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نرگــس عاشوری/جشــنواره فیلم فجر وارد ســیوپنجمین دورهاش شــده اســت .اگر چه
میگویند با همین عمر بیش از سه دهه هنوز اندر خم یک کوچه است اما هر چه باشد نوروز
سینماســت و خواهی نخواهی تب و تاب فیلم دیدن و گفتن و شــنیدن و نوشــتن و خواندن
از ســینما برای منتقدان و مخاطبان جدی ســینما باال میگیرد و ویترین دســتاورد یک ساله
ســینما بــرای مخاطبان عام هــم دلبریهای خــاص خودش را دارد .امســال هــم مثل هر
ســال یکی دو اسم مدعی از مسابقه بیرون ماندهاند و مدتها پیش از آغاز جشنواره غیبت
اجباری برخی فیلمســازان برجســته حســرت تماشای آثارشــان را در ایام جشــنواره بر دل
نشاند اما جشنواره که از راه میرسد انگار دیگر کمتر کسی دست خالی جشنواره از همراهی
نامهای آشــنا را به رخاش میکشــد و چشــمها در جســتوجوی یافتن آشــنایان و کنجکاو
تازهنفسهایــی اســت که شــاید با همین چنــد روز برگزاری جشــنواره به امضاهــای معتبر
تبدیل شــوند و از ســالهای بعــد کنجکاوی بــرای دنبال کردن آثارشــان باال بگیــرد .دوباره
جشــنواره است و جذابیتهایش؛ جذابیتهایی که هیچ دلیلی جز سینما ندارد .میگویند
ســینما یعنی همین غافلگیریهایی که امید به دل دوســتدارانش میکارد؛ اینکه همیشــه
ممکن اســت فیلمسازی بعد از ساخت یک فیلم ضعیف یا چندین فیلم متوسط ،فیلمی
خــوب و عالــی رو کند یا گاهی اوضاع جور نشــود و فیلمی با تمام ســتارههایش جور دیگری
غافلگیرمان کند .جشــنواره فیلم فجر حتی اگر اندر خم یک کوچه هم مانده باشد حتی اگر
آنقدر قد نکشیده باشد که بشود چشماندازی برای سینمای کشورمان پیشبینی کند حتی
اگر جای خالی آنهایی که آجر بنای آن را گذاشــتهاند هم به چشــممان
بیاید باز هم جشــنواره است و تب و تاب دیدن و شنیدن از سینما .برای
ما ایرانیان موســم نوروز و روز نو همیشــه ایام دست به سر کردن یأس و
ناامیدی است حتی اگر حس نوستالژیک و یادآوری خاطرات گذشته با
دســت و دلمان بازی کند اما اهالی ســینما نیز از تبار همین مردمانند و
دوســت دارند که به آینده امیدوار باشند و حداقل در ایام جشنواره بازار
مرثیه ســرایی و اظهار یأس و ناامید از سکه بیفتد .گل سر سبد جشنواره
فیلــم فجر امســال هــم مثل ســالهای گذشــته بخــش پر ســر و صدا و
حســاس مسابقه سینمای ایران است .امســال در این بخش قرار است
 33فیلــم از فیلمســازان شــناخته شــده و فیلــم اولیها بــه نمایش در
بیایــد .همچنین عالوه بر آن در بخــش غیررقابتی  11فیلم نیز در قالب
چشــمانداز ســینمای ایران فرصت دیده شدن در جشــنواره را خواهند
یافت .با این احتســاب 44فیلم داســتانی به غیر از  11فیلم مستندی که
در بخش ســینما حقیقت به نمایش در میآیــد .در گزارش پیش رو به
معرفی کوتاه بخش پر سرو صدای مسابقه سینما پرداختهایم.
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