
   مجله   تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 3  

11  بهمن 1398

تلويزيون مثل 
مادربزرگ آدم 
می ماند. اگر 
مادربزرگتان غر 
بزند، بداخالق 
باشد و يا خيلی 
از رفتارهای او 
را نپسنديد، چه 
برخوردی با او 
می کنيد؟ ما فقط 
يک تلويزيون 
داريم، چند 
تلويزيون که 
نداريم؛ در نتيجه 
ممکن است مثل 
مادربزرگ ها به ما 
غر بزند يا بداخالقی 
کند يا ... اما آن 
لحظه به خاطر 
احترامی که برايش 
قائليم، بايد از آن 
رفتار بگذريم

داده و احتمــاال بــا تهيه کننده هم به 
چالش رسيده اما در نهايت کاری را که 

دوست داشته انجام داده است.
من هیچوقت در فیلم هایم از سوپراستار استفاده 
نکردم، چون معتقدم اگر بخواهی معیار انتخابت را 
براساس اسم و رسم و ... بگذاری، فیلم دچار معضل 
می شود. من پنج فیلم قبل از انقالب ساختم که 
در هیچ کدام از آن ها با سوپراســتار کار نکردم، 
بعد از انقالب هم به همین منــوال پیش رفتم. 
درخصوص تلویزیون هم همینطور؛ در طول این 
مدت خیلی پیشنهاد ساخت تله فیلم داشتم اما 

چون موردپسندم نبود کار نکردم.
از حرف های شما و البته چيزی که در اين 
سال ها از شما ديديم برمی آيد که مهدی 
فخيم زاده به معنای واقعی کلمه مستقل 
است. اين استقالل ريشه در شخصيت 
شما دارد يا در کار هنر دوست داريد که 
اين طوری باشد. يعنی می خواهم بدانم 
شما از کودکی آدم مستقلی بوديد يا به 

مرور به اين سمت رفتيد؟
استقالل شــخصیتی من دقیقا از همین حرفه 
ناشی می شود؛ اگر شما سر کاری بروی و ببینی 
کارگردانی اســتقالل شــخصیتی ندارد، الزم 
می شود که خودت مستقل باشی تا قافیه را نبازی 
و  من هم دقیقا همین کار را می کنم . کارگردان 
باید قصه و تهیه کننده خوبــی را انتخاب کند و  
چه بسا حتی اشــتباهاتی هم در انتخاب داشته 
باشد، اما همیشــه باید برای انتخاب بهترین ها 
بکوشد. من هم همیشه همین روند را پیش گرفتم 
و حتی اگر موردی باشد که اشتباهی شده باشد، 

پای آن ایستاده ام.
باتوجه به سابقه طوالنی فعاليت شما 
در تلويزيون و دوربودن از سينما برخی 
گفته اند که »مشت آخر« ويژگی های 
کارهــای تلويزيونــی ماننــد لحن 
مختص اين مديــوم و جزئيات زياد و 
ميانه طوالنی را دارد. آيا اين نقدها را 

می پذيريد؟
فیلم تلویزیونی یــک مختصاتــی دارد و فیلم 
سینمایی هم یک مختصاتی. من در هر دو مدیوم 
کار کرده ام و چه بســا از بســیاری از هم نسالنم 
فیلم های بهتری ســاخته ام، بنابراین این نقد را 

قبول ندارم. 
اين استقالل را در استقالل رأی شما 
هم می بينيم؛ شــما عالقه ای به مقابل 
تلويزيون ايستادن و گرفتن ژست های 
روشنفکری نداريد و هرگاه که حس 

کرديد الزم است ســريال بسازيد، 
ساخته ايد. هنوز و در اين شرايط هم 
ديدگاهی منفی نســبت به تلويزيون 

نداريد؟
حقیقتا نه. تلویزیون مثل مادربزرگ آدم می ماند. 
اگر مادربزرگتــان غر بزند، بداخالق باشــد و یا 
خیلی از رفتارهای او را نپسندید، چه برخوردی 
با او می کنید؟ ما فقط یک تلویزیون داریم، چند 
تلویزیون که نداریم؛ در نتیجه ممکن است مثل 
مادربزرگ ها به ما غر بزند یا بداخالقی کند یا ... 
اما آن لحظه به خاطر احترامی که برایش قائلیم، 
باید از آن رفتــار بگذریم. مثال من می گویم االن 
تلویزیون نه برایم پول ندارد و نه هیچ چیز دیگری، 
ولی وقتی پیشنهاد خوبی برای همکاری داشته 
باشــم، خب کار می کنم. چرا نبایــد کار کنم؟! 
این اداهای روشــنفکری که »بــا تلویزیون کار 
نمی کنم« و ... را هم نمی پسندم و قبول ندارم و به 
نظرم فقط حاشیه سازی است. نمی توان کتمان 
کرد که قسمت اعظم هنرپیشه های صاحب نام 
ما از تلویزیون آمدند، معروف شدند و شهرت پیدا 
کردند و حاال به آن پشت کردند و با این حرف ها 

حاشیه درست می کنند. 
و بُعد ديگر اين اســتقالل شما را در 
صنف می بينيم. زدوبند سيســتمی و 
صنفی به وفور در سينما ديده می شود 
اما شما حتی زمانی که داور جشنواره 
فجر بوديد هم سعی کرديد استقالل 
خودتان را حفظ کنيد. تا به حال شده 
که اين خصيصه شــما باعث شود از 
جمع هايی رانده شده يا احيانا از اين 

برخورد پشيمان شويد؟
شخصا خیلی شاهد این ماجراها نبوده ام، چون 
این عزیزان معموال به دلیل شــناختی که از من 
دارند، مرا دچار این جــور زد و بندها نمی کنند. 
هرچند باید اشــاره کنم که زدوبند در سینما، 

به خصوص در حیطه بخش خصوصی، زمان 
اکران فیلم ناگزیر پیش می آید چون رقابتی 
است که در همه جای جهان وجود دارد و 
هر فیلمسازی دلش میخواهد فیلمش را در 
بهترین زمان ممکن اکران کند. این موضوع 
آن جایی مشکل ایجاد می کند که یک دفتر و 

یا یک شخص، هم تهیه می کند، هم 
پخش می کند و هم ســینمادار 

است. این شرایط خود به خود 
باعث ایجاد فساد می شود. 
در شــرایط عــادی که 

تهیه کنندگان با هم 

رقابت می کنند کار خطایــی نمی توان کرد، اما 
وقتی چند شغل و مســئولیت را به یک شخص 
بدهند، خود به خود در آن فساد زاییده می شود و 

این اصال خوب نیست.
در سينمای دولتی که شــما بارها به 
آن اشــاره کرديد، خاصه در سينمای 
اجتماعی فيلم هايی توليد می شــود 
کــه هزينــه ساختشــان گاهی به 
12ميلياردتومان هم می رســد. شما 
می توانيد شفاف بگوييد هزينه فيلمتان 

چقدر شد؟
من تهیه کننــده کار نبودم امــا می توانم بگویم 
به 2میلیــارد هم نرســید. دو چیز اســت که 
هزینه های فیلــم را به شــکل غیرمتعارفی باال 
می برد. اصلی ترینش دستمزد هنرپیشه هاست 
که آن را نه بابــت هنر بازیگری شــان که بابت 
شهرتشــان می گیرند؛ چه بسا در یک فیلم فقط 
۳ یا 4میلیاردتومان هزینه دستمزد هنرپیشه ها 
می شــود. من اصال از این جور چیزها در فیلمم 
ندارم و حداکثر دستمزد بازیگرم برای تمام فیلم 
۱5میلیون تومان بود. دومین چیزی که هزینه 
را باال می برد زمان فیلمبرداری اســت. اگر زمان 
فیلمبرداری بــه ۳ یا 4ماه برســد، هزینه ها باال 
می رود. فیلم من در ۱ماه و 7روز تمام شد، حتی 
وسط ضبط فیلم تصادف هم کردم اما بعد انقدر 
حالم خوب بود که برگشتم و فیلم را تمام کردم. 

وضعيت فروش و پولشويی هايی که در 
سينما اتفاق می افتد و حتی همين فرار 
مالياتی، شما را درباره آينده اين سينما 
نگران نمی کنــد؟ اينکه هزينه فيلمی 
نهايتا 2ميليارد است ولی با 7ميليارد 

ساخته می شود؟
این وضعیت نگران کننده است اما این هزینه های 
باالی ســاخت یا از بخش دولتی تامین می شود 
یا تهیه کننده ناشــی  آن را پرداخت می کند که 
سرش کاله رفته و راه را از چاه بلد نیست، وگرنه 
کسی که سال هاست کار تهیه می کند یا با بخش 
خصوصی کار می کند، هزینه ها را خوب می داند و 

سرش کاله نمی رود.
و دقيقا در همين سرمايه گذاری های 
مشکوک اســت که می شنويم هزينه 
پروپاگاندای رسانه ای بعضی فيلم ها 
به 1 تا 2ميلياردتومان تازه منهای مواد 
تبليغاتی می رسد. شما شرايط را برای 

رقابت »مشت آخر« سالم می دانيد؟! 
به واقع نه! االن خیلی از تهیه کنندگان به دنبال 
کار به قول خودشــان کمدی یــا درواقع همان 
لوده بازی هستند. درمورد شیوه ارائه فیلم قبال 
یک آنونس بود و پالکارد و ... اما االن هر کدام از 
بیلبوردها برای یک مدت محدود ۳۰ یا 4۰میلیون 
هزینه برمی دارد که من هیچکــدام از این ها را 
برای فیلمم نداشــتم. من هم دلم می خواست 
ارائه فیلمم خوب باشد، اما نمی شد. وقتی به من 
می گویند باید برای بیلبورد  ۳۰۰میلیون تومان 
هزینه کنم، از انجامش منصرف می شوم. این 
مسائل نابرابر متاسفانه در سینمای ما خیلی 

دیده می شود.


