
فیلم »موقعیت مهدی« ژانر دفاع مقدس را چند قدم به پیش برده است. این فیلم برگزیده تحریریه نشریه »نقدنوشت«  چهلمین جشنواره فیلم فجر است

 تصویر قهرمان ایرانی بر پرده سینما
گذشته آغاز شده بود، امسال نیز با فیلم های بیرو، موقعیت مهدی، هناس و دسته دختران تداوم یافت که در سال های  روند فیلم ساختن درباره قهرمانان ملی 

 تیم امید، جذاب تر از تیم بزرگساالن
ثاری درخشان تر از نام های بزرگ حاضر در جشنواره زنگ تعویض نسل در سینمای ایران را به صدا درآوردند فیلمسازان جوانی مانند هادی حجازی فر، کاظم دانشی، امید شمس و یوسف حاتمی کیا با ارائه آ

 سایه سنگین  سینمای»اجتماعی«
با اینکه امسال یک تنوع ژانر نسبی در فیلم های جشنواره دیده می شد اما هنوز سایه سنگین درام و ملودارم اجتماعی با ۱۱ فیلم از ۲۲ فیلم، بر سر سینمای ایران حس می شد

 فیلم هایی برای ارواح و اشباح
کرده، امسال ۷۴ فیلم ساخته شد و ۶۱ فیلم به جشنواره داده شد کرونایی از همیشه الغرتر شده و مخاطب سینما به یک سوم سال های اخیر کاهش پیدا  که اقتصاد نحیف سینمای ایران در شرایط  در حالی 

 پیاز، گوسفند و فیلم برای صادرات
دو فیلم از سه فیلمی که بیشترین نامزدی در جشنواره چهلم را دارند مخاطب اصلی شان جشنواره های خارجی است. حاال ایرانی ها بعد از کمبود پیاز و گوشت گوسفندی به دلیل صادرات حاال باید منتظر کمبود فیلم باشند!

 َشر دوربین  رودست کم شد
استفاده از تکنیک فیلمبرداری دوربین روی دست در فیلم های جشنواره چهلم کاهش محسوسی داشت. تکنیکی که فایده اش سرپوش گذاشتن روی نابلدی یا عجله کارگردان در دکوپاژ بود و ضررش سرگیجه گرفتن مخاطب در سالن سینما.

 فستیوال عجایب مدیریتی
غ! روز اول جشنواره رونمایی شد. سالن های جشنواره در ایام کرونا شلوغ و رعایت شیوه نامه ها ضعیف بود. جایزه مردمی حذف شد.  مکان برگزاری جشنواره، چند روز مانده به برگزاری مشخص نبود. پوستر عجیب جشنواره با تمرکز بر دم سیمر

کار از دست خارج شد گرفت و عمال  کرونا  گرفته شد. دبیر جشنواره  فرش قرمز، فیروزه ای شد و بعد دوباره پس 

 سیمرغ مردمی از قفس پرید
گران از فهرست جایزه ها حذف شد غ بهترین فیلم از نگاه تماشا در سالی که برای اولین بار فیلم های جشنواره در همه استان های ایران به نمایش درآمد سیمر

 سال پرکار حـوزه هنری
حوزه هنری انقالب اسالمی با ارائه مشارکت و سرمایه گذاری روی چهار فیلم با مضمون ملی و انقالبی، با دست پر در جشنواره حاضر شد

 فیلم دومی ها مشغول کارند
امسال، سال تثبیت فیلمسازانی است که جای پای خود را با ساختن فیلم دومشان در سینمای ایران محکم تر کردند. فیلمسازانی مانند منیر قیدی،  حسین دارابی، امیرعباس ربیعی

 این منفعل های ابله و دوست داشتنی
که در عین اینکه مثبت هستند، بسیار منفعل و دست وپابسته و حتی ابله اند فیلم هایی مانند مرد بازنده، مالقات خصوصی و نگهبان شب، شخصیت هایی ساختند 

حجازی فر نامزد بازیگری  نشد
غ نشد کری حتی نامزد دریافت سیمر هادی حجازی فر  با  وجود خلق یک شخصیت و بازی ماندگار در نقش شهید با
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نشریۀ     ر        وز انۀ
فجر فیلم  رۀ  ا جشــنو چهلمــن 
هم زد یا ه    ر  شما

» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه  نا و

@ naghd_nevesh t

شت نو نقد 
» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه  نا و

جی  : محمد خا یه یر بری تحر / د ن ا علی ســید :  سید بری  سرد
هلل  ، نعمت ا تقی فهیم :  محمد ن یســندگا ی نو را شو
د  و ا یش   د ر ین آ ، فرد ه د ز ا حید رضا و ی  محمد ســعید

ه لزد نی  و میثم با لح ســلطا صا ، محمد نی لقا  طا
ر ه پو پنا نی  ما  : ی هرن یر  مد

@naghd_nevesht   : ی ز ی مجا فضا

حتما انتخاب برخی از 
آثار با هر مالحظه ای که 
ستاد جشنواره و هیات 
انتخــاب داشــته اند، 
قابــل توجیه نیســت و 
کان  مهمتر اینکــه کما
ســینمای مــا از فقدان فــرم و حتــی تکنیــک و نیز 
فیلمســازانی صاحــِب فردیــت، منظــر و جهــان 
زیســتی و فکری رنج می برد . اما جشــنواره چهلم 
فجر، دســت کم از یکی دو ســال قبل جلوتر اســت 
و دل گرم کننــده. مهمتریــن دســتاورد و اتفــاق، 
درخشــش فیلمســازان جــوان و فیلم  اولــی  بــود. 
بهتریــن و دیدنی ترین  فیلم های جشــنواره از آن 
آنها بود و نه فیلمســازان باســابقه و اســمی؛ که یا 
خود را تکــرار کرده اند یا به خودشــان و فیلم های 

گذشته شان  باخته اند.
دیگــر اینکه اغلــب فیلم هــای خوب فیلمســازان 
جوان جشــنواره برای همین  جا و مصرف داخلی 
و جلب رضایت مخاطب ســاخته  شده اند  و خط  
و ربطشــان  از جشــنواره  های  فرنگــی بــه کل جــدا 
گاهانــه و هدفمند،  اســت؛ جشــنواره هایی  کــه آ
گزوتیــک  و عقب افتــاده  از ایــران را  تصویــری ا

می پسندند و جایزه می دهند و ترویج می کنند.
بــا یــک گل بهــار نمی شــود امــا هــر فیلــم خــوب 
نشــانه ای  اســت برای امیدواری؛ و ما کــه دلمان 
بــرای ایــن ســرزمین می تپــد  و ســینما را دوســت 
داریــم، دلگــرم و چشــم انتظار  تکثیر ایــن بارقه ها 
هســتیم. با این حســاب جشــنواره چهلــم روزنه 
امید و امکانی برای آینده ســینمای ایران اســت؛ 

تا ببینیم...

یــک( فصلــی کــه خســرو، در فیلــم 
موقعیت مهدی، دوست شهیدش 
را کول و از دســتور فرمانده سرپیچی 
می کنــد. او بــا آن بغــض و تالطــم 
کری  درونی می گوید »من مهدی با
نیستم«. فیلمســاز کات می کند به 
ایام گذشته که دو دوست در حال دوچرخه سواری هستند و ... .

ماندم میان دو دلبر. دلم را در صحنه جا گذاشــتم. نمی توانستم 
تصمیم بگیرم که جای کدامشــان باشم. اصاًل دلم نمی خواست 
جای خســرو بــودم و عزیزترینــم را بــر دوش داشــتم. آرزو می کردم 
گر خسرو  جای دوست خسرو می بودم. از سویی نمی دانستم که ا
شــهید شــده بود، آیا من شــهامت آن تمرد از دســتور را داشتم که 
نگذارم جسد دوستم بر زمین بماند و ... هنوز هم نمی دانم جای 

کدام یک بودن بهتر بود.
دو( فصــل گیر افتادن نیروهای خودی در گمرک خرمشــهر. فیلم 
»دســته دختــران« دارد تمام می شــود، امــا هنوز بچه هــا دارند در 
میان کانکس هــا پرپر می شــوند. دورخیز می کنم به ســمت پرده 
تا شــاید کمکی کرده باشم، اما یادم می آید که این فقط یک فیلم 
گر فیلم است چرا من دلم را در میان آن آتش و خون جا  است، پس ا
گذاشتم. چرا هرکدام از رزمندگان که به زمین می افتند، من دوست 
دارم جایشان را پر کنم. توهم برداشتم که فکر می کنم رزمندگان آن 
ایام خون بار، به فکر امروز من بودند؟ واقعًا توهم زدم؟! هر چه بوده 
و گذشته من دلم می خواست آن روز در میان کانکس های گمرک 
خرمشهر بودم تا شاید نخل های کمتری از این سرزمین می افتاد.

ســه( هنــوز نمی دانــم کــه دوســت داشــتم جــای دایــی در فیلــم 
شــادروان بودم یا جــای خواهــرزاده اش. ولی هر چه هســت و بود 
دوســت داشــتم جزو آن خانواده بودم. شــاید برای همیــن دلم را 
در ســکانس جا گذاشــتم که دایی همه داشته اش را به خواهرش 
می دهد تا گره کور خانواده باز شود. خیلی دلم می خواست آن شب 
مــن هم در جمعی بودم که جای خواب کــم آورده بودند و یکی در 

حال عبور پای مرا لگد می کرد!

از 20 فیلمــی کــه دیــده ام، به جشــنواره چهلم 
می شــود نمره معــدل 4 داد؛ یعنــی یک ضرب 
مــردود در بهمــن! این یعنی کمافی الســابق از 
جشــنواره فیلــم فجــر آبی بــرای ایــن انقالب و 
این مردم گرم نخواهد شد. پس احترامًا شهر 
هنوز در دست هالیوود است. سریال چرنوبیل 
می گوید غیر از کشــورهای ســرمایه داری، حتی بــرای ابرقدرت هایی چون 
شوروی سابق نیز، داشتن انرژی هسته ای مساوی است با حماقت محض 

کت و فاجعه. و فال
خانه پوشالی می گوید سیاست یعنی پدرسوخته بازی. صدها سریال دیگر 
گر تمــام زمین و آســمان را بگردید، نه خبری از مالئکه هســت و  می گوینــد ا
نه خدا. عاقبت تاریخ نابودی اســت و هیچ خبری از ناجی موعود نیســت؛ 
مگر اینکه امریکا چیزی را تغییر دهد؛ و هزاران فیلم و سریال دیگر می گویند 
ناموس کیلویی چند است و ارزش های اخالقی خر کیست... و جشنواره با 

غ هایش باید فعاًل مگس بپراند. تمام سیمر
علفــزار اعالم جنگ اســت به دانشــکده هایی کــه نه جامعه شناسانشــان 
می تواننــد در مــورد هیچ کــدام از اتفاقات جدی جامعه حرفــی برای گفتن 
داشته باشند، نه اقتصاددانان و روانشناسان و فالسفه و... دانشکده های 
سینمایی شان. چرا وقتی اراذل واوباش به هر دلیلی )مثاًل آشوب های آبان 
ماه( به خیابان بریزند، احتمال دارد یک نیروی پلیس سهواً به مردم بی گناه 
)یا حتی هواپیمای اوکراین( شلیک کند؟ چرا حجاب و رعایت حریم محرم 
و نامحرم واجب اســت؟ چرا مشروب حرام است؟ یک خط جمله عربی در 
رابطه جنســی خواندن یا نخواندن چه فرقی می کند؟ چرا نباید در فضای 
مجازی عاشق کسی شد؟ چرا اجازه ازدواج دختر دست پدرش است و هیچ 

ربطی به برادر گردن کلفتش ندارد؟ و چرا...
به منتقدان جبهه انقالب توصیه می کنم نگران فقر تئوریک سینمای ایران 
باشــید و دست از سر این دکوپاژ و میزانســن و جامپ کات و... »یخ نگاری« 
بردارید و بدون قرار قبلی به مالقات خصوصی علفزار بروید. موقعیت مهدی 
امروز ما خط مقدم درگیری با فمینیسم است. ای تمام دانشکده های علوم 
گر نظام حقوقی خانواده را نشناسیم، هنوز  انسانی! من اعالم خطر می کنم! ا

هم تا اطالع ثانوی دین در دام درام است.

چنــد روز قبــل از شــروع جشــنواره، تــوی صفحــه ام 
مطلبی درباره فیلم های امسال نوشتم و برایش تیتر 
زدم: »غافلگیرمان کنید، لطفا!« حاال که جشــنواره  
بــه آخر خــط رســیده نــه می توانــم بنویســم غافلگیر 
شــده ام، نه می توانم مطمئن باشم از اینکه غافلگیر 
نشــده ام. فجــر چهلــم انــگار از همه نظر »متوســط« 
بود. یک میان مایگِی کامل در چهل ســالگی که علی القاعده باید ســال پختگی 

و بلوغ باشد.
از میان 22 فیلم امسال، »موقعیت مهدی« تنها فیلمی بود که به معنای کلمه 
غافلگیرکننــده بود و هم نظــرِی کم نظیِر منتقــدان روی جنبه های مثبت فیلم 
هادی حجازی فر، شــگفتی بزرگ جشــنواره  بود. گذشــته از »موقعیت مهدی« 
فیلم جدید بهروز شــعیبی هم واقعًا بدون قرار قبلی وارد فهرســت بهترین های 
گران را غافلگیر کرد. به جز این دو، »دسته دختران«  فجر شد و بسیاری از تماشا
منیر قیدی هم شــوق آور بود و یکی-دو کارگرداِن فیلم اولِی توانمند مثل کاظم 
دانشی و امید شمس را هم داشتیم و... همین! سروته جشنواره چهلم را که به 
هم بدوزیم، بعید اســت نکته امیدوارکننده بیشتری پیدا شود. مابقی فیلم ها 
کثراً تولیداتی در بهترین حالت متوسط  مثل »بی رویا« و »شب طالیی« و »ضد« ا
بودنــد؛ فیلم هایی که ضعف تکنیکِی مشــهودی نداشــتند امــا فیلمنامه های 
معمولــی و مضمون هــای ســرد و ناامیدکننــده کار دستشــان داده بــود. اینکــه 
بیشــتِر کارگردان ها امســال رمــِق تعریف کــردِن قصه های امیدبخش نداشــتند 
برای مدیران و سیاست گذاران سینما می تواند پیام های مهمی داشته باشد. 
از طرف دیگر، شــاید در بعضی آثار امسال نشانه های حال خوش را می شد پیدا 
کرد اما »پایان خوش« گمشده بزرگ فجر چهلم بود که حتی در فیلم های متعهد 

و انقالبِی جشنواره هم نشانی نداشت.
عماًل هیچ کدام از فیلم های فجر چهلم، شانس چندانی برای تسخیر گیشه سال 
آینده ســینمای ایران را ندارند و فاتحان گیشــه را باید بیرون جشنواره جستجو 
کرد. گذشته از گیشه اما می شود به این امیدوار بود که چند فیلِم امسال، در فتح 
گراِن شیفته سینما به موفقیت برسند. ما که سال هاست به این امید  قلب تماشا
داریم روزهای میانه بهمن مان را برای تماشای رگبارِی فیلم روی پرده نقره ای 

خالی می کنیم؛ امید که امیِد امسالمان واقعی بوده باشد. 

آخریــن جشــنواره فیلم فجــر دهه نود 
تفاوت چندانی با جشــنواره های ســه 
چهــار ســال اخیــر نداشــت و شــاید از 
جهاتــی حتی ضعیف تــر و بدتر بــود. از 
طرفــی حجــم فیلم های ضعیــف این 
دوره _ کــه بــه بهانــه تنــوع ژانــر )!( بــه 
جشــنواره راه پیــدا کرده بودنــد _ کیفیــت جشــنواره را از آنچه بوده 
هم پایین تر آورده بود و از طرفی نیز، تغییر دولت و انتصاب مدیران 
تــازه موجب بــروز یــک شــلختگی و بی برنامگی در جشــنواره شــده 
بود. از میان 22 فیلم حاضر نیز، جز دو ســه فیلم خوب و پنج شــش 
فیلم متوسط، آثار، ضعف شــدیدی خصوصًا در فیلمنامه و روایت 
داشــتند و حتی نتوانســته بودند یک کلیت منســجم قابل تحمل 
تهیه کنند. جشــنواره امســال ۵ فیلمســاز نوپای نســبتًا خوب را به 
ســینمای ایران معرفی کرد که می توان تا حدودی آینده سینمای 
ایران را در دســتان آنان دانســت و خصوصًا منتظر شگفتی در دهه 
۱400 از ســمت آنــان شــد؛ هــادی حجازی فــر، امید شــمس، کاظم 
دانشــی، یوســف حاتمی کیــا و آریــن وزیــر دفتــری. همچنیــن دو 
فیلمساز جوان و خوش آتیه، حسین دارابی و امیرعباس ربیعی، با 
آثار تــازه خود، هم جای پای خــود را محکم تر کردنــد و هم به نوعی 
مسیر و دنیای خودشان در سینما را مشخص کردند. رضا میرکریمی 
و بهروز شعیبی نیز توانستند آثاری بهتر از اثر آخر خود خلق کنند و با 
دســِت ُپر به جشــنواره آمده بودند. دو جریان تازه نفس و قدرتمند 
دهه نود سینما، جریان ســینمای تاریخ معاصر و جریان سینمای 
جنوب شهری، بار دیگر بر پرده آمدند؛ هر چند که در لحن و روایت، 

کمی نسبت به مبداء تغییر کرده بودند. 
گــی جشــنواره چهلــم، الکــن بــودن فیلم هــا و  مهم تریــن ویژ
محافظــه کاری فیلمســازان بــود. آثــاری چــون »مــرد بازنــده«، 
»علــف زار«، »مالقات خصوصی«، »شــهرک«، »ضــد«، »بی رؤیا« و 
... با وجود موتیف های سیاسی شــان، ترجیح دادند الکن و عقیم 

بمانند و با مخاطب خود صریح نباشند.

سه کام ...
کوتاه نوشت تحریریه نقدنوشت درباره جشنواره چهلم فیلم فجر

امید هست...

یخ نگاری

الکنبدون پایان خوش

میثم بالزدهمحمدصالح سلطانیفردین آریش

نعمت اهلل سعیدیمحمدتقی فهیم

در یک ارزیابی شتابزده می توان چهلمین 
جشــنواره فیلــم فجــر را به »ضد ســینما« 
تعبیــر کــرد. غالــب فیلم های ســینمایی 
حاضر در جشــنواره، نســبت به وضعیت 
سیاســی و گفتمان های حاضر در کشــور 
بی تفــاوت و بی تعلــق هســتند و دربــاره 
موقعیت های سرنوشت ساز دهه اخیر موضعی ندارند. سیاست زدایی از 
سینمای ایران به وضوح در این جشنواره به چشم می آید. فیلم سیاسی 
جشــنواره یعنــی »مــرد بازنــده«، نســبت بــه موضع گیــری محافظه کار 
می شــود و از تصمیم گیــری فرار می کنــد. »ماهان« و »الیه هــای دروغ« 
شأنیت حضور را نداشتند و نمایش شان در جشنواره توهین به مخاطب 
بود. در این جشنواره، شاهد سه فیلم با مضمون هویت بودیم )بی  رویا، 
ج از موقعیت سیاسی کشور و  شــهرک و بدون قرار قبلی( اما هر ســه خار
وضعیت اجتماعی حاضر به قصه سازی روی آورده بودند. »ضد سینما« 
توصیف سینمایی است که از تعلق خود به سیاست و جامعه می گریزد 
و در ســینما بودنش هم شک و شبهه وجود دارد؛ با این حال تنها مورد 
اســتثنایی جشــنواره »دســته دختران« اســت که می خواهد از همین 
عنصر ضد سینما اســتفاده کند. در زمانه ای که گفتارهای زنانه شدن 
قوت گرفته و فمینیسم ایرانی مجال رسانه ای شدن پیدا کرده، »دسته 
دختران« به رادیکال ترین شکل ممکن به سراغ مساله زن در جمهوری 
اســالمی ایــران می رود: موزر را به موهای فرشــته حســینی می کشــند و 
کچلش می کنند و ژ3 به دستش می دهند و روانه خط مقدمش می کنند 
تا مردانه ترین شکل از زن بودن در سینمای ایران تجسم پیدا کند؛ یعنی 
گر ادعای فمینیسم دارید، ما از همه فمینیست تر می توانیم باشیم! به  ا
جز »دسته دختران«، مابقی فیلم های جشنواره، می توانستند ده سال 
قبل ساخته شوند، یا ده سال بعد در جشنواره حاضر می شدند، یا حتی 
گر هیچ وقت ساخته نمی شدند، تغییری در وضعیت سیاسی ایران به  ا
وجود نمی آمد و تفسیری از وضعیتی که در آن هستیم، ارائه نمی شد. 
بود و نبود این فیلم ها تفاوتی ندارد! هر چند موقعیت مهدی خودش 
یک اتفاق ســینمایی مهم در سینمایی اســت که سال هاست همین 

موضوعات ساده و مهم ملی را نمی بیند.

ضد سینما

داوود طالقانی



فرم و تکنیک

 در ایــن بخــش،  بــر نســبتی کــه هریــک از فیلم هــا می تواننــد با 
گر فرضی خود برقرار کنند، متمرکز شده ایم.  مخاطب یا تماشا
برای این منظور، دو دسته مخاطب شامل مخاطب مفروض و 
مخاطب واقعی را از یکدیگر تفکیک و مشخص کرده ایم که هر 
فیلم، متناسب با ذائقه و سلیقه چه سنخ یا تیپی از مخاطبان 
است. براین اساس، فیلم هایی که مخاطب مفروض خود را در 
جشــنواره غربی مانند: کن، برلین و... هدف گذاری کرده اند، 
گزوتیــک از ایران هســتند و  عمدتــا به دنبــال ارائــه تصویــری ا

فیلم هایــی کــه مخاطــب مفــروض خــود را در جشــنواره های 
شــرقی ماننــد: بوســان، موســکو و...  هدف گــذاری کرده انــد، 
گرا و  غالبــا به دنبــال پرداختــن بــه موضوعــات انســانی، معنا
گر داخلی  اخالقی هستند. بدین ترتیب، فیلم هایی که تماشا
دارند نیز نوعا برای مخاطبان ایرانی ســاخته شده اند. در این 
بخش همچنین به پیش بینی و توصیف گروه سنی، تیپولوژی 
گی های شــخصیتی مخاطبان هــدف هریک از آثار  و برخی ویژ

نیز پرداخته ایم.

مخاطب مفروض

واضــح و مبرهن اســت کــه ژانر، امــری فرهنگی و تاریخی به شــمار 
می آیــد؛ بنابراین انتقال آن از کشــوری به کشــور دیگر به ســادگی 
ممکــن نیســت و چه بســا ناممکن باشــد. تولــد و تنــوع ژانرها در 
سینما به دو مولفه بازار و ذائقه مخاطب وابستگی تام و تمام دارد. 
باتوجه به اینکه مولفه های مذکور در سینمای ایران هنوز آنچنان 
که باید قوام نیافته اند، بنابراین چندان نمی توان از ژانر به معنای 
 از این واژه 

ً
حقیقی واژه صحبت کرد و در بسیاری از مواقع، تسامحا

اســتفاده می شود. با این وجود، آنچه در آثار حاضر در این دوره از 
جشــنواره مشــهود بود، تالش ناظر به ایجاد نوعــی رنگ بندی و 
تجربه دگرگونه های سینمایی در توسط فیلمسازان است. ازآنجا 
که رنگ و تم غالب فیلم های سینمای ایران در ده سال گذشته را 
کید  درام ها و ملودرام های اجتماعی تشــکیل داده اند، تمرکز و تأ
بر کلیــدواژه ژانــر از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. در میان 
۲۲ اثر حاضــر در فجر چهلم، ژانر درام اجتماعــی و زیرژانرهای آن 

بــا دربرگیــری ۱۱ فیلم، همچنان مثل ســال های گذشــته پیشــتاز 
هســتند. بدین معنا ، نیمــی از فیلم هــای حاضر در فجــر چهلم را 
درام و مشتقات آن مانند: ملودرام و سایکودرام تشکیل می دهند 
)نمــور، شــهرک، بی رویا، نگهبان شــب، شــب طالیــی، هناس، 

بی مادر، ماهان، مالقات خصوصی، شادروان، علفزار(. 
در ادامه، ژانر دفاع مقدس با سه فیلم )موقعیت مهدی، دسته 
دختــران، ۲۸۸۸( در جایــگاه دوم ژانرهای پرتکــرار فجر چهلم 

قرار دارد. 
ژانرهــای تجربی )برف آخر، درب( و تاریخی )ضد، خائن کشــی( 
نیز با دو اثر در رتبه بعدی ژانرهای پرتکرار فجر چهلم جای دارند.
بیوگرافیک، ورزشی، نوجوان با یک فیلم )بیرو(، پلیسی، نوآر 
کشن با یک فیلم )الیه های دروغ( و  با یک فیلم )مرد بازنده(، ا
گرا با یک فیلم )بدون قرار قبلی(، دیگر ژانرها و زیرژانرهای  معنا

آثار حاضر در فجر چهلم را شکل می دهند. 

ژانر یا زیرژانر

فجر چهلم در یک نگاه
جمع بندی وضعیت جشنواره چهلم فیلم فجر و فیلم هایی که در آن شرکت کردند

ع و مضموننــام فیلمنــام فیلم ع و مضمونموضــو ژانر یــا زیرژانرژانر یــا زیرژانرمخاطــب مفروضمخاطــب مفروضموضــو
بیوگرافیک، ورزشی، نوجوانتماشاگر داخلی/نوجوان ایرانیپرتره قهرمان، ورزش، امیدبیرو۱
پلیسی، نوآرتماشاگر داخلی/معترضان به وضعیت رانت و فسادرانت و فساد، مهاجرتمرد بازنده۲
درام اجتماعیجشنواره غربی/ تماشاگر داخلی/ زنان، جوانان )باتمرکز بر غریزه جنسی( تجاوز، غیرت، قانون و حقوق، قصاصعلفزار۳
ملودرام کمیکتماشاگر داخلی/ جوانان جویای سرگرمی و سرخوشی در سینمابیکاری، بی پولی، مهاجرین غیرایرانیشادروان۴
تجربیجشنواره غربی و شرقی/ روشنفکران سینمامحیط زیست، روستا برف آخر۵
اکشنتماشاگر داخلی/ نوجوانان و جوانان عالقه مند به اکشنتصویر ایران، خانوادهالیه های دروغ۶
ملودرامتماشاگر داخلی/ دختران و پسران جوان و عاشق پیشهمواد مخدر، قانون و حقوق، عشق، مهاجرتمالقات خصوصی۷
ملودرامهیچ کدامامیدماهان۸
درام اجتماعیتماشاگر داخلی/ بزرگساالن طبقه مرفه شهریرحم اجاره ای، طبقه فرادست و فرودست، نقش مادر، خیانتبی مادر۹
دفاع مقدستماشاگر داخلی/ زنان، بزرگساالن عالقه مند به تاریخ ایران و ارزش های ملیزن، دفاع مقدسدسته دختران۱0
ملودرامتماشاگر داخلی/ همسران)بانوان( ایرانیخانواده، پیشرفت علمی، سیاسی-امنیتی، شهیدهناس۱۱
درام خانوادگیتماشاگر داخلی/ خانواده های ایرانینقش مادر، خانواده، بحران اقتصادی، فروپاشی اخالقیشب طالیی۱۲
درام اجتماعیتماشاگر داخلی/ مدیران و سیاستگذاران کشور، معترضان به وضع اقتصادیطبقه فرودست، فساد اقتصادینگهبان شب۱۳
دفاع مقدستماشاگر داخلی/ بزرگساالن عالقه مند به قهرمانان ملی و دینیپرتره قهرمان، دفاع مقدس، شهیدموقعیت مهدی۱۴
سایکودرامتماشاگر داخلی/ جشنواره غربی/ جوانان طبقه متوسط شهریروانشناسی، بحران هویت، مهاجرتبی رویا۱۵
معناگراتماشاگر داخلی/ جشنواره شرقی/ بزرگساالن دلبسته سنتهویت ملی و دینی، تقابل سنت و مدرنیتهبدون قرار قبلی۱۶
ملودرامتماشاگر داخلی/ نوجوانان و جوانان دوستدار سینما و رمانتیکروانشناسی، بحران هویت، سینماشهرک۱۷
دفاع مقدسهیچ کدامدفاع مقدس۱۸۲۸۸۸
تریلر سیاسی، تاریخیتماشاگر داخلی/ جوانان و بزرگساالن عالقه مند به تاریخ سیاسی معاصردهه ۶0، مجاهدین خلق، سیاسی-امنیتیضد۱۹
تاریخیتماشاگر داخلی/ بزرگساالن و کهنساالن دلبسته تاریخ سیاسی معاصرتاریخ معاصرخائن کشی۲0
تجربیجشنواره شرقیروستادرب۲۱
درام اجتماعیتماشاگر داخلی/ بزرگساالنخیانتنمور۲۲

ما در وضعی هستیم که سخن گفتن از اقتصاد سینما ساده نیست؛ چه رسد 
به اقتصاد سیاســی سینما! اقتصاد سینما به زبان ساده و در نازل ترین 
ج فیلم ها از کجا می آید و چقدر اســت؛  ســطح ممکن یعنی دخل و خر
اما اقتصاد سیاسی سینما یعنی اینکه صرف این هزینه برای یک فیلم 
چه گفتاری را تقویت و بازتولید می کند و چرا این فیلم ساخته می شود 

و ساخته شدن این فیلم به سود کیست؟
مــا حتــی نمی دانیم دقیقا چه کســانی پول فیلم هــا را می دهنــد و برای هر 
فیلم چقدر هزینه می شــود. تهیه کننده و ســرمایه گذار سه فیلم از فیلم های 
جشنواره )علی اوجی در فیلم های خائن کشی، 2888، بی مادر( در نشست 
خبــری، صراحتًا از اعــالم بودجه فیلمش )خائن کشــی( خــودداری می کند و 
پرســش خبرنگار را بی جواب می گذارد و حتی می گوید: چرا باید اعالم کنم؟! 
عدم شفافیت در این حد است که حتی فیلم هایی که به نام بخش خصوصی 
ســاخته شــده اند، احتمــاال از بودجه های دولتــی اســتفاده می کنند، بدون 

اینکه اعالم کنند.
از 22 فیلم جشنواره، تا جاییکه مشخص است، حدود ۱0 فیلم با سرمایه گذاری 
کمیتی. البتــه میزان  کمیتــی ســاخته شــده اند و مابقی بــا بودجــه غیرحا حا
سرمایه گذاری ها هم متفاوت است. مثال بعضی فیلم ها تماما با بودجه دولتی 

ساخته شده اند و بعضی با مشارکت آن.
در ایــن میان »بنیاد ســینمایی فارابی« البته مثل همیشــه ســهم مشــارکت 
خــود در فیلم ها را اعالم کــرد و گفت که در فیلم دســته دختران یازده میلیارد 
تومان، بدون قرار قبلی هفت میلیارد تومان، نگهبان شب چهارونیم میلیارد 
تومــان، شــادروان دو میلیــارد تومــان و الیه هــای دروغ یــک میلیــارد تومان 

سرمایه گذاری کرده است.
گــردش اقتصــادی در ســینمای ایــران وجــود چندانی نــدارد اما بــا این حال 
می بینیــم که هنوز هم ســرمایه گذارانی هســتند کــه فیلم بســازند؛ آن هم در 
شــرایط کرونایی کــه همین اقتصاد نحیف پیشــین هم وجود نــدارد! همین 
امسال بیش از 74 فیلم تولید شده است! و بیش از 60 اثر به جشنواره رسیده 
اســت! به راســتی ایــن همــه فیلــم را چه کســانی و بــا چــه انگیزه هایــی تولید 

می کنند؟
بــا نگاهی به ســرمایه گذاران و تهیه کننــدگان آثار می توان چنــد انگیزه را برای 

سرمایه گذاری در سینما برشمرد:
کمیتی: این نهادها در حالت مطلوب به دلیل مسئولیتی که بر  ۱- نهادهای حا
دوش دارند، روی موضوعات ملی و دینی سرمایه گذاری می کنند و فیلم هایی 
می سازند که بخش خصوصی جرئت خطر کردن روی آن را ندارند. گاهی هم 

این نهادها به ورطه تقسیم رانت می افتند و به همین دلیل کار را به آدم های 
نابلد و غیردلسوز می سپارند. از این بامزه تر گاهی چشم به گیشه می دوزند! 

حتی گاهی برای جشنواره های خارجی فیلم  می سازند.
2- گیشه پرســت ها: فیلم های سطح پایینی که فقط به قصد گیشه ساخته 
می شــوند و معمــوال از نظــر کیفــی نازل هســتند. زحمــت چندانی بــرای این 
فیلم ها کشیده نمی شود و فقط روی قشر محدود نوکیسه و سینمارو حساب 

باز می کنند.
3- جشنواره ای ها: فیلم هایی که مستقیما به نیت حضور در جشنواره های 
خارجی و بردن دل آن ها و زدن جیبشان ساخته می شود. همان فیلم هایی 

گر داخلی راه می رود! که روی اعصاب تماشا
4- ســرمایه های مشــکوک: بعضی فیلم ها تولیدشــان هیــچ توجیهی، حتی 
گیشــه و جشــنواره ندارد. نهادهای دولتی هــم در آن ســرمایه گذاری ندارند؛ 
ج اند. این فیلم ها بسیار مشــکوک هستند و احتماال به قصد  اما بســیار پرخر

پول شویی و گم کردن رد پول یا فرار از مالیات ساخته می شوند.
۵- بچه پولدارهای خوش گذران: اقتصاد سینمای ایران بسیار کوچک است 
و هزینه تولید فیلم ها در برابر ســرمایه های کالن عده ای بســیار پایین است. 
بعضــی از پولدارهایــی کــه می  خواهند با ســینما و حواشــی آن تفریــح کنند، 
پول های خرد خود را به سینما می آورند و عشقشان این است که عکسشان 
روی پرده عریض ســینما بیفتد و در فوتوکال با سلبریتی ها عکس بگیرند و در 

پشت صحنه با آن ها ندار و خودمانی شوند.
ج هــای صرفه جــو: بعضــی از فیلم هــا بــا امکانــات انــدک ســاخته  6- کم خر
می شــوند و معمــوال یــک اقتصاد دورهمــی، خانوادگــی، بچه محلی و بســیار 
کوچــک دارند. این ها به دلیــل کم توانی اقتصادی نــه می توانند حرف تیزی 
بزننــد و نه می توانند ســینمای بدنه ای خلق کنند. نهایتــا در حد یک تجربه 

تکنیکی  و فرمی باقی می مانند.
7- ســفارتی ها: شــاهد حضور بعضی فیلم های ایرانی در کشورهای کوچک 
و بزرگ هســتیم؛ آن هم نه در بستر جشنواره. ســفارتخانه های خارجی غیر از 

جشنواره ها، وارد تولید و سیاست گذاری و تبلیغات فیلم ها هم شده اند.
این تقسیم بندی ممکن اســت بر همه فیلم ها این جشنواره صدق نکند اما 
74 فیلمی که امسال تولید شده است، اغلب در همین دسته ها می گنجند. 
گر می بینیم که در همین جشــنواره لحن فیلم ها بســیار محافظه کار شــده و  ا
در حرف زدنشــان لکنت دارند، همه اش بــه نابلدی تکنیک و زاویه دوربین و 
عدم تسلط به اصول فیلمنامه نویسی برنمی گردد. ریششان گرو کسی است 

که او اهداف و منافعی دارد.

اقتصاد سیاسی سینما
مهمتر یــن ممیــزه انقــالب اســالمی احیــای مردم بــه مثابــه نیروی 
سیاســی و تعیین کننده اســت. اســتغنای ســینمای ایران از نگاه و 
توجه مردم، وضعی رقت آور برایش رقم زده است. فیلم های ضعیف 
در همــه  جــای دنیا ســاخته می شــوند اما کمتر ســینمایی را ســراغ 
داریــم که تا این حد فیلم بی ربط تولید کند. فیلمی که کمتر کســی 
گر در سالن سینما را باز بگذارند  حاضر به تماشــای آن اســت؛ حتی ا
و برای آن فیلم بلیت نفروشــند. حتی در مقــام انتزاع هم نمی توان 
مخاطبی را برای بعضی فیلم ها فرض گرفت. در چنین وضعی انتظار 
توجــه ســینمای بی خیال ایــران بــه انقالبی کــه ذاتا مردمی اســت 
خوش خیالی بیهوده ای اســت. فیلم ها گاهی به وضع اقتصادی و 
سیاسی امروز کشور اشاره می کنند اما یا بسیار محافظه کارانه هستند 
ج عاج نشــینانه و ترحم آمیــز )مرد  یــا بی تعهد بــه موضوعشــان یــا بر
بازنده، نگهبان شــب،  شــب طالیی، بی مادر(. بعضی از فیلم های 
صــاف جایشــان در جشــنواره های خارجــی اســت و نمی دانیم چرا 
برای ما در جشــنواره فیلــم فجر به نمایش درمی آیــد؟ و جالبتر آنکه 
کاندید هم شده است! مرور موضوعات و مضامین پرتکرار و اتمسفر 
کترها و داستان های فیلم ها به روشنی نشان می دهد که هنوز  و کارا
فیلم ها با واقعیت جامعه ایران مماس نشــده اند هیچ، عقب تر هم 

هستند؛ تا چه رسد به اینکه جلودار باشند و راه نشان دهند. جنگ 
اقتصــادی عجیب و غریــب ما با دشــمن،  درگیری هــای امنیتی ما، 
شهدای مدافع حرم، مســئله اختالف طبقاتی، مسئله غرب زدگی 
در مســئوالن و روشــنفکران کشور و بسیاری از مســائل ریز و درشت 
مرتبــط بــا وضع مــا در فیلم هــا یــا بازتابی نــدارد یــا بســیار کم رمق و 

محافظه کارانه است.
جشــنواره فیلم فجر همچنان از بحران هویت رنج می برد. چطور 
می شود سه فیلم با سه جهان کامال متفاوت را در ۱2، ۱3 و ۱4 رشته 
نامزد کرد؟! یک فیلم دفاع مقدسی قهرمان محور مبتنی بر تاریخ 

شفاهی )موقعیت مهدی(، یک فیلم ملتهب دادگاهی با تصویر 
دیستوپیایی از ایران برای پسند جشنواره های خارجی و روایتی 

اروتیــک برای گیشــه داخلی )علفــزار( و یک فیلم تجربی کشــدار 
مورد پسند جشنواره  های فیلم های تجربی و مستقل )برف آخر(.

در همین وضع البته نشانه هایی از تالش برای آشتی مردم و سینما 
در بعضــی فیلم هــا دیده می شــود. تولیــد فیلم هایی که بــا حوصله 
و تعهــد اعتقــادی و تکنیکــی دربــاره مضامین و موضوعــات انقالب 
اسالمی تولید شده اند، نویدبخش است )موقعیت مهدی، دسته 

دختران، ضد، هناس(. 

نسبت سینما با وضع انقالب اسالمی

۱. آثــار حاضــر در جشــنواره چهلــم از حیــث ظهــور و 
بــروز قهرمــان و پررنگ تــر شــدن حضــور قهرمــان در 
قصه ها، نسبت به آثار سال های گذشته از وضع بهتری 
برخوردارند. برخی شخصیت ها به روشنی شمایل یک 
قهرمان را دارند )بیرو، موقعیت مهدی، دسته دختران، 
هنــاس( و برخی دیگر از با اینکــه حس هم ذات پنداری 
گر را برمی انگیزنــد و شــخصیت های مثبتــی  تماشــا
هســتند، امــا همچنــان منفعــل و مســتأصل اند )مــرد 

بازنده، نگهبان شب، مالقات خصوصی(. 

2. یکــی دیگــر از نکات مثبت جشــنواره چهلــم، حضور 
فیلم اولی هــای جوانــی اســت کــه الفبــای یــک دکوپاژ 
اســتاندارد را بلندند )هادی حجازی فر، امید شمس، 

کاظم دانشی، یوسف حاتمی کیا(.
3. یکی دیگر از نکات امیدبخش جشنواره چهلم، تثبیت 
موقعیت فیلمســازان جوان انقالبی در ســینمای ایران 
است که با دومین فیلم خود در جشنواره حضوری موفق 
داشتند  ) منیر قیدی، امیرعباس ربیعی، حسین دارابی(. 
4. یکی دیگر از مهم ترین امیدهای جشــنواره چهلم، 

رســتاخیز ژانــر دفــاع مقدس اصیــل پس از ســال های 
متمادی اســت کــه شــاید تنها ژانــر ملی ما محســوب 

می شود. 
۵. توجــه برخــی فیلمســازان بــه رویدادهــای مهــم 
و دراماتیــک تاریــخ انقــالب اســالمی و تــالش بــرای 
بازنمایــی ایــن رویدادهــا در آثــار ســینمایی، وجــه 
امیدبخش دیگری اســت که از سال های گذشته آغاز 
شــده و در جشــنواره چهلــم نیــز امتــداد یافته اســت. 

)هناس، موقعیت مهدی، ضد،(

گزوتیــک اجتماعــی کــه  6. افــول نســبی درام هــای ا
تصویــری غالبــا ناتورالیســتی از فضــای جامعــه دارند و 
روایتــی جبرگرایانــه از وضع اجتماعی دارنــد، یکی دیگر 
از نقاط امیدبخش جشــنواره چهلم است. این وضع، 
در برخی فیلم ها به واسطه مضمون »عشق« و »امید« 
تلطیف شده است )مالقات خصوصی(. در برخی دیگر 
از فیلم ها به واســطه تالش برای دســتیابی به ژانرهای 
خ داده اســت )هناس، شادروان،  دیگر چنین اتفاقی ر
مرد بازنده، بی رویا، بیرو، الیه های دروغ، شهرک، ضد(. 

امیدهای فجر ۴۰

گردش اقتصادی در سینمای ایران وجود 
چندانی ندارد اما با این حال می بینیم که 

هنوز هم سرمایه گذارانی هستند که فیلم 
بسازند؛ آن هم در شرایط کرونایی که همین 

اقتصاد نحیف پیشین هم وجود ندارد! همین 
امسال بیش از 74 فیلم تولید شده است! 
و بیش از 60 اثر به جشنواره رسیده است! 

به راستی این همه فیلم را چه کسانی و با چه 
انگیزه هایی تولید می کنند؟

کان از خلــق  ۱. شــخصیت پردازی: ســینمای ایــران کمــا
شخصیت های الهام بخش، ناتوان است و بیشتر فیلم ها 
نمی توانند شخصیت های ماندگار خلق کنند. با این وجود، 
برخی فیلم ها به سمت نمایش پرتره قهرمانان ملی رفته اند 
)بیرو، دسته دختران، هناس و موقعیت مهدی(. وضعیت 
گونیست  یا ضدقهرمان  در سینمای ایران به مراتب بدتر  آنتا
گونیســت اســت و ضدقهرمان هــای قرص و  از خلق پروتا
محکمی در سینمای ایران خلق نمی شود. شخصیت های 
منفــی یــا بســیار ابلــه هســتند و یــا نقششــان در پیشــبرد 
داستان بسیار کمرنگ و ناچیز است. یکی دیگر از مشکالت 
شــخصیت پردازی در فیلم هــای جشــنواره چهلــم، نبــود 
پیش زمینــه )BACK STORY( در شخصیت هاســت. 
 شــخصیت ها در یــک محیــط خلســه وار و معلــق عمــل

 می کنند. 
۲. قاب و دوربین: دوربین روی دوست کم شده و دوربین 
کن شده اســت و دکوپاژها کالسیک تر شده اند.  آرام و ســا
حرکت هایــی که نوعی شــاعرانگی بــه تصویــر می دهد در 
بعضی از کارهــا دیده می شــود)موقعیت مهــدی(. بعضی 
فیلم ها به اقتضای بودجه محدود تولیدی در فضای بسته 
فیلمبرداری شــده اند و کارگردان ها به ویژه کارگردان های 
جوان، توانسته اند تسلط تکنیکی خود را در دکوپاژ نماهای 
داخلی نشــان دهند )علفزار، شــب طالیی(. یکی دیگر از 
گی های دوربین در آثار این دوره، تمایل فیلمسازان به  ویژ
بستن قاب های النگ در محیط های طبیعی و فراخ است 
)بدون قرار قبلی، برف آخر(. در بعضی از فیلم ها، همچنان 
شاهد مصرف بیش از حد کلوزآپ هستیم که این موضوع 
کیفیت فیلم ها را برای نمایش بر پرده بزرگ سینما مخدوش 

می سازد )بیرو، ۲۸۸۸، مالقات خصوصی(.
ز مدیوم شــات  به جــای  یــاد ا  همچنیــن اســتفاده ز

مدیوم النگ، ســبک قاب هــا را به تله فیلــم نزدیک کرده 
است. 

۳. ســبک روایــی: از حیــث ســبک روایــت، همــه فیلم هــا 
از الگــوی روایــت خطــی پیــروی می کننــد. بــا این حــال، 
بهره گیــری از عنصــر تعلیــق همچنــان در ســینمای ایــران 
جایگاهی ندارد و اغلب فیلمسازان از روش ارائه اطالعات 
به صــورت قطره چکانــی اســتفاده می کننــد و حتــی گاهی 
بــا پنهان ســازی اطالعــات زمینــه ای، ضعــف خــود را در 

قصه گویی می پوشانند. 
در جشــنواره چهلم شــاهد ســاخت فیلم هــای ضدقصه 
به معنای دقیق کلمه نبودیم. فیلم ها می خواستند قصه 
بگویند اما اغلب آنها، به شکل کالسیک قصه نمی گفتند 
و از ناتوانی در تعریف یک قصه ساده رنج می بردند. گویی 
فیلم ها صرفا موقعیتی ساده هستند که آن موقعیت در طول 
فیلم کمی بســط و امتداد پیدا می کنــد و اتفاقی فراتر از این 
رخ نمی دهد )بی رویا، شــهرک، شــب طالیی، شادروان، 

علفزار، بی مادر(.
بســیاری از فیلم ها پرتی زیــاد دارند و تمپــوی رویدادهای 
داستان بسیار کند اســت. فاصله  اتفاق ها از یکدیگر زیاد 
اســت و مخاطب حوصله اش ســر می رود و آنگونه که باید 
با فیلم همراه نمی شــود. بعضی فیلم ها قصــه دارند اما به 
دلیل تمپوی کندشــان نبض مخاطب را دســت بگیرند و با 

خود همراه کنند)بدون قرار قبلی، نگهبان شب(.
۴. جلوه هــای ویــژه: در زمینــه جلوه هــای ویــژه میدانی و 
استودیویی، مســیر روبه جلویی که از چند سال پیش در 
سینمای ایران آغاز شده، در دوره چهلم هم امتداد یافته 
است و در برخی فیلم ها شاهد بروز پیشرفت های تکنیکی 
محسوســی هســتیم کــه نوید ظهــور ســینمای تکنیکــی را 

می دهد  )دسته دختران، موقعیت مهدی، بیرو(. 


