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شيفتگان تاريكي

ابتداي بهمن1371.هنوز وارد مطبوعات نشــده بودم. قصد داشتم در ايام 
جشنواره بيش از ســنوات گذشــته فيلم ببينم. ابتدا با استفاده- شايد هم 
سوء استفاده- از آشنايي پســردايي ام كه دوستاني سينمايي داشت 2كارت 
سانسي سينما آزادي و شــهرقصه آن روزها- قبل از آتش سوزي- را گرفتم، 
البته در يكي دو سال قبل تر هم اين سوءاستفاده را انجام داده بودم. فروش اين 
كارت ها معموالً 10روز قبل از جشنواره در سينما فرهنگ آغاز مي شد. چند 
سالي بود كه كارت هايي 11سانسي را به اهالي سينما، دانشجويان سينما و 
ساير رشته هاي هنري بر حسب اولويت و... مي فروختند. روي كارت نام سينما 
و سانس پيش خريد شده، آمده بود با 11كادر كه در هر كادر تاريخ يك روز 
از ايام جشنواره درج شده بود كه هنگام ورود به سالن سوراخ مي شد. يعني 
مثاًل شما اگر موفق مي شــديد به هر روشي كارت سانس 5 سينما سپيده را 
پيش خريد كنيد، مي توانستيد هر روز آن سانس وارد سينما شويد. قيمت هر 
كارت هم 1100تومان بود، 100تومان براي هر ســانس . حاال در آن سانس 
چه فيلم هاي نصيب تان مي شــد بايد منتظر جدول نمايش مي مانديد كه 
11بهمن منتشر مي شد. اين كارت ها براي عشق فيلم ها يك آرزو بود چراكه 
هم باعث مي شــد از صف هاي طوالني و معطلي چندين ساعته رهايي پيدا 
كنند هم مي توانستند بابت آن فخر بفروشند كه به دنياي سينماي وطني 
نزديك ترند، به عبارتي اغلب دارندگانــش خوش باورانه خود را با همان يك 

كارت، »خودي«سينما محاسبه مي كردند.
خب من قبل از آغاز جشنواره مجوز تماشاي بدون صف 22فيلم را به دست 
آورده بودم. البته با كارت و بي كارت، فشرده شدن بين جمعيت براي ورود به 
سالن و پيدا نكردن صندلي شامل همه مي شد. در جشنواره هاي آن سال ها 
تمام فيلم هاي توليدي را نمايش مي دادند، حدود60 فيلم. پس تعداد زيادي 

ناديده باقي مي ماند.
دوستان همراه هميشگي عليرضا، مسعود، علي، سيامك و... اهل فيلم ديدن 
بودند، هنوز هم هستند. اما آنها كارتي نداشتند و تنها راه نفوذشان به سالن 
سينما همان صف هاي طوالني بود. قرار گذاشــته بودند به صورت نوبتي در 
صف چند فيلم بايستند تا از جشنواره بي نصيب نباشند. من هم قرار شد در 
اين نوبتي صف ايستادن مشاركت كنم. شكل صف ايستادن هم اينگونه بود 
كه يكي مثاًل 6ساعت قبل از بليت فروشي مي رفت داخل صف بعد از 3ساعت 
پست را به نفر بعدي تحويل مي داد اما در زمان خريد بليت بايد همه در صف 
مي بودند چون به هر نفر فقط يك يا دو بليت براي فيلم هاي پرطرفدار فروخته 
مي شد. البته من اين بارهم از رفاقت حسن اســتفاده را مي كردم و تنها نيم 
ســاعت مانده به بليت فروشي به دوستانم ملحق مي شــدم تا هم فيلم هاي 
كارت هايم سوخت نشوند هم فيلم هايي كه كارتش را نداشتم با استفاده از 
صف و بليت ببينم. خب ناسزا و متلكش هم نصيبم مي شد.اما هم من مشتاق تر 
از اين بودم كه از خير فيلم ها بگذرم هم دوستانم مهربان تر از اينكه نگذارند 

داخل صف شوم.
اما ماجرا به همين جا ختم نشد. روز چهارم جشنواره سام يكي از دوستان دوره 
دبيرستان را مقابل سينما آزادي ديدم. همكالس نبوديم اما بر حسب اتفاق 
به واسطه دوستان مشــترك و با حرف هاي سينمايي آشنا شده بوديم.چند 
سالي بود كه خبر از هم نداشتيم تا همان ظهر زمستاني مقابل سينما آزادي. 
بعد از احوالپرسي اوليه نخستين ســؤال هردو اين بود: »چند كارت داري، 
مال چه سانس هايي است؟«. او هم 2 كارت داشــت. يك كارتش هم با من 
همزمان بود. اما سام به اتفاق چند دوستش روشي ديگري هم براي فيلم ديدن 
داشتند! آنها بليت سانس هاي خلوت را مي خريدند. خيلي تميز با تيغ شماره 
رديف و صندلي را كه با ماژيك و براي هرسانس با يك رنگ نوشته مي شد، 
پاك مي كردند و بعد از جعبه 24ماژيكي اي كه هميشه همراه داشتند، سود 
مي بردند و با رنگ مخصوص در ســانس مورد نظر خود يك شماره و رديف 
مي نوشتند. در شلوغي جلوي در هم كســي فرصت نداشت بليت را دقيق 
بررسي كند. وارد ســينما هم كه مي شــدي ديگر همه  چيز تمام بود. چون 
هميشه بيش از ظرفيت كارت و بليت صادر شده بود و داخل سالن نظم و نسق 
چنداني نداشــت. در نهايت هم پله هاي سالن بود كه مي شد نشست و فيلم 
ديد. البته گاهي روي پله ها هم به سختي جا پيدا مي شد، مانند سانس نمايش 
»رد پاي گرگ« مسعود كيميايي. خب دوباره با حسن استفاده از همراهي 
دوست دوباره يافت شده سعي كردم بر تعداد فيلم هايم بيفزايم. خالصه در آن 
جشنواره با تمام اين روش ها به اضافه دست به دست كردن كارت و واردشدن 
دو نفر با يك كارت، 44فيلم ديدم. يك فيلم را هم دوبار پشت سر هم. »از كرخه 
تا راين« ابراهيم حاتمي كيا فيلمي كه براي نخستين باردر سينما  چشم هايم 
را خيس كرد و باعث شد بغضم بتركد. بار اول كه فيلم تمام شد من و سام و 
احمد در سكوت از سالن خارج شديم و در هواي پرسوز بهمن ماهي كه مثل 
سال هاي اخير كم رمق و خشك و آلوده نبود، مدتي كنار سينما ايستاديم، با 
كمترين ميزان گپ و گفت. احمد رفت كه قدم بزند، من هم به باقي دوستانم از 
تلفن عمومي زنگ زدم كه هرطور شده اين فيلم را ببينند. بعد با سام به همان 
روش هايي كه شرحش رفت، دوباره وارد ســالن شديم تا باز چشم هاي مان 
سرخ شود. آن سال دو فيلم ديگر هم مرا مجذوب كرد »آباداني ها«ي كيانوش 
عياري كه ناديده گرفته شد و »سارا«ي داريوش مهرجويي. جالب آنكه هرچه 

از ديدار نخستين اين دو فيلم گذشت قدرشان برايم بيشتر شد.
بعد از سال 71 ديگر در هيچ جشنواره اي اين تعداد فيلم را نديدم. يادم هست 
آن سال به يكي از دوستانم گفتم، ايام جشنواره را بيشتر در تاريكي زندگي 
كردم؛ يا تاريكي سالن سينما يا تاريكي نيمه شب كه به خانه بازمي گشتم و 

بسياري مثل من شيفته اين تاريكي بودند.

يادداشت يك

يادم تو را فراموش
فجر سي ونهم به عنوان عجيب ترين جشنواره همه اين سال ها 

در خاطر مي ماند
جشنواره با طعم كرونا؛ اين احتماال در تاريخ خواهد ماند. بعدها همه به ياد 
خواهيم آورد كه در سال نحس ۹۹، سال كرونا، جشنواره فجر برگزار شد. 
اين تازه ترين خاطره اســت كه هنوز تبديل به گذشته نشده و شايد بشود 

گفت هنوز خاطره نشده.
حذف هيأت انتخاب، داوري 57فيلم و درنهايت انتخاب 16فيلم به عنوان 
نامزد سيمرغ و نمايش محدود و كنترل شده شان؛ نمايشي با رعايت فاصله 
اجتماعي، با ماســك و الكل. حداقلي تر از هميشه ولي گسترده تر از آنچه 
ابتدا به نظر مي رسيد. فجر ســي ونهم به عنوان عجيب ترين دوره فستيوال 

در يادها خواهد ماند.

سؤالت را نمي خواهند پاسخ گفت؟
سال هايي كه در حسرت سينماي مطبوعات مي گذشت

سال137۹ در نوزدهمين دوره جشــنواره فيلم فجر، بهرام بيضايي بعد از 10سال 
با فيلم تازه اي در جشنواره حضور داشت و سينمادوســتان براي تماشاي اين فيلم 
حاضر بودند دست به هرگونه عمل انتحاري بزنند. من به دليل همزماني جشنواره با 
كالس ها و امتحانات دانشگاه به هيچ عنوان امكاني براي ايستادن بيست وچهارساعته 
در صف يا همان )عمل انتحاري!( نداشــتم و دســتم از همه جا كوتاه بود. آن زمان 
پدرعليرضا آشوري، هم دانشگاهي من كه بعدها منتقد فيلم و مترجم و روزنامه نگار 
در حوزه سينما و سالمت شــد، مديريت مجموعه »سينما ايران« را بر عهده داشت. 
من از عليرضا خواسته بودم هرطور شده براي من يك بليت فراهم كند و عليرضا هم 
گفته بود نمي تواند قولي بدهد. روزهاي جشنواره نوزدهم مي گذشت و خبري از بليت 

»سگ كشي« نبود و من با تماشاي فيلم هاي ديگر سعي مي كردم دلم را خوش كنم.

آقا هل نده! 
كافه ماطاووس بود و ترانه آرتوش و رضا، عبد، جواد، اسي، 

رامين، شهباز و علي يزداني
ايستاده ايم ته صف و هيچ اميدي هم نداريم كه بليت سانس عادي گيرمان 
بيايد. ما سالطين سانس فوق العاده ايم. معموال فيلم هاي مهم را در سانس 
فوق العاده مي بينيم. با فريبرز، كورش و مجيد همه فيلم ها را باهم ديده ايم. 
قرار گذاشته ايم كه هر روز يكي مان زودتر بيايد و جا بگيرد. ديشب اما بعد 
از تماشاي »سارا« همه آمدند خانه ما. مثل بعضي از شب هاي امتحان كه 
آخرش هم هر كاري مي كرديم جز درس خواندن. چند ساعت به بحث درباره 
فيلم مهرجويي و متن ايبسن و اينكه حسام )امين تارخ( چرا اين جوري بود و 
گشتاسب )خسرو شكيبايي( چرا به سارا )نيكي كريمي( كمك كرد، گذشت 

و تازه شش صبح خوابيديم. نتيجه اينكه خواب مانديم.
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شاهين امين
روزنامه نگار

 فكر نمي كنم هيچ 
فيلمي در تاريخ 

برگزاري جشنواره 
فجر در طول نمايش 
به اندازه ناصرالدين 

شاه آكتور سينما 
با تشويق تماشاگر 
همراه شده باشد؛ 
تشويقي كه البته 

خيلي ربطي به خود 
فيلم نداشت و 
محصول ديدن 

بهترين لحظه هاي 
سينماي قبل از 

انقالب روي پرده 
بزرگ سينما بود

روزیروزگاری

جشنواره

این شماره

جشنواره اي كه 
دوست مي داشتيم 

چگونه با فيلم هاي جشنواره فجر جواني مان را پشت سرگذاشتيم 

 نمايــي متحــرك از 
صــف طوالنــي مــردم 
مقابل سينما آزادي؛ اين 
نخستين تصويري است كه از جشــنواره فيلم فجر در خاطرمان 
ثبت شده است. تصويري كوتاه كه در اخبار صدا و سيما پخش شد 
و ما هم در تلويزيون كوچك سياه و سفيدمان آن را ديديم. روي 
تصوير صداي گوينده را مي شنيديم كه از استقبال گسترده مردم 
از نخستين دوره جشنواره فيلم فجر مي گفت. بعدها مي خوانيم 
كه در اين جشنواره 5فيلم ايراني در بخش مسابقه سينماي ايران 
به نمايش درآمده است: »خط قرمز«)مسعود كيميايي(، »مرگ 
يزدگرد«)بهرام بيضايي(،»حاجي واشــنگتن« )علي حاتمي(، 
»اشباح« )رضا ميرلوحي( و »سفير« )فريبرز صالح(. هيأت داوران 
نخستين جشنواره فجر كه نام اعضايش هيچ وقت رسانه اي نشد در 
بيانيه اي اعالم كرد هيچ فيلمي را شايسته دريافت جايزه نمي داند. 
بعدها شنيديم اين تصميم در لحظات آخر گرفته شده و ابتدا فقط 
قرار بوده فيلم برگزيده معرفي نشــود ولي در نهايت به هيچ كس 
جايزه اي داده نشد. از 5فيلم مسابقه، فيلم هاي كيميايي، بيضايي 
و حاتمي توقيف مي شوند. خط قرمز و مرگ يزدگرد هرگز اكران 

نمي شوند و حاجي واشنگتن با 16سال تأخير روي پرده مي آيد.

خواندن به جاي ديدن 
 از جشــنواره دوم، فيلم فجر با مجله فيلم برايمان معنا يافت؛ 
مجله فيلمي كه تازه انتشــارش را آغاز كرده بود و هنوز قطعش 
كوچك بود. مثل كيهان بچه ها كه هر هفته مي خريديم و مجله 
فيلم را هم براي نخستين بار در همين سال ها ديديم. گزارش هاي 
جشنواره را مي خوانديم تا بدانيم سال آينده با چه فيلم هايي مواجه 
خواهيم شد. بعدها فهميديم جشنواره تا دوره چهارم خيلي چنگي 
به دل نمي زده؛ دوراني كه پروانــه معصومي لوح زرين مي گرفت 
)هنوز خبري از سيمرغ نبود(، سوسن تســليمي هنوز در ايران 
بود و فيلم بازي مي كرد ولي جايزه نمي گرفت؛ دوراني كه فرامرز 
قريبيان قهرمان محبوب ما در دوران كودكي با مجله فيلم مصاحبه 
كرد و مصاحبه اش را بارها خوانديم. كم كم بزرگ تر شديم و مجله 
فيلم برايمان اهميت بيشتري يافت. ســال هايي كه زياد سينما 
مي رفتيم ولي هيچ بزرگ تري ما را به ديدن فيلم هاي جشــنواره 
نمي برد و بايد فيلم ها را در زمان اكــران مي ديديم. براي همين 
جشــنواره برايمان در برنامه تلويزيوني جنگ هنر هفته و مجله 
فيلم خالصه مي شد. وقتي نوبت به دوره پنجم رسيد و موج نويي ها 
)كيميايي، تقوايي، كيارســتمي و مهرجويي( با فيلم هايشان به 
جشنواره آمدند مجله فيلمي ها انگار متوجه اهميت بيشتر فجر 
شدند و براي نخستين بار شــماره ويژه جشنواره منتشر كردند. 
گزارش هاي بعد از جشــنواره كه منتشر شــد متوجه شديم سر 
نمايش »تيغ و ابريشــم« كيميايي در هر نقطه ايران )جشنواره 
پنجم براي نخستين بار به صورت سراسري برگزار شد( مردم چنان 

استقبالي كرده اند كه شيشه بسياري از سينماها شكسته است.
قيمت پنجاه توماني ويژه نامه مجله فيلم )كه معادل پول توجيبي 
يك هفته بود(براي جشــنواره هفتم در يادمان ماند و حواسمان 
بود كه هيچ بزرگ تري آن را نبيند و بابت قيمت بااليش سرزنش 

نشويم. )با پولش مي شد 10 تا كيهان ورزشــي يا دنياي ورزش 
خريد(. نخســتين بار در هميــن ويژه نامه پنجــاه توماني، نام 
تاركوفسكي را شــنيديم. با استاد پاراجانف ســال قبلش آشنا 
شده بوديم. در دهه 60 مردم به شــكل عجيبي فرهيخته شده 
بودند و ساعت ها در صف مي ايستادند تا »استاكر« و »رنگ انار« 
را به زبان اصلي و بدون زيرنويس فارسي)كه آن موقع اصال رايج 

نبود( ببينند.

چه پرستاره شد شبم
  ضيافت از جشنواره هشتم شــروع شد. از همين سال خرجم 
را از دوستان و همكالســي ها و بچه محل ها جدا كردم و تصميم 
گرفتم كنار خواندن مجله فيلم و ديدن جنگ هنر هفته، جشنواره 
هم بروم. در دبيرستان به اين نتيجه مي رسم كه مدرسه را هميشه 
مي شود رفت ولي جشنواره همين 10 روز است و از دست دادنش 
جايز نيســت. به صف هاي طوالني ســينما بهمن مي پيوندم و 
»دندان مار«، »هامون«، »كلوز آپ« و »مادر« را مي بينم. دندان 
مار شيفته ام مي كند. مادر را دوست دارم. كلوزآپ كمي كسالت بار 
است و هامون قدري گيج كننده. در سينما بهمن براي نخستين 
بار بولتن روزانه جشــنواره فجر را مي بينــم و گفت وگوي اميد 
روحاني با عباس كيارستمي را مي خوانم؛ گفت وگويي كه بعدها 
به آن خيلي ارجاع شد. به ويژه جايي كه كيارستمي گفته بود در 
عمرش 50فيلم هم نديده اســت. جشنواره نهم جشنواره »نوبت 
عاشقي« و »شب هاي زاينده رود« بود. جشنواره محسن مخملباف 
فيلمساز محبوب بســياري در دهه60 كه من دوستش نداشتم 
به ويژه بعد از مصاحبه پنج ساعته اش با هفته نامه سروش كه همه 
بزرگان سينماي ايران را فحش كش كرده بود و اين جمله اش در 
يادها مانده بود:»با كيميايي در النگ شات هم حاضر نمي شوم« 
همين يك جمله براي دوست نداشتن مخملباف كفايت مي كرد. 
ولي نمي شــد اهميتش را انكار كرد. ماجراي خانه تكاني روحي 
مخملباف را قبال در مجلــه فيلم خوانده بوديــم و به هر حال او 
كنجكاوي برانگيز ترين كارگردان آن ســال ها بود. ازدحام شديد 
جمعيت سر نمايش شب هاي زاينده رود در سينما آزادي، باعث 
شد براي نخستين بار طعم باتوم را هم بچشم. فيلم كه بر پرده افتاد 
به اين نتيجه رسيدم كه چنين معجون آشفته و شعار زده اي ارزش 
كتك خوردن نداشت. نوبت عاشقي را هم نشد كه ببينم. آن سال ها 
براي تماشاي يك فيلم مهم بايد سراسر روز را در صف مي ايستاديم 
و صف »گروهبان« كيميايي كه در بخش خارج از مســابقه بود 
خيلي طوالني بود. طوالني تر از هر فيلم ديگري و ســرما تا عمق 
وجودم رخنه كرده بود تا كه بليت فيلم كيميايي به دست آمد. در 
جشنواره دهم هم »نرگس« غافلگير كننده بود و »ناصر الدين شاه 
آكتور سينما« شورانگيزترين. ســاعت 12 شب در بالكن سينما 
بهمن قيامتي بود. فكر نمي كنم هيــچ فيلمي در تاريخ برگزاري 
جشنواره فجر در طول نمايش به اندازه ناصرالدين شاه آكتور سينما 
با تشويق تماشاگر همراه شده باشد؛ تشويقي كه البته خيلي ربطي 
به خود فيلم نداشت و محصول ديدن بهترين لحظه هاي سينماي 

قبل از انقالب روي پرده بزرگ سينما بود.
وقتــی فرمان با صــدای زنگ زورخانه وارد بيمارســتان شــد، 

وقتی آقای حكمتی نوشــته هــای روی ديوار ) اين خــط رو بگير 
بيــا( را خواند، در كوچه بــه راه افتاد تا عاطفــه را بيابد، كف ممتد 
حضار اوج مــی گرفت. وقتی دســت خونی رضا موتــوری بر پرده 
تراس تابســتانی ســينما ديانا كوبيده شــد و زوم بــك دوربين 
 با موســيقی منفــرد زاده اوج گرفت، هيجــان ديوانه مــان كرد. 
به تدريج متوجه شــده بودم بهمن راحت ترين و در دسترس ترين 
سينمای جشنواره است. فيلم ديدن در كريســتال از بهمن هم به 
مراتب راحت تر بود )زنده ياد صابر رهبــر  مدير با كالس و مدبری 
بود(  ولی آخر شب رفتن از ســر الله زار به سمت خانه خيلی راحت 
نبود. سينما آزادی حتی ســر فيلم های كمی با اهميت هم شلوغ 
بود و ســينما آفريقا با صفــی كه به داخل كوچه مــی رفت، خيلی 
مناســب نبود. اين آخری را در بهمــن 71 و جشــنواره يازدهم با 
تمام وجودم درك كردم. وقتی ده دوازده ســاعت صف ايســتادنم 
برای تماشــای ردپای گــرگ هدر رفــت و چيزی نمانــده بود در 
 ازدحام كوچه خفه شــوم. )حكايتش را يك بار مفصال نوشــته ام(. 
سينما كانون در روبه روی سينما آزادی و شهر قصه، مكان دنجی برای 
ديدن فيلم های بخش »گنجينه های فيلمخانه ای« بود. »همشهری 
كين«، »طناب«، »خوشه های خشــم«، »متروپليس« و كلی فيلم 
كالسيك ديگر را برای اولين بار در سينما كانون ديدم. در حالی كه 
انبوه جمعيت اطراف سينما آزادی داشت خودش را برای فيلم »دو 
نيمه سيب« می كشــت، آن طرف خيابان می شد »چقدر دره من 
سرسبز بود« را در سينما كانون به راحتی تماشا كرد. جشنواره فجر 
در دوره يازدهم اوجی را تجربه كرد كه بعد از آن ديگر تكرار نشــد. 
جشنواره يازدهم سال ردپای گرگ، سارا، از كرخه تا راين، هنرپيشه 
و يك بار برای هميشه بود. جشنواره های دهم و يازدهم بهترين دوره 
های فجر در دهه هفتاد بودند. در دوره دوازدهم اغلب نامداران غايب 
بودند و دوره ســيزدهم »تجارت« دل و دماغ برايمان نگذاشت. در 
سينما آزادی و در صف تجارت ايستاده بودم كه كيميايی به همراه 
بهرام سعيدی آهنگســازش  با اتومبيلش از كنار سينما گذر كرد. 
آن هم چه گذر كردنی!  يكی از بين جمعيت حاضر در صف داد زد: 
كيميايی! و بعد صف به هم ريخت و داربست هايی كه برای نظم دادن 
به صف های جشنواره نصب شده بود شكسته شد و افتاد وسط خيابان 
و روی اتومبيل های عبوری. خيابان بند آمد و نظم صف به هم ريخت 
و پاسبان آمد. اين اولين باری بود كه كيميايی را از نزديك می ديدم.

وســط هاي همين دوره كه مصادف با ماه رمضان هم بود، با يكي از 
دوستان كشف كرديم مي شود به جاي صف ايستادن طوالني، بليت 
يكي از آن فيلم هاي خلوت و كم مخاطب را خريد ولي وارد ســينما 
نشد. جايش مي شد در همان حوالي سينما آزادي افطار كرد و بعد با 
اعتماد به نفس سر سانس »روسري آبي«، »پري« و »سالم سينما« 
وارد سينما شد. لحظه ورود به ســينما آزادي آنقدر ازدحام بود كه 
كاركنان ســينما با عجله بليت ها را بدون اينكه فرصت دقت كردن 
داشته باشند پاره مي كردند. كشــف جالب توجه ولي ديرهنگامي 
بود چون از جشنواره بعدي هم من و هم رفيق همراهم به يمن چاپ 
نخستين سياه مشق ها، سر از سينماي مطبوعات درآورديم. حاال با 
كارت جشنواره مي شد همه فيلم ها را ديد. و ما خوره هاي فيلم تا سه 
چهار دوره هيچ فيلمي از جشنواره را از دست نداديم و اين خودش 

يك داستان ديگر است.
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جشنواره

این شماره

آقا هل نده! 
كافه ماطاووس بود و ترانه آرتوش و رضا، عبد، 

جواد، اسي، رامين، شهباز و علي يزداني

   ايســتاده ايم ته صف و هيچ اميدي هم نداريم كه بليت سانس 
عادي گيرمان بيايد. ما ســاطين ســانس فوق العاده ايم. معموال 
فيلم هاي مهم را در ســانس فوق العاده مي بينيم. با فريبرز، كورش 
و مجيد همه فيلم ها را باهم ديده ايم. قرار گذاشــته ايم كه هر روز 
يكي مان زودتر بيايد و جا بگيرد. ديشب اما بعد از تماشاي »سارا« 
همه آمدند خانه مــا. مثل بعضي از شــب هاي امتحان كه آخرش 
هم هر كاري مي كرديم جز درس خواندن. چند ســاعت به بحث 
درباره فيلم مهرجويي و متن ايبســن و اينكه حسام )امين تارخ( 
چرا اين جوري بود و گشتاســب )خسرو شــكيبايي( چرا به سارا 
)نيكي كريمي( كمك كرد، گذشــت و تازه شش صبح خوابيديم. 
نتيجه اينكــه خواب مانديم تازه ســاعت دو بعدازظهــر آمده ايم 
ســينما آزادي كه »از كرخه تا رايــن« را ببينيم. فيلــم را دو روز 

حامدصرافيزاده
روزنامه نگار

بليتازآسمانها
رسيدهبودتارفاقت

منورفيقكه
خليلبودودوست
هستهنوزقوام
بگيردوازعشق

سينمابودنومجله
سينماييخريدنو
فيلمهايمحبوب
راآرشيوكردنو

پوستربهديواراتاق
چسباندن،برسيم
بهفتحسالنسينما

درروزهايجشنواره
فيلمفجر

يادمهستكهيكياز
قديميهايتحريريه
ميگفتجشنوارهاي
كهمسعودكيميايي
درآنفيلمنداشته
باشداصالجشنواره
نيست!همينقدر

راديكالوهمينقدر
نوستالژيك!

ســال13۷9 در نوزدهمين دوره جشــنواره فيلــم فجر، بهرام 
بيضايي بعد از 10سال با فيلم تازه اي در جشنواره حضور داشت 
و سينمادوستان براي تماشــاي اين فيلم حاضر بودند دست به 
هرگونه عمل انتحــاري بزنند. من به دليل همزماني جشــنواره 
با كاس ها و امتحانات دانشــگاه به هيچ عنــوان امكاني براي 
ايستادن بيست وچهارساعته در صف يا همان )عمل انتحاري!( 
نداشتم و دستم از همه جا كوتاه بود. آن زمان پدرعليرضا آشوري، 
هم دانشگاهي من كه بعدها منتقد فيلم و مترجم و روزنامه نگار 
در حوزه سينما و سامت شد، مديريت مجموعه »سينما ايران« 
را بر عهده داشت. من از عليرضا خواسته بودم هرطور شده براي 
من يك بليت فراهم كند و عليرضا هم گفته بود نمي تواند قولي 
بدهد. روزهاي جشنواره نوزدهم مي گذشــت و خبري از بليت 
»سگ كشي« نبود و من با تماشاي فيلم هاي ديگر سعي مي كردم 
دلم را خوش كنم. در همان روزهاي مياني جشــنواره در صف 
پرازدحام فيلم »بهشــت از آن تو«ي عليرضا داوودنژاد منتظر 
و مثل هميشــه با شور و حرارت مشــغول جروبحث با آدم هاي 
دوروبرم بودم. خانم ميانسالي هم پشت ســر من ايستاده بود و 
داشت به حرف هاي ما گوش مي داد. باالخره بعد از دو ساعت وارد 
سالن انتظار سينما فرهنگ شديم و من در گوشه  اي فرزاد موتمن 
را ديدم. فرزاد موتمن آن زمان با نخســتين فيلم داســتاني اش 
»هفت پرده« و شايعه تفاوت حال وهواي آن و شباهتش به آثار 
جيم جارموش و هال هارتلي و شــايد ژان لوك گدار كنجكاويي 
جشــنواره رو ها را برانگيخته بود. خب، من هم مثل بقيه مشتاق 
بودم كه بروم و سر صحبت را با او باز كنم. پس از ديدن او در آن 
گوشه سالن، عزمم را جزم كرده بودم براي رفتن كه همان خانم 
ميانسال صدايم كرد و از من خواســت برايش درباره چند فيلم 
حاضر در جشنواره توضيح بدهم. صحبت ما به درازا كشيد و دِر 
سالن باز شد ما به داخل رفتيم و فرصت صحبت با موتمن از دست 
رفت. در طول تماشــاي فيلم، در آن تاريكي هرچندبار نگاهي 
به فرزاد موتمن مي انداختم تــا واكنش هاي او را ببينم. فيلم كه 
تمام شد بدوبدو رفتم پيش او و سام كردم و بي مقدمه پرسيدم 
نظرتان درباره فيلم چه بود؟ موتمــن هم نگاهي به من انداخت 
و متعجبانه پاســخي داد و گفت بايد بروم. فكر كنم يكي دو بار 
ديگر هم جاهايي موقع خروج فرزاد موتمن از ســينما نظرش را 
پرسيده بودم و اصًا همين شده بود كه آقاي موتمن يكي دو جا 
نقل كرده بود جوانكي است كه نمي دانم انگاري مدام  منتظر است 
من از سالن سينما بيرون بيايم تا نظر مرا درباره فيلم ها بپرسد و 
بايد از اين به بعد با لباس مبدل به سينما بروم تا از دست اين آدم 
سمج خاص شوم. آن روز من شاكي از دست آن خانم ميانسال 
كه فرصت گفت وگو را از من گرفته بود داشتم دمغ از سالن سينما 
بيرون مي رفتم كه همان خانم باز مرا صدا كرد و گفت فكر مي كنم 
شما خيلي به ســينما عاقه داريد. من يك بليت دارم در سالن 
مياد )كه آن زمان براي ما دور بود و نياز به رانندگي و دنگ وفنگ 
پارك داشت( و نمي توانم بروم، اين براي شما. بليت را با نااميدي 

گرفتم و حدس مي زدم يكــي از همان فيلم هاي مهجور معمول 
باشد كه ديدم رويش نوشته سگ  كشي! داشتم پر در مي آوردم و 
از آن خانم پرسيدم االن مي خواهيد با من چند حساب كنيد؟ و 
او هم از روي تعجب و ترحم گفت پول چيه آقا؟ اين را دخترم به 
من داده و من وقتش را ندارم، مال شما، برو بعداً توي صف بيشتر 
براي بقيه حرف بزن! بامزه آنكه همان شب هم عليرضا آشوري 
با من تماس گرفت و گفت شــب ســاعت 10 بيا براي تماشاي 
سگ كشي و در نتيجه من دوبار موفق شدم فيلم بيضايي را ببينم 

و حاال به خيال خودم از خيلي ها خيلي جلوتر بودم.
مواجهه با ســينماگران و بازيگــران در آن اوضاع شــلوغ پلوغ 
جشــنواره و در آن ايام نوجوانــي و جواني هم اصــوالً به جاي 
دل آســايي براي من ختم نمي شــد. چه آن زمان كــه مثًا در 
جشنواره چهاردهم ســال13۷۴ هنگام نمايش »بوي پيراهن 
يوســف« ابراهيم حاتمي كيا، زنده ياد جميله شــيخي پرسشم 
را درباره معناي آينه در »مســافران« بهرام بيضايي بي پاســخ 
گذاشت و چه آن زمان كه در جشــنواره هفدهم پس از نمايش 
»هيوا« ي رسول ماقلي پور سال 13۷۷ در سالن سينماي حوزه 
هنري، ابراهيم حاتمي كيا را ديدم  و از او نظرش را درباره همان 
فيلم يا فيلمي ديگر پرسيدم و او هم باز با تعجب گفت عزيزم االن 

پاسخي ندارم و رفت.
قصــه روي اعصاب بودن من بــراي هنرمندان فقــط به همين 
پرســش هاي خام دســتانه و كنجكاوي هاي بي حاصل محدود 
نشده بوده. مثًا سال 1380 در بيستمين دوره جشنواره هنگام 
نمايش فيلم »كاغذ بي خط« ناصر تقوايي در ســينما آســتارا، 
به صورت اتفاقي من در رديف جلوي اميد آهنگر نشســته بودم. 
در طول نمايش فيلم يا شــايد از همان لحظه هاي نخست فيلم 
چنان شــيفته و مشــعوف گفت وگو هــا و حاضرجوابي و طنز 
فيلمنامه تقوايي و مينو فرشچي شده بودم كه نمي توانستم شور و 
سرخوشي ام از تماشاي فيلم را كنترل كنم و جلوي خنده هايم را 
بگيرم. خنده هاي مدام كه احتماالً واگيردار بود و بقيه را هم بعضا 
همراه خودش كرده بود يا براي برخي تعجب برانگيز مي نمود، در 
هر صورت به مذاق آقاي آهنگر خوش نيامده بود. او احتماالً فيلم 
را طنزي موقر و آرام مي  ديد كه ربطي به قهقهه هاي من نداشت 
و براي همين مدام در طول فيلم زمزمه آرام اعتراضش را كه مثًا 
اين چه وضعي است و انگاري آمده اند به تماشاي »لورل هاردي«! 
جوري كه من بشنوم بيان مي كرد. بعد از تماشاي فيلم و بيرون 
سالن ســينما به او گفتم آقاي آهنگر من با »علي كوچولو«يتان 
بزرگ شده ام و به شما ارادت دارم، ولي خب، فيلم برايم خنده دار 
بود و طنزش برايم شــوق آور. اصًا خيلــي از حس وحال كمتر 
تجربه  شده درون گفت وگوها و طراوتش سر كيف آمده بودم. حاال 
ايرادش كجا بود؟ كه جواب شــنيدم آقا شما بايد روي خودتان 

كار كنيد و همان ]لورل هاردي[ كه نيست را گفت و خداحافظ!
  

رسيدن و تماشــاي فيلم، بدون دغدغه و گرفتاري در سينماي 
مخصوص نمايندگان رسانه كه راســتش در دهه هاي۷0 و 80، 
شايد يكســره به روزنامه نگاران اختصاص داشت، بعد از چندين 
سال ايستادن طوالني مدت زير برف و باران و با هزار اضطراب و 

سال هايي كه در حسرت سينماي 
مطبوعات مي گذشت

سؤالت را 
نمي خواهند 

پاسخ گفت؟ صحبت يك پكيج بــود تو الين فيلــم و بليت و 
عاشــقي. يك باكس جمع و جور رفاقتي با اوريج 
90درصد گارانتي. فكــر كرديم مي توانيم راحت 

هندلش كنيم.
 بليت از آسمان ها رسيده بود تا رفاقت من و رفيق 
كه خليل بود و دوست هست هنوز قوام بگيرد و 

از عشق سينما بودن و مجله سينمايي خريدن و 
فيلم هاي محبوب را آرشيو كردن و پوستر به ديوار 
اتاق چسباندن، برســيم به فتح سالن سينما در 

روزهاي جشنواره فيلم فجر. 
اين پســر كيس خاصي بود تو بيزينس خودش، 
خيلي اكتيو و نان اســتاپ. اما نمي فهميدم چرا 
گاهــي آن و آف بود، بگيــر نگير داشــت و روز 

سگ كشي خليل آن بود.
ته بليت هنوز هست تو بســاط ما و آن ساندويچ 

سوسيس كماكان ســينمايي ترين لقمه زندگي 
ماست.

بعدها رفتيم و شديم دانشجوي سينما و روزگار 
هم با چرخش از روي همجواري ما رد شد تا ديدار 

ما بشود چندسال يك بار.
جشــنواره براي ما عشق بود و ســينما محبوب 
هميشــگي اما حاال نديدن ها بيشتر شبيه زخم 
است و چاره اي نيست چون با زخم بايد ساخت. 

طول مي كشه اما خوب مي شه. ...

متولد ۶۵
وقتي جوان ها آسمان فجر 3۴ را پرستاره كردند

 

  از جشــنواره هاي دهه هــاي 60 و ۷0 
خاطره اي ندارم. چــون يا هنوز بــه دنيا نيامده 
بودم يا كوچك تر از آن بودم كه بدانم جشــنواره 
اساسا چيست. جشــنواره فيلم فجر براي من از 
دهه 80 جدي شــد؛ از زماني كه همه نوستالژي 
جشــنواره هاي دهه هاي 60 و ۷0 را داشتند. از 
وقتي كه به ياد مي آورم در فضاي تحريريه صحبت 
از اين بود كه جشنواره قديم ها خيلي پررونق بود 
و بســيار معتبر و ديگر نيست؛ روزگاري كه همه 
بزرگان ســينماي ايران با بهترين فيلم هايشان 
در جشــنواره حاضر بودند. يادم هست كه يكي 
از قديمي هاي تحريريه مي گفت جشــنواره اي 
كه مســعود كيميايي در آن فيلم نداشته باشد 
اصا جشــنواره نيســت! همين قدر راديكال و 
همين قدر نوستالژيك! به نظرم جشنواره فجر در 
همان ســال ها كه همه منتقــدش بودند و براي 
نقدش سراغ مقايســه با ادوار ماضي مي رفتند، 
رخداد جذاب و معتبري بود. راســتش خيلي با 
اين موضوع كه همه اتفاق هاي خوب در گذشته 
افتاده و حال و آينده از دســت رفته و كم حاصل 
است كنار نمي آمدم. جشنواره فيلم فجر هميشه 
مهم ترين رخداد سينمايي كشــور بوده و تقريبا 
در هر دوره اي برگ هاي برنده اي براي رو كردن 
داشــته. اينها را البته نمي شــد به سادگي ميان 
جمعي كه منتقد امروز و شــيفته ديروز بودند، 
گفت. كســاني كه برخي شــان گرفتار تر از آن 
بودند كه فرصت ديدن بيشتر فيلم هاي جشنواره 

را بيابنــد و حداكثر 5-۴ فيلم مهــم هر دوره را 
مي ديدند ولي مثل آب خوردن پنبه كل جشنواره 
را مي زدنــد و آخرش هم مي گفتند جشــنواره 
يعني جشــنواره قديم! جشــنواره يعني زمان 
»ناخدا خورشــيد« و »هامون« و »دندان مار« و 
»نرگس« و »ناصرالدين شاه آكتور سينما«. اين 
هم ديدگاهي بود مبتني بر تقديس گذشته و نقد 
حال. خيلي منصفانه نبود ولي به هر حال خيلي ها 
به آن معتقد بودند. اين نگاه هنوز هم وجود دارد؛ 
فقط كمي به روز شده است. يعني االن جشنواره 
يعني سالي كه مثا »درباره الي« فرهادي آمد و 
همه را غافلگير كرد. انگار هر رخدادي وقتي ارزش 

و اعتبار پيدا مي كند كه تبديل به گذشته شود.
  امــا جشــنواره محبــوب. بهتريــن دوره 
جشــنواره اي كه مخاطبش بوده ام فجر ســي و 
چهارم است. سالي كه ما در روزنامه اي با صفحات 
پرتعداد حضور داشــتيم و جشــنواره برايمان از 
اوايل دي ماه شروع شد؛ ســالي كه سردبيرمان 
فريدون جيراني عضو هيأت انتخاب جشــنواره 
هم بود و فقــط يك بار در حضور شــبانه اش در 
تحريريه هيجان زده شــد و از فيلم جواني كه آن 
موقع گمنام بود تعريف كرد. كل رانت ما از حضور 
ســردبيرمان در هيأت انتخاب اين بود كه بدانيم 
»ابد و يك روز« پديده جشــنواره سي و چهارم 
است. با توجه به فرصت محدود و صفحات فراوان، 
تعدادي از فيلم ها بايد قبل از شروع جشنواره ديده 
مي شدند تا هم مصاحبه با عوامل انجام شود و هم 
يادداشت ها و نقدها نوشته شود. با آن همه صفحه 
پيش بيني شده چاره ديگري نبود. فيلم »نفس« 
آبيار را به خاطر دارم كه در دفتر تهيه كننده ديديم 

مسعودمير
روزنامه نگار

و بافاصله هم گفت وگو با كارگردانش انجام شد. 
فشــاري كه در دي ماه به بچه هاي تحريريه آمد 
باعث شد، با آغاز جشنواره فرصت حضور در برج 
مياد را بيابيم وگرنه با آن حجــم كار بعيد بود 
بشــود فيلم هاي زيادي را ديد. البته افرادي كه 
مسئوليت هاي اجرايي باالتري در تحريريه داشتند 
همين فرصت را هم به سختي مي يافتند. اگر ما 
مي توانستيم بعد از ساعت 3 بعدازظهر از تحريريه 
خارج شــويم، آنها اغلب تا نيمه هاي شب درگير 

كارهاي تمام نشدني ويژه نامه ها بودند.
  اما چرا جشــنواره ســي و چهارم جشنواره 
محبوب من است؟ جشــنواره اي كه نه كيميايي 
در آن فيلم داشــت، نه مهرجويي و نه فرهادي. 
جشنواره اي كه مهم ترين نام هايش حاتمي كيا، 
تبريزي، پوراحمد، موتمن، ميركريمي و شهبازي 
بودند كه اغلب شــان با فيلم هاي درخشــاني به 
فســتيوال نيامده بودند. ســالي كه »باديگارد« 
نتوانســت خاطره »آژانس شيشــه اي« را تكرار 
كند، »ماالريا« »نفس عميق« نشد. »كفش هايم 
كو؟« دوســتداران »شــب يلدا« را نااميد كرد. 
»آخرين بار كي ســحر را ديــدي؟« انتظار ها از 
سازنده »شــب هاي روشــن« را برآورده نكرد و 
»دختر« زيادي متوسط از كار درآمد. آنچه از فجر 
سي وچهارم خاطره ســاخت جوان هايش بودند. 
بهمن 9۴ موعد درخشــش جوان ها بود. ســال 
»النتوري« رضا درميشيان، »نفس« آبيار، »برادرم 
خسرو« احسان بيگلري، »من« سهيل بيگلري و 
»بار كد« مصطفي كيايي؛ سالي كه سيمرغ هاي 
جشنواره ميان دو فيلم اولي تقسيم شد؛ بيشترش 
را ابد و يك روز روستايي برد و سيمرغ بهترين فيلم 
را » ايســتاده در غبار« محمد حسين مهدويان. 
نام هايي كه از همين دوره اهميــت يافتند و در 
يادها ماند. در فجر 3۴، » اژدها وارد مي شــود!« 
ماني حقيقي نماينده سينماي روشنفكري بود و 
حتي فيلم »متولد 65« هم غافلگير كننده از كار 

درآمد.فجر 3۴ چنين جشنواره اي بود!

مهرنوشسلماسي
روزنامه نگار

مسعودپويا
روزنامه نگار

پيش راحت مي توانســتيم در بهمن ببينيم؛ بدون صف. حاال كه 
فهرست نامزدهاي جشنواره منتشر و از كرخه تا راين در 10 رشته 
نامزد جايزه شده، ملت هجوم آورده اند آزادي كه فيلم حاتمي كيا 
را ببينند. فرشــيد كه فيلم را دو روز پيش ديده  سري به ما مي زند 
و مي رود ســينما كانون كه جان فورد ببيند. بليت فروشــي شروع 
مي شود، ولي صف چنان كه بايد تكان نمي خورد. صداي »آقا هل 
نده!« از آن جلو جلوها مي آيد. چند ســاعتي به حرف زدن درباره 
فوتبال و پرسپوليس و ســلطان و فرشاد پيوس و محسن عاشوري 
مي گذرد تا كه نوبت فروش بليت هاي فوق العاده مي رســد. داخل 
داربست هاي فلزي كنسرو شــده ايم و هر چه جلوتر مي رويم انگار 
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جشنواره

این شماره

فشردگي جمعيت بيشتر مي شود. به آســتانه گيشه كه مي رسيم 
هل دادن ها به اوج مي رســد. اســكناس پنجاه توماني در دستمان 
مچاله شــده تا كه به گيشه مي رســيم و لحظاتي بعد داخل سالن 

هستيم. از كرخه تا راين شروع مي شود و ما را با خود مي برد.
  سه ســال بعد همين جمع بازهم ســينما آزادي. بازهم صف و 
باز هم »آقا هل نده!« مهمان ناخوانده فرشــيد است كه دانشگاه را 
رها كرده و رفته سربازي و حاال با سر تراشيده آمده تا »ضيافت« را 
ببيند. جدول نمايش فيلم ها در دستش پوسيده شده از بس كه باز 
و بسته اش كرده. با كورش ســر ماجرايي سر سنگين است. كورش 
براي اينكه لجش را دربياورد دائم از »تجارت« مي گويد. اين قدر از 
كيميايي بدگويي مي كند كه جاي فرشيد، يكي كه چند قدم جلوتر 
از ما ايستاده جوابش را مي دهد: »داداش تو برو فيلماي مخملباف 
جونــت رو ببين. پا منبري مجلــه فيلم تو رو چه بــه كيميايي؟!« 
چشــمان فرشــيد برق مي زند. كورش مي خواهد جواب بدهد كه 
مي پرم وســط و حرف جوان كيميايي باز را تأييد مي كنم. حوصله 
دعوا ندارم. كورش فقــط يك جمله مي گويد: »مــن از مخملباف 
متنفرم!« راست هم مي گويد. بابت اين تنفر، رابطه عاطفي اش هم به 
بن بست رسيده است. االن احتماال مورد عجيب و خنده داري به نظر 
مي رسد، ولي آن سال ها چنين اتفاقي كامال شدني بود. چند ساعتي 
گذشت و طبق معمول بليت سانس عادي به ما نرسيد، چون طبق 
معمول تعداد كمي بليت وجود داشت و ما مانديم تا فروش بليت هاي 

فوق العاده. و بازهم داســتان آقا هل نده تكرار شد تا سرانجام ما هم 
بليت خريديم و رفتيم داخل سالن. بعدش كافه ماطاووس بود و ترانه 
آرتوش و رضا، عبد، جواد، اسي، رامين، شهباز و علي يزداني. فيلم 
كه تمام شد فرشيد و كورش هم كمي با هم مهربان تر شدند. حال 
و هواي ضيافت همه ما را گرفته بود، آن قدر كه تا ميدان فردوســي 
پياده رفتيم تا رسيديم به خانه فريبرز كه به زور همه مان را دعوت 

كرده بود مهمانش باشيم. و نشستيم تا صبح.
  پارسال كورش را دم سينما آزادي ديدم با دخترش نگين آمده 
بود »شناي پروانه« را ببيند. سراغ بچه ها را گرفت كه سؤال بيهوده اي 
بود، چون خودش بهتر از من مي دانســت كه مجيد سال هاست به 
نروژ رفته، فريبرز درگير بيماري سخت همسرش است و اصال حال و 
حوصله ندارد. فرشيد هم بعد هزار سال باالخره با يك دختر شيرازي 
كنار آمده )بيخود نبود اين قدر فيلم »داش آكل« را دوست داشت( و 

رفته به واليت حافظ و سعدي.
تعارفي مي زند كه بمانم و با آنها فيلم را ببينــم. بدم نمي آيد بعد از 
سال ها صف جشنواره بايستم و ياد گذشــته ها را زنده كنم، ولي نه 
وقتش را دارم و نه گذشــته از دست رفته را مي شــود با اين كارها 
بازآفريني كرد. ضيافت آن موقع بود. بليت فروشــي شروع مي شود. 
با كورش و نگين خداحافظي مي كنم. مي روم ســمت دكه آن طرف 
خيابان كه سيگار بگيرم. از پشت سر صداي جمعيت مي آيد؛ صدايي 

كه زير و رويم مي كند: »آقا هل نده«!

صف طويل خاكستری
روزگاري كه جشنواره بدون صف معنا نداشت

  سینما آزادی و سیل مشتاقان جشنواره در انتهای دهه شصت

  سینما آزادی ؛خنده های از ته دل در انتهای صفی طوالنی در اوایل دهه هفتاد

  سینما عصر جدید؛ جشنواره هفدهم

  صف از مقابل عصر جدید تا انتهای خیابان امتداد یافته است.

  شلوغی مقابل سینما قدس در ایام جشنواره توجه رهگذران را هم به خود   باز هم سینما آزادی، جشنواره همین چند سال پیش
جلب می کرد.

  جدول نمایش فیلم ها از عناصر جدایی ناپذیر صف های جشنواره بود.

سال ها قبل اگر به 
اسم »بیژن اشتري« 

از جوزف لوزي 
پرسشي درباره رابطه 

او با مافیا پرسیده 
و خشم لوزي را از 

بي معنا بودن پرسش 
نقل محافل کرده 

بودند، حاال دوباره 
نسل جدید منتقدان 
بامزه داشتند به اسم 

مني که اصاًل »بشارت 
منجي« را ندیده 

بودم پرسش هاي 
بي معنا تري را 
از سازنده اش 

نادر طالب زاده 
مي پرسیدند

راستش در سینماي 
مطبوعات خبر 
چنداني از آن 

صف هاي پرشور 
نبود. در سالن ها 

وسط فیلم ها خنده ها 
و صداهایي که به 
اعتراض از سوي 
جمعي در نمایش 

و بیان تحقیر 
فیلم ها شنیده 

مي شد به تدریج 
حس ناخوشایندي 

ایجاد مي کرد. در 
آن صف ها، مرارت 

ایستادن چندساعته 
موجب مي شد 

تماشاگران فیلم ها 
را تا پایان ببینند و 

تحمل کنند

فشار و دلهره در صف هاي گوناگون، آرزوي قلبي خيلي از عشاق 
جشــنواره و دنبال كنندگان ســينماي ايران بود. من هم مثل 
يكي از هزاران پيگير، حســرت تحقق چنيــن آرزويي را در دل 
داشتم. نمي دانم! ولي شــايد يكي از داليلي كه اصوالً باعث شد 
مدام ترجمه كنم و بنويسم و به حوزه نقد فيلم وارد شوم همين 
رسيدن به آن مثاًل كاخ امن وامان بود! آن زمان پيش خودم خيال 
مي كردم حداقل مي شــود در كمال آرامش حتي فيلم هايي را 
كه بوي خبر توقيف شان در هر جشنواره اي صف ها را طوالني تر 
از معمول مي كند، زودتر از بقيه ديــد. اصاًل همين زودتر از بقيه 
ديدن و مثاًل يك نوع اشــراف پيداكردن و بــه قول معروف ]اي 
بي خبر بكوش كه صاحب خبر شوي[ خودش مسئله عمده اين 
جشنواره فجر بود )و هميشه هست( كه سينماي مطبوعات آن 
را به كانون خبر تبديل مي كرد و مي كند. جايي كه انگار هويتي 
پيدا مي كردي، جمعي از عوامل سازنده  فيلم ها را مي ديدي و با 
ايشان شايد وارد گفت وگو مي شــدي و با منتقدان صاحب قلم و 

صاحب سبك حشرونشر مي كردي و همين خيال هاي خوش...
 به  هر روي حضور جدي تر و حرفه اي تر من در مطبوعات آن سال ها 
فرصت گفت وگو با فيلمســازان را برايم فراهم كرده بود. حاال ديگر 
آن جوانكي كه بعد از تماشــاي فيلم ها مي خواست فيلمسازان را به 
پرسش بگيرد، فرصت اين را پيدا كرده بود پرسش هايش را پيش از 
نمايش فيلم ها با فيلمسازان درميان بگذارد و چاپ اين گفت وگوها 
در ويژه نامه هاي جشنواره ها مسير رسيدن به خود جشنواره و فرصت 
تماشــاي فيلم ها را برايش فراهم كند. اوضاع ابتدا براي من بر وفق 
مراد بود. حاال ديگر مي توانستم مثاًل با اصغر فرهادي براي نخستين 
فيلمش »رقص در غبار« گفت وگو كنم. يا با فرزاد موتمن ]فراري از 
من[ براي »شب هاي روشن«، هم در پشت صحنه ساخت فيلمش 
و هم در نوبتي ديگر به گفت وگو و بحث بنشــينم. و از همين طريق 
با خيال آسوده در جشــنواره همه فيلم ها را ببينم و از بقيه چند پله 

جلوتر باشم.
واقعيتش را بخواهيد اما سينماي مطبوعات آن چيزي نبود كه 
فكرش را مي كردم و آرزويش را داشتم. از سال ها قبل شنيده بودم 
كه معروف است منتقد صاحبنامي همچون هوشنگ گلمكاني 
فيلم ها را در سينما »كريستال« مي بيند. و زماني كه خودم پايم 
به سينماي مطبوعات رســيد به چرايي اين تصميم او رسيدم. 
راســتش در ســينماي مطبوعات خبر چنداني از آن صف هاي 
پرشور نبود. در سالن ها وسط فيلم ها خنده ها و صداهايي كه به 
اعتراض از سوي جمعي در نمايش و بيان تحقير فيلم ها شنيده 
مي شد به تدريج حس ناخوشايندي ايجاد مي كرد. در آن صف ها، 
مرارت ايستادن چندساعته موجب مي شد تماشاگران فيلم ها را 
تا پايان ببينند و تحمل كنند. ولي اينجا برخي از منتقدان بعضاً 
جوري همان اوايل فيلم به راحتي و آشكارا از روي صندلي ها بلند 
مي شدند كه اين اعتراض نمادين را به رخ باقي كساني كه در سالن 
نشسته بودند بكشند. سينماي مطبوعات محفل آدم هايي بود كه 
همديگر را قبول نداشــتند و همديگر را با نيش و كنايه از دور و 
نزديك مي نواختند. و آن دود سيگار در كنار چاي بي مزه اي كه 
آن سال ها شايد همراه با شيريني دانماركي خشكي كه در يك 
چشــم به هم زدن از روي ميزها محو مي شد و تنها موارد مجاني 

براي خبرنگاران بود، چندان لحظات خوشايندي را براي من به 
همراه نداشت. مني كه فكر مي كردم حال مي شود آن پرسش ها 
و ديدگاه هاي دوران قبل را به صورت حرفه اي با كارگردان ها در 
ميان بگذارم، عماًل مي ديدم گفت وگوي خاصي شكل نمي گيرد 
و پرسش هاي بيهوده و جو درون سالن نتيجه چندان جذابي به 
همراه ندارد. شــوخي هاي بي مزه و بامزه دوستان منتقد تمامي 

نداشت.
 سال ها قبل اگر به اسم »بيژن اشتري« از جوزف لوزي پرسشي 
درباره رابطه او با مافيا پرسيده و خشــم لوزي را از بي معنا بودن 
پرسش نقل محافل كرده بودند، حاال دوباره نسل جديد منتقدان 
بامزه داشتند به اسم مني كه اصاًل »بشــارت منجي« را نديده 
بودم پرسش هاي بي معنا تري را از ســازنده اش نادر طالب زاده 
مي پرسيدند. اين قدر اين ماجراي پرســش هاي بي معنا از زبان 
من تكرار شــد كه يك بار از ته ســالن داد زدم »كه من اصاًل در 
اين جلسات از هيچ ســينماگري هيچ پرسشــي ندارم و آن را 
مطرح نمي كنم. هرچه آنجا به دســت شــما مي رسد و اسم من 
پاي آن نوشته شده را خواهشاً نپرســيد«. داد و فرياد من اما اثر 
نكرد و مجبور شــدم يك بار از ته ســالن بدوم روي سن. )لباس 
قرمزي هم بر تن كرده بودم كه همه مرا ببينند!( و آقاي عزيزاهلل 
حاجي مشهدي در مقام مجري جلســه هاج و واج مانده بود كه 

به خدا تقصير من نيست!
 آن گفت  وگوهاي مدنظر من با منتقدان و سينماگران در هرحال 
اينجا هم محقق نشد. »به رنگ ارغوان« ابراهيم حاتمي كيا توقيف 
شد، »كيانوش عياري« براي جلسه پرسش وپاسخ »سفره ايراني« 
نيامد و... . البته در آن چند ســال حضور در ســينما »صحرا« و 
بعدش »استقالل« و سالن »حجاب« و همنشيني با حميدرضا 
صدر، كاوه جاللي موسوي، ســعيد خاموش، ماني پتگر و امين 
تاجيك خودش تمام آن بخش هاي تلخ را از ياد مي برد. و خب، 

اتفاقات بامزه هم كم نبود. 
اينكه يكــي از منتقدان چندين بار ســالن ســينما را به مقصد 
دستشويي ترك كرد و اين مشــكل پزشكي به اعتراض و سليقه 
ســخت او تعبير شــد و هربار جمعي به تبع او از سينما بيرون 
مي رفتند، ولي بعد دوباره برمي گشتند. يا آن زمان كه حميدرضا 
صدر پس از تماشاي »ارتفاع پست« در گفت وگو با مجيد اسالمي 
داشت با شور و هيجان هميشگي اش از بازي »ليال حاتمي« انتقاد 
مي كرد و به حميد فرخ نژاد ايراد مي گرفت كــه واقعاً چه فرقي 
با فرحان »عروس آتش« خسرو ســينايی دارد كه ناگهان خود 
فرخ نژاد از پشت ستون درآمد و با دست آرام به پشت او زد و گفت 
»آقا صاحابش اينجاست« و چهره آقاي صدر در تركيب حاالتي 
از تعجب و خنده و سالم و غافلگيري و... ديدني بود. و البته چهره 
كاوه جاللي موسوي وقتي در اواسط نمايش فيلم »پسِر« برادران 
داردن  از همه  جا بي خبر دِر سالن را باز كرد و ابتدا نگاهي به پرده 
انداخت و آن تصاوير پرحركت و آن صداي نفس نفس ها، لبخندي 
به لبش نشاند و بعد نگاهي به ما تماشاگران انداخت و لبخندي 
ديگر به ما زد و بعد نگاهش به سمت مهرداد حجتي رفت كه آن 
باال با وجود آن همه سروصدا و تكان خوابش برده بود و لبخندش 

را دوچندان كرد.
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 جشــنواره با طعم كرونا. اين احتماال در تاريخ 
خواهد ماند. بعدها همه بــه ياد خواهيم آورد كه 
در ســال نحس 99، ســال كرونا، جشنواره فجر 
برگزار شــد. اين تازه ترين خاطره است كه هنوز 
تبديل به گذشته نشده و شايد بشود گفت هنوز 

خاطره نشده.
 حذف هيأت انتخاب، داوري 5۷فيلم و درنهايت 
انتخاب 1۶فيلم به عنوان نامزد سيمرغ و نمايش 
محدود و كنترل شده شان؛ نمايشي با رعايت فاصله 
اجتماعي، با ماسك و الكل. حداقلي تر از هميشه 
ولي گسترده تر از آنچه ابتدا به نظر مي رسيد. فجر 
سي ونهم به عنوان عجيب ترين دوره فستيوال در 

يادها خواهد ماند.
 قطعا نمي توانيم بگوييم جشــنواره درخشاني 
بوده. با همين جشنواره پارسال هم كه مقايسه اش 
كنيم مي بينيم چيزهاي زيادي كــم دارد. ولي 
دستان همين جشنواره حداقلي خيلي هم خالي 
نيســت. بعدها اگر زنده مانديم بــراي آيندگان 
تعريف خواهيم كرد كــه در ســال كرونا، »بي 
همه  چيز« و »روشــن« و »شيشــليك« و »تي 
تي« را در جشــنواره ديديم. آن موقع مي توانيم 
بگوييم »قاتل و وحشــي« را در جشــنواره سال 
كرونا نديديم. جشنواره عجيبي كه همه ماسك بر 
چهره و الكل به دست وارد سينما شده و تماشاگر 

فيلم هايي شدند كه تعدادشان از هميشه جشنواره 
كمتر بود.

 مي شــد برگزارش هــم نكرد. اين پيشــنهاد 
خيلي ها بود و البته گروه پرشــماري هم طرفدار 
برپايــي اش بودند. درنهايت شــيفتگان، بازي را 
از پرهيز دهنــدگان بردند و فجر ســي ونهم هم 

برگزار شد.
  فجر سي ونهم، فستيوال بازيگران بود. مجالي 
براي تولد دوباره هديه تهراني در بي همه  چيز كه 
داوران به شكل عجيبي ناديده اش گرفتند. فرصتي 
براي پرويز پرســتويي كه پس از سال ها توانست 
يك بار ديگر غافلگيرمان كند و رضا عطاراني كه در 
جدي ترين و افسرده ترين حالت ممكن، بهترين 

بازي هاي اين سال هايش را به نمايش گذاشت.
 رعايت پروتكل با فيلم ديدن در جشنواره فجر 
آن به صورت مداوم و در طول 8روز اگر غيرممكن 
نبوده باشد، بسيار دشوار بوده است. سايه سنگين 
كرونا باالي سرمان بود )و همچنان هست( و فيلم 
فجر هم جريان داشت. االن چون در ميانه ماجرا 
هســتيم، شــايد خيلي متوجه ابعادش نشويم. 
وقتي حال گذشــته شــد و رخداد خاطره، اين 
فســتيوال عجيب و غريب را، هم بيشتر به خاطر 
خواهيم ســپرد و هم افزون تر به خاطر خواهيم 
آورد. خاطرات جشــنواره اي كرونــا زده كه تم 
اندوه و نااميدي در بيشــتر فيلم هايش غالب بود 
و ســتاره هايش كارگردان هاي جوان و بازيگران 

باتجربه بودند. كدام دوره جشنواره براي من خاطره انگيزتر 
است؟ طبيعتا پاسخ به اين سؤال، پاسخي است 
شخصي كه شايد دانستنش براي برخي ها هم 
جذاب باشد اما به نظرم اهميت زيادي ندارد. 
ولي به عنوان قاعده اي كلــي مي توانم بگويم 
جشــنواره تا زماني برايم جذاب بود كه خيال 
مي كــردم در آن اســتعدادها و قابليت هاي 
سينماگران در معرض داوري قرار مي گيرند. 
اعتقادي متعلق به دوران معصوميت؛ دوراني 
كه از زدوبندهاي پشــت پرده خبر نداشتم؛ 
دوراني كه هنوز دست و پاي نهادهاي سياسي 
و غيرسياســي تا به اين حد به سمت سينما 
دراز نشده بود؛ دوراني كه »حمايت، هدايت و 
نظارت« اين همه وكيل و وصي نداشت و بنياد 
سينمايي فارابي حداقل در ظاهر تنها متولي 

سينما بود.

سينماي ايران مدت هاســت شبيه »نمايش 
ترومــن« )پيتر ويــر، 1998( شــده كه به 
نظر می رســد خيلــی چيزهايــش جعلي و 
نمايشي است؛ ســتاره هايش، كارگردانانش، 
تهيه كنندگانش، داستان هايش، روايت هايش، 
نگاردهايــش،  آوا محتوايــش،  و  فــرم 
وابسته هايش، مستقل هايش، ملودرام هايش، 
كمدي هايش، فيلم هاي كودك و نوجوانش، 
فقر و غنايش، طبقه متوسطش، زن و مردش، 
الت و جاهلش، دانا و روشنفكرش و... در اين 
وضعيت، خاطره داشتن از جشنواره كار سختي 
است. نوستالژي هايي مثل صف هاي طوالني 
كه هنوز براي برخي ها معيار جذابيت و اهميت 
جشنواره است، برآمده از »نوستالژی صف« در 
دهه ۶0 است. آنها كه دلشان براي صف هاي 
جشــنواره غش و ضعف مي رود، آن همه هدر 
رفتن وقت و عذاب كشــيدن هاي چندين و 
چند ساعته در روزهاي ســرد زمستان را در 
صف جشــنواره رمانتيك و خاطره انگير جلوه 

مي دهند، كســاني هســتند كه اين روزها از 
90درصد فيلم هاي همين جشنواره كرونايي 

اخير لذت برده اند.
هر جشنواره ســينمايي اي بايد فرصتي براي 
عرضه بهترين كارهاي اســتعدادهاي بزرگ 
سينما باشد، اما جشــنواره فجر از ابتدا هم از 
استعداد واهمه داشت. مي ترسيد در استعداد 
چيزي باشد كه در قاموس فكري و قدرت فهم 
آن نگنجد و دچار مشكل شود. براي همين هم 
هر چه مسن تر شــد، محتاط تر و بوروكرات تر 
شــد. حاال هم كه شــبيه ويترين محصوالت 
سازمان هايي شــده كه پول و قدرت دارند و 
جز آنچه خودشــان صالح مي دانند و تعيين 

مي كنند، به هر چيز ديگر بدبين اند.
جشــنواره فجر حاال عرصه اي است براي هر 
چيزي كه از ميان مايگي رگ و ريشــه اي در 
تنش دارد. فيلم هــاي ميان مايه، كارگردانان 
ميان مايه، ســتاره هاي ميان مايه، منتقدان و 
روزنامه نگاران ميان مايه، كســاني كه وسط 

مرگامــرگ كرونا دغدغه رســوا كردن فالن 
كارگردان را دارند كه ماسك نمي زند و به كرونا 
باور ندارد؛ آنها كه از راه افتادن بســاط چاي 
و شيريني در جشــنواره كرونا ذوق مي كنند؛ 
آنها كه هر فيلمي به نظرشــان شاهكار است 
و هر بازيگر ايراني مشابه فالن بازيگر خارجي 
اســت؛ آنها كه با هر ضجه و مويه اي بر قدرت 
فيلم درود مي فرســتند و كارگردانش را غرق 

تحسين مي كنند.
 جشــنواره براي همين ها پر از خاطره است. 
اما اگر كسي با اين چيزها دلش خوش نشود 
و ســؤال ها و فكرهاي مزاحمي داشته باشد 
كه نگذارد به اين سطح از ميان مايگي برسد، 
جشنواره چيزهاي بســيار كمي براي در ياد 
مانــدن دارد. احتماال مي شــود درباره همان 
چيزهاي اندك، مدت ها حرف زد و نوشــت و 
بحث و جدل كرد و اتفاقا سينماي ما بر دوش 
همين ها استوار اســت كه گاه جشنواره فجر 
مصرانه قصد ناديده گرفتن شان را داشته است.

آنها كه دلشان 
براي صف هاي 
جشنواره غش 

و ضعف مي رود، 
آن همه هدر رفتن 

وقت و عذاب 
كشيدن هاي 

چندين و 
چند ساعته در 
روزهاي سرد 
زمستان را در 

صف جشنواره 
رمانتيك و 

خاطره انگير 
جلوه مي دهند، 
كساني هستند 

كه اين روزها 
از 90درصد 

فيلم هاي همين 
جشنواره 

كرونايي اخير 
لذت برده اند

جشنواره ای برای فراموشی 
ناهيد پيشور

روزنامه نگار

يادم تو را فراموش
فجر سي ونهم به عنوان عجيب ترين جشنواره همه اين سال ها در خاطر مي ماند

محمدناصر احدی
روزنامه نگار
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افقي:
1- حمله، هجوم- نمايشنامه 

كمدي از مولير فرانسوي
2- به كمر مي بندند- آسوده و 

راحت- كنار
3- ضمير انســان- رســوم- 

سخنان بيمار تب دار
4- از ارائه هاي ادبي- ســنگ 

ترازو- اعالن
5- نامادري- ترسناك- عيد 

ويتنامي ها
۶- بلندي انــدام- از محالت 
قديمي شــمال تهران- قواي 

نظامي يك كشور
۷- جانشيني- ثروتمند- پدر 

شعر نو
8- تير عمود بر عرشه كشتي- 
از باشگاه هاي فوتبال اسپانيا- 
ترســم كه... در غم ما پرده در 

شود
9- علم ستاره شناســي- دانه 

روغني خوردني- تالفي
10- آمرزنده گناهان- بازار- 

كاكل اسب
11- تكرار حرفــي- آخرين 
غــزوه پيامبر اســالم)ص(- 
لباس كوتاه جلــو باز كه روي 

لباس هاي ديگر مي پوشند
12- صداي اســب- پارساي 

ديرنشين- ضرباهنگ
13- كلمه پرسش- خرمافروش- 

خندان
14- بيابان گــرد- چرخــه- 

ديدن ستارگان
15- رئيس پاسبانان شهر را 
مي گفتند- محــدوده اي كه 
هيچ كس نبايد بــدون اجازه 

فرد وارد آن شود
  

عمودي:
1- انقباض شــديد عضالت- 
شهري در افغانستان- حبس 

دائم
2- دو يار همقــد- قرابت- از 
شاگردان ميرعماد خوشنويس
3- راهبر هواپيما- درازگوش- 

ياري دهنده
4- وسيله ها- گداخته و بسيار 

داغ- ضمير انگليسي
5- ميــان-  ســازي  زهــي- 

عظمت
۶- بيماري ماالريــا- بي ريا- 

طعم
۷- دســت نخــورده- وضع 

حمل- كناره
8- مقاوم ترين ماهيچه بدن- 

محصل هنرستان- برتر
9- اســب ســياه- عيدي- 

مساوي
10- ديــوار بلنــد و محكم- 
رماني نوشته يوسف عليخاني- 

سرقت در اماكن شلوغ

11- عقيده- افسار- نصيب و بهره
12- نوعي موســيقي غربي- بيان 

كردن- رجحان
13- فراهم آوردن- شكاف باريك- 

يك دوم چهره
14- زادگاه- هماننــدي- نشــانه 

اختصاري »صفحات«
15- زمينه پشت سوژه در عكاسي- 
اجراي دســتورات كاربــر در بانك 

اطالعاتي- نام امام زمان)عج(
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سخت

4 5 8 7 3 2 6 9 1
1 6 2 5 4 9 7 8 3
3 9 7 1 6 8 4 2 5
7 4 5 8 2 1 3 6 9
8 1 9 6 5 3 2 7 4
2 3 6 9 7 4 1 5 8
5 2 3 4 8 6 9 1 7
9 8 4 2 1 7 5 3 6
6 7 1 3 9 5 8 4 2

متوسط

  9 5 1         7
    8   2   4    
4     9          
  7 6 4          
8               3
          5 6 1  
          2     5
    3   8   2    
2         3 1 4  4 8 9 5 1 3 7 2 6

7 5 3 2 6 9 8 1 4
2 6 1 8 7 4 5 3 9
6 4 7 3 2 5 1 9 8
1 3 8 4 9 6 2 7 5
9 2 5 7 8 1 6 4 3
3 7 4 6 5 2 9 8 1
5 1 2 9 4 8 3 6 7
8 9 6 1 3 7 4 5 2

ساده

متوسط

6 9 5 1 4 8 3 2 7
7 1 8 3 2 6 4 5 9
4 3 2 9 5 7 8 6 1
5 7 6 4 3 1 9 8 2
8 4 1 2 6 9 5 7 3
3 2 9 8 7 5 6 1 4
9 8 4 6 1 2 7 3 5
1 5 3 7 8 4 2 9 6
2 6 7 5 9 3 1 4 8

سخت

      7          
1             8 3
    7     8 4 2  
7 4         3    
                 
    6         5 8
  2 3 4     9    
9 8             6
          5      

ساده

  8   5   3   2  
7       6       4
    1 8   4 5    
6   7       1   8
  3           7  
9   5       6   3
    4 6   2 9    
5       4       7
  9   1   7   5  
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