
همايون اسعديان
)عضو هيئت انتخاب جشنواره 

سي و هشتم  فيلم  فجر(
جشنواره فيلم فجر هميشه براي 
ســينماي ايران رويداد مهمي به حساب مي آمده 
و امســال هم نكته هايي در دل خود دارد که به آنها 

اشاره مي کنم. 
 به نظر مي آيد جشنواره امسال با سال هاي قبل تفاوت 
چنداني ندارد، چرا که بزرگان ســينما، امسال هم 
فيلمي ندارند. هرسال تعادلي برقرار بود؛ گاهي دو، سه 
تن از آنان فيلم داشتند و عده اي اثري ارائه نمي کردند 
و در بعضي از سال ها اين دو، سه نفر بيشتر يا کمتر 
مي شدند اما به هرصورت شاهد حضور سينماگران 
برجسته بوديم و اين خود غنيمتي به حساب مي آمد. 
نكته ديگر اين است که ما بعضي از سال ها در جشنواره 
شــگفتي داريم؛ يعني با اين مواجه شده ايم که يك 
فيلمساز اول يا يك فيلمساز باسابقه فيلمي  بسازد 
و شگفتي آفرين شود. امسال هم اين قابليت در ميان 
آثار براي شگفتي شدن يك فيلمساز جوان وجود 
دارد و عالوه بر آن مثل هر سال تعدادي فيلم خوب 
داريم، تعدادي فيلم متوسط و تعدادي فيلم ضعيف 
که اين مبتالبه تمام جشنواره هاي دنيا حتي »ونيز« 

و »کن« و... است. 
البته به اين تقسيم بندي فيلمساز جوان و فيلمساز پير 
خيلي نمي دونم قائل بود چراکه بازنشستگي در سينما 
نه بر اساس ميزان خدمت بلكه بر اساس اين است که 
افراد تا چه ميزان ذهن خــود را به روز نگه دارند و با 
زمانه جلو بيايند. اين امر در سينماي ما نيز مصداق 
دارد، بعضي ها ممكن اســت به زمان بازنشستگي 
رسيده باشند و عده اي هم همچنان به روز و با جامعه 
همسو هستند، بنابراين شايد سن در ساخت مهم 
نباشــد اما قريحه و خالقيت و فرم مهم است. البته 
حضور جواناني که در اين چند سال اخير به سينما 
آمده اند، نويدبخش سينمايي خوب در ايران است، 
چرا که دانش سينمايي و شناخت بسيار خوبي دارند و 
بسيار هم خالق هستند؛ ما هر سال با اين تعداد جوان 
خوش فكر رو به رو هستيم که آينده سينماي ايران را 

تضمين مي کنند. 
اين جوانان بيشتر به سمت سينماي اجتماعي مي روند 
و اين عجيب نيست؛ چراکه شرايط اجتماعي ملتهب و 

پرمساله فعلي ما خود به خود فيلمسازان و هنرمندان 
بيدار را به ســمت ســينماي اجتماعي، سينماي 

اجتماعي اعتراضي و يا گاها سياسي سوق مي دهد. 
ما در جشــنواره فيلم فجر در طي اين سي و هشت 
دوره، مرزبندي و تعريف خاصي مبني بر اين نداشتيم 
که فقط يك نوع فيلم را بپذيريــم. بنده نيز اعتقاد 
دارم جشنواره بايد نمودار کل فعاليت هاي يك سال 
گذشته سينماي ايران باشد و به فرض اگر شما فيلم 
کمدي استاندارد خوبي داريد که مي توانيد نمايش 
دهيد، بايد آن را به اين فستيوال بياوريد. در اين حوزه 
نبايد درگير مرزبندي شد؛ فرقي نمي کند که فيلم 

اجتماعي، کمدي و يا حتي کار کودک باشد. 
يك موردي که امسال در جشــنواره زياد شنيده 
مي شود اين است که مثال سازمان سينمايي »اوج« 
هشت فيلم دارد، اما سوال من اين است که چه اشكالي 
در اين امر وجود دارد؟ آنچه مهم است محصول است 
نه سرمايه گذار و اين مسائل در اصل حواشي سينما 
هستند نه اصل ســينما! آيا وقتي شما در سال هاي 
گذشته فيلم »تنگه ابوقريب« را ديديد به اين فكر 
کرديد که سرمايه گذار آن چه کسي است؟ نه، چراکه 
در همه جاي دنيا هم همين است و  به نظر من بعد از 
جشنواره بايد تصميم گرفت و قضاوت کرد که آيا اين 
نهادهاي دولتي و حاکميتي يك نوع تفكر دستوري 
را پيش برده اند يا آن ها هم خواهان درخشش ذات 
سينما هســتند؟ من به جاي سرمايه گذار به فيلم و 
کليت توجه مي کنم و در هيئت انتخاب هم برهمين 

اساس پيش مي روم. 
امسال در بخش فيلم گيشه ما چندين اثر را داشتيم 
که وارد بخش مسابقه نشدند و طي ارزيابي هاي من و 
چند تن ديگر، در يك سال آينده وضعيت در اکران 
و فروش نگران کننده اســت؛ مگر آن که فيلم هايي 
در طي سال ساخته شود و کمي به اکران کمك کند؛ 
البته که اميدوارم که اين پيش بيني اشتباه باشد. با 
اين حال از نظر محتوا و تنوع نگاه فيلمسازان، سال 
خوبي داريم و به نظر مي رسد فيلم هاي متوسط رو 
به باالي خوبي هم ببينيم. اميدوارم که در جشنواره 
سي وهشتم همانند دوره هاي قبل شاهد سينمايي 
پويا باشيم و جشــنواره اين نيرو و انرژي را در همه 
فيلمســازان ايجاد بكند که سال بعد شاهد سال به 

مراتب پربارتري باشيم. 
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