
5جمعه 15 بهمن1400  سال هشتم    شماره 1220  8 صفحه  5000 تومانویژه نامه چهلمین جشنواره فیلم فجر

برگ برنده:  حضور پژمان جمشیدی و امیر آقایی کنار هم
نکته جالب: کارگردانی سید مرتضی فاطمی که تا قبل از این 

 مجری و برنامه سار تلویزیونی بوده و تهیه کنندگی 
علی اوجی

بازیگر  آمار، درمــورد زنــان 
اســت؛ یعنی گویی مردان، 
هموارتــر  برخــود  را  راه 
می یابنــد بــرای اینکه از 
حرفه هنر پیشــگی خود، 
ورود  فیلمســازی  بــه 
کننــد و تجربــه کنند و 
تجربه بســازند، اما گویی 

بازیگران زن، به ســادگی 
به چنین امــری ورود نکرده 

و نمی کنند و شــاید برای فهم 
دلیل ایــن موضوع نیــز، باید به 

خود آن ها رجوع کرد.

بی مادر

درباره ی منیر قیدی 
اولین فیلــم به کارگردانی منیــر قیدی، ویالیی ها بود کــه اگر چه در 

جشنواره  فجر، توجه بسیاری به آن نشــد، اما در نوع خود بسیار جالب و درخشان 
بود، نــگاه نویی که فیلمســاز از دفاع مقدس ارائــه می کرد و آن، جهاد زنــان بود، اینکه 

دشــواری انتظار برای آنان، تا چه میزان کشــنده و دردآور بود و با این حال، نام آن ها در تاریخ 
نام آوران جنگ، گم شد و بســیاری آنان را از یاد بردند. روایتی از صبر و جهاد، انتظار، تا چه میزان 

زجر آور خواهد بود.
قیدی در فیلم جدید خود »دســته دختران«، باز هم به سراغ زنان و دفاع 

مقدس رفته و اینبار دوربین او، روایتگر مواجه مســتقیم زنان با دشمن، در 
روز های اولیه  جنگ اســت. صرف این موضوع، از جهت روایت جدیدش از 

زنان و جنگ، شــایان توجه است و چه بسا با وجود ســتارگانی که دارد، در 
جشنواره امسال، به درخششی که سزاوارش هست دست یابد.

در پایان باید گفت سینما گران زن در این سال ها، اگر چه کم بوده اند، 
اما آثارشان، مسیر مهمی در سینما را ســاخته است؛ مسیری که شاید 

چندان هموار نباشد؛ اما راهی اســت که در ادامه آن، می توان 
به ورود بسیاری زنان دیگر و بسیاری روایت های دیگر از 

زنان،  امیدوار بود.

نقاط قوت: شجاعت کارگردان زن در 
راستای تولید یک اثر حجیم جنگی

   امیر محمد بهامیر

نام فیلم »دســته دختران« در روزهای منتهی به جشــنواره فجر بســیار به گوش اهالی ســینما و اصحاب رســانه رسیده است. 
نامی که نــه تنها به عنوان یکــی از کاندیدهای احتمالی ســیمرغ بلورین مطرح اســت، بلکه بــه عنوان فیلمی کــه کارگردانش تنها 
 کارگردان زن جشــنواره فجر دوره چهلم خواهد بود، مطرح می شــود. جشــنواره ای که برخــالف دوره قبلی بیش از انــدازه مردانه 

شده است. 
منیر قیدی بــا فیلم »دســته دختــران« احتماال ســوژه جذاب جشــنواره امســال باشــد. کارگردانی کــه با فیلــم دوم خود 
پا به جشــنواره گذاشــته اســت. او کــه در جشــنواره ســی و پنجم با فیلــم متفــاوت »ویالیی هــا« توانســت جایزه اســتعداد 
 درخشــان بهترین فیلــم اولــی را دریافت کنــد، در جشــنواره امســال به دنبــال ســیمرغ بهترین فیلــم و بهتریــن کارگردانی 

خواهد بود. 
جوایزی که با توجه به حضور نام های مشــهور سینمایی در پشت نام فیلم »دســته دختران« آنچنان دور از انتظار نیست. اما حضور 
منیر قیدی آن هم با فیلمی در ژانر دفاع مقدس جای شــگفتی دارد. زیرا به یاد نداریم که در چندین ســال گذشته فیلمی در ژانر دفاع 

مقدس ساخته شود که کارگردان آن یک زن باشد. چه برسد به آنکه فیلم به اصطالح اثری بیگ پروداکشن نیز لقب بگیرد.
نگاهی اجمالی به لیست کارگردانان زن حاضر در سینمای ایران خود گواه همین ادعاســت. زیرا بیشتر کارگردانان از جمله نرگس آبیار، 
رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده و یا نیکی کریمی که در جشنواره گذشته با فیلم آتابای حضور داشت هرگز به سراغ ساخت اثری در ژانر 

دفاع مقدس نرفته اند. 
حال این که در این دوره برخالف دوره قبل که هفت کارگردان زن در جشــنواره حضور داشــتند نیز جای بســی تامل است. زیرا 
فیلم های خوبی از کارگردانان زن در دوره های گذشته جشــنواره دیده ایم که ما را به این فکر وا می دارد، چرا جشنواره امسال این چنین 
مردانه شده است. البته نه از این جهت که تنها کارگردان زن جشنواره منیر قیدی اســت، بلکه از این جهت که سوژه های زنانه این دوره 

نیز بسیار کمتر از گذشته است.
فیلم »دسته دختران« و »هناس« تا به اینجا تنها آثاری هستند که می دانیم ســوژه ای زنانه را بر پرده سینماها خواهند برد. این در 
حالی است که در دوره گذشته یازده اثر حاضر در جشنواره ســوژه های خود را زنان قرار داده بودند. البته اگر از این قضیه که دوره سی و 
نهم یک استثنا باشد، بگذریم و نگاهی به ادوار مختلف جشنواره بیاندازیم متوجه می شــویم که چرا زنان حضور کم رنگی در جشنواره 

فجر داشته اند.
برای درک بهتر این جریان بهتر است نگاهی به دوره های قبلی جشنواره 

بیاندازیم و بدانیم که در هر دوره چند کارگردان زن در جشــنواره حضور 
داشــته اند. به جز دوره چهلم که منیر قیدی تنها کارگردان زن حاضر 

در جشنواره است و دوره گذشــته که گفته شد هفت کارگردان زن 
در آن حاضر بودند در دوره سی و هشــتم یک نفر، در دوره سی 

و هفتم چهار نفر، در دوره ســی و ششــم یک نفر و در دوره 
ســی و پنجم نیز پنج کارگردان زن در جشنواره حاضر 

بوده اند.
با حســابی ســاده از میان میانگین 30 فیلم 

حاضر در هــر دوره که در مجمــوع 150 فیلم 
خواهد بــود، تنها 19 فیلم ســهم زنان بوده 
اســت. آماری که نشــان می دهــد چرا به 
جشــنواره فجر می توان لقب جشــنواره 

مردانه داد.
 امــا نکته جالب تــر آن اســت که از 
پنــج دوره گذشــته در ســه دوره آن 
تنها یک کارگــردان زن در جشــنواره 
حاضر شده اســت. اتفاق که امیدواریم 
در جشــنواره هــای بعــدی نیافتــد 
 و زنــان ســهم بیشــتر از جشــنواره 

داشته باشند.
البته در انتها باید ذکر کرد که، گمانه 
زنی ها حاکی از آن است که در جشنواره 
امسال برخالف دوره های قبل که مردان 
بزرگترین ســهم از دریافت ســیمرغ 
بهتریــن فیلم را داشــته اند، ســیمرغ 
بهترین فیلم به »دســته دختران« 

منیر قیــدی برســد. فیلمی که 
می توان گفت با توجه به کارنامه 
قیدی درســاخت فیلم ویالیی 
هــا و البته فیلمنامــه ابراهیم 

امینی شــانس باالیی برای 
درخشــیدن در جشنواره 

امسال دارد.

تنها فیلم زنانه فجر چه  لم


