
گرچه امس��ال س��ينماي اي��ران به طور رس��مي 
فيلمي را به جشنواره كن ارس��ال نكرد، اما تقدير 
چنين رقم زده كه يكي از پررنگ ترين حضورهاي 
سينماگران ايراني را امس��ال تجربه كنيم. نمايش 
چهار فيلم از س��ينماگران ايراني و البته به همراه 

دو فيلم كوتاه، از نشانه هاي اين طالع سعد است. 

داستان اول؛ حضور

امسال فيلم »همه مي دانند« آخرين ساخته اصغر 
فره��ادي كه محص��ول اس��پانيا و در اين كش��ور 
ساخته ش��ده اس��ت، اولين اكران خ��ود را در كن 
تجرب��ه ك��رد. اي��ن اث��ر ب��ه عن��وان افتتاحي��ه 
هفت��اد و يكمين جش��نواره فيلم كن ب��ه نمايش 
درآمد كه اتفاق مهمي محس��وب مي ش��ود. رسم 
نانوشته اين جشنواره افتتاح با يك فيلم انگليسي 
يا فرانسوي است كه امسال با افتتاح اين فيلم اين 
رسم شكس��ته ش��د. البته س��ال 2004 هم فيلم 
»تربيت ب��د« به كارگردان��ي پدرو آلم��ودار فيلم 

افتتاحيه اين جشنواره بود. 
»هم��ه مي دانن��د« در بخ��ش رقابتي جش��نواره 
كن براي كس��ب نخل طالي بهترين فيلم با ساير 
فيلم ه��اي ش��ركت كننده در جش��نواره رقاب��ت 
مي كند. به غيراز فيلم »همه مي دانند«، »سه رخ« 
در بخش مس��ابقه حضور دارد كه آخرين ساخته 
جعفر پناهي اس��ت. از ط��رف ديگر فيل��م »مرز« 
س��اخته علي عباس��ي در بخش نوعي نگاه حضور 

دارد كه اثرش محصول سوئد و دانمارك است. 
فيل��م »فارنهايت 451« س��اخت رامي��ن بحراني 
كارگردان ايراني مقيم امريكاس��ت كه با همكاري 
امير نادري نوشته ش��ده و در بخش غيررقابتي به 

نمايش درآمد. 
جدا از اينها يك بازيگر ايراني داري��م كه در ايران 
فعالي��ت نمي كن��د ام��ا در س��ينماي بين المللي 
حضوري فعال دارد و او گلش��يفته فراهاني اس��ت 
كه در فيلم »دخت��ران آفتاب« ب��ه كارگرداني اوا 
هيوسون، كارگردان فرانس��وي بازي دارد. جداي 
از اينه��ا، از دو كارگردان جوان ايران��ي مي توانيم 
نام ببريم كه با دو فيلم كوتاه ش��ركت دارند. فيلم 
»مثل بچ��ه آدم« س��اخته آري��ن وزير دفتري در 
بخش سينه فونداسيون و »تاريكي« به كارگرداني 
س��عيد جعفريان و تهيه كنندگ��ي رامبد جوان در 
بخش مس��ابقه فيلم كوتاه جش��نواره كن 201۸ 

شركت دارند. 

بااينكه فيلم »فارنهايت 451« در بخش مس��ابقه 
نيس��ت و يك نوبت نمايش داده شده، اما استقبال 
نس��بتا خوبي از آن ص��ورت گرف��ت به طوري كه 
تماشاگران بعد از ديدن فيلم، رامين بحراني و امير 
نادري را به طور ايستاده تش��ويق كردند. اين فيلم 
محصول امريكا و اقتباس جديدي از رمان مشهور 
ري بردبري اس��ت. پيش ازاين فرانسوا تروفو از اين 
رمان فيلم س��اخته بود كه با تحس��ين مخاطبان 
روبه رو ش��ده بود. امير ن��ادري، كارگ��ردان ايراني 
كه سال هاس��ت مقيم امريكا اس��ت، در اين فيلم 
به عنوان همكار فيلمنامه و تدوين حضورداش��ته 
است. مايكل شنون، مايكل بي جردن، سوفيا بوتال، 
مارتين دانوان، كاير دالوا، جي��ن موفات و گريس 

بيت كرانگ در اين فيلم بازي كرده اند. 

داستان دوم، اصغر فرهادي

اصغر فره��ادي رفته رفت��ه دارد جاي س��ينماگر 
بزرگي همچون عباس كيارس��تمي را در سينماي 
جهان براي ما ايراني��ان پر مي كند. درواقع اس��م 
فره��ادي بع��د از اس��تاد كيارس��تمي ي��ادآور 
سينماگران ايراني است. فرهادي در سال 2012 و 
2016 كه اسكار گرفت  عمال به جهان معرفي شد. 
اين امر به اصغر فرهادي كمك كرد كه بتواند فيلم 
»گذشته« را با فرانسوي ها توليد كند و فيلم »همه 
مي دانند« را با اس��پانيايي ها. در اين فيلم »خاوير 
باردم«، »پنه لوپه كروز« و »ريكاردو دارين« بازي 
دارند كه هرس��ه از بازيگران مش��هور س��ينماي 
اسپانيا و سينماي هاليوود هس��تند. فيلم به زبان 
اسپانيايي ساخته ش��ده و در كشور اسپانيا داستان 

خود را روايت مي كند. 
البت��ه در جش��نواره كن ب��ا زيرنويس فرانس��ه و 
انگليس��ي نمايش داده ش��د. پخش فيلم از همان 
ابت��دا موردتوج��ه پخش كنن��دگان بين الملل��ي 
قرار گرف��ت و ازجمل��ه »نت فليك��س« كه 120 
ميلي��ون مخاطب آنالي��ن در دنيا دارد ب��ه دنبال 
خريد اين فيلم اس��ت؛ اما تا پايان جش��نواره كن 
نمي ت��وان دقيقا گفت ه��ر فيلمي چ��ه خريدار و 
چه پخش كننده هايي پيدا خواه��د كرد. در مورد 
اصغر فرهادي نظ��رات مثبت و منفي زياد اس��ت. 
در نظرسنجي نشريه اس��كرين از منتقدان »همه 
مي دانند« درنهايت توانسته 1.۸ مجموع ستاره ها 
را درياف��ت كن��د كه وضعيت��ي متوس��ط ارزيابي 
مي ش��ود. اين نظرس��نجي نش��ان مي دهد فيلم 
»س��ه رخ« جعفر پناهي با 2.6 بيش��تر موردتوجه 

قرارگرفته است. 

هرچند پيش بيني براي جاي��زه فرهادي يا پناهي 
زود اس��ت، ام��ا دور از انتظار نيس��ت ك��ه اين دو 

سينماگر به جوايزي دست پيدا كنند. 
داستان سوم؛ جعفر پناهي

جعفر پناهي از خرداد 1۳۸۹ از فيلمس��ازي منع 
شده، اما با اين تفاس��ير فعاليت خودش را متوقف 
نكرده اس��ت. با س��ختي ها و مرارت هايي كه دارد 
فيلم هاي خودش را مي س��ازد و به جشنواره هاي 
خارج��ي ه��م مي فرس��تد. آخرين جاي��زه  اي كه 
پناهي گرفت مربوط به فيلم »تاكسي« بود كه در 
بخ��ش رقابت��ي ش��صت و پنجمي��ن جش��نواره 
بين المللي فيلم برلين به نماي��ش درآمد و خرس 
طال گرفت؛ ام��ا فيلم جديد او يعني »س��ه رخ« با 
بازي جعف��ر پناهي، بهن��از جعف��ري و بازيگران 
تازه كار ساخته شده اس��ت. اين فيلم در كن بسيار 
موردتوجه قرار گرفت و در بروشورها و مجالتي كه 
در ط��ول جش��نواره منتش��ر مي ش��ود به كرات 

مي توان عكس جعفر پناهي را ديد. 
يكي از حاش��يه هاي جالب جشنواره كن اين است 
كه در بلوار مقابل كاخ جشنواره آدم هايي هستند 
كه پالكارد دس��ت گرفته اند و درخواس��ت بليت 
رايگان يا بليت اهدايي مي كنن��د. تعداد زيادي از 
اين افراد را ديدم كه در جس��ت وجوي دعوت نامه 
يا بليت فيلم »سه رخ« جعفر پناهي بودند. يكي از 
اين افراد پيرمردي بود كه مي گفت سينماي ايران 
را دوست دارد و فيلم هاي پناهي را دنبال مي كند. 

جعفر پناهي در جشنواره حضور نداشت و صندلي 
رديف اول سالن گرند لومير كه نامش نوشته شده 
بود خالي ماند؛ اما عوامل فيلم��ش همچون بهناز 
جعفري، مس��تانه مهاجر، امين جعفري و چند نفر 
ديگر از فرش قرمز عب��ور كردند. در اين مراس��م 
موس��يقي قس��متي از فيلم كه برگرفت��ه از ترانه 
نوس��تالژي »ساري گلين« با س��از دودوك پخش 
ش��د. زماني كه اس��م جعفر پناه��ي از تريبون ها 
اعالم ش��د هم��ه حاضران دس��ت زدن��د و هنگام 
 نمايش اس��مش بر تيت��راژ ب��ه ابراز احساس��ات

 پرداختند. 
با توجه ب��ه اينكه جعف��ر پناهي دس��تيار عباس 
كيارستمي در س��ينما بوده؛ در اين فيلم نماهايي 
گرفته است كه يادآور سينماي كيارستمي و اداي 

دين به آثار اين فيلمساز فقيد است.
اگرچ��ه نمي توان تا پاي��ان جش��نواره پيش بيني 
دقيقي از جوايز داش��ت، اما به نظر مي رس��د كه او 
هم يكي از ش��انس هاي اين دوره از جشنواره كن 

است.

 داستان چهارم، ايرانيان حاضر در جشنواره كن

جداي از عوامل س��ازنده ايراني برخي از فيلم ها كه 
در جش��نواره حضور دارن��د، تع��دادي از ايرانيان 
عالقه من��د ب��ه به س��ينما از سراس��ر دنيا ب��ه اين 
جش��نواره آمده اند. اين حضور ش��امل رسانه هاي 
فارس��ي زبان ه��م مي ش��ود ك��ه گزارش هايي از 
جشنواره كن تهيه مي كنند؛ اما معدود خبرنگاران 
داخلي با هزينه  ش��خصي به جش��نواره آمده اند. از 
طرف ديگر نهاده��اي دولتي مانن��د فارابي، مركز 
گسترش سينماي تجربي، سينماي هنر و تجربه و 
پخش ش��ركت س��وره كه وابس��ته به حوزه هنري 
است در بازار ش��ركت دارد، همچنين شركت هاي 
خصوصي مثل شركت هاي نسرين ميرشب يا  آيات 
مديا كه سه فيلم »سوءتفاهم«، »تنگه ابوقريب« و 
»به وق��ت ش��ام« را در اينج��ا عرضه كرده اس��ت. 
غالمرضا موس��وي هم از تهيه كنندگان س��ينماي 
ايران هم حض��ور دارد و به دي��دن فيلم ها مي رود. 
س��يف اهلل صمدي��ان هم پ��اي ثاب��ت ه��ر دوره از 
جش��نواره كن اس��ت كه به ثبت لحظات مشغول 
اس��ت و البته فاطم��ه معتمد آريا ه��م طبق روال 
س��ال هاي گذش��ته در كن حضور دارد و بيش��تر 

مشغول تماشاي فيلم هاست. 

داستان پنجم، خبرنگاران

برخالف جش��نواره هاي داخلي م��ا در ايران كه به 
خبرن��گاران س��رويس هاي ويژه اختص��اص داده 
مي ش��ود، در جش��نواره كن هيچ امتياز ويژه اي به 
اين قش��ر تعلق نمي گيرد، مگر اينترن��ت رايگان و 
صندوقي ك��ه اطالعات جش��نواره  و فيلم ها در آن 
گذاش��ته مي ش��ود. البت��ه دي��دن فيلم ه��ا براي 
خبرنگاران رايگان است و در اتاق خبرنگاران قهوه، 
آب و گاه��ي ه��م آب ميوه راي��گان اس��ت. يعني 
برخالف جش��نواره هاي ايراني هتل، پذيرايي ناهار 
و ش��ام، بليت هواپيما ب��ا هزينه خود رس��انه ها يا 
از  بااين وج��ود  مي ش��ود.  تامي��ن  خبرن��گاران 
50 هزارنفري كه به عنوان مهمان و ش��ركت كننده 

در جشنواره حضور دارند 4500 خبرنگار، عكاس، 
منتق��د، مجري و غي��ره در اين رويداد س��ينمايي 
ثبت نام كرده اند. اين م��وارد از اين منظر قابل توجه 
است كه جش��نواره اي كه اعتبار داشته باشد اهالي 
رس��انه حاضر به هزينه كردن هس��تند ت��ا در آن 
حضور پي��دا كنن��د. اين ام��ر متاس��فانه برخالف 
جش��نواره هاي م��ا اس��ت ك��ه ب��ه خبرن��گاران 
سرويس هاي ويژه اي داده مي شود، اما خبرنگاران 
خارجي تمايلي براي ش��ركت در جشنواره هاي ما 
ندارن��د! اين موض��وع گواه اين اس��ت ك��ه بايد در 
شيوه هاي اجراي برگزاري و انتخاب فيلم ها به ويژه 
جش��نواره جهاني فيلم فجر بيش��تر كار ش��ود تا 
رسانه ها براي شركت در جشنواره عالقه مند شوند 

تا از اين مسير جشنواره به دنيا معرفي شود. 

داستان ششم، بازار

بازار كن فرانس��ه را بايد بازار معتبري دانست. اين 
اعتبار وابسته به جش��نواره اي كه از جشنواره هاي 
برلين و ونيز باالتر ب��وده و بخش ديگر اين اعتبار را 
بايد ب��ه حضور هم��ه ش��ركت ها و پخش كننده ها 
دانس��ت كه از همه جاي دني��ا در اين ب��ازار غرفه 
دارند. به عبارت ديگر همه شركت هاي ريزودرشت 
هزينه هايي براي اجاره غرفه ها پرداخت مي كنند تا 
بتوانند در اين بازار ش��ركت داش��ته باشند. حتي 
كشتي هايي با هزينه هاي هنگفت اجاره كرده اند و 
كاره��اي اداري خ��ود را روي اين ش��ناورها انجام 
مي دهند. فيلمي كه در جش��نواره كن شركت كند 
حت��ي اگ��ر جاي��زه اي نگي��رد به خوب��ي مي تواند 
پخش كننده خوب پيداكرده و از اين طريق كسب 
درآمد كند. به همين دليل براي سازندگان فيلم ها 

حضور در كن خيلي مهم و البته موثر است. 
نكته ديگر كه باي��د در مورد جش��نواره كن تاييد 
كرد، اينكه اساس��ا فيلم هايي كه به جش��نواره كن 
راه پيدا مي كنند با دقت و وسواس انتخاب شده اند. 
درواق��ع فيلم ه��اي زيادي ب��ه جش��نواره معرفي 
مي ش��وند اما درنهايت حدود 20 فيلم براي بخش 
مس��ابقه، ۳0 فيل��م هم ب��راي بخش ه��اي ديگر 
پذيرفته مي ش��وند كه ب��راي اولين بار ب��ه نمايش 
درمي آيند. به همين دليل اس��ت كه فيلمي كه در 
جش��نواره كن پذيرفته مي شود حتي اگر جايزه اي 
هم نبرد، معياري براي ارزش��مندي فيلم اس��ت و 
به همين دليل اس��ت كه پخش كننده ها به دنبال 
خريد اين فيلم ها هس��تند؛ به همين دليل اس��ت 
كه حضور فيلم هاي ايران��ي گواهي بر درجه اعتبار 

كافي سينماي ايران محسوب مي شود. 

داستان آخر؛ اجرا

يكي از مهم ترين ويژگي هايي هر جشنواره اي كه به اعتبار 
آن كمك مي كند، شيوه هاي اجرايي آن است. سه محور 
اصلي براي برگزاري حرفه اي يك جشنواره وجود دارد؛ اول 
كيفيت فيلم هاست كه نحوه انتخاب آن است كه قبال گفته 
ش��د، دوم ميزان جايزه نقدي برن��دگان ك��ه از اندازه اي 
مشخص بايد باالتر باشد تا آن جشنواره »آ« محسوب شود 
و درنهايت شيوه اجرايي جشنواره است. جشنواره كن كه از 
دهه چهل برگزار مي شود و امسال هم هفتاد و يكمين دوره 
آن است همچنان با نظم و ترتيب خاصي برگزار مي شود. بر 
اساس تشريفات كن، زماني كه فيلمي در بخش مسابقه 
شركت مي كند و قرار است اكران شود، س��تاره ها از روي 
فرش قرمز عبور مي كنند. طبق برنامه ستاره ها با ليموزين از 
كاخ مقابل جشنواره به جلوي فرش قرمز آورده مي شوند كه 
عوامل فيلم بايد با لباس رس��مي از روي فرش قرمز عبور 
كنند. عبور عوامل فيلم همراه با ثبت تصاوير عكاسان است 
كه در لحظه براي تمام دنيا مخابره مي شود و از دوربين ها 
تصاوير به صورت زنده در تلويزيون بزرگ محوطه پخش 
مي ش��ود تا هزاران نفري كه پش��ت نرده ها قرار دارند و با 
كمك نگهبانان و پليس ها كنار فرش قرمز قرار ايستاده اند 
بتوانند ستاره ها را تماشا كنند. ديدن افرادي كه دنبال بليت 
مجاني مي گردند تا به تماشاي فيلم بنشينند يا افرادي كه 
لباس هاي عجيب وغريب پوش��يده اند تا توجه عكاسان و 
رسانه ها را به خودشان جلب كنند يا افرادي كه خودشان را 
ش��بيه هنرپيش��ه هاي مش��هور درمي آوردند ت��ا توجه 
كارگردان و تهيه كنندگان را براي كار در سينما جلب كنند 
از تصاوير آشناي كاخ جشنواره است. از طرف ديگر با توجه 
به تهديدهاي امنيتي كه مدتي است اروپايي ها درگير آنند 
نيروهاي محافظت با آرامش كامل و لباس متحدالشكل كار 
خودشان را انجام مي دهند. جاي تعجبي ندارد كه افراد همه 
موبايل به دست در حال عكس گرفتن هستند تا به سرعت 
اين عكس ها را در فضاي مجازي و فضاي شخصي خودشان 
منتشر كنند. اين موارد ذكر شد تا به اين نتيجه برسيم كه 
باوجوداين همه عالقه مند و شركت كننده هاي با ساليق و 
خاستگاه هاي متفاوت در كن، هيچ گونه بي نظمي را در كن 
شاهد نيستيم. فيلم ها به موقع پخش مي شوند هركسي 
وظيفه خودش را به درستي انجام مي دهد. به همين داليل 
اس��ت كه جش��نواره كن داراي اعتباري ويژه  مي ش��ود. 
جشنواره فيلم كن همواره از سال هاي دور تا همين اواخر 
براي ايرانيان خاطرات خوبي به جا گذشته و بايد اميدوار بود 
كه امسال هم اين خاطرات ش��يرين بار ديگر رقم بخورد. 
يكي از آن خاطرات خوش دريافت نخل طالي كن توسط 
استاد عباس كيارستمي اس��ت كه در دوره پنجاهم براي 
فيلم »طعم گيالس« رخ داد. اميدواريم امسال هم جوايز 

خوبي به دست سينماگران ايراني برسد. 

سال ۸5 و سال ۸7 موفق شدم به 
عنوان يك سينماگر در جشنواره 
كن ش��ركت كنم. به نظ��رم ابعاد 
جش��نواره ك��ن بس��يار فراگير و 
تاثيرگذار در بين جش��نواره هاي 
فيلم اس��ت. فضايي كه من آنجا 
ديدم زنده، پر هيجان و سرشار از 
شور و انرژي بود. ش��ايد بتوان يكي از داليل اين موفقيت 
را ارتباطات موثر سينماگران كشورهاي مختلف دانست. 
از سوي ديگر خالقيت زيادي از ساخته هاي سينماگران 
بزرگ دنيا مشاهده مي كرديم. حضور سينماگران ايراني 
در چنين فس��تيوالي مهم در جه��ان از چند جهت حائز 
اهميت اس��ت؛ مهم ترين بخش اين حضور اين است كه 
باعث مي ش��ود جوان ها ترغيب به فيلم س��ازي شوند و 
رش��ته كارگرداني را در دانش��گاه انتخاب كنند. از سوي 
ديگر چني��ن موفقيت هايي باعث انرژي و خوش��حالي و 
سرافزاري سينماگران ايراني مي شود كه براي كشور ما هم 
افتخارآفرين است. يادم مي آيد وقتي سريال »سربداران« 
را مي س��اختم اصغر فرهادي با من تماس گرفت و گفت: 
»از ديدن ساخته شما انرژي زيادي گرفتم.« احتماال االن 
خود آقاي فرهادي مي دانند كه چقدر به هموطنان شان 
حس افتخار و سرافرازي انتقال مي دهند و اين امر باعث 
خوشحالي ما ايراني ها مي شود. پس بدانيم مي توانيم ايراني 
باشيم، سختي متحمل شويم، اما به مراحل باال برسيم و 
براي كش��ورمان افتخار بيافرينيم. اين يعني خواس��تن 
توانستن اس��ت. همان طوري كه آقاي كيارستمي براي 
همه س��ينماگران و آقاي فرهادي الگو بودند امروز آقاي 
فرهادي الگوي همه س��ينماگران هس��تند. اگر ايرانيان 
خارج از كشور را در اين روزها رصد كنيم متوجه مي شويم 
كه اين عزيزان با موفقيت آقاي فرهادي و فيلم هايش در 
جشنواره هاي مختلف احساس سربلندي مي كنند. زماني 
كه نام سينماي ايران در سطح بين الملل مطرح مي شود، 
يعني سطح سينماي ايران و مرتبه و ارج آن باال رفته است. 
زماني كه سينماي ايران و هر سينماگري در جشنواره هاي 
خارجي جايزه مي گيرد و ابعاد بين المللي سينماي ايران 
مطرح مي ش��ود. اين امر باعث مي ش��ود دولتم��ردان ما 
سينما را جدي بگيرند و خوشبختانه تيم جديد مديريت 
سينمايي و در راس آن محمد مهدي حيدريان نسبت به 
مسائل سينما جدي هستند و آن را جدي مي گيرند. اين 

يعني آينده سينماي ايران اميدواركننده است. 

 فرهادي ثابت كرد
خواستن توانستن است

محمدعلي نجفي
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