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بضاعتســینمایایرانتنهاآثاربهنمایشدرآمدهدر
جشنوارهفیلمفجرنیست.درکنارفهرستفیلمهای
کنارگذاشتهشــدهبرخیآثارب هجشــنوارهنمیرسندو
تعدادیهمب هصالحدیدفیلمسازانازهمانابتداقید
حضوردرجشــنوارهرامیزنند.باوجوداینجشــنواره
فیلمفجربهعنــوانویترینوشــاخصبخشمهمی
ازبضاعــتســینمایایــرانمیتوانــدتصویــرکلیاز
فضایامروزســینماباشــد؛ازچینشهیــأتانتخابو
ترکیبهیــأتداوریتامضمونوســوژهومؤلفههای
تکــرارشــوندهدرفیلمهــاکــهازیــکســوبیانکننــده
وضعیتسیاستگذاریمدیراناســتوازسویدیگر
چشــماندازیازآیندهســینماراترســیممیکند.ازاین
روســتکهوقتیبررســیوضعیتســینمایایرانرا
محــورگفتوگوقــرارمیدهیمبــهناچــارمهمترین
رویدادســینماییکهتنهاچندروزاززمــانبرگزاریآن

گذشتهموضوعمورداستناداینگفتارمیشود؛درقرار
گفتوگوییکــهبامحمدعلیســجادیبهنمایندگی
ازاهالیســینماوجوادطوســیوپرویزجاهدازجامعه
منتقدانســینماداریم.ســجادیکهفیلمش«طالقم
بــده»...دربینحذفشــدگانجشــنوارهامســالقرار
داشــتهفیلمهایایندورهازجشــنوارهراندیدهاست
اماحتیاگرفیلمهمنســازدوبهدیگررشــتههایهنری
ازنقاشــیتانمایشنامهنویســیمشغولباشــدبازهم
دربطنســینماقــرارداردودرصحبتهایصریحش
میتوانتصویریشــفافازوضعیتامروزســینمارا
جستوجوکرد.پرویزجاهدوجوادطوسیامااغلب
فیلمهــایجشــنوارهرادیدهانــدوبــهخاطــرارتبــاط
مستقیمباسینماشناختخوبیازوضعیتموجود
دارند.مروریکلیبرجشنوارهفیلمفجر،سرمایهگذاری
ســازماناوجدرســینماوتبعــاتآن،علــتغیبــت
فیلمســازاننســلاولوفاصلــهگرفتــنازدوراناوج،
جایــگاه و تأثیرگذاری منتقــدان ســینمایی ،فعالیت
بخــشخصوصــیو...موضوعاتیاســتکــهدراین
نشستدربارهآنبهگفتوگونشستهایم.

جشــنواره فیلــم فجــر حاصــل واقعیــت
یــک ســاله سینماســت اگــر فیلمهــا جســورند
یــا محافظــهکار ،اگــر سرشــار از ایدههــای نــو
هســتند یــا ایدههــای جــواب داده را بازتولیــد
میکنند برگرفته از سیاســتگذاریها و واقعیت
سینماست .اگر بخواهیم یک صفت کلی برای
فیلمهای امسال در نظر بگیریم با چه واژهای آن
را توصیف میکنید.
جوادطوسی:سینمایکامالًدستبهعصاومحافظه
کار .دستاورد سینمایی که هنوز دارد آزمون و خطا میکند
ولــی تریبونهــای دولتی پز ســینمای سروشــکلداری را
میدهند که «ما به قدر کافی میتوانیم فیلمهای خوب
را شناســایی کنیم و در اختیار عالقهمنــدان قرار دهیم»،
در نهایــت ســه چهــار فیلم نســبتاً خوب اســت کــه ذوق
زدهمــان میکنــد و بقیه ،فیلمهای ضعیف و متوســطی
هســتند که اساســاًنفس تولید و ساخت آن سؤال برانگیز
است .قدر مســلم میتوان گفت بخشــی از دستور کار در
نظام تولید ســینمای ایران روشــن بودن چراغ سینمای
جنــگ اســت .از میــان همیــن تعــداد فیلمهایــی که در
جشــنواره حضور داشــت ســه فیلــم «تنگــه ابوقریب»،
«ســرو زیــر آب» و «ماهــورا» جنگی بود که خوشــبختانه
کارگردان دو فیلم یعنی آقای باشه آهنگر و بهرام توکلی
هویت و شناســههایی پیــدا کردند .غافلگیرکننده اســت
وقتی میبینی بهرام توکلی که بیشــتر سینمای ملودرام
مبتنــی بــر نــگاه روانشناســانه را همیشــه در کارهایــش
مــد نظر داشــته حــاال اینچنیــن بــا موفقیت تغییــر فضا
داده و فیلمی ســر و شــکلدار ســاخته اســت کــه حتی از
استانداردهای ســینمای جنگ ما هم پا فراتر میگذارد.
اشــکال عمده این فیلم و فیلم «سرو زیر آب» این است
کــه یک مقدار مــات قصه و روایتش کم اســت و بیشــتر
توجــه معطوف به فضا و اجرا و بیان مســتندگونه اســت
امــا از این موضوع غافل نباشــیم که فیلــم هر چقدر هم
جاذبههای بصری داشته باشد ممکن است در حوصله
هر تماشــاگری نگنجد بخصــوص این اتفــاق را در فیلم
«ســرو زیــر آب» بیشــتر میبینید .حــال اینکــه توکلی در
«تنگه ابوقریب» آنقدر توانایی داشــته فضای ثابت را در
موقعیتــی هولناک قــرار بدهد که این هم از هوشــمندی
کارگردان اســت .توکلی در این فیلم رفاقت را براســاس
شــرایط موجــود بنــا کــرده و دیگــر آن قهرمانپــردازی
کالســیک و محوری را نداریم .در یک جمــع متکثر  4و 5
نفــره قهرمانی و حــوزه رفاقت را میبینیــد که خروجی و
نهایــی آن بچه نوجوانی اســت کــه در موقعیت ملتهب
و هولنــاک جنگی بــزرگ مرد کوچک بهنگام میشــود و
وقتــی در پــان نهایی درمعــرض دید قــرار میگیرد من
بــه عنوان مخاطب کامــاً آن را باور میکنــم بدون اینکه
به شعار ،نگاه ،بیان و سینمای پروپاگاندا متوسل شود.
پرویــز جاهــد :یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای
«ابوقریــب» این اســت که خیلی واقعی اســت و آدمها
و فضــا و فرارها و استرســی که وجود دارد واقعی اســت.
تفــاوت فیلــم همان رئالیســم اســت .کاراکترها واقعی
هستند و بدون قهرمان پردازی .همانطور که در دوران
جنگ در گروهان ما هیچ قهرمانی وجود نداشت .نکته
تراژیــک اینکــه این آدمها درســت 5روز قبــل از خاتمه
جنگ کشــته میشوند و البته در ابتدای فیلم هم اعالم
میشود که فیلم براساس تاریخ رسمی ساخته نشده و
تاریخ رسمی جنگ این واقعه را نادیده گرفته است.
طوســی :اگر چــه بخــش خصوصــی به یــک بخش
خصوصــی نهــادی و ارگانــی و حتــی ایدئولوژیــک
تبدیل شــده امــا خوشــبختانه از دل همیــن ایدئولوژی
هــم نمونههــای اســتثنایی مثــل «تنگــه ابوقریــب» در
میآید کــه تهیهکننــدهاش ســازمان هنری اوج اســت.
امیدواریــم اگــر قرار هســت تــا اطــاع ثانوی ایــن تفکر
ســینمای ایدئولوژیــک روی ســر ســینمای ایران ســایه
پررنگی داشــته باشد آنقدر ســعه صدر داشته باشد که
بتوانــد این بنیه مالی را درســت خرج کنــد تا اثری خلق
شــود کــه به یــک ســند تاریخــی تبدیل شــود و نــه اینکه
صرفــاً در جهت آن اهــداف باشــد .در دو قدمی همین
فیلــم «به وقت شــام» ابراهیم حاتمی کیــا را داریم اما
آیــا این فیلــم بهعنــوان آخریــن اثــر فیلمســازی که به
گفته خودش فیلمســاز نظام اســت فیلم موفقی است
یــا اینکه فیلم متوســطی اســت کــه صحنه هایــش را از

