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از راست به چپ :تینا عبدی ،آتوسا انواریان ،فرگل فربخش و بیتا بیگی در پشت صحنه فیلم «کاناپه»عکسها مزدک عیاری

فر

هن
گی

شــهامت را نــدارد از فیلمــی کــه خــودش مجــوز قانونــی برای
ساختش داده دفاع کند؟
امیــر یوســفی :کلمــه نمیتوانــد درســت نیســت ،بلکــه
نمیخواهــد .در مــورد «آشــغالهای دوســت داشــتنی» هــم
همین بحــث بــود؛ اول میگفتند مجلس مانــع نمایش فیلم
اســت اما بعدها مشــخص شد اصالً کمیســیون فرهنگی فیلم
را ندیده اســت یا این کــه میگفتند فالن نهــاد نظامی مخالف
فیلــم توســت ،کار به جایی رســید که از آن نهــاد نظامی پیغام
آمــد کــه ما نــه فیلــم را دیدیم و نــه دربــاره آن حرفــی زدهایم.
این مســائل را االن به راحتــی مطرح میکنیم امــا ویرانکننده
است ،وقتی حدود سه سال تمام ذهنت را درگیر میکند و بعد
میفهمــی تمــام این مباحث مطرح شــده دروغ بوده اســت و
فقــط فالن مدیر دوســت نداشــته اســت فیلــم اکران شــود اما
دوست داشته خودش را روشنفکر نشان بدهد.
یعنــی شــما بر ایــن باور
هســتید که هیچ فشاری
خــارج از ســینما وجود
نــدارد و ایــن مدیریــت
ســینمایی اســت که در
مقابل اکران فیلم شــما
موضع گرفته است؟
امیر یوســفی :مــن میگویم
اگر فشــاری هــم وجــود دارد به
آن شــدت نیســت .حــرف مــن
این اســت کــه مدیریت ســینما
اگر بخواهــد میتواند .چگونه؟
همــان طــور کــه «قصــه ها»ی
خــوب بانــوی ســینمای ایــران
کیانوشعیاری:
اکران شــد .یــک نمونه کــه این بعدازاینکه«خانه
اراده وجود داشت تا حق خانم
بنی اعتماد ادا شــود .اتفاقی که پدری» سر از ونیز درآورد
همه اهالی ســینما را خوشحال ازفستیوالهایمختلف
کــرد اما چــرا ایــن اتفــاق ادامه  16دعوت داشتم که
پیــدا نکــرد؟ مشــکالت «خانه نپذیرفتم.بعدازآن
پــدری» و «مــن عصبانــی دیگر فیلمرابهجایی
نیســتم» و «آشــغالهای نفرستادم،چونفکر
دوســت داشــتنی» از همیــن
کردمکهکاریغیرقانونی
جنس بود ،امــا برخی تصمیم
گرفتند کــه خودشــان را جلوی است اما در این مدت
برخــی از جریانــات سیاســی برای من یک سؤال بسیار
موجــه نشــان بدهنــد .در بزرگ به وجود آمده
دورههــای گذشــته کــه «آدم اینکهاگربرایحضور
برفــی» و «مارمولک» نمایش دراینفستیوالهااقدام
داده شــد همیــن اعتــراض هــا نکنم،انگارخیلیپخمه
و فشــارها بــود امــا ایســتادگی
هستم!
کردند .مدیر سینما وظیفهاش
این اســت کــه فشــارها را کنترل
کنــد و بــه راه حــل برای ســینما
برســد .اگر نمیتواند فشارها را
تحمل کند باید استعفا بدهد و برود.
پس به اعتقاد شما تمام خواسته اهالی سینما این است
که فیلم توقیفی وجود نداشته باشد و مانعی بر سر اکران
فیلمها ایجاد نشــود؛ اما مســلماً مطالبات اهالی سینما
فقط در این خواسته خالصه نمیشود.
امیر یوســفی :نه مســأله فیلم های توقیفی مشــکل بخشــی
از اهالی سینماســت .درصد کمی اســت ،اما باید به این مسأله
رسیدگی شود.
جاهد :به عنوان مثال فیلمهایی که در این دوره از جشنواره
دیدیم و در اصل نســل جوان بودند آیا دغدغهشــان این موارد
است؟
امیر یوســفی :فیلم ساخته میشود که فروش کند .اگر فیلم
«کاناپه» اکران شــود و مدلهای مشــابه این فیلم ساخته شود
تماشــاگر انتخاب میکند که به تماشای فیلمی بنشیند که به او
دروغ گفته نمیشــود .در تمام فیلمهای خوب تاریخ سینمای
ایــران که تا به حــال دیدهایم اگر مســأله حجاب بــا همین کاله

گیــس حل شــده بــود فیلم جــذاب تــری مشــاهده میکردیم.
بــه عنوان مثــال همیــن فیلمی که خودتــان مثــال زدید یعنی
«جدایی نادر از ســیمین» ،خیلی جذاب تر و ماندگارتر میشد.
بــاز هــم تأکیــد میکنــم کســی راجــع به کشــف حجــاب حرف
نمیزند .مســأله اســتفاده از کاله گیس اســت که به واقعگرایی
فیلم خیلی بیشتر کمک میکند.
جاهد :بهتر اســت بگوییم برای رئال بــودن فیلم بهتر بود،
اگر نه شایســتگیهای «جدایی نادر از ســیمین» بجا و محفوظ
است .البته کاله گیس هم واقعی نیست و یک دروغ است.
عیــاری :وقتــی باورپذیر باشــد چــه اشــکالی دارد .مگر االن
بازیگــران مرد ســینما در گریم هایشــان از کاله گیس اســتفاده
نمیکنند .کسی هم خرده نمیگیرد که چون موهای خودشان
نیست باورپذیر نیست.
امیریوســفی :اصالً به اعتقاد من باید به مســأله اســتفاده از

شــد .جالب این جاســت مدیــران تلویزیــون به محــض آن که
فهمیدند شبکه جم ،گوی رقابت را از آنان ربوده است شکایت
و ابراز گالیه کردند .در ماجرای این شــکایتها ،اعالم شــد که با
متولیان رســانه ملی صحبت میکنند تا تبلیغات بیشــتری به
فیلمهای ســینما اختصاص بدهند .در واکنش به این راهبرد،
تهیهکنندگان هم به شــوخی میگفتند که دیگر کسی مخاطب
برنامههــای صدا و ســیما نیســت که زیــاد کــردن تبلیغات آن
تأثیــری بر جای بگذارد .عالوه بر بســتر مناســب نمایش ،خود
فیلمهــا هم بــه لحاظ کیفیــت قابلیــت خوبی داشــتند که این
نکته هم بیتاثیر نبود .اگر نگاهی به فیلمهای ســینما در ســال
 95داشــته باشــیم خواهیــم دیــد که در کنار اســتقبال مــردم از
فیلمهــای تجــاری همانند «50کیلــو آلبالو»« ،ســالوادور» و...
فیلمهــای خوب و جــدی مانند «ابد و یک روز» و «فروشــنده»
هم با مخاطبان بسیاری روبهرو شدند.

کاله گیــس در «کاناپه» هم به عنوان یــک گریم نگاه کرد .نباید
حتــی وارد موضوعــات حجاب شــد بایــد آن را پیشــنهاد مدل
جدیــد گریــم برای خانمهــا عنوان کــرد .چهره پــردازی جدید
برای خانمهای ایرانی است.
فروش خوب ســینما از جمله اتفاقات خوب چند ســال
اخیــر اســت و بیانصافــی اســت اگــر اشــارهای به آن
نداشــته باشــیم .در ســال  95فروش شــش ماه نخست
ســال برابر فروش کل ســال  94بود .این به معنی ارتباط
دوباره مردم با سینماســت؟ چه مســائلی مســبب این
اتفاق بوده است؟
امیر یوســفی :بهبود وضعیت ســالنهای ســینما طی چند
ســال اخیر از مهمترین مؤلفهها اســت .البتــه این اتفاق حدود
 12ســالی است که آغاز شده و در چند سال اخیر شتاب بیشتری
گرفته است .نکته دیگر ،تبلیغات شبکههای ماهوارهای است.
چه خوشــمان بیاید و چه نیاید از زمانی که بیمهریهای صدا
و ســیما بــه ســینما آغاز شــد اثرگذاری این شــبکه هم مشــهود

عیــاری :در کنــار دالیلــی کــه ذکر شــد نبایــد از تأثیــر فضای
مجــازی غافل ماند .فضــای مجازی نه تنها در عرصه ســینما،
بلکه در تمام سطوح ،حتی به عنوان شبکهای مؤثر در برقراری
دموکراســی نقش مثبتی ایفا کرده است .فضایی که تکنولوژی
در اختیارمان گذاشته و به این آسانی هم نمیتوان با ممیزی و
فیلترینگ آن را از عرصه رقابت حذف کرد .ســالنهای سینما
واقعــاً فاخــر شــدهاند و آدم لــذت میبــرد از این که به ســینما
میرود و مخاطب احساس میکند که به او احترام میگذارند.
از دوران ورودم به ســینما ،ســالن ســینما را به مثابه یک معبد
میدیدیــم .کیفیت فیلمها هم به واســطه تســهیل ارتباطات
و این که فیلمســازان فیلمهای بیشــتری میبینند بیشــتر شده
اســت .من دو سال پیش داور جشنواره فجر بودم و در مقطعی
چند روزه  22فیلم دیدم .برداشــت من این است که گرایش به
ســمت طرح مسائل اجتماعی و مســائل پر معنا تبدیل به یک
اپیدمی شــده و این اپیدمی تا جایی جلو رفته که آدم احســاس
میکنــد یک مد اســت که اگر االن بــه موضوعــات روز بپردازی

