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  شــما ســال ها در جشــنواره فیلــم  فجــر 
حضــور داشــتید. کیفیــت فنــی جشــنواره را از 
ابتــدا تــا بــه امــروز کــه بــه 4۰ســالگی خــود 

ــد؟  ــه می بینی ــود چگون ــک می ش نزدی
زمانی که جشنواره به وجود آمد فیلم ها فقط در 
سالن نمایش داده می شــدند و وسایل تولید فیلم 
در اختیــار دولت بــود. پخش فیلم  هم براســاس 
درجه بندی توســط ارشــاد و فارابی جدول بندی و 
اکران می شــد، در نتیجه جشــنواره کارکرد 
مشخصی داشــت، در واقع دولت کمک 
می کرد فیلم ها تولید می شــدند، در 
جشــنواره به نمایش در می آمدند، 
نمایش شــان  مــدت  و  جــدول 
مشــخص می شــد و نهایتا خط و 
خطــوط تولید، پخــش و نمایش 
در ســال آینده معلوم میشــد. 
اما امروز، جشــنواره در حالتی 
برگزار می شــود که فقط سالن 
محل نمایش فیلم نیســت. 
یعنی االن از موبایل، تبلت 
گرفته تــا انــواع مانیتور و 
نمایــش  تلویزیون هــای 
خانگــی  همگــی تبدیــل 
شــده اند به محــل نمایش 

فیلم ها.
آن زمان ابزار تولیــد فیلم از 
قبیل دوربین، وســایل فیلمبرداری 
و صدابرداری همچنیــن نگاتیو، پوزیتیو 
و اینترمدیت را دولت مــی داد اما حاال دیگر 

انحصار وسایل تولید فیلم که فقط دســت دولت بود شکسته 
شــده و فناوری دیجیتال کارها را ساده ســازی کرد ه اســت . 
امروزه ابزار تولید فیلم در خیابان جمهوری و در ویترین تمام 
فروشــگاه ها به صورتی ساده سازی شــده، کوچک و ارزان در 
دسترس همه قرار گرفته است عالوه بر آن امکان نمایش  فیلم 
فقط در انحصار سالن  نیســت و اینترنت، وی او دی و نمایش 
خانگی می تواند فیلمهای سینمایی را به مخاطبان عالقه مند 

برساند.
  برگــزاری جشــنواره فجــر کمک کننــده بــه 
ــی  ــنواره معمول ــک جش ــط ی ــا فق ــت ی ــینما اس س

می شــود؟ محســوب 
در واقع فقط پوســته ای از جشــنواره قدیمی باقی مانده 
اســت که البته این خاصیت مثبت را دارد که در ســال یکبار 
سینما را در مرکز توجه مردم قرار می دهد. واگرنه برای اینکه 
از هنر سینما حمایت شود یا بتواند جلوی بازار سیاه و یا تاراج 
ماهواره ها را بگیرد هیچ نقشــی ندارد. فقــط همین مانده که 
در ســال تعدادی فیلم را به نمایش بگذارنــد، توجهات را به 
سینما جلب کنند، بودجه هایی بگیرند تا بتوانند امور اداری و 

سازمانی را بنا به طبع و سلیقه های جناهی بگذرانند.
  از نــگاه شــما بهتریــن دوره و بدتریــن دوره 

جشــنواره کــدام ســال ها بودنــد؟ 
من تمام دوره ها را با جزئیــات دنبال نکردم و در یاد ندارم. 
بهترینش شاید برای من دوره »ســیف اهلل داد« بود که داوران 
جشنواره از بچه های سینما بودند و تا حدودی توانستند روی 
مناسبات دولتی برای تصمیم گیری ها اثر بگذارند به خصوص 
که »سیف اهلل داد« با جمع داوران همراه بود و فیلم سینمایی 
»مصائب شــیرین« من امکان نمود پیدا کــرد. بدترینش هم 
برای من شاید دوره ای بود که فیلم ســینمایی »مرهم« را از 

جشنواره آن سال حذف کردند.

  احتمــال پربــار بــودن جشــنواره امســال را 
؟ هیــد می د

بستگی به فیلم هایی که نمایش داده می شوند دارد. البته 
به طرزی عجیــب و غریب خبری از بســیاری نام های پرآوازه 
نیست که شاید بخشی تقصیر کرونا باشد اما به هر حال از این 
جهت خوشحالم که آقای »مســعود کیمیایی« در جشنواره 

فیلم دارند و همچنان سرپا هستند.
ــی  ــه ارزیاب ــران را چگون ــینمای ای ــت س   وضعی

؟ می کنیــد
سینمای ایران حمایت مدیریتی و ملی خودش را از دست 
داده است. مثال »موسسه رسانه های تصویری« که وظیفه اش 
حمایــت از فیلم های داخلی و مبارزه با بازار ســیاه بود منحل 
شده اســت. سانســور و وجود ســخت گیری های سلیقه ای، 
سینمای ایران را تضعیف کرده اســت . غالبا فیلم ها به سمت 
کارهای تقلیدی می روند چــون اگر بخواهند بــه واقعیت ها 
بپردازند کاری دشوار اســت و با مقاومت روبرو می شوند. اگر 
به اســتعاره و کنایه پناه ببرند متهم به سیاه نمایی می شوند و 
اگرهم به سمت موضوعات سطحی، روزمره و صرفا مفرح بروند 
متهم به سواســتفاده و ابتذال می شوند. متاســفانه سینمای 
ایران در شرایط بدی قرار گرفته اســت. گویا تسلط  فیلم ها و 
ســریال های ترکی، اروپایی و خالصه غلبه بازار سیاه بر فضای 
دیداری و شنیداری موجبات رضایت مسئوالن را فراهم آورده 
است و هیچ اعتنای جدی به حل مشکالتی که کلیت سینمای 
ایران را به تنگنا و افول می کشاند وجود ندارد. انگار ترجیح بر 
کوچ اهالی سینما به سرزمین تولید سریال سازی های خنثی و 

شبه  ماهواره ای است. 
  بــا شــیوع کرونــا اکران هــای آنالیــن هــم 
پــا گرفــت، بــه عقیــده شــما ایــن اکران هــا 

بــود؟ بــه ســاختار ســینما  کمک کننــده 
االن 200 فیلم در نوبت اکران هستند. سالن ها جایی برای 
نمایش ندارند در نتیجه شــرایطی قطره چکانی برای اکران ها 
وجود دارد  . فیلم ها بدون معرفی، تبلیغ فراگیر و اثرگذار چند 
روزی اکران می شوند و بعد از پرده کنار می روند. واقعیت این 
است که سینمای ایران در بن بست نمایش گرفتار شده است 
و ادامه این وضعیت جز رکود، تنگنا و فقر برای اهالی ســینما 
نتیجه ای ندارد. تنهــا چاره پیش روی این ســینما مثل همه 
جای دنیا سرو ســامان دادن به نمایش خانگی با ده ها میلیون 
مخاطب بالقوه اســت که نه تنها می تواند بن بســت نمایش را 
بشــکند و مانع فیلمســوزی شــود بلکه می تواند زمینه ساز 
شکوفایی دوباره ای برای ســینمای ایران باشد. در حیرتم که 
عالقمندان به سینما و دلسوزان فرهنگ، هنر و رسانه مملکت 
چــرا کاری نمی کنند و قدمی کارســاز برای حل مشــکالت 

سینمای ایران برنمی دارند؟!

پیـــرترین

جــوان ترین

با سابقه ترین 

کارگردان:
مسعود کیمیایی _ 80سالگی _  خائن کشی _ فجر۴0
داریوش مهرجویی، آخرین حضور اشباح _ فجر32

بازیگر:
علی نصیریان _ مسخره باز _ فجر37

رقیه چهره آزاد _ مادر _ فجر
کم سابقه ترین / جوان ترین 

کارگردان :
سعید روستایی 26سال  _ ابدویک روز_ فجر3۴

کاظم دانشی2۹سال _ علفزار _ فجر۴0
یوسف حاتمی کیا 2۹ سال _ شمش طا_ فجر۴

بازیگر مرد:
مهدی اسدی در ۱2 سالگی، دوره چهارم و برای فیلم بهار

حسین عابدینی در 20 سالگی، دوره نوزدهم و برای فیلم باران
بازیگر زن:

ترانــه علیدوســتی در ۱8ســالگی، دوره بیســتم و بــرای مــن ترانــه ۱5 
ســال دارم

بــاران کوثــری در 2۱ســالگی، دوره بیســت و پنجــم و بــرای فیلــم خون 

ی ز با
میترا حجار در 23 سالگی، دوره شانزدهم و برای فیلم غریبانه

ــی  ــم عروس ــرای فیل ــم و ب ــالگی، دوره هفت ــی در 2۴ س ــا نونهال رؤی
ــان خوب

مینا الکانی در 25 سالگی، دوره سیزدهم و برای فیلم دیدار
بازیگر کودک و نوجوان:

مانیا علیجانی ۴ اثر)پرکارترین بازیگر کودک(
ــمیا  ــی - ش ــی رحمان ــوی - مان ــاره نورموس ــمی - س ــان قاس ارس

ــمیان ــرخ هاش ــی - امیرف ــیرزاد - روح اهلل زمان ش

ترین های چهل ساله

بهترین دوره جشنواره برای من دوره 
»سیف اهلل داد« بود 

تبسم کشاورز

علیرضــا داوود نژاد جــز آن دســته از هنرمندانی 
ــدای  ــر و از ابت ــف فج ــه در ادوار مخلت ــت ک اس
ــن  ــد ای ــوص رون ــته و در خص ــور داش آن حض

ــا  ــل دارد و کام ــی بدی ــه ای ب ــال تجرب ــل س چه
خصــوص  در  را  وی  حــال  و  حــس  می تــوان 
دوره هــای گوناگــون آن فهمیــد، داوود نــژاد بــا 
ــاری بعضــا خانوادگــی همیشــه مــورد توجــه  آث
ــی و  ــر س ــار و در فج ــومین ب ــرای س ــوده و ب ب

ــه  ــنای پروان ــر در ش ــوان بازیگ ــه عن ــتم ب  هش
حاضــر شــد.  گفت وگــوی »صبــا« را بــا علیرضــا 
داوود نــژاد، نویســنده، تهیه کننــده و کارگــردان 
ســینما در خصــوص چهلمیــن دوره فجر ســینمای 

ایــران را در ادامــه می خوانیــد.


