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لذت تماشای حقیقت

جسارت در پرداخت با چاشنی نقد ناصحانه

سرمایهای بهنام زنان فیلمساز

جشــنواره ســینما حقیقــت
از مهمتریــن جشــنوارههای
حــوزه مســتند در منطقــه و
جــزو جشــنوارههای درجــه یک
رضا خوشدلراد دنیاست .جایگاه امروز جشنواره
عضو هیأت
حاصــل تالشهــای یک نســل
انتخاب بخش
از فیلمســازان و مدیــران بــرای
کوتاه
اعتالی حوزه مستند است.
چندیــن ســال قبــل تعریــف و شــناخت مخاطب از
مســتند چیزی در حد راز بقا بود .اگر به کســی میگفتیم
در حال تولید مستند هستیم در ادامه پاسخ میشنیدیم
کــه همان راز بقــا! فیلمهای راز بقا آنقدر در آن ســالها
تکــرار شــده بود کــه مفهوم مســتند به ژانــری خاص که
در تلویزیــون نشــان داده میشــد تقلیل پیدا کــرده بود.
برگــزاری جشــنواره یکی از عواملی اســت که باعث شــد
مســتند شناخته شود و پله پله سطح توقع ما از موضوع
مســتند ،ســاختارش ،فعــاالن ایــن حــوزه ،مخاطبــان
و ...باالتــر رود .بــا هــر دوره که بــه عمر جشــنواره اضافه
شــد تولیــدات بیشــتر شــد ،ســطح داوری ارتقــا یافــت،
ســختگیریها بیشــتر شــد و در نهایت ســینمای مستند
اعتــا پیــدا کــرد .امســال در حالــی پانزدهمیــن دوره
جشنواره سینما حقیقت را برگزار میکنیم که فیلمسازان
بــا دو مشــکل بزرگ دســت و پنجه نرم کردند؛ از یکســو
بیماری کرونا که محدودیتهای مختلفی را ایجاد کرده
بــود و از ســوی دیگــر مشــکالت اقتصــادی کــه همچون
تمــام بخشهای جامعه ،فعاالن این حوزه را درگیر باال
رفتن هزینــه تولید کرده بود .مستندســازها اما آدمهای
پرانگیزهتری نسبت به دیگر گونههای سینمایی هستند

و همین شــاخصه آنهــا را جنگندهتر میکند چرا که آنها
درگیر موضوع هســتند که مستند میســازند .با برگزاری
 14دوره جشــنواره ســرمایههای اجتماعــی (انســانی)
آنقدر قوام یافته که فیلمســازان مســتند توانستند از این
دو مانــع عبور کرده و حتی در چنیــن بحرانی فیلمهای
شاخص تولید کنند .در بخش فیلمهای کوتاه نکته قابل
توجه برای من حضور پرشــمار زنان در سینمای مستند
است .در تمام دنیا زنان در پشت دوربین عناصر چندان
فعالی نیستند اما در سینمای مستند ایران زنان در تمام
حوزهها حضوری تأثیرگذار دارند.
در جشــنواره امســال خواهیــد دید که زنان فیلمســاز
در شــرایط بسیار ســخت فیلم ســاختهاند و از عهده کار
بخوبــی برآمدهانــد .کامالً مشــهود اســت که بــا تکیه بر
تجربیات گذشــته توان تحمل سختیها را دارند ،دانش
خوبی دارند و تجهیزات ســینما را میشناسند و بر ابعاد
مالی ،جغرافیا و لوکیشن ،دشواریهای موضوع و ارتباط
با سوژه مسلط هستند .امروز سینمای مستند سرمایهای
دارد بهنام زنان فیلمســاز .امسال در بخش مستندهای
کوتــاه حضور زنان فیلمســاز بســیار مؤثر اســت و بخش
قابل توجهی از این سینما را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین موضوع زنان ،در سینمای مستند پررنگ شده
اســت .اقســام مســائل مبتال به زنــان جامعــه را در آثار
مستند امسال میتوان دید و این اتفاقی امیدوارکننده در
حوزه مســتند اســت .نیمه دیگری که کمتر در این حوزه
فعال بود حاال به عنصری فعال چه در جلوی دوربین و
چه پشت دوربین و چه عوامل پس از تولید و چه عوامل
پیــش از تولیــد تبدیــل شــدهاند .ایــن اتفاق مهــم مایه
خوشحالی و غرور است.

صف اول رصد مسائل
و حفرههای جامعه
نرگس عاشوری
خبرنگار

پانزدهمین جشنواره «ســینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدیمقدم قرار است از  ۱۸تا
 ۲۵آذرماه بهصورت آنالین و احتماالً بخشــی هم فیزیکی برگزار شود .هفته گذشته هیأت
انتخاب از میان 104فیلم مستند بلند 178،اثر نیمه بلند و 368فیلم مستند کوتاه متقاضی
حضور در جشنواره،فیلمهای منتخب بخش مسابقهملی را در سه گروه مستندهای کوتاه،
نیمهبلند و بلند اعالم کرد .درباره کم و کیف آثار این دوره و شاخصههای انتخاب با محمد
حمیدیمقــدم گفتوگو کردهایم .او تأکید دارد فهرســت منتخب حاصل نگاه مســتقل
هیأت انتخاب و مبتنی بر اصول و اهداف جشنواره است.

 ëëســال گذشــته با برگزاری آنالین ،جشنواره
ســینما حقیقت صرفاً به تهران محدود نشد؛
فضایی ایجاد شــد تا دانشــجویان ،مخاطبان
جــدی حــوزه مســتند و کارگردانهایــی که در
شهرســتان هســتند و امــکان ســفر بــه تهران
برای آنها وجــود ندارد فیلمهای جشــنواره را
ببیننــد اما از ســوی دیگــر جشــنوارهها محلی
برای تالقی تفکر و تبادل نظر و مراوده هســتند
و برگــزاری آنالین این فرصت را از جشــنواره
گرفت .بــا تکیه بــر تجربه برگزاری جشــنواره
آنالیــن و همچنین حضــور فیزیکــی در ادوار
گذشــته چگونــه ایــن دو وجــه در جشــنواره
امسال تلفیق و لحاظ شده است؟
برنامهریــزی بــرای جشــنواره در ایــام پیک
کرونــا انجام شــد و سیاســتگذاریها براســاس
شــرایط دوره زمانــی جشــنواره (آذرمــاه) بود.
طبق تجربه ســال گذشته پیشبینیها این بود
کــه در ایــام برگزاری جشــنواره با بحــران پیک
کرونا و شــرایط قرنطینه مواجــه خواهیم بود و
بر این اساس و با توجه به دستاورد بسیار خوب
ســال گذشــته در حــوزه ســامانههای برخــط،
تصمیــم بــر آن شــد که بخــش آنالیــن برقرار
باشد و آن را گسترش بدهیم.
در سیاســتگذاریهای جشــنواره هــم اعالم
شــد که قرار اســت جشــنواره بهصــورت آنالین
برگــزار شــود و در صورتــی که شــرایط جامعه و
مهــار بیمــاری مجال بدهــد بخــش فیزیکی را
بهصــورت مختصر برگــزار کنیــم .در آییننامه
هــم قید کردیم که جشــنواره بهصــورت آنالین
برگزار میشود و الزم است فیلمسازان متقاضی
به پخش آنالین فیلمهایشان از سامانه برخط
رضایت بدهند .در این مدت آسیبشناسی شد
و نقــاط ضعف را برطرف کردیم .با گســتردگی
واکسیناســیون امــا از وضعیــت خطــر فاصلــه
گرفتیم و شــرایط پروتکلها تغییر کرد و شــاهد
گشــایش ســینماها بودیم .با وجود این چون از
مدتها پیش برای جشــنواره ریلگذاری شده و
زیرساختها تعریف شده بود اعمال تغییرات
ســخت بــود .در حــال رایزنــی و تصمیمگیــری
برای بخش فیزیکی هســتیم و بایــد با توجه به
سیاســتهای ســتاد مبارزه با کرونــا در این باره
تصمیمگیری شــود چون مســأله فقط نمایش
فیلــم نیســت و همانطــور کــه اشــاره کردیــد
جشــنوارهها گعدههــای فکــری و محلــی بــرای
گپوگفت هســتند و باید به تمــام جوانب فکر
کنیــم .تالشــمان این اســت که مانند جشــنواره
فیلم کوتاه ،بخش فیزیکی را بهصورت محدود
برای برخی افراد اجرا کنیم.
 ëëقطعاً حــوزه مســتند عرصه مناســبی برای
ثبــت و ضبــط اتفاقهایی اســت که در ســال
گذشته پشــت ســر گذاشــتیم .بجز پرداخت
مســتقیم بــه کرونــا ،فضــای فیلمهــا تــا چــه
میــزان متأثر از شــرایط اجتماعــی ،فرهنگی و
اقتصادی بخصوص دو سال گذشته است؟
ســال گذشــته مواجهه بیشــتری با بیماری
کرونا داشــتیم ،فیلمســازها همچون همیشــه
در خــط مقدم ثبت وقایــع بودند و مانند تمام
پدیدههــا به بحران کرونا واکنش نشــان دادند.
در جشــنواره امسال بخش ویژه کرونا را نداریم
امــا همانطور کــه اشــاره کردید تبعــات کرونا
بخشی از زمینه زندگی فیلمهای موجود است.
پدیدههای سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی روز
در آثار این دوره مشهود است.
فیلمسازها موضوعات مختلف این مقطع
از تاریــخ را بــه تصویر کشــیدهاند که خیلی هم
متنــوع اســت .در همــه حوزهها از آســیبهای
ط زیســتی که بشدت تهدیدکننده است تا
محی 
فیلمهای اجتماعــی ،اقتصادی ،زندگینامهای
تا همه مضامین و موضوعات مهم حوزه دفاع
مقــدس ،انقــاب اســامی و ...را در جشــنواره

امسال شاهد هستیم.
 ëëبهعبارتی معتقدید که تنوع ژانر و گستردگی
مضمون در آثار این دوره دیده شده است؟
ایــن تنــوع یــک درخواســت در هیــأت
انتخــاب بــود؛ اینکه جشــنوار ه نباید تــرازش را
صرفــاً روی مؤلفــه تکنیک قراردهــد موضوع
و مضمــون فیلمهــا حائــز اهمیــت بــود .نگاه
ما در «ســینماحقیقت» یک نــگاه همه جانبه
اســت و همه آثاری را که دارای شــرایط فرمی
و محتوایــی بودنــد  ،انتخاب کردیــم .برایمان
مهــم بــود کــه بتوانیــم طیــف گوناگونــی از
توگــو
مخاطبــان را دخیــل کنیــم و طــرف گف 
جشــنواره باشد و بهعبارت بهتر بتوانیم آنها را
جذب کنیم.

برش

در دورههــای مختلف همیشــه
پیگیــر فیلمهــای جشــنواره
بودهام ،یا بهعنوان مخاطب به
تماشــا نشســتهام و یــا بهعنوان
عضــو هیــأت انتخــاب آنهــا را
ابوالقاسم
ارزیابی کردهام؛ در مقام مقایسه
ناصری
عضو هیأت
با آثــار این دوره شــاخصه قابل
انتخاب بخش
توجه برای من تنــوع گونهها در
نیمهبلند
بخــش نیمهبلند اســت .به این
معنا کــه موضوعات مختلف و متنوعی در آثار ارســالی
وجود داشت و در فیلمهای منتخب نیز این گوناگونی و
تنوع دیده میشود .گوناگونی موضوعی از جمله محیط
زیســت ،مردمشناســی ،تاریخ معاصر ،سالمت جامعه
و پزشــکی ،انقــاب ،جنگ و دفاع مقــدس ،زنان ،کرونا،
وقایع بینالملل و سطح منطقه ،شهید قاسم سلیمانی
و مستندهای آرشیوی و همچنین تنوع گونههای مستند
در آثار این دوره چشمگیر بود.
مستندســازها اصوالً آدمهای دغدغهمندی هســتند
و بــرای به تصویر کشــیدن دغدغههایشــان الزم اســت
عمیــق فکر کنند ،تحقیق کنند و به کنه ماجرا پی ببرند.
پرداخــت عمیق به ســوژهها دیگر شــاخصه آثار اســت.
اگــر راجع بــه تاریخ معاصر حــرف میزننــد و بهعنوان
مثال به «تکیه دولت» از اواخر دوره قاجار و اوایل دوره
پهلــوی پرداختهاند ،تحقیق و عمق نگاهشــان کم نظیر
اســت یا اگر ســراغ دزدان دریایی ســومالی از یک طرف
و سرنوشــت ماهیگیــران مناطــق جنوبی بلوچســتان و
صیــد ماهی در عمق آبهای دریــای عمان و اقیانوس
هنــد رفتهاند بخوبی راجــع به زوایــای مختلف تحقیق
کردهاند.
خیلــی فراتر از چیزهایی که در روزنامهها خواندهایم
یا در اخبار شنیدهایم .با دیدن مستند پی خواهید برد که
پرداخت به این موضوع براحتی شــدنی نیست و باید از
کنه ماجرا شناخت پیداکنید تا چنین کاری را تولید کنید.
در آثار امســال با نگاه تازهای نســبت بــه موضوعات
تکــراری مواجــه هســتیم .آدمهایــی کــه عمومــاً در آثار
مرتبــط بــا جنــگ و دفــاع مقــدس دیدهایــم؛ آدمهایی

هســتند از خانوادههایی شــبیه به خودمان .در میان آثار
نیمه بلند امســال اما فیلمســاز ســراغ افرادی رفته که از
بهزیســتی داوطلب حضور در جنگ شدهاند آنهایی که
مثل من و شــما هویت مشــخصی ندارند فرزند ناصر یا
حمید و مریم و ...نیستند بلکه فرزند ایراناند .پرداخت
به زندگــی پرفراز و نشــیب آنها در درامــی جذاب حتماً
توجهات را جلب میکند .همیشه شهید قاسم سلیمانی
را طبق شــنیدهها یا آنچه در کارهای مشــابه دیدهایم ،با
لشــکر  41ثــاراهلل کرمــان در دوران جنــگ یــا در جبهــه
مقاومت و مقابله با داعش بهخاطر میآوریم اما وقتی
در مســتندی ببینیم که دهه  70در بخشهایی از استان
کرمان و سیســتان و بلوچستان چه ناامنیهایی داشتیم
و امــکان رفتوآمــد ســالم و بیدغدغــه یــا کشــاورزی
راحت سلب شده و مقایسه کنیم که چطور االن براحتی
میشــود از هرمزگان به مناطق جنوبی و شــمال کرمان
سفر کرد یا بدون نگرانی از استان فارس وارد کرمان شد
و به ایرانشهر و خاش و زاهدان سفر کرد البد پی خواهیم
برد که شــهید ســلیمانی چه نقش تأثیرگذاری در ایجاد
امنیت داخل داشته است.
همــواره مستندســازها در خــط مقــدم اتفاقــات و
تحوالت کشوری و منطقهای بودهاند؛ از مبارزه با داعش
تا بحــران کرونا و خشکســالی و مشــکالت اجتماعی و...
را بهشــکل عمیــق دیدهاند و با نیــت چارهجویی روایت
کردهانــد .بــا دیــدن مســتندی دربــاره بیهویــت بــودن
برخی از هموطنانمان در گوشه و کنار کشور که دریافت
شناســنامه برایشــان مهــم نبــوده یــا زنانــی که بــا اتباع
غیرایرانی ازدواج کرد ه و حاال فرزندانشــان بیشناسنامه
ت آنها برای
در پی سرپرســت هســتند بیشک سرنوشــ 
مــا مهم خواهد شــد .مستندســازان در عین حــال که در
ورود بــه ماجــرا و پرداختــن بــه موضوعات جســارت به
خرج دادهاند ،شــرایط را ســیاه نشــان نمیدهند و یأس
و ناامیــدی ایجاد نمیکنند .وقتی بحران خشکســالی را
مطرح میکنند ،بنبســت نشان نمیدهند ،چارهجویی
میکنند و نقدی ناصحانه دارند .نقد نصیحتآمیزشان
ارزشــمند اســت و بایــد بــه جسارتشــان در پرداخــت
موضوع دستمریزاد گفت.

محمد حمیدیمقدم در گفتوگو با «ایران»
از کم و کیف آثار جشنواره «سینما حقیقت» گفته است

منبع :سایت جشنواره سینما حقیقت

امــکان مشــاهده تعــداد قابــل
توجهــی از مســتندهایی کــه
طــی یکی ،دو ســال اخیــر تولید
شــدهاند از جملــه مشــوقهای
مــن بــرای حضــور در هیــأت
وحید فرجی
عضو هیأت
انتخــاب جشــنواره حقیقــت
انتخاب
بــود ،آن هــم در شــرایطی کــه
بخش بلند
مســتندهای مذکــور از جهــت
مضمون و ســاختار نیز برخوردار از تنوع زیادی هســتند.
فراهم شدن امکانی برای مشاهده بیش از  70مستند در
خالل بررســیها و در جایــگاه داور ،برای فردی همچون
من که خود نیز در این عرصه فعالیت دارد یک فرصت
طالیــی اســت .آن هــم در شــرایطی کــه تعــداد کمی از
مســتندهای متقاضی شــرکت در جشــنوارهها ،از جمله
«جشــنواره حقیقت» امکانــی برای اکــران پیدا میکنند
و ایــن یکــی دیگر از همان دالیلی بهشــمار میآید که در
ابتدا در چرایی قبول چنین مسئولیتی به آن اشاره کردم.
تماشــای مســتندهایی کــه وارد میــدان ایــن رقابــت
نمیشــوند امتیازی است که فارغ از این جایگاه براحتی
ممکن نیست ،از همین رو مسلم است که من مستندساز
به صرف مشــغلههای کاری بســیار نیز حاضر به رد این
فرصت نباشــم .بیش از  15سال است که بهشکل جدی
پیگیر ســینمای مســتند هســتم و تماشای ســاختههای
مستندسازان ایرانی همواره یکی از دغدغههای جدیام
بهشــمار میآیــد .ایــن مســأله در ارتبــاط بــا «جشــنواره
حقیقــت» کــه مهمتریــن اتفــاق ســینمای مســتند در
کشورمان است بیش از همه خودنمایی میکند.
بیهیــچ تعارفــی طی تمــام دورههایی کــه از برپایی
ایــن رویداد هنــری میگذرد ،هر ســال با اتفاقــی تازه در
میان آثار روبهرو شــدهایم .باوجود مشــکالت اقتصادی

ســالهای اخیر و از ســویی موانعی که شیوع کرونا سبب
شــده ،مستندســازان دســت از کار نکشــیدهاند و در دوره
فعلــی هــم شــاهد تــاش قابــل تحســین آنــان بــوده و
هستیم.
امــا در نگاهــی گــذرا بــه آثاری کــه متقاضی شــرکت
در ایــن دوره بودنــد میتــوان بــه تنــوع در موضوعات و
فرمهــای ســاختی فیلمها اشــاره کرد .این در شــرایطی
است که تمرکز سازندگان مستندهای سالهای گذشته،
چــه در خــال برپایی «جشــنواره حقیقــت» و چه حتی
فراتر از این رویداد هنری اغلب بر مسائل اجتماعی بود.
اما در ایــن دوره افزون بر موضوعات اجتماعی در دیگر
مضامین همچون محیط زیست ،پرتره مشاهیر فرهنگ
و هنــر ،تاریخ ،ورزش ،قوم نــگاری و دفاع مقدس نیز با
آثار متعددی در میان مســتندهای منتخب بخش بلند
روبهرو هستیم .از همین بابت در سالجاری که مصادف
با پانزدهمین دوره «جشنواره حقیقت» میشود هم در
فیلمهای ارســالی و هم در چگونگی انتخاب آثار شاهد
جدیــت در رعایــت همــه اســتانداردهای فیلمســازی
هستیم.
بــه اتکای مــواردی که مختصــر درباره برخــی از آنها
خواندید بیاغراق انتخاب از میان مســتندهای ارســالی
بــه دبیرخانــه جشــنواره امســال کاری به مراتب دشــوار
بــود .در نهایــت  23فیلــم موفــق بــه شــرکت در بخش
بلند پانزدهمین دوره جشــنواره ســینما حقیقت شدند.
امیــدوارم دوســتان و همــکاران مستندســاز و همچنین
عالقــه مندان این عرصــه فرصت تماشــا و بهره مندی
از ایــن فیلمهــا را از دســت ندهنــد ،ســینمای مســتند
کشورمان امسال شــاهد کارهای ارزشمندی خواهد بود؛
ســاختههایی کــه اطمینــان دارم پانزدهمیــن دوره این
جشنواره را به یاد ماندنی خواهد کرد.

تعداد آثار انتخابی برای هر جشنوار ه مشخص
و معین اســت و خارج از ایــن دایره فیلمهایی
قــرار میگیرنــد کــه صاحبانشــان ظــن و تصور
دیگــری دارنــد .در هــر وضعیت ممکن اســت
عدهای که فیلمشــان به فهرست آثار منتخب
راه پیــدا نکــرد ه مخالفــت کننــد و انتقادی هم
داشته باشند.
 ëëیعنــی چیــزی کــه در جشــنواره میبینیــم
حاصل استقالل فکری و نظری هیأت انتخاب
اســت و احتمــاالً محدودیتهایــی از ســوی
شــورای نظــارت و پروانــه نمایــش ســازمان
ســینمایی در امر انتخاب فیلمها دخیل نبوده
است؟
خیر ،هیأت انتخاب کامالً مستقل بود.

آرزوی مــن ایــن اســت کــه جشــنوارهها بــه قوامی برســند که
نســبت بین جشــنواره و فیلمســازها -مثــل همه جــای دنیا -به
شــکل تعادلی برقرار شــود .به نســبت فضا و درگاه پخش ما در
حــوزه مســتند دچــار انباشــت فیلم هســتیم مثل انباشــت 300
فیلمی که پشت خط اکران مانده است .متأسفانه یا خوشبختانه
جشــنواره سینما حقیقت بیش از چیزی که ما متصور هستیم به
لحاظ توقع متراکم شده است .این توقع بههمراه خود هم حسن
دارد و هم عیب .حســناش به این اســت که جذاب است و همه
دوســت دارند در جشنواره سینما حقیقت شرکت کنند .ایرادش
هــم بــه این اســت کــه در هر وضعیــت و با هــر چیدمــان هیأت
انتخــاب ،عــدهای ناراضی هســتند و علیه آن موضــع میگیرند،
اعتراض میکنند که چرا فیلم ما در جشنواره نیست.
یک بار برای همیشــه سیاستهای یک جشنواره را بپذیریم.
سیاســتهای جشنواره منبعث از چارت سازمانی آن است .باید
این را بپذیریم که هر جشــنوارهای برای خودش اهدافی دارد که
ایــن اهداف ممکن اســت با نگاه ما متفاوت باشــد و ما دوســت
نداشــته باشیم در نتیجه یک فیلمساز ترجیح میدهد فیلمش
را به جشــنواره بدهد و فیلمســازی دیگر نه ،ممکن است فیلمی
انتخاب شود و فیلمی دیگر نه.
به جشنوارهها به اندازه خودشان نگاه کنیم .برای فیلمسازها

 ëëفیلمهــای جســور سیاســی ،اجتماعــی و
اقتصادی هم در این دوره از جشنواره داریم؟
بله ،حتماً.
 ëëمستند باید آیینه تمام نمای جامعه و تاریخ
ن تعارف
باشــد .آقــای حمیــدی مقــدم ،بــدو 
جشنواره امسال دست به عصا نیست؟ هیچ
فیلمی قربانــی خنثیســازی و بیخطر برگزار
کردن جشنواره نشده است؟
ســعی کردیم همه آنچه در ســبدمان بود ،
ببینیم .این انتخاب با توجه به سالیق گروههای
انتخاب اتفاق افتاده است ولی هر جشنوارهای
میتواند مورد ارزیابی قرار بگیرد .در هر شرایط
و زمانی هم که تصور کنیم دوره ایدهآلی است
بــاز هــم ممکــن اســت نگاههــا و انتخابها به
سمتوســویی بــرود که با پســند گروهــی دیگر
متفاوت باشــد .در واقــع انتخــاب و داوری آثار
نســبی اســت .با وجــود این خوشــبختانه تمام
تالشمــان را کردیــم کــه جشــنواره قانونمنــد
باشد و قوام یافتگی و حرفهایگری سیاستها
خودش را نشــان بدهد و تنــوع و آرای متفاوت
در جشنواره لحاظ شود.
 ëëجشــنواره ســینما حقیقت به خاطر همین
پدیدهها معروف بود این پدیدهها از جشنواره
گرفته نشده است؟
امیدوارم اینگونه باشد.
 ëëامــا در چنــد روز گذشــته بخصــوص بعد از
اعــام فیلمهــای بخــش بلنــد مســابقه ملی
شاهد اعتراضات برخی فیلمسازان بودیم.
برآیند پســند و سلیقه هیأت انتخاب همان
فیلمهایی اســت کــه اعالم کردیــم بههر حال

مســائل و حفرههــای داخــل جامعه هســتند،
وقتــی پیشــنهاد میدهنــد و همــه جانبــه وارد
توجو و کنــکاش میشــوند بــه نســبتی
جســ 
عادالنــه دســت پیــدا کردهانــد .اینجاســت کــه
پیشــنهادها برای جامعه و برای سیاستمداران
کاربردی میشود .ما این طور تعریف میکنیم
که آیا مستند دردی از جامعه را درمان میکند
یــا راهــی را نشــان میدهــد؟ اگر مســتندها در
همین مســیر درســت گام بردارنــد امیدبخش
هســتند .قــرار نیســت در الیــه رویــی بخندیــم
و وضعیــت را گل و بلبــل نشــان بدهیــم ،غــم
میخوریــم و درد میکشــیم اما این مــا را جلو
میبرد چون به یک مســأله مغفول مانده فکر
میکنیم .یک نفر بهعنوان مســئول و نفر دیگر

اهمیــت جشــنواره خیلی بیــش از ظرفیــت و حدود آن نباشــد،
راههــای دیگــری هــم از جملــه تلویزیــون بــرای نمایــش فیلــم
هست .وقتی این انباشت انرژی و توقع پشت در سینما حقیقت
ایجاد میشــود نســبت به هر گــروه داوری و انتخاب واکنشهای
احساســی برمیانگیزد .با این نگاه در هر شرایط آرمانی میتوان
با عدهای مخالفت داشت.
اگــر جشــنوارهها را در حــد ظرفیــت واقعــی خــودش ببینیم
آن وقــت مثل همه جــای دنیــا واکنشهایمان طبیعــی خواهد
بود .به سیاســتها و قوانین جشــنواره احتــرام بگذاریم .به امید
اینکه قوانین شــفافتر شــود و همــه از آن مطلع شــوند .ممکن
اســت فیلمی بهلحاظ زیباییشناسی شاخص باشــد اما شاید با
سیاستهای جشنواره همخوان نباشد یا حتی بهلحاظ مضمون
در دســتهبندی موضوعــی آنهــا نباشــد .همــه اینهــا میتوانــد
بخشــی از انتخاب یا رد یک فیلم باشــد .این معضل ما در همه
جشــنوارههایی است که در کشــور داریم .در نهایت امیدوارم این
تعادل برقرار باشد و راههای دیگری هم برای عرضه فیلمها به
وجــود بیاید .با آرزوی اینکه جشــنوارههای فیلم مســتند دیگری
برگــزار شــود شــاید ایــن بار اضافــی و خیلــی ســنگین را از دوش
جشــنواره ســینما حقیقت کم کنــد و تعادلی در عرضــه و تقاضا
فیلم مستند بهوجود بیاید.

ëëجشــنواره امســال تــا چــه میــزان بازتــاب
تصویری از تمامیت ایران است؟
این نگاه هم در تولید مرکز گســترش وجود
دارد و هــم در نــگاه منطقــهای البته نــه به این
منظــور کــه آن را نمادین یا شــوآف و نمایشــی
اجــرا کنیــم بلکــه باورمان این اســت کســی که
جشنواره ســینما حقیقت را میبیند باید تمام
ســایق و نگاههــا را ببینــد .باز هــم اینجا بحث
انتخابهــا مطرح میشــود .جشــنواره ســینما
حقیقت باید بتواند در حوزه منطقهای ،محلی
و بومــی آرای بیشــتری را جلب کند و انعکاس
بدهــد .این جــذب کــردن به این معنا نیســت
کــه از وجــه کیفــی آثــار صرفنظر کنیــم .تالش
کردیم براساس همین تنوع موضوعی نگاهی
به مناطق و اقلیمهای متنوع داشــته باشــیم و
ســعی کردیم این هدف و سیاست جزو اصول
ما در انتخاب فیلمها باشد.
 ëëدر یکی دو سال گذشته کشور شرایط سخت
و بحرانــی را پشــت سرگذاشــته آیــا فضــای
جامعهای کــه در دوربین مستندســازها ثبت
شده مأیوسانه و سرخورده است یا این که این
نگاه در انتخاب فیلمها تعدیل شده است؟
فیلمســاز نتیجه زیست خویش را بهتصویر
میکشــد اگــر تلخــی ایــن نــگاه را احســاس
میکنیم یادمان باشــد حاصل نگاه دلســوزانه
فیلمسازی است که وضعیت فعلی را برای ما
رصد میکند .ایــن را تمییز بدهیم که در حوزه
ن خوش و وضعیت
مستند امید داشتن به پایا 
رنگارنگ سادهنگری است.
فیلمســازان مســتند در صــف اول رصــد

بهعنوان سیاستگذار فکر میکند شاید کوتاهی
کردیم .اگر از فیلمی رنجیدیم و درد کشــیدیم
نبایــد بگوییم ناامیدانه اســت .اتفاقاً این فیلم
بــرای آینده یک جامعــه امیدوارکننده اســت.
فیلمساز مســتند همپای افراد جامعه در جوار
بیماری کرونا و مسائل بزرگ معیشتی زیست
کــرده بــا گوشــت و پوســت و اســتخوان آن را
چشــیده و درک کرده است ،در نتیجه سوژهای
که مورد کنکاش قرار میدهد بخشــی از همین
زندگی اســت .در مقابل ســینمای مستند باید
گاردها را باز کرد و به نگاه خوشبین مستندساز
در جســتوجوی حقیقــت احتــرام گذاشــت
و نــگاه دردمنــد او را ســوء تعبیــر نکــرد و بلکه
آن را جزئــی و بخشــی از زیر پوســت و الیههای
زیرین جامعه انگاشت .وقتی این اتفاق بیفتد
ســینمای مســتند در کنار حوزههای اجتماعی
خــودش محکم میایســتد و بــرای آیندهاش،
بــرای جامعه امــروز و برای مردمــش در حوزه
فرهنگ ،تربیت ،سیاســت ،اقتصــاد و ...راهکار
نشان میدهد.
ëëچه خوب اگر بهعنوان برگزارکننده جشنواره
چنین باوری داشته و با نگاه سلبی با این دست
آثــار برخــورد نشــود .در عرصه فرهنــگ و هنر
همیشهبابرچسبسیاهنماییمانعازآنشدیم
کــه فیلمســازها جســارت الزم در پرداخــت به
برخی موضوعات داشته باشند .درباره صحت
این موضوع میتوان بعد از جشنواره مفصلتر
صحبتکرد.
بلــه بعــد از جشــنواره بــا اســتناد بــه آثــار
میتوان در این باره صحبت کرد.

