ویژهنامه هشتمین جشنواره بین المللی
سینما حقیقت

ب-نامزدهایبهترینفیلمنیمهبلندوبلند(جایزهشهیدآوینی):

هیئت داوران با توجه به تعداد محدود فیل مها در بخش مستند بلند،
دو بخش فیلمهای نیم هبلند و بلند را به طور مشترک داوری کرده و
آثار ذیل را بهعنوان آثار نامزد دریافت جایزه این بخش معرفی کردند:
ابرها در راهند (محمدعلی فارسی) ،اتاق جنگ (مصطفی حریری)،
پیروزی (حمید کوهپایی) ،چه کســی ما را کشت؟ (محمدحسین
جعفریان) ،زمان به وقت موسیو ســتبون (محمود کریمی) ،وقتی
یکشند (خلیل رشنوی)
گنجشکها جیغ م 
بخشمسابقهملی

هیئت داوری هشــتمین جشــنواره بینالمللی فیلم مستند ایران
«سینماحقیقت» متشــکل از آقایان دکتر احمد ضابطیجهرمی،
محمدرضا مقدسیان ،دکتر حبیب احمدزاده ،مصطفی رزاقکریمی،
سعید ابوطالب ،رامین حیدریفاروقی و محمد شیروانی ،پس از بررسی
118فیلم منتخب هیئت انتخاب ،فیلمهای ذیل را بهعنوان نامزدهای
بخش «مسابقه ملی» جشنواره انتخاب و اعالم کردند:

نامزدهای بهترین نویسنده گفتار متن:

دو (فاطمه طوسی)

نامزدهایبهترینکارگردانیفیلممستندبلند:

آقای بیکار (علی همراز) ،اتاق جنگ (مصطفی حریری) ،چنارستان
(هادی آفریده) ،عیار مشروطه (مسعود اعرابی)

آتالن (معین کریمالدینی) ،ابرها در راهند (محمدعلی فارسی) ،بختک
یخوام
(محمد کارت) ،جایی برای زندگی (محسن استادعلی) ،من م 
شاه بشم (مهدی گنجی)

نامزدهایبهترینفیلم(تهیهکننده):

نامزدهای بهترین پژوهش:

نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه:

ابرها در راهند (مهدی فارسی) ،چنارستان (هادی آفریده) ،خرابات
(آرش اسحاقی) ،ســفر به آمادای (دکتر آریا شفائیپور) ،سیاه چاله
(مهدی چالنی) ،شش قرن و شش سال (مجتبی میرتهماسب)

آشنای غریب (مصطفی شــبان) ،اینجا چراغی روشن است (کاظم
حسینی) ،داروی کشنده (امیر تاجیک) ،قاشق (جالل ویسی) ،لیر
(محمدرضا حافظی) ،مالکیه (محمدباقر شاهین)

نامزدهای بهترین تصویربرداری:

آقای بیکار (علــی همــراز) ،روی زیرزمین (ماهــان خمامیپور)،
عروسکها نمیدانند (نوا رضوانی) ،فراتر از رنگ (مریم سپهری) ،میال

نامزدهای بهترین صدابرداری:

نامزدهایبهترینکارگردانیفیلممستندنیمهبلند:

آتالن (محمد لطفیان) ،اهالی خیابان یکطرفه (رضا تیموری) ،حیات
در رگهای سرد (مهدی نورمحمدی و محمود منصوری) ،سیاهان
جنوب ایران (رضا تیموری)
آتالن (طاهر پیشوایی) ،جایی برای زندگی (شاهین پورداداشی)،

چنارستان (حســن شــبانکاره) ،حیات در رگهای سرد (فرزاد
جعفریان ،مجید محمددوســت) ،ســفر بــه آمــادای (پویان
باشتیمنفرد)
نامزدهای بهترین تدوینگر:

آتالن (معین کریمالدینی) ،آقای بیکار (علی همراز) ،جایی برای زندگی
کها نمیدانند
(بابک حیدری) ،چنارستان (حمید نجفیراد) ،عروس 
(نوا رضوانی)

ابرها در راهند (محمدعلی فارســی) ،جایی برای زندگی (محســن
استادعلی ،نسرین عبدی) ،چنارســتان (هادی آفریده) ،حیات در
رگهای ســرد (فتحاله امیری) ،شش قرن و شــش سال (مجتبی
میرتهماسب)
هیئتداورانبخشهایمسابقهبینالملل،مستندشهر،صنایعدستی
و هنرهای سنتی نامزدی اعالم نکردند.
ضمناً دو جایزه ویژه دبیر جشنواره هم در بخشهای مسابقه ملی و
جایزه شهید آوینی اهدا خواهد شد.
مراسم اختتامیه هشتمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت،
از ساعت  18عصر یکشنبه 16آذر  1393در تاالر اندیشه حوزه هنری
برگزار خواهد شد.

مجتبیمیرتهماسب،کارگردانفیلم«ششقرنششسال»

روایتی از اجرای موسیقی به فرمان عبدالقادر مراغهای

اگر هنرمندی از خودش
توانایی داشته باشد ما به
روشهای مختلف از او حمایت
کرده و میکنیم .با استفاده از
مشاورین ،همکاران ،اهل فکر
و هنر و افرادی به عنوان مشاور
فیلمساز یا شورای مستند در
کنارفیلمسازانهستیموتالش
میکنیم فضایی را برای کمک به
فیلمسازایجادکنیم
مستند ما و تلویزیون و بخش خصوصیاست.

مرکز گســترش برای پیگیری اهداف خود چه نقشی در
جشنواره دارد.

هرچند من عالوه بر دبیری جشــنواره مدیریت مرکز را هم بر عهده
دارم ،اما این دو دومقوله جدا هســتند و ما در رأی داوران و انتخاب
آنها دخالتی نداریم و هیئتهای داوری بیهیچ دغدغهای به انتخاب
خود میپردازد.

ماحصل جشنواره و نتایج آنچه نقشی در سیاستهای مرکز
خواهد داشت؟

ما پس از جشنواره با انجام دادن یک آسیبشناسی همه جانبه با توجه
به نقد منتقدان درباره فیلمها و بــود و نبود برخی موضوعات ممکن
است به حمایت از تولید یک یا چند موضوع برای سال بعد بپردازیم.
مث ً
ال اگر تعداد آثار انقالب و دفاع مقدس ما در بخش آوینی  23اثر است
به نظر میرسد الزم است روی موضوع دفاع مقدس تمرکز بیشتری
بکنیم پس ما تالش میکنیم حمایت بیشتری از این آثار داشته باشیم
تا سال آینده  40اثر حضور پیدا کند .یا خأل تولید آثار ارزشمند پرتره
مفاخر محسوس است .پس مدیر فرهنگی ما باید لزوماً به این موضوع
توجه کند و این خأل را پرکند.
ما همچنین امســال توجه جدی بــه نقدهای مکتــوب درباره آثار
داشتیم .خود من همه نقدها را میخوانم و مدیران مربوطه نیز آنها را
میخوانند و نظر صاحب نظران و مشترکات آنها مورد بررسی جدی
قرار میگیرد .از مخاطبان نیز با فرمهای مخصوصی که طراحی شده
نظرخواهی میشود که در پایان همه نظرسنجیها به صورد مکتوب و
نمودارهای آماری مورد توجه قرار میگیرد .همه این نتایج در اتاق فکر
جشنواره جمعبندی میشود حتی برای اینکه این جلسات هفتگی از

پویایی نیافتد با دکتر پورحسین مدیر شبکه مستند قرار شد در هفته
یک برنامه مستند  90دقیقهای با عنوان سینما حقیقت داشته باشیم.
این برنامه جشــنواره را از یک برنامه یک هفتهای به یک برنامه زنده
دائمی تا رسیدن به جشنواره نهم تبدیل میکند .ما تالش میکنیم روز
به روز بهتر عمل کنیم اما رسیدن به سطح مطلوب زمان بر است .کار
هنر مانند حریر بافی است .کار حریر با بوریا بافی فرق میکند .بر مکه و
بر یک امر مقدس کسی بوریا نمیاندازد .ما باید فرض کنیم که در یک
کارگاه حریربافی هستیم .کار حریر زمان بر است اما باید صبوری کنیم.
نباید عجله کنیم .بوریا باف اگرچه بافنده اســت؛ نبرندش به کارگاه
حریر .کار هنر یعنی حریر بافی یعنی ذوق ،دقت ،حوصله ،همدلی،
وفاق و صبر اگر همه را خرج کردید و خداوند لطفی به شما کرد شاید
این حریر شایسته آویختن به دیوار کعبه باشد .عنوان تمثیل میگویم
به خانه خدا آویزان کنیم شاید این خانه خدا دل ما باشد.
ما جوانان مســتعد توانا و کمالگرایی داریم که در حوزه
مستند وارد میشوند و چون خوراک فکری مطلوبی ندارند اغلب
به سوژههای دم دستی رو میکنند .یکی از دغدغههای اصلی من
توجه به ریشههای ملی و دینی ماست وهمواره دستهایی تالش
میکنند جوانان ما را از این ریشهها جدا کنند .مرکز گسترش برای
این بحث چه گامهایی برداشتهاست؟

اساساً چاه باید خودش آب داشته باشد .هنرمند خودش باید تالش
کند .مانند دانشگاه که محلی است که استاد به تو یک نگاه میدهد
و مابقی را تو خودت باید اســتحصال کنی و به چنــگ بیاوری .اگر
هنرمندی از خودش توانایی داشته باشد ما به روشهای مختلف از او
حمایت کرده و میکنیم .با استفاده از مشاوران ،همکاران ،اهل فکر
و هنر و افرادی به عنوان مشاور فیلمســاز یا شورای مستند در کنار
فیلمسازان هستیم و تالش میکنیم فضایی را برای کمک به فیلمساز
ایجاد کنیم تا چشمه ذوق او خشک نشــود .انتشار کتب مختلف از
جمله کتاب ســینما و جهان ایرانی که خود شما و برادرتان زحمت
آن را کشیدید و هفته گذشته از آن رونمایی شد از جمله تالشهای
ما در این حوزه اســت .من عضو شورای سیاســتگذاری جشنواره
وارش هســتم که موضوع آن فرهنگ عامهاست .ما برای حمایت از
فیلمســازانی که در این حوزه کار میکنند اعالم کردیم ،هرکاری
برای جشــنوار حقیقت انجام دادیم حاضریم برای جشنواره وارش
انجام دهیم و بخشــی از جوایز را تقبل کردیم .من با آقای حسینی
دبیر هنری جشــنواره پیامبر اعظم که جشــنوارهای برای توجه به
مفاهیم دینی است جلساتی داشتم .این جشنواره که دومین دورهاش
را در پیش دارد زیر نظر مجمع تقریب مذاهب فعالیت میکند .ما به
مســتندهایی با موضوع فرهنگ نبوی و مفاهیم قرآنی است توجه
میکنیم و به همین دلیل بخشی از جوایز را تقبل کردیم و از برخی
آثار نیز حمایت کردیــم .اینها اولویتهای دینی و ملی ماســت و
بنابراین همیشه در دســتور کارمان هست .توجه به مفاهیم قرآنی،
توجه به معارف اهل بیــت ،توجه به ارزشهای اســامی ،توجه به
ارزشهای ملی و ایرانی ،توجه به آداب و سنن و ارزشهای بومی ایران
فرهنگی و حتی خورد ه فرهنگهایمان ،توجه به مفاخر فرهنگی و...
همه مواردی است که جزو اولویتهای دائمی ما است.

خارج از مسابقه

آقای خاص

تازه ترین اثر
آخرین اثر مجتبی میرتهماسب فیلم «شش قرن شش سال»
است که کارگردانی و تهیهکنندگی این اثر را بر عهده داشته
اســت .این اثر تولید سال  ۹۲اســت و موضوع فیلم به این
شرح است که گروهی موســیقیدان تالشی را آغاز میکنند
تا تصنیفهای منسوب به عبدالقادر مراغهای برجستهترین
موسیقیدان ،نظریهپرداز ،نویسنده و شاعر  ۶۰۰سال پیش را به
استناد کتابها و رسالههای کهن و از البهالی تاریخ و فرهنگ
ایران بازیابی و بازخوانی کنند .این گروه پس از  ۶سال کنکاش،
تالش و تمرین موفق میشود آثاری که قرنها پیش از ایران به
ترکیه نقل مکان کرده بودند را برای نخستین بار ضبط و منتشر
کند .در این فیلم پابهپای این موسیقیدانها شاهد کشف دوباره
ملودیها ،ریتمها و فرمهای فراموش شــده موسیقی ایران
خواهیم بود ،آثاری ناشنیده که ریشههای موسیقی ایرانی را
تا  ۶قرن به عقب میبرد و عمیقتر میکند.
فیلم مستند «شش قرن شش سال» از معدود فیلمهای مستند

خبر

آزادراه ،بدون بلیت

برنامه نمایش فیلمهای مستند
«آزادراه» به کارگردانی محسن
خانجهانی و «بــدون بلیت»
ساخته صبا قاسمی امروز شنبه
تکرار میشود.
ایــن دو فیلــم بــه جــای
مســتند بلنــد عبدالقــادر
(ســالم ابراهیمی از کشــور
الجزایر) و از ساعت 16:15
عصر امروز شنبه (15آذر) در سالن شماره  2ســینما فلسطین اکران عمومی
خواهد شد.
مستند  96دقیقهای «عبدالقادر» هم در سئانس 18:15عصر شنبه در سینما سپیده
 1روی پرده خواهد رفت.
گفتنی است که مستند «آزادراه» به دلیل مشکل فنی پخش نشد و به همین منظور
در جدول پخش مجدد قرار گرفت .علت تکرار مجدد «بدون بلیت» هم استقبال از این
فیلم اعالم شدهاست.

این سالهاست که موفق شــده رنگ پرده نقرهای را به خود
ببیند .موضوع فیلم ،تالش یک گروه موسیقیپژوه است که
میکوشند آثاری از موسیقی کهن ایران را زنده و بازنوازی کنند.
موضوع فیلم و بحثهای موافق و مخالف پیرامون این فیلم و
موضوعش میتوانست بهانهای باشد تا با مجتبی میرتهماسب،
کارگردان و تهیهکننده این فیلم به گفتگو بنشینیم.
در خصوص فضای پیرامونی ،موسیقی فیلم ساختهام
فکر میکنم من در مورد فضای پیرامونی موســیقی ،فیلم
ســاختهام .چون معتقدم در دو فیلم قبلی «ساز مخالف» و
«صدای دوم» ،مسئله من فضای پیرامونی جامعه موسیقی و
فضای پیرامون آن بود ،نه خود موسیقی .در حقیقت بحث من
قضاوت در مورد موسیقی نبود .بیشتر به رفتار اجتماعی این
گروه یا رفتار حاکمیت با آنها پرداختهام.
مستند«ششقرنششسال»همازشرایطیپیرامونیصحبت
میکند .در مورد کار فیلمسازان در موضوع موسیقی علمی و
پژوهشی هم این توضیح را الزم میدانم که در سالهای دور در
این حوزه به اندازه کافی کار شده است.
برای تولید فیلم از سال  ۸۳سفرها انجام شد
از سال ۸۳تا زمانی که من به گروه ملحق شدم ،سفرها انجام
شده و منابع و آثار عبدالقادر هم پیدا شده بود .درواقع آماده
کار تمرین و ضبط بودند .ســفری که در فیلم به ترکیه انجام
میشود برای پوشاندن قسمتهای جامانده بود .در سفرهای
قبلی اص ً
ال به سراغ بحث و جدل با استادان ترک نرفته بودند،
اما در این سفر ،استادان ترک قبل از میکس ،سه ،چهار قطعه

با سرمایه شخصی وارد این پروژه شدم
تصور میکنم دیده نشدن درویشی از غفلت ماست و یکی از
چیزهایی که باعث شد با سرمایه شخصی وارد این پروژه شوم،
همین بود .اینکه ما آنقدر غفلت میکنیم که چیزهایی دفن
میشود .خوشحالم که این کار را انجام دادم که چیزهایی زیر
خاک نرود و دیده شود.
درباره همایون هم باز انتخاب درویشی مهم بود .او در انتخاب
آدمهایی که بتوانند به پروژه کمک کنند دانش و توانش را نشان
داده است .این آدمها مجری او نبودند بلکه ملحق شدند که هر
کسی یک ستون از این پروژه را بنا کند و خوشحالم که خوب
دیده شده و این شــیوه در فیلم درآمده است .قرار نبوده در
مونتاژ ارزش کسی را کم یا زیاد کنیم .اتفاق ًا یکی از مسیرهای
بسیار پیچیده مونتاژ من در فیلم این بود که بتوانم همه را با
نقشی که داشتند نشان دهم .یعنی اگر کسی کمتر دیده شده
احتماالً نقش کمتری در گروه داشته است.

حضور
خسرو سینایی و فرشاد فدائیان
از فیلمسازان پیشکسوت عرصه
مستندسازی نیز از جمله افرادی
بودند که حضورشان مایه دلگرمی
فیلمسازان جوان میشود .فرشاد
فدائیان برای تماشای مستند
«صیادان مرداب و مشته کبری»
ساخته محمد غازی و مستند
«کایه» ساخته کیوان محسنی
مهمان سالن شماره یک سینما
فلسطین بود و خسرو سینایی
به تماشای مستند «وعده یک
کودکی شاد» به کارگردانی پیوتر
موراوسکی و ریزار کازینسکی
از کشور لهستان نشست و بعد
از فیلم با کارگردان به گفتگو
پرداخت« .وعده یک کودکی
شاد» درباره  15سال زندگی 5
کودک لهستانی است که در سال
 1997به فرزند خواندگی دو زوج
امریکایی درمیآیند.

عکس :آرزو فتحالهی

امــروز (شــنبه) در بخش
خارج از مســابقه جشنواره
سینماحقیقت سه فیلم بر
روی پرده سینماها خواهد
رفت.
«آقای خــاص» نام فیلمی
بــه کارگردانــی «مهدی
برگنیل»استکهبهزندگی
«فیــروز کریمــی» مربی
فوتبال تیمهای ایران میپردازد .او توانست تیم پاس را دو بار در سالهای  ۷۰و ۷۱
قهرمان لیگ دسته اول ایران کرده و در سال  ۱۹۹۲به مقام قهرمانی جام باشگاههای
آسیا برســاند« .صبحانه با طعم مرگ» نیز نام دیگر فیلم این بخش به کارگردانی
محمدعلی شجاعی است .داستان این مستند از سوی پدر یک خانواده روایت میشود
که اعضای این خانواده در اثر ترورهای کور گروهک منافقین به شهادت رسیدهاند .و
نیز«،زندهامبهجستجو»عنوانمستنددیگریاستبهکارگردانی«منوچهرمشیری»
که موضوع آن درباره استاد «صفینژاد» ،پدر قناتهای ایران است.

مجتبیمیرتهماسبکارگردان،پژوهشگر،
مرتضی
نویسنده و مستندساز متولد  ۱۳۵۰از کرمان
دهآبادی
است که کار حرفهای خود در عرصه سینما
را از سال  ۱۳۶۹همزمان با ورود به دانشگاه
آغاز کرد .وی فارغالتحصیل رشته کارشناسی صنایع دستی
از دانشگاه هنر تهران در سال  ۱۳۷۴است و نخستین فیلم
مستند او با نام نشــان از مجموعه کودکان سرزمین ایران
در سال  ۱۳۷۵تولید شده اســت .میرتهماسب از آن زمان
تاکنون حدود  ۳۰فیلم مستند را نویسندگی و کارگردانی
کرده اســت .عضو انجمن صدابرداران ســینمای ایران از
سال ،۷۱عضو انجمن مستندســازان سینمای ایران ،عضو
هیئت مدیره انجمن مستندســازان از مرداد  ۸۴تا مرداد
 ،۸۹رئیس هیئت مدیره انجمن مستندســازان از مرداد
 ۸۷تا مرداد  ۸۹و رئیس انجمن مستندســازان و نماینده
انجمن مستندسازان سینمای ایران در شورای عالی داوری
خانه سینما از دیگر مسئولیتهای این مستندساز است.
مستندهای دیگری چون این فیلم نیست ،بانوی گل سرخ،
صدای دوم ،رودخانه هنوز ماهی دارد و ساز مخالف از دیگر
آثارمجتبیمیرتهماسباست.

را که آماده بود شنیدند و واکنش نشان دادند و ما هم مسلم ًا
میخواستیم همه مراحل را در فیلم بگنجانیم .این شروع وصل
من به ماجرا بود.
در حقیقت پروژه عبدالقادر شــاید با این گروه از سال ۸۴تا
سال ۹۰بود و من از سال ۸۶تا  ۹۲که فیلم تمام شد ،سعی کردم
بگویم چرا این موضوع برایم مهم بود و روایتی از مسیر رشد
این پروژه گفته باشم.
دو منظر دیگر هم در فیلم هست که من را عالقهمند میکند،
نخست اینکه چون درویشی شخصیتی خاص دارد ،آدمی است
که عمدا ًترجیح میدهد دیده نشود .با وجود همه کارهایی هم
که در زندگیاش کرده ،کم دیده شــده است .این فیلم یکی
از متفکران موسیقی ما را که به زعم من عمدا ً یا سهوا ً به قدر
کافی دیده نشده ،معرفی میکند .دوم اینکه وجه دیگری از
شخصیت همایون شجریان را بارز میکند.
درویشی برای من شخصیت بســیار ارزشمند و تأثیرگذاری
است .چند ماه قبل در مراغه که شهر عبدالقادر است ،فیلم را
آنجا به نمایش گذاشتیم و آن شب تبدیل به یک شب فرهنگی
شد .مهم است که بدانید بعد از انتشار شوق نامه درویشی شش
ماه زمان برد تا پرونده عبدالقادر را در یونسکو ثبت کنند .آن
شب اعالم شد که عبدالقادر در ســال ۲۰۱۴به نام ایران ثبت
شده است.

