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برای قضــاوت درباره تفاوت کیفیت جشــنواره امســال با 
دوره های گذشته طبیعتا باید مختصات و مالکی تعریف کنیم 
که بتوانیم بر مبنای آن قضاوت خودمان را انجام دهیم. هر نوع 
پیشگویی درباره کلیت جشنواره حدس و گمان است بنابراین 
تاکید می کنم که هرچه هست بر اســاس اطالعات امروز من 

است.
ایــن را می دانیم که اصوال جشــنواره فیلــم فجر در طول 
دوره های اخیرش همیشــه دســتخوش تغییرات گسترده ای 
بوده بنابراین هرگونه نظر کار دشــواری اســت. تنها بخشی از 
جشنواره فیلم فجر که کمتر دستخوش تغییر بوده صرفا اسم 
جشنواره و موعد برگزاری آن بوده است اما اگر بخواهیم نقطه 
عظیمت مشخصی برای جشنواره داشــته باشیم باید بگوییم 
اصوال جشــنواره  در دوران اخیر خود از بیشــتر جهات دچار 

تغییر و تحوالت اساسی مدام بوده است.

  مهمترین نقطه نظر اساسی 
برای برگزاری جشنواره

مهمتریــن بخش قضیه همیــن نقطه نظرهاســت که در 
جشنواره ای تصمیم می گیرند دسته ای از فیلم ها حاضر باشند 
و دسته ای حاضر نباشــند. در واقع بر مبنای همان چارچوب 
مشــخص می کنند که چند بخش در جشــنواره باشــد. مثال 

بخش مســابقه اصلی، بخش فیلم های اول، بخش جشــنواره 
جشــنواره ها و تمام بخش های جانبی که می تــوان برای آن 
تعریف کرد. برمبنای همان نگاه مشــخص می شود که در هر 
بخشــی از چه رشــته هایی جایزه بدهند و کال چند جایزه در 

جشنواره اهدا شود.
در دوره  هــای مختلف به ثبات جشــنواره توجهی نبوده و 
هر دوره تغییرات بسیاری کرده اســت. برای همین جشنواره 
فیلم  فجر در هر دوره برگزاری مخاطبین خودش را شگفت زده 
می کند . انگار که هر بار با جشنواره جدیدی روبرو می شوند این 
سردرگمی هم برای فیلمسازها، هم برای مخاطبین جشنواره 
و هم مدیران مسئله ساز است. یعنی مِن فیلمساز اگر بخواهم 
در جشــنواره حاضر باشــم نمی دانم چه فیلمی باید بســازم ، 
منتقــدان و مخاطبان هم نمی دانند که باید منتظر تماشــای 
چه اثری باشــند. حتی مدیران هم که باعث و بانی این شرایط 
هســتند نمی دانند بر مبنــای چه اصلی تصمیــم بگیرند که 

جشنواره را برگزار کنند.

  سیاست های جدید جشنواره و احتمال پربار 
بودن جشنواره امسال

در هر دوره ای به طور خاص بعد از تغییر دولت ها جشنواره 
دچار تغییرانی می شود. نگاه هیئت انتخاب برای تایید یا کنار 

گذاشــتن برخی فیلم ها، انتخــاب آثار، فیلــم  اولی ها و صرفا 
جشنواره را در حد سودای ســیمرغ برگزار کردن همه و همه 

تغییرات جشنواره فجر امسال است.
به گمانم این تصمیمات براساس مطالعه دقیق انجام نشده 
باشــد. بنابراین چون این بار هم مطالعه ای صورت نگرفته بعید 
می دانم اتفاق شــگفت انگیزی بیفتد. باز هم مثل همیشه فقط 

برمبنای مدیریت عجوالنه و اورژانسی بوده است.

  هفت فیلم اولی در فجر چهلم  و عدم حضور 
بسیاری از چهره ها

امســال به نظر می آید بخش مهمی از فیلمسازهای ما که 
اسم و رسمی دارند دیگر خیلی عالقه ای به حضور در جشنواره 
ندارند. از آنجایی کــه تغییرات بســیاری در نگرش، مدیریت 
جشــنواره، انتخاب فیلم ها و اهدای جوایز وجود دارد عده ای 
عطای جشــنواره را به لقایش می بخشــند و ترجیح می دهند 
فیلم هایشان در جشــنواره های خارجی مثل جشنواره برلین، 
ونیز و کن عرضه کنند . یا فیلم هایشان را مستقیم روانه اکران 

می کنند .
»بهروز شعیبی«، »محمدحســین مهدویان« و »مسعود 
کیمیایــی« )حتی اگــر دیگر فیلم هــای خوب نســازد( اما 

فیلمسازان مهم جشنواره امسال هستند.

»ســعید روســتایی«، »مانی حقیقی« و »هومن سیدی« 
اسامی هســتند که می توانستند با فیلم هایشــان به جشنواره 
رونق بدهند اما از جشنواره بیرون ماندند. باقی فیلمسازها هم 
کسانی هستند که یا کار اول خودشــان را عرضه کرده اند که 
با نگاه خاصی انتخاب شــدند یا فیلمســازانی هستند که جزو 
جریان جدید متولد سینما هســتند که فیلم های دوم و سوم 

خودشان را دارند. 
موضوع اساسی که به نظرم باید در جشنواره از آن مراقبت 
شود  طلوع فیلم سازهای جوانی است که سینما را بر مبنای ژانر 
دنبال می کنند. یعنی فیلم سینمایی »لباس شخصی« ساخته 
آقای امیرعباس ربیعی و فیلم ســینمایی »مصلحت« ساخته 
آقای حسین دارابی که در جشنواره سال پیش حضور داشتند 
علی رغم اینکه فیلم هایشــان دیده نشــد اما جزو فیلمسازان 
جوانی هســتند که ســینما را برمبنای ژانر دنبــال می کنند. 
یعنی سینما را به شــکل علمی می شناسند، گونه های مختلف 
ســینمایی را دنبال کرده اند و مثال فیلم های هیجانی سیاسی 
را مالک ساخت آثار خودشــان قرار داده اند. این ها باعث تنوع 
گونه در ســینمای ایران می شود اما آســیبی که ممکن است 
پیش بیاید این است که در جشــنواره به آن ها توجهی نشود، 
ســرخورده شــوند  و به جماعتی بپیوندند که فقط فیلم های 

کمدی و اجتماعی می سازند.

  محوریت موضوعی آثاردر فجر چهلم 
حقیقتــا من فکــر می کنم فیلم های امســال جشــنواره 
رنگ و بوی سیاسی اجتماعی بیشــتری دارند یعنی مشخصا 
کارگردان های امسال به مقوله سیاست، چه سیاست در دوره 
حاضر چه سیاســت در دهه ۶0 و اوایل انقالب بیشــتر توجه 
دارند. این به این  معناســت که نهادهــای تصمیم گیرنده در 
حوزه سینما به این نتیجه رســیدند که اگر قرار است از مدیوم 
ســینما برای انتقال مفاهیم و مضامینی که مدنظرشان است 
استفاده کنند باید فیلم سازهایی را تربیت کنند که بلد هستند 
فیلم بســازند و این ها را بتوانند به زبان ســینمایی بیان کنند  . 
این قضیه در سینمای چین، هند و هالیوود هم اتفاق می افتد. 
این قضیه اتفاق مطلوبی اســت برای اینکه دست کم مخاطب 
می تواند فیلم ســینمایی را ببیند که در دلش برخی از مفاهیم 
مطرح می شود. این به نظرم یکی از رگه های پررنگ جشنواره 

امسال است.

  شانس کدام فیلم ها بیشتر است؟ 
بخش مهمی از اتفاقات جذاب جشــنواره امسال در قالب 
شــگفتی رقم خواهد خورد. یعنی کســانی می توانند اتفاقات 
مهم جشــنواره را رقم بزنند که انتظاری از آن هــا نداریم. در 
مقابل کسانی که اسم و رسم و ســابقه بیشتری دارند احتمال 
اینکــه فیلم هــای درجه یکی بســازند محدود اســت. به این 
خاطر که تجربه نشــان می دهد در دوره های مختلف اتفاقات 
جذاب توســط فیلمســازهای جوان رقم خورده اســت. البته 
فیلمســازهایی مانند »محمدحســین مهدویــان« و »بهروز 
شعیبی« که عالقه بســیاری به ساخت فیلم هایی در گونه های 
مختلف و فضاهای داســتانی متنوع دارند همواره کارهایشان 
در جشــنواره کنجکاوی برانگیز اســت. از طرفی دیگر حضور 
»مســعود کیمیایی« که یکی از فیلمســازان باســابقه است 
علی رغم اینکه چند فیلم اخیرش اصوال کیفیت خوبی نداشته 

اما به هرحال می تواند تنور جشنواره را گرم نگه دارد.
درکل خال حضور اســامی بزرگ در جشنواره امسال کامال 
محسوس است. به نظر می آید که بســیاری از بزرگان سینما 
یا دیگر تمایلی ندارند در جشــنواره حاضر شــوند یا شرایط را 
برای فیلمسازی محیا نمی بینند. در حال حاضر با دسته بزرگی 
از فیلمسازان نسل ســوم انقالب و جوان ترها روبرو هستیم که 
امیدوارم از دل این تولدها بتوانیم یک بدنه خوبی برای سینما 

رقم بزنیم.

یادداشت »محمدرضا مقدسیان«، منتقد سینما

خال حضور اسامی بزرگ در جشنواره امسال 
کامال محسوس است


