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ناداستان هايي از جشنواره 

سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر، از امروز آغاز  مي شود 
مسعودمير

روزنامه نگار

يك جشنواره  براي سينما
            يك جشن براي مردم

اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت كنيم، بايد بگوييم بزرگداشت هاي جشنواره 
امســال را بايد بي ترديد يكي از بهترين بزرگداشت هاي ادوار مختلف جشنواره 
به شمار آورد. تقدير از خسرو خسروشــاهي، عباس گنجوي، فاطمه معتمد آريا 
و عزيز اهلل حميدنژاد در جشنواره امسال نشــان مي دهد كه مسئوالن برگزاري 
جشــنواره تالش كرده اند تا هم توجه به صنوف مختلف سينما را در دستور كار 
داشته باشند و هم فقط ســراغ بزرگاني نروند كه به اندازه نامشان قدر ديده اند. 
خسروشاهي سال هاست مخمل صدايش را در گيالن با سكوت جال مي دهد و در 
دوراني كه گويي خيلي ها يادشان رفته دوبله چه ميزان از عشق امثال ما به سينما 
را سرو شكل داده، دوران بازنشســتگي حرفه اي خود را از سر مي گذراند. عباس 
گنجوي هم گويي در دوران تدوين ديجيتال ترجيح داده با همان خاطرات خوب 
ميز موويال و چسب و اسپاليســر روزگار بگذراند و با قدرت روي حرف خودش 
بايســتد كه » با دنياي ديجيتال هيچ ميانه اي ندارم و اصال نمي توانم با آن كنار 
بيايم.«  عزيزاهلل حميدنژاد كه با تلويزيون كارش را شروع كرد، امسال هم با يك 
سريال دوباره نام خود را سر زبان ها انداخت و بزرگداشتش در فجر مي تواند اين 
خط اميدواري را براي او امتداد ببخشد. فاطمه معتمد آريا اما تنها زن حاضر در اين 
گروه است كه قرار است بزرگداشت خود را در فجر در حالي به آلبوم خاطراتش 
اضافه كند كه در اوج است و نسبتا پركار. معتمدآريا درباره اين بزرگداشت نظر 
جالبي هم دارد و مي گويد: »كاش در آن ســال هايي كه ممنوع الكار بودم، برايم 
بزرگداشتي گرفته مي شد. االن هم با اينكه از اين اتفاق خرسندم، اما خيلي دليلش 
را نمي فهمم. بزرگداشت من نه در جشــنواره كه هر روز و از سوي مردم مهربان 
كشورم برگزار مي شود؛ همان ها كه وقتي در خيابان همديگر را مي بينيم، بدون 

اينكه با هم آشنا باشيم، به هم لبخند مي زنيم.«
نام ابراهيم حقيقي هم به اعتبار طراحي سيمرغ جشنواره فيلم فجر در 40سالگي 

انقالب در فهرست بزرگداشت هاي جشنواره گنجانده شده است.
البته به جز اينها جشنواره ياد عزت اهلل انتظامي را هم گرامي داشت تا در نخستين 

سال برگزاري جشنواره بدون آقاي بازيگر، نبودنش خيلي دلمان را خون نكند.

جشنوارهيعنيفالشبك

از وقتي يــادم مي آيــد، در همان حدود 
پنج، شــش ســالگي، ايام دهه فجر كه 
فرامي رسيد همه  چيز تلويزيون و راديو و 

اساسا مقوله فرهنگ حال و هواي ديگري پيدا مي كرد. در مدرسه ها 
شيريني پخش مي كردند و مسابقات فراواني از تيراندازي تا فوتبال، 
از طناب كشي تا اطالعات عمومي و از دسته جات سرودهاي مذهبي 
تا روزنامه ديواري و آذين بندي برگزار مي شد كه باالخره همه در آن 
شركت كنند و جايزه اي بگيرند و خوشحال بشــوند به هر صورت و 

شكلي و ترتيب و آدابي.
بيرون مدرسه اما به تدريج برخي از اسم ها و شمايل ها به دليل حضور هر 
ساله شان در آن ايام به بخش جدايي ناپذير آن روزها تبديل شده بودند. 
صبح ها در راديو برنامه اي طنز پخش مي شد به اسم »گلبانگ شادي« 
)يا گلبانگ آزادي( با حضور صداپيشگان طناز »صبح جمعه با شما« 
و از آن طرف »مجيد قناد« و »قلقلي« ُجنگي داشتند در تاالري براي 
بچه هاي خردسال و نوجوان. همانجا »زباله دان تاريخ« و شمايل »چاق 
و الغر« ظهور كردند؛ چاق و الغري كه قرار بود نقش مأموران بد ذات اما 
دست و پا چلفتي مثال ساواك را بازي كنند ولي آنقدر محبوب بچه ها 
شدند كه خودشان بعدها مجموعه  مخصوص به خودشان را پيدا كردند. 
تالش براي برقراري شادي در آن حال و هواي افسرده و ملتهب جنگ 
و پس از جنگ با مجموعه هاي »پدر پادشاه و جامه دار« و جنگ هاي 
تلويزيوني ديگر مثل »سيب زميني پشندي« و مسابقات »بخور بخور« 

محمود شهرياري كامال حس مي شد.
از ســويي ديگر بــا تكــرار چندبــاره مجموعه هــاي »خبرنامه«، 
»خبرچين«، »تهران ۵۳«، و فيلم هاي »خبرچين«، »پنجاه و ســه 
نفر«، »خونبارش«، »ريشــه در خون«، »برنج خونين«، »سناتور«، 
»تيرباران«، »پرونده«، »گردباد«، »تشريفات« »شكار«، »بحران« و... 
و مجموعه تصاوير مستند انقالب و آن فيلم هاي تلخ كوتاه و همان فيلم 
مستند معروف كه عكس شهدا در قطرات باران معلوم بود و دست و 
پنجه اي خونين بارها و بارها در كادر مي آمد قرار بود فراموش نكنيم 

اصال چه شد انقالب كرديم.
من از كودكي عادت كــرده بودم وقت و بي وقــت جلوي تلويزيون 
بنشــينم و خب عمال در دهه فجر به دليل تنوع و فشردگي پخش 
برنامه هاي قصه گو و جنگ هاي مختلف تلويزيوني )همچون دوران 
عيد نوروز و اعياد ديگر( و پخش مدام سرودهاي مختلف روي تصاوير 
آدم هايي در حال شــعار دادن، عمال غيراز زمان مدرســه از جلوي 
تلويزيون كنار نمي رفتم. ســال ۶۷ بود كه بــراي اولين بار در ميان 
تصاوير»مهدي فخيم زاده«، »عنايت بخشي«، »فريبرز سمندر پور« 
و »كاظم افرندنيا« و ساواكي ها و چاق و الغر و كاريكاتورهاي »بهمن 
عبدي« كه شب ها با موسيقي »راپسودي ايراني« امين اهلل حسين 
در شبكه دو مي كشــيد، من ناگهان فهميدم در ايران عالوه بر اين 
جشن ها و طنزها و نمايش خون و خشونت چيزي به اسم جشنواره 
وجود دارد؛ جايي كه در آن گروه هاي موســيقي جمع مي شوند و 
موســيقي مي نوازند و برخي تئاتر روي صحنه مي برند و مهم تر از 
همه در آن فيلم پخش مي كنند. همان زمان ها بود كه فهميدم اين 
جشنواره اينقدر مهم است كه هرشب در طول آن 10روز در شبكه2 
بين ســاعت 8 تا 9، يا 9 تا 10 بخش هايي از فيلم هاي ديده نشده را 
نمايش مي دهند و درباره شان حرف مي زنند و در آخر به فيلم هاي 
مهم جايزه مي دهند. شايد در همين ايام بود كه با ديدن لحظه هايي از 
دوچرخه سواري نسيم و شنيدن نسيم طوفان مي كند در »بايسيكل 
ران«، بشكن زدن »عزت اهلل انتظامي« و رقص او در »گراند سينما«، 
خودرويي كه »مهدي هاشمي« پشت آن نشسته بود و ناگهان وارد 
يك مغازه مي شد در »زرد قناري«، كتك خوردن »هادي اسالمي« 
جلوي در سينماي »سرب«، تقال براي زدن آرپي جي در »ديده بان« با 
موسيقي تنبك زورخانه و از همه مهم تر تصاوير موجي شدن »محمود 
بي غم« بعد از گفتن »حروم خوري خوشمزه است« يا شكستن ظرف 
حاوي انار در كنار چهره يك معلول ذهني و پشت بندش انفجار تانك 

در »عروسي خوبان«، در تهران دارد اتفاق مهمي مي افتد.
يك سال بعد از تجربه آن تصاوير اين حس و حال با تماشاي لحظات 
غريبي كه حميد هامون/ خسرو شكيبايي با يك شيشه دنبال پزشك 
به اين طرف و آن طرف مي رفت تا خون خودش را در شيشه كند و دست 
آخر با دست خودش اين كار را كرد و شيشه پر خون شد و او هم از حال 
رفت و آن هواپيماهاي كوچك »مهاجر« كه با دست هدايت مي شدند 
و فضايي كه با ديگر فيلم هاي جنگي متفاوت بود، تشديد شد. آن زمان 
بود كه فهميدم بايد به جاي زل زدن به صفحه تلويزيون و غرق شدن 
در تجربه اي غريب اما ناكام و خرد و حقير، هر جور شده در اين روزها به 
جشنواره رفت وقتي همه جا دارند درباره فيلم حرف مي زنند و اهميت 
آن و وقتي جوان هاي فاميل البه الي صحبت هايشان از ايستادن در 
صف مي گويند و ماجراهاي آن. آن زمان فهميدم بايد دهه فجر و روز و 

شب هايش را با چيز ديگري به ياد بياورم.

حامدصرافيزاده
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چهار شنبه 10 بهمن9۷
شماره ۷۵92

كيميايي؛اينبارپوالد
آيا فيلم اول فرزند مسعود كيميايي، پروژه عبور از پدر است 

پوالد كيميايي بازيگري كه بيشــتر با فيلم هاي پدرش ظاهر 
شده، مي خواهد شانسش را در مقام كارگرداني در سي وهفتمين 
جشنواره فيلم فجر امتحان كند. نام پوالد كيميايي در ميان فيلم  اولي ها با »معكوس« ديده 
مي شود. اين بازيگر در نخستين تجربه كارگرداني اش، فيلم هيجان انگيزي ساخته كه در 
آن صحنه هاي اكشن هم ديده مي شود. در خالصه داستان فيلم پوالد كيميايي، كلماتي 
هست كه بدون هيچ پيش داوري ما را به ياد آثار پدرش مي اندازد: فرزندان 2دوست قديمي 
قبل از انقالب كه يكي فعال سياسي و ديگري تعمير كار خودروست در مسابقات زيرزميني 
اتومبيل راني با هم روبه رو مي شوند. مراحل ساخت اين فيلم زمان زيادي برده است. در يك 
دوره از پروژه، خبر هايي از انصراف پوالد از ادامه ساخت فيلم معكوس به گوش رسيد. اما 
با تمام اين حواشي، فيلمبرداري اين فيلم شــهريور ماه به پايان رسيد. در معكوس، بابك 
حميديان، ليال زارع، شهرام حقيقت دوســت، اكبر زنجانپور، عليرضا كمالي نژاد، پروانه 
معصومي و سياوش طهمورث به عنوان بازيگر حضور دارند. بابك حميديان بازيگر نقش اول 
فيلم است. محمد خوشنام سرمايه گذار اين فيلم است كه مانند كارگردانش، نخستين بار 
نامش را در توليد پروژه هاي سينمايي مي بينيم. همه منتظرند تا دستپخت پوالد كيميايي 
در ميان 9رقيب خود در بخش نگاه نو)فيلم هاي اول( را تماشا كنند. او بدون اينكه بخواهد 

مجبور است سايه سنگين پدر را از روي حضورش روي صندلي كارگرداني كنار بزند.
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يادياران

حكمقبلازحكم
هنوز قانون منع به كارگيري بازنشستگان اجرايي نشده بود كه رئيس سازمان سينمايي 
كه خودش با همين طرح بايد ساختمان خيابان كمال الملك را ترك مي كرد، حكم دبير 
جشنواره فيلم فجر را نوشت. حرف هاي زيادي شنيده شد مبني بر اينكه تأخير در تأييد 
حكم دبيري ابراهيم داروغه زاده به مخالفت با اين حكم در سطوح باالتر مرتبط است اما با 
اين همه باالخره داروغه زاده توانست براي دومين سال هم سكان دبيري جشنواره را به دست 
بگيرد. محمد مهدي حيدريان از رياست سازمان ســينمايي خداحافظي كرد و حسين 
انتظامي به جاي او سركار رفت اما اين رفتن و آمدن آنقدر طوالني شد كه ديگر كمتر كسي 
فكر تغييرات گسترده در تيم برگزاري جشنواره را به مخيله خود راه مي داد. البته گروهي 
هم معتقدند كه انتظامي به دليل اينكه هيچ سبقه اي در سينما ندارد، ترجيح داده الاقل 
در ابتداي كار همكاران سازمان ســينمايي را  همچنان در سمت هاي خود ابقا كند. بايد 
زمان بگذرد تا مشخص شود اگر انتظامي ماندني باشد، تيم فعلي برگزاري جشنواره را هم 

ماندني خواهد كرد يا نه؟

آنكسكهرفتازياد

از فهرســت بلند باالي فيلم هاي توقيفي ســينماي ايران در 4دهه گذشته، فقط همان 
چندتايي كه بيشــتر درباره شان وعده وعيد شنيده شــده، در  خاطر مانده اند. هنوز هم 
نخستين سؤال از دبير جشنواره در نشست مطبوعاتي اش بر مي گردد به مشكل الينحل 
آشغال هاي دوست داشتني و البته كه نمي شود فراموش كرد همين نهيب هم به همت 
كارگردان فيلم كه از پا ننشسته، تداعي مي شود و گرنه ما مي دانيم و شما هم بدانيد كه 
كيانوش عياري به اعتراف خودش از غصه بالتكليفي وضعيت خانه پدري و كاناپه، ديگر 
تواني براي فيلمسازي ندارد و عمال از چرخه فيلمسازي بيرون گذاشته شده است. حاال 
بماند كه با يك جست وجوي ساده مي توان ده ها دستور و ابالغيه با امضاي وزير فرهنگ و 
ارشاد گرفته تا رئيس سازمان سينمايي و رياست شوراي نظارت و ارزشيابي اين سازمان را 
يافت كه همگي ظاهرا قرار بوده مشكل اين فيلم ها را حل كنند اما... جشنواره شروع شده 

و انگار بعضي ها از ياد رفته اند.

افتتاحيه جشــنواره در پرديس تئاتر تهران با اين توجيه كه همزمان با آغاز جشــن هاي 
40 سالگي انقالبي است كه از پايين شهر آغاز شــده رفع و رجوع شد. حاال هم بد نيست 
يادآوري كنيم كه نخســتين فيلم از مجموعه فيلم هاي سوداي ســيمرغ كه از امروز در 
سينماي ويژه اهالي رسانه به نمايش درمي آيد، حكايت پهلواني است كه از پايين شهر آمد 

و اسطوره جوانمردي شد. امروز نخستين مالقات با غالمرضا تختي است.

اعتبار هر جشنواره به دبير و اعضاي هيأت داوران و البته فيلم هايي است كه در 
آن به نمايش در مي آيد. حرف و حديث درباره هيأت هاي انتخاب فيلم ها و هيأت 
داوران آنقدر موضوع تكراري و كسل كننده اي اســت كه بهتر است بي خيالش 
شويم وگرنه كيست كه نداند فجر ۳۷ساله مي توانســته آنقدر خوب اداره شود 
كه اكنون دبيراني چون تقوايي و بيضايي و داوراني مثل فرهادي داشــته باشد. 
فعال اوضاع بر همين منوال است و فقط مي دانيم آنهايي كه فيلمي در جشنواره 
نداشته اند ، به سياق ادوار گذشته داور مي شوند و براي جور بودن جنس يكي، دو 
كارشناس فرهنگي و جامعه شناس هم در فهرست هاي انتخاب و داوري گنجانده 
مي شود تا همه  چيز بدون دردسر و حرف و گاليه انجام شود. اينكه چه مسيري طي 
شده كه امثال بزرگان يادشده كه نه امسال بلكه سال هاست فيلمي در جشنواره 
ندارند به عنوان شناســنامه و ليدر مهم ترين جشنواره سينمايي كشور شناخته 
نمي شــوند، نيازمند بازخواني پرونده هاي ريزو درشتي اســت كه تحت عنوان 

مديريت سينماي پس از انقالب در بايگاني ذهن ها خاك مي خورد.

آغازازپايينشهر
باپهلوانپايينشهر

اعتبار،اعتبار،ايناعتبارلعنتي

1۷سال پس از درخشش »من ترانه پانزده سال دارم« در بيستمين جشنواره 
فيلم فجر، رسول صدرعاملي با »سال دوم دانشكده من« به فجر سي وهفتم 
آمده اســت. در اين فاصله طوالني همه گام هــاي صدرعاملي درنهايت به 
مســيري جز جاده موفقيت ختم شده است. »ديشــب باباتو ديدم آيدا«، 
سه گانه اي در باب معجزه )ميان شان تنها »هر شب تنهايي« تاحدودي نظرها 
را به خود جلب كرد( و »زندگي با چشمان بسته« شكست هاي سنگيني از 
كار درآمدند؛ شكســت هايي كه اين قاعده را درمورد صدرعاملي از اعتبار 
ساقط كردند؛ اينكه بهترين فيلم او هميشه آخرين فيلمش است. چنانكه 
»گل هاي داودي« از »در رهايي« بهتر، »پاييزان« سروشكل دارتر از گل هاي 
داودي و »قرباني« پرحس وحال تر از پاييزان و »دختري با كفش هاي كتاني« 
زنده تر و ملموس تر از قرباني از كار درآمده بودند. صدرعاملي فيلم به فيلم 
فيلمساز بهتري مي شد و نقطه اوج اين مسير تكاملي به من ترانه پانزده سال 
دارم منجر شد. در اين سال ها صدرعاملي كمتر فيلم ساخت و هر وقت هم 
پشت دوربين ايستاد نتوانست دوســتداران من ترانه... را راضي از سالن به 
بيرون بفرستد. استثنا همان هر شب تنهايي است كه البته اتفاق نظري كه 

درمورد ترانه وجود داشت، برايش من نشد.
حاال رسيده ايم به سال دوم دانشــكده من. با فيلمنامه اي از پرويز شهبازي 
درباره مصائب و مشكالت شخصي و عاطفي دختران جوان دانشجو كه هم 
مي تواند ادامه مسير »دربند« باشد و هم ارتباطي معنادار با آثار كارگردانش 

با سه گانه اي مشهور درباره دختران بيابد.
سال دوم دانشكده من، خطي آشنا را پي مي گيرد و با پرهيز از راه دادن به 
قصه هاي فرعي، عمال شخصيت هاي مكملش را هم )كه بازيگراني سرشناس 

نقش هايشان را بازي كرده اند( كنار مي گذارد و در اين مسير به انسجام 
دســت مي يابد. به لحاظ كارگرداني، اين پرحاصل ترين دســتاورد 

صدرعاملي در اين ســال هاي كم كاري و شكست است. شايد اگر 
پرويز شــهبازي فيلمنامه بهتري در اختيار صدرعاملي گذاشته 
بود، امروز مي شد نويد بازگشت به روزهاي خوش گذشته را داد. 
اما پس از آن شكست هاي سهمگين همين هم شايد بتواند نقطه 

اتكايي باشد.
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