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من اصوال در خانه 
هم تنها هستم و با 
هیچکس در ارتباط 
نیستم و به نوعی در 
خأل خودم زندگی 
میکنم و کامال دنیای 
خودم را دارم و به 
همین خاطر میشود 
»سراسر شب« را 
ســاخت! در نتیجه 
نمیدانم و خبری 
ندارم، فقط میدانم 
که خود من نزدیک 
به دو ســال است 
که کاری نکرده ام و 
بیکار هســتم، پول 
هم ندارم

نگاهش تغییر کرد، فکر می کنم که اولین انتخاب و 
اولین فیلم »سراسر شب« باشد؛ فقط دیرتر از همه 
عرضه شده است.  شاید انتخاب اولیه  ما برای مثال 
الناز شاکردوست نبود و شــاید من فکر می کردم 
که دوســت دارم این فیلم را با بازیگران گمنامی 
بســازم؛ یعنی با بازیگران تئاتری که بسیار خوب 
هم می توانند بازی کنند اما وقتی به عمل رسیدیم 
متوجه شدیم که پول احتیاج داریم. یعنی پولی نبود 
تا با آن فیلم را بسازیم و سرمایه گذاری ما را سر کار 
گذاشته بود. درواقع یک کاری که می توانستیم انجام 
دهیم این بود که از بازیگرهای محبوب اســتفاده 
کنیم تا بتوانیم سرمایه جذب کنیم و اینطور شد 
که اصال جنس تیم بازیگری ما به یک شکل دیگر 
شد و دیگر آن چیزی نبود که من به هنگام نگارش 
فیلمنامه در ذهن داشــتم اما از همــکاری با الناز 
شاکردوست بسیار راضی هستم. او با انرژی آمد و به 
نظر من در حال حاضر هم بازی اش به طرز ظریفی 
خوب است؛ یعنی دو نیمه  این شخصیت را که در 
نیمه  اولش کمی بچه است و در نیمه  دوم به سمت 

زن شدن پیش می رود خیلی خوب درآورده است.

اگر روزی برای شما هیچ اهمیتی نداشته 
باشد که یک بلیت بفروشید یا هزار بلیت، 
دوست دارید فیلمی مشابه چه فیلمی در 

سینمای جهان را بسازید؟ 
احتماال یک چیزی مثل »سراسر شب«؛ یک فیلم 
دیگری شبیه به همین یا یک »سراسر شب« دیگر! 

در این شرایط کرونا، خانه سینما و صنف 
کارگردانان چقدر از کارگردان ها در جهت 
این بیــکاری اجباری یا خســارت های 

احتمالی حمایت می کند؟ 
من بی اطالع هستم و اصوال اعتقادی به خانه  سینما 
و چیزهایی شبیه به این ندارم. به نظر من بهتر است 
همه ی این دفاتری را که در سینمای ایران وجود 
دارد، تعطیل کننــد؛ چرا که این دفاتــر )فارابی، 
خانه  سینما و ...( فقط بروکراســی با خودشان به 
همراه می آورنــد و کاری نمی کنند. یک اداره  امور 

سینمایی بســازند با چهار، پنج کارمند که پروانه  
نمایش و پروانه ی ســاخت بدهند! این همه دنگ 
و فنگ که هیچ تاثیری هم ندارد برای چیســت؟ 
بنابراین خیلی اطالعی ندارم. ضمن اینکه در کل 
آدم گوشه گیری هستم! من اصوال در خانه هم تنها 
هستم و با هیچکس در ارتباط نیستم و به نوعی در 
خأل خودم زندگی می کنم و کامال دنیای خودم را 
دارم و به همین خاطر می شود »سراسر شب« را 
ســاخت! در نتیجه نمی دانم و خبری ندارم، فقط 
می دانم که خود من نزدیک به دو ســال است که 
کاری نکرده ام و بیکار هســتم، پول هم ندارم ولی 
از همکاران می شــنوم که ظاهرا خیلی حمایتی 

صورت نمی گیرد.

تصورتان از سینمای بعد از کرونا چیست؟ 
فکر می کنید می شــود این تعداد فیلم 
پشت خط مانده در اکران و ضربه هایی 
که سینماداران خورده اند را جبران کرد 
و آیا تصمیم گیرندگان سینمای ایران از 
پس مدیریت این بحــران برمی آیند یا 

پیشنهادی در این زمینه دارید؟
یک کاری که می شد کرد این بود که امسال آنقدر 
پروانه ساخت صادر نکنند و کمی بایستند و دست 
نگاه دارند تا ببینیم چه خبر است. این برای من واقعا 
عجیب است. من فکر می کردم که کرونا می تواند 
اتفاق خوبی هم باشــد؛ به این معنی که همه  ما 
مجبور هستیم یک توقف اجباری داشته باشیم، 
همه مجبور هستیم که بایستیم و این مساله باعث 
می شود که در خانه هایمان بنشینیم و فکر کنیم 
راجع به اینکه تا به حال چــه کار کرده ایم و از این 
به بعد دوست داریم که چه کار کنیم. درواقع یک 
توفیق اجباری بود تا بتوانیم به نتایج و چشم اندازی 
برسیم اما متاســفانه این اتفاق نیفتاد. یعنی یک 
طوری وانمود کردند که برویم کار کنیم، بعد هم 
همینطــور آدم از دنیا رفت. وقتــی می بینیم که 
سینما تعطیل است برای چه در حال حاضر فیلم 
می ســازیم؟ این فیلم ها را کجا می خواهیم نشان 
بدهیم؟ آیا کسی مطمئن است که ما این اپیدمی را 
در سال آینده نخواهیم داشت؟ آیا کسی اطمینان 
دارد که این قضیه به سه سال نمی کشد؟ واقعا چه 
کسی می داند که چه می شود؟ یعنی چشم ما به 
دهان پزشکان و دانشمندها دوخته شده و هنوز 
چیز قطعی به ما نگفته اند. می گویند که شــاید 
از یکی، دو ماه دیگر واکســن هایی بیاید اما هنوز 
هیچ چیز قطعی نیست. از طرفی سینمای ما یک 
مقداری هم تابع سینمای دنیا است. ببینیم اصال در 
سینمای جهان چه اتفاقی می افتد چون سینما نه 
فقط در ایران که در دنیا صدمه خورده است. درحال 
حاضر ما در سینمای ایران یک بحران خیلی جدی 
داریم، یعنی واقعا با این تعداد فیلم حاال قرار است 
که چه اتفاقی بیفتــد؟ نمی دانم اما به نظر می آید 
که اگر خیلی خوش بین باشــیم و فرض را بر این 
بگیریم که بهار سال آینده کرونا نخواهیم داشت 
و سینماها باز می شوند؛ آن زمان ما با یک دعوای 
عجیب و غریب روبه رو هستیم بر سر اینکه حاال چه 
کسی می خواهد چه چیزی اکران کند؛ چند سالن 
داریم و دویست، ســیصد فیلم! ولی نکته  مهم تر 

این است که آیا باز هم مردم مثل سابق به سینما 
می روند؟ چرا که مردم به شرایط خو می کنند. در 
حال حاضر یک سال است که مردم عادت کرده اند 
به اینکه فیلم را از طریق فیلیمو و نماوا دنبال کنند 
و آیا اعتماد می کنند تا دوباره به سینما بروند؟ این 
مساله نه فقط بر سینما که بر خیلی چیزهای دیگر 
مثل سفرهای سیاحتی و زیارتی و در کل بر همه 
چیز تاثیر می گذارد. آیا اصوال حرکات دسته جمعی 
باز به شــدت ســابق ادامه خواهند داشت یا کل 
جامعه  بشری حاال محافظه کارتر برخورد می کنند. 
واقعا باید ببینیم چه می شــود چون کرونا تاثیر 

وحشتناکی بر جامعه  جهانی گذاشت.

در شــبکه نمایش خانگی نمی خواهید 
تجربه داشته باشــید  و آیا اساسا این 
مدیوم را دنبــال می کنیــد و کاری را 

می پسندید؟
خیلی عالقه به این کار دارم. دو، ســه باری هم 
به من پیشنهاد شــده ولی انجام نداده ام. همه  
فیلمنامه ها شــبیه »قهوه  تلــخ« آقای مدیری 
هستند که این کار من نیست! من دوست دارم 
که در شبکه نمایش خانگی کار کنم ولی کاش 
یک نفر بیاید و کاری را به ما پیشنهاد بدهد که 

جور دیگری باشد. 

چقدر عالقه مند هستید که در ادامه شکل 
ســینمای اجتماعی با نگاه سیاهی که 
فیلمسازان نسل جدید دارند و خیلی هم 

خوب می فروشد را تجربه کنید؟ 
من خیلی به این درام های اجتماعی عالقه  ندارم و 

این جنس سینمای مورد عالقه  من نیست.

در دوران شما و فیلمسازهای قبل تر یعنی 
فیلمســازهای هم رده  آقایان کیمیایی و 
مهرجویی این اتفاق برای ما افتاده ولی 
بعدتر خیلی کمتر پیش آمد که کارگردان ها 
تبدیل به سلبریتی شوند؛ اما در حال حاضر 
این اتفاق خیلی بیشتر شده است. شما 
فکــر می کنید خود فیلمســازان جوان 
فعلی ما خیلی اهل ســر و صدا هستند و 
یا اینستاگرام و فضای مجازی به آن ها 

کمک می کند؟ 
یک چیزی در حال حاضر در دنیا وجود دارد 
که نسل من این را نداشت؛ یک جور نیاز برای 
دیده شــدن، تاییدشــدن و مورد توجه قرار 
گرفتن. ما اینطور نبودیم، ما به سینما نیامدیم 
تا دیده شــویم، ما فیلم ساختیم چون سینما 
را دوست داشتیم. در حال حاضر یک طوری 
شــده که انگار همه هر کاری کــه فکرش را 
بکنید انجام می دهند فقــط برای اینکه دیده 
شــوند و این حداقل برای مــن چیز جذابی 
نیســت. به همین خاطر من از موبایلم فقط 
به عنوان گوشــی و برای ارتباط با دانشجوها 
و فیلم هایم اســتفاده می کنم و جز این هیچ 
اســتفاده  دیگری از آن نمی کنم. چرا که این 
همه اتفاقات خنده آور و احمقانه ای که دور و بر 
خودمان می بینیم برایم جالب نیست و به هر 

حال امیدوارم شرایط عادی تر شود. 


