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توقع داشــته باشــی که باب ســلیقه تــو حــرف بزنند یا
نزنند .یک جاهایی هنرمند به این چله نشــینیها نیاز
دارد .در حــوزه فرهنگ آدمهایــی داریم که دود چراغ
میخورنــد ،یــک گوشــه هســتند و کســی نمیفهمــد
چــه کار میکننــد ولــی بعــد میفهمــی کــه کارســتان
کردهانــد مثــل آقــای مهــرداد بهــار ،آقــای مســکوب
در حــوزه اســطوره و فرهنــگ ایــران .ولی ســینما قائل
بــهذات ســرمایه اســت و شــرایط ایدئولــوژی به شــما
ایــن امــکان را نمیدهــد کــه فیلمهــای دلخواهــت را
تجربه کنی.
 10ســال اســت که دلم میخواهد فیلم فرود (یکی
از شخصیتهای شاهنامه) را بسازم .همه دوستان که
داســتان را خواندهاند آن را تحســین میکنند اما کسی
حاضــر نیســت بــرای آن ســرمایه بگــذارد .آنهــم در
شــرایطی که از ســویی فقط شــعار ایرانی و باستان و...
داده میشــود و بازهم خبری نیســت .جــان کندن من
در پســتو مانده و باید با پول نــازل تجربههایی بکنم که
در انزوا بمانم.
جاهــد :وقتــی مخاطــب عــام ســینما بــرای دیدن
فیلم جدیــد مهرجویی یــا کیمیایی به ســینما میرود
امــا میبینــد انتظاراتــش بــرآورده نشــده ،مأیــوس
میشــود .ایــن اتفــاق دربــاره منتقد هــم میافتــد اما
منتقــد بایــد نگاهــی فراتــر از تماشــاگر عادی داشــته
باشــد و ایــن موضــوع را درنظــر بگیرد که چطور شــده
مهرجویــی در «اشــباح» به انــدازه کارهــای قبلیاش
موفق نیســت و چطور شــده کیمیایی مثل قدیم فیلم
نمیسازد.
طوســی :منتقد ایــن زمانه یعنی منتقــد دهه  60به
بعــد ،خیلــی بیرحمانــه قضــاوت میکند و اصــاً به
گذشته و پیشینه کار ندارد و فقط ب ه وضعیت حال این
آدم سروکار دارد.
جاهــد :اینجا منتقد با تماشــاگر عــادی هیچ فرقی
ندارد.
طوســی :حتــی علــت اینکــه اینقــدر بیــن جامعــه
منتقــدان پراکندگــی و انفــکاک وجــود دارد بــه همین
وضعیــت برمیگــردد کــه نســلهای ایــن ســالها بــا
فضــای مجــازی ارتبــاط برقــرار کردنــد و مطالباتــی
دارنــد کــه زمین تا آســمان با نســلهای ما فــرق دارد.
پاتوقــی هــم وجــود نــدارد کــه مــا همدیگــر را کامــل
کنیــم؛ یعنــی دیالوگــی بیــن من و نســل دیگر نیســت
مگــر اینکــه جشــنوارهای برگــزار شــود و کات بخــورد
تا سال بعد.
طی ســال هیچ پاتوقــی وجود ندارد که بــا همدیگر
مواجه شــویم تــا بتوانیم این ســوءتفاهمهای تاریخی
را به شــرایط تفاهمآمیز تبدیــل کنیم .بههمین خاطر
االن تریبــون جامعــه منتقدان حالــت مونولوگ دارد
و در زمیــن تاکتیکــی و اســتراتژیک همدیگــر را پیــدا
نمیکنیم تا بســتر مناســبی برای فهم درســت فراهم
کنیــم .هرکــس از ظــن خــودش نســخهای میپیچــد.
در ایــن فضــای مغشــوش و انبوهســازی رســانهای
مــن مخاطــب چقــدر میتوانــم درک درســتی بــرای
تشــخیص ســره از ناســره داشــته باشــم .بههمیــن
دلیل شــنونده و مخاطب دچار ســردرگمی میشــود.
تریبونهای تلویزیونــی و دولتی هم به نوعی مصادره
به مطلــوب میشــوند و برنامههــای تلویزیونی امثال
«هفت» ذهنیت انحرافی ارائه میکنند.
جاهــد :الزمه نقــد بحــث و گفتوگو اســت اما این
فضا در واقعیت وجود ندارد .در جشــنواره فجر بعد از
 10ســال برای نخستین بار به نشست مطبوعاتی رفتم
اما بجز ســه چهار نفر ،منتقدان قدیمی را پیدا نکردم.
گویــا این نشســتها و محافل کششــی بــرای منتقدان
قدیمی ندارد.
طوسی :دبیر جشــنواره فیلم فجــر ترجیح میدهد
جلســات پرسش و پاســخ را که ممکن است در کنار آن
به شــکل کمرنگی داوری هم صورت بگیرد به یک نفر
مثل آقای گبرلو بســپارد .در حالی که انجمن منتقدان
میتواند بیست و چند نفر را انتخاب کند که بحثهای
جدی تری شکل بگیرد.
جاهــد :شــبیه آنچــه در کــن یــا جشــنواره لنــدن
شاهدش هستیم.
طوســی :هیأت داوران قضاوتش را کــرده و حاال که

دفتر این دوره بســته شــده یک نفر به نمایندگی از این
هیأت باید راجع به انتخابها توضیح بدهد .این جزو
بدیهیتریــن اصــول دموکراتیــک اســت؛ امــا ترجیح
میدهنــد ســکوت اختیار کننــد؛ محافظــه کاری از این
بیشتر!
ســجادی :در حوزه نقد به چند نکته باید توجه کرد.
)1چیســتی نقــد )2شــرایط کارکــرد نقــد  )3امکانــات
موجــود .تصــور مــن از نقــد ،کالبدشــکافی یــک اثــر و
بر شــمردن وجوهات آن اســت بدون اینکــه قضاوتی
در آن باشــد؛ اینکــه مــن دوســت مــیدارم یــا نــه را در
حوزه نقــد نمیفهمم .نقد یعنی اینکــه من یک اثر را
کارشناســانه آنالیــز کنم .از ایــن منظر در ایــران تعداد
منتقدها انگشت شمار هســتند .ما ممیز منتقد داریم
منتقــدی که میگوید چرا این فیلم هســت یا اصالً چرا
این فیلم ســاخته شده؟! و بامزه است که برخی مواقع
مســئول ممیزی دلســوزانهتر برخورد میکند .تکلیف
این منتقدها در برنامه تلویزیون هم مشــخص است.
مأموریــت برای فــان کس یا فــان ارگان و خدمت به
سینمای غم انگیز فرمایشــی .در این طرف ماجرا هم
منتقــدان جــدی مجالت تخصصــی را داریــم اما نقد
کارایــی الزم را در مخاطــب نــدارد ،بــه همــان دلیلــی
کــه کتــاب خوانــده نمیشــود .یــک زمانــی میگفتیم

پرویز جاهد :پیش از این هم
نهادهای دولتی مثل حوزه هنری
وارد سینما شدند تا ایدئولوژی
خودشان را در سینما تعریف
کنند ،فارابی هم سیاست حمایتی
نظارتی هدایتی را در پیش گرفت
و الگویی را با فیلم «آنسوی مه»
پیشنهاد کرد؛ امیدوارم چیزی
شبیه سینمای گلخانهای شکل
نگیرد

جماعــت  3هــزار جلــدی االن بایــد گفــت جماعــت
 400جلــدی .تکلیــف نقــد در فضــای مجــازی هــم
مشــخص اســت کمتر پیش میآید کــه تعمقی در آن
بیابی .شــاید چون اطالعات را با یک کلید مییابی بی
آنکه برایش تقالیی کرده باشــی و جانی کنده باشــی تا
از آن تو شود.
پس بیشــتر کپــی کــردن اطالعات اســت و بس .به
تعبیر میالن کوندرا در کتاب به آهســتگی ،که میگوید
مــا یک وقتــی از یــک دهات میخواســتیم بــه پاریس
برویم ســوار کالســکه یا اســب بودیــم یک مســیر را دو
ســه ســاعته طــی میکردیم ولــی االن بــا موتــور کمتر
از ربــع ســاعت آن را طــی میکنیــم ،زود بــه مقصــد
میرســیم ولی تمرکــزی و مکثی در لوکیشــن نداریم و
این بزرگترین معضل امکاناتی مثل فضای مجازی
است در کنار امکانات فوق العاده ای که به ما میدهد.
جاهــد :امــا از ســوی دیگــر فضــای مجــازی اقتــدار
برنامههــای تــک رســان ه تلویزیونــی مثــل «هفــت»
را میشــکند و ایــن اختیــار را بــه تــو میدهــد کــه بــا
مخاطبانت حرف بزنی.
طوســی :از ســوی دیگر هم اعتماد بــه نفس کاذب
میدهد به کســانی که ب ه مرحله اجتهاد نرســیدهاند و
در اوج طلبگی چنین نمایشــی از خودشان میگذارند
کــه آدم حیــران میماند که ایــن اعتماد به نفــس را از
کجا آوردهاند.
جاهد :همه زیر دوش حمام فکر میکنند پاواروتی
هســتند ،ایجاد احساس دروغ و کذب هم از مشتبهات

فضای مجازی اســت و امر بر برخی مشتبه میشود که
منتقد هستند.
طوسی :زمانی مجله فردوسی و سپید و سیاهی بود
که براســاس عالقه شخصی خودم ترجیح میدادم از
صفحه مــا قبل آخر آن شــروع به خوانــدن کنم و ورق
بزنــم و وجدانــی و پرویــز دوایــی و ...را پیــدا کنــم .این
اتفاق بعد از 5ســال به یک نوســتالژی تبدیل میشد.
به هر حال بخشــی از عاشقانگی هنر ،فرهنگ و سینما
هم تبدیل شدن به یک خاطره است.
ســجادی :هــر دورهای نوســتالژی خــودش را دارد؛
اندوه شــیرینی نســبت بــه آنچه از دســت رفته اســت.
اصــاً نمیتوانــی بــه کســی بگویی نوســتالژی نــدارد.
فقدانی اســت که با همه تلخیهایش شــیرین اســت.
بهنظرم نوستالژی ریشه در مرگ دارد .برای میانسال
یــا دیرســالی کــه به مــرگ نزدیک میشــود گذشــته با
همه اندوه و خاطراتش شــیرین اســت و طبیعی است
که مثل جاودانگی و مرگ یک مســأله مســتمر اســت.
از ایــنرو هــر دورهای نوســتالژی خــودش را دارد یــا
میسازد .نسل اکنون هم نوستالژی خودش را خواهد
داشــت و ما نباید این اشــتباه را مثل اغلب همنسالنم
مرتکب شویم که باید شبیه ما باشند تا باورشان کنیم.
جاهــد :نوســتالژی همیشــه شــیرینی هــم نیســت
گاهی درد هم هســت .مثالً تماشای فیلم «ابوقریب»
برای من نوستالژی روزهای سربازی و جنگ بود.
ســجادی :کســی کــه جنــگ نرفتــه باشــد اینهــا را
نمیفهمــد .مــن برای نخســتین بار میگویــم برادرم
هنــوز ترکــش هــا در بدنــش هســت و وقتــی تشــنج
میگرفــت و گاه میگیــرد ،دنیــا روی ســرش خــراب
میشــود و وحشــتی بــا همیــن تشــنج ایجــاد میکنــد
نگفتنی.
در فیلــم «گــزل»( )68ســعی کــردم ایــن بازتــاب
جنــگ را بیــاورم اما فیلــم را بــه عنوان اثــر ضد جنگ
یــک ســال تعلیــق کردنــد و جلــوی ورود فیلمــم را به
جشنواره مانهایم گرفتند .در پاسخ به آنهایی که دائم
غــر میزدند که چرا فیلم جنگی نمیســازی میگفتم
مــن از ذات جنــگ متنفرم ولی در عیــن حال جنگ را
نمیشناسم و اگر این کار را بکنم خیانت است.
طوســی :در پایــان ایــن گفتوگــو یــک نکتــه راجع
بــه اســتحالهای کــه بخــش ســرمایهگذار و تهیهکننده
بخش خصوصی پیدا کرده اســت ،بگویم .در صحبت
هایمــان در فــاش بکــی کــه بــه دهــه  60داشــتیم ،به
تعاونی فیلمســازانی اشــاره کردیم یا کســانی که هنوز
اینقدر آلوده مناســبات اقتصاده نشده بودند ولی االن
بخشــی از همان آدمهایــی که خط و مشــی و گامهای
اولیه را برداشــتند خودشــان به رانت تبدیل شــدهاند.
تکلیــف بخــش خصوصــی و کارآمــد چیســت؟ اصالً
میتوانیــم امیدوار باشــیم که بخــش خصوصی پویا و
کارآمد داشــته باشــیم یا شــرایط موجود غمانگیزتر از
این امیدواری است؟
ســجادی :ایــن اتفاق ارتباط مســتقیم بــا وضعیت
حاکمیتی و اقتصاد پایه دارد .حتی در سبد دولت تدبیر
و امیــد هم موقعیت فرهنگی وجــود ندارد .آنهایی که
امکانات مالی دارند مثــل اوج و ...امکاناتش را دارند؛
اما اینور قضیه یکســری آدم داریم که خودشان تبدیل
به رانت شــدهاند؛ ســالن دارند ،روزنامه دارند ،امکان
تولیــد و توزیــع هــم دارنــد .مهمترین نکته این اســت
کــه در این ســینمای ورشکســته ،ســود در تولید اســت
یعنی فالنی که آقــازادهاش میخواهد پولشــویی کند
وارد ســرمایهگذاری میشــود ،تهیهکنندهای که عنوان
دارد ایــن ســرمایه را میگیــرد و طــوری برنامهریــزی
میکند کــه 30درصد آن به جیب خــودش برود دیگر
برایش مهم نیســت که این فیلم اکران بشــود یا نه .در
این ســالها این اتفاق بویژه بــرای فیلم اولیها افتاده
اســت .با وجود چنیــن فضایی من چنیــن خوشبینی
را ندارم.
همین که فالن مؤسســه به لحاظ اقتصادی در اوج
هســت ،به خــودی خود گویاســت که ما چــه وضعیتی
داریــم! وگرنــه هیــچ اشــکالی نــدارد در کنــار خیلی از
ســازمانهای دیگــر فیلــم بســازد .همانطــور کــه در
دهــه  60هــم چنیــن فضایــی داشــتیم که همــه فیلم
بسازند.

