هیــأت انتخابــی کــه قــرار اســت فیلمها را بــه لحاظ
کیفیــت هنــری و فنی انتخــاب کنــد ،چه ترکیبــی باید
داشته باشد؟
مهــدی صبــاغزاده :به نظر مــن کمیته انتخــاب باید تعدادی
فیلــم شــناس و ماهــر باشــند و شــناخت کافــی از ســینما داشــته
باشــند .کمیتــه انتخاب اکثــراًممیزی هســتند بجز دو ســه نفر که
در بخــش خصوصی فعالیــت میکنند ،بقیه ممیزی هســتند که
ببیننــد این فیلم ایراد دارد یا نه و اصالً نشــان بدهیــم یا ندهیم و
البته هر ســال هم این مســائل وجود دارد و تنها مربوط به امسال
نیســت .سه ســال پیش که من در کمیته انتخاب بودم آقا و خانم
محمودی رأی آورده بود اما دبیر جشــنواره ،معتقد بود این فیلم
ضــد ارزشهای نظام اســت و نباید دیده شــود .هــر چقدر هم که
ما اصــرار کردیم که اتفاق خاصی در این فیلــم نمیافتد اما دبیر
جشــنواره قبــول نکردند بــه هرحــال کمیته انتخاب هــم تا حدی
میتواند فشار بیاورد و نظر خود را اعالم کند.

عکس :امیر رجبی /ایران

مختصات میتوان خوب برگزار کرد به شــرط اینکه سیاســتگذاری
فرهنگی وجود داشــته باشــد .سیاســتگذاری فقط به معنای اعالم
برنامــه نیســت ،اعالم برنامه قدمهای ابتدایی اســت که خواســت
اجرایی و مدیران موفق میخواهد و توافق برای رســیدن به اهداف
مشخص شده نیاز دارد .اینکه ما میخواهیم به این اهداف برسیم
نه اینکه نزدیک جشــنواره دست و دل مدیر بلرزد که اگر فیلم فالن
فیلمســاز بیایــد چقدر جنجــال خواهیم داشــت؛ گویی همــواره در
حال رودربایستی هستیم .باید سیاستهایمان را اعالم کنیم و پای
سیاستهایمان بایستیم و این را هم نباید فراموش کرد که اگر قرار
باشد همه را راضی نگه داریم قطعاً عدهای ناراضی خواهند ماند.
حســین نــژاد :همــه ایــن ســؤاالت بــه یــک ســؤال کلیتــر بــاز
میگردد؛ اینکه ما چه مأموریتی برای جشــنواره داریم و برای چه
ســینما و چه اهدافی جشــنواره برگزار میکنیم و پس از آن ســؤال
کنیم که این جشنواره باید دولتی باشد یا خصوصی .اگر قرار است
دولتی باشــد دولت باید چقدر دخالت کند .تمامی این مسائل را
چارچوب و چشــمانداز کلی تعیین میکند .ممکن اســت در یک
چارچوب منســجم تبیین شــده به این تصمیم برســیم که خوب
است جشــنواره فیلم فجر دولتی و ملی باشد و پاسخگوی آن هم
دولت باشد اما همین چارچوب ایجاب میکند که ما جشنوارهای
دیگر در مقطعی دیگر داشــته باشیم بدون دخالت دولت .چون
االن این چارچوب وجود ندارد نمیتوان گفت این جشنواره فیلم
فجری که داریم دولتی باشد یا خصوصی .در اغلب جشنوارههای
شــناخته شده دنیا اینگونه نیست که دولت دخالتی نداشته باشد
بلکــه دولت یــا وزارت فرهنــگ آن کشــور دخالت دارنــد .در اکثر
جشــنوارهها هم شهردارها اختیاردار هســتند و جشنواره را بیشتر
برای رونق و برند شدن شهرشان برگزار میکنند.
صبــاغزاده :زمانــی جشــنواره فیلــم فجــر بینالمللــی بــود و
رقابــت وجــود داشــت و فضــای نخبــه گراتــری هــم بود امــا االن
جشــنوارهای وجود ندارد بلکه بیشتر جشنی است که هرسال هم
با ســلیقهای خاص برگزار میشــود .وقتی دبیر جشنواره از طرف
دولت انتخاب میشــود و خانه سینما هم بودجه خود را از دولت
میگیرد ،مسلماً سلیقهای برخورد میشود.

شاهین امین:
بعد از سیر قابل
تشخیصی که جشنواره
در دهه  60داشت
همه چیز از نو اتفاق
افتاد ،انگار که دوباره
چرخ را اختراع
میکنیم .از اوایل دهه
 80مدام مأموریت
جشنواره خلط شده
است و بیشتر شبیه به
دورهمی شده است.
وقتی هم دورهمی
است همه طلبکارند
و میگویند چرا من
نباشم و فیلم من به
نمایش درنیاید

ترکیــب هیــأت انتخــاب امســال را چطــور ارزیابــی
میکنید؟
امین :از ایــن هیأت انتخاب خروجی خــوب میتواند دربیاید
و همچنیــن میتوانــد درنیایــد .ایــن هیــأت انتخاب هم میشــد
خروجــی بهتــری داشــته باشــد به شــرط اینکــه هدف جشــنواره
مشــخص باشد .تا زمانی که چشمانداز جشنواره مشخص نباشد
هــر انتخابــی حواشــی و ســوءتفاهماتی در پی دارد .البته میشــد
کســان دیگــری هم در ایــن هیأت انتخاب حضور داشــته باشــند.
ت و بــا ســایق متنوعتر ســینمایی حضور
کاش آدمهــای متفــاو 
داشــتند .مقصودم این نیســت کــه این هیأت انتخاب ســینمایی
نیســت بله خانم آبیار را میشناســم و اطمینــان دارم که نظرات
سینماییشــان را صریح اعالم میکنند .آقای سیدضیاء هاشمی
هم همینطور هســتند اگر چه شاید نظراتشــان قرابتی با دیدگاه
مــن نداشــته باشــند .امــا کاش ترکیــب ،ترکیــب متنوع تــری بود
و دیدگاههــای متفــاوت تــری هــم حضــور داشــتند .بایــد بــه این
نکتــه هم توجه کنیم کــه خیلی اوقات ترکیب ایــن هیأتها بنا بر
رودربایستیهای حرفهای و مناسبات غیرحرفهای بیرونی شکل
میگیرد اما در کلیت تا وقتی که مأموریت جشــنواره را مشــخص
نکنیم تفاوتی ایجاد نخواهد شد.
صباغ زاده :فکر میکنم این جشنواره بیشتر سیاست زده شده
اســت و این تفکر وجود دارد که به جشنواره فجر جوانتر نگاه کنیم
که البته من هم به آن معتقدم؛ چرا که نســل عوض شــده است و
جوانهای تازه نفس فکرهــا و ایدههای خیلی خوبی دارند و باید
بــه آنها میــدان داد ولی از طرف دیگر هم نبایــد نخبهها را نادیده
بگیریــم .عملکرد هیــأت انتخاب این دوره از جشــنواره برای من
ســؤال برانگیز بود .وقتی علت رد شــدن «خانه کاغــذی» را جویا
شــدم گفتند که نفهمیدهایــم .حرف من این اســت که وقتی یک
فیلمی را نفهمیدند چرا داوری میکنند؟
حســین نژاد :وقتی میگویید هیأت انتخاب باید برای انتخاب
معیار داشــته باشد مفهوماش این است که از نظر ایشان نداشته
و بعد میپرسم مالک شما چیست؟ میگوید فیلم خودم .اینکه
دلیل معیار نداشــتن هیأت انتخاب ،انتخاب نشــدن فیلم شــما
باشد که استدالل درستی نیست.
برای رفع ســوءتفاهمها شــما توضیح دهید که هیأت
انتخاب چه مالکها و معیارهایی را مد نظر داشت؟
حســین نــژاد :زمانــی کــه از مــن دعــوت شــد تــا در ترکیــب
هیــأت انتخــاب حضــور داشــته باشــم بــه دلیل ســفری کــه باید
میرفتــم ،قبول نکردم ،اما اهل ســینما از ما خواســتند که در این
ترکیــب حاضر باشــیم تا از منافع ســینما دفاع کنیــم و در نهایت
پذیرفتم .خانم آبیار و ســیدضیاء هاشــمی را چون همکار بودیم
میشــناختم ،جمــال امیــد کــه از قدیمیهــای این حوزه بــود اما
شــناختی از حجتاالسالم مرقاتی نداشــتم و دربارهاش تحقیق
کــردم تــا بیشــتر بشناســم .از مواضع غیرســینمایی آقــای افروغ
شــناخت داشــتم و یکــی از نقطه نظرات ســینمایی ایشــان را هم
خوانــده بــودم .البتــه در ابتــدا هــم قــدری موضع منفی نســبت
به ایشــان داشــتم .باید بــا آقــای افــروغ و کرمی صحبــت کنید تا
متوجــهشــوید که دیــدگاه خوبــی راجع به ســینما دارنــد .وظیفه
خود میدانســتیم که قبل از شــروع یک چارچوب برای ارزیابی و
سنجش و قضاوت تعریف کنیم و راجع به معیارهایمان توضیح
دهیم که مصداق این معیارها یعنی چه! در نهایت سعی کردیم
یــک روح جمعی به وجود بیاید .در زمــان بحث درباره معیارها،
هیچ دخالتی از بیرون صورت نمیگرفت.
بخشــی از معیارهــای مــا در رابطه بــا محتوا بود؛ چــون خیلی
از دوســتان روی مضمــون تأکید داشــتند و در آنجا مــن و بعضی
دیگر از دوســتان میگفتیم درست اســت که مضمون مهم است
امــا مضمون در قالب ســینما معنــا پیدا میکنــد .مضمونهایی
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