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 از چشم دوست 

یادداشت )1(كدام سينما؟! 

»جدايي نادر از س��يمين« ؛ به نظرم ساخته شدن اين فيلم در 
سال گذش��ته بهترين اتفاق سينمايي بود. البته بايد به فيلم يك 
حبه قند ساخته رضا ميركريمي هم اشاره كنم كه چند روز پيش 

ديدم و به نظرم يك شاهكار بود اما اين فيلم هنوز اكران نشده است. 
از اينها كه بگذريم، 21 ش��هريور مصادف با روز ملي سينما بود. از 
من درباره اين روز س��وال شد و اينكه نگاهم را نسبت به آن بازگو 
كنم. ولي به راستي وقتي صحبت از روز ملي سينما مي شود، بايد 
پرسيد كدام سينما؟! معتقدم روز ملي سينما يك شوخي است. با 
وجود محدوديت هايي كه امروزه سينما و سينما گران با آن مواجه 
هستند، صحبت از روز ملي سينما چندان جدی تلقی نمی شود. با 

تمام اينها من، فرزند سينما هستم. پدرم ابراهيم گلستان از اهالي 
سينماي ايران بود. همسرم نعمت حقيقي هم كارگردان و فيلمبردار 
همين سينما بود. فرزندم ماني حقيقي هم كارگردان سينماست. 
همان طور كه گفتم من فرزند سينما هستم و از كودكي سينمايي 
بودم و با اين هنر بزرگ ش��دم. با تمام تلخي ها و ناگواري هاي سر 
راه فيلمسازي طي اين سال ها همچنان به سينما عالقه مند هستم 

و اين هنر را دوست دارم.

  ليلي گلستان..............................

آخرين فيل��م ايراني كه ديده ام درباره الي بود. اين 
فيلم را در خانه تماشا كردم. كال خيلي كم به سينما 
مي روم. حقيقتا فرصت س��ينما رفت��ن را ندارم علت 
ديگرش هم اين اس��ت كه در تهران زندگي نمي كنم 
و ساكن كيش هستم. در كيش فيلم ها به موقع اكران 
نمي شوند و من به ندرت به تهران مي آيم، همين امر 
باعث شده فيلم ها را به صورت نمايش خانگي ببينم. 
سينما مانند همه هنرها برايم بسيار بااهميت است ولي 
به دليل وضعيت كاري و شغلي ام نمي توانم فيلم هاي 
زيادي ببينم. دختر و پس��رم كه زياد سينما مي روند 
و با س��ليقه من آش��نا هس��تند، فيلم هايي را به من 
پيشنهاد مي كنند؛ مثال درباره الي پيشنهاد آنان بود 
و همچنين فيلم سنتوري كه البته اكران نشد، اما به 
پيش��نهاد فرزندانم اين فيلم را دي��دم و چون از فيلم 
خوشم آمد به دوستانم هم پيشنهاد دادم كه فيلم را 
تماشا كنند. سليقه ام در زمينه سينما همان است كه 

در مورد موسيقي دارم. 
وقت��ي فيلمي را مي بينم در آخ��ر انتظار دارم كه 
پيامي گرفته باشم. همان طور كه مثال از يك موسيقي 
كه پنج دقيقه اجرا مي ش��ود يا حتي در يك كنسرت 
موسيقي انتظار مي رود. بايد كسي كه از سالن خارج 
مي شود از موسيقي ای كه شنيده تاثيري گرفته باشد 
و پيامي را دريافت كرده باش��د؛ تاثيري كه مربوط به 
شرايط اجتماعي است. آگاه كردن مردم جامعه نسبت 
به مسايل روز، هدف هنر است و از سينما هم همين 
انتظار را دارم. فيلم هايي مثل اخراجي ها، افراطي ها و 
فيلم هاي گيشه اي كه براي وقت گذراني هستند، ارزش 
و اعتبار هنري ندارند و نتيجه ش��ان فقط تلف كردن 
وقت اس��ت. نهايتا ممكن اس��ت خنده اي را روي لب 
تماش��اچي بياورند ولي اين خنده حاصل دور كردن 
مخاطب از ش��رايط اجتماعي اش اس��ت كه به نوعي 
بي خيالي اس��ت. در حالي كه امروز مردم به بي خيالي 

نياز ندارند و هنر بايد آگاهي رساني كند. 

یادداشت )3(

ديدن فيلم با چاشني پيام

......................   حسين زمان

یادداشت )4(

روز ملي س��ينما خوب است از اين جهت كه من يك 
سينمايي و متعلق به خانواده سينما هستم. ولي در اصل 
من خودم را بيش��تر يك تئاتري مي دانم تا سينماگر. در 
مورد سينماي ملي بايد بگويم آنچه كه من از سينماي ملي 
تعريف مي كنم با س��ينماي ملي كه مي شناسيم متفاوت 
اس��ت. س��ينماي ملي بايد موضع دفاع از خواس��ته هاي 
تاريخي يك ملت را داش��ته باش��د. عدم دسترسي مردم 
به دموكراسي از موانع جهانی رشد هنر است. تمام روابط 

مراجع صنفي در شرايطي مش��كل خواهد شد كه نتوان 
روي خردجمع��ي اتكا كرد. هنره��ا تا زماني كه در عرصه 
وجودي و ابرازش��ان دموكراسي نداشته باشند اوضاع شان 
مش��كل خواهد داش��ت. زماني كه هنر از سياست خالي 
شود، مشكالت حل مي شود و دموكراسي بستر رشد هنر 
خواهد بود. همچنين تا زماني كه دموكراسي بر شرايط هنر 
حكمفرما نباشد، امنيت شغلي نخواهد داشت. براي صحبت 
از امنيت شغلي، عدالت اجتماعي الزم است. تعريف من از 
امنيت شغلي اين است زماني كه بنده بيكار شدم مسبب آن 
پاسخگو باشد و نياز هاي من را تامين كند. بيمه، بهداشت، 
خان��ه و اميد به آينده بايد فراهم باش��د تا بتوانيم بگوييم 

امنيت شغلي برقرار است.

دموكراسي بستر رشد هنر است

 بهزاد فراهاني..........................

یادداشت )2(

دو  س��ال اس��ت كه در اي��ران كار نمي كن��م، بنابراين 
نمي توانم درباره س��ينماي ايران چندان سخني بگويم اما 
يكي از اين مسايلي كه درباره سينما وجود دارد، مشكالت 

دستمزدهاست. 
در اين سال ها براي فيلم هاي خارجي كشورهايي مانند 
كانادا، آمريكا و فرانسه موسيقي فيلم ساخته ام اما به نظرم 
سينماي ايران به مرز ورشكستگی نزديك می شود زيرا مثل 
سابق فروش آنچناني ندارد. در حقيقت فيلم ها با محدوديت 
بودجه روبه رو هستند. با  گران شدن دستمزدهاي نوازنده ها 
و هزينه هاي جانبي، تهيه كنندگان نمي توانند هزينه هاي 
آهنگسازي افراد معروف را پرداخت كنند و من اطالع دارم 
كه در اين حوزه افراد متخصص بس��ياري هستند كه اين 
س��ال ها كاري براي بازار عرضه نكرده اند و به عبارتي بيكار 
هستند. به فيلم »جدايي نادر از سيمين« به عنوان بهترين 

فيلم سال گذشته بايد اشاره كنم. با فرهادي كار كرده ام، فرد 
بسيار دقيق و مرتبي هستند و در كار خود تخصص دارند. 
در اين شرايط كه هزينه ها باالست، دستمزد ها كاهش پيدا 
كرده اس��ت در حالي كه در خارج ايران حدودا هشت برابر 
ايران براي موسيقي فيلم دستمزد در نظر گرفته مي شود. 
مثال حدود 300هزار دالر كه معادل 300 ميليون مي شود 

به ما دستمزد مي دهند.
 همان ط��ور كه اش��اره ك��ردم، تفاوت دس��تمزدها در 
سينماي جهان با سينماي ايران خيلي زياد است چون تازه 
فعاليتم را در س��ينماي جهان آغاز كرده ام، هنوز دستمزد 
زيادي نگرفته ام و هنوز كسي مرا نمي شناسد اما در مقايسه با 
دس��تمزدهاي ايران دس��تمزدهاي خوبي مي گيرم. مثال 
افرادي مانند هانز زيمر كه در زمينه موسيقي فيلم معروف 
است حدود دو ميليون و300 هزار دالر دستمزد مي گيرند. در 
حقيقت در كشورهاي ديگر نظام عرضه و تقاضا به صورتي 
است كه تهيه كننده هم از آن دستمزدها سود مي برد و در 
كل امكان پيش��رفت هم در سينماي خارج از ايران بيشتر 

است. 

دستمزدها مساله اصلي سينماي ايران

 فریبرز الچيني..........................


