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شده به چشــم می آید در صورتی که این روند 
غلط اســت. در همه فیلم ها کــه جوانمردی 
و مروت نیســت! یک جاهایی مســائل دیگر 
اســت. به هر حال رابطه برخی فیلم سازان و 
منتقدین این گونه است؛ خانه زاد یکدیگرند و 
کاری هم جز این بلد نیســتند. گروهی دیگر 
از منتقدین نیز هســتند که با هر اثر هنری به 
تفسیر یک فیلم می پردازند. منتقدانی داریم 
که ســه الی چهار صفحه به تحلیل و تفســیر 
یک فیلم پرداخته اند. این ها منتقدان درست 
و منصفی اند؛ یک پاراگراف موافقت می کنند 
و یک پاراگراف مخالفت، بــه عبارتی انصاف و 
عدالت را در قلم خودشان رعایت می کنند. من 
این منتقدین را می پسندم، خیلی لذت می برم 
و همیشه هم نظرشان را می خوانم. در گذشته 
تعدادی از منتقدین مجلــه »فیلم« این گونه 
بودند؛ مانند« جهانبخش نورایی« . در واقعیت 
نمی توانیم بگوییم امثــال جهانبخش نورایی 
منتقد نیستند؛ او یک فیلم را پنج صفحه تحلیل 
می کند و وقتی می خوانیم متوجه می شویم که 
همه زوایای فیلم را درک و کشف کرده است. 
این نوع منتقدان منصف هستند اما تعدادشان 
اندک است، بعید است به تعداد انگشتان دست 
برسد! به نظر من انجمن منتقدین در ارزیابی 
تخصصی و حرفــه ای نقش کلیــدی دارد اما 
مشکل این اســت که هیئت مدیره انجمن هم 
درگیر مافیای اقتصادی اســت، برای همین 
هم سعی می کند با همه راه بیاید. یک جریان 
دیگر هم فقط اســم منتقد را یدک می کشند 
و در اصل منتقد نیســتند. این ها سیاســیون 
و جناح های سیاسی هســتند که سینما را بر 
اساس مسائل روز خودشــان یا منافع جناحی 
خودشان ارزیابی، مخالفت و موافقت می کنند. 
برای مثال کاری با قصه و فرم فیلم »منصور« 
ندارند. همین که در مورد شهید ستاری ساخته 
شده است همه تعریف و تمجید می کنند. من 
تاکنون بــرای فیلم »منصــور« نقد تخصصی 
نخوانده ام. برای مثال »ابراهیم حاتمی کیا« یا 
»شهرام مکری« می دانند بعد از ساخت اثرشان 
با کدام منتقد صحبت کنند. االن متأســفانه 
فیلم سازان، انجمن ها و منتقدین مبتال به یک 
نگاه جناحی و شخصی شده اند و برای سینما 
دل نمی سوزانند؛ در صورتی که االن سینما در 
دنیا حرف اول را می زند. به قول سخن زیبای 
رهبری: »سینما قدرت برتر است« باید از این 

قدرت برتر برای پیشرفت استفاده کنیم.

به نظر شــما منتقدین باید در جمع 
اصناف سینمایی باشند یا رسانه ای؟

از نظر من به لحاظ جشنواره ای باید با یکدیگر 
باشند. نباید تفکیکی بین ســالن منتقدان و 
سالن هنرمندان باشــد. همه هنرمندان باید 
در کنار منتقدان بیننده یک اثر هنری باشند. 
به این شــرط که گاردی وجود نداشته باشد، 
به هر حال همگی بیننــده جدید ترین اثر یک 
هنرمند هســتیم و باید ببینیم این اثر هنری 
چه حــرف جدیدی برای مــا دارد؟ در چنین 

فضایی بسیار هم لذت بخش است که همه دور 
هم بنشینند. اگر منتقد منصف و عاقل باشد 
و تکنیکی حرف بزند، فیلم ســاز و تهیه کننده 
هیچ گاه ناراحت نمی شوند اما وقتی تنش های 
زیادی بین فیلم ساز و منتقد به وجود می آید و 
درگیری می شود که اتفاقا مضحک و خنده دار 
است! مجبور می شوند ســالن ها را جدا کنند. 
هیچ جای دنیا منتقدین و ســینماگران جدا 
از یکدیگر به تماشــای فیلم نمی نشینند مگر 
جشنواره کن و مشابهش که به علت تعداد زیاد 
خبرنگاران و منتقدان سالن جدایی اختصاص 
می دهند و برای احترام و تماشــای بهتر فیلم 
است. قطعا در ایران این گونه نیست. دو هزار 
کارت خبرنگاری صادر شــده بــدون آن که 
بدانند این فرد چقدر اعتبار ســینمایی دارد. 
مگر می شــود یک منتقد بیســت سی ساله 
که به طور طبیعــی چند هزار فیلــم دیده و 
شناخت درستی از یک فیلم ســاز دارد کنار 
جوانی بنشیند که هنوز فیلم قبلی کارگردان 
را ندیده! طبیعی است که این افراد نمی توانند 
با هم گفت وگویی داشته باشند. می توانند در 
یک سالن بنشــینند و فیلم ببینند اما تعاملی 
ندارند. جشنواره نمی خواهد این مسأله را حل 
کند اگر این فرایند درست انجام شود فیلم ساز 
لذت بیشتری می برد و بهتر می تواند شنونده 
نظرات راجع به اثر خود باشــد. خبرنگارانی 
داریم که وقتی در نشست خبری درخواست 
می شــود سؤالشان را بپرســند، احساسشان 
را بیان می کنند و با عصبانیت ســالن را ترک 
می کنند. اصال خبرنگار حق ندارد ســالن را 
ترک کند! این خیلی بد است که تفاوت سؤال 
و بیان احساس را بلد نیستند و مرتکب عملی 
اشتباه می شوند. اگر نظر منتقد تنها در چند 

کلمه تخریبی خالصه شود جایگاه نقد را بسیار 
دچار تزلزل می کند و فیلم ساز نیز گرایشی به 

نظرات منتقدین پیدا نمی کند.

گاهی این طور به نظر می رســد که 
منتقدان واقعی ما بیشتر مردم را به 
ندیدن فیلم ها تشویق می کنند و حس 
می کنند نقد واقعی یعنی بیان صریح 
نقاط ضعف. این چقدر درست است؟

منتقدین هیچ وقت مردم را تشــویق به ندیدن 
یک فیلم نمی کنند! اصال منتقــد کارش این 
است که در کنار آگاهی بخشی، مردم را تشویق 
کند به فیلم دیدن. در این بین برخی ناخودآگاه 
)به تصــور من( به گونه ای حــرف می زنند که 
حس مردم نسبت به سینما رفتن و فیلم دیدن 
منفی می شــود. زمانی که من برنامه هفت را 
اجرا می کردم  تأثیرات آقای فراستی در جذب 
تماشاگر به ســینما را ارزیابی کردم؛ »مسعود 
فراستی« شــخصیت مشهوری اســت اما در 
جذب مخاطب به سینما بســیار منفی است. 
یعنی تماشــاگری که نظریه او را شنیده باشد 
آرام آرام سینما را از ســبد تفریح خانواده خود 
حذف می کند. این آسیب اســت و آفتی برای 
منتقد. قطعا نباید چنین کاری کرد. تلویزیون 
خودمان در حال حاضر فیلم های ســینمایی 
داخلــی را پخــش نمی کند امــا جدید ترین 
فیلم های خارجی را با همه محتوای غلط یا فرم 
نادرستش پخش می کند. فقط به این علت که 
از موی مشخص بازیگر خانم اشکال می گیرد! 
این ضرر بیشتری به سینمای ایران می زند. در 
درون این سیاست گذاری ها هنوز یک عده فهم 
درستی از تأثیر مثبت ســینما ندارند یا شاید 

دارند و نمی خواهند بهره ببرند. 

االن منتقدان ما 
مسلط به دانش نقد 
نیستند بنابراین من 
نمی توانم کلمه ی 
منتقد را به کار ببرم 
 اما در حال حاضر 
می توانند مفسرین 
خوبی باشند به شرط 
این که خودشان را 
نسبت به فیلمساز و 
سینمای ایران ارتقاء 
دهند


