
سینمای ایران

مهمش، ظرفیت های دراماتیک بسیار زیاد است.
مسأله دوم، اهمیت موضوع است. فیلم هایی 
که ما کار کردیم، عمدتًا فیلم های مهمی شدند. 
نمی گویم که همه شان فیلم های خوبی هستند 
اما حتــی آن هایی که از لحــاظ کیفی ممکن 
است پایین تر از بقیه باشند هم مهم شدند. این 
مهم شــدن حتی در مورد فیلم هایی که اقبال 
عمومی یا اقبال منتقدان در موردشان ضعیف تر 
از بقیه بود هــم اتفاق افتاد. ایــن اهمیت از ما 
نمی آید. یعنی نمی خواهم از خودم یا دوستانم 
تعریف کنم. این اهمیت از خوِد موضوع می آید. 
این ها موضوعاتی هستند که سی – چهل سال 
پیش اتفاق افتادند و هنوز می توان در موردشان 
حرف زد. وقتی اتفاقی سی – چهل سال پیش 
رخ داده و اآلن هم می توانیم در موردشان حرف 
بزنیم، به احتمال زیاد برای آینده هم کار خواهد 
کرد. یعنی امتحان خود را در گذر زمان پس داده 
اســت. اما نگاه کنید به یک داستان که اآلن به 
ذهنم رسیده و برای چهار نفر تعریف می کنم. 
در طرح های دیگری که می نویسم یا دوستان 
دیگر می نویسند و با هم مقابله فکری می کنیم، 
بسیار پیش می آید که یکی از اولین سؤال ها این 
اســت که: »چرا اصاًل این را نوشتی؟« یا »چه 
چیزی در آن برای تو جالب بود؟« پرسش هایی 
از این دست به این معنا است که »چرا فکر کردی 
این فیلم را قرار اســت یک یا دو میلیون نفر در 
سینما و بعدًا چندین میلیون نفر در تلویزیون 
ببینند؟« یا به عبارت دیگــر »چرا فکر کردی 
چیزی که در ذهن توست برای همه مهم است؟« 
در بسیاری از اوقات، طرح هایی که برای خودمان 
می نویسیم یا تخیل می کنیم، در دنیای بیرون 
آن قدر خواهان ندارد. یعنی آن قدر اهمیت ندارد 
و مسأله مردم بیرون نیست. در نتیجه نکته دوْم 
اهمیت موضوع اســت. به نظرم هر دو مورد در 
فیلم هایی که بر مبنای موضوعات واقعی ساخته 
می شوند – منظورم فقط در حیطه های جنگ یا 
سیاست نیست بلکه مثاًل در مورد یک ماجرای 
قتل یا پرونده جنایی هم صدق می کند – وجود 
دارد. حتی آن ها هم فیلم هایی خبرساز، جنجالی 
و بحث برانگیز می شوند. کمتر پیش می آید که 
فیلمی با یک موضوع واقعی کار و اکران شود و 
ما بی خبر بمانیم. اما چقدر زیادند فیلم هایی که 
بر اساس تخیل ساخته و اکران می شوند و من و 
شما – با این که حرفه مان این است – اصاًل باخبر 

نمی شویم.

و محدودیت ها؟
واقعیت این است که محدودیت های زیادی 
در مورد این موضوعات – چه موضوعاتی که ما 
کار کردیم و چه موضوعاتی که همکاران دیگر 
کار می کنند و شاید خیلی نسبت مستقیمی با 
موضوعات حاکمیت، سیاست یا جنگ نداشته 
باشند – وجود دارد. بعضی از این محدودیت ها 
از نْفِس کار می آید: یعنی محدودیت واقعیت و 
تاریخ )فارغ از ممیزی(. وقتی داریم روی موضوع 
واقعی کار می کنیم، تعهداتــی داریم که خود 
موضوع برای ما ایجاد می کند. مثاًل چیز روشنی 

در تاریخ را نباید نقض کنیم. بگذریم که خارج 
از ایران گاهی این کار را می کنند. یعنی خیلی 
راحت تر با ســینما برخورد می کنند که نقطه 
اوجش تارانتینو اســت که همه چیــز را به هم 
می ریزد، روایت خودش را می سازد و می دانیم 
آن فیلم روایتی شــخصی از موضوعی است که 
هم خود ما می دانیم در واقعیت این طور نبوده و 
هم خودش می داند. اما در سینمای ایران، فضا 
خیلی واقع گرا اســت. منظورم فضای سینما و 
فضای قضاوت ما در مورد فیلم ها است. بنابراین 
اگر یک واقعیت مسلم را تغییر دهیم، یا متهم 
به سفارشی سازی می شــویم – یعنی این که از 
جایی پول گرفته ایم که ایــن کار را بکنیم – یا 
اگر این تغییر به سمت حاکمیت نباشد، چون 
جوان هم هستیم متهم به نادانی، بی سوادی و 
عدم پژوهش می شــویم. این نگاْه ما را محتاط 
می کند تا چیزهایی را رعایت کنیم. در طراحی 
فیلمنامه گاه به لحظه هایی می رســیم که یک 
ایده خوب برای ساخت یک موقعیت داستانی 
داریم اما احساس می کنیم ممکن است واقعیت 
را خدشــه دار کند. از این دوراهی ها زیاد پیش 
می آید. آن چه برای خودمان اصل اســت این 
است که آیا این پیشنهاد تازه، واقعیت مسّلمی 
را نقض می کند یا نه. اگر واقعیت مســّلمی را 
نقض کند به سمتش نمی رویم. اما گاهی پیش 
می آید که واقعیت مسّلمی را نقض نمی کند ولی 
چیز روشنی در موردش نخوانده ایم. مواقعی که 

این طوری باشد به سمت انتخاب دراماتیک مان 
می رویم. یعنی مهم این اســت که آن واقعیت 
نقض نشــده و خالف آن چــه می گوییم ثابت 
نشــده باشــد. این که ایده ما تأیید شود مهم 
نیست. چون تاریخ که در مورد همه چیز حرف 
نزده است. بخشی از لحظات زندگی و ماجراها 
ثبت نشده است. به اصطالح تاریخ در موردشان 
سکوت کرده اســت. در آن موارد به خودمان 

اجازه تخیل می دهیم.
جــدا از موضــوع، بخــش دیگــر بــه 
حساســیت های نهادهای نظارتی، ممیزی، 
پروانه ســاخت و همین طور حساسیت های 
خانواده ها برمی گردد. یعنــی این بحث فقط 
از ســمت مدیــران فرهنگی نیســت. بخش 
زیادی از ممیزی نزد خود ما اســت. یکی اش 
خانواده ها اســت و یکی دیگر ذهن ما. یعنی 
خودسانسوری. این قدر مراقب برخی از مسائل 
بودیم و این قــدر پیش آمده کــه چیزهایی 
نوشــتیم و هیچ وقت ســاخته نشــده که – 
علی رغم این که در لحظه نوشــتن به این فکر 
نمی کنیم یا مســتقیمًا در ایــن مورد حرف 
نمی زنیم که این کار مثل آن فیلمنامه نشود 
که هیچ وقت ســاخته نشــد اما – این چیزی 
اســت که در ناخودآگاه ما و همراه ما اســت 
و می دانم که به مــرور زمان مــا را محتاط و 
دست به عصا می کند. در نتیجه، مجموعه این 

چیزها مقداری ما را محدود می کند.

 این ها 
موضوعاتی هستند 
که سی - چهل سال 
پیش اتفاق افتادند 
و هنوز می توان در 
موردشان حرف 
زد. وقتی اتفاقی 
سی - چهل سال 
پیش رخ داده و اآلن 
هم می توانیم در 
موردشان حرف 
بزنیم، به احتمال زیاد 
برای آینده هم کار 
خواهد کرد
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