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با مرجان و مرضيه رياحی
دربارهی اولين وركشاپ پخش فيلمهای مستند و كوتاه
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دربارهی ادعای
نادرست فقر ذاتی
مستندسازان
و سينمای مستند

افش��اگری مديرعام��ل جدي��د مركز
گس��ترش س��ينمای مس��تند و تجرب��ﻰ
محمد شيرزاد
دربارهی پروژهی جنجالﻰ «الله» و دو فيلم
سينمايﻰ كه در دورهی گذشته در اين مركز توليد شدهاند و
 90درصد بودجهی ساالنهی سينمای مستند كشور را خرﺝ
كردند ،تاباندن نور به بخشﻰ از تاريكخانه است .احتماال بخش
مهم ديگر حرفهای محمدمهدی طباطبايﻰنژاد آنجاست كه
در انتهای مصاحبه با ايسنا به اختصاص بودجهی  90ميليون
تومانﻰ به فيلم پسر جواد شمقدری اشاره مﻰكند 90 .ميليون
تومان برای فيلم مس��تندی كه يك فيلمساز تازهكار ساخته
است .فارغ از رانتﻰ كه پسر رئيس س��ابق سازمان سينمايﻰ
از آن بهرهبرداری كرده ،س��وال مهم اين است كه «متوسط
بودجهی الزم برای س��اخت فيلم مس��تند چقدر است؟» به
گفتهی يك منبع آگاه در مركز گسترش سينمای مستند و
تجربﻰ ،در همين دو سه سال اخير ،فيلمهايﻰ كه در اين مركز
تهيه مﻰشوند از دقيقهای  400هزار تومان تا  2ميليون تومان
بودجه مﻰگيرند .يعنﻰ برای ساخت يك مستند  30دقيقهای،
بين  12تا  60ميليون تومان بودجه در قالب چند قس��ط در
اختيار مستندسازان قرار مﻰگيرد .آنها كه دستﻰ در كار دارند،
مﻰدانند كه در ساخت فيلم مستند ،فوت و فنهايﻰ هست كه
هزينهی توليد را كاهش مﻰدهد .يك مستند  30دقيقهای را
مﻰتوان در سه تا چهار جلسه فيلمبرداری به اصطالح جمع
كرد و اگر رابطهی حسنه (!) با مديران در كار باشد ،كسﻰ هم
ايراد نمﻰگيرد و پس از تحويل فيلم و تاييد ،تسويهحس��اب
انجام مﻰشود .در اختيار داشتن مبلﻎ  50تا  60ميليون تومان
برای س��اخت مس��تند كوتاه يا نيمهبلند به اين معناست كه
بخش قابلتوجهﻰ از بودجه برای فيلمساز باقﻰ مﻰماند .اين
در حالﻰ است كه در همين وضعيت ،فيلمسازانﻰ كه از ارتباط
و رانت بﻰبهرهاند ،برای كامل كردن فيلمشان بايد بهشتﻰ از
هزينهی توليد را متقبل شوند و به قرارداد مشاركتﻰ با مركز
گسترش تن دهند.
اين وضعي��ت تبعيﺾآميز كه ط��ﻰ س��الهای اخير بر
سينمای مستند كشور سايه انداخته ،محدود به چهار سال يا
هشت سال گذشته نيست .همواره فيلمسازانﻰ «نظركرده»ی
مديران وقت مركز گس��ترش سينمای مس��تند و تجربﻰ و
انجمن سينمای جوانان و س��اير نهادهای متصدی سينمای
مس��تند و كوتاه بودهاند .دايرهی اين تبعيﺾ البته در چهار
سال گذشته تنگتر ش��ده .يعنﻰ تعداد فيلمسازان بهرهمند
از بودجههای خاص كمتر ش��ده و البته بودجهی بيش��تری
در اختيارش��ان ق��رار گرفت��ه و در مقابل ،خي��ل عظيمﻰ از
مستندس��ازان مس��تقل يا شهرس��تانﻰ مجبور بودهاند كه
همچنان برای س��اخت فيل��م از جي��ب هزينه كنن��د .اين
س��از و كار مريﺾ و مبتنﻰ بر رانت ،نسلﻰ از مستندسازان را
تربيت كرده كه مدام از فقر و ن��داری و بﻰپولﻰ مﻰنالند ،اما
سالﻰ يك يا دو فيلم مﻰسازند و حاضر نيستند اين حيطه را
ترك كنند .اين سينماگران كه همچنان ميل دارند «سينماگر
جوان» خوانده شوند ،مدام از عشق و عالقه به مستندسازی
س��خن به ميان مﻰآورن��د و كمت��ر در برابر اين س��وال قرار
مﻰگيرند كه مگر عش��ق و عالقه ،نان شب مﻰشود؟ معموال
هم شغل دومﻰ در كار نيست و وضعيت ظاهری زندگﻰ آنها
نشانﻰ از فقر و فاقه ندارد! اين نسل تازه به دوران رسيده ،عادت
دارد با پول دولت فيلم بس��ازد ،هنگام توليد فيلم ،س��همش
را از بودجهی دولتﻰ ب��ردارد ،حاصل كار را در جش��نوارهی
دولت نمايش دهد و در انتها ،ژس��ت اپوزيس��يون و منتقد و
مستقل بگيرد و يكﻰ دو ماه بعد ،طرح جديدی را به نهادهای
دولتﻰ برای فيلم جديد ارائه كند .اين دور باطل چند س��الﻰ

اس��ت كه مدام تكرار مﻰش��ود و حاصلش افزايش برگهای
كارنامهی اين مستندسازان به اصطالح مستقل است كه ندای
مظلوميتشان گاه و بيگاه بلند است!
در آن سوی ماجرا ،فيلمسازان واقعا مستقلﻰ حضور دارند
كه در قالب مشاركت با اين مركز يا انجمن سينمای جوانان
مجبورند هزين��ه كنند و نكتهی جالب آن اس��ت كه معموال
مراك��ز دولتﻰ در قالب س��هم خود ،رايت داخل��ﻰ و خارجﻰ
آن خود مﻰكنند .منبع
فيلمها و حق پخش بينالمللﻰ را هم از ِ
آگاه ما در مركز گسترش سينمای مستند و تجربﻰ مﻰگويد
در مواردی كه تلويزيون اقدام به خريد اين فيلمها برای پخش
از شبكهی مستند يا ديگر شبكههای تلويزيون مﻰكند ،پول
پرداختش��ده حتﻰ به اندازهی هزينهی تمام ش��دهی فيلم
نيست و البته فيلمسازان به دليل واگذارشدن رايت داخلﻰ به
مركز ،هيچ سهمﻰ از همين مبلﻎ اندك ندارند .از سوی ديگر،
مركز گسترش ،طﻰ چهار سال اخير برای پخش جهانﻰ فيلمها
هم كار خاصﻰ انجام نمﻰدهد .معموال فيلمهای توليد ش��ده
در يك سال ،به شكل فلهای برای جشنوارهها ارسال مﻰشود
و حاصل اين اقدام غير حرفهای ،آن اس��ت كه جشنوارههای
خارجﻰ اين فيلمه��ا را انتخاب نمﻰكنند .ب��ه همين دليل
بهتدريﺞ س��هم حضور جهان��ﻰ فيلمهای مس��تند و كوتاه با
گذش��ت زمان بيش��تر به پخشكنندگان خصوصﻰ يا خود
فيلمسازانﻰ كه بهشخصه اقدام به ارسال فيلم برای رويدادهای
بينالمللﻰ مﻰكنند ،محدود شده است.
مجموعهی اي��ن عوامل ،نفس س��ينمای مس��تند ايران
را به ش��ماره انداخته اس��ت .ديگر ،خبری از جش��نوارههای
مستقل و خصوصﻰ مانند جشنوارهی مستند كيش نيست.
يك جش��نوارهی س��ينما حقيقت برای فيلمهای مستند و
يك جش��نوارهی فيلم كوتاه تهران برای آثار كوتاه داستانﻰ
و انيميش��ن و مس��تند وجود دارد .يكﻰ را مركز گس��ترش
سينمای مستند و تجربﻰ و ديگری را انجمن سينمای جوانان
ايران برگزار مﻰكند .طبيعﻰ است كه اولويت اين جشنوارهها
برای انتخاب در بخش مسابقه و تحسين و اهدای جايزههای
نقدی ،همان آثاری اس��ت كه با حمايتهای ويژه س��اخته
شدهاند .يعنﻰ نهادهای دولتﻰ خودشان بودجه مﻰدهند كه
فيلم مستند و كوتاه ساخته شود ،خودشان جشنواره برگزار
مﻰكنند و خودش��ان هم جايزه مﻰدهند .يك «دو ِر همﻰ»
تمام و كمال! جايزهها هم اغلب به همان نس��ل تازه به دوران
رسيده تعلق مﻰگيرد.
آنچه بر سينمای ايران مﻰگذرد ،حاصل وابستگﻰ شديد
آثار توليد ش��ده به حمايت دولتﻰ و از آن س��و ،لزوم نظارت
ش��ديد دولت اس��ت .در س��ينمای حرفهای ،ميزان گردش
سرمايه بيش��تر و اكران و پوشش رس��انهای و توجه مردم در
ميان است .رانتخواری و تظاهر در سينمای حرفهای خيلﻰ
زود افشا مﻰش��ود .اما سينمای مس��تند به دليل بﻰاطالعﻰ
عمومﻰ تبديل به تاريكخانهای شده كه امكان سوءاستفاده و
ادعا و مالاندوزی در آن فراهم است .بالتشبيه مﻰتوان آن را
با تفاوت ليگ برتر فوتبال ايران و ليگهای يك و دو مقايسه
كرد كه بارها دربارهاش سخن به ميان آمده است.
مجموعهی عوامل باعث ش��ده افراد مرتبط با س��ينمای
مس��تند ،آدمهای فقير و چشم به دس��ت مرحمت دولت و
فضای كلﻰ س��ينمای مستند س��ياه و تلﺦ و عاری از قواعد و
ساز و كارهای اقتصادی تلقﻰ شوند .اين تصوير دگرگون و از
ريخت افتاده ،ربطﻰ به واقعيت سينمای مستند ايران ندارد.
در اين ش��هر فرضﻰ ،ضعفا برای پيش��رفت بهسختﻰ تالش
مﻰكنند و منس��وبان به قدرت و پول ،بازارش��ان سكه است.
سينمای مستند ،كسب و كار آنهاست!
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فﻴﻠﻢﺗانباﺷﻴد

مرجانومرضيهرياحیكه ۹سالپيش«پايگاهخبریفيلمكوتاه»رابهشكلمستقلتاسيسكردند،بهزودیاولين
وركشاپ پخش جهانی فيلم را برای فيلمسازان جوان برگزار میكنند .وركشاپی كه به گفتهی آنها قرار است به
معين منصورینژاد
سازندگان فيلمهای كوتاه و مستند ،فوت و فن و شيوههای كارآمد حضور بينالمللی آثارشان را آموزش دهد .اين
پايگاه خبری ،اولين رسانهی تخصصی سينمای كوتاه و مستند در ايران و آسياست كه به دو زبان فارسی و انگليسی اخبار مرتبط با
اين حوزه را منتشر میكند و خواهران رياحی تا به حال در بيش از 10جشنواره فيلم كوتاه و مستند داخلی و خارجی به عنوان داور
حاضربودهاندوبهعنوانمشاورانتخابفيلموحامیرسانهایچندينرويدادبينالمللیفعاليتكردهاند.شيوهیپخشوبازاريابی
فيلمهای مستقل ايرانی در جشنوارههای خارجی همواره محل بحﺚ و مناقشه بوده و اين دو چهرهی فعال سينمای مستند و كوتاه
دربارهیچالشهاوراهكارهایپخشفيلممستندوكوتاهمیگويند:
بخش مهمی از محتوايی كه شما در رسانهتان توليد میكنيد،
اطالعرسانی دربارهی حضور در جشنوارههای بينالمللی است.
آيا فيلمهای كوتاه و مستند ايرانی به اندازهی يك دهه پيش در
جشنوارههای خارجی مورد توجه قرار میگيرند؟
مرضيه رياحی :اين واقعي��ت وجود دارد كه فيلمهای كوتاه و مس��تند
ايرانﻰ طﻰ دههه��ای اخير بس��يار مورد توج��ه جش��نوارههای بينالمللﻰ
بودهاند .تقريبا همه س��اله اي��ران در مهمترين و مطرحترين جش��نوارههای
فيلم كوتاه و مس��تند جهان نماينده دارد .حتﻰ در س��الهای اخير بيش��تر
جوايز س��ينمای ايران متعلق به فيلمهای كوتاه و مس��تند بوده و فيلمهای
سينمايﻰ كمتر مورد توجه بودند و بيشتر جايزههای آنها هم جنبﻰ بوده است.
فيلمس�ازان جوان كش�ور به ش�دت دغدغهی ديده ش�دن
فيلمهایش�ان و نمايش آنها در خارج از كش�ور را دارند .شما
در اين س�الها ش�اهد ش�يوههای متنوع پخش فيلم كوتاه و
مس�تند بودهايد .آيا فيلمس�ازان مس�تقل در برابر نهادهای
دولتی و پخشكنندگان قديمی بخش خصوصی شانسی برای
موفقيت دارند؟
مرضيه رياحی:البته .تجربه ثابت كرده كه اتفاقا فيلمسازانﻰ كه خودشان
پخش كنندهی فيلم خودشان بودهاند ،خيلﻰ بهتر از پخشكنندگان قديمﻰ
عملكردهاند.هيچكسبهاندازهیخودفيلمسازنمﻰتواندپخشكنندهیخوبﻰ
برایاثرشباشد.ايناصالبدينمعنانيستكهماپخشكنندهیخوبنداريميا
پخشكنندگانقديمﻰخوبكارنمﻰكنند.نه؛مسلماپخشكنندگانقديمﻰ
و حرفهای ما دانش و شناخت الزم را برای پخش فيلم دارند .اما از اين جهت ،خو ِد
فيلمساز گزينهی بهتری است چون دقيقا خود اوست كه مﻰداند چه ساخته،
قابليتفيلمشچيستوچهچشماندازیبرايشمتصورشدهاست.
قرار اس�ت به زودی وركش�اپی با موضوع پخش بينالمللی
فيلم برگزار كنيد .آيا قرار است در اين وركشاپ فيلمسازان
بياموزند كه پخشكنندهی فيلمهای خود باشند؟
مرضيهرياحی:بله«.پايگاهخبریفيلمكوتاه»قراراستپنجشنبه16آبان
نخستين وركش��اپ تخصصﻰ آموزش پخش فيلم را در ايوان شمس برگزار
كند.قراراستدراينوركشاپفيلمسازانهمهیفوتوفنهایپخشفيلمرا
بياموزندتابتوانندخودشانپخشكنندهیفيلمخودشانباشند.
چه ش�د كه چنين ضرورتی را حس كردي�د و تصميم گرفتيد
وركشاپ برگزار كنيد؟
مرجان رياحی :اين روزها خبرهايﻰ از جشنوارههای جهانﻰ به گوشمان
مﻰرسيد كه خوشايند نبود .خيلﻰ از دوستان ما كه مديريت جشنوارههای
خارجﻰ را بر عهده دارند ،مﻰگفتند تعداد زيادی فيلم كه اصال ربطﻰ به موضوع
ديدن
جشنوارهشان ندارد از ايران دريافت مﻰكنند و در خيلﻰ مواقع اصال برای ِ
بستهی پستﻰ كه حاوی 60 -50فيلم از ايران بود ،تمايلﻰ به وقت گذاشتن
و ديدن نداشتند .از طرفﻰ چون فيلم كوتاه و مستند ،چرخه و بازگشت مالﻰ
مناسبﻰ برای پخشكنندههای حرفهای ندارد ،آنها حاضر به فعاليت گسترده
در اين حيطه نيستند .ما فكر كرديم اگر بتوانيم به نسل جديد ،چگونگﻰ و راه
درست پخش اثرش را آموزش بدهيم حداقل به زودی شاهد نسلﻰ خواهيم
بود كه برای اثرش ،خودش و مليتش ارزش قائل است و حاضر نيست فيلمش
را در اختيار كسﻰ بگذارد كه تا آخرين حد مجاز وزن بستهی پستﻰ ،فيلمها را
بدون بررسﻰ و كارشناسﻰ برای جشنوارهها پست كند و اميدواريم بعد از اين
ورك شاپ ،شاهد حضور عزتمندتر و مقتدرتر از سينمای ايران در عرصهی
جهانﻰ باشيم.
ش�ما تجربهی داوری بينالملل�ی در جش�نوارههای زيادی
داش�تهايد .به نظرتان فيلمهای كوتاه ايرانی در مقايس�ه با
آثار بينالمللی چه جايگاهی دارند؟
مرجان رياحی :بزرگترين تفاوت فيلمه��ای كوتاه ايرانﻰ با
نمونههای خارجﻰشان در «پروداكشن» است .بهخصوص
در آثار اروپايﻰ و آمريكايﻰ ،پروداكشن نقش مهمﻰ دارد.
فيلمس��ازان به كوتاه يا بلند بودن اثر توجه نمﻰكنند.
فيلمسازی برایشان فيلمسازی است .همانقدر كه
برای فيلم بلند حرفهای كار مﻰكنند در فيلم كوتاه
هم حرفهای عمل مﻰكنند .ام��ا در ايران تمركز
فيلم كوتاه بر «ايده» اس��ت .فيلمس��ازان ،يك
ايدهیخوبراپرداختمﻰكنندوچندانبهابزار
اهميت نمﻰدهند .مهم ،صرفا بيان يك ايده
است.اتفاقادليلتوجهبهفيلمهایكوتاه
ايرانﻰ در جشنوارههای بينالمللﻰ هم
هميناست.
 ۹سال بعد از تاسيس پايگاه

خبری فيل�م كوتاه ب�ه عنوان نخس�تين رس�انهی تخصصی
سينمای كوتاه و مستند در ايران ،وضعيت اين حوزه از سينما
در كشور چه تغييری كرده است؟
مرجانرياحی :بزرگترين تغييری كه پس از تاسيس «پايگاه خبری فيلم
كوتاه»بهوجودآمد،ايناستكهديگرنمﻰتوانمثل 9سالپيشگفتكهفيلم
كوتاهومستندمهجوراستورسانههابهاخبارموفقيتهایاينحوزهبﻰتوجهاند.
چون عالوه بر اينكه «پايگاه خبری فيلم كوتاه» به عنوان نخستين رسانه،روزانه
اخبار اين حوزه را پوشش مﻰدهد؛ حاال ديگر رسانههای ديگر هم به اين حوزه
اهميت مﻰدهند .پس از «پايگاه خبری فيلم كوتاه» اطالعرسانﻰ در اين باره و
داشتن صفحهی اختصاصﻰ در اين حوزه تبديل به يك ارزش برای رسانههای
مختلف شده .اين روزها كمتر رسانهی مكتوب يا آنالينﻰ را مﻰبينيد كه بخش
فيلمكوتاهوسينمایمستندنداشتهباشد.
در اين م�دت به ش�كل مس�تقل و در قالب بخ�ش خصوصی
اين رس�انه را به دو زبان فارس�ی و انگليس�ی اداره میكنيد.
اصلیترين مشكالتتان در  ۹سال گذشته چه بوده است؟
مرجانرياحی:سرپا نگه داشتن يك رسانهی مستقل در همه جای جهان
كار دشواری اس��ت .اما به ش��ما قول مﻰدهم در ايران واقعا كفشهای آهنين
مﻰخواهد و ارادهای از ف��والد ،چون بخش بزرگ��ﻰ از انرژیتان صرف جذب
منابع مالﻰ مﻰشود و يكﻰ از بزرگترين مشكالت اين است كه متاسفانه برخﻰ
از مسئوالن فرهنگﻰ هنوز فرق بين وبالگ ،وب سايت ،پايگاه خبری و ...را به
درستﻰنمﻰدانند.خيلﻰازايندوستانمتوجهنيستندكهسايتدرونسازمانﻰ
كه فعاليت سازمانشان را منتشر مﻰكند ،نمﻰتواند با يك پايگاه خبری رقابت
كند و مشكل بعدی اين است كه به جای اينكه دولت حمايت كند ،ترجيحش
بر رقابتكردن است .اينكه كشور ايران به واسطهی «پايگاه خبری فيلم كوتاه»
توانسته درآس��يا رتبهای داشته باش��د ،معموال برای دوستان بﻰمعنﻰ است.
درحالﻰكه برای مثال آكادمﻰ «گرندآف» كه بنده عضو و داور دائمﻰ آن هستم،
دليلدعوتاز منهمين مديرنخستين«پايگاهخبری فيلمكوتاه»درآسيابود.
اما در ايران معموال وقتﻰ يك مدير جديد منصوب مﻰشود در اولين جلسهی
معارفه به بنده مﻰگويند ما خودمان س��ايت داريم! مثل اينكه چون سازمانﻰ
بولتن داخلﻰ داردنبايد اخبارش يا آگهﻰهايش درنشريات سراسری چاپ شود!
يا تصورشان اين است چون چيزی چاپ نمﻰشود پس پايگاه خبری داشتن،
هزينهیخاصﻰنمﻰخواهدو...
در اين مدت احتماال نس�ل جديدی از فيلمس�ازان ج�وان وارد
چرخهی ساخت فيلم كوتاه و مستند شدهاند .تفاوت اين نسل با
فيلمسازانقديمیترچيست؟
مرضيه رياحی :نسل جديد فيلمس��ازان اين عرصه بسيار باهوش و
خالق هستند؛ اما بزرگترين تفاوت فيلمسازان اين نسل با قديمﻰترها اين
است كه جوانهای اين نس��ل صبوری و شكيبايﻰ فيلمسازان نسل قبل
خودشان را ندارند .ش��ايد دليلش اين باشد كه در زمانﻰ شروع به فعاليت
كردهاند كه رسانهها در دسترسشان هستند .خبر حضور فيلمهایشان در
كوچكترين جشنوارهها هم بازتاب خبری دارد و خيلﻰ زودتر از نسل قبل
مطرح و شناخته مﻰشوند .بنابراين چون مسيری را كه فيلمسازان نسل
قبلشان طﻰ چند سال با س��ختﻰ گذراندهاند؛ خيلﻰ زود طﻰ مﻰكنند؛
اين شائبه برایشان پيش مﻰآيد كه بايد بيشتر از نسل قبل هم مورد تقدير
و احترام باشند.

