
16 سال سابقه فعاليت صنفي مستمر، عليرضا رييسيان را به 
فردي تاثيرگذار در جريان فعاليت هاي صنفي سينماي ايران 
تبديل كرد؛ فردي كه منتقدان او معتقد به خط دهي او به مديران 
سينمايي براي بستن خانه سينما هستند و خود رييسيان تاكيد 
دارد، حتي يك نفر از منتقدانش مدرك و سندي عليه او در 
دست ندارند. رييسيان در جريان سه سالي كه خانه سينما با 
چالش هاي جدي روبه رو بود، در جمع هاي مدافع خانه 
حاضر نشد و اين مسيري غير از روندي كه او در تمامي 
اين سال ها در فعاليت هاي صنفي طي كرده در اذهان ايجاد 
مي كند. اما ماجرا از نگاه خود رئيسيان به گونه ديگري است. 
او در گفت و گو با »اعتماد« در مورد همه حرف و حديث هايي 

كه در اين سه سال درباره او مطرح شد، سخن مي گويد.

 آقاي رييسيان صحبت ها را از ماجراي بركناري شما در 
سال 1389 شروع كنيم. زماني كه چند روز مانده به برگزاري 
مجمع عمومي كانون كارگردانان، شوراي مركزي كانون در 
جلسه يي بدون حضور شما تصميم به اين بركناري مي گيرند. 
همه اينها در وضعيتي رخ مي دهد كه سال ها كانون و رييسيان 
با يكديگر شناخته مي شدند. وقتي در يك حركت شتاب زده 
شما از رياست كانون كنار گذاشته مي شويد، طبيعتا پرسش 
همه دليل اين اقدام است. جواب ها چنين به گوش مي رسد 
كه در وضعيتي كه اهالي خانه سينما منتقد مديريت دولتي 
سينما هستند، شما به عليرضا سجادپور، مديركل اداره 
نظارت و ارزشيابي وقت وارد مذاكره شده ايد و اين براي 

اهالي صنف خوشايند نبوده. خودتان ماجرا را روايت كنيد. 
در فرهنگ غرب كسي كه اتهام مي زند بايد سند ارائه كند 
نه كسي كه متهم شده، ولي براي شما مي گويم كه اين ماجرا 
كمي پيچيده است و ابتدا بايد مقدماتي را بگويم تا برسيم به 
اين ماجرايي كه اشاره كرديد. در دوره معاونت سينمايي آقاي 
 جعفري جلوه گروهي كه آن روز به 2 + 5 معروف بودند و االن
ماهيت  اين گروه هيچگاه  1 + 8 شده اند، تشكيل شدند. 
تشكيالتي روشني نداشتند و اهداف آنان روشن نيست و 
حركت هايي كه انجام مي دهند خارج از تمامي تشكيالت رايج 
و عرف است. آنان نه نمايندگي صنوف را دارند و نه نمايندگي 
اشخاص و گروه ها و طيف هاي فكري مختلف را. در آن سال ها 
آقاي سيدضيا هاشمي به عنوان مديرعامل خانه سينما در آن 

گروه بود كه به خاطراتي در مصاحبه 
با شما اشاره كرده بودند؛ اينكه در 
محمود  رياست جمهوري  اول  دور 
داشتند  جلسه يي  آنان  احمدي نژاد 
كه به واسطه آن اجازه ندهند جناح 
شمقدري، معاونت را به دست آورد 
و به نتيجه هم رسيدند و آقاي جلوه 
معاون سينمايي شدند. در دوره آقاي 
عنوان  به  ميركريمي  آقاي  جلوه، 
به  كارگردانان{  }كانون  ما  نماينده 
هيات مديره خانه سينما رفتند. در اين 
دوره توافقنامه يي بين آقاي ميركريمي 
و آقاي جعفري جلوه و آقاي اربابي 
امضا شد كه تهيه كنندگان رسما سه 
شاخه شدند و البته در ادامه يك شاخه 
ديگر هم به وجود آمد. به نظر من 
شروع تمام تحوالت و درگيري هاي 

خانه سينما، ارشاد و كل مجموعه سينما از همين جاست و اگر 
اين به خوبي باز نشود موارد بعدي هيچ وقت شكافته نمي شود 
تا دريابيم كه ريشه آنها در كجا بوده است. تهيه كنندگان صنف 
كارفرما هستند و با سرمايه در ارتباطند و بقيه افراد را به استخدام 
خود درمي آورند. پس نخستين فاكتور در آنان بخش سرمايه 
است و دوم قدرت است كه چگونه بايد اعمال شود تا چرخه 
توليدات به خواست آنان بچرخد. مبناي اين انشعاب هم 
سختگيري هاي اتحاديه در آن زمان بود كه حاضر نبود موقعيتي 
براي ديگران در فاز رهبري آن صنف ايجاد كند. ما جلسات 
متعددي از سوي كانون با اعضاي شوراي مركزي اتحاديه داشتيم 
و سعي مي كرديم آنان را قانع كنيم كه نگاه هاي ديگر وارد عرصه 
مديريت شود و چرخش قدرت صورت بگيرد. آنان مقاومت 
خيلي شديدي داشتند. نخستين گروهي كه منشعب شدند 
مجمع فيلمسازان بود كه خود من، آقاي نجفي، آقاي داودي و 
آقاي سجادي به عنوان هيات موسس اساسنامه را نوشتيم. اين 
صنف به كارگردان تهيه كنندگان معروف بود و هدف دارا شدن 
پايگاه در جايگاه تهيه كنندگي و دفاع از مقام كارگردان هايي بود 
كه تهيه كنندگي مي كردند. انشعاب بعدي را گروه آقاي محمدي 
انجام دادند و رييس مجمع عمومي آنان نيز من بودم كه در آن 

جلسه اساسنامه مطرح شد... 
  يعني عضو دو صنف بوديد؟

نه من به عنوان كسي كه تهيه كننده بودم و اعتبار داشتم 
رياست مجمع عمومي آنان را برعهده داشتم، يك سال هم عضو 
اين تشكل بودم. البته هيچگاه عضو مجمع فيلمسازان نشدم. فقط 
آن را راه اندازي كرديم و در كانون صحبت كرديم كه نيروهاي ما 

الزم نيست يك جا مجتمع شوند. 
  نيروهاي ما يعني نيروهاي كانون؟

به ويژه در بخش  تاثيرگذار هستند،  كه  نيروهايي  بله، 
تهيه كنندگي. من و آقاي نجفي به تشكيالت تهيه كنندگي رفتيم 
كه آقاي محمدي مسووليت آن را برعهده داشت، البته بعد از 
يك سال استعفا دادم. به دليل اينكه احساس كردم آنجا هم همان 
مسير اتحاديه را پيش مي رود. در همان جلسه مجمع عمومي كه 

براي اين تشكل به آن اشاره كردم؛ آقاي جوزاني به نشانه اعتراض 
جلسه را ترك كردند، چون خانم طائرپور گفتند اين اساسنامه 
نوشته شده و تمام است و ايشان گفتند اگر تمام است پس چه 
نيازي به ما است و به عنوان اعتراض و به نشانه اينكه اين نوعي 
ديكتاتوري صنفي است جلسه را ترك كرد و چند نفر هم همراه 
ايشان از جلسه بيرون رفتند. گروه ديگر تهيه كنندگي اتحاديه بود. 
ما بعدها متوجه شديم نامه يي كه آقاي ميركريمي در ارشاد امضا 
كرده بودند هم محدوديت زماني داشت و هم محدوديت اعضا. 
به اين ترتيب كه براي مدت يك سال شوراي عالي تهيه كنندگان 
به يك وحدت برسد كه هيچ وقت اين اتفاق نيفتاد. آن يك سال 
گذشت و عده آن شوراي عالي مشخص بود و هيچ يك از موارد 
پيش بيني شده اتفاق نيفتاد و آن شورا تا امروز ادامه يافته است. 
آقاي جعفري جلوه در مصاحبه با باني فيلم به اين موضوع اشاره 
مي كند: »در جريان تهيه كنندگان و اينكه حالت رقيب داشتند 
نشان دهنده بعضي اراده هاي سياسي براي درگير كردن هرچه 
بيشتر تهيه كنندگان بود.« در آنجا معلوم شد كه بحث و دعوا در 
آنجا فقط صرفا دعواي صنفي نيست. تهيه كنندگان به تعبيري 
سرگرم تفرقه در عناصر اصلي شدند و اين شروع حركت تفرقه 
و چندگانگي در سينماي ايران شد. آقاي جلوه همين طور در 
سخنان خود به اين موضوع اشاره مي كند كه اين فقط راهكاري 

براي گذار بود. 
 بايد در اين يك سال اساسنامه تصويب مي شد يا مدت 

زمان فعاليت شوراي عالي يك سال بود؟
تا يك سال فرصت داشتند كه به تركيب يكدستي برسند. 

  يعني شوراي عالي متشكل از چند صنف؟
در اين مورد خودشان بايد تصميم مي گرفتند. بايد نمايندگان 
اتحاديه و دو تشكل ديگر دور هم مي نشستند و اساسنامه را 
مي نوشتند تا به اساسنامه كامل و در نهايت به اتحاد مي رسيدند. 
چون براساس اساسنامه خانه سينما امكان اينكه از هر صنف چند 
تشكل وجود داشته باشد، ممكن نيست. قرار بود اختالفات در 
يك زمان مشخص به نتيجه برسد، اما نهايتا اين اختالف به درون 
خانه سينما آمد. آقاي توحيدي در گفت وگو با »اعتماد« به شما 
گفته بود كه اختالف بين تهيه كنندگان هميشه وجود داشته. بله 
هميشه مشكل بوده، اما هيچگاه اين اختالفات به درون خانه 
سينما كشيده نشد و هيچگاه رسميت پيدا نكرد. آن توافقنامه 
اوال اين انشعاب را رسميت داد، دوما آن را وارد تشكيالت خانه 
سينما كرد كه اينها اشتباه خيلي بزرگي 
جاهاي  به  اختالف  اين  دامنه  بود. 
ديگري سرايت پيدا كرد. كميته يي سه 
نفره در دوره آقاي عسگرپور انتخاب 
شدند، من، آقاي محسن هاشمي و 
آقاي توحيدي، تا مشكالت را با هر 
كنيم  مطرح  تهيه كنندگان  گروه  سه 
و مسائل را دسته بندي كنيم و براي آن 
هم راهكار ارائه دهيم. طي جلسات 
متعددي كه با اينها داشتيم به اين نتيجه 
وجود  راهكاري  هيچ  كه  رسيديم 
ندارد غير از تعطيلي شوراي عالي. نظر 
ما اين بود كه بايد اين آتش از درون 
خانه سينما خارج مي شد. من مطمئن 
سرايت  جا  همه  به  آتش  اين  بودم 
مي كند. متني را تهيه كرديم و هر سه 
امضا كرديم و براي آقاي عسگرپور 
فرستاديم و اشاره كرديم كه شوراي عالي مرجع قانوني نيست، 
مخالف اساسنامه خانه هم هست و بايد تعطيل شود. ظاهرا 
پيگيري هايي كه ساير دوستان كردند به اين نتيجه رسيد كه در 
ارديبهشت سال 1389 هيات مديره خانه سينما هم مصوب 
مي كند كه شوراي عالي بايد منحل شود، اما هيچ گاه اين اتفاق 
نيفتاد، چون اراده آن جريان شوراي عالي در خانه سينما رو به 
افزايش بود. ادامه آن افتراق و چندگانگي منجر به اتفاقاتي شد كه 
در كانون كارگردانان افتاد. در هشت سالي كه من رياست كانون 
را داشتم، كانون كارگردانان باالترين قدرت خانه سينما شد. آقاي 
تبريزي به عنوان نماينده كانون رييس شوراي عالي داوري خانه 
سينما بود و در هر پنج دوره يي كه شوراي صنفي تا زمان حضور 
من در خانه سينما فعاليت داشت رييس آن از سوي كانون بود، 
رييس هيات مديره و مديرعامل از كانون بود و نماينده ما نقش 

بسيار فعالي در شوراي پروانه ساخت داشت. 
از  بودند  سينما  خانه  مديرعامل  كه  هاشمي  آقاي   

تهيه كنندگان بودند ... 
انتخاب ايشان بعد از ماجراهايي بود كه در جشن خانه سينما 
رخ داد. آقاي داودي نماينده ما بودند و رفتند و آن مشكالت 
جشن هشتم به وجود آمد و آقاي حيدريان طراحي كردند 
تا هيات مديره با تركيب ديگري روي كار بيايد. اين تركيب 
بيرون از سازوكار صنفي به دليل شرايط خاص آن مقطع انتخاب 
شدند و هيچ كس نگفت اين دخالت دولت در خانه است. اگر 
فرصت شود به اين نكته اشاره خواهم كرد كه در جريان آن 
جشن و بازداشت اعضاي هيات مديره خانه سينما چطور ماجرا 
مديريت شد و امروز فقط به دليل بسته بودن در ساختمان خانه 
سينما چه ماجراهايي به وجود آمد. به خاطر دارم در آن سال 
يكي از مقام هاي قضايي كشور كه االن فردي مساله دار است، 
چطور به آقاي حيدريان پرخاش مي كرد كه شما در آن جشن 
حضور داشتيد و اجازه داديد اين اتفاقات بيفتد. به هر حال در اين 
شرايط بود كه آقاي هاشمي به عنوان تهيه كننده مديرعامل خانه 
سينما شدند. تمام نقاط حساس خانه سينما توسط كارگردانان 
مديريت مي شد و در هيچ كدام از اين مراكز هم من به عنوان 

رييس حضور پيدا نمي كردم. سعي مي كردم فقط هماهنگ كننده 
باشم و به چرخش قدرت اعتقاد داشتم و مي گفتم اين جزو ذات 

دموكراسي است و برخالف آن چيزي كه االن وجود دارد... 
 اما اين چرخش قدرت در خود كانون اتفاق نمي افتاد آقاي 

رييسيان. 
شما دليل را بگوييد... 

 هشت سال رياست شما در كانون منجر به اين استنباط 
مي شود. 

من همواره به اتفاق آراي شوراي مركزي رييس شدم نه 
حتي اكثريت آرا. هميشه در مجمع عمومي هم باالترين راي 
مجمع عمومي را مي آوردم جز دوره آخر كه اتفاقاتي افتاد و از 
آن زمان اين جريانات كليد خورد. در آن مجمع عمومي آقاي 
اسعديان كه هم دستيار من بودند و هم با هم دوست بوديم به من 
گفتند كه من نتيجه اين آرا را درك مي كنم و باز به اتفاق آرا من 
به عنوان رييس انتخاب شدم. چرخش قدرت هم نياز به تجربه 
دارد و هم هماهنگي. امروز هم آن قدرت از بين رفته است و 
هم هيچ گردش قدرتي انجام نمي شود و اين خيلي بدتر است. 
اين ميزان قدرت داشتن موجب شد خيلي ها نسبت به كانون 
حساس شوند. اما ماجراي ديگر از اين قرار است كه چهار، پنج 
ماه بعد از روي كار آمدن آقاي شمقدري در دوران جشنواره 
فيلم فجر يكي از دوستان شوراي مركزي چنين مطرح كردند 
كه ما بايد بيانيه يي تحليلي تند و مخالف درباره شمقدري و تيم 
مديريتي اش منتشر كنيم. البته قبل از اين بايد به بيانيه يي كه كانون 
درباره مجيد شاه حسيني، مديرعامل فارابي منتشر كرده بود، 
اشاره كنم. در دوره آقاي جلوه كانون بيانيه يي تند و آتشين نسبت 
به عملكرد مديريت فارابي منتشر كرد كه منجر به بركناري او شد. 
حاال در سال 1388 زمان جشنواره رسيده بود و يكي از اعضاي 
شوراي مركزي كه همچنان هم فعال هستند و خيلي آتشين 
صحبت مي كنند گفتند يك جاها و نهادهايي منتظرند بيانيه كانون 
بيايد و اين آقايان )تيم مديريتي شمقدري( را بردارند. من آنجا 
متوجه شدم اين يك نوع كاركرد سياسي و جناحي است كه ما 
بايد آلت فعل شويم تا قدرتي بيرون از سينما كه مي تواند نهاد 
اطالعاتي باشد، مديريت سينما را بركنار كند و به اعتقاد من اين 
كاركرد يك صنف نبود و نيست. كبريت حوادث كانون از اينجا 

كشيده شد. آن بيانيه هيچگاه منتشر نشد ... 
 يعني كانون قصد داشت با آن بيانيه نسبت به عملكرد پنج 

ماهه شمقدري انتقاد كند؟
انتقاد كه نه، نوعي براندازي. 

  بيانيه نانوشته بود؟
عيد  فاصله  در  شد.  نوشته  بعد 
نوروز و بعد از آن نوشته شد. تاكيد 
كرده بودم، من با اينكه ما آلت فعل 
باشيم،  سينما  از  بيرون  جريانات 
مخالفم و چنين بيانيه يي را به صالح 
هر  ما  بودم  معتقد  نمي دانم.  كانون 
نقدي نسبت به مديريتي كه چهار ماه 
از روي كار آمدن آن مي گذرد، داريم، 
بايد آن را در چارچوب كاركرد صنف 
و به صورت قانوني بيان كنيم. كاري كه 

درباره آقاي شاه حسيني كرديم. 
 خب، عمال قرار بود چه فرقي بين 
بيانيه يي كه درباره شاه حسيني منتشر 
شده بود با بيانيه مربوط به شمقدري 

وجود داشته باشد؟ نتيجه بيانيه مربوط به شاه حسيني هم 
بركناري او را سبب شد و شما درباره شمقدري هم انتقاد 
مي كرديد و اگر انتقاد وارد بود، شايد تغييراتي به وجود 

مي آمد. 
اوال بيانيه يي كه درباره شاه حسيني منتشر شد بيانيه يي 
درباره يك فرد بود نه مجموعه كاركرد و نكته بعد اينكه او سه 
سال بود، مديريت مي كرد و عملكرد در تمامي اين سه سال تند 
و غيرمنطقي بود. ما با نگاهي به حوادث آن سال ها و فيلم هايي 
كه او برخالف نگاه تند خودش توليد كرده بود، به اين نتيجه 
رسيده بوديم كه مديريت او به پيشبرد اهداف سينما كمك 
نمي كند. ما در بيانيه مربوط به آقاي شاه حسيني، آقاي جلوه را 
نقد نكرديم يا تمامي فعاليت هاي جاري در سينما را به يك باره 
زير سوال نبرديم، فقط نسبت به يك مدير انتقاد كرديم و روي 
سخن هم آقاي جلوه بود كه به عنوان مدير سينمايي باالدست 
آقاي شاه حسيني محسوب مي شد. درباره اين بيانيه مربوط 
به شمقدري موضوع از اين قرار بود كه درباره مجموعه يي كه 
چهار پنج ماه از روي كار آمدن شان مي گذرد، چراغ سبزي وجود 
دارد كه اگر كانون به عنوان نهاد برتر صنفي اين بيانيه را بدهد، 
اتفاق تغيير مديريت سينمايي رخ خواهد داد. آن بيانيه قرار بود 
با امضاي كانون، اتحاديه تهيه كنندگان، كانون فيلمنامه نويسان و 
شوراي عالي تهيه كنندگان برسد. كانون فيلمنامه نويسان با جرح 
و تعديلي پيش نويس آن بيانيه را امضا كردند و دو نسخه از اين 
بيانيه توسط دو نفر خاص، يكي در اتحاديه تهيه كنندگان و يكي 
در شوراي عالي تهيه كنندگان روي ميز آقاي سجادپور رفته بود. 
اين اتفاق قبل از انتشار رخ داده بود و نشان مي داد كه كانون و به 
تعبيري رييسان قصد دارد شما را كنار بزند. يكي از دوستان اداره 
كل به من زنگ زد و گفت امروز دو نفر از دوستانت اينجا آمدند 
و شما را فروختند و قبل از بيرون آمدن بيانيه گفتند ماجرا از چه 
قرار است. آقاي سجادپور به من زنگ زد و گفت ماجراي اين 
بيانيه از چه قرار است و من پرسيدم مگر بيانيه يي وجود دارد؟ او 
گفت بيانيه روي ميزش است و پرسيدم هدف چيست؟ گفت 
مي خواهم شما را ببينم و من به دفتر او رفتم. تيترهاي اين دو 

بيانيه با هم فرق داشت و اين اتفاق در جريان تايپ رخ داده بود 
و موجب شد تا من متوجه شوم بيانيه از دو طرف به وزارتخانه 
رفته است. سجادپور بيانيه را به من نشان داد و گفت قصد داريد 
اين را منتشر كنيد كه من پاسخ دادم ما اگر قرار باشد، كاري انجام 
دهيم، آن را با تصميم شوراي مركزي و به صورت آشكار انجام 
مي دهيم. اين بيانيه هنوز منتشر نشده است. او گفت همكاران تان 
اين بيانيه را آوردند و گذاشتند اينجا و گفتند كه فالني قصد دارد 
اين بيانيه را منتشر كند. اينكه مي گويند من با آقاي سجادپور 
جلسه يي داشتم كه نكاتي را به او گفته ام، بايد به حكم وجدان 
سند خود را در اين مورد ارائه كند. آقاي سجادپور به من زنگ 
زد تا بگويد دوستان شما آمدند و شما را فروختند و من رفتم و 
ديدم كه دو نسخه از بيانيه روي ميز بود. آن بيانيه بيرون نيامد و 
منشا اين جريانات شد كه مثال من نخواستم بخش دولتي سينما 
را سرنگون كنم. به نظر من كار صنف اصال شورش نيست، 
روح كار صنفي دفاع از اعضايش است. ممكن است صنف كار 
مديريت دولتي را نقد كند كه ما در هر دوره يي اتفاقا خيلي تند 
هم نقد مي كرديم، از دوره آقاي پزشك تا آقاي جلوه. در دوره 
آقاي جلوه نكات زيادي را متذكر شديم، با اينكه معتقدم آقاي 
جلوه يك انسان نخبه فرهنگي است، اما با سينما آشنايي زيادي 
ندارد و در نتيجه ما نقدهايي را به عملكردشان وارد مي دانستيم. 
اما همه اينها نقد بودند نه براندازي، كار ما براندازي نيست. من 
كناره گيري ام را از رياست صنف در مجمع عمومي اي كه 
به فاصله كوتاهي از جلسه شوراي مركزي و تصميم آنان به 
بركناري من برگزار شد، اعالم كردم و گفتم تصميم اين شوراي 
مركزي غيرقانوني است بر اساس آيين نامه تشكيل جلسات 
شورا. در آن مجمع، هر 11 نفري كه زير نامه بركناري من را امضا 
كرده بودند حضور داشتند، اما هيچ كدام نتوانستند، ثابت كنند 
من مفارقت و دوستي با اين آقايان دارم و سپس از كانديداتوري 

شوراي بعدي كنار كشيدند. 
  براي اين دوستي چه سندي مي توان ارائه داد؟

من وقتي شما را به كاري متهم مي كنم يا بايد شاهد بياورم 
يا سند. هر قاضي براساس شواهد حكم مي كند. اينكه راوي به 
حرف خودش باور داشته باشد كه سند محسوب نمي شود. من 
هم مي توانم بگويم، چطور است كه پسر يكي از كارگرداناني كه 
هيچ كدام از فيلم هايش نفروخته و همه اش دولتي بوده، ماشين 
400 ميليوني دارد؟ تهمت و انگ زدن كه كاري ندارد. اتفاقا آن 
مجمع عمومي يك مجمع عمومي 
تاريخي بود. همه اين افراد حضور 
داشتند و فضاي مجمع موجب شد 
همه آنان جلسه را ترك كنند. اين در 
وضعيتي بود كه آمده بودند، كانديدا 
انتخاب  هم  من  جايگزين  و  شوند 
كه  اينجاست  سوال  بود. حاال  شده 
چرا يك هفته مانده به مجمع عمومي 
شد.  برگزار  مركزي  شوراي  جلسه 
من به آقاي عسگرپور گفته بودم كه 
شما مديرعامل خانه سينما هستيد و 
اين كاري كه مي خواهيد انجام دهيد، 
غيرقانوني است. طبق آيين نامه تشكيل 
كه  كانون  مركزي  شوراي  جلسات 
فقط  است،  عمومي  مجمع  مصوبه 
رييس شورا اجازه تشكيل جلسه را 
دارد. در حالي كه رييس غيبت كند 
كه من حاضر بودم، با اطالع او نايب رييس و ديگران مي توانند 
تشكيل جلسه بدهند. نكته ديگر اينكه چرا اصال بايد مساله 
بركناري مطرح شود؟ مگر من چه كاري كرده بودم؟ سوءاستفاده 
مالي كرده بودم؟ سوءاستفاده اخالقي كرده بودم؟ زد و بند كرده 
بودم؟ يا وابسته به نهادي بودم؟ آن هم بركناري يك هفته قبل از 
مجمع عمومي. تصور دوستان اين بود كه در جريان مجمع 
عمومي دوباره من خواهم آمد و براي پنجمين بار باالترين راي 
را مي آورم و باز هم رييس مي شوم. در حالي كه دوستان خيلي 
نزديك به من مثل آقاي كرم پور و آقاي جوزاني و خانواده ام 
مي دانستند كه استعفايم را نوشته ام و ديگر نمي خواهم ادامه بدهم. 
كساني در آن جلسه حاضر شدند كه هشت ماه بود در جلسات 
حاضر نمي شدند، مثل آقاي ميركريمي. آقاي كرم پور بارها در آن 
مقطع به من تذكر داده بودند كه آقاي ميركريمي، آقاي برزيده، 
آقاي لطيفي در جلسات  نيستند. البته آقاي لطيفي، بازرس بودند 
و حضورشان در جلسات الزامي نيست، اما چطور ايشان كه 
يك سال در جلسات نبودند، در همان جلسه بركناري حاضر 
مي شوند؟ اينها يك نقشه بود و من به آقاي عسگرپور زنگ زدم 
و گفتم اين كار به ضرر خانه سينماست. دو ماه قبل از آن ماجرا 
سر سريال آقاي عسگرپور رفتم و سه ساعت با هم حرف زديم. 
به او گفتم اگر رياست كانون را بزنند، كانون از هم مي پاشد، البته 
نه اينكه من قدرت انفرادي دارم، اين مجموعه يي از تكثر قدرت 
است كه وقتي يك آجر آن برداشته شود كل ساختمان فرو 
مي ريزد و وقتي كانون دچار از هم گسيختگي شود آن باليي كه 
سر تهيه كنندگان آمد، به شكلي بزرگ تر اينجا نمود پيدا مي كند، 
چون اينها نيروي فكري هستند و منافع اقتصادي ندارد. عجيب 
است كه آقاي عسگرپور هم اين حرف ها را  پذيرفتند و گفتند كه 
اين كار نه به نفع كانون است نه به نفع خانه سينما و همچنين اظهار 
كرد نفر جايگزين من هم داراي سابقه هايي مورد تاييد نيستند. 
من گفتم اين ديگر به من ارتباطي ندارد و من مي روم و بعد از آن 
مجمع عمومي تصميم مي گيرد كه چه كسي جايگزين شود. ريشه 
ماجرا از هم پاشيدن ابتدا تهيه كنندگان و بعد كارگردانان و در اصل 

دو بال اصلي خانه سينما بود. 

 نقدي بر فيلم »گذشته«
 ساخته اصغر فرهادي

چمدان شكسته 
  سعيد احمدي پويا

احمد و مارين سوار ماشين مي شوند. مارين براي 
اينكه بتواند حركت بكند، بايد دنده عقب بگيرد تا بتواند 
راه بيفتد. مارين، دنده عقب مي گيرد. تصادف مي كند 
و »گذشته« آغاز مي شود. بازگشت به عقب و مرور 
نمي شود.  ختم  و خوشي  شادي  به  هميشه  گذشته، 
گاهي حلقه مفقوده يي پيدا مي شود كه به سير رخداد ها و 
وقايع گذشته، معناي ديگري مي دهد.  گاه رفتار به ظاهر 
بي اهميت و تا حدي خودخواهانه آدم، ضربه كوچكي به 
آدم هاي ديگر مي زند و دومينو آغاز مي شود. مهره ها پشت 
سرهم مي افتند و مهره آخر، زير آوار مهره هاي ديگر له 
مي شود بدون آنكه مهره اول بداند كه چه كرد با زندگي 
مهره هاي بعدي. »گذشته« سيري در گذشته آدم هاست تا 
از عواقب كارهايي كه در گذشته انجام دادند، آگاه شوند 
و مسووليت كارهاي خود را بپذيرند. فيلم با شخصيت 
مارين آغاز مي شود. مارين كه به استقبال همسر سابقش به 
فرودگاه آمده است تا از او طالق بگيرد. مارين براي احمد 
هتل رزرو نكرده است تا او را به خانه خودش ببرد. شايد 
مارين هنوز به احمد دلبستگي دارد؛ شايد هم مي خواهد 
به او بفهماند كه در غياب او، چرخ زندگي متوقف 
نمي ماند؛ شايد مي خواهد با نشان دادن همسر جديدش، 
از او انتقام بگيرد. هيچ كدام از اين داليل، به تنهايي دليل 
قطعي اين كار مارين نيست. آدم ها نشينند دليل بچينند و 
بر مبناي آن رفتار كنند. مجموعه يي از داليل و انگيزه ها 
هست كه سبب رفتاري مي شود كه شايد براي خودشان 
هم عجيب باشد. شخصيت »مارين« زن مضطربي است 
كه مي خواهد از گذشته و همسر سابقش جدا بشود و در 
انتظار آينده است. در انتظار كودكي كه از همسر جديدش، 
در وجودش دست و پا مي زند. احمد شخصيتي است كه 
با ورودش به خانه مارين، موقعيت را دستخوش تغيير 
مي كند. مردي كه از گذشته مي آيد و با خودش چمداني 
شكسته دارد. شايد رفتن احمد از آن خانه، آغاز فروپاشي 
و افتادن مهره ها باشد، اما آمدنش فقط داليل آن فروپاشي 
را برمال مي كند. داليلي كه زير غبار سكوت، گم شده 
است. احمد در بدو ورودش به خانه، با بچه ها روبه رو 
مي شود. احمد تنها شخصيتي است كه با بچه ها با زبان 
خودشان صحبت مي كند و با آنان ارتباط برقرار مي كند. 
زنجير دوچرخه فواد و لئا را درست مي كند؛ رنگ هاي 
ريخته شده روي زمين را پاك مي كند؛ گرفتگي لوله سينك 
ظرفشويي را برطرف مي كند و... انگار احمد آمده است تا 
اين خانه را تعمير كند و وقتي مارين از احمد مي خواهد 
كه مشكل او با دخترش، لوسي را حل كند، اين وجه 
اصالحگري احمد بيشتر به چشم مي آيد. سير روايت 
به گونه يي است كه از احمد شخصيتي اصالحگر و فهيم 
مي سازد و نقطه عطف روايت آنجاست كه تماشاگر 
مي فهمد رفتن احمد، نقطه آغاز ويراني اين خانواده و 
خانواده ديگر – سمير و همسرش – است. با اين حال، 
هرچقدر روايت، وجه مثبت شخصيت احمد را مي سازد 
و با خرده روايت ها، آن را براي مخاطب تصوير مي كند، اما 
در نشان دادن آن روي سكه ناتوان است. تصوير فروپاشي 
احمد، پس از فهميدن راز اين دومينو، بسيار اندك و ناكافي 
است. تنها در يك سكانس مارين به احمد مي گويد حالم 
به هم مي خورد وقتي مي بينم تو نقش آدم خوب ها را 
بازي مي كني! انگار كارگردان دلش نمي آمده است كه 
شخصيت دوست داشتني اش، در بزنگاه روايت خرد 
شود و همين پرداخت ناكافي ، در تناقض با نقطه عطف 
روايت است. اين دومينو با رفتن احمد آغاز شده است، 
براي همين دليل رفتن احمد، يكي از بسترهاي اصلي 
روايت است. شهريار، دوست احمد، در سكانس كافه، 
به او مي گويد: »اگر چهار سال پيش نرفته بودي، دوسال 
پيش مي رفتي. تو آدم اينجا نبودي. يا اين ور جوب، يا اون 
ور جوب- يه جا جوب گشاد مي شه!« عدم سازگاري و 
حل شدن احمد در جامعه جديد و ريشه هاي او در جامعه 
قبلي، سبب شده بود كه او نتواند شهروند جامعه جديد 
بشود و اين از معضالت پديده مهاجرت است. مهاجراني 
كه به اميد رسيدن به يك اتوپيا، از دلبستگي هاي خود در 
سرزمين شان، جدا شده و بعد از مدتي مواجهه با مختصات 
جامعه جديد، سرخورده مي شوند و به فكر بازگشت به 
آن ريشه ها و دلبستگي ها هستند. فيلم »گذشته«، روايت 
تاثيرات پديده مهاجرت بر روابط انساني است. روابطي كه 
با اين تاثيرات، پيچيده تر مي شوند و ديگر نمي توان براي 

اين كالف سردرگم، سرنخي پيدا كرد. 
تبار غيرفرانسوي  از نقاط قابل توجه فيلم،  يكي 
شخصيت هاي فيلم – به جز سلين – است و خرده 
روايت هاي فيلم در بستر جامعه يي مطرح مي شود كه 
اكثريت آنان را مهاجران تشكيل داده است. در فيلم، هيچ 
فالش بكي وجود ندارد. »گذشته« بر مبناي تصويري 
قطعي از زمان ماضي نيست. گذشته بر اساس ذهنيت ها و 
روايت هاي آدم هاست كه بر اساس زاويه ديد دلخواه شان 
به موضوع نگاه مي كنند. مارين، دليل خودكشي سلين 
را افسردگي اش مي داند اما دخترش دليل اين اتفاق را، 
ارتباط مارين با شوهر سلين مي داند. براي همين است كه 
هميشه حقيقت »گذشته« در هاله يي از ترديد باقي مي ماند 
و مشخص نمي شود كه آيا سلين از رابطه مارين و سمير 
باخبر شده است؟ آيا براي سلين، رابطه خودش با سمير 

اهميت داشته است؟
 روايت فيلم بر اساس مسووليت پذيري آدم ها در 
حوادث و اتفاقات است. دو كودك فيلم، فواد و لئا، مجبور 
مي شوند براي خطايي كه كردند و سوغاتي ها را بدون 
اجازه برداشتند، عذرخواهي كنند. عذرخواهي و فرهنگ 
»اعتراف« يك سنت مسيحي است كه سبب مي شود آدم ها 
به آرامش برسند و از احساس گناه رهايي يابند. در تمام 
طول فيلم، آدم ها از هم عذرخواهي مي كنند. خرده روايتي 
كه از روزهاي قبل از حادثه نقل مي شود، دليل موجهي 
بر اين امر است كه سلين هيچ رغبتي به زندگي اش و 
همسرش سمير نداشته است. حتي سمير اطمينان دارد كه 
سلين هيچ حسي نسبت به او ندارد اما در سكانس پاياني، 
يك لحظه ترديد مي كند و برمي گردد تا با عطر خودش، 
هوشياري همسرش كه در كما هست، را تست كند. همان 
قطره اشك كوچك كافي است كه تمامي داليل قاطع و 
محكم را بشويد و به ابهام آنچه گذشت، بيفزايد. اين لحظه 
ترديد، براي مارين هم رخ مي دهد. هنگامي كه نمي داند 
جريان ايميل ها را به سمير بگويد يا نه! مي رود اما دوباره 
برمي گردد و مي گويد. انگار همه آنها، احمد، سمير، مارين 
و لوسي براي آنكه راحت بشوند بايد به عقب برگردند 
و مسووليت آنچه انجام دادند را بپذيرند. بايد بپذيرند 
چمداني كه دارند، شكسته است. بدجور هم شكسته 
است و بايد به فكر طناب باشند. شايد كه شانس بياورند و 

با چمداني نو، قصه شان را تمام كنند. 

جشن اكران ششمين فيلم 
تحريمي حوزه هنري

 جشن اكران ششمين فيلم تحريمي حوزه هنري 
با حضور هنرمندان سينماي ايران برگزار خواهد شد. 
روابط عمومي سازندگان شش فيلم تحريمي حوزه هنري 
ضمن اعالم خبر فوق افزود: اولين نشست سازندگان 
برگزاري  از  پس  هنري  حوزه  تحريمي  فيلم  شش 
انتخابات رياست جمهوري، عصر ديروز برگزار شد 
و سه ساعت به طول انجاميد. در اين جلسه كه با حضور 
كارگردانان و تهيه كنندگان فيلم هاي برف روي كاج ها 
/من همسرش  پذيرايي ساده  بي جهت/  و  /بي خود 
هستم / من مادرهستم و پل چوبي برگزار شد، شرايطي 
كه به خاطر بي سياستي و رفتارهاي فراقانوني و سياسي 
حوزه هنري بر سينماي ايران تحميل شده، مورد بحث 
و بررسي قرارگرفت. حاضران در نشست بر اين عقيده 
بودند كه حوزه هنري بايد براي اين رفتارهاي سياسي 
كه نه تنها گونه سينماي اجتماعي ايران را چند سال به 
عقب برد، بلكه به بخش خصوصي ايران صدمه اساسي 
زده است، پاسخگو باشد. در اين زمينه مسووالن حوزه 
هنري بايد پاسخگوي رفتار خود به مردم شريف ايران و 
هنرمندان سختكوش كشورمان كه آسيب هاي اين رفتار 
غيرقانوني، مستقيم و غيرمستقيم آنان را دربرگرفته باشند. 
البته مردم شريف ايران در مقابل افرادي كه در برابر اين 
سانسور مضاعف حوزه هنري سكوت كردند و كسب 
نان را به حمايت از همكاران شان ترجيح دادند، قطعا 
ساكت نخواهند بود همان گونه كه در رفتارهاي مغاير 
مردمي برخي ديگر افراد نيز عكس العمل نشان دادند. 
در بخش ديگري از اين نشست، مطالبات هنرمندان از 
وزير كنوني فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاون سينمايي 
وي مطرح شد و همچنين نگراني سازندگان شش فيلم 
ديگر  فراقانوني  رفتارهاي  از  هنري  حوزه  تحريمي 
مراكز به تبعيت از حوزه هنري در دولت تدبير و اميد 
نيز مورد ارزيابي قرارگرفت. همچنين سازندگان شش 
فيلم درباره رفتارهاي شهرداري تهران و سياسي كردن 
سالن هاي سينما مباحثي را مطرح داشتند كه از سوي 
سازندگان فيلم ها اعالم خواهد شد.  پيگيري شكايت 
حقوقي سازندگان فيلم هاي تحريمي حوزه هنري از اين 
مركز توسط مشاوران حقوقي سازمان سينمايي از ديگر 
مباحث مطرح شده بود. در نهايت نيز سازندگان فيلم هاي 
تحريمي حوزه هنري تصميم گرفتند كه جشن اكران 
آخرين فيلم تحريمي حوزه هنري را هفته آينده با حضور 
هنرمندان فيلم ها و ديگر هنرمندان مخالف سانسورهاي 
مضاعف و غيرقانوني برگزار كنند. جزييات اين جشن به 
زودي اعالم خواهد شد. سازندگان فيلم هاي تحريمي 
حوزه هنري عبارتند از: برف روي كاج ها )پيمان معادي – 
جمال ساداتيان(، بي خود و بي جهت )عبدالرضا كاهاني( 
پل چوبي )مهدي كرم پور – عليرضا سرتيپي(، پذيرايي 
ساده )ماني حقيقي(، من همسرش هستم )مصطفي و 
مرتضي شايسته(، من مادر هستم )فريدون جيراني – 
غالمرضا موسوي( سيد جمال ساداتيان درباره جلسه يي 
كه شامگاه 3 شهريور ماه سازندگان شش فيلم تحريمي 
حوزه هنري برگزار كرده بودند ، به ايسنا توضيح داد: در 
اين جلسه سازندگان اين شش فيلم كه رسالت شان نسبت 
به فيلم هاي ديگر بيشتر شده است، درباره ويژگي ها و 
مشخصاتي كه معاونت سينمايي آينده بايد داشته باشد، 
بحث كردند. او گفت: ما بايد ببينيم راهكارهاي برون رفت 
از اين شرايط چگونه است، چرا كه با توجه به شعار تدبير 
و اميد كه در دولت يازدهم مطرح شد و وزير ارشاد هم 
براساس همين سياست انتخاب شد ، معاونت سينمايي نيز 
بايد بر طبق همين سياست انتخاب شود. تهيه كننده »برف 
روي كاج ها« خاطرنشان كرد: مدير سينماي ايران بايد 
اين قدرت را داشته باشد تا جلوي يكسري خودسري ها 
و رانت ها را بگيرد تا اين دعواها به پايان برسد. ساداتيان 
تاكيد كرد: سينما و فيلمي مي تواند اصالت داشته باشد كه 
سرمايه گذار و تهيه كننده بخش خصوصي حاضر باشد، 
براي آن سرمايه گذاري كند و پاي ريسك آن بايستد. 
وي با تاكيد بر اينكه ما دخالتي در گزينش مدير سينمايي 
نداريم، گفت: در اين جلسه فقط بررسي كرديم كه معاون 
وزير چه ويژگي هايي بايد داشته باشد به ويژه اينكه ما به 
سينماي بدنه و نيز به سينماي فرهنگي معتقديم اما بايد 

خودسري هايي كه نهادينه شده است، برطرف شود.  

توحيدي چرا وقت مان را با طرح 
شكايت جديد تلف مي كرديم؟!

ايسنا| سخنگوي هيات مديره خانه سينما در پاسخ به 
مشاور حقوقي سازمان سينمايي گفت: وقتي مي ديديم 
محفل ايجاد شده در سازمان سينمايي حتي به دستورهاي 
صريح باالترين مقام اجرايي كشور توجهي نمي كند، چرا 
بايد وقت  خودمان را با شكايت بردن به ديوان عدالت 
اداري تلف مي كرديم؟!فرهاد توحيدي در واكنش به 
سخنان بهزاد ابتهاج مبني بر اينكه خانه سينما تا امروز از 
حكم تعطيلي دائمش به ديوان عدالت اداري شكايت 
نكرده است ، توضيح داد: همان طور كه ايشان گفتند ما 
مي توانستيم از راي تعطيلي خانه سينما شكايت كنيم اما 
مطمئن بوديم محفلي كه در سازمان سينمايي عليه خانه 
سينما تشكيل شده است، به  راه خود ادامه خواهد داد. 
وي ادامه داد: حتي اگر به ديوان عدالت اداري شكايت 
مي كرديم و حكم تعطيلي دائم را هم لغو مي كردند، باز 
هم برايمان روشن بود كه آقايان مجددا دستور سومي را 
صادر خواهند كرد كه بايد واكنش چهارم ما را به دنبال 
مي داشت! ما نمي خواستيم وارد اين چرخه باطل شويم و 
از آنجا كه رييس جمهور سابق تالش داشت كه مشكل را 
به نوعي حل كند، به ايشان دل بسته  بوديم و فكر مي كرديم 
كه مي توانند گره هاي كور ايجاد شده را باز كنند. توحيدي 
در عين حال ضمن ابراز تاسف از اينكه حتي به دستورات 
محمود احمدي نژاد درباره خانه سينما هم توجه نشد، 
گفت: فكر نمي كنم بتوان از دستورات رييس جمهور 
سابق درباره موضوع خانه سينما، دستوري صريح تر 
خطاب به مسووالن سازمان سينمايي پيدا كرد اما آنها 
نشان دادند كه تنها به دنبال بهانه جويي هستند و در اين 
مسير حتي به دستورات باالترين مقام اجرايي كشور 
هم توجهي ندارند. سخنگوي هيات مديره خانه سينما 
در پايان با ابراز اميدواري از اينكه مشكل خانه سينما در 
دولت يازدهم حل شود، بيان كرد: ما بارها تاكيد كرده ايم 
كه دوست داشتيم مشكل خانه سينما همان طور كه در 
دولت دهم ايجاد شد، در همان دولت حل شود و در 
اين مسير حتي از تالش هاي آقاي احمدي نژاد هم تشكر 
كرده بوديم. اما دوستان اجازه اين كار را ندادند. ان شاءاهلل 
اين تالش مضاعف دوستان، با بستن چمدان هايشان از 
سازمان سينمايي هم به پايان مي رسد و به محافل گروهي 

خودشان  منتقل مي شود. 

سينمايايران خبرنقد

گفت و گو با عليرضا 
رييسيان، رييس  پيشين 
كانون كارگردانان خانه 
سينما- بخش نخست

اشتباهات 
بزرگي كه 
سينماگران 
كردند

  سميه عليپور عكس: مريم قاسمي  

آقاي توحيدي در 
گفت وگو با »اعتماد« به 

شما گفته بود كه اختالف بين 
تهيه كنندگان هميشه وجود 

داشته. بله هميشه مشكل بوده 
اما هيچگاه اين اختالفات به 

درون خانه سينما كشيده نشد 
و هيچگاه رسميت پيدا نكرد 

آن توافقنامه اوال اين انشعاب 
را رسميت داد، دوما آن را وارد 
تشكيالت خانه سينما كرد كه 

اينها اشتباه خيلي بزرگي بود

چهار، پنج ماه بعد از 
روي كار آمدن آقاي 

شمقدري يكي از دوستان شوراي 
مركزي چنين مطرح كردند كه 

ما بايد بيانيه يي تحليلي تند و 
مخالف درباره شمقدري و تيم 

مديريتي اش منتشر كنيم. گفتند 
يك جاها و نهادهايي منتظرند 

بيانيه كانون بيايد و اين آقايان )تيم 
مديريتي شمقدري( را بردارند 

من آنجا متوجه شدم اين يك نوع 
كاركرد سياسي و جناحي است
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