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سینما و پیک کرونا
مسعود کارگر

حدود سه ســالی می شــود که یک بیماری کل 
جهان را درگیر خود کــرده و اثرات بــدی بر تمام 
ابعاد زندگی بشــری گذاشته اســت. یکی از اثرات 
منفی بر روی هنر-صنعت سینما بوده است. عمده 
جشــنواره ها، تولیدات، اکران ها بــه خاطر کرونا و 
رعایت پرتکل های آن متوقف، محدود و یا با کندی 
و آســیب های فراوانی همراه بوده است. درا ین بین 
ســینمای ایران هم از این قائله مســتثنی نبوده و 

نیست.
دو ســال پیاپــی عرصــه فرهنگ و هنــر ما با 
چالــش بزرگــی مواجه شــده که بخاطــر بحران 
فراگیری کرونا اکثر مشــاغل مرتبط بــا این حوزه 
به شکســت و ورشکســتگی رســیدند و خیلی از 
 ســینماها در معرض تعطیلــی و تغییــر کاربری 

قرار گرفتند.
 این وضعیــت بر روی نیروی انســانی نیز تاثیر 
بدی گذاشــت، از افراد عــادی در بدنه ســینما و 
تولیدات آثــار گرفته تا اشــخاص مهــم و مطرح 
آن همگــی با شــرایط بدی دســته و پنجــه نرم 
کردنــد. عــده ای از آن هــا خانــه نشــین و بیکار 
شــدند و برخی بــه مدیــوم  و جایگاه هــای دیگر 
کــوچ کردند که این مــوج بهم ریختگی ســاختار 
 تخصصــی، تکنیکی و کیفیتــی آثار نمایشــی را 

بر داشته است.
تغییر شغل برخی به مشــاغل غیر مرتبط، کوچ 
ســینمایی ها به نمایش خانگی به ســبب تعطیلی 
اکران سینمایی، مهاجرت خوانندگان، دوبلوورها و 
نویســندگان به جایگاه بازیگری تولیدات پلتفرمی 
از جمله نمودها و اثرات این بحران بوده اســت. که 
در واقع با عــدم قرارگیری هر شــخص در جایگاه 
تخصصی خــود، نظم و هارمونی کیفــی و تکنیکی 
تولیدات بهم ریخته و ما شــاهد تولیــدات عمدتا 
فرمایشــی، تجاری و بی بهــره از محتواهای هنری 

معرفتی بوده ایم.
 از یک  ســو آثار پر مضمون و قابل اعتنا به خاطر 
موج  و پیک هــای مکــرر کرونایی یا نصفــه کاره 
مانــده و زمان تولید آن ها بشــدت طول کشــیده 
و یا در صــورت آماده بــودن و ارائه در جشــنواره 
فجر، نوبت اکران عمومی به آن ها نرســیده و عمال 
بازگشت ســرمایه ای اتفاق نیفتاده است و به همین 
دلیل تولید کننــدگان با بحران مالــی و عدم توان 
برای ســاخت آثار بعــدی مواجه شــدند، که این 
خــود موجــب بهمریختگی روند عــادی چرخش 
 ســرمایه و در نتیجــه بن بســت تولیــد و عرضه 

آثار شده است.
در سومین ســال مواجه جهانی با این بحران و 
روند رو به جلو و مثبت واکســن زدن و فروکش آن، 
ســینماها کم کم به روال عادی گذشته برگشته و 
باید دید در این بازگشــت می توانــد جهش فزونی 
 در تمام ابعاد محتوایی و ســرمایه ای داشــته باشد 

یا خیر!
طبیعتا بازگشت ســینما به دوران عادی خود 
زمان بر است و این منوط به ریشه کنی کامل کرونا 
و عادی شــدن وضع زندگی مردم می باشــد و نیز 
آشتی آ ن ها با ســینما و در عین حال تقویت کمی و 
کیفی آثار که بتواند هم جبران خسارت و بازگشت 
سرمایه باشــد و هم غریزه هنر خواه مردم را تهییج 
کند و هم جریان سازی مطلوبی در راستای اهداف 

ملی و انقالبی داشته باشد.

یادداشت روز

ماهان؛ فیلمی برای کودکان مبتال به سرطانماهان؛ فیلمی برای کودکان مبتال به سرطان

  فریده مسعودی

  »ماهان« چه داستانی را روایت می کند؟
داستان یک بازیگر تئاتر است که مبتال به سرطان شده و امیدش 
را از دست داده اما به کمک همســرش که کارگردان و عروسک گردان 
است، به زندگی امیدوار می شود. همسرش به او می گوید که بچه هایی 
که با سرطان، دست و پنجه نرم می کنند، به امید نیاز دارند و من و تو به 
عنوان هنرمند وظیفه داریم که برایشان نمایش اجرا کنیم و امید را به 
آن ها برگردانیم و از آنجایی که تحرک برای مبتالیان به سرطان مفید 
است، این ها با دوچرخه، شروع به ســفر می کنند و در طول سفر  برای 

بچه ها نمایشی را اجرا می کنند.
  از سختی های زمان فیلمبرداری بگویید؟

به نظرم این یک مورد مشترک است بین فیلمســازانی که در این 
مقطع کار کردند به خصوص برای ما سختی کار چند برابر بود چون در 
اوج کرونا و تعطیلی هایی که دولت اعالم می کرد به سر می بردیم. فیلم 
باید در چندین شهر از ایران )از تهران تا اصفهان و نطنز و یزد و در نهایت 
چابهار( فیلمبرداری می شد و تمام شهرهایی که در آن ها فیلمبرداری 
داشتیم جزء شــهرهای پرخطر و قرمز بودند و حتی خیلی از شهرها، از 

ورود مسافر و گروه فیلمبرداری، ممانعت می کردند. 
اما باالخره توانســتیم اســتاندارها و فرمانداران را 
راضی کنیم که امکان ورود و کار در شهرهایشان را 
برای ما فراهم کنند. مثال ما قرار بود در یک کلیســا 
فیلمبرداری کنیم اما طبق دســتور اســتانداری، 
کلیساها و مساجد را بســته بودند و هماهنگی برای 
ورود به این مکان ها، کار را ســخت می کرد ولی در 
نهایت با تمام چالش ها بدون این که به تیم آسیبی 

برسد توانستیم کار را به اتمام برسانیم.
  از ارتبــاط کاریتــان بــا کارگــردان فیلــم 
بگوییــد. آیــا در حیــن تولیــد بــه اختــاف 

نظــر یــا اختــاف ســلیقه برمی خوردیــد؟
من قبال با حمید شاه حاتمی یک کار مشترک 
ساخته بودم. »رویای سینما« که به واسطه آن کار، 

حمید جایزه بهترین کارگردانی را از جشــنواره کودک، 
رشــد و یک جشــنواره در کره گرفت و حضورش در این 
جشنواره های بین المللی باعث شد به توانایی اش اعتماد 

کنم. به هر حال طبیعی اســت که به واسطه سن و 
سال مان، نگاه متفاوتی نســبت به هم داشته 

باشــیم اما  از آنجایی که این یک کار مســتقل بود، این امکان برایش 
وجود داشــت که آنچه را که فکر می کند درست اســت و آن چه را که 
به ســاختار فیلمش کمک می کند عملی کند. خودش تصمیم گیری 
می کرد و من هم در این خصــوص کامال آزادش گذاشــته بودم. اگر 
مشورتی بود با من انجام می داد. این حس استقالل خیلی مهم بود. من 
در سایر کارهایی هم که در جایگاه نویسنده بوده ام برخالف نویسندگان 
دیگر، به کارگردان ها اجازه می دادم که آنچه را که صالح می دانند حتی 
بدون اطالع من، در متن، تغییر بدهند و آن فیلی را بسازند که دلخواه 
خودشان است. در این مورد هم حمید کامال مستقل بود و همان طور 

که خودش می خواست فیلم را ساخت.
ــت در  ــرای رقاب ــی، ب ــردان کار اول ــا کارگ ــکاری ب   هم
جشــنواره فیلــم فجــر برایتــان ریســکی داشــت یــا خیــر؟

به نظر من نسل جدید نسل پیشرو است و نگاه متفاوتی به نسبت 
نسل ما به سینما دارد . وجود امکانات مختلف هم، شناخت نسل جوان 
را به نسبت ما از سینما بیشتر کرده اســت و حتی راحت تر می توانند 
کار کنند. اعتماد به نفسی که فیلم ســازان جوان دارند، قابل اعتنا و با 
ارزش است و معموال هم خروجی های خوبی داشته است. فیلم سازان 
جوان در این سال ها خوب درخشــیده اند و بعضا کارهایشان در سطح 
بین المللی قابل عرضه است. می توانم بگویم 
که این اطمینان در حــد صد در صد برای من 
وجود داشت و می دانستم که حمید به عنوان 
یک کارگردان جوان، از پس ساخت این فیلم 

بر می آید. 
ــه  ــل ب ــان تمای ــما همچن ــس ش   پ
ــی  ــان کار اول ــا کارگردان ــکاری ب هم

ــد؟ داری
 بله. این ســومین باری بود که این کار را 
می کردم. البته فیلم »ماهــان« برای حمید 
اولین کار مستقل حساب می شود چون فیلم 
سینمایی قبلی را به طور مشترک، کارگردانی 
کرده بودیم، امــا بله من همچنــان مایل به 

همکاری با کارگردانان نسل جدید هستم.
ــا  ــان فیلــم »ماهــان« در جشــنواره فجــر ب ــه نظرت   ب

ــود؟ ــرو می ش ــی روب ــه اتفاقات چ
به نظر من وقتی یک فیلمســاز، فیلمش را ساخت دیگر 
حرفی برای گفتن ندارد. من یک فیلم داشــتم به 
نام »ترکش های صلح« که نزدیک به 10 جایزه 

بین المللی دریافــت کرد و جزء فیلم هایی بود که جشــنواره ها در پی 
اکرانش بودند. در یکی از سخت ترین دوره های جشنواره دفاع مقدس 
هم ۳یا 4 جایزه گرفت اما در جشــنواره فجر دیده نشد. در حالی که بر 
اساس نگاه منتقدین هم، یک نقطه عطف در کارنامه من بود. بنابراین 
خیلی به رقابت فکر نمی کنم و این مســئله را خیلی جدی نمی گیرم. 
طبیعتا وقتی جای یک گروه داوری با گروهی دیگر عوض بشود، ممکن 
است که در نظرات شان نسبت به فیلم، اشتراکاتی وجود داشته باشد اما 
قطعا تفاوت هایی هم در انتخابشــان وجود دارد. یعنی بر اساس سلیقه 
و شناختی که افراد، نسبت به ســینما دارند فیلم برترشان را انتخاب 
می کنند اما به نظرم اگر مخاطب با فیلم ارتبــاط برقرار کند، آن فیلم 
موفق است. باید بگویم که »ماهان« پیشاپیش برای من یک فیلم موفق 
است. کاری به ساختار و فیلمنامه و کارگردانی و فیلمبرداری ندارم، از 
این جهت آن را موفق می دانم که برای اولین بار در کل تاریخ سینمای 
جهان فیلمی ســاخته شــده با این نیت که تمام درآمدهایش، هزینه 
درمان کودکان سرطانی شــود. تاکید می کنم که تمام درآمد فیلم، نه 
بخشی از آن. تمام درآمدهای فیلم از اکران تا رایت تلویریونی و هر نوع 
درآمدی که داشته باشد، قرار اســت به یک موسسه تقدیم شود برای 
درمان کودکان مبتال به ســرطان و فراتر از این قرار است این فیلم را به 
عنوان یک هدیه از طرف سینمای ایران به تمام کشورهای دنیا تقدیم 
کنیم که به هر صورتیکه می خواهند فیلم را در کشورشان اکران کنند و 
درآمدش را هزینه درمان کودکان مبتال به سرطان در کشور خودشان 
کنند. اگر این یک تجربه موفق باشد، دلم می خواهد فیلم بعدی ام را هم 
به همین شکل، چه توســط خودم و چه یک کارگردان جوان بسازم، و 

تمام درآمدش را صرف ساخت مدرسه در کشور کنم.
  انگیزه انجام این کار از کجا به وجود آمده است؟ 

انگیزه در وجود همه ما هســت. همه ما باوجود تمام مشکالتی که 
در زندگی داریم به اندازه توانمــان به هم کمک می کنیم و این همدلی 
به شکل های مختلف انجام می شــود. من در تیتراژ فیلم هم نوشته ام 
که تمــام درآمدهای این فیلــم متعلق به بچه های مبتال به ســرطان 
است و حتی برای اینکه بعدا کسی نگوید شــاه حاتمی با این کار دارد 
برای فیلمش تبلیغ می کند، قبل از ساخت فیلم به موسسه مردم نهاد 
نور که کارش درمان کودکان سرطانی اســت رفته ام و با این مجموعه، 
یک تفاهم نامه امضا کرده ام کــه کل درآمدهای این فیلم، برای درمان 
کودکان مبتال به سرطان، به این موسســه تعلق می گیرد. ماهان قرار 
است به مردم امید بدهد. امیدوارم که با همراهی مردم در جهت دیدن 
فیلم، این اتفاق بزرگ، رقم بخورد و مخاطبــان بدانند که در خلق این 

اتفاق، یک سهم کوچک ولی بسیار ارزشمند دارند. 

کاری به ساختار 
فیلمنامه، کارگردانی و 

فیلمبرداری ندارم، از این 
جهت آن را موفق می دانم 
که برای اولین بار در کل 

تاریخ سینمای جهان فیلمی 
ساخته شده با این نیت 
که تمام درآمدهایش، 
هزینه درمان کودکان 

سرطانی بشود

»ماهــان« نخســتین تجربــه حمیــد شــاه حاتمی  فرزنــد علــی شــاه حاتمی، فیلمســاز ایرانی ســت. او در اولیــن حضــورش در ســینما ســراغ ســاخت یــک ســوررئال 
ــا فجرچهلــم پــس از یــک  ــا ســرطان کــه مــا را بــه جهــان تــازه ای می بــرد. بازگشــت همایــون ارشــادی ب ــا نحــوه مواجهــه  اش ب رفتــه؛ از عالقــه بــه تئاتــر ت

غیبــت طوالنــی از نــکات جالــب توجــه »ماهــان« اســت. در ادامــه گفتگــو بــا علــی شــاه  حاتمــی ، تهیــه کننــده »ماهــان « را مــی خوانیــد.


