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برگ برنده: تهیه کنندگی علی سرتیپی 
و بازی ساعد سهیلی

نکته جالب: حضور آرش آقابیک، طراح جلوه های ویژه میدانی

 

برگ برنده و نکات جالب 
شهرک هر دو اثر اکران روز

شمایل یک فیلم

فیلم: شهرک
ژانر: ملودرام اجتماعی

کارگردان: علی حضرتی که در پرونده کاری خود 
تهیــه کنندگــی در آثــاری چون»خداحافظــی طوالنــی« 
)فــرزاد موتمــن( و »نیمــرخ هــا« )زنده یــاد ایــرج کریمــی( 

دارد. را 
تهیه کننده: علی سرتیپی

»پــل چوبــی«، »شــهرموش ها2« و »شــکاف« مهمتریــن آثــار 

ــت. ــده اس ــام تهیه کنن او در مق
نویسنده: علی حضرتی

بازیگــران: ســاعد ســهیلی، مهتــاب ثروتــی، کاظــم ســیاحی 

  تبسم کشاورز

علــی حضرتــی عاقــه نویــد فاحتــی بــه 
بازیگــری را دســتمایه کار جدیــدش قــرار 
ــد  ــه او بع ــد ک ــر می رس ــه نظ داده و ب
ــر  ــن اث ــوک« در دومی ــازهای ناک از »س
ــه و  ــک قص ــراغ ی ــه س ــود ب ــینمایی خ س
ســوژه متفــاوت بــا بــازی ســاعد ســهیلی 
ــه  ــت. قص ــه اس ــی رفت ــاب ثروت و مهت
حساســیت  »شــهرک«  فیلــم  
 برانگیــز اســت و فیلــم بــه 

درســتی در مســیری قــرار می گیــرد کــه 
پیگیــری مخاطــب را همســو می کنــد. بــه 
ــه ای  ــم او قص ــردان، فیل ــن کارگ ــه ای گفت
ــن  ــه همی ــاده  دارد، ک ــی س ــه ول چندالی
خصوصیــت »شــهرک« را بــه اثــری چنــد 

ــد.  ــل می کن ــدی تبدی بع
بــا  گفت وگویــی  در  حضرتــی  علــی 
ــا در  ــواالت م ــه س ــا« ب ــه صب »روزنام
چالش هایــش  و  فیلــم  ایــن  خصــوص 
ادامــه  در  کــه  اســت  داده  پاســخ 

. نیــد ا می خو

علی حضرتی نویسنده و کارگردان »شهرک«:

جـشنواره فــجر 
فقط اختتامیه و جوایزش نیست

خــأل ژانــر 
در مهمترین جشنواره سینمایی ایران

  مسعود کارگر
چرا در مهمترین جشنواره سینمایی ایران  در طول این سال ها، تنوع موضوعی نداریم و با 

خأل شدید ژانر به معنای واقعی مواجه هستیم؟
چهل سال از برگزاری رســمی رویداد ســینمایی فجر می گذرد، اینکه این رویداد به چه 
هدفی پایه گذاری شد و در طول این سال ها چقدر به آن هدف نزدیک یا دور شد، یک موضوع 
کامال جداســت، اما بحث اصلی این اســت که لزوما به طور خاص چرا ما در سینمای ملی و 
جشنواره ای از داشــتن ژانر و تنوع آن محروم بوده و هســتیم و با گذشت چهل سال تجربه و 

آزمون و خطا هنوز هم در دو یا سه نوع ژانر و سوژه گیر کرده و درجا می زنیم.
عمده موضوعات و ژانرهایی که در این ســال ها تولید کنندگان به سمت آن رفته و تولید 
اثر داشته اند، موضوعات اجتماعی در قالب ژانر ملودرام با سویه های اجتماعی بعضا سیاه بوده 
است. چرا به عنوان نمونه ما هرگز ژانر فانتزی، کمدی، وحشت، روانشناختی، تاریخی و سایر 
دســته بندی های موضوعی آنهم به معنی و مفهومی واقعی آن در تولید آثار جشنواره ای فجر 
نداشته یا کم داشــته ایم و سازندگان عمدتا ســعی کرده اند از هویت ملی آن به منظور تاکید 
بر معضالت اجتماعی و خانوادگی خاصه معضالت حساســیت برانگیز مانند موارد اخالقی، 
جنســی و عقیدتی بهره ببرند و طوری جلوه دهند که کلیت دغدغه سینمایی و هنری هول 
این محور می چرخد و اگر بخواهیم در این میدان بقا داشته باشیم باید هر چه تلخ تر و سیاه تر 
به موضوعات اجتماعی و خیابانی دامــن بزنیم. در حالی که با نگاهی از بیــرون به این اتفاق 
یک سوال بزرگ مطرح می شــود که چه در متولیان فرهنگ و هنر و چه سازنده، تولید کننده 
و ســرمایه گذار و چه در اهالی ســینما هیچ دغدغه و رویکردی در زمینه پرداخت به ســایر 
موضوعات و ژانر های اســتاندار جهانی وجود ندارد و یا کسی جســارت پرداخت به آن را پیدا 

نکرده است.
البته در چندسال اخیر عده ای تا حدودی به این دغدغه ورود پیدا کرده و سعی داشته اند 
آثاری با دسته بندی متفاوت و ساختار شکنانه نسبت به کلیشه های مرسوم داشته باشند، که 
تعداد آن ها بسیار کم و کیفیت و مضمون آن ها بشدت متوســط و پایین بوده، به حدی که از 

منظر ماندگاری و پرداخت همیشگی به حساب نیامده یا کمتر مود توجه قرار گرفته اند.
از میان آثاری که کمی از کلیشــه دور بوده انــد، می توان به »ملک ســلیمان« بحرانی، 
»سرخ پوست« جاویدی، »روز صفر« ملکان، و »منصور« ســیاوش سرمدی اشاره کرد که به 
دور از کلیشه های مرسوم به ژانر در اســتاندار واقعی آن روی آورده و ژانرهای تاریخی، اکشن، 
بیوگرافی، پرتره و معمایی رازآلود، را به شکل اورجینال عرضه کرده اند. البته بودند آثاری که 

سعی داشته اند در ژانر واقعی اثر را ارائه کنند، اما یک های کپی بیش از آب درنیامده است.
اصوال پرداختن به خیلی از ژانرها به تبعیت از تقســیم بندی جهانی هم به ذهن کمتر 
کسی خطور می کند، چه برسد به اینکه، خواسته شــود ژانری بر اساس مفاهیم ایدئولوژی 
بومی ساخته و پرداخته شود، که در این حوزه کلیت سینمای فعلی ایران بنا به مالحظات، 
محافظه کاری، ترس از دست دادن جشــنواره های جهانی و افتخارات احتمالی و نیز برائت 
جســتن همکاران نه تنها روی به چنین ژانرهایی نمی آورند، بلکه سعی می کنند اگر کسی 
هم خواست اقدامی کند، مانعش شــوند یا منکوبش کنند. ژانرهایی مانند تاریخی-انقالبی، 
ایدئولوژیک-آیینی، اقتباسی-پرتره-بیوگرافی و وحشت-معمایی-رازآلود-جنایی از جمله 
ترکیب ژانرهایی هستند که هیچ پرداختی نه تنها جسورانه که سطحی هم نسبت به آن ها 
نشده اســت و کمتر ســازنده ای به آن رو آورده و اگر آورده با محدودیت و مخالفتی مواجه 

شده است.
باید با یک تحول ســاختاری و بازآرایی رویکردی در بحث نظارتــی و اجرایی و نیز تحول 
ذهنی سازندگان و فراهم آوردن بســتر کشــف و حمایت از جوانان، این عرصه و نیز تقویت 
زیرساخت های مورد نیاز، پرداخت چند وجهی به ژانر اورجینال در آثار نمایشی و تصویری ما 

بیشتر شده و بهبود یابد تا اینکه شاهد تکرار در موضوعات و پرداخت ها نباشیم.


