
ماازجانسینماچهمیخواهیم؟
بررسی سینمای دهه نود در ایران اغلب مردم را به این نتیجه رسانده که نباید منتظر اتفاقی در سینمای ایران باشند؛  

اما ما پوست کلفت ها که هم به مدیوم سینما و هم به فرهنگ، رویا و تاریخمان امیدواریم، هنوز 
چشم به راه  یک اتفاق در سالن های سینما هستیم. این اتفاق ِکی و چگونه رخ خواهد داد؟ نقدنوشت 

تالش می کند در این جشنواره به این پرسش پاسخ دهد و نشانه های امید به این اتفاق را پیدا کند و گزارش دهد .

گران به دنبال یک »اتفاق« هستیم؛  ســالن سینما که تاریک می شــود، ما تماشــا
اتفاقی که شــگفت زده مان کند و دســت کم تا مدتی به آن اتفاق فکر کنیم، آن را در 
زندگــی خودمان بیابیــم و در بزنگاه هایی، بتوانیم از تصویری کــه آن اتفاق آفریده 
گر با ایــن معیار بــه فیلم های ســینمای ایــران -به ویژه در  اســت، الهــام بگیریــم. ا

سال های اخیر- نگاه کنیم، ناامید خواهیم شد. هر بار که تیتراژ فیلمی باال می آید، ما فیلم بین ها، 
دست از پا درازتر از سالن بیرون می رویم. ما کم کم به این نتیجه رسیده ایم که در سینما نباید به 
دنبال هویت، تاریخ، هنر، رویا، و فرهنگمان باشیم.   آن هایی که سینما برایشان »مسئله« نیست، 
خیلی زود از رقم خوردن این اتفاق ناامید شده اند. متاسفانه اغلب مردم در این دسته می گنجند. 
نگاهی به آمارهای فروش سینمای ایران )پیش از شیوع کرونا( به ما می گوید، پرفروش ترین فیلم 
گر، نصف فروش  سال های اخیر را فقط چهار درصد مردم در سینما دیده اند. از این تعداد تماشا
سینمای ایران در شهر تهران بوده است! این یعنی مردم سینما نمی روند و امیدی به این سینما 
ندارند. این در حالی اســت که در ســال های دهه شــصت ســینمای بســیار پررونقی داشته ایم. 

فقط در ســال 69 ما 70 میلیون قطعه بلیت در ســینماها فروخته ایم؛ 
در شرایطی که تعداد سالن های سینما کمتر از امروز بوده و همچنین 
جمعیــت ایران هــم تقریبا نصف امروز بوده اســت! در این شــرایط دو 
دســته از مــردم به ســینما می رونــد: 1- طبقه نوکیســه و خوش باش و 
زحمت نکشــیده ایرانــی که فقط به دنبال »مصرف« اســت و کاســبی 
محدود و کوچک تهیه کنندگان ســینما را رونق می دهد. فیلم ها هم 
عمدتا برای این ذائقه ساخته می شــود. اغلب فیلم ها، کمدی های 
گران رقم زده اســت.  نازلی اســت کــه یک تجارت خــرد را برای ســینما
2- جان ســخت ها و پوســت کلفت هایی کــه همچنــان به دنبــال آن 
اتفاق در سالن سینما می گردند اما با دیدن این فیلم ها شاد و پشیمان 
می شــوند. البته این دو دســته در واقع دو نیروی موجود در سینمای 
ایران هستند و اینطور نیست که همه افراد را دقیقا بتوان در یکی از این 

دو دسته جای داد. مسئله اصلی این است که ظاهرًا بنا نیست اتفاقی 
در سالن های سینما رقم بخورد. انگار اتفاقات تاریخی ما، بیرون از سینما رقم می خورد و فیلم ها 
سایه هایی از اتفاقات بیرونی هستند. فرهنگ و هنر روبنای سیاست و اقتصاد شده است و سینما 
به عنوان یک مدیوم هنری و فرهنگی تابعی از یک اقتصاد سیاسی بیمار است. پرسش اصلی این 
است که »پس ما چه چیزی از جان این سینما می خواهیم؟«. مگر سینما چه نیرویی دارد که ما 
هنوز به آن دلبســتگی و امید داریم؟ و مگر ما چه رویایی داریم که هنوز در مدیوم سینما به تصور 
درنیامده است؟ کسانی که هیچ رویایی در سر ندارند یا کسانی که سینما را شایسته انعکاس آن رویا 
نمی دانند، شاید ما را مسخره کنند. آن ها با دیدن شرایط جامعه و سینمای ما خیلی زود حکم به 
مرگ فرهنگ و هنر داده اند؛ اما مروری بر رویاهایی که در همین مرز و بوم به واقعیت تبدیل شده 
گران نقش بسته  اســت و همچنین مروری بر رویاهایی که با مدیوم ســینما در ذهن و دل تماشا
اســت نشان می دهد که هنوز می توان به آینده ســینما و پیوندش را رویای انسان ایرانی امیدوار 

بود. هنوز می توان در تاریکی سالن سینما به دنبال آن اتفاق گشت.

بر این اســاس ما در نشریه »نقدنوشت« به دنبال نشــانه هایی از آن اتفاق می گردیم. 
می دانیم که آن اتفاق هر چه باشــد در همین صحنه کنونی رقم خواهد خورد و صرفا 
نمی توان نشست و منتظر بود. باید به سمتش حرکت کرد. »نقدنوشت« در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر، با آغوشی گشوده به استقبال و مالقات تک تک فیلم ها می رود و 
به دنبال نشانه هایی می گردد که ما را به آن اتفاق سینمایی نزدیک یا از آن دور می کند. در گزارش 
این وضع، »نشــانه ها« برای ما مهم است؛ اما منظور ما، نشانه شناسی به معنای متداول کلمه 
نیست. می دانیم که فیلم یک موجود زنده است و نمی توان آن را مانند یک »متن مرده« پاره پاره 
کرد و آن را زیر دستگاه تحلیل نشانه شناسانه برد و اصطالحًا آن را »خوانش« کرد. ما در نقدنوشت 
تالش می کنیم از مبدأ »فرم فیلم« آغاز کنیم؛ اما توقف در نقد فرم، در وضع کنونی ســینما یا یک 
تفنن است یا یک توهم. اغلب فیلم های سینمای ایران شایسته نقد فرمی نیستند و تمرکز افراطی 
بــر فرم آثار، جفا به هنر و فرم اســت. ما از توضیحی درباره فرم فیلــم آغاز می کنیم اما بالفاصله از آن 
عبور می کنیم. با این توضیح نوشته های نقدنوشت گاهی رنگ و بوی تحلیل »اقتصاد سیاسی« 
به خود می گیرد. گاهی به ســمت تحلیل فرامتنــی آثار می رود. گاهی 
به دنبال استعدادهای آینده دار سینما می رود. گاهی نظام تولیدی 
آثار را بررسی می کند و گاهی جایگاه فیلم را در بستر تاریخی و فرهنگی 
مــا متذکر می شــود. در همه ایــن نگره ها، مــا با توضیح وضــع موجود 
ســینمای ایران و نســبتش با تاریــخ و فرهنگ و انقالبمــان، به دنبال 
آینده ای برای سینما می گردیم. تمرکز ما در »نقدنوشت« بر سه پرسش 
اساسی است و پس از تماشای فیلم ها سعی می کنیم با در نظر گرفتن 

این سه پرسش سخن بگوییم:
1- فیلم هــای ســینمای ایــران و به ویــژه فیلم های این جشــنواره، با 
همه ویژگی ها و مولفه های فرمی شان، چه توضیحی از وضع سینما، 

جامعه، تاریخ و انقالب به ما می دهد؟
2- ساخته شدن این فیلم ها در وضع کنونی سینما به چه معناست؟ 
ایــن پرســش ناظر بــه معنای خــود فیلم ها نیســت که با رمزگشــایی از 
نشانه های آن حاصل شود. ما نمی پرسیم »این فیلم چه معنایی دارد؟«. ما می پرسیم »ساخته 

شدن این فیلم« چه معنایی دارد؟
3- چه فعل و انفعاالتی در اجتماع ســینمای ایران در حال وقوع است و چه نشانه هایی به لحاظ 
تکنیکی، موضوعی، مضمونی، تولیدی و سیاسی-اقتصادی در حال ظهور و بروز است و این نشانه ها 

چه هشدار یا نویدی برای تاریخ آینده سینمای ایران و فرهنگ و هنر ما دارد؟
گفته پیداســت که این متن در واقع یک مانیفســت کالسیک برای یک نشریه نیست. این متن  نا
دعوتی است به طرح پرسش هایی اساسی برای توضیح وضع موجود ما و گزارش نشانه های فراروی 
از وضع موجود به ســمت وضع مطلوب. ما می خواهیم یپرسیم که در این سینما به واقع چه خبر 
گر بخواهیم شعاری را برای این متن در نظر  خ دادن اســت؟ با این همه ا اســت و آیا اتفاقی در حال ر
بگیریم که شبیه به شــعارهای مرامنامه ای باشد می توانیم بگوییم: »پوست کلفت های سینما! 

متحد شوید!«. بیایید متحد شویم و از این سینما انتظار رقم زدن یک اتفاق داشته باشیم.
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 می دانیم که فیلم 
یک موجود زنده است 
و نمی توان آن را مانند 
یک »متن مرده« پاره پاره 
کرد و آن را زیر دستگاه 
تحلیل نشانه شناسانه برد 
و اصطالحًا آن را »خوانش« 
کرد. ما در نقدنوشت تالش 
می کنیم از مبدأ »فرم فیلم« 
آغاز کنیم؛ اما توقف در نقد 
فرم، در وضع کنونی سینما یا 
یک تفنن است یا یک توهم. 
اغلب فیلم های سینمای 
ایران شایسته نقد فرمی 
 نیستند و تمرکز افراطی 
 بر فرم آثار، جفا به هنر
 و فرم است




