نرگــس عاشــوری /اعــام اســامی فیلمهای بخش مســابقه
ســیوپنجمین جشــنواره فیلــم فجر هــم مثــل  34دوره قبلی
دوســتداران ســینما را غافلگیر کرد .بیرون ماندن نامهای آشنا
از عیــاری و مکری تا میالنی و معتمدی در حالی در عین ناباوری
اتفاق افتاد که جشنواره امسال از همان ابتدا هم به لحاظ حضور
فیلمسازان شــناخته شده چندان پر و پیمان نبود .چانهزنیها و
اعتراضهــا از همان لحظه پایان اعالم اســامی آغاز شــد و بازار
شایعات و اخبار ضد و نقیض باال گرفت .برخی از فیلمسازان با
تأکید بر موضوع ملتهب فیلمهایشان ،دلیل رد شدن آثارشان
را محافظهکاری برگزارکنندگان جشــنواره و اصــرار به برگزاری
جشنوارهای کم حاشیه در آخرین سال از دولت یازدهم عنوان
کردند و برخی دیگر بر نگاه ممیزی در هیأت انتخاب ایراد گرفتند
و از حضــور چهرههــای غیرســینمایی در هیأت انتخــاب و در بر
نگرفتن تمام ســایق در این ترکیب گالیه کردنــد .در این میان
ارائــه اطالعات ضــد و نقیض از ســوی برخی از اعضــای هیأت
انتخــاب و تکذیــب ضمنــی دبیر جشــنواره خاکســتر اعتراض
دســته دیگری از فیلمســازان را شــعلهورتر کرد .در همین ایام با
دعوت از شــاهین امین (منتقد سینما) ،محمدعلی حسیننژاد
(عضو هیأت انتخاب) و مهدی صباغزاده کارگردان فیلم «خانه
دیگری» که فیلمش از حضور در بخش مســابقه سیوپنجمین
جشــنواره فیلم فجر جاماند خواســتیم که چرایــی و چگونگی
شــکلگیری این جریان را بررســی کنند .ماحصل همنشــینی و
گفتمان آنها را در ادامه میخوانید:

میزگرد «ایران» در مورد جشنواره فیلم فجر و همه حاشیههای هیأت انتخاب دوره سی و پنچم

برای حفظ سینما باید احتیاط کنیم
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بــه نظر میرســد بعــد از 35ســال برگزاری جشــنواره
فیلــم فجر ،این آییــن هنوز نتوانســته از قواعــد منظمی
پیــروی کنــد و هــر ســاله شــاهد ایجــاد تغییــر و تحوالت
بسیاری هســتیم .آیا نمیتوان مالکها و استانداردهایی
مشخص برای انتخاب فیلمها لحاظ کرد؟
شــاهین امین (منتقد ســینما) :نه تنها در مالک انتخاب بلکه
در کلیــت جشــنواره همچنــان در دوران جنینــی جشــنواره فجــر
ماندهایــم و ایــن خیلی تأســفبار اســت کــه هنوز کاخ جشــنواره
نداریــم .به لحاظ اجــرا هم مدام در حال آزمون و خطا هســتیم.
جشــنواره فجر در دهه  60که حیات و ممات سینمای ایران دچار
بحران بود راهاندازی شــد تا به ســینمای داخلــی رونق بدهد؛ در
دههای که اگر حکم تاریخی امام درباره فیلم «گاو» نبود ،ممکن
بود امروز ســینمایی نداشته باشــیم .قرار هم بر این بود که صرفاً
جشنوارهای برای سینمای داخلی و ملی باشد و تنها جشنوارهای
در سراســر جهان ،که دســتاورد سینمایی یکســالهاش را قبل از
اکــران عمومی بــه نمایش میگذارد .در اواســط دهه  60ســینما
رونــق گرفــت و قــرار بــود اواخــر دهــه  60و پایــان دوره مدیریت
آقایان سید محمد بهشتی و انوار ،شکل جشنواره تغییر کند؛ یک
جشنواره بینالمللی به اسم جشــنواره فردوسی داشته باشیم و
جشــنواره فجر هم بــه تعدادی فیلم محدود شــود اما این اتفاق
نیفتــاد و همــه چیــز تغییر کــرد .بعد از ســیر قابل تشــخیصی که
جشــنواره در دهه  60داشــت همه چیز از نو اتفــاق افتاد ،انگار که
دوباره چرخ را اختراع میکنیم .از اوایل دهه  80مدام مأموریت
جشنواره خلط شده اســت و بیشتر شبیه به دورهمی شده است.
وقتــی هــم دورهمی اســت همه طلبکارنــد و میگوینــد چرا من
نباشــم و فیلــم من بــه نمایــش درنیاید .چــرا باید در جشــنواره
امســال  44فیلم ایرانی به نمایش در بیاید؟ البته پارســال وضع
از ایــن هم بدتر بود .نمایش این همــه فیلم و گرفتن هیجانی که
میتواند در طول سال تقسیم شود چه سودی دارد؟ در دورهای،
هم ســیفاهلل داد و هم مهدی عســگرپور که مدیریت جشــنواره
را به عهده داشــتند گفتند که در هــر دوره حدود  20فیلم نمایش
بدهیــم و چند بزرگداشــت هم برگــزار کنیم .اما االن ما بیشــتر از

اینکه جشــنواره برگــزار کنیــم همانطور که گفتم یــک دورهمی
داریــم .مدیــران بایــد ســفت و ســخت پــای سیاستهایشــان
بایســتند و همه فیلمها را ذبح نکنیم .با برگزاری هر دوره گرفتار
جــار و جنجالهایی میشــویم که مســئوالن ،ســینماگران و البته
اهالی رســانه مقصــر اصلی آن هســتند در حالی که ســینمای ما
ظرفیــت این همــه ســروصدا را ندارد .اگــر راجع به فرآیند ســال
آینــده ســؤال شــود کســی نمیدانــد چــون مأموریت جشــنواره
مشــخص و قابــل پیشبینــی نیســت .همــه چیــز بســتگی دارد
بــه اینکــه دبیــر جشــنواره چــه کســی باشــد ،هیــأت انتخــاب و
داوری چگونــه انتخــاب شــود و سیاســتهای آن دوره چــه
باشــد .مهمتریــن ضعــف جشــنواره ایــن اســت کــه قواعــدش
مشــخص نیســت .بایــد برنامهریــزی و چشــمانداز فرهنگــی
داشــته باشــیم تا جشــنوارهای برگزار کنیم که به ماهیت ســینما
ضربــه نزنــد .جشــنواره الزم اســت چشــمانداز و برنامهریــزی
مشــخص داشــته باشــد و مســئوالنی الیــق ،مدیریــت آن را بــه
عهــده بگیرنــد تا برگــزاری موفــق آن بر ســینمای ایــران تأثیری
مثبت بگذارد.
محمد علی حســیننژاد (عضو هیأت انتخاب) :به طور کلی با
نظر شما موافقم اما این وضعیت فقط مختص به خود جشنواره
نیست بلکه در کلیت سینما هم هیچ چشمانداز مشترک تعیین
ی که اهالی سینما ،مدیران ،مخاطبان و خود نظام
و تبیین شــدها 
از آن مطلع باشــد ،نداریم .جوامع برخوردار از سینمای حرفهای
بــرای آینده چارچوبی تعیین شــده و مکتوب دارنــد که بین همه
کســانی که به نحوی با ســینما ارتباط دارند توافق شده و مشترک
اســت .چنین چیزی نه در ســینما بلکه در کل فرهنگ کشــورمان
وجــود نــدارد .در ســینمای مــا هــر کســی از ظــن خــود از مباحث
برداشــت میکند و تصمیم میگیــرد بنابراین این تضاد و تفاوت
درونی تبدیل به همفکری و همقدمی نمیشــود .در دهه  60هم
هــر مبحثی مخالفان و موافقان خاص خود را داشــت اما حداقل
در دهــه  60جمعی کــه مدیریت ســینما را به عهده داشــتند بین
خودشــان بــه توافقــی رســیده بودنــد کــه میخواهند مســیری را
راهاندازی کنند و به نقطهای مشــخص برســانند بــه همین دلیل

یــک مقدار انســجام دیده میشــود امــا االن چشــماندازی وجود
ندارد که توافقی بر سر آن صورت بگیرد.
امین :در دهه  60ما مدیران فرهنگی و سیاستگذاری فرهنگی
داشتیم.
مهدی صبــاغزاده (تهیهکننــده و کارگردان) :چیــزی که برای
من سؤال است این است که کمیته انتخاب معموالً باید معیاری
را بــرای انتخــاب فیلمها در نظر بگیــرد .بعــد از  34دوره اگر قرار
اســت جشــنوارهای برگزار شــود ،بایــد بدانیم چه معیــاری برای
انتخاب فیلمها داریم .همینطوری نمیشود که بگوییم فیلمی
خوب یا بد اســت .یک فیلم ممکن است مثالً به لحاظ فیلمنامه
مورد پســند آقای ایکس قــرار نگیرد اما معیارهــای دیگری برای
انتخاب داشته باشــد؛ مثالً فیلمبرداری ،موسیقی ،بازی و ...پس
باید شرایطی فراهم شود که این فیلم هم حضور پیدا کند.
به نظر شما دلیل این اتفاقات ،دولتی بودن جشنواره
نیســت؟ اگر برگــزاری جشــنواره به خود ســینماگران
ســپرده شــود و دولت تنها نقش حمایتی داشــته باشد
شاید بتوان به آن سروسامان بهتری داد.
امین :به شــخصه با ســپردن هــر فعالیتی بــه بخش خصوصی
موافقــم ،اما بایــد ببینیم زمینههایش را داریم یا نه! ســینما تابعی
از هــزاران متغیــر داخــل جامعــه اســت .فرامــوش نکنیــم کــه مــا
در کشــوری هســتیم کــه بــاالی  90درصد اقتصــاد آن دولتی اســت
و اقتصــاد اتفاقــاً مســألهای پایــهای اســت .جشــنواره فجــر از ابتــدا
جشنوارهای دولتی بوده است و در برهههایی مثل مدیریت مرحوم
ســیفاهلل داد ،در خواســتی بــر ایــن مبنــا مطــرح بــود تــا از بخــش
خصوصی و صنوف اســتفاده شــود اما این اتفاق در ســالهای بعد
کمرنگتر شــد .نکتــه مهم دیگر اینکــه ما در ایــن مملکت بیش از
اینکه مشــکل قانون داشــته باشــیم مشــکل مجــری و اجــرا داریم.
مضاف بر این بخش خصوصی میتواند جشنواره خودش را برگزار
کند که الگو هم باشــد و جشــنواره فجــر را نیز تحت تأثیــر قرار دهد.
کاش جشــن خانه ســینما میتوانست رقیب جشــنواره فجر باشد و
کار خــودش را بکند .به اعتقاد من همین جشــنواره فجر را با همین

