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ایــران هیــچ وقــت از دبیــر
جشــنواره صحبت نمیشــود،
از هیــأت انتخابــی صحبــت
میشــود کــه فیلــم «کاناپــه»
آقای عیــاری را در ســال 1395
نپذیرفــت .این هیــأت انتخاب
هــم  7نفــر هســتند بــه عــاوه
چنــد نفــر خــارج از ســینما کــه
نامی از آنها در تاریخ ســینمای
ایــران نمیآیــد .آن  7نفــر
کــه از مدیــران و ســینماگران
پرویز جاهد:
محترم ســینمای ایران هستند
متأســفانه نامشــان در تاریــخ حداقل انتظاری که
ســینمای ایــران خواهــد ماند و میشود از دولت و
مقصــر هســتند .حداقلش این سازمان وابسته به
بــود کــه صورتجلســه را امضــا
نمیکردنــد .ایــن شــرم بــرای دولت داشت این
جشــنواره فیلــم فجــر باقــی است که سنگ جلوی
خواهد ماند کــه فیلم «کاناپه» پای سینماگران
آقــای عیاری کــه کامــاً قانونی نگذارد و اعتماد آنها
ســاخته شــده بــود و تقاضــای را جلب کند .اگر
حضــور داشــت حتــی اجــازه حمایت میکنند
یک نمایــش در جشــنواره را به توقعات بیجایی از
دســت نیــاورد .به عنوان کســی
کــه بــه ایــن دولــت رأی دادم سینماگران در جهت
متأســفم کــه ایــن اتفــاق برای منافع سیاسی نداشته
جشــنواره فیلــم فجــر افتــاد که باشند و اجازه دهند
یکــی از محافظهکارانهتریــن سینماگران خودشان
دورههایــش را برگــزار کــرد و را بیان کنند
کیفیــت فیلمهــای جشــنواره
اینقدر پایین بود.
آقــای عیــاری ایــن
خواسته خود شــما هم بود که فرصت یک نمایش برای
اهالی رســانه در جشــنواره فیلــم فجر فراهم شــود؟ آیا
واهمه نداشــتید کــه این فیلــم دچار سرنوشــت «خانه

پــدری» شــود و از ســوی
جنــاح فکــری خاصــی
فضای رسانهای علیه فیلم
شکل بگیرد؟
عیاری :من همیــن را از
جشــنواره میخواســتم که
فیلم یک بار در ســالن 100
نفــری بــرای اهالی رســانه
نمایــش داده شــود ،ولــی
آمادگی این را هم داشــتم
کــه مطلقاً هیچ جا نمایش
داده نشــود .البته کامالً مشــخص بود که تکذیبیه آقای حیدری
بــر خبــر نمایــش فیلم در جشــنواره بــرای اهالــی رســانه بر اثر
فشارهایی بوده که از بیرون به ایشان وارد میشود.
امیریوســفی :امــا نفریــن کاناپــه جشــنواره امســال را
گرفــت .خیالتــان راحــت! یکــی از خنثیتریــن و بیرمقتریــن
جشنوارههای تاریخ سینمای ایران را داشتیم.
عیــاری :در ایــام جشــنواره آقای ایوبــی دو حــرف متناقض
دربــاره «کاناپــه» مطــرح کردنــد؛ در یــک جــا گفته بودنــد این
فیلــم بــه جشــنواره ارائه نشــد که بخواهــد نمایش داده شــود.
من شــگفتزده شــدم چون ما فــرم پر کردیم و بعــد هم آقای
دبیــر جشــنواره در برنامــه فیلــم هفــت گفتنــد در صالحیــت
جشــنواره نیســت کــه دربــاره این فیلــم نظــر بدهد ،پــس این
فیلــم به جشــنواره عرضه شــده بــود .اما حــرف دیگرشــان که
امیــدوار کننــده بود ایــن بود که ترجیح ما این اســت کــه در باره
فیلــم کاناپــه در فضــای آرام بعــد از جشــنواره تصمیمگیــری
شود.
امیر یوســفی :متأســفم که باید بگویم دروغ اســت .در سال
 92در زمــان آقــای رضــاداد کــه حرفهایتــر هــم هســتند برای
«آشــغال دوســت داشــتنی» همیــن حــرف را زدنــد .بــه مــن
وعــده اکــران نــوروز  93را دادنــد اما اتفاقــی نیفتــاد .همچنان
کــه تکلیــف «خانــه پــدری» نامعلــوم اســت .کســانی کــه این
اتفــاق را بــرای «خانــه پــدری» به وجــود آوردنــد بایــد بدانند
کــه فیلمســاز احســاس و درونیــات دارد و با توقیــف فیلمش،
محافظــه کارتر نمیشــود .من ایــن بحث را که مدیــران تحت

فشــار هســتند اصالً نمیپذیرم .مدیری که تحت فشــار اســت
بهتــر اســت اســتعفا دهــد و مدیــری جــای او بیایــد کــه بتواند
کار کند.
عیــاری :بعــد از اینکــه «خانــه پــدری» ســر از ونیــز درآورد
از فســتیوالهای مختلــف  16دعــوت داشــتم کــه نرفتــم و در
نهایــت ایمیــلام را بســتم .امــا در ایــن مــدت بــرای مــن یک
ســؤال بســیار بزرگ بــه وجود آمــده اینکــه اگر بــرای حضور در
این فســتیوالها اقدام نکنم ،انگار خیلی پخمه هســتم! فیلم
خانه پدری تحت شــرایطی ویژه به جشــنواره فیلــم ونیز رفت
و در بخــش افقهــا نمایش داده شــد .بعــد از آن دیگــر فیلم را
بــه جایــی نفرســتادم ،چــون فکــر کــردم کــه کاری غیرقانونی
است.
امیریوســفی:مــن هــم چهار ســال اســت که «آشــغالهای
دوســت داشــتنی» را به هیچ جشــنواره خارجی نــدادم .از اول
گفتــم نخســتین نمایــش فیلم بایــد داخل ایــران باشــد ،ولی
در نهایــت میبینــی که اشــتباه اســت یا انــگار ناتــوان بودیم از
فرستادن فیلم به جشنوارههای خارجی.
جاهد :آقای عیاری وقتی فیلم را میساختید بیشتر به درام
فکر میکردید یا تابو شکنی؟
عیــاری :مــن هیــچ وقــت بــه چنیــن چیــزی فکــر نمیکنم
کــه وقتــی میخواهــم فیلــم بســازم بدعتــی در آن باشــد.
مطلقــاً تــا بدیــن لحظــه ایــن بیشــرفی در ســابقه کاری مــن
وجــود نــدارد .بارهــا گفتــهام مــن در «روزگار قریــب»از همــه
گــروه خجالــت میکشــیدم کــه فــرح پهلــوی را بــا روســری
گریم میکنم.
امیریوســفی :داستان کاناپه داســتان همان پادشاهی است
که برهنه در میان جمعیت راه میرفت اما کسی جز آن کودک
جرأت نداشــت کــه بگوید پادشــاه لخت اســت .تا اینجــای کار
عادی اســت اما مهم اولین کســی اســت در جمع مردم که به
خنده آن کودک پاســخ میدهد و شــروع میکند به خندیدن و
میگوید این بچه راســت میگوید پادشاه عریان است .آن یک
نفــر اول مهم اســت کــه تا به امروز در ســینمای ایــران به وجود
نیامده اســت و ایــن ایدههای جدید ادامه پیــدا نکرد .کاناپه کار
خودش را انجام داد و ثابت کرد پادشاه بعضی از قضاوتهای
سینمای ایران عریان است.

