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سی و نهمین جشنواره فیلم فجر درحالی آاغز به اکر 
کــرد که بــه دلیل شــیوع بیــاری کرونــا، برگزاری 
بســیاری از مهمترین جشنواره ها و مراســم  سینایی جهان 
لغو یا به تعویــق افتاده و یا به صورت آنالین و خیلی محدود 

برگزار شده و می شود.
فی المثل جشنواره فیلم برلین که از منظم ترین فستیوال های 
بین المللی فیلم در جهان به شــار رفته و همواره در اواسط 
فوریه هر سال میزبان هزاران نفر از اهالی سینا بود، امسال 
در دو بخش، به صورت آنالین و با دو تا چهارامه تأخیر برگزار 
که مهمترین جشنواره هنری  خواهد شد و جشنواره فیلم کن 
ســینایی دنیا محســوب شده، به جای اواســط امه مه، با دو 
، در اواخر جوالی )اوایل مردادامه( برگزار می شــود.  امه تأخیر
اکدمی اســار از  همچنین برگزاری مراســم اهــدای جوایز آ
اواخر فوریه با دو امه تأخیر به اوایل آوریل منتقل شــده و به 
 تامی مراســم فصل جوایز سینایی آمریا 

ً
دنبال آن تقرییبا

امنند گلدن گلوب و جوایز منتقدین و انجمن ها و اکنون های 
هنری و... با دو امه تعویق مواجه شده اند.

این در مورد آن دســته از فســتیوال ها و جشنواره ها و مراسم 
سینایی است که برگزاری به موقع، از امتیازات اعتباری آن ها 
 در همه برنامه هایشان رویت 

ً
محسوب شده و این نظم تقرییبا

گذشته به  که طی سال های  می گردد. اام جشنواره فیلم فجر 
دالیل مختلــف بارها زامن برگزاری اش جا به جا شــده )حتی 
دوره ای در اسفندامه برگزار شــد و دوره ای در اواخر بهمن یا 
بخش بین الملل آن که اصاًل به اردیبهشــت منتقل گردید( و 
بی نظمی در نایش فیلم ها و برنامه ســالن ها و حتی زامن 
دریافت نســخه نهایی آثار و جابه جایی فیلم ها و ... از جمله 
گردیده، امســال علی رغم توصیه  خصوصیات آن محســوب 
اکماًل  گرفته  خیرخواهان و دوستان، با اصرار غرییبی تصمیم 
منظم و ســر موقع و بدون حتی یک ســاعت تقــدم و تأخیر 
کرونا  برگزار شــود! در حالی که آامر مبتالیان و فوت شــداگن 

 ســیر صعودی گرفته و نظر اکرشناسان و متخصصین 
ً
مجددا

پزشــکی از جمله در وزارت بهداشــت این اســت کــه با این 
سهل اناگری ها و اعدی پنداشتن ها، موج چهارم این بیاری، 

کرد. گرفتار خواهد  کشور را  گذشته،  بسیار سخت تر از 
از طرف دیگر گفته شــد که 110 فیلم برای حضور در جشنواره 
، ثبت نام کرده که از آن میان 62 یا در اعالم بعدی  فیلــم فجر
57فیلم پذیرفته شــدند ولی آنچه در برنامه نایش جشنواره 
برای رســانه ها و مردم اعالم شد، فقط 16 فیلم بود که گفتند 
این شــانزده فیلم، آثاری هستند که از سوی داوران اکندیدای 

دریافت جایزه شده اند!
در واقع رســانه ها و منتقدین و روزنامه ناگران، فیلم هایی را 
به تاشا خواهند نشست که سلیقه یک هیئت داوران 7 نفره 
کرده است؛ هیئت داورانی  برای اعطای جایزه آن ها را تعیین 
که چندان هم به روز نیست و برخی اعضای آن، مدت هاست 

جلوه ای در رشته خود و اعلم سینا نداشته اند.
و  جشــنواره ها  خصوصیــات  از  یکــی  اینکــه  ذکــر  اقبــل 
فســتیوال های معتبــر فیلم در جهــان، برخــورد و مواجهه 
مســتقل رســانه ها و خبرنــاگران و منتقدیــن و همچنیــن 
مــردم با آثــار آن هاســت. بدین معنی که در بســیاری از این 
جشــنواره ها، نتایــج آراء هیئت داوران رســمی تنها بخشــی 
 
ً
از اهمیت جشــنواره یاد شــده را تشــکیل می دهنــد و بعضا
نظرات و جوایز و جداول و ستاره های منتقدان و نویسنداگن 

نشریات معروف سینایی، واجد اهمیت بیشتری هستند.
ازهمین روست که مثاًل جایزه فیپرشی به عنوان نظر منتقدان 
بین المللی از جایاگه ویژه ای نسبت به جوایز رسمی برخی از 
که بیشترین  این جشنواره ها برخوردار می شــود یا فیلم هایی 
ستاره ها را در جدول ارزشــیابی منتقدان و نویسنداگن نشریه 
 حتــی در میان 

ً
اســکرین یا ورایتی دریافــت می کنند، بعضا

نامزدهای دریافت جایزه هیئت داوران رســمی جشــنواره به 
چشم نمی خورند.

، منتقدان  اام متاسفانه در سی و نهمین جشــنواره فیلم فجر
و خبرناگران رســانه ها و همچنین مردم جشنواره رو از اینکه 
به طور مســتقل به تاشــا و قضاوت درباره فیلم ها نشســته 
و انتخاب هــای خود را بــا برگزیداگن هیئت داوران رســمی 
جشــنواره به محــک بگذارند، محــروم شــده و در واقع این 
جشــنواره اســت که از نظــرات و آراء مســتقل جامعه نقد و 
اهالی رســانه و همچنین انتخاب هــای مردمی به دور امنده 

است!
در حقیقت در این دوره از جشــنواره، رســانه ها و خبرناگران 
و منتقدیــن و مردم، به طــور مبتذلی فیلم هایــی را می بینند 
و قضــاوت می کنند که هیئت داوران رســمی جشــنواره برای 
آن هــا برگزیده اســت و این جز یــک دیکتاتوری ســینایی 
و اســتبداد هنری و یک توهین آشــار به جامعه رســانه ای 
گروه  و منتقدین و مــردم، چه می تواند نامیده شــود که یک 
هفت نفــره نه چنــدان متخصص به عنــوان قّیم، برایشــان 

تصمیم بگیرند چه فیلم هایی را تاشــا کــرده و چه آثاری را 
نبیند؟! به چه فیلم هایــی رأی دهند و چه فیلم هایی را اصاًل 
در نظر نیاورند؟! به این ترتیب به طور خیلی واضح و روشــن، 
امان قضــاوت و داوری و نقد و تحلیل مســتقل از جامعه 

تأثیر گذار منتقدین و خبرناگران سلب شده است.
یک وجه این توهین و تحقیر صرییح جامعه نقد و رســانه ای 
این اســت که منتقدیــن و خبرنــاگران نمی توانند فیلم هایی 
که موردپســند داوران قــرار نگرفته را ببیننــد. به  این ترتیب و 
براســاس ســلیقه هیئــت داوران، ام هرگز نمی توانســتیم در 
تاری، شــیار 143،  جشــنواره های قبل فیلم هایــی همچون ال
بوتیــک، امجرای نیمــروز و ... را دیده و در مقایســه با دیگر 
آثــار حاضر در دوره های جشــنواره مربوط، مــورد داوری قرار 
دهیــم، چرا که هیچ کدام از آن ها مورد پســند داوران آن دوره 
از جشــنواره نبودند! وجه دیگر آن، با توجه به اینکه اعضای 
هیئت داوران جشــنواره ســی و نهم در بســیاری از رشته های 
فنی ســینایی، متخصــص نیســتند )امنند جلوه هــای ویژه 
و چهره پــردازی و صــدا( ولی متاســفانه دربــاره آن ها اعالم 
رأی می کننــد )و ایــن همواره یکی از چالش ها و آســیب های 
سی و هشت دوره جشــنواره فیلم فجر بوده(، بنابراین امان 
اینکه فیلم هایی علی رغم ضعف روایتی و ســاختاری به دلیل 
هــان رأی هــای غیر تخصصی به جمــع 16فیلــم راه یافته 
باشند، وجود دارد و در عین حال، احتااًل، آثار قوی و شایسته 
حضور در میان نامزدهای بهترین فیلم یا اکرگردانی به دلیل 
محدودیت تعــداد اکندیداهــا در آن رشــته ها، در میان این 

16فیلم نیستند.
به این ترتیب اهالی نقد و رسانه و البته مردم به دلیل هان 
آراء غیر تخصصــی یک جمــع محــدود داوری، از مواجهه با 
برخــی از فیلم های اقبل قبوِل شــرکت کننده در جشــنواره باز 

می امنند و نمی توانند قضاوت منصفانه ای داشته باشند.
کنید با این روش و تدبیر مدیران جشــنواره فیلم  حال تصور 
، جشــنواره هایی امنند برلین و کــن و ونیز و... که تعداد  فجر
جوایزشــان هم محدود اســت، در هر دوره می بایســت تنها 

، پنج فیلم را در جشنواره به نایش بگذارند! چهار
گفتــه شــد عــالوه بــر ســایر رویکردهای  اام همــه آنچــه 
غیراســتاندارد جشــنواره فیلم فجر اســت که ســالیان سال 
ادامــه داشــته؛  مثل همیــن ریختن فلــه ای تعــدادی فیلم 
کوتاه و مســتند در ســبد هیئت داوران فیلم داســتانی بلند، 
کوتاه،  در حالی کــه هر یک از شــاخه های مســتند یا فیلــم 
تخصص و اکرشناســی ویژه خود را بــرای داوری می طلبد. یا 
اعالم برترین های هر رشــته توسط هان ها که اکندیداهای 
آن رشــته را اعــالم کرده اند و یا تصمیم گیــری یک جمع 5 یا 
که در نهایت با دو یا  7نفره درباره 17رشته تخصصی ســینا 
سه رشته آن مربوط هستند. و یا ارائه ملغمه ای شتر اگو پلنگی 
از جشنواره هایی مثل کن و برلین و مراسمی همچون اسار 

و بفتا و گلدن گلوب و... .   

کنید؟!  خود را در مرکز جشــنواره فیلم فجــر تصور 
لختی چشــم هایتان را ببندید. به گذشــته برگردید. 

حوادث و اتفااقت را مرور کنید.
من هم کمکتان می کنم:

اکرآمد، طااعن  کشمکش های سیاسی تشکیالتی، مدیران نا
کمیــن، حســادت ها، عداوت هــا، برپایی جشــن موازی،  در 
رقیب تراشی، دو شقه کردن، هیئت انتخاب های افقد استراتژی 
ملی، داوران جناحی تا دوتابعیتی، تحریم های شبه سیاســی، 
ناراضی تراشــی های  عمــدی،  و  ســهوی  حاشیه ســازی های 
، مشــاور پروری های  تعمدی، تغییــر جایزه های دردسر ســاز
مدیران،  بی مــورد   

ً
بعضــا عزل و نصب هــای  ســلبریتی آمب، 

بی جــواب، خرج تراشــی های همواره   
ً
هزینه کردهــای اغلبــا

ناصواب و... .
چشم هایتان را باز کنید.

اگر بخواهم ادامه بدهم، همــه این مطلب، تیتر ضعف ها و 
بداکری ها خواهد بود؛ مثنوی صد من اکغذ.

با این حال جشــنواره فیلم فجر به راهــش ادامه داده و دارد 
به چهل ســالگی اش می رسد. هیچ تند باد و طوافنی نتوانسته 
ایــن درخت تنومند را از جــا بکند. تان داده، پوســته اش را 
کرده اند، اام به ریشــه اش  خراشــیده، جونداگن بهش حمله 
آســیب نرسیده اســت. یعنی نتوانســته اند؛ خواســته اند، ولی 

نشده است.
جشــنواره فیلم فجر چنان ریشــه در اعــاق و عرض دوانده 
که خشاندنش غیر ممکن شــده است، از همین رو در برخی 
 ، سال ها به جای هرس فرمی و تقویت اش برای باردهی مثمر
اکر را به هرس کلی هم کشــاندنند تا میوه ای در اکر نباشد. یا 
اگر بود، غیراقبل مصرف باشد. حتی بی رحمی را تا جایی ادامه 
دادند که به جای قوت بخشی اراگنیک در برابر انواع حشرات، 
با ســم های وارداتی و پاشــش ســلیقه ای، منبع تغذیه اش را 
هدف گرفتنــد، اغفل از اینکه این درخت از پایه، با خاک غنی 
کتوری کــه آلودنش اکری  ایــن مرزو بوم گره خورده اســت؛ اف
عبــث و غیرممکن اســت. که این مهم را تجربه نشــان داده 

است.
یادتــان نرفتــه اســت کــه در برخــی دوره هــا، بــرای تغییر 
محتوایش، حتی پیوندهایی به این درخت زدند که از اســاس 

خود پیونــدک مریــض بود تا 

یادداشت

...و اینک سونامی
توهین و تحقیر آشاکر

جامعه منتقدین
و رسانه ای در جشنواره سی و نهم

ساختار جشنواره:
ملغمه ای شتر گاو پلنگی!

محمدتقی فهیم
منتقد

سعید مستغاثی
ریییس اسبق انجمن منتقدان
و نویسنداگن سینای ایران

1
C r i t i C o m m e n t

ادامه در صفحۀ سوم    

شبکه های اجتامعی ام را
با اسکن بارکد باال دنبال کنید!

تجربه ناگری برترین
جشنواره های بین المللی فیلم در عصر کرونا

از تعطیلی کامل تا
برگزاری آنالین

سرکش ترین و جسور ترین فیلم نرگس آبیار

مصلحت آباد

1

شامره اول

نشریۀ روزانۀ
سی ونهمین جشنوارۀ فیلم فجر

C r i t i C o m m e n t

ویژه نامۀ مجلۀ »نقدسینام «



در چهارمین شــاره مجلــه فیلم، در ســال های 
ابتدایی دهه شصت، مصاحبه ای مفصل با »فرییبرز 
اکرگــردان مشــهور آن روزها ترتیب داده می شــود.  صالح«، 
صالح که با فیلم ســفیر عالوه بر رقم زدن یک رکورد - اولین 
فیلم موفق جشــنواره فیلم فجر - نوعی پارادایم چهل ســال 
کرد. سفیر الگوی مهمی برای  آینده سینای ایران را ترســیم 
سینای ایران بود. در ابتدا قهرامنی به سینای ایران معرفی 
کرد که شــایل قهرامن تراژیــک واجد هاامرتیا نداشــت، او 
اگهی بود که برای شــهادت حی و حاضر بود.  قهــرامن مرگ آ
ایــن تصویر ایدئال برای نظام ســینای دولتی در چهار دهه 
اخیر بوده اســت. نکته دوم آنکه صالح با انتخاب داستانی از 
دل واقعــه اعشــورا، ســینای به اصطالح افخــر را در روایت 
تاریخــی رقم زد. تام ایــن مقدمه برای آن اســت که بدانیم 
برخالف چنین شاکله جذاب از سوی یک هنرمند، صالح خود 
چنین تصوری نداشــت. در آن مصاحبه یــک جمله عجیب 

می گوید: »سینای ایران باید مدتی تعطیل شود.«
 به ســمت جشنواره فیلم 

ً
او برای مصداق حرف هایش دقیقا

گرفته و حتی به شــهرت  فجر مــی رود، جایی که در آن جایزه 
می رســد. او می گویــد: »عقیــده ام این اســت... مســئوالن و 
که  کنند و تصمیم بگیرند  صاحب نظران بنشــینند و بررســی 
آیا می خواهند ســینا وجود داشته باشد یا نه. اگر تصمیم بر 
گرفتند، خطوط و شــیوه های عملی آن را به طور  وجود سینا 
مشــخص و روشــن تدویــن کنند تا ســینا از این آشــفتگی 

به درآید.«
طی چهل ســال گذشــته هیچ اگه ایــده فرییبــرز صالح عملی 
نشد. ســینا برای مدتی تعطیل نشد تا شــیوه نامه ای عملی 
برایش تدوین شــود. طی چهار دهه ســینای ایران براساس 
انتزاعی تریــن مؤلفه های ممکن مدیریت شــده اســت تا در 
نهایت آشــفتگی بر آن حاکم باشــد. همین وضعیت آشفته 

در ویترین ســینای ایران به 
بهتریــن نحو خودش را عیان 
می کند. برای رســیدن به این 

آشــفتگی فکری و حتی ایدئولوژیک می تــوان یک جزء را در 
نظر گرفت و به کل تعمیم داد.

بــرای مثال دبیر محترم جشــنواره فیلم فجــر در یک برنامه 
تلویزیونی مدعی می شود »جشــنواره فیلم فجر شعله لرزان 
ســینا را روشــن ناگه می دارد.« این عبارت بسیار اغراق آمیز 
زامنــی چالش برانگیز می شــود که چگونه اکــران 16فیلم از 
میان 52فیلم، آن هم از میان بیش از 130فیلم ســاخته شده 
طی یک ســال گذشته می تواند »شعله لرزانی« را روشن ناگه 
دارد. به عبارتــی جشــنواره 39ام تنها ویترینی بــرای 12درصد 
ســینای یک ســال گذشــته ایران اســت. تازه بدون در نظر 

گرفتن فیلم هایی که بدون پروانه های الزم تولید شده اند.
 این شــعله 

ً
بیایــد باز به جملــه آاقی دبیر بازگردیم. اساســا

چرا لرزان می شــود؟ آیا لرزان شــدن 
یا به عبارتی در آســتانه خاموشی قرار 
گرفتن ســینای ایران برآمده از نزول 
در شــکل تولیــد و فرم هنری اســت 
یــا بحران در گیشــه اســت؟ حداقل 
توانایی  می دانیم جشنواره فیلم فجر 
بازتولید فــرم هنری را نــدارد؛ چراکه 
برخالف جشــنواره های مهم جهانی 
از جمله برلین و کن و ونیز و لواکرنو، 
بســتری اســت برای تــام گونه های 
کــه  اســت  ســینایی. جشــنواره ای 
می توان با یک کمدی درجه دوم هم 
با موفقیت از آن بیرون آمد. اســاس 
که بیشــتر  انتخابــش نه فــرم هنری 
اســت.  بوده  درونی  محتــوای  اواقت 
گفت  در عــوض می تــوان اقطعانــه 

 موضوع گیشه 
ً
شــعله لرزان مدنظر آاقی طباطبایی نژاد دقیقا

اســت. به عبارتی اصرار به برگزاری جشنواره فجر به مناسبت 
حفظ حداقلی گیشــه اســت و از این جهت دبیر جشنواره پر 
 
ً
بیراه نگفته اســت. فجر به سبب نشســت های خبری و اخیرا
بــه لطف فضای مجازی، تانه ها و ترندهای اینســتاگرامی و 
تویییتری، اقبلیت انفجار فروش برای هر فیلمی را داراســت. 
بدون در نظر گرفتن ارزش های هنری فیلم، ابعاد حاشــیه ای 
نشست خبری یا فوتواکل می تواند فرصت فروش خوبی برای 
فیلــم مهیا کند. بــرای همین دعــوای اصلــی در فجر میان 
تهیه کننــداگن اســت تا اکرگردانــان. با این وجــود در هان 
برنامه تلویزیونی دبیر فجر می گوید که آثار گیشــه ای شأنیتی 

برای حضــور در فجر ندارنــد. البته او توضیــح نمی دهد آثار 
کدامین بخش سینای ایران اطالق می شود؛ اام  گیشه ای به 
تجربه ریاضیاتی نشــان می دهد برخالف گفته طباطبایی نژاد 
، آثار گیشــه بودنــد. رخ دیوانه،   فیلم های موفق فجر

ً
اساســا

ابد و یک روز، به وقت شام، شبی که امه اکمل شد و... همگی 
در گیشــه موفق ظاهر شــده اند و از قضا بخش مهمی از این 

موفقیت را مدیون حاشیه سازی های فجر بوده اند.
 محل ســینای 

ً
پس برخالف نظر طباطبایی نژاد فجر اساســا

گیشه اســت. هرچند آشــفتگی ناگهی دبیر فجر زامنی عیان 
می شــود که فجــر یک جشــنواره پیشــااکرانی اســت. یعنی 
فروختن یا نفروختن فیلم در فجر در مرحله گانه زنی است 

و هیچ تصویر روشنی از گیشه فیلم وجود ندارد.
آشفتگی زامنی بروز می کند که در یک وضعیت پارادوکسیال، 
طباطبایی نژاد اعالم می کند نیازی به تغییر در شیوه نامه فیلم 
فجر نیســت. تناقــض در گفتار و ناگه دبیــر - که به احتال 
قوی برآمــده از اتاق فکر و سیاســت گذاری جشــنواره بیرون 
آمده اســت - هر عقل سلیمی را مســتلزم بازنگری جدی به 
شــیوه نامه فیلم فجر می کند. با ناگهی به برگزاری جشــنواره 
،  در این  می توان دریافت منهای مشــکل اندیشــه ای در فجر
رویداد هر ســال برای انتخــاب آثار ترفند تازه ای رو می شــود 
و هنوز جشــنواره در شــکل انتخاب و داوری به ثبات نرسیده 
اســت. حتی در توزییــع بخش ها و فیلم ها نیز مشــکل دارد. 
برای درک بیشــتر آشــفتگی فکــری در معاری فجــر باز به 
اکرگردان درگذشته  مصاحبه فرییبرز صالح رجوع می کنم. این 
می گوید: »در شب پایان جشنواره آیا پاسخ درستی به آن همه 
شور و اشــتیاق داده شــد؟ یک باره اعالم کردند به فیلم های 
35میلیمتری جایزه داده نمیَ شــود. به این دلیل که فیلمی به 
عنوان الگو مطرح نشود. خوب، اگر نمی خواستید هیچ فیلمی 
الگو شود؛ چرا نایش دادید و مگر جایزه دادن به یک فیلم، 
به معنای الگوســازی از آن اســت؟ و یا در معنای مخالف، آیا 
فیلم های بخش آامتوری جشنواره، الگوهای اکماًل اقبل قبول 

فیلم سازی هستند؟«
تصویری که صالح از وضعیت برگزاری فجر ارائه می دهد برای 
ام نیز آشناســت. او در پایان همیــن بخش از مصاحبه اش از 
عبارت »ســرگردانی موجود« برای توصیف شــرایط اســتفاده 
می کند. ســرگردانی که تا به امروز نیز ادامه دارد. از اینکه چرا 
باید فجر در میان هجمه کرونا برگزار شــود تا اینکه چرا باید 
فالن فیلم باشــد یا نباشــد. فجر هیچ چشــم اندازی منطقی 
در خود نــدارد. با رفتن و آمدن آدم هــا رنگ عوض می کند تا 
، فجر فالنی بود. این  بتوانیــم به جای اعداد بگویم این فجــر
یعنی سرگردانی و آشفتگی، یعنی پس از چهار دهه ندانی قرار 

است چه چیزی ارائه دهی و چه چیزی به دست آوری!   

بیاییــد بی تعارف اطرافان را نــاگه کنیم. منتقدان 
جــوان ایــن روزهــا اعتبــار خــود را بــا نزدیکی به 
فیلم سازان بدست آورده اند. دوست و رفیق فیلم ساز شده اند؛ 
به دافتر دعوت می شــوند و برای اظهار نظــر فیلم می بینند و 
اغلب تشویق به تبلیغ برای فیلم می شوند تا نقد آن. بگذارید 
به موضوع نزدیک تر شــویم، از »چارلــی چاپلین« و »وودی 
آلن« و بســیاری از بزراگن دیگر شنیده ایم که نقد نمی خوانند 
و حتی دست به تحقیر و تمسخر منتقد زده اند. آن ها بی شک 
درست گفته اند. زیرا منتقد در جایاگه تخصصی خود، وظیفه 
اکرگردان( ندارد.  راهنایی و تفسیر فیلم را برای صاحب اثر )
بلکه منتقد رویش به ســمت مخاطب اســت. او با مخاطب 
ســر و اکر دارد یعنــی بیننده فیلــم، و محصول هنــری را برای 

. به معنای  بیننده اقبل فهــم و تحلیل می کند و نه فیلم ســاز
دیگر منتقد، مدرس یا غلط گیر نیست. 

اکرگردانان از  که دعوت منتقد از سوی  گان می کنند  بسیاری 
روی اکرشناســی اثر اســت. این ناگه را به شدت غلط می دانم 
زیرا هــر فــرد به اصطــالح منتقد امــروزی )به خصــوص در 

میان ایــن هیاهوی مثــاًل منتقدها(، 
تحلیل گــر  و  اکرشناســانه  دیــداگه 
یــا  فیلم ســازان  و  نیســت  دارا  را 
دافتــر فیلــم، بیش از پیــش، به برش 
تا  انداخته اند  رسانه ای منتقدان ناگه 
اکرشناسی اثرشان. در آن سوی مرزها 
این استفاده -یا سوءاستفاده- از برش 
رســانه ای در جســت و جو و پژوهش 
ناگرنــده جــای پایی بســیار کم رنگ 
 نخوانده و نشــنیده ام که 

ً
دارد و تقرییبا

فیلم ســاز یا تهیه کننده ای، منتقدی را 
بــه دفتر فیلم دعوت کنــد و از او نظر 
بخواهــد. نظــر منتقد اســتاندارد در 
دیدن فیلم در سالن سینا و در اقلب 
چاپ مقاله و یادداشت در روزنامه ها 
محقق می شود و نه دفتر فیلم سازی. 

کوبریــک یا اسکورســیزی، »پالین  که  مثاًل هرگز شــنیده اید 
کیل« یا »راجر ایبرت« را به دافترشــان دعوت کنند و از آن ها 

نظر بخواهند؟!
اام نمونه هایــی وجــود دارد کــه حضــور نویســنده و منتقد 
نظریه پــرداز برای صاحب اثر مفید اســت و به اکرش می آید. 

صاحب اثــر از او دعوت می کنــد تا در محصــول هنری تأثیر 
کنــد، نه در تبلیغ  بگذارد؛ مثاًل مشــاوره دهد و یا دراامتورژی 
. »سوزان  اثر برای مخاطب بلکه برای ارزشــمندتر شــدن اثر
اکر را چندین بــار در مقام دراامتــورژ انجام  ســانتاگ« ایــن 
داده اســت؛ اام سانتاگ کیســت؟ او منتقد، جســتار نویس و 
نظریه پردازیست که هم به هنرهای اجرایی تسلط دارد و هم 

بر ادبیات و تئوری آن.
آن قدر نویســنده معتبریســت که کتاب هایش ارزش تئوریک 
پیــدا می کند و هــر نقد او بــه مثابه اضافه شــدن یک گزاره 
تحلیلی به نقد هنری اســت؛ همچون مقاله مشهورش علیه 

تفسیر.
حاال به وضعیت و جغرافیای خود بازگردیم. منتقدان بسیاری 
وجود دارند که مواجهه اســتاندارد با مخاطب را بر می گزینند 
و بــه فیلم ســاز و دافتــر فیلم ســازی اهمیــت نمی دهند اام 
تعدادشــان به اندازه انگشت های یک دســت هم نمی رسد. 
باقی دوســتان بده بستان هایی با فیلم ســازان دارند که منجر 
به اختالل در نقد و نقد نویسی می شود و ناخواسته نقش یک 
روابط عمومــی را در قبال یک فیلم بازی می کنند. هر قدر هم 
که می خواهند از این نقش ناخواســته فرار کنند، روابطشــان 
و زنده امندشــان در فضــای رســانه ای را مدیــون ارتبــاط با 
فیلم ســازان هســتند و نه مردم و مخاطب. آن ها حتی موفق 
نمی شوند در ذهن مخاطب اخالل ایجاد نمی کنند که توسط 
کنــد و اکو در آن  این اخــالل مخاطب در اثــر تردید کند و به 

بپردازد چه برسد به اینکه با نقدی تئوری پردازی کنند.
بعدهــا خواهیم فهمید که در ارزش نقد و چیزی که به عنوان 

منتقد می نامیم چنین روابطی مخرب و ویرانگر است.   

ابلق مهم ترین، ســرکش ترین و جســور ترین فیلم 
آبیــار اســت. فیلمــی کــه در مــرز میــان انتقاد و 
ســیاه نایی حرکــت می کند اام بــه ورطه ســیاهی نمی افتد. 
فیلمی کــه در ناکجا آبادی به نام »زورآباد« روایت می شــود. 
زوری که در یک وجه به معنای قدرت اســت؛ قدرتی که درگیر 
آفــت خود می شــود یعنی فســاد. زور در زبــان امزنی معنای 
دیگــری هــم دارد: تاپاله حیوانــات؛ که هــر دو معنا درخور 

فضایی است که داستان آبیار در آن روایت می شود.
در حوالی زورآباد شــهربازی و برج های بلند یک شــهر مدرن 
که آرامن این روستای ســنتی رسیدن به  گویا  دیده می شــود؛ 
یک آرامن شــهر مدرن اســت. جامعــه ای که آن قــدر گرفتار 
ســنت هایی آمیخته بــا مقدس آمبی، تقدیرگرایــی و فرهنگ 
، سرابی  غلط گذشــته اســت که یارای رسیدن به آرامن شــهر

باطل و بیهوده اســت. همچــون حباب هــا و بادکنک هایی 
که بیانگــر آرامن های توخالی اهالی اســت )»علی« )هوتن 
-قارباز باغیرت است- در صحنه کلیدی  شکیبا( -که کفترباز
نزاع فیلم می گوید »ســر من همیشه رو به آسانه« نیز نوعی 

تقدیرگرایی و اعتقاد به شانس و اقبال دیده می شود(.
پی رنــگ فیلــم بــر مصلحِت سانســور بنیــان نهاده شــده. 
مصلحت ســنجی بــرای ســرپوش گذاشــتن بــر فســاد یک 
فــرد حکومتی )جــالل( که با خودسانســوری زنان روســتا و 
مصحلت اندیشــی ریش ســفیدان امنع از علنی شدن فساد و 
محکوم شدن جالل می شود. )هان مصلحتی که حاکمیت 
از ابتــدا با آن عجین شــده اســت. اینکه علنی کردن فســاد 
مفسدان و محکوم کردن آن ها به صالح نیست؛ چراکه چهره 
حکومت را خدشــه دار می کند و موجب بی اعتادی به اراکن 

حکومت می گردد(
اام داســتان فیلم در خصوص تعدی 
بــه یک زن بــه نام »راحله« توســط 
فــردی مقتدر به نام جالل اســت که 
حکومتــی بــودن آن از تســبیحی که 
در دســت دارد، موّجه بودن ظاهر و 
نشان واره  پرچم ایران بر روی نیسانی 
که بر آن سوار است مشخص می شود 
کــه البته معلوم نیســت بنیان غلط  (
این که پرچم نشــان دهنده وابستگی 
کســی در  بــه حکومت اســت را چه 
سینای ایران گذاشته است؟( جاللی 
که عــالوه بر ظاهر موّجه بســیاری از 
اهالــی روســتا از او ارتــزاق می کنند و 

فردی خّیر جلوه می کند.
هرکــدام از شــخصیت های اصلــی و 

فرعی فیلم اســتعاره از اقشــار و گروه هــای مختلف مردم در 
برخورد با فســاد اســت. عده ای که اصواًل فســاد را نمی بینند 
و حتــی وقتــی متوجــه آن می شــوند ســاختارهای حاکم بر 
فرهنگ جامعه امنع از بروز آن می شــود )علــی(، عده ای که 
آن را می بیننــد اام جرئت ابراز آن را ندارند )زنان روســتایی(، 
عده ای که فساد را می بینند اام توان ابراز ندارند )سیاوش، مرد 
(، ریش سفیدانی که از فساد  ویلچری که الل اســت و تاشاگر
مطلع اند اام مصلحت سنجی، آنان را به سمت نادیده گرفتن 
و دفن کردن آن می کشــاند )رحیم( و عده دیگری که فساد را 
می بینند اام منافع آنان ایجاب می کند که آن را نادیده بگیرند 
)همســر جالل و امدرزنش(. همه این ها گویای آن است که 
بخش اعظمی از فســاد حاضر نتیجه رفتارهای خود ساکنین 

روستاســت. رفتــاری کــه بــه 

سانس های #جشنواره فیلم فجر در تهران 12، 15 و 1۸ برنامه ریزی  مصطفی اقسمیان
شده؛ با 3 ساعت افصله برای ضدعفونی و تهویه سالن. در شهرستان ها 1۴، 16 و 1۸ است. 

یعنی پس از یک فیلم 100دقیقه ای، فقط 20دقیقه تا فیلم بعدی وقت باقی می امند.

تامی ضوابط مثل مشاغل و فضاها به  علیرضا وهاب زاده
مسئوالن #جشنواره ابالغ شده و متعهد شدند که پروتکل هاست و 
مسئوالن برگزاری جشنواره باید پاسخگو باشند.

13 سال به شور و حال و استرس #جشنواره فیلم فجر اعدت کرده و هر سال مستقیم یا  سیدمحمو رضوی
غیرمستقیم درگیر فیلمی بودم! امروز با تام وجود دلم برای #سینام تنگ شد، اام چه کنم که هنوز حالم از 

بی مرامی، جفا و آزارهائی که از مدیران فرهنگی و امنیتی دیدم بد است و نتوانستم عقلم را برای بازگشت راضی کنم!

آیا لرزان شدن 
یا در آستانه 
خاموشی قرار 
گرفتن سینامی 
ایران برآمده از 
نزول در شکل 
تولید و فرم 
هنری است 
یا بحران در 
گیشه است؟

در نامهایی، 
 
ً
 یا سهوا

ً
عمدا

اعتقادات 
مذهبی مردم 
به جهلی 
مقدس تفسیر 
می شود و 
هم عرض 
خرافه گرایی 
قرار می گیرد

2
C r i t i C o m m e n t

منتقدان در دافتر فیلم سازی
به دنبال چه می گردند؟

نقش یک
روابط عمومِی ناخواســته

احسان زیوراعلم
منتقد

سیدحسن حسینی
دکترای روانشناسی

سیدسعید هاشم زاده
منتقد

داستان جشنواره فیلم فجر
و چهار دهه آشفتگی

سرگـردانِی موجود
یادداشت میهامن

مصلحت آباد

منتقدان جوان 
این روزها 
اعتبار خود را 
با نزدیکی به 
فیلم سازان 
بدست 
آورده اند و 
دوست و رفیق 
فیلم ساز 
شده اند...

کودکی که ناد نسل جدید 
در حال ظهور اســت نیز ســرایت کرده. ترس، سکوت و لکنت 
زبانی که ارثیه نســل قدیم برای نســل امروز اســت. لکنتی که 
پــدر )علی( درامنــش را در خوردن تخم کبوتــر ابلق می داند و 
نمی داند که منشأ آن ترس از عناصر مفسد قدرت است؛ ترسی 

که از خود پدر به ارث گذاشته است.
حکومت برای برون  رفت از این فســاد و نابود کردن موش های 
گســیل می کنــد. أممــوران  بــه روســتا  را  کثیــف، أممورانــی 
تکه گوشــت هایی را آغشته به ســم می کنند و آن ها را در مسیر 
موش ها قرار می دهند تا با خوردنشــان بمیرنــد اام در انتهای 
فیلم، جالل )پادشاه موش ها( خود در حال ذبح کردن گوسفند 
اســت. تا زامنی کــه موش های بزرگ تری که لجــن و کثافت از 
آن ها سرچشمه می گیرد )جالل( به زیست شان ادامه می دهند 
موش هــای کوچــک نیــز هرچند در چشــم ســاکنین نایان 

نمی شوند اام در زیرپوست جامعه همچنان جوالن می دهند.
فیلم آبیار با نومیدی تام می شــود. گویا مفــّری برای خروج از 

که فساِد دامن گیر  نتیجه مصلحت های ســاختگی و جعلی 
اســت پیدا نمی شــود و تنها راه خروج از ایــن فضای چرک، 
هجرت اســت؛ مهاجرت. آبیــار راه حل را نــه در جنگیدن و 
پیدا کردن یک مسیر روشن بخش بلکه تسلیم وضع موجود 
کثافت بار می داند. آبیار می توانست  شدن و خروج از فضای 
در ســانس های پایانی فیلم تصمیم برای تســلیم شــدن 
یــا تالش برای اصــالح وضع موجود را به مخاطب بســپارد؛ 
کــه راحله بــه میانه میــدان می آید تا تصمیــم بگیرد  آنجا 
فســاد را علنی سازد یا با مصلحت اندیشــی ریش سفیدان بر 
آن ســرپوش گذارد و فرار را بر قرار ترجیح دهد، می توانست 

پایان بندی فیلم باشد.
 اعتقادات مذهبی مردم 

ً
 یا ســهوا

ً
هرچنــد در ناهایی، عمدا

به جهلی مقدس تفســیر می شــود و هم عرض خرافه گرایی 
قــرار می گیرد اام نمی تــوان از اگم بلند و ابلغ شــدن آبیار در 
اکرگردانی ابلق گذشــت؛ اگمی که بی شک ابلق را به بهترین 

فیلم اکرنامه آبیار تا به اینجا تبدیل کرده است.  

     ادامه از روبه رو

ادامه در روبه رو    



   روشن
روشــن از قضا فیلمی اســت تاریــک. تاریک نه از 
منظــر آنچه در روند قصه رخ می دهد، بلکــه تاریک از منظر 
مســیری که اکرگردان فیلم در حال پیمودن است. چه آنکه 
، ولی آن چه بیشــتر و  روشــن فیلمی اســت در مذمت فقــر
پیشــتر خود از تهیدســتی و تنگدســتی رنج می برد خود فیلم 
اســت؛ خاصه فقر ایده. روشــن داستان یک شــهروند طبقه 
پاییــن آســیب دیده در نظــم اجتاعــی و اقتصــادی ایرانی 
که در نهایت، از شدت ســختی زندگی به ستوه می آید  اســت 
 در 

ً
و تن به خودســوزی می دهد. آام ایا این شــخصیت، واقعا

 . تالش اســت که زندگی خود را دگرگون کند و نمی تواند؟ خیر
شخصیت اصلی هیچ تقالی قهرامنانه برای بازیافت زندگی از 

اگه بازی  اکرآ که هیج، اغیت تالشش در  دست رفته خود ندارد 
و تعقیب همســر جدا شــده و همنشــینی با دوســتان و زنان 

ناباب است و بس!
بازی این شخصیت را »رضا عطاران« برعهده گرفته که از قضا 
بــه هیچ وجهه در خدمت متن نیســت. اگر فیلم ســویه های 
کمدی می داشــت انتخاب او اقبل فهم بــود، اام تکرار نقش 
بالهت گونــه عطــاران کــه نمونــه همیــن شــخصیت را در 
حداقل پنج، شــش فیلم از او دیده ایم هیچ نسبتی با یک درام 
اجتاعی که قرار اســت به آســیب های اجتاعی و اقتصادی 
بپردازد و در نهایت خود ســوزی کند نداشت و ندارد. در مقام 

، عطاران به هیچ وجهه مناسب این نقش نبود. اختصار
روشن فیلمی اســت بی امیه، هرچند 
حجازی تالش می کنــد با تقطیع های 
شبه هنری کمی فرم به رخ ام بکشاند، 
اام مضمون آن  چنان ناپخته و ضعیف 
است که این گونه بازی های فرمی هیچ 
کفش در  کمک او نمی آیند. ِفتیش  به 
فیلم های حجــازی نیز بار دیگر تکرار 
می شــود، اام سوءظن ام به تن فروشی 
زن قصــه نیز بــرای امی مخاطب هم 
جدی نیســت، هم به شــدت زود گذر 
اســت. »روشــن«، شــخصیت اصلی 
فیلم، در نهایت تســلیم وضع موجود 
می شود و فیلم نیز و بالتبع آن حجازی.
روشــن یک فیلم ارتجاعی اســت. به 
طرز ناشیانه ای حجازی تالش می کند 
بــه ارجــاع بــه اقب بندی ســینایی 

بواسطه آنگشــت درباره نسبت سینا و حقیقت اجتاعی به 
شکل کنایی نیز حرف هایی فلسفی بزند. آن ایده نیز شکست 
، فحشــا، پیامدهای  می خــورد. آری فیلم درباره وضعیت فقر
اقتصاد مریض دولتی در حوزه مسکن هشدارهایی می دهد، 
فیلم هشــدار می دهد که جامعــه بی پناه امنده، اام هشــدار 
اصلی مســیری اســت که حجازی در حال پیمودن اســت و 
البتــه مخاطــب بی نوایی که روزی قرار اســت بلیــط بخرد و 
بعد از ظهــری از اواقت فراغت خود را با فیلمی که از هرجهت 

تاریک است، تلف کند.

   ابلق
« به طرز شــگفت آوری در حال پیشــرفت است  »نرگس آبیار
و روز بــه روز دارد به ســینا به مثابــه پرده جــادو نزدیک تر 
می شــود. اقب بندی هــا و تســلط او در پرداخــت جزیییــات 
گرفتن ســه بــازی خــوب از »هوتن شــکیبا«، »الناز  و البته 
شاکر دوست« و البته »گالره عباســی«. »بهرام رادان« البته 
که برای مخاطب این سال  های سینا  ضعیف ظاهر می شود 
رخداد جدیدی نیســت. شاکر دوســت از شــبی که امه اکمل 
شــد به شــخصیتی که باید بازی کند نزدیک تر است و هوتن 
شــکیبا نیــز در تالش برای ایفــای نقش خود کم نگذاشــته 
اســت. آبیار این بار سراغ حاشیه شــهر رفته و با کنار یکدیگر 
قرار دادن این »حاشــیه« در کنار شــهربازی و البته محاصره 
این حاشیه توسط موش های شهری به استعاره سازی نیز روی 
آورده است. دوربیین های روی دست همچنان زاید است و جز 
چند ســانس که حرکت دوربیین بدین شکل می توانست به 
غنای بصری فیلم کمک ناید، دوربیین روی دســت، آبیار را از 
ظرفیت هــا و امان ها دکوپاژهایــی خالاقنه تر محروم کرده 

است.
از هنرنایــی آبیار و پیشــرفت او که بگذاریم اام، ســینای او 
هم همچنان یک ســینای پیشــرو نیســت. ابلق یک فیلم 

واپســگرا است. فیلم با سویه ای مردم شناســانه ام را با زیست 
حاشیه نشینان، دستاگه تولید ترشی های غیربیهداشتی و البته 
شرط بندی کفتربازانه آشنا می کند اام چرخیدن درام فیلم حول 
ناموس و ناموس کشی کمی زیادی تکراری است. اینکه مردی 
به زنی نظر دارد و مردی مجنون به اســم غیرت به دافع از زن 
خود می پردازد کمی زیادی کلیشــه ای اســت. اینجا آبیار قصه 
ننوشــته اســت بلکه کلیشــه های قدیمی را رنگ آمیزی کرده 
است. پایان بندی فیلم هم به شدت تعجب آور و شگفت انگیز 
اســت. هرچقدر فیلم در نشان دادن قربانی شدن زنان توسط 
نظام اجتاعی و اقتصادی مردســاالر مسیر موفقیت را پیش 
می گیرد، اام در نهایت شخصیت »راحله« )الناز شاکردوست( 

کمر شکســته و منفــل در مقابــل  را 
نظم مردانه نشــان می دهد. آبیار هم 
اکراکتر مرد متجــاوز را تبرعه می کند و 
هم خشونت خانگی همسر را و البته 
زنان فیلم را نیز همه قربانی و ضعیف 
به تصویر می کشــد. زنان جهان آبیار 
همه قربانی اند و البته بدون اعملیت. 
از این منظر ابلق فیلمی است ضد زن 
 به مذاق جشــنواره های 

ً
که البته قطعا

اورینتالیستی خوش خواهد آمد.
در روایت آبیار شــخصیتی وجود دارد 
به اســم »رحیم« )مهــران احمدی( 
که مخاطب به سرپنجه تدبیر او برای 
که خیاط  حل امجرا امیدوار است. او 
شایل و کتیبه های مذهبی است، در 
نقطه اوج بحران در مرکز داستان قرار 

می گیرد و اوست که ناگه همه را به سمت خود متوجه می کند. 
ام امیدواریم که او بتواند بین حقیقت و واقعیت توازن ایجاد 
کند و مجری عدالت باشــد؛ هرچند نسبی و ناقص. اام نه تنها 
حل نیست، بلکه تنها تبیین کننده انتخاب های سخت راحله 
 راحله را به 

ً
اســت و همین. چه بســا رحیم اســت که تلویحا

 ، بازپس گیــری موضع خود هدایت می کند. آری در جهان آبیار
جبرِ مردســاالر است که پیروز اســت و هیچ راه فراری نیست. 
اکری از پیش  که دست به دست می شــود نمی تواند  قرآن نیز 

ببرد و البته در کل فرایند قصه نظام های حقوقی رسمی اکماًل 
از امجرا اغیبند. نرگس آبیار را باید در مســیر و میزان پیشرفت 
در توانایی های تکنیکی و مانیکی فیلم ســازی ســتود. اام او 
نشــان داده است عالقه ای به پیشرو بودن، ندارد و همدست 
وضع موجود اســت. موش ها در انتهای فیلــم او نمرده اند. و 

، در کنار موش ها ایستاده است. فیلم ساز

   امامن
نقطــه قــوت امامن، شــخصیت پردازی شــخصیت محوری 
( است. امدر  داســتان یعنی امدر خانواده )با بازی رؤیا افشــار
قصه کــه از چند اختالل به شــکل در هم آمیخته و هم زامن 
رنج می برد، نقطه اتای فیلم نامه و تنها دلیلی است که یک 
، اختالل کنترل  درام نحیف بتواند از ســقوط نجات یابد. امدر
آغشــته به وسواس دارد، او خسیس اســت و گذشته و حال را 
فــدای آینده کرده اســت. امدر نمی تواند در حــال زندگی کند 
چون یا در گذشــته اســت یا در آینده. خودمحوری و اختالل 
کنترل گرایــی او، فرزندانــش را شــخصیت هایی بی اعمیلــت 
که  که هر از چنداگهی تالش می کنند  ساخته؛ شخصیت هایی 
سرنوشت امور را در دست بگیرند اام در نهایت اسیر جبر امدر 
، آتانومی )خودمختاری( ندارند و  می شوند. فرزندان این امدر
به محض اینکه به اســتقالل نزدیک می شوند بار دیگر ذیل 

جبر امدر زندانی می شوند.

شــخصیت امامن در طول فیلم هیچ وقت متحول نمی شــود، 
، چیزی یاد نمی گیرد و فیلم/فیلم ســاز نیز قصد  او از هیچ چیز
رواناوی و درامن او را ندارد. فیلم ســاز، امامن را به حال خود 
رها می کنــد و او را با توهم پایانی با مردان تنها می گذارد. البته 
دیدن شــخصیت امدر و نــوع تحمیل درخواســت های بدون 
منطق او بــر فرزندانش می توانــد نوعــی از همذات پنداری  در 
بین قشــری از مخاطبــان -خاصه آنانی که با مشــکالت بین 
نســلی گرییبان گیر هســتند- فراهــم آورد و به مثابــه آیینه ای 
امــان گفت وگویی هایــی درون خانوادگی را برقــرار کند، اام 
ایــن ویژگی فیلم به ارزش امامن به مثابه یک اثر هنری اضافه 
نمی کند. فیلم ســاز علی رغم تســلط بر ویژگی های رواناوانه 

کــه امدر از آن ها رنج  آشــفتگی هایی 
می بــرد، در همین حــد متوقف امنده 
و همتــی بــرای بســط موقعیت  های 
دراامتیــک روابــط فرزندان بــه خرج 
نداده اســت. البته می تــوان امامن را 
اســتعاری خوانــده و او را به مثابه امم 
وطن دید و به خوانش های فرامتنی با 
درون امیه های سیاسی رسید اام چنین 
خوانشــی، بیش از فیلم ســاز، نیاز به 
»خالق« تصور کــردن مخاطب دارد. 
مثاًل امامن می توانــد قصه جامعه ای 
باشــد که از پدر اصلی خود جدا شــده 
و حاال در فضای بی پدری، در عین حال 
که تالش می کنــد فقدان پدر را جبران 
کنــد به انــواع اختــالالت به خصوص 
تحمیل ایده های نسل قدیم بر جدید 

دچار شده است. فیلم را می توان این گونه خواند و البته ارجاع 
امدر به نارضایتی  های او به خاطر شرایط سیاسی چنین امانی 
را در اختیار مخاطب قرار می دهد اام امن تر است که امامن را 

وارد چنین خوانش های فرامتنی نکنیم.
امامن فیلمی اســت متوســط که ام را با اختــالل کنترل گری 
نســل قبل آشــنا می کند اام هیچ اگه توجیــه و تبیین نمی کند 
که چرا تاشــاگر باید بیننده کنترل گــری یک امدر بر فرزندان 

بی خاصیت او باشد؛ آن هم به مدت دو ساعت!   

یک.
یا برحســب عملکردشــان شــکل  شــخصیت ها 
می گیرنــد و یا بر اســاس شــخصیت پردازی اصولی شــان. در 
« شخصیت های فرعی مدام  فیلم ابلق ســاخته »نرگس آبیار
از خودشــان پارادوکس رفتاری نشان می دهند. نام فیلم هم 
از همین پارادوکس می آید. شــخصیت های دورنگ، در عین 
اینکه ســفیدند، باید منتظر رگه های سیاهی در آن ها باشیم. 
هان قدر که خشــن هستند و زمخت، می توانند در لحظه ای 
با عملکردشان به شــا ثابت کنند که انسان هایی مهربان و 

لطیف اند.
اام؛ در این میان نرگس آبیار برای ساخت شخصیت »راحله« 
)الناز شاکردوســت( از اقعده و متد دوم معرفی شــده در این 
نوشتار بهره جسته است. شخصیتی با خصوصیات مشخص 
روحــی و پیش زمینــه خانوادگــی مشــخص. بــا ایــن ترفند 
فیلم نامه نویسانه نرگس آبیار می خواهد به »تنهایی« اکراکتر 
کید  اصلــی فیلمش )راحلــه( در این دنیای حاشیه نشــینی تأ
کند. راحله در این اجتاع حاشیه نشــینی، خودش در حاشیه 
قــرار دارد. خوی این مردامن را ندارد و در این پلشــتی او تنها 

مروارید ســفید اجتاع برساخته آبیار است. سبک زندگی این 
کرده است »هیس، دخترها  که آبیار خلق  مردامن در دنیایی 
فریاد نمی زنند« اســت. شبیه گوســفندی که از گله خود جدا 
افتاده است، و ســگ چوپانش هم مشغول سرگرمی خودش 
است. نتیجه اش چه می شود؟ گرگ این اجتاع حاشیه نشینی 

طمع به گوسفند جدا افتاده می کند.
کــه  ابلــق هوشــمندی های خوبــی دارد. از عنــوان فیلــم 
تداعی کننده شــایل شــخصیت »جــالل« با بازی شــلخته 
، تا شخصیت »علی« با بازی خوب  »بهرام رادان« است بگیر
کفتربازی است که خودش  که  و جســورانه »هوتن شــکیبا« 
کفتر َجلد دســت جالل اســت. آبیار در آثارش همیشــه یک 
پیرزن خنزرپنزری خوب دارد، که در ابلق؛ »گیتی معینی« یک 

بازی جرح و تعدیل شده دقیق برای این نقش ارائه داده است.

دو.
اام ابلق ضربه اساســی اش را از زیاد بودن حرف هایی که قرار 
اســت بزند می خورد. هم می خواهد به معضل حاشیه نشینی 
بپردازد، هم تکه های سیاســی اش را بــار ناینداگن مجلس 

کند، هم درباره  و شــوراهای شــهری 
جنبش )metoo( ســخن پراکنی کرده 
و هــم غیــرت و بخشــش و فقــر را از 
یاد نبرد. در این میــان هم، با کفتر و 
مــوش و امر و آینه هم تا جایی که جا 
داشــته، ناد بازی کرده است. همین 
از  بســیاری  در  پراکنــده  حرف هــای 
مواقع حفره های عجیبی در ســاختار 
کرده و حتــی فرم فیلم را  فیلم ایجاد 
به دلیــل اینکه می خواهــد اتفاقی را 
از دســت ندهــد به مــدل تلویزیونی 
آثار »مســعود ده نمکــی« نزدیک  و 
می کنــد. مدلــی کــه در آن بــه دلیل 
اینکه می خواهی اتفاق و سوژه ای را از 
دست ندهی مدام مجبور به اکت های 
ســرییع و کلوزآپ های پی در پی هستی 

که هانند  )به یــاد بیاورید صحنه ازخودگذشــتگی راحلــه، 
صحنه رســوایی الناز شاکردوســت در فیلم رسوایی ده نمکی 
اســت( و حتــی چون حــرف زیــاد داری در النگ شــات هم 
کنــی )به یاد بیاورید صحنه های  می خواهی مدام پیام صادر 
کلوزآپ نمی خواهد واکنشــی را  بنرهای تبلیغاتی را(. آبیار در 
از دســت بدهد، در النگ شــات به دنبال پیام سیاسی است و 
کروشــات ها می خواهد ناد بازی کنــد. بدون اینکه به  در ام

شخصیت دوربیین فیلمش توجه کند.
این باعث می شــود که درنهایت با فیلمی روبه رو باشــیم که 
حرف هایــی برای گفتــن دارد اام هیچ کــدام از این حرف ها را 
نمی تواند تام کند. فیلم ابلق نرگس آبیار فیلم پوچی نیست، 
اام یک هیچستان واقعی است. یک موقعیت به هم ریخته که 

همه چیز دارد و هیچ چیز ندارد.   

»پروتکل های  Alimosleh
بهداشتی« برج میالد، روز اول 

#جشنواره فیلم فجر

پارسال همزامن با شروع #جشنواره فیلم فجر زمزمه های شیوع  Alimosleh
کرونا بود، ولی برگزار شد. امسال همزامن با شروع جشنواره، زمزمه های شیوع 

ویروس جهش یافته کرونا هست، ولی باز برگزار می شه. زییبا نیست؟

اینا اکرشون از دیوانگی و خودزنی گذشته، واقعا #جشنواره فیلم  ترانه خدایی
فجر برگزار شده. نشست مطبواعتی دارند، عکس هم می گیرند. اگر #کرونا رو 
شکست دادید به ام بگید، خدا شاهده، ام خوشحال می شیم.

قرارِ سیمرغ  Fateme_Alizade
بلورین به افزایش آامرِ مبتالیان و 
فوتی های کرونا هم تعلق بگیره؟!! 

درنهایت با 
فیلمی روبه رو 
باشیم که 
حرف هایی 
برای گفتن 
دارد اام 
هیچ کدام از 
این حرف ها را 
نمی تواند تامم 
کند

روشن داستان 
یک شهروند 
آسیب دیده در 
نظم اجتامعی 
و اقتصادی 
ایرانی است که 
در نهایت، از 
شدت سختی 
زندگی به ستوه 
می آید و...

ابلق یک 
فیلم واپسگرا 
است. فیلم 
با سویه ای 
مردم شناسانه 
ام را با
زیست 
حاشیه نشینان 
آشنا می کند 
اام...

شخصیت 
امامن در 
طول فیلم 
هیچ وقت 
متحول 
نمی شود،
او از
 ، هیچ چیز
چیزی یاد 
نمی گیرد و...
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C r i t i C o m m e n t

بــا اداعی درامن هم که شــده 
کنند، املکش شــوند و زیر سایه اش، به رتق و فتق  تصاحبش 
امور سیاست و دولت مداری بپردازند. به واقع هم هیچ پدیده 
فرهنگی-هنری به اندازه و قدرت جشــنواره فیلم فجر اکرآیی 
مورد نیازشــان را نداشــته و ندارد تا محل و محمل و میدانی 
پرزرق و برق و جذاب برای بروز و ظهور نایش و امنداگر کردن 
چنته های خالی شان شود. و حتی بهترین مان برای جوالن 
نوکیســگی ها و مصادره اعتبارش بــرای هزینه در باال حتی به 

بهای حراج گذاری آبرویش در پایین.
کنم؛ جشــنواره فیلم فجر همواره اهمیت مضاعفی  خالصه 
داشــته اســت. پرچالش ترین پدیده در مقطــع تصمیم برای 
نشســتن بــر گــرده اش. بروبییایــی می شــود، جناح هــا وارد 
می شــوند، بیزنســمن ها لشکرکشــی می کننــد، پروژه بگیرها 
پوشه به دســت صف می بندند، اام هیچ کــس - هیچ جاعت 
و جمعیت و رســته و دســته ای- به اندازه سیاسیون در تاپو 
نیســتند. ام که در باال نبودیــم، اام شــنیده های درز پیدا کرده 

از بیــن خواِص در تقالی صــدارت حایت ها دارد. مثاًل نقل 
شــده که در چند روز تا تثبیت تصمیم و اعالم نام مدیر و دبیر 
جشــنواره در دوران معروف و موسوم به دوم خرداد، سینا و 
صد البته جشــنواره  فجرش، به یک باره مهم و حساس تلقی 
شــده و مورد بحث قرار می گیرد. ازاین اتاق به آن ساختان، 
کم خوراکــی برخی و  تلفن هــا دائــم اشــغال، نخوابیــدن و 
گفت وگوهای  داد و فریاد بعضی، سفارش های فردی در خفا، 
سفارشی در رسانه ها، توبه ازگذشته، نقد و حمله به خاستاگه 
انقالبــی جشــنواره، آامرســازی های بی مبنــا بــرای تضعیف 
ســینای بومی، از ریل خارج کردن ســینای دافع مقدسی و 
، فشــار و اصرار برای کشــاندن چند فیلم ســاز  از همه مهم تر
خوب از جمله مرحوم »ســیف اهلل داد« پای مدیریت. چرا که 
فیلم ساز و هنر فیلم سازی اش در اقموس سیاسیون محلی از 
اعراب ندارد؛ آن چه مهم اســت بهره برداری از جشــنواره های 
هنری به مثابه میتینگ سیاســی و ذبــح اعتبار هنرمند به پای 
مطامــع حزبی. اتفاقی کــه در دوره احمدی نــژاد در دایره ای 

دیگــر افتاد تا شــمقدری به منســب برســد. هیاهوها شــد، 
رفت و آمدها، بده بستان ها، البی ها، قهروآشتی ها و در نهایت، 
. تازه این ها نمونه هایی بوده  تهدیدهای طرفین علیه یکدیگر
از بدنه ســینا که درد آشــنا و تخصص مدار بودنــد و گرنه در 
وقت حاکمیت از فرانسه برگشته ها که باید اکغذها سیاه کرد.

با همه جفاها، جشــنواره فیلــم فجر به راهــش ادامه داده 
اســت. کااینکه در ایــن دوره میخ قطوری هــم به بدنه این 
کوبییدند تا شــیره جانش هم جاری شــود. از هیئت  درخــت 
داوری بی نســبتش با پایاگه این رویداد تــا نوع اعالم فیلم ها، 
. حتی  انگیزه ُکشی های بی مورد تا محدود سازی های نفس گیر
که اعشق جشنواره اســت و به هرقیمتی موافق  برای ناگرنده 

برگزاری اش، امسال افسرده ساز است.
به عبارت واضح، امســال باد و طوافن شــوخی است، سونامی 

آمده است. ولی چه باک؟!
، ایســتاده در برابر  آن هــا رفتنی انــد و جشــنواره فیلــم فجــر

طوافن ها، امندنی خواهد بود.   

     ادامه از صفحۀ اول

میالد دخانچی
دکترای مطالعات فرهنگی

سجاد مهراگن
منتقد

نقد فیلم

یک هیچستان واقعی
نقد فیلم

ارتجاع و انفعال

لق
اب

امن
ام

ن
وش

ر



گذشت، پیاده روهای مقابل بسیاری از  که  در سالی 
گوشه گوشۀ جهان می بایست  سالن های سینا در 
مملو می بود از خبرناگراِن دوربیین به دســت و سلبریتی هایی 
کــه از راه می رســند و روی فرش های قرمز ژســت می گیرند تا 
عکس هایشــان در تارییــخ جشــنواره های فیلم ثبت شــود. 

کشــورها  اکخ های جشــنواره، اام،  در بســیاری از 
خالی بود. مثاًل، اکخ جشنواره کن برای اولین بار از 
زامن پایــان جنــگ دوم جهانــی، امســال هیچ 

بازدیدکننده ای به خود ندید.
جشــنواره کن، یکی از ده ها جشنواره فیلم بزرگ و 
کوچکی بود که پاندمی کرونا پایه هایش را به لرزه 
درآورد. جشنواره ها در ســال 2020 یکسره مشغول 
دســت وپا زدن بودند تا روشی برای عبور از بحران 
پیدا کنند و اجازه ندهند وقفه ای در حضور مداوم 
چنددهه ای شــان در بســتر فرهنگــی داخلــی و 
بین المللی ایجاد شود. یکی از راه های جایگزین 
بــرای آن هــا، حرکت به ســمت نایــش آنالین 

به عنوان جایگزین رویدادهای حضوری بود.
از  یکــی  بــا  مواجهــه  در  بــزرگ  جشــنواره های 
کوشــیده اند  بزرگ تریــن بحران های ســدۀ اخیر 
تــا از روش هــای جدید بهــره ببرند و بــا یکدیگر 

متحد شــوند تــا روح تــازه ای به جریان اصلی فیلمســازی در 
کن،  عرصۀ بین المللی بدمند. به عنوان مثال جشــنواره های 
، برلیناله، ســاندنس و ترییبا چندمورد از 20 جشــنواره  ونیــز
بین المللی هســتند که در یک رویداد مشترک، فیلم هایشان 
را به صــورت آنالین و البته رایــاگن در اختیــار بیننداگن قرار 
دادند. این رویداد »ام همه یکی هســتیم: یک جشنواره فیلم 

جهانی«1 نام داشت که از 29 می تا ۷ ژوئن 2020 برگزار شد.
مشــهورترین جشــنوارۀ جوایــز فیلم چیــن یعنی جشــنواره 
»هنگ کنگ« پس از ســی و نه ســال برای اولین بار در تارییخ 
خویش به صورت مجازی برگزار شد؛ با هماری تعداد زیادی 
از پلتفرم های شبکه های اجتاعی نظیر فیسبوک، اینستاگرام 
و وییبو2. در پایان جشنواره، »درک یی«3 مدیر جشنواره جوایز 
فیلــم هنگ کنگ به صورت زنده از طریق همین شــبکه های 
اجتاعی برنده های 19 جایزۀ این جشــنواره را اعالم کرد. پس 
از این اختتامیه آنالین که فقط سی دقیقه طول کشید، جوایز 
برنداگن با پست پیشتاز برایشان ارسال شد. این اختتامیه در 
شــبکه های اجتاعی میان اکربران به عنوان »صاداقنه ترین 

«4 نام گرفت. فرایند اعطای جوایز

  برگزاری آنالین جشنواره ها
و دیداگه های متناقض مخاطبان

جشنوارۀ بین المللی فیلم »پکن« که سال گذشته می بایست 
19 تا 26 آوریل برگزار می شــد، با برترین پلتفرم پخش آنالین 
کرد  فیلم چین یعنی »ایکی ای«5 برنامه ای مشــترک طراحی 
و در مجموع 32 فیلم حاضر در جشــنواره را به صورت آنالین 
طی پنــج روز از تعطیــالت تقویم چینی به نایش گذاشــت. 
فیلم ها در پنج بخش اصلی تقســیم بندی شدند و پنج عنوان 
جدیــد نیز اجازه پخش گرفتند؛ از جمله »داســتان ازدواج«6 
اثــر »نوآ بامباک« که پیش از آن جایزه اســار نیز گرفته بود 
و فیلم ستایش شــدۀ چینی »جزرومد بهاری«7 اثر »تیان ایی 

یانگ«8.

 » بــرای این که نســخۀ مجازی جشــنواره تا حــدی »واقعی تر
گرفتند برای بســیاری  به نظر برســد، برگزارکننــداگن تصمیم 
از فیلم هــای حاضر در جشــنواره بلیت فروشــی کنند. تعداد 
بلیت ها محدود بود و آنالین فروخته می شد. کسانی که بلیت 
را خریداری می کردند می توانســتند فیلــم را فقط یک بار و در 
کنند. »سونگ  یک بازه زامنی مشــخص تاشــا 
گفته  جیا«، مدیر پلتفرم ایکی ای درباره این طرح 
بــود: »این مدل به مخاطبان اجازه می دهد یکی 
از هیجان انگیزترین لحظه هــای حضور در یک 

جشنواره فیلم را تجربه کنند«.
با این حال، برخی از سینادوســتان 
اصــاًل از چنین مدلــی راضی نبودند و 
بیشترین انتقادشان ناظر به انتخاب 
فیلم ها بــود. از نظر آن هــا، انتخاب 
کــه پیش از این در  فیلم های قدیمی 
جشنواره های دیگر و حتی سالن های 
درآمده اند، جشنواره  به نایش  سینا 
از »جشــنواره بودن« می انداخت.  را 
که جدید  چرا باید بــرای فیلم هایــی 
بســیاری  خریــد؟  بلیــت  نیســتند، 
در  پکــن  جشــنواره  مخاطبــان  از 
شــبکه های اجتاعــی ابراز نارضایتــی کردند که 
این اکر برگزارکننداگن، توهین به مخاطبان است؛ 
گویی از نظــر برگزارکننــداگن ، مخاطبان بیشــتر 

دوست دارند بلیت بخرند تا فیلم تاشا کنند.
در طــرف مقابل، افــراد زیادی نیــز وجود دارند کــه برگزاری 
آنالیــن جشــنواره ها را حرکتــی هیجان انگیز و نــو می دانند 
و حضــور در یکی از ایــن جشــنواره ها از روی مبل در داخل 
خانه برایشــان تجربه ای متفاوت و الهام بخش است. برخی 
متخصصان حوزه سینا معتقدند برگزاری جشنواره به صورت 
آنالین می تواند موانع جغرافیایی را در نوردد و برای فیلم های 
جدید، دایره مخاطبانی به وســعت سرتاســر جهان دست وپا 

کند.
»هائو لــی«9، بازیگر چینی معروف فیلــم »جزرومد بهاری« 
در مورد رویداد مجازی جشــنواره فیلــم پکن گفته بود هدف 
از تولید یک فیلم این اســت که مردم بیشــتری آن را ببینند و 
نایش فیلم به صورت آنالین، فیلم را به هدفش می رســاند. 

، جشنواره آنالین پدیدۀ خوبی ست. از این منظر

   جشنواره یعنی »جشن گرفتن«؛
این را نمی توان با چیز دیگری جایگزین کرد

برگزاری آنالین جشــنواره ها در سال 2020 روشی بود برای عبور 
از بحــران کرونا، اام برای نام های بزرگی امنند جشــنواره کن، 
»آنالیــن برگزار کردن« هرگز گزینه نبوده اســت. مدیران کن 
معتقدند جشــنواره باید همیشه به بهترین شکل و با بهترین 
قیافه برگزار شود. اکنون آن ها می بایست حتی رویداد جانبی 
»بازار فیلم کــن«10 را نیز مجازی برگزار کننــد. بازار فیلم کن 
رویدادی ســت که به موازات جشنواره کن برگزار می شود و در 

آن، فیلم ها و تریلرها دست به دست می شوند. 
وضعیــت پاندمی و عــدم امان برگزاری جشــنواره کن طبق 
روال اعدی آن چنان به مدیران جشــنواره فشــار وارد کرد که 
گفت: »جشنواره فیلم مجازی  »تیری فرمو«11 در مصاحبه ای 

هیج نسبتی با جشــنواره کن ندارد! یک جشنواره در واقع یک 
مهانی است که عدۀ زیادی در آن حضور دارند؛ یک مهانی 
کــه تعدادی از افــراد خاص را در یک مــان خاص گرد هم 
جمــع می کند، آن هم مقابل چشــان هزاران نفــر از مردم 
. در مورد جشــنواره کن، روح جشــنواره، تاریخچه اش،  دیگــر
ســطح اثرگــذاری اش، همگــی در مدل برگــزاری آن خالصه 
شده اند. جشــنواره مجازی دیگر چه مســخره بازی ای است؟ 
فیلم های وس اندرســون12 یا پاول ِورهوِئون13 را روی اکمپیوتر 
ببینیــم؟؟ فیلم هایی مثل تاپ اگن دو14 یــا روح15 را جایی غیر 
کنیم؟ اکــران این فیلم ها  از پردۀ نقره ای تاشــا 
 روی پردۀ نقره ای نایش 

ً
به تعویق افتاده تا بعــدا

داده شــوند. پس چرا باید زودتر روی یک دستاگه 
دیجیتال آن ها را تاشا کنیم؟!«

برای بســیاری از فیلم دوســت ها، یک جشــنواره 
فیلــم به مثابــه مهاجــرت به سیناســت، چون 
جشــنواره ها بــه بیننده امــان می دهنــد آثاری 
کــه اگــر به خاطر جشــنواره های  کنند  را تاشــا 
کتابخانه ها دنبالشان  فیلم نبود، باید در آرشــیو 
می گشــتند. هم چنین، شــرکت در یک جشنوارۀ 
که  فیلم یک تجربۀ بســیار ســرگرم کننده اســت 
طیــف وســیعی از ســرگرمی ها را بــرای مخاطب 
فراهــم می کنــد؛ از دیــدن خــوِد فیلــم گرفته تا 
، نشســت های خبــری بعــد از فیلم،  فــرش قرمز
مهانی هــای فیلم هــا، کالس هــای آموزشــی و 
البتــه گردهایی هــای جذاب طرفــداران فیلم و 

به اشتراک گذاشتن نظرات در مورد آن.
، بســیاری از جشــنواره روها فقط جشــنواره ای  از ایــن منظــر
را به رســمیت می شناســند که در آن حضور داشــته باشــند. 
حــس »جشــن گرفتــن« بــرای آن ها بــا هیچ چیــز دیگری 
جایگزین شدنی نیست و با یک نسخۀ مجازی نمی توان این 

حس را به آن ها منتقل کرد.

   آیندۀ جشنواره های فیلم چه خواهد شد؟
پاندمی کرونا شــاید بــه این زودی ها رخت برنبندد. بســیاری 
از جشــنواره های بین المللــی برای ســال 2021 نیــز برنامه ای 
 در تضاد با مدل برگزاری ســنتی 

ً
مشــابه 2020 دارند که قطعــا

، جشــنواره های مجازی فیلم بدون  آن هاست. از سوی دیگر
شک ثابت کرده اند که ظرفیت و توانایی زیادی برای تطابق با 
 جشنواره های کوچک تر که 

ً
شــرایط بحرانی دارند؛ مخصوصا

با انعطاف پذیری توانسته اند حتی مخاطبان بیشتری نسبت به 
گذشــته دست وپا کنند. بســیاری از اکرشناســان معتقدند که 
مفهوم جشنواره فیلم در آینده، مفهومی »هیبرید« خواهد بود 
که فعالیت های آنالیــن و آفالین را با هم ترکیب خواهد کرد. 
برگزارکننداگن جشــنواره های بین المللی بــا چنین رویکردی 
سراغ برنامه ریزی رویدادها رفته اند و به نظر می رسد حتی پس 
کرونا، باز هم شاهد برگزاری جشنواره های فیلم  از همه گیری 
به صورت آنالین خواهیم بود تا از ظرفیت های فضای مجازی 

بهره برداری شود.  

اکخ جشنواره 
کن برای 
اولین بار

از زامن پایان 
جنگ دوم 
جهانی،
امسال
 هیچ 
بازدیدکننده ای 
به خود ندید

اکرشناسان 
معتقدند که 
جشنواره فیلم 
در آینده، 
مفهومی 
هیبرید خواهد 
بود که آنالین 
و آفالین را با 
هم ترکیب 
خواهد کرد

از تعطیلی کامل تا برگزاری آنالین
تجربه ناگری برترین جشنواره های بین المللی فیلم در عصر کرونا

1.We Are One: A Global Film Festival    /     2.Weibo     /     3.Derek Yee
4.The most down-to-earth award process     /     5.iQiyi     /     6.Marriage Story
7.Spring Tide     /    8.Tian-Yi Yong     /     9. Hao Lei
10.Canned film market      /    11.Thierry Fremaux     /    12.Wes Anderson
13.Paul Verhoeven      /    14.Top Gun 2     /     15.Soul [Pixar]

کرونــا، جشــنواره های بین المللی فیلم  پس از همه گیــری 
واکنش هــای متفاوتی به محدودیت ها نشــان دادند. برخی 
تصمیم گرفتند اکر خود را بــه روال اعدی ادامه دهند، برخی 
بــا حقیقت تلخ کنار آمدند و به امید یک دو هزار و بیســت و 
یِک بهتر، جشنواره دو هزار و بیست را تعطیل کردند و برخی 
نیز ســراغ روش های نوآورانه رفتند تا وقفه در اکرشــان ایجاد 
نشود. در ادامه لیستی از مهم ترین جشنواره های بین المللی 
فیلــم و واکنش آن ها به همه گیری کرونا ارائه شــده اســت.

I n f o g r a p h i c

هفته انجمن 
کمیسیونرهای 
بین المللی فیلم
AFCI Week
  لغو شد

بازار فیلم آمریایی
 American Film
Market
  آنالین برگزار شد

جشنواره مؤسسه 
آمریایی فیلم
AFI Fest
  آنالین برگزار شد

جشنواره بین المللی 
فیلم عان

 Amman
 International Film
Festival
  آنالین برگزار شد

جشنواره انیمیشن 
آنسی

 Annecy Animation
Festival
  آنالین برگزار شد

جشنواره فیلم آنتالیا
 Antalya Film
Festival

  طبق روال اعدی 
برگزار شد

بازار فیلم آسیایی
 Asian Contents &
Film Market
  آنالین برگزار شد

جشنواره بین المللی 
فیلم برگن
Bergen IFF

  طبق روال اعدی 
برگزار شد

جشنواره بین المللی 
فیلم بوسان
Busan IFF

  طبق روال اعدی 
برگزار شد

جشنواره بین المللی 
فیلم بروکسل
Brussels IFF

  طبق روال اعدی 
برگزار شد

جشنواره بین المللی 
فیلم اقهره
Cairo IFF

  طبق روال اعدی 
برگزار شد

هفتۀ منتقدان کن
 Canned Critic's
Week
  لغو شد

جشنواره بین المللی 
گو فیلم شیا
Chicago IFF

  طبق روال اعدی 
برگزار شد

سینا-اکن
CinemaCon
  لغو شد

سینه یورو
CineEurope
  آنالین برگزار شد

اکمیک-اکن
Comic-Con
  لغو شد

جشنواره بین المللی 
فیلم ادینبورگ
Edinburgh IFF
  لغو شد

جشنواره بین المللی 
فیلم فجر
Fajr IFF
  لغو شد

جشنواره بین المللی 
فیلم افنتاسیا
Fantasia IFF
  آنالین برگزار شد

جشنواره بین المللی 
مستند آمستردام

 International
 Documentary
 Festival
Amsterdam

   با ترکیب 
روال اعدی و آنالین 
برگزار شد

جشنواره فیلم استانبول
Istanbul FF

  آنالین برگزار شد

جشنواره فیلم لواکرنو
Locarno FF

   با ترکیب 
روال اعدی و آنالین 

برگزار شد

جشنواره بین المللی 
فیلم املزی

Malaysia IFF
  به تعویق افتاد

جشنواره انیمیشن 
منچستر

 Manchester
Animation Festival
  آنالین برگزار شد

جشنواره فیلم ملبورن
Melbourne FF

  لغو شد

جشنواره بین المللی 
فیلم مسکو

Moscow IFF
  طبق روال اعدی 

برگزار شد

جشنواره فیلم بمبئی
Mumbai FF

  لغو شد

جشنواره فیلم مونیخ
Munich FF
  لغو شد

جشنواره فیلم نیویورک
New York FF

  آنالین برگزار شد

جشنواره فیلم نوروییچ
Norwich FF

  آنالین برگزار شد

جشواره فیلم پاناام
Panama FF

  آنالین برگزار شد

جشنواره فیلم 
سن سپاستین

San Sebastian FF
  طبق روال اعدی 

برگزار شد

جشنواره فیلم سارایوو
Sarajevo FF

  آنالین برگزار شد

جشنواره فیلم سیاتل
Seattle FF
  لغو شد

جشنواره بین المللی 
فیلم شانگهای
Shanghai IFF

   با ترکیب 
روال اعدی و آنالین 

برگزار شد

جشنواره ساندنس
Sundance FF

  آنالین برگزار شد

جشنواره بین المللی 
فیلم توکیو

Tokyo IFF
  طبق روال اعدی 

برگزار شد

جشنواره بین المللی 
فیلم تورنتو

Toronto IFF
  طبق روال اعدی 

برگزار شد

جشنواره بین المللی 
فیلم ترانسیلوانیا

Transylvania IFF
  طبق روال اعدی 

برگزار شد

جشنواره فیلم ونیز
Venice FF

  طبق روال اعدی 
برگزار شد

جشنواره فیلم زورییخ
Zurich FF

  طبق روال اعدی 
برگزار شد
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