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چهل سالگی جشنواره فجر
  مسعود کارگر

چهل ســالگی را عموما ســن بلــوغ عقلی 
برمی شمارند و هر انسانی به احتمال در این سن 
به کمال عقلی و فکری می رسد و گویند که اگر 
نرســد دیگر تا آخر عمر، بی خرد خواهد ماند و 
این رسیدن به کمال بیشــتر به خود شخص و 
خواست او نیز بستگی دارد و این خواست ارتباط 
مســتقیمی با محیط، شــرایط و از همه مهمتر 

درک و ضرورت سنجی دارد.
انقاب اســامی در حالی وارد 43 سالگی و 
دهه پنجم خود شــده که در طول این چهار دهه 
با فرازونشیب های متعددی مواجه و دست و پنجه 
نرم کرده اســت و گاه به سوی تعالی و کمال قدم 
برداشته و در آن موفق بوده و گاه به سکون، درجا 
زدن و حتی پسرفت در مقاطعی تنزل یافته است.

جشنواره فجر نیز که یکی از اعضا و بدنه این 
انقاب است در همین شاید و بایدها و بسیاری 
خم و راســتی ها در تاطم بوده و گاه به ماهیت 
اصلی وجودی خود نزدیک و گاه فرسنگ ها دور 

شده است.
جشــنواره فیلم فجر در این 39 ســال و در 
آستانه چهل سالگی عاوه بر تاطم های خودش 
تا رسیدن به حدودی از مســیر تعالی و کمال به 
یکباره با بحران جهانی کرونا نیز مواجه شــده و 
طی دو ســال اخیر به شــرایط خاص و سختی 
تن داده اســت که اثر بدی روی روند مرسوم آن 

گذاشته است.
جشــنواره فیلم فجر از اولین روزهای تولد 
قرار بود یک جشــنواره ملی و انقابی باشد که 
به ســوی اهداف و آرمان هــای تمدنی، میهنی 
و انقابی حرکت کنــد و مجالی بــرای بارتقاء 
ســطح آثار نمایشی و نیز بســتری برای کشف 
و پرورش اســتعدادهای این عرصه باشــد و با 
تولید محتواهایــی دغدغه مند، عــاوه بر ارائه 
شــمه ای از هنر بتواند جریان سازی مطلوبی در 
سطح ملی داشته باشد. اما در خیلی از مقاطع با 
رویکردهایی سلیقه ای یا جناحی این رسالت به 

حاشیه رفته و دچار افراط و تفریط شده است.
عمده نگاه برخی از اهالی هنر و ســینما به 
این جشــنواره، کارزاری برای دیده شدن و نیز 
بهره بردن از امکانات و تســهیات مالی، منقول 
و غیر منقول حاکمیتی و سیســتمی در جهت 
رزومه ســازی اســت و نه یک نگاه هنری، هنر 
متعالی و جریان سازی ملی یا انقابی، از این رو 
بسیاری از دوره های این جشنواره ما با تولیداتی 
مواجه هستیم که هیچ نسبتی با ملت و انقاب 
آن نداشــته و گاها بر علیه آن و حتی مضامین 
تمدنی و آیینی قیام کرده است و در نمونه هایی 
کاما خنثــی و بی هیــچ دســت  آورد هنری، 

فرهنگی و استراتژیکی بوده است.
حال در آستانه چهل سالگی این مهمترین 
رویداد ســینمایی کشــور و پس از دو ســال 
درگیری با کرونا و نیز تحریم بخشــی از اهالی 
سینما برای عدم شــرکت در آن به خاطر وقایع 
چندســال اخیــر، بایــد دیــد در دوره جدید 
مدیریت اجرایی کشور و با سکان داری یک فرد 
سینمایی ســرانجام این دوره چه خواهد شد و 
به کجا خواهد رســید و آیا یک تحول ساختاری 
و رویکردی برای حفــظ و ارتقا جایگاه ملی و در 
عین حال انقابی این آوردگاه خواهد شــد و یا 
کمافی السابق گرفتار سلیقه و جناح گرایی شده 

و پیش می رود.

گفتگو با حسن مصطفوی، تهیه کننده »برف آخر«؛یادداشت روز

احسان علیخانی سرش شلوغ شد
من تهیه کننده »برف آخر« شدم

ــا امیرحســین عســگری آشــنا شــدید. و چطــور    چطــور ب
شــد کــه تصمیــم بــه همــکاری گرفتیــد؟ فاصلــه زیــادی بیــن 
تهیه کنندگــی فیلــم اولتــان بــا »بــرف آخــر« وجــود دارد. چــرا 

ــد؟ ــی آمدی ــراغ تهیه کنندگ ــه س ــاره ب دوب
مــا از دوســتان قدیمــی هســتیم و زمانی که امیرحســین عســگری 
دستیارکارگردانی می کرد، او را می شناختم. سال ها باهم کار کردیم، حتی او یک 
فیلم کوتاه ساخت که من مدیر تولید این فیلم بودم. در فاصله بین تهیه کنندگی 
این دو فیلم، من مدیریت تولید و تهیه کنندگی سریال برعهده داشتم و مجری 
طرح فیلم های مختلفی بودم.  البته یکی از مســائل مهمی که باعث شد فیلم 
»برف آخر« را تهیه کنم )که در ابتدا احســان علیخانــی تهیه کننده کار بود(، 
فیلمنامه جذاب فیلم بود. آقای عســگری در فضا و اتمســفر کامًا متفاوتی از 
سینمای ایران این فیلمنامه را نوشته بود که برای من هم بسیار جذابیت داشت. 
از طرف دیگر، مشغله کاری آقای احسان علیخانی به خاطر تولید سری جدید 

برنامه »عصر جدید« باعث شد تا تولید و تهیه کنندگی این کار را بپذیرم.
  شــما ســابقه زیــادی در مدیریــت تولیــد و اجــرای طــرح در 
ســینما داریــد. بــا توجــه بــه تجربه هایتــان مهم تریــن ویژگــی 

ــی  ــی فیلم ــود تهیه کنندگ ــث می ش ــه باع ک
را قبــول کنیــد چیســت؟ کارگــردان، 

ــور  ــری؟ چط ــاله دیگ ــا مس ــه ی فیلمنام
ــه  ــر« را گزین ــرف آخ ــه »ب ــد ک ش

مناســبی بــرای تجربــه دومیــن 
دیدیــد؟ تهیه کنندگی تــان 

قطعاً مهم ترین چیزی که 
برای من در اولویت اول قرار 

دارد، فیلمنامه اســت، 
بعد از آن کارگردان 

و گروهی که می خواهم با آن ها کار کنم. وقتــی فیلمنامه »برف آخر« را از ابتدا 
تا انتها بدون توقف مطالعه کردم، آنقدر برایم جذاب بود و فضای کامًا متفاوتی 

داشت که با افتخار آن را پذیرفتم.
  فضــای فیلــم »بــرف آخــر« بــه لحــاظ لوکیشــن و آب و هوا 
ــن ســابقه  ــا پیــش از ای ــه نظــر می رســد. آی بســیار ســخت ب
ــه خصــوص کــه در دوران  کار در چنیــن فضایــی را داشــتید؟ ب
ــرداری  ــردی فیلمب ــوای س ــن آب و ه ــا در چنی ــیوع کرون ش

داشــتید. ایــن مســاله را چطــور مدیریــت کردیــد؟
بله، من چندین فیلم با آقای بهمن قبادی کار کردم؛ هم در کردستان، هم 
در روستای قاچیان. همچنین در سرما چندین فیلم کار کردم و آشنایی کامل با 
شرایط سخت این فیلم داشتم. تمام گروه هم از ابتدا به این موضوع واقف بودن 
و با قبول این موقعیت بود که پذیرفتند در کنار ما باشند. در مورد شرایط کرونا 
هم بله این فیلم در اوج شیوع ویروس کرونا ســاخته شد و تمام بچه های گروه 
پروتکل ها را رعایت می کردند. ضمن اینکه تیم پزشکی داشتیم که سر صحنه 
می آمدند و از عوامل تســت می گرفتند. به همین صورت بود که خدا را شکر به 
کسی آسیبی نرســید و تنها یک نفر از عوامل بود که برای مدت کوتاهی درگیر 

کرونا شد و حال این شخص هم خیلی زود خوب شد.
  ســخت ترین چالشــی کــه در ســاخت »بــرف آخــر« بــا آن 

مواجــه شــدید چــه بــود؟
سخت ترین چالشی که داشتیم همین مســائل غیرقابل پیش بینی به 
لحاظ آب و هوا بود که معموالً کار ما را ســخت تر می کــرد. بعضی مواقع به 
دلیل بارش برف زیاد راه بسته می شد، گاهی عوامل در بوران برف و سرما گیر 

می کردند و این شرایط آب و هوایی بود که ساخت فیلم را برایمان 
سخت تر می کرد. ولی خوشبختانه آن قدر در 

گروه همدلــی وجود داشــت که با 
رفاقت و مهر این سختی ها 

را از سر گذراندند.

  در مــورد نحــوه همکاری تــان بــا آقــای عســگری بگوییــد. 
ــه لحــاظ انتخــاب  معمــوالً چقــدر در کار دســت کارگــردان را ب

ــد؟ ــاز می گذاری ــد ب ــن و تولی ــر، لوکیش بازیگ
من هیچ مشــکلی به لحاظ انتخاب بازیگر، لوکیشن یا امکانات نداشتم. هر 
آنچه که کارگردان می خواست با توجه به بضاعت موجود تمام تاشم را می کردم 
تا در اختیارش بگذارم. عاقه ای ندارم که در کار کارگردان دخالت کنم. اما خود 
آقای عسگری هم آنقدر کارگردان درجه یکی هستند که با تمام شرایط ما بسیار 

سازگار بودند.
  از آنجــا کــه برخــی تــا آخــر عمــر در یــک رشــته فعالیــت 
می کننــد بــرای شــما ایــن مســیر چگونــه اســت؟ چــون شــما 
بعــد از تهیه کنندگــی دوبــاره بــه ســراغ مدیریــت تولیــد رفتید 
ــن  ــد. مهم تری ــی آمدی ــراغ تهیه کنندگ ــه س ــاره ب ــد دوب و بع
ــرف  ــا »ب ــت؟ آی ــی چیس ــیر تهیه کنندگ ــما در مس ــه ش دغدغ

آخــر« در راســتای همیــن دغدغــه اســت؟
بله، کامًا اینطوری است که شــما گفتید. ولی من همچنان خودم را یک 
مدیر تولید حرفه ای می دانم و در تهیه کنندگی ادعایی ندارم. من سال هاست که 
عاشق سینما هســتم و تمام زندگی ام را برایش گذاشتم و در این سال ها تاشم 
این بوده اســت که فیلم خوب و دغدغه مند کار کنــم. مهم ترین نکته برای من 
خود فیلم است، نه عنوانی که در آن فیلم به من داده می شود. هیچ وقت این که 
عنوانم مدیر تولید باشــد، یا مجری طرح یا تهیه کننده برایم مساله نبوده است. 
اینکه فیلمی خوبی ساخته شود، مخاطب را به تفکر وادارد و تاثیرگذار باشد، برایم 
بسیار مهم تر اســت. به همین دلیل دوباره به سمت تهیه کنندگی رفتم و »برف 
آخر« را تهیه کردم چون جنس این فیلم از آن فیلم هایی است که مخاطب را به 

فکر فرو می برد و باعث می شود تا با شخصیت ها درگیر شود.
  فضــای جشــنواره فیلــم فجــر امســال را چطــور می بینیــد؟ 
آیــا انتظــار واکنش هــای مثبــت از منتقــدان و داوران جشــنواره 

را داریــد؟
فضای جشنواره که همیشه به یک شــکل بوده است، ولی اتفاقی که ماجرا 
را سخت تر می کند، ممیزی هایی اســت که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به 
ما اباغ می شود. وقتی با مسئوالن ارشاد صحبت می کنیم، متوجه می شویم که 
بخشی از این فشارها از خارج از وزارت ارشــاد به آن ها وارد می شود. اما چیزی 
که آن ها باید در نظر بگیرند این اســت که ما »برف آخر« را با سرمایه صددرصد 
شخصی ســاخته ایم. من و احسان علیخانی برای ساخته شــدن این فیلم پول 
گذاشته ایم و این شرایط سخت و ممیزی ها به صاحبان و مالکان فیلم می تواند 
آســیب جدی بزند. چون برخی از این سانســورها و ممیزی هــا به فیلم لطمه 
می زند و باعث می شــود که فیلم نتواند ســرمایه اش را بازگرداند و این موضوع 
باعث می شود که ما دیگر رغبتی به فعالیت در این عرصه نداشته باشیم. در مورد 
واکنش مثبت منتقدان یا داوران نمی توانم اظهارنظر قطعی بکنم ولی مهم این 

است که ما همه تاشمان را کرده ایم تا فیلم خوبی بسازیم.
  بــا توجــه بــه فضــای کنونــی ســینما کــه بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا، ظرفیــت آن کاهــش یافتــه و اکــران آنالیــن بســیار مورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. چــه برنامــه ای اکــران »بــرف آخــر« 

در نظــر داریــد؟
من فکر می کنم که سینما دوباره رونق خواهد گرفت و ان شاء اهلل 
با گذراندن دوره سخت بیماری کرونا قطعاً شرایط راحت تر خواهد 
شد. برای اکران فیلم در سینماها ما هم تمام تاشمان 
را مثل همه همــکاران خواهیم کــرد که اکران 
مطلوبی داشته باشــیم و برنامه هایی هم برای 

اکران داریم.

  زهرا نجفی
ــت.  ــگری اس ــین عس ــی امیرحس ــه کارگردان ــر« ب ــرف آخ ــم »ب ــده فیل ــوی، تهیه کنن ــن مصطف حس

ــرده  ــه ک ــت« تجرب ــم »دربس ــا فیل ــی را ب ــم تهیه کنندگ ــر ه ــار دیگ ــن، یکب ــش از ای ــوی پی مصطف
ــی از آن تجربــه هفــت ســال می گــذرد. در تمــام طــول ایــن ســال ها، حســن مصطفــوی  بــود. ول
ــوده اســت. او  ــه فعالیــت ب ــد حرفــه ای مشــغول ب ــوان یــک مدیرتولی ــه عن ــران ب در ســینمای ای

ســابقه همــکاری بــا اصغــر فرهــادی، محســن تنابنــده و نیکــی کریمــی را در کارنامــه اش دارد. 
ــر تولیــد باشــد،  ــوان کار نمی کنــد، برایــش مهــم نیســت مدی ــرای عن ــه گفتــه خــودش ب ب

ــت.  ــش اس ــاختن اولویت ــوب س ــم خ ــده. فیل ــا تهیه کنن ــرح ی ــری ط مج


