
سینمای ایران

گفت وگو با مینا اکبری؛ کارگردان فیلم «میدان جوانان (سابق)»

حرف فیلم این است؛ 
روزنامه نگاران قربانی سیاست  شدند

مینا اکبری که به اذعان 
خود 22سال سابقه 
روزنامه  نگاری دارد در »میدان 
جوانان(سابق)« مصایب 
روزنامه نگاری، سختی های 
کار ژورنالیستی در ایران را تا 
حدودی در قالب مستند به 
تصویر کشیده و این 
فیلم-مستند در گروه اکران 
هنر و تجربه در حال نمایش 
است. او در ابتدا درباره این که 
چطور شد که این لزوم را 
حس کرده که درباره مصایب 
و مشکالت روزنامه  نگاران 
فیلمی در قالب مستند بسازد 
به خبرنگار ماهنامه »صبا« 
گفت: یکی از اصلی ترین 
دالیل ساخت این فیلم دقیقا 
همین سوال است و فیلم 
»میدان جوانان(سابق)« 
برای همین ساخته شده؛ 
پاسخ به این سوال که 
چرا روزنامه  نگاری و کار 
مطبوعاتی را رها کردم. 
اکبری معتقد است که با 
این فیلم مستند، برای او 
فیلمسازی تمام نشده اما 
رها کردن روزنامه نگاری را 
برای فشارها و مشقت های 
تحمیلی جدی می داند. 

این روزنامه نگار در ادامه درباره این سوال که قصد 
دارد مستندسازی را ادامه بدهد و دیگر به تحریریه 
روزنامه ها بازنخواهد گشــت، می گوید: من یک 
وجه سوال شما را می توانم با قاطعیت پاسخ بدهم 
و در یک وجه دیگر هنوز تصمیم قاطعی نگرفته ام. 
در حال حاضر مدیوم ســینما و مســتند را برای 
روایت هایم انتخاب کرده ام امــا اینکه این ماندن 
چقدر ادامه خواهد داشــت، برایم چندان روشن 
نیست. چیزی که برایم قطعیت دارد این است که 
به روزنامه نگاری به آن شکل گذشته فکر نمی کنم. 
او در پاسخ به این سوال که آیا از ساختن این فیلم 
به دنبال رساندن پیامی برای روزنامه نگاران بوده؛ 
می گوید: در تیتراژ مستند »میدان جوانان)سابق(« 
برخــالف نظر مشــاوران فیلم به جای کپشــن 
نویسنده، پژوهشــگر و کارگردان نوشتم: روایتی 
از مینا اکبری. چون این مســتند روایت شخصی 
من به عنوان روزنامه نــگار فرهنگی  از یک مقطع 
مهم تاریخی یعنی دوره اصالحات است که اتفاقا 
ســال های مهم و تأثیرگذاری بود. درنتیجه اگر 
منظور هدفمند را برنامه مشــخص برای رساندن 
پیامی مشــخص معنی کنیم؛ باید بگویم نه. من 
به دنبال هیچ  نوع انتقال معنی نبودم؛ فقط به عنوان 
روزنامه نگاری که تصمیم گرفته مدیومش را عوض 
کند، دوربین به دست گرفتم که روایت کنم، آن 
هم برهه ای را که گرچه  های وهوی بسیار داشت 
ولی کار اصولی، پژوهشی یا حتی روایت شخصی 
در آن کمتر انجام شد و در اصل رسانه و مطبوعات 

و به تبع آن روزنامه نگاران قربانی سیاست  شدند.

مدیوم رسانه با سینما فرق دارد
او نگاه ژورنالیســتی را در کارگردانی و حضور در 
سینما با تاثیر مستقیم بر عملکرد تایید می کند 
و در این باره می گوید: ســابقه مطبوعاتی به من 

در ساخت این فیلم بســیار کمک کرد و به نظرم 
می آید اگــر تجربه 22ســال روزنامه  نگاری نبود 
امکان نداشت که بتوانم این فیلم را به این صورت 
که ساخته شده جلو ببرم و قطعاً ساختار، شکل و 
نگاه آن با چیزی که االن ساخته شده متفاوت بود. 
درباره موضوع این گفت وگو که جهان ســینما و 
جهان مطبوعات چقدر شبیه هم هستند از مینا 
اکبری سازنده این فیلم پرسیدیم که او نزدیکی این 
دو جهان را بسیار زیاد و دارای نقاط مشترک فراوان 
دانســت و در این باره عنوان کرد: اگر بخواهم در 
مورد سینمایی که خودم کار کردم یعنی سینمای 
مستند صحبت کنم نقاط مشترک زیاد دارند. به 
هر حال مدیوم ســینما با مدیوم رسانه فرق دارد. 
در رســانه مدیوم، کلمه و توصیف است و در فیلم 
مدیوم، دوربین و میزانسن است. در روزنامه  نگاری 
کار سخت تر اســت چون تصویری وجود ندارد و 
تمام اتفاقاتی که می خواهیم بگوییم را باید با کلمه 
توصیف کنیم درنتیجه چون صدا و تصویری وجود 

ندارد کار سخت تر است.
مینا اکبری ادامه داد: در سینما تصویر و صدا وجود 
دارد ولی بستر و گونه که ژانر را تشکیل می دهد هم 
وجود دارد که باعث می شــود قالب را زیباتر کند. 
البته نباید این موضوع هم یادمان برود که ممکن 
است همین چیزها در سینما دست کارگردان را 
ببندد  و بعضی اوقات هم دســت او را باز بگذارد و 

اجازه دهد که کار درست تر انجام شود.

باید جلوی اعتیادم به دنیای ژورنالیستی 
را بگیرم

اکبری که بــا اولین مســتند بلندش توانســته 
مخاطبان زیادی را به سینما بکشاند تا این بار یک 
روزنامه نگار برایشان روایت کند در ادامه می گوید: 
من در این مقطع از زندگی ام که به نوعی میان سالی 
محسوب می شود به کشف دنیای جدیدی رفته ام 
که برخالف مطبوعات فعلی برایم چالش برانگیز 
است. قطعا همیشه روزنامه نگار باقی خواهم ماند 
چون به خوبی آگاهم که بخشی از دید من به جهان 
از زاویه دید ژورنالیست شکل گرفته و نمی توانم و 
نمی خواهم بین آن ها فاصله گذاری عمیقی ایجاد 
کنم ولی در عین حال تالش می کنم که هر کدام 
وجه مســتقل خود را در کارهایــم حفظ کنند و 
اعتیاد به ژورنالیستی باعث نشود جهان روایتم در 

مستندسازی به حاشیه برود.
یکی از اتفاق هایی که در سینما و در عرصه پیوند 
بین رسانه و تولید افتاده این است که روزنامه  نگاران 
زیادی می بینیم که وارد فضای کارگردانی و تولید 
شدند اما از طیف منتقدان این ورودی بسته تر است 
و به نظر می رسد جسارت فیلمسازی در این قشر 
کمتر بروز پیدا می کند. نکته ای که نظر اکبری با 

سال ها تجربه روزنامه  نگاری را درباره آن پرسیدیم 
و او در پاسخ گفت: منتقدان ورود نکردند یا موفق 
نبودند؟ چرا؟ در مورد این قضیه نمی توان دقیق 
صحبت کرد البته برای موفق بودن یا نبودن باید 
ببینیم ما چه معیارهایی بــرای انتخاب اثر داریم. 
آیا به نظر شما من آدم موفقی هستم چون »میدان 
جوانان)سابق(« را ساختم؟ برای این انتخاب معیار 
شما چه چیز است؟ آیا صرفا این است که تماشاگر 
زیادی یک فیلم را ببینند یــا اثرگذاری آن فیلم 
چقدر است؟ موفقیت از ریشه وفق می آید یعنی 
فرد بتواند خودش را با شرایط وفق بدهد. اگر صرف 
به معنای وفق دادن باشد فرد می تواند خودش را 

وفق دهد و می توانیم بگوییم آدم موفقی است.
او ادامه داد: ممکن است روزنامه  نگاری سال های 
سال با سینماگران در ارتباط باشد و باهم در تعامل 
باشند اما دلیلی نمی شود که بتوانیم بگوییم فرد 
می تواند در این عرصه فعالیتی داشته باشد. من اگر 
در این عرصه آمدم و شروع به فعالیت کردم به این 
دلیل بود که در مدیومی که بودم احساس می کردم 
اثرگذاری الزم را نــدارد و حرفی هم اگر دارم باید 
در مدیوم دیگری بزنم. نمی توان گفت هر چه فرد 
روابط زیادی در حیطه کار داشــته باشد می تواند 
موفق عمــل کند. من 15ســال پیش هم همین 
روابط را داشــتم که االن دارم اما مدیوم کاری ام 

روزنامه بود.

فیلم من برآورد مالی سنگینی نداشت
مینا اکبری درباره موضوع جذب سرمایه گذار در 
سینمای مستند و این که چطور یک سرمایه گذار 
حاضر شده است برای یک مستند که در گروهِ هنر 
و تجربه اکران می شود سرمایه گذاری کند و نگران 
بازگشت سرمایه نباشد، می گوید: برخالف تصور، 
این فیلم چندان برآورد مالی ســنگینی نداشت. 
طبعا به خاطر موضوعی که انتخــاب کرده بودم 
کمتر کسی ریسک ســرمایه گذاری روی چنین 
فیلمی را می کرد. حتــی به چند مدیر مطبوعاتی 
اصالح طلب  که کار سینما هم می کردند و ظاهرا 
دغدغه رسانه داشتند پیشــنهاد تولید مشترک 
این فیلم را دادم اما آن ها گفتند در شرایط فعلی 
سرمایه گذاری روی این پروژه به صالحمان نیست. 
رسول اف تنها کسی بود که در آن سال ها )حدود 
چهار ســال پیش( همه نوع پشت این فیلم بدون 
هیچ گونه دخالت مستقیمی ایستاد و ما توانستیم 
با شراکت هم و همکاری یک گروه حرفه ای فیلم را 

به پایان برسانیم. 
او در ادامه می گوید: البته ســرمایه گذاری در این 
فیلم به صورت مشــترک بود و در اصل احســان 
رســول اف فیلمــی تهیه کــرده که مــن در آن 

سرمایه گذاری کرده ام. 
از طــرف دیگــر موضــوع مســتند »میــدان 
جوانان)ســابق(« و این نکته که برای اولین بار در 
تاریخ ســینمای ایران به این مقطع مهم تاریخی 
پرداخته می شود برای سرمایه گذار و تهیه کننده 

دغدغه مند و جسور، وسوسه برانگیز است. 
شاید هم تجربه 22ســال کار مطبوعاتی من در 
زمینه موضوع فیلم این اطمینان را به سرمایه گذار 

می دا د که با اثری جدی و مشفقانه روبه روست.

گروه سينما 

هنر و تجربه


