015 )تئاتر چینی 

تی سی ال( - 25 دسامبر 2015 )آمریکا(
مدت فیلم : 156 دقیقه

کشور :  ایاالت متحده آمریکا
زبان : انگلیسی

بازگـشته : 
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نامــزد بهتریــن فیلــم بلنــد/ نامــزد 
بهتریــن کارگردانــی /نامــزد بهتریــن 
بازیگــر نقــش مکمــل مــرد / نامــزد 
بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن / 
ــی /  ــه اصل ــن فیلم نام ــزد بهتری نام

نامــزد بهتریــن تدویــن

Spotlight

کارگردان : توماس مک کارتی
تهیه کننده : استیو گولین

مایکل شوگر / نیکول راکلین
بالی فاوست

نویسنده : جاش سینر / تام مک کارتی
بازیگران :

مارک روفالو
مایکل کیتون

ریچل مک آدامز
لیو شریبر

جان اسلتری
استنلی توچی

موسیقی : هاوارد شور
فیلم برداری : ماسانوبو تاکایاناگی

تدوین : تام مک آردل
شرکت تولید :

انونیموس کانتنت / پارتیسیپنت مدیا
راکلین/فاوست

توزیع کننده : اوپن رود فیلمز
تاریخ های انتشار : 

سپتامبر 2015 )جشنواره فیلم ونیز(
6 نوامبر 2015

مدت فیلم : 128 دقیقه
کشور : آمریکا

زبان : انگلیسی

افشاگـر :  
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بلنــد/  فیلــم  بهتریــن  نامــزد 
ــزد  ــی/ نام ــن کارگردان ــزد بهتری نام
ــن  ــزد بهتری ــن / نام ــن تدوی بهتری
بهتریــن  نامــزد   / فیلم بــرداری 
ــن  ــزد بهتری ــاس/ نام ــی لب طراح
بهتریــن  نامــزد   / چهره آرایــی 
ــن  ــزد بهتری ــد/ نام ــی تولی طراح
میکــس صــدا / نامــزد بهتریــن 

صداگــذاری

Mad Max: Fury Road

کارگردان : جرج میلر
تهیه کننده : داگ میتچل

جرج میلر / پی.جی. ووتن
:  جرج میلر فیلمنامه نویس 

برندن مک کارتی / نیکو التوریس
بازیگران 

تام هاردی
شارلیز ترون

نیکوالس هولت
هیو کیز-برن

رزی هانتینگتون وایتلی
رایلی کیئو
زو کراویتز

ابی لی کرشاو
کورتنی ایتون

موسیقی : جانکی اکس ال
فیلم برداری : جان سیل

تدوین:  مارگارت سیکسل
شرکت های تولید :

رت پک - دان انترتینمنت
ویلیج رودشو پیکچرز

وارنر برادرز توزیع کننده : 
تاریخ های انتشار : 14 مه 2015 )استرالیا(

15 مه 2015 )ایاالت متحده(
مدت فیلم : 120 دقیقه

کشور :  ایاالت متحده آمریکا / استرالیا
زبان : انگلیسی

مکس ديوانه جاده خشم :  
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نامــزد بهتریــن فیلــم بلنــد/ نامــزد 
بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد 
ــی  ــه اصل ــن فیلم نام ــزد بهتری / نام
ــد /  ــی تولی ــن طراح ــزد بهتری / نام

نامــزد بهتریــن میکــس صــدا

Bridge of Spies

کارگردان : استیون اسپیلبرگ
تهیه کننده : استیون اسپیلبرگ

مارک ئی. پالت / کریستی ماکوسکو کریگر
نویسنده : مت چارمن

جوئل کوئن / اتان کوئن
بازیگران :

تام هنکس
امی رایان

آلن آلدا
ایو هوسان

مارک رایلنس
بیلی مگناسن

موسیقی : توماس نیومن
فیلم برداری : یانوش کامینسکی

تدوین : مایکل کان
شرکت تولید :

تاچ استون پیکچرز / دریم ورکس
پارتیسیپنت مدیا / ریالینس انترتینمنت

امبلین انترتینمنت / مارک پالت پروداکشنز
توزیع کننده : والت دیزنی استودیوز موشن 

پیکچرز
تاریخ های انتشار : 

16 اکتبر 2015 )ایاالت متحده(
کشور : آمریکا

زبان : انگلیسی

پل جاسوس ها :  
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کمبود بزرگ : نامزد بهترین فیلم بلند/ نامزد بهترین کارگردانی /نامزد 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد/ نامزد بهترین فیلم نامه اقتباسی / نامزد 

بهترین تدوین

اتاق : نامزد بهترین فیلم بلند/ نامزد بهترین کارگردانی / نامزد بهترین 
بازیگر نقش اول زن/نامزد بهترین فیلم نامه اقتباسی

مریخی: نامزد بهترین فیلم بلند/ نامزد بهترین فیلم نامه اقتباسی / نامزد 
بهترین طراحی تولید / نامزد بهترین میکس صدا  

بروکلین : نامزد بهترین فیلم بلند / نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن/
نامزد بهترین فیلم نامه اقتباسی

ترامبو :  نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد
مریخی :  نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد/ نامزد بهترین فیلم نامه 

اقتباسی / نامزد بهترین صداگذاری

استیو جابز :  نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد / نامزد بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن

دختر دانمارکی :  نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد / نامزد بهترین 
طراحی لباس / نامزد بهترین طراحی تولید

کارول : نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن / نامزد بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن/ نامزد بهترین فیلم نامه اقتباسی / نامزد بهترین فیلم برداری / 

نامزد بهترین طراحی لباس

45 ساله : نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن
جوی : نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن

اعتقادنامه : نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
هشت نفرت انگیز : نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن / نامزد 

بهترین فیلم برداری

اکس مشینا : نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن / نامزد بهترین فیلم نامه 
اصلی / نامزد بهترین صداگذاری 

از کف خیابان های کمپتون : نامزد بهترین فیلم نامه اصلی
inside out  : نامزد بهترین فیلم نامه اصلی

جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد : نامزد بهترین تدوین / نامزد بهترین میکس 
صدا / نامزد بهترین صداگذاری

پنجاه طیف خاکستری : نامزد بهترین موسیقی متن
 زمین شکار : نامزد بهترین موسیقی متن
شبح، جوانی : نامزد بهترین موسیقی متن

مسابقه انقراض : نامزد بهترین موسیقی متن
سیکاریو : نامزد بهترین فیلم برداری / نامزد بهترین صداگذاری

سیندرال : نامزد بهترین طراحی لباس
پیرمرد 100 ساله که از پنجره باال رفت و ناپدید شد : نامزد بهترین 

چهره آرایی

نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان :  آغوش شیطان )کلمبیا( / موستانگ 
)فرانسه( / پسر سائول )مجارستان( / ذیب )اردن( /  یک جنگ )دنمارک(

 نامزدهای بهترین مستند بلند : امی، سرزمین کارتل، نگاه سکوت، چه اتفاقی 
افتاد آقای سایمون؟

 نامزدهای بهترین انیمیشن بلند : آنومالیسا ، Inside Out ، شان دشیپ )گوسفند 
ناقال( ، وقتی مارین آنجا بود

نامزدهای بهترین مستند )موضوع کوتاه( : تیم 12 ، چو آنسوی خطوط ، 
کلود لنزمن ، دختری در رودخانه ، آخرین روز آزادی

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه ) اکشن زنده( :  آواماریا ، روز اول ، همه 
چیز خوب خواهد شد ، شاک، شاترر

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه ) انیمیشن( : داستان خرس ، 
پرولوگ ،  جهان فردا ، تیم افسانه ای سانجای

سـاير فـيلم های نامـزد در اسـکار 2016
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پيش بينی
 سينما فـستيوال

 از
 برگزيدگان 
اسکار 2016
-------

 ، فســتیوال  ســینما  تحریریــه 
همچــون ســال هــای گذشــته پیــش 
بینــی خــود را از برگزیــدگان هشــتاد 
ــه  و هشــتمین مراســم اســکار ،  ارائ

: داد 
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بهترین فیلم

««« »اسپاتالیت« به کارگردانی تام مک کارتی 
»کسری بزرگ« به کارگردانی آدام مک کی

»پل جاسوسان« به کارگردانی استیون اسپیلبرگ
»بروکلین« به کارگردانی جان کرولی

»مد مکس: جاده خشم« به کارگردانی جرج میلر
»مریخی« به کارگردانی ریدلی اسکات
»اتاق« به کارگردانی لنی آبراهامسون

»بازگشته« به کارگردانی الخاندرو گونزالس ایناریتو

بهترین نقش مکمل زن
««« »الیشا ویکندر« بازیگر فیلم »دختر دانمارکی«
»جنیفر جیسن لی« بازیگر فیلم »هشت نفرت انگیز«

»رونی مارا« بازیگر فیلم »کارول«
»ریچل مک آدامز« بازیگر فیلم »کانون توجه«

»کیت وینسلت« بازیگر فیلم »استیو جابز«

بهترین فیلم خارجی زبان
««« »پسر شائول« از مجارستان 

»در آغوش گرفتن ابلیس« از کلمبیا
»موستانگ« از فرانسه

»ذیب« از اردن
»یک جنگ« از دانمارک

بهترین کارگردانی
««« »الخاندرو گونزالس ایناریتو« کارگردان فیلم »بازگشته«

»آدام مک کی« کارگردان فیلم »کسری بزرگ«
»جرج میلر« کارگردان فیلم »مکس دیوانه: جاده خشم«

»لنی آبراهامسون« کارگردان فیلم »اتاق«
»تام مک کارتی« کارگردان فیلم »کانون توجه«

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
««« »مارک رایلنس« بازیگر فیلم »پل جاسوسان«

»کریستین بیل« بازیگر فیلم »کسری بزرگ«
»تام هاردی« بازیگر فیلم »بازگشته«

»مارک رافالو« بازیگر فیلم »کانون توجه«
»سیلور استانوله« بازیگر فیلم »کرید«

بهترین بازیگر نقش اول مرد
««« »لئوناردو دی کاپریو« بازیگر فیلم »بازگشته« 

»برایان کرانستون« بازیگر فیلم »ترامبو«
»مت دیمون« بازیگر فیلم »مریخی«

»مایکل فاسبندر« بازیگر فیلم »استیو جابز«
»ادی ردمین« بازیگر فیلم »دختر دانمارکی«

بهترین موسیقی متن فیلم
««« »هشت نفرت انگیز«، انیو موریکونه

»پل جاسوسان«، توماس نیومن
»سیکاریو«، جوهان جوهانسون

»کارول«، کارتر بورول

برگزيدگان هشتاد و هشتمين مراسم اسکار در سال 2016

بهترین بازیگر نقش اول زن
««« »بری الرسون« بازیگر فیلم »اتاق«

»کیت بالنشت« بازیگر فیلم »کارول«
»جنیفر الرنس« بازیگر فیلم »جوی«

»شارلوت رمپلینگ« بازیگر فیلم »45 سال«
»سیرشه رونان« بازیگر فیلم »بروکلین«
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بهترین فیلمنامه اقتباسی
««« »کمبود بزرگ« نوشته چارلز رندولف و آدام مک کی 

بهترین طراحی صحنه
««« »مکس دیوانه: جاده خشم«، کالین گیبسون و لیزا تامپسون 

بهترین فیلمنامه
««« »اسپاتالیت« نوشته جاش سینگر و تام مک کارتی

بهترین تدوین
««« »مکس دیوانه، جاده خشم«، مارگارت سیکسل 

بهترین انیمیشن بلند
««« »درون بیرون«

بهترین گریم و استایل مو
««« »مکس دیوانه، جاده خشم«، لسلی واندروالت، الکا واردگا و دامیان مارتین 

بهترین جلوه های ویژه
««« »اکس ماشینا«

بهترین انیمیشن کوتاه
««« »داستان خرس«

بهترین تدوین صدا
««« »مکس دیوانه، جاده خشم«، مارگارت سیکسل

بهترین طراحی لباس
««« »مکس دیوانه: جاده خشم«، جنی بیوان

بهترین فیلمبرداری
»بازگشته«، امانوئل البزکی

بهترین مستند بلند
««« »امـی«

بهترین مستند کوتاه
««« »دختری در رودخانه، بهای بخشیدن«

بهترین فیلم کوتاه
««« »شاترر«
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مراســم اســکار هشــتاد و هشــتم در حالــی بــا تقســیم جوایــز بــه کار خــود خاتمــه داد کــه مثــل هــر ســال برخــی از منتقــدان و ســینمایی ها از شــماری 
از انتخاب هــا متعجــب و شــگفت زده شــدند .

ــدر همانطــور کــه خیلی هــا پیش بینــی  ــری الرســن و آلیســیا ویکان ــو ، ب ــاردو دی کاپری ــه لئون ــزه اســکار ب ورایتــی در گزارشــی نوشــت :  اهــدای جای
می کردنــد ، صــورت گرفــت و آلخانــدرو گونزالــس ایناریتــو کــه بــا انتخابــش بــه عنــوان برنــده جایــزه انجمــن کارگردان هــای آمریــکا ، بــه عنــوان یکــی 

ــرود . ــده اســکار روی صحنــه ب ــه عنــوان برن ــرای دومیــن ســال ب از محتمل تریــن انتخاب  هــای امســال محســوب می شــد ، توانســت ب
ایــن در حالــی بــود کــه جایــزه بهتریــن فیلــم بــه »بازگشــته« نرســید و فیلــم » اســپاتالیت « توانســت بــه عنــوان یکــی از شگفتی ســازان امســال ، و 
بــه مــدد جوایــزی کــه تــا همیــن یــک روز قبــل دریافــت کــرده بــود ، توجــه آکادمــی را بــه خــود جلــب کنــد و مانــع تکــرار موفقیــت » بازگشــته « 
ــی  ــک حت ــای کاتولی ــای کلیس ــای بی اخالقی ه ــرای افش ــه ب ــت ک ــی اس ــالش روزنامه نگاران ــاره ت ــم درب ــن فیل ــد . ای ــا ش ــوب و بفت ــز گلدن گل در جوای

ــند . ــش می کش ــه چال ــود را ب خ
ــی کــه پیش بینی هــا  انتخــاب مــارک رایلنــس بازیگــر فیلــم » پــل جاسوســان « اســپیلبرگ یکــی دیگــر از شــگفتی های دیشــب را رقــم زد و در حال
حاکــی از ایــن بــود کــه سیلوســتر اســتالونه بــه عنــوان بازیگــر نقــش مکمــل انتخــاب می شــود ، ایــن یــک بازیگــر بریتانیایــی بــود کــه بــرای دریافــت 

ایــن جایــزه روی صحنــه رفــت . در عیــن حــال نادیــده گرفتــن اســتالونه بــرای بــازی در » کریــد « هــم شــگفت انگیــز بــود .
در عیــن حــال جــا نداشــتن » جنــگ  ســتارگان: نیــرو بیــدار می شــود « کــه بــه عنــوان پرفروش تریــن فیلــم ســال 2015 ســر و صــدای زیــادی کــرد 
و هیــچ یــک از جوایــز 5 بخشــی را کــه نامــزد دریافــت آن شــده بــود بــه دســت نیــاورد ، نشــان دهنــده تــالش اعضــای آکادمــی بــرای ایــن بــود کــه 

ــار حرکــت نمی کننــد . بگوینــد روی ســیل اخب
در حالــی کــه تصــور ایــن بــود کــه فیلــم اکشــن »مکــس دیوانــه: جــاده خشــم« چنــد جایــزه فنــی را دریافــت خواهــد کــرد امــا ایــن فیلــم پرســر و 

صــدا چنــد جایــزه قابــل توجــه را از آن خــود کــرد .
اهــدای جایــزه فیلمبــرداری بــه امانوئــل لوبزکــی بــرای فیلــم » بازگشــته « نیــز جــای شــک و تردیــد نداشــت و او در حالــی کــه پــس از » جاذبــه 
« و »مــرد پرنــده ای « ســومین اســکار پشــت ســر هــم خــود را گرفــت موجــب شــد تــا دســت راجــر دیکنــز بــرای ســیزدهمین بــار بــه ایــن 

جایــزه نرســد .
شــاید بزرگتریــن شــگفتی اســکار 88 ایــن بــود کــه 3 فیلــم » کارول « ، » مریخــی « و » بروکلیــن « بــدون دریافــت حتــی یــک جایــزه اســکار را 

تــرک کردنــد. 

شگفتی های اسکار 88/ آنها که ديده شدند و آنهايی که ديده نشدند
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معرفی اکران های نوروزی
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مـن سـالوادور نـيستم

کارگردان: منوچهر هادی

90 دقیقه - کمدی
تهیه کننده: منصور سهراب پور و امیر پروین حسینی

ــی، کارول  ــدی محراب ــر، مه ــا ناص ــاران، یکت ــا عط ــران: رض بازیگ
ویدونــی، بــری فیــوکا، ســوگل محرابــی و ژیــال صادقــی. بــا حضــور 

ــی ــهور برزیل ــت مش ــدو فوتبالیس ریوال

خالصــه داســتان: ناصــر و خانــواده اش بــه واســطه آژانــس تعطیــالت 
ــوند ،  ــوت مي ش ــل دع ــه برزی ــیاحتی ب ــفری س ــرای س ــي ب رویای
آنجــل دختــری برزیلــی ،  او را بــا نامــزد ســابق خــود اشــتباه گرفتــه 

اســت و ...
ــوری/  ــم غف ــرداری: ابراهی ــر فیلمب ــودی/ مدی ــا مقص ــنده: رض  نویس
تدویــن: حســن ایوبــی/ مدیــر تولیــد: ناصــر ریحــان صفــت/ طــراح 
ــد  ــردازی: امی ــره پ ــراح چه ــی/ ط ــن غالم ــاس: محس ــه و لب صحن
ــا  ــز: علیرض ــه ری ــردان و برنام ــتیار کارگ ــی/ دس گل زاده، آرزو حالج

ــی ــا همت ــانه ای: مهس ــاور رس ــریفی/ مش ــمس ش ش

پـخش: رسانه فیلمسازان                     شروع اکران : 5 اسفند 1394

پردیس آزادی : خیابان بهشتی نبش خالد 
اسالمبولی )وزرا( ، تلفن : 021-84480
پردیس زندگی : میدان صادقیه - بلوار 

کاشانی - بلوار اباذر ، تلفن : 021-44004800
پردیس سینما گالری ملت : اتوبان نیایش - 

روبروی کردستان ، تلفن : 021-23162
پردیس سینمایی چارسو : خیابان جمهوری 

تقاطع حافظ ، تلفن : 021-66724444
پردیس سینمایی کورش : بزرگراه شهید 

ستاری - نبش پیامبر مرکزی ،
 تلفن : 021-4701

پردیس کیان :  اتوبان نواب، بعدازپل حق 
شناس، بلوار چراغی، شماره 41 ، 

تلفن : 021-55451000
سینما جوان : خ شریعتی باالتر از پل صدر ، 

تلفن : 021-22203031
سینما سپیده : خیابان انقالب نبش وصال ، 

تلفن : 021-66417981
سینما ایران : خیابان شریعتی روبروی 

بهارشیراز ، تلفن : 021-77538711
سینما بهمن : میدان انقالب ، تلفن : 021-66418801

سینما پارس : میدان انقالب ، تلفن : 021-66926953
سینما شکوفه : میدان شهدا ، تلفن : 021-33512701

سینما شاهد : چهار راه نظام آباد ، جنب مترو سبالن ، تلفن : 77815576 - 77844076
سینما فردوسي : خیابان انقالب میدان فردوسي ، تلفن : 021-88829785

سینما فلسطین : میدان فلسطین، نبش خیابان مظفر ، تلفن : 021-66965373
موزه سینما : خیابان ولیعصر - باغ فردوس ، تلفن : 021-22723535

تیراژه 2 :  اتوبان امام علی به سمت جنوب خروجی شهید مدنی - جنب مترو 
مدنی ، تلفن : 021-77560541

سینما سمرقند : خیابان جنت آباد جنوبی، تقاطع بلوار الله، مجتمع تجاری 
سمرقند، طبقه اول ، تلفن : 021-47256
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باديگـــارد

کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا

95 دقیقه -  اجتماعی ، سیاسی
تهیه کننده: احسان محمد حسنی

بازیگــران: پرویــز پرســتویی، مریــال زارعــی، بابــک حمیدیــان، محمــود 
عزیــزی، فرهــاد قائمیــان، امیــر آقایــی، دیبــا زاهــدی، شــیال خــداداد، 
ــران نجــف زاده، افســانه ناصــری،  ــدرام شــریفی، کام ــه، پ ــوش نظری پری

ســید احســان امانی،امیــر محمــدی ، علــی گلبهــاران، حامــد شــیخی 

ــاره محافظــی شــخصی اســت کــه از  ــگارد« درب خالصــه داســتان: »بادی
ــا در  ــد ام ــت می کن ــام محافظ ــم نظ ــخصیت های مه ــی از ش ــان یک ج
جایــی و براســاس حوادثــی متوجــه می شــود کــه او بیــش از آن کــه بــه 
ــخصی  ــظ ش ــت. محاف ــخصی اس ــع ش ــر مناف ــه فک ــد ب ــام باش ــر نظ فک
دچــار تشــکیک می شــود و همیــن امــر باعــث می شــود کــه محافظــت 
از آن فــرد را کنــار بگــذارد. امــا بــه دلیــل خدمــات و خلوصــی کــه در وی 
وجــود دارد او را بــه محافظــت از فــرد دیگــری می گمارنــد کــه یکــی از 

فعــاالن هســته ای کشــور اســت.

ــود کالری/  ــرداری: محم ــر فیلمب ــا / مدی ــی کی ــم حاتم ــنده: ابراهی نویس
تدویــن: مهــدی حســینی ونــد / موســیقی: کارن همایونفر / مجــری طرح: 
ــردار:  ــن/ صداب ــادق آذی ــد: محمدص ــر تولی ــور / مدی ــگری پ ــان لش پژم
بهمــن اردالن/ صداگــذاری و میکــس: علیرضــا علویــان/ طــراح صحنــه و 
لبــاس: محمدرضــا شــجاعی/ طــراح چهــره پــردازی: ایمــان امیــدواری/ 

جلــوه هــای ویــژه: هــادی اســالمی

پـخش: فیلمیران                         شروع اکران : 26 اسفند 1394

سینما استقالل : باالتر از میدان ولیعصر ، تلفن : 
021-88903942

پردیس آزادی : خیابان بهشتی نبش خالد 
اسالمبولی )وزرا( ، تلفن : 021-84480

پردیس تماشا :  ، یافت آباد - ابتدای بلوار مدائن ، 
تلفن : 021-66656122 

پردیس زندگی : میدان صادقیه - بلوار کاشانی - 
بلوار اباذر ، تلفن : 021-44004800

پردیس سینما گالری ملت : اتوبان نیایش - روبروی 
کردستان ، تلفن : 021-23162

پردیس سینمایی چارسو : خیابان جمهوری تقاطع 
حافظ ، تلفن : 021-66724444

پردیس رازی :  ، میدان گمرک )رازی( خیابان هالل 
احمر  ، تلفن : 021-55426453

پردیس راگا :  ، شهرری اتوبان شهید آوینی خ کریم 
شیرازی جنب شهروند  تلفن : 021-55907070

پردیس شکوفه : میدان شهدا  ، تلفن : 33512701
پردیس سینمایی کوروش : بزرگراه شهید ستاری - نبش پیامبر مرکزی ،  تلفن : 021-4701

پردیس کیان :  اتوبان نواب، بعدازپل حق شناس، بلوار چراغی، شماره 41 ،  تلفن : 55451000 
سینما اریکه ایرانیان : بلوار شهید فرحزادی نبش ارغوان ، تلفن : 021-22370001

سینما میالد : ضلع جنوبی میدان شهدا ، تلفن : 021-33353452
سینما جوان : خ شریعتی باالتر از پل صدر ، تلفن : 021-22203031

سینما ایران : خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز ، تلفن : 021-77538711
سینما بهمن : میدان انقالب ، تلفن : 021-66418801

سینما صحرا : خیابان شریعتی - سه راه طالقانی  ، تلفن : 77647445-77647228
سینما عصر جدید : خیابان طالقانی نبش وصال ، تلفن : 021-88962550

سینما فرهنگ : خیابان شریعتی - باالتراز خیابان دولت  ، تلفن : 021-22601205
سینما فلسطین : میدان فلسطین، نبش خیابان مظفر ، تلفن : 021-66965373

سینما کارون : خیابان رودکی نرسیده به چهارراه دامپزشکی ، تلفن : 66885047 
سینما ماندانا :  خیابان دماوند - اول سی متری نارمک  ، تلفن : 021-73015

سینما مرکزی : میدان انقالب  ، تلفن : 021-66948730
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ابـد و يـک روز

کارگردان: سعید روستایی

110 دقیقه -  اجتماعی
تهیه کننده: سعید ملکان

ــا  ــار ، ریم ــاز ایزدی ــدزاده ، پرین ــد محم ــادی ، نوی ــان مع ــران: پیم بازیگ
رامیــن فــر ، شــبنم مقدمــی ، شــیرین یــزدان بخــش ، معصومــه رحمانــی 

، مهــدی قربانــی ، محمــد علیمحمــدی ، اســماعیل گرجــی 

خالصــه داســتان: خانــواده در تــدارك مراســم عروســی ســمیه هســتند 
ــه در  ــد ک ــي کن ــرد م ــرادران را س ــران و ب ــط خواه ــي رواب ــا اتفاقات ، ام

نهایــت باعــث ماجراهایــي مــي شــود. 

مشــاور کارگــردان : مازیــار میــری ،  مدیــر فیلمبــرداری : علــی قاضــی، 
ــردازی : ســعید  ــد :  محمدرضــا منصــوری ،  طــراح چهــره پ ــر تولی مدی
ــان ،  ــا علوی ــذار علیرض ــي ،  صداگ ــرام دهقان ــن : به ــکان ، تدوی مل
ــردار : امیــن میرشــکاری ، طــراح  ــا ، صداب موســیقي :  امیــد رییــس دان
صحنــه : محســن نصرالهــی ، طــراح لبــاس  : غزالــه معتمــد ، برنامــه ریــز 
و دســتیار اول کارگــردان : علیرضــا نســائی ، منشــی صحنــه : نــدا قائــدی 
، عــکاس :  امیــر حســین شــجاعی ، مشــاور رســانه ای : بیتــا موســوی ، 

مدیــر تــدارکات : محمــد حیــدر قلــی فــرد

پـخش:   فیلمیران                       شروع اکران : 26 اسفند 1394

سینما اریکه ایرانیان : بلوار شهید فرحزادی نبش 
ارغوان ، تلفن : 021-22370001

پردیس آزادی : خیابان بهشتی نبش خالد 
اسالمبولی )وزرا( ، تلفن : 021-84480

پردیس زندگی : میدان صادقیه - بلوار کاشانی - 
بلوار اباذر ، تلفن : 021-44004800

پردیس سینما گالری ملت : اتوبان نیایش - روبروی 
کردستان ، تلفن : 021-23162

پردیس سینمایی چارسو : خیابان جمهوری تقاطع 
حافظ ، تلفن : 021-66724444

پردیس سینمایی کوروش : بزرگراه شهید ستاری - 
نبش پیامبر مرکزی ،  تلفن : 021-4701

پردیس کیان :  اتوبان نواب، بعدازپل حق شناس، 
بلوار چراغی، شماره 41 ،  تلفن : 021-55451000

تیراژه 2 :  اتوبان امام علی به سمت جنوب خروجی 
شهید مدنی - جنب مترو مدنی ، تلفن : 021-77560541

سینما جوان : خ شریعتی باالتر از پل صدر ، تلفن : 021-22203031
سینما سپیده : خیابان انقالب نبش وصال ، تلفن : 021-66417981

سینما سروش : خیابان شریعتی - باالتر از سه راه طالقانی  ، تلفن : 021-77632169
پردیس شکوفه : میدان شهدا  ، تلفن : 021-33512701

سینما فرهنگ : خیابان شریعتی - باالتراز خیابان دولت  ، تلفن : 021-22601205
سینما فلسطین : میدان فلسطین، نبش خیابان مظفر ، تلفن : 021-66965373

موزه سینما : خیابان ولیعصر - باغ فردوس ، تلفن : 021-22723535
سینما ماندانا :  خیابان دماوند - اول سی متری نارمک  ، تلفن : 021-73015
سینما ایران : خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز ، تلفن : 021-77538711

سینما سمرقند : خیابان جنت آباد جنوبی، تقاطع بلوار الله، مجتمع تجاری سمرقند، 
طبقه اول ،  تلفن : 021-47256
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کفشـهايم کـو؟

کارگردان: کیومرث پوراحمد

 اجتماعی 
تهیه کننده : سید علی قائم مقامی

بازیگــران : رضــا کیانیــان ، رویــا نونهالــی ، مجیــد مظفــری ، مینــا وحیــد 
ــار ــاره کیان افش ، به

خالصــه داســتان : حبیــب کاوه کارخانــه دار قدیمــی مبتــال بــه بیمــارى 
ــت  ــا بازگش ــا ب ــد ام ــوده ان ــرک نم ــواده اش او را ت ــت . خان ــر اس آلزایم

ــه ایــران اتفاقاتــی مــی افتــد. دختــرش ب

ــد:  ــر تولی ــوی / مدی ــد مصطف ــد و فری ــرث پوراحم ــندگان : کیوم نویس
ــت /.  ــا زرین دس ــرداری : علیرض ــر فیلمب ــی ، مدی ــیدعلی قائم مقام س
ــردازی:  ــره پ ــراح چه ــی/ ط ــد میرفخرای ــاس : مجی ــه و لب ــراح صحن ط
مهــرداد میرکیانــی/ صدابــردار: آرش برومنــد/ دســتیار اول و برنامه ریــز: 
ایمــان توکلــی/ آهنگســاز: فردیــن خلعتبری/عــکاس: مهــدی حیــدری/ 
مدیــر تــدارکات: حســین روزبهانــی/ مدیــر صحنــه: امیرعبــاس دهقانــی/ 

منشــی صحنــه: محســن بهــاری

پـخش : رسانه فیلمسازان                     شروع اکران : 26 اسفند 1394

سینما اریکه ایرانیان : بلوار شهید فرحزادی نبش ارغوان ، تلفن : 021-22370001
پردیس آزادی : خیابان بهشتی نبش خالد اسالمبولی )وزرا( ، تلفن : 021-84480

پردیس زندگی : میدان صادقیه - بلوار کاشانی - بلوار اباذر ، تلفن : 021-44004800
پردیس سینما گالری ملت : اتوبان نیایش - روبروی کردستان ، تلفن : 021-23162

پردیس سینمایی چارسو : خیابان جمهوری تقاطع حافظ ،  تلفن : 66724444-
021

سینما پارس : میدان انقالب ، تلفن : 66926953 - 021
سینما ماندانا :  خیابان دماوند - اول سی متری نارمک  ، تلفن : 021-73015

پردیس سینمایی کورش : بزرگراه شهید ستاری - نبش پیامبر مرکزی ،  تلفن : 
021-4701

سینما سمرقند : خیابان جنت آباد جنوبی، تقاطع بلوار الله، مجتمع تجاری 
سمرقند، طبقه اول ،  تلفن : 021-47256
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پنـجاه کـيلو آلبالو

کارگردان: مانی حقیقی

  کمدی

تهیه کننده : مصطفی شایسته و محمد شایسته

بازیگــران : ســاعد ســهیلی، هســتی مهــدوی، پژمــان جمشــیدی، آزاده 
ــاد  ــگان، فره ــانه بای ــان، افس ــران غفوری ــی، مه ــی صادق ــدی، عل صم
ــی، ســیامک انصــاری، ویشــکا  آییــش، بهنــوش بختیــاری، امیــد روحان
ــوش  ــی، داری ــادی کاظم ــدی، ه ــا احم ــی، مون ــی حقیق ــایش، مان آس

ــی ــی حقیق ــت و مان ــروش صح ــدزاده، س اس

خالصــه داســتان : داســتان از مجلــس عروســی مرجــان آغــاز میشــود. 
در میانــه هــای عروســی مامــوران بــرای دســتگیری دامــاد خالفــکار وارد 
مــی شــوند و میهمانــان هــم فــرار مــی کننــد. در ایــن میــان ریختــن آب 
آلبالــو روی پیراهــن داوود باعــث آشــنایی ناگهانــی او و آیــدا مــی شــود 

و اتفاقــات ناخواســته ای بــرای آنهــا مــی افتــد.

نویســنده فیلمنامــه: فرهــاد توحیــدی، مانــی حقیقــی/ مجــری طــرح و 
ســرمایه گــذار: محمــد شایســته/ مدیــر فیلمبــرداری: علیرضــا برازنــده/ 
ــا  ــردان: علیرض ــتیار اول/ کارگ ــور/ دس ــادق پ ــوش ص ــردار: داری صداب
شــمس شــریفی/ طــراح صحنــه: امیــر حســین قدســی/ طــراج لبــاس: 
نــگار نعمتــی/ طــراح گریــم: مهــرداد میرکیانــی/ جانشــین تولیــد: محمد 

ــدارکات: آرش صالحــی ــر ت اتحــادی/ مدی

پـخش:  هدایت فیلم                        شروع اکران : 26 اسفند 1394

سینما اریکه ایرانیان : بلوار شهید فرحزادی نبش ارغوان ، تلفن : 021-22370001
پردیس آزادی : خیابان بهشتی نبش خالد اسالمبولی )وزرا( ، تلفن : 021-84480

پردیس زندگی : میدان صادقیه - بلوار کاشانی - بلوار اباذر ، تلفن : 021-44004800
پردیس سینما گالری ملت : اتوبان نیایش - روبروی کردستان ، تلفن : 021-23162
پردیس سینمایی چارسو : خیابان جمهوری تقاطع حافظ ، تلفن : 021-66724444

پردیس سینمایی کوروش : بزرگراه شهید ستاری - نبش پیامبر مرکزی ،  تلفن : 021-4701
سینما پارس : میدان انقالب ، تلفن : 66926953 - 021
پردیس شکوفه : میدان شهدا  ، تلفن : 021-33512701

سینما ماندانا :  خیابان دماوند - اول سی متری نارمک  ، تلفن : 021-73015
سینما بولوار : بلوار کشاورز ، رو به روی پارک الله ،  تلفن : 88965292-88965570

سینما سروش : خیابان شریعتی - باالتر از سه راه طالقانی  ، تلفن : 021-77632169
پردیس کیان :  اتوبان نواب، بعدازپل حق شناس، بلوار چراغی، شماره 41 ،  تلفن : 

021-55451000
تیراژه 2 :  اتوبان امام علی به سمت جنوب خروجی شهید مدنی - جنب مترو مدنی ، تلفن : 

021-77560541
سینما سمرقند : خیابان جنت آباد جنوبی، تقاطع بلوار الله، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه اول ،  

تلفن : 021-47256



66

CinemaFestival.ir

139
وز 5

نور
وم  /  

ل س
سا

سینمای بهــار
خـشم و هـياهو

کارگردان:  هــومن ســیدی
  اجتماعی

تهیه کننده : سعید سعدی

بازیگــران : طنــاز طباطبایــی، نویــد محمــدزاده، ســعید چنگیزیــان، بهناز 
جعفــری، رضــا بهبــودی، رعنــا آزادی ور، بهــزاد عمرانی

ــه مــن آموخــت کــه هیــچ چیــز از هیــچ  خالصــه داســتان :  زندگــی ب
کــس بعیــد نیســت!

نویســنده: هومن ســیدی/ مدیــر فیلمبــرداری: پیمــان شــادمانفر/ تدوین: 
هومــن ســیدی، مهــدی ســعدی/ موســیقی: کارن همایونفــر/ مدیــر تولید: 
ــه:  ــراح صحن ــکندری/ ط ــک اس ــم: باب ــراح گری ــازی/ ط ــران حج کام
ــین  ــردار: حس ــی/ صداب ــا امین ــاس: رعن ــراح لب ــی/ ط ــن نصرالله محس
ــی/  ــب نصرالله ــز: زین ــه ری ــردان و برنام ــتیار اول کارگ ــاش/ دس بش

ــو ــد بدرل عــکاس: محم

پـخش:    نسیم صبا                      شروع اکران : 26 اسفند 1394

پردیس شکوفه : میدان شهدا  ، تلفن : 021-33512701
سینما اریکه ایرانیان : بلوار شهید فرحزادی نبش ارغوان ، تلفن : 021-22370001
پردیس آزادی : خیابان بهشتی نبش خالد اسالمبولی )وزرا( ، تلفن : 021-84480

پردیس زندگی : میدان صادقیه - بلوار کاشانی - بلوار اباذر ، تلفن : 021-44004800
پردیس سینما گالری ملت : اتوبان نیایش - روبروی کردستان ، تلفن : 021-23162

پردیس سینمایی چارسو : خیابان جمهوری تقاطع حافظ ،  تلفن : 021-66724444
سینما ماندانا :  خیابان دماوند - اول سی متری نارمک  ، تلفن : 021-73015

پردیس سینمایی کورش : بزرگراه شهید ستاری - نبش پیامبر مرکزی ،  تلفن : 021-4701
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پرغوغاتریــن فیلــم امســال اســت و فریــب کارتریــن شــان . در پــس ظاهــر پرطمطــراق و غلــط انــداز رئالیســتی – 
ناتورالیســتی اش ، باطــن ســیاه و مســموم فیلمفارســی النــه دارد . 

دوربیــن روی دســت پرتــکان و ریتــم تنــد فیلــم بــرای دیــدن نیســت؛ توهــم آن اســت و بــرای کورشــدن. فیلــم 
خــاک بــه چشــم مــان مــی پاشــد تــا درســت نبینیــم و بــا وراجــی هــا و متلــک هــای بــی امانــش مانــع شــنیدن 

مــی شــود.
 اعتیاد، فالکت و تباهی، آدم فروشی و خانه فروشی گویا سرنوشت محتوم این خانه – سگدونی – است.

    جملــه پســر بــزرگ و رئیــس خانــه )معــادی( شــعار و پیــام اصلــی فیلــم اســت: »هرکــس از ایــن خانــه نــرود 
ســگ اســت. هرکــس بــرود و برگــردد از ســگ کمتــر اســت«. آیــا »خانــه« اســتعاره وطــن نیســت و اهالــی اش، مــردم وطــن؟ شــرم بــر ایــن نــگاه.

    خانــه، صاحــب – پــدر- نــدارد. مــادر مریــض اســت و ســربار. پســر بــزرگ امــا کیســت؟ مــردی ســابقا معتــاد، ظاهــرا دلســوز خانــه و خانــواده، کــه 
ــه بیگانــه مــی فروشــد تــا مغــازه  ــو مــی دهــد و خواهــر مظلــوم و ســتم کــش اش – تنهــا آدم مثبــت فیلــم – را ب ــرادر معتــادش را ل ســر بزنــگاه ب
ســاندویچی بزنــد. چــه نــگاه کثیــف و شوونیســتی – ضدافغانــی – دارد فیلــم. نــگاه بــه طبقــه فرودســت نیــز از همیــن نــوع اســت. فرودســتان، محکــوم 

بــه فروشــند.
    بیســت دقیقــه اول فیلــم پــر از جزئیــات بیهــوده اســت بــه بهانــه تمیــزکاری خانــه و بعــد اتــاق بــرادر معتــاد )محســن( شــاهد تــه ســیگارهای 
الی درزهــای دیوارهــا، بنــد زیرپــوش بیــرون زده، وســایل شیشــه کشــی و تکــه هــای مــواد مخــدر و پــول هــای مچالــه شــده هســتیم؛ و ریختــن 

سرآســیمه مــواد بــه چــاه توالــت و پرتــاب یــک بســته از آن بــه پشــت بــام خانــه همســایه و دردگرفتــن ادایــی دســِت پرتــاب کننــده )معــادی(. 
چــرا ایــن بســته را در چــاه توالــت نمــی ریــزد؟ سرنوشــت ایــن بســته بعــد از یافتــن بــرادر کوچــک در پشــت بــام همســایه ســرانجام چــه مــی 

شــود؟ ایــن جــز بــازی رقــت آمیــز نمایشــی نیســت؟ مثــل خیلــی دیگــر از لحظــات فیلــم.
    فیلــم حــول محــور محســن معتــاد )نویــد محمــدزاده( مــی گــردد و همــه چیــز درام در خدمــت آن اســت. قهرمــان- ضدقهرمــان - محســن، بــا 
ــازی و شــاخ وشــونه کشــی  ــم ناگهــان ظاهــر مــی شــود. آن همــه ســروصدا و شــلوغ کاری، قلدرب جنــگ و دعــوا و شروشــور در همــه جــای فیل

ــه تســلیم و ســکوت مــی انجامــد.  ــوس و نمایشــی اســت. همــه اش ب ــه اش چقــدر ل ــه خان ــل او و برگشــتن ب مرتضــی در مقاب

سـگــدانی
نقد مسعود فراستی بر فیلم » ابد و یک روز« به کارگردانی سعید روستایی
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دعواهــای شــان نیــز ربطــی بــه برگشــتن او نــدارد. اکــت هــای بازیگــر ایــن نقــش در نیمــه اول فیلــم مصنوعــی و باســمه ای اســت و بعــد در نیمــه 
دوم بســیار ادایــی مــی شــود. قطعــا معــادی بهتــر اســت؛ امــا بــه نقــش نمــی خــورد. شــمال شــهری ای کــه ادای جنــوب شــهری درمــی آورد. علــت 
انتخــاب اش بــرای معروفیتــش در جشــنواره هــای خارجــی نیســت؟ شــهناز کیســت بــا آن پســر عشــق الت و هیــوالوارش؟ چــه ربطــی بــه فیلــم دارد؟ 
صحنــه دعــوای بــرادران »غیرتمنــد« پشــت در اتــاق او چقــدر مســخره و بــی معناســت، مثــل همــه دعواهــای قالبــی فیلــم. شــهناز انــگار شــوهر ندارد 
کــه همــه اش آنجاســت. پدرهــا و شــوهرها در فیلــم غایــب هســتند. اعظــم چــه کاره اســت و در ایــن خانــه چــه مــی کنــد؟ بیــوه اســت و پــول دار و 
اهــل دوبــی و کیــش رفتــن و... چــرا علیرغــم ظاهــر دلســوزش هیــچ کمــک مالــی ای بــه خانــواده اش نمــی کنــد؟ شــاید مــی دانــد خانــواده احتیــاج 
بــه کمــک ندارنــد. همــه چیــز بــازی اســت؛ یــک بــازی رقــت انگیــز. در هیــچ کجــای فیلــم شــاهد بــی پولــی ایــن خانــواده مثالفقیــر نیســتیم. اگــر 

مرتضــی دامــاد آینــده افغــان را تیــغ مــی زنــد بــرای خریــد مغــازه اســت نــه حــل بحــران مالــی.
مــادر جــز اکسســوار نیســت. دلســوز و دل نگــران پســر معتــاد بیچــاره اش اســت و برایــش بســته مــواد را پنهــان مــی کنــد تــا او بفروشــد و ایــن 

ســیکل منحــط تباهــی ادامــه یابــد. بیمــاری قالبــی او چیســت؟ نمایشــی نیســت؟
 و امــا دو شــخصیت ظاهــرا مثبــت فیلــم کــه بــه قــول منتقــدان طرفــدار، نقطــه امیــد فیلــم اســت – کــه نیســتند. پســربچه فیلــم )نویــد( کــه از همــه 
بهتــر اســت، زرنــگ و باهــوش مــی نمایــد و اهــل درس؛ امــا فقــط در حــال بــازی بــا تــوپ دیــده مــی شــود و دســت شــویی رفتــن و کارکــردن در 

مغــازه یــا خریــد یــا تماشــای کارتــون. کــی درس مــی خوانــد؟ نــه کتابــی دارد نــه دفتــری.
 و امــا ســمیه ســتم کــش و منفعــل فیلمفارســی: مهربــان و دلســوز اســت و ظاهــرا مقاومتــی در رفتــن از خانــه دارد، در تــرک خانــه. امــا از خانــه مــی 
رود و بــا دیــدن نویــد در آرایشــگاه از پشــت شیشــه اتومبیــل افغــان هــا بــه ناگــه بازمــی گــردد. ایــن بازگشــت، »از ســگ کمتــرش« نمــی کنــد؟ ایــن 

بازگشــت بــه امیــد اســت بــه خانــه؟ یــا اســتیصال اســت و محتــوم سرنوشــت مبهــم و آینــده شــوم و مانــدن در تباهــی آن ســگدونی
  بــه نظــرم پایــان نیمــه بــاز بــا آن نمــای النــگ شــات از خانــه، روزنــه ای از امیــد نیســت؛ یــک نمــای چنــد پهلــو بــرای تاویــل هــای متفــاوت اســت 

و متضــاد. همــه محکــوم بــه ابدنــد و یــک روز؛ محکــوم بــه نیســتی و تباهــی انــد امــا دروغیــن و نمایشــی.
 فیلــم از نــگاه بیــرون اســت نــه از درون. نقطــه دیــد نــدارد. از نــگاه فیلــم ســاز اســت کــه خانــه و اهالــی اش را مــی نگــرد. پــز مــی دهــد و مــی 
فروشــد تــا جایــزه بگیــرد. جایــزه داخلــی و حتــی خارجــی. فیلــم لقمــه چــرب و نرمــی اســت بــرای جشــنواره هــای فرنگــی بــا آن فقرزدگــی و تباهــی 
محتومــش. اگــر فیلــم ســاز ذره ای غیــرت ملــی و دلســوزی ای بــرای ایــن خانــه دارد و اهالــی اش، نمــی بایســتی فیلــم را بــه جشــنواره هــای خارجــی 

بفرســتد کــه جــز خانــه فروشــی و فقرفروشــی نیســت. ای کاش فیلــم ســاز – و فیلمــش – در ایــن خانــه بمانــد حتــی نمایشــی.

منبع : وبسایت رسمی مسعود فراستی
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ــم  ــالن فیل ــم ف ــی گویی ــی م ــد وقت ــد درک کنن ــی خواهن ــه م ــی ک ــرای آنان ب
قصــه نــدارد ، یعنــی چــه ، دیــدن » کفــش هایــم کــو ؟ « پوراحمــد بــه شــدت 

پیشــنهاد مــی شــود .

ــدارد و طــرح و ایــده اولیــه اش تنهــا یــک جملــه اســت :  ایــن فیلــم قصــه ن
ــم ســنجاق  ــه فیل ــان ب » مــردی تنهــا کــه آلزایمــر دارد . « مابقــی ماجــرا چن
شــده انــد و چنــان خــط روایــت منطقــی فیلــم بریــده بریــده و بــی معناســت 
کــه هیــچ قصــه ای را تشــکیل نمــی دهنــد ، هیــچ ریتــم جذابــی ایجــاد نمــی 
کنــد ، هیــچ گرهــی وجــود نــدارد کــه بــاز شــود و هیــچ نقطــه عطــف یــا اوج 

و خــردی هــم در کار نیســت .

همــه چیــز یــک دفعــه اتفــاق مــی افتــد . یــک دفعــه مشــکل و فاجعــه رخ 
مــی دهــد . یــک دفعــه حــل مــی شــود . چــرا بیتــا و مــادرش رفتــه انــد ؟ 
چــرا آمــده انــد ؟ چــرا مــی ماننــد ؟ عمــو چــه مــی گویــد ؟ دختــر عمویــی 
کــه کاســه داغ تــر از آش اســت ایــن وســط چــه کاره اســت ؟ فاجعه چیســت 
ــوده  ــاره در پایــان مــی فهمیــم زن قاچاقچــی ب ؟ مقصــر کیســت ؟ و یــک ب
اســت و بســیاری از ایــن مثــال رنــگ هــا و پــی رنــگ هــا و خــرده پــی رنــگ 

هــای بــی معنــا ، بــی ربــط و واگویــه وار .

نه قــصه ،    نه درام ،    نه ريــتم
نقــد دکتــر المیــرا نــداف بــر فیلــم » کفــش هایــم کــو ؟ « بــه 

کارگردانــی کیومــرث پوراحمــد
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ایــن ضعــف در بیــان قصــه نهایتــا همــه ی اجــزای فیلــم را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت : انگلیســی حــرف زدن مســخره و خنــده دار بیتــا ، صحبــت 
هــای بــی معنــای بهــار ، عصبیــت کذایــی عمــو بــا بــازی بــد و اگزجــره  ی مجیــد مظفــری و حبیــب بــا بــازی رضــا کیانیــان کــه خنــده دار و مضحــک 
از کار درآمــده اســت تــا تاثیرگــذار و متاثرکننــده و رویــا نونهالــی کــه یــک بــاره از زن بــد و بیــراه گــوی پشــت مونیتــور بــه زن خانــه دار تیمارگــر 

مبــدل مــی شــود و ســیر منطقــی ایــن تغییــر مثــل ســایر اتفاقــات فیلــم بــر مخاطــب پوشــیده مــی مانــد .

» کفش هایم کو ؟ « بی ارتباط به نامش ، یک فیلم مضحک خنده دار است که نه قصه دارد ، نه ریتم و نه بویی از درام برده است .

                                                                                                                                دکتر المیرا نداف - سینما فستیوال
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» خشــم و هیاهــو « ی هومــن ســیدی بــا آنکــه تــالش بســیاری بــرای متفــاوت 
بــودن و جلــب نظــر مخاطــب مــی کنــد ، امــا متاســفانه نمــی توانــد مخاطــب 

جــدی ســینما را راضــی کنــد .

فیلــم قصــه دارد امــا چــون فیلمنامــه نمــی توانــد در رونــد قصــه گویــی قــوی 
ــی و  ــب معرف ــه مخاط ــتی ب ــه درس ــا را ب ــدام از کاراکتره ــد و هیچک ــل کن عم
تبدیــل بــه شــخصیت نمــی کنــد و در حــد تیــپ باقــی مــی گــذارد ، در نتیجــه 
بــرای مخاطــب باورپذیــر نمــی شــوند بــه گونــه ای کــه نــه غــم هایشــان او را 

غمگیــن مــی کنــد و نــه شــادی هایشــان او را شــاد .

ــا یــک ســری عوامــل ماننــد ســیاه و  در ایــن بیــن کارگــردان تــالش کــرده ب
ــد  ســفید کــردن فیلــم از نیمــه ی راه بــدون هیــچ کارکــرد منطقــی در رون
فیلــم ) البتــه مــی تــوان بــرای توجیــه هــر پدیــده ای فلســفه هــا بافــت و 
ســاعت هــا صحبــت کــرد ! ( و یــا اســتفاده از دکوپاژهایــی کــه نســبت بــه 
ــت  ــوه روای ــت نح ــاوت دارد و در نهای ــاص ، تف ــرایط خ ــال آن ش ــای رئ فض
متفــاوت قصــه ، خــالء هــای فیلمنامــه را جبــران کنــد و اینگونــه مخاطــب 

ــد . را بفریب

“ خـشم و هـياهو ”يی   بی تاثيـر و تکـراری
ــه  ــر فیلــم » خشــم و هیاهــو « ب یادداشــت پریســا دامــادی ب

ــی هومــن ســیدی کارگردان
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در واقــع » خشــم و هیاهــو « را مــی تــوان بــه دو نیمــه تقســیم کــرد ، نیمــه ی نخســت و رنگــی و نیمــه ی دوم کــه ســیاه و ســفید اســت . نیمــه ی 
نخســت دارای ِتمــی قرمــز رنــگ ، ریتمــی هیجانــی ، فضایــی پــر تنــش و صحنــه هــای اروتیــک و متناســب بــا فیلــم اســت . امــا نیمــه ی دوم فیلــم 
کــه بــه نــاگاه ســیاه و ســفید مــی شــود ، بــا آنکــه دارای فضایــی پــر هیاهــو و پــر تنــش اســت و بــا توجــه بــه رونــد فیلــم بایــد لحظــات دلهــره 
آوری بــرای کاراکترهــای فیلــم داشــته باشــد امــا بــه کنــدی مــی گرایــد و خســته کننــده مــی شــود چــرا کــه مــدام در حــال مکررگویــی یــک اتفــاق 
خــاص از دیــد افــراد مختلــف اســت . عــالوه بــر آن چــون فیلــم برگرفتــه از یــک داســتان واقعــی اســت ) گرچــه کارگــردان ادعــا مــی کنــد کــه ایــن 
شــاهت هــا تصادفــی اســت ( و مخاطــب از پایــان ماجــرا خبــر دارد و بــا توجــه بــه اینکــه کارگــردان نتوانســته تعلیقــی ایجــاد کنــد بــه همیــن دلیــل 

کنــد و کســالت بــار مــی شــود .

بــه دلیــل محکــم نبــودن فیلمنامــه و عــدم شــخصیت پــردازی و البتــه بــازی بــد بازیگــران هیچکــدام از کاراکترهــا کارکــرد درســت و منطقــی خــود 
را در قصــه پیــدا نمــی کننــد و در حــد تیــپ باقــی مــی ماننــد . طنــاز طباطبایــی ) حنــا ســرافراز ( ، هــم در نقــش یــک دختــر هــرزه ظاهــر شــده 
اســت هــم یــک دختــر ســاده و عاشــق . امــا بــه دلیــل باقــی مانــدن در حــد تیــپ و تبدیــل نشــدن بــه شــخصیت ، جایــی کــه بایــد بــه خاطــر او در 
دادگاه متاثــر شــویم نــه تنهــا متاثــر نمــی شــویم بلکــه بــه دلیــل عــدم همزادپنــداری و بــازی بــد طباطبایــی پوزخنــدی بــر لبمــان نقــش مــی بنــدد . 
و نویــد محمــدزاده ) خســرو پارســا ( کــه فیلــم حکایــت زندگــی اوســت همچــون چنــد فیلــم اخیــرش یــک آدم عصبــی ، پرخاشــگر و دمدمــی مــزاج 
اســت ، قالبــی کــه گویــا محمــدزاده قصــد بیــرون آمــدن از آن را نــدارد . او نــه مــی توانــد حــس همزادپنــداری را در مخاطــب برانگیزانــد و نــه حــس 
همــدردی را . البتــه بــازی اگزجــره و تیپیکالــش نیــز نقــش بــه ســزایی در ایــن عــدم باورپذیــری ایفــا مــی کنــد . مــی تــوان گفــت کــه تنهــا کاراکتــر 
فیلــم کــه در رونــد تبدیــل شــدن بــه شــخصیت قــرار دارد پســر خســرو پارســا ، مویــز اســت کــه حداقــل مــی دانیــم پــدر و مــادرش چــه کســانی 

هســتند و در چــه نــوع خانــواده ای پــرورش یافتــه اســت ، همیــن و بــس .

بــا همــه ی ایــن تفاســیر بایــد گفــت هومــن ســیدی بــا آنکــه در » خشــم و هیاهــو « تــالش مــی کنــد فــرم تــازه ای را در رونــد فیلمســازی خــود 
تجربــه کنــد و تاحــدودی نیــز مخاطــب را تــا نیمــه ی راه بــا خــود همــراه مــی کنــد امــا بــه دلیــل ضعــف هــای فیلمنامــه نمــی توانــد بییننــده را 

درگیــر زندگــی کاراکترهــا کنــد و بــه همیــن خاطــر تــا انتقــال پیــام مــورد نظــرش و تاثیرگــذاری مطلــوب بــر مخاطــب فاصلــه ی بســیاری دارد ، 
فاصلــه ای کــه شــاید بــا قصــه گویــی درســت بتوانــد آن را در فیلــم بعــدی اش برطــرف کنــد .

                                                                                                                                     پریسا دامادی - سینما فستیوال
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سال سوم - نوروز 1395

ویژه نامه ی بهاری سینما فستیوال

ممــنون از همراهــی تان . 
امیـدواریم سال خوشـی را پیش رو داشتـه باشید . 

منتظر نظرات ، انتقادات و پيشنهادات شما هستيم .

Email : CF@CinemaFestival.ir


