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شهاب حسینی و مهدی هاشمی در نمایی از فیلم «خانه پدری»

فر

هن
گی

کیارستمی هستم اما اگر اینطور که شما میگویید باشد رویکرد
اشتباهی است.
عیــاری :شترســواری دوال دوال نمیشــود .در یــک مــاه اخیر
بــه تولید چنــد فیلــم فکــر کــردهام امــا میتوانم بــا قاطعیت
بگویــم از چنــد موضوعی که در ذهن دارم حتــی یک فیلم هم
قابلیت ســاخته شــدن ندارند که بتوان زن را از آنها حذف کرد،
یا زنــان فقــط در محلهــای عمومی باشــند .پس بایــد به فکر
ســوژه دیگری باشــم .اینگونه انگار دارید یک کار فرمالیستی با
راهکاری از پیش تعیین شده انجام میدهید.
جاهــد :یعنــی به این نتیجــه رســیدهاید که اگر تمهید شــما
یعنــی کاله گیس برای پوشــش زنها و فرار از سانســور و ممیزی
حــل نشــود ،مجبوریــد یــا فیلم نســازید یــا در فضــای عمومی
بسازید.
عیاری :حتــی اگر موضوع فوقالعادهای هم داشــته باشــم
کــه نمایــش خلــوت یــک زن
از ضروریــات باشــد بخاطــر
حرفــی کــه زدم ناچــارم از
ســاخت آن انصــراف بدهــم.
دیگــر عقبنشــینی بیعقــب
نشــینی! از ســال  1363که وارد
کار ســینمای حرفــهای شــدم،
تمــام فیلمهایــم بــا وضعیت
رایج در ســینمای ایران ساخته
شــد .کســی کــه ایــن مســیر را
طــی میکنــد و یک جا به ســیم
آخــر میزنــد و میگویــد کــه
دیگــر نمیتوانــم تحمــل کنم
محسن
مســألهاش با فردی کــه از آغاز
رویکــرد دیگری داشــته تفاوت امیریوسفی:کلیت
اتفاقی که در حوزه
دارد.
امیــر یوســفی :بــه هــر حال فرهنگ و هنر افتاد در
اســتاد کیارســتمی «گــزارش» قامتریاستجمهوری
را هــم ســاخت کــه یــک فیلــم آقای روحانی نبود که با
اجتماعــی اســت و در فضــای
داخلــی میگــذرد و دربــاره آنجملهطالیی«من
روابط زناشــویی است .اما بعد حقوقدانهستمونه
از انقالب به ســمت این سینما سرهنگ» دل همه را برد.
نرفــت و بــه ســینمای قبــل از درانتخاباتسالآینده
گزارش یعنی فیلمهایی چون گزینهایبهترازآقای
«مســافر» و مرتبــط بــا کودکان روحانینداریم،امیدوارم
بازگشــت که شــاید از این قید و کهسال دیگرهمینجا
بندها دوری کند.
جاهد :مســأله غیبت زن در نشستهباشیموشما
فیلمهای کیارستمی که آقایان بگوییددیدیدکهدردوره
فرهادپــور و مازیــار اســامی در جدیدآقایروحانی،
کتــاب از «پاریــس تــا تهــران» فضایفرهنگعوضشد
خیلــی روی آن تأکیــد کردنــد
و بــه عنــوان یک نقطــه ضعف
در ســینمای کیارســتمی آن
را برجســته کردنــد به نظرم تا حدی درســت اســت اما این یک
تصمیم آگاهانه بخاطر وجود ممیزی و سانســور بود و مشکلی
که برای زنها در سینمای ایران وجود داشت.
امیریوســفی :به نظر مــن اصالً چنین چیزی نیســت .به این
لحاظ که آقای کیارستمی هیچ وقت حاضر نمیشود سینمای
خــود را فــدای یک موقعیت سیاســی کنــد .بلکه ایــن به نظرم
ضرورت ســینمای آقای کیارستمی بود .برداشت کتاب به نظر
من یک مقدار تند اســت .همیشه جانب انصاف در قضاوت را
باید رعایت کرد و درگیر سانتیمانتالیســم روشــنفکرانه نشــد.
ایشان بعد از انقالب سراغ فیلمهایی رفتند که کمتر فیلمهای
استودیویی یا فضاهایی که به قول خودشان زیر نور غیرطبیعی
باشــد .طبیعتــاً در فضاهــای بیرونــی و فضاهــای بــاز چــه در
فیلمهایی که در شــمال کشــور کار کردهاند و چــه در فیلمهایی
کــه در داخل تهران ،فضاهــای عمومی بود کــه طبیعتاً در آنها
حجــاب وجود داشــت .به نظر مــن این نتیجهگیری خــود ما یا
شــیطنت آقای کیارســتمی هم هســت .کیارســتمی بــا ذکاوت

بســیار زیــاد شــاید ایــن موضــوع را به ایــن قضیه که خودشــان
مایــل نیســتند ربــط میدادند ،امــا به نظــرم تمایل ایشــان به
دیدن خانمها در محیطهای باز ،بیشــتر اجبار درام و داســتان
در فیلمنامــه بــود تــا مســأله ممیزی .شــاید بــه نوعــی رویکرد
کیارســتمی را بتــوان به عنوان یــک نماد یا یــک راه حل در نظر
گرفت ،اما به نظرم بیشتر راه حل شاعرانه است.
در فیلــم «ده» بیشــترین حضــور زنــان در ماشــین اســت که
طبیعتــاً بایــد حجــاب وجــود داشــته باشــد .فقــط در یــک پالن
روســری را بــر مــیدارد کــه ســرش را تراشــیده اســت .ایــن نگاه
و احســاس مســئولیت آقــای کیارســتمی در ایــن زمینــه کامــاً
مشــخص است .اما رویکرد کیارستمی با تمام احترامی که برای
ایشــان قائلیم ،بیشتر شاعرانه است تا اعتراضی .راه حلی است
که بیشــتر به نفع مدیران اســت تا به نفع ســینمای ایران .اســتاد
مهرجویی هم سینمای شگفتانگیزی دارند و به یاد دارم که در

جاهــد :اســتفاده از کاله گیــس را یــا بایــد بــه طــور کلــی در
ســینمای ایران و تئاتر ممنوع کنید یا اینکه آن را پذیرفته شــده
بدانیــد نه این که یک جاهایــی قبول کنیــد و جاهایی هم قبول
نکنید .اســتفاده از کاله گیس در «کاناپه» کار تازهای نیست و ما
آن را در تئاترهــا و ســریالهای تلویزیونــی میبینیــم اما چطور
است که فقط با کار آقای عیاری مخالفت میشود!
امیریوســفی :فیلــم مشــابه «کاناپــه» در ســینمای ایــران
نداشــتهایم .درامــی کــه خانمهــا در محیط داخلی خودشــان
باشند و تصمیم بر آن باشد که همگی کالهگیس داشته باشند.
در دهه  60آثاری مثل «هزاردستان» تعدادی نابازیگر ،آن هم
در پس زمینه کاله گیس داشــتند و شــخصیت اصلی یکی دو تا
مــورد بــود که آن هم با کاله بــود .در دهــه « 70از کرخه تا راین»
حاتمی کیا آن هم در یک ســکانس از کاله گیس اســتفاده شده
بود .انگار هر  10ســال اتفاقی کوچک در قســمت و سکانســی از

دوران نوجوانی جایی از ایشــان خواندم که به شوخ طبعی گفته
بودنــد سانســور یک جایی بــه بهتر شــدن فیلم مــن کمک کرد.
شــاید در ذهن من یک دهن کجی به سانســور بــود اما در نهایت
راه حــل قاطعانه ســینمای ایــران در مقابله با سانســورهایی که
دیگــر ربطی به سانســور سیاســی و خط قرمزهای نظــام ندارد و
مســائلی که در داخل ســینما قابل حل بود ،نبــود .فیلم «جنگ
اطهر» محمدعلی نجفی نخستین فیلمی بود که همه خانمها
را محجبه نشــان داد و به نظرم ایشــان با وجود ســاخت کارهای
خوبی مثل «ســربداران» بایــد یک روز به تاریخ ســینمای ایران
پاسخگو باشند .بحث در رابطه با حجاب اسالمی نیست و کسی
با آن مخالف نیست ولی اگر در همان دوران یک راه حل مثل راه
حل «کاناپه» پیدا میشــد و نه یک فیلمســاز بلکه چند فیلمساز
این کار را انجام میدادند مطمئناً این مســأله در سینمای ایران
حل شــده بود .مســألهای که نه از نظر شرعی مشــکل دارد و نه از
نظر عرف جامعه و بیشتر از اینکه بگوییم اجبار مدیریت سینما
یا نظام بود ،بیشتر انفعال سینمای ایران بود.

یک فیلم افتاده اســت .این اتفاقات هیچ وقت پشــت ســر هم
نبوده و همیشه آن یک نفر به جای این که غائله سینمای ایران
شــود و حتی به مدیریت سینما کمک کند ،به عنوان یک استثنا
مطــرح شــد .به نظر من مشــکل آنقــدر مدیریتی نیســت بلکه
مشــکل ،خود ســینمای ایران است .بیشــتر مخالفان «کاناپه»
آقای عیاری در داخل سینمای ایران هستند ،تا اینکه بخواهیم
پای مدیریت و علما را وســط بکشــیم .به عمل آقای عیاری به
عنوان رویکردی قهرمانانه نگاه نکنیم تا خط شــکنی سیاســی
قلمــداد نشــود بلکه یک خــط شــکنی در حد عرف و تماشــاگر
اســت .در نقد آقای معززی نیا عنوان شــده بود که مردم ایران
بــه حجاب در ســینما عادت کردنــد؛ در حالی کــه مردم عادت
نکردهانــد بــه این که پوشــش یــک زن در خانه و بیــن محارم با
فضای بیرون یکسان باشد.
جاهد :ایشــان بــر این عقیده اســت که کار آقــای عیاری یک
خــاف عرف در ســینمای ایــران اســت و عرف ســینمای ایران
حجاب را پذیرفته اســت .یعنی ســینماگر دارد حجاب اجباری

