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به نظرم جشنواره چندان تفاوتی به لحاظ کلی ندارد 
تقریبا ما هرسال شاهد فیلم های ضعیف، قوی، اعتراض 
به اعضای هئیت انتخاب و حاشیه های متفاوتی هستیم. اما 
اگر قرار باشد تفاوت هایی قائل باشــیم  خواهی نخواهی امسال به 
لحاظ ســاختاری بخش فیلم اولی ها حذف شده و تا االن که شاهد 

هستیم مسابقه با 22 فیلم فیکس شده است.
جشنواره امسال به سراغ ارزیابی فیلم ها بدونه توجه به 
اینکه فیلم چندم یک فیلمساز 
اســت رفته  اســت. در 
حقیقت در جشــنواره 
فجر امســال افراد 
مقایســه  باهــم 
نمی شوند، ما شاهد 
رقابــت فیلم هــا باهم 
هستیم. این اتفاق معموال 
در سابقه جشنواره فجر 
وجود نداشت و همواره 
آدم هــا باهم ســنجیده 
می شــدند. معموال فیلم اولی ها 
را جــدا می کردند و بــرای آن  ها 
ســیمرغ در نظر می گرفتند در 
حالی کــه همه این هــا فیلم 
هســتند. ما باید از تماشــای 
یک فیلم لذت ببریم. فیلم باید 
بتواند روی پای خودش قرار بگیرد. 
مثل »سعید روستایی« که با فیلم اولش بسیار 
مطرح شــد . بســیاری از کارگردان های 
باسابقه ممکن است اثرشان به مراتب از 
فیلم اولی ها نازل تر باشــد و سطح کیفی 
پایین تری داشته  باشد. بنابراین به نظرم 
فیلم ها باید فارق از جریانــات، البی ها و 

افراد پشت سر آن، باهم سنجیده شوند.

هفت فیلم اولی در فجر چهلم
علی رغــم اینکه بخش فیلم اولی ها حذف شــده 

اما همچنان شــاهدیم که هفت فیلم اولی در کنار کارگردان های 
قدیمی تر توانستند خودشان را باال بکشــند و به جشنواه راه پیدا 
کنند. این اتفاق بســیار مهمی اســت چون کامال روشن است که 
آینده برای جوان ها اســت و سینما کار ســخت و جوانانه ای است. 
طبیعتا فیلمسازان مســن  تری مثل »اسکورســیزی«، »کلینت 
ایستوود« و در ایران خودمان مانند »مسعود کیمیایی« می توانند 
فیلم بسازند اما ما راجع به استثناها حرف نمی زنیم. قاعده جریان 
فیلمسازی، هم در کشــور ما، هم در جهان گروه سنی جوان 20 تا 

50 سال است.
اگر جوان ها ورود نکنند ســینما اســیر کارهای الغر می شود. 
حضور آن ها ســینما را به سمت ژانر اکشــن، اجتماعی، معمایی 
و هیجان می بــرد. کارهایی که احتیاج به یک جــوان دارد واگرنه 
هرکسی دوست دارد روی صندلی کارگردانی بنشیند و یک فیلم 
آپارتمانی و اجتماعی را در باغ و شــمال هدایــت کند. در مجموع 
همین که جوان ها به جشنواره آمدند مهم است. تا آنجایی که من 
یکی از فیلم ها را کامل و بعضی ها را تاحدوی دیدم، متوجه شــدم 

فیلم ها و فیلمسازان جوان از منظر تکنیک حرف های زیادی 
برای گفتن دارنــد. حتی فرم و ســاختار 
می شناســند. چیزی که متاســفانه دیگر 
در فیلمسازان ســنتی ما وجود ندارد چرا 
که اساســا از فرم دور شــده اند اگر هم کار 
می کنند به شــدت محتــوا زده و درگیر 

چیزهای کهنه می شوند.
دیدن برخی فیلم ها و حواشی 

برنامه  هفت
این یک حاشیه بود که درست شد. من 
از فیلم های بخش مسابقه فقط یک کار را 
دیدم. من همانطور کــه در »برنامه هفت« 
هم گفتم فقط فیلم های غیر بخش مسابقه 
را دیدم.  گفت وگوی ما با آقای »طوســی« 
درخصوص فیلم های پذیرفته نشــده بود. 
ایشــان ســر فصل بحث را باز کردند و 

اشاره به یکی دوتا از کارها داشتند.
ببینید بهتر اســت این قضیه را روشــن کنم . از این 22 فیلم 
جشــنواره، من موضوع 12-10 فیلمنامه را بدونه اینکه فیلم را 
دیده باشم می دانم. ســینمای ما یک سینمای دولتی است اغلب 
فیلم های بخش مســابقه، فیلم هایی هســتند که با سرمایه های 
بخش عمومی و دولتی ساخته شده اند. فیلمنامه هایی که به این 
بخش ها ارائه می شوند فقط در نهادهای دولتی خوانده نمی شوند .

 برای مثــال آقــای »محمدرضــا شــفیعی« فیلمنامه ای 
در خصوص شــهید بهشــتی برای جایی فرســتاده بود  ایشان 
عالوه بر آن جا به ســه جــای دیگر هــم آن کار را ارائــه دادند 
که مثال من در یکــی از آن فضاها کارشــناس ســینمایی بودم 
و طرح را خواندم. نباید فیلمســازها توقع داشــته باشــند وقتی 
فیلمنامــه خودشــان را به چنــد نهــاد دولتی ارائــه می دهند 
هیچکــس آن را نخوانــد طبیعتــا مدیــران نهادهــای دولتی 
 خودشــان در ســطح تخصصی نیســتند و مشاورانشــان آن را 

می خوانند .

من سال هاســت کارشناس ســینمایی بنیاد شــهید هستم. 
بسیاری از این فیلمنامه ها را که به عناوین مختلف به شهید، جبهه 

و... ارتباط دارد و به نوعی به بنیاد شهید ورود می کند را می خوانم.
برای مثال فیلم »مسیح پسر مریم« ساخته علی جعفرآبادی 
را من ندیدم اما یک مــاه و نیم پیش کامال قصه اش را شــخصی 
برای من تعریــف کرد که داســتان این فیلم بازســازی زندگی 
قیصراست. نمی دانم حاال که ساخته شــده دقیق همان است یا 
نه اما ما در ســینما هســتیم و ارتباط داریم. عالوه بر این روزی 
حدود 200 پیام برای صفحه شخصی من در اینستاگرام می آید. 
در کل می خواهــم بگویم فیلمنامه هایی که بــه نهادهای دولتی 
داده می شود را نمی توان نگه داشت. اگر کسی می خواهد داستان 
فیلمش را ندانند بایــد آن را در صندوق خانه اش نگــه دارد و با 

بودجه خودش آن را بسازد. 
گاهی ممکن است در پروژه ها عواملی باشــند که فیلم را لو 
بدهند. برای مثال یکی به همســرش می گوید، همســرش هم 
به دوســتش می گوید و دهان بــه دهان می چرخد. من ســالی 
100 تا 150 فیلمنامــه را می خوانم  نه اینکــه لزوما همه 
را کارشناســی کنم اما گاهــی برخی از 
دوســتانم برایم می فرســتند و می گویند 

»فهیم« نگاهی بینداز و نظرت را بگو. 
من در ســه نهاد مختلف جزو شوراها 
بودم و طبیعی است که داســتان خیلی از 
فیلم ها را می دانم. حاشــیه  درست کردن 
پیرامون این مسائل بی انصافی است چرا که 
عده ای دنبال موج و تبلیغات برای فیلمشان 
هستند. بدتر از این جریانات سیاسی است. 
عده ای کنــار رفته اند و عــده دیگری جای 
آن ها آمده اند . در ســینما شاهد هستیم که 
برخی با بودجه های عمومی بزرگ شده اند 
حتی یک ریال وارد این سینما نکرده اند اما 
حاال صاحب دم و دستگاه شــده اند در این 
شرایط ممکن است منافع این افراد به خطر 
بیفتد به همین دلیل به دنبال برخی حواشــی هستند در حقیقت 
قصد دارند از این نمد کوالهی برای خودشــان بســازند. به هرحال 
مسائل سیاسی و عملکرد بد برخی از مدیران هم موجب این شرایط 
شده است. فکر می کنم یکی از اشکاالت عمده این است که جریانات 
 سیاسی جدید نتوانسته یک جریان رسانه ای هم قد و قامت خودش 

راه بیندازد . 
زمان دولــت آقــای »روحانــی« دو روز فرصــت ندادند تا 
مدیــران در مراکــز بخش های مختلف ســینما، کالســورهای 
خودشــان را جمع کنند. می خواهــم بگویم ایــن جریانات هم 
وجود دارد. بنابراین این اشــکاالت همه دســت به دســت هم 
می دهند که جشــنواره را وارد فاز شــکنندگی و آسیب پذیری 
کنند. امــا خوشــبختانه جشــنواره راه خــودش را مــی رود. 
آقــای »محمد خزاعــی« و تمام بچه هــا تجربه دارنــد و حتما 
این مســائل را پیش ســر خواهند گذاشــت. بایــد بگویم من 
 در مجمــوع به جشــنواره امیدوار هســتم و ســینما را در حال 

پوست انداختن می بینم.

 .

علی رغم اینکه بخش فیلم 
اولی ها حذف شده اما همچنان 
شاهدیم که هفت فیلم اولی در 

کنار کارگردان های قدیمی تر 
توانستند خودشان را باال بکشند 

و به جشنواه راه پیدا کنند

یادداشت »محمدتقی فهیم«، منتقد سینما

اگر جوان ها ورود نکنند 
سینما اسیرکارهای الغر می شود


