با اين ح��ال همه از جمله بچهها و بزرگس��االن به
فيل��م ميخندند؛ بنابراين وقت��ي بدون حرفهاي بد
هم ميش��ود تماشاگر را خنداند ،پس چرا حرفهاي
بد ميزنند؟
به نظر ش��ما س��ينماي اي��ران از کجا دچار
انحراف ش��د که آدمها فکر کردند بايد مسائل
ديگري را ب��راي جذب مخاطب
در آن مطرح کنند؟
سينماي ما گاهي که در اختيار
آدمهاي��ي مث��ل اصغ��ر فرهادي
اس��ت ،س��ينمايي مؤلف است ،اما
متأس��فانه ما به خاطر محدوديتها
و خط��وط قرمز باعث ميش��ويم
امث��ال اصغ��ر فره��ادي از ايران
برون��د و در خارج از کش��ور فيلم
بس��ازند .برخي از خطوط قرمزي
ک��ه م��ن در موردش��ان صحبت
ميکنم ربطي به دين ندارند ،منتها
انگار م��ا ميخواهيم جلوتر از دين
گ ق��دم بگذاريم که باعث
و فرهن 
اين اتفاقات ميش��ويم .ما وقت��ي اصغر فرهادي را
از دس��ت ميدهيم ،بايد توي س��ر خودمان بزنيم.
فرهادي همان کارگرداني است که سريال ׳׳داستان
يک ش��هر׳׳ را با تمام سادگيها و ضعفهايش ساخته
اس��ت .با اين حال وقتي فره��ادي در اين مملکت
بزرگ ميش��ود ،يعني ما ب��راي آن خرج کردهايم
لطفا ورق بزنید
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يک قسمت آن را در  18يا  19ساعت نوشتم .فقط
نوش��تن يک قسمت آن زياد طول کشيد .عيب کار
من اين بود که متن را بازنويسي نکردم.
حت��ي به اين فکر نکرديد که متن را به يک
نفر بدهيد تا آن را دراماتورژي کند؟
کس��ي را پيدا نکردم .يا کساني بودند که خيلي
پ��ول ميگرفتند يا با فضاي ک��ودک بيگانه بودند.

 من هنوز نس��بت به س��خيف بودن سينماي ايران
ک��ه روز ب��ه روز دارد در ورط��ه ناب��ودي فرهنگ��ي
ميافتد ،منتقد هستم .متأس��فانه  90درصد فيلمهاي
اکران ش��ده امروز ب��راي خنداندن تماش��اگر دارند
از حرفه��اي اروتيک اس��تفاده ميکنن��د .من در فيلم
׳׳پيش��وني س��فيد׳׳ حتي ي��ک حرف اروتي��ک نزدم.

ى
ويلزر ويتن 

م��ن بازي کردن��د و چقدر هم نق��ش خوبي از آب
درآمد .آقاي مالقليپور بار ديگر براي فيلم ׳׳پرواز
در شب׳׳ به من پيشنهاد بازي دادند و گفتند تو بايد
در فيلم من بازي کني .من گفتم که در طول روز به
مدرس��ه ميروم و نميتوانم بيايم .او گفت اشکالي
ندارد چون فيلم من ׳׳پرواز در ش��ب׳׳ اس��ت و فقط
ش��بها فيلمبرداري داريم .در نهايت پيشنهاد او را
پذيرفتم و شبها شروع به فيلمبرداري کرديم .يادم
اس��ت در لشکر  27دوکوهه بودم که بچهها گفتند
تلفن با تو کار دارد .به مخابرات لشکر رفتم و گوشي
را برداش��تم و ديدم رسول مالقليپور با عصبانيت
ميگويد پاش��و بيا ،فيلم من را خواباندهاي! بعد من
از جبهه مرخصي گرفتم و با همان ريش��ها و موهاي
بلند به سر فيلمبرداري فيلم ׳׳افق׳׳ رفتم.
پس از فيلم ׳׳افق׳׳ بود که باب اين ش��وخي
با ش��ما باز ش��د و گفتند سيدجواد هاشمي شهيد
ثابت تمام فيلمهاي دفاع مقدس است؟
׳׳افق׳׳ س��ومين فيلمي بود که من در آن ش��هيد
ميش��دم! پيش از آن در فيلمهاي ׳׳پرواز در شب׳׳
آقاي مالقليپور و ׳׳انس��ان و اسلحه׳׳ به کارگرداني
آقاي مجتبي راعي نيز ش��هيد ش��ده ب��ودم! آقاي
مالقليپ��ور به آقاي راعي گفته بود من س��يد جواد
هاشمي را به تو قرض ميدهم ولي براي فيلم ׳׳افق׳׳
بايد سريع او را به من برگرداني .من در فيلم ׳׳انسان
و اسلحه׳׳ قرار بود کمي ديرتر شهيد شوم! ولي آقاي
راع��ي به خاطر قولي که داده بود ،کمي زودتر نقش
من را شهيد کرد!
وقت��ي به پرونده کاري ش��ما نگاه ميکنيم
متوج��ه ميش��ويم که س��ابقه آهنگس��ازي هم
داش��تهايد .در جش��نوارههاي منطقهاي آموزش
و پ��رورش ه��م کار کردهايد
منتها ت��ا به حال خيل��ي کم به
وجه آش��نايي ش��ما با موسيقي
اشاره شده است .البته خودتان
هم کمتر به اين موضوع اش��اره
ميکنيد .دليلش چيست؟
م��ن موس��يقي فيلمه��اي
׳׳بالهاي س��پيد׳׳ ،׳׳پ��رواز روح׳׳،
׳׳تش��نه׳׳ و موس��يقي س��ريال
׳׳حملهدار׳׳ به کارگرداني آقاي
جعفر سيمايي را ساختهام .البته
برخي از اي��ن آهنگس��ازيها به
اسم جواد هاش��مي ،برادر آقاي
مهدي هاش��مي در آمده است.
ايش��ان بايد از اين بابت خودکشي کند (ميخندد).
من بي��ش از  130تران��ه ک��ودک و نوجوان در
مجموعههاي س��رود آم��وزش و پ��رورش کار
کردهام؛ بنابراي��ن درگير آموزش و پرورش بودم
و وقت زيادي پيدا نميکردم که بخواهم موس��يقي
را ب��ه صورت ج��دي و بي��رون از آن محدوده کار
کنم .به همين خاطر وقتي متوجه شدم که نميتوانم

همتراز آدمهاي بزرگ موسيقي شوم و فقط دارم از
ش��رايط و نام خودم استفاده ميکنم ،تصميم گرفتم
آهنگس��ازي نکنم و جاي آهنگسازان فيلم را تنگ
نکن��م .در آن دوره خيلي از افراد از من بهتر بودند
اما آهنگسازي فيلم نميکردند؛ يعني من به واسطه
قرابتم با س��ينما داشتم جاي آنها را تنگ ميکردم؛
بنابراين تصمي��م گرفتم حتي براي فيلمهاي خودم
نيز آهنگس��ازي نکنم و مقوله موس��يقي فيلم را به
کساني بسپارم که از من بهتر و جلوتر هستند .البته
موس��يقي را کنار نگذاش��تم منتها ديگر به صورت
حرف��هاي و جدي آن را دنبال نميکنم .ضمن اينکه
پدرم نيز آهنگساز بودند.
بنابراي��ن عالق��ه به موس��يقي ب��ه صورت
ژنتيکي به شما رسيده است؟
بله همينطور است .من زماني سرود ميساختم.
آن موقع ش��ادمهر عقيلي ميآمد و در سرودهاي
م��ن نوازندگي ميک��رد و يا آقاي مجيد اخش��ابي
جزء ارکس��تر ما بود و در اس��توديو پ��اپ برايمان
سنتور مينواخت .زماني که دوره بزرگان موسيقي
اي��ران بود ،م��ا با مرحوم کلهر تقريبًا هفتهاي س��ه
روز اس��توديو پاپ را اجاره ميکرديم .من آن موقع
خيلي پرکار بودم و مرتب کار ميکردم .آهنگهاي
زي��ادي را براي آموزش و پ��رورش کار کردم که
مهمترين آنها سرود ׳׳سرفراز باشي ميهن من،اي
فداي��ت جان و تن م��ن׳׳ بوده اس��ت منتها هرگز
جايي ننوش��تهاند ش��عر و آهنگ اين سرود متعلق
به سيدجواد هاشمي است .همه اينها باعث باروري
من شدند که امروز بتوانم شعرها و ملوديهاي فيلم
׳׳پيشوني سفيد׳׳ را بسازم و کار کنم .من فيلمنامه سه
قسمت ׳׳پيشوني سفيد׳׳ را در مدت سه روز نوشتم.

خانم طائرپور در جشنواره کودک اصفهان که خانم
برومند هم در آن حضور داش��تند ،انتقاد شديدي
نسبت به من کردند ،در حاليکه فيلمنامه ׳׳پيشوني
س��فيد 1׳׳ در جش��نواره کودک برگزيده شده بود.
البت��ه من مجبور ش��دم  20-10دقيقه از فيلمنامه
را بزن��م و به همين خاطر قصه دچار اختالل ش��د.
ضمن اينکه يک سري چيزها به آن اضافه کردم تا
مخاط��ب را جذب کند .خانم طائرپور به من گفتند
تو را خدا فيلم درس��ت حس��ابي بس��از .گفتم مگر
فيلم ׳׳پيشوني س��فيد 1׳׳ بد بود؟ گفتند به هر حال
يک فيلمي بس��از که سرش به تنش بيارزد .من هم
خوش��حال شدم و هم ناراحت .از اين بابت ناراحت
ش��دم که چرا اين تذکر فقط به من داده ميشود؟
در حاليکه بعد از فيلم ׳׳گلنار׳׳ هيچ فيلم درس��ت و
حس��ابي در زمينه کودک و نوجوان س��اخته نشده
اس��ت .من جواب خانم طائرپور را ندادم چون فيلم
׳׳گلنار׳׳ قابل احترام اس��ت و ايشان تهيهکننده آن
فيلم بودند.

