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انحصار دو س��ه پلتفرِم معروف است اما شما با 
یک پلتفرِم کمتر شناخته شده قرارداد بستید. 
ب��ا اینکه می دانس��تید با این کار، تماش��اگران 

کمتری خواهید داشت. 
به نظرم در اکران آنالین باید انحصار ها شکسته 
شود و ما به سهم خودمان با فیلم ׳׳سینماخر׳׳ این 
کار را کردیم. متاسفانه االن داریم می بینیم که آن 
رانت و فس��ادی که برای اکران فیلم در سینما ها 
وجود دارد به پلتفرم ها هم س��رایت کرده و مثلًا 
می گویند ׳׳فیلمی که هنرپیش��ه معروف نداشته 
باش��د را اکران نمی کنی��م! ׳׳ این همه فیلِم خوب 
در دنیا س��اخته می ش��ود که بازیگر 
معروف ندارد با این حال، مردم 
می بینند و لذت می برند ولی 
در ایران می گویند اگر فیلم، 
بازیگِر چهره نداشته باشد 
کسی تماشا نمی کند! این 
تفک��رات عق��ب افتاده و 
زن��گ زده باید تغییر کند 
و زمینه برای فیلمس��ازان 
مس��تقل و عاش��قان واقعی 
سینما فراهم شود تا آثارشان 

را به نمایش بگذارند. 
در م��ورد فیلم خودمان به جرات 
می توان��م بگویم بزرگتری��ن پویش مردمی برای 
تبلیغات فیلم ش��کل گرفت. بسیاری از دوستان، 
هنرمن��دان و هم��کاران من در فض��ای مجازی 
برای دیده ش��دن فیلم تبلی��غ کردند که از همه 

سپاسگزارم. 
 برخ��ی این گمان��ه را مطرح می کنند که 
بعضی از این پلتفرم ها تبدیل به بس��تری برای 
منفع��ت طلبی و س��ودجویی عده ای از دس��ت 
اندرکاران، مدیران و هنرمندان ش��ده اس��ت. 
اخی��رًا هم دیدیم که دو نفر از هنرمندان خیلی 
معروف، س��ریال هایی س��اختند که ساختاری 
ضعی��ف دارد و با اینکه روی حضور آنها خیلی 
تبلیغ می ش��ود اما چندان مورد اس��تقبال واقع 

نشده اند... 
نامهای بزرگ همیش��ه می توانند آثار خوب 
بسازند اما نام های ׳׳بزرگ شده׳׳ به تدریج ابهِت 
خود را از دس��ت می دهند و از یک جایی به بعد 
دیگر آن تفکر ناب و عش��ق به هنر جای خودش 
را ب��ه مادی��ات می دهد و هنرمن��د از مردم دور 
می ش��ود. به همین خاطر اس��ت که من می گویم 
׳׳دراکوال ه��ا نباید فکر کنن��د این مردم، معمولی 
هستند!! ׳׳ متاسفانه بعضی ها به عنوان یک ׳׳سفره׳׳ 
به هنر نگاه می کنند و وقتی به قدر کافی خوردند؛ 
سر یک سفره دیگر  می روند و تا زمانی که این نگاه 

وجود داشته باشد موفق نخواهند بود.  
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׳׳سینماسگ׳׳ ساختید که توانست موفقیت های 
زی��ادی کس��ب کن��د. آنهایی که ه��ر دو فیلم 
را دیده ان��د از ش��باهت بس��یار نزدی��ِک ایده 

׳׳سینماخر׳׳ با آن فیلم صحبت می کنند... 
فیلم ׳׳سینماسگ׳׳ را من با همین دغدغه ها و 
همین رویکرد در س��ال ۱۳۷۸ ساختم و طی این 
سالها وقتی آموخته ها و تجربیاتم بیشتر شد فکر 
کردم زمان مناس��بی برای تبدیل کردن این ایده 
به یک فیلم بلند اس��ت. ضمن اینکه فیلمنامه هر 
دو را براساس ایده ای از پدرم محمدولی احمدلو 

نوشته ام. 
 یکی از انتقاداتی که به فیلمنامه ׳׳سینماخر׳׳ 
دارم این است که اهمیت و نقش حیوان، دقیقًا 
برای تماش��اگر توضیح داده نمی شود. یعنی ما 
نمی دانیم خانِم کارگردان قرار است چه پالنی 
از خر بگیرد که اینقدر مهم است و حتی سِر آن 
ب��ا دیگران دعوا می کند. و در کمال تعجب در 
س��کانس ماقبل پایان، می بینیم که خر می آید 
از کن��ار دوربین رد می ش��ود و به همین راحتی 

فیلم تمام می شود! 
بله حق با شماس��ت. به این مساله به صورت 
موجز پرداخت شده چون معتقدم اگر بیشتر از این 
به داس��تان فیلمی که در این فیلم ساخته می شود 
می پرداختیم؛ حرف اصلی ما در ׳׳س��ینماخر׳׳ ابتر 
می مان��د. در واقع آن فیلم بهانه ای اس��ت که ما 
بتوانی��م با یک نگاه اعتراض آمیز به رانت، مافیا، 
دس��ت های پش��ت پرده، رابطه های س��طحی، 
س��لبریتی های پوشالی، فرش قرمز های توخالی و  

فامیل بازی در سینما بپردازیم. 
آن اش��اره هایی هم که درب��اره اهمیت نقش 
حیوان داش��تیم ش��اید به خاطر ادبیات سنگین 
قجری، مهجور مانده و تماشاگر متوجه نمی شود. 
در واقع، داس��تاِن فیلمی که گروه مشغول ساخت 

آن هس��تند درباره یک بانوی 
قجری اس��ت که شهر خود را 
وی��ران می بیند و می خواهد از 
این سرزمین هجرت کند. تنها 

موجود باوفایی که کنارش مانده 
همی��ن خر اس��ت که ب��ا او حرف 

می زند و به او دلبستگی دارد. 
 ب��رای ب��ار دوم که فیل��م را دیدم 

توجهم به دیالوگ هایی جلب ش��د که دو پهلو 
بودند و به نوعی فراتر از فضای فیلم، کنایه های 
سیاسی-اجتماعی داشتند مثل این دیالوگ که 
׳׳ای��ن روز ها مردم با جون کندن پول درمیارن 
ولی تو س��نگ خرت رو به س��ینه می زنی؟ ! ׳׳ یا 
׳׳همی��ن مون مونده که ی��ه خر بیاد تو این باغ׳׳ 
یا ׳׳من به آدم هاش هم پول نمی دم چه برس��ه 
به یه خر׳׳ یا ׳׳ ش��ما به ما بدبخت بیچاره ها که 
می رس��ید گاوتون نر میشه ׳׳یا استفاده زیاد از 
ضرب المثل هایی که کلمه ׳׳خر׳׳ در آنها به کار 

رفته است... 
با تش��کر از نگاِه ریزبیِن شما، باید عرض کنم 
که هنگام نوش��تن فیلمنامه ب��ه وجود زیر متن و 
الیه ه��ای پنهان اثر هم فکر می ک��ردم. در واقع 
می خواستم داس��تانی درباره یک جامعه کوچک 
یعنی سینما تعریف کنم اما مفاهیم و موضوعات، 
عمومیت داش��ته باش��د و به جامع��ه بزرگتر که 
همان جغرافیای پهناور ایران اس��ت تسری پیدا 
کند. اس��تفاده از ضرب المثل ها هم به این دلیل 
بود که چون ضرب المثل ها ریش��ه در فرهنگ و 
س��نت ما دارند و در گفتار روزمره مردم بس��یار 
استفاده می شوند برای بیان برخی مضامین، قابل 

فهم تر هستند. 
 کم��ی ه��م درباره نمای��ِش فیلم صحبت 
کنی��م. در حال حاضر اکران آنالین فیلم ها در 

می گویند 
اگر فیلم، بازیگِر 

چهره نداشته باشد 
کسی تماشا نمی کند! این 

تفکرات عقب افتاده و زنگ زده 
باید تغییر کند و زمینه 

برای فیلمسازان مستقل و 
عاشقان واقعی سینما 

فراهم شود


