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در گفتوگو با «ایران» از شرایط
امروز سینمای ایران و فضای سؤال
برانگیز پشت پرده آن گفت
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آمــار فیلمهــای خــوب کــه در ســبد
اکــران بــاال مــیرود ،تنــور رقابــت
داغتــر میشــود و البتــه فضــای
تبلیغاتــی هــم فعالتــر .فضــای
تبلیغــات امــا همیشــه واقعی نیســت
و گاه آنقــدر کاذب اســت کــه فرهنــگ
را بــه چالــش کشــیده و بــازار رقابتــی
ناســالم میســازد .بــا آغــاز اکــران
عیــد فطــر امســال و نمایــش عمومــی
چنــد فیلــم شــاخص ،همانطــور کــه
انتظــار میرفــت فضــای دوقطبــی
ایجــاد شــد و اعتــراض بــه ناعدالتــی
در تخصیــص ســالنهای ســینما و
بیلبوردهــای تبلیغاتــی و ...را در پــی
داشــت .همچنیــن در اتفاقــی عجیب
یک فیلمســاز از استخدام روباتهای
کامنتگــذار علیــه فیلمهــای در حال
اکــران خبــر داد .تبلیغــات فریبنــده
و تخریبــی و بــاال گرفتــن زمزمههــا
دربــاره مســائل پشــت پرده در ســینما
موضوعــی اســت کــه در گفتوگــو بــا
محمد مهدی عســگرپور ،کارگــردان و
تهیهکننــده ســینما مطــرح کردهایــم.
بخشــی از ایــن گفتوگــو را در زیــر
میخوانید و مشــروح آن را در شــماره
فــردا روزنامــه ایــران خواهیــد خوانــد.
ëëدغدغه فروش امری طبیعی برای
گــردش ســرمایه و حفــظ صنعــت
سینماســت امــا در چند ســال اخیر
تکاپــو بــرای فــروش بیشــتر آنقــدر
پررنــگ شــده کــه فضــای رقابتــی
ناســالم بیــن فیلمهــا ایجــاد کــرده
و کار بــه تبلیغــات تخریبــی رســیده

است؛ اقداماتی که بهطور طبیعی از
مناسباتسالمفرهنگیفاصلهدارد.
به اعتقاد شما عمده دلیل ایجاد این
فضای ناســالم رقابتی در وضعیت
امروزاکرانچیست؟
در شــرایطی کــه حوزههــای سیاســی
و اجتماعــی و ...درگیــر ایــن فضــای
ناســالم اســت عجیــب اســت کــه
توقــع داشــته باشــیم ســینما فــارغ از
ایــن مســائل ،در وضعیــت طبیعــی
بــوده (مقصــود بخــش عرضــه
اســت و نــه تولیــد) و دغدغــه فعــاالن
آن هنــر و ارتقــای ســطح فرهنگــی
باشــد .بــر حســب همیــن شــرایط
افــرادی وارد ایــن حــوزه شــدهاند کــه
کارشــان بیزینــس و تجــارت اســت و
طبیعــی اســت کــه در وهلــه اول بــه
کســب درآمــد فکــر کننــد .تــا چنــد
ســال پیــش وقتــی کســی تصمیــم
میگرفــت حرکــت اجتماعــی و
فرهنگــی در حــوزه ســینما انجــام
دهــد امیــد داشــت همــه همــکاران
فعاالنــه و خیرخواهانــه همراهــش
شــوند امــا اآلن اگرچــه برخــی شــخصاً
فعالیتهــای خیرخواهانه هــم دارند
امــا چنیــن همراهی و حرکــت گروهی
در ســینما امــری محــال شــده چــون
اولیــن پارامتــر در همــه مناســبات
مســأله مالــی شــده اســت .پــس
مشــکل فقــط در ســینما نیســت بلکــه
فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت .این
رفتارهــا تبعــات بــاور ملتــی اســت کــه
بخشــی از آرمانهایــش از دســت رفتــه
و بــا واقعیتهــای تلــخ در جامعــه
روبـهرو شــده اســت .در چنین فضایی
طبیعتــاً نمیتــوان شــاهد رقابــت
منصفانــه در ایــن حوزههــا بــود .دیگــر

کشــورها بــه صراحــت بــاور دارنــد کــه
بــا عرصــهای مواجهنــد کــه کســب
درآمــد حــرف اول را میزنــد و نــه
بحثهــای آرمانــی بنابرایــن تــاش
میکننــد قانــون مناســب بــا آن را
تصویــب کننــد تــا بــا جنگلــی مواجــه
نشــوند کــه همدیگــر را میدرنــد و
خــون و خونریــزی راه نیفتــد .قانــون
میگذارنــد تــا حــق و حقــوق هــر کــس
معلــوم شــود امــا مــا چنیــن مــوارد
قانونــی نداریــم چــون فکــر میکنیــم
در جامعــه آرمانــی داریــم زندگــی
میکنیــم ،در صورتــی کــه مختصــات
جامعــه مــا دیگــر آرمانــی نیســت.

چرا بــا وجود مکانیزه شــدن فروش
بلیت همچنــان با آمار نادرســت و
غیرواقعی مواجه هستیم .در اولین
روز اکــران عید فطــر در ابتــدا اعالم
شــد که فیلم «سرخپوســت» فیلم
پرفروش روز بوده اســت و بعد از آن
برخی کانالها با تکذیب این خبر از
صدرنشینی «ما همه با هم هستیم»
خبردادند.
بلــه ایــن مشــکل صنــف هــم هســت.
قبــاً بایــد آمــار و ارقــام را از دولــت
میگرفتیــم امــا اآلن صنــف وجــود
دارد و اتفاقــاً صنــف بایــد مراقبــت
کنــد امــا ایــن را هــم در نظــر بگیریــد

دیگر کشورها به صراحت باور دارند که با
عرصهای مواجهند که کسب درآمد حرف اول
را میزند و نه بحثهای آرمانی بنابراین تالش
میکنند قانون مناسب با آن را تصویب کنند
بــرای ایــن جامعــه بایــد دوبــاره قانون
نوشــت .در ایــن شــرایط نمیتوانیــم
همکارانمــان را بــه تقــوای الهــی
توصیــه کنیــم و بگوییــم کــه در ایــن
حرکــت فرهنگــی اعمــال خــوب و
انســانی را رعایــت کننــد ،حداقــل یــک
نفــر جنــگ و بــازی راه میانــدازد و
بقیــه را هــم درگیــر میکنــد.
ëëامــا شــفافیت در برخــی مســائل
کــه اتفاقــاً بــرای ســینمای امــروز با
ســابقه  40ســاله پــس از انقــاب امر
معمولی اســت ،میتواند گرهگشــا
باشــد .به عنــوان مثال همیــن ارائه
آمار دقیق از میــزان فروش فیلمها.

کــه برخــی از اصنــاف دچــار همــان
مســائلی هســتند کــه پیــش از ایــن
گفتــم .بخصــوص صنفهایــی کــه
گــردش پــول در آن شــغل ،آدمهــا را
بــه جــان هــم میانــدازد .بیســت ســال
اســت تهیهکنندههــا بــا هــم دعــوا
دارنــد ،صنــف پخشکننــدگان شــکل
نمیگیــرد ،شــکل هــم کــه میگیــرد
هــر گــروه منکــر گــروه دیگــر میشــود.
همــه اینهــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه
مقــام تنظیمکننــده و مقرراتــی کــه
باعــث میشــود صنــف تشــکیل شــود
و فعالیتــش را درســت انجــام دهــد
وجــود نــدارد.
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ëëبــا شــروع فصــل جدیــد اکــران،
رکوردشکنی فیلمها بحث محوری
اخبار این حوزه میشود .کانالهای
خبــری و فضــای مجــازی بــا ارائــه
آمــار بعضــاً غلــط روی این مســأله
آنقــدر مانــور میدهند کــه رضایت
مخاطب و کیفیــت فیلم فراموش
میشود.فروشخوبدلیلبرخوب
بودن فیلم نیســت اما همین اخبار
فضای تبلیغاتی برای فیلمها ایجاد
میکند .در چنین فضایی رسانههای
جدیتــر و بخصــوص منتقــدان
چگونــه میتوانند بــه مرجعی برای
مخاطبانعامتبدیلشوند.
تأکیــد مــن بــاز هــم بــر همــان اصلــی
اســت کــه گفتــم .نمیشــود توقــع
داشــت کــه یــک جریان غلــط به بخش
منتقــدان کــه رســید اصــاح شــود.
تعــداد کمــی از منتقــدان و نویســندگان
ســینمایی شــناخته شــده هســتند و
تــاش میکننــد جانــب انصــاف را
رعایــت کننــد و نقش مرجعیــت را هم
دارنــد امــا تعــداد زیــادی از نویســندگان
در حــوزه ســینما فاقــد این مشــخصات
هســتند .در جشــنواره فیلــم فجــر
حــدود  2هــزار صندلــی بــه منتقــدان
اختصــاص پیــدا میکنــد در حالــی کــه
تعــداد منتقــدان جــدی بــا ارفــاق بــه
بیــش از  20نفــر هــم نمیرســد .تعــداد
زیــادی از همیــن  2هــزار نفــر در یــک
گوشــه در اتاقــی نشســتهاند و بــا وجــوه
دریافتــی پخــش کننــده یــا کارگــردان
بــدون ایــن که فیلــم را بفهمند فضایی
ایجــاد میکننــد کــه در جهــت منافــع
آنهــا کاربــرد هــم دارد .در ســالهای
اخیــر تعــدادی از آنهــا خیلــی تخریبــی
و فحاشــانه عمــل میکننــد .بــرای مــن
عجیــب ایــن اســت کــه برخــی از آنهــا
از کجــا پــول میآورنــد .مــن شــخصی
را میشناســم کــه ســامانه پیامکــی
و ســایت دارد و معمــوالً بــه دیگــران
دشــنام میدهــد ،برایــم جالــب بــود
کــه زیســت ایــن آدم چطــور اســت
چــون ایــن نــوع فعالیتهــا هزینــه
باالیــی دارد ،در حالــی که فهمیدم آدم
پولــداری هــم نیســت .ایــن حجــم پــول
بــرای تخریــب مجموعــه ســینما از کجا
میآیــد ســؤال اســت.

