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در صفحات دیگر بخوانید...

3فیلم جشنواره جهانی فجر در یک نگاه

واکاوی روحیات انسانی در زمانههای ناآرام

چند و چون جشنواره جهانی فیلم فجر در گفتوگوی سعید عقیقی و رضا میرکریمی

توگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش عروسکی «سیمین و فرزان»
گف 
موسیقی،مینیاتوروحماسهایعاشقانه

فرصتی برای دیده شدن سینمای اعتراضی

مروری بر دومین جشنواره خانه بهار مشهد
یک فروردین و 200نوبت تئاتری
عکس :سجاد صفری/ایران

نرگس عاشوری

خبرنگار

پس از تجربه شکست خورده برگزاری سیوسومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر ،رضا میرکریمی
بهعنوان دبیر جشــنواره جهانی انتخاب شــد .ســینماگری که ســابقه مدیر عاملی خانه ســینما را هم
در کارنامه حرفهای خود داشــت .کمتر کســی گمان میکــرد میرکریمی با وجود حــرف و حدیثها و
مخالفتهاییکهازنخستیندورهعلیهاستقاللجشنوارهوجودداشتبتواندرویاینصندلیدوام
بیاورد .اما هرچه گذشت ،نقاط قوت جشنواره بیشتر شد و محبوبیت این رویداد برای سینمادوستان
افزایــش یافت .میرکریمــی بر خالف اغلــب مدیران دولتی که نگاهی کلیشــهای دارند و میکوشــند
در برگزاری یک رویداد آنقدر خنثی عمل کنند که گرفتار حواشــی نشــوند ،با جســارت و اعتقاد به تیم
همراهــش حرکت کرد و تا امروز توانســته ،موجهای مخالف را پس بزند .همکاری بازیگران شــناخته
شدهسینمابااینرویداددرهیأتهایبرگزاریوداوریوبهعنوانمدرسدرکارگاهها،ازجذابیتهای
جشنواره است که بدون حضور میرکریمی اتفاق نمیافتاد .جشنواره جهانی فیلم فجر ،اگرچه هزینه
باالیی دارد و با وجود توضیح دبیر ،نمیتوان در این شرایط اقتصادی از این ارقام چشمپوشی کرد اما
باید گفت ،میرکریمی برای برگزاری یک جشنواره سینمایی استانداردهایی تعریف کرده که پیش از او
تنها در جشــنواره جهانی تهران و در دهه پنجاه شمسی به بهترین شکل وجود داشته است .جشنواره
جهانی فیلم فجر ،با نگاه به استانداردهای بینالمللی و بر اساس تجربههای شخصی دبیرش ،پیش
میرود و اگرچه مشــخص اســت در بخشهایی باید مصالح را رعایت کند ،اما در مجموع حرفهای،
منظم و جذاب است .در روزهای منتهی به آغاز سیوهفتمین دوره این رویداد سینمایی گفتوگوی
سعید عقیقی (فیلمنامهنویس و منتقد و مدرس سینما) و رضا میرکریمی (فیلمساز و دبیر جشنواره)
دربارهجشنوارهجهانیفیلمفجر را درادامهمیخوانید:
ëëســعید عقیقی  :پیشنیــاز هر جشــنواره جهانی
برقراری ارتباطات بینالمللی خوب است ،کشور
برگزارکننــده باید بتواند ســاز و کار مناســب برای
تعامالت بینالمللی تدارک ببیند .به نظر میرسد
در همیــن گام اول جشــنواره جهانــی فیلم فجر با
مشکل مواجه است که به تبع آن انتخاب فیلمها
را هــم محدود میکنــد .این مشــکل را چطور حل
میکنید؟
رضــا میرکریمــی :جشــنواره قبــل از ســه دوره
اخیــرش ،دبیرخانــه ثابــت نداشــت .دبیرخانــه
ثابــت که نداشــته باشــید انگار مأموریت ســاالنه
و دائمــی بــرای خودتان قائل نیســتید ،یک یا دو
مــاه قبــل از این رویــداد دور هم جمع میشــوید
و جســتوجو میکنید که در دنیــا چه فیلمهایی
مورد پسند بوده و تقدیر شده تا شما هم همانها
را نمایش دهید اما اگر تصمیمتان این باشــد که
جشنوارهای اصیل طبق سلیقه و اهداف خودتان
داشــته باشــید و مثــاً اســتعدادهای منطقــه را
کشــف کنیــد باید برنامهریزی مشــخصی داشــته
و طی ســال آثــار منطقــه را رصــد کنید .پوشــش
کامــل منطقــه بالتیــک و شــمال اروپــا الزمهاش
این اســت کــه جشــنواره تالین را رصــد کنیم ،اگر
میخواهیــم به امریکای شــمالی احاطه داشــته
باشــیم بایــد در جشــنواره تورنتــو حضور داشــته
باشــیم و اگــر میخواهیــم راجــع به شــرق آســیا
بدانیم جشنواره پوســان موقعیت برتری نسبت
به ترکیه و حتی شــانگهای دارد .ما از همان سال
اول گفتیــم که برای انتخاب فیلم باید تخصصی
برخورد کنیم و هر منطقه کارشــناس مخصوص
خودش را داشــته باشــد؛ کارشناســی که هر سال
همــان منطقه را ارزیابــی کرده و نتیجــه را اعالم

کنــد .این تقســیم کــردن حوزههــا و بــه کارگیری
مشــاورانی که در آن منطقه حضــور دارند باعث
میشــود نیاز به سفر نداشــته باشیم و افرادی که
از سواد ســینمایی خوبی برخوردار هستند مشاور
افتخــاری ما باشــند و با کمترین هزینه ،مشــورت
و پیشــنهاد بدهنــد که کدام فیلم یــا کارگاه در آن
منطقــه مورد توجــه قرار گرفته اســت .االن ما در
هــر منطقه چنین مشــاورانی داریــم و این اتفاق
دایــره جســتوجوی مــا را گســترش میدهــد.
حوزهای که برای خودمان تعریف کردیم شــامل
خاورمیانه ،آســیای میانه ،قفقاز و آناتولی اســت
و اولویت اول ما کشــف استعدادهای این منطقه
اســت و فیلمهایــی کــه در بخشهــای رقابتــی
نشــان میدهیم نباید در ایــن منطقه به نمایش
درآمده باشــد .در واقع تمرکز اصلی ما اول غرب
آســیا و بعد آســیا و در نهایت جهان است .قطعاً
وقتی عنوان جهانی را روی جشــنواره میگذاریم
مقصودمــان داشــتن جشــنوارهای بینالمللــی
اســت اما نمیتوانیم یکهــو و بدون اولویتبندی
در آن را به روی جهان بگشاییم.
ëëعقیقــی :عــاوه بــر اینکــه از نظــر محلــی  -نــه
بــه معنــای جغرافیایــی بلکــه از منظــر برقــراری
ارتباطات بینالمللی بین شرکتهای فیلمسازی
در دنیا -در موقعیت مناســبی نیستیم ،به اعتقاد
مــن مشــکل دیگــر جشــنواره زمــان برگــزاری آن
اســت .جشــنوارههایی کــه پیــش از کــن برگــزار
میشــوند در انتخاب فیلمها محدودیت بیشتری
دارند .طبیعتاً بســیاری از فیلمهــای مهمتر در کن
نمایش داده میشوند و بقیه منتظر ونیز میمانند.
شــاید اگر تاریخ برگزاری جشــنواره بین کن و ونیز
بود بتدریج میشد فیلمهای برگزیده کن یا آثاری

که وارد بخشهای رقابتی شدهاند را به این سمت
کشاند.
میرکریمــی :بــه اعتقــاد مــن ایــن موضــوع دلیل
قانعکنندهای برای تغییر زمان جشــنواره نیست،
برگــزاری جشــنواره جنبههــای مختلــف دارد که
یکــی از مهمترین آنها معرفــی فیلمهای ایرانی
اســت .فراموش نکنید تقویم فیلمهای ایرانی با
جشــنواره ملی فجر بسته میشود و انبوه فیلمها
به جشنواره ملی ختم میشوند؛ یعنی محصول
ســال ســینمای ایــران بعــد از بهمــن مــاه آماده
عرضه میشود.
ëëعقیقی :شــکی نیست اما بخش قابل توجهی از
فیلمهایی که به جشــنواره فجر میرســند یا حتی
نمیرســند هــم توســط کارشناســان جشــنوارهها
انتخــاب شــده و در جشــنوارههای بعــدی نمایش
داده میشــوند .مثالً فیلم ایرانی که در طول ســال
تولیــد شــده ممکــن اســت بهمنمــاه در برلیــن
حضور داشته باشد یا اردیبهشت ماه در کن باشد.
میرکریمــی :جشــنواره مــا در موقعیتــی برگــزار
میشــود کــه فیلمهــای ایرانــی بــرای معرفــی
بــه برلیــن و کــن شانســی ندارنــد امــا انبوهــی از
جشــنوارههای بعد از کن وسوسه میشوند که به
اینجا بیایند و فیلم انتخاب کنند .اگر ما جشنواره
را بــه بعــد از کــن منتقــل کنیــم ،چــون کــن بازار
بینالمللی بزرگی است و همه پخش کنندههای
ایرانی هم فیلمشــان را در آنجا پخش میکنند و
خریدارها و رؤســای جشنوارهها هم حضور دارند
عمالً کاالیــی برای ارائه باقــی نمیماند و یکی از
وجوهمان را از دست میدهیم.
ëëعقیقــی :اما فیلمهایــی که قرار اســت در برلین
و کــن به نمایش دربیایــد تقریباً تکلیفشــان تا آخر
سال شمسی مشخص شده است.
میرکریمــی :مقصود من فیلمهای انتخاب شــده
بــرای نمایش در بخش رقابتی یا جانبی نیســت
بلکــه منظــورم بــازار کن اســت؛ بازاری کــه همه
پخــش کنندههــا و رؤســای جشــنوارهها حضــور
دارند و همه پخش کنندههای ایرانی محصوالت
نوبرانهشــان را آنجا ارائــه میدهند .ضمن اینکه
همیــن االن هــم بعــد از برلیــن ایــن شــانس را
داریم که تعدادی از فیلمهای آن را به جشــنواره
خودمان دعــوت کنیم .تقریباً هر ســال حدود 10
فیلــم از برلین انتخاب میکنیــم و فیلمهایی که
فقط یکبار در برلین دیده شــدند در جشــنواره ما
بــه نمایش درمیآیــد اما اگر جشــنواره ما قبل از
برلیــن بود ایــن امکان وجود نداشــت؛ تا یکی دو
مــاه قبل از ما جشــنواره تراز اولی وجود نداشــت
و آخرینــش ونیــز بــود کــه بعــد از آن فیلمهــا به
جاهــای دیگــر میرفتند و تا به دســت ما برســند
کهنــه میشــدند .اگــر جشــنواره را به بعــد از کن
منتقــل میکردیــم ،آثــار جشــنواره برلیــن را از

دســت میدادیم .جشــنواره وجوه مختلفی دارد
یــک وجــه آن عرضــه کاالی ایرانــی اســت که در
صــورت جابهجایــی زمان جشــنواره ،ایــن کاال در
جشنواره غیرایرانی مشتریهایش را پیدا میکند
و دیگر نوبرانه نیست؛ البته من مدافع سرسخت
ایــن تاریــخ برگزاری نیســتم و نقشــی در انتخاب
آن هم نداشــتهام ولی به دالیلی معتقدم تاریخ
خوبی اســت و یکی از دالیل آن مخاطبان ایرانی
جشنواره اســت؛ یعنی جمعیت دانشجویانی که
عضــو باشــگاه هســتند و در این ســه ســال عادت
کردهاند فیلم خارجی را در جشنواره دنبال کنند،
بــه لحاظ زمان تحصیلی مشــکلی ندارند ،فصل
امتحانــات نیســت ،از تعطیــات آمدهانــد ،آب
و هــوا خوب اســت و میتوانند بــرای فیلم دیدن
وقت بگذارند .ما نمیتوانیم نسبت به جمعیت
هدف دانشجوییمان بیتفاوت باشیم کما اینکه
خیلی از جشــنوارههای مهــم مثل برلین یا تالین
هــم تاریــخ برگزاریشــان بر اســاس دالیــل کامالً
داخلی و منطقهای است مثالً زمستان سختی که
افسردگی اجتماعی به همراه دارد و در شبهای
طوالنــی مردم جایی برای تفریح ندارند و بر این
اســاس ایــن موقعیــت زمانــی را بــرای برگزاری
جشنواره انتخاب میکنند.
ëëعقیقــی :نکته مهمتــر اینکه جشــنوارههای الف
معمــوالً فصلهــا یــا ماههــای برگــزاری مختــص
خودشــان را دارنــد؛ مثــاً ونیــز یــک جشــنواره
تابســتانی اســت ،برلین زمســتانی ،کن بهاره و...
یعنــی ســعی میکننــد با حفــظ پراکندگی کشــف
استعدادها را از دست ندهند.
میرکریمی :این نکته را هم مدنظر داشــته باشید
کــه در همیــن موقعیــت زمانــی ســه جشــنواره
دیگــر هم در منطقه مــا در حال برگزاری اســت.
جشــنواره پکــن همزمــان با مــا برگزار میشــود،
جشنواره ترایبیکا که جشنواره خوب و قدرتمندی
شده دو سه روز با ما تالقی دارد و جشنواره مسکو
هــم که همیشــه خردادماه برگزار میشــد بعد از
آنکه بــه بهانه جام جهانی به ایــن تاریخ منتقل
شــد تصمیــم گرفتــه در همین موقعیــت زمانی
باقــی بماند یعنی درســت همزمان با جشــنواره
ما .از این جهت معایبی دارد و البته محاسنی.
ëëعقیقــی :من به شــخصه بــه ســینمای آلترناتیو
عالقهمنــدم بههمین دلیل جشــنوارههایی از این
دســت برای مــن جالب و مهم اســت .هــر فیلم
از یــک نقطــه عجیــب و غریــب جهــان آمــده و
اختالف واضحی به لحاظ ساختار ،کیفیت تولید،
گرامــر ســینما و هر آنچه کــه ما بهعنوان ســینمای
متعارف میشناسیم ،دارد .شــما هم همین هدف
را دنبال میکنید؛ یعنی دنبال فیلمهای نامتعارف
هستید؟
میرکریمــی :ایــن بحــث را یــک مرحلــه عقبتــر

میبرم .در عصری که حجم اخبار مســلط توســط
رســانههای پرتیــراژ بــه افکارعمومــی سمتوســو
میدهد ،به اعتقاد من جشنوارهها موقعیت خوبی
برای فرصتهای مطالعاتی عمیقتر و صادقانهتر
هستند؛ یعنی در جشــنوارهها شما میتوانید اخبار
را کنــار زده و راجع به زندگی مردم اطالعات دقیق
تــری پیــدا کنیــد مخصوصــاً در ســینمای آلترناتیو
و نســبتاً مســتقل که در کشــورهای مختلف توســط
روشــنفکرها راهبری میشــوند؛ روشــنفکرهایی که
معمــوالً آدمهای معترضی هســتند ،به وضعیت

ســاختار ذهنــی ما متناســب با انــواع مناســبات یا
ژانرهای ســینمایی متعارف در سراسر دنیا و آنچه از
طریق سینمای مسلط دریافت کردیم ،تربیت شده
و وقتی بــا یک محصــول جدید رو به رو میشــویم
ممکن اســت این گرامر ســینمایی در قدم اول ما را
پس بزند به نظر میرسد که یکی از اهداف جشنواره
به نوعی آموزش همین نکته است.
میرکریمی :دقیقاً .چند سال است هر جا که تریبون
داشتم خطاب به مخاطبان جشنواره گفتهام که از
جشــنواره بهعنوان فرصــت مطالعاتی به ســینما

جشنواره ما در موقعیتی برگزار میشود که فیلمهای ایرانی
برای معرفی به برلین و کن شانسی ندارند اما انبوهی
از جشنوارههای بعد از کن وسوسه میشوند که به اینجا بیایند
و فیلم انتخاب کنند
اجتماعــی کشورشــان انتقاد دارنــد و برخی اوقات
راجــع بــه مســائل جهانــی حرفــی بــرای گفتــن
دارنــد .حقایقی کــه نمیشــود آنهــا را در مدیاها و
رســانههایی که متأســفانه امروز جــای همه چیز را
گرفتهاند ،پیدا کرد .بر همین اســاس به اعتقاد من
جشــنوارهها روزنههایی هســتند برای ارتباط مردم
با یکدیگر و البته بیشــتر طبقــه الیت .برخی اوقات
در انتخــاب فیلمها از همان ابتدا متوجه میشــوم
که فیلــم حداقل یا متوســط ارزشهای ســینمایی
را دارد امــا جرأت چشمپوشــی از آن را ندارم چون
فرصتــی ایجــاد کــرده تــا جامعــهای را ببینــم کــه
در هیــچ مدیــای دیگــری نمیتوانــم آن را ببینــم،
زندگــیای را در گوشــهای از کشــمیر یــا امریــکای
التیــن میبینم که درهیچ کتابــی نمیتوانم تا این
میــزان ارتباط مســتقیم با مشــکالت و نگرانیها و
آرزوهــا و همه آن چیزی کــه فرهنگ یک مملکت
را میســازد برقرار کنم .خیلی از جشنوارهها همین
شــکل هســتند ،مــن در صفهــای طویــل مردمی
جشنواره تورنتو شاهد جمعیت عظیمی از مردمی
بودم که دسترسیشــان به شــبکههای تلویزیونی و
فیلمهــای خارجــی روی پــرده به مراتب بیشــتر از
کشور ماست ولی وقتی میشنوند فیلمی از کشوری
حضور دارد که هم جنــس آن را نمیتوان براحتی
در دیگــر مدیاهــا پیدا کــرد صف میکشــند تا آن را
ببینند .همه آنها لزوماً آشــنا به فن سینما نیستند،
جامعه شناس ،استاد ادبیات ،استاد ارتباطات و...
با ســختی زیر باران در صف میایســتند تا دریافت
تازهای گیرشــان بیایــد؛ دریافتی که مال خودشــان
است.
ëëعقیقی :برای تماشــای فیلمی از اسلوونی ،ایرلند
یا اندونزی به طــور طبیعی باید صبورتر باشــیم اما

نــگاه کنید و اینقدر خودتان را محدود نکنید .حتی
در ســؤاالتی کــه مطبوعاتیها هم از ما میپرســند
توقــع و انتظــار ایــن اســت کــه جنــس خاصــی از
فیلمهــا نمایــش داده شــود .ســؤال میکنند پس
کی قرار اســت ما اکران اول فــان فیلم را ببینیم؟
در حالــی کــه هــدف ما اصــاً ایــن نیســت ،چنین
فیلمی کانال خودش را دارد ،به خانه شما خواهد
آمــد و چه بخواهیــد و چه نخواهید یــک روز آن را
خواهیــد دیــد ،اتفاقــاً این دســت فیلمهاســت که
دیگر فرصت دیدنش را نخواهید داشــت .مشکل
ما مشــکل کنجکاوی است ،اگر کنجکاو به دانستن
باشــیم از همــه فرصتهــا اســتفاده میکنیــم.
بهنظــرم یــا کنجکاویهایمــان را جــای دیگــری
تخلیه میکنیــم یا انتظار نداریم ســینما بتواند به
سؤالهای ما پاســخ بدهد و تصور میکنیم سینما
برای کار دیگری است.
ëëعقیقــی :دربــاره فرصــت مطالعاتــی بــه شــکل
انتقادی یک نکتــه را بیان کنم که البته بیشــتر برای
دورههایی که جشــنواره ملی و بینالملل بهصورت
همزمان برگزار میشــد مصداق دارد ،ما از فرصت
حضــور میهمانهــای خارجی در جشــنواره خیلی
اســتفاده نمیکنیــم .در دورههای اولیه فیلمســازی
شــناخته شــده بــه جشــنواره میآمــد امــا هیــچ
برنامهریــزی بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن فرصت
نداشــتیم؛ اینکه مثــاً با تولیــد و خلــق متریال چه
مکتــوب و چــه صوتــی -تصویری اســباب آشــنایی
بیشتر با این کارگردان را ایجاد کنیم .بهعنوان مثال
تئو آنجلو پولوس در دوره بیســت و سوم جشنواره
به ایــران آمد و جز یک مصاحبــه معمولی فرصت
بیشتری برای شناخت او ایجاد نکردیم.
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