
با سی و نهمین جشنوار فیلم فجر- 8
یک پایان بندی شیرین

علیرضا بخشی استوار

اکران فیلم ها در ســی و نهمین جشنواره فیلم 
فجر با دو فیلم »یَدو« و »تی تی« برای اهالی رسانه به 
پایان رسید و با اعالم اسامی برندگان جوایز»سودای 
سیمرغ« مراسم اختتامیه برگزار شد. اما دو فیلمی که 
فرصت بررسی آن ها فراهم نشد را در این شماره تقدیم 
حضور می کنم با ذکر این نکته که این یادداشت پیش 

از اعالم اسامی برندگان جشنواره نوشته شده است.
 یدو

فیلم »یدو« به کارگردانی مهدی جعفری فیلمی 
متفاوت در حوزه دفاع مقدس بود. فیلمی که قهرمان 
نوجوانی را به قاب تصویر می کشــید. جعفری قبل 
از این هم فیلم »23 نفر« را ســاخته بود. فیلمی که 
قهرمان آن نیــز یک نوجوان بود. ایــن فیلم روایت 
نوجوانی در شکست حصر آبادان است که برای رفتن 
مادرش از شــهر اصرار دارد. او برای این کار شروع به 
کشیدن نقشه هایی می کند و درنهایت تصمیم نهایی 
او و عملش بسیار غافلگیرانه است. غافلگیری که بر 
اساس منطق روایی اثر بســیار جذاب و باورپذیر به 
نظر می رسد. بازیگر نقش »یَدو« هم با وجود این که 
نابازیگر به نظر می رسد اما ظرایف و جزئیات نقشش 
را به خوبی درک کرده اســت و از این منظر تصویر 
شــخصیتش را در اکت ها و حرکاتش به درستی به 
مخاطب منتقل می کند. از لحاظ موسیقی، تدوین 
و جلوه های ویژه بصری هم این فیلم قابل اعتناست. 
چرا که همه این مسائل پیرامونی فیلم در اختیار روایت 
اصلی به درستی تمهید شده و ما را با کاراکتر همراه 
می کند و همه این مسائل در مجموع فیلمی خوش 
ساخت و روایتی منســجم را پیش چشم مخاطب 
می گذارد و از این منظر می تواند به خوبی مورد توجه 

منتقدان و اهل هنر قرار بگیرد.
 تی تی

اما »تی تی« آخرین ســاخته آیدا پناهنده پایان 
خوش جشنواره بود. فیلمی ساده با روایت و درامی تازه 
و با ارائه یک شخصیت منحصر به فرد و متفاوت. این 
فیلم از آنجایی که در استان گیالن فیلمبرداری شده 
با قاب های رنگی و دلنشینی همراه بود. کاراکترها و 
شــخصیت ها در ابتدای فیلم با اکت های ساده ای 
که داشــتند معرفی می شــدند و کارگردان درباره 
آنها زیاده گویی نمی کرد. برگ برنده این فیلم بازی 
متفاوت الناز شاکردوست در نقش »تی تی« بود که 
در باورپذیر شدن شخصیت زن اصلی فیلم عملکرد 
شایسته تقدیری داشت. شاید این نکته را باید از سوی 
کارگردان دید که انتخاب بازیگر را به درستی انجام 
داده بود. »تی تی« حتی بحران دراماتیکش به واسطه 
یک اتفاق ساده و به دلیل ویژگی های منحصر به فرد 
یک شخصیت ساده رقم می خورد، اما در نشان دادن 
دوگانه های دو سوی قصه موفق است. در موقعیت های 
متضادی که شخصیت ها به دلیل ســوءتفاهم و یا 
گمان های شــان در برابر هم می ایستند می توان در 
کنار هر شخصیتی ایســتاد و از منظر او نگاه کرد و با 
کاراکترها همزاد پنداری کرد. ایجــاد یک روایت و 
معرفی یک شخصیت جدید کار آسانی نیست. در این 
فیلم یک نکته دیگر هم وجود دارد. با این که مسائل 
در بطن خودشان تلخ به نظر می رسند اما رنگارنگی 
و ویژگی هایی که شخصیت اصلی دارد همه چیز را 
وارد یک شوخ و شنگی می کند. شوخ و شنگی که از 
بطن خود داستان و شخصیت بیرون می آید و لودگی 
نیست. این فیلم در یک محیط باطراوت پیش می رود 
با این که بطن ماجراها تلخ است. فیلم »تی تی« با این 
که فضایی هنری دارد اما از جمله فیلم هایی است که 

می تواند در فضای گیشه هم موفق باشد.
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از همان ابتدا مشخص بود جشنواره 
تئاتر فجر چیز مهمی برای کسی نیست. 
چیزی شــبیه دندان عقلی اســت که 
کاراییش مشخص نیست، نه زیباست 
که در میان دندان های سفید و درخشان 
فرهنگ بمانــد و هر عنصــر جذابی را 
دندان گیر کند. نه عملکردش مشخص 
اســت. پس تا زمانی که مزاحم نیست 
کاری به کارش ندارند. نه قصد کشیدنش 
به فکر حضــرات خطــور می کند و نه 
یافتــن کارکردی برایش. امــا یادمان 
باشــد عدم کارایی دندان عقل ناشی از 
بی خاصیتی آن نیست، محصول توارث 

و تکامل است. 
انسانی که پختن غذا آموخته، نیازی 
به آن دندان عجیب و بزرگ ندارد. فکش 
کوچک شده تا بتواند غذای لطیف تری 
بجود و ببلعد. نیازی نبود برای خوردن 
گوشت و سبزیجات خام انرژی زیادی 
صرف کرد. پس دندان عقل، آن یگانه قدر 
قدرت دهان بشری چنان به حاشیه رفت 

که هر دندانپزشکی یک بار هم که شده، 
پیشنهاد کشــیدنش را می دهد. حتی 
 )cyst( می گویند نکشی بدل به کیست
می شود، یک عضو منحوس در بدن که از 
بدن زاده می شود. از همان سلول هایی 
که با افتخار روزانه تولیدشان می کنیم 
تا زنده بمانیم. اما همین عضو ناخوانده 
می تواند جان ما را هم بگیرد. حاال حکایت 
جشنواره تئاتر فجر است؛ یک کیست که 

آرام آرام جان خودش را می گیرد.
همه چیز به زمانــی بازمی گردد که 
قادر آشــنا از چند خبرنگار - از جمله 
نگارنده - دعوت کرد تا درباره برگزاری 
یا عدم برگزاری فجر مشــاوره بگیرد. 
بــدون  هرگونه جانــب احتیاطی به او 
گفتم برگزار نکنید؛ چراکه فجر نیاز به 
جراحی اساسی دارد. اما گفته آقای آشنا 
جالب توجه بود: »اگر فجر برگزار نشود 
پولش را نمی توانیم بگیریم.« او فقط به 
یک سال حضور خودش فکر می کرد نه 
رویدادی به نام فجر. در مخیله قادر آشنا 
شرایط این گونه بود که می تواند با کسب 
شش میلیارد تومان پول تئاتر - که بدون 
هیچ دلیلی منوط به برگزاری فجر شده 
بود - بخشی از بدهی اداره اش را بپردازد. 

هرچند سیاهه مخارج فجر بیرون نیامده 
است و مشخص نیست چه زمانی علنی 
می شود؛ اما براساس مخارج فجر سال 
گذشته می توان مدعی شد فجر امسال 
به مراتب کم هزینه تر از فجر سال گذشته 
بوده است. بخش هایی از جشنواره برگزار 
نشد و حضور مهمان های بسیار و حضور 
در هتل ها و هزینه های جاری کاســته 
شده است. پس آشنا می توانست روی 
این موضوع حساب باز کند که بخشی 
از پول تزریق شده وارد چرخه پرداخت 

بدهی می شود؛ اما به چه قیمتی!!؟
جشنواره آوینیون به عنوان مهمترین 
رویداد تئاتری جهــان، با گردش مالی 
مناســب و تأثیر فرهنگــی به مراتب 
قدرتمندتر از تئاتر فجــر برای دومین 
سال پیاپی برگزار نمی شود. میلی هم 
به برگزاری وجود ندارد. برای آوینیون 
جشنواره به معنای واقعی کلمه همان 
جشن است. یعنی شــادی کردن؛ اما 
شــادی کردن برای چه چیزی!!؟ برای 
مرگ هموطنان!!؟ در عوض فجر دقیقاً 
چنین معنایــی را متبادر می کرد. فجر 
کارکرد جشن بودن خودش را از دست 
داده است. هیچ تأثیری بر جامعه ایران 

ندارد. حتی کارکرد جشــن انقالبش را 
هم از دست داده است.

تئاتر فجر حتی درون خود نمایشی  
ندارد تا مخاطب عــام را از این رخوت 
ناشــی از کرونا و گرانی و تورم و کوران 
مشکالت کمی آسوده کند. آنقدر ترسو 
و محافظه کار است که به جای برگزاری 
در تقویم هر ساله اش، خودش را پشت 
جشنواره فاجعه بارتر از خودش مخفی 
می کند. تئاتر فجر چیزی برای نشــان 

دادن به اهالی تئاترش هم ندارد.
دبیــر جشــنواره 39ام تئاتر فجر، 
حسین مسافرآســتانه به خبرگزاری 
مهر گفته اســت: »جشنواره تئاتر فجر 

حفظ و هر چه بهتر برگزار شــود؛ زیرا 
جشنواره برای سرنوشت تئاتر ایران چه 
به لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی نقش بسیار حیاتی و مهم دارد. 
برخی به دلیل عدم اطالع یا نگاه های تک 
ساحتی صحبت از تعطیلی جشنواره 
تئاتر فجر می کنند و معتقدند که تعطیلی 
جشنواره تئاتر فجر هیچ تأثیری برای 
تئاتر کشور ندارد و مثال این حرفشان 
هم تعطیلی جشنواره های جهانی تئاتر 
اســت.« با فرض صحیح بودن سخنان 
آقای مسافرآســتانه می توان از طریق 
برهان خلف گفته های او را صحت سنجی 
کرد. در ابتدا اگر جشنواره برای سرنوشت 
تئاتر حیاتی است؛ چرا در پس جشنواره 
فیلم فجــر مخفیش کردید تــا دیده 
نشود!؟ پرسشــی که نادر برهانی مرند 
سال گذشته به شکل عجیبی پاسخش 
داد، ناآگاهی از تقویم فرهنگی کشور. 
حداقل این بهانه برای مسافرآســتانه 
پذیرفتنی نیســت؛ چراکه در همین 
مصاحبه می گوید حداقل در هفت دوره 
جشنواره فجر نقش مؤثر داشته است. 
او می گویــد فجر در حــوزه اقتصادی 
برای تئاتر مهم اســت. طبق داده های 
ارائه شده از ســوی وزارت ارشاد سهم 
هنرمندان از بودجه فجر تنها 22 درصد 
از کل رقم پرداختی اســت. بیشترین 
بودجه فجر صرف مسائل جانبی می شود 
که هیچ دخلی به تئاتری ها ندارد. پس 
پرســش مهم این اســت چگونه تئاتر 
فجر در حیــات اقتصادی تئاتر اهمیت 
دارد؟ وقتی جشــنواره تئاتــر فجر در 
تمام این ســال ها پلتفرمی برای مرور 
آثاری است که در گیشه وجه اقتصادی 
خود را سنجیده اند، چگونه می تواند به 
تئاتر کمک مالی کند؟ البته طبق ارقام 
منتشرشده فجر برای کارمندان و عوامل 
وزارت فرهنــگ فرصــت مالی خوبی 
اســت که مفصاًل در گزارشی با عنوان 
»فستیوال کارمندان نمایشی« مورخ 29 
آذر 1399، روزنامه اعتماد بیان کرده ام.

پس با برهان خلف می شود فهمید 
فجر هیچ تأثیر حیاتــی در تئاتر ندارد. 
البته مسافرآستانه در همان گفتگو شاهد 
مثالی می آورد که خیال منتقدان فجر را 

راحت می کند. او با یادآوری گفتگویش با 
دبیر جشنواره ادینبورو - که شاید بعد از 
آوینیون مهمترین رویداد تئاتری جهان 
باشد - می گوید چگونه سیاستگذاری 
این جشنواره رونق اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی سیاسی برای این شهر 
اســکاتلندی می آورد. حاال در قیاس با 
جشــنواره تئاتر فجر، حتی این رویداد 
برای شــهردار تهران هم فاقد اهمیت 
است. آنقدر که 20 سال برای حریم تئاتر 
شهر قدمی پیش نگذاشته اند. یادمان 
نمــی رود در یک دهه اخیــر، بدترین 
فضاهای اطراف تئاتر شهر دقیقاً متعلق 
به دوران برگزاری جشنواره تئاتر فجر 
بوده است. متولیان فجر صرفاً به دهان 
دیگران نگاه کرده اند. بــا هر اعتراضی 
چیزی را کم و زیاد کرده اند. مثل آمدن 
بخش بدن با حمایت منطقه آزاد کیش 
که با اعتراضی از فجر حذف می شود یا با 
اعتراض یک سالندار چیزی به او محول 
می کنند. همه چیز شبیه داستان پدر 
و پسر و االغ اســت که با هر حرف مردم 
موقعیتشان تغییر می کرد. چون تئاتر 
فجر هیچ برنامه ای ندارد. هیچ راهبردی 
ندارد. هیچ هدفی نــدارد. به قول قادر 
آشنا فقط دریچه ای است برای تزریق 
بودجه به تئاتر، برای دولتی نگاه داشتن 
تئاتر و برای سقوط بیشتر چیزی به نام 

هنر تئاتر. 

نگاهی اجمالی به جشنواره39  ام تئاتر فجر

دست های خالی؛ اما به ظاهر  پر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

نشســت خبری سی و ششــمین جشنواره 
موسیقی فجر صبح دیروز 2۵ بهمن ماه در تاالر 

رودکی تهران برگزار شد. 
به گــزارش ایلنا، محمد اله یــاری، مدیرکل 
دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
حسن ریاحی، آهنگساز و دبیر جشنواره و اردوان 
جعفریان، مدیــر بخش بین الملل جشــنواره، 
مسئوالنی بودند که به اتفاق اصحاب رسانه در این 

نشست خبری حضور داشتند.
استقبال هنرمندان از جایزه باربد 

در ابتدای نشت، دبیر جشــنواره خطاب به 
حاضران گفت: سی و ششمین جشنواره موسیقی 
فجر از 2۸ بهمن ماه تا چهارم اسفند برگزار خواهد 
شــد و من نیز از روال طی شده رضایت دارم، زیرا 
همکاران و اعضای برگزاری در شرایط کرونا با نظم 

به امور مربوطه پرداختند.
حســن ریاحی افزود: در این میان مشکلی 
که وجود داشت این بود که به دلیل شیوع کرونا 
گروه ها نمی توانســتند گرد هم جمع شوند و به 
تمرین بپردازند اما با این حــال چند گروه آماده 

اجرا هستند.
وی ادامه داد: اتفاق جدیدی که در جشنواره 
امســال رخ داده وجود جایزه باربد است که این 
اتفاق بسیار مورد استقبال و توجه قرار گرفت. اتفاق 

دیگر اینکه افراد ممتاز دانشگاه ها نیز در جشنواره 
امسال حضور دارند. ارکسترهای سمفونیک و ملی 
نیز برای اجرا در این دوره جشنواره تمرین کرده اند 
و در همین راستا، برنامه های جالبی را برای اجرا 

در نظر گرفته اند.
ریاحی با اشاره به اینکه هنرجویان هنرستان 
موسیقی نیز در جشــنواره امسال حضور دارند، 
گفت: الزم بود که چرخ جشــنواره از حرکت باز 

نایستد و در نهایت من از اتفاقات راضی هستم.
اصالح اساسنامه و تشکیل شورای 

سیاستگذاری جشنواره 
در ادامه این نشست، مدیر کل دفتر موسیقی 

نیز درباره جشنواره امسال توضیحانی ارائه کرد.
محمد اله یــاری گفت: یکی از مــوارد مورد 
توجه اصالح اساسنامه جشــنواره بود که در این 
زمینه شورای ارزیابی وارد عمل شد و امور مربوط 
به آن را انجام داد. باید بگویم تشــکیل شــورای 
سیاستگذاری جشنواره یکی از تغییرات مهمی 

بود که در آیین نامه جشنواره لحاظ شد. 
وی افزود: ایجاد بخــش رقابتی یکی دیگر از 
اتفاقاتی بود که در جشنواره امســال رخ داد که 
با اصالحاتی همراه بود. از ســال پیش که کرونا 
آمد، بســیاری از فعالیت ها معلق شــد و ما نیز 
برای برگزاری جشــنواره چند سناریو داشتیم. 

می خواستیم با اتمام کرونا جشنواره را حضوری 
برگزار کنیم که به دلیل تداوم بحران کرونا میسر 
نشد. سناریو دوم برگزاری بخشــی از اجراها به 
صورت حضوری بود و خب ســالن های ما تعداد 
باالیی ظرفیت دارند و اگر حتی ظرفیت 30 تا ۵0 
درصدی را نیز در نظر می گرفتیم باز هم تجمعی 
ایجاد می شد و در ادامه، با مکاتباتی که با ستاد کرونا 
داشتیم، اجازه برگزاری حضوری به ما داده نشد و 
در نهایت قرار شد آثار صحنه ای به صورت مجازی 
به اجرا بپردازند. در این زمینه اجراها از بسترهای 

اینترنتی پخش می شوند.
اله یاری ادامه داد: موضوع دیگر اینکه تالش مان 

این بود که ضبط کنسرت ها و فیلمبرداری از آن ها 
با کیفیت باشد و کیفیت دکور نیز مدنظر بوده و در 
همین راستا، از سه شنبه اجراهای متفاوتی را شاهد 
خواهید بود. با وجود ضبط با کیفیت آثار موسیقی 
ایران آرشیوی متنوع را در اختیار خواهد داشت که 

اتفاق خوبی است. 
اله یاری اذعان داشت: می خواستیم اجراهای 
امسال تا سوم اسفندماه ادامه یابد اما اگر این اتفاق 
می افتاد تراکمی در اجراها بــه وجود می آمد و 
نمی خواستیم اینگونه شود؛ لذا تصمیم بر این شد 
که اجراها تا روز چهارم اسفندماه که روز اختتامیه 

نیز هست، پخش شوند.
مدیرکل دفتر موســیقی در ادامه گفت: در 
بخش جایزه باربد هم باید بگویم که تاکنون 1۴۸ 
آلبوم در 1۵ رشته به دست ما رسیده که در ما در 
نهایت ۵2 اثر برگزیده بــرای داوری جایزه باربد 

خواهیم داشت تا چند روز آینده نیز کاندیداهای 
دریافت جایزه باربد اعالم می شود. در حوزه استانی 
نیز شاهد اجراهایی هستیم که با وجود برگزاری 
مجازی جشــنواره این حضور نیز می تواند برای 
مخاطبان جالب توجه باشــد. در این راستا بالغ 
بر 1۸00 دقیقه ضبط موسیقی در تاالر رودکی 
صورت گرفته که در آن بیش از ۴00 هنرمند آثار 

خود را اجرا کرده اند.
 اله یاری در ادامه تاکید کرد: جشنواره امسال را 

در شرایط سال 1399 ارزیابی کنیم.
اله یاری در پایان صحبت هایــش گفت: در 
جشنواره امسال موضوع ژانربندی ها را داشتیم که 
مورد گفتگو قرار خواهد گرفت و چهل نوا نیز بخش 

دیگر موسیقی و رسانه است. 
 شش گروه از چهار کشور 

در جشنواره امسال حضور دارند
مدیر بخش بین الملل دیگر سخنران نشست 
خبری جشنواره موسیقی فجر امسال بود. اردوان 
جعفریان، گفت:  در جشنواره امسال شش گروه 
از چهار کشــور را خواهیم داشــت.  بحران کرونا 
باعث شــد نتوانیم با گروه های بــزرگ همکاری 
کنیم. از طرفی کیفیت اجراها نسبت به سال های 
قبل برایمان اهمیت داشــت و بــه همین دلیل 
هنرمندانی را انتخاب کردیم که سابقه و کیفیت 
الزم را برای حضور در رویداد امسال داشته باشند. 
به گفته او، تمام آثار مربوطه برای جشنواره امسال 
ساخته شده اند و اجراها به صورت اختصاصی برای 
مخاطبان جشنواره موسیقی فجر ضبط شده است.

در نشست رسانه ای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر مطرح شد؛ 

جشنواره امسال را بر اساس شرایط سال ۹۹ ارزیابی کنیم

موسیقی

جشنواره به معنای واقعی 
کلمه همان جشن است. 

یعنی شادی کردن؛ اما 
شادی کردن برای چه 

چیزی!!؟ برای مرگ 
هموطنان!!؟ در عوض فجر 

دقیقاً چنین معنایی را 
متبادر می کرد. فجر کارکرد 

جشن بودن خودش را از 
دست داده است. هیچ 
تأثیری بر جامعه ایران 

ندارد. حتی کارکرد جشن 
 انقالبش را هم از دست 

داده است

تئاتر فجر هیچ برنامه ای 
ندارد. هیچ راهبردی ندارد. 

هیچ هدفی ندارد. به قول 
قادر آشنا فقط دریچه ای 
است برای تزریق بودجه 
به تئاتر، برای دولتی نگاه 

داشتن تئاتر و برای سقوط 
بیشتر چیزی به نام هنر تئاتر
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