کــه در عیــن تنــوع توانســته باشــند روی پــرده بــا بهرهگیــری از
امکانات تکنیکی ســینما به بیان درســت و اصولی رسیده باشند.
در ارزیابــی فیلمهــا تمــام عناصــری که یــک فیلم را میســازد از
جملــه کارگردانــی ،فیلمبــرداری ،بازیگــری و ...را مــورد توجــه
قــرار دادیم .در خصوص این مســائل بیشــتر به نظــر چهرههایی
متکــی بودیــم که به قول شــما ســینماییتر بودنــد و در خصوص
مســائل جامعــه شناســی و مخاطب و اخــاق ســعی میکردیم
از دغدغههــای آن بخشــی کمــک بگیریــم کــه بــه تعبیــر شــما
ســینمایی نبودنــد .یکــی از مالکهــا تکنیــک و اســتفاده صحیح
از امکانــات ســینمایی بــود .عــاوه بر آن نــو و غیر تقلیــدی بودن
مضمــون و تناســب آن بــا مســائل و حــال و هــوای زمانــه و بیــان
درســت ســینمایی در انتخــاب فیلمها مــورد توجه قــرار گرفت.
بر این اســاس ،فیلمها به سه دسته انتخاب قطعی ،رزرو مثبت و
رزرو منفی (در شــرایط اجبار و کم آوردن فیلمها از آنها اســتفاده
کنیــم) تقســیم شــدند .نظــر اولیه ما بــر  22فیلــم بود .امــا با نظر
مدیــران جشــنواره و استداللشــان مبنی بر حذف بخــش نگاه نو
تعــداد فیلمها به  28فیلم افزایش پیدا کرد .پس از آن هم اعالم
شــد که برای تکمیل جدول نمایش به  35فیلم نیاز هست .طبق
معیارهای جشنواره و اصرار خانه سینما ،ما بر آثاری که از شورای
پروانــه ســاخت آثــار ســینمایی پروانــه نمایــش دریافــت نکرده
بودنــد ،قضاوتی نداشــتیم اما با اصرار مدیران بــا توجه به حذف
بخش هنر و تجربه قرار بر این شد که از میان  5فیلم اضافه شده،
دو فیلــم مربوط به ســر فهرســت این بخش باشــد .انتخاب ســه
فیلم از بخش رزرو هم بر عهده مسئوالن جشنواره بود.
صبــاغ زاده :انتخــاب فیلمهایــی کــه پروانه ویدئویــی گرفتند
شکســتن قوانین اســت .بــرای اکــران میتواننــد ایــن کار را بکنند
ولــی برای جشــنواره نبایــد چنیــن کاری میکردند .در حق کســی
در کانون کارگردانــان و اتحادیه تهیهکنندگان ایســتاده
کــه پشــت ِ
اســت تا خودش را برای ورود به سینمای ایران ثابت کند اجحاف
میشــود اما یک نفر دیگر با اجازه دبیر جشــنواره یک شبه ره صد
ساله میرود.
حســین پور :من هم با شــما موافقم اما خیلی از افراد با سابقه
سینما نظری مخالف دارند .همین دو نفری که به این روش وارد
بخش مســابقه شــدند با اصــرار و پشــتیبانی چهرههــای قدیمی
سینما وارد شدند.
آیــا با نظــر دو عضو هیــأت انتخــاب که به گفته شــما
بیشــتر در مباحث مربوط عرف و اخالقی نظر داشــتند
فیلمی از حضور در بخش مسابقه خارج شد؟
حســینپور :نخیر؛ البته از میــان فیلمهایی که برای ما نمایش
دادنــد .برخــی از فیلمها در رأیگیری شــرکت نکردنــد و نمایش
داده نشدند یا نمایش داده شدند و در موردشان رأیگیری نشد.
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فیلــم آقای عیــاری (کاناپــه) و مکری (هجــوم) جزو
رأیگیری بودند؟
حســینپور :چنــد فیلــم بــود کــه از دبیــر جشــنواره تضمیــن
خواســتیم تا حق حذف شــدن نداشته باشــد و درخواست کردیم
اگــر بــه هــر دلیلــی بــا مشــکل مواجــه میشــوند اعــام کننــد که
رأیگیری نشــود .هجــوم را دیدیم و رأیگیری و دفــاع الزم انجام
شــد امــا رأی نیــاورد .فیلم عیــاری را دیدیــم اما رأیگیری نشــد.
«کاناپــه» فیلم خیلی برجســتهای اســت؛ با وجود اینکه ســاعت
 12شــب نســخه راف کات فیلــم را دیدیم اما چنان خــوب بود که
بــرای همــان  160دقیقه هم خوب بــود و ما را همراه کــرد .عیاری
از شــریفترین و کارآشــناترین کارگردانان سینماســت و سینما را
به تمام معنا میشناســد .او از بهترین کارگردانان تاریخ ســینما و
«کاناپه»اش از بهترین فیلمهای تاریخ سینماســت .بنابراین ما
خیلــی پای این فیلم ایســتادیم و گفتیم اگر قرار اســت رأیگیری
کنیم حق بیرون گذاشتن از جشنواره را ندارید.
امیــن :فــارغ از حضورتــان در هیــأت انتخــاب بهعنوان کســی
که سالهاســت در ایــن حوزه فعالیت میکند ،آیــا فیلم کیانوش
عیاری قابلیت نمایش در سینما را دارد؟
حســینپور :به نظر من کیانوش عیاری خیلی تالش کرده است
معضلی که در ســینمای ایــران وجود دارد را به شــکلی حل کند که
اشکاالت شــرعی نداشته باشــد .تالش خیلی ارزندهای کرده است
و در فیلــم خــودش تمام مالحظاتــی را که هیچ شــبههای به لحاظ
شــرعی نداشــته باشــد به کار بســته اســت .بعــد از اینکه اعالم شــد
دربــاره فیلم رأیگیری نکنیم خیلی تالش کردیم که مشــکل فیلم
حل شــود؛ از آقای مرقاتی بهعنــوان روحانی آگاه و تحصیلکردهای
کــه از ســینما شــناخت دارد ســؤال کردیــم و ایشــان دو آیــه از قرآن
را خواندنــد کــه هیــچ کــدام مصداقــش در ایــن فیلم خلط نشــده
اســت .مضمــون یکــی از آیات ایــن بود که زنــان مؤمــن زینتهای
خود را بپوشــانند اما اشــارهای نشده اســت که با چه چیز بپوشانند.
مهم این اســت که بپوشــانند چون مــو جزو زینتهای زنان اســت.

محمد علی حسیننژاد:
فیلم عیاری را دیدیم
اما رأیگیری نشد.
«کاناپه» فیلم خیلی
برجستهای است؛ با
وجود اینکه ساعت 12
شب نسخه راف کات
فیلم را دیدیم اما چنان
خوب بود که برای همان
 160دقیقه هم خوب
بود و ما را همراه کرد.
عیاری از شریفترین
و کارآشناترین
کارگردانان سینماست
و سینما را به تمام معنا
میشناسد .او از بهترین
کارگردانان تاریخ
سینما و «کاناپه»اش از
بهترین فیلمهای تاریخ
سینماست

کاله گیــس هــم میتوانــد بــه منزله پوشــش زینت باشــد .از ســوی
دیگــر در اســتفتائاتی کــه از علما شــده نظرات مختلفی بیان شــده
اســت .درباره این ســؤال کــه آیا میتــوان از کاله گیــس در نمایش و
فیلم اســتفاده کرد؟ پاســخ متقن و قوی اکثر آنها از جمله آیتاهلل
سیســتانی ایــن اســت کــه اشــکال نــدارد و برخــی دیگــر از بــزرگان
گفتهاند در صورتی که انگیزههای شــهوانی داشــته باشد و تحریک
پذیر باشــد روا نیســت .اتفاقاً با دیدن فیلم عیاری به تنها چیزی که
نمیاندیشــید قیافه و مو و زیبایی چهره اســت .ایــن فیلم به قدری
هنرمندانه و به شــکل کامالً سینمایی شما را درگیر موضوع میکند
که مخاطب یادش میرود که شخصیتهای فیلم در خانه حجاب
ندارنــد ،مگــر اینکــه مریض باشــید! ضمــن اینکه شــخصیتهای
فیلــم فقــط در کنــار محــارم بدون حجــاب هســتند و آقــای عیاری
هوشــمندی دیگــر هم به کار برده اســت و زمانی کــه بهعنوان مثال
در خانه را میزند همه آنها روسری به سر میکنند.
همسایهای ِ
با وجود این جایگاه هیأت انتخاب اجازه نمیداد که در این باره
تصمیم بگیریم تصمیم را باید دیگران بگیرند .این نظر شــخصی
من اســت که دیگران بیشــتر احتیــاط میکنند وگرنه فیلم مشــکل
خاصــی نــدارد .احتیــاط میکننــد بــه این خاطــر که ممکن اســت
بهانــهای به کســانی بدهد که اساســاً بــا اصل ســینما و هنر مخالف
هســتند .آنهایی که مترصد هســتند گزک به دســت بیاورند و همه
چیــز را به هــم بریزند .ما برای حفظ این همه چیز از جمله ســینما
باید احتیاط کنیم که بهانه به دست آنها ندهیم .یک احتیاط دیگر
کــه البتــه به اعتقــاد من قــدری غیرمنطقی بــه نظر میرســد ،این
اســت که ممکن اســت عده دیگر از این اتفاق سوءاســتفاده کنند و
بدعتهایی شکل بگیرد .در مجموع از نظر بنده شرعیات رعایت
شده اما هیچ کدام در جایگاهی نیستیم که چنین حکمی بدهیم.
امین :در ســینمای ایران قبــاً هم این اتفاق افتاده اســت و در
ســریال «یوسف پیامبر» و «ســربداران» از گاله گیس استفاده شد
و در حــوزه تئاتــر همچنان اســتفاده میشــود .به اعتقــاد من باید
تکلیف این فیلم را سازمان سینمایی روشن میکرد.
بجز «کاناپه» فیلمی با شرایط مشابه اثر آقای عیاری
هم حضور داشت که در مورد آن رأیگیری نشود؟
حســینپور :فیلم «لرد» که اعالم شــد مشــکل ممیزی شدید
دارد و باید با همفکری فیلمســاز آن را حل کنیم و ...که در نهایت
هم به رأیگیری نرسید.

