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پس رانده می شود. از نظر شما این روال 
اشتباه است یا اینکه در تمام کشورها 
چنین فیلمسازانی معموالً مورد غضب 

سیستم تصمیم گیرنده هستند؟
 یک اثر هنری نمی تواند خارج از کانتکســی که 
به وجــود می آید و خارج از بســتری کــه در آن 
تولید می شود، باشد. پس این فضای دیالکتیکی 
و فضای منطقی بده بســتانی که بین مثلث هنر، 
هنرمند و جامعه وجود دارد دائم مدنظر است. باید 
به این توجه داشته باشــیم که هنر اطالع رسان، 
آگاهی بخش، منتقد و تحلیل گر اســت. هنر نگاه 
را به آینــده جلب می کند و نگاه را به ســمت یک 
کانسپتی از آینده پژوهی که در نظر خود هنرمند 
است می برد که به آن یک نوع نگاه یا آینده نگاهی 
می گوییم. پس به یقین قصد هر اثر هنری بر این 
است که توسعه ی فکری ایجاد کند. اگر ما با توسعه ی 
فکری که اثر هنری دارد ایجاد می کند و با نوع نگاه، 
لحن، فضا و موقعیتش مخالفت داریم به نظر من 
مربوط به سعه ی صدر اندکی است که معمواًل در 
سیاست گذاران یا در دولت های مختلف وجود دارد. 
به این دلیل که معمواًل با کلماتی مثل سیاه نمایی 
که کلمات توصیفی هســتند و کلمــات اخباری 
نیستند به بعضی از آثار مارک می زنیم. این مارک 
زدن نه تنها به جایی نمی رســد بلکه خبری هم 
ندارد و معمواًل وقتی که وارد این کلمات توصیفی 
می شــویم می بینیم که این کلمات برآمده از یک 
سلیقه است. حتی یک و دو و سه و چهار به شکل 
منطقی ندارد و دلیل برای آن تراشــیده می شود. 
سیاه نمایی یک مارک بزرگ اســت که این روزها 
برای مکتوم کردن بعضــی از آثار هنری از آن بهره 
گرفته می شود. همچنین برای مکتوم کردن بعضی 
از آثار رسانه ای و بعضی از نقدهایی که کنه اصلی 
آنها منطقی است هم استفاده می شود. پس هنرمند 
اگر در پی این باشد که بخواهد از این مارک ها عبور 
یا فرار کند مطمئنًا دیگر از مأموریت یا ارزش های 
خودش تبعیت نکرده است. به نظر من سیاه نمایی 
محصول یک ضعف جدی در نگاه سیاست گذاران 
و سیاست مدارانی است که می ترسند مورد نقد قرار 
بگیرند. تصورم بر این است که یک اثر هنری در پی 
این نیست که سیاهی ها را نشان دهد، بلکه در پی 
این اســت که بعضی از اتفاقات را با سه زاویه و سه 
تکنیک ، آگراندیسمان یا اســترلیزه کند. در واقع 
این سه تکنیک عبارت است از اینکه خالصه انگاری 
کند، یا اگزجره کند و بزرگ نمایی داشته باشد، یا 
اینکه دفرمه کند و از حالت طبیعی خارجش کند. 
این کار را میکند تا بتواند با یافته گزیده هایی که دارد 
و چینش یافته گزیده هایی که محصول نگاهش به 
اجتماع خودش است در کنار همدیگر، بتواند یک اثر 
هنری و خلق اثر هنری را داشته باشد که به آن نقطه 
توجه بدهد و آن نقطه را به عنوان یک آسیب معرفی 
کند یا باعث شود تا تحلیلی نسبت به آن نقطه زاییده 
شــود تا آن نقطه مورد توجه قرار بگیرد و رفع یک 
معضل در دستور کار دیگرانی قرار بگیرد که به آن 
نقطه آنطور نگاه نکرده اند. برای مثال یک فیلمسازی 
در کره ی جنوبی سیاهی های متعدد فضای کره ی 
جنوبی را در کنار غنا نشــان می دهــد. این فقر و 
غنایی که در کنار هم به شکل هنرمندانه چینش 

پیدا می کنند بدون شک دارد اختالف طبقاتی را 
نشــان می دهد. اگر سیاستمدار درست به سمت 
این اختالف طبقاتی برود، متوجه این می شود که 
فیلمساز دارد آالرمی را نشان می دهد که این آالرم 
به اختالف طبقاتی که دارد در اثر مدرنیته روز به روز 
به وجود می آید و یا بیشتر می شود توجه می دهد. 
پس باید در سیاست گذاری های خودش و با لحنی 
که فیلمساز دارد به او معرفی می کند تغییر ایجاد 
کند که این تغییر خودش موجبات توسعه ی فکری 

را ایجاد می کند.

اگر فرض بگیریم که شما در سیستم 
نظارتی وزارت ارشاد بودید، آیا در جایگاه 
مدیریتی از این نوع نگاه هایی که به شما 
شرح داده شد محافظتی می کردید و راه 
کم خطرتر را انتخاب می کردید یا اینکه 
اتفاقاً تمایل تان به این سمت از نمایش 

می رفت؟ 
به نظر من این روزها در ممیزی و در سانسور دارد 
یک اغتشاشی به وجود می آید. هیچ وقت دوست 
نداشتم که از کلمه ی سانسور استفاده کنم اما به 
نظر می رسد که شرایطی پیش آمده که هنرمندان 
گاهی با این کلمه  مواجه می شوند. در حال حاضر 
تفکر را نمی شود سانسور کرد و تفکر باید بیان شود. 
یک کشور متمدن، آزاد و آزاد اندیش و کشوری که 
بن مایه های فرهنگی قدرتمند دارد، اگر انسان های 
کم جرات تری را  در مسند کارهای فرهنگی داشته 
باشد این انسان ها به دلیل منویات کوچک خودشان، 
مدام در هول و وال هســتند و تــالش می کنند تا 
جلوی رودخانه ی جاری اندیشه را بگیرند. به نظر 

من این یک اشــتباه محرزی است که وجود دارد. 
آدم کوچک،  به اندازه ی خــودش به موضوعات 
فکر می کند. به نظر من این روزها باید به این توجه 
داشته باشیم که مفر گفت وگوهای درون کشور را 
تبدیل به گفتگوهای خارج از کشور نکنیم. با آزادی 
اندیشه نمی شود مبارزه کرد و به سمت آن شمشیر 
کشید. شمشیر آدم های کوچک به سمت آزادی 
اندیشه است و آدم های بزرگ که در این مملکت 
کم نداریم، به نوعی با اندیشه مواجهه می کنند که 
این نوع برخورد از نوع برخورد ایجابی است و از آن 
برای راهبردهای اساسی فکری بهره می گیرند. پس 
با فکر نمی توان مبارزه کرد. به یقین اگر درون وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی به عنوان یک نقطه ای 
از یک فضای دولتی، تحولی در نوع نگاهی ایجاد 
نشود با انسداد اندیشه مواجه هستیم که اندیشه ها 
به جای اینکه در نظام رسمی منتشر شوند در نظام 
غیر رسمی راه انتشار خودشان را پیدا می کنند و این 
نوع نگاه غلط است. تبدیل گفت وگوی درون نظام 
به گفت وگوی بیرون نظام محصول این انسدادهایی 
است که ایجاد شده و ما می بینیم که روز به روز هم 
آدم های کوچک این انسدادها را بیشتر می کنند. 
فرهنگ حتمًا باید گرامی داشته شود و بزرگ دیده 
شــود و حتمًا آدم فرهنگی بزرگ، بزرگ اندیش 
و بلند نظر هم هســت. پس بلند نظری می تواند 
به توسعه ی فکری کشــور و فرهنگ کمک کند 
که متأســفانه این روزها معارضه هایی که دارد بر 
ســر تولید محتوا صورت می گیرد از این جنس 
و از این نوع نیســت و مارک های فراوانی هم زیاد 
شده است؛ مثل سیاه نمایی، مثل تحت تاثیر بودن از 
خارج از کشور، مثل مارکی که می زنند و می گویند 
اپوزیسیون است که اینطور نگاه می کند. اینطور 
نیست و به نظر من هنرمندان، دلسوزان درجه یک 
کشورهایشان هستند چرا که برآمده از فرهنگ، 
اندیشه و معرفت یک کشور هستند و این فرهنگ، 
اندیشه و معرفت اگر فهمیده شود می تواند به کشور 

کمک جدی کند.

شاید بتوان گفت که شکل نگاه کردن 
در نمایش واقعیت تقریباً دو سر باشد و 
دو نگاه در واقع نمایی شکل بگیرد. یکی 
شبیه به سبک کاری است که در سریال 
»زخم کاری« و یــا در »قورباغه« وجود 
دارد؛ یعنی در زیباسازی جنایت به لحاظ 
تصویری، طراحي عمیق شــخصیت 
منفي و جذاب جلوه دادن او یک نوع نگاه 
به رئالیته ي بزه و نمایش جرم شــکل 
گرفت و نوع دیگر شبیه به آثار سعید 
روستایي و محمد کارت است که فضاي 
فقر و زیر صفر زندگــي کردن در عین 
شــخصیت پذیري عمیق در آن وجود 
دارد که حس دردمندي با تمام وجود به 
مخاطب منتقل مي شود. در این دو فرم 
نگاه کردن، شما بیشتر با کدام همراه 
هستید و فکر مي کنید که تاثیرگذاري 
کدام بیشتر است؟ در واقع امر تاثیر، 
بیشتر با زیباسازی اتفاق مي افتد یا با 
شخصیت پردازي عمیق تر اما جلوه ي 

هیچ وقت دوست 
نداشتم که از کلمه ی 
سانسور استفاده کنم 
اما به نظر می رسد 
که همه ی هنرمندان 
را دارند به سمتی 
هل می دهند که از 
کلمه ی سانسور با 
قوت هر چه تمام تر 
استفاده شود. در حال 
حاضر دیگر ممیزی 
نیست چرا که تفکر 
را نمی شود سانسور 
کرد و تفکر باید بیان 
شود


