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نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

«وارش» در گویش مازندرانی به بارش ،باریدن و باران گفته میشــود 19 .سال است جشنواره فیلمی به همین نام در استان مازندران برگزار
میشــود .این جشــنواره از قدیمیترین جشنوارههای مازندران و ایران است که با هدف نمایش فیلمهای کوتاه مستند و داستانی و با موضوع
فرهنگ عامه در مازندران برگزار میشــود .در واقع جشنواره فیلم «وارش» اولین جشنواره موضوعی فیلم کوتاه در ایران است که در دی ماه
 1378با تکیه بر نیروهای جوان و خالق و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی مازندران در قالب جشــنوارهای استانی با محوریت
فرهنگ عامه در مازندران و شهر بابل آغاز به کار کرد .در حال حاضر جشنواره «وارش» در گستره ملی و بینالمللی برگزار میشود و محدود به
استان مازندران نیست .بخش ملی آن با موضوع فرهنگ عامه و آداب و رسوم در سه محور سنتهای رفتاری ،گفتاری و زیستی ،دربرگیرنده
آیینهای گوناگون ،الالییها ،قصهها ،زیست و معماری در مناطق مختلف ایران است .در واقع هدف جشنواره «وارش» ،چنانچه در آییننامه
آن آمده ،توجه به فرهنگ عامه در تولید آثار ســینمایی ،کشــف و معرفی تولیدات و اســتعدادهای مختلف در سطح ایران که به این موضوع
پرداختهاند ،و همچنین تعامل و ارتباط با فیلمســازان و صاحبان آثار کشورهای حاشــیه دریای کاسپین از طریق پرداختن به میراث مشترک
فرهنگی و تاریخی و تقویت تعاملهای بین منطقهای در حوزه سینماست.
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اولین دوره جشــنواره «وارش» دی ماه ســال 1378
با اســتقبال بسیار خوب به صورت اســتانی برگزار شد.
برنامهریزی مناســب بــرای نمایــش فیلمها و فضای
صمیمی و خوبی که در جشــنواره بود ،باعث شــد این
جشنواره مســیرش را پیدا کند و دورههای دیگر آن نیز
برگزار شــود .در نخســتین دوره این رویداد فیلمها در
بخش مســابقه ،تصویر آفتاب و نمایش ویژه به نمایش
درآمد .همچنین نکوداشــت و مرور آثار اســتاد خسرو
سینایی از دیگر برنامههای این دوره جشنواره بود.
دومیــن دوره جشــنواره مهــر ماه ســال  79با حضور
ی خراســان ،گیالن ،مازندران ،سمنان و
استانها 
گلستان در گســتره منطقهای برگزار شد .در این
دوره جشنواره  306اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال
شد و  52اثر در بخش مسابقه به نمایش درآمد.
سومین دوره جشــنواره سال  81همزمان با روز
ملی ســینما و با همکاری اســتانداری ،اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اســامی و مرکــز بینالمللی
گفتوگــوی تمدنهــا و ســازمان هواپیمایی
جمهوری اســامی ایران (هما) برگزار شد .این
دوره جشــنواره فیلــم «وارش» عالوه بر تفاوت

موضوعــی و جغرافیایی ،در ســاختار برنامهریزی و نوع
اجرا نیز دچار تغییرات اساســی شــد .در این دوره برای
اولین بار شــورای سیاســتگذاری عهدهدار برنامههای
کالن و تدوین سیاستهای جشنواره شد.
در چهارمین دوره جشنواره که مهر ماه سال  83برگزار
شد ،پس از تصویب شــورای سیاستگذاری جشنواره،
گســتره جشنواره بینالمللی شد که با حضور فیلمسازان
کشورهای روســیه ،آذربایجان ،قزاقستان و گرجستان
برگزار گردید .این دوره شــاید دوره طالیی جشــنواره
«وارش» بود .چهرههای مشــهور ســینمایی ،از جمله

مدیر مدرسه فیلم مســکو ،از کشورهای حاشیه خزر به
جشــنواره آمدند و فضای جشنواره از این دوره به سمت
استانداردسازی حرکت کرد.
جشنواره «وارش» در پنجمین دوره با تغییر و تحوالتی
که در مدیریت و تیم اجرایی انجام شد ،به کار خود ادامه
داد و آبان ماه ســال  89ششمین دوره آن با  837فیلم
برگزار شــد .این روند در دوره هفتم نیز ادامه پیدا کرد
و هشتمین دوره جشــنواره  29دی تا  2بهمن در سال
 93برگزار شد.
اکنون دوره نهم جشــنواره «وارش» با قدرت بیشــتر،
نظم فکری درســت و با حضور کارشناســان و
متخصصان ایــن حوزه در حــال برنامهریزی و
اجراست .از جمله برنامههای این دوره ،دعوت از
کارشناسان مجرب سینما ،اعم از فیلمنامهنویسان،
کارگردانان ،منتقدان و مدرســان ســینما برای
حضور در هیئتهــای انتخاب و داوری و بهویژه
برگزاری نشستهای تخصصی نقد و بررسی آثار
و همچنیــن برگزاری چنــد کارگاه تخصصی در
حوزه سینماست که میتواند بر کیفیت محتوایی
جشنواره بیفزاید.

توجه به فرهنگ عامه
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بــا توجه به اهمیت و جایگا ِه فرهنگ عامه و موضوعات بومی و فرهنگی
که در بین اقــوام گوناگون ایرانی وجود دارد ،این جشــنواره میتواند به
تقویت و تحکیم بنیانهــای فرهنگ ملی و ایرانی کمک کند و از جاذبه
ســینما و جذابیتهای فرهنگ بومی و قومی در جهت اعتالی فرهنگی
کشــور بهره ببرد .با توجه به اینکه در عصر رسانهایشده امروز ،فرهنگ
پرزرقوبرق مدرن در حال کمرنگ کردن درخشش فرهنگهای بومی و
قومی اســت ،جشنواره «وارش» فرصتی فراهم میکند تا از طریق سینما
بتوان عناصر و مولفههای ارزشــمند فرهنگ قومــی و بومی و درنهایت
فرهنگ عامه ایرانی را در قالب آثار ســینمایی از جمله فیلم کوتاه ،مستند
و انیمیشــن صورتبندی کرد و بهویژه نسل جوان را که از فرهنگ کهن
ایرانی فاصله گرفته و شــناخت کمی نســبت به آن دارد ،با گنجینههای
فرهنگ عامه و فرهنگ بومی آشــنا کرد و زمینهها و بســترهای الزم را
برای احیا و اعتالی آنها فراهم کرد.
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اســتواری مرزها و صیانــت از فرهنگ و هنر ایرانی
بر عهده اقوام گوناگون این کشــور است و ایرانیان
با قومیتهای متعدد و آداب و رســوم و گویشهای
مختلف ،در کنار یکدیگر استوار و محکم ایستادهاند.
البته ســینمای ایران از این اقوام کمتــر بهره بُرده
است .جشــنواره «وارش» به واسطه توجه به مسئله
قومیتها و اهتمام به تنوع قومی و زیســتی ،اهمیت
جایگاه اقوام در تولیدات سینمایی و پرداخت جدیتر
به آنها را برجسته میکند .اساسا یکی از کارکردهای
مهم این جشنواره تحکیم پیوند سینما و اقوام ایرانی
اســت .شناخت و بازشناســی ظرفیتهای قومی در
بازنمایی ســینمایی میتواند هم به نمایش مولفهها
و توانمندیهــای گوناگون اقوام ایرانی کمک کند و
هم به شــخصیتپردازی و خلق قهرمانهای قومی
که اصالت و هویت ایرانــی را به نمایش میگذارند.
ضمن اینکه این جشنواره فرصتی برای گردهمایی
فیلمسازان و سینماگران از اقوام مختلف ایرانی است
که همه زیر چتر «وارش» به اعتالی فرهنگی کشور
میاندیشند.

بخش آیینها
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یکــی از بخشهای جشــنواره «وارش» که
بــه گســترش نشانهشناســی و ارزشهای
نمادین فرهنــگ عامه کمک میکند ،بخش
آیینهاســت ،کــه در این بخش با اســتفاده
از ظرفیتهــای محیطــی ،تئاتــر خیابانی و
فعالیتهای هنری ،اجرای موســیقی محلی،
نمایشگاه هنرهای تجسمی ،نمایش آیینهای
محلی ،پرفورمنس و برپایی گالرهای گوناگون
به معرفی توانمندیهــای فرهنگی و هنری
فرهنــگ عامه و موضوعات بومــی پرداخته
میشود.
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از جمله ویژگیهای جشــنواره «وارش» این اســت که در خارج از تهران برگزار میشود و به نوعی از
طریق پایتختزدایی و مرکزگریزی تالش میکند بساط و سفره فرهنگ و هنر را در نقاط دیگر ایران
پهن کند تا آنها که خارج از تهران زندگی میکنند نیز از برکات آن بهرهمند شوند .ضمن اینکه توجه
سینماگران و فیلمسازان را به ظرفیتهای جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی بومی جلب کرده و
متوجه پتانسیلهایی میکند که در سینما کمتر به آن توجه شده ،یا مورد بیمهری قرار گرفتهاند .برگزاری
جشنواره خارج از تهران فرصتی فراهم میکند تا سینماگران نیز نگاهشان به قابلیتهای سینمایی خارج از
پایتخت جلب شود و امکان تعامل با مخاطبان در سایر نقاط ایران برای آنها فراهم گردد.
جشــنواره «وارش» به واسطه برگزاریاش در منطقه شمال کشور که یکی از جذابترین قطبهای
گردشگری محسوب میشود ،همچنین به واسطه مرز مشترک دریایی و زمینی با کشورهای همسایه
دریای خزر ،از پتانسیل باالیی برای بهرهبرداریهای سینمایی و استفاده از ظرفیتهای طبیعی در راستای
تنوع زیســتی و فرهنگی در تولید آثار سینمایی برخوردار است و میتواند افقهای تازهای در این زمینه
بگشاید .در واقع جشنواره «وارش» زمینه همکاریهای سینماگران داخلی و همچنین سینماگران همسایه
را بهویژه در بازنمایی و روایت میراث مشترک فرهنگی و تاریخی ،فراهم میکند.

توجه به گردشگری هنری
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جشــنوارهها عالوه بر کارکرد فرهنگی و هنری با محوریــت موضوع و حوزههای
فعالیتشــان ،جایگاهی اثرگذار در عرصههای اجتماعی نیز دارند .جذب گردشگر به
کشــورهای برگزارکننده جشــنوارههای مطرح جهانی و منطقهای نقش موثری در
رونق اقتصادی میزبان دارد و سبب میشود گردشگری هنری به یکی از شاخههای
مهم گردشــگری در دنیا تبدیل شود .بر همین اساس ،نقش جشنوارههای بزرگ و
مطرحی مانند جشنواره کن یا جشــنواره کلرمون (فرانسه) ،همچنین جشنواره ایدفا
(هلند) در رونق کســبوکار شــهرهای میزبان یا حتی سایر شهرهای این کشورها
مشــهود است .جشنواره «وارش» میتواند نمونه کوچکی از چنین جشنوارهای باشد
و بهترین موقعیت برای تبدیل شدن به این برند فرهنگی و اقتصادی است .با توجه
به جاذبههای گردشگری قدرتمندی که در مازندران وجود دارد ،این جشنواره قابلیت

باالیی برای رشد و توسعه گردشــگری هنری دارد .وجود موزهها ،باغ گالری ،خانه
نقاشی ،موزههای مردمشناسی ،کارگاههای ساخت ساز ،کارگاههای صنایع دستی و
گردشگری ،سفالگری و گالریهای متعددی که در سطح استان وجود دارد ،ظرفیت
و پتانســیل خوبی برای رونق گردشگری هنری و بهطبع رونق اقتصادی در منطقه
است که از برکات برگزاری جشنواره «وارش» در این استان محسوب میشود.

چهرههای شاخص
جشنواره «وارش» در ادوار مختلف
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داریوش مهرجویی

خسرو سینایی

جهانگیر الماسی

پوران درخشنده

کیانوش عیاری

خسرو معصومی

از افتخارات جشــنواره «وارش» در ادوار گذشــته حضور چهرههای شاخص
فرهنگی و هنری در آن اســت .حضور این چهرهها و شــخصیتهای مهم
فرهنگــی و هنری ،چه در مقام مهمان و چه در میان هیئت انتخاب و داوری،
بر اعتبار این جشنواره افزوده است .مهمترین چهرههایی که در ادوار مختلف
با جشنواره همکاری داشتهاند ،عبارتاند از :داریوش مهرجویی ،خسرو سینایی،
بهمن قبادی ،فاطمه معتمدآریا ،کیانوش عیاری ،مهدیهاشــمی ،خســرو
معصومی ،نیکی کریمی ،ابراهیم مختاری ،مسعود فروتن ،امیرشهاب رضویان،
هوشنگ مرادی کرمانی ،مهرداد اسکویی ،بهزاد خداویسی ،جابر قاسمعلی ،پرویز
جاهد ،مینو فرشچی ،عزیزاهلل حمیدنژاد ،احمد طالبینژاد ،طهماسب صلحجو،
شهرام مکری ،بهرام عظیمی ،عزیزاهلل حاجیمشهدی ،جمشید ارجمند ،فرهاد
ورهرام ،احمد ضابطی جهرمی ،نورالدین زرینکلک ،حســین ترابی ،همایون
امامی ،اســماعیل بنیاردالن ،وحید نصیریان ،محمدحسین مهدویان ،فرشاد
فرشته حکمت و ارد عطارپور ،جهانگیر الماسی ،پوران درخشنده و جعفر پناهی.

ابراهیم مختاری

مسعود فروتن

امیرشهاب رضویان

نیکی کریمی

فاطمه معتمدآریا

محمدعلی سجادی

ارد عطاپور

هوشنگ مرادی کرمانی

مهدی هاشمی

نورالدین زرین کلک

حسین ترابی

همایون امامی

اسماعیل بنی اردالن

فرشاد فرشته حکمت

وحید نصریان

محمدحسین مهدویان
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طهماسب صلح جو

شهرام مکری

بهرام عظیمی

عزیزاهلل حاجی مشهدی

جمشید ارجمند

فرهاد ورهرام

احمد ضابطی جهرمی
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مهرداد اسکویی

بهزاد خداویسی

جابر قاسمعلی

پرویز جاهد

مینو فرشچی

عزیزاهلل حمیدنژاد

احمد طالبی نژاد
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سازمانهای مشارکتکننده در ادوار مختلف

با توجه به اعتباری که جشــنواره «وارش» به دســت آورده ،ســازمانها و نهادهای فرهنگی و هنری مختلفی با آن همکاری کرده و به عنوان
ســازمانهای مشــارکتکننده حامی این جشنواره بودهاند .از جمله میتوان به مشارکت سازمان امور ســینمایی کشور ،استانداری مازندران ،مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی ،هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) ،مرکز بینالمللی گفتوگوی تمدنها ،شبکه مستند سیما ،شبکه دوم
ســیما ،مرکز بینالمللی یونیسف ،بنیاد سینمایی فارابی ،ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،خانه سینماگران جوان ،انجمن سینمای جوانان
ایران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران ،مخابرات مازندران و ایران خودرو مازندران در ادوار گذشته اشاره کرد .در دوره
جدید نیز ســازمان امور ســینمایی و سمعی و بصری ،کمیسیون ملی یونسکو در ایران ،موسسه فرهنگی اکو ،استانداری مازندران ،سازمان مدیریت
و برنامهریزی اســتان مازندران و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران از جمله سازمانهای مشــارکتکننده در برگزاری نهمین جشنواره
بینالمللی «وارش» هستند.

ظرفیت سالنهای نمایش فیلم
جشنواره «وارش»

سینما آرامش رامسر

سینما آزادی بابل

سینما کانون ساری

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

سینمای هنر و تجربه بابل

The 9th Varesh International Film Festival

*سینمای هنر و تجربه بابل 250 :صندلی ( 2سالن)
*سینمای آزادی بابل 250 :صندلی

*سینما کانون ساری 150 :صندلی
*سینما آرامش رامسر 150 :صندلی
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اولین دوره جشنواره فیلم «وارش»

 14تا  17دی 1378
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جشــنواره فیلم «وارش» اولین جشنواره موضوعی فیلم کوتاه در ایران است
که در دی ماه  1378با تکیه بر نیروهای جوان و خالق و با حمایت اداره کل
فرهنگ و ارشاد اســامی مازندران در قالب جشنوارهای استانی با محوریت
فرهنگ عامه در مازندران و شــهر بابل آغاز به کار کرد .در نخســتین دوره
این رویداد فیلمها در بخش مســابقه ،تصویر آفتاب و نمایش ویژه به نمایش
درآمد .همچنین نکوداشت و مرور آثار استاد خسرو سینایی از دیگر برنامههای
این دوره جشنواره بود.
در این دوره  207فیلم به دبیرخانه جشنواره رسید که  81فیلم در بخشهای
مختلف به نمایش درآمد.
هیئت انتخاب:

مصطفی مکبری ،محمدعلی غریقــی ،محمد محمدی ،عزیزاهلل محمدپور،
میرصفی اندیکالیی

هیئت داوران:

مهرداد اسکویی ،مسعود فروتن ،جعفر توکلی ،سلیمان رضایی ،افسانه منادی

مهمانان ویژه:

خسرو ســینایی ،محمدعلی سجادی ،خسرو معصومی ،بهمن قبادی ،پرویز
جاهد ،نادر مقدس ،فردوس حاجیان ،علیرضا امینی ،انوشه منادی
دکتر دالور بزرگنیا ،مدیرکل وقت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران ،دبیر
این دوره و مهدی قربانپور مدیر اجرایی جشنواره بودند.
برخی از فیلمهای به نمایش درآمده در اولین دوره جشنواره «وارش»:

سهمیه دفتر ،ماهی خدا ،زندگی در مه (بهمن قبادی) ،سیلک ،تیتی و َلوا
(محمدعلی سجادی) ،چکاوک و علفزار (پرویز جاهد) ،کچال (نادر مقدس)،
مال خدیجه و بچهها (ابراهیم مختاری) ،گته مردی (خسرو معصومی) ،او چه
میبیند (فیما امامی)
مجموعه فیلمهای کوتاه خسرو سینایی :فعل مجهول ،سرگردانی بچهها،
آن ســوی هیاهو ،سردی آهن ،حســین یاوری ،قصه کوتاهی ،شرح
حال ،سرمرز ،فرار
مجموعه مســتندهای فرشاد فداییان :سنگ مادر خاموش،
او و پرندههایش ،گولش منزل ،دام ،مسافران کوچک،
سفر بیانتها

دومین دوره جشنواره فیلم «وارش»
 11تا  14مهر 1379

هیئت داوران:

جعفر توکلی ،ســاعد نیکذات ،مســعود امامی ،رضا
سبحانی

مهمانان ویژه:

عزیزاهلل حمیدنژاد ،همایون امامی

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

هیئت انتخاب:

ســیداحمد طاهرپور ،میرصفــی اندیکالیی ،عزیزاهلل
محمدپور ،تقی قاسمپور ،علی همتی

دســتبافتههای عشــق (عباس مهاجران) ،توازن
نامحدود (حســین ضیایی) ،خوشههای عشق (افسانه
منادی) ،انسان ســپید (ناصر ضمیری) ،بدیل (ساتیار
امامی) ،طرقــه (علی عابدی) ،اســک وش (مهدی
حیدری) ،قشــنگ روجم (بهزاد رسولزاده) ،سیم نما
(مصطفــی مکبری) ،خانه مــادریام مرداب (مهرداد
اســکویی) ،زمزمههای بینشــان (رضا مجلســی)،
دیروز ،امروز ،فردا (محمدعلیهاشمپور) ،خیلی خیلی
خصوصی (رضا بهرامینژاد) ،سرزمین جان (کیارنگ
اعالیی) ،صید در پی صیاد (نادر شیخاالسالمی) ،چله
(محمد مقیمپــور بیژنی) ،با من از گلها بگو (فرحناز
آســوده) ،رقص عشــق و دخمه (بهزاد خداویسی)،
دلوازه (حسین قناعت)
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ی خراسان،
دومین دوره جشــنواره با حضور استانها 
گیالن ،مازندران ،ســمنان و گلســتان در گســتره
منطقهای برگزار شــد .در این دوره جشنواره  306اثر
به دبیرخانه جشنواره ارســال شد و  52اثر در بخش
مسابقه به نمایش درآمد.

برخــی از فیلمهای به نمایش درآمده در دومین
دوره جشنواره «وارش»:

سومین دوره جشنواره فیلم «وارش»
 21تا  25شهریور 1381
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ســومین جشنواره فیلم «وارش» همزمان با روز ملی ســینما با همکاری استانداری ،اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و مرکز بینالمللی گفتوگوی تمدنها و سازمان هواپیمایی
جمهوری اســامی ایران (هما) برگزار شد .سومین دوره جشــنواره فیلم «وارش» عالوه
بــر تفاوت موضوعی و جغرافیایی ،در ســاختار برنامهریزی و نوع اجــرا نیز دچار تغییرات
اساســی شد .در این دوره برای اولین بار شورای سیاستگذاری عهدهدار برنامههای کالن
و تدوین سیاستهای جشنواره شد .شورای سیاستگذاری جشنواره را تعدادی از هنرمندان
و چهرههای شاخص ملی تشکیل دادند.
خسرو سینایی ،ابراهیم مختاری ،محمدعلی ســجادی ،جعفر توکلی ،مهدی قربانپور ،نادر
مقدس و افسانه منادی در این ترکیب حضور داشتند.
جشــنوارههایی که در دورههای گذشته به صورت استانی و منطقهای به اجرا درمیآمد ،بر
حســب رأی و تصویب شورای سیاستگذاری به جشنواره ملی تبدیل شد تا امکان حضور
طیف بیشتری از فیلمســازان فیلم کوتاه و مســتند را فراهم کند .شورای سیاستگذاری
وظیفه تدوین آییننامه و سیاستهای کالن جشنواره را عهدهدار شد.
در این دوره جشنواره  831عنوان فیلم کوتاه با موضوع فرهنگ عامه به دبیرخانه جشنواره
رسید که از میان آنها  86فیلم برای رقابت در بخش مسابقه انتخاب شد.

هیئت انتخاب:

فاطمه معتمدآریا ،ارد زند ،انوشه منادی ،بهزاد خداویسی

هیئت داوران:

هوشنگ مرادی کرمانی ،جعفر پناهی ،مهرداد اسکویی ،محبوبه هنریان ،مسعود امامی
نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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برخی فیلمهای به نمایش درآمده در سومین دوره جشنواره «وارش»:

اجارهنشین (محمود کیانی فالورجانی) ،آتا (کریم عظیمی) ،آمنه خاله (مهدی منیری) ،آن شب (جمشید
یداللهی) ،آوای خاک (زندهیاد کوروش گرمســاری) ،پدر آسمانی (پیمان نهانقدرتی) ،پرند خیال (صابر
فرزانــهوش) ،پولکه یک آییــن مذهبی (مجید صباغ بهروز) ،تا ســاعت دو (حمیــد زرگرنژاد) ،تلفنی
برای ( oنیما جاویدی) ،جزیره (صفورا احمدی) ،چاه (بایرام فضلی) ،چشــمانداز زرد (آنت ســیمونیان)،
چشــماندازهای ســیاوشآباد (کیوان علیمحمدی ،امید بنکدار) ،چل یاسین (محمد فیضی) ،حتما امروز
(بیژن زمان پیرا ،بتین قبادی) ،در دامن ســکوت (پناهبرخدا رضایی) ،روزنامه (محمدعلی صفورا) ،زمان
مرده (فرزین محمودزاده) ،شمشــیر در نیام (بابک شیرینصفت) ،قطعه ناتمام (علی عسگری) ،کاروان
(محسن امیریوسفی) ،کپال (حسین ریگی) ،کسوف به روایت باد (جواد امامی) ،کسوفی که از آسمان به
زمین افتاد (مانی پتگر) ،کنسرو ایرانی (محمد شیروانی) ،الالیی برای بیداری (ناصر ضمیری) ،مسافران
نیــاز (عبدالرضا کاهانی) ،مرغها تخم نمیگذارند (فرهاد مختــاری) ،ورجم (محمد مقدم) ،وقایعنگاری
ش هاشمی صدیق) ،قصه مرا پایانی نیست (رضا مجلسی) ،هاوار (رحیم ذبیحی)،
یک فیلم زنانه (مهرنو 
یو (کیارنگ عالیی)
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چهارمین دوره جشنواره فیلم «وارش»
تعداد آثار ارسالی ۹۲۷ :عنوان
هیئت انتخاب فیلمهای ایرانی:

فاطمه معتمدآریا ،پوران درخشــنده ،ارد عطارپور ،فرشاد فرشته حکمت ،مهدی
هاشمی ،خسرو معصومی ،محمدعلی صفورا
هیئت داوران:

داریوش مهرجویی ،دکتر نورالدین زرینکلک ،احمد ضابطی جهرمی ،امیرشهاب
رضویان ،نیکی کریمی ،محمدرضا شریفی
هیئت انتخاب آثار بینالملل:

مهدی قربانپور ،محمدرضا رضایی کاوه ،اربیل اخماتوف

برخی از فیلمهای به نمایش درآمده در چهارمین دوره جشنواره «وارش»:

19

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

The 9th Varesh International Film Festival

آبگینه (داریوش یاری) ،با چشــمان باز (حمیدرضا قطبی) ،بیچیبن چی (هوشــنگ فضلی)،
بادهای مالیم (مهرشــاد کارخانــی) ،بجنگ زمینی (رایا نصیری) ،تمام زندگی من (ســالم
صلواتی) 48 ،ســاعت مرخصی برای گروهــان (مهران مهری) ،خاک خــوب (علی زمانی
عصمتی) ،خدایم کجاســت (ابوالفضل صفاری) ،خواب طوالنی مرغ دریایی (فرهاد نصیری)،
راه رفتن در مه (مجید برزگر) ،روایت مرگ نازلی از زبان یک جنگیر عاشــق (جواد امامی)،
راهی که پل نداشت (تقی اسفندیار) ،سکوت (لیال نقدی پری) ،سنگر روبهرو (بایرام فضلی)،
غفلت (زندهیاد ســعید مترصــد) ،قربانی (پناهبرخدا رضایی) ،گردنبند (سوســن شــمس)،
مردمکهای پریشــان (طوفان نهانقدرتی) ،همســفر خاموش (الهام حسینزاده) ،ژیله مو
(ابراهیم ســعیدی) ،آقایان پرنده (رضا بهرامینژاد) ،به فراو (رحیم مرتضیوند) ،ترانه گمشده
(مهتا نیلفروشــان) ،خاطره ازلی (مهدی اسدی) ،در دامان سرخکوه (محمدرضا وطندوست)،
دلم میل سفر دارد (مجید قربانی آهودشتی) ،سایه غبار (محمدصادق جعفری) ،کرب (مهدی
منیری) ،کشتی نوح (سودابه باباگپ) ،کمی هم برای من معلق بزن (آرزو برادران ابراهیمی)،
میلکان (مینو کیانی) ،نفت سفید (محمو رحمانی) ،چتر خیس (بهمن دادفر) ،خونه نگار (علی
مالقلیپور) ،من پاککننده هســتم (کیارش انوری) ،اینجا پرنده بود (سهیال نیکسرشت)،
جاده (حسین ریگی) ،قطار (بابک نظری) ،کله کدو (سعید پنجی) ،باران (بهزاد رسولزاده)

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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پنجمین دوره جشنواره فیلم «وارش»

 30بهمن تا  ۳اسفند 1386

در این دوره جشــنواره  1068عنوان فیلــم کوتاه با موضوع فرهنگ عامه و آزاد
به دبیرخانه جشــنواره رســید که از میان آنها  103فیلم برای رقابت در بخش
مسابقه انتخاب شد.
هیئت انتخاب:

مهدی حقیقی ،ســیروس حســنپور ،مســعود امامی ،محمد جعفری ،عزیزاهلل
حاجیمشهدی
هیئت داوران:

کیانوش عیاری ،مینو فرشچی ،احمد طالبینژاد ،جمشید ارجمند ،جابر قاسمعلی

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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ششمین دوره جشنواره فیلم «وارش»
 2تا  5آبان 89
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ششــمین جشــنواره سراســری فیلم کوتاه «وارش» در مجتمع
سینمایی ارشاد بابل برگزار شد .در این دوره  ۸۳۷فیلم با موضوعات
مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
هیئت انتخاب:

محمدحســن مهدیپــور ،دکتر میــاد محقق ،حســین ضیایی،
محمدرضا وطندوست ،مریم رستمی

هیئت داوران:

حسین ترابی ،جهانگیر الماسی ،اســماعیل بنیاردالن ،طهماسب
صلحجو ،سیدناصرهاشمی
برخی فیلمهای به نمایش درآمده در ششمین دوره جشنواره
«وارش»:

ســکار (داریوش غریبزاده) ،رقص در غبار (امید وفایی) ،بچه مرز
(رضا جمالی) ،گوزنهای پابهماه (حســن قهرمانی) ،غروب حلزون
(آزاد محمدی) ،اینجا جادهها پایان ندارند (توفیق امانی) ،رویاهای

برفی (سالم صلواتی) ،قیلوله (نیما جاویدی) ،پیش از آنکه بگوییم
خداحافــظ (محمود غفاری) ،بان لــرزان (آرش رصافی) ،پیرمرد و
خط (پناهبرخــدا رضایی) ،در میان تاریکی (عماد خدابخش) ،اویان
(اســماعیل منصف) ،تاج خروس (آیدا پناهنده) ،خواب سرد (پیمان
نهانقدرتی) ،منظر (ســیدرضا رصافی) ،منها (کاظم مالیی) ،آلبوم
عکس (بهنام یوســفپور ،مصطفی امدادیان) ،آندو ســی (شهرام
مکــری) ،طنین (عاطفه خادمالرضا) ،جدول ،روزنامه و ســه نقطه
(نیمــا عباسپور) ،آدمها (ماشــااهلل محمدی) ،زمــان پایان (امیر
مهران) ،سنگشــکن و بیرق نور (صمد غالمزاده) ،ســورت (یاسر
خمسی) ،ســقا تاالر (مجید قربانی آهودشــتی) ،در نوبت انقراض
(غالمرضا کتــال) ،دکل بندها (علی احمــدی زرینکالیی) ،لمه
سو (تقی اســفندیار) ،آخرین خاطره جنگل (عبدالرحمن احتسابی
طبــری) ،ســه دار (مریم فتحیفر) ،دســتهای همــراز (مهدی
رسولپور) ،یک نســل یک درخت (داوود لطیفی) ،کدو قلقلزن
(مهدی روشــنضمیر طبری) ،برادران زمیــن (محمد صنگوری)،
اینجا بهشــت است نه برای من (امیر شــکرگزار) ،الالیی جنگ
(حبیب باوی ساجد) ،مشتی اسماعیل (مهدی زمانپور کیاسری)

هیئت انتخاب:

عزیزاهلل حاجیمشهدی ،شهرام مکری ،فریدون شیردل

هیئت داوران:

خسرو سینایی ،محمدعلی سجادی ،بهرام عظیمی ،ناصرهاشمزاده ،مینو فرشچی
برخی از فیلمهای به نمایش درآمده در هفتمین دوره جشنواره «وارش»:

آن دورها (رضا جمالی) ،الالیی جنگ (حبیب باوی ســاجد) ،حنانه (داریوش غذبانی) ،سربازها
لکلکها را دوســت دارند (سعید نجاتی) ،بازگشت (ســهیال گلستانی) ،نقطه صفر پیچکها
(زهرا خورشیدی) ،دیلیت (کاظم مالیی) ،پرواز غریب (کامران رضایی) ،سوین (نادر معصومی)،
روزنه (شهریار پورسیدیان) ،توکا (مهرداد شیخان) ،امین نگهبان شالیهای نورس (محمدعلی
هاشمپور) ،دختران شیرگاه (علی احمدی زرینکالیی) ،پایان دایره (احمدرضا کرمی)
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هشتمین دوره جشنواره فیلم «وارش»

 29دی تا  2بهمن 1393
هیئت انتخاب:

محمدحسین مهدویان ،وحید نصیریان ،کاظم مالیی ،الهام حسینزاده،
نادر معصومی
هیئت داوران:

هوشــنگ مرادی کرمانی ،فرهاد ورهرام ،جعفر صانعیمقدم ،مهدی جعفری،
وحید نصیریان ،مهرداد زاهدیان ،شهرام مکری

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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برخی فیلمهای به نمایش درآمده در هشتمین دوره جشنواره «وارش»:

زمســتان عشق و سایر قوانین (یاســر خیر) ،بیبی تولدت مبارک (حامد نوبری)،
حذف اضطراری (فهیمه آقاحســنی) ،درخت کهنســال (فرنوش عابدی) ،کورسو
(امید عبدالهی) ،سه سنجاقک (دالور دوستانیان) ،لیر (محمدرضا حافظی) ،ماهی
سرخشــده (لیال خلیلزاده) ،خونمردگی (محمد کارت) ،خر (آرش اســحاقی)،
این یک در نیست (حســین ضیایی) ،قناتهای شهر خاموش (پدرام پورامیری)،
آپارتمان مورچهها (توفیق امانی) ،من آبادان رفتم جنگ (کریم لکزاده) ،خورشید،
باغ ،پنجره (سعید شاهحسینی)( 11 ،مسعود حاتمی) ،نجس (بهرام و بهمن ارک)،
بادبادکهای بی باد (سالم صلواتی) ،آب شهر (یاسر طالبی) ،از طرف آنها (سعید
روستایی) ،کودکان دشت (سعادت رحیمزاده) ،عروسی مسلم (رضا جمالی)
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اهداف نهمین دوره جشنواره

تقویت و حمایت از آثار و فیلم هایی با محوریت مردم شناسی با تاکید بر موضوع فرهنگ عامه
ارتباط موثر با فعاالن عرصه فیلم کوتاه داستانی ،مستند و پویانمایی ومعرفی چهره های خالق به عرصه سینمای ملی
ارتباط با فیلمسازان کشورهای حاشیه دریای کاسپین وحوزه تمدنی میراث مشترک به منظور دستیابی به تحوالت نوین بین منطقه ای

محورها و موضوعات جشنواره :

الف -مسابقه ملی
همه آثار تولیدی در راستای اهداف و موضوعات جشنواره و در قالبهای داستانی ،مستند و پویانمایی میتوانند در این بخش حضور یابند.
ب -مسابقه بین الملل (میراث مشترک)
زبان پارسی میراث مشترک (ایران ،افغانستان و تاجیکستان ) و دریای کاسپین نیز میراث طبیعی (ایران ،آذربایجان ،روسیه ،ترکمنستان و قزاقستان ) است
این بخش رقابتی است وفیلم ها ی تولیدی که پس از  2015به تولید رسیده و به موضوعات مردم شناسی و مردمنگاری در حوزه تمدنی میراث مشترک (کشورهای
پارســی زبان ) و کشــورهای حوزه دریای کاســپین می پردازند به نمایش در خواهد آمد .همچنین بر اساس ضوابط جشنواره چند اثر توسط هیات انتخاب بخش ملی به
مسابقه بین الملل معرفی خواهند شد.
پ -مسابقه ترنه وا
ترنه وا به زبان مازندرانی یعنی (نسیم تازه)

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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الف -سنت های رفتاری
شامل فیلم هایی با محوریت برگزاری آیین ها و جشنهای ملی و مذهبی ،آداب و رسوم ،عرف و عادات ،بازی های عامیانه و...
ب-سنت های گفتاری
شامل فیلم هایی با محوریت قصههای عامیانه ،داستان های اخالقی ،حکمت آمیز و عاشقانه
الالیی ها ،آواها و نواها ،ترانه ها ،مرثیه ها ،اشعار بومی ،افسانه های کهن و َمثل و تمثیل و...
ج -سنت های زیستی
شامل فیلم هایی با محوریت معماری بومی ،شیوههای تولید در زندگی کشاورزی ،دامداری و صیادی و بهره برداری از جنگل ،صنایع دستی و دست بافته ها و پوشاک،
فرهنگ غذاهای بومی ،بازار و مبادله.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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برای توجه ویژه به مازندران -ســرزمین فرهنگ ،تاریخ و تمدن -فیلم هایی با موضوع آزاد که درجغرافیای مازندران ســاخته شده است در این بخش به نمایش و
رقابت خواهند پرداخت.
هیات انتخاب بخش سینمای ملی می تواند آثاری که همسو با موضوع این بخش جشنواره باشند را برای رقابت معرفی نماید.
ت-بخش ویژه (نمایش فیلم هایی با محوریت جنگل های هیرکانی )
جنگل های هیرکانی در زبان رایج و عامیانه مرم ایران جنگل های شــمال نامیده می شــود و این جنگل ها متراکم ترین ناحیه جنگلی ایران را تشکیل می دهند .این
جنگل ها که در جنوب دریای کاسپین قرار گرفته اند بین کشورهای ایران و آذربایجان مشترک هستند.
این بخش با هدف ارتقای آگاهی عمومی به منظور حفظ جنگل های هیرکانی و ضرورت مشارکت جوامع انسانی در مدیریت جنگل ها با مشارکت کمیسیون ملی
یونســکو در ایران برگزار خواهد شــد و به فیلم هایی که به موضوع جنگلهای هیرکانی حوزه دریای کاسپین در استانهای گیالن ،مازندران وگلستان پرداخته توجه
خواهد داشــت .همچنین معرفی ویژگیهای طبیعی و طبیعت بکر هیرکان ،تاثیر جنگل ها برای حفظ اکوسیســتم ،تنوع زیست انسانی ،تنوع گونه حیوانات ،پرندگان
خاص و گونههای گیاهی از موضوعات مورد توجه این بخش است.
این بخش با هدف ارتقای آگاهی عمومی به منظور حفظ جنگل های هیرکانی وضرورت مشــارکت جوامع انســانی در مدیریت جنگل ها با مشارکت کمیسیون ملی
یونســکو در ایران برگزار خواهد شــد و به فیلم هایی که به موضوع جنگلهای هیرکانی حوزه دریای کاسپین در استانهای گیالن ،مازندران وگلستان پرداخته توجه
خواهد داشــت .همچنین معرفی ویژگیهای طبیعی و طبیعت بکر هیرکان ،تاثیر جنگل ها برای حفظ اکو سیســتم ،تنوع زیست انسانی ،تنوع گونه حیوانات ،پرندگان
خاص و گونههای گیاهی از موضوعات مورد توجه این بخش است.
ث-نکوداشت یک فیلمساز
ج-مرور فیلم های مردم شناسی و مردم نگاری استان گیالن
چ-چشم انداز فیلم های مردم شناسی کشور آذربایجان
ح-کارگاه های تخصصی ،پژوهشی و فرهنگی

شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره بین المللی وارش

دکتر حجتاهلل ایوبی

مهرداد زاهدیان

الهه نوبخت

مدیر بخش بین الملل

ناصر محسنی

مدیر اداری مالی و پشتیبانی

حامد بارئی طبری
مدیر هنری

مرتضی رنجبران

مدیر ارتباطات و رسانه

عباس ابوالحسنی
مدیر بخش آیین ها

مهدی قربان پور
سیدرضا صائمی
مدیر کارگاه ها و

نشست های تخصصی

مرتضی کاظمی نیا
مدیر دبیرخانه

میکائیل حقانی

مدیر امور داوطلبان

رضا الماسی

مدیر فنی و نمایش

حسن طنابی

مدیر فناوری اطالعات ()IT

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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دبیر نهمین
جشنواره بینالمللی
وارش

محمدعلی سجادی

دکتر محمود شالوئی

جعفر صانعی مقدم

محمدمهدی
طباطبایی نژاد

مهدی قربان پور

کشورهای شرکت کننده
در نهمین جشنواره وارش
نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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محور اصلی نهمین جشنواره فیلم وارش در بخش بین الملل،
میراث مشــترک کشورهای حوزه دریای کاسپین و کشورهای
فارسی زبان است و در این بخش میزبان فیلم هایی با شاخص
فرهنگی ،رفتاری ،گفتاری و زیستی مشترک خواهد بود.جشنواره
فیلم وارش به سمت و سوی جریانسازی و ایجاد دغدغه برای
فیلمســازان حرکت و بســتری برای ایجاد فضاهای مشترک
رفتاری ،بومی ،شیوه زندگی و بهرهبرداری از این طبیعت مشترک
ایجاد میکند .تولید فیلمهایی با موضوع میراث مشترک میتواند
به آشنایی بیشتر مخاطبان با فرهنگ کشورهای حوزه دریای
کاسپین و کشورهای فارسی زبان آشنا کند.
کشورهای شرکت کننده در جشنواره نهم وارش عبارتند از:
روســیه ،آذربایجان ،ترکمنســتان ،تاجیکســتان ،قزاقزستان،
افغانستان

استعدادهای شاخص جشنواره در دورههای مختلف

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

سعید روستایی
کارگردان

مهدی منیری
مستندساز

رضا بهرامی نژاد
مستندساز

رایا نصیری
کارگردان

بهمن و بهرام ارک
مستندساز

نیما جاویدی
کارگردان
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محسن امیریوسفی
کارگردان

عبدالرضا کاهانی
کارگردان

سارا بهرامی
بازیگر

از جمله کارکردهای مهم هر جشــنوارهای کشــف و شناســایی اســتعدادها
و افراد توانمند در رشــتههای مختلف هنری اســت ،و جشنواره «وارش» به
واســطه ماهیت ســینماییاش این افتخار را داشته که برخی از این چهرهها و
استعدادهای ناشــناخته در بخشهای فیلم کوتاه ،بلند و مستند را شناسایی و
به جامعه ســینمایی معرفی کند .برخی از چهرههایی که امروز نامی معتبر در
سینمای ایران شدهاند ،برای نخستین بار طی ادوار مختلف جشنواره «وارش»
شناخته و تقدیر شدند که با برخی از آنها در این بخش آشنا میشوید.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش
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چهرههای شاخص سینمایی مازندران
در سینمای ملی
مازندران نه فقط از نظــر ثروتهای طبیعی یکی از
استانهای غنی کشور است ،بلکه در حوزه تولید محتوای
دیداری و مکتوب سینمایی نیز یکی از استانهای برجسته
است و هنرمندان بســیاری در این خطه پرورش یافتهاند
که امروز چهرههای شــاخص و شناختهشدهای در عرصه
ســینمای کشورند و بر اعتبار آن افزودهاند .این چهرههای
سینمایی به عنوان سرمایههای انسانی ارزشمند در استان
مازندران پشتوانه و اعتبار خوبی برای جشنواره «وارش»،
به عنوان مهمترین جشــنواره فرهنگــی و هنری در این
استان ،محسوب میشــوند .در این بخش با برخی از این
چهرههای سینمایی آشنا میشوید.
محمدرضا باباگلی
منتقد سینما -بابل

تینا آخوندتبار -بازیگر
نور

عباس امینی -بازیگر
آمل

خسرو امیر صادقی -بازیگر
و تهیهکننده  -ساری

اردشیر ایراننژاد -تهیهکننده
و مدیرتولید-بهشهر

پریناز ایزدیار -بازیگر
بابل

حجت اله ایوبی
مدیر سینمایی -چالوس

پرویز بهرام -دوبلور
بابل

هوشنگ بهارلو -فیلمبردار
ساری

فرهاد تجویدی -بازیگر
بابل

علی اکبر ثقفی
تهیه کننده -نور

امامعلی حبیبی
ورزشگار و بازیگر -بابل

شهاب حسینی
بازیگر -تنکابن

فرشاد خالقی -فیلمبردار
بهشهر

مرضیه خوشتراش
بازیگر -ساری

فردین خلعتبری
آهنگساز فیلم -نوشهر
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حسین زندباف -تهیهکننده
و تدوینگر -ساری

مصطفی زمانی -بازیگر
فریدونکنار

مهدی زمانپور کیاسری
مستندساز -ساری

محمدعلی سجادی
کارگردان  -آمل

هرمز سیرتی -بازیگر
بابل

خسرو سینایی
کارگردان -ساری
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کامبیز دیرباز -بازیگر
تنکابن

حسین دهباشی
مستندساز -بابل

روزبه رایگا
مدیر فیلمبرداری -بابل

داوود رشیدی -بازیگر
بابل

ایرج رضایی -دوبلور
چالوس

نیما رئیسی
بازیگر و گوینده -بابل
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اردالن شجاعکاوه
بازیگر -بابلسر

مریم شفیعی
تهیهکننده -بابل

قاسم شیشهگری
کارگردان -بابل

فریدون شیردل -فیلمبردار
بهشهر

سید رضا صائمی
منتقد سینما -بابل

مائده طهماسبی -بازیگر
بابل

یاسر طالبی -مستندساز
ساری

الیکا عبدالرزاقی -بازیگر
رامسر

بهزاد علیآبادیان
فیلمبردار -بابل

یزدان عشیری
فیلنمامهنویس  -بابل

علی عمرانی -بازیگر
بهشهر

محمد عمرانی -بازیگر
بهشهر

میثم غنی زاده  -بازیگر
بابل

فرشاد فدائیان
مستندساز -بابل

مسعود فروتن -کارگردان
آمل

فرامرز فرازمند
تهیهکننده -ساری

مهرداد فالحتگر
بازیگر -بابل

خسرو معصومی
کارگردان -بهشهر

هومن معصومی
طراح صحنه -بهشهر

محمدابراهیم معیری
فیلمنامهنویس و کارگردان
بهشهر

بهرنگ ملکمحمدی
منتقد سینما -رامسر

مهدی منیری
مستندساز -بابل

انوشه منادی
کارگردان -بابل
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کیوان کثیریان
منتقد سینما -بابل

صبا کمالی -بازیگر
ساری

فریدون گله -کارگردان
سلمانشهر

عباس گنجوی
تدوین گر -بابل

ابراهیم مختاری
مستندساز -بابل

اسماعیل محرابی
بازیگر -تنکابن
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جابر قاسمعلی
فیلنامه نویس-چالوس

مهدی قربانپور
مستندساز -بابل

محسن قرائی -کارگردان
بهشهر

حسین قناعت -کارگردان
آمل

هوشنگ کاوه
فیلمبردار -بابل

مریم کاویانی -بازیگر
بابل
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افسانه منادی
کارگردان -بابل

نادر مقدس -کارگردان
آمل

محمدحسین مهدویان
کارگردان -بابل

میالد میرزائی -بازیگر
بابل

مهری مهرنیا -بازیگر
سوادکوه

مجید موثقی -کارگردان
نور

الدن مستوفی -بازیگر
تنکابن

یداهلل نجفی -صدابردار
بابلسر

منوچهر طبری
مستندساز -بابل

مهدی نقویان -مستندساز
بابل

رویا نونهالی -بازیگر
نور

منوچهر والی زاده
دوبلور و بازیگر -بابل

محمدرضا وطن دوست
مستندساز -ساری
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منوچهر ستوده
بزرگداشت چهرههای ماندگار
جشــنواره وارش در طی ادوار مختلــف خود ،تالش کرده
تا برای برخی از شــخصیت های هنری و سینمایی مراسم
بزرگداشــت برگزار کند .در همین راستا مراسم بزرگداشت
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بزرگداشت

خســرو ســینایی در دوره اول ،خســرو معصومی در دوره
چهارم ،عباس گنجوی و منوچهر ســتوده در دوره هشــتم
برگزار شد و در دوره نهم نیز این روند ادامه خواهد داشت.
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گزارش تصویری ادوار مختلف جشنواره
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www.vareshfilmfestival.com
@ vareshfilmfestival
vareshfilmfestival
info@VareshFestival.com
نشانی دبیرخانه :مازندران ،بابل ،بلوار نوشیروانی ،نرسیده به میدان بهار نارنج ،مجتمع فرهنگی سینمایی وارش ،کدپستی 47176-76494
تلفن - 01132197522 :فاکس01132197522 :

