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عضو هیأت انتخاب بخش انیمیشن هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم شهر

حسین  صافی

سرمقاله

پرداختن به مسائل و معضالت شــهری یکی از اهداف 
جشــنواره فیلم شــهر اســت، از طرفی جمع شــدن 
یک ســری آثار هنری که بی ارتباط با موضوعات شهری 
و شهرنشینی نیستند اما بیشتر دغدغه های هنرمندانه 
دارند نیز می تواند یکی دیگر از هدف های این جشنواره 
باشــد. ما با این نگاه آثــار را دیدیم کــه مجموعه ای از 
کارهای ارزشمند در دو ســال گذشته در این فستیوال 
در کنار هم جمع شــوند و دیدن آن برای مخاطبان این 

جشنواره جذاب باشد. 
در کارها دو موضوِع کمک به حل معضالت و آسیب های 
شهری و حفظ هویت ایرانی هم دیده می شد، اما مشکل 
اینجا بود که اغلب این آثار، کارهایی بودند که با مدیوم 
تلویزیونی و سفارشی انجام شده بودند و کارهایی نبودند 
که به لحاظ هنری ارزشمند باشند و یا در کنار کارهای 
هنری قابل قضاوت باشند. این موضوع شاید در انتخاب 
آثار، نمایش و داوری کمی مشکل ایجاد می کرد، اما در 
هر صورت، شاید گریزی از این قضیه نیست. تالشمان این 
بود که چیزی از قلم نیفتد و در آثار منتخب هم کارهایی 
داشته باشیم که شــامل عناوینی باشند که در فراخوان 
آمده و نیز آثاری که به لحاظ تصویری و ارزش های هنری 
کمی پایین تر هستند، ولی به موضوعات شهری پرداخته 
باشــند. درواقع بخش عمده ای از انتخاب ما مربوط به 
فیلم هایی بود که به طور مســتقیم و یا غیرمستقیم به 
موضوعات شهری در مدیوم انیمیشن، سینما و نمایش 
اشاره داشت و ما باید موقعیتی برای دیده شدن این آثار 
فراهم کنیم. انیمیشــن های کوتاه می توانند به شــکل 
میان برنامه  در تلویزیون و حتی در سالن های سینما به 

نمایش درآیند.
من جشنواره های مشــابه را داوری کرده ام و متأسفانه 
دیده ام آثاری که به جشنواره فرستاده می شوند کیفیت 
خوبی ندارند. ممکن اســت به لحاظ موضوع، کارهای 
مرتبط و خوبی ارایه شود، ولی به لحاظ ارزش های هنری 
و جذب مخاطب، چندان موفق نبوده اند. انیمیشن های 
خوب کمتری می بینیم که به جشنواره های موضوعی و 
کاربردی فرستاده شوند، اما جشنواره فیلم شهر با توجه 
به عقبه ای که دارد، این شانس را دارد که شاهد فیلم های 
بسیار خوب و باکیفیت باشد. به نظرم خوب است از این 
دست کارهایی که ارزش های ویژه هنری دارند و در عین 
حال می توانند بسیار جذاب و مخاطب پسند باشند توسط 
خود شهرداری و موسسه تصویر شهر تهیه کنندگی شوند 
و با اهداف شــهرداری در زمینه فرهنگ سازی زندگی 
شهری ســاخته شوند. حتی خاســتگاه اصلی آن ها نیز 
می تواند همین جشنواره باشد. این آثار با عنوان موسسه 
تصویر شهر می توانند در جشنواره های دیگر حضور پیدا 
کنند و این، اعتباری برای جشــنواره و خود شهرداری 

خواهد بود.

گریزی     از    این     قضیه    نیست

هیچ کس
شبیه  او نیست  !

نگاهی به زندگی هنری 
جالل مقامی؛ پیشکسوت دوبله
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