اﻣﮑـﺎن ﻗـﺮار دادن ﺑﺨـﺶ ﺧـﺎرج از
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن ﺑﺨﺶ ﺧﺎرج از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب داوران ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ داروﻏﻪ زاده در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب داوران
اﯾﻦ دوره از ﺟﺸﻨﻮاره و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪی در ﻫﯿﺎت
داوران ﺻﺤﺖ دارد؟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری را
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ داوران ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ٬اﻣﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪی ﺻﺤﺒﺘﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻮدم ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻓﺮﻫﺎدی داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ ﺑﺮای داوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﻤﮑﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ وﻟﯽ
اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﻨﻮز داوران را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ
راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻓﺮﻫﺎدی را ﻫﻢ ﺧﻮدم ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدم.
داروﻏﻪ زاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره اﻧﺼﺮاف ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ﮐﻮﺗﺎه از ﺷﺮﮐﺖ
در ﺟﺸﻨﻮاره و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ﺟﻮان و اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﺧﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺪوﯾﻦ دوﺑﺎره ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره زﻣﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد دوﺳﺘﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺴﺎل ﭼﻬﺎر ﻓﯿﻠﻢ در ﺟﺪول ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ  ۵ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد رﺳﯿﺪﯾﻢ.
داروﻏﻪزاده در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ داودﻧﮋاد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ« 2آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺎرج از

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ وﺟﻮد دارد؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪول ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺑﺨﺶ ﺧﺎرج از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ
و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ دارﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ
اﺻﻼ ً ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﯿﻨﻤﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
در ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺟﺸﻨﻮارهی ﻓﺠﺮ
در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

