اتفــاق مثــاً درباره عباس کیارســتمی صــدق نمیکند
چون فیلمسازی بوده که همیشه در اوج بود و هر لحظه
در حــال نــوآوری ،هرچه پیــش میرفت با زبان ســینما
خودش را بهروز میکرد.
طوســی :کیارســتمی بــر اســاس زمانهشناســی و
هوشمندی فکر کرد اگر بخواهم البه الی این محاسبات
بومــی و اقلیمــی قــرار بگیــرم نهایتــاً شــقالقمری کــه
میتوانم داشــته باشم ژورنالیست رسانهای است پس
بهتر است تجربه خودم را در داشته باشم.
جاهد :شــاید یکی از علتهای آن هم این اســت که
کیارســتمی از نظــام تولید فیلمســازی ایران جدا شــد و
خود را به آن وابسته نکرد.
ســجادی :مهمتریــن خصیصه کیارســتمی این بود
کــه بــهروز بود و ایــن هوشــیاری را داشــت که شــرایط را
بفهمد مثالً وقتی نمیگذارند زن در ســینما باشد فیلم
«خانه دوست» را میســازد .همیشه ماست خودش را
میخورد حتی اگر به او نق میزدیم کیارســتمی مســیر
خــودش را میرفــت ،جهانــی کــه داشــت متعلــق بــه
خودش بود و هوشمندانه میدانست چگونه مدارا کند
و اگــر تجربههای موفق یا ناموفــق انجام داد هیچ وقت
نهراســید .به طور کلی کیارســتمی جدا از بدنه سینمای
ایــران بــود و در عیــن حــال نمیتوانــد معــرف کلیــت
سینمای ما باشد.
جاهــد :بــه نوعــی مصــداق همــان حــرف جــواد
(طوسی) که وقتی نمیتوانست فیلم بسازد ،نمایشگاه
عکس میگذاشت یا نقاشی یا...
ســجادی :فقط فیلمســاز نبــود آرتیســت بــود و ذاتاً
آدمی بود خوش قریحه.
جاهــد :مهرجویی هم ترجمه میکنــد و اخیراًرمان
هــم نوشــته ،کیمیایی هــم رمان مینویســد ولــی انگار
مخاطــب از کیمیایــی انتظــار نوشــتن رمــان نــدارد در
شــرایطی کــه کیمیایــی همیشــه فیلمســازی بــوده کــه
اقتباس کرده حتی مهرجویی هم همینطور.
ســجادی :باالخــره تمــام ایــن افــراد فیلمســازهای
ششدانگی هستند که در سینمای ایران خیلی هم تأثیر
گذاشتند اما زنده یاد کیارستمی تمام وقت هنرمند بود
و لزوماً تکنیســین یا فن ســاالر نبــود .در حقیقت به قول
شــابرول به ســینمای شعر کار داشــت و نه با نثر سینما.
(فــارغ از اینکه آثارش را بپســندم یا نپســندم) البته این
صحبتها به معنای آرتیســت نبودن آقای مهرجویی
و کیمیایی نیســت ،آنها آدمهای تأثیرگذاری در سینما
هستند و خواهند بود.
جاهد :به نظرم اینجا بحث انتظار و توقع هم مطرح
است .تماشــاگر ایرانی و قشر روشنفکر و و تحصیلکرده
ایرانی انتظارش از این فیلمسازان خیلی زیاد است.
طوســی :خب من وقتی «گوزنها» و «ســفر سنگ»
و «خــط قرمــز» را میســازم در مخاطــب توقــع ایجــاد
میشــود .وقتــی کســی خــودش را در این حــوزه اینقدر
بلــد میکنــد نباید اینقــدر دم النــه زنبور بــرود .دم النه
زنبــور آثــار و تبعات خــودش را دارد .اگر قواعــد بازی را
بلــد نباشــی و طــرف مقابل از تو اســتفاده ابــزاری کند و
بخواهــی پاســخگوی تاریــخ و آینــده باشــی چقــدر این
مســأله انرژی میخواهد با این شــرط که بتواند شرایط
متقاعدکننــدهای را بــرای مســتمع و بیننــده ایجــاد
کنــد .متأســفانه کیمیایــی بیــش از همنســلهای خود
در تیــررس ایــن تهاجمــات تاریخــی قــرار گرفــت .در
بخشــی خــودش مقصــر بــود و در بخش دیگر شــرایط
هوشمندیهایی را اقتضا میکرد که به نظر میرسد در
یکسری مقاطع کیمیایی کم آورده بود.
جاهــد :بههرحال کیمیایی وارد یکســری مناســبات
ســینمایی شــد یــا بهعبارتی به او تحمیل شــد که شــاید
درســت نبــود .بهناچار بــرای بقــا و برای ســاخت فیلم
به هر قیمتی که شــده مجبور شــد به یکســری قواعد تن
بدهــد؛ اما نکته مــورد توجه من بخش مخاطب اســت
اینکــه مخاطــب تا چقدر محق اســت که با ایــن تندی و
پرخاشگری راجع به آنها قضاوت کند؟
ســجادی :بحث مــا این بود کــه چطور فیلمســازانی
جــا میماننــد و فیلمســازانی پیــش میرونــد؟ در ایــن
اتفاق این فیلمساز هســت و شرایط .خیلی از بچهها به
من میگویند تو میتوانی نقاشــی کنــی ،تدریس کنی و
بنویســی و ...اما ما نمیتوانیم .خب این حرف درســتی

است .واروژ کریم مسیحی که فیلمساز وارستهای است
و مشــکلش هم این نیســت که جــا مانده ،بلکه مســأله
کــم کار بــودن او به این شــرایط اقتصادی برمــی گردد.
یا کســانی مشــابه او .ایــن را هــم بگویم که تــا میگوییم
شــرایط اقتصــادی یکســری از این حضــرات کــه اتفاقاً
همیشه شعار ضد ســینمای دولتی میدهند و همیشه
هم از رانت دولت اســتفاده میکنند ،میگویند ســینما
بایــد از زیر یوغ دولت بیرون بیاید اما این اتفاق شــدنی
نیست چون اقتصاد در نظام جمهوری اسالمی اقتصاد
دولتی است و در نهایت برآیند ستیز ریشهای بین سنت
و مدرنیته اســت .اقتصاد آزاد نیســت که فیلمساز طبق
فرمولی کــه در دنیا جواب داده گرفتار اقتصاد ســرمایه
و سیاست شــود .من فیلمســاز در اینجا گرفتار سیاست
و ســرمایه و ایدئولوژی هســتم .هیــچ تولیدکنندهای به
معنــای خصوصــی نداریم که فیلمســاز برای ســاخت
فیلم به او رو بیندازد یا باید ســراغ اسپانســر دولتی برود
یــا باید متوســل به بخش خصوصی شــود کــه کاتالیزور
آن یــا در حقیقیــت پولشــویی اســت یــا بــه اطالعــات

نیمروز» و «التاری» بساز.
جاهد :اینکــه بگوییم چرا فیلمســازان خارجی پس
از دوره میانســالی هــم فیلمهــای خوبــی میســازند
و فیلمســاران مــا نــه ،قیــاس مــع الفــارق اســت .چون
اصــاً نمیتوان شــرایط فرهنگــی سیاســی اجتماعی و
اقتصادی ایران را با جایی مثل بریتانیا مقایسه کرد البته
آنجا هم مشــکالت خودش را دارد .وقتی تاچر اقتصاد
را خصوصــی میکنــد و تمــام سوبســیدهای دولتــی را
قطــع میکند اتفــاق وحشــتناکی برای ســینما میافتد
کــه فیلمســازانی مثــل کــن لــوچ بیــکار میشــوند .اگــر
کمکهای پرتغال و فرانســه نبود او اصالً نمیتوانست
فیلم بسازد .فیلمسازی مثل پدرو کوستا در پرتغال اگر
کمکهــای فرهنگی از بخش ســینمای اروپا را نداشــته
باشد نمیتواند فیلم بســازد .یک فیلمساز بزرگ مثل
بــا تار حتماً مســائلی بــه او تحمیل شــد که اعــام کرد
دیگر فیلم نمیســازد و بعد از «اســب تورین» خودش
را بازنشســته کــرد .فیلمســازی بازنشســتگی نــدارد اما
یک فیلمســاز قدرت تشــخیصش آنقدر زیاد اســت که

محمد علی سجادی :ما ممیز منتقد داریم منتقدی که میگوید چرا این فیلم هست یا اصالً چرا این
فیلم ساخته شده؟! و بامزه است که برخی مواقع مسئول ممیزی دلسوزانهتر برخورد میکند .تکلیف
این منتقدها در برنامه تلویزیون هم مشخص است .مأموریت برای فالن کس یا فالن ارگان و خدمت
به سینمای غم انگیز فرمایشی .در این طرف ماجرا هم منتقدان جدی مجالت تخصصی را داریم اما
نقد کارایی الزم را در مخاطب ندارد ،به همان دلیلی که کتاب خوانده نمیشود

وصــل اســت یعنــی باالخــره ســر و دمشــان به یــک جا
وصل اســت .بخش خصوصی که در دهــه  60تا ابتدای
 80وجــود داشــت اگر چه وام از دولــت دریافت میکرد
اما قائم به ذات بود .علیرضا داوودنژاد ،سیروس الوند
و تمام هم نسلهای ما تا اواخر دهه  80به همین شکل
کار میکردنــد .از دوره احمدینــژاد که حاکمیت قاطع
ایدئولــوژی از نوع نازل و چیپ مطرح شــد و افراد به دو
دســته خــودی و غیرخودی تقســیم شــدند مــن حدود
 8ســال کار نکــردم .توان کار داشــتم ،مشــکل داســتان
و ســوژه هــم نداشــتم و نــدارم .قصــدم از ایــن مباحث
این اســت که شــرایط اجتماعی تعیینکننده اســت اما
هیچکــدام از اینها نمیتواند دال بر رفع مســئولیت تو
در آفرینــش هنری باشــد .وقتی به روز نباشــی یا تالش
اندکی بکنی و فقط هم بگویی نمیگذارند و نمیشــود،
دیگر بحث شرایط اجتماعی نیست بلکه بحث بحران
وجودی است.
طوســی :ســرمایهگذار و سیاســتگذاری که جایگزین
بخش خصوصی کالســیک و ســپری شــده قــرار گرفته
آدمهای خودش را هم تجویز میکند یعنی آقای واروژ
کریم مســیحی که جدای از حــوزه کارگردانــی تدوین را
هم بلد اســت الاقل در طول ســال بر اساس تجربهاش
در حــوزه تدویــن بایــد یکــی دو فیلــم تدویــن کنــد امــا
تهیهکننــده بخــش خصوصــی کاذب در ایــن بخــش
هم نیــروی خــودش را جا میاندازد ،پســر یــا برادرش
را! یعنــی عمــاً االن بخــش خصوصی مســتقل وجود
ندارد .بخش خصوصی بخشــی اســت که در عین حال
که ســرمایهگذاری میکنــد میگوید برای مــا «ماجرای

تشــخیص دهد بهتر است دیگر فیلم نســازد و این یک
خودآگاهی است.
طوســی :هوشــمندترین فیلمســاز نســل این زمانه
آقــای مهرجویی بــود .یعنی در مقایســه با نســل زمانه
خودش توانســت مخاطــب زیادی را جــذب کند ولی از
یک جایــی به بعــد میبینیم کــه بهتریــن فیلمهایش
هــم عقیم اســت .االن چند ســال اســت تصمیــم دارد
«ســنتوری دو» را بســازد« .ســنتوری یــک» کــه دچــار
چنــان وضعیتی شــد که کارش به دیوان عدالت کشــید
و تهیهکننــدهاش دق مــرگ شــد .چنیــن فیلمســاز
هوشمندی هم در سالهای اخیر وضعیتش کپی برابر
اصــل آقــای کیمیایی شــد .اینقــدر وضعیــت غیرقابل
پیشبینــی و عجیــب هســت کــه خــود بــه خــود دچــار
دپرسیون میشود.
جاهــد :ایــن دپرســیون گاهــی هــم خــوب اســت.
بهعنــوان مثال به کیم کی دوک کمــک میکند به خلق
برســد .ایــن فیلمســاز مثال خیلــی خوبی اســت .وقتی
منتقدهــا بــه او حملــه میکنند دچــار انزوا میشــود که
در نهایت به خلق یک اثر فوقالعاده منتهی میشود.
بهاعتقــاد شــما منتقــدان ســینمایی آیــا
تأثیرگــذاری منتقدان کشــورهای دیگر را دارند؟
حضــور منتقــدان ســینمای ایــران چقــدر در
سرنوشــت کارنامــه کاری یــک فیلمســاز مؤثــر
است؟
ســجادی :موضوع موضعگیری منتقــد یک بحث
مهــم اســت و نمیتوانــم بگویم نظر آنهــا برایم مهم
نیســت .وقتی تو اثــر را بیــرون دادی دیگــر نمیتوانی
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