فیلم «یه وا» آناهید آباد چطور؟ رأی نیاورد؟
حســینپور :مــن نظر شــخصی خــودم را میگویم .ایــن فیلم
بــا وجــود اینکــه فیلم اولی اســت بــه لحــاظ ســاختار ،پرداخت و
کارگردانی از بســیاری از فیلمهای اولی که مــن تا به حال دیدهام
بهتــر اســت .ضمن اینکــه عناصــر داخل فیلــم هم از نظــر بازی
و طراحــی هنــری بســیار برجســته اســت و بــه لحــاظ مضمــون و
قصهگویــی یــادآور آثــار برتــر تاریــخ سینماســت .اما نظــر بر این
بــود که این فیلم در رقابت ســینمای ایران نمیتوانــد قرار بگیرد
و بســیاری از عناصــری کــه قرار اســت در این رقابت مطرح شــود
ربطی بــه ســینمای ایران نــدارد و اکثــر عواملش هــم غیرایرانی
هســتند .اعتقــاد جمعی این بود کــه اگر جشــنواره بینالملل بود
میتوانســت بهعنــوان یــک فیلــم خــوب شــرکت کنــد امــا چون
مســابقه ســینمای ایــران اســت و قــرار اســت عناصــر و عوامــل
فیلمها در ایران رقابت کنند خوب اســت که به جای آن یک فیلم
همسطح را که عواملش ایرانی هستند قرار بدهیم.
مهدی صباغزاده:
این جشنواره بیشتر
سیاست زده شده است
و این تفکر وجود دارد
که به جشنواره فجر
جوانتر نگاه کنیم که
البته من هم به آن
معتقدم؛ چرا که نسل
عوض شده است و
جوانهای تازه نفس
فکرها و ایدههای
خیلی خوبی دارند و
باید به آنها میدان داد
ولی از طرف دیگر هم
نباید نخبهها را نادیده
بگیریم

«کارت پرواز» چطور؟
حســینپور :فیلم خوبی است ،در رأیگیری شرکت کرد و جزو
رزروها بود .قرار بود در بخش فیلمهای چشــمانداز قرار بگیرد تا
در صــورت نیاز در بخش فیلمهای رزروی اعالم شــود اما عوامل
فیلم از حضور در بخش چشمانداز انصراف دادند و نشد که جزو
فیلمهای رزروی جشنواره معرفی شود .یکی از دوستان ،احتماالً
عمــاد افروغ از کارگردان فیلم درخواســت کرد که انصرافاش را
پــس بگیرد و نام فیلم در بخش چشــمانداز مطرح شــود تا به هر
دلیلی اگر فیلمی به بخش مســابقه نرســید ایــن فیلم جایگزین
شــود .اما آنطور که من شــنیدهام آقای رحمانی اعالم کردند که
اگــر از بخش چشــمانداز بــه بخش مســابقه راه پیدا نکنــد دوباره
انصراف میدهد.
بعــد از اعــام اســامی فیلمهــا تصــور همــگان این
بــود کــه برگزارکننــدگان این جشــنواره بــه دنبال یک
جشنواره خنثی و بیحاشیه هستند نمونه آن اعتراض
تهیهکننــده فیلم تازه آقای صبــاغزاده یعنی خانم تینا
پاکروان بود که علت رد شــدن این فیلم را پرداختن به
مفاســد اقتصادی عنوان کرد .سفارشــی بــرای پرهیز از
این دست آثار نشد؟
حسین پور :هیچ توصیه و سفارشی در این خصوص نداشتیم.
فیلــم را آزادانه دیدیــم و رأیگیری کردیم .ممکن اســت فیلمی
را به هیأت انتخاب نشــان نداده باشــند یا پیشــاپیش حذف کرده
باشند اما فیلم آقای صباغزاده بین  90فیلمی که ما دیدیم بود.
صبــاغزاده :من شــخصاً مایل نبودم که در جشــنواره شــرکت
کنــم چــون برای من دیگر خاصیتی ندارد 40 .ســال اســت در این
جشــنواره شرکت میکنم و همیشــه حقام را خوردهاند .شما 28
فیلم برای جشــنواره انتخاب کردیــد ،یعنی «خانه کاغذی» الیق
 28انتخــاب شــما نبود؟ در حــد  5فیلم رزرو بعــدی هم نبودم؟
مــن نوعی بســازم و یکی از اعضــای کمیته
مگر میشــود اثــری را ِ
انتخاب بگوید ما فیلم را نفهمیدیم.
حســین پور :چنین بحثــی در هیأت انتخاب نبــود .تازه اگر هم
نفهمیده باشــند کســی آن را مطرح نمیکنــد .فیلم نکته خاصی
ندارد که کســی نفهمد .اگر فیلمی را نفهمیدیم نظر نمیدهیم.
فیلــم «امپراتــور جهنــم» را خیلــی ناقــص دیدیــم و ایــن فیلــم
جــزو همین مواردی اســت که میشــود گفــت نفهمیدیم .یعنی
نتوانســتیم از آن چیــزی کــه نمایش داده شــد بفهمیم کــه آیا در
قالب ســینما مفهوم موردنظر را رسانده است یا نه؛ چرا که خیلی
از عناصر مربوط به جلوههای سینمایی بود که انجام نشده بود.

عکس :امیر حسام زرافشان /ایران

پــس بــر اســاس چــه مــاک و معیــاری در بخــش
چشمانداز معرفی شد؟
حســین پور :به خاطــر اینکه ما آن چیزی را کــه نمیفهمیدیم
احتیــاط میکردیــم و میگفتیــم نکنــد فیلــم خوبــی شــود پــس
حداقل توی رزروها بگذاریمش.
صبــاغ زاده :پــس رأی نیــاوردن «خانــه کاغــذی» ،بــه خاطــر
نفهمیــدن فیلم نبوده اســت .امــا یک نفر در کمیتــه انتخاب این
حــرف را به مــن زد .این حرف ،حرف ســنگینی برای فیلمســازی
اســت کــه سالهاســت دارد در ایــن حــوزه کار میکنــد .علیرضــا
زریندســت و پرویز پرستویی همه سوابقشــان را برای این فیلم
گذاشــتند .من نگران حــق خودم نیســتم؛ حق این افــراد نادیده
گرفتــه میشــود .کاش بــرای هر بخش یــک رأی میدادنــد تا اگر
بهعنــوان مثــال فیلمی بــه لحــاظ فیلمنامه ضعیف اســت حق
بازیگــر آن ضایــع نشــود .کاش مشــابه همیــن ترکیبــی کــه برای
هیأت داوری انتخاب شــده بــرای هیأت انتخاب هــم بود و راجع
به هــر تخصص کارشــناس آن حوزه نظر میداد .ســینما یک کار
تخصصی است و صاحبنظران باید درباره آن نظر بدهند.

پوران درخشنده
کارگردان

عید سینمای ایران
نیازمند دیده شدن

جشــنواره فیلــم فجــر عیــد ســینمای ایــران اســت .عیــد
ســینمای ایــران نیازمند دیده شــدن اســت؛ دیده شــدن از
هــر جهت .هر ســینماگری دوســت دارد فیلمهایش دیده
شــود ،مطرح شــود ،درباره آن بحث و گفتمان شکل بگیرد
و امکانــات اکــران و پخش خــوب بــرای فیلم ایجاد شــود،
عرضــه بینالمللی مناســب به دســت بیــاورد و در نهایت
امکان ساخت فیلم بعدی فیلمساز را تضمین کند.
جشــنواره فیلم فجر بعــد از تجربــه  35دوره به مهمترین
رویــداد فرهنگــی کشــورمان تبدیل شــده اســت و طبیعی
اســت که خیلیها دوست داشته باشــند خودشان را به این
جشن رقابتی سینمای کشور برسانند؛ مخاطب ،هنرمند و
اهالی رســانه همگی دوســت دارند در این رویداد فرهنگی
مشــارکت داشــته باشــند و چقدر خوب خواهد بود اگر این
رویــداد فرهنگــی محلی امــن برای رشــد و نمــو اهالی این
حوزه باشد .الزمه این اتفاق بیش و پیش از هر چیز نیازمند
آن اســت کــه سیاســتگذاری مشــخصی بــرای جشــنواره
تعریــف شــده باشــد و چشــمانداز جشــنواره بــرای اهالــی
سینما و مدیران فرهنگی تبیین شده باشد.
در چنین شــرایطی میتوان با خیال راحت به کار پرداخت
و بــا آرامــش بیشــتری بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف گام
برداشــت .نبــود چشــمانداز فقــط معطــوف به جشــنواره
نمیشــود و نبود سیاستهای تبیین شــده در کل سینمای
ایران مشهود است .یکی از مهمترین نکاتی که از آن غافل
شــدهایم این اســت که ســینما یــک هنر -صنعت اســت و
فرامــوش کردهایم بهعنوان یک صنعت بــه آن نگاه کرده
و توجه ویژه داشته باشیم.
االن بــاری بــه هر جهــت فیلمها ســاخته میشــود و تولید
فیلمهــا رونــق دارد ،بــه
ســالنها اضافه میشود،
بخشــی از تولیــدات
ســینمایی در خــارج از
کشــور جوایــزی به دســت
میآورند و فــروش ناچیز
هــم صــورت میگیــرد اما
هنــوز نمیدانیــم ســینما
چرخــهای اســت کــه همه
پیــچ و مهرههــای آن
بایــد در کنــار هم بنشــیند
و بــه هــم متصل باشــد تا
گردش آن تضمین شــده
باشــد .ما هنوز همکارانی
داریــم کــه بــه دالیــل
مختلف نمیتوانند فیلمهایشان را بسازند و ابتداییترین
حقوقشــان را دریافــت کننــد .اینکــه مــا چــرا نمیتوانیم
ســینما را بهعنــوان یــک صنعــت تعریــف کنیــم و آن را
قانونمند کنیم و به آن توجه ویژه داشــته باشیم از نداشتن
سیاستهای کالن فرهنگی و سینمایی نشأت میگیرد.
نگاه درست به سینما بهعنوان یک هنر صنعت ملزوماتی
دارد مثــل اینکه در زمینه کمکهــای دولتی ،دریافت وام،
فــروش خارجی و ارزآوری و ...مثل تمــام صنایع نگاه ویژه
به آن لحاظ شــود .در چنین شــرایطی اســت که شــما برای
داشــتن یک محصــول خوب تالش بیشــتری میکنید تا به
بهترین شــکل در یک رقابت بینالمللی حضور پیدا کنید.
مــا هنوز در خیلی از مســائل بــه خاطر اینکه نگاه به ســینما
نــگاه بــه صنعت نیســت خیلــی از تعاریــف را نمیتوانیم
داشته باشیم.
االن فعالیــت در ســینما و ادامــه حیات آن خیلی شــوخی
شده است .همچنان آثار سینمایی ما از حمایتهای اولیه
قانونی کپیرایت محروم هســتند و آثار سینمای کشورمان
در شــبکههای تلویزیونی پخش میشــوند و فیلمساز هیچ
دســتاویز قانونی برای پیگیری حقوق مادی و معنوی خود
ندارد ،ســینماگران در کشــور خودمان نیــز از حمایتهای
قانونــی برای صیانــت از محصول ســینمایی خود محروم
هستند.
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