نميتوانم اين کار را انجام بدهم چون تمام پزشکان عجب غلطي ک��ردم!من حرفم در فيلم اين بود که
هفت هنر
س��ريع عليه من جبهه ميگيرند .با اين شرايط چه بچهها ميتوانند قدرتمندانه و در عين حال مودبانه
کس��ي ميتواند فيلمي بسازد که يک قدم از جامعه پدران و مادرانش��ان را از راه درست قانع کنند که
بقیه از صفحه قبل خودش جلوتر باش��د و نهيبي به جامعه بزند؟ مگر معتاد نش��وند و دنبال فس��اد ،قاچ��اق و مال مردم
ام��ا وقتي فيلم��ش را در خارج از ايران ميس��ازد ،شما س��ر هنرمندان کم داد ميزنيد؟ پس چرا من خوري نروند .درس��ت است که قصه مشکل دارد
يعني ما عرضه نداش��تيم او را نگه داريم .متأسفانه نتوانم انتقاد کنم؟ فرق من با ش��ما چيس��ت؟ اگر اما در نهايت فکر ميکنم توانس��تم حرفم را بگويم.
ما ب��ا فاکتورهاي غلط اصغر فره��ادي را فراري براي نماز جمعه ش��ما ميليونه��ا آدم ميآيد ،براي فيلم ׳׳پيش��وني س��فيد׳׳ يک اثر قلبي است و کفي،
داديم .سيس��تم غلط مديريتي در کشور ما باعث فيل��م من نيز ميليونها مخاط��ب ميآيد .نابرابري ،س��رعتي و زودرس نيس��ت .اثري است که بچهها
ميش��ود فيلمهايي که سرشان به تنشان ميارزد از قضاوتهاي غلط و اتفاقات غيرمنتظره در کش��ور ما آن را ميفهمند .قسمت اول ׳׳پيشوني سفيد׳׳ توسط
داي��ره توليدات ما حذف ش��وند .در واقع فيلمهاي باعث ش��ده که خيلي از فيلمسازها عطايشان را به تعدادي از بچهها بيش از  40بار ديده شده است .با
وجود همه ضعفها حتمًا يک چيزي در فيلم بوده که
خوب حذف ميش��وند چون آدمها حذف شدهاند .لقايشان ببخشند.
 م��ن نميدان��م تهيهکننده فيلم ׳׳ه��زار پا׳׳ چه اينقدر آن را ديدهاند .به شما قول ميدهم که براي
چرا آقاي ابوالحس��ن داوودي پس از فيلم خوب
׳׳تقاطع׳׳ بايد فيلم ׳׳هزارپا׳׳ را بس��ازد؟ ׳׳هزارپا׳׳ کس��ي است .به نظرم او به جاي  3-4ميلياردي که قسمت دوم آن نيز همين اتفاقات خواهد افتاد.
در جلوهه��اي بصري به نظر ميرس��د فيلم
فيلم بدي نيس��ت و من نميخواهم به ايشان انتقاد در سينما خرج کرده ،ميتوانست دالر بخرد و چهار
کنم ولي چ��را آقاي داوودي باي��د براي خنداندن برابر اين پول را در بي��اورد ولي آن بنده خدا آمده ׳׳پيشوني سفيد׳׳ فيلم پرخرجي است .نه؟
بل��ه ،فيل��م بس��يار پرخرج��ي ب��ود .البته من
مخاطب دس��ت به هر کاري بزند؟ و يا سيد جواد فيلم ساخته است ،فيلمهايي که هيچ سمت و سويي
هاش��مي در فيلم خ��ودش مجبور ش��ود از چيزي ندارن��د و هيچ نگراني براي جاي��ي ايجاد نميکنند فيل��م بعدي خودم ب��ا نام ׳׳تورن��ادو׳׳ را پرخرجتر
اس��تفاده کند که هي��چ ربطي به فض��اي کودکانه و فقط فرهنگ کش��ور ما را دچار خدش��ه اخالقي ميس��ازم .اي��ن فيلم در ح��ال حاض��ر در مرحله
بچهه��ا ندارد؟م��ن براي اينک��ه کاري کنم پدر و ميکنند .تعداد چنين فيلمهايي روز به روز بيش��تر تدوين قرار دارد.
جلوههاي بصري فيلم ׳׳پيش��وني سفيد 2׳׳
مادرها دس��ت بچههاي خودش��ان را بگيرند و در خواهد شد .نبايد مانع ساختن چنين فيلمهايي شوند
بي��ن اين همه فيل��م کمدي بيايند فيل��م من را هم منتها باي��د در کنارش فيلمه��اي ديگري هم مثل کاملًا در ايران ساخته شده است؟
بل��ه .آقاي محمدرضا نجف��ي امامي جزء نوادر
ببينند ،مجبور ش��دم از نوس��تالژي بزرگساالن هم فيلمهاي ׳׳تنگه ابوقريب׳׳ و ׳׳فروشنده׳׳ بسازند که
اس��تفاده کنم .چني��ن اتفاقاتي ب��ه خاطر مديريت سرشان به تنشان بيارزد .فيلم ׳׳تنگه ابوقريب׳׳ پنج حرف��ه جلوههاي بصري هس��تند .او هش��ت پاي
ضعي��ف و ن��گاه متعصبانه به دين رخ داده اس��ت .ميليارد توم��ان فروش کرد و اي��ن اتفاق ميمون و اختاپوس را در آورد که اين اتفاق در سينماي ايران
بيس��ابقه بود .م��ن فيلم بعدي خ��ودم را با اعتماد
دين در هيچ زماني اينقدر منگنه براي آدمها ايجاد مبارکي است.
و تکيه ب��ه او پيش ميبرم .ب��ه نظرم نجفي
نکرده اس��ت ولي دوستان من و خودم اين
متأسفانه  90درصد فيلمهاي اکران شده
امامي در آينده سرپرستي جلوههاي بصري
کار را کردهاي��م .امروز باي��د به من اجازه
امروز براي خنداندن تماشاگر دارند از
فيلمهاي ب��زرگ را بهعهده خواهد گرفت.
بدهند ت��ا با تمام قدرت اعتراض کنم .من
حرفهاي اروتيک استفاده ميکنند
او به حوزه کودکان بس��يار عالقهمند است.
نبايد بترسم .مسئولين به من ميگويند ما
خودش هم فيلمي با نام ׳׳مبارک׳׳ س��اخته
با اين بخش از فيلم تو مش��کلي نداريم ولي
ن رئال است.
است که کاملًا انيميش 
اگر پخش شود ،از فالن جا ميآيند فيلمت
خانم الناز شاکردوس��ت ه��م در فيلم
را ب��ه زمي��ن ميزنند و س��ينما را به آتش
׳׳مبارک׳׳ ايفاي نق��ش کردهاند.اي کاش
ميکش��ند .چرا در کش��ور م��ا امام جمعه
افراد بيش��تري آن فيلم را ميديدند .فيلم
ب��راي پايي��ن آوردن فيلم از پرده س��ينما
خيلي خوبي است ،منتها طبق معمول قصه
تصمي��م ميگيرد؟ چنين مس��ائلي باعث
آن مش��کل دارد .آقاي نجف��ي امامي من
ف��رار اصغر فره��ادي ميش��ود .من اصلًا
را همراه��ي ميکنند که سلس��له فيلمهاي
منظورم اين نيس��ت که بايد خطوط قرمز
ت س��ر هم
کودک و نوجوان خودم را پش�� 
دين و يا سياس��ت کشورمان شکسته شود
بسازم .البته به شرط اينکه وزارت فرهنگ
ولي ما خيلي در منگنه هس��تيم .مثلًا وقتي
و ارشاد اسالمي با من راه بيايد و فيلمها زود
ميخواهيم راجع به پليس��ها حرف بزنيم و
اکران شوند .گرفتن پروانه ساخت و پروانه
بگوييم يک پليسي در فالن جا رشوه گرفته
نمايش ،نه هفت خان بلکه هفتاد خان رستم
اس��ت ،پس از آن ديگر ج��رأت نميکنيم
اس��ت .به بچهها قول ميدهم که فيلمهاي
ماش��ينمان را از خانه بي��رون بياوريم .من
مش��خصًا آهو نش��انه معصوميت است .آيا خوبي براي آنها بسازم.
به عنوان هنرمند موظف هس��تم که اين مسائل را
بگويم تا خود پليس بيايد و آن آدم رش��وهگير را از ميشود پيش��وني سفيد فيلم ش��ما را هم نمادي
بيش��تر خودت��ان را بازيگ��ر ميداني��د يا
دايره حکمراني خيابانها حذف کند .همين ماجراها از نوجوان امروز دانس��ت که ميخواهد به دنبال کارگردان ،نويسنده و يا آهنگساز؟
معلم! همه آن کارها به خاطر وجهه معلم بودن
در بيمارس��تانها هم اتفاق ميافتد .برخي پزش��کها خوبي کردن برود و از پليديها خالص شود؟
در فيلم ׳׳پيش��وني سفيد׳׳ کاراکتر پدر به دختر من است .من دوست دارم معلم باشم .دوست دارم
پ��ول اضافه ميگيرند و يک بيم��ار آمبولي ميکند
و ميميرد .در نهايت نقش��ه ميکش��ند تا ماجرا را ب��دي ميکند ولي در آخر ميبينيم که او به پدرش ش��اگردان خوبي پرورش بدهم و تخته سياه کالس
ط��ور ديگري جلوه بدهند .من بايد چنين چيزهايي ميگويد دوستت دارم؛ يعني پدرش را خجالتزده درس��م به پرده س��فيد اکران تبديل شود تا بتوانم
را در فيلمه��ا بگوي��م تا ديگران گ��ول نخورند ولي ميکند .چشمان پدر پر از اشک ميشود و ميگويد همان حرفها را آنجا بزنم.
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