
سینمای ایران

نمی توانیم 
جشنواره هایی که 
برگزار می شود را به این 
اسم بنامیم و بگوییم 
که این جشنواره ها 
کار یا هدفی را برای 
سینمای ایران دارند. 
حتی در جشنواره های 
ریز و درشتی که در حال 
برگزاری هست هم 
اتفاق خاصی نمی افتد و 
هیچ فیلمسازی فیلمش 
را نگه نمی دارد تا در 
این جشنواره ها دیده 
شود

شما که در چندین جشنواره، مسئولیت 
دبیری را برعهده داشتید؛ به نظرتان 
مراسم  و جشن ها و تعددی که در حال 
حاضر برای آن ها وجود دارد چه کمکی 
می تواند به کیفیت ســینمای ایران 

بکند؟
 قبل از پاسخ دادن به این ســوال، باید بدانیم 
که کارکرد جشــنواره چیســت. در تمام دنیا 
طراحان جشــنواره که در ابتدا آن را به وجود 
می آورند ناخــودآگاه قصد دارند فیلمســازان 
را به ایــن گرایش ســوق دهند که براســاس 
چارچوب فکــری آن جشــنواره فیلم هایی را 
بســازند و براســاس همان چارچــوب فکری 
به برگزیده هایــش جایزه بدهنــد. نتیجه اش 
این می شــود که کارگــردان و تهیه کننده ای 
که بخواهد در جشــن و جشــنواره ای خاص 
جایزه بگیرد متناسب با آن طرز تفکر موجود، 
اثرش را می ســازد و تحویل می دهد تا مثال در 
جشــنواره های بزرگ تر مثل برلیــن، ونیز و... 
یا همین جشــنواره های کوچک داخلی دیده 
شوند و به دنیای سینما و مخاطبان آن ها معرفی 
شوند. بر همین اساس است که فیلمسازانی از 
ایران، فیلم  هایشان به جشــنواره های خارجی 
راه پیدا می کند و به واسطه حضورشان در این 

جشنواره ها و یا کســب جایزه به سینمای دنیا 
و سینمادوســتان معرفی و معروف می شوند. 
در ایران و در جشــنواره فجر داخلی یا در قالب 
بین المللی اش، چارچوب فکری مشخصی وجود 
ندارد که فیلمساز بداند باید برای چه رویکردی 
فیلم بســازد و عرضه کند و بــرای چه چیزی 
باید رقابت کنــد. همه فیلمســاز ها فیلم های 
خودشان را می ســازند و تمام البی کاری های 
خودشان را انجام می دهند که فیلم برای اکران 
بعد از جشنواره آماده باشد. ما هیچ جشنواره ای 
در ایــران نداریم که فیلمســاز بداند برای چه 
چارچوب فکری ای باید فیلم بسازد. جشنواره 
معتبری که تنوع فیلمســازی داشته باشد در 
کشور ما وجود ندارد و نمی توانیم جشنواره هایی 
که برگزار می شود را به این اسم بنامیم و بگوییم 
که این جشنواره ها کار یا هدفی را برای سینمای 
ایران دارند. حتی در جشنواره های ریز و درشتی 
که در حال برگزاری هســت هم اتفاق خاصی 
نمی افتد و هیچ فیلمســازی فیلمــش را نگه 
نمی دارد تا در این جشنواره ها دیده شود. مثال 
جشنواره مقاومت را داریم که به صورت تخصصی 
در مــورد فیلم های حوزه مقاومت هســت اما 
به دلیل آن که زمان برگزاری  جشــنواره، مدام 
در حال تغییر است، اســتاندارد برگزاری آن از 

بین رفته است. فیلمی که هنوز اکران عمومی 
هم نشده در بخش مسابقه این جشنواره هست 
و فیلمی که قبال در جشــنواره فجر بوده، حتی 
اکران شده و نسخه دی وی دی اش هم آمده، در 
این جشنواره وجود دارد. رونمایی از هیچ فیلمی 
در برنامه های این جشــنواره نیست. در مورد 
فیلم کوتاه و مستندهایمان هم این ماجرا وجود 
دارد. نه تنها همه جشــنواره ها به یک بیزنس و 
دورهمی تبدیل شده بلکه این کار باعث از بین 
رفتن بودجه فرهنگی سازمان ها و وزارتخانه ها 
هست، مثل جشنواره فیلم فجر که هیچ اتفاق رو 
به جلویی در آن نمی افتد و هیچ کمکی به سینما 

نمی کند و اتفاق جدی در آن دیده نمی شود. 

چقــدر از این جشــن ها و رویداد ها 
فقط برای ســینماگران و مدیران و 
عالقه های آنان برگزار می شود و آیا 
این جشن ها آورده ای برای مخاطبان 

سینمادوست و عام دارند؟ 
حجــم گســترده ای از جشــنواره ها در حال 
برگزاری هســتند بدون آن که سیســتم ثابت 
و مدونی داشــته باشــند تا در طوالنی مدت 
تاثیرگــذاری داشــته باشــند. در کنــار این 
جشنواره ها تعداد زیادی هم ایونت یا مراسم در 
حال برگزاری است. برای یک فیلم یا فیلم های 
متفاوت که اگر هدف تبلیغاتــی صرف دارند 
عوامل تولید یا عرضه فیلــم، تالش می کنند 
که به واسطه آن مراسم، جنبه تبلیغاتی فیلم را 
پررنگ کنند و شرایط را برای عرضه پررنگ تر 
مهیا کنند و برای آن مخاطب جذب کنند. غیر 
از این، مجموعــه اتفاقاتی کــه می افتند، این 

جشنواره ها هیچ کمکی به سینما نمی کنند.

می دانیم که شــما از نزدیک شاهد 
برخی از جشنواره های خارجی بودید؛ 
به نظر شما چقدر در پشت صحنه این 
رویداد ها زد و بنــد و باندبازی اتفاق 

می افتد؟
هر یک ریالی که از بودجه هــای دولتی در این 
جشنواره ها استفاده می شــود عمال دور ریخته 

این تجربیات بی کیفیت یک خروجی دارد؛
دور انداختن پول!

گروه سینما: در طول این سال ها و خاصه در یکی دو سال گذشته و با پرکاربرد شدن فضای مجازی 
و اینستاگرام، برای دیده شدن افراد و چهره ها؛ جشنواره ها، مراسم ، رویدادها و جشن ها هم عین قارچ 
می رویند و بیشتر می شوند، به طوری که برای ما اصحاب رسانه هر روز یک مراسم برای پوشش 
وجود دارد که خروجی اش فقط عکس و گفت وگوهایی است که اصال ماندگاری ندارند. به همین سبب نظر یکی از 
کارشناسانی که در این حوزه، هم مسئولیت داشته و دبیری برخی از جشنواره ها را برعهده داشته و هم سفرهای متعددی 
برای حضور در بعضی مراسم و  فستیوال های خارجی داشته، درباره آفت ها و فواید این تعدد رویدادها صحبت کردیم 

که از نظر می گذرانید. 

 محمدرضا عباسیان درباره تعدد رویدادها، جشن ها و جشنواره ها
در سینمای ایران گفت
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