چند فیلــم روز اکشــن امریکایی گرفته و خواســته آن را
به نســخه ایرانی تبدیــل کند .حاتمیکیا ممکن اســت
در «به وقت شــام» تا حــدودی تعلیــق و ضرباهنگ را
خوب درآورده باشــد ولی از سینمای اصیل خودش که
در یــک رابطه عاطفی شــکل میگیــرد و تجلی آن را در
رابطه پدر و فرزندی میبینیم (که بعد از «موج مرده»
اســتارت خــورد) ،اینجا به عقیــده من خیلــی کمرنگ
است .آنقدر مسأله اکشن و پروداکشن برای حاتمیکیا
اهمیــت پیــدا میکنــد کــه حــاال شــخصیتپردازی و
موقعیتهــای عاطفــی و نمایشــی کــه در فیلمهایــی
مثل «آژانس شیشــهای» و «از کرخه تا راین» و «ارتفاع
پست» میدیدیم اینجا در سایه و حاشیه قرار میگیرد
و بــه همین خاطر بازیهــا اصالً در حافظــه نمیماند.
بابک حمیدیان و هــادی حجازی فر بازیگرهای خوبی
هســتند ولی عمالً در «به وقت شام» بازیشان محلی
از اعراب ندارد.
جاهــد« :بــ ه وقت شــام» از یک منظــر فیلم مهمی
است که به موضوع ایران در سوریه پرداخته است.
طوســی :و البتــه لب مــرزی هــم هســت میتوانیم
بگوییم به فیلم پروپاگاندا تبدیل شــده است .موضوع
مدافعان حــرم ،داوری و قضاوت نظــام و تفکر دولتی
است و ممکن است هر کسی را همراه نکند.
جاهــد :بــه هــر حــال ایدئولــوژی غالب و سیاســت
دولــت ایــران اســت و در قالــب این نگاه ســاخته شــده
کــه بهعنــوان یــک مســلمان و انقالبــی وظیفــه خــود
میدانــد کــه از برادرهــای دینــی در همــه جــای جهان
دفــاع کنــد .گرچه بــه اعتقــاد من آنقــدر درگیر اکشــن
فیلم اســت که نتوانســته حضور ایــران را خیلی توجیه
کنــد .تم گروگانگیری همیشــه در فیلمهای حاتمیکیا
وجــود دارد گویا حاتمیکیا تــرس دارد از اینکه گروگان
گرفتــه شــود و ایــن تــرس را در فیلمهایــش منتقــل
میکند.
طوســی :البتــه من معتقــدم کــه چنیــن تجربیاتی
(ســیجیای) را در چرخــه تولید حرفهای باید داشــته
باشــیم هرچند معتقدم نوع جوالندهی و صف آرایی
داعش گاهی اوقات به فانتزی میزند که البته این اصالً
ایراد هم نیســت .بر خالف آن دوست منتفد فیلم «به
وقت شــام» را فیلم کمدی نمیدانم .این فیلم قواعد
خودش را دارد که بخشی از آن هم فانتزی است.
جاهد :برخی مواقع هم اغراقآمیز اســت مثل زنی
کــه خواننــده راک بــوده و االن یک داعشــی اســت .اگر
رئالیســم را که الزمــه این قبیــل تولیدات اســت مالک
قرار دهیم «به وقت شــام» از این واقعگرایی دور شــده
است.
طوســی :حاتمیکیــا بیــن یــک دنیــای فانتــزی و
رئالیستی سردرگم اســت .مثالً شخصیت افسر سوری
به مراتب سمپاتیکتر از این پدر و پسر ایرانی است.
بــا نابــودی تعاونیهــای فیلمســازی و در
جریــان تغییر و تحــول افتصادی کشــور در دهه
هشــتاد و در اقتصــاد کامــاً دولتی فیلمســازان
دنبــال ســرمایهگذارهایی هســتند که بــه تعبیر
شــما دیگــر خصوصــی نیســت و دولتــی و
ارگانی اســت .امــا نکته مهم این اســت که این
همــکاری باید چطور باشــد که فیلمســاز مجبور
نشــود هویت خــود را با خواســته ســرمایهگذار
تعریف کند.
طوســی :در قضاوت خیلی واقعبینانه میبینیم که
حتی به فیلمســازی مثل احمدرضا معتمدی هم این
فرصت داده شده که با سرمایهگذاری اوج فیلم کمدی
بســازد .فیلمــی کــه از منظــر مــن بــه لحــاظ فیلمنامه
قابــل دفاع اســت و فضایی ایجــاد میکند کــه از لحاظ
دغدغههای فیلمســاز مبانی پســت مدرنیســم و عدم
قطعیــت را میبینید .اگــر کماکان با سیاســت و تفکر و
سرمایهگذار و اقتصاد دولتی مواجه هستیم امیدواریم
آنقدر سعه صدر داشته باشد که چنین موقعیتهایی
فراهم کند ،بد هم نیســت شاید به هرحال آن سیاست
ایدئولوژیک کم کم دچار اســتحاله تدریجی هم بشــود
یعنی آنقدر تحملپذیری داشته باشد که بتواند چرخه
تولید ســینمای مــا را در یــک تکثرگرایــی تعریف کند و
نه فقــط «ماجــرای نیمروز»یا«التاری» که از مؤسســه
ســازمان سینمایی اوج کات میشــود و تفکر دیگری که

هم عرض همین ســازمان ســینمایی اوج اســت یعنی
آقای رضوی حمایت آن را بــه عهده میگیرد ولی تزی
که میدهداشــتباه است و در شــرایط ناکارآمد حاکم بر
جامعه عــرق ملی و تعصب ملیتی را به شــکل غلطی
تعریف میکند؛ یعنی از زاویه دید خود قهرمان را کسی
انتخــاب میکند کــه ریشــه و شناســنامهاش در جایگاه
کامــاً دولتی تعریف میشــود موســی که با پســر جوان
قصه برای اعــاده حیثیت ایرانی تاریخی به کشــورهای
عرب میرود جانباز اســت و کســی هم کــه در نهایت به
کمــک این دو میآیــد یک آدم اطالعاتی اســت؛ یعنی
قهرمــان جامعــه فعلــی مــا در «التــاری» وابســتگی
ایدئولوژی تنگاتنــگ و انکارناپذیر دارد .خب این کمی
سؤال برانگیز است.
محمــد علــی ســجادی :مکانیســم تولید ســینمای
ایــران از ابتدای انقالب همین بوده اســت .زمانی بنیاد
مســتضعفین ،دورهای فارابــی و دوره دیگــر نوبــت بــه
حــوزه هنــری و نیــروی انتظامی رســید و حــاال نوبت به
ســازمان اوج میرســد که ســرمایهگذاری کند .پس این
اتفــاق جــزو ذات ســینمای ماســت یــا شــده بهعبارتی
ضمن اینکــه به نظر میرســد این فعالیت در راســتای
همان استراتژی کلی باشد؛ یعنی به دست گرفتن همه
امور -حــاال اینجــا فرهنگی و هنــری  -توســط نیروهای
نظامی و امنیتی .کما اینکه طبق شــنیدهها سازمان اوج
پشــتیبان این دوره از جشــنواره هم بوده اســت و در این
دوره خیلــی چیزهــا را دارد دیکته میکند .تا چند ســال

جواد طوسی :فیلمسازهایی
مثل مسعود کیمیایی و داریوش
مهرجویی و نسلهای کهنه کار به
خاطر خاستگاه آرمانی خودشان و
تو زرد از آب درآمدن محاسباتشان
ابتدا به ساکن خود به خود در یک
حوزه انفعال قرار میگیرند .حاال اگر
بخواهند زمینه تطبیق در میانسالی
و کهنسالی را هم داشته باشند
چقدر انرژی میخواهد؟
قبل دائم دیدگاه حاکمیت انتقاد میکرد که فیلمهای
روشــنفکری تمام جشــنواره را گرفته اســت و امروز این
اتفاق با فیلمهــای جنگی افتاده اســت؛ البته که جنگ
بخشــی از واقعیــت تاریخی اجتماعی ماســت و فارغ از
اینکه جنگ را دوســت داشته باشــیم یا نه وجوهی دارد
که باید به آن پرداخته شــود؛ اما نگاه حاکمیتی معموالً
دیکته میشود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم.
جاهــد :پیش از این هم نهادهــای دولتی مثل حوزه
هنری وارد ســینما شــدند تــا ایدئولوژی خودشــان را در
ســینما تعریــف کننــد ،فارابــی هــم سیاســت حمایتی
نظارتــی هدایتی را در پیــش گرفت و الگویــی را با فیلم
«آنســوی مــه» پیشــنهاد کــرد؛ امیــدوارم چیزی شــبیه
ســینمای گلخانــهای شــکل نگیــرد .االن هــم اوج بــا
همین انگیزه وارد ســینما شــده اســت ،یعنی سینمای
پروپاگانــدا بــا آن مفهــوم سیاســی .تفــاوت فیلمهــای
اوج ایــن اســت کــه زیبایــی شناســی و یک نــوع مهارت
سینمایی پشت آن وجود دارد.
سجادی :خوشبختانه نســل جدید بهدلیل ارتباطی
که از طریــق فضای مجازی با ســینمای جهان دارد فن
و تکنیــک و تا حدودی فــرم را میشناســد و حتی افراط
و کپــی میکند .البــه ال هم جرقههایــی از اصالت و خود
بودن سوســو میزند .یعنی بخش اصلی رویکرد لزوماً
بهســازمان اوج برنمیگــردد بلکــه به شــرایط عمومی
نســلی برمیگردد که این روزها فعال است و بنا به ذات
جــوان بــودن جوانی میکنــد و جوانــی میخواهد و این

ضرورت بقاست.
جاهد :مهدویان نشان میدهد سینماگری است که
فرم و زیبایی شناســی را میشناســد .حتی فرم از محتوا
جلو میزند.
ســجادی :مهدویان اســتعداد حیفی اســت که دارد
خودخواســته هــدر میرود ال بــه الی ایــن جنجالها که
البته فرو خواهد نشست.
طوســی :توجــه داشــته باشــید که فــرم از محتــوا جدا
نیســت .پنــج ســال دیگــر بــا تماشــای فیلــم «ماجــرای
نیمــروز» فقــط مرعــوب فضاســازی خــوب دهــه 60
نمیشوی بلکه به این دیدگاه میرسی که حتی با این دید
که ســازمان مجاهدین یکی از منفورترین سازمانها هم
که باشــد آیا نباید در این فیلم نظر طرفداران آن سازمان
هم وجود میداشت؟
ســجادی :مهدویان یا هر جوان با اســتعداد دیگری
حــق طبیعیاش اســت کــه فیلم بســازد و آنهــا برآیند
طبیعــی این ســه دهه هســتند .اگر چه مــن اعتقادی به
ســینمای سیاســی نــدارم و معتقــدم آنچــه میبینیــم
ملــودرام اجتماعــی اســت کــه میتواند رنــگ و لعاب
سیاســی هــم بگیــرد اما بحــث اصلــی این اســت که در
شــرایط دموکراتیــک بایــد فضــای آزاد بــرای بیــان کل
واقعیت ایجاد شــود .به من هم از این پیشــنهادها شــد
که فیلم جاسوســی بسازم اما سؤال کردم که این آزادی
را دارم که آنســوی ماجرا را هم ببینــم یا اینکه فقط قرار
اســت آن چیــزی که تــو میگویــی را ببینم؟ به شــخصه
خودم را مقید به چارچوبی که دیکته میشود نمیکنم.
بایــد درک واقعــی نســبت بــه شــرایط تاریخی داشــته
باشیم و آسیب شناسی کنیم اما این اتفاق و همدلی در
شــرایط ثنویت سیاســی اعتقادی رنگی ندارد .در دوسو
گرفتــار همین امرند .هریک دیگری را ســیاه میبینند و
ما البهالی خاکســترها دســت و پا میزنیم به افسوس و
عبث.
جاهد :به اعتقاد من ســازمانی مثــل اوج که از طرف
نهادهــای خــاص بهســینما پــول تزریــق میکنــد یــک
واکنــش بــه ســینمای هالیــوود اســت .آنهــا فیلمهایی
بــا جهتگیــری خــاص سیاســی میســازند و اینها هم
میخواهنــد با تفکر خودشــان فیلمهایی بســازند که از
نظر سبک و ظاهر آبرومندانه است.
ســجادی :چیــزی کــه تــو میگویــی وجــه مســلم
ســینمای هالیوود نیســت اما وجه مســلم ســینمای ما
در این ســالها شــده اســت یعنــی هژمونی ایــن قضیه
را میگیــرد .چــون پــول دارد و امکانــات همــه چیــز را
اگــر نــه بیشــتر چیزها و کســان را مصــادره میکنــد .این
آیــا بد اســت؟ نــه .دولــت باید بــه ســینما کمــک کند و
همیــن طــور ارگانها امــا نــه اینکــه فیلمســاز را مزدور
خــود بکنند .آنکــه به طور طبیعــی بــاورش را به جنگ
یــا بســترهای اعتقادیــش را دارد فیلمــش را بســازد
و آنکه نه ،نه.
جاهد :ما اینجا جشــنوارهای داخلی داریم اما در کن
فقط یک یا دو فیلم این شــکلی میبینید چون فیلمها
از سراســر دنیا انتخاب میشوند ولی در فیلم فجر چون
تمــام تولیــدات داخلــی در کنار هــم ارزیابی میشــوند
شاید این گونه بهنظر میرسد.
سجادی :اگر درست شنیده باشم که پشتیبان جشن
ســینمایی فجر اوج بوده ،خود نشان از کلیتی میدهد و
البته با شرایط عمومیمان همخوان است.
جاهــد :امــا در همیــن فضایــی کــه بــه گفتــه تــو
برنامهریــزی شــده اســت مــن ژانرهــا و موضوعاتــی را
دیدم که برای خود من خیلی جالب بود.
ســجادی :مــن راجــع بــه فیلمهــا صحبــت نکردم
چــون فیلمهــا را ندیــدم .بحــث مــن ســرمایهگذاری
در سینماســت کــه معضــل بزرگــی اســت .مــن کــه
فیلمهــا را ندیــدم قضاوتــی نمیکنــم امــا در صــدا و
ســیمای ما فضایــی در زمان جشــن فجر میســازند که
غمانگیزاســت .نقد آثار فیلمســازانی که با ســختی کار
تولید کردهاند ،برای عمومی که فیلمها را ندیدند بسیار
آسیب رسان اســت .این همه نقد و بررسی ظلم است.
در نهایت یا فیلمها کوبیده میشوند یا بیخود تعریف و
تمجید میشوند بیآنکه اصل ماجرا درک شده باشد.
آن هم از ســوی ممیــز منتقدانی که احتمــاالً مأموریت
دارندو یا احتماالً نظرشــان همین اســت .منتقد که چه
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