
تصویربرداری »َرهاوی« به پایان رسید»مرد فراری« استیون کینگ فیلم می شود
گروه سینما و تلویزیون -بهروز شعیبی پنجمین فیلم سینمایی خود را با نام »بدون قرار قبلی« کلید زد.

فیلمبرداری پنجمین فیلم سینمایی بهروز شعیبی به تهیه کنندگی محمود بابایی به تازگی آغاز شده است.»بدون قرار قبلی« 
با نگاهی به داستانی از مصطفی مستور، تازه ترین ساخته بهروز شعیبی فیلمساز سینمای ایران است که در آن داستانی اجتماعی 
و تازه از روابط انسانی را دست مایه ساخت قرار داده است.برخی عوامل فیلم عبارتند از مدیر پروژه: علیرضا رضاداد، نویسنده: 
فرهاد توحیدی، مهدی تراب بیگی، مجری طرح: محمد حسین انصاری، مشاور پروژه: بهزاد هاشمی، مدیر تولید: امیر نشاط، 
مدیر فیلمبرداری: محمد حدادی، دستیار اول فیلمبردار: احمدرضا گودرزی، تدوین: عطا مهراد، عکاس: امید صالحی، مدیر 
صدابرداری: عباس رستگارپور، طراح صحنه: کیوان مقدم، طراح لباس: هدی میرزائی، طراح چهره پردازی: فاطمه کمالی، 
زهرا کمالی، مدیر تدارکات: محمود کریمی، جانشین تولید: کاظم نامنی، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، جلوه های 
ویژه کامپیوتری: میالد فرج الهی، سرپرست گروه کارگردانی و دستیار اول کارگردان: صالح غربی جوان، برنامه ریز: اشکان 

سپهر، منشی صحنه: غزل رشیدی، مشاور تهیه کننده: ایزد مهرآفرین، مشاور رسانه ای: مهرداد معظمی.

گروه سینما و تلویزیون -مستند »آسک« به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری به ۲ جشنواره بین المللی راه پیدا کرد.
فیلم مستند »آسک« به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری در بخش اصلی پانزدهمین جشنواره بین المللی وین اتریش 

به نمایش درمی آید.این جشنواره ۶ تا ۱۳ می ۲۰۲۱ برابر با ۱۶ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار می شود.
همچنین هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند اوکراین پذیرای این اثر خواهد بود.این جشنواره ۲۶ مارس تا ۲ 
آپریل ۲۰۲۱ برابر با ۶ تا ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.مستند »آسک« روایتگر داستان زندگی پیرمرد ٨۰ ساله 
نابینای اهل خنج شــیراز اســت که خداوند نیروی تعبیر خواب به وی داده است. درواقع پیرمرد به کوه می رود و با لمس و 
چشیدن طعم سنگ ها، سنگ موردنیاز خود را پیدا و آن ها را استخراج می کند، سپس با ابزار ابتدایی مانند اره دستی و تیشه، 

ظروف جنوبی مثل سنگ نان پزی و هاون درست و با فروختن آن ها امرار معاش می کند.

گروه سینما و تلویزیون -با قطعی شدن حضور مجید صالحی در »برف آخر« به کارگردانی امیرحسین عسگری لیست 
بازیگران این پروژه سینمایی تکمیل شد.  فیلمبرداری فیلم سینمایی »برف آخر« به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین عسگری 
و تهیه کنندگی حسن مصطفوی پس از قطعی شدن حضور امین حیایی، الدن مستوفی و مجید صالحی به  زودی آغاز می شود.
»برف آخر« نگاهی متفاوت به روزمرگی های یک دامپزشک دارد و عمده سکانس های آن در برف فیلمبرداری می شود.

همچنین تاکنون حضور آرمان فیاض مدیر فیلمبرداری، امید گل زاده طراح گریم، علی نصیری نیا طراح صحنه و لباس، 
امیر حاتمی صدابردار، رضا کشاورزی دستیار اول کارگردان، الله مستوفی برنامه ریز، شیما باقری منشی صحنه، حسن شجاعی 

عکاس، علی بهرمند جانشین تولید و منصوره بسمل به عنوان مشاور رسانه ای در این پروژه سینمایی قطعی شده است.
امیرحسین عسگری برای ساخت فیلم قبلی اش عالوه بر دریافت جوایز داخلی و خارجی موفق به دریافت عنوان آینده 

آسیا و بهترین فیلم در سال ۲۰۱۴ شد.

گروه سینما و تلویزیون - پارامونت پیکچرز قراردادی با ادگار رایت امضا کرده تا اقتباس جدیدی از 
رمان استیون کینگ انجام دهد.»مرد فراری« با اقتباسی جدید به کارگردانی ادگار رایت ساخته می شود.این 
رمان آینده نگرانه استیون کینگ که نویسنده نخستین بار آن را با نام مستعار ریچارد باخمن منتشر کرد، در اقع 
بازسازی فیلم ۱۹٨۷ با بازی آرنولد شوارتزنگر نیست. مایک باکال فیلمنامه این فیلم را بر مبنای برداشتی که 
با همکاری رایت از رمان داشته، نوشته است و به نظر می رسد بیشتر از فیلم قبلی به رمان وفادار باشد.ادگار 
رایت شیفته این رمان شده و در حالی که سال ۲۰۱۷ قرار بود فیلم ساخته شود، اکنون بسیار خوشحال است 
 که این امر عملی می شود. وی گفت اگر می توانست ساخت هر فیلمی را انتخاب کند انتخابش همین فیلم 
می بود.کینگ این رمان را ســال ۱۹٨۲ منتشــر کرده است و هنوز داستانی هیجان انگیز دارد که به نوعی با 

فرهنگ سیاسی و پاپ تلفیق شده و ترکیبی از فیلم سیاسی، علمی تخیلی و ترسناک است.
رایت با نقدهای خیلی خوبی برای ســاخت مســتند »برادران اسپارکس« روبه رو شد که ماه پیش به 
صورت مجازی در جشــنواره فیلم ســاندنس به نمایش درآمد. فیلم بعدی وی »آخرین شب در سوهو« 
بهار اکران می شود.این کارگردان و فیلمنامه نویس بریتانیایی از سال ۱۹۹۴ تاکنون مشغول فعالیت بوده و 
کارگردان و نویسنده فیلم هایی چون »بیبی راننده«، »ته دنیا«، »شان می میرد« و »پلیس خفن« بوده است.نسخه 
قبلی »مرد فراری« به کارگردانی پل مایکل گلیسر در اوایل قرن بیست و یکم می گذرد که آمریکا به دنبال یک 
شکست عظیم اقتصادی با یک حکومت پلیسی اداره می شود. خلبان هلی کوپتر پلیس، بن ریچاردز با بازی 
شوارتزنگر که دستور دارد شورشیان در جستجوی غذا را هدف آتش قرار دهد، از این کار خودداری می کند 
و مقامات برای عوام فریبی، ریچاردز را مسئول کشتار معرفی می کنند و او را به زندانی مخوف می اندازند.

گروه ســینما و تلویزیون - کاوه ســجادی حسینی از معرفی بازیگران جوان به سینما با تولید یک 
مجموعه فیلم کوتاه خبرداد.کاوه سجادی حسینی کارگردان سینما گفت: به تازگی تولید فیلم کوتاه »َرهاوی« 
را به پایان رسانده ام، این اثر از مجموعه فیلم کوتاه »نقش اول« است که بازیگران جلوی دوربین از شاگردان 
بازیگری من هستند، این بازیگران برای اولین بار جلوی دوربین رفته اند.وی بیان کرد: پیش از این ۲ قسمت 
از این مجموعه جلوی دوربین رفته است که شامل »جن« و »کافه خون« بوده است.کارگردان فیلم سینمایی 
»بوفالو« توضیح داد: »َرهاوی« قسمت سوم از این مجموعه به شمار می رود، در واقع هدف از ساخت این 
مجموعه معرفی بازیگران جدید به و نوپا به سینمای ایران است، همچنین ایجاد یک فضای مناسب برای 
پشت سر گذاشتن یک تجربه حرفه ای برای این هنرآموزان بازیگری است. وی تاکید کرد: اولین قسمت 
از این پروژه ۲ سال پیش جلوی دوربین رفت، قسمت دوم نیز تابستان امسال کلید خورد و تصویربرداری 
»َرهاوی« نیز هفته پیش به پایان رسید. هر قسمت داستان مجزا دارد و هر قسمت بین ۵ تا ٨ بازیگر دارد.

این کارگردان سینما تاکید کرد: تمام بازیگران این مجموعه فیلم کوتاه برای اولین بار جلوی دوربین رفته اند 
و شرایط حرفه ای بازیگری را در این مجموعه تجربه می کنند.سجادی حسینی در پایان گفت: در خالصه 
داســتان »َرهاوی« آمده اســت: »َرهاوی آن است که کسی از خوف رهایی یافته باشد.«عوامل فیلم کوتاه 
»َرهاوی« عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: کاوه سجادی حسینی، نویسندگان: راد پورجبار، آرین زرین 
پور، بازیگران: فروه پورعبدی، آرین زرین پور،دستیاران کارگردان: ترمه فرهمند پویا، شایان معماری، دستیار 
فیلمبردار: امیر کتب زاده، منشی صحنه: سمیرا محمدبیگی، عکاس: میالد بهشتی، تصویربردار پشت صحنه: 

کامبیز ندایی، تولید: احمد یگانه، تدارکات: بهزاد فدایی، سرمایه گذار: علیرضا خلیلی فر.

بهروز شعیبی »بدون قرار قبلی« را کلید زد

حضور مستند »آسک« در دو جشنواره بین المللی

»برف آخر« روی شانه های مجید صالحی نشست

سینما و تلویزیون دوشنبه 4 اسفند1399، 10 رجب 1442 ،22 فوریه 2021، شماره 83683

گروه سینما و تلویزیون- اولین 
باری که یک جشــنواره  ســینمایی 
در ایــران برگزار شــده بــه دهه ۴۰ 
خورشــیدی برمی گردد، یعنی سال 
۱۳۴۲. گفته می شود که نام این رویداد 
ســینمایی، ابتدا فســتیوال فیلم های 
آموزنده بوده که پرویز ناتل خانلری 
برای اولین بار واژه "جشنواره" را به 
جای فستیوال به کار می برد و سال ها 
بعد از انقالب هم به جشــنواره فیلم 

رشد تغییر اسم می دهد.
این جشنواره آموزشی امسال ۵۰ 
ساله شــد و در حالی که می توانست 
به پاسداشــت نیم قــرن حضور به 
شــکلی متفاوت و تاثیرگذار برگزار 
شود، هفته گذشــته در مدت تقریبا 
چهــار روز خیلی بی ســروصدا برپا 
و تمام شــد. تصمیم به برگزاری این 
جشنواره در شرایط کرونایی همانند 
تمام جشنواره های دیگری که برگزار 
شــدند این توجیه و انگیزه پنهان را 
می تواند داشته باشد که چون در سال 
آخر فعالیت دولت مســتقر هســتیم 
کمتــر مدیر و دســتگاهی حاضر به 
چشــم پوشــی از اتفاق های ساالنه 

مجموعه خود می شود. 
اگرچه چند روز از پایان اختتامیه 
ایــن دوره و معرفــی برگزیده هــا 
می گــذرد، اما نمی توان نســبت به 
اصــرار به برگزاری "ایــن" دوره از 
جشنواره بی تفاوت بود چرا که دوره 
پنجاهم یک جشنواره بین المللی فیلم 
که عنوان اولین جشــنواره سینمایی 
کشور را با خود یدک می کشد، چنان 
اهمیتی داشــت که سال قبل و پیش 
از برپایــی دوره چهل ونهم، دبیر آن 
دوره جشنواره )وحید گلستان( یک 
هم اندیشی را با حضور تمام دبیران و 
دست اندرکاران این رویداد در موزه 
ســینما برپا کــرد. او که در آن مقطع، 

بخش »در آســتانه پنجاه ســالگی« 
را به جشــنواره اضافه کــرد، معتقد 
بود: »جشــنواره فیلم رشد به عنوان 
قدیمی ترین جشــنواره ســینمایی 
کشــور، یک میراث فرهنگی است 
ولی متناسب با شــیوه ها و ابزارهای 

یادگیری روز نیاز به تحول دارد.«
گلستان درباره ضرورت تحول 
ســاختار جشنواره رشــد که توسط 
ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
وزارت آموزش و پــرورش برگزار 
می شــود، تأکید کرده بود: »امروزه 
نــگاه به شــیوه های یادگیری علم و 
هم زیرســاخت های تولید و پخش 
فیلم بــا توجه به زیرســاخت های 
پســا اینترنتی دچار تحول عمده ای 
شده اند. جشنواره رشد هم که در نوع 
خود اولین در ایران و آســیا بوده و در 
جهان از جایگاه تخصصی معتبری به 
عنوان جشنواره فیلم های آموزشی و 
کاربردی برخوردار است، نمی تواند 
نســبت به این تحول بی اعتنا بماند. 
بنابراین نگاه ما به برگزاری جشنواره 
فراتــر از یک مأموریــت اداری، در 
راســتای سند تحول وزارت آموزش 
و پــرورش و تغییرات مهم در فرایند 
یادگیری و نیاز نسل جدید می باشد 
لذا در این مسیر از همفکری تک تک 
کارشناســان، هنرمندان و مخاطبانی 
که دغدغه تحول در ساختار آموزش 
کشــور را دارند اســتقبال خواهیم 

نمود.«
امــا گــپ و گفت بــا برخی 
فعاالن و دســت اندکاران این حوزه 
نشــان می دهــد آنچه بــرای دوره 
پنجاهم انتظــار میرفت، اتفاق نیفتاد 
و این ســوال مطرح است که اگر این 
جشنواره امسال برگزار نمی شد برای 
اعتبار جشــنواره ای بــا این قدمت و 
این جایگاه بهتر و مفیدتر نبود؟ آن ها 

معتقدند جشنواره فیلم رشد بر خالف 
اسمش، از جهات مختلف رشد کافی 

نکرده است.
یکی از اســتدالل ها این اســت 
که اساســا فیلم آموزشی یک مسئله 
بینارشــته ای اســت که در تولید آن 
ویژگی هــای کامال متفاوتــی باید 
درنظر گرفته شود، یعنی یک سو وجه 
آموزشی ماجراســت و سوی دیگر 
وجه هنری که نمی توان اهمیت آن را 
نادیده گرفت و اتفاقا همین تناقض ها 
سبب شــده این جشنواره پس از ۵۰ 
سال رشــد کافی نکند و نیازمند یک 

تحول اساسی در ساختار باشد.
فیلم آموزشــی معمــوال یک 
محصول گران قمیت بوده که با تغییر 
شــرایط در سال های اخیر، تولید و به 
ویــژه انتشــار آن در فضای اینترنت 
ســهل و ممکن شده و بســیاری از 
هزینه ها نیز کمتر شــده است. همین 
نکته سبب می شــود که جشنواره به 
شــکلی جدید و مطابق با نیاز امروز 
بــه عنوان حلقه میانــی تولید و بازار 
جدید فیلم آموزشــی بر خط نیاز به 
تغییر داشته باشد و حتی البته در همین 
شــرایط کرونایی هم می توانســت 
به شــکلی بهتر بســتر تغییر را ایجاد 
کند، اما با ســکوت وکم خبری ای که 
جشنواره امسال در آن برگزار شد، به 
نظر نمی رســد چنین چیزی محقق یا 

دست کم شروع شده باشد.
البتــه حســن ملکــی - رئیس 
ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 

آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
و رییس شورای سیاست گذاری دوره 
پنجاهم جشنواره - نظر دیگری دارد 
و در نشست خبری این رویداد گفته 
است: »امســال سرنوشت جشنواره 
بین المللی فیلم رشد در پیوندی عمیق 
با تحول سازمانی قرار خواهد گرفت، 
زیرا بر اساس پایش های انجام شده، 
امــروز همه ما می دانیم که بیش از ۷۰ 
درصد یادگیری دانش آموزان از طریق 
بصری شکل می گیرد بنابراین شکل 
یادگیری و تحول برنامه های درسی با 
خروجی این جشنواره مرتبط خواهد 
بود. بدیهی اســت که اگر ما بخواهیم 
در قلب یادگیرنده، اطمینان و آرامش 
ایجاد کنیم، باید بتوانیم از قوه بصری 
او اســتفاده کنیم و ایــن امکان جز با 
اســتفاده از بســته های تربیتــی ما و 
در قالب فیلم های آموزشــی میســر 
نمی شــود، به همین خاطــر آثار این 
جشــنواره در روند آموزش ما، یک 

جایگاه اصلی و معنادار دارد.«
او همچنین نتیجــه پایش های 
انجام شــده را این طور توضیح داد: 
»پایش و بررســی ۴۹ دوره گذشته 
جشــنواره به شــکل کارشناســانه 
و بــا نــگاه آسیب شناســی از دیگر 
تفاوت های این دوره به شمار می رود. 
تالش ما بر این اســت که نتیجه این 
پایش و بررسی را طی دوره جشنواره 
در اختیــار مدعوین و مخاطبان قرار 
دهیــم، بنابراین از فیلم های ۴۹ دوره 
پیشــین جشــنواره نیز در بسته های 
تربیتی و یادگیری اســتفاده خواهد 
شــد و پس از کسب اجازه و مالکیت 
معنوی از ســازندگان اثر، این آثار نیز 

وارد عرصه خواهند شد.«
برخی کارشناس های این حوزه 
معتقدند، جشــنواره فیلم رشــد نه 
تنها به یک خانه تکانی اساســی نیاز 

دارد بلکه باید بــا نگاهی جدی تر و 
تخصصی تر به فیلم های آموزشی و با 
بودجه مناسب و استفاده از نیروهای 
متخصص سبب توسعه خود شود، اما 
آنچه در ۵۰ سالگی جشنواره گذشت 
بیشــتر یک عقبگرد ۲۰ ســاله بود و 
استانداردهای الزم را برای رویدادی 
در این نام و جایگاه نداشت؛ جشنواره 
ای کــه اختتامیه آن بدون ذکر دلیل و 
بدون اطالع رسانی خاصی یک روز 
زودتر -۲٨ بهمن - برگزار شــد و از 
نمایش بر خط معمول هم برخوردار 

نبود!
در این باره شــاید بد نباشــد به 
انتقاد وحید گلستان، دبیر پیشین این 
جشنواره اشاره شــود که در صفحه 
شــخصی خود با بیان اینکه اتفاقی از 
شروع جشنواره مطلع شده، نوشت: 
»یک ســال و نیم پیش در ۶ شهریور 
۱۳۹٨ زمانی که هنوز جشــنواره ۴۹ 
رشــد تازه فراخوان داده بود )و البته 
کرونا هم نبود(، ضرورت یک تغییر 
جدی در ســاختار جشــنواره رشد 
باعث شــد که در موزه ســینما )باغ 
فردوس( اولین نشســت در آستانه 
۵۰ سالگی را برگزار کنم. برای تغییر، 

برای به روز شدن...
حــرف اساســی این بــود که 
ضرورت این تغییر بدیهی اســت و 
به بیش از یک ســال زمان نیاز دارد، 
پیشــنهاد اولیه ای داده شــد و از اهل 
خرد و پیشکســوتان برای این تغییر 
مشــاوره و حمایت خواســتیم... اما 
متاسفانه نگذاشــتند ادامه پیدا کند... 
گاهــی مقاومت برای نشــدن، حتی 
نشــدن تالشی که همه می ستایندش 

زیاد است.
چقدر این ســالها برایش تالش 
کرده بودیــم و چه خیانتی در امانت 

کردند... به امید روزهای بهتر.«

درست است که کرونا خیلی چیزها را در این یک سال تعطیل کرد، اما با همه قدرتش، 
زورش به بعضی ها از جمله جشنواره های سینمایی نرسید و به این ترتیب ، قدیمی ترین جشنواره سینمایی 

کشور چنان سوت و کور به پایان رسید که خاطره 50 سالگی اش برای همیشه ماندگار شد.

چه بر سر قدیمی ترین جشنواره 
فیلم ایران آمده است!

گروه ســینما و تلویزیون- در 
اینجا کارگردان هایی را می شناسید که 
بیشترین تعداد فیلم را در لیست ۲۵۰ 

فیلم برتر IMDb دارند.
وب ســایت IMDb شــاید 
یکــی از بهترین منابع باشــد که در 
آن می توانیــم، ببینیم چه نوع فیلم ها 
و آثــار تلویزیونــی در حال حاضر 
محبوب هستند. مهمترین ویژگی که 
وب ســایت IMDb دارد این است 
که ۲۵۰ فیلمی که بیشــترین امتیاز را 
در تاریخ ســینما دریافت کرده اند، 
طبقه بندی کرده اســت.بدون شک 
بیشتِر این آثار توسط کارگردان های 
فیلم های کالســیک ساخته شده اند. 
از طرف دیگــر، کارگردان هایی هم 
در این لیســت قرار دارند که حرفه 
خــود را چند دهه قبل آغاز کرده اند. 
بعضی ها فیلم های بیشتر و بعضی از 
آن ها فیلم های کمتری دارند. در اینجا 
با این کارگردان ها آشنا خواهید شد.

بیلی وایلدر – ۵ فیلم
بیلی وایلــدر در بین بزرگترین 
فیلمســازان تاریخ سینما است. وی 
با جوایــزی که دریافــت کرده این 
موضوع را ثابت کرده اســت. وایلدر 
۲۱ بار نامزد دریافت جایزه اســکار 
شده و از این بین ۶ جایزه را تصاحب 
کرده است. در آثار سینمایی او می توان 

فیلم هایی زیادی در گستره  ژانر های 
مختلف یافت. فیلم های »شــاهدی 
برای تعقیــب«، »بلوار سانســت«، 
»آپارتمــان«، »غرامــت مضاعف« و 
»بعضی ها داغ دوســت دارند« از آثار 
اوســت که در لیست ۲۵۰ فیلم برتر 

قرار دارند.
هایائو میازاکی – ۵ فیلم

از  یکــی  قطعــا  میازاکــی 
مشــهورترین انیماتور های تاریخ و 
استودیو جیبوری هم یکی از شناخته 
شــده ترین اســتودیو های سازنده 
انیمیشن در جهان است. دنیایی که او 
در انیمیشن هایش به تصویر می کشد 
حیرت انگیز اســت. آثار کارگردانی 
شده توســط او که در بین ۲۵۰ فیلم 
برتر هستند »شهر ارواح«، »شاهزاده 
مونونوکه«، »قصــر متحرک هاول«، 
»همسایه من توروتو«، »نائوشیکا از 

دره باد« هستند.
کوئنتیــن تارانتینــو – ۵ 

فیلم
از بین فیلم ســاز های معاصر، 
کوئنتیــن تارانتیو بیــش از هرکس 
 IMDb دیگری در لیست ۲۵۰ تای
فیلــم دارد. عالقه او به فرهنگ عام، 
خشونت و شــوخ طبعی تاریک در 
این امر بی تاثیر نبوده است. فیلم های 
تارانتینو که در این لیست قرار دارند 

شامل »داستان عامه پسند«، »جنگوی 
زنجیــر گسســته«، »حرامزاده های 
لعنتی«، »سگ های انباری« و »بیل را 

بکش ۱« می شود.
آلفرد هیچکاک- ۶ فیلم

دیگر کارگردان کالســیکی که 
بیشترین فیلم را در لیست ۲۵۰ تایی 
دارد، کســی جز اســتاد تعلیق یعنی 

آلفرد هیچکاک نیست. هیچکاک در 
لیست بلند باالی فیلم هایش، ۵۰ فیلم 
را کارگردانی کرده که هم از ســوی 
منتقدان و هم مخاطبان مورد استقبال 
قرار گرفته است. ۶ فیلم او در لیست 
IMDb، »روانــی«، »پنجره عقبی«، 
»شمال از شمال غربی«، »سرگیجه«، 
»ام را به نشــانه مرگ بگیر«، »ربه کا« 

هستند.
آکیرا کوروساوا- ۶ فیلم

هموطن  کوروســاوا،  آکیــرا 
میازاکی، تاثیر زیادی در دنیای سینما 
داشته اســت. به حدی که فیلم های 
او از بهترین های تاریخ محســوب 
می شوند و تعدادی از فیلمساز ها از او 
برای ساخت آثارشان الهام گرفته اند. 

ایــن موضــوع در فیلم ســینمایی 
»هفت دالور« کامال دیده می شــود. 
 IMDB فیلم هــای او در لیســت
عبارتند از »هفت سامورایی«، »باال و 
پایین«، »بهشت و دوزخ«، »زیستن«، 

»آشوب«، »یوجیمبو«، »راشامون«.
چارلی چاپلین- ۶ فیلم

چارلی چاپلیــن قطعا یکی از 

جذاب ترین گزینه های این لیســت 
اســت؛ چرا که نه تنها یک کارگردان 
بــزرگ بود بلکه به همــان اندازه در 
زمینه بازیگری موفق بود. بازیگری 
که می توانست شخصیت های کمدی 
و درام را بازی کند، تعجبی نیســت 
که فیلم های زیــادی با رتبه های باال 
در این لیســت داشته باشد. فیلم های 
او شــامل »عصر جدید«، »روشنایی 
شهر«، »دیکتاتور بزرگ«، »پسر بچه«، 
»جویندگان طال« و »ســیرک« در بین 

۲۵۰ فیلم تاریخ قرار دارند.
استنلی کوبریک – ۷ فیلم

اســتنلی کوبریــک، قطعــا از 
کارگردان هایــی نبود که فیلم هایش 
در حجم وســیعی مورد اســتقبال 
قــرار بگیرند. کار های او یکی پس از 
دیگری مــورد نقد قرار می گرفتند و 
حتی با وجــود اینکه تا به حال برای 
کارگردانی فیلم هایش اسکار نگرفته 
اســت از بزرگترین کارگردان های 
تاریخ محســوب می شود. فیلم های 
برتر او شــامل »درخشــش«، »دکتر 
اســترنج الو«، »راه افتخار«، »قالف 
تمام فلزی«، »پرتغال کوکی«، »۲۰۰۱؛ 
یک ادیسه فضایی« و »بری لیندون« 

می شود.
 ۷ – مارتین اسکورسیزی 

فیلم

با وجود اینکــه چند فیلم غیر 
موفق در زمینه تجاری دارد، به عنوان 
یکــی از بهترین هــا در ژانر خودش 
)جنایی( و ســینما شمرده می شود. 
او در طی دهه هــای زیادی فعالیت 
داشــته و هر بار موضــوع جدیدی 
را به پرده نقــره ای می اورد. »رفقای 
خوب«، »رفتگان«، »راننده تاکسی«، 
»جزیره شاتر«، »گرگ وال استریت«، 
»کازینو« و »گاو خشمگین« فیلم های 
اسکورســزی در لیســت برتریــن 

هاست.
کریستوفر نوالن – ۷ فیلم 

می توان گفت که کریســتوفر 
محبوتریــن  از  یکــی  نــوالن 
کارگردان هاســت و در ایــن زمینه 
بی رقیب اســت. فیلم های او ترکیبی 
از آثــار بــالک باســتر و خط های 
داســتانی پیچیده و عمیق اســت که 
هــر نوع مخاطب و ســینما رویی را 
به خود جلب می کند. در طی سال ها 
او نشان داده که توانایی ساخت فیلم 
در ژانر های مختلف را دارد. او هفت 
فیلم در لیست ۲۵۰ تایی دارد. »بتمن 
آغــاز می کند«، »شــوالیه تاریکی«، 
»شوالیه تاریکی بر می خزد«، »تلقین«، 
»میان ستاره ای«، »حیثیت« و »ممنتو« 
فیلم های او هستند که حتی در آینده 

می تواند به تعداد آن ها اضافه کند.

کارگردان هایی که بیشترین امتیاز را در تاریخ سینما دریافت کرده اند!

یکی از اســتدالل ها این اســت که اساســا فیلم آموزشی یک مســئله بینارشته ای 
اســت کــه در تولیــد آن ویژگی های کامــا متفاوتی بایــد درنظر گرفته شــود، 
یعنی یک ســو وجه آموزشــی ماجراســت و ســوی دیگر وجه هنری که نمی توان 
اهمیــت آن را نادیــده گرفت و اتفاقا همین تناقض ها ســبب شــده این جشــنواره 
پس از ۵0 ســال رشــد کافی نکند و نیازمند یک تحول اساســی در ســاختار باشد.


