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افتتاح وارش در بابل و نمایش همزمان فیلم ها
در ساری و رامسر
3

وارش رنگها و رویاها
آغاز به کار نمایشگاههای تجسمی

5

شاهد استعدادهای نوظهور خواهید
بود

مدیر بخش بینالملل جشنواره فیلم وارش

در مستند شعر هم بگوييد،
 6شناساگريد
گفتوگو با فرشاد فداييان
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یادداشت
مهدی قربانپور

سینمای ایران باید بهروز شود
با لطف و عنایت خداوند و با همت و همدلی همه کسانی که
ما را یاری کردند ،پس از یک وقفه چهار ساله اینک در آستانه
برگزارینهمینجشنوارهبینالمللیفیلموارشقرارگرفتیم.
اراده ما بر این است که این جشنواره ریشهدار را به روزهای اوج
خود برگردانیم و با اینکه دولت سرمایهگذار اصلی جشنواره
است ،نگاه و رویکرد مستقل جشنواره حفظ و صیانت شود.
محور اصلی جشنواره وارش ،فرهنگ عامه و سینماست و
سیاستگذاریهایجشنوارهنیزمبتنیبرهمیناستراتژی
صورتگرفتهاست.برایناساستوجهبهسنتهایگفتاری،
رفتاری و زیستی به مثابه مولفههای اصلی و محتوایی این
جشنواره لحاظ شده که در پی آن تقویت و حمایت از آثار و
فیلمهاییبامحوریتمردمشناسیباتاکیدبرموضوعفرهنگ
عامه،ارتباطموثربافعاالنعرصهفیلمکوتاهداستانی،مستند
و پویانمایی و معرفی چهرههای خالق به عرصه سینمای
ملی،همچنینارتباطبافیلمسازانکشورهایحاشیهدریای
کاسپینوحوزهتمدنیمیراثمشترکبهمنظوردستیابی
به تحوالت نوین بین منطقهای در جهت حفظ و صیانت از
میراثهای مشترک زیستی و فرهنگی از جمله اهداف مهم
جشنواره وارش است .تکیه جشنواره وارش در بخش اجرایی
بر توان جمعی ،ظرفیتهای فردی و مشارکت خدماتی بوده
و تالش کردیم با بهرهبرداری از نیروهای متخصص جوان و
بومیازاینظرفیتعظیمدرجهتشکوفاییوشوکتبیشتر
جشنواره استفاده کنیم .در همین راستا بیش از  80نیروی
داوطلب در بخش فعالیتهای اجرایی ،ستادی و سایر امور
جشنوارهباماهمکاریداشتندکهیکتجربهودستاوردموفق
در کارنامه جشنواره وارش خواهد بود .خوشبختانه فراخوان
نهمینجشنوارهفیلموارشبااقبالخوبیازسویهنرمندان
و صاحبان تولید روبهرو شد و در مجموع 3341اثر که شامل
 1672اثر داخلی و 1669اثر خارجی از آثار کشورهای حوزه
دریای کاسپین بود ،به دبیرخانه جشنواره ارسال شد .در این
دوره از جشنواره  53فیلمساز از دهه  80و  116فیلمساز از
دهه 70حضور دارند .همچنین رئیس جشنواره باکو مهمان
جشنواره است و 10فیلم نیز در بخش مرور فیلمهای کشور
آذربایجان مورد توجه است .خوشبختانه سازمانها و مراکز
فرهنگی و هنری مختلفی با جشنواره همکاری داشتند که
حضور و حمایت آنها ضمن دلگرمی بیشتر به ما در ارتقای
کیفیجشنوارهنیزموثرخواهدبود.
سازمان امور ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
استانداری مازندران ،موسسه فرهنگی اکو ،کمیسیون ملی
یونسکو در ایران ،انجمن صنفی کارگردانان مستند ،انجمن
فیلم کوتاه ایران ،موسسه فرهنگی آونگ ،موسسه هنرهای
تجسمی ،انجمن منتقدان سینمای ایران ،مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی ،هنر و تجربه ،هواپیمایی وارش،
خانه صلح ،جمعیت شهر سالم ،فرمانداری ،شورای شهر و
شهرداری بابل مراکزی هستند که در کنار جشنواره بودند و
خواهند بود ،که بر خود واجب میدانم از همکاری و حمایت
آنها تقدیر و تشکر کنم.
جشــنواره فیلم وارش تالش خواهد کرد با وجود همه
مشکالت و بحرانهای اقتصادی موجود و وقوع حوادث
تلخی مثل سیلهای اخیر که کام مردم مازندران را هم تلخ
کرد ،به یک رویداد موثر فرهنگی و هنری در منطقه بدل
شود و شیرینی برگزاری باشکوه آن ،عطر خوش بهارنارنج
را در مشام مردمان خوب این سرزمین منتشر کند و طعم
شــیرین آن خاطرهای دلپذیر برای میزبانان و مهمانان
این جشنواره شود.
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خــبر
آغازبهکاررسمینهمینجشنوارهبینالمللیفیلموارش

وارشآمد

با برگزاری آیین افتتاحیه نهمین جشــنواره بینالمللی فیلم
وارش در روز دوشنبه 9 ،اردیبهشت ماه ،این رویداد سینمایی

و فرهنگی با حضور جمعی از سینماگران ایرانی و خارجی در
شهر بابل استان مازندران رسما آغاز به کار کرد.
از نمایش «لوتوس» تا همدردی با سیلزدگان

«لوتوس» ساخته محمدرضا وطندوست فیلم
افتتاحیه جشنواره بود که در سالن سینما آزادی
به نمایش درآمد .همچنین دســتاندرکاران
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم وارش ضمن
ابراز همدردی با قربانیان ســیلهای اخیر در
استان مازندران و سایر استانهای کشور کلیپی
را برای همدردی با ســیلزدگان آماده کرده
بودند که در مراسم به روی پرده رفت.
شروع کارگاهها در رامسر

مراسم افتتاحیه این جشنواره در سالن سینما
آزادی و با حضور مسئوالن ،هنرمندان ،مهمانان
و دستاندرکاران جشنواره و با استقبالی پرشور
برگزار شد .در اولین روز از برگزاری این رویداد
اهالی رسانه و مهمانان شبکههای خارجیزبان
نیز به جشنواره پیوســتند تا در پوشش اخبار
و انعکاس رویدادها و اتفاقات دستاندرکاران
جشنواره را همراهی کنند.
مهمانان خارجی از کدام کشورها آمدند؟

نهمین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم وارش
در کنار فیلمسازان ایرانی میزبان سینماگران،
هنرمندان و فیلمســازانی از دیگر کشــورها
نیز هســت .امســال هنرمندان و سینماگران
کشــورهای حاشیه دریای کاســپین و حوزه
تمدنی میراث مشترک نیز که مهمان جشنواره
وارش در اســتان مازندران هستند ،با حضور
در شــهر بابل در برنامههای تدارک دیدهشده
شــرکت میکنند .در ایــن دوره مهمانانی از
کشورهای قزاقســتان ،افغانستان ،جمهوری
آذربایجان و روسیه در جشنواره حضور دارند
که از میان آنها میتوان بــه آنتون البچنکو
(آهنگساز) ،آیدا ســوبولوا (فیلمساز) ،ادوارد
پیچوگیــن (رئیــس لنیــن فیلــم) و مارینا
توروپیگینــا (مدیــر برنامهریزی جشــنواره
بینالمللی فیلم مسکو) اشاره کرد.
همچنیــن ســرگئی دوروتســوی ،ورونیکا
دوروتســوی و والدمیر تیولکین فیلمســازان
کشور قزاقستان هســتند که مهمان نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم وارش شدند.
نوفال محمداف ،غالمرضا جعفری ،غالمیحیی
جعفــری و گزل محمــدوا فیلمســازان اهل
افغانســتان ،زهرا میررضــازاده (کارگردان)،
احســان علینور (تهیهکننده) ،الشاد علیاف،
شــامل علیاف و مراد مرادوف ســینماگران
جمهوری آذربایجان نیــز از دیگر هنرمندان

خارجی حاضر در این دوره از جشنواره هستند
که در مازندران حضور دارند.
در کنار برنامههای مختلفی که برای حضور این
مهمانان ترتیب داده شده است ،تعداد هشت
فیلم از سینمای آذربایجان در جشنواره امسال
مرور میشوند.
افتتاح سالن داوود رشیدی

در ادامه برنامههای روز اول جشــنواره وارش
سالن داوود رشیدی نیز در مجموعه فرهنگی
و هنری هنر و تجربه بابل افتتاح شد .همچنین
قرار است طبق برنامهریزیهای صورتگرفته
نشــان این هنرمند فقید به هنرمندان استان
مازندران اهدا شــود .این نشــان تاکنون به
چهرههای مطرح در حوزههای ســینما ،تئاتر،
ترجمه و نویســندگی و پژوهش اهدا شــده
است .عمید نائینی ،علیرضا داوودنژاد ،حسن
معجونی ،محســن میرزایی ،جالل ســتاری،
ســیدمحمد مساوات ،رخشــان بنیاعتماد و
مجتبی میرطهماسب چهرههایی هستند که
تاکنون این نشان را دریافت کردهاند.
داوود رشیدی اصالتا مازندرانی و  ۲۵تیر ۱۳۱۲
در تهران متولد شــد .وی از نوادگان آیتاهلل
حایری مازندرانی بود .ایــن هنرمند بارها در
محافل هنری و به خاطر پیشــینه خانوادگی
از مازندران به عنوان ســرزمین دوم خود یاد
میکرد.
از جمله کارهای شــاخص زندهیاد رشــیدی
میتوان به «در انتظار گودو»« ،ریچارد سوم»،
«پیروزی در شیکاگو»« ،منهای دو» و «آقای
اشمیت کیه؟» اشاره کرد.
همچنین «کمالالملک»« ،مالقات با طوطی»،
«زمهریر»« ،والیت عشــق»« ،هزار دستان»،
«آوای فاختــه» و «عطر گل یــاس» از جمله
فیلمها و ســریالهای تلویزیونی است که این
هنرمند فقید در آنها نقشآفرینی کرده است.

همچنین با آغاز به کار نهمین جشنواره وارش
در بابل ،نشســتها و کارگاههــای تخصصی
در شهر رامســر نیز برگزار شــد .در نخستین
روز از برگــزاری این رویداد ،کارگاه آموزشــی
«قهرمانسازی بومی در سینما» با حضور کاوه
سجادی حسینی ،نویسنده و کارگردان سینما و
تلویزیون ،از ساعت  ۱۶تا  ۱۸در سالن آمفیتئاتر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر برگزار شد.
نکتــه قابل توجــه دیگر اینکــه در روزهای
برگــزاری نهمین جشــنواره بینالمللی فیلم
وارش هر روز از ســاعت  ۹:۳۰تا  ۱۷ســالن
آمفیتئاتر دانشگاه آزاد اسالمی ،سینما آرامش
(سالن زندگی و سالن امید) به نمایش منتخبی
از آثار راهیافته به جشنواره میپردازد.
نمایش همزمان آثار در ساری

همزمان با نمایش فیلمها در شهر بابل و رامسر،
سینما کانون شهر ساری نیز میزبان جشنواره
وارش است و به نمایش فیلمهای شرکتکننده
در جشنواره میپردازد.
انتشار کتاب جشنواره

کتاب نهمین جشنواره بینالمللی فیلم وارش
به دو زبان فارســی و انگلیسی منتشر شد .این
کتاب در  ۲۱۳صفحه شامل اطالعات فیلمهای
حاضــر در بخشهــای مختلف جشــنواره،
بیوگرافــی مشــاوران انتخــاب و هیئتهای
داوری ،کارگاه و نشســتهای جشــنواره و
دستاندرکاران برگزاری این رویداد بینالمللی
سینما میشود.

نشریه روزانه نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم وارش

قبل از آغاز رســمی نهمین جشــنواره بینالمللی وارش ،نمایشگاههای
تجســمی که از برنامههای جنبی این رویداد فرهنگی و سینمایی است،
با هدف فعال شــدن فضای شــهری آغاز به کار کردند .پنج نمایشگاه با
موضوعات مختلف افتتاح شدند که هر یک جذابیتهای منحصربهفردی
برای عالقهمندان به فرهنگ و هنر دارند .پس از هشت دوره برگزاری این
جشنواره ،این اتفاق در نهمین دوره در شهر بابل باعث شد شاهد رشد و
توسعهای تازه در بخش فرهنگی این جشنواره باشیم.
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آغازبهکارنمایشگاههایتجسمی

وارش رنگها و رویاها

استقبال بابلیها از نمایشگاههای تجسمی

فرهنگ مازندران به روایت تصویر

ویژگینمایشگاههایتجسمی

افتتاح پنج نمایشگاه تجســمی در پنج فضای فرهنگی
هنری شــهر بابل بــا اســتقبال خوب همشــهریان و
عالقهمندان بــه فرهنگ و هنر برگزار شــد و همچنان
نیز ادامه دارد.
عالقهمنــدان به هنرهای تجســمی در قالــب یک تور
هنری از موزه گنجینه و چهار گالری بابل بازدید کردند.
این بخش با نمایشــگاه عکس «این خانههای مادری»
مجموعه آثاری از فرشــاد فداییان ،مستندساز و عکاس
اهل بابل ،در موزه گنجینه این شــهر آغاز شــد .فرشاد
فداییان مستندساز ،فیلمساز و عکاس ایرانی است که در
حوزه فیلمســازی پرقدرت عمل کرده و در همین دوره
نیز بخش نمایشهای ویژه به نمایش فیلمهای مستند او
اختصاص پیدا کرده است.

نمایشــگاه «در صحنه اردیبهشــت» نیز روز گذشته در
گالری هنر بابل افتتاح شد؛ نمایشگاهی که نقاشیهایی با
موضوع فرهنگ عامه در حالوهوای بومی را به شکل هنر
مدرن ارائه کرده است .در این نمایشگاه نقاشیهایی از رضا
مهدینیا به نمایش گذاشــته شده که بخشی از فرهنگ
مازندران را با نگاه و زبانی هنرمندانه به تصویر میکشد.
در کنار برگزاری نمایشگاههای تجسمی اجرای آیینهای
بومی مازندران و برنامههای موســیقایی و فرهنگ عامه،
بخش دیگری از برنامههای ثابت و روزانه نهمین جشنواره
بینالمللی فیلم وارش است که تا پایان برگزاری این رویداد
در مناســبتهای مختلف اجرا میشــوند .بخش جنبی
«وارش رنگها و رویاها» و نمایشگاههای تجسمی آن تا روز
پنجشنبه 12 ،اردیبهشت ،به کار خود ادامه میدهد.

در آثار ارائهشــده در پنج نمایشــگاه تجسمی نهمین
جشــنواره بینالمللی فیلم وارش تمرکــز بر فرهنگ
عامه ملموس است .آثار عکس و فیلم بهزاد فیروزی که
دیروز در گالری پریژا بابل به نمایش درآمد ،برخوردار از
همین نگاه است .در این نمایشگاه ،عکسها و فیلمهای
ثبتشده این هنرمند طی سه دهه گذشته ،به نمایش
گذاشته شــده اســت .به جز یک عکس که دیجیتال
ثبت شــده ،بقیه عکسهای موجود در این نمایشــگاه
آنالوگ هســتند و همه عکسها به روش چاپ دستی
ظاهر شــدهاند .اختصاص قســمتی از گالری به پخش
فیلمهای فیروزی نیز سینمایی بسیار کوچک در کنار
تابلوعکسهای او ســاخته اســت و دنیای ذهنی این
هنرمند را به نمایش میگذارد.

میزبانی وارش از اساتید و پژوهشگران
سینما در کارگاههای ختصصی
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم وارش در حالی
از امروز ،دوشــنبه  9اردیبهشت ،آغاز به کار کرده
که کارگاهها و نشستهای تخصصی نیز از ساعت
 14امروز برگزار میشــوند تــا عالقهمندانی که
در این برنامههــا ثبتنام کردهانــد ،در رویدادها
حضور به هم رســانند .کارگاههــای تخصصی و
نشســتها تا جمعه 13 ،اردیبهشت ،که آخرین
روز از برگزاری جشــنواره است ،ادامه دارند .برای
دسترســی آســانتر ،در ادامه برنامه نشستها و
کارگاهها به همراه جدول میآید.
کارگاه «اندیشــه و اجرا در فیلــم مردمنگاری»
با حضــور همایــون امامی و نشســت تخصصی
«ســینمای مردمشناسی کشــور آذربایجان» با
حضور الشاد علیاف دوشــنبه 9 ،اردیبهشت ماه،
در اولین روز از برگزاری جشنواره برگزار میشود.
همچنین کارگاه های «تکنیک هــای توزیع فیلم
مســتند در جشــنواره ها» با حضور احد محبی و
محمدرضــا فرطوســی و «تولید فیلم مســتند
مردمشناسی» با حضور فرهاد ورهرام روز سهشنبه،

 10اردیبهشت ماه ،در بابل برگزار میشود.
«موسیقی و سینما» با حضور آنتون البچنکو از کشور
روسیه ،عنوان نشست تخصصی و «آغاز و پایان در
فیلم مســتند» با حضور مهرداد اســکویی ،عنوان
کارگاهی است که چهارشنبه 11 ،اردیبهشت ماه،
میزبان هنرجویان سینما خواهد بود.
کارگاه «ســازوکارهای تامیــن ســرمایه جمعی
بــرای تولید یک فیلم» با حضــور زینب تبریزی و
شیما صابری و نشســت «تجربههای شخصی در
فیلمسازی» با حضور سرگئی دووروتسوی از کشور
قزاقستان نیز روز پنجشنبه 12 ،اردیبهشت ماه ،در
شهر بابل برگزار میشود.
نشســتهای «امر ذهنی و امر واقع در مستند»
با حضور فرشــاد فداییان« ،جامعهشناسی فیلم
عامهپســند» با حضــور جواد طوســی و کارگاه
«زیباییشناســی جغرافیا و لوکیشــن در تولید
فیلم» با حضور پرویز جاهد نیز  13اردیبهشت ماه
در آخرین روز از نهمین جشنواره بینالمللی فیلم
وارش برگزار میشود.

از طراحیهای دهه 90
تا اجرای آیینهای بومی

«حجم ،رنــگ ،طبیعت»
دومیننمایشگاهیبودکهدر
بابلبهمیزبانیگالریضحی
و با نمایش آثاری از رحیم
موالییان ،مهشید هاشمی
و سیاوش امیری افتتاح شد.
نگارخانهروجاسومینمحل
برپایی نمایشگاه هنرهای
تجســمی بود کــه در آن
طراحیها و نقاشــیهای
دهه  90مجید کامرانی در
معرض دیــد عالقهمندان
قرارگرفت.

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

همایون امامی

 9اردیبهشت

 14تا 17

الشاد علیاف

 9اردیبهشت

 18تا 20

 10اردیبهشت

 14تا 17

تولید فیلم مستند
مردمشناسی

احد محبی و محمدرضا
فرطوسی
فرهاد ورهرام

 10اردیبهشت

 18تا 21

موسیقی و سینما

آنتون البچنکو

 11اردیبهشت

 14تا 16

آغاز و پایان در فیلم
مستند
تجربههای شخصی در
فیلمسازی

مهرداد اسکویی

 11اردیبهشت

 17تا 20

سرگئی دوروتسوی

 12اردیبهشت

 14تا 16

زینب تبریزی و شیما
صابری

 12اردیبهشت

 17تا 20

فرشاد فداییان

 13اردیبهشت

 10:30تا 12

پرویز جاهد

 13اردیبهشت

 13تا 15

جواد طوسی

 13اردیبهشت

 16تا 18

عنوان نشست و کارگاه
اندیشه و اجرا در فیلم
مردمنگاری
سینمای مردمشناسی
آذربایجان

تکنیکهای توزیع فیلم
مستند در جشنوارهها

سازوکارهای تامین سرمایه
جمعی برای تولید یک
فیلم
امر ذهنی و امر واقع در
مستند
زیباییشناسی جغرافیا و
لوکیشن در تولید فیلم
جامعهشناسی فیلم
عامهپسند
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1

گزارش

نگاهیبهدورههایگذشتهجشنوارهوارش

وارش زیر ذرهبین
جشنواره وارش را میتوان یکی از باقدمتترین جشنوارههای بومی استان
مازندران دانست؛ جشنوار های که  ۲۰سال از برگزاری نخستین دور هاش
میگذرد و بهار  98بعد از چهار ســال وقفه بار دیگر این رویداد فرهنگی
و سینمایی جان گرفته تا شهر بابل اســتان مازندران شاهد برگزاری این
محمد بزرگی
اولین دوره  14 /تا  17دی 1378
جشنواره فیلم وارش اولین جشــنواره 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 اسالمی مازندران در قالب
جشنوارهای استانی با محوریت فرهنگ عامه در مازندران و شهر
بابل آغاز به کار کرد .در نخستین دوره این رویداد فیلمها در بخش
مسابقه ،تصویر آفتاب ،نمایش ویژه به نمایش درآمد .همچنین
نکوداشت و مرور آثار استاد خســرو سینایی و فرشاد فداییان از
دیگر برنامههای این دوره جشنواره بود .در این دوره  207فیلم
به دبیرخانه جشنواره رسید که  81فیلم در بخشهای مختلف
به نمایش درآمد.
مهرداد اسکویی ،مسعود فروتن ،جعفر توکلی ،سلیمان رضایی و
افسانه منادی اعضای هیئت داوران این جشنواره بودند و مصطفی
مکبری ،محمدعلی غریقی ،محمد محمدی ،عزیزاهلل محمدپور
و میرصفی اندیکالیی نیز مســئولیت انتخاب فیلمها را برعهده
داشــتند .دکتر دالور بزرگنیا ،مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد
اسالمی مازندران ،دبیر این دوره و مهدی قربانپور مدیر اجرایی
جشنواره بودند.
دومین دوره جشــنواره منطقهای فیلم کوتاه  /از  ۱۱تا 14
مهر 1379
دومین دوره جشنواره با اندکی تغییر نسبت به دوره اول و یک سال
پس از اولین دوره برگزاری با حضور استانهای خراسان ،گیالن،
مازندران ،سمنان و گلستان در گستره منطقهای برگزار شد .در
این دوره جشنواره  306اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و 52
اثر در بخش مسابقه به نمایش درآمد.
جعفرتوکلی،ساعدنیکذات،مسعودامامیورضاسبحانیاعضای
هیئت داوران این دوره بودند و ســیداحمد طاهرپور ،میرصفی
اندیکالیی ،عزیزاهلل محمدپور ،تقی قاســمپور و علی همتی نیز
هیئت انتخاب دومین دوره را تشــکیل داده بودند .دکتر دالور
بزرگنیا ،مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران ،دبیر
این دوره و ناصر علینژاد مدیر اجرایی جشنواره بودند.
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سومین دوره  21 /تا  25شهریور 1381
سومین دوره جشــنواره فیلم وارش همزمان با روز ملی سینما
و با همکاری اســتانداری ،اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
مرکز بینالمللــی گفتوگوی تمدنها و ســازمان هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد .این دوره از جشنواره عالوه
بر تفاوت موضوعی و جغرافیایی ،در ســاختار برنامهریزی و نوع
اجرا دچار تغییرات اساسی شد .در این دوره برای اولین بار شورای
سیاستگذاری عهدهدار برنامههای کالن و تدوین سیاستهای
جشنواره شد و دستاندرکاران با نظم و برنامهریزی بیشتری به
فعالیتهایشان ادامه دادند .شــورای سیاستگذاری جشنواره
را نیز تعدادی از هنرمندان و چهرههای شــاخص ملی تشکیل
دادند .خسرو ســینایی ،ابراهیم مختاری ،محمدعلی سجادی،
جعفر توکلی ،مهدی قربانپور ،نادر مقدس و افسانه منادی در این
ترکیب حضور داشتند.
جشــنوارههایی که در دورههای گذشــته به صورت استانی و
منطقهای به اجرا درمیآمد ،بر حســب رأی و تصویب شورای
سیاستگذاری به جشنواره ملی تبدیل شد تا امکان حضور طیف

اتفاق باشد.
در گزارشی که در ادامه میخوانید ،نگاهی داشتیم به دورههای مختلف این
جشنواره که فراز و نشیبهای بسیاری را پشــت سر گذاشته و حاال به سن
جوانی رسیده است.

بیشتری از فیلمسازان فیلم کوتاه و مستند را فراهم کند .شورای
سیاســتگذاری وظیفه تدوین آییننامه و سیاستهای کالن
جشنواره را عهدهدار شد.
در این دوره همچنین  831عنوان فیلم کوتاه با موضوع فرهنگ
عامه به دبیرخانه جشنواره رسید که از میان آن 86 ،فیلم برای
رقابت در بخش مسابقه انتخاب شد .فاطمه معتمدآریا ،ارد زند،
انوشه منادی و بهزاد خداویسی از اعضای هیئت انتخاب سومین
دوره بودند و هوشــنگ مرادی کرمانی ،جعفــر پناهی ،مهرداد
ت داوران را
اسکویی ،محبوبه هنریان و مســعود امامی نیز هیئ 
تشــکیل دادند .دکتر دالور بزرگنیا ،مدیرکل وقت فرهنگ و
ارشــاد اســامی مازندران ،دبیر این دوره و داوود لطیفی مدیر
اجرایی جشنواره بودند.
چهارمین دوره  19 /تا  23مهر 1383
گستره جشنواره در دوره چهارم
که به بلوغ بیشــتری رسیده
بود ،وسیع تر شد و این دوره با
حضور فیلمسازان کشورهای
روسیه ،آذربایجان ،ارمنستان،
ترکمنســتان ،تاجیکستان،
قزاقستان ،گرجســتان و ...در
مهر ماه سال  83برگزار شد.
اعضای هیئت انتخاب فیلمهای
ایرانی را فاطمــه معتمدآریا،
پوران درخشنده ،ارد عطارپور،
فرشاد فرشــته حکمت ،مهدی هاشمی ،خســرو معصومی و
محمدعلی صفورا تشکیل میدادند و داریوش مهرجویی ،دکتر
نورالدین زرینکلک ،احمد ضابطی جهرمی ،امیرشهاب رضویان،
نیکی کریمی و محمدرضا شریفی نیز اعضای هیئت داوران بودند.
در این دوره همچنین به دلیل شرکت فیلمهای خارجی مهدی
قربانپور ،محمدرضا رضایی کاوه و اربیل اخماتوف هیئت انتخاب
آثار بینالملل بودند.
دکتر بزرگنیا ،مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران،
دبیر این دوره و مهدی قربانپور مدیر اجرایی جشنواره بودند.
پنجمین دوره فیلم کوتاه  30/بهمن تا ۳اسفند1386
در این دوره جشنواره که بعد از
سه سال وقفه در فصل زمستان
برگزار شد 1068 ،عنوان فیلم
کوتاه با موضــوع فرهنگ عامه
و آزاد بــه دبیرخانه جشــنواره
رسید که از میان آن  103فیلم
برای رقابت در بخش مســابقه
انتخاب شدند .مهدی حقیقی،
سیروس حســنپور ،مسعود
امامی ،محمد جعفری و عزیزاهلل
حاجیمشهدیهیئتانتخابرا
تشکیل دادند و کیانوش عیاری ،مینو فرشچی ،احمد طالبینژاد،
جمشیدارجمندوجابرقاسمعلینیزازاعضایهیئتداورانبودند.
ششمین دوره  2 /تا  5آبان 89
در ششمین دوره از برگزاری جشنواره که بعد از سه سال دوباره

در فصل پاییــز آغاز به کار کرد
و در مجتمع ســینمایی ارشاد
بابل برگزارشــد ۸۳۷ ،فیلم با
موضوعات مختلف به دبیرخانه
جشنواره ارسال شد .بعد از شش
دوره برگزاری به نظر میرسید
این جشنواره مخاطبان خود را
در بابل و شهرهای دور و نزدیک
پیدا کرده بود و عالقهمندان به
هنر و سینما اشتیاق بیشتری
بــرای پیگیــری اتفاقات این

رویداد فرهنگی و هنری داشتند.
محمدحســن مهدیپور ،دکتر میالد محقق ،حسین ضیایی،
محمدرضا وطندوست و مریم رستمی در دوره ششم مسئولیت
انتخاب فیلمها را بر عهده داشــتند و حســین ترابی ،جهانگیر
الماسی ،اســماعیل بنیاردالن ،طهماسب صلحجو و سیدناصر
هاشمی نیز هیئت داوران جشنواره ششم بودند.
عباســعلی ابراهیمی ،مدیرکل وقت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
مازندران ،دبیر این دوره و ســیداحمد طاهرپــور مدیر اجرایی
جشنواره بودند.
هفتمین دوره  26 /تا  28مهر 91
مهر ماه سال 91استان مازندران
شاهد برگزاری دوره دیگری از
جشنواره وارش بود؛ جشنوارهای
که سروشکل باثباتتری پیدا
کــرده بود و تعــداد فیلمهای
شــرکتکننده در آن نیز رشد
چشمگیری داشت.
عزیزاهلل حاجیمشهدی ،شهرام
مکری و فریدون شیردل هیئت
انتخــاب دوره هفتــم بودند
و هیئت داوران را نیز خســرو
سینایی ،محمدعلی سجادی ،بهرام عظیمی ،ناصر هاشمزاده و
مینو فرشچی تشکیل دادند .عباسعلی ابراهیمی ،مدیرکل وقت
فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران ،دبیر این دوره و سیدعلیاکبر
سفیدگران مدیر اجرایی جشنواره بودند.
هشتمین دوره 29 /دی تا  2بهمن 1393
پنج ســال پیش آخرین دوره
از جشــنواره فیلم وارش در
شــهر بابل برگزار شد و تعداد
زیادی فیلم در ایــن رویداد
شــرکت کردند .در این دوره
محمدحسین مهدویان ،وحید
نصیریان ،کاظم مالیی ،الهام
حســینزاده و نادر معصومی
مسئولیت انتخاب فیلمها را بر
عهده داشتند و هیئت داوران
نیز متشکل از هوشنگ مرادی
کرمانی ،فرهاد ورهرام ،جعفر صانعیمقدم ،مهدی جعفری ،وحید
نصیریان ،مهرداد زاهدیان و شهرام مکری بود.

گفتوگو

نشریه روزانه نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم وارش

شماره  . 1دوشنبه  9اردیبهشت ماه 1398
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مدیربخشبینالمللجشنوارهفیلموارش:

شاهد استعدادهای نوظهور خواهید بود
الهه نوبخــت ،مدیر بخش بینالملل جشــنواره فیلــم وارش ،از کیفیت
باالی فیلمهای ارسالشده به جشنواره امســال خبر داد و تاکید کرد که
استعدادهای ناشناخته بسیاری در این دوره معرفی میشوند.
جشنواره فیلم وارش امسال در حالی به نهمین دوره برگزاری خود نزدیک
میشود که توانسته در این مدت به یکی از رویدادهای موثر منطقه دریای
خزر بدل شود؛ اتفاقی که نویدبخش جریانسازی سینمای ایران در مسیری
مهدی درستی

در ابتدا ،درباره اتفاقات جدید و تازهای که امسال
در بخش بینالملل جشنواره فیلم وارش شاهد
آن بودید ،برایمان توضیح دهید .چه مسائلی را
در نهمین دوره مدنظر داشتید؟
جشنواره امسال با توجه و تمرکز بر باورها و فرهنگ عامیانه،
سنتهای رفتاری و گفتاری و مردمشناسی کشورهای حوزه
دریای خزر شــکل گرفت .طبیعتا بخش بینالملل یکی از
بخشهای مهم این جشنواره است که به دنبال شناسایی آثار و
فیلمسازانیاستکهدرحوزهمردمشناسیدغدغهمندهستند.
مردمشناسیبهمعنایالگوهایرفتاری،آدابورسوم،سنتها
و باورها یا آنچه در دوران امروز در کشورها میگذرد.
بخش عمدهای از فیلمها و یکی از محورهای اصلی جشنواره
مستندهایی اســت که در این حوزه کار و تولید شده است.
ما در بخش بینالملل مانند بخش ملی فقط مستند بلند و
در بخش فیلم کوتاه ،فیلم داستانی و مستند کوتاه دریافت
کردیم.به همین دلیل واقعیتها و حقیقتهای موجود در
گ مردم در کشورهای حوزه دریای خزر برای ما
باورها و فرهن 
بسیار اولویت داشت.
از همان ابتدا که فکر میکنم اوایل آذرماه بود ،شروع به ارسال
فراخوان کردیم و درنهایت با ارسال بیش از  ۱۶۰۰اثر مواجه
شدیم.دریافت این تعداد اثر یک اتفاق بزرگ است و در نوع
خود نشــان از توجه ویژه به فرهنگ سینمایی ایران دارد .از
بین این  ۱۶۰۰اثر به  470اثر کامال مرتبط رســیدیم که به
لحاظ جغرافیایی از پنج کشور حاشیه دریای خزر و دو کشور
فارسیزبان همســایه بودند و به لحاظ محتوایی نیز بسیار
نزدیک به مضامین هدف جشنواره بودند که در فراخوان به
آن اشاره شده بود.
این آمار نشان میدهد این منطقه پتانسیل بسیار خوبی برای
برگزاری این رویداد ســینمایی دارد و اگر جشنواره از یک
سیستم اجرایی و مدیریت یکسانی برخوردار باشد ،میتواند
به یک جریان در منطقه تبدیل شود و طبیعتا این جریان را
بخش بینالملل یک جشنواره میسازد.
از میان آثار دریافتــی در بخش بینالملل چه
فیلمهای شاخصی از کارگردانان مطرح حضور
دارند؟ آیا این مسئله یکی از معیارهای انتخاب
آثار برای جشنواره امسال بود؟
من به عنوان یک تهیهکننده و پخشکننده همیشه میگویم
به تکرار افتادن انتخابها در جشنوارهها نمیتواند ارزشمند و
رسالت یک جشنواره باشد .به نظرم جشنواره باید یک هویت
مستقل داشته باشد و به دنبال آثاری باشد که شاید خیلی
شناختهشدهنیستند.
یکی از اهداف مهمــی که ما با دبیر محترم جشــنواره هم
صحبت کردیم ،شناســایی استعدادهای منطقه بود .من به
دلیل عضویت در هیئت انتخاب جشنواره با اطمینان میگویم

تازه است .این اتفاق با برنامهریزی صحیح و توجه ویژه به بخش بینالملل
جشنواره در طول هشت دوره گذشته به ثمر نشسته است و قرار است در
نهمین دوره نیز ادامه پیدا کند.
به همین بهانه با الهه نوبخت ،مدیر بخش بینالملل نهمین دوره جشنواره
فیلم وارش ،درباره رویدادها و برنامههایی که قرار اســت امسال شاهد آن
باشیم ،گفتوگو کردهایم.

که کیفیت آثار دریافتی آنقدر باال بود که نمیتوانم توصیف
کنم چه اندازه انتخاب را دشوار کرد .این حرف را از این جهت
ت انتخاب سایر جشنوارهها میگویند ،نمیزنم ،بلکه
که هیئ 
اگر فیلمهای حاضر در جشنواره را تماشا کنید،میبینید با
فاصله بسیار زیاد نسبت به جشنوارههای دیگر انتخاب شدند.
همچنین دربخش بینالملل پنج اثربرگزیده بخش داخلی
نیز به نمایش درمیآیند که درجشنوارههای معتبربینالمللی
حضورداشتند.
از این جهت بسیار خرسند هستم و عالقهمندم که فیلمسازان
داخلی را که آثارشان در جشنواره هم حضور دارد ،دعوت به
تماشای فیلمها کنم .نتیجه نشان داد که استعدادهای ویژهای
در این کشورها هستند که نیاز به ظهور ،بروز و ارائه دارند و فکر
میکنم یکی از وظیفههای اصلی این جشنواره همین است.
به کیفیت باالی آثار ارسالشده اشاره کردید؛
ویژگی و شاخصه غالبی که در این آثار مورد توجه
شما قرار گرفت و به نظرتان میتواند بر مخاطبان
هم تاثیر مطلوبی بگذارد ،چیست؟
مهمترین موضوعاتی که در فیلمها وجود داشت ،توجه بسیار
زیاد به قصهگویی بود .دوستان کارگردان در فضای سینمای
داستانی ،آنقدر بیان سینمایی را با ویژگیهای سینما یعنی
رنگ ،صدا و تصویر درست چیدمان کرده بودند و نوع نگاهشان
به باورهای مردم ،ارزشهای اخالقی ،خانوادگی و اجتماعی
جذاب بود که برای من قبل از یک کارشناس به عنوان یک
بیننده شگفتانگیز بود؛ اینکه چطور میتوان اینقدر شاعرانه
و زیبا قصهای را در قالب سینما به تصویر کشید.
همچنیــن توجــه کارگردانان بــه ویژگیهــای اقلیمی
کشورهایشان با روایتی شــاعرانه در بستر سینما برای من
بسیار جذاب بود.
دعوت مردم به خوب اندیشیدن ،خوب نگاه کردن و خوب فکر
کردن در بسیاری از آثار انیمیشن که انتخاب را بسیار دشوار
کرده بود ،دیگر شاخصهای بود که مورد توجهم قرار گرفت.
در بخش مستند هم آنچه مردم ما یا سایر کشورها نسبت
به سهمخواهی از دریای خزر دارند،فکر میکنم با تماشای
مستندهای جشنواره امسال تعدیل شده و فاصله را کمتر و
کمتر میکند .چون نه فقط به مســئله دریای خزر ،بلکه به
باورهای واقعی مردم کشورها در این مستندها میپردازند که
چقدر مانند مردم ما دغدغهمندهستند و الگوهای زندگیشان
شبیه آن ارزشها و نکات اخالقی ما به عنوان یک ایرانی است.
به همین علت این سه ویژگی مورد توجه من در انتخاب آثار
دریافتی جشنواره بود.
میزان آثار ارسالی به نهمین دوره جشنواره فیلم
وارش قابل توجه است و نشان از استقبال خوب
سینماگران خارجی از این رویداد سینمایی دارد.
چه کشورهایی در این دوره تمایل بیشتری به
حضور در جشــنواره داشتند و آثار بیشتری را
ارائه کردند؟

خوشحالم که بسیاری از فیلمسازان مستقل متقاضی شرکت
در جشنواره بودند و ما بیشترین آمار را از کشور روسیه داشتیم
که سینمایی بسیار قوی دارد .فکر میکنم اگر یک بخش برای
سینمای روسیه در جشنواره داشتیم ،بازهم کم بود.
میدانیم که برخی از کشورهای اطراف ما سینمای ضعیفی
دارند و به نظرم جشنواره میتواند به تولیدات سینماییشان
در سالهای آینده کمک کند که یکی از اهداف جشنواره در
زمینه جریانسازی واثرگذاری است.
جشنواره امسال در بخش بینالملل میزبان چه
چهرههاییاست؟دربارهسینماگرانیکهقراراست
دراینبخشکارگاهبرگزارکنند،برایمانبگویید.
میدانیم که کشور از نظر اقتصادی شرایط مطلوبی را سپری
نمیکند و این مســئله بر بخش بینالملل جشنوارههای
ســینمایی نیز تاثیر میگذارد ،چون هزینههای سنگینی
را متحمل میشــوند .ما ســعی کردیم با منابع محدود و
ظرفیتهایی که جشنواره دارد ،با کیفیت بهتری این رویداد
را برگزار کنیم .لذا به جای آنکه به دنبال چند گروه داوری
با هزینههای زیاد باشیم ،یک گروه داوری کوچک ولی
متخصصراانتخابکردیموبههمینجهتخوشحالم
که اعالم کنم پس از رایزنیهایی که انجام شد،به خانم
مارینارسیدیمکهمدیربرنامهریزیجشنوارهفیلم
مسکو هســتند و همچنین آقای سرگئی که
سال گذشته فیلمی را در جشنواره کن داشتند
و جایزه بهترین بازیگر جشــنواره را برای آن
دریافت کردند.
این اتفاق بسیار ویژهای بود که دو چهره
صاحبنام در کشورهای
حاشــیه دریای خزر
در این جشــنواره به
عنــوان داور حضور
دارنــد .در کنــار
این عزیــزان ،آقای
مهرداد اسکویی هم
به واسطه حضورهای
بینا لمللیشــا ن و
فعالیتهایی کــه در حوزه
تولیــد مشــترک و فیلم
مستند به عنوان نماینده
درجه یک سینمای مستند
انجام دادهاند ،حضور دارند و این هیئت سه
نفره فیلمهای بخش بینالملل را داوری
میکنند.درزمینهکارگاههانیزازاساتید
مجربی بهره بردهایم ،مانند آقای انتون
از کشور روسیه که کارگاه موسیقی در
سینما را برگزار میکنند.آقای اسکویی و
سرگئی نیز کارگاههایی را در جشنواره
برگزار میکنند.

توجه کارگردانان
به ویژگیهای
اقلیمی
کشورهایشان با
روایتی شاعرانه
در بستر سینما
برای من بسیار
جذاب بود
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گفتوگو
شما هم هست؟! ميزاني و موزوني امروز ،ميزاني و موزوني
فردا هم هست؟ اين قصه ،ت ِه دراز دارد!

اينكه شــما آدمهاي متفاوتــي را در زمينه مثال
موســيقي مقامي و مدرن انتخاب كردهايد و از آنها
فيلم ســاختهايد ،به دليل توجه ويژهای است كه به
«گوش» میدهيد ،يا اينها را هم كنار مثال اوسا جليل
در «داسهاي اوســاجليل» و عزت در«عزت اگر به
قهوهخانه نيايد» قرار میدهيد؟

برخورد من در برخي مستندهایم كه آدمها در آن مطرحاند،
همواره برخوردي بالسّ ويه است ،يا اين سمت و سو را دارد.
مثال شاملو همانقدر باشكوه است كه عادي است ،عزت
همانقدر عادي است كه باشكوه است و همينطور گيسو،
شهربانو ،نجار ،خسرو ،جليل .واقعيت اين است كه مجال
و امكان ،اجازه پرداختن به موضوعات گسترده دوروبرمان
را نميدهد و من ناگزيرم به هر آنچه الفتي به آنها دارم،
يا آسانتر در دســترس قرار میگيرند ،بپردازم ،وگرنه در
موسيقي مقامي يا غيرمقامي هم ،مثل موضوعات ديگر،
بسياري كســان هســتند كه میبايد به آنها پرداخته
میشــد .اينها كه ساخته شــده ،آن چيزهايي است كه
امكانش فراهم شد.
وقتي از مستندسازي حرف میزنيم ،اولين چيزي
كه به ذهن میآيد ،برخورد با واقعيت و امر واقع
است ،اما با توجه به اينكه ما هميشه از دريچه يك
قاب و به تبع آن ،با يك زاويه ديد روبهرو هستيم
و در حال گزينش ،آيا واقعا مستندسازي را بايد
«داكيو منترى واقعيت» تلقي كرد؟

گفتوگوبافرشادفداييان

در مستند شعر هم بگوييد ،شناساگريد

نمایش ویژه نهمین جشــنواره بینالمللی فیلم وارش به اکران
فیلمهای مستند فرشــاد فداییان ،نویسنده و کارگردان سینما،
اختصاص دارد .او از فیلمسازان مطرح سینمای ایران است و عالوه
بر کارگردانی ،به عنوان عکاس ،تهیهکننده ،تدوینگر ،پژوهشگر و
تصویربردارنیزفعالیتمیکندونمایشگاهعکسهایاونیزدرقالب
 ۶۲اثر عکاسی در گالری موزه گنجینه بابل به نمایش گذاشته شده
است.عکسهایاینهنرمندباموضوعنهمینجشنوارهبینالمللی
وارشاست.همچنینمستندهای«دوزن»«،عشاقمزرعهنیشکر»،

«نودودومنهاییک»«،حکایتاوسااحمدنجار»«،نجار،پسرعطار»
عناوینمستندهاییهستندکهفداییانساختهاستودرجشنواره
نمایش ویژه خواهند داشت .فیلم مستند «از پدر» با موضوع نگاره
درباره یک فیلمساز اثری از فراز فدائیان ،فرزند فرشاد فدائیان،
است کهدرباره این هنرمندبرجستهدرنهمین جشنواره بینالمللی
فیلم وارش نمایش داده میشود .این کارگردان مطرح سینما در
گفتوگو با نشریه روزانه نهمین جشنواره بینالمللی فیلم وارش ،از
زاویه نگاهش به سینمای مستند گفته است که در ادامه میخوانید.

علی قنبری
شما با طيف گسترده آدمها در فيلمهايتان ،دنبال
چه مشتركاتي هســتيد؟ حاج قربان سليماني،
نورمحمد در پور ،عليرضا مشايخي ،احمد شاملو،
نجار ،بچه قصاب ،گيسو ،شهربانو ،داريوش و بانو
و بسياري ديگر؟

شما در اين انتخابها مثال مدرنيته را با سنت ،حساسيت
را با بيتفاوتي و بينايي را با نابينايي داريد؛ مشتركات اينها
در هر سطحي ،نزاع با خود و بيرون خود ،براي ميزان كردن
ناميزانيها و موزون كردن ناموزونيهاي جهان هســتي
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است .اگر نابينایي نبود« ،گيسو» ديده نميشد .اگر همه
چيز ميزان بود« ،شاملو»يي هم در كار نبود .اگر روستاي
كويري خالي نمیشد« ،شهربانو»يي هم پيدا نمیشد و
اگر «حاج قرباني» نبود« ،عليرضا مشايخي» هم ضرورتى
نداشت .اين تف ّرقهاســت كه يگانگي را ممكن میكند.
اينكه اينها و همه آدمهــاي جهان ،چه مقدار در ميزان
و موزون كردن اين جهان سرشــار از تناقض و تضاد سهم
دارند ،حق دارند ،مختار هستند و سرانجام ،میتوانند ،اين،
بحث ديگري است .تازه ،داستان كه تمام نمیشود ،كدام
ميزان و موزوني است كه ابدي باشد؟ ميزان من آيا ميزان

اين پرســش كمكم دارد تبديل میشــود به يك چالش
كســالتبار و البته در عين حــال ،الزم .الزم از اينرو كه
چالش كنار آمدن ذهن و عين ،چالش تاريخ فلسفه ،علم
و هنر است و كسالتبار ،از اينرو كه نمیدانم چرا بسياري
از ما مستندسازان و مخاطبان همچنان در يك تشكيك
دوآليستي خود را گرفتار كردهايم و حاضر نيستيم بپذيريم
كه ميتوان مفاهيم مبتني بر واقعيات را ،ســاخته ذهن
دانست ،ولي منكر خود واقعيت هم نشد .ما صحت بخش
عمدهاي از مفاهيم ذهني خودمان را از جهان واقع ،ناگزير با
خود امر واقع محك میزنيم تا بتوانيم آنها را به شناختها
و معرفتهاي قابل اطمينان تبديل كنيم .ما در سينماي
مستند نميتوانيم آنچنان به ذهنمان بها بدهيم كه امر
واقع ،امر ثانوي شــود .اگر جز اين باشد ،خب برويم فيلم
غيرمستند بسازيم كه بر واقعيات محتمل و مفروض استوار
است .ما با استفاده هنرمندانه و خالقانه از زبان ،گرامر و ابزار
سينما ،واقعيتها را مستند میكنيم .ما فقط ذهن خودمان
را مستند نميكنيم .ما با استفاده از دريچه ذهنمان ،جهان
را میبينيم و معرفتمان ،دركمان و حســمان را از آن به
سينما ترجمان میكنيم .مگر تمامي قوانين بديهي جهان
واقعي صرفا زاييده ذهن ماست؟ جهان موضوع شناسايي
ماست و ما هم عامل شناسايي؛ شما نميتوانيد در سينماي
مستند از قابلمه و قاشق تصوير بگيريد و روي آن تصوير
شرح شيخ اشــراق بخوانيد و نام اين كار را كشف و شهود
مســتندگونه بگذاريد .اين ديگر مستند امر واقع نيست.
اين مستند امر ذهني شماست و عيب هم ندارد ،اما به امر
واقع بيرون از ذهن شما ربطي ندارد .شما در فلسفه ،شعر
و عرفان میتوانيد به قول جامي شناساوري كنيد ،ولي در
فيلم مستند ،دست آخر ،شناساگريد .در فيلم مستند شعر
هم بگوييد ،شناساگريد!

اينكه شما مثال در يك قهوهخانه ماسوله ،سه
تا آدم پيدا میكنيد و از هركدام يك مســتند
جدا میســازيد ،آيا معنياش آن اســت كه
دنبال اتفا قهاي متفاوت هستيد ،يا چيزهاي
مشترك؟ و درست است كه بيشتر مستندهاي

نشریه روزانه نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم وارش

ما در سينماي
مستند نميتوانيم
آنچنان به
ذهنمان بها بدهيم
كه امر واقع ،امر
ثانوي شود

شما چهرهنگارانه است؟

من طي  ۱۵سال گذشته شش مستند از ماسوله ساختهام
و مستندی كه در حال ساختن آن هستم .ماسوله جايي
است كه يا بايد بماند ،يا بايد بميرد .اما تا حاال تنومندتر از
آن بوده كه تن به مرگ بدهد .اما تا به كجا؟ وقتي آدمهاي
اولش حذف بشوند و بميرند ،ماسوله كمرش میشكند.
آن آدمهاي اول ،چهرههاي من هستند .هميشه چهرهها
به عنوان شــاخصهاي جمع ،در موقعيتهاي دشــوار
رخ میكنند؛ به جمع قــدرت میدهند و از جمع قدرت
میگيرند .عزت فقط يك قهوهچي نبود .او براي من يك

دو ،جدا جدا ،در دل كوير ،تنها بازماندگان آبادي هستند
كه از كاريز و باغ و خانه آبادي خود حراســت میكنند،
چطور میشود از مرگشان سرسري گذشت؟ وقتي آنها
بروند كه رفتهاند ،آب كاريز خشك میشود كه شده ،گل
و گياه پژمرده میشود كه شده و سرانجام ،آبادي به تلي
از شن و خاك مبدل میشود كه شده ...مشتركات همه
اينها ،بهرغم تفاوتهاشــان ،زنده نگه داشتن چيزي به
نام زندگي است به هر قيمت!
فیلمهایی مثل «نجار پسر عطار»« ،بچه قصاب،
قصاب ،گوســفندان و کبوتران» و «من و یک
نوبت صیادی » وجهــی گزارشگونه دارند و در
عنوانبندی فیلم اول هم شما خودتان عمدا آن
را به عنوان گزارش قیــد کردهاید .اما ما در این
فیلمها نه صرفا با گزارشی از نجاری و قصابی و
صیادی روبهرو هستیم و نه صرفا با نجار و قصاب
و صیاد .مثال در بخشی از فیلم اول درحالیکه ابژه
نجار است و در حال حرف زدن ،اما شما بخشی از
پایینتنه او را نشــان میدهید و در مرکز توجه
دوربین ،مبل ،یکی از ساختههای اوست .فیلمِ
گزارشی از منظر فرشاد فداییان به چه معناست؟

گزارش هم وجهي از ذهــن گزارشگر را تعريف میكند
و هم فروگذار واقعيت نيست .شــما در گزارش سهمي از
كاركرد اجتماعي خود را در مواجهــه با جهان بيرون كه
بخشي از آن هستيد ،به آن میدهيد ،ولي همواره میدانيد
كه میخواهيد آن را به نمايشي معرفتشناسانه درآوريد.
حد و حدودتان را مشخص میكنيد ،در عين حالي كه خود
را ناظر و نمايشگر واقعيت میدانيــد ،آن را به ماده خام
شلنگاندازيهاي ذهني خود بدل نميكنيد .گزارش نوعي
برونافكنىِ بهقاعده ذهن ماست براي بازگرداندن امر واقع
به تصوير واقعي .اينكه پديده به پديدار درمیآيد ،اينكه
ابژه سوژه میشود ،صورت مسئله سر جایش باقى است.

نمایی از فیلم «دو زن»

نمایی از فیلم
«نود و دو منهای یک»
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امپراتور بود .خســرو فقط يك دباغ بازنشسته نيست ،او
آبروي جمع است و اوسا جليل آهنگر هم يك داسساز
معمولي نبــود .او آموزگار آدمهاي ماســوله بود .اينها
چهرهاند ،ولي البته قهرمان نيســتند .فــردي از ميان
جمعاند .من با مرگ مشــكلي ندارم .به قول موالنا ،يك
لقمه كنيم و غم نداريم ،اما دســتبردار چهرههايي كه
مرگشان به مرگهاي ديگر دامن میزند هم نيستم .وقتي
ُعل ،تنها نيست» ،هر
مثال شهربانو يا شخصيت مستند «م ّ

فیلم «این بامداد خسته» که فیلمی است درباره
شاعر ملی ما ،احمد شاملو ،از محصوالت دیگر
شماست .اوال اینکه چرا شما اینقدر دیر دست
به ادیتوری آن زدید؟

واقعيت ماجرا كمي تفصيــل دارد؛ آنچه را كه در تيتراژ
شروع اين مستند دو ســاعته آوردهام ،عينا در اختيارتان
میگذارم كه نقل كنيد« .ديدار با احمد شاملو از ارديبهشت
 ١٣٧٥تا آبان  ،١٣٧٦طي هفت بار و بهتناوب انجام شد.
روزها و شبهايي كه شاعر هم گرفتار كار بود و هم سخت
بيمار .شــاملو اگرچه تا آخرين ديدار ،از ســاخته شدن

مستندي در باره خود اكراه داشت ،اما همواره ،آدابداني،
مهرباني و طنازي را در برخورد با ما رعايت میكرد .ابتدا بنا
بود طرح اوليه اين مستند ،با نام «شاملو در آينه» ،از كودكي
آيدا ،همسر شاملو ،آغاز و با مرگ شاعر تمام شود و روزگار
خصوصي اين دو و حيات فرهنگي شــاعر را ،توأمان ،آيدا
روايت كند .اما امتناع و عدم رضايت آيدا از حضور مستقل
در اين مستند ،ساخت آن را دو دهه به تاخير انداخت .حال
و بهناچار ،اين مستند ،تنها با استفاده از تصاوير و صداهايي
كه طي آن چند ديدار -برخي بلند و برخي كوتاه -با احمد
شاملو داشتهام ،سامان گرفته است».
شــاملو یک چهره کامال شناختهشده است و
پیرامــون خود ،فرامتن وســیعی دارد .تفاوت
پرترهای که از شــاملو به تصویر کشــیدید ،با
چهرهنگاریهایی که از دیگران کردهاید ،چه بود
و اینکه چرا فیلم سیاهوسفید است؟

حتی اگر آن مستند با ايدهای ديگر را میساختم ،كاري به
حواشي و اينجور مسائل نداشتم .شاملو جداي از شخصيت
هنري -ادبياش ،فردي بود از جمع آدميان ،اما بيشك به
عنوان يك فرد ،دنبال معناي وسيعتري بود از حيات؛ چه
در كار شعر و ترجمه و پژوهش و چه در امر مسائل اجتماعي
و سياسي ،با هر كيفيت .انتخاب سياهوسفيد بيشتر مربوط
میشد به اينكه تصويربرداريها با چند سيستم از جمله
 ۱۶ميليمتري و بعدها با ابزارهاي جديدتر انجام شده بود
و ديگر آنكه از شروع كار در نوع نورپردازي به سياهوسفيد
بودن فكر كرده بودم.
شما از دوستان شاملو بودهاید و همنفسیهایی با
او داشتهاید و بیشک و به هر رو راشهای زیادی
داشتید که دست به گزینش زدید .آیا بخشهایی
هم بود که مثال دست به انتخاب زده باشید درباره
وجود یا عدم وجودشان در فیلم؟

من در هيچ زمان ،افتخار همنفسي با آقاي شاملو را نداشتهام.
ايشان ،هميشه ،در مواجهه با كارى كه من قرار بود به عنوان
يك مستندساز انجام بدهم ،خودشان را با فروتني نامتعارف
و غيرقابل باوري ،شايسته اينكه فيلمي ازشان ساخته شود،
نميدانســتند و بهواقع اگر همت و همراهي همسر گرامي
ايشان ،خانم آيدا ،نبود ،همين مقدار كار هم اتفاق نميافتاد.
اينكه میگويم ماجرايش به حدود  ۱۸ ،۱۷ســال پيش
برميگردد .و اما اينكه چه مقدار از تصاوير گرفتهشــده از
ايشان در اين مستند دو ساعته استفاده شده يا نشده ،جوابش
روشن است .بخش اصلي اين تصاوير متعلق به فيلمي است
كه بنا به داليلي كه قبال اشاره شد ،ساخته نشده...
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مدیر مسئول :مهدی قربانپور

زیر نظر :دبیرخانه نهمین جشنواره بینالمللی فیلم وارش

سردبیر :نژال پیکانیان
مدیر هنری بولتن :افشین ضیائیان علیپور

تحریریه :مهدی درستی ،علی قنبری ،محمد بزرگی
ویراستار :شیدا محمدطاهر
گرافیک :لیلیاسکندرپور
چاپ و لیتوگرافی :چاپ زارع (ساری)
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