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افتتاح وارش در بابل و نمايش همزمان  فيلم ها 
در ساری و رامسر

شاهد استعدادهای نوظهور خواهيد 
بود 5

مدير بخش بين الملل جشنواره فيلم وارش



مراسم افتتاحیه این جشنواره در سالن سینما 
آزادی و با حضور مسئوالن، هنرمندان، مهمانان 
و دست اندرکاران جشنواره و با استقبالی پرشور 
برگزار شد. در اولین روز از برگزاری این رویداد 
اهالی رسانه و مهمانان شبکه های خارجی زبان 
نیز به جشنواره پیوســتند تا در پوشش اخبار 
و انعکاس رویدادها و اتفاقات دست اندرکاران 

جشنواره را همراهی کنند. 

مهمانان خارجی از کدام کشورها آمدند؟
نهمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم وارش 
در کنار فیلم سازان ایرانی میزبان سینماگران، 
هنرمندان و فیلم ســازانی 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 برنامه های تدارک دیده شده 
شــرکت می کنند. در ایــن دوره مهمانانی از 
کشورهای قزاقســتان، افغانستان، جمهوری 
آذربایجان و روسیه در جشنواره حضور دارند 
که از میان آن ها می توان بــه آنتون البچنکو 
)آهنگ ساز(، آیدا ســوبولوا )فیلم ساز(، ادوارد 
پیچوگیــن )رئیــس لنیــن فیلــم( و مارینا 
توروپیگینــا )مدیــر برنامه ریزی جشــنواره 

بین المللی فیلم مسکو( اشاره کرد. 
هم چنیــن ســرگئی دوروتســوی، ورونیکا 
دوروتســوی و والدمیر تیولکین فیلم ســازان 
کشور قزاقستان هســتند که مهمان نهمین 

جشنواره بین المللی فیلم وارش شدند.
نوفال محمداف، غالمرضا جعفری، غالم یحیی 
جعفــری و گزل محمــدوا فیلم ســازان اهل 
افغانســتان، زهرا میررضــازاده )کارگردان(، 
احســان علی نور )تهیه کننده(، الشاد علی اف، 
شــامل علی اف 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 برنامه های مختلفی که برای حضور این 
مهمانان ترتیب داده شده است، تعداد هشت 
فیلم از سینمای آذربایجان در جشنواره امسال 

مرور می شوند. 

افتتاح سالن داوود رشیدی
در ادامه برنامه های روز اول جشــنواره وارش 
سالن داوود رشیدی نیز در مجموعه فرهنگی 
و هنری هنر و تجربه بابل افتتاح شد. هم چنین 
قرار است طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
نشــان این هنرمند فقید به هنرمندان استان 
مازندران اهدا شــود. این نشــان تاکنون  به 
چهره های مطرح در حوزه های ســینما، تئاتر، 
ترجمه و نویســندگی و پژوهش اهدا شــده 
است. عمید نائینی، علیرضا داوودنژاد، حسن 
معجونی، محســن میرزایی، جالل ســتاری، 
ســیدمحمد مساوات، رخشــان بنی اعتماد و 
مجتبی میرطهماسب چهره هایی هستند که 

تاکنون این نشان را دریافت کرده اند.
داوود رشیدی  اصالتا مازندرانی و  ۲۵ تیر ۱۳۱۲ 
در  تهران متولد شــد. وی از نوادگان آیت اهلل 
حایری مازندرانی بود. ایــن هنرمند بارها در 
محافل هنری و به خاطر پیشــینه  خانوادگی 
از مازندران به عنوان ســرزمین دوم خود یاد 

می کرد.  
از جمله کارهای شــاخص زنده یاد رشــیدی 
می توان به »در انتظار گودو«، »ریچارد سوم«، 
»پیروزی در شیکاگو«، »منهای دو« و »آقای 

اشمیت کیه؟« اشاره کرد.
هم چنین »کمال الملک«، »مالقات با طوطی«، 
»زمهریر«، »والیت عشــق«، »هزار دستان«، 
»آوای فاختــه« و »عطر گل یــاس« از جمله 
فیلم ها و ســریال های تلویزیونی است که این 
هنرمند فقید در آن ها نقش آفرینی کرده است.

از نمایش »لوتوس« تا هم دردی با سیل زدگان 
»لوتوس« ساخته محمدرضا وطن دوست فیلم 
افتتاحیه جشنواره بود که در سالن سینما آزادی 
به نمایش درآمد. هم چنین دســت اندرکاران 
نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش ضمن 
ابراز هم دردی با قربانیان ســیل های اخیر در 
استان مازندران و سایر استان  های کشور کلیپی 
را برای هم دردی با ســیل زدگان آماده کرده 

بودند که در مراسم به روی پرده رفت.  

شروع کارگاه ها در رامسر
هم چنین با آغاز به کار نهمین جشنواره وارش 
در بابل، نشســت ها و کارگاه هــای تخصصی 
در شهر رامســر نیز برگزار شــد. در نخستین 
روز از برگــزاری این رویداد، کارگاه آموزشــی 
»قهرمان سازی بومی در سینما« با حضور کاوه 
سجادی حسینی، نویسنده و کارگردان سینما و 
تلویزیون، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن آمفی تئاتر 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر برگزار شد.
نکتــه قابل توجــه دیگر این کــه در روزهای 
برگــزاری نهمین جشــنواره بین المللی فیلم 
وارش هر روز از ســاعت ۹:۳۰ تا ۱۷ ســالن 
آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی، سینما آرامش 
)سالن زندگی و سالن امید( به نمایش منتخبی 

از آثار راه یافته به جشنواره می پردازد.

نمایش هم زمان آثار در ساری
هم زمان با نمایش فیلم ها در شهر بابل و رامسر، 
سینما کانون شهر ساری نیز میزبان جشنواره 
وارش است و به نمایش فیلم های شرکت کننده 

در جشنواره می پردازد. 

انتشار کتاب جشنواره

کتاب نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش 
به دو زبان فارســی و انگلیسی منتشر شد. این 
کتاب در ۲۱۳ صفحه شامل اطالعات فیلم های 
حاضــر در بخش هــای مختلف جشــنواره، 
بیوگرافــی مشــاوران انتخــاب و هیئت های 
داوری، کارگاه و نشســت های جشــنواره و 
دست اندرکاران برگزاری این رویداد بین المللی 

سینما می شود. 

۲

سينمای ايران بايد به روز شود

یادداشت

1
خــبر

مهدی قربانپور

با لطف و عنایت خداوند و با همت و هم دلی همه کسانی که 
ما را یاری کردند، پس از یک وقفه چهار ساله اینک در آستانه 
برگزاری نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش قرار گرفتیم. 
اراده ما بر این است که این جشنواره ریشه دار را به روزهای اوج 
خود برگردانیم و با این که دولت سرمایه گذار اصلی جشنواره 
است، نگاه و رویکرد مستقل جشنواره حفظ و صیانت شود. 
محور اصلی جشنواره وارش، فرهنگ عامه و سینماست و 
سیاست گذاری های جشنواره نیز مبتنی بر همین استراتژی 
صورت گرفته است. بر این اساس توجه به سنت های گفتاری، 
رفتاری و زیستی به مثابه مولفه های اصلی و محتوایی این 
جشنواره لحاظ شده که در پی آن 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 و معرفی چهره های خالق به عرصه سینمای 
ملی، هم چنین ارتباط با فیلم سازان کشورهای حاشیه دریای 
کاسپین و حوزه تمدنی میراث مشترک به منظور دست یابی 
به تحوالت نوین بین منطقه ای در جهت حفظ و صیانت از 
میراث های مشترک زیستی و فرهنگی از جمله اهداف مهم 
جشنواره وارش است. تکیه جشنواره وارش در بخش اجرایی 
بر توان جمعی، ظرفیت های فردی و مشارکت خدماتی بوده 
و تالش کردیم با بهره برداری از نیروهای متخصص جوان و 
بومی از این ظرفیت عظیم در جهت شکوفایی و شوکت بیشتر 
جشنواره استفاده کنیم. در همین راستا بیش از ۸۰ نیروی 
داوطلب در بخش فعالیت های اجرایی، ستادی و سایر امور 
جشنواره با ما همکاری داشتند که یک تجربه و دستاورد موفق 
در کارنامه جشنواره وارش خواهد بود. خوش بختانه فراخوان 
نهمین جشنواره فیلم وارش با اقبال خوبی از سوی هنرمندان 
و صاحبان تولید روبه رو شد و در مجموع ۳۳4۱ اثر که شامل 
۱۶۷۲ اثر داخلی و ۱۶۶۹ اثر خارجی از آثار کشورهای حوزه 
دریای کاسپین بود، به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. در این 
دوره از جشنواره ۵۳ فیلم ساز از دهه ۸۰ و ۱۱۶ فیلم ساز از 
دهه ۷۰ حضور دارند. هم چنین رئیس جشنواره باکو مهمان 
جشنواره است و ۱۰ فیلم نیز در بخش مرور فیلم های کشور 
آذربایجان مورد توجه است. خوش بختانه سازمان ها و مراکز 
فرهنگی و هنری مختلفی با جشنواره همکاری داشتند که 
حضور و حمایت آن ها ضمن دل گرمی بیشتر به ما در ارتقای 

کیفی جشنواره نیز موثر خواهد بود.
 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 می دانم از همکاری و حمایت 

آن ها تقدیر و تشکر کنم. 
جشــنواره فیلم وارش تالش خواهد کرد با وجود همه 
مشکالت و بحران های اقتصادی موجود و وقوع حوادث 
تلخی مثل سیل های 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 خاطره ای دل پذیر برای میزبانان و مهمانان 

این جشنواره شود. 

آغاز به کار رسمی نهمين جشنواره بين المللی فيلم وارش 

وارش آمد
با برگزاری آیین افتتاحیه نهمین جشــنواره بین المللی 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. 
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شماره ۱ . دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در حالی 
از امروز، دوشــنبه ۹ اردیبهشت، آغاز به کار کرده 
که کارگاه ها و نشست های تخصصی نیز از ساعت 
۱4 امروز برگزار می شــوند تــا عالقه مندانی که 
در این برنامه هــا ثبت نام کرده انــد، در رویدادها 
حضور به هم رســانند. کارگاه هــای تخصصی و 
نشســت ها تا جمعه، ۱۳ اردیبهشت، که آخرین 
روز از برگزاری جشــنواره است، ادامه دارند. برای 
دسترســی آســان تر، در ادامه برنامه نشست ها و 

کارگاه ها به همراه جدول می آید. 
کارگاه »اندیشــه و اجرا در فیلــم مردم نگاری« 
با حضــور همایــون امامی و نشســت تخصصی 
»ســینمای مردم شناسی کشــور آذربایجان« با 
حضور الشاد علی اف دوشــنبه، ۹ اردیبهشت ماه، 
در اولین روز از برگزاری جشنواره برگزار می شود. 
هم چنین کارگاه های »تکنیک هــای توزیع فیلم 
مســتند در جشــنواره ها« با حضور احد محبی و 
محمدرضــا فرطوســی و »تولید فیلم مســتند 
مردم شناسی« با حضور فرهاد ورهرام روز سه شنبه، 

۱۰ اردیبهشت ماه، در بابل برگزار می شود.
»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، ۱۱ 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 »تجربه های شخصی در 
فیلم سازی« با حضور سرگئی دووروتسوی از کشور 
قزاقستان نیز روز پنج شنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه، در 

شهر بابل برگزار می شود.
نشســت های »امر ذهنی و امر واقع در مستند« 
با حضور فرشــاد فداییان، »جامعه شناسی فیلم 
عامه پســند« با حضــور جواد طوســی و کارگاه 
»زیبایی شناســی جغرافیا و لوکیشــن در تولید 
فیلم« با حضور پرویز جاهد نیز ۱۳ اردیبهشت ماه 
در آخرین روز از نهمین جشنواره بین المللی فیلم 

وارش برگزار می شود.

ساعت برگزاریتاریخ برگزاریمدرسعنوان نشست و کارگاه
اندیشه و اجرا در فیلم 

۱4 تا ۹۱۷ اردیبهشتهمایون امامیمردم نگاری

سینمای مردم شناسی 
۱۸ تا ۹۲۰ اردیبهشتالشاد علی افآذربایجان

تکنیک های توزیع فیلم 
مستند در جشنواره ها

احد محبی و محمدرضا 
۱4 تا ۱۰۱۷ اردیبهشتفرطوسی

تولید فیلم مستند 
۱۸ تا ۱۰۲۱ اردیبهشتفرهاد ورهراممردم شناسی

۱4 تا ۱۱۱۶ اردیبهشتآنتون البچنکوموسیقی و سینما

آغاز و پایان در فیلم 
مستند

۱۷ تا ۱۱۲۰ اردیبهشتمهرداد اسکویی

تجربه های شخصی در 
۱4 تا ۱۲۱۶ اردیبهشتسرگئی دوروتسویفیلم سازی

سازوکارهای تامین سرمایه 
جمعی برای تولید یک 

فیلم

زینب تبریزی و شیما 
صابری

۱۷ تا ۱۲۲۰ اردیبهشت

امر ذهنی و امر واقع در 
مستند

۱۰:۳۰ تا ۱۳۱۲ اردیبهشتفرشاد فداییان

زیبایی شناسی جغرافیا و 
۱۳ تا ۱۳۱۵ اردیبهشتپرویز جاهدلوکیشن در تولید فیلم

جامعه شناسی فیلم 
عامه پسند

۱۶ تا ۱۳۱۸ اردیبهشتجواد طوسی 

میزبانی وارش از اساتید و پژوهش گران 
سینما در کارگاه های ختصصی

استقبال بابلی ها از نمایشگاه های تجسمی

افتتاح پنج نمایشگاه تجســمی در پنج فضای فرهنگی 
هنری شــهر بابل بــا اســتقبال خوب هم شــهریان و 
عالقه مندان بــه فرهنگ و هنر برگزار شــد و هم چنان 

نیز ادامه دارد. 
عالقه منــدان به هنرهای تجســمی در قالــب یک تور 
هنری از موزه گنجینه و چهار گالری بابل بازدید کردند. 
این بخش با نمایشــگاه عکس »این خانه های مادری« 
مجموعه آثاری از فرشــاد فداییان، مستندساز و عکاس 
اهل بابل، در موزه گنجینه این شــهر آغاز شــد. فرشاد 
فداییان مستندساز، فیلم ساز و عکاس ایرانی است که در 
حوزه فیلم ســازی پرقدرت عمل کرده و در همین دوره 
نیز بخش نمایش های ویژه به نمایش فیلم های مستند او 

اختصاص پیدا کرده است. 

آغاز به کار نمايشگاه های تجسمی

وارش رنگ ها و روياها 

قبل از آغاز رســمی نهمین جشــنواره بین المللی وارش، نمایشگاه های 
تجســمی که از برنامه های 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 جذابیت های منحصربه فردی 
برای عالقه مندان 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 

توسعه ای تازه در بخش فرهنگی این جشنواره باشیم.

فرهنگ مازندران به روایت تصویر

نمایشــگاه »در صحنه اردیبهشــت« نیز روز گذشته در 
گالری هنر بابل افتتاح شد؛ نمایشگاهی که نقاشی هایی با 
موضوع فرهنگ عامه در حال وهوای بومی را به شکل هنر 
مدرن ارائه کرده است. در این نمایشگاه نقاشی هایی از رضا 
مهدی نیا به نمایش گذاشــته شده که بخشی از فرهنگ 

مازندران را با نگاه و زبانی هنرمندانه به تصویر می کشد. 
در کنار برگزاری نمایشگاه های تجسمی اجرای آیین های 
بومی مازندران و برنامه های موســیقایی و فرهنگ عامه، 
بخش دیگری از برنامه های ثابت و روزانه نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم وارش است که تا پایان برگزاری این رویداد 
در مناســبت های مختلف اجرا می شــوند. بخش جنبی 
»وارش رنگ ها و رویاها« و نمایشگاه های تجسمی آن تا روز 

پنج شنبه، ۱۲ اردیبهشت، به کار خود ادامه می دهد.

ویژگی نمایشگاه های تجسمی 

در آثار ارائه شــده در پنج  نمایشــگاه تجسمی نهمین 
جشــنواره بین المللی 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، عکس ها و فیلم های 
ثبت شده این هنرمند طی سه دهه گذشته، به نمایش 
گذاشته شــده اســت. به جز یک عکس که دیجیتال 
ثبت شــده، بقیه عکس های موجود در این نمایشــگاه 
آنالوگ هســتند و همه عکس ها به روش چاپ دستی 
ظاهر شــده اند. اختصاص قســمتی از گالری به پخش 
فیلم های فیروزی نیز سینمایی بسیار کوچک در کنار 
تابلوعکس های او ســاخته اســت و دنیای ذهنی این 

هنرمند را به نمایش می گذارد.

از طراحی های دهه 90 
تا اجرای آیین های بومی

»حجم، رنــگ، طبیعت« 
دومین نمایشگاهی بود که در 
بابل  به میزبانی گالری ضحی 
و با نمایش آثاری از رحیم 
موالییان، مهشید هاشمی 
و سیاوش امیری افتتاح شد. 
نگارخانه روجا سومین محل 
برپایی نمایشگاه هنرهای 
تجســمی بود کــه در آن 
طراحی ها و نقاشــی های 
دهه ۹۰ مجید کامرانی در 
معرض دیــد عالقه مندان 

قرار گرفت.
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گزارش

اولین دوره / 14 تا 17 دی 1378
جشنواره فیلم وارش اولین جشــنواره موضوعی فیلم کوتاه در 
ایران است که در دی ماه ۱۳۷۸ با تکیه بر نیروهای جوان و خالق 
و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران در قالب 
جشنواره ای استانی با محوریت فرهنگ عامه در مازندران و شهر 
بابل آغاز به کار کرد. در نخستین دوره این رویداد فیلم ها در بخش 
مسابقه، تصویر آفتاب، نمایش ویژه به نمایش درآمد. هم چنین 
نکوداشت و مرور آثار استاد خســرو سینایی و فرشاد فداییان از 
دیگر برنامه های این دوره جشنواره بود. در این دوره ۲۰۷ فیلم 
به دبیرخانه جشنواره رسید که ۸۱ فیلم در بخش های 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 فیلم ها را برعهده 
داشــتند.  دکتر دالور بزرگ نیا، مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مازندران، دبیر این دوره و مهدی قربانپور مدیر اجرایی 

جشنواره بودند. 

دومین دوره جشــنواره منطقه ای فیلم کوتاه / از 11 تا 14 
مهر 1379

دومین دوره جشنواره با اندکی تغییر نسبت به دوره اول و یک سال 
پس از اولین دوره برگزاری با حضور استان های خراسان، گیالن، 
مازندران، سمنان و گلستان در گستره منطقه ای برگزار شد. در 
این دوره جشنواره ۳۰۶ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و ۵۲ 

اثر در بخش مسابقه به نمایش درآمد. 
جعفر توکلی، ساعد نیک ذات، مسعود امامی و رضا سبحانی اعضای 
هیئت داوران این دوره بودند و ســیداحمد طاهرپور، میرصفی 
اندیکالیی، عزیزاهلل محمدپور، تقی قاســم پور و علی همتی نیز 
هیئت انتخاب دومین دوره را تشــکیل داده بودند.  دکتر دالور 
بزرگ نیا، مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، دبیر 

این دوره و ناصر علی نژاد مدیر اجرایی جشنواره بودند. 

سومین دوره / 21 تا 25 شهریور 1381
سومین دوره جشــنواره فیلم وارش هم زمان با روز ملی سینما 
و با همکاری اســتانداری، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
مرکز بین المللــی گفت وگوی تمدن ها و ســازمان هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. این دوره از جشنواره عالوه 
بر تفاوت موضوعی و جغرافیایی، در ســاختار برنامه ریزی و نوع 
اجرا دچار تغییرات اساسی شد. در این دوره برای اولین بار شورای 
سیاست گذاری عهده دار برنامه های کالن و تدوین سیاست های 
جشنواره شد و دست اندرکاران با نظم و برنامه  ریزی بیشتری به 
فعالیت هایشان ادامه دادند. شــورای سیاست گذاری جشنواره 
را نیز تعدادی از هنرمندان و چهره های شــاخص ملی تشکیل 
دادند. خسرو ســینایی، ابراهیم مختاری، محمدعلی سجادی، 
جعفر توکلی، مهدی قربانپور، نادر مقدس و افسانه منادی در این 

ترکیب حضور داشتند. 
جشــنواره هایی که در دوره های گذشــته به صورت استانی و 
منطقه ای به اجرا درمی آمد، بر حســب رأی و تصویب شورای 
سیاست گذاری به جشنواره ملی تبدیل شد تا امکان حضور طیف 

بیشتری از فیلم سازان فیلم کوتاه و مستند را فراهم کند. شورای 
سیاســت گذاری وظیفه تدوین آیین نامه و سیاست های کالن 

جشنواره را عهده دار شد. 
در این دوره هم چنین ۸۳۱ عنوان فیلم کوتاه با موضوع فرهنگ 
عامه به دبیرخانه جشنواره رسید که از میان آن، ۸۶ 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 
اسکویی، محبوبه هنریان و مســعود امامی نیز هیئت  داوران را 
تشــکیل دادند.  دکتر دالور بزرگ نیا، مدیرکل وقت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی مازندران، دبیر این دوره و داوود لطیفی مدیر 

اجرایی جشنواره بودند. 

چهارمین دوره / 19 تا 23 مهر 1383
گستره جشنواره در دوره چهارم 
که به بلوغ بیشــتری رسیده 
بود، وسیع تر شد و این دوره با 
حضور فیلم سازان کشورهای 
روسیه، آذربایجان، ارمنستان، 
ترکمنســتان، تاجیکستان، 
قزاقستان، گرجســتان و... در 

مهر ماه سال ۸۳ برگزار شد. 
اعضای هیئت انتخاب فیلم های 
ایرانی را فاطمــه معتمدآریا، 
پوران درخشنده، ارد عطارپور، 
فرشاد فرشــته حکمت، مهدی هاشمی، خســرو معصومی و 
محمدعلی صفورا تشکیل می دادند و داریوش مهرجویی، دکتر 
نورالدین زرین کلک، احمد ضابطی جهرمی، امیرشهاب رضویان، 
نیکی کریمی و محمدرضا شریفی نیز اعضای هیئت داوران بودند. 
در این دوره هم چنین به دلیل شرکت فیلم های خارجی مهدی 
قربانپور، محمدرضا رضایی کاوه و اربیل اخماتوف هیئت انتخاب 

آثار بین الملل بودند.
دکتر بزرگ نیا، مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، 

دبیر این دوره و مهدی قربانپور مدیر اجرایی جشنواره بودند. 

پنجمین دوره فیلم کوتاه / 30 بهمن تا 3 اسفند 1386 
در این دوره جشنواره که بعد از 
سه سال وقفه در فصل زمستان 
برگزار شد، ۱۰۶۸ عنوان فیلم 
کوتاه با موضــوع فرهنگ عامه 
و آزاد بــه دبیرخانه جشــنواره 
رسید که از میان آن ۱۰۳ فیلم 
برای رقابت در بخش مســابقه 
انتخاب شدند. مهدی حقیقی، 
سیروس حســن پور، مسعود 
امامی، محمد جعفری و عزیزاهلل 
حاجی مشهدی هیئت انتخاب را 
تشکیل دادند و کیانوش عیاری، مینو فرشچی، احمد طالبی نژاد، 
جمشید ارجمند و جابر قاسمعلی نیز از اعضای هیئت داوران بودند. 

ششمین دوره / 2 تا 5 آبان 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 می رسید 
این جشنواره مخاطبان خود را 
در بابل و شهرهای دور و نزدیک 
پیدا کرده بود و عالقه مندان به 
هنر و سینما اشتیاق بیشتری 
بــرای پی گیــری اتفاقات این 

رویداد فرهنگی و هنری داشتند. 
محمدحســن مهدی پور، دکتر میالد محقق، حسین ضیایی، 
محمدرضا وطن دوست و مریم رستمی در دوره ششم مسئولیت 
انتخاب فیلم ها را بر عهده داشــتند و حســین ترابی، جهانگیر 
الماسی، اســماعیل بنی اردالن، طهماسب صلح جو 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 28 مهر 91
مهر ماه سال ۹۱ استان مازندران 
شاهد برگزاری دوره دیگری از 
جشنواره وارش بود؛ جشنواره ای 
که سروشکل باثبات تری پیدا 
کــرده بود و تعــداد فیلم های 
شــرکت کننده در آن نیز رشد 

چشم گیری داشت. 
عزیزاهلل حاجی مشهدی، شهرام 
مکری و فریدون شیردل هیئت 
انتخــاب دوره هفتــم بودند 
و هیئت داوران را نیز خســرو 
سینایی، محمدعلی سجادی، بهرام عظیمی، ناصر هاشم زاده و 
مینو فرشچی تشکیل دادند. عباسعلی ابراهیمی، مدیرکل وقت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، دبیر این دوره و سیدعلی اکبر 

سفیدگران مدیر اجرایی جشنواره بودند.

هشتمین دوره/ 29 دی تا 2 بهمن 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 
حســین زاده و نادر معصومی 
مسئولیت انتخاب فیلم ها را بر 
عهده داشتند و هیئت داوران 
نیز متشکل از هوشنگ مرادی 
کرمانی، فرهاد ورهرام، جعفر صانعی مقدم، مهدی جعفری، وحید 

نصیریان، مهرداد زاهدیان و شهرام مکری بود.

نگاهی به دوره های گذشته جشنواره وارش 

جشنواره وارش را می توان یکی از باقدمت ترین جشنوار ه های بومی استان 
مازندران دانست؛ جشنواره ای که 20 سال از برگزاری نخستین دوره اش 
می گذرد و بهار 98 بعد از چهار ســال وقفه بار دیگر این رویداد فرهنگی 
و سینمایی جان گرفته تا شهر بابل اســتان مازندران شاهد برگزاری این 

اتفاق باشد. 
در گزارشی که در ادامه می خوانید، نگاهی داشتیم به دوره های مختلف این 
جشنواره که فراز و نشیب های بسیاری را پشــت سر گذاشته و حاال به سن 

جوانی رسیده است. 

وارش زير ذره بين

محمد بزرگی



 نشریه روزانه نهمین
جشنواره بین المللی فیلم وارش

1

گفت وگو

در ابتدا، درباره اتفاقات جدید و تازه ای که امسال 
در بخش بین الملل 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، 
سنت های رفتاری و گفتاری و مردم شناسی کشورهای حوزه 
دریای خزر شــکل گرفت. طبیعتا بخش بین الملل یکی از 
بخش های مهم این جشنواره است که به دنبال شناسایی آثار و 
فیلم سازانی است که در حوزه مردم شناسی دغدغه مند هستند. 
مردم شناسی به معنای الگوهای رفتاری، آداب و رسوم، سنت ها 

و باورها یا آن چه در دوران امروز در کشورها می گذرد.
بخش عمده ای از فیلم ها و یکی از محورهای اصلی جشنواره 
مستندهایی اســت که در این حوزه کار و تولید شده است. 
ما در بخش بین الملل مانند بخش ملی فقط مستند بلند و 
در بخش فیلم کوتاه، فیلم داستانی و مستند کوتاه دریافت 
کردیم.به همین دلیل واقعیت ها و حقیقت های موجود در 
باورها و فرهنگ  مردم در کشورهای حوزه دریای خزر برای ما 

بسیار اولویت داشت. 
از همان ابتدا که فکر می کنم اوایل آذرماه بود، شروع به ارسال 
فراخوان کردیم و درنهایت با ارسال بیش از ۱۶۰۰ اثر 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 ۱۶۰۰ اثر به 4۷۰ اثر کامال مرتبط رســیدیم که به 
لحاظ جغرافیایی از پنج کشور حاشیه دریای خزر و دو کشور 
فارسی زبان 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 می دهد این منطقه پتانسیل بسیار خوبی برای 
برگزاری این رویداد ســینمایی دارد و اگر جشنواره از یک 
سیستم اجرایی و مدیریت یکسانی برخوردار باشد، می تواند 
به یک جریان در منطقه تبدیل شود و طبیعتا این جریان را 

بخش بین الملل یک جشنواره می سازد.

از میان آثار دریافتــی در بخش بین الملل چه 
فیلم های شاخصی از کارگردانان مطرح حضور 
دارند؟ آیا این مسئله یکی از معیارهای انتخاب 

آثار برای جشنواره امسال بود؟
من به عنوان یک تهیه کننده و پخش کننده همیشه می گویم 
به تکرار افتادن انتخاب ها در جشنواره ها نمی تواند ارزشمند و 
رسالت یک جشنواره باشد. به نظرم جشنواره باید یک هویت 
مستقل داشته باشد و به دنبال آثاری باشد که شاید خیلی 

شناخته شده نیستند.
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 می گویم 

که کیفیت آثار دریافتی آن قدر باال بود که نمی توانم توصیف 
کنم چه اندازه انتخاب را دشوار کرد. این حرف را از این جهت 
که هیئت  انتخاب سایر جشنواره ها می گویند، نمی زنم، بلکه 
اگر فیلم های حاضر در جشنواره را تماشا کنید،می بینید با 
فاصله بسیار زیاد نسبت به جشنواره های دیگر انتخاب شدند.

هم چنین دربخش بین الملل پنج اثربرگزیده بخش داخلی 
نیز به نمایش درمی آیند که درجشنواره های معتبربین المللی 

حضورداشتند.
از این جهت بسیار خرسند هستم و عالقه مندم که فیلم سازان 
داخلی را که آثارشان در جشنواره هم حضور دارد، دعوت به 
تماشای فیلم ها کنم. نتیجه نشان داد که استعدادهای ویژه ای 
در این کشورها هستند که نیاز به ظهور، بروز و ارائه دارند و فکر 

می کنم یکی از وظیفه های اصلی این جشنواره همین است.

به کیفیت باالی آثار ارسال شده اشاره کردید؛ 
ویژگی و شاخصه غالبی که در این آثار مورد توجه 
شما قرار گرفت و به نظرتان می تواند بر مخاطبان 

هم تاثیر مطلوبی بگذارد، چیست؟
مهم ترین موضوعاتی که در فیلم ها وجود داشت، توجه بسیار 
زیاد به قصه گویی بود. دوستان کارگردان در فضای سینمای 
داستانی، آن قدر بیان سینمایی را با ویژگی های سینما یعنی 
رنگ، صدا و تصویر درست چیدمان کرده بودند و نوع نگاهشان 
به باورهای مردم، ارزش های اخالقی، خانوادگی و اجتماعی 
جذاب بود که برای من قبل از یک کارشناس به عنوان یک 
بیننده شگفت انگیز بود؛ این که چطور می توان این قدر شاعرانه 

و زیبا قصه ای را در قالب سینما به تصویر کشید.
هم چنیــن توجــه کارگردانان بــه ویژگی هــای 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 شاخصه ای بود که مورد توجهم قرار گرفت.
در بخش مستند هم آن چه مردم ما یا سایر کشورها نسبت 
به سهم خواهی از دریای خزر دارند،فکر می کنم با تماشای 
مستندهای جشنواره امسال تعدیل شده و فاصله را کمتر و 
کمتر می کند. چون نه فقط به مســئله دریای خزر، بلکه به 
باورهای واقعی مردم کشورها در این مستندها می پردازند که 
چقدر مانند مردم ما دغدغه مند هستند و الگوهای زندگی شان 
شبیه آن ارزش ها 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 فیلم سازان مستقل متقاضی شرکت 
در جشنواره بودند و ما بیشترین آمار را از کشور روسیه داشتیم 
که سینمایی بسیار قوی دارد. فکر می کنم اگر یک بخش برای 

سینمای روسیه در جشنواره داشتیم، بازهم کم بود.
می دانیم که برخی از کشورهای اطراف ما سینمای ضعیفی 
دارند و به نظرم جشنواره می تواند به تولیدات سینمایی شان 
در سال های آینده کمک کند که یکی از اهداف جشنواره در 

زمینه جریان سازی واثرگذاری است.

جشنواره امسال در بخش بین الملل میزبان چه 
چهره هایی است؟ درباره سینماگرانی که قرار است 

در این بخش کارگاه برگزار کنند، برایمان بگویید.
می دانیم که کشور از نظر اقتصادی شرایط مطلوبی را سپری 
نمی کند و این مســئله بر بخش بین الملل جشنواره های 
ســینمایی نیز تاثیر می گذارد، چون هزینه های سنگینی 
را متحمل می شــوند. ما ســعی کردیم با منابع محدود و 
ظرفیت هایی که جشنواره دارد، با کیفیت بهتری این رویداد 
را برگزار کنیم. لذا به جای آن که به دنبال چند گروه داوری 

با هزینه های زیاد باشیم، یک گروه داوری کوچک ولی 
متخصص را انتخاب کردیم و به همین جهت خوشحالم 
که اعالم کنم پس از رایزنی هایی که انجام شد،به خانم 

مارینا رسیدیم که مدیر برنامه ریزی جشنواره فیلم 
مسکو هســتند و هم چنین آقای سرگئی که 
سال گذشته فیلمی را در جشنواره کن داشتند 
و جایزه بهترین بازیگر جشــنواره را برای آن 

دریافت کردند.
این اتفاق بسیار ویژه ای بود که دو چهره 

صاحب نام در کشورهای 
حاشــیه دریای خزر 

در این جشــنواره به 
عنــوان داور حضور 
دارنــد. در کنــار 
این عزیــزان، آقای 
مهرداد اسکویی هم 

به واسطه حضورهای 
و  ن  لمللی شــا بین ا

فعالیت هایی کــه در حوزه 
تولیــد مشــترک و فیلم 
مستند به عنوان نماینده 

درجه یک سینمای مستند 
انجام داده اند، حضور دارند و این هیئت سه 
نفره فیلم های بخش بین الملل را داوری 
می کنند. در زمینه کارگاه ها نیز از اساتید 
مجربی بهره برده ایم، مانند آقای انتون 
از کشور روسیه که کارگاه موسیقی در 
سینما را برگزار می کنند.آقای اسکویی و 
سرگئی نیز کارگاه هایی را در جشنواره 

برگزار می کنند.

شاهد استعدادهای نوظهور خواهيد بود
مدير بخش بين الملل جشنواره فيلم وارش: 

الهه نوبخــت، مدیر بخش بین الملل جشــنواره فیلــم وارش، از کیفیت 
باالی فیلم های ارسال شده به جشنواره امســال خبر داد و تاکید کرد که 

استعدادهای ناشناخته بسیاری در این دوره معرفی می شوند.
جشنواره فیلم وارش امسال در حالی به نهمین دوره برگزاری خود نزدیک 
می شود که توانسته در این مدت به یکی از رویدادهای موثر منطقه دریای 
خزر بدل شود؛ اتفاقی که نویدبخش جریان سازی سینمای ایران در مسیری 

تازه است. این اتفاق با برنامه ریزی صحیح و توجه ویژه به بخش بین الملل 
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 بین الملل نهمین دوره جشنواره 
فیلم وارش، درباره رویدادها و برنامه هایی که قرار اســت امسال شاهد آن 

باشیم، گفت و گو کرده ایم.

۵

مهدی درستی

 توجه کارگردانان 
به ويژگی های 

اقليمی 
کشورهايشان با 
روايتی شاعرانه 
در بستر سينما 
برای من بسيار 

جذاب بود
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در مستند شعر هم بگوييد، شناساگريد
گفت وگو با فرشاد فداييان

نمایش ویژه نهمین جشــنواره بین المللی فیلم وارش به اکران 
فیلم های مستند فرشــاد فداییان، نویسنده و کارگردان سینما، 
اختصاص دارد. او از فیلم سازان مطرح سینمای ایران است و عالوه 
بر کارگردانی، به عنوان عکاس، تهیه کننده، تدوین گر، پژوهش گر و 
تصویربردار نیز فعالیت می کند و نمایشگاه عکس های او نیز در قالب 
62 اثر عکاسی در گالری موزه گنجینه بابل به نمایش گذاشته شده 
است. عکس های این هنرمند با موضوع نهمین جشنواره بین المللی 
وارش است. هم چنین مستندهای »دو زن«، »عشاق مزرعه نیشکر«، 

»نودودو منهای یک«، »حکایت اوسا احمد نجار«، »نجار، پسر عطار« 
عناوین مستندهایی هستند که فداییان ساخته است و در جشنواره 
نمایش ویژه خواهند داشت. فیلم مستند »از پدر« با موضوع نگاره 
درباره یک فیلم ساز اثری از فراز فدائیان، فرزند فرشاد فدائیان، 
است که درباره این هنرمند برجسته در نهمین جشنواره بین المللی 
فیلم وارش نمایش داده می شود. این کارگردان مطرح سینما در 
گفت وگو با نشریه روزانه نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش، از 
زاویه نگاهش به سینمای مستند گفته است که در ادامه می خوانید.

شما با طیف گسترده آدم ها در فیلم هایتان، دنبال 
چه مشترکاتي هســتید؟ حاج قربان سلیماني، 
نورمحمد در پور، علیرضا مشایخي، احمد شاملو، 
نجار، بچه قصاب، گیسو، شهربانو، داریوش و بانو 

و بسیاري دیگر؟  
 شما در این انتخاب ها مثال مدرنیته را با سنت، حساسیت 
را با بي تفاوتي و بینایي را با نابینایي دارید؛ مشترکات این ها 
در هر سطحي، نزاع با خود و بیرون خود، براي میزان کردن 
نامیزاني ها و موزون کردن ناموزوني هاي جهان هســتي 

است. اگر نابینایي نبود، »گیسو« دیده نمي شد. اگر همه 
چیز میزان بود، »شاملو«یي هم در کار نبود. اگر روستاي 
کویري خالي نمی شد، »شهربانو«یي هم پیدا نمی شد و 
اگر »حاج قرباني« نبود، »علیرضا مشایخي« هم ضرورتی 
نداشت. این تفّرق هاســت که یگانگي را ممکن می کند. 
این که این ها و همه آدم هــاي جهان، چه مقدار در میزان 
و موزون کردن این جهان سرشــار از تناقض و تضاد سهم 
دارند، حق دارند، مختار هستند و سرانجام، می توانند، این، 
بحث دیگري است. تازه، داستان که تمام نمی شود، کدام 
میزان و موزوني است که ابدي باشد؟ میزان من آیا میزان 

شما هم هست؟! میزاني و موزوني امروز، میزاني و موزوني 
فردا هم هست؟ این قصه، تِه دراز دارد! 

 این که شــما آدم هاي متفاوتــي را در زمینه مثال 
موســیقي مقامي و مدرن انتخاب کرده اید و از آن ها 
فیلم ســاخته اید، به دلیل توجه ویژه ای است که به 
»گوش« می دهید، یا این ها را هم کنار مثال اوسا جلیل 
در »داس هاي اوســاجلیل« و عزت در»عزت اگر به 

قهوه خانه نیاید« قرار می دهید؟
برخورد من در برخي مستند هایم که آدم ها در آن مطرح اند، 
همواره برخوردي بالّسویه است، یا این سمت و سو را دارد. 
مثال شاملو همان قدر باشکوه است که عادي است، عزت 
همان قدر عادي است که باشکوه است و همین طور گیسو، 
شهربانو، نجار، خسرو، جلیل. واقعیت این است که مجال 
و امکان، اجازه پرداختن به موضوعات گسترده دوروبرمان 
را نمي دهد و من ناگزیرم به هر آن چه الفتي به آن ها دارم، 
یا آسان تر در دســترس قرار می گیرند، بپردازم، وگرنه در 
موسیقي مقامي یا غیرمقامي هم، مثل موضوعات دیگر، 
بسیاري کســان هســتند که می باید به آن ها پرداخته 
می شــد. این ها که ساخته شــده، آن چیزهایي است که 

امکانش فراهم شد.
 

وقتي از مستندسازي حرف می زنیم، اولین چیزي 
که به ذهن می آید، برخورد با واقعیت و امر واقع 
است، اما با توجه به این که ما همیشه از دریچه یک 
قاب و به تبع آن، با یک زاویه دید روبه رو هستیم 
و در حال گزینش، آیا واقعا مستندسازي را باید 

»داکیو منتری واقعیت« تلقي کرد؟
این پرســش کم کم دارد تبدیل می شــود به یک چالش 
کســالت بار و البته در عین حــال، الزم. الزم از این رو که 
چالش کنار آمدن ذهن و عین، چالش تاریخ فلسفه، علم 
و هنر است و کسالت بار، از این رو که نمی دانم چرا بسیاري 
از ما مستندسازان و مخاطبان هم چنان در یک تشکیک 
دوآلیستي خود را گرفتار کرده ایم و حاضر نیستیم بپذیریم 
که مي توان مفاهیم مبتني بر واقعیات را، ســاخته ذهن 
دانست، ولي منکر خود واقعیت هم نشد. ما صحت بخش 
عمده اي از مفاهیم ذهني خودمان را از جهان واقع، ناگزیر با 
خود امر واقع محک می زنیم تا بتوانیم آن ها را به شناخت ها 
و معرفت هاي قابل اطمینان تبدیل کنیم. ما در سینماي 
مستند نمي توانیم آن چنان به ذهنمان بها بدهیم که امر 
واقع، امر ثانوي شــود. اگر جز این باشد، خب برویم فیلم 
غیرمستند بسازیم که بر واقعیات محتمل و مفروض استوار 
است. ما با استفاده هنرمندانه و خالقانه از زبان، گرامر و ابزار 
سینما، واقعیت ها را مستند می کنیم. ما فقط ذهن خودمان 
را مستند نمي کنیم. ما با استفاده از دریچه ذهنمان، جهان 
را می بینیم و معرفتمان، درکمان و حســمان را از آن به 
سینما ترجمان می کنیم. مگر تمامي قوانین بدیهي جهان 
واقعي صرفا زاییده ذهن ماست؟ جهان موضوع شناسایي 
ماست و ما هم عامل شناسایي؛ شما نمي توانید در سینماي 
مستند از قابلمه و قاشق تصویر بگیرید و روي آن تصویر 
شرح شیخ اشــراق بخوانید و نام این کار را کشف و شهود 
مســتندگونه بگذارید. این دیگر مستند امر واقع نیست. 
این مستند امر ذهني شماست و عیب هم ندارد، اما به امر 
واقع بیرون از ذهن شما ربطي ندارد. شما در فلسفه، شعر 
و عرفان می توانید به قول جامي شناساوري کنید، ولي در 
فیلم مستند، دست آخر، شناساگرید. در فیلم مستند شعر 

هم بگویید، شناساگرید!
 

این که شما مثال در یک قهوه خانه ماسوله، سه 
تا آدم پیدا می کنید و از هرکدام یک مســتند 
جدا می ســازید، آیا معني اش آن اســت که 
دنبال اتفاق هاي متفاوت هستید، یا چیز هاي 
مشترك؟ و درست است که بیشتر مستندهاي 

علی قنبری

گفت وگو



 نشریه روزانه نهمین
جشنواره بین المللی فیلم وارش

۷
1

 ما در سينماي 
مستند نمي توانيم 

آن چنان به 
ذهنمان بها بدهيم 

که امر واقع، امر 
ثانوي شود

شما چهره نگارانه است؟
من طي ۱۵ سال گذشته شش مستند از ماسوله ساخته ام 
و مستندی که در حال ساختن آن هستم. ماسوله جایي 
است که یا باید بماند، یا باید بمیرد. اما تا حاال تنومندتر از 
آن بوده که تن به مرگ بدهد. اما تا به کجا؟ وقتي آدم هاي 
اولش حذف بشوند و بمیرند، ماسوله کمرش می شکند. 
آن آدم هاي اول، چهره هاي من هستند. همیشه چهره ها 
به عنوان شــاخص هاي جمع، در موقعیت هاي دشــوار 
رخ می کنند؛ به جمع قــدرت می دهند و از جمع قدرت 
می گیرند. عزت فقط یک قهوه چي نبود. او براي من یک 

امپراتور بود. خســرو فقط یک دباغ بازنشسته نیست، او 
آبروي جمع است و اوسا جلیل آهنگر هم یک داس ساز 
معمولي نبــود. او آموزگار آدم هاي ماســوله بود. این ها 
چهره اند، ولي البته قهرمان نیســتند. فــردي از میان 
جمع اند. من با مرگ مشــکلي ندارم. به قول موالنا، یک 
لقمه کنیم و غم نداریم، اما دســت بردار چهره هایي که 
مرگشان به مرگ هاي دیگر دامن می زند هم نیستم. وقتي 
مثال شهربانو یا شخصیت مستند »ُمعاّل، تنها نیست«، هر 

دو، جدا جدا، در دل کویر، تنها بازماندگان آبادي هستند 
که از کاریز و باغ و خانه آبادي خود حراســت می کنند، 
چطور می شود از مرگشان سرسري گذشت؟ وقتي آن ها 
بروند که رفته اند، آب کاریز خشک می شود که شده، گل 
و گیاه پژمرده می شود که شده و سرانجام، آبادي به تلي 
از شن و خاک مبدل می شود که شده... مشترکات همه 
این ها، به رغم تفاوت هاشــان، زنده نگه داشتن چیزي به 

نام زندگي است به هر قیمت! 
 

فیلم هایی مثل »نجار پسر عطار«، »بچه قصاب، 
قصاب، گوســفندان و کبوتران« و »من و یک 
نوبت صیادی « وجهــی گزارش گونه دارند و در 
عنوان بندی فیلم اول هم شما خودتان عمدا آن 
را به عنوان گزارش قیــد کرده اید. اما ما در این 
فیلم ها نه صرفا با گزارشی از نجاری و قصابی و 
صیادی روبه رو هستیم و نه صرفا  با نجار و قصاب 
و صیاد. مثال در بخشی از فیلم اول درحالی که ابژه 
نجار است و در حال حرف زدن، اما شما بخشی از 
پایین تنه  او را نشــان می دهید و در مرکز توجه 
دوربین، مبل، یکی از ساخته های اوست. فیلِم 
گزارشی از منظر فرشاد فداییان به چه معناست؟

 گزارش هم وجهي از ذهــن گزارش گر را تعریف می کند 
و هم فروگذار واقعیت نیست. شــما در گزارش سهمي از 
کارکرد اجتماعي خود را در مواجهــه با جهان بیرون که 
بخشي از آن هستید، به آن می دهید، ولي همواره می دانید 
که می خواهید آن را به نمایشي معرفت شناسانه درآورید. 
حد و حدودتان را مشخص می کنید، در عین حالي که خود 
را ناظر و نمایش گر واقعیت می دانیــد، آن را به ماده خام 
شلنگ اندازي هاي ذهني خود بدل نمي کنید. گزارش نوعي 
برون افکنِی به قاعده ذهن ماست براي بازگرداندن امر واقع 
به تصویر واقعي. این که پدیده به پدیدار درمی آید، این که 

ابژه سوژه می شود، صورت مسئله سر جایش باقی است.

 فیلم »این بامداد خسته« که فیلمی است درباره 
شاعر ملی ما، احمد شاملو، از محصوالت دیگر 
شماست. اوال این که چرا شما این قدر دیر  دست 

به ادیتوری آن زدید؟
واقعیت ماجرا کمي تفصیــل دارد؛ آن چه را که در تیتراژ 
شروع این مستند دو ســاعته آورده ام، عینا در اختیارتان 
می گذارم که نقل کنید. »دیدار با احمد شاملو از اردیبهشت 
۱۳۷۵ تا آبان ۱۳۷۶، طي هفت بار و به تناوب انجام شد. 
روزها و شب هایي که شاعر هم گرفتار کار بود و هم سخت 
بیمار. شــاملو اگرچه تا آخرین دیدار، از ســاخته شدن 

مستندي در باره خود اکراه داشت، اما همواره، آداب داني، 
مهرباني و طنازي را در برخورد با ما رعایت می کرد. ابتدا بنا 
بود طرح اولیه این مستند، با نام »شاملو در آینه«، از کودکي 
آیدا، همسر شاملو، آغاز و با مرگ شاعر تمام شود و روزگار 
خصوصي این دو و حیات فرهنگي شــاعر را، توأمان، آیدا 
روایت کند. اما امتناع و عدم رضایت آیدا از حضور مستقل 
در این مستند، ساخت آن را دو دهه به تاخیر انداخت. حال 
و به ناچار، این مستند، تنها با استفاده از تصاویر و صداهایي 
که طي آن چند دیدار- برخي بلند و برخي کوتاه- با احمد 

شاملو داشته ام، سامان گرفته است.«

شــاملو یک چهره کامال شناخته شده است و 
پیرامــون خود، فرامتن وســیعی دارد. تفاوت 
پرتره ای که از شــاملو به تصویر کشــیدید، با 
چهره نگاری هایی که از دیگران کرده اید، چه بود 

و این که چرا فیلم سیاه وسفید است؟
حتی اگر آن مستند با ایده ای دیگر را می ساختم، کاري به 
حواشي و این جور مسائل نداشتم. شاملو جداي از شخصیت 
هنري- ادبي اش، فردي بود از جمع آدمیان، اما بي شک به 
عنوان یک فرد، دنبال معناي وسیع تري بود از حیات؛ چه 
در کار شعر و ترجمه و پژوهش و چه در امر مسائل اجتماعي 
و سیاسي، با هر کیفیت. انتخاب سیاه وسفید بیشتر مربوط 
می شد به این که تصویربرداري ها با چند سیستم از جمله 
۱۶ میلي متري و بعد ها با ابزارهاي جدیدتر انجام شده بود 
و دیگر آن که از شروع کار در نوع نورپردازي به سیاه وسفید 

بودن فکر کرده بودم.
 

 شما از دوستان شاملو بوده اید و هم نفسی هایی با 
او داشته اید و بی شک و به هر رو راش های زیادی 
داشتید که دست به گزینش زدید. آیا بخش هایی 
هم بود که مثال دست به انتخاب زده باشید درباره 

وجود یا عدم وجودشان در فیلم؟
 من در هیچ زمان، افتخار هم نفسي با آقاي شاملو را نداشته ام. 
ایشان، همیشه، در مواجهه با کاری که من قرار بود به عنوان 
یک مستندساز انجام بدهم، خودشان را با فروتني نامتعارف 
و غیرقابل باوري، شایسته این که فیلمي ازشان ساخته شود، 
نمي دانســتند و به واقع اگر همت و همراهي همسر گرامي 
ایشان، خانم آیدا، نبود، همین مقدار کار هم اتفاق نمي افتاد. 
این که می گویم ماجرایش به حدود ۱۷، ۱۸ ســال پیش 
برمي گردد. و اما این که چه مقدار از تصاویر گرفته شــده از 
ایشان در این مستند دو ساعته استفاده شده یا نشده، جوابش 
روشن است. بخش اصلي این تصاویر متعلق به فیلمي است 

که بنا به دالیلي که قبال اشاره شد، ساخته نشده...

نمایی از فیلم 
»نود و دو منهای یک«

نمایی از فیلم »از پدر«

نمایی از فیلم »دو زن«

No.1. 29 April 2019
Daily Bulletin 9th Varesh International Film Festival

شماره ۱ . دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸



آماده سازی کاخ جشنواره

 نشست رسانه ای نهمین جشنواره
 بین المللی وارش در عمارت
آقاجان نسب

آماده سازی کاخ جشنواره

افتتاح نمایشگاه تجسمی

آماده سازی کاخ جشنواره

نشست رسانه ای نهمین جشنواره بین المللی وارش در عمارت آقاجان نسب آماده سازی کاخ جشنواره

افتتاح نمایشگاه تجسمی

1
شماره 1 . دوشنبه 9 اردیبهشت ماه 1398

مدیر مسئول:  مهدی قربان پور
زیر نظر: دبیرخانه نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

سردبیر: نژال پیکانیان
مدیر هنری بولتن: افشین ضیائیان  علی پور

تحریریه: مهدی درستی، علی قنبری، محمد بزرگی
ویراستار: شیدا محمدطاهر

گرافیک:  لیلی اسکندرپور
چاپ و لیتوگرافی: چاپ زارع )ساری(


