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استاد سمندریان بارها و بارها تمرین نمایش «گالیله» اثر برتولت برشت را آغاز کرد و همواره میگفت این نمایش وصیتنامه هنریاش خواهد بود و زندگی گالیله افراطیترین درامی
است که دوست دارد آن را اجرا کند اما هرگز فرصت اجرای این اثر را پیدا نکرد و این آرزو که از سال  ۱۳۶۰دغدغه او بود ،ناکام ماند .استاد سمندریان سال  ۱۳۹۰در مورد اجرا نشدن
وصیتنامه هنریاش گفت« :بعد از تمام مشکالتی که برای اجرا به وجود آمد ،امروز خودم با گالیله مسئله دارم»...

 14رمضان ١٤٣5

بررسی موفقیت اولین فیلمهای مهمترین فیلمسازان زنایران به بهانه
فروش میلیاردی پنج ستاره

خانومهایسینمایایران
چگونه آغاز کردند؟!

«واقعیتایناستکهفروشخوبفیلمبرایمنهمقابلپیشبینینبود» .اینجملهایاستکهچندروزپیشمهشیدافشارزادهکارگردانفیلم«پنج
ستاره»دریکیازمصاحبههایشگفتهبود.خبحقهمداردواقع ًاشایدکمترکسیفکرمیکرداینفیلمبیشازیکمیلیاردتوماندرسینماهایتهران
یایرانتجربهخوشایندی
وشهرستانهابفروشدوباعثشداولینتجربهکارگردانیمهشیدافشارزادهبرخالفبسیاریازکارگرداناولیهایسینما 
باشد.بههرحالدرسینمایمامثلهمهجایدنیاتعدادکارگردانهایزنبسیارمحدوداستوتاهمینچندسالپیشتعدادکارگردانانزندرسینمابه
یایرانازلحاظفروشیاجدیگرفتهشدنکارهایاولشانبامشکلمواجهبودند
اندازهانگشتانیکدستهمنبود.بسیاریازکارگردانهایزنسینما 
و کمتر کارگردان زنی در سینمایایران وجود دارد که همان ابتدا تبدیل به یک فیلمساز صاحب نام شود یا کار اولش حسابی گل کند .اما افشارزاده که
پیشازاینبهعنوانبازیگرشناختهمیشدودرفیلمهایاولتهیمنهمیالنیهمحضورپررنگیداشت،اینشانسراپیداکردکهاولینفیلمشحداقلاز
یایراندراینسالهاکارخودراچگونهآغازکردندوازکجابهاعتباروشهرت
لحاظفروشاتفاقیخوبیدرکارنامهکاریاوباشد.امافیلمسازانزنسینما 
رسیدندگزارشیاستکهدرادامهمیخوانید.

مرضیه برومند ،موفق با کودکان ولی کم کار

رخشان بنیاعتماد و خارج از محدودهای دیده نشده

«خارج از محدوده» نخستین فیلم رخشان بنیاعتماد ساخته  1366است که در رده فیلمهای اجتماعی-
کمدی دستهبندی میشود و فرید مصطفوی نویسندگی آن را بر عهده داشته است .از جمله بازیگراناین
ي هاشمیو پروانه معصومياشاره کرد .گفتنی
فیلم که چندان هم مورد توجه قرار نگرفت ،میتوان به مهد 
است آلن برونه ،مستندساز و منتقد فرانسوی که بنیاعتماد را «بانوی بزرگ سینمایایران» خطاب کرده،
در کتابی درباره زندگی و کاراین کارگردان ،با نگاهی به اولین فیلم او مینویســد« :خارج از محدوده»
( )۱۳۶۶نخستین فیلم ســینمایی بنیاعتماد با نگاهی طنزآلود به مشکل کمبود مسکن و بیخانمانی
در تهران پرداخته است .ازاین نظر ساختار فیلم به کمدیهای انتقادی سینمای ایتالیا نزدیک است .در
محیطی که هیچ قاعده و قانونی از حقوق شهروندان حمایت نمیکند و به معنای واقعی کلمه با وضعیت
«شهر هرت» مواجه هستیم ،شرایط برای قدرتنمایی قلدران و زورگویان آماده است .حضور رگههایی
از آداب «جاهلی» در فیلم ،نویسنده را بر آن داشته که به معرفی تیپ «جاهل» در جامعه و بازتاب رفتار
ی این گونه فیلمها
ی ایرانی بپردازد .او فیلم «قیصر» محصول  ۱۳۴۸را الگویی موفق برا 
جاهلی در فیلمها 
میداند .فیلم «زرد قناری» دومین ساخته ســینمایی بنیاعتماد است که با اقبال بیشتری روبهرو شد،
ی در آن نقش اصلی راایفا میکند و توانست سیمرغ بهترین نقش دوم مرد،
ی هاشم 
ی که باز هم مهد 
فیلم 
در دور هفتم جشنواره فیلم فجر را نصیب محمود جعفری کند ،البته گالب آدینه نیز برای نقش اول زن
نامزد دریافت جایزه شد که در نهایت برگزیده نشد .داستان «خارج از محدوده» اولین فیلماین کارگردان،
به زندگی محمدجواد حليميمیپردازد ،او یک كارمند ساده دولت است که پس از سالها اجارهنشيني با
زدن از نان شب خانوادهاش توانسته ،آلونكي در حاشيه پايتخت به نام هرت آباد دست و پا ميكند .در شب
ي دستگيرش ميكند .او قصد دارد دزد را تحويل مقامهاي
دوم سكونت دزد به خانه آنها ميزند كه حليم 
پاســگاه دهد كه اهالي منطقه منعش ميكنند .حليميكه پيرو قانون است دزد را به پاسگاه ميبرد اما
ميشنود كه محله هرت آباد در حوزه استحفاظي آنها نيست و نميتوانند سارق را تحويل بگيرند .حليمي
به همراه دزد به ادارات و وزارتخانههاي مختلف مراجعه ميكند تا وضع محله را روشن كند و عاقبت چون
به اين نتيجه ميرسد كه در نظام اداري حاكم راهي به جايي نخواهد برد با همت و همكاري اهالي هرت آباد
زنداني برپا ميكند تا به اصالح و تهذيب سارقان بپردازند.

منیژه حکمت و آغازی طوفانی

مرضیه برومند از چهرههای شاخص سینما و تلویزیون در ساخت فیلمهای کودکانه است ،کارگردانی
که اولین ســاخته بلند سینماییاش را با تجربهای بسیار موفق پشــت سرگذاشت .فیلم عروسکی
«شهر مو شها» ساخته  ،1364نخستین فیلم سینمایی برومند بود که محمدعلی طالبی نیز با او در
کارگردانی این فیلم همکاری میکرد« .شهرمو شها» توانست در میان فوجی از فیلمهای جنگی و
اجتماعی دهه شصت ،یکی از پر مخاطبترین فیلمهای سینمای ایران شود،این روزها نیز پس از سی
سال نسخه نهایی «شهر موشهای  »2آماده اکران است که باید دید ،میتواند موفقیت پیشین خود
را تکرار کند یا خیر .البته دیگر ساخته ســینمایی برومند« ،الو الو من جوجوام!» در سال  1373باز
هم ،در زمان اکران موفقیت چشمگیری کسب کرد و توانست با فروش  30ميليونياش در رتبه ششم
جدول فروش سال قرار بگیرد .البته این کارگردان موفق ،با ماجرایی که در اکران «مربای شیرین»
ساخته  ،1380برایاین فیلم پیش آمد ،تجربه ناخوشایندی نیز کسب کرد« .مربای شیرین» با بازی
لیال حاتمی ،سیامک انصاری ،محمدرضا شریفینیا ،گوهر خیراندیش ،امیرحسین صدیق و ...پس از
چند سال وقفه ،باالخره اکرانی ناموفق در سال  85را پشت سر گذاشت که باعث خداحافظی مرضیه
برومند تا مدتها از پرده نقرهای شد ،البته او دراین سالها بیشتر به کارهای تلویزیونی پرداخت و
باالخره با ساخت «شــهر موشها  »2بهاین عرصه بازگشته است .جالب اینجاست که از بیناین سه
فیلم سینمایی اکران شده از برومند تنها «مربای شیرین» توانسته است نظر داوران جشنواره فجر را
در شانزدهیمن دوره جلب کند ،جوایزاین فیلم عبارتند از :برگزيده جايزه هيئت داوران برای بهترين
كارگرداني به مرضيه برومند ،ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه برای فرهاد توحيدي ،جايزه ويژه هيئت
داوران در بخش نقش دوم مرد برای ماني نوري .همچنین «مربای شیرین» توانست لوح تقدیر بخش
هيئت داوران نوجوان شوراي شهر اصفهان را برای بهترین فیلم ،از آن خود کند.

منیژهحکمتازآندستسینماگرانفعالیاستکهسمتهایمختلفیرادرسینماتجربهکرد هاست،حکمت
کهکارخودرادرسال،1372بادستیاریکارگردانفیلم«دالورانکوچهدلگشا»بهکارگردانیحسنهدایتآغاز
کردهاست،بیشازآنکهبهکارگردانیشناختهشودبهعنوانیکتهیهکنندهوبرنامهریززنجایگاهقابلقبولی
یاینسالهادرسمتبرنامهريز،دستياركارگردان،منشيصحنه،نويسندهوطرح
پیداکردهاست.حکمت،درط 
اوليهداستان،مشاورفيلمنامه،بازيگر،مديرتوليد،سرمايه گذار،طراح صحنهو لباسظاهرشده است ،اماتنها
د این سینماگر «زندان زنان» نام دارد
دو فیلم بلند را در سالهای 79و 85کارگردانی کرده است .اولین فیلم بلن 
کهدرسال 1379ساختهودرسال 1381نمایشدادهشدوبسیارنیزموردتوجهقرارگرفت.پگاهآهنگرانی،رؤیا
نونهالیورؤیاتیموریانازجملهبازیگراناصلیآنبودند،اینفیلمتوانستدرطی 77روزنمایشدرسینماهای
تهران ،به فروشی در حدود 300میلیون تومان دست پیدا کند و جوایز بسیاری را از جمله ،بهترین فیلمنامه و
بهترین فیلم ،جایزه نقش اول برای زن رؤیا تیموریان ،بهترین صدابرداری برای محمود سماکباشی ،بهترین
چهرهپردازی برای مهری شیرازی ،در ششمین جشن خانه سینما ،تقدیرنامه کلیسای جهانی در جشنواره
بینالمللیفیلمسهقارهفریبورگـدورههفدهم(سوئیس) ،جایزهعفوبینالمللدرسیودومیندورهجشنواره
بینالمللیفیلمرتردامهلند،کاندیدایبهترینفیلمدرجشنوارهبینالمللیفیلمبراتیسالوا،کاندیدایبهترین
فیلمبرایفیلمزندانزناندرجشنوارهبینالمللیفیلمگیخون،کاندیدایبهترینفیلمدرجشنوارهبینالمللی
مهاواییراازآنخودکند.البته«سهزن»دومینساختهحکمتکهنغمهثمینیفیلمنامهآنرانوشتهبودو
فیل 
پگاهآهنگرانی،رضاکیانیان،نیکیکریمی،آتیالپسیانی،بابکحمیدیانازجملهبازیگرانآنبودند،توانست
دربیستوهفتمیندورهجشنوارهفجرتنهاسیمرغبلورینبخشبهترینعکاسی،راازآنخودکند.اینفیلم
ی رسید و توانست با  48روز اکران در سینماهای
ساخته سال  1385است که در سال  1387به نمایش عموم 
تهران 221،میلیون تومان فروش داشته باشد.

دومین فیلم ،پرنده کوچک خوشبختی درخشنده شد

میالنی در ابتدای کار کم فروغ

نخستین فیلم پوران درخشنده« ،رابطه» که در سال  1365ساخته شد ،از اولین تجربههای او در زمینه
فیلمنامهنویسی نیز به شمار میآید.این فیلم که درخشنده به همراه مهدی سلطان زاده ،تهیه کنندگان
آن بودهاند به داستان رابطه نوجوانی ناشنوا با معلمش میپردازد و بااینکه از حضور بازیگران شاخصی
چون پرويز پورحسينی ،خسرو شكيبايی و پوراندخت مهيمن بهره میبرد ،نتوانست نگاهها را به خود جلب
کند و جایزهای نیز در جشنواره فجر به دست بیاورد .البته درخشنده به زودی و با ساخت دومین فیلم خود،
«پرنده کوچک خوشبختی» اعتبار خوبی در هیئت کارگردان کسب کرد و توانست به عنوان بانویی توانا
ی نیز درخشنده را در تهیهکنندگی یاری داده
ی ایران مطرح شود ،دراین فیلم سیروس تسلیم 
در سینما 
است« .پرنده کوچک خوشبختی» که به لکنت دختری بر اثر ضربه روحی میپرداخت ،با بازی درخشان
هما روستا و امین تارخ ،با فروش خوبی در سال  67روبهرو و از پر فروشترین فیلمهای آن سال شد .گفتنی
است،این فیلم بارها در تلویزیون نیز به نمایش درآمده و مخاطبان بسیاری را مجذوب خود کرده است .از
جمله جوایز آن میتوان به مشعل طالیی بهترین فیلم در سال  69از جشنواره بينالمللي فيلم كشورهاي
غيرمتعهد پيونگ يانگ ـ دوره دوم (كره شمالي ) ،نامزد بهترين صدابرداري برای پرويز آبنار ،نامزد بهترين
تدوين برای روح اله امامي ،نامزد بهترين كارگرداني برای پوران درخشنده ،نامزد بهترین نقش اول زن
برای هما روستا و برگزيده بهترين بازيگر نوجوان برای عطيه معصوميدر بخش جايزه ويژه هيئت داوران
ششمین دوره جشنواره فجر اشاره کرد.

«بچههای طالق» ساخته سال  1368نام اولین ساخته بانوی پر سر و صدای سینمایایران ،تهمینه میالنی
است که بسیاری معتقدند در فیلمهایش رگههای فمینیستی بسیاری وجود دارد .البته این فیلم و فیلم
بعدی او یعنی «افسانه آه» ساخته  1369چندان مورد توجه قرار نگرفت و در واقع با شکست تجاری روبهرو
شد ،اما «دیگه چه خبر!؟» ساخته  1370توانست از سوی منتقدان و نويسندگان به عنوان ده فيلم برگزيده
سال  1370شناخته شود و همچنین از فیلمهای پرفروش سال  1371باشد.این فیلم ،نامزد دریافت جایزه
بهترین جلوههاي ويژه ميداني و تصويري برای رضا بانكي شد و دیپلم افتخار نقش اول زن برای ماهایا
پطروسیان و نقش دوم زن برای پروین سلیمانی را از آن خود کرد .البته میتوان گفت ،میالنی سه سال
بعد با ساختن فیلمیمعطوف به محیطزیست با عنوان «کاکادو» بود که باالخره توانست تواناییاش را در
حوزه کارگردانی را به شکل قابل قبولی به نمایش بگذارد.این فیلم توانست ،در بخش مسابقه ،دوره دهم
جشنواره بينالمللي فيلم كودكان حيدرآباد هندوستان جايزه دوم ( )Silver Montgolfierبهترين فيلم
را نصیب تهمینه میالنی و محمد نیک بین کند و همچنین ،ديپلم افتخار بهترين جلوههاي ويژه را برای
ولي اله خاكدان در سیزدهمین دوره جشنواره بينالمللي فيلم فجر به ارمغان آورد .پس از آن فیلمهای
بعدی او یعنی دو زن ( ،)۱۳۷۷نيمه پنهان ( ،)۱۳۸۰واكنش پنجم ( ،)۱۳۸۱زن زيادي ( ،)۱۳۸۳آتش بس
( ،)۱۳۸۴تسويه حساب ( ،)۱۳۸۶سوپراستار ( ،)۱۳۸۷يكي از ما دو نفر ( )۱۳۸۹و آتش بس )1393( 2
همگی مورد توجه قرار گرفتند.

تکفیلمیهایزنسینمایایران

پریسا بختآور

مانلی شجاعی فرد

تینا پاکروان

یاسمین ملک نصر

نرگس آبیار

بختآور با همه کم کاریاش نام آشنایی در میان سینماگران زن به
شمار میرود ،او با تنها ساخته سینماییاش «دایره زنگی» در سال
 1386توانسته است جایگاهی در میان کارگردانان ز ن ایران به خود
اختصاص دهد ،گرچه او فعالیتهای تئاتری نیز داشته است ،اما
ت این است که بختآور را بیشتر با کارگردانی مجموعههای
واقعی 
تلویزیونی پر مخاطبش میشناســند ،حرفهای که با ساخت 4
مجموعه خاله سارا ،یادداشتهای کودکی ،پشت کنکوریها و من
یک مستاجرم از اوایل دهه هفتاد تا نیمه دهه هشتاداین کارگردان
را به خود مشغول کرد .البته او ،پس از ساخت «دایره زنگی» اولین
و تنها فیلم سینماییاش به نویسندگی همسرش اصغر فرهادی،
سالهاستکهدستبهتجربهایتازهنزده.اینفیلم،دردوازدهمین
دوره جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت بهترین فیلمنامه برای اصغر
فرهادی و نقش اول مرد برای صابر ابر شد و توانست ،طی  88روز
نمایش 1128،میلیون تومان در سینماهای تهران بفروشد.

از دیگر تک فیلمیهای زن ســینمایایــران ،میتوان
به مانلی شــجاعی فرد ،بــا تنها ســاختهاش «میگرن»
اشــاره کرد،این فیلم طــی  59اکران ،در ســینماهای
تهران در ســال  91تنها توانست به  78.3میلیون تومان
فروش دســت پیدا کند و در ســی امین دوره جشنواره
فجر نیز در بخش بهترین کارگردانی مــورد تقدیر قرار
گرفــت .همچنین« ،میگــرن» از نظر برخــی منتقدان
در زمان اکرانش ،فیلمی متفاوت ارزیابی شــد .گفتنی
اســت ،شــجاعی فرد تا کنون در ســمتهای دیگری
چون برنامهريز ،دســتيار كارگردان ،نويســنده ،گروه
فيلمبرداري ،سينه موبيل و دســتيار نورپردازي ظاهر
شده اســت.این هنرمند ،اولین فعالیتش در سینما را با
دستیار کارگردانی سامان ســالور در سال  1382برای
فیلم «ساکنین سرزمین سکوت» آغاز کرده است.

تینا پاکروان که فیلم سینمایی «خانوم» ساخته سال 1392
را در کارنامه خود دارد ،از شاگردان مسعود کیمیایی به شمار
میرود.این هنرمند ،اولین تجربه حرفهای در ســینما را با
حضور در گروه کارگردانی بهرام بیضایی برای فیلم «ســگ
کشی» در ســال  1379پشت سرگذاشــت و پس از آن نیز
در فیلم «وقتی همه خوابیم» در سال  84دوباره با بیضایی
همکاری کرد .گفته میشود «خانوم» قرار است برای عید فطر
به اکران برسد و پیش از آن نمیتوان قضاوتی در مورد کیفیت
کاراین کارگردان داشت .داستان اولین ساخته پاکروان به
روایت سه زن ،از سه نقطه تهران ،از شمال تا جنوب میپردازد.
گفتنی است،این هنرمند که فیلم کوتاه «اینجا شهر من بود»
را هم ســاخته و پیش ا ز این به عنوان مدیر تولید ،بازیگر و
مجری طرح نیز در سینما فعالیت داشته و با شرکت در بیست
و دو جشنواره جهانی ،هفت جایزه را از آن خود کرده است.

یاسمن ملک نصر از آن دست سینماگرانی است که به نظر میرسد
تنها از روی انگیزه شخصی دست به ساخت یک فیلم سینمایی زده
است« ،درد مشترک» تنها ساخت ه این بازیگر و کارگردان است که
در سال  1373ساخته شد و ملک نصر در کنار خسرو شکیبایی و
رضاکیانیان،خودیکیازبازیگراناصلیآنبود.اینفیلم،درسالهای
اکرانشچندانموردتوجهقرارنگرفت.البتهملکنصرسیمرغبلورین
یازدهمین جشــنواره فجر برای نقش مکمل زن در فیلم «سارا»،
ســاخته داریوش مهرجویی را از آن خود کرده اما تنها ساختهاش
تنها توانسته است نارگيل طاليي بهترين فيلم از دور هفتم ،جشنواره
بينالمللي فيلم پالم اسپرينگ امریکا را برایش به ارمغان بیاورد .پس
از «هزاران زن مثل من» در سال  79دیگر خبری از او و بازیهایش
در سینما نیســت .البته فیلمهای «بابا باغی»« ،ایران از نگاه زنان
خارجی»«،بم،نجوایباد»«،عشقویگانگی»و«افغانستان،حقیقت
گم شده»از مستندهای ساختهاینهنرمندهستند.

نرگس آبیار که با ساخت فیلم شیار  143مورد تحسین منتقدان،
مخاطبان و سینماگرانی چون ابراهیم حاتمیکیا قرار گرفت ،از آن
دست فیلمسازانی است که میتوان از او به عنوان پدیده جشنواره
فیلم فجر یاد کرد.این فیلم که به نقش زنان در  8سال دفاع مقدس
میپردازد ،توانست ،جایزه نقش اول زن برای مریال زارعی ،جایزه
ویژه هیئت داوران و عنوان فیلم برگزیده تماشاگران سی و دومین
دوره جشنواره فیلم فجر را به دســت آورد و همچنین ،در مراسم
تجلی اراده ملی جشنواره فجر نیز  7جایزه را از آن خود کند .گفته
شد ه این فیلم نیز در اکرانهای عید فطر روی پرده خواهد رفت.
ی با نام «اشیا از آنچه درآیینه میبینید به
البته آبیار پیش از این فیلم 
شما نزدیکترند» ساخته است که ویدئویی است و فع ً
ال «شیار»143
تنها فیلم سینمایی او به حساب میآید .گفتنی است ،از نرگس آبیار
تاکنون ســی جلد کتاب در حوزه رمان و داستان به چاپ رسیده
است و ده فیلم مستند و داستانی را در کارنامه کارگردانیاش دارد.

