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مردم در ذات سینما  �
ُمــُروَن 

ْ
َيأ َو  َخْيــِر 

ْ
ال ــي 

َ
ِإل َيْدُعــوَن  امــه  منکــم  »ولتکــن  بســم اهلل الرحمن الرحيم. 

ــت  ــور در خدم ــق حض ــه توفي ک ــبختم  ــِر«.1 خوش ُمْنَک
ْ
ــِن ال ــْوَن َع ــُروِف َو َيْنَه َمْع

ْ
ِبال

خواهــران و بــرادران عزیــز را دارم. بهانــۀ جمع شــدن عزیــزان، اکــران فيلــم »منطقــۀ 
کليــت فضــای  کلمــه ای راجع بــه  پروازممنــوع« اســت. اگــر اجــازه بدهيــد، چنــد 

ــه موضــوع فيلــم برســيم. ســينمایی کشــور توضيــح بدهــم و بعــد ب

کــه در آنجــا عرضــه می  شــود، ناميده شــده  کــه به نــام مکانــی  ســينما هنــری اســت 
اســت. مثــًا مــا بــه هنــر »نقاشــی«، هنــر »گالــری« نمی گوییــم بلکــه هنــر »نقاشــی« 

می گوییــم. بــه هنــر »شــعر«، هنــر »شــب شــعر« نمی گوییــم.

 ولــی نمــی گوییــم »هنِرفيلــم«؛ می گوییــم »هنــر ســينما«. يعنــی خــوِد آن جمع شــدن 
اســت.  و جــزو ذات ســينما  دارد  اثــر موضوعيــت  يــک  تماشــای  بــرای  آدم هــا 
ــا  ــدا، ب ــان ابت ــينما از هم ــت. س ــن اس ــک آئي ــودش ي ــرای خ ــينما ب ــا، س به يک معن
جمعيــت و اســتفادۀ هم زمــاِن آحــاد مــردم از يــک اثــر هنــری تعريف شــده اســت. بــا 
۱ . آل عمــران، آيــۀ ۱۰۴؛ »بايــد از ميــان شــما جمعــی، دعــوت بــه نيكــی و امربه معــروف و نهی ازمنكــر 

كننــد! و آن هــا همــان رســتگارانند«.
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اينکــه شــما می  توانيــد فيلــم را در تلویزیــون خانه تــان يــا کامپیوتــر به تنهایی ببينيد، 
اما هم چنان آن جنبۀ جمعيتی و توده وارش مهم اســت. کاری که شــما می کنيد، 
ضمن اينکــه بــه ماهيــت ایــن هنــر - کــه تماشــای جمعــی اش بــه او هويــت می دهد 

- توجــه داريــد، ایــن اســت کــه محتواهــای خاصــی را پشــتيبانی می کنيــد.

به عالوه صدها و هزاران نفر! �
گفته انــد: »هنــر، صنعــت، رســانه«. يعنــی چــه؟ يعنــی  در تعريــف ســينما اينطــور 

ســينما دارای ســه ُبعد اســت. 

تــاش  کارگــردان  و  فيلمنامه نويــس  فيلم ســاز،  يعنــی  دارد؛  هنــری  ُبعــد  يــک 
و  بیانــی  يــا خاقيت هــای  زیبایی شناســِی تصویــری  از لحــاظ  کــه  می کننــد 
روایــی، اســتانداردهای هنــری را رعايــت کننــد و حتــی ارتقــا بدهنــد. ولــی خيلــی 
فيلم هــا فقــط »هنــری« اســت. يعنــی تصاویــر چشــم نواز يــا روايت هــای خاقانه ای 
دارد ولــی کســی آن هــا را به عنــوان فيلــم برتــر به رســميت نمی شناســد. مخاطــِب 
کــه ســينما فقــط هنــر نيســت، بلکــه  گفته انــد  خيلی خــاص دارد. بــرای هميــن، 
»هنــر – صنعــت« اســت. صنعــت يعنــی چــه؟! يعنــی اينکــه خلــق اثــر ســينمایی 
ــرف  ــعر، ط ــد ش ــرای تولي ــت. ب ــعر نيس ــک ش ــق ي ــا خل ــی ي ــک نقاش ــق ي ــل خل مث
خــودکارش را از جيبــش درمــی آورد و يــک شــعر می نويســد. ممکــن اســت در 
کننــد و  طــی ســاليان، ميليون هــا نفــر از آن شــعر محظــوظ بشــوند، از آن اســتفاده 
ــا يــک قلم مــو نقاشــی  لــذت ببرنــد. نقــاش، يــک بــوم را در مقابلــش می گــذارد و ب
می کشــد. آن نقاشــی ممکــن اســت بعضــًا ميليون هــا دالر بــه فــروش بــرود. امــا 
ــر اســت. يعنــی مثــًا در ایــران،  ســينما اينطــوری نيســت. ســينما هنــری هزينه ب

امــروز هزينــۀ توليــد يــک فيلــم ســينمایی، تقریبــًا زیــر 1 ميليــارد نمی شــود.

کــه مــن بــا آن شــاعر  کارگــردان يــا فيلمنامه نويــس بگويــد  کــه يــک   اينطــور نيســت 
چــه فرقــی دارم؛ او بــا يــک خــودکار هزارتومانــی و بــر روی يــک کاغــذ 25 تومانــی، اثــر 
خــودش را ثبــت می کنــد ولــی بايــد 1 ميليــارد تومــان بودجــه بیايــد، بايــد صدهانفــر 
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مشــارکت کننــد تــا آن اثــر هنــرِی ســينمایی شــما بــه ثمــر برســد.

 پــس ایــن هنــر، يــک ُبعــد صنعتــی دارد و بايــد بــه آن ُبعــد صنعتــی اش توجــه 
کــرد. ُبعــد صنعتــی يعنــی چــه؟ يعنــی آن مثــًا 100 نفــر، 200 نفــر و بعضی وقت هــا، 
کــه می خواهنــد درگيــر توليــد ایــن اثــر هنــری بشــوند، بايــد بیــن  چندهزارنفــری 
ــا بعضــًا چندســال، زندگی شــان تأميــن شــود. باألخــره این هــا زندگــی  چندمــاه ي
دارنــد، باألخــره این هــا معيشــت دارنــد. شــايد يکی،دوتــا، ســه تا،پنج تا فيلــم 
ــه و بــدون هزينه هــای آن چنانــی توليــد  ــا نيروهــای داوطلبان ــه زور ب را بشــود مثــًا ب
کــرد، ولــی اگــر مــا بخواهيــم ســينما داشــته باشــيم - يعنــی ســالی مثــًا 100 فيلــم 
ــا يــک خريدارانــی مواجــه باشــد  ــا يــک تقاضایــی، ب ــد ب کنيــم - این هــا باي توليــد 
ــعه  ــد و توس ــه روز رش ــينما روزب ــه س ــل اينک ــد. يک دلي ــول می کن ــه زودی اف ــه ب وگرن
ــه  ک ــازار عرضه شــده اســت. جنبــۀ صنعتــی  ــه در ب ک ــرده، هميــن اســت  ک پیــدا 
گفتــم، خيلــی از هنرهــا  کــه  می گوییــم، يعنــی جنبــۀ بــازارِی ســينما. همان طــور 
ــد. مثــل هميــن شــعر، مثــل خوشنويســی و... ولــی  ــازاری ندارن آن چنــان جنبــۀ ب
جنبــۀ بــازاری و تجــاری، يکــی از محورهــای ماهــوی ســينما اســت. حــاال ممکــن 
ــا بالعکــس، جنبــۀ  ــد ي ــر جنبــۀ تجاری شــان بچرب اســت جنبــۀ هنــری  فيلم هــا ب

تجاری شــان بــر جنبــۀ هنری شــان بچربــد. 

ِک نامطلوب � سینمای پا
کــه در  ــود  ــرای ســينما ایــن ب در ســال های بعــد از انقــاب، يــک چالــش جــدی ب
اواخــر دهــۀ شــصت و اوایــل دهــۀ هفتــاد، جريانی در ســينمای ایران شــکل گرفت 
کيــد می کــرد. ایــن جريــان، تــاش می کــرد تــا در  کــه بــر جنبــۀ هنــری ســينما تأ
ســينمای جهــان جســت وجو کنــد و فيلم هایــی را کــه جنبــۀ هنــری سينمايشــان 
قوی تــر اســت، در داخــل الگــو کنــد. شــهيد »آوينــی«، مقابــل ایــن جريــان، محکــم 
ايســتاد و بــا ســينمای هنــرِی محــض مخالفت کــرد. فيلم هایی که از بلوک شــرق 
عمدتــًا آمــده بــود و در دورۀ وزارت ارشــاد آقــای »خاتمــی« در »بنيــاد ســينمایی 
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فارابــی« و امثــال آن ترويــج و تشــویق می شــد. مثــل فيلم هــای »تارکوفســکی« و 
»پاراجانــف«. ایــن فيلم هــا مســائل اخاقــی فيلم هــای هاليــوودی و خيلــی از 
کــه ایــن ســينما، الگــوی  آلودگی هــای آن چنانــی را نداشــت؛ آن زمــان، می گفتنــد 
کــه آلودگی هــای اخاقــی نــدارد، کل  ســينمای مطلــوب اســت؛ يعنــی ســينمایی 
فيلمــی کــه شــما می بینيــد خيلی وقت هــا بــدون هيچ مميــزی ای در ســينماهای 
جمهــوری اســامی قابل پخــش اســت، مســائل فلســفی را هــم مطــرح می کنــد و 
مســائل کاِن بشــری را مطــرح می کنــد. ُخــب، شــما چــرا بــا ایــن ســينما مخالــف 
کــه ســينما، اساســًا هنــر عــام اســت. بايــد  هســتيد؟ آقــای »آوينــی« می گفــت 
بــرای تــودۀ انبــوه مخاطــب ســاخته بشــود. ســينما، نقاشــی نيســت. وقتــی شــما 
گنــگ می کنيــد. مثــًا  بــه بعــد هنــری اکتفــا  می کنيــد، يعنــی ســينمای ایــران را 
»تارکوفســکی« در کشــور خــودش هــم چنــدان مخاطبــی نداشــت، يک ُمشــت 
آدم هــای روشــن فکر و اســتاد دانشــگاه و بعضــی هنرمندهــا و افــراد خــاص، از ایــن 

فيلم هــا خوششــان می آمــد.

کــه ســينما هنــری بــرای ارتبــاط بــا توده هــا اســت و نــه فقــط   »آوينــی« می گفــت 
نخبــگان و امــروز، انقــاب اســامی بــرای توده هــای جهــان حــرف بــرای گفتــن دارد. 
کــه  شــما بــا ایــن کارهــا، ســينمای ایــران را َالکــن می کنيــد. جوان هــا را می فرســتيد 
ــرای مخاطــب عــام ســاخته  کــه ب فيلم هــای هنــری بســازند؛ فيلم هــای هنــری ای 
نمی شــوند و ایــن يعنــی قطــع ارتباِط انقاب اســامی بــا ميلياردها انســان در جهان 
کــه انقــاب اســامی چــه حرفــی بــرای گفتــن دارد.  کــه مشــتاق هســتند تــا ببيننــد 

ک« را به عنــوان  بنابرایــن، او مثــًا در مقابــل »تارکوفســکی«، آدمــی مثــل »هيچــکا
»آوينــی« می تاختنــد  بــه  کج فهــم،  از دوســتان  الگــو معرفــی می کــرد. بعضــی 
کــه يعنی چــه؟ تــو ایــن فيلم ســاز آمريکایــی را به عنــوان الگــو مطــرح می کنــی! 
ــر روی ســينمای هنــری  کــه اآلن، این هــا ب ــود  درحالی کــه »آوينــی« حرفــش ایــن ب
گران  مانــور می دهنــد و مــا بايــد جنبــۀ صنعتــی و تجــاری ســينما را به يــاد ســينما
فيلــم  گــر  ا برای اينکــه  انقــاب.  گران  ســينما به خصــوص  بیاوريــم؛  ایرانــی 
می ســازند، متوجــه باشــند کــه فيلــم بايــد بــرای مخاطــب عــام ســاخته بشــود. بايد 
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کــه مخاطــب عــام حاضــر باشــد برايــش  جــذاب، ســرگرم کننده و در حــدی باشــد 
کنــد و بليــت بخــرد. پــول خــرج 

آوینی، مخالف سینمای عرفانی �
»آوينــی« دربــارۀ ســينمای دورۀ آقــای »خاتمــی« يــک کلمــه قصــاری بــه کار می برد. 
آن هــا می گفتنــد کــه ســينمای مــا جهانی شــده اســت. مثــًا ببينيــد که فــان فيلم 
آقــای »ســعيد ابراهيمی فــر« در فــان جشــنوارۀ خارجــی جایزه گرفتــه يــا فيلــم آقــای 
کيارســتمی« در فــان جشــنوارۀ اروپایــی جایزه گرفتــه اســت؛ بنابرایــن  »عبــاس 
کــه نــه، ســينمای مــا  ســينمای ایــران جهانی شــده اســت! »آوينــی« می گفــت 
جهانی نشــده، بلکــه »جشــنواره ای« شــده اســت. در خيلــی از ایــن جشــنواره ها، 
کــه چهــار پیرمــرد و پیــرزن در »ســينماتک فرانســه« نشســته اند و فيلــم  می بینيــد 
آقــای »کيارســتمی« را نــگاه می کننــد. »آوينــی« می گفت که شــما زمانــی می توانيد 
کــه فيلم هــای شــما را فی المثــل در »کلکتــه«  بگوییــد ســينمايتان جهانی شــده 
کننــد و در صــف بايســتند تــا فيلــم  نمايــش بدهنــد، گداهــای آنجــا پــول گدایــی 

شــما را ببيننــد.

 می گفــت »ایــن ســينما« يعنــی ســينمای جهانــی. ســينمای هاليــوود و باليــوود 
توطئــه،  يــک  بــا  را  مــا  ســينمای  غربی هــا  اتفاقــًا  اســت.  جهانــی  کــه  اســت 
نخبگانــی اش می کننــد. طــوری محــدودش می کننــد کــه صرفــًا در يــک فضاهای 
خيلی خــاص و بــرای يک ســری آدم هــای محــدود جذابیت داشــته باشــد. قــدرت 
ارتبــاط  برقرارکــردن بــا تــودۀ مــردِم جهــان را نداشــته باشــد. ایــن درگيرِی مهم شــهيد 
گــرا. ُخــب،  گذاشــته بودنــد ســينمای معنا »آوينــی« بــود. آن هــا اســمش را هــم 
کــه خــودش اهــل نمــاز  »آوينــی« بــا ســينمای عرفانــی شــديدًا مخالــف بــود. آدمــی 
کلمــه عــارف بــود ولــی بــا ســينمای عرفانــی  شــب بــود. خــودش به معنــای واقعــِی 
ــی  ــد صنعت ــه ُبع ک ــی، به این معنا ــينمای عرفان ــا س ــا ب ــت م ــود. می گف ــف ب مخال
و ُبعــد تجــاری و قــدرت ارتبــاط وســيع بــا مخاطــب را نداشــته باشــد، و صرفــا 
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ــد، مخالــف هســتيم. ــی بزن حرف هــای قلمبه ســلمبه فلســفی و عرفان

صورت مسئله ی امروز سینمای ایران �
ســينما، اول بايــد ســينما باشــد تــا َبعــد مــا بتوانيــم پیام هــا و آرمان هــای خودمــان 
را بــا ایــن هنــر بــه مخاطــب برســانيم. در طــول يکــی،دو دهــۀ گذشــته، ایــن حــرف 
کــه ســينما، نمی توانــد؛ فقــط هنــری باشــد. اآلن، مــا در  به نوعــی جاافتــاده اســت 
کــه ُبعــد رســانه ای ســينما انــکار می شــود.  مرحلــۀ ســوم هســتيم؛ يعنــی مرحلــه ای 

انکار ُبعد رســانه اِی ســينما يعنی چه؟ بعد رســانه ای ناظر به مســائل واقعی جامعۀ 
امروزاســت. بــه نيازها، ظرفيت هــا و تهديدها و فرصت هايش توجه می کند. 

می گويند شــما فيلم بســازيد اما فيلم هايتان نشانه شناســِی به روز نداشــته باشــد. 
کــه فيلم هــای بســياری ســاخته می شــود، هنرمندانــه هســت،  شــما می بینيــد 
ظرافت  هــای هنــری در آن به کاربــرده شــده، جذابیت هایــی هــم بــرای مخاطــب 

عــام دارد ولــی بــا مســائل روز و به خصــوص اولويت هــای امــروز، نســبتی نــدارد.

کــه   رســانه، کارش چيســت؟ وقتــی از رســانه حــرف می زنيــم، يعنــی مقولــه ای 
اولويت هــای بــه روز در آن مطــرح می شــود. شــما تلویزیــون را نــگاه می کنيــد، تيتــر 
يــک چيســت؟ مثــًا تهديــد ترامــپ اســت. روزنامــه را نــگاه می کنيــد، تيتــر يــک 
چيســت؟ مثــًا فــان اتفــاق اقتصــادی اســت ولــی ســينما بالــکل  نســبتی بــا ایــن 

ــی نــدارد و در فضــای ديگــری ســير می کنــد.
ّ
مســائل و اولويت هــای واقعــی و مل

کــه امــروز داريــم و يــک بخــش جــدی از   به نظــرم، مــا يــک مشــکل عمــده ای 
مســئوليت »عمــار«، ایــن  اســت کــه جنبــۀ رســانه ای را به ســينمای ایــران برگرداند.

سینمای بی اعتنا �
ببينيــد، مثــال می زنــم. مــا در ســينمای جهــان، يــک ژانــری به نــام ســينمای 



8

ــون  کن ــت. تا ــان اس ــينمای جه ــای س ــن ژانره ــه از پررنگ تری ک ــم  ــی داري جاسوس
هــزاران فيلــم راجع بــه جاسوســی ساخته شــده اســت. فيلم هــای بســيار جذابــی 
هــم اســت. بعضــی از فيلم هــای مانــدگار تاريــخ ســينما در ایــن ژانــر ساخته شــده 

ولــی در ایــران، ســينمای جاسوســی يکــی از کم رنگ تریــن ژانرهــا اســت!

 ایــن تعجــب، وقتــی مضاعــف می شــود کــه بدانيــم در ســی  چهــل ســال گذشــته، 
اســت.  بــوده  دنيــا  جاسوســی  ســازمان های  مهم تریــن  اصلــی  مقصــد  ایــران 
کــه ایــران  يعنــی در چهل ســال گذشــته، شــايد هيــچ کشــور ديگــری به انــدازه ای 
ماجراهــای جاسوســی را از ســر گذرانــده اســت، درگيــر ایــن مســائل نبــوده اســت. 
يعنــی ما بیشــترین ماجراها را داشــتيم، بیشــترین قهرمان هــا و ضدقهرمان هــا را در 
حــوزۀ جاسوســی در واقعيــت جامعــۀ خودمــان تجربــه کرديــم ولی بازنمایــی اش در 

آينــۀ ســينمای ایــران به شــدت ضعيــف اســت.

 ژانــر ديگــری در ســينمای جهــان، ژانــر ســينمای علمــی يــا ســينمای پیشــرفت 
فيلــم  هــزاران  تخيلــی،  و  علمــی  حــوزۀ  در  مثــًا  کــه  ديده ايــد  شــما  اســت. 
گذشــته مــا این همــه  ساخته شــده اســت. امــا در ایــران، بــا اينکــه در چهل ســال 
رشــته های  از  بســياری  در  داشــتيم،  عجيب وغريــب  علمــی  پیشــرفت های 
مهــم علمــی ماننــد نانــو، زيســت فناوری، پرتــاب ماهــواره، هســته ای، موشــکی 
و... بــه ردۀ يــِک جهــان رســيديم، ولــی بازنمایــی این هــا در ســينمای مــا مفقــود 
اســت. درحالی کــه هــزاران ماجــرای جــذاب و دراماتيــک وجــود داشــته اســت. 
کتــاب »داســتان رويانــا« يــا »آرزوهــای دست ســاز« را درآوردنــد.  اخيــرًا دوســتان، 
و  کشــور  نخبــگان  تاش هــای  چگونــه  کــه  می دهــد  نشــان  کتاب هــا  ایــن 
دانشــمندان ایــران به ثمررســيده و در چــه رونــدی پیــش رفتــه اســت. امــا مــا يــک  
يــم. اآلن، زيســت فناوری ایــران در قصــۀ  فيلــم مثــًا راجع بــه زيســت  فناوری ندار
ســلول های بنيــادی از همــۀ کشــورهای اروپایــی جلوتــر اســت. مــا بعــد از آمريــکا 
و اســتراليا، در جهــان ســوم هســتيم. يعنــی انگليــس، فرانســه و آلمــان و... همه، 
در برخــی شــاخه ها از مــا عقب تــر هســتند. ولــی هنــوز يــک فيلــم ســينمایی 
کــه غــرور ملــی را بــه ملــت منتقــل  کــه از ایــن دانشــمندانی  ساخته نشــده اســت 
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ــت. ــيار اس ــا بس ــن مثال ه ــود. از ای ــی ش ــد، قدردان می کنن

گر سینما فقط »فرم« باشد � ا
کــه بــرای جنبــۀ صنعتــی و تجــاری ســينما ارزش  ــم آن کســانی اســت 

َ
ــرم«، َعل »ُف

بیشــتری قائــل هســتند. می گوينــد کــه مهــم ایــن اســت کــه فيلــم، ُفرمــش دربیايــد 
ــرای آن پــول بدهــد. اگــر مــا  کــه مخاطــب ب و در آن حــد جذابیــت داشــته باشــد 
کــه يک چنيــن فيلم هایــی بســازيم، ديگــر تمــام اســت. درصورتی کــه ایــن  بتوانيــم 

گام آخــر.  کار ســينما را تکميــل می کنــد- نــه  کار، قــدم دوم اســت-که 

کــه اگــر فقــط فــرم مهــم اســت، اگــر فوتبــال فقــط دریبــل  مــن ایــن مثــال را مــی زدم 
کتيک هــای هجــوم و دفــاع و امثــال این هــا اســت، آن وقــت چــرا مــا  ل زدن و تا

ُ
گ و 

کنيــم!؟ همــۀ  بايــد مثــًا بــازی »نفت مسجدســليمان« و »پديــدۀ مشــهد« را نــگاه 
ــا  ــا آلمان- فرانســه ي کنيــد و مســابقات آرژانتين - برزیــل ي فوتبــال ایــران را تعطيــل 
کــه در فوتبــال، فقــط فــرم  رئال  -بارســلونا را نشــان بدهيــد! مگــر شــما نمی گوییــد 
يــا تکنيــک مهــم اســت. خــب اگــر تکنيــک باشــد، اگــر دریبــل آن چيزی اســت که 
»ِمســی« می زنــد، چــرا مــن بــرای يــک تيمی کــه يک دهِم قابليت هــا و ظرفيت های 
فرمــی و تکنيکــی تيم هــای اروپایــی را نــدارد، وقتــم را بگــذارم و بــازی اش را در 
تلویزیــون نــگاه کنــم يــا حتــی بليــت بخــرم و اســتادیوم بــروم. ســينمای ایــران را هم 
تعطيــل کنيــد. اگــر ســينما فقــط فــرم اســت، کل ســينمای ایــران را تعطيــل کنيــد. 
مطمئــن باشــيد کــه شــما هــر ســال، به انــدازۀ صدتــا، دويســت تا فيلــم از دنيــا پیــدا 
ــا وجــود مميزی هــای جمهــوری اســامی، بتوانيــد در تلویزیــون يــا  کــه ب می کنيــد 
در ســينمای جمهــوری اســامی پخــش کنيــد و درعين حــال، از لحــاظ جذابیت 

بــرای تماشــاچی و خريدارداشــتن هــم بتوانــد خــرج خــودش را دربیــاورد. 

کنیم؟  � کار را نمی  اما چرا این 
کــه عــاوه بــر جنبــه هنــری و تجــاری؛ ســينما يــک  چــون خودمــان هــم می دانيــم 
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جنبــه رســانه ای هــم دارد و بايــد بــا واقعيت هــا و اولويت هــای جامعــه خودمان هم 
نســبت داشــته باشــد.

اگــر مــردم مثــًا بازی »شموشــک نوشــهر« و »نســاجی مازندران« را تماشــا می کنند، 
کــه شــما  کــه آن هــا دارنــد. ببينيــد، يک وقــت هســت  به خاطــر آیینگــی ای اســت 
يــک تابلــوی نقاشــی را نــگاه می کنيــد؛ ایــن يک نــوع زیبایــی اســت. يک وقــت هــم 
کــه زشــت باشــد،  کــه شــما آينــه را نــگاه می کنيــد. طــرف، هرچقــدر هــم  هســت 

کنــد. دوســت دارد خــودش را در آينــه نــگاه 

کــه جنبــه  کنيــم  کيــد  الزم نيســت آن قــدر بــر فــرم و جنبــه صنعتــی ســينما تا
رســانه ای و ملــی اش فرامــوش شــود. و واقعــًا خيلــی اوقــات وجــود ُبعــد رســانه ای 
ــه چشــم  در يــک فيلــم موجــب می شــود برخــی ضعف هــای فرمــی هــم خيلــی ب
نيايــد و مخاطــب چــون ماجراهــای واقعــی و بــه روز خــودش را در فيلــم می بینــد از 
کــه فيلمســاز در ســاخت  آن لــذت می بــرد. صــد البتــه ایــن نبايــد بهانــه ای بشــود 
اثــرش، کــم بگــذارد و اهمــال کنــد امــا توجــه بــه بعــد رســانه ای، مــا را از دچــار شــدن 
بــه يــک ايده آليــزم افراطــی در فرم گرایــی نجــات می دهــد. ايده آليزمــی کــه بســياری 
از موضوعــات مهــم را صرفــًا بــه خاطــر ایــن که اســپیلبرگی نداريم که آن ها را بســازد 

از فضــای ســينمای ایــران خــط می زنــد.

ــدارد و در ســال های  ــان روشــنفکری چنيــن دغدغــه ای ن کــه جري جالــب اســت 
ــی چــون  ــدارد ول ــدن ن ــار دي کــه ارزش بیــش از يــک ب اخيــر صدهــا فيلــم ســاخته 
بازنمایــی زندگــی روشــنفکری يــا زاويــه ديــد غرب زده هــا بــه مســائل کشــور اســت 
از آن )به رغــم ضعف هــای دراماتيــک و فنــی( اســتقبال می کننــد چــون اولويــت 
ــه، بحــران زده و مفلــوک  کــه کشــور را ویران آن هــا از لحــاظ اجتماعــی ایــن اســت 

نشــان بدهنــد. 
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عمار،  مدافع جامعیت سینما �
جريــان عمــار بــه هــر ســه تا گام اعتقــاد دارد؛ يعنــی ســينما بايــد هــم هنــر باشــد، هم 
تجــاری باشــد و هــم رســانه باشــد. رســانه يعنی اينکــه بــا مســائل روز مملکــت و بــا 
اولويت هــای اصلــی جامعــه در ارتبــاط باشــد. شــما می بینيــد، فيلمــی امســال 
ســاخته می شــود امــا می توانســت بیست ســال پیــش ســاخته بشــود. می توانســت 
بیست ســال بعــد ســاخته بشــود. خيلــی قصــه اش و ماجرايــش فرقــی نمی کنــد. 
يعنــی نســبتی بــا واقعيت هــا و اولويت هــای امــروز جامعــه نــدارد. از لحــاظ هنــری 
و از لحــاظ تجــاری هــم فيلــم خوبــی اســت ولــی آن ُبعــد رســانه ای را نــدارد. مــا ایــن 
ســينما را هــم ســينمای ايــده آل و مطلوبــی نمی دانيــم. ســينمای مطلــوِب مــا، 

کــه هــر ســه ُبعد را داشــته باشــد. ســينمایی اســت 

 به نظــرم »منطقــۀ پروازممنــوع«، در يک حــدی هــر ســه ُبعد را دارد؛ يعنــی هــم ابعــاد 
هنــری اش لحاظ شــده اســت و هــم ابعــاد تجــاری و رســانه اِی آن.- به نحــوی 
کــه فيلــم را ديــده بودنــد، از  کارگردانــان بــه نــام   کــرد- بعضــی از  کــه اشــاره خواهــم 
کــه ايشــان دوربیــن را  کارگردانــی آقــای »داســارگر« خوششــان آمــده بــود. می گفتنــد 
کــه  کــه انتخاب شــده و تصویربــرداری ای  خــوب می شناســد. جنــس لوکيشــنی 
کاربلــدی پشــت  کارگــردان هنرمنــد و  کــه  انجام شــده و این هــا، معلــوم اســت 
دوربیــن بــوده اســت. و الحق واالنصــاف کــه برای این ابعادش هم زحمت کشــيده 
کــه خيلی ُخــب، مــن مثــًا  کــه آقــای »داســارگر« هــم بگويــد  شــد. يعنــی می شــد 
کــه در دو  بــرای ســاخت اوليــن فيلــم بلنــد ســينمایی، يک چيــزی می نويســم 
اتــاِق يــک آپارتمــان هــم آن را بگيريــم و از هميــن لوکيشــِن دويســت، ســيصدمتری 
کار را نکــرد و خــودش را به زحمــت انداخــت و  هــم خــارج نمی شــوم. ولــی ایــن 
بســياری از مناطق مختلف کشــور را گشــت تا باألخره تشــخيص داد که منطقۀ 

»کليبــر«2 بــرای ایــن فيلــم مناســب اســت.

ــا اينکــه خيلــی هــم زحمــت داشــت، چنــدَده لوکيشــن داشــت امــا ایــن فيلــم   ب
کردنــد. يعنــی ازاین جهــت، بــا بســياری از فيلم هــای ديگــِر ســينمای  را توليــد 

2 . يکی از شهرستان های استان آذربايجان شرقی
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کامــًا قابــل  کــه می بینيــد در پنج،َده،پانــزده لوکيشــن جمــع می شــود-  ایــران - 
مقايســه اســت. فکــر کنــم ایــن اثــر، بــاالی ســی، چهــل لوکيشــن داشــت. بنابرایــن، 
جنبه هــای هنــری فيلــم بــرای فيلم ســاز مهــم بــود. این طور نبــود که بگويــد من يک 
حــرِف ارزشــی دارم، يــک حــرف انقابــی دارم، همــان را داد می زنم. حاال هر کســی 
کــه می خواهــد خوشــش بیايــد و هــر کســی می خواهــد خوشــش نيايــد، نــه! بــرای 
اينکــه ایــن فيلــم، واقعــًا فيلــم بشــود، هــم در فيلم نامــه اش و هــم در کارگردانــی اش، 
کــه امــروز الحمــداهلل،  کلــی زحمت کشــيده شــده اســت. ایــن، چيــزی اســت 
ــای  ــی از طيف ه ــه حت ــن زمين ــی در ای ــران خيل ــينمای ای ــلماِن س ــای مس بچه ه

ــد. ــش افتاده ان ــم پی ــن فکری ه روش

نمونه یک فیلم ُپرزحمت و مخاطب پسند �
طيف هــای روشــن فکری می گوينــد کــه مــا دو تــا فحــش می خواهيــم بــه جمهــوری 
اسامی بدهيم يا مثًا دو تا نقد می خواهيم به فرهنگ دينی بکنيم، آن حرفمان 
مهــم اســت. حــاال خيلی مهــم نيســت کــه فيلــم مثــًا از لحــاظ هنــری و دراماتيک 
کــه مــا می خواهيــم  و...، خيلــی چفت وبســتی داشــته باشــد. يــک بیانيــه اســت 
صــادر کنيــم؛ حــاال بیانيــۀ تصویــری عليــه دیــن يــا جمهــوری اســامی يــا فرهنــگ 
کــه  عمومــی مــردم يــا هــر چيــزی. ولــی در هميــن ســال های اخيــر، شــما می بینيــد 
کــه می ســازند، زحمــت می کشــند.  بچه مســلمان ها چقــدر بــرای فيلم هایــی 
فيلم هــای پرزحمــت را نوعــًا بّچه مســلمان ها می ســازند. هميــن فيلــم »رد خــون«، 
شــما ببينيــد که جــدا از بحث هــای محتوایی اش، چقدر فيلم پرزحمتی اســت. 
»منطقــۀ پروازممنــوع« هــم از آن فيلم هایــی اســت که بــه اصطــاح، درونش اهمال 
کــه يــک حــرف مهمــی را بزنــد، بــرای  کارگــردان می خواســت  نيســت. يعنــی اگــر 
آن حــرف، از جــان مايه گذاشــته اســت. بــرای پان به پــان فيلمــش فکرکــرده بــود. 
کــه درســت دربیايــد. بعــد، در پس توليــد و... . الحمــداهلل،  در صحنــه دقت کــرده 
به همين دليــل هــم فيلــِم آبرومنــد و قابل دفاعــی شــده اســت. جــدا از بحــث 
هنــری، بحــث تجــاری هــم مهــم بــوده اســت. اينکــه مــا فيلــم را طــوری بســازيم کــه 
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ــرای يــک مخاطــِب وســيعی جذابیت داشــته باشــد. خوشــبختانه فيلــم، ایــن  ب
قابليــت را هــم دارد. يــک نمونــه اش، هميــن اســتقبالی اســت کــه در اصفهــان، در 
»جشــنوارۀ فيلــم کــودک و نوجــوان« از فيلــم شــد. ایــن فيلــم پرمخاطب تریــن فيلــم 
جشــنواره بــود. چهــارده ســئانس فوق العــاده داشــت.يعنی يک چيــزی در خــودش 
کــه  کــه مخاطــب عــام را جــذب می کنــد. به خصــوص مخاطــب اصلــی اش  دارد 

نوجوان هســتند.

کم داریم � از این فیلم ها 
 ُبعــد ســوِم ایــن فيلــم هــم، ُبعــد رســانه ای اش اســت. رســانه ای يعنــی چــه؟ 
يعنی اينکــه نبضــش هم  زمــان بــا واقعيت هــای امــروز جامعــه و بــا اولويت هــای 
ــا حــاال به غيــر از »به وقــت شــام«، فيلــم ســينمایی  کــه مــا ت ــم  آن می زنــد. نمی دان
راجع بــه مدافعــان حــرم داشــتيم يــا نــه؟ دراین بــاره، فيلــم ســينمایی خيلی کــم 
هســتيم؛  منطقــه ای  جنــگ  ایــن  درگيــِر  کــه  اســت  هفت ســال  مــا  اســت. 
ایــران  ســينمای  در  هفتصدفيلــم  حداقــل  هفت ســال،  ایــن  در  هفت ســال! 
ساخته شــده ولــی ســه مــوردش هــم بــه قضيــۀ مدافعــان حــرم نزديک نشــده اســت. 
خيلی جالــب اســت ديگــر. مــا درگيــر يــک جنــگ جهانــی بوديــم و در آن جنــگ 
جهانــی هــم پیــروز شــديم. »هفت ســال« هــم درگيــرش بوديم! چندهزار هم شــهيد 
داديــم. هفتصدفيلــم در ایــن هفت ســال ساخته شــده و حــاال اگر زور بزنيم، شــايد 
مثًا چهار،پنج فيلم ساخته شــده باشــد. يعنی مســئله ای که شــايد به يک معنا، 
چهل،پنجــاه درصــد از واقعيــت جامعــۀ مــا تحت تأثيــر او اســت، نتوانســته اســت 
کــه به ســمتش بیاينــد. کنــد  کــه حتــی يک درصــد از ســينمای ایــران را مجــاب 

مــوارد متعــددی  کــه  اســت  ایــران  ُبعــد رســانه ای در ســينمای  ایــن ضعــِف   
ازاین دســت را می شــود برشــمرد. قصــۀ پیشــرفت های فنــاوری در جمهــوری 
اســامی، به شــکل حاشــيه ای در فيلــم آمــده اســت. اينکــه مــا در دوره ای زندگــی 
کــه جمهــوری اســامی ماهــواره بــه فضــا پرتــاب می کنــد صدهــا فيلــم  می کنيــم 
کــه در مثــًا زيمبــاوه  ساخته شــده در ایــن ســال ها را نــگاه می کنــی، فکــر می کنــی 
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کــه بــرای »گينه بیســائو« اســت. يعنــی شــما  ساخته شــده اســت. فکــر می کنــی 
کــت فيلــم  از لحــاظ وضعيــت اجتماعــی، يک ساعت وســی دقيقه در ژانــر فا
کــه در ایــن کشــور چــه پیشــرفت  می بینــی ولــی کوچکتریــن اشــاره ای نمی شــود 
هایــی وجــود دارد. ُخــب، ازاین جهــت هــم پــس »منطقــۀ پروازممنــوع« يــک فيلــم 
ممتــاز اســت؛ يعنــی هــم جنبه هــای هنــری، هــم جنبه هــای صنعتی-تجــاری و 

هــم جنبــۀ رســانه ای در آن لحاظ شــده اســت.

آغاز یک مسیر  �
کــه پــای کار فيلــم بیاییــد، جــدا از اينکــه خــود فيلــم موضوعيــت  اگــر می خواهيــد 
کــه »منطقــۀ پروازممنــوع«  دارد، ارزش هايــش را بدانيــد. مــن عرضــم ایــن اســت 
می توانــد آغــاز يــک مســير بــرای بقيــۀ فيلم ســازان جــوان انقــاب اســامی باشــد. 
کــه هــر ســه ضلــع را  ــده آل، موقعــی اتفــاق می ُافتــد  کــه ســينمای اي گفتــم  چــون 
داشــته باشــد؛ هــم هنــری باشــد، هــم تجــاری باشــد و هــم نســبت بــه اولويت هــای 
گــر مــا َده فيلــم این چنينــی  روِز جامعــه اش دغدغه داشــته باشــد. به نظرمــن، ا
بســازيم ســينمای ایــران يک ارتقای خيلی جــدی ای پیداخواهد کــرد. از زاويه ديِد 
کنيــم،  کــه نــگاه  مظلوميــت بســياری از مضاميــن و ماجراهــا و قهرمان هــا هــم 
»منطقــۀ پروازممنــوع« يــک فيلــم به يک معنــا عدالت خواهانــه اســت. می گويد که 
کــه اينگونــه از ایــن  حــق این هــا را بدهيــد. ســهم این هــا را بدهيــد. ســهم کســانی 
انقــاب و از ایــن کشــور و از ایــن امنيــت ملــی مــا دفــاع کردنــد، بايــد داده بشــود. بــه 
کردنــد، رنــج کشــيدند و در ایــن مســير هزينــه دادنــد.  کــه صبــر  آن خانواده هایــی 
ســهم دانشــمندان ایرانــی را از ســينمای ایــران بدهيــد. صدهاهــزار دانشــمند و 
ــتيم- در  ــا نشس ــا اينج ــه م ک ــن اآلن  ــگر - همي ــناس و پژوهش کارش ــص و  متخص
ایــن کشــور مشــغول کار هســتند، کارهــای بزرگــی را در حوزه هــای مختلــف پیــش 
کــه بســياری از  می َبرنــد. مــا حداقــل چهار،پنــج  هــزار شــرکت دانش بنيــان داريــم 
کار می کننــد امــا هيــچ ســهمی از ســينمای ایــران ندارنــد. این هــا در تــراز جهانــی 

کنيــد، آن هــا هــم مثــًا  کــه آمريکایی هــا را نــگاه  تــا حــرف می زنيــم، می گوينــد 
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فيلــم  این همــه  می گوينــد.  را  محروميت هايشــان  و  بدبختی هــا  و  کت هــا  فا
راجع بــه فقــر دارنــد. بلــه، آن هــا هــم می گوينــد، ولــی هاليــوود ســالی 750 فيلــم 
ــا از این هــا  می ســازد- طبــق آمــار منابــع خودشــان در ســال 2016 ميــادی- 35 ت
در ژانــر »social problems« يــا مشــکات اجتماعــی اســت. 35 تــا به نســبِت 750 
تــا چقــدر می شــود؟! پنج درصــد هــم نمی شــود. پنج درصــد سينمايشــان بــه 
مشــکات اجتماعــی و این هــا می پــردازد. در ایــران صدفيلــم ســاخته می شــود، 
کــت اســت. بیســت تا هــم مثــًا کمدی هــای مبتــذل. يعنــی  پنجاه تايــش ژانــر فا
هــم تخدیــر و هــم يــأس. اميــد، بیــن ایــن دو اســت. مــا نــه بــه الکی خوشــی و 
ــر جامعــه و خواب کــردن جامعــه معتقــد  ــا تخدی خوش خيالی هــای غيرواقعــی ي
هســتيم و نــه بــه ترديدافکنــی و ايجــاد يــأس و نااميــدی اعتقــاد داريــم. مــا به دنبــال 
طریــق َوســط هســتيم. راه ميانــه، راه درســت، راه »اميــد« اســت؛ اميــد مبتنــی بــر 
کــه آن بخــِش ميانــه تقويــت  واقعيت هــا. راه نجــات ســينمای ایــران، ایــن اســت 
کــه می گوينــد، همه چيــز آرام اســت، هيــچ مشــکلی  بشــود. يعنــی نــه آن هایــی 
کــت و بدبختــی و بیچارگــی  کــه از آن طــرف به جــز فا نيســت و... و نــه آن هایــی 
کار هنرمنــد اســت.  و این هــا چيــزی نمی بیننــد. ُخــب، ایــن، يک جنبــه اش 
ــا به صــرِف توليــد اتفاقــی  کار توليدکننــده اســت. حــاال ایــن فيلــم توليــد شــد، آي
می ُافتــد؟ خيــر. مــا در تاريــخ ســينمای انقــاب، بســياری از فيلم هــای خــوِب 
کــه بــرای اکــران  کــه بــه يک دهــم بلکــه يک صــدِم لياقتــی  درجه يــک داشــتيم 
و ديده شــدن داشــتند، نرســيدند. البتــه ایــن مســئله باعــث شــرمندگی مــن 
و شماســت. چندهفتــه پیــش، آقــای »اســامه حمــدان« ســخنگوی جنبــش 
کــردم. اصــًا  حمــاس در ایــران بــود. بــا ايشــان راجع بــه فيلــم »بازمانــده« صحبــت 
کــه داســتانش مــاِل آقــای  فيلــم بازمانــده را نديــده بــود. »بازمانــده«، فيلمــی اســت 
»غســان کنفانــی« از نويســندگان فلســطينی اســت. بازيگــران ایــن فيلــم، ســوری و 
کارگردانــش هــم ایرانــی، آقــای »ســيف اهلل داد« رحمت اهلل عليــه اســت. ایــن فيلــم، 
بیست ســال پیــش ساخته شــده و تــا اآلن بــه اصلی تریــن مخاطــب خــودش 
نرســيده اســت. ایــن ســؤال را قبــًا هــم از وزیــر فرهنــگ حمــاس، »محمــد مدهون« 
ــراز هاليــوودی  ــرازش ت کــه ت ــود! فيلمــی  ــده ب کــه او هــم فيلــم را ندي ــودم  پرســيده ب
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کارگردانــی و  اســت. يعنــی از لحــاظ جذابیــت، از لحــاظ ِدرام، از لحــاظ بــازی، 
کــه در طــی  همه چيــز، فيلــِم درجه يکــی اســت. ولــی مــا این قــدر عرضــه نداشــتيم 
بیست ســال، آن را حتــی بــه اصلی تریــن مخاطــب خــودش برســانيم. َده هــا نمونــۀ 

مشــابه ایــن هــم وجــود دارد.

این یک مسئولیت فرهنگی است �
حتــی فيلم هایــی مثــل »به وقــت شــام« و »يتيم خانــۀ ایــران« هــم به ســهم واقعــی 
مــن  نمی رســند.  دارنــد،  را  شايســتگی اش  کــه  آن چيــزی  يعنــی  خودشــان، 
گــر »به وقــت  کــه ا گفتــم  پارســال، موقعی کــه »به وقــت شــام« اکران شــده بــود، 
شــام« به جــای چهارده ميليــارد، مثــًا چهل ميليــارد فروش کــرده بــود، آن وقــت 
ایــن  نيســتيم،  توجيــه  مــا  به خاطراينکــه  ولــی  می کــرد.  خيلی فــرق  قضايــا 
ــًا در ابعــاد سياســی، يعنــی در حوزه هــا  مســائل و تهديدهــا و فرصت هــا را صرف
و زمينه هــای سياســی و امنيتــی دنبــال می کنيــم. فرهنــگ بــرای خيلــی از ماهــا 
کــه قوی تریــن آثــار هــم توليــد  موضوعيــت نــدارد. بــرای هميــن، متأســفانه وقتــی 
يــم. در انتخابــات 1396، مــن يــک ياداشــتی نوشــتم  می شــود، شکســت می خور
و گفتــم این هایــی کــه ناراحــت هســتند کــه چــرا در انتخابات سياســی باختند؛ 
چــرا ناراحــت نيســتند از اينکــه در َده هــا انتخابــات فرهنگی و هنری و رســانه ای 
در  شــما  نمی شــود  ُخــب،  خوردنــد.  شکســت  برگزارشــده،  ایــن  از  قبــل  کــه 
انتخابا ت هــای فرهنگــی ببــازی، بعــد در انتخابــات سياســی ببــری. وقتــی دو 
کــه يکــی اش جريــان تخدیــر يــا جريــان ســياه نمایی و يکــی  فيلــم َعلــم می شــوند 
ديگــرش هــم جريــان انقابــی اســت، اينجــا شــما چــرا ناراحــت نمی شــويد کــه آن 
جريــاِن تخدیــر مثــًا آن قــدر فروخــت و این طــرف، این يکــی شکســت خــورد. بــا 

کــه قابليــت فــروش هــم داشــت. اينکــه فيلمــی هــم بــود 

کــه عمــار به ميــدان می آيــد و تــاش می کنــد تــا بیــرون از دایــرۀ  اينجــا اســت 
کمــی بیشــتر،  کــه دوميليون نفــر اســت-يا  مخاطــب حرفــه اِی ســينمای ایــران 

کنــد. ســه ميليون حداکثــر- بــه مخاطبــان فيلــم اضافــه 
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ترکانــد!  کــه  می گوينــد  کنــد،  فــروش  بیســت ميليارد  مثــًا  يک فيلمــی   
بیســت ميليارد يعنــی چقــدر؟ بــا بليت هــای اآلن، يعنــی حداکثــر دوميليــون نفــر. 
يعنــی 78 ميليــون نفــِر ديگــر آن را نديدنــد. عمــار چــه کار می خواهــد بکند؟ عيب 
نــدارد، از آن دو،ســه ميليــون مخاطــِب حرفــه ای هــم، هرچــه به ســراغ فيلم هــای مــا 
بیاينــد، اســتقبال می کنيــم. دوســت داريــم کــه آن هــا هم ببينند ولــی تمرکز اصلی 
کنيــم.  کــه از ميــان آن 78 ميليــوِن ديگــر، يک عــده را مجــاب  مــا بايــد ایــن باشــد 
چــون این هــا، خيلی هايشــان مشــکل مالــی ندارنــد کــه بليــت بخرنــد، ولــی توجيه 
نيســتند. ســينما اصــًا در ســبد مصــرِف فرهنگی شــان تعريف نشــده اســت. 
يعنــی حاضــر اســت کــه پنج هــزار تومــان بدهــد و دوتا چيپس بــرای بّچــه اش بخرد 
يــا حاضــر اســت يــک رانــی به قيمــت چهارهــزار تومــان بخــرد ولــی بــه او بگویــی کــه 
مثــًا دوهزارتومــان بــرای ديــدن يک فيلم مســتند يا فيلم ســينمایِی داســتانی بده، 

کنــد. زورش می آيــد. فرهنگــش را نداريــم. عمــار بايــد ایــن فرهنــگ را ايجــاد 

کران یک فیلم � فراتر از ا
بســيار  نمونــۀ  اســت.  بســيارخوبی  بهانــۀ  پروازممنــوع«  »منطقــۀ  به نظــرم 
بــرای  را  فرهنگــی  بــزرگ  يــک عمليــات  مــا  اينکــه  بــرای  اســت  قابل اتکایــی 
اّول  فيلــم  کــه  ساخته شــده  فيلمــی  بدهيــم.  انجــام  خــط  ایــن  شکســتن 
يــک  کــه  اســت  ممتــاز  به نظــرم  ازاین جهــت،  اســت.  بــوده  هــم  کارگردانــش 
بچه حزب اللهــی در اوليــن فيلمــش، چنيــن اثــری را توليدکــرده اســت. بعضــی از 
کــه آقــای »داســارگر«  روشــن فکرها بايــد چنــد تــا فيلــم بســازند تــا به هميــن تــرازی 
در اوليــن فيلمــش رســيده، برســند. ایــن هــم مايــۀ افتخــار اســت. ایــن موضــوع 
کنــد.  ــان فيلم ســازی انقــاب ايجــاد  ــرای حمايــت از جري ــد يــک شــوقی را ب باي
مــردم بــه صحنــه بیاينــد. ضمن اينکــه، ایــن فيلــم بــه يــک نيــاز جــدی هــم پاســخ 
کــودک و  کــه در ژانــر  می دهــد. البتــه به نظــرم از هوشــمندی فيلم ســاز اســت 
کــودکان و نوجوانــان را در  کارکــرده اســت. شــما اآلن، يــک نســلی از  نوجــوان 

کــه هيچ چيــزی برايشــان توليــد نمی شــود.  يــد  کشــور دار
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بــاز در آن قــواره قنــاس ســينمای ایــران- کــه ســالی صدفيلــم توليــد می شــود امــا در 
ســال، پنــج فيلــم کــه هيــچ، دو فيلم هم بــرای نوجوانــان نداريم- جالب اســت که 
مــا جوان تریــن جامعــۀ جهــان را داريــم. فيلم هــای به قــول خودشــان »تين ايجــری« 

يــا فيلم هــای نوجوانانــه، ســهم بســياراندکی از این ســينما دارند.

 »منطقــۀ پروازممنــوع«، يــک خــأ این چنينــی را هــم برطــرف می کند. يعنی جــدا از 
اينکــه خأهــای مضمونــی و محتوایــی را برطــرف می کنــد، راجع بــه مدافعــان حرم 
حــرف می زنــد، راجع بــه جاسوســی، راجع بــه پیشــرفت های ایــران و... حــرف 
می زنــد. ولــی از آن طــرف هــم خــأ ســينمای ایــران را در فقــدان  فيلم هــای جــذاب 

بــرای نوجوانــان پــر می کنــد.

ميليون هــا نفــر می تواننــد ایــن فيلــم را ببيننــد، ســرگرم بشــوند، لــذت ببرنــد، 
کار بشــود.  کــه ان شــاءاهلل برايــش  کننــد. ایــن فيلــم، ارزش دارد  غــرور ملــی پیــدا 
اتفاقــی هــم کــه در اصفهــان افتــاد الحمــداهلل اتفــاق خيلی خوبــی بود. مــا اميدوار 
کيــد  کل شــهرهای ایــران تکــرار بشــود. بــاز هــم تأ کــه ایــن اتفــاق در  هســتيم 
از خــوِد »منطقــۀ  ولــی مهم تــر  فيلــم خــودش موضوعيــت دارد  ایــن  می کنــم؛ 
پروازممنــوع«، شــکل  گيری يــک جريــان جديــد در ســينمای انقــاب اســامی 
کــرده، اآلن موقــع  اســت کــه همــان حضــور مــردم اســت. فيلم ســاز کار خــودش را 
به صحنه آمــدن توده هــای چندصدهزارنفــری مــردم بــرای حمايــت از يــک فيلــم 

جــذاِب ملــِی پرمخاطــب اســت.

کــه دوســتان، ابتــکارات خودشــان را بــه کار بگيرنــد.   ان شــاءاهلل اميــدوار هســتيم 
مــا امکانــات آن چنانــی نداريــم، اگــر بخواهيــم بــا روش هــای کاســيک هــم عمــل 
کــه موفــق باشــيم. بايــد همــان جوشــش و ابتــکاری  کنيــم، خيلــی معلــوم نيســت 
کــه در بقيــۀ بخش هــای عمــار، در اکران هــا اتفــاق می ُافتــد، در اينجــا هــم اتفــاق 
بیفتــد. هــر شــهری، هــر محلــه ای، هــر منطقــه ای و هــر صنفــی، متناســب بــا 
کــه تجربــۀ  اقتضائــات خــاص خــودش ابتکاراتــی بــه خــرج بدهــد. ان شــاءاهلل 
اکــران عمومــی »منطقــۀ پروازممنــوع« بــه يــک تجربــۀ شــيرین فراگيــر سراســری بــرای 
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همــۀ اهالــی جبهۀفرهنگــی انقــاب اســامی تبدیــل شــود. يــک خاطــرۀ شــيرينی 
در ذهــن آن هــا به جــا بمانــد و ایــن، موجــب ايجــاد يــک موجــی از عاقــه و شــوق 
ــرای ســاخت فيلم هــای مشــابه و  در توليدکننــدگان و فيلم ســازان حزب اللهــی ب

ــد.  ــن فکری باش ــای روش ــيدن از فض نترس
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