را رعایــت میکنــد و از آن طــرف مخاطــب هــم پــس نمیزند
کــه مثالً چــرا ایــن زن در رختخــواب روســری دارد!! شــاید این
بــرای تماشــاگر داخلــی ســؤال نباشــد امــا تماشــاگر خارجــی
همیشــه فکر میکند کــه در جامعه ایران واقعــاً زنها اینگونه
هستند.
امیریوسفی :به نظر من اینکه بگوییم مردم عادت کردهاند،
دقیقاً مثل این اســت که در دوره رضاشــاه که کشف حجاب شد
بگوییم مردم عــادت کردند .دیدیم که به محــض اینکه اجبار
قانونی برداشته شد چه اتفاقی افتاد.
عیــاری :از یکــی از همــکاران در فضای مجــازی خواندم که
بــه مــن ایراد گرفته بــود که چیزی را کــه مــردم پذیرفتهاند چرا
بایــد به هــم بزنی؟ چــون اهل صحبــت کردن نیســتم و دنبال
فرصــت هم نیســتم که جــواب مخالفــان را بدهم ،رهــا کردم.
امــا جــواب کلی این اســت که چــرا ما بایــد فکر کنیم کــه مردم

جاهد :به اعتقاد شــما چقدر ایــن فیلم آقای فرهادی از این
قاعده آسیب دیده است؟
امیریوســفی :تاریــخ ســینما جــواب ایــن ســؤال را میدهد.
منظــورم ایــن نیســت کــه فیلمهایــی چــون «جدایــی نــادر از
ســیمین» محافظــه کار بودهانــد ،تمامــی فیلمهــای خــوب و
درخشــانی که میبینیم جایگاه خاص خــود را دارند ،اما وقتی
«کاناپــه» آقــای عیــاری را میبینی متوجه میشــوی که ســی و
خوردهای سال اســت که چه کالهی سر خودمان گذاشتهایم؟!
ســکانس اول «کاناپه» را کــه با کالهگیس خانمها دیدم شــبیه
دراکوالیــی بــودم کــه نــور میبینــد اما ایــن حس فقــط در یک
ســکانس بــود .بعــد از آن فراموش کــردم که زنــان فیلم بدون
حجاب هستند و کاله گیس به سر دارند.
عیاری :من با تعدادی از کســانی کــه فیلم را دیدند صحبت
کــردم ،بــدون اســتثنا حرفشــان همیــن بــود .دقایــق اول یــک
هیجان ایجاد میشود و بعد از آن عادی است .اگر فیلم بعدی
را مــن یا فرد دیگری بســازد ،دیگر آن هیجــان دقایق اولیه هم
نخواهــد بود .اطمینان داشــته باشــید بعد از  3یــا  4فیلم خود
مســئوالن شــگفت زده خواهند شــد که چــرا این مدت ســینما
از چنیــن راهــکار بدیهی محروم بوده اســت .شــق القمری رخ
نداده اســت فقــط یــک راهکار بــرای امری اســت کــه پایهاش
غلط گذاشــته شده اســت .مثل کراوات که کینهای درباره آن به
وجــود آمد و اگر از گردن کســی کراوات آویزان بــود به او بد نگاه
میکردند درحالی که امروز خیلی عادی است.
جاهد :آقــای عیاری یکی از بهترین فیلمســازان رئالیســت
هســتند و همیشــه فیلمهایشــان را ســتایش کــردهام .واقعــاً
نمیشــود از آقای عیــاری انتظار داشــت که یک اصــل بدیهی
زندگــی اجتماعی یا خانوادگی در جامعه را در ســینما تحریف
کند .این مشکلی اســت که ما در سینمای ایران با آن مواجهیم
و اگر ســینمای ایران به مســیری بــرود که همه وجــوه زندگی را
بــه رئالیســتیترین شــکلش نشــان دهــد ،دیگر کســی تعجب
نمیکند و بحث عادت هم مطرح نمیشود.
عیاری :در فیلم «دو نیمه سیب» در سال  1369در یک پالن
دو ســه دقیقهای فالش بــک طوالنی خانم مرجانــه گلچین را
بــا موهای افشــان و بــدون حجاب فیلمبــرداری کــردم ،بدون
هیچ تغییری این فیلم در سال  1370اکران شد .در سال  76در
فیلم «بودن یا نبودن» خانم لوریک میناســیان وارد خانهشان
میشوند و روسری را از سرشان بر میدارند و جالب است کاری
بــه کارش نداشــتند .البتــه در پخــش تلویزیون شــنیدم همان
تــک پــان را درآورده بودند .در آغاز فیلم «بیدار شــو آرزو» ،در
نخســتین پالن فیلم بهناز جعفری با موهای افشــان از زیر آوار
بیرون میآید و ســعی میکند دوســتش را نجات دهد و در آخر
امر با جســد دوستش که زیر آوار اســت برخورد میکند .بعد به
علت ســرمای خیلی زیاد پتویــی را از زیر آوار بیرون میکشــد و
بدن و ســر خود را میپوشاند .این شهابســنگها در سه فیلم
من بود اما هیچ کدام به عنوان یک شــروع نیست .اگر اجماعی
کــه میفرماییــد اتفــاق بیفتد بــه نتیجــه خواهد رســید چرا که
هیچ مشــکل شــرعی ندارد .مدتی قبــل در روزنامه قانون در
پروندهای نظرات چنــد نفر از جمله آیتاهلل بیات ،آیتاهلل
صانعــی ،آیــتاهلل مــکارم شــیرازی و ...در ایــن خصــوص
منتشر شــد که متأسفانه با درگذشــت آقای هاشمی که همه
چیــز تحتالشــعاع این مســأله بــود همزمــان شــد و بعد از
آن هم حادثه پالســکو باعث شــد این مــوج در حال خیزش
فروکش کند.
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عادت کردند!؟آیا وقتــی مردم برای رأی دادن با آقای خاتمی
و آقــای روحانــی میآینــد به نشــانه این اســت که همــه چیز را
پذیرفتهانــد؟ آقای روحانی و خاتمی که هر دو برای من بســیار
قابل احترام هستند آیا تمامیت آرزوها و آمال مردمی هستند
که به آنها رأی دادند؟! نه.
جاهــد :مــا محدودیتهــا را میشناســیم و میبینیــم
کارگردان ایرانی نمیتواند زن را بیحجاب نشان دهد به دلیل
اینکه از نظر نمایشــی اشکال شرعی دارد ،بنابراین ما به عنوان
تماشــاگر میپذیریم .مگر اینکه دیگر ســینماگران ایرانی مثل
آقای عیاری به این تصمیم رســیده باشــند و آن را بطور رسمی
اعالم کنند.
اما این وحدت هیچ وقت میان ســینماگران وجود نداشــته
است که پشت هم بایستند و از یک راه حل حمایت کنند؛ حتی
شاید به رویکرد آقای عیاری تردید دارند.
عیــاری :در بیــن یــک دســته ســرباز همقــد ،وقتی ســربازی
دو ســانت قــدش بلندتــر باشــد خیلــی طبیعی اســت که همه

چشــمها متوجه این تفاوت خواهد شد؛ هرگاه فیلمی با اندک
بداعتــی تولید شــد بــه خاطر همان تفــاوت انــدک توجهات را
جلب کرد.
امیر یوســفی :همه اهالی ســینمای ایران حرفهای هســتند
و کار خودشــان را هــم خــوب بلدنــد ،منتهی در ایــن حوزه هم
مثل همه جای دنیا قرار نیســت همه پیشرو باشند .این مبحث
بــه آن  5درصد ســینماگری بازمــی گردد که وظیفــه دارند این
پیشروی را داشــته باشند .مشکل به همان دهه  60برمیگردد.
زمانــی کــه اهالی ســینما گفتند کــه ســینما را میخواهنــد کنار
بگذارند و ما تالش کنیم که ســینما بماند .درصورتی که به نظر
یک توهــم بود .همــان زمان تمــام قواعد را پذیرفتند و ســعی
کردنــد ســینمایی را بــه وجــود بیاورند که کنار گذاشــته نشــود.
درصورتی که میبینیم رویکرد نظام هم به این شدت نبود.
جاهد :من فکر میکنم که مســأله حجاب در سینمای ایران
به وسیله سینماگرها حل
شدنی نیست .این مسأله
یک مســأله کامالً شــرعی
«کاناپه»
اســت کــه بــه قانــون ایــن
فیلمی است که باید
مملکــت برمــی گــردد و
باالتریــن مقام یــا مراجع
گل سرسبد جشنواره
شــرعی بایــد دربــاره آن
 95میشد ،اما وقتی
تصمیم بگیرند.
نمیخواهند ،دیگر
عیــاری :بازیگــران زن
مشکل آقای عیاری
کاناپــه کــه دو نفرشــان
نیست؛ مشکل
میانســال بودنــد و
جشنواره است.
چهــار نفرشــان جوانتــر
اشکال از همه
موهایشــان توســط یــک
گریمــور زن تراشــیده
ماست که له له
شــد و توســط یــک خانم،
میزدیم همه
فیلمبــرداری شــد تــا اگــر
فیلمها را ببینیم
کســی گفت عیــاری دروغ
اما  23بهمن دیدیم
میگویــد و اینهــا موهــای
عجب کالهی
خودشان اســت ،نمایش
داده شــود که اینها واقعاً
سرمان رفت .
نفرین کاناپه
موهایشــان را بــا نمــره 4
کوتاه کردند.
جشنواره امسال
امیــر یوســفی :فیلــم
را گرفت .خیالتان
آقــای عیاری بــدون اینکه
راحت! یکی از
حد و مــرز اخالقی یا دینی
خنثیترین و
را بشــکند راه حلــی خیلی
ترین
بیرمق
هوشــمندانه اســت کــه به
جشنوارههای
ما یــادآوری میکند که در
تاریخ سینمای
این ســالها چقدر در حق
ســینما اجحاف کردهایم.
ایران را
در دهــه  60تصویــر ایــن
داشتیم
حجــاب صحنههایی را به
وجود آورده اســت که االن
جــوک و شــرمآور اســت.
نیمه شــب بــه مــردی در
تختخــواب زنــگ میزننــد کــه عملیــات شــده اســت و بعــد
خانمــش با چادر از کنارش بلند میشــود که رضا چه شــده؟
مــن نه چریک هســتم و نــه قصدم این اســت کــه قهرمانانه
صحبــت کنم .بحث ســر این اســت کــه دهه  60یــک اتفاقی
افتاد و هول هولکــی فکر کردیم که مردم هم میپذیرند ،اما
آیا واقعاً مردم پذیرفتند؟!
جاهــد :االن ژانر متــداول و رایج در ســینمای ایران ملودارم
اســت و ملودرام هم به معنای زن و شــوهر ،خانــواده ،اتاق و...
است .اگر حرفت این است که مردم نپذیرفتهاند و هنوز به این
قواعد عــادت نکردهاند پس چرا اینقدر در ایــن زمان ملودرام
ســاخته میشــود؟ چــرا فیلمســازان ســراغ موضوعــات دیگر
نمیروند؟
امیریوســفی :چــون ارزانتر اســت و برای ســاخت ملودرام
یــک خانــه و چند بازیگر الزم اســت .تهیــه کننــده میگوید این
بهتریــن مدل اســت چــون نه قرار اســت شهرســتان بــرود و نه
اسب و دکور بیاورد که فیلم تاریخی بسازد.

اصالً اگر جدایی نادر از ســیمین از همان تکنیک آقای
عیاریاســتفادهمیکردچقدرحسمانسبتبهفیلم
عوضمیشد؟!

بــه گفتــه آقــای حســیننژاد برآینــد نظــرات اعضای
هیــأت انتخاب هــم همین بــوده اســت و آنهــا هم بر
ایــنبــاوربودهانــدکــهاســتفادهازکالهگیسمشــکل
شرعیندارد.

امیریوســفی :در تاریخ ســینمای ایران عملکــرد این هیأت
انتخــاب قضــاوت خواهــد شــد .هــر توجیهی هــم کــه بیاورند
نپذیرفتــن «کاناپــه» در جشــنواره را آنهــا امضا کردنــد .هیأت
انتخــاب بایــد شــهامتش را داشــت و میگفــت نمیپذیرد که
چنیــن فیلمــی بیــرون از جشــنواره بمانــد .در تاریخ ســینمای
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