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*بعد از انقالب گروهی از سینماگران مروج سینمای سرگرم کننده و به ا صطالح عامهپ سند بودند.
این گروه به مخاطب و عامه مردم در ارتباط با هنر سییینما بیا از هرزید دی ر ب ا و موعییوعی
میدادند .در مقابل این گروه ،افرادی نید بر این باور بودند که سییینما ماما باید مامل اندی ییهای
خاص باشیید و اصییطالماا از سییینمای می ومی ممای
می ومی بودید .اگر ممکن ا س

آن ف ضا را ت

میکردند .ظاهراا شییما ه مدافع سییینمای

ریح کنید و بیرمایید شما م

خ ص اا زه اهدافی را

دنبال میکردید.
ببینید به نظر من اصالالا ا ن یکیکیا ااالالکار .ای.ن ننی ن ییوانیم بگو یم سالالین ا ما ا با د مبین ا یککرو ی ا ا نکه
صرفاً سرگرمکننده باادن به نظر من سین ا ی که مظهر سرگرمی استو هم مامل اند شها ست ی سین ا ی هم که مامل
اند شه ا ستو یا زمانی که برای مخاطب جذابیت ندا ااه با ادو طبناً ن ییواند مرف موی .نظرش یا مناقل کندن خاطرم
ه ست ه ان زمان ها ی هم که ما .ی سین ا بو .مو بر سر ا ن یککیا ا اکار .ا اایمن ما به سهم خو.مان ز ر بای ا ن
یککیا ن ییفایمن ااهد جالبش هم ا ن ا ست که .ی سین ای .نیا بهار ن فیلمها ی یا که می انا سیمو .ی عین مار
جذابیر ن فلیم هم بو.ه استن ننی یا قبل از ا نکه آقای جویج لوکاس ی آقای اسپیلبرگ پیدا شان بشو .بهار ن فیلم
سا نس فیک شنو ای .سه ف ضا ی  ۲۰۰۱کوبر ا بو.ن .ی عین مار که بیش از ه ه اهل فکر بو.و فیلم جذابی هم بو.ن
بهار ن فیلم موفق یای خ اجا اعی .ی .نیا فیلم بربا.یفاه بو .ی .ی عین مار پربینندهیر ن فیلم هم بو.ه اسالالالتن یا ا
ییزگایی فیلم ا سپاییاکوس جزی بهار ن فیلمهای یای خی بو.ه که مامل فکر ی اند شه ی .ی عین مار جزی جذابیر ن
فیلمها هم بو.ه اسالالتن میخواهم بگو م که ا نها اصالالا باهم منافان ندایند ی کسالالانی که اصالالا قاچل به ننین منافایی
هسالالاندو .ایند ااالالاباه میکنندن فرقی هم ن یکند که جزی کدام گریه قرای بگیرندن ه ان سالالین ای فوی .ی هیاکاک که
ه ان زمان ا عدهای به ادن مدافع آن بو.ند مگر خالی از فکر است؟
*منظور این بود که کدام وجه باید غالب باشد .نه اینکه مطلقاا خالی از اندی ه یا جذابی

باشد...

میخواهم بگو م ا صوال ننین .عوا ی مو ضوعیت ندای.ن آن زمان یاقعِ ق ضیه ا ن بو .که ک سانی فقط طرفدای سین ای
امر کا بو.ند ی ا ن مو ضوع یا پنهان میکر.ندن ه انان که ه ین افرا .یه .ل شان طرفدای سین ای هند هم بو.ندن ننی

ننین سین ا ی یا فقط به یس یت می اناخاندن ی هرسین ا ی که یأسی به سین ای امر کا ن یکر .به عنوان سین ا قبور
ندااالالاندن .ی یاقع بیشالالار امر کا ی فکر میکر.ند؛ به عباییی میاالالو .گکت هالیوی.ی فکر میکر.ندن یلی ا ن یا یحت
عنوان سین ای سرگرمی مطرح میکر.ندن آنها سین ای خیلی جاهای  .گر .نیا یا هم به ی س یت ن ی اناخاند به ا ن
خاطر که خیلی م شابهای با سین ای هالیوی .ندا اتن ننی .ی یاقع اجوی خلط مبحث .ا ات ایکاق میافاا.ن اآلن هم
که ا عدهای .نبالهییی ه انها هساند که ا خو.اان می.انند ا ن ی.انندن .ی هرصوین مواسشان نیست که .یبایه
نه نیزی .ایند صحبت میکنندن
*یعنی به عنوان مثال ش ید آوینی که مدافع سینمای جان فورد بود ،در مقیق

سینمای امریکایی

را مد نظر داش ؟
بلهن ه ین طوی اسالالتن من هم سالالین ای امر کا یا میپسالالندمن مناها سالالر سالالکره سالالین ای جهانو سالالین ای امر کا یا هم
می پسندمن اما اگر بخواهیم بگو یم که منحصرا آن سین ای یاقنی استو ا ن .یست نیستن مثل ا ن است که ا ا ی ام
یجربه یای خی جهان یا .ی سین ا به ی س یت ن شنا سیدن باالخره آل ان ی ژاپن ی ا االیا ی فران سه یننن هم سین ا .ایندن .ی
خو .سالالین ای هند مگر ا ال ا ا جر ان سالالین ای سالالالم ندای د؟ ا .ی امر کای جنوبی مگر سالالین ای خوب ندای م؟ آ ا
هیچ ا از ا ن ها یا نبا د به ی س یت ب شنا سیم؟ یقای از سین ای جهان صحبت میکنیم ه ه جای .نیا یا با د .ی نظر
بگیر من من خاطرم ه ست .ی ه ان سارها یلو ز ون ا برنامهای .ا ات به ا سم سین ای جهان که .ی آن فیلمهای
مخالف آمر کا ی یا نقد ی منرفی میکر.ن مقصالالو.ش از سالالین ای جهان فقط سالالین ای امر کا بو.ن ن یگو م سالالین ای
امر کا یا به یس یت نشناسیمو اما نگو یم ا ن سین ای جهان است ی بقیه .ی ماایه سین ای جهان هساندن
*یک جور سینما ه قبل از انقالب بود که با عنوان سینمای رو شنیکرانه از آن ا س میبردند و تا
پیا از انقالب بی ار ما شیه سینماها بود و مخاطب خاص ه دا ش  .تکلیف این نوع سینما پس
از سینما زه شد و به کجا رسید؟
خدایم ت کند آقای کاییسی ال ال منلم ی مناقد سین ا که .ی .ییان بند از جنج جهانی .ی فرانسه .یس سین ا خوانده بو.
ی .ی نند فیلم .سایای ینوای کایگر.ان فرانسوی بو .الالال سین ای قبل از انقاب یا یقسیم میکر .به سین ای فیلمفایسی ی
سین ای هنری ا یی انککرانهن آننیزی که ا شان ا س ش یا گذا ات سین ای فیلمفای سی ی من ا س ش یا میگذایم
سالالین ای مباذرو مان سالالین ای ما .ی .ییان قبل از انقاب بو.ن ی سالالین ا ی که جدی بو.؛ ننی به طوی جدی به سالالین ا
پر.اخاه ی ا فنل فرهنگی ا ر.ه می اد ی فکر ا سا ساً .ی آن مو ضوعیت .ا اتو ا س ش یا سین ای یی انککری ا
سین ای هنری گذا ااه بو.ن سین ای یی انککری اما یا قبل از انقاب .ی ما ایه قرای .ا اتن ایکاقی که بند از انقاب
.یخصوص سین ا افاا .ا ن بو .که آناه که .ی ماایه بو .به مان فراخوانده اد ی آن نه .ی مان بو .به ماایه یانده ادن
ببینید ه ین فیلم گای که م ضرن امام از آن ینر ف کر.ه بو.ند قبل از انقاب کجا قرای میگرفت؟ قطنا .ی ما ایه قرای
میگرفتن ننی ا ن فیلم .ی طبقه بندی مرموم کاییسی جزی سین ای هنری به ا ای مییفتن

*خب در این میان زه اتیاقی افااده بود؟ ذائقه مردم تغییر کرده بود یا اینکه سینما توان س
مرفهای و جذاب باشد که مخاطبان را نسب
از قبل به سم

آنقدر

به ژانرهای مخالف عالقهمند کند ومخاطبان را بی ار

خودش جذب کند؟

بله ایال ذاچقه مر.م یغییر کر.ه بو.ن بههرمار انقاب ایکاق بو.ن ننی مر.م آما.گی ا ن یا .ااالالالاند که یغییر ذاچقه بدهندن
.یم ا نکه ا ن زمینه به یجو .آمد که ا ن سالالین ا که قبا .ی مااالالیه بو .ی فقط با م ا ت .یلت سالالاخاه میاالالد؛ ننی
یلفیلم ی کانون پرییش فکری ی یزاین فرهنج ی هنر فقط پور ا ن فیلمها یا می.ا.ندو ماال بیا د .ی مان خیلی یی ان
از نظر اقاصا.ی بخواهد از گیشه پور خو.ش یا .ی بیایی.ن پس ا ن فیلم جذاب هم با د می اد ی بنابرا ن موفق هم ادن
اصالالوال یقای .ی ا کشالالوی سالالین ا ش میخواهد ا باب یازهای یا باز بکند ی بگو د من سالالین ای ا رانی ی مبانی بر
فرهنج خو.مان میخواهمو با د باواند به ا بیان ی زبان سالالین ا ی .سالالت پیدا کندننن ا نجاسالالت که با د یای .سالالین ای
یجربی ب شو.ن ما ا سین ای یجربی هم که میخواهد برای ا ن بیان سین ا ی یجربه کند -که .ی .نیا به آن سین ای
اکسالالپر ناار میگو ندو پیدا کر .م که ا نها .ی یاقع .ی مد آزما شالالگاهی ایکاق میافاا .ی ا مخاطب محدی.ی هم
.ا ات که به ا ن فیلمها یوجه .ا ات یلی  .ساایی .ا ن فیلمها .ی بدنه سین ا ا ساکا.ه می ادن خو ابخاانه من االن هم
می بینم که سین ای هنر ی یجربه یا .ی ست کر.ندن باالخره ا گریه از مخاطبین ه ساند که سین ا برا شان جدییر
استن مثل ن ا شگاه  .دن ی انر خواندنو سین ا یفان یا هم .یست .ایند ی ماضرند هز نهاش یا هم پر.اخت کنندن به
نظر من سین ای هنر ی یجربه ایکاق خیلی خوبی استن ببینید سین ا مثل سکره مریضی علی استن ننی ه ه مییوانند
سر ا ن سکره بنشینندن ا ا انواع مخاطب .ای د ی فقط ا جنس مخاطب ندای د ی برای ه ه آنها با د فیلم .اااه باایدن
که جامنه یغذ ه بشو.ن نه که ما فقط به ا بخش از جامنه بپر.از م ی مثا فقط به کایگرانی یوجه کنیم که ز ر فشای ی
سام مدام کای میکند یننن برای آن ک سی هم که سین ا یا خیلی جدی .نبار میکند با د خویاک .ا ااه با ایمن .ی غیر
ا ن صالالوین یتایر هم با د ینطیل بشالالو .ی فقط یتایر ییموضالالی باقی ب اندن آن طرز فکر که فقط مخاطب عام یا .ی نظر
.اااه بااند یا اگر بپذ ر م فقط با د یتایرهای ییموضی ی ک دی ییی صحنه بریند! موسیقی فقط ه ین موسیقی سطح
پا ینی که .ی ایومبیلها می ان وند با د با اد ی مثا ایک سار س کونیا با د ینطیل ب شو .ی آقای اجر ان با د  .گر آیاز
نخواندن ا نها هرکدام مخاطبین خو.اان یا .ایند ی .ی یاقع هرکدام ذیق ی ذاچقه خاصی یا پاسخ می.هندن
* شما آن زمان که مدیر بنیاد سینمایی فارابی بودید هیچیک از این ن اهها و سبکها را به عنوان
ایدهآل در نظر نداشاید؟
ا ده آر ا ن ا ست که سر ا ن سکره ه ه با اندن از زای ه مد ر ت اگر بخواهیم نگاه کنیم ا دهآر ا ن ا ستن اما یاجع به
سلیقه خو .مو خب م کن ا ست من .ی مو سیقی اجر ان یا بی شار .ی ست .ا ااه با امن یلی ا ن یا ن ییوانم به جامنه
یح یل کنمن من هم با د به عنوان ا مخاطب جا ی سالالر سالالکره .ااالالاه بااالالم که بنشالالینمن یقای که االال ا میخواهید
سیاستگذایی ی برنامهی زی کنید ی فضا یا باز کنید ا ن ظرفیتها برای ه ه با د قابل اساکا.ه باادن یاش ما هم بند از
انقاب ا ن بو .که ا ن فضا باز بااد ی ه ه باوانند سر ا ن سکره بنشینندن

*همانطور که خودتان ه اشییاره فرمودید سییینمای امریکا ه بههرمال ماوی مضییامین می ومی
ه س  .بنابراین آن زمان اخاالف نظر شما با موزه هنری و افرادی که به قول شما مدافع سینمای
هالیوودی بودند بر سر زه زیدی بود؟
آنها میگکاند که اال ی البد ه ین سین او سین ای منابری ا ستن من ا.م ه ست که یقای آقای کیای سا ی فیلم خانه
.ی ست کجا ست یا ساخاه بو.و .ی ن شر ان سین ا ی آن زمان یا ا مدن میگکاند که ا ن ا صا سین ا نی ست! نرا؟
نون اباهای به سین ای امر کا ندااتن خیلی از ایکاقایی که .ی سین ای ا ران میافاا .یا برن ییابیدند نراکه طابق ننل
به ننل مطابق قواعد سین ای امر کا نبو.ن الباه یقای که فیلم خانه .یست کجاست به جشنوایههای بینال للی یاه افت
ی جا زه بر.و به یدی ج ی کین کر.ندن بند هم ه انطوی که گکام خلط مبحث صالالوین میگرفتن مگر فیلمها ی که خو.
اهید آی نی میساخت اباهای به فیلمهای امر کا ی .اات؟
*خب سوال من ه از شما همین اس .
من هم ه ین سوار یا .ایم که نطوی کسی که فیلمهای ییا ت فاح می ساز .طرفدای هیاکاک است! ا ن .ی باهم ج ع
ن ی اوندن ما هم ه ان موقع سوال ان ه ین بو.ن به نظرم .اااند اااباه میکر.ندن مج وعه فیلمهای مساند ییا ت فاح
بسیای ایزا ند است ی یاثیران بسیای ع یقی هم ییی سین ای جنج ما گذاات ی کاما ا رانی ی مانلق به ا ن سرزمین
اسالالتن اما فیلمهای هیاکاک مانلق به ا ن سالالرزمین نیسالالتن مانلق به ه ان سالالرزمینی اسالالت که .ی آن ا ن ایکاقان
میافادن اگر ما آن یا به عنوان قاعده بپذ ر م که خاف خو.مان میاو!.
*آن زمان عل

مخالی

شما با سااره سازی و سوپراساار شدن هنرپی

ان زه بود؟

به خاطر ا نکه ما ساایه ها ی که از قبل یجو. .ا ات یا قبور ندا اایمن ببینید فیل ی مثل با او که ساخاه می او. .ی
پاکای.ش می نو سند :فیل ی از بهرام بی ضا ین ا نجا بهرام بی ضا ی ساایه ا ستن ننی ساایه آن ک سی ا ست که مولف
اسالالالت ی نقش یالیکی ا کا میکندن .ی میان باز گران هم آنها ی سالالالاایهاند که نقش یالیکی ا کا میکنندو آن هم .ی کای
پ سند ده اانن ه ان باز گر م کن ا ست ا فیلم نامانا سب بازی کندو م کن هم ه ست ا فیلم خوب بازی کندن به
عنوان مثار قضاین مر.م با د ا نگونه بااد که از آقای اناظامی بابت بازی خوبی که ایاچه کر.ه یجلیل کنند نه به خاطر
نشم ی ابری شن مرف ان ا ن بو.ن اما نون آن زمان یلقی از ساایه سازی فقط به خاطر نشم ی ابری بو.و ما با آن مخالف
بو .من ما باز گران خیلی خوبی .ااالالایم که فیلمهای بسالالیای بدی بازی کر.ند ی ه ان باز گران فیلمهای بسالالیای خوبی
بازی کر.ندن کایگر.انانی .ا اایم که .ی برههای فیلمهای ب سیای خوبی ساخاند ی ه ان کایگر.ان بندها فیلمهای ب سیای
بدی ساخاه ا ستن مر.م با د میان ا ن خوب ی بد یکاین قاچل ب شوندن ننی ساایه آن کای ایز ا ند با د با ادو ی نه آن
اخصن اگر ک سی .ی ی ام طور ع رش کایهای خوب ایاچه کر.ه ا ست با د ساایه با ادن نه ا اکالی .ای.؟ ببینید مثا
قبل از انقاب آقای بیا ا انیی.ی ساایه بو.ه یلی نندیا کای خوب کر.ه ا ست؟ ک سی برای کای خوب ای سین ا یفاه
است؟ اصا قبل از انقاب .ی آنجا که بحث ساایهها بو .اسم ا کایگر.ان یا می انید د؟ .ی سین ا ی که یجه هنری

پرینج .ا ات یا ن یگو من آ ا .ی سین ا ی که مر.می بو .کایگر.ان یا به عنوان ساایه قبور .ا ااند؟ از مر.می که گنج
قایین یا  .دند ی خیلی هم یحت یاثیرش قرای گرفاند بپرسید که نو سنده ی کایگر.انش نه کسی استن ه ه مر.م فقط
مرموم فر .ن یا به ا. .ایندن بنده با سالالالاایه سالالالازی با آن مننی مخالکمن سالالالهم ز ا.ی از بازی خوب ا باز گر به
کایگر.ان مربوط میاالالو.ن ه انطوی که بازی بد هم یامد ز ا.ی به کایگر.ان اییباط پیدا میکندن باز گرانی یا میبینیم
که .ی ا فیلم بازی خیلی خوبی ایاچه کر.هاند ی .ی فیلم  .گری بازی نندان خوبی ایاچه نکر.هاند؛ ا ن به ضالالالنف
کایگر.ان برمیگر..ن قبل از انقاب فیلمها ی .ااالالایم که کایگر.انش خواب مانده بو .ی سالالر صالالحنه نیامده بو.؛ با ا ن
مار فیلم یا می ساخاندننن ننی ا ن قدی یجو .کایگر.ان علیال سو ه بو.ن ما .ی یاقع آن ساخاای قبل .ی سین ای ا ران یا
قبور ندااالالایم ی سالالاخاای جد دی یا بنا کر .م که .ی آن کایگر.ان ی باز گر .ی ذهن مر.م میماندندن .ی یاقع سالالاایه هم
.ااالالالایم اما نه به آن مننای قبلین مثا آن زمان یهیهکننده می گکت ا صالالالحنه یقص ی کابایه هم بگذای م که فیلم
بکری ادن ا ن کای مرفهای ی امارام گذا اان به مخاطب ا ست؟ ما با اباذار مخالف بو .مو نه ا نکه فیلم .امنه ی سینی از
مر.م یا موی .خطاب قرای ندهدن یگرنه ما فیلم ها ی .ای م که بند از انقاب خیلی موی .اسالالالاقبار مر.م یاقع االالالده ی
فیلمهای خوبی هم بو.ندن مثل فیلم هامون؛ هم یوسط مر.م بسیای اساقبار اد ی هم فیلم بسیای خوبی بو.ن
*الباه همان زمان نقدهای تند و تیدی ه علیه «هامون» نوشاند...
ببینید ه یشالاله ا ن هسالالت که ا عده مخالف ا موافقندن ایکاقا ااالالکالی ندای .نظراالالان یا بگو ندن یلی آن کسالالانی که
مخالف فیلم هامون بو.ند ن ییوانند بگو ند که فیلم هامون ا فیلم بیایزش اسالالتن م کن اسالالت با نظران فیلمسالالاز
موافق نبااالالالند یلی ن ی یوانند بگو ند که فان باز گر .ی ا ن فیلم بد بازی کر.ه اسالالالت! ا ا نکه بگو ند کایگر.ان بد
کایگر.انی کر.ه ا فیلمبر.ایی بد است! ننین ا را.ها ی ن ییوانند از ا ن فیلم بگیرندن به عنوان مثار م کن است با نظر
فیلمنامهنو س موافق نبااندن
*این مخالی ها و موافق

کردنها زقدر روی سرنوش

سینما تاثیرگذار بود؟

اگر یاقنا مخالکت .یسالالالای نبااالالالدو اثر خیلی جدی هم ن یگذای.ن مر.م کایی ندای ند که مثا فان مناقد .یبایه فیلم
هامون نه میگو دن ن یخواهم بگو م نظراالالان باایزش نیسالالتو بلکه یاثیر آنننانی ییی مخاطب ندای.ن ببینید االالغل
مناقد ا ن نیست که مخالکت ا موافقت بکند؛ کای مناقد ا ن است که به ی ااانی ک ا کند یا باواند فیلم یا ع یقیر ی
بهار ببیند ی به ضنفها ی قونهای فیلم یوجه بیشاری .اااه باادن .ی صوییی که ما خیل عظی ی از مناقد ن .ای م که
ا نها انگای فقط طرفدای پرسالالپولیس ا اسالالاقالند! نه ببر .ی نه بباز.ن ا ن مااسالالکانه ا سالالنت ژیینالیسالالای اسالالت که
ه یشالاله هم بو.ه ی هسالالتن من  .دهام که بنضالالی مناقد ن .ی یلو ز ون ا یسالالانههای  .گرو انگای .یبایه فیلمها ا
ماموی ت .ایند؛ مثا .یبایه ا فیلم میگو ند مزخرف ا ست! ی ا عدهای هم ه ساند که ا صوال خو ا شان میآ د ی
ینر ف میکنند! هیچکدام از ا ن .ی ک ا ن ی کنند به مخاطب که باواند به نیزها ی که .ی مالت عا.ی یوجه ن یکندو
به ک ا ا ن نقدها یوجه کندن

*برخی معاقدند شما پایهگذار سینمای دولای هساید و سینماگران بعد از دههای که شما مسئولی
داشاید به تدریج ان یدهشان را برای ساخان فیل های پر مخاطب از دس

دادند.

ا ن که مرف غلطی ا ستن خو ابخاانه  ۲۲سار ا ست که من  .گر .ی سین ا نی سامن ننی هر ایکاقی قرای بو.ه بیکادو
افاا.هن یاقنا .ی آن .ه از.ه سار سین ای ما فیلم خوب نداااه است؟ ا ن ایهامان اآلن ی .ی سار  ۱۳۹۵مسل ا ایهامان
بیموی.ی اسالالتن ایکاقا سالالین ای .یلای .ی .یلت گذاالالاه ایکاق افاا .که پورهای هنگکت یا یحت عنوان سالالین ای فاخر
هز نه کر.ند ی فیلمها ی سالالالاخاند که مانلق به .سالالالاگاههای .یلای اسالالالتن نرا ه انها ی که ا نقدی ما یا ماهم به
سین ای .یلای میکنند ا نها یا موی .مواخذه قرای ن ی.هند؟ ن صف فیلمها ی که ساخاه اده با بو.جههای .یلای بو.ه
ی اصا هم برا شان مهم نیست که ا ن فیلم فریش میکند ا نهن .یمالی .ی آن سارها ننین موای.ی نبو.ن نها ااً با ا
یام بانکی فیلم می ساخاندن نها اش ا ن بو .که بنیا .فایابی به آنها یام می.ا .ی آنها هم با د یام یا برمیگر.اندندن من
ا.م هسالالت زمانی که بنیا .سالالین ا ی فایابی یا یحو ل .ا.م مج وعاً  ۱۰۰میلیون یومان از سالالین ا طلب .ااالالایمن بند از
از.ه سار فنالیت  ۱۰۰میلیون یومان طلب پور ز ا.ی نبو.ن آن موقع میانگین قی ت ی ام اده فیلم  ۲۰میلیون یومان
بو.؛ ننی یقر با به اندازه هز نه پنج فیلم از کل صالالننت سالالین ا طلب .ااالالایمن کسالالانی ه انان ا ن مرفها یا یکرای
میکنند ا ن یبینند ا ن ی انوندن ن یبینند به ا ن .لیل که ا ن فیلمها یجو. .ای.و بریند ببینند ا ن سین ا .یلای بو.؟ ی
ن یانوند به خاطر ا نکه هرنقدی که یوضیح می.هیم بازهم مرفهای خو.اان یا یکرای میکنندن ببینید طبناً با د از آن
سین ا م ا ت می اد ن م ا ت کر.ن از سین ا که به مننای سین ای .یلای نی ستن مثا مگر فران سه از سین ای خو.ش
م ا ت ن یکند؟ کجای .نیا از سالالین ای خو.ش م ا ت ن یکند؟ اسالالم ا ن سالالین ای .یلای میاالالو.؟ منلوم میاالالو.
ک سانی که ننین مرفی میزنند بی سوا .هم ه ساندن بریند مطالنه کنند ی ببینند که آ ا مثا امر کا از سین ای خو.ش
م ا ت ن یکند؟
ببینید سین ای .هه ا صت ا .ییان ا ست که کاینامه م شخ صی برای خو.ش .ای.و مدی .ی ثغویو ی کایاکار .ای.ن .ی
صوییی که ما .ی مقوالن  .گر ا ن یا ندای من سین ای .هه هکاا .ی .هه هشاا .ا ن یا ندای.ن ن ی او .به آن ااایه کر.ن
نه نیزی سین ای .هه هشاا .یا ن ا ندگی میکند؟ نه ا نکه فیلم نساخاهاند؛ ایکاقا فیلمهای خوبی هم ساخاهاند یلی .ی
نها ت میبینید که اگر بخواهیم منرفیاش بکنیم ا جویی با د به .هه اصت نسباش بدهیمن ببینید ا نیزها ی ما
.ای م که به آن میگو ند منرفهو ز را آ انا ه ساندن ا نیزها ی هم .ای م که نکره ا ستو ننی انا سا ی ن ی او .ی
من وال نکرگی به ک سانی که نکره ه ساندو ب سیای سخت میگذی.ن .ییا یاه .ایند برای ا نکه از نکرگی نجان پیدا کنند؛
ا یاهش ا ن است که منرفه بشوند؛ خیلی کای سخای استن به عنوان مثار علی .ا ی ادن خیلی کای سخای استن
اجر ان ادن سخت استن برج ا کل ادن سخت استن ا نها منرفهها هساندن اما ا یاه سا.هیر یجو. .ای .ی آن هم
ا ن است که از یاه مضافالیه از نکرگی نجان پیدا کنندن ننی بشو د ه سا ه علی .ا ین ا پسرخاله علی .ا ین ا ا نکه
مخالف علی .ا ی بشالالو دن الباه مخالف علی .ا ی االالدن خیلی بیشالالار ک ا میکند که از نکرگی نجان پیدا کنیدن .هه
اصت ا .هه «مَنرفه» استن خیلیها برای ا نکه از نکرگی نجان پیدا کنند با د .اچ ا با .هه اصت مخالکت کنندن .ی
یاقع م شکل شان نکرگی خو .اان ا ستن من ا.م ه ست که .ی سیامین سار انقاب خانه سین ا بنا بو .سی یا فلیم

اناخاب کند که بگو د ا ن ن ا نده سین ای ا ران استو یقای میخواساند اناخاب کنند به .ی.سر افاا.ه بو.ند نون یقر با
ه ه فیلمها مانلق به .هه ا صت بو.ن ماال باالخره با فیلمهای  .گری اناخاب ادند یلی بی شار اان مانلق به .هه
اصت بو.ن پس منلوم است که .هه اصت .هه خوبی .ی سین ای ا ران بو.ه استن یازه .ههای بو.ه که اکثر فیلمسازان
فیلمهای ایل شان یا .ا ااند می ساخاند ی سابقه اان یا نگاه کنید میبینید که پیش از آن فیلمهای آمایوی می ساخاندن
ارا ط سخت بو.ه ی ما به لحاظ اقا صا.ی امکانان ما.ی کم ی یجهیزان محدی.ی .ا اایمن من خاطرم ه ست زمانی
آنقدی  .سا ان ینج بو .که فقط هکاا .ملقه فیلم نگاییو طبق سه یه مییوان سایم به سین اگران بدهیمن با هکاا .ملقه
با د مییفاند ا فیلم میساخاندن ننی ا نقدی .ست ی بالشان بساه بو.ن یلی با ا ن مار فیلمهای خوبی میساخاندن
*در این که دول
دولای در دول

قبل به دولای شدن سینما دامن زد تردیدی نی س  .به نظر شما ری ه سینمای
گذشاه به کجا برمیگردد؟

ببینید من نون بی ست ی نند سار ا ست که  .گر .ی سین ا م ستولیت ندایم .ی خ صوص جزچیایی که .ی سین ا میگذی.
خیلی ااراف ندایمن یلی .ی افواه ی آننیزی که میانوم اج االً ا ن است که .ی .یلت گذااه یحت عنوان سین ای فاخر
ایکاقایی افاا .که آنها .ی یاقع م صداق .یلای ادن سین ا ستن با پورهای هنگکای که یای .سین ا کر.ندو سین ا یا از
مدای خو.ش خایج کر.ند ی ا نها .ی یاقع به سین ا صدمه ز.ن ما یهیه کنندگانی .ای م که ییز ایلی که میییند پولشان یا
از یزاین ای اا .بگیرندو ی ام سو.ی که بابت سرما هگذایی خو .اان میخواهند ببرند یا ه انجا برمی.ایندن با بقیه پور
هم فیلم میساز.ن خب منلوم است یقای ا ن پور نبااد .نای سرخوی.گی میاوندو مالشان خوب نیست ی ایقایشان یلخ
میاو.ن
*از گذشاه تا به مال این ن رانی از سوی برخی مناقدین و بعضا مسئولین وجود داشاه که سینمای
هالیوود سینمای ایران را تح

تاثیر خود قرار بدهد و این واهمه وجود داشاه که سینمای غرب آثار

مخرب و زیانباری روی سینماگران و مخاطبان آنها دا شاه با شد .شما در مال ما عر این ن رانی
را زقدر جدی میدانید؟
اگر یاقنا سالالین ای هالیوی .سالالین ای ا ران یا یحت یاثیر قرای بدهد یاقنا با د نگران بو.ن اما ا ن که یاقنا ا ن ایکاق .ای.
میافاد یا ن ی.انمن نون من فیلمها یا ینقیب نکر.هامن
*آن زمان موسسه آی

فیل که از پیا از انقالب تاسیس شد زه اهدافی را دنبال میکرد؟

هدف ا ن بو .که کسالالانی که گرا شالالان مذهبی .ااالالاند هم یای .عرصالاله سالالین ا بشالالوندن خب یا قبل از آن کسالالانی که
گرا شان اد د مذهبی .اااندو سین ا یا فنل مرام می ا ر.ند ی به آن نز .ا ن ی ادند ی با ا ن موضوع بیگانه بو.ندن
ما یاش میکر .م که ا ن نز .کی ایکاق بیکادن

* سینمای دینی ه در همین را ساا مطرح شد؟ به طور کلی تعریف شما از ژانر سینمای دینی که
پس از انقالب اسالمی مطرح شد زه بود؟
خب ببینید کسانی بو.ند که ا ن بایی یا .اااند که سین ا ابزایی است که با د .ی خدمت باییهای  .نی جامنه قرای بگیر.ن
خیلی ایقان نیتهای خیری هم .اااندن یلی نون سین ا یا صرفا ا ابزای می.انساند ی  .ن یا هم نیزی مجزا از ا نو
به نظر من خیلی ن ییوانساند موفق بااندن ااهدش هم ن ونهها ی است که ایکاق افاا.ن یلی به طوی کلی ا ن بحث که
سین ا به عنوان ا هنر ما ا میبا ست مااثر از فکر بااد ا خیر -که ا ن فکر گاهی  .نی است ی گاهی مایر الیسای ی
ما.ی – بحث مکصلی استن .ی جشنوایه فجر هم .ی خصوص نسبت  .ن ی سین ا کایهای ز ا.ی انجام ادن
*عدهای نید سینما را به مثابه ابداری به منظور بیان باورها و عقاید خود میدیدند و تالش داشاند از
این طریق اعاقادات و افکارشییان را در قالب یک فیل به مخاطب بنمایانند یا بقبو نند .زنین
تعابیری از سینما تا زه مد رواج داش ؟
هنگامی که از سین ا به مثابه ابزای ا ساکا.ه می او.و از .یین آن سین ا به مثابه ا ی سانه بیرین میآ د ی نه سین ا به
مثابه هنرن بله .ی ا ن زمینه هم قدمها ی بر.اااند یلی آنها آیزی شان ا ن بو .که سین ا به مثابه هنر باواند عقا د آنها
یا اناقار بدهدن .ی مالی که برخی از ییز ایر نگاه ابزایی نسبت به سین ا .اااند ی سین ا ی که یسانهای ع ل کند بیشار
کایش پریپاگاندا ا ستن ننی خیلی سین ای موفقی ن ی او.ن .ی مالی که آن نیزی که ما یو ضیح می.ا .م ا ن بو .که
سین ا به مثابه «هنر» با د ا ن پیوند یا با باییهای  .نی پیدا کندن ی ا ن کای بسیای پیایده استن نه .ی فهم ا ن سین ا ی
نه .ی فهم آن مکاهیم  .نین
*سییینمای پس از انقالب در دوران نوباوگی خود با جنه ه یی

سییاله ه رو به رو شیید و برخی

معاقدند با وجود محدودی ها غنیترین آثار سینمایی دهه ش ص

به نوعی وامدار جنه تحمیلی و

روای های آن ا س  .به طور کلی جنه تحمیلی در آن سالها زه تاثیری بر سینمای نوپای دهه
شص

داش ؟

.ی یاقع سین ای نو ن ا ران .ی ارا ط جنج ماولد ادن پیش از آن سین ا ی یجو .ندا اتن از سار  ۵۵یقر با سین ای
ا ران ییاکست اده بو .ی بند از انقاب هم به ندین فیلمها ی ساخاه بو.ند که هیچکدامشان ا جر ان جدی نشده
بو.ن از سار  ۱۳۵۷که انقاب ایکاق افاا .یا سار  – ۱۳۶۲که ا ن برنامهی زیهای جدی صوین گرفت -مج وعا نوز.ه
یا فیلم ساخاه اده بو.ن ع وماً هم فیلمها ی بو.ند که اک ست خوی.ه بو.ندن نه .ی جلب مخاطب موفق بو.ند ی نه .ی
اننکاس مکهوم ی مننای خاصین ع دیا سین ای ا ران .ی .ییانی که جنج .ی جر ان بو .اکل گرفت ی از ه ین یی ا ن
ما.ثه بسیای ماچز اه یت استن نراکه .ی طور یای خ سین ا هر کشویی که .ی ارا ط جنگی قرای گرفاه .ی آنجا سین ا
 .گر یقر با ینطیل اده استن م کن است فیلمهای مندی.ی ساخاه اده باادو اما یندا .آنها بسیای کم است ی ا ا نکه
صننت سین ا یی به ینطیلی یفاه استن اما .ی ا ران اساثناچاً ا ا میبینید که سین ا .ی جر ان جنج ماولد می او.؛ نه از

یجه صننای ی نه از یجه اقا صا.ی ی فرهنگی ی ه ه ا ن یجوه .ی ارا ط جنج پد دای ادن زمینه  .گر خو .مو ضوع
سین ای جنج ا ست؛ سین ا ی که ماال میخواهد به مو ضوع ب سیای م سا سی مثل جنج بپر.از.ن .ی ه ان .هه ا صت
اسالالت که ما میبینیم سالالین ا موفق میاالالو .فیلمها ی بسالالاز .که ا ن فیلمها مانند آ ینهها ی ییبهییی خو .جنج قرای
.ایند؛ ننی به بیان سالالالین ا یای مییواند .سالالالت پیدا کند که ایکاقا به آننه که .ی جبههها .ای .ایکاق میافاد نز .ا
ا ستن .ی ا ن جر ان ایکاقا کایی که مرموم آی نی با ییا ت فاح میکر .ب سیای ب سیای ک ا بو .به فیلم سازان مان ننی
ک ا می کر .به یولید ا زبان ی بیان سالالالین ا ی که باواند آن نه یا که یاقنا .ی جبهه ها ایکاق میافاد بیان کندن
فیلمهای ابراهیم مای یکیا ی یسالالور ماقلیپوی ی فیلمها ی مثل پریاز .ی االالب ی  .دهبان ی مهاجریننن یا که نگاه کنید
ماوجه میاالالالو د که ا نها به لحاظ بیانی خیلی ماکاییند با فیلمهای جنگی که کشالالالویهای  .گر .نیا سالالالاخاندن ننی
امر کا یها با سین ای م ا سی اانو اییپای ارقیها با فیلمهای مر.می جنج ی اییپای غربی با فیلمهای ضد جنج
بیان سین ای خاص خو.اان یا .اااند یلی هیچ کدام از ا ن بیانها ن ییوانست به کای ما بیا دن .ی صوییی که ا ن گریه
از سین اگران یوانساند ا بیان سین ا ی یا .ی یاقع یاسیس کنند که به آنها اجازه بدهد که به مکاهیم مربوط به جنج
.ی هشالت سالار .فاع مقدس بپر.ازندن ننی یقای فیلمها یا می .د د یزمنده یا به ه ان صالوییی که .ی جبهه بو .به جا
میآیی .دن صحنه یا هم به ه ان اکلی که .ی جبهه بو .به جا میآیی .دن ه ان زمان فیلم عقابها هم ساخاه اده بو.
اما فیلم عقاب ها به لحاظ بیان سین ا ی کاما یأسی کر.ه بو .به سین ای م اسی امر کا ی به یاقنیت جنج ما اباهت
ندااتن .ی مالی که فیلم  .دهبان ا فیلم پریاز .ی اب کاما اباهت .اات به آننه که .ی جبههها .ی مار یقوع بو.ن
*ن اه ج نوارهها به فیل های دوران جنه ز ونه بود؟
ا صوال محافل بینال للی مربوط به سین او اعم از ج شنوایههاو .ان شکدههای ی ااه سین ا ی سین ایاها ی هرکجا که
محکلی برای سین ا بو.و .ی ارا طی که ک شوی ما .ی مار جنج بو .ی .ی ی سانهها ا نهره خیلی خ شن ی هدا ت اده
یوسط یسانههای بیگانه اکل گرفاه بو.و طبنا از ما یوقع .اااند که فیلمهای پریپاگاند جنگی به ا ن جشنوایهها ببر من
اما یقای ما فیلم «خانه .یسالالت کجاسالالت» یا میبر .م آنجاو ا ن به نوعی ه ه یا االالوکه میکر.ن به .لیل ا نکه کاما
نابایی بو.ند نسالالبت به نیزی که .ااالالاند می .دندن ما از ا ن یضالالا.ی که سالالین ای یاقنی ما با ذهنیای که .ی سالالطح
بینال للی ن سبت به ا ران یجو. .ا ات مداکثر ا ساکا.ه یا میکر .من نون آنها از ما یوقنایی .ا ااند که .ی سین ای ما
ا ننیزها نبو.ن ببینید ایلین فیل ی که از ا ران .ی صالالالحنههای بینال للی مضالالالوی پیدا کر .فیلم جا.ههای سالالالر .آقای
جنکری جوزانی .ی فسایوار برلین بو.ن خب فیلم جا.ههای سر .با یصو ری که آنها از طر ق یسانهها .ی ذهنشان اکل
گرفاه بو .همخوانی ندااتن طبینی است که به قور خو.اان سویپرا ز می اوند ی یقای هم که ا ن فضا پشت سرهم
یکرای میاو.و امساس میکنند .ی ا ران خبری هستننن ا ن بو .که به یدی ج فضا باز اد ی موجب گشت که ا ران باواند
ا عرض اندامی بکندن علی الخ صوص که سین ای ا ران موفق اده بو .به ا زبان سین ا ی خا صی هم  .ست پیدا
کندن بیانی که عطر ی طنم ا ن فرهنج یا .ااالالاه بااالالدن ننی ا ال ا یقای که فیلم جا.ههای سالالر .ی فیلم خانه .یسالالت
کجاست ی فیلم ناخدا خویاید یا کنای هم میگذای دو ا نها هرکدامشان فیلمهای مساقلی هساندو اما ا نیز مشارک

.ی ه ه ا ن آثای یجو. .ای.؛ آن هم ا عطر ی طنم کاما ماکاین با یوقنی ا ست که آنها از سین ای ا ران .ایندن خب
برا شان جذابیت .اات؛ عطر ی طنم .لنشینی هم .ااتن
*ببینید ه زمان با همین جریان که به مج امع غربی راه پیدا کرد ،کسییانی بودند که خانه دوسیی
کجا س

را به سبب نپرداخان به م سائل جنه نکوها میکردند و مثال در مقابل ماتمیکیا ،ات ام

بیتیاوتی نسب

به جنه به کیارسامی و سینمایا میزدند.

خب همزمان فیلمهای  .گری هم .ی کشویمان ساخاه می ادن سر سکره سین ای ما ه ه جوی فیلم ک دی ی جنگی یننن
بو.ن کسانی که ا ن مرفها یا میز.ند بیشار انگیزه سیاسی .اااند یا انگیزهی سین ا ین خب بریند ببینند سر نه نیزی
.عوای سیا سی .ا ااندن .عوای آنها به سین ا یبط ندا اتن ننی عدهای سین ا یا بهانه میکر.ند برای ا نکه .عوای
سیاسیاان یا بکنندن
*یک تیکر کلی درخ صوص سینما و ج نوارهها وجود دارد که میگوید هر فیلمی که به اندازه کافی
فقر و بدبخای را ن

ان بدهد ،این فیل بی

قرار میگیرد .در مقیق
شما زیس

ار در ج

نوارههای غربی دیده می شود و مورد توجه

برای ج نوارههای آن ک ورها برداش

و به نظرتان این اصل آیا در آن زمان ه موعوعی

و برد سیاسی خواهد داش  .تعبیر
داش ؟

کسانی که ننین مرفها ی یا میزنند ا سین ا یا ن ی اناسندو ا آن فضاهای بینال للی یا ن ی اناسند ی ا هیچ کدام
یان نراکه ا ا یقای فیلم .ی .سکا.ن آقای کویی سایا یا نگاه میکنید میبینید که ا صا مو ضوعش فقر ا ست ی .ی عین
مار ا فیلم بسیای ز باستن .ی جشنوایه جهانی ا ن  .ده میاو.ن نه ا ن که از ا ن فیلم نایجه بگیرند ژاپن فقیر استن
کسانی بو.ند که ه ین اااباه یا مریکب ادند؛ ننی فکر کر.ند که اگر .ی فیلمها شان فقر ی فاکت اجا اعی یا بیشار
نشالالان بدهندو بیشالالار موی .یوجه غربیها قرای میگیرندن خب ببینید نه سالالرنواالالای پیدا کر.ند؟ یاقنا .ی کایاالالان موفق
ادند؟ خیرن ا .فنه م کن ا ست موفقیای ک سب کر.ه با اند اما  .گر یدایمی پیدا نکر.ه ا ستن به عنوان مثار آقای
فرها.ی که االن فیلمها ش .ی .نیا .ای .موی .اساقبار یاقع می او.و مقوله فقر یا نشان می.هد؟ ا ن که موفقیت ا شان
یدایم .ای .به خاطر ن شان .ا.ن فقری فاکت .ی فیلمها ش ا ست؟ آن ک سانی که .ی فیلم اان م ستله فاکت یا مو ضوع
قرای می.هند به امید ا نکه .ییا جا زه بگیرندو ا بای مصرفندن به محض ا نکه فان فسایوار مصرف سیاسیاش یا از
ا ن فیلم کر.و مثل یکاله .یی میانداز.شن یلی آنها خو.اان ماوجه ن ی اوند ی سر از سرزمینهای  .گر .ی میآییند ی
فکر میکنند که آنها خیلی خر دایاالالان هسالالاند؛ .ی مالی که .ی نها ت اسالال ی از آنان باقی ن یماندن االال ا فیلمسالالازان
ا رانی یا ببینید که به خایج از کشالالالوی مهاجرن کر.ندن ببینید نندیا شالالالان آ.مهای موفقی هسالالالاندن من ن یخواهم از
فیلم سازی ا سم ببرمو اما ببینید سرنو ات فیلم سازانی که فر ب ا ن  .دگاه یا خوی.ند که زمانی که ما فاکت ا ینایض
یا ن شان بدهیم ج شنوایهها خر دای ما ه ساندو نه ادهن آ ا .ی کای اان موفقاند؟ به نظر من ا صا موفق نی ساندن من
میگو م از کسانی که به صوین مدایم جا گاه جهانی خو.ش یا مکظ کر.ه است مثار بیایی من مثل آقای کیایسا یو ی

ا آقای فرها.ی که به اکل مدایم جا گاه جهانی خو.ش یا مکظ کر.ه ا ستن آ ا ا ن ا اخاص .ی فیلمها شان فاکت
نشان .نیا می.هند؟ بنابرا ن .نیا هم خر دای فاکت نیستن
* آن زمان و بعد از انقالب فرهن ی دان

اهها تعطیل شدند ،اما سینما به آن معنای ر سمی خود

تعطیل ن یید و بعد از مدتی به کار خودش ادامه داد .فکر میکنید عل
خیلی از موزههای دی ر تعطیل ن د؟ آیا میتوان گی

که تح

زه بود که سییینما برخالف

تاثیر سخنرانی امام در بدو ورود به

ایران بود که در سخنان ان مساقیما به موعوع سینما پرداخاند؟
امام فرمو.ند ما با سین ا مخالف نیسایم؛ ما با فحشا مخالکیمن ا ن ج له نند نکاه یا .ی خو.ش .ای.؛ ا ا نکه سین ا ی
که قبا .ی ذهن جامنه یجو. .ااتو ننی سین ای پیش از انقابو مارا.ف فحشا اده بو.ن فرمو.ند ما با ا ن مخالکیم؛
یلی با خو .سین ا مخالف نی سایمن ننانکه فیلم گای یا هم مثار ز.ند ی فرمو.ند که فیلم خوبی ا ستن اما ا ن یا .ی ه ان
سارهای ایر انقاب فرمو.ند ی یا سار  ۱۳۶۲ایکاق ن شمگیری .ی سین ا نیکاا.ن ما از ه ین ا ساکا.ه کر .م به منظوی
ا نکه سین ای جد دی یا آجر به آجر بگذای م یا ا نکه ا ن سین ا اکل بگیر.ن .ی عرصههای  .گر هم ه ین کای یا با د
میکر.ند ی خب ا ن کای یا نکر.ندن

