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عرض کنم موجودی دوگانه ســوز به نــام ممیز /منتقد
که محصول این سالها و کالً زائده ایدئولوژیاست .چه
مؤمنانه چه فرصت طلبانه.
جاهد :بلــه در لندن ویدئویی از فیلــم را برای منتقد
میفرســتند اما تا زمان اکران حق ندارند راجع به فیلم
نقد بنویســد .یکی از فیلمهای خوبی که امســال حذف
شد «آستیگمات» بود که سوژه جالبی داشت و بهخاطر
همیــن ســوژه احتمــاالً از جشــنواره بیــرون مانــد مثــل
موضــوع آزار جنســی در «جــاده قدیم» یــا پدوفیلیا در
«اتاق تاریک» که از ســوژههای جالبی بود که فیلمهای
امسال جشنواره به آن پرداخته بود.
طوســی :ویژگــی مثبــت ایــن فیلمهــا این اســت که
ســعی میکننــد براســاس بضاعــت یــا میــزان جــوالن
دهیشــان تعریفی از سینمای مســتقل ارائه بدهند اما
نکته منفی این اســت که خیلی قائم به ذات خودشــان
هســتند .بهعنوان مثال فیلمهایــی مثل «جاده قدیم»
و «اتــاق تاریــک» اقتضــا میکنــد بــا همه پژوهشــی که
کارگــردان یــا فیلمنامهنویــس داشــته بــرای هرچــه
بهتــر دیده شــدن ایــن معضل و ایــن موقعیــت از یک
روانشــناس دعــوت کنــد .در «جــاده قدیم» بــه مراتب
این نیاز بیشتر بهچشــم میخورد .در این فیلم فردیت
نقش خانم مهتاب کرامتی گاهی اوقات منطقپذیری
رئالیســتی خود را از دســت میدهد؛این که به چه علت
ســکوت میکنــد و چطور میشــود کــه خلق الســاعه در
برابر کســی کــه میخواهد از بانــک وام بردارد یا ســقط
جنیــن کند میایســتد .در ایــن میان فیلــم «کار کثیف»
فیلم قابل قبولی بود.
جاهــد« :کار کثیــف» تــا قبــل از رفتن بهترکیــه فیلم
خوبی اســت .حتــی از پدرام شــریفی بازی درخشــان و
خوبی میبینیم اما فیلم دو پاره است .فیلم «امپراطور
جهنــم» یــک فاجعه به نفــع داعش اســت .فیلمی که
با ســرمایه میلیاردی علیه داعش ســاخته شده ولی به
نفــع داعش عمــل میکند .چــرا که دلیــل طغیان مرد
متعصــب عرب قصــه را تجــاوز پلیس فرانســه جلوی
چشــمان او به همســرش عنــوان میکنــد و او قیصروار
میخواهــد انتقــام بگیــرد .اســتراتژی این فیلــم دروغ
اســت .در غرب خیلــی از جوانها بهخاطــر اعتراض به
وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه به داعش ملحق
میشــوند و در قالــب این گــروه عقدهگشــایی میکنند؛
پرداختن به این مسائل قابل قبول است ولی نمیتوان
ایدئولوژی داعش را اینطور کــه این فیلم بیان میکند
نشان داد.
طوسی :جا دارد به دو سه فیلم دیگر هم اشاره کنیم.
همین که آقای ســعید ســعدی که ســپاهی بازنشســته
است رفته رفته فضایی برای ساخت «مغزهای کوچک
زنــگزده» ایجــاد میکند اتفــاق خوبی اســت .فیلمی
متفاوت از کارهای قبلی هومن ســیدی که تعادلی بین
فرم و محتوا ایجاد کرده اســت .یکی دیگــر از فیلمهای
خــوب ایــن دوره از جشــنواره ،فیلم «شــعلهور» حمید
نعمتاهلل بود که اصالً دیده نشد.
در زمان جشــنواره نظــرات متفاوت و بعضاً
متناقضی از منتقــدان درباره فیلمهای مختلف
منتشــر میشــد کــه دلیــل ایــن تفــاوت ســلیقه
شــخصی عنوان میشــد .این ســلیقه شخصی
چقدر میتوانــد در قضاوت هیــأت داوری نقش
داشته باشد.
طوســی :مجموعــه داورها قــرار اســت برگزیدگانی
باشــند که نســبت بــه بدیهیتریــن اصول زبان ســینما
آگاهــی و تســلط دارنــد و دربــاره ایــن فیلمهــا بــا نــگاه
کارشناســانه قضــاوت کننــد و تصمیم بگیرند اما شــما
کجای ایــن نــگاه تخصــص را میبینید .واقعــاً بهترین
فیلمنامه سال «کامیون» کامبوزیا پرتوی بود؟ خودش
میگوید سه چهار ســال قبل ورسیون همین «کامیون»
در فیلم «فریاد» کیمیایی بوده اســت .اما کاندید شدن
«بمب» را قبول دارم .الاقل تکلیف فیلمنامه مشخص
اســت و ســر و شــکلی دارد ،اگر چه در عین حال با کندی
ریتــم فیلــم مشــکل دارم .داورهــا چــرا فیلمــی مثــل
«شــعله ور» را نادیده میگیرند؟ در حالی که فیلمنامه
خوبی دارد و شــخصیت مرکزی که خیلی غیرمتعارف
اســت مرحله به مرحله دچار پوســتاندازی میشــود
و در نهایــت بــا وضعیــت دگرگــون شــدهای از ایــن

شخصیت مواجه میشویم .فیلمنامه ،صحنهپردازی
و کارگردانــی حمیــد نعمــتاهلل در «شــعلهور» جــای
قدردانی داشت .این تجربه باید در سینمای ما صورت
بگیرد تا بلکه قدری از این کلیشــهپردازیها دور شــویم
ولی عمالً به این فیلم اصالً بها داده نشد.
جاهد :در خیلی از جشــنوارهها نظــر داوریها با نظر
منتقــدان متفاوت اســت و این امری طبیعی اســت اما
انتخابهــا ایــن قدر از هــم فاصله نــدارد .چرا کــه مثالً
در کــن  20فیلم در حد اســتاندارد و کیفیت باال انتخاب
شــدهاند بنابراین نگاه داوری و منتقدان به هم نزدیک
اســت .ولــی در جشــنواره فجر وقتــی فیلمی که اساســاً
حضورش در بخش مسابقه جای سؤال است در بخش
فیلمنامــه جایــزه میگیــرد دیگــر خیلــی اعجابانگیز
میشــود .در مقابــل فیلــم عمیقــی مثــل «امیــر» که از
فیلتر نــگاه هیأت انتخــاب عبور کرده و خوشــبختانه ما
آن را دیدیم از دید هیأت داوری دور میماند.
طوســی :یکی از نکات جالــب این دوره از جشــنواره
این بود که فیلمسازهای اول و دوم و بخش هنر و تجربه
را کنار گذاشــتند امــا یکدفعه فیلــم «مغزهای کوچک
زنــگ زده» جایزه ویژه هنر و تجربــه را دریافت میکند،
بــرای خالــی نبــودن عریضــه میخواهنــد بگویند یک
فیلم خــوب که در جامعه منتقدان موج مثبت داشــته
را ما هم دیدهایم؛ یعنی دســتی هم به سر و گوش آقای
هومن سیدی میکشند که مثالً ناراحت نباش.
ســجادی :متأســفانه سیاستی که ســینما احراز کرده
حــذف بخشــی از ســینمای هنــر و تجربــه و توجــه بــه

محمد علی سجادی :همین که اوج
به لحاظ اقتصادی در اوج هست،
به خودی خود گویاست که ما چه
وضعیتی داریم! وگرنه هیچ اشکالی
ندارد اوج در کنار خیلی از سازمانهای
دیگر فیلم بسازد .همانطور که در
دهه  60هم چنین فضایی داشتیم که
همه فیلم بسازند.

تهیهکننده ســاالری با نگاه به کمپانیهای فیلمســازی
اســت کــه کار غلطی اســت و اساســاً ربطــی بهواقعیت
ســینمای ایــران نــدارد .بــه نظــر میرســد ایــن اعمال
نظــر تهیه کنندههــا و معاونت سینماییاســت و حذف
ســینمای هنــر و تجربــه هــم نشــأت گرفته از احســاس
مخاطــره برای ســینمای تنهمنــد بود .اهالــی حرفهای
سینما ،احساس کردند بدنه سینمای ایران در مخاطره
تجربههایــی قــرار گرفته کــه بازدهی اقتصــادی ندارد و
سالنها را دچار خطر ریزش تماشاگرمیکند که بخشی
از ایــن نگرانی هم درســت اســت .اما ایــن نگرانی نباید
بــه نابود کردن ســینمای «هنر و تجربه» منجر شــود که
بازتاب بدی خواهد داشــت .ســینمای ما در حال درجا
زدن اســت و بــه ایــن تجربهگرایــی نیــاز دارد .در همــه
جای دنیا ســینمای بخش هنر و تجربه مکمل سینمای
تنهمنــد اســت .مــن عنــوان آن را ســینمای هنرمنــد و
ســینمای تنهمند گذاشــتهام؛ البته گالیههایــم را هم با
گــروه هنر و تجربه مطرح کردهامامــا هضم این جریان
حتی در جشــن ســینمای دولتی ایران هم افراط است.
هرچند به ناگهان و یک شبه جایزه هنر و تجربه از دلش
مثل قارچ سبز شد!
همپــای حــذف فیلــم اولیها یا گــروه هنر و
تجربه نکتهای که در جشــنوارهها همیشــه مورد
توجه قرار میگیرد حضور یا غیبت فیلمســازان
نسل اول اســت .با وجود این ،بزرگان سینما در

چند سال اخیر حضور موفقی در جشنواره فیلم
فجر نداشــتهاند .بــه نظر میرســد فیلمســازان
با گذر ســن ،آثارشــان هم پختهتر شــود و انتظار
این است که با عبور از میانســالی شاهد کارهای
درخشانتری از آنها باشــیم .اغلب فیلمسازان
خارجی در سنین باال هم فیلمهایشان صاحب
کیفیت قابل قبولی اســت اما چرا ســینماگران
ایرانــی در چنین شــرایط ســنی فیلمهایشــان از
روزهای اوج فاصله معناداری دارد؟
ســجادی :کار در ســینما آنقدر ســخت هســت که در
کنــار معــدن بهعنوان یکی از مشــاغل ســخت از آن یاد
میشــود .فیلمســاز ایرانی عــاوه بر ســختی کار ،آنقدر
بــرای مســائل حاشــیهای انــرژی میگــذارد کــه متــن
بلعیده میشود ،حتی برای آنهایی که دغدغه سرمایه
ندارنــد .فیلمســاز دولتــی که مثــاً فیلم فاخــر مذهبی
ســاخته هــم میگوید با مشــکالت زیادی مواجه اســت
چون ســینما در دیگر کشورها بهعنوان صنعت تعریف
شــده و هر کس وظیفه خــودش را میداند امــا در اینجا
بایــد خــود فیلمســاز همــه چیــز را بررســی کنــد .گاهی
آنقــدر درگیر این مســائل میشــوی که فقــط  10درصد
از انــرژیات صرف خلق اثر میشــود .بخــش دیگر این
اتفاق به خالقیت وجودی فیلمســاز باز میگردد که اگر
خودش را به روز نکند گرفتار این بلیه میشــود .در واقع
مجموعــه امکانــات و تواناییهای فیلمســاز بــه اضافه
شرایط مسبب این اتفاق است.
طوسی :شرایط فرهنگی اجتماعی زیست محیطی
مــا قابــل مقایســه بــا دیگــر کشــورها کــه بــرای نمونــ ه
موفــق آن مثــاً اینگمــار برگمــن را احتمــاالً در ذهــن
داریــد ،نیســت .در ایــن  40ســال با وضعیــت غیرقابل
پیشبینــی و عجیــب و غریــب پارادوکســیکال مواجــه
هســتیم یعنــی جامعــه دائمــاً در حــال تغییراســت!
هــر چقدر هم هوشــمند باشــیم و شــاخکهایمان تیز
شــود چگونــه میتوانیــم مرحله بــه مرحلــه خودمان
را بــا ایــن میزانســن کــج و معــوج تطبیق دهیــم؟! اگر
مقداری به حوزههای اجتماعی گرایش داشته باشیم،
محاســبات را گم میکنیم و کم میآوریــم .همانطور
که محمد (سجادی) بدرســتی گفت باید زمانشناس
باشــیم و از قافلــه عقب نمانیــم .فیلمســازهایی مثل
مســعود کیمیایــی و داریــوش مهرجویــی و نســلهای
کهنــه کار به خاطر خاســتگاه آرمانی خودشــان و تو زرد
از آب درآمــدن محاسباتشــان ابتــدا بــه ســاکن خود به
خــود در یــک حــوزه انفعــال قــرار میگیرنــد .حــاال اگر
بخواهنــد زمینــه تطبیــق در میانســالی و کهنســالی را
هم داشــته باشــند چقدر انرژی میخواهــد؟! من فکر
میکنــم یکــی از کســانی که خیلی ســمج توانســته این
ممارســت و تمرین را داشته باشــد همین محمد علی
ســجادی اســت .وقتــی در ســینما نمیتوانــد کار کنــد
ســراغ نقاشــی میرود ،رمان مینویسد ،شعر میگوید
و ســعی میکنــد شــرایط در حــال تحمیــل انــزوا بــر او
غالب نشــود .باز هــم میبینیم با وجــود رعایت قواعد
بــازی و در شــرایطی کــه جهانبینــیاش در تعــارض
کامــل بــا وضعیــت موجــود اســت خــودش را بــا آن
تطبیــق میدهد اما باز هــم از ناحیه سیاســتگذاری که
کامــاً دولتی بــودن خود را بــه رخ میکشــد و مقتدرانه
عمــل میکند عمــاً بایکوت میشــود .خــب این آدم
چقــدر میتوانــد انرژی خودش را صــرف یک تعارض
و تعــادل بکنــد؟! نمونــهاش فیلمــی اســت (طالقــم
بــده )...کــه امســال بــه جشــنواره داد و بــا وجــود نــگاه
تجربهگرایــی که دارد و داســتان در یک لوکیشــن ثابت
میگذرد در بین فیلمهــای هیأت انتخاب جا نگرفت.
خطمشــی را چه کســی تعییــن میکند؟ سیاســتگذار.
شــاید هیأت انتخاب از نگاه مستقل ســخن بگوید ولی
چینش به صورتی اســت کــه خود به خود بــه محافظه
کاری ســوق پیــدا میکنــد .مهرههــا را در ترکیب هیأت
داوری ببینید ،دســت به عصاتــر از این دوره را به خاطر
دارید؟! کی سابقه داشت که یک جشنواره دوقلو دوقلو
جایــزه بدهــد؟ فیلمنامــه ،بازیگــری ،بهتریــن فیلــم
و ...مگــر قرار اســت دل همدیگر را بهدســت بیاوریم؟
بعــد از  36ســال یــک جشــنواره نبایــد بــه یــک نــگاه
تخصصی برسد؟
جاهد :من هــم با همه این مباحــث موافقم اما این

