کارت خواهــد گرفــت ،امــا بخــش دیگر ایــن ارتبــاط مخاطب
اســت که وقتی احساس کند که یک فیلم حراف است و وانمود
میکنــد کــه دلســوخته مســائل اجتماعــی اســت از آن دلــزده
میشــود .مــن هنوز وقت نکردهام فیلمهای نســل جــوان را به
درســتی ببینم اما خیلی مشتاقم ،چرا که اگر از این افکار متنوع
جوانــان اســتفاده نکنم ،کمــال خرفتی خودم اســت و انگار در
جایی نشســتهام که میخواهــم با همه دنیا قطــع ارتباط کنم.
جاهد :نکتهای که در فیلمهای امسال جلوه داشت رسیدن
سینمای ایران مخصوصاً نسل جوان به استانداردی از تکنیک
در ساخت فیلم است.
امیــر یوســفی :خوشــبختانه مســائل تکنیکی ســینما تا حد
زیادی حل شــده اســت ولــی اتفاقاً این باعث شــده که مشــکل
ابدی و ازلی سینما یعنی فیلمنامه پررنگتر شود.
عیاری :من شــخصاً به این نتیجه رســیدم که کســی دوست
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ندارد ســینمای ایران ،ســینمایی مستقل باشــد؛ این ابزاری در
دســت تصمیمگیرندگان است که بتواند ســینما را کنترل کند.
زمان ســاخت فیلم «شــبح کژدم» اغلب دســتگاهها مخالف
صدابــرداری ســر صحنه بودنــد .و عاقبــت یکی از آنهــا به من
گفت با حضور صدابردار سرصحنه ما قادر نیستیم دیالوگها
را اصالح کنیم.
امیر یوسفی« :شــبح کژدم» نخستین فیلمی بود که صدای
ســر صحنه را استفاده کرد و یک بدعت در ســینمای ایران بود.
آن زمان میگفتند مردم به دوبله عادت کردند ولی االن فیلم
ســینمای ایــران را دوبلــه کنی بــرای همه عجیب اســت .حکم
همین استفاده از کاله گیس را دارد.
عیاری :این متعلق به همان دورانی اســت که گفته میشــد
دوبلــه ایــران و ایتالیا برتریــن دوبلههــای دنیا هســتند و نوابغ
زیــادی در زمینــه دوبلــه داریــم که بــه نظر مــن کامالً درســت
بــود .همان زمان هــم به مــن میگفتند :مردم عاشــق صدای
دوبلورهــا هســتند و تو با فیلمت آنهــا را از این صداها محروم

میکنــی .روزی بــه یکی از مدیــران گفتم مثل ایــن میماند که
االن فرزند گمشــده یک خانواده پیدا شود و پدر خانواده بگوید
مخــارج خانواده ما بعد از  20ســال به خاطر تو زیاد شــده و او را
نپذیرد  .این حرف من یک کم اذیتشان کرد.
امیر یوســفی :در مورد دوبلــه عادت مــردم آرام آرام تغییر
کــرد و وظیفــه ســینماگران تغییــر عادات مــردم اســت .فیلم
کاناپه هم بعد از  30سال ادامه همان نگاه است.
اگر این دولت به عنوان دولت دوازدهم انتخاب شــود
خواسته شما از مدیران سینمایی چیست؟
عیــاری :همــان صـحبـتهـــــای قبـــلــــی بدیهیتریــن
خواســتههای ماســت و مــا ایــن مســیر پرفــرازو نشــیب را طی
این ســالها تجربه و نقــد کردیم .وعدهها باید درســت باشــد.
مــن هم معتقدم فعــاً گزینه بهتری از آقــای روحانی نداریم.
نمیخواهــم حرف چهار ســال پیــش را تکــرار کنم کــه اگر این
دولــت فیلم خانــه پدری
را آزاد نکند من به آن باور
ندارم.
از سال 1363
جاهــد :مــن ســینماگر
که وارد کار سینمای
نیســتم اما به عنوان کسی
که سینمای ایران را دنبال
حرفهای شدم،
میکند میگویــم حداقل
تمام فیلمهایم
انتظــاری کــه میشــود از
با وضعیت رایج
دولت و ســازمان وابســته
ایران
در سینمای
بــه دولــت داشــت ایــن
کسی
شد.
ساخته
اســت کــه ســنگ جلــوی
طی
را
مسیر
که این
پــای ســینماگران نگذارد
و اعتمــاد آنهــا را جلــب
میکند و یک جا به
کند .اگــر حمایت میکنند
سیم آخر میزند
توقعــات بیجایــی از
و میگوید که دیگر
ســینماگران در جهــت
نمیتوانم تحمل
منافــع سیاســی نداشــته
کنم مسألهاش
باشــند و اجــازه دهنــد
آغاز
با فردی که از
ســینماگران خودشــان
رویکرد دیگری داشته
را بیــان کننــد .در همــه
جــای دنیــا سوبســیدهای
تفاوت دارد
دولتی پرداخت میشــود
امــا انتظــاری از ســینماگر
نیســت که جریــان یا تفکر
خاصــی را تبلیــغ کنــد.
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه
وظیفهشــان این است که
بــرای چرخــش جریــان
فرهنگ ،بودجه در اختیار
سینماگران بگذارند.
امیــر یوســفی :مــن
کــه امیــدی نــدارم امــا
حداقلــش ایــن اســت که
در حوزه فرهنگ راســتگو
باشــند و دروغ نگوینــد
و همیــن خواســته کوچک بــه نظرم همــه چیز را حــل میکند.
صراحت داشته باشــند و در سینما سیاستورزی نکنند چراکه
سیاستورزی به امید اهالی فرهنگ و هنر لطمه خواهد زد.
جاهــد :برای مــن جالب اســت که ســاخت «کاناپــه» تا چه
انــدازه تحت تأثیــر خانه پــدری و اتفاقاتی اســت که بــرای این
فیلم افتاد؟
عیاری :به شــکل مســتقیم با چنین تأثیری برخورد نداشتم
اما مگر میشود از درون ،مرا ویران کرده باشد و تأثیر نگذارد؟!
مــرا محافظهکارتر نکرد و رفتارهای من بــه رفتارهای تدافعی
و ســلبی تبدیــل شــد .چــرا بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد؟ اگــر مــن
محافظهکار شده بودم کدام یک از فیلمهایم به درستی اکران
شــد؟ فیلــم «بودن یــا نبــودن» به دلیل ســوء تفاهمات بســیار
مســخره در چهارمیــن روز اکــران به دســتور مجمع تشــخیص
مصلحت نظام از پرده ســینما فرهنگ پایین کشیده شد .فیلم
«آبادانیها» به همین شــکل« .آبادانیها» به عنوان نخستین
فیلم ایرانی که از فســتیوال کن سر درآورد ،به دستور وزیر وقت

فرهنگ و ارشــاد اســامی ،از شــرکت در این جشــنواره محروم
شــد .ایشــان به خود مــن گفتند که مــن اجــازه نمیدهم حتی
خانواده من هم فیلم «آبادانیها»ی شما را ببینند.
امیر یوســفی :سینمای ایران یک بدهکاری سی و چند ساله
به آقای عیاری دارد که روزی باید جبران شود .شروع کار ایشان
در دوره ســینمای گلخانــهای بــود امــا آقای عیــاری هیچ وقت
گلخانهای نشــدند« .کاناپه» فیلمی اســت که باید گل سرســبد
جشنواره  95میشد ،اما وقتی نمیخواهند ،دیگر مشکل آقای
عیاری نیســت؛ مشکل جشــنواره است .اشــکال از همه ماست
کــه له له میزدیم همه فیلمها را ببینیــم اما  23بهمن دیدیم
عجب کالهی ســرمان رفت .جشــنواره فیلم فجر سفره دولتی
است که همه عادت کردهایم سر این سفره بنشینیم و تا زمانی
کــه جایــزهای نگرفتیــم همــه میگوییم ایــن جشــنواره دولتی
است ولی به محض گرفتن سیمرغ اشک از چشمانمان جاری
میشود و هیأت داوران را بهترین میدانیم.
در گفتوگویــی که با آقای حســیننژاد یکــی از اعضای
هیأت انتخاب داشــتیم ایشان تأکید داشــتند که هیأت،
ایــن فیلم را پســندیده اســت امــا از ابتدا تصمیــم دبیر
جشــنواره بر این مبنا بوده اســت که فیلم اجازه حضور
در جشنواره را ندارد و فیلم شما و «لرد» بدون رأیگیری
و صرفاًبرای هیأت انتخاب نمایش داده شده است.
عیاری :تأســف بار اســت .یعنی ارســال فیلم بــه دبیرخانه
جشــنواره فقــط پاســخی بــه ارضــای کنجــکاوی آنهــا بــوده
است.
محســن امیــر یوســفی :در دو دوره قبل فیلمهــا را به هیأت
انتخــاب نمیدادنــد کــه یــک نــوع کار غیرقانونی بود .امســال
کلکی که به ذهنشــان رسید این بود که خیال خودشان را راحت
کنند و بگویند که هیأت انتخاب فیلم را دیده و صورتجلسه هم
منفی بوده اســت .این توجیهات شــاید بــرای روابط عمومی و
مطبوعــات دور و بر آقای دبیر قابل قبول باشــد اما برای تاریخ
ســینما موجــه نیســت .شــرمی کــه آقــای عیــاری میگویند در
ساخت فیلم همیشه با او بوده برای کل سینمای ایران است؛ از
زمانی که شخصیتهای زن فیلم با همان پوشش خیابان نزد
محارمشان تصویر شدند.
عیــاری :همیشــه خجالــت میکشــیدم کــه در فیلمهایــم
زن بایــد بــا روســری در کنار محارمش ظاهر شــود یــا بدتر از آن
بــه رختخــواب رود .در «تنوره دیو» فرزانــه کابلی نقش یک زن
روســتایی را بازی میکــرد و برای اینکه حجابــش را توجیه کنم
زندگــی بــا برادرهــای شــوهرش در یک خانــه را بهانه کــردم تا
پوشــش روســری در منزل بیدلیل نباشــد .ســال بعد در فیلم
«شــبح کــژدم» در صحنــهای کــه جهانگیــر الماســی بــه خانه
نامــزدش مــیرود حضــور او در آن خانــه را همزمــان بــا ورود
دختــر و مادرش به خانــه تصویر کردم تا اینگونه تعبیر شــود
کــه فرصتــی بــرای برداشــتن روســری نداشــته اســت .در «آن
ســوی آتش» هم عاطفــه رضوی در نقش یک دختر عشــایری
اســت که صحنــه داخلی ندارد و همیشــه روســری به ســر دارد
امــا از ایــن فیلــم به بعد نســبت بــه ایــن قضیه خیلــی جدی و
حســاستر بــودم تا جایــی که هنــگام ســاخت «روزگار قریب»
به واقع خجالت میکشــیدم که فرح پهلوی ،شــمس پهلوی،
پرســتارهای بیمارســتان و ...همه را با روســری تصویر میکنم.
این خجالت و شــرم همراه من بود تا زمانی که بعد از یک وقفه
شــش ساله تصمیم به ســاخت «کاناپه» گرفتم .با خودم عهد
کــردم که یــا فیلم نخواهم ســاخت یا اگــر هم بســازم زن نباید
داشــته باشــد و اگر زن داشــته باشــد باید در مأل عام باشــد و نه
مکانهای خصوصی .ناگزیــر در فیلم «کاناپه» تمام بازیگران
زن داســتان موهایشــان را تراشــیدند و کاله گیس روی سرشان
گذاشــتند .از ســوی دیگر فصــل قصه را هــم زمســتان انتخاب
کــردم تا یک پوشــش متعارف داشــته باشــند .معتقــدم که در
فیلم «کاناپه» کوچکترین عمل غیرشــرعی رخ نداده اســت.
در حالــی کــه در فیلمهای جدید شــخصیتهای زن فقط یک
روســری روی سرشان اســت که در بهترین شــکل فقط دو سوم
موها را پوشانده است.
جاهد :فیلمســازی مثل کیارستمی از اول آگاهانه رویکردی
را انتخاب کرد که با این قضیه مواجه نشود.
امیریوســفی :مــن خــودم از عالقهمنــدان ســینمای اســتاد

سالنامه 1395

131

