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تغییر شرایط فرهنگی ،خوب اما ناکافی

دراز مدت ،به بنیان و ریشههای سینما بیشتر توجه شود .البته اعتقاد
ندارمکهتوجهنشدهولیمیتوانستبهترباشد.میدانیمکهدرحال
حاضر فعالیتهایی در زمینه ساخت سینماها و ساخت پردیسها
انجــام میشــود امــا واقعیت این اســت که آن چیــزی که مــا در برابر
ظرفیت بالقوه و بالفعل ســینمای ایران نیاز داریــم چیزی در حدود
 3000سینماســت ،اما در کشــور حداکثر 400ســینما داریم و خیلی از
سینماهاهستندکهآنچنانتعریفسینماراندارندوبااستانداردهای
امروزهماهنگنیستندوبایدبهروزشوند.بخشدیگر،توجهاصولی
به عرصه فرهنگ اســت .یعنی توانی که در فرهنگ و بویژه در سینما
وجود دارد پتانســل خوبی برای نشــان دادن چهــره یک ملت به دنیا
اســت .این موضوع در حوزههای دیگر کمتر دیده میشــود .بنابراین
در چنین شــرایطی و بــا نظر به اینکه روانپریشهایــی مثل ترامپ و
سیاســتمدارانی مانند او ســرکار آمدهاند ،باید بیشتر به سینما توجه
شــود .به عقیده مــن باید در فرهنگ ،عرصه خــودی و غیر خودی که
هنوز متأســفانه در ســینما کم و بیش وجود دارد ،برداشته شود .هنوز
عــدهای خودشــان را تافته جدا بافته میدانند و از یک ســری مواهب
بهــره میبرنــد .من اصــاً کاری بــه جهت فکــری آنها نــدارم ولی به

شــاهد بودهام که موضوعی واحــد در اغلب دولتهــا درباره عرصه
فرهنــگ اتفــاق افتــاده و آن این بوده اســت کــه مواقعی کــه نزدیک
انتخابات شده همه به شــیوهای به عرصه فرهنگ نزدیک شدهاند و
هنرمنددوستمیشوندولیبهمحضاینکهبهموفقیتیرسیدندبه
یکباره تمام یا بخش اعظمی از آن ارتباط فراموش شــده یا مسئوالن
و دولتمردان گرفتار موضوع دیگری میشــوند .در حالی که به نظرم
این دوســتان یک اصل ساده را نباید فراموش کنند و آن اینکه همین
گروه فرهنگی که ممکن اســت بعضی وقتها پرمدعا به نظر برسد
و حتی گاهی وقتها زیاده خواه باشــد ،همینها کســانی هســتند که
اگر احســاس کنند که از آنها حمایت شــده و به ایشان احترام گذاشته
میشــود بــه این حمایــت و احتــرام ،جواب درســت میدهنــد و این
بشــدت در بزنگاهها مفید اســت .به نظــر من دولتها فــارغ از اینکه
اصــاح طلب یا اصولگرا باشــند ،همین روند را پیــش گرفتهاند ولی
امیدوارم تکرار نشــود و شــرایط جدیدی به وجود بیاید تا این رفتاری
کــه چنــد وقت مانــده بــه انتخابات مــا را خوشــحال میکنــد از اینکه
مورد احترام بیشــتری قرار گرفته و عزیزتر شدهایم ،بعد از انتخابات
هم ادامه پیدا کند.
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نمره قبولی دولت در فرهنگ و هنر
هاتف علیمردانی

کارگردان

عکس :مهناز رحیملو

مــا در کشــوری زندگی میکنیــم که فراز و نشــیبهای زیادی
دارد .دولــت آقــای روحانــی هــم بــا توجــه بــه اینکــه درگیــر
مشکالتبسیاریمثلبرجامو...بود،امابااینحالمیتوان
بــه آن در حــوزه فرهنگ نمره قبولی و نــه نمره صددرصدی
داد؛ قدمهــای زیادی برداشــته شــد و در صورت پیــروزی در
انتخابــات آینده این فرصت وجود دارد تا بیشــتر به مســائل
فرهنگــی بپردازنــد .مــن تــا به حال نــه ریالــی از دولــت پول
گرفتــهام و نــه حمایت شــدهام اما بــه هر حال دولت ایشــان
دوســت داشــتنی اســت .بهعنوان فیلمســاز اجتماعــی این
رســالت را در خــودم میبینــم که وقتــی مردم ســرزمینم در
مســیر درســتی قــرار گرفتهاند ،ایــن موضــوع را اعــام کنم.
حــاال دیگر اولویت ما نباید مســائل سیاســی باشــد و امروز به
آرامشــی رســیدهایم و از بســیاری مشــکالت عبــور کردهایم.
نباید تنها ســیاهیها را ببینیم؛ ما خیلی چیزهــای خوب را از
دست دادهایم و قدر بسیاری از خوبیها را ندانستهایم .نباید
به همه چیز با نگاه سیاســی بنگریم و سیاست زده باشیم .در
دولت روحانی مســئوالن کارآمدی ســر کار آمدند .مثالً شما
نمیتوانیــد به دکتــر ظریف ،نگاه سیاســی و جناحی داشــته
باشــید .اینکه روحانی توانســته چنین
افــرادی را ســر کار بیــاورد مهمتریــن
ویژگی مثبت است .آقای ایوبی هم به
نظرم از جمله شــخصیتهایی است
که باید حفظ شود.
رویکــرد این دولت رویکــرد مثبتی
اســت و بنابرایــن در چهــار ســاله دوم
هــم قطعــاًدر حــوزه ســینما میتواند
تأثیرگــذار باشــد .مدیــران ســینمایی
افــرادی هســتند کــه میتــوان براحتی
توگــو کــرد ،از هنرمنــدان
بــا آنهــا گف 
حمایــت میکننــد و ایــن حمایتهــا
باعــث میشــود ســینماگر احســاس
راحتــی کنــد .فیلمهــای مــن بارهــا
دچار ممیزیهای شــدید شــده و قبل
از ایــن دولــت ،دردســرهای زیــادی
داشــتهام و فیلم هایم بــه بخشهای
خــارج از مســابقه تبعید شــده اســت؛
امــا ایــن دولــت چنیــن نیســت و اهل
تعامل اســت .وقتــی مســألهای پیش
میآیــد وقــت میگــذارد و گفتوگــو
میکند .نماینده ما در شــورای مرکزی
پروانــه ســاخت ،واقعــاً کار میکنــد و
بــا ســینماگران تعامــل جــدی دارد و
اگر هم مشــکلی پیش بیاید مســائل و
مشــکالت را به سمت حل شدن پیش
میبــرد .بهعنوان مثــال در مورد فیلم
اخیر خــودم هم چنین اتفاقــی افتاد و
توگو نقطه نظراتمان را ارائه دادیم .جســارتی
در فضای گف 
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به وجود آمده است که به
نظرمبایدبیشترهمبشود.
مــا در ســالهای اخیر دیدهایــم که تمام فیلمســازانی که
بدخــواه مــردم بودهاند توســط مردم پــس زده شــدهاند .در
ســینمای ایران فیلمهایی ماندگار شــدهاند کــه دغدغه این
مردم و سرزمین را داشتهاند .بنابراین داوری را باید به مردم
واگــذار کــرد .به همین دلیل همیشــه ســعی کــردم قلمم به
ســمتی نلغزد و همــواره در دل مردم و از آنها نوشــتهام .این
دادن واقعیــت بــرای مســئوالن هم موهبتی اســت و
نشــان ِ
میتوانندمشکالتمردمودغدغههایشانرابشناسند.
در پایان بهعنوان فیلمســازی که در همه این 4سال فیلم
ســاخته اســت ،تقاضــا دارم از آنهایی که دانــش ،تخصص و
اعتبار کافی در ســینمای ایران دارند اســتفاده بیشــتری شود
تــا انشــاءاهلل دولــت بعــدی در حــوزه فرهنــگ و هنــر نمره
بهتریکسبکند.
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اگــر بخواهم در یک نگاه کلــی و بیتعارف نظرم را گفته باشــم ،باید
این نکته را یادآور شــوم که به طور قطــع از زمان روی کار آمدن دولت
آقای روحانی شــرایط فرهنگی نســبت به دو دوره گذشــته بهتر شده
اســت .اما چنین نظری به این معنا نیســت که این شــرایط فرهنگی
بویــژه در حیطه تخصصی ســینما که من در آن فعالیــت دارم واقعاً
درشــأن و انــدازه ســینمای ما باشــد .چــون ســینما ظرفیــت و توانی
بالفعــل دارد و در کنــارش ظرفیــت و توان بالقوهای را هم داراســت،
که با هم قابل مقایســه نیســتند .ما مشــکالت زیادی را در این ســی و
پنج ســال داشــتیم .یعنی برابر با عمر انقــاب! از این جهت که قبل
از انقالب شــرایط بهتری وجود داشــت آن هم به این دلیل که اندازه
این سینما ،اندازه کوچکتری بود و اگر کمبودی وجود داشت به اندازه
امروزگستردهنبودچراکهسینمادرایرانقبلازانقالبوسعتامروز
را نداشــت .ولــی بعد از انقالب براســاس شــرایط و ظرفیتــی که بین
سینماگران و دست اندرکارانش به وجود آمده ،نسبت به دوران قبل
بســیار گستردهتر و پهناورتر شد ولی زیرســاختهایش در حد چنین
پیشرفتی گسترش پیدا نکرده و به روز نشده است.
اینشایدمهمترینبخشیاستکهانتظارمیرفتدریکبرنامه

طــور کلی با هر نوع آقازادگی در عرصه ســینما مخالفم .ســینما باید
عرصه کشــف استعداد باشــد .باید شرایطی فراهم شــود تا هر کسی
به اندازه فرهنگ و اســتعداد و دانشــی که دارد ،ســهم داشــته باشد.
بخش مهمتری که متأسفانه دولت آقای روحانی تقریباًبه کل به آن
کم توجهی داشــت این بود که توان فرهنگی را در یک جا جمعآوری
نکرد .دولت نتوانســت به میزانی که الزم اســت ،گروههای سینمایی
را دور هــم جمع کند .اگر ســینماگران با هم متحد باشــند ،بیشــترین
تــوان تبلیغاتــی را در همــه جهــان بــرای ایــران خواهند داشــت .اگر
چنین رفتاری در قبال آنها صورت میگرفت به طور حتم در شــرایط
اضطراری که کشور الزم دارد میآمدند و یکپارچه به موضوعی واحد
میپرداختند .البته در شــرایط کنونی همچنین حســی در آنها وجود
دارد ،چــون به شــکلی ذاتی در همــه آدمها چنین نگاهی نســبت به
میهن و مملکت وجود دارد .هر اعتقادی هم که داشــته باشــم وقتی
احســاس کنم کشــورم در شــرایط اضطراری قــرار دارد قطعــاًدر آن
موقعیت ســعی میکنم از مملکت ،شــرایط و سیســتمی کــه در آن
زندگی میکنم دفاع کنم .ولی فکر میکنم که شــاید با یک سیاســت
بهتــر و دیپلماســی قویتر در عرصه ارشــاد و فرهنگ میتوانســتیم
ارتباط بهتری با هنرمندان و ســینماگران برقرار کنیم .در آن شــرایط
ممکنبودهجمههاییکهازبیروناتفاقمیافتدوباسوءنیتهمراه
اســت دیگر خیلی تأثیر نداشــته باشــد .با توجه به تجربه شخصیام
امیــدوارم کــه این نــوع برخــورد با عرصــه فرهنگ تکرار نشــود .من
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