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عکس :امیر گرشاسبی

تراضی
و یــک منبع تحقیقی جدیــد را دوباره احیا کند
که مــردم به آن رجوع کنند اتفــاق نمیافتاد و
در دورهمیهای کوچک انجام میشــد .امروز
جشــنواره به پایگاهی برای این کار تبدیل شده
و طی ســالهای گذشته از نســخه مرمت شده
بادصبا ،گاو ،ناخدا خورشــید ،یک اتفاق ســاده
و ...در جشــنواره رونمایــی شــد .نکتــه جالــب
اینکــه بخــش آثــار مرمت شــده چــه داخلی و
چــه خارجی همیشــه پــر مخاطب اســت و ما
متوجــه شــدیم کــه ایــن بخــش را بایــد خیلی
جدی بگیریــم .در حالی که در تصــور اول نگاه
ایــن بــود کــه مــردم اســتقبال نمیکننــد چون
فیلمها تکراری است و مثالً چرا باید کسی فیلم
کوروساوا را روی پرده ببیند.
ëëعقیقی :اتفاقاً «آشــوب» را من پرزنت کردم،
اســتقبال مخاطب و مشــاهده این فیلم خیلی
تأثیرگذاربود.
میرکریمی :در پاسخ به ســؤال قبلیات امسال
به جای ســه فیلم 5 ،فیلم انتخــاب کردیم که
بــا توجــه بــه  40ســالگی انقالب همــه فیلمها
دهه شصتی هستند؛ دیدهبان ،دونده ،طلسم،
جادههای سرد و پرده آخر.
ëëعقیقی :چرا نمایش نسخه مرمت شده فیلم
«نقطهضعف»بهسرانجامنرسید.
میرکریمی :ظاهراً مشکلی با تهیهکننده داشت
اگر نــه این فیلم جزو پیشــنهادات مــن بود که
به نتیجه نرســید .اتفاق غافلگیرکننده امســال
نمایــش فیلــم نیــم ســاعته از پشــت صحنــه
فیلم «گاو» اســت که با همت خانم طاهری و
فیلمخانه ملی پیدا شد .در شرایطی که از فیلم
«گاو» حتــی عکس پشــت صحنه هــم نداریم
این فیلم گنجینــه خوبی برای ســینمای ایران
خواهد بود.
ëëعقیقــی :درباره انتخــاب فیلمهــای ایرانی در
جشنوارههمبگویید.مالکومعیارانتخاباین
فیلمهابرایبخشمسابقهبینالمللچیست؟
میرکریمی :در ســالهای گذشــته این سؤال در
ذهــن خیلیها پیش آمد که آیا ســه فیلمی که
برای مسابقه بینالملل انتخاب شدند بهترین
فیلمهای ایران در ســال گذشته بودند؟ جواب
من این بود که چرا باید چنین معیاری را برای
خودمان داشــته باشــیم .ما چند مرحله داریم
تا یک فیلم انتخاب شــود .اولین مرحله اقدام
تهیهکننــده برای ثبتنام در جشــنواره اســت.
بــه هر حــال فیلمهایــی که احســاس میکنند
شــانس بینالمللی بیشــتری دارند نــه تنها در

سینمای ایران بلکه در تمام دنیا دوست دارند
در جشنواره خارج از کشور خودشان بیشتر دیده
شوند.
ëëعقیقی:بهنظرمیرسدحساسیتتدرانتخاب
فیلمهــای ایرانــی در بخــش مســابقه به شــکل
شخصی بیشتر است یعنی حالت نفوذ سفت
و ســخت هیأت انتخاب کمتر خودش را نشــان
میدهدوفردیتراست.
بلــه .درســت میگویــی فردیتــر اســت .من در
این چندســال انتخابهای یــک خرده عجیب
و غریــب داشــتم .ســال اول فیلمــی از یــک
جــوان انتخاب کردم که به نظر میرســید فیلم
جشنوارهای با اطالق غلط ولی عمومی ،نباشد؛
فیلمــی در ژانــر جنایــی و از نظــر مــن متفاوت
از تولیــدات ایرانــی بــود .مــن انتخابــش کــردم
تــا بگویــم جشــنواره فقط جــای نــوع خاصی از
فیلمها نیســت ،اتفاقاً اگر ارزشهای سینمایی
رعایــت شــود میشــود از گونههــای مختلــف
هم انتخاب کرد اما واقعاً دســتم بســته اســت؛
البته فیلمهایــی که انتخاب میکنم را دوســت
دارم امــا همــه چیز بســتگی دارد به اینکــه اول
چــه فیلمهایــی ثبتنــام میکننــد و دوم اینکه
ترجیحاً جدید باشند .هر کســی دوست دارد در
جشــنوارهاش فیلمهای جدیدتــری به نمایش
بگذارد و البته پراکنش فیلمها هم مهم اســت.
در کنار مجموعه فیلمهای خارجی فکر میکنی
جای خالی شــکلی از فیلم وجــود دارد که فیلم
مورد نظر شما میتواند این جای خالی را پر کند.
«ëëایــران» :در صحبتهایتــان اشــاره کردیــد
که برخالف منابع رســمی کــه اخبــار دروغین از
جهــان مخابره میکنند ،هنرمنــدان و متفکران
جوامع انعکاس صادقانهتــری از وضعیت دنیا
دارند و جشنواره فرصت مطالعاتی برای ارتباط
مســتقیمتر با فرهنــگ و جوامع کشــورها ایجاد
میکند .در انتخاب فیلمهــای ایرانی چقدر این
معیار را مدنظر قرار دادید تا آثاری انتخاب شــود
که گویــای تصویــری واقعیتــر از جامعــه ایران
است؟
میرکریمــی :ایــن مــاک حتمــاً جایــی در پس
ذهنــم بــود .واقعیت این اســت که مــن عادت
کردم خیلی اول سینمایی ببینم و اگر چه حرف
فیلــم را هم دوســت نداشــته باشــم همین که
احســاس کنم تجربه سینمایی نابی است یک
جــور با خودم کنار میآیم که با فیلم کنار بیایم

پنهــان کنیم ندارم چون اعتقادم این اســت که
اساســاً جشــنوارههای این شــکلی بیشــتر جای
دیده شــدن فیلمهای اعتراضی هستند؛ اینکه
میگویم اعتراضی به کسی برنخورد اما همان
طور که گفتم جشــنوارههای فیلمهای مستقل
را روشــنفکرهای نســبتاً مســتقل و معتــرض
کشورهای مختلف میسازند .حتی در جشنواره
فیلم کن هم فیلمهایی از کشــورهای مختلف
حضور دارند که شــاید به تعبیر و تعریف ما در
سینمای ایران ،سیاهنمایی باشند حتی فیلمی
هم که از امریکا آمده مشکالت جامعه خودش
را نقد کرده است.
عقیقــی:البته یک شــوخی هــم وجــود دارد .ما
وقتــی یــک فیلــم رادیــکال اجتماعــی از هلند
میبینیم میگوییم فیلمساز با جسارت فراوان
مشــکالت مردم هلند و فضایی از این کشــور را
نشــانمان میدهد کــه تا به حــال ندیدهایم اما
طبیعتاًاگر چنین فیلمی در ایران ساخته شود از
این دست تعابیر استفاده نمیکنیم.
میرکریمــی :بلــه خودمان تحملــش را نداریم.
بــه نظــرم بایــد ایــن ظرفیــت ایجــاد شــود اگر
میخواهیــم یــک فرصــت مطالعاتــی دقیــق
داشــته باشــیم بایــد بــا همــه ابعادش باشــد،
نمیشــود سفارشــی کم و زیــادش کــرد .فیلم
«مــن دنیل بلیک» کن لوچ در جشــنواره فیلم
کن جایــزه اول را گرفت؛ نقــد اجتماعی اینقدر
صریــح راجــع بــه جامعــه انگلیــس را چطــور
میشود ساخت؟ از این منظر در کشورمان باید
این ظرفیــت اجتماعی را افزایــش داد ،ضمن
اینکه این مســأله را هم مدنظر داشــته باشــیم
که مخاطبین جشنواره ما مخاطب خاصتری
هستند.
«ëëایــران» :از برآینــد صحبتهای شــما راجع
به دیدن زوایای مختلف زندگــی و ارتباط آدمها
درجشــنوارهمیتواننزدیکیسیاستهاونگاه
کلی رضا میرکریمی بهعنوان دبیر جشنواره را با
نگاهش به فیلمسازی دریافت کرد .با وجود این
به نظر میرســد یــک بخشهایی از جشــنواره و
برنامههایش در راستای سلیقه او نیست .از یک
ســو هم از پیمان قاســمخانی و حبیــب رضایی
دعوت میکنید کارگاه برگزار کنند و از سوی دیگر
جناح اصولگرا هم حضور پررنگی در جشــنواره
دارنــد ،بــرای فــرجاهلل سلحشــور بزرگداشــت
برگزارمیشودونگاهیهمبهسینمایفلسطین

میرکریمی  :اصراری به اینکه چیزی را
راجع به جامعهمان پنهان کنیم ندارم چون
اعتقادم این است که اساساً جشنوارههای
این شکلی بیشتر جای دیده شدن فیلمهای
اعتراضی هستند

و بهعنــوان یک کارگاه آموزشــی آن را از دســت
ندهم ولــی حتماً هر کســی دیدگاه خــودش را
دارد و مــن هــم حتماً بــه این فکر کــردم که در
جشــنواره تصویــر جامعتــری از جامعه نشــان
داده شود بهعنوان مثال در بخش آسیا مستند
«جــای خالــی دوســت» از محمدعلــی طالبی
را داریــم کــه موضوع فیلم برای مــن مهم بود
(خودکشــی دو دختــر نوجــوان اصفهانی) فکر
میکنــم موضــوع و کنکاشــی کــه دارد فیلــم را
حائــز اهمیت میکند ،یک فیلم مشــابه با این
موضــوع هــم در بخــش مســتند داریــم (خط
باریک قرمز) که آن را هم خیلی دوست داشتم.
اصراری به اینکه چیزی را راجع به جامعهمان

و ...داریــد .پس از ســه دوره دبیری مســتقل ،این
جشنوارهچنددرصدشحاصلنگاهشماست؟
میرکریمــی :نمیدانــم .به هــر حال تالشــم را
میکنــم که نــگاه من جشــنواره را یک ســویه و
محــدود نکنــد؛ البته کــه هر آدم از ســلیقهاش
جدا نیســت و هرکاری بکنی باالخــره جزئی از
وجودت است که البته دائم هم تغییر میکند
و این اصالً هم بد نیست چون حاصل افزایش
دانــش و آگاهــی اســت .از ایــن جهــت ســعی
میکنــم در نقطهای باشــم که فراگیرتر اســت
و ایــن تنهــا تالش من نیســت تالشــی گروهی
اســت یعنــی همه بچههــا تــاش میکنند که
جشنواره جامعیت داشته باشد و همه حضور

این بچه را بگیر
«بــردار یــا ترکشکــن» («یــا مــال خــودت
یــا رهایشکــن») فیلمــی اســت کــه لینــا
تریــس کینــا وان هاتالوی اســتونیایی راجع
بــه شــرایط اجتماعــی و زندگــی جــاری
انســانها در کشــورش ســاخته و ماننــد
«یومالدین» و «غروب» نماینده کشــورش
در نــود و یکمین دوره اهدای جوایز اســکار
و در بخــش بهتریــن فیلــم «خارجــی»
(غیر انگلیســی زبان) بوده و البته این فیلم
نیــز مثــل کارهای فــوق از صید ایــن جایزه
مهم بازمانده اســت .آیا این امــر و ناکامی
چیــزی از ارزشهای «بــردار یا ترکش کن»
میکاهد؟ در پاســخ باید گفت سوژه جالب
و ظاهــراً روزمره و عادی انتخابی وانهاتالو
ســبب شــده بســیاری از کشــورهای دیگــر و
ملــل متفــاوت نیــز این فیلــم را بپســندند
و آن را یــک اثــر هنــری فرامــرزی بداننــد

کــه مختــص یــک فرهنــگ واحــد و خاص
نیســت و همــه کشــورها و تمامــی مــردم و
فرهنگها میتوانند چیزی را در آن بیابند.
کاراکتر اول این فیلم یک کارگر ساختمانی
 30ســاله بهنــام اریــک اســت کــه در تالین
مرکــز اســتونی زندگی و فعالیــت میکند و
روزی همســر ســابقش بــه دیداری ســرزده
از وی مــیرود و میگویــد قــادر بــه ادامــه
حضانــت از کــودک نوزادشــان کــه قبــل از

متارکــه آنهــا بهدنیــا آمــده ،نیســت و اگــر
او سرپرســتی ایــن بچــه را نپذیــرد ،مجبــور
اســت بچه را به یکی از مراکز حفظ کودکان
بیسرپرســت ببرد و پیدا کردن سرپرستان
و والدیــن تــازه بــرای ایــن بچــه را بــه آنهــا
بســپرد .ایــن امر مــرد کارگــر را کــه هیکلی
تنومند دارد ،مقابل عملی انجام شده و در
شــرایطی سخت قرار میدهد و پس از یک
بررسی کوتاه حضانت بچه را می پذیرد اما

داشــته باشــند و خودشــان را ببیننــد .جامعــه
و محیــط اجتماعــی مــا بیدلیل یــا حداقل با
کمتریــن دلیل دچــار انشــقاقی بزرگ شــده و
تحملمان نســبت به همدیگر کم شــده است.
وقتــی مجموعــهای از افکار و افراد کــه کامالً در
فضــای خــارج از جشــنواره متضــاد به چشــم
میآیند را در جشــنواره کنار هم میبینیم فکر
میکنیــم یک جای کار سفارشــی اســت و باید
ایراد داشته باشد و میگوییم چرا ما از اینجا که
بیرون میرویم فضا اینقدر دوســتانه نیســت!
من فکر میکنم آن چیزی که اشکال دارد اتفاقاً
فضای بیرون از جشــنواره و چیزی اســت که در
جامعــه دارد اتفــاق میافتد .مــن در این چند
سال برای دعوت از مخاطب به همه جا رفتم،
به قم هم رفتم و شــنیدم جمعی از روحانیون
جــوان هســتند که هرکــدام به یــک یــا دو زبان
مسلط هستند و هر هفته فیلم جدید خارجی
میبینند و نقد میکنند ،سینما را خیلی خوب
میشناســند و آن را تحلیــل میکننــد ،مــن
خــودم اینقدر ســینما را نمیشناســم که اینها
با اســم و رسم و ریشــه و سابقه میشناسند .به
جمعشان رفتم و واقعاً از دانش سینماییشان
لــذت بردم .آنها را به جشــنواره دعوت کردم و
گفتم من برایتان کارت صادر میکنم و دوست
دارم شــما هم باشــید و فیلمها را ببینید .االن
مشــتری دائمی جشنواره هســتند .اولین روزی
کــه میخواســتند بــه جشــنواره بیاینــد ،قدری
سختشــان بــود و میگفتند اشــکال نــدارد با
همیــن لباس به جشــنواره بیاییــم؟ گفتم این
یــک انتخاب شــخصی اســت من هــم اگر این
لبــاس را انتخــاب کــرده باشــم دیگــر درش
نمــیآورم .همیــن طور هــم شــد و هیچ وقت
من مزاحمتی ندیدم .من بهصورت مشخص
اسم نمیبرم تا این تصور ایجاد نشود که فالن
شــخص متعلــق بــه طیف دیگــری اســت اما
من طیف متنوعــی از افکار و عقاید را میبینم
که پشــت ســر هم در صفی که برای یک فیلم
تشکیل شده ایســتادهاند ،مزاحمتی برای هم
ندارند و کســی هم نمیگوید کــه اینجا یا جای
من اســت یا جای دیگری؛ بالعکس چیزی که
بیرون اتفــاق میافتــد و مرزبندیها پررنگتر
شده است.
عقیقــی :اتفاقــاً در مکانهــای فرهنگــی ایــن
مرزبندیهــا نســبت بــه طیفهــای اجتماعی
کمتر اســت و در فضــای بیرونی مرزبندیها به
شکل واضحتری رخنمایی میکند.
میرکریمــی :من به همیــن خاطــر میگویم که
مــکان فرهنگــی همــان جایــی اســت کــه ایــن
مرزبندی باید خیلی کم باشد اگرچه به هر حال
یک جاهایی اعتقادات آدمها به هم نمیخورد
و البته قرارهم نیســت همه شــبیه بــه هم فکر
کنند ولی جشــنواره مال تمام آنهایی اســت که
میخواهند از ســینما لذت ببرند و آنقدر عالقه
دارند که وقت بگذارند و این ارتباط را با ســینما
و اهالی آن داشــته باشند ،حق همهشان است.
تالش کردیــم در این نقطه بایســتیم .معموالً
تعــداد کثیری میگویند نقطه ایــدهآل و خوبی
است و بخشــی هم از هر دو طرف میگویند که
چــرا اینجا ایســتادین؟ یا بیایین به طــرف ما یا
بروید به آن ور.
«ëëایران» :نقطهای که گفتید به نظر باید منطقه
امنیبرایشمابهعنواندبیرجشنوارهایجادکند
اما در سال گذشــته بخصوص با هجمه شدیدی
مواجه بودید .این هجمه حاصل ســهمخواهی
بیشتراستیادشمنیهایشخصی.
میرکریمــی :نمیدانــم امــا بــه نظرم مثــل روز
روشــن اســت که اتفاقات خوبی در جشنواره در
حــال افتادن اســت ،نمیگویم ایدهآل ماســت
چون با ایدهآلهایمان فاصله داریم اما اتفاقات
چند سال اخیر مشــخصاً پرفایدهتر از اتفاقاتی
است که قبالً داشــتیم .اگر منصفانه نگاه کنیم
جشــنواره نمره قابل قبولتری نســبت به قبل
دارد .چون هجمهای که وجود داشــت برطرف
شده و من با همه گروهها و کسانی که آن نامهها
را نوشــتند ســاعتها حرف زدم و در جشــنواره
امســال همگی حضــور پیدا میکنند و حاشــیه
کمتری از این زاویه خواهیم داشت نمیخواهم
مســأله را باز کنم و فرض را بر این میگذارم که
همه آن سوءتفاهم بوده است.

این فقط شــروع ماجرا اســت زیرا چند روز
بعــد زن که پشــیمان شــده به نزد مــرد باز
میگــردد و میگویــد مشــکلی بــرای ادامه
سرپرســتی کودکشــان ندارد و مــرد که به
بچهاش بیش از همیشــه دلبسته ،قادر به
رها کردن وی پساز چشیدن طعم شیرین
و ویــژه پــدر بــودن نیســت .نقــش اریک را
درایــن فیلــم ،ریمــو ســاگور بــازی کــرده و
ایفــای ســایر نقشهــای مهــم بــا لیایــس
الس ،اپ اســپائف ،اگون نوتــر ،ویره والدما
و نــورا التــروف بوده اســت .برخــورد خوب
رســانههای جهانی و انعکاس مثبت فیلم
در جشــنوارههای جهانــی ســبب اشــتهار
لینــا تریــس کینــا وان هاتالــو کــه عــاوه بر
کارگردانی سناریســت فیلم نیز بوده ،شده
و همین مســأله پذیــرش طرحهای بعدی
این ســینماگر را برای اســتودیوهای داخلی
و خارجی معقولتــر و کاری الزامیتر کرده
زیــرا مشــخص شــده او میدانــد مضامین
مــورد نظــر مــردم چیســت و در همــان
مســیرها طــی طریــق میکند و زبان ســاده
روایی کارهای وی دوست داشتنی است.
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اعتبارستارهها

جشنــــــــو ا ر ههـــــــا ی
چهار سوی ســینمایی در همه جای
چارسو دنیــا بخشــی از اعتبــار
و جذابیــت خود را مدیون ســتارهها هســتند.
ســتارههایی که حضورشــان روی فرش قرمز
و مقابــل چشــمان عکاســان ،جــاه و جــال و
ابهت یــک رویداد هنــری را به رخ میکشــد.
در جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر ،ســتارهها
انکار نمیشــوند .آنهــا در تیم اجرایی حضور
دارند .در دورهای اشکان خطیبی با جشنواره
همکاری کرد ،رضــا کیانیان و نگار جواهریان
هــم چنــد دوره اســت کــه در کادر اجرایــی
جشنواره با میرکریمی همکاری دارند .امسال
نویــد محمــدزاده بازیگــری کــه در یک ســال
اخیــر جوایــز بینالمللــی مختلفــی دریافت
کرده ،یکی از داوران جشــنواره اســت .نرگس
آبیــار کارگردان هم یکی دیگــر از چهرههایی
اســت که در هیــأت داوران ایــن دوره حضور
دارد .جشــنواره جهانــی فیلم فجــر ،به گفته
دبیــرش قــرار اســت از بهترینهــای آســیا
باشــد ،پس باید بــه قانون نانوشــته لجاجت

با ســتارهها که در جشنواره ملی فجر ،رعایت
میشود پایان بدهد .میرکریمی این فرصت
را بــه پیمــان قاســمخانی نویســنده محبوب
میدهــد تــا کارگاه آموزشــی برگــزار کنــد،
اصغــر فرهــادی ،مجیــد مجیــدی و فاطمــه
معتمدآریــا هــم در جشــنواره جهانــی فیلم
فجر کارگاه آموزشــی داشــتهاند .ســتارههایی

نگار جواهریان از اعضای کادر اجرایی جشنواره

کــه شــاید حضورشــان در بعضــی محافــل
داخلــی بــا امــا و اگر همــراه باشــد بــه اعتبار
میرکریمــی همــراه ایــن رویــداد ســینمایی
هســتند تا مردم ،بیشــتر جشــنواره جهانی را
دوســت بدارنــد .جشــنوارهای که ســتارهها را
دوســت دارد و به مرور برای ســتارهها جذاب
شده است.

درخششکالسیکهایایرانی

یکــی از مواردی که در جشــنواره جهانی
بــه آن توجه شــده ،نمایش نســخههای
مرمــت شــده آثــار کالســیک ســینمای
ایــران در هر دوره اســت .اتفاقی جذاب
کــه ارزش علمی و هنــری قابل توجهی
برای سینمادوستان ،دانشجویان و حتی
میهمانــان خارجــی دارد .امســال چنــد
م در ژانرهای مختلف در این بخش
فیل 
روی پــرده میروند .نکته جالب ،پخش
نســخه مرمت شــده «دیدهبــان» فیلم
دفاع مقدســی ابراهیم حاتمیکیاست.
یکــی از بهترینهــای کارنامــه ایــن
سینماگر و فیلمی که محبوبیت فراوانی
در بین سینمادوستان دارد.
عالوه بر «دیدهبان» کــه فیلم افتتاحیه
جشــنواره ســی و هفتــم اســت ،فیلــم
«طلســم» (داریــوش فرهنــگ)،
«پــرده آخــر» (واروژ کریــم مســیحی) و
«جادههــای ســرد» (مســعود جعفــری
جوزانــی) هــم روی پــرده میروند .ســه
فیلــم متعلــق بــه ســینمای هنــری در
اواخــر دهــه  60و  70شمســی و ســه

تصویری از فیلم «پرده آخر» ساخته واروژ کریم مسیحی

اثــر مهــم تاریــخ ســینمای ایــران پــس
از پیــروزی انقــاب اســامی« .دونــده»
ســاخته امیــر نــادری کــه حضورهــای
بینالمللی متعدد داشته و در شناسایی
ســینمای بعــد از انقــاب اســامی بــه
محافــل جهانی تأثیر داشــته یکی دیگر
از فیلمهــای شــاخصی اســت کــه در
مراســمی ویــژه در ایــن دوره جشــنواره

اکران میشود .ایستادن روی قله افتخار
سینمای ایران و توجه به آثار معتبر این
سینما و نمایش نسخههای مرمت شده
این فیلمها ،تالشــی اســت بــرای دیده
شــدن همه ســینماگران و همــه آنهایی
که اعتبار و جایگاه امروز ســینمای ایران
بــدون حضــور و هنرشــان قابــل تصــور
نیست.

سایه ادغام
از زمانــی کــه بــا خواســت حجــتاهلل
ایوبی رئیس وقت ســازمان سینمایی
در اردیبهشــت  94نخســتین دوره
مســتقل جشــنواره جهانی برگزار شد،
ســایه ادغــام بــر ســر جشــنواره بــود.
مخالفان اســتقالل بخــش بینالملل
از بخــش داخلــی ،افزایــش هزینههــا
و بیاعتبــار شــدن بخــش بینالملــل
را مهمتریــن عاملــی میدانســتند که
ترکیــب دو جشــنواره را بــه حالت اول
ضروری میکرد .حاال و در اردیبهشت
 98و در شــرایطی که کیفیت جشنواره
هــر ســال بهتــر میشــود ،همچنــان
انتقادهایی وجود دارد و گروهی مایل
هســتند جشــنوارههای فجــر ادغــام
شــوند .رضا میرکریمی دبیر جشنواره
جهانــی کــه گفته میشــود قــراردادی
هشــت ســاله بــا ســازمان ســینمایی
دارد و بهدلیــل روابط شــخصیاش با
ایوبی ،سکاندار جشــنواره شده است،
علیرغــم همــه مخالفتها توانســته
بودجــه چنــد میلیــارد تومانــی بــرای
برگزاری این رویداد جذب کند .در این

سالها ،مخالفان جدایی جشنواره هر
چــه بــر طبــل کوبیدند تــا مانــع از کار
میرکریمی و تیمش بشوند ،این اتفاق
نیفتــاد .امــا بــا ورود حســین انتظامی
بــه ســازمان ســینمایی و همزمــان بــا
ورود او تشــدید تحریمهــا و افزایــش
قیمــت دالر موانــع بــرای برپایی یک
رویــداد ســینمایی بینالمللی بیشــتر
شــده اســت .میرکریمــی در نشســت
خبــری ســی و هفتمیــن جشــنواره

جهانــی فجر ،از همراهی ســینماگران
و مدیــران ســازمان ســینمایی بــا این
رویداد صحبت کرد و تأکید کرد که اگر
جشــنواره ادغام شــود ،دبیر جشنواره
ملــی فجر نخواهد شــد .باید دید بهار
ســال آینده ،سازمان ســینمایی بر سر
وعدههایــش با این کارگــردان خواهد
مانــد یــا مخالفــان بــه آرزویشــان کــه
تعطیلــی ایــن رویداد اســت ،خواهند
رسید.

سفر مکاشفهای
مرد جذامی
«یوم الدین» که کاری از ســینمای مصر اســت،
در دنیایی کامالً متفاوت ســیر میکند و هر چند
همچــون «غــروب» کاری دراماتیــک اســت اما
رویکردها و مســائلی بهکلی متفاوت را تعقیب
میکند ،این فیلم که ساخته ابوبکر شاوکی است
و در جشــنواره معتبر کن فرانســه به سال 2018
در بخش مســابقه شــرکت داده شــد و نماینده
مصــر در رقابتهــای اســکار  2019بــود (امــا از
کســب مجســمه طالیی برترین فیلــم خارجی
ایــن ســال بازمانــد و حتــی به جمع پنــج نامزد
نهایــی راه نیافت) در یک ســال و اندی اخیر در
جشــنوارههای متعــددی بخت آزمایــی کرده و
در همه مــوارد توجه خاصی را برانگیخته و این
خبر از متفاوت بودن کار ابوبکر شاوکی خالق این
فیلم میدهد که بهرغم ســابقه قابل توجهش
در زمینــه ســاخت فیلمهای ســینمایی و ســایر
آثار نمایشی« ،یومالدین» نخستین تجربه او در

امــر کارگردانی فیلمهای بلند بهشــمار میآید.
ایــن فیلــم متمرکز بر مــردی مبتال بــه بیماری
جذام اســت که مدتهــا از منطقه زیســتاش
بیرون نرفته اما همراه با پســری نوجوان دست
بهســفری طوالنــی در ســطح مصــر میزنــد تا
ریشــهها و خاستگاه خود را کشــف کند و زندگی
و شــرایط و جایگاه خــود در آن را بهدرســتی و از
نــو معنا کند .آنچــه او بیش از هر مــورد دیگری
کشف و لمس میکند ،انباشت مشکالت بزرگ

در دنیــا و غمانگیــز بودن شــرایط فعلی جهان
اســت و او بابت پسروی احساســات انســانی و
رجحان داشتن جنگ بر صلح و ترسیم شرایط
و فرجامهای تلخ برای بســیاری از آدمهای این
روزگار غصــه میخــورد .این بواقع یک هشــدار
به این مرد ناالن اســت تــا دریابد جذام هرچند
انسان را زشــت رو و از جامعه جدا میکند ،ولی
ی نیســت که با کمتر
دردناکتــر از آالم روحــیا 
دارویی درمان میشود.

