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وارش؛ جشنواره ای که امسال 
ضرورتش بیشتر شد

یادداشت

جعفر صانعی مقدم

ضرورت برگزاری جشنواره های موضوعی، مادامی که 
از موضوع کار خود خارج نشوند و نخواهند به حالتی 

عام برگزار شوند، همیشه در کشور وجود دارد. 
جشــنواره فیلم وارش رویدادی با محوریت فرهنگ 
عامه و آیین هاست که به کشورهای حوزه دریای خزر 
اختصاص دارد و در اســتانی به غیر از تهران برگزار 
می شود.هر اندازه جشنواره هایی از این دست خارج از 
استان تهران برگزار شوند، تعداد بیشتری داشته باشند 
و بر موضوعی خاص تکیه کنند، با توجه به این که بر 
موضوع متمرکز و از صرف ســاختار خارج می شوند، 

بسیار خوب و مهم است.
21 سال از برگزاری و آغاز به کار جشنواره بین المللی 
فیلم وارش که به موضوع فرهنــگ عامه می پردازد، 
گذشــته اســت. گروه مشــاوران انتخاب، داوران و 
ترکیبی که برای ورک شــاپ ها در نظر گرفته شده، 
یک جشنواره پرشــوروحال را پیِش روی مخاطبان 
گذاشته است و برنامه های نمایشی و موسیقایی هم 

به موضوع جشنواره مرتبط و نزدیک است.
امسال اتفاقی رخ داد که ضرورت برگزاری جشنواره 
را بیش از گذشــته کرده اســت، و آن هم بارش های 

سیل آساست که اسم جشنواره هم با آن  پیوند دارد.
در ســال های قبل فیلم های خوبی بــا موضوع باران 
در جشــنواره وارش بــه نمایش درآمدنــد که هر از 
گاهی خرافه هایی را درباره ایجاد باران در بر داشتند. 
همان طور که وقتی در ماه نخســت امسال سیل در 
برخی از نقاط کشــور آمد، برخی جشنواره را متهم 
کردند که به خاطر اسم وارش بوده است که این نظرات 

کوته نظری ای بیش نبود.
پرآب شدن رودخانه ها و دریاچه ها، وحدت و هم دلی 
بیشتر مردم پس از ســیل امسال از جمله اتفاقی بود 
که ضرورت برگزاری جشــنواره را بیشتر از قبل کرد. 
مجموعه ای از سوژه ها که در این 21 سال در جشنواره 
وارش به آن ها توجه نمی شد، چون عکس آن رخ داده 
بود و به دلیل مشــکل کمبود آب نام جشنواره هم با 

الهام از باران انتخاب شد.
در واقع ایــن اتفاقات عاملی شــد تــا در دوره های 
بعد،جشــنواره توجه بیشــتری به فیلم ها و آثار در 
این حوزه داشته باشد.براساس اتفاقات جغرافیایی و 
رویکرد جشنواره می توانیم در آینده شاهد ایده های 

جدیدتری باشیم.
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نهمین جشنواره وارش، تولد یک 
رویکرد متفاوت بود

محمود شالویی:

جشــنواره بین المللی فیلم وارش علی رغم قدمت و 
پیشینه ای که دارد، به دالیل مختلفی چهار سال متوقف 
شد. احیای دوباره آن در نهمین دوره از این جشنواره قطعا 
بدون حمایت ها و تدابیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مازندران ممکن نبود. به قول دکتر محمود شالویی، نهمین 
دوره جشنواره فیلم وارش یک آغاز و تولد متفاوت در 

رویکرد این جشنواره بود. در این گفت وگو، دکتر شالویی، 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، چگونگی و 
فرایند احیای مجدد جشنواره وارش، اهمیت و ضرورت 
هم چنین تاثیرگذاری و کارکردهای این جشنواره در 
سطح ملی و استانی را تبیین  و چشم اندازی از سیاست 

ها و اهداف جشنواره وارش را ترسیم می کند.

با توجه به وقفه چهار ساله ای که در برگزاری 
جشنواره فیلم وارش اتفاق افتاد و این رویداد 
امســال نهمین دوره اش را تجربــه کرد، به 
عنوان رئیس شــورای سیاست گذاری چقدر 
به ایده آل هایی که تا کنون در ذهن داشتید، 

رسیدید؟
 رویدادهــای فرهنگی و هنری به دو دســته تقســیم 

می شوند. یک دسته رویدادهای مقطعی هستند که در 
یک مقطع زمانی با یک موضوع معین و مشخص برگزار 
می شوند و بعد از اتمام شاید دیگر نیاز به تجدید، ادامه و 
استمرار نداشته باشند. دسته دیگر رخدادهای فرهنگی 
و هنری مانند بسیاری از جشنواره های موضوعی هستند 
که تنهــا برای یک وقت یا دوره زمانی مشــخص برگزار 
نمی شوند. این دسته آغازی هســتند برای یک حرکت 
جدید، جریان تازه؛ جریانی که شاید نتوان انتهایی برای 
آن متصور بود. در واقع این رخدادها این طور نیســتند 

نژال پیکانیان    

گفت وگو
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این جشنواره با 
اراده و عزم راسخ 
آغاز به کار کرد. ما 

می دانستیم در این 
مسیر با سختی ها 

و دشواری هایی 
روبه رو هستیم؛ 

سختی ها و 
دشواری هایی که 
شاید وقتی وارد 

کار شدیم، بیش از 
تصور ما بود

که از یک جایی شروع شده باشــند و بخواهند به جایی 
ختم  شوند.

 جشــنواره فیلم وارش از جمله جشنواره هایی است که 
وقتی شــروع شــد، برای ادامه بود، نه برای ایستادن یا 
مقطعی برگزار شدن. این جشــنواره شکل گیری خوبی 
داشــت و به خوبی حرکت کرد، اما به جایی رســید که 
تحت تاثیر برخی از شرایط متوقف شد. در واقع شرایط به 
گونه ای شد که شاید خیلی ها این وقفه را اتمام و فیصله 
کار تلقی کردنــد و خیلی ها فکر کردنــد که اصال دیگر 

جشنواره وارش وجود نخواهد داشت.

برگزاری جشنواره بعد از حضور شما در اداره 
کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران احیا شد؟
وقتی من مســئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان را بر عهده گرفتم، نه تنها ادامه برگزاری این برنامه 
در زمره فعالیت هایم قرار نداشــت، بلکــه هیچ تصور و 
چشم اندازی هم برای ادامه این جشنواره وجود نداشت و 
هیچ برنامه ریزی ای برای آن نشده بود. در واقع می توان 
گفت جشنواره در شهر بابل و استان مازندران تا حدودی 

به فراموشی سپرده شده بود. 

انگیزه شــما از برگزاری دوباره این جشنواره 
و تالش برای از سرگیری فعالیت آن چه بود؟

جشنواره نهم آغاز و تولد یا یک شروع با رویکردی متفاوت 
بود. این دوره از جشنواره وارش با دوره های قبلی خودش 
تفاوت های زیادی دارد؛ تفاوت هایی که بســیاری به آن 
اذعان دارند و در همین روزهای برگزاری خیلی از افراد 

متخصص و صاحب نظر در تحلیل و بررسی هایشان به طور 
مستقیم و غیرمستقیم به آن ها اشاره کردند. در این بین و 
پس از تصدی من در وزارت ارشاد یک اتفاق میمون شکل 
گرفت که باید بگویم نمی دانم خدا کرد یا قضا کرد، تو را 
آورد و با من آشــنا کرد. مسئولیت پیشین من که رایزن 
فرهنگی ایران در یوگسالوی سابق و خصوصا شهر بلگراد 
بودم، باعث شد با دوست عزیزم، آقای صانعی مقدم، قرار 
کاری بگذاریم. ایشان از من خواسته بودند برای فعالیت 
در صربســتان یک قرار دیداری داشته باشیم. در همان 
قرار مــن مالقاتی با آقای قربانپور هم داشــتم؛ مالقاتی 
که موجب آشــنایی و در ادامه همــکاری ما و برگزاری 

جشنواره وارش شد. 
در همان جلســه آقــای قربانپور توضیحاتــی درباره 
جشنواره وارش و دوره هایی که این جشنواره در استان 
مازندران برگزار شــده بــود، دادند. مــن نیز همان جا 
به ایشــان پیشــنهاد دادم و از ایشــان دعوت کردم با 
همکاری هم این جشــنواره را دوبــاره برگزار کنیم. از 
ایشان خواستم ســمت دبیری این جشنواره را برعهده 
بگیرند، گرچه ایشان ابتدا از قبول کردن دبیری امتناع 
می کردند، اما با جلســه ای که با هم داشتیم، ایشان را 
راضی کردم که این مســئولیت را برعهده بگیرند تا در 
کنار هم بتوانیم نهمین دوره جشنواره وارش را پس از 

وقفه ای چهار ساله در شهر بابل برگزار کنیم.

با توجه بــه این کــه موضوع جشــنواره 
وارش فرهنگ عامــه اســت، قاعدتا باید 
سیاست گذاری هایش به گونه ای باشدکه بتواند 
تاثیر زیادی روی مباحث فرهنگ سازی داشته 
باشد. فکر می کنید با برگزاری جشنواره وارش 
تا چه اندازه این اتفاق در استان مازندران افتاده 
و باعث شــده هم وطنان در استان مازندران 

پیوند بیشتری با فرهنگ عمومی پیدا کنند؟
ما هیچ تردیدی نداریم که دنیای امروز از فرهنگ، ادب و 
آیین خود فاصله گرفته است. یکی از علت های این مسئله 
این اســت که مرزهای جهانی همدیگر را درنوردیده اند. 
این مسئله منجر به افزایش فرهنگ های نوظهوری شده 
اســت که نتایج و خرده فرهنگ هایی از پی آن ها حاصل 
شــده اســت. در عصری که فرهنگ های نوظهور جای 
فرهنگ های  کهــن را گرفته و مردم از آیین خودشــان 
فاصله می گیرند، برنامه هایی که بتوانند آن ها را به گذشته 
خودشان برگردانند و باعث شــوند گذشته خودشان را 
بازبشناسند، برای همه ارزشمند هستند. این جاست که 
باید گفت هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید 

روزگار وصل خویش. 
من معتقدم راه آدمی راه بازگشــت اســت؛ بازگشت به 
گذشــته و حقیقت خودش. بخشــی از این حقیقت نیز 
مربوط به موطن، زادگاه و فرهنگ هر کسی است. هرچه 
ما به این ســمت برویم، می توانیم غبــاری را که بر این 

حقیقت نشسته است، پاک کنیم. 
تمام مردم دنیا، دســت کم در بسیاری از کشورهایی که 
من به آن ها رفت وآمد کرده ام، دوســت دارند به گذشته 
شیرینشــان برگردند. همان طور که ما دوست داریم به 
دوره جوانــی و نوجوانی  یا حتــی کودکی مان برگردیم. 
یک شعر عربی هست که ترجمه اش این است: من چقدر 
دوســت دارم به دورانی برگردم که دوســتش داشتم؛ 

دوران جوانی.
من معتقدم حاال که جشــنواره برگزار می شود، به مثابه 
رویدادی است که می تواند مردم را به فرهنگ گذشته شان 
برگرداند. البتــه ذکر این نکته الزم اســت که بگویم ما 
به هیچ عنوان نمی خواهیم عقب گــرد کنیم، یا فقط به 
گذشته فکر کنیم. طبیعتا همه ما باید به آینده چشم انداز 
داشته باشیم که به آن فکر کنیم، برای آن برنامه بریزیم 

و برای رســیدن به آن حرکت کنیم. اما در همین مسیر 
باید گذشــته  مان را به عنوان پشــتیبان پشت سر خود 

داشته باشیم. 
البته ایــن جشــنواره می تواند تنها محدود به اســتان 
مازندران نباشد و در اســتان ها و شهرهای دیگر و حتی 
فراسوی مرزها نیز برگزار شود. ویژگی های فرهنگ عامه 
را نیز که به آن اشــاره کردید، می توانیم در بسیاری از 
فیلم های جشنواره امسال ببینیم. نمی گویم همه فیلم ها، 
اما تعداد چشم گیر و قابل توجهی از آثار شرکت کننده در 
جشنواره امسال دارای این ویژگی ها هستند و به آیین و 

آداب و رسوم اختصاص دارند.

در پایــان می خواهم به عنــوان جمع بندی 
برایمان از برنامه هایی که برای ادامه برگزاری 

جشنواره وارش دارید، بگویید. 
این جشــنواره با اراده و عزم راســخ آغاز به کار کرد. ما 
می دانستیم در این مسیر با ســختی ها و دشواری هایی 
روبه رو هستیم؛ سختی ها و دشواری هایی که شاید وقتی 

وارد کار شدیم، بیش از تصور ما بود. 
به هرحال، این جشنواره از قامت یک رویداد بین المللی 
آمد و در یــک ظرف اســتانی قرار گرفــت و همین به 
عقیده من حرکــت بزرگی بود که مــا اولین گامش را 
برداشــتیم. اگر بخواهم جمع بندی ام را از مســیری که 
شروع کردیم بگویم، با قاطعیت می گویم که این جشنواره 
با ایده آل های ذهنی مــان فاصله زیادی دارد، اما قطعا با 

دوره های قبلی خودش نیز تفاوت های مشهودی دارد.
معیارهایی که ما در ذهن داشــتیم، متفاوت است و در 
واقع باید بگویم این جشــنواره تا نقطــه ای که ما به آن 
فکر می کنیم، فاصله ها دارد که باید برای رسیدن به آن 

تالش های زیادی کنیم.

برنامه های از پیش تعیین شده ای برای برگزاری 
جشــنواره در ســال های آینده دارید؟ مثال 

برگزاری جشنواره به صورت هر سال؟
برگزاری جشنواره به صورت ســاالنه فکر و ایده خوبی 
است که باعث می شود جشنواره زنده نگه داشته شود، اما 
برای رسیدن به آن باید زیرساخت ها فراهم شود. در این 
راه ما نیازمند همیاری و همکاری نهادها و سازمان هایی 

هســتیم که باید به صــورت دغدغه مند در کنار 
جشنواره باشند. 

برای رســیدن به این نقطه باید جشنواره 
وارش را در تقویــم برنامه هــای ملی و 
اســتانی ثبت کنیــم، هم چنین آن را 
در تقویــم برنامه هــای ســینمایی 
سازمان ســینمایی کشور نیز به ثبت 
برســانیم تا نهادها و ســازمان های 
مرتبط مطالبه گر داشــته باشد و 
اجــرای آن طلب شــود.  بخش 
خصوصــی و بخش های دیگر نیز 
بایــد از این جشــنواره حمایت 
کنند و در لیست نهادهای حامی و 

پشتیبان وارش قرار بگیرند. خیلی 
از ســازمان ها واقعا باید در کنار ما 

باشند. یکی از مهم ترین آن ها سازمان 
شــهرداری اســت که می تواند در امور 
اجرایی راه گشــای بســیاری از مسائل 
باشد. در همه جای دنیا این اتفاق می افتد 
و شــهرداری ها از برگزاری جشنواره ها 
حمایت و پشــتیبانی می کنند. وزارت 
فرهنگ در هر کشوری سیاست گذاری 

امور جشنواره ها را بر عهده دارد.
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سینما اساسا 
بدون مخاطب و 
سرگرمی سازی، 
الاقل در بخشی 
از تولیداتش که 
بتواند در این 
تکثرگرایی و 
مخاطب شناسی 
ناهمگون جامعه ما 
تاثیر داشته باشد، 
محلی از اعراب 
ندارد

سینمای عامه پســند مقوله مهمی در حوزه 
مفهوم شناسی سینما به شمار می آید. با توجه 
به موضوع کارگاهتان در جشنواره وارش، درباره 

این مقوله توضیح دهید.
وقتی اســم نگاه جامعه شناســی به میان می آید، باید از 
مخاطب شناســی که مورد بحث ماســت، دید طبیعی 
و تاریخی داشــته باشــیم. عامه پســندی در دوره های 
مختلف مضامین، عناوین و مفاهیم دیگری هم داشــته 
که ضروری نمی بینم مانوری روی آن بدهم، چون شائبه 
ایجاد می شــود. اما با لفظ فیلم فارســی و ابتذال که در 
جهت خدشه پذیری مخاطب  عام باشد، مخالفم. این که 
بگوییم سلیقه مخاطب سینما در نیمه اول دهه 4۰ به یک 
سینمای ســطحی، بی مایه و مبتذل راه پیدا کرده است، 

درست نیست.
این مســئله البتــه برای یک جلســه دو ســاعته که ما 
می خواهیــم در آن دربــاره وجوه تاریخــی یک جریان 
سینمایی صحبت کنیم، نمی تواند مناسب باشد. بااین حال 
چنین قضاوت هایی ناشــی از یک نوع روشن فکرنمایی 
متظاهرانه اســت که نقطه مقابل خود را که یک قشــر 
مقداری رده پایین جامعه اســت، به شــکلی بی رحمانه 

تخطئه یا مورد بطالن تاریخی قرار دهیم.

من چنین نگاهی را نمی پســندم. هرچند سلیقه ای در 
سطح ضعیفی هم قرار بگیرد، از نظرم علل جامعه شناسی 
و تاریخی هم دارد. در کنار آن سینمای رویاپرداز هم وجود 
دارد که از طریق فیلم ســازانی چون سیامک یاسر شکل 
گرفت و در یک بازه زمانی چهار، پنج ساله استمرار یافت.

در کارگاهتان تا چه اندازه بنا دارید به این مسئله 
بپردازید؟

می خواهــم با یک رفــع تکلیفی بگویم این دو ســینما 
مبتذل بوده و مشمول مرور زمان شده اند. به نظرم این که 
رویاپردازی در تعارض با یک نگاه فرهنگی بوده اســت، 
نمی تواند دیدگاه متقاعدکننده ای باشد، آن هم برای زمانی 
که ما از آن دوران فاصله گرفته ایم. باید مقداری ریشه ای تر 
دالیل را بررسی کنیم و به این نکته برسیم که چه عامل یا 
عواملی باعث می شود این رویاپردازی که با ستاره سازی 
خیلی گسترده آمیخته شده، شمایل نگاری و بازیگری مثل 

فردین را ایجاد می کند.
به نظرم باید واقع بینانه تر عمل کــرد و آن طبقه ای را 
که خأل و کمبودهــای زندگی خود را در یک ســتاره 
می دید و این استمرار عاطفی و رویاپرداز را در زندگی 
شخصی اش هم وارد می کرد، تحلیل کرد. در این کارگاه 
با مروری بر مســائل فوق این رویکرد را در عصر حاضر 

هم بررسی می کنم.

این روزها برخی از اهالی سینما مفهوم سینمای 
عامه پسند را ســطحی و غیرفاخر می دانند، 
درحالی که کارکرد اصلی ســینما ســرگرمی 
مخاطبان عام بوده اســت. نظرتان در این باره 

چیست؟
بایــد تعریف درســتی از عامه پســندی از ناحیه جامعه 
منتقدان و کسانی که چرخه اصلی تولید سینمای ایران را 

عهده دار هستند، ارائه شود.
ســینما اساســا بدون مخاطب و سرگرمی سازی، الاقل 
در بخشــی از تولیداتش که بتوانــد در این تکثرگرایی و 
مخاطب شناســی ناهمگون جامعه ما تاثیر داشته باشد، 

محلی از اعراب ندارد.
اما ما نمی توانیم تنها این نسخه را برای سینما تجویز کنیم 
که صرفا هنری مختص طیف روشن فکر و مخاطب خاص 
است. نوع ســینما یعنی هنر، تز و سمت و سویی هم که 
سنت  هالیوودی آن را در جامعه آمریکا پایه گذاری کرده 
و رویکرد هنر و صنعت را مطــرح می کند، مهر تاییدی 
بر این مســئله می زند. یعنی آن ها راه را به خطا رفتند؟ 
سینما به موقع می تواند به درستی از عامه پسندی و نگاه 
کالنش استفاده کند تا هم قصه و روایت خود را ارائه کند، 
هم بازگشت سرمایه را داشته باشد و هم ارتباط گسترده 
فرهنگی بتواند با اقشــار و طیف هــای مختلف فرهنگی 

برقرار کند.

جواد طوسی: 

مهدی درستی 
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سینما می تواند از عامه پسندی 5
و نگاه کالنش بهره ببرد

سینمای عامه پسند یکی از پربحث ترین مفاهیم چند سال اخیر سینمای 
ایران اســت که نظرات متعدد و متنوعی درباره آن مطرح می شود. برخی 
معتقدند ســینمای عامه پســند و فیلم هایی که در زیرمجموعه آن قرار 

می گیرند، دارای کیفیت نازل، سطحی و فاقد محتوای فاخر هستند. 
در مقابل جمعی از کارشناســان اعتقاد دارند وجه نخست سینما سرگرم 

کردن مخاطبان به صورت گسترده است و سینمای عامه پسند هم جنبه 
منفی ندارد.

جواد طوسی، منتقد سینما، در نهمین جشــنواره بین المللی فیلم وارش 
کارگاهی را با همین نام برگزار خواهد کرد که این اتفاق بهانه ای شد تا با او 

گفت وگویی درباره این مفهوم داشته باشیم.

اهدای جایزه ای از جانب انجمن منتقدان به یک فیلم در 
جشنواره ها و جشن های متعدد ســینمایی که در نقاط 
مختلف دنیا برگزار می شــود، امری مرســوم و حرفه ای 
است و جشنواره های سینمایی در ایران هم از این قاعده 

مستثنا نیستند.
همواره در جشن ها و جشنواره های مختلف شاهد اهدای 
جوایزی از این دست بوده و هســتیم که از نظر بسیاری از 
چهره های سینمایی دارای جایگاه و ارزش بسیار باالیی است.
امسال و در نهمین جشــنواره بین المللی فیلم وارش هم 
قرار اســت هیئت داوری انجمن منتقدان و نویسندگان 

سینمایی ایران جایزه ای را در قالب یک نشان اهدا کند.
در واقع هیئــت داوری انجمن منتقدان و  نویســندگان 
سینمایی ایران که متشکل از جعفر گودرزی )نایب رئیس 
این انجمن(، محمدرضا مقدسیان و الهام حسامی است، 
امســال یک فیلم مســتند و  یک اثر کوتاه داستانی را به 
عنوان اثر شایســته دریافت تندیس انجمن منتقدان و 

 نویسندگان سینمایی ایران معرفی خواهند کرد. 
این تندیس بناست در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم وارش با حضور هیئت داوران انجمن به 

برگزیدگان اهدا شود.

دو تندیس ارزشمند منتقدان برای دو فیلم مستند و داستانی جشنواره وارش
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ایده استفاده از نیروهای داوطلب در جشنواره 
وارش از کجا آمد؟

ایده اصلی این موضوع از جلسه ای شکل گرفت که من و 
آقای مهدی قربانپور، دبیر جشنواره امسال، با هم داشتیم 
و ایشان پیشنهاد اســتفاده از نیروهای جوان را به عنوان 
داوطلب بیان کردند. داوطلب ها گزینه های اصلی هر 
جشنواره ای در دنیا هستند و جشنواره های 
بزرگی مثل کن، برلین و جشنواره فجر 
و فیلــم کوتاه نیز با حضــور نیروهای 
داوطلب برگــزار می شــود. به نظرم 
استفاده از داوطلبان هم استعدادیابی 
اســت و هم این کــه مــا نیرویی را 
پرورش می دهیم که می توانیم برای 
جشنواره های آینده از آن ها استفاده 

کنیم. 

همه داوطلب ها از شهر بابل ثبت نام 
کردند؟

نه، خیلی از آن ها 
بابلی نیستند، 
و  لــی جز و

ســرمایه های بابل و جشــنواره فیلم وارش هستند که 
می توانیم از اســتعدادهای آن ها در سال های آینده این 

جشنواره بهره ببریم. 

از جزئیات برنامه ریزی هایی که برای این بخش 
داشتید هم برایمان بگویید.

ما با مشورت با آقای قربانپور ایده اولیه ای را که داشتیم، 
پرورش دادیم و به آن پر و بال دادیم و درنهایت 2۰ بخش 
برای حضور داوطلبان طراحی کردیم؛ بخش هایی که از 
ستون های اصلی جشنواره هستند. در سه یا چهار بخش 
شاهد حضور حداقلی داوطلبان بودیم، مثل بخش مالی، یا 
بخش خبر که به آن صورت نیروی حرفه ای در آن ثبت نام 
نکردند. اما ما سعی کردیم از همان نیروها هم با توجه به 
توانمندی هایی که در رزومه شان عنوان کرده بودند، به نحو 

احسن استفاده کنیم. 

استقبال از این بخش چطور بود؟
بسیار خوب، در همان مرحله حدود 6۰ نفر آمدند و ثبت نام 
فیزیکی کردند، یعنی حضوری تماس گرفتند و ما از آن ها 
دعوت کردیم در دبیرخانه جشــنواره بــا آن ها مصاحبه 
داشــته باشــیم. از همان هفته ها و ماه های اولی که این 
فراخوان داده شد، ما از میان نیروهای داوطلب بچه های 
بخش آرشیو و طبقه بندی را انتخاب کردیم و این دوستان 
مشغول به کار شدند. هماهنگی با فیلم سازان و پی گیری 
کارهای مربوط به ثبت نام فیلم ها بر عهده نیروهایی بود 
که از میان داوطلبان انتخاب شــده بودند. نکته جالبی را 
برایتان بگویم؛ سه تا پنج نفر از نیروهای داوطلبی که ما 
داشتیم و از ابتدا همراه ما بودند، بعد از مدتی فعالیت در 
بخششان و شناخته شــدن توانمندی هایشان از اعضای 
ســتاد اجرایی ما شــدند، که از این پس هم می توانند با 
همین عنوان همکاری شان را با ما ادامه دهند و به نیروهای 
داوطلب جدید در زمینــه مرتبط آموزش دهند. در واقع 

می توانم بگویم نیروهای داوطلب دبیرخانه جشنواره ما را 
زنده نگه داشتند. 

از نیروهای داوطلب در هــر زمینه ای به طور 
جداگانه آزمون گرفته شد؟

بله، ابتدا در یک مصاحبه حضوری شرکت کردند و بعد هم 
برای بخشی که انتخاب شدند، با مدیران هر بخش ارتباط 
گرفتند تا حوزه کار تخصصی شان روشن  شود. البته در این 
میان تشخیص درست استعداد افراد بر عهده ما بود، چون 
در مواردی برخی از داوطلبان چند حوزه را برای همکاری 
با ما عنوان کرده بودند. در ادامه طی صحبت هایی که با هر 
کدام از نیروها داشتیم، آن ها را برای بخش مربوط انتخاب 
می کردیم. البته خیلی از دوستان هم در بخش های مختلف 
تقسیم شدند. بخش تشریفات ما که در مرحله دوم به ما 
اضافه شدند، 32 نفر از بچه های دانشگاه نوشیروانی هستند 
که همراه ما بودند و بخش مهمی را مدیریت می کنند. خدا 
را شکر که نتیجه فعالیت هایشان هم آن قدر خوب بود که 
همه هنرمندان و مدیران از آن ها راضی بودند و همه نکات 

مثبت کاری آن ها را دیدند. 

فکر می کنید نیروهای داوطلب چقدر می توانند 
به جشــنواره وارش و دیده شدن بیشتر این 

رویداد سینمایی و فرهنگی کمک کنند؟
صددرصد کمک زیادی می توانند کنند، چون هر کدام از 
آن ها یک رسانه برای جشنواره اند. ما در عالم رسانه های 
مجازی حتی اگر یک نیرو هم داشته باشیم که ما را معرفی 
کند، برایمان کافی است، چراکه می توانیم آن را ضرب در 
116 نفر کنیم که تعداد کل داوطلبان ماســت. نیروهای 
داوطلب قطعا از ســرمایه های وارش هستند و از همین 
رو جزو نفرات اولی هســتند که در دوره های بعد با آن ها 
برای همکاری تماس خواهیم گرفت تا در ســتاد اجرایی 

ما باشند. 

میکاییل حقانی: 

برقراری ارتباط دائمی با مخاطبان و دنبال کنندگان جشنواره های متمرکز بر 
حوزه سینما امری معمول است که در هر رویداد به اشکال مختلفی ظهور و بروز 
پیدا می کند. جشنواره بین المللی فیلم وارش در این راستا شکل جدیدی با 
عنوان بخش داوطلبان را به راه انداخته است تا پیوندی ناگسستنی با مخاطبانش 

داشته باشد. در واقع بخش داوطلبان این جشنواره تنها به چند دیدار و برنامه 
خالصه نمی شود و عالقه مندان به جشنواره نقشی جدی در برگزاری هر چه بهتر 
این رویداد دارند. برای آن که از سازوکار و نحوه حضور داوطلبان در جشنواره 

فیلم وارش مطلع شویم، با میکاییل حقانی، مدیر این بخش، گفت وگو کردیم.

نیروهای داوطلب سرمایه های وارش هستند

محمد بزرگی
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در جشنواره فیلم وارش کارگاهی را با محوریت 
انتقال تجربیات خود به فیلم سازان جوان برگزار 
کردید. درباره ضرورت برگزاری چنین کارگاهی 
برای انتقال دانش و تجربه به جوانان و تاثیری که 

بر آینده حرفه ای شان دارد، توضیح دهید.
برای مــن خیلی مهم بود که بتوانم به صورت مســتقیم 
با فیلم ســازان جوان ایرانی صحبت کنم. من کارگردان 
متفاوتی در مقایسه با همکارانم هستم، چون از روش ها و 

رویکردهای غیرعادی در آثارم استفاده می کنم.
یکی از مســائل مهم در این دوره و زمانه این اســت که 
تهیه کنندگان فشــار مالی بســیاری به 
کارگردانــان وارد می کننــد. در این 
جلســه تالش کردم به فیلم ســازان 
جــوان بگویم بــا تمام این شــرایط 
می تــوان بــا رویکردهــای متفاوت 
فیلم های متفاوت ساخت، نه آن که تنها 
در یک خط و کلیشه ثابت فیلم ساخت 

و حرکت کرد.
خیلی مهم اســت کــه کارگــردان در 
فیلم سازی رویکرد خودش را داشته باشد 
و به دنبال آن چیزی که در درونش است 
برود؛ چه در حوزه انیمیشن، فیلم کوتاه، 
مستند و... فیلم ســاز می تواند در واقع به 

واسطه متفاوت بودن موفق شود.

نظرتان درباره سینمای ایران که جایگاه و شأن 
جهانی دارد و از کارگردانان مطرحی بهره مند 

است، چیست؟ 
سینمای ایران کارگردانان  بسیار خوبی دارد و فکر می کنم 
فرهنگ ایران تصویری اســت. در زادگاه من در روســیه 
کارگردانان و نویسندگان خوبی در حوزه سینما وجود دارند، 
اما رویکرد فیلم سازی در کشورم بیشتر تئاتریک و کالسیک 
است، درحالی که در ایران پتانسیل خیلی قوی ای نسبت به 
تصویری بودن فرهنگ وجود دارد که فرصت خوبی را برای 

فیلم سازی ایجاد می کند.
ما هم فیلم های ایرانی را مطالعه می کنیم. عباس کیارستمی، 
اصغر فرهادی، جعفر پناهی، مجید مجیدی و... فیلم سازان 
خوب سینمای ایران هستند و فکر می کنم فیلم های ایرانی 
از نظر محتوایی بسیار قوی اند و به نوعی انعکاس دهنده روح 

و فرهنگ شرقی در فیلم سازی هستند.
من خیلی غافل گیر و خوشحال شدم، وقتی دیدم فیلم سازان 
جوان ایرانی مورد حمایت انجمن ها قرار می گیرند، متوجه 
شدم در ایران انجمن فیلم سازان جوان وجود دارد و از طرفی 
توزیع کننده ها و پخش کنندگان آثار سینمایی هستند که 
خیلی قوی عمل می کنند. درحالی که ما در روسیه این گونه 

انجمن ها را با این قدرت و سبک و سیاق نداریم.

با توجه به شناختی که از سینمای ایران دارید، 
تجربیات سینماگران تا چه اندازه می تواند چراغ 
راه جوانان فیلم ساز در نقاط مختلف دنیا باشد و 

مسیر پیش رویشان را روشن کند؟

من در حقیقت از طرفداران و تماشاگران فیلم دیدن هستم. 
اکثر افرادی که با من در پروســه ســاخت فیلم همکاری 
می کنند، سینماگران جوان هستند. مطمئنم در روسیه هم 
از آثار فیلم سازان ایرانی خیلی لذت می برند، چون فیلم های 
ایرانی خیلی تصویری هستند و به نوعی روایت و بیان شاعرانه 

را در فیلم سازی ایرانی می توانیم شاهد باشیم.
این مســئله خیلی فیلم هــای ایرانی را جالــب می کند و 
همان طور که تاکید کردم، فرهنگ ایرانی تصویری است. 
این فرهنگ فارغ از تکلم کردن، از لحاظ تصویری با مخاطب 
صحبت می کند و این یکی از نقاط قوت ســبک و ســیاق 

فیلم سازی ایرانی است.
آن چه در فیلم های ایرانی می بینیم و مهم است، سادگی و 
روایت بسیار ساده ای است که از درون مایه های بسیار قابل 

توجه سینمای ایران است.

برگزاری جشنواره های منطقه ای مانند وارش تا 
چه اندازه می تواند در انتقال اندیشه و تجربیات 
فیلم سازان کشورهای مختلف گام بردارد و مسیر 

تعامل را برای سینماگران کشورها بگشاید؟
هر چه جشنواره بیشتر برگزار شود، بهتر است، به خصوص 
در زمینه آثاری مانند انیمیشن ها و فیلم های کوتاه که محل 
توزیع و نمایش گسترده ندارند و جشنواره های محلی مکانی 

برای عرضه و نمایش این آثار هستند.
اگر جشنواره ای مانند وارش نبود، ما نمی توانستیم فیلم هایی 
را که این جا دیده ایم، جای دیگری ببینیم؛  فیلم هایی که 

بسیار مورد توجه من و بسیاری از افراد قرار گرفت.

سرگئی دوروتسوی: 

تجربه در هنر و به طور ویژه ســینما به مثابه ُدر 
گران بهایی است که می تواند همواره در سخت ترین 
مقاطع به یاری هنرمند بیاید و او را از مشــکالت 
به راحتی برهاند. بااین حال، چگونگی کسب تجربه 
برای آب دیده شدن در سینما پرسش بسیاری از 

جوانان مستعد و عالقه مند در آغاز راهشان است.

در دسترس ترین راه برای کسب تجربه، شیوه قدما 
و پیشینیان یعنی سینه به سینه است. در واقع در 
کنار یک سینماگر باسابقه حضور داشتن و آموختن 
می تواند نقش بسیار موثری را در این زمینه ایفا کند.
به همین دلیل است که بســیاری از جشنواره ها 
و محافل ســینمایی برای مخاطبانشان جلسات 

و کارگاه هــای انتقــال تجربه را بــا حضور یک 
چهره باســابقه و موثر در نظر می گیرند. سرگئی 
دوروتسوي، کارگردان باسابقه سینمای روسیه، در 
نهمین جشنواره بین المللی وارش در کارگاهی به 
انتقال تجربیاتش به جوانان ایرانی پرداخت که در 

همین راستا با او گفت وگویی داشته ایم. 

جشنواره فیلم وارش محفلی برای تماشای فیلم های دیده نشده است 

کارگاه تامین سرمایه یک فیلم با مشارکت جمعی

مهدی درستی 

در چهارمیــن روز از نهمین جشــنواره بین المللی فیلم ساغر انصاری راد
وارش، نشست سازوکارهای تامین سرمایه جمعی برای 

تولید یک فیلم برگزار شد.
در این نشســت که با حضور زینب تبریزی، مستندساز، 
و شــیما صابری، موسس وب ســایت »حامی جو«، و با 
استقبال باالی عالقه مندان و شرکت کنندگان برگزار شد، 
به معرفی یک راه کمتر شناخته شده برای تامین سرمایه 
ساخت یک فیلم پرداخته شد. شــیما صابری به مزایای 
وب سایت های تامین هزینه اشاره کرد و گفت: وب سایت 
تنها استانداردهایی را به هنرمند عرضه می کند که مطابق 
قوانین باشــد و هرگز تصمیم نمی گیرد یک پروژه خوب 

است یا بد، موفق است یا ناموفق.
صابری در ادامه نیز توضیح داد: این وب سایت ها فرصتی 
برای تجربه کردن را به وجود  می آورد. متاسفانه  در کشور 
ما برخی درخواست پول برای انجام پروژه یا اعالم مقدار 
سرمایه را تحقیرآمیز می دانند، ولی شفافیت در این روش 

باعث جلب اعتماد حامیان می شود.
در بخش دوم این نشســت، زینب تبریزی درباره تجربه 
موفقش در تامین ســرمایه مورد نیازش در فیلم گفت: 
برای ســاخت فیلم »تمام چیزهایی که جایشان خالی 
است« کمپینی برای تامین ســرمایه در سایت »حامی 
جو« ایجاد کردیم و توانســتیم مبلــغ را از حامیانی در 
سراسر کشور تامین کنیم.  این مستندساز تولید محتوای 
مناسب و جذاب را یکی از مهم ترین راه های جلب حمایت 

حامیان دانست.
از دیگر موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، این بود که 
تنها افراد تازه کار یا کم تجربه از این روش استفاده نمی کنند، 
بلکه افراد شناخته شــده نیز این روش را به کار می گیرند، 
اما لزوما موفق نمی شوند. در این باره صابری گفت: مهرداد 
اسکویی، مستندساز معروف ایرانی، برای تامین سرمایه فیلم 
»رویاهای دم صبح« از این روش استفاده کرد و توانست 5۰ 

درصد سرمایه مورد نیازش را تامین کند.
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مهمان کوچولوی جشنواره وارش

 حسین اکبریان طبری
 مدیرمسئول نشریه
بارفروش

عروسک های جشنواره هم چنان می درخشند

با داوطلبان در روز چهارم

 حضور دکتر حسین زادگان
 استاندار مازندران در کاخ

جشنواره

اجرای موسیقی

تداوم فعالیت اصحاب و رسانه

 اجرای موسیقی
 زنده در فضای
جشنواره

هیئت داوران در کاخ جشنواره
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Sergey Dvtorsoy

The festival is the venue for 
watching films which have not seen

Sergey Dvtorsoy, Russia's leading film director, at the 9th Varesh International 
Film Festival in his workshop, transferred his experiences to the Iranian youth 
that is why we had a conversation with him.

At the Varesh Film Festival, you 
organized a workshop focused 
on transferring your experiences 
to young filmmakers. Explain 
the necessity of holding such a 
workshop for the transfer of 
knowledge and experience to 
young people and the impact on 
their future career.

It was very important for me to be able to 
talk directly to young Iranian filmmakers. 
I'm a different director compared to my 

colleagues, because I use abnormal 
methods and approaches in my work.

One of the important issues in this 
period is that the producers make 
a lot of financial pressure on the 
directors. During this meeting, 
I tried to tell young filmmakers 
that, with all these conditions, it 
was possible to create different 
films with different approaches, 
rather than making and moving in 
a single line of stereotypes.

It is very important for the director to have 
his own approach to filmmaking and to 
follow what is within it, whether in the field 
of animation, short films, documentaries, 
etc. The filmmaker can actually succeed in 
being different.

What is your opinion about Iran's 
cinema, which has a global position 
and dignity and directors?

Iranian cinema has very good directors 
and I think Iranian culture is a visual. There 
are good directors and writers in the field 

of cinema in Russia, but the filmmaking 
approach in my country is more theatrical 
and classical, while in Iran there is a very 
strong potential for the image of culture, 
which creates a great opportunity for 
filmmaking. We also analyze Iranian 
movies. Abbas Kiarostami, Asghar 
Farhadi, Jafar Panahi, Majid Majidi and 
... are good filmmakers in Iranian cinema, 
and I think Iranian films are very strong in 
content and somehow reflect the Eastern 
spirit and culture in filmmaking.

Nowadays,  some cinema 
people consider the concept 
of  popular c inema to  be 
“superficial”, while the main 
function of cinema has been the 
entertainment of the general 
public.What do you think of 
this?

It is necessary to provide a proper 
definition of the popularity of the 
community of critics and those 
who are responsible for the main 
cycle of Iranian cinema production. 
The cinema is basically receive 
no attention without audience and 
entertainment, at least in the part 
of its products that can affect this 
heterogeneous pluralism and 

heterogeneity of our society. 
But we can not only prescribe this 
version to the cinema, which is 
purely artistic for a specific spectrum 
of intellectual and specific audience.
The type of cinema, namely art, 
thesis, and the other side, which is 
based on the tradition of Hollywood 
in the American society and poses 
the approach of art and industry, 
confirms this.Did they go the wrong 
way?The cinema can timely utilize 
its popularity and sophistication 
to present its narrative, return 
on investment, and establish a 
widespread cultural connection 
with a wide range of cultural 
backgrounds.

Javad Toosi

Cinema can 
benefit from its 
popularity and  
sophistication

Popular cinema is one of the most interesting concepts of recent years 
in Iran’s cinema, with many and varied opinions about it.Some believe 
that popular cinema and films in its subcategory are low quality, 
superficial and lacking in content.

Considering that the theme of the 
Varesh Film Festival is its popular 
culture, its policies must, in theory, 
be of such a kind as to have a great 
impact on cultural issues. Do you think 
that with the holding of the festival, 
how much has this happened in the 
province of Mazandaran made the 
people of Mazandaran province more 
closely connected with public culture?

We have no doubt that the today world is 
far from its culture, literature and religion. 
One of the reasons for this is that the global 
boundaries have met each other. This has 
led to an increase in emerging cultures, with 
results and subcultures derived from them. 
In an era in which emerging cultures take 
the place of old cultures and people distance 
themselves from their own, programs that 
can turn them back into their own past, and 
make their past perceive, are valued for 
everyone. It is here that everyone should stay 
away from his own principle, rejoin the time 

of his attachment.
. I believe that now that the festival is held, it is 
an event that can bring people back to their past 
culture. Of course, it's worth mentioning that 
we do not want to roll back at all, or just think 
about the past. Naturally, we all have to have 
a vision of the future to think about, plan for 
that program and move on to that. But in the 
same vein, we should have our past as backing 
behind us. Of course, this festival cannot be 
limited to the province of Mazandaran and will 
be held in other provinces and cities and even 
beyond the borders. The features of popular 
culture you mentioned, we can see in many 
festivals’ movies this year. I do not say all the 
films, but a significant and salient number of 
works participating in this year's festival have 
these attributes and are devoted to the customs 
and customs.

The Director General of the Mazandaran 
Guidance Office said that the 9th Varesh 
International Film Festival is a new 
beginning with a different approach, and 
this difference can be seen in the manner of 
holding of the event.
His talk about this art event is on.

Shalooei:

 This year Varesh Film Festival was 
extremely different from the past


