
آوانگارد

در حال حاضر مسأله تهیه در سینمای 
ایران چقدر جدی است و چقدر به شکل 
داللی و غیرتخصصی در ســینما دنبال 

می شود؟
من فکر می کنم تخصصی ترین بخش ســینمای 
ایران، تهیه کنندگی است که در حال حاضر دارند این 
ساختار را مخدوش می کنند و افرادی را باری به هر 
جهت به آن اضافه می کنند، نتیجه اش این می شود 
که ساختار زیر سؤال می رود. افرادی بدون تخصص 
و با نگاه کاسب کارانه پول های عجیب وغریبی وارد 
می کنند که به خاطر اینکه جهان بینی و نگاه درستی 
پشت آن نیست ورشکســتگی کامل در پی دارد. 
بخش تهیه کنندگی از نظر مــن با وجود پول های 
ناخلف در این عرصه– چه در حوزه پخش و اکران 
و چه در تولید- تأثیر بسیار بدی روی سینما خواهد 
گذاشت؛ تأثیری که مردم را از سینما فراری می کند. 
قطعا دلیل این فراری شــدن هم این است که افراد 
بی تخصص به کیفیت فیلم توجه چندانی ندارند و 
خروجی آثارشان افتضاح است. در همین راستا به این 
هم توجه کنید که سرمایه گذارهایی که می خواهند 
به این کار وارد شوند وقتی عدم تخصص در تهیه را 

می بینند منصرف می شوند. در کل ساختار آنقدر 
معیوب شده که دیگر نمی شود گفت تهیه کنندگی 
در سینمای ایران یک تخصص است. ما می بینیم 
که فیلم ها با بودجه های دوازده، سیزده میلیاردی 
ساخته می شود در حالی که پولشان با اکران برنگشته 
و اصال فیلم اصطالحًا زمیــن خورده اما باز تصمیم 
می گیرند تولید بعدی را آغاز  کنند. باید نشست و 
این ساختار معیوب را کارشناسی کرد و به عنوان 
یک ســینماگر اولین وظیفه  همه  ما این است که 
بتوانیم تبارشناسی پول در سینما را انجام دهیم و تا 
وقتی که این اتفاق نیفتد تهیه کنندگی هم معنی و 
مفهوم خودش را ندارد. مدیران اجرایی پروژه ها که 
بیشتر اوپراتور هستند مثال تهیه کننده نام می گیرند 
و همین سراشیبی را که می بینید کل سینمای ما 

طی می کند. 

در خارج از کشــور و نه فقط در هالیوود 
تهیه کنندگی برعهده یک تیم است که 
هر کســی در آن وظیفه مشخصی دارد 
اما در ایران انگار هیچ تخصصی برای 
این موضوع درنظر گرفته نمی شــود. 

چه کسانی پول 
میآورند؟ به چه منظور 
پول می آورند و چرا 
به سینما وارد شده 
اند؟ چه برداشتی 
میخواهند از این 
سرمایه گذاری 
داشته باشند؟ و چه 
تأثیری میخواهند 
بگذارند؟ اینها باید 
شناخته، آسیب 
شناسی و بررسی 
شوند

بهتر نیست که این موضوع با سختگیری 
بیشــتری از جانب خانه سینما و وزارت 

فرهنگ وارشاد ادامه پیدا کند؟
ما در دوره ای هستیم که هر کسی می تواند راحت 
فیلم بســازد، با یک دوربیــن تلفن همراه و حتی 
نمایش در اینســتاگرام جوانان و افراد دوستدار 
سینما دارند فیلم می سازند حاال سختگیری چه 
شــکلی صورت بگیرد؟ راه حلش چیست به نظر 
من که سالهاست دارم در این سینما کار می کنم 
باید آگاهی اتفاق بیفتد. کسانی که پول می آورند 
باید آگاه شوند که قرار است چطور و چقدر پولشان 
خرج شود که راه برای کاسبی و داللی کم شود و از 
طرفی هم  این افرادی که پول وارد می کنند باید 
شناخته شوند و همان تبارشناسی پولی اتفاق بیفتد. 
پس اصل را بر طرح سؤال بگذاریم چرا که سؤال، 
موجب روشن تر شدن فضا می شود. سؤاالت این 
است؛ چه کسانی پول می آورند؟ به چه منظور پول 
می آورند و چرا به سینما وارد شده اند؟ چه برداشتی 
می خواهند از این سرمایه گذاری داشته باشند؟ و 
چه تأثیری می خواهند بگذارند؟ این ها باید شناخته، 
آسیب شناسی و بررسی شــوند. من فکر می کنم 
جامعه شناسان و روانشناسان حتما باید بیایند و 
در این زمینه نظر بدهند. وقتی نقاط تاریک و کور 
تهیه کنندگی و سرمایه گذاری در سینما روشن شود 
آن زمان مشخص می شود که ما در کجا ایستاده ایم، 
چه جریانی حاکم است و ســینما را دارد به کدام 
سمت می برد. نظر من را بپرسید می گویم که من 

گفت وگو با منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده

»سینمای ایران
 باید پوست بیندازد«

 گروه سینما: با توجه به اینکه تخصصی ترین بخش سینمای ایران تهیه کنندگی است و همچنین 
دغدغه  و مسأله  این روزهای برخی از سینماگران، تهیه کنندگی و شناسنامه دار بودن پولی است 
که به سینما وارد می شود، بر آن شدیم تا درباره  اینکه سینما در چنین شرایطی چطور باید دوباره 
سر پا شود با منیژه حکمت عضو شورای صنفی تهیه کنندگان که این روزها فیلم »بندر بند« را هم روی پرده دارد 

به گفت وگو بنشینیم که در ادامه آن را می خوانید. 
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