درباره قدردانیهای
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

مقتدر و حرفه ای

یکجشنواره
 4بزرگداشت

احمد محمد اسماعیلی /بیش از یک دهه است که بخشهای
بزرگداشــت بزرگان ســینما در جشــنواره فیلم فجر سرو شکل
جــدی و متفاوتــی پیــدا کــرده اســت .امســال و در دوره ســی و
پنجم هم اصل تنوع در برگزاری بزرگداشــت ها رعایت شــده
و از چهرههــای صنفهــای مختلف فعــال در ســینما قدردانی
خواهــد شــد .از صنــف تهیهکننــدگان غالمرضــا موســوی ،از
صنف فیلمنامه نویســان فرهــاد توحیدی ،از صنــف بازیگران
محمــد کاســبی و از صنــف فیلمبــرداران تــورج منصــوری در
بزرگداشتهای جشنواره فیلم فجر حضور دارند.

صریح و صادق

آقــای غالمرضــا موســوی را از ســال 48تــا امروز
میشناســم .اوایل ســال 49بود کــه در اداره تئاتر
مشــهد در کالسهای آمــوزش بازیگــری و تئاتر
با هــم بودیــم .آن زمــان ،در اداره فرهنــگ و هنر
آنزمــانکــهادارهکوچکیبودوتــازهکالسهای
تئاترراراهاندازیکردهبودندکالسهایکوچکی
داشــتیم .آقای موســوی در آن کالسهــا فراتر از
مــاعملکــرد،آدمیبــودکهخیلیزودشــناخته
شــد؛همبهعنوانبازیگروهمبهعنوانکســیکه
میشــودبــهاوتکیهکــردومیتوانســتکارهایی
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راانجــامدهدکهازبقیهســاختهنبود .بنابراینآقــایارجمندکهیکیاز
کارگردانهــایتئاترآنزمانبودوبهمــادرسمیدادودرادارهفرهنگ
وهنرکارمیکردازآقایموســویدرکارهایشاســتفادهمیکردوتقریباً
توانســتمدیرتولیدیموفق درتئاترشــود .اوســپسبهمدرســهعالی
اقتصادبابلســررفتودرآنجابازتئاترراادامــهدادوناگهانبهخبرنگار
فعــالشهرســتانهاتبدیلشــدکــهدرواقــعخیلــیزودتوانســتوارد
روزنامهکیهانشــود.جنبوجوشبســیاریداشــتودرسرویسهای
مختلفی ماننــد گــزارش کار کرد .خیلی زود وارد ســرویسهنری شــد و
درکنارهوشــنگحسامی،ســردبیرهنریروزنامهمشــغولبهکارشدو
نقدنوشــتنراآغازکرد .موســویبعدازانقالبهمراهباتغییرات،دبیر

غالمرضــا موســوی از نســل اول تهیهکننــدگان کالســیک اســت کــه
بعد از پیروزی انقالب اســامی شــیوه نویــن تهیه کنندگی را به شــکل
تعاونــی پایهریــزی کــرد .درآن دوره چند نفــر از اهالی ســینما دور هم
جمع میشــدند و با تجمیع ســرمایه هایشــان به تولید میپرداختند.
غالمرضــا موســوی و دوســتانش (جیرانــی ،حبیــب اســماعیلی و
دیگران) تعاونی فیلمســازان را راهاندازی کــرد که در دهههای بعدی
مثــل چنــد تعاونی دیگر در مؤسســه فیلم ایران ادغام شــد .موســوی
دســتی هــم در مطبوعــات دارد و بــا گرفتــن مجــور راهانــدازی دفتــر
فیلمســازی ،مجــوز راهانــدازی هفتــه نامــه ســینما را به دســت آورد.
اغلــب اهالــی مطبوعات و خبرنگاران فعال ســینما در دهــه هفتاد به
نوعــی با هفته نامه ســینما بهعنوان خبرنگار همکاری داشــتند .هفته
نامــهای کــه در نبود ســایتهای تخصصی که سروکلهشــان از شــروع
دهه هشــتاد پیدا شــد ،بیش از یــک دهه در حوزه مطبوعــات ترکتازی
میکرد .تنها منبع اطالعرســانی در حوزه تولیــد فیلم ،نقد و گفتوگو
بود و حتی فیلمسازان شاخص فعلی سینما مثل حمید نعمتاهلل و
رضا درمیشیان در این نشریه تجربه اندوزی کردند .در رأس مدیریت
این هفته نامه تخصصی ،چهرههای بزرگ و تأثیرگذار ســینما حضور
داشــتند .از آن جمله میتوان به حســین وخشوری از مدیران با سابقه
ســرویسسیاســیروزنامهکیهانشــدوروندپیشــرفتراادامــهداد.در
همان زمان گروهی داشــتیم که دومین تعاونی ســینمای ایران را با نام
تعاونی«ایفا»راهاندازیکردیموآقایموسویتهیهکنندهاینجمعشد.
اینگروهمتشکلبودازمن،مهدیصباغزادهوبیژنامکانیان.اینجمع
بعداًازهمجداشدولیآقایموسویکارشرابهعنوانتهیهکنندهادامه
داد.نخستینتشکلصنفیپسازانقالبکهتشکیلشدآقایموسوی
یکیازارکاناصلیآنبهعنوانمجمعتولیدوتوزیعکنندگانســینمای
ایــرانبــودودرابتدانایبرئیساینمجمعبودوســپسرئیسمجمع
شــدوکماکاندرتشــکلصنفیباقیماندوفعالیــتدرآنرارهانکرد.
تقریباًدررشــداینتشــکلنقشاصلیرابازیکردوسالهاستیکیاز
اعضای فعال تشکل صنفی تهیهکنندگان است که اسمهای مختلفی
رابهخودگرفتهاســت.ازمجمعتولیدکنندگانتااتحادیهتهیهکنندگان
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میگوینــد وقتــی در جنــگل هســتی درختــان را نمیبینــی؛ من هــم آنقدر بــه تورج
نزدیکام و او را دوســت دارم که صحبت کردن در مورد او برایم دشوار است .رفاقت
مــا به چهل ســال پیش بــر مى گرد .ســینما را با هــم شــروع کردیم و کنار هــم بزرگ
شــدیم .خانه آنها باالی ســید خندان بود و یک درخت مو داشــتند .ما زیر آن درخت
مینشســتیم و در مورد ســینما و آینده کشــور حرف مى زدیم .ســناریو مینوشــتیم،
بچــه هایمان با هــم بازى مى کردنــد ،در مورد چگونگی ســاخت یک فیلم صحبت
میکردیم و مادر تورج برایمان چای میآورد و باعشــق از ما پذیرایى مى کرد .مادرم
تورج را اگر نه بیش از من حداقل به اندازه من دوســت میداشت .برای همین وقتی
در مــورد تــورج صحبت میکنم ،انــگار در مورد بــرادرم حرف میزنم .شــاید خیلی
چیزهارابهبرادرمنگویمولیآنهاراباتورجدرمیانمیگذارم.هرحرکتاوبرایمن
هزاران معنا دارد و عالقه مرا به خودش افزایش میدهد.
تــورج منصــوری بیــش از هــر چیــزی دوســت و رفیق مــن اســت و بیش از  40ســال

اســت که همدیگــر را از امریکا میشناســیم .وقتی  40ســال با یک نفر رفیق باشــید،
بــا او رفتوآمد کنید و بچههایتان با هم بزرگ شــوند دیگر او جزئی از خانواده شــما
میشــود .امــا خصیصــه کاری تورج که همگــی به آن اذعــان دارند این اســت که در
ســینما هیچکس بــه اندازه او نور را نمیشناســد .او با نور نقاشــی میکند؛ احســاس
را با نور بیان میکند ،با نور فضاسازی میکند و میتوان به او لقب جادوگر نور داد.
کارهایــی که تورج در کامپوزیت کردن یک موضوع انجام میدهد و بررســی دقیقی
که روی نور دارد ،به کارگردان کمک بســیاری میکند ،چرا که بیشــتر حس یک فیلم
نــه از طریق دیالوگ ،بلکه از طریق نورپردازی و جزئیات صحنه به مخاطب منتقل
میشــود .بــه اعتقاد من این خصوصیات که ترکیبی از تســلط و آگاهی و شــناخت از
نور ،رنگآمیزی و اجزای ســینما اســت ،تورج را به یکی از اســتثناهای فیلمبرداران
بــدل کــرده اســت ،آن هــم نــه تنهــا در ایــران ،کــه بــه اعتقــاد مــن تــورج منصوری
فیلمبــرداری جهانــی اســت .از این ویژگیهای فنــی که بگذریم بایــد گفت تورج به

