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 گفت وگوی اختصاصی با نیک جیمز، سردبیر ماهنامه ی »سایت اند ساوند«

حامد صرافی زاده

قرار گفت وگو با نیک جیمز، سردبیر ماهنامه ی »سایت اند ساوند«، را پارسال سر نمایش و معرفی فیلم »مراسم فارغ التحصیلی« )کریستین مونجیو( گذاشته بودم. ساعت 
یازده شب بود و داشت از سینما به سمت خانه می رفت که  جایی گیرش انداختم و به او گفت وگویی را که پیش تر با جاناتان رامنی در مجله ی خودمان انجام داده بودم نشان دادم 
و گفتم قصد دارم سال گذشته را این بار با او مرور کنیم. آقای جیمز هم مثل آقای رامنی که مجذوب عکس بزرگ خودش شده بود )وقتی مجله را به دستش دادم لبخندی زد و 
گفت در عمرم جایی عکس مرا این قدر بزرگ کار نکرده بود( با لبخندی قبول کرد  و کارت مشخصات و تلفن و ایمیلش را به من داد که زمان گفت وگو را هماهنگ کنیم. این 

البته آخرین مراوده ی ما در سال گذشته بود چراکه بیش از پنج شش ایمیل و پیامک من بی پاسخ ماند و حس کردم دیگر اصرار و پیگیری فایده ای ندارد.
امسال سر نمایش فیلم »حق حضانت« )برنده ی بهترین کارگردانی از جشنواره ی ونیز( او را اتفاقی در ســینمای مخصوص رسانه ها دیدم. ازآنجاکه بعید بود دیگر سر راه 
همدیگر قرار بگیریم، دوباره جلو رفتم و گفتم قرار پارسالمان یادتان هست؟ آقای جیمز با کلی شرمندگی از من عذرخواهی کرد و گفت صادقانه آن دوران به بیماری سختی دچار 
شدم و چند مسأله ی شخصی زندگی ام را تحت تأثیر قرار داد. با کلی عذرخواهی دوباره با پیامک ایمیل دیگری به شماره ی تلفن شخصی من فرستاد که قطعًا این بار گفت وگو 
را انجام دهیم. البته این بار نیز جناب جیمز ایمیل ها را با تأخیر یک ماهه پاسخ گفتند که از یک بریتانیایی شهره به دقت و نظم و پیگیری دور از انتظار بود و بماند در هر ایمیل 

کلی پیغام معذرت خواهی هم بود و داد از به هم ریختگی زندگی و مشغله های او که بیشتر مرا شرمنده می کرد.
دست آخر در کمال ناامیدی در میانه ی ســفر ها و رفت وآمد او به برلین فرصت نیم ساعته ای فراهم شد در ساعت نه صبح یک روز ســرد که دیدم اگر این موقعیت را به هر 
طریق از دست بدهم دیگر واقعًا بعید است بشود او را جایی یافت. به هر رو دم در مجموعه سینماهای ان اف تی )National Film Theatre( در مرکز انیستیتو فیلم بریتانیا 
باالخره همدیگر را دیدیم و بعد از خوش وبش و تشکر و معذرت خواهی دونفره حال باید راهی برای ورود به مجموعه پیدا می کردیم چراکه درها تازه ساعت ده باز می شدند. بعد 
از چند بار چرخیدن دور ساختمان و امتحان کردن کلیه ی درهای موجود دست آخر آقای جیمز دست به کارت مخصوصی شدند که دری مخفی را به روی ما باز کرد و باالخره 
توانستیم در گوشه ای از سالن انتظار روبه روی هم بنشینیم و این گفت وگوی گویی نفرین شده را به سرانجامی برسانیم. واقعیتش این بود که دلم می خواست از او پرسش های 
بیشتری می پرسیدم و بیشتر درباره ی فیلم ها و رویکردهای مجله ی »سایت اند ساوند« نظرات او را جویا می شــدم ولی به دلیل محدودیت زمان و کمی هم محافظه کاری 
طبیعی، صحبت های ما محدود به چند اتفاق مهم امسال شد و البته از او قول گرفتم که برای نسخه ی انگلیسی این گفت وگو، که شاید کمی بعدتر در وب سایتی سینمایی به 

چاپ برسد،به پرسش هایی کتبی دیگری پاسخ بدهد.
نیک جیمز در این گفت وگو حرف های مهمی درباره ی چرایی انتخاب »برو بیرون« در صدر فیلم های برتر 2017 مجله ی »سایت اند ساوند«، محافظه کاری سینماگران بریتانیایی 
در زمانه ای که باقی سینماگران نگاهی انتقادی به جهان پیرامونشان داشتند، هشتگ »من هم« و تأثیراتش بر صنعت سینما، بن بست خالقیت در هالیوود، موفقیت مجموعه های 

تلویزیونی در این سال ها و تغییر سلیقه  ی سینمایی اش خودش در این سال ها زده است که شاید بشود آن را خالصه ای از چند اتفاق مهم سینمای جهان در سال گذشته دانست. 
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سال سینمایی 2017 را چگونه یافتید؟ از منظر شخصی و در دورنمای کلی نقاط اوج 
و فرود و دستاورد ها و شکست ها ی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

سال گذشته غافلگیرکننده بود. در ابتدا و میانه های سال هر چه پیش می رفتیم، 
به نظر نمی رسید سال فو ق العاده ای برای سینما باشد. اما نزدیکی های پایان سال 
وقتی فیلم ها برای جوایز و رقابت ها جمع آوری شدند، متوجه شدم نتیجه از آنچه 
انتظارش را داشتم بهتر است. سال خوبی از بابت دستاوردهای سینما بود، گرچه 
نه در سینمای بین الملل؛ سال غلبه و تفوق فیلم های تولیدشده در انگلستان و آثار 

انگلیسی زبان و برای دیگران تا حد زیادی غم انگیز.
فیلم های محبوب شخص من، طی زمان یک سال، تا حد زیادی تغییر کردند. در 
پایان جشنواره ی کن فکر می کردم »بی عشق«  )آندری زویاگینتسف( از سینمای 
روسیه قوی ترین اثری ا ست که دیده ام ولی در پایان سال »رشته ی خیال« )پل 
توماس آندرسون( را بیش از سایر فیلم ها دوســت داشتم. اثری از فیلمسازی در 
اوج خودش که درعین حال می کوشــد چیزی کاماًل متمایز از دیگران تولید کند. 
خیلی غیرمنتظره، غریب، منحصربه فرد و بی اندازه قوی. این نوعی از سینماست 

که امسال مرا راضی کرد.

می شود برای ما کمی بیشــتر از فیلم های محبوب امسالتان بگویید؟ می خواهم به 
سلیقه ی سینمایی این روز هایتان نزدیک تر شوم.

می توانم بگویم سلیقه ام مالیم تر شده است ...

مالیم به چه معنی؟
پیش تر ها منتقد »سنت شــکن« تری بودم و خب حاال محافظه کار تر شــده ام 
به همین دلیل در مجموعه فیلم های امســال »شــکل آب« )گیرمو دل تورو(، 
»رشــته ی خیال«، »برو بیرون« )جوردن پیل(، و»مرا با نامت صدا کن« )لوکا 
گوادانینو(  برای من جایگاه ویژه  و متمایزی یافتند. »مرا با نامت صدا کن« برایم 
اثر شگفت آوری بود. شــاید به این دلیل که این روزها آدم نرم خو تری شده ام و تا 
حد زیادی فیلم هایی را دوست دارم که وقتی تماشایشان می کنی حس می کنی 
انگار در تعطیالت هستی و پیش خودت می گویی: »خدایا چقدر دلم می خواست 
همین اآلن در این فیلم بودم.« قباًل بیشتر طرفدار فیلم هایی بودم که سمت و سو 

و وجوهی تند و تیز، هنجار شکنانه، معترض، تکان دهنده یا شوک آور داشتند ...

به نظر می رسد فقط شما تغییر نکرده اید. شمایل بارز این سینما، میشائیل هانکه، هم 
البته امسال در »پایان خوش« به ظاهر آرام تر شده بود ...

»پایان خوش« که به نظرم فیلم ضعیفی بود؛ یــک فیلم هانکه ای بد. انگار که 
کسی دست به ساخت »پارودی« آثار خودش بزند. البته این مسأله برای هر کسی 
ممکن است پیش بیاید. هر کسی اجازه دارد فیلم بد بسازد. جان هیوستون می گفت: 
»ما می توانیم ]اجازه داریم[ فیلم را بد بسازیم، گرچه کمی گران تر تمام می شود!« 
این یکی از بزرگ ترین تراژدی های ســینمای عصر جدید است. اینگمار برگمان 
سازنده ی پنج شش تا از آثار کالسیک جاودانه ی تاریخ سینماست. ولی باید توجه 
کنیم وقتی 54 تا فیلم می سازی احتمااًل پنج شش تا از آنها کالسیک هایی ماندگار و 
ارزشمندی از آب درمی آیند این دوران اکثریت کارگردان ها اگر خیلی خوش شانس 
باشند، می توانند در همه ی طول زندگی شان شش هفت فیلم بسازند. این آن چیزی  
است که من افسوسش را می خورم. به خصوص در بریتانیا برای هر کارگردانی خیلی 
سخت است که فیلم های زیادی بســازد. برای مثال لین رمزی را ببینید، فیلمساز 
معرکه ای است ولی فقط چهار فیلم ساخته، این واقعاً بی معنا و ابزورد است. او کسی 
ا ست که من دوست داشتم از او در این زمان بیست فیلم ببینم و آن وقت بود که قطعًا 

آثار کالسیک بین آنها یافت می شد.

خب، خدا را شکر امسال فیلمســاز محبوب شــما با فیلم »تو هرگز واقعًا اینجا 
نبودی« نا امیدتان نکرد و در کن خوش درخشید.

بله، فیلم تازه  ی او را دوســت دارم و به نظرم اثر محکم و پر مایه  ای اســت. 
فکر کنم نســخه ای که شما در جشــنواره ی فیلم لندن دیدید با آن چیزی که 
ما در جشنواره ی کن دیدیم فرق داشته باشد. تهیه کننده ی فرانسوی بدقلق و 
شریر فیلم )می خندد( لین رمزی را مجبور کرده بود فیلم را هرچه سریع تر برای 
نمایش در جشنواره تدوین کند و همین شد که نسخه ی نمایش داده شده بدون 

عنوان بندی پایانی بود.

اشــاره کردید که »برو بیرون« یکی از فیلم های محبوب امسالتان بوده است. 
معتقدم این فیلم در کنار مجموعه ای دیگر از فیلم ها از جمله »شکل آب«، »کوچک 
کردن« )الکساندر پین(، »درگل مانده« )دی ریس(، »دیترویت« )کاترین بیگلو(، 
»پست« )استیون اسپیلبرگ( و »سابربیکن« )جرج کلونی( به طرز آشکار و صریحی 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به نقد کشیده اند. ترس از ایده ها و شرایط 
سیاسی او حتی باعث شــده که برخی از ســینماگران ظرافت های هنری را کنار 
بگذارند و یک راست بروند سر اصل موضوع که مبادا تماشاگران ذره ای گمراه شوند 

و تردیدی به خود راه بدهند ...
من کاماًل با شما موافقم. اینها فیلمسازان »نسل انفجار جمعیت بعد از جنگ 
جهانی دوم« ]نسل  Baby Boom[ در امریکا و مکزیک و کشورهای دیگر 
در سراسر دنیا هستند؛ نســلی که از نظر سیاسی، در واکنش به پیروزی ترامپ 
در انتخابات و سیاســت های او، اهداف آزادی خواهانه دارند که این فیلم های 
صریح اللهجه را می سازند. تأثیر گذاری و مؤثر بودن این نوع سینما و این صراحت 
و فیلم هایی از این دست خودش نکته ی جالبی است و باید اذعان کنم که این 

صراحت و نبود پرده پوشی رفتاری شریف و اصیل و شایسته ی تقدیر است. 

جایگاه »برو بیرون« را در این میان چگونه می بینید؟
»برو بیرون« بیشــتر اثری تمثیلی/ کنایی )Allegory( اســت تا حمله ای 
آگاهانه به موقعیت ترامپ. ولی معتقدم زنوفوبیا )بیگانه ترسی( چیزی ا ست که 
بیشتر مردم را نگران می کند؛ همه ی جنبه های آن، فاشیسم پنهان سیاست های 
ترامپ که در واقع چندان هم پنهان نیســت. حق با شماست؛ اینها فیلم هایی 
به شدت هدف مند و رک هســتند. »برو بیرون« اما به ناگاه و بدون سر و صدا از 
هیچ جا سر برآورد. ما ناگهان با اثر سینماگری روبه رو شدیم که قباًل چیز زیادی 
از او نشنیده  بودیم. فیلم برای من غافلگیری تمام عیاری بود. حتی در برخورد 
اول آن را از دید منتقد تماشــا نکردم. بلکه یک آخر هفته آن را با خانواده ام در 
سینما دیدم و هوشمندی و تفاوت و صراحت سیاسی آن بالفاصله قاپم را دزدید! 

اگر از هوشمندی و وجوه تمثیلی و حساسیت های سیاسی/ اجتماعی  بگذریم، حضور 
این فیلم را در صدر فهرست فیلم های برگزیده ی امسال مجله  ی »سایت اند ساوند« 
و همچنین در میان ده فیلم برتر مجالت »فیلم کامنت« و »کایه دو سینما« چگونه 
تعبیر می کنید؟ بگذارید این گونه بپرسم آیا انتخاب این فیلم مثاًل در مقایسه با فیلمی 
همچون »رشته ی خیال« )که شما دوستش دارید و وجوه سینمایی و هنرمندانه ی آن 
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را ستودید( از سوی بخش عمده ای از منتقدان در سراسر دنیا نمایش نوعی واکنش 
یا اضطراب آنها در مواجهه با شرایط آشفته ی سیاسی این روزهای جهان نیست؟

رســانه های اجتماعی باعث شــده اند مردم به »هویت سیاسی« خود توجه 
بیشتری پیدا کنند. هویت سیاسی به نظر من تیزترین لبه ی مسائل امروز ما را 
تشکیل می دهد همچون نژاد و جنسیت. اینها جنبه هایی هستند که بیشترین 
گفت وگوهای رسانه های اجتماعی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین عجیب 
نیست که منتقدان هم با حساسیت بیشتری به این مقوالت می پردازند. جدا از 
این مسأله، »سایت اند ســاوند« به خصوص تالش زیادی به خرج داده تا زنان 
بیشتری را در کسب نتایج این نظرســنجی ها درگیر کند و خب نتیجه، نهایی 
این انتخاب ازاین قضیه نیز ناشی می شــود. هویت سیاسی این گونه به دست 
می آید. سعی ما این بوده که کسانی را بیشتر به این کار وارد کنیم که قباًل صدای 
قدرتمندی در این گونه فعالیت ها نداشــته اند. پیش از این در فعالیت هایی مثل 
انتخاب بهترین فیلم صدای غالب بیشتر با مردان بود و خب به دلیل مشارکت 
باالی زنان، نتایج نظرسنجی ها تغییر اساســی کرد. به هرحال »برو بیرون« از 
نظر من اعجاب آور است؛ فیلمی باشکوه و به شدت تحسین شده از فیلمسازی 
که کسی قباًل چیز زیادی از او نشنیده بود و استحقاق این تحسین را داشت. فیلم 
فوق العاده  اســت؛ یک فیلم ژانر، فیلمی راجر کورمنی که انگار از سنت آن نوع 
سینما آمده است، ولی درعین حال بسیار هوشمندانه و صریح. ببینید من »شکل 
آب« یا »دانکرک« )کریستوفر نوالن( را هم تحسین می کنم. اگرچه نمی توان 
گفت این فیلم ها بزرگ ترین آثار سینمایی سال هستند. شاید به همین دلیل است 

که »برو بیرون« در موقعیت باالتری قرار می گیرد.

به نظر می رسد هرچند فیلمســازان سراســر دنیا دغدغه های سیاسی اجتماعی  
و اوضاع آشفته ی پیرامونشــان را در آثارشان به تصویر کشــیده اند، سینماگران 
بریتانیایی غیر از فیلم »مهمانی« )ســالی پاتر( امسال چندان کاری به موضوعات 
ملتهب و دور و برشان نداشتند. مقوالتی همچون خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا و 
تبعات آن، مهاجرت، تنش های ادامه دار درون دولت و کم کردن بودجه  مثاًل بیمه ی 
بهداشت عمومی و پیامد های آن. بااین حال امسال ســینمای بریتانیا با فیلم هایی 
همچون »دانکرک«، »سرزمین خدا« )فرانسیس لی(، »بیبی راننده« )ادگار رایت( 
و »تاریک ترین ساعت« )جو رایت( به لحاظ گیشه وضعیت موفقی داشت با اینکه 

آن نگاه انتقادی بی اندازه کم رنگ بود.
اشاره ی شما صحیح است. سینماگران بریتانیایی از سیاست پرهیز می کنند. 
امیدوارم این موضــوع تغییر کند. به نظرم فیلم های جالــب و زیبای زیادی در 
بریتانیا ساخته می شوند و من تعداد زیادی از فیلمسازان بریتانیایی را تحسین 

می کنم ولی معترفم که در کار آنها فقدان خشم مالحظه می شود.

دلیلش را در چه می بینید؟
ترس کارگردانان بریتانیایی از این است که اگر فیلمی واقعاً خشمگین بسازند، 
پولی برای ساخت آن به دست نخواهند آورد. به نظر من این دلیل اصلی ا ست. 
البته کسی مثل کن لوچ همیشه پول الزم را پیدا خواهد کرد، البته امیدوارم! ولی 
این خیلی غم انگیز است. می دانید، دولت فعلی بدترین  دولتی ا ست که من در این 
کشور در دوران حیاتم دیده ام. وقتی خانم تاچر نخست وزیر و در رأس کار بودند 
خشم زیادی در سینما وجود داشــت. فیلم  های فراوان و برنامه های تلویزیونی 

متعددی تحت تأثیر این خشم و در انتقاد به وضعیت سیاسی آن روزها ساخته می شد 
ولی حاال واقعًا نمی دانم چه بر ســر ما آمده و دقیقًا باید چه کسی را مقصر اصلی 

بدانم، نمی دانم، ولی از ته دل می خواهم این شرایط تغییر کند.

شاید ما به کسانی مثل کن راسل یا لیندزی اندرسن یا نیکالس روگ نیاز داریم که 
بیایند و با نگاهی افراطی مناسبات فعلی را بر هم بزنند؟

لیندزی اندرسن واقعًا خوب بود؛ انسانی بدون ترس. بله پیشنهاد درستی است. 
نمی دانم چرا ولی فکر می کنم سینمای بریتانیا در ساخت انواع مختلف فیلم بسیار 
خوب است و البته نوع خاصی از فیلم ها که سنت رئالیسم اجتماعی را دنبال می کنند 
و این سنت درباره ی نوعی امپرسیونیسم اســت؛ نوعی امپرسیونیسم اجتماعی 

شاعرانه که آن  را از مسائل مناقشه انگیز و سیاسی دور می کند.

امسال همچون سال های گذشته، ســال پویایی و رونق مجموعه های تلویزیونی 
هم بود. »تویین پیکس: بازگشــت« )دیوید لینچ(، »پاپ جوان« )پائلو ســورنتینو(، 
»شــکارچی ذهن« )دیوید فینچر(، »فارگو، فصل ســوم« و مانند اینها همگی جزو 
دستاورد های امســال به حســاب می آمدند. به نظر می رســد همه ی آن چیزهایی 
که هالیوود در تمام این ســال ها از ما دریغ کرده؛ چیزهایــی مثل بازی های خوب، 
غافلگیری، تعلیق، فیلمنامه، قصه، ســرگرمی، بازیگوشی، شخصیت پردازی، حتی 
پیغام و نقد های اجتماعی فرهنگی تاریخی؛ حال در این مجموعه ها به بهترین شکل 
در معرض مخاطبان قرار می گیرند. ارزیابی شما از موفقیت مجموعه های تلویزیونی 

این سال ها چیست؟
واضح است که فیلمســازان خوش قریحه و بااســتعداد قاعدتًا در این عرصه 
ســرمایه ی بیشــتری تولید می کنند که البته درنتیجه امکان ساخت فیلم های 
بیشــتری را نیز برایشــان فراهم می کند. در تلویزیون برای آنها مهم ترین چیز 
آزادی هنری بیشتری است که به دست آورده و می آورند. آنها در دنیای فیلمسازی 
با محدودیت های فراوانی روبه رویند و در این عرصه شــرکای تجاری متعددی 
دست اندرکارند. ســرمایه گذاران مالی کوچک متعدد از منابع مختلف و کسانی 
که هر کدام درباره ی آنچه در فیلم می گذرد صاحب نظرند؛ و این آزادی هنری را 
ازفیلمساز سلب می کند. درحالی که در جایی مثل نت فلیکس آنها فقط پول را به 
فیلمساز می دهند و می گویند برو و اثرت را خلق کن و این بهترین چیزی ا ست که 
هر کارگردانی ممکن است آرزو کند. البته بی شک همان جا هم محدودیت هایی 
وجود دارد. شبکه های تلویزیونی هرکدام روش و کارکرد خاص خودشان را دارند. 
داستان ها به روش خاصی نقل می شوند. گرچه کسی مثل دیوید لینچ اهمیتی به 
این روش ها نمی دهد؛ او به هرحال کاری را که می خواهد انجام می دهد که البته 
مورد او استثناســت. تصور کنید، مثاًل درباره ی »شکارچی ذهن« نکته ی جالب 
این است که زمان هر اپیزود آن با بقیه متفاوت است؛ این خیلی بدیع و رادیکال 
است. قباًل چنین چیزی سابقه نداشته اســت. مرزهای هنری در مجموعه های 
تلویزیونی شکسته می شوند. موضوع این است که برای من، و امیدوارم برای شما، 
آنچه اهمیت دارد روح سینماست. عشــق ما سینماست. تجربه ی پرده ی بزرگ 
و فیلم های واقعی ا ســت. فیلم های آنالوگ. خالصه بگویم مهم نیست سریال 

»توئین پیکس« چقدر خوب است؛ به هرحال سینما نیست.

اگر »تویین پیکس: بازگشت« سینما نیســت، چطور جایگاه دوم فهرست برترین 
فیلم های سال 2017 مجله ی »سایت اند ساوند« را به دست آورد؟

چون ما مجله ای هستیم که درباره ی بهترین کارها می نویسیم. این کار ماست 
و اگر بهترین کار در تلویزیون اســت، مثل امســال، ما درباره ی آن می نویسیم. 
انتخابش می کنیم. »توئین پیکس« تنها مجموعــه ی تلویزیونی ای نبود که ما 
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در نظرسنجی مان وارد کردیم. منتقد ها به »باالی دریاچه« و »شکارچی ذهن« 
و ســریال های دیگر رأی دادند. در واقع ما سال هاســت که این  کار را می کنیم. 
سال هاست که شما می توانید در نظرسنجی ما به مجموعه های تلویزیونی رأی 

بدهید ولی قباًل هرگز آنها به صدر فهرست راه پیدا نکرده بودند.

برویم سر موضوع ملتهب دیگر امسال و هشــتگ »من هم« درباره ی آزار جنسی 
زنان در هالیوود.

مسأله ی هاروی واینستین.

بله مسأله ای که با افشاگری »نیویورک تایمز« شــروع شد و آرام آرام کلی بازیگر 
زن از تجربیات خودشان گفتند و بعد در مراسم گلدن گلوب لباس سیاه پوشیدند و حال 
این روزها کاترین دونو و بریژیت باردو از ســمت و سوی این حرکت انتقاد کرده اند و 
اخیراً میشــائیل هانکه از آن با عنوان انتقادی »جادوگر سازی/ شکار جادوگران« یاد 

کرده است. نظر شما در این باره چیست و آن را چطور در مجله تان منعکس کردید؟
در حال حاضر ما از تعداد زیادی از زنان در صنعت فیلم بریتانیا خواسته ایم که قدم 
پیش بگذارند و آنچه جریان دارد بازگو کنند و مــا آن را چاپ کرده ایم و تا وقتی چیز 
خیلی خاصی پیش نیامده دلم نمی خواهد مجله ی ما وارد بحث با میشائیل هانکه شود.

به چه دلیل؟
چون اواًل در صالحیت من نیست. من مرد هســتم. این بحثی  است که زنان 

باید آن را هدایت کننــد. معتقدم »من هم« به حــد تصورناپذیری موضوعی 
اثرگذار است. موفقیت آن برای من بسیار مهم است. بهره کشی جنسی از افراد 
وحشتناک است و گرچه از ابتدای صنعت فیلمسازی بخشی از آن بوده، چیزی 
ا ست که می تواند اصالح شود و صنعت باید همه ی مالحظات را اعمال کند تا 
زنان جوان را از سوءاستفاده محافظت کند. بنابراین من برای این جنبش آرزوی 
موفقیت دارم. همین. رســانه های اجتماعی دادگاه نیستند و من امیدوارم افراد 
خاطی را در دادگاه محکوم ببینم. طوری که اطمینان حاصل شود که این خاطیان 

به اندازه  مجازات شده اند. نظر من این است.

فکر می کنید چرا این مســأله تنها به هالیوود محدود شــده اســت؟ یعنی این 
بهره کشی در بریتانیا یا فرانسه جریان نداشته و ندارد؟ آیا با مسأله/ تلقی فرهنگی 

روبه روییم؟
از نظر فرهنگی اختالفات زیادی بین کشــورها وجود دارد، همچنین از نظر 
دیدگاه ها به موضوع دو جنس. به نظر من آنچه اهمیت دارد این اســت که در 
سال های اخیر در بریتانیا فیلمسازان زن مستعدی ظهور کرده اند و وقتی زنان 
وارد بازی قدرت می شوند، ازآنجاکه تهیه کنندگان زن در بریتانیا همیشه از قدرت 
برخوردار بوده اند، کارگردانان زن در ترکیب با تهیه کنندگان زن می توانند بسیار 
اثرگذار باشند. زنان بسیاری در این صنعت در بریتانیا و امریکا و استرالیا و اساسًا 
در کشورهای انگلیسی زبان به کار مشغولند که می تواند کانون توجه و اثرگذاری 
برای آنها باشد؛ و این خوب اســت چون می تواند تغییر ایجاد کند. باید مطمئن 

      نمایی از فیلم بی عشق    ساخته ی آندری زویاگینتسف
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شویم که هاروی واینستین دیگری در کار نخواهد بود و زنان با حداقل نگرانی 
درباره ی امنیت خود به این صنعت وارد می شوند.

شــما که در کانون اخبار و اطالعات قرار دارید، منظورم نشریات زرد نیست ولی 
شما به همه ی این مسائل اشراف دارید، آیا قبول دارید که منتقدان و گزارشگران این 

مسائل را از قبل می دانستند؟
شــکی نیســت که همه ی روزنامه نگاران امریکایی از چنین مسائلی خبر 
داشته اند و حتی بسیاری از آنها از میراماکس برای قرارداد کتاب پیشنهاد دریافت 
کرده بودند. آنها گناهکارند زیرا می دانســتند ولی با پول خریده شده بودند. به 
بســیاری از آنها تهیه کننده ای مثل هاروی واینستین پیشنهاد پول داده است. 
آنها می دانسته اند که او موجود هولناک چندش آوری است، موجودی که هر کار 
وحشتناکی از او برمی آید ولی به پول نیاز داشته اند. قبل از »من هم« آنها پولشان 
را می گرفتند و فیلمشان را می ساختند ولی بعد از »من هم« خیر. دیگر کسی این 
کار را نمی کند. بنابراین خیلی چیزها در این حرفه عوض شده است، امیدوارم! 
روزنامه نگاران درباره ی او می گویند که او بدقلق است. او هر سال روزنامه نگاران 
را در کن به ناهار دعــوت می کند. من حتی یک بار هم نرفتــه ام و او را هرگز 
مالقات نکرده ام زیرا می دانستم که او راسویی بدبوست و به ویژه نمی خواستم 
ابداً شماره تلفن همراه مرا داشته باشــد! بنابراین دانستن آن مشکل نبود ولی 
نمی دانم آیا می توانستیم کاری در این مورد بکنیم زیرا به هرحال او همکار بود 

و صنعت فیلم بریتانیا هم ارزان است. او می توانست مرا از کارم برکنار کند.

واقعًا تا این اندازه قدرت و نفوذ داشت؟
نمی دانم، هرگز محک نزدم. من هرگز مدرکی علیه هاروی واینستین نداشتم و 
برای این کار نیاز به مدرک هست. نمی توانی بر اساس شایعات آن را پیش ببری. 
نکته ی مهم درباره ی آدم های »نیویورک تایمز« این بود که آنها مدرک داشتند. 
آنها زمان گذاشتند، مدرک جمع کردند و حاال به خاطر آنها دنیا تغییر کرده است. 
بنابراین بله گزارشگرانی هستند که می توانستند بهتر عمل کنند ولی نهایتاً هم این 
گزارشگران بودند که او را پایین کشیدند. بنابراین به صرف این همه وقت می ارزید. 

من البته فکر می کنم این حرکت حتی مدتی قبل تر به شکلی دیگر در بریتانیا شروع 
شد؛ وقتی رسوایی بزرگ جیمی ســویل و جمعی از مجریان/ بازیگران پیر بی بی سی و 
مجموعه های تلویزیونی برمال شد. زنان معمولی به دادگاه رفتند، حرف زدند و ایشان را 
متهم کردند که در سال های جوانی و نوجوانی مورد سوءاستفاده ی جنسی قرار گرفته بودند.

از این نظر که خیلی ها هستند. تعداد زیادی از ستاره های مشهور نسل من، نسل 
انفجار جمعیت بعد از جنگ جهانی دوم، به خصوص در رادیو و تلویزیون انگلستان 
به سوءاستفاده ی جنسی به اشکال مختلف متهم بودند. بنابراین بله در بریتانیا ما 
یک مرحله از آن را انجام داده ایم و درک می کنیم ولی نکته ی متفاوت درباره ی 
واینستین و »من هم« این است که این حرکت فقط محدود به تلویزیون و سینما 
نیست بلکه درباره ی کلیت جامعه است، درباره ی مجموعه رفتار های نپذیرفتنی. 
مثل همان چیزی کــه در مجموعه ی تلویزیونــی »اداره« می دیدیم و آن گونه 
که قهرمان آن ریکی جرویس آن رفتارهای شــنیع را به نمایش می گذاشــت و 

      نمایی از » تویین پیکس«     ساخته ی دیوید لینچ
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دست آخر همه او را تنها گذاشتند. او نماد همه ی آن چیزهای غلط است. البته او 
سوءاستفاده گر جنسی نبود ولی فراوان رفتار و کردار او مصداق بارز چنین چیزی 
بود. بنابراین در آن مجموعه او مثال بارز و عینی بود که شناســایی و انگشت نما 
شــده بود. البته اینجا مرزبندی اشــتباهی وجود دارد. اینها آدم هایی هستند که 
فشار وحشتناکی روی دیگران وارد می کنند ولی این به نظرم نسبت به کاری که 
واینستین و جیمی سویل و آدم هایی از این دست انجام می دهند کمتر وحشتناک 
است. البته من در جایگاه تصمیم گیری نیستم. قطعًا این موضوعی ا ست که زنان 

درگیر در موضوع باید آن را هدایت کنند.

نکته ی دیگری که دوســت داشتم از شــما بپرســم این بود که بین بیست فیلم 
برگزیده ی شما، »کایه دو ســینما« و »فیلم کامنت«، سه مرجع عالقمندان سینما، 
برخی از فیلم های تأمل برانگیز، که در جشنواره های معتبر بعضاً جوایز اول را از آن خود 
کرده بودند، فیلم هایی مانند »مربع« )روبن اوســتلوند(، »در جسم و روح« )ایلدیکو 
انیدی(، »خانم فنگ«، و حتی »شــکل آب« رتبه ی باالیی به دست نیاوردند. این را 

چگونه می بینید؟ فکر می کنید نگرش منتقدان با داوران جشنواره  ها متفاوت است؟
می شــود گفت زمان هایی پیش می آید که داوران جشنواره ها دچار اشتباهات 
بدی می شــوند. حتی منی که در مقام داور در جشنواره ای حضور داشته ام ممکن 
است اشتباه بدی مرتکب شده باشم. هر کس سلیقه ای دارد. اینجا درست و غلط 
وجود ندارد. فقط جمع بندی وجود دارد. این فهرست ها شامل توافق  عموم منتقدان 
اســت. این فرق می کند با اینکه چند نفر یک هفته در جشنواره ای با هم باشند و 
فیلم های خاصی را ببینند و و روی هم تأثیر بگذارند. بعضی داوران دچار اشــتباه 
فاحش می شوند. مثاًل داورانی که دو ســال پیش در کن جایزه را به زاویه دوالن 
دادند بی اندازه اشتباه کردند؛ من به صورت عمومی هم این را گفته ام. ولی ممکن 
است داوران من هم اشتباه کنند. به نظر من امروزه بسیار دشوار است که به توافقی 
درباره ی اینکه سینمای خوب چیست برســیم. فکر می کنم این یکی از عوارض 
رسانه های اجتماعی است و این حقیقت که مردم سعی می کنند در موقعیت های 
حساس از هم پیشــی بگیرند. ابتدا واکنش اولیه ای وجود دارد و سپس واکنشی 
منفی به آن واکنش اولیه و سپس واکنشی منفی به آن واکنش منفی و همین طور 
ادامه پیدا می کند و همین طور مردم سعی می کنند راهی پیدا کنند که خودشان را 

از دیگران متمایز کنند؛ و این جنگی بی معناست.

شما اساساً این همه منتقد را برای حضور در داوری نهایی چگونه انتخاب می کنید؟ من 
می دانم که تالش دارید از شرق تا غرب عالم در این داوری نهایی صدایی داشته باشند.

بله به خصوص سعی می کنیم این را در نظرســنجی مان در هر ده سال رعایت 
کنیم. این نظرسنجی به خصوص خیلی مهم اســت. زیرا سعی می کنیم بهترین 
قابلیت های خودمان را به دنیا ارائه بدهیم. گرچه تا حدی غیرواقعی  اســت زیرا 
حداقل نیمی از رأی دهندگان انگلیسی زبان هســتند ولی ما سعی می کنیم حتمًا 
کسانی را از چین، ویتنام، ژاپن یا جاهای دیگر داشته باشیم. می دانید کشورهایی 
هستند که سینما ندارند )که خب از این کشورها کســی در داوری نهایی حضور 
ندارد( و کشورهایی هســتند که درشان جشــنواره ی فیلم برگزار می شود و این 
جشنواره ها تمایل دارند منتقدانی را، که در آن کشور خیلی موردنظر هستند، جلب 
کنند. بنابراین ما توصیه نامه هایی از جشــنواره ها می گیریم. در مالقات با افراد 
در حلقه های بین المللی منتقدان و برگزار کنند گان جشنواره ها توصیه نامه هایی 
دریافت می  کنیم یا اینکه در جایگاه تیم ســردبیری »ســایت اند ســاوند« به 
جشنواره ها می رویم و آدم ها را می بینیم و با آنها صحبت می کنیم و سعی می کنیم 
به این نتیجه برسیم که در آن کشور چه کســانی مهم هستند. البته ممکن است 
اشــتباه هم بکنیم! البته من نمی خواهم که نظرســنجی ما صرفًا بر پایه ی رأی 

منتقدان انجام شود. دوست داریم متصدیان، نویسندگان و کسانی که به سینما 
عالقمندند و باهوش هم هســتند ولی منتقد حرفه ای سینما نیستند نیز در این 
نظرسنجی شرکت داشته باشند. بنابراین این نظرسنجی منتقدان نیست گرچه 
نود درصد آنها منتقد سینما هســتند. بنابراین بله ما هم اشتباه می کنیم و این 

پیش می آید.

به  نظر می رســد دیگر نام های بزرگ چندان نظر گیر نیســتند و گویــا افراد در 
انتخاب هایشان به دنبال ناشناخته ها و عرصه های تازه می گردند.

این موضــوع تا حد زیادی تغییر کرده اســت. چهار پنج ســال پیش شــما 
می توانستید نتایج نظرســنجی را پیش بینی کنید. می توانستید حدس بزنید چه 
نوع فیلمی از آن بیرون خواهد آمد. احتمااًل ســه چهارتای اول فهرست متعلق 
به سنت سینمای با ضرباهنگ کند/ سینمای آرام بودند که برآمده از دل دوران 
طالیی سینماست؛ مقطعی از سال های بین 1985 تا 2005، حدود بیست سال 
که دهه ی نود میالدی را شامل می شود که به نظر من دوره ی طالیی سینمای 
دنیاست. همه ی آن مؤلفان بی نظیر از جاهای مختلف در این دوره بهترین آثار 
خود را ارائه دادند و نتیجه اش همانی بود که شــما از »سایت اند ساوند« انتظار 
دارید. آن دوران دیگر گذشته است. اکثر آن کارگردانان یا به پایان عمر حرفه ای 
خود رسیده اند یا اینکه دیگر به اندازه ی گذشته خوب نیستند. کسانی که جایگزین 
آنها شده اند به جای آن حس جهت دار متمرکز سینما بیشتر استعدادهای پراکنده 
و کالیدوسکوپ گونه )زیبانما( هستند. در حال حاضر یکی از معضالت ما نمایش 
فیلم های زیرنویس دار برای مخاطب انگلیســی زبان است. پخش این فیلم ها 
اکنون سخت تر از گذشته است و علت آن پول است. منظورم این است که تماشای 
آنها در خانه یا روی دی وی دی یا از طریق دانلود راحت تر اســت تا در سینما. در 
سینمای انگلستان و تا حدی در امریکا فیلم هایی که همیشه خوب کار می کردند، 
یعنی فیلم های فرانســوی، دیگر خوب کار نمی کنند. باید تأکید کنم البته هنوز 
عطش برای سینمای متفاوت در هالیوود وجود دارد؛ هالیوودی که یکسره خودش 
را وقف ســاختن فیلم هایی درباره ی ابرقهرمان ها کرده است ... فضای زیادی 
هست ولی برای فرونشاندن این عطش حجم زیادی فیلم وجود دارد. انتخاب فیلم 
برای دیدن مشکل تر شده. فکر کنم متأسفانه از نظر اقتصادی برای مجموعه های 
سینمایی پخش زنده ی نمایش ها و حتی مستندهای تلویزیونی به لحاظ اقتصادی 

سودمند تر باشد تا نمایش عمومی یک اثر حماسی چینی.

من که معتقدم همین حاال هم سینماگران سینمای شرق دور در کره ی جنوبی و 
چین و هنگ کنگ در خالقیت و نو آوری و شیوه های بدیع روایت و اجرا و همچنین 

در عرصه ی سرگرمی سازی به مراتب از هالیوود جلوتر هستند.
در واقع هالیوود به تعبیری، از نظر نمایش استعداد و خالقیت، ورشکست شده 
است. این سینما برای بزرگساالن نیست. متأسفانه بنا به دالیلی آنها عالقه ای 
به سینمای بزرگســاالن ندارند. یکی از دالیلی که موجب موفقیت فیلم های 
بریتانیایی می شود این است که ســینماگران بریتانیایی با بودجه های به مراتب 
کمتر فیلم هایی را می ســازند که گویا در هالیوود دیگر امکان ساختشان میسر 
نیست. به نظر می رسد ســینماگران ما به نوعی به پرکردن خأل مشغول شده اند. 
بنابراین روزگار سختی در پیش اســت زیرا همه می خواهند ببینند سینما از این 

موضوع چگونه بیرون می آید. می دانید؟ سخت و جالب هردو یک چیز هستند! 


