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*دوره اول
در ســال ۶1 بــه دبیــری حســین وخشــوری در 2بخــش فیلم هــای 
جوایــز  اهــدای  بــدون  و  رقابتــی  صــورت  بــه  ایرانــی  و   خارجــی 

برگزار شد.  
*دوره دوم

دبیری جشــنواره به صورت گروهی انجام شــد. حذف بخــش خارجی با هدف 
تمرکز بر سینمای ایران و اضافه شدن بخش »آماتوری« به فجر دوم. حضور بیش از 
48هزارتماشاگر در دومین جشــنواره فیلم فجر از اتفاقات مهم سینمای ایران در آن 

دوره بود.

*دوره سوم
سومین دوره فیلم فجر با شروع دبیری »ســید محمد بهشتی« همراه بود. در آن 
مدت شــایعه ای مبنی بی عالقگی»پروانه معصومی«برای حضور در فجر پخش شد. 
او خبر دریافت لوح زرینش را از »عــزت اهلل انتظامی« گرفت. او در مصاحبه ای لحظه 

اطالع از برنده شدنش را اینطور توصیف می کند: 
من در آن روزها بی خبر سرصحنه مشغول بازی در فیلم بودم و یک روز صبح زود، 
زنده یاد ناســتاد انتظامی« که در آن فیلم با ایشان هم بازی بودم، در اتاق محل اقامت 
من را زد و گقت دخترم به تو تبریک می گویم که برنده بهترین بازیگر زن جشــنواره 

شده ای...

*دوره چهارم
بازگشت بخش »غیررقابتی سینمای جهان« در این دوره اتفاق افتاد.

*دوره پنجم
پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به صورت مشــترک با دومین جشنواره 
کودک و نوجوان برگزار شد. استقبال گسترده از فیلم »طلسم« در سینماها تاجایی 
پیش رفت که بسیاری از مخاطبان کف سالن می نشسنتند و یا ایستاده فیلم را تماشا 
می کردند. »علیرضا زرین دست« به عنوان فیلمبردار طلسم به تماشای فیلم رفت. در 
آنجا »محمدعلی ســپانلو« خطاب به او می گوید که تو در سن کم به درجه استادی 

رسیدی.

بررسی حواشی-سریالی تاریخ چهل ساله جشنواره فجر

برخی مطــرح می کنند جشــنواره  فیلم فجر 
کمرنگ شده است یا می گویند شرکت نمی کنیم من 
فکر می کنم این تنها جشن رسمی، معتبر و متناسب 
با سینمای ایران است که می تواند باعث اتحاد اهالی 
سینما، رونق و تولید بیشتر شود بنابراین ما جشنواره 
امســال را در چند بخش می توانیم مورد رصد قرار 

دهیم.  
یکــی اینکــه جشــنواره در دولــت جدیــد 
برگزارمی شود که این دولت برخالف دولت های دیگر 
شعارهای اصولگرایی دارد  و سعی می کند که تحول 
را در فضای کشور ایجاد کند بنابراین طبیعی است 
که این شخم در سینمای ایران هم زده می شود و ما 

خروجی آن را باید ببینیم. 
فکر می کنم با این مدیریــت جدید تحولی در 
سینما به وجود بیاید. چون واقعیت این است که در 
چهل سال گذشته ســینما همیشه دچار مشکالت 
اساســی بســیاری بوده اســت و هیچ مدیری هم 
نتوانسته این  مشکالت را حل کند بنابراین  می توانیم 
به این جریان جدید امیدوار باشــیم چرا که سال ها 
همین جریــان جدید، معترض ســینما بودند و در 
بیانیه های متعدد اعالم می کردند که سینماها باید 
تعطیل شــود و یا شــخم دوباره در زیربنای آن زده 

شود. 
همان گروهی که چه درســت، چه غلط مخالــف بودند حاال در 
راس کار قــرار گرفته اند. باید منتظر بمانیــم و ببینیم همین آقایانی 
که چهل سال مخالف سینما بودند چه نوع سینمایی را می پسندند و 
چه سینمایی را الگو قرار می دهند. بعد آن زمان است که ما می توانیم 
تحلیل و ارزیابی کنیم. چون به طور طبیعی تمام کسانی که در راس 
سینما قرار گرفته اند به جز وزیر ارشاد مابقی کارشناس سینما هستند 
و سال هاست با ســینمای ایران آشنایی دارند. کســانی هستند که 
همیشه در سینمای ایران حضور داشــتند اما همیشه معترض بودند 
و حاال همان ها در راس هرم قرار گرفته اند. هرچند خودشــان گاهی 
اشتباهی می کنند. برای مثال چندین روز پیش منتقدی فیلمی را به 
طریقی تماشا و اظهار نظر کرده بود، این منتقد یادش رفته است که تا 
دیروز منتقد سینما بوده اما امروز کارمند سازمان سینمایی محسوب 

می شود.
شما زمانی که در شــورای پروانه ساخت یا نمایش قرار می گیرید 
دیگر نمی توانید منتقد آن مجموعه باشید. چون جزو آن تیم محسوب 
می شوید. برای مثال آقای »سعید مستغاثی« سال ها سینمای ایران را 

رد می کردند و قبول نداشــتند اما حاال در اظهار نظراتشان مسائلی را 
مطرح می کنند که قابل پذیرش نیست. شما امروز در آن تیم هستید 
پس باید در صدد اصالح آن بربیایید و اگر اشکالی هست آن را از درون  

حل کنید. 
من فکر می کنم اتفاق مهم دیگری که امســال در حال رخ دادن 
است بحث انتخاب فیلم  هاســت  چرا که هئیت انتخاب جزو هیئتی 
است که با سیاســت های مجموعه جدید هماهنگ است اما فیلم ها 
در سال های قبل تولید شــده اند و این نکته ی خیلی مهمی است. اگر 
فیلم هایی که انتخاب شده متناسب با اندیشــه و افکار سیاست های 
جدید باشد، عالی اســت چون ما با سیاست های سینمایی تیم  جدید 
آشنا می شویم. اما اگر این فیلم ها منتخبشان نیست، این سوال اساسی 

پیش می آید که بر چه اساسی گزینش داشته اند. 
تیمی که آقای »بهــروز افخمی« و نماینــدگان انتخابی آن را 
تشکیل می دهند امســال برخی از فیلم هایی را انتخاب کرده اند 
که سال گذشته همین افراد منتقد این نوع سیاست ها و این نوع 
فیلم ها بودند. طبیعی است من به عنوان منتقد در جشنواره حاضر 

می شــوم، فیلم ها را می بینم و بحث ها را می شنوم تا به 
جمع بندی درستی برسم.

به نظرم امسال مشخص کننده سیاست های 
مجموعه جدید نیست و ما باید امسال از این فیلم ها 
بگذریم. حقیقتا در هیئت انتخاب سعی شده که 
تنوع ژانر داشته باشــند به این خاطر که جشنواره 

اول برای آن ها محسوب می شود.
اگر نگاهــی بیندازید متوجه می شــوید که 
فیلم های داستانی، قصه پرداز، اکشن، روشنفکری 
و در کل همــه نوع ژانر را داریم. بــرای مثال خانم 
منیر قیدی در فیلم ســینمایی »دسته دختران« 
از زنان حرف زده، آقای مسعود کیمیایی در فیلم 
ســینمایی »خائن کشــی« قصه قهرمان پروری 
خودش را مطرح می کند و یا »ِدرب« سید هادی 
محقق یک قصه ی روشنفکری است که در فضای 
جشنواره بیشــتر طرفدار دارد. در کل باید منتظر 
سال بعد و سیاست های جدید سازمان سینمایی 

باشیم. 
امسال قبل از شروع جشــنواره حاشیه های 
متفاوتی پیــش آمده کــه برای آن ها پاســخی 
ندارم اما تحلیــل دارم. مثال برخی می گویند فیلم 
ســینمایی »مرد بازنده« محمدحسین مهدویان 
را چرا با وجود اینکه همچنان در مرحله ســاخت 
بود پذیرفتند. باید بگویم که ایــن قضیه در همه 
جای دنیــا اتفاق می افتد. وقتی یک فیلمســازی 
سابقه  درخشــان و حضوری مستمر دارد چرا باید 
فیلمش را کنار بگذارند. اگر هیئت انتخاب حرفه ای 
و متخصص باشــند می توانند متوجه شــوند که 
فیلم ارزش حضور در جشــنواره را دارد یا نه. چون 
نکته  مهمش این است که پروانه نمایش را هئیت 
سازمان ســینمایی صادر می کند . بنابراین هئیت 
انتخاب در محتوای فیلم خیلی نمی توانند دستی 
داشته باشند و اگر سازمان سینمایی مجوز آن را بدهد فیلم می تواند 

در جشنواره شرکت کند. 
برخی از فیلم ها مانند فیلم سینمایی »قاتل و وحشی« آقای حمید 
نعمت اهلل در جشنواره حضور پیدا نکردند   این فیلم چند سال است که 
بحث برانگیز شده است. من فکر می کنم دیگر حضور این فیلم منتفی 
است چون چند سالی هست که هیئت انتخاب تصمیم ندارد این فیلم 
را پخش کند. متاسفانه این فیلم هردفعه به بهانه هایی از جشنواره کنار 
گذاشته می شود. معضل این فیلم یک معضل اساسی و جدی است که 
مراجع علمی باید آن را حل کنند نه کارشناس های سازمان سینمایی!

خانم »لیال حاتمی« در این فیلم موهای ســر خود را تراشیدند و 
بی حجاب بودند. هنوز خیلی از آقایان در ســازمان ســینمایی روی 
این موضوع بحث و ترس از علما و صاحب نظران دارند بنابراین 
نمی تواننــد درباره این فیلم تصمیم درســتی بگیرند. من 
اگر جای این آقایان بودم فیلم را پخــش می کردم و آن را 
بسیار دوست می داشتم اما این بستگی به جرات و شهامت 
سیستم های تیم ســینمایی دارد که بتوانند نظر برخی از 

علما را جلب کنند.

»چهل سال پرواز سیمرغ «
مسعود کارگر

سیمرغ فجر چهل سال اســت که بر فراز آسمان هنر ایران 
در حال پرواز است و در طول این ســال ها بزرگان این عرصه را 
با خود به پرواز درآورده و تجلی  گاه نمود هنر آن ها در دو شکاف 
قبل و بعد از انقالب شده، شــکافی که قبل از آن هنرمندان در 
یک بعد نمادین و مبتذل شــده گیر کرده و محل بروز و ظهور 
عینی در سطح ملی نداشــته و در حد فروش عادی گیشه دیده 
می شدند و پس از آن شکاف یک شخصیت و هویت واقعی پیدا 
کرده و مجالی برای عرضه هنر و حرف خــود در قالب هنر پیدا 
کردند. بزرگانی همچون علی حاتمی، مسعود کیمیایی، ساموئل 
خاچیکیــان، داریوش مهرجویی و بهرام بیضایــی از جمله این 
افراد هستند.  این ســیمرغ بر روی بال خود استعدادهای قابل 
توجهی را نیز به پرواز درآورده که موجب تحوالتی در ارائه محتوا 
به سینمای ایران و باال بردن سطح کیفی آن شده  است. از جمله 
آن می توان به ابراهیم حاتمی کیا، اصغر فرهادی، نرگس آبیار و 

سعید روستایی اشاره کرد.
در طول این چهل سال خیلی ها بواسطه این جشنواره دیده 
و هویت پیدا کردند و عده ای از هویت آن بهره برده و سواستفاده 
نمودند و برخی نیز به مــرور فاصله گرفته، محل نذاشــته و یا 

مقابلش موضع گرفتند.
در این اعوجاج، فجر ســینمای ایران بارهــا ثابت کرده که 
توانایی دگرگونی یک یا چندساله در روند تولیدات و جهت دهی 
محتواها را دارا بوده و می تواند جریان سازی کند و در مقاطعی 
هم نشــان داده تفاوتی در بود و نبودش برای کمک به ســینما 
نبوده و عمده آثارش شبیه به هم، کلیشه ای و پر از نقاط مبهم، 

تاریک و بدون پاسخ دقیقی بوده است.
این فجرنامه هنر معاصر سینمای ایران خیلی تالش کرده 
که ملی باشــد و همچنان بتواند جایگاه انقالبــی خودش را نیز 
حفظ کند، اما گاها این هویت و جایگاه دســتمایه سیاست های 
سلیقه ای و سلیقه انگاشتن فرمی با تبعات محتوایی بوده است 
که موجب رنجش اهالی سینما و مردم نیز شده است. این موج 
مقطعی و یک ســویه در هر برهه اجرایی و حکمرانی برای یک 
طیف تفکری خوب و برای طیوف دیگر بد بوده اســت و در کل 
این مردم بوده اند که به تبعاتش ســر چنین بازی های سیاسی 

دچار شده اند.
روند چهل ساله فجر نشان می دهد، یک فیلم و حتی عناصر 
یک فیلم می تواند به خوبی جریان سازی داشته و تا سال ها بعد 
اثرگذاری خودش را داشته باشد. پس هنر و فرهنگ ما به چنین 
ماهیتی نیاز دارد که حتی اگر گاهی از رســالت خود دور شــد، 
حداقل مجالی برای به رخ کشــیدن همه طیــوف بوده و مردم 
در این بین بتوانند هنر مفهومــی و متعالی واقعی را برگزینند و 

دست رد به سینه هنر نماها بزنند.

»محمد گبرلو« کارشناس سینما

جشنواره فجر 
باعث اتحاد اهالی سینما، 
رونق و تولید بیشتر می شود

یادداشت نقد شماره 2 ویژه نامه محمــد گبرلــو در یادداشــتی در 
خصــوص جشــنواره فجــر و چهلمین 
ــرایط  ــه ش ــب ب ــالگرد آن نس س
ــا دوران  ــه آن ب ــش رو و مقایس پی
ــراز امیــدواری کــرده و  گذشــته اب
ــش روی  ــری پی ــرایط بهت ــت ش گف

ســینما می باشــد.
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